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१.

संजिप्त िाम र प्रारभिः (१) यी नियमिरूको िाम “जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२”
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नियम ८१ र ८२ बािेक अरू नियमिरू सं वत् २०५२ साल मागग १
गतेदेजि प्रारभि िुिेछि् ।
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(ि)

नियम ८१ र ८२ सवोच्च अदालतले िेपाल रािपत्रमा सूचिा प्रकािि
गरी

तोहक

ददएको

नमनतदे जि

तोहकएको

अदालतको

िकमा

प्रारभि

िुिेछि् ।

२.

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

“अदालत” िन्नाले जिल्ला अदालत सभझिु पदगछ ।

(ि)

“ऐि” िन्नाले न्याय प्रिासि ऐि, २०४८ सभझिु पदगछ ।

(ग)

“न्यायाधीि” िन्नाले अदालतको जिल्ला न्यायाधीिलाई सभझिु पछग र सो िब्दले
अनतररक्त जिल्ला न्यायाधीिलाई समेत ििाउ“िेछ ।

(घ)

“स्रे स्तेदार” िन्नाले

न्यायाधीिको

सामान्य

निदे िि

तथा

नियन्त्रणमा

रिी

अदालतको प्रिासिसभबन्धी एवं प्रचनलत कािूिमा स्रे स्ते दारले गिे ििी तोहकएको
काम गिग तोहकएको व्यजक्त सभझिु पदगछ ।
(ङ)

“तिनसलदार” िन्नाले न्यायाधीिको सामान्य निदे िि तथा नियन्त्रणमा रिी फैसला
कायागन्वयिसभबन्धी एवं प्रचनलत कािूिमा तिनसलदारले गिे िनिएका काम गिग
तोहकएको व्यजक्त सभझिु पदगछ ।

(च)

“कािूि व्यवसायी” िन्नाले प्रचनलत कािूिबमोजिम कािूि व्यवसायीमा दररएको
व्यजक्त सभझिु पदगछ ।

(छ)

“पि” िन्नाले मुद्दा मानमलाको वादी प्रनतवादी समेत सभझिु पदगछ ।

(ि)

“हफरादपत्र” िन्नाले फौिदारी मुद्दामा अनियोगपत्र समेतलाई ििाउ“छ ।

(झ)

“मेलनमलाप” िन्नाले मुद्दाकापििरू बीचको हववादमा मान्य सिमनतमा पुग्ि
निष्पि र तटस्थ तेस्रो पिबाट सििकतागको रूपमा कायग गिे सं वाद र वातागको
स्वेजच्छक र गोपिीय प्रहिया सभझिु पछग ।



तेस्रो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।

 कास्की। जचतवि, कहपलवस्तु र नसरािामा २०६०।४।१ दे जि (िे.रा. २०६०।३।२), मोरङ र बााँके

जिल्लामा २०६१।४।१ दे जि (िे.रा. २०६१।३।२१) र काठमाण्डौंमा २०६२।४।१ दे जि (िे.रा.
२०६२।३।२७) लागू ।



पााँचौं सिोधिद्वारा सं िोनधत ।
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(ञ) “मेलनमलापकताग” िन्नाले मुद्दाका पििरूलाई हववाददत कुिै वा सबै हवषयवस्तुमा



मेलनमलाप गराउिे उद्देश्यले सििकतागको रूपमा कायग गिगको लानग पििरूले
रोिेको व्यजक्त वा सं स्था सभझिु पछग र सो िब्दले पििरूको सिमनतमा
अदालतले तोकेको मेलनमलापकतागलाई समेत ििाउिेछ ।
(ट)

“मेलनमलाप कायगमा सं लग्ि सं स्था” िन्नाले मुद्दामा सं लग्ि पििरूलाई मेलनमलाप
गराउिे उद्देश्यले कािूि बमोजिम स्थाहपत सं घ सं स्था सभझिु पछग ।

पररच्छे द–२
इन्सफ सभबन्धी काम र अन्य काम
३.

इन्साफसभबन्धी कामः अदालतमा दायर िएका मुद्दािरूमा इन्सा˚ गिे र मुद्दाको दायरी
लगत कट्टा गिे काम न्यायाधीिले मात्र गिेछ ।

३क.

दे वािी र फौिदारी इिलासको गठिः (१) सवोच्च अदालतले आवश्यक ठािेको
अदालतमा िेपाल रािपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी छु ट्टाछु ट्टै दे वािी इिलास र फौिदारी
इिलास गठि गिग सक्िेछ । त्यसरी इिलास गठि िएपनछ दे वािी मुद्दा दे वािी
इिलासले र फौिदारी मुद्दा फौिदारी इिलासले कारबािी र हकिारा गिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम छु ट्टाछु ट्टै फौिदारी र दे वािी इिलास गठि िएका
अदालतमा प्रधािन्यायाधीिले त्यस्ता इिलाससाँग सभबजन्धत मुद्दा िेिक
ग ा लानग न्यायाधीि
तोक्ि सक्िेछ ।
(३) कुिै अदालतमा एउटािन्दा बढी दे वािी इिलास वा एउटािन्दा बढी
फौिदारी इिलास गठि िएका रिे छि् ििे मुद्दा दताग िएपनछ सभबजन्धत मुद्दा िेिक
ग ो
लानग तोहकएका न्यायाधीिमध्ये कसको इिलासले कुि मुद्दा िेिे िन्ने निजित िुिे गरी
जिल्ला न्यायाधीिले गोलाबाट तोक्िेछ । यसरी मुद्दा तोहकएपनछ सो मुद्दाको बााँकी
कारबािी र हकिारा सोिी न्यायाधीिको इिलासले गिेछ ।






पााँचौं सिोधिद्वारा सं िोनधत ।
तेस्रो सं िोधिद्वारा थप ।
नियम ३क. काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २०६२ साल साउि १ गते दे जि, (िे.रा.प. २०६२।३।२७) मोरङ्ग
र बााँके जिल्ला अदालतमा २०६१ साल साउि १ गतेदेजि (िे.रा.प. २०६१।३।२१) र कास्की, जचतवि,

कहपलवस्तु र नसरािा जिल्ला अदालतमा २०६० साल साउि १ गतेदेजि लागू (िे.रा.प. २०६०।३।२) ।
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(४) उपनियम (३) बमोजिम मुद्दा तोहकंदा लगाउका मुद्दािरू िएको अवस्थामा
मुद्दाको कारबािी र हकिारा गदाग मूल मुद्दा फौिदारी र अन्य लगाउ मुद्दा दे वािी वा मूल
मुद्दा दे वािी र अन्य लगाउ मुद्दा फौिदारी िएमा मूल मुद्दा रिे को इिलासबाट अन्य
लगाउका मुद्दा समेत िे ररिे गरी तोहकिेछ ।
स्पष्टीकरणः यस उपनियमको प्रयोििको लानग “मूल मुद्दा” िन्नाले सबैिन्दा पहिले दताग
िएको मुद्दा सभझिु पछग । तर दुबै मुद्दा एकै नमनतमा दताग िएकोमा दे वािी मुद्दालाई
मूल मुद्दा मानििेछ ।
(५) छु ट्टाछु ट्टै

फौिदारी र दे वािी इिलास गठि िएका अदालतमा कुिै

इिलाससाँग सभबजन्धत न्यायाधीि सात ददि वा सोिन्दा बढी समय अिुपजस्थत िुिे िएमा
सभबजन्धत पुिरावेदि अदालतका मुख्य न्यायाधीिले सोिी अदालतमा रिे को अको
इिलाससाँग सभबजन्धत न्यायाधीिले मुद्दा िेिे गरी तोहकददि सक्िेछ । यसरी मुद्दा िे िे
न्यायाधीि तोहकएको अवस्थामा यथािीघ्र सो कुराको िािकारी मुख्य न्यायाधीिले
प्रधािन्यायाधीिलाई ददिु पिेछ ।
(६) छु ट्टाछु ट्टै

फौिदारी र दे वािी इिलास गठि िएको अदालतमा कुिै

इिलाससाँग सभबजन्धत न्यायाधीि अिुपजस्थत रिेमा उपजस्थत रिे को अको इिलासको
न्यायाधीिले बयाि, वकपत्र, थुिछे क–आदे ि र नमलापत्रको काम गिेछ । यसरी
कारबािी गदाग दे वािी मुद्दा िे िे न्यायाधीि अिुपजस्थत िएमा िएसभम दे वािी मुद्दा िे िे
अको न्यायाधीिले र फौिदारी मुद्दा िेिे न्यायाधीि अिुपजस्थत िएमा िएसभम फौिदारी
मुद्दा िे िे अको न्यायाधीिले िै सो काम कारबािी गिेछ । सभबजन्धत इिलासका
एकिन्दा बढी न्यायाधीि िएको अवस्थामा ििे जिल्ला न्यायाधीिले गोलाद्वारा त्यस्तो
मुद्दा िे िे न्यायाधीि तोक्िेछ ।
(७) दे वािी र फौिदारी इिलासबीच कायग बोझमा असमािता दे जिएमा सभबजन्धत
पुिरावेदि अदालतका मुख्य न्यायाधीिले अको इिलाससाँग सभबजन्धत न्यायाधीिले मुद्दा
िेिे गरी तोक्ि सक्िेछ । यसरी न्यायाधीि तोहकएको कुराको िािकारी मुख्य
न्यायाधीिले प्रधािन्यायाधीिलाई यथाजिघ्र ददिु पिेछ ।
(८) छु ट्टाछु ट्टै फौिदारी तथा दे वािी इिलास गठि िएका अदालतको कुिै
ु ी ऐि, अदालती
इिलाससाँग सभबजन्धत न्यायाधीिले िेिे गरी तोहकएको मुद्दा मुलक
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बन्दोबस्तको मिलको ३० िं. बमोजिम वा अन्य कुिै कारणले िेि ग िनमल्िे िएको
अवस्थामा त्यस्तो मुद्दा सोिी अदालतको अको इिलासमा सािग सहकिेछ ।
३ि.

अनतररक्त समय काम गिे अदालत तोक्ि सक्िेः (१) प्रधाि न्यायाधीिले

कुिै

अदालतलाई अनतररक्त समय काम गिे अदालतको रुपमा समेत तोक्ि सक्िेछ र त्यस्तो
सूचिा सवोच्च अदालतले िेपाल रािपत्रमा प्रकािि गिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम तोहकएको अदालतले सवोच्च अदालतको सिमनत
नलई फैसला गिे बािेक अनतररक्त समयमा गिे काम र सयमको निधागरण गिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम तोहकएको अदालतले त्यस्तो समयमा काम गिे
न्यायाधीि समेतको िििजक्तको व्यवस्था आफैले नमलाउिे छ ।
४.

इन्साफसभबन्धी काम बािेक अन्य कामः (१) इन्साफ गिे र न्यायाधीिले गिे ििी
कािूिमा व्यवस्था िएको बािे क अदालतले गिुप
ग िे अन्य कामिरू यस नियमावलीमा
तोहकए बमोजिमको कमगचारीले र त्यसरी ितोहकएको िकमा जिल्ला न्यायाधीिले वा
नििले अजख्तयार ददएको कमगचारीले गिेछ ।
(२) स्रे स्तेदार, तिनसलदार वा अदालतका अन्य कमगचारीले यो नियमावली वा
प्रचनलत िेपाल कािूि बमोजिम तोहकएको प्रिासनिक वा व्यवस्थापि प्रकृनतको काम गदाग
जिल्ला न्यायाधीिको निदे िि र नियन्त्रणमा रिी गिुग पिेछ ।

४क.

अदालत व्यवस्थापि सनमनतः (१) अदालतमा रिे का मुद्दा मानमला, इिलास, अनिले ि
सूचिा, िौनतक तथा हवत्तीय स्रोत िस्ता, हवषयिरूमा आवश्यक अध्ययि गरी व्यवस्थापि
गिग दे िायबमोजिमको अदालत व्यवस्थापि सनमनत रििेछः
(क)

न्यायाधीि

(ि)

एकिन्दा बढी न्यायाधीि िएका अदालतमा
रिेका अन्य सबै न्यायाधीििरू

(ग)

–

अध्यि

–

सदस्य

जिल्ला सरकारी वहकल कायागलयको जिल्ला न्यायानधवक्ता वा



एघारौं सं िोधिद्वारा थप ।



तेस्रो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।



पहिलो सं िोधिद्वारा थप ।
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सो ििएको स्थािमा पुिरावेदि सरकारी वहकल
कायागलयको सो सरिको एक ििा अनधकृत

–

सदस्य

(घ)

तिनसलदार

–

सदस्य

(ङ)

स्रे स्तेदार

– सदस्य–सजचव

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सनमनतको बैठकमा सभबजन्धत अदालतको बार
इकाईको अध्यिलाई आमन्त्रण गिग सहकिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको सनमनतको बैठकसभबन्धी अन्य व्यवस्था सनमनत
आफैंले निधागरण गरे बमोजिम िुिेछ ।
४ि.

जिल्ला न्याय िेत्र समन्वय सनमनतः (१) जिल्ला अदालतको काम कारबािीलाई
सुव्यवजस्थत ढं गले सञ्चालि गिग, जिल्ला तिका न्यायिेत्रका हवनिन्न निकायिरू बीचको
काम कारबािीमा समन्वय गरी न्यायपानलकाको रणिीनतक योििा, पैmसला र आदे िको
कायागन्वयिका लानग सियोग िुटाउि र अदालतको सुरिा व्यवस्थालाईग समेत समन्वय
गिग दे िाय बमोजिमको एक जिल्ला न्याय िेत्र समन्वय सनमनत रििेछः
(क)

जिल्ला न्यायाधीि

– अध्यि

(ि)

प्रमुि जिल्ला अनधकारी

– सदस्य

(ग)

जिल्ला न्यायानधवक्ता, जिल्ला सरकारी वकील
कायागल

– सदस्य

(घ)

प्रमुि, जिल्ला प्रिरी कायागलय

– सदस्य

(ङ)

अध्यि, सभबजन्धत बार एकाई

– सदस्य

(च)

कारागार प्रमुि

– सदस्य

(छ)

जिल्ला न्यायाधीिले मिोिीत गरे को जिल्लाजस्थत िागररक
समािको प्रनतनिनध एकििा

(ि)



श्रे स्ते दार

– सदस्य
– सदस्य–सजचव

आठौँ सिोधिद्वारा थप ।
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(२) उपनियम (१) को िण्ड (छ) बमोजिमको सदस्यको पदावनध दुई वषगको
िुिेछ ।
(३)
न्यायाधीि,

एकिन्दा बढी न्यायाधीि रिे का जिल्ला अदालतका िकमा अन्य
जिल्ला जस्थत स्थािीय निकाय,

आवश्यकतािुसार

जिल्ला

न्याय

िेत्र

अन्य कायागलयका प्रमुिलाई अध्यिले

समन्वय

सनमनतको

बैठकमा

आमन्त्रण

गिग

सक्िेछ ।
(४) जिल्ला न्याय िेत्र समन्वय सनमनतले आफ्िो काम कारबािीको त्रैमानसक
प्रनतवेदि केन्रीय न्याय िेत्र समन्वय सनमनत र सभबजन्धत पुिरावेदि तिको न्याय िेत्र
समन्वय सनमनत समि पेि गिुग पिेछ ।
(५)

जिल्ला न्याय िेत्र समन्वय सनमनतको बैठकमा अदालतमा हवचाराधीि कुिै

मुद्दाको सभबन्धमा कुिै पनि पदानधकारीको व्यजक्तगत आचरणको हवषयमा र अन्य कुिै
निकायसाँग असभबजन्धत एउटै निकायको नितान्त आन्तररक हवषयमा छलफल गररिे
छै ि ।

पररच्छे द – ३
अदालतका कमगचारी र नतिीिरूको काम कतगव्य
५.

६.

कमगचारीिरूः अदालतमा न्यायाधीि मातित दे िायका कमगचारीिरू रििेछि्(क)

स्रे स्तेदार

(ि)

तिनसलदार

(ग)

इिलास सिायक

(घ)

सुपरीवेिक

(ङ)

अनिले ि सं रिक

(च)

फााँटवाला र

(छ)

अन्य कमगचारीिरू ।

िािािरूः (१)

अदालतमा साधारणतया दे िायका िािािरू रििेछि् (क)

प्रिासि िािा
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(ि)

तिनसल िािा

(ग)

मुद्दा िािा

(ग१) ररट निवेदि िािा,
(घ)

अनिलेि िािा

(घ१) सूचिा प्रहवनध िािा

(२)

(ङ)

ले िा िािा र

(च)

अन्य िािािरू

प्रिासि िािाः स्रे स्तेदारको प्रत्यि नियन्त्रणमा रििे यो िािा अन्तगगत कमगचारी
प्रिासि फााँट, मुद्दा दताग फााँट, िक्सा फााँट, दताग चलािी फााँट र जिन्सी फााँट
समेत रििेछि् ।

(३)

तिनसल िािाः स्रे स्तेदारको प्रत्यि नियन्त्रणमा रििे यो िािा अन्तरगत
आवश्यकता अिुसार तिनसल फााँट, असुलतिनसल फााँट र जिन्सी धरौटी अनिले ि
तथा सं रिण फााँट समेत रििेछि् ।



(४) मुद्दा िािाः (क) सुपरीवेिकको नियन्त्रणमा रििे यो िािा अन्तगगत आवश्यक
सङ्खख्यामा मुद्दा फााँट र भयाद तामेली फााँट रििेछि् ।
(ि)

िण्ड (क) बमोजिम फााँट िडा गदाग मुद्दा सङ्खख्याको अिुपात
नमलाई बालबानलका, वृद्ध, अिक्त, असिाय अवस्थाका मानिसको
ु ा िएको मुद्दाका लानग आवश्यकता अिुसारको
मुद्दा र थुिव
सङ्खख्यामा छु ट्टै फााँट िडा गररिेछ ।

(ग)

कायगबोझका दृहष्टले छु ट्टै अिुगमि तथा निरीिण फााँट िडा गिग
आवश्यक दे जिएमा अिुगमि तथा निरीिण फााँट िडा गिग
सहकिेछ ।

(५)

अनिले ि िािाः अनिलेि सं रिक मातित रििे यो िािामा आवश्यक सङ्खख्यामा
दे वािी अनिले ि फााँट र फौिदारी अनिले ि फााँटिरू रििेछि् ।



िवौं सिोधिद्वारा थप ।



छै ठौं सिोधिद्वारा थप ।



चौथो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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(५क) सूचिा प्रहवनध िािाः श्रे स्ते दारको प्रत्यि नियन्त्रणमा रििे यो िािाबाट

अदालतमा सूचिा प्रहवनधको प्रयोगलाई नियनमत र व्यवजस्थत गिे काम िुिेछ ।
(६)

ले िा िािाः अदालतको हवनियोजित बिेट, रािश्व स्रे स्ता, िगद, धरौटी, अनिले ि
समेतको सभपूणग आनथगक कारोबार तथा सोको ले िापरीिण र बेरुिु फछ्र्यौट
समेतका कामिरू यस िािाबाट िुिेछि् ।

(७)

फााँटिरूः मानथ उजल्लजित प्रत्येक ˚ाा“टमा कारबाई चालु अवस्थामा रिे का
सामान्यतया दुईसय थािसभम मुद्दाका नमनसलिरू जिभमा नलिे गरी एक ििा
फाटवाला र निििन्दा एकति मुनिका सामान्यतया दुई ििासभम सिायक
कमगचारी रििेछि् ।

७.

स्रे स्तेदारको काम कतगव्यः (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेि िएको काम र
कतगव्यका अनतररक्त स्रे स्तेदारको काम र कतगव्य दे िायबमोजिम िुिेछि् (क)

अदालतमा दताग गिग ल्याएको हफरादपत्र, प्रनतउत्तरपत्र, पुिरावेदिपत्र
लगायतका नलितिरू िेरी िा“ची रीत पुगेको िए आवश्यक कोटग
फी दस्तुर आदद नलई दताग गिे वा दताग गिग िनमल्िे िए कारण
ििाइ दरपीठ गिे ,

(ि)

मुद्दामा पेि िएका िक्कल कागिलाई सक्कलसाँग निडाई ठीक
दे जिएमा प्रमाजणत गिे । सक्कलमा केिी कहफयत दे जिएमा सो
कैहफयत ििाइ सभबजन्धत पिको सिीछाप गराइ राख्ने,

(ग)

हफरादपत्र, प्रनतउत्तरपत्र, पुिरावेदिपत्र र निवेदिपत्रको साथमा पेि
िुि आएको कागि ठीक छ छै ि िााँच्िे,

(घ)

आदे िािुसार

जझकाइएको

व्यजक्त

समाव्िाि वा इतलायिामा वा भयाद

र

सािीिरूलाई

वा

पठाउिे

वारे न्ट र भयादीपूिी

िारी गरी तामेल गिे गराउिे,
(ङ)

मुद्दा मानमलामा कािूिबमोजिम मिानसब माहफकको कारण ििाइ
ताररि तोकी ददिे,



छै ठौं सिोधिद्वारा थप ।



तेस्रो सं िोधिद्वारा थप ।
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(च)

ु ी ऐि, अदालती बन्दोबस्तको मिलको ५३ िं. बमोजिमको
मुलक
ताररि हकताब अनिवायग रूपमा राख्न लगाइ सोबमोजिम ताररि
तोक्ि लगाउिे,

(छ)

कािूिले थानमिे भयाद ताररि थामी पाउाँ ििी निवेदिपत्र परे मा
कािूिबमोजिम आदे ि ददिे,

(ि)

ु ी ऐि, िग्गा नमच्िेको मिलको १० िं. र अंिबण्डाको
मुलक
मिलको ३१ िं. बमोजिम बाली रोक्का गरी पाउाँ िन्ने निवेदि
परे मा कारबाई गरी कािूिबमोजिमको आदे ि ददिे,

(झ)

प्रचनलत कािूिबमोजिम वाररस नलिे र मुद्दा सकार गराउिे,

(ञ)

इिलासबाट

िएको

आदे िबमोजिमको

काम

कारबाई

चााँडो

कायागन्वयि गिे, गिग लगाउिे,
(ट)

इिलासबाट िएको आदे िबमोजिम धरौट वा िमाित नलिे,

(ठ)

फरार िुिेको िुनलया सहितको फरारी लगत हकताब राख्ने र
कािूिले पटक कायम गिुग पिे अपराधीको पटके अनिलेि राख्ने,

(ड)

अनिलेि िािाको कामको रे िदे ि गरी समय समयमा सडाउिुपिे
नमनसल कागिात सडाउिे,

(ढ)

अदालतमा

आएको

सभपूण ग

कागिपत्र

बुझ्िे, िपागई

ददिे

र

आवश्यकता अिुसार ले िापढी गिे,
(ण)

मास्केवारी, वाहषगक प्रनतवेदि, वाहषगक बिेट इत्यादद प्रिासकीय
कागििरू तयार पािे र न्यायाधीि समि पेि गरी िएको
आदे िबमोजिम गिे,

(ण१)

न्यायाधीिको नियन्त्रण र निदे ििमा रिी अदालतको आनथगक
प्रिासि सञ्चालि गिे,

(त)

नियम

बमोजिम

काम

तोहकएका

कमगचारी

लगायत

अन्य

कमगचारीिरूमा कायगबोझको अिुपात सं िव िएसभम नमल्िे गरी
काम बााँडफााँड गररददिे,


सातौं सं िोधिद्वारा थप ।



पहिलो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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(थ)

कमगचारीिरूको

सरुवा, बढु वा

िुाँदा

सभबजन्धत

कमगचारीबाट

बरबुझारथ गराउिे,
(द)

अदालतको कायगमा प्रयोग िुिे कािूिका हकताब, मसलन्दका
सामाि, फनिगचर, कायागलय सामाि लगायत जिन्सी सामाि र
अदालतको छाप जिभमा नलिे र आवश्यकता अिुसार दुरूपयोग
िुि िपाउिे गरी प्रयोग गिे, गराउिे,

(ध)

नियमबमोजिम राख्नु पिे दताग हकताब समेतका स्रे स्ता दुरुस्त राख्ने,
राख्न लगाउिे,

(ि)

अदालतका कमगचारीको नबदा, कामको मूल्याङ्कि, प्रोत्सािी पुरस्कार,
प्रचनलत

िेपाल कािूिबमोजिम हविागीय

कारबािी र सिाय

लगायतका कमगचारी प्रिासिसभबन्धी प्रारजभिक कारबािी चलाई
जिल्ला न्यायाधीि समि पेि गरी निकासा िएबमोजिम गिे र
सोको अनिले ि राख्ने ।
(प)

फााँटवालाले पेि गरे को मुद्दाको हटपोट िााँची दस्तित गरी नमनसल
सामेल राख्ने,

(फ)

फााँटवालाले

भयाद

तामेल

गिे

काम

तदारुिताकासाथ

गरे

गराएको छ छै ि निरीिण गरी, िगरे को िए गिग लगाउिे,
(ब)

कमगचारीिरूको वैयजक्तक अनिलेि राख्ने,

(ि)

िई आएका आदे ि तथा निदे िििरू नसलनसले वार ढड्डले सुरजित
राख्ने,

(म)

सामान्यतया महििाको एकपटक फााँटिरूको निरीिण गरी गराइ
अिुसूची–१ को ढााँचामा अनिले ि नमनसल सामेल राख्ने ।

(य)

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



तेस्रो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।



दोस्रो सं िोधिद्वारा जझहकएको ।
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(र)

मुद्दाका

पि

र

सािीिरूलाई

यस

नियमावली

एवं

प्रचनलत

कािूिको अधीिमा रिी समाव्िाि, इतलायिामा, भयादी पूिी, भयाद
वा सूचिा िारी गिे, तामेल िई आएको भयाद रीतपूवक
ग िएको वा
बेरीत िएको िााँची बेरीतको दे जिए बदर गरी पुिः रीतपूवक
ग
तामेल गराउिे ।
(ल)

बालबानलका, वृद्ध, अिक्त, असिाय अवस्थाका मानिसको मुद्दा र
ु ाको मुद्दाका लानग िडा िएका फा“टको काम कारबािी
थुिव
सभबन्धमा प्रत्येक

महििा

अिुगमि

र

निररिण गरी

सोको

प्रनतवेदि जिल्ला न्यायाधीि समि पेि गिे ।
(व)

अदालतमा सूचिा प्रहवनधको प्रयोग सभबन्धमा आवश्यक कायग गिे
गराउिे ।

(१क)

स्रे स्तेदारले

न्यायाधीिको

अिुपजस्थनतमा िेपाल

सरकार वादी िुिे

फौिदारी मुद्दािरूमा कािूिबमोजिम तिहककात गिे नसलनसलामा अनियुक्तलाई प्रिरी
हिरासतमा राख्न भयाद थप ददिे हवषयमा निकासा ददि सक्िेछ ।
ु ी ऐि, अदालती बन्दोबस्तको १९४ िं. बमोजिम कैद वा िररबािा
(२) मुलक
बापत धरौट वा िमाितमा छाड्िु पिे कुरा पिग आएमा स्रे स्ते दारले इिलासमा पेि गरी
िएको आदे िबमोजिम गिुप
ग िेछ ।
(३) यस नियमावलीमा उल्लेि िएकोमा बािेक अन्य कुिै हवषयमा कुिै अडबड
परे मा स्रे स्तेदारले आदे िको लानग न्यायाधीि समि पेि गरी न्यायाधीिको आदे िािुसार
गिुप
ग छग ।
(४) उपनियम (१) को िण्ड (क), (छ), (ि), (झ), (ट), (त), (थ) र (प) तथा
उपनियम (२) र (३) मा उजल्लजित काम बािेक यस नियमावलीमा स्रे स्ते दारले गिे िनि
तोहकएको कुिै काम न्यायाधीिको पूव ग स्वीकृनत नलई स्रे स्तेदारले आवश्यकतािुसार
आफूिन्दा



............. मुनिको कमगचारीलाई प्रत्यायोिि गिग सक्िेछ ।



पहिलो सं िोधिद्वारा थप ।



चौथो सं िोधिद्वारा थप ।



छै ठौं सिोधिद्वारा थप ।



दोस्रो सं िोधिद्वारा जझहकएको ।
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(५)

यस नियमावलीबमोजिम स्रे स्ते दारले गिुग पिे कामिरू नििको अिुपजस्थनतमा

निििन्दा मुनिको वररष्ठ कमगचारीले गिेछ ।
८.

तिनसलदारको काम र कतगव्यः (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेि िएको काम र
कतगव्यको अनतररक्त तिनसलदारको काम र कतगव्य दे िायबमोजिम िुिेछि् (क)

फैसला कायागन्वयि सभबन्धमा परे का निवेदििरू िे री िााँची रीत पुगेको
िए आवश्यक दस्तुर नलई दताग गिे वा दताग गिग िनमल्िे िए कारण
ििाइ दरपीठ गिे,

(ि)

फैसलाबमोजिम

िररिराउ

गिे, चलि

चलाउिे, बण्डा

छु ट्याउिे

र

सोसभबन्धी अन्य काम गिे,
(ग)

फैसला कायागन्वयिको नसलनसलामा वाररसिामा नलिे, सकार गराउिे र
दरिास्त ददई ताररिमा रिे को पिले गुज्रक
े ो ताररि थामी पाउाँ ििी
दरिास्त ददएमा कािूिबमोजिमको आदे ि गिे ,

(घ)

अदालतबाट

रोक्का

िएको

वा

अरू

अदालतबाट

रोक्का

िै

आएको

िायिेथािरू अन्य अड्डा अदालतमा दाजिल चलाि गिुप
ग िे िएमा समयमै
दाजिल चलाि गिे,
(ङ)

अदालतको र अरू अदालतबाट आएको फैसलाबमोजिम दण्ड िररबािाको
लगत कसी अरू अदालतमा लगत िािे िनत अरू अदालतमा लगत कस्ि
पठाउिे र आफ्िै अदालतमा लगत कस्ि पिे िनत कसी असुल फछयौट
गिे ।

(च)

फैसला वा आदे िबमोजिम रोक्का िएको िायिात कािूिबमोजिम नललाम
गिे ।

(छ)

फैसला कायागन्वयिको सभबन्धमा परे का कािूि बमोजिम नमलापत्र िुि
सक्िे मुद्दाका निवेदििरू कािूि बमोजिम मेलनमलापकताग समि पठाउि
आदे ि गिे र मेलनमलाप िुिे िएमा नमलापत्र गराउिे ।



पहिलो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।



आठौँ सिोधिद्वारा थप ।
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(२) यस नियमावलीमा उल्लेि िए बािेक कुिै हवषयमा कुिै अडबड परे मा
तिनसलदारले आदे िको लानग न्यायाधीि समि पेि गरी न्यायाधीिको आदे िािुसार
गिुप
ग छग ।
(३)

तिनसलदारको अिुपजस्थनतमा नििले गिुग पिे कामिरू न्यायाधीिले तोकेको

कमगचारीले गिेछ ।
९.

इिलास सिायकको काम र कतगव्यः यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेि िएको काम
कतगव्यको अनतररक्त इिलास सिायकको काम र कतगव्य दे िायबमोजिम िुिेछि् (क)

इिलासमा पेि िुिे मुद्दाका नमनसलिरू जिभमा नलई मुद्दा सुिाउिे,

(ि)

ु ाइ िुाँदै
फैसला िएका, फैसला सुिाउि ताररि तोहकएका र लगातार सुिव
गरे का मुद्दाका नमनसल आफ्िो जिभमामा राख्ने,

(ग)

ु ाइ
सुिव

िएका

मुद्दाको

फैसला

वा

आदे ि

तयार

गिे

कायगमा

न्यायाधीिलाई सियोग गिे,
(घ)
१०.

राय हकताब जिभमा नलिे ।

अनिलेि संरिकको काम र कतगव्यः अनिलेि सं रिकको काम र कतगव्य दे िायबमोजिम
िुिेछि्(क)

नछिुवा नमनसलिरू जिभमा नलई पजिकाबमोजिमको कागिपत्र िए ििएको
िााँची साल सालको दे वािी फौिदारी छु ट्याई सुरजित राख्ने,

(ि)

मुद्दा फैसला िुाँदा िाजिर ििएका पिलाई पुिरावेदिको भयाद िारी गरे को
र फैसलाबमोजिमको काम कायागन्वयि िएको निस्सा नमनसल सामेल छ,
छै ि सो समेत िााँची नमनसल जिभमा नलिे र पुिरावेदि परे पुिरावेदि सुन्ने
अदालतमा नमनसल पठाउिे कारबाई गिे ,

(ग)

ाँ ाइ
कािूिबमोजिम सडाउिे कागि, नमनसल छु ट्याई स्रे स्ते दारलाई िच
नििको रोिबरमा कागि र नमनसल सडाउिे र सडाइएका नमनसलको
अनिले ि राख्ने,

(घ)



िक्कलको लानग दरिास्त परे मा रीत पुर्याइग िक्कल ददिे,

पहिलो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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(ङ)

सालसालको नछिुवा नमनसल अनिले ि हकताबमा ििाइ प्रमाजणत गरी राख्ने,

(च)

कुिै अदालतबाट नमनसल जझकाइएमा कािूिबमोजिम रीत पुर्याइग अनिले ि
हकताबमा ििाइ सात ददिनित्र चलाि गिे, कुिै अड्चि िए त्यसको
िािकारी सभबजन्धत अदालतलाई ददि स्रे स्ते दार समि पेि गिे,

(छ)

दायरी नमनसल बािे कका अन्य अदालतमा पठाउिुपिे र अन्य अदालतबाट
आएका नछिुवा नमनसल अनिलेि हकताबमा ििाइ अनिले ि िािाबाट
मात्र बुझ्िे बुझाउिे गिे ।

११.

सुपररवेिकको काम र कतगव्यः यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेि िएका काम र
कतगव्यको अनतररक्त सुपरीवेिकको काम र कतगव्य दे िायबमोजिम िुिेछि् (क)

मुद्दा िािाका चालू नमनसलमा िएका आदे ििरू यथािीघ्र कायागन्वयि गिग
लगाउिे,

(ि)

निरीिणबाट औ ंल्याइएका त्रुहटिरू यथािीघ्र सुधार गिग लगाउिे,

(ग)

हकिारा िएका मुद्दाका नमनसलिरूमा फैसलाबमोजिम िारी गिुप
ग िे भयाद,
सूचिा, पूिी िारी गरी तिनसल िािामा लगत कस्ि ददई फैसला तयार
िएका नमनतले पन्र ददिनित्र अनिलेि सं रिकलाई बुझाउि लगाउिे,

(घ)

इतलायिामा, समाह्वाि, भयादी पूिी, भयाद, सूचिा लगायतका तामेलदार
माफगत तामेल गराउि पिे भयाद यथािीघ्र तामेल गिग लगाउिे,

(घ१) मुद्दामा

प्रमाण बुझ्िे आदे ि िएका नमनसल कागिात जझकाउिे र काम

सभपन्न िएपनछ हफताग गराउिे ।
(ङ)

सुपरीवेिणको िममा दे जिएका त्रुहट र अड्चििरू यथािीघ्र स्रे स्ते दार
समि पेि गरी नििको निदे ििबमोजिम समाधाि गिे,

(च)
१२.

न्यायाधीि वा स्रे स्ते दारले ददएका निदे िििरू यथािीघ्र कायागन्वयि गिे,

फााँटवालाको काम र कतगव्यः यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्ले ि िएको काम कतगव्यका
अनतररक्त फााँटवालाको काम र कतगव्य दे िायबमोजिम िुिेछि् -



तेस्रो सं िोधिद्वारा थप ।
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(क)

हफरादपत्र, प्रनतउत्तरपत्र, निवेदिपत्र

र

अन्य

मुद्दासभबन्धी

नलितिरू

बुजझनलिे, मुद्दाको नमनसलको तायदाती फाराम बिाइ िमसङ्खख्या अिुसार
नलितिरू चढाउिे,
(ि)

हफरादपत्र, निवेदिपत्रमा मुद्दाको हववरणपत्र राख्ने,

(ग)

हफरादपत्र

वा

मुद्दाको

रूपमा

कारबािी

िुिे

निवेदिपत्र

दताग

िई

न्यायाधीिको आदे ि िएपनछ प्रनतवादीलाई समाह्वाि वा इतलायिामा
पठाउिे,
(घ)

अदालतको भयादमा वा पिाउमा पररआउिे प्रनतवादीको बयाि वा
थुिछे कको आदे िको लानग इिलास समि पेि गिग इिलास सिायकलाई
नमनसल जिभमा ददिे,

(ङ)

ु ाइ िई रिे को र फैसला
इिलासमा पेि िई फैसला िएको, लगातार सुिव
ु ाइको लानग पेि गिग
सुिाउिे ताररि तोहकएको नमनसल बािे क सुिव
इिलास

सिायकको

जिभमा

ददएका

नमनसल

सोिी

ददि

इिलास

सिायकबाट आफ्िो जिभमामा नलिे,
(च)

मुद्दा हकिारा िएपनछ इिलास सिायकबाट नमनसल जिभमा नलई नमनसलमा
रीतपूवक
ग
कागि रिे को छ छै ि िााँच्िे र फैसलाबमोजिम िारी गिुप
ग िे
भयाद, सूचिा, पूिी समेत िारी गरी तिनसल िािामा लगत कस्ि ददई
फैसला तयार िएको नमनतले पन्र ददिनित्र पजिका दुरुस्त गराएर
स्रे स्तेदारको निस्सा लगाइ उक्त पजिका सहितको नमनसल तुरुन्त अनिलेि
िािामा बुझाइ ददिे,

(छ)

लगतबमोजिम िररिराउ र चलि चलाउिे निवेदि परे मा अिुसूची–२
बमोजिमको

ढााँचामा

हववरणपत्र

र

अिुसूची–३

बमोजिमको

ढााँचामा

आदे िपत्र तयार गरी तिनसलदार समि पेि गिे र िएको आदे ि अिुसार
गिे,
(ि)

आÇिो फााँटको दताग हकताब तयार गरी मुद्दाको लगत राख्ने,

(झ)

आÇिो फााँटमा दाजिल गिग ल्याएका निवेदि आदद बुझी नलई न्यायाधीि
वा सभबजन्धत अनधकारी समि पेि गिे,
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(ञ)

फैसला वा आदे ि कायागन्वयि गराउि स्रे स्ते दार र तिनसलदारलाई
सियोग गिे ,

(ट)

आफ्िो जिभमाको चालू नमनसलको कागिपत्रको िक्कल रीत पुर्याइग
ददिे ।

१३.

स्रे स्तेदार र तिनसलदारको आदे ि उपरको उिुरीः (१) यस नियमावलीबमोजिम स्रे स्ते दार
वा तिनसलदारले ददएको आदे ि उपर जचत्त िबुझ्िे व्यजक्तले पन्र ददिनित्र

सभबजन्धत

इिलास समि उिुरी ददि सक्िेछ ।
(२) अदालतको कुिै कमगचारीले गरी ददिुपिे काम गरी िददएमा वा हढला गरी
ददएमा वा गरी ददि आलटाल गरे मा मकागपिे व्यजक्तले न्यायाधीि समि मौजिक उिुरी
समेत गिग सक्िेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिमको उिुरी उपर छािनबि गदाग सभबजन्धत
कमगचारीले िािािािी बदनियतपूण ग कायग गरे को दे जिि आए न्यायाधीिले त्यस्तो कमगचारी
उपर सेवासभबन्धी प्रचनलत कािूिबमोजिम हविागीय सिायको कारबाई प्रारभि गिे
आदे ि ददि सक्िेछ ।
पररच्छे द–४
नलितमा पुर्याउिु पिे रीतसभबन्धी कुरािरू
१४.

नलितिरूमा पुर्याउिु पिे सामान्य रीतः (१) अदालतमा दताग गिग ल्याएका हफरादपत्र,
प्रनतउत्तरपत्र, मुद्दाको

रूपमा

कारबाई

िुिे

निवेदिपत्र, नलजित

िवाफ र

अन्य

निवेदिपत्रिरू (यस पनछ यस पररच्छे दमा “नलित” िनिएको) माः(क)

फुलस्केप आकारको िेपाली सादा कागिमा बायााँतर ्फ पााँच
सेन्टीनमटर

हकिारा

छोनडएको, पहिलो

पृष्ठमा

जिरतर ्फ दि

सेन्टीनमटर ठाउाँ छोनडएको र एक पृष्ठमा बत्तीस पजङ्खक्तमा िबढाई
कागिको एकापदट्ट मात्र पक्की कालो मसीले स्पष्ट बुजझिे गरी
ले जिएको, टाइप गररएको वा मुरण गररएको िुिपु छग ।
(ि)

प्रत्येक नलितमा नलित दताग गिग ल्याउिेको िाम, थर, ठे गािा,
उमेर र त्यस्तो नलितमा हवपिी बिाइएको प्रत्येक व्यजक्तको
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िाम, थर, गाउाँ हवकास सनमनत वा िगरपानलका, वडा िं., गाउाँ टोल,
मागगको

िाम, टे नलफोि िभबर, फ्याक्स िभबर, इमेल ठे गािा, कुिै

कायागलयमा काम गिे कमगचारी िए सो कायागलयको िाम, पद र
कायागलय रिे को स्थाि िएसभम ब्लक िभबर र सजिलै साँग फेला
पािग सहकिे पररचयात्मक हववरण तथा अकागको घरमा डे रा गरी
बसेको िए घरधिीको िाम समेत िुलेको ठे गािा र थािा िएसभम
नतिीिरूको उमेर, बाबुको िाम र हववाहिता महिलािए पनतको िाम
समेत उल्ले ि िुिपु छग ।
(ग)

नलित दताग गिग ल्याउिे प्रत्येक व्यजक्तले प्रत्येक पृष्ठको जिर
पुछारमा छोटकरी दस्तित गरी आजिरमा ले िात्मक तथा ल्याप्चे
सिी छाप समेत गरे को िुिपु छग ।
तर ले िपढ गिग ििान्नेका िकमा ल्याप्चे सहिछाप मात्र गरे को
िएपनि रीतपूवक
ग िएको मानििेछ ।

(घ)

कुिै कािूि व्यवसायीले नलितको मसौदा गरे को िए त्यसको
बााँयापदट्ट हकिारामा नििले मसौदा गरे को ििी र नलित दताग गिग
ल्याउिे व्यजक्त बािे क अरूले मसौदा गरे को िए यो नलितको
मसौदा मैले गरे को िुाँ मै ले घुस, कीते , िालसािीमा सिाय पाएको
छै ि ििी आफ्िो पूरा िाम, थर, ठे गािा उल्लेि गरी नलितको
पहिलो पृष्ठको बायााँ हकिारामा त्यस्तो मसौदा गिे व्यजक्तले
दस्तित गरे को िुिपु छग ।

(ङ)

नलितको आजिरी प्रकरणमा यसमा ले जिएको व्यिोरा ठीक सााँचो
छ, झुठ्ठा ठिरे कािूिबमोजिम सिुाँला बुझाउाँला िन्ने वाक्य रिे को
िुिपु दगछ ।

(च)

िण्ड (ङ) मा उजल्लजित वाक्य मुनि दायााँ हकिारामा नलित दताग
गिग ल्याउिे व्यजक्तले
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त्यसको मुनि नलित दताग गिग ल्याएको साल, महििा गते र वार
उल्ले ि गिुप
ग दगछ ।
(२) नलितमा हवषयिरू नसलनसले वार रूपमा प्रकरण छु ट्याई उजचत र सं यमपूण ग
िाषामा ले जिएको िुिपु छग ।
(३) नलितको पेटबोलीमा परे का प्रत्येक व्यजक्तको िाम, थर, ठे गािा र आवश्यक
अन्य पररचयात्मक हववरण िुलेको िुिपु छग ।
(४) नलितमा उजल्लजित प्रत्येक ठाउाँको पूरा हववरण िुिपु छग ।
(५)

नलित दताग गिग ल्याउिे वा अदालतमा कागि गिग आउिे कुिै पनि

व्यजक्तले आफ्िो िाम, थर वति यहकि िुलेको िागररकता वा अन्य कुिै प्रमाण पेि गिुग
पछग । तर सो सभबन्धी प्रमाण एक पटक पहिले पेि िई नमनसल सं लग्ि रिे को
अवस्थामा पटक पटक पेि गिुग पिे छै ि ।
१५.

नलित दताग र दरपीठः (१) अदालतमा दताग गिग ल्याएको नलित कािूिबमोजिम दताग
िुिेमा दताग हकताबमा नलित दताग गिग ल्याउिेको दस्तित वा सिीछाप गराइ त्यसको
दताग िभबर र नमनत ििाइ दताग गिग ल्याउिे व्यजक्तलाई ददिुपछग । ताररिमा रििे
व्यजक्तलाई ताररि मात्र ददएपुग्छ ।
(२) रीत िपुगेकोमा यो रीत पुर्याइग ल्याउिु ििी नलितको पहिलो पृष्ठमा ले िी
स्रे स्ते दारको दस्तित गरी अदालतको छाप लगाइ हफताग ददिुपछग ।
(३)

िदभयाद वा भयाद गुिारी दताग गिग ल्याएको नलित वा अदालतले िे ि ग

िपिे वा ििुिे नलित वा कािूि हवपरीत दे जिएको नलितको िकमा दताग गिग िनमल्िे
मिानसब कारण िए नलितको पहिलो पृष्ठको पछानडपदट्टको िीरमा “यो नलित दरपीठ
गररएको छ” िन्ने सभमको व्यिोरा ििाइ स्रे स्ते दारको दस्तित र अदालतको छाप लगाइ
छु ट्टै कागिमा दरपीठ गिुप
ग िे आधार र कारण उल्लेि गरी सो प्रनतमा समेत स्रे स्ते दारको
दस्तित र अदालतको छाप लगाइ एक प्रनत सभबजन्धत पिलाई हफताग ददिुपछग र त्यस्तो
नलितको एक प्रनत अदालतमा राख्नुपछग ।
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१६.

नलित साथ पेि िुिे प्रमाणः अदालतमा पेि िुि ु पिे प्रत्येक नलित प्रमाणको सक्कल र
िक्कल साथै पेि गिुप
ग छग । प्रचनलत कािूिबमोजिम त्यस्तो सक्कल वा िक्कलमा कुिै
कैहफयत ििाउिुपिे िए सो समेत ििाइ सभबजन्धत नमनसलमा राजििेछ ।

१७.

नलित संिोधिः अदालतमा दताग िइसकेको नलितमा ले ि, टाइप वा मुरणको सामान्य
त्रुहट सच्याउिका लानग सभबजन्धत पिले निवेदि ददि सक्िेछ । त्यस्तो निवेदि परे मा
अदालतले नलित सं िोधि िुि मिानसब दे िेमा सं िोधिको आदे ि गरी मुद्दामा तारे िमा
रिेका अको पिलाई ििाउ ददिु पिेछ ।
तर त्यस्तो नलितमा परे को िुि कुरा सच्याउिका लानग निवेदि परे को छ
त्यसबाट सभपूणग कारबािी र इन्साफमा असर पिे दे जिएमा अदालतले यस्तो निवेदिलाई
पूरकको रूपमा स्वीकार िगिे आदे ि ददि सक्िेछ ।

१८.

दताग दस्तुरः यस नियमावलीमा वा अन्य प्रचनलत कािूिमा कुिै नलित दताग गिग कुिै
दस्तुर िलाग्िे िनि ले जिएकोमा दस्तुर लाग्िे छै ि । यनत दस्तुर लाग्छ ििी उल्ले ि
िएकोमा सोबमोजिम दस्तुर िबुझाएमा नलित दताग िुिे छै ि ।

पररच्छे द–४क
ररट निवेदिपत्र सभबन्धी हविेष व्यवस्था
१८क. बन्दीप्रत्यिीकरणको निवेदिः (१) बन्दीप्रत्यिीकरणको निवेदिपत्रमा दे िायका कुरािरु
स्पष्ट रुपले िुलाएको िुि ु पछगः(क)

बन्दीलाई कसले वा कहिले देजि र कुि पररवन्दबाट बन्दी बिाएको िो ?

(ि)

बन्दीलाई अन्न पािी बन्द गररएको छ छै ि ?

(ग)

बन्दी कुि स्थािमा थुिामा रिे को छ ?

(घ)

थुिाको सभबन्धमा पहिले वा अन्य कुिै अदालतमा निवेदि ददएको छ
छै ि ? िए त्यसको पररणाम के िएको छ ?
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(२) उपनियम (१) अन्तगगतको निवेदिपत्रमा बन्दीको सिीछाप परे को िुिपु छग ।
तर बन्दीले सिीछाप गिग िसक्िे कारण िएमा अन्य कुिै व्यजक्तले नििको िकमा
निवेदिपत्र ददि सक्िेछ ।
१८ि. प्रारजभिक आदे िः (१) नियम १८क. बमोजिम परे को निवेदिपत्रबाट बन्दीलाई कािूि
ु ाई िुिे नमनत तोकी
हवपरीत थुिामा रािेको िस्तो दे जिि आएमा निवदे िपत्रको सुिव
बन्दीलाई थुिाबाट हकि छाड्ि िपिे िो सो कुरा स्पष्ट गरी नलजित िवाफ र साथमा
बन्दीलाई समेत नलई उपजस्थत िुि ु ििी अदालतले प्रत्यथीका िाममा आदे ि ददि
सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) मा िुिसुकै कुरा ले जिएको िए तापनि दे िायका अवस्थामा
अदालतले बन्दीलाई उपजस्थत गराउिे आदे ि ददिे छै ि ाः–
(क)

बन्दी िारीररक वा मािनसक रुपले अस्वस््य दे जिएमा,

(ि)

बन्दी िौगोनलक दृहष्टले टाढा िएमा, वा

(ग)

अन्य कुिै कारणबाट अदालतले बन्दीलाई उपजस्थत गराउि आवश्यक वा
उपयुक्त िसभझेमा ।

(३) निवेदिपत्रमा प्रत्यथी बिाइएका व्यजक्त वा कायागलयको निवेदिपत्रसाँग कुिै
सभबन्ध दे जिि िआएमा त्यस्तो व्यजक्त वा कायागलयका सभबन्धमा अदालतले कारण
दे िाउिे आदे ि िारी िगिग पनि सक्िेछ ।
(४) निवेदिपत्र वा नलजित िवाफको पेटवालीबाट अन्य कुिै व्यजक्त वा
कायागलयलाई पनि प्रत्यथी बिाउिु पिे दे िेमा अदालतले त्यस्तो व्यजक्त र कायागलयलाई
पनि कारण दे िाउिे आदे ि िारी गिग सक्िेछ ।
१८ग. हविेष आदे ि ददि सक्िेः बन्दीप्रत्यिीकरणको निवेदिपत्रबाट कारबािी उठे को मुद्दािरुमा
अदालतले अवस्थािुसार अजन्तम आदे ि गिुग अजघ दे िायका आदे ििरु पनि गिग सक्िेछः(क)

हवपिी बिाएको व्यजक्त, निकाय वा अनधकारीलाई अदालतले तोकेको
ितगमा बन्दीलाई छाडी ददिु िन्ने,

(ि)

हवपिीको हिरासतबाट बन्दीलाई अदालतको हिरासतमा राख्नु िन्ने ।
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१८घ. िाितलासीको पूिीः (१) बन्दीप्रत्यिीकरणको निवेदिपत्रबाट चले को कारबािीमा त्यको
यथाथगता यकीि गिग अदालतले दे िायको अवस्थामा िाितलासीको पूिी (सचग वारे ण्ट)
िारी गिग सक्िेछः(क)

बन्दी अमािुहषक तवरबाट थुनिएका छ वा नििलाई िारीररि
यातिा ददएको छ िन्ने कुरा अदालतले हवश्वास गिुग पिे कुिै कुरा
िएमा,

(ि)

अदालतको आदे िलाई छल्िे मिसायले बन्दीलाई अन्यत्र सािे
सभिाविा िएकाले िाितलासी िुि ु आवश्यक छ ििी निवेदकले
मिानसव कारण दे िाएमा, वा

(ग)

यस्तै अन्य कुिै कारणबाट िाितलासीको आदे ि िारी िुि ु
आवश्यक वा उपयुक्त छ िन्ने अदालतलाइ लागेमा ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम िाितलासीको आदे ि िारी गदाग अदालतले बन्दी
थुिामा रिेको िनिएको वा त्यस्तो आिंका िएको ठाउाँिरुको िाितलासी नलई बन्दी
पत्ता लगाई उपजस्थत गराउि आफ्िो वा िेपाल सरकारको सेवामा रिे को कुिै
कमगचारीको िाममा आदे ि िारी गिग सक्िेछ । त्यस्तो आदे ि िारी गदाग अदालतले
आवश्यक वा मिानसव दे िेमा त्यस्तो कमगचारी वा निवेदकलाई प्रनतनिनधत्व गिे व्यजक्त
तथा स्थािीय निकायका पदानधकारी समेत रिे को िाितलासी टोली गठि गरी सो
टोलीलाई िाितलासी गिे अनधकार ददि सक्िेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम िाितलासी आदे ि प्राप्त गिे व्यजक्त वा टोलीले
अदालतको निदे िि बमोजिम थुिामा रिे को व्यजक्तले िोिी गिेछ र थुनिएको व्यजक्त
फेला परे मा प्रनतवेदि सहित बन्दीलाई अहवलभव अदालत समि उपजस्थत गराउिु
पिेछ ।
(४) उपनियम (२)

बमोजिम िाितलासी गिग आदे ि प्राप्त गिे कमगचारीले

बन्दीलाई जचन्न सक्दै ि िन्ने कुराको अदालतले हवश्वास गिुग पिे कारण िएका अदालतले
सो पूिीमा तोहकएको अको कुिै व्यजक्तलाई सो िाितलासी पूिी तामेल गराउिे कायगमा
सियोग गिग आदे ि ददि सक्िेछ ।
१८ङ. सािी प्रमाणः बन्दीप्रत्यिीकरणको निवेदिपत्रको सभबन्धमा अदालतले आवश्यकतािुसार
प्रमाण बुझ्ि सक्िेछ ।
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१८च. बन्दीलाई छाड्िेः अदालतले दे िायका अवस्थामा बन्दीलाई थुिाबाट छोड्िे आदे ि ददि
सक्िेछः(क)

सूचिामा

तोहकएको

ददि

वा

पेिीको

ददि

प्रत्यक्र्षीले

कुिै

कारण

िदे िाएमा,
(ि)

कारण दे िाए पनि सो कारण मिानसव िदे जिएमा, वा

(ग)

बदियतका साथ वा प्रवृत्त धारणा बिाई वा कािूि हवपरीत थुिामा रािेको
दे जिएमा ।

१८छ. बन्दीलाई स्थािान्तर गिग ििुिःे नियम १८ङ. बमोजिमको सूचिा तामेल िएपनछ
बन्दीलाईइ अदालतको अिुमनतले बािे क एक स्थािबाट अको स्थािमा स्थािान्तर गिुग
िुाँदैि ।
१८ि. निषेधाज्ञाको निवेदिपत्रः (१) ऐिको दफा ७ को उपदफा (२) अन्तगगि निषेधाज्ञाका
लानग निवेदिपत्र ददं दा नियम १४ मा उजल्लजित कुरािरुका अनतररक्त दे िायका कुरािरु
िुलागिु पछगः(क)

अदालतको अनधकारिेत्र सभबन्धी कुरा,

(ि)

िागररक िकमा आघात िुिे आिंका िएमा िागररक अनधकार
ऐि, २०१२ को कुि दफाद्वारा प्रदत्त िकमा कसरी आघात िुिे
सभिाविा छ सो कुरा,

(ग)

निवेदकले मागेको उपचार र

(घ)

सो उपचार पाउि सक्िे आधारिरु ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदिपत्रको व्यिोराबाट अदालतको हवचारमा
प्रत्यथीले गरे हवराए िस्तो (प्राइमाफेसी कि) दे जिि आएमा तोहकएको ताररिको ददि
निवदे िपत्रमा माग गररए बमोजिमको आदे ि िारी िुि ु िपिे कुिै कारण िए सो कारण
दे िाउि नलजित िवाफ नलई आफैं वा आफ्िो प्रनतनिधी वा कािूि व्यवसायीद्वारा
उपजस्थत िुि ु ििी प्रत्यथीको िाममा आदे ि िारी गुि ग पछग ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त िुि आएको नलजित िवाफमा हवचार िुाँदा
अन्य कुिै व्यजक्तलाई बुझ्िु पिे दे जिएमा अदालतले त्यस्तो व्यजक्तलाई पनि बुझ्ि
सक्िेछ ।
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१८झ. समािान्तर

अनधकारिेत्रको

प्रयोग

गरी

उपचार

माग

गरे

िगरे को

कारणः

(१)

बन्दीप्रत्यिीकरणको निवेदि ददाँदा वा नलाँदा सो हवषयमा सवोच्च अदालत वा पुिरावेदि
अदालतमा कुिै निवेदि ददएको वा कािूि कारबािी चलाएको छ वा छै ि िन्ने व्यिोरा
स्पष्ट िुलाउिु पछग ।
(२) निषेधाज्ञाको निवेदि ददाँदा वा नलाँदा सो हवषयमा पुिरावलोकि अदालतमा
कुिै निवेदि ददएको वा कािूिी कारवािी चलाएका छ वा छै ि िन्ने व्यिोरा छ वा छै ि
िुलाउिु पछग ।
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम िुलाइएको हववरणप पनछ मुद्दा कारबािी
गदे िााँदा झट्टा वा गलत दे जिि आएमा त्यस्तो निवेदि िारे ि गिग सहकिे छ ।
१८ञ. अन्तररम आदे िः (१) नियम १८ि. अन्तगगत गरे को कुिै निवेदिपत्रका सभबन्धमा
अदालतले उजचत र आवश्यक दे िेमा निवेदिपत्रको टुं गो िलागेसभमको अवनधको लानग
आवश्यक र उपयुक्त आदे ि िारी गिग सक्िेछ ।
तर,
(१)

अदालतले आवश्यक दे िेमा िास अवनध तोकी अन्तररम आदे ि िारी गिग
वा सो अन्तररम आदे िलाई निरन्तरता ददिु पिे वा िपिे सभबन्धमा
छलफलका लानग अको पि जझकाउि सक्िेछ ।

(२)

अन्तररम आदे िको सभबन्धमा छलफल िुाँदा आफ्िो हितमा अन्तररम
आदे ि िारी िएका कारणले ररट निवेदिको अजन्तम निणगय पिात् अको
पिलाग िनत िुिे अवस्था दे जिएमा प्रचनलत कािूि बमोजिम िनतपूनतग
व्यिोिे नलजित प्रनतवद्धता व्यक्त गरे मा इिलासले ितग सहितको अन्तररम
आदे ि िारी गिग सक्िेछ ।

(३)

ु ाई गरी अन्तररम आदे ि िारी िएकोमा वा कुिै कारणले
एक पिीय सुिव
अको पिले आफ्िो कुरा प्रस्तुत गिग मौका िपाएकोमा त्यस्तो अन्तररम
आदे ि रद्द गरी पाउिको लानग सो पिले निवेदि ददि सक्िेछ र
अदालतले उजचत र आवश्यक दे िेमा अजघ ददएको अन्तररम आदे ि रद्द
गतग वा त्यसमा आवश्यक सं िोधि गिग सक्िेछ ।

(४)

कुिै निवेदि अन्तररम आदे ि िारी वा िारे िीका लानग पेि िएको िए
तापनि सो हवषयमा निणगय िै िुि उपयुक्त छ िन्ने इिलासलाई लागेमा
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इिलासले निणगइ गिग सक्िेछ र अन्तररम आदे िको लानग पेि गररएको
कारणले मात्र त्यस हवषयमा निणगय गिग बाधा पिे छै ि ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम िारी गररएको अजन्तम आदे ि निवेदिपत्रको अजन्तम
टुंगो लागेपनछ स्वतः रद्द िएको मानििे छ ।
(३) अन्तररम आदे ि िारी वा रद्द गिे सभबन्धमा छलफलका लानग सूचिा ददई
कुिै पिलायग जझकाइएकोमा तोहकएको ददि कुिै कुारणले छलफल िुि िसकी अको ददि
छलफल िुिे िएमा सो प्रयोििका लानग छदफल सभपन्न ििएसभम जझकाइएको पिलाई
तारे िमा राजििेछ । छलफल प्रयोििका लानग पटक–पटक सूचिा िारी गररिे छै ि ।
४) पहिले िारी िएको अन्तररम आदे िलाई निरन्तरता ददिे वा िददिे सभबन्धमा
छलफल गराउि अको पि जझकाउिे गरी आदे ि िएकोमा निवेदक पिको कारणबाट
सो ददि छलफल िुि िसकेमा तत्पिाि् सो अन्तररम आदे ि निजष्िय

िुिछ
े ।

(५) यस नियम बमोजिम अदालतले अन्तररम आदे ि िारी गदाग वा अन्तररम
आदे ि िारी गिग अस्वीकार गदाग त्यसको कारण स्पष्ट रुपमा उल्लेि गिुग पछग ।
१८ट. निवेदिपत्रको िक्कलः निवेदकले निवेदिपत्रको साथमा सबै प्रत्यथीको लानग चाहििे
निवेदिपत्रको िक्कल र संलग्ि नलितिरुको दुई प्रनत िक्कल समेत दािेल गिुग पछग ।
१८ठ. कभप्युटर फ्लपी वा सी.डी. पेि गिुग पिेः कभप्युटर टाइप गरी तयार गररएको निवेदि
नलजित िवाफ आदद दायर गिे पिबाट श्रे स्ते दारले सभबजन्धत फ्लपी वा सी.डी. पेि गिग
लगाउि सक्िेछ । यसरी फ्लपी वा सी.डी. पेि गिग पिे गरी तोहकएकोमा सो पेि गिुग
सभबजन्धत पिको कतगव्य िुिेछ ।
१८ड. सूचिा तामेलीः बन्दीप्रत्यिीकरणको निवेदिमा कारण दे िाउिको लानग िारी िुिे सूचिा
निवेदिपत्रमा प्रत्यथी बिाइएका व्यजक्तिरुलाई बाटाका भयादबािेक बढीमा तीि ददिनित्र
र निषेधाज्ञाका िकमा बढीमा पन्र ददिनित्र नलजित िवाफ ददि कािूि बमोजिम सूचिा
तामेल गररिे छ ।
१८ढ. निवेदिपत्र र नलजित िवाफको ढााँचाः अदालतमा ददइेि निवेदिपत्र अिुसूची ३क. र
नलजित िवाफ अिुसूची ३ि को ढााँचामा िुि ु पछग ।
ु ै कुरा ले जिएको िए
१८ण. भयाद तारे ि थमाउिे सभबन्धी व्यवस्थाः प्रचनलत कािूिमा ििुसक
तापनि यस पररच्छे द अन्तगगत ददएक निवेदिपत्रबाट कारबािी िएका मुद्दामा मिानसव
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कारणबाट भयाद तारे ि गुज्रक
े ो दे जिएमा भयाद र तारे ि दुवै गरे र बन्दीप्रत्यिीकरणका
मुद्दा िए एकपटकमा बढीमा सात ददिसभमको र निषेधाज्ञा िएमा एक पटकमा बढीमा
पन्र ददिसभमको भयाद तारे ि थमाइददि सहकिे छ ।
तर,
(१) तारे िमा िाररर िुि ु पिे व्यजक्तको कोिी मरी हकररयामा बस्िु परे को
वा महिला िए सुत्केरी िएको कारणबाट भयाद तारे ि गुज्रम
े ा हकररया
समाप्त िएको वा सुत्केरी िएको नमनतले

वा अन्य कुिै व्यिोराले

यातायातको साधि िचलेको वा िूकभप िस्ता दै वी प्रकोप परे को
कारणले तारे ि गुज्रम
े ा बाटो िुलेको वा यायायात चले को वा दै वी
परे कोमा सो िएको नमनतले बाटाको भयाद बािे क पन्र ददिनित्र िाररर
िई प्रमाण सहिनत निवेदि पत्र ददएमा भयाद तारे ि थानमि सक्िेछ ।
(२) नियम ३५ मा ले जिएको कुरामा सोिी बमोजिम िुिछ
े ।
(३) अन्तररम आदे ि िारी वा िारे िीका लानग िुिे छलफलको कुरामा
भयाद तारे ि थमाउि र स्थनगत गिग पाइिे छै ि ।
१८त. तामेलीमा राख्नेः निषेधाज्ञा वा बन्दीप्रत्यिीकरणको निवेदि गिे निवेदकले तारे ि गुिारी
बसेमा कािूि बमोजिम थाभि पाउिे भयाद गुज्रप
े नछ त्यस्तो निवेदि तामेलीमा राजििेछ ।
१८थ. दस्तुरः (१) बन्दीप्रत्यिीकरणको आदे िको लानग ददइिे निवेदिपत्रमा कुिै दस्तूर लाग्िे
छै ि ।
(२) निषेधाज्ञाको आदे ि िारी गरी पाउ“ िन्ने निवेदिपत्र ददं दा एकसय रूपैयााँ
दस्तुर लाग्िेछ ।
(३) यस नियमावली बमोजिम नलजित िवाफ पेि गदाग पचास रूपैयााँ दस्तुर
लाग्िेछ ।
तर सरकारी कायागलयबाट पेि िुिे नलजित िवाफमा कुिै दस्तुर लाग्िे छै ि ।

पररच्छे द–५
हफरादपत्र र प्रनतउत्तरपत्रसभबन्धी व्यवस्था
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१९.

हफरादपत्रमा िुलाउिुपिे कुरािरूः (१) हफरादपत्र अिुसूची–४ मा तोहकएको ढााँचामा
दे िायका कुरािरू िुलाइ ददिुपिेछः(क)

वादीको िाम, थर, वति र नििको बाबुको िाम,

(ि)

प्रनतवादीको र थािा िएसभम नििको बाबुको िाम, थर र नियम
१४ को उपनियम (१) को िण्ड (ि) अिुसारको स्पष्ट वति,

(ग)

अदालतको िाम,

(घ)

हफराद गिुग परे को व्यिोरा र वस्तुजस्थनत,

(ङ)

कुि ऐि अन्तगगत अदालतको अनधकारिेत्रनित्र पिे िो सो कुरा,

(च)

कोटग फी नतिुग पिेमा नबगो िुलाइ त्यसको आधारमा कािूि
अिुसारको कोटग फी बुझाएको निस्सा,

(छ)

नबगो

िुल्ि

िसकेकोमा

कोटग

फीसभबन्धी

कािूिबमोजिमको

व्यिोरा,
(ि)

वादीको दाबी र सोसाँग सभबजन्धत कािूि,

(झ)

िदभयादसभबन्धी कुरा,

(ञ)

सभबजन्धत प्रमाणिरू,

(ट)

कुि कायगहवनध कािूि अन्र्तगत कारबाई िुिे िन्ने कुरा, र

(ठ)

घर िग्गासभबन्धी मुद्दामा आंजिक रूपमा मात्र दाबी गरी हफराद
गरे को िए त्यस्तो दाबी गररएको

िग्गाको चार हकल्ला,

कतातफगबाट दाबी नलइएको िो सो कुरा र अन्य आवश्यक
हववरण ।
(२) कुिै िेपाल कािूिमा कुिै उिुरी ददिे सभबन्धमा हविेष ढााँचा तोहकएको वा
हविेष कुराको पालि गिुग पिे व्यवस्था िएकोमा त्यस्तो उिुरी ददं दा ती कुरािरूको
अधीिमा रिी ददिुपिेछ ।
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१९क.अनियोगपत्रमा प्रनतवादीको स्पष्ट वति िुलाउिेः (१) िेपाल सरकार वादी िई दायर िुिे
अनियोगपत्रमा प्रनतवादीको र थािा िएसभम नििका बाबुको िाम, थर, वति, िए घर
िभबर, प्रनतवादीको उमेर, पेिा, िुनलया, अन्य पररचयात्मक हववरण (िस्तो िागररकता,
पासपोटग आदद िुल्ि सकेसभमका हववरण) तथा िुल्ि आएसभम ई–मेल, फ्याक्स,
टे नलफोि िभबर िस्ता अनिलेि िुि सक्िे हवद्युतीय सञ्चारका माध्यमसभबन्धी ठे गािा
िुलाइएको िुिपु छग ।
(२)

अनियोगपत्रमा

प्रनतवादी

बिाइएको

अनियुक्तलाई

मुद्दा

दायर

गदागको

अवस्थामा अदालतमा उपजस्थत िगराइएको िए उपजस्थत गराउि िसक्िुको उपयुक्त
कारण िोली नििको वति अनियोगपत्रमा उल्लेि िएकै वति िो िन्ने दे जििे मिानसब
आधार सहित अनियोगपत्र दताग गिग ल्याउिुपछग ।
(३) प्रनतवादीको स्पष्ट वति िुलाइ िल्याएको अनियोगपत्र दताग गिुग िुाँदैि ।
तर एकिन्दा बढी प्रनतवादी िएको मुद्दामा कसै को वति स्पष्ट िुलेको र कसै को वति
िुलाइएको रिेिछ ििे वति िुलाइएका प्रनतवादीका िकमा सभम मुद्दामा कारबािी
हकिारा िुिे, वति ििुलाइएकाको िकमा मुद्दा दताग िै ििुिे ििी कारण सहितको व्यिोरा
ििाइ दरपीठ गरी सोको ििाउ सभबजन्धत जिल्ला सरकारी वहकल कायागलयलाई ददिु
पछग ।
(४)

अदालतमा

दायर

िएको

कुिै

सरकारबादी

िुिे

फौिदारी

मुद्दामा

अनियोगपत्रमा िुलाइएको वति वास्तहवक वति ििएको कारणबाट भयाद तामेल िुि
सकेको रिेिछ ििे त्यस्ता प्रनतवादीका िकमा मुद्दा तामेलीमा राख्न सहकिेछ । पनछ
त्यस्तो प्रनतवादीको यहकि वति स्पष्ट िुलाइ मुद्दामा कारबािी हकिारा गरी पाउाँ ििी
सभबजन्धत जिल्ला सरकारी वहकल कायागलयबाट निवेदि पिग आएमा तामेलीबाट िगाइ
बााँकी कारबाई र हकिारा गिुप
ग छग ।
२०.

हफरादपत्र दताग गिे र िपागई ददिेः हफरादपत्र दताग िुि आएपनछ रीत बेरीत िााँची त्यसमा
दस्तुर वा कोटग फी आदद नलिुपिे िए नलई उसै ददि दताग हकताबमा दताग गरी
हफरादपत्रवालालाई त्यसको निस्सा वा ताररि उसै ददि ददिुपछग ।

२१.

रीत िपुगक
े ो हफरादपत्रः यस नियमावली वा कुिै कािूि अिुसारको रीत िपुगेको
हफरादपत्रको पीठमा रीत िपुगेको रीत पुर्याउिको लानग सात ददिसभम समय ददई
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स्रे स्ते दारको आदे िले हफताग ददिुपिेछ । रीत पुगेको रिे छ वा सात ददिसभम रीत पुर्याइग
ल्याएछ ििे स्रे स्तेदारले दताग गिग आदे ि ददिुपछग ।
२२. समाह्वाि वा इतलायिामा तामेल गराउिेः (१) हफरादपत्र दताग िएपनछ स्रे स्ते दारले
प्रनतवादीलाई समाह्वाि, इतलायिामा, भयाद वा सूचिा पठाउिे आदे ि उसै ददि गरी भयाद
तामेल गराउिको लानग तीि ददिनित्र सभबजन्धत फााँटमा पठाउिु पिेछ ।
(२) भयाद तामेल गिे कमगचारीले सो भयाद तामेल गिग बुझी नलएको नमनतले
बाटाको भयाद बािेक पन्र ददिनित्र तामेल गरी तामेली प्रनतवेदि पेि गिुग पिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको अवनधनित्र भयाद तामेल गिग िसकेको मिानसब
कारण दे िाउि िसकेमा त्यस्तो तामेलदार उपर प्रचनलत कािूिबमोजिम हविागीय
कारबािी र सिाय िुिेछ ।
(४) समाह्वाि, इतलायिामा, भयाद वा सूचिा तामेल गिग िहटएको कमगचारीले कुिै
मिानसब कारणले सो भयाद तामेल गिग िसकेमा वा तामेल गिग िसक्िे कुिै मिानसब
कारण दे जिएमा स्रे स्तेदारले जिल्ला न्यायाधीिलाई पूव ग िािकारी गराइ अदालतको अन्य
िुिसुकै कमगचारीलाई िटाइ तामेल गराउि सक्िेछ ।
२२क.हवद्युनतय माध्यम वा पनत्रकामा सूचिा प्रकािि गरे र वा अन्य सरकारी अड्डा वा स्थािीय
ु ी ऐि, अदालती बन्दोबस्तको
निकाय समेतबाट पनि भयाद तामेल िुि सक्िेः (१) मुलक
मिलको

११०

िं.

बमोजिम

तोहकएको

प्रहियाबाट

भयाद

तामेल

िुि

िसकेमा

दे िायबमोजिम भयाद तामेल गराउि सहकिेछ । यसरी तामेल िएको भयाद रीतपूवक
ग
तामेल िएको मानििे छ ।
(क)

भयाद तामेल गररिु पिे व्यजक्तको कुिै टे लेक्स, फ्याक्स, ई–मेल वा
अनिले ि िुि सक्िे हवद्युनतय माध्यमको ठे गािा िए सो माध्यमबाट,

(ि)

मुद्दाको प्रकृनत िेरी प्रनतवादीले भयाद तामेली िएको िािकारी सििरूपमा
पाउि सक्िे मिानसब आधार र कारण छ ििी इिलासबाट आदे ि िएमा
कुिै राहिय दै निक पनत्रकामा सूचिा प्रकाजित गरे र वा हवद्युतीय माध्यम
रे नडयो तथा टे नलनिििबाट सूचिा प्रसारण गरे र ।
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यसरी भयाद तामेल गदाग लाग्िे िचग वादीबाट असुल गरी पनछ कोटग हफ
सरि िराइ ददिु पछग ।
(ग)

अन्य सरकारी अड्डा वा स्थािीय निकाय माफगत तामेल गिग पठाउाँदा सो
भयाद तामेल िुि सक्िे मिानसव आधार छ िन्ने सभझी ईिलासबाट
आदे ि िएमा सो अड्डा वा निकायबाट समेत भयाद तामेल गिग गराउि
सहकिेछ ।

ु ी ऐि, अदालती
२२ि.अदालत स्वयभले भयादी पुिी वा समाव्िाि तामेल गिग सक्िेः मुलक
बन्दोबस्तको मिलको ९४ िं. बमोजिम िारी िुिे भयादी पुिी सभबजन्धत प्रिरी
कायागलयबाट तामेल िई आएकोमा सो भयाद बेरीतको िएको वा अन्य कुिै कारणले
पुिः भयादी पुिी िारी गरी तामेल गराउिु पिे िुि आएमा अदालतकै कमगचारीद्वारा पनि
तामेल गराउि सहकिेछ ।
स्पष्टीकरणः

यसरी

अदालतकै

कमगचारीबाट

भयादी

पुिी

तामेल

गराइएको

ु ी ऐि, अदालती बन्दोबस्तको मिलको ९४ िं. बमोजिम िारी िएको
अवस्थामा पनि मुलक
वारे ण्टबमोजिमको मानिसलाई पिाउ गिे लगायतका प्रिरी कायागलयले निवागि गिुप
ग िे
कतगव्य सो कायागलयले पूरा गिुप
ग छग ।
ु ी ऐि अदालती बन्दोबस्तको मिलको ११०
२२ग.भयाद तामेल गदाग रोिवरमा राख्न सक्िेः मुलक
िं. बमोजिम भयाद तामेल गिग िााँदा सभबजन्धत गाउाँ हवकास सनमनत वा िगरपानलकाको
सदस्य वा सजचव िेटाउि िसकेमा सभबजन्धत गाउ“ हवकास सनमनत वा िगरपानलकामा
रिेका सरकारी अड्डाका कभतीमा रािपत्र अिंहकत तृतीय श्रे णी वा सो सरिका कमगचारी
रोिवरमा राजि भयाद तामेल गिग सहकिेछ ।
२३. तामेली आएपनछ गिुग पिे कारबािीः समाह्वाि वा इतलायिामाको तामेली आएपनछ
स्रे स्ते दारले रीतपूवक
ग तामेल िएको छ वा छै ि िेरी आवश्यक िए फााँटवालाको प्रनतवेदि
समेत नलई रीतपूवक
ग वा बेरीतका िा“ची बेरीतको दे जिए बदर गरी पुिः रीतपूवक
ग तामेल
गिग लगाइ रीतपूवक
ग को तामेली प्रनत नमनसल साथ रािी पेि गिुग पदगछ ।

यसरी

तामेल िई आएको भयाद अको अड्डाबाट तामेल गिग पठाईएको भयाद िए पनि सो भयाद
समेत रीतपूवक
ग तामेल िएको छ वा छै ि िन्ने िेरी बेरीतको दे जिए बदर गरी पुिः भयाद
rf}yf] ;+zf]wgåf/f yk .
kfFrf}+ ;+zf]wgåf/f ;+zf]lwt .
klxnf] ;+zf]wgåf/f ;+zf]lwt .
t];|f] ;zf]wgåf/f yk .

30

www.lawcommission.gov.np

िारी गरी रीतपूवक
ग तामेल गराइ वदर िएको तामेली भयादको प्रनत र पनछ रीतपूवक
ग
तामेल िएको भयाद समेत स्रे स्ते दारले सभबजन्धत अदालतमा पठाइददिु पछग । यसरी
िारी गररिे भयादको ढााँचा पहिले िारी िएको भयादकै ढााँचामा व्यिोरासभम सामान्य
िेरफेर गरी नमलाई िारी गिग सहकिेछ ।
२३क.प्रनतउत्तर पत्र नलिेः (१) िारी िएको समाह्वाि वा इतलायिामामा तोहकएको भयादनित्र
प्रनतउत्तरपत्र ददि ल्याए स्रे स्तेदारले रीतपूवक
ग
िए वा ििएको िााँची रीतपूवक
ग को िए
प्रनतउत्तर दताग गरी नमनसल सामेल रािी इिालास समि पेि गिुग पदगछ ।
(२) प्रनतउत्तरपत्र ददं दा अिुसूची–४क को ढााँचामा ददिु पदगछ ।
२३ि.ताररि ददिेः (१) वादी प्रनतवादीलाई ताररि तोक्दा सो तोहकएका ताररिका ददि गररिे
कामको व्यिोरा ताररि िपागई र तारे ि पचागमा िुलाइ मुद्दाका दुवै पिलाई एकै
नमलािको नमनत, समय उल्ले ि गरी ताररि तोक्िु पछग ।
(२) तोहकएको ताररिको समयमा मुद्दाका दुवै पि उपजस्थत िएमा दुबै पिलाई
रािी मुद्दामा गिुग पिे कारबािी गिुग पछग । ताररिमा तोहकएको समयमा मुद्दाका कुिै
पि उपजस्थत िुि िआए पनि मुद्दामा गिुग पिे कारबािी गिग, अको पिलाई ताररि ददि
ु ाइ गिग रोहकिे छै ि । तोहकएको समयमा िाजिर िुि िआई हढलो गरी
वा मुद्दाको सुिव
िाजिर िुि आउिे मुद्दाको अको पिलाई ताररि ददं दा पहिले ताररि नलई गएको पिलाई
तोहकएको नमनत र समयकै नमलाि िुिे गरी ताररि तोक्िे गिुप
ग छग ।
ु ाई गररिेः (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र िुिसुकै
२३ग. मुद्दामा लगातार कारबािी र सुिव
कुरा ले जिएको िएतापनि अिुसूची–४ि. बमोजिमका मुद्दािरू अदालतमा अनियोगपत्र पेि
िएपनछ अनियोग लगाइएका सवै प्रनतवादीिरू उपजस्थत गराइएकोमा निििरूको वयाि
गराइ अदालतले आदे ि ददएमा लगातार प्रमाण परीिण गररिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमका मुद्दािरूमध्ये सरकार वादी फौिदारी मुद्दाका
िकमा अदालतले तोकेको ददिमा अनियोििकतागले समेत सािी गवाि पेि गिुग पिेछ ।
(३) प्रनतवादीले वयाि गदाग िुलाएका सािी प्रमाणिरू तत्कालै नििले उपजस्थत
ु ाईलाई निरन्तरता ददई प्रमाण परीिण
गराउि वा प्रमाण पेि गिग सक्िे िएमा सुिव
गररिेछ ।
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(४) उपनियम (१) र (३) बमोजिमको कायगहवनध पूरा िएपनछ थप प्रमाण
परीिण गिग आवश्यक ििए अदालतले तत्कालै निणगय गिग सक्िेछ ।
२४.

प्रमाण बुझ्िे आदे िः प्रनतउत्तरपत्र परी वा सो सरिको बयाि िएपनछ पेि िएको मुद्दामा
दाजिल िएका नलित र प्रमाणिरू िेरी छल˚ल गरी के कनत कुरामा निणगय ददिु पिे िो
ु ी ऐि,
आदे िमा उल्ले ि गरी त्यसको लानग कुि कुि प्रमाण बुझ्िु पिे िो प्रष्ट गरी मुलक
अदालती बन्दोवस्तको मिलको १८४ क िं. को अधीिमा रिी प्रमाण बुझ्िे आदे ि
गिुप
ग छग ।

२५.

सद्दे कीते सुिाउिु पिेमा गिुप
ग िे कारबाईः मुद्दाको कुिै पिले दाजिल गरे को कागि सद्दे
कीते मा सुिाउिुपिे िएमा सद्दे कीते मा सुिाइ बयाि गराउिको लानग न्यायाधीि समि
पेि गिुप
ग छग र सो सद्दे कीते मा सुिाइिे सक्कल कागि इिलासमा चाहििे अवस्थामा बािे क
अरू समयमा स्रे स्तेदार र फााँटवालाको छापले नसलबन्दी गरी निििरूको दस्तित गराइ
सुरजित रूपमा नमनसल साथ राख्नुपछग ।

२६.

ु ी ऐि, अदालती बन्दोबस्तको मिलको ७७
बुझ्िुपिे कारबाईः मुद्दाको कुिै पिले मुलक
िं. बमोजिम कुिै ियााँ प्रमाण पेि गिग माग गरी निवेदिपत्र ददएमा सो निवेदि उसै ददि
न्यायाधीि समि पेि गरी िएको आदे िािुसार गिुप
ग छग ।

२७.

नलित िााँचः (१) कुिै अड्डा अदालतमा पेि िएको नलित सद्दे कीते छु ट्याउिु पिे िै
रे िा वा िस्तािर हविेषज्ञलाई िााँच गराउिु परे मा ल्याप्चे कीते वा ले ि कीते िन्नेबाट
चाहििे दस्तुर दाजिल गिग लगाइ रे िा वा िस्तािर हविेषज्ञलाई अदालतले ददिुपिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको नलित कीते ठिररएमा सद्दे िन्नेबाट कीते
िन्नेलाई ल्याप्चे वा िस्तािर िचाउाँदा लागेको दस्तुर िराइ ददिुपछग ।

२८. सािी बुझ्िेः (१) सािीको िाममा समाव्िाि िारी गिग न्यायाधीिबाट आदे ि िएपनछ
फााँटवालाले समाह्वाि तयार गरी तामेल गिग पठाउिुपछग ।
ु ी ऐि, अदालती बन्दोवस्तको मिलको ११५ िभबरबमोजिम सािीको
(२) मुलक
िाममा समाह्वाि िारी गदाग अदालतमा िाजिर िुिे ददि हकटाि गरी भयाद पठाउिुपछग र
सो मुद्दाको पिलाई सोिी नमलािको तारे ि तोक्िुपछग ।
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२९.

सािी बकाउिेः (१) ताररिको ददि अदालत लाग्िासाथ सो ददि िाजिर रिे का पि
हवपिसाँग उिीिरूको सािीको िामावली नलई नमनसलसाथ रािी बकपत्र गराउिका लानग
इिलास सिायकले न्यायाधीि समि पेि गिुप
ग छग ।
(२) सािी बुझ्ि तोहकएको ददि अपरान्ि एक बिेसभम पनि अको पि उपजस्थत
ििए उपजस्थत पिको सािीको बकपत्र गराउिे कायग रोक्िु िुाँदैि ।
(३) सािीको बकपत्र गराउाँदा निि सािीले कुिै िास प्रकारको िाउिाउ
दे िाएमा वा स्विाहवक मािवीय हियाकलापिन्दा फरक हियाकलाप प्रदिगि गरे मा सो
कुरा न्यायाधीिले बकपत्रमा ििाइ सिी गरी राख्नुपछग ।
(४) सािीको बकपत्र गराउाँदा कुिै सािीलाई अिुजचत, असभबद्ध वा बेइज्ित
गिे वा जझझ्याउिे हकनसमका प्रश्न सोनधएकोमा प्रनतपि तफगबाट आपजत्त िगररएको
अवस्थामा पनि अदालत स्वयभले त्यस्तो प्रश्न सोध्ि मिािी गिुप
ग छग ।
(५) िेपाल सरकार वादी िएको गभिीर प्रकृनतको फौिदारी मुद्दामा प्रनतवादीको
उपजस्थनत वा अन्य कुिै मिानसब कारणले कुिै सािीलाई बकपत्र गिग अिुजचत दबाब
परे को वा दबाब पिे प्रबल सभिाविा छ िन्ने कुरा अदालतलाई लागेमा त्यस्ता
प्रनतवादीको उपजस्थनतलाई अप्रत्यि तुल्याउिे र निि प्रनतवादीको कािूि व्यवसायी तथा
नििले रोिेको मानिसको रोिबरमा बकपत्र गराउिे गरी अदालतले आवश्यक व्यवस्था
नमलाउि सक्िेछ ।
पररच्छे द–६
मुद्दासभबन्धी

३०.मुद्दा बााँडफााँट र साप्ताहिक मुद्दा पेसी सूचीः (१) एकिन्दा बढी न्यायाधीि िएको
अदालतमा मुद्दा दताग िएपनछ कसको इिलासले कुि मुद्दा िेिे िन्ने निजित िुिे गरी
जिल्ला न्यायाधीिले मुद्दा सङ्खख्याको अिुपात नमलाई गोलाबाट मुद्दा तोक्िेछ । यसरी
मुद्दा तोहकएपनछ सो मुद्दाको बा“की कारबािी र हकिारा सोिी न्यायाधीिको इिलासले
गिेछ ।
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(२) यस नियम लागू िुाँदाका अवस्थामा अदालतमा दायर रिे का मुद्दा सङ्खख्याको
अिुपात नमलाई जिल्ला न्यायाधीिले गोलाद्वारा मुद्दा बााँडफााँट गिेछ ।
(३) एक ििािन्दा बढी न्यायाधीि रिे को अदालतका कुिै न्यायाधीि अदालतमा
अिुपजस्थत रिेमा नििको इिलासबाट गिुप
ग िे बयाि, बकपत्र, नमलापत्र, रोक्का फुकुवा िस्ता
काम उपजस्थत रिेको अको न्यायाधीिले गिेछ । तीि वा सोिन्दा बढी न्यायाधीि
रिेको अदालतमा दुई वा सोिन्दा बढी न्यायाधीि अदालतमा उपजस्थत रिे को अवस्थामा
अिुपजस्थत न्यायाधीिले गिे काम गिगका लानग गोलाद्वारा न्यायाधीि तोहकिेछ । कुिै
न्यायाधीि सात ददििन्दा बढी अवनध अदालतमा उपजस्थत ििुिे िएमा उपजस्थत रिे को
न्यायाधीिले फैसला गिे लगायत नििले गिे सबै काम कारबािी गिग सक्िेछ ।
(४) स्रे स्तेदारले आगामी िप्ताको लानग पेसीको ताररि तोहकएको मुद्दािरूको सूची
मुद्दाको

दतागिम

अिुसार

तयार

गरी

प्रत्येक

िप्ताको

बुधवारसभममा

जिल्ला

न्यायाधीिसमि पेि गिेछ र उक्त मुद्दा पेसी सूचीमा मुद्दाका पि हवपििरूको िाम,
मुद्दाको िाम र िभबर, मुद्दा पेसी िुिे ददि र मुद्दामा कािूि व्यवसायी नियुक्त िएको िए
नििको िाम समेत उल्ले ि गरी िुिवारसभममा सूचिा पाटीमा टााँस गरी सक्िुपिेछ ।
यसरी पेसी सूची तयार गदाग एक ििािन्दा बढी न्यायाधीि रिे को अदालतमा प्रत्येक
न्यायाधीि हपच्छे को साप्ताहिक पेसी सूची छु ट्टाछु ट्टै तयार गिुप
ग िेछ ।
ु ी ऐि अदालती बन्दोबस्तको मिलको ९२ िं.
(५) नडसनमस, नमलापत्र र मुलक
बमोजिम िारे ि िुिे बािे क साप्ताहिक मुद्दा पेसी सूचीमा िपरे को कुिै पनि मुद्दा सो
िप्तामा इिलास समि पेि िुिेछैि ।
३१.

दै निक मुद्दा पेसी सूचीः

(१) नियम ३० बमोजिम साप्ताहिक पेसी सूचीमा परे का

मुद्दािरू एकिन्दा बढी न्यायाधीि रिे को अदालतमा न्यायाधीि हपच्छे को मुद्दा छु ट्याई
स्रे स्ते दारले दै निक मुद्दा पेसी सूची तयार गरी सू चिा पाटीमा टााँस्ि लगाउिु पिेछ र
एकप्रनत सभबजन्धत न्यायाधीिलाई ददिुपिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दै निक पेसी सूची तयार गदाग मुद्दा दतागको नमनतको
आधारमा दे िायको िममा तयार गिुप
ग िेछ (क)

अजघल्लो ददि िेदागिेदै बााँकी रिे का मुद्दा,

(ि)

ु ा िएका मुद्दा,
थुिव
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(ग)

सामान्य कायगहवनध प्रयोग िुिे मुद्दाको लगाउ बािे कका सं जिप्त
कायगहवनध ऐि, २०२८ अन्तगगतको कायगहवनध प्रयोग िुिे मुद्दा,

(घ)

बेवाररस बाल–बानलकाको मुद्दा,

(ङ)

पचित्तर वषग मानथको बुढा, बुढी वा िारीररक अिक्तता िएको
व्यजक्त ताररिमा रिे को मुद्दा,

(च)

स्वास्िीमानिस वादी िएको न्वाराि गराइ पाउ“ वा िाता कायम
गराइ पाउाँ िन्ने मुद्दा,

(छ)

पूव ग आदे िािुसार पेसीको निजित नमनत तोहकएको मुद्दा,

(छ१)
(ि)

.........

अंि वा मािा चामलसभबन्धी मुद्दा,

मुद्दा दतागको िम अिुसार अन्य मुद्दािरू ।

(२क) उपनियम (१) बमोजिम पेसी सूची तयार गदाग मुलतबीबाट िागेका मुद्दा
तथा सवोच्च अदालत वा पुिरावेदि अदालतको निणगयबमोजिम पुिः इन्साफको लानग दताग
िएको मुद्दाको सुरु दताग नमनतलाई िै आधार मािी िम निधागरण गिुप
ग छग ।
(३) दायर िुि आएको अनियोगपत्र साथ वा अदालतबाट िारी िएको भयाद,
पूिी, वारे ण्टबाट िाजिर िुि वा पिाउ िै आएको व्यजक्तको िकमा तत्काल बयाि गराइ
थुिछे कको कारबाई गिुप
ग िे मुद्दा ििे दै निक मुद्दा पेसी सूचीमा िचढे को िएपनि कारबाई
गिगसहकिेछ ।
(४) उपनियम (१) अिुसार दै निक मुद्दा पेसी सूची तयार गदाग अजघल्लो ददि िे दाग
िेदै बा“की रिेको मुद्दा, अजघल्लो ददि िेिे न्यायाधीिलाई तोहकिेछ तर िोनलपल्ट निि
न्यायाधीि अिुपजस्थत िए त्यस्तो मुद्दा नियमािुसार पुिः अकाग पेसी चढाइ पेि िुिेछ ।
(५) मुद्दा पेसी िुिे ददि स्रे स्ते दारले अदालत िुलेको एक घण्टानित्र मुद्दाको
नमनसल सरोकारबाला न्यायाधीि छे उ वा इिलासमा पठाउि लगाउि पिेछ र मुद्दाको
छलफल टुहड्डई फैसला वा आदे ि ले जििे िएमा बािेक त्यस ददिको काम समाप्त िएपनछ
इिलास सिायकले सो नमनसल सभबजन्धत फााँटवालालाई हफताग बुझाइ ददिुपिेछ ।
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ु ी ऐि, िबरिगस्ती करणीको मिलको १० िभबर
३१क. आधा अंि रोक्का गिेः मुलक
बमोजिमको दाबी िएको मुद्दामा अनियोग पत्रसाथ प्रनतवादीको अंिमा पिे सभपजत्त हववरण
प्राप्त ििएको अवस्थामा मुद्दा दताग िएपनछ अदालतले सभबजन्धत सरकारी वकील
कायागलय, पीनडत वा िािे रवाला तथा प्रनतवादी पिाउ परे को िए नििबाट समेत अंि
हववरण पेि गिग लगाउिु पिेछ । यसरी अंि िागमा पिे सभपनत हववरण पेि िुि
आएको मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रनतवादीले कसुर गरे को हवश्वास गिग सहकिे
मिानसब आधार िएमा प्रनतवादीको आधा अंि अदालतले रोक्का राख्नु पिेछ ।
३१ि. िक्कल नमनसल िडा गिेः िेपाल सरकार बादी िुिे फौिदारी मुद्दामा प्रनतवादी फरार
रिेको कारणबाट थुिछे कसभबन्धी कायग पूरा िुि बााँकी रिे को वा कािूिबमोजिम मुलतबी
रिेको अवस्थाको मुद्दाको नमनसल कुिै कारणले मानथल्लो अदालतमा पठाउिु पिे िएमा
अदालतले मुख्य मुख्य कागिको िक्कल नमनसल िडा गरे र मात्र सक्कल नमनसल मानथल्लो
अदालतमा पठाउिु पिेछ ।
३२.

नमलापत्रको व्यवस्थाः (१) दै निक पेसी सूचीमा चढी इिलास समि पेि िएका मुद्दामा
ु ाइ िुि ु अगावै नमलापत्र गिे समय पाउाँ ििी दुवै पिले सं यक्त
ु
सुिव
निवेदि ददएमा वा
ु ाइ सुरु िई बिस, छलफल िै सकेपनछ पनि नमलापत्र िुि सक्िे सभिाविा
मुद्दाको सुिव
छ िन्ने मुद्दा िे िे न्यायाधीिलाई लागेमा नमलापत्र गिग अकाग ताररि तोक्िे गरी आदे ि
गिग सक्िेछ ।
(२) नमलापत्र गिग तोहकएको ताररिका ददि मुद्दाका पििरू, नतिीिरूका कािूि
व्यवसायी िए कािूि व्यवसायी र मुद्दाका पििरूले आफूले पत्याएको व्यजक्त ल्याए
नििलाई समेत रािी यथासभिव अजघ नमलापत्र गिग ििी ताररि तोक्िे आदे ि गिे
न्यायाधीिले छलफल गराइ दुवै पि सिमत िए नमलापत्र गराइ ददिुपछग । सिमत िुि
िसके सोिी व्यिोराको आदे ि गरी अकाग पेसी तोकी कािूिबमोजिम गरी फैसला गरी
ददिुपछग ।
(३) मुद्दामा भयाद वा ताररि गुिारी बसेका पििरू नमलापत्र गिे प्रयोििको
लानग उपजस्थत िुि आएमा अदालतले अिुमनत ददई त्यस्ता भयाद वा तारे ि गुिारी
बसेकािरूलाई समेत सामेल गराइ मुद्दामा नमलापत्र गराउि सहकिेछ ।
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(४) मुद्दामा प्रनतउत्तरपत्र च ुक्ता िै सकेपनछ अदालतले मुद्दाका पििरूकाबीच
नमलापत्र गराउिेतफग पिल गिुप
ग छग ।
३२क. मेलनमलापकतागको सूचीः (१) मेलनमलाप गराउिे प्रयोििका लानग तानलम, अिुिव,
आचरण, निष्पिता तथा निष्ठा समेतका कुरािरू हवचार गरी कुिै पूव ग न्यायाधीि वा
कािूि व्यवसायी वा स्थािीय निकायका पदानधकारी वा समािसेवी वा विालवाला वा
सेवा निवृत्त सरकारी अनधकृत वा प्राध्यापक वा जििक वा मेलनमलाप कायगमा सं लग्ि
रिी आएका व्यजक्त वा सं स्थािरूको िाम, वति, पेिा, अिुिव, तानलम आददको हवस्तृत
हववरण िुलाइ सेरस्ते दारले सभिाहवत मेलनमलापकतागको सूची तयार गिेछ ।
तर मेलनमलाप सभबन्धी तानलम िनलएका वा िैनतक पति दे जििे फौिदारी अपराधमा
सिाय पाएको व्यजक्तको िाम समावेि गररिे छै ि ।
(२) मेलनमलापकतागको सूची सूचीकृत गिे, सो सूजचमा थप िाम समावेि गिे तथा
सूचीबाट िाम िटाउिे (अद्यावनधक गिे) कायग एक ििा मात्र न्यायाधीि कायगरत रिे को
अदालतमा जिल्ला न्यायाधीिबाट र एकििा िन्दा बढी न्यायाधीि कायगरत रिे को
अदालतमा पूणग बैठकबाट िुिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम तयार गररएको मेलनमलापकतागको सूची अदालतले
प्रकाजित गिेछ ।
(४) सूचीमा आफ्िो िाम समावेि गरी पाउाँ ििी उपनियम (१) मा उल्ले जित
व्यजक्तले स्रे स्तेदार समि निवेदि ददि सक्िेछ । यसरी निवेदि पिग आएमा उपयुक्तताको
हवचार गरी मेलनमलापकतागको सूचीमा िाम समावेि गिग सहकिेछ ।
३२ि.मेलनमलापकतागको सूची अद्यावनधक गिेः(१) अदालतले प्रत्येक वषग मेलनमलापकतागको
सूची अद्यावनधक गिुग पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम मेलनमलापकतागको सूची अद्यावनधक गदाग दे िायको
अवस्थामा मेलनमलापकतागको िाम सूचीबाट िटाइिे छः
(क)

मृत्यु िएमा,

(ि)

आफ्िो िाम सूचीबाट िटाई पाउाँ ििी निवेदि ददएमा,
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नियम ३२छ को उपनियम (४) बमोजिम सूजचबाट िटाउिे

(ग)

आदे ि िएमा,
(घ)

िैनतक पति दे जििे फौिदारी अपराधमा सिाय पाएमा,

(ङ)

सूचीकृत िएको सं स्था िारे ि वा हवघटि िएमा,

(३) अदालतले उपनियम (२) बमोजिम मेलनमलापकतागको सूचीबाट िाम िटाएमा
सो सभबन्धी सूचिा प्रकाजित गिेछ ।
३२ि१ मेलनमलापमा पठाउिेः (१) मुद्दामा दुवै पि उपजस्थत िएको पहिलो ताररिकै ददि
कािूि बमोजिम नमलापत्र िुि सक्िे मुद्दाका पििरूलाई मेलनमलाप गिग श्रे स्ते दारले
उत्प्रेररत गिुग पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दुवै पिले नलजित सिमनत ििाएमा श्रे स्तेदारले
बढीमा एक महििाको समय ददई त्यस्तो मुद्दा मेलनमलापकतागको सूचीमा सूचीकृत िएका
व्यजक्त वा सं स्था समि मेलनमलापको लानग पठाउिेछ ।
३२ग. मेलनमलापका लानग पठाउिेः (१) कािूि बमोजिम नमलापत्र िुि सक्िे कुिै मुद्दामा
पििरूका बीच मेलनमलाप गराउिु उपयुक्त छ िन्ने सभबजन्धत इिलासलाई लागेमा र
मेलनमलाप प्रहिया अपिाउि पििरूको सिमनत िएमा त्यस्तो मुद्दा मेलनमलापकतागको
सूचीमा सूचीकृत िएका व्यजक्त वा सं स्था समि मेलनमलापको लानग पठाउिे गरी
ईिलासले आदे ि गिग सक्िेछ ।
(२) एक पटक मेलनमलापका लानग तोहक पठाएको मुद्दामा मेलनमलाप िुि
िसकेको अवस्थामा पनि मुद्दाका सबै पिको सिनमत िएमा र पुिः मेलनमलाप प्रहिया
अपिाउि

उपयुक्त

र

मिानसव

छ

िन्ने

ईिलासलाई

लागेमा

दोस्रो

पटक

पनि

मेलनमलापका लानग पठाउिे आदे ि गिग सहकिेछ ।
(३) मेलनमलाप गराउिे गरी आदे ि गदाग हववाददत हवषयवस्तुको िहटलता, मुद्दामा
सं लग्ि पििरूको सं ख्यात्मक जस्थनत, हववाददत हवषयको प्रकृनत, मेलनमलापमा लाग्िे
स्वािाहवक समय आदद कुरालाई हवचार गरी मेलनमलापको लानग एकै पटक वा पटक
पटक गरी बढीमा तीि महििासभमको समय प्रदाि गिग सहकिेछ ।
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(४) सामान्यतया एक ििा मेलनमलापकतागबाट मेलनमलाप गराउिे गरी आदे ि
ददिु पिेछ ।
तर मुद्दाका पििरूले एकििा िन्दा बढी मेलनमलापकतागबाट मेलनमलाप गराइ पाउाँ ििी
अिुरोध गरे मा वा मुद्दाको िहटलता तथा सं लग्ि पििरूको सं ख्या समेतको दृहष्टले
एकििा िन्दा बढी मेलनमलापकतागबाट मेलनमलाप गराउिु उपयुक्त छ िन्ने अदालतलाई
लागेमा दुबै पिको सिमनतले बढीमा तीि ििा मेलनमलापकतागबाट मेलनमलाप गराउिे
गरी आदे ि ददि सहकिेछ ।
(५) एक ििा मात्र मेलनमलापकताग तोहकएकोमा मेलनमलाप प्रहिया सञ्चालिका
िममा मेलनमलापकतागले दुवै पिको सिमनतले थप मेलनमलापकताग तोक्िका लानग
अदालतसाँग नलजित अिुरोध गिग सक्िेछ । यसरी अिुरोध िई आएमा तीि ििामा
िबढिे गरी मेलनमलापकताग तोक्ि सहकिेछ ।”
३२घ.मेलनमलापकतागको छिौटः (१) मुद्दाका दुवै पिले रोिेको व्यजक्त वा सं स्थालाई
मेलनमलापकतागको रूपमा तोहकिेछ । तर पििरूका बीच सिमनत िुि सकेि र
पििरूले अदालतबाट िै मेलनमलापकताग तोकी पाउ“ ििी अिुरोध गरे मा अदालतबाटै
मेलनमलापकताग तोक्ि सहकिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम मेलनमलापकतागको छिौट गराउिे कायग यस
नियमावलीको अधीिमा रिी स्रे स्ते दारले गिेछ ।
(३) मुद्दाका पिले मेलनमलापकतागको सूचीमा िाम समावेि ििएका व्यजक्त वा
सं स्थालाई मेलनमलापकतागको रूपमा तोक्ि अिुरोध गरे मा त्यस्तो व्यजक्त वा सं स्थाको िाम
मेलनमलापकतागको सूचीमा समावेि गिे प्रहिया पूरा गरे पनछ मात्र मेलनमलापकतागको
रूपमा तोक्िु पिेछ ।
३२ङ.मेलनमलापकताग पररवतगिः (१) एक पटक मेलनमलापकताग तोकेपनछ दे िायका अवस्थामा
बािेक अको मेलनमलापकतागको छिौट गिग वा तोक्ि पाइिे छै िः(क)

मेलनमलापकतागको मृत्यु िएमा, वा

(ि)

तोहकएको

मेलनमलापकतागलाई

सभबजन्धत

सिमनतको आधारमा पररवतगि गिग चािे मा, वा
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(ग)

कुिै पिले मेलनमलापकताग प्रनत अहवश्वास व्यक्त गरी अदालतमा
निवेदि ददएमा, वा

(घ)

मेलनमलापकतागले मुद्दाको हवषयवस्तु उपर नििको स्वाथग रिे को
िािकारी गराएमा, वा

(ङ)

मेलनमलापकतागले

मेलनमलापको

कायग

गराउिे

नसलनसलामा

मेलनमलाप सभबन्धी आधारिूत कुरािरू हवपरीत आचरण वा कायग
गरे को दे जिएमा, वा
(च)

तोकेको मेलनमलापकतागले अन्य कुिै कारणले मेलनमलापकतागको
रूपमा काम गिग िसक्िे िएमा ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पररवनतगत मेलनमलापकतागले सामान्यतयाः पहिले
तोहकएको समयनित्रै आफ्िो कायग सभपन्न गिुग पिेछ । तर पहिले तोहकएको समयावनध
थोरै मात्र बााँकी रिेको र थप समय प्रदाि गिुग पिे पयागप्त र मािनसव कारण िएमा थप
एक महििासभमको समय प्रदाि गिग सहकिेछ ।
३२च.

मेलनमलापकताग

समि

पठाउिे

कायगहवनधः

(१)

कुिै

मुद्दा

मेलनमलापकालानग

मेलनमलापकताग समि पठाउिे आदे ि िएमा दे िायका कुरािरू सहित मुद्दाका पििरूलाई
मेलनमलापकताग समि उपजस्थत िुि नमनत तोकी सोिी व्यिोरा मेलनमलापकताग समि
लेिी पठाउिु पिेछः
(क)

मुद्दाको सार सं िेप वा मुख्य मुख्य कागिातको प्रनतनलहप,

(ि)

मुद्दाका पि वा वारे स िए निििरू समेतको िाम, थर, वति र
उपलब्ध िएसभम टे नलफोि िं., ईमेल ठे गािा, तथा फ्याक्स िभबर,

(ग)

मेलनमलाप सभबन्धी कायग गिे स्थाि ।

(२) मेलनमलापकतागले मुद्दा सभबन्धी कुिै िास कागिपत्रको प्रनतनलहप माग गरे मा
अदालतले त्यस्ता कागिपत्रको प्रनतनलहप उपलब्ध गराउिु पिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम मेलनमलापका लानग पठाउाँदा सो कायगका लानग
प्रदाि िएको समयावनध समेत हवचार गरी अदालतमा दायर रिे को सक्कल नमनसलमा
पििरूलाई तारे ि तोकी मुद्दाको दायरी लगत कायमै राख्नु पिेछ ।
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तर मेलनमलापकतागले अदालतले तोकेको तारे ि अगावै पििरूलाई अदालतमा हफताग
पठाएमा बाटाका भयाद बािे क सात ददिनित्र पििरू अदालतमा िाजिर िुि िािु पिेछ
।
३२छ. मेलनमलापकतागले पालि गिुग पिे कुरािरूः (१) मेलनमलापकतागले सवोच्च अदालतबाट
बिाइ लागू गररिे निदे जिकामा उजल्लजित मेलनमलाप सभबन्धी आधारिूत कुरािरू एवं
आचरण पालि गदै प्रचनलत कािूि बमोजिम मेलनमलाप प्रहिया सञ्चालि गिुग पिेछ ।
(२) मेलनमलापकतागलाई अदालतबाट निधागररत समयनित्र मेलनमलाप कायग सभपन्न
िुि िसक्िे लागेमा सोहि व्यिोराको िािकारी 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 मेलनमलापकतागले व्यजक्त गिग पाउिे छै ि ।
मेलनमलाप प्रहियाको िममा तयार गररएको कुिै नलित वा हटपोट वा सामग्री सििागी
पििरूको सिमनत िनलई मेलनमलापकताग वा मेलनमलाप कायगमा सं लग्ि सं स्थाले सििागी
पििरू बािेकका व्यजक्तलाई उपलब्ध गराउि पाउिे छै ि ।
तर मेलनमलापकतागलाई आफू वा अन्य कसै उपर हिं साको िय वा िारीररक वा मािनसक
असुरिा, बाल दुराचार वा हववादको कुिै पि वा तेश्रो पिको सुरिाको ितरा छ वा िुि
लागेको छ िन्ने हवश्वास लागेको अवस्थामा ििे यो उपनियम लागू िुिे छै ि ।
(४) मेलनमलापकतागले यस नियमावली तथा सवोच्च अदालतले िारी गरे को
मेलनमलाप सभबन्धी निदे जिकामा उल्लेजित आचरण हवपरीतको कायग गरे को ठिरे मा
नििको िाम मेलनमलापकतागको सूचीबाट िटाइिेछ ।
तर यो नियम बमोजिम कुिै मेलनमलापकतागको िाम सूचीबाट िटाउिु पूव ग नििलाई
ु ाईको मिानसब मौका ददिु पिेछ ।
सुिव
३२ि.मेलनमलापको कायगहवनधः (१) मेलनमलाप सभबन्धी छलफल र अन्य आवश्यक कायग
अदालतले तोकेको स्थािमा वा मुद्दाका पििरूको सिमनत नलई मेलनमलापकतागले तोकेको
कुिै उपयुक्त स्थािमा गिग सहकिेछ । मेलनमलापकतागले स्थाि तोकेको अवस्थामा सो
स्थािको िािकारी पििरूलाई नलजित रूपमा ददिु पिेछ ।
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(२) यस नियमावली बमोजिम मेलनमलापका लानग अदालतले आदे ि गरी पठाएमा
तोहकएको नमनत र समयमा मेलनमलापकताग समि उपजस्थत िुि ु तथा मेलनमलाप सभबन्धी
छलफलमा सििागी िुि ु मुद्दाका पििरूको कतगव्य िुिेछ । तोहकएको नमनत र समयमा
उपजस्थत िुि िआएमा वा छलफलमा सििागी ििएमा मेलनमलापकतागले सोको िािकारी
अदालतलाई गराउिेछ र यस्तोमा अदालतले आवश्यक कारबािी गिग सक्िेछ ।
(३) मेलनमलाप प्रहिया सञ्चालि गदाग मुद्दाका पििरू, निििरूको कािूि
व्यवसायी, मुद्दाका पििरूले रोिेको एक एक ििा व्यजक्त, आवश्यकतािुसार हववाददत
हवषय सभबन्धी हविेषज्ञ तथा अन्य िरिलादमी समेतसं ग आवश्कतािुसार छु ट्टाछु ट्टै वा
सामुहिक रूपमा छलफल गरी पििरूको आपसी सिमनतबाट दुबै पिलाई मान्य िुिे
निष्कषगमा पुग्ि मेलनमलापकतागले सििकतागको रूपमा कायग गिुग पिेछ ।
(४) यस नियमावलीको अधीिमा रिी पििरूको सिमनतमा मेलनमलापकतागले
मेलनमलापको कायगहवनध आफै तय गिग सक्िेछ ।
(५) मेलनमलापकतागले पििरूको सिमनतमा पििरूसाँग छु ट्टाछु ट्टै एकान्तवाताग
समेत गिग सक्िेछ ।
(६)

मेलनमलापकतागले

पििरूको

सिमनतमा

टे नलफोि, निनडयोकन्रेन्स

वा

सञ्चारका अन्य उपयुक्त माध्यमबाट पनि मेलनमलाप प्रहिया सञ्चालि गिग सक्िेछ ।
(७) मेलनमलापकताग समि िाजिर िुिे ददि तोहकएकोमा सो ददि िाजिर ििए
पनि तारे ि गुज्रक
े ो ििी थमाउि पिे छै ि । अदालतले मेलनमलापकताग समि उपजस्थत
िुि िािे ििी तोकेको ददिमा वा मेलनमलापकतागले छलफलको लानग तोकेको ददिमा
एक पि मात्र उपजस्थत िएमा वा दुवै पि उपजस्थत ििएमा निििरू उपजस्थत िुिे नमनत
ि ुक्ताि िएको सात ददि पनछ मेलनमलापकतागले मेलनमलाप प्रहिया सञ्चालि िुि िसकेको
ििी अदालतमा प्रनतवेदि पठाउिु पिेछ । तर सो सात ददिनित्र दुवै पि उपजस्थत
िएमा मेलनमलापकतागले मेलनमलापको प्रहिया अगाडी बढाउिु पिेछ ।
३२झ.नलित तयारी र नमलापत्रः (१) मेलनमलापका लानग छलफल गदाग मुद्दाका पििरूका
बीच मेलनमलाप िई नमलापत्र गिग मिुर िएमा मेलनमलापकतागले यथाजिघ्र सोिी
व्यिोराको नमलापत्रको दरिास्त र नमलापत्रको कागि तयार गरी वा गिग लगाइ
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अदालतमा पेि गिुग पिेछ । अदालतले सो दरिास्त अिुसार कािूि बमोजिम नमलापत्र
गराउिु

पिेछ । यसरी नमलापत्र गराएकोमा बक्सौिी लाग्िे छै ि ।
(२) नमलापत्रको दरिास्त तयार गिे प्रयोििका लानग पििरूको अिुरोध गरे मा

अदालतले वैतनिक कािूि व्यवसायीबाट नमलापत्रको दरिास्त ले िाइ ददि सक्िेछ ।
३२ञ.मेलनमलाप िुि िसकेमा अपिाउिे कायगहवनधः (१) मेलनमलापका लानग छलफल गदाग
मुद्दाका पििरू नमलापत्र गिग मन्िुर ििएमा मिुर ििएको नमनतले सात ददिनित्र
मेलनमलापकतागले मेलनमलाप िुि िसकेको िन्ने प्रनतवेदि सभबजन्धत अदालतमा पेि गिुग
पिेछ । यस्तो प्रनतवेदि प्राप्त िुि आएमा कािूि बमोजिम मुद्दाको कारबािी र हकिारा
गिुग पिेछ ।
ु ाि िएको सात ददि
(२) मेलनमलापका लानग अदालतबाट तोहकएको अवनध िक्त
सभममा पनि उपनियम (१) बमोजिम प्रनतवेदि पेि िुि िआएमा अदालतले कािूि
बमोजिम मुद्दाको कारबािी अगाडी बढाउिेछ ।
(३) मेलनमलाप प्रहिया टुं गो लागेको नमनतले बाटाको भयाद बािेक सात ददिनित्र
अदालतमा उपजस्थत िुि ु मुद्दाका पििरूको कतगव्य िुिेछ ।
३२ट.िपथः मेलनमलापकतागले मेलनमलापकतागको रूपमा सूचीकृत िए पनछ जिल्ला न्यायाधीि
समि िपथ नलिु पिेछ ।
३२ठ.मेलनमलाप दस्तुरः मुद्दाका पििरूको सामाजिक तथा आनथगक अवस्था, मेलनमलाप कायगमा
लाग्िे सभिाहवत समय समेतलाई हवचार गरी मेलनमलापकतागले प्रदाि गिे सेवा बापत
पाररश्रनमक प्रदाि गिे सभबन्धमा पििरूको सिमनतमा मिानसव रकम नलि ददि बािे क
मेलनमलाप कायग गदाग गराउाँदा अन्य दै –दस्तुर लाग्िे छै ि । त्यस्तो रकम मेलनमलाप
कायग िुरु गिुग अगावै निधागररत िएको िुिपु छग ।
३२ड.कमगचारी िटाउिे सक्िेः अदालतले दुवै पिको तारे ि नमलाि िइसकेपनछ निििरूलाई
मेलनमलाप प्रहियामा िाि प्रोत्साहित गिे प्रयोििका लानग आवश्यक परामिग ददि
उपयुक्त कमगचारी िटाउि सक्िेछ ।
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३२ढ.त्याङ्क राख्नेः मेलनमलाप प्रहियाबाट समाधाि िएका मुद्दा सभबन्धी त्याङ्क अदालतले
मानसक तथा वाहषगक प्रनतवेदिमा छु ट्टै समावेि गिुग पिेछ । तर त्यस्तो अनिले िमा
मुद्दाको त्य उल्ले ि गररिे छै ि ।
ु ाइको प्रारभिमा इिलासले त्यस मुद्दामा निणगय गिुग पिे
३३. बिसः (१) मुद्दाको बिस सुिव
प्रश्निरूमा सीनमत रिी बिस गिग दुबै पिका कािूि व्यवसायीलाई निदे िि ददि
सक्िेछ ।
(२) मुद्दाको प्रकृनत र हवषयवस्तु िेरी इिलासले बिसको समय तोक्ि सक्िेछ ।
यसरी समय तोहकएकोमा तोहकएको समयनित्र सीनमत िई कािूि व्यवसायीले बिस गिुग
पिेछ ।
ु ाइको लानग पेसी तोहकएको मुद्दामा
(३) सुिव

अदालतले आवश्यक ठािेमा वा

पिले वा पिको कािूि व्यवसायीले बिस िोट पेि गिग चािे मा इिलासले बिस िोट
पेि गिुप
ग िे समय तोहकददिु पिेछ ।
(४) कुिै मुद्दामा एकिन्दा बढी कािूि व्यवसायीिरूको वकालतिामा पेि
िएकोमा इिलासले कािूि व्यवसायीिरूमध्येबाट एक ििा कािूि व्यवसायीले प्रमुि
कािूि व्यवसायीको रूपमा बिस गिे तथा अन्य कािूि व्यवसायीिरूले अलग अलग
त्यगत र कािूिी प्रश्नमा बिस गिे गरी बिस व्यवस्थापि गिग निदे िि ददि सक्िेछ ।
(५) उपनियम (१), (२), (३) र (४) बमोजिम इिलासले निदे िि वा समय
तोकेकोमा ददएको समयमा सो अिुसार गिुग सभबजन्धत कािूि व्यवसायीको कतगव्य
िुिेछ ।
३४.

छु ट प्रमाण पेि गिेः कािूिले प्रमाण लाग्ि सक्िे कागिपत्र, िक्सा इत्यादद कुिै कारणले
अदालतमा पेि िुि सकेको रिेिछ ििे मुद्दा पेसी सूचीमा चढी सक्िुिन्दा अगावै दाजिल
गिुप
ग िेछ । अन्यथा इिलासले त्यस्तो प्रमाण स्वीकार िगिग सक्िेछ ।

३५. मुद्दा िेि ग िरोहकिेः

(१) दै निक मुद्दा पेसी सूचीमा चढे को कुिै पनि मुद्दा ताररि गुिारी

थाभि पाउिे भयाद बा“की िएको िन्ने समेत कुिै कारणले पनि सो सूचीबाट िटाइिे छै ि

kfFrf}+ ;+zf]wgåf/f ;+zf]lwt .
klxnf] ;+zf]wgåf/f ;+zf]lwt .
t];|f] ;+zf]wgåf/f yk .
t];|f] ;+zf]wgåf/f ;+zf]lwt .

44

www.lawcommission.gov.np

र इिलासबाट िोिेका बित पि, वाररस वा कािूि व्यवसायी िाजिर ििए पनि मुद्दा
स्थनगत िुिे छै ि । ठिरे बमोजिम फैसला िुिेछ ।
ु ाइ
(२) उपनियम (१) मा िुिसुकै कुरा ले जिएको िए तापनि मुद्दाको सुिव
ु न्दा पहिले आफ्िो काबूिन्दा बाहिरको पररजस्थनतले गदाग अदालतमा उपजस्थत
प्रारभि िुिि
िुि िसक्िे कुराको अदालतलाई हवश्वास िुिे कुिै मिानसब कारण दे िाइ मुद्दाको पि वा
ु ाइ
कािूि व्यवसायीले निवेदिपत्र ददएमा अदालतले बढीमा दुई पटकसभम मुद्दाको सुिव
स्थनगत गिग सक्िेछ ।
(३) उपनियम (२) मा िुिसुकै कुरा ले जिएको िए तापनि इिलासबाट
प्राथनमकता ददई िे िे आदे ि िएका मुद्दा, एकै पिको एकिन्दा बढी कािूि व्यवसायी
रिेको मुद्दा, िे दाग िे दैको मुद्दा, दुई पटक पेसी स्थनगत िई सकेको मुद्दा र प्रचनलत
ु ाइ स्थनगत िुि सक्िे
कािूिबमोजिम मुद्दा फैसला गिुप
ग िे समयावनध िाघेका मुद्दाको सुिव
छै ि ।
(४) उपनियम (२) मा िुिसुकै कुरा ले जिएको िए तापनि काबूिन्दा बाहिरको
पररजस्थनत परी मुद्दा स्थनगत गरी पाउाँ िन्ने निवेदिपत्र मुद्दा पेि िएका ददिको इिलास
बस्िुिन्दा अगानड िै दताग गरी नमनसल सामेल राजिएको िुिपु िेछ ।
३६. ..................

पररच्छे द–७
निवेदिपत्रसभबन्धी व्यवस्था
३७.

निवेदिपत्र दस्तुरः यस नियमावली वा अन्य प्रचनलत िेपाल कािूिमा यस हवषयमा यनत
दस्तुर लाग्छ वा कुिै दस्तुर लाग्दै ि िन्ने हकटाि गरी ले जिएकोमा बािेक अदालतमा
िुिसुकै हवषयको निवेदि ददं दा पा“च रूपैयााँ दस्तुर लाग्िेछ ।

३८.

निवेदिपत्रमा िुलाउिु पिे कुरािरूः (१) नियम १४ मा उल्लेजित कुरािरूका अनतररक्त
प्रत्येक निवेदिपत्रमा दे िायका कुरािरू छोटकरीमा स्पष्ट रूपले ले जिएको िुि ु पिेछः
(क)

निवेदि गिुप
ग िे हवषय र गरी पाउाँ ििी माग गरे को कुरा,
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(ि)

सो निवेदिपत्र सभबन्धमा निवेदकले आधार नलएको कुरा, हवषय र
पररजस्थनत,

(ग)

कुि कािूि अन्तगगत ददइएको वा माग गररएको िो सो कािूिको
िाम र दाफ,

(घ)

कुिै मुद्दाका सभबन्धमा ददइएको िए सो मुद्दा परे को साल, मुद्दाको
िभबर र कुि अदालतमा परे को छ सो को िाउाँ ।

(२) कुिै अड्डा अदालतमा िएको कुिै नमनसल वा नलित कागिपत्र जझकाईपाउाँ
िन्ने निवेदिपत्रमा सो नमनसल वा नलित कागिपत्र िाल कुि कारबाई वा मुद्दाको
पुष्ट्याइँ वा िण्डिको लानग आवश्यक र प्रमाण लायक छ िन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेि गरी
यथासभिव दे िायका कुरािरू िुलाउिु पिेछः
(क)

नमनसल वा नलित कागिपत्र िएको अड्डा अदालतको िाम,

(ि)

नलित कागिपत्र िएको नमनसल वा फाइलको िभबर, िाम,

(ग)

नमनसल वा नलित कागिपत्रको नमनत,

(घ)

नलित कागिपत्रमा ले जिएको िाषा,

(ङ)

नमनसल वा नलित कागिपत्रको अन्य पररचयात्मक हववरण ।

(३) िमाितको लानग ददिे निवेदिपत्रमा सभबजन्धत कािूि र आफ्िो मागलाई
समथगि गिे त्यिरू ।
३९.

निवेदिपत्रको ढााँचाः (१) निवेदिपत्र अिुसूची–५ बमोजिमको ढााँचामा ददिुपछग ।
(२) कुिै पनि निवेदि, निवेदकले वा नििको वाररसले अदालतमा आफै आएर
ददिु वा िुलाकद्वारा रजििरी गरी पठाउिु पिेछ र आफै िाजिर िई ददिे निवेदिपत्रमा
अड्डाको सामुन्ने सिीछाप गिुप
ग छग ।

४०.

पहिलो निवेदिको उल्लेिः पहिले कुिै हवषयमा निवेदि ददएको रिे छ र पनछ फेरर सोिी
व्यिोराको वा समाि उद्देश्यलाई नलएर निवेदि ददिु परे मा पहिले निवेदिपत्र ददएको कुरा
र त्यसमा कुिै आदे ि िएकोमा सो समेत पनछल्लो निवेदिमा स्पष्ट रूपले उल्लेि
गिुप
ग िेछ ।
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४१.

निवेदकको हववरण ददिेः प्रत्येक निवेदिपत्रमा निवेदकको पूरा िाम, थर र फलािा ठाउाँमा
िन्म िै िाल फलािा ठाउाँबस्िे फलािा ििी ले जिएको िुि ु पिेछ र निवेदक, निवेदिपत्र
ददएको मुद्दाको वादी, प्रनतवादी रिे िछ ििे त्यस्तो निवेदिपत्रमा आफ्िो बाबु वा पनतको
िाम थर, पेिा र दिाग समेत ले ख्न ु पिेछ ।

४२.

पेटबोलीमा उल्लेि गररएको व्यजक्तः निवेदिपत्रको पेटबोलीमा परे का प्रत्येक व्यजक्तको
हववरण नििलाई सजिलै साँग पहिल्याउि सहकिे गरी ले जिएको िुिपु छग ।

४३.

निवेदिपत्रमा लेजिएको स्थािः निवेदिपत्रमा उल्लेि गररएको प्रत्येक ठाउाँ वा स्थाि ठीक
ठीक तवरले िनिएको िुिपु छग ।

४४.

नलित हफताग ददिेः न्यायाधीि वा स्रे स्ते दारको आदे ि बेगर निवेदिपत्र साथ सक्कल
प्रमाणका लानग पेि िएका कुिै पनि नलित हफताग ददइिे छै ि । सक्कल नलित रिे छ
ििे रीतपूवक
ग को िक्कल रािेर सक्कल नलित हफताग ददइिेछ ।

४५.

रीत िपुगक
े ो निवेदिपत्रः यस पररच्छे दमा ले जिएबमोजिम रीत िपुगेको कुिै पनि
निवेदिपत्र अदालतमा लाग्ि सक्तैि । त्यस्तो रीत िपुगेको निवेदिपत्र दताग गिग ल्याए
रीत िपुगेको व्यिोरा ििाइ तामेलीमा रािी ददिु पछग । अदालतले आवश्यक सभझे
सभबजन्धत व्यजक्तलाई सोको ििाउ ददि सक्िेछ ।
पररच्छे द–८
फैसला र आदे िसभबन्धी व्यवस्था

४६.

फैसला

र

आदे िः

मुद्दाको

ु ाइ
सुिव

गदाग

सभबजन्धत

पिको

ििाई

र

कािूि

व्यवसायीिरूको बिस समाप्त िएपनछ इिलासबाट सोिी ददि निणगय सुिाउिु पिेछ र सो
निणगयको छोटकरी हववरण राय हकताबमा ले िी न्यायाधीिले दस्तित गरी उपजस्थत
पिलाई सुिाई राय हकताबमा सिी समेत गराइ राख्नुपिेछ । त्यस्तोमा सात ददिनित्र
फैसला वा अजन्तम आदे ि ले िी सिी गरी नमनसल सं लग्ि गराउिुपिेछ ।
तर इिलास समि पेि िई छलफल िएको कुिै मुद्दामा मुद्दाको िहटलता समेतको
कारणले उसै ददि निणगय सुिाउि िसहकिे अवस्था परे मा नलजित रूपमै फैसला
सुिाउिका लानग इिलासले पन्र ददिसभमको ताररि तोक्ि सक्िेछ ।
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ु ाइको अवस्थामा मुद्दा हकिारा िुिसक्िेः पहिलो पटक इिलासमा मुद्दा
४६क. प्रारजभिक सुिव
पेि िएको अवस्थामा अनियोग दाबी प्रमाजणत िुिेसभमको आधार र प्रमाण प्रस्तुत िुि
आएको िदे जिएमा वा िदभयाद, िकदै या, अदालतको अनधकारिेत्र िएको िदे जिएमा वा
थप प्रमाण बुझी रििुपिे िदे जिएमा सोिी पेसीकै ददि त्यस्तो मुद्दा हकिारा गिग सहकिेछ
।
४६ि.बन्द इिलासको व्यवस्था र कायगहवनधः (१) बालबानलका, िबरिस्ती करणी, िीउ मास्िे
ु ाइ गिुग
बेच्िे, िाता कायम, सभबन्ध हवच्छे दसभबन्धी मुद्दा वा िुला इिलासबाट सुिव
मिानसब ििएको ििी अदालतले बन्द इिलासबाट िेिे ििी आदे ि गरे का अन्य मुद्दाको
ु ाइ बन्द इिलासमा िुिेछ ।
सुिव
(२) उपनियम (१) अन्तगगत बन्द इिलासमा मुद्दाको कारबािी चल्दा सभबजन्धत
कािूि व्यवसायी, सरकारी वहकल, हविेषज्ञ, अनियुक्त, पीनडत व्यजक्त, नििको सं रिक तथा
अदालतले अिुमनत ददएका प्रिरी र अदालतका कमगचारी मात्र उपजस्थत िुि सक्िेछि ।
(३) बन्द इिलासबाट िे ररएका मुद्दासभबन्धी कागिातको प्रनतनलहप वादी, प्रनतवादी
र पीनडत बािेक अरूलाई ददि िु“दै ि ।
(४) बन्द इिलासबाट िेररएका मुद्दाको त्य िुलाइ कुिै पत्रपनत्रकामा समाचार
सभप्रेषण गिुग िुाँदैि । तर अदालतले अिुमनत ददएमा पीनडतको पररचय ििुिे गरी समाचार
सभप्रेषण गिग सहकिेछ ।
४७.

फैसला लेख्दा िुलाउिुपिे व्यिोराः (१) पि हवपिको दाबी तथा जिहकर, निणगय गिुग पिे
हवषय, दुवै पिका प्रमाणका कुरािरू, कािूिी प्रश्न िएकोमा त्यसको व्याख्या समेतको
व्यिोरा न्यायाधीिले आफ्िो ठिर ले ख्दा फैसलामा िुलाउिुपिेछ ।
(२) उपनियम (१) मा लेजिएको कुराको अनतररक्त दे िायका कुरािरू समेत स्पष्ट
रूपले िुलाउिुपिेछ (क)

सािी वा सिगनमिको बकपत्रको सारांि,

(ि)

दुवै पिले त्य र कािूि सभबन्धमा उठाएका प्रश्निरू,

(ग)

ाँ ािरू,
कािूि व्यवसायीको बिसको मुख्य मुख्य बुद

rf}yf] ;+zf]wgåf/f yk .
rf}yf] ;+zf]wgåf/f yk .
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(घ)

वादी

वा

प्रनतवादीले

हफरादपत्र

वा

प्रनतउत्तरपत्र

वा

कािूि

व्यवसायीले बिस िोटमा कुिै सान्दनिगक िजिर वा कािूिी
नसद्वान्त उल्लेि गरे को िए सो िजिर वा नसद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा
लागु िुिे वा ििुिे के िो त्यसको स्पष्ट हवश्लेषण,
(ङ)

कारण सहितको निणगय र त्यसको आधार तथा तत्सभबन्धी
कािूििरू,

(च)

फौिदारी मुद्दा मानमलाको फैसलामा अनियुक्तले कुि ऐिको कुि
दफा वा व्यवस्था अन्तगगत अपराध गरे को ठिछग र नििलाई कुि
ऐिको कुि दफा वा व्यवस्था अन्तगगत के कनत कस्तो हकनसमको
सिाय ददिुपिे िो सो कुरा,

(छ)

प्रनतवादीबाट के कस्तो र कनत कुरा ददलाइ िराइ चलि चलाउि
पाउिे िो सो कुरा,

(ि)

व्याि समेत ददलाइ िराइ ददिु पिेमा कुि नमनतदे जि कुि
नमनतसभमको के कनत रूपैया“को व्याि ददलाइ वा िराइ पाउिे िो
सो कुरा,

(झ)

अनियोगपत्र साथ दाजिल िएका, अंि, सवगश्व रोक्का वा िेथा
िमाितका चल अचल धिमाल के गिुग पिे िो सो कुरा ।

४८. अजख्तयारवाला छे उ फैसला वा आदे ि पठाउिेः आफू समि पेि िएको मुद्दामा
नमनसलबाट कुिै राि सेवकले दे िायको कुिै काम कुरा गरे को दे जिएमा न्यायाधीिले
आवश्यक सभझे सो कुरा फैसला वा अजन्तम आदे िमा उल्लेि गरी नििलाई सचेत
गराउि वा सो फैसला वा आदे िको प्रनतनलहप सभबजन्धत अजख्तयारवाला छे उ पठाउि
आदे ि ददि सक्िेछः(क)

कुिै गैर कािूिी काम गरे को, वा

(ि)

कािूिबमोजिम पालि गिुप
ग िे कतगव्य िािी िािी पालि िगरे को
वा त्यस सभबन्धमा बदनियत वा गभिीर लापरबािी गरे को, वा

(ग)

आफ्िो पद अिुरूपको आचरण िगरे को, वा

t];|f] ;+zf]wgåf/f ;+zf]lwt .
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(घ)

अदालतको आदे िलाई छल्िे वा कुिै हकनसमबाट प्रिाविीि
बिाउिे बदियतले झुठो िवाफ ददएको वा समयमा स्पष्ट िवाफ
िददई आलटाल गरे को ।

४९.

फैसला र आदे िको ढााँचाः फैसला अिुसूची–६ बमोजिम र अजन्तम आदे ि अिुसूची–७ को
ु छग ।
ढााँचामा ले ख्नप

५०.

फैसलामा ििाउिेः

न्यायाधीिले

बोले र

ले िाएको

फैसला

वा

आदे िको

अन्त्यमा

न्यायाधीिले बोलेर ले िाएबमोजिम ले जिएको ििी फैसला तयार गिे कमगचारीको दिाग र
िाम ले िी सिी गराइ न्यायाधीिले दस्तित गरी नमनसल सामेल गिग लगाउिुपछग ।
५१.

फैसलाको सामान्य त्रुहटः सरोकारवाला पि हवपि वा नििको वाररसले फैसलाको
लेिाईमा वा टाइपमा कुिै िूल िुि गएको रिे छ ििे त्यस कुराको जिहकर नलई
निवेदिपत्र ददि सक्िेछ ।

५२.

निवेदिपत्र इिलासमा प्रस्तुत गिेः (१) नियम ५१ बमोजिम परे को निवेदिपत्र स्रे स्ते दारले
अजघ मुद्दा फैसला वा आदे ि गिे न्यायाधीि समि पेि गिेछ । सो न्यायाधीि
अिुपजस्थत िएमा अदालतमा उपजस्थत रिे का न्यायाधीि समि सो निवेदिपत्र पेि
गररिेछ र िूलसूधार िुिपु िे दे जिएमा सो न्यायाधीिले छु ट्टै पचाग िडा गरी सच्याउिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम िडा गरे को पचाग मूल फैसला वा आदे िको अनिन्न
अड्ड मानििेछ ।

५३.

फैसलामा िेरफेर गिग ििुिःे फैसला वा आदे िमा न्यायाधीिको दस्तित िै सकेपनछ कसैले
पनि सो फैसला वा आदे िको अङ्क वा अिरमा कुिै कुराको िेरफेर वा थपघट गिुग िुाँदैि
।

५४.

फैसला िएपनछ गिुप
ग िे कारबाईः (१) फैसला िएपनछ इिलास सिायकले फैसलाबमोजिम
कैद वा िररबािा लागेको व्यजक्त तत्काल उपजस्थत िएको अवस्थामा तत्कालै लगत कसी
असुल गिग तिनसलदार समि पठाउिुपछग ।
(२) फैसला तयार िएपनछ न्यायाधीिको दस्तित गराइ इिलास सिायकले
फााँटवालालाई नमनसल हफताग बुझाई ददिुपछग र फााँटवालाले सो अिुसार नमनसल बुझी
नियम १२ को िण्ड (च) बमोजिम गिुप
ग छग ।
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पररच्छे द–९
िक्कलसभबन्धी व्यवस्था
५५.

िक्कलको लानग निवेदि ददिेः (१) अदालतमा िएको कुिै नमनसलमा रिे को नलित वा
कागिपत्रको िक्कल वा कुिै हकनसमको हटपोट हकताबको िक्कल सािग चाििेले ददिको
साढे दि बिेदेजि साढे तीि बिेसभममा आफूले िक्कल नलि चािे को कागिपत्रको
हववरण र नमनत उल्ले ि गरी अिुसूची–८ बमोजिमको ढा“चामा छु ट्टाछु ट्टै नमनसलको नलित
कागिपत्र वा हटपोट हकताबको िक्कलको लानग छु ट्टाछु ट्टै निवेदि ददिुपिेछ ।
(२) अदालतबाट छपाइएको फाराममा निवेदिपत्र ददि चाििेले दुई रूपैयााँ नतरी
फाराम हकन्नु पिेछ ।

५६.

िक्कल दस्तुरः (१) अदालतमा िएको मुद्दासभबन्धी िुिसुकै कागिको िक्कल सो मुद्दासाँग
सभबजन्धत पि हवपि वा

मुद्दाको सरोकारबाला व्यजक्त वा कािूि व्यवसायीले

नलि

पाउाँिेछ । िक्कल ददं दा दे िायबमोजिमको दस्तुर लाग्िेछ (क)

अदालतबाट सारी ददइिे िक्कलको सक्कल फूलस्केप साइिको
प्रत्येक पृष्ठको तीि रूपैयााँ,

(ि)

आफ्िै तर ्फबाट सारी लाि ददइिे िक्कलको सक्कल फूलस्केप
साइिको प्रत्येक पृष्ठको दुई रूपैयााँ,

(ग)

हटपोट हकताबको िक्कलको बीस रूपैयााँ,

(२) यस नियमावली र अन्य िेपाल कािूिबमोजिम िक्कल दस्तुर िलाग्िेको
िकमा आफ्िै तर ्फबाट मात्र िक्कल सारी लाि पिेछ ।
५७.

दस्तुर ििाउिेः िक्कल सारे पनछ निवेदिपत्रको निधागररत ठाउाँमा र िक्कलको जिरमा यो
नमनतमा यनत रूपैयााँ िक्कल दस्तुर दाजिल िएको छ िन्ने ििाइ सभबजन्धत कमगचारीले सिी
गिुप
ग छग ।

५८.

दस्तुर च ुक्ता ििई िक्कल िपाउिेः िक्कलको निनमत्त चाहििे िनतको दस्तुर निवेदकले च ुक्ता
दाजिल िगरे सभम नििको निवेदिपत्र अधुरो सजभझिेछ र िक्कल ददइिे छै ि ।

५९.

िक्कल प्रमाजणत गरी ददिेः िक्कलको निनमत्त निवेदकले चाहििे दस्तुर च ुक्ता दाजिल गरे को
ददि तिनसल िािा अन्तगगतको िए तिनसलदारले र सो बािेक अन्यमा स्रे स्ते दारले सक्कल
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वा िक्कलबमोजिमको िक्कल दुरुस्त छ िन्ने ले िी सिी गरी अदालतको छाप लगाएर
निवेदिपत्रको निधागररत ठाउाँमा निवेदकको सिी गराइ िक्कल ददिुपछग ।
पररच्छे द –१०
निरीिणसभबन्धी व्यवस्था
६०.

मुद्दाको नमनसल अन्त लैिाि र अरूलाई दे िाउि ििुिःे नमनसल सभबन्धमा न्यायाधीि र
अरू कागिका िकमा स्रे स्तेदारका आदे ि बेगर अदालत िविबाट िटाएर अन्त लै िाि र
अदालतको न्यायाधीि वा कमगचारी बािेक अरू कसै लाई दे िाउि वा त्यससभबन्धी सूचिा
ददि िुाँदैि ।

६१.

निरीिणको लानग निवेदि ददिेः अदालतमा िएको कुिै नमनसल वा कागिातको निरीिण
गिग चाििेले ददिको साढे दि बिेदेजि साढे तीि बिेसभममा अिुसूची–९ बमोजिमको
ढााँचामा दे िायका कुरािरू िुलाइ चाहििे दस्तुर साथ रािी छु ट्टाछु ट्टै

नमनसल वा

कागिपत्रको निरीिणको लानग छु ट्टाछु ट्टै निवेदि ददिुपछग (क)

िुि मुद्दाको नमनसल वा कागिपत्रको निरीिण गिग चािे को िो सो
मुद्दाको नमनसल, िभबर र साल,

६२.

(ि)

निरीिण गिग चािे को नमनसल वा कागिपत्रको हववरण,

(ग)

निवेदक मुद्दामा पि वा वाररस ििए निरीिण गिग चािे को कारण,

(घ)

निरीिण गिे व्यजक्तको िाम, थर र वति,

(ङ)

निरीिणको हकनसम (तत्काल वा साधारण) ।

निरीिण दस्तुरः अदालतमा रिेको नमनसलिरू वा अरू हकनसमले अन्य अड्डा अदालतबाट
आएको नमनसलिरू निरीिण गिग चािे मा दे िायबमोजिमको दस्तुर लाग्िेछः(क)

पि हवपि वा नििको वाररसले ददएको निवेदिपत्रमा दुई रुपैयााँ,

(ि)

मुद्दामा

सरोकारवाला

पि

हवपि

बािे क

अरूले

ददएको

निवेदिपत्रमा पााँच रुपैयााँ,
(ग)

पि हवपि वा निििरूको वाररसले तत्काल निरीिणको लानग
निवेदिपत्र ददएमा चार रुपैयााँ,
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(घ)

मुद्दाको सरोकारवाला पि बािे क अरूले तत्काल निरीिणको
लानग निवेदिपत्र ददएकोमा दस रुपैयााँ ।

६३.

निरीिणको दताग हकताबः अनिलेि सं रिकले अिुसूची–१० बमोजिमको ढााँचामा निरीिण
दताग हकताब राख्नुपछग ।

६४.

निरीिण गिग ददिेः निरीिण गिग अिुमनत पाएको व्यजक्तले आदे ि िएका नमनतले सात
ददिनित्र आफूले निरीिण गिग चािे को ददिको सूचिा तत्काल निरीिणको आदे ि रिे छ
ििे सोिी ददिको एक बिेसभम र साधारण निरीिणको आदे ि रिे छ ििे चौबीस घण्टा
अगावै आदे िको हकिारामा ले िी सुपररवेिक वा अनिलेि सं रिकलाई ददिुपछग र नििले
उजल्लजित ददिको एघार बिेदेजि तीि बिेनित्र अनिलेि किमा आफ्िो रोिबरमा
निरीिण गिग ददिेछ ।

६५.

निरीिण गिे कागिात मगाउिेः नियम ६४ अन्तगगत ददएको सूचिा पाउिासाथ अनिले ि
ाँ मागी
सं रिकले निवेदिपत्रमा ले जिएको नमनसल वा कागिपत्र सभबजन्धत फााँटवालासग
पठाउिु पछग । त्यस्तो मागी पठाएकोमा सभबजन्धत फााँटवालाले तत्काल निरीिणको
आदे ि रिेछ ििे तुरुन्त र साधारण निरीिणको आदे ि रिे छ ििे िुि ददिलाई मागी
पठाएको छ, त्यस ददिको एघार बिेसभम सुपरीवेिक वा अनिले ि सं रिकले पाउिे गरी
पठाई ददिुपछग ।

६६.

निरीिण गदाग निषेध गररएका कामः (१) नमनसल वा कागिपत्रको निरीिण गिग कुिै पनि
व्यजक्तले निरीिण कोठामा कलम, मसी ल्याउि र नमनसल वा कागिपत्रको निरीिण गदाग
कुिै प्रकारको दाग वा जचन्ि लगाउि, च्यात्न, ˚ाािग वा अरू कुिै हकनसमबाट िोक्सािी
पािग िु“दै ि ।
(२) निरीिण गिे व्यजक्तले निरीिण गदाग चाहििे कुरासभम नससाकलमले हटप्ि
िुन्छ । िक्कलै उतािग वा उल्था गिग िुाँदैि ।
ु ाइ िुिे ददि इिलासमा लगेको वा
(३) पयागप्त कारण िएमा बािे क मुद्दा सुिव
लग्िे नमनसल वा कागिपत्र निरीिण गिग ददइिे छै ि ।

६७.

कागि हफताग गिेः िुि फााँटबाट नमनसल वा कागिपत्र ल्याइएका िुि ् ती नमनसल
कागिपत्र सोिी फााँटमा अनिलेि सं रिकले सोिी ददि हफताग ददिुपछग ।
पररच्छे द–११
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फैसलाको कायागन्वयिसभबन्धी व्यवस्था
६८.

तिनसल िािाको जिभमेवारीः (१) फैसला कायागन्वयि गिुग पिेसभबन्धी सभपूण ग काम
तिनसलदारको जिभमेवारीमा तिनसल िािाबाट िुिेछ ।
(२) अदालतको फैसलाले लागेको दण्ड, िररबािा र कैदको लगत मूल लगत
हकताबमा रािी असुल तिनसल गिे, लगत कट्टा गराउिे, फैसलाबमोजिम नबगो िराउिे,
बण्डा छु ट्याउिे र फैसला कायागन्वयि गिे नसलनसलामा गिुप
ग िे काम तिनसल िािाले
गिेछ ।
(२क) फैसलाले ठिर िएबमोजिम िररबािा लागेकोमा सो िररबािा बापत कैद
ठे क्िु पदाग िररबािाको अङ्क र िररबािा बापत िुिे कैद भयादसमेत हकटाि गरी मूल
लगत हकताबमा लगत कस्िु पिेछ । यसरी िररबािा लागेको व्यजक्तले िररबािाको
रकम बुझाउि ल्याए बुझी सदर स्यािा गरी िररबािाको लगत कट्टा गररददिु पिेछ ।
िररबािा नतिग िसक्िे व्यजक्तको िकमा िररबािा तथा सो बापत ठे हकएको कैद भयादको
लगतसहित नििलाई कारागार कायागलयमा पठाइददिु पिेछ । यसरी लगत पठाएकोमा
कारागार कायागलयबाट आफ्िो लगत पुजस्तकामा सोको लगत कनसएको िािकारी प्राप्त
िएपनछ सोिी आधारमा अदालतले मूल लगत पुजस्तकाबाट िररबािा तथा िररबािा बापत
ठे हकएको कैदको लगत कट्टा गररददिु पिेछ ।
(३) पुिरावेदि सुन्ने अदालतमा दण्ड, िररबािा बुझाएको कुराको सूचिा प्राप्त
िएमा तिनसल िािाले सभबजन्धत मुद्दाको दण्ड, िररबािाको लगत कट्टा गिुप
ग िेछ ।
(४) अदालतको फैसलाले लागेको दण्ड, िररबािा, कैदको लगत असुल तिनसल
अन्य अदालतबाट गराउिु पिे िए त्यस्तो लगत सभबजन्धत अदालतको तिनसल िािामा
पठाउिु पिेछ ।

यसरी लगत प्राप्त िएपनछ आफ्िो अदालतमा लगत कसी लगत

पठाउिे अदालतमा सो को ििाउ पठाउिु पछग । त्यस्तो िािकारी प्राप्त िएपनछ मात्र
लगत पठाउिे अदालतले लगत कट्टा गिुग पछग ।
(५) लगत निडाउिे र असुल तिनसल डोर िटाउिे प्रयोििको लानग दण्ड,
िररबािा

र

कैदको

लगत, ˚छ्र्यौट

बा“कीको

हववरण

गाउ“ हवकास

सनमनत

वा

िगरपानलकाको वडा अिुसारको हिसाबले तयार गिुग पिेछ । लगत ˚छ्र्यौट र बा“कीको
मास्केवारी पुिरावेदि सुन्ने अदालतमा र सवोच्च अदालतमा पठाउिुपिेछ ।
bf];|f] ;+zf]wgåf/f yk .
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(६) असुल तिनसल गिुप
ग िे बााँकीवाला कुिै कामले अदालतमा आएमा पिाउ
गरी तत्काल असुल गिुप
ग छग । त्यस्तो बा“कीवाला व्यजक्तलाई अदालतको कमगचारीले
ििा“सुकै फेला पारे पनि पिाउ गरी असुल गिग सक्िेछ ।
(७) अनियोगपत्रसाथ दाजिल िएका, अंि सवगस्व रोक्का र िेथा िमाितको चल
अचल धिमालको लगत तिनसल िािामा ददिु पछग, तिनसल िािाले पनि त्यसको छु ट्टै
लगत तयार गरी रािी पनछ फैसला वा आदे ि िएबमोजिम गिुप
ग छग ।
६९.

अन्य अदालतको फैसला कायागन्वयि गिेः जिल्ला अदालत बािे क अन्य जिल्ला अदालत,
पुिरावेदि अदालत र सवोच्च अदालतले गरे को फैसलाबमोजिमको आफ्िो िेत्रनित्र
कायागजन्वत गिुग पिे दण्ड, िररबािा, कैद र नबगोको लगत सभबजन्धत जिल्ला अदालतको
तिनसल िािाले बुझी असुल तिनसल गिुप
ग छग ।

७०.

असुल तिनसलको लानग डोर िटाउिेः

(१) तिनसल िािाले अजन्तम फैसला बमोजिम

दण्ड, िररबािा, कैद वा सरकारी नबगो असुल गिुग पिे व्यजक्त रिे बसेको ठाउाँमा प्रत्येक
वषग कभतीमा दुई पटक असुल तिनसल कायगका लानग डोर िटाउिु पछग र त्यसरी
िहटएका डोरले असुल गिग िसकेका बााँकीवालालाई पिी ल्याउिु पछग ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम डोर िटाउाँदा आवश्यक परे मा गाउाँ हवकास सनमनत
वा िगरपानलका र प्रिरीको समेत सियोग नलि सहकिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम असुल तिनसल कायगका लानग डोरमा िटी िािे
कमगचारीले दै निक तथा भ्रमण ित्ताको सट्टा असुल गरी ल्याएको रकमको पच्चीस प्रनतित
प्रोत्सािि रकम पाउाँिेछ । त्यस्तो असुल गराइ ल्याएको रकमको पााँच प्रनतित रकम
तिनसलदारले प्रोत्सािि स्वरूप पाउाँिेछ ।
(४) कैद लागेका व्यजक्त पिाउ गरी ल्याउिे डोरमा िटी िािे कमगचारीले
दै निक तथा भ्रमण ित्ताको सट्टा प्रनत कैद महििा एकको रूपैयााँ

एकसय पचासका दरले

िुि आउिे रकम पुरस्कार स्वरूप पाउाँिेछ ।
(४क) िररवािा र सरकारी नबगो वापत पिाउ िई आएको व्यजक्तले िररवािा
िनतरी कैद बस्छु ििी कागि गरी अदालतबाट कैद ठे हकएकोमा पिाउ गरी ल्याउिे

klxnf] ;+zf]wgåf/f ;+zf]lwt .
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डोर कमगचारी, प्रिरी कमगचारी, अन्य व्यजक्त वा सं स्था समेत िो सुकैले ठे हकएको कैदको
प्रनत कैद महििा एकको

एकसय पचासका दरले िुि आउिे रकम पुरस्कार स्वरूप

पाउिेछ ।
(५) उपनियम (३) र (४) बमोजिमको

प्रोत्सािि रकम कैद वा िररबािा

असुल गरी ल्याउिे प्रिरी कमगचारी, अन्य व्यजक्त वा सं स्था समेत िोसुकैले पाउाँिेछ ।
७१.

सनमनतको गठिः दण्ड िररबािा वा कैद लागेको, सवगस्व िएको, कोटग फी तथा दिौंद
नबसौंद बुझाउि बााँकी िएको वा कैदको सिाय बापत िगद नतिुग पिे व्यजक्त मरे को वा
बेपत्ता िएको कारणले असुल तिनसल िुि िसकेकोमा त्यस्तो लगत कट्टा गिग प्रत्येक
जिल्लामा दे िायबमोजिमको अध्यि र सदस्य िएको एक लगत फछ्र्यौट सनमनत (यसपनछ
यस पररच्छे दमा “सनमनत” िनिएको) रििेछः(क)

जिल्ला न्यायाधीि

(ि)

प्रमुि जिल्ला अनधकारी वा नििले तोकेको नििको कायागलयको

–अध्यि

वा मालपोत कायागलय वा कोष तथा ले िा नियन्त्रक कायागलयको
रािपत्राहङ्कत अनधकृत
(ग)
७२.

–सदस्य

तिनसलदार

–सदस्य–सजचव

सनमनतको बैठकः (१) सनमनतको अध्यिले तोकेको स्थाि र समयमा प्रत्येक तीि
महििामा घटीमा एक पटक सनमनतको बैठक बस्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सनमनतमा बिुमतको राय मान्य िुिेछ ।
(३) अध्यि लगायत अरू एकििा सदस्य उपजस्थत िएमा सनमनतको बैठक
निनमत्त गणपूरक सङ्खख्या पुगेको मानििेछ ।

७३.

ु ी ऐि, दण्ड सिायको मिलको २४ िं. को अधीिमा रिी
सनमनतको अनधकारः मुलक
सनमनतलाई दे िायबमोजिमको कारबाई गिे अनधकार िुिेछः(क)

िररबािा र कैदको सिाय असुल गिुप
ग िे व्यजक्त बेपत्ता िएकोमा यस
ठाउाँमा रिे बसेको छ िन्ने कुरा वा मरे बााँचेको कुरा पत्ता िलागेको िन्ने
डोरबाट सभबजन्धत गाउाँ हवकास सनमनतको वा िगरपानलकाको सदस्य
समेत

स्थािीय

िलादमी

t];|f] ;+zf]wgåf/f ;+zf]lwt .
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पााँचपटकसभम मुच ुल्का िै आएपनछ लगत कट्टा गिे । तर मरे को िन्ने
मुच ुल्का िै आएकोमा एउटै मुच ुल्काले वा मरे को प्रमाण सहित लगत
कट्टाको लानग िकवालाले ददएको निवेदिमा बुझ्दा सा“चो दे जिएमा लगत
कट्टा गिग सक्िेछ,
िेपालमा घरबार िेथा ििएको हवदे िी िागररकलाई लागेको िररबािा

(ि)

असुल तिनसल गिग सो व्यजक्त फेला िपरे मा
लगत िए सालिरमा र सोिन्दा बढी

एक ििार रूपैयााँसभमको

पााँच ििार रूपैयााँसभमको िए

पााँच वषगसभम िोितलास गदाग फेला िपरे मा लगत कट्टा गिे,
प्रत्येक दस वषग अजघको अजन्तम फैसलाबमोजिम लगत कनसएकोमा

(ग)

ििार रूपैयााँसभमको िररबािा सरकारी नबगो र

पााँच

छ महििासभमको

कैदको लगत कट्टा गिे,
प्रत्येक बीस वषग अजघको अजन्तम फैसलाबमोजिम लगत कनसएकोमा

(घ)

दिििार रूपैयााँसभमको दण्ड, िररबािा वा सरकारी नबगो र

एक

वषगसभमको कैदको लगत कट्टा गिे,
सभबजन्धत मुद्दामा कायम िएको उमेर समेत हिसाब गदाग एकसय वषगसभम

(ङ)

पनि असुल तिनसल िुि िसकेकोमा सो मुद्दाबाट त्यस्ता व्यजक्तलाई
लागेको दण्ड, िररबािा, कैद तथा कोटग फी दिौंद, नबसौंदको बााँकी लगत
कट्टा गिे ।
७४.

िररिराउ र चलि चलाउिेः (१) फैसलाबमोजिम िररिराउ वा चलि चलाइ पाउाँ िन्ने
दरिास्तको साथमा फैसला वा आदे िको रीत पूवक
ग को िक्कल रािी फैसला कायागन्वयि
िािामा ददिुपछग ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम ददइिे दरिास्तमा दे िायको हववरण िुलेको
िुिपु छगः(क)
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(१)

घर िग्गा रिे को ठाउाँ र चार हकल्ला,

(२)

दताग स्रे स्ता अिुसार घर िग्गाको हकत्ता िभबर र िेत्रफल,

(३)

घरको बिोट, कवल, तल्ला र सभिव िए वगगहफट,

(४)

दतागवाला

व्यजक्तको

िाम, दताग

रिे को

कायागलय

र

दतागवालाको िाग हिस्सा,
(५)

आवास, औद्योनगक वा व्यापाररक िेत्रमध्ये कुि िेत्रमा
पिे,

(६)

कच्ची, पक्की सडकसाँग िोनडएको वा बाटो िए ििएको,

(७)

घर िग्गामा िएका लगापातको हववरण,

(८)

उपरोक्त आधारमा िररद नबिी िुि सक्िे न्यू ितम मूल्य,

(९)

घर िग्गा िोग वा कब्िा गिे व्यजक्तको िाम, थर र
ठे गािा,

(१०) नबगो िराउि आवश्यक पिे िग्गा वा घरको तर ्फिुलेको
िेत्रफल वा िण्ड ।
(ि)

चल सभपजत्त दे िाई ददइिे दरिास्तमाः
(१)

चल सभपजत्त रिे को ठाउाँ, िोग वा कब्िा गिे व्यजक्तको
िाम, थर र ठे गािा,

(२)

त्यस्तो सभपजत्तको अवस्था, प्रकृनत र बिोट,

(३)

प्रत्येकको साइि र सङ्खख्या,

(४)

त्यस्तो सभपजत्त स्वानमत्वमा रिे को व्यजक्तको िाम, थर,
ठे गािा र िाग हिस्सा,

(५)
(ग)

िररद नबिी िुि सक्िे प्रत्येकको न्यू ितम बिार मूल्य ।

अदालतबाट हफताग पाउिे ठिरे को रकम वा बैङ्क मौज्दात दे िाइ
ददिे दरिास्तमाः(१)

ाँ को कुि मुद्दामा हफताग पाउिे ठिरे को,
कोसग
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(२)

हफताग पाउिे ठिरे को फैसला र नमनत,

(३)

हफताग पाउिे भयाद अवस्था बा“की िए ििएको,

(४)

के बापतको रकम हफताग पाउिे िो र कनत हफताग पाउिे,

(५)

िाता

रिे को

बैङ्क, िाता

िभबर, िाताको

हकनसम,

िातावालाको िाम, थर, ठे गािा र िाताको अजन्तम मौज्दात
।
(३) उपनियम (१) र (२) अिुसारको दरिास्त दताग िएपनछः
(क)

उपनियम (२) को िण्ड (क) को सभपजत्तका िकमा आवश्यक
पिे िेथा रोक्का रािी तदािुसार गिग दताग रिे को कायागलय वा
रजििेिि गिे कायागलयमा तुरुन्त ले िी पठाउिुपछग ।

(ि) बाली, बिाल, ब्याि लगायत उपनियम (२) को िण्ड (ि) को
सभपनतको िकमा यथािीघ्र तायदात गिग पठाइ तायदात गदागको
अवस्थामा िै आवश्यक पिे िनत त्यस्तो सभपनत वा सोबाट प्राप्त
िुिे बाली, बिाल, ब्याि, मुिाफा आदद आय कब्िामा नलिु वा
रोक्का राख्नुपछग र कब्िामा नलएको अवस्थामा त्यसको िरपाई
सभबजन्धत व्यजक्तलाई ददिुपछग ।
(ग)

उपनियम (२) को िण्ड (ग) को सभपजत्तको िकमा िररिराउको
लानग आवश्यक पिे िनत रकमसभम रोक्का रािी रोक्काको सूचिा
अदालतको ले िा िािा वा सभबजन्धत बैङ्कमा तुरुन्त ले िी
पठाउिुपछग ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम सभपजत्त रोक्का वा कब्िामा राजिएपनछ निवेदकले
ु ी ऐि, दण्ड
दे िाएको सभपजत्त र नििले िुलाएको सोको मूल्य समेत उल्लेि गरी मुलक
सिायको मिलको ४२ िं. अिुसारको ३५ ददिे सूचिा नबगो ििुग पिेका िाममा िारी
गिुप
ग छग । सो भयादनित्र नबगो दाजिल गिग िल्याए रोक्का वा कब्िामा राजिएको
उल्लेजित सभपजत्त िायिात नललाम गरी िराइ ददिे व्यिोरा समेत उक्त सू चिामा स्पष्ट
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उल्लेि िएको िुिपु छग ।

यसरी ददइएको सूचिाको भयादनित्र िाजिर िुि आउिे

पिलाई तारे िमा रािी िरी िराउ वा चलि चलाउिे कारबािी गिुप
ग छग ।
७५.

सभपजत्त नललाम गदाग अपिाउिुपिे कायगहवनधः (१) दुनिया“को नबगो वा कोटग फी असुल
उपर गदाग सो नबगो र कोटग फी नतिुप
ग िे व्यजक्तले नियम ७४ को उपनियम (४) को
सूचिाको भयादमा रकम िबुझाएमा िररपाउिे व्यजक्तले दे िाएको अचल सभपजत्त तायदात
गरी ल्याउिुपछग ।
(२) दण्ड, िररबािा, सरकारी नबगो वा आदे िले लागेको बा“की कोटग फी दिौंद
नबसौंद आदद नतिुप
ग िे व्यजक्तले िबुझाएमा अदालतले त्यस्तो व्यजक्तको िुिसुकै चल अचल
सभपजत्तबाट असुल उपर गिगका लानग तायदात गरी अचलको िकमा रोक्का र चलको
िकमा कब्िामा राख्नुपदग छ । तर पहिले िै िेथा िमाित ददएका सभपजत्तको िकमा र
अदालतको जिन्सी धरौटीमा दाजिल िएको सभपजत्तको िकमा ििे त्यस्तो तायदात गरी
रिि पदै ि ।
(३) यस नियमावली अिुसार चल अचल सभपजत्त तायदात गरी ल्याउाँदा कजभतमा
फााँटवाला सरिको कमगचारीलाई िटाइ तायदात गरी ल्याउ“दा त्यस्तो चल अचल
सभपजत्तको स्थािीय चलि चल्तीको मूल्य िुलाइ मूल्याङ्कि मुच ुल्का समेत एकैसाथ गराइ
ल्याउिुपछग ।
स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोििको लानग “फााँटवाला सरिको कमगचारी” िन्नाले
कभतीमा नडठ्ठा तिको कमगचारीलाई ििाउाँछ ।
(४) चल अचल सभपजत्त तायदात गदाग र कब्िामा नलं दा समेत सभबजन्धत गाउ“
हवकास सनमनत वा िगरपानलकाको प्रनतनिनधलाई सािी राख्नुपछग ।
(५) उपनियम (१) वा (२) र (३) अिुसार तायदाती र मूल्याङ्कि मुच ुल्का िै
आएपनछ अदालत रिेको गाउ“ हवकास सनमनत वा िगरपानलकाको एक ििा र िजिकको
कुिै एक अड्डाको प्रनतनिनध सािी रािी रोक्का वा कब्िामा िएको सभपजत्तको पञ्चहकर्ते
मोल कायम गिुप
ग िेछ । त्यसरी पञ्चहकते मोल कायम गदाग आवश्यकतािुसार दे िायको
कुिै वा सबै आधार नलि सहकिेछः(क) निवेदकले िुलाएको मूल्य,
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(ि) अनियोगपत्र वा फैसलामा उल्लेजित मूल्य,
(ग)

िेथा िमाित नलं दाका अवस्थामा िुलेको मूल्य,

(घ)

तायदात गदाग िै आएको स्थािीय मूल्याङ्कि अिुसारको मूल्य,

(ङ)

मालपोत कायागलयले रजििे िि दस्तुरको प्रयोििको लानग निधागरण
गरे को मूल्य,

(च)

कर प्रयोििको लानग सभबजन्धत निकायले तोकेको मूल्य,

(छ) तत्काल िएको िजिकैको त्यस प्रकारको सभपजत्तको िररद नबिी
मूल्य,
(ि)

औद्योनगक, व्यापाररक वा आवास िेत्र लगायत सडक मित्व र
लगापात समेतको जस्थनत,

(झ)

िगरपानलका िेत्रनित्र पिे घरको िकमा सभबजन्धत प्राहवनधकको
मूल्याङ्कि प्रनतवेदि ।
स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोििको लानग “पञ्चहकते मोल” िन्नाले
नबिी गिग िोज्दा पाउि सक्िे न्यू ितम मूल्य सभझिुपछग ।

(६) उपनियम (५) अिुसारको पञ्चहकते मोल कायम िएपनछ घटीमा पनि पन्र
ददिपनछ उक्त सभपजत्त नललाम बढाबढ गररिे भयाद सूचिा सभबजन्धत व्यजक्तलाई समेत
ददई सो सभपजत्त रिेको ठाउाँ सभबजन्धत गाउाँ हवकास सनमनत वा िगरपानलका र बढी
ििसभपकग िुिे कायागलय तथा अदालतको सूचिा पाटी समेतमा टााँस्ि लगाइ यथासभिव
स्थािीय पत्रपनत्रकामा समेत प्रकाजित गराइ अदालत रिे को गाउाँ हवकास सनमनत वा
िगरपानलका र स्थािीय कोष तथा ले िा नियन्त्रक कायागलयको प्रनतनिनधलाई सािी रािी
बढाबढ गरी नललाम नबिी गिुप
ग छग । तर सूचिा ददं दा त्यस्तो कुिै प्रनतनिनध उपजस्थत
ििएपनि नललामको कायग रोहकिे छै ि ।
(७) नललाम गदाग पञ्चहकते मोलमा कसै ले सकार िगरे अकाग एकपटक नललाम
बढाबढ गरी नललाम नबिी गिुग पछग । यसरी दोस्रो पटक नललाम बढाबढ िुाँदा समेत
कसैले सकार िगरे मा दुनियााँको नबगोको िकमा पञ्चहकते मोलमा निवेदकले समेत सकार
गिग िचािेमा अकाग चोहट नललाम गराइ रििपदै ि । तत्सभबन्धी निवेदि तामेलीमा रािी
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ददिुपछग । तर सरकारी नबगो दण्ड, िररबािाको िकमा नललाम बढाबढ गराइ िनतमा
सकार िएपनि नललाम टुङ्खग्याई बा“की लगत कािूिबमोजिम गिुप
ग छग ।
(७क) उपनियम (७) बमोजिम नललाम िुाँदा अजन्तम बोलवालाले बोल अङ्कको
दि प्रनतित रकम तुरुन्त बुझाउिु पिेछ र बााँकी रकम बुझाउि नििलाई सात ददिको
समय ददइिेछ । सात ददिनित्र नििले बोल अङ्कको बााँकी रकम िबुझाएमा पहिले
बुझाएको दि प्रनतित रकम िफत गरी पुिः नललामीको कारबािी गररिेछ ।
(८) नललाम नबिी गदाग बााँकी असुल गिग अदालतले आवश्यक ठािेको िनत
सभपजत्त मात्र नललाम गररिेछ ।
(९) नललाम नबिीबाट आएको असुल गिुग पिेिन्दा बढी रकम बााँकीवालालाई
हफताग गिुप
ग छग । हफताग नलि आउि सूचिा गरे को एक वषगसभम हफताग नलि िआए त्यस्तो
रकम सवगसजञ्चत कोषमा दाजिल गिुप
ग छग । पनछ हफताग पाउिे छै ि ।
(१०) नललाम नबिी िएकोमा सकार गिेलाई अदालतबाट चलि पूिी ददई चलि
चलाई ददिुपछग ।
(११) यस नियम अन्तगगत नललामको कारबाई प्रारभि िएकोमा बााँकीवाला
व्यजक्तले बुझाउिुपिे रकम अजन्तम डााँक सकार ििएसभममा बुझाउि ल्याए उक्त रकम
बुझी नलई नललामको कारबाई तामेलीमा रािी ददिुपछग ।
७६.

नललाम उपरको उिुरीः तिनसलदारले फैसला वा आदे िबमोजिम रोक्का िएको िायिात
नललाम गरे को कारबाई उपर पिग आएको उिुरी न्यायाधीि समि पेि गरी िएको
आदे िबमोजिम गिुप
ग छग ।

७७.

नबगो िराउाँदा र चलि चलाउाँदाको अनतररक्त िचगः नबगो िराउाँदा वा चलि चलाउदाको
अनतररक्त िचग पिले चािेमा व्यिोिग सक्िेछ ।

७८.

यथाजस्थनतमा राख्नेः चलि चलाई तथा नबगो िररिराउको लानग निवेदि परे पनछ चलि
चलाउि वा नबगो िररिराउ गिग पिे चल, अचल सभपजत्त ित्काउि, नबगािग, िटाउि र
त्यसमा कुिै निमागण कायग िगरी उक्त कायग पूरा ििएसभम यथाजस्थनतमा राख्ने गरी
न्यायाधीिले सभबजन्धत व्यजक्तका िाउाँमा आदे ि ददि सक्िेछ ।
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७८क.निवेदिबाट कारबािी गिेः (१) फैसला कायागन्वयिको अवस्थामा रिेको कुिै मुद्दासाँग
सभबजन्धत चल वा अचल सभपजत्तको िक कुिै हकनसमबाट िस्तान्तरण गररएको िएमा र
मुद्दाका पिले निवेदि ददएमा अदालतले त्यस्तो सभपजत्त लेिदे ि गिे व्यजक्तलाई सात ददिे
भयाद िारी गरी बुझी सोिी नमनसलबाट कारबािी र हकिारा गिग सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम परे को निवेदि उपर कारबािी र हकिारा गिे कायग
न्यायाधीिको इिलासबाट िुिेछ ।
ु ी ऐि, दण्ड सिायको मिलको ४६ िं. को
७८ि.अंि छु ट्याई ददिे कायगहवनधः (१) मुलक
दे िाय (१८) बमोजिम प्रनतवादी अं जियारिरूले आफ्िो अंि छु ट्याई नलि सोिी दण्ड
सिायको मिलको ४६ िं. को दे िाय (१) बमोजिमको भयादनित्र दरिास्त ददएमा पहिले
अंिबन्डा लाग्िे ििी फैसला िएको सभपजत्तमध्ये कुिै सभपजत्त बेचनबिि आदद कुिै
व्यिोराले िक िस्तान्तरण िए ििएको, अंजियार सङ्खख्या घटबढ िए ििएको सभबन्धमा
कुिै जिहकर िए नलजित िवाफ पेि गिग सात ददिको समय ददई अन्य अंिबन्डा िुि
बा“की दे जिएका सबै अंजियारिरूलाई जझकाई दुवै थरीको कुरा बुझ्दा पहिले तायदाती
फा“टवारीमा उल्ले ि िएबमोजिमको सभपजत्तमा घटीबढी ििएको र अंजियार सङ्खख्या
समेत घटबढ ििएको दे जिएमा कािूिको रीत पुर्याइग कािूिबमोजिम लाग्िे कोटग फी
असुल गरी अंि छु ट्याई ददिुपछग ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम बुझ्दा अंजियार सङ्खख्या घटबढ िएको वा पहिले
तायदाती फााँटवारीमा परे को बन्डा लाग्िे ठिर फैसला िएको सभपजत्तमा घटबढ िएको
दे जिि आएमा सोिी नमनसलबाटै अंजियार सङ्खख्या र बन्डा लाग्िे सभपजत्त यहकि गरी
कािूिको रीत पुर्याइग अंिबन्डा गररददिुपछग ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम अंिबन्डा लाग्िे सभपजत्त वा अंजियार सङ्खख्या यहकि
गिुप
ग िे िुि आएमा तिनसलदारले निणगयका लानग न्यायाधीि समि पेि गरी िएका निणगय
आदे िबमोजिम गिुप
ग छग ।
(४) उपनियम (२) वा (३) बमोजिमको कारबािी गदाग सद्दे कीते वा िालसािी
िस्ता कुराको प्रश्न उठे मा सोिी नमनसलबाटै अदालती बन्दोबस्तको मिलको ७८ िं.
समेतको प्रहिया पूरा गरी निणगय आदे ि गिुप
ग िेछ ।
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७९.

चलि चलाउिे सूचिाः फैसलाबमोजिम चलि चलाई पाउाँ ििी निवेदि परे पनछ फलािो
नमनतमा चलि चलाउिे डोर िटी आउाँदैछ सोिन्दा अगावै घर वा िग्गा िाली गरी
ददिुिोला ििी हवपिीका िाउाँमा र त्यस्तो सभपजत्त मुद्दाका पि बािे क उिाउ व्यजक्तको
िोग कब्िामा रिेछ ििे त्यस्ता व्यजक्तलाई पनि सूचिा ददिुपछग र सूचिामा तोहकएको
ददिमा गई कािूिबमोजिम चलि चलाउिे काम गरी ददिुपछग ।

८०.

िगद तथा जिन्सी हफताग ददिेः फैसलाले हफताग पाउिे िएको धरौटी, दण्ड, िररबािा, कोटग
फी, रोक्का वा कब्िा रिेको सवगस्व िायिात, जिन्सी धरौटी कुिै सभपजत्त वा सो नललाम
नबिी िै रिेको िगद हफताग नलि फैसला अजन्तम िएको एक वषगनित्र त्यस्तो हफताग पाउि
सक्िे व्यजक्त आएि ििे धरौटीमा रिे को रकम र नललाम गिुग पिे चलअचल सभपजत्त
ु ी ऐि, दण्ड सिायको
नललाम गरी आएको रकम समेत सदर स्यािा गिुप
ग छग । मुलक
मिलको ५१ िं. को भयादनित्र हफताग नलि आए सदर स्यािा गररएको रकम निकासा
नलई हफताग ददिुपछग ।

८०क.फैसला कायागन्वयि गिग बाधा िपिेः कुिै मुद्दामा ऐिको दफा ११ र १२ अन्तगगत
पुिरावलोकि गरी िे री पाउ“ वा दोिो¥याई पाउ“ िन्ने निवेदि परी मुद्दा चनलरिे को िए
तापनि पुिरावेदि तिको अदालतले अन्यथा आदे ि ददएकोमा बािे क सोिी कारणले मात्र
त्यस्तो मुद्दामा िएको फैसलाबमोजिम फैसला कायागन्वयि गिग बाधा पिे छै ि ।
८०ि.मेलनमलापमा पठाउि सहकिेः फैसला कायागन्वयिको लानग पिग आएका निवेदिको
हवषयमा मेलनमलाप प्रहिया अपिाउि पििरूले नलजित सिमनत ििाएमा तिनसलदारले
त्यस्ता निवेदििरू अदालतका मेलनमलापकतागको सूचीमा सूचीकृत िएका व्यजक्त वा सं स्था
समि मेलनमलापको लानग बढीमा पैतालीस ददिको समय ददई पठाउि सक्िेछ ।
८०ग. नमलापत्र गराउि सक्िेः (१) नियम ८०ि. बमोजिम पििरूका बीच मेलनमलाप िई
नमलापत्र गिग मिुर िएमा मेलनमलापकतागले सोिी व्यिोराको नमलापत्रको दरिास्त र
नमलापत्रको कागि तयार गरी वा गिग लगाइ तिनसलदार समि पेि गिुग पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त दरिास्त बमोजिम तिनसलदारले प्रचनलत
कािूि बमोजिम नमलापत्र गराउिु पिेछ । नमलापत्र गराएकोमा नमलापत्रको कागिमा
उजल्लजित हवगोमा प्रचनलत कािूि बमोजिम लाग्िे दस्तुर असुल गररिेछ ।
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(३) नमलापत्रको दरिास्त तयार गिे प्रयोििको लानग पििरूले अिुरोध गरे मा
तिनसलदारले वैतनिक कािूि व्यवसायीबाट नमलापत्रको दरिास्त ले िाई ददि सक्िेछ ।
पररच्छे द – १२
हटपोट हकताब र तायदाती फारामसभबन्धी व्यवस्था
८१.

मुद्दाको हटपोट हकताब िडा गिुःग (१) न्यायाधीि समि निणगय वा हकिाराको लानग कुिै
मुद्दा पेि गिुि
ग न्दा अगावै सो मुद्दाको नमनसल रिेको फााँटका फााँटवालाले उपनियम

(२)

बमोजिमको हटपोट हकताब िडा गिुप
ग छग र सो हटपोट हकताबमा ले जिएका कुरािरू
नमनसलमा निडाई स्रे स्तेदारले िा“च गिुप
ग छग ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम िडा गररिे प्रत्येक हटपोट हकताबमा सबैिन्दा
पहिले मुद्दाको हकनसम र दतागको साल िभबर ले िी त्यसपनछ नमनसल सामेल रिे का सबै
कागिपत्रको साल नमनतको िमबाट अजघपनछ छु ट्याई हफिररस्त ले िी यो हफिररस्तमा
लेजिएको प्रत्येक कागिपत्रको अगानड ( ) कोष्ठ जचन्ि ददएर सो कोष्ठमा कागिपत्रको
िुि पृष्ठ सङ्खख्या नमनसलमा िनिएकोछ सो सङ्खख्या ले ख्न ु पछग ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको कुरािरू ले जि सकेपनछ साल नमनतको िमसाँग
हफरादपत्र, उिुरी वा निवेदिपत्र र प्रनतउत्तरपत्र वा प्रनतवादीको बयाि, सािी सरिनमि,
हविेषज्ञको बकपत्र र अन्य मुख्य कागिपत्रिरूको सारांि ले िी पेि िएका सबै सबुद
प्रमाणिरूको सरोकार लायकका अंििरूको उतार गरी त्यसपनछ सो मुद्दामा मुि
ु छग ।
िनमले को मुख्य ठिराउिुपिे कुरा ले ख्नप
(४) उपनियम (२) र (३) बमोजिम हटपोट हकताबमा सारांि उतार गदाग
नमनसलमा रिेको कागिपत्रबाट िुि िास िास कुरालाई नलएर ले जिएको छ ती कुरािरू
िएका िर˚मुनि रातो मसीले धकाग तान्नुपछग र हटपोट हकताबमा पनि प्रकरण छु ट्याई
ठाउाँठाउाँमा आवश्यकतािुसार नसलनसला िभबर िाल्िुपछग ।
ु ै ले जिएको िए तापनि काम
(५) उपनियम (१), (२) र (३) मा िेसक
फछ्र्यौटको दृहष्टबाट आवश्यक सभझेमा न्यायाधीिले सवगस्वसहित िन्मकैद वा िन्म
कैदको सिाय िुि सक्िे साधक िािे र िुिे मुद्दा वा डााँका मुद्दािरूमा बािेक िास िास
हकनसमका मुद्दािरूमा हटपोट हकताबको अिावमा पनि नमनसल िेरी मुद्दा नछन्न सक्िे
व्यवस्था न्यायाधीिले नमलाउि सक्िेछ र सोबमोजिम कुिै मुद्दा नछनिएको रिे छ ििे सो
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मुद्दामा पुिरावेदि परी वा साधक गरी नमनसल पठाउिुपिे िएमा सो नमनसलको हटपोट
हकताब समेत बिाइ पठाउिुपछग ।
(६) मानथका उपनियमिरूबमोजिम तयार िएका हटपोट हकताबमा परे को केिी
व्यिोरा थपघट वा िे रफेर गिग आवश्यक दे िेमा न्यायाधीिले सो समेत गरी आफ्िो
निस्सा लगाउिुपछग ।
८२.

हटपोट हकताबमा व्यजक्तगत राय लेख्न ििुिःे यस नियमबमोजिम फााँटवाला वा स्रे स्तेदारले
पेि गिे हटपोटमा निििरूले आफ्िो व्यजक्तगत राय वा मुद्दामा प्रिाव गिे कुिै कुरा
लेख्न ु िुाँदैि र न्यायाधीिले त्यस्तो हटपोटलाई आफ्िो सिुनलयतका लानगसभम उपयोग
गिुि
ग न्ु छ । त्यसै मा िरपरर आफूले नमनसल ििे री फैसला वा आदे ि गिुग िुाँदैि ।

८३.

तायदाती फाराम िडा गिेः (१) न्यायाधीिसमि निणगय वा हकिारा गिगका लानग पेि िुिे
प्रत्येक मुद्दाको नमनसलको मुख्य मुख्य कागिको सूचीपत्र तयार गरी नमनसल साथ राख्नुपछग
। त्यस्तो सूचीपत्रमा हटपोट िएको कुरा पनि ििाउिुपछग ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचीपत्र तयार गिे कतगव्य सो नमनसल रिेका
फााँटको फााँटवालाको िुिेछ र स्रे स्ते दारले त्यसको िााँच गिुप
ग छग ।
पररच्छे द – १३
हवहवध व्यवस्था

८४.

पुिरावेदि दतागः सुरु फैसला वा अजन्तम आदे ि उपरको पुिरावेदिपत्र सो फैसला वा
आदे ि गिे अदालत मार ्फत पनि दताग गिग सहकिेछ ।

८५.

ु ी ऐि, अदालती बन्दोबस्तको मिलको ९२ िं.
ताररि सारी काम गररददि िुिःे मुलक
बमोजिम दाबी प्रमाजणत गिग सजक्दि िन्ने निवेदि साथ कागि गिग आएमा वा दुबै पि
नमली नमलापत्र गराइ पाउाँ िन्न आएमा पनछको ताररि रिे छ ििे पनि त्यसलाई अगानड
सारी सो काम गरी ददि िुन्छ ।

ु ी ऐि, लोग्िे
८५क.सभबन्ध हवच्छे द िुिे निणगय गदाग अंि िराई ददिे कायगहवनधः (१) मुलक
स्वास्िीका मिलको ४क. िं. बमोजिम लोग्िे स्वास्िीकाबीच सभबन्ध हवच्छे द िुिे
दे जिएमा अदालतले निििरूबीच अंिबन्डा गिग लगाउ“दा अदालती बन्दोबस्तको मिलको
१३३ िं. बमोजिम दुबै पिबाट अंजियारिरूको सङ्खख्या, िाम, थर, वति, िुलाइ कागि
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गराइ वादी प्रनतवादी बािे क पनि अन्य अंिबन्डा िुि बााँकी अंजियार िुल्ि आएमा
निििरूलाई अदालती बन्दोबस्तको मिलको १३९ िं. बमोजिम जझकाई बुझी प्रनतवादी
सरि तारे िमा रािी त्यसै मुद्दाबाट अंि ददलाई ददिे सभबन्धमा कािूिबमोजिम कारबािी
हकिारा गिुप
ग छग ।
ु ी ऐि,
(२) उपनियम (१) बमोजिम अंि िराउिेसभबन्धी कारबािी गदाग मुलक
अंिबन्डाको मिलबमोजिम सगोलको अंजियारिरूबाट तायदाती फााँटवारी पेि गिग
लगाउिु पछग ।
(३) स्वास्िीमानिस वादी िै दायर िएको सभबन्ध हवच्छे द गरी पाउाँ िन्ने मुद्दामा
वादी पिले िीहवकाको निनमत्त मानसक िचग वा अंितफग दाबी छाडी नमलापत्र गिग चािे मा
नििको मिुरीले िीहवकाको निनमत्त मानसक िचग वा अंि िनलिे गरी नमलापत्र गिग वा
िीहवकाको निनमत्त मानसक िचग वा अंितफगको दाबी छाडी सभबन्ध हवच्छे द तफग मात्र
उपचार िोिेमा सभबन्ध हवच्छे द तफग मात्र बोली निणगय गिग बाधा पिे छै ि ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम अंिबन्डा गिग लगाउदा कोटग फी ऐि, २०१७
बमोजिम वादीबाट कोटग फी असुल गरी पनछ प्रनतवादीबाट वादीलाई िराई ददिुपिेछ ।
८५ि.समय तानलका निधागरण गिेः (१) कुिै मुद्दा अदालतमा दायर िएपनछ सो मुद्दामा
अनियुक्त वा प्रनतवादीका िाममा वारे ण्ट, भयादी पूिी, समाव्िाि, ईतलायिामा, भयाद वा
ु ाइ िुि,े सािी प्रमाण
सूचिा िारी गिे , तामेल िुिे, प्रनतवादी च ुक्ता िुि,े प्रारजभिक सुिव
बुझ्िे, फैसला िुिे समेतका समयको अन्दाि गरी मुद्दै हपच्छे कायगतानलका निधागरण गरी
नमनसल सामेल राख्नु पछग ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निधागररत कायगतानलकाबमोजिम कुिै काम सभपन्न
िुि सकेको रिेिछ ििे सोको कारण िोली अको कायगतानलका बिाइ पहिले को
कायगतानलकास“गै नमनसल सामेल राख्नुपछग ।
(३) अदालतको कायगतानलका निधागरण गदाग मुद्दाका पििरूको कुिै प्रनतहिया िए
सो समेत हवचार गरी निधागरण गिुग पछग ।
८६.

असुल तिनसलसभबन्धी काममा न्यायाधीिको उत्तरदाहयत्वः (१) अदालतको फैसलाले
लागेको दण्ड, िररबािा र कैदको लगत दुरुस्त राख्न लगाउिे र सोिी लगतबमोजिम
असुल तिनसल गराउिे अजन्तम जिभमेवारी न्यायाधीिको िुिेछ ।
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(२) उपनियम (१) बमोजिम असुल तिनसल गराइ बााँकी वक्यौता ˚छ्र्यौट गरे
िगरे को कुरा निरीिण प्रनतवेदिमा दिागइिेछ ।
८७.

बााँकी वक्यौता बुझाउि आएमा प्रनतित छु ट पाउिेः (१) अदालतको फैसला बमोजिम
लागेको दण्ड, िररबािा, सरकारी नबगो आदद बा“की वक्यौता बुझाउि अदालतले समय
समयमा सूचिा िारी गिुप
ग छग ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचिा िारी िएको नमनतले एक महििानित्र
सभबजन्धत व्यजक्तले त्यस्तो बा“की वक्यौताको रकम बुझाउि ल्याएमा सो रकमको
पन्र प्रनतित, दुई महििानित्र बुझाउि ल्याएमा
ल्याएमा

ते ह्र प्रनतित, तीि महििानित्र बुझाउि

एघार प्रनतित, चार महििानित्र बुझाउि ल्याएमा

महििानित्र बुझाउि ल्याएमा

िौं प्रनतित, पााँच

सात प्रनतित र छ महििानित्र बुझाउि ल्याएमा

पााँच

प्रनतित छु ट ददइिेछ ।
८८.

काम कारबाई बदर ििुिःे यस नियमावलीबमोजिमको काम कारबाईको नसलनसलामा
सभबजन्धत गाउाँ हवकास सनमनत वा िगरपानलकाको सदस्य वा प्रनतनिनध राख्नु पिेमा
नििको उपजस्थनतको लानग नलजित सूचिा ददं दा पनि सदस्य वा प्रनतनिनध उपजस्थत िुि
िआएमा वा िपठाएमा अरू कुराको रीत पुगेको िए त्यस्तो सदस्य वा प्रनतनिनध उपजस्थत
ििएको िन्ने आधारमा मात्र सो काम कारबाई बदर िुिेछैि ।

८९.

लगत निडाउिेः अदालतमा कुिै नलित दताग गिग ल्याउिे पि वा नििको वाररसको
िाउ“मा अदालतबाट लागेको कैद, दण्ड, िररबािा, दिांफैद, आदे िले बा“की रिे को कोटग
फी र सरकारी नबगो बााँकी छ, छै ि सो सभबन्धमा तिनसल िािाले िेरी निडाई सो दताग
गिग ल्याएको नलितको पीठमा लेिी प्रमाजणत गरी ददिुपछग ।

९०.

दसीको माल वस्तु जिभमा ददि सक्िेः अनियोगपत्रसाथ दाजिल िएका दसीका मालवस्तुको
पररमाण र प्रकृनतको कारणबाट अदालतको िातानित्र उपयुक्त स्थािािावले सुरजित राख्न
िसहकिे अवस्थाको िए त्यस्तो मालवस्तु अदालतले िोिेका बित दाजिल गिे गरी
अको दे ि ििएसभमका लानग सुरिापूवक
ग राख्न सभबजन्धत निकायमा जिभमा ददि सहकिेछ
।
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९०क. रोक्का िएका वा दसीमा प्राप्त िएका मालसामाि हफताग वा नललाम गिे कायगहवनधः (१)
फौिदारी मुद्दामा दसी स्वरूप प्राप्त िुि आएका िफत गिुग पिे दावी ििएका र
मालसामािको स्वानमत्व सभबन्धमा पनि हववाद िरिे को अवस्थाका मालसामाि सभबजन्धत
मालधिीले मुद्दा हकिारा िुि ु अगावै हफताग पाउि निवेदि गरे मा अदालतले त्यस्ता
मालसामाि मालधिीलाई हफताग ददि सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम मुद्दा दायर िएको एक महििानित्र धिीले
मालसामाि हफताग िलगेमा अदालतले सभबजन्धत प्रिरीमाफगत मालधिीलाई मालसामाि
हफताग लै िाि सूचिा
(३)

गिेछ ।

उपनियम (२) बमोजिम सूचिा पाएको एक महििानित्र मालसामाि हफताग

िलगेमा मुद्दा अजन्तम हकिारा ििुाँदासभम त्यसै राख्दा जिया लागी, टु टी फुटी, सनडगली वा
अन्य कुिै पररबन्दबाट िोक्साि िुि िािे दे जिएमा त्यस्तो मालसामािको उपनियम

(४)

बमोजिमको सनमनतबाट मूल्याङ्कि गराइ मालसामाि नललाम गिुग पिेछ ।
(४)

उपनियम (३) को प्रयोििको लानग दे िाय बमोजिमको मूल्याङ्कि सनमनत

रििेछः
(क)

सभबजन्धत अदालतको श्रे स्तेदार

(ि)

कोष तथा ले िा नियन्त्रक कायागलयको अनधकृत स्तरको प्रनतनिनध

–अध्यि

–सदस्य
(ग)

जिल्ला सरकारी वकील कायागलयले तोकेको अनधकृत स्तरको
प्रनतनिनध

(घ)

–सदस्य

जिल्ला न्यायाधीिले तोकेको सभबजन्धत हवषयको हविेषज्ञ

–

सदस्य
(ङ)

सभबजन्धत अदालतको तिनसलदार

– सदस्य–सजचव

(५) उपनियम (४) बमोजिमको सनमनतमा सभबजन्धत हवषयको ज्ञाि िएका अन्य
व्यजक्तलाई पनि सनमनतले आवश्यकतािुसार आमन्त्रण गिग सक्िेछ ।
(६) उपनियम (४) बमोजिमको सनमनतले मूल्य कायम गदाग दे िायका कुरामा
हवचार गिुग पिेछः–
cf7f}+ ;+zf]wgåf/f ;+zf]lwt .

69

www.lawcommission.gov.np

(क)

बिारमा प्रचनलत मूल्य,

(ि)

सभबजन्धत मुद्दामा उल्लेि िएको वा ह्रास िएको मूल्य,

(ग)

मालसामािको िालको अवस्था, उपयोनगता, सेवाआयु, ह्रास कट्टी,
अविेष मूल्य,

(घ) मोडल, बिेको साल र मोडल आउटडेटेडको अवस्था ।
(७) िन्सार िनतरे का मालसामािको मूल्य कायम गदाग िन्सार मिसूल तथा
प्रचनलत कािूि बमोजिम

कर समेत समावेि गरी सो रकममा समेत ह्रास कट्टी गिुग

पिेछ ।
(८) उपनियम (४) बमोजिमको सनमनतबाट मूल्याङ्कि िएको मालसामाि नललाम
गिगको लानग मालसामािको हववरण, न्यू ितम् मूल्याङ्कि रकम, नललाम िुिे स्थाि, समय र
नमनत, नललाम बोल्िु अजघ न्यू ितम मूल्यको दि प्रनतित रकम धरौटी राख्नु पिे कुरा र
फाराम दस्तुरको रकम िुलाइ घटीमा पन्र ददिको समय ददई राहियस्तरको दै निक
पनत्रकामा सूचिा प्रकािि गरी नललाम गिुग पिेछ ।
(९) उपनियम (८) बमोजिम प्रकाजित सूचिामा कसै को दरिास्त िपरी वा परे र
पनि नललाम िुि िसकेमा घटीमा सात ददिको समय ददई पुिः एकपटक उपनियम (८)
बमोजिम सूचिा प्रकािि गरी नललाम गिुग पिेछ ।
(१०) यस नियम बमोजिम नललाम िुि िसके वा मालधिीले हफताग िलगेमा
न्यायाधीिको अिुमनत नलई जिल्ला प्रिासि कायागलय, कोष तथा ले िा नियन्त्रक
कायागलय, जिल्ला सरकारी वकील कायागलय, जिल्ला प्रिरी कायागलय र स्थािीय निकायले
तोकेका आ–आफ्िा कायागलयका प्रनतनिनधिरूको रोिवरमा तिनसलदारले वातागद्वारा कायम
िुिे मूल्यमा नसधै नबिी गिग सक्िेछ ।
(११) नललाम नबिी गरी आएको रकम धरौटी िातामा आभदािी बााँधी रािी
मुद्दा हकिारा िुाँदा ठिरे बमोजिम गिुग पिेछ ।
(१२) यस नियम बमोजिम नललाम वा नबिी िएका सवारी साधि वा दताग गिुग
पिे मेिीिरी सामाि नललाम सकार वा िररद गिे व्यजक्तको िाममा दताग गिग सभबजन्धत
निकायमा ले िी पठाउिु पिेछ ।
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९०ि. िफत िुिे मालसामाि नललाम गिे कायगहवनधः (१) अदालतको अजन्तम फैसलाले िफत
िुिे ठिरे का मालसामाि नललामको मूल्याङ्कि गिगका लानग दे िाय बमोजिमको सनमनत
रििेछः–
(क)

श्रे स्तेदार

– अध्यि

(ि)

जिल्ला सरकारी वकील कायागलयको प्रनतनिनध

– सदस्य

(ग)

कोष तथा ले िा नियन्त्रक कायागलयको प्रनतनिनध

– सदस्य

(घ)

स्थािीय निकायको प्रनतनिनध

– सदस्य

(ङ)

तिनसलदार

– सदस्य–सजचव

(२) उपनियम (१) बमोजिमकोाे सनमनतमा सभबजन्धत हवषयको ज्ञाि िएका अन्य
व्यजक्तलाई समेत सनमनतले आवश्यकतािुसार आमन्त्रण गिग सक्िेछ ।
(३) अदालतको अजन्तम फैसलाले िफत िुिे ठिरे का मालसामाि उपनियम (१)
बमोजिमको सनमनतले नललामको लानग सूचिा प्रकािि गदाग मालसामािको हववरण,
न्यूितम मूल्य, नललाम िुिे स्थाि, समय र नमनत तथा न्यू ितम मूल्यको दि प्रनतित
धरौटी राख्नु पिे कुरा समेत िुलाइ बढीमा पन्र ददिको समय तोकी अदालत, जिल्ला
प्रिासि कायागलय, जिल्ला हवकास सनमनत, मालपोत कायागलय, जिल्ला प्रिरी कायागलय र
स्थािीय

निकायमा समेत सूचिा टााँस गरी नललाम गिुग पिेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम प्रकाजित सूचिामा कसै को दरिास्त िपरी वा परे र

पनि न्यूितम् मूल्यमा नललाम िुि िसकेमा घटीमा सात ददिको समय ददई पुिः एकपटक
उपनियम (३) बमोजिम सूचिा प्रकािि

गरी नललाम गिुग पिेछ ।

(५) उपनियम (३) र (४) बमोजिम दुई पटकसभम नललाम गदाग पनि नललाम
िुि िसकेमा

अदालतको लानग प्रयोगमा आउिे मालसामाि िए सवोच्च अदालतको

अिुमनत नलई अदालतको िाममा दताग गिग वा न्यायाधीिको अिुमनत नलई जिल्ला प्रिासि
कायागलय, कोष तथा ले िा नियन्त्रक कायागलय, सरकारी वकील कायागलय, जिल्ला प्रिरी
कायागलय र स्थािीय निकायको प्रनतनिनधिरूको रोिवरमा तिनसलदारले मालसामाि
वातागद्वारा कायम िुिे मूल्यमा नसधै नबिी गिग सक्िेछ ।
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(६) उपनियम (५) बमोजिम नबिी िुि िसकेका प्रयोगमा आउि िसक्िे
मालसामाि जिल्ला प्रिासि कायागलय, कोष तथा ले िा नियन्त्रक कायागलय, सरकारी
वकील कायागलय र स्थािीय निकायका प्रनतनिनधिरूको रोिबरमा तिनसलदारले मुच ुल्का
िडा गरी सावगिनिक रूपमा सडाउिे, िलाउिे वा अन्य प्रकारले िष्ट गिे वा िटाउिे
काम गिग सक्िेछ ।
९०ग. हविेष प्रकृनतका मालसामािको व्यवस्थापिः (१) यस नियममा अन्यत्र िुिसुकै कुरा
लेजिएको िएतापनि दिीको रूपमा आएका प्रचनलत कािूि बमोजिम

नललाम गिग

िनमल्िे वन्यिन्तुको आिेटोपिार, रक्तचन्दि, यासागगभु बा वा अन्य हवनिन्न िनडबुटीिरू
तथा वि पैदावार मुद्दा चल्दै का अवस्थामा वा मुद्दा फैसला िई अजन्तम िुि बााँकी
रिेतापनि सडी गली वा अन्य कुिै तररकाले िष्ट िई िािे अवस्था िएमा त्यस्ता
मालसामािको िकमा अदालतबाट निणगय िए बमोजिम व्यवस्थापि गररिेछ ।
(२) उपनियम (१) मा िुिसुकै कुरा ले जिएको िएतापनि अदालतमा पेि िुि
आएका दिीका मालसामाि ऐनतिानसक वा पुराताजत्वक वा राहिय मित्वका िुि ् िन्ने
अदालतलाई

लागेमा

अदालतको

निणगय

वा

इिलासको

आदे ि

बमोजिम

त्यस्ता

मालसामािको प्रकृनत अिुसार राहिय पुस्तकालय वा राहिय सं ग्रिालय वा राहिय
अनिलेिालयमा वा अन्य सभबजन्धत सरकारी निकायमा राहिय सभपजत्तको रूपमा राख्न
पठाइिेछ ।
९१.

नमनसलसभबन्धी िािकारी ददिेः कुिै चल्ती वा नछिुवा नमनसलसभबन्धी कुिै कुराको
सामान्य िािकारी पाउि पि वा कािूि व्यवसायीले माग गरे मा सभबजन्धत फााँटवाला वा
अनिलेि सं रिकले स्रे स्तेदारको अिुमनत नलई िािकारी ददिुपिेछ ।

९२.

िक्कल निरीिण र िािकारीको दस्तुर िलाग्िेः यस नियमावलीमा अन्यत्र िुिसुकै कुरा
लेजिएको िए तापनि असमथग पिको वैतनिक वकील, सरकारी कायागलय वा सरकारी
कामको लानग सरकारी वकीलले हटपोट हकताब वा अरू कुिै कागिपत्रको िक्कल सादाग
वा निरीिण गदाग वा कुिै नमनसल सभबजन्धत िािकारी नलं दा कुिै दस्तुर लाग्िे छै ि ।

९२क.काम कारबािीको प्रनतवेदिः (१) अदालतले प्रत्येक न्यायाधीिले नछिेका मुद्दािरू,
अदालतमा दायर रिेका र नछन्न बााँकी मुद्दािरूको हववरण सहितको मानसक प्रनतवेदि
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अको महििाको मसान्तनित्र न्यायपररषद् सजचवालय, सभबजन्धत पुिरावेदि अदालत एवं
सवोच्च अदालतमा पठाउिु पदगछ ।
(२) आनथगक वषग समाप्त िएपनछ श्रावण पन्र गते नित्र अदालतले दे िायका
कुरािरू िुलाइ न्यायपररषद् सजचवालय, सभबजन्धत पुिरावेदि अदालत र सवोच्च
अदालतमा वाहषगक प्रनतवेदि पठाउिु पदगछः
(क)

न्यायाधीिको िाम, थर, योग्यता, उमेर र सो अदालतमा काम
गरे को अवनध तथा प्रनतवेदि अवनधिरमा निििरूको उपजस्थनत र
हवदाको त्याङ्क र सो अवनधनित्र गरे को कामको सं जिप्त हववरण,

(ि)

अदालतमा काम गिे अनधकृतिरूको िामावली, पद र योग्यता,

(ग)

प्रनतवेदिको वषग र त्यसको अजघल्लो दुई वषगनित्र अदालतमा
परे का नछनिएका र नछन्न बााँकी मुद्दाको तुलिात्मक हववरण,

(घ)

मुद्दा नछटो छररतो हकनसमले टु हङ्गि िािेतफग प्रनतवेदि अवनधिर
प्रगनत िए ििएको व्यिोरा, त्यसको कारण र तत्सभबन्धमा िएको
कुिै सुझाव,

(ङ)

अदालतको सुधारको सभबन्धमा अन्य सुझाव ।

(३) जिल्ला न्यायाधीि तथा अनतररक्त न्यायाधीिले दै निक रूपमा सभपादि गरे को
कायगको दै निक कायगहववरण अद्यावनधक राख्नु पिेछ । यसरी राजिएको हववरण प्रत्येक
महििामा जिल्ला न्यायाधीिले आफ्िो िकमा समेत प्रमाजणत गरी न्यायपररषद् सजचवालय
एवं सवोच्च अदालतमा पठाउिु पिेछ ।
९२ि.दण्ड िररबािाको लगत पठाउिेः अदालतको फैसलाले लागेको कैद र िररबािाको लगत
उतार र असुली हववरण मानसक प्रनतवेदि साथ सवोच्च अदालत र सभबजन्धत पुिरावेदि
अदालतमा समेत पठाउिु पिेछ ।
९३. अदालतको काम कारबािी नियनमत गिेः अदालतमा रिे का मुद्दा मानमला, प्रिासि तथा
फैसला कायागन्वयि लगायतका काम कारबािी प्रचनलत कािूि तथा समय समयमा िुिे
मानथल्लो अदालतको निरीिणबमोजिम िए वा ििएको िेरी सो अिुसार गिग निदे िि ददिे
जिभमेवारी जिल्ला न्यायाधीि र नििको अिुपजस्थनतमा वररष्ठतम न्यायाधीिको िुिेछ ।
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९३क.भयाद तामेलीको अनिलेिः (१) अदालतबाट िारी गररएको भयादिरूको अनिले ि प्रत्येक
तामेलदार हपच्छे अलग अलग रूपमा दे जििे गरी अिुसूची–१२ मा तोहकएको ढााँचामा
रािी आवश्यक कारबािी गिुग पिेछ ।
(२)

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

(३)

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

(४) कुिै व्यजक्तका िाममा तामेल गिुप
ग िे भयाद सूचिा सामेल गिग आवश्यकता
अिुसार पिको सियोग नलि सहकिेछ र यसरी सियोग मागेमा भयाद तामेलीमा
आवश्यक सियोग पुर्याउिु सभबजन्धत पिको कतगव्य िुिेछ ।
९३ि.नमनसलको आन्तररक निरीिण गिेः न्यायाधीि वा स्रे स्ते दारले वा न्यायाधीिले तोकेको
अनधकृतद्वारा वषगमा कभतीमा दुई पटक अिुसूची–११ मा तोहकएको ढााँचामा नमनसलको
आन्तररक निरीिण गिुग पिेछ ।
९४.

अनधकार प्रत्यायोििः (१) कािूिद्वारा जिल्ला न्यायाधीिले िै सभपादि गिुप
ग िे ििी
हकटाि िएका अनधकारिरू बािे क अदालतको कुिै काम कारबाईसभबन्धी अन्य
अनधकारिरू जिल्ला न्यायाधीिले कुिै न्यायाधीि वा स्रे स्ते दारलाई सुभपि सक्िेछ ।
(२) कुिै िास कामको लानग तोहकएको कमगचारीको अिुपजस्थनतमा न्यायाधीिले
सो काम अरू कुिै कमगचारीबाट गराउि सक्िेछ ।
तर ले िाका दरबन्दीका कमगचारीलाई सोिी काममा मात्र लगाइिेछ ।

९५.

पूणग बैठकः एकिन्दा बढी न्यायाधीि िएको अदालतमा न्यायाधीिले आवश्यक ठािेमा
अदालतको िीनतसभबन्धी कुरािरू, वाहषगक प्रनतवेदि, फााँट निरीिणसभबन्धी प्रनतवेदि र
अदालतलाई उपयोगी िुिे अन्य समसामहयक हवषयमा छलफल गिग न्यायाधीििरूको पूण ग
बैठक बोलाउि सक्िेछ ।

९५क.वैतनिक कािूि व्यवसायीको नियुजक्त, सेवाका ितग र पाररश्रनमकसभबन्धी

व्यवस्थाः (१)

िरे क अदालतमा एउटा कािूिी सिायता िािा रििेछ । वैतनिक कािूि व्यवसायीले सो
िािामा रिी कायग गिेछ ।
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(२)

वैतनिक

अनधवक्तािरूमध्येबाट

कािूि
गिुप
ग छग

व्यवसायीको
।

नियुजक्त

गदाग

अनधवक्तामध्येबाट

उपलब्ध

कसै को

िए

दरिास्त

सभम
िपरे मा

अनिवक्तालाई वैतनिक कािूि व्यवसायीको रूपमा नियुक्त गिग सहकिेछ । वैतनिक
कािूि

व्यवसायीको

नियुजक्त

अदालतले

निधागरण

गरे को

प्रहियाबमोजिम

स्वस्थ

प्रनतस्पधागका आधारमा िुिेछ ।
(३) कािूिी सिायता प्राप्त गिग िसकेका असिाय, अिक्त, िाबालक वा आनथगक
ु ा मानिस मुद्दाको पि िएबाट कािूिी सिायता उपलब्ध गराउि
रूपमा हवपन्न वा थुिव
आवश्यक छ ििी न्यायाधीि वा स्रे स्ते दारले तोहकददएबमोजिमको मुद्दामा आवश्यक
कािूिी नलित तयार गिे, बिस पैरवी गिे िस्ता कािूिी सिायता पुर्याउिु वैतनिक
कािूि व्यवसायीको कतगव्य िुिेछ ।
(४)

कािूि

व्यवसायीले

पालि

गिुप
ग िे

सरिको

आचरण

वैतनिक

कािूि

व्यवसायीले पनि पालि गिुप
ग छग ।
(५) वैतनिक कािूि व्यवसायीले िेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको पाररश्रनमक र
सुहवधा पाउिेछ ।
(६) वैतनिक कािूि व्यवसायीको पदावनध समान्यतयाः एक वषगको िुिछ
।
े
नििलाई पुिः नियुक्त गिग सहकिेछ ।
(७) दे िायको अवस्थामा वैतनिक कािूि व्यवसायी आफ्िो पदबाट मुक्त िुिेछः(क)

नििले ददएको रािीिामा जिल्ला न्यायाधीिबाट स्वीकृत िएमा, वा

(ि)

नििलाई तोहकएको जिभमेवारी इमान्दारीसाथ पूरा िगरे को वा
बेइमािी वा लापबागिी गरे को वा कािूि व्यवसायीले पालि गिुप
ग िे
आचरणका कुिै कुरा उल्लङ्घि गरे को वा नबिा सूचिा अदालतमा
अिुपजस्थत रििे गरे को ििी जिल्ला न्यायाधीिले नििलाई पद
मुक्त गिे निणगय गरे मा, वा
(ग)

नििको मृत्यु िएमा, वा

(घ)

िेपाल

कािूि

व्यवसायी

प्रकारको सिाय िएमा, वा
(ङ)

पदावनध समाप्त िएमा ।
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(८) उपनियम (७) को िण्ड (ि) बमोजिमको निणगय गिुग अगानड वैतनिक
कािूि व्यवसायीलाई सफाइ पेि गिे मिानसब मौका प्रदाि गररिेछ ।
(९) वैतनिक कािूि व्यवसायीले आफूले गरे को काम कारबािीको फेिररस्त
सहितको कायग प्रगनत हववरण, कािूिी सिायता उपलब्ध गराउिे सभबन्धमा दे िा परे का
कदठिाइ र कुिै सुझाव िए सो समेत िुलाइ प्रत्येक महििा अदालतमा प्रनतवेदि पेि
ु ािी गिुग
गिुप
ग छग । यसरी प्रनतवेदि पेि िुि िआएमा नििले पाउिे पाररश्रनमक िक्त
िुाँदैि ।
(१०) वैतनिक कािूि व्यवसायीले प्रत्येक महििा बढीमा तीि ददि िै परी आउिे
नबदा पाउाँिेछ ।
तर त्यस्तो नबदा सजञ्चत गरी अको महििामा नलि पाइिे छै ि ।
(११) वैतनिक कािूि व्यवसायीले आफ्िो पदबाट मुक्त िएपनछ आफ्िो
जिभमाका फाइल कागिात लगायतका अदालतका िगदी, जिन्सी आदद स्रे स्ते दारले तोकेको
कमगचारीलाई बुझाउिु पिेछ ।
९६.

वैतनिक तथा अन्य कािूि व्यवसायीको सियोग नलि सहकिेः (१) इिलासले आदे ि
ददएकोमा र असमथग पिले कािूि व्यवसायीको सिायता उपलब्ध गराउिको लानग
निवेदि ददएमा स्रे स्तेदारले कुिै पिका लानग नििको प्रनतनिनधत्व गिग वैतनिक कािूि
व्यवसायी नियुक्त गिग सक्िेछ र यसरी नियुक्त कािूि व्यवसायीले प्रनतनिनधत्व गिे मुद्दामा
छु ट्टै वकालतिामा ददिुपिे छै ि ।
(२) अदालतले कुिै मुद्दामा कुिै पिको प्रनतनिनधत्व गरी ददि कुिै कािूि
व्यवसायीलाई अिुरोध गरे कोमा पनि कािूि व्यवसायीको वकालतिामा आवश्यक पिे
छै ि र आवश्यक िएमा त्यस्तो कािूि व्यवसायीलाई नबिा कुिै िुल्क नमनसल
अध्ययिको सुहवधा पनि स्रे स्तेदारले नमलाई ददिुपछग ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम कुिै कािूि व्यवसायीले अदालतलाई सियोग गरे को
हववरण अदालतले आफ्िो प्रनतवेदिमा समावेि गिुप
ग िेछ ।

९७.

कािूि व्यवसायीिरूको हववरण पठाउिेः अदालतमा कािूि व्यवसायीको रूपमा उपजस्थत
िै बिस पैरवी गरररिे का कािूि व्यवसायीिरूको िामावली प्रत्येक वषग चै त्र मसान्तनित्र
सवोच्च अदालत र न्यायपररषद्मा पठाउिुपछग । त्यस्तो िामावलीमा अदालतले दे िायका
कुरािरू िुलाउिुपछगः76
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(क)

कहिलेदेजि कािूि व्यवसायमा लागेको िो, र

(ि)

पेिाप्रनतको रुची र इमान्दारीता कस्तो छ ?

९७क.अदालतका

नियनमत

प्रयोगकतागको

अनिलेि

राख्नेः

(१)

अदालतको

नियनमत

प्रयोगकतागिरूको पररचय स्पष्ट िुिे गरी निििरूको िाम, थर, वति, बाबुको िाम, उमेर,
िैजिक योग्यता, फोटो, निि कुिै कािूि व्यवसायीको फमगमा सं लग्ि रिे को िए त्यस्ता
कािूि व्यवसायीको फमगको िाम, कािूि व्यवसायीको िाम तथा स्तर(वररष्ठ अनधवक्ता,
अनधवक्ता, अनिवक्ता) समेतका हववरण िुलाइ स्रे स्ते दारले अनिलेि तयार गरी राख्नुपछग ।
स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोििका लानग “अदालतको नियनमत प्रयोगकताग”
िन्नाले लगाउ बािेकका तीि वा सोिन्दा बढी निन्न निन्न मुद्दाका पििरू िएको मुद्दामा
वाररस बसेको वा बस्िे व्यजक्तलाई ििाउाँछ ।
(२) अदालतका नियनमत प्रयोगकतागका लानग स्रे स्ते दारले पररचयपत्र िारी गिग
सक्िेछ । यसरी िारी गररएको पररचयपत्र स्पष्ट दे जििे गरी साथमा राख्नु नििको कतगव्य
िुिेछ ।
(३)

उपनियम

(१)

बमोजिम

अनिलेिमा

िदररएको

अदालतको

नियनमत

प्रयोगकतागलाई अदालतले अकागको मुद्दामा वाररसको िै नसयतले प्रनतनिनधत्व गिग िपाउिे
गरी निषेध गिग सक्िेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको अनिलेि स्रे स्ते दारले प्रत्येक छ/छ महििामा
अद्यावनधक गराइ राख्नुपछग ।
(५) उपनियम (१) बमोजिमको अनिले िमा िाम दतागका लानग सभबजन्धत
व्यजक्तले आफ्िो पूणग हववरण िुलाइ अदालतमा निवेदि ददिुपिेछ ।
(६) यो नियम लागू िएको नमनतले छ महििासभम उपनियम (३) बमोजिम
प्रनतनिनधत्व गिग निषेध गररिे छै ि ।
९८.

कमगचारीको आचरणः अदालतका कमगचारीिरूले ः(क)

ठीक समयमा अदालतमा आउिुपछग,

(ि)

अदालतमा आउिासाथ ठे हकएको काममा लाग्िुपछग,

rf}yf] ;+zf]wgåf/f yk .

77

www.lawcommission.gov.np

(ग)

अदालतमा िाजिर िएपनछ अदालतसभबन्धी काम बािेक अरू कुिै काममा

आफूमानथको अनधकारीलाई िसोधी आफ्िो काम छोडी कायागलय लागेको समयमा अन्यत्र
िाि िुाँदैि,
(घ)
९९.

इिलास लागेको ठाउाँमा कुिै अवस्थामा पनि धुम्रपाि गिग िुाँदैि ।

िाजिरी र इिलासको समयः (१) न्यायाधीि लगायत सबै कमगचारीले आएको र गएको
समय ििाइ िाजिर गिुप
ग छग ।
(२) अदालत िुल्िे ददि न्यायाधीिको इिलास साधारणतः अदालत िुलेको एक
घण्टापनछदे जि अदालत बन्द ििएसभम बीचमा एक घण्टाको हवश्रामको लानग इिलास
उठ्िे बािेक अन्य समय चालू रििेछ ।

१००.इिलासमा लगाउिे पोिाकः इिलासमा बस्दा आिौच बारे को अवस्थामा बािे क पुरुष
न्यायाधीिले राहिय पोिाक, कालो कोट, कालो टोपी तथा महिला न्यायाधीिले कालोकोट
र साडी लगाउिुपछग ।
१०१. नछिुवा नमनसल र कोटग फी आदद बुझ्िेः अदालत र अन्य अदालतबाट आएको कोटग फी,
िगदी, धरौटी, र अन्य दस्तुर आदद सभबजन्धत जिल्ला अदालतको ले िा िािाले बुझी नलई
समय समयमा दाजिल गिुप
ग िे अड्डामा दाजिल गिुप
ग छग र नछिुवा नमनसलिरू अनिलेि
िािाले बुझी नलई पजिकाबमोजिम नमनसल कागिपत्र दुरुस्त िए ििएको िााँची अनिले ि
सं रिकले आफ्िो निस्सा लगाइ राख्नुपछग ।
१०२. मालसामािको संरिणः अदालतसभबन्धी काम गदाग प्रयोगमा ल्याउिे वा आउिे कुिै
जिन्सी माल सामाि अदालतका कमगचारीले यथासभिव नबग्रि, ित्कि, िेर फाल्ि वा
टुटफुट िुि ददि िुाँदैि ।
१०३. प्रिरी जिभमा लगाउिेः अदालतको फैसलाले लागेको कैद, दण्ड, िररबािा, सरकारी नबगो
आददमा पिाउ िएको व्यजक्त तत्काल अदालतमा बुझाउि अदालत बन्द िएको अवस्था
िए वा अदालतमा पुर्याउि बढी समय लाग्िे िए त्यस्तो व्यजक्तलाई पिाउ गिे
व्यजक्तले तत्कालै िजिकको प्रिरी कायागलयमा बुझाइ ददिुपछग र सभबजन्धत प्रिरी
कायागलयले पनि त्यस्ता व्यजक्तलाई हिरासतमा रािी अदालत िुल्िासाथ अदालतमा बुझाई
ददिुपछग ।
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१०४. दस्तुर िगदमा बुझाउिुपिेः यस नियमावली वा प्रचनलत िेपाल कािूिबमोजिम अदालतमा
लाग्िे कुिै दस्तुर बुझाउाँदा िगदमा बुझाउिुपछग ।
१०५. ढााँचा तोक्िेः यस नियमावलीले ितोकेको अदालतको मानसक तथा वाहषगक प्रनतवेदि
फारामिरू र प्रयोगमा आउिे हवनिन्न लगत हकताबको ढााँचा सवोच्च अदालतले
तोकेबमोजिम िुिेछ ।
१०६. प्रवेि निषेधः अदालत िविका कोठािरूमा अिुमनत िनलई बेसरोकारको कुिै व्यजक्त पस्िु
िुाँदैि । अदालत िविमा प्रवेि नियनमत गिे अनधकार स्रे स्ते दारलाई िुिेछ ।
१०७.अदालतको िातानित्र तथा इिलास नित्रको प्रवेिलाई नियनमत तथा व्यवजस्थत गिेः (१)
अदालतको िातानित्र सवगसाधारणको प्रवेिलाई व्यवजस्थत गिग स्रे स्ते दारले आवश्यक प्रवेि
अिुमनतपत्रको व्यवस्था गिग सक्िेछ ।
(२) कीते िालसािीमा सिाय पाएको व्यजक्त, मुद्दामा नमलापत्र गिग चाििे पिलाई
नमलापत्र गिग िददिे वा मुद्दा बोकी हिड्िे व्यजक्तलाई अदालते आफ्िो िातानित्र प्रवेिमा
रोक लगाउिे गरी आदे ि ददि सक्िेछ ।
तर त्यस्तो व्यजक्त िै मुद्दाको पि वा वारे स िएको वा मुद्दामा नििको कुिै हित
वा स्वाथग निहित रिेको िएमा त्यस्तो मुद्दाको ताररिका ददि प्रवेि गिग ददिुपछग ।
ु ाइ गदाग मयागददत र िान्त वातावरण
(३) िुल्ला इिलासबाट िेररिे मुद्दा सुिव
कायम गिे िस्ता कुरािरूलाई दृहष्टगत गरी स्रे स्ते दारले इिलासनित्र मानिसको प्रवेिलाई
नियनमत, नियजन्त्रत र व्यवजस्थत गिग सक्िेछ ।
(४) इिलासनित्र अदालतको मयागदा पालि गराउिे र इिलास व्यवस्थापि गिे
काम न्यायाधीिको निदे ििको अधीिमा रिी सभबजन्धत इिलास सिायकले गिुग गराउिु
पछग ।
१०८. अदालतले अरू आन्तररक कायगहवनध आफै व्यवजस्थत गिग सक्िेः यस नियमावलीमा
लेजिएका कुरामा यसै नियमावलीबमोजिम िुिेछ र सोदे जि बािे क अरू आन्तररक
कायगहवनध अदालत आफैले व्यवजस्थत गिग सक्िेछ ।
१०९. िारे िीः अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ िारे ि गररएको छ ।

rf}yf] ;+zf]wgåf/f ;+zf]lwt .
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अिुसूची–१
....................... जिल्ला अदालत
ाँ सभबजन्धत)
(नियम ७ को उपनियम (१) को िण्ड (म) सग
निरीिण हववरण
नमनत

निरीिण

निदे िि

निरीिण गिेको दस्तित
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अिुसूची – २
ाँ सभबजन्धत)
(नियम १२ को िण्ड (छ) सग
...................... जिल्ला अदालत
मुद्दाको हववरणपत्र

सं वत् .................... सालको दे .फौ. मुद्दा िं. .......................
...................................................................................................... वादी/प्रनतवादी
हवरुद्ध
....................................................................................................... वादी/प्रनतवादी

नस.िं.

नमनत

कागिको हववरण
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अिुसूची–३
ाँ सभबजन्धत)
(नियम १२ को िण्ड (छ) सग
................... जिल्ला अदालत
आदे िपत्र

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

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

वादी
प्रनतवादी

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

वादी
प्रनतवादी

आदे ि
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अिुसूची–४
ाँ सभबजन्धत)
(नियम १९ सग
................. जिल्ला अदालतमा चढाएको
हफरादपत्र
....................... बस्िे ........................................................................... वादी
पि
हवरुद्ध
....................... बस्िे ............................................................................ प्रनतवादी
हवपि
मुद्दाः................
म निभि प्रकरणिरूमा ले जिएबमोजिम हफराद गदगछु ।
(१)
(२)
(३)
(४)
(५)
(६)
(७)

यसै अदालतको अनधकार िेत्रनित्र पदगछ ।
निभिािुसारको दस्तुर यसै साथ बुझाउि ल्याएको छु ।
(क) ........... बापत रु. ................
(ि) ........... बापत रु. ................
(ग) ........... बापत रु. ................

(८)

िाल कािूि व्यवसायी नियुक्त गरे को छु । छै ि ।

(९)

प्रमाणः-
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सािी -

दे िीिन्ने

(१)
(२)
(३)

सुनििान्ने

कागि (१)
(२)
(३)

फलािो नमनतको फलािा व्यिोराको कागि फलािा ठाउाँमा छ ।

(१०) यसमा ले जिएको व्यिोरा ठीक सााँचो छ । झुट्ठा ठिरे कािूिबमोजिम सिुाँला बुझाउाँला ।

हफरादकताग
...............................
(ददिेको सिीछाप गिु,ग गराउिुपछग)

इनत सं वत् .............. गते ......... रोि ....... िुिम् ........................
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अिुसूची – ४क
ाँ सभबजन्धत)
(नियम २३क. सग
............... जिल्ला अदालतमा पेि गरे को
प्रनतउत्तर पत्र

सभवत् ..............सालको दे वािी/फौिदारी/हवहवध/िं. .........................
............................... बस्िे श्री .............................................. प्रनतवादी
हवरुद्ध
............................... बस्िे श्री ...................................................वादी
मुद्दा...............
उल्लेजित मुद्दामा वादीले आफ्िो हफरादपत्र उिूरीको प्रकरण प्रकरणमा दाबी गरे को
हवषयिरूका सभबन्धमा .....................भयादनित्रै प्रस्तुत प्रनतउत्तरपत्र नलई उपजस्थत िएको छु
।
१.

वादीले

दाबी

गरे का

हवषयिरूका

सभबन्धमा

मेरो

िएको

यथाथग

प्रकरणिरूमा िुलाएको छु ः......................................
......................................
......................................
.......................................
२.

नियम अिुसार लाग्िे दस्तुर समेत यसै साथ बुझाउि ल्याएको छु ।

३.

िाल कािूि व्यवसायीलाई नियुजक्त गरे को छु ÷छै ि ।

४.

उल्लेजित व्यिोराको सािी प्रमाण तपनसलबमोजिम छ ।
(क)

सािी
–
–

klxnf] ;+zf]wgåf/f yk .
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(ि)

कागि
–
–

(ग)

अन्य सभबद्ध प्रमाण िए

– फलािा नमनतको फलािा व्यिोराको कागि फलािा ठाउ“मा छ ।
– ........
५.

यसमा ले जिएको व्यिोरा ठीक सााँचो छ । झुठ्ठा ठिरे कािूिबमोजिम सिुाँला बुझाउाँला ।

.....................
दस्तित
फलािा

ठाउाँ बस्िे

(सानबक

र

िालको

समेत

पूरा

फलािाका िानत फलािाको छोरा वषग ...... को फलािा ।

ईनत सं वत्................साल................महििा...........गते ....... रोि
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अिुसूची – ४ि.
(नियम २३ग. साँग सभबजन्धत)
ु ाई गररि मुद्दा
लगातार कारबािी र सुिव

(१)

अपिरण तथा िरीर बन्धक

(२)

आगलागी

(३)

घरे ल ु हिं सा सभबन्धी

(४)

सबै प्रकारको चोरी

(५)

िवरिस्ती करणी

(६)

िीउ मास्िे वेच्िे

(७)

ठगी

(८)

मािव वेचहविि तथा ओसार पसार

(९)

लागू औषध

(१०) सवोच्च अदालतले िेपाल रािपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी तोकेका मुद्दािरू ।

cf7f}+ ;+zf]wgåf/f yk .
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अिुसूची – ५
ाँ सभबजन्धत)
(नियम ३९ सग
................... जिल्ला अदालतमा चढाएको
निवेदिपत्र
हवषय ..................................................................
............................................................................................................ निवेदक
हवरुद्ध
....................................................................................................... हवपिी
म/िामी निभिनलजित निवेदि गछु ग । गछौः१. ..............................................
२. .............................................
तसथग यो हवषयमा फलािा कािूिबमोजिम यो यस्तो गरी पाउाँ वा यो यस्तो कुराका यो
यसलाई आदे ि गरी पाउाँ ।
यस निवेदिपत्रको व्यिोरा ठीक सााँचो छ, झुट्टा व्यिोरा ले िेको ठिरे कािूिबमोजिम
सिाय सिुाँला बुझाउाँला ।
निवेदक,
फलािा ठाउाँ बस्िे फलािा
(एकिन्दा बढी निवेदक िएमा १, २, ३ िभबर ददई सबैको पूरा िाम, थर, वति, उमेर
लेिी त्यसमा ले िपढ गिग िान्नेले िस्तािरको सिी र अरूले ल्याप्चे सिी गिुप
ग छग ।)
इनतसं वत् ......... साल ...... गते रोि ..... िुिम् ––––––––––––
-----------------------रष्टव्यः– निवेदिपत्रको यो सामान्य ढााँचा िो । कुिै अरु ढााँचा यस नियमावलीद्वारा ितोहकएको िए हवषय अिुसार
चाहििे िेरफेर गरी यस नियमावलीको रीत पुर्याई प्रत्येक निवेदिपत्र यिी ढााँचामा लेख्न ु पिेछ ।
निवेदिपत्रको हवषयको वणगिलाई प्रकरण छु ट्याई नसलनसला िभबर िाल्िु पिेछ र अजन्तम दुई
प्रकरणमा िभबर ििाली सोमध्ये पहिलोमा िुि कािूि अन्तगगत माग गररएको छ, सकिर सो समेत िुलाई
माग र दोस्रोमा यथाथगताको उल्लेि िुिपु िेछ । िस्तो मानथको ढााँचामा लेजिएको छ ।
वादी, प्रनतवादी मुद्दामा निवेदिपत्र ददिु परे हवषयको ठाउाँमा मुद्दाको साल, िभबर, हकनसम तथा निवेदि
हवपिको सट्टा आफ्िो पि लेख्न ु पिेछ ।
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अिुसूची – ६
ाँ सभबजन्धत)
(नियम ४९ सग
............. जिल्ला अदालत
इिलास
माििीय जिल्ला न्यायाधीि श्री ........................
फैसला
सं वत् ................. को दे वािी । फौिदारी दायरी िं. ......................
मुद्दाःवादीको िाम, थर वति .................. प्रनतवादीको िाम थर, वति ..............
वादीको सािी ............................. प्रनतवादीको सािी .........................
.............................................
.............................................

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

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

..............................................
अदालतबाट बुझेको
सािी ..................
..........................
..........................
कागि ..................
...........................

मुद्दाको सं जिप्त त्यः...........................
...........................
ठिरः यस मुद्दामा सबै कागि अध्ययि गदाग यस्तो िो िन्ने वादी यसो िो िन्ने प्रनतवादी वा यस्तो
व्यिोराले यस्तो िएकोमा यस्तो यस्तो फलािो फलािो प्रमाण िएको िुिाले यो यो रीत प्रमाण र
यो यो कािूिले यसो िुिे ठिछग वा यसो िुिे दे जिएकोले यसो गिे ठिराई यो फैसला गरी ददए ाँ ।
इनत सं वत् .......... साल ...... गते ...... रोि ......... िुिम् ............
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तपनसल

१.

ठिरे कोले यसो गिुग

२.

भयादनित्र पुिरावेदि गिुग
माििीय
हटपाएबमोजिम

न्यायाधीिले
म

फलािा

बोले र
दिागको

कमगचारी फलािाले हटपेको िुाँ ििी पुच्छे

यस ठाउाँमा जिल्ला न्यायाधीिले
नमनत

सहितको

पूरा

दस्तित गिुग पिेछ ।

सिी गिे ।

अदालतको छाप
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अिुसूची–७
ाँ सभबजन्धत)
(नियम ५९ सग
................... जिल्ला अदालत
इिलास
माििीय जिल्ला न्यायाधीि श्री ........................
आदे ि
सं वत् ........... को दे /फौ मुद्दा िं. ..........................

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

निवेदक
वादी/प्रनतवादी

........................................................................................................ हवपिी
वादी/प्रनतवादी

मुद्दाको िामःआदे िको व्यिोरा ..................................................

नमनतः-

यस ठाउाँमा नमनत सहितको पूरा िाउाँको दस्तित िुिपु छग ।
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अिुसूची–८
ाँ सभबजन्धत)
(नियम ५५ को उपनियम (१) सग
जिल्ला अदालतमा चढाएको
िक्कलको निवेदि पत्र

सं वत् ..........सालको...............िं. .................
मुद्दा ............
निवेदक

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

वादी/प्रनतवादी
हवरुद्ध
...........................................................................................

वादी/प्रनतवादी

म निवेदक निभिबमोजिमको नलित/नलितिरूको िक्कल अदालतले /आफ्िै तफगबाट
सारी नलि पाउाँ ििी नियमबमोजिमको दस्तुर साथै रािी निवेदि गदगछु ।
िक्कल माग गरे को नलित/नलितिरू
.....................................
....................................
....................................
यसमा लेजिएको व्यिोरा ठीक छ झुठ्ठा ठिरे कािूि बमोजिम सिुाँला बुझाउाँला ।
द............
निवेदक
इनत ............................ सं वत्

(अदालतको प्रयोििको लानग)
निवेदि दताग िं.

निवेदि दस्तुर (साधारण / िरुरी) रु. ‘

दताग नमनतः

िक्कल दस्तुर प्रनत पािा
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रनसद िं.

रु........का दरले पािा ....... को िभमा रु...........

िभमा दस्तुर रु. ............

.....................
फााँटवालाको दस्तितः

द .......................
प्रमाजणत गिे अनधकृत
मागबमोजिमको िक्कल बुजझनलए ाँ
द. ................
निवेदक
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अिुसूची – ९
ाँ सभबजन्धत)
(नियम ६१ सग
............................ जिल्ला अदालतमा चढाएको निरीिणको निवेदिपत्र
दताग नमनतःनिभिनलजित चनलरिे को । नछनिएको मुद्दाको नमनसल कागिको साधारण/तत्काल
निरीिण गिग पाउाँ निवेदि बापत लाग्िे दस्तुर रु. ......... यसै निवेदिसाथ दाजिल गरे को छु ।
मुद्दाको

िभबर

हकनसम

साल

निरीिण

निवेदक

गदाग चािे को मुद्दामा

िुि व्यजक्तले
पि निरीिण गिे

कागि

वा

वाररस िो,

पत्रको

ििए

हववरण

निरीिण गिग ठे गािा
चािे को

इनतसं वत् .......... साल ....... गते रोि ......... िुिम् ––––––––

निवेदकःनििको सिीःठे गािाःअदालतको प्रयोगको लानग
१.

निरीिण गराउिे कमगचारीले नमनसल मागेको नमनत ।

२.

निरीिण गराउिे कमगचारीले नमनसल पाएको नमनत ।
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अिुसूची–१०
ाँ सभबजन्धत)
(नियम ६३ सग
.............. जिल्ला अदालत
सं वत् ................ सालको निरीिण दताग हकताब
नस.िं. निरीिण

निवेदि

आदे ि

आदे ि ददिे

निरीिण गिे

िुि मुद्दाका

पत्रको

नमनत

पदानधकारी

आदे ि िएको

नमनसल कागिात

नसलनसला

व्यजक्तको

को निरीिण गिग

िभबर

िाम र
ठे गािा

केिी कुरा

निरीिण

निरीिण

निरीिण

गदाग कनत

गराउिे

गिे

कमगचारीको

ददिे आदे ि िएको

कुि कुि

समय
लाग्यो ?

सिी

त्यस मुद्दाका साल,

कागि पत्रबाटै

हकनसम िभबर
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अिुसूची – ११
ाँ सभबजन्धत)
(नियम ९३ि. सग
नमनसलको आन्तररक निरीिण फाराम
जिल्ला अदालत
सं वत् २०........... सालको दा. िं. ...................
निवेदक/वादी ...........
हवरुद्ध
प्रत्यथी/प्रनतवादी ...........
मुद्दा ..............................
ि. सं .

निरीिणकतागको

निरीिण

नमनसलमा त्रुहट िए

ददइएको

िाम

गरे को

ििएको सं जिप्त

निदे िि

नमनत

व्यिोराको हटप्पणी

कैहफयत

१. सुपररवेिक
२. पुिरावलोकिकताग
३. निरीिक
रष्टव्य – १
(क)

सुपरीवेिक िन्नाले िािा प्रमुिलाई ििाउाँिेछ ।

(ि)

पुिरावलोकिकताग िन्नाले सेर् स्तेदार वा नििबाट तोहकएको कमगचारीलाई ििाउाँिेछ ।

(ग)

निरीिक िन्नाले निरीिण गिग िहटएको न्यायाधीिलाई ििाउाँिेछ ।

रष्टव्य – २
सुपीरवेिक, पुिरावलोकिकताग, निरीिकले

सुपररवेिण, पुिरावलोकि वा निरीिणको

िममा ध्याि ददिु पिे मुख्य पििरूः
क.

ऐि नियमले निददगष्ट गरे बमोजिमको काम कारबािी समयमा सभपन्न िएको छ, छै ि ।

ि.

आदे ि अिुसारको कामकारबािी समयमा िएको छ, छै ि ।

ग.

भयाद तामेली वा भयाद ताररििरू नमले को छ, छै ि ।

घ.

अङ्ग पुगी सकेपनछ मुद्दा पेसी चढाइएको छ, छै ि ।

ङ.

नमनसलमा िुि ु पिे कागिातिरू अद्यावनधक छ, छै ि ।

च.

एउटै त्रुहट पटक पटक दोिोररएको छ, छै ि ।

छ.

कोटग फी नलएको छ, छै ि ।
96

www.lawcommission.gov.np

अिुसूची – १२
ाँ सभबजन्धत)
(नियम ९३क. सग
भयाद तामेलीसभबन्धी कायगको अनिलेि
फाराम
तामेलदारः श्री ...............................
ि.सं . मुद्दाको

वादी

मुद्दाको फााँटवाला भयाद

भयाद

तामेलदारले

तामेल

फााँटवालाले

भयाद

रीत

पुिः

द.िं.

प्रनतवादीको

िाम

िारी

भयाद

गरे को

बेरीत

बेरीत

तामेल

र

िाम

नमनत

प्रमाजणत

गिग

दायरी

वति

बुझेको

बुझेको

नमनत

थर

तामेल
गिुग

पिे िएको

व्यजक्तको
िाम, थर

नमनत

नमनत

दस्तित

वति

र

नमनत

दस्तित

र िए

कारण र गिेको

पठाएको

कैहफयत

दस्तित

मा

र नमनत

सोको
हववरण
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