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जिल्ला  अदालत  नियमावली ,  २०७५ 

 

िेपाल रािपत्रमा प्रकाशि नमनत 

२०७५।०५।०१ 

 

संशोधि  

जिल्ला अदालत (पहिलो संशोधि) नियमावली, २०७६      २०७६।१२।०३ 

जिल्ला अदालत (दोस्रो संशोधि) नियमावली, 2078      2078।09।19 

 

न्याय प्रशासि ऐि, २०७३ को दफा ३६ ले  ददएको अनधकार प्रयोग गरी सवोच्च अदालतले देिायका 

नियमिरू बिाएको  छ । 

पररच्छेद – १ 

प्रारजभिक 

१. संजिप्त िाम र प्रारभि: (१) यी नियमिरूको िाम “जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५”  रिेको   
छ। 

(२)  यो नियमावली तरुुन्त प्रारभि ििुेछ । 

२. पररिाषा:  हवषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ िलागेमा यस नियमावलीमा–  

(क) “अदालत” िन् िाले जिल्ला अदालत सभझि ुपछथ । 

(ख) “ऐि” िन् िाले न्याय प्रशासि ऐि, २०७३ सभझि ुपछथ । 

(ग) “न्यायाधीश” िन् िाले जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई सभझि ुपछथ र सो शब्दले 
अदालतको प्रमखु िई काम गिे न्यायाधीशलाई समेत ििाउँछ। 

(घ) “से्रस्तेदार” िन् िाले प्रमखु िई काम गिे न्यायाधीशको सामान्य निदेशि तर्ा 

नियन्त्रणमा रिी अदालतको प्रशासि सभबन्धी एवं प्रचनलत कािूिमा से्रस्तेदारले गिे 

ििी तोहकएको काम गिथ तोहकएको अनधकृत सभझि ुपछथ । 

                                                 
 यो नियमावली सभवत ्२०७६ साल चैत्र ३ गतेदेजख प्रारभि िएको।  
 यो नियमावली सभवत ्२०७8 साल माग 2 गतेदेजख प्रारभि िएको। 
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(ङ) “तिनसलदार” िन् िाले प्रमखु िई काम गिे न्यायाधीशको सामान्य निदेशि तर्ा 

नियन्त्रणमा रिी फैसला कायाथन्वयिसभबन्धी एवं प्रचनलत कािूिमा तिनसलदारले गिे 

िनिएका काम गिथ तोहकएको कमथचारी सभझि ुपछथ र सो शब्दले फैसला कायाथन्वयि 

अनधकारीलाई समेत ििाउँछ । 

(च) “कािूि व्यवसायी” िन् िाले प्रचनलत कािूिबमोजिम कािूि व्यवसायीमा दररएको 

व्यजि सभझि ुपछथ । 

(च१) "कायथतानलका" िन्नाले दताथदेजख फैसला ििएसभम गररिे मदु्दाको कारबािीमा 
लाग्िे अनधकतम ्ददि र नमनत उल्लेख िएको कायथिरूको क्रमवद्ध सूचीलाई 
सभझि ुपछथ। 

(छ) “पि” िन् िाले मदु्दाको वादी वा प्रनतवादी सभझि ुपछथ र सो शब्दले हफरादपत्र 
सरिको निवेदिको निवेदक वा हवपिी समेतलाई सभझि ुपछथ । 

(छ१) "फरक मदु्दा व्यवस्र्ापि" िन्नाले अदालतमा दताथ ििुे मदु्दािरूलाई कारबािी र 
हकिारा गिे प्रयोििको लानग हवनिन्न मागथसमूिमा राखी पररच्छेद ५क बमोजिम 
गररिे व्यवस्र्ापिलाई सभझि ुपछथ। 

(ि) “हफरादपत्र” िन् िाले कुिै हवषयमा आफ्िो िक हित वा सरोकार कायम गिथ वा 
दावी कायाथन्वयि गिथ माग गरी पेश गरेको उि 'री, िानलश, दावी, निवेदि, 
अनियोगपत्र वा प्रनतवेदि सभझि ुपछथ र सो शब्दले हफरादपत्रसरिको बयाि 
वा देवािी मदु्दामा प्रनतउत्तरपत्रमा उल्लेख गररएको प्रनतदावी समेतलाई  
ििाउँछ। 

(ि१) "मागथसमूि" िन्नाले मदु्दाको कारवािी र हकिारा गिथ नियम ४०क बमोजिम 
गररिे मदु्दाको प्रकृनत अिसुारको हविाििलाई सभझि ुपछथ।  

(झ) “मेलनमलाप” िन् िाले पििरुले मेलनमलापकताथको सियोगमा हववाद वा मदु्दाको 
निरुपण गिथ अपिाइिे प्रहक्रया सभझि ुपछथ । 

(ञ) “मेलनमलापकताथ” िन् िाले पििरु बीचको हववादलाई छलफल गराई सिि 
वातावरण गिथ तर्ा सो हवषयमा सिमनत कायम गिथका लानग उत्प्प्ररेरत गिथ 
नियिु मेलनमलापकताथ सभझि ुपछथ ।  

                                                 
 पहिलो संशोधिद्वारा र्प। 
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(ट) “मेलनमलाप कायथमा संलग्ि संस्र्ा” िन् िाले मदु्दामा संलग्ि पििरूलाई मेलनमलाप 

गराउिे उदे्दश्यले कािूिबमोजिम स्र्ाहपत संघ संस्र्ा सभझि ुपछथ । 

(ठ) “नलखत” िन् िाले अदालतमा दताथ ििु आएका हफरादपत्र, प्रनतउत्तरपत्र, 
पिुरावेदिपत्र, नलजखत प्रनतवाद, मदु्दाको रुपमा कारबािी ििुे निवेदिपत्र, नलजखत 
िवाफ, निवेदि लगायतका अन्य कागिातलाई सभझि ुपछथ । 

(ड) "सभबजन्धत अनधकारी" िन् िाले कुिै काम गिथ जिभमेवारी िएको अनधकारीलाई 
सभझि ुपछथ। 

(ढ)   "हवशेष प्रकृनतका निवेदि" िन् िाले मलुकुद देवािी (संहिता) ऐि, २०७४ को 
दफा ४०, ५५, ७७, १३६, १३७, १३९,१५३, १५७, १७७, ३२८ र 
मलुकुद देवािी कायथहवनध (संहिता) ऐि २०७४को दफा१५३ बमोजिम पेश ििु े
निवेदिलाई सभझि ुपछथ । 

 

पररच्छेद – २ 

अदालतको कायथ समय र न्यायाधीशको पोशाक 

३. िाजिरी र इिलासको समयः (१) न्यायाधीश लगायत सबै कमथचारीले अदालतमा आएको र गएको 
समय ििाई िाजिर गिुथ पिेछ।  

(२) अदालत खलेुको एक घण्टापनछदेजख बन्द ििएसभम बीचमा एक घण्टाको हवश्रामको 
लानग उठ्िे बािेक साधारणतः अन्य समयमा इिलास चालू रििेछ । 

४.  अनतररि समय काम गिे अदालत तोक्ि सक्ि:े (१) सवोच्च अदालतले कुिै अदालतलाई अनतररि 

समय काम गिे अदालतको रूपमा तोक्ि सक्िेछ र त्प्यस्तो सूचिा सवोच्च अदालतले िेपाल रािपत्रमा 
प्रकाशि गिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोजिम तोहकएको अदालतले सवोच्च अदालतको सिमनत नलई फैसला 
गिे बािेक अनतररि समयमा गिे काम र समयको निधाथरण गिेछ ।  

(३) उपनियम (१) बमोजिम तोहकएको अदालतले त्प्यस्तो समयमा काम गिे 

न्यायाधीशसमेतको ििशजिको व्यवस्र्ा नमलाउिेछ ।  

५. नबदाको अवनधको लानग न्यायाधीश तोक्िःे (१) ऐिको दफा २६ को प्रयोििको लानग तीि ददि 
वा सो िन्दा बढी अवनधको लानग अदालत बन्द रििे िएमा त्प्यस्तो नबदाको अवनधको लानग 
बन्दीप्रत्प्यिीकरणको निवेदिपत्रको सिुवुाई गिथ अदालतको पूणथ बैठकले न्यायाधीश तोक्ि ुपिेछ।  
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(२) उपनियम (१) बमोजिम न्यायाधीश तोक्दा एकिन्दा बढी न्यायाधीश िएको अदालतमा 
कुिै न्यायाधीशलाई वा आलोपालो गरी न्यायाधीश तोक्ि सहकिेछ ।  

(३) उपनियम (१) बमोजिम न्यायाधीश तोहकएको िािकारी सभबजन्धत उच्च अदालत र 

सवोच्च अदालतलाई ददि ुपिेछ ।  

(४) उपनियम (१) बमोजिम तोहकएको न्यायाधीशको सियोगको लानग आवश्यक 

कमथचारीको व्यवस्र्ा से्रस्तेदारले गिेछ ।  

(५) उपनियम (१) बमोजिम नबदाको अवनधमा खहटएका कमथचारीलाई सो अवनधको लानग 

नििले खाइपाई आएको तलब ित्ताको अनतररि सो बराबरको अनतररि रकमसमेत प्रदाि गररिेछ । 

६.  इिलासमा लगाउि ेपोशाक:  इिलासमा बस्दा आशौच बारेको अवस्र्ामा बािेक परुूष न्यायाधीशले 

राहिय पोशाक, कालो कोट, कालो टोपी तर्ा महिला न्यायाधीशले कालो कोट र साडी लगाउि ु   

पिेछ । 

     

पररच्छेद – ३ 

अदालतका शाखा र कमथचारीको काम कतथव्य 

७. अदालतमा रिि ेशाखा तर्ा फाटँिरू:  (१) अदालतमा रििे शाखा तर्ा फाँटिरु अिसूुची -१ 
मा उल्लेख िएबमोजिम ििुेछ। 

(२) अदालतमा रििे शाखा मातितमा कायथवोझ र कामको प्रकृनत अिसुार आवश्यक 
सङ्ख्यामा फाँट खडा गिथ सहकिेछ। 

(३) सामान्यतयाः मदु्दा फाँटमा चालू अवस्र्ामा रिेका दईु सय र्ािसभम मदु्दाका नमनसलिरू 

रििेछि।् 

(४) प्रत्प्येक मदु्दा फाँटमा सामान्यतयाः फाँटवाला र दईु ििासभम सिायक कमथचारी 
रििेछि ्।  

(५) मदु्दा बािेकका अन्य फाँटमा कायथबोझका आधारमा फाँटवाला र अन्य कमथचारी 
रििेछि।्  

तर कायथबोझ कम िएमा एक कमथचारीलाई एक िन्दा बढी फाँटको जिभमेवारी तोक्ि 
सहकिेछ। 

८. कमथचारीिरू:  अदालतमा न्यायाधीश मातित देिायका कमथचारीिरू रििेछि:्– 

(क) से्रस्तेदार, 
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(ख) तिनसलदार, 

(ग) इिलास अनधकृत वा इिलास सिायक, 

(घ) सपुररवेिक, 

(ङ) अनिलेख संरिक, 

(च) फाँटवाला, 
(छ)  सिेिक वा अनमि, 

(ि)  लेखा सभबन्धी कमथचारी, 
(झ)  कभ्यटुर अपरेटर, 

(ञ)  सूचिा प्रहवनध सभबन्धी कमथचारी, 
(ट)  तामेल्दार,  

(ठ)  अन्य कमथचारीिरू । 

९. से्रस्तेदारः (१) अदालतको प्रमखु िै काम गिे न्यायाधीशको निदेशि र नियन्त्रणमा रिी 
से्रस्तेदारले अदालतको प्रशासकदय कायथ गिेछ । 

(२) प्रचनलत कािूि र यस नियमावलीको अधीिमा रिी अदालतको छाप, अनिलेख, 
चल अचल सभपजत्त से्रस्तेदारको जिभमामा रििेछ ।  

(३) अदालतको प्रमखु िै काम गिे न्यायाधीशको निदेशि र नियन्त्रणमा रिी अदालतको 
आनर्थक प्रशासि सञ्चालि गिे कायथ से्रस्तेदारले गिेछ । 

१०. से्रस्तेदारको काम, कतथव्य र अनधकार: (१) प्रचनलत कािूि र नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख िएको 
काम, कतथव्यका अनतररि से्रस्तेदारको काम,  कतथव्य र अनधकार देिाय बमोजिम ििुेछ:– 

(क) अदालतमा दताथ गिथ ल्याएका नलखतिरू िेरी िाँची रीत पगेुको िए आवश्यक 

अदालती शलु्क वा दस्तरु नलई दताथ गिे र दताथ गिथ िनमल्िे िए कारण ििाई हफताथ 
वा दरपीठ गिे, 

(क१)  अदालतको सा् ताहिक मदु्दा सूची तयार गरी प्रकाशि गिे र दैनिक पेसी सूची 
तयार गरी गोला प्रहक्रयाको प्रयोििको लानग न्यायाधीशिरूसमि पेस गिे, 

(ख) सावथिनिक हित वा सरोकार निहित रिेको हववाद तर्ा िकवाला वा संरिक 
वा मार्वर व्यजिलाई मदु्दा दताथ गिथ अिमुनत ददि,े  

                                                 
 दोस्रो संशोधिद्वारा र्प। 
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(ग) हफराद पत्र, प्रनतउत्तर पत्र, पिुरावेदि पत्र र निवेदिपत्रको सार्मा पेस ििु आएको 

कागि ठीक छ छैि िाँच्िे, 
(घ) आदेशािसुार जझकाइएको वा जझकाउि ुपिे व्यजि र सािीिरूलाई पठाउि ेपक्राउ 

पूिी, समाह्वाि, इतलायिामा, भयाद वा सूचिा िारी गरी तामेल गिे गराउिे,  
(ङ) तामेल िई आएको पक्राउ पूिी, समाह्वाि, इतलायिामा, भयाद  वा सूचिा रीतपूवथक 

तामेल िए ििएको िाँची बेरीतको देजखए बदर गरी पिुः रीतपूवथक तामेल गराउिे, 
(च)  आफ्िो अनधकार िेत्रनित्र पिे कुिै हवषयसँग सभबजन्धत कुिै व्यजिलाई उपजस्र्त 

गराउिे वा कुिै नलखत पेस गिथ लगाउिे, 
(छ) मदु्दा मानमलामा कािूि बमोजिम मिानसब माहफकको कारण ििाई ताररख तोक्िे र 

सोबमोजिम ताररख हकताबमा उल्लेख गिथ लगाउिे,  
(ि) कािूिले र्ानमिे भयाद ताररख र्ामी पाउँ ििी निवेदि परेमा कािूिबमोजिम आदेश 

ददिे, 
(झ) हववाददत सभपजत्तको आयस्ता रोक्का गररपाउँ िन् िे निवेदि परेमा आदेश ददि,े 

(ञ) प्रचनलत कािूि बमोजिम वाररस नलि ेर मदु्दा सकार गराउिे, 
(ट) इिलासबाट िएको आदेशबमोजिमको काम कारबािी चाँडो कायाथन्वयि गिे, गिथ 

लगाउिे, 
(ठ) मदु्दाको कारबािीको क्रममा िएको आदेश अिसुारको धरौट वा िमाित नलि,े 
(ड) मदु्दाको हटपोट तयार गरी पेशी अगावै नमनसल सामेल राख्न लगाउिे, 

 (ढ)  मदु्दाको मागथसमूि निधाथरण र पररवतथि तर्ा कायथतानलका निमाथण, प्रमाणीकरण, 
पररमािथि, अिगुमि लगायत फरक मदु्दा व्यवस्र्ापिको कायाथन्वयिका 
सभबन्धमा अन्य आवश्यक काम कारबािी गिे गराउि े, 

(ण) पिलाई फैसला बमोजिमको सूचिा वा पिुरावेदिको भयाद िारी िए ििएको 

िाँच गरी भयाद वा निस्सा नमनसल संलग्ि गरी अनिलेख शाखामा पठाउि ेव्यवस्र्ा 

गिे,  

                                                 
 पहिलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
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(त) पिुरावेदि परी नमनसल पठाउँदा कािूि बमोजिम फैसला िएको िािकारी वा 
सूचिा वा पिुरावेदिको भयाद िारी िए ििएको िाँच गरी प्रमाण नमनसल िए 
सो समेत संलग्ि गरी पठाउिे, 

(र्) साधक िाँचको लानग पिुरावेदि सनेु्न अदालतमा पेश गिुथ पिे मदु्दाको अनिलेख 
राखी समयमै नमनसल पठाउिे व्यवस्र्ा गिे, 

(द) बालबानलका, वदृ्ध, अशि, असिाय र्िुवुा अवस्र्ाका मानिसको मदु्दा र फाँटको 

काम कारबािी सभबन्धमा प्रत्प्येक महििा अिगुमि र निरीिण गरी सोको प्रनतवेदि 

न्यायाधीशसमि पेस गिे, 

(ध)  सामान्यतयाः महििाको एकपटक नमनसलिरूको निरीिण गरी गराई सो को 
अनिलेख नमनसल सामेल रा् िे,  

(ि) अनिलेख शाखाको कामको रेखदेख गरी समय समयमा सडाउि ुपिे नमनसल कागिात 

धलु्याउिे, 
(प) अदालतको फैसला बमोजिम लागेको कैद वापत धरौट वा िमाित राखी 

पिुरावेदि गिथ अिमुनत माग गरी निवेदि पिथ आएमा इिलास समि पेस गिे, 

(फ) मदु्दाका पि लगायतका सरोकारवालािरुलाई अदालतबाट समयमै गणुस्तरीय 
सेवा प्रवाि गिथ आवश्यक व्यवस्र्ा र समन्वय गिे, 

(ब) फरार ििुेको िनुलयासहितको फरारी लगत हकताब राख्न,े 

(ि) अदालतमा सञ्चालिमा रिेका सफ्टवेयरमा आवश्यक तथयांक समयमै प्रनबष्ट 
गिे गिथ लगाउिे र कमथचारीलाई यस सभबन्धमा आवश्यक प्रजशिणको 
व्यवस्र्ा गिे,   

(म) अदालतमा प्राप्त ििु आएको कागिपत्र बझु्ि,े िरपाई ददि ेर आवश्यकता अिसुार 

लेखापढी गिे, 

(य) मास्केवारी, वाहषथक प्रनतवेदि, वाहषथक बिेट इत्प्यादद प्रशासकदय कागििरू तयार पािे 

र प्रमखु िै काम गिे न्यायाधीशसमि पेस गरी िएको आदेशबमोजिम गिे, 
(र) प्रमखु िै काम गिे न्यायाधीशसँग परामशथ गरी कमथचारीिरूमा कायथबोझको 

अिपुात नमल्िे गरी काम बाँडफाँड गिे, 

(ल) कमथचारीिरूको वैयजिक अनिलेख राख्न,े कमथचारीिरूको सरूवा, बढुवा िुँदा 

बरबझुारर् गराउिे, 
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(व) अदालतमा प्रयोग ििुे कािूिका हकताब, मसलन्दका सामाि, फनिथचर, कायाथलय 

सामािलगायत जिन्सी सामािको संरिण गिे, गिथ लगाउिे, 
(श) अदालतका दताथ हकताबसमेतका से्रस्ता दरुूस्त राख्न,े राख्न लगाउिे, 
(ष) अदालतका कमथचारीको नबदा सभबन्धी कायथ गिे, 

(स) कमथचारीको कामको मूल्याङ्कि गिे, प्रोत्प्सािि परुस्कार तर्ा हविागीय कारबािी 

लगायतका कमथचारी प्रशासिसभबन्धी प्रारजभिक कारबािी चलाई प्रमखु िै काम 
गिे न्यायाधीशसमि पेस गरी निकासा िएबमोजिम गिे,  

(ि) मानर्ल्लो तिको अदालतले ददएको निरीिण निदेशि, आदेश वा निदेशििरू 

नसलनसलेवार ढङ्गले सरुजित राखी कायाथन्वयि गिे, 
(ि) अदालतमा सूचिा प्रहवनधको प्रयोग सभबन्धमा आवश्यक कायथ गिे गराउिे र 
(त्र) मदु्दा व्यवस्र्ापि, आनर्थक व्यवस्र्ापि, योििाको प्रगनत हववरण लगायतका 

अदालत व्यवस्र्ापि सभबन्धी तै्रमानसक प्रनतवेदि तयार गरी पूणथ बैठकमा पेश 
गिे । 

(२)  से्रस्तेदारले न्यायाधीशको अिपुजस्र्नतमा िेपाल सरकार वादी ििुे फौिदारी मदु्दामा 
पक्राउ पूिी िारी गिथ अिमुनत ददिे, िरुरी पक्राउ पूिीको स्वीकृनत ददिे, अिसुन्धािको लानग 
अनियिुलाई हिरासतमा राख्न अिमुनत ददिे सभबन्धी कायथ गिेछ । 

(३) से्रस्तेदारले न्यायाधीशको अिपुजस्र्नतमा मलुकुद देवािी कायथहवनध (संहिता) ऐि, 
२०७४ को दफा १५६ बमोजिम सभपजत्त रोक्का गरी पाउँ िन् िे निवेदिउपर कािूि बमोजिम 
आदेश ददि सक्िेछ।  

(४) उपनियम (३) बमोजिम से्रस्तेदारले गरेको आदेश न्यायाधीश अदालतमा उपजस्र्त 
िएपनछ पिुथहवचारको लानग इिलाससमि पेश गिुथपिेछ। 

(५) यस नियमावलीमा उल्लेख िए बािेक कुिै हवषयमा अडबड परेमा से्रस्तेदारले सो नबषय   
इिलाससमि पेस गरी िएको आदेशािसुार गिुथ पिेछ। 

(६) यस नियम बमोजिम नलखत दताथ वा दरपीठ गिे वा पेसी सूची तयार गिे  बािेक 

यस नियमावलीमा से्रस्तेदारले गिे ििी तोहकएको कुिै काम प्रमखु िै काम गिे न्यायाधीशको पूवथ 

                                                 
 दोस्रो संशोधिद्वारा र्प। 
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स्वीकृनत नलई आवश्यकता अिसुार से्रस्तेदारले आफूिन्दा मनुिको अनधकृत वा अन्य कमथचारीलाई 

प्रत्प्यायोिि गिथ सक्िेछ । 

(७) यस नियमावली बमोजिम से्रस्तेदारले गिुथ पिे कामिरू नििको अिपुजस्र्नतमा वररष्ठ 

कमथचारीले गिेछ । 

११. तिनसलदारको काम र कतथव्य: (१) प्रचनलत कािूिमा र यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख िएको 
काम र कतथव्यको अनतररि तिनसलदारको काम र कतथव्य देिायबमोजिम ििुेछि:्– 

(क) देवािी मदु्दाको फैसला अिसुार कायाथन्वयि गिुथ पिे हवषयलाई लगत हकताबमा 
कसी प्रमाजणत गिे र सो लगतमा कुिै पररवतथि िएमा अद्यावनधक गरी सो 
अिसुार फैसला कायाथन्वयि गिे, 

(ख) फौिदारी मदु्दाको फैसला अिसुारको दण्ड िररबािाको लगत कसी प्रमाजणत 
गिे र सो लगतमा पिुरावेदि सनेु्न अदालतबाट िएको फैसलाअिसुार हववरण 
अद्यावनधक गरी सो अिसुार फैसला कायाथन्वयि गिे, 

(ग) फैसला कायाथन्वयिको लानग सभबजन्धत व्यजिलाई भयाद सूचिा ददि ुपिे िए 
सो पठाउिे, 

(घ) अन्य अदालतबाट कायाथन्वयि ििुपुिे लगत िए अन्य अदालतमा पठाउि,े 

(ङ) फैसला कायाथन्वयिको सभबन्धमा परेका कािूि बमोजिम नमलापत्र ििु सक्िे मदु्दाका 

निवेदििरू कािूि बमोजिम मेलनमलापकताथ समि पठाउि ेर मेलानमलाप ििुे िएमा 

नमलापत्र गराउिे, 
(च) मदु्दामा पेश िएका दशी, मालसामाि वा चीिवस्तकुो अनिलेख राखी सरुजित 

राख्न,े सभबजन्धत व्यजिले हफताथ पाउिे िएमा हफताथ गिे वा कािूि वमोजिम 
व्यवस्र्ापि गिथ, 

(छ) फैसला कायाथन्वयि सभबन्धी अन्य कायथिरु गिे। 

(२) यस नियमावलीमा उल्लेख िए बािेक कुिै हवषयमा अडबड परेमा तिनसलदारले सो 
नबषय   इिलास समि पेस गरी िएको आदेशािसुार गिुथ पिेछ। 

(३) तिनसलदारको अिपुजस्र्नतमा नििले गिुथ पिे कामिरू प्रमखु िै काम गिे न्यायाधीशले 

तोकेको कमथचारीले गिेछ। 
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१२. इिलास अनधकृत वा इिलास सिायकको काम  र  कतथव्य: यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख 

िएको काम, कतथव्यको अनतररि इिलास अनधकृत वा इिलास सिायकको काम र कतथव्य 

देिायबमोजिम ििुेछि:्–  

(क) इिलासमा पेस ििु ेमदु्दाका नमनसल वा निवेदि जिभमा नलई मदु्दा सिुाउि,े 

(ख) फैसला िएका र फैसला सिुाउि ताररख तोहकएका मदु्दाका नमनसल आफ्िो जिभमामा 

राख्न,े 

(ग) सिुवुाई िएका मदु्दाको फैसला वा आदेश तयार गिे कायथमा न्यायाधीशलाई सियोग 

गिे, 

(घ) राय हकताब जिभमा नलि,े 

(ङ) पेशी चढेका मदु्दाको कारवािीको जस्र्नत तत्प्कालै सफ्टवेयरमा ििाउिे,  

(च) फैसला वा आदेश तयार िएपनछ फैसला अपलोड गरी नमनसल सभबजन्धत 
फाँटमा बझुाउिे, 

(छ) इिलास व्यवस्र्ापि गिथ न्यायाधीशलाई अन्य आवश्यक सियोग गिे। 

१३. अनिलेख संरिकको काम र कतथव्य: अनिलेख संरिकको काम र कतथव्य देिायबमोजिम ििुेछि:्– 

(क) अनिलेख शाखामा प्राप्त नछिवुा नमनसल र हवशेष प्रकारका निवेदिमा 
पजिकाबमोजिमको कागिपत्र िए ििएको िाँची जिभमा नलई साल सालको देवािी 

फौिदारी मदु्दा र निवेदि छुट्याई अनिलेखमा दताथ गरी सरुजित राख्न,े 

(ख) शाखामा प्राप्त नछिवुा नमनसलमा अवस्र्ाअिसुार पिलाई फैसला िएको सूचिा 
वा पिुरावेदिको भयाद िारी गरे िगरेको, फैसला कायाथन्वयि सभबन्धी लगत 
लगत हकताबमा कसे िकसेको र फैसला अपलोड िए ििएको िाँच गरेर 
मात्र नमनसल बझु्िे । 

(ग) जिल्ला अदालतमाफथ त पिुरावेदि दताथ गरेको अवस्र्ामा वा अन्य अदालतमा 
पिुरावेदि परी नमनसल माग िएको अवस्र्ामा िारी िएको पिुरावेदि भयाद 
नमनसल संलग्ि गरी अनिलेख हकताबमा ििाइ शरुु तर्ा प्रमाण नमनसल पठाउि,े  

(घ)  कािूिबमोजिम धलु्याउिे कागि, नमनसल छुट्याई से्रस्तेदारलाई िचँाइ नििको 

रोिबरमा कागि र नमनसल धलु्याउि ेर धलु्याइएका नमनसलको अनिलेख राख्न,े  

(ङ) अन्य अदालतबाट माग िएको नमनसल अनिलेख हकताबमा ििाई सात ददिनित्र 

पठाउिे,  
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(च) दायरी नमनसलबािेकका अन्य अदालतमा पठाउि ुपिे र अन्य अदालतबाट आएका 

नछिवुा नमनसल अनिलेख हकताबमा ििाई अनिलेख शाखाबाट मात्र बझु्िे बझुाउि े

कायथ गिे ।  

(६) नमनसल कागिको िक् कलको लानग दरखास्त परेमा  रीत  परु् याई िक् कल      
ददिे । 

१४. सपुररवेिकको काम र कतथव्य: यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख िएका काम र कतथव्यको अनतररि 

सपुररवेिकको काम र कतथव्य देिाय बमोजिम ििुेछि:्– 

(क) मदु्दा शाखाका चालू नमनसलमा िएका आदेशिरू यर्ाशीघ्र कायाथन्वयि गिे गराउिे, 
(ख) निरीिणबाट औलं्याइएका त्रहुटिरू यर्ाशीघ्र सधुार गिे गराउिे, 

(ख१)  मदु्दामा कायथतानलका बमोजिम काम िए ििएको अिगुमिगरी सभबजन्धत 
कमथचारीलाई निदेशि ददि,े 

(ख२)  कायथतानलकामा निधाथररत समयसीमा िाघ्ि लागेका मदु्दािरू पहिचाि गरी सो 
को िािकारी सभबजन्धत न्यायाधीश र से्रष्तेदारलाई ददिे र प्राप्त निदेशि 
बमोजिम निधाथररत समयनितै्र कायथ सभपन्न गिे गराउिे, 

(ख३)  मदु्दाको मागथसमूि पररवतथि गिुथ पिे देजखएमा से्रष्तेदार समि पेश गिे। 

(ग) फैसला िएका मदु्दाका नमनसलिरूमा फैसला बमोजिम िारी गिुथ पिे पक्राउ पूिी, 

समाह्वाि, इतलायिामा, भयाद वा सूचिा िारी गरी तिनसल शाखामा लगत कस्ि 

ददई फैसला तयार िएका नमनतले पन्र ददिनित्र अनिलेख संरिकलाई बझुाउि 

लगाउिे, 
(घ)  मदु्दामा पक्राउ पूिी, समाह्वाि, इतलायिामा, भयाद वा सूचिा िारी गरी यर्ाशीघ्र 

तामेल गराउिे, 
(ङ)  मदु्दामा िएका आदेश बमोजिम जझकाइएका नमनसल कागििरुमा काम सभपन् ि 

िएपनछ हफताथ पठाउि,े 

(च) मदु्दाका पि लगायतका सरोकारवालािरुलाई समयमै गणुस्तरीय सेवा प्रवाि 
गिथ आवश्यक समन्वय गिे । 

(छ) न्यायाधीश वा से्रस्तेदारले ददएका निदेशििरू यर्ाशीघ्र कायाथन्वयि गिे । 

                                                 
 पहिलो संशोधिद्वारा र्प। 
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१५. फाटँवालाको काम र कतथव्य: प्रचनलत कािूिमा र यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख िएको काम 

कतथव्यका अनतररि फाँटवालाको काम र कतथव्य देिाय बमोजिम ििुेछि:्– 

(क) अदालतमा दताथको लानग पेश िएका नलखतिरुमा रीत पगेु िपगेुको िाँची 
दताथ गिुथपिे देजखएमा सभबजन्धत अनधकारीसमि पेश गिे, 

(क१) मदु्दामा तोहकएको मागथसमूि बमोजिमको हववरण सफ्टवेयरमा प्रहवष्ट गरी 
प्रमाजणत कायथतानलकामा पििरूको सिीछाप गराई नमनसल संलग्ि रा् ि ेर 
सोको एकप्रनत सभबजन्धत पिलाई उपलब्ध गराउिे। 

 (क२) मदु्दामा तोहकएको मागथसमूिपररवतथि वा कायथतानलका पररमािथि गिुथ पिे 
देजखएमा सपुरीवेिक माफथ त से्रष्तेदार समि पेश गिे लगायतका अन्य 
आवश्यक कायथिरू गिे।  

( क३)  मदु्दामा निधाथररत कायथतानलका अिसुार कायथ सभपन्न गिे।  

(ख)  अदालतमा दताथ िएका नलखतिरू बजुझनलि,े मदु्दाको नमनसलको तायदाती फाराम 

बिाई क्रमसङ्ख्या अिसुार नलखतिरू चढाउिे, 
(ग) मदु्दामा िएका आदेशािसुार समयमै पक्राउ पूिी, समाह्वाि, इतलायिामा, भयाद 

वा सूचिा िारी गरी तामेल गराउि,े  

(घ) मदु्दामा िएका आदेशािसुारको कायथ यर्ाशीघ्र सभपन् ि गिे, 

(ङ) आफ्िो जिभमाको नमनसल कागिातिरु र अनिलेखिरु सरुजित रुपमा रा् ि,े 

(च) मदु्दाका पि लगायतका सरोकारवालािरुलाई समयमै गणुस्तरीय सेवा प्रवाि 
गिे,  

(छ) आफ्िो फाँट सभबन्धी तथयाङ्क समयमै सफ्टवेयरमा प्रहवष्ट गरी अद्यावनधक 
गिे,  

(ि)  न्यायाधीश, से्रस्तेदार र सभबजन्धत अनधकारीको आदेश बमोजिमका कायथिरु 
सभपन् ि गिे, 

(झ) फाँटवालाले आफ्िो फाँटबाट सभपादि गिुथपिे अन्य कायथिरु गिे गराउिे। 

                                                 
 पहिलो संशोधिद्वारा र्प। 
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१६. अनधकार प्रत्प्यायोिि: (१) कािूिद्वारा न्यायाधीशले िै सभपादि गिुथ पिे ििी हकटाि िएका 
अनधकारिरू बािेक अदालतको कुिै काम कारबािीसभबन्धी अन्य अनधकारिरू प्रमखु िै काम गिे 
न्यायाधीशले कुिै न्यायाधीश वा से्रस्तेदारलाई  प्रत्प्यायोिि गिथ सक्िेछ । 

(२) कुिै खास कामको लानग तोहकएको कमथचारीको अिपुजस्र्नतमा न्यायाधीशले सो काम 

अरू कुिै कमथचारीबाट गराउि सक्िेछ । 

 तर लेखाका दरबन्दीका कमथचारीलाई सोिी काममा मात्र लगाइिेछ ।  

१७. काम कारबािीको उत्तरदाहयत्प्व र िवाफदेिीः (१) यस नियमावलीअन्तगथत काम कतथव्य 
तोहकएका कमथचारीिरू आफूले गरेको काम कारबािीको लानग आफ्िो निकटस्र् मानर्ल्लो 
अनधकारीप्रनत िवाफदेिी ििुेछि ्र आफूले गरेको सभपूणथ कामको पूणथ उत्तरदाहयत्प्व नििमा 
रििेछ।  

(२) यस नियमावली अिसुार अनधकार प्राप्त अनधकारीले ददएको आदेश वा निदेशि 
पालि िगिे वा तोकेको काम िगिे कमथचारीउपर त्प्यस्ता आदेश निदेशि ददिे वा काम तोक्िे 
अनधकारीले आवश्यक हविागीय कारबािी गिथ नसफाररस गिथ सक्िेछ र त्प्यस्तो पालिा गरेको 
िदेजखएमा प्रचनलत कािूि बमोजिम हविागीय कारबािी ििुेछ।  

१८. से्रस्तेदार र तिनसलदारको आदेश उपरको उिरुी: (१) यस नियमावली वा प्रचनलत कािूि बमोजिम 

से्रस्तेदार वा तिनसलदारले ददएको आदेशउपर जचत्त िबझु्ि े व्यजिले पन्र ददिनित्र सभबजन्धत 

इिलाससमि उिरुी ददि सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोजिमको उिरुी सामान्यतया पन्र ददिनित्र कारबािी हकिारा गररसक्ि ु 

पिेछ। 

(३) अदालतको कुिै कमथचारीले गिुथ पिे काम िगरेमा वा हढला गरेमा वा आलटाल गरेमा 
मकाथ पिे व्यजिले प्रमखु िै काम गिे न्यायाधीशसमि मौजखक उिरुीसमेत गिथ सक्िेछ । 

(४) यस नियम बमोजिमको उिरुी उपर छािनबि गदाथ सभबजन्धत कमथचारीले िािािािी बद्
नियतपूणथ कायथ गरेको देजखि आए प्रमखु िइ काम गिे न्यायाधीशले त्प्यस्तो कमथचारी उपर 

सेवासभबन्धी प्रचनलत कािूि बमोजिम हविागीय सिायको कारबािी प्रारभि गिे आदेश ददि     
सक्िेछ । 
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पररच्छेद – ४ 

इन्साफ सभबन्धी  काम  र  अन्य काम 

१९. इन्साफसभबन्धी  काम: अदालतमा दायर िएका मदु्दािरूमा इन्साफ गिे र मदु्दाको दायरीको लगत 

कट्टा गिे काम न्यायाधीशले मात्र गिेछ । 

२०. देवािी र फौिदारी इिलासको सञ्चालि: (१) छुट्टाछुटै्ट फौिदारी र देवािी इिलास गठि िएको 
अवस्र्ामा त्प्यस्तो अदालतमा प्रधाि न्यायाधीशले त्प्यस्ता इिलाससँग सभबजन्धत मदु्दा िेिथका लानग 

न्यायाधीशलाई तोक्ि सक्िेछ ।  

(२) कुिै अदालतमा एउटा िन्दा बढी देवािी इिलास वा एउटा िन्दा बढी फौिदारी 
इिलास गठि िएका रिेछि ् िि े मदु्दा दताथ िएपनछ सभबजन्धत मदु्दा िेिथको लानग तोहकएका 
न्यायाधीशमध्ये कसको इिलासले कुि मदु्दा िेिे िन् िे निजित ििुे गरी प्रमखु िै काम गिे जिल्ला 
न्यायाधीशले गोलाबाट तोक्िेछ । यसरी मदु्दा तोहकएपनछ सो मदु्दाको बाँकद कारबािी र हकिारा सोिी 
न्यायाधीशको इिलासले गिेछ ।  

(३) उपनियम (२) बमोजिम मदु्दा तोहकँदा लगाउका मदु्दािरू िएको अवस्र्ामा मदु्दाको 
कारबािी र हकिारा गदाथ मूल मदु्दा फौिदारी र अन्य लगाउ मदु्दा देवािी वा मूल मदु्दा देवािी र अन्य 

लगाउ मदु्दा फौिदारी िएमा मूल मदु्दा रिेको इिलासबाट अन्य लगाउका मदु्दासमेत िेररि े गरी 
तोहकिेछ। 

स्पष्टीकरण: यस उपनियमको प्रयोििको लानग “मूल मदु्दा” िन् िाले सबैिन्दा पहिले दताथ िएको मदु्दा 
सभझि ुपछथ । तर दवैु मदु्दा एकै नमनतमा दताथ िएकोमा देवािी मदु्दालाई मूल मदु्दा मानििेछ।  

(४) छुट्टाछुटै्ट फौिदारी र देवािी इिलास गठि िएका अदालतमा कुिै इिलाससँग 

सभबजन्धत न्यायाधीश सात ददि वा सोिन्दा बढी समय अिपुजस्र्त ििु े िएमा सभबजन्धत उच्च 

अदालतका मु् य  न्यायाधीशले सोिी अदालतमा रिेको अको इिलाससँग सभबजन्धत न्यायाधीशले 

मदु्दा िेिे गरी तोहकददि सक्िेछ। यसरी मदु्दा िेिे न्यायाधीश तोहकएको अवस्र्ामा यर्ाशीघ्र सो कुराको 
िािकारी मु् य न्यायाधीशले प्रधाि न्यायाधीशलाई ददि ुपिेछ । 

(५) छुट्टाछुटै्ट फौिदारी र देवािी इिलास गठि िएको अदालतमा कुिै इिलाससँग 

सभबजन्धत न्यायाधीश अिपुजस्र्त रिेमा उपजस्र्त रिेको अको इिलासको न्यायाधीशले बयाि, 

बकपत्र, र्िुछेक–आदेश र नमलापत्रको काम गिेछ । यसरी कारबािी गदाथ देवािी मदु्दा िेिे न्यायाधीश 

अिपुजस्र्त  िएमा िएसभम देवािी मदु्दा िेिे अको न्यायाधीशले र फौिदारी मदु्दा िेिे न्यायाधीश 
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अिपुजस्र्त िएमा िएसभम फौिदारी  मदु्दा  िेिे अको न्यायाधीशले िै सो काम कारबािी गिेछ । 

सभबजन्धत इिलासका एकिन्दा बढी न्यायाधीश िएको अवस्र्ामा िि ेजिल्ला न्यायाधीशले गोलाद्वारा 
त्प्यस्तो मदु्दा िेिे न्यायाधीश तोक्िेछ । 

(६) देवािी र फौिदारी इिलास बीच कायथ बोझमा असमािता देजखएमा सभबजन्धत उच्च 

अदालतका मु् य न्यायाधीशले अको इिलाससँग सभबजन्धत न्यायाधीशले मदु्दा िेिे गरी तोक्ि    
सक्िेछ । यसरी न्यायाधीश तोहकएको कुराको िािकारी मु् य न्यायाधीशले प्रधाि न्यायाधीशलाई 

यर्ाशीघ्र ददि ुपिेछ । 

(७) छुट्टाछुटै्ट फौिदारी तर्ा देवािी इिलास गठि िएका अदालतको कुिै इिलाससँग 

सभबजन्धत न्यायाधीशले िेिे गरी तोहकएको मदु्दा मलुकुद फौिदारी कायथनबनध (संहिता) ऐि, २०७४ 
को दफा १७६ तर्ा मलुकुद देवािी कायथनबनध (संहिता) ऐि,२०७४ को दफा २७१ बमोजिम 

वा अन्य कुिै कारणले िेिथ िनमल्िे िएको अवस्र्ामा त्प्यस्तो मदु्दा सोिी अदालतको अको न्यायाधीशले 
हे्निे गरी तोहकिेछ । 

२१. िेिथ िनमल्ि ेमदु्दा अको अदालतमा पठाउिःे एक ििा न्यायाधीश मात्र कायथरत रिेको अदालतमा 
दायर रिेको कुिै मदु्दा मलुकुद फौिदारी कायथहवनध (संहिता) ऐि,२०७४ को दफा १७६ तर्ा 
मलुकुद देवािी कायथहवनध (संहिता) ऐि,२०७४ को दफा २७१ को अवस्र्ा परी िेिथ िनमल्ि े
िएमा त्प्यस्तो मदु्दा अको समािस्तरको अदालतमा स्र्ािान्तरणको लानग सभबजन्धत पिुरावेदि 
सनेु्न अदालतमा लेखी पठाइ िएको आदेश बमोजिम गिुथ पिेछ । 

२२. इन्साफसभबन्धी  काम बािेक अन्य काम: (१) इन्साफ गिे र न्यायाधीशले गिे ििी कािूिमा व्यवस्र्ा 
िएको बािेक अदालतले गिुथ पिे अन्य कामिरू यस नियमावलीमा तोहकएबमोजिमको कमथचारीले र 

त्प्यसरी ितोहकएको िकमा प्रमखु िई काम गिे न्यायाधीशले वा नििले अज्तयार ददएको कमथचारीले  

गिेछ । 

(२) से्रस्तेदार, तिनसलदार वा अदालतका अन्य कमथचारीले यो नियमावली वा प्रचनलत िेपाल 

कािूिबमोजिम तोहकएको प्रशासनिक वा व्यवस्र्ापि प्रकृनतको काम गदाथ प्रमखु िई काम गिे 

न्यायाधीशको निदेशि र नियन्त्रणमा रिी गिुथ पिेछ । 

२३. पूणथ बैठक: एकिन्दा बढी न्यायाधीश िएको अदालतमा प्रमखु िई काम गिे न्यायाधीशले 

अदालतको िीनतगत हवषयिरु, अदालत व्यवस्र्ापिका हवषयिरु, वाहषथक प्रनतवेदि, फाँट 

निरीिणसभबन्धी प्रनतवेदि र अदालतलाई उपयोगी ििुे अन्य समसामहयक हवषयमा छलफल गिथ 
न्यायाधीशिरूको पूणथ बैठक बोलाउि सक्िेछ ।  
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पररच्छेद – ५ 

बन्दीप्रत्प्यिीकरण र निषधेाज्ञाको निवेदि सभबन्धी व्यवस्र्ा 
२४. बन्दीप्रत्प्यिीकरणको निवेदिपत्रः (१) ऐिको दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम ददइिे  

बन्दीप्रत्प्यिीकरणको निवेदिपत्रमा सभिव िएसभम देिायका कुरािरू स्पष्टरूपले खलुाएको ििु ु
पिेछ:–  

(क) बन्दीलाई कसले वा कहिलेदेजख र कुि पररबन्दबाट बन्दी बिाएको िो? 

(ख) बन्दीलाई अन्न पािी बन्द गररएको छ छैि? 

(ग) बन्दीलाई कुि स्र्ािमा र्िुामा राजखएको िो? 

(घ) र्िुाको सभबन्धमा पहिले वा अन्य कुिै अदालतमा निवेदि ददएको छ छैि? िए 

त्प्यसको पररणाम के िएको छ ? 

(२) उपनियम (१) अन्तगथतको निवेदिपत्रमा बन्दीको सिीछाप परेको ििुपुिेछ ।  

  तर बन्दीले सिीछाप गिथ िसक्ि ेकारण िएमा अन्य कुिै व्यजिले नििको िकमा निवेदिपत्र 

ददि सक्िेछ ।  

२५. प्रारजभिक आदेशः (१) नियम बमोजिम परेको निवेदिपत्रबाट बन्दीलाई कािूि हवपरीत र्िुामा राखेको 
िस्तो देजखि आएमा निवेदिपत्रको सिुवुाई ििुे नमनत तोकद बन्दीलाई र्िुाबाट हकि छाड्ि िपिे िो 
सो कुरा स्पष्ट गरी नलजखत िवाफ र सार्मा बन्दीलाई समेत नलई उपजस्र्त ििु ुििी अदालतले 

प्रत्प्यर्ीका िाममा आदेश ददि सक्िेछ ।  

(२) उपनियम (१) मा ििुसकैु कुरा लेजखएको िए तापनि देिायका अवस्र्ामा अदालतले 

बन्दीलाई उपजस्र्त गराउिे आदेश ददि ेछैिः–  

(क) बन्दी शारीररक वा मािनसक रूपले अस्वस्र् देजखएमा,  
(ख) बन्दी िौगोनलक दृहष्टले टाढा िएमा, वा 
(ग) अन्य कुिै कारणबाट अदालतले बन्दीलाई उपजस्र्त गराउि आवश्यक वा उपयिु 

िसभझेमा ।  

(३) निवेदिपत्रमा प्रत्प्यर्ी बिाइएका व्यजि वा कायाथलयको निवेदिपत्रसँग कुिै सभबन्ध 

देजखि िआएमा त्प्यस्तो व्यजि वा कायाथलयका सभबन्धमा अदालतले कारण देखाउिे आदेश िारी िगिथ 
पनि सक्िेछ।  
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(४) निवेदिपत्र  वा  नलजखत िवाफको पेटबोलीबाट अन्य कुिै व्यजि वा कायाथलयलाई पनि 

प्रत्प्यर्ीसरि बझु्िपुिे देखेमा अदालतले त्प्यस्तो व्यजि वा कायाथलयलाई पनि कारण देखाउि ेआदेश 

िारी गिथ  सक्िेछ। 

२६.  हवशषे आदेश ददि सक्िःे बन्दीप्रत्प्यिीकरणको निवेदिपत्रबाट कारबािी उठेको मदु्दामा अदालतले 

अवस्र्ािसुार अजन्तम आदेश गिुथ अजघ देिायका आदेशिरू पनि गिथ सक्िेछः–  

(क) हवपिी बिाएको व्यजि, निकाय वा अनधकारीलाई अदालतले तोकेको सतथमा 

बन्दीलाई छाडी ददि ुिन् ि,े  

(ख) हवपिीको हिरासतबाट बन्दीलाई अदालतको हिरासतमा रा् ि ुिन् ि े।  

२७. खाितलासीको पिुीः (१) बन्दीप्रत्प्यिीकरणको निवेदिपत्रबाट चलेको कारबािीमा तथयको यर्ार्थता 
यहकि गिथ अदालतले देिायको अवस्र्ामा खाितलासीको पिुी (सचथ वारेण्ट) िारी गिथ सक्िेछ:– 

(क) बन्दी अमािहुषक तवरबाट र्नुिएको छ वा नििलाई शारीररक यातिा ददएको छ िन् िे 

कुरा अदालतले हवश्वास गिुथ पिे कुिै कारण िएमा,   
(ख) अदालतको आदेशलाई छल्ि ेमिसायले बन्दीलाई अन्यत्र सािे सभिाविा िएकाले 

खाितलासी ििु ुआवश्यक छ ििी निवेदकले मिानसब कारण देखाएमा, वा 
(ग) यस्तै अन्य कुिै कारणबाट खाितलासीको आदेश िारी ििु ुआवश्यक वा उपयिु छ 

िन् िे अदालतलाई लागेमा ।  

(२) उपनियम (१) बमोजिम खाितलासीको आदेश िारी गदाथ अदालतले बन्दी र्िुामा रिेको 
िनिएको वा त्प्यस्तो आशंका िएको ठाउँिरूको खाितलासी नलई बन्दी पत्ता लगाई उपजस्र्त गराउि 

आफ्िो वा िेपाल सरकारको सेवामा रिेको कुिै कमथचारीको िाममा आदेश िारी गिथ सक्िेछ । त्प्यस्तो 
आदेश िारी गदाथ अदालतले आवश्यक वा मिानसब देखेमा त्प्यस्तो कमथचारी वा निवेदकलाई प्रनतनिनधत्प्व 

गिे व्यजि तर्ा स्र्ािीय तिका पदानधकारीसमेत रिेको खाितलासी टोली गठि गरी सो टोलीलाई 

खाितलासी गिे अनधकार ददि सक्िेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोजिम खाितलासीको आदेश प्राप्त गिे व्यजि वा टोलीले अदालतको 
निदेशिबमोजिम र्िुामा रिेको व्यजिको खोिी गिेछ र र्नुिएको व्यजि फेला परेमा प्रनतवेदिसहित 

बन्दीलाई अहवलभब अदालतसमि उपजस्र्त गराउि ुपिेछ ।  

(४) उपनियम (२) बमोजिम खाितलासी गिथ आदेश प्राप्त गिे कमथचारीले बन्दीलाई जचन्न 

सक्दैि िन् िे कुराको अदालतले हवश्वास गिुथ पिे कारण िएमा अदालतले सो पूिीमा तोहकएको अको 
कुिै व्यजिलाई सो खाितलासी पूिी तामेल गराउिे कायथमा सियोग गिथ आदेश ददि सक्िेछ ।  
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२8. सािी प्रमाणः  बन्दीप्रत्प्यिीकरणको निवेदिपत्रको सभबन्धमा अदालतले आवश्यकता अिसुार प्रमाण 

बझु्ि सक्िेछ ।  

२9. बन्दीलाई छाड्िःे  अदालतले देिायका अवस्र्ामा बन्दीलाई र्िुाबाट छोड्िे आदेश ददि सक्िेछः–  

(क) सूचिामा तोहकएको ददि वा पेशीको ददि प्रत्प्यर्ीले कुिै कारण िदेखाएमा,  
(ख) कारण देखाए पनि सो कारण मिानसब िदेजखएमा वा 
(ग) बद्नियतका सार् वा प्रवतृ्त धारणा बिाई वा कािूि हवपरीत र्िुामा राखेको    

देजखएमा ।  

३०. बन्दीलाई स्र्ािान्तर गिथ िििुःे  नियम ३६बमोजिमको सूचिा तामेल िएपनछ बन्दीलाई अदालतको 
अिमुनतले बािेक एक स्र्ािबाट अको स्र्ािमा स्र्ािान्तर गिथ िुँदैि । 

३१. निषधेाज्ञाको निवेदि पत्रः (१) ऐिको दफा ७ को उपदफा (३) अन्तगथत निषधेाज्ञाका लानग निवेदिपत्र 

ददँदा नलखतमा खलुाउि ुपिे अन्य कुरािरुका अनतररि देिायका कुरािरू समेत खलुाउि ुपिेछ– 

(क) अदालतको अनधकार िेत्र सभबन्धी कुरा, 
(ख) िागररक अनधकारमा आघात ििुे आशंका िएमा के कुि अनधकारमा कसरी आघात 

ििुे सभिाविा छ सो कुरा,  
(ग) निवेदकले मागेको उपचार र  

(घ) सो उपचार पाउि सक्ि ेआधारिरू ।  

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदिपत्रको व्यिोराबाट अदालतको हवचारमा  प्रत्प्यर्ीले 

प्रर्म दृहष्ट (प्राइमाफेसी) मा िै गरे नबराए िस्तो देजखि आएमा तोहकएको ताररखको ददि निवेदिपत्रमा 
माग गररएबमोजिमको आदेश िारी ििु ुिपिे कुिै कारण िए सो कारण देखाउि नलजखत िवाफ नलई 

आफैँ  वा आफ्िो प्रनतनिनध वा कािूि व्यवसायीद्वारा उपजस्र्त ििु ुििी प्रत्प्यर्ीको िाममा आदेश िारी 
गिथ सक्िेछ।  

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त ििु आएको नलजखत िवाफमा हवचार िुँदा अन्य कुिै 

व्यजिलाई बझु्ि ुपिे देजखएमा अदालतले त्प्यस्तो व्यजिलाई पनि बझु्ि सक्िेछ ।  

३२. नलखत दताथ र दरपीठः यस पररच्छेद अन्तगथत पेश ििुे निवेदिमा पयुाथउिपुिे रीत, नलखत दताथ 
र दरपीठ सभबन्धमा मलुकुद देवािी (कायथहवनध) संहिता ऐि, २०७४ र सो अन्तगथत बिेको 
नियममा  िएका व्यवस्र्ा बमोजिम गिुथपिेछ । 
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३३.  समािान्तर अनधकारिते्रको प्रयोग गरी उपचार माग गरे िगरेको कुराः  (१) बन्दीप्रत्प्यिीकरणको निवेदि 

ददँदा वा नलँदा सो हवषयमा सवोच्च अदालत वा उच्च अदालतमा कुिै निवेदि ददएको वा कािूिी कारबािी 
चलाएको छ वा छैि िन् ि ेव्यिोरा स्पष्ट खलुाउि ुपिेछ ।  

(२) निषधेाज्ञाको निवेदि ददँदा वा नलँदा सो हवषयमा उच्च अदालतमा कुिै निवेदि ददएको वा 
कािूिी  कारबािी चलाएको छ वा छैि िन् ि ेव्यिोरा स्पष्ट खलुाउि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम खलुाइएको हववरण पनछ मदु्दा कारबािी गदै िाँदा झटु्ठा वा 
गलत देजखि आएमा त्प्यस्तो निवेदि खारेि गिथ सहकिेछ ।  

३४. अन्तररम आदेशः (१) नियम ३१ अन्तगथत गरेको कुिै निवेदिपत्रका सभबन्धमा अदालतले उजचत  र 

आवश्यक देखेमा निवेदिपत्रको टुङ्गो िलागेसभमको अवनधको लानग आवश्यक र उपयिु आदेश िारी 
गिथ सक्िेछ ।  

   तर, 

(१) अदालतले आवश्यक देखेमा खास अवनध तोकद अन्तररम आदेश िारी गिथ वा सो 

अन्तररम आदेशलाई निरन्तरता ददि ुपिे वा िपिे सभबन्धमा छलफलका लानग अको 

पि जझकाउि सक्िेछ। 

(२) अन्तररम आदेशको सभबन्धमा छलफल िुँदा आफ्िो हितमा अन्तररम आदेश िारी 

िएका कारणले ररट निवेदिको अजन्तम निणथयपिात ्अको पिलाई िनत ििु ेअवस्र्ा 

देजखएमा प्रचनलत कािूिबमोजिम िनतपूनतथ व्यिोिे नलजखत प्रनतबद्धता व्यि गरेमा 

इिलासले सतथसहितको अन्तररम आदेश िारी गिथ सक्िेछ । 

(३) एक पिीय सिुवुाई गरी अन्तररम आदेश िारी िएकोमा वा कुिै कारणले अको पिले 

आफ्िो कुरा प्रस्ततु गिथ मौका िपाएकोमा त्प्यस्तो अन्तररम आदेश रद्द गरी पाउिको 

लानग सो पिले निवेदि ददि सक्िेछ र अदालतले उजचत र आवश्यक देखेमा अजघ 

ददएको अन्तररम आदेश रद्द गिथ वा त्प्यसमा आवश्यक संशोधि गिथ सक्िेछ । 

(४) कुिै निवेदि अन्तररम आदेश िारी वा खारेिीका लानग पेस िएको िए तापनि सो 

हवषयमा निणथय िै ििु उपयिु छ िन् ि ेइिलासलाई लागेमा इिलासले निणथय गिथ 

सक्िेछ र अन्तररम आदेशको लानग पेस गररएको कारणले मात्र त्प्यस हवषयमा निणथय 

गिथ बाधा पिे छैि । 

(२) उपनियम (१) बमोजिम िारी गररएको अन्तररम आदेश निवेदिपत्रको अजन्तम टुङ्गो 
लागेपनछ स्वतः रद्द िएको मानििेछ ।  



www.lawcommission.gov.np 

20 
 

(३) अन्तररम आदेश िारी वा रद्द गिे सभबन्धमा छलफलका लानग सूचिा ददई कुिै पिलाई 

जझकाइएकोमा तोहकएको ददि कुिै कारणले छलफल ििु िसकद अको ददि छलफल ििुे िएमा सो 
प्रयोििका लानग छलफल सभपन् ि ििएसभम जझकाइएको पिलाई ताररखमा राजखिेछ । छलफल 

प्रयोििका लानग पटक–पटक सूचिा िारी गररिे छैि ।  

(४) पहिले िारी िएको अन्तररम आदेशलाई निरन्तरता ददि ेवा िददि ेसभबन्धमा छलफल 

गराउि अको पि जझकाउिे गरी आदेश िएकोमा निवेदक पिको कारणबाट सो ददि छलफल ििु 

िसकेमा तत्प्पिात ्सो अन्तररम आदेश निजष्क्रय  ििुेछ ।  

(५) अन्तररम आदेश छलफलको नमनतसभमका लानग अन्तररम आदेश िारी िएको 
मदु्दामा तोहकएको नमनतमा अन्तररम आदेश सभबन्धमा छलफल ििु िसकद अको नमनत तोहकएमा 
सो नमनतसभम त्प्यस्तो आदेशले निरन्तरता पाउिेछ । 

(६) यस नियमबमोजिम अदालतले अन्तररम आदेश िारी गदाथ वा अन्तररम आदेश िारी गिथ 
अस्वीकार गदाथ त्प्यसको कारण स्पष्टरूपमा उल्लेख गिुथ पिेछ । 

(७) यस पररच्छेद बमोजिम परेको निवेदिबाट प्रत्प्यर्ी बािेक अन्य व्यजिलाई बझु्ि 
आबश्यक देजखएमा अदालतले त्प्यस्तो व्यजिलाई बझु्ि वा उपजस्र्त गराउि सक्िेछ । 

(८) निवेदकले प्रत्प्यर्ी बिाएको व्यजिबािेक अरु कुिै व्यजिले निवेदिको हवषयसँग 
आफ्िो पनि िक वा स्वार्थ गाँनसएको िुँदा कारबािीमा सररक ििु निवेदि ददएमा उजचत र 
मिानसब देजखए अदालतले त्प्यस्तो कारबािीमा नििलाई संलग्ि गराउिे आदेश ददि सक्िेछ । 

३५. निवेदिपत्रको िक्कलः निवेदकले निवेदिपत्रको सार्मा सबै प्रत्प्यर्ीको लानग चाहिि े निवेदिपत्रको 
िक् कल र संलग्ि नलखतिरूको दईु प्रनत िक् कलसमेत दाखेल गिुथ पिेछ ।  

३६. सूचिा  तामेलीः बन्दीप्रत्प्यिीकरणको निवेदिमा कारण देखाउिको लानग िारी ििु ेसूचिा निवेदिपत्रमा 
प्रत्प्यर्ी बिाइएका व्यजििरूलाई बाटाका भयादबािेक बढीमा तीि ददिनित्र र निषधेाज्ञाको िकमा 
बढीमा पन्र ददिनित्र नलजखत िवाफ ददि कािूि बमोजिम सूचिा तामेल    गररिेछ ।  

३७. निवेदिपत्र र नलजखत िवाफको ढाचँाः यस पररच्छेद बमोजिम अदालतमा  ददइिे  निवेदिपत्र    
अिसूुची-२ को ढाँचामा  र नलजखत िवाफ अिसूुची -३ को  ढाँचामा ििु ुपिेछ ।  

३८. भयाद ताररख र्माउि ेसभबन्धी व्यवस्र्ाः प्रचनलत कािूिमा ििुसकैु कुरा लेजखएको िए तापनि यस 

पररच्छेद अन्तगथत ददएका निवेदिपत्रबाट कारबािी िएका मदु्दामा मिानसब कारणबाट भयाद ताररख 

गजु्रकेो देजखएमा भयाद र ताररख दवैु गरेर बन्दीप्रत्प्यिीकरणका मदु्दा िए एकपटकमा बढीमा सात 
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ददिसभमको र निषधेाज्ञा िएमा एक पटकमा बढीमा पन्र ददिसभमको भयाद ताररख र्माइददि   
सहकिेछ ।  

 तर, 

(१) ताररखमा िाजिर ििु ुपिे व्यजिको कोिी मरी हकररयामा बस्ि ुपरेको वा महिला िए 

सतु्प्केरी िएको कारणबाट भयाद ताररख गजु्रमेा हकररया समाप्त िएको वा सतु्प्केरी िएको 
नमनतले वा अन्य कुिै व्यिोराले यातायातको साधि िचलेको वा िकूभप िस्ता दैवी 
प्रकोप परेको कारणले ताररख गजु्रमेा बाटो खलेुको वा यातायात चलेको वा दैवी 
परेकोमा सो िएको नमनतले बाटाको भयादबािेक पन्र ददिनित्र िाजिर िई प्रमाणसहित 

निवेदिपत्र ददएमा भयाद ताररख र्ानमि सक्िेछ । 

 (२) अन्तररम आदेश िारी वा खारेिीका लानग ििुे छलफलको कुरामा भयाद ताररख 

र्माउि र स्र्नगत गिथ पाइिे छैि ।  

३९. तामेलीमा रा् िःे निषधेाज्ञा वा बन्दीप्रत्प्यिीकरणको निवेदि गिे निवेदकले ताररख गिुारी बसेमा 
कािूिबमोजिम र्ाभि पाउिे भयाद गजु्रपेनछ वा निवेदिको प्रयोिि समाप्त िएको ििी निवेदि पिथ 
आएमा त्प्यस्तो निवेदि तामेलीमा राख्न सहकिेछ ।  

 ४०. दस्तरुः  (१)  बन्दीप्रत्प्यिीकरणको आदेशको लानग ददइिे निवेदिपत्रमा कुिै दस्तरु लाग्ि ेछैि ।  

(२)  निषधेाज्ञाको आदेश िारी गररपाउँ िन् ि े निवेदिपत्र ददँदा पाँचसय रूपैयाँ दस्तरु    
लाग्िेछ ।  

(३)  यस नियमावलीबमोजिम नलजखत िवाफ पेस गदाथ पचास रूपैयाँ दस्तरु लाग्िछे ।  

    तर सरकारी कायाथलयबाट पेस ििुे नलजखत िवाफमा कुिै दस्तरु लाग्िे छैि । 

 

पररच्छेद-५क. 
फरक मदु्दा व्यवस्र्ापि 

४०क. मदु्दामा रिि ेमागथसमूिः(१)अदालतमा दायर ििुे मदु्दाको कारबािीमा सरल मागथसमूि, सामान्य 
मागथसमूि र हवशेष मागथसमूि रििे छि।् 

   तर पिुरावेदिको कारबािीमा सरल मागथसमूि र सामान्य मागथसमूि रििेछि।् 

                                                 
 पहिलो संशोधिद्वारा र्प। 
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(२) उपनियम (१) मा ििुसकैु कुरा लेजखएको िएतापनि बन्दीप्रत्प्यिीकरणको निवेदि, 
अन्तरकालीि आदेश उपर परेका निवेदि, सो सभबन्धी प्रनतवेदि, हवशेष प्रकृनतका निवेदि तर्ा 
अन्य फुटकर निवेदिलाई मागथसमूिमा राखी कारबािी गिुथपिे छैि। 

(३) यस नियमावली बमोजिम मागथसमूि निधाथरणका आधारिरू सवोच्च अदालतले 
बिाई लागू गिे निदेजशका वा ददग्दशथिमा उल्लेख िएबमोजिम ििुेछ। 

(४) प्रचनलत कािूिको अधीिमा रिी सामान्यतः सरल मागथसमूिका मदु्दा छ महििा, 
सामान्य मागथसमूिका मदु्दा एक वषथ र हवशेष मागथसमूिका मदु्दा एक वषथ छ महििानित्र कारबािी 
र हकिारा गिुथपिेछ। 

तर कुिै मागथसमूिमा रिेको मदु्दामा सो समय अगावै अङ्ग परु् याई कारबािी र 
हकिारा गिथ बाधा पगेुको मानििे छैि। 

(५)कुिै एक मागथसमूिबाट कारबािी र हकिारा ििुपुिे मदु्दा अको मागथसमूिमा राखी 
कारबािी र हकिारा गरेको कारणबाट मात्र त्प्यस्तो कामकारबािी बदर ििुेछैि। 

४०ख.  मदु्दाको मागथसमूि पररवतथिः(१) सरल मागथसमूिमा रिेको मदु्दा सामान्य मागथसमूिमा र हवशेष 
मागथसमूिमा तर्ा सामान्य मागथसमूिमा रिेको मदु्दा हवशेष मागथसमूिमा पररवतथि गिथ सहकिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोजिम मागथसमूि पररवतथि गिे आधारिरू सवोच्च अदालतले 
बिाई लागू गिे निदेजशका वा ददग्दशथिमा उल्लेख िएबमोजिम ििुेछ। 

४०ग. निदेजशका, ददग्दशथि तर्ा सफ्टवेयर निमाथणः(१)फरक मदु्दा व्यवस्र्ापिको सञ् चालि तर्ा 
कायाथन्वयि सभबन्धी अन्य हवषय सवोच्च अदालतले बिाई लागू गरेको निदेजशका वा ददग्दशथि 
बमोजिम ििुेछ। 

(२) फरक मदु्दा व्यवस्र्ापिको सञ् चालि र कायाथन्वयिसवोच्च अदालतले बिाई लागू 
गरेको सफ्टवेयर बमोजिम ििुेछ। 

४०घ. कायथतानलका निमाथण र पररमािथिः(१) हफरादपत्र, पिुरावेदिपत्र, ररट निवेदि वा मदु्दा सरि 
कारबािी ििुे अन्य निवेदि दताथ गदाथ से्रष्तेदारले त्प्यस्तो मदु्दाको लानग तोहकएको मागथसमूि 
यकदि गरी सोको कायथतानलका प्रमाजणत गिुथपिेछ।  

(२)मदु्दामा दबैु पिको ताररख नमलाि िएपनछको पहिलो सिुवुाइको ददि र पूवथ सिुवुाइ 
छलफल ििुे िएमा सो ददि सभबजन्धत न्यायाधीशले उपजस्र्त मदु्दाका पि वा नििको वाररस 
वा कािूि व्यवसायीसँग छलफल गरी बाँकद कायथ सभपन्न गिथका लानग कायथतानलकामा पररमािथि 
गिथ आदेश ददि सक्िेछ। 
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तर मदु्दाको कुिै पि उपजस्र्त ििएको कारणले मात्र मदु्दाको कायथतानलका 
पररवतथि गिथ बाधा पिे छैि। 

(३) उपनियम (२) बमोजिम पररमािथि गररएको कायथतानलकामा मदु्दाका उपजस्र्त 
पिको सिीछाप गराई नमनसल संलग्ि गिुथपिेछ। 

(४) उपनियम (१) र (२) बमोजिम प्रमाजणत कायथतानलका अिसुार कुिै कारबािी 
निधाथररत नमनतमा सभपन्न ििु िसकेमा से्रष्तेदारले सभबजन्धत न्यायाधीशको निदेशिमा रिी कारण 
खोली फैसलाका लानग निधाथररत नमनत ििाघ्ि ेगरी कायथतानलका पररमािथि गिथ सक्िेछ। 

(५) उपनियम (४) बमोजिम कायथतानलका पररमािथि गदाथ मदु्दाका पििरूको कुिै 
प्रनतहक्रया िए सो समेतलाई हवचार गिथ सहकिेछ। 

(६) यस नियमबमोजिम कायथतानलकामा उल्लेख गरेको कुिै काम गिुथ िपिे अवस्र्ा 
परेमा वा तोहकएको कायथअगावै सभपन्न िएमा त्प्यस्तो मदु्दामा अगावै कारबािी र हकिारा गिथ 
सहकिेछ। 

४०ङ. स्वघोषणा फाराम ििुथपिेः (१) मदु्दा दताथ गदाथ वा प्रनतउत्तर पत्र वा नलजखत िवाफ पेश गदाथ 
वा अनियिुको बयाि गदाथ सभबजन्धत पिले आफ्िो हववरण अिसूुची ३क. बमोजिमको 
स्वघोषणा फाराममा िरी अदालत समि पेश गिुथ पिेछ। 

(२) उपनियम (१) मा ििुसकैु कुरा लेजखएको िएतापनि िेपाल सरकार पि वा हवपि 
िएको मदु्दा वा ररटमा िेपाल सरकारको तफथ बाट त्प्यस्तो फाराम पेश गिुथपिेछैि।   

(३) उपनियम (१) बमोजिम पेश िएको स्वघोषणा फाराम बमोजिमको हववरण 
सभबजन्धत फाँटले मदु्दा व्यवस्र्ापि सफ्टवेयरमा प्रहवष्ट गरी अद्यावनधक गिुथपिेछ। 

 
पररच्छेद – ६ 

मदु्दाको कारबािी सभबन्धी व्यवस्र्ा  
४१. मदु्दाको बाडँफाडँः (१) एकिन्दा बढी न्यायाधीश िएको अदालतमा मदु्दा दताथ िएपनछ 

से्रस्तेदारले प्रमखु िई काम गिे न्यायाधीशको उपजस्र्नतमा न्यायाधीश सङ्ख्याको आधारमा 
मदु्दा सङ्ख्या र मागथ समूिसमेतको अिपुात नमल्िे गरी गोला प्रहक्रयाद्वारा मदु्दा फाँटिरूबीच 
मदु्दा बाँडफाँड गिेछ। 

 

                                                 
 दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
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स्पष् टीकरणः यस नियमको प्रयोििको लानग "मदु्दा" िन् िाले पिुरावेदि, बन्दीप्रत्प्यिीकरण, 

निषधेाज्ञाको निवेदि, मदु्दाको रूपमा दताथ ििुे अन्य निवेदि वा प्रनतवेदि र हवशेष प्रकृनतका 
निवेदि समेतलाई ििाउँछ। 

(२) यो नियम प्रारभि िुँदाका बखत अदालतमा दायर रिेका मदु्दा उपनियम (१) 
बमोजिमको आधार र प्रहक्रया बमोजिम से्रस्तेदारले फाँटिरूबीच बाँडफाँड गिेछ। 

 ४२. तायदाती फाराम खडा गिे: (१) न्यायाधीशसमि निणथय वा हकिारा गिथका लानग पेस ििु ेप्रत्प्येक मदु्दामा 
तायदाती फाराम खडा गरी सो फारममा नमनसल संलग्ि सभपूणथ कागििरु चढाई नमनसलसार् 

रा् ि ुपिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचीपत्र तयार गिे कतथव्य सो नमनसल रिेका फाँटको फाँटवालाको 
ििुेछ र से्रस्तेदारले त्प्यसको िाँच गिुथपिेछ । 

४३. मदु्दाको हटपोट तयार गिेः (१) कुिै मदु्दा इिलास समि निणथयको लानग पेस गिुथ अगावै 
सभबजन्धत शाखाले नमनसल सामेल रिेका निवेदिपत्र, हफरादपत्र, उिरुी, प्रनतउत्तरपत्र, नलजखत 
िवाफ, पििरुको बयाि, सािी र हवशेषज्ञको बकपत्र, तल्लो अदालतको फैसला, पिुरावेदिपत्र, 

अदालतको आदेश, नलजखत प्रनतवाद लगायतका नलखतिरूको हटपोट तयार गिुथ पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोजिमको हटपोट सभबजन्धत फाँटवालाले तयार गरी मानर्ल्लो 
तिको अनधकारीबाट प्रमाजणत गराई तोहकएको पेशी अगावै नमनसल संलग्ि गरी सो हटपोटको 
हवद्यतुीय प्रनत समेत अद्यावनधक गिुथ पिेछ।  

(३) उपनियम (१) बमोजिमको मदु्दाको हटपोटमा व्यजिगत राय वा मदु्दामा प्रिाव पिे 
कुिै कुरा लेख्न पाइिे छैि ।  

(४) उपनियम (१) बमोजिमको मदु्दाको हटपोटमा न्यायाधीशले आवश्यकता अिसुार 
व्यिोरा र्पघट वा िेरफेर गिथ सक्िेछ ।  

4४. साप्ताहिक मदु्दा पेशी सूची: : (१) प्रत्प्येक मदु्दा फाँटले आगामी ि् ताको लानग पेसी तोहकएका 
मदु्दाको सूची तयार गरी बधुबारसभम से्रस्तेदारसमि पेस गिुथ पिेछ। से्रस्तेदारले फाँटगत 
आधारमा सा् ताहिक पेसी सूची तयार गिेछ। 

                                                 
 दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
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(२) उपनियम (१) बमोिमको पेशी सूचीमा मदु्दाका पि हवपििरूको िाम, मदु्दाको िाम र 

िभबर, मागथसमूि, मदु्दा पेशी ििु े ददि र मदु्दामा कािूि व्यवसायी नियिु िएको िए नििको िाम 

समेत उल्लेख गरी शकु्रबारसभममा सूचिा पाटीमा टाँस गरी सक्ि ुपिेछ । 

(३) .......... 
(४) बन्दीप्रत्प्यिीकरण सभबन्धी निवेदि, हवशेष प्रकृनतका निवेदि, कसूर ठिर िई सिाय 

निधाथरणको सिुवुाईको लानग पेश ििुे मदु्दा, प्रारजभिक सिुवुाईको लानग पेश ििुे निवेदि, 
िेदाथिेदैको मदु्दा, लगातार कारवािी र सिुवुाई गिे मदु्दा, नडसनमस, मदु्दा हफताथ, नमलापत्र र तामेली 
ििुे बािेक साप्ताहिक मदु्दा पेशी  सूचीमा  िपरेको  कुिै  पनि मदु्दा सो िप्तामा इिलास समि पेस ििु े
छैि । 

4५. दैनिक मदु्दा पेशी सूची: (१) से्रस्तेदारले नियम ४४ बमोजिम सा् ताहिक पेसी सूचीमा प्रकाजशत 
िएका मदु्दाको दैनिक पेसी सूची तयार गरी सोको एक प्रनत एक ििा न्यायाधीश रिेको 
अदालतमा त्प्यस्तो न्यायाधीशलाई र एकिन्दा बढी न्यायाधीश रिेको अदालतमा गोला 
प्रहक्रयाद्वारा निधाथरण गरी त्प्यस्तो सूची एक एक प्रनत सभबजन्धत न्यायाधीशलाई ददि ुपिेछ । 
त्प्यस्तो दैनिक पेसी सूची से्रस्तेदारले अदालतको सूचिा पाटीमा टाँस्ि लगाउि ुपिेछ । 

  (२) उपनियम (१) बमोजिम दैनिक पेशी सूची तयार गदाथ देिायको क्रममा सिुवुाई 
ििुे गरी तयार गिुथपिेछः-  

(क) अिसूुची ३ख. मा उल्लेजखत प्रार्नमकता प्रा् त मदु्दा, 
(ख) फरक मदु्दा व्यवस्र्ापि पद्धनत लागू ििुपूुवथ दताथ िएका मदु्दा, 
(ग) सरल मागथसमूिका अन्य मदु्दा, 
(घ) सामान्य मागथसमूि र हवशेष मागथसमूिका अन्य मदु्दा। 

 (२क) उपनियम (२) बमोजिम पेशी सूची तयार गदाथ एउटै क्रममा एकिन्दा बढी 
मदु्दािरू रििे अवस्र्ा िएमा ती मदु्दालाई दताथक्रमको आधारमा पेशीको प्रार्नमकता निधाथरण 
गिुथपिेछ। 

                                                 
 पहिलो संशोधिद्वारा र्प।  
 दोस्रो संशोधिद्वारा जझहकएको। 
 दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
 पहिलो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
 पहिलो संशोधिद्वारा र्प। 
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   (२ख) उपनियम (२) को अधीिमा रिी सभबजन्धत अदालतले मदु्दाको प्रकृनत अिसुार 
छुट्टाछुटै्ट बारमा मदु्दाको सिुवुाइ गिे गरी पेशी व्यवस्र्ापि गिथ सक्िेछ। 

 (३) उपनियम (१) बमोजिम पेशी सूची तयार गदाथ मलुतबीबाट िागेका मदु्दा तर्ा सवोच्च 

अदालत वा उच्च अदालतको निणथयबमोजिम पिुः इन्साफको लानग दताथ िएको मदु्दाको सरुू दताथ 
नमनतलाई िै आधार मािी क्रम निधाथरण गिुथ पिेछ।  

(४) अनियोगपत्रसार् पेस िएको वा अदालतबाट िारी िएको पक्राउ पिुी वा समाह्वाि 

बमोजिम िाजिर िएको वा पक्राउ परी आएको व्यजिको र्िुछेक लगायत यस नियमावली 
बमोजिम पूरक पेसी सूचीको माध्यमबाट कारबािी गिुथपिे मदु्दा तर्ा निवेदिको सिुवुाइको 
लानग गोला प्रहक्रयाद्वारा इिलासको निधाथरण गिुथ पिेछ। 

(५) उपनियम (१) अिसुार दैनिक मदु्दा पेशी सूची तयार गदाथ अजघल्लो ददि िेदाथ िेदै बाँकद 
रिेको मदु्दा, अजघल्लो ददि िेिे न्यायाधीशलाई तोहकिेछ ।तर िोनलपल्ट निि न्यायाधीश अिपुजस्र्त 
िए त्प्यस्तो मदु्दा नियमािसुार पिुः अकाथ पेशीमा चढाई पेस गिुथ पिेछ । 

(६) मदु्दा पेशी ििु ेददि से्रस्तेदारले अदालत खलेुको एक घण्टानित्र मदु्दाको नमनसल इिलासमा 
पठाउि लगाउि ुपिेछ र मदु्दाको छलफल टुहङ्गई फैसला वा आदेश लेजखि ेिएमा बािेक त्प्यस ददिको 
काम समाप्त  िएपनछ इिलास अनधकृत वा इिलास सिायकले सो नमनसल सभबजन्धत फाँटवालालाई 

हफताथ बझुाई ददि ुपिेछ । 

(७) एकिन्दा बढी न्यायाधीश कायथरत िएको अवस्र्ामा बजन्दप्रत्प्यिीकरणको र 
निषधेाज्ञाको निवेदिको सिुवुाई गोलाप्रर्ाबाट निधाथरण गररिेछ ।  

4६. हवशषे प्रकृनतका निवेदिको पेशी सूची: (१) हवशेष प्रकृनतका निवेदिको दैनिक पेशी वा 
आवश्यकताअिसुार परुक पेशी सूची प्रकाशि गरी इिलास समि पेश गिुथ पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोजिमका निवेदिको पेशी सूची तयार गदाथ देिायको क्रममा तयार गिुथ 
पिेछः- 

(क) अनधकृत वारेसिामा प्रमाजणत गिथ ददइिे निवेदि, 

(ख) दताथद्वारा हववािको लानग ददइिे निवेदि, 

(ग) संरिक नियजुिको लानग ददइिे निवेदि, 

(घ) मार्वर नियजुि सभबन्धी निवेदि, 

                                                 
 दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
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(ङ) मतृ्प्यकुो न्याहयक घोषणा संबन्धी निवेदि,   

(च) धमथपतु्र वा धमथपतु्री राख्न ेअिमुनत सभबन्धी निवेदि, 

(छ) गठुी सञ्चालक नियजुिको लानग ददइिे निवेदि, 

(ि) प्राकृनतक व्यजिको दामासािी सभबन्धी निवेदि, 

(झ) यस्तै प्रकृनतका अन्य निवेदि । 

४७. छुट प्रमाण पेस गिे: कािूिले प्रमाण लाग्ि सक्ि ेकागिपत्र, िक्सा इत्प्यादद कुिै कारणले अदालतमा पेस 

ििु सकेको रिेिछ ििे मदु्दा पेशी सूचीमा चढ्ि ुअगावै दाजखल गिुथ पिेछ । अन्यर्ा इिलासले त्प्यस्तो 

प्रमाण स्वीकार िगिथ सक्िेछ । 

4८. नमनसलको आन्तररक निरीिण गिे: न्यायाधीश वा से्रस्तेदारले वा न्यायाधीशले तोकेको अनधकृतद्वारा 
वषथमा कभतीमा दईु पटक अिसूुची-४ मा तोहकएको ढाँचामा नमनसलको आन्तररक निरीिण गिुथ    
पिेछ । 

 

पररच्छेद –7 

मेलनमलाप सभबन्धी व्यवस्र्ा  

49. मेलनमलापकताथको  सूची : (१) मेलनमलाप गराउि ेप्रयोििका लानग तानलम, अििुव, आचरण, निष्पिता 
तर्ा निष्ठासमेतका कुरािरू हवचार गरी कुिै पूवथ न्यायाधीश वा कािूि व्यवसायी वा स्र्ािीय तिका 
पदानधकारी वा समािसेवी वा विालवाला वा सेवा निवतृ्त सरकारी अनधकृत तर्ा अन्य कमथचारी वा 
प्राध्यापक वा जशिक वा मेलनमलाप कायथमा संलग्ि रिी आएका व्यजि वा संस्र्ािरूको िाम, वति, 

पेसा, अििुव, तानलम आददको हवस्ततृ हववरण खलुाई से्रस्तेदारले सभिाहवत मेलनमलापकताथको सूची 
तयार गिेछ । 

तर मेलनमलापसभबन्धी तानलम िनलएका वा िैनतक पति देजखिे फौिदारी अपराधमा सिाय 

पाएको व्यजिको िाम समावेश गररि ेछैि । 

(२) मेलनमलापकताथको सूची सूचीकृत गिे, सो सूचीमा र्प िाम समावेश गिे तर्ा सूचीबाट 

िाम िटाउिे (अद्यावनधक गिे) कायथ एक ििा मात्र न्यायाधीश कायथरत रिेको अदालतमा जिल्ला 
न्यायाधीशबाट र एकििािन्दा बढी न्यायाधीश कायथरत रिेको अदालतमा पूणथ बैठकबाट ििुेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोजिम तयार गररएको मेलनमलापकताथको सूची अदालतले प्रकाशि   
गिेछ ।  
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(४) सूचीमा आफ्िो िाम समावेश गररपाउँ ििी उपनियम (१) मा उजल्लजखत व्यजिले से्रस्तेदार 
समि निवेदि ददि सक्िेछ । यसरी निवेदि पिथ आएमा उपयिुताको हवचार गरी मेलनमलापकताथको 
सूचीमा िाम समावेश गिथ सहकिेछ । 

५०. मेलनमलापकताथको सूची अद्यावनधक गिे: (१) अदालतले प्रत्प्येक वषथ मेलनमलापकताथको सूची अद्यावनधक 

गिुथ पिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोजिम मेलनमलापकताथको सूची अद्यावनधक गदाथ देिायको अवस्र्ामा 
मेलनमलापकताथको िाम सूचीबाट िटाइिेछ:– 

(क) मतृ्प्य ुिएमा, 
(ख) आफ्िो िाम सूचीबाट िटाई पाउँ ििी निवेदि ददएमा, 
(ग) मेलनमलापकताथको िाम सूचीबाट िटाउि ेआदेश िएमा, 
(घ) िैनतक पति देजखि ेफौिदारी अपराधमा सिाय पाएमा, 
(ङ) सूचीकृत िएको संस्र्ा खारेि वा हवघटि िएमा, 

(३) अदालतले उपनियम (२) बमोजिम मेलनमलापकताथको सूचीबाट िाम िटाएमा सो सभबन्धी 
सूचिा प्रकाशि गिेछ । 

५१. मेलनमलापको लानग उत्प्प्ररेरत गिे: (१) मदु्दामा दवैु पि उपजस्र्त िएको पहिलो ताररखकै ददि 

कािूिबमोजिम नमलापत्र ििु सक्िे मदु्दाका पििरूलाई मेलनमलाप गिथ से्रस्तेदारले उत्प्प्ररेरत गिुथ   
पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोजिम दवैु पिले नलजखत सिमनत ििाएमा से्रस्तेदारले बढीमा एक 

महििाको समय ददई त्प्यस्तो मदु्दा मेलनमलापकताथको सूचीमा सूचीकृत िएका व्यजि वा संस्र्ासमि 

मेलनमलापको लानग पठाउिेछ । 

(३) अदालतले दवैु पिको ताररख नमलाि िइसकेपनछ निििरूलाई मेलनमलाप प्रहक्रयामा 
िाि प्रोत्प्साहित गिे प्रयोििका लानग आवश्यक परामशथ ददि उपयिु कमथचारी खटाउि सक्िेछ । 

५२. मेलनमलापका लानग पठाउि:े (१) कािूिबमोजिम नमलापत्र ििु सक्िे कुिै मदु्दामा पििरूका बीच 

मेलनमलाप गराउि ुउपयिु छ िन् ि ेसभबजन्धत इिलासलाई लागेमा र मेलनमलाप प्रहक्रया अपिाउि 

पििरूको सिमनत िएमा त्प्यस्तो मदु्दा मेलनमलापकताथको सूचीमा सूचीकृत िएका व्यजि वा संस्र्ासमि 

मेलनमलापको लानग पठाउि ेगरी इिलासले आदेश गिथ सक्िेछ ।  



www.lawcommission.gov.np 

29 
 

(२) मदु्दाका दवैु पिले मदु्दा मेलनमलाप प्रहक्रयामा पठाउि अिरुोध गरेमा वा मदु्दाको 
कुिै पिले मदु्दा मेलनमलाप प्रहक्रयामा पठाउि अिरुोध गरी निवेदि गरेमा र अको पि 
मेलनमलाप प्रहक्रयामा िाि सिमत िएमा से्रस्तेदारले मेलनमलापमा पठाउिे आदेश गिथ सक्िेछ। 

(३) एक पटक मेलनमलापका लानग तोहक पठाएको मदु्दामा मेलनमलाप ििु िसकेको अवस्र्ामा 
पनि मदु्दाका सबै पिको सिमनत िएमा र पिुः मेलनमलाप प्रहक्रया अपिाउि उपयिु र मिानसब छ 

िन् िे इिलासलाई लागेमा दोस्रो पटक पनि मेलनमलापका लानग पठाउि ेआदेश गिथ सहकिेछ । 

(४) मेलनमलाप गराउिे गरी आदेश गदाथ हववाददत हवषयवस्तकुो िहटलता, मदु्दामा संलग्ि 

पििरूको सङ्ख्यात्प्मक जस्र्नत, हववाददत हवषयको प्रकृनत, मदु्दाको मागथसमूि, मेलनमलापमा लाग्ि े

स्वािाहवक समय आदद कुरालाई हवचार गरी मेलनमलापको लानग एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा 
तीि महििासभमको समय प्रदाि गिथ सहकिेछ।  

(५) सामान्यतया एक ििा मेलनमलापकताथबाट मेलनमलाप गराउिे गरी आदेश ददि ुपिेछ । 

तर मदु्दाका पििरूले एकििािन्दा बढी मेलनमलापकताथबाट मेलनमलाप गराई पाउँ ििी 
अिरुोध गरेमा वा मदु्दाको िहटलता तर्ा संलग्ि पििरूको सं्या समेतको दृहष्टले एकििािन्दा बढी 
मेलनमलापकताथबाट मेलनमलाप गराउि ुउपयिु छ िन् ि ेअदालतलाई लागेमा दवैु पिको सिमनतले 

बढीमा तीि ििा मेलनमलापकताथबाट मेलनमलाप गराउिे गरी आदेश ददि सहकिेछ । 

(६) एकििा मात्र मेलनमलापकताथ तोहकएकोमा मेलनमलाप प्रहक्रया सञ्चालिका क्रममा 
मेलनमलापकताथले दवैु पिको सिमनतले र्प मेलनमलापकताथ तोक्िका लानग अदालतसँग नलजखत 

अिरुोध गिथ सक्िेछ । यसरी अिरुोध िई आएमा तीि ििामा िबढ्ि ेगरी मेलनमलापकताथ तोक्ि 

सहकिेछ । 

५३. मेलनमलापकताथको छिौट: (१) मदु्दाका दवैु पिले रोिेको व्यजि वा संस्र्ालाई मेलनमलापकताथको रूपमा 
तोहकिेछ । तर पििरूका बीच सिमनत ििु सकेि र पििरूले अदालतबाट िै मेलनमलापकताथ तोकद 
पाउँ ििी अिरुोध गरेमा अदालतबाटै मेलनमलापकताथ तोक्ि सहकिेछ ।   

(२) उपनियम (१) बमोजिम मेलनमलापकताथको छिौट गराउिे कायथ यस नियमावलीको 
अधीिमा रिी से्रस्तेदारले गिेछ । 

                                                 
 पहिलो संशोधिद्वारा र्प।  
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(३) मदु्दाका पिले मेलनमलापकताथको सूचीमा िाम समावेश ििएका व्यजि वा संस्र्ालाई 

मेलनमलापकताथको रूपमा तोक्ि अिरुोध गरेमा त्प्यस्तो व्यजि वा संस्र्ाको िाम मेलनमलापकताथको 
सूचीमा समावेश गिे प्रहक्रया पूरा गरेपनछ मात्र मेलनमलापकताथको रूपमा तोक्ि ुपिेछ ।   

5४. मेलनमलापकताथ पररवतथि: (१) एक पटक मेलनमलापकताथ तोकेपनछ देिायका अवस्र्ामा बािेक अको 
मेलनमलापकताथको छिौट गिथ वा तोक्ि पाइिे छैि:– 

(क) मेलनमलापकताथको मतृ्प्य ुिएमा, वा 
(ख) तोहकएको मेलनमलापकताथलाई सभबजन्धत पििरूले आपसी सिमनतको आधारमा 

पररवतथि गिथ चािेमा, वा 
(ग) कुिै पिले मेलनमलापकताथ प्रनत अहवश्वास व्यि गरी अदालतमा निवेदि ददएमा, वा  
(घ) मेलनमलापकताथले मदु्दाको हवषयवस्त ुउपर नििको स्वार्थ रिेको िािकारी गराएमा, 

वा  
(ङ) मेलनमलापकताथले मेलनमलापको कायथ गराउिे नसलनसलामा मेलनमलापसभबन्धी 

आधारितू कुरािरू हवपरीत आचरण वा कायथ गरेको देजखएमा, वा  
(च) तोकेको मेलनमलापकताथले अन्य कुिै कारणले मेलनमलापकताथको रूपमा काम गिथ 

िसक्िे िएमा । 

(२) उपनियम (१) बमोजिम पररवनतथत मेलनमलापकताथले सामान्यतयाः पहिले तोहकएको 
समयनितै्र आफ्िो कायथ सभपन् ि गिुथ पिेछ । तर पहिले तोहकएको समयावनध र्ोरै मात्र बाँकद रिेको र 

र्प समय प्रदाि गिुथ पिे पयाथप्त र मिानसव कारण िएमा र्प एक महििासभमको समय प्रदाि गिथ 
सहकिेछ । 

5५. मेलनमलापकताथसमि पठाउि े कायथहवनध: (१) कुिै मदु्दा मेलनमलापका लानग मेलनमलापकताथसमि 

पठाउिे आदेश िएमा देिायका कुरािरू सहित मदु्दाका पििरूलाई मेलनमलापकताथसमि उपजस्र्त ििु 

नमनत तोकद सोिी व्यिोरा मेलनमलापकताथसमि लेखी पठाउि ुपिेछ:– 

(क) मदु्दाको सारसङ्खिेप वा मु् य मु् य कागिातको प्रनतनलहप, 

(ख) मदु्दाका पि वा वारेस िए निििरू समेतको िाम, र्र, वति र उपलब्ध िएसभम 

टेनलफोि िं., ईमेल ठेगािा, तर्ा फ्याक्स िभबर,  

(ग) मेलनमलापसभबन्धी कायथ गिे स्र्ाि । 

(२) मेलनमलापकताथले मदु्दासभबन्धी कुिै खास कागिपत्रको प्रनतनलहप माग गरेमा अदालतले 

त्प्यस्ता कागिपत्रको प्रनतनलहप उपलब्ध गराउि ुपिेछ । 
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(३) उपनियम (१) बमोजिम मेलनमलापका लानग पठाउँदा सो कायथका लानग प्रदाि िएको 
समयावनधसमेत हवचार गरी अदालतमा दायर रिेको सक्कल नमनसलमा पििरूलाई ताररख तोकद मदु्दाको 
दायरी लगत कायमै रा् ि ुपिेछ ।  

तर मेलनमलापकताथले अदालतले तोकेको ताररख अगावै पििरूलाई अदालतमा हफताथ पठाएमा 
बाटाका भयादबािेक सात ददिनित्र पििरू अदालतमा िाजिर ििु िाि ुपिेछ । 

5६. मेलनमलापकताथले पालि गिुथ पिे कुरािरू: (१) मेलनमलापकताथले मेलनमलापकताथिरुको लानग िारी  
िएको आचारसंहिता र निदेजशकाको पालि गदै प्रचनलत कािूिबमोजिम मेलनमलाप प्रहक्रया सञ्चालि 

गिुथ पिेछ ।  

(२) मेलनमलापकताथलाई अदालतबाट निधाथररत समयनित्र मेलनमलाप कायथ सभपन् ि ििु िसक्ि े

लागेमा सोिी व्यिोराको िािकारी अदालतलाई गराउि ुपिेछ । 

5७. मेलनमलापको  कायथहवनध: (१) मेलनमलाप सभबन्धी छलफल र अन्य आवश्यक कायथ अदालतले तोकेको 
स्र्ािमा वा मदु्दाका पििरूको सिमनत नलई मेलनमलापकताथले तोकेको कुिै उपयिु स्र्ािमा गिथ 
सहकिेछ । मेलनमलापकताथले स्र्ाि तोकेको अवस्र्ामा सो स्र्ािको िािकारी पििरूलाई नलजखत 
रूपमा ददि ुपिेछ । 

(२) यस नियमावलीबमोजिम मेलनमलापका लानग अदालतले आदेश गरी पठाएमा तोहकएको 
नमनत र समयमा मेलनमलापकताथसमि उपजस्र्त ििु ुतर्ा मेलनमलापसभबन्धी छलफलमा सििागी ििु ु

मदु्दाका पििरूको कतथव्य ििुेछ । तोहकएको नमनत र समयमा उपजस्र्त ििु िआएमा वा छलफलमा 
सििागी ििएमा मेलनमलापकताथले सोको िािकारी अदालतलाई गराउिेछ र यस्तोमा अदालतले 

आवश्यक कारबािी गिथ सक्िेछ । 

(३) मेलनमलाप प्रहक्रया सञ्चालि गदाथ मदु्दाका पििरू, निििरूको कािूि व्यवसायी, मदु्दाका 
पििरूले रोिेको एक एक ििा व्यजि, आवश्यकता अिसुार हववाददत हवषयसभबन्धी हवशेषज्ञ तर्ा 
अन्य िद्रिलादमीसमेत सँग आवश्कतािसुार छुट्टाछुटै्ट वा सामूहिकरूपमा छलफल गरी पििरूको 
आपसी सिमनतबाट दवैु पिलाई मान्य ििुे निष्कषथमा पगु्ि मेलनमलापकताथले सििकताथको रूपमा कायथ 
गिुथ  पिेछ । 

(४) यस नियमावलीको अधीिमा रिी पििरूको सिमनतमा मेलनमलापकताथले मेलनमलापको 
कायथहवनध आफैँ  तय गिथ सक्िेछ । 

(५) मेलनमलापकताथले पििरूको सिमनतमा पििरूसँग छुट्टाछुटै्ट एकान्तवाताथसमेत गिथ 
सक्िेछ ।  
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(६) मेलनमलापकताथले पििरूको सिमनतमा टेनलफोि, निनडयो कन्रेन्स वा सञ्चारका अन्य 

उपयिु माध्यमबाट पनि मेलनमलाप प्रहक्रया सञ्चालि गिथ सक्िेछ । 

(७) मेलनमलापकताथ समि िाजिर ििुे ददि तोहकएकोमा सो ददि िाजिर ििए पनि ताररख 

गजु्रकेो ििी र्माउि पिे छैि । अदालतले मेलनमलापकताथसमि उपजस्र्त ििु िािे ििी तोकेको 
ददिमा वा मेलनमलापकताथले छलफलको लानग तोकेको ददिमा एक पिमात्र उपजस्र्त िएमा वा दवैु 

पि उपजस्र्त ििएमा निििरू उपजस्र्त ििु े नमनत ििुाि िएको सात ददि पनछ मेलनमलापकताथले 

मेलनमलाप प्रहक्रया सञ्चालि ििु िसकेको ििी अदालतमा प्रनतवेदि पठाउि ुपिेछ । तर सो सात 

ददिनित्र दवैु पि उपजस्र्त िएमा मेलनमलापकताथले मेलनमलापको प्रहक्रया अगाडी बढाउि ुपिेछ ।   

5८. नलखत तयारी र नमलापत्र: (१) मेलनमलापका लानग छलफल गदाथ मदु्दाका पििरूका बीच मेलनमलाप िई 

नमलापत्र गिथ मन्िरु िएमा मेलनमलापकताथले यर्ाशीघ्र सोिी व्यिोराको नमलापत्रको दरखास्त र 

नमलापत्रको कागि तयार गरी वा गिथ लगाई अदालतमा पेस गिुथ पिेछ । अदालतले सो 
दरखास्तअिसुार कािूिबमोजिम नमलापत्र गराउि ु पिेछ ।  

(२) नमलापत्रको दरखास्त तयार गिे प्रयोििका लानग पििरूले अिरुोध गरेमा अदालतले 

वैतनिक कािूि व्यवसायीबाट नमलापत्रको दरखास्त लेखाइ ददि सक्िेछ ।  

5९. मेलनमलाप ििु िसकेमा अपिाउि ेकायथहवनध: (१) मेलनमलापका लानग छलफल गदाथ मदु्दाका पििरू 

नमलापत्र गिथ मन्िरु ििएमा मन्िरु ििएको नमनतले सात ददिनित्र मेलनमलापकताथले मेलनमलाप ििु 

िसकेको िन् िे प्रनतवेदि सभबजन्धत अदालतमा पेस गिुथ पिेछ । यस्तो प्रनतवेदि प्राप्त ििु आएमा 
कािूिबमोजिम मदु्दाको कारबािी र हकिारा गिुथ पिेछ ।  

(२) मेलनमलापका लानग अदालतबाट तोहकएको अवनध ििुाि िएको सात ददिसभममा पनि 

उपनियम (१) बमोजिम प्रनतवेदि पेस ििु िआएमा अदालतले कािूिबमोजिम मदु्दाको कारबािी अगानड 

बढाउिेछ । 

(३) मेलनमलाप प्रहक्रया टुङ्गो लागेको नमनतले बाटाको भयादबािेक सात ददिनित्र अदालतमा 
उपजस्र्त ििु ुमदु्दाका पििरूको कतथव्य ििुेछ ।  

६०. तथयाङ्क रा् िःे मेलनमलाप प्रहक्रयाबाट समाधाि िएका मदु्दासभबन्धी तथयाङ्क अदालतले मानसक तर्ा 
वाहषथक प्रनतवेदिमा छुटै्ट समावेश गिुथ पिेछ ।  

तर त्प्यस्तो अनिलेखमा मदु्दाको तथय उल्लेख गररि ेछैि । 
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पररच्छेद –8 

मदु्दाको सिुवुाई र फैसला 

६१. बिसको हवषय, बिसको क्रम र इिलासको मयाथदा: (१) इिलासले बिसपूवथ छलफल ििु े
मु् य बुदँािरु निधाथरण गिेछ । 

(२) बिस गदाथ सरुूमा निवेदक, वादी वा पिुरावेदकका तफथ बाट उपजस्र्त कािूि 
व्यवसायीले र त्प्यसपनछ प्रत्प्यर्ीको कािूि व्यवसायीले बिस गिेछ ।  

(३) कुिै मदु्दामा अदालतको सियोगी (एनमकस क्यरुी) समेत रिेछ िि ेनििले बादी 
प्रनतवादीको तफथ बाट नियिु कािूि व्यवसायीको बिस समाप्त िएपनछ बिस गिेछ ।    

(४) कुिै मदु्दामा दवैु पिको तफथ बाट निवेदि वा पिुरावेदि परेको रिेछ ििे कुि 
पिका कािूि व्यवसायीले पहिला बिस गिे िन् िे कुरा इिलासले निधाथरण गिेछ।   

(५) कुिै मदु्दामा एकिन्दा बढी कािूि व्यवसायी िएमा सो मध्ये वररष्ठ कािूि 
व्यवसायीले प्रमखु कािूि व्यवसायीको रूपमा बिस गिेछ र नििपनछ अन्य कािूि व्यवसायीले 
क्रमशः र्प तथयगत वा कािूिी प्रश्नमा बिस गिेछि ्।  

तर इिलासको अिमुनतले प्रमखु कािूि व्यवसायीको सिमनतमा प्रार्नमकताक्रममा पनछ 
िएको कािूि व्यवसायीले बिस गिथ सक्िेछ।  

(६) कािूि व्यवसायीले बिस गदाथ मदु्दामा निणथय गिुथ पिे प्रश्नमा केजन्द्रत रिी बिस 
गिुथ पिेछ ।  

(७) एकिन्दा बढी कािूि व्यवसायी िएको मदु्दामा बिसको समय लगायत समग्र बिस 
व्यवस्र्ापि गिे जिभमेवारी प्रमखु कािूि व्यवसायीको ििुेछ।  

(८) कािूि व्यवसायी इिलासमा प्रवेश गदाथ, इिलास किमा रिँदा, बिस पैरवी गदाथ 
वा इिलास किबाट बाहिर निस्कँदा इिलासको मयाथदा कायम गिुथ पिेछ। 

६२. बिसको समयः (१) मदु्दाको प्रत्प्येक पि वा नििको तफथ बाट नियिु कािूि व्यवसायीले 
इिलासले निधाथरण गरेको समयनित्र आफ्िो ििाई वा बिस समाप्त गिुथ पिेछ।   

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समय अपगु ििुे िई अनतररि समय आवश्यक पिे 
िएमा सोको उजचत र पयाथप्त कारण सहित आवश्यक पिे अनतररि समय माग गरी सभबजन्धत 
पि वा कािूि व्यवसायीले बिस सरुू ििुिुन्दा अजघ इिलास समि अिरुोध गिथ सक्िेछ ।  

(३) उपनियम (१) बमोजिमको बेिोरा मिानसब देजखएमा इिलासले पिलाई आफ्िो 
ििाई राख्न वा कािूि व्यवसायीलाई बिस गिथको लानग र्प समय प्रदाि गिथ सक्िेछ ।  
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६३. बिस िोटः (१) इिलासले सिुवुाईको लानग पेशी तोहकएको मदु्दामा मदु्दाका पि वा नििको 
कािूि व्यवसायीलाई पेशीको ददि अगावै वा निजित समय तोकद बिसिोट पेस गिथ आदेश 
ददि सक्िेछ।  

(२) उपनियम (१) मा ििुसकैु कुरा लेजखएको िए तापनि मदु्दाको पि वा नििको 
कािूि व्यवसायी आफैं ले बिसिोट पेस गिथ चािेमा मदु्दाको सिुवुाई ििु ुिन्दा अगावै बिसिोट 
पेस गिथ सक्िेछ।  

(३) इिलासले अन्यर्ा आदेश ददएमा बािेक सामान्यतया: बिस सभपन् ि िइसके पनछ 
बिसिोट नलइिे छैि।  

(४) यस नियम बमोजिम बिसिोट पेस गदाथ निणथय गिुथ पिे प्रश्न स्पष्ट खलुाई सो प्रश्नमा 
सीनमत रिी बिसिोट पेस गिुथ पिेछ।   

 6४. बिस अनिलेख गिथ सक्िःे (१) इिलासले आवश्यक ठािेमा कािूि व्यवसायीको बिस रेकडथ 
गरी अनिलेख गिथ सक्िेछ।   

(२) उपनियम (१) बमोजिम रेकडथ गररएको बिसलाई इिलास अनधकृतले आवश्यकता 
अिसुार नलहपबद्ध गरी नमनसल सामेल राख्नछे ।        

 6५. मदु्दा िेिथ िरोहकि:े (१) दैनिक मदु्दा पेशी सूचीमा चढेको कुिै मदु्दा कुिै कारणले सूचीबाट िटाइिे छैि र 

इिलासबाट खोिेका बखत पि, वाररस वा कािूि व्यवसायी िाजिर ििए पनि मदु्दा स्र्नगत ििु ेछैि र 
ठिरे बमोजिम फैसला  ििुछे । 

(२) उपनियम (१) मा ििुसकैु कुरा लेजखएको िए तापनि मदु्दाको सिुवुाई प्रारभि ििुिुन्दा 
पहिले आफ्िो काबिुन्दा बाहिरको पररजस्र्नतले गदाथ अदालतमा उपजस्र्त ििु िसक्ि े कुराको 
अदालतलाई हवश्वास ििुे कुिै मिानसब कारण देजखई मदु्दाको पि वा कािूि व्यवसायीले निवेदिपत्र 

ददएमा अदालतले बढीमा दईु पटकसभम मदु्दाको सिुवुाई स्र्नगत गिथ सक्िेछ । 

(३) उपनियम (२) मा ििुसकैु कुरा लेजखएको िए तापनि इिलासबाट प्रार्नमकता ददई िेिे 

आदेश िएका मदु्दा, कसूर ठिर िै सिाय निधाथरण पेशीमा चढेको मदु्दा, एकै पिको एकिन्दा बढी 
कािूि व्यवसायी रिेको मदु्दा, िेदाथ िेदैको मदु्दा, अन्तररम आदेश िारी िएको मदु्दा, दईु पटक पेशी 
स्र्नगत िइसकेको मदु्दा सभबजन्धत मागथसमूिको लानग तोहकएको फैसला गिुथपिे समयावनध 

                                                 
 पहिलो संशोधिद्वारा र्प।  
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िाघ्ि सक्िे अवस्र्ाको मदु्दा र प्रचनलत कािूिबमोजिम मदु्दा फैसला गिुथ पिे समयावनध िाघेका मदु्दाको 
सिुवुाई स्र्नगत ििु सक्िे छैि । 

(४) उपनियम (२) मा ििुसकैु कुरा लेजखएको िए तापनि काबूिन्दा बाहिरको पररजस्र्नत परी 
मदु्दा स्र्नगत गररपाउँ िन् ि ेनिवेदिपत्र मदु्दा पेस िएका ददिको इिलास बस्ििुन्दा अगानड िै दताथ गरी 
नमनसल सामेल राजखएको ििु ुपिेछ । 

(५) आफ्िो पिमा अन्तररम आदेश िारी िएको मदु्दाको पि वा नििको कािूि 
व्यवसायीले मदु्दाको सिुवुाईको लानग तोहकएको पेशी स्र्नगत गराउि निवेदि ददएमा इिलासले 
अन्तररम आदेश निष्कृय गरी पेशी स्र्नगत गिथ सक्िेछ। 

तर पिको प्रनतनिनधत्प्व गिे कािूि व्यवसायीको अस्वस्थयताका कारणले अस्पतालमा 
ििाथ िएको वा बिस गिथ उपजस्र्त ििु िसक्िे हवशेष पाररवाररक पररजस्र्नत परेको िरपदो 
आधार देखाई पेशी स्र्नगत गिथ माग गरेको अवस्र्ामा अन्तररम आदेश निष्कृय ििुे छैि । 

6६. प्रारजभिक सिुवुाईको अवस्र्ामा  मदु्दा  हकिारा  ििु  सक्ि:े  पहिलो पटक इिलासमा पेस िएको 
मदु्दामा िदभयाद, िकदैया, अदालतको अनधकारिेत्र िएको िदेजखएमा वा र्प प्रमाण बझुी रिि ुपिे 
अवस्र्ा िदेजखएमा  सोिी ददि त्प्यस्तो मदु्दा हकिारा गिथ सहकिेछ । 

6७. फैसला  र अजन्तम आदेश: (१) मदु्दाको सिुवुाई गदाथ सभबजन्धत पिको ििाई र कािूि व्यवसायीिरूको 
बिस समाप्त  िएपनछ इिलासबाट सोिी ददि निणथय सिुाउि ुपिेछ । 

तर इिलास समि पेस िई छलफल िएको कुिै मदु्दामा मदु्दाको िहटलता समेतको कारणले 

उसै ददि निणथय सिुाउि िसहकि ेअवस्र्ा परेमा नलजखतरूपमै फैसला सिुाउिका लानग इिलासले पन्र 

ददिसभमको ताररख तोक्ि सक्िेछ। 

 (२) उपनियम (१) बमोजिम निणथय गदाथ राय हकताबमा निणथयको छोटकरी हववरण लेखी 
न्यायाधीशले दस्तखत गरी उपजस्र्त पिलाई सिुाई राय हकताबमा सिी समेत गराई रा् ि ुपिेछ ।  

 (३) उपनियम (१) बमोजिम फैसला र अजन्तम आदेश िएको सामान्यतया सात ददिनित्र 
अिसूुची-५ को ढाँचामा तयार गरी नमनसल संलग्ि गराउि ुपिेछ । 

 (४) उपनियम (३) बमोजिम तयार गररिे फैसलामा निभि कुरािरु उल्लेख गिुथ पिेछ:- 
(क) पि हवपिको दाबी तर्ा जिहकर, निणथय गिुथ पिे हवषय, दवैु पिका प्रमाणका कुरािरू, 

कािूिी प्रश्न  

(ख) सािी वा सिथनमिको बकपत्रको सारांश, 

(ग) दवैु पिले तथय र कािूि सभबन्धमा उठाएका प्रश्निरू,  
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(घ) कािूि व्यवसायीको बिसको मु् य मु् य बुदँािरू, 

(ङ) हफराद पत्र वा प्रनतउत्तर पत्र वा निवेदिमा वा कािूि व्यवसायीको बिसको क्रममा 
उल्लेजखत िजिर वा कािूिी नसद्धान्त प्रस्ततु मदु्दामा लागू ििु ेवा िििु ेके िो त्प्यसको 

स्पष्ट हवश् लेण,  

(च) कारणसहितको निणथय र त्प्यसको आधार तर्ा ततस्भबन्धी कािूििरू,  
(छ) अन्य आवश्यक कुरािरु। 

6८. अज्तयारवाला समि फैसला वा आदेश पठाउि:े आफू समि पेस िएको मदु्दामा नमनसलबाट कुिै 

रािसेवकले देिायको कुिै काम कुरा गरेको देजखएमा न्यायाधीशले आवश्यक सभझे सो कुरा फैसला वा 
अजन्तम आदेशमा उल्लेख गरी नििलाई सचेत गराउि वा सो फैसला वा आदेशको प्रनतनलहप सभबजन्धत 

अज्तयारवाला  समि पठाउि आदेश ददि सक्िेछ:– 

(क) कुिै गैर कािूिी काम गरेको, वा 
(ख) कािूिबमोजिम पालि गिुथ पिे कतथव्य िािी िािी पालि िगरेको वा त्प्यस सभबन्धमा 

बद्नियत वा गभिीर लापरबािी गरेको, वा 
(ग) आफ्िो पद अिरुूपको आचरण िगरेको, वा 
(घ) अदालतको आदेशलाई छल्ि ेवा कुिै हकनसमबाट प्रिाविीि बिाउिे बद्नियतले झटुो 

िवाफ ददएको वा समयमा स्पष्ट िवाफ िददई आलटाल गरेको । 

6९. फैसलामा ििाउि:े न्यायाधीशले बोलेर लेखाएको फैसला वा आदेशको अन्त्प्यमा न्यायाधीशले बोलेर 

लेखाएबमोजिम लेजखएको ििी फैसला तयार गिे कमथचारीको दिाथ र िाम लेखी सिी गराई न्यायाधीशले 

दस्तखत गरी नमनसल सामेल गिथ लगाउि ुपिेछ । 

७०. फैसलामा िेरफेर गिथ िििु:े फैसला वा आदेशमा न्यायाधीशको दस्तखत िइसकेपनछ कसैले पनि सो 
फैसला वा आदेशको अङ्क वा अिरमा कुिै कुराको िेरफेर वा र्पघट गिुथ िुँदैि । 

७१. फैसला वा अजन्तम आदेशको सामान्य त्रहुट सच्याउि:े (१) सरोकारवाला पि वा नििको वाररसले 

फैसला वा अजन्तम आदेशको लेखाईमा वा टाइपमा कुिै िलू ििु गएको रिेछ ििे त्प्यस कुराको जिहकर 

नलई निवेदिपत्र ददि सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) मा ििुसकैु कुरा लेजखएको िए तापनि फैसला वा आदेशमा त्रहुट 
िएको कुरा अदालत स्वयंको िािकारीमा आएमा सभबजन्धत कमथचारीले सोिी व्यिोराको 
प्रनतवेदि ददि सक्िेछ।  
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(३)  उपनियम (१) वा (२) बमोजिम परेको निवेदिपत्र  से्रस्तेदारले त्प्यस्तो फैसला वा आदेश 

गिे न्यायाधीश समि  पेस गिुथ पिेछ ।  

(४) उपनियम (३) बमोजिमको न्यायाधीश अिपुजस्र्त िएमा अदालतमा उपजस्र्त रिेका अन्य 

न्यायाधीश समि पत्र पेस गररिेछ । 

 (५)  यस नियम बमोजिम पेश िएको निवेदिबाट िलूसधुार ििु ुपिे देजखएमा न्यायाधीशले 

छुटै्ट पचाथ खडा गरी सच्याउिे आदेश गिेछ । 

(६)  उपनियम (५) बमोजिम खडा गरेको पचाथ फैसला  वा आदेशको अनिन्न अङ्ग मानििेछ। 

७२. फैसला िएपनछ नमनसल बझुाउि:े फैसला तयार िएपनछ न्यायाधीशको दस्तखत गराई इिलास 

सिायकले फैसला अपलोड गरी फाँटवालालाई नमनसल हफताथ बझुाउि ुपिेछ । 

 

पररच्छेद – 9 

 िक् कल र नमनसल निरीिण सभबन्धी व्यवस्र्ा 
 ७३. िक् कल नलि वा फोटो जखच्िको निनमत्त निवेदि ददिःे (१) अदालतमा रिेको नमनसल संलग्ि 

कुिै नलखतको िक् कल नलि वा फोटो जखच्ि चाििे सरोकारवाला व्यजिले सो नलखतको 
हववरण र नमनत  उल्लेख गरी लाग्िे दस्तरु सहित अिसूुची -६ बमोजिमको ढाँचामा निवेदि 
ददि ुपिेछ ।  

(२) कुिै व्यजिले छुट्टाछुटै्ट नमनसल संलग्ि रिेको नलखतको िक् कल नलि ु परेमा 
छुट्टाछुटै्ट निवेदि ददि ुपिेछ।  

7४. िक् कल नलँदा वा फोटो जखच्ि लाग्ि ेदस्तरुः (१) अदालतमा  िएको मदु्दा सभबन्धी कागिको 
िक् कल  नलँदा वा फोटो जखच्ि देिाय बमोजिमको  दस्तरु लाग्िेछ:- 

(क) अदालतबाट सारी ददइिे िक् कलको सक्कल ए फोरसाइिको प्रत्प्येक पषृ्ठको दश 

रूपैयाँ, 
(ख) आफ्िै तफथ बाट सारी लाि ददइिे िक् कलको सक्कल ए फोर साइिको प्रत्प्येक पषृ्ठको 

पाँच रूपैयाँ, 
(ग) हटपोट हकताबको िक् कलको बीस रूपैयाँ, 
(घ)  नमनसलमा रिेको कुिै नलखत वा कागिातको फोटो जखचेको प्रनत फोटो बीस    

रूपैयाँ । 
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 (२) उपनियम (१)  बमोजिम लाग्िे दस्तरु दाजखला गरेपनछ मात्र िक् कल ददि ु     
पिेछ ।  

7५. दस्तरु ििाउि:े  िक् कल सारेपनछ निवेदिपत्रको निधाथररत ठाउँमा र िक् कलको जशरमा यो नमनतमा यनत 

रूपैयाँ िक् कल दस्तरु दाजखल िएको छ िन् िे ििाई सभबजन्धत कमथचारीले सिी गिुथ पिेछ । 

7६. िक् कल प्रमाजणत गरी ददि:े िक् कलको निनमत्त निवेदकले चाहिि ेदस्तरु चिुा दाजखल गरेको  ददि 

तिनसल शाखा अन्तगथतको िए तिनसलदारले र सोबािेक अन्यमा से्रस्तेदारले सक्कल वा िक् कल 
बमोजिमको िक् कल दरुूस्त छ िन् ि ेलेखी सिी गरी अदालतको छाप लगाएर निवेदिपत्रको निधाथररत 

ठाउँमा  निवेदकको सिी गराई िक् कल ददि ुपिेछ।       
7७. निरीिणको लानग निवेदि ददि:े अदालतमा िएको कुिै नमनसल वा कागिातको निरीिण गिथ चाििेले 

ददिको साढे दश बिेदेजख साढे तीि बिेसभममा अिसूुची -७ बमोजिमको ढाँचामा देिायका कुरािरू 

खलुाई चाहििे दस्तरु सार् राखी छुट्टाछुटै्ट नमनसल वा कागिपत्रको निरीिणको लानग छुट्टाछुटै्ट निवेदि 

ददि ुपिेछ:– 

(क) ििु मदु्दाको नमनसल वा कागिपत्रको निरीिण गिथ चािेको िो सो मदु्दाको नमनसल, 

िभबर र साल, 

(ख) निरीिण गिथ चािेको नमनसल वा कागिपत्रको हववरण, 

(ग) निवेदक मदु्दामा पि वा वाररस ििए निरीिण गिथ चािेको कारण, 

(घ) निरीिण गिे व्यजिको िाम, र्र र वति, 

(ङ) निरीिणको हकनसम (तत्प्काल वा साधारण) ।  
7८. निरीिण दस्तरु: अदालतमा रिेको नमनसलिरू वा अरू हकनसमले अन्य अड्डा अदालतबाट आएको 

नमनसलिरू निरीिण गिथ चािेमा देिायबमोजिमको दस्तरु लाग्िेछ:– 

(क) पि हवपि वा नििको वाररसले ददएको निवेदिपत्रमा पाँच रूपैयाँ, 
(ख) मदु्दामा सरोकारवाला पि हवपिबािेक अरूले ददएको निवेदिपत्रमा दश रूपैयाँ, 
(ग) पि हवपि वा निििरूको वाररसले तत्प्काल निरीिणको लानग निवेदिपत्र ददएमा दश 

रूपैयाँ,  
(घ) मदु्दाको सरोकारवाला पिबािेक अरूले तत्प्काल निरीिणको लानग निवेदिपत्र 

ददएकोमा बीस रूपैयाँ । 

7९. निरीिणको दताथ  हकताब: अनिलेख संरिकले अिसूुची-८ बमोजिमको  ढाँचामा निरीिण दताथ हकताब 

रा् ि ुपिेछ । 
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८०. निरीिण गिथ ददि:े निरीिण गिथ अिमुनत पाएको व्यजिले आदेश िएका नमनतले सात ददिनित्र आफूले 

निरीिण गिथ चािेको ददिको सूचिा तत्प्काल निरीिणको आदेश रिेछ ििे सोिी ददिको एक बिेसभम र 

साधारण निरीिणको आदेश रिेछ िि ेचौबीस घण्टा अगावै आदेशको हकिारामा लेखी सपुररवेिक वा 
अनिलेख संरिकलाई ददि ुपिेछ र नििले उजल्लजखत ददिको एघार बिेदेजख तीि बिेनित्र अनिलेख 

किमा आफ्िो रोिबरमा निरीिण गिथ ददिेछ । 

8१. निरीिण गिे कागिात मगाउि:े यस नियम  अन्तगथत ददएको सूचिा पाउिासार् अनिलेख संरिकले 

निवेदिपत्रमा लेजखएको नमनसल वा कागिपत्र सभबजन्धत फाँटवालासँग मागी पठाउि ुपिेछ । त्प्यस्तो 
मागी पठाएकोमा सभबजन्धत फाँटवालाले तत्प्काल निरीिणको आदेश रिेछ ििे तरुून्त र साधारण 

निरीिणको आदेश रिेछ िि ेििु ददिलाई मागी पठाएको छ,  त्प्यस ददिको एघार बिेसभम सपुरीवेिक 

वा अनिलेख संरिकले पाउिे गरी पठाई ददि ुपिेछ । 

८2. निरीिण गदाथ निषधे गररएका काम: (१) नमनसल वा कागिपत्रको निरीिण गिथ कुिै पनि व्यजिले 

निरीिण कोठामा कलम, मसी ल्याउि र नमनसल वा कागिपत्रको निरीिण गदाथ कुिै प्रकारको दाग वा 
जचह्न लगाउि, च्यात्न, फािथ वा अरू कुिै हकनसमबाट िोक्सािी  पािथ िुँदैि । 

(२) निरीिण गिे व्यजिले निरीिण गदाथ चाहिि ेकुरासभम नससाकलमले हट्ि िनु्छ 
तर िक्कलै उतािथ वा उल्र्ा गिथ िुँदैि। 

(३) पयाथप्त कारण िएमा बािेक मदु्दा सिुवुाई ििु े ददि इिलासमा लगेको वा लग्ि े
नमनसल वा कागिपत्र निरीिण गिथ ददइिे छैि। 

८3. कागि हफताथ गिे: ििु फाँटबाट नमनसल वा कागिपत्र ल्याइएका ििु ्ती नमनसल कागिपत्र सोिी फाँटमा 
अनिलेख संरिकले सोिी ददि हफताथ ददि ुपिेछ ।  

84. िक् कल निरीिण र िािकारीको दस्तरु िलाग्ि:े  यस पररच्छेदमा अन्यत्र ििुसकैु कुरा लेजखएको िए 

तापनि असमर्थ पिको वैतनिक कािूि व्यवसायीले , सरकारी कायाथलय वा सरकारी कामको लानग 

सरकारी वहकलले हटपोट हकताब वा अरू कुिै कागिपत्रको िक् कल सादाथ वा निरीिण गदाथ वा कुिै 

नमनसल सभबजन्धत िािकारी नलँदा कुिै दस्तरु लाग्िे छैि । 

  

पररच्छेद –१0  

फैसलाको कायाथन्वयिसभबन्धी व्यवस्र्ा 

85. तिनसल शाखाको जिभमेवारी: (१) फैसला कायाथन्वयि गिुथ पिे सभबन्धी सभपूणथ काम कारबािी  

तिनसलदारको जिभमेवारीमा तिनसल शाखाबाट ििुेछ । 
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(२) अदालतको फैसलाले लागेको दण्ड िररबािा, सरकारी हवगो र कैदको लगत मूल 
लगत हकताबमा राखी असलु तिनसल गिे, लगत कट्टा गराउिे, फैसलाबमोजिम नबगो िराउिे, 
बण्डा छुट्याउिे लगायतका फैसला कायाथन्वयि गिुथ पिे काम तिनसल शाखाले गिेछ । 

(३) फैसला बमोजिम िररबािा लागेको व्यजिले िररबािाको रकम बझुाउि ल्याए बझुी 
सदर स्यािा गरी िररबािाको लगत कट्टा गररददि ुपिेछ ।िररबािा नतिथ िसक्ि ेव्यजिको 
िकमा िररबािा तर्ा सोबापत ठेहकएको कैद भयादको लगतसहित नििलाई कारागार 
कायाथलयमा पठाई ददि ुपिेछ । यसरी लगत पठाएकोमा कारागार कायाथलयबाट आफ्िो लगत 
पजुस्तकामा सोको लगत कसी असूल िएको िािकारी प्राप्त िएपनछ सोिी आधारमा अदालतले 
मूल लगत पजुस्तकाबाट िररबािा तर्ा िररबािाबापत ठेहकएको कैदको लगत कट्टा गररददि ु
पिेछ ।  
स्पष्टीकरण: यस नियमको प्रयोििको लानग “लगत कनसएको” िन् िाले लगत िभबरसहितको 
हववरण सभझि ुपछथ ।  

(४) फैसला बमोजिम िररबािा लागेकोमा सो िररबािाबापत कैद ठेक्ि ुपदाथ िररबािाको 
अङ्क र िररबािाबापत ििु े कैद भयादसमेत हकटाि गरी मूल लगत हकताबमा लगत कस्ि ु  
पिेछ ।   

(५) कैद र िरीबािा लागेको व्यजिले मलुकुद फौिदारी कायथहवनध (संहिता) ऐि, 
२०७४ को दफा १३७ िभबरको धरौट वा िमाित ददइ मानर्ल्लो अदालतमा पिुरावेदि 
गरेको िािकारी लगत रिेको अदालतमा प्राप्त िएमा सोबमोजिम लगत हकताबमा ििाउि ु 
पिेछ । 

(६) अदालतको फैसलाले लागेको दण्ड, िररबािा, कैदको लगत असलु तिनसल अन्य 
अदालतबाट गराउि ुपिे िए त्प्यस्तो लगत सभबजन्धत अदालतको तिनसल शाखामा पठाउि ु
पिेछ । यसरी लगत प्राप्त िएपनछ आफ्िो अदालतमा लगत कसी लगत पठाउि ेअदालतमा 
सोको ििाउ पठाउि ुपिेछ । त्प्यस्तो िािकारी प्राप्त िएपनछ मात्र लगत पठाउि ेअदालतले 
लगत कट्टा गिुथ पिेछ। 

(७) लगत निडाउि ेर असलु तिनसल डोर खटाउिे प्रयोििको लानग दण्ड, िररबािा 
र कैदको लगत, फछ्यौट बाँकदको हववरण गाउँपानलका वा िगरपानलकाको वडा अिसुारको 
हिसाबले तयार गिुथ पिेछ ।  
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(८) लगत फछ्यौट र बाँकदको मास्केवारी फैसला कायाथन्वयि निदेशिालय, पिुरावेदि 
सनेु्न अदालतमा र सवोच्च अदालतमा पठाउि ुपिेछ । 

(९) असलु तिनसल गिुथ पिे बाँकदवाला कुिै कामले अदालतमा आएमा पक्राउ गरी 
तत्प्काल असलु गिुथ पिेछ । त्प्यस्तो बाँकदवाला व्यजिलाई अदालतको कमथचारीले ििाँसकैु 
फेला पारे पनि पक्राउ गरी असलु गिथ सक्िेछ । 

86. असलु तिनसलको लानग डोर खटाउि:े (१)  फैसला बमोजिम  दण्ड, िररबािा, कैद वा सरकारी 
असलुउपर गिुथ पिे व्यजि रिे बसेको ठाउँमा प्रत्प्येक वषथ कभतीमा दईु पटक असलु तिनसल कायथका 
लानग डोर खटाउि ुपिेछ र त्प्यसरी खहटएका डोरले असलु गिथ िसकेका बाँकदवालालाई पक्रद ल्याउि ु

पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोजिम डोर खटाउँदा आवश्यक परेमा स्र्ािीय ति र प्रिरीको 
समेत सियोग नलि सहकिेछ ।  

(३) उपनियम (१) बमोजिम फैसलाबमोजिम दण्ड, िररबािा वा सरकारी नबगो 
असलुउपरको लानग खटी िािे कमथचारीले दैनिक तर्ा भ्रमण ित्ता बापत पाउिे रकम नलि 
िचािेमा असलु गरी ल्याएको रकमको पच्चीस प्रनतशत प्रोत्प्सािि ित्ता पाउिे छ ।  

(४) उपनियम (३) बमोजिम असलु गराई ल्याएको रकमको पाँच प्रनतशत रकम 
तिनसलदारले प्रोत्प्सािि स्वरूप पाउिे छ । 

(५) उपनियम (२) वा (३) बमोजिमको ित्ता वा रकम असलु िएको िररबािा वा 
सरकारी नबगोको रकमबाट ददइिेछ । 

(६) यस नियम बमोजिम सरकारी हवगो वा िररबािा सरकारी कमथचारी बािेक अन्य 
कुिै व्यजिले असूल गरी ल्याएको िएमा नििलाई उपनियम (३) बमोजिमको रकम उपलब्ध 
गराउि सहकिेछ । 

(७) यस नियम बमोजिम कैद लागेका व्यजि पक्राउ गरी ल्याउिे डोरमा खटी िाि े
कमथचारीले दैनिक तर्ा भ्रमण ित्ता नलि िचािेमा ित्ताको सट्टा एक महििा कैदको एकसय 
पचासका दरले ििु आउिे रकम परुस्कार स्वरूप पाउिेछ । 

87. दण्ड िररबािा बाकँद रिेका व्यजिलाई सेवा सहुवधामा रोक लगाउिःे (१) अदालतले दण्ड 
िररबािा असूलउपर ििु बाँकद व्यजििरुको लगत उतारको हववरण असलुउपर गिे प्रयोििको 
लानग सावथिनिक सेवाको नियमि र हवतरण गिे स्र्ािीय ति,  प्रिरी कायाथलय र अन्य सभबजन्धत 
निकायमा पठाउि सक्िेछ । 
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(२) उपनियम (१) बमोजिमको लगत उतार सावथिनिक सेवाको नियमि र हवतरण गिे 
निकायिरूले लगतमा उजल्लजखत व्यजिलाई लगत असलु ििुँदासभम त्प्यस्तो निकायबाट प्रदाि 
गररिे सेवामा रोक लगाउिसमेत लेखी पठाइिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोजिम अिरुोध िई आएमा सोबमोजिम गिुथ सभबजन्धत निकायको 
कतथव्य ििुेछ । 

88. प्रनतवेदि पेस गिुथ पिे: पिुरावेदि सनेु्न अदालतबाट निरीिण गिथ िािे न्यायाधीशले फैसला 
कायाथन्वयिका कायथ  कािूिबमोजिम  िएको  छ वा  छैि  िेरी  ििएको  िए  सो  कुरा  खलुाई 

प्रनतवेदि पेस गिुथ  पिेछ । 

89. मेलनमलापमा पठाउि सहकिःे फैसला कायाथन्वयिको लानग पिथ आएका निवेदिको हवषयमा मेलनमलाप 

प्रहक्रया अपिाउि पििरूले सिमनत ििाएमा तिनसलदारले त्प्यस्ता निवेदििरू अदालतका 
मेलनमलापकताथको सूचीमा सूचीकृत िएका व्यजि वा संस्र्ासमि मेलनमलापको लानग बढीमा पैंतालीस 

ददिको समय ददई पठाउि सक्िेछ ।  

90. नमलापत्र गराउि सक्ि:े (१) पििरूका बीच मेलनमलाप िई नमलापत्र गिथ मन्िरु िएमा 
मेलनमलापकताथले सोिी व्यिोराको नमलापत्रको दरखास्त र नमलापत्रको कागि तयार गरी वा गिथ लगाई 

तिनसलदारसमि पेस गिुथ पिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त दरखास्त बमोजिम तिनसलदारले प्रचनलत 
कािूिबमोजिम नमलापत्र गराउि ुपिेछ । नमलापत्र गराएकोमा प्रचनलत कािूिबमोजिम लाग्ि े
दस्तरु असलु गररिेछ ।  

(३) नमलापत्रको दरखास्त तयार गिे प्रयोििको लानग पििरूले अिरुोध गरेमा 
तिनसलदारले वैतनिक कािूि व्यवसायीबाट नमलापत्रको दरखास्त लेखाई ददि सक्िेछ । 

९1. असलु तिनसल सभबन्धी काममा न्यायाधीशको जिभमेवारी: (१) अदालतको फैसलाले लागेको दण्ड, 

िररबािा र कैदको लगत दरुूस्त राख्न लगाउिे र सोिी लगतबमोजिम असलु तिनसल गराउिे अजन्तम 

जिभमेवारी प्रमखु िै काम गिे न्यायाधीशको ििुेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोजिम असलु तिनसल गराई बाँकद बक्यौता फछ्यौट गरे िगरेको कुरा 
निरीिण प्रनतवेदिमा उल्लेख गररिेछ । 

९2. मदु्दामा पेश िएका मालसामाि नललाम गिे कायथहवनधः  (१) दशीको रुपमा वा अदालतमा मदु्दामा 
पेश िएका मालसामाि मालधिीलाई हफताथ ददि नमल्िे िएमा त्प्यस्तो सामाि हफताथ नलि आउि  
सात ददिे सूचिा ददि ुपिेछ । 
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(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचिा ददँदा हफताथ नलि िआएमा त्प्यस्ता मालसामाि वा 
मालधिी पत्ता िलागेका मालसामाि वा अदालतको अजन्तम फैसलाले िफत ििु े ठिरेका 
मालसामाि जिल्ला न्यायाधीशको अिमुनत नलई तिनसलदारले नललाम नबक्रद गिुथ पिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोजिम नललाम नबक्रद गिथपिे मालसामाि मेनसिरी औिार वा 
सवारी साधि िएमा त्प्यस्तो मालसामाि नललाम नबक्रद पनछ दताथ, िामसारी, िस्तान्तरण वा 
दाजखल खारेि ििु सक्िे िसक्िे हवषयमा सभबजन्धत निकायमा नललाम गिुथ पूवथ बझुी यहकि 
गिुथ पिेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोजिम बझु्दा सभबजन्धत निकायले त्प्यस्तो मालसामाि दताथ, 
िामसारी, िस्तान्तरण वा दाजखल खारेि ििु िसक्ि ेििी लेखी पठाएमा न्यायाधीशको अिमुनत 
नलई नललाम गिथ उपनियम (५) बमोजिमको सनमनतबाट त्प्यस्तो मालसामािको पत्र ू मूल्य 
(स््याप िेल्यू) कायम गरी मूल्याङ्कि गराई पिुः साहवकको रुपमा प्रयोग िगिे शतथमा नललाम 
नबक्रद गिथ सहकिेछ । 

(५) उपनियम (२) बमोजिम दशी वा अन्य मालसामाि नललाम हवक्रद गिे प्रयोििको 
लानग देिायबमोजिमको मूल्याङ्कि सनमनत रििेछ:– 

(क) सभबजन्धत अदालतको से्रस्तेदार    – अध्यि 

(ख) कोष तर्ा लेखा नियन्त्रक कायाथलयको  

अनधकृत स्तरको प्रनतनिनध     – सदस्य 

(ग) जिल्ला सरकारी वहकल कायाथलयले तोकेको  

अनधकृत स्तरको प्रनतनिनध       – सदस्य 

(घ) जिल्ला न्यायाधीशले तोकेको सभबजन्धत हवषयको हवशेषज्ञ   – सदस्य 

(ङ) सभबजन्धत अदालतको तिनसलदार                – सदस्य–सजचव  

(६) उपनियम (५) बमोजिमको सनमनतमा सभबजन्धत हवषयको ज्ञाि िएका अन्य 
व्यजिलाई पनि सनमनतले आवश्यकता अिसुार आमन्त्रण गिथ सक्िेछ । 

(७) उपनियम (५) बमोजिमको सनमनतले मूल्य कायम गदाथ देिायका कुरामा हवचार 
गिुथ पिेछः– 

(क) बिारमा प्रचनलत मूल्य,  

(ख) सभबजन्धत मदु्दामा उल्लेख िएको वा ह्रास िएको मूल्य,  

(ग) मालसामािको िालको अवस्र्ा, उपयोनगता, सेवा आय,ु ह्रास कट्टी, अवशेष मूल्य, 
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(घ) मोडल, बिेको साल र मोडल आउट डेटेडको अवस्र्ा । 

(८) िन्सार िनतरेका मालसामािको मूल्य कायम गदाथ िन्सार मिसलु तर्ा प्रचनलत 
कािूिबमोजिम करसमेत समावेश गरी सो रकममा समेत ह्रास कट्टी गिुथ पिेछ ।  

(९) उपनियम (५) बमोजिमको सनमनतबाट मूल्याङ्कि िएको मालसामाि नललाम गिथको 
लानग मालसामािको हववरण, न्यूितम ् मूल्याङ्कि रकम, नललाम ििुे स्र्ाि, समय र नमनत, 
नललाम बोल्ि ुअजघ न्यूितम मूल्यको दश प्रनतशत रकम धरौटी रा् ि ुपिे कुरा र फाराम 
दस्तरुको रकम खलुाई घटीमा पन्र ददिको समय ददई अदालत, जिल्ला प्रशासि कायाथलय, 
जिल्ला समन्वय सनमनत, मालपोत कायाथलय, जिल्ला प्रिरी कायाथलय र स्र्ािीय तिको 
कायाथलयमा समेत सूचिा टाँस गरी यर्ासभिब राहियस्तरको दैनिक पनत्रकामा सूचिा प्रकाशि 
गरी नललाम गिुथ पिेछ ।  

(१०) उपनियम (९) बमोजिम प्रकाजशत सूचिामा कसैको दरखास्त िपरी वा परेर पनि 
नललाम ििु िसकेमा घटीमा सात ददिको समय ददई पिुः एकपटक उपनियम (९) बमोजिम 
सूचिा प्रकाशि गरी नललाम गिुथ पिेछ । 

(११) यस नियमबमोजिम दईु पटकसभम नललामको कारबािी गदाथ पनि नललाम ििु 
िसकेमा अदालतको लानग प्रयोगमा आउि ेमालसामाि िए सवोच्च अदालतको अिमुनत नलई 
अदालतको िाममा दताथ गिथ र अन्य सामािको िकमा प्रमखु िै काम गिे न्यायाधीशको अिमुनत 
नलई जिल्ला प्रशासि कायाथलय, कोष तर्ा लेखा नियन्त्रक कायाथलय, सरकारी वहकल कायाथलय, 
जिल्ला प्रिरी कायाथलय र स्र्ािीय तिको प्रनतनिनधिरूको रोिबरमा तिनसलदारले मालसामाि 
वाताथद्वारा कायम ििुे मूल्यमा नसधै नबक्रद गिथ सक्िेछ ।   

(१२) नललाम नबक्रद गरी आएको रकम धरौटी खातामा आभदािी बाँधी कािूि बमोजिम 
गिुथ पिेछ। 

(१३) यस नियमबमोजिम नललाम वा नबक्रद िएका सवारी साधि वा दताथ गिुथ पिे 
मेसीिरी सामाि नललाम सकार वा खररद गिे व्यजिको िाममा दताथ गिथ सभबजन्धत निकायमा 
लेखी पठाउि ुपिेछ । 

(१४) यस नियमबमोजिम नललाम वा नबक्रद िएका मालसामाि मदु्दा अजन्तम िुँदा हफताथ 
पाउिे ठिरेमा त्प्यस्ता मालसामािको नललाम वा नबक्रद गरी धरौटीमा आभदािी बाँनधएको रकम 
मात्र हफताथ ददइिेछ । 
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९3. िायदात तायदात िई आएका मालसामािको  नललाम  नबक्रद : फैसला वा अजन्तम आदेश कायाथन्वयिको 
नसलनसलामा िायदात तायदात िई आएका मालसामाििरू नियम ९२ बमोजिमको कायथहवनध अपिाई 
नललाम नबक्रद गिुथ पिेछ । 

 

पररच्छेद – ११ 

मातितको अनधकारी वा निकायको निरीिणसभबन्धी व्यवस्र्ा 

९4. निरीिण: अदालतले ऐिको दफा २१ को अधीिमा रिी आफूले पिुरावेदि सनेु्न निकाय वा 
अनधकारीको कायाथलयको निरीिण गिेछ । 

95.  निरीिण गदाथ हवचार गिुथ पिे कुरा: (१) एक ििािन्दा बढी न्यायाधीश कायथरत रिेको अदालतमा 
यस नियम बमोजिम निरीिण गिे प्रयोििको लानग प्रमखु िै काम गिे न्यायाधीशले अन्य 
न्यायाधीशसँग परामशथ गरी निरीिण गिे निकाय र न्यायाधीश तोक्िेछ । 

 (२) उपनियम (१) बमोजिम आफूले पिुरावेदि सनु् ि े निकाय वा अनधकारीको कायाथलयको 
निरीिण गिे न्यायाधीशले प्रचनलत कािूिमा उल्लेख िएका कुरािरूका सारै् देिायका कुरािरू पनि 

िाँच गिुथ पिेछ:– 

(क) मलुतबी रिेका मदु्दािरू, 

(ख) मलुतबी कािूिबमोजिम राजखएको िो वा िोइि? मलुतबी िगाउिे काम कारबािी 

यर्ा समयमा िएको छ वा छैि ? 

(ग) नमनसल, दताथ हकताब तर्ा अन्य नलखतिरू रीतपूवथक र व्यवजस्र्त ढङ्गबाट 

राजखएको छ वा छैि? 

(घ) अदालती शलु्क, दस्तरु कािूिबमोजिम नलएको छ वा छैि? 

(ङ) दायरी र नछिवुा नमनसल सरुजित तररकाले राजखएको छ वा छैि? 

(च) नमनसलमा रीतपूवथक हटपोट हकताब र तायदाती फाराम संलग्ि गररएको छ वा छैि? 

(छ) तायदाती फाराममा सबै नलखतिरूको हववरण ििाई दरुूस्त राजखएको छ वा छैि? 

(ि) कािूिका पसु्तकिरू चाहिि ेिनत र सरुजित राजखएको छ वा छैि? 

(झ) फैसला कायाथन्वयिसभबन्धी निदेशि र पररपत्रबमोजिमको काम समयमा सभपन् ि 

िएको छ वा छैि? 

(ञ) निरीिणको क्रममा ददइएका निदेशििरूको पालिा िएको छ वा छैि? 
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(ट) पिुरावेदि परेको सभबजन्धत नमनसल र प्रमाणको नमनसल यर्ासमयमा पठाएको छ वा 

छैि? 

(ठ) भयाद तामेलीसभबन्धी व्यवस्र्ा ठीकसँग िएको छ वा छैि? 

(ड) कािूिको भयाद नित्र भयाद तामेल िएको छ वा छैि? 

(ढ) दशीका सामाििरू ठीकसँग राजखएको छ वा छैि? 

(ण) फैसलाबमोजिमको काम ठीकसँग िएको छ वा छैि? 

 

पररच्छेद –१२ 

सनमनत सभबन्धी व्यवस्र्ा 

96. अदालत व्यवस्र्ापि सनमनत: (१) अदालतमा रिेका मदु्दा मानमला, इिलास, अनिलेख, सूचिा, िौनतक 

तर्ा हवत्तीय स्रोत िस्ता हवषयिरूमा आवश्यक अध्ययि गरी व्यवस्र्ापि गिथ देिायबमोजिमको 
अदालत व्यवस्र्ापि सनमनत रििेछ:– 

(क) प्रमखु िै काम गिे न्यायाधीश           – अध्यि 

(ख)  एकिन्दा बढी न्यायाधीश िएका अदालतमा रिेका अन्य न्यायाधीश  – सदस्य 

(ग) जिल्ला सरकारी वहकल कायाथलयको जिल्ला न्यायाधीविा  – सदस्य    

(घ) तिनसलदार              – सदस्य 

(ङ) से्रस्तेदार                        – सदस्य–सजचव 

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सनमनतको बैठकमा सभबजन्धत अदालतको बार इकाईको 
अध्यिलाई आमन्त्रण गिथ सहकिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोजिमको सनमनतको बैठकसभबन्धी अन्य व्यवस्र्ा सनमनत आफैँ ले निधाथरण 

गरेबमोजिम ििुेछ । 

९६क. पेसी व्यवस्र्ापि सनमनतः (१) अदालतमा गोला प्रहक्रयाद्वारा पेसी व्यवस्र्ापि गिथ देिाय 
बमोजिमको एक पेसी व्यवस्र्ापि सनमनत रििेछः- 

(क) प्रमखु िई काम गिे न्यायाधीश     - अध्यि 

(ख) वररष् ठतम दईुििा न्यायाधीश     - सदस्य 

तर दईुििा न्यायाधीश रिेको अदालतको िकमा खण्ड (ख) बमोजिमको सदस्यमा 
एकििा न्यायाधीश मात्र सदस्य रििेछ। 

                                                 
 दोस्रो संशोधिद्वारा र्प। 
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(२) कुिै कारणवस प्रमखु िई काम गिे न्यायाधीश वा अन्य न्यायाधीशमध्ये कुिै वा 
दवैुििा अिपुजस्र्त रिेमा सो अवनधको लानग त्प्यसपनछको वररष् ठ न्यायाधीशले पेसी व्यवस्र्ापि 
सनमनतको अध्यि वा सदस्य िई काम गिेछ। 

(३) उपनियम (१) र (२) मा ििुसकैु कुरा लेजखएको िए तापनि एकििा मात्र 
न्यायाधीश रिेको अदालतमा वा एक ििा िन्दा बढी न्यायाधीश िए पनि एक ििा मात्र 
अदालतमा उपजस्र्त रिेको अवस्र्ामा त्प्यस्तो न्यायाधीशले पेशी व्यवस्र्ापि सनमनतको कायथ 
गिथ सक्िेछ। 

(४) से्रस्तेदारले पेसी व्यवस्र्ापि सनमनतको सजचवको रुपमा काम गिेछ। 

(५) पेसी व्यवस्र्ापि सनमनतको बैठक आवश्यकता अिसुार बस्िेछ। 

(६) पेसी व्यवस्र्ापि सनमनतको बैठक तर्ा निणथयसभबन्धी कायथहवनध सो सनमनत आफैँ ले 
निधाथरण गरेबमोजिम ििुेछ। 

(७) पेसी व्यवस्र्ापि सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकार देिायबमोजिम ििुेछः- 

(क) मदु्दा पेसी चढाउि निजश् चत मापदण्ड बिाउि,े 

(ख) पेसी व्यवस्र्ापिलाई पारदशी र हवश् वसिीय बिाउि आवश्यक कायथ 
गिे, 

(ग) पेसी व्यवस्र्ापिका सभबन्धमा निधाथररत मापदण्डको प्रिावकारी 
कायाथन्वयिका लानग अिगुमि गिे, 

(घ) सवोच्च अदालतले बिाएको पेसी व्यवस्र्ापि सभबन्धी निदेजशका 
बमोजिम पेसी व्यवस्र्ापि गिे, गराउिे, 

(ङ) सवोच्च अदालतले बिाएको पेसी व्यवस्र्ापि सभबन्धी निदेजशकाको 
कायाथन्वयिमा कुिै दद्वहवधा उत्प्पन् ि िएमा आवश्यक निकासा ददि,े 

(च) पेसी व्यवस्र्ापिका सभबन्धमा से्रस्तेदारलाई आवश्यक निकासा ददिे। 

 

97. जिल्ला न्याय िते्र समन्वय सनमनत: (१) अदालत तर्ा जिल्ला जस्र्त न्याहयक निकायको काम 

कारबािीलाई सवु्यवजस्र्त ढङ्गले सञ्चालि गिथ, जिल्ला तिका न्यायिेत्रका हवनिन् ि निकायिरू बीचको 
काम कारबािीमा समन्वय गरी न्यायपानलकाको रणिीनतक योििा, फैसला र आदेशको कायाथन्वयिका 
लानग सियोग िटुाउि र अदालतको सरुिा व्यवस्र्ालाई समेत समन्वय गिथ देिायबमोजिमको एक 

जिल्ला न्याय िेत्र समन्वय सनमनत रििेछः–  

(क)  प्रमखु िै काम गिे न्यायाधीश           – अध्यि 
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(ख)  प्रमखु जिल्ला अनधकारी वा नििले तोकेको अनधकृत        – सदस्य 

(ग) जिल्ला न्यायानधविा, जिल्ला सरकारी वहकल कायाथलय    – सदस्य 

(घ) प्रमखु, जिल्ला प्रिरी कायाथलय                                        – सदस्य 

(ङ)  तिनसलदार            – सदस्य          

(च) अध्यि, सभबजन्धत बार एकाई                           – सदस्य 

(छ) कारागार प्रमखु                               – सदस्य 

(ि) मालपोत अनधकृत                            – सदस्य 

(झ)  जिल्ला समन्वय सनमनतको सजचव                            – सदस्य  

(ञ) जिल्ला न्यायाधीशले मिोनित गरेको जिल्लाजस्र्त िागररक समािको 
  प्रनतनिनध  एकििा         – सदस्य 

(ट) से्रस्तेदार                            – सदस्य–सजचव 

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ञ) बमोजिमको सदस्यको पदावनध दईु वषथको ििुेछ । 

(३) एकिन्दा बढी न्यायाधीश रिेका जिल्ला अदालतका िकमा अध्यिले अन्य न्यायाधीश, 

जिल्ला जस्र्त स्र्ािीय ति तर्ा अन्य कायाथलयका प्रमखुलाई आवश्यकता अिसुार जिल्ला न्याय िेत्र 

समन्वय सनमनतको बैठकमा आमन्त्रण गिथ सक्िेछ ।  

(४) जिल्ला न्याय िेत्र समन्वय सनमनतले आफ्िो काम कारबािीको तै्रमानसक प्रनतवेदि केन्द्रीय 

न्याय िेत्र समन्वय सनमनत र सभबजन्धत पिुरावेदि तिको न्याय िेत्र समन्वय सनमनतसमि पेस गिुथ  
पिेछ । 

(५) जिल्ला न्याय िेत्र समन्वय सनमनतको बैठकमा अदालत वा अन्य कुिै न्याहयक निकायमा 
हवचाराधीि कुिै मदु्दाको सभबन्धमा, कुिै पनि पदानधकारीको व्यजिगत आचरणको हवषयमा वाअन्य 

कुिै निकायसँग असभबजन्धत एउटै निकायको नितान्त आन्तररक हवषयमा छलफल गररि ेछैि । 

98. पसु्तकालय सनमनतः (१) जिल्ला अदालतमा पसु्तकालयको उजचत व्यवस्र्ापि र सञ्चालि गिथ 
देिाय बमोजिमको पसु्तकालय सनमनत रििेछ :– 

(क) प्रमखु िै काम गिे न्यायाधीश वा नििले तोकेको न्यायाधीश       –अध्यि 

(ख) जिल्ला न्यायानधविा¸ जिल्ला सरकारी वहकल कायाथलय          –सदस्य 

(ग) अध्यि, जिल्ला बार इकाइ             –सदस्य 

(घ) से्रस्तेदार                             –सदस्य–सजचव 
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(२) उपनियम (१) बमोजिमको सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकार देिाय बमोजिम 
ििुेछ:-  

(क) सवोच्च अदालतको पसु्तकालय िीनतको अनधिमा रिी पसु्तकालय सभबन्धी 
िीनत तिुथमा गरी पसु्तकालय सञ्चालि गिे, 

(ख) अदालतमा आवश्यक पसु्तक, पनत्रका र सफ्टवयरको व्यवस्र्ा गिे, 

(ग) हवद्यतुीय पसु्तकालयको स्र्ापिा र हवकासका सभबन्धमा आवश्यक कायथ गिे,  

(घ) अदालतमा पसु्तकालयको सदुृढीकरणको लानग आवश्यक अन्य कायथ गिे ।  

99. योििा तिुथमा तर्ा कायाथन्वयि सनमनतः (१) न्यायपानलकाको रणिीनतक योििाअिसुार 
अदालतमा बाहषथक कायथयोििाको तिुथमा र कायाथन्वयि समेतका कायथ गिथ देिाय बमोजिमको 
योििा तिुथमा तर्ा कायाथन्वयि सनमनत रििेछः- 

(क) प्रमखु िै काम गिे न्यायाधीश वा नििले  
तोकेको न्यायाधीश         –अध्यि                      

(ख) तिनसलदार                                –सदस्य 

(ग) से्रस्तेदार                        –सदस्य–सजचव  

(२) उपनियम (१) वमोजिमको सनमनतको बैठकमा आवश्यकताअिसुार न्यायाधीश, 

सभबजन्धत जिल्ला सरकारी वहकल कायाथलय, बार इकाइ र अन्य सभबजन्धत निकायका 
प्रनतनिनधलाई आमन्त्रण गिथ सहकिेछ  

(३) उपनियम (१) बमोजिमको सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकार देिाय बमोजिम 
ििुेछ:- 

(क)  न्यायपानलकाको रणिीनतक योििाको अधीिमा रिी अदालतको लानग 
वाहषथक कायाथन्वयि योििाको  तिुथमा र कायाथन्वयि गिे । 

(ख) कायाथन्वयि योििाको आवनधक रुपमा समीिा गिे । 

(ग) रणिीनतक योििाको कायाथन्वयिको लानग आवश्यक अन्य कायथ गिे । 

100. सूचिा प्रहवनध सनमनतः (१) अदालतमा सूचिा प्रहवनध सभबन्धी योििाको तिुथमा कायाथन्वयि 
तर्ा  हवकासको लानग देिाय बमोजिम देिाय बमोजिमको सूचिा प्रहवनध सनमनत रििेछः 

(क) जिल्ला न्यायाधीश वा नििले तोकेको न्यायाधीश    –अध्यि         

(ख) से्रस्तेदार                                    –सदस्य 
  (ग) सूचिा प्रहवनध शाखा प्रमखु                     –सदस्य–सजचव 
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(२) उपनियम (१) बमोजिमको सनमनतको बैठकमा आवश्यकताअिसुार सभबजन्धत अन्य 
निकायका प्रनतनिनधलाई आमन्त्रण गिथ सहकिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोजिमको सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकार देिाय बमोजिम 
ििुेछ:- 

(क) सवोच्च अदालत सूचिा प्रहवनध सनमनतको िीनत नियम र निदेशिको अनधिमा 
रिी अदालतको लानग सूचिा प्रहवनध सभबन्धी योििाको तिुथमा, कायाथन्वयि 
र अिगुमि गिे । 

(ख) अदालतमा सञ्चालिमा रिेका सफ्टवेयर सञ्चालिमा ल्याउिे तर्ा ििशजिको 
िमता हवकास गिे । 

(ग) अदालतमा सूचिा प्रहवनधको हवकासका लानग आवश्यक अन्य कायथ गिे ।  

 

पररच्छेद–१३ 

वैतनिक कािूि व्यवसायी र कािूिी सिायता   
१०1. वैतनिक कािूि व्यवसायीको नियजुि: (१) कािूि व्यवसायी राख्न िसक्िे असिाय, अशि, 

िाबालक, आनर्थक रूपमा हवपन्न वा र्िुामा रिेका व्यजिलाई कािूिी सिायता उपलब्ध गराउि 
अदालतमा आवश्यक सङ्ख्यामा वैतनिक कािूि व्यवसायी रििेछि।् 

(२) वैतनिक कािूि व्यवसायीको छिौट खलु्ला प्रनतस्पधाथका आधारमा गररिेछ।  

(३) उपनियम (२) बमोजिम वैतनिक कािूि व्यवसायी छिौट गिथ अदालतले कभतीमा 
पन्र ददिको भयाद ददई इच्छुक कािूि व्यवसायीबाट दरखास्त आह्वाि गिथ सावथिनिक सूचिा 
प्रकाशि गिेछ।  

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्रकाजशत सूचिाको भयादनित्र दरखास्त ददि े
व्यजिमध्येबाट अन्तरवाताथ नलई वैतनिक कािूि व्यवसायीको पदमा उपयिु व्यजि छिोट 
गररिेछ।  

(५) उपनियम (४) बमोजिम छिौट िएको व्यजिलाई अदालतले वैतनिक कािूि 
व्यवसायीको रूपमा नियजुि गिेछ। 

(६) वैतनिक काििु व्यवसायी सभबन्धी अन्य व्यवस्र्ा सवोच्च अदालतबाट िारी 
निदेजशका बमोजिम ििुेछ।  
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१०2. वैतनिक कािूि व्यवसायीको काम, कतथव्य र अनधकार: (१) वैतनिक कािूि व्यवसायीले कािूिी 
सिायता शाखामा रिी कायाथलय समयिर काम गिुथ पिेछ।  

(२)  वैतनिक कािूि व्यवसायीको काम, कतथव्य र अनधकार देिाय बमोजिम ििुेछः- 
(क)  पिले ददएको निवेदिको आधारमा वा अदालतले तोकेका मदु्दामा 

असिाय, अशि, िाबालक, आनर्थक रूपमा हवपन्न वा र्िुामा रिेका 
व्यजिको तफथ बाट आवश्यक कािूिी नलखत तयार गिे र बिस पैरवी 
गिे,  

(ख) खण्ड (क) मा उजल्लजखत व्यजिलाई मदु्दासँग सभबजन्धत हवषयमा 
परामशथ ददिे,  

(ग)  खण्ड (क)  मा उजल्लजखत व्यजिलाई मदु्दाको कारबािीको अवस्र्ाका 
सभबन्धमा  िािकारी ददि,े 

(घ) अदालतले तोकेको कारागारको िमण गरी असिाय असिम पिलाई 
कािूिी सिायता प्रदाि गिे । 

(३) प्रचनलत कािूि बमोजिम कािूि व्यवसायीले पालिा गिुथ पिे आचरण वैतनिक 
कािूि व्यवसायीले समेत पालिा गिुथ पिेछ ।  

(४) वैतनिक कािूि व्यवसायीले कािूिी सिायता प्रदाि गिुथ पिे नमनसल नबिा शलु्क 
अध्ययि गिथ वा कुिै कागिको िक् कल नलि पाउिेछ।  

(५) वैतनिक कािूि व्यवसायीले आफूले गरेको िरेक कायथको प्रगनत हववरण, कािूिी 
सिायता उपलब्ध गराउिे सभबन्धमा देखा परेका कदठिाई र सो कदठिाई निवारण गिे उपाय 
समेत खलुाई प्रत्प्येक महििा अदालतमा प्रनतवेदि पेस गिुथ पिेछ।  

103. वैतनिक कािूि व्यवसायीको सेवाको सतथः (१) वैतनिक कािूि व्यवसायीको पदावनध एक 
वषथको ििुेछ र नििको काम सन्तोषििक िएमा नििलाई पिुः नियजुि गिथ सहकिेछ।  

(२) देिायको अवस्र्ामा वैतनिक कािूि व्यवसायी आफ्िो पदबाट मिु ििुेछः–  

  (क) नििले ददएको रािीिामा अदालतबाट स्वीकृत िएमा,   

(ख) तोहकएको  जिभमेवारी इमान्दारीसार् पूरा िगरेको, बेइमािी वा लापरबािी गरेको, 

(ग) नििले पालिा गिुथ पिे आचरण पालिा िगरेको वा नबिा सूचिा अदालतमा 
अिपुजस्र्त रिेको ििी अदालतले नििलाई पदमिु गरेमा,   

(घ)   नििको पदावनध समाप्त िएमा, 
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(ङ) िेपाल कािूि व्यवसायी पररषदबाट नििलाई कुिै प्रकारको सिाय िएमा,  

नििको मतृ्प्य ुिएमा।  

(३) उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पदमिु गिुथ अजघ नििलाई सफाई पेस 
गिे मिानसब मौकाबाट बजञ्चत गररि ेछैि।   

(४) वैतनिक कािूि व्यवसायीले अदालतले तोके बमोजिमको मानसक पाररश्रनमक र 
सहुवधा पाउिेछ।  

(५) वैतनिक कािूि व्यवसायीले सावथिनिक नबदा वािेक प्रत्प्येक महििा सभबजन्धत 
अनधकारीबाट स्वीकृत गराई बढीमा तीि ददि नबदा बस्ि सक्िेछ । त्प्यस्तो नबदा सजञ्चत गरी 
अको महििामा नलि पाइि ेछैि ।  

(६) वैतनिक कािूि व्यवसायीले आफ्िो पदबाट मिु िएपनछ नििले आफ्िो जिभमाका 
फाइल कागिात लगायतका अदालतका िगदी, जिन्सी सभबजन्धत अनधकारीले तोकेको 
कमथचारीलाई अनिवायथ रूपमा बझुाउि ुपिेछ ।  

(७)  वैतनिक कािूि व्यवसायीले अदालतमा बिस पैरवी गदाथ छुटै्ट वकालतिामा ददि ु
पिे छैि । 

104. स्वेजच्छक कािूिी सिायता सभबन्धी व्यवस्र्ाः (१) असिाय, अशि, िाबालक, आनर्थक रूपमा 
हवपन्न वा र्िुामा रिेका मदु्दाका पििरूलाई स्वेजच्छक कािूिी सिायता (प्रो बोिो सेवा) 
उपलब्ध गराउि अदालतले आवश्यक व्यवस्र्ा नमलाउि सक्िेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोजिम स्वेजच्छक कािूिी सिायता प्रदाि गिे कािूि व्यवसायीको 
सूची अदालतले तयार गरी राख्नछे । 

(३) उपनियम (१) वमोजिम स्वेजच्छक कािूिी सिायता प्रदाि गरेको कायथको अनिलेख 
अदालतले रा् िेछ। 

(४) कुिै मदु्दामा कुिै पिको प्रनतनिनधत्प्व गरी ददि कुिै कािूि व्यवसायीलाई अदालतले 
गरेको अिरुोध नििले स्वीकार गरेमा त्प्यस्तो कािूि व्यवसायीको वकालतिामा आवश्यक पिे    
छैि । 

 (५) उपनियम (४) बमोजिम तोहकएको कािूि व्यवसायीलाई से्रस्तेदारले नमनसल 

अध्ययिको सहुवधा  नमलाई ददि ुपिेछ ।  

१०5. अदालतको सियोगी (एनमकस क्यरुी) सभबन्धी व्यवस्र्ाः कुिै मदु्दामा समावेश िएको सावथिनिक 
मह्तत्प्वको नबषय तर्ा िहटल कािूिी प्रश्नलाई दृहष्टगत गरी इिलासले सो मदु्दाको निरूपण गिथ 
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अदालतको सियोगी (एनमकस क्यरुी) को रूपमा कुिै कािूि व्यवसायी, सरकारी वहकल वा 
हवशेषज्ञको सियोग नलि सक्िेछ।  

 

पररच्छेद –१४ 

हवहवध व्यवस्र्ा 

106. निवेदिपत्रमा खलुाउि ुपिे कुरािरू: (१) अदालतमा निवेदि पेश गदाथ प्रचनलत कािूिमा व्यवस्र्ा 
िएकोमा सोिी बमोजिम र त्प्यस्तो व्यवस्र्ा ििएको अवस्र्ामा  देिायका कुरािरू उल्लेख गरी 
अिसूुची-९ बमोजिमको ढाँचामा ददि ु पिेछ:– 

(क) निवेदकको पूरा िाम, र्र र ठेगािा, 
(ख) निवेदिमा माग गरेको नबषय, 

(ग)  सभबद्ध कािूिको िाम र दफा, 
(घ) मदु्दासँग सभबजन्धत निवेदि िए मदु्दा परेको साल, मदु्दाको िभबर र मदु्दा रिेको 

अदालत। 

(२) कुिै अड्डा अदालतमा रिेको नमनसल वा नलखत जझकाई पाउँ िन् िे निवेदिमा यर्ासभिव 

देिायका कुरािरू खलुाउि ुपिेछ:– 

(क) नमनसल वा नलखत िएको अड्डाको िाम, 

(ख) नमनसल वा फाइलको िभबर, िाम,  

(ग) नमनसल वा नलखत कागिको नमनत,  

(घ) नमनसल वा नलखत कागिपत्रको अन्य पररचयात्प्मक हववरण 

(ङ) अन्य आवश्यक हववरण । 

(३)  पहिले कुिै हवषयमा निवेदि ददएको रिेछ र पनछ फेरर सोिी व्यिोराको वा समाि 

उदे्दश्यलाई नलएर निवेदि ददि ुपरेमा पहिले निवेदिपत्र ददएको कुरा र त्प्यसमा कुिै आदेश िएकोमा 
सोसमेत पनछल्लो निवेदिमा स्पष्टरूपले उल्लेख गिुथ पिेछ । 

107. निवेदिपत्र दस्तरु : यस नियमावली वा अन्य प्रचनलत कािूिमा कुिै निवेदि दताथ गिथ कुिै दस्तरु लाग्ि े

ििी लेजखएकोमा सोिी बमोजिम दस्तरु लाग्िेछ। सो बािेक अन्य निवेदि र वकालतिामा दताथ गदाथ 
प्रत्प्येकको दश रूपैयाँका दरले दस्तरु लाग्िेछ । 

१08. सूचिा प्रहवनधको प्रयोग र त्प्यसको कािूिी मान्यताः (१) अदालतबाट अन्य हवनिन् ि निकायबीच 
भयाद तामेल गिे, ताररख नलि,े प्रगनत हववरण पठाउि े र पत्राचार गिे,  हफराद, प्रनतउत्तर, 
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पिुरावेदि, ररट निवेदि, नलजखत िवाफ, निवेदि आदद दताथ गिे र सामान्य प्रकृनतका निवेदिका 
ढाँचािरु (टेभ्लेट) माफथ त सेवा उपलब्ध गराउिे तर्ा अन्य काम कारबािीिरू सूचिा प्रहवनधको 
माध्यमबाट समेत गिथ गराउि सहकिेछ ।   

(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचिा प्रहवनधको माध्यमबाट पठाइएका भयाद सूचिा, 
पत्राचारिरूको निस्सा नमनसल सामेल गररिेछ। 

(३) अदालतले आवश्यकता अिसुार सािी परीिण र हवशेषज्ञको बयाि श्रव्यदृश्य 
संवाद (निनडयो कन्रेजन्सङ) को माध्यमबाट गिथ सक्िेछ। यसरी गररएको संवादको 
अनिलेखीकरण गरी राजखिेछ। 

(४) यस नियम बमोजिम सूचिा प्रहवनधको प्रयोग गरी गररएको काम कारबािी कािूि 
बमोजिम िएको मानििेछ ।    

१09. वेबसाइटः (१) अदालतले सवोच्च अदालतको स्वीकृनत नलई अदालत र अन्य सरकारी कायाथलय 
तर्ा संघ संस्र्ाबीच ििु ेकाम कारबािीलाई नछटो छररतो र प्रिावकारी रूपमा सभपन् ि तर्ा 
अदालत सभबन्धी सूचिा प्रवाि गिथ आफ्िो वेबसाइट निमाथण गिथ सक्िेछि ्।  

(२) अदालतको वेबसाइटमा साप्ताहिक तर्ा दैनिक पेशी सूची, मदु्दाको कारबािीको 
जस्र्नत, अदालतका फैसला, सामान्य प्रकृनतका निवेदिका ढाँचािरू (टेभ्लेट) र अदालतले 
आवश्यक देखेका अन्य सामग्री राजखिेछ । 

(३) न्यायाधीशिरूको दस्तखत िइसकेपनछ फैसला वा अजन्तम आदेश अदालतको 
वेबसाइटमा अपलोड गररिेछ।  

 १10.  मदु्दाको कारबािीको िािकारी ददि सहकिःे (१) अदालतले मदु्दाका पिलाई इमेल वा 
मोबाइलबाट मदु्दा दताथ िएको व्यिोरा, साधारण ताररख तोहकएको नमनत, पेशी ताररख तोहकएको 
नमनत, पेशी चढेको मदु्दामा इिलासबाट मदु्दा स्र्नगत िएको, िेिथ िभ्याएको वा आदेश िएको 
वा फैसला िएको िए सोको बेिोरा र सवोच्च अदालतले समय समयमा तोकेको अन्य हवषयको 
िािकारी ददि सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोजिमको मदु्दाको कारबािीको िािकारी अदालतले तोकेको 
प्रहक्रया पूरा गरी पि आफैँ ले पनि नलि सक्िेछ ।   

(३) मदु्दाका पिले मदु्दाको कारबािीको जस्र्नतको िािकारी नलिे प्रयोििको लानग 
आफ्िो इमेल ठेगािा र मोबाइल िभबर अदालतमा पेस गिुथ पिेछ ।  
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(४) उपनियम (३) बमोजिम पिले उपलब्ध गराएको इमेल ठेगािा र मोबाइल 
िभबरमा ददइएको िािकारी नििले प्राप्त गरेको मानििेछ ।  

१11. लगत निडाउि:े  अदालतमा कुिै नलखत दताथ गिथ ल्याउिे पि वा नििको वाररसको िाउँमा अदालतबाट 

लागेको कैद, दण्ड, िररबािा, आदेशले बाँकद रिेको कोटथ फद वा अदालती शलु्क र सरकारी नबगो 
बाँकद छ, छैि सो सभबन्धमा तिनसल शाखाले िेरी निडाई सो दताथ गिथ ल्याएको नलखतको पीठमा लेखी 
प्रमाजणत गरी ददि ुपिेछ । 

११2. नमनसलसभबन्धी  िािकारी  ददि:े कुिै चल्ती वा नछिवुा नमनसल सभबन्धी कुिै कुराको सामान्य 

िािकारी पाउि पि वा कािूि व्यवसायीले माग गरेमा सभबजन्धत फाँटवाला वा अनिलेख संरिकले 

से्रस्तेदारको अिमुनत नलई िािकारी ददि ुपिेछ ।  

११3. मदु्दाको  नमनसल  अन्त  लैिाि  र  अरूलाई  देखाउि  िििु:े (१) नमनसल सभबन्धमा न्यायाधीश र 

अरू कागिका िकमा से्रस्तेदारका आदेश बेगर अदालत िविबाट िटाएर अन्त लैिाि र अदालतको 
न्यायाधीश वा कमथचारीबािेक अरू कसैलाई देखाउि वा त्प्यससभबन्धी सूचिा ददि िुँदैि। 

 (२) सभबजन्धत अनधकारीको नलजखत आदेश बेगर कुिै नमनसल वा नलखत, न्यायाधीश 
वा अनधकृत कमथचारी बािेक अरूलाई देखाउि िुँदैि ।  

११4. काम कारबािीको प्रनतवेदि: (१) अदालतले अदालतमा दायर रिेका, प्रत्प्येक न्यायाधीशले नछिेका र 

नछन्न बाँकद मदु्दािरूको हववरणसहितको मानसक प्रनतवेदि न्याय पररषद् सजचवालय, सभबजन्धत उच्च 

अदालत एवं सवोच्च अदालतमा पठाउि ुपिेछ । 

(२) अदालतले आनर्थक वषथ समाप्त िएपनछ श्रावण पन्र गतेनित्र देिायका कुरािरू खलुाई 

न्यायपररषद् सजचवालय, सभबजन्धत 
 उच्च अदालत र सवोच्च अदालतमा वाहषथक प्रनतवेदि पठाउि ु

पिेछ:– 

(क) न्यायाधीशको िाम, र्र र सो अदालतमा काम गरेको अवनध तर्ा प्रनतवेदि 

अवनधिरमा निििरूको उपजस्र्नत र नबदाको तथयाङ्क र सो अवनधनित्र गरेको कामको 

संजिप्त हववरण, 

(ख)  अदालतमा काम गिे अनधकृतिरूको िामावली, पद र योग्यता, 
(ग) प्रनतवेदिको वषथ र अजघल्लो दईु वषथनित्र अदालतमा दायर िएका, नछनिएका र नछन्न 

बाँकद मदु्दाको तलुिात्प्मक हववरण, 

(घ) मदु्दा नछटो छररतो हकनसमले टुङ्खग्याउिेतफथ  प्रनतवेदि अवनधिर िएको प्रगनत, 

टुङ्खग्याउि िसक्िाको कारण र तत्प्सभबन्धी सझुाव, 
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(घ१)  मदु्दामा कायथतानलका बमोजिमको समयमा कायथ सभपन्न ििु िसकेका मदु्दािरूको 
हववरण र सोको कारण, 

(ङ) अदालतको सधुारको सभबन्धमा अन्य सझुाव । 

(३) जिल्ला न्यायाधीशले दैनिक रूपमा सभपादि गरेको कायथहववरण अद्यावनधक रा् ि ु पिेछ 

र  यसरी राजखएको हववरण प्रत्प्येक महििामा जिल्ला न्यायाधीशले आफ्िो िकमा समेत प्रमाजणत गरी 
न्यायपररषद् सजचवालय एवं सवोच्च अदालतमा पठाउि ुपिेछ । 

 (४) अदालतको फैसलाले लागेको कैद र िररबािाको लगत उतार र असलुी हववरण मानसक 

प्रनतवेदि सार् सवोच्च अदालत र सभबजन्धत उच्च अदालतमा समेत पठाउि ु  पिेछ । 

११5. अदालतले प्राहवनधक वा हवशषेज्ञ सेवा नलि सक्िःे अदालतले न्याय सभपादिको काममा 
आवश्यकता अिसुार प्राहवनधक वा हवशेषज्ञको सेवा नलि सक्िेछ । 

११६. अदालतको काम कारबािी नियनमत गिे: अदालतमा रिेका मदु्दा मानमला, प्रशासि तर्ा फैसला 
कायाथन्वयिलगायतका काम कारबािी प्रचनलत कािूि तर्ा समय समयमा ििु ेमानर्ल्लो अदालतको 
निरीिण निदेशि बमोजिम िए वा ििएको िेरी सोअिसुार गिथ निदेशि ददिे जिभमेवारी जिल्ला 
न्यायाधीश र नििको अिपुजस्र्नतमा  प्रमखु िई काम गिे न्यायाधीशको ििुेछ ।  

11७. अदालतका नियनमत प्रयोगकताथको अनिलेख रा् िःे (१) अदालतको नियनमत प्रयोगकताथिरूको पररचय 

स्पष्ट ििु ेगरी निििरूको िाम, र्र, वति, बाबकुो िाम, उमेर, शैजिक योग्यता, फोटो, निि कुिै कािूि 

व्यवसायीको फमथमा संलग्ि रिेको िए त्प्यस्ता कािूि व्यवसायीको फमथको िाम, कािूि व्यवसायीको 
िाम तर्ा स्तर (वररष्ठ अनधविा, अनधविा, अनिविा) समेतका हववरण खलुाई से्रस्तेदारले अनिलेख 

तयार गरी रा् ि ुपिेछ । 

स्पष्टीकरण: यस नियमको प्रयोििका लानग “अदालतको नियनमत प्रयोगकताथ” िन् िाले लगाउ बािेकका 
तीि वा सोिन्दा बढी निन्न निन्न मदु्दाका पििरू िएको मदु्दामा वाररस बसेको वा बस्ि े व्यजिलाई  

ििाउँछ । 

(२) अदालतका नियनमत प्रयोगकताथका लानग से्रस्तेदारले पररचयपत्र िारी गिथ सक्िेछ । यसरी 
िारी गररएको पररचयपत्र स्पष्ट देजखिे गरी सार्मा रा् ि ुनििको कतथव्य ििुेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोजिम अनिलेखमा िदररएको अदालतको नियनमत प्रयोगकताथलाई 

अदालतले अकाथको मदु्दामा वाररसको िैनसयतले प्रनतनिनधत्प्व गिथ िपाउि ेगरी निषधे गिथ सक्िेछ । 

                                                 
 पहिलो संशोधिद्वारा र्प।  
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(४) उपनियम (१) बमोजिमको अनिलेख से्रस्तेदारले प्रत्प्येक छ / छ महििामा अद्यावनधक गराई 

रा् ि ुपिेछ । 

(५) उपनियम (१) बमोजिमको अनिलेखमा िाम दताथका लानग सभबजन्धत व्यजिले आफ्िो पूणथ 
हववरण खलुाई अदालतमा  निवेदि ददि ुपिेछ । 

(६) यो नियम लागू िएको नमनतले छ महििासभम उपनियम (३) बमोजिम प्रनतनिनधत्प्व गिथ निषधे 

गररिे छैि । 

१1८. कमथचारीको आचरण: अदालतका कमथचारीिरूले देिाय बमोजिमका आचरण पालिा गिुथ पिेछ :– 

(क) ठीक समयमा अदालतमा आउि ुपिे, 

(ख) अदालतमा आउिासार् जिभमेवारी तोहकएको काममा लाग्ि ुपिे, 

(ग) अदालतमा िाजिर िएपनछ अदालतसभबन्धी कामबािेक अरू कुिै काममा 

आफूमानर्को अनधकारीलाई िसोधी आफ्िो काम छोडी कायाथलय लागेको समयमा 

अन्यत्र िाि िििु े। 

१1९. अदालती शलु्क बझु्ि:े अदालत र अन्य अदालतबाट आएको अदालती शलु्क, िगदी, धरौटी र अन्य 

दस्तरु आदद सभबजन्धत जिल्ला अदालतको लेखा शाखाले बझुी नलई समय समयमा दाजखल गिुथ पिे 

अड्डामा दाजखल गिुथ पिेछ । 

1२०. नछिवुा नमनसल बझु्िःे नछिवुा नमनसलिरू अनिलेख शाखाले बझुी नलई पजिकाबमोजिम नमनसल 

कागिपत्र दरुूस्त िए ििएको िाँची अनिलेख संरिकले आफ्िो निस्सा लगाई रा् ि ुपिेछ । 

12१. मालसामािको संरिण: अदालतसभबन्धी काम गदाथ प्रयोगमा ल्याउि ेवा आउिे कुिै जिन्सी मालसामाि 

अदालतका कमथचारीले यर्ासभिव नबग्रि, ित्प्कि, खेर फाल्ि वा टुटफुट ििु ददि िुँदैि । 

12२. प्रिरी जिभमा लगाउि:े अदालतको फैसलाले लागेको कैद, दण्ड, िररबािा, सरकारी नबगो आददमा पक्राउ 

िएको व्यजि तत्प्काल अदालतमा बझुाउि अदालत बन्द िएको अवस्र्ा िए वा अदालतमा परुय्ाउि 

बढी समय लाग्ि ेिए त्प्यस्तो व्यजिलाई पक्राउ गिे व्यजिले तत्प्कालै िजिकको प्रिरी कायाथलयमा 
बझुाई ददि ुपिेछ र सभबजन्धत प्रिरी कायाथलयले पनि त्प्यस्ता व्यजिलाई हिरासतमा राखी अदालत 

खलु्िासार् अदालतमा बझुाई ददि ुपिेछ । 

12३. ढाचँा तोक्ि:े यस नियमावलीले ितोकेको अदालतको मानसक तर्ा वाहषथक प्रनतवेदि फारामिरू र 

प्रयोगमा आउिे हवनिन् ि लगत हकताबको ढाँचा सवोच्च अदालतले तोकेबमोजिम ििुेछ । 

12४. प्रवेश निषधे: अदालत िविका कोठािरूमा अिमुनत िनलई बेसरोकारको कुिै व्यजि पस्ि ुिुँदैि । 

अदालत िविमा प्रवेश नियनमत गिे अनधकार से्रस्तेदारलाई ििुेछ । 
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12५. अदालतको िातानित्र तर्ा इिलासनित्रको प्रवेशलाई नियनमत तर्ा व्यवजस्र्त गिे: (१) अदालतको 
िातानित्र सवथसाधारणको प्रवेशलाई व्यवजस्र्त गिथ से्रस्तेदारले आवश्यक प्रवेश अिमुनतपत्रको 
व्यवस्र्ा गिथ सक्िेछ । 

(२) हकते िालसािीमा सिाय पाएको व्यजि, मदु्दामा नमलापत्र गिथ चािि ेपिलाई नमलापत्र गिथ 
िददि ेवा मदु्दा बोकद हिँड्ि ेव्यजिलाई अदालतले आफ्िो िातानित्र प्रवेशमा रोक लगाउिे गरी आदेश 

ददि सक्िेछ । 

तर त्प्यस्तो व्यजि िै मदु्दाको पि वा वारेस िएको वा मदु्दामा नििको कुिै हित वा स्वार्थ निहित 

रिेको िएमा त्प्यस्तो मदु्दाको ताररखका ददि प्रवेश गिथ ददि ुपिेछ । 

(३) खलु्ला इिलासबाट िेररि ेमदु्दा सिुवुाई गदाथ मयाथददत र शान्त वातावरण कायम गिे िस्ता 
कुरािरूलाई दृहष्टगत गरी से्रस्तेदारले इिलासनित्र मानिसको प्रवेशलाई नियनमत, नियजन्त्रत र 

व्यवजस्र्त गिथ सक्िेछ । 

(४) इिलासनित्र अदालतको मयाथदा पालि गराउिे र इिलास व्यवस्र्ापि गिे काम 

न्यायाधीशको निदेशिको अधीिमा रिी सभबजन्धत इिलास सिायकले गिुथ गराउि ुपिेछ । 

12६. अदालतले अरू आन्तररक कायथहवनध आफैँ  व्यवजस्र्त गिथ सक्ि:े यस नियमावलीमा लेजखएका कुरामा यसै 

नियमावली बमोजिम ििुेछ र सोदेजख बािेक अरू आन्तररक कायथहवनध अदालत आफैँ ले व्यवजस्र्त गिथ 
सक्िेछ। 

1२७. खारेिी र बचाउ: (१) जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ खारेि गररएको छ ।  

(२) जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ बमोजिम िए गरेका काम कारबािीिरु यसै 
नियमावली बमोजिम िए गरेको मानििेछ ।  
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अिसूुची  -१ 

(नियम ७ सँग सभबजन्धत) 

 

अदालतका शाखा तर्ा फाटँिरु 

(क) प्रशासि शाखा 

१. कमथचारी प्रशासि फाँट 

  २. िक्सा फाँट  

३. दताथ चलािी फाँट  

  ४. जिन्सी फाँट  

(ख) तिनसल शाखा 

१. नबगो फाँट  

२. असलु तिनसल फाँट  

३. दशी अनिलेख फाँट  

(ग) मदु्दा दताथ शाखा 

१. मदु्दा दताथ फाँट  

२. पिुरावेदि दताथ फाँट 

३. भयाद र्प फाँट  

४. पक्राउ पूिी अिमुनत फाँट 

(घ) मदु्दा शाखा: 

१. मदु्दा फाँट  

२. भयाद तामेली फाँट  

(ङ)  निवेदि प्रनतवेदि शाखा 

१. निवेदि प्रमाणीकरण फाँट  

२. प्रनतवेदि फाँट 

(च)  अनिलेख शाखा 

१. देवािी अनिलेख फाँट 

२.  फौिदारी अनिलेख  

३. हवशेष प्रकृनतका निवेदिको अनिलेख फाँट 
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(छ) सूचिा प्रहवनध शाखा 
(ि) लेखा शाखा 
(झ) कािूिी सिायता शाखा  

(ञ) अन्य शाखािरू  
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अिसूुची -२ 
(नियम ३७ सँग सभबजन्धत) 

 

बन्दी प्रत्प्यिीकरण / निषधेाज्ञाको निवेदिपत्रको ढाचँा 
 

...............जिल्ला अदालतमा चढाएको 
 

निवेदिपत्र 

 

हवषयः .................................... । 

 

........................................................................................................................................                   निवेदक 

हवरूद्ध 

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

म / िामी निभिनलजखत निवेदि गछुथ / गछौः 
 १  ............................. 

 २. .............................. 

 

 तसर्थ यो यस हवषयमा फलािा कािूिबमोजिम यो यस्तो गररपाउँ वा यो यस्तो कुराको यो यसलाई आदेश 

गररपाऊँ ।  

 यस निवेदिपत्रको व्यिोरा ठीक साँचो छ, झटु्ठा व्यिोरा लेजखएको ठिरे कािूिबमोजिम सिाय सिुँला 

बझुाउँला। निवेदिको कारबािीका सभबन्धमा अदालतलाई आवश्यक सियोग गिेछु । 

निवेदक 

 

(एकिन्दा बढी निवेदक िएमा १, २, ३ िभबर ददई सबैको पूरा िाम, र्र, वति, उमेर लेखी त्प्यसमा लेखपढ गिथ 

िाने्नले िस्तािरको सिी र अरूले ल्या्चे सिी गिुथ पिेछ ।) 

 

इनत संवत ्................. साल ............. महििा ....... गते रोि .... शिुम ्। 
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द्रष्टव्यः  

1. निवेदिपत्रको यो सामान्य ढाँचा िो । कुिै अरू ढाँचा यस नियमावलीद्वारा ितोहकएको िए 

हवषयअिसुार चाहिि ेिेरफेर गरी यस नियमावलीको रीत परुय्ाई प्रत्प्येक निवेदिपत्र यिी ढाँचामा लेख्न ु

पिेछ । 

2. निवेदिपत्रको हवषयको वणथिलाई प्रकरण छुट्याई नसलनसला िभबर िाल्ि ुपिेछ र अजन्तम दईु 

प्रकरणमा िभबर ििाली सोमध्ये पहिलोमा ििु कािूिअन्तगथत माग गररएको छ सकिर सोसमेत 

खलुाई माग र दोस्रोमा यर्ार्थताको उल्लेख ििु ुपिेछ । िस्तो मानर्को ढाँचामा लेजखएको छ ।  
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अिसूुची –३ 

(नियम ३७ सँग सभबजन्धत) 

 

नलजखत िवाफको ढाचँा 
 

.............. जिल्ला अदालतमा चढाएको 
 

नलजखत िवाफ 

 
 

हवषय:– .......................... 

 

......................................................................................................................................       नलजखत िवाफ प्रस्ततुकताथ 

हवरूद्ध 

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

म / िामी निभि नलजखत निवेदि गछुथ / गछौं  

१. ...............................................................................................  

२. ............................................................................................... 

 तसर्थ यो हवषयमा फलािा कािूिबमोजिम यो यस्तो गररपाउँ वा यो यस्तो कुराको यो यसलाई आदेश 

गररपाऊँ। 

 यस निवेदिपत्रको व्यिोरा ठीक साँचो छ, झटु्ठा व्यिोरा लेखेको ठिरे कािूिबमोजिम सिाय सिुँला 

बझुाउँला।  

निवेदिको कारबािीका सभबन्धमा अदालतलाई आवश्यक सियोग गिेछु ।  

 

नलजखत िवाफ प्रस्ततुकताथ 
 

(एकिन्दा बढी नलजखत िवाफ प्रस्ततुकताथ िएमा १, २, ३ िभबर ददई सबैको पूरा िाम, र्र, वति उमेर लेखी 

लेखपढ गिथ िाने्नले िस्तािरको सिी र अरूले ल्या्चे सिी गिुथ पिेछ ।) 

 

 

इनत संवत ्................. साल ............. महििा ....... गते रोि .... शिुम ्। 
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द्रष्टव्यः  

1. नलजखत िवाफको यो सामान्य ढाँचा िो । कुिै अरू ढाँचा यस नियमावलीद्वारा ितोहकएको िए 

हवषयअिसुार चाहििे िेरफेर गरी यस नियमावलीको रीत परुय्ाई प्रत्प्येक नलजखत िवाफ यिी ढाँचामा 

लेख्न ुपिेछ ।  

2. नलजखत िवाफको हवषयको वणथिलाई प्रकरण छुट्याई नसलनसला िभबर िाल्ि ुपिेछ र अजन्तम दईु 

प्रकरणमा िभबर ििाली सोमध्ये पहिलोमा ििु कािूिअन्तगथत माग गररएको छ, सकिर सोसमेत 

खलुाई माग र दोस्रोमा यर्ार्थताको उल्लेख ििु ुपिेछ िस्तो मानर्को ढाँचामा लेजखएको छ ।  

3. वादी, प्रनतवादी वा प्रत्प्यर्ीले मदु्दामा नलजखत िवाफ ददि ुपरे हवषयको ठाउँमा मदु्दाको साल, िभबर, 

सङ्ख्या, हकनसम तर्ा नलजखत िवाफ प्रस्ततुकताथ हवपिको सट्टा आफ्िो पि लेख्न ुपिेछ । 
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अिूसूची -३क. 
(नियम ४०ङ सँग सभबजन्धत) 

स्वघोषणा फाराम 

 

 ............जिल्ला अदालत 

१. पिको िाम र्रः 
२. बाब/ुआमाको िामः  

३. पनत/पत्प् िीको िामः  

४. बािे/बज्यैको िामः 
५. कुिै एकमा जचिो लगाउििुोस     वादी/निवेदक     प्रनतवादी/प्रत्प्यर्ी 
६. िागररकता/पासपोटथ/ अन्य कागि ................................ िभबरः........  

 िारी नमनतः.......िारी िएको जिल्ला........... 
७. स्र्ायी वतिः प्रदेशः               जिल्लाः                 

िगरपानलका/गाउँपानलकाः                           

वडा िं.         टोलःमागथः             घर िं. 
८. िाल बसेको वतिः प्रदेशः             जिल्लाः                 

िगरपानलका/गाउँपानलकाः                           

वडा िं.:         टोलः                    मागथः             घर िं.: 
९. भयाद तामेल गिे वतिः  प्रदेशः             जिल्लाः                 

िगरपानलका/गाँउपानलकाः                          वडा िं.:         टोलः             
मागथः             घर िं.: 
भयाद तामेल गिे स्र्ािको िक्शाः(िजिकको चोकबाट भयाद सूचिा तामेल गिे आफ्िो घर 
देजखिे गरी तयार गिुथपिे)। 

१०. ईमेल ठेगािाः 
११. टेनलफोि िभबरः     मोबाइल िभवरः           

वैकजल्पक मोबाइल िभवरः 

                                                 
 पहिलो संशोधिद्वारा र्प।  

 

फोटो 
 

 

मदु्दा िं. 
मदु्दाः 
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१२. प्रस्ततु मदु्दा मेलनमलापबाट हववाद समाधाि गिथ इच्छुक िए ििएकोः 
१३. कािूि व्यवसायी नियिु गिथ सिम िए ििएकोः 
१४. कािूि व्यवसायी रा् िे िए अनधकतम सङ्ख ्या र बिसको लानग आवश्यक पिे समयः 
१५. प्रस्ततु मदु्दाको कारबािीको क्रममा अदालतमा उपजस्र्त ििु अिकुुल िििुे कुिै नमनत िए 

उल्लेख गिेः 
१६. प्रस्ततु मदु्दा दताथ िएको कनत समय नित्र हकिारा िोस ्िने्न चािििुनु्छ? 

 

द्रष्टव्यः (१) उजल्लजखत हववरणमा पररवतथि िएमा १५ ददिनित्र सभबजन्धत अदालतलाई िािकारी गराउि ु
पिेछ। 

 (२) वाररसले पिको सवै हववरण उल्लेख गिुथपिेछ। 

(३) व्यजि िन्नाले कािूिी व्यजि समेतलाई ििाउँछ। 

(४) हवदेशी पिको िकमा सभबजन्धत देशको िाम खलुाउि ुपिेछ। 
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 अिसूुची -३ख. 
(नियम ४५ को उपनियम (२) को खण्ड (क) सँग सभबजन्धत) 

प्रार्नमकता प्रा् त मदु्दा 
 

(क) बन्दीप्रत्प्यिीकरण, 
(ख) कसूर ठिर िई सिाय निधाथरणको लानग पेश िएको मदु्दा, 
(ग) िेदाथिेदैका मदु्दा, 
(घ) आदेशबमोजिम सिुवुाईको लानग नमनत तोहकएको मदु्दा, 
(ङ) र्िुवुा िएको मदु्दा, 
(च) अपाङ्गता िएका व्यजि पि िएको मदु्दा, 
(छ) बालबानलका पि िएको मदु्दा, 
(ि) शारीररक अशिता िएका व्यजिपि िएको मदु्दा, 
(झ) िेष् ठ िागररक पि िएको मदु्दा, 
(ञ) महिला हवरुद्धको हिंसा सभबन्धी मदु्दा, 
(ट) िातीय िेदिाव तर्ा छुवाछुत सभबन्धी मदु्दा, 
(ठ) न्वाराि वा िाता कायम सभबन्धी मदु्दा, 
(ड) मािा चामल वा खाि, लाउि, जशिा स्वास्थयको लानग खचथ माग िएको मदु्दा, 
(ढ) सभबन्ध हवच्छेद सभबन्धी मदु्दा, 
(ण) महिला वादी िएको अंश मदु्दा, 
(त) अपराध पीनडत स्वयं वादी िएको िनतपूनतथ मदु्दा, 
(र्) एकल महिला पि िएको मदु्दा, 
(द) मदु्दाको प्रकृनतबाट चाँडो हकिारा ििु आवश्यक छ िने्न लागी मदु्दा िेिे इिलासले 

अग्रानधकार ददई िेिे आदेश िएको निवेदि वा मदु्दा।  

                                                 
 पहिलो संशोधिद्वारा र्प।  
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अिसूुची  –४ 

(नियम ४८ सँग  सभबजन्धत) 

 

नमनसलको आन्तररक निरीिण फाराम 

 

.........जिल्ला अदालत 

 

संवत ् .......... सालको  दा. िं. ............. 

 
 

...................................................................................................................................................... निवेदक / वादी 

हवरूद्ध 

...........................................................................................................................................  प्रत्प्यर्ी/पिुरावेदक 

 

मदु्दा: .......................... 

क्र.सं. 
निरीिणकताथको 

िाम 

निरीिण गरेको 

नमनत 

नमनसलमा त्रहुट िए ििएको 

संजिप्त व्यिोराको हट्पणी 
ददइएको 

निदेशि कै
हफ

यत
 

१. सपुररवेिक      

२. पिुरावलोकिकताथ      

३. निरीिक      

 द्रष्टव्य -१ 

 

(क) सपुररवेिक िन् िाले शाखा प्रमखुलाई ििाउँछ । 

(ख) पिुरावलोकिकताथ िन् िाले से्रस्तेदार वा नििबाट तोहकएको कमथचारीलाई ििाउँछ । 

(ग) निरीिक िन् िाले निरीिण गिथ खहटएको न्यायाधीशलाई ििाउँछ । 

 

द्रष्टव्य - २ 

सपुररवेिक, पिुरावलोकिकताथ, निरीिकले सपुररवेिण, पिुरावलोकि वा निरीिणको क्रममा ध्याि 

ददि ुपिे मु् य पििरूः 
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(क) ऐि नियमले निददथष्ट गरेबमोजिमको काम कारबािी समयमा सभपन् ि िएको छ, छैि । 

(ख) आदेशअिसुारको काम कारबािी समयमा िएको छ, छैि । 

(ग) भयाद तामेली वा भयाद ताररख नमलेको छ, छैि । 

(घ) अङ्ग पगुी सकेपनछ मदु्दा पेशी चढाइएको छ, छैि । 

(ङ) नमनसलमा ििु ुपिे कागिातिरू अद्यावनधक छ, छैि । 

(च) एउटै त्रहुट पटक पटक दोिोररएको छ, छैि । 

(छ) अदालती शलु्क र अन्य कािूि बमोजिम लाग्िे दस्तरु  नलएको छ, छैि । 

(ि) मदु्दामा निधाथररत कायथतानलकाअिसुार काम िएको छ, छैि ।   

                                                 
 पहिलो संशोधिद्वारा र्प।  
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अिसूुची –५ 

(नियम ६७ सँग सभबजन्धत) 

 

फैसला र अजन्तम आदेशको ढाचँा 
............. जिल्ला अदालत 

 

इिलास 

 

माििीय जिल्ला न्यायाधीश श्री ........................ 
 

फैसला /आदेश 

 

संवत ्................. को  मदु्दा िं. ...................... 

 

मदु्दा:– 

 

 

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

 

निवेदक /वादीको सािी .........................  हवपिी /प्रनतवादीको सािी ......................... 
............................................. ................................ 

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

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

 

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

 

अदालतबाट बझेुको 

सािी .................. 
.......................... 

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

कागि .................. 

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

 

 



www.lawcommission.gov.np 

71 
 

मदु्दाको संजिप्त तथय: 

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

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

 
ठिर: 

 

 

यस मदु्दामा नमनसल कागि अध्ययि गदाथ ...........................       प्रमाण िएको ििुाले ........................... 

 ििुे ठिछथ ।  

तपनसल 

१............... 

२. .............. 

न्यायाधीशको दस्तखत 

       

इनत संवत ्................. साल ............. महििा ....... गते रोि .... शिुम ्। 
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अिसूुची -६ 
(नियम ७३ सँग सभबजन्धत) 

 
 

िक्कल नलि वा फोटो जखच्िको लानग ददि ेनिवेदिको ढाचँा  

 
श्री ...... जिल्ला अदालतमा चढाएको 

 

िक् कलको निवेदि 
 

संवत ्..... सालको ........ िं. ...... 
 

मदु्दा ............ 
 

...............................................................................=======================================.  निवेदक 

पिुरावेदक/वादी/प्रनतवादी 
हवरुद्ध 

...........................................................................========================================...  हवपिी    

पिुरावेदक/वादी/ प्रनतवादी 
 

 म निवेदक निभि बमोजिमको नलखत/नलखतिरुको िक् कल अड्डाकै/आफ्िै तफथ बाट सारी नलि/ 

फोटो जखच्ि पाउँ ििी नियमबमोजिमको दस्तरु सारै् राखी निवेदि गदथछु । 

िक् कल नलि/ फोटो जखच्ि माग गरेको नलखत/नलखतिरू 

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

यसमा लेजखएको बेिोरा ठीक छ झटु्टा ठिरे कािूि बमोजिम सिुँला बझुाउँला । 
 

दस्तखत: ................  

निवेदक   
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(अदालतको प्रयोििको लानग) 

निवेदि दताथ िं.              निवेदि दस्तरु रु.  

दताथ नमनतः        िक् कल दस्तरु प्रनत पािा  रनसद िं. रु... का दरले पािा ..को िभमा रु. 

रनसद िं. 

िभमा दस्तरु रु.  

फाँटवालाको दस्तखतः . 

प्रमाजणत गिे अनधकृत : 

 माग बमोजिमको िक् कल बझुी नलए ँ
 

दस्तखत: ................         निवेदक  
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अिसूुची  - ७ 

(नियम ७७ सँग सभबजन्धत) 

निरीिणको लानग ददि ेनिवेदिको ढाचँा 
............................ जिल्ला अदालतमा चढाएको निरीिणको निवेदिपत्र 

 

 दताथ नमनत:– 

 

 निभिनलजखत चनलरिेको / नछनिएको मदु्दाको नमनसल कागिको साधारण / तत्प्काल निरीिण गिथ पाउँ 

निवेदिबापत लाग्ि ेदस्तरु रू. ............... यसै निवेदिसार् दाजखल गरेको छु । 

 

मदु्दाको 

हकनसम 

िभबर साल निरीिण गिथ चािेको 

कागि पत्रको 

हववरण 

निवेदक मदु्दामा पि वा 

वाररस ििए निरीिण गिथ 

चािेको कारण 

ििु व्यजिले 

निरीिण गिे िो, 

त्प्यसको िाम र 

ठेगािा 

      

 

 

           निवेदक:– 

           नििको सिी:– 

            ठेगािा:–  

अदालतको प्रयोगको लानग 

१. निरीिण गराउिे कमथचारीले नमनसल मागेको नमनत र समय। 

२. निरीिण गराउिे कमथचारीले नमनसल पाएको नमनत र समय। 

३. निरीिण गराउिे कमथचारीले नमनसल सभबजन्धत फाँटमा बझुाएको नमनत र समय। 
 

 
 

इनत संवत ्................. साल ............. महििा ....... गते रोि .... शिुम ्। 
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अिसूुची – ८ 

(नियम ७९ सँग सभबजन्धत) 

 

निरीिण दताथ हकताबको ढाचँा 
.............. जिल्ला अदालत 

संवत ्................ सालको निरीिण दताथ हकताब 

 

नस
. िं.

 

निर
ीि

ण 

निवे
दि

पत्र
क
ो नस

लन
सल

ा ि
भब

र 

आ
देश

 नम
नत 

आ
देश

 दद
ि े प

दान
धक

ारी
 

निर
ीि

ण 
गिे

 आ
देश

 िए
क
ो 

व्य
जि

क
ो ि

ाम
 र 
ठेग

ाि
ा 

ििु
 म
द्दाक

ा नम
नस
ल 
क
ाग
िा
तक

ो 

निर
ीि

ण 
गि

थ दद
ि े आ

देश
 िए

क
ो 

त्प्य
स 
मद्द

ाक
ा स

ाल
, 
हक

नस
म 
िभ

बर
 

निर
ीि

ण 
गिे

ले 
के
िी 

कु
रा 
हट
पेक

ो 

िए
 कु

ि कु
ि क

ाग
िप

त्रब
ाटै

 

हट
पेक

ो ि
ो ?

 

निर
ीि

ण 
गद

ाथ क
नत 

सम
य ल

ाग्य
ो ?

 

निर
ीि

ण 
गर

ाउ
ि े क

मथच
ारी
क
ो स

िी 

निर
ीि

ण 
गिे

 व्य
जि

क
ो स

िी 
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अिसूुची  -९ 

(नियम १०६सँग सभबजन्धत) 

निवेदिपत्रको ढाचँा 
 

................... जिल्ला अदालतमा चढाएको 

निवेदिपत्र 

हवषय .............................. 

मदुा िः 
................................................................................................................................................................................ निवेदक 

हवरूद्ध 

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

म / िामी निभिनलजखत निवेदि गछुथ / गछौं:– 

१. ............................... 

२. ............................... 

 तसर्थ यो हवषयमा फलािा कािूिबमोजिम यो यस्तो गररपाउँ वा यो यस्तो कुराका यो यसलाई आदेश 

गररपाऊँ। 

 यस निवेदिपत्रको व्यिोरा ठीक साँचो छ, झटु्टा व्यिोरा लेखेको ठिरे कािूिबमोजिम सिाय सिुँला 

बझुाउँला।  

     

……………………  

                                    निवेदक 

 

(एकिन्दा बढी निवेदक िएमा १, २, ३ िभबर ददई सबैको पूरा िाम, र्र, वति, उमेर लेखी त्प्यसमा लेखपढ गिथ 

िान् िेले िस्तािरको सिी र अरूले ल्या्चे सिी गिुथ पिेछ ।) 

 

इनत संवत ्................. साल ............. महििा ....... गते रोि .... शिुम ्। 

 


