म्माद ताभे री ननदे शिका, २०७५
ु की
ु
भर
पौजदायी कामयविनध (सॊवहता) ऐन, २०७४ को दपा १९७ रे ददएको अनधकाय प्रमोग गयी
सिोच्च अदारतरे देहामफभोशजभको ननदशे िका फनाई रागू गयेको छ ।
ऩरयच्छे द-१
प्रायशम्बक

१.

सॊ श ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ननदेशिकाको नाभ “म्माद ताभेरी ननदेशिका, २०७५” यहेको छ।

२.

ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस ननदेशिकाभा,ु की
ु पौजदायी कामयविनध (सॊवहता) ऐन, २०७४ सम्झन ु ऩछय ।
(क)
“ऐन” बन्नारे भर

(२) मो ननदेशिका सॊित् २०७५ बदौ १ गतेदेशि प्रायम्ब हुनेछ।

(ि)
(ग)
(घ)

“अदारत” बन्नारे सम्फशधधत अदारत सम्झन ु ऩछय ।

ु की
ु पौजदायी कामयविनध ननमभािरी, २०७५ सम्झन ु ऩछय ।
“ननमभािरी” बन्नारे भर
“म्माद” बन्नारे अदारतफाट जायी बएको ऩक्राउ ऩूजॉ िा सभाह्वान सम्झन ु ऩछय य सो
ु
िव्दरे भद्दाका
ऩऺ, साऺी िा अधम कुनै व्मशिका नाभभा जायी बएको म्माद िा
सूचनासभेतराई जनाउछ।
ऩरयच्छे द-२

३.

ऩक्राउ ऩू ज ॉ तथा सभाह्वान जायी गन ेस म्फधधी
ु
ऩक्राउ ऩू जॉ जायी हुने अिस्थाM (१) नेऩार सयकाय िादी बई चरेको देहामका भद्दाभा
अनबमोगऩत्रसाथ

उऩशस्थत नगयाईएको पयाय प्रनतिादीका नाभभा ऐनको दपा ५७ को उऩदपा (२) फभोशजभ ऩक्राउ
े :ऩूजॉ जायी गनय ु ऩनछ
(क)
(ि)
(ग)

ु
जघधम कसूयसम्फधधी भद्दा,

ु
गम्बीय कसूयसम्फधधी भद्दा,

ु
जघधम कसूय िा गम्बीय कसूयको उद्योग, दरुत्साहन
िा आऩयानधक षडमधत्र
ु
िा भनतमाय सम्फधधी भद्दा,

(घ)

ु
ु
िण्ड (क), (ि) िा (ग) भा उशलरशित कसूयको अनबमिराई
रकाएको
िा
ु
बगाएको कसूय सम्फधधी भद्दा।

ु बागी
(२) ऐनको दपा ५७ को उऩदपा (३) को प्रनतिधधात्भक िाकमाॊिफभोशजभ अनबमि

ऩक्राउ हुन नसकने सम्बािना छ बन्ने विश्वास गनय ु ऩन े भनानसफ कायण बएको िा म्मादनबत्र उऩशस्थत
नहुने प्रनतिादीराई ऩक्राउ ऩूजॉ जायी गन े गयी इजरासफाट आदेि बएभा त्मस्तो प्रनतिादीका नाभभा
े ।
ऩक्राउ ऩूजॉ जायी गनयऩु नछ

ु
(३) ऐनको दपा ८७ को उऩदपा (१) फभोशजभ अदारतभा अनऩशस्थत
यहेको प्रनतिादीराई
ऩक्राउ ऩूजॉ जायी गन े गयी इजरासफाट आदेि बएभा त्मस्तो प्रनतिादीको नाभभा ऩक्राउ ऩूजॉ जायी
े ।
गनय ु ऩनछ
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ु ू ची-३ भा उशलरशित भद्दाभा
ु
(४) ऐनको अनस
प्रनतिादीका नाभभा ऩक्राउ ऩूजॉ जायी गन े गयी

े ।
इजरासफाट आदेि बएभा त्मस्ता प्रनतिादीका नाभभा ऩक्राउ ऩूजॉ जायी गनय ु ऩनछ

े िा
ु
(५) ऐनको दपा ५७ को उऩदपा (४) फभोशजभ कुनै नरित िा दिी, प्रभाण रकाउन

नाि गन े सम्बािना बई िा म्मादनबत्र नरित िा दिी प्रभाण दाशिरा नगन े व्मशिराई ऩक्राउ ऩूजॉ
े ।
जायी गन े गयी इजरासफाट आदेि बएभा त्मस्तो व्मशिको नाभभा ऩक्राउ ऩूजॉ जायी गनय ु ऩनछ
ु
ु
(६) ऐनको दपा ११२ को उऩदपा (४) फभोशजभ नेऩार सयकाय िादी हुने भद्दाभा
नफझी
नहुने साऺीराई ऩक्राउ ऩूजॉ जायी गन े गयी इजरासफाट आदेि बएभा त्मस्तो व्मशिको नाभभा
४.

े ।
ऩक्राउ ऩूजॉ जायी गनय ु ऩनछ

सभाह्वान जायी हुने अिस्था् (१) नेऩार सयकाय िादी बई चरेको ऩक्राउ ऩूजॉ जायी गनय ु ऩन े
े कका भद्दाका
ु
ु
े ।
भद्दाफाह
पयाय प्रनतिादीका नाभभा सभाह्वान जायी गनय ु ऩनछ

ु ू ची- ३ भा उशलरशित भद्दाभा
ु
(२) ऐनको अनस
प्रनतिादीका नाभभा सभाह्वान जायी गन े गयी

े ।
इजरासफाट आदेि बएभा त्मस्ता प्रनतिादीका नाभभा सभाह्वान जायी गनय ु ऩनछ
े ।
ऩनछ

ु ू ची- ४ भा उशलरशित भद्दाका
ु
(३) ऐनको अनस
प्रनतिादीका नाभभा सभाह्वान जायी गनय ु
ु
ु नहुने कुया छुट्न
(४) ऐनको दपा १११ फभोशजभ एकऩटक फशझएको
साऺीफाट नफझी

ु फझ्नको
ु
गएको बनी त्मस्तो साऺीराई ऩन;
रानग सभाह्वान जायी गन े गयी इजरासफाट आदेि बएभा
े ।
त्मस्तो साऺीको नाभभा सभाह्वान जायी गनय ु ऩनछ

ु
ु
(५) ऐनको दपा ११२ को उऩदपा (४) फभोशजभ नेऩार सयकाय िादी हुने भद्दाभा
नफझी
नहुने साऺीराई सभाह्वान जायी गन े गयी इजरासफाट आदेि बएभा त्मस्तो साऺीको नाभभा सभाह्वान
े ।
जायी गनय ु ऩनछ

ु
(६) ननमभािरीको ननमभ ५६ फभोशजभ सहअनबमिका
नाभभा सभाह्वान जायी गन े गयी

५.

ु
े ।
आदेि बएभा त्मस्तो अनबमिका
नाभभा सभाह्वान जायी गनय ु ऩनछ

ु ू ची-१ िा अनस
ु ू ची- २ भा उशलरशित
ऩक्राउ ऩू जॉ िा सभाह्वान जायी गनय ु ऩन े अिनधM (१) ऐनको अनस
ु
ु
भद्दाका
पयाय अनबमिराई
ऐनको दपा ५७ को उऩदपा (२) य दपा ५८ को उऩदपा (७)
ु ू ची- ३ िा
फभोशजभ ऩक्राउ ऩूजॉ जायी गनय ु ऩदाय अनबमोगऩत्र दताय बएको नभनतरे य ऐनको अनस

ु ू ची- ४ फभोशजभका भद्दाका
ु
ु
अनस
प्रनतिादीराई सभाह्वान जायी गनय ु ऩदाय उजयीऩत्र
दताय बएको नभनतरे
े ।
तीन ददननबत्र स्रेस्तेदाय िा यशजस्रायरे मथािीघ्र जायी गनय ु गयाउन ु ऩनछ

ु
(२) इजरासफाट भद्दाभा
ऩक्राउ ऩूजॉ िा सभाह्वान जायी गन े गयी आदेि बएकोभा त्मस्तो

आदेि बएको नभनतरे फढीभा तीन ददननबत्र मथािीघ्र स्रेस्तेदाय िा यशजस्रायरे ऩक्राउ ऩूजॉ िा
६.

े ।
सभाह्वान जायी गनय ु गयाउन ु ऩनछ

ऩक्राउ ऩू जॉ जायी गनय ु ऩन े् (१) स्रेस्तेदाय िा यशजस्रायरे सात ददने ऩक्राउ ऩूजॉ जायी गदाय ऩक्राउ

गनय ु ऩन े व्मशि यहे फसेको िा यहन फस्न सकने इराकाको प्रहयी कामायरमफाट कामायधिमन हुने गयी
े ।
दईु प्रनतका दयरे जायी गनय ु ऩनछ
तय अदारतरे आिश्मक सम्झेभा अदारतकै कभयचायीरे कामायधिमन गन े गयी ऩक्राउ ऩूजॉ

जायी गनय सकनेछ।
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ु िा साऺीका नाभभा ऩैंतीस ददने ऩक्राउ ऩूजॉ जायी गदाय
(२) मस ऩरयच्छेदफभोशजभ अनबमि

ननजको ऩूया नाभ य ठेगाना तथा ऩक्राउ गनय ु ऩन े कायण स्ऩष्ट रुऩभा उलरेि गयी तीन प्रनतका दयरे
े ।
ऩक्राउ ऩूजॉ जायी गनय ु ऩनछ

(३) उऩदपा (१) िा (२) फभोशजभ जायी बएको ऩक्राउ ऩूजॉभा सम्फशधधत स्रेस्तेदाय िा

७.

े ।
यशजस्रायरे सहीछाऩ गयी अदारतको छाऩ रगाउन ु ऩनछ
ऩक्राउ ऩू ज ॉको ढाॉच ा् (१) स्रेस्तेदाय िा यशजस्रायरे प्रहयी कामायरम िा अदारतको कभयचायीफाट
ु
ु ू ची-२३
कामायधिमन हुने गयी अनबमिको
नाभभा सात ददने ऩक्राउ ऩूजॉ जायी गदाय ऐनको अनस

ु ू ची-२४
फभोशजभको ढाॉचाभा तथा साऺी य अधम व्मशिको नाभभा ऩक्राउ ऩूजॉ जायी गदाय ऐनको अनस
े ।
फभोशजभको ढाॉचाभा जायी गनय ु ऩनछ

ु िा साऺीको नाभभा ऩैंतीस ददने ऩक्राउ ऩूजॉ जायी
(२) स्रेस्तेदाय िा यशजस्रायरे अनबमि

८.

ु ू ची-२५ फभोशजभको ढाॉचाभा जायी गनय ु ऩनछ
े ।
गदाय ऐनको अनस

सभाह्वान जायी गनय ु ऩन े् (१) स्रेस्तेदाय िा यशजस्रायरे मस ऩरयच्छेदफभोशजभ सभाह्वान जायी गदाय
सभाह्वान जायी गनय ु ऩन े व्मशिको ऩयू ा नाभ य ठेगाना तथा सभाह्वान जायी गनय ु ऩन े कायण स्ऩष्ट रूऩभा
े ।
उलरेि गयी तीन प्रनतका दयरे सभाह्वान जायी गनय ु ऩनछ

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ जायी बएको सभाह्वानभा सम्फशधधत स्रेस्तेदाय िा यशजस्रायरे

९.

े ।
सहीछाऩ गयी अदारतको छाऩ रगाउन ु ऩनछ
ु ू ची-३ िा अनस
ु ू ची-४ भा उशलरशित
सभाह्वानको ढाॉच ा् (१) स्रेस्तेदाय िा यशजस्रायरे ऐनको अनस
ु
ु ू ची-२७ फभोशजभको
कसूयसम्फधधी भद्दाको
प्रनतिादीको नाभभा सभाह्वान जायी गदाय ऐनको अनस
े ।
ढाॉचाभा जायी गनय ु ऩनछ

े कका अधम भद्दाका
ु
ु
ु
(२) उऩदपा (१) भा उशलरशित भद्दाफाह
अनबमिका
नाभभा स्रेस्तेदाय

ु ू ची-२६ फभोशजभको ढाॉचाभा जायी गनय ु ऩनछ
े ।
िा यशजस्रायरे सभाह्वान जायी गदाय ऐनको अनस
ु ू ची-२८
(३) स्रेस्तेदाय िा यशजस्रायरे साऺीका नाभभा सभाह्वान जायी गदाय ऐनको अनस
१०.

े ।
फभोशजभको ढाॉचाभा जायी गनय ु ऩनछ

सभाह्वान िा ऩक्राउ ऩू जॉसम्फधधी सू चना जायी गनMे स्रेस्तेदाय िा यशजस्रायरे ऩक्राउ ऩूजॉ िा सभाह्वान
ु ू ची-२२ फभोशजभको ढाॉचाभा
जायी गदाय सोही फित ऐनको दपा ५७ को उऩदपा (७) तथा अनस
ु
े ।
दईप्रनत
सूचना सभेत जायी गनय ु ऩनछ

११.

ऩरयच्छे द-३
ऩक्राउ ऩू ज ॉ ताभे रीसम्फधधी

ऩक्राउ ऩू जॉ ताभेर गनय ऩठाउनेM (१) अदारतफाट ऩक्राउ ऩूजॉ जायी बएऩनछ अविरम्फ त्मस्तो ऩक्राउ
ऩूजॉ ताभेर गयी ऩठाउन ु बनी सम्फशधधत प्रहयी कामायरमराई अदारतफाट जायी बएको दईु प्रनत
ऩक्राउ ऩूजॉ जायी बएको सूचना तथा दईु प्रनत सात ददने ऩक्राउ ऩूजॉ य तीन प्रनत ऩैंतीस ददने ऩक्राउ
े ।
ऩूजॉसभेत ऩठाउन ु ऩनछ

ु क
ु ै कुया रेशिएको बए ताऩनन अदारतको कुनै कभयचायीरे
(२) उऩदपा (१) भा जनस

कामायधिमन गन े गयी ऩक्राउ ऩूजॉ जायी गरयएको यहेछ बने अविरम्फ ऩक्राउ ऩूजॉ ताभेर गयी लमाउन
ु
ु ऩनछ
े ।
त्मसयी जायी बएको सूचना तथा ऩक्राउ ऩूजॉहरु म्माद ताभेरी िािाभा फझाइददन
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(३) उऩदपा (१) फभोशजभ ऩक्राउ ऩूजॉ जायी बएको सूचना, सात ददने ऩक्राउ ऩूजॉ य ऩैंतीस

ददने ऩक्राउ ऩूजॉ प्राप्त बएऩनछ सम्फशधधत प्रहयी कामायरमरे अविरम्फ प्रहयी कभयचायी िटाई त्मस्तो
े ।
ऩक्राउ ऩूजॉ ताभेर गनय ु गयाउन ु ऩनछ

(४) उऩदपा (२) फभोशजभ ऩक्राउ ऩूजॉ जायी बएको सूचना, सात ददने ऩक्राउ ऩूजॉ य ऩैंतीस

१२.

ददने ऩक्राउ ऩूजॉ प्राप्त बएऩनछ म्माद ताभेरी िािारे अविरम्फ कभयचायी िटाई त्मस्तो ऩक्राउ ऩूजॉ
े ।
ताभेर गयाउन ु ऩनछ

ु ै पेरा ऩयेभा प्रहयी िा अदारतको
ऩक्राउ गनय ु ऩन े् (१) ऩक्राउ ऩूजॉ जायी बएको व्मशि जहाॉसक
कभयचायीरे ननजराई सात ददने ऩक्राउ ऩूजॉ य ऩक्राउ ऩूजॉ जायी बएको सूचना सभेत ददई तत्कार
े ।
ऩक्राउ गनय ु ऩनछ

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ऩक्राउ गरयएको व्मशिराई फाटोको म्माद फाहेक चौफीस

१३.

े ।
घण्टाभा नफढाई मथासम्बि चाॉडो सम्फशधधत अदारतभा उऩशस्थत गयाउन ु ऩनछ

ऩक्राउ ऩू जॉ ताभेर गनMे (१) ऩक्राउ ऩूजॉ जायी बएको व्मशि सात ददननबत्र पेरा नऩयेभा सम्फशधधत

प्रहयी कामायरम िा कभयचायीरे ननजको िोजी गदै यही त्मस्तो व्मशि यहे फसेको घय ठेगानाभा गई
ननजको नाउॉभा जायी बएको ऩैँतीस ददने ऩक्राउ ऩूजॉको एकप्रनत ननजको एकाघयको अठाय िषय उभेय
ु
े ।
ऩगु े को व्मशिराई फझाई
ताभेर गनय ु ऩनछ

(२) ऩक्राउ ऩूजॉ जायी बएको व्मशिको एकाघयको व्मशि पेरा नऩयेभा िा ननजरे त्मस्तो
ु ननरएभा एकप्रनत ऩक्राउ ऩूजॉ ननजको घय दैरोभा टाॉस गयी ताभेर गनय ु ऩनछ
े ।
ऩक्राउ ऩूजॉ फझी

(३) उऩदपा (१) िा (२) फभोशजभ ऩक्राउ ऩूजॉ ताभेर गदाय स्थानीम तहको सम्फशधधत

िडा सनभनतका सदस्म उऩरब्ध बए ननज य ननज उऩरब्ध नबए कम्तीभा दईु जना स्थानीम व्मशि
े ।
योहियभा यािी सवहछाऩ गयाउन ु ऩनछ

(४) उऩदपा (२) फभोशजभ सम्फशधधत व्मशि यहे फसेको घय दैरोभा ऩक्राउ ऩूजॉ टाॉस
ु
ु ऩनछ
े ।
गयेको ऩूजॉको एक प्रनत स्थानीम तहको सम्फशधधत िडा कामायरमभा सभेत फझाउन
ु
(५) उऩदपा (४) फभोशजभ ऩक्राउ ऩूजॉ फझाएकोभा
स्थानीम तहको सम्फशधधत िडा

कामायरमरे त्मस्तो ऩक्राउ ऩूजॉ प्राप्त बएऩनछ सम्फशधधत व्मशिराई त्मसको जानकायी गयाई आफ्नो
े ।
सूचना ऩाटीभा सभेत टाॉस गनय ु ऩनछ

(६) उऩदपा (१) िा (२) फभोशजभ ताभेर गयेको ऩक्राउ ऩूजॉको एक प्रनत य स्थानीम

ु
तहको सम्फशधधत िडा कामायरमको सूचना ऩाटीभा टाॉस गन े गयी ऩक्राउ ऩूजॉ फझाएको
बऩायई नभनसर
े ।
साभेर याख् न ु ऩनछ

ू ॉ ताभेर गदाय ऩक्राउ ऩूजॉको साथसाथै ऩक्राउ ऩूजॉ जायी
(७) मस दपा फभोशजभ ऩक्राउ ऩज
ु
ु िा टाॉस्न ु ऩनछ
े ।
गयेको सूचना सभेत एकाघयको व्मशिराई फझाउन
(८) ऩक्राउ ऩूजॉ ताभेर गनय िवटएको प्रहयी िा कभयचायीरे ऩक्राउ ऩूजॉ ताभेर गयी

१४.

१५.

ु ू ची-१२ फभोशजभको ढाॉचाभा प्रनतिेदन ऩेि गनय ु ऩनछ
े ।
ननमभािरीको अनस

ु जायी गरयएको व्मशि ऩक्राउ ऩनयबु धदा अगािै आपैँ अदारतभा
ऩक्राउ ऩू जॉ फदय गन ेM ऩक्राउ ऩजॉ

ु फदय गयी
उऩशस्थत बएभा स्रेस्तेदाय िा यशजस्रायरे ननजको नाभभा ऩवहरे जायी बएको ऩक्राउ ऩजॉ
े ।
सम्फशधधत प्रहयी कामायरम िा कभयचायीराई त्मसको जानकायी ददन ु ऩनछ
सम्फशधधत शजलराको शजलरा अदारतभा ऩक्राउ ऩू ज ॉ ऩठाउने M (१) ऩक्राउ ऩूजॉ जायी बएको व्मशि

ननजको ठेगानाफाहे क अधम कुनै शजलराभा गई फसेको छ बन्ने ऩऺको ननिेदन िा अधम कुनै
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भाध्मभफाट अदारतराई जानकायी बएभा अदारतरे ननज यहे फसेको शजलराको शजलरा अदारतभा
ऩक्राउ ऩूजॉ ऩठाउन सकनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ऩक्राउ ऩूजॉ प्राप्त बएभा सम्फशधधत अदारतरे सम्फशधधत प्रहयी

कामायरम िा कभयचायीभापयत त्मस्तो ऩक्राउ ऩूजॉ ताभेर गयाई सोको प्रनतिेदन सम्फशधधत अदारतभा
१६.

े ।
ऩठाउन ु ऩनछ

याविम दै ननक ऩनत्रकाभा सू चना प्रकािन गन ेM (१) अदारतफाट ऩक्राउ ऩूजॉ जायी बएको पयाय
ु
ु
ु यहे फसेको ठाउॉ ऩत्ता नरागेभा अदारतरे
अनबमिको
मवकन ितन िलन
नसकेभा िा अनबमि

ु
त्मस्तो अनबमिको
नाभ, थय सवहत हुनरमा ददई कुनै याविम दैननक ऩनत्रकाभा सूचना प्रकािन गयी
सम्फशधधत अदारतको सूचना ऩाटीभा टाॉस्न सकनेछ।

ु े यीतऩूियक ऩक्राउ
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ सूचना प्रकािन बएऩनछ त्मस्तो अनबमिर
ु क
ु ै प्रहयी कामायरम िा कभयचायीरे जनस
ु क
ु ै फित
ऩूजॉको सूचना ऩाएको भानननेछ य ननजराई जनस
ऩक्राउ गयी दािेर गनय सकनेछ।

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ याविम दैननक ऩनत्रकाभा सूचना प्रकािन गदाय राग्ने िचय िादी

१७.

े ।
ऩऺरे फेह ोनय ु ऩनछ

ऩक्राउ ऩू जॉ वपताय गनय ु ऩन ेM ऩक्राउ ऩूजॉ जायी बएको व्मशिको फसोफास ऩक्राउ ऩूजॉभा रेशिएको

ठेगानाभा नबएको बनी त्मस्तो ठाउॉभा फसोफास गन े कम्तीभा दईु जना व्मशिहरु य स्थानीम तहको
सम्फशधधत िडा सनभनतको कम्तीभा एक जना सदस्मरे प्रभाशणत गयेभा त्मस्तो व्मशि फसोफास बएको
ु
ु
ु
ठाउॉ िलन
सकने बए ननजहरूराई िराउन
रगाई य िलन
नसकने बए सोही व्महोया जनाई
ु
सम्फशधधत प्रहयी िा कभयचायीरे ताभेर गनय फशझनरएको
ऩक्राउ ऩूजॉ य ऩक्राउ ऩूजॉ जायी गयेको

१८.

ु
े ।
सूचना अदारतभा वपताय फझाइ
ददन ु ऩनछ

अको ऩक्राउ ऩू जॉ जायी गनय ु ऩन े् (१) दपा १७ फभोशजभ ऩक्राउ ऩूजॉ वपताय बएकोभा अदारतरे
ु े को बए िादी ऩऺराई िराउन
ु
ननज फसोफास गयेको ठेगानाभा िा त्मस्तो ठेगाना निर
भौका ददई
ु आएभा आिश्मकताअनसाय
ु
े ।
िरी
अको ऩक्राउ ऩूजॉ जायी गनय ु ऩनछ
े ।
ऩनछ

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ जायी बएको ऩक्राउ ऩूजॉ मसै ऩरयच्छेदफभोशजभ ताभेर गनय ु
ऩरयच्छे द-४

१९.

सभाह्वान ताभे रीसम्फधधी व्मिस्था
सभाह्वान ताभेर गनय ऩठाउनेM सभाह्वान ताभेर गनय ऩठाउॉदा सभाह्वान जायी गयेको सूचना य तीन प्रनत

२०.

सभाह्वान ताभे र गन ेM (१) सभाह्वान ताभेर गदाय जनु व्मशिको नाभभा जायी बएको हो मथासम्बि

सभाह्वान ददई अदारतको कभयचायी, प्रहयी कभयचायी िा अदारतरे तोकेको अधम सयकायी कामायरमद्वाया
े ।
ताभेर गन े गयी ऩठाउन ु ऩनछ

ु
ु ऩनछ
े ।
सोही व्मशिराई त्मस्तो सभाह्वानको साथसाथै साभाह्वान जायी बएको सूचना फझाउन
ु
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ सभाह्वान फझाउन
जाॉदा सम्फशधधत व्मशि पेरा नऩयेभा िा

ु
पेरा ऩये ऩनन ननजरे फझी
ननरएभा ननजको एकाघयको कम्तीभा अठाय िषय उभेय ऩगु े को कुनै
ु
व्मशिराई फझाउन
सवकनेछ।
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(३) सभाह्वान जायी बएको व्मशि िा ननजको एकाघयको व्मशि पेरा नऩयेभा िा ननजरे

ु ननरएभा त्मस्तो एकप्रनत सभाह्वान ननजको घय दैरोभा टाॉस गयी ताभेर गनय ु
त्मस्तो सभाह्वान फझी
े ।
ऩनछ

(४) मस दपाफभोशजभ सभाह्वान ताभेर गदाय स्थानीम तहको स्थानीम तहको सम्फशधधत िडा

सनभनतका सदस्म उऩरब्ध बए ननज य ननज उऩरब्ध नबए कम्तीभा दईु जना स्थानीम व्मशि
े ।
योहियभा यािी सवहछाऩ गयाउन ु ऩनछ

तय सभाह्वान ताभेर गनय गएको प्रहयी िा कभयचायीरे सभाह्वान जायी बएको व्मशिराई
ु ै पेरा ऩाये ऩनन सभाह्वान फझाउन
ु
शचनेको बए सो कुया उलरेि गयी ननजराई जहाॉसक
सकनेछ।

(५) उऩदपा (३) फभोशजभ सम्फशधधत व्मशि यहे फसेको घयभा टाॉस गयेको सभाह्वानको

ु
ु ऩनछ
े ।
एक प्रनत स्थानीम तहको सम्फशधधत िडा कामायरमभा सभेत फझाउन

ु
(६) उऩदपा (५) फभोशजभ सभाह्वान फझाएकोभा
स्थानीम तहको सम्फशधधत िडा कामायरमरे

त्मस्तो सभाह्वान प्राप्त बएऩनछ सम्फशधधत व्मशिराई त्मसको जानकायी गयाई आफ्नो सूचना ऩाटीभा
े ।
सभेत टाॉस गनय ु ऩनछ

(७) मस दपाफभोशजभ ताभेर गयेको सभाह्वानको एक प्रनत य स्थानीम तहको सम्फशधधत िडा

ु
े ।
कामायरमको सूचना ऩाटीभा टाॉस गन े गयी सभाह्वान फझाएको
बऩायई नभनसर साभेर याख् न ु ऩनछ

(८) मस दपाफभोशजभ सभाह्वान ताभेर गदाय सभाह्वानको साथसाथै सभाह्वान जायी गयेको
ु
ु िा टाॉस्न ु ऩनछ
े ।
सूचना सभेत फझाउन

२१.

(९) सभाह्वान ताभेर गनय िवटएको प्रहयी िा कभयचायीरे सभाह्वान ताभेर गयी ननमभािरीको
ु ू ची-१२ फभोशजभको ढाॉचाभा प्रनतिेदन ऩेि गनय ु ऩनछ
े ।
अनस
ने ऩार सयकाय िा कु नै सङ्गदठत सॊ स्थाको ऩदानधकायी िा कभयचायीका नाभभा सभाह्वान ताभे रीM (१)

नेऩार सयकाय िा कुनै सङ्गदठत सॊस्थाको ऩदानधकायी िा कभयचायीका नाभभा सभाह्वान ताभेर गनय ु
ऩयेभा त्मस्तो ऩदानधकायी िा कभयचायी फहार यहेको कामायरमभा ताभेर गनय सवकनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ कुनै सभाह्वान ताभेर गनय ऩठाएकोभा त्मस्तो कामायरम िा

ु े एक प्रनत सभाह्वान सम्फशधधत ऩदानधकायी िा कभयचायीराई
सॊस्थाको तत्कार उऩरब्ध बएको प्रभिर
ु
फझाई
अको प्रनतभा ताभेरीको व्महोया य नभनत जनाई सम्बि बएभा सम्फशधधत ऩदानधकायी िा
े ।
कभयचायीको सहीछाऩ गयाउन ु ऩनछ

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ सभाह्वान ताभेर गदाय त्मस्तो ऩदानधकायी िा कभयचायी नफदाभा
यहे कोभा सम्फशधधत कामायरम िा सॊस्थारे मथािीघ्र त्मस्तो कभयचायीराई त्मसयी सभाह्वान ताभेर
े ।
बएको व्महोयाको सूचना ददन ु ऩनछ

(४) उऩदपा (२) फभोशजभ सभाह्वान ताभेर हुन नसकेभा सम्फशधधत कामायरम िा सॊस्थाको

े ।
सूचना ऩाटीभा त्मस्तो सभाह्वान टाॉसी ददन ु ऩनछ

२२.

(५) उऩदपा (४) फभोशजभ सूचना ऩाटीभा सभाह्वान टाॉनसएको प्रनतिेदन सम्फशधधत
े ।
कामायरमरे अदारतभा ऩठाई ददन ु ऩनछ

सॊ ग दठत सॊ स् थाको नाभभा सभाह्वान ताभे री M (१) कुनै सङ्गदठत सॊस्थाको नाभभा सभाह्वान ताभेर गनय ु
ऩयेभा ताभेर गन े कभयचायीरे त्मस्तो सभाह्वानको एक प्रनत त्मस्तो सॊस्थाको प्रधान कामायरम िा
ु
ु
ु ऩनछ
े ।
स्थानीम कामायरमभा फझाई
सोको बयऩाईय अदारतभा फझाउन

6

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ स्थानीम कामायरमभा सभाह्वान ताभेर बएकोभा सो सभाह्वान

त्मस्तो सॊस्थाको प्रधान कामायरमभा ताभेर बएको भानननेछ।
(३) मस दपाफभोशजभ सभाह्वान ताभेर गदाय ताभेर बएको नभनत य व्महोया उलरेि गयी
२३.

े ।
ताभेर गन े कभयचायीरे अदारतभा प्रनतिेदन ददन ु ऩनछ

अको शजलराभा सभाह्वान ऩठाउनेM (१) अको शजलराभा फसोफास गन े व्मशिराई सभाह्वान ताभेर गनय ु
ऩदाय िा सभाह्वान जायी बएको व्मशि अधम कुनै शजलराभा गई फसेको छ बन्ने ऩऺको ननिेदन िा
अधम कुनै भाध्मभफाट अदारतराई जानकायी बएभा अदारतरे ननज यहे फसेको शजलराको शजलरा
अदारतभा सभाह्वान ऩठाउन सकनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ सभाह्वान प्राप्त बएभा त्मस्तो अदारतरे प्रहयी िा कभयचायीभापयत

मसै ऩरयच्छेदफभोशजभ त्मस्तो सभाह्वान ताभेर गयी सोको प्रनतिेदन सम्फशधधत अदारतभा ऩठाउन ु
२४.

े ।
ऩनछ

सभाह्वान वपताय गनय ु ऩन ेM सभाह्वान जायी बएको व्मशिको फसोफास सभाह्वानभा रेशिएको ठेगानाभा

नबएको बनी त्मस्तो ठाउॉभा फसोफास गन े कम्तीभा दईु जना व्मशिहरु य स्थानीम तहको सम्फशधधत
ु
िडा सनभनतको कम्तीभा एक जना सदस्मरे प्रभाशणत गयेभा त्मस्तो व्मशि फसोफास बएको ठाउॉ िलन

ु
ु नसकने बए सोही फेहोया जनाई प्रहयी िा कभयचायीरे
सकने बए ननजहरुराई िराउन
रगाई य िलन
२५.

ु
ु
ु ऩनछ
े ।
ताभेर गनय फशझनरएको
सभाह्वान य सभाह्वान जायी गयेको सूचना अदारतभा वपताय फझाइददन
ु
छाऩा िा विद्यतीम
सञ्चाय भाध्मभफाट सभाह्वान ताभेर गनय सवकने M (१) दपा २०, २१, २२ य २३

फभोशजभ सभाह्वान ताभेर हुन नसकेभा याविम दैननक ऩनत्रकाभा सभाह्वानको व्महोया प्रकािन गयी िा
ु
विद्यनतम
सञ्चाय भाध्मभफाट प्रिायण गयी ताभेर गनय सवकनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ सूचना प्रकािन िा प्रिायण बएऩनछ सभाह्वान यीतऩूियक ताभेर

बएको भानननेछ।

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ सभाह्वानको सूचना प्रकािन िा प्रिायण गदाय राग्ने िचय िादीरे

े ।
व्महोनय ु ऩनछ

(४) कुनै ऩऺरे सभाह्वान फाहेकका अधम म्माद िा सूचना उऩदपा (१) फभोशजभ प्रकािन
ु
िा प्रिायण गनय अनयोध
गयेभा त्मस्तो म्माद िा सूचना प्रकािन िा प्रिायण गदाय राग्ने िचय त्मसयी
२६.

ु
े ।
अनयोध
गन े ऩऺरे व्महोनय ु ऩनछ

अको सभाह्वान जायी गनय ु ऩन े् (१) दपा २४ फभोशजभ सभाह्वान वपताय बएकोभा अदारतरे ननज
ु े िादी ऩऺराई िराउन
ु
ु आएभा
फसोफास गयेको ठेगानाभा िा त्मस्तो ठेगाना निर
भौका ददई िरी
ु
े ।
आिश्मकता अनसाय
अको सभाह्वान जायी गनय ु ऩनछ
े ।
ऩनछ

२७.

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ जायी बएको सभाह्वान मसै ऩरयच्छेद फभोशजभ ताभेर गनय ु
ऩरयच्छे द-५

पै सराको सू चना तथा म्मादसम्फधधी

ु
ु े शि नै सॊरग्न नयहेको अनबमि
ु िा प्रनतिादी, थना
ु िा
पै सराको सू चना् भद्दाको
कायफाहीभा िरुद

ु
ु
कैदभा यहे को अनबमि
िा एउटा भात्र ऩऺ बई एकतपी कायफाही बएको भद्दाभा
पैसरा
ु िा प्रनतिादीराई अदारतरे ऐनको अनस
ु ू ची-४४
प्रभाणीकयण बएको नभनतरे सात ददननबत्र अनबमि
े ।
फभोशजभको ढाॉचाभा पैसराको सूचना ददन ु ऩनछ
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२८.

े दन सन्ने
े दनभा नरइएका
ु
ु अदारतफाट भद्दाको
ु
ु
ु
प्रत्मथॉराई सू चना ददनेM (१) ऩनयाि
सनु िाई
गदाय ऩनयाि

े दन ऩत्रको
ु
ु
शजवकय उऩय सनु िाई
गनय ु ऩन े अिस्था देशिएभा प्रत्मथॉराई ऩधर ददने सूचना ददॉदा ऩनयाि
ु ू ची-१ फभोशजभको ढाॉचाभा जायी गनय ु ऩनछ
े ।
प्रनतनरवऩ सवहत अनस

ु ु ऩन े िा कुनै प्रभाण दािेर गयाउन ु
(२) ऐनको दपा १४२ को उऩदपा -३_ फभोशजभ फझ्न

े दक िा प्रत्मथॉराई शझकाउॉदा अनस
ु
ु ू ची-२ फभोशजभको ढाॉचाभा सूचना जायी गनय ु ऩनछ
े ।
ऩन े ऩनयाि

(३) ऐनको दपा १४९ को उऩदपा -२_ फभोशजभ साधक जाॉच गदाय तलरो अदारतको

पैसरा ऩरयितयन हुन सकने बई सम्फशधधत ऩऺहरुराई शझकाउन ु ऩयेभा ऩधर ददनको म्माद ददई
२९.

ु ू ची- ३ फभोशजभको ढाॉचाभा सूचना जायी गनय ु ऩनछ
े ।
अनस

ु तफीको सू चना ददने ् (१) ऐनको दपा ९७ फभोशजभ भद्दा
ु भरतफी
ु
भर
याख्ने गयी आदेि बएकोभा

ु ू ची-४ फभोशजभको ढाॉचाभा सूचना जायी गनय ु
ऩऺराई त्मस्तो आदेिको सूचना ददन ु ऩन े बएभा अनस
े ।
ऩनछ

ु
ु त्मस्तो भरतफीफाट
ु
(२) ऐनको दपा ९७ को उऩदपा (३) फभोशजभ भरतफी
यहेको भद्दा

ु
ु ू ची- ५ फभोशजभको
जगाउन अदारतरे तारयि तोकी भद्दाको
ऩऺहरुराई नरशित सूचना ददॉ दा अनस
३०.

३१.
३२.

े ।
ढाॉचाभा सूचना जायी गनय ु ऩनछ

ु ऐनको अनस
ु ू ची-१ िा अनस
ु ू ची-२ भा नऩन े देशिएको तय
सयोकायिाराराई सू चना ददने ् कुनै भद्दा
ु
ु चलन सकने देशिएको बनी अदारतफाट ऐनको दपा ४२ फभोशजभ
काननफभोशजभ
अधम कुनै भद्दा
ु अशधतभ बएऩनछ सोको सूचना सयोकायिाराराई ददॉदा अनस
ु ू ची-६ फभोशजभको
आदेि बएभा भद्दा
े ।
ढाॉचाभा ददन ु ऩनछ

सम्ऩशत्त पु कु िा बएको सू चना ददने M ऐनको दपा १७९ फभोशजभ अदारतरे योक्का यहेको सम्ऩशत्त
ु ू ची-७ फभोशजभको ढाॉचाभा ददन ु ऩनछ
े ।
पुकुिा गदाय सम्फशधधत व्मशिराई त्मसको सूचना अनस

ु ऩन
ु े व्मशिराई सू चना ददने M (१) ऐनको दपा १०४ फभोशजभ फमान गदाय भद्दाको
ु
फ झ्न
कुनै ऩऺरे
तेस्रो व्मशिसभेत सॊरग्न बई वकत े िा जारसाजी नरित िडा गयेको बनी िमान गयेभा य
ु े आदे ि बएभा सम्फशधधत व्मशिराई सोको सूचना
इजरासफाट त्मस्तो तेस्रो व्मशिराई सभेत फझ्न
े ।
जायी गनय ु ऩनछ

ु ु ऩन े देशिई इजरासरे आदेि
(२) िादी प्रनतिादीको ऩेटफोरीभा रेशिएको भाननस फझ्न

े ।
गयेभा त्मस्तो व्मशिराई सोको सूचना जायी गनय ु ऩनछ

३३.

ु ू ची-८ भा उलरेि
(३) उऩदपा (१) िा (२) फभोशजभ ददने सूचनाको ढाॉचा अनस
बएफभोशजभ हुनेछ।
सभाह्वानसयह ताभे र गन ेM (१) मस ऩरयच्छेदफभोशजभ जायी हुने सूचना य म्माद ऐनको ऩरयच्छेद-६
े ।
तथा मसै ननदेशिका फभोशजभ सभाह्वानसयह ताभेर गनय ु ऩनछ

तय अदारतरे आदेि ददएभा फाहेक दपा २९, ३०, ३१ य ३२ फभोशजभका म्माद िा सूचना

याविम दैननक ऩनत्रकाभा सूचना प्रकािन गनय ु ऩन े छैन।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ म्माद िा सूचना ताभेर गनय याविम दैननक ऩनत्रकाभा सूचना

े ।
प्रकािन गदाय राग्ने िचय िादीरे व्महोनय ु ऩनछ

ऩरयच्छे द-६
विविध
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३४.

अदारतभा नै म्माद ताभे र गनय सवकने M (१) अदारतफाट देहामका व्मशिका नाभभा जायी बएको

ु
म्माद िा सूचना त्मस्तो व्मशिराई देहामको अिस्थाभा अदारतभा नै फझाई
ताभेर गनय सवकनेछM–
(क)

अदारतका कभयचायी िा ऩदानधकायी बए ननज हाशजय हुॉदा,

(ग)

ु
िारयस बए िारयस बएको भद्दाको
प्रनतनननधत्ि गयी उऩशस्थत हुॉदा,

(ि)
(घ)
(ङ)

तारयिभा यहेको ऩऺ बए तारयिभा उऩशस्थत हुॉदा,

कानून व्मिसामी बए व्मिसामको नसरनसराभा उऩशस्थत हुॉदा, िा

साऺीको रूऩभा उऩशस्थत बएको व्मशि बए सो हैनसमतभा उऩशस्थत हुॉदा ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभका व्मशिका नाभभा अदारतफाट जायी बएको म्माद िा सूचना

ु
ु
ु ऩनछ
े ।
ननज सम्फशधधत अदारतभा उऩशस्थत हुॉदाका फित फझाउन
लमाएभा ननजरे फशझनरन

ु
ु
(३) उऩदपा (२) फभोशजभ फझाउन
लमाउॉदा त्मस्तो म्माद िा सूचना ननजरे फशझनरन
ु
े ।
इधकाय गयेभा ताभेरदायरे त्मस्तो कुयाको प्रनतिेदन सम्फशधधत अदारतभा तरुधत
गनय ु ऩनछ

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ ऩयेको प्रनतिेदनको व्महोया भनानसफ देशिएभा त्मस्ता व्मशिरे

ु े सम्भ इजरासरे त्मस्तो व्मशिराई
ननजको नाभभा जायी बएको त्मस्तो म्माद िा सूचना नफझ
िारयसको हैनसमतभा प्रनतनननधत्ि गनय, तारयि नरन, कानून व्मिसाम गनय िा फकऩत्र गनय योक रगाउने
३५.

े ।
आदेि गनछ

विदेिभा यहे का प्रनतिादीको नाभको ऩक्राउ ऩू ज ॉ िा सभाह्वान ताभे रीM (१) अदारतभा विचायाधीन
ु
ु िा प्रनतिादी विदेिभा यहे फसेको बए त्मस्ता व्मशिको नाभभा ऩक्राउ ऩूजॉ
यहे को भद्दाको
अनबमि
जायी गनय ु ऩदाय िा सभाह्वान ताभेर गनय ु ऩदाय ऩायस्ऩरयक कानून सहामता सम्फधधी प्रचनरत कानून
फभोशजभ गनय सवकनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ जायी बएको ऩक्राउ ऩूजॉ िा सभाह्वान ताभेर हुन नसकेभा

त्मस्तो ऩक्राउ ऩूजॉ िा सभाह्वान नेऩार सयकायको स्िानभत्िभा यहेको याविमस्तयको दैननक
ु
सभाचायऩत्रभा प्रकािन गयी िा विद्यतीम
सञ्चाय भाध्मभभा प्रसायण गयी ताभेर गनय सवकनेछ।

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ ऩक्राउ ऩूजॉ जायी बएकोभा िा सभाह्वान ताभेर बएकोभा

यीतऩूियक जायी बएको िा ताभेर बएको भानननेछ।
ु क
ु ै कुया रेशिएको बए ताऩनन मस दपाफभोशजभ विदेिभा यहे
(४) मस दपाभा अधमत्र जनस

फसेको व्मशिको नाभभा ऩक्राउ ऩूजॉ जायी हुन िा सभाह्वान ताभेर हुन नसके कोभा सोही कायणरे
३६.

ु
भात्र भद्दाको
कायफाही य वकनाया गनय फाधा ऩगु े को भाननने छैन ।

ु नहुने नेऩार
साऺीको नाभभा सभाह्वान जायी गन े कामयविनध् (१) ऐनको दपा ११२ फभोशजभ नफझी
ु ॉग सम्फशधधत साऺीराई उऩशस्थत गयाउन िा कुनै नरित िा दसी
सयकाय िादी हुने पौजदायी भद्दास

प्रभाण दाशिरा गयाउन सभाह्वान जायी गदाय त्मस्तो साऺीराई फढीभा ऩधर ददनको म्माद ददई ऐनको
ु ू ची-२८ फभोशजभको ढाॉचाभा सभाह्वान जायी गनय ु ऩनछ
े ।
अनस

(२) ऐनको दपा १११ फभोशजभ एक ऩटक िकऩत्र गरयसकेको साऺीफाट ऩनॊु . कुनै कुया
ु नहुने कुनै कुया छुट्न गई ऩनM
ु फझ्न
ु े गयी आदेि बएभा ननजराई ऩनॊु . सभाह्वान जायी गदाय
नफझी
३७.

ु ू ची- २८ फभोशजभको ढाॉचाभा जायी गनय ु ऩनछ
े ।
ऐनको अनस

अनबरे ि याख्न ु ऩन े् अदारतफाट जायी बएको ऩक्राउ ऩूजॉ, सभाह्वान, म्माद िा सूचनाको अनबरेि
ु ू ची-११ फभोशजभको ढाॉचाभा याख्न ु ऩनछ
े ।
ननमभािरीको अनस

9

३८.

अऩयाध सॊ व हतारे कामभ गयेका म्माद ताभेरीसम्फधधी कसू य य सजामM (१) अऩयाध सॊवहतारे म्माद
ताभेरीका सम्फधधभा हुन सकने देहामका कामयहरुराई कसूय कामभ गयेको छM–
-क_
सभाह्वान, इतरामनाभा इत्माददको ताभेरीभा िाधा ऩर्ु माउने -दपा ७५_,
-ि_

ु पकायउने -दपा ७६_,
सभाह्वान, इतरामनाभा, सूचना िा आदेि नफझी

-ग_

सभाह्वान, इतरामनाभा, सूचना िा आदेि ताभेर हुन नददई छरी वहॊ ड्ने -

-घ_

सभाह्वान, इतरामनाभा इत्मादद च्मात्ने िा उप्काउने -दपा ७८_,

-ङ_

दपा ७७_,

ु तरयकारे म्माद ताभेर गन े -दपा ७९_।
झ ठो

(२) उऩदपा (१) को िण्ड (ङ) भा उशलरशित कसूय गन े व्मशिराई एक िषयसम्भ कैद

ु सजाम, िण्ड -क_ िा -घ_ भा उशलरशित कसूय गन े
िा दिहजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयिाना िा दिै
ु सजाम य िण्ड -ि_ िा -ग_
व्मशिराई छ भवहनासम्भ कैद िा ऩाॉचहजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयिाना िा दिै

ु
भा उशलरशित कसूय गन े व्मशिराई तीन भवहनासम्भ कैद िा ऩाॉचहजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयिाना िा दिै
सजाम हुनेछ।
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ु ू ची– १
अनस

(दपा २८ (१) सॉग सम्फशधधत)

प्रत्मथॉराई ददने सूचनाको ढाॉचा
............. अदारत

ु नॊ. -----------------कोड नॊ. ----------- भद्दा
े दक
ु
.................................................. ऩनयाि
विरुद्ध

िादी/प्रनतिादी

.................................................. प्रत्मथॉ

िादी/प्रनतिादी

................................ फाट जायी बएको ..................... फस्ने ............................. नाभको सूचना।
मस अदारतफाट ..................................... भा ..................................-आदेिको छोटकयी व्महोया

उलरेि गन_े आदेि बएकोरे सो आदेिको प्रनतनरवऩ सॊरग्न गयी तऩाईको जानकायीको रानग मो सूचना
ु
ऩठाइएको छ। उि भद्दाभा
आफ्नो सफतु प्रभाण नरई मो सूचना प्राप्त गयेको नभनतरे १५ ददननबत्र मस
ु
अदारतभा तऩाई आपैँ उऩशस्थत हुन आउनहोरा
िा कानूनफभोशजभको आफ्नो कानून व्मिसामी िा िायेस
ु
ऩठाउनहोरा।
अधमथा मस विषमभा कानूनफभोशजभ हुनेछ।

सम्फशधधत अनधकायीको
सहीछाऩ्

अदारतको छाऩ

नभनत् ..........................
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ु ू ची- २
अनस

-दपा २८ -२_ सॉग सम्फशधधत_
े दक िा प्रत्मथॉराई ददने सूचनाको ढाॉचा
ु
ऩनयाि
............. अदारत

ु नॊ. -----------------कोड नॊ. ----------- भद्दा
े दक
ु
.................................................. ऩनयाि
विरुद्ध

िादी/प्रनतिादी

.................................................. प्रत्मथॉ

िादी/प्रनतिादी

................................ फाट जायी बएको ..................... फस्ने ............................. नाभको सूचना।
ु ु ऩन/
े
मस अदारतफाट नभनत .................... भा तऩाईराई शझकाई तायेिभा याख् ने/ तऩाईसॉग केही फझ्न
तऩाईफाट देहामको प्रभाण दाशिर गयाउने -आदेिको छोटकयी व्महोया उलरेि गन_े आदेि बएकोरे सो
आदेिको प्रनतनरवऩ सॊरग्न गयी तऩाईको जानकायीको रानग मो सूचना ऩठाइएको छ। आदेिफभोशजभ आफ्नो

सफतु प्रभाण नरई मो सूचना प्राप्त गयेको नभनतरे १५ ददननबत्र मस अदारतभा तऩाई आपैँ उऩशस्थत हुन
ु
आउनहोरा
। अधमथा मस विषमभा कानूनफभोशजभ हुनेछ।
दाशिरा गनयऩु न े प्रभाणहरु
1=
2=
3=
4=

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

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

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

...........................
सम्फशधधत अनधकायीको
सहीछाऩ्

अदारतको छाऩ

नभनत् ..........................
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ु ू ची- ३
अनस

-दपा २८ -३_ सॉग सम्फशधधत_
ु ाका ऩऺह रूराई ददने सू चनाको ढाॉच ा
भ द्द
............. अदारत

ु नॊ. -----------------कोड नॊ. ----------- भद्दा
.................................................. िादी
विरुद्ध

.................................................. प्रनतिादी
................................ फाट जायी बएको ..................... फस्ने ............................. नाभको सूचना।
ु भद्दाभा
ु
उऩमयि
.................... अदारतफाट बएको नभनत ............... को पैसराफभोशजभ मस अदारतभा
साधक जाहे य बएकोभा मस अदारतफाट नभनत .............. भा ..................................-आदेिको छोटकयी
व्महोया उलरेि गन_े आदेि बएकोरे सो आदेिको प्रनतनरवऩ सॊरग्न गयी तऩाईको जानकायीको रानग मो

ु
सूचना ऩठाइएको छ। उि भद्दाभा
आफ्नो सफतु प्रभाण नरई मो सूचना प्राप्त गयेको नभनतरे १५ ददननबत्र
ु
मस अदारतभा तऩाई आपैँ उऩशस्थत हुन आउनहोरा
। अधमथा मस विषमभा कानूनफभोशजभ हुनेछ।

सम्फशधधत अनधकायीको
सहीछाऩ्

अदारतको छाऩ

नभनत् ..........................
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ु ू ची- ४
अनस

-दपा २९ -१_ सॉग सम्फशधधत_

ु ा भर
ु तफी यािे कोभा सम्फशधधत ऩऺराई ददने सू चनाको ढाॉच ा
भ द्द
............. अदारत

ु नॊ. -----------------कोड नॊ. ----------- भद्दा

े दक
ु
.................................................. िादी/ऩनयाि
विरुद्ध

.................................................. प्रनतिादी/प्रत्मथॉ
................................ फाट जायी बएको ..................... फस्ने ............................. नाभको सूचना।
ु
ु
अदारतफाट नभनत .................... भा भद्दा
भरतफी
याख् ने गयी
..................................... -आदेिको छोटकयी व्महोया उलरेि गन_े आदेि बएकोरे सो आदेिको
ु
उऩमयि

ु
भद्दाभा

मस

प्रनतनरवऩ सॊरग्न गयी तऩाईको जानकायीको रानग मो सूचना ऩठाइएको छ।

सम्फशधधत अनधकायीको
सहीछाऩ्

अदारतको छाऩ

नभनत् ..........................
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ु ू ची- ५
अनस

ॉ सम्फशधधत_
-दपा २९ -२_ सग
ु ा भर
ु तफीफाट जगाउने प्रमोजनका रानग ऩऺह रूराई ददने सू चनाको ढाॉच ा
भ द्द
............. अदारत

ु नॊ. -----------------कोड नॊ. ----------- भद्दा

े दक
ु
.................................................. िादी/ऩनयाि
विरुद्ध

.................................................. प्रनतिादी/प्रत्मथॉ
................................ फाट जायी बएको ..................... फस्ने ............................. नाभको सूचना।
ु भद्दाभा
ु
ु भरतफी
ु
ु भरतफीफाट
ु
उऩमयि
मस अदारतफाट नभनत .................... भा भद्दा
यहेकोभा उि भद्दा
जगाउन ु ऩन े बएकोरे सो प्रमोजनको रानग नभनत ..................... भा मस अदारतभा आपैँ /
ु
ु कानूनफभोशजभ कायिाही हुनेछ ।
कानूनफभोशजभको प्रनतनननधभापयत उऩशस्थत हुन आउनहोरा।
अधमथा भद्दा

सम्फशधधत अनधकायीको
सहीछाऩ्

अदारतको छाऩ

नभनत् ..........................
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ु ू ची- ६
अनस

-दपा ३० सॉग सम्फशधधत_
सयोकायिारा ऩऺराई ददने सू चनाको ढाॉच ा
............. अदारत

ु नॊ. -----------------कोड नॊ. ----------- भद्दा
.................................................. िादी
विरुद्ध

.................................................. प्रनतिादी
................................ फाट जायी बएको ..................... फस्ने ............................. नाभको सूचना।

(सॊवहता)

ु भद्दाभा
ु
ु भर
ु की
ु पौजदायी कामयविनध
उऩमयि
मस अदारतफाट नभनत .................... भा प्रस्ततु भद्दा
ऐन,

२०७४

को

ु ू ची–१/अनस
ु ू ची–२
अनस

भा

नऩन े

बएको

तय

कानूनफभोशजभ

ु चलन सकने देशिएको बनी नभनत .................... भा पैसरा बएकोरे
.................................. भद्दा
ु की
ु पौजदायी कामयविनध (सॊवहता) ऐन, २०७४ को दपा ४२ फभोशजभ मो सूचना
सयोकायिारा तऩाईराई भर
ु सकाय गनय आएभा तऩाईराई िादी ऩऺ
ददइएको छ। मो सूचना प्राप्त बएको नभनतरे दईु भवहनानबत्र भद्दा
ु
कामभ गयी मसै भद्दाको
नभनसरफाट कानूनफभोशजभ कायिाही य वकनाया हुनेछ।अधमथा मस विषमभा तऩाईको
कुनै उजूयी राग्ने छैन।

सम्फशधधत अनधकायीको
सहीछाऩ्

अदारतको छाऩ

नभनत् ..........................
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ु ू ची- ७
अनस

-दपा ३१ सॉग सम्फशधधत_

सम्ऩशत्त पु कु िा बएकोभा सम्फशधधत व्मशिराई ददने सू चनाको ढाॉच ा
............. अदारत

ु नॊ. -----------------कोड नॊ. ----------- भद्दा
.................................................. िादी/ननिेदक
विरुद्ध

.................................................. प्रनतिादी/विऩऺी
................................ अदारतफाट............................ फस्ने........................ राई ददइएको सूचना।
े दनभा मस अदारतफाट नभनत .................... भा तऩाईको नाभभा यहेको देहामको
ु भद्दाभा/ननि
ु
उऩमयि
सम्ऩशत्त योक्का यहे कोभा मस अदारतको नभनत .................. को आदेिफभोशजभ उि योक्का यहेको सम्ऩशत्त

पुकुिा गन े आदेि बई सम्फशधधत कामायरम/ ननकामराई जानकायी ददइ सवकएको हुनारे तऩाईँराई मो
सूचना ददइएको छ।

पुकुिा बएको सम्ऩशत्तको विियण
1=
2=
3=
4=

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

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

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

...........................
सम्फशधधत अनधकायीको
सहीछाऩ्

अदारतको छाऩ

नभनत् ..........................
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ु ू ची- ८
अनस

-दपा ३२ सॉग सम्फशधधत_
ु ु ऩन े व्मशिराई ददने सू चनाको ढाॉच ा
फ झ्न
............. अदारत

ु नॊ. -----------------कोड नॊ. ----------- भद्दा
.................................................. िादी
विरुद्ध

.................................................. प्रनतिादी
....................... अदारतफाट जायी बएको ............................ फस्ने...................... नाभको सूचना ।
ु भद्दाभा
ु
ु ु ऩन.े .................................................-आदेिको छोटकयी
उऩमयि
तऩाईँसॉग केही कुया फझ्न
व्महोया उलरेि गन_े बनी मस अदारतफाट नभनत ................... भा आदेि बएकोरे मो सूचना जायी

गरयएको छ। सम्ित् .............. सार .......... भवहना .....गते ...........का ददन नफहान ..... फजे मस
अदारतभा कागज गनय उऩशस्थत हुन आउन ु होरा । उऩशस्थत हुन नआए कानूनफभोशजभ हुनेछ ।

सम्फशधधत अनधकायीको
सहीछाऩ्

अदारतको छाऩ

नभनत् ..........................
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