
 

1 

 

(नियमावली परिमार्जि सनमनिबाट प्रस्िाववि मस्यौदा) 

 

जर्ल्ला अदालि नियमावली, २०७५ 

 

िेपाल िार्पत्रमा प्रकाजिि नमनि 

 

 

न्याय प्रिासि ऐि, २०७३ को दफा ३६ ले ददएको अनिकाि प्रयोग गिी सवोच्च अदालिले देहायका 
नियमहरू बिाएको  छ । 

परिच्छेद – १ 

प्रािजभिक 

 

१. संजिप्त िाम ि प्रािभि: (१) यी  नियमहरूको िाम  “जर्ल्ला अदालि नियमावली, २०७५”  िहेको छ । 

(२)  यो नियमावली िरुुन्ि प्रािभि हिुेछ । 

२. परििाषा:  ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्ज िलागेमा यस नियमावलीमा–  

(क) “अदालि” िन् िाले जर्ल्ला अदालि सभझि ुपछज । 

(ख) “ऐि” िन् िाले न्याय प्रिासि ऐि, २०७३ सभझि ुपछज । 

(ग) “न्यायािीि” िन् िाले जर्ल्ला अदालिको न्यायािीिलाई सभझि ु पछज ि सो िव्दले 
अदालिको प्रमखु िई काम गिे न्यायािीिलाई समेि र्िाउँछ। 

(घ) “से्रस्िेदाि” िन् िाले प्रमखु िई काम गिे न्यायािीिको सामान्य निदेिि िर्ा नियन्त्रणमा िही 
अदालिको प्रिासि सभबन्िी एवं प्रचनलि कािूिमा से्रस्िेदािले गिे ििी िोवकएको काम गिज 
िोवकएको अनिकृि सभझि ुपछज । 

(ङ) “िहनसलदाि” िन् िाले प्रमखु िई काम गिे न्यायािीिको सामान्य निदेिि िर्ा नियन्त्रणमा 
िही फैसला कायाजन्वयिसभबन्िी एवं प्रचनलि कािूिमा िहनसलदािले गिे िनिएका काम गिज 
िोवकएको कमजचािी सभझि ुपछज ि सो िब्दले फैसला कायाजन्वयि अनिकािीलाई समेि र्िाउँछ 

। 

(च) “कािूि व्यवसायी” िन् िाले प्रचनलि कािूिबमोजर्म कािूि व्यवसायीमा दरिएको व्यजि सभझि ु

पछज । 

(छ) “पि” िन् िाले मदु्दाको वादी वा  प्रनिवादी सभझि ुपछज ि सो िब्दले वफिादपत्र सिहको 
निवेदिको निवेदक वा  ववपिी समेिलाई सभझि ुपछज । 

(र्) “वफिादपत्र” िन् िाले कुिै नबषयमा आफ्िो हक वहि वा सिोकाि कायम गिज वा दावी 
कायाजन्वयि गिज माग गिी पेि गिेको उर्'िी, िानलि, दावी, निवेदि, अनियोगपत्र वा 
प्रनिवेदि सभझि ु पछज ि सो िब्दले वफिादपत्रसिहको बयाि वा देवािी मदु्दामा 
प्रनिउत्तिपत्रमा उल्लेख गरिएको प्रनिदावी समेिलाई र्िाउँछ । 
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(झ) “मेलनमलाप” िन् िाले पिहरुले मेलनमलापकिाजको सहयोगमा वववाद वा मदु्दाको निरुपण   
     गिज अपिाइिे प्रविया सभझि ुपछज । 

(ञ) “मेलनमलापकिाज” िन् िाले पिहरु बीचको वववादलाई छलफल गिाई सहर् वािाविण गिज 
िर्ा सो ववषयमा सहमनि कायम गिजका लानग उत्प्प्ररेिि गिज नियिु मेलनमलापकिाज 
सभझि ुपछज ।  

(ट) “मेलनमलाप कायजमा संलग्ि संस्र्ा” िन् िाले मदु्दामा संलग्ि पिहरूलाई मेलनमलाप गिाउि े

उदे्दश्यले कािूिबमोजर्म स्र्ावपि संघ संस्र्ा सभझि ुपछज । 

(ठ) “नलखि” िन् िाले अदालिमा दिाज हिु आएका वफिादपत्र, प्रनिउत्तिपत्र, पिुिावेदिपत्र, 
नलजखि प्रनिवाद, मदु्दाको रुपमा कािवाही हिुे निवेदिपत्र, नलजखि र्वाफ, निवेदि 
लगायिका अन्य कागर्ािलाई सभझि ुपछज । 

(ड) "सभबजन्िि अनिकािी" िन् िाले कुिै काम गिज जर्भमेवािी िएको अनिकािीलाई सभझि ु
पछज। 

(ढ)  "नबिेष प्रकृनिका निवेदि" िन् िाले मलुकुी देवािी (संवहिा) ऐि २०७४ को दफा ४०, 
५५, ७७,१३६, १३७, १३९,१५३, १५७, १७७, ३२८ ि मलुकुी देवािी कायजववनि 
(संवहिा) ऐि २०७४को दफा१५३ बमोजर्म पेि हिुे निवेदिलाई सभझि ुपछज । 
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परिच्छेद– २ 

अदालिको कायज समय ि न्यायािीिको पोिाक 

 

३. हाजर्िी ि इर्लासको समयः (१) न्यायािीि लगायि सबै कमजचािीले अदालिमा आएको ि गएको समय 

र्िाई हाजर्ि गिुज पिेछ।  

(२) अदालि खलेुको एक घण्टापनछदेजख बन्द ििएसभम बीचमा एक घण्टाको ववश्रामको लानग उठ्िे बाहेक 

सािािणिः अन्य समयमा इर्लास चालू िहिेछ । 

४.  अनिरिि समय काम गिे अदालि िोक्ि सक्ि:े (१) सवोच्च अदालिले कुिै अदालिलाई अनिरिि समय 

काम गिे अदालिको रूपमा िोक्ि सक्िेछ ि त्प्यस्िो सूचिा सवोच्च अदालिले िेपाल िार्पत्रमा प्रकािि 

गिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोजर्म िोवकएको अदालिले सवोच्च अदालिको सहमनि नलई फैसला गिे बाहेक      

        अनिरिि समयमा गिे काम ि समयको नििाजिण गिेछ ।  

(३)  उपनियम (१) बमोजर्म िोवकएको अदालिले त्प्यस्िो समयमा काम गिे न्यायािीिसमेिको र्ििजिको     

        व्यवस्र्ा नमलाउिेछ ।  

५. नबदाको अवनिको लानग न्यायािीि िोक्िःे (१) ऐिको दफा २६ को प्रयोर्िको लानग िीि ददि वा सो 
िन्दा बढी अबनिको लानग अदालि बन्द िहिे िएमा त्प्यस्िो नबदाको अवनिको लानग 
बन्दीप्रत्प्यिीकिणको निवेदिपत्रको सिुवुाई गिज अदालिको पूणज बैठकले न्यायािीि िोक्ि ुपिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोजर्म न्यायािीि िोक्दा एकिन्दा बढी न्यायािीि िएको अदालिमा कुिै   

    न्यायािीिलाई वा आलोपालो गिी न्यायािीि िोक्ि सवकिेछ ।  

(३) उपनियम (१) बमोजर्म न्यायािीि िोवकएको र्ािकािी सभबजन्िि उच्च अदालि ि सवोच्च 

अदालिलाई ददि ुपिेछ ।  

(४) उपनियम (१) बमोजर्म िोवकएको न्यायािीिको सहयोगको लानग आवश्यक कमजचािीको व्यवस्र्ा 
से्रस्िेदािले गिेछ ।  

(५)  उपनियम (१) बमोजर्म नबदाको अवनिमा खवटएका कमजचािीलाई सो अवनिको लानग निर्ले खाइपाई    
आएको िलब ित्ताको अनिरिि सो बिाबिको अनिरिि िकमसमेि प्रदाि गरििेछ । 

६.  इर्लासमा लगाउि ेपोिाक:  इर्लासमा बस्दा आिौच बािेको अवस्र्ामा बाहेक परुूष न्यायािीिले िाविय 

पोिाक, कालो कोट, कालो टोपी िर्ा मवहला न्यायािीिले कालोकोट ि साडी लगाउि ुपछज । 
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परिच्छेद – ३ 

अदालिका िाखा ि कमजचािीको काम किजव्य 

 

७. अदालिमा िहि ेिाखा िर्ा फाटँहरू:  (१) अदालिमा िहिे िाखा िर्ा फाँटहरु अिसूुची १ मा 
उल्लेख िएबमोजर्म हिुेछ । 

(२) अदालिमा िहि े िाखा मािहिमा कायजवोझ ि कामको प्रकृनि अिसुाि आवश्यक संख्यामा 
फाँट खडा गिज सवकिेछ । 

(३) सामान्यियाः मदु्दा फाँटमा चालू अवस्र्ामा िहेका दईु सय र्ािसभम मदु्दाका नमनसलहरू िहिेछि ्। 

(४) प्रत्प्येक मदु्दा फाँटमा सामान्यियाः फाँटवाला ि दईु र्िासभम सहायक कमजचािी िहिेछि ्।  

(५) मदु्दा बाहेकका अन्य फाँटमा कायजबोझका आिािमा फाँटवाला ि अन्य कमजचािी िहिेछि।्  

    िि कायजबोझ कम िएमा एक कमजचािीलाई एक िन्दा बढी फाँटको जर्भमेवािी िोक्ि 
सवकिेछ। 

८. कमजचािीहरू:  अदालिमा न्यायािीि मािहि देहायका कमजचािीहरू िहिेछि:्– 

(क) से्रस्िेदाि, 

(ख) िहनसलदाि, 

(ग) इर्लास अनिकृि वा इर्लास सहायक, 

(घ) सपुरिवेिक, 

(ङ) अनिलेख संििक, 

(च) फाँटवाला, 
(छ)  सिेिक वा अनमि,  

(र्)  लेखा सभबन्िी कमजचािी, 
(झ)  कभ्यटुि अपिेटि, 

(ञ)  सूचिा प्रववनि सभबन्िी कमजचािी, 
(ट)  िामेल्दाि,  

(ठ)  अन्य कमजचािीहरू । 

९. से्रस्िेदािः (१) अदालिको प्रमखु िै काम गिे न्यायािीिको निदेिि ि नियन्त्रणमा िही से्रस्िेदािले 
अदालिको प्रिासकीय कायज गिेछ । 

(२) प्रचनलि कािूि ि यस नियमावलीको अिीिमा िही अदालिको छाप, अनिलेख, चल अचल 
सभपजत्त से्रस्िेदािको जर्भमामा िहिेछ ।  

(३) अदालिको प्रमखु िै काम गिे न्यायािीिको निदेिि ि नियन्त्रणमा िही अदालिको आनर्जक 

प्रिासि सञ्चालि गिे कायज से्रस्िेदािले गिेछ । 

१०. से्रस्िेदािको काम, किजव्य ि अनिकाि: (१) प्रचनलि कािूि ि नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख िएको काम, 

किजव्यका अनिरिि से्रस्िेदािको काम,  किजव्य ि अनिकाि देहायबमोजर्म हिुेछ:– 
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(क) अदालिमा दिाज गिज ल्याएका नलखिहरू हेिी र्ाँची िीि पगेुको िए आवश्यक अदालिी 
िलु्क वा दस्ििु नलई दिाज गिे ि दिाज गिज िनमल्ि ेिए कािण र्िाई वफिाज वा दिपीठ गिे, 

(ख) सावजर्निक वहि वा सिोकाि निवहि िहेको वववाद िर्ा हकवाला वा संििक वा 
मार्वि व्यजिलाई मदु्दा दिाज गिज अिमुनि ददि,े  

(ग) वफिाद पत्र, प्रनिउत्ति पत्र, पिुिावेदि पत्र ि निवेदिपत्रको सार्मा पेस हिु आएको कागर् 

ठीक छ छैि र्ाँच्िे, 
(घ) आदेिािसुाि जझकाइएको वा जझकाउि ुपिे व्यजि ि सािीहरूलाई पठाउिे पिाउ पूर्ी, 

समाह्वाि, इिलायिामा, भयाद वा सूचिा र्ािी गिी िामेल गिे गिाउिे,  
(ङ) िामेल िई आएको पिाउ पूर्ी, समाह्वाि, इिलायिामा, भयाद  वा सूचिा िीिपूवजक िामेल 

िए ििएको र्ाँची बेिीिको देजखए बदि गिी पिुः िीिपूवजक िामेल गिाउिे, 
(च)  आफ्िो अनिकाि  िेत्रनित्र पिे कुिै ववषयसँग सभबजन्िि कुिै व्यजिलाई उपजस्र्ि गिाउिे वा 

कुिै नलखि पेस गिज लगाउिे, 
 (छ) मदु्दा मानमलामा कािूिबमोजर्म मिानसब मावफकको कािण र्िाई िारिख िोक्िे ि 

सोबमोजर्म िारिख वकिाबमा उल्लेख गिज लगाउिे,  
(र्) कािूिले र्ानमिे भयाद िारिख र्ामी पाउँ ििी निवेदि पिेमा कािूिबमोजर्म आदेि ददि,े 

(झ) वववाददि सभपजत्तको आयस्िा िोक्का गरिपाउँ िन् ि ेनिवेदि पिेमा आदेि ददि,े 

(ञ) प्रचनलि कािूिबमोजर्म वारिस नलि ेि मदु्दा सकाि गिाउिे, 
(ट) इर्लासबाट िएको आदेिबमोजर्मको काम कािबाही चाँडो कायाजन्वयि गिे, गिज लगाउिे, 
(ठ) मदु्दाको कािवाहीको िममा िएको आदेि अिसुािको ििौट वा र्मािि नलिे, 
(ड) मदु्दाको वटपोट ियाि गिी पेिी अगावै नमनसल सामेल िाख्न लगाउिे, 
(ढ) मदु्दाको कायजिानलका अिसुािको काम कािवाही गिे गिज लगाउिे, 
(र्) पिलाई फैसला बमोजर्मको सूचिा वा पिुिावेदिको भयाद र्ािी िए ििएको र्ाँच गिी 

भयाद वा निस्सा नमनसल संलग्ि गिी अनिलेख िाखामा पठाउिे व्यवस्र्ा गिे,  

(द) पिुिावेदि पिी नमनसल पठाउँदा कािूि बमोजर्म फैसला िएको र्ािकािी वा सूचिा 
वा पिुिावेदिको भयाद र्ािी िए ििएको र्ाँच गिी प्रमाण नमनसल िए सो समेि 
संलग्ि गिी पठाउिे, 

(ि) सािक र्ाँचको लानग पिुिावेदि सनेु्न अदालिमा पेि गिुज पिे मदु्दाको अनिलेख िाखी 
समयमै नमनसल पठाउिे व्यवस्र्ा गिे, 

(ि) बालबानलका, वदृ्ध, अिि, असहाय र्िुवुा अवस्र्ाका मानिसको मदु्दा ि फाँटको काम 

कािबाही सभबन्िमा प्रत्प्येक मवहिा अिगुमि ि नििीिण गिी सोको प्रनिवेदि 

न्यायािीिसमि पेस गिे, 

(प)  सामान्यियाः मवहिाको एकपटक नमनसलहरूको नििीिण गिी गिाई सो को अनिलेख 

नमनसल सामेल िाख्न,े  
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(फ) अनिलेख िाखाको कामको िेखदेख गिी समय समयमा सडाउि ु पिे नमनसल कागर्ाि 

िलु्याउिे, 
(ब) अदालिको फैसला बमोजर्म लागेको कैद वापि ििौट वा र्मािि िाखी पिुिावेदि 

गिज अिमुनि माग गिी निवेदि पिज आएमा इर्लास समि  पेस गिे, 

(ि) मदु्दाका पि लगायिका सिोकािवालाहरुलाई अदालिबाट समयमै गणुस्ििीय सेवा 
प्रवाह गिज आवश्यक व्यवस्र्ा ि समन्वय गिे, 

(म) फिाि हिुेको हनुलयासवहिको फिािी लगि वकिाब िाख्न,े 

(य) अदालिमा सञ्चालिमा िहेका सफ्टवेयिमा आवश्यक िथयांक समयमै प्रनबष्ट गिे गिज 
लगाउिे ि कमजचािीलाई यस सभबन्िमा आवश्यक प्रजििणको व्यवस्र्ा गिे,   

(य) अदालिमा प्राप्त हिु आएको कागर्पत्र बझु्ि,े  ििपाई ददिे ि आवश्यकिा अिसुाि लेखापढी 
गिे, 

(ि) मास्केवािी, वावषजक प्रनिवेदि, वावषजक बरे्ट इत्प्यादद प्रिासकीय कागर्हरू ियाि पािे ि प्रमखु 
िै काम गिे न्यायािीिसमि पेस गिी िएको आदेिबमोजर्म गिे, 

(ल) प्रमखु िै काम गिे न्यायािीिसँग पिामिज गिी कमजचािीहरूमा कायजबोझको अिपुाि 

नमल्िे गिी काम बाँडफाँड गिे, 

(व) कमजचािीहरूको वैयजिक अनिलेख िाख्न,ेकमजचािीहरूको सरूवा, बढुवा हुँदा बिबझुािर् 

गिाउिे, 
(ि) अदालिमा प्रयोग हिुे कािूिका वकिाब, मसलन्दका सामाि, फनिजचि, कायाजलय 

सामािलगायि जर्न्सी सामािको संििण गिे, गिज लगाउिे, 
(ष) अदालिका दिाज वकिाबसमेिका से्रस्िा दरुूस्ि िाख्न,े िाख्न लगाउि,े 

(स) अदालिका कमजचािीको नबदा सभबन्िी कायज गिे, 

(ह) कमजचािीको कामको मूल्याङ्कि गिे, प्रोत्प्साहि पिुष्काि िर्ा वविागीय कािबाही 
लगायिका कमजचािी  प्रिासिसभबन्िी प्रािजभिक कािबाही  चलाई प्रमखु िै काम गिे 
न्यायािीिसमि पेस गिी निकासा िएबमोजर्म गिे,  

(ि) मानर्ल्लो िहको अदालिले ददएको नििीिण निदेिि, आदेि वा निदेििहरू 

नसलनसलेवाि ढङ्गले सिुजिि िाखी कायाजन्वयि गिे, 
(त्र) अदालिमा सूचिा प्रववनिको प्रयोग सभबन्िमा आवश्यक कायज गिे गिाउिे  ि 
(ज्ञ) मदु्दा व्यवस्र्ापि, आनर्जक व्यवस्र्ापि, योर्िाको प्रगनि नबविण लगायिका अदालि 

व्यवस्र्ापि सभबन्िी तै्रमानसक प्रनिवेदि ियाि गिी पूणज बैठकमा पेि गिे । 

(२)  से्रस्िेदािले न्यायािीिको अिपुजस्र्निमा िेपाल सिकाि वादी हिु ेफौर्दािी मदु्दामा पिाउ पूर्ी र्ािी 
गिज अिमुनि ददि,े र्रुिी पिाउ पूर्ीको स्वीकृनि ददि,े अिसुन्िािको लानग अनियिुलाई 

वहिासिमा िाख्न अिमुनि ददिे सभबन्िी कायज गिेछ । 
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(३) से्रस्िेदािले न्यायािीिको अिपुजस्र्निमा मलुकुी देवािी कायजववनि(संवहिा) ऐि २०७४ को दफा 
१५६ बमोजर्म सभपजत्त िोक्का गिी पाँउ िन् िे निवेदिउपि कािूि बमोजर्म आदेि ददि 
सक्िेछ।  

(४) उपनियम (३) बमोजर्म से्रस्िेदािले गिेको आदेि न्यायािीि अदालिमा उपजस्र्ि िएपनछ 
पिुजववचािको लानग इर्लाससमि पेि गिुजपिेछ। 

(५) यस नियमावलीमा उल्लेख िए बाहेक कुिै ववषयमा अडबड पिेमा से्रस्िेदािले सो नबषय   
इर्लाससमि पेस गिी िएको आदेिािसुाि गिुज पिेछ। 

(६) यस नियम बमोजर्म नलखि दिाज वा दिपीठ गिे बाहेक यस नियमावलीमा से्रस्िेदािले गिे ििी 
िोवकएको कुिै काम प्रमखु िै काम गिे न्यायािीिको पूवज स्वीकृनि नलई आवश्यकिा अिसुाि 

से्रस्िेदािले आफूिन्दा मनुिको अनिकृि वा अन्य कमजचािीलाई प्रत्प्यायोर्ि गिज सक्िेछ । 

(७) यस नियमावलीबमोजर्म से्रस्िेदािले गिुज पिे कामहरू निर्को अिपुजस्र्निमा वरिष्ठ कमजचािीले गिेछ । 

  

११. िहनसलदािको काम ि किजव्य: (१) प्रचनलि कािूिमा ि यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख िएको काम ि 

किजव्यको अनिरिि िहनसलदािको काम ि किजव्य देहायबमोजर्म हिुेछि:्– 

(क) देवािी मदु्दाको फैसला अिसुाि कायाजन्वयि गिुज पिे नबषयलाई लगि वकिाबमा कसी 
प्रमाजणि गिे ि सो लगिमा कुिै परिविजि िएमा अध्याबनिक गिी सो अिसुाि फैसला 
कायाजन्वयि गिे । 

(ख) फौर्दािी मदु्दाको फैसलाअिसुािको दण्ड र्रिवािाको लगि कसी प्रमाजणि गिे ि सो 
लगिमा पिुिावेदि सनेु्न अदालिबाट िएको फैसलाअिसुाि ववविण अध्याबनिक गिी 
सो अिसुाि फैसला कायाजन्वयि गिे । 

(ग) फैसला कायाजन्वयिको लानग सभबजन्िि व्यजिलाई भयाद सूचिा ददि ु पिे िए सो 
पठाउिे। 

(घ) अन्य अदालिबाट कायाजन्वयि हिुपुिे लगि िए अन्य अदालिमा पठाउि े। 

(ङ) फैसला कायाजन्वयिको सभबन्िमा पिेका कािूिबमोजर्म नमलापत्र हिु सक्ि ेमदु्दाका निवेदिहरू 

कािूिबमोजर्म मेलनमलापकिाजसमि पठाउि ेि मेलानमलाप हिुे िएमा नमलापत्र गिाउि।े 

(छ) मदु्दामा पेि िएका दिी, मालसामाि वा चीर्वस्िकुो अनिलेख िाखी सिुजिि िाख्न,े 
सभबजन्िि व्यजिले वफिाज पाउिे िएमा वफिाज गिे वा कािूि वमोजर्म व्यवस्र्ापि 
गिे। 

(र्) फैसला कायाजन्वयि सभबन्िी अन्य कायजहरु गिे। 

(२) यस नियमावलीमा उल्लेख िए बाहेक कुिै ववषयमा अडबड पिेमा िहनसलदािले सो नबषय   
इर्लाससमि पेस गिी िएको आदेिािसुाि गिुज पिेछ। 

(३) िहनसलदािको अिपुजस्र्निमा निर्ले गिुज पिे कामहरू प्रमखु िै काम गिे न्यायािीिले िोकेको 
कमजचािीले गिेछ। 
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१२. इर्लास अनिकृि वा इर्लास सहायकको काम  ि  किजव्य: यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख िएको 
काम, किजव्यको अनिरिि इर्लास अनिकृि वा इर्लास सहायकको काम ि किजव्य देहायबमोजर्म 

हिुेछि:्–  

(क) इर्लासमा पेस हिु ेमदु्दाका नमनसल वा निवेदि जर्भमा नलई मदु्दा सिुाउिे, 
(ख) फैसला िएका ि फैसला सिुाउि िारिख िोवकएका  मदु्दाका नमनसल आफ्िो जर्भमामा िाख्न,े 

(ग) सिुवुाई िएका मदु्दाको फैसला वा आदेि ियाि गिे कायजमा न्यायािीिलाई सहयोग गिे, 

(घ) िाय वकिाब जर्भमा नलि,े 

(ङ) पेिी चढेका मदु्दाको कािवाहीको जस्र्नि ित्प्कालै सफ्टवेयिमा र्िाउिे,  

(च) फैसला वा आदेि ियाि िएपनछ फैसला अपलोड गिी नमनसल सभबजन्िि फाँटमा 
बझुाउिे, 

(छ) इर्लास व्यवस्र्ापि गिज न्यायािीिलाई अन्य आवश्यक सहयोग गिे। 

१३. अनिलेख संििकको काम ि किजव्य: अनिलेख संििकको काम ि किजव्य देहायबमोजर्म हिुेछि:्– 

(क) अनिलेख िाखामा प्राप्त नछिवुा नमनसल ि नबिेष प्रकािका निवेदिमा पजिकाबमोजर्मको 
कागर्पत्र िए ििएको र्ाँची जर्भमा नलई साल सालको देवािी  फौर्दािी मदु्दा ि निवेदि  
छुट्याई अनिलेखमा दिाज गिी सिुजिि िाख्न,े 

(ख) िाखामा प्राप्त नछिवुा नमनसलमा अवस्र्ाअिसुाि पिलाई फैसला िएको सूचिा वा 
पिुिावेदिको भयाद र्ािी गिे िगिेको, फैसला कायाजन्वयि सभबन्िी लगि लगि 
वकिाबमा कसे िकसेको ि फैसला अपलोड िए ििएको र्ाँच गिेि मात्र नमनसल बझु्ि े
। 

(ग) जर्ल्ला अदालिमाफज ि पिुिावेदि दिाज गिेको अवस्र्ामा वा अन्य अदालिमा पिुिावेदि 
पिी नमनसल माग िएको अवस्र्ामा र्ािी िएको पिुिावेदि भयाद नमनसल संलग्ि गिी  
अनिलेख वकिावमा र्िाइ िरुु िर्ा प्रमाण नमनसल  पठाउिे,  

(घ)  कािूिबमोजर्म िलु्याउिे कागर्, नमनसल छुट्याई से्रस्िेदािलाई र्चँाइ निर्को िोहबिमा 
कागर् ि नमनसल िलु्याउि ेि िलु्याइएका नमनसलको अनिलेख िाख्न,े  

(ङ) अन्य अदालिबाट माग िएको नमनसलअनिलेख वकिाबमा र्िाई साि ददिनित्र पठाउिे,  
(च) दायिी नमनसलबाहेकका अन्य अदालिमा पठाउि ु पिे ि अन्य अदालिबाट आएका नछिवुा 

नमनसल अनिलेख वकिाबमा र्िाई अनिलेख िाखाबाट मात्र बझु्िे बझुाउिे  कायज गिे ।  

(छ) नमनसल कागर्को िक् कलको लानग दिखास्ि पिेमा िीि पिुय्ाई िक् कल ददि े। 

१४. सपुरिवेिकको काम ि किजव्य: यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख िएका काम ि किजव्यको अनिरिि 

सपुरिवेिकको काम ि किजव्य देहायबमोजर्म हिुेछि:्– 

(क) मदु्दा िाखाका चालू नमनसलमा िएका आदेिहरू यर्ािीघ्र कायाजन्वयि गिे गिाउिे, 
(ख) नििीिणबाट औलं्याइएका त्रवुटहरू यर्ािीघ्र सिुाि गिे गिाउिे, 
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(ग) फैसला िएका मदु्दाका नमनसलहरूमा फैसला बमोजर्म र्ािी गिुज पिे पिाउ पूर्ी, समाह्वाि, 

इिलायिामा, भयाद वा सूचिा र्ािी गिी िहनसल िाखामा लगि कस्ि ददई फैसला ियाि िएका 
नमनिले पन्र ददिनित्र अनिलेख संििकलाई बझुाउि लगाउिे, 

(घ)  मदु्दामा पिाउ पूर्ी, समाह्वाि, इिलायिामा, भयाद वा सूचिा र्ािी गिी यर्ािीघ्र िामेल 

गिाउिे, 
(ङ)  मदु्दामा िएका आदेि बमोजर्म जझकाइएका नमनसल कागर्हरुमा काम सभपन् ि िएपनछ 

वफिाज पठाउि,े 

 (च) मदु्दाका पि लगायिका सिोकािवालाहरुलाई समयमै गणुस्ििीय सेवा प्रवाह गिज 
आवश्यक समन्वय गिे । 

(छ) न्यायािीि वा से्रस्िेदािले ददएका निदेििहरू यर्ािीघ्र कायाजन्वयि गिे । 

१५. फाटँवालाको काम ि किजव्य: प्रचनलि कािूिमा ि यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख िएको काम 

किजव्यका अनिरिि फाँटवालाको काम ि किजव्य देहायबमोजर्म हिुेछि:्– 

(क) अदालिमा दिाजको लानग पेि िएका नलखिहरुमा िीि पगेु िपगेुको र्ाँची दिाज गिुजपिे 
देजखएमा सभबजन्िि अनिकािीसमि पेि गिे, 

(ख)  अदालिमा दिाज िएका नलखिहरू बजुझनलि,े मदु्दाको नमनसलको िायदािी फािाम बिाई 

िमसङ्खख्या अिसुाि नलखिहरू चढाउिे, 
(ग) मदु्दामा िएका आदेिािसुाि समयमै पिाउ पूर्ी, समाह्वाि, इिलायिामा, भयाद वा सूचिा 

र्ािी गिी िामेल गिाउिे, 
(घ) मदु्दामा िएका आदेिािसुािको कायज यर्ािीघ्र सभपन् ि गिे, 

(ङ) आफ्िो जर्भमाको नमनसल कागर्ािहरु ि अनिलेखहरु सिुजिि रुपमा िाख् ि,े 

(च) मदु्दाका पि लगायिका सिोकािवालाहरुलाई समयमै गणुस्ििीय सेवा प्रवाह गिे,  

(छ) आफ्िो फाँट सभबन्िी िथयांक समयमै सफ्टवेयिमा प्रनबष्ट गिी अद्यावनिक गिे, 

(र्)  न्यायािीि, से्रस्िेदाि ि सभबजन्िि अनिकािीको आदेि बमोजर्मका कायजहरु सभपन् ि 
गिे, 

(झ) फाँटवालाले आफ्िो फाँटबाट सभपादि गिुजपिे अन्य कायजहरु गिे गिाउिे। 

१६. अनिकाि प्रत्प्यायोर्ि: (१) कािूिद्वािा न्यायािीिले िै सभपादि गिुज पिे ििी वकटाि िएका अनिकािहरू 

बाहेक अदालिको कुिै काम कािबाहीसभबन्िी अन्य अनिकािहरू प्रमखु िै काम गिे न्यायािीिले कुिै 

न्यायािीि वा से्रस्िेदािलाई  प्रत्प्यायोर्ि गिज सक्िेछ । 

(२) कुिै खास कामको लानग िोवकएको कमजचािीको अिपुजस्र्निमा न्यायािीिले सो काम अरू कुिै  
कमजचािीबाट गिाउि सक्िेछ । 

    िि लेखाका दिबन्दीका कमजचािीलाई सोही काममा मात्र लगाइिेछ ।  
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१७. काम कािवाहीको उत्तिदावयत्प्व ि र्वाफदेहीः (१) यस नियमावलीअन्िगजि काम किजव्य िोवकएका 
कमजचािीहरू आफूले गिेको काम कािवाहीको लानग आफ्िो निकटस्र् मानर्ल्लो अनिकािीप्रनि 
र्वाफदेही हिुेछि ्ि आफूले गिेको सभपूणज कामको पूणज उत्तिदावयत्प्व निर्मा िहिेछ।  

(२) यस नियमावलीअिसुाि अनिकाि प्राप्त अनिकािीले ददएको आदेि वा निदेिि पालि िगिे वा 
िोकेको काम िगिे कमजचािीउपि त्प्यस्िा आदेि निदेिि ददिे वा काम िोक्िे अनिकािीले 
आवश्यक वविागीय कािवाही गिज नसफारिस गिज सक्िेछ ि त्प्यस्िो पालिा गिेको िदेजखएमा 
प्रचनलि कािूिबमोजर्म वविागीय कािवाही हिुेछ।  

१८. से्रस्िेदाि ि िहनसलदािको आदेि उपिको उर्िुी: (१) यस नियमावली वा प्रचनलि कािूि बमोजर्म 

से्रस्िेदाि वा िहनसलदािले ददएको आदेिउपि जचत्त िबझु्ि ेव्यजिले पन्र ददिनित्र सभबजन्िि इर्लाससमि 

उर्िुी ददि सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोजर्मको उर्िुी सामान्यिया पन्र ददिनित्र कािबाही वकिािा गरिसक्ि ु पिेछ। 

(३) अदालिको कुिै कमजचािीले गिुज पिे काम िगिेमा वा वढला गिेमा वा आलटाल गिेमा मकाज पिे व्यजिले 

प्रमखु िै काम गिे न्यायािीिसमि मौजखक उर्िुीसमेि गिज सक्िेछ 

(४) यस नियम बमोजर्मको उर्िुी उपि छािनबि गदाज सभबजन्िि कमजचािीले र्ािार्ािी बद्नियिपूणज कायज 
गिेको देजखि आए प्रमखु िइ काम गिे न्यायािीिले त्प्यस्िो कमजचािी उपि सेवासभबन्िी प्रचनलि 

कािूिबमोजर्म वविागीय सर्ायको कािबाही प्रािभि गिे आदेि ददि सक्िेछ । 
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परिच्छेद – ४ 

इन्साफ सभबन्िी  काम  ि  अन्य काम 

१९. इन्साफसभबन्िी काम: अदालिमा दायि िएका मदु्दाहरूमा इन्साफ गिे ि मदु्दाको दायिीको लगि कट्टा गिे 

काम न्यायािीिले मात्र गिेछ । 

२०. देवािी ि फौर्दािी इर्लासको संचालि: (१) छुट्टाछुटै्ट फौर्दािी ि देवािी इर्लास गठि िएको अवस्र्ामा 
त्प्यस्िो अदालिमा प्रिाि न्यायािीिले त्प्यस्िा इर्लाससँग सभबजन्िि मदु्दा हेिजका लानग न्यायािीिलाई 

िोक्ि सक्िेछ ।  

(२) कुिै अदालिमा एउटा िन्दा बढी देवािी इर्लास वा एउटा िन्दा बढी फौर्दािी इर्लास गठि िएका 
िहेछि ् ििे मदु्दा दिाज िएपनछ सभबजन्िि मदु्दा हेिजको लानग िोवकएका न्यायािीिमध्ये कसको 
इर्लासले कुि मदु्दा हेिे िन् िे निजिि हिु ेगिी प्रमखु िै काम गिे जर्ल्ला न्यायािीिले गोलाबाट 

िोक्िेछ । यसिी मदु्दा िोवकएपनछ सो मदु्दाको बाँकी कािबाही ि वकिािा सोही न्यायािीिको 
इर्लासले गिेछ ।  

(३)  उपनियम (२) बमोजर्म मदु्दा िोवकँदा लगाउका मदु्दाहरू िएको अवस्र्ामा मदु्दाको कािबाही ि वकिािा 
गदाज मूल मदु्दा फौर्दािी ि अन्य लगाउ मदु्दा देवािी वा मूल मदु्दा देवािी ि अन्य लगाउ मदु्दा फौर्दािी 
िएमा मूल मदु्दा िहेको इर्लासबाट अन्य लगाउका मदु्दासमेि हेरिि ेगिी िोवकिेछ। 

     स्पष्टीकिण: यस उपनियमको प्रयोर्िको लानग “मूल मदु्दा” िन् िाले सबैिन्दा पवहले दिाज िएको मदु्दा 
सभझि ुपछज । िि दवैु मदु्दा एकै नमनिमा दिाज िएकोमा देवािी मदु्दालाई मूल मदु्दा मानििेछ।  

(४) छुट्टाछुटै्ट फौर्दािी ि देवािी इर्लास गठि िएका अदालिमा कुिै इर्लाससँग सभबजन्िि न्यायािीि 

साि ददि वा सोिन्दा बढी समय अिपुजस्र्ि हिु ेिएमा सभबजन्िि उच्च अदालिका मखु्य  न्यायािीिले 

सोही अदालिमा िहेको अको इर्लाससँग सभबजन्िि न्यायािीिले मदु्दा हेिे गिी िोवकददि सक्िेछ। 

यसिी मदु्दा हेिे न्यायािीि िोवकएको अवस्र्ामा यर्ािीघ्र सो कुिाको र्ािकािी मखु्य न्यायािीिले 

प्रिाि न्यायािीिलाई ददि ुपिेछ । 

(५)  छुट्टाछुटै्ट फौर्दािी ि देवािी इर्लास गठि िएको अदालिमा कुिै इर्लाससँग सभबजन्िि न्यायािीि 

अिपुजस्र्ि िहेमा उपजस्र्ि िहेको अको इर्लासको न्यायािीिले बयाि, बकपत्र, र्िुछेक–आदेि ि 

नमलापत्रको काम गिेछ । यसिी कािबाही गदाज देवािी मदु्दा हेिे न्यायािीि अिपुजस्र्ि  िएमा 
िएसभम देवािी मदु्दा हेिे अको न्यायािीिले ि फौर्दािी मदु्दा हेिे न्यायािीि अिपुजस्र्ि िएमा 
िएसभम फौर्दािी  मदु्दा  हेिे अको न्यायािीिले िै सो काम कािबाही गिेछ । सभबजन्िि 

इर्लासका एकिन्दा बढी न्यायािीि िएको अवस्र्ामा िि े जर्ल्ला न्यायािीिले गोलाद्वािा त्प्यस्िो 
मदु्दा हेिे न्यायािीि िोक्िेछ । 

(६) देवािी ि फौर्दािी इर्लास बीच कायज बोझमा असमाििा देजखएमा सभबजन्िि उच्च अदालिका मखु्य 

न्यायािीिले अको इर्लाससँग सभबजन्िि न्यायािीिले मदु्दा हेिे गिी िोक्ि सक्िेछ । यसिी 
न्यायािीि िोवकएको कुिाको र्ािकािी मखु्य न्यायािीिले प्रिाि न्यायािीिलाई यर्ािीघ्र ददि ु 
पिेछ । 



 

12 

 

(७) छुट्टाछुटै्ट फौर्दािी िर्ा देवािी इर्लास गठि िएका अदालिको कुिै इर्लाससँग सभबजन्िि 

न्यायािीिले हेिे गिी िोवकएको मदु्दा मलुकुी फौर्दािी कायजनबनि (संवहिा) ऐि, २०७४ को दफा 
१७६ िर्ा मलुकुी देवािी कायजनबनि (संवहिा) ऐि,२०७४ को दफा २७१ बमोजर्म वा अन्य 

कुिै कािणले हेिज िनमल्िे िएको अवस्र्ामा त्प्यस्िो मदु्दा सोही अदालिको अको न्यायािीिले हे्निे गिी 
िोवकिेछ । 

२१. हेिज िनमल्ि े मदु्दा अको अदालिमा पठाउिःे एक र्िा न्यायािीि मात्र कायजिि िहेको अदालिमा 
दायि िहेको कुिै मदु्दा मलुकुी फौर्दािी कायजनबनि (संवहिा) ऐि,२०७४ को दफा १७६ िर्ा 
मलुकुी देवािी कायजनबनि (संवहिा) ऐि,२०७४ को दफा २७१ को अवस्र्ा पिी हेिज िनमल्ि ेिएमा 
त्प्यस्िो मदु्दा अको समािस्ििको अदालिमा स्र्ािान्ििणको लानग सभबजन्िि पिुिावेदि सनेु्न 
अदालिमा लेखी पठाइ िएको आदेि बमोजर्म गिुज पिेछ । 

२२. इन्साफसभबन्िी काम बाहेक अन्य काम: (१) इन्साफ गिे ि न्यायािीिले गिे ििी कािूिमा व्यवस्र्ा 
िएको बाहेक अदालिले गिुज पिे अन्य कामहरू यस नियमावलीमा िोवकएबमोजर्मको कमजचािीले ि त्प्यसिी 
ििोवकएको हकमा प्रमखु िई काम गिे न्यायािीिले वा निर्ले अजख्ियाि ददएको कमजचािीले  गिेछ । 

(२) से्रस्िेदाि, िहनसलदाि वा अदालिका अन्य कमजचािीले यो नियमावली वा प्रचनलि िेपाल कािूिबमोजर्म 

िोवकएको प्रिासनिक वा व्यवस्र्ापि प्रकृनिको काम गदाज प्रमखु िई काम गिे न्यायािीिको निदेिि 

ि नियन्त्रणमा िही गिुज पिेछ । 

२३. पूणज बैठक: एकिन्दा बढी न्यायािीि िएको अदालिमा प्रमखु िई काम गिे न्यायािीिले अदालिको 
िीनिगि नबषयहरु, अदालि व्यवस्र्ापिका ववषयहरु, वावषजक प्रनिवेदि, फाँट नििीिणसभबन्िी प्रनिवेदि ि 

अदालिलाई उपयोगी हिुे अन्य समसामवयक ववषयमा छलफल गिज न्यायािीिहरूको पूणज बैठक बोलाउि 

सक्िेछ ।  
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परिच्छेद – ५ 

बन्दीप्रत्प्यिीकिण ि निषिेाज्ञाको निवेदि सभबन्िी व्यवस्र्ा 
 

२४. बन्दीप्रत्प्यिीकिणको निवेदिपत्रः (१) ऐिको दफा ७ को उपदफा (२) बमोजर्म ददइिे  
बन्दीप्रत्प्यिीकिणको निवेदिपत्रमा संिव िएसभम देहायका कुिाहरू स्पष्टरूपले खलुाएको हिु ुपिेछ:–  

(क) बन्दीलाई कसले वा कवहलेदेजख ि कुि परिबन्दबाट बन्दी बिाएको हो  ? 

(ख) बन्दीलाई अन्न पािी बन्द गरिएको छ छैि ? 

(ग) बन्दीलाई कुि स्र्ािमा र्िुामा िाजखएको हो ? 

(घ) र्िुाको सभबन्िमा  पवहले वा अन्य कुिै अदालिमा निवेदि ददएको छ छैि ? िए त्प्यसको परिणाम 

के िएको छ ? 

(२)  उपनियम (१) अन्िगजिको निवेदिपत्रमा बन्दीको सहीछाप पिेको हिुपुिेछ ।  

  िि बन्दीले सहीछाप गिज िसक्ि ेकािण िएमा अन्य कुिै व्यजिले निर्को हकमा निवेदिपत्र ददि 

सक्िेछ ।  

२५. प्रािजभिक आदेिः (१) नियम बमोजर्म पिेको निवेदिपत्रबाट बन्दीलाई कािूिववपिीि र्िुामा िाखेको र्स्िो 
देजखि आएमा निवेदिपत्रको सिुवुाई हिुे नमनि िोकी बन्दीलाई र्िुाबाट वकि छाड्ि िपिे हो सो कुिा स्पष्ट 

गिी नलजखि र्वाफ ि सार्मा बन्दीलाई समेि नलई उपजस्र्ि हिु ुििी अदालिले प्रत्प्यर्ीका िाममा आदेि 

ददि सक्िेछ ।  

(२) उपनियम (१) मा र्िुसकैु कुिा लेजखएको िए िापनि देहायका अवस्र्ामा अदालिले बन्दीलाई उपजस्र्ि 

गिाउिे आदेि ददि ेछैिः–  

(क) बन्दी िािीरिक वा मािनसक रूपले अस्वस्थय देजखएमा,  
(ख) बन्दी िौगोनलक दृवष्टले टाढा िएमा, वा 
(ग) अन्य कुिै कािणबाट अदालिले बन्दीलाई उपजस्र्ि गिाउि आवश्यक वा उपयिु िसभझेमा ।  

(३)  निवेदिपत्रमा प्रत्प्यर्ी बिाइएका व्यजि वा कायाजलयको निवेदिपत्रसँग कुिै सभबन्ि देजखि िआएमा   

   त्प्यस्िो व्यजि वा कायाजलयका सभबन्िमा अदालिले कािण देखाउि ेआदेि र्ािी िगिज पनि सक्िेछ।  

(४) निवेदिपत्र  वा  नलजखि र्वाफको पेटबोलीबाट अन्य कुिै व्यजि वा कायाजलयलाई पनि प्रत्प्यर्ीसिह 
बझु्िपुिे देखेमा अदालिले त्प्यस्िो व्यजि वा कायाजलयलाई पनि कािण देखाउिे आदेि र्ािी गिज  
सक्िेछ। 

२६.  वविषे आदेि ददि सक्िःे बन्दीप्रत्प्यिीकिणको निवेदिपत्रबाट कािबाही उठेको मदु्दामा अदालिले 

अवस्र्ािसुाि अजन्िम आदेि गिुज अजघ देहायका आदेिहरू पनि गिज सक्िेछः–  

(क) ववपिी बिाएको व्यजि, निकाय वा अनिकािीलाई अदालिले िोकेको सिजमा बन्दीलाई छाडी  

ददि ुिन् ि,े  

(ख) ववपिीको वहिासिबाट बन्दीलाई अदालिको वहिासिमा िाख् ि ुिन् ि े।  
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२७. खाििलासीको परु्ीः (१) बन्दीप्रत्प्यिीकिणको निवेदिपत्रबाट चलेको कािबाहीमा िथयको यर्ार्जिा यवकि 

गिज अदालिले देहायको अवस्र्ामा खाििलासीको परु्ी (सचज वािेण्ट) र्ािी गिज सक्िेछ:– 

(क) बन्दी अमािवुषक िविबाट र्नुिएको छ वा निर्लाई िािीरिक याििा ददएको छ िन् िे कुिा 
अदालिले ववश्वास गिुज पिे कुिै कािण िएमा,   

(ख) अदालिको आदेिलाई छल्ि ेमिसायले बन्दीलाई अन्यत्र सािे सभिाविा िएकाले खाििलासी 
हिु ुआवश्यक छ ििी निवेदकले मिानसब कािण देखाएमा, वा 

(ग) यस्िै अन्य कुिै कािणबाट खाििलासीको आदेि र्ािी हिु ु आवश्यक वा उपयिु छ िन् ि े

अदालिलाई लागेमा ।  

(२) उपनियम (१) बमोजर्म खाििलासीको आदेि र्ािी गदाज अदालिले बन्दी र्िुामा िहेको िनिएको वा 
त्प्यस्िो आिंका िएको ठाउँहरूको खाििलासी नलई बन्दी पत्ता लगाई उपजस्र्ि गिाउि आफ्िो वा 
िेपाल सिकािको सेवामा िहेको कुिै कमजचािीको िाममा आदेि र्ािी गिज सक्िेछ । त्प्यस्िो आदेि 

र्ािी गदाज अदालिले आवश्यक वा मिानसब देखेमा त्प्यस्िो कमजचािी वा निवेदकलाई प्रनिनिनित्प्व गिे 

व्यजि िर्ा स्र्ािीय निकायका पदानिकािीसमेि िहेको खाििलासी टोली गठि गिी सो टोलीलाई 

खाििलासी गिे अनिकाि ददि सक्िेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोजर्म खाििलासीको आदेि प्राप्त गिे व्यजि वा टोलीले अदालिको निदेििबमोजर्म 

र्िुामा िहेको व्यजिको खोर्ी गिेछ ि र्नुिएको व्यजि फेला पिेमा प्रनिवेदिसवहि बन्दीलाई अववलभब 

अदालिसमि उपजस्र्ि गिाउि ुपिेछ ।  

(४) उपनियम (२) बमोजर्म खाििलासी गिज आदेि प्राप्त गिे कमजचािीले बन्दीलाई जचन्न सक्दैि िन् िे  
कुिाको अदालिले ववश्वास गिुज पिे कािण िएमा अदालिले सो पूर्ीमा िोवकएको अको कुिै व्यजिलाई 

सो खाििलासी पूर्ी िामेल गिाउिे कायजमा सहयोग गिज आदेि ददि सक्िेछ ।  

२8. सािी प्रमाणः  बन्दीप्रत्प्यिीकिणको निवेदिपत्रको सभबन्िमा अदालिले आवश्यकिा अिसुाि प्रमाण बझु्ि 

सक्िेछ ।  

२9. बन्दीलाई छाड्िःे  अदालिले देहायका अवस्र्ामा बन्दीलाई र्िुाबाट छोड्िे आदेि ददि सक्िेछः–  

(क) सूचिामा िोवकएको ददि वा पेसीको ददि प्रत्प्यर्ीले कुिै कािण िदेखाएमा,  
(ख) कािण देखाए पनि सो कािण मिानसब िदेजखएमा वा 
(ग) बद्नियिका सार् वा प्रवतृ्त िािणा बिाई वा कािूि ववपिीि र्िुामा िाखेको देजखएमा ।  

३०. बन्दीलाई स्र्ािान्िि गिज िहिुःे  नियम ३६बमोजर्मको सूचिा िामेल िएपनछ बन्दीलाई अदालिको 
अिमुनिले बाहेक एक स्र्ािबाट अको स्र्ािमा स्र्ािान्िि गिज हुँदैि । 

३१. निषिेाज्ञाको निवेदि पत्रः (१) ऐिको दफा ७ को उपदफा (३) अन्िगजि निषिेाज्ञाका लानग निवेदिपत्र ददँदा 
नलखिमा खलुाउि ुपिे अन्य कुिाहरुका अनिरिि देहायका कुिाहरू समेि खलुाउि ुपछजः– 

(क) अदालिको अनिकाि िेत्र सभबन्िी कुिा, 
(ख) िागरिक अनिकािमा आघाि हिुे आिंका िएमा के कुि अनिकािमा कसिी आघाि हिु े

सभिाविा छ सो कुिा,  
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(ग) निवेदकले मागेको उपचाि ि  

(घ) सो उपचाि पाउि सक्िे आिािहरू ।  

(२) उपनियम (१) बमोजर्मको निवेदिपत्रको व्यहोिाबाट अदालिको ववचािमा  प्रत्प्यर्ीले प्रर्म दृवष्ट 
(प्राइमाफेसी) मा िै गिे वविाए र्स्िो देजखि आएमा िोवकएको िारिखको ददि निवेदिपत्रमा माग 

गरिएबमोजर्मको आदेि र्ािी हिु ुिपिे कुिै कािण िए सो कािण देखाउि नलजखि र्वाफ नलई आफैँ  
वा आफ्िो प्रनिनिनि वा कािूि व्यवसायीद्वािा उपजस्र्ि हिु ुििी प्रत्प्यर्ीको िाममा आदेि र्ािी गिज 
सक्िेछ।  

(३) उपनियम (२) बमोजर्म प्राप्त हिु आएको नलजखि र्वाफमा ववचाि हुँदा अन्य कुिै व्यजिलाई बझु्ि ुपिे 

देजखएमा अदालिले त्प्यस्िो व्यजिलाई पनि बझु्ि सक्िेछ ।  

३२. नलखि दिाज ि दिपीठः यस परिच्छेद अन्िगजि पेि हिुे निवेदिमा पयुाजउिपुिे िीि, नलखि दिाज ि 
दिपीठ सभबन्िमा मलुकुी देवािी (कायजववनि) संवहिा ऐि २०७४ ि सो अन्िगजि बिेको नियममा 
िएका व्यवस्र्ा बमोजर्म गिुजपिेछ । 

३३.  समािान्िि अनिकाििते्रको प्रयोग गिी उपचाि माग गिे िगिेको कुिाः (१) बन्दीप्रत्प्यिीकिणको निवेदि ददँदा 
वा नलँदा सो ववषयमा सवोच्च अदालि वा उच्च अदालिमा कुिै निवेदि ददएको वा कािूिी कािबाही चलाएको 
छ वा छैि िन् ि ेव्यहोिा स्पष्ट खलुाउि ुपिेछ ।  

(२) निषिेाज्ञाको निवेदि ददँदा वा नलँदा सो ववषयमा उच्च अदालिमा कुिै निवेदि ददएको वा कािूिी कािवाही 
चलाएको छ वा छैि िन् ि ेव्यहोिा स्पष्ट खलुाउि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजर्म खलुाइएको ववविण पनछ मदु्दा कािबाही गदै र्ाँदा झटु्ठा वा गलि देजखि 

आएमा त्प्यस्िो निवेदि खािेर् गिज सवकिेछ ।  

३४. अन्िरिम आदेिः (१) नियम ३१ अन्िगजि गिेको कुिै निवेदिपत्रका सभबन्िमा अदालिले उजचि  ि 

आवश्यक देखेमा निवेदिपत्रको टंुगो िलागेसभमको अवनिको लानग आवश्यक ि उपयिु आदेि र्ािी गिज 
सक्िेछ ।  

  िि,  

(क) अदालिले आवश्यक देखेमा खास अवनि िोकी अन्िरिम आदेि र्ािी गिज वा सो अन्िरिम 

आदेिलाई नििन्िििा ददि ु पिे वा िपिे सभबन्िमा छलफलका लानग अको पि जझकाउि 

सक्िेछ। 

(ख) अन्िरिम आदेिको सभबन्िमा छलफल हुँदा आफ्िो वहिमा अन्िरिम आदेि र्ािी िएका कािणले 

रिट निवेदिको अजन्िम निणजयपिाि ् अको पिलाई िनि हिु े अवस्र्ा देजखएमा प्रचनलि 

कािूिबमोजर्म िनिपूनिज व्यहोिे नलजखि प्रनिबद्धिा व्यि गिेमा इर्लासले सिजसवहिको अन्िरिम 

आदेि र्ािी गिज सक्िेछ । 

(ग) एक पिीय सिुवुाई गिी अन्िरिम आदेि र्ािी  िएकोमा वा कुिै कािणले अको पिले आफ्िो 
कुिा प्रस्ििु गिज मौका िपाएकोमा त्प्यस्िो अन्िरिम आदेि िद्द गिी पाउिको लानग सो पिले 
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निवेदि  ददि सक्िेछ ि अदालिले उजचि ि आवश्यक देखेमा अजघ ददएको अन्िरिम आदेि िद्द 

गिज वा त्प्यसमा आवश्यक संिोिि गिज सक्िेछ । 

(घ) कुिै निवेदि अन्िरिम आदेि र्ािी वा खािेर्ीका लानग पेस िएको िए िापनि सो ववषयमा निणजय िै 

हिु उपयिु छ िन् ि ेइर्लासलाई लागेमा इर्लासले निणजय गिज सक्िेछ ि अन्िरिम आदेिको 
लानग पेस गरिएको कािणले मात्र त्प्यस ववषयमा निणजय गिज बािा पिे छैि । 

(२) उपनियम (१) बमोजर्म र्ािी गरिएको अन्िरिम आदेि निवेदिपत्रको अजन्िम टंुगो लागेपनछ स्विः िद्द 

िएको मानििेछ ।  

(३) अन्िरिम आदेि र्ािी वा िद्द गिे सभबन्िमा छलफलका लानग सूचिा ददई कुिै पिलाई जझकाइएकोमा 
िोवकएको ददि कुिै कािणले छलफल हिु िसकी अको ददि छलफल हिुे िएमा सो प्रयोर्िका लानग 

छलफल सभपन् ि ििएसभम जझकाइएको पिलाई िारिखमा िाजखिेछ । छलफल प्रयोर्िका लानग 

पटक–पटक सूचिा र्ािी गरििे छैि ।  

(४) पवहले र्ािी िएको अन्िरिम आदेिलाई नििन्िििा ददिे वा िददि ेसभबन्िमा छलफल गिाउि अको पि 

जझकाउिे गिी आदेि िएकोमा निवेदक  पिको कािणबाट सो ददि छलफल हिु िसकेमा ित्प्पिाि ्सो 
अन्िरिम आदेि निजष्िय  हिुेछ ।  

(५) अन्िरिम आदेि छलफलको नमनिसभमका लानग अन्िरिम आदेि र्ािी िएको मदु्दामा िोवकएको 
नमनिमा अन्िरिम आदेि सभबन्िमा छलफल हिु िसकी अको नमनि िोवकएमा सो नमनिसभम 
त्प्यस्िो आदेिले नििन्िििा पाउिेछ । 

(६) यस नियमबमोजर्म अदालिले अन्िरिम आदेि र्ािी गदाज वा अन्िरिम आदेि र्ािी गिज अस्वीकाि गदाज 
त्प्यसको कािण स्पष्टरूपमा उल्लेख गिुज पिेछ । 

(७) यस परिच्छेद बमोजर्म पिेको निवेदिबाट प्रत्प्यर्ी बाहेक अन्य व्यजिलाई बझु्ि आबश्यक 
देजखएमा अदालिले त्प्यस्िो व्यजिलाई बझु्ि वा उपजस्र्ि गिाउि सक्िेछ । 

(८) निवेदकले प्रत्प्यर्ी बिाएको व्यजिबाहेक अरु कुिै व्यजिले निवेदिको ववषयसँग आफ्िो पनि 
हक वा स्वार्ज गाँनसएको हुँदा कािवाहीमा सरिक हिु निवेदि ददएमा उजचि ि मिानसब देजखए 
अदालिले त्प्यस्िो कािवाहीमा निर्लाई संलग्ि गिाउिे आदेि ददि सक्िेछ । 

३५. निवेदिपत्रको िक्कलः निवेदकले निवेदिपत्रको सार्मा सबै प्रत्प्यर्ीको लानग चावहि े निवेदिपत्रको िक् कल ि 

संलग्ि नलखिहरूको दईु प्रनि िक् कलसमेि दाखेल गिुज पिेछ ।  

३६. सूचिा िामेलीः बन्दीप्रत्प्यिीकिणको निवेदिमा कािण देखाउिको लानग र्ािी हिुे सूचिा निवेदिपत्रमा प्रत्प्यर्ी 
बिाइएका व्यजिहरूलाई बाटाका भयादबाहेक बढीमा िीि ददिनित्र ि निषिेाज्ञाका हकमा बढीमा पन्र 

ददिनित्र नलजखि र्वाफ ददि कािूिबमोजर्म सूचिा िामेल गरििेछ ।  

३७. निवेदिपत्र ि नलजखि र्वाफको ढाचँाः यस परिच्छेद बमोजर्म अदालिमा ददइि े निवेदिपत्र अिसूुची २को 
ढाँचामा ि नलजखि र्वाफ अिसूुची ३को ढाँचामा हिु ुपिेछ ।  

३८. भयाद िारिख र्माउि े सभबन्िी व्यवस्र्ाः प्रचनलि कािूिमा र्िुसकैु कुिा लेजखएको िए िापनि यस 

परिच्छेदअन्िगजि ददएका निवेदिपत्रबाट कािबाही िएका मदु्दामा मिानसब कािणबाट भयाद िारिख गजु्रकेो 
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देजखएमा भयाद ि िारिख दवैु गिेि बन्दीप्रत्प्यिीकिणका मदु्दा िए एकपटकमा बढीमा साि ददिसभमको ि 

निषिेाज्ञा िएमा एक पटकमा बढीमा पन्र ददिसभमको भयाद िारिख र्माइददि सवकिेछ ।  

 िि, 

(१) िारिखमा हाजर्ि हिु ुपिे व्यजिको कोही मिी वकरियामा बस्ि ुपिेको वा मवहला िए सतु्प्केिी िएको 
कािणबाट भयाद िारिख गजु्रमेा वकरिया समाप्त िएको वा सतु्प्केिी िएको नमनिले वा अन्य कुिै व्यहोिाले 

यािायािको सािि िचलेको वा िकूभप र्स्िा दैवी प्रकोप पिेको कािणले िारिख गजु्रमेा बाटो खलेुको वा 
यािायाि चलेको वा दैवी पिेकोमा सो िएको नमनिले बाटाको भयादबाहेक पन्र ददिनित्र हाजर्ि िई 

प्रमाणसवहि निवेदिपत्र ददएमा भयाद िारिख र्ानमि सक्िेछ । 

 (२) अन्िरिम आदेि र्ािी वा खािेर्ीका लानग हिुे छलफलको कुिामा भयाद िारिख र्माउि ि स्र्नगि गिज 
पाइिे छैि ।  

३९. िामेलीमा िाख् िःे निषिेाज्ञा वा बन्दीप्रत्प्यिीकिणको निवेदि गिे निवेदकले िारिख गरु्ािी बसेमा 
कािूिबमोजर्म र्ाभि पाउिे भयाद गजु्रपेनछ वा निवेदिको प्रयोर्ि समाप्त िएको ििी निवेदि पिज आएमा 
त्प्यस्िो निवेदि िामेलीमा िाख्न सवकिेछ ।  

 ४०. दस्ििुः (१)  बन्दीप्रत्प्यिीकिणको आदेिको लानग ददइि ेनिवेदिपत्रमा कुिै दस्ििु लाग्िे छैि ।  

(२)  निषिेाज्ञाको आदेि र्ािी गरिपाउँ िन् िे निवेदिपत्र ददँदा पाँचसय रूपैयाँ दस्ििु लाग्िेछ ।  

(३)  यस नियमावलीबमोजर्म नलजखि र्वाफ पेस गदाज पचास रूपैयाँ दस्ििु लाग्िछे ।  

    िि सिकािी कायाजलयबाट पेस हिुे नलजखि र्वाफमा कुिै दस्ििु लाग्िे छैि । 
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परिच्छेद – ६ 
मदु्दाको कािवाही सभबन्िी व्यवस्र्ा 

  
४१. मदु्दा बाडँफाटँ: (१) एकिन्दा बढी न्यायािीि िएको अदालिमा मदु्दा दिाज िएपनछ कसको इर्लासले कुि मदु्दा 

हेिे िन् िे निजिि हिु ेगिी प्रमखु िई काम गिे  न्यायािीिले मदु्दा सङ्खख्याको अिपुाि नमलाई गोलाबाट मदु्दा 
िोक्िेछ । यसिी मदु्दा िोवकएपनछ सो मदु्दाको बाँकी कािबाही ि वकिािा सोही न्यायािीिको इर्लासले गिेछ 

।  

स्पष्टीकिण: यस नियम बमोजर्म मदु्दा बाँडफाँड गिे प्रयोर्िका लानग “मदु्दा” िन् िाले पिुिावेदि, 

बन्दीप्रत्प्यिीकिण ि निषिेाज्ञाको निवेदि, मदु्दाको रूपमा दिाज हिु ेअन्य निवेदि ि नबिेष प्रकृनिका 
निवेदि समेिलाई र्िाउँछ । 

(२)  यस नियम लागू हुँदाका अवस्र्ामा अदालिमा दायि िहेका मदु्दा सङ्खख्याको अिपुाि नमलाई प्रमखु िई 
काम गिे न्यायािीिले गोलाद्वािा मदु्दा बाँडफाँट गिेछ । 

(३)  एक र्िािन्दा बढी न्यायािीि िहेको अदालिका कुिै न्यायािीि अदालिमा अिपुजस्र्ि िहेमा निर्को 
इर्लासबाट गिुज पिे बयाि, बकपत्र, नमलापत्र, िोक्का फुकुवा र्स्िा काम उपजस्र्ि िहेको अको 
न्यायािीिले गिेछ । िीि वा सोिन्दा बढी न्यायािीि िहेको अदालिमा दईु वा सोिन्दा बढी न्यायािीि 

अदालिमा उपजस्र्ि िहेको अवस्र्ामा अिपुजस्र्ि न्यायािीिले गिे काम गिजका लानग गोलाद्वािा 
न्यायािीि िोवकिेछ । 

(४) कुिै न्यायािीि पन्र ददििन्दा बढी अवनि अदालिमा उपजस्र्ि िहिु ेिएमा उपजस्र्ि िहेको न्यायािीिले 

फैसला गिे लगायि निर्ले गिे सबै काम कािबाही गिज सक्िेछ । 

४२. िायदािी फािाम खडा गिे: (१) न्यायािीिसमि निणजय वा वकिािा गिजका लानग पेस हिुे प्रत्प्येक मदु्दामा 
िायदािी फािम खडा गिी सो फािममा नमनसल संलग्ि संपूणज कागर्हरु चढाई नमनसलसार् िाख् ि ुपिेछ 

।  

(२) उपनियम (१) बमोजर्म सूचीपत्र ियाि गिे किजव्य सो नमनसल िहेका फाँटको फाँटवालाको हिुेछ ि 

से्रस्िेदािले त्प्यसको र्ाँच गिुजपिेछ । 

४३.  मदु्दाको वटपोट ियाि गिेः (१) कुिै मदु्दा इर्लास समि निणजयको लानग पेस गिुज अगावै सभबजन्िि 
िाखाले नमनसल सामेल िहेका निवेदिपत्र, वफिादपत्र, उर्िुी, प्रनिउत्तिपत्र, नलजखि र्वाफ, पिहरुको 
बयाि, सािी ि वविेषज्ञको बकपत्र, िल्लो अदालिको फैसला, पिुिावेदिपत्र, अदालिको आदेि, 

नलजखि प्रनिबाद लगायिका नलखिहरूको वटपोट ियाि गिुज पिेछ । 
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(२) उपनियम (१)बमोजर्मको वटपोट सभबजन्िि फाँटवालाले ियाि गिी मानर्ल्लो िहको 
अनिकािीबाट प्रमाजणि गिाई िोवकएको पेिी अगावै नमनसल संलग्ि गिी सो वटपोटको ववद्यिुीय प्रनि 
समेि अध्यावनिक गिुज पिेछ।  

(३) उपनियम (१) बमोजर्मको मदु्दाको वटपोटमा व्यजिगि िाय वा मदु्दामा प्रिाव पिे कुिै 
कुिा लेख्न पाइिे छैि ।  

(४) उपनियम (१)बमोजर्मको मदु्दाको वटपोटमा न्यायािीिले आवश्यकिा अिसुाि व्यहोिा 
र्पघट वा हेिफेि गिज सक्िेछ ।  

4४. साप्तावहक  मदु्दा पेसी सूची: (१)से्रस्िेदािले आगामी हप्ताको लानग पेसीको िारिख िोवकएको मदु्दाहरूको सूची 
मदु्दाको दिाज िमअिसुाि ियाि गिी बिुवािसभममा न्यायािीिसमि पेस गिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोर्मको पेसी सूचीमा मदु्दाका पि ववपिहरूको िाम, मदु्दाको िाम ि िभबि, मदु्दा पेसी 
हिु ेददि ि मदु्दामा कािूि व्यवसायी नियिु िएको िए निर्को िाम समेि उल्लेख गिी ििुवािसभममा 
सूचिा पाटीमा टाँस गिी सक्ि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोजर्म पेसी सूची ियाि गदाज एक र्िािन्दा बढी न्यायािीि िहेको अदालिमा 
न्यायािीि वपच्छेको साप्तावहक पेसी सूची ियाि गिुज पिेछ । 

(४) बन्दीप्रत्प्यिीकिण सभबन्िी निवेदि, नबिेष प्रकृनिका निवेदि, कसूि ठहि िई सर्ाय नििाजिणको 
सिुवुाईको लानग पेि हिुे मदु्दा, प्रािजभिक सिुवुाईको लानग पेि हिुे निवेदि, हेदाजहेदैको मदु्दा, 
नडसनमस, मदु्दा वफिाज, नमलापत्र  ि िामेली हिु ेबाहेक साप्तावहक मदु्दा पेसी  सूचीमा  िपिेको  कुिै  पनि 

मदु्दा सो हप्तामा इर्लास समि पेस हिुे छैि । 

4५. दैनिक मदु्दा पेसी सूची: (१)  नियम ४४ बमोजर्म साप्तावहक पेसी सूचीमा प्रकाजिि िएका मदु्दाहरू एकिन्दा 
बढी न्यायािीि िहेको अदालिमा से्रस्िेदािले न्यायािीिवपच्छेको दैनिक मदु्दा पेसी सूची ियाि गिी सूचिा 
पाटीमा टाँस्ि लगाउि ुपिेछ ि एकप्रनि सभबजन्िि न्यायािीिलाई ददि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोजर्म दैनिक पेसी सूची ियाि गदाज देहायको िममा ियाि गिुज पिेछः– 

(क) बन्दीप्रत्प्यिीकिण सभबन्िी  निवेदि, 

(ख) कसूि ठहि िइ सर्ाय नििाजिणको सिुवुाईको लानग पेि हिुे मदु्दा, 
(ग) हेदाजहेदैको मदु्दा, 
(घ)  र्िुवुा वा कैदी िएको मदु्दा, 
(ङ) निषिेाज्ञाको निवेदि,  
(च) सामान्य कायजववनि प्रयोग हिु ेमदु्दाको लगाउ बाहेकका संजिप्त कायजववनि ऐि, २०२८ अन्िगजिको 

कायजववनि प्रयोग हिुे मदु्दा,  
(छ) वेवारिसे बालबानलकाको मदु्दा,  
(र्) पचहत्ति वषजमानर्को बढुा बढुी वा िािीरिक अिििा िएको व्यजि िारिखमा िहेको मदु्दा,  
(झ) मवहला वादी  िएको  न्वािाि  गिाई  पाउँ  वा  िािा  कायम  गिाई  पाउँ  िन् िे  मदु्दा,  
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(ञ) पूवज आदेिािसुाि पेसीको निजिि नमनि िोवकएको मदु्दा,  
(ट) अंि  वा  मािा चामल सभबन्िी  मदु्दा,  
(ठ) मदु्दा  दिाजको  िम अिसुाि  अन्य  मदु्दाहरू । 

(३) उपनियम (१) बमोजर्म पेसी सूची ियाि गदाज मलुिबीबाट र्ागेका मदु्दा िर्ा सवोच्च अदालि वा उच्च 

अदालिको निणजयबमोजर्म पिुः इन्साफको लानग दिाज िएको मदु्दाको सरुू दिाज नमनिलाई िै आिाि मािी 
िम नििाजिण गिुज पिेछ।  

(४) अनियोगपत्रसार् पेि िएको वा अदालिबाट र्ािी िएको पिाउ परु्ी वा समाह्वाि बमोजर्म 
हाजर्ि िएको वा पिाउ िई आएको व्यजिको हकमा ित्प्काल बयाि गिाई र्िुछेकको कािबाही गिुज 
पदाज मदु्दाको पूिक पेिी सूची प्रकािि गिी कािबाही गिुज पिेछ । 

(५) उपनियम (१) अिसुाि दैनिक मदु्दा पेसी सूची ियाि गदाज अजघल्लो ददि हेदाज हेदै बाँकी िहेको मदु्दा, 
अजघल्लो ददि हेिे न्यायािीिलाई िोवकिेछ ।िि िोनलपल्ट निर् न्यायािीि अिपुजस्र्ि िए त्प्यस्िो मदु्दा 
नियमािसुाि पिुः अकाज पेसीमा चढाई पेस गिुज पिेछ । 

(६) मदु्दा पेसी हिु े ददि से्रस्िेदािले अदालि खलेुको एक घण्टानित्र मदु्दाको नमनसल इर्लासमा पठाउि 

लगाउि ुपिेछ ि मदु्दाको छलफल टुवङ्गई फैसला वा आदेि लेजखि ेिएमा बाहेक त्प्यस ददिको काम 

समाप्त  िएपनछ इर्लास अनिकृि वा इर्लास सहायकले सो नमनसल सभबजन्िि फाँटवालालाई वफिाज 
बझुाई ददि ुपिेछ । 

(७) एकिन्दा बढी न्यायािीि कायजिि िएको अवस्र्ामा बजन्दप्रत्प्यिीकिणको ि निषिेाज्ञाको निवेदिको 
सिुवुाई गोलाप्रर्ाबाट नििाजिण गरििेछ ।  

4६. नबिषे प्रकृनिका निवेदिको पेसी सूची: (१) नबिेष प्रकृनिका निवेदिको दैनिक पेिी वा 
आवश्यकिाअिसुाि पिुक पेसी सूची प्रकािि गिी इर्लास समि पेि गिुज पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोजर्मका निवेदिको पेसी सूची ियाि गदाज देहायको िममा ियाि गिुज पिेछः 
(क) अनिकृि वािेसिामा प्रमाजणि गिज ददइिे निवेदि, 

(ख) दिाजद्वािा वववाहको लानग ददइिे निवेदि, 

(ग) संििक नियजुिको लानग ददइिे निवेदि, 

(घ) मार्वि नियजुि सभबन्िी निवेदि, 

(ङ) मतृ्प्यकुो न्यावयक घोषणा संबन्िी निवेदि,   

(च) िमजपतु्र वा िमजपतु्री िाख्न ेअिमुनि सभबन्िी निवेदि, 

(छ) गठुी सञ्चालक नियजुिको लानग ददइिे निवेदि, 

(र्) प्राकृनिक व्यजिको दामासाही सभबन्िी निवेदि, 

(झ) यस्िै प्रकृनिका अन्य निवेदि । 

4७. छुट प्रमाण पेस गिे: कािूिले प्रमाण लाग्ि सक्िे कागर्पत्र, िक्सा इत्प्यादद कुिै कािणले अदालिमा पेस हिु 

सकेको िहेिछ िि े मदु्दा पेसी सूचीमा चढ्ि ु अगावै दाजखल गिुज पिेछ । अन्यर्ा इर्लासले त्प्यस्िो प्रमाण 

स्वीकाि िगिज सक्िेछ । 
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4८. नमनसलको आन्िरिक नििीिण गिे: न्यायािीि वा से्रस्िेदािले वा न्यायािीिले िोकेको अनिकृिद्वािा वषजमा 
कभिीमा दईु पटक अिसूुची- ४  मा िोवकएको ढाँचामा नमनसलको आन्िरिक नििीिण गिुज पिेछ । 
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परिच्छेद –7 

मेलनमलाप सभबन्िी व्यवस्र्ा 
  

49. मेलनमलापकिाजको सूची: (१) मेलनमलाप गिाउिे प्रयोर्िका लानग िानलम, अििुव, आचिण, निष्पििा िर्ा 
निष्ठासमेिका कुिाहरू ववचाि गिी कुिै पूवज न्यायािीि वा कािूि व्यवसायी वा स्र्ािीय निकायका पदानिकािी 
वा समार्सेवी वा वहालवाला वा सेवा निवतृ्त सिकािी अनिकृि िर्ा अन्य कमजचािी वा प्राध्यापक वा जििक 

वा मेलनमलाप कायजमा संलग्ि िही आएका व्यजि वा संस्र्ाहरूको िाम, विि, पेसा, अििुव, िानलम आददको 
ववस्ििृ ववविण खलुाई से्रस्िेदािले सभिाववि मेलनमलापकिाजको सूची ियाि गिेछ । 

िि मेलनमलापसभबन्िी िानलम िनलएका वा िैनिक पिि देजखि े फौर्दािी अपिािमा सर्ाय पाएको 
व्यजिको िाम समावेि गरििे छैि । 

(२) मेलनमलापकिाजको सूची सूचीकृि गिे, सो सूचीमा र्प िाम समावेि गिे िर्ा सूचीबाट िाम हटाउि े

(अद्यावनिक गिे) कायज एक र्िा मात्र न्यायािीि कायजिि िहेको अदालिमा जर्ल्ला न्यायािीिबाट ि 

एकर्िािन्दा बढी न्यायािीि कायजिि िहेको अदालिमा पूणज बैठकबाट हिुेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोजर्म ियाि गरिएको मेलनमलापकिाजको सूची अदालिले प्रकाजिि गिेछ ।  

(४) सूचीमा आफ्िो िाम समावेि गरिपाउँ ििी उपनियम (१) मा उजल्लजखि व्यजिले से्रस्िेदािसमि निवेदि 

ददि सक्िेछ । यसिी निवेदि पिज आएमा उपयिुिाको ववचाि गिी मेलनमलापकिाजको सूचीमा िाम 

समावेि गिज सवकिेछ । 

५०. मेलनमलापकिाजको सूची अद्यावनिक गिे: (१) अदालिले प्रत्प्येक वषज मेलनमलापकिाजको सूची अद्यावनिक गिुज 
पिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोजर्म मेलनमलापकिाजको सूची अद्यावनिक गदाज देहायको अवस्र्ामा मेलनमलापकिाजको 
िाम सूचीबाट हटाइिेछ:– 

(क) मतृ्प्य ुिएमा, 
(ख) आफ्िो िाम सूचीबाट हटाई पाउँ ििी निवेदि ददएमा, 
(ग) मेलनमलापकिाजको िाम सूचीबाट हटाउिे आदेि िएमा, 
(घ) िैनिक पिि देजखि ेफौर्दािी अपिािमा सर्ाय पाएमा, 
(ङ) सूचीकृि िएको संस्र्ा खािेर् वा ववघटि िएमा, 

(३) अदालिले उपनियम (२) बमोजर्म मेलनमलापकिाजको सूचीबाट िाम हटाएमा सो सभबन्िी सूचिा  
प्रकाजिि गिेछ । 

५१. मेलनमलापको लानग उत्प्प्ररेिि गिे: (१) मदु्दामा दवैु पि उपजस्र्ि िएको पवहलो िारिखकै ददि कािूिबमोजर्म 

नमलापत्र हिु सक्िे मदु्दाका पिहरूलाई मेलनमलाप गिज से्रस्िेदािले उत्प्प्ररेिि गिुज पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोजर्म दवैु पिले नलजखि सहमनि र्िाएमा से्रस्िेदािले बढीमा एक मवहिाको समय ददई 

त्प्यस्िो मदु्दा मेलनमलापकिाजको सूचीमा सूचीकृि िएका व्यजि वा संस्र्ासमि मेलनमलापको लानग 

पठाउिेछ । 
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(३) अदालिले दवैु पिको िारिख नमलाि िइसकेपनछ निर्हरूलाई मेलनमलाप प्रवियामा र्ाि प्रोत्प्सावहि गिे 

प्रयोर्िका लानग आवश्यक पिामिज ददि उपयिु कमजचािी खटाउि सक्िेछ । 

५२. मेलनमलापका लानग पठाउि:े (१) कािूिबमोजर्म नमलापत्र हिु सक्ि ेकुिै मदु्दामा पिहरूका बीच मेलनमलाप 

गिाउि ुउपयिु छ िन् िे सभबजन्िि इर्लासलाई लागेमा ि मेलनमलाप प्रविया अपिाउि पिहरूको सहमनि 

िएमा त्प्यस्िो मदु्दा मेलनमलापकिाजको सूचीमा सूचीकृि िएका व्यजि वा संस्र्ासमि मेलनमलापको लानग 

पठाउिे गिी इर्लासले आदेि गिज सक्िेछ ।  

(२) मदु्दाका दबैु पिले मदु्दा मेलनमलाप प्रवियामा पठाउि अििुोि गिेमा वा मदु्दाको कुिै पिले 
मदु्दा मेलनमलाप प्रवियामा पठाउि अििुोि गिी निवेदि गिेमा ि अको पि मेलनमलाप 
प्रवियामा र्ाि सहमि िएमा से्रस्िेदािले मेलनमलापमा पठाउिे आदेि गिज सक्िेछ । 

(३) एक पटक मेलनमलापका लानग िोवक पठाएको मदु्दामा मेलनमलाप हिु िसकेको अवस्र्ामा पनि मदु्दाका 
सबै पिको सहमनि िएमा  ि पिुः मेलनमलाप प्रविया अपिाउि उपयिु ि मिानसब छ िन् िे 
इर्लासलाई लागेमा दोस्रो पटक पनि मेलनमलापका लानग पठाउि ेआदेि गिज सवकिेछ । 

(४) मेलनमलाप गिाउिे गिी आदेि गदाज वववाददि ववषयवस्िकुो र्वटलिा, मदु्दामा संलग्ि पिहरूको 
संख्यात्प्मक जस्र्नि, वववाददि ववषयको प्रकृनि, मेलनमलापमा लाग्ि े स्वािाववक समय आदद कुिालाई 

ववचाि गिी मेलनमलापको लानग एकै पटक वा पटकपटक गिी बढीमा िीि मवहिासभमको समय प्रदाि 

गिज सवकिेछ।  

(५) सामान्यिया एक र्िा मेलनमलापकिाजबाट मेलनमलाप गिाउिे गिी आदेि ददि ुपिेछ । 

िि मदु्दाका पिहरूले एकर्िािन्दा बढी मेलनमलापकिाजबाट मेलनमलाप गिाई पाउँ ििी अििुोि गिेमा 
वा मदु्दाको र्वटलिा िर्ा संलग्ि पिहरूको संख्या समेिको दृवष्टले एकर्िािन्दा बढी 
मेलनमलापकिाजबाट मेलनमलाप गिाउि ुउपयिु छ िन् िे अदालिलाई लागेमा दवैु पिको सहमनिले 

बढीमा िीि र्िा मेलनमलापकिाजबाट मेलनमलाप गिाउिे गिी आदेि ददि सवकिेछ । 

(६) एकर्िा मात्र मेलनमलापकिाज िोवकएकोमा मेलनमलाप प्रविया सञ्चालिका िममा मेलनमलापकिाजले 

दवैु पिको सहमनिले र्प मेलनमलापकिाज िोक्िका लानग अदालिसँग नलजखि अििुोि गिज सक्िेछ । 

यसिी अििुोि िई आएमा िीि र्िामा िबढ्ि ेगिी मेलनमलापकिाज िोक्ि सवकिेछ । 

५३. मेलनमलापकिाजको छिौट: (१) मदु्दाका दवैु पिले िोरे्को व्यजि वा संस्र्ालाई मेलनमलापकिाजको रूपमा 
िोवकिेछ । िि पिहरूका बीच सहमनि हिु सकेि ि पिहरूले अदालिबाट िै मेलनमलापकिाज िोकी पाउँ ििी 
अििुोि गिेमा अदालिबाटै मेलनमलापकिाज िोक्ि सवकिेछ ।   

(२) उपनियम (१) बमोजर्म मेलनमलापकिाजको छिौट गिाउिे कायज यस नियमावलीको अिीिमा िही 
से्रस्िेदािले गिेछ । 

(३) मदु्दाका पिले मेलनमलापकिाजको सूचीमा िाम समावेि ििएका व्यजि वा संस्र्ालाई मेलनमलापकिाजको 
रूपमा िोक्ि अििुोि गिेमा त्प्यस्िो व्यजि वा संस्र्ाको िाम मेलनमलापकिाजको सूचीमा समावेि गिे 

प्रविया पूिा गिेपनछ मात्र मेलनमलापकिाजको रूपमा िोक्ि ुपिेछ ।   
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5४. मेलनमलापकिाज परिविजि: (१) एक पटक मेलनमलापकिाज िोकेपनछ देहायका अवस्र्ामा बाहेक अको 
मेलनमलापकिाजको छिौट गिज वा िोक्ि पाइिे छैि:– 

(क) मेलनमलापकिाजको मतृ्प्य ुिएमा, वा 
(ख) िोवकएको मेलनमलापकिाजलाई सभबजन्िि पिहरूले आपसी सहमनिको आिािमा परिविजि गिज 

चाहेमा, वा 
(ग) कुिै पिले मेलनमलापकिाज प्रनि अववश्वास व्यि गिी अदालिमा निवेदि ददएमा, वा  
(घ) मेलनमलापकिाजले मदु्दाको ववषयवस्ि ुउपि निर्को स्वार्ज िहेको र्ािकािी गिाएमा, वा  
(ङ) मेलनमलापकिाजले मेलनमलापको कायज गिाउिे नसलनसलामा मेलनमलापसभबन्िी आिािििू 

कुिाहरू ववपिीि आचिण वा कायज गिेको देजखएमा, वा  
(च) िोकेको मेलनमलापकिाजले अन्य कुिै कािणले मेलनमलापकिाजको रूपमा काम गिज िसक्िे   

िएमा । 

(२) उपनियम (१) बमोजर्म परिवनिजि मेलनमलापकिाजले सामान्यियाः पवहले िोवकएको समयनितै्र आफ्िो 
कायज सभपन् ि गिुज पिेछ । िि पवहले िोवकएको समयावनि र्ोिै मात्र बाँकी िहेको ि र्प समय प्रदाि गिुज 
पिे पयाजप्त ि मिानसव कािण िएमा र्प एक मवहिासभमको समय प्रदाि गिज सवकिछे । 

5५. मेलनमलापकिाजसमि पठाउि े कायजववनि: (१) कुिै मदु्दा मेलनमलापका लानग मेलनमलापकिाजसमि पठाउि े

आदेि िएमा देहायका कुिाहरू सवहि मदु्दाका पिहरूलाई मेलनमलापकिाजसमि उपजस्र्ि हिु नमनि िोकी 
सोही व्यहोिा मेलनमलापकिाजसमि लेखी पठाउि ुपिेछ:– 

(क) मदु्दाको सािसङ्खिेप वा मखु्य मखु्य कागर्ािको प्रनिनलवप, 

(ख) मदु्दाका पि वा वािेस िए निर्हरू समेिको िाम, र्ि, विि ि उपलब्ि िएसभम टेनलफोि िं., 

ईमेल ठेगािा, िर्ा फ्याक्स िभबि,  

(ग) मेलनमलापसभबन्िी कायज गिे स्र्ाि । 

(२) मेलनमलापकिाजले मदु्दासभबन्िी कुिै खास कागर्पत्रको प्रनिनलवप माग गिेमा अदालिले त्प्यस्िा 
कागर्पत्रको प्रनिनलवप उपलब्ि गिाउि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोजर्म मेलनमलापका लानग पठाउँदा सो कायजका लानग प्रदाि िएको समयावनिसमेि 

ववचाि गिी अदालिमा दायि िहेको सक्कल नमनसलमा पिहरूलाई िारिख िोकी मदु्दाको दायिी लगि 

कायमै िाख् ि ुपिेछ ।  

िि मेलनमलापकिाजले अदालिले िोकेको िारिख अगावै पिहरूलाई अदालिमा वफिाज पठाएमा बाटाका 
भयादबाहेक साि ददिनित्र पिहरू अदालिमा हाजर्ि हिु र्ाि ुपिेछ । 

5६. मेलनमलापकिाजले पालि गिुज पिे कुिाहरू: (१) मेलनमलापकिाजले मेलनमलापकिाजहरुको लानग र्ािी  िएको 
आचािसंवहिा ि निदेजिकाको पालि गदै प्रचनलि कािूिबमोजर्म मेलनमलाप प्रविया सञ्चालि गिुज पिेछ ।  

(२) मेलनमलापकिाजलाई अदालिबाट नििाजरिि समयनित्र मेलनमलाप कायज सभपन् ि हिु िसक्ि ेलागेमा सोही 
व्यहोिाको र्ािकािी अदालिलाई गिाउि ुपिेछ । 
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5७. मेलनमलापको कायजववनि: (१) मेलनमलाप सभबन्िी छलफल ि अन्य आवश्यक कायज अदालिले िोकेको 
स्र्ािमा वा मदु्दाका पिहरूको सहमनि नलई मेलनमलापकिाजले िोकेको कुिै उपयिु स्र्ािमा गिज सवकिेछ । 

मेलनमलापकिाजले स्र्ाि िोकेको अवस्र्ामा सो स्र्ािको र्ािकािी पिहरूलाई नलजखिरूपमा ददि ुपिेछ । 

(२) यस नियमावलीबमोजर्म मेलनमलापका लानग अदालिले आदेि गिी पठाएमा िोवकएको नमनि ि समयमा 
मेलनमलापकिाजसमि उपजस्र्ि हिु ु िर्ा मेलनमलापसभबन्िी छलफलमा सहिागी हिु ु मदु्दाका 
पिहरूको किजव्य हिुेछ । िोवकएको नमनि ि समयमा उपजस्र्ि हिु िआएमा वा छलफलमा सहिागी 
ििएमा मेलनमलापकिाजले सोको र्ािकािी अदालिलाई गिाउिेछ ि यस्िोमा अदालिले आवश्यक 

कािबाही गिज सक्िेछ । 

(३) मेलनमलाप प्रविया सञ्चालि गदाज मदु्दाका पिहरू, निर्हरूको कािूि व्यवसायी, मदु्दाका पिहरूले 

िोरे्को एक एक र्िा व्यजि, आवश्यकिा अिसुाि वववाददि ववषयसभबन्िी वविेषज्ञ िर्ा अन्य 

िद्रिलादमीसमेि सँग आवश्किािसुाि छुट्टाछुटै्ट वा सामूवहकरूपमा छलफल गिी पिहरूको आपसी 
सहमनिबाट दवैु पिलाई मान्य हिु े निष्कषजमा पगु्ि मेलनमलापकिाजले सहर्किाजको रूपमा कायज गिुज  
पिेछ । 

(४) यस नियमावलीको अिीिमा िही पिहरूको सहमनिमा मेलनमलापकिाजले मेलनमलापको कायजववनि आफैँ  
िय गिज सक्िेछ । 

(५) मेलनमलापकिाजले पिहरूको सहमनिमा पिहरूसँग छुट्टाछुटै्ट एकान्िवािाजसमेि गिज सक्िेछ ।  

(६) मेलनमलापकिाजले पिहरूको सहमनिमा टेनलफोि, निनडयोकन्रेन्स वा सञ्चािका अन्य उपयिु 

माध्यमबाट पनि मेलनमलाप प्रविया सञ्चालि गिज सक्िेछ । 

(७) मेलनमलापकिाज समि हाजर्ि हिु ेददि िोवकएकोमा सो ददि हाजर्ि ििए पनि िारिख गजु्रकेो ििी र्माउि 

पिे छैि । अदालिले मेलनमलापकिाजसमि उपजस्र्ि हिु र्ाि ेििी िोकेको ददिमा वा मेलनमलापकिाजले 

छलफलको लानग िोकेको ददिमा एक पिमात्र उपजस्र्ि िएमा वा दवैु पि उपजस्र्ि ििएमा निर्हरू 

उपजस्र्ि हिु े नमनि ििुाि िएको साि ददि पनछ मेलनमलापकिाजले मेलनमलाप प्रविया सञ्चालि हिु 

िसकेको ििी अदालिमा प्रनिवेदि पठाउि ु पिेछ । िि सो साि ददिनित्र दवैु पि उपजस्र्ि िएमा 
मेलनमलापकिाजले मेलनमलापको प्रविया अगाडी बढाउि ुपिेछ ।   

5८. नलखि ियािी ि नमलापत्र: (१) मेलनमलापका लानग छलफल गदाज मदु्दाका पिहरूका बीच मेलनमलाप िई 

नमलापत्र गिज मन्र्िु िएमा मेलनमलापकिाजले यर्ािीघ्र सोही व्यहोिाको नमलापत्रको दिखास्ि ि नमलापत्रको 
कागर् ियाि गिी वा गिज लगाई अदालिमा पेस गिुज पिेछ । अदालिले सो दिखास्िअिसुाि कािूिबमोजर्म 

नमलापत्र गिाउि ु   पिेछ ।  

(२) नमलापत्रको दिखास्ि ियाि गिे प्रयोर्िका लानग पिहरूले अििुोि गिेमा अदालिले वैिनिक कािूि 

व्यवसायीबाट नमलापत्रको दिखास्ि लेखाइ ददि सक्िेछ ।  

5९. मेलनमलाप हिु िसकेमा अपिाउि ेकायजववनि: (१) मेलनमलापका लानग छलफल गदाज मदु्दाका पिहरू नमलापत्र 

गिज मन्र्िु ििएमा मन्र्िु ििएको नमनिले साि ददिनित्र मेलनमलापकिाजले मेलनमलाप हिु िसकेको िन् िे 
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प्रनिवेदि सभबजन्िि अदालिमा पेस गिुज पिेछ । यस्िो प्रनिवेदि प्राप्त हिु आएमा कािूिबमोजर्म मदु्दाको 
कािबाही ि वकिािा गिुज पिेछ ।  

(२) मेलनमलापका लानग अदालिबाट िोवकएको अवनि ििुाि िएको साि ददिसभममा पनि उपनियम (१) 

बमोजर्म प्रनिवेदि पेस हिु िआएमा अदालिले कािूिबमोजर्म मदु्दाको कािबाही अगानड बढाउिेछ । 

(३) मेलनमलाप प्रविया टुङ्गो लागेको नमनिले बाटाको भयादबाहेक साि ददिनित्र अदालिमा उपजस्र्ि हिु ु

मदु्दाका पिहरूको किजव्य हिुेछ ।  

६०. िथयाङ्क िाख् िःे मेलनमलाप प्रवियाबाट समािाि िएका मदु्दासभबन्िी िथयाङ्क अदालिले मानसक िर्ा वावषजक 

प्रनिवेदिमा छुटै्ट समावेि गिुज पिेछ । िि त्प्यस्िो अनिलेखमा मदु्दाको िथय उल्लेख गरििे छैि । 
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परिच्छेद –8 

मदु्दाको सिुवुाई ि फैसला 
 

६१. बहसको ववषय, बहसको िम ि इर्लासको मयाजदा: (१) इर्लासले बहसपूवज छलफल हिु े मखु्य 
बुदँाहरु नििाजिण गिेछ । 

(२)  बहस गदाज सरुूमा  निवेदक, वादी वा पिुिावेदकका िफज बाट उपजस्र्ि कािूि व्यवसायीले ि 
त्प्यसपनछ प्रत्प्यर्ीको कािूि व्यवसायीले बहस गिेछ ।  

(३) कुिै मदु्दामा अदालिको सहयोगी (एनमकस क्यिुी) समेि िहेछ ििे निर्ले बादी प्रनिवादीको 
िफज बाट नियिु कािूि व्यवसायीको बहस समाप्त िएपनछ बहस गिेछ ।    

(४) कुिै मदु्दामा दवैु पिको िफज बाट निवेदि वा पिुिावेदि पिेको िहेछ ििे कुि पिका कािूि 
व्यवसायीले पवहला बहस गिे िन् ि ेकुिा इर्लासले नििाजिण गिेछ।   

(५) कुिै मदु्दामा एकिन्दा बढी कािूि व्यवसायी िएमा सो मध्ये वरिष्ठ कािूि व्यवसायीले प्रमखु 
कािूि व्यवसायीको रूपमा बहस गिेछ ि निर्पनछ अन्य कािूि व्यवसायीले िमिः र्प 
िथयगि वा कािूिी प्रश्नमा बहस गिेछि।्  

िि इर्लासको अिमुनिले प्रमखु कािूि व्यवसायीको सहमनिमा प्रार्नमकिािममा पनछ िएको 
कािूि व्यवसायीले बहस गिज सक्िेछ।  

(६) कािूि व्यवसायीले बहस गदाज मदु्दामा निणजय गिुज पिे प्रश्नमा केजन्द्रि िही बहस गिुज पिेछ ।  

(७) एकिन्दा बढी कािूि व्यवसायी िएको मदु्दामा बहसको समय लगायि समग्र बहस व्यवस्र्ापि 
गिे जर्भमेवािी प्रमखु कािूि व्यवसायीको हिुेछ।  

(८) कािूि व्यवसायी इर्लासमा प्रवेि गदाज, इर्लास किमा िहँदा, बहस पैिवी गदाज वा इर्लास 
किबाट बावहि निस्कँदा इर्लासको मयाजदा कायम गिुज पिेछ। 

६२. बहसको समयः (१) मदु्दाको प्रत्प्येक पि वा निर्को िफज बाट नियिु कािूि व्यवसायीले इर्लासले 
नििाजिण गिेको समयनित्र आफ्िो ििाई वा बहस समाप्त गिुज पिेछ।   

(२) उपनियम (१) बमोजर्मको समय अपगु हिुे िई अनिरिि समय आवश्यक पिे िएमा सोको 
उजचि ि पयाजप्त कािण सवहि आवश्यक पिे अनिरिि समय माग गिी सभबजन्िि पि वा 
कािूि व्यवसायीले बहस सरुू हिुिुन्दा अजघ इर्लास समि अििुोि गिज सक्िेछ ।  

(३) उपनियम (१) बमोजर्मको बेहोिा मिानसब देजखएमा इर्लासले पिलाई आफ्िो ििाई िाख्न वा 
कािूि व्यवसायीलाई बहस गिजको लानग र्प समय प्रदाि गिज सक्िेछ ।  

६३. बहस िोटः (१) इर्लासले सिुवुाड्को लानग पेसी िोवकएको मदु्दामा मदु्दाका पि वा निर्को कािूि  

      व्यवसायीलाई पेसीको ददि अगावै वा निजिि समय िोकी बहसिोट पेस गिज आदेि ददि सक्िेछ।  
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(२) उपनियम (१) मा र्िुसकैु कुिा लेजखएको िए िापनि मदु्दाको पि वा निर्को कािूि व्यवसायी 
आफैं ले बहसिोट पेस गिज चाहेमा मदु्दाको सिुवुाई हिु ु िन्दा अगावै बहसिोट पेस गिज   
सक्िेछ।  

(३) इर्लासले अन्यर्ा आदेि ददएमा बाहेक सामान्यिया: बहस सभपन् ि िइसके पनछ बहसिोट 
नलइिे छैि।  

(४) यस नियम बमोजर्म बहसिोट पेस गदाज निणजय गिुज पिे प्रश्न स्पष्ट खलुाई सो प्रश्नमा सीनमि िही 
बहसिोट पेस गिुज पिेछ।   

 6४. बहस अनिलेख गिज सक्िःे (१) इर्लासले आवश्यक ठािेमा कािूि व्यवसायीको बहस िेकडज गिी 
अनिलेख गिज सक्िेछ।   

(२) उपनियम (१) बमोजर्म िेकडज गरिएको बहसलाई इर्लास अनिकृिले आवश्यकिा अिसुाि  
नलवपबद्ध गिी नमनसल सामेल िाख्नछे ।                                

  

6५. मदु्दा हेिज ििोवकि:े (१) दैनिक मदु्दा पेसी सूचीमा चढेको कुिै मदु्दा कुिै कािणले सूचीबाट हटाइिे छैि ि 

इर्लासबाट खोरे्का बखि पि, वारिस वा कािूि व्यवसायी हाजर्ि ििए पनि मदु्दा स्र्नगि हिु े छैि । 

ठहिेबमोजर्म फैसला हिुेछ । 

(२) उपनियम (१) मा र्िुसकैु कुिा लेजखएको िए िापनि मदु्दाको सिुवुाई प्रािभि हिुिुन्दा पवहले आफ्िो 
काबिुन्दा बावहिको परिजस्र्निले गदाज अदालिमा उपजस्र्ि हिु िसक्ि ेकुिाको अदालिलाई ववश्वास हिु े

कुिै मिानसब कािण देजखई मदु्दाको पि वा कािूि व्यवसायीले निवेदिपत्र ददएमा अदालिले बढीमा दईु 

पटकसभम मदु्दाको सिुवुाई स्र्नगि गिज सक्िेछ । 

(३) उपनियम (२) मा र्िुसकैु कुिा लेजखएको िए िापनि इर्लासबाट प्रार्नमकिा ददई हेिे आदेि िएका 
मदु्दा, कसूि ठहि िै सर्ाय नििाजिण पेिीमा चढेको मदु्दा, एकै पिको एकिन्दा बढी कािूि 

व्यवसायी िहेको मदु्दा, हेदाज हेदैको मदु्दा, अन्िरिम आदेि र्ािी िएको मदु्दा, दईु पटक पेसी स्र्नगि 

िइसकेको मदु्दा ि प्रचनलि कािूिबमोजर्म मदु्दा फैसला गिुज पिे समयावनि िाघेका मदु्दाको सिुवुाई 

स्र्नगि हिु सक्िे छैि । 

(४) उपनियम (२) मा र्िुसकैु कुिा लेजखएको िए िापनि काबूिन्दा बावहिको परिजस्र्नि पिी मदु्दा स्र्नगि 

गरिपाउँ िन् िे निवेदिपत्र मदु्दा पेस िएका ददिको इर्लास बस्ििुन्दा अगानड िै दिाज गिी नमनसल सामेल 

िाजखएको हिु ुपिेछ । 

(५) आफ्िो पिमा अन्िरिम आदेि र्ािी िएको मदु्दाको पि वा निर्को कािूि व्यवसायीले मदु्दाको 
सिुवुाड्को लानग िोवकएको पेसी स्र्नगि गिाउि निवेदि ददएमा इर्लासले अन्िरिम आदेि 
निष्कृय गिी पेसी स्र्नगि गिज सक्िेछ। 
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िि पिको प्रनिनिनित्प्व गिे कािूि व्यवसायीको अस्वस्थयिाका कािणले अस्पिालमा ििाज 
िएको वा बहस गिज उपजस्र्ि हिु िसक्िे वविेष पारिवारिक परिजस्र्नि पिेको ििपदो आिाि 
देखाई पेसी स्र्नगि गिज माग गिेको अवस्र्ामा अन्िरिम आदेि निष्कृय हिुे छैि ।  

 
6६. प्रािजभिक सिुवुाड्को अवस्र्ामा मदु्दा वकिािा हिु सक्ि:े पवहलो पटक इर्लासमा पेस िएको मदु्दामा हदभयाद, 

हकदैया, अदालिको अनिकाििेत्र िएको िदेजखएमा वा र्प प्रमाण बझुी िहि ुपिे अवस्र्ा िदेजखएमा सोही 
ददि त्प्यस्िो मदु्दा वकिािा गिज सवकिेछ । 

6७. फैसला  ि अजन्िम आदेि: (१) मदु्दाको सिुवुाई गदाज सभबजन्िि पिको ििाई ि कािूि व्यवसायीहरूको बहस 

समाप्त िएपनछ इर्लासबाट सोही ददि निणजय सिुाउि ुपिेछ । 

िि इर्लाससमि पेस िई छलफल िएको कुिै मदु्दामा मदु्दाको र्वटलिा समेिको कािणले उसै ददि 

निणजय सिुाउि िसवकि े अवस्र्ा पिेमा नलजखिरूपमै फैसला सिुाउिका लानग इर्लासले पन्र 

ददिसभमको िारिख िोक्ि सक्िेछ। 

 (२) उपनियम (१) बमोजर्म निणजय गदाज िाय वकिाबमा निणजयको छोटकिी ववविण लेखी न्यायािीिले 

दस्िखि गिी उपजस्र्ि पिलाई सिुाई िाय वकिाबमा सही समेि गिाई िाख् ि ुपिेछ ।  

 (३) उपनियम (१) बमोजर्म फैसला ि अजन्िम आदेि िएको सामान्यियाः साि ददिनित्र अिसूुची ५ 
को ढाँचामा ियाि गिी नमनसल संलग्ि गिाउि ुपिेछ । 

 (४) उपनियम (३) बमोजर्म ियाि गरििे फैसलामा निभि कुिाहरु उल्लेख गिुजपिेछ। 

(क) पि ववपिको दाबी िर्ा जर्वकि, निणजय गिुज पिे ववषय, दवैु पिका प्रमाणका कुिाहरू, कािूिी प्रश्न  

(ख) सािी वा सर्जनमिको बकपत्रको सािांि, 

(ग) दवैु पिले िथय ि कािूि सभबन्िमा उठाएका प्रश्नहरू,  

(घ) कािूि व्यवसायीको बहसको मखु्य मखु्य बुदँाहरू, 

(ङ) वफिाद पत्र वा प्रनिउत्ति पत्र वा निवेदिमा वा कािूि व्यवसायीको बहसको िममा उल्लेजखि  

िजर्ि वा कािूिी नसद्धान्ि प्रस्ििु मदु्दामा लागू हिुे वा िहिु ेके हो त्प्यसको स्पष्ट ववश् लेण,  

(च) कािणसवहिको निणजय ि त्प्यसको आिाि िर्ा ििस्भबन्िी कािूिहरू,  
(छ) अन्य आवश्यक कुिाहरु। 

6८. अजख्ियािवाला छेउ फैसला वा आदेि पठाउि:े आफूसमि पेस िएको मदु्दामा नमनसलबाट कुिै िािसेवकले 

देहायको कुिै काम कुिा गिेको देजखएमा न्यायािीिले आवश्यक सभझे सो कुिा फैसला वा अजन्िम आदेिमा 
उल्लेख गिी निर्लाई सचेि गिाउि वा सो फैसला वा आदेिको प्रनिनलवप सभबजन्िि अजख्ियािवाला छेउ 

पठाउि आदेि ददि सक्िेछ:– 

(क) कुिै गैि कािूिी काम गिेको, वा 
(ख) कािूिबमोजर्म पालि गिुज पिे किजव्य र्ािी र्ािी पालि िगिेको वा त्प्यस सभबन्िमा बद्नियि वा 

गभिीि लापिबाही गिेको, वा 
(ग) आफ्िो पद अिरुूपको आचिण िगिेको, वा 
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(घ) अदालिको आदेिलाई छल्ि े वा कुिै वकनसमबाट प्रिावहीि बिाउिे बद्नियिले झटुो र्वाफ 

ददएको वा समयमा स्पष्ट र्वाफ िददई आलटाल गिेको । 

6९. फैसलामा र्िाउि:े न्यायािीिले बोलेि लेखाएको फैसला वा आदेिको अन्त्प्यमा न्यायािीिले बोलेि 

लेखाएबमोजर्म लेजखएको ििी फैसला ियाि गिे कमजचािीको दर्ाज ि िाम लेखी सही गिाई न्यायािीिले 

दस्िखि गिी नमनसल सामेल गिज लगाउि ुपिेछ । 

७०. फैसलामा हेिफेि गिज िहिु:े फैसला वा आदेिमा न्यायािीिको दस्िखि िइसकेपनछ कसैले पनि सो फैसला वा 
आदेिको अङ्क वा अििमा कुिै कुिाको हेिफेि वा र्पघट गिुज हुँदैि । 

७१. फैसला वा अजन्िम आदेिको सामान्य त्रवुट सच्याउि:े (१) सिोकािवाला पि वा निर्को वारिसले फैसला वा 
अजन्िम आदेिको लेखाईमा वा टाइपमा कुिै िलू हिु गएको िहेछ ििे त्प्यस कुिाको जर्वकि नलई निवेदिपत्र ददि 

सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) मा र्िुसकैु कुिा लेजखएको िए िापनि फैसला वा आदेिमा त्रवुट िएको कुिा अदालि 
स्वयंको र्ािकािीमा आएमा सभबजन्िि कमजचािीले सोही व्यहोिाको प्रनिवेदि ददि सक्िेछ।  

(३)  उपनियम (१)  वा (२) बमोजर्म पिेको निवेदिपत्र से्रस्िेदािले त्प्यस्िो फैसला वा आदेि गिे न्यायािीिसमि 

पेस गिुज पिेछ ।  

(३)  उपनियम (३) बमोजर्मको न्यायािीि अिपुजस्र्ि िएमा अदालिमा उपजस्र्ि िहेका अन्य न्यायािीिसमि पत्र 

पेस गरििेछ । 

 (४)  यस नियम बमोजर्म पेि िएको निवेदिबाट िलूसिुाि हिु ुपिे देजखएमा न्यायािीिले छुटै्ट पचाज खडा गिी 
सच्याउि ेआदेि गिेछ । 

(५)  उपनियम (४) बमोजर्म खडा गिेको पचाज फैसला वा आदेिको अनिन्न अङ्ग मानििछे । 

७२. फैसला िएपनछ नमनसल बझुाउि:े फैसला ियाि िएपनछ न्यायािीिको दस्िखि गिाई इर्लास सहायकले 

फैसला अपलोड गिी फाँटवालालाई नमनसल वफिाज बझुाउि ुपिेछ । 
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परिच्छेद – 9 

 िक् कल ि नमनसल नििीिण सभबन्िी व्यवस्र्ा 
 

 ७३. िक् कल नलि वा फोटो जखच्िको निनमत्त निवेदि ददिःे (१) अदालिमा िहेको नमनसल संलग्ि कुिै 
नलखिको िक् कल नलि वा फोटो जखच्ि चाहिे सिोकािवाला व्यजिले सो नलखिको ववविण ि नमनि  
उल्लेख गिी लाग्िे दस्ििु सवहि अिसूुची– ६बमोजर्मको ढाँचामा निवेदि ददि ुपिेछ ।  

(२) कुिै व्यजिले छुट्टाछुटै्ट नमनसल संलग्ि िहेको नलखिको िक् कल नलि ुपिेमा छुट्टाछुटै्ट निवेदि 
ददि ुपिेछ।  

7४. िक् कल नलदा वा फोटो जखच्ि लाग्ि ेदस्ििुः (१) अदालिमा िएको मदु्दासभबन्िी कागर्को िक् कल नलदा 
वा फोटो जखच्ि देहायबमोजर्मको दस्ििु लाग्िेछ:- 

(क) अदालिबाट सािी ददइि ेिक् कलको सक्कल ए फोिसाइर्को प्रत्प्येक पषृ्ठको दि रूपैयाँ, 
(ख) आफ्िैिफज बाट सािी लाि ददइिे िक् कलको सक्कल ए फोि साइर्को प्रत्प्येक पषृ्ठको पाँच रूपैयाँ, 
(ग) वटपोट वकिाबको िक् कलको बीस रूपैयाँ, 
(घ)  नमनसलमा िहेको कुिै नलखि वा कागर्ािको फोटो जखचेको प्रनि फोटो बीस रूपैयाँ । 

 (२) यस बमोजर्म लाग्िे दस्ििु दाजखला गिेपनछ मात्र िक् कल ददि ुपिेछ ।   

7५. दस्ििु र्िाउि:े  िक् कल सािेपनछ निवेदिपत्रको नििाजरिि ठाउँमा ि िक् कलको जििमा यो नमनिमा यनि रूपैयाँ 
िक् कल दस्ििु दाजखल िएको छ िन् ि ेर्िाई सभबजन्िि कमजचािीले सही गिुज पिेछ । 

7६. िक् कल प्रमाजणि गिी ददि:े िक् कलको निनमत्त निवेदकले चावहि ेदस्ििु चिुा दाजखल गिेको ददि िहनसल 

िाखाअन्िगजिको िए िहनसलदािले ि सोबाहेक अन्यमा से्रस्िेदािले सक्कल वा िक् कलबमोजर्मको िक् कल 

दरुूस्ि छ िन् िे लेखी सही गिी अदालिको छाप लगाएि निवेदिपत्रको नििाजरिि ठाउँमा निवेदकको सही गिाई 

िक् कल ददि ुपिेछ।       
7७. नििीिणको लानग निवेदि ददि:े अदालिमा िएको कुिै नमनसल वा कागर्ािको नििीिण गिज चाहिेले ददिको 

साढे दि बरे्देजख साढे िीि बरे्सभममा अिसूुची ७ बमोजर्मको ढाँचामा देहायका कुिाहरू खलुाई चावहि े

दस्ििु सार् िाखी छुट्टाछुटै्ट नमनसल वा कागर्पत्रको नििीिणको लानग छुट्टाछुटै्ट निवेदि ददि ुपिेछ:– 

(क) र्िु मदु्दाको नमनसल वा कागर्पत्रको नििीिण गिज चाहेको हो सो मदु्दाको नमनसल, िभबि ि साल, 

(ख) नििीिण गिज चाहेको नमनसल वा कागर्पत्रको ववविण, 

(ग) निवेदक मदु्दामा पि वा वारिस ििए नििीिण गिज चाहेको कािण, 

(घ) नििीिण गिे व्यजिको िाम, र्ि ि विि, 

(ङ) नििीिणको वकनसम (ित्प्काल वा सािािण) । 
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7८. नििीिण दस्ििु:  अदालिमा िहेको नमनसलहरू वा अरू वकनसमले अन्य अड्डा अदालिबाट आएको नमनसलहरू 

नििीिण गिज चाहेमा देहायबमोजर्मको दस्ििु लाग्िेछ:– 

(क) पि ववपि वा निर्को वारिसले ददएको निवेदिपत्रमा पाँच रूपैयाँ, 
(ख) मदु्दामा सिोकािवाला पि ववपिबाहेक अरूले ददएको निवेदिपत्रमा दि रूपैयाँ, 
(ग) पि ववपि वा निर्हरूको वारिसले ित्प्काल नििीिणको लानग निवेदिपत्र ददएमा दि रूपैयाँ,  
(घ) मदु्दाको सिोकािवाला पिबाहेक अरूले ित्प्काल नििीिणको लानग निवेदिपत्र ददएकोमा बीस रूपैयाँ । 

7९. नििीिणको दिाज वकिाब: अनिलेख संििकले अिसूुची– ८बमोजर्मको ढाँचामा नििीिण दिाज वकिाब िाख् ि ु 
पिेछ । 

८०. नििीिण गिज ददि:े नििीिण गिज अिमुनि पाएको व्यजिले आदेि िएका नमनिले साि ददिनित्र आफूले नििीिण 

गिज चाहेको ददिको सूचिा ित्प्काल नििीिणको आदेि िहेछ िि े सोही ददिको एक बरे्सभम ि सािािण 

नििीिणको आदेि िहेछ ििे चौबीस घण्टा अगावै आदेिको वकिािामा लेखी सपुरिवेिक वा अनिलेख 

संििकलाई ददि ु पिेछ ि निर्ले उजल्लजखि ददिको एघाि बरे्देजख िीि बरे्नित्र अनिलेख किमा आफ्िो 
िोहबिमा नििीिण गिज ददिछे । 

8१. नििीिण गिे कागर्ाि मगाउि:े यस नियम  अन्िगजि ददएको सूचिा पाउिासार् अनिलेख संििकले 

निवेदिपत्रमा लेजखएको नमनसल वा कागर्पत्र सभबजन्िि फाँटवालासँग मागी पठाउि ुपिेछ । त्प्यस्िो मागी 
पठाएकोमा सभबजन्िि फाँटवालाले ित्प्काल नििीिणको आदेि िहेछ ििे िरुून्ि ि सािािण नििीिणको 
आदेि िहेछ िि े र्िु ददिलाई मागी पठाएको छ, त्प्यस ददिको एघाि बरे्सभम सपुिीवेिक वा अनिलेख 

संििकले पाउिे गिी पठाई ददि ुपिेछ । 

८2. नििीिण गदाज निषिे गरिएका काम: (१) नमनसल वा कागर्पत्रको नििीिण गिज कुिै पनि व्यजिले नििीिण 

कोठामा कलम, मसी ल्याउि ि नमनसल वा कागर्पत्रको नििीिण गदाज कुिै प्रकािको दाग वा जचह्न लगाउि, 

च्यात्न, फािज वा अरू कुिै वकनसमबाट िोक्सािी पािज हुँदैि । 

(२) नििीिण गिे व्यजिले नििीिण गदाज चावहिे कुिासभम नससाकलमले वट्ि हनु्छ । िक्कलै उिािज 
वा उल्र्ा गिज हुँदैि। 

(३) पयाजप्त कािण िएमा बाहेक मदु्दा सिुवुाई हिुे ददि इर्लासमा लगेको वा लग्ि ेनमनसल वा 
कागर्पत्र नििीिण गिज ददइिे छैि। 

८3. कागर् वफिाज गिे: र्िु फाँटबाट नमनसल वा कागर्पत्र ल्याइएका हिु ् िी नमनसल कागर्पत्र सोही फाँटमा 
अनिलेख संििकले सोही ददि वफिाज ददि ुपिेछ ।  

84. िक् कल नििीिण ि र्ािकािीको दस्ििु िलाग्ि:े  यस परिच्छेदमा अन्यत्र र्िुसकैु कुिा लेजखएको िए िापनि 

असमर्ज पिको वैिनिक कािूि व्यवसायीले , सिकािी कायाजलय वा सिकािी कामको लानग सिकािी ववकलले 

वटपोट वकिाब वा अरू कुिै कागर्पत्रको िक् कल सादाज वा नििीिण गदाज वा कुिै नमनसल सभबजन्िि र्ािकािी 
नलँदा कुिै दस्ििु लाग्िे छैि । 
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परिच्छेद –१0  

फैसलाको कायाजन्वयिसभबन्िी व्यवस्र्ा 
  

85. िहनसल िाखाको जर्भमेवािी: (१) फैसला कायाजन्वयि गिुज पिे सभबन्िी सभपूणज काम कािवाही  िहनसलदािको 
जर्भमेवािीमा िहनसल िाखाबाट हिुेछ । 

(२) अदालिको फैसलाले लागेको दण्ड र्रिवािा, सिकािी ववगो ि कैदको लगि मूल लगि 
वकिाबमा िाखी असलु िहनसल गिे, लगि कट्टा गिाउिे, फैसलाबमोजर्म नबगो ििाउि,े बण्डा 
छुट्याउिे लगायिका फैसला कायाजन्वयि गिुज पिे काम िहनसल िाखाले गिेछ । 

(३) फैसला बमोजर्म र्रिवािा लागेको व्यजिले र्रिवािाको िकम बझुाउि ल्याए बझुी सदि स्याहा 
गिी र्रिवािाको लगि कट्टा गरिददि ुपिेछ ।र्रिवािा नििज िसक्ि ेव्यजिको हकमा र्रिवािा 
िर्ा सोबापि ठेवकएको कैद भयादको लगिसवहि निर्लाई कािागाि कायाजलयमा पठाई ददि ु
पिेछ । यसिी लगि पठाएकोमा कािागाि कायाजलयबाट आफ्िो लगि पजुस्िकामा सोको लगि 
कसी असूल िएको र्ािकािी प्राप्त िएपनछ सोही आिािमा अदालिले मूल लगि पजुस्िकाबाट 
र्रिवािा िर्ा र्रिवािाबापि ठेवकएको कैदको लगि कट्टा गरिददि ुपिेछ ।  

स्पष्टीकिण: “लगि कनसएको” िन् िाले लगि िभबिसवहिको ववविणलाई र्िाउँछ । 
(३) फैसला बमोजर्म र्रिवािा लागेकोमा सो र्रिवािाबापि कैद ठेक्ि ु पदाज र्रिवािाको अङ्क ि 

र्रिवािाबापि हिु ेकैद भयादसमेि वकटाि गिी मूल लगि वकिाबमा लगि कस्ि ुपिेछ ।   

(४) कैद ि र्िीबािा लागेको व्यजिले मलुकुी फौर्दािी कायजववनि (संवहिा)ऐि २०७४ को दफा 
१३७ िभबिको ििौट वा र्मािि ददइ मानर्ल्लो अदालिमा पिुिावेदि गिेको र्ािकािी लगि 
िहेको अदालिमा प्राप्त िएमा सोबमोजर्म लगि वकिाबमा र्िाउि ुपिेछ । 

(५) अदालिको फैसलाले लागेको दण्ड, र्रिवािा, कैदको लगि असलु िहनसल अन्य अदालिबाट 
गिाउि ुपिे िए त्प्यस्िो लगि सभबजन्िि अदालिको िहनसल िाखामा पठाउि ुपिेछ । यसिी 
लगि प्राप्त िएपनछ आफ्िो अदालिमा लगि कसी लगि पठाउि ेअदालिमा सोको र्िाउ 
पठाउि ुपिेछ । त्प्यस्िो र्ािकािी प्राप्त िएपनछ मात्र लगि पठाउि ेअदालिले लगि कट्टा गिुज 
पिेछ। 

(७) लगि निडाउि े ि असलु िहनसल डोि खटाउिे प्रयोर्िको लानग दण्ड, र्रिवािा ि कैदको 
लगि, फछ्यौट बाँकीको ववविण गाउँपानलका वा िगिपानलकाको वडा अिसुािको वहसाबले 
ियाि गिुज पिेछ ।  

(८) लगि फछ्यौट ि बाँकीको मास्केवािी फैसला कायाजन्वयि निदेििालय, पिुिावेदि सनेु्न 
अदालिमा ि सवोच्च अदालिमा पठाउि ुपिेछ । 
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(९) असलु िहनसल गिुज पिे बाँकीवाला कुिै कामले अदालिमा आएमा पिाउ गिी ित्प्काल असलु 
गिुज पिेछ । त्प्यस्िो बाँकीवाला व्यजिलाई अदालिको कमजचािीले र्हाँसकैु फेला पािे पनि 
पिाउ गिी असलु गिज सक्िेछ । 

86. असलु िहनसलको लानग डोि खटाउि:े (१) फैसलाबमोजर्म दण्ड, र्रिवािा, कैद वा सिकािी असलुउपि गिुज पिे 

व्यजि िहे बसेको ठाउँमा प्रत्प्येक वषज कभिीमा दईु पटक असलु िहनसल कायजका लानग डोि खटाउि ुपिेछ ि 

त्प्यसिी खवटएका डोिले असलु गिज िसकेका बाँकीवालालाई पिी ल्याउि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोजर्म डोि खटाउँदा आवश्यक पिेमा स्र्ािीय िह ि प्रहिीको समेि सहयोग 
नलि सवकिेछ ।  

(३) उपनियम (१) बमोजर्म फैसलाबमोजर्म दण्ड, र्रिवािा वा सिकािी नबगो असलुउपिको लानग 
खटी र्ािे कमजचािीले दैनिक िर्ा भ्रमण ित्ता बापि पाउिे िकम नलि िचाहेमा असलु गिी 
ल्याएको िकमको पच्चीस प्रनििि प्रोत्प्साहि ित्ता पाउिे छ ।  

(४) उपनियम (३)बमोजर्म असलु गिाई ल्याएको िकमको पाँच प्रनििि िकम िहनसलदािले 
प्रोत्प्साहि स्वरूप पाउिे छ । 

(५) उपनियम(२) वा (३)बमोजर्मको ित्ता वा िकम असलु िएको र्रिवािा वा सिकािी ववगोको 
िकमबाट ददइिेछ । 

(६) यस नियम बमोजर्म सिकािी ववगो वा र्रिवािा सिकािी कमजचािी बाहेक अन्य कुिै व्यजिले 
असूल गिी ल्याएको िएमा निर्लाई उपनियम(३)बमोजर्मको िकम उपलब्ि गिाउि   
सवकिेछ । 

(७) यस नियम बमोजर्म कैद लागेका व्यजि पिाउ गिी ल्याउिे डोिमा खटी र्ािे कमजचािीले 
दैनिक िर्ा भ्रमण ित्ता नलि िचाहेमा ित्ताको सट्टा एक मवहिा कैदको एकसय पचासका दिले 
हिु आउिे िकम पिुस्काि स्वरूप पाउिेछ । 

87. दण्ड र्रिवािा वाकँी िहेका व्यजिलाई सेवा सवुविामा िोक लगाउिःे (१) अदालिले दण्ड र्रिवािा 
असूलउपि हिु बाँकी व्यजिहरुको लगि उिािको ववविण असलुउपि गिे प्रयोर्िको लानग 
सावजर्निक सेवाको नियमि ि ववििण गिे स्र्ािीय िह,  प्रहिी कायजलय ि अन्य सभबजन्िि निकायमा 
पठाउि सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोजर्मको लगि उिाि सावजर्निक सेवाको नियमि ि ववििण गिे निकायहरूले 
लगिमा उजल्लजखि व्यजिलाई लगि असलु िहुँदासभम त्प्यस्िो निकायबाट प्रदाि गरििे सेवामा 
िोक लगाउिसमेि लेखी पठाइिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोजर्म अििुोि िई आएमा सोबमोजर्म गिुज सभबजन्िि निकायको किजव्य   
हिुेछ । 
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88. प्रनिवेदि पेस गिुज पिे: पिुिावेदि सनेु्न अदालिबाट नििीिण गिज र्ािे न्यायािीिले  फैसला कायाजन्वयिका 
कायज  कािूिबमोजर्म  िएको  छ वा  छैि  हेिी  ििएको  िए  सो  कुिा  खलुाई प्रनिवेदि पेस गिुज  पिेछ 

। 

89. मेलनमलापमा पठाउि सवकिःे फैसला कायाजन्वयिको लानग पिज आएका निवेदिको ववषयमा मेलनमलाप प्रविया 
अपिाउि पिहरूले   सहमनि र्िाएमा िहनसलदािले त्प्यस्िा निवेदिहरू अदालिका मेलनमलापकिाजको 
सूचीमा सूचीकृि िएका व्यजि वा संस्र्ासमि मेलनमलापको लानग बढीमा पैंिालीस ददिको समय ददई पठाउि 

सक्िेछ ।  

90. नमलापत्र गिाउि सक्ि:े (१) पिहरूका बीच मेलनमलाप िई नमलापत्र गिज मन्र्िु िएमा मेलनमलापकिाजले सोही 
व्यहोिाको नमलापत्रको दिखास्ि ि नमलापत्रको कागर् ियाि गिी वा गिज लगाई िहनसलदािसमि पेस गिुज 
पिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोजर्म प्राप्त दिखास्िबमोजर्म िहनसलदािले प्रचनलि कािूिबमोजर्म नमलापत्र 
गिाउि ुपिेछ । नमलापत्र गिाएकोमा प्रचनलि कािूिबमोजर्म लाग्ि ेदस्ििु असलु गरििेछ ।  

(३) नमलापत्रको दिखास्ि ियाि गिे प्रयोर्िको लानग पिहरूले अििुोि गिेमा िहनसलदािले 
वैिनिक कािूि व्यवसायीबाट नमलापत्रको दिखास्ि लेखाई ददि सक्िेछ । 

९1. असलु िहनसलसभबन्िी काममा न्यायािीिको जर्भमेवािी: (१) अदालिको फैसलाले लागेको दण्ड, र्रिवािा ि 

कैदको लगि दरुूस्ि िाख्न लगाउिे ि सोही लगिबमोजर्म असलु िहनसल गिाउिे अजन्िम जर्भमेवािी प्रमखु िै 
काम गिे न्यायािीिको हिुेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोजर्म असलु िहनसल गिाई बाँकी बक्यौिा फछ्यौट गिे िगिेको कुिा नििीिण 

प्रनिवेदिमा दसाजइिेछ । 
९2. मदु्दामा पेि िएका मालसामाि नललाम गिे कायजववनिः (१) दिीको रुपमा वा अदालिमा मदु्दामा पेि 

िएका मालसामाि मालििीलाई वफिाज ददि नमल्ि ेिएमा त्प्यस्िो सामाि वफिाज नलि आउि  साि 
ददिे सूचिा ददि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोजर्म सूचिा दददा वफिाज नलि िआएमा त्प्यस्िा मालसामाि वा मालििी पत्ता 
िलागेका मालसामाि वा अदालिको अजन्िम फैसलाले र्फि हिुे ठहिेका मालसामाि जर्ल्ला 
न्यायािीिको अिमुनि नलई िहनसलदािले नललाम नबिी गिुज पिेछ। 

(३) उपनियम (१) बमोजर्म नललाम वविी गिजपिे मालसामाि मेनसििी और्ाि वा सवािी सािि 
िएमा त्प्यस्िो मालसामाि नललाम नबिी पनछ दिाज, िामसािी, हस्िान्ििण वा दाजखल खािेर् 
हिु सक्िे िसक्िे ववषयमा सभबजन्िि निकायमा नललाम गिुज पूवज बझुी यवकि गिुज पिेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोजर्म बझु्दा सभबजन्िि निकायले त्प्यस्िो मालसामाि दिाज, िामसािी, 
हस्िान्ििण वा दाजखल खािेर् हिु िसक्िे ििी लेखी पठाएमा न्यायािीिको अिमुनि नलई 
नललाम गिज उपनियम (५) बमोजर्मको सनमनिबाट त्प्यस्िो मालसामािको पत्र ू मूल्य (S crap 
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Value) कायम गिी मूल्याङ्कि गिाई पिुः साववकको रुपमा प्रयोग िगिे ििजमा  नललाम नबिी 
गिज सवकिेछ । 

 (५) उपनियम (२) बमोजर्म  दिी वा अन्य मालसामाि नललाम वविी गिे प्रयोर्िको लानग 
देहायबमोजर्मको मूल्याङ्कि सनमनि िहिेछ:– 

(क)  सभबजन्िि अदालिको से्रस्िेदाि          – अध्यि 

(ख) कोष िर्ा लेखा नियन्त्रक कायाजलयको अनिकृि स्ििको प्रनिनिनि   – सदस्य 

(ग) जर्ल्ला सिकािी ववकल कायाजलयले िोकेको अनिकृि स्ििको प्रनिनिनि  – सदस्य 

(घ) जर्ल्ला न्यायािीिले िोकेको सभबजन्िि ववषयको वविेषज्ञ    – सदस्य 

(ङ) सभबजन्िि अदालिको िहनसलदाि                          – सदस्य सजचव  

(६) उपनियम (५) बमोजर्मको सनमनिमा सभबजन्िि ववषयको ज्ञाि िएका अन्य व्यजिलाई पनि 
सनमनिले आवश्यकिा अिसुाि आमन्त्रण गिज सक्िेछ । 

(७) उपनियम (५) बमोजर्मको सनमनिले मूल्य कायम गदाज देहायका कुिामा ववचाि गिुज पिेछः– 

(क) बर्ािमा प्रचनलि मूल्य,  
(ख) सभबजन्िि मदु्दामा उल्लेख िएको वा ह्रास िएको मूल्य,  

(ग) मालसामािको हालको अवस्र्ा, उपयोनगिा, सेवा आय,ु ह्रास कट्टी, अविेष मूल्य, 

(घ) मोडल, बिेको साल ि मोडल आउटडेटेडको अवस्र्ा । 
(८) िन्साि िनििेका मालसामािको मूल्य कायम गदाज िन्साि महसलु िर्ा प्रचनलि कािूिबमोजर्म 

किसमेि समावेि गिी सो िकममा समेि ह्रास कट्टी गिुजपिेछ ।  

(९) उपनियम (५) बमोजर्मको सनमनिबाट मूल्याङ्कि िएको मालसामाि नललाम गिजको लानग 
मालसामािको ववविण, न्यूििम ् मूल्याङ्कि िकम, नललाम हिु े स्र्ाि, समय ि नमनि, नललाम 
बोल्ि ुअजघ न्यूििम मूल्यको दि प्रनििि िकम ििौटी िाख् ि ु पिे कुिा ि फािाम दस्ििुको 
िकम खलुाई घटीमा पन्र ददिको समय ददई अदालि, जर्ल्ला प्रिासि कायाजलय, जर्ल्ला 
समन्वय सनमनि, मालपोि कायाजलय, जर्ल्ला प्रहिी कायाजलय ि स्र्ािीय  िहमा समेि सूचिा 
टाँस गिी यर्ासभिब िावियस्ििको दैनिक पनत्रकामा सूचिा प्रकािि गिी नललाम गिुज पिेछ ।  

 (१०) उपनियम (९) बमोजर्म प्रकाजिि सूचिामा कसैको दिखास्ि िपिी वा पिेि पनि नललाम हिु 
िसकेमा घटीमा साि ददिको समय ददई पिुः एकपटक उपनियम (९) बमोजर्म सूचिा प्रकािि 
गिी  नललाम गिुज पिेछ । 

(११) यस नियमबमोजर्म दईु पटकसभम नललामको कािवाही गदाज पनि नललाम हिु िसकेमा 
अदालिको लानग प्रयोगमा आउिे मालसामाि िए सवोच्च अदालिको अिमुनि नलई अदालिको 
िाममा दिाज गिज ि अन्य सामािको हकमा प्रमखु िै काम गिे न्यायािीिको अिमुनि नलई 
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जर्ल्ला प्रिासि कायाजलय, कोष िर्ा लेखा नियन्त्रक कायाजलय, सिकािी ववकल कायाजलय, 
जर्ल्ला प्रहिी कायाजलय ि स्र्ािीय निकायको प्रनिनिनिहरूको िोहबिमा िहनसलदािले मालसामाि 
वािाजद्वािा कायम हिु ेमूल्यमा नसिै नबिी गिज सक्िेछ ।   

(१२) नललाम नबिी गिी आएको िकम ििौटी खािामा आभदािी बाँिी कािूि बमोजर्म गिुज  
पिेछ। 

(१३) यस नियमबमोजर्म नललाम वा नबिी िएका सवािी सािि वा दिाज गिुज पिे मेसीििी सामाि 
नललाम सकाि वा खरिद गिे व्यजिको िाममा दिाज गिज सभबजन्िि निकायमा लेखी पठाउि ु
पिेछ । 

(१४) यस नियमबमोजर्म नललाम वा नबिी िएका मालसामाि मदु्दा अजन्िम हुँदा वफिाज पाउिे 
ठहिेमा त्प्यस्िा मालसामािको नललाम वा नबिी गिी ििौटीमा आभदािी बाँनिएको िकम मात्र 
वफिाज ददइिेछ । 

९3. र्ायदाि िायदाि िई आएका मालसामािको नललाम नबिी: फैसला वा अजन्िम आदेि कायाजन्वयिको 
नसलनसलामा र्ायदाि िायदाि िई आएका मालसामािहरू नियम ९२ बमोजर्मको कायजववनि अपिाई नललाम 

नबिी गिुज पिेछ । 
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परिच्छेद – ११ 

मािहिको अनिकािी वा निकायको नििीिणसभबन्िी व्यवस्र्ा 
 

९4. नििीिण: अदालिले ऐिको दफा २१ को अिीिमा िही आफूले पिुिावेदि सनेु्न निकाय वा अनिकािीको 
कायाजलयको नििीिण गिेछ । 

95.  नििीिण गदाज ववचाि गिुज पिे कुिा: (१) एक र्िािन्दा बढी न्यायािीि कायजिि िहेको अदालिमा यस 
नियम बमोजर्म नििीिण गिे प्रयोर्िको लानग प्रमखु िै काम गिे न्यायािीिले अन्य न्यायािीिसँग 
पिामिज गिी नििीिण गिे निकाय ि न्यायािीि िोक्िेछ । 

 (२) उपनियम (१) बमोजर्म आफूले पिुिावेदि सनेु्न निकाय वा अनिकािीको कायाजलयको नििीिण गिे 

न्यायािीिले प्रचनलि कािूिमा उल्लेख िएका कुिाहरूका सारै् देहायका कुिाहरू पनि र्ाँच गिुज पिेछ:– 

(क) मलुिबी िहेका मदु्दाहरू, 

(ख) मलुिबी कािूिबमोजर्म िाजखएको हो वा होइि ? मलुिबी र्गाउिे काम कािबाही यर्ा समयमा 
िएको छ वा छैि ? 

(ग) नमनसल, दिाज वकिाब िर्ा अन्य नलखिहरू िीिपूवजक ि व्यवजस्र्ि ढंगबाट िाजखएको छ वा छैि ? 

(घ) अदालिी िलु्क, दस्ििु कािूिबमोजर्म नलएको छ वा छैि ? 

(ङ) दायिी ि नछिवुा नमनसल सिुजिि िरिकाले िाजखएको छ वा  छैि ? 

(च) नमनसलमा िीिपूवजक वटपोट वकिाब ि िायदािी फािाम संलग्ि गरिएको छ वा छैि ? 

(छ) िायदािी फािाममा सबै नलखिहरूको ववविण र्िाई दरुूस्ि िाजखएको छ वा छैि ? 

(र्) कािूिका पसु्िकहरू चावहि ेर्नि ि सिुजिि िाजखएको छ वा छैि ? 

(झ) फैसला कायाजन्वयिसभबन्िी निदेिि ि परिपत्रबमोजर्मको काम समयमा सभपन् ि िएको छ वा 
छैि ? 

(ञ) नििीिणको िममा ददइएका निदेििहरूको पालिा िएको छ वा छैि ? 

(ट) पिुिावेदि पिेको सभबजन्िि नमनसल ि प्रमाणको नमनसल यर्ासमयमा पठाएको छ वा छैि ? 

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

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

(ढ) दिीका सामािहरू ठीकसँग िाजखएको छ वा छैि ? 

(ण) फैसलाबमोजर्मको काम ठीकसँग िएको छ वा छैि ? 
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परिच्छेद –१२ 

सनमनि सभबन्िी व्यवस्र्ा 
 

96. अदालि व्यवस्र्ापि सनमनि: (१) अदालिमा िहेका मदु्दा मानमला, इर्लास, अनिलेख, सूचिा, िौनिक िर्ा ववत्तीय 

स्रोि र्स्िा ववषयहरूमा आवश्यक अध्ययि गिी व्यवस्र्ापि गिज देहायबमोजर्मको अदालि व्यवस्र्ापि सनमनि 

िहिेछ:– 

(क) प्रमखु िै काम गिे न्यायािीि              – अध्यि 

(ख) एकिन्दा बढी न्यायािीि िएका अदालिमा िहेका अन्य न्यायािीि          – सदस्य 

(ग) जर्ल्ला सिकािी ववकल कायाजलयको जर्ल्ला न्यायािीविा            – सदस्य    

(घ) िहनसलदाि                     – सदस्य 

(ङ) से्रस्िेदाि                        – सदस्य सजचव 

(२) उपनियम (१) बमोजर्मको सनमनिको बैठकमा सभबजन्िि अदालिको बाि इकाईको अध्यिलाई आमन्त्रण गिज 
सवकिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोजर्मको सनमनिको बैठकसभबन्िी अन्य व्यवस्र्ा सनमनि आफैँ ले नििाजिण गिेबमोजर्म हिुेछ 
। 

97. जर्ल्ला न्याय िते्र समन्वय सनमनि: (१) अदालि िर्ा जर्ल्ला जस्र्ि न्यावयक निकायको काम कािबाहीलाई 

सवु्यवजस्र्ि ढङ्गले सञ्चालि गिज, जर्ल्ला िहका न्यायिेत्रका ववनिन् ि निकायहरू बीचको काम कािबाहीमा 
समन्वय गिी न्यायपानलकाको िणिीनिक योर्िा, फैसला ि आदेिको कायाजन्वयिका लानग सहयोग र्टुाउि ि 

अदालिको सिुिा व्यवस्र्ालाई समेि समन्वय गिज देहायबमोजर्मको एक जर्ल्ला न्याय िेत्र समन्वय सनमनि 

िहिेछः–  

(क) प्रमखु िै काम गिे  न्यायािीि            – अध्यि 

(ख) प्रमखु जर्ल्ला अनिकािी वा निर्ले िोकेको अनिकृि                 – सदस्य 

(ग) जर्ल्ला न्यायानिविा, जर्ल्ला सिकािी ववकल कायाजलय                          – सदस्य 

(घ) प्रमखु, जर्ल्ला प्रहिी कायाजलय                                                     – सदस्य 

(ङ्) िहनसलदाि                – सदस्य          

(च) अध्यि, सभबजन्िि बाि एकाई                              – सदस्य 

(छ) कािागाि प्रमखु                                      – सदस्य 

(र्) मालपोि अनिकृि                                – सदस्य 

(र्) जर्ल्ला समन्वय सनमनिको सजचव          – सदस्य                        

(झ) जर्ल्ला न्यायािीिले मिोनिि गिेको जर्ल्लाजस्र्ि िागरिक समार्को प्रनिनिनि एकर्िा   – सदस्य 

(ञ) से्रस्िेदाि                                              – सदस्य सजचव 

(२) उपनियम (१) को खण्ड (झ) बमोजर्मको सदस्यको पदावनि दईु वषजको हिुेछ । 
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(३) एकिन्दा बढी न्यायािीि िहेका जर्ल्ला अदालिका हकमा अध्यिले अन्य न्यायािीि, जर्ल्ला जस्र्ि स्र्ािीय 

निकाय िर्ा अन्य कायाजलयका प्रमखुलाई आवश्यकिा अिसुाि जर्ल्ला न्याय िेत्र समन्वय सनमनिको 
बैठकमा आमन्त्रण गिज सक्िेछ ।  

(४) जर्ल्ला न्याय िेत्र समन्वय सनमनिले आफ्िो काम कािबाहीको तै्रमानसक प्रनिवेदि केन्द्रीय न्याय िेत्र समन्वय 

सनमनि ि सभबजन्िि पिुिावेदि िहको न्याय िेत्र समन्वय सनमनिसमि पेस गिुज पिेछ । 

(५) जर्ल्ला न्याय िेत्र समन्वय सनमनिको बैठकमा अदालि वा अन्य कुिै न्यावयक निकायमा ववचािािीि कुिै 

मदु्दाको सभबन्िमा, कुिै पनि पदानिकािीको व्यजिगि आचिणको ववषयमा  वा  अन्य कुिै निकायसँग 

असभबजन्िि एउटै निकायको नििान्ि आन्िरिक ववषयमा छलफल गरिि ेछैि । 

98. पसु्िकालय सनमनिः (१) जर्ल्ला अदालिमा पसु्िकालयको उजचि व्यवस्र्ापि ि सञ्चालि गिज देहाय 
बमोजर्मको पसु्िकालय सनमनि िहिेछ :– 

(क) प्रमखु िै काम गिे न्यायािीि वा निर्ले िोकेको न्यायािीि         –अध्यि 

(ख)  जर्ल्ला न्यायानिविा¸ जर्ल्ला सिकािी वकील कायाजलय           –सदस्य 

(ग)  अध्यि, जर्ल्ला बाि इकाइ           –सदस्य 

(घ)  से्रस्िेदाि                    –सदस्य सजचव 

(२) उपनियम (१) बमोजर्मको सनमनिको काम, किजव्य ि अनिकाि देहाय बमोजर्म हिुेछ:-  

 (क) सवोच्च अदालिको पसु्िकालय िीनिको अनििमा िही पसु्िकालय सभबन्िी िीनि िर्ुजमा 
गिी पसु्िकालय सञ्चालि गिे । 

 (ख) अदालिमा आवश्यक पसु्िक, पनत्रका ि सफ्टवयिको व्यवस्र्ा गिे । 

 (ग) ववद्यिुीय पसु्िकालयको स्र्ापिा ि ववकासका सभबन्िमा आवश्यक कायज गिे ।  

 (घ) अदालिमा पसु्िकालयको सदुृढीकिणको लानग आवश्यक अन्य कायज गिे ।  

 

99. योर्िा िर्ुजमा िर्ा कायाजन्वयि सनमनिः (१) न्यायपानलकाको िणिीनिक योर्िाअिसुाि अदालिमा 
बावषजक कायजयोर्िाको िर्ुजमा ि कायाजन्वयि समेिका कायज गिज देहाय बमोजर्मको योर्िा िर्ुजमा 
िर्ा कायाजन्वयि सनमनि िहिेछः 
(क)  प्रमखु िै काम गिे न्यायािीि वा निर्ले िोकेको न्यायािीि       –अध्यि                       

(ख)  िहनसलदाि                                                        –सदस्य 

(ग)   से्रस्िेदाि                      –सदस्य सजचव  

(२) उपनियम (१) वमोजर्मको सनमनिको बैठकमा आवश्यकिाअिसुाि न्यायािीि, सभबजन्िि जर्ल्ला 
सिकािी वकील कायाजलय, वाि इकाइ ि अन्य सभबजन्िि निकायका प्रनिनिनिलाई आमन्त्रण गिज 
सवकिेछ  

(३) उपनियम (१) बमोजर्मको सनमनिको काम, किजव्य ि अनिकाि देहाय बमोजर्म हिुेछ:- 
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(क) न्यायपानलकाको िणिीनिक योर्िाको अिीिमा िही अदालिको लानग बावषजक कायाजन्वयि योर्िाको  
िर्ुजमा ि कायाजन्वयि गिे । 

(ख)  कायाजन्वयि योर्िाको आवनिक रुपमा समीिा गिे । 
(ग)   िणिीनिक योर्िाको कायाजन्वयिको लानग आवश्यक अन्य कायज गिे । 

100. सूचिा प्रववनि सनमनिः (१) अदालिमा सूचिा प्रववनि सभबन्िी योर्िाको िर्ुजमा कायाजन्वयि िर्ा  
ववकासको लानग देहाय बमोजर्म देहाय बमोजर्मको सूचिा प्रववनि सनमनि िहिेछः 

 (क) जर्ल्ला न्यायािीि वा निर्ले िोकेको न्यायािीिले                      –अध्यि                                                    

 (ख) से्रस्िेदाि                                                     –सदस्य 
    (ग)सूचिा प्रववनि िाखा प्रमखु                                         –सदस्य सजचव 

(२) उपनियम (१) वमोजर्मको सनमनिको बैठकमा आवश्यकिाअिसुाि सभबजन्िि अन्य निकायका 
प्रनिनिनिलाई आमन्त्रण गिज सवकिेछ । 

 (३) उपनियम (१) बमोजर्मको सनमनिको काम, किजव्य ि अनिकाि देहाय बमोजर्म हिुेछ:- 

(क) सवोच्च अदालि सूचिा प्रववनि सनमनिको िीनि नियम ि निदेििको अनििमा िही 
अदालिको लानग सूचिा प्रववनि सभबन्िी योर्िाको िर्ुजमा कायाजन्वयि ि अिगुमि गिे । 

(ख) अदालिमा सञ्चालिमा िहेका सफ्टवयि सञ्चालिमा ल्याउिे िर्ा र्ििजिको िमिा 
ववकास गिे । 

(ग) अदालिमा सूचिा प्रववनिको ववकासका लानग आवश्यक अन्य कायज गिे ।  
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परिच्छेद – १३ 

वैिनिक कािूि व्यवसायी ि कािूिी सहायिा 

   
१०1. वैिनिक कािूि व्यवसायीको नियजुि: (१) कािूि व्यवसायी िाख्न िसक्ि ेअसहाय, अिि, िाबालक, 

आनर्जक रूपमा ववपन्न वा र्िुामा िहेका व्यजिलाई कािूिी सहायिा उपलब्ि गिाउि अदालिमा 
आवश्यक सङ्खख्यामा वैिनिक कािूि व्यवसायी िहिेछि।् 

(२) वैिनिक कािूि व्यवसायीको छिौट खलु्ला प्रनिस्पिाजका आिािमा गरििेछ।  

(३) उपनियम (२) बमोजर्म वैिनिक कािूि व्यवसायी छिौट गिज अदालिले कभिीमा पन्र ददिको 
भयाद ददई इच्छुक कािूि व्यवसायीबाट दिखास्ि आह्वाि गिज सावजर्निक सूचिा प्रकािि 
गिेछ।  

(४) उपनियम (३) बमोजर्म प्रकाजिि सूचिाको भयादनित्र दिखास्ि ददि ेव्यजिमध्येबाट अन्ििवािाज 
नलई वैिनिक कािूि व्यवसायीको पदमा उपयिु व्यजि छिोट गरििेछ।  

(५) उपनियम (४) बमोजर्म छिौट िएको व्यजिलाई अदालिले वैिनिक कािूि व्यवसायीको 
रूपमा नियजुि गिेछ। 

(६) वैिनिक काििु व्यवसायी सभबन्िी अन्य व्यवस्र्ा सवोच्च अदालिबाट र्ािी निदेजिका बमोजर्म 
हिुेछ।  

१०2. वैिनिक कािूि व्यवसायीको काम, किजव्य ि अनिकाि: (१) वैिनिक कािूि व्यवसायीले कािूिी 
सहायिा िाखामा िही कायाजलय समयिि काम गिुज पिेछ।  

(२)  वैिनिक कािूि व्यवसायीको काम, किजव्य ि अनिकाि देहाय बमोजर्म हिुेछः- 

(क) पिले ददएको निवेदिको आिािमा वा अदालिले िोकेका मदु्दामा असहाय, अिि, 

िाबालक, आनर्जक रूपमा ववपन्न वा र्िुामा िहेका व्यजिको िफज बाट आवश्यक कािूिी 
नलखि ियाि गिे ि बहस पैिवी गिे,  

(ख)  खण्ड (क) मा उजल्लजखि व्यजिलाई मदु्दासँग सभबजन्िि ववषयमा पिामिज ददिे,  
(ग)  खण्ड (क) मा उजल्लजखि व्यजिलाई मदु्दाको कािबाहीको अवस्र्ाका सभबन्िमा र्ािकािी 

ददिे, 

(घ)  अदालिले िोकेको कािागािको िमण गिी असाहय असिम पिलाई कािूिी सहायिा 
प्रदाि गिे । 

 (३) प्रचनलि कािूि बमोजर्म कािूि व्यवसायीले पालिा गिुज पिे आचिण वैिनिक कािूि   

    व्यवसायीले समेि पालिा गिुज पिेछ ।  
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(४) वैिनिक कािूि व्यवसायीले कािूिी सहायिा प्रदाि गिुज पिे नमनसल नबिा िलु्क अध्ययि गिज 
वा कुिै कागर्को िक् कल नलि पाउिेछ।  

 (५) वैिनिक कािूि व्यवसायीले आफूले गिेको हिेक कायजको प्रगनि ववविण, कािूिी सहायिा 
उपलब्ि गिाउिे सभबन्िमा देखा पिेका कदठिाई ि सो कदठिाई निवािण गिे उपाय समेि 
खलुाई प्रत्प्येक मवहिा अदालिमा प्रनिवेदि पेस गिुज पिेछ।  

103.  वैिनिक कािूि व्यवसायीको सेवाको सिजः (१) वैिनिक कािूि व्यवसायीको पदावनि एक वषजको   

       हिुेछ ि निर्को काम सन्िोषर्िक िएमा निर्लाई पिुः नियजुि गिज सवकिेछ।  

(२) देहायको अवस्र्ामा वैिनिक कािूि व्यवसायी आफ्िो पदबाट मिु हिुेछः–  

(क)  निर्ले ददएको िार्ीिामा अदालिबाट स्वीकृि िएमा,   

(ख)  िोवकएको जर्भमेवािी इमान्दािीसार् पूिा िगिेको, बेइमािी वा लापिबाही गिेको, निर्ले 
पालिा गिुज पिे आचिण पालिा िगिेको वा नबिा सूचिा अदालिमा अिपुजस्र्ि िहेको 
ििी अदालिले निर्लाई पदमिु गिेमा,   

(ग)  निर्को पदावनि समाप्त िएमा, 
(घ)  िेपाल कािूि व्यवसायी परिषदबाट निर्लाई कुिै प्रकािको सर्ाय िएमा,   

(ङ)  निर्को मतृ्प्य ुिएमा।  

(३) उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजर्म पदमिु गिुज अजघ निर्लाई सफाई पेस गिे मिानसब 
मौकाबाट बजञ्चि गरििे छैि।   

(४) वैिनिक कािूि व्यवसायीले अदालिले िोके बमोजर्मको मानसक पारिश्रनमक ि सवुविा 
पाउिेछ।  

(५) वैिनिक कािूि व्यवसायीले सावजर्निक नबदा वाहेक प्रत्प्येक मवहिा सभबजन्िि अनिकािीबाट 
स्वीकृि गिाई बढीमा िीि ददि नबदा बस्ि सक्िेछ । त्प्यस्िो नबदा सजञ्चि गिी अको 
मवहिामा नलि पाइिे छैि ।  

(६) वैिनिक कािूि व्यवसायीले आफ्िो पदबाट मिु िएपनछ निर्ले आफ्िो जर्भमाका फाइल 
कागर्ाि लगायिका अदालिका िगदी, जर्न्सी सभबजन्िि अनिकािीले िोकेको कमजचािीलाई 
अनिवायज रूपमा बझुाउि ुपिेछ ।  

(७)  वैिनिक कािूि व्यवसायीले अदालिमा बहस पैिवी गदाज छुटै्ट वकालििामा ददि ुपिे छैि । 

104. स्वेजच्छक कािूिी सहायिा सभबन्िी व्यवस्र्ाः (१) असहाय, अिि, िाबालक, आनर्जक रूपमा ववपन्न 
वा र्िुामा िहेका मदु्दाका पिहरूलाई स्वेजच्छक कािूिी सहायिा (प्रो बोिो सेवा) उपलब्ि गिाउि 
अदालिले आवश्यक व्यवस्र्ा नमलाउि सक्िेछ। 
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(२) उपनियम (१) बमोजर्म स्वेजच्छक कािूिी सहायिा प्रदाि गिे कािूि व्यवसायीको सूची 
अदालिले ियाि गिी िाख्नछे । 

(३) उपनियम (१) वमोजर्म स्वेजच्छक कािूिी सहायिा प्रदाि गिेको कायजको अनिलेख अदालिले 
िाख् िेछ। 

(४) कुिै मदु्दामा कुिै पिको प्रनिनिनित्प्व गिी ददि कुिै कािूि व्यवसायीलाई अदालिले गिेको अििुोि 

निर्ले स्वीकाि गिेमा त्प्यस्िो कािूि व्यवसायीको वकालििामा आवश्यक पिे छैि । 

 (५) उपनियम (४) बमोजर्म िोवकएको कािूि व्यवसायीलाई से्रस्िेदािले नमनसल अध्ययिको सवुविा  
नमलाई ददि ुपिेछ ।  

१०5. अदालिको सहयोगी (एनमकस क्यिुी) सभबन्िी व्यवस्र्ाः कुिै मदु्दामा समावेि िएको सावजर्निक 
मह्तत्प्वको नबषय िर्ा र्वटल कािूिी प्रश्नलाई दृवष्टगि गिी इर्लासले सो मदु्दाको निरूपण गिज 
अदालिको सहयोगी (एनमकस क्यिुी) को रूपमा कुिै कािूि व्यवसायी, सिकािी ववकल वा 
वविेषज्ञको सहयोग नलि सक्िेछ ।  
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परिच्छेद – १४ 

ववववि व्यवस्र्ा 
106. निवेदिपत्रमा खलुाउि ु पिे कुिाहरू: (१) अदालिमा निवेदि पेि गदाज प्रचनलि कािूिमा व्यवस्र्ा 

िएकोमा सोही बमोजर्म ि त्प्यस्िो व्यवस्र्ा ििएको अवस्र्ामा  देहायका कुिाहरू उल्लेख गिी 
अिसूुची–९ बमोजर्मको ढाँचामा ददि ु पिेछ:– 

(क) निवेदकको पूिा िाम, र्ि  ि ठेगािा 
(ख) निवेदिमा माग गिेको नबषय, 

(ग) सभबद्ध कािूिको िाम ि दफा,  
(घ) मदु्दासँग सभबजन्िि निवेदि िए मदु्दा पिेको साल, मदु्दाको िभबि ि मदु्दा िहेको अदालि। 

(२) कुिै अड्डा अदालिमा िहेको नमनसल वा नलखि जझकाई पाउँ िन् ि ेनिवेदिमा यर्ासभिव देहायका कुिाहरू 

खलुाउि ुपिेछ:– 

(क) नमनसल वा नलखि िएको अड्डाको िाम, 

(ख) नमनसल वा फाइलको िभबि, िाम,  

(ग) नमनसल वा नलखि कागर्को नमनि,  

(घ) नमनसल वा नलखि कागर्पत्रको अन्य परिचयात्प्मक ववविण 

(ङ) अन्य आवश्यक ववविण । 

(३)  पवहले कुिै ववषयमा निवेदि ददएको िहेछ ि पनछ फेरि सोही व्यहोिाको वा समाि उदे्दश्यलाई नलएि निवेदि 

ददि ुपिेमा पवहले निवेदिपत्र ददएको कुिा ि त्प्यसमा कुिै आदेि िएकोमा सोसमेि पनछल्लो निवेदिमा 
स्पष्टरूपले उल्लेख गिुज पिेछ । 

107. निवेदिपत्र दस्ििु: यस नियमावली वा अन्य प्रचनलि कािूिमा कुिै निवेदि दिाज गिज कुिै दस्ििु लाग्ि ेििी 
लेजखएकोमा सोही बमोजर्म दस्ििु लाग्िेछ । सो बाहेक अन्य निवेदि ि वकालििामा दिाज गदाज 
प्रत्प्येकको दि रूपैयाँका दिले दस्ििु लाग्िेछ । 

१08. सूचिा प्रववनिको प्रयोग ि त्प्यसको कािूिी मान्यिाः (१) अदालिबाट अन्य ववनिन् ि निकायबीच भयाद 
िामेल गिे, िारिख नलि,े प्रगनि ववविण पठाउिे ि पत्राचाि गिे,  वफिाद, प्रनिउत्ति, पिुिावेदि, रिट 
निवेदि, नलजखि र्वाफ, निवेदि आदद दिाज गिे ि सामान्य प्रकृनिका निवेदिका ढाँचाहरु (टेभ्लेट) 
माफज ि सेवा उपलब्ि गिाउिे िर्ा अन्य काम कािबाहीहरू सूचिा प्रववनिको माध्यमबाट समेि गिज 
गिाउि सवकिेछ ।   

(२) उपनियम (१) बमोजर्म सूचिा प्रववनिको माध्यमबाट पठाइएका भयाद सूचिा, पत्राचािहरूको 
निस्सा नमनसल सामेल गरििेछ। 

(३) अदालिले आवश्यकिा अिसुाि सािी पिीिण ि वविेषज्ञको बयाि दृश्य संवाद (निनडयो 
कन्रेजन्सङ) को माध्यमबाट गिज सक्िेछ। यसिी गरिएको संवादको अनिलेखीकिण गिी 
िाजखिेछ। 
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(४) यस नियम बमोजर्म सूचिा प्रववनिको प्रयोग गिी गरिएको काम कािबाही कािूि बमोजर्म 
िएको मानििेछ ।    

१09. वेबसाइटः (१) अदालिले सवोच्च अदालिको स्वीकृनि नलई अदालि ि अन्य सिकािी कायाजलय िर्ा 
संघ संस्र्ाबीच हिु े काम कािबाहीलाई नछटो छरििो ि प्रिावकािी रूपमा सभपन् ि िर्ा अदालि 
सभबन्िी सूचिा प्रवाह गिज आफ्िो वेबसाइट निमाजण गिज सक्िेछि ्।  

(२) अदालिको वेब साइटमा साप्तावहक िर्ा दैनिक पेसी सूची, मदु्दाको कािबाहीको जस्र्नि, 

अदालिका फैसला, सामान्य प्रकृनिका निवेदिका ढाँचाहरू (टेभ्लेट) ि अदालिले आवश्यक 
देखेका अन्य सामग्री िाजखिेछ। 

(३) न्यायािीिहरूको दस्िखि िइसकेपनछ फैसला वा अजन्िम आदेि अदालिको वेबसाइटमा 
अपलोड गरििेछ।  

 १10.  मदु्दाको कािबाहीको र्ािकािी ददि सवकिःे (१) अदालिले मदु्दाका पिलाई इमेल वा मोबाइलबाट 
मदु्दा दिाज िएको व्यहोिा, सािािण िारिख िोवकएको नमनि, पेसी िारिख िोवकएको नमनि, पेसी चढेको 
मदु्दामा इर्लासबाट मदु्दा स्र्नगि िएको, हेिज िभ्याएको वा आदेि िएको वा फैसला िएको िए 
सोको बेहोिा ि सवोच्च अदालिले समय समयमा िोकेको अन्य ववषयको र्ािकािी ददि सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोजर्मको मदु्दाको कािबाहीको र्ािकािी अदालिले िोकेको प्रविया पूिा गिी 
पि आफैँ ले पनि नलि सक्िेछ ।   

(३) मदु्दाका पिले मदु्दाको कािबाहीको जस्र्निको र्ािकािी नलिे प्रयोर्िको लानग आफ्िो इमेल 
ठेगािा ि मोवाइल िभबि अदालिमा पेस गिुज पिेछ ।  

(४) उपनियम (३) बमोजर्म पिले उपलब्ि गिाएको इमेल ठेगािा ि मोबाइल िभबिमा ददइएको 
र्ािकािी निर्ले प्राप्त गिेको मानििेछ ।  

१11. लगि निडाउि:े (१) अदालिमा कुिै नलखि दिाज गिज ल्याउिे पि वा निर्को वारिसको िाउँमा अदालिबाट 

लागेको कैद, दण्ड, र्रिवािा, आदेिले बाँकी िहेको कोटज फी वा अदालिी िलु्क ि सिकािी नबगो बाँकी छ, 

छैि सो सभबन्िमा िहनसल िाखाले हेिी निडाई सो दिाज गिज ल्याएको नलखिको पीठमा लेखी प्रमाजणि गिी ददि ु

पिेछ । 

११2. नमनसलसभबन्िी  र्ािकािी  ददि:े कुिै चल्िी वा नछिवुा नमनसल सभबन्िी कुिै कुिाको सामान्य र्ािकािी 
पाउि पि वा कािूि व्यवसायीले माग गिेमा सभबजन्िि फाँटवाला वा अनिलेख संििकले से्रस्िेदािको अिमुनि 

नलई र्ािकािी ददि ुपिेछ ।  

११3. मदु्दाको  नमनसल  अन्ि  लैर्ाि  ि  अरूलाई  देखाउि  िहिु:े (१) नमनसल सभबन्िमा न्यायािीि ि अरू 

कागर्का हकमा से्रस्िेदािका आदेि बेगि अदालि िविबाट हटाएि अन्ि लैर्ाि ि अदालिको न्यायािीि 

वा कमजचािीबाहेक अरू कसैलाई देखाउि वा त्प्यससभबन्िी सूचिा ददि हुँदैि। 
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 (२) सभबजन्िि अनिकािीको नलजखि आदेि बेगि कुिै नमनसल वा नलखि, न्यायािीि वा अनिकृि 
कमजचािी बाहेक अरूलाई देखाउि हुँदैि ।  

 

११4. काम कािबाहीको प्रनिवेदि: (१) अदालिले अदालिमा दायि िहेका, प्रत्प्येक न्यायािीिले नछिेका ि नछन्न 

बाँकी मदु्दाहरूको ववविणसवहिको मानसक प्रनिवेदि न्याय परिषद् सजचवालय, सभबजन्िि उच्च अदालि एवं 

सवोच्च अदालिमा पठाउि ुपिेछ । 

(२) अदालिले आनर्जक वषज समाप्त िएपनछ श्रावण पन्र गिेनित्र देहायका कुिाहरू खलुाई न्यायपरिषद् 

सजचवालय, सभबजन्िि  उच्च अदालि ि सवोच्च अदालिमा वावषजक प्रनिवेदि पठाउि ुपिेछ:– 

(क) न्यायािीिको िाम, र्ि ि सो अदालिमा काम गिेको अवनि िर्ा प्रनिवेदि अवनिििमा निर्हरूको 
उपजस्र्नि ि नबदाको िथयाङ्क ि सो अवनिनित्र गिेको कामको संजिप्त ववविण, 

(ख)  अदालिमा काम गिे अनिकृिहरूको िामावली, पद ि योग्यिा, 
(ग) प्रनिवेदिको वषज ि अजघल्लो दईु वषजनित्र अदालिमा दायि िएका, नछनिएका ि नछन्न बाँकी मदु्दाको 

िलुिात्प्मक ववविण, 

(घ) मदु्दा नछटो छरििो वकनसमले टुङ्खग्याउिेिफज  प्रनिवेदि अवनििि िएको प्रगनि, टुङ्खग्याउि 
िसक्िाको कािण ि ित्प्सभबन्िी सझुाव, 

(ङ) अदालिको सिुािको सभबन्िमा अन्य सझुाव । 

(३) जर्ल्ला न्यायािीिले दैनिकरूपमा सभपादि गिेको कायजववविण अद्यावनिक िाख् ि ु पिेछ ि  यसिी 
िाजखएको ववविण प्रत्प्येक मवहिामा जर्ल्ला न्यायािीिले आफ्िो हकमा समेि प्रमाजणि गिी न्यायपरिषद् 

सजचवालय एवं सवोच्च अदालिमा पठाउि ुपिेछ । 

 (४)  अदालिको फैसलाले लागेको कैद ि र्रिवािाको लगि उिाि ि असलुी ववविण मानसक प्रनिवेदि सार् 

सवोच्च अदालि ि सभबजन्िि  उच्च अदालिमा समेि पठाउि ु  पिेछ । 

 

११5. अदालिले प्राववनिक वा वविषेज्ञ सेवा नलि सक्िःे अदालिले न्याय सभपादिको काममा आवश्यकिा 
अिसुाि प्राववनिक वा वविेषज्ञको सेवा नलि सक्िेछ । 

११६. अदालिको काम कािबाही नियनमि गिे: अदालिमा िहेका मदु्दा मानमला, प्रिासि िर्ा फैसला 
कायाजन्वयिलगायिका काम कािबाही प्रचनलि कािूि िर्ा समय समयमा हिुे मानर्ल्लो अदालिको नििीिण 
निदेिि बमोजर्म िए वा ििएको हेिी सोअिसुाि गिज निदेिि ददि े जर्भमेवािी जर्ल्ला न्यायािीि ि निर्को 
अिपुजस्र्निमा  प्रमखु िई काम गिे न्यायािीिको हिुेछ ।  

11७. अदालिका नियनमि प्रयोगकिाजको अनिलेख िाख् िःे  (१) अदालिको नियनमि प्रयोगकिाजहरूको परिचय स्पष्ट 

हिुे गिी निर्हरूको िाम, र्ि, विि, बाबकुो िाम, उमेि, िैजिक योग्यिा, फोटो, निर् कुिै कािूि व्यवसायीको 
फमजमा संलग्ि िहेको िए त्प्यस्िा कािूि व्यवसायीको फमजको िाम, कािूि व्यवसायीको िाम िर्ा स्िि (वरिष्ठ 

अनिविा, अनिविा, अनिविा) समेिका ववविण खलुाई से्रस्िेदािले अनिलेख ियाि गिी िाख् ि ुपिेछ । 
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  स्पष्टीकिण: यस नियमको प्रयोर्िका लानग “अदालिको नियनमि प्रयोगकिाज” िन् िाले लगाउबाहेकका िीि वा 
सोिन्दा बढी निन्न निन्न मदु्दाका पिहरू िएको मदु्दामा वारिस बसेको वा बस्ि ेव्यजिलाई र्िाउँछ । 

(२) अदालिका नियनमि प्रयोगकिाजका लानग से्रस्िेदािले परिचयपत्र र्ािी गिज सक्िेछ । यसिी र्ािी गरिएको 
परिचयपत्र स्पष्ट देजखि ेगिी सार्मा िाख् ि ुनिर्को किजव्य हिुेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोजर्म अनिलेखमा िदरिएको अदालिको नियनमि प्रयोगकिाजलाई अदालिले अकाजको 
मदु्दामा वारिसको हैनसयिले प्रनिनिनित्प्व गिज िपाउिे गिी निषिे गिज सक्िेछ । 

(४) उपनियम (१) बमोजर्मको अनिलेख से्रस्िेदािले प्रत्प्येक छ / छ मवहिामा अद्यावनिक गिाई िाख् ि ुपिेछ । 

(५) उपनियम (१) बमोजर्मको अनिलेखमा िाम दिाजका लानग सभबजन्िि व्यजिले आफ्िो पूणज ववविण खलुाई 

अदालिमा निवेदि ददि ुपिेछ । 

(६) यो नियम लागू िएको नमनिले छ मवहिासभम उपनियम (३) बमोजर्म प्रनिनिनित्प्व गिज निषिे गरिि ेछैि । 

१1८. कमजचािीको आचिण: अदालिका कमजचािीहरूले:– 

(क) ठीक समयमा अदालिमा आउि ुपिेछ, 

(ख) अदालिमा आउिासार्  जर्भमेवािी िोवकएको काममा लाग्ि ुपिेछ, 

(ग) अदालिमा हाजर्ि िएपनछ अदालिसभबन्िी कामबाहेक अरू कुिै काममा आफूमानर्को अनिकािीलाई 

िसोिी आफ्िो काम छोडी कायाजलय लागेको समयमा अन्यत्र र्ाि हुँदैि । 

१1९. अदालिी िलु्क बझु्ि:े अदालि ि अन्य अदालिबाट आएको अदालिी िलु्क, िगदी, ििौटी ि अन्य दस्ििु 

आदद सभबजन्िि जर्ल्ला अदालिको लेखा िाखाले बझुी नलई समय समयमा दाजखल गिुज पिे अड्डामा दाजखल गिुज 
पिेछ । 

1२०. नछिवुा नमनसल बझु्िःे नछिवुा नमनसलहरू अनिलेख िाखाले बझुी नलई पजिकाबमोजर्म नमनसल कागर्पत्र 

दरुूस्ि िए ििएको र्ाँची अनिलेख संििकले आफ्िो निस्सा लगाई िाख् ि ुपिेछ । 

12१. मालसामािको संििण: अदालिसभबन्िी काम गदाज प्रयोगमा ल्याउिे वा आउिे कुिै जर्न्सी मालसामाि 

अदालिका कमजचािीले यर्ासभिव नबग्रि, ित्प्कि, खेि फाल्ि वा टुटफुट हिु ददि हुँदैि । 

12२. प्रहिी जर्भमा लगाउि:े अदालिको फैसलाले लागेको कैद, दण्ड, र्रिवािा, सिकािी नबगो आददमा पिाउ 

िएको व्यजि ित्प्काल अदालिमा बझुाउि अदालि बन्द िएको अवस्र्ा िए वा अदालिमा पिुय्ाउि बढी 
समय लाग्ि ेिए त्प्यस्िो व्यजिलाई पिाउ गिे व्यजिले ित्प्कालै िजर्कको प्रहिी कायाजलयमा बझुाई ददि ु

पिेछ ि सभबजन्िि प्रहिी कायाजलयले पनि त्प्यस्िा व्यजिलाई वहिासिमा िाखी अदालि खलु्िासार् अदालिमा 
बझुाई ददि ुपिेछ । 

12३. ढाचँा िोक्ि:े यस नियमावलीले ििोकेको अदालिको मानसक िर्ा वावषजक प्रनिवेदि फािामहरू ि प्रयोगमा 
आउिे ववनिन् ि लगि वकिाबको ढाँचा सवोँच्च अदालिले िोकेबमोजर्म हिुेछ । 

12४. प्रवेि निषिे: अदालि िविका कोठाहरूमा अिमुनि िनलई बेसिोकािको कुिै व्यजि पस्ि ुहुँदैि । अदालि 

िविमा प्रवेि नियनमि गिे अनिकाि से्रस्िेदािलाई हिुेछ । 

12५. अदालिको हािानित्र िर्ा इर्लासनित्रको प्रवेिलाई नियनमि िर्ा व्यवजस्र्ि गिे: (१) अदालिको हािानित्र 

सवजसािािणको प्रवेिलाई व्यवजस्र्ि गिज से्रस्िेदािले आवश्यक प्रवेि अिमुनिपत्रको व्यवस्र्ा गिज सक्िेछ । 
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(२) वकिे र्ालसार्ीमा सर्ाय पाएको व्यजि, मदु्दामा नमलापत्र गिज चाहिे पिलाई नमलापत्र गिज िददि ेवा मदु्दा 
बोकी वहँड्िे व्यजिलाई अदालिले आफ्िो हािानित्र प्रवेिमा िोक लगाउिे गिी आदेि ददि सक्िेछ । 

  िि त्प्यस्िो व्यजि िै मदु्दाको पि वा वािेस िएको वा मदु्दामा निर्को कुिै वहि वा स्वार्ज निवहि िहेको 
िएमा त्प्यस्िो मदु्दाको िारिखका ददि प्रवेि गिज ददि ुपिेछ । 

(३) खलु्ला इर्लासबाट हेरििे मदु्दा सिुवुाई गदाज मयाजददि ि िान्ि वािाविण कायम गिे र्स्िा कुिाहरूलाई 

दृवष्टगि गिी से्रस्िेदािले इर्लासनित्र मानिसको प्रवेिलाई नियनमि, नियजन्त्रि ि व्यवजस्र्ि गिज सक्िेछ । 

(४) इर्लासनित्र अदालिको मयाजदा पालि गिाउि ेि इर्लास व्यवस्र्ापि गिे काम न्यायािीिको निदेििको 
अिीिमा िही सभबजन्िि इर्लास सहायकले गिुज गिाउि ुपिेछ । 

12६. अदालिले अरू आन्िरिक कायजववनि आफैँ  व्यवजस्र्ि गिज सक्ि:े यस नियमावलीमा लेजखएका कुिामा यसै 

नियमावलीबमोजर्म हिुेछ ि सोदेजख बाहेक अरू आन्िरिक कायजववनि अदालि आफैँ ले व्यवजस्र्ि गिज 
सक्िेछ। 

1२७. खािेर्ी: जर्ल्ला अदालि नियमावली, २०५२ खािेर् गरिएको छ ।  
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अिसूुची – १ 

(नियम.......... सँग सभबजन्िि) 

अदालिका िाखा िर्ा फाँटहरु 

 

(क) प्रिासि िाखा 
१ कमजचािी प्रिासि फाँट, 

  २ िक्सा फाँट,  

३ दिाज चलािी फाँट  

  ४ जर्न्सी फाँट  

(ख) िहनसल िाखा 
१ नबगो फाँट,  

२ असलु िहनसल फाँट ि  

३ दिी अनिलेख फाँट  

(ग) मदु्दा दिाज िाखा 
१ मदु्दा दिाज फाँट,  

२ पिुिावेदि दिाज फाँट, 

३ भयाद र्प फाँट,  

४ पिाउ पूर्ी अिमुनि फाँट 

(घ) मदु्दा िाखा: 
१ मदु्दा फाँट  

२ भयाद िामेली फाँट  

(ङ)  निवेदि प्रनिवेदि िाखा 
१ निवेदि प्रमाणीकिण फाँट,  

२ प्रनिवेदि फाँट 

(च)  अनिलेख िाखा 
१ देवािी अनिलेख फाँट 

२  फौर्दािी अनिलेख  

३ वविेष प्रकृनिका निवेदिको अनिलेख फाँट 

(छ) सूचिा प्रववनि िाखा, 
(र्) लेखा िाखा, 
(झ) कािूिी सहायिा िाखा ि, 

(ञ) अन्य िाखाहरू 
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अिसूुची–२ 

(नियम...३७.. सँग सभबजन्िि) 

निवेदिपत्रको ढाँचा 
...............जर्ल्ला अदालिमा चढाएको 

निवेदिपत्र 

ववषयः .................................... । 

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

ववरूद्ध 

..........................................................................................                                    ववपिी 
म / हामी निभिनलजखि निवेदि गछुज / गछौः 
 १  ............................. 

 २. .............................. 

 िसर्ज यो यस ववषयमा फलािा कािूिबमोजर्म यो यस्िो गरिपाउँ वा यो यस्िो कुिाको यो यसलाई आदेि 

गरिपाऊँ ।  

 यस निवेदिपत्रको व्यहोिा ठीक साँचो छ, झटु्ठा व्यहोिा लेजखएको ठहिे कािूिबमोजर्म सर्ाय सहुँला 
बझुाउँला। निवेदिको कािबाहीका सभबन्िमा अदालिलाई आवश्यक सहयोग गिेछु । 

निवेदक 

 

(एकिन्दा बढी निवेदक िएमा १, २, ३ िभबि ददई सबैको पूिा िाम, र्ि, विि, उमेि लेखी त्प्यसमा लेखपढ गिज र्ाने्नले 

हस्िाििको सही ि अरूले ल्या्चे सही गिुज पिेछ ।) 

 

इनि संवि ्................. साल ............. मवहिा ....... गिे िोर् .... ििुम ्। 

 

द्रष्टव्यः  
o निवेदिपत्रको यो सामान्य ढाँचा हो । कुिै अरू ढाँचा यस नियमावलीद्वािा ििोवकएको िए ववषयअिसुाि 

चावहिे हेिफेि गिी यस नियमावलीको िीि पिुय्ाई प्रत्प्येक निवेदिपत्र यही ढाँचामा लेख्न ुपिेछ । 

o निवेदिपत्रको ववषयको वणजिलाई प्रकिण छुट्याई नसलनसला िभबि हाल्ि ुपिेछ ि अजन्िम दईु प्रकिणमा 
िभबि िहाली सोमध्ये पवहलोमा र्िु कािूिअन्िगजि माग गरिएको छ सकिि सोसमेि खलुाई माग ि 

दोस्रोमा यर्ार्जिाको उल्लेख हिु ुपिेछ । र्स्िो मानर्को ढाँचामा लेजखएको छ ।  
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अिसूुची –३ 

(नियम ३७ सँग सभबजन्िि) 

नलजखि र्वाफको ढाँचा 
.............. जर्ल्ला अदालिमा चढाएको 

नलजखि र्वाफ 

 

ववषय:– .......................... 

 

................................................................                                    नलजखि र्वाफ प्रस्ििुकिाज 
ववरूद्ध 

..........................................................................................                                  ववपिी 
 

म / हामी निभि नलजखि निवेदि गछुज / गछौं  
१. ...............................................................................................  

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

 िसर्ज यो ववषयमा फलािा कािूिबमोजर्म यो यस्िो गरिपाउँ वा यो यस्िो कुिाको यो यसलाई आदेि गरिपाऊँ। 

 यस निवेदिपत्रको व्यहोिा ठीक साँचो छ, झटु्ठा व्यहोिा लेखेको ठहिे कािूिबमोजर्म सर्ाय सहुँला बझुाउँला।  

निवेदिको कािबाहीका सभबन्िमा अदालिलाई आवश्यक सहयोग गिेछु ।  

नलजखि र्वाफ प्रस्ििुकिाज 
 

(एकिन्दा बढी नलजखि र्वाफ प्रस्ििुकिाज िएमा १, २, ३ िभबि ददई सबैको पूिा िाम, र्ि, विि उमेि लेखी लेखपढ 

गिज र्ाने्नले हस्िाििको सही ि अरूले ल्या्चे सही गिुज पिेछ ।) 

 

इनि संवि ्................. साल ............. मवहिा ....... गिे िोर् .... ििुम ्। 

द्रष्टव्यः  
o नलजखि र्वाफको यो सामान्य ढाँचा हो । कुिै अरू ढाँचा यस नियमावलीद्वािा ििोवकएको िए ववषयअिसुाि 

चावहिे हेिफेि गिी यस नियमावलीको िीि पिुय्ाई प्रत्प्येक नलजखि र्वाफ यही ढाँचामा लेख्न ुपिेछ ।  

o नलजखि र्वाफको ववषयको वणजिलाई प्रकिण छुट्याई नसलनसला िभबि हाल्ि ुपिेछ ि अजन्िम दईु प्रकिणमा 
िभबि िहाली सोमध्ये पवहलोमा र्िु कािूिअन्िगजि माग गरिएको छ, सकिि सोसमेि खलुाई माग ि दोस्रोमा 
यर्ार्जिाको उल्लेख हिु ुपिेछ र्स्िो मानर्को ढाँचामा लेजखएको छ ।  

o वादी, प्रनिवादी वा प्रत्प्यर्ीले मदु्दामा नलजखि र्वाफ ददि ुपिे ववषयको ठाउँमा मदु्दाको साल, िभबि, संख्या, 
वकनसम िर्ा नलजखि र्वाफ प्रस्ििुकिाज ववपिको सट्टा आफ्िो पि लेख्न ुपिेछ । 
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अिसूुची –४ 

(नियम ४८ सँग सभबजन्िि) 

नमनसलको आन्िरिक नििीिण फािाम 

.........जर्ल्ला अदालि 

संवि ्२०.......... सालको दा. िं. ............. 

 

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

..................................................................................................................................................... प्रत्प्यर्ी/पिुिावेदक 

 

मदु्दा: .......................... 

ि.सं. 
नििीिण किाजको 

िाम 

नििीिण गिेको 
नमनि 

नमनसलमा त्रवुट िए ििएको 
संजिप्त व्यहोिाको वट्पणी 

ददइएको 
निदेिि कै

वफ
यि

 

१. सपुरिवेिक      

२. पिुिावलोकिकिाज      

३. नििीिक      

   

द्रष्टव्य -१ 

क. सपुरिवेिक िन् िाले िाखा प्रमखुलाई र्िाउिेछ । 

ख. पिुिावलोकिकिाज िन् िाले से्रस्िेदाि वा निर्बाट िोवकएको कमजचािीलाई र्िाउिेछ । 

ग. नििीिक िन् िाले नििीिण गिज खवटएको न्यायािीिलाई र्िाउिेछ । 

द्रष्टव्य - २ 

सपुरिवेिक, पिुिावलोकिकिाज, नििीिकले सपुरिवेिण, पिुिावलोकि वा नििीिणको िममा ध्याि ददि ुपिे 

मखु्य पिहरूः 
क. ऐि नियमले निददजष्ट गिेबमोजर्मको काम कािबाही समयमा सभपन् ि िएको छ, छैि । 

ख. आदेिअिसुािको काम कािबाही समयमा िएको छ, छैि । 

ग. भयाद िामेली वा भयाद िारिख नमलेको छ, छैि । 

घ. अङ्ग पगुी सकेपनछ मदु्दा पेसी चढाइएको छ, छैि । 

ङ. नमनसलमा हिु ुपिे कागर्ािहरू अद्यावनिक छ, छैि । 

च. एउटै त्रवुट पटक पटक दोहोरिएको छ, छैि । 

छ. अदालिी िलु्क ि अन्य कािूि बमोजर्म लाग्िे दस्ििु  नलएको छ, छैि । 
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अिसूुची –५ 

(नियम ६७सभबजन्िि) 

............. जर्ल्ला अदालि 

इर्लास 

माििीय जर्ल्ला न्यायािीि श्री ........................ 
फैसला /आदेि 

संवि ्................. को  मदु्दा िं. ...................... 

मदु्दा:– 

 

निवेदक /वादीको िाम, र्ि विि .............   ववपिी /प्रनिवादीको िाम र्ि, विि .............. 

निवेदक /वादीको सािी .........................   ववपिी /प्रनिवादीको सािी ......................... 
............................................. .............................................. 

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

कागर् ....................................    कागर् ...................................... 

 

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

अदालिबाट बझेुको 
सािी .................. 
.......................... 

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

कागर् .................. 

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

मदु्दाको संजिप्त िथय: 

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

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

 

ठहि: 

 

यस मदु्दामा नमनसल कागर् अध्ययि गदाज ...........................प्रमाण िएको हिुाले ........................... 

 हिुे ठहछज ।  

िपनसल 

 

१............... 

२. .............. 

न्यायािीिको दस्िखि 

       

इनि संवि ्................. साल ............. मवहिा ....... गिे िोर् .... ििुम ्। 
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अिसूुची -६ 
( नियम ७३ सँग सभबजन्िि) 

श्री ...... जर्ल्ला अदालिमा चढाएको 
िक् कलको निवेदि 

संवि ्..... सालको ........ िं. ...... 
मदु्दा ............ 

 

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

पिुिावेदक/वादी/प्रनिवादी 
ववरुद्ध 

...........................................................................========================================...  ववपिी    

पिुिावेदक/वादी/ प्रनिवादी 

 म निवेदक निभि बमोजर्मको नलखि/नलखिहरुको िक् कल अड्डाकै/आफ्िै िफज बाट सािी नलि/ फोटो 
जखच्ि पाउँ ििी नियमबमोजर्मको दस्ििु सारै् िाखी निवेदि गदजछु । 

िक् कल नलि/ फोटो जखच्ि माग गिेको नलखि/नलखिहरू 

 .............. 
यसमा लेजखएको बेहोिा ठीक छ झटु्टा ठहिे कािूि बमोजर्म सहुँला बझुाउँला । 

दस्िखि: ................  

निवेदक   

(अदालिको प्रयोर्िको लानग) 

निवेदि दिाज िं.  निवेदि दस्ििु रु.  

दिाज नमनिः िक् कल दस्ििु प्रनि पािा  िनसद िं. रु... का दिले पािा ..को र्भमा रु. 

िनसद िं. 

र्भमा दस्ििु रु.  

फाँटवालाको दस्िखिः . 

प्रमाजणि गिे अनिकृि : 

 माग बमोजर्मको िक् कल बझुी नलए ँ

दस्िखि: ................ 
 निवेदक  
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अिसूुची – ७ 

(नियम ७९ सँग सभबजन्िि) 

............................ जर्ल्ला अदालिमा चढाएको नििीिणको निवेदिपत्र 

 

 दिाज नमनि:– 

 

 निभिनलजखि चनलिहेको / नछनिएको मदु्दाको नमनसल कागर्को सािािण / ित्प्काल नििीिण गिज पाउँ 

निवेदिबापि लाग्ि ेदस्ििु रू. ............... यसै निवेदिसार् दाजखल गिेको छु । 

 

मदु्दाको 
वकनसम 

िभबि साल नििीिण गिज चाहेको 
कागर् पत्रको 

ववविण 

निवेदक मदु्दामा पि वा वारिस ििए 

नििीिण गिज चाहेको कािण 

र्िु व्यजिले नििीिण गिे 

हो, त्प्यसको िाम ि ठेगािा 

      

 

 

           निवेदक:– 

           निर्को सही:– 

            ठेगािा:–  

अदालिको प्रयोगको लानग 

१. नििीिण गिाउिे कमजचािीले नमनसल मागेको नमनि ि समय। 

२. नििीिण गिाउिे कमजचािीले नमनसल पाएको नमनि ि समय। 

३. नििीिण गिाउिे कमजचािीले नमनसल सभबजन्िि फाँटमा बझुाएको नमनि ि समय। 
 

 
 

इनि संवि ्................. साल ............. मवहिा ....... गिे िोर् .... ििुम ्। 
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अिसूुची – ८ 

(नियम  ....सँग सभबजन्िि) 

.............. जर्ल्ला अदालि 

संवि ्................ सालको नििीिण दिाज वकिाब 

 

नस
. िं.

 

निि
ीि
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 नम
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 दद
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 िए
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ीि
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 कु
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ाटै
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निि
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सम
य ल

ाग्य
ो ?

 

निि
ीि

ण 
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अिसूुची –९ 

(नियम १०६ सभबजन्िि) 

................... जर्ल्ला अदालिमा चढाएको 
निवेदिपत्र 

ववषय .............................. 

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

ववरूद्ध 

................................................................................................................................................................................. ववपिी 
म / हामी निभिनलजखि निवेदि गछुज / गछौं:– 

१. ............................... 

२. ............................... 

 िसर्ज यो ववषयमा फलािा कािूिबमोजर्म यो यस्िो गरिपाउँ वा यो यस्िो कुिाका यो यसलाई आदेि गरिपाऊँ। 

 यस निवेदिपत्रको व्यहोिा ठीक साँचो छ, झटु्टा व्यहोिा लेखेको ठहिे कािूिबमोजर्म सर्ाय सहुँला बझुाउँला।  

     

……………………  

                                    निवेदक 

 

(एकिन्दा बढी निवेदक िएमा १, २, ३ िभबि ददई सबैको पूिा िाम, र्ि, विि, उमेि लेखी त्प्यसमा लेखपढ गिज र्ान् िलेे 

हस्िाििको सही ि अरूले ल्या्चे सही गिुज पिेछ ।) 

 

इनि संवि ्................. साल ............. मवहिा ....... गिे िोर् .... ििुम ्। 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


