
 

श्री 

नवलपरु जजल्ला अदालत, कावासोती 

 

 

अदालतको दजैनक काम कारवाहीमा जनम्नानसुारको दस्तरु लाग्ने व्यहोरा सम्बजधधत सबैलाई जानकारी गराईधछ । 

क्र.

सं. 

जवषय लाग्ने दस्तरु क्र.सं. जवषय लाग्ने दस्तरु 

१. जिराद दस्तरु रू.२००।- ११. मतृ्यकुो 

सम्बधधमा 

धयाजयक घोषणा 

माग वा धयाजयक 

घोषणा बदर वा 

सोको संशोधन 

सम्बधधी 

मागदाबी 

रू.५००।- 

२. प्रजतउत्तरपत्र 

दस्तरु 

रू.२००।- १२ संरक्षक जनयजुि 

वा बदर 

रू.५००।- 

३. प्रजतदाबी दस्तरु दाबी जलएको जवगोको आधारमा शलु्क लाग्ने १३. माथवरको 

जनयजुि वा बदर 

रू.५००।- 

४. पनुरावेदन दस्तरु रू.३००।– (दवेानी मदु्दामा शरुू अदालती  शलु्कको १५% थप 

शलु्क लाग्ने 

१४. सजुवधाभारको 

दाबी वा बदर 

रू.५००।- 

५. नक्कल दस्तरु क.  अदालतबाट सारी जदइने नक्कलको प्रजत पषृ्ठ रू.१०।– 

ख. आफ्नै तिफ बाट सारी जलइने नक्कलको प्रजत पषृ्ठको रू.५।- 

१५.. सम्बधध जवच्छेद रू.५००।- 

६. अदालती 

शलु्कको दर 

दाबी गरेको वा दाबी छुट्याई पाऊँ भनेको मलू्य वा जवगोको 

अङ्कबाट दहेाय बमोजजमको दरले अदालती शलु्क लाग्नेछ । 

क. पजहलोरू.२५,०००।–को        रू.५००।- 

ख. रू.५०,०००।–  सम्म भए दोस्रो रू.२५,०००।- को ५% ले 

रू.१,२५०।- 

ग. रू.१,००,०००।–सम्म भए तेस्रो रू.५०,०००।- को ३.५% 

ले रू.१,७५०।– 

घ. रू.५,००,०००।–  सम्म भए चौथो रू.४,००,०००।– को 

२% ले रू.८,०००।– 

ङ. रू.२५,००,०००।– सम्म भए पाँचौं रू.२०,००,०००।– को    

१.५%  ले रू.३०,०००।– 

च. रू.२५,००,०००।– भधदा माजथ जजतसकैु भएपजन बढी 

अङ्क सयकडा १% दरले  हुने रकम 

१६. िैसला 

कायाफधवयन गदाफ 

लाग्ने दस्तरु 

 विगो भराउँदाःजवगो भराई पाउने 

व्यजिबाट जवगोको ३ प्रजतशतका 

दरले 

 ऄंशबण्डा गराउँदाः अशं 

छुट्याइएको सम्पजत्तको २.५ 

प्रजतशतका दरले 

 चलन चलाउँदाःसम्पजत्तको 

जवगो खलेुको भए जवगोको ३% 

र जवगो नखलेुको भए 

रू.१०००।– 

 थप दस्तुरः िैसला 

कायाफधवयनको जसलजसलामा 

थमाउन पाउने म्याद ताररख 

गजेु्रकोमा ६ मजहना जभत्र 

कायाफधवयन गनफ आए लाग्ने 

दस्तरुको १०% र १ वषफ जभत्र 

आए २५% थप दस्तरु लाग्ने 

नागररक िडा-पत्र 



 पुनः चलन चलाउँदाःकुनै 

दस्तरु नलाग्ने 

 अदालती शलु्क नलागेको मदु्दामा 

कुनै रकम भराउँदा जवगोको ५% 

का दरले 

 ऄदालतबाट भाखा गराई 

वदएको, कागजपत्र वदलाई 

वदएको िा ऄसामी बण्डा 

गररवदएकोमाःकुनै दस्तरु 

लाग्दनै। 

७. अजधकृत 

वारेसनामा 

प्रमाजणत दस्तरु 

रू.५००।- १७. रू.१,०००।-

अदालती शलु्क 

लाग्ने मदु्दा 

 अशं लाग्ने सम्पजत्तमा अशंको 

भाग एजकन गरी वा जदलाई जदने 

मागदाबी भएकोमा 

 जलखत वा कागज बदरको 

मागदाबी भएकोमा 

 मलू्य वा जवगो नखलेुको दिा 

७० मा उल्लेख भए बाहके 

जनुसकैु मदु्दामा 

८. धमफपतु्र प्रमाजणत 

दस्तरु 

रू.५००।- १८. रू.२५००।– 

अदालती शलु्क 

लाग्ने मदु्दा 

माजथ उजल्लजखत बाहके जवगो 

नखलेुको अधय कुनै करारका 

सम्बधधमा भए रू.२५००।– अदालती 

शलु्क लाग्छ । 

९. जनषेधाज्ञा वा 

आदशेात्मक 

आदशे जारी 

मागदाबी वा 

त्यस्तो आदशेको 

बदर 

रू.५००।- १९. नाता कायम रू.५००।- 

१०. जलजखत जवाि 

दस्तरु 

रू.५०।- २०. साधारण जनवेदन 

शलु्क 

रू.१०।- 

 


