भछु मका :

"छिटो िरितो न्याय¸ सबैका लाछि न्याय"

सेवाग्राहीको लाछि जानकािी

सार्व भौम जनता नै कानूनका ननमाव ता हुन् ।
जनप्रनतनननिबाट नननमव त व्यर्स्थानिका संसदले कानून बनाउँछ
। कानूनको व्याख्या अदालत (न्यायिानलका) ले गने गदव छ ।
देशमा बसोबास गने सबै बानसन्दाहरुको न्याय सम्िादन गने
स्र्तन्र ननकायको रुिमा अदालत रहेको हुन्छ । यो ननकाय
र्ास्तर्मा भन्नु िदाव र्ैयनिक हक तथा अनिकारको िहरेदार
(Security Guard) हो । जनताको हक अनिकारको संरक्षण
गने िनर्र संस्था अदालत हो । नेिालमा ३ तहका अदालतहरु
रहेका छन् । जसबाट न्याय सम्िादन गने गररन्छ ।
(१) नजल्ला अदालत (२) उच्च अदालत (३) सर्ोच्च
अदालत ननदोष व्यनिले सजाय भोग्नु निरोस्¸ न्याय नमरोस्¸
अन्याय सहन निरोस्¸ भन्ने हेतल
ु े ३ तहको अदालतको
व्यर्स्था गरी कानूनको व्याख्या गने कानूनी ब्यर्स्था संनर्िानले
गरेको छ । अदालत समक्ष मकाव िने िक्षले आफ्नो भनात तथा
प्रमाण अदालत समक्ष राख्न िाउँछ ।
न्याय सम्िादनको क्रममा अदालतले आफ्नो
कायव योजना बनाएको नर्नभन्न प्रनक्रया मार्वत कम खनचव लो तथा
न्याय नछटो-छररतो नदने कायव मा अदालत प्रनतर्द्ब छ । स्र्तन्र
न्यायिानलकाको ममव प्रनत यो संस्था प्रनतर्द्ब छ ।

(१) यहाूँहरु प्रछत हाम्रो भनाई:-

तनहूँ छजल्ला अदालत
दमौली¸ तनहूँ
फोन नं. ०६५-५६०१९५

E-Mail :
info.dctanahun@supremecourt.gov.np

अदालतमा मद्दु ा िरेिनछ मद्दु ामा नर्चौनलयाको प्रभार्¸ िैसाको
चलखेल¸ निलासस्ु ती आनदका बारेमा यदाकदा सनु नने गरेको
िाइन्छ । अदालतले र्ै सला गदाव मद्दु ाको तथ्य र प्रमाणलात
आिार मान्छ । एक तहको अदालतले कानून बमोनजम प्रमाण र
तथ्यको मल्ु याङ् कन गरी गरेको इन्सार्मा नचत्त नबझ
ु े मानथल्लो
अदालतमा िनु रार्ेदन गनव िाउने कानूनी व्यर्स्था रहेको हुदँ ा
अदालतमा िैसाको चलखेलबाट नै मद्दु ा नजनतन्छ भन्ने भ्रममा
निनव ु होला । साथै भ्रष्ट्राचार लगायत अन्य गैरकानूनी कायव गने
न्यायािीश र्ा कमव चारीउिर कानून बमोनजम उजरु ी नदन सनकने
ननकाय रहेको अर्स्था समेत छ । साथै अदालतको आफ्नो
र्ानषव क कायव योजना भएकोले नछटो-छररतो िंगले इन्सार् नदने

कायव भइरहेको छ । नछटो-छररतो िंगले यस अदालतले आफ्नो
दैननक काम कारबाहीहरु गरी आएको छ ।

(२) क्षेत्राछिकाि:नेिलाको संनर्िान¸ २०७२ को िारा १२६(१) अनस
ु ार
नेिालको न्यायसम्बन्िी अनिकार संनर्िान¸ अन्य कानून र
न्यायका मान्य नसद्धान्त बमोनजम अदालत तथा न्यानयक
ननकायबाट प्रयोग गररने व्यर्स्था छ । संनर्िानको िारा १२७
को उििारा (१) ले नेिालमा सर्ोच्च अदालत¸ उच्च अदालत
र नजल्ला अदालत गरी ३ तहका अदालत रहने तथा
कानूनबमोनजम मद्दु ा हेनव स्थानीय स्तरमा न्यानयक ननकाय र्ा
नर्र्ाद समािानका र्ैकनल्िक उिाय अर्लम्बन गनव
आर्कश्यकता अनस
ु ार अन्य ननकाय गठन गनव सनकने व्यर्स्था
गरको छ । नेिालको संनर्िानको िारा १५१ को उििारा (१)
बमोनजम नजल्ला अदालतलात संघीय कानूनमा अन्यथा
व्यर्स्था भएकोमा बाहेक आफ्नो अनिकारक्षेर नभरका सम्िूणव
मद्दु ाको शरुु कारबाही र नकनारा गने¸ बन्दीप्रत्यर्ीकरण¸
ननषेिाज्ञा लगायत कानूनबमोनजमका ननर्ेदन हेने¸ अिव न्यानयक
ननकायले गरेको ननणव य उिरको िनु रार्ेदन सन्ु ने¸ प्रदेश
कानूनबमोनजम गनठत स्थानीयस्तरका न्यानयक ननकाले गरेका
ननणव य उिरको िनु रार्ेदन सन्ु ने अनिकार रहेको छ । नजल्ला
अदालतको अनिकार क्षेरलात न्याय प्रशासन ऐन¸ २०७३ को
दर्ा ७ ले समेत ननदेश गरेको छ ।

(३) अदालती शुल्क ि दस्तुि:अदालती शल्ु क ि अन्य दस्तिु ।
छफिाद वा प्रछतदाबीमा दाबी छलएको छबिोको आिािमा देहाय
बमोछजमको अदालती शल्ु क लाग्ि ।
क) िनहलो रु.२५¸०००। सम्मको
ख) रु. ५०¸०००। सम्म भए दोस्रो
रु. २५¸०००। सम्मको

रु. ५००।५ % ले रु
१२५०।- सम्म

ग) रु.१००¸०००।- सम्म भए तेस्रो
रु.५०¸०००। सम्मको
घ) रु. ५००¸०००। सम्म भए चौथो
रु. ४¸००¸०००। सम्मको

३.५% ले रु
१७५० । सम्म
२% ले रु.
८०००। सम्म

ङ) रु.२५¸००¸०००। सम्म भए िाँचौ
१.५% ले रु
रु. २०¸००¸०००। सम्मको
३०¸०००। सम्म
च) रु. २५¸००¸०००। भन्दा माथी
१%
जनतसक
ैु
देहायका मद्दु ामा रु. ५००। अदालती शुल्क लाग्ि ।
- जग्गाको दताव ¸ नामसारी र्ा त्यस्तो दताव र्ा नामसारी बदर
- रनसद
तथा भरिाइको दाबी
- नलखत¸ भाखािर¸ जमानीिर¸ कबनु लयत भरिात आदी र्ट्टाको माग दाबी
- घर र्ा जग्गामा बसेकोलात उठात र्ा उठ् न निने माग दाबी
- बाँि¸ िैनी र्ा कुलो बनाउन र्ा त्यसबाट िानी ल्याउन नदएन र्ा रोलक्रम
नमनच िानी लगाएको दाबी
- ननकास¸ झ्याल र्ा िोका खल
ु ा र्ा बन्द¸ झ्याल ¸ िोका र्ा कौशी राख्ने¸
थप्ने र्ा बन्द गने माग दाबी ।
- ननषेिाज्ञा र्ा आदेशात्मक आदेश जारीको माग दाबी र्ा त्यस्तो आदेशको
बदर
- कुनै व्यनिको िूणव सक्षमता¸ अिव सक्षमता र्ा असक्षमता ननिाव रण सम्बन्ि नर्च्छे द - नाता कायम
- कुनै व्यनिको मृत्यूको सम्बन्िमा न्यानयक घोषणाको माग र्ा न्यानयक
घोषणा बदर र्ा सोको संशोिन सम्बन्िी माग दाबी - दामसाहीको कारबाही
प्रारम्भ गने र्ा नगने माग दाबी - गठु ी संञ्चालन ननयनु ि र्ा बदर
- संरक्षक ननयनु ि र्ा बदर - माथर्रको ननयनु ि र्ा बदर - र्लोिभोगको
दाबी र्ा बदर
रु. १००० अदालती शुल्क लाग्ने मुद्दाहरु ।





अंश लाग्ने सम्िनतमा अंशको भाग यनकन गरी र्ा नदलाइ नदने माग दाबी
भएकोमा
नलखत र्ा कागज बदरको मागदाबी भएकोमा

मूल्य र्ा नर्गो नखुलेका दर्ा ७० मा उल्लेख भए बाहेकका जुनसुकै मुद्दामा
मानथ उल्लेनखत बाहेक नर्गो नखुलक
े ो अन्य कु नै करारका सम्बन्िमा भए रु.
२५००।- अदालती शुल्क नलनुिछव ।
अदालतमा नदइने ननर्ेदनिरमा रु. १०।- दस्तुर लाग्छ ।
नर्रादिर दताव गदाव नर्राद दस्तुर रु. २००।- लाग्छ ।
प्रनतउत्तर दताव गदाव रु. २००।- दस्तुर लाग्छ ।

(४) यस अदालतबाट प्रदान िरिने सेवाहरु:१. कानूनमा अन्यथा व्यर्स्था भएकोमा बाहेक आफ्नो
भौगोनलक क्षेर नभरका सबै मद्दु ा सरुु कारर्ाही र नकनारा गने
२. बन्दीप्रत्यक्षीकरणको ननर्ेदन सनु र्ु ात गने
३. ननषेिाज्ञाको ननर्ेदन सनु र्ु ात गने

४. अिव न्यानयक ननकाय ( नजल्ला प्रशासन कायाव लय¸ मालिोत
कायाव लय¸ न्यानयक सनमनत¸ र्न कायाव लय¸ गठु ी संस्थान आनद
) ले गरेको ननणव य उिरको िनु रार्ेदन सन्ु ने
५. असक्षम एर्ं असहाय िक्षलात र्ैतननक कानून व्यर्सायी
उिलब्ि गराउने
६. र्ै सला कायाव न्र्यन गने
७. मेलनमलाि गराउने : दताव भएका र नमलािर हुनसक्ने मद्दु ामा
मेलनमलाि के न्रमा िठात मेलनमलाि गराउने
७. दताव द्वारा नर्र्ाह गराउने (court marriage)
८. संरक्षक ननयि
ु गने
९. माथर्र ननयि
ु गने
१०. िमव िरु / िमव िरु ी राख्न अनमु नत नदने
११. अनिकृत र्ारेसनामा प्रमानणत गने
१२. मत्ृ यक
ु ो न्यानयक घोषणा गने
१३. दामासाहीको घोषणा गने
१४. गठु ीको सञ्चालक ननयि
ु गने
१५. िरामशव सेर्ा प्रदान गने
१६. नर्शेष प्रकारका ननर्ेदनका र्ारमहरु ननशल्ु क उिलब्ि
गराउने आदी ।

(५) बन्द ईजलास :जासस
ु ी¸ मानर् नर्चेनर्खन तथा ओसार िसार¸
यौनजन्य कसरु ¸ बालबानलका अनभयि
ु र्ा िीनित भएको मद्दु ा¸
मनहला नर्रुद्बको नहंसा¸ जर्जव स्ती करणी¸ हािनाता करणी र्ा
अदालतले बन्द इजलासमा सनु र्ु ात गनव उनचत देखी आदेश
गरेको अन्य मद्दु ाको ििु क्षव बन्द इजलासमा हुने र त्यस्तो
इजलासमा अदालतले त्यस्तो मद्दु ासँग सम्बनन्ित िक्ष¸
सम्बनन्ित कानून व्यर्सायी¸ अदालतका कमव चारी र अदालतले
आर्श्यक देखेका अन्य व्यनि बाहेक अरुलात प्रर्ेश ननषेि गनव
सक्नेछ ।

(६) मेलछमलाप:अदालतमा दायर भएका मद्दु ामा मेलनमलाि गनव
उियि
ु देनखएमा तोनकएको मेलनमलिकताव हरुको सहजीकरणमा

गररने नमलािर नै मेलनमलाि हो मेलनमलािबाट दर्ु ै िक्षको जीत
जीतको अनभु ूती हुन्छ ।

मेलछमलापबाट देहाय बमोछजमको फाईदा हुन्ि:
नर्र्ादको स्थायी समािान हुन्छ¸ िक्षहरु बीच
समझदारीको नर्कास हुन्छ¸ दर्ु ै िक्षले र्ातदा भएको अनभु ूनत
गदव छन्¸ समय¸ श्रम र िैसाको बचत हुन्छ¸ सामानजक सद्भार्
बि् छ । भाइचाराको सम्बन्ि स्थानित हुन्छ । सामान्यतया
मेलनमलाि सम्बन्िी प्रनक्रया गोप्य रहन्छ । मेलनमलाि सम्बन्िी
ऐन¸ २०६८ को दर्ा १६ मा भएको व्यर्स्था अनस
ु ार नमलािर
गदाव कुनै दस्तरु नलाग्ने¸ नमलािर भएमा िक्षले मद्दु ा दायर गदाव
दानखला गरेको कोटव र्ी र्ाितको रकम नर्ताव हुने¸ तल्लो
अदालत र्ा अिव न्यानयक ननकायबाट कै द र्ा जररर्ाना र्ा दर्ु ै
सजाय भएको अर्स्थामा अदालतले अर्स्था हेरी त्यस्तो कै द
र्ा जररर्ाना नमनाहा र्ा कम गनव आदेश नदन सक्ने कानूनी
व्यर्स्था रहेको छ ।
(७) सूचना प्रछवछिका सम्बन्िमा :यस अदालतले सूचना प्रनर्निलात उच्च प्राथनमकता नदएको छ ।
मद्दु ाहरु िेशीमा चिेिनछ के ? कस्तो ? गनतनर्निमा छ । सोको
बारेमा दैननक रुिमा www.supremecourt.gov.np/tanahundc मा
Login गरी नेिालबाट र बानहरबाट समेत थाहा िाउन सनकन्छ ।
साथै सर्ोच्च अदालत एर्म् उच्च अदालतहरुमा िनु रार्ेदन
गरेका मद्दु ामा यसै र्ा अन्य अदालतबाट अनलाइन तारेख नलन
िाउने व्यर्स्था िनन गररएको छ तर यो सनु र्िा नलने िक्षले
एकिटक सर्ोच्च अदालत एर्म् सम्बनन्ित उच्च अदालतमा
उिनस्थत भत र्ोटोसनहतको र्मव भनव ु िने हुन्छ ।

(८) वैतछनक कानून व्यवसायीको व्यवस्था :असहाय¸ अशि नाबानलग र्ा आनथव क रुिा नर्िन्न रहेको एर्म्
थनु ामा रहेको मद्दु ाको िक्षको तर्वबाट नन:शल्ु क रुिमा कानूनी
सहायता उिलब्ि गराउनका लानग अदालतबाट र्ैतननक कानून
व्यार्सायीको व्यर्स्था गररएको छ । साथै कारागारमा थनु ामा र्ा
कै दमा र्सेका व्यनिहरुलात मनहनामा २ िटक अननर्ायव भेट गरी
ननजहरुको तर्वबाट िनु रार्ेदन लेनखनदने¸ र्हश गररनदने

लगायतका िरामशव का कायव हरु नन:शल्ु क रुिमा नदने गररएको
छ।

 मादक िदाथव सेर्न गरी अदालतमा प्रर्ेश गनव हु ुने

(९) सूचना अछिकािी ि िनु ासो सुन्ने अछिकािी:

 सही र सत्य कुराको आिारमा उजरु गनव ु हुनेछ ।
 आफ्ना गनु ासोहरु नशष्ट रुिमा प्रस्ततु गनव ु हुनछे ।
 अदालतका कमव चारी आफ्ना नर्िक्षी, कानून
व्यर्सायीसँग सभ्य, नशष्ट र नम्र व्यर्हार गनव ु हुनेछ ।
 मद्दु ाको सनु र्ु ातको क्रममा कानूनद्वारा तोनकएको
नननश्चत कायव नर्नि िरू ा गने, सबदु प्रमाण िेस गने र

यस अदालत सम्बन्िी सूचना नदन र गनु ासो सन्ु न स्रेस्तेदारलात
तोनकएको छ ।

(१०) न्यायािीशसूँि भेटघाट(Meet the Judge):
प्रत्येक मनहनामा सेर्ाग्राहीहरु उिनस्थत भएका बखत मद्दु ाका
िक्षले न्यायािीशसाग संर्ाद गनव िाउने व्यर्स्था गररएको छ ।
यसबाट अदालतको दैननक कामकारबाहीमा िीलासस्ु ती/
अननयनमतता भए आफ्ना कुरा राख्न सनकन्छ ।
(११) न्यायमा बाह्य पहुच
ूँ काययक्रम (Judicial

outreach) (समदु ायमा अदालत):न्याय प्रशासनको काम कारबाही र त्यसको कायव नर्नि समेतका
बारे आम समदु ायलात जानकारी गराउन समदु ायको बीचमा गएर
अदालतका न्यायािीश तथा कमव चारीहरुले र्षव को ४ िटक
न्यायमा बाह्य िहुचँ को कायव क्रम गदै आएको छ । उि कायव क्रममा
सहभागीहरुले अदालतबाट हुने काम कारबाही एर्म् नछटो
छररतो न्याय प्रर्ाहका सम्बन्िमा आफ्ना नजज्ञासाहरु राख्न
सक्नेछन् ।

(१२) अदालत प्रयोिकतायबाट अदालतले
िाखेका अपेक्षाहरु: अदालत प्रेर्श गदाव आफ्नो िररचय खल्ु ने
नागररकताको प्रमाणिर र्ा आनिकाररक िररचयिर
र्ा तारेख िचाव र्ा अन्य कुनै िनहचान खल्ु ने प्रमाण
नलत आउनु हुनेछ ।

 अदालत प्रर्ेश गदाव सरु क्षा जाँच गने कायव मा सहयोग
िर्ु याउनु हुनेछ ।

 हातहनतयार तथा ननषेनित सामान नलएर अदालत
प्रर्ेश गनव ु हुने छै न ।

छै न ।

अदालतको आदेश िालना गने दानयत्त्र् ननर्ाव ह गनव ु
हुनेछ ।

 इजलास नभर रहँदा जथाभार्ी होहल्ला, गर्गार्,
नहििुल नगरी तथा मोर्ाइल र्ोन बन्द गरी
इजलासको मयाव दा कायम राख्न सहयोग गनव ु हुनछ
े ।

 नछटो छररतो न्याय सम्िादन गनव का लागी सहयोग
िर्ु याउनु हुनेछ ।

 अदालतबाट भएको र्ै सला र्ा आदेशको सम्मान र
िालना गनव ु हुनेछ ।

 अदालत िररसरमा िम्रु िान गनव हु ुने छै न ।
 कुनै गनु ासो भएमा स्रेस्तेदार समक्ष राख्नु हुनेछ ।
 अदालत सम्बनन्ि कुनै कुराको जानकारी चानहएमा
सोििछ
ु कक्षमा सोध्न सक्नहु ुनेछ ।

(१३) नयाूँ संछहताका बािेमा:मल
ु क
ु ी ऐन लगायतका के ही ऐनलात नर्स्थानित गरी २०७५ भदौ
१ गतेदख
े ी लागू हुने गरी मल
ु क
ु ी देर्ानी (संनहता) ऐन¸ २०७४
लगायतका ५ र्टा संनहताहरु लागु भत कायाव न्र्यनमा आएका
छन् । उि संनहताहरुका के ही नर्शेषताहरु देहाय बमोनजम छन्:

 र्ौजदारी मद्दु ामा बहुनर्र्ाह गनव नहुने¸ गरे बदर हुने र
५ र्षव सम्म कै द िनन हुनसक्ने¸ नर्र्ाह गनव िाउने
उमेरको हद न्यूनतम २० र्षव तोनकएको ।

 ३ र्षव कै द र्ा ३०¸०००।- बिी सजाय हुने कसरु को
कसरु दारलात सजाय ननिाव रण गदाव छुट्टै सनु र्ु ात
गनव िु ने ।

 सजाय ननिाव रण गदाव सजाय घटी र्ा बिी हुने आिार
तोनकएको ।

 सामान्यतया व्यनि िक्राउ गनव ु िर्ु व अदालतको
अनमु नत नलनु िने ।

 िनु रार्ेदन तहको मद्दु ामा तारेखमा नर्नस िनन
कारबाही हुने ।

 करारमा उल्लेख भए बाहेक रु.५०¸०००।- भन्दा
बिीको घरायसी नलखत गदाव स्थाननय ननकायको र्िा
सनमनतमा दताव गरी प्रमानणत गनव िु ने ।

 १० र्षव सम्मको नार्ालकले जनु सकु ै बालनर्ज्यात
गरेमा सजाय नहुने ।

 क्रुर यातना नदत र्ा ननमव मतािर्ु व क ज्यान मारेको¸
जबरजस्ती करणी गरी ज्यान मारेको लगायतका के ही
मद्दु ाहरुमा अदालतबाट कसरु दार प्रमानणत भएमा
आनजर्न कारार्ास बस्नु िने । अन्य अर्स्थामा
जन्मकै दको गणना २५ र्षव को हुने । आदी
यसका साथै के ही थप कुरा बझ्ु न परेमा ०६५५६०१९५ मा टेलिफोन गनुहुन अनरु ोध छ ।
....धन्यवाद--तनहुुँ लिल्िा अदाित

