
         रलरतऩयु जजल्रा अदारतको तपफ फाट न्मामका उऩबोक्ताभाझ जायी 

         जानकायीभरुक  नागयीक फडाऩत्र 

             “भसु्कान सहहतको अदारती सेवाभा महाॉहरुराई हार्दफक स्वागत छ”  

अदारतभा सेवा लरदा राग्ने दस्तयु तथा शलु्क 

              हपयाद तथा प्रलतउत्तय दस्तयु                                         रु २०० 

       लफगो खरेुको भदु्दाभा लफगो फभोजजभको अदारती शलु्क 

     हवगो नखरेुका दपा ७०(१) फभोजजभको भदु्दाभा एकभषु्ट                   रु ५००  

     हवगो नखरेुको दपा ७०(२) अनसुायको भदु्दाभा                          रु १०००  

     हवगो नखरेुको कयाय सम्फन्धी भदु्दाभा                                 रु २५०० 

            ऩनुयावेदन गदाफ हपयाद दामय गदाफ राग्ने दस्तयुको                       समकडा १५%  

            लनवेदन दस्तयु                                                   रु १० 

            नक्कदर दस्तयु                                                   रु ५  

                                                                         (आपैरे सायी लरने बएभा) 

            नक्क र दस्तयु                                                   रु १०  

                                                                                (अड्डाका तपफ फाट सायी लरने बएभा)  

            हवषेश प्रकृलतका लनवेदनभा राग्ने दस्तयु                               रु ५०० 

                               अदारती शलु्क नगदभा दाजखर गनुफऩने छ   

अलधकृत वायेशनाभा प्राभाजणत गनफ ऩेश गनुफऩने कागजात 

१. अलधकृत वायेशनाभाको लरखत २ प्रलत हनु ुऩनेछ। 

२. लरने र्दने दवैु ऩऺको नागरयताको प्रभाणऩत्रको १/१ प्रलत प्रलतलरऩी । 

३. जग्गाको हक हस्तान्तयण सम्फजन्ध बएभा सोको जग्गाधनी प्रभाणऩजुी य भारऩोत लतयेको यलसदको   
प्रलतलरऩी। 

४. लरने र्दने ऩऺको हारसारै जखचेको ऩासऩोटफ साइजको पोटो ३/३ प्रलत । 

५. अलधकृत वायेशनाभा प्रभाजणत गयाउन चाहने दफैु ऩऺको सक्कर नागरयता य ज.घ.प्र. इजरास वा 
पाॉटरे हेने चाहेको अवस्थाभा देखाउने सक्ने गयी व्मवस्था गनुफ ऩनेछ । 



६. आ.वा. र्दने ऩऺ नावरक वृद्ध बए लनजको सॊयऺक योहयभा फस्न ुऩने । 

७. अ.वा.भा भस्मौदाकाय य २ जना साऺीरे सही गयेको हनु ऩछफ । 

८. अ.वा प्रभाजणत गनफ लनवेदन दस्तयु वाऩत रु.५००।- राग्ने छ । 

९. अ.वाको रागी र्दउॉसो २:०० फजे अगावै ( अगालड) लनवेदन दताफ गयाई सक्न ुऩनेछ । 

१०. थऩ जानकायी चाहहएभा अ.वा. पाॉटभा सम्ऩकफ  याख्न ुहोरा । 

हवशेष प्रकृलतका लनवेदनहरु य सनुवुाईको रालग ऩेश गरयने अवलध 

१. अलधकृत वायेशनाभा प्रभाजणत गनफ र्दने लनवेदन                            सोही र्दन  
२. दताफद्वाया हववाहको रागी र्दईने लनवेदन                                  

ऩेश गनुफऩने कागज :- १५ र्दन बन्दा फढी फसोफास गयेको बने्न  सम्फजन्धत 
स्थालनम लनकामको लसपारयस ,अहववाहहत यहेको लसपारयस , नागरयकताको 
प्रभाणऩत्र, कम्तीभा दईुजना साऺी य लनजको नागरयकता , हवदेशी बएभा 
सम्फजन्धत देशको कानून य त्मसको नेऩालरकयण तथा नेऩार जस्थत 
दतुावासको लसपारयसऩत्र  

३. सॊयऺक लनमजुक्त्तको रागी र्दने लनवेदन                                 
देवानी सॊहहताको दपा १३५ ,१३६,१३७,१३८,१३९,१४०,१४१ तथा 
देवानी कामफहवलध लनमभावरी २०७५ को लनमभ लनमभ ६४ भा उल्रेजखत 
अवस्थाको हवद्यभानता य तोहकए फभोजजभका कागजात ऩेश हनुऩने ।  

४. भाथवय लनमजुक्त्त सम्फन्धी लनवेदन                                    
देवानी सॊहहताको दपा १५३ ,१५४,१५५,१५६,१५७ तथा देवानी 
कामफहवलध लनमभावरी २०७५ को लनमभ ६५ उल्रेजखत अवस्थाको 
हवद्यभानता य तोहकए फभोजजभका कागजात ऩेश हनुऩुदफछ । 

५. भतृ्मकुो न्माहमक घोषणा सम्फन्धी लनवेदन                               
देवानी सॊहहताको दपा ४० तथा देवानी कामफहवलध लनमभावरी २०७५ को 
दपा ६१ भा उल्रेजखत अवस्थाको हवद्यभानता य कागजात ऩेश बएको 
हनुऩुदफछ ।  

६. धभफऩतु्र वा धभफऩतु्री याख्न ेअनभुलत सम्फन्धी लनवेदन 

 देवानी सॊहहताको दपा १७१ ,१७२,१७३, १७४, १७५, १७७ य देवानी 
कामफहवलध लनमभावरीको लनमभ ६६ भा उल्रेजखत अवस्थाको हवद्यभानता य 
कागजात ऩेश बएको हनुऩुदफछ ।  

७. गठुी सॊचारक लनमजुक्त्तको रागी र्दईने लनवेदन                            
८. प्राकृलतक व्माजक्तको दाभासाही सम्फन्धी लनवेदन   
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देवानी सॊहहताको दपा ५४ देजख ६४ सम्भ उल्रेजखत अवस्थाको हवद्यभानता 
य कागजात ऩेश   बएको हनुऩुदफछ ।  

९. मस्तै प्रकृलतका अन्म लनवेदन  

हपयादऩत्र ऩेश गदाफ ऩमुायफउनऩुने रयत 

१. वादीको तीनऩसु्ते नाभ थय वतन उभेय टेरपोन नम्फय । 

२.   प्रलतवादीको तीनऩसु्ते नाभ थय वतन उभेय फाफकुो नाभ हववाहहत भहहरा बए 
ऩलतको नाभ गाॉउ  भागफको नाभ टेलरपोन नम्फय सम्बव बइभा फ्माक्स 
नम्फय इभेर ठेगना। 

३. हपयाद गनुफ ऩयेको कायण य अवस्था। 

४. अदारतको ऺेत्रलधकाय । 

५. कोटफ हप लतनुफ ऩनेभा हवगो खरुाई कानून अनसुायको अदारती शलु्क 

६. वादी दावी य सोसॉग सम्फजन्धत कानून 

७. हदम्माद सम्फन्धी कुया । 

८. सम्फजन्धत प्रभाणहरु । 

९. कुन ऐन अन्तगफतको कामफहवलध  

 

न्मामभा सहज ऩहचुका रालग प्रदान गरयएका एक घण्टे सेवा 

प्रलतउत्तय ऩत्र/रयट लनवेदन/लरजखत जवाप दताफ गने  ,वायेशनाभा/सकायनाभा लरने  , गजुिएको म्माद तायेख थाम्ने थभाउने  

,अ.वॊ. ७० नॊ. फभोजजभ भदु्दा सकाय गयाउने  ,नगदी यलसद काट्ने  ,धयौटी सदय स्माहा गने  ,अलबमोग ऩत्र दताफ  , साधायण 
तायेख/ऩेशी तायेख तोक्ने  ,नक्कर प्रभाजणत गने  ,पैसरा कामाफन्वमन सम्फन्धी लनवेदन दताफ गने  ,कैदी ऩूजी र्दने  ,अलधकृत 
वायेशनाभा प्रभाजणत ,म्माद थऩ ,पुटकय लनवेदन दताफ ,ताकेता/ऩत्राचाय गने  

अदारतभा प्राप्त हनुे सेवा सहुवधा 

      लन्शलु्क कानूनी सहामता , टेरी इन्क्वायी/सहामता कऺ , भेरलभराऩ, दोबाष,े लनयन्तय सनुवुाई ,फार इजरास  , ऩीलडत  

भहहराको गोऩनीमता कामभ (हवशेष प्राथलभकता ) ,फन्द इजरास/ऩीलडत साऺी सॊयऺण कऺ , स्तनऩान कऺ ,लन्शलु्क 
४० प्रकायका पायाभका ब्मवस्था, काटफ हपको सहुवधा ,न्मामाधीश य सेवाग्राहीफीच बेटघाट , शे्रस्तेदायफाट ऩयाभशफ सेवा, 
खानेऩानी ,चभेनागहृ, लफश्राभ कऺ/भहहरा, असक्त, जेष्ठ नागरयकका रालग 

भहत्वऩूणफ सचुना 

१. मस अदारतकोकाभ कायवाहीको वायेभा कुनै ऩलन जानकायी चाहहएभा अदारतको प्रशासन तथा सहामता 
कऺभा सम्ऩकफ  याख्न ुहोरा । 



२. मस अदारतको दैलनक काभ कायवाहीको क्रभभा कुनै कभफचायीरे लनमभानसुाय गनुफ ऩने काभ नगयेभा वा हढरा 
ससु्ती गयेभा वा लनमभ हवऩयीत काभ गयेभा तत्कारै सम्फजन्धत शाखा अलधकृत, शे्रस्तेदाय वा जजल्रा न्मामालधश 
सभऺ उजयु गने वा सूचना र्दन ुबएभा तत्कार छानहवन गयी आवश्मक कायवाही गरयनेछ । 

३. असहाम ऩऺराई लन्शलु्क कानूनी सहमताको रागी अदारतभा वैतलनक वहकरको व्मवस्था गरयएको छ । 
वैतलनक वहकरको सेवाको रागी प्रशासन शाखाभा सम्ऩकफ  याख्न ु   होरा । 

४. शे्रस्तेदाय वा पैसरा कामाफन्वमन अलधकायीरे र्दएको आदेश उऩय जचत्त नफझु्ने व्मजक्तरे १५ र्दनलबत्र जजल्रा 
न्मामधीश सभऺ उजयुी र्दन सक्नेछ । 

५. अदारतवाट तोहकएको तायेखको सभमभा भदु्दाका दवैु ऩऺ उऩजस्थत बएभा दफैु ऩऺराई कुनै ऩऺ उऩजस्थत हनु 
नआए ऩलन भदु्दाभा गनुफ ऩने कायवाही गने अको ऩऺराइ तायेख र्दन वा भदु्दाको सनुवुाई गनफ योहकने छैन । 

६.  अदारतका भहत्वऩूणफ काभ कायवाहीको सचुना तथा जानकायी प्रवक्ताफाट प्राप्त गनफ सहकने छ । 

अदारतरे महाॉहरुवाट याखेको अऩेऺा 
१. जशष्टता य नम्रता तऩाइको ऩहहचान हो । 

२. अदारातफाट कुनै काभ नबएभा उक्त काभ हकन हनु नसक्ने हो, सो को स्ऩष्ट जवाप भाग गनुफ होरा । 

३. अदारतको कामफप्रणारीको सधुायको रागी तऩाईको सझुाव सधै स्वागत मोग्म नै हनुेछ । 

४. महाॉको उदण्डता, अजशष्टता, आवेश य आक्रोश महाॉको सालरनताको रालग सहुाउदैन ।  

५. आपुराई ऩयेको भकाफ सभस्मा सम्फजन्धत अलधकृत वा न्मामाधीश सभऺ याख्नहुोरा 
६. न्माम सम्ऩादन गने कामफभा अदारतरे सधै महाॉको सहमोग चाहान्छ । 

७. अदारतका न्मामाधीश वा शे्रस्तेदायको अनभुलत नलरई अदारतलबत्र क्माभेया वा भोफाइरफाट वा अन्म कुनै  
प्रकायरे पोटो जखच्न वा आवज येकडफ गने काभ नगयौ । 

८. अदारतभा कुनै दस्तयु फझुाए अलनवामफ रुऩभा नगदी यसीद लरन नहवसफनहुोस । 

भेरलभराऩका पाईदा 

              भेरलभराऩ गदाफ दवैु ऩऺको जजत हनु्छ । 

              भेरलभराऩफाट भदु्दाभा राग्ने खचफको फचत हनु्छ ।  

              भेरलभराऩ गयेभा दवैु ऩऺ फीच आऩसी सम्फन्धभा सधुाय बै लभत्रता फढ्छ । 

भेरलभराऩ गयेभा भदु्दा सदाका रालग अन्त बै अनावश्मक झन्झटफाट भकु्त हनुकुा साथै महाॉहरुको फहभुलु्म  
सभम  फचत हनु्छ । 

 

 

मिछि २०७५।५।१ िेखि सेवाग्राहीका लागि जारी भएको 


