
नवलपरासी जिल्ला अदालतको नागररक वडापत्र 

१. अदालतत शलु्क र  दस्तरु 

क) ववगो वमोजिमको शलु्क (ववगो खलेुकोमा ववगो वमोजिम अदालतत शलु्क लाग्न)े 

- रू.२५०००।- सम्म रू.५००।- 

- रू.५०,०००।- सम्म भए दोस्रो रू.२५,०००।- को ५ प्रततशतले हनुे रकम  

- रू.१,००,०००।- सम्म भए तेस्रो रू.५०,०००।- को ३.५ प्रततशतले हनुे रकम 

- रू.५,००,०००।- सम्म भए चौथो रू.४,००,०००।- को २ प्रततशतले हनुे रकम  

- रू.२५,००,०००।- सम्म भए पाचौ रू.२०,००,०००।- को १.५ प्रततशतले हनुे रकम 

- रू. २५ लाख भन्दा माथीको भए छैठौं वाांकी रकमको १ प्रततशतले हनुे रकम 

ख) ववगो नखलेुकोमा  

- ववषय हेरी रू.५००।-, रू.१,०००।- र रू.२,५००।- सम्म 

ग) विराद दस्तरु- रू.२००।- 

घ) वन्दीप्रत्यक्षीकरणको तनवेदनमा – कुनै दस्तरु नलाग्ने 
ङ) तनषधेाज्ञाको तनवेदनमा रू.५००।-  

च) तलजखत िवाि दस्तरु रू.५०।- 

छ) प्रततउत्तर पत्र दस्तरु रू.२००।- 

ि) प्रततदावी दस्तरु – ववगो अनसुारको अदालतत शलु्क लाग्न े

झ) अतधकृत वाररसनामा प्रमाजणत दस्तरु रू.५00।- 

ञ) पनुरावेदन दस्तरु रू.३००।- र अदालतत शलु्कको १५% थप दस्तरु लाग्ने  

ट) ववशेष प्रकृततका तनवेदन हरू (दतााद्वारा वववाह, माथवर तनयजुि आदद) रू.५००।- 

ठ) साधारण तनवेदन दस्तरु रू.१०।- 

ड) ववगो भराउँदा ववगोको ३ प्रततशतले हनुे रकम 

ढ) वण्डा छुट्याउदा सम्पततको २.५ प्रततशतले हनुे रकम 

ण) चलन चलाउदा ववगो खलेुकोमा ३ प्रततशतले हनुे रकम र नखलेुकोमा रू.१०००।– 

त) अदालतत शलु्क नलागेकोमा ववगोको ५ प्रततशतले हनुे रकम 

थ) नक् कल दस्तरु आिैले सारी लानेमा प्रतत प्ृट  रू.५।- र अड्डाबाट सारी लानेमा प्रतत प्ृट  
रू.१०।- 

द) रजिषे्ट्रशन पाररत नभएका तलखतका हकमा आय वटकट दस्तरु वापत रू.१०००।- सम्मको 
रू.१०।- र त्यस पतछको प्रतत हिारको रू.४।- तथा तलखत हदैुका अवस्थामा वटकट 
नटाँसेकोमा सो को ५ गणुा बढी रकम बझुाउन ुपने  



२. विराद दताा गदाा आवश्यक पने वववरण र कागिात 

- वादीको ततनपसु्ते सवहत नाम, थर, वतन, टेतलिोन नम्वर, ईमेल, कायाालय भए सो समेत 

- प्रततवादीको पतत, पत्नी, वबुा, आमा, बािे, बज्यैको नाम सवहत नाम, थर, उमेर, ईमेल, टेतलिोन 
नां. सवहतको पररचयात्मक वववरण 

- वादी प्रततवादीको साववक र हालको ठेगाना, वडा नां., टोल, मागा, ब्लक नां. 
- पेटबोलीमा उल्लेख भएका व्यजिको समेत उपरोि अनसुारको पररचयात्मक वववरण सवहतको 

ठेगाना 
- वसोवास वा वतन खलु्ने कागि प्रमाण 

- दावीसँग सम्वजन्धत प्रमाणको सक्कल र नक्कल 

- अदालतको क्षेत्रातधकार सम्वन्धी कानून 

- वादी दावीसांग सम्वजन्धत कानून 

- हदम्याद र हकदैया सम्वन्धी कुरा 

३. अतधकृत वारेसनामा प्रमाजणत गना आवश्यक  कागिात र प्रकृया 
- ररत पूवाकको सांयिु तनवेदन  

- तयारी अतधकृत वारेसनामा 
- तलने ददनकेो सेतो पषृ्ठभमूीमा हालसालै जखचेको पासपोटा साईिको िोटो ३/३ प्रतत 

- तलने ददने दबैुको सक् क्ल नागररकता र प्रतततलपी 
- सक् कल िग्गाधनी प्रमाण पूिाा र प्रतततलपी 
- िग्गाको चाल ुआ.व.को मालपोत ततरेको रतसद 

- मदु्दा गना ददने भए मदु्दाको ववषय वस्त,ु मदु्दाको वववरण  

- मस्यौदाकार र दईुिना साजक्षको नाम, ठेगाना, उमेर, ना.प्र.नां., िारी जिल्लासमेत उल्लेख हनु पने 
र दस्तखत गरेको हनुपुने 

- प्रमाजणत गना लाग्ने दस्तरुः तलने ददने ततन पसु्ता तभत्रका भए रू.५००।- अन्यलाई रू.५०००।- 

- ददनको ३ बिे तभत्रमा तनवेदन ददन पने। 

४. धमा पतु्र/धमा पतु्री तलखत प्रमाजणतका लातग आवश्यक वववरण र कागिातहरू  

- आफ्नो पूणा वैवावहक र पाररवाररक अवस्था र सो को प्रमाण,  

- वैवावहक अवस्था, उमेर, कानूनले धमा पतु्र/धमा पतु्री राख्न पाउने आधार कारण, अवस्था, प्रमाण 
आदद, 

- िैववक बाव ुआमाको मञ् िरुी सवहत िैववक बाब ुआमाको उपजस्थतत, 
- तनवेदक र साजक्षको नागररकताको प्रमाजणत प्रतततलपी, 



- स्थानीय तनकायको जशिाररस, 
- तबबाह दताा प्रमाणपत्रको प्रमाजणत प्रतततलपी, 
- सांस्थाले ददने भए सांस्थाको ववधानको प्रमाजणत प्रतततलपी र सांस्थाको तनणाय, 
- वालक/वातलकाको िन्म दताा प्रमाण पत्रको प्रमाजणत प्रतततलपी, 
- वालवातलका हकदावी गना आउने सूचनाको प्रमाजणत प्रतततलपी, 
- सम्वजन्धत तनकायको जशिाररस, 
- अनाथ वालवातलका भए जिल्ला प्रशासन कायाालयको प्रमाणपत्र, 
- सम्वजन्धत सांस्थाको आवश्यक पत्र, 
- मेतडकल वोडाको जशिाररस, 
- धमा पतु्र/धमा पतु्री तलनेको नाता प्रमाजणतको प्रतततलपी, 
- धमा पतु्र/धमा पतु्री उपलव्ध गराई पाऊँ भने्न पत्रको प्रतततलपी, 
- आम्दानीको श्रोत/आतथाक हैतसयत खलु्ने वववरण र प्रमाण, 
- सांम्वजन्धत सांस्थाको प्रतततनतध खटाईएको बेहोराको पत्र, 
- प्रमाजणत गना लाग्ने दस्तरु रू.५००।- 

५. दताा द्वारा वववाह गना आउदा आवश्यक पने कागि प्रमाण 

- तनवेदन ददँदा खलुाउन ुपने कुरा 
- आफ्नो नाम, थर, ठेगाना, पेशा, 
- बाब,ु आमा, बािे, बज्यैको नाम, 
- अजघ वववाह भए वा नभएको कुरा,  

- वववाह भएको भए वैवावहक सम्बन्ध अन्त्य भएको बेहोरा खलु्ने प्रमाण, 
- कजम्तमा दईु िना साक्षीको नाम, ठेगाना सक्कल प्रमाण सवहत साक्षी उपजस्थत हनु ुपने, 

- अन्य जिल्लाका वा ववदेशी भए नवलपरासी जिल्लामा कजम्तमा १५ ददन बसेको पवु्ट  हनुे प्रमाण, 
- ववदेशी र ववदेशी तथा ववदेशी र नेपाली नागररक भए आ-आफ्नो मलुकुको कानूनबमोजिमको 

सक्षमता, योग्यता र शता पालन गनुा पने, 
- ववदेशी नागररकले आफ्नो देशको कानूनबमोजिम तबबाह गना योग्य र सक्षम भएको कुराको घोषणा 

गनुा पने, 
- ववदेशीले आफ्नो दतुावास वा सम्वजन्धत तनकायबाट वववाह गना योग्य रहेको भने्न उल्लेख भएको 

प्ुट ी हनुे प्रमाण पेस गनुा पने, 
- ववदेशी नागररकले आफ्नो देशको वववाह सम्वन्धी कानूनको नेपालीमा अनवुाद गरेको नोटरीद्वारा 

प्रमाजणत प्रतत समेत पेस गनुा पने,  
 


