अदालती शुल्क र दस्तूर

अदालतमा फिराद, प्रततउत्तर, प्रततदाबी, पुनरावेदनपत्र, तनवेदन लगाएतका तलखतहरू दताा गदाा अदालती शुल्क
र दस्तुर दाखखल गनुा पर्ा। साफवक कोर्ा िी ऐन, २०१७ बमोखिमको कोर्ा फि लाई दे वानी कार्ाफवति
सं फहतामा अदालती शुल्क भतनएको र्। अदालती शुल्क बाहेकका अदालतमा बुझाईने अन्र् रकमलाई दस्तुर
भतनएको र्। अदालती शुल्क सम्पखत्तको मूल्र् वा फवगोको आिारमा नगदै तलनुपर्ा।लाग्ने अदालती शुल्क
भन्दा कम दाखखल भएको दे खखएमा नपुग अदालती शुल्क तुरुन्त दाखखल गना लगाउनु पर्ा र भुलवश बढी
दाखखल भएको दे खखए फिताा गनुा पर्ा। अदालती शुल्क दाखखल नगरी दताा भएका फिरादपत्र, पुनरावेदन पत्र,
पुनरावलोकन वा दोहोर्र्ाई हेररने मुद्दा खारे ि हुन्र्न्। दे वानी कार्ाफवति सं फहतामा अदालती शुल्क तथा दस्तुर
सम्वन्िमा दे हार् बमोखिम ब्र्वस्था गररएको र्।
फवषर्

कार्ाफवति

कानूनी
ब्र्बस्था

मुद्दामा अदालती

 फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र, प्रततदाबी, पुनरावलोकन र दोहोर्र्ाई पाउने गरी दे कासं

शुल्क लाग्ने

आदे श भएका मुद्दामा अदालती शुल्क दाखखल गना लगाएर मात्र दताा

अवस्था

गनुप
ा र्ा।

दिा ६३(१),
६४

 अदालती शुल्क दाखखल नगरी मुद्दामा कुनै कारवाही गना हुुँदैन र शुल्क
दाखखल नगरी दताा भएको भए त्र्स्ता मुद्दा खारे ि हुन्र्।
अदालती शुल्क
नलाग्ने मुद्दाहरू

दे हाएका मुद्दामा अदालती शुल्क लाग्दै नः
 नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकार वादी हुने मुद्दा,

दिा
६३(२)(३)

 स्थानीर् तहको क्षेत्रातिकार तभत्रको सावाितनक वा सरकारी सम्पखत्तको
उपर्ोग सम्वन्िी मुद्दा,
 नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रमा सूचना प्रकाखशत गरी तोफकएको
तनकार्बार् कारवाही हुने नेपाल सरकारको हकफहत वा सरोकार तनहीत
रहेको मुद्दा,
अदालती शुल्क
पतर् बुझाउन
पाउने सुफविा

 अदालती शुल्क दाखखल गनुप
ा ने व्र्खिले तनम्न आिार दे खाई अदालती ६५(१) (क)
शुल्क दाखखल गना असमथा रहेको भनी तनवेदन गना सक्र्न्:
- आफ्नो आतथाक अवस्था अत्र्न्त कमिोर भै अदालती शुल्क पूर्ा वा
1

र (ख)

आंखशक रूपमा बुझाउन असमथा भएको,
ुँ अन्र् सम्पतत केही नभएको
- मुद्दा परे को बाहेक तनवेदकसग


सुफविा माग गदाा उल्ले खखत ब्र्होरा खुलाइ स्थानीर् तहले गरे को
तसिाररस तनवेदन साथ पेश गनुप
ा र्ा।

 र्सरी परे को तनवेदन न्र्ार्ािीशले िाुँचबुझ गदाा सो ब्र्होरा मनातसब
दे खखए पचाा खडा गरी पूर्ा वा आंखशक अदालती शुल्क पतर् तलने गरी
सुफविा ददने आदे श गना सफकन्र्।
 आदे श भएमा के कतत शुल्क तलएको हो र के कतत तलन बाुँकी र् भनी
तमतसलमा दे खखने गरी अतभलेख राख्नु पर्ा।
 िैसला हुुँदा तपतसल खण्डमा समेत तलएको र तलन वाुँफक अदालती
शुल्कको फववरर् खुलाउनु पर्ा।
सम्पततको मूल्र्
वा फवगो
खुलाउने

 फिरादपत्र ददुँदा दाबी गररएको वा दाबी र्ु र्ाई पाउुँ भनेकोमा सम्पततको दिा ६६(१),
मूल्र् वा फवगो रकम र्फकन गरी खुलाउनु पर्ा।

(२) र (३)

 कसै ले गररददनुपने गररददएन, गनुा नपने कुरा गर्र्ो वा गना लाग्र्ो भन्ने
मात्र दाबी भएकोमा पतर् मूल्र् वा फवगो ददलाउने गरी तनर्ार् गनुप
ा ने
भएमा तनर्ार् गनुा अखि वादीबार् मूल्र् वा फवगो बमोखिम अदालती शुल्क
दाखखल गराउनुपर्ा।

दाबीको फवगो वा
मूल्र् कार्म गने
आिार
(अचल संपखत्त)

 अचल सम्पततको हककार्म वा दाबी र्ु र्ाईपाऊ भन्ने मुद्दामा अदालती दिा ६७
शुल्क तलं दा तनम्न प्राथतमकताको आिारमा मूल्र् वा फवगो कार्म गनुप
ा र्ाः
o मालपोत कार्ाालर्ले रखिष्ट्रेशन प्रर्ोिनको लातग तनिाारर् गरे को मूल्र्
o करको प्रर्ोिनको लातग कानून बमोखिम तनिााररत मूल्र्,
o स्थानीर् चलन चखल्तको मूल्र्,

अदालती शुल्क
तलं दा आिार
तलईने मूल्र् वा
फवगो

अदालती शुल्क तलं दा दे हार्का मूल्र् वा फवगोका आिारमा तलनुपर्ाः
 नगदको हक कार्म गनुा वा दाबी र्ु र्ाई ददनु पने मुद्दामा ितत रकम हक
कार्म गनुा वा र्ु र्ाउनु पने हो त्र्स्तो अङ्क,
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दिा ६८

(अचल बाहेक)

 सुन, चाुँदी, रत्न वा िवाहरत समेत ददलाउन वा दाबी र्ु र्ाउन पनेमा नेपाल
राष्ट्र बैङ्कले कार्म गरे को दरले हुन आउने अङ्क,
 त्र्स्तो दर कार्म नभएकोमा प्रचतलत बिार मूल्र्को आिारमा हुन आउने
अङ्क,
 मातथ उल्लेख भए बाहेक अन्र् चल सम्पखत्त ददलाउनु वा र्ु र्ाउनु पने
मुद्दामा त्र्स्तो सम्पखत्तको प्रचतलत बिार मूल्र्का आिारमा हुन आउने
अङ्क,
 त्र्स्तो चल सम्पखत्तको प्रचतलत बिार मूल्र् र्फकन नभएमा बादीले कार्म
गरे को मूल्र् वा तबगोको अङ्क,
 तितोपत्र, ऋर्पत्र ददलाउन वा दाबी र्ु र्ाउनु पने भए तितोपत्र बिारले
कार्म गरे को मूल्र्,


िग्गाको आर्स्ता दाबी गरे कोमा अखिल्लो सालको आर्स्ताको अङ्क,



फवपद् परे को िग्गाको आर्स्ता तमन्हा गरी ददएन भन्ने दाबी गरे कोमा
तमन्हा गना दाबी गरे को अङ्क,

 िग्गाको आर्स्ता बाहेक अन्र् तमन्हा गना दाबी गरे कोमा त्र्सरी तमन्हा
गना दाबी गरे को अङ्क,
 गुठीको सम्वन्िमा दे हार् बमोखिम फवगोको आिारमा शुल्क लाग्र्ः
 महन्त्र्ाइुँ, पूिारी, भण्डारे आददको हक दाबी गरे को, दाबी र्ु र्ाई ददनु पने
वा त्र्स्तो कामबार् र्ु ट्कारा गरी पाउुँ भन्ने दाबी गरे कोमा गुठीको
काम चलाई खान पाउने शेष बाुँकीको अङ्कबार्,
 अरु दाबी गरे कोमा ठे फकएको िग्गाको अङ्क वा तबगोबार्
 िग्गा नठे फकएकोमा खान पाउने एक सालको खान्गी आर्स्ताको अङ्कबार्,
 ठे क्का रकमको हक दाबी गरे को वा हक दाबी र्ु र्ाई ददनु पनेमा ठे क्का
अङ्क र आर्स्ता नोक्सानी मात्र दाबी गरे कोमा दाबी गरे को आर्स्ता
नोक्सानीको अङ्क,
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 अचल सम्पखत्त बन्िकीको हकमा तलखतको तबगोको अङ्क,
 दामासाही वा भाखा गरी ददनु पनेमा असामीले दे खाएको तबगोको अङ्क,
 तलब, भत्ता वा फकस्ता दाबी गरे मा त्र्स्तो दाबीको अङ्क,
 ज्र्ाला, मिुरी, नोक्सानी, हिााना दाबी गरे कोमा त्र्स्तो दाबी गरे को
मूल्र्को अङ्क,
 साुँवा, मुनािा, लाभांश, बोनस, दान बकस, ब्र्ाि, िर पसल, बहाल वा कुनै
सम्पखत्त दाबी गरे कोमा त्र्स्तो सम्पखत्तको अङ्क,
 कुनै क्षततपूतता दाबी गरे कोमा त्र्सरी दाबी गरे को अङ्क,
 करार बमोखिम गराई वा भराई पाउन दाबी गरे कोमा त्र्सरी गराउन वा
भराउन दाबी गरे को अङ्क।
अदालती

फिराद वा प्रततदाबीमा दाबी तलएको तबगोको आिारमा दे हार्बमोखिम अदालती

शुल्कको दर

शुल्क तलनुपर्ाः
क) पफहलो रु. २५,०००। सम्मको

रु ५००।-

ख) रु. ५०,०००।- सम्म भए दोस्रो

५ % ले रु
१२५०।सम्म

रु. २५,०००।- सम्मको
ग) रु. १,००,०००।- सम्म भए तेस्रो
रु ५०,०००।- सम्मको

३.५% ले रु
१७५०। सम्म

ि) रु. ५,००,०००।- सम्म भए चौथो
रु ४,००,०००।- सम्मको

२% ले रु
८०००। सम्म

ङ) रु. २५,००,०००।- सम्म भए पाुँचौं
रु २०,००,०००।- सम्मको

१.५% ले रु
३०,०००। सम्म

च) रु. २५,००,०००।- भन्दा मातथ िततसुकै
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१%

दिा ६९

रु ५,००।
अदालती शुल्क
लाग्ने मुद्दा

दे हार्का मुद्दामा रु ५,००। अदालती शुल्क तलनुपर्ाः


िग्गाको दताा, नामसारी वा त्र्स्तो दताा वा नामसारी बदर,



रतसद तथा भरपाईको दाबी,



तलखत, भाखापत्र, िमानीपत्र, कबुतलर्त भरपाई आदद िट्टाको माग दाबी,



िर वा िग्गामा बसेकोलाई उठाई वा उठ्न नपने माग दाबी,



बाुँि, पैनी वा कुलो बनाउन वा त्र्सबार् पानी ल्र्ाउन ददएन वा रोलक्रम
तमची पानी लगाएको दाबी,



तनकास, झ्र्ाल वा ढोका खुला वा बन्द, झ्र्ाल, ढोका वा कौशी राख्ने, थप्ने
वा बन्द गने माग दाबी,



तनषेिाज्ञा वा आदे शात्मक आदे श िारीको माग दाबी वा त्र्स्तो आदे शको
बदर,



कुनै व्र्खिको पूर्ा सक्षमता, अिा सक्षमता वा असक्षमता तनिाारर्,



सम्बन्ि फवच्र्े द,



नाता कार्म,



कुनै व्र्खिको मृत्र्ुको सम्बन्िमा न्र्ाफर्क िोषर्ाको माग वा न्र्ाफर्क
िोषर्ा बदर वा सोको सं शोिन सम्बन्िी माग दाबी,



दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गने वा नगने माग दाबी,



गुठी सञ्चालक तनर्ुखि वा बदर,



सं रक्षक तनर्ुखि वा बदर,



माथवरको तनर्ुखि वा बदर,



िलोपभोगको दाबी वा बदर,
तर िलोपभोगको हकमा मूल्र् उल्लेख भएकोमा मूल्र्का आिारमा
अदालती शुल्क लाग्नेर्।



सुफविाभारको दाबी वा बदर।
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दिा ७०(१)

रु १,०००।अदालती शुल्क

तनम्न अवस्थामा रु १,०००। अदालती शुल्क तलनुपर्ाः


लाग्ने

अंश लाग्ने सम्पततमा अंशको भाग र्फकन गरी वा ददलाई ददने माग दाबी

दिा ७०(२),
दिा ७१(२)

भएकोमा


तलखत वा कागि वदरको मागदाबी भएकोमा।



मूल्र् वा फवगो नखुलेका दिा ७० मा उल्लेख भए बाहेकका िुनसुकै
मुद्दामा

रु २,५००।

मातथ उल्ले खखत वाहेक फवगो नखुलेको अन्र् कुनै करारका सम्बन्िमा भए रु

एकमुष्ट

२,५००। अदालती शुल्क तलनुपर्ा।

दिा ७०(३)

अदालती शुल्क
तनवेदन दस्तुर



अदालतमा ददईने तनवेदनपत्रमा रू. १०।- दस्तुर लाग्र्।

दिा २८१

फिराद दस्तुर

 फिरादपत्र दताा गदाा फिराद दस्तुर रु २००।– लाग्र्।

दिा ९७

प्रततउत्तर दस्तुर

 प्रततउत्तर दताा गदाा रु २००।– दस्तुर लाग्दर्।

दिा १२५

अदालती शल्क

तनम्न मुद्दामा दे हार्का आिारमा अदालती शुल्क तलनुपर्ाः

तलने सम्बन्िी



फवशेष व्र्वस्था

दिा ७१,६८

बादी वा पुनरावेदकको (पक्षको) खिफकरबार् कुनै सम्पखत्तको हक बेहक
गनुा पने भएमा त्र्स्तो सम्पखत्तको मुल्र् फवगोको आिारमा,



अंश मुद्दामा पेश भएको िाुँर्वारीमा उल्ले खखत सम्पखत्तको तबगोको
फहसाबले ,



साुँवा र ब्र्ाि दुवै दाबी गरे कोमा फिरादपत्र ददएको तमततसम्मको
ब्र्ािको हुने अङ्कबार्,



ब्र्ािसमेत पाउने गरी िैसला भएकोमा फिरादपत्र दताा तमततदे खख िैसला
कार्ाान्वर्न हुुँदासम्म हुने ब्र्ािको।

मुद्दा परे को

अदालती शुल्कको प्रर्ोिनको लातग अचल बाहेक अरू सम्पखत्तको मूल्र् कार्म दिा ७२

अखिल्लो ददनको

गदाा मुद्दा दार्र भएको अखिल्लो ददनको मूल्र्लाई आिार तलनुपर्ा।

मूल्र् कार्म
गनुपा ने
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पुनरावेदन गदाा

 मूल्र् वा फवगो खुलेको मुद्दामा िुनसुकै तहमा पुनरावेदन गदाा खचत्त नबुझेको दिा

लाग्ने अदालती

हदसम्म फिरादपत्र दताा गदाा लाग्ने अदालती शुल्कको थप १५ प्रततशत ७३,२०८

शुल्क

शुल्क लाग्र्।
 फवगो नखुलेको अंश मुद्दामा िुनसुकै तहमा पुनरावेदन गदाा फिराद दताा गदाा
लागे सरहको अदालती शुल्क लाग्र्।
 पुनरावेदन गदाा रु ३००।–पुनरावेदन दस्तुर लाग्दर्।

पुनरावलोकन वा

मुद्दा पुनरावलोकन वा दोहोर्र्ाई ददने आदे श भएमा ितत कुरामा खचत्त नबुझी दिा ७४

मुद्दा दोहोर्र्ाई

मागदाबी गरे को हो सोही हदसम्म फिरादपत्र दताा गदाा लाग्ने अदालती

हेदाा लाग्ने

शुल्कको थप १० प्रततशत शुल्क लाग्र्।

अदालती शुल्क
िैसला बमोखिम



अदालती शुल्क
र दण्ड िररवाना

िुनसुकै तहमा पुनरावेदन ददं दा िैसलाबमोखिम तनिले अको पक्षलाई भराई दिा ७५
ददनुपने ठहरे को अदालती शुल्क दाखखल गनुप
ा र्ा।



बुझाउनु पने

पुनराबलोकन वा मुद्दा दोहोर्र्ाई पाउुँ भनी तनवेदन ददं दा िैसलाले अको
पक्षलाई भराई ददनुपने ठहरे को अदालती शुल्क दाखखल गनुप
ा र्ा।



िैसला बमोखिम लागेको दण्ड िररवाना दाखखल नगरी वा सो वापत
िमानत नददई पुनरावेदन, पुनरावलोकन गरी वा दोहोर्र्ाई पाउुँ भन्ने
तनवेदन दताा गनुा हुुँदैन।

अदालती शुल्क



अदालती शुल्क नगदमा दाखखल गनुप
ा र्ा। शुल्क तलुँदा ३ प्रतत नगदी दिा ७६, ६४

नगदमा दाखखल

रतसद तर्ार गरी १ प्रतत पक्षलाई ददई अको १ प्रतत तमतसलसाथ राख्नु

गनुा पने

पर्ा।


अदालती शुल्क एकलाख भन्दा वढी भए वढीमा एक वषासम्मको लातग क
वगाको ईिाित प्राप्त बैङ्कको बैङ्क िमानत ददन सफकन्र्।



त्र्स्तो िमानत प्रत्र्ेक वषा नवीकरर् गराउनु पर्ा।



नवीकरर् गना नसक्ने भए एक वषाको बैङ्क िमानत अवति भुिानी
ु न्दा कम्तीमा एक मफहना अगावै उि अदालती शुल्क नगदमै दाखखल
हुनभ
गनुप
ा र्ा।
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बैङ्क िमानत नवीकरर् गना वा नगद दाखखल गना नसके सो मुद्दा खारे ि
हुन्र्।



दाबी गररएको वा फवबाददत सम्पखत्त राखी तलएको बैक ग्र्ारे ण्र्ी स्वीकार
गना हुुँदैन।

नपुग अदालती



शुल्क दाखखल
गराउनु पने

लाग्ने भन्दा कम अदालती शुल्क दाखखल गना ल्र्ाएको भए तुरुन्त नपुग दिा ७७
शुल्क दाखखल गना लगाउनु पर्ा।



नपुग अदालती शुल्क तत्काल दाखखल गना नसकी म्र्ाद मागेमा दे हार्
बमोखिम म्र्ाद ददनुपर्ाः
o

फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र ददने अखन्तम म्र्ाद ७ ददन बाुँकी भए सो
अवतितभत्र,

o


सो भन्दा कम अवति वाुँकी भए ७ ददन तभत्र।

फिरादपत्र वा पुनरावेदन पत्र दताा गररसकेपतर् िर्ी अदालती शुल्क
बुझाएको वा तलएको थाहा हुन आए ७ ददन तभत्र शुल्क दाखखल गना
ताररख तोक्नु पर्ा। ताररखमा नहेको भए ७ ददनुको म्र्ाद ददई शुल्क
दाखखल गराउनु पर्ा।



ु ाई र
उि अवतितभत्र नपुग शुल्क दाखखल नगरे मा मुद्दाको कारवाही, सुनव
फकनारा हुन सक्दै न।

बढी अदालती



शुल्क फिताा गने

पक्षबार् बढी अदालती शुल्क तलएको थाहा हुन आएको तमततले ३ मफहना दिा ७८
तभत्र फिताा गनुप
ा र्ा।



िैसला भईसकेपतर् पतन वढी ततरे को अदालती शुल्क फिताा पाउन पक्षले
तनवेदन ददएमा ३ मफहनातभत्र फिताा ददनुपर्ा।

अदालतले



अदालतले तोकेको अदालती शुल्कमा खचत्त नबुझेमा मुद्दाको पक्षले सो दिा ७९

तोकेको अदालती

शुल्क दाखखला गरी नसकेको भए ३ ददनतभत्र र दाखखल गरी सकेको भए

शुल्क उपर

मुद्दा िैसला हुन ु अखि नै न्र्ार्ािीशसमक्ष उिुरी ददन सक्र्।

उिुर ददन
सफकने



अदालती शुल्क वढी तलएको दे खखएमा न्र्ार्ािीशले वढी शुल्क फिताा गना
र िानी िानी वढी शुल्क तलने कमाचारीलाई फवभागीर् कारवाही गने
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आदे श ददनु पदार्।


अदालती शुल्क वढी तलएको भन्ने उिुरी झुठा दे खखएमा सो उिुर गने
व्र्खिलाई ितत शुल्क वढी तलर्ो भन्ने दाबी तलएको हो त्र्स्तो अङ्कको
१५ प्रततशत िररवाना गनुप
ा र्ा।

िर्ी अदालती



शुल्क तलए वा
बुझाएबापत

कसै ले िर्ी अदालती शुल्क बुझाउने मनसार्ले मूल्र् वा फवगो िर्ाएमा

दिा ८०

सरोकारवाला पक्षले मुद्दा रहेको अदालतमा उिूरी ददन सक्र्।


सिार्

उिुरी िाुँचबुझ गदाा वा उिुरी फवना नै अदालतबार् तमतसल िाुँचबुझ गदाा
िर्ी शुल्क दाखखल गने मनसार्ले मूल्र् वा फवगो िर्ाएको दे खखएमा
त्र्स्तो पक्षलाई अदलती शुल्कको १५ प्रततशत िररवाना गरी नपुग शुल्क
दाखखल गराउनु पर्ा।



सो उिुरी झुठा ठहरे मा उिुरीकताालाई तनिले नपुग अदालती शुल्क भनी
दाबी तलएको अङ्कको ५ प्रततशत िररवाना गनुप
ा र्ा।



अदालती कमाचारीले िानीिानी तलनुपने भन्दा कम शुल्क तलएको दे खखएमा
तनि उपर फवभागीर् कारवाही हुन्र्।



िर्ी अदालती शुल्क तलएकोमा मुद्दा अखन्तम भएपतर् त्र्स्तो शुल्क
सम्वखन्ित पक्षबार् असुल उपर हुन नसकेमा िर्ी शुल्क तलने कमाचारीबार्
असुल गनुप
ा र्ा।

अदालती शुल्क

तनम्न अवस्थामा अदालती शुल्क िित गनुपा र्ाः

िित हुने



अदालती शुल्क लागेको मुद्दामा वादी वा पुनरावेदक हारे मा,



पुनरावलोकन वा दोहोर्र्ाई पाउुँ भन्ने तनवेदनमा कारवाही हुुँदा पफहलाको

दिा ८१

िैसला सदर भएमा।
मुद्दा तमलापत्र,

तमलापत्र, तडसतमस वा खारे ि हुुँदा अदालती शुल्कका सम्वन्िमा दे हार् बमोखिम

तडसतमस वा

गनुपा र्ाः

खारे ि भएमा
लाग्ने अदालती
शुल्क

 अदालती शुल्क पूरै बुझाई दताा भएको मुद्दामा तमलापत्र गदाा शुरु तहको
अदालतमा प्रमार् बुझ्नु अखि भए २५ प्रततशत,
 त्र्सपतर् िुनसुकै अवस्था र तहमा तमलापत्र गदाा लाग्ने अदालती शुल्कको
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दिा ८२

५० प्रततशत।
 लाग्ने भन्दा बढी भएको अदालती शुल्क बादी, पुनरावेदक वा सम्बखन्ित
पक्षलाई फिताा गनुप
ा र्ा।
 पूरै वा केही पतर् तलने गरी दताा भएको मुद्दामा तमलापत्र गदाा लाग्ने
अदालती शुल्क बादी वा पुनरावेदकबार् तलनुपर्ा।
ुँ ै न।
 मुद्दा तडसतमस वा खारे ि भएमा बुझाएको अदालती शुल्क फिताा हुद
 पूरै वा केही अदालती शुल्क पतर् बुझाउने गरी दताा भएको मुद्दा तडसतमस
वा खारे ि भएमा बादी वा पुनरावेदकबार् बाुँकी अदालती शुल्क असुल
उपर गनुप
ा र्ा।
 अदालती शुल्क पूरै बुझाई दताा भएको मुद्दा तडसतमस वा खारे ि भएमा
बादी वा पुनरावेदकलाई कुनै सिार् हुुँदैन।
 फिराद लेखाईबार् नै दताा हुन नसक्ने फिरादपत्र दताा भएको कारर्बार्
मुद्दा खारे ि भएकोमा त्र्स्तो मुद्दामा तलईएको अदालती शुल्क फिताा
गनुप
ा र्ा।
 रीतपूवक
ा तमलापत्र, तडसतमस वा खारे ि भएको मुद्दा िागी पुनः कारबाही
हुने भएमा िसको उिुरीबार् िागेको हो तनिले लाग्ने अदालती शुल्क
दाखखल गनुप
ा र्ा।
अदालती शुल्क

तनम्न अवस्थामा हाने पक्षबार् खित्ने पक्षलाई दे हार् बमोखिमको अदालती शुल्क दिा ८३

भराई ददने

भराई ददनुपर्ाः
 एक िनाभन्दा बढी प्रततबादी वा पुनरावेदक भए ितत िनाबार् िततका
दरले तबगो भरी पाउने ठहरे को हो त्र्स्तो तबगोको फहसाबले ,
 हक दाबी र्ाड्नु र्ु र्ाउनु पने कुरामा ितत िनाबार् ितत हक दाबी
र्ाड्नु र्ु र्ाउनु पने हो त्र्तत नै िनाबार् सोही फहसाबले ,
 अन्र् अवस्थामा हाने ितत िना प्रततबादी वा प्रत्र्थी र्न् त्र्तत िनाबार्
समानुपाततक फहसाबले ,
 केही वा पूरै अदालती शुल्क नराखी फिरादपत्र दताा भएकोमा बादी वा
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पुनरावेदकले खिते लाग्ने ठहरे को अदालती शुल्क अको पक्षबार् दण्ड
िररबाना सरह असुल उपर गनुप
ा र्ा।
 ितत फवषर्मा दाबी पुग्ने ठहरे को हो त्र्ततका फहसाबले लाग्ने अदालती
शुल्क अको पक्षबार् भराई ददनुपर्ा।
 केही वा पूरै अदालती शुल्क नराखी दार्र भएको मुद्दा बादी वा
पुनरावेदकले हारे मा लाग्ने बाुँकी शुल्क तनिहरूबार्ै असुल गनुप
ा र्ा।
 वादी वा पुनरावेदकले भरी पाउने ठहरे को अदालती शुल्क भरी नपाउदै
प्रततबादी वा प्रत्र्थीको मृत्र्ु भएमा त्र्स्तो अदालती शुल्क तनिको
अपुताली खानेबार् भराई ददनुपर्ा।
 पुनरावेदन, पुनरावलोकन गरी वा दोहोर्र्ाई पाउुँ भन्ने मुद्दामा पुनरावेदक वा
तनवेदकले आंखशक वा पूर्ा रूपमा खितेमा खिते िततमा लाग्ने ठहररएको
अदालती शुल्क प्रत्र्थीबार् भराई तलन पाउुँर्।
अतिकृत

खिल्ला अदालतबार् अतिकृत वाररसनामा प्रमाखर्त गदाा रु ५००। दस्तुर दिा १५३

वाररसनामा

लाग्दर्।

प्रमाखर्त दस्तुर
िैसला



तबगो भराउदाः तबगो भराई पाउने व्र्खिबार् तबगोको 3 प्रततशत

दिा २३६,

कार्ाान्वर्न गदाा



अंश बण्डाा गराउुँदाः बण्डा र्ु ट्याईएको सम्पखत्तको २.५ प्रततशत

2३९ -

लाग्ने दस्तुर





२४२, २४९,
चलन चलाउुँदाः सम्पखत्तको तबगो खुलेको भए तबगोको ३ प्रततशत र तबगो
२८१
नखुलेको भए रु. १,०००।
थप दस्तुरः िैसला कार्ाान्वर्नको तसलतसलामा थमाउन पाउने म्र्ाद
ताररख गुज्रक
े ोमा ६ मफहनातभत्र कार्ाान्वर्न गना आए लाग्ने दस्तुरको १०
प्रततशत र १ बषा तभत्र आए २५ प्रततशत थप दस्तुर लाग्ने।



पाुनः चलन चलाउुँदाः कुनै दस्तुर नलाग्ने।



अदालती शुल्क नलागेको मुद्दामा कुनै रकम भराउदाः फवगोको ५ प्रततशत



अदालतबार् भाखा गराई ददएको, कागिपत्र ददलाई ददएको वा असामी बण्डा
गररददएकोमााः कुनै दस्तुर लाग्दैन।
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प्रतततलफप सादाा

 प्रतततलफप तलदा आिैले सारी तलने भए प्रतत पृष्ठ रु ५। र अड्डाबार् सारी

दिा ४६

लाग्ने दस्तुर

ददने भएमा रु १०। दस्तूर लाग्र्।

अदालती

अदालती शुल्क भराईसकेपतर् मात्र िैसला बमोखिम तबगो, दण्ड, िररबाना, दिा ८४

शुल्कलाई

अदालती शुल्क लगार्त अन्र् दस्तुर वा शुल्क भराउनु वा तलनुपर्ा।

प्राथतमकता
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