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देवानी कार्यववधिसम्बन्िी जानकारी पसु्तिका   

 

 

१ अदालिको क्षते्राधिकार भन् नाले केलाई बझुाउँछ ? 

कुनै पधन मदु्दाको सनुवुाई गरी धनर्यर् गनय कानून बमोस्जम अदालिलाई प्रदान गररएको 
अधिकारलाई अधिकारक्षेत्र भधनन् छ। अधिकारक्षेत्र धमचेर गरेको आदेश वा फैसला बदर हनुे 
भएकोले कुनै मदु्दा दार्र गनुयअस्ि वादी वा धनवेदकले सम्बस्न्िि अदालि वा धनकार्लाई 
आफ्नो मदु्दा हेने अधिकारक्षेत्र भए नभएको कुरा र्वकन गरेर मात्र मदु्दा दार्र गनुयपछय। 

 

२ वादी प्रधिवादी बसोवास गरेको स्जल्लाबाहेक अन्र्त्र गरेको लेनदेन कारोवारमा वफराद ददन ु
परेमा कहा ँददनपुछय?  

जनु स्जल्लामा कारोबार गरेको हो, सोही स्जल्लाको स्जल्ला अदालि वा वादी वा प्रधिवादी 
रहेको स्जल्ला अदालिमध्रे् जनुसकैु अदालिमा मदु्दा दार्र गनय सवकन् छ।प्रधिवादीहरू दईु 
जनाभन्दा बढी भए सबैभन्दा बढी प्रधिवादी बसेको स्जल्लाको स्जल्ला अदालिमा र एकभन्दा 
बढी स्जल्लामा समान सङ्ख्र्ाका प्रधिवादी भए कुन ैएक स्जल्ला अदालिमा मदु्दा दार्र गनय 
सवकन् छ।(दे.का.स.

1, दफा १९(२)) 

 

३ कुनै व्र्स्िले एकै ववषर्मा धभन् न धभन् न अदालिमा छुट्टाछुटै्ट वफराद ददएमा कुन वफराद कार्म 
रहन् छ ?  

एकै ववषर्मा फरक फरक अदालिमा धभन् ना धभनै्न वफरादपत्र दिाय गरेको भएमा मदु्दाका दबैु 
पक्षको सहमधि अनसुार कुनै एउटा अदालिको मात्र वफरादपत्र कार्म रहन् छ। कुन 
वफरादपत्र कार्म रहने भन् नेमा पक्षहरूबीच सहमधि हनु नसकेमा पवहले दिाय भएको वफराद 
कार्म राखी इन्साफ गररन्छ।(दे.का.स. ,दफा २६) 

 
1 मलुकुी देवानी कार्यधबधि संवहिा, २०७४ 
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४ धनषिेाज्ञाको धनवेदन कतिो अवतथामा ददन पाइन्छ ? 

कुनै व्र्स्ि वा धनकार्ले कुनै व्र्स्िको कानून प्रदत्त हकमा आिाि परु्ायएमा वा आिाि 
परु्ायउने आशङ्का भएमा त्र्तिो हकको प्रचलनको लाधग धनषेिाज्ञाको आदेश जारी गने अधिकार 
सम्बस्न्िि स्जल्ला  र उच्च अदालिलाई हनु्छ। (न्र्ा.प्र.ऐ.2,दफा ७(३)(आ)) 

 

५ धनषिेाज्ञाको धनवेदनपत्रमा के के कुरा खलुाउन ुपछय ? 

 धनषेिाज्ञाको धनवेदनमा धनम्न कुराहरू खलुाउनपुछयः ( स्ज.अ.धन., ३१) 

(क) अदालिको अधिकार क्षेत्र सम्बन्िी कुरा, 
(ख) के कुन  नागररक अधिकारमा आिाि हनुे सम्भावना छ सो कुरा, 
(ग) धनवेदकले मागेको उपचार,  

(ि) सो उपचार पाउन सक्ने काननुी आिारहरू,  

(ङ) र्ही ववषर्मा अन्र् अदालिमा कुनै कानूनी कारवाही चलाए नचलाएको कुरा । 

६ बन्दीप्रत्र्क्षीकरर्को धनवेदन के कुन अवतथामा कहा ँददन ुपछय? 

कसैले कुनै व्र्स्िलाई गैरकानूनी रूपले थनुामा राखेमा, त्र्तिो व्र्स्िको हक प्रचलनको लाधग  
आफुलाई  पार्क पने स्जल्ला,उच्च र सवोच्च जनुसकैु अदालिमा बन्दी तवर्म  ले धनवेदन ददन 
नसक्ने अवतथा भएमा सो को कारर् खलुाई धनजको नािेदार वा सो सम्बन्िमा जानकार राख्न े
सरोकारवाला व्र्स्िले बन्दीको हकमा  धनवेदन ददन सक्नेछ । 

७ बन्दीप्रत्र्क्षीकरर्को धनवेदन दार्र गनुय परेमा कुन कुन कुरा खलुाउन ुपछय ? 

बन्दीप्रत्र्क्षीकरर्को धनवेदनमा धनम्न कुराहरू खलुाउनपुछयः  

(क) बन्दीलाई कसले वा कवहलेदेस्ख र कुन पररबन्दबाट बन्दी बनाएको हो ? 

(ख) बन्दीलाई अन् न, पानी बन्द गररएको छ, छैन ? 

(ग) बन्दीलाई थनुामा रास्खएको तथान कुन हो ? 

(ि) थनुाको सम्बन्िमा पवहले वा अन्र् कुनै अदालिमा धनवेदन ददएको छ छैन ? भए 
त्र्सको पररर्ाम के भएको छ? (स्ज.अ.धन.3, २४) 

 

 
2 न्र्ार् प्रशासन ऐन, २०७३. 
3 स्जल्ला अदालि धनर्मावली,२०७५. 
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८ अदालिमा दिाय गनुयपने जनुसकैु प्रकारका धनवेदनपत्रमा कुन कुन कुरा खलुाएको हनुपुछय ? 

अदालिमा दिाय गनुय पने जनुसकैु प्रकारका धनवेदनपत्रमा धनम्न कुराहरू खलुाउनपुछयः  

(क) धनवेदकको पूरा नाम, थर र ठेगाना, 
(ख) धनवेदनमा माग गरेको धबषर्, 

(ग)  सम्बद्ध कानूनको नाम र दफा, 
(ि) मदु्दासँग सम्बस्न्िि धनवेदन भए मदु्दा परेको साल, मदु्दाको नम्बर र मदु्दा रहेको       

अदालि। 

(ङ)  पवहले धनवेदन ददएकै ववषर्मा फेरर धनवेदन ददएको भए पवहलो धनवेदनमा भएको 
आदेश बारे उल्लेख गनुयपछय। (स्ज.अ.धन., १०६) 

 

९ मदु्दामा कानून व्र्वसार्ी रा् न नसक्ने पक्षले के गने? 

मदु्दामा कानून व्र्वसार्ी रा् न असमथय पक्षले सम्बस्न्िि अदालिमा गई वैिधनक कानून 
व्र्वसार्ीको सहार्िा धलई आफ्नो मदु्धाको वफराद, प्रधिउत्तर, धनवेदन आदद धलखिहरू ले् न 
लेखाउन र अदालिमा दिाय गराउन सवकन्छ। र्सका साथै सम्बस्न्िि अदालिको बार 
एशोस्शएशनमा समेि धनःशलु्क कानूनी सहार्िाको प्रबन्ि रहेको हुँदा त्र्हाँ सम्पकय  गरी 
कानूनी सहार्िा धलन पधन सवकन्छ। 

 

१० वैिधनक वकीलको लाधग कहा ँसम्पकय  गने ?  

कानून व्र्वसार्ी रा् न नसक्ने व्र्स्िहरूलाई धन:शलु्क रूपमा कानूनी सहार्िा उपलब्ि 
गराउन िीनै िहका अदालिमा वैिधनक कानून व्र्वसार्ीको व्र्वतथा रहेको हुँदा सम्बस्न्िि 
अदालिमा गई से्रतिेदार वा रस्जष्ट्रारसमक्ष वैिधनक वकील रास्खपाऊँ भनी अनरुोि गनुयपछय। 

(स्ज.अ.धन.,१०१) 
 

११ अदालिमा दिाय हनुे सबै धलखिहरू कानून व्र्वसार्ीबाट लेखाउन ुनै पछय? 

अदालिमा दिाय हनुे सबै धलखि वा धनवेदनहरू कानून व्र्वसार्ीबाट लेखाइरहन ुपदैन। केही 
धनवेदनहरूको ढाँचा अदालिको िफय बाट पवहले न ैिर्ार गरी कम््र्टुरमा रास्खएको हनु्छ। 
पक्षले माग गरेमा त्र्तिा धनवेदनहरू अदालिको कमयचारीले नै भरेर धनशलु्क रुपमा पक्षलाई 
उपलब्ि गराउने व्र्वतथा छ। जतिैः फैसला वा अन्र् कागजािको नक् कल पाऊँ भन् ने, 
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वाररस रास्खपाऊँ भन् ने वा वाररस बदली गररपाऊँ भन् ने, िाररख थामी पाऊँ भन् ने, जग्गा 
रोक् का वा फुकुवा गररपाऊँ भन् ने आदद ववधभन् न फुटकर धनवेदनहरू पक्षले माग गरेमा 
अदालिकै िफय बाट उपलब्ि गराइन्छ।  

 

१२ अदालिमा पेश हनुे धलखिमा सवहछाप गदाय के कतिो रीि पगेुको हनुपुछय ?  

(क) अदालिमा पेस हनुे धलखिमाले् न जान् न े व्र्स्िले नउड्ने पक् का मधसको प्रर्ोग गरी 
आफ्नो पूरा नाम, थर, ठेगाना लेखी हतिाक्षर गरेको हनुपुछय र ले् न नजान् नेले प्रष्टसँग 
देस्खनेगरी ल्र्ा्चे सहीछाप गनुय पछय। 

(ख) दबैु हािको बढुी औलंाको ल्र्ा्चे सहीछाप र हतिाक्षर गरेको हनुपुने भनी िोवकएका 
धलखिमा सोही बमोस्जम सहीछाप गरेको हनुपुछय।(दे.का.सं,दफा २९ र ३०) 

 

१३ कतिा व्र्स्िको िफय बाट कागज गदाय संरक्षकको रोहबरमा गराउन ुपछय  

दृवष्टववहीन वा बोल्न नसक्ने, नाबालक वा होस ठेगानमा नरहेका आवादीव्र्स्िकोिफय बाट कुन ै
धलखि गराउँदा त्र्तिा व्र्स्ि र धनजको संरक्षक वा माथवरको समेि सहीछाप गराउन ुपछय। 
साथै ले् न पढ्न नसक्ने व्र्स्िले समेि चाहेमा आफूले रोजेको व्र्स्ि रोहबरमा राखी 
धलखिमा सवहछाप गराउन सवकन् छ।(दे.का.सं.,दफा ३५) 

 

१४ नाबालक, दृवष्टववहीन जतिा अशि व्र्स्िको िफय बाट वफराद ददने हक कसमा रहन् छ ?   

कानून बमोस्जम उमेर नपगेुको नाबाधलग, उमेर पगेुको भएपधन बदृ्धावतथाको कारर्ले अशि 
भएको, दृवष्टववहीन, बोल्न नसक्ने, होस ठेगानमा नरहेको वा वेपत्ता भएको व्र्स्ि वा धनज 
आफैँ ले नसकेको अवतथामा त्र्तिो व्र्स्िको िफय बाट वफरादपत्र, प्रधिउत्तरपत्र, पनुरावेदनपत्र 
वा धनवेदनपत्र ददन ु परेमा संरक्षक वा माथवरले ददनसक्ने कानूनी व्र्वतथा 
रहेकोछ।(दे.का.सं.दफा २६७) 
 

१५ संरक्षक वा माथवरले वफरादपत्र दिाय गने अनमुधि माग गदाय कुन कुन कागजाि पेश 
गनुयपछय?  

नाबाधलग,अशि वा बेपत्ता भएको व्र्स्िको िफय बाट अदालिमा वफरादपत्र, प्रधिउत्तरपत्र, 

पनुरावेदनपत्र वा धनवेदन दिाय गनय अनमुधिको लाधग धनवेदन ददँदा अशि व्र्स्िको हकमा 
त्र्तिो पवुष्ट हनुे स्चवकत्सकको प्रमार्पत्र र नाबालक वा बेपत्ता भएको व्र्स्िको हकमा 
तथानीर् िहको धसफाररश समेि साथै पेश गनुयपछय।(दे.का.स, दफा २६७), (स्ज.अ.धन. १०) 
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१६ वफराद दार्र गनुय अस्ि के के कुरामा ववचार गनुयपछय?  

(क) वफरादपत्र ददने हकदैर्ा,हदम्र्ाद र सोसँग सम्बद्ध कानून, 

(ख) अदालिको अधिकारक्षेत्र, 

(ग) सावयजधनक वहि वा सरोकार धनवहि रहेको वववादमा मदु्दा दिाय गने अनमुधि भएको, 
(ि) संरक्षक, माथवर वा हकवालाको हकमा सो पवुष्ट हनुे प्रमार्, 

(ङ) मदु्दा दिाय गनयका लाधग कानून बमोस्जम अनमुधि धलनपुनेमा अनमुधि धलएको, 
(च) वफराद दावीसँग सम्बद्ध कानून, 

(छ) वफरादपत्रमा उल्लेख गररएका प्रमार्को वववरर्, 

(ज) लाग्ने अदालिी शलु्क र वफराद दतिरु संलग्न गरेको, 
(झ) ऐनबमोस्जमको रीि ढाँचा धमलेको, 
(ञ) आवश् र्क सङ्ख्र्ामा वफरादपत्र र प्रमार्को प्रधिधलपी संलग्न गरेको, 
(ट) वादी वा धनजको कानून व्र्वसार्ी आफैँ ले प्रधिवादीको नामको म्र्ाद िामेल गने भएमा 

सो बेहोरा खलुाएको, 
(ठ) अंश मदु्दामा सम्पस्त्तको फाँटवारी खलुाएको, 
(ड) र्सै ववषर्मा अन्र्त्र वफराद ददए नददएको कुरा ( दे. का.स, दफा ९८),  

(दे.का .धन. धन.९) 

 

१७ अरु ब्र्स्िहरूबीच चलेको मदु्दाको फैसलाबाट आफ्नो हक प्रभाववि हनु ेअबतथा आएमा के 
गने?  

अन्र् व्र्स्िहरूबीच चलेको कुन ै मदु्दाको पररर्ामबाट मदु्दामा संलग्न नभएको अको कुनै 
ब्र्स्िको हकवहि समेि प्रभाववि भएको रहेछ भन ेआफूलाई प्रभाववि गने फैसला, धनर्यर् वा 
धमलापत्र बदर गराई पाउँ भनी उजरुी ददन पाइन् छ। र्सरी उजरुी ददन ुपरेमा त्र्तिो फैसला 
भएको कुरा थाहा पाएको धमधिले पैँिीस ददनधभत्र सो फैसला वा धनर्यर् गने अड्डामा नै 
वफरादपत्र ददनपुछय।(दे.का.सं.दफा ९२) 

 

१८ प्रधिवादीका नामको म्र्ाद वादी आफैँ ले िामेल गनय धमल्छ वा धमल्दैन ?  

प्रधिवादीका नामको म्र्ाद वादी आफैं ले वा धनजको कानून व्र्वसार्ी माफय ि  बझुाउन कानूनिः 
बािा छैन। वादी आफैं ले म्र्ाद बझुाउने हो सो कुरा वफरादपत्रमा उल्लेख गरेको हनुपुछय। 
प्रधिवादीले पधन र्सरी बझुाउन ल्र्ाएको म्र्ाद बसु्झधलन ुपछय।(दे.का.सं.दफा १००) 
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१९ म्र्ाद िामेलीमा असहर्ोग गने व्र्स्िलाई के सजार् हनु् छ ?  

अदालिबाट जारी भएको म्र्ाद िामेल गनय िामेलदारलाई असहर्ोग गने व्र्स्िलाई पाँच 
हजार रुपैर्ाँसम्म जररवाना हनुसक्छ।(दे.का.सं.दफा १०९) 

 

२० िर ठेगाना पत्ता नलागेका व्र्स्िको नामको म्र्ाद कसरी िामेल गनय सवकन् छ?  

अदालिले म्र्ाद सूचना िामेल गनुय पने व्र्स्िको िर ठेगाना पत्ता नलागेमा त्र्तिो व्र्स्िको 
गाउँ, शहर र टोल लेस्खएको भए सोही ठेगानामा र गाउँ, शहर र टोल पधन पत्ता नलागेको भए 
सोही व्र्होरा जनाई अदालिको सूचना पाटीमा टाँस गरी रावष्ट्रर्तिरका दैधनक पधत्रकामा 
सूचना प्रकाशन गरी म्र्ाद िामेल गनय सवकन् छ।(दे.का.सं.दफा १०९) 

 

२१ पधत्रकामा म्र्ाद प्रकास्शि गदाय लाग्ने खचय कसले बेहोनुय पछय ? 

प्रधिवादीका नामको म्र्ाद पधत्रकामा प्रकास्शि गदाय लाग्ने खचय सम्बस्न्िि मदु्धाको वादीले 
बेहोनुय पछय। 

 

२२ बेरीिसँग म्र्ाद िामेल भई एकिफी फैसला भएकोमा के कानूनी उपचार प्राप्त गनय सवकन् छ? 

(दे.का.सं.दफा ११८) 

बेरीिसँग म्र्ाद िामेल गरेको कारर् प्रधिवादीले मदु्दामा प्रधिरक्षा गनय नपाई धनजको ववरुद्धमा 
एकिफी फैसला भएमा त्र्तिो फैसला भएको ६ मवहनाधभत्रमा थाहा पाएको धमधिले पैँिीस 
ददनधभत्र प्रधिउत्तरपत्र सरहको पनुरावेदन त्र्तिो फैसला उपर पनुरावेदन सनु् ने अदालिमा ददन 
सवकन् छ। पनुरावेदन सनु् ने अदालिले सनुवुाई गदाय प्रधिवादीलाई रीिपूवयक म्र्ाद िामेल 
नगरेको भन् ने ठहर भएमा त्र्तिो मदु्दामा िल्लो अदालिबाट भएको एकिफी फैसला बदर 
गरी कानून बमोस्जम मदु्दाको पनुः कारबाही वकनारा गनय िल्लो अदालिलाई आदेश ददन ु
पछय। 

२३ सामान्र् अवतथामा म्र्ाद वा िाररख गसु्िएमा कधि पटक थाम्न सवकन् छ?(दे.का.सं.दफा 
२२३) 

आफ्नो काब ुबावहरको पररस्तथधि उत्पन् न भई िोवकएको म्र्ाद वा िाररख गिुकेोमा म्र्ादको 
हकमा पन्र ददनसम्म एकपटक र िाररखको हकमा बढीमा दईुपटक गरी एक् काईस ददनसम्म 
थमाउन सवकन् छ। कुनै मदु्दा पनुः इन्साफ गनय मािहि अदालिमा पठाएकोमा वा मलुिबीबाट 
जगाई कारबाही गदाय अस्ि थामे थमाएको म्र्ाद वा िाररखको पटक गर्ना हुँदैन। 
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२४ ववशेष अवतथा उत्पन् न भई हदम्र्ाद, म्र्ाद वा िाररख गसु्िएमा कधि अवधि थमाउन पाईन् छ?  

 

क्र सं हदम्र्ाद, म्र्ाद वा िारेख गसु्िनकुो कारर् थाम्न पाउने अवधि 

१ वकररर्ा वा वकररर्ा सरहको शोकवरर् गरी बतन ु
परेको अवतथामा  

व्र्स्िको मतृ्र् ु भएको पन्र ददन पगेुको 
धमधिले बाटोको म्र्ाद बाहेक साि ददन, 

 

२ मवहला सतु्केरी भएको अवतथामा  सतु्केरी भएको धमधिले बाटोको म्र्ाद 
बाहेक साठी ददन, 

 

३ बाटो बन्द भई वा अन्र् कुनै कारर्ले 
सावयजधनक र्ािार्ािको सािन नचलेको 
अवतथामा  

बाटो खलेुको वा सावयजधनक र्ािार्ािको 
सािन चलेको धमधिले बाटोको म्र्ाद 
बाहेक पन्र ददन, 

 

४ भकूम्प वा ज्वालामखुी जतिा ववपद् परेको 
अवतथामा 

त्र्तिो भएको धमधिले बाटोको म्र्ाद 
बाहेक दश ददन, 

५ अपहरर् वा शरीर बन्िक बनाएको अवतथामा  मिु भएको धमधिले बाटोको म्र्ाद बाहेक 
पन्र ददन, 

 

६ अतपिालमा भनाय भई उपचार गनुय परेको 
अवतथामा 

त्र्सरी भनाय भएको धमधिले बाटोकोो 
म्र्ाद बाहेक पन्र ददन, 

 

(दे.का.सं दफा ५८,२२५) 

 

 
२५ गिुकेो म्र्ाद वा िाररख थाम्न े प्रर्ोजनको लाधग बाटाको म्र्ादको गर्ना कसरी गररन् छ? 

(दे.का.सं.दफा २२७) 

र्ािार्ािको धनर्धमि सेवा चलेको ठाउँमा रेल वा बसबाट आउँदा वातिववक लागेको ददनको 
दरले र र्ािार्ािको धनर्धमि सेवा नभएको ठाउँको लाधग पन्र वकलोधमटर बराबर एक 
ददनको दरले बाटाको म्र्ादको वहसाब गनुयपछय। र्सरी बाटाको म्र्ाद वहसाब गदाय पन्र 
वकलोधमटर देस्ख िटी दरुीलाई एक ददनको म्र्ाद कार्म गररन् छ। जम्मा पन्र वकलोधमटर 
भन्दा िटी दरुीको बाटोलाई बाटाको म्र्ाद पाईँदैन। 
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२६ वफरादपत्र दिाय गनय हदम्र्ाद पगु्ने अस्न्िम ददन सावयजधनक ववदा परेमा के हनु् छ?  

हदम्र्ाद पगु्ने अस्न्िम ददन सावयजधनक ववदा परेमा त्र्तिो ववदापधछ लगतै्त अदालि खलेुको 
पवहलो ददन वफरादपत्र दिाय गनय जानपुछय। उि अवधिधभत्र दिाय भएको वफरादपत्र 
हदम्र्ादधभत्र नै दिाय भएको माधनन् छ।(दे.का.सं.दफा ५०) 

 

२७ नाबाधलक वा होस ठेगानमा नरहेको व्र्स्िको हकमा वफराद दार्र गने हदम्र्ाद कवहलेबाट 
प्रारम्भ हनु् छ?  

(क)  वफराद दार्र गनुय पने व्र्स्ि नाबालक भए धनजको हकमा धनज बाधलग भएको 
ददनदेस्ख र हदम्र्ाद शरुु नहुँदै कुनै व्र्स्िको होस ठेगानमा नरहेमा धनजको हकम होस 
ठेगानमा आएको ददनदेस्ख हदम्र्ाद प्रारम्भ हनु् छ। 

(ख)  हदम्र्ाद प्रारम्भ भएपधछ कुनै व्र्स्िको होस ठेगानमा नरहेमा होस ठेगानमा रहेको 
अवतथामा व्र्धिि हदम्र्ादको अवधि कट्टागरी होस ठेगानमा आएपधछ बाँकी हनु आउने 
हदम्र्ादको अवधिधभत्र वफराद ददन ुपछय।र्सरी बाँकी रहन आउने अवधि पन्र ददनभन्दा 
कम हनुे भएमा पन्र ददन हदम्र्ाद बाँकी रहेको माधनन् छ।(दे.का.सं., दफा  ५२) 

 

२८ मदु्दा दार्र गने प्रर्ोजनको लाधग हदम्र्ादको अवधि गर्ना कसरी गररन् छ?(दे.का.सं.,दफा६२) 

कुनै मदु्दा दार्र गने हदम्र्ादको अवधि  र्धि ददन हनु् छ  भधन ददन िोवकएको भए जधि ददन 
िोवकएको छ त्र्धि नै ददन गर्ना गनुय पछय। हदम्र्ादको अवधि मवहनामा िोवकएको भए 
सक्रास्न्िको वहसाबले हनु आउने मवहनाको गर्ना गनुयपछय र हदम्र्ादको अवधि वषयमा 
िोवकएको भए बाह्र मवहनाको अवधिलाई एक वषय मानी जधि वषय िोवकएको हो त्र्धि नै 
वषयको वहसाबले गर्ना गनुयपछय। 

 

२९ प्रधिदावी धलएको प्रधिउत्तरपत्रमा  कुन कुन कुरा खलुाएको हनुपुछय ?  

(क) प्रधिदावी धलएको ववषर्, 

(ख) प्रधिदावी धलएको ववषर्को धबगो खलु्ने भए सो कुरा, 

(ग) प्रधिदावीसँग सम्बस्न्िि कानून, 

(ि) प्रधिदावीलाई पवुष्ट गने प्रमार्।( दे.का.धन., २०) 
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३० अन्र् व्र्स्िहरूबीच चलेको मदु्दाबाट आफ्नो हक प्रभाववि हनुे भए त्र्तिो मदु्दामा आफूलाई 
सामेल गरी पाउँ भनी माग गनय धमल्छ धमल्दैन? 

अदालिमा ववचारािीन मदु्दामा आफ्नो सरोकार रहेको र त्र्तिो मदु्दा फैसला हुँदा आफ्नो हक, 

वहि प्रभाववि हनुे भए सोको आिार र कारर् खलुाई कुनै व्र्स्िले आफूलाई प्रधिवादी कार्म 
गरी पाऊँ भनी धनवेदन ददन सवकन् छ। र्सरी परेको धनवेदन व्र्होरा मनाधसब देस्खएमा 
अदालिले प्रधिवादी कार्म गररददन् छ।  

 

३१ अदालिी शलु्क भनेको के हो? 

देवानी मदु्दामा वफरादपत्र, पनुरावेदनपत्र ददँदा वा अदालिमा कुनै प्रधिदावी धलँदा पक्षले 
अदालिमा बझुाउन ुपने रकमलाई “अदालिी शलु्क” भधनन् छ। देवानी मदु्दामा अदालिी शलु्क 
अधनवार्य हनु् छ। र्ो शलु्क दास्खल नगरी अदालिमा ददएको मदु्दा उपर कुनै कारबाही हनु 
सक्दैन। त्र्तिो मदु्दा खारेज हनु् छ। 

 

३२ ित्काल अदालिी शलु्क वझुाउन नसवकने अबतथामा मदु्दा दिाय हनु सक्छ सक्दैन? 

कुनै पक्षको आधथयक अवतथा अत्र्न्ि कमजोर भई अदालिी शलु्क बझुाउन असमथय रहेको 
भन् ने सम्बस्न्िि तथानीर् िहबाट धसफाररस भई आएमा वा त्र्तिो व्र्स्िको सोही व्र्होराको 
धनवेदन परेमा अदालिले जाँचबझु गरी ववश् वसनीर् देस्खएमा अदालिी शलु्क पधछ धलन ेगरी  
मदु्दा दिाय हनु सक्छ । 

वफरादपत्र दिाय गदाय बझुाउन ुपने अदालिी शलु्कको दर कधि छ? 
क्र.सं. मूल्र् वा धबगोको अङ्क अदालिी शलु्कको दर 

१ पवहलो रू २५,०००। सम्मको     रू ५००।- 

२ रू५०,०००।- सम्म भए दोश्रो रू. २५,०००।- सम्मको   ५ % ले  रू १२५० 

३ रू.१,००,०००।- सम्मभए िेश्रो रू.५०,०००।- सम्मको ३.५%  ले  रू १७५०। 

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

२% ले   रू ८०००। 

 

५ रू. २५,००,०००।- सम्म भए पाँचौ रू.२०,००,०००।- 
सम्मको 

१.५% ले  रू ३०,०००। 

६ रू. २५,००,०००।- भन्दामाधथ जधिसकैु  भएपधन १%   

 

(दे.का.सं., दफा ६९) 
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३३ मदु्दामा पनुरावेदन गरेवापि कधि अदालिी शलु्क बझुाउन ुपछय? 

(क)  जनुसकैु िहमा पनुरावेदन ददनपुेरमा पधन जनु हदसम्म स्चत्त नबझुी पनुरावेदन गने हो 
सोही हदसम्म वफरादपत्र दिाय गदाय लाग्ने अदालिी शलु्कको थप पन्र प्रधिशिको 
दरले अदालिी शलु्क बझुाउन ुपछय। 

(ख)  धबगो नखलेुको अंश मदु्दामा पनुरावेदन ददँदा वफरादपत्र दिाय गदाय लागे सरहको 
अदालिी शलु्क लाग्छ 

(ग)  पनुरावेदन गने पक्षले अको पक्षलाई फैसला बमोस्जम भराई ददन ु पने ठहरेको 
अदालिी शलु्क समेि  पनुरावेदन गदाय दास्खला गनुय पछय। 

(ि)  मदु्दा पनुरावलोकन गरी वा मदु्दा दोहोर् र्ाई हेने गरी आदेश भएमा आफूलाई स्चत्त 
नबझेुको हदसम्मको कुरामा वफरादपत्र दिाय गदाय लाग्ने अदालिी शलु्कको थप दश 
प्रधिशिका दरले अदालिी शलु्क बझुाउन ुपछय। 

 

३४ अदालिमा दिाय गनय ल्र्ाएको धलखि दरपीठ भएमा बदर गराउन सवकन् छ सवकँदैन?  

अदालिमा दिाय गनय ल्र्ाएको धलखि सम्बस्न्िि अधिकृिले दरपीठ गरेमा स्चत्त नबझु्ने पक्षले 
त्र्तिो अदालिको न्र्ार्ािीश समक्ष र न्र्ार्ािीश तवरं्ले दरपीठ गरेको भए पनुरावेदन सनु् ने 
अदालि समक्ष धनवेदन ददई बदर गराउन सवकन् छ।(दे.का.सं.दफा १३०) 

३५ ववचारािीन मदु्दाका पक्षले िाररखमा बतन ुअधनवार्य छ छैन ? 

अदालिबाट िोवकएको िारेख वादीले गजुारेमा मदु्दा धडसधमस हनुे हुँदा िारेख छोड्न हुँदैन। 
िर वादी र प्रधिवादी दबैु पक्षको प्रमार् बझुी सकेपधछ मात्र कुनै पक्षले चाहेमा अदालिको 
अनमुधि धलएर िाररखमा नबतने सधुबिा धलन पाईन् छ। पनुरावेदन िहको मदु्दामा अदालिले 
अन्र्था आदेश ददएमा बाहेक पक्षलाई िाररखमा बतन अधनवार्य हुँदैन। 

 

३६ अदालिले िाररख िोकेको ददन सावयजधनक धबदा परेमा कवहले उपस्तथि हनुपुछय? (दे.का.सं. 
दफा १३९) 

िाररख िोकेको ददन सावयजधनक ववदा परी अदालि नखलेुमा सावयजधनक ववदा समाप्त भई 
अदालि खलेुको पवहलो ददन उपस्तथि हनुपुछय। 

 

३७ मदु्दामा वाररस धनर्िु हनु ेव्र्स्िको र्ोग्र्िा कतिो हनुपुछय? (दे.का.सं.,दफा १४५) 

(क) कानून बमोस्जम करार गनय र्ोग्र् भएको, 
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(ख) फैसला बमोस्जम सरकारी धबगो, अदालिी शलु्क,दतिरु वा कुनै दण्ड वा जररबाना  धिनय 
बाँकी नरहेको, 

(ग) कीिे, जालसाजी वा भ्रष्टाचार वा नैधिक पिन देस्खने कसूरमा सजार् नपाएको । िर 
एकासगोलको व्र्स्िलाई वाररस धनर्सु्ि गनय भने माधथ उस्ल्लस्खि व्र्वतथाले कुनै 
बािा परु् र्ाउदैन। 

 

३८ मदु्दामा धलस्खि प्रमार् पेस गने सम्बन्िमा कतिो कानूनी व्र्वतथा रहेको छ? (दे.का.सं.,दफा 
१६१) 

वादी दावी र प्रधिउत्तर स्जवकरसँग सम्बस्न्िि धलस्खि प्रमार्को सक् कल र त्र्सको प्रधिधलवप 
वफरादपत्र वा प्रधिउत्तरसाथै पेश गनुय पछय।कुनै धलस्खि प्रमार्को सक् कल प्रधि ित्काल 
अदालिमा पेश गनय नसको ने अवतथामा कारर् सवहि त्र्सको प्रधिधलवप पेश गनय सवकन् छ। 
आफुले पेस गनुय पने प्रमार् कुनै व्र्स्ि वा संतथाको स्जम्मामा रहोेको  भए वफरादपत्र वा 
प्रधिउत्तरपत्रमा सोही कुरा उल्लेखन गररददए हनु् छ। 

 

 

३९ अन्िकायधलन आदेशउपर स्चत्त नबझु्ने पक्षले त्र्तिो आदेश कसरी बदर गराउन सवकन् छ ?  

मदु्दाको कारबाहीको धसलधसलामा कुनै एक पक्षको धनवेदनको आिारमा अन्िकायलीन आदेश 
जारी गररएको भए अको पक्षले त्र्तिो आदेश बदर गराउँन सोही अदालिमा धनवेदन 
ददनपुछय। दबैु पक्षको सनुवुाई गरी अन्िकायलीन आदेश जारी भएको अवतथामा स्चत्त नबझु्ने 
पक्षले त्र्तिो आदेश भएको धमधिले पन्र ददनधभत्र उि आदेश बदर वा रद्द गररपाउँ भनी 
त्र्तिा अदालिको पनुरावेदन सनु् ने अदालिमा धनवेदन ददन सवकन् छ।(दे.का.सं.दफा 
१५६/१५७) 

 

४० बकपत्रका लाधग अदालिमा साक्षी उपस्तथि गराउने स्जम्मेवारी कसमा रहन् छ ?  

मदु्दाका पक्षले प्रमार्को रूपमा उल्लेख गरेका साक्षी बकपत्रका लाधग अदालिद्वारा िोवकएको 
िाररखका ददन आफैं  उपस्तथि गराउन ुपछय। र्सरी बकपत्रको लाधग साक्षी उपस्तथि गराउँदा 
साक्षीको पवहचान खलु्ने कागजािसमेि पेश गनुयपछय।(दे.का.सं. दफा १७९) 
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४१ आफूले राखेका साक्षी पररक्षर्का लाधग अदालिमा उपस्तथि हनु नसक्ने अवतथा आएमा के 
गने ?  

मदु्दाको कुनै पक्षका साक्षी शारीररक अतवतथिाका कारर्ले अदालिमा उपस्तथि हनु नसक्न े
भएमा त्र्तिा साक्षीलाई धनज रहे बसेको ठाउँमा नै गई बसु्झपाउँ भनी अदालिमा धनवेदन 
ददनपुछय। र्सरी परेको धनवेदन व्र्होरा मनाधसब देस्खएमा साक्षी रहे बसेको ठाउँमा नै 
न्र्ार्ािीश आफैँ  गई वा कमयचारी खटाई साक्षी बझु्न सवकन् छ। र्सरी  साक्षी बझु्न जाँदा 
लाग्ने खचय धनवेदन ददने व्र्स्िले व्र्होनुय पछय।(दे.का.सं.दफा १८१) 
 

४२ कतिा प्रकारका साक्षीको पररक्षर् श्रव्र्दृश्र् संवाद (धभधडर्ो कन्फरेन्स) को माध्र्मबाट गनय  
सवकन् छ?  

अधि बदृ्ध अवतथा, शारीररक अशििा, अतवतथिा वा नेपाल बावहर रहे बसेको कारर् कुन ै
साक्षी अदालिमा उपस्तथि हनु नसक्ने अवतथा आएमा त्र्तिो साक्षीको श्रव्र्दृश्र् सम्वादको 
माध्र्मबाट परीक्षर् गनय सवकन् छ। अदालिले माधथ उस्ल्लस्खि अवतथाका साक्षीको परीक्षर् 
श्रव्र्दृश्र् संवादको माध्र्मबाट गने आदेश ददएमा सम्बस्न्िि पक्षले अदालिबाट िोवकएको 
ददन र ठाउँमा त्र्तिा साक्षीलाई परीक्षर्का लाधग उपस्तथि गराउन ु  पछय। र्सरी सूचना 
प्रववधिको प्रर्ोग गरी गररएको साक्षी परीक्षर्को काम कानून बमोस्जम भएको 
माधनन् छ।(दे.का.सं.दफा १८२) 

 

४३ कतिा मदु्दामा धमलापत्र वा मेलधमलाप हनु सिैन ?  

कानूनबमोस्जम मेलधमलाप हनुसक्ने मदु्दा मेलधमलापका लाधग पठाउने व्र्वतथा रहेको छ। 
नेपाल सरकार वादी भई चलेको र सावयजधनक, सरकारी वा सामदुावर्क सम्पस्त्त सम्बन्िी मदु्दा 
पक्षहरू बीच धमलापत्र हनु वा मेलधमलापको माध्र्मबाट समािान हनु सिैन। िर 
सावयजधनक, सरकारी वा सामदुावर्क सम्पस्त्त कार्म हनुे गरी धमलापत्र गनय बािा 
पदैन।(दे.का.सं.दफा १९५, स्ज .अ. धन. ५२) 

 

४४ पनुरावेदन ददँदा कुन कुन कुराहरूमा ववचार परु् र्ाउन ुपछय ?  

(क)   फैसला वा अस्न्िम आदेश गने अदालिको नाम, 

(ख)   पनुरावेदक वादी वा प्रधिवादी भएको बेहोरा, 
(ग)   मदु्दाको नाम, 
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(ि)   फैसला वा अस्न्िम आदेश भएको धमधि, प्रमार्ीकरर् धमधि र थाहा पाएको धमधि, 

(ङ)   मदु्दामा दावी गरेको धबगो र कार्म भएको धबगो, 
(च)   फैसला वा अस्न्िम आदेशमा स्चत्त नबझेुको ववषर्, त्र्सको आिार र कारर्, 

(छ)   पनुरावेदन स्जवकर र सोको कानूनी आिार, 

(ज)   अन्र् पक्ष वा प्रत्र्थीको पनुरावेदन परे वा नपरेको जानकारी भए सो बेहोरा, 
(झ)   लाग्ने अदालिी शलु्क र पनुरावेदन दतिरु बझुाएको भए सोको प्रमार्, 

(ञ)   पनुरावेदनको म्र्ाद सम्बन्िी ववषर्, 

(ट)   अधिकारक्षेत्र सम्बन्िी ववषर्। (दे.का.धन. धनर्म ७१) 

 

४५ अदालिको फैसलाउपर कतिो अवतथामा पनुरावेदन लाग्न सक्दैन ?  

(क) कानून बमोस्जम िामेल भएको म्र्ाद धभत्र प्रधिउत्तरपत्र नददई वा प्रधिवाद नगरी 
म्र्ाद गजुारेको भएमा, 

(ख) मदु्दामा मेलधमलाप वा धमलापत्र गरेको भएमा, 
(ग) दावी वफिाय धलएको भएमा, 
(ि) वफराद धडसधमस भएकोमा, 

 

िर बेरीिपूवयक वफराद धडसधमस भएकोमा पनुरावेदन गनय सवकनेछ।(दे.का.सं.दफा २०६) 

 

४६ कुन अवतथामा फैसला कार्ायन्वर्न तथधगि हनु् छ ?  

(क) पनुरावेदन लाग्नेमा पनुरावेदन गनय सक्ने म्र्ाद भिुान नभएसम्म, 

(ख) पनुरावेदन परेको भए पनुरावेदनको रोहबाट मदु्दाको अस्न्िम वकनारा नभएसम्म, 

(ग) मदु्दा दोहोर् र्ाउने आदेश भएकोमा त्र्सको वकनारा नभएसम्म, 

(ि) मदु्दा पनुरावलोकनको आदेश भएकोमा त्र्सको अस्न्िम वकनारा नभएसम्म। 

िर पनुरावलोकन वा मदु्दा दोहोर् र्ाई पाउँ भन् ने धनवेदन परेको कारर्ले मात्र त्र्तिो 
मदु्दामा भएको फैसला कार्ायन्वर्न तथधगि गरररहन ुपदैन।(दे.का.सं. दफा २३१) 

४७ मदु्दा फैसला भएपश् चाि  िरेखमा बतन ुपछय पदैन ?  

शरुु अदालि वा पनुरावेदन सनु् ने अदालिबाट मदु्दा फैसला भएपधछ पधन मदु्दाका पक्षहरू 
फैसला कार्ायन्वर्न गने प्रर्ोजनको धनधमत्त शरुु अदालिमा िाररखमा बधसरहन ु
पछय।(दे.का.सं.दफा २३५) 
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४८ एकपटक चलन चलाई ददएको सम्पस्त्त चलन नछाडी स्खचोला गरेमा पनुः वफराद ददनपुछय 
पदैन ?  

फैसला अनसुार अदालिबाट एकपटक चलन चलाई ददई सकेपधछ कसैले त्र्तिो सम्पस्त्त 
चलन नछाडी स्खचोला गरेमा अदालिले स्खचोला गरेको पटकै वपच्छे पच्चीस हजार 
रुपैर्ाँसम्म जररबाना वा िीन मवहनासम्म कैद गरी पवहले चलन चलाई ददएको सम्पस्त्त फैसला 
बमोस्जम पनुः चलन चलाई ददनपुछय। एक पटक फैसला भइसकेपधछ त्र्ही प्रर्ोजनको लाधग 
छुटै्ट वफराद ददन ुपदैन । पनुः चलन चलाई ददए बापि अदलािमा कुनै थप दतिरु समेि 
बझुाउन ुपदैन।(दे.का.सं.दफा २३८ (१६)) 

 

४९ वादीले अंश पाउने ठहरी भएको फैसला कार्ायन्वर्न नहुँदै अंस्शर्ार थप िट भएमा पनुः 
वफराद ददन ुपछय? 

अदालिमा मदु्दा ववचारािीन रहेको वा त्र्तिो मदु्दामा फैसला भई कार्ायन्वर्न नहुँदैको 
अवतथामा अंश बण्डा गनुयपने सम्पस्त्त कसैले हतिान्िरर् गरेमा वा नर्ाँ अंस्शर्ार थवपन 
आएमा वा अंस्शर्ार िटेमा त्र्सको प्रर्ोजनको लाधग पनुः वफरादपत्र ददन ु पदैन। त्र्तिो 
अवतथामा तपष्ट बेहोरा खुलाई अदालिमा धनवेदन ददएमा अदालिले सत्र्िा जाँचबझु गरी अंश 
बण्डा छुट्ट्याई ददनपुछय। 

 


