धयौट तथा जभानत ननदे शिका, २०७५
ु की
ु
भर
पौजदायी (कामयविनध) सॊवहता ऐन, २०७४ को दपा १९७ रे ददएको अनधकाय प्रमोग गयी
सिोच्च अदारतरे देहामफभोशजभको ननदेशिका फनाई रागू गयेको छ ।
१.
२.

सॊ श ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ननदेशिकाको नाभ धयौट तथा जभानत ननदेशिका, २०७५ यहेको छ।
(२) मो ननदेशिका सॊित् २०७५ बदौ १ गतेदेशि प्रायम्ब हुनेछ।
ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस ननदेशिकाभा,
(क)
(ि)
(ग)

ु की
ु पौजदायी (कामयविनध) सॊवहता ऐन, २०७४ सम्झन ु ऩछय ।
“ऐन” बन्नारे भर
“अदारत” बन्नारे सम्फशधधत अदारत सम्झन ु ऩछय ।

“धयौट िा जभानत नरने अनधकयी” बन्नारे शजल्रा अदारतको हकभा स्रेस्तेदाय य
अधम अदारतको हकभा यशजस्राय सम्झन ु ऩछय य सो िब्दरे पैसरा कामायधिमन
सम्फधधी काभ कायिाहीको हकभा पैसरा कामायधिमन अनधकायी िा तहनसरदायराई
सभेत जनाउॉछ ।

ु की
ु पौजदायी कामयविनध ननमभािरी, २०७५ सम्झन ु ऩछय ।
“ननमभािरी” बन्नारे भर
धयौट िा जभानत भाग गनय सकने ् (१) दि िषयबधदा फढी कैद सजाम हुन सकने कसूयभा फाहेक
(घ)

३.

ु फारफानरका िा िायीरयक िा भाननसक योग
नेऩार सयकाय िादी बई चरेको अधम कसूयका अनबमक्त
रागी अिक्त बएको िा सात भवहनाबधदा फढी अिनधको गबयिती भवहरा िा ऩचहत्तय िषय नाघेको िृद्ध
ु
ु े कसम्फधधी आदेि गदाय ऐनको दपा ६७ को उऩदपा
बएभा त्मस्तो अनबमक्तराई
अदारतरे थनछ
(३) फभोशजभ ननजसॉग धयौट िा जभानत भाग गनय सकनेछ।

े क नेऩार सयकाय
ु
ु
(२) ऐनको दपा ६७ फभोशजभ ऩऩयु ऺको रानग थनाभा
याख्न ु ऩन े भद्दाफाह

ु
ु उऩयको अनबमोग प्रभाशणत हुने भनानसफ आधाय बएभा
िादी बई चरेको अधम कुनै भद्दाको
अनबमक्त

ु े क सम्फधधी आदेि गदाय ननजसॉग धयौट, जभानत िा फैङ्क
अदारतरे ऐनको दपा ६८ फभोशजभ थनछ
जभानत भाग गनय सकनेछ ।
ु े कको आदेि गदाय ऐनको दपा ७२ फभोशजभ देहामका कुया विचाय गयी
(३) अदारतरे थनछ

ु ॉग भनानसफ रुऩभा धयौट, जभानत िा फैङ्क जभानतको यकभ ननधाययण गनय ु ऩनछ
े ्अनबमक्तस
(क)
(ि)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)

कसूयको प्रकृनत य गम्बीयता,

ु िा कसूयदायको आनथयक अिस्था तथा ऩारयिारयक शस्थनत,
अनबमक्त
ु िा कसूयदायको उभेय य िायीरयक शस्थनत,
अनबमक्त

ननजरे ऩवहरे कुनै कसूयभा कसूयदाय ठहयी सजाम ऩाएको िा नऩाएको,
ननजरे एकै िायदातभा विनबन्न कसूय गये िा नगयेको,
ननजराई बएको िा हुन सकने सजाम य ननजरे व्महोनय ु ऩन े ऺनतऩूनतय,
कसूयफाट सृशजत ऩरयणाभ,
1

(ज)
(झ)

कसूयभा सानफत बए िा नबएको,

ु े फारफानरका बएकी भवहरा
असहाम िा अिक्त व्मशक्त िा गबयिती िा दध
ु यहेको।
अनबमक्त

ु
(४) कुनै अनबमक्तफाट
भाग गयेको धयौट, जभानत िा फैङ्क जभानतको यकभ ऩनछ अऩमायप्त

बएको देशिन आएभा अदारतरे ननजसॉग थऩ धयौट, जभानत िा फैङ्क जभानत भाग्न सकनेछ ।
ु े कको आदेि गदाय अदारतरे भाग गयेको धयौट, जभानत िा फैङ्क जभानत ददने
(५) थनछ
ु
ु
े ।
अनबमक्तराई
अदारतरे तायेिभा यािी भद्दाको
ऩूऩयऺ गनय ु ऩनछ
ु े कको आदेि गदाय अदारतरे भाग गयेको िा थऩ भाग गयेको धयौट, जभानत िा
(६) थनछ
४.

ु
ु
ु
े ।
फैङ्क जभानत नददने अनबमक्तराई
अदारतरे थनाभा
यािी भद्दाको
ऩूऩयऺ गनय ु ऩनछ

ु
ु े कको
धयौट िा जभानत ददन सकने् (१) नेऩार सयकाय िादी बई चरेको कुनै भद्दाभा
अदारतरे थनछ
आदेि गदाय प्रनतिादीसॉग धयौट िा जभानत भाग गयेभा प्रनतिादी िा ननजकोतपयफाट अधम व्मशक्तरे
नगदै धयौट जम्भा गनय िा जभानत िा फैङ्क जभानत ददन सकनेछ।

े दन गदाय थनाभा
ु
ु
(२) देहामका अिस्थाको कसूयदायराई अदारतरे ऩनयाि
नफसी धयौट िा
े दन गन े अनभनत
ु
ु
जभानत नरई ऩनयाि
ददन सकनेछ्(क)

ऩचहत्तय िषय भानथको व्मशक्त िा ननको नहुने िा अत्मधत कडा योग रागी

ु
थनाभा
फस्न नसकने बनी नेऩार सयकायरे गठन गयेको भेनडकर फोडयफाट
नसपारयस बएको कसूयदाय,
(ि)

ु
ु
अदारतफाट ऩऩयु ऺको रानग थनाभा
याख्न नऩन े आदेि बई थनाभा
नफसेको
अिस्थाभा दि िषयसम्भ कैद सजाम बएको कसूयदाय ।

े दन गदाय कैदभा फस्न ु ऩन े अिस्था
ु
(३) ऐनको दपा १३७ को उऩदपा -१_ फभोशजभ ऩनयाि

फाहे कको कसूयदायरे सोही दपाको उऩदपा -४_ फभोशजभ आपूराई बएको सजामफाऩत धयौट िा
े दन गनय सकनेछ।
ु
जभानत ददई ऩनयाि
े दन ददने अनभनतको
ु
ु
ु
(४) ऐनको दपा १३७ को उऩदपा -२_ फभोशजभ थनाभा
नफसी ऩनयाि

े दन सन्ने
ु
ु
ु अदारतरे
रानग कायण िराई
ननिेदन गयेभा य त्मस्तो कायण भनानसफ देशिएभा ऩनयाि
े दन गन े अनभनत
ु ॉग धयौट िा जभानत नरई ऩनयाि
ु
ु
त्मस्तो अनबमक्तस
ददन सकनेछ।

(५) जरयिाना िा ऺनतऩूनतय बयाउने ठहयी पैसरा बएको कुनै कसूयदायरे जरयफाना िा

ु
ु
ऺनतऩूनतय तत्कार फझाउन
नसकने बई एक िषयनबर फढीभा तीन वकस्ताभा फझाउन
ऩाउने गयी
अदारतफाट आदेि बएभा सोफाऩत कसूयदायरे कुनै सम्ऩशत्त जभानत िा फैङ्क जभानत ददन
५.

सकनेछ।
े दन स न्न
ु
ु े अदारतभा ननिे दन ददन सकने ् (१) अदारतरे थनछ
ु े क सम्फधधी आदेि गदाय भाग
ऩ नयाि

गयेको धयौट, जभानत िा फैङ्क जभानतको यकभ घटी िा फढी बई भनानसफ नबएको कायण देिाई

े दन सन्ने
ु
ु
ु अदारतभा ननिेदन ददन सकनेछ।
भद्दाको
कुनै ऩऺरे सम्फशधधत ऩनयाि
ु
(२) धयौट, जभानत िा फैङ्क जभानतको यकभ भनानसफ नबएको कायण देिाई भद्दाको
ऩऺरे
े दन सन्ने
ु
ु अदारतरे त्मस्तो विषमभा सनु िाई
ु
ननिेदन ददएभा सम्फशधधत ऩनयाि
गयी त्मस्तो धयौट,
जभानत िा फैङ्क जभानत यकभ सदय, फदय, थऩघट िा ऩरयितयन गन े आदेि ददन सकनेछ।

2

६.

धयौट िा जभानत ददन ननिेदन ददन ु ऩन्े नगद िा सोफाऩत जभानत भाग गन े गयी अदारतफाट आदेि

७.

ु ाउन ु ऩन े कु याहर् अदारतभा नगदै धयौट याख्न चाहने व्मशक्तरे
धयौट याख्न ददने ननिे दनभा ि र

बएकोभा नगद धयौट िा फैङ्क जभानत िा जेथा जभानतभध्मे कुन प्रकृनतको जभानत ददन चाहेको हो
ु
ु छ
े ।
स्ऩष्ट रुऩभा िराई
अदारतसभऺ ननिेदन ददनऩन
ु
ु ू ची-१ फभोशजभको ढाॉचाभा ननिेदन ददन ु ऩनछ
े ्देहामका कुयाहर िराई
अनस
े दक िा ननिेदक के हो सो कुया,
ु
ु
(क)
भद्दाभा
आपू प्रनतिादी िा ऩनयाि
(ि)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)

८.
९.

विऩऺको नाभ, थय य ितन,
ु
भद्दाको
नाभ,

अदारतको नाभ,

धयौट भाग गन े आदेि िा पैसरा नभनत,
धयौट भाग गरयएको यकभ,
अधम आिश्मक कुयाहर।

धयौट याख्न आदे ि ददने : अदारतभा धयौट याख्न ऩऺरे ददएको ननिेदन यीतऩूियक देशिए धयौट िा
ु ू ची-२ फभोशजभको ढाॉचाभा धयौट याख् न आदेि ददन ु ऩनछ
े ।
जभानत नरने अनधकायीरे अनस
धयौट दाशिर गन्े (१) धयौट िा जभानत नरने अनधकायीफाट धयौट याख् न आदेि बएभा सम्फशधधत

व्मशक्तरे ननिेदनसाथ धयौट याख्न नगद ल्माएभा सम्फशधधत िािा िा पाॉटरे आनथयक प्रिासन िािाभा
े ।
ऩर रेिी सो नगद ऩठाउन ु ऩनछ
ु नरई सोको यनसद नभनसर साभेर याख्नका रानग
(२) आनथयक प्रिासन िािारे सो नगद फझी

१०.

े ।
सम्फशधधत िािा िा पाॉटभा ऩठाई ददन ु ऩनछ

ु
ु े कको आदेिफभोशजभ धयौट नरॉदा ऐनको दपा
धयौट ददनेसॉग कागज गयाउन ु ऩन े: (१) भद्दाभा
थनछ

ु ू ची-२९ फभोशजभको
७४ को उऩदपा -१_ फभोशजभ धयौट दाशिरा गन े व्मशक्तफाट ऐनको अनस
े ।
ढाॉचाभा कागज गयाउन ु ऩनछ

े दन गन े प्रमोजनका रानग ऐनको दपा १३७ उऩदपा -२_ िा उऩदपा -४_
ु
(२) ऩनयाि

फभोशजभ धयौट नरॉदा पैसरा फभोशजभ राग्ने दण्ड जरयिाना िा नफगो िा ऺनतऩूनतय िा अधम यकभ
ु ू ची-२९ फभोशजभको
सोही धयौटफाट असूर उऩय गयेभा भेयो भञ्जुयी छ बन्ने फेहोयाको ऐनको अनस
े ।
ढाॉचाभा कागज गयाउन ु ऩनछ

११.

(३) धयौट ददने व्मशक्तसॉग कागज गयाउॉदा धयौट ददने व्मशक्तरे आनथयक प्रिासन िािाभा
े ।
धयौट यकभ जम्भा गयेको यनसद प्राप्त बएऩनछ गयाउन ु ऩनछ

ु ाउन ु ऩन े कु याहर् अदारतभा फैङ्क जभानत ददन चाहने व्मशक्तरे
फैङ्क जभानत ददने ननिेदनभा ि र
ु
ु ू ची-३ को ढाॉचाभा ननिेदन ददन ु ऩनछ
े ्देहामका कुयाहर िराई
अनस
(क)
(ि)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)

े दक िा ननिेदक के हो सो कुया,
ु
ु
भद्दाभा
आपू प्रनतिादी िा ऩनयाि
विऩऺको नाभ, थय य ितन,
ु
भद्दाको
नाभ,

अदारतको नाभ,

धयौट िा जभानत भाग गन े आदेि िा पैसरा नभनत,
धयौट िा जभानत भानगएको यकभ,
अधम आिश्मक कुयाहर।
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१२.

फैङ्क जभानत स्िीकाय गनय सकने् (१) धयौट िा जभानत भाग बएको व्मशक्तरे देहामफभोशजभको फैङ्क
े Mजभानत नरई आएभा धयौट िा जभानत नरने अनधकायीरे त्मस्तो फैङ्क जभानत स्िीकाय गनछ
-क_
नेऩार याष्ट्र फैङ्कफाट “क” िा “ि” िगयको वित्तीम कायोिाय गनय इजाजत
प्राप्त फैङ्कफाट जायी बएको,

-ि_
-ग_

स्थामी प्रकृनतको िा अदारतरे तोकेको अिनधसम्भ निीकयण हुन सकने, य
ु
विना सतय बक्तानी
हुन सकने।

ु क
ु ै कुया रेशिएको बए ताऩनन भर
ु की
ु देिानी कामयविनध (सॊवहता)
-२_ उऩदपा -१_ भा जनस

ऐन, २०७४ को दपा २४२ को उऩदपा (१५) भा उशल्रशित व्मिस्थाको हकभा सोहीफभोशजभ
हुनेछ ।

-३_ फैङ्क जभानत ददने व्मशक्तरे फैङ्क जभानतको प्रमोजनाथय सम्फशधधत फैङ्कसॉग गयेको
े ।
सम्झौताको प्रनतनरवऩ सभेत ननिेदन साथ ऩेि गनय ु ऩनछ
ु
(४) फैङ्क जभानतको प्रमोजन सभाप्त बएऩनछ फैङ्क जभानतको यकभ अदारतराई बक्तानी
गनय

िा पुकुिा गनय अदारतरे सम्फशधधत फैङ्कराई आदेि ददनेछ।
(५) धयौट िा जभानत नरने अनधकायीरे फैङ्क जभानत स्िीकाय गयेभा अदारतको नरशित

ु
आदेि विना उक्त फैङ्क जभानत कसैराई ऩनन बक्तानी
नददन ु िा पुकुिा नगनय ु बनी सम्फशधधत फैङ्कराई
े ।
रेशि ऩठाउन ु ऩनछ

(६) धयौट िा जभानत नरने अनधकयीरे फैङ्क जभानत स्िीकाय गनय ु ऩूिय उक्त फैङ्क जभानतका

ु गनय ु ऩनछ
े Mसम्फधधभा देहामका कुयाहर बए नबएको सम्फधधभा जाॉचफझ
-क_
-ि_
-ग_

उक्त फैङ्क जभानत प्रचनरत कानूनफभोशजभ जायी बएको हो िा होइन ?

नेऩार याष्ट्र फैङ्कफाट “क” िा “ि” िगयको वित्तीम कायोिाय गनय इजाजत
प्राप्त फैङ्कफाट जायी बएको हो िा होइन ?
स्थामी प्रकृनतको नबएभा अदारतरे तोकेको अिनधसम्भ निीकयण हुनसकने
हो िा होइन ?

ु
विनासतय बक्तानी
हुनसकने हो िा होइन ?
फैङ्क जभानत स्िीकाय गदाय कागज गयाउने ् (१) अदारतफाट फैङ्क जभानत स्िीकाय गनय सवकने
-घ_

१३.

ु
ु ू ची-३० फभोशजभको ढाॉचाभा य
अिस्था बएभा भद्दाको
ऩऺ स्िमभसॉग फैङ्क जभानत नरॉदा ऐनको अनस

ु
ु ू ची-३१
भद्दाको
ऩऺको हकभा अधम व्मशक्तरे फैङ्क जभानत ददएकोभा ननजसॉग ऐनको अनस
े ।
फभोशजभको ढाॉचाभा कागज गयाउन ु ऩनछ

-२_ फैङ्क जभानत ददने व्मशक्तरे ननजसॉग गरयएको कागजफभोशजभको सतय ऩारना नगयेभा
धयौट िा जभानत नरने अनधकायीरे सो फैङ्क जभानतफभोशजभको यकभ अदारतको धयौटी िाताभा
१४.

ु
े ।
जम्भा हुने गयी बक्तानी
ददन सम्फशधधत फैङ्कभा रेिी ऩठाउन ु ऩनछ

फैङ्क जभानत निीकयण गयाउने् -१_ स्थामी प्रकृनतको फैङ्क जभानत ददएको अिस्थाभा फाहेक अदारतरे
ु
स्िीकाय गयेको फैङ्क जभानतको अिनध सभाप्त हुनबधदा
कम्तीभा एक भवहना अगािै उक्त फैङ्क जभानत
निीकयण गयी ल्माउन िा अको फैंक जभानत ल्माउन ऩधर ददनको सभम ददई फैङ्क जभानत ददने
े ।
व्मशक्तराई जानकायी ददन ु ऩनछ
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-२_ फैङ्क जभानत निीकयण गयाउनराई ददइएको सभमनबर त्मस्तो व्मशक्तरे फैङ्क जभानत

निीकयण नगयाएभा िा अको फैंक जभानत नल्माएभा अदारतरे फैङ्क जभानतको यकभ अदारतको
ु
े ।
धयौटी िाताभा जम्भा हुने गयी बक्तानी
ददन सम्फशधधत फैङ्कराई रेिी ऩठाउन ु ऩनछ
ु ू ची-३_ अदारतरे फैङ्क जभानतको म्माद सभाप्त हुने नभनतसवहतको अद्यािनधक अनबरेि अनस

े ।
४ फभोशजभको ढाॉचाभा याख् न ु ऩनछ

-४_ फैङ्क जभानतको अिनध सभाप्त हुने अिनधसवहतको विियण सम्फशधधत नभनसरको

े ।
अग्रबागभा सभेत उल्रेि गनय ु ऩनछ

ु पैसरा
-५_ स्थामी प्रकृनतको फैङ्क जभानत ददएको अिस्थाभा फाहेक फैङ्क जभानत ददएको भद्दा

बएभा फैङ्क जभानत ददएको यकभ धयौट िा जभानत नरने अनधकायीरे अविरम्फ अदारतको धयौटी

े ।
िाताभा जम्भा गयाउन ु ऩनछ
तय फैङ्क जभानत ददने व्मशक्तरे सट्टाभा स्थामी प्रकृनतको फैङ्क जभानत ददएभा िा अशधतभ
पैसराफाट सम्फशधधत व्मशक्तरे फैङ्क जभानत वपताय ऩाउने बएभा फैङ्क जभानतफाऩतको यकभ
१५.

अदारतको धयौटी िाताभा जम्भा गनय ु ऩन े छैन।
ु ाउन ु ऩन े कु याहर् अदारतभा जेथा जभानत ददन चाहने
जे था जभानतका रानग ननिेदन ददॉ दा ि र

ु
ु ू ची-५ फभोशजभको ढाॉचाभा ननिेदन ददन ु ऩनछ
े ्व्मशक्तरे ननिेदन ददॉदा देहामका कुयाहर िराई
अनस
-क_
-ि_
-ग_
-घ_
-ङ_
-च_
-छ_
-ज_
-झ_
-ञ_

े दक िा ननिेदक के हो सो कुया,
ु
ु
भद्दाभा
आपू प्रनतिादी िा ऩनयाि
विऩऺको नाभ, थय य ितन,
ु
भद्दाको
नाभ,

अदारतको नाभ,

जभानत भाग गन े आदेि िा पैसरा नभनत,
जभानत भानगएको यकभ,

जभानत ददन रानगएको जेथाको विियण,–

घय, जग्गा यहे को शजल्रा, नगयऩानरका/गाउॉऩानरका, िडा नॊ., वकत्ता नॊ. य ऺेरपर,
घय, जग्गा यहे को ठाउॉ य चाय वकल्रा,

घय बए सोको फनोट -कच्ची िा ऩक्की_, कोठा किर, तरा य िगयवपट य घय फनेको
सार,

-ट_
-ठ_
-ड_
-ढ_
-ण_
-त_
-थ_

ु
िरयद नफक्री हुनसकने धमूनतभ भल्म,

जग्गाका हकभा भारऩोत कामायरमरे यशजष्ट्रेिनका रानग तोकेको भूल्म य घयका
हकभा कय कामायरम िा नगयऩानरका/ गाउॉऩानरकारे तोकेको भूल्म
जग्गाभा के कस्तो सडक फाटो यहेको छ िा छैन सो कुया,
अधमरफाट योक्का बए नबएको फेहोया,

दतायिाराको नाभ,
अधम व्मशक्तरे जेथा जभानी ददन रागेको बए सो फेहोया,

जभानत भाग बएको यकभ फाऩतभा एकबधदा फढी भाननसरे जेथा जभानत ददने बए
प्रत्मेकको दावमत्ि िा वहस्सा, य

-द_

अधम आिश्मक कुयाहर।
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१६.

जे था जभानतको ननिेदन साथ ऩे ि गनयऩु न े कागजातहर् जेथा जभानतको रानग ननिेदन ददॉदा ननिेदकरे
े ्देहामका कागजात ननिेदनसाथ ऩेि गनय ु ऩनछ
-क_
-ि_

घय जग्गाको जग्गाधनी प्रभाणऩूजाय,

जग्गाको हकभा बए ऩनछल्रो िषयको भारऩोत तथा घयको हकभा बए कय नतयेको

यसीद,
-ग_
-घ_

घय जग्गाको नकसाको प्रनतनरवऩ,

आफ्नो हकभा अरु कसैरे जभानत ददने बए जभानत ददन अदारतद्वाया तोवकएका

सतयभा ननजको भञ्जूयी बएको भञ्जुयीनाभा,
-ङ_

घय बए नकसाऩास प्रभाणऩर, गाउॉऩानरकानबर यहे को घयको हकभा नकसाऩास बए
सो य सो नबए स्िीकृनत िा नसपारयिऩर,

-च_

नकसा ऩास गनय ु नऩन े ठाउॉको बए चाय वकल्रा, भूल्म, घयको प्रकृनत सभेत
ु
िराइएको
नसपारयस, य

-छ_
१७.

ननिेदक तथा भञ्जुयीकतायहर बए ननजहरको सभेत नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩरको
प्रनतनरवऩ।

ु े ् -१_ कुनै व्मशक्तरे कुनै जेथा जभानतको रानग ननिेदन ददएभा
जे थाको सम्फधधभा स्रे स्ता य भू ल्म फ झन

धयौट िा जभानत नरने अनधकायीरे सो जेथा कुनै कायण िा प्रमोजनरे योक्का बए नबएको य उक्त
ु
जग्गाको भूल्म के कनत ऩन े हो बन्ने सम्फधधभा सम्फशधधत भारऩोत कामायरमफाट िराउन
रगाउन ु
े ।
ऩनछ

-२_ जभानतका रानग ददइएको जेथा घय बए धयौट िा जभानत नरने अनधकायीरे

ु य
नगयऩानरकानबरका घयको हकभा कय प्रमोजनको रानग नगयऩानरकाफाट बएको भूल्माङ्कन फझी
१८.

े ।
गाउॉऩानरकानबरको घय बए सम्फशधधत गाउॉऩानरकाफाट भूल्माङ्कन गयाई भूल्म कामभ गनय ु ऩनछ
ु गनय कभयचायी िटाउने ् -१_ जेथा जभानतको रानग ननिेदन ऩेि बएकोभा त्मस्तो जेथाको
जाॉचफझ
ु े य भूल्म फझन
ु े कामय सम्ऩन्न गयी जेथाको जाॉचफझ
ु गनय ु ऩन े देिेभा धयौट िा जभानत नरने
स्रेस्ता फझन

ु गनय आफ्ना कभयचायी िटाउनेछ।
अनधकायीरे जेथाको जाॉचफझ
-२_ सिोच्च अदारत िा उच्च अदारतरे जेथा जभानत नरॉदा जेथा अिशस्थत यहेको
ु य भूल्माङ्कन गयाउन सकनेछ।
सम्फशधधत शजल्रा अदारत भापयत जेथाको जाॉचफझ

१९.

ु य भूल्माङ्कन गनय रेिी आएभा
-३_ सिोच्च अदारत िा उच्च अदारतफाट जेथाको जाॉचफझ
ु गनय आफ्ना कभयचायी िटाउन ु ऩनछ
े ।
सम्फशधधत शजल्रा अदारतरे जेथाको जाॉचफझ
ु गन े प्रवक्रमा् -१_ जभानत नरन प्रस्तावित जेथाको जाॉचफझ
ु गनय िवटएका अदारतका
जे थाको जाॉचफझ
ु गनय ु ऩनछ
े ।
कभयचायी जेथा यहे को ठाउॉभ ै गई स्थरगत जाॉचफझ

ु
-२_ जेथाको जाॉचफझको
रानग िवटएका कभयचायीरे नकसाफभोशजभको घय जग्गा मवकन गनय ु

ु
ऩदाय आिश्मकताअनसाय
अनभनको सहमोग नरन सकनेछन।
ु
ु गदाय देहामका
-३_ जेथाको जाॉचफझका
रानग िवटएका कभयचायीरे जेथाको जाॉचफझ

ेत
ु गयी साॉधसॉनधमाय य स्थानीम बद्र बरादभीराई यािी भच
ु ल्कासभ
ु
कुयाहरुको सम्फधधभा जाॉचफझ
े ्गयाउन ु ऩनछ

-क_
-ि_

स्रेस्ता य नकसाफभोशजभ जेथा बए िा नबएको

जेथाभा िेती राग्ने बए उब्जाउऩन य नसॉचाईको प्रफधध के कस्तो यहेको,
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-ग_
-घ_
-ङ_
-च_

व्माऩारयक प्रमोजनका रानग बए घडेयी हुने िा नहुने य सडकको ऩहुॉच बए
िा नबएको,
जेथा कच्ची ऩक्की के कस्तो हो,

ु
विजरीको
हाइटेधसन राइन तथा याजभागय सीभा िा ननभायण ाधीन ऩरयमोजना
आददभा ऩये िा नऩयेको,
कुनै कायणरे जेथाको भूल्म घट्ने सम्बािना बए िा नबएको ।

ु गयेऩनछ िवटएका कभयचायीरे ननिेदकरे प्रस्ताि गयेको भूल्म उशचत िा
-४_ जेथाको जाॉचफझ
ु
ु हुने िा नहुने के हो बन्नेसभेतका विषमभा आफ्नो
अनशचत
के कस्तो छ य जभानत नरन उऩमक्त
े ।
वकटानी यामसभेतको प्रनतिेदन अदारतभा ऩेि गनय ु ऩनछ

२०.

-५_ याम सवहतको प्रनतिेदन प्राप्त बएऩनछ धयौट िा जभानत नरने अनधकायीरे आिश्मक
ु गयी ननणय म गनय सकनेछ।
सम्झेभा आपैँरे जाॉचफझ
ु गनय िवटएका कभयचायी ददएको प्रनतिेदन य भच
ु ल्का
ु
जे थाको भू ल्म कामभ गन े -१_ जेथाको जाॉचफझ

ु गयी धयौट िा जभानत नरने
प्राप्त बएऩनछ जेथाका सम्फधधभा देहामका कुयाहर उऩय जाॉचफझ
े ्अनधकायीरे जेथाको भूल्म कामभ गनय ु ऩनछ
-क_
-ि_
-ग_
-घ_

ननिेदनभा उल्रेि गरयए फभोशजभको भूल्म ऩन े हो िा होइन <

जभानत ददन रानगएको सम्ऩशत्तको भूल्म घट्ने सम्बािना छ िा छैन <
अधमरफाट िा अधम विषमभा योक्का छ छैन <

सम्ऩशत्त कसको नाभभा दताय छ य सो सम्ऩशत्तका हकदायहर सफैको भञ्जूयी
छ िा छैन <

-ङ_
-च_
-छ_

उक्त जेथा कच्ची ऩक्की के हो <

िोरो ऩवहयो राग्ने, बानसने सम्बािना छ छैन <
ु
विजरीको
हाइटेधसन राइन तथा याजभागय सीभा, ननभायण ाधीन ऩरयमोजना

सभेतका अधम बौनतक सॊयचनाका कायणरे जेथाको भूल्म घट्ने सम्बािना छ
िा छैन <
-ज_

जभानत ददन प्रस्तावित जग्गाको भूल्म भारऩोत कामायरम तथा घयको भूल्म
कय कामायरम िा नगयऩानरका िा गाउॉऩानरकाको नसपारयिभा तोवकए बधदा
कभ हुने हो, होइन <

-झ_

घयको हकभा कनत िषय ऩवहरेदेशि ननमनभत रऩरे कय दाशिर गरयएको छ<

ु गयेऩश्चात् जेथाको प्रनतिेदनसभेतका
-२_ धयौट िा जभानत नरने अनधकायीरे जाॉचफझ
ु
े ।
आधायभा प्रस्तावित जेथाको भल्म
कामभ गनय ु ऩनछ

-३_ जेथाको भूल्म कामभ गदाय जभानतका रानग ददइएको जेथा जग्गा बए यशजष्ट्रेिन ऩारयत

२१.

गन े प्रमोजनको रानग तोवकएको भूल्मबधदा फढी यकभका रानग स्िीकाय गरयने छैन।
जे था स्िीकाय गन े िा नगन े सम्फधधभा आदे ि गन े् -१_ जभानतको रानग ददइएको जेथाको कामभ
गरयएको भूल्मका आधायभा प्रस्तावित जेथा जभानत नरन सवकने य धयौट भानगएको यकभ िाम्ने

े ।
देशिएभा धयौट िा जभानत नरने अनधकायीरे त्मस्तो जेथा स्िीकाय गन े आदेि गनछ
-२_ जभानत ददन प्रस्ताि गरयएको जेथा जभानत नरन नहुने प्रकृनतको बएभा िा जभानत
े ।
भागेको यकभ निाम्ने देशिएभा त्मस्तो जेथाराई स्िीकाय नगन े गयी आदेि गनछ
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२२.

२३.

२४.

जे था योक्का याख्ने ् धयौट िा जभानत नरने अनधकायीरे जेथा जभानतको रुऩभा कुनै जेथाराई स्िीकाय
गन े आदेि गयेभा जभानत ददएको जेथा अदारतफाट पुकुिा बै नआएसम्भका रानग अधमर फेचवििन
िा अधम कुनै वकनसभरे हक हस्ताधतयण गनय नऩाउने गयी योक्का यािी ऩठाउन सम्फशधधत जेथाको
ु
े ।
विियण िराई
भारऩोत कामायरमभा रेिी ऩठाउन ु ऩनछ

एकै साथ जे था भू ल्माङ्कन य योक्का गनय सवकने ् सिोच्च अदारत य उच्च अदारतफाट नरइने जेथा
ु
जभानतका हकभा सम्फशधधत शजल्रा अदारत भापयत भूल्माङ्कन फझदा
योक्कासभेत यािी ऩठाउन

एकैसाथ रेिी ऩठाउन सवकनेछ ।
जभानतको कागज गयाउने् -१_ कुनै जेथाराई जभानत स्िीकाय गन े गयी आदेि बएभा जेथा भारऩोत
कामायरमफाट योक्का बै आएभा धयौट िा जभानत नरने अनधकायीरे त्मस्तो जेथा जभानत नरई कागज
े ।
गयाउने आदेि ददन ु ऩनछ

ु
ु ू ची-३० फभोशजभको ढाॉचाभा य
-२_ भद्दाको
ऩऺ स्िमभ्सॉग जेथा जभानत नरॉदा ऐनको अनस

ु
ु ू ची-३१
भद्दाको
ऩऺको हकभा अधम व्मशक्तरे जभानत ददएकोभा ननजसॉग सोही सॊवहताको अनस
२५.

े ।
फभोशजभको ढाॉचाभा कागज गयाउन ु ऩनछ
धयौट िा जे था जभानत नरॉदा ध्मान ददन ु ऩन े कु या् धयौट िा फैङ्क जभानत िा जेथा जभानत नरन ु ऩूिय

देहामका कुयाहरभा रयत ऩगु े िा नऩगु े को कुयाभा धयौट िा जभानत नरने अनधकायीरे ध्मान ददन ु
े ्ऩनछ

-क_
-ि_

ऐनको दपा ७४ फभोशजभ जभानतको अङ्क तोकी कागज गयाउन ु ऩन,े

ऐनको दपा ७४ को उऩदपा -३_ फभोशजभ जभानत ददन ु ऩन े व्मशक्तरे आफ्नै
सम्ऩशत्त जभानत ददएको बए अड्डाफाट तोवकएको सभम य स्थानभा उऩशस्थत नबएभा

जभानतको यकभ जभानत यहेको सो सम्ऩशत्त िा ननजको अरु कुनै सम्ऩशत्तफाट असूर
गन े सतय उल्रेि गयी कागज गयाउन ु ऩन,े
-ग_

ऐनको दपा ७४ को उऩदपा -४_ फभोशजभ जभानत ददन ु ऩन े व्मशक्तका रानग अरु
कसैरे आफ्नो सम्ऩशत्त जभानत ददएको बए अड्डाफाट तोवकएको सभम य स्थानभा

ननजराई उऩशस्थत नगयाएभा जभानतको यकभ सो जभानत यहेको सम्ऩशत्त िा जभानी
हुने व्मशक्तको अर कुनै सम्ऩशत्तफाट असूर गन े सतय उल्ल्ि गयी कागज गयाउन ु ऩन,े
-घ_

ु की
ु
भर
देिानी सॊवहता २०७४ को दपा ३३ य ३४ फभोशजभको असऺभ िा
अधय सऺभ व्मशक्तफाट धयौट िा जभानत नरन ु ऩन े बएभा ननजको सटृा ननजको
सॊयऺकफाट कागज गयाउन ु ऩन,े

-ङ_
-च_

२६.

ऐनको दपा ७५ फभोशजभ कुनै व्मशक्तसॉग धयौट नरॉदा अड्डाफाट तोवकएको सभम य
स्थानभा उऩशस्थत नबएभा धयौट जपत हुने सतय उल्रेि गयी कागज गयाउन ु ऩन,े
े गयी
ु
एउटै करभभा एकबधदा फढी भाननसफाट जभानत नरॉदा दाभासाहीरे फझाउन

जभानत नरएकोभा दाभासाहीरे हुने अङ्क य घटी फढीभा नरएको बए जभानत नरएको
ृ क िोरी रेिाई नरन ु ऩन े ।
अङ्क ऩथ

जभानत ऩरयितय न ् -१_ कसैरे अदारतफाट भानगएको धयौट फाऩत नगद जम्भा गनय नसकी जेथा
ु क
ु ै फित नगद धयौट जम्भा गनय ल्माउन सकनेछ ।
जभानत िा फैङ्क जभानत ददएकोभा ननजरे जनस
-२_ जेथा जभानत िा फैङ्क जभानतको सट्टा नगद धयौट याख्न ल्माएभा धयौट िा जभानत नरने
ु ू ची-२९ फभोशजभ कागज गयाउन ु ऩनछ
े ।
अनधकायीरे त्मस्तो व्मशक्तसॉग ऐनको अनस
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-३_ अदारतभा जभानत याशिएको जेथा ऩरयितयन गनय ु ऩन े आधाय य कायण देिाई जभानत

ददने व्मशक्तरे जेथा ऩरयितयन गरयऩाउन ननिेदन ददएभा य ननजरे उल्रेि गयेको आधाय य कायण
भनानसि बई धयौट िा जभानत नरने अनधकायी सधतष्टु बएभा जभानत याशिएको जेथाको सट्टा अको
जेथा जभानत याख् ने गयी जेथा ऩरयितयन गनय सकनेछ।

-४_ जेथा ऩरयितयन गदाय ऩवहरे यािेको जेथाबधदा कभ भूल्म ऩन े िा कभसर जेथा स्िीकाय

गरयने छैन।

-५_ जभानत याशिएको जेथा ऩरयितयन गदाय िा जेथा जभानतको सट्टा फैङ्क जभानत स्िीकाय

े ।
गदाय मसै ननदेशिकाफभोशजभको कामयविनध अिरम्फन गनय ु ऩनछ

-६_ कुनै व्मशक्तरे अदारतको आदेि फभोशजभ नगद धयौट यािेको िा फैङ्क जभानत ददएकोभा

२७.

सोको सट्टा जेथा जभानत नरन सवकने छैन।
जे था जभानत िा फैङ्क जभानत पुकुिा गन्े देहामको अिस्थाभा धयौट तथा जभानत ददने अनधकायीरे
े ्त्मसयी नरएको जेथा जभानत िा फैङ्क जभानत पुकुिा गयी ददन ु ऩनछ
(क)
(ि)

अशधतभ पैसराफाट सम्फशधधत व्मशक्तरे फैङ्क जभानत वपताय ऩाउने बएभा।
ददएको जेथा जभानत िा फैङ्क जभानतफाट कानून फभोशजभ पैसरा कामायधिमन गनय ु
ऩन े अिस्था नबएभा।

(ग)
(घ)
२८.

जेथा जभानत िा फैङ्क जभानतको सट्टा नगद धयौट यािेभा ।
अधम कुनै कायण य प्रमोजनफाट जेथा जभानत िा फैङ्क जभानत कामभ नयािी
पुकुिा गयी ददन ु ऩन े बएभा।

िायेजी य फचाउ् -१_ धयौट य जभानीसम्फधधी (कामयविनध) ननदेशिका, २०६६ िायेज गरयएको छ ।
-२_

उऩदपा

-१_

फभोशजभको

ननदेशिकाफभोशजभ बए गयेको भानननेछ ।

ननदेशिकाफभोशजभ
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बए गयेका

काभ

कायिाही

मसै

ु ू ची – १
अनस
-दपा ७ सॉग सम्फशधधत_

-नगद धयौट याख्न ददइने ननिेदनको ढाॉचा_

श्री ................................................................................. अदारतभा चढाएको
ननिे दनऩर
विषम्- नगद धयौट जम्भा गये को ।

......................................................................................................................... ननिेदक
विरुद्ध

....................................................................................................................... विऩऺी
ु
भद्दा्
..................................

भ ननिेदक रु १०।- दस्तूय साथै यािी ननम्न फेहोयाको ननिेदन गदय छु्१

ु
ु े कको आदेि हुॉदा भाननीम
उशल्रशित भद्दाभा
नभनत .......................................... भा थनछ
धमामाधीि श्री ......................................................... को इजरासफाट भराई रु ..............

धयौट भाग्ने गयी आदेि बएकोरे / ........................ अदारतको नभनत ........................ को

पैसराफभोशजभ भराई बएको ................. िषय÷ .................भवहना ................. ददन कैद/ रु
े दन गनय ऩाउने सविधा
ु
ु
...................जरयिानाफाऩत धयौट यािी ऩनयाि
प्राप्त गयेकोरे त्मस फाऩतको

२

ु
नगद यकभ रु ........................मसै ननिेदनसाथ दाशिरा गयेको छु । उक्त धयौट यकभ फझी
े दन दताय गनय ऩाऊॉ ।
ु
नरई कानूनफभोशजभ तारयिभा यहन/ ऩनयाि
ु ॉ रा ।
मसभा रेशिएको फेह ोया ठीक साॉचो छ, झूठृा ठहये कानूनफभोशजभ सहुॉरा फझाउ

.................
ु ् ।
इनत सॊित् २० ........ सार भवहना ............. गते ..........योज... िबभ
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ननिेदक

ु ू ची – २
अनस
-दपा ८ सॉग सम्फशधधत_

-नगद धयौट याख्न ददइने ननिेदनभा ददइने आदेिको ढाॉचा_
................................................................ अदारत
आदे ि

......................................................................................................................... ननिेदक
विरुद्ध

....................................................................................................................... विऩऺी
ु
भद्दा्
..................................

मसभा ननिेदक ........................रे ........................ अदारतको नभनत ..............................

े दन दताय गनय रु ........................ नगद धयौट याख्न/फैङ्क
ु
ु
को आदेिफभोशजभ भद्दाको
ऩूऩयऺ गनय/ ऩनयाि
जभानत /जेथा जभानत ददन ननिेदन ददएको हुॉदा ननजफाट उक्त नगद धयौट याख्न/फैङ्क जभानत नरई
ु ू ची २९ फभोशजभको ढाॉचाभा/जेथा जभानत नरई कामयविनध सॊवहताको अनस
ु ू ची
कामयविनध सवहताको अनस
३०/३१ फभोशजभको ढाॉचाभा कागज गयाई ननजराई तारयिभा याख्नू /नगद धयौट याख्न/फैङ्क जभानत/जेथा
े दन दताय गयी ननमभानसाय
ु
ु
जभानत नरई ऩनयाि
गनूय ।

धयौट िा जभानत नरने अनधकायीको
नाभ्
ऩद्

दस्तित्
ु ् ।
इनत सॊित् २० ........ सार भवहना ............. गते ..........योज... िबभ

11

ु ू ची – ३
अनस
-दपा ११ सॉग सम्फशधधत_

-फैक जभानत ददन ददइने ननिेदनको ढाॉचा_

श्री ................................................................................. अदारतभा चढाएको
ननिे दनऩर
विषम्- फैङ्क जभानत ददइएको ।

..................................................................................................................... ननिेदक
विरुद्ध

....................................................................................................................... विऩऺी
ु
भद्दा्
..................................

भ ननिेदक रु १०।- दस्तूय साथै यािी ननम्न फेहोयाको ननिेदन गदय छु्१

ु
ु े कको आदेि हुॉदा भाननीम
उशल्रशित भद्दाभा
नभनत .......................................... भा थनछ
धमामाधीि श्री ......................................................... को इजरासफाट भराई रु ..............

धयौट िा जनभानत भाग्ने गयी आदेि बएकोरे / ........................ अदारतको नभनत
........................ को पैसराफभोशजभ भराई बएको ................. िषय÷.................भवहना

े दन दताय गनय ऩाउने
ु
................. ददन कैद/ रु ...................जरयिाना फाऩत धयौट याख्न ऩनयाि

ु
सविधा
प्राप्त गयेकोरे त्मस फाऩतको रु ........................ को ....................... भा कामायरम
यहे को ....................... फैङ्करे नभनत ....................... सम्भको रानग नभनत .......................भा
जायी गयेको फैङ्क जभानत मसै ननिेदनसाथ दाशिरा गयेको छु । उक्त फैङ्क जभानत अदारतको

ु
ु नरई कानूनफभोशजभ
आदेिानसायको
अिधीसम्भ निीकयण गयाउने छु । उक्त फैङ्क जभानत फझी
े दन दताय गनय ऩाउॉ । ....................... फैङ्करे नभनत ......................भा
ु
तारयिभा यहन/ ऩनयाि
जायी गयेको फैङ्क जभानत सक्कर प्रनत य सोसम्फधधी सम्झौताको प्रनतनरवऩ मसै साथ सॊरग्न गयेको छु
२

।

ु ॉ रा ।
मसभा रेशिएको फेह ोया ठीक साॉचो छ, झूट्ठा ठहये कानूनफभोशजभ सहुॉरा फझाउ
.................

ु ् ।
इनत सॊित् २० ........ सार भवहना ............. गते ..........योज... िबभ
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ु ू ची – ४
अनस
-दपा १४ को उऩदपा -३_ सॉग सम्फशधधत_
-फैङ्क जभानतको अनबरे िको ढाॉच ा_

................................................................................. अदारत
फैङ्क जभानतसम्फधधी अनबरे ि
क्र. सॊ .

फै ङ्क जभानत
द दनेक ो नाभ

भुद्द ा

जभानत
य कभ

जाय ी ग ने
फै ङ्कको
नाभ

जाय ी
न भन त

अ िन ध

सभाप्त हु न े
न भन त

अ न ब रे ि

जभानत

अ द्यािन धक

न रने

ग ने

कभय च ायीको
दस् ति त

13

अ न धकायीको
दस् ति त

कै व पमत

ु ू ची – ५
अनस
-दपा १५ सॉग सम्फशधधत_

-जेथा जभानत ददन ददइने ननिेदनको ढाॉचा_

श्री ................................................................................. अदारतभा चढाएको
ननिे दनऩर
विषम्- जे था जभानत ददइएको ।

..................................................................................................................... ननिेदक
विरुद्ध

....................................................................................................................... विऩऺी
ु
भद्दा्
..................................

भ ननिेदक रु १०।- दस्तूय साथै यािी ननम्न फेहोयाको ननिेदन गदय छु्ु
ु े कको आदेि हुॉदा भाननीम
१ उशल्रशित भद्दाभा
नभनत .......................................... भा थनछ

धमामाधीि श्री ......................................................... को इजरासफाट भराई रु ..............
धयौट िा जनभानत भाग्ने गयी आदेि बएकोरे / ........................ अदारतको नभनत

........................ को पैसराफभोशजभ भराई बएको ................. िषय ÷.................भवहना
े दन दताय गनय ऩाउने
ु
................. ददन कैद/ रु ...................जरयिानाफाऩत धयौट याख्न ऩनयाि

ु
सविधा
प्राप्त गयेकोभा नगदे धयौट याख्न िा फैक जभानत ददन नसकने बएको हुॉदा भेयो आफ्नै नाभ

दतायको/ भेयो तपयफाट ................................................... नाभ दतायको देहामको विियण
ु
ॉ
अनसायको
जेथा जभानतभा यािी ऩाउन मो ननिेदन गयेको छु । भसग
भाग बएको रु
..................................... धयौट िा जभानतफाऩत तऩसीर फभोशजभको सम्ऩशत्त जेथा जभानत

े दन दताय गनय ऩाउॉ ।
ु नरई कानून फभोशजभ तारयिभा यहन/ ऩनयाि
ु
नरई फझी
२ जभानत ददएको जेथाको विियण्
क्र. सॊ .

जेथ ाको

जेथ ा

व ििय ण

य हे क ो

श जल्रा

नग यऩानरका
/ ग ाउॉ ऩ ान र
का

िड ा

वक

नॊ

नॊ

ऺ ेर पर

घय ब ए तरा, कोठा य

भू ल्म

कै व पमत

प्र काय , ऺ ेर पर य
फनेक ो सार

३ अधम आिश्मक कुयाहर ( क) ----------------------------------------------------------------( ख) ----------------------------------------------------------------( ग) ----------------------------------------------------------------( घ) ----------------------------------------------------------------( ङ) ----------------------------------------------------------------14

४ देहामका कागजातहर मसैसाथ ऩेि गयेको छु् (क)
(ि)
(ग)
(घ)
(ङ)

नागरयकताको प्रभाणऩरको प्रनतनरवऩ
जग्गाधनी प्रभाणऩूजाय

सम्फशधधत घय जग्गाको नकसा
कय नतयेको यनसद
भारऩोत नतयेको यनसद

अकायराई जेथा जभानत ददएको बए जेथािाराको भञ्जूयनाभा नरित ।
ु ॉ रा ।
५ मसभा रेशिएको फेह ोया ठीक साॉचो छ, झूठ्ठा ठहये कानूनफभोशजभ सहुॉरा फझाउ
(च)

.................
ु ् ।
इनत सॊित् २० ........ सार भवहना ............. गते ..........योज... िबभ
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