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फैसला काया वयन
यि

का कानून

द

हक अ धकारमा कसै बाट आघात परे को अव थामा फैसलाको मा यमबाट य ता हक

अ धकारलाई पुन था पत ग र छ।फैसलाले

था पत गरे का हक अ धकारलाई अदालतको तह सल शाखाबाट

चलन गराउने कायलाई फैसला काया वयन भ न छ। फैसलाले मु ाका प ह को हक र अ धकारको
उ ोषण मा

गन भएकाले फैसला काया वयन प छ नै

ू ी हु छ। फैसलाको उिचत
याय पाएको अनुभत

का वयन नभएमा फैसला नरथक हुन जाने हुँदा पूण यायको ला ग समयमै फैसला काया वयन हुन अ नवाय
मा न छ। जुनसुकै तहको अदालतले गरे को फैसला वा मलाप को काया वयन शु

फरादप

वा उजुर

दायर भएको िज ला अदालतको तह सल शाखाबाट गनु पदछ। फैसला काया वयन स व धमा दे वानी
काय व ध सं हतामा भएका यव था दे हायबमोिजम छन्।
१. फैसला काया वयन सामा य यब था
बषय
तह सल शाखा

काय व ध


सं वि धत कानून1

येक िज ला अदालतमा फैसला काया वयनका ला ग तहसील

िजअ न ७

शाखाको यव था ग रएको छ।
तह सलदार



“तह सलदार” भ नाले
नदशन तथा
च लत

नय

कानूनमा

मुख भई काम गन
णमा रह

यायाधीशको सामा य िजअ न २

फैसला काया वयनस ब धी

तह सलदारले

एवं

गन भ नएका काम गन

तो कएको कमचार स झनु पछ र सो श दले फैसला काया वयन
अ धकार लाई समेत जनाउँछ।


फैसला

काया वयन

स ब धी

स पूण

काम

तहसीलदारको

िज मेवार मा तहसील शाखाबाट हुनेछ।
दे वानी फैसला



बगो भराउने

काया वयनका मु य



ब डा छु ाउने



चलन चलाउने/ पुनःचलन चलाउने

वषयह

1

दफा २२९

ु दे वानी सं हता २०७४लाई-दे सं, मुलक
ु
ु
मुलक
दे वानी काय व ध सं हता २०७४ लाई-दे कासं , मुलक
दे वानी काय व ध नयमावल

२०७५ लाई- दे का न र िज ला अदालत नयमावल २०७५ लाई -िजअ न भनी सं ि

3

पमा उ लेख ग रएको छ।

फैसला काया वयन



हक नखनाउने



दािखल खारे ज नामसार



बगो ज रवाना वापत कैदमा पठाउने



पदमु



कैद ज रवाना असूल गन



जुनसुकै तहको अदालतबाट भएको मु ाको फैसलाको काया वयन दे कासं

गन नकाय

फरादप


तथा पदबहाल गराउने

वा उजुर दायर भएको िज ला अदालतबाट गनुपछ।

पुनरावेदन सु े अदालतले शु

दफा २३०

कारबाह र कनारा गरे को मु ाको

फैसला काया वयन प न स बि धत िज ला अदालतले गनुपछ।


मु ाको

वषयब तुको

कारण

फैसला

काया वयन

गन

िज ला

अदालत य कन हुन नसकेमा पुनरावेदन सु े अदालतले तोकेको
िज ला अदालतले फैसला काया वयन गनुपछ।


अदालत बाहेक अ य नकायबाट भएको फैसला वा आदे शको
काया वयन स बि धत नकायले नै गनुपछ।



कुनै पदमा बहाल गन वा पदबाट हटाउन फैसला वा आदे श
भएकोमा फैसला वा आदे श काया वयनका ला ग य तो फैसला वा
आदे श गन अदालतले ले खी पठाएमा स बि धत नकाय वा
कायालयले काया वयन गनुपछ।

२. फैसला काया वयनको लगत तयार र काय
फैसला



ार भ

दे वानी मु ामा चलन चलाउने, दािखल, खारे ज, नामसार गराउने, दफा २२९

काया वयनको ला ग

नखनाई दने, अंशब डा गर

दने, बगो भराउने, ज रबाना असुल

लगत र म सल

गन वा अदालती शु क भराई दने गर भएका फैसलामा फैसला

तयार गन

तयार भएको ३ दन भ

सो स ब धी लगत

र फैसलाको

तलप

तह सल शाखामा पठाउनु पछ।


पुनरावेदन तहबाट फैसला भएकोमा फैसला तयार भएको ३
दन भ

य तो म सल लगत स हत स बि धत िज ला अदालतमा
4

दे का न ५१

पठाउनु पछ।


त प ात तह सल शाखाले फैसलाको

त ल प सं ल न गर फैसला

काया वयनको ला ग छु ै म सल खडा गनुपछ।
ा



लगत

र

फैसलाका

आधारमा

तह सल

शाखाले

फैसला

काया वयन स ब धी लगत कतावमा लगत कसी वा अ याब धक
गर मु ाको म सल संल न फैसलाको पीठमा समेत सो
जनाई पुनरावेदन तहको फैसलाको

यहोरा

त ल प समेत राखी स ल

म सल अ भलेख शाखामा बुझाउनु पछ ।
फैसला प ात



फैसला भएप छ काया वयनको ला ग हािजर रहेको प लाई य तो

काया वयनको ला ग

मु ामा पुनरावेदन गन याद भ ु ान हुने अव ध कटाई स वि धत

तह सल शाखामा

तह सल शाखामा ता रख तो नु पछ।

ता रख तो ने



दफा २३५

यसर तो कएको ता रखका दनस म य तो मु ामा पुनरावेदन परे मा
पुनरावेदन सु े अदालतको फैसला बमोिजम हुने गर प ह को
ता रख टुटाई म सल तामेल मा रा ु पछ।



पुनरावेदन सु े अदालतले अि तम फैसला भएप छ हािजर रहे को
प लाई फैसला काया वयनको ला ग ता रख तोक म सल समेत
स बि धत िज ला अदालतमा पठाई दनु पछ।

अनुपि थत प लाई



याद जार गन

न न अव थामा फैसला काया वयन गदा स वि धत प को नाउँमा
१५ दने याद जार गनुपछः
-

दफा २३५
दे का न ५१

पुनरावेदन सु े अदालतबाट प ह

ता रखमा नरहेको

यहोरा लेखी आएमा,
-

प ह

-

शु

तो कएको ता रखमा हािजर हुन नआएमा,
अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन नपर मु ा अि तम

ँ ा प
भएकोमा फैसला हुद

ता रखमा नरहेमा वा ता रख

न लएमा,
ता रखमा नरा न



फैसला काया वयनको सल सलामा कुनै प लाई ता रखमा रा न
5

दफा २३५(६)

स कने
गु क
े ो याद ता रख

आव यक नदे िखएमा प लाई ता रखमा नरा


था ने यब था

तह सल शाखामा
मा

१५

याद ता रख गु म
े ा

प न स क छ।

यादको हकमा १ पटक दफा

दनस म र ता रखको हकमा बढ मा २ पटक २१

दनस म थमाउन पाई छ।


२२३

दफा २३६,२३७

उि लिखत थमाउन पाउने अब ध नाघेप छ फैसला काया वयन
गराउन आएमा फैसला काया वयन गदा ला ने द तुर र दे हाय
बमोिजम थप द तुर लई फैसला काया वयन ग र दनुपछ।
- याद नाघेको छ म हना भ
- एक वष भ



भए २५

भए १०

तसत

तसत

उि लिखत एक वषको अव ध भ

प न नआएमा फैसला

काया वयन स ब धी कारबाह तामेल मा रा ु पछ।
मु ा सकार



फैसला काया वयनको सल सलामा मु ाको कुनै प को मृ यु भएमा
नजको हकवालाले

बाटाको याद बाहेक २१ दन भ

दफा २३७,२२६

य तो

मु ा सकार गन पाउनेछ।
३. बगो भराउने काय व ध
बगो भराउने काय



बगो भराई लने सल सलामा भराई लनपाउने यि

तह सल

शाखामा ता रख वा यादमा उपि थत भएप छ नजले
लन चाहे वा नचाहेको


बगो भराई

वषयमा कागज गराउनु पछ।

कागज गराउँदा बगो भराई लन नचाहेमा यसर बगो न लएको
कारणबाट सृजना हुने प रणाम समेत बुझाई सो ह दन काया वयन
या अ य गर म सल तामेल मा राखी बगोको लगत क ा गनु
पछ।



कागज गराउँदा बगो भराई लन चाहेमा र बगो भराई दने प
प न ता रखमा रहेको भए नजलाई बगो बुझाउनको ला ग पतीस
6

दफा २४२
दे का न ५५

दनस मको समय दनु पछ।


३५ दन भ

बगो बुझाउने प ले नगद, बै ले जार गरे को गुड

फर पेमे ट चेक वा अ य कुनै मा यमबाट बगो बमोिजमको रकम
दािखला गनु पछ।


बगो बुझाउनुपन प ले बगो बापतको रकम आ नो कुनै
स पि बाट असुल गन अदालत सम



अनुरोध गन स नेछ।

बगो भर पाउने प ले दे हायको अव थामा बगो बुझाउने प को
अ य स पि

दे खाई बगो भर पाउन नवेदन दन स नेछ।

- बगो बुझाउने प

अदालतमा हािजर नभएमा,

- उपि थत भएप न ३५ दन भ
- स पि

बगो नबुझाएमा,

नदे खाएमा,

- बगो बुझाउने प ले दे खाएको स पि बाट बगो भराउन स भव
नभई बगो भराई पाउनेले म ुर नगरे मा,


बगो भ रपाउने प ले वगो बुझाउने प को स पि

दे खाइ दने

नवेदनमा दे हायका ववरण खुलाएको हुनपु छः


अचल स पि

दे खाई दने

नवेदनमाः

 घर ज गा रहेको ठाउँ र चार क ला,
 दता

े ताअनुसार घर ज गाको क ा न वर र

े फल,

 घरको बनोट, कवल, त ला र स भव भए वग फट,
 दतावाला यि

को नाम, दता रहेको कायालय र दतावालाको

भाग ह सा,

7

े म ये कुन

 आवास, औ ो गक वा यापा रक

े मा पन,

 क ची, प ी सडकसँग जो डएको वा बाटो भए नभएको,
 घर ज गामा भएका लगापातको ववरण,
 ख रद व

हुन स ने यूनतम मू य,

 घर ज गा भोग वा क जा गन यि


को नाम, थर र ठे गाना,

वगो भराउन आव यक पन ज गा वा घरको तफ खुलेको
े फल वा ख ड ।



नगद, शेयर, डवे र, े जर बील वा बै
स पि

मौ दात लगायतका चल

दे खाई दइने नवेदनमाः
रहेको ठाउँ,

 चल स पि

कृ त, बनोट, सं या, मु य र अ य ववरण

 स पि को अव था,

 स पि मा वा म व रहेको

यि

को नाम,

थर,

ठे गाना,

भाग र ह सा,
 स पि

भोग वा क जा रहेको यि

 ख रद व

हुनस ने

को नाम, थर र ठे गाना,

येकको यूनतम् बजार मू य,

 शेयर, डवे र, े जर बील वा बै

मौ दात ज ता स पि को

ववरण


नवेदनपरे प छ अचल स पि को हकमा
रो ा रा

दता

कायालयमा तु


रहेको

कायालय

वा

पन

जेथा

रिज ेशन

गन

त लेखी पठाउनु पछ।

अ य स पि को हकमा यथाशी
आव यक स पि

आव यक

वा सोबाट

तायदात गराई बगो असूल गन
ा

हुने आ दानी समेत रो ा राखी,

क जामा लएको अव था भए सो को भरपाई स बि धत यि
8

लाई

दनु पछ ।


बगो

बुझाउनु पन

सुनाउनुपन,

यि

उपि थत

अनुपि थत

जायजात ललाम गर

भए

भए

नवेदकले

बगो भराई दने

नवेदनको

दे खाएको

यहोरा

स पि बाट

यहोराको सात दने सूचना

दनु पछ ।


दे खाइएको स पि

तबाद बाहेक अ य

यि

का नाममा दता

भएमा दतावालालाई सात दने सूचना दनु पछ ।


दइएको सूचनाको

याद भ

प

हािजर हुन आएमा ता रखमा

राखी वगो भर भराउको कारवाह गनु पछ।


बगो भ रपाउनेले बगो बुझाउनुपन
नसकेको र

यि

को कुनै स पि

बगो वापत थुनामा प न नराखेमा

दे खाउन

वगोको

म सल

जी वत छँदै नजले स पि

दबाए

बगो भराई मा न आएमा तामेल

जगाई

ु छ।
तामेल मा रा प


तर बगो बुझाउनु पन
लुकाएको प ा लगाई
य तो स पि
य तो यि



यि

ललाम ब

गर

नजले पाउने बगोस मको रकम

लाई बुझाई दनु पछ ।

बगो भराउदा कुनै स पि

रो ा रा ु पन भएमा रो ा राखी

आव यकता अनुसार सो स पि

ललाम ब

समेत गर

बगो

भराई दनु पछ।


ललाम ब

गदा बगो भ दा बढ रकम

बगो बुझाउने प

उपि थत भए नजलाई तु

9

ा

भएमा बढ रकम
त फता गनु पछ।

रकम बुझी न लएमा धरौट खातामा ज मा गनु पछ।


धरौट

खातामा ज मा भएको रकम एक वष भ

पन

लन

नआएमा य तो रकम सरकार कोषमा आ दानी बाँ नुपछ।


बगो भर दनु पन स पि

अक िज लामा रहेको भए बगो भराउन

स बि धत अदालतमा लेखी पठाउनु पछ।
बक जमानत दएमा



बगो असूल

कुनै यि

को बगो भराउने स ब धमा बगो भराई दनु पन प ले दे का द २४२

पूरै वा नपुग बगो कुनै बािण य बै को बै

काय व ध

जमानत प

दािखल िजअ न ५६

गर क ताब द मा बुझाउने सु वधा पाउन अदालतमा नवेदन दएमा
सो यहोरा भ रपाउने यि


बगो भ रपाउने प ले

लाई सुनाउनुपनछ।
बगो भराई दने प को अनुरोध बमोिजम

क ताब द मा बगो बु न सहमत भएमा तह सलदारले दुवै प बीच
सहम तको कागज गराउनुपनछ।


सहम त अनुसार बगो भराई दने प ले अदालतको नाममा जार
भएको बै



बै

जमानत

नवेदनसाथ अदालतमा पेश गनु पछ ।

जमानतमा जमानतको रकम, बै

जमानतको अव ध र बै

जमानतको रकम अदालतले माग गरे को बखत नःशत उपल ध
गराउने यहोरा उ लेख भएको हुन ु पछ।


बगो भराई दने प ले सहम त अनुसार क ताको रकम दािखला
नगरे मा अदालतले बैक जमानत वापतको रकम बैकबाट िझकाई
ला ने अदालती शु क लई वाँक रकम वगो भ र पाउने प लाई
बुझाइ दनु पछ।
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सहम त

बमोिजम

तबद ले

बुझाइ दनुपछ। बाँ क रकम पूरै

रकम

दािखल

गरे

बाद लाई

तबाद ले प हले नै दािखला गरे

बक जमानत फुकुवा ग र दनुपछ।
जायजात तायदात



मुच ु का तयार गन

बगो भ रपाउन दे खाएको स पि

रो ा नराखेको भएमा रो ा रा न

स बि धत नकायमा लेखी पठाउनु पछ।

काय व ध


ललाम ब

दे का न ५७

गन स पि को अव था, वा त वक र

थानीय चलन

च तीको मू य समेत खुलाई तायदात मुच ु का (जायजात तायदात
मुच ु का) गर


स पि

याउन कमचार खटाउनु पछ।

तायदात गदा र क जामा लं दा समेत स बि धत

तहको सद य वा

थानीय

त न ध र दुई जना सा ीलाई रोहवरमा रा नु

पछ।


बगो भराउने

ममा जायजात गदा बा

वषदे िख मा थका मानो

नछु ई सँगै बसेका र मानो वा अंश छु ई भ
स पि

भोग वा उपयोग गन यि

बसे प न सो

सँग रहेको अंश समेत जायजात

गनु पछ।


तर जायजात हुने यि
स पि

तथा एकाघरका प रवारको दे हायका

जायजात गनु हुँदैनः

- जायजात गनु पन यि

बाहे क अ य यि

को नजी स पि ,

- लगाउने तीन जोरस मको कपडा तथा जु ा,
- खाना पकाउने/ खाने एकसरो भाँडा, थाल कचौरा, ओ ने
ओ

ाउने कपडा तथा मना सब स
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याका फ नचर,

- पठनपाठन गन आव यक पन पु तक,
- जायजातको कारबाह

ार भ हुन ु भ दा अगावै ख रद

ग रसकेको औष ध तथा वा य स ब धी उपकरण,
- बढ मा ३ म हनास म जीवन नवाह गन आव यक खा ा ,
- पेशा रोजगारसँग स बि धत एकसरो


यसर

स पि

पर सादा १ लाख

यावल वा औजार।

पैयाँभ दा बढ रकमको स पि

पर सान हुदैन।


जायजात गदा समेत बगो पुगेन भने प रवारका अ

सद यलाई

प न हुँदैन।
स पि

ललाम गर

बगो भराउने
काय व ध

स पि

ललाम दे हाय बमोिजम काय व ध अवल वन गनुपछ:

 जायजात तायदात मुच ु का भई आएप छ अदालत रहेको
तहको एक जना

दे का न ५७
थानीय

त न ध र निजकको कुनै एक कायालयको

त न ध सा ी राखी ललाम गन स पि को प कत मू य कायम
गनु पछ।
 “प कत मू य” भ ाले ब

गन खो दा पाउन स ने

यूनतम

मू य स झनु पछ।
 प कत मू य कायम गनु पूव आव यक दे खेमा स बि धत बषयको
व

मू यांकनकता माफत स पि को मू यांकन गराउन स क छ।

 प कत मू य कायम गदा आव यकतानुसार दे हायको कुनै वा सबै
आधारमा गनु पछः


नवेदन वा फैसलामा उ लेिखत मू य,

 जमानत लं दाका अव थामा खुलेको मू य,
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 तायदात मुच ु कामा खुलेको मू य,
 मालपोत कायालयले रिज ेशन द तुरको

योजनको ला ग

नधारण गरे को मू य,
 कर

योजनको ला ग स बि धत नकायले तोकेको मू य,

यस



ब

कारको निजकैको स पि को त काल भएको ख रद
मू य,

 औ ो गक,

यापा रक वा आवास

े , सडक, मोहडा, र

लग लगापात समेतको ि थ त,
 अदालत ारा मू यांकनकता तो कएको भए नजले नधारण
गरे को मू य,
 घरको हकमा स बि धत


ा व धकको मू या न

ललाम बढाबढ गनुभ दा कि तमा प
सावज नक सूचना स बि धत यि
रहेको ठाउँ, स पि

दन

तवेदन।

ललाम स ब धी

लाई दई य तो सूचना स पि

रहेको ठाउँको

थानीय तह र बढ जनस पक

हुने कायालय तथा अदालतको सूचना पाट मा टाँस गर

स भव

भएस म

सारण

थानीय स चार मा यममा समेत

काशन र

गनुपछ।


प कत
थानीय

मू य कायम भएप छ अदालत रहेको
कोष

तथा

लेखा

नय

क

थानीय तह र

कायालयको

त न धको

रोहबरमा ललाम बढाबढ गर वगो भराई दनु पछ।


तर उपि थत हुन सूचना दं दा प न य तो कुनै

त न ध उपि थत

नभएमा ललामको काय रो कदै न ।


प हलो पटक ललाम गदा प कत मू यमा कसैले सकार नगरे मा
13

दो ो पटक ललाम बढाबढ गर ललाम ब


ँ ा समेत कसै ले सकार नगरे मा
ललाम बढाबढ हुद

दो ो पटक
प कत

गनु पछ।

मू यमा भर पाउने

नवेदक आफैले सकार गर

लन

स छ। नवेदकले प हलो पटक ललाम सकान पाउदै न।


नवेदकले प कत मू यमा सकार गर

लन नचाहेमा सो

यहोरा

जनाई त स ब धी कारवाह तामेल मा रा नु पछ।


दो ो पटक

ललाम गदा समेत सूचना

दने र टाँस गन सवै

या पूववत पुन: पूरा गनुपछ।


ललाम सकार गनले बोल कबोल अ को दश
तु
भ

त बुझाई बाँक रकम सात दन भ

तशत रकम

बुझाउनु पछ। सो समय

नजले बाँक रकम नबुझाएमा बुझाईसकेको रकम जफत गर

पुनः ललामको कारबाह गनु पछ ।




ललाम ब

भएकोमा सकार गनलाई अदालतबाट चलन पूज

दई सो स पि

चलन चलाई दनु पछ ।

ललामको कारबाह

ार भ भएकोमा बगो बुझाउने प ले बुझाउनु

पन रकम अि तम डाँक सकार नभएस ममा बुझाउन

याए उ

रकम र ललामको कारबाह मा लागेको खच बुझी लई ललामको
कारबाह तामेल मा राखी दनु पछ।
बगो वा ज रवाना
वापत कैद



बगो भ रपाउने यि ले न न अव थामा बगो तनुपन यि लाई
थुनामा रा
- स पि

पाउछः
ललाम ब

गदा समेत सवै बगो असूलउपर हुन

नसकेमा,
- दुवै प ले स पि

नदे खाएमा,
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- कुनै कारणले स पि


वगो भ रपाउने यि
ई छा गर स पि

ललाम गन नस कने भएमा।

ले बगो तनुपन यि
ललाम ब

परे को १५ दन भ

लाई कैदमा रा

भएको वा उि लिखत अव था

नवेदन दएमा ईजलासमा पेश गर पचा खडा

गर कैदमा पठाउनु पछ।


कैद गदा

त दनको

४००।- का दरले बगोलाई कैदमा

प रणत गर कैद गनु पछ।


यसर कैद गदा यि

वशेष वा अ य सं थाको बगोको हकमा

दुई वषभ दा बढ कैद गन हुदैन।


नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूण वा अ धकांश वा म व वा
नय

ण भएको सावज नक सं थाको बगोको हकमा ४ वष भ दा

ँ ै न।
बढ कैद गन हुद


कैद गनु पदा

४००।- भ दा कम रकम भएमा सो बापत १

दन कैद गनु पछ।


कैद गदा कानून बमोिजम ला ने सदा खच थुनाउन चाहने यि

ले

यहोनु पछ।


ज रबाना न तरे बापत कैद गनु पदा ४ वषमा नब ने गर १
दनको



२००।- को दरले कैद गनु पछ।

बगोवापत कैद गनु अिघ स बि धत यि

लाई आ नो भनाई रा े

मना सब समय दनु पछ।


यसर बगो वापत कैदमा रािखसके प छ वगो भराउने काम
अि तम हु छ। यस बारे मा पुनः बगोको वषयमा दाबी गन
पाईदै न।



थुनामा रहेको

यि

ले

बगो र ज रवाना

तन चाहेमा जुनसुकै

समयमा थुनामा रहेको दन वापतको वगो / ज रवाना क ा ग र
वाँक

बगो ज रवाना दािखल गन स छ। यसर दािखल गरे प छ
15

नजलाई कैद मु


गनुपदछ।

थुनामा रा े आदे श भै बगो तनुपन

यि

कारागार चलान भै

ँ ै छु टे मा प न दािखला भै
सकेप छ कुनै कारणले कैद भ ु ान नहुद
सकेको सदाखच फता हुन स दै न।
बगो असुल गनुपन



यि को मृ यु
भएमा

बगो तनु पन यि

को य तो बगो असुल नहुँदै मृ यु भएमा

दफा २४५

नजको हकको स पि बाट असुल उपर गनुपछ।


नजको हकको स पि बाट बगो असुल नभएमा नपुग बगो नजको
अपुताल लने यि



बाट असुल गनुपछ।

अपुताल लनेबाट बगो असुल गदा नजले अपुताल लएभ दा बढ
ँ ै न।
रकम असुल गन हुद

४. चलन चलाउने काय व ध
चलन चलाउने



ता रखको दन प ह

काय व ध

तह सल शाखामा उपि थत भएमा वा

यादमा उपि थत भएमा चलन चलाउने कारवाह




दफा २३८

ार भ गनुपछ।

चलन चलाउदा न न द तुर ला छः
-

बगो खुलेको भए बगोको ३

-

बगो नखुलेको भए

तशत,

. १०००।-

य तो द तुर चलन पाउने यि

ले डोर खटाउनु भ दा अिघ

दािखला गनुपछ।


द तूर बुझाएकै दन चलन चलाउन डोर ख टने दन तोक

यसको

सूचना स हत प ह लाई चलन चलाउने ठाउँमा हािजर हुने गर
ता रख तो नु पछ।




चलन चलाई दनु पन प

ता रखमा नरहेको भएमा अदालतले यस

कुराको सूचना ७ दन भ

य तो प लाई समेत दनुपछ।

ता रख तो दा वा सूचना दँदा चलन चलाई दनु पन स पि
वा ज गा भएमा य तो घर वा ज गा ७ दन भ
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घर

खाल गन सू चना

समेत दनु पनछ।


चलन चलाई दनु पन स पि

मु ाका प

बाहे क अ य यि

भोग वा क जामा भए अदालतले य तो यि

को

लाई समेत डोर खट

जाने ठाउँमा उपि थत हुन सूचना गनु पछ।


तो कएको दनमा अदालतले डोर खटाई य तो स पि

फैसला

बमोिजम चलन चलाई दनु पछ।


फैसला बमोिजम चलन चलाई दनु पन कुनै घर वा ज गाको दशा
वा तफ नखुलेको भए प ह लाई रोहबरमा राखी नरम गरम
मलाई छु

ाई गोला हाल

य तो घर वा ज गा चलन चलाई दनु

पछ।


चलन चलाउँदा हािजर भएस मका चलन चलाई दने र पाउने प
वा

नजका

त न धको रोहबरमा

थानीय तहका

तनध र

क तीमा २ जना सा ी रा नु पछ।


चलन चलाई दनु पन यि

वा अ

कसैले चलन चलाउन बाधा

वरोध गरे मा अदालतले आव यकता अनुसार बल

योग गर चलन

चलाई दनु पछ।


कसै ले चलन चलाई दनु पन घर वा पसल भ

कुनै स पि

राखी

ता चा मार राखेकोमा चलन चलाई दनु पन घर वा पसल भोग वा
क जा गन

यि

हािजर भए खो न लगाई चलन चलाई दनु

पछ।


य तो

यि

हािजर नभएमा ७ दन भ

य तो घर वा पसलमा

लागेको ता चा खोल दनको ला ग य तो चलन चलाउनु पन घर
वा पसलको ढोकामा दे वानी काय व ध सं हताको अनुसूची २५ को
ढाँचामा सूचना टाँस गनुपछ।


उ

याद भ

नखोलेमा

स बि धत

यि

ले

घर वा पसलको

याद नाघेप छ अदालतले यथाशी

सो घर वा पसल चलन चलाई दनु पछ।
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ता चा

य तो ता चा खोल



पारे मा उसै बखत
स पि


कुनै स पि

फेला

ववरण तयार गर

य तो

चलन चलाउने सल सलामा घर वा पसल भ
य तो स पि को

आ नो नय

नय

णमा लन स क छ।

णमा लएको स पि

स वि धत

यि

फता लन आउने बारे को ७ दने सूचना

लाई ३५ दन भ
य तो घर वा पसल

रहेको ठाँउमा टाँस गनु पछ।


सो

याद भ

स पि

प न य तो स पि

ललाम

ब

गर

लन नआएमा अदालतले
ा

रकम स बि धत

य तो

यि

लाई

त काल बुझाई दनु पछ।


स पि

ललाम ब

भई

ा

भएको रकम स बि धत

यि

ले

त काल नबुझेमा अदालतले य तो रकम धरौट खातामा ज मा गनु
पछ।


धरौट खातामा रकम ज मा भएको १ वष भ
रकम बु न आएमा अदालतले १०
रकम य तो यि



१ वष भ

स बि धत

यि ले

तशत रकम कटाई बाँक

लाई फता दनु पछ।

य तो रकम फता लन नआएमा अदालतले

य तो

रकम सरकार कोषमा ज मा गनुपछ।


चलन चलाउने स पि
ता रख तोक

अ य ईलाकाको भए स बि धत प लाई

म सल स हत

य तो ईलाकाको िज ला अदालतमा

पठाउनु पछ।


यसर लेखी आएमा स बि धत अदालतले कानून बमोिजम चलन
चलाई यसको जानकार पठाउने अदालतलाई दनु पछ।



अदालतबाट चलन चलाई दई सकेप छ अदालतले सोको न सा
चलन पाउने प लाई दनु पछ।



प ह

अदालतमा हािजर भएको ६ म हना भ

स नु पछ।
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चलन चलाई दई



चलन चलाउँदा लागेको वा त वक खच चलन चलाई माग गन
प ले यहोनु पछ।



कानून बमोिजम क ाकाट हुन नसक ब डा वा चलन चलाउन
नस कने

े फलको ज गा वा भौ तक सं रचना भएमा दुवै प को

सहम तमा मू य कायम भएमा सहम त भए सोह बमोिजमको मू य
र सहम त नभएमा प च कत मू य कायम गर वा ललाम ब
गर चलन पाउने प लाई चलन चलाई दनुपछ।

यसर चलन

चलाउँदा कुनै प ले नगदै बुझाउन चाहेमा नगदै बुझाई

दनु

पछ।


कसै ले अ य यि

को ज गा मची भौ तक सं रचना नमाण गरे को

वा बनाएको ठहर भई चलन चलाउनु पदा य तो सं रचना भ काउनु
पछ। भ काउँदा लागेको खच ज गा मची भौ तक सं रचना नमाण
गन वा बनाउने यि


ले यहोनु पछ।

य तो सं रचना नभ काई
सोह

तपू त ले नदे न गन प ह

सहमत भए

बमोिजम र सं रचना नभ काउने कुरामा सहमत भएप न

तपू त रकममा सहम त हुन नसकेमा प कत मू य कायम गर
य तो मू यमा २५

तशत थप रकम चलन चलाई पाउने

प लाई भराई दनु पछ।
पुनः चलन चलाउने



एकपटक चलन चलाई

दएको स पि

चलन नछाडी कसैले दफा २३८(१६)

िखचोला गरे मा छु ै फराद दनु पदन। तह सल शाखामा नै पुनः
चलन चलाई पाउँ भनी नवेदन दनुपछ।


पुनचलनको नवेदनमा ददा प हले चलन पाएको न सा समेत साथै
ु छ।
रा प



पुनः चलन चलाउनको ला ग
याद जार

गर

नवेदन परे मा वप ीलाई ७ दने

िझकाई पुन िखचोला गरे को हो होईन भ े

स व धमा नजको बयान कागज गराउनुपछ।


बयान तथा आब यक दे िखए अ य
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माण समेत बु दा पुन: िखचोला

दे का न ५४

गर चलन छाडेको नदे िखए पटकै प छे

२५,०००।- स म

ज रबाना वा ३ म हनास म कैद गर प हले चलन चलाई दएको
स पि

५. अंश छु
अंश छु

ाउने

पुनः चलन चलाई दनुपछ।

पुनः चलन चलाई दए बापत थप द तुर ला दै न।

ाउने काय व ध


काय व ध

अंश छु

ाउनको ला ग प ह

६ म हना भ


अंश छु

१ जनाभ दा बढ
भएकोमा

हािजर

तह सल शाखामा ता रखमा रहेकोमा दफा २४१

ाई ब डा गर दनुपछ।

अंिशयारलाई अंश छु
नहुने

अंिशयारको

ाई

नाममा

दने गर
दे वानी

सं हताको अनुसूची २६ बमोिजमको ढाँचामा १५

फैसला
काय व ध

दने

याद

आएमा

सबै

पठाउनु पछ।


सो

याद भ

स बि धत

अंिशयारलाई राखी अंश छु


अंश पाउने सबै अं िशयार

अंिशयार

हािजर

हुन

ाई दनुपछ।
याद भ

हािजर हुन नआएमा अनुपि थत

अंिशयारको भाग अलग गर हािजर हुने अंिशयारको ब डा छु

ाई

दनुपछ।


यसर ब डा छु

ाएकोमा

याद भ

हािजर नहुने

यि

ले ब डा

गरे को वा असल कमसल वा घट बढ भ े कुरामा ना लस गन
पाउँदैन।


डोर खटाई अंश छु

ाउनु पन भए कमचार पठाई ब डा छु

ाई

दनुपछ।


ब डा छु ाउने सल सलामा फैसला बमोिजम अंश दने वा फाँटवार
बमोिजमको स पि

िज मा रा ने अंिशयार, नजका

एकाघरका उमेर पूरा गरे का अ य
ब डा गनु पन स पि


यि

त न ध वा

ले फाँटवार बमोिजमको

दे खाउनु पछ।

अंश दने वा िज मा रा े यि
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फेला नपरे मा वा एकाघरका उमेर

पूरा गरे का

यि

ले फाँटवार

बमोिजमको सबै स पि

नसकेमा अं श दने र िज मा रा नेलाई बाटाको
दन भ

दे खाउन

याद बाहेक १५

हािजर हुन आउन दे वानी काय व ध सं हताको अनुसूची २७

को ढाँचामा याद दनु पछ।


सो

याद भ

अंश दने वा स पि

िज मा रा ने

यि

अदालतमा

हािजर नभएमा वा हािजर भए प न ब डा गनु पन स पि
नदे खाएमा

थानीय तहको सद य वा

त न ध र क तीमा २ जना

सा ी राखी कुनै स पि

थानीय यि

ब द गरे को भए सो खुला

गर फाँटवार बमोिजम अंश ब डा ग र दनु पछ।


याद भ
दन भ

प ह

हािजर हुन नआएमा

अदालतले अं श ब डा छु

य तो

याद नाघेको ३

ाउने गन काय

ार भ गनु

पछ।


यादप छ कुनै प

उि लिखत १५ दनको
आएमा र

यस बखत अंशब डा गन काय समा

नजलाई समेत अंश छु


अदालतमा हािजर हुन

ब डा गदा फाँटवार

नभएको भए

ाई दनुपछ।
बमोिजमको सबै स पि

दु

त नदे िखएमा

नपुग ज त स पि को बगो कायम गराई अंश दने वा स पि
िज मा रा नेको अंशबाट सोधभना गराई दनु पछ।


यसर सोधभना गदा प न अंश नपुगम
े ा नपुग भएको ज त बगो
बापत

य तो

यि

को हक

भोगको

अ य

स पि बाट

अंश

पाउनेलाई भराई दनु पछ।


ाउँदा अंश पाउने

ब डा छु
पुगेका

यि

कुनै स पि


यि

वा नजका एकाघरका उमेर

ले आ नो भागको अंश बुझी लएन र स डगल जाने
भएमा य तो स पि

यसर ललाम ब
रकमम ये १०

बाट

ा

ललाम ब

रकम प छ बुझी लन आएमा य तो

तशत रकम क ा गर

फता गर दनु पछ।
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गनुपछ।

बाँक

रकम

नजलाई



धेरै अंिशयार भएको कारणले ब डा गनु पन स पि
अंिशयारले समान

ब डा गदा सबै

पमा उपभोग गन न म ने वा

ब डा गदा घर, ज गा वा िज सी स पि को
योग गन न म ने भएमा

य तो स पि

प प रवतन भई

य तो स पि को अंिशयारह

सहम तले कुनै मू य कायम भएमा

बीचको

य तो मू यमा र मू यमा

सहम त नभएमा प कत मू यमा कुनै अं िशयारले लन स ने गर
ब डा गनुपछ।


यसर कायम भएको मू यमा एकभ दा बढ अंिशयारले लन चाहेमा
गोला

णाल बाट

नधा रत अंिशयारले

लन स ने गर

ब डा

गनुपछ।


कसै ले

लन नचाहेमा मु ाका प को अ त र

समेत सहभा गता रहने गर

ललाम गर सोबाट

अ य
ा

यि

को

भएको रकम

फैसला अनुसार अंिशयारह लाई ब डा गर दनुपछ।


अंश ब डा छु
नसकेमा
छु



ाउदा अंिशयारह

य तो स पि

वीच सहम त कायम हुन

नरम गरम मलाई गोला हाल ब डा

ाई दनु पछ।

कसै ले

फाँटवार मा

उ लेख

भएको

आ नो

िज माको

नदे खाएमा वा दािखला नगरे मा सो स पि को बगोको ५

स पि
तशत

ज रबाना गनुपछ।


तबाद अंिशयारले प न आ नो अंश छु

ाई लन दरखा त दएमा

कानून बमोिजम ला ने अदालती शु क समेत लई फैसलाले ठहरे
बमोिजमको स पि बाट अंश छु


अंशब डा गनु पन अचल स पि
य तो स पि

ाई दलाई दनुपछ।
अक िज लामा प न रहेछ भने

ब डा गन स बि धत अदालतमा समेत ले खी पठाउनु

पछ।


यसर ले खी आएमा उि लिखत

कृया बमोिजम ब डा छु

सोको जानकार स हत म सल फता पठाई दनुपछ।
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ाई दई



अदालतमा मु ा वचारा धन रहेको वा

य तो मु ामा फैसला भई

काया वयन नहुँदै अंश ब डा गनु पन स पि

कसैले ह ता तरण

गरे मा वा नयाँ अंिशयार थ पन आएमा वा अंिशयार घटे मा



योजनको ला ग पुनः फरादप

दई रहनु पदन।

य तो अव थामा अदालतमा

नवेदन

स यतामा जाँचबुझ गर अंशब डा छु


ाई दँदा

अंशब डा गर छु
२.५

दएमा

य तो

यसको

नवेदनको

ाउनु पछ।

यसर ब डा छु

ाईएको स पि को

तशतका दरले द तुर ला छ।

६. दािखल खारे ज गन काय व ध
दािखल खारे ज



नामसार

दािखल

खारे ज,

नामसार

गन

गर

फैसला

भएकोमा

सोको दफा २३९

काया वयनको ला ग दािखल खा रज नामसार ग र दने स बि धत
कायालयमा लेखी प लाई समेत २१ दन भ

हािजर हुन पठाउनु

पछ।


अदालतबाट लेखी आएमा र स बि धत प
भएमा

य तो कायालयले ३

दन भ

कायालयमा हािजर

दािखल, खारे ज, नामसार

ग र दनु पछ।


उ
आएमा

याद नाघेप छ कुनै प
त वष

दािखल, खारे ज, नामसार को ला ग

५००। द तुर लई फैसला बमोिजम दािखल,

खारे ज, नामसार गर दनु पछ।
७. नख े काय व ध
नख े स ब धी



काय व ध

अचल स प त नख

(हकसफा) पाउने ठहर फैसला भएकोमा प

ता रखमा रहेमा अदालतले नखनी लन पाउने स पि
र दावी नपुगेकोमा धरौट रहेको रकम बुिझ लन

नखनी लन
य तो प लाई

ता रख तोक रकम धरौट रहेको कायालयमा पठाउनु पछ।


नखनी लने दने दुवै प ह
रहेको रकम नखनी दनु पन
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कायालयमा हािजर हुन आएमा धरौट
यि

लाई ७ दन भ

बुझाई य तो

दफा २४०

स पि को लखत र भरपाई नखनी लनेलाई बुझाई दनुपछ।


नखनी

दने

यि

मा

कायालयमा हािजर भएमा कायालयले

नजलाई रकम बुझाई सोको भरपाई समेतका कागजात
लने यि


नखनी

हािजर भएका बखत नजलाई बुझाई दनुपछ।

नखनी लने यि

मा

कायालयमा हािजर हुन आएमा कायालयले

फैसला बमोिजम नखनाई दई रकम बुझाएको भरपाई समेतका
कागजात नजलाई बुझाई दनु पछ।


स बि धत कायालयबाट नखनाई दएकोमा नखनाई दएको म तले
३५ दन भ

नखनाई दनु पन

यि

ले धरौट रहेको रकम बुझी

लनुपछ।


याद नाघेप छ नखनाई दनु पन
आएमा कायालयले १ वष भ
३ वष भ

भए ५

यि

धरौट रकम बुिझ लन

भए धरौट रकमको ३

तशत

तशत थप रकम क ा गर ७ दन भ

र

धरौट

रकम फता गनुपछ।


उ

अव ध भ

प न नखनाई दनु पन

नआएमा कायालयले

यि

धरौट रकम लन

य तो धरौट रकम सरकार कोषमा ज मा

गनुपछ। त प ात नजले सो रकम फता पाउँदैन।
८. मलाप को काया वयन
मलाप को



काया वयन

सरकार नकायबाट कुनै काम गनु, गराउनु पन गर कुनै मलाप
भएकोमा मलाप

भएको ३ दन भ

मलाप

बमोिजमको काम

ग र दन स बि धत कायालयलाई लेखी पठाउनु पछ।


एक जनाभ दा बढ

बाद

वा

तबाद

भएको मु ामा

बमोिजम गराउन सबैजना उपि थत नभएप न ३



मलाप

काया वयन ग र दनुपछ।

यसर

मलाप

नआउने यि

काया वयन

गदा

मलाप

को हतको प न सं र ण गनु पछ।
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मलाप

दन नाघेप छ

बमोिजम

गराउन

दफा २४७

९. फैसला काया वयन स व धी अ य यव था
पदमा बहाल गन वा 

अदालतबाट कसैलाई कुनै पदमा बहाल गन वा पदबाट हटाउन दफा

पदबाट हटाउने

फैसला वा आदे श भएकोमा सो फैसला वा आदे श भएको ३ २३०(७)(६)

आदे श वा फैसलाको

दन भ

काया वयन

ले खी पठाउनु पछ।


काया वयनका ला ग स बि धत

नकाय वा कायालयमा

यसर लेखी आएमा स बि धत नकाय वा कायालयले ३० दन भ
काया वयन गर स बि धत अदालतलाई जानकार दनु पछ।



य तो जानकार न दएमा स बि धत नकाय वा कायालयको
भई काम गन

यि

लाई

वभागीय कारबाह

मुख

गन आदे श

दन

स क छ।
फैसला काया वयन



उपरको उजुर

फैसला काया वयनको

सल सलामा स बि धत कमचार ले गरे को दफा २५०

काम कारवाह

यायाधीश सम

स क छ।


उपर

सो उजुर मा १ म हना भ

उजुर गन

टु ो लगाउनुपछ।

सो उजुर उपर िज ला यायाधीशबाट भएको नणयमा िच
यि

ले पुनरावेदन सु े अदालतमा १५

स छ। सो उजुर मा २ म हना भ


१५ दन भ

दन भ

नबु ने

नवेदन

दन

टु ो लगाउनुपछ।

फैसला काया वयनको उपि थ तको ला ग दईएको सूचना

ा

गर

तारे खमा अनुपि थत रहने प ले यस दफा बमोिजमको उजुर वा
नवेदन दन पाउँदैन।
अदालती शु क वा



धरौट फता गन

फैसला बमोिजम फता पाउने ठह रएको अदालती शु क वा धरौट
रकम

य तो फैसला अि तम भएको थाहा पाएको

वष भ

स बि धत

यि

ले फता माग गन

म तले १

माण स हत नवेदन

दनु पछ।


माग ग रएको रकम फता गनु पन रहेछ भने अदालती शु कको
हकमा य तो नवेदन
भए ७ दन भ

ा

भएको ३ म हना भ

फता गनु पछ।
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र धरौट रकम

दफा २४८



ललाम ब

बाट

पाउने

ले ललाम ब

यि

ा

रकम लनुपन वा बढ भएको रकम फता
भएको म तले ६ म हना भ

बुझी

लनु पछ।


याद भ

स बि धत

यि

ले अदालती शु क, धरौट

बुिझ न लएमा प छ य तो रकम वा स पि

वा रकम

फता लन पाईदै न।

य तो धरौट रकम सरकार कोषमा आ दानीमा बाँ नुपछ।
अदालती शु कले



ाथ मकता पाउने

फैसला बमोिजम बगो, द ड, ज रवाना, अदालती शु क लगायत

दफा ८४

अ य द तुर भराउदा वा लं दा प हले अदालती शु क भराउनु वा
लनु पछ।

ज रवाना वापत कैद



दे वानी मु ामा भएको ज रबाना न तरे बापत कैद गनु पदा ४ वषमा
नब ने गर १ दनको

ज रवाना छु ट



. २००। दरले कैद गनु पछ।

फैसला बमोिजम ज रबाना लागेको यि
भएको म तले ६० दन भ
ज रबानामा २०

फैसला काया वयन

ले त काल वा फैसला

दफा २४६

ज रबाना तरे मा नजलाई भएको

तशत छु ट हु छ।

दे हायका अव थामा फैसला काया वयन थगन गनु पछः

थगन



दफा २४४

दफा २३१

पुनरावेदन ला नेमा पुनरावेदन गन स ने याद भ ु ान
नभएस म,



कानून बमोिजम पुनरावेदन ला न स ने मु ामा पुनरावेदन
परे को भए पुनरावेदनको रोहबाट मु ाको अि तम कनारा
नभएस म,



मु ा दोहो याउने आदे श भएकोमा यसको कनारा नभएस म,



मु ा पुनरावलोकनको आदे श भएकोमा यसको अि तम कनारा
नभएस म।

काया वन गन बाधा

दे हायको अव थामा फैसला वा मलाप

नपन



अदालतले

अ यथा

आदे श

काया वन गन वाधा नपनः

दएकोमा

बाहेक

पुनरावलोकन वा मु ा दोहो याई पाउँ भ े
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फैसला

नवेदन

दफा २३२
उपर

वचाराधीन

रहेको अव थामा,


अदालतले अ यथा आदे श
मलाप



कुनै

बदर मु ा दायर गरे कै आधारमा,
मु ाको

वषयव तुको


दएकोमा बाहेक कसै ले फैसला वा

फैसला

काया वयन

पमा रहेको स पि

त काल

नगरे मा

मु ाको

ब ने दे िखएमा,

तपू त तनु पन मु ामा िज े प ले प छ पुनरावेदन तहबाट मु ा
हारे मा अक

प लाई पन गएको नो सानी बापतको

यहोन लिखत

तव ता य

मु ामा पुनरावेदन पन

गरे मा शु

तपू त

फैसला भएप छ य तो

याद भ ु ानी हुन ु वा पुनरावेदन फैसला हुन ु

अगावै य तो फैसला काया वयन गन,


अदालतमा वचाराधीन रहेको कुनै मु ाको कुनै वषयमा मु ाका
प ह

बीच सहम त भएमा र यसर सहम त भएको वषय छु ाएर

फैसला काया वयन गन म ने भई अदालतबाट आदे श भएमा।
फै सला काया वयनको



कारवाहीका लािग

नयु


काया वयनमा
मलाप

काया वयनको

सल सलामा

उपि थत हुन नस ने भएमा

वा रस रा न स ने
फैसला

फैसला

यस

मु ाको

कुनै

प

आफ दफा २३३

योजनको ला ग नजले वा रस

गर पठाउन स छ।

मलाप

वा मेल मलापको मा यमबाट फैसलाको काया वयन गन दफा २३४
यहोरा उ लेख गर सं य ु

चाहेमा प ह ले सोह

नवेदन दन

स छन्।

वा

मेल मलाप

- तर सरकार बगो असुल गन वषयमा मलाप

वा मेल मलाप

गन नवेदन दन पाईदै न।


मलाप

वा मेल मलापको ला ग

तोक प ह लाई मलाप

नवेदन परे मा मना सब अव ध

वा मेल मलापको मा यम ारा फैसला

काया वयन गन अवसर दनु पछ।


दईएको अव ध भ

प ह

मलाप

वा मेल मलापको मा यमबाट

फैसला काया वयन गन सहमत भएमा स बि धत अदालत वा
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स हाले का अ धकृतले कानून बमोिजम

तह सलदारको िज मेवार
प ह


बीच मलाप

गराई दनु पछ।

तो कएको अव ध भ

प ह

मलाप

वा मेल मलापको मा यमबाट

फैसला काया वयन गन सहमत नभएमा

या पूरागर फैसला

काया वयन गनुपछ।
त न ध उपि थत



फैसला काया वयनको सल सलामा फ डमा हुने काममा

नभएको कारणले

तहको सद य वा

मा

पन

अमा य नहुने

वा

नजको

त न धको रोहबरमा कुनै काम कारबाह गनु
सह छाप

गराउनु पनमा

त न धलाई उपि थत गराई
सद य वा

थानीय दफा २५१

दन

य तो

सद य
दँदा

लिखत सूचना

वा

य तो

त न ध उपि थत नभए प न सो काम कारवाह गन

गराउन स क छ।


थानीय तहको सद य वा

त न ध उपि थत नभएको वा नजले

सह छाप नगरे को आधारमा मा

र त पुगेको काम कारवाह बदर

हुँदैन।
लगत क ा गन



फैसला बमोिजम फैसला काया वयनको काय स प
सो यहोरा जनाइ तह सलदारले

ठे गाना अ ाब धक



थानीय तह वा

िज ला वा

माणीत गर लगत क

असूल गनुपन

यि

दे का न ५८

गनुपछ।

दे शको सीमाना हेरफेर भई फैसला दे का न ५९

बमोिजमको ज रवाना, कैद, बगो

गन

भएमा लगतमा

वा

तपू त वापतको रकम

को ठे गाना फरक पन गएमा अदालतले प न

लगतमा सोह बमोिजम ठे गाना स याई अ याव धक गनुपछ।
फैसला



काया वयनमा
अवरोध गनलाई

फैसला काया वयन गन कायमा सहयोग गनु मु ाका प को कत य दफा २५२
हु छ।



सजाय

फैसला काया वयनमा अवरोध गन यि
चलाउन वा

लाई अवहेलनामा कारबाह

१०००। स म ज रवाना वा ३ म हनास म कैद वा

दुवै सजाय गन स क छ।
ो साहन रकम



द ड ज रबाना वा सरकार

बगो असु लको ला ग खट

सरकार कमचार ले दै नक तथा
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जाने दफा २५३

मण भ ा बापत पाउने रकम

लन नचाहेमा असुल गर

याएको रकमको २५

तशत

ो साहन

भ ा पाउनेछन्।


असुल गर

याएको रकमको ५

तशत रकम तह सलदारले

ो साहन व प पाउँछ।


य तो

ो साहन रकम असुल भएको ज रबाना वा सरकार

बगोको

रकमबाट दनुपछ।


सरकार
यि

१०.

बगो वा ज रबाना सरकार

ले असुल गर

याएमा प न

कमचार

बाहेक जो सुकै

ो साहन रकम दनुपछ।

फैसला काया वयन गदा ला ने द तुर

फैसला काया वयन



बगो भराउदाः

बगो पाउने यि

बाट बगोको 3

गदा ला ने द तुर



अंश ब डा गराउँदाः ब डा छु



चलन चलाउँदाः बगो खुलेको भए बगोको ३

ाईएको स पि को २.५

नखुलेको भए

१,०००।

पूनः चलन चलाउँदाः कुनै द तुर नला ने।



अदालती शु क नलागेको मु ामा अ य रकम भराउदाः ५



अदालतबाट भाखा गराई

दएको, कागजप

असामी ब डा ग र दएकोमाः कुनै द तुर ला दै न।
नवेदन द तुरः

. १०।-

29

तशत

तशत र बगो
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