नेपाल सरकार
कानून, न्याय तथा सं सदीय माममला मन्रालयको सूचना
सूचना १
नेपाल सरकारले फौजदारी काययविमि (सं विता) ऐन, २०७४ को दफा १६९ ले ददएको
ु ी अपराि (सं विता) ऐन, २०७४ अन्तगयतका दे िाय बमोजजमका मुद्दा
अमिकार प्रयोग गरी मुलक
सम्बजन्ित जजल्लाको प्रमुख जजल्ला अमिकारीले िे ने गरी तोकेकोले यो सू चना प्रकाशन गररएको
छ :(१)

दफा ७३ बमोजजम आिश्यक िस्तु तोडफोड िा िामन नोक्सानी गरे बापत थप सजाय िुने
अिस्थामा बािेक दफा ६०, ६१, ६४, ६५ को उपदफा (१) र (२), ६६, ६९, ७०, ७१
र ७२ बमोजजमको कसूर सम्बन्िी मुद्दा,

(२)

दफा ८४, ८५, ८६, ८७, ११३, ११६, ११७, ११८, १२२, १२३, १२४, १२५
(उपदफा (४) बािे क), १६५, २९० र २९१ बमोजजमको कसूर सम्बन्िी मुद्दा,

(३)

प्रकरण (१) र (२) मा उजल्लजखत मुद्दासँग सम्बजन्ित दफा ७५, ७६, ७७, ७८, ७९,
८०, ८२, ८३, ९८ र १०० बमोजजमको कसूर सम्बन्िी मुद्दा,

(४)

प्रकरण (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए तापमन सम्बजन्ित जजल्ला
अदालतले िेने मुद्दासँगै सो प्रकरणमा उजल्लजखत मुद्दा समेत िे न यु पने भएमा त्यस्तो मुद्दा
सम्बजन्ित जजल्ला अदालतले नै िे ने ।

सूचना २
ु ी दे िानी काययविमि (सं विता) ऐन, २०७४ को दफा ८० को उपदफा
नेपाल सरकारले मुलक
(२) ले ददएको अमिकार प्रयोग गरी दतायद्वारा वििाि गदाय त्यस्तो वििािका पक्षिरुलाई ददईने वििाि
दतायको प्रमाणपरको ढाँचा दे िाय बमोजजम िुने गरी तोकेकोले यो सूचना प्रकाशन गररएको छः-
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श्री ..................... जजल्ला अदालत
वििाि दतायको प्रमाणपर
श्री .............................
बुिाको

को

नाम)

छोरा

.............................(वििाि

(बाजे बजैको नाम)

........................

गने पुरूर्को नाम)

श्री .................................

को नाती श्री ......................................
बस्ने

र श्री .........................

(आमा बुिाको नाम)

...........को श्री ............................

(ठे गाना)

िर्य

..........को

(बाजे बजैको नाम)

को छोरी ........................

(वििाि गने मविलाको नाम)

(आमा

श्री

को नामतनी

(ठे गाना)

बस्ने िर्य

ले मममत ...................मा यस

ु ी दे िानी (सं विता) ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोजजम दतायद्वारा
अदालतमा उपजस्थत भई मुलक
वििाि गनय मनिेदन ददएको र एक अकायलाई पमत पत्नीको रुपमा स्िीकार गनय मञ्जुर गरे काले
मनजिरुबीच

दतायद्वारा

वििाि

िुने

मममत

..............मा

मनणयय

भएकोले

श्री.............................................र श्रीमती ......................... लाई सोिी ऐनको दफा ८०
को उपदफा (२) बमोजजम यो वििाि दतायको प्रमाणपर प्रदान गररएको छ।

(वििाि

गने

पुरूर्को फोटो)

पमत

(वििाि गने

मविलाको फोटो)

पत्नी

प्रमाणपर प्रदान गने अमिकृतको,-

मममत .................

दस्तखत :
अदालतको छाप

नाम, थर:
पदः

आज्ञाले,

राजीि गौतम
नेपाल सरकारको सजचि
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