राजप मा

ु दे वानी काय व ध नयमावल ,२०७५
मुलक

कािशत म तः २०७५।५।१

ु
मुलक
दे वानी काय व ध (सं हता) ऐन,२०७४ को दफा २८८ ले दएको अ धकार
सव च अदालतले दे हायका नयमह

योग गर

बनाएको छ ।

प र छे द – १
ारि भक
१.

सं ि

नाम र

रहे को छ।

ु
ार भः (१) यी नयमह को नाम "मुलक
दे वानी काय व ध नयमावल ,२०७५"

(२) यो नयमावल सं वत् २०७५ साल भदौ १ गते दे िख
२.

प रभाषाः वषय वा
(क)
(ख)

स ले अक अथ नलागेमा यस नयमावल मा,-

ार भ हुनेछ ।

"अदालत" भ ाले स बि धत अदालत स झनु पछ।

ु
"ऐन" भ ाले मुलक
दे वानी काय व ध (सं हता) ऐन, २०७४ स झनु पछ
।

(ग)

"तह सलदार" भ ाले िज ला अदालतको तह सलदार स झनु पछ र सो
श दले फैसला काया वयन अ धकार लाई समेत जनाउँछ ।

(घ)

"प " भ ाले मु ा मा मलाको वाद वा

(ङ)

"स बि धत

अ धकार "

भ ाले

कुनै

तवाद स झनु पछ ।
काम

गन

िज मेवार

भएको

अ धकार लाई स झनु पछ ।

प र छे द –२
अ धकार े
३.

स ब धी यव था

दनु पनः ऐनको दफा २२ बमोिजम कुनै वषयमा त लो तह र

मा थ लो अदालतलाई जानकार

मा थ लो तहको दुवै अदालतमा मु ा दायर भएको जानकार हुन आएमा त लो तहको अदालतले

मा थ लो तहको अदालतमा मु ा दायर भए नभएको बुझी दायर भएको दे िखएमा त लो तहको
अदालतले य तो मु ा खारे ज गर मा थ लो तहको अदालतलाई सोको जानकार दनु पनछ ।
४.

रा सेवक वाद वा

तवाद भएको मु ा दताः कुनै रा सेवकले आफू कायरत िज लाको िज ला

अदालतमा ऐनको दफा 24 को उपदफा (2) बमोिजम नजी है सयतमा फरादप

वा

तउ र

दन याएमा य तो लखत र तपूवकको र याद भ को भए नभएको जाँची र तपूवकको दे िखएमा
ला ने द तुर लई दता गर

नजलाई सोह अदालतमा ता रखमा राखी तीन दन भ

म सल

स बि धत अदालतमा पठाउनु पनछ ।
५.

एउटा अदालतको मा

फरादप

अदालतमा भ ा भ ै फरादप
अदालतको फरादप

कायम रा

कायम गनः (१) कुनै

यि

ले एकै

वषयमा

भ भ

दता गरे को अव थामा ऐनको दफा २६ बमोिजम कुनै एक
प ह

सहमत नभएमा कुन फरादप

भ े स ब धमा बुझी य कन गनु पनछ ।
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प हला दता भएको हो

(२) उप नयम (१) बमोिजम बु दा आ नो अदालतमा दता भएको फरादप
भएको दे िखएमा सो फरादप

खारे ज गर अक अदालतलाई सोको जानकार दनु पनछ ।

(३) उप नयम (१) बमोिजम बु दा आ नो अदालतमा दता भएको फरादप
भएको दे िखएमा

प छ दता

य तो फरादप

कायम रहने

प हले दता

यहोराको जानकार अक अदालतलाई दनु

पनछ ।
(४) उप नयम (३) बमोिजम जानकार

ा

भएमा स बि धत अदालतले ऐनको दफा

२६ को उपदफा (३) बमोिजम आ नो अदालतमा दता रहे को
बेहोराको जानकार अक फरादप

फरादप

खारे ज गर

सो

दता रहे को अदालतलाई दनु पनछ ।

प र छे द – ३
अदालतमा पेश गन लखतमा पु याउनु पन र त, लखत जाँच, दता वा दरपीठ
६.

अदालतमा पेश गन लखतमा पु याउनु पन सामा य र तः (१) अदालतमा पेश हुने नवेदनप ,
फरादप ,

तउ रप , लिखत जवाफ, लिखत

तवाद, पुनरावेदनप

लगायतका लखत ए फोर

(चौडाई ८.३ ई च र ल बाई ११.७ ई च) साइजको सादा नेपाल कागजमा

येक पृ मा िशर

र पुछारमा एक इ च, बायाँतफ डेढ इ च र दायाँतफ आधा इ च तथा प हलो पृ को हकमा
िशरतफ तीन इ च ठाउँ छोडे को हुन ु पनछ।

(२) अदालतमा पेश हुने लखत कागजको एकाप

मा

यु नकोड नेपाल फ टको बा

साइजमा क युटर टाइप वा मु ण ग रएको तथा लाईन बीचको फरक एक दशमलब एक पाँच
रहे को हुन ु पनछ ।

(३) लखत दता गन

याउने यि

को र अक प को थाहा भएस म दे हाय बमोिजमको

ववरण लखतमा उ लेख गरे को हुन ु पनछ :(क)

नाम, थर र उमेर

(ख)

प त, प ी, बुबा, आमा, बाजे र ब यैको नाम,

(ग)

उपल ध भएस म

या स, इमेल, टे लफोन न बर, मोबाइल न बर र अ य

प रचया मक ववरण,
(घ)

कुनै कायालय वा सं थामा कायरत रहे कोमा
सं थाको नाम, ठे गाना र उपल ध भएस म

नजको पद, कायालय,

या स, इमेल र

टे लफोन

न बर,
(ङ)

थायी ठे गाना र हाल बसोबास गरे को ठे गाना (िज ला, स भब भएस म
सा बकको र हालको महानगरपा लका/ उपमहानगरपा लका/ नगरपा लका/

(च)

गाउँपा लका, वडा न बर, टोल, माग र भएस म घरको लक नं.),

स ठत सं था भए सो सं थाको नाम, ठे गाना, स पक टे लफोन न बर,
ईमे ल ठे गाना, रिज ड कायालय,

धान कायालय वा कारोबार रहेको

मु य कायालय।
(छ)

सरकार कायालय, अदालत, सं वैधा नक नकाय भए सोको नाम, ठे गाना,
स पक टे लफोन न बर, ईमे ल ठे गाना आ द ।
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(४) लखतको पेटबोल मा उ ले ख भएको
स कने गर

येक

यि

लाई सिजलैसँग प हचान गन

नजको पूरा नाम, थर, ठे गाना र अ य आव यक प रचया मक ववरण

प

उ लेख गरे को हुन ु पनछ ।

(५) लखतमा उि लिखत

गरे को हुन ु पनछ ।

(६) लखत दता गन
ले

थानको प हचान हुने गर पूरा ठे गाना

याउने

यि

प

येक पृ को शीर प ुछारमा

ले

पमा

पमा उ लेख
या चे सह छाप र

जा ेले छोटकर द तखत र आिखर पृ मा बुिझने गर पूरा द तखतसमेत गरे को हुन ु

पनछ ।

(७) कानून यवसायीले लखतको म यौदा गरे को भए सो लखतको प हलो पृ को बायाँ
कनारामा सो लखत नजले म यौदा गरे को बेहोरा र नजको नाम, थर तथा
प

पमा उ लेख गर द तखत गरे को हुन ु पनछ ।
(८) कानून

यवसायी वा

लखत दता गन आउने

यि

माणप

बाहे क अ ले

म यौदा गरे को भए सो लखतको प हलो पृ को बायाँ कनारामा सो म यौदा गन

न बर
लखतको

यि

ले “यो

लखत मैले म यौदा गरे को हुँ, लखत तयार गनका ला ग म कानून बमोिजम अयो य छै न” भ े
पमा उ लेख गर द तखत गरे को हुन ु पनछ ।

बेहोरा र आ नो नाम, थर र ठे गाना प
(९)

लखतको आिखर

करणमा “यसमा लेिखएको बेहोरा साँचो छ, झु ा ठहरे

कानूनबमोिजम सहुँला बुझाउँला, अदालतबाट जार हुने

याद वा सूचना तामेल लगायतका अ य

काम कारबाह मा अदालतलाई सहयोग गनछु ” भ े बेहोरा उ लेख गर
कनारामा लखत दता गन
(१०)

लखतका

याउने यि
वषयह

द तखत गनु पनछ ।

सल सलेवार

भाषामा लेिखएको हुन ु पनछ ।

(११) लखत दता गन

ले

यसको मु न दायाँ

पमा

करण छु

ाई उिचत र सं यमपूण

याउने वा अदालतमा कागज गन आउने

नाग रकता वा नाम, थर, वतन य कन खुलेको अ य कुनै प रचय खु ने

यि

ले आ नो

माण पेश गनु पनछ ।

(१२) उप नयम (११) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप न कुनै प रचय खु ने

माण

प हले सोह मु ामा पेश भई म सल सं ल न रहे को भए पुनः पेश गनु पन छै न ।
(१३) अदालत वा अ य
यि

या यक

ले पुनरावेदन वा अ य कुनै

भो गरहे को, ज रबानाको रकम

नकायबाट कैद वा ज रबानाको सजाय पाएको

लखत दता गन आउँदा

य तो कैद सजाय भोगेको,

तरे को वा सोबापत कानून बमोिजम धरौट वा जमानत

दन

पाउनेमा सो दएको न सा पेश गनु पनछ ।
(१४) लखतसाथ पेश गन कागज नेपाल भाषा बाहे क अ य भाषामा तयार भएको भए
अदालतले आव यक दे खेमा सोको
अनुवादको

मािणत

च लत कानून बमोिजम नेपाल भाषामा अनुवाद गर सो

तसमेत लखतसाथ पेश गन लगाउन स नेछ।

(१५) उप नयम (३) बमोिजमको ववरणमा कुनै प रवतन भएमा प रवतन भएको म तले

बाटोको याद बाहे क प
७.

लखतमा

प

स बि धत प ले सोको जानकार अदालतलाई दनु पनछ।

ववरण उ लेख गनु गनः (१) अदालतमा पेश गन मु ासँग स बि धत नवेदनमा

मु ा परे को साल, मु ाको
स ब

दन भ
मस

या र नाम, माग गरे को कुरा र यसको कारण, आधार तथा

कानूनसमेत उ ले ख गनु पनछ ।
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(२) अ य कायालय वा अदालतमा भएको म सल वा कागज िझकाई पाउँ भनी पेश गन
नवेदनमा म सल कागज रहे को कायालयको नाम, ठे गाना, कागज रहे को मु ाको नाम वा वषय र
मस

या, अ य ववरण, कागज भएको म त, कुन त यको पु

ाई वा ख डनको ला ग सो

म सल कागज आव यक परे को हो सो कुरासमेत उ लेख गनु पनछ ।

(३) प हले नवेदन पर आदे श भइसकेको वषयमा पुनः सोह बेहोरा वा समान उ े यले

नवेदन दँ दा प हलेको नवेदनमा भएको आदे श र पुनः नवेदन दनु पन कारण तथा आधारसमेत
प

८.

पमा उ लेख गनु पनछ ।

लखत जाँच गनः कुनै यि

दताका ला ग कुनै लखत पेश गरे मा नयम ६ र

ले अदालत सम

७ मा उि लिखत वषयका अ त र

स बि धत अ धकार ले दे हायबमोिजम भए नभएको जाँच गनु

पनछ:(क)

कानून बमोिजमको ढाँचा मले न मले को,

(ख)

हद याद वा याद भ

(ग)

अदालतको अ धकार

(घ)

हकदै या भए नभएको,

(ङ)

कानूनी आधार भए नभएको,

(च)

लखतको लेखाई,

(छ)
(ज)
९.

भए नभएको,
े भ

पन नपन,

तु त वा उ लेखनमा कुनै अशु , अपूणता वा

अ प ता भए नभएको,
अ

र अ रमा फरक परे नपरे को,

िश

भाषामा लेिखए नलेिखएको ।

फरादप मा खुलाउनु पन वषयः ऐनको दफा ९८ बमोिजम अदालतमा दायर हुन आएको
फरादप मा

च लत कानूनमा लेिखएका कुराह का अ त र
(क)

फरादप

दे हायका वषय खुलाउनु पनछः-

दने हकदै या,

(ख)

हद याद र सोसँग स ब

(ग)

अदालतको अ धकार े ,

(घ)

यसै वषयमा अ य

(ङ)

स ठत सं थाको तफबाट फरादप

कानून,

फराद दए न दएको कुरा,
याउने

यि

को हकमा फरादप

दता गन अि तयार भएको,
(च)

सावज नक

हत वा सरोकार

न हत रहे को

ववादमा मु ा दता गन

अनुम त भएको,
(छ)

सं र क, माथवर वा हकवालाको हकमा सो पु

हुने

(ज)

मु ा दता गनका ला ग कानून बमोिजम अनुम त

माण भएको,
लनुपनमा अनुम त

लएको,
(झ)

फराद दाबीसँग स ब

(ञ)

फरादप मा उ लेख ग रएका

(ट)

ला ने अदालती शु क र फराद द तुर सं ल न गरे को,

कानून,
माणको ववरण,

(ठ)

ऐनको अनुसूची -1 बमोिजमको र त ढाँचा मलेको,

(ड)

आव यक स

यामा फरादप
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र

माणको

त लपी सं ल न गरे को,

तवाद को नामको

(ढ)

याद वाद

वा नजको कानून

यवसायी आफले

तामेल गन भएमा सो बेहोरा खुलाएको,
(ण)
(त)
१०.

अं श मु ामा स पि को फाँटवार खुलाएको,
लखतमा खुलाउनु पन अ य कुराह

ँ ा पेश गनुपन कागजातः ऐनको दफा २६७ को उपदफा (२)
सं र क वा माथवरले अनुम त लद
बमोिजम

नाबालक, अश

तउ रप , पुनरावेदनप
अश
यि

११.
१२.

।

यि

वा

बेप ा

भएको

यि

को

तफबाट

अदालतमा

फरादप ,

वा नवेदन दता गन अनुम तको ला ग नवेदन दँदा स भब भएस म

को हकमा य तो प ु

माणप

र नाबालक वा बेप ा भएको

को हकमा थानीय तहको सफा रश साथ अ य स बि धत

माणसमेत सं ल न गनु पनछ।

ु ीय
लखतको व त

हुने िच क सकको

त पेश गनः फरादप ,

ु ीय
लखत अदालतमा पेश गदा सोको व त

तउ र प , पुनरावेदनप , लिखत

तवाद ज ता

तसमेत पेश गनु पनछ।

लखत दता गनः (१) लखत जाँच गदा र त पुगेको दे िखएमा स बि धत अ धकार ले

य तो

लखत दता गनु पनछ ।

(२) यस नयम बमोिजम लखत दता गरे प छ दता गन
यसको दता न बर र म त जनाई दता गन
(३) यस

नयममा अ य

मा यमबाट कुनै लखत दता गन
स कनेछ ।

लाई सोको भरपाई दनु पनछ ।

जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप न अदालतले

ु ीय
व त

यव था गरे को अव थामा सोह बमोिजम लखत दता गन

(४) उप नयम (३) बमोिजम कुनै

१३.

याउने यि

याउनेको सह छाप गराई

लखत दता गराएकोमा स बि धत अ धकार ले

आव यक दे खेमा अव ध तोक स ल लखत पेश गन आदे श दन स नेछ ।

लखत फता वा दरपीठको अ भलेख रा ःे ऐनको दफा 129 बमोिजम अदालतले लखतको

अ भलेख रा दा अनुसूची -१ बमोिजमको ढाँचामा राखी अ ाव धक गनु पनछ ।
१४.

लखतको सामा य

ु ट स याउनेः (१) अदालतमा लखत पेश गन

भैसकेको लखतमा लेख, टाइप वा मु णको सामा य
गर स बि धत अ धकार सम

लखतको पूरकको

ले एक पटक दता

ु ट स याउन चाहे मा सो बेहोरा उ लेख

नवेदन दन स नेछ ।

(२) उप नयम (१) बमोिजम
नवेदकको मागबमोिजम

यि

नवेदन पेश हुन आएमा आव यक जाँचबुझ गदा

ु ट स याउन मना सब दे खेमा अदालतले

य तो

नवेदनलाई नै

पमा म सल सामेल गन आदे श दन स नेछ ।

(३) उप नयम (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप न मूल लखतको जुन बेहोरा

स याउनका ला ग माग गरे को हो, सोबाट मु ाको स पूण कारबाह वा इ साफमा ताि वक असर
पन स ने दे खेमा अदालतले य तो नवेदनलाई पूरक लखतको

पमा वीकार गन छै न ।

(४) अदालतले आव यक दे खेमा यस नयम बमोिजम

प लाई दन स नेछ ।

प र छे द – ४
याद तामेल र

१५.

तवाद को नाममा

ु ट स याएको जनाउ अक

तवाद स ब धी

याद जार र तामेल गनः (१) फरादप

दता भएप छ

तवाद को नामको

याद ऐनको दफा ९९ बमोिजम वाद वा नजको कानून यवसायी आफले बुझाउने भएमा सोह
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दन

तवाद का नाममा जार

हुने

यवसायीलाई बुझाउनु पनछ ।

याद दुई

त तयार गर

(२) उप नयम (१) बमोिजम वाद वा नजको कानून

बुझेको

यादको एक

त

यवसायीले बाटाको

तवाद लाई बुझाई अक

बमोिजमको ढाँचामा भरपाई गराई बाटोको
ढाँचामा अदालतमा

नजको कानून
यादको

याद बाहे क तीन दन भ

आफूले

तको पीठमा ऐनको अनुसूची -५
अनुसूची -३ बमोिजमको

याद बाहे क सात दन भ

तवेदन पेश गनु पनछ ।

(४) ऐनको दफा १०० बमोिजम अदालतको तफबाट
पन

वा

यवसायीलाई बुझाएको

अ भलेख अनुसूची -२ बमोिजमको ढाँचामा रा ु पनछ ।
(३) वाद वा नजको कानून

वाद

याद फरादप

दता भएको तीन दन भ

तवाद को नाममा तामेल गनु

जार गर अनुसूची -४ बमोिजमको ढाँचामा

अ भलेख राखी तामेल गन स बि धत कमचार लाई बुझाउनु पनछ ।
(५) उप नयम (४) बमोिजमको

याद तामेल गन काय स प

भएप छ तामेल गन

कमचार ले अदालतमा हािजर भएको भो लप ट स ममा अनुसूची -५ बमोिजमको ढाँचामा मु ागत
पमा

तवेदन पेश गनु पनछ ।
(६) ऐनको दफा ११५ बमोिजम इलाका बा हरको

यि

को नामको

याद सूचना

तामेल गन अ य अदालतमा पठाउँ दा अनुसूची -६ बमोिजमको ढाँचामा अ भलेख राखी पठाउनु
१६.

पनछ ।

याद तामेल कायमा असहयोग गरे को

तवेदनः (1)

बाधा बरोध गरे को भ े बेहोराको दे हाय बमोिजमको
तवेदन वा उजुर इजलास सम
(क)

याद तामेल कायमा असहयोग गरे को वा
तवेदन वा उजुर

ा

हुन आएमा य तो

ले नजको नामको

याद बु न इ कार

पेश गनु पनछः-

अदालतमा उपि थत भएको

यि

गरे को भनी ऐनको दफा 106 को उपदफा (3) बमोिजम तामेलदारले
दएको
(ख)

तवेदन,

याद तामेल गन कायमा सहयोग गनु पन कत य भएको यि

ले य तो

कायमा असहयोग गरे को भनी ऐनको दफा १०९ बमोिजम तामेलदारले
दएको

(ग)

बेर तसँग

तवेदन,
याद तामेल गरे गराएको वा

याद तामेल को कायमा बाधा

बरोध गरे को भनी ऐनको दफा 116 बमोिजम परे को उजुर

वा

तवेदन।
(२) उप नयम (१) बमोिजमको
यि
१७.

तवेदन वा उजुर का स ब धमा इजलासले स बि धत

लाई िझकाई बुझी कारबाह का ला ग उपयु

आदे श गन स नेछ ।

वदे शमा रहे बसेका प का नामको याद तामेलः (१) मु ाको कुनै प
य ता प को नाममा

वदे शमा रहे बसेको भए

याद तामेल गनु पदा पार प रक कानूनी सहायता स ब धी

च लत

कानून बमोिजम तामेल गन स कनेछ ।
(२) उप नयम (१) बमोिजम जार भएको
ा

भएमा सोको जानकार यथाशी

याद तामेल भएको सूचना नेपाल सरकारलाई

स बि धत अदालतलाई दनु पनछ ।
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१८.

तउ र सरहको पुनरावेदनको कारबाह ः (१) ऐनको दफा 118 उपदफा (१) बमोिजम
पुनरावेदन सु े अदालतमा

तउ र सरहको पुनरावेदन

स बि धत म सल िझकाई इजलास सम

ा

भएमा त लो तहको अदालतबाट

पेश गनु पनछ।

(२) ऐनको दफा 118 को उपदफा (3) बमोिजम त लो तहको अदालतबाट भएको

ु ाई र कनारा गन म सल त लो अदालतमा
फैसला बदर भई मु ाको पुनः कारबाह , सुनव
पठाउँ दा उपि थत
।
१९.

खुलाउनु पन कुराह ः

तउ रप मा
याएको

तवाद लाई स बि धत अदालतमा हािजर हुन जाने ता रखसमेत तो नु
ऐनको दफा १२२

बमोिजम अदालतमा दता गन

च लत कानूनमा ले िखएका कुराह का अ त र

तउ रप मा

दे हाय बमोिजमका

कुराह समेत खुलाउनु पनछः-

तउ रप

(क)
(ख)

२०.

याद भ

भएको,

ऐनको अनुसूची -९ बमोिजमको ढाँचामा भएको,

(ग)

तउ रप

(घ)

तउ रप मा उ लेख ग रएका

तदाबी लएको

तउ रप

द तुर सं ल न गरे को,

स ब धी

माण सं ल न गरे को ।

यव था: (१) ऐनको दफा १२१ बमोिजम

तउ रप मा दे हाय बमोिजमको कुराह समेत खुलाउनु पनछः-

लएको

पनछ

तदाबी

तदाबी लएको वषय,

(क)

तदाबी लएको वषयको बगो खु ने भए सो कुरा,

(ख)
(ग)

ँ स बि धत कानून,
तदाबीसग

(घ)

तदाबीलाई पु

गन

(२) उप नयम (१) बमोिजम

माण ।

तदाबी

लएको

तउ रप

जाँच गदा दता गन

अ धकार ले दे हाय बमोिजम भए नभएको हे न ु पनछः(क)

तदाबी फराद दाबीको वषयमा सी मत रहे नरहे को,

(ख)

तदाबी वाद व

(ग)

आव यक स

मा

यामा

भए नभएको,
तउ रप को

त ल प सं ल न गरे नगरे को।

तदाबी जाँच गदा र त नपुगेको दे िखएमा सो कुरा

(३) उप नयम (१) बमोिजम

स याउन ऐनको दफा १२७ बमोिजम मौका दँदासमेत र त पु याई न याएमा सोह बेहोरा जनाई
तदाबी कायम नरहने गर
(४)

तउ रप

दता गनु पनछ।

तदाबी कायम हुने भएमा

तवाद बाट ऐन बमोिजम ला ने अदालती शु क

दािखल गराउनु पनछ । तवाद ले य तो शु क सोह

दन दािखल गन नस ने भनी समय माग

गरे मा मु ा दता गन अ धकार ले ऐनको दफा १२१ को उपदफा (७) बमोिजम सात दन भ
अदालती शु क दािखल गन आदे श दनु पनछ ।
(५)

तदाबी भएको

तउ रप को

त ल प ऐनको दफा १२१ को उपदफा (४)

बमोिजम वाद लाई बुझाई सो बेहोरा ता रख भरपाईमा जनाई वाद को सह छाप गराउनु पनछ।
२१.

ता रख गुजान वाद लाई
बमोिजम

तउ रप

थमाउने अव ध

तबादको सूचना दनेः (१) ऐनको दफा १२१ को उपदफा (४)

पेश भए लग ै प छको अदालतबाट नधा रत ता रख वाद ले गुजार था ने

य तत भई वाद लाई

तदाबीको
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त ल प बुझाउन नसकेको अव थामा लिखत

तबादको ला ग
बमोिजम प

तउ रप को

दनको सूचना दनु पनछ।

(२)

तदाबी लएको मु ामा

तदाबीको हकमा
२२.

यि

तवाद ता रखमा रहे को भए वाद ले ता रख गुजारे प न

माण बुझी ठहरे बमोिजम फैसला गनु पनछ।

तवाद कायम भएका

अ य कुनै

त ल प स हत वाद लाई ऐनको दफा १२१ को उपदफा (५)

यि लाई ता रखमा रा नेः फरादप मा

ले आ नो हक, हत, दाबी वा सरोकारसमेत

खुलाई ऐनको दफा १२४ बमोिजम

दएको

तवाद बनाइएको बाहे कका
भा वत हुने आधार र कारण

नवेदनमा कारबाह

हुँदा अदालतबाट

तवाद

कायम गन आदे श भएमा नजलाई ता रखमा रा नु पनछ।

प र छे द – ५
२३.

मु ाको कारबाह र फैसला

ु ाईको ला ग पेशी ता रख तो नेः ऐनको दफा १३१ बमोिजम
ारि भक सुनव
तउ रप मा हकदै या वा हद याद वा अ धकार े
ता रख मलान भएप छ

नभएको िज कर लएमा मु ाका दुवै प को

ु ाईको ला ग पेशी ता रख तो नु पनछ।
ारि भक सुनव

तर ऐनको दफा १२१ बमोिजम
परे प छ वा पन अव ध

तवाद ले

तदाबी लएको अव थामा वाद बाट लिखत

य तत भएप छ मा

तबाद

ु ाईको ला ग पेशी ता रख तो नु
ारि भक सुनव

पनछ ।
२४.

ता रखमा ब नु नपनः (१) मु ाको कारबाह मा

माण बुिझसकेप छ ऐनको दफा 135 को

उपदफा (2) बमोिजम ता रखमा ब न नचाहने प ले अनुसूची -७ बमोिजमको ढाँचामा
अनुम तको ला ग नवेदन दनु पनछ ।
(२) उप नयम (१) बमोिजम परे को नवेदन इजलास सम

पेश गर भएको आदे श

बमोिजम गनु पनछ ।
(३) उप नयम (२) बमोिजम ता रखमा नरहे को प ले ता रखमा ब न चाह

नवेदन

दएमा नजलाई ता रखमा रा नु पनछ ।

(४) पुनरावेदन तहको मु ाको कारबाह मा ऐनको दफा १४३ बमोिजम मु ाको कुनै प

ता रखमा नरहेको अव थामा ता रखमा ब न चाह

नवेदन

नजलाई ता रखमा रा ु

दएमा

पनछ ।
(५) उप नयम (४) बमोिजम ता रखमा रहेको प ले ता रख गुजारे मा प न मु ाको

कारबाह मा कुनै असर पन छै न ।

(६) यस नयम बमोिजम ता रखमा नबसेको प सँग अदालतले कुनै कुरा बु नु परे मा

२५.

सात दनको सूचना दई िझकाई बु नु पनछ ।
ता रख गुजारे को

मािणत गनः ऐनको दफा १३८ को उपदफा (५) बमोिजम ता रख गुजारे को

मािणत गदा स बि धत फाँटवाला कमचार ले ता रख भरपाईमा सोह

बेहोरा जनाई द तखत गर आफूभ दा मा थ लो तहको अ धकृतबाट
२६.

दन ता रख गुजारे को

मािणत गराउनु पनछ।

मु ाको कायता लका नमाण गनः (१) अदालतमा कुनै मु ा दायर भएप छ सो मु ामा दे हायका
कारबाह को ला ग ला ने अव धको पूवानुमान गर
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येक मु ाको अनुसूची -८ बमोिजमको

ढाँचामा स बि धत अ धकार ले कायता लका नमाण गर प को द तखत गराई म सल सामेल
गर सोको

त ल प प लाई दनु पनछ:(क)

याद वा सूचना जार गन,

(ख)

याद वा सूचना तामेल गन,
तवाद च ु ा हुने,

(ग)
(घ)
(ङ)

तदाबी लएकोमा लिखत

तवाद पेश गन,

ु ाई गन,
ारि भक सुनव

(च)

सा ी

माण बु ने,

(छ)

वाद

(ज)

अ य कारबाह गन,

(झ)

फैसला गन ।

ु ाई छलफल गन,
तवाद को पूवसुनव

(२) उप नयम (१) बमोिजमको कायता लका बमोिजम कुनै कारबाह
स प

हुन नसकेमा सोको कारण खोल

नधा रत म तमा

स बि धत अ धकार ले कायता लका सं शोधन गर

मािणत गर म सल सामेल राखी सोको जानकार प लाई दनु पनछ ।

(३) अदालतले मु ाको कायता लका नमाण गदा मु ाका प ह को कुनै

त

या भए

सोसमेतलाई वचार गनु पनछ ।
२७.

अ तकाल न आदे शउपरको नवेदनका स ब धमा

तवेदनको फ

टः ऐनको दफा 15७

बमोिजम त लो अदालतबाट भएको आदे शउपर पुनरावेदन सु े अदालतमा परे को नवेदनका
स ब धमा

२८.

ा

ा

तवेदन सामा यतयाः एक म हना भ

फ

ट गनु पनछ ।

अ त रम आदेशको ला ग छलफलको म त तो नेः (१) ऐनको दफा १५८ बमोिजम अदालतले
अ त रम आदे शको छलफलको ला ग प लाई िझकाउने आदे श गदा उपि थत हुने म त तो नु
पनछ।

(२) उप नयम (१) बमोिजम िझकाइएको प लाई अ त रम आदे श स ब धी छलफलको
टु ो नलागेस म अदालतले ता रखमा रा न स नेछ।
(३) वप ी नबनाइएका कुनै यि

ले अ त रम आदे शको छलफलमा सहभागी हुन पाउँ

भनी आधार र कारण खुलाई नवे दन दएमा य तो नवेदन इजलासमा पेश गर भएको आदे श
अनुसार गनु पनछ।

(४) कुनै नवेदनमा

अदालतले य तो यि

यथ बाहे क अ य यि

वा नकायलाई बु न आव यक दे िखएमा

वा नकायलाई उपि थत गराई बु न स नेछ।

(५) छलफलको म तस मका ला ग अ त रम आदे श जार
म तमा अ त रम आदे श स ब धमा छलफल हुन नसक अक

भएको मु ामा तो कएको

म त तो कएमा सो म तस म

य तो आदे शले नर तरता पाउनेछ ।
२९.

प ले आ नो सा ी उपि थत गराउनु पन: (१) ऐनको दफा १७९ बमोिजम प ले आ नो सा ी
नवदे न साथ बकप को ला ग अदालतमा उपि थत गराउनु पनछ।
(२)

उप नयम

(१)

बमोिजम

उपि थत

कागजातसमेत पेश गनुपनछ ।
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गराइएका

सा ीको

प हचान

खु ने

३०.

सा ीको बकप

गराउने: (१) सा ीको बकप

उपि थत भएका सा ीह

गराउने

योजनका ला ग बकप

तथा स बि धत मु ाको म सलसमेत इजलास सम

हुने दन

पेश गनु पनछ।

(२) अदालतले सा ी बु न तो कएको ता रखको दन उपि थत भएका सबै सा ीको
बकप

गराउनु पनछ ।
(३) सबै सा ीको बकप

गराउन समय अभावको कारणले न याइएमा अदालत खु ने

अक दन य ता सा ीको बकप

गराउनु पनछ।

(४) उप नयम (३) बमोिजम बकप
हुनस छ

य त जना सा ीलाई मा

स कनेछ।

गराउनु पन भएमा ज तजना सा ीको बकप

मशः उपि थत हुने गर ता रख तोक बकप

गराउन

(५) बकप को ला ग तो कएको तार खको दनको अपरा ह एक बजेस म अक प
उपि थत नभएमा प न उपि थत भएस मका सा ीको बकप
(६) सा ीको बकप
िझ याउने क समका
३१.

मु ाका प

गराउँदा सा ीलाई अनुिचत, अस ब

बाहे कका अ य

ँ रहेको
यि सग

माण पेश गन लगाउनेः ऐनको दफा 169 को

को साथमा रहेको भ े अदालतलाई लागेमा

िझकाई य तो

वा बेइ जत गन वा

सो न अदालतले मनाह गनु पनछ ।

उपदफा (१) बमोिजम मु ामा ठहर गन आव यक पन कुनै
यि

३२.

गराउने काय रो कने छै न ।

य तो

माण पेश गन लगाउनु पनछ ।

माण मु ाका प
यि

बाहे कका अ य

लाई हािजर हुने अव ध तोक

स े कत बयानः (१) ऐनको दफा १७२ बमोिजम स ल लखत दे खाउँदा सुनाउँदा बयान गन
प ले सो लखत कत वा जालसाजी भनी नामकरण गरे मा वा स े, कत वा जालसाजी छु

ाउन

नस ने भएकाले लखत जाँच गर पाउन िज कर लएमा अदालतले लखत जाँच गराउन ला ने
द तुर िज कर लने प बाट लई वशेष

सम

जाँच गराउन आदे श दन स नेछ ।

(२) उप नयम (१) बमोिजम लखत जाँच गन पठाउँदा पर

ण

तवेदन पेश गन

मना सब मा फकको समय तो नु पनछ।
(३) उप नयम (२) बमोिजम तो कएको समय भ

जाँच गर पर

स बि धत वशेष को कत य हुनछ
े ।

तर अदालतले तोकेको समयमा लखत जाँच गन काय स प

मना सब कारण खुलाई वशेष ले अनुरोध गरे मा अदालतले थप समय

ण

तवेदन पठाउनु

हुन नस ने वा नसकेको

दान गन स नेछ।

(४) उप नयम (१) बमोिजम पेश हुन आएको स ल लखत सलब द गर स बि धत

अ धकृत र फाँटवालाको द तखत गराई सुरि त

पमा म सल साथ रा नु पनछ।

(५) यस नयम बमोिजम लखत जाँच भई फैसला हुँदा उप नयम (१) बमोिजम जाँच

गन पठाएको लखत कत ठह रएमा

य तो लखत पेश गन प बाट

गराउँदा लागेको खच अक प लाई भराई दनु पनछ ।
३३.

यसर

लखत जाँच

ब द सवालः (१) ऐनको दफा १८९ बमोिजमको ब द सवालमा उपि थत नहुने मु ाको कुनै
ँ सो न चाहेको
प ले आफूले सा ीसग

ह

नवेदन दन स नेछ ।
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समावेश ग रयोस भनी कारण खुलाई अदालतमा

(२) उप नयम (१) बमोिजम नवेदन परे मा र अदालतले
समावेश हुन ु मना सब दे खेमा

य तो

ब द सवालमा

ह समेत ब द सवालमा समावेश गन आदे श गन

स नेछ र सोह बमोिजम ब द सवालको
३४.

य तो

ह

तयार ग रनेछ ।

ु ाई छलफलः (१) ऐनको दफा १९१ बमोिजम पूव सुनव
ु ाई छलफल गन आदे श भएमा
पूव सुनव
सो

योजनको ला ग पेशी ता रख तो नु पनछ ।

ु ाई छलफलको ला ग पेशी ता रख तो दा मु ामा
(२) उप नयम (१) बमोिजम पूव सुनव

वा रस ता रखमा रहे को भए सकभर मु ाका प लाई नै उपि थत गराउने गर ता रख दनु
पनछ।

ु ाई छलफलको ला ग ता रख तो कएका मु ाह को
(३) उप नयम (१) बमोिजम पूव सुनव

छु ै रिज र खडा गर अ भलेख रा ु पनछ ।

(४) उप नयम (१) बमोिजम तो कएको पेशीमा प ह सँग दे हायका कुनै वा सबै

वषयमा छलफल गन स कनेछः(क)
(ख)

ववाद समाधानका ला ग मेल मलाप

यामा पठाउने,

प ह को बीचमा कुरा मले को र न मलेको वषय प हचान गर ठहर गनु
पन वषय य कन गन,

(ग)

ठहर गनुपन वषयमा थप
बु ने,

माणह

बु नु पन दे िखएमा सो य कन गर

(घ)

बाँक काय स प

गनका ला ग कायता लका सं शोधन गन,

(ङ)

आव यक दे िखएका अ य वषयमा छलफल गन ।

ु ाई छलफल इजलाशको अ त र
(५) उप नयम (४) बमोिजमको पूव सुनव
भौ तक अव थासमेतलाई वचार गर
भवनको अ य उपयु

आव यकता अनुसार अदालतको हाता भ का अदालत

क मा समेत गन स कनेछ ।

ु ाई छलफलमा वाद
(६) उप नयम (४) बमोिजम पूव सुनव

िजक र र

अदालतको

तवाद ले पेश गरे का दाबी,

माण तथा मु ामा ठहर गनु पन भनी य कन गरे को वषय र य कन हुन नसकेमा

सोको बेहोरासमेत अनुसूची -९ बमोिजमको ढाँचामा लेखब
यायाधीशले

मािणत गर म सल सं ल न गनु पनछ।

गर दुवै प को सह छाप गराई

ु ाई छलफलबाट मु ामा ठहर गन वषय, बु नु पन
(७) उप नयम (६) बमोिजम पूव सुनव
माण र मु ाको कारबाह का स ब धमा प ह बीच सहम त नभएमा थप

माण बुझी मु ाको

कारबाह र कनारा गन बाधा पन छै न ।
३५.

मु ाको टपोट तयार गनः (१) ऐनको दफा १९७ को उपदफा (६) बमोिजम कुनै मु ा
इजलास सम

नणयको ला ग पेश गनु अगावै स बि धत शाखाले

फरादप , उजुर , रट नवेदन,

म सल सामेल रहे का

तउ रप , लिखत जवाफ, प ह को बयान, सा ी र वशेष को

बकप , त लो अदालतको फैसला, पुनरावेदनप , अदालतको आदे श, लिखत

तबाद लगायतका

लखतह को टपोट तयार गनु पनछ ।

(२) उप नयम (१) बमोिजमको टपोट स बि धत फाँटवालाले तयार गर
तहको अ धकार बाट
ु ीय
व त

मा थ लो

मािणत गराई तो कएको पेशी अगावै म सल सं ल न गर सो टपोटको

तसमेत अ याव धक गनु पनछ।
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(३) उप नयम (१) बमोिजमको मु ाको टपोटमा
कुनै कुरा ले

गत राय वा मु ामा

भाव पन

पाइने छै न ।

(४) उप नयम (१) बमोिजमको मु ाको
३६.

यि

टपोटमा

बेहोरा थपघट वा हे रफेर गन स नेछ ।
मु ामा लगातार कारबाह

ु ाई ग रनेः (१) यस
र सुनव

यायाधीशले आव यकता अनुसार
नयमावल मा अ य

लेिखएको भए ताप न अनुसूची -१० मा उ लेख भएका मु ाको हकमा

जुनसुकै कुरा

तउ र परे प छ वा पन

ु ाई गर कनारा ग रनेछ ।
भएप छ लगातार कारबाह र सुनव

अव ध समा

ु ाई नहुने मु ासँग लगाउमा रहे को भए
तर लगातार कारबाह र सुनव

ु ाई ग रने छै न ।
लगातार कारबाह र सुनव

य तो मु ामा

ु ाई हुने मु ाको पेशी तो दा
(२) उप नयम (१) बमोिजम लगातार कारबाह र सुनव

इजलासको आदे श अनुसार गनु पनछ ।
सा ी

(३) उप नयम (१) बमोिजमका मु ाह मा अदालतले तोकेको दनमा प ले आ ना
माण पेश गनु पनछ ।

(४) उप नयम (२) र (३)

को काय स प

भएप छ थप

माण पर

ण गन

आव यक नभए अदालतले त कालै नणय गन स नेछ ।
३७.

बु नु पन कुरा बाँक राखी फैसला गन नहुनेः मु ामा फैसला गदा एउटै म सलबाट गनुपन काम

३८.

फैसलाको

म ये केह बाँक राखी प छ बुझी छ े भनी फैसला गन हुँदैन ।

काशनः ऐनको दफा १९८ को उपदफा (३) बमोिजम

माणीकरण भएका

काशन गदा अदालतले अनुसूची -

फैसलाह को ववरण अदालतको सूचना पाट र वेबसाइटमा
११ बमोिजमको ढाँचामा गनु पनछः३९.

फैसलामा हेरफेर वा थपघट गन नहुनेः फैसलामा यायाधीशले द तखत ग रसकेप छ कसैले प न

४०.

फैसलाको सामा य

सो फैसलामा हे रफेर वा थपघट गन हुँदैन ।

ु ट स याउने: (१) मु ाका प

रहे को लेखाई स ब धी सामा य

वा नजको वा रसले फैसला वा आदे शमा

ु ट स याउन अदालत सम

नवेदन दन स नेछ ।

(२) उप नयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप न फैसला वा आदे शमा

भएको कुरा अदालत

वयं को जानकार मा आएमा स बि धत कमचार ले सोह बेहोराको

ुट

तवेदन

दन स नेछ।
(३) उप नयम (१) वा (२) बमोिजम नवेदन वा
वा

तवेदन

ा

तवेदन र स बि धत म सल फैसला वा आदे श गन यायाधीश सम
तर फैसला वा आदे श गन

भएमा कायरत अ य यायाधीश सम

हुन आएमा सो नवेदन
पेश गनु पनछ ।

यायाधीश सात दनभ दा बढ अनुपि थत रहने अव था

पेश गनु पनछ ।

(४) उप नयम (३) बमोिजम पेश भएको नवेदन वा

तवेदन र म सल अ ययन गदा

फैसला वा आदे शमा ऐनको दफा १९९ बमोिजम स याउन म ने

कृ तको सामा य

दे खेमा इजलासले फैसला वा आदे श सं शोधन गन गर छु ै आदे श दन स नेछ ।

ु ट भएको

(५) उप नयम (४) बमोिजम ग रएको आदे श मूल फैसला वा आदे शको अ भ

मा ननेछ ।
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अ

(६) उप नयम (५) बमोिजम ग रएको आदे शको बेहोरा मु ाका अ य प लाई प न
जानकार गराउन आव यक दे िखएमा अदालतले सू चना दन स नेछ ।
४१.

म सल अ भलेख शाखामा बुझाउनेः (१) फैसला वा अि तम आदे श भएप छ मु ाको म सल

अ भलेख शाखामा बुझाउँदा ऐनको दफा २०० को उपदफा (३) बमोिजम प लाई पुनरावेदनको
याद वा फैसला भएको सूचना पठाउनु पन रहे छ भने स बि धत फाँटले सो

जार गर तामेल गन पठाई सोको न सा वा तामेल

याद वा सूचना

त म सल सं ल न गरे र मा

अ भलेख

शाखामा बुझाउनु पनछ ।
(२) अ भलेख शाखाले म सल बु दा उप नयम (१) बमोिजमको
गन पठाएको न सा वा तामेल
४२.

याद वा सूचना तामेल

त म सल सं ल न भए नभएको जाँची बु नु पनछ ।

मूलतबी स ब धीः (१) इजलासको आदे श बमोिजम मा

मु ा मूलतबी रा

वा जगाउन

स कनेछ।
सोह

(२) उप नयम (१) बमोिजम मूलतबी रा े आदे श भएकोमा ता रखमा रहे को प लाई

दन मूलतबी रा े आदे श सुनाई सोको न सा म सल सामेल रा ु पनछ र अदालतको

अनुम तले ता रखमा नरहे को प लाई आदे श भएको तीन दन भ

मु ा मूलतबी रहे को सूचना

पठाउनु पनछ।
(३) मु ा मूलतबी राखे को आदे शको जानकार

अक

अदालतलाई दँ दा र प लाई

मूलतबीबाट जागेको जानकार पठाउँदा आदे श भएको म तले तीन दन भ

पठाउनु पनछ ।

(४) उप नयम (१) बमोिजम मूलतबी रहे को मु ाको अ भलेख अनुसूची -१२ बमोिजमको

ढाँचामा राखी ववरण अ ाव धक गनु पनछ ।
(५) मुलतबीमा रहनु भ दा अगा ड कायम रहेको दता म तलाई नै मुलतबीबाट जागेको
मु ाको दता म त कायम गर मु ाको कारबाह र कनारा गनु पनछ।
४३.

म सल पठाउनेः ऐनको दफा २०३ बमोिजम एक अदालतमा वचाराधीन मु ा अक अदालतमा

सान वा ऐनको दफा 204 बमोिजम मातहतको कुनै अदालतमा
अदालतमा िझकाउने आदे श

ा

वचाराधीन मु ा सव च

भएमा स बि धत अदालतको इजलासबाट मु ाको लगत क ा

गन आदे श गर म सल पठाउनु पनछ।

प र छे द – ६
पुनरावेदन स ब धी यव था
४४.

पुनरावेदनप मा उ लेख गनु पन ववरणः कानूनमा अ य

उि लिखत

वषयका

अतर

पुनरावेदनप मा दे हाय बमोिजमको ववरण उ लेख गनु पनछः(क)

फैसला वा अि तम आदे श गन अदालतको नाम,

(ख)

पुनरावेदक वाद वा

तवाद भएको बेहोरा,

(ग)

मु ाको नाम,

(घ)

फैसला वा अि तम आदे श भएको

म त,

माणीकरण

पाएको म त,
(ङ)

मु ामा दाबी गरे को बगो र कायम भएको बगो,
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म त र थाहा

(च)

फैसला वा अि तम आदे शमा िच

नबुझेको वषय, यसको आधार र

कारण,
(छ)

पुनरावेदन िज कर र सोको कानूनी आधार,

(ज)

अ य प

वा

यथ को पुनरावेदन परे वा नपरे को जानकार भए सो

बेहोरा,

४५.

पुनरावेदनप

(झ)

ला ने अदालती शु क र पुनराबेदन द तुर बुझाएको भए सोको

(ञ)

पुनरावेदनको याद स ब धी वषय,

(ट)

अ धकार े

माण,

स ब धी वषय ।

दता गनु पनः (१) अदालतमा दताको ला ग पेश गरे को पुनरावेदनप

दे हाय

बमोिजमको भएमा अदालतले दता गनु पनछः(क)

र त र ढाँचा मलेको,

(ख)

पुनरावेदन गन याद भ को भएको,

(ग)

उ लेख गनु पन आव यक ववरण उ लेख गरे को,

(घ)

त लो तहको अदालतबाट सो मु ामा भएको फैसला वा अि तम आदे शको
प

बुिझने

मािणत

(ङ)

पुनरावेदनप को प

(च)

अदालती शु क र पुनरावेदन द तुर दािखल गरे को ।

तर उि लिखत कुनै वषय शु
शु

त ल प सं ल न गरे को,

बुिझने

त ल प सं ल न गरे को,

म सल हे रेप छ मा

य कन हुनस ने रहे छ भने

म सल आउनासाथ अदालती शु क दािखल गराउन स कनेछ ।

दता गन]' हुँदैन । य तो र त

(२) उप नयम (१) बमोिजमको र त नपुगेको पुनरावे दनप

नपुगेको दे िखएमा बाटाको

यादबाहेक सात दन भ

सो र त पु याउने शतमा धरौट मा दता गन

स कनेछ ।

(३) उप नयम (२) बमोिजम धरौट मा रहे को पुनरावेदकले पुनरावेदनप

गुजारे मा था ने अव ध भ ु ान भएप छ य तो पुनरावेदनप
४६.

य तो

अ य अदालत माफत

ा

दता नहुँदै ता रख

तामेल मा रािखनेछ ।

पुनरावेदनप मा र त पु याउन लगाउनेः (१) ऐनको दफा २१०

बमोिजम फैसला गन अदालत माफत वा ऐनको दफा २११ बमोिजम सरकार कमचार बहाल
रहे को इलाकाको अदालत माफत दता भएको पुनरावेदनप
भएप छ र त पुगे नपुगेको जाँच गनु पनछ ।

(२) उप नयम (१) बमोिजम जाँच गदा

ा

पुनरावेदनप

पनछ ।
(३) उप नयम (१) बमोिजम जाँच गदा

पुनरावेदन सु ने अदालतमा

ा

ा

र त पुगेको दे िखएमा दता गनु

प ुनरावेदनप

र त नपुगेको दे िखएमा

पुनरावेदक ता रखमा रहे को भए र त नपुगेको बेहोरा सुनाई ऐनको दफा १२७ बमोिजम र त
पु याई

याउन समय दनु पनछ ।

(४) उप नयम (३) बमोिजमको अव थामा पुनरावेदक ता रखमा नरहे को भए र त
नपुगेको बेहोरा उ लेख गर यथास य चाँडो र त पु याई पठाउनको ला ग
स हतका म सल कागजात स बि धत अदालतमा तीन दन भ
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ा

पुनरावेदनप

फता पठाउनु पनछ।

(५) उप नयम (४) बमोिजम फता पठाइएको पुनरावेदनप
सु े अदालतमा
४७.

ा

दता भएको मा ननेछ ।

म सल पठाउनेः ऐनको दफा २१० र दफा २१२ बमोिजम पुनरावेदन सु ने अदालतमा म सल

पठाउँदा मु ाको प लाई ऐनको दफा २०० बमोिजमको फैसला सुनी पाएको कागज वा
पुनरावेदनको तामेल
पठाउनु पनछ।

४८.

भएमा याद भ ै पुनरावेदनप

र त पु याई पुनः पुनरावेदन

सु

याद वा फैसला भएको सूचना र

अदालतलाई जनाउ दनेः पुनरावेदनप

माण म सल भए सोसमेत सं ल न गर

दता हुँदा त लो तहको अदालतको फैसला बमोिजम
दता ग रएको भए अदालतले सो कुराको सूचना

लागेको द ड ज रबाना बुिझ लई पुनरावेदनप
य तो अदालतलाई दनु पनछ ।
४९.

यथ लाई िझकाउनेः ऐनको दफा २१३ बमोिजम
नाउमा पठाउने

यादको साथमा

यथ िझकाउने आदे श भएमा

य तो आदे श र पुनरावेदनप को

यथ का

त ल पसमेत सं ल न गर

पठाउनु पनछ ।
५०.

लिखत

तवादः ऐनको दफा २१३ बमोिजम िझकाएको

अदालतको आदे शलाई लिखत

पमा

यथ ले चाहेमा पुनरावेदन िज कर र

तबाद गर आ नो बेहोरा

तुत गन स नेछ ।

प र छे द – ७
५१.

फैसला काया वयन स ब धी

फैसला काया वयनको लगत क नेः (१) ऐनको दफा २२९ को उपदफा (१) बमोिजम तह सल
शाखामा

फैसला

काया वयन

स ब धी

लगत

पठाउँदा

स बि धत

त ल पसमेत सं ल न गनु पनछ ।

फैसलाको

मािणत

(२) ऐनको दफा 229 को उपदफा (३) बमोिजम पुनरावेदन सु े अदालतबाट िज ला
अदालतमा लगत स हतको म सल

ा

भए प छ तह सल शाखामा पेश गनु पनछ ।

(३) उप नयम (१) वा उप नयम (२) बमोिजम

ा

लगतलाई तह सल शाखाले अनुसूची

-१३ बमोिजमको ढाँचामा लगत कसी वा अ ाव धक गर
म सलमा लगत न बर जनाउनु पनछ ।
(४) उप नयम (१) वा उप नयम (२) बमोिजम

ा

फैसला काया वयन स ब धी
लगत र फैसलाका आधारमा

तह सल शाखाले फैसला काया वयन स ब धी लगत कताबमा लगत कसी वा अ ाव धक गर

मु ाको म सल सं ल न फैसलाको पीठमा समेत सो बेहोरा जनाई पुनरावेदन तहको फैसलाको
त ल पसमेत राखी स ल म सल अ भलेख शाखामा बुझाउनु पनछ ।
(५) उप नयम (३) बमोिजम म सल

ा

भएप छ प

ता रखमा रहे नरहे को र ऐनको

दफा २३५ को उपदफा (५) बमोिजम प ह को नाममा अदालतमा उपि थत हुन आउने याद
पठाउनु पन नपन य कन गर

पठाउनु पन दे िखएमा सोह

बेहोरा फैसला काया वयनको

म सलमा जनाई प ह को नामको याद पठाउनु पनछ ।
(६) उप नयम (४) बमोिजम अ भलेख शाखाले मु ाको म सल बु दा तह सल शाखाले
फैसला काया वयनको लगत कसे नकसेको य कन गर लगत नकसेको दे िखएमा क न लगाएर
मा

म सल बु नु पनछ ।
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(७) उप नयम (३) बमोिजम क सएको लगत पुनरावेदन सु े अदालतबाट संशोधन भई
आएमा सोह बेहोरा लगत कताबमा जनाई अ ाव धक गनु पनछ ।
(८) पुनरावेदन स ब धी कारबाह वा मु ा दोहो याउने आदे श वा पुनरावलोकनको आदे श
भएको कारणबाट ऐनको दफा २३१ बमोिजम फैसला काया वयन
(३) बमोिजमको लगत कताबमा सो बेहोरा जनाउनु पनछ ।
(९) फैसला काया वयन भई काय स प

कताबमा सो बेहोरा जनाई स बि धत अ धकृतले
५२.

थगन हुने भएमा उप नयम

भएप छ उप नयम (३) बमोिजमको लगत
मािणत गनु पनछ ।

चलन चलाउनेः (१) ऐनको दफा २३८ को उपदफा (२) बमोिजम चलन चलाई दनु पन प
ता रखमा नरहेको भए फैसला अनुसारको स पि

चलन चलाउनको ला ग डोर ख टने बेहोराको

सूचना डोर ख टने म त भ दा क तीमा सात दन अगावै अनुसूची -१४ बमोिजमको ढाँचामा
नजलाई दनु पनछ ।
(२) ऐनको दफा २३८ को उपदफा (३)
ता रखमा नरहेको र चलन चलाई दनु पन स पि

बमोिजम चलन चलाई दनु पन प

घर वा ज गा भए ता रखमा नरहेको प लाई

डोर ख टने म त भ दा क तीमा सात दन अगावै फैसला अनुसारको घर वा ज गा सात दन भ

खाल गर वाद लाई चलन गन दने बेहोराको सूचना अनुसूची -१५ बमोिजमको ढाँचामा दनु
पनछ।
(३) चलन चलाई दनु पन स पि

मु ाका प

बाहे क अ य यि

को भोग वा क जामा

भए अदालतले ऐनको दफा २३८ को उपदफा (४) बमोिजम डोर खट आउने ठाउँमा उपि थत
हुन अनुसूची -१६ बमोिजमको ढाँचामा सूचना दनु पनछ ।
५३.

चलनको पूज

दनेः ऐनको दफा २३८ को उपदफा (१९) बमोिजम चलन चलाई सकेप छ

५४.

पुनः चलनको कारबाह ः (१) ऐनको दफा २३८ को उपदफा (१६) बमोिजम पुनः चलन चलाई

अनुसूची -१७ बमोिजमको ढाँचामा वाद लाई स पि को चलन गन पुज दनु पनछ ।

पाउनका ला ग स बि धत प ले सो स ब धमा प हले चलन पाएको न सासमेत सं ल न राखी
अदालतमा नवेदन दनु पनछ ।
(२) उप नयम (१) बमोिजम पुनः चलनको

नवेदन पन आएमा चलन गन न दने

प लाई बाटाको याद बाहेक सात दनको याद दई िझकाउनु पनछ ।
(३) उप नयम (२) बमोिजम िझकाइएको

यि

को बयान गराई बुझी फैसला अनुसार

चलन गन न दएको दे िखएमा ऐनको दफा २३८ को उपदफा (१६) बमोिजम सजाय गर पुनः
चलन चलाई दनु पनछ ।
५५.

बगो भराउन स पि
बगो बुझाउने प

दे खाई नवेदन दनुपनः (१) ऐनको दफा २४२ को उपदफा (६) बमोिजम
अदालतमा उपि थत नभएमा वा

याद भ

बगो बापतको रकम नबुझाएमा

वा बगो बुझाउने प ले बगो बापतको रकम आ नो कुनै स पि बाट असुल गन नवेदन
न दएमा वा दे खाएको स पि बाट बगो भराउन स भव नभई बगो भराई पाउनेले म ुर नगर
नजले बगो बुझाउने प को स पि

दे खाई दने नवेदनमा दे हायका ववरण खुलाएको हुन ु

पनछः(क)

अचल स पि
(1)

दे खाई दने नवेदनमाः

घर ज गा रहे को ठाउँ र चार क ला,
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(2)

दता

े ताअनुसार घर ज गाको क ा न बर र

े फल,

(3)

घरको बनोट, कवल, त ला र स भव भए वग फट,

(4)

दतावाला यि

को नाम, दता रहे को कायालय र दतावालाको भाग

ह सा,

े म ये कुन

(5)

आवास, औ ो गक वा यापा रक

े मा पन,

(6)

क ची, प ी सडकसँग जो डएको वा बाटो भए नभएको,

(7)

घर ज गामा भएका लगापातको ववरण,

(8)

ख रद ब

(9)

घर ज गा भोग वा क जा गन यि

हुन स ने यूनतम मू य,
को नाम, थर र ठे गाना,

(10) बगो भराउन आव यक पन ज गा वा घरको तफ खुलेको

े फल

वा ख ड ।

(ख)

नगद, शेयर, डवे र, े जर बल वा बै

मौ दात लगायतका चल स पि

दे खाई दइने नवेदनमाः
(1)

चल स पि

रहे को ठाउँ,

(2)

स पि को अव था, कृ त, बनोट, स

(3)

स पि मा
ह सा,

(4)

स पि

(5)

ख रद ब

(6)

शेयर,

वा म व रहे को

यि

को

भोग वा क जा रहे को यि
हुनस ने

डवे र,

नाम, थर, ठे गाना, भाग र

को नाम, थर र ठे गाना,

येकको यूनतम् बजार मू य,
बल वा बै

े जर

ववरण ।

या, मू य र अ य ववरण

मौ दात ज ता स पि को

(२) उप नयम (१) अनुसारको नवेदन दता भएप छ दे हाय बमोिजम गनु पनछः(क)

उप नयम (१) को ख ड (क) बमोिजमको स पि का हकमा आव यक
पन जेथा रो ा रा
तु

(ख)

दता रहे को कायालय वा रिज ेशन गन कायालयमा

त लेखी पठाउनु पन,

उप नयम (१) को ख ड (ख) बमोिजमको स पि को हकमा यथाशी
तायदात गन पठाई तायदात गदाको अव थामा नै आव यक पन ज त
य तो स पि

वा सोबाट

ा

हुने आ दानीसमेत रो ा राखी, क जामा

लएको अव था भए सोको भरपाई स बि धत यि
(३) उप नयम (२) बमोिजम स पि
यि

उपि थत भए नवेदनको

स पि बाट जायजात ललाम गर
बमोिजमको ढाँचामा

लाई दनु पन ।

रो ा वा क जामा रािखएप छ बगो बुझाउनु पन

यहोरा सुनाउनु पनछ र अनुपि थत भए नवेदकले दे खाएको
बगो भराई दने

यहोराको सात दने सूचना अनुसूची -१८

तवाद लाई दनु पनछ ।

(४) उप नयम (३) बमोिजम

दइएको सूचनाको

ता रखमा राखी बगो भर भराउको कारबाह गनु पनछ।
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याद भ

प

हािजर हुन आएमा

(५) उप नयम (१) बमोिजम दइएको बगो भ रभराउको स पि

तवाद बाहे क अ य

का नाममा दता भएमा दतावालालाई अनुसूची -१९ बमोिजमको ढाँचामा सात दने सूचना

यि

दनु पनछ ।
५६.

बै

जमानत लई क ताब द मा बगो भराई दनेः (१) बगो भराई दने प ले कुनै बािण य

बै को बै

जमानत दई क ताब द मा बगो भराउने

यव था ग रपाउन ऐनको दफा २४२ को

उपदफा (१५) बमोिजम लिखत अनुरोध गरे मा बगो भ रपाउने प लाई सो बेहोरा सुनाउनु
पनछ।
(२) बगो भ रपाउने प ले बगो भराई दने प को अनुरोध बमोिजम क ताब द मा बगो
बु न सहमत भएमा बगो भराउने प

र बगो भ रपाउने प का बीच बै

कृ त,

जमानतको

क ताको रकम र क ता बुझाउने अव धका स ब धमा तह सलदारले छलफल गराई सहमत भए
अनुसारको सहम तको कागज गराई म सल सं ल न गनु पनछ ।
(३) उप नयम (२) बमोिजम बगो भराउने छलफलमा भएको सहम त अनुसार बगो
भराई दने प ले ऐनको दफा २४२ को उपदफा (१५) बमोिजम अदालतको नाममा जार
भएको बै

जमानत नवेदनसाथ अदालतमा पेश गनु पनछ ।

(४) उप नयम (३) बमोिजम पेश ग रने बै
अव धका अ त र

बै

जमानतमा जमानतको रकम, बै

जमानतको

जमानतको रकम अदालतले माग गरे को बखत नःशत उपल ध गराउने

बेहोरा उ लेख भएको हुन ु पनछ।
(५)

समय भ

बगो भराई दने प ले उप नयम (२) बमोिजमको सहम तमा उ ले ख भएको

अदालतमा

याएकोमा अदालतले

क ताको रकम दािखला गराउन

याउनु पनछ र यसर

बुझाउन

बगो भ रपाउने प सँग भ रभराउ गदा ला ने अदालती द तुर

लई

दािखला गरे को रकम नजलाई बुझाउनु पनछ ।
(६) बगो भराई दने प ले बै
सो बै

जमानत फुकुवा ग र दनको ला ग अदालतले स बि धत बै मा लेखी पठाउनु पनछ ।

(७)
समय भ

जमानतमा उि लिखत अव धभ दा अगावै रकम बुझाएमा

बगो भराई दने प ले उप नयम (२) बमोिजमको सहम तमा उ लेख भएको

क ताको रकम अदालतमा दािखला गन न याएमा अदालतले बैक जमानत बापतको

रकम बकबाट िझकाई ला ने अदालती शु क लई बाँक रकम बगो भर पाउने प लाई बुझाइ
दनु पनछ ।
५७.

स पि

ललाम गदा अपनाउनु पन काय व धः ऐनको दफा २४२ को उपदफा (७) बमोिजम

स पि

ललाम ब
(क)

गर बगो भराउँदा दे हाय बमोिजम गनु पनछः-

ललाम गनुपन स पि

रो ा नराखेको भएमा रो ा रा न स बि धत नकायमा

लेखी पठाउने,
(ख)

ललाम ब

गन स पि को अव था, वा त वक र

मू यसमेत खुलाई तायदात मुच ु का गर
(ग) स पि
वा

याउनको ला ग कमचार खटाउने,

ँ ासमेत स बि धत
तायदात गदा र क जामा लद

त न ध र दुई जना सा ीलाई रोहवरमा रा ने,
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थानीय चलन च तीको
थानीय तहको सद य

(घ) ख ड (ख) अनुसार तायदात मुच ु का भई आएप छ अदालत रहे को
तहको एक जना

त न ध र निजकको कुनै एक कायालयको

थानीय

त न ध सा ी

राखी ललाम गन स पि को प कत मू य कायम गन,
(ङ) प कत मू य कायम गनु पूव अदालतले आव यक दे खेमा स बि धत वषयको
व

मू या नकता माफत स पि को मू या न गराउन स ने,

(च) ख ड (ङ) बमोिजम स पि को मू या न गदाको अदालतले तोके अनुसारको
खच वाद ले यहोनु पन,

(छ) ख ड (च) बमोिजम लागेको खच वाद ले

तवाद बाट भराई लन स ने,

(ज) ख ड (घ) बमोिजम प कत मू य कायम गदा आव यकतानुसार दे हायको
कुनै वा सबै आधारमा गनु पन :

नवेदन वा फैसलामा उि लिखत मू य,

(1)
(2)
(3)
(4)

ँ ाका अव थामा खुलेको मू य,
जमानत लद
तायदात मुच ु कामा खुलेको मू य,

मालपोत कायालयले रिज े शन द तुरको

योजनको ला ग नधारण गरे को

मू य,
(5)

कर
यस

(6)
(7)

योजनको ला ग स बि धत नकायले तोकेको मू य,

कारको निजकैको स पि को त काल भएको ख रद ब

औ ो गक, यापा रक वा आवास

मू य,

े , सडक, मोहडा र लग लगापात

समेतको ि थ त,

(झ)

(8)

अदालत ारा मू या नकता तो कएको भए नजले नधारण गरे को मू य,

(9)

घरको हकमा स बि धत

ा व धकको मू या न

तवेदन।

ख ड (घ) बमोिजम प कत मू य कायम भएप छ अदालत रहे को
तह र

थानीय कोष तथा लेखा नय

क कायालयको

ललाम बढाबढ गर बगो भराई दने,
तर उपि थत हुन सूचना

दँ दा प न

य तो कुनै

थानीय

त न धको रोहबरमा
त न ध उपि थत

नभएमा ललामको काय रो कने छै न ।
(ञ)

ख ड (झ) बमोिजम

अनुसूची

-२०

स बि धत
ठाउँ को

यि

ललाम बढाबढ गनुभ दा क तीमा प

बमोिजमको
लाई दई

ढाँचामा

ललाम

य तो सूचना स पि

स ब धी

दन अिघ

सावज नक

रहे को ठाउँ, स पि

सूचना
रहे को

थानीय तह र बढ जनस पक हुने कायालय तथा अदालतको सूचना

पाट मा टाँस गर स भव भएस म

थानीय स चार मा यममासमेत

काशन र

सारण गन,
(ट)

ललाम गदा प कत
बढाबढ गर ललाम ब

(ठ)

मू यमा कसै ले सकार नगरे मा दो ो पटक
गन,

ख ड (ट) बमोिजम दो ो पटक

ललाम

ललाम बढाबढ हुँदासमेत कसै ले सकार

नगरे मा प कत मू यमा भ रपाउने नवेदक आफले सकार गर लन स ने,
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(ड)

ख ड (ठ) बमोिजम नवेदकले प कत मू यमा सकार गर

लन नचाहे मा सो

बेहोरा जनाई त स ब धी कारवाह तामेल मा रा ने,
(ढ)

ललाम सकार गनले बोल कबोल अ को दश
बाँक रकम सात दन भ

तशत रकम तु

बुझाउनु पन र सो समय भ

त बुझाई

नजले बाँक रकम

नबुझाएमा बुझाईसकेको रकम जफत गर पुनः ललामको कारबाह गनु पन,
(ण)

ललाम ब

भएकोमा सकार गनलाई अदालतबाट चलनपूज

दई सो स पि

चलन चलाई दनु पन,
(त)

यस नयम अ तगत 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 पन।
प ीकरणः यस नयमको

योजनको ला ग “प कत मू य” भ ाले ब

गन खो दा

पाउन स ने यूनतम मू य स झनु पछ ।
५८.

लगत क ा गर

मािणत गनुपनः फैसला काया वयन गनका ला ग ऐनको दफा २२९ बमोिजम

तयार ग रएको चलन चलाउने, दािखल खारे ज गन, नामसार गराउने, नखनाई दने, अं शब डा
गन, बगो भराउने,
काय स प

तपू त भराउने, ज रबाना असुल गन, अदालती शु क भराउने लगायतका

भएप छ लगत कताबमा लगत क ा गर

मािणत गनु पनछ।

५९.

ठे गाना अ ाव धक गनः

थानीय तह वा

बमोिजमको ज रबाना, कैद, बगो

वा

िज ला वा

स बि धत अ धकृतले बेहोरा जनाई
दे शको

समाना हे रफेर भई फैसला

तपू त बापतको रकम असुल गनुपन

यि

को ठे गाना

फरक पन गएमा अदालतले प न लगतमा सोह बमोिजम ठे गाना स याई अ ाव धक गनु पनछ।

प र छे द – ८

६०.

वशेष

कृ तका नवेदन स ब धी यव था

ु
मृ युको या यक घोषणाको ला ग नवेदन दनुपनः (१) मुलक
दे वानी (सं हता) ऐन, २०७४ को
दफा ४० को उपदफा (४) बमोिजम कुनै
दुघटनामा परे कोले मृ युको

यि

बना सूचना बेप ा भएको वा कुनै वप

या यक घोषणा ग रपाउँ भनी नवेदन दँ दा सरोकारवाला

यि

वा
ले

अनुसूची -२१ बमोिजमको ढाँचामा दनु पनछ ।

ु
(२) मुलक
दे वानी (सं हता) ऐन, २०७४ को दफा ४० को उपदफा (५) बमोिजम मृत

घो षत भई सकेको

यि

जी वत

पमा फक आएको वा नजको मृ यु भएको भ नएको म त

या यक घोषणामा फरक परे को कारणले गदा उ

मृ युको या यक घोषणा सं शोधन वा बदर

ग रपाउँ भनी अनुसूची -२२ बमोिजमको ढाँचामा नवेदन दनु पनछ ।

(३) उप नयम (१) वा (२) बमोिजम दता हुन आएका
बमोिजमको दता कताबमा दता गर यथास भव सोह दन इजलास सम

नवेदन अनुसूची -२३
पेश गनु पनछ ।

(४) उप नयम (३) बमोिजम पेश हुन आएका नवे दनका स ब धमा इजलासले अनुसूची

-२३ बमोिजमको दता कताबमा नणय गनु पनछ ।
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(५) उप नयम (३) बमोिजम पेश भएको नवेदनमा मृ युको या यक घोषणा गन नणय
भएमा नवेदकलाई अदालतबाट अनुसूची -२४ बमोिजमको ढाँचामा सोको

माणप

दनु पनछ।

(६) उप नयम (३) बमोिजम पेश भएको नवेदनमा मृ युको या यक घोषणा सं शोधन वा
बदर गन
माणप
६१.

ाकृ तक

नवेदकलाई अदालतबाट अनुसूची -२५ बमोिजमको ढाँचामा सोको

नणय भएमा
दनु पनछ ।

ु
यि को दामासाह स ब धी नवेदनको कारबाह ः (१) मुलक
दे वानी (सं हता) ऐन,
ाकृ तक

२०७४ को दफा ५५ बमोिजम
दता भएको नवेदनको कारबाह

यि

को दामासाह स ब धी कारबाह गनको ला ग

ार भ गनु अगा ड इजलासमा पेश गनु पनछ ।

ु
(२) मुलक
दे वानी (सं हता) ऐन, २०७४ को दफा ५८ को उपदफा (३) अनुसार

स पि

यव थापन गन िज मेवार

यवसायीको

पमा इजाजत

ा

दने

योजनको ला ग अदालतले कानून बमोिजम दामासाह

गरे का

यि

ह को सूची दामासाह

शासन कायालयबाट

िझकाई अ ाव धक गर रा ु पनछ ।

ु
(३) मुलक
दे वानी (सं हता) ऐन, २०७४ को दफा ५८ को उपदफा (३) बमोिजम

अदालतले स पि को

यव थापन गन िज मेवार

िज मेवार दन ला गएको यि

दनु अगा ड स पि को

सँग दे हाय बमोिजमको काययोजना ववरण माग गन स नेछःकृया पुरा गन ला ने समय,

(क)

दामासाह को

(ख)

अपे ा गरे को पा र मक र सोका आधारह ,

(घ)

दामासाह को

(ग)

काययोजना स प

गन आव यक पन खच ववरण,

कृ त हे र इजलासले आव यक स झेका अ य ववरण ।

(४) उप नयम (३) बमोिजम पेश भएको ववरण उपयु
दामासाह

यव थापन गन

दे िखएमा ववरण पेश गन

ु
यव थापकलाई मुलक
दे वानी (सं हता) ऐन, २०७४ को भाग -२ प र छे द -३ मा

उ लेख भए बमोिजमको दामासाह स ब धी काय गन गर अदालतले आदे श दन स नेछ ।
(५) उप नयम (४) बमोिजम दामासाह स ब धी कामको िज मेवार पाएका दामासाह
यब थापकले अदालतले

दएको समय भ

तो कएको काय स प

गर

तवेदन पेश गनु

पनछ ।

(६) उप नयम (१) बमोिजम दता हुन आएका नवेदन अनुसूची -२६ बमोिजमको दता

कताबमा दता गर सो नवेदनका स ब धमा सोह दता कताबमा नणय गनु पनछ ।
(७) यस नयम बमोिजम दामासाह
नबु ने यि
६२.

ले स बि धत िज ला अदालतसम

यब थापकले गरे को कुनै काम कारबाह मा िच
नवेदन दन स नेछ ।

ु
दता ारा ववाहः (१) मुलक
दे वानी (सं हता) ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोिजम कुनै प ु ष र

म हलाले दता ारा ववाह ग रपाउँ भनी अनुसूची -२७ बमोिजमको ढाँचामा नवेदन दनु पनछ ।
(२) उप नयम (१) बमोिजम परे को नवेदन जाँच गदा कानून बमोिजमको रत पुगेको

दे िखएमा अनुसूची -२८ बमोिजमको नवेदन दता कताबमा दता गर इजलास सम
पनछ।

पेश गनु

ु
(३) उप नयम (२) बमोिजम पेश भएको नवेदन दता भई मुलक
दे वानी (सं हता) ऐन,

२०७४ को दफा ७८ बमोिजम छान बन गदा नवेदन माग बमोिजम दता ारा ववाह हुने
अव था दे िखएमा सोह ऐनको दफा ७९ बमोिजमको ववाहको सहम तप
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तयार गर पु ष,

म हला र उपि थत सा ीको सह छाप गराई ववाह दता कताबमा दता गर
दने नणय गनु पनछ ।
(४) उप नयम

(३) बमोिजमको

ववाहको

माणप

अनुसूची -२९ बमोिजमको

ववाहको सहम तप

ु
ढाँचामा तयार गर मुलक
दे वानी (सं हता) ऐन, २०७४ को दफा ७९ को र त पु याई सह छाप
गनु गराउनु पनछ।
(५) उप नयम (४) बमोिजम ववाहको सहम तप मा सह छाप गराइसकेप छ

ववाहलाई अनुसूची -३० बमोिजमको ववाहको दता कताबमा दता गर
सा ीको ह ता र र

६३.

सं र क

माणप

र

दनु पनछ ।

ववाह दता ग रसकेप छ

ववाह दताका प ह लाई

मािणत गन नवेदन दनुपनः (१) ऐनको दफा १३६ को उपदफा (२) को ख ड (ग)

बाहे कका अ य
यि

ववाह गन प

या चे स हछाप गराई यायाधीशलेसमेत ह ता र गनु पनछ ।

(६) उप नयम (५) बमोिजम
ववाहको

य तो

यि

वा दफा १३७ बमोिजम सं र क व

ले अस म वा अधस म यि

को सं र क

दान गनुपन

यि

बाहे क अ य

मािणत ग रपाउँ भनी नवेदन दँदा अनुसूची -

३१ बमोिजमको ढाँचामा दनु पनछ ।

(२) उप नयम (१) बमोिजम दता हुन आएका नवेदन अनुसूची -३२ बमोिजमको दता

कताबमा दता गर यथास भव सोह दन इजलास सम

पेश गनु पनछ ।

(३) उप नयम (२) बमोिजम पेश हुन आएका नवे दनका स ब धमा इजलासले अनुसूची

-३२ बमोिजमको दता कताबमा नणय गनु पनछ ।

(४) उप नयम (२) बमोिजम पेश भएको नवेदनमा सं र क

नवेदकलाई अदालतबाट अनुसूची -३३ बमोिजमको ढाँचामा सोको
६४.

सं र क नयुि

माणप

लाई सं र क नयु

पनछ।

दनु पनछ।

ु
गन नवेदन दनुपनः (१) मुलक
दे वानी (सं हता) ऐन, २०७४ को दफा १३९

बमोिजम वडा स म त वा सरोकारवालाले अस म वा अधस म
यि

मािणत गन नणय भएमा

यि

को तफबाट कुनै खास

ग रपाउँ भनी नवेदन दँदा अनुसूची -३४ बमोिजमको ढाँचामा दनु

(२) उप नयम (१) बमोिजम दता हुन आएका नवेदन अनुसूची -३५ बमोिजमको दता

कताबमा दता गर यथास भव सोह दन इजलास सम

पेश गनु पनछ ।

(३) उप नयम (२) बमोिजम पेश हुन आएका नवे दनका स ब धमा इजलासले अनुसूची
-३५ बमोिजमको दता कताबमा नणय गनु पनछ ।
(४) उप नयम (२) बमोिजम पेश भएको नवेदनमा सं र क नयु

भएमा नवेदकलाई अदालतबाट अनुसूची -३६ बमोिजमको ढाँचामा सोको

गन गर आदे श
माणप

दनु पनछ

।
६५.

माथवर नयुि

वा

ु
मािणत गन नवेदन दनुपनः (१) मुलक
दे वानी (सं हता) ऐन, २०७४ को

प र छे द -७ बमोिजम नाबालक वा होश ठे गानामा नभएका
िश ा, हे र वचार तथा स पि को सं र ण गनको ला ग कुनै

यि

यि

को पालन पोषण, वा य,

ले माथवर नयु

मािणत ग रपाउँ भनी नवेदन दँ दा अनुसूची -३७ बमोिजमको ढाँचामा दनु पनछ ।

ग रपाउँ वा

(२) उप नयम (१) बमोिजम दता हुन आएका नवेदन अनुसूची -३८ बमोिजमको दता

कताबमा दता गर यथास भव सोह दन इजलास सम
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पेश गनु पनछ ।

(३) उप नयम (२) बमोिजम पेश हुन आएका नवे दनका स ब धमा इजलासले अनुसूची
-३८ बमोिजमको दता कताबमा नणय गनु पनछ ।

(४) उप नयम (२) बमोिजम पेश भएको नवेदनमा कुनै

वा माथवर
धमपु

बालबा लकालाई धमपु
यि

भएको वा माथवर

वा धमपु ी रा
(२)

लाई माथवर नयु

गन

मािणत गन आदे श भएमा नवेदकलाई अदालतबाट अनुसूची -३९ बमोिजमको

ढाँचामा माथवर नयु
६६.

यि

अनुम त
धमपु ी रा

मािणत भएको

माणप

दनु पनछ ।

लनेः (१) ऐनको दफा १७७ बमोिजम कसैले कुनै

अनुसूची -४० को ढाँचामा नवेदन दनु पनछ ।

उप नयम (१) मा जुनसुकै कुरा ले िखएको भए ताप न आ ना छोरा छोर हुने कुनै

ु
ले मुलक
दे वानी (सं हता) ऐन, २०७४ को दफा १७१ को उपदफा (३) बमोिजम अ य

बालबा लकालाई धमपु

धमपु ी रा

अनुम तको छु ै नवेदनसमेत दनु पनछ ।

नवेदन अनुसूची -४१

(३) उप नयम (१) वा (२) बमोिजम दता हुन आएका

बमोिजमको दता कताबमा दता गर यथास भव सोह दन इजलास सम

पेश गनु पनछ ।

(४) उप नयम (३) बमोिजम पेश भएका नवेदनका स ब धमा इजलासबाट अनुसूची -

४१ बमोिजमको दता कताबमा नणय गनु पनछ ।
(५) उप नयम (४) बमोिजम धमपु

वा धमपु ी रा

दने नणय भएमा अनुसूची -४२

ु
बमोिजमको ढाँचामा मुलक
दे वानी (सं हता) ऐन, २०७४ को दफा १७७ को उपदफा (२)
बमोिजमको धमपु

वा धमपु ीको दुई

त लखत तयार गन लगाउनु पनछ ।

(६) उप नयम (५) बमोिजम तयार भएका लखत ईजलासबाट

त नवेदकलाई दई एक
६७.

गुठ स ालक नयुि

त अदालतमा अ भलेखको

माणीकरण गर एक

पमा रा ु पनछ ।

ु
गन नवेदन दनुपनः (१) मुलक
दे वानी (सं हता) ऐन, २०७४ को दफा

३२८ को उपदफा (३) बमोिजम हत ाह वा

थानीय तहले गुठ स ालक नयु

भनी नवेदन दँदा अनुसूची -४३ बमोिजमको ढाँचामा दनु पनछ ।

ग रपाउँ

(२) उप नयम (१) बमोिजम दता हुन आएका नवेदन अनुसूची -४४ बमोिजमको दता

कताबमा दता गर यथास भव सोह दन इजलास सम

पेश गनु पनछ ।

(३) उप नयम (२) बमोिजम पेश भएका नवेदनका स ब धमा इजलासबाट अनुसूची -

४४ बमोिजमको दता कताबमा नणय गनु पनछ ।
६८.

अ धकृत वा रसनामा
वा रसनामा

मािणत गन नवेदन दनुपनः (१) ऐनको दफा १५३ बमोिजम अ धकृत

मािणत गन अदालतमा नवेदन दँदा अनुसूची -४५

बमोिजमको ढाँचामा दनु

पनछ ।

(२) उप नयम (१) बमोिजम दइने अ धकृत वा रसनामाको नवेदन ऐनको दफा १५४

मा उि लिखत अचल स पि को हक ह ता तरणको वषयसँग स बि धत भएमा सो नवेदनमा
दे हायका कुरासमेत खुलाएको हुन ु पनछ :(क)

स पि

रहे को थान वा ठे गाना,

(ख)

क ा न बर र

(ग)

अचल स पि को चालु वषको तरो बुझाएको र सद ।

े फल,

(३) उप नयम (१) बमोिजम दता हुन आएका नवेदन अनुसूची -४६ बमोिजमको दता
कताबमा दता गर नवेदनका स ब धमा सोह दता कताबमा नणय गनु पनछ ।
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(४) उप नयम (३) बमोिजम अ धकृत वा रसनामा

मािणत गन नणय भएमा नवेदकले

नवेदन साथ पेश गरे को अ धकृत वा रसनामाको कागज
अदालतमा अ भलेखको
६९.

ता रखमा रा

व

त

त नवेदकलाई दनु पनछ ।
पमा

गनु पनछ ।

स नेः यस प र छे द बमोिजम अदालतमा दता भएका नवेदन सोह

नलागेमा आव यकता अनुसार अदालतले नवेदकलाई ता रखमा रा
७१.

मािणत गर एक

नवेदन दता गनः यस प र छे द बमोिजम अदालतमा दता भएका नवेदनलाई वषयगत
अदालतको स टवेयरमा

७०.

पमा राखी एक

यायाधीशले

दन कनारा

स नेछ ।

अदालतले बु न स नेः यस प र छे द बमोिजम अदालतमा दता भएका नवेदनमा उि लिखत
वषयका स ब धमा अदालतले छान बन तथा जाँचबुझको
नवेदकह सँग कागज गराउने, कुनै नकाय वा
िझकाउने, अदालत वा
कागज

यि

थानीय तह वा कुनै सरकार

माणको आ धका रकता पर

सल सलामा आव यकता अनुसार

लाई बु ने, कागज

माण माग गन वा

नकायमाफत मुच ु का गराउने, पेश गरे का

ण गन लगायतका काय गन स नेछ ।

तर नयम ६१ बमोिजम अदालतमा पेश हुने

ाकृ तक

यि

को दामासाह स ब धी

नवेदनमा मु ा सरहको काय व ध अपनाउन बाधा परे को मा नने छै न ।

७२.
७३.

अ भलेख रा ु पनः यस प र छे द बमोिजम अदालतमा परे का
फाईल र दता तथा नणय कताब सुरि त साथ रा ु पनछ ।
माणप

दनुपनः यस प र छे द बमोिजम

नवेदकलाई उपल ध गराई एक

दान ग रने

माणप

त अदालतमा अ भलेखको

नवेदन स हतका कागजातको
दुई

त तयार गर एक

पमा रा ु पनछ ।

त

प र छे द – ९
व वध

७४.

प

वा सा ीको

प

वा सा ीको

यि गत प रचय गो य रा ःे (१) ऐनको दफा २७६ बमोिजम मु ाको कुनै
यि

गत प रचय गो य रा

अदालतले आदे श दएको मु ाको कारबाह ,

ु ाई, फैसला, फैसला काया वयन र त प ात् समेत य तो प
सुनव
हु लया लगायतका नजको प रचय हुन स ने अ य स ब
तर

ववरणह

वा सा ीको नाम, थर, वतन,
गो य रा नु पनछ ।

ु ाईको ला ग आव यक दे खी अदालतले अनुम त दएमा वा प रचय गो य
व छ सुनव

रािखएको प

ु न छै न ।
वा सा ीले लिखत नवेदन दएमा य तो ववरण गो य रा प

(२) ऐनको दफा २७६ को उपदफा (१) बमोिजम प ले अनुरोध नगरे को अव थामा
प न अदालतले आव यक दे खेमा

य तो प

स नेछ ।

(३) उप नयम (१) बमोिजम प

पाउने कुनै प

वा

नजको कानून

वा सा ीको हु लया गो य रा े आदे श

दन

वा सा ीको प रचय गो य रािखएको ववरण थाहा
यवसायी, वशेष , सा ी, यायाधीश, कमचार , प कार

लगायत अ य कसैले प न य तो गो य रािखएको ववरण

काशमा

याउन वा

चार– सार गन

पाईने छै न ।

(४) उप नयम (१) बमोिजम गो य रािखएका ववरणलाई छु ै सा े तक नाम दई सो

ववरण र सा े तक नामलाई अनुसूची -४७ बमोिजमको ढाँचामा तयार पार शीलब द गर
म सल सं ल न गनु पनछ ।
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(५) उप नयम (४) बमोिजम गोपनीयता कायम ग रएका ववरण, सोको सा े तक नाम र
मु ाको नाम न बर अनुसूची -४८ बमोिजमको ढाँचामा छु ै अ भलेख रा ु पनछ ।
(६) मु ाको कारबाह को सल सलामा गो य रािखएको ववरण उ लेख गनु पदा सो
ववरणलाई स ेत गनका ला ग दइएको सा े तक नाम उ लेख गनु पनछ ।
(७) उप नयम (१) बमोिजम यि

गत प रचय गो य रािखएको प

वा सा ीका नाममा

समा ान, इतलायनामा, याद वा सूचना जार गदा वा प ाचार गदाका अव थामा प न गो य
रािखएको प रचय सावज नक नहुने यव था मलाएर गनु पनछ ।
(८) उप नयम (१) बमोिजम

ु ाई ब द
गत प रचय गो य रािखएका मु ाको सुनव

यि

इजलासमा गनु पनछ ।
७५.

अदालती शु कको अ भलेख रा ने: (१) अदालतमा ला ने शु क बुझाएको अ भलेख अनुसूची ४९ बमोिजमको ढाँचामा राखी स बि धत अ धकृतबाट

मािणत गराइ रा ु पनछ ।

(२) ऐनको दफा ७६ बमोिजम अदालती शु कबापत

अ भलेख अनुसूची -५० बमोिजमको ढाँचामा रा ु पनछ ।
७६.

द तुर बुझाउनेः
ज मा गरे को बै

७७.
७८.

भौचर पेश गनु पनछ ।

नवेदनप मा नकाशा दनु पन अव धः कानूनमा अ यथा

यव था भएकोमा बाहे क अदालतमा

पेश भएका नवेदनप मा दता भएको म तले सात दन भ

नकाशा दईस नु पनछ ।

म सल फता पठाउनु पनः मु ामा

माणको ला ग िझकाइएको म सल कागजात काय स प

स बि धत नकायमा फता पठाउनु पनछ ।

लखत धु याउनेः ऐनको दफा २८५ बमोिजम लखत धु याउँ दा सो दफामा उि लिखत लखतका
दे हायको लखतसमेत धु याउनु हुँदैनः-

अतर

(क)

तायदाती फाँटवार ,

(ख)

वशेष को राय,

(ग)

अ धकृत वा रसनामा,

(घ)

स पि

(ङ)

धरौट, बगो,

(च)

८०.

जमानतको

अदालती शु क वा द तुर बुझाउँदा नगदै वा अदालतले तोकेको बै मा रकम

भएका म तले सात दन भ
७९.

वीकार ग रएको बै

यि

धरौट, जमानतको, रो का र फुकुवा स ब धी कागजात,
तपू त वा अ य रकम बुझाएको नगद रसीद,

गत प रचय गो य रा ने नणय स ब धी कागजात,

(छ)

ब डा मुच ु का, चलन मुच ु का, ललाम मुच ु का तथा तामेल आदे श,

(ज)

उपयु

र आव यक दे िखएका अ य लखत ।

सेवा लन स कनेः (१) अदालतले आव यक दे खेमा मु ाको कु नै वषयमा स बि धत

वशेष

वषयका वशेष को सेवा लन स नेछ ।

(२) उप नयम (१) बमोिजमको वशेष को पा र मक अदालतले तोकेको प ले

यहोनु

पनछ ।
८१.

अ य काय व ध आफ यवि थत गन स नेः ऐन र यस नयमावल मा ले िखएदे िख बाहे कका अ य
अदालती काय व धका वषयमा ऐन र यस नयमावल को
यवि थत गन स नेछ ।
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तकूल नहुने गर अदालत आफले

अनुसूची -१

ँ स बि धत)
( नयम १३ सग
लखत फता वा दरपीठ अ भलेख ढाँचा
.................अदालत

लखत फता वा दरपीठको अ भले ख
सं

लखत दता

गन

याउनेको

नाम थर

दता गन

याएको

लखतको वषय

फता वा

फता वा

फता वा

नवेदनमा

गरे को

गनाको

उपर

आदे श

दरपीठ
मत

दरपीठ
कारण

दरपीठ

नवेदन
परे को
मत

26

भएको

कै फयत

अनुसूची -२

ँ स बि धत)
( नयम १५ को उप नयम (२) सग
वाद वा नजको कानून यवसायी आफले तामेल गन बुझेको याद सूचनाको अ भलेखको ढाँचा
....................अदालत

वाद वा नजको कानून यवसायी आफले तामेल गन बुझेको याद सूचनाको अ भलेख
सं

मु ा

वाद

मु ा

फाँट

न बर

नाम

नाम

फाँटवा

दायर

वतन

को
र

मत

को

थर

को

र

लाको
नाम

याद

याद

बुझेको

वा कानून

भएको

को

को नाम,

को नाम,

बु ने वाद
यवसायी
थर र
कानून

जार

तवाद

याद

तामे

मत र

मत

याद

बुझेको

त

द तख

थर

त

ल

फाँटवाला

बेर तपूव

मत र

तामेल

ले बुझेको
द तखत

तामेल

भएको

पठाए

भए

सोको

कारण

यवसायी
को

पूनः

क

गन
को

भए

सोको

कारण

र मत

माणप

न बर
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कै फयत

अनुसूची -३

( नयम १५ को उप नयम (३) सँग स बि धत)
वाद वा नजको कानून यवसायीले

तवाद लाई याद बुझाएको

तवेदनको ढाँचा

....................अदालतमा पेश गरे को

वाद वा नजको कानून यवसायीले

तवाद लाई याद बुझाएको

तवेदन

मु ा नं..................
वाद ....................................... तवाद ...................................भएको............................
.मु ामा यस अदालतबाट

म त ............. मा बुझक
े ो

बमोिजमको ववरण स हत यो

तवाद को नामको

तवेदन पेश गरे को छु । यि

याद बुझाई दे हाय

वा अ य बेहोरा फरक पार

बुझाएको छै न ।ले िखएको बेहोरा ठ क छ, फरक परे कानून बमोिजम सहुँला बुझाउँला।
अदालतबाट बुझेको यादको

तवाद लाई बुझाएको यादको
तवाद ले

याद बु ने

याद

त................

त..............

याद बुझेको म त ........

तवाद को टे लफोन न बरः........

याद बुझाउन नसकेको

तवाद को नाम र सोको कारण...
वाद वा नजको कानून यवसायीको नामः
द तखतः
म तः

... अदालतबाट
तवेदनसाथ पेश हुन आएको तामेल

पेश गरे को छु ।

...... ...... ......
फाँटवाला

यादह

...... ...... ......
मत
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ँ बुझाएको दे िखँदा
जाँच गदा र त पु याई/बेर तसग
...... ...... ......
अ धकृत

अनुसूची -४

ँ स बि धत)
( नयम १५ को उप नयम (४) सग
याद तामेल स ब धी कायको अ भलेखको ढाँचा
.................. अदालत

याद तामेल स ब धी कायको अ भलेख

याद तामेल गन कमचार को नामः
सं

मु ा
को

न बर
र

दायर

मत

वाद

तवाद को

नाम थर
वतन

मु ाको
नाम

फाँट र

फाँटवालाको
नाम

याद

तामेल

गनुपन

यि

तामेलदारले

बुझेको म त
र द तखत

को

नाम थर

29

तामेल
मत

फाँटवालाले

बेर तपूवक

मत र

भएको भए

बुझेको

द तखत

तामेल
सोको

कारण

पूनः तामेल

गन पठाएको कै फयत
भए सोको
कारण र
मत

अनुसूची -५

ँ स बि धत)
( नयम १५ को उप नयम (५) सग
याद तामेल स ब धी

तवेदनको ढाँचा

....................... अदालत

याद तामेल स ब धी

तवेदन

मु ा नं..................
वाद ...........................................................

तवाद .................................................

भएको............................................................ मु ामा यस अदालतबाट जार भएको जना.............
का नामको
यो

याद/सूचना/जनाउ तामेल गन यस अदालतबाट ख टएकोमा दे हाय बमोिजमको ववरण स हत

याद तामेल स ब धी

सहुँला बुझाउँ ला।
तामेल
बेतामेल
ज मा

याद
याद

त...

तवेदन पेश गरे को छु ।ले िखएको बेहोरा ठ क छ, फरक परे कानून बमोिजम

त................

याद बुझेको म तः

त..............

तामेल हुन नसकेको भए सोको कारण...

तामेल गन ख टएको म तः
तामेल गरे को म तः

फता गरे को न ल थानः

नगरपा लका/गाउँ पा लकाको

वडा

स म तको

कायालयमा

बुझाएको भरपाई थानः
याद तामेल गन कमचार को नामः

द तखतः
म तः

यो

तवेदनसाथ पेश हुन आएको तामे ल

पेश गरे को छु ।

... अदालतबाट

यादह

ँ तामेल भएको दे िखँदा
जाँच गदा र त पु याई/बेर तसग

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

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

फाँटवाला

मत
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...... ...... ......
अ धकृत

अनुसूची -६

( नयम १५ को उप नयम (६) सँग स बि धत)
अ य अदालतमा तामेल गन पठाएको याद सूचनाको अ भलेखको ढाँचा
........ अदालत

अ य अदालतमा तामेल गन पठाएको याद सूचनाको अ भलेख

सं

मु ाको

वाद

मु ा

फाँट र

दायर

को नाम

नाम

लाको

न बर र
मत

तवाद
थर

को

फाँटवा
नाम

याद

तामेल

गनुपन

यि

को

पठाएको

अदालतको
नाम

नाम थर

याद

पठाएको
प को

च नं र
मत

वतन
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तामेल
मत

तामेल

ा

याद

प को

भएको

र

ा

मत

च नं
मत

फाँटवालाले
बुझेको

मत र

द तखत

कं फयत

अनुसूची -७

ँ स बि धत)
( नयम २४ को उप नयम (१) सग
ता रखमा नब ने अनुम तको ला ग पेश गरे को नबेदनको ढाँचा
........अदालत

वषयः ता रखमा नब ने अनुम त पाउँ ।
मु ा नं...
मु ाः

नवेदक।वाद । तवाद

............ ............. ............ .............. .............. .........
व

वप ी।वाद । तवाद

............ ............. ............ .............. .............. .........
म............ ............. ............ वाद । तवाद

भएको

तुत मु ामा

माण बु ने काय स प

ु
भईसकेको र अब मलाई ता रखमा नब ने चाहना भएको हुँदा मुलक
दे वानी काय व ध (सं हता) ऐन,
२०७४ को दफा 135 को उपदफा (2) बमोिजम ता रखमा नब ने अनुम तका ला ग यो नवेदन
पेश गरे को छु ।मु ाको कारबाह स ब धी जानकार मेरो कानून
लगायतका अ य कुनै मा यमबाट म

यवसायी वा अदालतको वेबसाइट

वयंले लनेछु । मु ाको कारबाह को

उपि थत हुने भनी जुनसुकै बखत आदे श दएमा उपि थत हुने बेहोरासमेत अनुरोध
नवेदक
नामः

स हछापः
इ त सं वत् ....... साल ........... म हना ......... गते रोज ... शुभम् ।
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ममा अदालतले

गदछु ।

अनुसूची -८

( नयम २६ को उप नयम (१) सँग स बि धत)
मु ाको कायता लकाको ढाँचा
..................अदालत
मु ाको कायता लका
वाद ः
तवाद ः
मु ा नः

मु ाको नामः
सं

कारबाह को ववरण

नधा रत म त

कायता लका नमाण गरे को म तः .......

सं शो धत म त

कै फयत

स बि धत अ धकृत

प ह को द तखत: .............
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अनुसूची -९

( नयम ३४ को उप नयम (६) सँग स बि धत)
पूव सुन ुवाई छलफलको अ भलेखको ढाँचा
................ अदालत

ु ाई छलफलको अ भलेख
पूव सुनव
वाद ः

तवाद ः

मु ा र मु ा न बरः

ु ाई छलफलमा हामी दुवै प ह ले आ आ नो दाबी, िजक र र
आजको पूव सुनव
स ब धमा छलफल गर मु ामा ठहर गन वषय, बु नु पन
दे हाय बमोिजमको सहम त ग रयोः-

माणका

माण र मु ाको कारबाह का स ब धमा

क. य कन ग रएका मु ामा ठहर गनु पन वषय
१.
२.

ख.

छलफलबाट भएका सहम तह ः

१.
२.

वाद को सह छाप
तवाद को सह छाप

वाद को तफबाट उपि थत कानून यवसायीको नाम
तवाद को तफबाट उपि थत कानू न यवसायीको नाम

इ त सं वत् ....... साल ........... म हना ......... गते रोज ... शुभम् ।
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अनुसूची -१०

ँ स बि धत)
( नयम ३६ को उप नयम (१) सग
ु ाई गन मु ाह
लगातार कारबाह र सुनव

(1)

मानाचामल स ब धी मु ा,

(2)

नाता कायम स ब धी मु ा,

(4)

ँ भेटघाट गराइपाऊँ भ े मु ा,
नाबालकसग

(3)

जे

नाग रक र बालबा लका वाद भएको अंश मु ा,

(5)

नाबालक िज मा लगाइपाऊँ भ े मु ा,

(7)

संर क माथवर नयुि

(9)

मातृ व र पतृ व नधारण स ब धी मु ा,

(6)
(8)

धमपु -धमपु ी भेटघाट स ब धी मु ा,
स व धी मु ा,

बालबा लकाको हेरचाह याहार स भार स ब धी मु ा,

ृ अि तयार स ब धी मु ा,
(10) मातृक तथा पैतक
(11) सव च अदालतले नेपाल राजप मा सूचना

35

काशन गर तोकेका मु ाह

।

अनुसूची -११

( नयम ३८ सँग स बि धत)
माणीकरण भएका फैसलाको ववरणको ढाँचा
.................. अदालत

माणीकरण भएका फैसलाको ववरण
अव धः
. सं

......... दे िख

वाद को नाम

तवाद को
नाम

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

स म

मु ा

मु ा नं.

फैसला म त

माणीकरण
मत

फैसला गन
यायाधीश

कै फयत

अ धकृत

काशन म तः

नोटः यसै बमोिजमको सूचना अदालतको वेबसाइटमा समेत हे न स कनेछ ।
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अनुसूची -१२

ँ स बि धत)
( नयम ४२ को उप नयम (४) सग
मुलतबी रहेका मु ाको अ भलेखको ढाँचा
............ अदालत

मुलतबी रहेका मु ाको अ भलेख
दता

दता

मु ा

वाद को

नं

मत

नं

नाम

तवाद को

मु ा

नाम

आदे श

मुलतबीको

मुलतबी

मत

कारण

जागेको
मत
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कै फयत

अनुसूची -१३

ँ स बि धत)
( नयम ५१ को उप नयम (३) सग
फैसला काया वयन स ब धी लगत कताबको ढाँचा
............... अदालत

फैसला काया वयन स ब धी लगत कताब
लगत

वाद

त

न बर

को

वाद

नाम

मु ा

शु

लगत

सं शो धत लगत
अदालत

अदाल
तको

फैसला
मत

नाम

नोटः

भएकोमा

(पुनरावेदन तहबाट)

को
नाम

ा

लगत

लगत

दता

को

मत

ववरण

को नाम

फैसला
मत

काया वय
न स प

दता

सं शो धत

मत

लगतको

कै फ
यत

मत

ववरण

लगतको ववरण महलमा चलन चलाउने, दािखल खारे ज गन, नामसार गराउने, नखनाई दने,
अंशब डा गन, बगो भराउने,

तपू त भराउने, ज रबाना असुल गन, अदालती शु क भराउने लगायत

ँ स बि धत कायह
फैसला काया वयनसग

उ लेख गनु पनछ ।
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अनुसूची -१४

ँ स बि धत)
( नयम ५२ को उप नयम (१) सग
चलन गन दने सूचनाको ढाँचा
.................... अदालत
चलन गन दने सूचना
ी

... ...को छोरा/ छोर / प त प ी ... ...िज ला ... ...गा. पा. /न. पा. वडा नं ... ...ब ने

वष ... ...का नाममा ... ...िज ला अदालतबाट जार भएको सात दने सूचना

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
... ... ... ...वाद र... ...

तवाद भएको ... ... मु ामा ... ...अदालतको म त ... ... को फैसला

अनुसार दे हाय बमोिजमको स पि
सूचना

अव ध भ

ा

वाद

गरे को म तले सात दन भ

ी …………… लाई चलन चलाई दनु पन भएकोले यो
उ

चलन गन न दएमा अदालतबाट खट

स पि

वाद लाई चलन गन दनु होला । सो

आउने डोरले फैसला अनुसार उ

स पि

वाद लाई चलन चलाई दने बेहोरा जानकार गराई छ।
चलन दनुपन स पि को ववरण
.............................

..................
इ त सं वत् २० ...............साल ..............म हना रोज ................. शुभम् ।
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अ धकृत

अनुसूची -१५

ँ स बि धत)
( नयम ५२ को उप नयम (२) सग
चलन चलाई दनु पन घर वा ज गा खाल गन सूचनाको ढाँचा
.......................अदालत

चलन चलाई दनु पन घर वा ज गा खाल गन सूचना
ी

... ...को छोरा/ छोर / प त /प ी ... ...िज ला ... ...गा. पा. /न. पा. बडा नं ... ...ब ने

वष ... ...का नाममा ... ...िज ला अदालतबाट जार भएको सात दने सूचना

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
... ... ... ...वाद र... ...

तवाद भएको ... ... मु ामा ... ...अदालतको म त ... ... को फैसला

अनुसार दे हाय बमोिजमको घर वा ज गा वाद

ी …………… लाई चलन चलाई दनु पन भएकोले यो

सूचना

घर वा ज गा खाल गर वाद लाई चलन गन दनु

ा

गरे को म तले सात दन भ

होला । सो अव ध भ
अनुसार उ

उ

खाल गर चलन गन न दएमा अदालतबाट खट आउने डोरले फैसला

घर वा ज गा खाल गराइ वाद लाई चलन चलाई दने बेहोरा जानकार गराई छ।

खाल गर चलन गन दनु पन घर वा ज गाको ववरण
..........................................

......................
इ त सं वत् २० ..............साल ...............म हना रोज ............. शुभम् ।
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अ धकृत

अनुसूची -१६

ँ स बि धत)
( नयम ५२ को उप नयम (३) सग
अदालतबाट ख टआउने डोरमा उपि थत हुने सूचनाको ढाँचा
....................अदालत

अदालतबाट ख टआउने डोरमा उपि थत हुने सूचना
ी

... ...को छोरा/ छोर / प त /प ी ... ...िज ला ... ...गा. पा. /न. पा. वडा नं ... ...ब ने

वष ... ...का नाममा ... ...िज ला अदालतबाट जार भएको सात दने सूचना

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
................... वाद र ............
को फैसला अनुसार वाद

तवाद भएको

.......... मु ामा ... ...अदालतको म त ... ...

ी …………… लाई चलन चलाई दनु पन स पि

क जामा रहेको दे हाय बमोिजमको स पि

चलन चलाई

म ये तपाईको भोग वा

दनका ला ग यस अदालतबाट

मत

..............मा डोर ख टई आउने भएकोले सो दन डोरमा उपि थत भई तपाइको भोग वा क जामा
रहेको उ

अनुसार उ

स पि

स पि

वाद लाई चलन दनुहोला। अ यथा अदालतबाट खट आउने डोरले फैसला
वाद लाई चलन चलाई दने बेहोरा जानकार गराई छ ।

भोग वा क जामा रहेको स पि को ववरण
.......................................
.....................
अ धकृत

इ त सं वत् २० ..............साल ...............म हना रोज ............. शुभम् ।
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अनुसूची -१७

ँ स बि धत)
( नयम ५३ सग
चलन गन दने पूज को ढाँचा
.............अदालत

प.सं .

म तः

च.नं.
वषयः चलन गन दएको पूज ।
ी

............................
.........................।

वाद ...........................र

तवाद ..................भएको ... ... मु ामा ... ( मु ा नं.........)

अदालतको म त ... ...को फैसला बमोिजम यस अदालतबाट म त ... ...मा डोर खट गई न न
स पि

चलन चलाई दएकोले तपाईलाई उ

पूज दइएको छ ।

स पि

नयमानुसार भोगचलन गनु हुन यो चलन

चलन पाउने स पि को ववरण

१. ..................................
......................
अ धकृत
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अनुसूची -१८

ँ स बि धत)
( नयम ५५ को उप नयम (३) सग
तवाद को स पि बाट बगो भराउने बारे को सूचनाको ढाँचा
........अदालत

फाँटवालाः........
म नः ........

ी

... ...को छोरा/ छोर / प त /प ी ... ...िज ला ... ...गा. पा. /न. पा. वडा नं ... ...ब ने

वष ... ...का ................नाममा ... ...िज ला अदालतबाट जार भएको सात दने सूचना– – –
... ... ... ...वाद र... ...
बमोिजम तपाइले वाद

तवाद भएको ... ... मु ामा ... ...अदालतको म त ... ... को फैसला
ी …………… लाई बुझाउनु पन ठहरे को

बगो

...बुझाउनु नभएको

म त..........को ता रख गुजार ब नु भएकोले फैसला बमोिजमको बगो वाद ले दे खाएको दे हाय

बमोिजमको स पि बाट भराइने भएको हुँदा तपाइका नाउँमा यो सूचना जार ग रएको छ । यो
सूचना तपाइले
दन भ

ा

गरे को वा तपाइको घर दै लोमा टाँस भएको म तले बाटाको

सो बगो बुझाउन

याउन अदालतमा उपि थत हुन आउनु होला । उ

बुझाउन न याएमा अदालतले उ

स पि बाट जायजात

ललाम गर

याद बाहेक सात
अव ध भ

फैसला अनुसारको

बगो

बगो

वाद लाई कानून बमोिजम भराइ दने बेहोरा जानकार गराई छ।प छ तपाइको कुनै उजूर ला ने छै न
।

बगो भ रपाउन वाद ले दे खाएको
स.नं.

तवाद को स पि को ववरण
स पि

धनीको
नाम

गाउँपा लका

नगरपा लका

ववरण

वडा नं

क. नं.

वाद ले खुलाएको
े फल

मू य

........................
अ धकृत

इ त सं वत् २० ..............साल ...............म हना रोज ............. शुभम् ।
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अनुसूची -१९

ँ स बि धत)
( नयम ५५ को उप नयम (५) सग
बगो भ रभराउको
... ...िज ला

ममा दतावाला यि लाई दने सूचनाको ढाँचा
............... अदालत

... ... ... गाउँ पा लका नगरपा लका वडा नं

का नाउँको सात दने सूचना ।

... ..ब ने

ी . ... ... ... ... ... ...

उ ा त . ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ...वाद . ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ...
... ...

तवाद भएको . ... ... ... ... ... ...मु ा ... ... ... ... ... अदालतको म त. ... ... ...

... ... ... को फैसला बमोिजम वाद ले

तवाद बाट भ रपाउने ठहरे को ... ... ... बगो वाद ले

तपाईको नाउमा दता रहे को तप सल बमोिजमको स पि बाट भराइ पाउँ भनी नवेदन दएकोले
तपाईका नाउँ दताको उ

स पि बाट वाद को बगो भ र भराउ हुन नस ने कुनै आधार

कारण भए साथै लइ यो सू चना

ा

होला ।अ यथा तपाईको नाउँको उ

गरे को म तले सात दन भ

माण वा

यस अदालतमा हािजर हुन आउनु

स पि बाट कानून बमोिजम डाँक ललाम गर वाद को बगो

असुल उपर ग रनेछ । प छ तपाईको कुनै उजूर ला ने छै न ।
तप सल

स.नं

वाद ले दे खाएको स पि
गाउँ पा लका

वडा नं.

ववरण

क. नं.

कै फयत
े फल

नगरपा लका

इ त सं वत् २० ..............साल ...............म हना रोज ............. शुभम् ।
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अनुसूची -२०

ँ स बि धत)
( नयम ५७ को ख ड (ञ) सग
ललाम बढाबढको सूचनाको ढाँचा
............. िज ला अदालत
ललाम बढाबढको सूचना

म सल नं..................

वाद ... ... ... ... िज ला ... ... . ... ... ... ... .गाउँपा लका/ नगरपा लका वडा नं.

.. ..ब ने

. ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... .. . र . ... ... ... ... िज ला ... ... . ... ... ... ...
.गाउँपा लका/ नगरपा लका वडा नं

.. ..ब ने . ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ..

तवाद भएको ... ... ... ... ... ...मु ामा ... ... ... ... ... अदालतको म त. ... ... ... ... ...

... को फैसला बमोिजम वाद ले

तवाद बाट भ रपाउने ठहरे को बगो

... ... ...बापतको रकम

तवाद ले वाद लाई नबुझाएको र सो रकम अदालतमा दािखल गनसमेत न याएको हुँदा वाद ले

फैसला अनुसार

तवाद बाट भ रपाउने

वाद को नवेदन पर कारबाह भइ

बगो तप सल बमोिजमको स पि बाट भराइ पाउँ भनी

तवाद को उ

स पि

मत

... ... ... गते यस अदालतमा

डाँक ललाम हुने भएकोले डाँक बढाबढ गर डाँक ललाम सकार गन चाहने सवसाधारण सबैको
जानकार को न म

यो सू चना

काशन ग रएको छ ।
तप सल

१. यस अदालतको तह सल शाखामा म त........ गते दनको ...बजेदेिख .... बजेस म डाँक
ललाम हुने भएकोले उ

डाँक ललाममा उपि थत भई बोलकबोल गन स कनेछ।

२. डाँक ललाम गन तो कएको दन सावज नक बदा परे सोको भो लप ट डाँक ललाम हुनेछ।
३. कायम भएको यू नतम प कृ त मू यबाट डाँक बढाबढ गनु पनछ ।
४. डाँक ललामको बखत बोलकवोल गरे को अ को १०

तशतले हुन आउने रकम सोह

दन दािखल गनु पनछ ।वाँक बोलकबोल रकम डाँक ललाम भएको म तले सात
दन भ

दािखल गनु पनछ ।

यसर सात दन भ

ललाम भएको दन दािखल भएको १०
सूचना

बाँक रकम दािखला नगरे डाँक

तशत रकम जफत गर पुनः डाँक ललामको

काशन ग रनेछ ।

५. डाँक ललाम बढाबढ हुँदा सबैभ दा बढ अ

बोलकबोल गनलाई डाँक सकार गराइनेछ।

६. डाँक ललाम स ब धमा बु नुपन भए यस अदालतको तह सल शाखामा स पक रा ु
होला।
७. डाँक ललाम हुने स पि को ववरण
स.नं.

ज गाधनीको
नामथर

गाउँपा लका/
नगरपा लका

वडा नं

क.
नं.

े फल

डाँक बो नुपन
यूनतम अ

कै फयत

......................
अ धकृत
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अनुसूची -२१
( नयम ६० को उप नयम (१) सँग स बि धत)
मृ युको या यक घोषणाको ला ग दईने नवेदनको ढाँचा
..............अदालतमा पेश गरे को
नवेदनप

वषयः मृ युको या यक घोषणा ग रपाउँ।

............................................................................................................... नवेदक
( नवेदकको तीन पु ते ववरण र नाम, थर, उमेर र ठे गाना)

ु
मुलक
दे वानी (सं हता) ऐन, २०७४ को दफा ४० को उपदफा (४) बमोिजम मृ युको या यक घोषणा
ग रपाउँ भनी न न ववरण स हत नवेदन गदछु । नवेदन बापत ला ने द तुर
सं ल न छ ।
(१) मृ युको

या यक घोषणा गनु पन यि को

(क) नाम, थरः .................

(ख) ल ः .................

(ग) ज म म त/बेप ा वा वपद वा दुघटनामा पदाको अव थाको उमेरः
(घ) ठे गानाः .................
(ङ) प त वा प ीको नामः

. ५००।- यसै साथ

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

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

(च) बाबु, आमाको नामः ..............

(छ) बाजे, ब यैको नामः .................

(२) बेप ा भएको वा वपद वा दुघटनामा परे को म तः...................
(३) बेप ा भएको वा वपद वा दुघटनामा परे को

थानः .................

(४) बेप ा भएको वा वपद वा दुघटनामा परे को कारण र सोको
(५) बेप ा भएको वा वपद वा दुघटनामा परे को त य पु

(क) .........................

यहोराः ..................

गन आधार

माणः ............

(ख) ........................
(ग) ........................

(६) बेप ा भएको वा वपद वा दुघटनामा परे को
(७) सं ल न कागज

(क)
(ख)
(ग)
(घ)

सँग नवेदकको नाता / स ब धः

बेप ा भएको वा वपद वा दुघटनामा परे को यि
नवेदकसँगको नाता / स ब ध

को प हचान खु ने कागज ............

मािणत गन कागज....... .............

बेप ा भएको वा वपद वा दुघटनामा परे को पु

गन कागज....... .............

नवेदकको र स भव भए स म बेप ा भएको वा वपद वा दुघटनामा परे को भ नएको
यि

(ङ)

माण

यि

को फोटो २।२

त

बेप ा भएको वा वपद वा दुघटनामा परे को भ े थानीय तहको सफा रश ।

यस नवेदनप को बेहोरा ठ क साँचो छ, झुठा बेहोरा लेिखएको ठहरे कानूनबमोिजम सजाय सहुँला
बुझाउँ ला ।

............................
नवेदकको ह ता र र

इ त सं वत् ................. साल ................... गते रोज .......... .शुभम् ...।
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या चे

अनुसूची -२२
( नयम ६० को उप नयम (२) सँग स बि धत)
मृ युको या यक घोषणाको संशोधन / बदरको ला ग दईने नवेदनको ढाँचा
.......अदालतमा पेश गरे को नवेदनप
वषयः मृ युको या यक घोषणा सं शोधन / बदर ग रपाउँ।
.......

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

नवेदक

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

( नवेदकको तीन पु ते ववरण र नाम, थर, उमेर र ठे गाना)

ु
मुलक
दे वानी (सं हता) ऐन, २०७४ को दफा ४० को उपदफा (५) बमोिजम मृ युको या यक घोषणा
सं शोधन / बदर ग रपाउँ भनी न न ववरण स हत नवेदन गदछु ।ला ने द तुर
सं ल न छ ।

(१) मृ युको या यक घोषणा सं शोधन/बदर गनु पन यि
(क) नाम, थरः

(ग) ज म म त / उमेरः

. ५००।- यसै साथ

को

(ख) ल ः

(घ) ठे गानाः

(ङ) प त वा प ीको नामः

(च) बाबु, आमाको नामः

(छ) बाजे, ब यैको नामः

(२) मृ युको या यक घोषणा गन अदालतः
(३) मृ युको या यक घोषणा भएको म तः
(४) सं शोधन वा बदर गनु पन यहोराः

(५) या यक घोषणा सं शोधन / बदर गनु पनका आधार

माणः

(क)
(ख)
(६) मृ युको या यक घोषणा सं शोधनका ला ग हकदारले नवेदन दएको भए बेप ा भएको वा वपद वा
दुघटनामा परे को यि

(७) सं ल न कागज

माणः

सँग नजको नाता / स ब धः

(क) मृ युको या यक घोषणाको

माण.......

(ख) नवेदकसँगको नाता / स ब ध

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

मािणत गन कागज.......

(ग) या यक घोषणा सं शोधन वा बदर गनु पन आधार पु
(घ) मृ यु भएको भ नएका यि
खु ने स ब

गन कागज....... .............

वयं उपि थत भए नाग रकताको

कागज र नजको २

त फोटो।

.............
माणप

वा अ य प रचय

यस नवेदनप को बेहोरा ठ क साँचो छ, झुठा बेहोरा लेिखएको ठहरे कानूनबमोिजम सजाय सहुँला
बुझाउँला ।

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

नवेदकको ह ता र र या चे

इ त सं वत् ....... .......... साल .......... ........... गते रोज ..... ..... .शुभम् ...।
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अनुसूची -२३
( नयम ६० को उप नयम (३) र (४)

सँग स बि धत)

मृ युको या यक घोषणा स ब धमा दईने नवेदन दता तथा नणय कताबको ढाँचा
............ िज ला अदालत

मृ युको या यक घोषणा स ब धमा दईने नवेदन दता तथा नणय कताब
.
सं

नवेद

नवेदकको

न

मृ युको

अदालतको नणय

या यक घोषणा

दता

गनु पन वा

मत

सं शोधन गनु पन
यि
नाम

ठे गाना

को

नाम थर

मत

यायाधीश

नणयको

को नाम

बेहोरा र
यायाधीशको

ठे गाना

सह छाप

थर
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माणप

माणप

न बर

बु नेको

फय

कै

सह छाप

त

अनुसूची -२४
( नयम ६० को उप नयम (५) सँग स बि धत)

माणप

न बरः

बेप ा वा मृ युको या यक घोषणाको

माणप को ढाँचा

..............िज ला अदालत

बेप ा वा मृ युको या यक घोषणाको
...... .........ब ने

ी...... ............... .........ले

दे हायको

माणप
यि

को बेप ा भएको/मृ यु भएकोले

या यक घोषणा ग रपाउँ भनी यस अदालतमा म त ...... .........मा नवेदन दनु भई सो स ब धमा

ु
बु दा बेहोरा साँचो दे िखएकोले यस अदालतको म त ...... ......... को नणय अनुसार मुलक
दे वानी
(सं हता) ऐन, २०७४ को दफा ४०
मािणत ग रएको छ ।

बेप ा वा मृ युको घोषणा ग रएको यि
(क) नाम, थरः

बमोिजम नज दे हायको म तमा बेप ा भएको/ मृ यु भएको बेहोरा
को

स भव भएस म बेप ा
वा मृ यु भएको

(ख) ल ः

यि

(ग) उमेरः

को

फोटो

(घ) ठे गानाः

(ङ) बाबु, आमाको नामः
(च) बाजे, ब यैको नामः

बेप ा वा मृ यु भएको म तः

े तेदार,-

द तखतः

म तः

नाम थरः
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अनुसूची -२५
( नयम ६० को उप नयम (६) सँग स बि धत)

माणप

मृ युको या यक घोषणा संशोधन / बदरको

न बरः

माणप को ढाँचा

..............िज ला अदालत

मृ युको या यक घोषणा सं शोधन / बदरको
...... .........ब ने

ी...... ............... .........ले

दे हायको

माणप
यि

को म त ............... ........मा

.बेप ा भएको/मृ यु भएको भनी यस अदालतबाट म त ............... .........मा भएको
सं शोधन/बदर ग रपाउँ भनी ...... .........ब ने

ी...... ............... .........ले

या यक घोषणा

यस अदालतमा म त

...... .........मा नवेदन दनु भई सो स ब धमा बु दा बेहोरा साँचो दे िखएकोले यस अदालतको म त
ु
...... ......... को नणय अनुसार मुलक
दे वानी (सं हता) ऐन, २०७४ को दफा ४० बमोिजम उि लिखत

म त ...... ......... को यस अदालतको या यक घोषणा स ब धी आदे श दे हाय बमोिजम सं शोधन/बदर

ग रएको छ ।

बेप ा वा मृ युको घोषणा संशोधन/बदर ग रएको यि
(क) नाम, थरः

को

स भव भएस म

स बि धत यि

(ख) ल ः

फोटो

(ग) उमेरः

(घ) ठे गानाः

(ङ) बाबु, आमाको नामः
(च) बाजे, ब यैको नामः

सा बकमा उि लिखत बेप ा वा मृ यु भएको म तः
बेप ा वा मृ युको सं शोधन /बदरको यहोराः

े तेदार

द तखतः
म तः

नाम थरः
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को

अनुसूची -२६
( नयम ६१ को उप नयम (६) सँग स बि धत)
ाकृ तक यि को दामासाह को ला ग दईने नवेदन दता तथा नणय कताबको ढाँचा
............ िज ला अदालत

ाकृ तक यि को दामासाह को ला ग दईने नवेदन दता तथा नणय कताब
.सं .

नवेदन

नवेदकको

दता

नाम थर

मत

ठे गाना

दामासाह
हुने यि
नाम थर

को
ठे गाना

अदालतको नणय
मत

यायाधीशको
नाम

नणयको

बेहोरा र

यायाधीशको
सह छाप
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कै फयत

अनुसूची -२७
( नयम ६२ को उप नयम (१) सँग स बि धत)
दता ारा ववाह गन दईने नवेदनको ढाँचा

...... िज ला अदालतमा चढाएको नवेदनप
वषयः दता ारा ववाह गराईपाऊँ ।

ु
हामी नवेदकह लाई मुलक
दे वानी (सं हता) ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोिजम दता ारा ववाह गन
इ छा भएको र

च लत कानून बमोिजम ववाह गनका ला ग यो य रहे को हुँदा न न ववरण र घोषणा

स हत दता ारा ववाहका ला ग नवेदन गदछ ।ला ने द तुर

नवेदकह को ववरण

ववरण

५००।- यसै साथ सं ल न छ।

पु ष

म हला

नाम, थर
फोटो

ज म म त /उमेर
थायी ठे गाना
हालको ठे गाना
पेशा
बाबुको नाम
आमाको नाम
बाजेको नाम
ब यैको नाम
अिघ ववाह भए वा
नभएको

हामी नवेदकह

न न लिखत घोषणा गदछ :-

१.

कानून बमोिजम हा ो ववाह गन उमेर पुगक
े ो छ ।

३.

ववाह गन हा ो म जुर रहेको छ ।

२.
४.

हामीबीच कायम हुने स ब ध कानूनले रोक लगाएको हाडनाता भ
हामीले एक आपसमा झु याई ववाह गन लागेका छै न ।
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पदन ।

५.

ु
हा ो यस अिघ ववाह भएको छै न / अिघ ववाह भएकोमा मुलक
दे वानी (सं हता) ऐन,

६.

हामीम ये पु ष/ म हला /दुबै प

७.
सं ल न कागज
१.

२०७४ को दफा ८३ बमोिजम पुनः ववाह गन पाउने अव था छ ।
गरे का छ ।

ु को कानून बमोिजम
हामी म हला /पु ष/दुवै वदे शी नाग रक भएकोले मेरो/हा ो मुलक
ववाह गन यो य छु /छ ।

माणः

नवेदकको (नाम, थर, उमेर, रा यता लगायतका यि
माणप , राहदानी, ज म दता

२.

प

३.

घोषणाको

४.

दन भ दा अगा डबाट यस िज लामा बसोबास

माणप

गत प रचय खु ने नाग रकताको

ज ता कागजातका

मािणत

दन भ दा अगा डबाट स बि धत िज लामा बसोबास गरे को

तहको सफा रस,

त ल प),

माण र थानीय

करण नं ५ सँग स बि धत पुनः ववाह गन पाउने कुराको

माण कागज,

ु को ववाह स ब धी कानूनको मू ल र अनुवा दत
वदे शीको हकमा आ नो मुलक

त,

५.

म हला र पु षको हालसालै िखचेको पूरै मुखाकृ त दे िखने पासपोट साइजको ४।४

६.

सा ीको प रचय खु ने कागज ।

फोटो,

त

सा ीको नाम, थर, उमेर, ठे गाना
१………………
२………………

यस नवेदनप को बेहोरा ठ क साँचो छ, झुठा बेहोरा लेिखएको ठहरे कानूनबमोिजम सजाय सहुँला बुझाउँला।
नवेदकह

नवेदक

नाम, थर

ह ता र

या चे
दायाँ

पु ष
म हला

इ त सं वत् ................. साल ................... गते रोज .......... .शुभम् ...।
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बायाँ

अनुसूची -२८

( नयम ६२ को उप नयम (२) सँग स बि धत)
दता ारा ववाहको नवेदन दता कताबको ढाँचा
............िज ला अदालत

दता ारा ववाहको नवेदन दता कताब
दता नं

दता म त

नवेदकह को

नाम थर

वतन
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उमेर

सह छाप

कै फयत

अनुसूची -२९
( नयम ६२ को उप नयम (४) सँग स बि धत)

यायाधीश
माणप

दनू ।

ववाहको सहम तप

म तः

ववाहको

मािणत ग र दएको छ । नयमानुसार
बेहोरा

गरे काले नजह बीच दता ारा ववाह भएको

सह छापसमेत
सहम तप मा
भई
म ुर

ववाह गन
नवेदकह ले आपसमा
यसमा

नणय

ी............
माननीय यायाधीश

ईजलास

................िज ला अदालत

दता ारा वबाहको सहम त प को ढाँचा

हामीले ववाह ग रपाउँ भ न दएको नवेदन

यहोरा प ढबाची सुनाउदा सु नपाय । ववाहको मतलव र

प रणाम स झाउदा थाहा पाय । हामी एक अकालाई प त प ीको

पमा

न न सा ीको रोहवरमा यो ववाहको सहम तप मा सह छाप गर ...........

गय ।

नवेदक

नाम, थर

ह ता र

वीकार गन म रु भएकोले

िज ला अदालतमा पेश

या चे
दायाँ

बायाँ

पु ष
म हला

उि लिखत पु ष र म हलाले एक अकालाई प त प ीको

पमा

रोहवरमा सहम तप मा स हछाप गरे को बेहोरा ठ क साँचो हो ।
सा ीको नाम, थर, उमेर, ठे गाना, ह ता र
१. .....................

र

वीकार गन म रु गर हामीह को

या चे सह छाप

२. ......................
इ त सं वत् ................. साल ................... गते रोज ....... .शुभम् ...।
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अनुसूची -३०

( नयम ६२ को उप नयम (५) सँग स बि धत)
ववाहको दता कताबको ढाँचा
..........िज ला अदालत
ववाहको दता कताब

ववाह

ववाह

नवेदन

पु ष र

दता

दता

दता

म हलाको

माणप

मत

मत

नाम, थर

न बर

उमेर

ठे गाना
थायी

हालको

र दता

बाबु

बाजे

सा ीको

आमाको

ब यैको

नाम,

नामथर

थर

न बर
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फोटो

ववाह

मािणत

नाम,थर

गनको

गनको

वतन

सह छाप

ह ता र

अनुसूची -३१

( नयम ६३ को उप नयम (१) सँग स बि धत)
संर क

मािणत पाउन दइने नवेदनको ढाँचा

...............िज ला अदालतमा चढाएको नवेदनप
वषयः सं र क

मािणत पाउँ ।

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

फोटो

फोटो

पु ष

म हला

नवेदक

ु
मुलक
दे वानी (सं हता) ऐन, २०७४ को दफा १३६ / दफा १३७ बमोिजम अस म /अधस म
यि

को सं र क

मािणत ग रपाउँ भनी न न ववरण स हत नवेदन गदछु ।ला ने द तुर

. ५००।-

यसै साथ सं ल न छ ।
(१)

नवेदकको

(क) नाम, थरः

(ख) ल ः

(ग) उमेरः

(घ) ठे गानाः

(ङ) अस म /अधस म यि
(च) बाबु, आमाको नामः
(२)

(छ) बाजे, ब यैको नामः
अस म /अधस म यि
(क) नाम, थरः

सँगको नाताः

को

(ख) ल ः

(ग) उमेरः

(घ) ठे गानाः

(ङ) बाबु, आमाको नामः
(३)

(४)

(छ) बाजे, ब यैको नामः
ाथ मकता मको यि

बेहोरा पु

सं र क नभइ नवेदक सं र क हुनपु न कारण र यहोराः

गन सं ल न कागज

(क) नवेदकको यि

माणः

को प रचय खु ने नाग रकताको

(ख) सं र क वमा रहने यि

लगायतका कागज.......

को प रचय खु ने ज मदता लगायतका कागज.......

(ग)अस म /अधस म भएको पु
(घ) थानीय तहको सफा रश

माणप

गन कागज.......

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

(ङ) संर क रोिजएको लखत
(च) २।२

त फोटो

यस नवेदनप को बेहोरा ठ क साँचो छ, झुठा बेहोरा लेिखएको ठहरे कानून बमोिजम सजाय सहुँला
बुझाउँला ।

नवेदकको द तखत

नाम, थर

इ त सं वत् ....... .......... साल .......... ........... गते रोज ..... ..... .शुभम् ...।
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अनुसूची -३२
( नयम ६३ को उप नयम (२) र (३) सँग स बि धत)
संर क

मािणत गन दइने नवेदन दता तथा नणय कताबको ढाँचा

सं र क
सं

नवेद
न

दता

मत

............ िज ला अदालत

मािणत गन दइने नवेदन दता तथा नणय कताब

संर क व

सं र

मा रहने
यि

क हुने

को

नाम थर
ठे गाना

यि
नाम
थर

को

अदालतको नणय
म
त

ठे गा

यायाधीश

को नाम

नणयको

बेहोरा र

यायाधीश
को

ना

सह छाप
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माण

प

न बर

माण

प

बु ने
को

सह छा
प

कै फय
त

अनुसूची -३३
( नयम ६३ को उप नयम (४) सँग स बि धत)

माणप

सं र क व

न बरः

मािणत गरे को

माणप को ढाँचा

.........िज ला अदालत

सं र क व

मािणत गरे को

माणप

यस अदालतको म त ...... ......... को नणय अनुसार ...... .........ब ने तपाई
ु
.........लाई मुलक
.........ब ने

ग रएको छ ।

ी...... ...............

दे वानी (सं हता) ऐन, २०७४ को दफा १३६/ दफा १३७ बमोिजम ......

ी ...... .........को सं र क भएको बेहोरा म त..................को नणयानुसार

१. सं र क वमा रहने यि
(क) नाम, थरः

को
फोटो

(ख) ल ः

(ग) उमेरः

(घ) ठे गानाः

(ङ) बाबु, आमाको नामः

(छ) बाजे, ब यैको नामः

ु न कारणः
२ संर क रा प
३ संर कको

(क) नाम, थरः
(ख) ल ः

फोटो

(ग) उमेरः

(घ) ठे गानाः

(ङ) बाबु, आमाको नामः

(छ) बाजे, ब यैको नामः

(ज) संर क वमा रहने यि

सँगको नाताः

े तेदारः

द तखतः

माणप

नाम थरः

दान गरे को म तः
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मािणत

अनुसूची -३४
( नयम ६४ को उप नयम (१) सँग स बि धत)
संर क नयुि का ला ग दने नवेदनप को ढाँचा

............ िज ला अदालतमा चढाएको नवेदनप
वषयः सं र क नयु
.......

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

ग रपाउँ।

........ नवेदक

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

ु
मुलक
दे वानी (सं हता) ऐन, २०७४ को दफा १३९ बमोिजम दे हायका अस म /अधस म
सं र क नयुि
सं ल न छ ।

ग रपाउँ भनी न न ववरण स हत नवेदन गदछु ।ला ने द तुर

(१) नवेदकको

(क) नाम, थरः
(घ) ठे गानाः

(ङ) अस म /अधस म यि

सँगको नाता (भएमा खुलाउने)

(च) बाबु, आमाको नामः

(छ) बाजे, ब यैको नामः
गन

(क) नाम, थरः

ता वत यि

को

(ख) ल ः

(ग) उमेरः

(घ) ठे गानाः

सँगको नाता (भएमा खुलाउने)

(ङ) अस म /अधस म यि
(च) बाबु, आमाको नामः

(छ) बाजे, ब यैको नामः

(ज) नजको सहम त भए नभएको यहोराः

(३) अस म /अधस म यि
(क) नाम, थरः

को

ख) ल ः

(ग) उमेरः

(घ) ठे गानाः

(ङ) बाबु, आमाको नामः
(च) बाजे, ब यैको नामः

(छ) अस म /अधस म भएको दे िखने

(४) नवेदन दनुपन कारण र यहोराः
(५) बेहोरा पु

गन सं ल न कागज

(क) नवेदक यि

को हकमा प रचय खु ने नाग रकताको

(ख) सं र क हुने यि

माणप

लगायतका कागज......

को प रचय खु ने ज मदता लगायतका कागज.......

(ग) अस म /अधस म भएको पु
(घ) थानीय तहको सफा रश
(ङ) २ ।२

माणः

माणः

गन कागज.......

त फोटो
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.............

को

. ५००। यसै साथ

(ख) ल ः

(ग) उमेरः

(२) सं र क नयु

यि

यस नवेदनप को बेहोरा ठ क साँचो छ, झुठा बेहोरा लेिखएको ठहरे कानूनबमोिजम सजाय सहुँला
बुझाउँला ।

नवेदकको द तखत

नाम, थर

इ त सं वत् ....... .......... साल .......... ........... गते रोज ..... ..... .शुभम् ...।
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अनुसूची -३५
( नयम ६४ को उप नयम (२) र (३) सँग स बि धत)
सं र क नयु

गन दइने नवेदन दता तथा नणय कताबको ढाँचा
............ िज ला अदालत

संर क नयु
सं

नवेद
न

दता

मत

सं र क व
मा रहने
यि

को

नाम थर
ठे गाना

गन दइने नवेदन दता तथा नणय कताब

सं र क

नयु
यि

नाम
थर

हुने

को

अदालतको नणय
म
त

ठे गाना

यायाधीश

को नाम

नणयको

बेहोरा र

यायाधीश

को सह छाप
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माण

प

न बर

माण

प

बु ने
को

सह

छाप

कै फ
यत

अनुसूची -३६
( नयम ६४ को उप नयम (४) सँग स बि धत)

माणप

संर क नयु

न बरः

गरे को

माणप को ढाँचा

............ िज ला अदालत

सं र क नयु

गरे को

माणप

।

यस अदालतको म त ...... ......... को नणय अनुसार ...... .........ब ने तपाई
.........लाई

ु
मुलक
दे वानी (सं हता) ऐन, २०७४ को दफा १३९

...... .........को सं र क नयु
काम नगनु होला ।

(१) सं र क वमा रहने यि
(क) नाम, थरः

ग रएको छ ।सं र क वमा रहे को यि

को

बमोिजम ...... .........ब ने

फोटो

(ग) उमेरः

(घ) ठे गानाः

(ङ) बाबु, आमाको नामः

(छ) बाजे, ब यैको नामः
(३) सं र क नयु

गनुपन कारणः
भएको यि

(क) नाम, थरः

को

(ख) ल ः

फोटो

(ग) उमेरः

(घ) ठे गानाः

(ङ) बाबु, आमाको नामः

(छ) बाजे, ब यैको नामः

(ज) संर क वमा रहने यि

सँगको नाताः

े तेदार

नाम थरः
द तखतः

दजा

बोधाथः

ी ..........

ी ..........गाउँपा लका /नगरपा लकाको कायालय
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ी

को हक हत वपर त हुने कु नै

(ख) ल ः

(२) सं र क नयु

ी...... ...............

अनुसूची -३७
( नयम ६५ को उप नयम (१) सँग स बि धत)
माथवर नयु /

मािणत गर पाउन दने नवेदनको ढाँचा

......... अदालतमा चढाएको नवेदनप

वषयः माथवर नयु /

मािणत ग रपाउँ।

.................................................................................................................... नवेदक
ु
मुलक
दे वानी (सं हता) ऐन, २०७४ को दफा ६५ प र छे द -७ बमोिजम दे हायका नाबालक / होश
ठे गानामा नभएका

यि

को माथवर नयुि

स हत नवेदन गदछु ।उ

गर पाउँ / माथवर

ऐनको दफा १४१ बमोिजम म माथवर

नयु

हुन अयो य नभएको

. ५००।- यसै साथ सं ल न छ ।

बेहोरासमेत अनुरोध गदछु ।ला ने द तुर
(१) नवेदकको

(क) नाम, थरः

(ख) ल ः

(ग) उमेरः

(घ) ठे गानाः

(ङ) नाबालक /होश ठे गाना नभएका यि
(च) बाबु, आमाको नामः

(छ) बाजे, ब यैको नामः

(२) माथवर नयु

मािणत ग रपाउँ भनी न न ववरण

गन

ता वत यि

(क) नाम, थरः

सँगको नाता (भएमा खुलाउने)

को

(ख) ल ः

(ग) उमेरः

(घ) ठे गानाः

(ङ) नाबालक /होश ठे गाना नभएका यि
(च) बाबु, आमाको नामः

सँगको नाता (भएमा खुलाउने)

(छ) बाजे, ब यैको नामः

(ज) नजको सहम त भए नभएको यहोराः

(३) नाबालक /होश ठे गानामा नभएका यि
(क) नाम, थरः

को

(ग) उमेरः

(ख) ल ः

(घ) ठे गानाः

(ङ) बाबु, आमाको नामः
(च) बाजे, ब यैको नामः
(४) माथबर नयुि

/

मािणतको

योजनः

(पालन पोषण, वा य, िश ा, हे र वचार तथा स पि को सं र ण वा सबै)

(५) बेहोरा पु

गन सं ल न कागज

(क) नवेदक यि

को हकमा प रचय खु ने नाग रकताको

(ख) माथवर मा रहने यि
(ग) माथवर नयुि

माणः

/

लगायतका कागज......

को प रचय खु ने ज मदता लगायतका कागज.......

मािणतको

(घ) थानीय तहको सफा रश
(ङ) २।२

माणप

योजन पु

त फोटो

64

गन कागज.......

यस नवेदनप को बेहोरा ठ क साँचो छ, झुठा बेहोरा लेिखएको ठहरे कानूनबमोिजम सजाय सहुँला
बुझाउँला ।

नवेदकको द तखत

नाम, थर

इ त सं वत् ....... .......... साल .......... ........... गते रोज ..... ..... .शुभम् ...।
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अनुसूची -३८
( नयम ६५ को उप नयम (२) र (३) सँग स बि धत)
माथवर नयुि

वा

माथवर नयुि
.सं

नवेदन माथबरमा
दता

मत

रहने

यि

को

नाम थर
ठे गाना

मािणत गन दइने नवेदन दता तथा नणय कताबको ढाँचा
वा

............ िज ला अदालत

मािणत गन दइने नवेदन दता तथा नणय कताब

माथवर हुने
यि

नाम
थर

को

ठे गाना

अदालतको नणय
मत

यायाधीशको
नाम

नणयको

बेहोरा र

यायाधीशको
सह छाप
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माणप

न बर

माणप

बु नेको

सह छाप

कै फयत

अनुसूची -३९
( नयम ६५ को उप नयम (४) सँग स बि धत)

माणप

माथवर नयुि

न बरः

/ माथवर

माथवर नयुि

मािणत गन

माणप को ढाँचा

......... िज ला अदालत
/ माथवर

मािणत गन

माणप

यस अदालतको म त ...... ......... को नणय अनुसार ...... .........ब ने तपाई
ु
.........लाई मुलक
.........ब ने

दे वानी (सं हता) ऐन, २०७४ को दफा १५७/ दफा १६६ बमोिजम ......

ी ...... ......... म त........... को आदे शानुसार माथवर नयु

छ ।माथवरमा रहे को यि
(१) माथवर नयु

ी...... ...............

ग रएको/

को हक हत वपर त हुने कुनै काम नगनु होला ।

हुने यि

(क) नाम, थरः

को

मािणत ग रएको

फोटो

(ख) ल ः

(ग) उमेरः

(घ) ठे गानाः

(ङ) बाबु, आमाको नामः
(च) बाजे, ब यैको नामः
(२) माथबर नयुि

/

(३) माथवर मा रहने यि
(क) नाम, थरः

मािणतको
को

योजनः
फोटो

(ख) ल ः

(ग) उमेरः

(घ) ठे गानाः

(ङ) बाबु, आमाको नामः
(च) बाजे, ब यैको नामः
(छ) माथवर यि

सँगको नाताः

तेदारः

नाम थरः
द तखतः
दजा

बोधाथः

ी .......... ( स बि धत वडा स म त)
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अनुसूची -४०
( नयम ६६ को उप नयम (१) सँग स बि धत)
धमपु

/धमपु ी रा

अनुम तको ला ग दने नवेदनप को ढाँचा

.................. अदालतमा चढाएको नवेदनप

वषयः धमपु

/धमपु ी रा

पाउँ/अनुम त पाऊँ ।

....................................................................................................................
ु
मुलक
दे वानी (सं हता) ऐन, २०७४ को प र छे द ८ बमोिजम दे हायको यि

नवेदक

लाई धमपु /धमपु ी रा

इ छा भएकोले न न ववरण स हत नवेदन गदछु ।धमपु /धमपु ीको लखत दुई

त र ला ने द तुर

. ५००।- यसै साथ संल न छ ।
(१) नवेदकको

(क) नाम, थरः

(ख) ल ः

(ग) उमेरः

(घ) ठे गानाः

(ङ) बाबु, आमाको नामः
(च) बाजे, ब यैको नामः
(२) धमपु

/धमपु ी हुने यि

(क) नाम, थरः

को

(ख) ल ः

(ग) उमेरः

(घ) ठे गानाः
(ङ) धमपु

/धमपु ी रा े यि

(च) बाबु, आमाको नामः

सँगको नाताः

(छ) बाजे, ब यैको नामः

(ज) नजको सहम त भए नभएको यहोराः
(३) धमपु

ु न कारणः
रा प

(४) नवेदकको आ थक है सयतः
ु
(५) मुलक
दे वानी (सं हता) ऐन, २०७४ को दफा१७२, १७३, १७४ र १७५ मा उि लिखत
ववरणको अव थाः

(क) .....................
(ख) .....................
(ग) .....................

(६) बेहोरा पु

गन सं ल न कागज

माणः

(क) धमपु /धमपु ी रा े यि
कागज......

(ख) धमपु /धमपु ी हुने यि
(ग) नाता दे िखने कागज

को प रचय खु ने नाग रकताको

को प रचय खु ने ज मदता लगायतका कागज.......

(घ) २।२ त फोटो
(ङ) धमपु

माणप , राहदानी लगायतका

धमपु ीको सहम तको कागज
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(च) लो ने वा

ीमतीको धमपु /धमपु ी रा े वीकृ तको कागज

यस नवेदनप को बेहोरा ठ क साँचो छ, झुठा बेहोरा लेिखएको ठहरे कानूनबमोिजम सजाय सहुँला
बुझाउँला ।

नवेदकको द तखत

नाम, थर

इ त सं वत् ....... .......... साल .......... ........... गते रोज ..... ..... .शुभम् ...।
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अनुसूची -४१
( नयम ६६ को उप नयम (३) र (४) सँग स बि धत)
धमपु

/धमपु ी

धमपु
सं

नवेदन
दता
मत

/धमपु ी

धमपु
/धमपु ी रा े
यि

मािणत गन दइने नवेदन दता तथा नणय कताबको ढाँचा

को नाम

थर ठे गाना

............ िज ला अदालत

मािणत गन दइने नवेदन दता तथा नणय कताब
धमपु

/धमपु ी

हुने यि
नाम थर

को
ठे गाना
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अदालतको नणय
मत

यायाधीशको

नणयको बेहोरा

नाम

र यायाधीशको
सह छाप

कै फयत

अनुसूची –४२
( नयम ६६ को उप नयम (५) सँग स बि धत)

यि

यायाधीश

मािणत ग र दएको छ ।

म तः

धमपु ी राखेको
मना सबसमेत दे िखएकाले धमपु

लिखतम हामी दे हाय बमोिजमका

यहोराको लखत

धमपु ी रा

दन

धमपु ीको लखतको ढाँचा

गरे को र कानून बमोिजम धमपु

म ुर भै सह छाप
समेत धमपु /धमपु ी रा

सुनाई लखतको मतलब र प रणाम स झाउँदा

धमपु ी राखेको कागजको यहोरा
यसमा धमपु

आदे श

ी............
माननीय यायाधीश

ईजलास

................िज ला अदालत

धमपु

ले दे हायका

भएको हुँदा दे हायका ववरण उ लेख गर धमप

यि

लाई धमप

धमपु ी रा /
े हुने

ग रपाउन ...............िज ला अदालतमा पेश गरे का छ ।
(१) धमपु

/धमपु ी रा े यि

(क) नाम, थरः

को

/धमपु ी रा

यहोराको कागज ले खी

/धमपु ी रा े
यि

(घ) ठे गानाः

(२) धमपु

/धमपु ी हुने यि

(क) नाम, थरः

को

(ख) ल ः

(ग) उमेरः

(घ) ठे गानाः
(ङ) धमपु

को

फोटो

(ङ) बाबु, आमाको नामः
(च) बाजे, ब यैको नामः

मािणत

धमपु

(ख) ल ः

(ग) उमेरः

र हुन सहम त

धमपु

/धमपु ी हुने
/धमपु ी रा े यि

(च) बाबु, आमाको नामः

यि

सँगको नाताः

फोटो

को

(छ) बाजे, ब यैको नामः

(३) धमपु
धमपु

ु न कारणः
रा प

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

हुनक
े ो / संर कको द तखत

धमपु

या चे सह छाप

रा क
े ो द तखत

या चे सह छाप

इ त सं वत् ....... .......... साल .......... ........... गते रोज ..... ..... .शुभम् ...।
अनुसूची -४३

( नयम ६७ को उप नयम (१) सँग स बि धत)
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गुठ स ालक नयुि को ला ग दने नवेदनको ढाँचा
.........अदालतमा चढाएको नवेदनप
वषयः गुठ स ालक नयु

ग रपाउँ।

.................................................................................................................
............. गुठ को स ालक पद र

रहे को र उ

नवेदक

ु
स ालकको पद मुलक
दे वानी (सं हता) ऐन, २०७४

को दफा ३२८ को उपदफा (२) बमोिजम पू त हुन नसकेकोले सोह ऐनको उपदफा (३) बमोिजम
उ

र

स ालकको पदपू त गर

५००। यसै साथ सं ल न छ ।

पाउन न न ववरण स हत नवेदन गदछु ।ला ने द तुर

.

(१) नवेदक

(क) नाम, थरः
(ख) ल ः

(ग) उमेरः

(घ) ठे गानाः

(ङ) बाबु, आमाको नामः
(च) बाजे, ब यैको नामः

(२) स ालक र

रहे को म त र कारण

(३) स ालक हुन स भा य यि

ह को नाम थर

( नवेदनसाथ सबै स भा य यि
(क)

ह को वैयि

क ववरण सं ल न हुन ु पनछ ।)

(ख)
(ग)

(घ)

(४) बेहोरा पु

गन सं ल न कागज

(क) थानीय तहको प
(ख) २।२
(ग)

त फोटो

माणः

वा सफा रश

(घ)

यस नवेदनप को बेहोरा ठ क साँचो छ, झुठा बेहोरा लेिखएको ठहरे कानूनबमोिजम सजाय सहुँला
बुझाउँ ला ।

नवेदकको द तखत

नाम, थर

इ त सं वत् ....... .......... साल .......... ........... गते रोज ..... ..... .शुभम् ...।
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अनुसूची -४४
( नयम ६७ को उप नयम (२) र (३) सँग स बि धत)
गुठ स ालक नयुि

गन दइने नवेदन दता तथा नणय कताबको ढाँचा

गुठ स ालक नयुि
सं

नवेदन
दता

गुठ को नाम
र

ठे गाना

............ िज ला अदालत

गन दइने नवेदन दता तथा नणय कताब

गुठ स ालक नयु
भएका यि

को

मत

मत
नाम थर

अदालतको नणय

ठे गाना

73

यायाधीशको

नणयको बेहोरा

नाम

र यायाधीशको
सह छाप

कै फयत

अनुसूची -४५
( नयम ६८ को उप नयम (१) सँग स बि धत)
अ धकृत वा रसनामा

मािणत गन दने नवेदनको ढाँचा

.........अदालतमा चढाएको नवेदनप

वषयः अ धकृत वा रसनामा

मािणत गर पाउँ ।

..................................................................................................................... नवेदक
म

नवेदक........... ले दे हायको............

यि

लाई दे हायको ............ . वषयमा

अ धकृत वा रस नयुि

ु
गन चाहे कोले मुलक
दे वानी काय व ध (सं हता) ऐन, २०७४ को दफा १५३ को बमोिजम
ववरण स हत नवेदन गदछु ।अ धकृत वा रसनामाको कागज दुई

साथ संल न छ ।

त र ला ने द तुर

. ५००। यसै

(१) अ धकृत वा रसनामा दनेको
(क) नाम, थरः
(ख) ल ः

(ग) उमेरः

(घ) ठे गानाः

(ङ) नाग रकता न बर र जार भएको म त र िज ला
(च) बाबु, आमाको नामः

(छ) बाजे, ब यैको नामः

(२) अ धकृत बा रस हुनक
े ो
(क) नाम, थरः
(ख) ल ः

(ग) उमेरः

(घ) ठे गानाः

(ङ) नाग रकता न बर र जार भएको म त र िज ला
(च) बाबु, आमाको नामः

(छ) बाजे, ब यैको नामः

(३) अ धकृत वा रसनामा दने वषयः
(४)

बेहोरा पु
(क)

गन सं ल न कागज

माणः

(ख)
(ग)

(घ) अ धकृत वा रसनामा दने र हुनक
े ो हालैको २।२

त फोटो

यस नवेदनप को बेहोरा ठ क साँचो छ, झुठा बेहोरा लेिखएको ठहरे कानूनबमोिजम सजाय सहुँला
बुझाउँला ।

नवेदकको द तखत

नाम, थर:

इ त सं वत् ....... .......... साल .......... ........... गते रोज ..... ..... .शुभम् ...।
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अनुसूची –४६
( नयम ६८ को उप नयम (३) सँग स बि धत)
अ धकृत वा रसनामा

मािणत गन दने नवेदनको दता तथा नणय कताबको ढाँचा
............ िज ला अदालत

अ धकृत वा रसनामा
सं

नवेदन
दता

मत

अ धकृत

वा रसनामा
दने

यि

को

नाम थर

ठे गाना र
फोटो

मािणत गन दने नवेदनको दता तथा नणय कताब

अ धकृत

वा रसमा
नयु

हुने

यि

को

अ धकृत

वा रसनामा
दएको
वषय

नाम थर

ठे गाना र
फोटो
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कै फयत

अदालतको नणय

मत

यायाधीशको
नाम

नणयको
बेहोरा र
यायाधीशको
सह छाप

अनुसूची -४७

( नयम ७४ को उप नयम (४) सँग स बि धत)

यि गत प रचय गो य रा े फारामको ढाँचा
यि

...................... अदालत

गत प रचय गो य रा े फाराम

मु ा:

मु ा नं.:

वाद :

तवाद :

स नं

प रचय गो य रािखएको यि
वा त वक नाम
थर र उमेर

ठे गाना

को

कै फयत

सा े तक नाम

मािणत गन अ धकार को
द तखत:
नाम थर:
दजा:
म त:
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अनुसूची -४८

( नयम ७४ को उप नयम (५) सँग स बि धत)

गो य रािखएको यि गत प रचयको अ भलेखको ढाँचा
... ... अदालत

गो य रािखएको यि
स.

नं.

मत

मु ा नं.

मु ा

गत प रचयको अ भलेख
वा त वक
नाम थर

ठे गाना

दान

ग रएको
सा े तक
नाम
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कै फयत

अनुसूची -४९

( नयम ७५ को उप नयम (१) सँग स बि धत)

अदालती शु कको अ भलेखको ढाँचा
......अदालत
अदालती शु कको अ भलेख
सं

मु ा र

मु ा नं

मत

अदालती

अदालती

शु क दािखल

शु कको

गनको नाम

वषय

थर
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अदालती

शु कको
अ

बैक जमानत

मािणत गन

दएको भए

अ धकार को

सो ववरण

द तखत

कै फयत

अनुसूची -५०

( नयम ७५ को उप नयम (२) सँग स बि धत)

अदालती शु क बापतको बै

जमानतको अ भलेखको ढाँचा

.....................अदालत
अदालती शु क बापतको बै
मत
सं

मु ा
नं

मु ा

वाद

बै

बै

तवाद

जमानत

जमानत

को नाम

पेश गन

को अ

थर

यि
को नाम

जमानतको अ भलेख
जमानत

बै

मािणत गन

जमानत

कै फ

दने

जमानत

अ धकार को

बापतको

यत

बै को

को

द तखत

नाम

अव ध

रकम

ा

गरे को
बेहोरा र
मत
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