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परिच्छेद-एक 

देवानी कानून ि देवानी काययववगि कानूनका 

सामान्य ससद्िान्तहरू 

 

कन नै पधन देवानी अधिकाि तथा दावयत्व धनिाुिणको धसलधसलािा प्रत्येक व्यन्िलाई कानूनद्वािा स्थावपत 
स्वतधत्र ि धनष्पक्ष धयावयक धनकायद्वािा उन्चत सियावधिधभत्र स्वच्छ सनननवाईको िाध्यििाट आफ्नो हक 
अधिकाि प्रचलन ििाउन पाउने अधिकाि िहधछ। िकाु पने व्यन्िको अदालत तथा धयाय सम्िको पहनुँचलाई 
व्यवन्स्थत िने, स्वच्छ धयावयक प्रवियाको सनधनन्ितता िने, धछटो छरितो ि प्रभावकािी धयावयक प्रविया 
कायि िने तथा धयाय प्रशासनिाट धयायपूण ु ि प्रभावकािी नधतजा हाधसल िने उद्देश्यका साथ ववधभन्न 
धसद्धाधतहरूको ववकास भएको पाईधछ।  
यही िाधयतालाई अविकाि ििी देवानी संवहता ि देवानी कायवुवधि संवहतािा धयाय प्रणालीलाई सनव्यवन्स्थत ि 
सनधनन्ित िन ु धयायका आिािभ नत िाधय धसद्धाधतहिूलूाई व्यवस्था िरिएको छ। देवानी कायवुवधििा 
पक्षहिूूिीच स्वच्छता ,धनष्पक्षता ि सिानता कायि िन ुयी धसद्धाधतहरूले अहि भिून्ूका खेलेका हनधछन।् 
यी िािदुशकु धसद्धाधतहिूकूो पालना नभएिा वा िलत प्रयोि भएिा कायवुवधिित त्रनटन्ू हनन िई धयावयक 
काििाही तथा धनणयुिा नै प्रश्न उठ्न सक्छ। देवानी संवहता ि देवानी कायवुवधि संवहतािा सिावेश भएका 
सािाधय धसद्धाधतहरू देहाय ििोन्जि िहेका छन ्। 

ववषय काययववगि सम्बन्न्ित 
कानून1 

मुलुकी देवानी (संहहता) ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएका सामान्य ससद्िान्तहरूूः 

सामान्य रूपमा लािू हुने 
ससद्िान्त  

 देवानी संवहतािा उन्ल्लन्खत धसद्धाधत तथा व्यवस्थाहरू सािाधयतः देवानी 
कानूनका  ववषयिा लािू हनधछन।् 

देसं  

दफा ४ 

कानूनको अज्ञानता क्षम्य 
नहुने 

 कानूनको अज्ञानता क्षम्य हनदैन। कानून सिैले जानेको अननिान 
िरिधछ। 

दफा ५ 

सावयजननक हहत ववपरित 
हुने ििी काम िनय नपाउने 

 कसैले पधन सावजुधनक वहत ववपरित हनने ििी कन नै काि काििाही िन ु
पाउुँदैन। 

दफा ६ 

                                                           
1 िनलनकी देवानी संवहता २०७४लाई-देसं, िनलनकी देवानी कायवुवधि संवहता २०७४ लाई-देकासं, िनलनकी देवानी कायवुवधि धनयिावली 
२०७५ लाई- देकाधन ि न्जल्ला अदालत धनयिावली २०७५ लाई -न्जअधन भनी संन्क्षप्त रूपिा उल्लेख िरिएको छ। 



कानून ववपरितको कामले 
मान्यता नपाउने 

 कानून ववपरितको काि अिाधय हनधछ।यस्तो कािले िाधयता पाउन 
सक्दैन। 

दफा ७ 

िल्ती िनेले क्षनत बेहोनुय 
पने 

 प्रत्येक व्यन्िले आिूले ििेको िलत कायकुो परिणाि आिैँ ले िेहोनन ु
पछु।    

 कन नै काि िदाु वा ििाउुँदा कसैको िल्तीले अरूलाई हाधन, नोक्सानी 
हनन िएिा त्यसिी हाधन, नोक्सानी भएको क्षधतको दावयत्व त्यस्तो िल्ती 
िने वा ििाउन ेव्यन्िले क्षधतपूधतकुो रुपिा िेहोनन ुपछु।    

 क्षधतपूधतकुो धनिाुिण कानूनिा व्यवस्था भए ििोन्जि हनधछ।   

दफा ८ 

अरूलाई दूुःख हदने ििी 
काम िनय नहुने 

 कसैले पधन अधय व्यन्िलाई दनःख ददने, हैिानी हनने वा धनजको इज् जत, 
प्रधतष्ठा वा सम्पन्त्तिा क्षधत पनग्ने ििी कन नै काि िन ुवा ििाउन हनुँदैन। 

दफा ९ 

िल्तीको फाइदा सलन 
नपाउने 

 कसैले पधन आिूले ििेको िल्तीिाट भएको िाइदा धलन पाउुँदैन।  दफा १० 

हहत ववपरितको काम 
अमान्य हुने 

 आफ्नो संिक्षकत्व, िाथविी, अिीन वा प्रभाविा िहेको वा प्रभाव पन ु
सक्ने व्यन्िको वहत ववपरित िरिएको काि अिाधय हननछे। 

दफा ११ 

व्यन्ततत्वलाई स्वीकाि िनुय 
पने  

 प्रत्येक व्यन्िले अधय व्यन्िको व्यन्ित्वलाई स्वीकाि िननपुछु। दफा १२ 

असल नछमेकीपन कायम 
िनुय पने 

 प्रत्येक व्यन्िले आिू िहे िसेको ठाउुँको सिनदाय वा धछिेकीलाई हाधन 
नोक्सानी नहनने ििी असल धछिेकीपन कायि िननपुछु। 

दफा १३ 

देवानी दानयत्वबाट 
छुटकािा नपाउने 

 कन नै व्यन्ि उपि िौजदािी कसूििा िात्र काििाही चलाएको वा 
नचलाएको आिाििा त्यस्तो व्यन्िले कानून ििोन्जिको देवानी 
दावयत्विाट छनटकािा पाउन सक्दैन। 

दफा १४ 

कानून ववपरितका प्रथा वा 
पिम्पिालाई मान्यता 
नहदइने 

 कानून ववपरितका प्रथा वा पिम्पिालाई धयायको िोहिा िाधयता ददइने 
छैन। 

दफा १५ 

ववदेशीको हकमा पनन लािू 
हुने 

 ववषय, प्रसि वा प्रकृधतले कन नै कानूनी व्यवस्था नेपाली नािरिकलाई 
िात्र लािू हनने अवस्थािा िाहेक यो ऐन वा देवानी कानून सम्िधिी 
अधय प्राविान ववदेशीको हकिा पधन सिान रूपिा लािू हननेछ। 

दफा १६ 



मुलुकी देवानी काययववगि (संहहता) ऐन, २०७४ मा उन्ल्लखखत देवानी काययववगि कानूनका सामान्य ससद्िान्तहरूूः  

देवानी मुद्दामा पालना 
िनुय पने ससद्िान्त 

 िनद्दाको काििाही, सनननवाई ि वकनािा िदाु अदालतले सािाधयतः देवानी 
कायवुवधि संवहतािा उल्लेख भएका धसद्धाधत तथा व्यवस्थाको पालना 
िननपुछु। 

देकासं 

दफा ४ 

सुनुवाई खुला इजलासमा 
हुने 

 कानूनिा अधयथा व्यवस्था भएको वा अदालतले अधयथा आदेश ििेकोिा 
िाहेक िनद्दाको काििाही, सनननवाई ि वकनािा खनला इजलासिा हननेछ। 

दफा ५ 

अगिकाि प्राप्त 
अदालतबाट सुनुवाई हुने 

 िनद्दाको काििाही, सनननवाई ि वकनािा कानून ििोन्जि अधिकािप्राप्त 
अदालतिाट िात्र हनधछ। 

दफा ६ 

हक बेहकको प्रश्न 
अदालतबाट मात्र ननरूपण 
हुने 

 कन नै ववषयिा हक िेहकको प्रश्न उत्पन्न भएिा त्यस्तो प्रश्नको धनरूपण 
धनयधित अदालतिाट िात्र हनधछ।   

 “धनयधित अदालत” भन्नाले न्जल्ला अदालत, उच्च अदालत वा सवोच्च 
अदालतलाई जनाउुँछ।   

दफा ७ 

व्यन्ततको कानूनी हैससयत 
सम्बन्िी वववाद ननयसमत 
अदालतबाट मात्र ननरूपण 
हुने  

 कन नै व्यन्िको नाता कायि, सम्िधि ववच्छेद वा कानूनी हैधसयत सम्िधिी 
वववाद धनयधित अदालतिाट िात्र धनरूपण हनधछ।   

दफा ८ 

पक्षहरूको हैससयत समान 
िहने 

 िनद्दाको काििाही, सनननवाई ि वकनािा िदाु िनद्दाको पक्षहरूको हैधसयत सिान 
िहधछ।  

 अदालतले िनद्दाको प्रत्येक पक्षलाई सिान व्यवहाि िननपुछु।    
 िनद्दाको काििाहीको धसलधसलािा कानूनिा अधयथा व्यवस्था भएकोिा  वा 
अदालतले अधयथा आदेश ददएकोिा िाहेक नेपाल सिकाि वा त्यसको कन नै 
धनकाय वा कन नै कानूनी व्यन्िले सिेत िनद्दाको काििाहीको िििा छन टै्ट 
हैधसयत, सनवविा, सहनधलयत, उधिनन्ि वा छनट दािी िन ुपाउुँदैन। 

दफा ९ 

फफिाद दाबी िनय हकदैया 
हुनु पने 

 अदालतिा वििादपत्र दायि िन ु चाहने व्यन्िले कन नै दािी धलन धनजिा 
अधिकाि िहेको वा त्यस्तो दािीको सम्िधििा धनजको कानूनसम्ित वहत वा 
सिोकाि िहेको व्यहोिा वििादपत्रिा उल्लेख ििी धनजको हकदैया िहेको 
कन िा देखाउनन पछु। 

दफा १० 

अगिकािक्षेत्र शून्य नहुने  कन नै पधन िनद्दाको दायिी, काििाही, सनननवाई ि वकनािा िन ुकानून ििोन्जि 
कन नै अदालत वा अधिकािीलाई अधिकािके्षत्र तोवकएको हनधछ। अधिकािक्षते्र 

दफा ११ 



शूधयको अवस्थािा िहुँदैन। 

ननणयय िनयबाट पन्न्छन 
नहुने 

 धयायािीशले कानून अपयाुप्त वा अस्पष्ट भएको आिाि धलई िनद्दाको धनणयु 
िनिुाट पन्छछन पाउुँदैन। 

 यस्तो अवस्थािा धयायािीशले कानून ि धयायका िाधय धसद्धाधतको आिाििा 
धनणयु िननपुछु।  

दफा १२ 

समलापत्र वा मेलसमलाप 
िनय मौका हदनु पने 

 अदालतले कन नै पधन िनद्दा जननसनकै तहिा िहेको भएपधन िैसला िननअुन्ि 
त्यस्तो िनद्दािा धिलापत्र िन ु वा िेलधिलापको प्रविया अपनाई धिलापत्र 
िन ुपक्षहरूलाई अवसि ददनन पछु।    

दफा १३ 

प्राङ्िन्यायको ससद्िान्त 
अवलम्बन िनुय पने 

 एक पटक िनद्दा पिी िैसला भएपधछ उही िादी ि प्रधतिादी िहेको सोही 
ववषयको िनद्दािा पननिावेदन ििेकोिा वा धिलापत्र कायाुधवयन नभएको 
ववषयिा िाहेक अदालतले एक पटकभधदा िढी सनन नवाई ि िैसला िनन ु
हनुँदैन। 

दफा १४ 

पुनिावेदनको अगिकाि हुने  कन नै अदालतले शनरु काििाही सनन नवाई ििी िैसला वा अन्धति आदेश ि 
वकनािा ििेको िनद्दािा न्चत्त निनझ्ने पक्षलाई पननिावेदन सनने्न सम्िन्धित 
अदालतिा कानून ििोन्जि पननिावेदन िने अधिकाि हननछे।   

दफा १५ 

 

 

 

  



परिच्छेद-दईु 

सलखत तयाि िने काययववगि 

 

लिखत भन्नािे दईु वा सोभन्दा बढी पक्षबीच कुनै काम गने वा नगने वा कानूनी हक दायित्व लसर्जना गने, वा छुट 
ददने तथा परित्िाग गने प्रकृयतको व्िहोिा उल्िेख गिी लिखखत रुपमा तिाि भएको कागर्िाई र्नाउँछ। अदाितमा 
पेश हुने फफिादपत्र, प्रयतउत्तिपत्र, पुनिावेदनपत्र, उर्ुिीसिहको यनवेदनपत्र ि सिकािी कािाजिि वा संगदित संस्थामा 
पेश हुने वा त्िस्तो यनकािबाट र्ािी हुने लिखखत दस्ताबेर्िाई समेत लिखत भयनन्छ। िसका अयतरिक्त घिािसी 
िेनदेन कािोबाि, सम्पत्तत्त हस्तान्तिण, धमजपुत्र तथा धमजपुत्री िाख्न ेि अख्ततिािी वा मञ्र्ुिी ददने लिखत कागर् पयन 
लिखत अन्तगजत पदजछन।्  

िस्ता लिखतहरू तिाि गदाज कािणीको पदहचान खुल्ने गिी नाम, थि, उमेि, िेगाना, नागरिकता ि लिखत तिाि 
गदाजको मुकाम (स्थान) समेत खुिाउनु पछज। लिखत तिाि गदाज साक्षी िाखी यनर्हरूको ि कािणीहरूको समेत सदहछाप 
हस्ताक्षि गिाउनु पछज। लिखत स्पष्ट बुखिने भाषामा केिमेट नगिी कानूनिे तोकेको रित पुर् िाई तिाि गनुजपछज। 

मूितः देवानी संदहतािे िेनदेन कािोबािसँग सम्वख्न्धत घिासािका रु ५०,०००। भन्दा बढीको लिखतको आधधकारिकता 
ि त्तवश्वख्स्निताको िाधग स्थानीितह वा सोको वडासलमयतको कािाजििबाट प्रमाखणत गिाउनुपने निाँ पद्धयतको 
व्िवस्था गिेको छ। रित नपुगेको लिखतिे कानूनी मान्िाता पाउन नसक्ने हँुदा अदाितमा दताज हुने तथा प्रमाणका 
रुपमा पेश हुने लिखतहरूको रित ढाँचा लमिे नलमिेको ि दस्तुि दाखखि भए नभएको हेनुजपछज। लिखतको रित ढाँचा 
तथा तिािी सम्बन्धमा देवानी कािजत्तवधध संदहतामा देहािबमोख्र्म व्िवस्था गरिएको छ। 

ववषय कायवुवधि कानून 

सलखतको परिचय देहायका कािजातलाई “सलखत” भननन्छूः 

 िि व्यवहाििा हनन ेसिै वकधसिका लेनदेन व्यवहाि, सम्पन्त्त हस्ताधतिण 
वा धितो िधिक ददन ेििी भएको धलखत,   

 ििपु नत्र वा ििपु नत्री सम्िधिी धलखत,  
 किाि,   
 अन्ततयाि ददएको धलखत, अन्ततयािनािा, िञ्जनिीनािा वा त्यस्तै प्रकृधतका 
अधय कािज,   

 सिकािी कायाुलय वा सिदठत संस्थािा पेश हनने कन नै पधन धलखत,   
 अदालतिा पेश हनने वििादपत्र, प्रधतउत्तिपत्र, पननिावेदनपत्र, धनवेदनपत्र, 
दिखास्त लिायत जननसनकै वकधसिको धलखत,  

 सिकािी कायाुलय वा सिदठत संस्थािाट जािी हनने धलखत,  
 कानूनी हक वा दावयत्व सजृना िने वा निने अधय कन नै धलखत। 

देकासं दफा २८ 



 

 

 

सलखत तयाि िदाय 
पुर् याउनु पने रित 

 
 

 धलखतिा कन नै अशनवद्ध ि केििेट नहनने ििी छापी, टाईप ििी वा हातले 
लेखी तयाि ििी कािणीले सहीछाप िननपुछु। 

 "कािणी” भन्नाले धलखतको व्यहोिािाट सहीछाप िननपुने न्जम्िेवािी 
भएको व्यन्ि सम्झनन पछु। 

 धलखतिा सच्याएको वा केरिएको प्रत्येक ठाउुँिा सम्िन्धित कािणीले 
सहीछाप िननपुछु।  

 धलखत सच्याउन नसवकन ेवा सच्याउुँदा दद्ववविा उत्पन्न हनने भएिा अको 
धलखत तयाि िननपुछु। 

 धलखतिा िकि उल्लेख िदाु अङ्क ि अक्षि दनवैिा लेत ननपछु। 

 

 

दफा २८ 

सहीछाप िदाय 
पुर् याउनु पने रित 

 धलखतिा सहीछाप िदाु लेत न जाने्नले आफ्नो नाि, थि, वतन लेखी 
हस्ताक्षि िननपुछु ि लेत न नजाने्नले ल्याप्चे सहीछाप िननपुछु।  

 देहायका धलखतिा सहीछाप िदाु रितपूवकु औलँाको ल्याप्चे सहीछाप ि 
लेख्न जाने्नले आफ्नो हस्ताक्षि सिेत िनन ुपदुछ। 

o हक छाडी ददएको वा धितो िधिक िाखेको,  
o िञ्जनिीनािा वा अन्ततयािनािा,  
o सट्टापट्टापत्र, िण्डापत्र, अंश छोडपत्र, अंश िनझेको भिपाई,  
o िानो छन वट्टएको, िानो जोधडएको,  
o ििपु नत्र वा ििपु नत्री सम्िधिी,  
o ऋण विताु िनझाउुँदा छन टै्ट िरिददएको भिपाई,  
o भोििधिकी, दृवष्टिधिकी, लखिधिकी,  किनधलयतनािा 

जिानीपत्र,  भाखापत्र, 
o नासो ििौट धलए ददएको किाि,  
o कपाली तिसनकको धलखत। 

 सिकािी कायाुलय वा सिदठत संस्थािाट िरिने धलखतिा सम्िन्धित 
अधिकािीले आफ्नो नाि, दजाु ि धिधत खनलाई हस्ताक्षि ििी अड्डाको 
छाप लिाउनन पछु। 

दफा २९ ि ३० 

हस्ताक्षि ि 
दस्तखत िदाय 

 हस्ताक्षि वा ल्याप्चे सवहछाप िदाु देवानी कायवुवधि संवहताको दिा ३१ 
देन्ख ३४ सम्ि उन्ल्लन्खत प्रविया अवलम्िन िननपुछु।  

दफा ३१ देखख 



पुर् याउनु पने रित  ३४ 

ववशेष अवस्थाका 
व्यन्ततको सलखत 
िदाय 

 दृवष्टववहीन, िोल्न नसक्ने, नािालक वा होस ठेिानिा नभएका व्यन्िको 
तिुिाट धलखत ििाउुँदा धनजको संिक्षक वा िाथवि भए धनजलाई सिेत 
िोहिििा सहीछाप ििाउनन पछु। 

दफा ३५ 

घिायसी सलखत 
प्रमाखणत ििाउने 

 रू. ५०,०००। भधदा िढी िकिको ििसाििा तयाि भएको धलखत 
सम्िन्धित पक्षहरू स्थानीय तह वा वडा सधिधतको कायाुलयिा उपन्स्थत 
भई सक्कल धलखतको न्शििा त्यस्तो कायाुलयिाट प्रिान्णत ििाउनन 
पछु। 

 ति पक्षहरूले चाहेिा रू. ५०,०००। भधदा कि िकिको धलखत पधन 
प्रिान्णत ििाउन सवकधछ। 

 यसिी प्रिान्णत िदाु सो कायाुलयले रू. २००।सम्ि दस्तनि धलई 
अधभलेख िात ननपछु।  

 यस्तो रित नपनिेको धलखत अदालतिाट कायाुधवयन हनन सक्दैन। 

दफा ३६ 

सलखतमा 
खुलाउनुपने 
पहहचानको ववविण 

 धलखतिा िनतय कािणीको पवहचान खनल्ने देहायका ववविण खनलाउनन पछुः 
o तीन पनस्तेको ववविण,  
o पधत वा पत्नीको नाि,  
o नािरिकता नम्िि,  
o उिेि,  
o नािरिकता जािी भएको धिधत ि न्जल्ला,  
o स्थायी तथा अस्थायी ठेिाना,  
o ववदेशी नािरिक भए धनजको नािरिकताको ववविण, िाहदानी 

नम्िि, िाहदानी जािी िने िनलनक ि िाहदानी जािी भएको धिधत 
तथा धनजको ठेिाना, ईिेल ठेिाना, िोन नम्िि आदद। 

o संिक्षक ि िाथविलाई िोहवििा िातदा धनजको सिेत उन्ल्लन्खत 
ववविणहरू खनलाउनन पछु। 

दफा ३७ 

सङ्िहित संस्थाको 
ववविण 

 सिदठत संस्थाको तिुिाट सहीछाप िदाु संस्थाको पवहचान खनल्न े
ववविण, दताु नम्िि ठेिाना लिायतका ववविण खनलाई अधिकाि प्राप्त 
व्यन्िको सहीछाप िनन ुवा ििाउनन पिछ्। 

 संिदठत संस्था कािणी भएको धलखतिा ३ पनस्ते खनलाउनन पदैन। 

दफा ३८ 

सावयजननक  सावजुधनक पदाधिकािी वा सिदठत संस्थाका पदाधिकािीले पदीय दफा ३९ 



पदागिकािीको 
हस्ताक्षि  

हैधसयतिा कन नै धलखतिा हस्ताक्षि िदाु ल्याप्चे सहीछाप आवश्यक हनन े
भनी उल्लेख भएका धलखतिा िाहेक ल्याप्चे सहीछाप आवश्यक पदैन। 
नाि ि दजाु खनलाई सहीछाप ििे पनग्छ। 

 त्यसिी नाि ि दजाु नखनलाएको भए अदालतले त्यस्ता पदाधिकािीलाई 
रू. ५००।- सम्ि जरििाना ििी सो धलखतलाई प्रिाणिा धलन हनधछ। 

सलखत भएको िाउँ 
ि समनत  

 धलखत तयाि िदाु धलखत भएको ठाउुँ ि धिधत उल्लेख िननपुछु। दफा ४१ 

साक्षी िाखु्न पने  साक्षी िाखी तयाि िनन ुपने धलखतिा किाि िन ुयोग्य कम्तीिा दनई जना 
व्यन्ि साक्षी िूाखी त्यस्ता साक्षीको पवहचान खनल्ने ववविण ि ठेिाना 
उल्लेख ििी साक्षीले सिेत सहीछाप िननपुछु। 

 होस ठेिाना भएको ि उिेि पनिेको सक्षि (१८ वष ु प निेको) व्यन्ि 
किाि िन ुयोग्य हननेहनुँदा त्यस्ता व्यन्ि साक्षी िाख्नन पछु। 

 धलखतिा लेखकको ववविण उल्लेख ििी सहीछाप िननपुछु। 
 कन नै धलखत तयाि िन ुईजाजतपत्र (लाइसेधस) धलनन पने भए लेखकले 

त्यसको ववविण सिेत उल्लेख िननपुछु। 

देकासं दफा 
४२,  

देसं ५०६ 

सामान्य रित 
नपुिेको सलखतले 
मान्यता पाउने 
ववशेष अवस्था 

 धलखतिा रित नपनिेको भएपधन देहायको अवस्थािा धलखतको प्रकृधत हेिी 
रू. २००।- सम्ि जरििाना ििी त्यस्तो धलखतलाई िाधयता ददन 
सवकधछः 
o लेख्न जाने्नले हस्ताक्षि िात्र ििी ल्याप्चे सहीछाप नििेको वा प्रष्ट 

नदेन्खने ििी ििेको, 
o लेख्न जाने्नले हस्ताक्षि नििी ल्याप्चे सहीछाप िात्र ििेको, 
o धलखतको पनछाििा धिधत टनविएको ठाउुँिा कािणीको सहीछाप 

नििाएको, 
o साक्षी निाखेको वा िाखेको साक्षीको हस्ताक्षि नििाएको, 
o नाि, थि, वतन ि दजाु सिेत लेख्नन पनेिा कन नै वा सिै छनटाएको। 

 कानून ििोन्जि ववद्यनतीय िाध्यििाट धलखत तयाि िन ु सवकनेिा  
त्यसिी तयाि िरिएको धलखतलाई रित पूवकुको िाधनधछ। 

देकासं 

दफा ४३ 

कािणीले लेखेको 
सलखत मान्य हुने 

 कािणी स्वयूकंो हस्ताक्षििाट लेन्खएको धलखतिा अधय रित नपनिेको 
भए पधन िाधय हनधछ।  

दफा ४४ 

कैफफयत जनाई  कन नै व्यन्िले अक्षि िनन्झन े ििी थपी केििेट ििी दताु िन ु ल्याएको दफा ४५ 



सलखत दताय िनय 
सफकने 

धलखतिा त्यसिी थप वा केििेट ििेको ठाउुँिा धनजको सहीछाप ििाई 
थप वा केििेटको ववविण कैवियत जनाई दताु िननपुछु।  

 कन नै सिकािी कायाुलय वा सिदठत संस्थािाट दताु ििाउन ल्याएको 
धलखतिा कन नै अक्षि थप वा केििेट भई त्यस्तो कायाुलय वा संस्थाको 
प्रिनख वा धनजिाट अधिकाि प्राप्त अधिकािीले दस्तखत ििेको भएिा 
सोही धलखत दताु िन ु सवकधछ।    

 उन्ल्लन्खत रित नपनिी कन नै धलखत दताु िन ु ल्याएिा त्यस्तो जनन 
कािणले धलखत दताु िन ु नहनने हो त्यसको कािण खनलाई धलखतको 
पीठिा सो कन िा लेखी धिधत सिेत िाखी आफ्नो दस्तखत ििी दताु िन ु
ल्याउनेको भिपाई ििाई धलखत विताु ददनन पछु। 

 ति, अदालतिा दताु भएको कन नै पधन धलखत कसैलाई विताु ददई अको 
साटी धलन ि अङ्क अक्षि थपी िेटी, केिी, िटीिढी िन ुहनुँदैन। 

सलखतको 
प्रनतसलवप 
(नतकल) उपलब्ि 
ििाउने सम्बन्िमा 

 अदालत, सिकािी कायाुलय वा सिदठत संस्थािा  पेश भएको प्रिाण 
सम्िधिी धलखत वा िैसला लिायत िनद्दाको धिधसल संलग्न कािजपत्रको 
प्रधतधलवप िाि ििी िनद्दाको सिोकािवाला वा धनजको कानून व्यवसायीले 
धनवेदन ददएिा प्रधतधलवप उपलब्ि ििाउनन पछु। 

 िैसलाको प्रधतधलवप जननसनकै कानून व्यवसायीले धलन पाउूुँछन।् 
 प्रधतधलवप धलदा आिैँ ले सािी धलन ेभए  प्रधत पषृ्ठ रु ५। ि अड्डािाट 

सािी ददन ेभएिा रु १०। दस्तनि लाग्छ। 
 यस्तो प्रधतधलवप प्रिान्णत ििी उसैददन उपलब्ि ििाउननपछु। 
 कानून ििोन्जि िोप्य िाख्नन पने वा सावजुधनक िन ु नहनने धलखत वा 

अदालतले सावजुधनक निन ुआदेश ददएको धलखतको प्रधतधलवप उपलब्ि 
ििाउनन हनुँदैन। 

दफा ४६ 

 

 

 

 

 

  



परिच्छेद-तीन 

फफिादपत्र तथा दाबी प्रस्तुती 
 

देवानी मुद्दाको कािबाही फफिादपत्रबाट शुरु हुन्छ। कुनै व्िख्क्तको काम कािबाहीबाट मकाज पने व्िख्क्तिे आफ्नो हक, 

दहत वा सिोकाि कािम गनज वा हक प्रचिन गिाउन माग गिी अदाितमा पेश गिेको उर्ुिी, नालिस, दाबी वा 
यनवेदनिाई फफिादपत्र भयनन्छ। फफिादपत्र सिहको बिान वा प्रयतबादीिे प्रयतउत्तिपत्रमा उल्िेख गिेको प्रयतदाबीिाई 
पयन फफिादपत्र सिह मायनन्छ। कानुनिे तोकेको रित ढाँचा पुगे नपुगेको, हकदैिा भए नभएको, हदम्िाद लभत्र भए 
नभएको, मुद्दा हेने क्षेत्राधधकाि भए नभएको ि अदािती शुल्क दाखखि गिे नगिेको समेतका देहाि बमोख्र्मका 
आधािभतू कुिाहरू र्ाँचिे मात्र फफिादपत्र दताज गनुज पने व्िवस्था देवानी कािजत्तवधध संदहता तथा सो को यनिमावलििे 
गिेको छ। 

३.१ फफिाद दताय  

ववषय काययववगि सम्बन्न्ित 
कानून 

फफिादपत्र दताय 
िदाय ध्यान 
हदनुपने कुिाहरू 

 वििादपत्र दताु िदाु धनम्न कन िाहरूको जाुँच िननपुछुः 
- वििादपत्र देवानी कायवुवधि संवहताको अननसूची-१ ििोन्जजको 

धनिाुरित ढाुँचािा छ वा छैन, 
- अदालतको अधिकािक्षेत्र धभत्र पछु वा पदैन, 
- कानून ििोन्जि हदम्याद धभत्रको छ वा छैन, 
- सम्वद्ध कानून उल्लेख ििेको छ छैन, 
- लाग्ने अदालती शनल्क/ दस्तनि दान्खल भएको छ वा छैन, 
- िादीको हकदैया पनग्छ वा पनग्दैन, 
- दािीको ववषयवस्तन, सम्िन्धित कानून, प्रिाणहरू  ि िाि दािी स्पष्ट 

खनलाएको छ छैन, 
- लेखाई, प्रस्तनती, शनद्धाशनवद्ध, अङ्क, अक्षि, आदद धिलेको छ छैन, 
- अंश िनद्दाको वििाद भए सम्पन्त्तको िाुँटवािी खनलाएको छ छैन, 
- यही ववषयिा अधय अदालतिा नाधलस ििे नििेको व्यहोिा खनलाएको 

छ छैन,  
- संिदठत संस्थाको तिुिाट वििादपत्र ल्याउन ेव्यन्िको हकिा 

वििादपत्र दताु िने अन्ततयािी संलग्न छ छैन,  
- सावजुधनक वहत वा सिोकाि धनवहत िहेको वववादिा िनद्दा दताु िन ु

देकासं  

दफा ८६, ८९ 
-९८,  

देकायन यनिम  

९,११,१२ 



आएकोिा अलग्िै अननिधतको धनवेदन छ छैन, 
- प्रधतिादीको नािको म्याद िादी  आिैँ  वा धनजको कानून व्यवसायी 

िािुत तािेल िने भएिा सो व्यहोिा खनलाएको छ छैन,,  
 वििादपत्र जाुँच िदाु उन्ल्लन्खत कन िाहरूको रित पनिेको भए दताु 

वकताविा दताु ििी  भिपाई ददननपछु।  
 वििादपत्र साथ पेश ििेको धलखतको प्रधतधलवप सक्कल धलखतसंि रुजन ििी 

सक्कल धलखतिा अड्डाको छाप लिाई दस्तखत ििी विताु िननपुछु। 
 सो ििोन्जि रित नपनिेको भए दिपीठ ििी विताु िननपुछु। 
 वििादपत्र दताु िदाु सोको धिद्यनतीय प्रधत सिेत धलनन पछु। 

हकदैया  िादीले आफ्नो हक पनग्न े ववषयिा िात्र दािी धलन पाउुँछ।हक नपनग्न े
ववषयिा दािी धलन सवकुँ दैन।हक नपनग्ने ववषयिा दायि भएको वििादपत्र 
खािेज हनधछ। 

दफा ८६ 

फफिाद तथा दाबी 
प्रस्तुती 

 कानून ििोन्जि हक प्रचलनको लाधि दािी धलन चाहाने व्यन्िले अदालत 
सिक्ष वििाद ददननपछु। 

दफा ८५ 

 वििादिा एउटा व्यन्िले एउटै व्यन्ि उपि देवानी ववषयका जधतसनकै 
ववषयिा दािी धलन सक्छ। 

दफा ८७ 

 एउटै ववषयको वववादको सम्िधििा एकजना वा जधतसनकैजनाले एकजना 
वा जधतसनकै जना उपि एउटै वििादपत्र ददन पाउुँछन।् 

दफा ८८ 

 नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि वा स्थानीय तहको हक वहत वा सिोकाि वा 
सावजुधनक वहत वा सिोकाि धनवहत िहेको ववषयिा जोसनकैले अदालतको 
अननिधत धलई वििादपत्र दताु िन ुपाउुँछ। 

 अननिधतको लाधि धनवेदेन ददंदा वििादपत्र साथै छन टै्ट धनवेदन ददननपछु। 
 त्यस्तो धनवेदन पिेिा सोही ददन से्रस्तेदािले अननिधत ददने नददने ववषयिा 

धनणयु िननपुछु। 

दफा ९१ 

ख्र्अयन१० 

 अदालतिाट िनद्दा धडसधिस, खािेज, िैसला वा धिलापत्र भएको कािणिाट 
तेस्रो पक्षको हकिा असि पिेिा त्यस्तो िका ुपने पक्षले सो िैसला  वा 
धिलापत्र िदि  ििाई आफ्नो हक कायि िनकुो लाधि थाहा पाएको 
धिधतले ३५ ददन धभत्र वििाद ददन पाउुँछ। 

दफा ९२ 



 संिदठत संस्थाको तिुिाट वििाद ददन ल्याउने प्राकृधतक व्यन्िले सो 
संस्थाको सछ चालक, सछ चालक सधिधत वा व्यवस्थापन सधिधतको 
धनणयुिाट अन्ततयािी पाएको हनन नपछु ि सो धनणयुको प्रिान्णत प्रधतधलवप 
वििादसाथ पेश िननपुछु। 

 नेपाल सिकाि वा प्रदेश सिकाि वा स्थानीय तहका कायाुलय, संवैिाधनक 
धनकाय वा अदालतको तिुिाट वििाद दायि िदाु सो धनकायको 
प्रशासधनक प्रिनखको रूपिा काि िने व्यन्ििाट दायि हनन नपछु।   

दफा ९३ 

 

 

 एकै ववषयिा धभन्न धभन्न पक्षले एकै अदालतिा वा छनट्टाछन टै्ट अदालतिा 
वििाद ििेकोिा पवहले दताु भएको वििाद ििोन्जि िात्र काििाही 
हनधछ। 

 ति कानून ििोन्जि दनवै पक्षको वििाद लाग्न े अवस्थािा दनवै वििाद 
ििोन्जि काििाही हनन सक्छ। 

दफा ८९ 

नाबालक, अशतत 
तथा बेपत्ता 
भएको व्यन्ततको 
तफय बाट मुद्दा 
िनय सतने 

 देहायको व्यन्िहरूको तिुिाट संिक्षक वा िाथविले वििादपत्र, 
प्रधतउत्तिपत्र, पननिावेदनपत्र वा धनवेदनपत्र ददन सक्दछन:् 

- नािालक,  
- अशि वृद्ध 
- दृवष्टववहीन,  
- िोल्न नसक्न,े  
- होस ठेिानिा निहेको वा 
- धिना सूचना लिाताि तीन वषदेुन्ख िि छाडी वहडेको वा ववदेशिा िई 

िकी आउने ठेिान नभएको 
 त्यस्ता व्यन्िको तिुिाट िनद्दा िन ुसंिक्षक वा िाथविले अननिधतको लाधि 

अदालत सिक्ष छन टै्ट धनवेदन ददई से्रस्तेदाििाट अननिधत धलनन पनेछ। 
 यस्तो धनवेदन पिेिा िेपत्ता भएको व्यन्िको सम्िधििा भए १५ ददनधभत्र ि 

अधयका हकिा ७ ददनधभत्र धनणयु िननपुछु। 

दफा २६७ 

ख्र्अयन१० 

भिपाई सलनु वा 
हदनु पने 

 अदालतिा वििादसाथ दान्खल भएको कन नै सक्कल धलखत कन नै व्यन्िलाई 
विताु ददुँदा वा िनझाउूुँदा सो व्यहोिाको भिपाई वा धनस्सा धलई धिधसल 
सािेल िात ननपछु। 

 अदालतले सक् कल धलखत िनझी धलुँदा धलखतिा कन नै केििेट भएको भए सो 
सिेत खनलाई धलखत पेश िने व्यन्िलाई भिपाई ददनन पिछ्। 

दफा २८० 



मुद्दाको 
काययतासलका 
ननमायण िने 

 िनद्दा दायि भएपधछ सो िनद्दािा देहायका काििाहीको लाधि लाग्ने 
अवधिको पूवाुननिान ििी कायतुाधलका धनिाुण ििी पक्षको दस्तखत ििाई 
धिधसल सािेल ििी सो को प्रधतधलवप पक्षलाई ददनन पछुः 

 

 म्याद वा सूचना जािी िने,  
 म्याद वा सूचना तािेल िने,  
 प्रधतिादी च निा हनने,  
 प्रधतदावी धलएकोिा धलन्खत प्रधतवाद पेश िने, 
 प्रािन्म्भक सनननवाई िने,  
 साक्षी प्रिाण िनझ्ने,  
 िादी प्रधतिादीको पूवसुनन नवाई छलिल िने,  
 अधय काििाही िने,   
 िैसला िने । 

 कन नै काििाही धनिाुरित धिधतिा सम्पन्न हनन नसकेिा सोको कािण खोली 
संशोिन्ूत कायतुाधलका प्रिान्णत ििी पक्षलाई जानकािी ददनन पछु । 

देकायन 
यनिम२६ 

 

३.२ अगिकािक्षेत्र सम्बन्िी 

बबषय कायवुवधि कानून 

अगिकािक्षेत्र  िनद्दाको काििाही, सनननवाई ि वकनािा िन ु अदालतलाई कानूनले 
अधिकािक्षेत्र तोकेको हनन न पछु। 

 अधिकािके्षत्र नभएको अदालतले ििेको काि काििाही, आदेश वा धनणयु 
िदि हननछ्। 

 अदालतले कन न कानून अधतितु अधिकािके्षत्र प्राप्त ििेको हो सो कन िा 
िैसलािा खनलाउनन पछु।  

देकासं दफा 
१६ 

न्जल्ला अदालतको अगिकािक्षेत्र 

संवविानमा 
तोफकएको न्जल्ला 
अदालतको 
अगिकाि क्षेत्र 

न्जल्ला अदालतलाई धनम्न धिषयिा अधिकाि के्षत्र हनधछः 
 संिीय कानूनिा अधयथा व्यवस्था भएकोिा िाहेक आफ्नो 

अधिकािके्षत्रधभत्रका सम्पूण ुिनद्दाको शनरु काििाही ि वकनािा िने, 
 िधदी प्रत्यक्षीकिण धनषेिाज्ञा लिायत कानून ििोन्जिका धनवेदन हेने,  
 अिधुयावयक धनकायले ििेको धनणयु उपि कानून ििोन्जि पननिावेदन सनने्न,  
 प्रदेश कानून ििोन्जि िदठत स्थानीयस्तिका धयावयक धनकायले ििेको 

धनणयु उपि पननिावेदन सनने्न, 
 आिू ि आफ्नो िातहतका अदालतहरूको अवहेलनािा काििाही चलाई 

नेपािको 
संत्तवधान 

धािा १५१ 



सजाय िने।  

न्याय प्रशासन 
ऐन, २०७३ मा 
तोफकएको न्जल्ला 
अदालतको 
अगिकािक्षेत्र 

 प्रचधलत कानूनिा अधयथा व्यवस्था भएकोिा िाहेक आफ्नो न्जल्ला धभत्रको 
जननसनकै प्रकृधतका िनद्दाको शनरु काििाही ि वकनािा िने। 

 संवविानको िािा १४५ को उपिािा (२) ििोन्जि उच्च अदालतले अको 
न्जल्ला अदालतिाट िनद्दा सािी सनन नवाई िन ुआदेश ददएको िनद्दािा शनरु 
काििाही ि वकनािा िने। 

 आफ्नो न्जल्लाधभत्र कसैले कन नै व्यन्िलाई िैिकानूनी रूपले थननािा िाखेिा 
िधदीप्रत्यक्षीकिणको आदेश जािी िने। 

 आफ्नो न्जल्लाधभत्र कन नै व्यन्ि वा धनकायले कन नै व्यन्िको कानून प्रदत्त 
हकिा आिात पनर् याएिा वा आिात पनर् याउने आशङ्का भएिा त्यस्तो हकको 
प्रचलनको लाधि धनषेिाज्ञाको आदेश जािी िने। 

 प्रचधलत कानूनिा अधयथा व्यवस्था भएकोिा िाहेक आफ्नो न्जल्लाधभत्र 
संिीय कानून ििोन्जि अिधुयावयक धनकाय वा अधिकािीले ििेको धनणयु 
वा अन्धति आदेश उपि ि प्रदेश कानून ििोन्जि िदठत स्थानीय स्तिका 
धयावयक धनकायले ििेको धनणयु वा अन्धति आदेश उपि पननिावेदन सनने्न। 

न्िाि 
प्रशासन ऐन, 
२०७३ दफा ७ 

स्थानीय सिकाि 
सञ्चालन ऐन, 
२०७४ 

 स्थानीय धयावयक सधिधतले ििेको धनणयु उपि न्जल्ला अदालतिा  
पननिावेदन लाग्छ। 

दफा ५१ 



देवानी काययववगि 
संहहतामा न्जल्ला 
अदालतको 
अगिकाि क्षेत्र 

 सम्पन्त्तको जाुँचिनझ िननपुने धनम्न िनद्दाको के्षत्राधिकाि िि, जग्िा वा सम्पधत 
िहेको न्जल्लाको न्जल्ला अदालतिा िहधछः 
o स्थलित जाुँचिनझ िननपुने अचल सम्पधतसम्िन्धि िनद्दा, 
o सनवविाभाि, कन लो साुँि सम्िधिी िनद्दा 
o िि जग्िा वा सम्पधत जाुँच िनन ुपने िनद्दा 

धनम्न प्रकृधतका िनद्दािा सम्पधत िहेको न्जल्लाको न्जल्ला अदालतिा क्षते्राधिकाि 
िहधछः 
o वहाल वाली वा धििोको प्रश्न सिावेश भएको वा सम्पधतको स्वाधित्व 

वा भोि चलन वा हक सम्िधिी,  
o अचल सम्पधत िोक्का िात ने वा धनखने्न सम्िधिी, 
o अचल सम्पधत वाुँडिाुँडसम्िधिी, 
o अचल सम्पधत िन्ूतोिधिक िाख्न,े भोग्न,े चलन चलाउने सम्िधिी, 
o अचल सम्पधत उपिको कन नै सिोकाि वा शत ुसिू्िधिी, 
o अचल सम्पधतसुँि सम्िन्धित क्षधतपूधत ु

दफा १८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  अंश िनद्दा भए िादी वा प्रधतिादी भएको जननसनकै न्जल्ला अदालतिा 
क्षते्राधिकाि िहधछ। 

 

  िाधथ लेन्खएिाहेक अधय िनद्दािा प्रधतिादी िहेको वा काि भएको न्जल्ला 
अदालतिा क्षते्राधिकाि िहधछ। 

दफा १९ 

प्रनतबादी िहेको 
वा काम भएको 
न्जल्ला 
अदालतको 
अगिकाि क्षेत्र 

 िसोिास ििेको भधदा अधय न्जलूल्ािा लेनदेन कािोिाि ििूेको भए 
कािोिाि ििेको वा िादी वा प्रधतिादी िहेिसेको कन नै एक न्जल्ला अदालत, 

 दनईभधदा िढी प्रधतिादी भएिा सिभनूद्ा िढूी प्रधतिादी भएको न्जलूल्ा 
अदालत, 

 सिान संतयाका प्रधतिादी एक भधदा िढी न्जलल्ािा वसेको भएिा कन नै एक 
न्जल्ला अदालत, 

 प्रधतिादी िहेको न्जल्ला भन्नाले प्रधतिादी िसोवास ििेको वा कानूनी 
व्यन्िको सम्िधििा प्रिान कायाुलय िहेको ठाउुँ जनाउुँछ। 

दफा १९ 

ववदेशमा भएको  ववदेशिा भएको लेनदेन व्यवाहाि ि किािका सम्िधििा नेपालको दफा २० 



कािोबाि सम्बन्िी 
मुद्दाको 
अगिकािक्षेत्र 

अदालतिा िनद्दा दायि िन ुसक्ने ििी त्यस्तो धलखत वा किाििा उल्लेख 
भएको भए िादी वा प्रधतिादी वसोवास ििेको कन नै न्जल्ला अदालतिा 
वििाद लाग्ने, 

 लेनदेन व्यवहाि ि किािको धलखतिा कन नै खास न्जल्ला अदालत उल्लेख 
भएकोिा सोही न्जल्ला अदालतिा वििाद लाग्ने, 

वायुयान वा पानी 
जहाज सभत्र 
भएको कािोबाि  

 नेपालिा दताु भएको वायनयान वा पानी जहाज नेपाल िवहि िहेको 
अवस्थािा सो वायनयान वा जहाजधभत्र भएको कािोिाि सम्िधिी िनद्दा दिा 
२० को अधिनिा िही नेपालको अदालतिा वििाद लाग्छ। 

दफा २१ 

मागथल्लो 
अदालतको 
अगिकाि क्षेत्र  

 तल्लो तह ि िाधथल्लो तहको अदालतको अधिकाि के्षत्रधभत्र पने कन नै 
ववषयिा तल्लो ि िाधथल्लो दनवै तहिा िनद्दा दायि भएिा िाधथल्लो 
अदालतिा क्षते्राधिकाि िहधछ। 

 दनिै अदालतिा िनद्दा दायि भएको जानकािी हनन आएिा तल्लो तहको 
अदालतले िाधथल्लो तहको अदालतिा िनद्दा दायि भए नभएको िनझी दायि 
भएको देन्खएिा आफ्नो अदालतको िनद्दा खािेज ििी िाधथल्लो तहको 
अदालतलाई सो को जानकािी ददनन पछु । 

दफा २२ 
देकायन ३ 

ननयसमत 
अदालतले हेने 

 एउटै ववषयिा अदालत ि अधय धयावयक धनकाय दनवैिा िनद्दा दायि भएकोिा 
धनयधित अदालतिाट काििाही ि वकनािा हननेछ। 

दफा २३ 

िाष्ट्रसेवक बादी 
वा प्रनतबादी 
भएको ववषय 

 िाष्ट्रसेवकले पदीय हैधसयतिा कसै उपि वििादपत्र ददुँदा वा कसैले 
िाष्ट्रसेवक उपि पदीय हैधसयतिा प्रधतिादी िनाई वििाद ददंदा तत्काल 
िाष्ट्रसेवक कायिुत िहेको  वा िादी िहेको न्जल्ला अदालतिा ददन सक्ने, 

 िाष्ट्रसेवकले धनजी हैधसयतिा वििाद वा प्रधतउत्ति ददंदा आिू कायिुत िहेको 
न्जल्ला अदालतिा दताु िन ुसक्ने,   

 दताु हनने देन्खएिा दताु ििी धनजलाई सोहूी अदालतिा तारिखिा िाखी ३ 
ददनधभत्र  त्यस्तो वििाद ि प्रधतउत्ति सम्िन्धित न्जल्ला अदालतिा पठाउनन 
पने। 

दफा २४ 

देकायन ४ 

कानूनमा 
अगिकािक्षेत्र 
नतोफकएको 
ववषयको अगिकाि 
क्षेत्र 

 कानूनिा कन नै अदालत वा अधिकािीलाई अधिकाि के्षत्र नतोवकएको 
ववषयिा सम्िन्धित न्जल्ला अदालतलाई के्षत्राधिकाि हनन।े 

 िनद्दा हेने अधिकाि भएको अदालत वा धनकाय िठन नभएको वा अधिकािी 
नतोवकएको अवस्थािा त्यस्तो अवधिसम्िको लाधि सम्िन्धित न्जल्ला 

दफा २५ 



अदालतलाई के्षत्राधिकाि हनने। 

सभन्न सभन्न 
अदालतमा फफिाद 
दायि भएकोमा 
काययववगि 

 एउटै ववषयिा धभन्न धभन्न अदालतिा वििादपत्र दताु भएको िनद्दािा पक्षको 
सहिधत भए कन नै एक अदालतको वििादपत्र कायि िाखी अको 
अदालतलाई सोको जानकािी पठाउनन पछु। 

 पक्षहरूवीच सहिधत नभएिा कन न वििाद पवहले दताु भएको हो भने्न 
सम्िधििा िनझी यवकन िननपुछु। 

 त्यसिी िनझ्दा आफ्नो अदालतिा दताु भएको वििादपत्र पधछ दताु भएको 
देन्खएिा सो वििादपत्र खािेज ििी अको अदालतलाई जानकािी ददनन पछु।  

 आफ्नो अदालतिा दताु भएको वििादपत्र पवहले दताु भएको  देन्खएिा 
त्यस्तो वििादपत्र कायि िहने व्यहोिाको जानकािी  अको अदालतलाई 
ददनन पछु ।  

 त्यसिी जानकािी प्राप्त भएिा सो अदालतले आिूकोिा दताु िहेको 
वििादपत्र खािेज ििी सो व्यहोिाको जानकािी पवहले वििादपत्र दताु िहेको 
अदालतलाई ददनन पनेछ। 

दफा २६ 

देकायन ५ 

उच्च अदालतको अगिकाि क्षेत्र 

उच्च अदालतको 
क्षेत्रागिकाि 

 नेपालको संवविानद्वािा प्रदत्त िौधलक हकको प्रचलनका लाधि देहायका 
ववषयिा िधदीप्रत्यक्षीकिण, पििादेश, उत्प्रषेण, प्रधतषेि, अधिकािपचृ्छा 
लिायत जननसनकै उपयनि आदेश जािी िन ुसक्न ेअधिकाि िहनेः 
o अको उपचािको व्यवस्था नभएको वा अको उपचािको व्यवस्था भए 

पधन सो उपचाि अपयाुप्त वा प्रभावहीन देन्खएको अधय कन नै कानूनी 
हकको प्रचलनका लाधि, 

o सावजुधनक हक वा सिोकािको कन नै वववादिा सिावेश भएको कन नै 
कानूनी प्रश्नको धनरूपणका लाधि, 

ति, अधिकाि के्षत्रको अभाव भएकोिा िाहेक संिीय संसद् वा प्रदेश सभाको 
आधतरिक काि काििाही ि संिीय संसद् वा प्रदेश सभाले चलाएको 
ववशेषाधिकािको काििाही ि तत्सम्िधििा तोकेको सजायिा उच्च अदालतले 
हस्तक्षेप िन ुपाउुँदैन।  

 संिीय कानून ििोन्जि शनरु िनद्दा हेने, पननिावेदन सनने्न ि सािक जाुँच्ने 
अधिकाि हनने।  

 संवविानको िािा १३४(२) ििोन्जि सवोच्च अदालतले अको उच्च 

नेपािको 
संत्तवधान 
धािा १४४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अदालतिाट सािी हेन ुआदेश ददएको िनद्दा हेने, 
 िािा १४५ ििोन्जि उच्च अदालतलाई प्रदत्त क्षते्राधिकािः  

 िातहत अदालतिा ववचािािीन िहेका िनद्दािा िहेको प्रदेश कानून 
सम्िधिी प्रश्नको धनिाकिणको लाधि िनद्दा न्झकाई हेन ुसक्ने। 

 ववशेष परिन्स्थधतिा एक न्जल्लािाट अको न्जल्ला अदालतिा िनद्दा सान ु
सक्ने। 

 िातहतको एउटा न्जल्ला अदालतको िनद्दा अको न्जल्ला अदालतिा सान ु
सक्ने अधिकािलाई िनलनकी देवानी कायवुवधि संवहताको दिा २०३(3) िा 
पधन व्यवस्था िरिएको छ। 

 

 

 

 

 

न्याय प्रशासन 
ऐन, २०७३ मा 
िहेको उच्च 
अदालतको 
अगिकाि क्षेत्र 

 संवविानको िािा १४४ को उपिािा (१) ििोन्जि पिेका धनवेदनिा सनन नवाई 
ििी आवश्यक ि उपयनि आदेश जािी िने अधिकाि हननेछ।   

देहायका मुद्दामा शुरु कािबाही ि फकनािा िने अगिकाि हुन्छूः 

- संिीय कानून ििोन्जि उच्च अदालतिाट शनरु काििाही ि वकनािा हनने 
िनद्दा,  

- संवविानको िािा १४५ को उपिािा (१) ििोन्जि िातहतका 
अदालतिाट न्झकाइएको िनद्दा। 

 देहायका िनद्दािा उच्च अदालतलाई पननिावेदन सननी धनणयु िने अधिकाि 
हनधछः 

- आफ्नो प्रादेन्शक अधिकाि के्षत्रधभत्रको न्जल्ला अदालतले शनरु काििाही ि 
वकनािा ििेको िनद्दा 

- धयावयक धनकाय, अिधुयावयक धनकाय वा अधिकािीले ििेको शनरु धनणयु 
वा अन्धति आदेश उपि न्जल्ला अदालतले पननिावेदनको िोहिा धनणयु 
िदाु आनं्शक वा पूिै िदि ििी धनणयु ििेको िनद्दा, 

- न्जल्ला अदालतले पननिावेदनको िोहिा धनणयु ििेको सिकािी वा 
सावजुधनक सम्पन्त्त सम्िधिी वववाद सिावेश भएको,  

- पननिावेदनको िोहिा न्जल्ला अदालतिाट धनणयु हनुँदा कैद सजाय भएको 
वा एक लाख रूपैयाुँभधदा िढी जरिवाना भएको वा पाुँच लाख रूपैयाुँभधदा 
िढी धििो सिावेश भएको िनद्दा, 

- संिीय कानूनिा अधयथा व्यवस्था भएकोिा िाहेक आफ्नो प्रादेन्शक 
के्षत्राधिकािधभत्रको कन नै धयावयक धनकायले शनरु काििाही ि वकनािा 

दफा ८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ििेको  िनद्दा।  
 उच्च अदालतलाई संिीय कानून ििोन्जि सािक जाुँच्ने अधिकाि हननेछ। 

सवोच्च अदालतको असािािण अगिकािक्षेत्र 

न्यानयक 
पुनिावलोकनको 
अगिकािक्षेत्र 

सवोच्च अदाितिाई देहािबमोख्र्मका कानून प्रािम्भदेखख नै वा यनणजि भएका 
लमयतदेखख िागूहुनेगिी अमान्य ि बदि घोवषत िने न्िायिक पुनिाविोकनको अधधकाि 
क्षेत्र हुन्छः 

 संवविानद्वािा प्रदत्त िौलन्ूक हक उपि अननन्चत िधदेज लिाईएको वा अधय 
कन नै कािणले कन नै कानून संवविानसुँि िान्झएकोिा त्यस्तो कानून वा 
त्यसको कन नै भाि, 

 प्रदेश सभाले िनाएको कन नै कानून संिीय संसद्ले िनाएको कूानूनसुँि 
िान्झएकोिा सो कानून वा त्यसको कन नै भाि, 

 निि सभा वा िाउुँ सभाले िनाएको कन नै कानून संिीय संसद् वा प्रदेश 
सभाले िनाएको कानूनसुँि िान्झएकोिा त्यस्तो कानून वा सोको कन नै भाि, 

नेपािको 
संत्तवधानको 
धािा १३३ 

सवोच्च 
अदालतको रिट 
सम्बन्िी 
असािािण 
अगिकािक्षेत्र 

 सवोच्च अदालतलाई देहायको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकिण, पिमादेश, उत्पे्रषण, 

प्रनतषेि, अगिकािपचृ्छा लिायतका अन्य उपयुतत आदेश जािी िनय सतने रिट 
सम्वन्िी क्षेत्रागिकाि हुन्छूः 

- संवविानद्वािा प्रदत्त िौधलक हकको प्रचलनका लाधि वा 
- अको उपचािको व्यवस्था नभएको वा अको उपचािको व्यवस्था भए 

पधन त्यस्तो उपचाि अपयाुप्त वा प्रभावहीन देन्खएको अधय कन नै कानूनी 
हकको प्रचलनका लाधि वा  

- सावजुधनक हक वा सिोकािको कन नै वववादिा सिावेश भएको कन नै 
संवैिाधनक वा कानूनी प्रश्नको धनरूपणका लाधि  

 ति अधिकाि के्षत्रको अभाव भएकोिा िाहेक संिीय संसद् वा प्रदेश सभाको 
आधतरिक काि काििाही ि संिीय संसद् वा प्रदेश सभाले चलाएको 
ववशेषाधिकािको काििाही ि तत्सम्िधििा तोकेको सजायिा सवोच्च 
अदालतले हस्तके्षप िने छैन।  

नेपािको 
संत्तवधानको 
धािा १३३ 

 

 

 

 

सािािण 
अधिकािके्षत्र 

 

सवोच्च अदालतको सािािण अगिकािक्षेत्र देहायबमोन्जम हुन्छूः 

- संिीय कानूनिा व्यवस्था भए ििोन्जि िनद्दाको शनरु काििाही ि वकनािा 
िने, 

- पननिावेदन सनने्न,  

नेपािको 
संत्तवधानको 
धािा १३३ 

 



बबषय कायवुवधि कानून 

हदम्याद सभत्र 
फफिाद िनुय पने 

 कानूनिा तोवकएको हदम्यादको सियावधि धभत्र वििाद दता ुिन ुल्याएिा 
दताु िरिददनन पछु। हदम्याद नािी ल्याएको वििाद दताु िनन ुहनुँदैन। 

दफा ४७ 

कानूनमा हदम्याद 
उल्लेख 
नभएकोमा 

 कानूनिा हदम्याद उल्लेख नभएको ववषयिा िनद्दा ददननपने कािण पिेको 
धिधतले ६ िवहना धभत्र वििाद दताु िन ुल्याउननपछु। 

दफा ४८ 

हदम्यादको 
प्रािम्भ 

 कन नै कानूनिा हदम्याद प्रािम्भ हनने व्यवस्था िहेको भए सोही व्यवस्था 
अननसािको अवधिधभत्र दताु िन ुल्याउननपछु। 

 कन नै कानूनिा हदम्याद प्रािम्भ हनने व्यवस्था नभएकोिा वििाद िनन ु पने 
कािण पिेको धिधतले हदम्याद धभत्र दताु िन ुल्याउननपछु। 

दफा ४९ 

 

 

- सािक जाुँच्ने,  
- िनद्दा दोहोर् याउने,  
- धनवेदन सनने्न,  
- आफ्नो िैसला वा अन्धति आदेशको पननिावलोकन िने, 
- संवविान ि कानूनको ब्यातया सम्वधिी प्रश्न सिावेश भएको सावजुधनक 

िहत्वको ववषयिा सवोच्च  अदालतिाट धनणयु हनन उपयनि छ भनी 
उच्च अदालतले िाय सवहत धसिारिस ििेको िनद्दाको धनिोपण िने 

िनद्दा न्झकाई हेने 
ि सान ुसक्न े
सवोच्च 
अदालतको 
क्षते्राधिकाि 

 सिान प्रश्न सिावेश भएको िनद्दा उच्च अदालत ि सवोच्च अदालतिा  
ववचािािीन िहेको ि त्यस्तो  प्रश्न सावजुधनक िहत्वको हो भने्न लािेिा 
सवोच्च अदालतले उच्च अदालतको िनद्दा न्झकाई साथै िाखी िैसला िने 
अधिकाि, 

 धयावयक धनष्पक्षतािा प्रश्न उठ्ने ववशेष परिन्स्थधतिा एउटा उच्च 
अदालतको िनद्दा अको उच्च अदालतिा सान ुसक्ने अधिकाि, 

मुद्दा साने ि खिकाई हेने सवोच्च अदाितको संवैधायनक अधधकाििाई मुिुकी देवानी 
कािजत्तवधध संदहताको दफा २०३ मा पयन व्िवस्था गरिएको छ। 

धािा १३४ 

   

३.3 हदम्याद सम्वधिी व्यवस्था  

 



नाबालक वा होस 
िेिानामा नभएका 
व्यन्ततको 
हदम्याद 

नािालक वा होस ठेिानािा नभएको व्यन्िको सम्िधििा देहायििोन्जि हदम्याद 
प्रािम्भ हनधछः 
 नािालकको हकिा धनज १८ वष ुप निी िाधलि भएको ददन देन्ख, 
 िनद्दा दताु िनन ु पने हदम्याद शनरु हनन न भधदा अिाधड नै वििाद िननपुने 

व्यन्िको होस ठेिानािा नभएको भए धनज होस ठेिानािा आएको 
धिधतदेख,  

 कन नै व्यन्िको िनद्दा िने हदम्याद शनरु भएपधछ धनजको होस ठेिानािा 
निहेको अवस्थािा होस ठेिाना निहेको ददन कट्टा ििी हनन आउने िाुँकी 
हदम्यादको अवधिधभत्र, 

 त्यसिी होस ठेिानािा नभएको व्यन्ि होस ठेिानािा आएपधछ हदम्यादको 
अवधि १५ ददनभधदा कि िाुँकी भएकिा १५ ददनधभत्र। 

दफा   ५२ 

कुनै काम थाहा 
पाउन नसतने 
अवस्था पिी 
हदम्याद िुज्रेमा 

 कसैले िोका, वकते, जालसाज ि षडयधत्र ििेको कािण वा यस्तै अधय 
कािण पिेको ि िोप्य रुपिा भएको कन नै कािको कािणिाट त्यस्तो काि 
कन िा भएको थाहा पाउन नसक्ने न्स्थधत पिी हदम्याद िनज्रिेा थाहा पाएको 
धिधतले ९० ददन धभत्र सोही कािण उल्लेख ििी प्रिाण सवहत वििाद ददन 
आएिा दताु िननपुछु। 

 उि कािण पिी हदम्याद िनज्रन िएकोिा नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि, 
स्थानीय तह वा कन नै संिदठत संस्थाको हकिा वििाद िननपुने कन िाको 
जानकािी पाएको धिधतलाई थाहा पाएको धिधत िान्ननपछु। 

दफा 50 

सावयजननक बबदा 
पिेमा 

 िनद्दा दायि िनन ु पने हदम्याद पनग्न े अन्धति ददन पनिै वा आिा ददनको 
सावजुधनक धिदा पिेिा त्यसपधछ अदालत खनलेको पवहलो ददन उि धिदा 
पिेको कािण खनलाई वििाद ददन ल्याएिा दताु िननपुछु। 

दफा ५१ 

संिक्षक वा  
माथविले फफिाद 
हदन पाउने 

 नािालक वा होस ठेिानािा निहेका व्यन्िको हकिा कानून ििोन्जि 
धनजहरूका संिक्षक वा िाथवि व्यन्िले सो को प्रिाण सवहत कानूनको 
हदम्यादधभत्र वििाद ददन ल्याएिा दताु िननपुछु। 

दफा 54 



हकवालाको 
हदम्याद प्रािम्भ 
हुने अवस्था 

 वििाद िनन ु पने १८ िष ुिनधनका िालिाधलका ि होस ठेिानािा निहेको 
व्यन्ि िाधलि वा होस ठेिानिा नहनुँदै ितृ्यन भएिा ितृ्यन भएका धिधतले 
हदम्याद शनरु हनधछ। 

 नािालक िाधलि भएपधछ ि होस ठेिानािा निहेको व्यन्ि होस ठेिानािा 
आएपधछ ितृ्यन भएको अवस्थािा धनजहरूको ३५ ददन वा सो भधदा  िढी 
हदम्याद िाुँकी िहेको भए सोही हदम्याद कायि हनधछ। 

 नािालक िाधलि भएपधछ वा होस ठेिानािा निहेको व्यन्ि होस ठेिानािा 
आएपधछ धनजहरूको ितृ्यन हनुँदा ३५ ददन वा सो भधदा कि हदम्याद िाुँकी 
िहेको भए ितृ्यन भएको धिधतले ३५ ददन हदम्याद कायि हनधछ। 

दफा ५३ 

नाबालक ि होस 
िेिानामा नभएको 
व्यन्ततको 
हदम्याद स्थिन 
नहुने 

 नािालक वा होस ठेिानािा निहेको व्यन्ि ि अधय व्यन्िले सिेत संयनि 
रुपिा वििाद ददन पने अवस्था भएकोिा अधय व्यन्िले वििाद ददएको ि 
नािालक वा होस ठेिानािा नभएका व्यन्िको हदम्याद धभत्र वििाद 
नपिेको भए पधन धनजहरूको हदम्याद जाुँदैन। धनजहरूका हकिा छन टै्ट 
वििाद ददन देवानी कायवुवधि संवहताको दिा ५२ ििोन्जिको हदम्याद 
कायि हनधछ। 

दफा 55 

क्षेत्रागिकािववहीन 
अदालतमा दायि 
भएको फफिादको 
हदम्याद 

 कन नै अदालतिा वििाद दायि भएपधछ सो िनद्दा हेने क्षते्राधिकाि नभएको 
कािण वििाद खािेज हनने धनणयु भएकोिा पक्षले हदम्याद ढाुँटी वििाद 
दता ु ििाएको ि क्षते्राधिकाि नभएको भनूी अदालतले वििाद दिपीठ 
ििेको अवस्थािा िाहेक देहाय ििोन्जिको हदम्याद कायि हनधछः- 

- वििाद दायि िदा ु जधत ददन हदम्याद िाुँकी धथयो त्यधत नै 
अवधिको हदम्याद धभत्र क्षते्राधिकाि भएको अदालतिा वििाद िन ु
पाउने, 

- त्यस्तो अवधि ७ ददन भधदा कि िहेकोिा ७ ददन सम्ि वििाद 
िने हदम्याद कायि हनने, 

- क्षेत्राधिकािववहीन वििाद हो भने्न जानकािी अदालतलाई भएपधछ 
पधन धनणयु नििेको कािणले िात्र हदम्याद धभत्र के्षत्राधिकाि 
भएको अदालतिा अको वििाद िन ुत्यस्तो पक्षलाई िािा नपने।  

दफा 57 

स्वीकृतन्  प्राप्त 
समनतबाट 
हदम्याद प्रािम्भ 

 कन नै व्यन्ि, संस्था वा पदाधिकािी उपि वििाद दायि िनन ुअन्ि कसैको 
स्वीकृधत प्राप्त िनन ुपने भनी कानूनिा उल्लेख भएकोिा त्यस्तो स्वीकृधतको 
सूचना प्राप्त ििेको धिधतिाट वििाद िने हदम्याद शनरु हनधछ। 

दफा 60 



हुने 

अगिकाि ी 
तोकेपनछ 
हदम्याद शुरु हुने 

 कन नै कानूनिा उल्लेख भएको हदम्याद धभत्र िनद्दा हेने अधिकािी, अदालत 
वा धनकाय नतोवकएको अवस्था भएिा जनन धिधतिा त्यस्तो धनकाय वा 
पदाधिकािी तोवकएको हो सोही धिधतिाट ३५ ददनधभत्र वििाद िने 
हदम्याद शनरु हनधछ। 

दफा ६१ 

ववदेशमा भएको 
कािोबािको 
हदम्याद 

 कन नै व्यन्िले ववदेशिा ििेको काि काििाही ि कािोिािको ववषयिा 
कानून वा किाि ििोन्जि नपेालको कन नै अदालतिा वििाद लाग्ने व्यवस्था 
भएकोिा नेपालधभत्र काि कािोिाि भए सिह िानी देवानी कायवुवधि 
संवहताको हदम्याद सम्िधिी व्यवस्था लािू हनधछ। 

दफा 56 

हदम्याद निुज्रने 
ि प्रमाण पेश 
िनुयपने 

 हदम्यादधभत्र वििाद िन ुनसक्नाको कािण उल्लेख ििी सो को पनवष्ट िने 
आवश्यक प्रिाण सवहतको धनवेदन साथ वििाद ददन आएिा सो व्यहोिा 
साुँचो देन्खए धनम्न अवस्थािा देहाय ििोन्जिको िनज्रकेो अवधिको हदम्याद 
थाधिनेछः 

- आफ्नो नन्जकको नातेदािको ितृ्यन भएको ि चधलआएको पिम्पिा 
अननसाि आिैँ  वकरिया वा शोकविण ििी वस्नन पिेको कािणले 
वििाद दायि िने हदम्याद िनज्रन िएकोिा त्यस्तो व्यन्िको ितृ्यन 
भएको १५ ददन पनिेको धिधतले िाटोको म्याद िाहेक ७ ददन। 

- कन नै िवहला सनत्केिी भएको कािणले वििाद िने हदम्याद िनज्रकेोिा 
सनत्केिी भएको धिधतले िाटोका म्याद िाहेक ६० ददन। 

- खोलो पवहिो तथा वहउुँपिी िाटो िधद भएको वा कफ्यूकुो िोषणा 
भएको तथा अधय कन नै कािणले सावजुधनक यातायूातको सािन 
नचलेको कािणिाट वििाद िने हदम्याद िनज्रकेोिा िाटो  खनलेको 
वा सवािी सािन चलेको धिधतले िाटोको म्याद िाहेक १५ ददन।  

- कसैले अपहिण ििेको वा शिीि िधिक िनाएको कािणले वििाद 
ददन े हदम्याद िनज्रकेोिा त्यस्तो अपहिण वा िधिकिाट छनटकािा 
पाएको धिधतले िाटोको म्याद िाहेक १५ ददन।  

- भकूम्प वा ज्वालािनखी जस्ता ववपदका कािणले वििाद ददन े
हदम्याद िनज्रकेोिा त्यस्तो ववपद पिेको धिधतले िाटोको म्याद 
िाहेक १० ददन। 

दफा 58 ि 
59 



- अचानक कन नै दनिटुनािा पिी अचेत भएको वा वहुँडडनल िन ुनसक्न े
ि कडा िोि लािेको कािणिाट वहुँडडनल िन ुनसवक अस्पतालिा 
भनाु भई उपचाि िरििहेको कािणिाट वििाद िने हदम्याद 
िनज्रकेोिा अस्पतालिा भनाु भएको धिधतले िाटोको म्याद िाहेक 
१५ ददन।  

हदम्यादको 
अवगि िणना 

 हदम्यादको अवधि देहाय ििोन्जि िणना िनन ुपदुछः- 
- ददन िधतूीिा हदम्यादको अवधि तोवकएको भए ददन िधतीको 

वहसािलू,े 
- हदम्यादको ददन िधती िदाु हदम्याद शनरु भएको भोधलपल्ट देन्ख, 
- हदम्यादको अवधि िवहनािा तोवकएको भए जधत ददनको िवहना भए 

पधन संिान्धतको वहसािले, 
- हदम्यादको अवधि वषिुा तोवकएको भए १२ िवहनाको १ िष ु िानी 

हनन आउने िषकुो वहसािले। 

दफा 62 

३.4 दिपीि सम्बन्िी व्यवस्था 

बबषय कायवुवधि कानून 

त्रुहट देखखएको 
सलखतको दिपीि 
ििी सच्याउन 
मौका हदनुपने 

 वििादपत्र, प्रधतउत्तिपत्र, पननिावेदनपत्र वा धनवेनपत्रिा ढाुँचा नधिलेको, 
खनलाउनन पने व्यहोिा नखनलाएको, लेखाई, प्रस्तनधत अपूण ुभएको, अङ्क अक्षि 
ििक पिेको जस्ता त्र नवट देन्खएिा सच्याई ल्याउन दिपीठ ििी विताु 
ददननपछु। 

 यसिी दिपीठ िदाु ३ ददनभधदा िढीको हदम्याद वा म्याद िाुँकी भए 
सोही हदम्याद वा म्याद धभत्र ि ३ ददन भधदा कि िाुँकी भए ७ ददन 
धभत्र त्रनवट सच्याई ल्याउन सिय ददननपछु। 

 उन्ल्लन्खत हदम्याद वा म्यादधभत्र सच्याई ल्याएिा धलखत दताु िननपुछु। 

 रित पनर् याउन वा सच्याउन विताु ददएको वा दिपीठ ििेको धलखतको 
अधभलेख देवानी कायवुवधि धनयिावलीको अननसूची १ ििोन्जिको ढाुँचािा 
िाख्नन पछु। 

देकासं 

दफा १२७ 

देकायन १३ 

हेनय नसमल्ने 
सलखतको दिपीि 

 हदम्याद वा म्यादधभत्र नभएको, अधिकािक्षेत्र नभएको, अदालतले हेन ु
नपने वा नहनने वा कानून ववपरित भएको धलखत दताु िन ु नधिल्ने हनुँदा 
कािण जनाई दिपीठ ििी विताु िननपुछु। 

दफा ९०(३), 
९८(४), १२८,  
१२९  



  दिपीठ िरिएको धलखतको एकप्रधत अधभलेखको रुपिा िात ननपछु। 

दिपीि उपिको 
ननवेदन 

 धलखतिा भएको दिपीठ उपि ७ ददनधभत्र धयायािीश सिक्ष ि 
धयायािीशले दिपीठ ििेको भए पननिावेदन सनने्न अदालतिा धनवेदन ददन 
सवकधछ। 

 धलखतिा भएको दिपीठ आदेश उपि पिेको धनवेदनिा धयायािीशिाट 
सदि हनन े ििी आदेश भएकोिा सो उपि १५ ददनधभत्र पननिावेदन सनने्न 
अदालतिा धनवेदन ददन सवकधछ। 

 पननिावेदन सनने्न अदालतले त्यस्तो धनवेदनिा कैवियत प्रधतवेदन ििी वा 
नििी १५ ददनधभत्र िातहतको आदेश सदि वा िदि हननेििी आदेश ददनन 
पछु। 

 दिपीठ आदेश वदि भई धलखत दताु िने ििी आदेश भएिा आदेश प्राप् त 
भएकै ददन दताु िननपुछु। 

दफा १३०, 

१५७  

 

 

  



परिच्छेद-चाि 

अदालती शुल्क ि दस्तुि  

 

अदाितमा फफिाद, प्रयतउत्ति, प्रयतदाबी, पुनिावेदनपत्र, यनवेदन िगाितका लिखतहरू दताज गदाज अदािती शुल्क ि 
दस्तुि दाखखि गनुजपछज। सात्तवक कोटज फी ऐन, २०१७ बमोख्र्मको कोटज फफ िाई देवानी कािजत्तवधध संदहतामा अदािती 
शुल्क भयनएको छ। अदािती शुल्क बाहेकका अदाितमा बुिाईने अन्ि िकमिाई दस्तुि भयनएको छ। अदािती शुल्क 
सम्पत्तत्तको मूल्ि वा बबगोको आधािमा नगदै लिनुपछज।िाग्ने अदािती शुल्क भन्दा कम दाखखि भएको देखखएमा 
नपुग अदािती शुल्क तुरुन्त दाखखि गनज िगाउनु पछज ि भुिवश बढी दाखखि भएको देखखए फफताज गनुजपछज। अदािती 
शुल्क दाखखि नगिी दताज भएका फफिादपत्र, पुनिावेदन पत्र, पुनिाविोकन वा दोहोर् िाई हेरिने मुद्दा खािेर् हुन्छन।् 
देवानी कािजत्तवधध संदहतामा अदािती शुल्क तथा दस्तुि सम्बन्धमा देहाि बमोख्र्म ब्िवस्था गरिएको छ। 

ववषय कायवुवधि कानूनी व्िवस्था  

मुद्दामा अदालती 
शुल्क लाग्ने 
अवस्था 

 वििादपत्र, पननिावेदनपत्र, प्रधतदािी, पननिावलोकन ि दोहोर् याई पाउने ििी 
आदेश भएका िनद्दािा अदालती शनल्क दान्खल िन ु लिाएि िात्र दताु 
िननपुछु। 

 अदालती शनल्क दान्खल नििी िनद्दािा कन नै काििाही िन ुहनुँदैन ि शनल्क 
दान्खल नििी दताु भएको भए त्यस्ता िनद्दा खािेज हनधछ। 

देकासं 

दफा ६३(१), ६४ 

अदालती शुल्क 
नलाग्ने मुद्दाहरू 

देहायका िनद्दािा अदालती शनल्क लाग्दैनः 
 नेपाल सिकाि वा प्रदेश सिकाि िादी हनने िनद्दा, 
 स्थानीय तहको क्षेत्राधिकाि धभत्रको सावजुधनक वा सिकािी सम्पन्त्तको 

उपयोि सम्वधिी िनद्दा, 
 नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रिा सूचना प्रकान्शत ििी तोवकएको 

धनकायिाट काििाही हनने नेपाल सिकािको हकवहत वा सिोकाि धनहीत 
िहेको िनद्दा, 

दफा ६३(२)(३) 

अदालती शुल्क 
पनछ बुझाउन 
पाउने सुवविा 

 अदालती शनल्क दान्खल िननपुने व्यन्िले धनम्न आिाि देखाई अदालती 
शनल्क दान्खल िन ुअसिथ ुिहेको भनी धनवेदन िन ुसक्छन:् 

- आफ्नो आधथकु अवस्था अत्यधत किजोि भै अदालती शनल्क पूण ुवा 
आनं्शक रूपिा िनझाउन असिथ ुभएको, 

- िनद्दा पिेको िाहेक धनवेदकसुँि अधय सम्पधत केही नभएको  

 सनवविा िाि िदाु उन्ल्लन्खत व्यहोिा खनलाइ स्थानीय तहले ििेको  
धसिारिस धनवेदन साथ पेश िननपुछु। 

६५(१) (क) ि 
(ख)  



 यसिी पिेको धनवेदन धयायािीशले जाुँचिनझ िदाु सो व्यहोिा िनाधसि 
देन्खए पचाु खडा ििी पूण ुवा आनं्शक अदालती शनल्क पधछ धलने ििी 
सनवविा ददने आदेश िन ुसवकधछ। 

 आदेश भएिा के कधत शनल्क धलएको हो ि के कधत धलन िाुँकी छ भनी 
धिधसलिा देन्खने ििी अधभलेख िात नन पछु।  

 िैसला हनुँदा तपधसल खण्डिा सिेत धलएको ि धलन वाुँवक अदालती 
शनल्कको ववविण खनलाउनन पछु। 

सम्पनतको मूल्य 
वा बबिो खुलाउने 

 वििादपत्र ददुँदा दािी िरिएको वा दािी छनटाई पाउुँ भनेकोिा सम्पधतको 
िूल्य वा धििो िकि यवकन ििी खनलाउनन पछु। 

 कसैले िरिददननपने िरिददएन, िनन ु नपने कन िा िर् यो वा िन ुलाग्यो भने्न 
िात्र दािी भएकोिा पधछ िूल्य वा धििो ददलाउन े ििी धनणयु िननपुने 
भएिा धनणयु िनन ुअन्ि िादीिाट िूल्य वा धििो ििोन्जि अदालती शनल्क 
दान्खल ििाउननपछु। 

दफा ६६(१), (२) 
ि (३) 

दाबीको बबिो वा 
मूल्य कायम िने 
आिाि 

(अचल सम्पवत्त) 

 अचल सम्पधतको हककायि वा दािी छनटाईपाऊ भने्न िनद्दािा अदालती 
शनल्क धलंदा धनम्न प्राथधिकताको आिाििा िूल्य वा धििो कायि िननपुछुः 
o िालपोत कायाुलयले िन्जषे्ट्रशन प्रयोजनको लाधि धनिाुिण ििेको िूल्य 

o किको प्रयोजनको लाधि कानून ििोन्जि धनिाुरित िूल्य, 
o स्थानीय चलन चन्ल्तको िूल्य, 

दफा ६७ 

अदालती शुल्क 
सलदंा आिाि 
सलईने मूल्य वा 
बबिो 

(अचल बाहेक) 

अदालती शुल्क सलदंा देहायका मूल्य वा बबिोका आिािमा सलनुपछय ूः  

 नगदको हक कािम गनुज वा दाबी छुटाई ददनु पने मुद्दामा र्यत िकम हक 
कािम गनुज वा छुटाउनु पने हो त्िस्तो अङ्क,  

 सुन, चाँदी, ित्न वा र्वाहित समेत ददिाउन वा दाबी छुटाउन पनेमा नेपाि 
िाष्र बैङ्किे कािम गिेको दििे हुन आउने अङ्क, 

 त्िस्तो दि कािम नभएकोमा प्रचलित बर्ाि मूल्िको आधािमा हुन आउने 
अङ्क,  

 माधथ उल्िेख भए बाहेक अन्ि चि सम्पत्तत्त ददिाउनु वा छुटाउनु पने मुद्दामा 
त्िस्तो सम्पत्तत्तको प्रचलित बर्ाि मूल्िका आधािमा हुन आउने अङ्क,  

 त्िस्तो चि सम्पत्तत्तको प्रचलित बर्ाि मूल्ि िफकन नभएमा बादीिे कािम 
गिेको मूल्ि वा बबगोको अङ्क,  

 धधतोपत्र, ऋणपत्र ददिाउन वा दाबी छुटाउनु पने भए धधतोपत्र बर्ाििे कािम 

दफा ६८ 



गिेको मूल्ि,  

 र्ग्गाको आिस्ता दाबी गिेकोमा अयघल्िो सािको आिस्ताको अङ्क,  

 त्तवपद् पिेको र्ग्गाको आिस्ता लमन्हा गिी ददएन भन्ने दाबी गिेकोमा लमन्हा 
गनज दाबी गिेको अङ्क,  

 र्ग्गाको आिस्ता बाहेक अन्ि लमन्हा गनज दाबी गिेकोमा त्िसिी लमन्हा गनज 
दाबी गिेको अङ्क,  

 िुिीको सम्बन्िमा देहाय बमोन्जम बबिोको आिािमा शुल्क लाग्छूः 

 महन्त्िाइँ, पूर्ािी, भण्डािे आददको हक दाबी गिेको, दाबी छुटाई ददनु पने वा 
त्िस्तो कामबाट छुट्कािा गिी पाउँ भन्ने दाबी गिेकोमा गिुीको काम चिाई 
खान पाउने शेष बाँकीको अङ्कबाट, 

 अरु दाबी गिेकोमा िेफकएको र्ग्गाको अङ्क वा बबगोबाट 

 र्ग्गा निेफकएकोमा खान पाउने एक सािको खान्गी आिस्ताको अङ्कबाट,  

 िेक्का िकमको हक दाबी गिेको वा हक दाबी छुटाई ददनु पनेमा िेक्का अङ्क 
ि आिस्ता नोक्सानी मात्र दाबी गिेकोमा दाबी गिेको आिस्ता नोक्सानीको 
अङ्क,  

 अचि सम्पत्तत्त बन्धकीको हकमा लिखतको बबगोको अङ्क,  

 दामासाही वा भाखा गिी ददनु पनेमा असामीिे देखाएको बबगोको अङ्क,  

 तिब, भत्ता वा फकस्ता दाबी गिेमा त्िस्तो दाबीको अङ्क,  

 ज्िािा, मर्ुिी, नोक्सानी, हर्ाजना दाबी गिेकोमा त्िस्तो दाबी गिेको मूल्िको 
अङ्क,  

 साँवा, मुनाफा, िाभांश, बोनस, दान बकस, ब्िार्, घि पसि, बहाि वा कुनै 
सम्पत्तत्त दाबी गिेकोमा त्िस्तो सम्पत्तत्तको अङ्क,  

 कुनै क्षयतपूयतज दाबी गिेकोमा त्िसिी दाबी गिेको अङ्क,  

 किाि बमोख्र्म गिाई वा भिाई पाउन दाबी गिेकोमा त्िसिी गिाउन वा 
भिाउन दाबी गिेको अङ्क। 

अदालती शुल्कको 
दि 

फफिाद वा प्रनतदाबीमा दाबी सलएको बबिोको आिािमा देहायबमोन्जम अदालती 
शुल्क सलनुपछय ूः 

दफा ६९ 

क) पवहलो रु. २५,०००। सम्िको   रु ५००।- 



ख)  रु. ५०,०००।- सम्ि भए दोस्रो  

रु. २५,०००।- सम्िको  

५ % िे रु १२५०।सम्म 

ि) रु. १,००,०००।- सम्ि भए तेस्रो  

रु ५०,०००।- सम्िको  

३.५%  िे रु 

१७५०। सम्म 

ि) रु. ५,००,०००।- सम्ि भए चौथो  

रु ४,००,०००।- सम्िको 

२% िे रु  

८०००। सम्म 

ङ) रु. २५,००,०००।- सम्ि भए पाुँचौं  

रु २०,००,०००।- सम्िको 

१.५% िे रु 

३०,०००। सम्म 

च) रु. २५,००,०००।- भधदा िाधथ जधतसनकै  १%  

रु ५,००। अदालती 
शुल्क लाग्ने 
मुद्दा 

देहायका मुद्दामा रु ५,००। अदालती शुल्क सलनुपछय ूः  

 र्ग्गाको दताज, नामसािी वा त्िस्तो दताज वा नामसािी बदि,  

 िलसद तथा भिपाईको दाबी,  

 लिखत, भाखापत्र, र्मानीपत्र, कबुलिित भिपाई आदद फट्टाको माग दाबी,  

 घि वा र्ग्गामा बसेकोिाई उिाई वा उठ्न नपने माग दाबी,  

 बाँध, पैनी वा कुिो बनाउन वा त्िसबाट पानी ल्िाउन ददएन वा िोिक्रम लमची 
पानी िगाएको दाबी,  

 यनकास, झ्िाि वा ढोका खुिा वा बन्द, झ्िाि, ढोका वा कौशी िाख्ने, थप्ने वा 
बन्द गने माग दाबी,  

 यनषेधाज्ञा वा आदेशात्मक आदेश र्ािीको माग दाबी वा त्िस्तो आदेशको बदि,  

 कुनै व्िख्क्तको पूणज सक्षमता, अधज सक्षमता वा असक्षमता यनधाजिण,  

 सम्बन्ध त्तवच्छेद,  

 नाता कािम,  

 कुनै व्िख्क्तको मतृ्िुको सम्बन्धमा न्िायिक घोषणाको माग वा न्िायिक 
घोषणा बदि वा सोको संशोधन सम्बन्धी माग दाबी,  

 दामासाहीको कािबाही प्रािम्भ गने वा नगने माग दाबी,  

 गुिी सञ्चािक यनिुख्क्त वा बदि,  

 संिक्षक यनिुख्क्त वा बदि,  

दफा ७०(१) 



 माथविको यनिुख्क्त वा बदि,  

 फिोपभोगको दाबी वा बदि,  

ति फिोपभोगको हकमा मूल्ि उल्िेख भएकोमा मूल्िका आधािमा अदािती 
शुल्क िाग्नेछ।  

 सुत्तवधाभािको दाबी वा बदि। 

रु १,०००।- 
अदालती शुल्क 
लाग्न े

ननम्न अवस्थामा रु १,०००। अदालती शुल्क सलनुपछय ूः  

 अंश िाग्ने सम्पयतमा अंशको भाग िफकन गिी वा ददिाई ददने माग दाबी 
भएकोमा 

 लिखत वा कागर् वदिको मागदाबी भएकोमा।  

 मूल्ि वा बबगो नखुिेका दफा ७० मा उल्िेख भए बाहेकका र्ुनसुकै मुद्दामा 

दफा ७०(२), 

दफा ७१(२) 

रु २,५००। 
एकमुष्ट्ट 

अदालती शुल्क  

माधथ उख्ल्िखखत वाहेक बबगो नखुिेको अन्ि कुनै किािका सम्बन्धमा भए रु 
२,५००। अदािती शुल्क लिनुपछज।  

दफा ७०(३) 

ननवेदन दस्तुि  अदालतिा ददइने धनवेदनपत्रिा रू. १०।- दस्तनि लािछ्। दफा २८१ 

फफिाद दस्तुि  वििादपत्र दताु िदाु वििाद दस्तनि रु २००।– लाग्छ। दफा ९७ 

प्रनतउत्ति दस्तुि  प्रधतउत्ति दताु िदाु रु २००।– दस्तनि लाग्दछ। दफा १२५ 

अदालती शल्क 
सलने सम्बन्िी 
ववशेष व्यवस्था  

ननम्न मुद्दामा देहायका आिािमा अदालती शुल्क सलनुपछय ूः 

 बादी वा पुनिावेदकको (पक्षको) ख्र्फकिबाट कुनै सम्पत्तत्तको हक बेहक गनुज पने 
भएमा त्िस्तो सम्पत्तत्तको मुल्ि बबगोको आधािमा, 

 अंश मुद्दामा पेश भएको फाँटवािीमा उख्ल्िखखत सम्पत्तत्तको बबगोको दहसाबिे, 

 साँवा ि ब्िार् दवु ैदाबी गिेकोमा फफिादपत्र ददएको लमयतसम्मको ब्िार्को हुने 
अङ्कबाट, 

 ब्िार्समेत पाउने गिी फैसिा भएकोमा फफिादपत्र दताज लमयतदेखख फैसिा 
कािाजन्विन हँुदासम्म हुने ब्िार्को। 

दफा ७१,६८ 

मुद्दा पिेको 
अनघल्लो हदनको 
मूल्य कायम 

अदािती शुल्कको प्रिोर्नको िाधग अचि बाहेक अरू सम्पत्तत्तको मूल्ि कािम गदाज 
मुद्दा दािि भएको अयघल्िो ददनको मूल्ििाई आधाि लिनुपछज। 

दफा ७२ 



िनुयपने 

पुनिावेदन िदाय 
लाग्ने अदालती 
शुल्क  

 िूल्य वा धििो खनलेको िनद्दािा जननसनकै तहिा पननिावेदन िदाु न्चत्त निनझेको 
हदसम्ि वििादपत्र दताु िदाु लाग्न े अदालती शनल्कको थप १५ प्रधतशत 
शनल्क लाग्छ। 

 धििो नखनलेको अंश िनद्दािा जननसनकै तहिा पननिावेदन िदाु वििाद दताु िदाु 
लािे सिहको अदालती शनल्क लाग्छ। 

 पननिावेदन िदाु रु ३००।–पननिावेदन दस्तनि लाग्दछ।  

दफा ७३,२०८ 

पुनिावलोकन वा 
मुद्दा दोहोर् याई 
हेदाय लाग्ने 
अदालती शुल्क 

मुद्दा पुनिाविोकन वा दोहोर् िाई ददने आदेश भएमा र्यत कुिामा धचत्त नबुिी 
मागदाबी गिेको हो सोही हदसम्म फफिादपत्र दताज गदाज िाग्ने अदािती शुल्कको थप 
१० प्रयतशत शुल्क िाग्छ। 

दफा ७४ 

फैसला बमोन्जम 
अदालती शुल्क ि 
दण्ड जरिवाना 
बुझाउनु पने 

 जननसनकै तहिा पननिावेदन ददंदा िैसलाििोन्जि धनजले अको पक्षलाई भिाई 
ददननपने ठहिेको अदालती शनल्क दान्खल िननपुछु।  

 पननिािलोकन वा िनद्दा दोहोर् याई पाउुँ भनी धनवेदन ददंदा िैसलाले अको 
पक्षलाई भिाई ददननपने ठहिेको अदालती शनल्क दान्खल िननपुछु। 

 िैसला ििोन्जि लािेको दण्ड जरिवाना दान्खल नििी वा सो वापत 
जिानत नददई पननिावेदन, पननिावलोकन ििी वा दोहोर् याई पाउुँ भने्न 
धनवेदन दताु िनन ुहनुँदैन। 

दफा ७५ 

अदालती शुल्क 
निदमा दाखखल 
िनुय पने 

 अदालती शनल्क निदिा दान्खल िननपुछु। शनल्क धलुँदा ३ प्रधत निदी 
िधसद तयाि ििी १ प्रधत पक्षलाई ददई अको १ प्रधत धिधसलसाथ िात नन 
पछु। 

 अदालती शनल्क एकलाख भधदा िढी भए िढीिा एक वषसुम्िको लाधि क 
विकुो ईजाजत प्राप् त िैङ्कको िैङ्क जिानत ददन सवकधछ।  

 त्यस्तो जिानत प्रत्येक वष ुनवीकिण ििाउनन पछु।  

 नवीकिण िन ु नसक्न े भए एक वषकुो िैङ्क जिानत अवधि भ निानी 
हनन नभधदा कम्तीिा एक िवहना अिावै उि अदालती शनल्क निदिै दान्खल 
िननपुछु। 

 िैङ्क जिानत नवीकिण िन ुवा निद दान्खल िन ुनसके सो िनद्दा खािेज 
हनधछ। 

दफा ७६, ६४ 



 दािी िरिएको वा वविाददत सम्पन्त्त िाखी धलएको िैक ग्यािेण्टी स्वीकाि 
िन ुहनुँदैन। 

नपुि अदालती 
शुल्क दाखखल 
ििाउनु पने 

 लाग्ने भधदा कि अदालती शनल्क दान्खल िन ुल्याएको भए तनरुधत नपनि 
शनल्क दान्खल िन ुलिाउनन पछु। 

 नपनि अदालती शनल्क तत्काल दान्खल िन ु नसकी म्याद िािेिा देहाय 
ििोन्जि म्याद ददननपछुः 
o वििादपत्र वा पननिावेदनपत्र ददने अन्धति म्याद ७ ददन िाुँकी भए सो 

अवधिधभत्र,  

o सो भधदा कि अवधि वाुँकी भए ७ ददन धभत्र।  

 वििादपत्र वा पननिावेदन पत्र दताु िरिसकेपधछ िटी अदालती शनल्क 
िनझाएको वा धलएको थाहा हनन आए ७ ददन धभत्र शनल्क दान्खल िन ु
तारिख तोक्नन पछु। तारिखिा नहेको भए ७ ददननको म्याद ददई शनल्क 
दान्खल ििाउनन पछु।  

 उि अवधिधभत्र नपनि शनल्क दान्खल नििेिा िनद्दाको काििाही, सनननवाई ि 
वकनािा हनन सक्दैन।  

दफा ७७ 

बढी अदालती 
शुल्क फफताय िने 

 पक्षिाट िढी अदालती शनल्क धलएको थाहा हनन आएको धिधतले ३ िवहना 
धभत्र विताु िननपुछु। 

 िैसला भईसकेपधछ पधन िढी धतिेको अदालती शनल्क विताु पाउन पक्षले 
धनवेदन ददएिा ३ िवहनाधभत्र विताु ददननपछु।  

दफा ७८ 

अदालतले तोकेको 
अदालती शुल्क 
उपि उजुि हदन 
सफकने 

 अदालतले तोकेको अदालती शनल्किा न्चत्त निनझेिा िनद्दाको पक्षले सो 
शनल्क दान्खला ििी नसकेको भए ३ ददनधभत्र ि दान्खल ििी सकेको भए 
िनद्दा िैसला हनन न अन्ि नै धयायािीशसिक्ष उजनिी ददन सक्छ। 

 अदालती शनल्क िढी धलएको देन्खएिा धयायािीशले िढी शनल्क विताु िन ु
ि जानी जानी िढी शनल्क धलने किचुािीलाई ववभािीय काििाही िने 
आदेश ददनन पदुछ। 

 अदालती शनल्क िढी धलएको भने्न उजनिी झनठा देन्खएिा सो उजनि िने 
व्यन्िलाई जधत शनल्क िढी धलयो भने्न दािी धलएको हो त्यस्तो अङ्कको 
१५ प्रधतशत जरिवाना िननपुछु।  

दफा ७९ 

घटी  अदालती 
शुल्क सलए वा 

 कसैले िटी अदालती शनल्क िनझाउने िनसायले िूल्य वा धििो िटाएिा 
सिोकािवाला पक्षले िनद्दा िहेको अदालतिा उजूिी ददन सक्छ। 

दफा ८० 



बुझाएबापत 
सजाय 

 उजनिी जाुँचिनझ िदाु वा उजनिी ववना नै अदालतिाट धिधसल जाुँचिनझ िदाु 
िटी शनल्क दान्खल िने िनसायले िूल्य वा धििो िटाएको देन्खएिा 
त्यस्तो पक्षलाई अदलती शनल्कको १५ प्रधतशत जरिवाना ििी नपनि शनल्क 
दान्खल ििाउनन पछु। 

 सो उजनिी झनठा ठहिेिा उजनिीकताुलाई धनजले नपनि अदालती शनल्क भनी 
दािी धलएको अङ्कको ५ प्रधतशत जरिवाना िननपुछु। 

 अदालती किचुािीले जानीजानी धलननपने भधदा कि शनल्क धलएको देन्खएिा 
धनज उपि ववभािीय काििाही हनधछ। 

 िटी अदालती शनल्क धलएकोिा िनद्दा अन्धति भएपधछ त्यस्तो शनल्क 
सम्वन्धित पक्षिाट असनल उपि हनन नसकेिा िटी शनल्क धलने किचुािीिाट 
असनल िननपुछु। 

अदालती शुल्क 
जफत हुने 

धनम्न अवस्थािा अदालती शनल्क जित िननपुछुः 
 अदालती शनल्क लािेको िनद्दािा िादी वा पननिावेदक हािेिा, 
 पननिावलोकन वा दोहोर् याई पाउुँ भने्न धनवेदनिा काििाही हनुँदा पवहलाको 

िैसला सदि भएिा। 

दफा ८१ 

मुद्दा समलापत्र, 

डडससमस वा 
खािेज भएमा 
लाग्ने अदालती 
शुल्क 

धिलापत्र, धडसधिस वा खािेज हनुँदा अदालती शनल्कका सम्िधििा देहाय ििोन्जि 
िननपुछुः 
 अदालती शनल्क पूिै िनझाई दताु भएको िनद्दािा धिलापत्र िदाु शनरु तहको 

अदालतिा प्रिाण िनझ्नन अन्ि भए २५ प्रधतशत, 
 त्यसपधछ जननसनकै अवस्था ि तहिा धिलापत्र िदा ुलाग् न ेअदालती शनल्कको 

५० प्रधतशत। 
 लाग्ने भधदा िढी भएको अदालती शनल्क िादी, पननिावेदक वा सम्िन्धित 

पक्षलाई विताु िननपुछु। 
 पूिै वा केही पधछ धलन े ििी दताु भएको िनद्दािा धिलापत्र िदा ु लाग्न े

अदालती शनल्क िादी वा पननिावेदकिाट धलननपछु। 
 िनद्दा धडसधिस वा खािेज भएिा िनझाएको अदालती शनल्क विताु हनुँदैन। 
 पूिै वा केही अदालती शनल्क पधछ िनझाउन ेििी दताु भएको िनद्दा धडसधिस 

वा खािेज भएिा िादी वा पननिावेदकिाट िाुँकी अदालती शनल्क असनल 
उपि िननपुछु।  

 अदालती शनल्क पूिै िनझाई दताु भएको िनद्दा धडसधिस वा खािेज भएिा 
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िादी वा पननिावेदकलाई कन नै सजाय हनुँदैन। 
 वििाद लेखाईिाट नै दताु हनन नसक्न े वििादपत्र दताु भएको कािणिाट 

िनद्दा खािेज भएकोिा त्यस्तो िनद्दािा धलईएको अदालती शनल्क विताु 
िननपुछु। 

 रितपूवकु धिलापत्र, धडसधिस वा खािेज भएको िनद्दा जािी पननः काििाही 
हनने भएिा जसको उजनिीिाट जािेको हो धनजले लाग्ने अदालती शनल्क 
दान्खल िननपुछु। 

अदालती शुल्क 
भिाई हदने 

ननम्न अवस्थामा हाने पक्षबाट न्जत् ने पक्षलाई देहाय बमोन्जमको अदालती शुल्क 
भिाई हदनुपछय ूः 

 एक जनाभधदा िढी प्रधतिादी वा पननिावेदक भए जधत जनािाट जधतका 
दिले धििो भिी पाउने ठहिेको हो त्यस्तो धििोको वहसािले, 

 हक दािी छाड्नन छनटाउनन पने कन िािा जधत जनािाट जधत हक दािी 
छाड्नन छनटाउनन पने हो त्यधत नै जनािाट सोही वहसािले,  

 अधय अवस्थािा हाने जधत जना प्रधतिादी वा प्रत्यथी छन ् त्यधत जनािाट 
सिाननपाधतक वहसािले, 

 केही वा पूिै अदालती शनल्क निाखी वििादपत्र दताु भएकोिा िादी वा 
पननिावेदकले न्जते लाग्ने ठहिेको अदालती शनल्क अको पक्षिाट दण्ड 
जरििाना सिह असनल उपि िननपुछु। 

 जधत ववषयिा दािी पनग्ने ठहिेको हो त्यधतका वहसािले लाग्ने अदालती 
शनल्क अको पक्षिाट भिाई ददननपछु। 

 केही वा पूिै अदालती शनल्क निाखी दायि भएको िनद्दा िादी वा 
पननिावेदकले हािेिा लाग्ने िाुँकी शनल्क धनजहरूिाटै असनल िननपुछु। 

 िादी वा पननिावेदकले भिी पाउने ठहिेको अदालती शनल्क भिी नपाउदै 
प्रधतिादी वा प्रत्यथीको ितृ्यन भएिा त्यस्तो अदालती शनल्क धनजको 
अपनताली खानेिाट भिाई ददननपछु। 

 पननिावेदन, पननिावलोकन ििी वा दोहोर् याई पाउुँ भने्न िनद्दािा पननिावेदक वा 
धनवेदकले आनं्शक वा पूण ुरूपिा न्जतेिा न्जते जधतिा लाग्ने ठहरिएको 
अदालती शनल्क प्रत्यथीिाट भिाई धलन पाउुँछ। 

दफा ८३ 



अगिकृत 
वारिसनामा 
प्रमाखणत  दस्तुि 

न्जल्ला अदालतिाट अधिकृत वारिसनािा प्रिान्णत िदाु रु ५००। दस्तनि 
लाग्दछ। 

दफा १५३ 

फैसला 
कायायन्वयन िदाय 
लाग्ने दस्तुि 

 धििो भिाउदाः धििो भिाई पाउने व्यन्ििाट धििोको 3 प्रधतशत  
 अंश िण्डूा ििाउुँदाः िण्डा छनट्याईएको सम्पन्त्तको २.५ प्रधतशत 
 चलन चलाउुँदाः सम्पन्त्तको धििो खनलेको भए धििोको ३ प्रधतशत ि धििो 

नखनलेको भए रु. १,०००। 
 थप दस्तनिः िैसला कायाुधवयनको धसलधसलािा थिाउन पाउने म्याद 

तारिख िनज्रकेोिा ६ िवहनाधभत्र कायाुधवयन िन ुआए लाग्ने दस्तनिको १० 
प्रधतशत ि १ िष ुधभत्र आए २५ प्रधतशत थप दस्तनि लाग्ने। 

 पूननः चलन चलाउुँदाः कन नै दस्तनि नलाग्न।े 
 अदालती शनल्क नलािेको िनद्दािा कन नै िकि भिाउदाः धििोको ५ प्रधतशत 
 अदालतिाट भाखा ििाई ददएको, कािजपत्र ददलाई ददएको वा असािी िण्डा 

िरिददएकोिाूः कन नै दस्तनि लािदै्न। 

दफा २३६, 2३९ 
- 

२४२, २४९, २८१ 

प्रनतसलवप सादाय 
लाग्ने दस्तुि 

 प्रधतधलवप धलदा आिैँ ले सािी धलने भए प्रधत पषृ्ठ रु ५। ि अड्डािाट सािी 
ददने भएिा रु १०। दस्तनि लाग्छ। 

दफा ४६ 

अदालती 
शुल्कलाई 
प्राथसमकता 

अदालती शनल्क भिाईसकेपधछ िात्र िैसला ििोन्जि धििो, दण्ड, जरििाना, 
अदालती शनल्क लिायत अधय दस्तनि वा शनल्क भिाउनन वा धलननपछु। 
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परिच्छेद-पाँच 

म्याद तामेली  

 

मुद्दा दताज भएपयछ अको पक्षिाई सुनुवाईको मौका ददनुपछज। सुनुवाईको मौका नददई भएको काम कािबाही प्राकृयतक 
न्िािको लसद्धान्त त्तवपरित हुन्छ। िसै प्रिोर्नका िाधग मदु्दा पिेको व्िहोिा खुिाई सो मुद्दाका सम्बन्धमा आफ्नो 
भनाई िात नको िाधग यनख्श् चत अवधधलभत्र सबुद प्रमाण सदहत अदाितमा उपख्स्थत हुनु भनी मुद्दा पिेको व्िख्क्त वा 
संस्थािाई सूचना ददनुपछज। िसिी ददइने सूचनािाई म्िाद ि सो सूचना बुिाउने प्रफक्रिािाई म्िाद तामेिी भयनन्छ। 
िस्तो सूचनािाई देवानी मुद्दामा ईतिािनामा ि फौर्दािी मुद्दामा समाव्हान भयनन्छ। कानूनमा तोफकएको प्रफक्रिा 
पूिा गिी बुिाएपयछ वा तामेि भएपयछमात्र त्िस्तो म्िादिे बैधता प्राप् त गदजछ। देवानी कािजत्तवधध संदहतामा म्िाद 
तामेिी प्रफक्रिा सम्बन्धमा देहाि बमोख्र्मको व्िवस्था गिेको छः  

 

ववषय कायवुवधि कानूनी व्यवस्था  

बादी वा कानून 
व्यवसायी माफय त म्याद 
बुझाउने प्रफिया।  

 प्रधतिादीलाई िादी आिैँ ले वा धनजको कानून व्यवसायी िािुत 
म्याद िनझाउन चाहेिा सो कन िा वििादपत्रिा उल्लेख िनुू नपछु। 

 यसिी िादी आिैँ ले वा धनजको कानून व्यवसायीले म्याद 
िनझाउन चाहेिा सोही ददन २ प्रधत म्याद, १/१ प्रधत वििादपत्र ि 
प्रिाण कािजको नक्कल धनजहरूलाई िनझाउनन पछु। 

 उि म्याद िनझाएको भिपाई ििाई धिधसल संलग्न िाखी सो को 
अधभलेख धनयिावलीको अननसूची २ ििोन्जि सिेत िात ननपछु।  

 यसिी िनझेको म्याद िादी वा धनजको कानून व्यवसायीले 
वििादपत्र दताु भएको धिधतले वाटाका म्याद िाहेक ३ ददनधभत्र 
प्रधतिादीलाई िनझाई प्रधतिादीको भिपाई ििाउनन पछु। 

 प्रधतिादीले म्याद िनझूी िरिददएको भिपाई ि धनजले सहीछाप 
ििी िनझेको १ प्रधत म्याद प्रिाणको लाधि िादी वा कानून 
व्यवसायीले म्याद िनझाएको ७ ददन धभत्र अदालतिा दाखन्ूलूा 
ििन् नपछु।  

 प्रधतिादीले त्यस्तो म्याद िनझी नधलएिा तािेल िने म्याद नािेको 
धिधतले २ ददन धभत्र सो व्यहोिाको प्रधतवेदन धनजहरूले 
अदालतिा पेश ििन् नपछु।   
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देकायन १५ 

 

 

 



अदालतबाट म्याद जािी 
िने 

 िादी वा धनजको कानून व्यवसायीले म्याद तािेल नििी विताु 
ििेकोिा सो धिधतले ि अधय अवस्थािा वििाद दताु भएको 
धिधतले ३ ददन धभत्र म्याद जािी िननपुछु। 

 यसिी म्याद जािी िदाु एक जना वा सो भधदा िढी प्रधतिादी भए 
प्रत्येकलाई  म्यादको ३ प्रधत ि वििादपत्र तथा प्रिाण कािजको 
नक्कल १/१ प्रधत पठाउननपछु।  

 ति प्रधतिादीहरू एकाििका व्यन्ि भए जधतसनकै प्रधतिादी भए 
पधन वििादपत्र ि प्रिाणको नक्कल १ प्रधत िात्र पठाए पधन 
हनधछ। 

 म्याद तािेल िने काय ु सम्पन्न भएपधछ तािेल िने किचुािीले 
अदालतिा हान्जि भएको भोधलपल्ट सम्ििा िनद्दाित रुपिा 
प्रधतिेदन पेश िननपुछु। 

 प्रधतिादीले म्याद िनन्झसकेपधछ प्रधतउत्ति िनन ु अिाधड धिधसलिा 
भएका कािजपत्रको नक्कल िाि िन ु आएिा प्रिान्णत ििी 
ददननपछु। 

दफा 100, १०२ 

देकायन १५ 

म्यादको अवगि  प्रधतिादीका नाउुँिा िाटाका म्याद िाहेक २१ ददनको अवधि 
तोवक म्याद जािी िननपुछु। 

 वििाद दािीको ववषयिा प्रधतिादी िाहेक दिा १२३ ििोन्जि 
प्रधतिादी कायि भएका अधय व्यन्िका नाउुँिा वाटाका म्याद 
िाहेक ७ ददनको म्याद जािी िननपुछु। 

दफा 101, १२३ 

 

अदालतबाट म्याद 
तामेल िने काययववगि 

अदालतबाट म्याद तामेल िदाय देहाय बमोन्जम िनुयपछय ूः 

 म्याद तािेल िने किचुािीले म्याद िनझेको धिधतले वाटूोकूो 
म्याद िाहेक ७ ददनधभत्र म्याद तािेल िननपुछु। 

 उि अवधिधभत्र म्याद तािेल हनन नसके सोको कािण सवहत 
धनजले अदालतिा प्रधतवेदन ददननपछु। 

 

दफा 104 



 तािेलदािले सम्िन्धित व्यन्ि न्चनकेो भए सोही व्यहोिा जनाई 
धनजलाई म्याद िनझाउन सक्छ। 

 अधय अवस्थािा प्रधतिादी वसोवास ििेको ठेिानािा िई िि डेिा 
पत्ता लिाई सम्िन्धित व्यन्िलाई म्याद िनझाई तािेल िननपुछु। 

 म्यादवाला व्यन्ि िेला नपिे एकाििका उिेि पनिेका अधय 
व्यन्िलाई िनझाउनून पछु। 

 म्यादवाला व्यन्ि वा धनजको एकाििको उिेि पनिेका व्यन्ि 
िेला नपिे वा म्याद िनन्झ नधलए िसोवास ििेको िि डेिािा 
म्याद टाूुँसी तािेल िननपुछु।  

 सम्वन्धित व्यन्ि न्चनेको अवस्थािा वाहेक अधय अवस्थािा 
म्याद तािेल िदाु सम्िन्धित वडा अध्यक्ष,  वडा सदस्य, सन्चव 
वा कन नै सिकािी किचुािी ि कन्म्तिा २ जना स्थानीय 
व्यन्िलाई िोहवििा िात नन पछु। 

दफा १०५  

  म्याद िनझाईसकेपधछ तािेलदािले कन न व्यहोिािाट म्याद तािेल 
ििेको हो सो कन िा अदालतिा दाखेला िने म्यादको पीठिा 
जनाई धिधत ि सिय सिेत खनलाई प्रष्ट िनन्झने सहीछाप ििी 
अदालतिा िनझाउननपछु।  

 िि दैलािा म्याद टाुँस ििेकोिा तेस्रो प्रधत म्याद स्थानीय तहिा 
िनझाई त्यसको छन टै्ट भिपाई ििाई वा म्यादको पीठिा सो 
व्यहोिा जनाई सहीछाप ििाउनन पछु। 

 त्यसिी िनझेको म्याद स्थानीय तहले आफ्नो सूचना पाटीिा टाुँस 
िननपुछु।  

दफा १०५ 

संिहित संस्था वा 
सिकािी ननकायलाई 
म्याद बुझाउदा 

 संिदठत संस्थाको म्याद तािेल िदाु त्यस्तो संस्थाको िन्जष्टड ु
कायालुय, प्रिान कायाुलय वा कािोविको िनतय कायाुलयिा 
िनतय भई काि िने व्यन्िलाई िनझाउनून पछु। 

 "िनतय भै काि िने व्यन्ि" भन्नाले सिदठत संस्थाको प्रिनख 
कायकुािी अधिकृत, संस्थाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सन्चव, प्रिधि 
सञ्चालक, कायकुािी धनदेशक, िहाप्रिधिक वा कम्पनी सन्चव 
सिेत पदुछन।् 

 िनतय व्यन्ि उपलब्ि नभए त्यस्तो कायाुलयिा कायिुत कन नै 
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पदाधिकािी वा किचुािीलाई सिेत िनझाउन सवकधछ। 
 सिकािी कायालुय, संवैिाधनक धनकाय वा अदालतको नाउुँको 

म्याद त्यस्तो कायाुलयको प्रिनख, प्रशासकूीय प्रिनख वा त्यस्तो 
न्जम्िेवािी पाएको पदाधिकािी वा धनधित्त भई काि िने 
पदाधिकूािीलाई िनझाई तािेल िननपुछु।  

 त्यस्ता पदाधिकािी उपलब्ि नभए उि कायाुलय, धनकाय वा 
अदालतिा कायिुत कन नै पदाधिकािी वा किचुािीलाई वा हनलाक 
िािुत तािेल िन ुसवकधछ। 

 त्यस्ता कायालुय, धनकाय वा संस्थािा कायिुत पदाधिकािी वा 
किचुािीका  नाउुँिा पदीय हैधसयतिा जािी भएको म्याद त्यस्ता 
कायालुयका पदाधिकािी वा किचुािीलाई नै िझाउनून पछु।  

 त्यसिी तािेल हनन नसके कािण सवहत ३ ददन धभत्र अदालतिा 
प्रधतवेदन ददनून पछु। 

 उि प्रधतवेदन पिेपधछ त्यस प्रकृधतका म्याद हनलाक िािुत 
तािेल िन ुआदेश ददन सकन्ूधछ। 

 त्यस्ता म्याद हनलाक िािुत तािेल िन ु िन्जष्ट्रिी पत्रसाथ 
पठाउनून पछु ि म्यादको विधतिुधसद धिधसल संलग्न िात ननपछु। 

 कन नै स्थानूीय तहको क्षेत्रधभत्र वसोवास िने व्यन्िको िििनिी 
वा ब्लक नम्ििको अधभलेख कायि भए सो ठाउुँिा म्याद तािेल 
िननपुछु। 

 त्यस्ता व्यन्िको कािोिाि व्यवसाय वा कन नै ववषयिा हनलाकद्वािा 
म्याद तािेल िन ुसक्न ेििी अदालतले िछ जूिी ददएिा सम्िन्धित 
व्यन्िलाई सोही ििोन्जि म्याद सूचना तािेल िन ुसवकधछ। 

अदालतमा नै म्याद 
तामेल िनय सतने 
अवस्था 

अदालतमा उपन्स्थत िहेका देहायका व्यन्ततहरूको नाउँको म्याद अड्डमैा 
बुझाई तामेल िनय सकन् न्छूः 

o सम्वन्धित अदालतका किचुािी वा पदाधिकािी, 
o सम्िन्धित अदालतिा अको कन नै िनद्दािा तािेखिा िहेको 

पक्ष, 
o सम्िन्धित अदालतिा कन नै िनद्दािा पक्षको प्रधतधनधित्व िने 

वारिस, 
o सम्िन्धित अदालतिा कानून व्यवसायको धसलधसलािा 
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उपन्स्थत भएको कानून व्यवसायी, 
o कन नै िनद्दािा साक्षीको रुपिा उपन्स्थत भएको व्यन्ि, 

 िनाधसव कािण िेिि म्याद िनन्झ नधलने उन्ल्लन्खत व्यन्िहरूले 
म्याद निनझेसम्ि  धनजहरूलाई वािेसको हैधसयतिा प्रधतधनधित्व 
िन,ु तारिख धलन, कानून व्यवसाय िन ुवा साक्षीको हैधसयतिा 
वकपत्र िन ुिोक लिाउनून पछु। 

 कन नै व्यन्ि अदालतिा उपन्स्थत भै आिैँ ले म्याद िनन्झ धलन 
धनवेदन ििूिेा धनजलाई अड्डाकै िोहवििा म्याद िनझाई तािेल 
िनन ुपदुछ। 

 

हुलाक, ववद्युतीय 
माध्यम वा पबत्रका 
माफय त म्याद तामेली 

 कन नै पधन व्यहोिािाट म्याद तािेल िन ु नसकेको न्स्थधतिा 
तािेलदािले प्रधतवेदन ददए म्यादवाला व्यन्िलाई हनलाक िािुत 
तािेल ििाउन आदेश ददई सो ििोन्जि तािेल ििाउन 
सवकधछ। 

 पक्ष ववपक्षले एक अकाुिाट सूचना िन ुवा वववादको सम्िधििा 
म्याद पठाउन ईिेल फ्याक्स जस्ता वविनतीय सूचना आदान प्रदान 
िने ठेिानाको  व्यवस्था ििेको भए वविनतीय सूचना िािुत 
सिेत तािेल िन ुसकन्ूधछ।  

 कन नै पधन व्यहोिािाट म्याद तािेल हनन नसके िावष्ट्रय स्तिका 
दैधनक पधत्रकािा प्रकाशन ििी म्याद तािेल िन ुसवकधछ। 

 िावष्ट्रय स्तिको पधत्रकािा प्रकाशन ििी म्याद तािेल िदाु 
लािेको खच ुसम्िन्धित पक्षिाट धलनूनपछु। 

 त्यस्तो म्याद सिकािको स्वाधित्विा िहेको संस्थािाट प्रकाशन 
हनने िावष्ट्रय स्तिको दैधनक सिाचािपत्रिा सवोच्च अदालतले 
धनिाुिण ििेको ददन प्रकाशन िननपुिछ्। 

दफा १०५(२०), (२१), 
(२२) 

२८२ 

घि िेिाना पत्ता 
नलािेका व्यन्ततको 
म्याद तामेली 

 िि ठेिाना पत्ता नभएको व्यन्िको नािको म्याद सूचना िाउुँ 
शहि, टोल लेन्खएको भए सोही ठेिानािा ि उि ठेिाना पत्ता 
नलािे सोही व्यहोिा जनाई अदालतको सूचना पाटीिा टाुँस ििी 
िावष्ट्रय स्तिको दैधनक पधत्रकािा सूचना प्रकाशन ििी तािेल िन ु
सवकधछ। त्यसिी पधत्रकािा प्रकाशन िदाु लािेको खच ु
सम्वन्धित पक्षले ब्यहोनन ुपनेछ। 
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 त्यस्तो म्याद सिकािको स्वाधित्विा िहेको संस्थािाट प्रकाशन 
हनने िावष्ट्रय स्तिको दैधनक सिाचािपत्रिा सवोच्च अदालतले 
धनिाुिण ििेको ददन प्रकाशन िननपुिछ्। 

तामेली म्याद रित पुिे 
नपुिेको जाँचबुझ/ म्याद 
बदि 

 तािेली प्रधतिेदनसाथ पेश भएको म्याद रित पनिे नपनिेको जाुँच 
िननपुछु।म्याद नै तािेल भएको छैन वा िेरितसुँि तािेल भएको 
छ भधन कन नै पक्षले उजनिी सिेत िन ुसक्छ।  

 प्रधतिेदनसाथ पेश भएको म्याद जाुँचिदाु वा उजनिीको व्यहोिा 
सत्य देन्खएिा सो म्याद िदि ििी पननः म्याद जािी ििी तािेल 
िन ुलिाउननपछु।  

दफा ११०, १११,११७ 

वारिस वा कानून 
ब्यबसानयलाई म्याद 
तामेल िनय सफकने 

 म्याद िनन्झ धलन कन नै व्यन्िले कानून ििोन्जि वािेस, अधिकृत 
वािेस वा कानून व्यवसायी धनयनि ििेको भए त्यस्तो व्यन्िलाई 
भिपाई ििाई म्याद िनझाउन सवकधछ। 

दफा ११३ 

बेईलाकाको म्याद 
तामेली 

 प्रादेन्शक के्षत्राधिकाि िावहिको व्यिन्ूको म्याद धनज िहे िसेको 
ईलाकाको अदालतिा पठाई तािेल ििाउनन पछु। त्यसिी म्याद 
पठाउदा वविनतूीय िाध्यि प्रयोि िन ुसकन्ूधछ।  

 ईलाका िावहिको व्यन्िको नाउुँको म्याद सूचना तािेल िन ु
अधय अदालतिा पठाउुँदा अधभलेख िाखी पठाउननपछु। 

 त्यस्तो म्याद प्राप्त भएपधछ सो अदालतले रित पनवकु तािेल 
ििाई तािेली प्रधत म्याद जािी िने अदालतिा पठाउनून पछु। 

दफा ११५ 

देकायन१५ 

ववदेशमा िहे बसेका 
पक्षका नामको म्याद 
तामेल 

 िनद्दाको कन नै पक्ष ववदेशिा िहे िसेको भए त्यस्ता पक्षको नाििा 
म्याद तािेल िनन ु पदाु पािस्परिक कानूनी सहायता सम्िधिी 
प्रचधलत कानून ििोन्जि तािेल िन ुसवकनूछ्। 

 त्यसिी जािी भएको म्याद तािेल भएको सूचना प्राप्त भएकोिा 
नेपाल सिकािले सोको जानकािी यथाशीघ्र सम्िन्धित 
अदालतलाई ददनन पछु । 

देकायन १७ 

म्याद तामेलीमा 
असहयोि िनेलाई 
सजाय हुने 

 स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष, सदस्य, सन्चव, सिकािी किचुािी 
ि स्थानीय व्यन्िले साक्षी वसी म्याद तािेल िन ु सहयोि 
िननपुछु। 

 त्यस्तो कायिुा सहयोि नििेिा तािेलदािले सो को प्रधतवेदन 
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ददननपछु।  
 म्याद तािेली कायिुा असहयोि ििेको वा िािा धििोि ििेको 

भने्न व्यहोिाको प्रधतवेदन वा उजूिी प्राप्त हनन आएिा त्यस्तो 
प्रधतवेदन वा उजूिी इजलास सिक्ष पेश िननपुछु। 

 प्रधतवेदन वा उजूिीका सम्िधििा इजलासले सम्िन्धित 
व्यन्िलाई न्झकाई िनझ्न सक्छ। 

 उि प्रधतिेदन व्यहोिा िनाधसव देन्खएिा म्याद तािेलीिा 
असहयोि िने व्यन्िलाई रु ५०००।सम्ि जरिवाना िन ु
सवकधछ। 

 

 

म्याद तामेल िने 
व्यन्ततलाई हुने 
जरिवाना 

 तािेलदािले िि दैलािा टाुँस ििेको म्यादको तेस्रो प्रधत स्थानीय 
तहिा निनझाएिा धनजलाई पटकै वपच्छे रु १०००।– सम्ि 
जरिवाना ििी ववभाधिय काििाही िन ुसिेत आदेश हनन सक्छ। 

दफा 112 

 

बेरितसँि म्याद तामेल 
िने ि वािा वविोि 
िनेलाई हुने सजाय 

 धनम्न अवस्थािा वेरितसुँि म्याद तािेल िने ििाउन े वा िािा 
वविोि िनेलाई रु १०,०००।– सम्ि जरिवाना वा १ 
िवहनासम्ि कैद वा दनवै सजाय हनन सक्छः- 
- अदालतले जािी ििेको म्याद िनाधसव कािण ववना तािेल 

नििाएकोिा, 
- झनठ्ठा व्यहोिा लेखाई वा झूठ्ठा व्यहोिा पािी म्याद तािेल ििे 

ििाएकोिा, 
- म्याद सूचना तािेल िन ुिािा वविोि ििेकोिा, 
- टाुँसेको म्याद च्याते वा उक्काएकोिा, 

 त्यस्तो काििाही प्रािम्भ िदा ुतािेलदािको प्रधतवेदन वा कसैको 
उजनिीका आिाििा िन ुसवकधछ। 

 त्यस्तो प्रधतवेदन वा उजूिी प्राप्त हनन आएिा इजलास सिक्ष पेश 
िननपुछु। 

 प्रधतवेदन वा उजूिीका सम्िधििा इजलासले सम्िन्धित 
व्यन्िलाई न्झकाई िनझ्न सक्छ। 

दफा ११६ 

देकायन १६ 

 

रितपूवयक म्याद तामेल 
नभै फैसला भएमा 
प्रनतउत्ति सिहको 

 रितपूवकु म्याद तािेल नभएको कािण िनद्दािा प्रधतउत्तिपत्र पेश 

िन ु नपाई एकतिी िैसला भएको व्यहोिा उल्लेख ििी 
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पुनिावेदन  प्रधतिादीले पननिावेदन सनने्न अदालतिा िैसला भएको ६ 

िवहनाधभत्र थाहा पाएको ३५ ददनधभत्र प्रधतउत्ति सिहको 

पननिावेदन ददन सक्छ। 

 त्यस्तो प्रधतउत्ति सिहको पननिावेदन प्राप्त भएिा उच्च अदालतले 

तल्लो तहको अदालतिाट सम्िन्धित धिधसल न्झकाई इजलास 

सिक्ष पेश िननपुछु। 

 त्यसिी प्रधतउत्ति सिहको पननिावेदन पिेपधछ सनननवाई िनन ु अन्ि 

म्याद रितपूवकु तािेल भए नभएको ववषयको ठहि िननपुछु। 

 रित पूवकु म्याद तािेल नभएको भने्न पननिावेदन अदालतिाट 

ठहि भएिा तल्लो अदालतिाट भएको एकतविु िैसला िदि 

ििी पननिावेदनपत्रलाई नै प्रधतउत्ति कायि ििी कानून ििोन्जि 

िनद्दाको पननः काििाही, सननूनवाई ि वकनािा िन ु हान्जि हनन 

जानूभनी पक्षलाई तारिख तोकी धिधसल तल्लो अदालतिा पठाउनन 

पछु।  

 त्यसिी आदेश सवहत धिधसल प्राप्त भएिा सम्िन्धित अदालतले 

िादीका नाउुँिा ७ ददन े म्याद जािी ििी न्झकाई िनद्दाको 

काििाही िननपुछु। 

 

 

 

 

 

  



परिच्छेद-छ 

प्रनतउत्ति तथा प्रनतदाबी  

 

फफिादपत्रमा प्रयतबादी बनाईएका व्िख्क्तिे फफिाद दाबी स्वीकाि वा ईन्काि गिी पेश गिेको लिखखत र्वाफिाई 
प्रयतउत्तिपत्र भयनन्छ। फफिादपत्रमा प्रयतबादी बनाईएका बाहेक मुद्दाको कािबाहीको िोहमा कसैको हक, दहत वा 
सिोकाि यनहीत िहेको देखखएमा त्िस्तो व्िख्क्त समेत अदाितको आदेशिे प्रयतबादी कािम हुन सक्छ। त्िसैगिी दईु 
पक्षकाबीच चिेको मुद्दामा आफ्नो समेत प्रत्िक्ष सिोकाि िहेकोिे पक्ष कािम गरि पाऊ भनी तसे्रो पक्षिे यनवेदन 
ददएमा व्िहोिा मनालसव देखखए अदाितिे प्रयतबादी कािम गने गिी आदेश ददन सक्छ। त्िस्ता व्िख्क्तहरूको 
लिखखत व्िहोिा वा बिानिाई समेत  प्रयतउत्तिपत्र सिह मायनन्छ। 

 

देवानी कािजत्तवधध संदहतािे प्रयतबादीिे बादी दाबीिाई स्वीकाि वा खण्डन गनुजका अयतरिक्त प्रयतउत्तिपत्रमा बादीउपि नैं 
सोही त्तवषिमा लभन्न प्रकृयतको दाबी लिन सक्ने निाँ व्िवस्था गिेको छ। प्रयतबादीिे बादी उपि लिएको त्िस्तो 
दाबीिाई “प्रयतदाबी” भयनन्छ। प्रयतबादीिे लिएको त्िस्तो प्रयतदाबी फफिदपत्र सिह हुन्छ ि प्रयतदाबीका  सम्बन्धमा 
बादीिे स्वीकाि वा ईन्काि गिी पेश गिेको लिखखत प्रयतवादिाई समेत प्रयतउत्तिपत्र सिह मायनन्छ।देवानी कािजत्तवधध 
संदहता तथा यनिमाविीमा प्रयतउत्ति ि प्रयतदाबीका सम्बन्धमा देहाि बमोख्र्म व्िवस्था गरिएको छ।  

ववषय त्तवविण कानून 

प्रनतउत्तिपत्र पेश 
िने 

 प्रयतबादीिे म्िाद तामेि भएको लमयतिे वाटाको म्िाद वाहेक २१ ददनलभत्र 
प्रयतउत्तिपत्र पेश गनुजपछज , 

 प्रयतउत्ति पेश गदाज देवानी कािजत्तवधध संदहताको अनुसूची ९ को ढाँचामा पेश 
गनुजपछज। 

 काबु बादहिको परिख्स्थयत पिी तोफकएको म्िाद गुज्रेको भन्ने यनवेदनसाथ 
प्रयतउत्तिपत्र पेश गनज ल्िाएमा व्िहोिा मनालसव भए १५ ददनसम्मको म्िाद 
थामी प्रयतउत्तिपत्र दताज गरि ददनु पछज ,  

 सो अवधी नघाई पेश गनज ल्िाएको प्रयतउत्तिपत्र दताज गनज हँुदैन। 

 म्िाद नाघेको प्रयतउत्ति दताज भएको िहेछ भने पयन अदाितिे स्वीकाि गनुज 
हँुदैन, 

 प्रयतउत्तिपत्र र्ाँच गदाज म्िाद नाघी ल्िाएको वा रित नपुगेको देखखएमा  
प्रयतउत्तिमा नै कािण खुिाई दिपीि गरिददनु पछज। 

दफा ११९, १२०, 
१२२, 

२२३ 

देकायन 

यनिम १९ 

 प्रधतउत्तिपत्र दताु िदाु रु २००। दस्तनि धलनन पछु। दफा १२५ 



 दताु िन ुल्याएको प्रधतउत्तिपत्र रितपूवकु भए दताु ििी देवानी 
कायवुवधि संवहताको अननसनची ३ को ढाुँचािा भिपाई ददननपछु। 

दफा १२२ 

अदालतले 
प्रनतबादी कायम 
िने 

 अदालतले धनम् न अवस्थािा कािण खनलाई कन नै व्यन्िलाई वनझ्न ि 
प्रधतिादी कायि िन ुसक्छः 
o िनद्दाको काििाही, सनननवाई वा वकनािा िदाु कन नै व्यन्िको हक, 

वहत, दािी वा सिोकाि प्रभाववत हनने देन्खएिा,  
o वििादपत्र वा प्रधतउत्तिको लेखाईिाट अधय व्यन्िको सिेत 

संलग्नता िहेको देन्खन आएिा,  
 त्यसिी िनझ्नन पने व्यन्िलाई िाटोको म्याद िाहेक ७ ददनको म्याद 

ददननपछु।  
 वनन्झएको व्यन्ि म्यादधभत्र उपन्स्थत भएिा प्रिाण सिेत खनलाउन 

लिाई ियान ििाउनन पिछ्। 
 धनजले धलन्खत रूपिा जवाि पेश िन ु चाहेिा ७ ददनिा निढाई 

िनाधसि सिय ददई धलन्खत जवाि पेश िन ुलिाउनन पछु। 
 धनजको सिोकाि वा संलग्नता िहेको देन्खएिा वा िैसला िदाु धनजको 

हक, वहत, दािी वा सिोकाि सिेत प्रभाववत हनन े देन्खएिा धनजलाई 
प्रधतिादी सिह तारिखिा िात ननपछु।  

 त्यस्तो व्यन्ि प्रिाण सिह िात्र देन्खन आएिा धनजलाई तारिखिा 
िात नन पदैन। 

दफा १२३ 

प्रनतबादी कायम 
हुन ननवेदन हदन 
सतने 

 प्रधतिादी निनाईएको व्यन्िले त्यस्तो िनद्दा िैसला हनुँदा आफ्नो हक, 
वहत, दािी वा सिोकाि सिेत प्रभाववत हनने आिाि ि कािण खनलाई 
आिूलाई सिेत प्रधतिादी कायि िरिपाउुँ भनी िैसला हनन न अिावै 
धनवेदन ददन सक्दछ। 

 उि धनवेदनको व्यहोिा िनाधसि देन्खएिा धनजलाई सिेत प्रधतिादी 
कायि ििी सो िनद्दाका िादी ि अधय प्रधतिादीलाई त्यसको जानकािी 
ददनन पिछ्। 

 प्रधतिादी कायि िने आदेश भएिा धनजलाई तािेखिा िाख्नन पछु। 
 यसिी कायि भएको प्रधतिादीले िादी ववरुद्ध छन टै्ट प्रधतदािी धलन 

पाउुँदैन। 

दफा १२४ 

देकायन 

यनिम२२ 



प्रनतदाबी 
सम्बन्िमा 

 

 

प्रनतदाबी सलएका मुद्दामा देहायका कुिाहरू ववचाि पुर् याउनु पछय ूः 

 प्रधतउत्तिपत्र पेश िदाु प्रधतिादीले िादी उपि कन नै दािी धलन सक्छ। 
त्यस्तो प्रधतदािी वििाद दािीको ववषयिा िात्र सीधित छ, छैन हेनन ु
पछु। 

 प्रधतदावी धलनलेे प्रधतदावीधलंदा देहायका कन िा सिेत खनलाएको हनन नपछुः 

 प्रयतदाबी लिएको बबषि, 

 प्रयतदाबी लिएको बबषिको बबगो खुल्ने भए सो 
कुिा, 

 प्रयतदाबीसँग सम्बख्न्धत कानून,  

 प्रयतदाबीिाई पुष्टी गने प्रमाण । 

 यसिी प्रधतदािी धलईएकोिा एक जनासम्ि िादी भए २ प्रधत ि 
त्यसपधछका प्रत्येक िादीका लाधि १ प्रधतका दिले प्रधतउत्तिपत्रको 
प्रधतधलवप पेश िन ुलिाउनन पछु। 

 ति एकाििका िादी जधतसनकै सङ्खतयािा िहेको भएपधन त्यस्ता िादीको 
लाधि १ प्रधत िात्र प्रधतउत्तिपत्रको प्रधतधलवप ददए हनधछ। 

 उि प्रधतउत्तिपत्रको प्रधतधलवप िध्ये १ प्रधत धनिाुरित तारिखका ददन 
उपन्स्थत हनने िादी वा धनजको वारिसलाई तारिख भपाुईिा व्यहोिा 
जनाई सवहछाप ििाई िनझाउनन पिछ्। 

 धनिाुरित तारिख िादीले िनजािी थाम्ने थिाउने अवधि व्यधतत भई 
िादीलाई प्रधतदािीको प्रधतधलवप िनझाउन नसकेको अवस्थािा धलन्खत 
प्रधतिादको लाधि प्रधतउत्तिपत्रको प्रधतधलवप सवहत िादीलाई पधर 
ददनको सूचना ददनन पनेछ। 

 प्रधतिादीले प्रधतउत्ति सिहको ियानिा प्रधतदािी धलएको भए त्यस्तो 
ियानको अधभलेखको १ प्रधत िादीलाई तारिखका ददन उपलब्ि 
ििाउनन पिछ्। 

 त्यसिी िादीले प्रधतउत्तिपत्र वनझेको १५ ददनधभत्र प्रधतदािी स्वीकाि वा 
ईधकाि ििेको धलन्खत प्रधतवाद अदालतिा पेश िन ुसक्छ। 

 रित पनर् याइ नल्याएको प्रधतदावी कायि निहने ििी प्रधतउत्तििात्र दताु 
िननपुछु । 

 प्रधतदावी कायि हनन ेभएिा प्रधतिादीिाट ऐन ििोन्जि लाग्ने अदालती 
शनल्क दान्खल िन ुलिाउनन पछु ।  

दफा १२१ 

देकायन  

यनिम २०,२१ 



 प्रधतिादीले प्रधतदावी दताु ििेकै ददन अदालती शनल्क दान्खल िन ु
नसक्ने भनी सिय िाि  िन ुसक्छ ।  

 प्रधतदािी धलने पक्षले सिय िाि ििेिा ७ ददनधभत्र अदालती शनल्क 
दान्खला िन ुआदेश ददननपछु ि सो ििोन्जिको अदालती शनल्क 
िनझाएपधछ िात्र धनजको प्रधतदािी कायि हनधछ। 

 प्रधतदािी धलएको िनद्दािा प्रधतिादी तारिखिा िहेको भए िादीले तारिख 
िनजािे पधन प्रधतदािीको हकिा प्रिाण िनझी ठहिे ििोन्जि िैसला िनन ु
पनेछ। 

देवानीबाट उिेको 
फौजदािी  

 देवानी िनद्दािा प्रधतउत्तिपत्र वा वयानिाट उठेको कानून ििोन्जि 
िौजदािी कायि हनन े िनद्दािा सोही धिधसलिाटै पक्षको ियान ििाई 
िनद्दाको काििाही ि सनननवाई िननपुछु। 

दफा १७५ 

प्रभाववत तसे्रो 
पक्षलाई बुझ्नु 
पने 

 िनद्दािा कन नै कन िा ठहि िदाु िनद्दाका पक्ष िाहेक तेस्रो पक्षको हक 
प्रभाववत हनने देन्खएिा त्यस्तो पक्षलाई आफ्नो कन िा भने्न िनाधसि सिय 
ददई प्रिाण िनझी धनजलाई कािणी सिह तारिखिा िाखी िनद्दाको 
काििाही िननपुछु। 

दफा १७६ 

 

 

परिच्छेद-सात 

रिट प्रकृनतका ननवेदन 

 

संत्तवधान ि कानूनिे नागरिकहरूका िाधग त्तवलभन्न हकअधधकािको व्िवस्था गिेकोछ छ। त्िस्ता हकहरूको उल्िंघन 
भएमा वा हुने आशंका भएमा रिट यनवेदनबाट उपचाि प्रदान गने व्िवस्था गिेको पाईन्छ। सवोच्च अदाितिाई 
संत्तवधानिे प्रदान गिेका मौलिक हकको संिक्षणाथज उत्पे्रषण, पिमादेश, बन्दीप्रत्िक्षीकिण, अधधकािपचृ्छा ि प्रयतषेधको 
आदेश र्ािी गनजसक्ने असाधािण अधधकािक्षेत्र िहेको पाईन्छ भने उच्च अदाितिाई कानूनी अधधकािको संिक्षणाथज 
िी सवै आदेश र्ािी गनज सक्ने अधधकाि प्रदान गिेको छ। ख्र्ल्िा अदाितिाई बख्न्दप्रत्िक्षीकिण ि यनषेधाज्ञाको 
यनवेदनमा आदेश र्ािी गनज सक्नेगिी संत्तवधान तथा कानूनिे अधधकािक्षेत्र प्रदान गिेको छ। रिट यनवेदनका हकमा 
अख्न्तम आदेश र्ािी हुनु पूवज कुनै काम कािबाही तत्काि िोक्न वा िथाख्स्थतमा िाख्नको िाधग अन्तरिम आदेश र्ािी 
गनज सफकन्छ। मुिुकी देवानी कािजत्तवधध संदहता ि त्तवलभन्न यनिमाविीमा िस सम्बन्धमा देहािबमोख्र्म व्िवस्था 
गरिएको छ। 

ववषय काययववगि कानून 



७.१ बन्दीप्रत्यक्षीकिणको ननवेदन 

बन्दीप्रत्यक्षीकिणको 
ननवेदन  

 गैिकानूनी रुपमा धगिफ्ताि भएको वा थुयनएको व्िख्क्त आफैँ िे वा 
यनर्को तफज बाट र्ो सुकैिे बन्दीप्रत्िक्षीकिणको आदेशको िाधग 
तीनवटै तहको अदाितमा उर्ुिी ददन सक्छ। 

 उर्ुिी र्ाँचबुि गदाज कानून त्तवपरित धगिफ्ताि गरिएको वा 
थुयनएको देखखएमा त्िस्तो व्िख्क्तिाई तुरुन्त छाड्न आदेश 
ददनुपछज। 

देसं 

दफा२६ 

बन्दीप्रत्यक्षीकिणको 
ननवेदनमा खुलाउनुपने 

कुिाहरू 

 बन्दीप्रत्यक्षीकिणको ननवेदनमा देहायका कुिाहरू खुलाउनुपछय ूः 

o बन्दीिाई कसिे वा कदहिेदेखख ि कुन परिबन्दबाट बन्दी 
बनाएको हो ? 

o बन्दीिाई अन्नपानी बन्द गरिएको छ छैन ? 

o बन्दी कुन स्थानमा थुनामा िहेको छ ? 

o थुनाको सम्बन्धमा पदहिे वा अन्ि कुनै अदाितमा यनवेदन 
ददएको छ छैन ? भए त्िसको परिणाम के भएको छ ? 

 धनवेदनपत्रिा िधदीको सही छाप पिेको हनन नपनेछ।ति िधदीले 

सहीछाप िन ु नसक्ने कािण भएिा अधय कन नै व्यन्िले धनजको 
हकिा धनवेदनपत्रददनसक्नछे। 

ख्र्अयन २४, 
३३ 

प्रािन्म्भक आदेश  यनवेदनपत्रबाट बन्दीिाई कानूनत्तवपरित थुनामा िाखेको र्स्तो देखखन 

आएमा सुनुवाई हुने लमयत तोकी बन्दीिाई थुनाबाट फकन छाड्न नपने हो 
सो कुिा स्पष्ट गिी लिखखत र्वाफ ि साथमा बन्दीिाई समेत लिई 

उपख्स्थत हुनु भनी अदाितिे प्रत्िथीका नाममा आदेश ददन सक्छ ।  

 देहािका अवस्थामा बन्दीिाई उपख्स्थत गिाउने आदेश नददन पयन 
सफकन्छः  

o बन्दी शािीरिक वा मानलसक रूपिे अस्वस््ि देखखएमा,  

o बन्दी भौगोलिक दृख्ष्टिे टाढा भएमा, वा 

o अन्ि कुनै कािणबाट अदाितिे बन्दीिाई उपख्स्थत गिाउन 

आवश्िक वा उपिुक्त नसम्िमेा ।  

 प्रत्िथी बनाइएका व्िख्क्त वा कािाजििको कुनै सम्बन्ध देखखन 

नआएमा यनर्हरूको हकमा कािण देखाउने आदेश र्ािी  नगनज पयन 

ख्र्अयन२५ 



सक्छ।  

 यनवेदन वा लिखखत र्वाफको पेटबोिीबाट अन्ि कुनै व्िख्क्त वा 
कािाजिििाई पयन प्रत्िथी बनाउनु  पने देखखएमा यनर्हरूिाई कािण 

देखाउने आदेश र्ािी गनज  सफकन्छ। 

ववशेष आदेश हदन सतने  अवस्थानुसाि अख्न्तम आदेश गनुज अयघ देहािका त्तवशेष आदेशहरू पयन 

गनज सफकन्छः–  

o त्तवपक्षी बनाएको व्िख्क्त, यनकाि वा अधधकािीिाई अदाितिे 

तोकेको सतजमा बन्दीिाई छाडी  ददनुभन् ने,  

o त्तवपक्षीको  दहिासतबाट बन्दीिाई अदाितको दहिासतमा िात नु 

भन् ने ।  

ख्र्अयन २६ 

खानतलासीको पुजी  देहािको अवस्थामा खानतिासीको पुर्ी (सचज वािेण्ट) र्ािी गनज 
सफकन्छ:– 

o बन्दी अमानुत्तषक तविबाट थुयनएको छ वा यनर्िाई शािीरिक 

िातना ददएको छ भन् ने कुिा त्तवश्वास गनुज पने कुनै कािण भएमा,   

o अदाितको आदेशिाई छल्ने मनसाििे बन्दीिाई अन्ित्र साने 

सम्भावना भएकािे खानतिासी हुनु आवश्िक छ भनी 
यनवेदकिे मनालसब कािण देखाएमा, वा 

o िस्त ै अन्ि कुनै कािणबाट खानतिासीको आदेश र्ािी हुनु 

आवश्िक वा उपिुक्त छ भन् ने अदाितिाई िागेमा ।  

 खानतिासी लिन सिकािी कमजचािीको नाममा आदेश र्ािी गनज 
सफकन्छ।  

 त्िस्तो आदेश र्ािी गदाज आवश्िकतानुसाि त्िस्तो कमजचािी वा 
यनवेदकिाई प्रयतयनधधत्व गने व्िख्क्त तथा स्थानीि यनकािका 
पदाधधकािीसमेत  िहेको खानतिासी  टोिी गिन गिी सो टोिीिाई  
खानतिासी गने  अधधकाि ददन सफकन्छ । 

 िसिी आदेश प्राप्त गने व्िख्क्त वा टोिीिे थुनामा िहेको व्िख्क्तको 
खोर्ी गिी थुयनएको व्िख्क्त फेिा पिे प्रयतवेदनसदहत अदाितसमक्ष 

उपख्स्थत गिाउनु पछज  ।  

ख्र्अयन २७ 

बन्दीलाई स्थानान्ति िनय 
नहुने   

 प्रत्िथीका नाउमा सूचना तामेि भएपयछ बन्दीिाई अदाितको 
अनुमयतिे  बाहेक एक स्थानबाट अको स्थानमा स्थानान्ति गनज हँुदैन । 

ख्र्अयन३० 



बन्दीलाई छाड्ने   देहािका अवस्थामा बन्दीिाई थुनाबाट छोड्ने आदेश ददन सफकन्छः–  

o सूचनामा  तोफकएको ददन वा पेसीको ददन प्रत्िथीिे कुनै कािण 

नदेखाएमा,  

o कािण  देखाए  पयन सो कािण मनालसब नदेखखएमा वा 

o बद्यनितका साथ वा प्रवतृ्त धािणा बनाई वा कानून त्तवपरित 

थुनामा  िाखेको  देखखएमा ।  

ख्र्अयन २९ 

७.२ ननषेिाज्ञाको ननवेदन 

ननषेिाज्ञाको ननवेदन  कसैिे नागरिकका अधधकाििाई असि पनेगिी कुनै काम कािबाही 
गिेमा वा गनज िागेको पिाजप्त आशङ्का भएमा त्िस्तो काम 
कािबाहीबाट मकाज पनज र्ाने व्िख्क्तिे आफ्नो अधधकािको 
प्रचिनको िाधग उच्च अदाित वा ख्र्ल्िा अदाितमा उर्ुि गनज 
सक्छ । िस्तो उर्ुिीिाई यनषेधाज्ञाको यनवेदन भयनन्छ। 

 यनषेधाज्ञाको यनवेदन र्ाँचबुि गदाज प्रत्िथीिे यनर्को अधधकािमा 
क्षयत पुर् िाएको वा पुर् िाउन िागेको देखखएमा प्रत्िधथजको नाउमा 
यनम्न आदेश ददन सफकन्छः 

o यनवेदकको अधधकाि उपि क्षयत पुग्ने फकलसमको 
काम नगनज, नगिाउन  

o केही काम गरिसकेको भए बाकँी काम नगनज वा  

o कुनै काम गनज िगाउन । 

देसं 

दफा २६ 

ननवेदनपत्रमा खुलाउनु 
पने कुिा 

 यनषेधाज्ञाका िाधग यनवेदनपत्र ददँदा देवानी कािजत्तवधधमा यनवेदनमा 
खुिाउनुपने भनी उल्िेख भएका त्तवषिका अयतरिक्त देहािका 
कुिाहरू समेत खुिाउनु पछजः 

o अदाितको अधधकाि क्षेत्र सम्बन्धी कुिा, 

o नागरिक अधधकािमा आघात हुने आशंका भएमा के कुन  

अधधकािमा कसिी आघात हुने सम्भावना छ सो कुिा,  

o यनवेदकिे मागेको उपचाि 

o अन्ि अदाितमा यनवेदन ददएको भए सो व्िहोिा ि  

o सो उपचाि पाउन सक्न ेआधािहरू ।  

ख्र्अयन३१, 

३३ 



कािणदेखाउ आदेश  यनवेदनपत्रको व्िहोिाबाट प्रत्िथीिे प्रथम दृख्ष्ट(प्राइमाफेसी) म ै
यनवेदकिे भने िैं गिे त्तविाए र्स्तो देखखन आएमा   लिखखत र्वाफ 

लिई उपख्स्थत  हुनु भनी प्रत्िथीको नाममा कािण देखाउ आदेश र्ािी  
गनुजपछज। 

 लिखखत र्वाफबाट अन्ि कुनै व्िख्क्तिाई  बुझ्नु पने देखखएमा त्िस्तो 
व्िख्क्तिाई पयन बुझ्न सफकन्छ । 

ख्र्अयन३१ 

अन्तरिम आदेश जािी 
िने सम्बन्िी व्यवस्था 

 नागरिक अधधकाि सम्बन्धमा पिेको यनवेदनमा अन्तरिम आदेश 
र्ािी गदाज देहाि बमोख्र्म गनुजपछज ः 

 िाि दािीको कन नै ववषय यथान्स्थधतिा निाखेिा िाि दािी 
धनिथकु हनने लािेिा सम्िन्धित धनवेदकले त्यस्तो व्यहोिा 
खनलाई धनवेदनको अन्धति वकनािा नभएसम्िका लाधि अधतरिि 
आदेश जािी िन ुिाि िन ुसक्दछ। 

 अदालतले उन्चत ि आवश्यक देखेिा धनवेदनको अन्धति टनिो 
नलािेसम्िको अवधिको लाधि देहाय ििोन्जिको कन नै आदेश 
जािी िन ुसक्दछः 

o खास अवधि तोकी अधतरिि आदेश जािी िन,ु 

o त्यस्तो अधतरिि आदेशलाई धनिधतिता ददने वा नददन े
सम्िधििा छलिलका लाधि अको पक्ष न्झकाउन, 

o आफ्नो पक्षिा अधतरिि आदेश जािी भएका कािणले 
अको पक्षलाई क्षधत पनग्न िएिा क्षधतपूधत ु व्यहोने ििी 
धनवेदकले धलन्खत प्रधतवद्धता ििेिा शत ु सवहतको 
अधतरिि आदेश जािी िन,ु 

o दािीको ववषय यथान्स्थधतिा निात दा िाि दािी धनिथकु 
हनने देन्खएिा त्यस्तो ववषय यथान्स्थधतिा िात न। 

 त्तवपक्षी नबनाइएका कुनै व्िख्क्तिे अन्तरिम आदेशको छिफिमा 
सहभागी हुन पाउँ भनी आधाि ि कािण खुिाई यनवेदन ददएमा 
त्िस्तो यनवेदन इर्िासमा पेश गिी भएको आदेश अनुसाि 
गनुजपछज। 

 कुनै यनवेदनमा प्रत्िथी बाहेक अन्ि व्िख्क्त वा यनकाििाई बुझ्न 
आवश्िक देखखएमा अदाितिे त्िस्तो व्िख्क्त वा यनकाििाई 

दफा १५८ 

देकायन२८  

ख्र्अयन३५ 



उपख्स्थत गिाई बुझ्न सफकन्छ। 

 तोफकएको लमयतमा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छिफि हुन नसकी 
अको लमयत तोफकएमा सो लमयतसम्म त्िस्तो आदेशिे यनिन्तिता 
पाउँछ । 

 अधतरिि आदेशको छलिलको लाधि प्रत्यथीलाई 
न्झकाइएकोिा अधतरिि आदेशको टनिो नलािेसम्ि धनजलाई 
तारिखिा िात ननपछु। छलिल प्रयोजनका लाधि पटक–पटक 

सूचना जािी िननपुदैन ।  

 अधतरिि आदेश जािी िदाु वा जािी िन ु अस्वीकाि िदाु 
आिाि कािण खनलाउनन पछु। 

 एक पटक अधतरिि आदेश जािी िन ुअस्वीकाि ििेकोिा पधछ 
परिन्स्थधतिा आिािभतू परिवतनु आएको आिाि देखाई 
धनवेदकले अधतरिि आदेशको लाधि पननः धनवेदन ददन 
सक्दछ। 

 त्यस्तो धनवेदन पिेिा अदालतले दनिै पक्षको सनननवाई ििी 
अधतरिि आदेश वा अधय उपयनि आदेश जािी िन ुसक्दछ 

 अधतरिि आदेशको लाधि पेश भएको धनवेदनको ववषयिा धनणयु 
नै हनन उपयनि लािेिा अन्धति धनणयु िन ुसवकधछ। 

अन्तरिम आदेश िद्द हुने  एक पक्षीि सुनवाईको आधािमा र्ािी भएको अन्तरिम आदेश िद्द 
गनज  अको पक्षिे सोही अदाितमा यनवेदन गनज सक्दछ। 

 त्िस्तो यनवेदन पिेमा अको पक्षिाई खिकाई त्िस उपि सुनुवाई 
गनुजपछज।  

 त्यसिी सनन नवाई िदाु अन्ि जािी ििेको अधतरिि आदेश  कािण 
खनलाई िद्द, संशोिन वा हेििेि िन ुसवकधछ।  

 धनवेदनको अन्धति टनिो लािेपधछ जािी भएको अधतरिि आदेश 
स्वतः िद्द हनधछ। 

 अधतरिि आदेशलाई धनिधतिता ददने वा नददने सम्िधििा 
छलिलका लाधि ददन वकटान ििी अको पक्ष न्झकाउने आदेश 
भएकोिा धनवेदकको कािणिाट सो ददन छलिल हनन नसकेिा 
त्यस्तो अधतरिि आदेश धनन्ष्िय हनधछ। 

दफा १५९ 

देकायन२८  

ख्र्अयन३५ 



क्षनतपूनतय हदनु पने  र्ािी भएको अन्तरिम आदेश िद्द भएमा वा त्िसका शतज संशोधन 
वा हेिफेि भएमा अन्तरिम आदेशको कािणबाट भएको हायन 
नोक्सानीको क्षयतपूयतजको  माग गिी प्रत्िथीिे यनवेदन गनज सक्छ।  

 क्षयतपूयतजको दाबी गिी यनवेदन पिेमा सम्बख्न्धत पक्षहरू उपख्स्थत 
गिाई सुनुवाई गनुजपछज। 

 त्िसिी सुनुवाई गदाज अन्तरिम आदेश र्ािी भएको कािणिे 
प्रत्िथीिाई हायन, नोक्सानी भएको देखखएमा बास्तत्तवक हायन, 

नोक्सानी बापत क्षयतपूयतज भिाउने आदेश ददन सफकन्छ। 

  क्षयतपूयतज भिाउने आदेश भएकोमा अन्तरिम आदेश माग गने 
पक्षिे प्रत्िथीिाई आदेश बमोख्र्मको क्षयतपूयतज भुक्तानी गनुजपछज। 

दफा १६० 

सूचना तामेली  िधदी प्रत्यक्षीकिणको धनवेदनिा प्रत्यथीका नाउिा िाटाका 
म्याद िाहेक  िढीिा ३ ददनधभत्र ि धनषेिाज्ञाका हकिा िढीिा 
१५ ददनधभत्र  धलन्खत जवाि पेश िन ुम्याद जािी िननपुछु। 

ख्र्अयन३६ 

म्याद तारिख थमाउने 

सम्बन्िी व्यवस्था 
 म्याद तारिख िनज्रकेोिा म्याद ि तारिख दनवै ििेि िधदीप्रत्यक्षीकिण 

को हकि एकपटकिा  िढीिा ७ ददन सम्िको ि धनषेिाज्ञा 
भएिा एक पटकिा िढीिा १५ ददनसम्िको म्याद तारिख 

थिाइददन  सवकधछ ।  

 वकिाया िस्नन पिेको, सनत्केिी भएको, दैवी पिेको जस्ता ववशषे 
परिन्स्थधतिा थप १५ ददन म्याद तारिख थाधिददन सवकधछ। 

 अधतरिि आदेश जािी  वा  खािेजीका लाधि हनने छलिलको 
कन िािा  म्याद  तारिख  थिाउन ि स्थधित िन ुपाइदैन। 

ख्र्अयन३८ 

तामेलीमा िाख् ने  धनषेिाज्ञा वा िधदीप्रत्यक्षीकिणको धनवेदन धनम्न अवस्थािा 
तािेलीिा िाख्न सवकधछः 
 धनवेदकले तारिख िनजािी थाम्न पाउने म्याद सिेत भ निान 

भएपधछ वा  

 धनवेदनको प्रयोजन सिाप्त भएको भनी धनवेदन पिेिा 

ख्र्अयन३९ 

रिट प्रकृनतका ननवेदनमा 
दस्तुि 

   

 बन्दी प्रत्िक्षीकिणको  यनवेदन  पत्रमा कुनै दस्तुि िाग्दैन।  

 धनषेिाज्ञाको धनवेदनपत्र ददुँदा रू ५००।दस्तनि लािछ्।  
 धलन्खत जवाि पेस िदाु रू ५० रूपैयाुँ दस्तनि लाग्छ।  

ति, सिकािी कायालुयिाट पेस हनने धलन्खत जवाििा कन नै 

ख्र्अयन ४० 



  

दस्तनि लाग्दैन। 



परिच्छेद-आि 

तारिख ि म्याद सम्बन्िी व्यवस्था 

 

मुद्दाका पक्षिाई अदाितमा उपख्स्थत हुनु भनी फकटान गिी तोफकएको ददनिाई तारिख भयनन्छ। मुद्दाको 
कािबाहीको प्रत्िेक चिणमा मुद्दाका पक्षको उधचत प्रयतयनधधत्व ि सहभाधगता गिाउने उद्देश्िको िाधग अदाितिे 
मुद्दाका पक्षिाई तारिख तोक्नु पछज। िसिी तारिख तोक्दा मुद्दाको काम ि प्रिोर्न समेत तारिख भिपाई ि तारिख 
पचाजमा खुिाउनु पछज। तोफकएको ददनमा मुद्दाका पक्षिे तारिख भपाजईमा सहीछाप गिेमा सो तारिखमा अदाितमा 
उपख्स्थत भएको मायनन्छ। देवानी कािजत्तवधध संदहतामा तारिख ि म्िाद सम्बन्धमा गरिएको व्िवस्था िस परिच्छेदमा 
उल्िेख गरिएको छः  

८.१ तारिख सम्बन्िी 

ववषय काययववगि कानूनी व्यवस्था 

तारिखमा िाख् नु 
पने 

 तारिखिा िस्नन नपने अवस्थािा िाहेक िनद्दाका प्रत्येक पक्षलाई 
तारिखिा िाखी िनद्दाको काििाही, सनननवाई ि वकनािा िननपुछु। 

 िनद्दािा प्रिाण वनन्झसकेपधछ अदालतको अननिती धलई तारिखिा 
निस्न पधन सवकधछ।  

 यसिी तारिखिा िस्न नचाहानेले ददएको धनवेदन इजलासिा पेश 
ििी भएको आदेश ििोन्जि िननपुछु। 

 तारिखिा निसेको पक्षसुँि कन नै कन िा िनझ्नन पिेिा ७ ददनको सूचना 
ददई न्झकाई िनझ्नन पछु। 

 यसिी तारिखिा निहेको पक्षले तारिखिा िस्न चाही धनवेदन 
ददएिा पननः तारिखिा िात ननपछु। 

दफा १३५ 

देकायन २४ 

एकैहदनको तारिख 
तोतनुपने 

 तारिख तोक्दा दनवै पक्षलाई एकै ददनको तोक्ननपछु। 

 वििादपत्र दताु भएपधछ प्रधतउत्तिपत्र दान्खला हनन े म्यादको 
अड्कल ििी प्रधतउत्तिपत्र पने वा पन ु सक्ने अवधि कटाई 
िादीलाई तारिख तोक्ननपछु। 

 िादीलाई ददएको तारिख प्रधतउत्तिपत्र पेश ििेको ददनसुँि िेल 
नखाएिा त्यसपधछको तारिख दनवैलाई एकै ददन धिलान हनने ििी 
तोक्ननपछु। 

दफा १३६ 

प्रयोजन खुलाई 
तारिख तोतनुपने 

 कन न काि ि प्रयोजनका लाधि तारिख तोकेको हो सो कन िा तारिख 
पचाु, तारिख भपाुई ि तारिख वकताविा उल्लेख िननपुछु। 

दफा १३७ 



 तोवकएको तारिखका ददन तोवकएको काि सम्पादन िननपुछु। 

 तोवकएको तारिखका ददन धनिाुरित काि सम्पादन हनन नसकेिा 
तारिख भिपाईिा त्यसको कािण खनलाई अको तारिख तोक्ननपछु। 

तारिख तोतने 
तथा िुज्रेको 
तारिख प्रमाणीत 
िने काययववगि 

 वारिस ददएको िनद्दािा िाहेक िनद्दा पिेको अदालतदेन्ख करिव 
१५वकलोधिटि (करिव ४ कोष) िावहिको अको अदालतिा पधन 
िनद्दा पिेको ि पक्षले सो कन िाको धलन्खत जानकािी ििाएको भए 
तारिख तोक्दा अको अदालतिा िहेको िनद्दाको तारिखसुँि नजनध्न े
ििी तोक्ननपछु। 

 एकै अदालतिा एउटै िादी वा प्रधतिादी भएको एकभधदा िढी 
िनद्दािा कन नै व्यन्ि तारिखिा िसेको ि सो कन िा खनलाई एकै ददन 
तारिख तोक्न अदालतिा धनवेदन ििेिा सम्भव भएसम्ि सिै 
िनद्दाको लाधि एकै ददन तारिख तोक्ननपछु। 

 तारिख तोकेको अवस्थािा िनद्दाको पक्ष कन नै एक िाुँटिा तारिखिा 
हान्जि भएिा सोही िाुँटका अधय िनद्दाको तािेख भिपाईिा सवह 
नििेको भएपधन धनज तारिखिा उपन्स्थत िहेको िान्ननपछु। 

 तारिखिा उपन्स्थत हनने पक्षलाई तारिख भिपाईिा सहीछाप 
ििाउनन पछु। 

 तारिखको ददन उपन्स्थत नहनने पक्षको तारिख िनजािी सो कन िा 
तारिख भपाुईिा प्रिान्णत ििी िात ननपछु।  

 यसिी िनजािेको प्रिाणीत िदाु तारिख भिपाईिा िाुँटवाला 
किचुािीले तारिख िनजािेको व्यहोिा जनाई दस्तखत ििी 
आिूभधदा िाधथल्लो तहको अधिकृतिाट उसैददन प्रिाणीत 
ििाउननपछु। 

दफा १३८ 

देकायन २५ 

तारिखको हदन 
बबदा पिेमा 

 तारिख तोवकएको ददन सावजुधनक धिदा पिे धिदा सिाप्त भएको 
भोधलपल्टको ददन तारिख तोवकएको िाधनने हनुँदा पक्षलाई तारिखिा 
िाख्नन पछु। 

दफा १३९ 

तारिखमा हान्जि 
हुनुपने व्यन्तत 
थुनामा पिेमा 
जानकािी  

 तारिखिा उपन्स्थत हनन नपने व्यन्ि थननािा पिी उपन्स्थत हनन 
नसकेिा कन न िनद्दािा थनधनएको हो सो को जानकािी धनज आिैँ ले 
वा धनजको एकासिोलको परिवािको सदस्य, कानून व्यवसायी वा 
वारिसले सम्वन्धित अदालतलाई ददननपछु।  

दफा १४० 



ििाउनु पने  त्यसिी थनधनएको जानकािी पाएिा अदालतले धनज के कािणिाट 
थननािा पिेको हो ि कधत अवधिसम्ि थननािा िस्नन पने हो त्यसको 
जानकािी सम्िन्धित धनकायिाट िाि िननपुछु। 

 थननािा पिेको व्यन्ि १ िवहनासम्ििा छनट्ने जानकािी प्राप्त भएिा 
धनज छन टेको धिधतले िाटाको म्याद िाहेक ७ ददनधभत्र तारिखिा 
हान्जि हनन आए तारिखिा हान्जि भएको िानी धनजलाई अको 
तारिख तोकी िनद्दाको काििाही िननपुछु। 

 त्यसिी थननािा िहेको व्यन्ि १ िवहनाभधदा िढी अवधि थननािा 
िहन े वा थननािाट िनि हनन े ददनको ठेिान नभएको वा थननािाट 
तत्काल िनि हनन नसक्ने अवस्था िहेको जानकािी प्राप्त भएिा 
त्यस्तो िनद्दाको काििाही ि वकनािा िन ुधनजलाई पखनुन पदैन। 

 थननािा िहेको व्यन्िले सो अवधििा धनजले िननपुने िनद्दाको काि 
िन ुअरु कसैलाई वारिस ददई पठाउन सक्दछ।  

 ति त्यस्तो पक्षलाई नै न्झकाई वा िनझी िनद्दाको वकनािा िन ुपने 
भएिा धनजलाइ न्झकाई िनझी िनद्दाको काििाही ि वकनािा 
िननपुछु। 

 थननािा िहेको व्यन्ि थननािाट छनटी िाटाको म्याद िाहेक ७ 
ददनधभत्र अदालतिा हान्जि हनन आएिा धनजलाई तारिखिा िाखी 
िनद्दाको काििाही ि वकनािा िननपुछु। 

तारिख िुजािेमा 
पनन कािबाही 
निोफकने 

 पक्षले तोवकएको तारिख िनजािेिा पनवधुनिाुरित काि िन ु िोक्नन 
पदैन।  

दफा १४१ 

तारिखमा बस्नु 
नपने 

 नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि वा स्थानीय तह वा त्यस्तो धनकाय, 

संवैिाधनक धनकाय वा अदालत िादी वा प्रधतिादी भएको िनद्दािा 
त्यस्ता धनकाय वा अदालतको तिुिाट अदालतिा उपन्स्थत भई 
तारिखिा िस्नन पदैन। 

 ति िनद्दाको प्रिाण पिीक्षण िदाु, सनननवाई िदाु वा अदालतले 
उपन्स्थत हनन भनी आदेश ददएकोिा सो ददन त्यस्तो धनकाय वा 
अदालतको प्रधतधनधित्व िन ुसिकािी ववकल उपन्स्थत हनन नपछु। 

दफा १४२ 



पुनिावेदन तहमा 
तारिखमा नबसे 
पनन हुने 

 अदालतले अधयथा आदेश ददएकोिा िाहेक पननिावेदन तहको 
िनद्दािा पक्षलाई तारिखिा निाखी िनद्दाको काििाही ि वकनािा हनन 
सक्दछ। 

दफा १४३ 

 

८.२ म्याद तथा तारिख थमाउने सम्बन्िी व्यवस्था 

 

ववषय ववविण संवन्न्ित कानून 

िुज्रेको म्याद वा 
तारिख थमाउन सतने 

 दनधनयािादी देवानी िनद्दािा आफ्नो कािन िावहिको परिन्स्थधत पिी 
जननसनकै तहको अदालतिाट तोवकएको म्याद वा तारिख िनज्रिेा 
सम्िन्धित पक्षले देहायििोन्जि थिाउन पाउुँछः 
o प्रधतउत्ति वा पननिावेदन लिायतका म्यादको हकिा १ पटक 

१५ ददनसम्ि, 
o तारिखको हकिा िढीिा २ पटक २१ ददनसम्ि, 

 सिकाििादी देवानी िनद्दािा पननिावेदन म्याद ७० ददनको हनधछ। 
सो म्याद िनज्रिेा िाधथ उन्ल्लन्खत थाम्न पाउने म्यादका अधतरिि 
थप ३० ददन थाम्न पाईधछ। 

 िनद्दाका पक्षले तारिख िनजािेकोिा पटक कायि िदाु म्याद 
थिाएको पटक िणना नििी तारिख िनजािेको पटक िात्र वहसाि 
ििी कायि िननपुछु। 

 म्याद वा तारिख थिाउनको लाधि ददन िणना िदाु म्याद वा 
तारिख िनज्रकेो ददनको भोधलपल्टदेन्ख थिाउन पाउन े ददनसम्िको 
ददन िणना िननपुछु। 

 िनद्दािा पननः ईधसाि िन ुिातहत अदालतिा पठाएको वा िनलतिी 
जिाई काििाही िदाु अन्ि थिाएको म्याद वा तारिखको पटक 
िणना िनन ुहनुँदैन। 

दफा २२३, 

२२४,२६२ 

ववशेष परिन्स्थनतमा 
िुन्ज्रएको म्याद वा 
तारिख थासमने 
अवस्था 

 देहाय ििोन्जिको कािू िावहिको ववशेष परिन्स्थधतका कािण म्याद 
वा तारिख िनज्रकेोिा देहायको अवधि धभत्र म्याद वा तारिख थिाउन 
पाईधछः 
- म्याद वा तारिखिा हान्जि हनन न पने व्यन्िको कोही ििी आिैँ  

वकरिया वा वकरिया सिहको शोकविण ििी िस्नन पिेको 
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कािणले म्याद वा तारिख िनज्रकेो भए त्यसिी ितृ्यन भएको 
धिधतले िाटोको म्याद िाहेक २१ ददन, 

- सनत्केिी भएको कािण म्याद वा तारिख िनन्ज्रएको भए सनत्केिी 
भएको धिधतले िाटोकूो म्याद िाहेक ४५ ददन, 

- िाढी, पवहिो, वहिपात, िाटो िधद भई वा कफ्यूकुो िोषणा  वा 
अधय कन नै कािणले सावजुधनक यातायातको सािन िधद भई 
म्याद वा तारिख िनन्ज्रएको भए िाटो खनलेको वा यातायातको 
सािन खनलेको धिधतले िाटोको म्याद िाहेक ७ ददन, 

- कसैको अपहिणिा पिेको वा शिीि िधिक िनाएको कािण 
म्याद वा तारिख िनन्ज्रएको भए अपहिण वा शिीि िधिकिाट 
िनि भएको धिधतले िाटोको म्याद िाहेक १० ददन, 

- भकूम्प, ज्वालािनखी आदद जस्ता ववपद् पिेको कािण म्याद वा 
तारिख िनन्ज्रएको भए त्यस्तो ववपद् भएका धिधतले िाटोको 
म्याद िाहेक १० ददन। 

- कन नै दनिटुनाको कािण अचेत भई वा अचानक कन नै िम्भीि 
िोिको कािण वहुँडडनल िन ुनसक्ने भई अस्पतालिा भनाु भई 
उपचाि िनन ु पिेको अवस्थािा त्यस्तो कािण पिेको धिधतले 
िाटोको म्याद िाहेक १५ ददन। 

 त्यसिी िनज्रकेो म्याद तारिख थिाउन धनवेदन ददुँदा त्यस्तो कािण ि 
परिन्स्थधत पिेको व्यहोिा  पनवष्ट िन ुआवश्यक पने प्रिाण संलग्न 
िनुू नपछु। 

मुद्दा सकाि िनय 
पाउने 

 िनद्दाको िैसला नहनुँदै कन नै पक्षको ितृ्यन भएिा वा दनिटुना पिी 
अचेत भएिा वा धनज िेपत्ता भै म्याद वा तारिख िनज्रिेा िाटोको 
म्याद िाहेक २१ ददनधभत्र संिक्षक वा हकवालाले म्याद वा तारिख 
थिाई िनद्दा सकाि िन ुधनवेदन ददन पाउुँछ।  

 सो धनवेदनको व्यहोिा िनाधसि देन्खएिा त्यस्तो िनद्दा सकाि ििाई 
िनज्रकेो म्याद वा तारिख थािी ददननपछु। 

दफा २२६ 

बाटाको म्याद हहसाब 
िने आिाि 

 अदालतले िाटोको म्यादको वहसाि िदाु देहाय ििोन्जि िननपुछुः  
o यातायातको धनयधित सेवा चलेको ठाउुँिा िेल वा 

िसिाट आउुँदा वास्तववक लाग्न ेददन,  
o िेल वा िस नचलेको ठाउुँको लाधि प्रत्येक पधर 
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वकलोधिटिको १ ददन पाईधछ। १५ वक.िी. भधदा िढी 
ति अको १५ वक.िी. नपनिेको भएपधन १ ददन िाटोको 
म्याद पाईधछ। 

o ति, िाटोको दनिी जम्िा १५ वकलोधिटि भधदा िटी भए 
िाटाको म्याद पाईदैन। 

थमाउन पाउने 
अवगिसम्म मुद्दा 
फकनािा निने 

 िनद्दाका पक्षले म्याद वा तारिख िनजािेिा पधन िाधथ उन्ल्लन्खत 
थिाउन पाउने अवधि सिाप्त नभएसम्ि िनद्दाको सनन नवाई ििी 
वकनािा िन ुहनुँदैन। 

दफा २२८ 

 

 

परिच्छेद-नौ 

वारिस सम्बन्िी व्यवस्था 
 

अदाितमा आफैँ  उपख्स्थत भई नालिस दािि गनज वा मुद्दामा प्रयतिक्षा गनज नसक्ने अवस्थाका व्िख्क्तिे कािण 
खोिी सोही प्रिोर्नका िाधग लिखखत रुपमा यनिुक्त गिेको प्रयतयनधधिाई वारिस भयनन्छ। मुद्दाको सामान्ि काम 
कािबाहीको िाधग साधािण वारिस ि मुद्दाको संपूणज काम कािबाही गनजका िाधग त्तवशेष अधधकाि सम्पन्न अधधकृत 
वारिस यनिुक्त गनुज पदजछ। अचि सम्पत्तत्तको हक हस्तान्तिण गनज वा िख्र्ष्रेशन गनुजपने कुनै लिखत पारित गिाउने 
प्रिोर्नाका िाधग समेत अधधकृत वारिस यनिुक्त गनज सफकन्छ। वारिसका सम्बन्धमा देवानी कािजत्तवधध संदहतामा 
देहाि बमोख्र्म व्िवस्था गरिएको छ। 

 

ववषय काययववगि कानूनी व्यवस्था 

वारिस ननयुतत िनय 
सतने 

 िनद्दाको कन नै पक्षले अदालतिा िनद्दासुँि सम्िन्धित कन नै काि 
िन ु अको कन नै व्यन्िलाई आफ्नो प्रधतधनधि धनयनिन्ू िन ु
सक्छ। 

 त्यसिी धनयनन्ि भएको प्रधतधनधिलाई वारिसको हैधसयत प्राप्त 
हनधछ। 

 वारिसको  धनयनिन्ू कायवुवधि संवहताको अननसूची १३ ििोन्जि 
तोवकएको ढाुँचािा धलखन्ूत रुपिा िननपुछु। उि धलखतलाई 
वारिसनािा भधनधछ।  

 वारिसनािाको धलखतिा कािणी, कम्तीिा दनई जना साक्षी ि 
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लेखकको पवहचान सवहतको सहीछाप ििाउनन पिछ्। 
 वारिसको अधिकाि िनद्दाका पक्षले धनयनन्ि िदाु वारिसनािािा 

लेन्खएििोन्जि हनधछ। 

वारिस हुने व्यन्ततको 
योग्यता 

देहाय ििोन्जिको व्यन्ि वारिस हनन पाउछः 

o कानून बमोख्र्म किाि गनज िोग्ि व्िख्क्त, 

o फैसिािे िहिेको सिकािी बबगो, अदािती  दस्तुि, अदािती शुल्क 
वा कुनै दण्ड वा र्रिबाना यतनज बाँकी निहेको व्िख्क्त, 

o कीत,े र्ािसार्ी वा भ्रष्टाचाि वा नैयतक पतन देखखने कसूिमा 
सर्ाि नपाएको व्िख्क्त। 

 ति एकासिोलको व्यन्िलाई वारिस धनयनन्ि िदाु  उन्ल्लन्खत 
व्यवस्था लािू हनुँदैन।  

दफा १४५ 

एकभन्दा बढी मुद्दा 
वा व्यन्ततको वारिस 
हुन सतने 

 एउटै व्यन्ि एकै पटक एकभधदा िढी िनद्दूािा वा एउटै 
िनद्दािा एकभधदा िढी व्यन्िको वारिस हनन सक्छ, 

 ति एउटै व्यन्ि िादी प्रधतिादी दनवैको वारिस हनन सक्दैन। 

दफा १४७ 

पक्ष पनन वारिस हुन 
सतने 

 कन नै िनद्दािा एउटै पक्षका िेिै व्यन्ि िादी वा प्रधतिादी भए 
त्यस्ता व्यन्िहरू िध्ये कन नै एक व्यन्ि अधय िादी वा 
प्रधतिादीको सो िनद्दािा वारिस हनन सक्छ। 

दफा १४८ 

एकभन्दा बढी 
अदालतमा वारिस हुन 
सतने 

 एकै व्यन्ि एकभधदा िढी अदालतिा ववचािािीन िहेकूो 
िनद्दािा वारिस हनन सक्दछ। 

 

दफा १४९ 

वारिसनामा दताय िने 
प्रफिया 

वारिसनामा सलदा अदालतले देहाय बमोन्जम िनुयपछय ूः 

 वारिसनािािा रित पनिे वा नपनिेको जाुँच िने, 
 रित नपनिेको देन्खएिा रित पनर् याई ल्याउन ३ ददनको म्याद ददई 

दिपीठ िने, 
 रित पनर् याई ल्याएिा दताु िने। 

दफा १५१ 

वारिस परिवतयन िनय 
वा आफैँ  मुद्दा सकाि 
िनय सतने 

 पक्षले जननसनकै िखत वारिसनािा िदि ििी अको वारिस धनयनि 
िन ुवा धनवेदन ददई आिैँ ले िनद्दा सकाि िन ुसक्छ। 

 त्यस्तो सकाि िने धनवेदन वा वारिसनािा धिधसल संलग्न ििी 
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त्यसको अधभलेख िात ननपछु। 

अगिकृत वारिस 
सम्बन्िी व्यवस्था 

 कसैले धनम्न काय ुिन ुकन नै िनद्दा वकटान ििी वा नििी अधिकृत 
वारिस धनयनि िन ुसक्दछ। 

- वििाद िन,ु  
- प्रधतउत्तिपत्र दताु िन,ु  
- वििाद दािी विताु िन,ु  
- धिलापत्र िन ुवा  
- अधय कानूनी काि काििाहूी िन ु

 अधिकृत वारिसले  िनद्दाको काििाही हनुँदा अको व्यन्िलाई 
वारिस धनयनि िन ुपधन सक्छ। 

दफा १५३ 

अगिकृत वारिस 
माफय त अचल 
सम्पवत्तको हक 
हस्तान्तिण िनय 
सतने 

 िन्जषे्ट्रशन िनन ु पने धनम्न धलखत पारित ििाउन कायाुलयिा 
उपन्स्थत हनन नसक्ने व्यन्िले कािण खनलाई धलखतद्वािा 
अधिकृत वारिस धनयनि िन ुसक्छ। 

- कन नै अचल सम्पन्त्त धििी ववतिण वा सट्टापट्टा िने, 
- हालैको िकसपत्र िरिददने,   
- अधय कन नै तरिकाले हक हस्ताधतिणको धलखत िने, 
- कानून ििोन्जि िन्जषे्ट्रशन िननपुने अधय धलखत िने, 

 शेषपधछको िकसपत्र पारित िनकुा लाधि अधिकृत वारिस 
धनयनि िन ुहनुँदैन। 

 अधिकृत वारिसले आिन लाई प्राप्त अन्ततयािनािाको शतकुो 
अधिनिा िवह काि िननपुछु। 

दफा १५४ 

अगिकृत वारिसनामा 
प्रमाखणत िदायको 
काययववगि 

 िनद्दा वकटान नििी अधिकृत वारिस धनयनि िदाु नेपालधभत्र भए 
कन नै न्जल्ला धयायािीश ि नपेाल िावहि भए कन नै नेपाली िाजदूत 
वा िहावान्णज्यदूतिाट प्रिान्णत ििाउनन पछु। 

 त्यसिी अधिकृत वारिसनािा प्रिान्णत ििाउूुँदा वारिस ददने ि 
वारिस हनने व्यन्िको िोटो टाुँसी दनवैको नेपाली नािरिकताको 
प्रिाणपत्र वा िाहदानी पेश िननपुछु, 

 अधिकृत वारिसनािा रु ५००। धलई प्रिान्णत िननपुछु, 
 अधिकृत वारिसनािा प्रिान्णत िन ु अदालतिा धनवेदन ददुँदा 

धनयिावलीको अननसूची -४५  ििोन्जिको ढाुँचािा ददननपछु ।  

दफा १५३, १५४ 

देकायन 

६८ 



 अचल सम्पन्त्तको हक हस्ताधतिणको धिषयसुँि सम्िन्धित 
अधिकृत वारिसनािा प्रिाणीत िननपुने भएिा सो धनवेदनिा 
देहायका कन िा सिेत खनलाएको हनन न पछु: 
o सम्पन्त्त िहेको स्थान वा ठेिाना 
o वक नं ि के्षत्रिल 
o अचल सम्पन्त्तको चालन िषकुो धतिो िनझाएको िधसद 

 धनवेदन दताु वकताविा दताु ििी धनवेदनका सम्िधििा सोही 
दताु वकताििा धनणयु िननपुछु । 

 अधिकृत वारिसनािा प्रिान्णत िने धनणयु भएिा धनवेदन साथ 
पेश ििेको अधिकृत िारिसनािाको कािज धयायािीशले प्रिान्णत 
ििी एक प्रधत अदालतिा अधभलेखको रुपिा िाखी एक प्रधत 
धनवेदकलाई ददनन पछु ।  

अगिकृत वारिसको 
हैससयत अन्त्य हुने 

देहायका अवस्थािा अधिकृत वारिसको हैधसयत सिाप्त हनधछः 
 तोवकएको काि, प्रयोजन वा सिायावधि सिाप्त वा भ निान 

भएिा, 
 तोवकएको कन नै खास िटना वा अवस्था पूिा भएपधछ वा त्यस्तो 

िटना वा अवस्था अधत्य भएिा, 
 वारिस धनयनि िने व्यन्िले िावष्ट्रय स्तिका कन नै दनई दैधनक 

सिाचािपत्रिा सूचना प्रकाशन ििी वारिस िदि ििेिा, 
 वारिसिािुत हक हस्ताधतिण वा सट्टापट्टा िने भधनएको सम्पन्त्त 

हस्ताधतिण वा सट्टापट्टा भएिा, 
 वारिस ददने वा हनने व्यन्िको ितृ्यन भएिा, 
 वारिसनािा ििोन्जिको सम्पन्त्तका सम्िधििा वारिस ददन े ि 

हनने वा धनजको एकासिोलको व्यन्ि िीच अदालतिा िनद्दा 
पिेिा, 

 अधिकृत वारिसनािा ददने ि धलने व्यन्ि िीच अदालतिा कन नै 
िनद्दा पिेिा, 

 अधिकृत वारिस हनने व्यन्िले काि िन ुनचाही वारिस धनयनन्ि 
िने व्यन्िलाई वारिसनािाको सक्कल प्रधत सवहत धलन्खत 
जानकािी ददएिा। 

दफा १५५ 

 



परिच्छेद-दश 

प्रमाणको पिीक्षण  

 

मुद्दामा िहि गनुजपने त्तवषिसंग सम्वद्ध दाबी ख्र्फकि खण्डन वा समथजन गने लिखतिाई लिखखत प्रमाण भयनन्छ। 
फफिाद दाबी तथा प्रयतउत्ति ख्र्फकि पुख्ष्ट गने कुनै लिखत प्रमाण भए मुद्दाका पक्षहरूिे फफिादपत्र तथा प्रयतउत्तिपत्र 
साथै पेश गनुज पदजछ। पक्षिे पेश गनज नसक्न ेप्रकृयतका प्रमाण कुनै तसे्रो पक्ष वा संस्था तथा  यनकािको ख्र्म्मा 
िहेको कुिा दाबी ख्र्फकिमा उल्िेख गनुजपछज। सो कुिा मनालसव िागेमा त्िस्ता प्रमाण अदाितबाटै खिकाई बुझ्नु 
पदजछ। लिखखत प्रमाणको पिीक्षण गदाज प्रयतउत्ति पिेपयछ वा पने अवधध नाघेपयछ सक्कि लिखत खिकाई हेिी परिक्षण 
गनुज पदजछ। एक पक्षिे पेश गिेको प्रमाण अको पक्षिाई देखाई सुनाई सद्दे कीतमेा बिान गने मौका ददनुपदजछ।  

मुद्दाको त्तववाददत त्तवषिवस्तुको वािेमा देख्न,े सुन्ने ि थाहापाउने व्िख्क्तिाई साक्षी भयनन्छ। साक्षी बुिी पाउन 
यनर्हरूको नाम, थि ि वतन समेत खोिी बादीिे फफिादपत्र ि प्रयतबादीिे प्रयतउत्तिपत्रमा उल्िेख गनुज पदजछ।साक्षीिाई 
अदाितमा उपख्स्थत गिाई त्तववाददत त्तवषिबस्तुका सम्बन्धमा प्रश्न सोधी यनर्िे ददएको र्वाफ िेखबद्ध गरिन े
कािजिाई साक्षी परिक्षण भयनन्छ। नेपाि सिकाि वा सावजर्यनक हक दहत वा सिोकाि िहेको मुद्दामा नवुखि नहुने 
साक्षीिाई अदाितिे म्िाद र्ािी गिी खिकाउने बाहेकका अन्ि अवस्थामा र्सको साक्षी हो उसैिे उपख्स्थत गिाउनु 
पदजछ।साक्षी पिीक्षण गिाउदा साक्षीको सपथ गिाउनु पछज। साक्षी परिक्षण गदाज एक पक्षको साक्षीिाई अको पक्षिे 
ख्र्िह गनज मौका ददनु पदजछ। लिखत प्रमाण ि साक्षी पिीक्षण सम्बन्धमा देवानी कािजत्तवधध संदहता तथा यनिमाविीमा 
देहािबमोख्र्म व्िवस्था गरिएको छ। 

१०.१ सलखत प्रमाण पिीक्षण  

ववषय काययववगि संवन्न्ित कानून 

प्रमाण सम्बन्िी 
सलखत पेश िनुय 
पने 

 िादीले वििाद दािी ि प्रधतिादीले प्रधतउत्ति न्जवकिसुँि सम्िन्धित 
धलन्खत प्रिाणको सक्कल ि त्यसको नक्कल वििादपत्र वा 
प्रधतउत्तिपत्रसुँिै पेश िननपुछु। 

 नेपाल सिकाि िादी वा प्रधतिादी भएको िनद्दािा वििादपत्र वा 
प्रधतउत्तिपत्र साथ धलन्खत प्रिाण तत्काल पेश िन ु नसक्ने भएिा 
कािण खनलाई कन न कायाुलयिा त्यस्तो प्रिाण िहेको छ वा िहन 
सक्ने हो सोको ववविण वििादपत्र वा प्रधतउत्तिपत्रिा खनलाउन पछु। 

 वििाद वा प्रधतउत्तिपत्रिा प्रिाणसम्िधिी ववविण उल्लेख भएकोिा 
त्यस्तो प्रिाण आवश्यकताननसाि सम्िन्धित कायाुलयिाट अदालतले 
आिैँ  न्झकाई िनझ्न सक्छ। 

 कन नै धलन्खत प्रिाणको सक्कल प्रधत तत्काल अदालतिा पेश िन ु
नसवकन े भएिा सोको कािण खनलाई रितपूवकुको प्रधतधलवप पेश 
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ििन् नपछु। 

प्रमाणको 
उल्लेखन िनुय पने 

 कन नै धलन्खत प्रिाणको सक्कल कन नै व्यन्ि वा संस्थाको न्जम्िािा िही 
त्यसको सक्कल वा प्रधतधलवप तत्काल उपलब्ि ििाउन नसक्ने भए 
वििाद वा प्रधतउत्तिपत्रिा सो कन िा उल्लेख िननपुछु। 

 उि प्रिाण िनझ्नन पने देन्खएिा प्रिाणको सक्कल वा प्रधतधलपन्ू 
अदालतले तोकेको अवधिधभत्र पेश िन ुत्यस्तो व्यन्ि वा संस्थालाई 
आदेश ददन सकन्ूनछ्। 

 प्रिाण पेश िने आदेश भएिा सो व्यन्ि वा संस्थाले तोकेको 
अवधिधभत्र त्यस्तो प्रिाण पेश िननपुछु। 

 आदेश ििोन्जि प्रिाण पेश नििेिा सो व्यन्ि वा संस्थाको 
प्रिनखलाई रु १०००।- सम्ि जरििाना हनन सक्दछ। 

दफा १६२ 

प्रमाण पेश िनय 
समय माि िनय 
सतने 

 वििादपत्र वा प्रधतउत्तिपत्र दताु िदाु धलन्खत प्रिाण पेश िन ुनसक्न े
कािण खनलाई िादी वा प्रधतिादीले सिय िाि िन ुसक्छन।् 

 त्यसिी सिय िाि ििेको कािण िनाधसि देन्खए १५ ददनसम्िको 
सिय ददन सकन्ूधछ। 

 उि सियधभत्र पेश नभएको प्रिाण सो िनद्दािा िनझ्न पदैन। 

दफा १६३ 

प्रमाण पेश िनय 
अनुमनत हदन 
सतने 

 िादी वा प्रधतिादीको जानकािीिा नआएको कन नै नयाुँ ि िहत्वपूण ु
धलन्खत प्रिाण पधछ जानकािीिा आएिा वा पत्ता लािेिा सो प्रिाण 
पेश िन ुिादी वा प्रधतिादीले अननिधत िाि िन ुसक्छन।् 

 त्यसिी अननिधत िाि ििेको कािण िनाधसव देन्खए त्यस्तो प्रिाण पेश 
िन ुअननिधत ददन सवकधछ। 

 उि प्रिाण अधय व्यन्ि, संस्था वा धनकायको धनयधत्रणिा िहेकोले 
िादी वा प्रधतिादीले आिैँ ले पेश िन ुसंभव नभएको कािण उल्लेख 
ििी अदालतिा धनवेदन ददएिा सो प्रिाण न्झकाउन आदेश ददन 
सवकधछ। 

दफा १६४ 

सलखत अनुवाद 
िनुय पने 

 नेपाली भाषा िाहेक अधय भाषािा लेन्खएको धलखत अदालतिा 
प्रिाणको रूपिा पेश भएिा अदालतले धलखत पेश िने पक्षलाई सो 
धलखतको नेपाली भाषािा अननवाद ििी पेश िने आदेश ददन सक्छ। 

 त्यस्तो आदेश भएिा सम्िन्धित पक्षले सो धलखत नपेाली भाषािा 
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अननवाद ििाई सोको प्रिान्णत प्रधत अदालतिा पेश िननपुछु। 

सतकल सलखत 
फफताय िनुय पने 

 धलन्खत प्रिाणको सक्कल प्रधत ि प्रधतधलवप प्राप्त भएपधछ सम्िन्धित 
अधिकृतले सक्कल धलखतसुँि प्रधतधलवप धभडाई प्रिान्णत ििी त्यस्तो 
प्रधतधलवपिा पेश िने व्यन्िको सहीछाप ििाई धिधसल संलग्न 
िननपुछु। 

 प्रिाणीत प्रधतधलवप धिधसल सािेल ििेपधछ प्रिाणको सक्कल प्रधत 
सम्िन्धित व्यन्िलाई विताु िननपुछु। 

 आवश्यक भएिा त्यस्तो सक्कल धलखत जननसनकै िखत िाि िन ु
सकन्ूधछ ि सो प्रिाण िाि ििोन्जि पेश नििेिा प्रिाणको रूपिा 
धलन पदैन। 

दफा १६५ 

प्रनतउत्तिपत्र पेश 
भएपनछ मात्र 
प्रमाण बुझ्न पने 

 सािाधयतया प्रधतउत्तिपत्र पेश नभई वा सो पेश िने अवधि व्यधतत 
नभई प्रिाण िनझ्ने काििाही िनन ुहनुँदैन। 

दफा १६६ 

प्रमाण बुझ्नु पने  वििाद ि प्रधतउत्तिपत्रिा उन्ल्लन्खत सिकािी कायाुलयिा िहेको कन नै 
कािजात प्रिाणको रूपिा िनझ्नन पने देन्खएिा त्यस्तो प्रिाण िनझ्न 
आदेश ददनन पदुछ। 

दफा १६७ 

िहि िनुय पने 
कुिामा प्रमाण 
बुझ्ने 

 अदालतले तोवकएको तारिखका ददन िादी ि प्रधतिादीको िोहिििा 
आवश्यक कन िा सोिपनछ ििी कन िा धिले वा नधिलेको ववषय यवकन 
िननपुछु। 

 दनिै पक्षको कन िा धिलेको देन्खए सोही ददन धनणयु िननपुछु। 
 आनं्शक वा पूण ुरूपिा कन िा नधिलेको देन्खएिा जधत कन िा नधिली 

ठहि िनन ुपने हो सो सम्िधििा प्रिाण न्झकाउन आदेश ददई सिनत 
प्रिाण िनझ्ने तारिख तोक्नन पछु। 

 ठहि िनन ुपने ववषयसुँि सम्वद्ध कन िािा िात्र प्रिाण िनझ्न पछु। 

दफा १६८ 

सलखत पेश िनय 
अदालतले बादी 
प्रनतबादी बाहेकको 
व्यन्ततलाई 
आदेश हदन सतन े

 िनद्दािा ठहि िन ुआवश्यक पने प्रिाण िादी प्रधतिादी िाहेक अधय 
कसैको कब्जािा िहेको भए अवधि तोकी सो प्रिाण पेश िन ुत्यस्तो 
व्यन्िलाई आदेश ददन सवकधछ। 

 त्यस्तो व्यन्िले तोवकएको अवधिधभत्र आिैँ  वा अरु कन नै व्यन्ि 
िािुत त्यस्तो धलखत अदालतिा पेश िननपुछु। 

 सो धलखत पेश नििेिा वा सो को िनाधसि कािण सिेत उल्लेख 
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निने व्यन्िलाई रु १०,०००।-सम्ि जरििाना िन ुसवकधछ। 

प्रमाण बुझ्ने िम  सािाधयतूः प्रिाण िनझ्ने िििा िादीले पेश ििेको प्रिाण िनझेपधछ 
िात्र प्रधतिादीले पेश ििेको प्रिाण िनझ्नन पछु। 

 यसिी प्रिाण िनझ्दा कन नै धलखत प्रिाणको रूपिा धलन नहनने वा 
असाधदधभकु भनी िनद्दाको कन नै पक्षले आपन्त्त ििेिा सो  आपन्त्त 
िनाधसि भए वा नभएको सम्िधििा तत्काल आदेश िननपुछु। 

 त्यस्तो आदेशको अधभलेख ििी धिधसल संलग्न िननपुछु। 

दफा १७० 

कािज ििाउन 
सतने 

 िनद्दाका ववषयिा पक्षसुँि कन नै कन िा खनलाउनन पिेिा अदालतले अको 
पक्षको िोहिििा धनजको कािज ििाउन हनधछ। 

 वििादपत्र िाहेक उजनिीिाट काििाही सनन नवाई ििी वकनािा िननपुने 
िनद्दािा िादी वा प्रधतिादीसुँि प्रिाण सिेत खनलाई ियान ििाई 
अधभलेख ििी काििाही वकनािा िननपुछु। 

दफा १७१ 

सद्दे फकतमेा 
बयान ििाउनु 
पने 

 प्रिाण िनझ्न तोवकएको तारिखिा िादी प्रधतिादीले पेश ििेको सक्कल 
कािज एकअकालुाई सक्कलै देखाई सननाउनन पछु। 

 यसिी सननाउुँदा धनजले सो कािजलाई सद्दे, कीते वा जालसाजी 
नािाकिण ििेिा सोही व्यहोिाको ियान ििाई अधभलेख िननपुछु। 

 तत्काल सद्दे, कीते वा जालसाजी छनट्याउन नसक्ने भई पक्षले म्याद 
िाि ििेिा ३ ददनसम्िको म्याद ददननपछु। 

 िादी प्रधतिादी िाहेक अरुको सहीछाप पिेको कािजका सम्िधििा 
तत्काल सद्दे, कीते वा जालसाजी छनट्याउन नसक्न ेभई म्याद िािेिा 
ियान िन ु१५ ददनसम्िको म्याद ददन सवकधछ। 

 ियान िदाु सद्दे, कीते वा जालसाजी जे नािाकिण िछु सोवह अननरूप 
धनजको भनाई अधभलेख िननपुछु। 

 कन नै पक्षले त्यस्तो धलखत कीते वा जालसाजी नािाकिण ििेिा दनवै 
पक्ष हान्जि िहेको भए सोही ददन ि एक पक्ष अननपन्स्थत िहेको भए 
उपन्स्थत भए कै ददन प्रधतउत्ति ियान ििाउनन पछु। 

 वारिस वा कानून व्यवसायी तारिखिा िहेको िनद्दािा पक्षको नै वयान 
ििाउनन पने देन्खएिा पक्षलाई नै वारिस वा कानून व्यवसायी िािुत 
न्झकाई ियान ििाउनन पिछ्। 

 प्रिाणको कािज देखाउदा सननाउदा पक्षले सद्दे, कीते वा जालसाजी 
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छनट्टाउन नसक्ने भएिा त्यस्तो कािज जाुँच िन ुसम्िन्धित ववशषेज्ञ 
सिक्ष पठाउन सकन्ूधछ। 

 सद्देकीते जाुँच िन ुपठाउदा जसले न्जवकि धलएको हो उसैिाट लाग्ने 
दस्तनि दान्खल ििाउननपछु। 

 धलखत कीते ठहरिएिा त्यस्तो धलखत पेश िने पक्षिाट धलखत जाुँच 
ििाउुँदा लािेको खच ुअको पक्षलाई भिाउननपछु। 

सद्दे, कीत ेवा 
जालसाजीको 
लागि सुनाउनु 
नपने 

 कानून ििोन्जि प्रिाणिा धलन नसवकने धलखत सद्दे, कीते वा 
जालसाजीको लाधि सननाउनन पदैन। 

 कन नै प्रधतिादीले पेश ििेको धलखतिाट अधय कन नै प्रधतिादीलाई असि 
पने िहेछ भन े असि पने प्रधतिादीलाई सो प्रिाण देखाई सननाई 
धनजको दिा १७२ ििोन्जिको प्रविया अपनाई ियान ििाउनन 
पछु। 
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पुनिावेदन स ुन् ने 
अदालतबाट सद्दे 
कीतमेा बयान 
ििाउन सफकने 

 धलन्खत प्रिाण सद्दे, कीते वा जालसाजी छनट्याई ईधसाि िनन ु पने 
कायवुवधि पूिा नििी तल्लो अदालतिाट िनद्दा िैसला भएको िहेछ 
भने प ननिावेदन सनने्न अदालतले त्यस्तो कािज सक्कलै न्झकाई पक्षको 
ियान ििाउनन पिछ्। 
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देवानीबाट उिेको 
फौजदािी  

 कन नै देवानी िनद्दािा प्रधतउत्ति वा ियानिाट उठेको िौजदािी कायि 
हनने िनद्दािा सोही धिधसलिाटै पक्षको ियान ििाई िनद्दाको काििाही 
िननपुछु। 
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प्रभाववत तसे्रो 
पक्ष ि ननजको 
प्रमाण बुझ्नु पने 

 िनद्दािा कन नै कन िा ठहि िदाु िनद्दाका पक्ष िाहेक तेस्रो पक्षको हक 
प्रभाववत हनने देन्खएिा वा िनद्दािा सम्वन्धित देन्खन आएिा त्यस्तो 
पक्षलाई आफ्नो कन िा भने्न िनाधसि सिय ददई धनजलाई कािणी सिह 
तारिखिा िाखी प्रिाण िनझी िनद्दाको काििाही िननपुछु। 

दफा १७६ 

नाप, जाँच वा 
नतसा िने 

नाि नक्सा िदा ुध्यान ददननपने कन िाहरुः 
 वववाद पिेको अचल सम्पन्त्तको नाप, नक्सा िननपुने देन्खएिा सो को 

लाधि आदेश ददननपछु। 
 सो आदेश ििोन्जि काय ुिदाु दनवै पक्षलाई त्यस्तो नाप, नक्सा वा 

जाुँच िनन ुपने ठाउुँ तोकी हान्जि हनन तारिख तोक्नन पछु। 
 उि नाप नक्सा िदाु कम्तीिा िाजपत्रअनवङ्कत दद्वतीय शे्रणीका 
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एकजना किचुािी, अधिन, िनद्दाका दनवै पक्ष, उपलब्ि भएसम्ि 
स्थानीय तहका कम्तीिा एक जना प्रधतधनधि ि कम्तीिा दनई जना 
स्थानीय व्यन्िलाई सिेत िोहिि िाखी नक्सा िनच नल्का  तयाि 
िननपुछु। 

 सो नक्सा िनच नल्का तीन प्रधत तयाि ििी नाप जाुँच िने किचुािीले 
नाि ि पद खनलाई ि सम्िन्धित पक्ष, स्थानीय व्यन्ि ि स्थानीय 
तहका प्रधतधनधिले नाि खनलाई सहीछाप िननपुछु। 

 त्यस्तो िनच नल्का एक एक प्रधत भिपाई ििाई िनद्दाका पक्षलाई ददई 
एक प्रधत नक्सा, भिपाई ि िनच नल्का अदालतिा दान्खला िननपुछु। 

 नाप नक्सा िदाु पक्षहरू उपन्स्थत नभएिा वा नक्सा िनच नल्कािा 
सहीछाप नििेिा वा पक्षहरू तारिखिा हान्जि नभएिा सो व्यहोिा 
जनाई खवटएका कािचुािी ि स्थानीय तहका कन्म्तिा एकजना 
प्रधतधनधिको सहीछाप ििी त्यस्तो नक्सा िनच नल्का अदालतिा दान्खल 
िननपुछु।  

 सूचना ददुँदा पधन स्थानीय तहको प्रधतधनधि उपन्स्थत नभएिा सो 
कािणले िात्र अधय कायवुवधि पूिा भएको नाप, जाुँच वा नक्सा 
िेरितको िाधनदैन। 

 रित नपनिेको नाप, जाुँच वा नक्सा प्रिाणिा धलन हनुँदैन। 
 वववाददत अचल सम्पधतको नाप जाुँच िन ु खवटएको किचुािीले 

िदधनयत न्चताई वास्तववक वा यथाथतुाभधदा ििक हनने ििी नाप, 
नक्सा वा जाुँच ििेको प्रिान्णत भएिा त्यस्तो किचुािीलाई रु 
१०,०००।-सम्ि जरििाना ि ववभािीय काििाही सिेत हनधछ। 

िाउँ अवलोकन 
िनय सतने 

 िनद्दाको ववषयवस्तन जवटल भई यथाथरुूपिा अदालत सिक्ष पेश िन ु
सम्भव नहनने भएिा वा प्रिाणको रूपिा ददएको वस्तन, वववादको ववषय 
वा अचल सम्पन्त्त िहेको ठाउुँको नै अवलोकन वा धनिीक्षण िनन ुपने 
देन्खएिा कािण खनलाई आदेश िननपुछु। 

 त्यस्तो आदेश भएिा त्यसको लाधि ददन तोकी धयायािीश आिैँ  वा 
आदेश ििोन्जि तोवकएको प्राववधिज्ञ वा अधय कन नै किचुािीले त्यस्तो 
वस्तन, ववषय वा ठाुँउको अवलोकन वा धनिीक्षण िननपुछु। 

 प्राववधिज्ञ वा अधय कन नै किचुािीले अवलोकन वा धनिीक्षण ििेको भए 
धनजले िनद्दाको ववषय वस्तनसुँि साधदधभकु ववषयिा प्रधतवेदन पेश 
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िननपुिछ्। 

 

 

 

१०.२ साक्ष ी पि ीक्षण सम्वन्िी व्यवस्था 

बबषय कायवुवधि संवन्न्ित कानून 

साक्षी पिीक्षण 
सम्बन्िी व्यवस्था 

 साक्षी िनझ्ने आदेश भएपधछ पक्षहरूलाई साक्षी उपन्स्थत ििाउने तािेख 
तोक्नन पदुछ। 

 यसिी तोवकएको तारिखको ददन पक्ष आिैँ ले  साक्षीहरू उपन्स्थत ििाउनन 
पछु।  

 साक्षी िनझ्न तोवकएको तारिखको ददन उपन्स्थत भएका सिै साक्षीको 
वकपत्र ििाउनन पछु। 

 सिै साक्षीको वकपत्र ििाउन नभ्याइएिा अको ददन त्यस्ता साक्षीको 
वकपत्र ििाउनन पछु। 

 त्यसिी साक्षीलाई अको ददनको तारिख तोक्दा जधतजना साक्षीको वकपत्र 
हननसक्छ त्यधत जना साक्षीलाई िात्र ििशः उपन्स्थत हनने ििी तािन्ूख 
तोकी िकपत्र ििाउन सवकधछ। 

 तारिखका ददन उपन्स्थत नभएका साक्षीको िकपत्र हनन सक्दैन।   
 ति साक्षी उपन्स्थत ििाउन तोवकएको तारिखका ददन  यातायात सािन 

िधद वा ववपद पिी साक्षी उपन्स्थत ििाउन नसकन्ूने भएिा स्थानीय तह 
वा सिकािी धनकायको धसिारिस सवहत अको तारिख तोकी पाउन िाटो 
खनलेको धिधतले िाटोको म्याद िाहेक सात ददनधभत्र सम्वन्धित पक्षले 
धनवेदन ददन सक्दछ। 

 त्यस्तो धनवेदन पिेिा  इजलासिा पेश ििी आदेश भएपधछ साक्षी पिीक्षण 
ििाउने ििी अको तारिख  तोकू्नन पछु, 
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देकायन३० 

अदालतबाट नवुखझ 
नहुने साक्षी बुझ्न  
सफकने 

 तारिखको ददन उपन्स्थत नििाईएका साक्षी िनन्झने छैन ति, नेपाल 
सिकािको वा सावजुधनक हक, वहत वा सिोकाि संलग्न िहेको िनद्दािा 
निनझी नहनने साक्षीलाई िनझ्ने आदेश ििी १५ ददन धभत्र अदालतिा 
उपन्स्थत हनन म्याद जािी िननपुछु।    
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 त्यस्तो म्याद जािी भएिा तोवकएको ददनिा सो साक्षी अदालतिा उपन्स्थत 
हनन नपछु। 

 

कमयचािी खटाई 
साक्षी बुझ् ने 
काययववगि 

 शािीरिक अस्वस्थताका कािणले उपन्स्थत हनन नसक्ने साक्षीलाई िनन्झपाऊ 
भनी पक्षले धनवेदन ददए धनज िस्ने ठाउिा नै िई िनझ्न सवकधछ। 

 त्यसिी िनझ्नको लाधि कन नै पक्षले धनवेदन ददएिा ि व्यहोिा िनाधसि 
देन्खएिा साक्षी िनझ्नको लाधि इजलासले आदेश ददन सक्छ।    

 यसिी आदेश भएकोिा साक्षी िस्ने ठाुँउिा धयायािीश आिैँ  िई वा 
किचुािी खटाई साक्षी िनझ् न ेकाि िननपुछु। 

  त्यसिी जाुँदा लाग्ने खच ुधनवेदन ददने पक्षले िेहोनन ुपछु। 
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श्रव्य-दृष्ट्य सम्वाद 
(सभडडयो कन्फिेन्स) 

माफय त साक्षी 
पिीक्षण 

 

 अधत वृद्ध अवस्था, शािीरिक अशिता, अस्वस्थता वा नेपाल िावहि िहे 
िसेको कािण कन नै साक्षी अदालतिा उपन्स्थत हनन नसक्ने कािण देखाई 
त्यस्तो साक्षीको श्रव्य–दृश्य सम्वादको िाध्यििाट साक्षी  पिीक्षण 
ििाईपाउुँ भनी  कन नै पक्षले ददएको धनवेदन व्यहोिा िनाधसि लािेिा 
त्यस्ता साक्षीको श्रव्यदृश्य संवादको िाध्यििाट पिीक्षण िन ुआदेश ददन  
सवकनूछ्।    

 यसिी आदेश भएिा सम्िन्धित पक्षले श्रव्य–दृश्य सम्वादिाट साक्षी 
पिीक्षण िनकुो लाधि अदालतिाट तोवकएको ददन ि ठाउुँिा त्यस्ता 
साक्षीलाई उपन्स्थत ििाउनन पछु ।  

 त्यसिी उपन्स्थत भएको साक्षीलाई अदालतिा उपन्स्थत भएको साक्षी सिह 
िानी पिीक्षण िनन ुवा ििाउनन पछु । 

 साक्षी पिीक्षण ििाउुँदा श्रव्य–दृश्य सम्वादिाट भएको साक्षीको िकपत्र ि 
श्रव्यदृश्य सम्वादको व्यहोिा लेखवद्ध ििी अधभलेख िननपुछु ।  

 श्रव्यदृश्य सम्वाद िािुत साक्षी िनझेको अधभलेखको तोवकए ििोन्जि 
िनच नल्का ििाउनन पछु।   

 साक्षी पिीक्षण िदाु वा ििाउुँदा लािेको खच ुश्रव्य–दृश्य सम्वाद  िािुत 
साक्षी पिीक्षण ििाउन धनवेदन ददने पक्षले िेहोनन ुपछु । 
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तोफकएको हदनमा नैं 
साक्षी पिीक्षण िनुय 
पने 

 किचुािी खटाई साक्षी िनझ्ने ि श्रव्यदृष्य िािुत साक्षी िनझ्ने अवस्था 
िाहेक पक्षलाई तोवकएको तारिखिा नै साक्षी पिीक्षण िने ददन तोक्नन 
पिछ्।  

 साक्षी पिीक्षण िन ु तोवकएको तारिखका ददनिा नै अदालतिा उपन्स्थत 
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भएका सम्पूण ुसाक्षीहरूको पिीक्षण िरिसक्नन पछु। 
 एकै ददन सम्पूण ु साक्षीहरूको पिीक्षण िन ु सिय अभावको कािणले 

नभ्याउने भएिा कािण खनलाई त्यसको भोधलपल्ट साक्षी पिीक्षण िने ििी 
साक्षी तथा पक्षहरूलाई तारिख तोक्नन पछु । 

 साक्षी पिीक्षण िदाु साक्षीले व्यि ििेको कन िाको िकपत्र तयाि ििी 
धनजको सहीछाप ििाई अधभलेख िननपुछु। 

शपथ सलनु पने  साक्षीले अदालतिा उपन्स्थत भई िकपत्र िदाु सत्य कन िा व्यि िने 
कन िाको उद्घोषण ििी धयायािीश सिक्ष तोवकएको ढाुँचािा शपथ धलनन 
पछु। 
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साक्षी पिीक्षण 
न्यायािीशले िनुय 
पने 

 साक्षी पिीक्षण धयायािीश आिैँ ले इजलासिा िननपुछु।  
 साक्षी पिीक्षण िदाु ि िकपत्र अधभलेख िदाु धयायािीशले आवश्यक पने 

किचुािीको सहायता धलन सक्छन।् 
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बकपत्र  

प्रमाखणत िने 

 साक्षी पिीक्षण िदाु िनद्दािा खनलाउनन पने ववषयको प्रश्न सोिी त्यस्तो प्रश्न, 
साक्षीले ददएको जवाि ि न्जिह भएको भए त्यसको ववविण िकपत्रिा 
खनलाउनन पछु । 

 न्जिह ि पनन सोिपनछ सिाप्त भएपधछ साक्षीलाई कन नै कन िा व्यि िन ुिाुँकी 
भए नभएको सोिी िाुँकी भए त्यस्तो कन िा सिेत िकपत्रिा खनलाउनन पछु। 

 साक्षीको िकपत्र ििाउुँदा साक्षीलाई अननन्चत, असम्िद्ध वा िेइज्जत िने वा 
न्झझ्याउन ेवकधसिका प्रश्न सोध्न अदालतले िनाही िनन ुपनेछ ।  

 िकपत्रको कािजिा साक्षी, िनद्दाका पक्ष ि वकपत्रिा सिावेश हनने कानून 
व्यवसायीको सिेत सहीछाप ििाई धयायािीशले प्रिान्णत िननपुछु 

 िकपत्रको कािजिा साक्षी, िनद्दाका पक्ष ि वकपत्रिा सिावेश हनने कानून 
व्यवसायी िध्ये कसैले वा सिैले सहीछाप िन ुईधकाि ििेिा सोही व्यहोिा 
उल्लेख ििी साक्षी पिीक्षण िने धयायािीशले त्यस्तो कन िा प्रिान्णत ििी 
धिधसल सािेल िाख्नन पछु। 

 िकपत्रको ढाूुँचा देवानी कायवुवधि संवहताको अननसूची १७  िा तोवकएको 
छ। 

दफा १८७ 

देकायन ३० 

कैफफयत खुलाई 
प्रमाखणत िनुय पने 

 साक्षी पिीक्षण िदाु सम्िन्धित साक्षीले धयायािीशद्वािा सोधिएको प्रश्नको 
जवाि नददएिा, ददन ईधकाि ििेिा वा जनन प्रश्नको जवाि खोन्जएको हो 
सोको जवाि नददई असम्िन्धित ववषयको जवाि ददएिा धयायािीशले 
सोको कैवियत खनलाई प्रिान्णत िननपुछु। 
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 बन्द सवाल   परिक्षण िननपुने साक्षी अको न्जल्लाको वाधसधदा भई धनजको शािीरिक 
अवस्थाको कािणले धनजलाई िनद्दा िहेको अदालतिा उपन्स्थत ििाई 
िकपत्र ििाउन नसवकने कन िा उल्लेख ििी िधद सवाल िािुत पिीक्षण 
ििाउन सम्िन्धित पक्षले धनवेदन ददएिा ि व्यहोिा िनाधसि देन्खएिा िधद 
सवाल िािुत साक्षी पिीक्षण ििाउन  इजलासले आदेश ददन सक्छ।    

 िधद सवाल िािुत साक्षी पिीक्षण ििाउनन पिेिा त्यस्तो साक्षीलाई सोध्नन 
पने प्रश्नहरू देवानी कायवुवधि संवहताको अननसूची–१८ को ढाुँचािा तयाि 
ििी धयायािीशिाट प्रिान्णत ििाई साक्षी िहे िसेको न्जल्लाको न्जल्ला 
अदालतिा िधद सवाल पठाउनन  पछु ि त्यस्तो सवाल ववद्यनतीय 
िाध्यििाट सिेत पठाउन सवकधछ। 

 िधद सवालिा उपन्स्थत नहनने कन नै पक्षले आिूले साक्षीसुँि सोध्न चाहेको 
प्रश्नहरू सिावेश िरियोस भनी कािण खनलाई अदालतिा धनवेदन ददन 
सक्छ । 

 अदाितिे त्िस्तो प्रश्न बन्दसवािमा समावेश हुनु मनालसब देखेमा सोही 
बमोख्र्म बन्दसवािको प्रश्न तिाि गनुजपछज । 

 िधद सवाल ििाउन ेआदेश भएिा िनद्दाका पक्षहरूलाई सोही ििोन्जि िधद 
सवाल ििाउने अदालतिा उपन्स्थत हनन तारिख तोकी त्यसको जानकािी 
सो अदालतलाई ददनन पछु। 

 िधद सवाल प्राप्त भएिा सो प्राप्त िने अदालतले उपन्स्थत ििाईएको 
साक्षीलाई आफ्नो अदालतिा िनद्दा पिे सिह कायवुवधि पूिा ििी िधद 
सवालका प्रत्येक प्रश्नको जवािको िकपत्र तयाि ििी त्यस्तो िकपत्रको 
कािजिा आवश्यक प्रविया पूिा ििी त्यस्तो व्यन्िको सवहछाप ििाई ३ 
ददनधभत्र सम्िन्धित न्जल्ला अदालतिा पठाउनन पछु। 

 िधद सवाल िनन ुपने व्यन्ि हान्जि नभएिा िधदसवाल प्राप्त िने अदालतले 
सोही व्यहोिा उल्लेख ििी िधद सवाल पठाउन ेअदालतिा विताु पठाउनन 
पछु।  

 िधद सवालको काििाही सम्पन्न भएपधछ वधद सवाल ििाउने अदालतले 
िनद्दाका पक्ष वा वारिसलाई तारिख तोकी हान्जि हनन िनद्दा पिेको अदालतिा 
विताु पठाउनन पछु। 
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देकायन ३३ 

पक्ष वा साक्षीको 
परिचय िोप्य िाख्न 
सतने 

 कन नै पक्ष वा साक्षीको परिचय सावजुधनक िदाु धनम्न अवस्था हनन ेदेन्खएिा 
त्यस्तो पक्ष वा साक्षीको नाि, थि, वतन वा धनजको िािन आिाको नाि 
वा हनधलया िोप् य िात न पक्षले अदालतिा अननिोि िन ुसक्दछ: 
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- त्यस्तो पक्ष वा साक्षीको सािान्जक प्रधतष्ठा वा इज् जत उपि प्रधतकूल 
प्रभाव पन ुसक्ने, 

- धनज उपि कन नै पक्षिाट अननन्चत डि, त्रास वा भय हनन सक्ने, 
- धनजको जीउ, ज्यानको सनिक्षािा प्रधतकूल असि पन ुसक्न।े 

 पक्षले त्यस्तो अननिोि ििेिा अदालतले धनवेदन ििोन्जि नाि, थि, वतन 
वा परिचय िोप्य िात ने आदेश ददन सक्छ। 

 त्यसिी िोप्य िान्खएको व्यन्िको नाि, थि, वतन वा धनजको िािन 
आिाको नाि वा धनजको परिचय सो िनद्दाको सनन नवाई िदाु वा सो सम्िधिी 
ववविण प्रकाशन िदाुका िखत आदेश ििोन्जि िोप्य नाि, थि, वतन वा 
परिचय िाखी प्रकाशन िननपुछु। 

अनुवादकको 
सहयोि सलन सतने 

 नेपाली भाषा निूनझ्ने पक्ष वा साक्षीको ियान वा िकपत्र ििाउूुँदा वा 
अधय कन नै काय ु िदाु सम्िन्धित भाषाको अननवादकको सहयोि धलन 
सवकधछ। 

 त्यस्तो सहयोि धलुँदा भएको खच ुसम्िन्धित पक्षले िेहोनन ुपछु। 
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परिच्छेद-एघाि 

मुद्दाको सुनुवाई ि फैसला 
 

मुद्दाका पक्षबाट फफिाद तथा प्रयतउत्तिपत्र दताज भई सकेपयछ यनर्हरूबाट पेश भएका लिखत तथा साक्षी प्रमाणको 
पिीक्षण गने ि त्तवबादको टुङ्गो िगाउदा अदाितिे अपनाउने प्रफक्रिािाई सुनुवाई भयनन्छ।अको शव्दमा सुनुवाई 
मुद्दामा दवु ैपक्षको कुिा सुनी यनणजिमा पुग्ने प्रफक्रिा हो। अदाितमा मुद्दा कािबाहीको क्रममा हुने सुनुवाई स्वच्छ, 
यनष्पक्ष ि पािदशी हुनुपदजछ भन्ने न्िायिक मान्िताका आधािमा सुनुवाई प्रफक्रिाको माध्िमबाट यनणजिमा पुग्ने 
गरिन्छ। 

मुद्दाको त्तववाददत त्तवषिवस्तुका सम्बन्धमा सम्वद्ध साक्षी प्रमाण बुिपेयछ न्िाि यनिोपणका िाधग दवुै पक्षका 
तफज बाट बहस ख्र्कीि तथा छिफि सुनी बादी दाबी वा प्रयतदाबी पुग्न सक्ने वा नसक्न े यनष्कषजसदहत गरिएको 
न्िािाधीशको न्िायिक घोषणािाई फैसिा भयनन्छ। मुद्दा खािेर् भएमा पक्षहरूका बीच लमिापत्र भएमा वा 
यनवेदनपत्र ि पुनिावेदनपत्र फफताज ि मुद्दा डडसलमस तथा तामेिीमा िाख्न ेकािजिाई समेत मुद्दाको कािबाहीको टुङ्गो 
िागेको भयनन्छ। त्िसिी फैसिा, खािेर् वा लमिापत्र भएको, मुद्दा फफताज लिएको ि डडसलमस तथा तामेिीमा 
िाखखएको आधाि कािण खोिी संक्षक्षप्त रुपमा िािफकतावमा िेखी अदाितिे सोको अलभिेखखकिण गनुज पदजछ। 
सुनुवाई प्रफक्रिा ि फैसिाका सम्बन्धमा देवानी कािजत्तवधध संदहता तथा देवानी कािजत्तवधध यनिमाविीमा देहाि 
बमोख्र्म व्िवस्था गरिएको छ। 

११.१ प्रािन्म्भक सुनुवाई  

 ववषय काययववगि संवन्न्ित कानून 

हकदैया, हदम्याद 
ि अगिकािक्षेत्र 
सम्वन्िी न्जफकि  

प्रनतबादीले प्रनतउत्तिपत्र पेश िदाय देहायको न्जफकि सलन सतदछूः 

 बादीिाई मुद्दा दािि गने हकदैिा नभएको, 

 फफिादपत्र हदम्िादलभत्र दािि नभएको, 

 फफिादपत्र दताज भएको अदाितिाई अधधकािक्षेत्र नभएको 
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प्रािन्म्भक सुनुवाई   प्रधतउत्तिपत्र ददुँदा  हकदैया, हदम्याद ि क्षेत्राधिकाि नभएको भनी 
न्जवकि धलएिा प्रिाण िनझ्न ेलिायतका अधय काििाही िनन ुभधदा 
अन्ि सो ववषयको धनरूपणका लाधि पेशी तािेख तोकी िनद्दाको 
प्रािन्म्भक सनननवाई िननपुछु। 

 प्रधतिादीले प्रधतदावी धलएको अवस्थािा िादीिाट धलन्खत प्रधतिाद 
पिेपधछ वा पने अवधि ब्यधतत भएपधछ िात्र प्रािन्म्भक सनननवाईको 
लाधि पेशी तारिख तोक्नन पछु। 

 िादी प्रधतिादीको तारिख धिलान भएपधछ अको तारिखको ददन 
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प्रधतिादीले न्जकीि धलएको ववषयिा धसिीत िही प्रािन्म्भक सनननवाई 
िननपुछु।  

 यसिी प्रािन्म्भक सनननवाई िदाु हकदैया, हदम्याद ि के्षत्राधिकाि 
नभएको भने्न न्जकीि िनाधसव नदेन्खएिा कानून ििोन्जि सो 
िनद्दाको काििाही, सनननवाई ि वकनािा िननपुछु।  

मुद्दा खािेज 
भएमा कािबाही 
अन्त्य हुने 

 प्रािन्म्भक सनननवाई िदाु हकदैया नभएको, हदम्यादधभत्र िनद्दा दायि 
नभएको वा अधिकािके्षत्र निहेको देन्खएिा त्यस्तो िनद्दा खािेज िने 
िैसला िननपुछु। 

 त्यस्तो िैसला भएिा सो िनद्दाको काििाही अधत्य हनधछ। 
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हकदैया, हदम्याद 
ि अगिकािक्षेत्रको 
पुनूः न्जफकि सलन 
नपाईने 

 प्रािन्म्भक सनननवाईिाट हकदैया, हदम्याद वा अधिकािके्षत्र भएको 
भनी आदेश भएको अवस्थािा प्रधतिादीले त्यस िनद्दािा पननिावेदन 
िदाु वा िनद्दा दोहोर् याउन तथा पननिावलोकनको लाधि धनवेदन ददुँदा 
सोही ववषयिा पननः न्जवकि धलन पाउुँदैन ि धलएपधन सनननवाई हनुँदैन, 

 प्रािन्म्भक सनननवाईिाट भएको आदेश वा िैसलािा न्चत्त निनझ्न े
पक्षले सम्िन्धित पननिावेदन सनने्न अदालतिा धनवेदन ददन वा 
पनिावेदन िन ुसक्दछ। 
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११.२ अन्तकायसलन आदेश 

अन्तकायलीन 
आदेश जािी िनय 
ननवेदन हदन 
सतने 

 िनद्दा काििाहीको धसलधसलािा हनने धनणयु वा िैसला िाहेकका 
कायवुवधिित आदेश वा िनद्दािा असि पने कन नै काि काििाही 
तत्काल िोक्ने वा यथान्स्थधतिा िाख्न ेििी भएको अधय आदेशलाई 
अधतकाुलीन आदेश भधनधछ। 

 िनद्दाको पक्षले अधतिकाधलन आदेशको िाि ििी धनम्न अवस्थािा 
धनवेदन ददन सक्दछ: 

 िनद्दाको काििाहीको धसलधसलािा ववपक्षीको कन नै काि 
काििाही तत्काल निोकेिा वििादपत्र वा पननिावेदनपत्रको 
िाि दािी धनिथकु हनने भएिा, 

 ववपक्षीले कन नै काय ु तत्काल नििेिा वििादपत्र वा 
पननिावेदनपत्रको िाि दािी धनिथकु हनने भएिा, 

 िनद्दाको िाि दािीका सम्िधििा कन नै ववषय यथान्स्थधतिा 
निाखेिा वििादपत्र वा पननिावेदनपत्रको िाि दािी धनिथकु 
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हनन ेभएिा, 
 अधतकालुीन आदेश जािी िन ुउपयनि देन्खएिा अदालतले त्यसको 

कािण खनलाई आदेश िननपुछु। 

 एकपक्षको धनवेदनको आिाििा जािी िरिएको अधतकाुलीन आदेश 
िदि िन ुसोही अदालतिा अको पक्षले धनवेदन ददन सक्दछ। 

 त्यस्तो धनवेदन पिेिा दनवै पक्षको सनननवाई ििी सो आदेश िदि 
िने वा निने सम्िधििा धनणयु िननपुछु। 

 त्यस्तो धनणयु उपि न्चत्त निनझ्ने पक्षले पननिावेदन सनने्न अदालतिा 
धनवेदन िन ुसक्दछ। 

अन्तकायलीन 
आदेश उपि 
ननवेदन हदन 
सतने 

 देहायका आदेश उपि न्चत्त निनझ्ने पक्षले आदेश भएको धिधतले 
१५ ददनधभत्र पननिावेदन सनने्न अदालतिा धनवेदन ददन सक्दछः 
- िनद्दाका पक्षलाई तारिखिा िाखेको वा धनजिाट जिानत वा 

अदालती शनल्क धलएको, 

- िनद्दा दताु िन ु नधिल्ने भनी अधिकृतले ििेको दिपीठको 
आदेश उपि धयायािीश सिक्ष उजनि ििेकोिा सो आदेश 
सदि भएको, 

- प्रािन्म्भक सनननवाई िदाु हकदैया, हदम्याद वा अधिकािक्षेत्र 
सम्िधिी ववषय धनरूपण ििी आदेश ििेको, 

- िनद्दाको काििाहीको धसलधसलािा अधय कन नै आदेश ििेको। 

 तल्लो अदालतको कािकाििाहीिा म्याद नािेको वा िनद्दािा कानून 
ििोन्जि िनन ुपने काििाही धनिाुरित अवधिधभत्र नििी िेरित भएको 
भनी िनद्दाका पक्षले सो काि काििाही िदि ििाउन पननिावेदन सनने्न 
अदालतिा धनवेदन ददन सक्दछ। 

 यसिी पिेका धनवेदनका सम्िधििा पननिावेदन सनने्न अदालतले 
सम्िन्धित अदालतिाट प्रधतवेदन धलई वा धिधसल न्झकाई सनननवाई 
ििी  सािाधयतया १ िवहना धभत्र िर्छ्यौट िननपुछु। 

 तल्लो अदालतले ििेको आदेश वा काि काििाही वेरितको वा 
म्याद नािेको देन्खएिा पननिावेदन सनने्न अदालतले त्यस्तो आदेश 
िदि िन,ु िद्द िन ु वा कानून ििोन्जि उपयनि आदेश िन ु
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सक्दछ। 

 

११.३ पूवय सुनुवाई छलफल 

पूवय–सुनुवाई 
छलफल  

 िनद्दािा ठहि िनन ुपने कन िा यवकन िन ुिादी ि प्रधतिादीवीच पूव ु
सनन नवाई छलिल हनन उन्चत लािेिा त्यसको कािण खोली त्यस्तो 
छलिल िने इजलासले आदेश ददन सक्छ। 

 त्यस्तो आदेश भएिा अदालतले त्यस प्रयोजनको लाधि पक्षहरूलाई 
तारिख तोकी छलिलिा सािेल ििाउननपछु। 

 पूव ुसनन नवाई छलिलको लाधि पेशी तारिख तोक्दा िनद्दािा वारिस 
तारिखिा िहेको भए सकभि िनद्दाका पक्षलाई नै उपन्स्थत ििाउन े
ििी तारिख ददनन पनेछ। 

 त्यस्तो छलिलिा िादी, प्रधतिादी तथा धनजका कानून व्यवसायी 
उपन्स्थत हनन सक्दछन।् 

 पूवज सुनुवाई छिफिको िाधग तारिख तोफकएका मुद्दाहरूको छुट्टै 
िख्र्ष्रि खडा गिी अलभिेख िाखु्न पछज । 

 पूवज सुनुवाई छिफिमा देहािका त्तवषिमा छिफि गनज सफकन्छः 

 पक्षहरूको वीचमा कुिा लमिेको ि नलमिेको बबषि पदहचान गिी िहि 
गनुज पने त्तवषि िफकन गने,  

 िहि गनुजपने त्तवषिमा थप प्रमाणहरू बुझ्नु पने देखखएमा सो िफकन 
गिी बुझ्ने, 

 बाँकी कािज सम्पन्न गनजका िाधग कािजतालिका संशोधन गने,  

 त्तववाद समाधानका िाधग मेिलमिाप प्रफक्रिामा  पिाउने,  

 आवश्िक देखखएका अन्ि त्तवषिमा छिफि गने ।  

 सो छलिलिा िादी ि प्रधतिादीले आफ्नो दािी वा प्रधतवादलाई 
सिथनु वा खण्डन िने प्रिाण पेश िन ुतथा ठहि िनन ुपने ववषय 
यवकन िन ुआफ्नो दािी वा न्जवकि पेश िन ुसक्दछन।् 

 पूवज सुनुवाई छिफि आवश्िकता अनुसाि अदाितको हाता लभत्रका 
अदाित भवनको अन्ि उपिुक्त कक्षमा समेत गनज सफकन्छ । 

 उन्ल्लन्खत पूवसुनन नवाई छलिल ििाएकोिा अदालतले त्यसको 
अधभलेख देवानी कायवुवधि धनयिावलीको अननसूची -९ ििोन्जिको 
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ढाुँचािा तयाि ििी धिधसल संलग्न िननपुछु।  
 पूव ु सनन नवाई छलिलिाट िनद्दािा ठहि िने ववषय, िनझ्नन पने 

प्रिाण ि िनद्दाको काििाहीका सम्िधििा पक्षहरूिीच सहिधत 
नभएिा थप प्रिाण िनझी िनद्दाको काििाही ि वकनािा िन ु
सवकधछ। 

 

११.४ अन्न्तम सुनुवाई 

ववषय कायवुवधि सम्िन्धित कानून 

कुिा समलेको 
ववषयमा फैसला 
िनय सतने 

 प्रधतउत्तिपत्र दान्खला भएपधछ तोवकएको तारिखिा िादी ि प्रधतिादीको 
िोहिििा वििादपत्र, प्रधतउत्तिपत्र तथा पेश भएका धलखतहरू अध्ययन 
ििी कन नै कन िा अस्पष्ट भए दनवै पक्षसुँि सोिपनछ िननपुछु। 

 यसिी अध्ययन ि सोिपनछ पधछ िादी प्रधतिादीको कन िा धिले वा नधिलेको 
ववषयिा यवकन िननपुछु। 

 प्रधतिादीले िादीको दािी स्वीकाि ििी दनवै पक्षको कन िा धिलेको देन्खएिा 
त्यसै िखत िैसला िन ुसवकधछ। 

दफा १९० 

मुद्दाका पक्षसँि 
जहहलेसुकै सोध्न 
सकन् ने 

 िैसला िननअुन्ि धयायािीशले िादी प्रधतिादीसुँि िनद्दाको कन नै ववषयिा 
जवहलेसनकै पधन आदेश ददई सोध्न हनधछ। 

 त्यसिी सोध्दा िनद्दाका पक्षले ददएको जवाि धिधसलिा संलग्न िननपुछु। 

दफा २७५ 

प्रमाण बुझ्ने कायय 
सम्पन्न भएपनछ 
सुनुवाई िनुय पने 

 प्रिाण िनझ्ने काय ुसम्पन्न भएपधछ अदालतले सािाधयतया १ िवहनाधभत्र 
िनद्दाको सनन नवाई ििी धनणयु िननपुछु। 

 सनननवाई िदाु िनद्दाका पक्षहरूले आिैँ  वा कानून व्यवसायी वा वारिस 
िािुत आफ्नो दािी वा प्रधतिक्षाको लाधि िहस पैिवी िन ुसक्दछन।् 

 सनननवाई िदाु िनद्दािा थप कन िाहरू स्पष्ट िनकुा लाधि धलन्खत िहस नोट 
पेश िन ुअदालतले आदेश ददएिा आिैँ ले वा आफ्नो कानून व्यवसायी वा 
वारिसले अदालतद्वािा तोवकएको अवधिधभत्र धलन्खत िहस नोट पेश 
िननपुछु। 

दफा १९२ 

सुनुवाई िदाय 
पक्षलाई िोहबिमा 
िाख् नुपने 

 िनद्दाको सनन नवाई िदाु वा धनणयु िनन ु पने ववषय ठहि िदाु पक्षहरूलाई 
िोहिििा िात ननपछु। 

 सनननवाईका लाधि तोवकएको तारिखका ददन कन नै पक्ष अननपन्स्थत भएिा 
पधन िनद्दाको धनणयु िन ुहनधछ। 
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सुनुवाई िदाय 
खुला इजलासमा 
िनुयपने 

 अदालतले िनद्दाको सनन नवाई खनला इजलासिा िननपुछु। 
 पक्षले िधद इजलासिाट सनननवाई हनन ददएको धनवेदन िनाधसव देन्खए वा 

इजलासले नै त्यसिी सनन नवाई िन ुिनाधसव ठहिाएिा धनम्न िनद्दािा िधद 
इजलासिा सनननवाई िन ुआदेश ददननपछुः 
- पारिवारिक सम्िधि,  
- नाता कायि,  
- वववाह,  
- सम्िधि ववच्छेद, 

 िधद इजलासिाट सनननवाई िने आदेश भएकोिा त्यस्तो इजलासिा िनद्दाका 
पक्ष वा धनजको वारिस, पक्षिाट धनयनि भएका कानून व्यवसायी, 
धयायािीशले आदेश ददएका व्यन्ि वा किचुािी िाहेक अधय व्यन्िको 
प्रवेश िन ुददनन हनुँदैन। 

 अदालतले िनाधसव देखेिा सावजुधनक सनिक्षाको कािणिाट कन नै 
व्यन्िलाई इजलासिा प्रवेश िन ुिोक लिाउन सक्दछ। 

दफा २६८ 

मुद्दामा लिाताि 
कािबाही ि 
सुनुवाईय िरिने 

 देहायका िनद्दािा प्रधतउत्ति पिेपधछ वा पने अवधि सिाप्त भएपधछ लिाताि 
काििाही ि सनननवाई ििी वकनािा िरिनेछ । 
o मानाचामि सम्बन्धी मुद्दा, 
o नाता कािम सम्बन्धी मुद्दा, 
o र्ेष्ि नागरिक ि बािबालिका बादी भएको अंश मुद्दा, 
o नाबािकसँग भेटघाट गिाइ पाऊँ भन्ने मुद्दा, 
o नावािक ख्र्म्मा िगाई पाऊँ भन्ने मुद्दा, 
o धमजपुत्र-धमजपुत्री  भेटघाट सम्बन्धी मुद्दा, 
o संिक्षक माथवि यनिुख्क्त सम्वन्धी मुद्दा, 
o बािबालिकाको हेिचाहा स्िाहाि संभाि सम्बन्धी मुद्दा, 
o माततृ्व ि त्तपततृ्व यनधाजिण सम्बन्धी मुद्दा, 
o मातकृ तथा पैतकृ अख्ततिािी संवन्धी मुद्दा, 
o सवोच्च अदाितिे नेपाि िार्पत्रमा सूचना प्रकाशन गिी तोकेका 

मुद्दाहरू । 
 िगाताि कािबाही ि सुनुवाई नहुने मुद्दासँग िगाउमा िहेको भए त्िस्तो 

मुद्दामा िगाताि कािबाही ि सुनुवाई गरिने छैन । 

 िगाताि कािबाही ि सुनुवाई हुने मुद्दाको पेशी तोक्दा इर्िासको आदेश 
अनुसाि गनुजपछज । 
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 िस्ता मुद्दाहरूमा अदाितिे तोकेको ददनमा पक्षिे आफ्ना साक्षी प्रमाण 
पेश गनुजपछज । 

समलापत्र िनय 
मौका हदनुपने 

 िनद्दािा धिलापत्र िन ु चाहेिा पक्षहरूले जवहलेसनकै संयनि धनवेदन ददन 
सक्छन।् 

 त्यस्तो धनवेदन पिेिा धनवेदनको व्यहोिा, त्यसको ितलि ि परिणाि 
सम्िन्धित पक्षहरूलाई सननाउनन पछु। 

 त्यसिी सननाउुँदा पक्षहरूले धिलापत्र िन ु िञ्जनि ििेिा अदालतले 
धिलापत्रको ३ प्रधत िस्यौदा तयाि ििाउननपछु। 

 पक्षहरू धिलापत्र िन ुसहित भएिा धिलापत्रिा दनवै पक्षहरूको सहीछाप 
ििाई धयायािीशले प्रिाणीकिण ििी १ प्रधत सम्िन्धित धिधसलिा िाखी 
िादी ि प्रधतिादीलाई १/ १ प्रधत ददननपछु। 

 धिलापत्र ििोन्जिको काि नभएको भने्न ववषयिा िाहेक धिलापत्रिा न्चत्त 
िनझेन भनी पधछ उजनि लाग्दैन। 

 धिलापत्र ििोन्जि दान्खल खािेज, नािसािी, दताु, िन्जषे्ट्रशन वा 
वकत्ताकाट िननपुने िहेछ भन े धिलापत्र भएको ३ ददनधभत्र सो काय ुिन ु
सम्िन्धित कायाुलयिा लेखी पठाउनन पछु। 

दफा १९३ 

मेलसमलापको 
माध्यमबाट 
वववादको 
समािान िनय 
सतने 

 िनद्दा जननसनकै तहको अदालतिा भएपधन िेलधिलापद्वािा सिािान िन ु
चाहेिा पक्षहरूले संयनि धनवेदन ददन सक्छन।् 

 त्यसिी धनवेदन ददएकोिा धयायािीशले त्यस्तो िनद्दा िेलधिलापको 
िाध्यििाट वववादको सिािान िन ुउपयनि देखेिा सोको लाधि आदेश 
ददननपछु। 

 पक्षहरूले धनवेदन नददएपधन अदालतलाई उपयनि लािेिा ि पक्षहरू 
सहित भएिा अदालतले िेलधिलापको िाध्यििाट त्यस्तो िनद्दाको 
सिािान िन ुआदेश ददन सक्दछ। 

 पक्षलाई िेलधिलापिा पठाउन े आदेश भएकोिा कानून ििोन्जि 
िेलधिलापको प्रविया प्रािम्भ िनन ुपदुछ। 

 पक्षहरूवीच िेलधिलाप हनन े भएिा सो व्यहोिा उल्लेख ििी अदालतिा 
धनवेदन ददननपछु। 

 सो ििोन्जि धनवेदन प्राप्त भएिा अदालतले पक्षहरू िीच धिलापत्र ििाई 
ददननपछु। 

 यसिी िेलधिलापको प्रवियािाट धिलापत्र हनने भएिा धिलापत्र ििाउुँदाको 

दफा १९४ 



अधय कायवुवधि सिेत अवलम्िन िननपुछु। 
 िेलधिलापको प्रवियािाट धिलापत्र हनन नसकेिा त्यस्तो िनद्दा कानून 

ििोन्जि काििाही ि वकनािा िननपुछु। 

समलापत्र वा 
मेलसमलाप हुन 
नसतने 

 धनम्न िनद्दाहरू धिलापत्र वा िेलधिलाप हनन सक्दैनन:्  
- नेपाल सिकाि िादी भई चलेको िनद्दा ि  
- सावजुधनक, सिकािी वा सािनदावयक सम्पन्त्त सम्िधिी िनद्दा  

 ति सावजुधनक, सिकािी वा सािनदावयक सम्पन्त्त कायि हनने ििी धिलापत्र 
िन ुहनधछ। 
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दाबी फफताय सलन 
सतने 

 नपेाल सिकाि िादी हनने िाहेकका िनद्दािा धनम्न कािण देखाई पक्षले 
वििादपत्र, पननिावेदनपत्र वा धनवेदनपत्रको दािी विताु िन ु धनवेदन ददन 
सक्दछन;्  
- आिूले धलएको दािी त्याि ििेको, 
- आफ्नो दािी साववत िन ुनसक्ने, 
- दािीको प्रयोजन सिाप्त भएको। 

 सो ििोन्जि धनवेदन पिेिा वििादपत्र, पननिावेदनपत्र वा धनवेदनपत्र विताु 
धलन अननिधतको आदेश ददई सो िनद्दाको लित कट्टा िननपुछु। 

 यसिी वििादपत्र, पननिावेदनपत्र वा धनवेदनपत्र विताु धलन ेव्यन्िले ववपक्षी 
िनाईएका व्यन्ि उपि सोही ववषयिा पधछ उजनि िन ुपाउुँदैन। 

दफा १९६ 

मुद्दाको हटपोट  कन नै िनद्दा पेशीिा चढाउनन अिावै सम्िन्धित शाखाले धिधसल सािेल 
िहेका सम्पूण ुतथ्यहरू ि िनन्झएका प्रिाण तथा  ठहि िनन ु पने ववषय 
यवकन ििी वटपोट तयाि ििी धिधसल सािेल िात ननपछु। 

 िनद्दाको वटपोट सम्िन्धित िाुँटवालाले तयाि ििी िाधथल्लो तहको 
अधिकािीिाट प्रिान्णत ििाई वटपोटको ववद्यनतीय प्रधत सिेत अध्यावधिक 
िननपुछु।  

 िनद्दाको वटपोटिा व्यन्िित िाय वा िनद्दािा प्रभाव पने कन नै कन िा लेख्न 
पाइदैन।  

दफा १९७ 

देकायन ३५ 

  



िैसला तथा 
सनचना प्रकाशन 

 िनद्दाको सनन नवाई सम्पन्न भएपधछ सािाधयतया सोही ददनिा नै िैसला ििी 
िाय वकताििा अधभलेख िननपुछु। 

 िहस नोट दान्खला िन ु अदालतिाट आदेश भएकोिा िहस नोट प्राप्त 
भएको धिधतले ७ ददनधभत्र िैसला िननपुछु। 

 जवटल कानूनी वा तथ्यित प्रश्न सिावेश भएको िनद्दािा सोही ददन ठहि 
िन ुनसवकने भए कन न कानूनी वा तथ्यित जटील प्रश्न सिावेश भएको हो 
सो को कािण खनलाई िढीिा १५ ददनधभत्र धनणयु सननाउने ददनको तारिख 
तोक्न सवकधछ। 

 एउटै धिधसलिाट िननपुने काि िध्ये केही िाुँकी िाखी पधछ िनझी धछने्न 
भनी िैसला िन ुहनुँदैन । 

 िनद्दा िैसला भई िाय वकताििा लेन्खएको धनणयुको व्यहोिा िनद्दाका पक्ष 
वा धनजको कानून व्यवसायीले धलन िाि ििेिा त्यस्तो व्यहोिा 
प्रिाणीकिण ििी उपलब्ि ििाउनन पननपुछु। 

 एकतिी िैसला भएकोिा िैसला प्रिाणीकिण भएको धिधतले ३० 
ददनधभत्र िनद्दािा अननपन्स्थत पक्षको जानकािीको लाधि धनजको ठेिानािा 
सूचना जािी ििी तािेल हनन नसके िावष्ट्रय स्तिका दैधनक पधत्रकािा 
िैसला भएको सूचना प्रकाशन िननपुछु।  

 त्यस्तो सूचना सिकािको स्वाधित्विा िहेको संस्थािाट प्रकाशन हनन े
िावष्ट्रय स्तिको दैधनक सिाचािपत्रिा सवोच्च अदालतले धनिाुिण ििेको 
ददन प्रकाशन िननपुछु। 

 त्यसिी सूचना प्रकाशन िदाु लािेको खच ुिनद्दािा हान्जि भएको सम्िन्धित 
पक्षले धतननपुछु। 

दफा १९७, २८२ 

देकायन ३७ 

फैसलाको ढाँचा  िैसला भएको २१ ददनधभत्र िनलनकी देवानी कायवुवधि (संवहता) ऐन, 
२०७४ को अननसूची–१९ ििोन्जिको ढाुँचािा िैसला तयाि िननपुछु। 

 सो िैसला तयाि िरिएको धिधत उल्लेख ििी धयायािीशले हस्ताक्षि ििी 
प्रिाणीकिण िननपुछु। 

 यसिी प्रिाणीकिण भएका िैसलाको ववविण अदालतको सूचना पाटीिा 
प्रत्येक हप् ता टाुँस ििी वेभसाईटिा सिेत िात ननपछु। 

दफा १९८ 

फैसला संशोिन  धयायािीशले िैसला प्रिाणीकिण ििेपधछ ईधसाििा ििक नपने ििी 
सािाधय त्रनवट सच्याउने िाहेक कन नै संशोिन िन ुहनुँदैन। 

दफा १९९ 

देकायन ३९,४० 



 “सािाधय त्रनवट” भन्नाले ठहि िरिएको ववषय ि ईधसाििा ििक नपने 
ििी िैसलािा भएका अङ्क ि अक्षििा भएको ििक, िादी, प्रधतिादी वा 
साक्षीको नाि, थि, ठेिानािध्ये कन नै एकको उल्लेखनको त्रनवट, छपाई वा 
वप्रन्धटििा भएका साना धतना त्र नवट सम्झनन पछु। 

फैसला 
सुननपाएको 
कािज ििाउने 

 िैसला भएपधछ हान्जि िहेको पक्षलाई िैसला सननाई सनधन पाएको कािज 
ििाई धिधसल सािेल िात ननपछु। 

 पक्ष हान्जि निहेकोिा धनजको वारिस भए वारिसलाई िैसला सनधनपाएको 
कािज ििाउनन पछु। 

 िैसला सननाउुँदा अननपन्स्थत पक्षलाई िैसला तयाि भएको ३ ददनधभत्र 
देवानी कायवुवधि संवहताको अननसूची–२० ििोन्जिको ढाुँचािा पननिावेदन 
लाग्ने भएिा रित पूवकु पननिावेदनको म्याद ि पननिावेदन नलाग्ने भएिा 
िैसला भएको सूचना तािेल िन ुपठाउनन पछु।  

 अधभलेख शाखिा धिधसल िनझाउुँदा सम्िन्धित िाुँटले त्यस्ता म्याद वा 
िैसला भएको सूचनाको तािेली प्रधत धिधसल संलग्न ििेि िात्र िनझाउनन 
पछु ।  

 अधभलेख शाखाले धिधसल िनझ्दा त्यस्ता म्याद वा सूचनाको तािेली प्रधत 
धिधसल संलग्न भए नभएको जाुँच ििेि िात्र िनझ्नन पछु। 

 िैसला सननाउुँदा िनद्दाको पक्ष आिैँ , धनजको वारिस वा धनजको कानून 
व्यवसायी उपन्स्थत भई िहस पैिवी ििेको िहेछ भने िनद्दाको पक्ष 
उपन्स्थत भएको िाधनधछ। 

दफा २०० 

देकायन४१ 

डडससमस फैसला  तारिखका ददन िनद्दाको कन नै पक्ष अननपन्स्थत भई तारिख िनजािी  कानून 
ििोन्जि थिाउन पाउने अवधि सिाप्त भएपधछ देहायका कन िािा देहाय 
ििोन्जि धडसधिस िैसला िननपुछुः  

 प्रधतउत्तिपत्र पेश नहनुँदै िादीले तारिख िनजािेिा वििाद दािी धडसधिस 
िननपुछु,   

 प्रधतउत्तिपत्र पेश भएपधछ िादीले तारिख िनजािेिा प्रधतिादीले वििाद दािी 
आनं्शक वा पूिै स्वीकािेको देन्खन आए सो हदसम्ि ठहिे ििोन्जि 
िैसला ििी िाुँकी दािी धडसधिस िननपुछु,  

 प्रधतिादीले प्रधतउत्ति पेश नििेिा वा प्रधतउत्तिपत्र पेश ििेपधछ धनजले 
तारिख िनजािेिा िादी प्रधतिादीले पेश ििेको प्रिाण िनझी त्यसको 

दफा १४१ 



आिाििा ठहिेििोन्जि िैसला िननपुछु। 
 वििादपत्र दताु भएपधछ वा प्रधतउत्तिपत्र पेश भएपधछ िादी तथा प्रधतिादी 

दनवैले तारिख िनजािेिा त्यस्तो िनद्दा धडसधिस िननपुछु।  
 यसिी िनद्दा धडसधिस भएकोिा सोही िादीको उही प्रधतिादी उपि सोही 

ववषयिा अको वििाद दािी लाग्न सक्दैन। 

एकतफी फैसला  प्रधतिादीले प्रधतउत्तिपत्र पेश नििेिा िादीिाट पेश भएको वििादपत्र, 
प्रिाण िनझी त्यसको आिाििा ठहिे ििोन्जि िैसला िननपुछु।  

दफा १४१(१)(ग) 

तामेली   अंश िनद्दािा सम्पन्त्तको िाुँटवािी ददनन पने व्यन्िले नददएिूा वा 
प्रधतउत्ति पेश नििी म्याद िनजािी िसेिा ि िादीले सम्पन्त्तको िाुँटवािी 
ददन नसकेिा सोही कन िा खनलाई िादीको कािज ििाई पधछ िाुँटिािी 
ददएका िखत अंशिण्डा हनने ििी िनद्दा तािेलीिा िात ननपछु। 

देसं 

दफा २२५ 

 

 

खािेजी फैसला  प्रािन्म्भक सनननवाई िदाु वििादपत्र हकदैया, हदम्याद ि के्षत्राधिकाि 
धिहीन देन्खएिा सो वििादपत्र खािेज िननपुछु।  

 त्यसैििी अदालती शनल्क दान्खल नभएका िनद्दाहरू पधन खािेज िने ििी 
िैसला िननपुछु। 

देकासं दफा १३३, 
७७ 

 

 

 

 

  



परिच्छेद- बाह्र 

मुलतवी ि स्थानान्तिण 

 

कुनै अदाितमा त्तवचािाधीन मुद्दासँग साथजक सम्बन्ध िाख्न े वा अन्तिप्रभावी भई यनणजिमा ताख्त्वक असि पने 
प्रकृयतको मुद्दा अको कुनै अदाितमा दािि भई कािबाहीिुक्त अवस्थामा िहेको ि अको अदाितबाट त्िस्तो मुद्दा 
फकनािा नभएसम्म आफ्नो अदाितमा िहेको मुद्दा फकनािा गनज नहुने वा गनज नसफकने भएमा अको अदाितबाट सो 
मुद्दा फकनािा नभएसम्म मुद्दा सुनुवाईको प्रफक्रिािाई स्थगन गिी िथाख्स्थयतमा िाख्न ेकािजिाई मुितवी भयनन्छ । 
िसिी मुितवी िातदा आधाि ि कािण खोलि आदेश गिी सोको र्ानकािी अको अदाितिाई ददनु पछज। अको 
अदाितमा त्तवचािाधधन िहेको त्िस्तो मुद्दा फकनािा भएको र्ानकािी प्राप्त भएपयछ मुितवीमा िहेको मुद्दा र्गाई 
कािबाही फकनािा गनुजपछज। 

त्तवशेष परिख्स्थयतमा माधथल्िो अदाितको आदेश बमोख्र्म कुनै एक अदाितमा दािि िहेको मुद्दा अको अदाितमा 
सािी कािबाही फकनािा गने कािजिाई मुद्दा स्थानान्तिण भयनन्छ। नेपािको संत्तवधान ि देवानी कािजत्तवधध संदहतािे 
सवोच्च अदाित ि उच्च अदाििाई िसिी मुद्दा स्थानान्तिण गनज सक्न ेअधधकाि प्रदान गिेको छ। मुद्दा मुितवी 
तथा स्थानान्तिण सम्बन्धमा देहािबमोख्र्म उल्िेख गरिएको छ। 

ववषय काययववगि कानून 

मुद्दा मुलतवी 
िाख् ने 

धनम्न अवस्थािा कािण खनलाई िनद्दा िनलतवीिा िात न े आदेश िन ु
सवकधछः 

- कन नै एक अदालतिा िहेको िनद्दाको वकनािा नभई अको 
अदालतिा िहेको िनद्दाको वकनािा हनन नसक्न े वा िन ु नहनन े
भएिा,  

- एउटा िनद्दाको वकनािा िदाु अको िनद्दाको धनणयुिा तान्त्वक 
असि पने कािण देखाई कन नै पक्षले धनवेदन ददएिा,  

- कन नै िनद्दा िनलतिी िात न आवश्यक देन्खएिा। 
 िनद्दा िनलतवी िान्खएकोिा सो को जानकािी पक्षहरू ि अको 

िनद्दा ववचािािीन िहेको अदालतलाई ३ ददन धभत्र ददननपछु। 
 िनद्दा िनलतवी िाख्न ेआदेश भएकोिा तािेखिा िहेको पक्षलाई सोही 

ददन िनलतवी िाख्न ेआदेश सननाई सो को धनस्सा धिधसल सािेल 
िाख्नन पछु। 

 िनद्दा िनलतवी िहुँदा अदालतको अननिधतले तािेखिा निहेको 
पक्षलाई आदेश भएको तीन ददनधभत्र िनद्दा िनलतवी िहेको  सूचना 
पठाउनन पछु। 

दफा २०१ 

देकायन ४२ 



 अको अदालतिा िनद्दा िनलतवी िहेको जानकािी प्राप् त भएिा  
आफ्नो अदालतिा ववचािाधिन िनद्दा िैसला ििेको ३० ददनधभत्र 
िैसलाको प्रधतधलवप सवहत िनद्दा िनलतिी िहेको अदालतलाई 
जानकािी पठाउनन पछु। 

 यसिी िनद्दा वकनािा भएपधछ पक्ष तारिखिा िहेको ि िनद्दा िनलतिी 
िहेको अदालतिा तारिख तोक्नन पने भए तारिख तोकी पठाउनन 
पछु। 

 ववधभन्न अदालतिा ववचािािीन िहेका िनद्दाहरूिध्ये कन न िनद्दा 
िनलतिी िात न ेभने्न ववषयिा अदालतहरू िीच ििक ििक िाय 
भएिा त्यस्तो ववषयिा सम्िन्धित अदालतको पननिावेदन सनने्न 
अदालतिा तनरुधत प्रधतवेदन िननपुछु। 

 त्यसिी प्रधतवेदन पिेकोिा पननिावेदन सनने्न अदालतले त्यस्तो 
ववषयिा १ िवहनाधभत्र उपयनि आदेश िननपुछु ि सो आदेश 
ििोन्जि सम्िन्धित अदालतले िनद्दाको काििाही िननपुछु। 

 िनलतिी िात न े ववषयिा ििक ििक िाय भएका अदालतहरूको 
पननिावेदन सनने्न अदालत धभन्न धभन्न भएिा त्यस्तो ववषयिा सवोच्च 
अदालतिा तत्काल प्रधतवेदन पेश िननपुछु। 

 यसिी प्रधतवेदन पिेकोिा सवोच्च अदालतले त्यस्तो ववषयिा ३ 
िवहनाधभत्र उपयनि आदेश िनेछ ि त्यस्तो आदेश ििोन्जि 
सम्िन्धित अदालतले िनद्दाको काििाही िननपुछु। 

 िनलतिीिा िहनन भधदा अिाधड कायि िहेको दताु धिधतलाई नै 
िनलतवीिाट जािेको िनद्दाको दताु धिधत कायि ििी िनद्दाको 
काििाही ि वकनािा िनन ुपनेछ। 

मुलतबी िहेको 
मुद्दा जिाउने 

 िनलतिी िान्खएको िनद्दा जिाउनन पने भएिा िनद्दाको कन नै पक्षले 
आिाि ि कािण खनलाई अदालतिा धनवेदन ददन सक्दछ। 

 त्यस्तो धनवेदन िनाधसि देन्खएिा अदालतले धनवेदन िाि ििोन्जि 
िनलतिी िहेको िनद्दा जिाई सनननवाई िननपुछु। 

 पक्षको धनवेदन नपिेपधन अको अदालतिा ववचािािीन िनद्दाको 
धनणयु भएको जानकािी प्राप्त भएिा वा िनलतिी िात नन पने कािण 
नदेन्खएिा िनलतवी िहेको िनद्दा त नरुधत जिाई काििाही िननपुदुछ। 

 िनद्दा िनलतिी िातदा तारिखिा िहेका पक्षको तारिख टनटाई ददनन 
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पछु। 
 िनलतिी जिाउुँदा िनद्दा िनलतवी िहुँदाका िखत तारिखिा िहेका 

पक्षहरूलाई ७ ददनको म्याद ददई न्झकाई काििाही िननपुछु। 

मुद्दा सानय सतने  सिान प्रश्न सिावेश भएको सावजुधनक िहत्वको िनद्दा सवोच्च 
अदालत ि उच्च अदालतहरूिा ववचािािीन िहेको भए सो िनद्दा 
उच्च अदालतिाट सवोच्च अदालतले न्झकाई काििाही िन ु
सक्छ। 

 कन नै उच्च अदालतिा ववचािाधिन िनद्दािा धयावयक धनष्पक्षतािा प्रश्न 
उठ्ने ववशषे परिन्स्थधत देन्खएिा सवोच्च अदालतले सो िनद्दा एक 
उच्च अदालतिाट अको उच्च अदालतिा सािी सनन नवाई िन ु
आदेश ददन सक्छ। 

 कन नै न्जल्ला अदालतिा ववचािाधिन िनद्दािा धयावयक धनष्पक्षतािा 
प्रश्न उठ्ने ववशेष परिन्स्थधत देन्खएिा उच्च अदालतले सो िनद्दा 
एक न्जल्ला अदालतिाट अको न्जल्ला अदालतिा सािी सनन नवाई 
िन ुआदेश ददन सक्छ। 

 त्यसिी िनद्दा साने अवस्था भए नभएको धनणयु पक्षको धनवेदन वा 
अधय िाध्याििाट प्राप् त जानकािीका आिाििा िननपुछु। 

 िनद्दा साने आदेश भएिा जनन अदालतिा िनद्दा सने भएको हो सो 
अदालतले सवोच्च अदालत वा उच्च अदालतको आदेश ििोन्जि 
िनद्दाको काििाही िननपुछु। 

 िनद्दा सिी जनन अदालतिाट िैसला भएपधन वििाद दताु भएको 
शनरु अदालतको पननिावेदन सनने्न अदालतिा नै पननिावेदन लाग्छ। 

 िनद्दा साने आदेश भएिा सम्वन्धित अदालतको इजलासिाट िनद्दाको 
दायिीको लित कट्टा िने आदेश ििी धिधसल पठाउननपछु। 

दफा २०३, 

संत्तवधानको धािा 
१३४, १४५ 

देकायन४३ 

सवोच्च अदालतले 
मुद्दाको सुनुवाई ि 
फकनािा िनय सतने 

 कन नै िनद्दािा संवविान वा कानूनको व्यातया सम्िधिी जवटल प्रश्न 
सिावेश भएको वा सावजुधनक िहत्व वा सिोकािको प्रश्न सिावेश 
भई सो प्रश्नको धनरूपण भएपधछ िात्र सो िनद्दाको सनन नवाई ि 
वकनािा िन ु उपयनि हनने िनद्दाको पक्षको धनवेदन वा सम्िन्धित 
अदालतको प्रधतवेदनिाट देन्खएिा सवोच्च अदालतले सो िनद्दा 
न्झकाई सनननवाई ि वकनािा िने आदेश िननपुछु। 
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 त्यस्तो आदेश भएिा पक्षहरूलाई तारिख तोकी सम्िन्धित पक्षलाई 
जानकािी ददई धिधसल सम्वधिीत अदालतले सवोच्च अदालतिा 
पठाई ददनन पछु।  

 त्यस्तो आदेश भएकोिा सवोच्च अदालतले िातहत अदालतिाट 
िनद्दा न्झकाई जवटल संवैिाधनक, कानूनी वा सावजुधनक िहत्वको 
प्रश्नको धनरूपण ििी िाुँकी काििाही ि वकनािाका लाधि धिधसल 
सम्िन्धित अदालतिा विताु पठाउन सक्दछ। 

 धिधसल विताु पठाउुँदा पक्षहरूलाई त्यसको जानकािी ििाई 
िातहत अदालतको तारिख तोक्ननपछु। 

 

 

 



परिच्छेद-तहे्र 

सिकाि बादी वा पक्ष हुने देवानी मुद्दा सम्बन्िी 

 व्यवस्था 

सिकािको हक दहत सिोकाि िहेको वा सिकािको स्वालमत्व िहेको सम्पत्तत्त संिक्षणको िाधग सिकािको तफज बाट वा िस 
प्रकृयतका त्तववादमा सिकािको त्तवपक्षमा पिेका नािेशमा सिकािको तफज बाट गरिने प्रयतिक्षा सम्बन्धमा िस 
परिच्छेदमा उल्िेख भएको छ । त्िसै गिी सिकािबादी वा पक्ष हुने देवानी मुद्दाको अनुसन्धान, फफिादपत्र तिाि, 
म्िाद, तथा अन्ि कािजबबधध सम्वन्धी व्िवस्थाको  बािेमा समेत त्तवस्ततृ रुपमा  समावेश गरिएको छ । 

ववषय काययववगि सम्बन्न्ित 
कानून 

सिकािबादी हुने 
देवानी मदु्दाहरू 

 देहायका देवानी िनद्दाहरू सिकाििादी हनधछन:् 

- नेपाल सिकाि वा त्यसको कन नै कायाुलय, अदालत, तथा संिैिाधनक 
धनकायको हक वहत वा सिोकाि भएको िनद्दा, 

- सिकािी जग्िा दपोट सम्िधिी िनद्दा, 
- धतिो दपोट सम्िधिी िनद्दा, 
- ववदेशीलाई अचल सम्पधत हस्ताधतिण सम्िधिी ि ववदेशीलाई प्राप् त 

अंश वा अपनतालीसुँि सम्िन्धित िनद्दा, 
- सिकािी िकि कलि दवाएको वा सिकािी हकदैया लाग्ने कन िा 

कायि िने ववषयको िनद्दा, 
- प्रचधलत कानून ििोन्जि नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि वा स्थानीय 

तह िादी हनने देवानी िनद्दा। 
- नेपाल सिकाि िादी हनने भनी नेपाल सिकािले सिय सियिा नेपाल 

िाजपत्रिा सूचना प्रकाशन ििी तोकेको अरु देवानी िनद्दा। 

देकासं 

दफा २५४, 
२५५ ि 
अनुसूची २८,  

देसं 

दफा ४३२, 
४३३ 

सिकाि बादी  
देवानी मुद्द ाको 
दायिी 

 सिकाििादी हनने देवानी िनद्दा दायि िन ुल्याएकोिा देहाय ििोन्जि प्रविया 
पूिा ििेको हनन नपछुः 
- सिकाि िादी हनने देवानी िनद्दा चलाउन चाहने व्यन्िले िनद्दाको 

ववषयिा आिूसुँि भएको वा आिन ले देखे जानेसम्िको प्रिाण खनलाई 
तोवकएको अधिकािी वा अधिकािी नतोवकएकोिा सम्िन्धित न्जल्लाको 
िालपोत अधिकृतले नाप नक्सा लिायतका ववषयिा जाुँचिनझ ििी 
सिकािी वकील सिक्ष िाय पेश ििेको, 

- सम्िन्धित न्जल्लाको सिकािी वकीलले िनद्दा चलाउने ििी धनणयु ििी 
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वििाद दायि ििेको। 

 सिकािबादी नभै 
व्यन्ततले मुद्दा 
चलाउनु पने 
देखखएमा सूचना 
िनुय पने 

 सिकािी वकीलले धिधसल अध्ययन िदाु त्यस्तो िनद्दा सिकाि िादी भई 
चलाउनन पने नदेन्खई व्यन्िले नै चलाउनन पने देन्खए धनणयु ििी सोको 
सूचना सम्िन्धित व्यन्िलाई ददनन भनी धिधसल पठाउने अधिकािीलाई 
सूचना ददनूनपछु। 

 त्यस्तो सूचना पाएको धिधतले सम्िन्धित व्यन्िको कानून ििोन्जिको 
हदम्यादको िणना हननूछ्। 

दफा २५६ 

सिकािबादी हुने 
नदेखखएमा 
सिोकािवाला 
व्यन्ततलाई पक्ष 
कायम िने 

 सिकाििादी हनने भनी दताु भएका देवानी िनद्दािा काििाहीको िििा 
नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि वा स्थानीय तह िादी हनने नदेन्खएिा 
अदालतले सोही व्यहोिाको आदेश ििी सिोकािवाला व्यन्िलाई न्झकाउनन 
पिछ्। 

 सो आदेश ििोन्जि सिोकािवाला व्यन्ि उपन्स्थत भई िनद्दा सकाि ििेिा 
धनजलाई िादी पक्ष कायि ििी सोही िनद्दाको धिधसलिाट काििाही, 
सनननवाई ि वकनािा िननपुछु। 

दफा २५७ 

 सिकािी वफकलले 
दायि िने 
बाहेकका अन्य 
सिकािबादी देवानी 
मुद्दा सम्वन्िी 
काययववगि 

 सिकािी वकीलले दायि िने िाहेका अधय सिकाििादी हनने देवानी िनद्दा 
दायि िन ुल्याएकोिा देहाय ििोन्जि प्रविया पूिा ििेको हनन नपछुः 
- कानूनिा तोवकएको अधिकािीले प्रिाण सुँकलन ििेको, 
- सम्िन्धित न्जल्लाको सिकािी वकीलले िनद्दा चलाउने ििी धनणयु 

ििेको। 

- कानूनिा तोवकएको अधिकािीले वििाद दायि ििेको। 

दफा २५८ 

हदम्याद सम्बन्िी 
व्यवस्था 

 नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि वा स्थानीय तहको तिुिाट कन नै व्यन्िको 
नाउूुँिा देवानी ववषयिा नाधलस िनन ुपिद्ा देहाय ििोन्जि हदम्याद धभत्र 
नाधलस िननपुछुः 
- कानूनिा हदम्याद तोवकएको भए सोही हदम्यादधभत्र,  
- त्यस्तो हदम्याद नतोवकएको भए नाधलस िनन ुपने कािण सजृना भएको 

कन िा नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि ि स्थानीय तहलाई थाहा भएको 
धिधतले २ वषधुभत्र, 

- कानूनिा नाधलस िनलुाई हदम्याद नलाग्ने, हदम्याद नभएको वा 
जवहलेसनकै पधन नाधलस िन ुसवकने उल्लेख भएकोिा जवहलेसनकै। 

 नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि वा स्थानीय तहको कायाुलयको सम्िन्धित 
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अधिकािीले थाहा पाएको भए सो धनकायले थाहा पाएको िानू्न नपछु। 

साक्षी बकाउने वा 
प्रमाण पेश िने 

 नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि वा स्थानीय तह िादी हनने देवानी िनद्दािा 
साक्षी वा प्रिाण िनझ्दा देहाय ििोन्जि िननपुछुः  
- जाहेिी ददने वा सूचना ददने व्यन्ि िादी पक्षको साक्षी हनधछ। 
- सिकाि िादी भई दायि भएका देवानी िनद्दाको साक्षी वा प्रिाण 

अदालतले खोजेको ददन सम्िन्धित अधिकािीले सिकािी ववकल िािुत 
उपन्स्थत वा पेश िननपुछु। 

- साक्षी िकाउन ेवा प्रिाण पेश िने काय ुसिकािी ववकलले िनुू नपछु। 
- निनझी नहनने साक्षीलाई िौज्दािी कायवुवधि संवहताको दिा ११२ को 

प्रविया अपनाई न्झकाई िनझ्न सवकधछ। 

दफा २६०, 

फौर्दािी 
कािजत्तवधध 
संदहताको 
दफा ११२ 

सिकािी वफकलले 
बहस पैिवी ि 
प्रनतिक्षा िने 

 सिकािी वकीलिाट दायि भएका सिकाििादी देवानी िनद्दािा सिकािी 
ववकलले िहस पैिवी ि प्रधतिक्षा िनपुछु। 

 सो िाहेक नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि वा स्थानीय तहलाई ववपक्षी 
िनाएको वा नेपाल सिकाि िादी भएको देवानी िनद्दािा सम्िन्धित 
धनकायिाट अननिोि भई आएिा सिकािी ववकलले वहस पैिवी ि प्रधतिक्षा 
ििी ददन सक्छ। 

दफा २६१ 

पुनिावेदन म्याद  देवानी कायवुवधि संवहताको दिा २५४ ििोन्जि सिकािी वकीलिाट 
दायि भएका िनद्दािा ७० ददनको पननिावेदन म्याद ददननपिछ्। 

 त्यस्तो पननिावेदन म्याद िनज्रूेिा देवानी कायवुवधि संवहतािा उन्ल्लन्खत 
अधय म्यादका अधतरिि अदालतले ३० ददनसम्ि म्याद थप िरिददन 
सक्छ। 

दफा २६२ 

पुनिावेदन, मुद्दा 
दोहोर् याउने वा 
पुनिावलोकनको 
ननवेदन हदने 
अगिकािी 

 सिकाििादी हनने देवानी िनद्दािा पननिावेदन िने, िनद्दा दोहूोर् याउन,े 
पननिावलोकन िने वा सो ववषयका लाधि धनवेदन ददने सम्िधिी काय ु
सम्िन्धित सिकािी ववकलले िननपुछु। 

 सो िाहेक नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि वा स्थानीय तह पक्ष वा ववपक्ष 
भएको देवानी िनद्दािा पननिावेदन िने, िनद्दा दोहोर् याउने, पननिावलोकन िने 
वा सो ववषयिा धनवेदन ददन ेकाि सम्िन्धित अधिकािी वा कायाुलय प्रिनख 
आिैँ ले िन ुसक्दछ।  

 ति सम्िन्धित अधिकािी वा कायाुलय प्रिनखले लेन्ख पठाएिा सिकािी 
ववकलले पननिावेदन िने,  िनद्दा दोहोर् याउने, पननिावलोकन िने वा सो 

दफा २६३ 



ववषयिा धनवेदन ददने काि िन ुसक्दछ। 

नेपाल सिकाि 
उपि नासलस हदने 
काययववगि 

 नपेाल सिकाि, प्रदेश सिकाि वा स्थानीय तह उपि देवानी िनद्दा दायि िन ु
देहाय ििोन्जिको प्रविया पूिा िननपुछुः 

o सिोकािवाला व्यन्िले जसका ववरुद्ध नाधलस िनन ुपने हो त्यस्तो कायालुय वा 
कायाुलयका प्रिनखलाई नाधलस िने व्यहोिाको सूचना ददएको हनन नपछु। 

o यसिी सूचना ददएकोिा नाधलस ददनन नपने कािण भए ३० ददनधभत्र सम्िन्धित 
कायाुलय वा कायाुलय प्रिनखले सूचना ददन े व्यन्िलाई जानकािी ििाउनन 
पछु। 

o त्यसिी सम्िन्धित िनद्दा िनन ुनपने ििी जानकािी नददएिा वा जानकािी ददए 
पधन त्यसको कािण िनाधसि नलािेिा ३५ ददनधभत्र नाधलस ददन सवकधछ। 

दफा २६४ 

 



परिच्छेद-चौि 

पुनिावेदन, मुद्दा दोहोर् याउने ि पुनिावलोकन  

 

१४.१ पुनिावेदन  

कुनै अदाितिे शुरु कािबाही गिी फैसिा वा अख्न्तम आदेश गिेको मुद्दामा धचत्त नबुझ्ने पक्षिाई सो फैसिा वा 
आदेश उपि पुनिावेदन सुन्ने क्षेत्राधधकाि भएको अदाितमा पुनिावेदन गने अधधकाि हुन्छ।  शुरु अदाित वा 
पुनिावेदन सुन्ने अदाितिे गिेको फैसिामा धचत्र नवुिमेा धचत्त नवुिकेो हदसम्म आधाि ि कािण खोिी त्िस्तो 
फैसिा उख्ल्ट वा वदि गरिपाऊ भनी मुद्दाका पक्षिे पुनिावेदन  सुन्ने अदाितमा ददएको लिखखत ख्र्फकििाई 
पुनिावेदनपत्र भयनन्छ। पुनिावेदनपत्र कानूनको म्िादलभत्र तोफकएको ढाँचामा प्रस्तुत गनुजपदजछ।पुनिावेदन सम्बन्धमा 
देवानी कािजत्तवधध संदहतामा िहेका व्िवस्थाहरूिाई िस परिच्छेदमा समावेश गरिएको छ। 

ववषय कायवुवधि कानून 

ननिायरित अवगिसभत्र 
पुनिावेदन िनय सतने 

 शनरु अदालतको िैसला उपि पननिावेदन िदाु िैसला  भएको थाहा 
पाएको धिधतले ३० ददन धभत्र पननिावेदन सनने्न अदालतिा पननिावेदन 
ददनन पिछ्। 

 पननिावेदन ददने म्याद धनम्नाननसाि कायि िनन ुपछुः 
- िनद्दाको पक्ष वा वारिसले अदालतिा हान्जि भई िैसला 

सनधनपाएको भए सोहूी धिधतले, 

- पक्ष हान्जि नभएकोिा िैसलाको सूचना तािेल भएको 
धिधतले,  

- िाधथ उन्ल्लन्खत अवस्थािा िाहेक धयायािीशले िैसला 
प्रिाणीकिण ििेको ६ िवहनासम्ि िैसलाको नक्कल धलएको 
धिधतले, 

 सनननवाईको ददन धनिाुिण िरिएको तारिखिा िनद्दाको पक्ष आिैँ  वा 
धनजको वारिस उपन्स्थत भएको िहेछ ि सोही  तारिखको ददनिा नै 
िनद्दाको िैसला भएको िहेछ भने िनद्दाको पक्षले िैसला भएको 
थाहा पाएको िाधननूछ्। 

 पननिावेदनको म्यादको प्रयोजनका लाधि थाहा पाएको धिधत कायि 
िदाु धयायािीशले िैसला प्रिाणीकिण ििेको ददनिाट िननपुछु। 

दफा 205 

पुनिावेदन दताय िनय  जनन अदालतले िैसला ििेको हो सो अदालतको पननिावेदन सनने्न दफा २०९,२१०, 



सफकने अदालतहरू अदालतिा पननिावेदन दताु िननपुछु, 
 िनद्दा िैसला िने अदालतिािुत पधन पननिावेदन दताु िन ु ल्याए 

दताु िरिददनन पछु, 
 सिकािी किचुािी प ननिावेदन सनने्न अदालतिा आिैँ  उपन्स्थत हनन 

नसक्ने भए त्यसको कािण खनलाई आिू िहाल िहेको ईलाकािा 
पननिावेदन सनने्न अदालत भए सोवह अदालतिा ि नभए सोवह 
इलाकाको न्जल्ला अदालत िािुत दताु िन ुसक्नछे। 

२११ 

पुनिावेदन लाग्न 
नसतने अवस्था 

 धनम्न अवस्थािा पननिावेदन लाग्न सक्दैनः 
- शनरु म्याद िनजािी प्रधतवाद नििेको वा प्रधतउत्तिपत्र 

नददएकोिा, 
- िनद्दा धिलापत्र ििेकोिा, 
- िनद्दाको दािी विताु धलएकोिा, 
- वेरितपूवकु धडसधिस भएको अवस्थािा िाहेक धडसधिस िैसला 

भएकोिा। 

दफा ६20  

पुनिावेदनको ढाचँा  पननिावेदनपत्र न्शष्ट ि ियाुददत भाषािा देवानी कायवुवधि संवहताको 
अननसूची २१ को ढाुँचािा लेन्खएको हनन नपछु। 

 पननिावेदन न्जवकि पनवष्ट िने आवश्यक कािजातहरू पननिावेदन साथ 
संलग्न िननपुछु।  

दफा ८20  

पुनिावेदनपत्रमा 
उल्लेख िनुय पने 
ववविण 

 पननिावेदनपत्रिा देहाय ििोन्जिको ववविण उल्लेख भएको छ छैन 
जाुँच ििी दताु िननपुछुः 
 िैसला वा अन्धति आदेश िने अदालतको नाि, 
 पननिावेदक िादी वा प्रधतिादी भएको व्यहोिा, 
 िनद्दाको नाि, 
 िैसला वा अन्धति आदेश भएको धिधत, प्रिाणीकिण धिधत ि 

थाहा पाएको धिधत, 
 िनद्दािा दािी ििेको धििो ि कायि भएको धििो, 
 िैसला वा अन्धति आदेशिा न्चत्त निनझेको धिषय, त्यसको 

आिाि ि कािण, 
 पननिावेदन न्जवकि ि सो को कानूनी आिाि, 
 अधय पक्ष वा प्रत्यथीको पननिावेदन पिे वा नपिेको जानकािी 

भए सो व्यहोिा, 
 लाग्ने अदालती शनल्क ि पननिािेदन दस्तनि िनझाएको भए सो 

को प्रिाण,  

देकायन ४४ 



 पननिावेदनको म्याद सम्िधिी धिषय, 
 अधिकािक्षेत्र सम्िधिी धिषय ।  

पुनिावेदन िदाय 
अदालती शुल्क 
/दस्तुि बुझाउनु पने 

 वििाद दताुकूा िखत अदालती शनल्क पधछ धतनुू े ििी अननिधत 
पाएको अवस्थािा िाहेक कानून ििोन्जि लाग्न े अदालती शनल्क  
वा पननिावेदन दस्तनि िनझाएको धनस्सा पननिावदनपत्र साथ पेश 
िननपुछु।  

दफा ०७2  

पुनिावेदन दताय   िनद्दाका कन नै पक्षले अदालतिा दताु िन ु ल्याएको पननिावेदन हेिी 
जाुँची रितपूवकु ि म्याद धभत्रको भए लाग्ने दस्तनि धलई दताु ििी 
धनजलाई देवानी कायवुवधि संवहताको अननसनन्च ३ को ढाुँचािा 
भिपाई ददनन पछु। 

 दताु िन ु ल्याएको पननिावेदनपत्र वेरितको देन्खए सो को कािण 
खनलाई दिपीठ िननपुछु।  

 पननिावेदनपत्र दताु िदाु तल्लो तहको अदालतको िैसलाििोन्जि 
लािेको दण्ड जरिवाना िनन्झलन्ूएको सो कन िाको सूचना लित 
िहेको अदालतलाई ददनन पछु । 

दफा 209 

देकायन ४५,४८ 

पुनिावेदकलाई तािेख 
तोतने 

 िैसला िने अदालतिा पननिावेदन िने पक्ष तािेखिा वस्न चाहेिा 
पननिावेदन सनने्न अदालतिा हान्जि हनने ििी तािेख तोकून्न पिछ्।  

 पननिावेदन िने सिकािी किचुािी तािेखिा वस्न चाहेिा पननिावेदन 
दताु ििेको ईलाकाको अदालतिा नै तािेखिा िाखी सो को 
जानकािी ३ ददनधभत्र पननिावेदन सनने्न अदालतिा पठाउनन पिछ्।  

दफा 210, २११ 

समससल 
खझकाउने/पिाउने  

 पननिावेदन दताु भएपधछ पननिावेदन सनने्न अदालतले ३ ददन धभत्र 
शनरु अदालत वा धनकायिा धिधसल िाि ििी लेखूी पठाउनन 
पिछ्। 

 िनद्दा िैसला िने अदालतिा पननिावेदन दताु भएको  ३ ददनधभत्र 
सम्वन्धित धिधसल संलग्न िाखूी पननिावेदन सनने्न अदालतिा त्यस्तो 
पननिावेदनपत्र पठाउनन पिछ्। 

 सिकािी किचुािीको पननिावेदन दताु िने िेईलाकाको पननिावेदन 
सनने्न अदालत वा न्जल्ला अदालतले दताु भएको पननिावेदनपत्र ि 
त्यस्तो किचुािी सो ईलाकािा वाहाल िहेको व्यहोिा प्रिान्णत ििी 
३ ददनधभत्र पननिावेदन सनने्न अदालतिा पठाउनन पिछ्। 

दफा २१०, १२2  



 पननिावेदन सनने्न अदालतले शनरु धिधसल िाि ििेकोिा पत्र प्राप्त 
भएको धिधतले ३ ददनधभत्र शनरु अदालत वा धनकायले धिधसल 
पठाउनन पिछ्। 

प्रत्यथी खझकाउने  शनरु धिधसल प्राप्त भएको १५ ददनधभत्र पननिावेदन सनने्न अदालतले 
िनद्दाको सनन नवाई ििी तल्लो अदालत वा धनकायको धनणयु ििक 
पने देन्खएिा सो को कािण सवहत प्रत्यथी न्झकाउने आदेश 
िननपुछु। 

 त्यस्तो आदेश ििोन्जि प्रत्यधथकुा नाउिा पठाउने म्यादको साथिा 
प्रत्यथी न्झकाउने  आदेश ि पननिावेदनपत्रको प्रधतधलवप सिेत 
संलग्न ििी पठाउनन पछु । 

 यसिी न्झकाएको प्रत्यथीले चाहेिा पननिावेदन न्जवकि ि अदालतको 
आदेशलाई धलन्खत रूपिा प्रधतिाद पेश िन ुसक्छ। 

 शनरु वा तल्लो अदालतको धनणयु ििक नपने देन्खएिा पवहलो 
सनननवाईको ददन ठहिे ििोन्जि धनणयु िननपुछु। 

दफा २१३ 

देकायन ४९,५० 

प्रत्यथीलाई म्याद 
हदनुपने 

 प्रत्यथी न्झकाउने आदेश भएकोिा पननिावेदन सनने्न अदालत आिैँ ले 
वा शनरु अदालत िािुत देवानी कायवुवधि संवहताको अननसून्च २२ 
ििोन्जिको ढाुँचािा प्रत्यथीलाई िाटोको म्याद िाहेक १५ ददनधभत्र 
उपन्स्थत हनन म्याद तािेल िननपुछु। 

 प्रत्यथीले चाहेिा पननिावेदन उपि धलन्खत प्रधतवाद िन ुि तािेखिा 
वसी प्रधतिक्षा िन ुपाउुँछ। 

दफा ४21  

पुनिावेदनको सुनुवाई  तािेलीको म्याद धभत्र प्रत्यथी उपन्स्थत हनन आए वा नआए वा दनवै 
पक्ष तािेखिा वसे वा नवसे पधन सनननवाई हनने पेशीको तािेख तोकूी 
िनद्दा सनन नवाई िननपुछु। 

 पननिावेदन उपि सनननवाई ििेपधछ ठहिे ििोन्जि धनणयु ििूी 
देवानी कायवुवधि संवहताको अननसून्च २३ को ढाुँचािा िैसला तयाि 
िननपुछु।  

दफा 5१2  

पुनिावेदन सुन्ने 
अदालतको अगिकाि 

 पननिावेदनको िोहिा सनन नवाई िदाु आवश्यकता अननसाि शनरु 
अदालतको अधिकाि सिेत प्रयोि िने ििी पननिावेदन अदालतलाई 
देहाय ििोन्जिको आदेश वा धनणयु िने अधिकाि हनधछः 

- तल्लो अदालत वा धनकायको िैसला पनिै सदि वा वदि िने, 
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- तल्लो अदालत वा धनकायको िैसला आनं्शक वा पनिै उल्टी 
िने, 

- तल्लो अदालत वा धनकायले िनझ्नन पने प्रिाण निनझूी िैसला 
ििेको देन्खए थप प्रिाण आिैँ ले िनझ्ने वा तल्लो अदालतलाई 
िनझूी पठाउन आदेश िने, 

- तल्लो अदालत वा धनकायले िनद्दािा ठहि िननपुने ववषयिा 
सम्िोिन िन ुछनट्याएको वा निोलेको देन्खए त्यस्तो ववषयिा 
आिैँ ले ठहि िने वा तल्लो अदालतलाई ठहि िनन ु भनूी 
धिधसल पठाउन,े 

- तल्लो अदालत वा धनकायको िैसलािा आननषविक वा 
प्रासविक ववषयवस्तन नधिलेको भए परिवतनु िने। 

एकैसाथ सुनुवाई ििी 
ननणयय िने 

 दनई वा सो भधदा िढी पक्ष भएको एउटै िनद्दािा तल्लो अदालत वा 
धनकायको धनणयु उपि छनट्टाछन टै्ट प ननिावेदन पिेकोिा सिै 
पननिावेदनहरू लिाउिा िाखूी एकै साथ सनननवाई ििी धनणयु 
िननपुछु। 

 एउटै िनद्दाका पननिावेदनहिूू िध्ये कािणिस कन नै प ननिावेदनको 
पवहले नै धनणयु भएको ि कन नै प ननिावेदनिा धनणयु िन ु िाुँकी 
िहेको अवस्था भए िाुँकी पननिावेदनिा ठहिे ििोन्जि धनणयु 
िननपुछु।  
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१४.२ मुद्दा दोहोर् याउने तथा पुनिावलोकन सम्बन्िी व्यवस्था 

उच्च अदाितबाट भएको फैसिा वा अख्न्तम आदेश उपि पनुिावेदन िाग्न नसक्ने अवस्थाका मुद्दामा त्िस्तो आदेश 
वा फैसिामा गम्भीि कानूनी त्रुदट भएको, स्थात्तपत लसद्धान्त वा नख्र्िको पािना नभएको वा गित ब्िातिा भएको, 
सिकािी वा सावजर्यनक सम्पत्तत्त दहनालमना वा क्षयत भएको ि नावािक, बदृ्ध, अपाङ्गता भएको व्िख्क्त ि 
मानलसकरुपमा त्तपडडत व्िख्क्तको उधचत प्रयतयनधधत्व हुन नसफक ईन्साफमा असि पिेको भनी मुद्दाका पक्षिे मुद्धा 
दोहोर् िाई हेिी पाऊ भनी सवोच्च अदाितमा यनवेदन ददन सक्छन।्िस्तो यनवेदन पिेकोमा सवोच्च अदाितिे उच्च 
अदाितको फैसिा वा अख्न्तम आदेश हेिी र्ाँची मुद्दा दोहोर् िाई हेनज अनुमयत प्रदान गनज सक्छ।िसिी सवोच्च 
अदाितिे मुद्दा दोहोर् िाई हेिी पुनिावेदन सिह ईन्साफ र्ाँच्ने कािजिाई मुद्दा दोहोर् िाई हेने भयनन्छ।  

सवोच्च अदाितिे गिेको अख्न्तम आदेश वा फैसिाबाट भएको ईन्साफमा ताख्त्वक असि पने कुनै प्रमाण वा त्ि 
फैसिा भैसकेपयछ थाहा हुन आएमा वा पत्ता िागेमा ि त्िस्तो फैसिा वा आदेश स्थात्तपत नख्र्ि वा कानूनी 
लसद्धान्तको प्रयतकूि भएको देखखएको अवस्थामा सवोच्च अदाितिे आफ्नो फैसिा पुनः हेिी र्ाँच्ने कािजिाई 



पुनिाविोकन भयनन्छ। सवोच्च अदाितमा पुनिाविोकनको िाधग यनवेदन दददंा मुद्दाका पक्षिे उक्त आधाि ि कािण 
खोिी अख्न्तम आदेश वा फैसिा प्रमाणीकिण भएको लमयतिे ६० ददन लभत्र ददनुपछज।सवोच्च अदाित बाहेक अन्ि 
अदाितिाई िसिी आफ्नो फैसिा आफैँ िे पुनिाविोकन गनज पाउने अधधकाि प्रदान गरिएको छैन। 

मुद्धा दोहोर् िाई हेने ि पुनिाविोकन सम्बन्धमा देवानी कािजत्तवधध संदहतामा देहािबमोख्र्म व्िवस्था गरिएको छ। 

ववषय काययववगि कानून 

मुद्दा दोहोर् याउन 
ननवेदन हदन सतने 

उच्च अदाितिे गिेको फैसिा ि अख्न्तम आदेश उपि कानून बमोख्र्म 
पुनिावेदन निाग्ने मुद्दाहरूका फैसिा वा अख्न्तम आदेशमा देहािको अवस्था 
त्तवद्िमान भएमा सवोच्च अदाितमा दोहोर् िाई पाउने यनवेदन ददन 
सफकन््छः 

 संवैिाधनक वा कानूनको व्यातयािा िम्भीि त्र नवट भएको, 
 सवोच्च अदालतिाट स्थावपत कानूनी धसद्वाधत वा नन्जिको पालना 

नििेको, 
 त्यस्तो स्थावपत कानूनी धसद्धाधत वा नन्जिको िलत वकधसिले 

व्यातया ििी प्रयोि ििेको, 
 सिकािी वा सावजुधनक सिोकािको सम्पधत सम्वधिी वववाद 

सिावेश भएको िनद्दािा प्रिाणको उन्चत ि सही िूल्याङ्कन नभएको 
कािणले िदाु त्यस्तो सम्पधत वहनाधिना वा क्षधत भएको, 

 त्यस्तो सम्पधतिा अनधिकृत रुपिा व्यन्ि ववशषेको स्वाधित्व वा 
भोि कायि भएको, 

 धनम्न विकुा व्यन्िहरूको उन्चत प्रधतधनधित्व हनन नसकी 
ईधसाििा तान्त्वक असि पिेकोूः 

- िालक, 
- िवहला, 
- अपाितूा भएका, 
- िानधसक िोििाट पीधडत, 
- ७५ वष ुउिेि पनिा भएका। 
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मुद्दा दोहोर् याउन 
ननवेदन हदन पाउने 
अवगि ि तरिका 

 उच्च अदालतिाट िैसला वा अन्धति आदेश भएको थाहा पाएको 
धिधतले ४५ ददनधभत्र धनवेदन ददनन पछु। 

 त्यस्तो धनवेदन ददुँदा िैसला वा आदेशको प्रधतधलवप ि िैसला वा 
आदेशिा भएका त्रनवट वा ईधसाििा तान्त्वक असि पिेका कन िाहरू 
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खनलाउनन पछु। 
 यस्तो धनवेदन िनद्दािा आदेश वा धनणयु िने उच्च अदालत िािुत 

वा धसिै सवोच्च अदालतिा ददन सवकन।े  

दोहोर् याई पाउँ भन्ने 
मुद्दाको सुनुवाई 

प्रफिया 

 सवोच्च अदालतिा त्यस्तो धनवेदन प्राप्त भएपधछ उच्च अदालतको 
िैसला वा अन्धति आदेशिा िाधथ उन्ल्लन्खत त्रनवट ववद्यिान िहे 
वा निहेको ववषयिा प्रािन्म्भक सनननवाई िननपुछु। 

 उि अवस्था ववद्यिान िहेको देन्खएिा सवोच्च अदालतले िनद्दा 
दोहोर् याई हेनकुा लाधि िनद्दाका अधय पक्षलाई न्झकाउने आदेश 
िननपुछु। 

 िनद्दाका अधय पक्ष उपन्स्थत भएिा धनजहरूलाई सिेत िाखी 
िनद्दाको सनन नवाई ििी िैसला िननपुछु। 

 िनद्दािा न्झकाईएका अधय पक्ष तोवकएको म्यादिा उपन्स्थत 
नभएको कािणले िनद्दाको सनन नवाई ि िैसला िन ुिोवकदैन। 

 जनन आिाििा िनद्दा दोहोर् याई हेन ुआदेश भएको हो सोही आिाि 
ि सम्वद्ध ववषयिा सीधित िही िनद्दाको वकनािा िननपुछु।  
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मुद्दा पुनिावलोकन 
िनय सतने अवस्था 

प्रचलित कानूनको अधधनमा िही देहािको अवस्था त्तवद्ममान भएमा सवोच्च 
अदाितिे गिेको फैसिा वा अख्न्तम आदेश उपि सवोच्च अदाितमा 
पुनिाविोकनको यनवेदन ददन सफकन्छः 

 िनद्दाको वकनािा भएपधछ िात्र ईधसाििा तान्त्वक असि पने कन नै 
प्रिाण वा तथ्य सम्वन्धित पक्षलाई थाहा भएकोिा, 

 त्यस्तो प्रिाण वा तथ्य अधय कन नै वकधसिले पत्ता लािेिा, 
 सवोच्च अदालतिाट स्थावपत नन्जि वा कानूनी धसद्धाधतको 

प्रधतकूल िैसला वा अन्धति आदेश भएको देन्खएिा, 
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पुनिावलोकनको लागि 
ननवेदन हदने अवगि 

 िैसला वा अन्धति आदेशिा हस्ताक्षि ििी धयायािीशले 
प्रिाणीकिण ििेको धिधतले ६० ददनधभत्र कािण खनलाई सवोच्च 
अदालतिा धनवेदन ददनन पछु। 

 स्थावपत नन्जि वा कानूनूी धसद्वाधतको प्रधतकूल िैसला वा आदेश 
भएको भने्न न्जवकि भएकोिा त्यस्तो नन्जि वा धसद्धाधतको 
प्रधतधलवप धनवेदन साथ संलग्न िननपुछु। 
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पुनिावलोकन िनय  पननिावलोकनको धनवेदन प्राप्त भएपधछ जाुँचवनझ िदाु धनवेदनको दफा २२०, २२१ 



आदेश िने व्यहोिा िनाधसव देन्खएिा सवोच्च अदालतले सो िनद्दािा 
पननिावलोकन िने आदेश ददननपछु। 

 जनन  आिाििा िनद्दा प ननिावलोकन िन ुआदेश भएको छ सोही 
आिाि ि सम्िद्ध ववषयिा सीधित िही िनद्दाको वकनािा िननपुछु। 

पुनिावलोकन निने 
अवस्था 

देहािको अवस्थामा सवोच्च अदाितिे आफ्नो फैसिा वा अख्न्तम आदेशको 
पुनिाविोकन गनज् ु हँुदैनः 

 त्यस्तो िैसला वा अन्धति आदेशको एक पटक पननिावलोकन 
िरिसकेको, 

 वृहत पूण ुइजलासिाट िैसला वा अन्धति आदेश भएको, 
 संवैिाधनक इजलासिाट धनणयु भएको, 
 यो ऐन प्रािम्भ हनन न अन्ि तत्काल प्रचधलत कानून ििोन्जि िनद्दा 

दोहोर् याई िैसला भएको, 
 यो ऐन प्रािम्भ भएपधछ दोहोर् याई हेरिएको िनद्दािा उच्च 

अदालतको ईधसाि सदि भएको, 
 दोहोर् याई पाउने धनवेदनिा दोहार् याई हेने धनस्सा नभएको। 
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परिच्छेद-पन्र 

फैसला कायायन्वयन 

 

व्िख्क्तका कानून प्रदत्त हक अधधकािमा कसैबाट आघात पिेको अवस्थामा फैसिाको माध्िमबाट त्िस्ता हक 
अधधकाििाई पुनस्थाजत्तपत गरिन्छ।फैसिािे स्थात्तपत गिेका हक अधधकाििाई अदाितको तहलसि शाखाबाट प्रचिन 
गिाउने कािजिाई फैसिा कािाजन्विन भयनन्छ। फैसिािे मुद्दाका पक्षहरूको हक ि अधधकािको उद्घोषण मात्र गने 
भएकािे फैसिा कािाजन्विन पयछ नै न्िाि पाएको अनुभूती हुन्छ। फैसिाको उधचत कान्वजिन नभएमा फैसिा 
यनिथजक हुन र्ाने हँुदा पूणज न्िािको िाधग समिमै फैसिा कािाजन्विन हुन अयनवािज मायनन्छ। र्ुनसुकै तहको 
अदाितिे गिेको फैसिा वा लमिापत्रको कािाजन्विन शुरु फफिादपत्र वा उर्ुिी दािि भएको ख्र्ल्िा अदाितको तहलसि 
शाखाबाट गनुज पदजछ। फैसिा कािाजन्विन सम्बन्धमा देवानी कािजत्तवधध संदहतामा भएका ब्िवस्था देहािबमोख्र्म छन।् 

बबषय कायवुवधि संवन्न्ित कानून 

तहससल शाखा  प्रत्येक न्जल्ला अदालतिा िैसला कायाधुवयनका लाधि तहसील 
शाखाको व्यवस्था िरिएको छ। 

 

ख्र्अयन ७ 

तहससलदाि  “तहधसलदाि”  भध नाले प्रिनख भई काि िने धयायािीशको सािाधय  
धनदेशन  तथा  धनयधत्रणिा  िही  िैसला कायाधुवयनसम्िधिी  एवं  
प्रचधलत  कानूनिा  तहधसलदािले िने भधनएका काि िन ु
तोवकएको किचुािी सम्झनन पछु ि सो शब्दले िैसला कायाुधवयन 
अधिकािीलाई सिेत जनाउुँछ। 

 िैसला कायाुधवयन सम्िधिी सम्पूण ु काि तहसीलदािको 
न्जम्िेवािीिा तहसील शाखािाट हननेछ। 

ख्र्अयन २ 

 

देवानी फैसला 
कायायन्वयनका मुख्य 
ववषयहरू 

 धििो भिाउन े
 िण्डा छनट्टाउन े
 चलन चलाउने/ पननःचलन चलाउन े
 हक धनखनाउन े
 दान्खल खािेज नािसािी 
 धििो जरिवाना वापत कैदिा पठाउन े
 पदिनि तथा पदिहाली ििाउन े
 कैद जरिवाना असूल िने 
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फैसला कायायन्वयन 
िने ननकाय 

 जननसनकै तहको अदालतिाट भएको िनद्दाको िैसलाको कायाधुवयन 
वििादपत्र वा उजनिी दायि भएको न्जल्ला अदालतिाट िननपुछु। 

 पननिावेदन सनने्न अदालतले शनरु काििाही ि वकनािा ििेको िनद्दाको 
िैसला कायाुधवयन पधन सम्िन्धित न्जल्ला अदालतले िननपुछु। 

 िनद्दाको ववषयिस्तनको कािण िैसला कायाुधवयन िने न्जल्ला 
अदालत यवकन हनन नसकेिा पननिावेदन सनने्न अदालतले तोकेको 
न्जल्ला अदालतले िैसला कायाुधवयन िननपुछु। 

 अदालत िाहेक अधय धनकायिाट भएको िैसला वा आदेशको 
कायाुधवयन सम्िन्धित धनकायले नै िनुू नपछु।     

 कन नै पदिा िहाली िन ुवा पदिाट हटाउन िैसला वा आदेश 
भएकोिा िैसला वा आदेश कायाुधवयनका लाधि त्यस्तो िैसला वा 
आदेश िने अदालतले लेखी पठाएिा सम्िन्धित धनकाय वा 
कायाुलयले कायाुधवयन िननपुछु। 

देकासं 

दफा २३० 

फैसला कायायन्वयनको 
लागि लित ि 
समससल तयाि िने 

 देवानी िनद्दािा चलन चलाउने, दान्खल, खािेज, नािसािी ििाउन,े 
धनखनाई ददन,े अंशिण्डा ििी ददने, धििो भिाउने, जरििाना असनल 
िने वा अदालती शनल्क भिाई ददने ििी भएका िैसलािा िैसला 
तयाि भएको ३ ददनधभत्र सो सम्िधिी लित  ि िैसलाको प्रधतधलवप 
तहधसल शाखािा पठाउनन पछु। 

 पननिावेदन तहिाट िैसला भएकोिा िैसला तयाि भएको ३ 
ददनधभत्र त्यस्तो धिधसल लित सवहत सम्िन्धित न्जल्ला अदालतिा 
पठाउनन पछु। 

 तत्पिात तहधसल शाखाले िैसलाको प्रधतधलवप संलग्न ििी िैसला 
कायाुधवयनको लाधि छन टै्ट धिधसल खडा िननपुछु। 

 प्राप्त लित ि िैसलाका आिाििा तहधसल शाखाले िैसला 
कायाुधवयन सम्िधिी लित वकताविा लित कसी वा अध्यािधिक 
ििी िनद्दाको धिधसल संलग्न िैसलाको पीठिा सिेत सो व्यहोिा 
जनाई पननिावेदन तहको िैसलाको प्रधतधलवप सिेत िाखी सक्कल 
धिधसल अधभलेख शाखािा िनझाउनन पछु । 

दफा २२९ 

देकायन ५१ 



फैसला पश्चात 
कायायन्वयनको लागि 
तहससल शाखामा 
तारिख तोतने 

 

 

 

 िैसला भएपधछ कायाधुवयनको लाधि हान्जि िहेको पक्षलाई त्यस्तो 
िनद्दािा पननिावेदन िने म्याद भ निान हनन ेअवधि कटाई सम्वन्धित 
तहधसल शाखािा तारिख तोक्नन पछु।   

 यसिी तोवकएको तारिखका ददनसम्ि त्यस्तो िनद्दािा पननिावेदन पिेिा 
पननिावेदन सनने्न अदालतको िैसला ििोन्जि हनने ििी पक्षहरूको 
तारिख टनटाई धिधसल तािेलीिा िाख्नन पछु। 

 पननिावेदन सनने्न अदालतले अन्धति िैसला भएपधछ हान्जि िहेको 
पक्षलाई िैसला कायाुधवयनको लाधि  तारिख तोकी धिधसल सिेत 
सम्िन्धित न्जल्ला अदालतिा पठाई ददनन पछु।   

दफा २३५ 

अनुपन्स्थत पक्षलाई 
म्याद जािी िने 

 

 धनम्न अवस्थािा िैसला कायाुधवयन िदाु सम्वन्धित पक्षको 
नाउूुँिा १५ ददने म्याद जािी िननपुछुूः 
- पननिावेदन सनने्न अदालतिाट पक्षहरू तारिखिा निहेको 

व्यहोिा लेखी आएिा, 
- पक्षहरू तोवकएको तारिखिा हान्जि हनन नआएिा, 
- शनरु अदालतको िैसला उपि पननिावेदन नपिी िनद्दा अन्धति 

भएकोिा िैसला हनुँदा पक्ष तारिखिा निहेिा वा तारिख 
नधलएिा, 

दफा २३५ 

देकायन ५१ 

तारिखमा निाख् न 
सफकने 

 िैसला कायाुधवयनको धसलधसलािा कन नै पक्षलाई तारिखिा िात न 
आवश्यक नदेन्खएिा पक्षलाई तारिखिा निाख्न पधन सवकधछ। 

दफा २३५(६) 

िुज्रेको म्याद तारिख 
थाम्ने व्यवस्था 

 तहधसल शाखािा म्याद तारिख िनज्रिेा  म्यादको हकिा १ पटक 
िात्र १५ ददनसम्ि ि तारिखको हकिा िढूीिा २ पटक २१ 
ददनसम्ि थिाउन पाईधछ। 

 उन्ल्लन्खत थिाउन पाउने अिधि नािेपधछ िैसला कायाुधवयन 
ििाउन आएिा िैसला कायाुधवयन िदाु लाग्ने दस्तनि ि देहाय 
ििोन्जि थप दस्तनि धलई िैसला कायाुधवयन िरिददननपछु। 

- म्याद नािेको छ िवहनाधभत्र भए १० प्रधतसत  
- एक वषधुभत्र भए २५ प्रधतसत  

 उन्ल्लन्खत एक वषकुो अवधि धभत्र पधन नआएिा िैसला 
कायाुधवयन सम्िधिी काििाही तािेलीिा िाख्नन पछु। 

दफा   २२३  

दफा २३६,२३७ 

मुद्दा सकाि  िैसला कायाुधवयनको धसलधसलािा िनद्दाको कन नै पक्षको ितृ्यन भएिा दफा २३७,२२६ 



धनजको हकवालाले  िाटाको म्याद िाहेक २१ ददन धभत्र त्यस्तो 
िनद्दा सकाि िन ुपाउनछे। 

बबिो भिाउने कायय  धििो भिाई धलने धसलधसलािा भिाई धलनपाउने व्यन्ि तहधसल 

शाखािा तारिख वा म्यादिा उपन्स्थत भएपधछ धनजले  धििो भिाई 

धलन चाहे वा नचाहेको  ववषयिा कािज ििाउनन पछु।   

 कािज ििाउुँदा धििो भिाई धलन नचाहेिा त्यसिी धििो नधलएको 

कािणिाट सजृना हनने परिणाि सिेत िनझाई सोवह ददन कायाुधवयन 

प्रविया अधत्य ििी धिधसल तािेलीिा िाखी धििोको लित कट्टा 

िननपुछु।   

 कािज ििाउुँदा धििो भिाई धलन चाहेिा ि धििो भिाई ददने पक्ष 

पधन तारिखिा िहेको भए धनजलाई धििो िनझाउनको लाधि पैँतीस 

ददनसम्िको सिय ददनन पछु। 

 ३५ ददन धभत्र धििो िनझाउन ेपक्षले निद, िूङै्कले जािी ििेको िनड 

िि पेिेधट चेक वा अधय कन नै िाध्यििाट धििो ििोन्जिको िकि 

दान्खला िननपुछु।  

 धििो िनझाउननपने पक्षले धििो िापतको िकि आफ्नो कन नै 

सम्पन्त्तिाट असनल िन ुअदालत सिक्ष अननिोि िन ुसक्नेछ।    

 धििो भिी पाउने पक्षले देहायको अवस्थािा धििो िनझाउने पक्षको 

अधय सम्पन्त्त देखाई धििो भिी पाउन धनवेदन ददन सक्नछे।  

- धििो िनझाउने पक्ष अदालतिा हान्जि नभएिा, 

- उपन्स्थत भएपधन ३५ ददन धभत्र धििो निनझाएिा, 

- सम्पन्त्त नदेखाएिा, 

- धििो िनझाउने पक्षले देखाएको सम्पन्त्तिाट धििो भिाउन 

सम्भव नभई धििो भिाई पाउनेले िञ्जनि नििेिा, 

 धििो भरिपाउने पक्षले धििो िनझाउने पक्षको सम्पन्त्त देखाइ ददन े

दफा २४२ 

देकायन ५५ 



धनवेदनिा देहायका ववविण खनलाएको हनन नपछुः 

  अचल सम्पवत्त देखाई हदने  ननवेदनमाूः 

 घि र्ग्गा िहेको िाउँ ि चाि फकल्िा, 

 दताज से्रस्ताअनुसाि घि र्ग्गाको फकत्ता नम्वि ि क्षेत्रफि, 

 घिको बनोट, कवि, तल्िा ि सम्भव भए वगजफफट, 

 दताजवािा व्िख्क्तको नाम, दताज िहेको कािाजिि ि दताजवािाको भाग 

दहस्सा, 

 आवास, औद्िोधगक वा व्िापारिक क्षेत्रमध्िे कुन क्षेत्रमा पने, 

 कच्ची, पक्की सडकसँग र्ोडडएको वा बाटो भए नभएको, 

 घि र्ग्गामा भएका िगापातको त्तवविण, 

 खरिद त्तवक्री हुन सक्ने न्िूनतम मूल्ि, 

 घि र्ग्गा भोग वा कव्र्ा गने व्िख्क्तको नाम, थि ि िेगाना, 

 बबगो भिाउन आवश्िक पने र्ग्गा वा घिको तफज  खुिेको क्षते्रफि 

वा खण्ड । 

 निद, शेयि, डडवेञ्चि, रेजिी बील वा बङै्क मौज्दात लिायतका चल 

सम्पवत्त  देखाई हदइने ननवेदनमाूः 

 चि सम्पत्तत्त िहेको िाउँ,  

 सम्पत्तत्तको अवस्था, प्रकृयत, बनोट, संतिा, मुल्ि ि अन्ि त्तवविण 

 सम्पत्तत्तमा स्वालमत्व िहेको  व्िख्क्तको  नाम,  थि,  िेगाना, भाग ि 

दहस्सा, 

 सम्पत्तत्त भोग वा कव्र्ा िहेको व्िख्क्तको नाम, थि ि िेगाना, 

 खरिद त्तवक्री हुनसक्ने प्रत्िेकको न्िूनतम ्बर्ाि मूल्ि, 

 शेिि, डडवेञ्चि, रेर्िी बीि वा बैङ्क मौज्दात र्स्ता सम्पत्तत्तको 

त्तवविण 

 यनवेदनपिेपयछ अचि सम्पत्तत्तको हकमा  आवश्िक  पने  र्ेथा  िोक्का 

िाख्न  दताज  िहेको  कािाजिि  वा  िख्र्ष्रेशन  गने  कािाजििमा  

तुरुन्त िेखी पिाउनु पछज। 



 अन्ि सम्पत्तत्तको हकमा िथाशीघ्र तािदात गिाई बबगो असूि गनज 

आवश्िक सम्पत्तत्त वा सोबाट प्राप्त हुने आम्दानी समेत िोक्का िाखी, 

कव्र्ामा लिएको अवस्था भए सो को भिपाई सम्बख्न्धत व्िख्क्तिाई 

ददनु पछज । 

 बबगो बुिाउनु पने व्िख्क्त उपख्स्थत भए यनवेदनको व्िहोिा सुनाउनुपने, 

अनुपख्स्थत भए यनवेदकिे देखाएको सम्पत्तत्तबाट र्ािर्ात लििाम गिी 

बबगो भिाई ददने व्िहोिाको सात ददने सूचना ददनु पछज । 

 देखाइएको सम्पत्तत्त प्रयतबादी बाहेक अन्ि व्िख्क्तका नाममा दताज भएमा 

दताजवािािाई सात ददने सूचना ददनु पछज । 

 ददइएको सूचनाको म्िादलभत्र पक्ष हाख्र्ि हुन आएमा तारिखमा िाखी 

बबगो भिी भिाउको कािबाही गनुजपछज। 

 धििो भरिपाउनेले धििो िनझाउनूनपने व्यन्िको कन नै सम्पन्त्त 

देखाउन नसकेको ि धििो वापत थननािा पधन निाखेिा धििोको 

धिधसल तािेलीिा िाख्ननपछु। 

 ति धििो िनझाउनन पने व्यन्ि जीववत छुँदै धनजले सम्पन्त्त दिाए 

लनकाएको पत्ता लिाई धििो भिाई िाग्न आएिा तािेली जिाई 

त्यस्तो सम्पन्त्त धललाि धििी ििी धनजले पाउने धििोसम्िको िकि 

त्यस्तो व्यन्िलाई िनझाई ददनन पछु । 

 धििो भिाउदा कन नै सम्पन्त्त िोक्का िाख्नन पने भएिा िोक्का िाखी 

आवश्यकता अननसाि सो सम्पन्त्त धललाि धििी सिेत ििी धििो 

भिाई ददनन पछु।  

 धललाि धििी िदाु धििो भधदा िढी िकि प्राप्त भएिा िढी िकि 

धििो िनझाउने पक्ष उपन्स्थत भए धनजलाई तनरुधत विताु िननपुछु। 

िकि िनझी नधलएिा ििौटी खातािा जम्िा िननपुछु।  



 ििौटी खातािा जम्िा भएको िकि एक वषधुभत्र पधन  धलन 

नआएिा त्यस्तो िकि सिकािी कोषिा आम्दानी िाुँध्ननपछु। 

 धििो भिी ददनन पने सम्पन्त्त अको न्जल्लािा िहेको भए धििो भिाउन 

सम्िन्धित अदालतिा लेखी पठाउनन पछु।  

बैंक जमानत हदएमा 
बबिो असूली 
काययववगि 

 कन नै व्यन्िको धििो भिाउन ेसम्िधििा धििो भिाई ददनन पने पक्षले 

पूिै वा नपनि धििो कन नै िान्णज्य िैङ्कको िूैङ्क जिानत पत्र दान्खल 

ििी वकस्तािधदीिा िनझाउने सनवविा पाउन अदालतिा धनवेदन ददएिा 

सो व्यहोिा भरिपाउने व्यन्िलाई सननाउननपनेछ। 

 धििो भरिपाउने पक्षले धििो भिाईददने पक्षको अननिोि ििोन्जि  

वकस्तािधदीिा धििो िनझ्न सहित भएिा तहधसलदािले दनवै पक्षिीच 

सहिधतको कािज ििाउननपनेछ। 

 सहिधत अननसाि धििो भिाई ददने पक्षले अदालतको नाििा जािी 

भएको िैङ्क जिानत  धनवेदनसाथ अदालतिा पेश िननपुछु ।  

 िैङ्क जिानतिा जिानतको िकि, िैङ्क जिानतको अवधि ि िैङ्क 

जिानतको िकि अदालतले िाि ििेको िखत धनःशत ु उपलब्ि 

ििाउने व्यहोिा उल्लेख भएको हनन न पछु। 

 धििो भिाईददने पक्षले सहिधत अननसाि वकस्ताको िकि दान्खला 

नििेिा अदालतले िैक जिानत वापतको िकि िैकिाट न्झकाई 

लाग्ने अदालती शनल्क धलई वाुँकी िकि धििो भरि पाउने पक्षलाई 

िनझाइ ददनन पछु। 

 सहिधत ििोन्जि प्रधतिदीले िकि दान्खल ििे िादीलाई 

िनझाइददननपछु। िाुँकी िकि पूिै प्रधतिादीले पवहले नै दान्खला ििे 

िैंक जिानत िन कन वा िरिददननपछु। 

देका द २४२ 

ख्र्अयन ५६ 

जायजात तायदात 
मुचुल्का तयाि िने 

 धििो भरिपाउन देखाएको सम्पन्त्त िोक्का निाखेको भएिा िोक्का िात न दफा २४३ 



काययववगि सम्िन्धित धनकायिा लेखी पठाउनन पछु। 

 धललाि धििी िने सम्पन्त्तको अवस्था, वास्तववक ि स्थानीय चलन 

चल्तीको िूल्य सिेत खनलाई तायदात िनच नल्का (जायजात तायदात 

िनच नल्का) ििी ल्याउन किचुािी खटाउनन पछु। 

 सम्पन्त्त तायदात िदाु ि कब्जािा धलंदा सिेत सम्िन्धित स्थानीय 

तहको सदस्य वा प्रधतधनधि ि दनई जना साक्षीलाई िोहवििा िात नन 

पछु। 

 धििो भिाउने िििा जायजात िदाु िाह्र वषदेुन्ख िाधथका िानूो 

नछन वट्टई सुँिै िसेका ि िानो वा अंश छन वट्टई धभन्न िसे पधन सो 

सम्पन्त्त भोि वा उपयोि िने व्यन्िसुँि िहेको अंश सिेत जायजात 

िननपुछु।      

 ति जायजात हनने व्यन्ि तथा एकाििका परिवािको देहायका 

सम्पन्त्त जायजात िनन ुहनुँदैनः  

- जायजात िनन ुपने व्यन्ि िाहेक अधय व्यन्िको धनजी सम्पन्त्त, 

- लिाउने तीन जोिसम्िको कपडा तथा जनत्ता,   

- खाना पकाउन/े खाने एकसिो भाुँडा, थाल कचौिा, ओड्ने 

ओर्छ्याउने कपडा तथा िनाधसि सङ्खतयाका िधनचुि,  

- पठनपाठन िन ुआवश्यक पने पनस्तक,  

- जायजातको काििाही प्रािम्भ हनन न भधदा अिावै खरिद 

िरिसकेको औषधि तथा स्वास्थ्य सम्िधिी उपकिण,  

- िढीिा ३ िवहनासम्ि जीवन धनवाुह िन ुआवश्यक खाद्यान्न,  

- पेशा िोजिािसुँि सम्िन्धित एकसिो ज्यावल वा औजाि।    

 यसिी  सम्पन्त्त पि सादाु १ लाख रुपैयाुँभधदा िढी िकिको सम्पन्त्त 

पि सान ुहनदैन। 

 जायजात िदाु सिेत धििो पनिेन भने परिवािका अरु सदस्यलाई 
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पिन हनुँदैन।   

सम्पवत्त सललाम ििी 
बबिो भिाउने 
काययववगि 

सम्पन्त्त धललाि देहाय ििोन्जि कायवुवधि अवलम्वन िननपुछु: 

 जायजात तायदात िनच नल्का भई आएपधछ अदालत िहेको स्थानीय 

तहको एक जना प्रधतधनधि ि नन्जकको कन नै एक कायालुयको 

प्रधतधनधि साक्षी िाखी धललाि िने सम्पन्त्तको पञ्चवकती िूल्य कायि 

िननपुछु। 

 “पञ्चकन्ूतुू ी िूल्य” भन्नाले धििी िन ुखोज्दा पाउन सक्ने धयूनति 

िूल्य सम्झनन पिछ्। 

 पञ्चवकती िूल्य कायि िनन ुपूव ुआवश्यक देखेिा सम्िन्धित धिषयको 

ववज्ञ िूल्यांकनकताु िािुत सम्पन्त्तको िूल्यांकन ििाउन सकन्ूनछ्। 

 पञ्चवकती िूल्य कायि िदाु आवश्यकताननसाि देहायको कन नै वा सिै 

आिाििा िनन ुपछुः 

 धनवेदन वा िैसलािा उन्ल्लन्खत िूल्य, 

 जिानत धलंदाका अवस्थािा खनलेको िूल्य,  

 तायदात िनच नल्कािा खनलेको िूल्य, 

 िालपोत कायाुलयले िन्जषे्ट्रशन दस्तनिको प्रयोजनको लाधि 

धनिाुिण ििेको िूल्य, 

 कि प्रयोजनको लाधि सम्िन्धित धनकायले तोकेको िूल्य, 

 त्यस प्रकािको नन्जकैको सम्पन्त्तको तत्काल भएको खरिद 

धििी िूल्य, 

 औद्योधिक, व्यापारिक वा आवास क्षेत्र, सडक, िोहडा, ि 

धलि लिापात सिेतको न्स्थधत,  

 अदालतद्वािा िूल्यांकनकताु तोवकएको भए धनजले धनिाुिण 

ििेको िूल्य, 
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 ििको हकिा सम्िन्धित प्राववधिकको िूल्याङ्कन प्रधतवेदन। 

 धललाि िढािढ िननभुधदा कन्म्तिा पधर ददन धललाि सम्िधिी 

सावजुधनक सूचना सम्िन्धित व्यन्िलाई ददई त्यस्तो सूचना सम्पन्त्त 

िहेको ठाउुँ, सम्पन्त्त िहेको ठाउुँको स्थानीय तह ि िढी जनसम्पकु 

हनन े कायालुय तथा अदालतको सूचना पाटीिा टाुँस ििी सम्भव 

भएसम्ि स्थानीय सछ चाि िाध्यििा सिेत प्रकाशन ि प्रसािण 

िननपुछु। 

 पञ्चवकती िूल्य कायि भएपधछ अदालत िहेको स्थानीय तह ि 

स्थानीय कोष तथा लेखा धनयधत्रक कायाुलयको प्रधतधनधिको 

िोहिििा धललाि िढािढ ििी धििो भिाई ददनन पछु। 

 ति उपख्स्थत हुन सूचना ददंदा पयन त्िस्तो कुनै प्रयतयनधध उपख्स्थत 

नभएमा लििामको कािज िोफकदैन । 

 पवहलो पटक धललाि िदाु पञ्चवकती िूल्यिा कसैले सकाि नििेिा 

दोस्रो पटक धललाि िढािढ ििी धललाि धििी िननपुछु।  

 दोस्रो पटक धललाि िढािढ हनुँदा सिेत कसैले सकाि नििेिा 

पञ्चवकती िूल्यिा भिीपाउन े धनवेदक आिैँ ले सकाि ििी धलन 

सक्छ। धनवेदकले पवहलो पटक धललाि सकान ुपाउुँदैन। 

 धनवेदकले पञ्चवकती िूल्यिा सकाि ििी धलन नचाहेिा सो व्यहोिा 

जनाई तत्सम्िधिी काििाही तािेलीिा िात नन पछु। 

 दोश्रो पटक धललाि िदाु सिेत सूचना ददन े ि टाुँस िने सवै 

प्रविया पूववुत पनन: पूिा िननपुछु। 

 धललाि सकाि िनेले िोल किोल अङ्कको दश प्रधतशत िकि 

तनरुधत िनझाई िाुँकी िकि सात ददन धभत्र िनझाउनन पछु। सो सिय 

धभत्र धनजले िाुँकी िकि निनझाएिा िनझाईसकेको िकि जित ििी 

पननः धललािको काििाही िननपुछु । 



 धललाि धििी भएकोिा सकाि िनेलाई अदालतिाट चलन पूजी 

ददई सो सम्पन्त्त चलन चलाई ददनन पछु । 

 धललािको काििाही प्रािम्भ भएकोिा धििो िनझाउने पक्षले िनझाउनन 

पने िकि अन्धति डाुँक सकाि नभएसम्ििा िनझाउन ल्याए उि 

िकि ि धललािको काििाहीिा लािेको खच ुिनझी धलई धललािको 

काििाही तािेलीिा िाखी ददनन पछु। 

लित कट्टा िने  िैसला ििोन्जि िैसला कायाुधवयनको काय ुसम्पन्न भएिा लितिा 
सो व्यहोिा जनाइ तहधसलदािले प्रिाणीत ििी लित कट्ट िननपुछु। 
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िेिाना अद्याबगिक 
िने 

 स्थानीि तह वा  ख्र्ल्िा वा प्रदेशको सीमाना हेिफेि भई फैसिा 
बमोख्र्मको र्रिवाना, कैद, बबगो  वा क्षयतपूयतज वापतको िकम असूि 
गनुजपने व्िख्क्तको िेगाना फिक पनज गएमा अदाितिे पयन िगतमा 
सोही बमोख्र्म िेगाना सच्िाई अध्िावधधक गनुजपछज।  

देकायन ५९ 

बबिो वा जरिवाना 
वापत कैद 

 धििो भरिपाउन ेव्यन्िले धनम्न अवस्थूािा धििो धतननपुने व्यन्िलाई 
थननािा िाख्न पाउछूः 

- सम्पन्त्त धललाि धिवि िदाु सिेत सवै धििो असूलउपि हनन 
नसकेिा, 

- दनवै पक्षले सम्पन्त्त नदेखाएिूा, 
- कन नै कािणले सम्पन्त्त धललाि िन ुनसवकने भएिा। 

 धििो भरिपाउने व्यन्िले धििो धतननपुने व्यन्िलाई कैदिा िाख्न 
ईच्छा ििी सम्पन्त्त धललाि धििी भएको वा उन्ल्लन्खत अवस्था 
पिेको १५ ददनधभत्र धनवेदन ददएिा इजलासिा पेश ििी पचाु  खडा 
ििी कैदिा पठाउनन पछु। 

 कैद िदाु प्रधतददनको रु ४००।- का दिले धििोलाई कैदिा 
परिणत ििी कैद िननपुछु।    

 यसिी कैद िदाु व्यन्ि ववशषे वा अधय संस्थाको धििोको हकिा 
दनई वषभुधदा िढी कैद िन ुहनदैन।    

 नेपाल सिकाि वा नेपाल सिकािको पूण ुवा अधिकांश स्वाधित्व वा 
धनयधत्रण भएको सावजुधनक संस्थाको धििोको हकिा ४ वष ुभधदा 
िढी कैद िन ुहनुँदैन। 
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 कैद िनन ुपदाु रु ४००।- भधदा कि िकि भएिा सो िापत १ 
ददन कैद िननपुछु।    

 कैद िदाु कानून ििोन्जि लाग्ने धसदा खच ुथननाउन चाहने व्यन्िले 
िेहोनन ुपछु।  

 जरििाना नधतिे िापत कैद िनन ुपदाु ४ वषिुा निढ्ने ििी १ 
ददनको रु २००।- को दिले कैद िननपुछु।    

 धििोवापत कैद िनन ुअन्ि सम्िन्धित व्यन्िलाई आफ्नो भनाई िाख्न े
िनाधसि सिय ददनन पछु।    

 यसिी धििो वापत कैदिा िान्खसके पधछ धििो भिाउने काि 
अन्धति हनधछ।त्यस िािेिा पननः धििोको ववषयिा दािी िन ु
पाईदैन। 

 थननािा िहेको व्यन्िले धििो ि जरिवाना धतन ु चाहेिा जननसनकै 
सियिा थननािा िहेको ददन वापतको धििो / जरिवाना कट्टा िरि 
वाुँकी धििो जरिवाना दान्खल िन ुसक्छ। यसिी दान्खल ििेपधछ 
धनजलाई कैद िनि िननपुदुछ। 

 थननािा िाख्न े आदेश भै धििो धतननपुने व्यन्ि कािािाि चलान भै 
सकेपधछ कन नै कािणले कैद भ निान नहनुँदै छन टेिा पधन दान्खला भै 
सकेको धसदाखच ुविताु हनन सक्दैन।  

बबिो असुल िनुयपने  
व्यन्ततको मतृ्यु 
भएमा 

 धििो धतनन ुपने व्यन्िको त्यस्तो धििो असनल नहनुँदै ितृ्यन भएिा 
धनजको हकको सम्पन्त्तिाट असनल उपि िननपुछु। 

 धनजको हकको सम्पन्त्तिाट धििो असनल नभएिा नपनि धििो धनजको 
अपनताली धलने व्यन्ििाट असनल िननपुछु।    

 अपनताली धलनेिाट धििो असनल िदाु धनजले अपनताली धलएभधदा िढी 
िकि असनल िन ुहनुँदैन।  
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चलन चलाउने 
काययववगि 

 तारिखको ददन पक्षहरू तहधसल शाखािा उपन्स्थत भएिा वा 
म्यादिा उपन्स्थत भएिा चलन चलाउन ेकाििाही प्रािम्भ िननपुछु। 

 चलन चलाउदा धनम्न दस्तनि लाग्छः 
- धििो खनलेको भए धििोको ३ प्रधतशत, 
- धििो नखनलेको भए रु. १०००।-  

 यस्तो दस्तनि चलन पाउने व्यन्िले डोि खटाउनून भधदा अन्ि  
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दान्खला िननपुछु।  
 दस्तनि िनझाएकै ददन चलन चलाउन डोि खवटने ददन तोकी त्यसको 

सूचना सवहत पक्षहरूलाई चलन चलाउन े ठाउुँिा हान्जि हनने ििी 
तारिख तोक्नन पछु।   

 चलन चलाई ददनन पने पक्ष तारिखिा निहेको भएिा अदालतले त्यस 
कन िाको सूचना ७ ददनधभत्र त्यस्तो पक्षलाई सिेत ददननपछु।   

 तारिख तोक्दा वा सूचना ददुँदा चलन चलाई ददनन पने सम्पन्त्त िि 
वा जग्िा भएिा त्यस्तो िि वा जग्िा ७ ददनधभत्र खाली िन ुसूचना 
सिेत ददनन पनेछ।  

 चलन चलाई ददनन पने सम्पन्त्त िनद्दाका पक्ष िाहेक अधय व्यन्िको 
भोि वा कब्जािा भए अदालतले त्यस्तो व्यन्िलाई सिेत डोि खटी 
जाने ठाउुँिा उपन्स्थत हनन सूचना िननपुछु।  

 तोवकएको ददनिा अदालतले डोि खटाई त्यस्तो सम्पन्त्त िैसला 
ििोन्जि चलन चलाई ददनन पछु।  

 िैसला ििोन्जि चलन चलाई ददनन पने कन नै िि वा जग्िाको ददशा 
वा तिु नखनलेको भए पक्षहरूलाई िोहिििा िाखी निि ििि 
धिलाई छनट्याई िोला हाली त्यस्तो िि वा जग्िा चलन चलाई ददनन 
पछु।  

 चलन चलाउुँदा हान्जि भएसम्िका चलन चलाई ददने ि पाउने पक्ष 
वा धनजका प्रधतधनधिको िोहिििा स्थानीय तहका प्रधतधनधि ि 
कम्तीिा २ जना साक्षी िात नन पिछ्।  

 चलन चलाई ददनन पने व्यन्ि वा अरु कसैले चलन चलाउन िािा 
वविोि ििेिा अदालतले आवश्यकता अननसाि िल प्रयोि ििी चलन 
चलाई ददनन पिछ्।  

 कसैले चलन चलाई ददनन पने िि वा पसलधभत्र कन नै सम्पन्त्त िाखी 
ताल्चा िािी िाखेकोिा चलन चलाई ददनन पने िि वा पसल भोि वा 
कब्जा िने व्यन्ि हान्जि भए खोल्न लिाई चलन चलाई ददनन 
पिछ्। 

 त्यस्तो व्यन्ि हान्जि नभएिा ७ ददनधभत्र त्यस्तो िि वा पसलिा 
लािेको ताल्चा खोली ददनको लाधि त्यस्तो चलन चलाउनन पने िि 
वा पसलको ढोकािा देवानी कायवुवधि संवहताको अननसूची २५ को 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ढाुँचािा सूचना टाुँस िननपुिछ्। 
 उि म्यादधभत्र सम्िन्धित व्यन्िले िि वा पसलको ताल्चा 

नखोलेिा म्याद नािेपधछ अदालतले यथाशीघ्र त्यस्तो ताल्चा खोली 
सो िि वा पसल चलन चलाई ददनन पछु।  

 चलन चलाउने धसलधसलािा िि वा पसलधभत्र कन नै सम्पन्त्त िेला 
पािेिा उसै िखत त्यस्तो सम्पन्त्तको ववविण तयाि ििी त्यस्तो 
सम्पन्त्त आफ्नो धनयधत्रणिा धलन सकन्ूधछ।  

 धनयधत्रणिा धलएको सम्पन्त्त सम्वन्धित  व्यन्िलाई ३५ ददनधभत्र 
विताु धलन आउने िािेको ७ ददने सूचना त्यस्तो िि वा पसल 
िहेको ठाुँउिा टाुँस िननपुछु।  

 सो म्यादधभत्र पधन त्यस्तो सम्पन्त्त धलन नआएिा अदालतले त्यस्तो 
सम्पन्त्त धललाि धििी ििी प्राप्त िकि सम्िन्धित व्यन्िलाई 
तत्काल िनझाई ददनन पिछ्।   

 सम्पन्त्त धललाि धििी भई प्राप्त भएको िकि सम्िन्धित व्यन्िले 
तत्काल निनझेिा अदालतले त्यस्तो िकि ििौटी खातािा जम्िा 
िननपुछु।  

 ििौटी खातािा िकि जम्िा भएको १ वषधुभत्र सम्िन्धित व्यन्िले 
िकि िनझ्न आएिा अदालतले १० प्रधतशत िकि कटाई िाुँकी 
िकि त्यस्तो व्यन्िलाई विताु ददनन पछु।  

 १ वषधुभत्र त्यस्तो िकि विताु धलन नआएिा अदालतले त्यस्तो 
िकि सिकािी कोषिा जम्िा िनुू नपछु।  

 चलन चलाउन े सम्पन्त्त अधय ईलाकाको भए सम्िन्धित पक्षलाई 
तारिख तोकी धिधसल सवहत त्यस्तो ईलाकाको न्जल्ला अदालतिा  
पठाउनन पछु। 

 यसिी लेखी आएिा सम्िन्धित अदालतले कानून ििोन्जि चलन 
चलाई त्यसको जानकािी पठाउने अदालतलाई ददनन पछु। 

 अदालतिाट चलन चलाई ददई सकेपधछ अदालतले सोको धनस्सा 
चलन पाउन ेपक्षलाई ददनन पछु। 

 पक्षहरू अदालतिा हान्जि भएको ६ िवहनाधभत्र चलन चलाई ददई 
सक्नन  पछु। 

 चलन चलाउुँदा लािेको वास्तववक खच ु चलन चलाई िाि िने 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पक्षले िेहोनन ुपछु।   
 कानून ििोन्जि वकत्ताकाट हनन नसकी िण्डा वा चलन चलाउन 

नसवकने के्षत्रिलको जग्िा वा भौधतक संिचना भएिा दनवै पक्षको 
सहिधतिा िूल्य कायि भएिा सहिधत भए सोही ििोन्जिको िूल्य 
ि सहिधत नभएिा पञूच्वकती िूल्य कायि ििी वा धललाि धििी 
ििी चलन पाउने पक्षलाई चलन चलाई ददननपछु। त्यसिी चलन 
चलाउुँदा कन नै पक्षले निदै िनझाउन चाहेिा निदै िनझाई ददनन   
पछु। 

 कसैले अधय व्यन्िको जग्िा धिची भौधतक संिचना धनिाुण ििेको 
वा िनाएको ठहि भई चलन चलाउनन पदाु त्यस्तो संिचना भत्काउनन 
पछु। भत्काउुँदा लािेको खच ुजग्िा धिची भौधतक संिचना धनिाुण 
िने वा िनाउने व्यन्िले ब्यहोनन ुपछु। 

 यस्तो संिचना नभत्काई क्षधतपूधत ु लेनदेन िन ुपक्षहरू सहित भए 
सोही ििोन्जि ि संिचना नभत्काउने कन िािा सहित भएपधन 
क्षधतपूधत ुिकििा सहिधत हनन नसकेिा पञ्चवकती िूल्य कायि ििी 
त्यस्तो िूल्यिा २५ प्रधतशत थप िकि चलन चलाई पाउन े
पक्षलाई भिाई ददनन पछु। 

प ुनूः चलन चलाउने  एकपटक चलन चलाई ददएको सम्पन्त्त चलन नछाडी कसैले 
न्खचोला ििेिा छन टै्ट वििाद ददनन पदैन। तहधसल शाखािा नै पूननः 
चलन चलाई पाउुँ भनी धनवेदन ददननपछु।  

 पननचलनको धनवेदनिा ददुँदा पवहले चलन पाएको धनस्सा सिेत साथै 
िाख्ननपछु। 

 पूननः चलन चलाउनको लाधि धनवेदन पिेिा ववपक्षीलाई ७ ददन े
म्याद जािी ििी न्झकाई पनन न्खचोला ििेको हो होईन भने्न 
सम्िधििा धनजको ियान कािज ििाउननपछु। 

 ियान तथा आिश्यक देन्खए अधय प्रिाण सिेत िनझ्दा पनन: न्खचोला 
ििी चलन छाडेको नदेन्खए पटकै वपच्छे रु २५,०००।- सम्ि 
जरििाना वा ३ िवहनासम्ि कैद ििी पवहले चलन चलाई ददएको 
सम्पन्त्त पननः चलन चलाई ददननपछु। 

 पननः चलन चलाई ददए िापत थप दस्तनि लाग्दैन। 
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अंश छुट्याउने 
क ाययववगि 

 अंश छनट्याउनको लाधि पक्षहरू तहधसल शाखािा तारिखिा 
िहेकोिा ६ िवहनाधभत्र अंश छनट्याई िण्डा ििी ददननपछु। 

 १ जनाभधदा िढी अंन्शयािलाई अंश छनट्याई ददने ििी िैसला 
भएकोिा हान्जि नहनन े अंन्शयािको नाििा देवानी कायवुवधि 
संवहताको अननसूची २६ ििोन्जिको ढाुँचािा १५ ददने म्याद 
पठाउनन पछु।   

 सो म्यादधभत्र सम्िन्धित अंन्शयाि हान्जि हनन आएिा सिै 
अंन्शयािलाई िाखी अंश छनट्याई ददननपछु।   

 अंश पाउन ेसिै अंन्शयाि म्यादधभत्र हान्जि हनन नआएिा अननपन्स्थत 
अंन्शयािको भाि अलि ििी हान्जि हनने अंन्शयािको िण्डा छनट्याई 
ददननपछु।   

 त्यसिी िण्डा छनट्याएकोिा म्यादधभत्र हान्जि नहनने व्यन्िले िण्डा 
ििेको वा असल किसल वा िटी िढी भने्न कन िािा नाधलस िन ु
पाउुँदैन। 

 डोि खटाई अंश छनट्याउनन पने भए किचुािी पठाई िण्डा छनट्याई 
ददननपछु। 

 िण्डा छनट्टाउन ेधसलधसलािा िैसला ििोन्जि अंश ददन ेवा िाुँटवािी 
ििोन्जिको सम्पन्त्त न्जम्िा िात ने अंन्शयाि, धनजका प्रधतधनधि वा 
एकाििका उिेि पूिा ििेका अधय व्यन्िले िाुँटवािी ििोन्जिको 
िण्डा िनन ुपने सम्पन्त्त देखाउनन पछु।  

 अंश ददने वा न्जम्िा िाख्न ेव्यन्ि िेला नपिेिा वा एकाििका उिेि 
पूिा ििेका व्यन्िले िाुँटवािी ििोन्जिको सिै सम्पन्त्त देखाउन 
नसकेिा अंश ददन ेि न्जम्िा िात नेलाई िाटाको म्याद िाहेक १५ 
ददनधभत्र हान्जि हनन आउन देवानी कायवुवधि संवहताको अननसूची २७ 
को ढाुँचािा म्याद ददनन पछु।   

 सो म्यादधभत्र अंश ददने वा सम्पन्त्त न्जम्िा िात न ेव्यन्ि अदालतिा 
हान्जि नभएिा वा हान्जि भए पधन िण्डा िनन ु पने सम्पन्त्त 
नदेखाएिा स्थानीय तहको सदस्य वा प्रधतधनधि ि कम्तीिा २ जना 
स्थानीय व्यन्ि साक्षी िाखी कन नै सम्पन्त्त िधद ििेको भए सो खनला 
ििी िाुँटवािी ििोन्जि अंश िण्डा िरिददनन पछु।     

 म्यादधभत्र पक्षहरू हान्जि हनन नआएिा त्यस्तो म्याद नािेको ३ 
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ददनधभत्र अदालतले अंश िण्डा छनट्यूाउने िने काय ु प्रािम्भ 
िननपुछु।  

 उन्ल्लन्खत १५ ददनको म्यादपधछ कन नै पक्ष अदालतिा हान्जि हनन 
आएिा ि त्यस िखत अंशिण्डा िने काय ु सिाप्त नभएको भए 
धनजलाई सिेत अंश छनट्याई ददननपछु।     

 िण्डा िदाु िाुँटवािी ििोन्जिको सिै सम्पन्त्त दनरुस्त नदेन्खएिा 
नपनि जधत सम्पन्त्तको धििो कायि ििाई अंश ददन े वा सम्पन्त्त 
न्जम्िा िात नकेो अंशिाट सोिभनाु ििाई ददनन पछु।  

 त्यसिी सोिभनाु िदाु पधन अंश नपनिेिा नपनि भएको जधत धििो 
िापत त्यस्तो व्यन्िको हक भोिको अधय सम्पन्त्तिाट अंश 
पाउनेलाई भिाई ददनन पछु। 

 िण्डा छनट्याउुँदा अंश पाउने व्यन्ि वा धनजका एकाििका उिेि 
पनिेकूा व्यन्िले आफ्नो भािको अंश िनझी धलएन ि सधडिली जान े
कन नै सम्पन्त्त भएिा त्यस्तो सम्पन्त्त धललाि धििी िननपुछु।  

 त्यसिी धललाि धििीिाट प्राप्त िकि पधछ िनझी धलन आएिा त्यस्तो 
िकििध्ये १० प्रधतशत िकि कट्टा ििी िाुँकी िकि धनजलाई 
विताु ििी ददनन पिछ्। 

 िेिै अंन्शयाि भएको कािणले िण्डा िनन ुपने सम्पन्त्त िण्डा िदाु सिै 
अंन्शयािले सिान रूपिा उपभोि िन ु नधिल्ने वा त्यस्तो सम्पन्त्त 
िण्डा िदा ु िि, जग्िा वा न्जधसी सम्पन्त्तको रुप परिवतनु भई 
प्रयोि िन ु नधिल्ने भएिा त्यस्तो सम्पन्त्तको अंन्शयािहरू िीचको 
सहिधतले कन नै िूल्य कायि भएिा त्यस्तो िूल्यिा ि िूल्यिा 
सहिधत नभएिा पञ्चवकती िूल्यिा कन नै अंन्शयािले धलन सक्न ेििी 
िण्डा िननपुछु।   

 यसिी कायि भएको िूल्यिा एकभधदा िढी अंन्शयािले धलन चाहेिा 
िोला प्रणालीिाट धनिाुरित अंन्शयािले धलन सक्ने ििी िण्डा 
िननपुछु।  

 कसैले धलन नचाहेिा िनद्दाका पक्षको अधतरिि अधय व्यन्िको 
सिेत सहभाधिता िहने ििी धललाि ििी सोिाट प्राप्त भएको िकि 
िैसला अननसाि अंन्शयािहरूलाई िण्डा ििी ददननपछु।  

 अंश िण्डा छनट्याउदा अंन्शयािहरू वीच सहिधत कायि हनन 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



नसकेिा  त्यस्तो सम्पन्त्त निि ििि धिलाई िोला हाली िण्डा 
छनट्याई ददनन पछु।    

 कसैले िाुँटवािीिा उल्लेख भएको आफ्नो न्जम्िाको सम्पन्त्त 
नदेखाएिा वा दान्खला नििेिा सो सम्पन्त्तको धििोको ५ प्रधतशत 
जरििाना िननपुछु।    

 प्रधतिादी अंन्शयािले पधन आफ्नो अंश छनट्याई धलन दिखास्त ददएिा 
कानून ििोन्जि लाग्ने अदालती शनल्क सिेत धलई िैसलाले ठहिे 
ििोन्जिको सम्पन्त्तिाट अंश छनट्याई ददलाई ददननपछु।   

 अंशिण्डा िनन ु पने अचल सम्पन्त्त अको न्जल्लािा पधन िहेछ भन े
त्यस्तो सम्पन्त्त िण्डा िन ुसम्िन्धित अदालतिा सिेत लेखी पठाउनन 
पछु।   

 त्यसिी लेखी आएिा उन्ल्लन्खत प्रविया ििोन्जि िण्डा छनट्याई 
ददई सोको जानकािी सवहत धिधसल विताु पठाई ददननपछु।  

 अदालतिा िनद्दा ववचािाधिन िहेको वा त्यस्तो िनद्दािा िैसला भई 
कायाुधवयन नहनुँदै अंश िण्डा िनन ु पने सम्पन्त्त कसैले हस्ताधतिण 
ििेिा वा नयाुँ अंन्शयाि थवपन आएिा वा अंन्शयाि िटेिा त्यसको 
प्रयोजनको लाधि पननः वििादपत्र ददई िहनन पदैन।  

 त्यस्तो अवस्थािा अदालतिा धनवेदन ददएिा त्यस्तो धनवेदनको 
सत्यतािा जाुँचिनझ ििी अंशिण्डा छनट्याउनन पछु।  

 अंशिण्डा ििी छनट्याई ददुँदा त्यसिी िण्डा छनट्याईएको सम्पन्त्तको 
२.५ प्रधतशतका दिले दस्तनि लाग्छ। 

दाखखल खारिज 
नामसािी 

 दान्खल खािेज, नािसािी िने ििी िैसला भएकोिा सोको  
कायाुधवयनको लाधि दान्खल खारिज नािसािी िरिददने सम्िन्धित 
कायालुयिा लेखी पक्षलाई सिेत २१ ददनधभत्र हान्जि हनन पठाउनन 
पछु।   

 अदालतिाट लेखी आएिा ि सम्िन्धित पक्ष कायाुलयिा हान्जि 
भएिा त्यस्तो कायाुलयले ३ ददनधभत्र दान्खल, खािेज, नािसािी 
िरिददनन पछु।   

 उि म्याद नािेपधछ कन नै पक्ष दान्खल, खािेज, नािसािीको लाधि 
आएिा  प्रधत वष ुरु ५००। दस्तनि धलई िैसला ििोन्जि दान्खल, 
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खािेज, नािसािी ििी ददनन पछु। 

ननखन्ने सम्बन्िी 
काययववगि 

 अचल सम्पधत धनखन्न (हकसिा) पाउन ेठहिी िैसला भएकोिा पक्ष 
तारिखिा िहेिा अदालतले धनखनी धलन पाउने सम्पन्त्त धनखनी धलन 
ि दािी नपनिेकोिा ििौटी िहेको िकि िनन्झधलन त्यस्तो पक्षलाई 
तारिख तोकी िकि ििौटी िहेको कायाुलयिा पठाउनन पछु।  

 धनखनी धलने ददने दनवै पक्षहरू कायाुलयिा हान्जि हनन आएिा ििौटी 
िहेको िकि धनखनी ददनन पने व्यन्िलाई ७ ददनधभत्र िनझाई त्यस्तो 
सम्पन्त्तको धलखत ि भिपाई धनखनी धलनेलाई िनझाई ददननपछु।  

 धनखनी ददने व्यन्ि िात्र कायाुलयिा हान्जि भएिा कायाुलयले 
धनजलाई िकि िनझाई सोको भिपाई सिेतका कािजात धनखनी 
धलने व्यन्ि हान्जि भएका िखत धनजलाई िनझाई ददननपिछ्।  

 धनखनूी धलन े व्यन्ि िात्र कायाुलयिा हान्जि हनन आएिा 
कायाुलयले िैसला ििोन्जि धनखनाई ददई िकि िनझाएको भिपाई 
सिेतका कािजात धनजलाई िनझाई ददनन पछु।  

 सम्िन्धित कायाुलयिाट धनखनाई ददएकोिा धनखनाई ददएको धिधतले 
३५ ददनधभत्र धनखनाई ददनन पने व्यन्िले ििौटी िहेको िकि िनझी 
धलननपछु। 

 म्याद नािेपधछ धनखनाई ददनन पने व्यन्ि ििौटी िकि िनन्झधलन 
आएिा कायालुयले १ वषधुभत्र भए ििौटी िकिको ३ प्रधतशत  ि 
३ वष ुधभत्र भए ५ प्रधतशत थप िकि कट्टा ििी ७ ददनधभत्र ििौटी 
िकि विताु िननपुिछ्।  

 उि अवधिधभत्र पधन धनखनाई ददनन पने व्यन्ि ििौटी िकि धलन 
नआएिा कायाुलयले त्यस्तो ििौटी िकि सिकािी कोषिा जम्िा 
िननपुछु। तत्पिात धनजले सो िकि विताु पाउूुँदैन। 

दफा २४० 

फैसला कायायन्वयन 
िदाय लाग्ने दस्तुि 

 धििो भिाउदाः     धििो पाउने व्यन्ििाट धििोको 3 प्रधतशत  
 अंश िण्डूा ििाउुँदाः िण्डा छनट्याईएको सम्पन्त्तको २.५ प्रधतशत 
 चलन चलाउुँदाः धििो खनलेको भए धििोको ३ प्रधतशत ि धििो 

नखनलेको भए रु १,०००।  
 पूनः चलन चलाउुँदाः कन नै दस्तनि नलाग्ने। 
 अदालती शनल्क नलािेको िनद्दािा अधय िकि भिाउदाः ५ प्रधतशत 
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 अदालतिाट भाखा ििाई ददएको, कािजपत्र ददलाई ददएको वा 
असािी िण्डा िरिददएकोिाूः कन नै दस्तनि लािदै्न। 

 धनवेदन दस्तनिः रु. १०।- 

समलापत्रको 
कायायन्वयन 

 सिकािी धनकायिाट कन नै काि िनन,ु ििाउनन पने ििी कन नै धिलापत्र 
भएकोिा धिलापत्र भएको ३ ददनधभत्र धिलापत्र ििोन्जिको काि 
िरिददन सम्िन्धित कायाुलयलाई लेखी पठाउनन पछु।    

 एक जनाभधदा िढी िादी वा प्रधतिादी भएको िनद्दािा धिलापत्र 
ििोन्जि ििाउन सिैजना उपन्स्थत नभएपधन ३ ददन नािेपधछ 
धिलापत्र कायाधुवयन िरिददननपछु।  

 त्यसिी धिलापत्र कायाुधवयन िदाु धिलापत्र ििोन्जि ििाउन 
नआउने व्यन्िको वहतको पधन संिक्षण िननपुछु।  

दफा २४७ 

पदमा बहाली िने वा 
पदबाट हटाउने आदेश 
वा फैसलाको 
कायायन्वयन 

 अदालतिाट कसैलाई कन नै पदिा िहाली िन ु वा पदिाट हटाउन 
िैसला वा आदेश भएकोिा सो िैसला वा आदेश भएको ३ 
ददनधभत्र कायाुधवयनका लाधि सम्िन्धित धनकाय वा कायालुयिा 
लेखी पठाउनन पछु। 

 यसिी लेखी आएिा सम्िन्धित धनकाय वा कायाुलयले ३० ददनधभत्र 
कायाुधवयन ििी सम्िन्धित अदालतलाई जानकािी ददनन पिछ्।  

 त्यस्तो जानकािी नददएिा सम्िन्धित धनकाय वा कायाुलयको प्रिनख 
भई काि िने व्यन्िलाई ववभािीय काििाही िन ु आदेश ददन 
सकन्ूधछ। 

दफा २३० )६)(७(  

फैसला कायायन्वयन 
उपिको उजुिी 

 िैसला कायाुधवयनको धसलधसलािा सम्िन्धित किचुािीले ििेको 
काि काििाही उपि धयायािीश सिक्ष १५ ददनधभत्र उजनि िन ु
सकन्ूधछ।   सो उजनिीिा १ िवहना धभत्र टनिो लिाउननपिछ्।  

 सो उजनिी उपि न्जल्ला धयायािीशिाट भएको धनणयुिा न्चत्त निनझ्न े
व्यन्िले पननिावेदन सनने्न अदालतिा १५ ददनधभत्र धनवेदन ददन 
सक्छ। सो उजनिीिा २ िवहना धभत्र टनिो लिाउननपिछ्। 

 िैसला कायाुधवयनको उपन्स्थधतको लाधि ददईएको सूचना प्राप्त ििी 
तािेखिा अननपन्स्थत िहने पक्षले यस दिा ििोन्जिको उजनिी वा 
धनवेदन ददन पाउूुँदैन। 

दफा २५० 

अदालती शुल्क वा  िैसला ििोन्जि विताु पाउने ठहरिएको अदालती शनल्क वा ििौटी दफा २४८ 



ििौट ी फफताय िने िकि त्यस्तो िैसला अन्धति भएको थाहा पाएको धिधतले १ 
वषधुभत्र सम्िन्धित व्यन्िले विताु िाि िन ु प्रिाण सवहत धनवेदन 
ददनन पिछ्।  

 िाि िरिएको िकि विताु िनन ुपने िहेछ भन ेअदालती शनल्कको 
हकिा त्यस्तो धनवेदन प्राप्त भएको ३ िवहनाधभत्र ि ििौटी िकि 
भए ७ ददनधभत्र विताु िननपुछु।  

 धललाि धििीिाट प्राप्त िकि धलनूनपने वा िढी भएको िकि विता ु
पाउने व्यन्िले धललाि धििी भएको धिधतले ६ िवहनाधभत्र िनझी 
धलनन पिछ्।  

 म्यादधभत्र सम्िन्धित व्यन्िले अदालती शनल्क, ििौटी वा िकि 
िनन्झ नधलएिा पधछ त्यस्तो िकि वा सम्पन्त्त विताु धलन पाईदैन।  
त्यस्तो ििौटी िकि सिकािी कोषिा आम्दानीिा िाुँिून् नपछु। 

अदालती शुल्कले 
प्राथसमकता पाउने 

 िैसला ििोन्जि धििो, दण्ड, जरिवाना, अदालती शूनल्क लिायत 
अधय दस्तनि भिाउदा वा धलंदा पवहले अदालती शनल्क भिाउनन वा 
धलनन पछु। 

दफा ८४ 

जरिवाना वापत कैद  देवानी िनद्दािा भएको जरििाना नधतिे िापत कैद िनन ुपदाु ४ वषिुा 
निढ्ने ििी १ ददनको रू. २००। दिले कैद िननपुछु। 

दफा २४४ 

जरिवाना छुट  िैसला ििोन्जि जरििाना लािेको व्यन्िले तत्काल वा िैसला 
भएको धिधतले ६० ददनधभत्र जरििाना धतिेिा धनजलाई भएको 
जरििानािा २० प्रधतशत छनट हननू्छ। 

दिा २४६  

फैसला कायायन्वयन 
स्थिन 

देहायका अवस्थािा िैसला कायाधुवयन स्थिन िनन ुपिछ्ः  
 पननिावेदन लाग्नेिा पननिावेदन िन ुसक्न ेम्याद भ निान 

नभएसम्ि,   
 कानून ििोन्जि पननिावेदन लाग्न सक्ने िनद्दािा पननिावेदन 

पिेको भए पननिावेदनको िोहिाट िनद्दाको अन्धति वकनािा 
नभएसम्ि,   

 िनद्दा दोहोर् याउन ेआदेश भएकोिा त्यसको वकनािा नभएसम्ि, 
 िनद्दा पननिावलोकनको आदेश भएकोिा त्यसको अन्धति वकनािा 

नभएसम्ि। 

दफा २३१ 

कायायन्वन िनय बािा देहायको अवस्थािा िैसला वा धिलापत्र कायाधुवन िन ुवािा नपनेः दफा २३२ 



नपने  अदालतले अधयथा आदेश ददएकोिा िाहेक िैसला उपि 
पननिावलोकन वा िनद्दा दोहोर् याई पाउुँ भने्न धनवेदन ववचािािीन 
िहेको अवस्थािा, 

 अदालतले अधयथा आदेश ददएकोिा िाहेक कसैले िैसला वा 
धिलापत्र िदि िनद्दा दायि ििूेकै आिाििा, 

 कन नै िनद्दाको िैसला कायाुधवयन तत्काल नििेिा िनद्दाको 
ववषयवस्तनको रूपिा िहेको सम्पन्त्त धिग्रने देन्खएिा, 

 क्षधतपूधत ुधतनन ुपने िनद्दािा न्जत्न ेपक्षले पधछ पननिावेदन तहिाट िनद्दा 
हािेिा अको पक्षलाई पन ु िएको नोक्सानी िापतको क्षधतपूधत ु
व्यहोने धलन्खत प्रधतवद्घता व्यि ििेिा शनरु िैसला भएपधछ त्यस्तो 
िनद्दािा पननिावेदन पने म्याद भ निानी हनन न वा पननिावेदन िैसला हनन न 
अिावै त्यस्तो िैसला कायाुधवयन िन,ु  

 अदालतिा ववचािािीन िहेको कन नै िनद्दाको कन नै ववषयिा िनद्दाका 
पक्षहरू िीच सहिधत भएिा ि त्यसिी सहिधत भएको ववषय छनट्टाएि 
िैसला कायाुधवयन िन ुधिल्ने भई अदालतिाट आदेश भएिा। 

फैसला कायायन्वयनको 
कािबाहीका लागि 
वारिस िाख् न सत ने 

 िैसला कायाुधवयनको धसलधसलािा िनद्दाको कन नै पक्ष आिैँ  
उपन्स्थत हनन नसक्ने भएिा त्यस प्रयोजनको लाधि धनजले वारिस 
धनयनि ििी पठाउन सक्छ। 

दफा २३३ 

फैसला कायायन्वयनमा 

समलापत्र वा 
मेलसमलाप 

 धिलापत्र वा िेलधिलापको िाध्यििाट िैसलाको कायाधुवयन िन ु
चाहेिा पक्षहरूले सोही व्यहोिा उल्लेख ििी संयनि धनवेदन ददन  
सक्छन।्    

- ति सिकािी धििो असनल िने ववषयिा धिलापत्र वा 
िेलधिलाप िन ुधनवेदन ददन पाईदैन।    

 धिलापत्र वा िेलधिलापको लाधि धनवेदन पिेिा िनाधसि अवधि 
तोकी पक्षहरूलाई धिलापत्र वा िेलधिलापको िाध्यिद्वािा िैसला 
कायाुधवयन िन ुअवसि ददनन पछु।  

 ददईएको अवधिधभत्र पक्षहरू धिलापत्र वा िेलधिलापको िाध्यििाट 
िैसला कायाुधवयन िन ु सहित भएिा सम्िन्धित अदालत वा 
तहधसलदािको न्जम्िेवािी सम्हालेका अधिकृतले कानून ििोन्जि 
पक्षहरू िीच धिलापत्र ििाई ददनन पछु।  

दफा २३४ 



 तोवकएको अवधिधभत्र पक्षहरू धिलापत्र वा िेलधिलापको िाध्यििाट 
िैसला कायाुधवयन िन ुसहित नभएिा प्रविया पूिाििी िैसला 
कायाुधवयन ििन् नपछु। 

प्रनतननगि उपन्स्थत 
नभएको कािणले मात्र 
अमान्य नहुने 

 िैसला कायाुधवयनको धसलधसलािा विल्डिा हनने काििा स्थानीय 
तहको सदस्य वा प्रधतधनधिको िोहिििा कन नै काि काििाही िनन ु
पने वा धनजको सहीछाप ििाउनन पनेिा त्यस्तो सदस्य वा 
प्रधतधनधिलाई उपन्स्थत ििाई ददन धलन्खत सूचना ददुँदा त्यस्तो 
सदस्य वा प्रधतधनधि उपन्स्थत नभए पधन सो काि काििाही िन ु
ििाउन सवकधछ। 

 स्थानीय तहको सदस्य वा प्रधतधनधि उपन्स्थत नभएको वा धनजले 
सहीछाप नििेको आिाििा िात्र रित पनिेको काि काििाही िदि 
हनुँदैन।  

दफा २५१ 

फैसला 
कायायन्वयनम ा 
अविोि िनेलाई 
सजाय 

 िैसला कायाुधवयन िने कायिुा सहयोि िनन ुिनद्दाका पक्षको कतवु्य 
हननूछ्।  

 िैसला कायाुधवयनिा अविोि िने व्यन्िलाई अवहेलनािा काििाही 
चलाउन वा रू १०००। सम्ि जरिवाना वा ३ िवहनासम्ि कैद वा 
दनवै सजाय िन ुसवकधछ।  

दफा २५२ 

प्रोत्साहन िकम  दण्ड जरििाना वा सिकािी धििो असनलन्ूको लाधि खटी जान े
सिकािी किचुािीले दैधनक तथा भ्रिण भत्ता िापत पाउने िकि 
धलन नचाहेिा असनल ििी ल्याएको िकिको २५ प्रधतशत प्रोत्साहन 
भत्ता पाउनेछन।्  

 असनल ििी ल्याएको िकिको ५ प्रधतशत िकि तहधसलदािले 
प्रोत्साहन स्वरुप पाउूुँछ।  

 त्यस्तो प्रोत्साहन िकि असनल भएको जरििाना वा सिकािी धििोको 
िकििाट ददननपछु।  

 सिकािी धििो वा जरििाना सिकािी किचुािी िाहेक जो सनकै 
व्यन्िले असनल ििी ल्याएिा पधन प्रोत्साहन िकि ददननपछु। 

दफा २५३ 

 

 

 



परिच्छेद-सोह्र 

ववशषे प्रकृनतका ननवेदनको कािबाही प्रफिया 

१६.१ संिक्षकत्व सम्बन्िी 

१० वषज उमेि पूिा नभएको वा त्िस्तो उमेि पुगेको भए पयन होस िेगानामा निहेको कािण आफ्नो हक ि दहत 
संिक्षण गनज नसक्ने व्िख्क्त कानूनी रूपमा असक्षम मायनन्छ। त्िस्तै १० वषज पूिा भई १८ वषज पूिा नगिेको व्िख्क्त 
कानूनी रूपमा अधजसक्षम मायनन्छ। असक्षम ि अधजसक्षम व्िख्क्तिे अधधकािको उपिोग गदाज संिक्षक वा माथविको 
मञ् र्िुी लिई वा यतनीहरू माफज त गनुज गिाउनु पछज। ति कुनै व्िख्क्तको सक्षमता, असक्षमता वा अधजसमताको प्रश्न 
उिेमा अदाितबाट यनणजि गनुजपछज। साथै, कानूनद्वािा यनधाजरित खास नाताका व्िख्क्तहरू असक्षम वा अधजसक्षम 
व्िख्क्तका स्वतः संिक्षक हुन्छन।् ति कयतपि अवस्थामा कुनै असक्षम वा अधजसक्षम व्िख्क्तको संिक्षक अदाितिे 
तोफकददनु पने वा संिक्षकत्वको कागर् अदाितबाट प्रमाखणत गनुजपने व्िवस्था देवानी सदंहता तथा देवानी कािजत्तवधध 
यनिमाविीिे गिेको छ। िसिी अदाितबाट संिक्षक यनिुख्क्त गदाज यनवेदन ददने, र्ाँचबुि गने तथा संिक्षक तोक्ने 
आदद प्रफक्रिाको वािेमा देहािबमोख्र्म उल्िेख गरिएको छः 

ववषय कायवुवधि कानून 

संिक्षक माननने   देहायको व्यन्ि संिक्षक िाधननूछ्ः 
- असक्षि वा अिसुक्षि व्यन्िको हक, वहत वा संिक्षण िन ुधनयनि 

भएको व्यन्ि, 
- असक्षि वा अिसुक्षि व्यन्िको हक, वहत वा संिक्षण िने दावयत्व 

भएको व्यन्ि। 

देसं. 

दफा १३५ 

संिक्षकको 
प्राथसमकतािम 

असक्षि वा अिसुक्षि व्यन्िको स्वतः संिक्षक हनने दावयत्व िहेका  
व्यन्िको प्राथधिकतािि देहाय ििोन्जि िहेको छः 

- एकासिोलका पधत वा पत्नी,  
- िािन वा आिा,  
- एकासिोलका छोिा, छोिी  वा वविवा िनहािी,  
- धभन्न भएका पधत वा पत्नी,  
- धभन्न भएको छोिा, छोिी वा वविवा िनहािी,  
- िाजे वा िजै,   
- नाधत वा नाधतनी, 
- दाजन, भाई वा दददी, िवहनी  
- िावलीपवट्टका िाजे, िजै, िािा, िाईज।ू 

 उन्ल्लन्खत व्यन्िहरू असक्षि अिसुक्षि व्यन्िहरूको स्वतः संिक्षक 

दफा १३६ 



हननूछ्न।् 
 देहायको अवस्थािा देहायििोन्जि संिक्षक हननूछ्न ्

- एउटै ििका एकभधदा िढी व्यन्ि संिक्षक हनने भएिा धनजहरूले 
आपसी सहिधत ििे ििोन्जिको व्यन्ि ि त्यसिी सहिधत हनन 
नसकेिा अदालतले तोके ििोन्जिको व्यन्ि, 

- िानधसक रूपिा स्वस्थ भएको ि दश वष ुउिेि पूिा ििेको 
व्यन्िको हकिा धनजले िोजेको व्यन्ि संिक्षक हनधछ। त्यसिी 
संिक्षक िोज्दा सोको धलखत ििी अदालतिाट प्रिान्णत िननपुछु।  

- कानून ििोन्जि वैवावहक सम्िधि अधत्य भएका दम्पधतको 
नािालक भए धनजलाई पालनपोषण िने िािन वा आिा,   

- पवहलो प्राथधिकता ििको कन नै व्यन्ि संिक्षक हनन नचाहेिा, धनज 
होस ठेिानािा निहेिा, िेपत्ता भएिा वा धनजले संिक्षकको 
हैधसयतले काि नििेिा सोभधदा तल्लो प्राथधिकताििको  व्यन्ि 
संिक्षक हनधछ।  त्यसिी तल्लो ििको व्यन्ि संिक्षक हनने भएिा 
धनजले आिू संिक्षक भएको व्यहोिा अदालतिाट प्रिान्णत ििाउनन 
पछु। 

अन्य व्यन्तत संिक्षक 
माननने 

 कन नै असक्षि वा अिसुक्षि व्यन्िलाई संिक्षक हनन े दावयत्व िहेका 
प्राथधिकताििका व्यन्िले संिक्षकत्व प्रदान नििी अधय व्यन्िले 
संिक्षकत्व प्रदान ििेको भए त्यसिी संिक्षकत्व प्रदान िने व्यन्ि नै 
त्यस्तो व्यन्िको संिक्षक िाधननूछ्।         

 ति त्यस्तो व्यन्िले आिू संिक्षक भएको व्यहोिा अदालतिाट प्रिान्णत 
िनन ुपनेछ। 

दफा१३७ 

संस्था संिक्षक भएको 
माननने 

 िाल कल्याण िहृ, अनाथालय, िाल िहृ वा िालिन्धदि जस्ता संस्थािा 
िहेका िालिाधलकाको अधय संिक्षक नभएिा त्यस्तो संस्था नै संिक्षक 
भएको िाधननछे।     

 संस्थािा िहेका नािालकको तिुिाट कन नै काि काििाही िनन ुपदाु 
त्यस्तो संस्थाको प्रिनखिाट िरिनेछ।   

दफा १३८ 

अदालतले कुनै खास 
व्यन्ततलाई संिक्षक 
ननयुतत िने 

 िाधथ उन्ल्लन्खत कन नै पधन व्यन्िले संिक्षक हनन नचाहेिा अदालतले 
देहायको अवस्थािा कन नै खास व्यन्िलाई संिक्षक धनयनि िन ुसक्छः–  

- संिक्षक हनने प्राथधिकता िििा िहेका व्यन्ि संिक्षक हनन नचाहेिा 

दफा १३९ 

देकायन ६४ 



काययववगि सम्िन्धित स्थानीय तहको वडा सधिधतले संिक्षक धनयनन्ि िन ुधनवेदन 
ददएिा,  

- सिोकािवालाले संिक्षक धनयनि िन ुधनवेदन ददएिा।    
 संिक्षक धनयनि िदाु असक्षि वा अिसुक्षि व्यन्िको हक, वहत वा 

संिक्षण हनन सक्ने वा नसक्न ेकन िा ववचाि िननपुछु। 
 संिक्षक धनयनि ििीपाउुँ भनी धनवेदन ददुँदा धनयिावलीको अननसूची -३४ 

ििोन्जिको ढाुँचािा ददननपछु।  
 त्यस्तो धनवेदन दताु वकताविा दताु ििी यथासम्भि सोवह ददन इजलास 

सिक्ष पेश ििी इजलासले आवश्यक प्रिाण िनझी धनयिावलीको अननसूची 
-३५ ििोन्जिको दताु वकताविा धनणयु िननपुछु । 

 संिक्षक धनयनि िने ििी आदेश भएिा धनवेदकलाई धनयिावलीलो 
अननसूची -३६  ििोन्जिको ढाुँचािा सो को प्रिाणपत्र ददनन पछु। 

 त्यसिी संिक्षक धनयनि िदाु संिक्षक हनन ेव्यन्िको सिेत सहिधत धलनन 
पछु। आवश्यक पिे त्यस्तो व्यन्िलाई म्याद जािी ििी न्झकाई सहिधत 
िहे निहेको कािज ििाउननपछु। 

 संिक्षक धनयनि ििी सकेपधछ त्यसको धलन्खत जानकािी संिक्षक हनने 
व्यन्ि ि स्थानीय तहलाई ददनन पछु। 

सुपिीवेक्षक तोतन 
सतने 

 अदालतिाट धनयनि संिक्षकको काि काििाहीको सम्िधििा जाुँचिनझ 
िन ुआवश्यक देखेिा अदालतले कन नै व्यन्िलाई सनपिीवेक्षक तोक्न 
सक्छ।   

 तोवकएको सनपिीवेक्षकले संिक्षकको काि काििाहीको सम्िधििा 
आवश्यक जाुँचिनझ ििी त्यसको प्रधतवेदन अदालत सिक्ष पेश िननपुछु 

दफा १४० 

संिक्षक हुन नसतने 
व्यन्ततहरू 

देहायको व्यन्ि संिक्षक हनन सक्दैनः 
- असक्षि वा अिसुक्षि व्यन्ि।  
- असक्षि वा अिसुक्षि व्यन्िको हक वा वहत ववपरित काि ििेको 

प्रिान्णत भएको व्यन्ि। 
- अदालतिाट ३ िष ुवा सो भधदा िढी कैदको सजाय भएको व्यन्ि। 
- अदालतिाट संिक्षक हनन अयोग्य देन्खएको व्यन्ि। 

 दिा १३६ को उपदिा (१) ििोन्जिको प्राथधितकता िििा िहेको 
व्यन्िको हकिा योग्यतासम्िधिी व्यवस्थाले प्रधतकूल असि पादैन। 

दफा १४१ 



संिक्षकत्वको समान्प्त देहायको अवस्थािा संिक्षकत्व सिाप्त भएको िाधनधछः 
 संिक्षकले आिू संिक्षक हनन नसक्ने भनी ददएको धनवेदन अदालतिाट 

स्वीकृत भएिा,  
 संिक्षक वा संिक्षकत्विा िहेको असक्षि वा अिसुक्षि व्यन्िको ितृ्यन 

भएिा,  
 असक्षि वा अिसुक्षि व्यन्ि सक्षि भएिा,  
 संिक्षकत्विा िहेको असक्षि वा अिसुक्षि व्यन्िको अननिोििा 

अदालतले संिक्षकलाई हटाएिा। 

दफा १४८ 

हानन, नोतसानीको 
िकम भिाईय सलन 
सतने 

 कन नै संिक्षकले आफ्नो संिक्षकत्विा िहेको व्यन्िको सम्पन्त्तिा 
जानीजानी, छलकपट, जालसाजी वा िदधनयतले हाधन, नोक्सानी पनर् याएिा 
धनजिाट संिक्षकत्विा िहेको व्यन्िले हानी  नोक्सानी भएको िकि 
भिाईु धलन सक्दछ। 

दफा १५१ 

 

१६.२ माथवि सम्बन्िी  

कुनै नाबािकको संिक्षक नभएमा यनर् १८ बषजको उमेि नपुगेसम्म यनर्को पािनपोषण, स्वास््ि, लशक्षा, हेित्तवचाि 
तथा सम्पत्तत्तको संिक्षण गने कािज अन्ि कुनै व्िख्क्तिे माथविको रुपमा गनज सक्ने ि त्िस्तो माथवि भएको लिखत 
अदाितबाट प्रमाखणत गनुजपने व्िवस्था देवानी संदहतािे गिेको छ। माथविको रूपमा कुनै व्िख्क्तिे कािज नगिेको भए 
नाबािक वा होस िेगानामा निहेको व्िख्क्तको माथवि अदाितिे यनिुख्क्त गरिददनु पछज। िसिी अदाितिे माथवि 
यनिुक्त गदाज ददइने यनवेदन, सोको प्रफक्रिा तथा माथवि यनिुख्क्तको आदेश आदद त्तवषिमा ति उल्िेख गरिएको छः  

ववषय कायवुवधि कानून 

नावालकको माथवि 
सम्बन्िी व्यवस्था 

 कन नै नािालकको संिक्षक नभएिा धनज अठाि वष ुपूिा नभएसम्ि धनजको 
पालनपोषण, स्वास्थ्य, न्शक्षा, हेिववचाि तथा सम्पन्त्तको संिक्षण िनकुो 
लाधि कन नै व्यन्िले नािालकको िाथविको हैधसयतले काि िन ुसक्छ।    

 कसैले आफ्नो नािालकको पालनपोषण, स्वास्थ्य, न्शक्षा तथा हेिववचािको 
लाधि कन नै व्यन्िलाई िाथवि धनयनि िन ुसक्नेछ। 

देवानी 
संदहता दफा 
१५३ 

होस िेिानमा निहेको 
व्यन्ततको माथवि 

 होस ठेिानिा निहेको व्यन्िको संिक्षक हनन े व्यन्ि नभएकोिा धनजको 
पालन पोषण, हेिववचाि तथा सम्पन्त्तको हेिचाहको लाधि अधय कन नै 
व्यन्िले िाथविको हैधसयतले काि िन ुसक्छ।    

 उि िाथवि नभएकोिा वा यवकन नभएकोिा होस ठेिानिा निहेको 
व्यन्ि तत्काल जसको न्जम्िा, सनपिीवेक्षण वा िेखदेखिा िहेको छ सोही 

दफा १५४ 



व्यन्ि िाथवि हनधछ। 

आमा  नाबालकको 
स्वतूः माथवि हुने 

 आिाले अको  धििाह िरिसकेको भएपधन देहायको अवस्थािा धनज १० 
वष ुिनधनको नािालकको िाथवि हननछ्।  

- नािालकको िािनको ितृ्यन भएको वा धनज िेपत्ता भएको,  
- नािालकको िािनको होस ठेिानिा निहेको वा ववदेश िएको। 

दफा १५५ 

सङ्िहित संस्था 
माथवि हुने 

 संिक्षक नभएको कन नै व्यन्ि कन नै सिदठत संस्थाको िेखदेख, संिक्षण वा 
न्जम्िािा िहेको भए त्यस्तो सिदठत संस्था त्यस्ता व्यन्िको िाथवि 
हननूछ्, 

 सिदठत संस्था िाथवि भएकोिा त्यस्तो सिदठत संस्थाको प्रिनखले 
िाथविको अधिकाि प्रयोि िनेछ। 

दफा १५६ 

अदालतले कुनै खास 
व्यन्ततलाई माथवि 
ननयुतत िने 
काययववगि 

 संिक्षक नभएका कन नै व्यन्िको कसैले पधन िाथविको रूपिा काि 
नििेको भए सम्िन्धित वडा सधिधतले त्यसको ववविण खनलाई िाथवि 
धनयनि िन ुअदालत सिक्ष धनवेदन ददन सक्छ।   

 धनवेदन िदाु सम्िन्धित वडा सधिधतले िाथवि हनन सक्ने सम्भाववत 
व्यन्िहरूको नाि, थि, ठेिाना ि पेशा खनलाई त्यस्ता व्यन्िहरूले 
िाथविको रूपिा काि िन ुददएको िञ्जनिीको धलखत सिेत पेश िननपुछु। 

 त्यसिी नाि पेश भएका व्यन्िहरूिध्येिाट उपयनि कन नै एक व्यन्िलाई 
अदालतले िाथवि धनयनि िने आदेश ददननपछु। 

 कन नै व्यन्िले िाथवि धनयनि ििीपाउुँ वा प्रिान्णत ििीपाउुँभनी धनवेदन 
ददुँदा देवानी कायवुवधि धनयिावलीको अननसूची -३७  ििोन्जिको ढाुँचािा 
ददनन पछु । 

 त्िस्तो यनवेदन सम्वख्न्धत दताज फकतावमा दताज गिी िथासम्भब सोदह ददन 
इर्िास समक्ष पेश गिी इर्िासिे यनिमाविीको अनुसूची -३८ बमोख्र्मको दताज 
फकतावमा यनणजि गनुजपछज । 

 कुनै व्िख्क्तिाई माथवि यनिुक्त गने वा माथवि प्रमाखणत गने आदेश भएमा 
यनवेदकिाई अनुसूची -३९  बमोख्र्मको ढाँचामा माथवि यनिुक्त भएको वा 
माथवि प्रमाखणत भएको  प्रमाणपत्र ददनु पछज। 

दफा १५७ 

देकायन ६५ 

माथविको अयोग्यता देहायको व्यन्ि िाथवि हनन पाउदैनः 
- असक्षि वा अिसुक्षि व्यन्ि,  
- असक्षि वा अिसुक्षि व्यन्िको हक वा वहत ववपरित काि ििेको 

प्रिान्णत भएको व्यन्ि। 

दफा १५८, 
१४१ 



- अदालतिाट ३ िष ुवा सो भधदा िढी कैदको सजाय भएको व्यन्ि। 
- अदालतिाट संिक्षक हनन अयोग्य देन्खएको व्यन्ि। 

अदालतले माथवि 
हटाउन सतने 

 िाथविले सम्पन्त्तको िेखदेख ि संिक्षण नििेको उजनिी पिेिा अदालतले 
सम्िन्धित व्यन्िलाई िाथवििाट हटाउन सक्छ। 

दफा 
१६२ )३(  

अदालतको अनुमनतले 
अचल सम्पवत्त खचय 
िनय सतने 

 िाथविले आफ्नो िाथविीिा िहेको कन नै व्यन्िको पालनपोषण, न्शक्षा 
ददक्षा वा औषधि उपचाि िदाु धनजको चल सम्पन्त्तिाट नभ्याउने िहेछ भन े
अचल सम्पन्त्त वा त्यसको कन नै अंश धििी िनुू  े अननिधतको लाधि 
अदालतिा धनवेदन ददन सक्दछ।    

 धनवेदन जाुँचिनझ िदाु त्यस्तो अचल सम्पन्त्त धििी िनन ु पने कािण 
िनाधसि देखेिा उन्चत ठानकेो अचल सम्पन्त्त वा त्यसको कन नै अंश धििी 
िन ुअननिधत ददन सकन्ूनछ्।  

दफा १६१ 

माथविी अन्त्य हुने  िाथविीिा िहेको व्यन्िको अवस्था देहायििोन्जि भएिा िाथविी अधत्य हनधछः 
- नािालक भए धनजको उिेि अठाि वष ुपूिा भएिा,  
- होस ठेिानिा निहेको व्यन्ि भए धनजको होस ठेिानिा आएिा, 
- नािालकको आिा वा िािन वा दनवैले नािालकलाई आफ्नो न्जम्िा 

धलएकोिा,  
- नािालक वा होस ठेिानिा निहेको  व्यन्िको संिक्षक धनयनन्ि 

भएिा, 
- अदालतले िाथविीिाट हटाएिा,  
- िाथवि हनन योग्य नदेन्खए वा निहेिा,  
- िाथवि हनने वा िाथविीिा िहेको व्यन्िको ितृ्यन भएिा।    

 िाथविी अधत्य भएकोिा िाथविको हैधसयतिा न्जम्िा धलएको सम्पन्त्त 
िाथवि भएको व्यन्िले तनरुधत सम्िन्धित व्यन्िलाई विताु िननपुछु। 

दफा १६४ 

अदालतबाट प्रमाखणत 
ििाउनु पने 

 दिा १५३, १५४ ि १६५ ििोन्जि िाथवि हननलेे आिू िाथवि भएको 
व्यहोिा अदालतिाट प्रिान्णत ििाउनन पछु।   

दफा १६६ 

 

१६.३ िमयपुत्र ि िमयपुत्री सम्बन्िी 

कुनै व्िख्क्तिे अन्ि व्िख्क्तको छोिा वा छोिीिाई आफ्नो छोिा वा छोिीको रूपमा स्वीकाि गिी धमजपुत्र वा धमजपुत्री 
िात न पाउने प्रावधान देवानी संदहतािे गिेको छ। त्िसिी कुनै बािबालिकािाई धमजपुत्र वा धमजपुत्री िात न चाहने 



व्िख्क्तिे अदाितमा यनवेदन ददई रितपूबजक प्रमाखणत गिाउनु पछज। िसिी धमजपुत्र वा धमजपुत्री िात नका िाधग 
अदाितमा ददइने यनवेदन, त्िसमा गरिने र्ाँचबुि तथा अदाितिे ददने आदेश सम्बन्धमा ति उल्िेख गरिएको छः  

 

ववषय काययववगि कानूनी व्यवस्था 

िमयपुत्र वा िमयपुत्री   कुनै व्िख्क्तिे अन्ि व्िख्क्तको छोिा वा छोिीिाई आफ्नो छोिा वा छोिीको 
रूपमा स्वीकाि गनज सक्छ, त्िसिी स्वीकाि गरिएको व्िख्क्त धमजपत्र वा धमजपुत्री 
मायनन्छ। 

संदहताको दफा 
१६९ 

िमयपुत्र वा िमयपुत्री 
िाख्न सतने व्यन्ततहरू 

 देहायका कन नै व्यन्िले िालिाधलकालाई ििपु नत्र वा ििपु नत्री िाख्न सक्छूः  
- वववाह भएको दश वषसुम्ि पधन छोिा वा छोिी नहनने दम्पधत,   
- पैँतालीस वष ुउिेि पूिा भएकी अवववावहता, वविवा, सम्िधि ववच्छेद 

वा धयावयक पथृकीकिण ििी िसेकी छोिा वा छोिी नहनन ेिवहला,   
- पैँतालीस वष ुउिेि पूिा भएको अवववावहत, वविनि, सम्िधि ववच्छेद 

वा धयावयक पथृकीकिण ििी िसेको छोिा वा छोिी नहनन ेप निूूष।  
 देहायका कन नै व्यन्िले ििपु नत्र वा ििपु नत्री िाख्न सक्दैनः 

- होस ठेिानिा नभएको,   
- नैधतक पतन देन्खने िौजदािी अधभयोििा अदालतिाट कसूिदाि 

ठहरिएको। 
- नािालकलाई पालनपोषण, स्वास्थ्य, न्शक्षा, खेलकन द, िनोिञ्जन 

तथा हेिचाहको व्यवस्था िन ुसक्ने आधथकु हैधसयत नभएको।    
 सिोलका पधत वा पत्नीले ििपु नत्र वा ििपु नत्री िातदा एक अकाुको िञ्जनिी 

धलनन पछु।  

दफा १७२ 

िमय पुत्र  िमयपुत्री 
िाख्न नपाउने व्यन्तत 

 छोिा हनन ेव्यन्िले ििपु नत्र ि छोिी हननेले ििपु नत्री िाख्न पाउूुँदैन।   
ति , 

- अदालतको आदेशले अंश धलएको, कानून ििोन्जि धभन्न िसेको वा 
िानो छन वट्टएको िवहला वा पनरुषसुँि छोिा छोिी सुँिै निसेको 
अवस्थािा भने ििपु नत्र वा ििपु नत्री िाख्न पाउुँछन।् 

- छोिा छोिी हनने व्यन्िले अधय िालिाधलकालाई स्वास्थ्य, न्शक्षा, 
हेिचाह ि पालनपोषण िन ुसक्ने आधथकु हैधसयत खनलाई अदालतिा 
धनवेदन ददएिा व्यहोिा िनाधसव देन्खए अदालतले ििपु नत्र वा 
ििपु नत्री िाख्न अननिधत ददन सक्छ। 

दफा १७१ 



िमयपुत्र वा िमयपुत्रीको 
रूपमा सलन हदन 
नहुने 

देहायका व्यन्िलाई ििपु नत्र वा ििपु नत्रीको रूपिा धलन वा ददन हनुँदैनः– 
- चौि वष ुउिेि पूिा ििेको,  

ति, तीन पनस्ताधभत्रको नाताको व्यन्ि वा पत्नीको पूव ु पधत तिु 
छोिा वा छोिी भएिा चौि वष ुनािेको व्यन्िलाई पधन ििपु नत्र वा 
ििपु नत्री िाख्न पाईधछ। 

- एउटा िात्र छोिा वा छोिीको रूपिा िहेको,     
ति िािन आिा पत्ता नलािेको, जीववत नभएको वा अको वववाह 
ििी िालिाधलकालाई अधय कन नै व्यन्ि वा संस्थाले पालनपोषण 
ििेको िहेछ भने त्यस्तो व्यन्ि वा संस्थाको धलन्खत सहिधत धलई 
त्यस्ता िालिाधलकालाई ििपु नत्र वा ििपु नत्री िाख्न सवकधछ। 

- एकपटक ििपु नत्र वा ििपु नत्रीको  भै सकेका व्यन्ि,   
 ति िदि भएका ििपु नत्र वा ििपु नत्री पननः ििपु नत्र ििपु नत्री हनन 
सक्छन।्  

- ििपु नत्र वा ििपु नत्री िाख्न ेव्यन्ि भधदा िाधथल्लो नाताको, 
- िैिनेपाली नािरिक।  

ति ववदेशी नािरिकता प्राप्त ििेको िैिआवासीय नेपाली नािरिकको 
हकिा यो व्यवस्था व्यवस्था लािू हनदैन।    

दफा १७३ 

िमयपुत्र वा िमयपुत्री 
हुने ि िाख्नकेो उमेिको 
फिक 

 ििपु नत्र वा ििपु नत्री हनने ि ििपु नत्र वा ििपु नत्री िाख्न ेव्यन्िको उिेि 
कम्तीिा २५ वष ुििक हननन पछु।  

ति, ३ पनस्ताधभत्रको नाताको व्यन्िलाई ििपु नत्र वा ििपु नत्री 
िातदा उिेिको िधदेज लाग्दैन। 

दफा १७४ 

िमयपुत्र वा िमयपुत्री 
िाख्दा सहमनत सलनु 
पने 

 ििपु नत्र वा ििपु नत्री िातदा िालिाधलकाका िािन वा आिा दनवै जीववत 
भए दनवैको ि िािन ि आिािध्ये  कन नै एक जीववत भए जीववतको 
धलन्खत सहिधत धलनन पछु।  

 वैवावहक सम्िधि अधत्य भई वा धयावयक पथृकीकिण भएको कािण 
िावन ि आिा अलि भएकोिा िािन वा आिा िध्ये जो सुँि िसेको छ 
उसको सहिधत धलननपछु। 

 कन नै व्यन्ि वा संस्थाले पालनपोषण वा हेिववचाि ििेको िहेछ भन े
पालनपोषण वा हेिववचाि िने व्यन्ि वा संस्थाको धलन्खत सहिधत 
धलननपछु, 
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 १० वष ुनािेका िालिाधलकालाई ििपु नत्र वा ििपु नत्री िातदा धनजको 
सिेत धलन्खत सहिधत धलनन पछु। त्यस्तो धलन्खत सहिधत िािन आिा 
वा संिक्षक वा िाथविको िोहवििा िननपुछु।  

 सहिधत धलनन अन्ि ििपु नत्र वा ििपु नत्री ददने व्यन्ि, संिक्षक वा िाथवि 
तथा िालिाधलकालाई, ििपु नत्र वा ििपु नत्रीको अथ,ु कानूनी हैधसयत ि 
त्यसको परिणाि सिेतको ववषयिा जानकािी ििाउनन पछु।  

 सहिधत धलुँदा कन नै वकधसिको आधथकु प्रलोभनिा पानन ुहनुँदैन ि त्यस्तो 
सहिधत स्वेच्छाले ददएको हनन न पछु। 

िमयपुत्र वा िमयपुत्री 
िाख्दाको काययववगि 

 ऐनको दिा १७७ ििोन्जि कसैले कन नै िालिाधलकालाई ििपु नत्र 
ििपु नत्री िाख्न देवानी कायवुवधि धनयिावलीको अननसूची -४० को 
ढाुँचािा धनवेदन ददनन पछु । 

 आफ्ना छोिा छोिी हुने कुनै व्िख्क्तिे मुिुकी देवानी (संदहता) ऐन, २०७४ को 
दफा १७१ को उपदफा (३) बमोख्र्म अन्ि बािबालिकािाई धमजपुत्र धमजपुत्री 
िाख्न अनुमयतको छुट्टै यनवेदन समेत ददनु पछज। 

 यनवेदन दताज फकतावमा दताज गिी िथासम्भब सोदह ददन इर्िास समक्ष पेश 
गिी इर्िासबाट अनुसूची -४१ बमोख्र्मको दताज फकतावमा यनणजि गनुजपछज । 

 धमजपुत्र वा धमजपुत्री िाख्न ददने यनणजि भएमा अनुसूची -४२ बमोख्र्मको 
ढाँचामा धमजपुत्र वा धमजपुत्रीको २ प्रयत लिखत तिाि गनज िगाउनु पछज। 

 त्िस्तो लिखत इर्िासबाट प्रमाखणकिण गिी एक प्रयत यनवेदकिाई ददई 
एक प्रयत अदाितमा अलभिेखको रुपमा िाखु्न पछज । 

 धनवेदन जाुँचिनझ िदाु धनवेदकलाई ििपु नत्र वा ििपु नत्री िाख्न ददन नहनने 
देखेिा सोही ििोन्जिको आदेश ििी धनवेदकलाई त्यसको जानकािी 
ददनन पिछ्।   
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१६.४ अदालतमा वववाह दताय सम्बन्िी 

सात्तवकमा नेपािमा दताजद्वािा त्तववाह गनज चाहनेहरूिे ख्र्ल्िा प्रशासन कािाजिािमा गई दताज गिाउन सक्ने प्राबधान 
िहेकोमा देवानी संदहतािे िस्तो त्तववाह नेपािमा भए ख्र्ल्िा अदाितमा वा नेपाि बादहि भए नेपािको िार्दतूावास 
वा महावाखणज्ि दतूावासमा यनवेदन ददई दताज गने प्राबधान गिेको छ। िसिी अदाितमा त्तववाहका िाधग यनवेदन 
ददने, त्तववाह दताज हुने वा नहुने यनणजि गने, त्तववाह दताज गने ि त्तववाहको प्रमाणपत्र प्रदान गने सम्बन्धमा संदहतमा 
भएका मुति प्राबधानहरू ति उल्िेख गरिएको छः  



ववषय कायवुवधि कानून 

दतायद्वािा वववाह िने 
काययववगि 

 

 कन नै पनरुष ि िवहलाले दताुद्वािा वववाह िन ुचाहेिा देहायको ववविण खनलाई 
धनयिावलीको अननसूची २७ को ढाुँचािा धनवेदन ददनन पछु।    
o आफ्नो नाि, थि, उिेि, ठेिाना, पेशा, 
o िािन, आिा, िाजे, िज्यैको नाि,  
o अन्ि वववाह भए वा नभएको ि वववाह भएको भए वैवावहक सम्िधि 

अधत्य भएको व्यहोिा  
o कम्तीिा दनई जना साक्षीको नाि  

 धनवेदन ददनको लाधि पनरुष वा िवहला वा दनवै धनवेदन ददनन अन्ि सम्िन्धित 
न्जल्लािा कम्तीिा १५ ददनदेन्ख िहे िसेको हनन न पछु।  

 ववदेशी ि ववदेशी तथा धिदेशी ि नेपाली नािरिकले नपेालिा वववाह िदाु 
धनजहरूले आ–आफ्नो नािरिकता िहेको िनलनकको कानून ििोन्जि 
धनिाुरित सक्षिता, योग्यता ि शत ुपालना िननपुछु। 

 धिदेशी नािरिकले आफ्नो देशको कानून ििोन्जि धििाह िन ु योग्य  ि 
सक्षि भएको कन िाको स्वःिोषणा ििी आफ्नो देशको वववाह सम्वधिी 
कानूनको नेपालीिा अननवाद िरिएको प्रधतधलवप धनवेदनसाथ पेश िननपुछु। 

  यनवेदन र्ाँच गदाज कानून बमोख्र्मको रित पुगेको देखखएमा अनुसूची -२८ 
बमोख्र्मको यनवेदन दताज फकतावमा दताज गिी इर्िास समक्ष पेश गनुजपछज। 

 बबबाहको िाधग पिेको यनवदेनका सम्बन्धमा छानत्तवन गदाज यनवेदन माग 
बमोख्र्म दताजद्वािा त्तववाह हुने अवस्था देखखएमा सोही ऐनको दफा ७९ 
बमोख्र्मको त्तववाहको सहमयतपत्र तिाि गिी पुरुष, मदहिा ि उपख्स्थत साक्षीको 
सहीछाप गिाई त्तववाह दताज फकतावमा दताज गिी त्तववाहको प्रमाणपत्र ददने यनणजि 
गनुजपछज । 

 देस ं

दफा ७७, 
७०० 
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सहमनतपत्र तयाि ििी 
प्रमाखणत िनुयपने 

 

 धनवेदक िीच वववाह हनने धनणयु भएिा धनवेदनिा उन्ल्लन्खत कन िा ि वववाह 
िने पक्षहरू कानून ििोन्जि एक अकाुलाई पधत पत्नीको रूपिा स्वीकाि 
िन ु िञ्जनि भएको व्यहोिा सिेत खनलाई वववाहको सहिधतपत्र तयाि ििी 
आफ्नो िोहिििा धनजहरू तथा उपन्स्थत साक्षीहरूको सहीछाप ििाई 
त्यस्तो सहिधतपत्रिा धयायािीशले सिेत प्रिाणीत िननपुछु।  

 सहिधतपत्रिा सहीछाप ििाई सकेपधछ त्यस्तो वववाह दताु वकताििा दताु 
ििी सो दताु वकताििा धयायािीश, वववाह िने पक्ष तथा उपन्स्थत साक्षी 
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सिेतको सहीछाप िनन ुवा ििाउनन पछु।   

 त्तववाहको सहमयतपत्रमा सहीछाप गिाइसकेपयछ त्िस्तो त्तववाहिाई अनुसूची -३० 
बमोख्र्मको त्तववाहको दताज फकताबमा दताज गिी त्तववाह गने पक्ष ि साक्षीको 
हस्ताक्षि  ि ल्िाप्च ेसदहछाप गिाई न्िािाधीशिे प्रमाणीत गनुजपछज। 

वववाह दताय प्रमाणपत्र 

 

 

 वववाह दताु िरिसकेपधछ सम्िन्धित अधिकािीले वववाह दताुका पक्षहरूलाई 
नेपाल सिकािले तोवकददए ििोन्जिको ढाुँचािा वववाह दताुको प्रिाणपत्र 
ददनन पछु।    

 वववाह दताुको प्रिाणपत्र पाएको ददनदेन्ख धनवेदकहरूको वववाह भएको 
िाधननेछ।  
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१६.५ प्राकृनतक व्यन्ततको दामासाही सम्बन्िी 

मुिुकी ऐन २०२० मा िहेको प्राकृयतक व्िख्क्तको दामासाही सम्बन्धी व्िवस्थािाई समसामयिक परिमार्जन गिी 
देवानी संदहतामा समावेश गरिएको छ। कुनै व्िख्क्तको ऋण तथा यनर्िे बेहोनुज पने अन्ि दायित्व यनर्को 
र्ािर्ेथाभन्दा बढी भएमा त्िस्तो र्ािर्ेथाबाट ऋण भुक्तानी वा असुि गनज वा दायित्व फर्छजिौट गनज ऋणी वा 
साहूिे दामासाही सम्बन्धी कािबाही शुरु गनज अदाितमा यनवेदन ददन सक्ने कानूनी प्राबधान िहेको छ। दामासाहीको 
यनवेदन ददन सफकने अवस्थाहरू, िस्तो यनवेदन पनज आएमा अदाितिे अपनाउने कािजत्तवधध, दामासाहीको कािबाहीको 
समिमा ऋणीको सम्पयत व्िवस्थापन गने तरिका, ऋणीको ऋण वा दायित्वको भुक्तानीको प्राथलमकताक्रम आदद 
त्तवषिमा संदहतामा भएका प्राबधानिाई देहािबमोख्र्म उल्िेख गरिएको छः 

ववषय कायवुवधि कानून 

दामासाही सम्बन्िी 
कािबाही प्रािम्भ िनय 
सफकने 

 कन नै व्यन्िको जायजेथा भधदा ऋण वा दावयत्व िढी भएको अिस्थािा 
धनजको जायजेथािाट साहूको ऋण वा दािी पूिै वा आनं्शक िर्छ्यौट 
भएकोिा त्यस्तो व्यन्ि साहूको दािासाहीिा पिेको िाधननछ्।    

 कन नै व्यन्िको ऋण तथा अधय दावयत्व धनजको जायजेथाभधदा िढी भएिा 
त्यस्तो जायजेथािाट ऋण भ निानी वा असनल िन ुवा दावयत्व िछ्र्यौट िन ु
दािासाही सम्िधिी काििाही प्रािम्भ िन ुसवकधछ।    

देहायका अवस्थािा दािासाही सम्िधिी काििाही प्रािम्भ िन ुसवकदैनः 
- धनयधित आम्दानी भएको वा भववष्यिा आम्दानी हनन े धनन्ितता भएको 

व्यन्िले आफ्नो आम्दानीिाट धनन्ित अवधििा ऋण वा अधय दावयत्व 
भ निानी वा िछ्र्यौट िन ु सक्ने कन िा धनजले प्रिान्णत ििेिा वा त्यस्तो 
कन िािा साहू सधतनष्ट भएिा,  
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- दािासाहीिा पन ुलािेको व्यन्िले दािासाहीको काििाही प्रािम्भ िनन ुपने 
अवस्था सजृना भएको धिधतिाट त्यस्तो काििाही प्रािम्भ निन ु वा 
नििाउनको लाधि साहूको ऋण भ निानीको अवधि ि त्यसको स्रोत खनलाई 
५ वषसुम्िको सियावधि िाि ििेिा, वा 

- दािासाहीको काििाही प्रािम्भ िन ुवा ििाउन साहूले िञ्जनि नििेिा।  
- “साहू”  भन्नाले एकभधदा िढी साहू भएको अवस्थािा दािासाहीिा पन ु

लािेको व्यन्िको कूल ऋणिध्ये ५० प्रधतशत वा सोभधदा िढी ऋण धलनन 
पने साहू वा साहूहरूको सिूह सम्झनन  पछु।  

 दािासाहीिा पिेको व्यन्िको लित अदालतले त्यस्तो प्रयोजनका लाधि  
खडा भएको दािासाही प्रशासन कायाुलयिा पठाउनन  पछु। 

 दािासाही प्रशासन कायाुलयले त्यस्तो लित अद्यावधिक ििी िाख्नन पछु। 
 कन नै व्यन्ि एकपटक दािासाहीिा पिी ऋण वा दावयत्व िर्छ्यौट भएपधछ 

अधय ऋण वा दावयत्व धनजले भ निानी वा पूिा िनन ुपिदै्न। 
 कन नै व्यन्ि साहूको दािासाहीिा पिेपधछ धनजले शनरु िने व्यापाि, व्यवसाय 

वा कािोिाििाट देहायको दावयत्व पूिा िननपुछु : 
 नेपाल सिकािलाई िनझाउनन पने कि, शनल्क वा दस्तनि,  
 अदालतको आदेश ििोन्जि िनझाउनन पने दण्ड, जरििाना वापतको 

िकि, 
 संिक्षकत्व वा िाथविीिा िहेको व्यन्िको सम्पन्त्त वहनाधिना ििेवापत 

िनझाउननपने िकि, 
 चोिी ििेको सािानको िनझाउनन पने िकि,  
 िनठीको सम्पन्त्त वहनाधिना ििे वापत िनझाउनन पने िकि।    

 दािासाहीिा पिेको व्यन्िले त्यस्तो हैधसयतिा कानून ििोन्जि िन ुनहनन े
काि, काििाही िाहेक अधय जननसनकै व्यापाि, व्यवसाय वा कािोिाि िन ु
सक्छ। 

दामासाही सम्बन्िी 
कािबाही  

दािासाहीको लाधि धनम्न व्यन्िले अदालतिा धनवेदन ददन सक्नःे  
- दािासाहीिा पन ुलािेको व्यन्ि आिैँ लूे, 
- ऋण सावजुधनक भएको भए कम्तीिा २५% वा सोभधदा िढी ऋण दािी 

भएकूा साहनले, 
- ऋण सावजुधनक नभएको भए ५ लाख रुपैयाुँभधदा िढी ऋण दािी भएका 

साहू वा साहूहरूको सिूहले, 

दफा ५५ 



दािासाहीिा पन ुलािेको व्यन्ि आिैँ ले दािासाहीका लाधि धनवेदन ददुँदा देहायको 
ववविण धनवेदनिा खनलाउनन पछुः  

- धनजको कूल जायजेथाको यथाथ ुववविण ि त्यसको िूल्य,  
- धनजले धलएको कूल ऋण िकि, त्यसिा लािेको ब्याजको ववविण तथा 

त्यस्तो ऋण ददने साहू वा साहूहरूको ठेिाना सवहतको ववविण,  
- धनजले च निा िनन ुपने अधय दावयत्व भए त्यसको ववविण, 
- ऋण तथा अधय दावयत्व च निा वा पूिा िन ुनसक्नाको कािण।    

साहू वा साहूहरूको समूहले दामासाहीको लागि ननवेदन हदँदा देहायको ववविण खुलाउनु 
पछय ूः  

o ऋणी दािासाहीिा पन ुलािेको प्रिाण,   
o आिूले थाहा पाएसम्िको ऋणीको जायजेथाको ववविण ि त्यसको 

अननिाधनत िूल्य,  
o आफ्नो दािी तथा अधय साहूको ऋण वा दािी थाहा पाएको भए 

त्यसको ववविण,  
o साहूहरूको ठेिाना सिेतको ववविण।    

 साहनहरूले दािासाहीको काििाही प्रािम्भ िन ुलािेको सूचना ऋणीलाई ३ 
िवहना अन्ि ददनन पछु, 

ऋणीले ननवेदन 
हदएकोमा साहुलाई 
सूचना हदने व्यवस्था 

 ऋणीले दािासाहीको काििाही प्रािम्भ िन ु धनवेदन ददएकोिा साहू वा 
साहूहरूको सिूहलाई ३५ ददनको म्याद सवहतको सूचना ददई त्यस सम्िधिी 
सूचना िावष्ट्रयस्तिको कन नै दैधनक सिाचािपत्रिा प्रकाशन िननपुछु।    

 सो सूचना प्रकाशन िदाु  ऋणीको  जायजेथा उपि अरु कसैको दािी भए 
३५ ददन धभत्र सिनत प्रिाण सवहत दािी पेश िन ुआउनन भने्न व्यहोिा सिेत 
सूचनािा खनलाउनन पछु।  

 ३५ ददन धभत्र पन ुआएको त्यस्तो दािीलाई ऋणीको  जायजेथा ववरुद्ध पन ु
आएको अन्धति दािी िाधननू्छ। सोही आिाििा धनजको जायजेथाको 
दािासाही सम्िधिी काििाही प्रािम्भ िननपुछु। 

दफा ५६,  

 

 

साहुले ननवेदन 
हदएकोमा ऋणीलाई 
सूचना हदनु पने 

 साहूहरूले ऋणीको जायजेथाको दािासाही िन ुधनवेदन ददएकोिा अदालतले 
धनजको जायजेथा उपि दािासाही सम्िधिी काििाही िनन ुपने हो वा होईन ि 
निनन ुपने कन नै कािण भए त्यसको प्रिाण सवहत अदालतिा उपन्स्थत हनन 
३५ ददनको म्याद सवहतको सूचना ऋणीलाई ददनन पछु।    

दफा ५७, 
२८२ 

 



 ऋणीलाई सूचना ददएकोिा अधय साहू वा दािीकताुलाई त्यस सम्िधििा ३५ 
ददनधभत्र दािी पेश िन ुआउनन भनी सूचना ददई त्यस्तो सूचना िावष्ट्रयस्तिको 
कन नै दैधनक सिाचािपत्रिा प्रकाशन िननपुछु।   

 त्यस्तो सूचना सिकािको स्वाधित्विा िहेको संस्थािाट प्रकाशन हनने िावष्ट्रय 
स्तिको दैधनक सिाचािपत्रिा सवोच्च अदालतले धनिाुिण ििेको ददन 
प्रकाशन िननपुिछ्। 

 ३५ ददन धभत्र कसैले दािी पेश नििेिा तत्पिात दािी िन ुपाईदैन। 
 िावष्ट्रयस्तिको दैधनक सिाचािपत्रिा सूचना प्रकाशन िदाु लाग्ने दस्तनि 

धनवेदकिाट असनल िननपुछु। 
  यसिी साहनले धतिेको दस्तनि दािासाहीको िििा ऋणीिाट भिाई ददन 

सवकधछ। 

ननवेदन पिेपनछ 
अदालतबाट अपनाउने 
काययववगि 

 दािासाही सम्िधिी काििाही िनकुो लाधि दताु भएको धनवेदनको काििाही 
प्रािम्भ िनन ुअिाधड इजलासिा पेश िननपुछु। 

 ऋन्ण तथा साहनले ददएको धनवेदनिा दािासाही सम्िधिी काििाही प्रािम्भ िन ु
उपयनि हनने वा नहनने सम्िधििा अदालतले आदेश ददनन पछु।    

 दािासाही सम्िधिी काििाही प्रािम्भ िन ुआदेश भएकोिा दािासाहीिा पन ु
लािेको व्यन्ि वा साहूले अननिोि ििेिा धनजको परिवािको सदस्यको नाििा 
िहेको जायजेथा दािासाहीको प्रयोजनको लाधि ऋन्ण वा धनजको परिवािको 
सदस्य कन नैलाई यथान्स्थधतिा िाख्नको लाधि आदेश ददननपछु।   

 त्यसिी तोवकएको व्यन्ििाट व्यवस्थापन िदा ु सम्पन्त्त वहनाधिना हनन सक्न े
वा सिनन्चत व्यवस्थापन हनन सक्दैन भने्न अदालतलाई लािेिा पक्षको 
धनवेदनको आिाििा देहायको कन नै व्यन्िलाई त्यस्तो सम्पन्त्तको व्यवस्थापन 
िन ुन्जम्िेवािी ददन सवकधछः  

o कानून ििोन्जि दािासाही व्यवसायीको रूपिा ईजाजत प्राप्त 
व्यन्ि,  

o कानून ििोन्जि धनयनि दािासाही ट्रष्टी,   
o स्थानीय तहको सम्िन्धित वडा सधिधत,  
o अदालतले तोकेको अदालतको कन नै अधिकृत किचुािी वा कानून 

व्यवसायी।    
  उन्ल्लन्खत स्थानीय तह, ट्रष्टी वा व्यन्िले अदालतको आदेश ििोन्जि 

दफा ५८ 

देकायन ६१ 



जायजेथाको व्यवस्थापन िननपुिछ्। 

 अदाितिे कानून बमोख्र्म दामासाही व्िवसािीको रुपमा इर्ार्त प्राप्त गिेका 
व्िख्क्तहरूको सूची दामासाही प्रशासन कािाजििबाट खिकाई अद्िाबधधक गिी िाखु्न 
पछज ।  

 अदाितिे सम्पत्तत्तको व्िवस्थापन गने ख्र्म्मेवािी ददनु अगाडड यनर्सँग देहाि 
बमोख्र्मको कािजिोर्ना त्तवविण माग गनज सक्छः 

- दामासाहीको प्रफक्रिा पुिा गनज िाग्ने समि, 

- अपेक्षा गिेको पारिश्रलमक ि सोका आधािहरू, 

- कािजिोर्ना सम्पन्न गनज आवश्िक पने खचज त्तवविण,  

- दामासाहीको प्रकृयत हेिी इर्िासिे आवश्िक सम्िकेा अन्ि त्तवविण ।  

 िसिी पेस भएको त्तवविण उपिुक्त देखखएमा दामासाही व्िवस्थापकिाई दामासाही 
सम्बन्धी कािज गने गिी अदाितिे आदेश ददन सक्छ । 

 दामासाही सम्बन्धी कामको ख्र्म्मेवािी पाएका दामासाही व्िवस्थापकिे समिलभत्र 
तोफकएको कािज सम्पन्न गिी प्रयतवेदन पेश गनुज पनेछ । 

 दामासाही व्िवस्थापकिे गिेको कुनै काम कािबाहीमा धचत्त नबुझ्ने व्िख्क्तिे 
सम्बख्न्धत ख्र्ल्िा अदाितसमक्ष यनवेदन ददन सक्नेछ । 

 दताज हुन आएका यनवेदन यनिमाविीको अनुसूची -२६ बमोख्र्मको दताज फकतावमा 
दताज गिी सो यनवेदनका सम्बन्धमा सोही दताज फकताबमा यनणजि गनुजपछज । 

दामासाही कािबाही 
प्रािम्भ भएपनछ 
भएका कािोबाि बदि 
वा हुने कािोबाि 
स्थिन हुने 

 दािासाही सम्िधिी काििाही प्रािम्भ िन ुअदालतले आदेश ददएपधछ ऋन्णको 
जायजेथा सम्िधििा देहाय ििोन्जिको कािकाििाही िन ुपाईनेछैनः 
- जायजेथा कसैलाई कन नै वकधसिले हक हस्ताधतिण िरिददन, 
- नासो, ििौट िाख्न,  
- धितो िधिकको रूपिा िाख्न,  
- एक वषभुधदा िढी अवधिको लाधि कन नै वकधसिले धलज वा िहालिा 

ददन,  
- अदालतको िैसला ििोन्जि दािासाहीिा पन ुलािेको व्यन्िको 

जायजेथा जायजात िन ुवा धितो िधिक चलन चलाउन,  
- ऋणीको कन नै जायजेथािाट कन नै साहूको ऋण धतन ुवा कसैको दावयत्व 

पूिा िन।ु    
 उन्ल्लन्खत व्यवस्थाको प्रधतकूल हनने ििी ििेको कन नै पधन धलखत, किाि, 

दफा ५९ 



व्यवहाि, कािोिाि वा िधदोिस्त स्वतः िदि भएको िाधननूछ्। 

ऋणको हहसाब समलान 
िने अवसि हदनु पने 

 दािासाही सम्िधिी काििाही प्रािम्भ िन ुअदालतले आदेश ददएकोिा 
ऋणीको जायजेथा, ऋण तथा अधय दावयत्व यवकन भएपधछ सम्पन्त्त 
व्यवस्थापन िन ुन्जम्िेवािी पाएको स्थानीय तह, ट्रष्टी वा व्यन्िले ऋणी, 
साहू वा अधय दािीकताुहरूको िैठक िोलाउनन पछु।   

 िैठकिा साहनले ऋणीको पूिै वा आनं्शक सम्पन्त्तिाट धििो असूल िन ुवा 
साहनले आफ्नो दािी पूिै वा आनं्शक रुपिा त्याग्न वा दािी भधदा कि िकि 
धलई आपधस सहिधतिा  वहसाि धिलान िन ुअवसि ददननपछु। 

 कन नै साहूले वहसाि धिलान िदाु केही वा अधिकांश साहूको ऋण वा दािी 
च निा ििी त्यस्तो व्यन्िको ववरुद्ध एकिनष्ट दािी पेश िन ुसक्छ।   

 दािासाही सम्िधिी काििाही तत्काल स्थिन िन ुसम्िन्धित पक्षहरू िञ्जनि 
भएिा अदालतिा संयनि धनवेदन ददन पधन सक्छन।्    

 स्थिनका लाधि धनवेदन पिेिा ५ िषकुो अवधि निढ्ने ििी काििाही स्थिन 
िन ुआदेश ददननपछु।    

 स्थिन िने आदेश भएपधछ तोवकएको अिधि व्यधतत नभई पननः काििाही 
अिाधड िढाउन सवकुँ दैन। 

दफा ६० 

ऋण वा दानयत्व 
भुततान िने 
प्राथसमकतािम 

दािासाहीको धसलधसलािा ऋण तथा दावयत्व भिूान िदा ु देहायको प्राथधिकता 
ििको आिाििा िनन ुपछुः 

o दािासाही सम्िधिी काििाही िदाु लािेको खच,ु  
o धितो िधिक िान्ख धलएको सनिन्क्षत साहनको ऋण, 
o नेपाल सिकािलाई भ निानी िनन ुपने कि, जरििाना वा अधय 

सिकािी दस्तनि ि िाुँकी िकि,  
o धिनाधितोका साहनको ऋण,  
o अधय दािीकताकुो दािी।     

 एउटै प्राथधिकतािििा एकभधदा िढी साहू वा दािीकताु भएकोिा दािासाही 
भएको जायजेथािाट सिाननपाधतक दििा ऋण वा दािी िर्छ्यौट िननपुछु।    

 धितो िाखूी ऋण ददएको साहनको ऋण असनल भएपछन्ू िाुँकी िहेको िकि 
वा  जेथािा अधय साहन वा दािी कताुले दािी  िनु पाउुँछन।् 

 ति त्यस्तो जायजेथािाट सनिन्क्षत साहूको ऋण पूण ुरूपिा असनल हनन 
नसकेिा धनजले अधय सम्पन्त्त दािी िन ुपाउुँदैन। 

दफा ६१ 



बढी ऋण देखाउने 
साहूको ऋणले 
प्राथसमकता नपाउने 

 ऋणी ि कन नै साहूको धिलोितोिाट अधय साहूलाई हाधन, नोक्सानी पनर् याउन े
िदधनयतले नभए वा नििेको ब्यवाहाििाट िढी ऋण वा दािी देखाउन 
हनुँदैन। 

 यसिी िढी ऋण वा दािी देखाएको ठहरिएिा त्यस्तो साहूको ऋण अधय 
साहूको ऋण असनल उपि भएपधछ िात्र भ निानी पाउूुँछ। 

दफा ६२ 

दामासाही िदाय 
छुट्याउनु पने सम्पवत्त 

दािासाहीको िििा देहायको सम्पन्त्त छनट्याई िाुँकी िहेको सम्पन्त्तिाट दािासाही 
िननपुछुः  

- दािासाहीिा पन ुलािेको व्यन्ििाहेक अधय व्यन्िको धनजी सम्पन्त्तको 
रूपिा िहेको कन नै सम्पन्त्त,  

- ऋणी ि धनजको एकाििका परिवािले लिाएको ि लिाउने तीन 
जोिसम्िको कपडा तथा जनत्ता,   

- ऋणीको एकाििका परिवािलाई आवश्यक खाना पकाउने तथा खाने 
एकसिो भाडा, थाल कचौिा, एकसिो ओड्न ेओर्छ्याउने तथा िनाधसि 
सङ्खतयाका िधनचुि,  

- दािासाहीिा पन ुलािेको व्यन्ि ि धनजको एकाििका परिवािको लाधि 
दािासाहीको काििाही प्रािम्भ हनन नभधदा अिावै खरिद िरिसकेको औषधि 
तथा स्वास्थ्य सम्िधिी उपकिण,  

- ऋणी ि धनजको एकाििका परिवािले पठन पाठन िन ुआवश्यक 
पनस्तक,  

- ऋणी ि धनजको एकाििका परिवािलाई िढीिा तीन िवहनासम्ि जीवन 
धनवाुह िन ुआवश्यक खाद्यान्न,  

- ऋणी ि धनजको एकाििका परिवािको पेशा वा िोजिािसुँि सम्िन्धित 
एकसिो ज्यावल वा औजाि।    

 यसिी सम्पन्त्त छनट्टाउदा छनट्टाएका सम्पन्त्तको कूल िूल्य १ लाख रूपैयाुँभधदा 
िढी हनन हनुँदैन। 

दफा ६३ 

जायजेथा लुकाउन 
नहुने 

 आफ्नो जायजेथाको दािासाहीको लाधि धनवेदन ददने व्यन्िले आफ्नो सम्पूण ु
जायजेथाको वास्तववक ववविण ददनन पछु।  

 ववविण ददुँदा साहूलाई हाधन, नोक्सानी पनर् याउने िदधनयतले कन नै जायजेथा 
लनकाएिा वा धछपाएिा धनज उपि छन टै्ट नाधलस लाग्न सक्छ।    

 जायजेथा लनकाएको वा धछपाएकोिा दािासाही सम्िधिी काििाही पूिा नहनुँदै 
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त्यस्तो जायजेथा पत्ता लािेिा पत्ता लिाउने साहू तथा दािीकताु ि अधय साहू 
तथा दािीकतालुाई साहू वा दािीकताुको ऋण वा दािी िकिको अननपातिा 
सिाननपाधतक रुपले वाुँड्ननपछु।     

 दािासाहीको काििाही पूिा भईसकेपधछ कन नै साहू वा दािीकताुले जायजेथा 
पत्ता लिाई ल्याएिा देहायििोन्जि हनधछः 
- दािासाहीको काििाही िदाुको िखत धनजको दािी ििोन्जिको िकि 

असनल उपि भईसकेको भए साहू वा दािीकतालुाई पत्ता लिाई ल्याएको 
सम्पन्त्तको १० प्रधतशत ददननपछु, 

- धनजको दािी ििोन्जिको िकि असनल उपि हनन नसकेको भए साहू वा 
दािीकताुको िकि असनल उपि ििीददई िाुँकी िहेको जायजेथा अधय 
साहू वा दािीकताुलाई ववतिण िननपुछु।  

 ति दािासाहीिा पिेको व्यन्िको हकदाि, नातेदाि साहू वा दािीकताु 
भएकोिा धनजले त्यस्तो सनवविा पाउूुँदैन।   

 लनकाए वा दिाएको जायजेथा साहू वा दािीकताुलाई भ निानी ििी िाुँकी 
िहेिा सम्िन्धित व्यन्िलाई विताु िननपुछु। 

दामासाहीमा पिेको 
हैससयत अन्त्य  

 प्रचधलत कानूनले दािासावहिा पिेको व्यन्िलाई धनन्ित अवधिसम्ि अयोग्य 
िानेको हनधछ। यस्तो अयोग्यता सिैंभिी नभै प्रस्तनत दिािा धनन्ित तरिकाले 
धनन्ित अवधिपधछ अधत्य हनने व्यवस्था ििेको  छ। यस्तो हैधसयत अधत्य 
भएपधछ उ पननः योग्य भएको िाधनधछ। 

 दािासाहीिा पिेको व्यन्िको त्यस्तो हैधसयत दािासाहीिा पिेको धिधतिाट 
१२ वषसुम्ि कायि िहनूछ्।   

 दािासाहीिा पिेको व्यन्िले दािासाहीिा पदाुका िखत साहूलाई भ निान िनन ु
पने सम्पूण ुदावयत्व भ निान ििी त्यसको प्रिाण सवहत साहूको दािासाहीिा 
पिेको हैधसयत अधत्य ििी पाउन अदालतिा धनवेदन िन ुसक्छ।    

 त्यसिी पिेको धनवेदन उपि सनननवाई ििाउन अदालतले त्यस्तो व्यन्ि 
दािासाहीिा पदाुका िखत आनं्शक रूपिा भ निानी पाएका वा भ निानी 
नपाएका सम्पूण ुसाहूहरूलाई िाटोको म्याद िाहेक १५ ददनको म्याद ददई 
न्झकाउन आदेश ददननपछु।    

 धनवेदन उपि सनननवाई िदाु दािासाहीिा पिेको व्यन्िले धनज दािासाहीिा 
पदाुका िखत भ निान िन ुिाुँकी िहेको सम्पूण ुऋण तथा दावयत्व भ निानी 
ििेको देन्खएिा धनज दािासाहीिा पदाुका िखत ििेको आदेश अदालतले 

दफा ६५ 



खािेज िन ुसक्छ।    
 आदेश खािेज भएकोिा त्यस्तो आदेश खािेज भएको धिधतले १ वषपुधछ 

धनजको दािासाहीिा पिेको हैधसयत अधत्य भएको िाधननछे।  

१६.६ मतृ्युको न्यानयक घोषणा 

मतृ्युको न्यानयक 
घोषणा 

 कन नै व्यन्ि धिना सूचना लिाताि िाह्र वषदेुन्ख िेपत्ता भएिा वा त्यस्तो 
व्यन्िको सम्िधििा स्वभाववक रूपिा जानकािी पाउने व्यन्िले िाह्र 
वषदेुन्ख कन नै जानकािी नपाएिा त्यस्तो व्यन्ि जीववत िहेको प्रिाण प्राप्त 
भएकोिा िाहेक त्यस्तो व्यन्िको ितृ्यन भएको िाधनधछ । 

 ति देहायको अवस्थािा देहायको अवधि सिाप्त भएपधछ त्यस्तो व्यन्िको 
ितृ्यन भएको िाधननेछः– 

o असी वष ुउिेि पूिा भएको व्यन्ि भए पाुँच वष,ु 
o यनद्धस्थलिा खवटएको सैधनक भए यनद्घ सिाप्त भएको धिधतले चाि वष,ु 
o दनिटुना भएको वायनयान, पानी जहाज वा अधय सवािी सािनिा यात्रा ििेको 

व्यन्ि भए त्यसिी दनिटुना भएको धिधतले तीन वष ु। 
 ति,  
 कन नै व्यन्िको कन नै दनिटुनािा पिी ितृ्यन भएकोिा त्यस्तो दनिटुनािा पने 

अको व्यन्ि जीववत िहेको प्रिाण प्राप्त नभएिा त्यस्तो व्यन्िको पधन सोही 
िखत ितृ्यन भएको िाधनधछ । 

 कन नै दनिटुनािा पिी एकैसाथ एकभधदा िढी व्यन्िको ितृ्यन भएिा अधयथा 
प्रिान्णत भएकोिा िाहेक त्यसिी ितृ्यन हनने प्रत्येक व्यन्िको एकैसाथ ितृ्यन 
भएको िाधनधछ । 

 ति कन नै खास प्रयोजनको लाधि त्यसिी भएको दनिटुनािा कन न व्यन्िको 
पवहले ितृ्यन भएको हो भने्न प्रश्न धनरूपण िनन ु पने भएिा अधयथा प्रिान्णत 
भएकोिा िाहेक ितृ्यन हनुँदाका िखत जनन व्यन्िको उिेि िढी िहेको छ 
सोही व्यन्िको पवहले ितृ्यन भएको िाधनधछ । 

देसं दफा 
४० 

मतृ्युको न्यानयक 
घोषणा सम्वन्िी 
ननवेदन ि काययववगि 

 कन नै व्यन्ि धिना सूचना िेपत्ता भएको वा कन नै ववपद् वा दनिटुनािा पिेकोले 
धनजको ितृ्यनको सम्िधििा धयावयक िोषणा ििी पाउुँ भनी त्यस्तो व्यन्ि 
िेपत्ता भएको वा ितृ्यन भएको धिधत, ठेिाना, कािण ि आिाि सवहत खनलाई 
सिोकािवाला व्यन्िले धनवेदन ददएिा अदालतले सिनत प्रिाण िनझी त्यस्तो 
व्यन्िको सम्िधििा ितृ्यनको धयावयक िोषणाको आदेश िन ुसक्छ । 

 ितृ िोवषत भइसकेको व्यन्ि जीववत रूपिा िकी अन्ि भएको धयावयक 

देकायन ६१ 



िोषणा िदि ििी पाउुँ भनी धनज आिैँ ले वा धनजको ितृ्यन भएको धिधत 
धयावयक िोषणा भएको धिधतभधदा ििक पिी ितृ्यन सम्िधिी धयावयक 
िोषणा संशोिन ििी पाउुँ भनी धनजको हकदािले धनवेदन ददएिा अदालतले 
सो सम्िधििा आवश्यक जाुँचिनझ ििी पवहले ििेको धयावयक िोषणाको 
आदेश संशोिन वा िदि िन ुसक्छ । 

 कन नै व्यन्ि धिना सनचना िेपत्ता भएको वा कन नै ववपद वा दनिटुनािा पिेकोले 
ितृ्यनको धयावयक िोषणा ििी पाऊुँ  भनी धनवेदन ददुँदा सिोकािवाला ले 
धनयिावलीको अननसूची –२१ ििोन्जिको  ढाुँचािा ददनन पछु । 

 ितृ्यन िोवषत भई सकेको व्यन्ि जीववत रुपिा िकी आएको वा धनजको 
ितृ्यन भएको भधनएको धिधत धयावयक िोषणािा ििक पिेको कािणले िदाु  
उि ितृ्यनको धयावयक िोषणा संशोिन वा िदि ििी पाउुँ भनी धनयिावलीको 
अननसूची –२२ ििोन्जिको  ढाुँचािा धनवेदन ददनन पछु । 

 यस सम्िधििा पिेका धनवेदन सम्वन्धित दताु वकताविा दताु ििी यथासम्भि 
सोवह ददन इजलास सिक्ष पेश िननपुछु ।इजलासले िनझ्ननपने देन्खए 
आवश्यक कन िा िनझी सोही दताु वकताविा धनणयु िननपुछु। 

 ितृ्यनको धयावयक िोषणा िने धनणयु भएिा धनवेदकलाई अदालतिाट 
धनयिावलीको अननसूची -२४ ििोन्जिको ढाुँचािा ि संशोदन वा िदि भएिा 
अननसूची २५ को ढाुँचािा सो को प्रिाणपत्र ददननपछु। 

बबशषे प्रकृनतका 
ननवेदनकोहरूको थप 
काययववगि 

 ववशेष प्रकृधतका भै दताु भएका धनवेदनलाई धिषयित रुपिा अदालतको 
सफ्टवेयििा  सिेत प्रववष्ट िननपुछु। 

 यस प्रकृधतका धनवेदन सोही ददन वकनािा नलािेिा आवश्यकता अननसाि 
अदालतले धनवेदकलाई तारिखिा िाख्न सक्छ । 

 यस्ता धनवेनकका सम्िधििा अदालतले छानववन तथा जाुँचिनझको 
धसलधसलािा आवश्यकता अननसाि धनवेदकहरूसुँि कािज ििाउने,  कन नै 
धनकाय वा व्यन्िलाई िनझ्ने, कािज प्रिाण िाि िने वा न्झकाउने, अदालत 
वा स्थानीय तह वा कन नै सिकािी धनकायिािुत िनच नल्का ििाउने  ,पेश ििेका 
कािज प्रिाणको आधिकारिकता पिीक्षण िने लिायतका काय ुिन ुसक्छ । 

 प्राकृधतक व्यन्िको दािासाही सम्िधिी धनवेदनिा िनद्दा सिहको कायवुवधि 
अपनाउन िािा पिेको िाधनदैन । 

 धनवेदन सवहतका कािजातको िाईल ि दताु तथा धनणयु वकताि सनिन्क्षत 
साथ अधभलेख िाख्ननपछु ।  

 यस परिच्छेद ििोन्जि प्रिाणपत्र दनई प्रधत तयाि ििी एक प्रधत धनवेदकलाई 
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उपलब्ि ििाई एक प्रधत अदालतिा अधभलेखको रुपिा िाख्नन पनेछ । 

 

 

 

  



परिच्छेद-सत्र 

फैसलाको तपससल खण्ड लेखनमा ध्यान हदनुपने कुिाहरू 

 

देवानी संदहतािे गिेको परिवयतजत कानूनी व्िवस्थाको प्रिोगका सन्दभजमा अदाितबाट गरिने फैसिाहरूको तपलसि 
खण्डमा उल्िेख गरिनुपने कयतपि कुिाहरू सात्तवकका व्िवस्था भन्दा फिक हुने अवस्था आएको छ।िस परिपे्रक्ष्िमा 
फैसिाको तपलसि खण्ड तिाि गदाज फैसिा कािाजन्विनिाई सहर् ि स्पष्ट हुनेगिी तिाि गनुजपने अवस्था देखखन्छ।  

मूितः मुिुकी देवानी संदहता, २०७४ िे उल्िेख गिेका त्तवलभन्न मुद्दामा िहि भएका त्तवषिहरूको कािाजन्विनको 
िाधग तपलसि खण्ड तिाि गदाज परिवयतजत कानूनी व्िवस्था अनुरुप गनुजपने भएको छ । बण्डा छुट्टाउने, चिन 
चिाउने ि बबगो िकम भरिपाउने, र्रिवाना असुि गने, अदािती शुल्क भिाउने, दाखखि खारिर् नामसािी गिाउने, 
यनखनाई ददने गिी फैसिा भएकोमा सो फैसिा कािाजन्विनको िाधग तहलसि शाखामा िगत  ददई उपख्स्थत पक्षिाई 
तारिख समेत तोकी पिाउनुपने गिी संदहतािे व्िवस्था गिेको छ। 

िसिी फैसिा कािाजन्विनको सन्दभजमा संदहतािे गिेको बबलभन्न निाँ ि नौिा कानूनी मान्ितािाई मूतजरूप ददन ि 
फैसिा थाहा पाएको मायनने परिवयतजत कानूनी व्िवस्था समेतिाई त्तवचाि गदाज हाि प्रचिनमा िहेका तपलसि खण्ड 
िेखनको शैिीमा केदह परिवतजन गनुजपने आवश्िकता िहेको छ। अतः फैसिाको तपलसि खण्ड िेखन गदाज यनम्न 
कुिाहरूमा त्तवचाि पुर् िाउनुपने देखखन्छ। 

 िैसला हनुँदा पक्ष रुजन हान्जि िहेको भए पननिावेदन पने अवधि कटाई िैसला कायाुधवयनको लाधि 
िनद्दाका पक्षलाई तहधसल शाखािा तािेख तोक्ननपने, 

 धििो भिाउने  ,िण्डा छनट्टाउने ,चलन चलाउने ,क्षधतपूधत ुभिाउने ,दान्खल खारिज िने ,हक सिा ििाई 
कायाुधवयन िने कन िा  उल्लेख िने, 

 एकतिी िैसला हनुँदा जनाउ ददने ि पधत्रकािा सूचना प्रकाशन िने ववषय, 
 िैसला भएको थाहा पाएको िाधनने ववधभन्न अवस्थालाई सिव्ोिन ििी पननिावेदनको म्याद ददने वा 

नददन ेकन िा, 
 पननिावेदन नलाग्ने अवस्थािा पधन सवै अननपन्स्थत पक्षलाई िैसला भएको जनाउ ददननपने कन िा, 
 अदालती शनल्क पधछ िनझाउने ििी सनवविा पाएको अवस्थािा सो शनल्क असनल िने ववषय, 
 न्जत्न े पक्षले िनझाएको अदालती शनल्क हाने पक्षिाट भिाइददने ि िादीदािी नपनिेिा अदलधत शनल्क 

जित हनन ेववषय, 
 वििादको लेखाइिाट लाग्नै नसक्ने वििाद दताु भएकोिा सो खािेज हनुँदा िाखेको अदालती शनल्क 

विताु ददने कन िा, 
 िैसला प्रिाणीकिण ििेको धिधतिाट पननिावेदन म्याद प्रािम्भ हनने  ,प्रिाणीकिण ििेका िैसलाको 

ववविण सूचना पाटीिा टाुँस ििी वेभसाइटिा प्रकाशन िने ववषय, 
 दायिीको लित कट्टा िने ि िैसला अपलोड िने ववषय। 



 अतः आम प्रचिनमा आउन सक्ने मुद्दाहरूको फैसिा कािाजन्विन गनुजपने सम्भाव्ि अवस्था ि देवानी कािजत्तवधध 
संदहतािे गिेको निाँ व्िवस्था अनुरूप परिवयतजत सन्दभजमा फैसिाको तपलसि खण्डमा खुिाउनुपने कुिाहरू समावेश 
भएका केही प्रयतयनधधमूिक नमूनाहरू देहाि बमोख्र्म प्रस्तुत गरिएको छ।िी बाहेकका अन्ि अवस्थामा पयन सन्दभज 
लमिाएि आवश्िक हेिफेि सदहत प्रिोग गनज सफकन्छ। 

तपससल खण्ड लेखनका केही प्रनतननगिमूलक नमूनाहरू 

फैसलाअनुसाि िनुयपने कायय  तपससल खण्डमा उल्लेख िनुयपने व्यहोिा सम्वन्न्ित 
दफा 

फैसला बमोन्जम िरिहदनुपने कुिाका 
सम्बन्िमा फैसलाको प्रनतसलवप साथै 
िाखी तहससल शाखामा लित हदनुपने 

 

माधथ इन्साफ खण्डमा उल्िेख भए बमोख्र्म.......... बबगो 
भरिपाउने/.......... बण्डा छुट्टाउने/ .......चिन चिाउने  िहिी 
फैसिा भएकोिे िाग्ने दस्तुि लिई िहिे बमोख्र्म फैसिा 
कािाजन्विन गनूज भनी फैसिाको प्रयतलित्तप समेत साथै िाखी 
तहलसि शाखामा िगत ददनू..................... 

देकासं दफा 
२२९ 

बादी रूजु हान्जि िहेको अवस्थामा 
तहससल शाखामा तारिख तोकी पिाउने 

बादी ........मदु्दामा रुर्ु हाख्र्ि िहेकोिे फैसिा कािाजन्विन गने 
प्रिोर्नका िाधग पुनिावेदन गने म्िाद भुक्तान हुने अवधध कटाई 
यनर्िाई तहलसि शाखामा तारिख तोकी पिाउनू...... 

दफा २३५ 

बादीले मुद्दा न्जतकेो अवस्थामा 
अदालती शुल्क भिाउने  

माधथ इन्साफ खण्डमा िेखखए बमोख्र्म बादी दाबी पुग्ने िहिेकोिे 
बादीिे फफिाद साथ दाखखि गिेको अदािती शुल्क रु …………….। 
देवानी कािजत्तवधध संदहताको दफा ८३ बमोख्र्म प्रयतबादीबाट भिाई 
ददनु भनी तहलसि शाखामा िगत ददनू .... 

(िदद पक्ष तारिखमा छ भने दफा २३५ बमोख्र्म तारिख तोकी 
पिाइददनू भन्ने समेत उल्िेख गनुजपने) 

दफा  

८३ 

बादीले मदु्दा हािेको अवस्थामा अदालती 
शुल्क जफत िने 

माधथ इन्साफ खण्डमा उल्िेख भए बमोख्र्म बादी दाबी पुग्न 
नसक्ने िहिी फैसिा भएकोिे बादीिे फफिादपत्र दताज गदाज दाखखि 
गिेको अदािती शुल्क रु …………..। देवानी कािजत्तवधध संदहता 
ऐनको दफा ८१ बमोख्र्म र्फत हुन्छ, कानून बमोख्र्म गनुज …… 

दफा ८१ 

अदालती शुल्क पनछ नतनेििी सुवविा 
प्राप्त ििेको अवस्थामा बादी दाबी 
पुग्नेििी फैसला भएकोमा प्रनतबादीबाट 
अदालती शुल्क असूल िने 

माधथ इन्साफ खण्डमा उल्िेख भए बमोख्र्म बादी दाबी पुग्ने िहिी 
फैसिा भएकोिे बादीिे देवानी कािजत्तवधध संदहताको दफा ६५ 
बमोख्र्म अदािती शुल्क पयछ यतने सुत्तवधा पाइ फफिादपत्र दािि 
गिेको देखखदँा िाग्ने अदािती शुल्क देवानी कािजत्तवधध संदहताको 
दफा ८३(३) बमोख्र्म प्रयतबादीबाट र्रिवाना सिह असूि गनूज भनी 
तहलसि शाखामा िगत ददनू... 

दफा  

८३(३) 



अदालती शुल्क पनछ नतनेििी सुवविा 
प्राप्त ििेको अवस्थामा बादीदाबी 
नपुग्नेििी फैसला भएकोमा बादीबाट 
अदालती शुल्क असूल िने 

माधथ इन्साफ खण्डमा उल्िेख भए बमोख्र्म बादी दाबी पुग्न 
नसक्ने िहिी फैसिा भएकोिे बादीिे देवानी कािजत्तवधध संदहताको 
दफा ६५ बमोख्र्म अदािती शुल्क पयछ यतने सुत्तवधा पाइ 
फफिादपत्र दािि गिेको देखखदँा िाग्ने अदािती शुल्क देवानी 
कािजत्तवधध संदहताको दफा ८३(५) बमोख्र्म बादीबाट असिू गनूज 
भनी तहलसि शाखामा िगत ददनू....... 

दफा ८३(५) 

पुनिावेदन म्याद  

(फैसला हँुदा प्रनतबादी अनुपन्स्थत 
भएकोमा पुनिावेदनको म्याद हदने) 

माधथ ईन्साफ खण्डमा िेखखएबमोख्र्म बादीदाबी पुग्ने िहिेको ि 
प्रयतबादी मुद्दा फैसिा हँुदा अनुपख्स्थत िहेको देखखदा देवानी 
कािजत्तवधध संदहता, २०७४ को दफा २००(३)  बमोख्र्म प्रस्तुत 
फैसिा उपि धचत्त नवुि े ३० ददन लभत्र...............अदाितमा 
पुनिावेदन गनज र्ानु भनी प्रयतबादीिाई पुनिावेदनको म्िाद ददनू---
---- 

दफा २००(३)   

फैसला हँुदा अनुपन्स्थत पक्षलाई 
पुनिावेदन नलाग्ने अवस्थामा फैसलाको 
सूचना हदने 

फैसिा हँुदा अनुपख्स्थत िहेका बादी/प्रयतबादी ....................... िाई 
मुिुकी देवानी कािजत्तवधध संदहता, २०७४ को दफा २००(३) बमोख्र्म 
फैसिा भएको सूचना ददनू........... 

दफा २००(३) 

पुनिावेदन म्याद  

(मुद्दा सुनुवाई हँुदा पक्ष वा वारिस वा 
कानून ब्यबसायी उपन्स्थत भएकोमा) 

मुद्दा सुनुवाई हँुदा बादी/प्रयतबादी आफैँ / वारिस........... उपख्स्थत 
भएको/कानून व्िवसािी बरिष्ि अधधवक्ता/ अधधवक्ता 
श्री...............उपख्स्थत भइ वहस पैिवी गिेको हँुदा देवानी 
कािजत्तवधध (संदहता) ऐन, २०७४ को दफा २००(४)बमोख्र्म फैसिा 
भएको र्ानकािी पाएको मायनने भएकोिे प्रस्तुत फैसिामा धचत्त 
नवुि े फैसिा प्रमाखणकिण भएको लमयतबाट ३० ददन लभत्र ..... 
अदाितमा पुनिावेदन गनज सक्ने नै हँुदा बादी/ प्रयतबादी .........िाई 
पुनिावेदनको म्िाद ददइ िहनु पिेन......... 

दफा २००(४) 

पुनिावेदन म्याद  

(सुनुवाई ननिायिण भएको हदनमा नै 
फैसला भएकोमा) 

मुद्दा सुनुवाईको ददन यनधाजिण गरिएको तारिखमा बादी/प्रयतबादी 
आफैँ / वारिस........... उपख्स्थत भएको ि पूवज यनधाजरित सुनुवाईको 
ददनमा नै मुद्दा फैसिा भएकोिे देवानी कािजत्तवधध संदहता, २०७४ 
को दफा २०५(३) बमोख्र्म यनर्िे फैसिा भएको थाहा पाएको 
मायनने हँुदा प्रस्तुत फैसिामा धचत्त नवुि े फैसिा प्रमाखणकिण 
भएको लमयतबाट ३० ददन लभत्र .......... अदाितमा पुनिावदेन गनज 
सक्ने नै देखखदा बादी/प्रयतबादी....................िाई पुनिावेदनको 
म्िाद ददइ िहनु पिेन............................ 

दफा २०५(३)  

 

शुरु म्याद िुजािी एकतफी फैसला प्रयतबादीिे म्िाद लभत्र प्रयतउत्ति नफफिाइ शुरु म्िादै गुर्ािी दफा 



भएको अवस्थामा पबत्रकामा सूचना 
प्रकाशन िने 

वसेकोिे फैसिा भएको र्नाउ प्रयतबादीिाई ददनू। र्नाउको सूचना 
तामेि हुन नसके िाग्ने खचज बादीबाट दाखखि गिाई फैसिा भएको 
र्ानकािी सदहतको सूचना िाख्ष्रि दैयनक पबत्रकामा प्रकालशत गनुज 
………………………………...............….। 

१९७(५) 

लेनदेन मुद्दामा बादी दाबी पुिेकोमा 
फैसलादेखख बबिो भरिभिाउसम्मको 
अवगिको ब्याजको अदालती शुल्क सलने 
सम्बन्िमा 

फैसिा भएपयछ बबगो भिी भिाउहँुदा सम्मको अवधधको व्िार्को 
कानून बमोख्र्म िाग्ने अदािती शुल्क प्रयतबादीबाट असिू उपि 
गनूज, प्रयतबादीबाट असूि हुन नसके बबगो भिाउदाका वखत 
बादीबाट असूि गनूज भनी तहलसि शाखामा िगत ददनू 
.............................. 

 

फैसलाको नतकल हदने सम्बन्िमा सिोकािवािा/कानून ब्िबसािीिे फैसिाको नक्कि माग गनज 
आएमा िाग्ने दस्तुि लिई कानूनको रित पुर् िाइ नक्कि ददनु.. 

दफा ४६ 

 

दायिीको लित कट्टा, फैसला अपलोड, 
प्रमाणीकिणको ववविण सावयजननक िने 

मुद्दाको दाििी िगत कट्टा गिी फैसिा त्तवद्िुयति प्रणािीमा 
अपिोड गनूज..............................,   

फैसिा प्रमाखणकिण भएको त्तवविण सूचना पादट ि अदाितको 
वेवसाइटमा समेत प्रकालशत गिी लमलसि अलभिेख शाखामा वुिाइ 
ददनू … 

दफा 

१९८(३) 

सलखत जाँच िदाय लािेको दस्तुि भिाउने माधथ ईन्साफ खण्डमा िेखखए बमोख्र्म प्रयतबादीिे कीत ेर्ािसार्ी 
भनी लिएको दाबी पुग्ने ि बादीिाई सर्ाि समेत हुने िहिेकािे 
लिखत र्ाँच गदाज प्रयतबादीिे बुिाएको िकम रु..... देवानी 
कािजत्तवधध यनिमाविी, २०७५ को यनिम... बमोख्र्म प्रयतबादीिे 
भरिपाउने हँुदा सो भिाइददनू भनी तहलसि शाखामा िगत ददनू 
..................................... 

 

 

 



परिच्छेद-अिाि 

ववववि 

 

देवानी संदहता ि देवानी कािजत्तवधध संदहतामा उख्ल्िखखत व्िवस्थाहरू त्तवषिगत रुपमा िस ददग्दशजनको त्तवलभन्न 
परिच्छेदहरूमा उल्िेख गरिएको छ। सो बाहेकका अशं मुद्दाको तािदायत फाटवािी पेश गने व्िवस्था,  
सम्बन्धत्तवच्छेद सम्वन्धी व्िवस्था, क्षयतपूयतज यनधाजिणका आधािहरू,  न्िािाधीशिे आफैँ  गनुजपने कािज तथा 
न्िािाधीशको स्वाथज बाखिने अवस्था समेतका अन्ि सािवान तथा कािजत्तवधधगत व्िवस्थाहरूिाई िस परिच्छेदमा 
समावेश गरिएको छ। 

ववषय काययववगि कानून 

१८.१ अंश मुद्दामा सम्पवत्तको फाँटवािी पेश िने काययववगि 

सम्पवत्तको फाँटबािी 
खुलाई नासलस िनुयपने 

 कन नै अंन्शयािले वििाद ददुँदा िानो छन वट्टएको धिधत तथा आफ्नो 
ि थाहा पाएसम्ि अधय अंन्शयािको नाििा िहेको सम्पन्त्त ि 
ऋण िनको िाुँटिािी खनलूाउनन पछु। 

 यसिी सम्पन्त्तको िाुँटिािी पेश िन ु नसक्न े भएिा त्यसको 
कािण खनलाउनन पिछ्। 

 प्रधतिादीले प्रधतउत्ति ददुँदा िादीलाई अंश ददनन पने वा नपने कन िा 
खनलाई ि अंश ददन िञ्जनिी भएिा आफ्नो नाििा िहे भएको 
सम्पन्त्त ि ऋणिनको िाुँटवािी खनलाउनन पछु। 

देवानी संदहताको 
दफा २२० 

फाँटबािीमा खुलाउनु 
पने कुिा 

सम्पवत्तको फाँटवािीमा ननम्न कुिा खुलाउनु पछय ूः 

 जग्िा िहेको ठाउुँ, वकत्ता नम्िि, के्षत्रिल ि अननिाधनत िूल्य, 
 िि भए त्यस्तो िि िहेको ठाउुँ, वकत्ता नम्िि, क्षेत्रिल, ििको 

कवल, नाल, तला, कच्ची पक्की ि त्यसको अननिाधनत िूल्य, 
 चल सम्पन्त्त भए त्यसको ववविण ि अननिाधनत िूल्य, 
 निद भए त्यसको ववविण, िैङ्क िौज्दात, शयेि, धडिेधचि, टे्रजिी 

धिल भए त्यस सम्िधिी ववविण, 
 पशन िन भए त्यसको ववविण ि अननिाधनत िूल्य, 
 सनन, चाुँदी, जवाहित भए त्यसको ववविण ि अननिाधनत िूल्य, 
 सवािी सािन भए त्यसको ववविण ि अननिाधनत िूल्य, 
 िाधथ उल्लेख भए िाहेकका अधय सम्पन्त्त भए त्यस्तो सम्पन्त्तको 

ववविण ि अननिाधनत िूल्य। 

दफा २२१ 



 िूल्य नखनलेिा वा िूल्यको सम्िधििा वववाद पिेिा अचलको 
हकिा िालपोत कायाुलयले कायि ििेको िूल्य ि चलको 
हकिा तत्काल प्रचधलत िजाि िूल्यलाई आिाि धलनन पिछ्। 

फाँटबािी सलई 
अंशबण्डा िने 

 नाधलस वा प्रधतउत्तििाट अंशिण्डा िरिददननपने देखीएिा ि 
नाधलस प्रधतउत्तिसाथ सम्पन्त्तको िाुँटवािी पेश भएकोिा 
अंशिण्डा िनन ुपने सम्पन्त्त यन्त्त हो, लनकाए धछपाएको छैन भने्न 
व्यहोिाको अंन्शयािहरूको कािज ििाउनन पछु। 

 वििादपत्र वा प्रधतउत्तिसाथ सम्पन्त्तको िाुँटवािी पेश नभएिा 
आदेश ििी म्याद तोकी अंन्शयािहरूसुँि सम्पन्त्तको िाुँटवािी 
िाि िननपुछु। 

 आदेश ििोन्जि तायदाती िाुँटवािी पेश िदाु आिन  न्जम्िा 
िहेको िण्डा िननपुने सम्पत्ती यन्त्त हो, लनकाए धछपाएको छैन 
भने्न व्यहोिा खनलाउन लािाउनन पछु ि सो ििोन्जि पेश भएको 
तायदाती िाटवािी एक आपसिा सननाउनन पछु। 

 कन नै पक्षले कन नै सम्पन्त्त िण्डा नलाग्न ेवा धनजी आजनुको भने्न 
न्जवकि धलएिा धनजिाट नै सम्वद्ध प्रिाण कािज दान्खल 
ििाउनन पछु। 

 तायदाती िाुँटवािी पेश भै पधछ धििो खनलेिा लाग्ने अदालती 
शनल्क िादीिाट दान्खल ििाउनन पछु। 

दफा २२२, 
६६,६९ 

प्राप्त फाँटवािीको 
आिािमा अंशबण्डा 
िने 

 सम्पन्त्तको िाुँटवािी ददनन पनेले िाुँटवािी नददएिा वा धनजले 
प्रधतउत्ति पेश नििी म्याद िनजािी िसेिा अधय अंन्शयािले 
ददएको िाुँटवािीको आिाििा अंशिण्डा िरिददनन पछु। 

 अंन्शयािले िाुँटवािीिा नखनलेको सम्पन्त्त पधछ पत्ता लिाई िण्डा 
िन ुनाधलस िन ुसक्दछ। 

दफा २२३ 

ताला खोली सम्पवत्तको 
फाँटबािी सलन सतन े

 सम्पन्त्तको िाुँटवािी ददननपनेले नददई ताला खनलाई िाुँटवािी 
धलननपने भए ििको साुँचो धलने अंन्शयाि ि नभए िादी ि 
स्थानीय तहको सम्िन्धित वडाको प्रधतधनधि सवहत कम्तीिा २ 
जना िोहिििा िाखी ताला खोली सम्पन्त्तको ववविण धलई 
सम्पन्त्तको िाुँटवािी धलन सकन्ूधछ। 

दफा २२४ 

फाँटवािी ल्याएका  िाुँटवािी ददनन पने व्यन्िले िाुँटिािी नददएिूा वा प्रधतउत्ति दफा २२५ 



बखत अंशबण्डा िने पेश नििी म्याद िनजािी िसेिा ि अंश पाऊ भने्नले सिेत 
िाुँटवािी ददन नसकेिा सोही कन िा खनलाई िादीको कािज ििाई 
पधछ िाुँटिािी ददएका िखत अंशिण्डा हनने ििी िनद्दा तािेलीिा 
िात ननपछु। 

 पधछ िाुँटवािी ल्याएिा सोही धिधसलिाट काििाही िननपुछु।  

सम्पवत्त वा आयस्ता 
िोतका िाख् ने 

अंश मुद्दामा बादीिे अंश पाउने देखखएमा सम्पत्तत्तको फाँटबािी पेश 
भैसकेपयछ आफ्नो अंश भागको हदसम्मको सम्पयत वा आिस्ता िोक्का 
गनज यनवेदन ददएमा अंशबण्डा नभएसम्मको िाधग यनवेदन बमोख्र्म 
सम्पत्तत्त वा आिस्ता िोक्का िात न सफकन्छ। 

दफा २३० 

१८.२ सम्बन्ि ववच्छेद सम्बन्िी 

िोग्ने स्वास्नीबीचको सम्बन्ध त्तवच्छेद गनज सफकने खास आधािहरू देवानी संदहतामा उल्िेख छ। पयत पत् नी दवुैिे 
चाहेमा र्दहिे सुकै पयन सम्बन्ध त्तवच्छेद गनज सक्दछन।् ति सम्बन्ध त्तवच्छेद गने कािज अदाितको यनणजिबाट 
भएको भए मात्र त्िसिे कानूनी मान्िता पाउँछ। तसथज, सम्बन्ध त्तवच्छेद गनज चाहनेिे अदाितमा यनवेदन ददनुपछज। 
कयतपि अवस्थामा सम्बन्ध त्तवच्छेद हुने पत् नीिे िोग्नेबाट अंश वा खचज भिाई लिन पाउने प्राबधान पयन िहेको छ। 
पयत वा पत् नीिे सम्बन्ध त्तवच्छद माग गने आधािहरू, सम्बन्ध त्तवच्छेद गदाज पयतबाट पत् नीिे अंश वा खचज भिाइ 
पाउने आधािहरू िगाितका त्तवषिमा ति उल्िेख गरिएको छः 

ववषय कायवुवधि कानून 

दवुैको मञ्जुिीले 
सम्बन्ि ववच्छेद िनय 
सतने 

 पधत पत्नी दनवैले चाहेिा जवहलेसनकै पधन पधत पत्नीको सम्िधि ववच्छेद िन ु
सक्छन।् 

दफा ९३ 

पनतले सम्बन्ि 
ववच्छेद िनय पाउने 
अवस्था 

पधतले देहायका अवस्थािा पत्नीको िञ्जनिी नभए पधन सम्िधि ववच्छेद िन ु
पाउूुँछः 
 कानून ििोन्जि अंश धलई वा िानो छन वट्टई पधत पत्नी धभन्न िसेको 

अवस्थािा िाहेक पत्नीले पधतको िञ्जनिी नधलई लिाताि ३ वष ुवा सोभधदा 
िढी सियदेन्ख अलि िसेिा,  

 पत्नीले पधतलाई खान लिाउन नददएिा वा िििाट धनकाला िरिददएिा,  
 पत्नीले पधतको अि भि हनन ेवा अरू कन नै ठूलो शािीरिक वा िानधसक कष्ट 

हनने वकधसिको कन नै काि वा जाल प्रपञ्च ििेिा,   
 पत्नीले अधय पनरुषसुँि यौन सम्िधि िाखेको ठहिेिा।  

दफा ९४ 

पत्नीले सम्बन्ि पत्नीले देहायका अवस्थािा पधतको िञ्जनिी नभए पधन सम्िधि ववच्छेद िन ु दफा ९५. 



ववच्छेद िनय पाउने 
अवस्था 

पाउूुँछः 
 अंश धलई वा िानो छन वट्टई धभन्न िसेको अवस्थािा िाहेक पधतले पत्नीको 

िञ्जनिी नधलई लिाताि ३ वष ुवा सोभधदा िढी सियदेन्ख अलि िसेिा,   
 पधतले पत्नीलाई खान लिाउन नददएिा वा िििाट धनकाला िरिददएिा,  
 पधतले पत्नीको अि भि हनन ेवा अरू कन नै ठूलो शािीरिक वा िानधसक कष्ट 

हनने वकधसिको कन नै काि वा जाल प्रपञ्च ििेिा,  
 पधतले अको वववाह ििेिा, 
 पधतले अधय िवहलासुँि यौन सम्िधि िाखेको ठहिेिा,  
 पधतले पत्नीलाई जििजस्ती किणी ििेको ठहिेिा। 

सम्बन्ि ववच्छेदको 
लागि ननवेदन हदनु 
पने 

 सम्िधि ववच्छेद िन ुचाहने पधत वा पत्नीले अदालतिा धनवेदन ददनन पछु। 
 यस्तो धनवेदन पिेिा अरु िनद्दा सिह प्रधतिादीलाई म्याद जािी ििी न्झकाई 

काििाही वकनािा िननपुिछ्। 

दफा ९६ 

पनत पत्नीको 
मेलसमलाप ििाउनु 
पने 

 सम्िधि ववच्छेदको लाधि धनवेदन पिेिा अदालतले दनवै पक्षलाई भिसक 
सम्झाई िनझाई िेलधिलाप ििाउनन पछु। 

दफा ९७ 

सम्बन्ि ववच्छेद 
िरिहदनु पने 

 सम्झाउुँदा िनझाउुँदा पधन पधत पत्नी िीच िेलधिलाप ििाउन नसकेिा ि 
वववाह कायि िाख्ननभधदा सम्िधि ववच्छेद हनन उपयनि देखेिा सम्िधि 
ववच्छेद िरिददनन पछु।    

 पधत ि पत्नी िीच िेलधिलाप ििाउन अदालतले सम्झाउुँदा िनझाउुँदा पधन 
पधत ि पत्नीले िञ्जनि नििेिा धनवेदन पिेको १ वषपुधछ िात्र सम्िधि 
ववच्छेद ििाई ददन पछु। 

दफा ९८ 

सम्बन्ि ववच्छेद िदाय 
अंशबण्डा िने 
काययववगि 

 पधतको कािणिाट पधत पत्नी िीच सम्िधि ववच्छेद हनन ेअवस्थािा पत्नीले 
अंशको िाि ििेिा सम्िधि ववच्छेद िनन ुअन्ि िण्डा िन ुलिाउनन पछु।     

     ति अंश धलई वा िानो छन वट्टई धभन्न िसेको अवस्थािा िाहेक 
पधतले पत्नीको िञ्जनिी नधलई लिाताि ३ वष ु वा सोभधदा िढी 
सियदेन्ख अलि िसेको आिाििा संवधिववच्छेद िाि ििेको भए 
पत्नीलाई अंश िण्डा छनट्टाउनन पदैन। 

 सिोलको सम्पन्त्त पधत पत्नी दनवैको नाििा वा पधत पत्नीिध्ये कन नै एकको 
नाििा िहेछ भने सम्िधि ववच्छेद हनन न अन्ि धनजहरू िीच त्यस्तो 
सम्पन्त्तको अंशिण्डा िननपुछु।     

दफा ९९ 



 सम्िधि ववच्छेद हनन े पधतले नै िािन वा अधय अंन्शयाििाट अंश धलई 
नसकेको भए अदालतले दनवै पक्षिाट अंन्शयाि खनलाउन लिाई ि अंशिण्डा 
िने अधय अंन्शयाि भएिा त्यस्ता अंन्शयािलाई सिेत िनझ्नन पने भए िनझी 
धनजहरूिाट अंशको िाुँटवािी िाि ििी पधत पत्नीको अंश छनट्याई 
अंशिण्डा ििाई ददनन पछु।    

 अंशिण्डा िदाु लािो सिय लाग्ने देन्खएिा अदालतले पधत पत्नी िीच 
सम्िधि ववच्छेद ििी अंशिण्डा नभएसम्िको लाधि पधतको सम्पन्त्त ि 
आयस्ताको आिाििा पधतिाट पत्नीलाई िाधसक खच ु भिाई ददनसक्छ।   
त्यसिी खच ुभिाएपधछ अंशिण्डा नहनुँदै िवहलालूे अको वववाह ििेिा अंश 
ददन पदैन। 

 श्रीितीको कािण पधतले संवधिववच्छेदको धनवेदनको ददएको धनम्न 
अवस्थािा संवधिववच्छेद िरिददंदा अंश ददन वा खच ु भिाउन पधत िाध्य 
हनुँदैन। 
 पत्नीले पधतलाई खान लिाउन नददएको वा िििाट धनकाला ििेको, 
 पत्नीले पधतको अि भि हनने वा अरू कन नै ठूलो शािीरिक वा 

िानधसक कष्ट हनने वकधसिको कन नै काि वा जाल प्रपञ्च ििेको,   
 पत्नीले अधय पनरुषसुँि यौन सम्िधि िाखेको ठहिेको, 

 अंशिण्डा िदाु  अंश िनद्दािा अपनाईने अधय कायवुवधि अपनाउनन पछु। 

एकमुष्ट्ि िकम वा 
खचय भिाईय हदन सतने 

 सम्िधि ववच्छेद हनने पत्नीले अंश नधलई पधतसुँि एकिनष्ठ िकि वा वावषकु 
वा िाधसक िकि वा खच ुभिाईु धलन चाहेिा अदालतले पधतको सम्पन्त्त वा 
आम्दानीको आिाििा पत्नीलाई एकिनष्ठ िकि ददलाई ददन वा वावषकु वा 
िाधसक रूपिा िकि वा खच ुभिाई ददन सक्छ।    

 ति पत्नीले अको वववाह ििेिा त्यस्तो िकि वा खच ुददनन पदैन। 

दफा १०० 

खान लिाउने खचय 
भिाईय हदन सतने 

 अंशिण्डा िनन ुपदाु कन नै सम्पन्त्त नभई पधतिाट अंश नपाएकी पत्नीले 
पधतिाट खान लाउन खच ुभिाउन चाहेिा ि पधतको आम्दानी भएिा 
अदालतले त्यस्ती पत्नीलाई सम्िधि ववच्छेद भएको पधतको आम्दानीको 
आिाििा खान लिाउने खच ुभिाई ददन सक्नछे।    

 ति,   धनम्न अवस्थआिा त्यस्तो खच ु भिाई ददननपदैनः 
- पत्नीले अको वववाह ििेिा, 
- पधतको भधदा पत्नीको आम्दानी िढी भएिा। 
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सहमनत बमोन्जम हुने  पधत पत्नी िीच सम्िधि ववच्छेद हनुँदा पत्नीले पाउन े अंश वा खचकुो 
सम्िधििा पधत पत्नी िीच धलन्खत सहिधत भएकोिा धलखत ििोन्जि 
हनधछ।         

 ति नािालकको वहत ववपरित हनने ििी कन नै सहिधत िन ुपाईदैन। 

दफा १०२ 

ववदेशमा भएको 
सम्बन्ि ववच्छेदले 
मान्यता पाउने 

 नेपाली नािरिकहरू िीच वा नेपाली नािरिक ि ववदेशीिीच ववदेशिा सो 
िनलनकको कानून ििोन्जि सम्िधि ववच्छेद भएको िहेछ भने त्यसले 
नेपालिा िाधयता पाउुँछ।  

 त्यस्तो सम्िधि ववच्छेदको कायाुधवयन प्रचधलत नेपाल कानून ििोन्जि 
हनधछ। 

दफा ७०६ 

१८.३ अन्य 

ववषय काययववगि सम्बन्न्ित 
कानून 

स्वाथय बाखझएको 
मुद्दा हेनय नहुने 

धयायािीशले देहायका िनद्दाको काििाही, ि वकनािा िन ुहनुँदैनः 
- आफ्नो हक वहत सिोकाि िहेको िनद्दा, 
- अपनताली खनला हनुँदा कानून ििोन्जि अपनताली प्राप्त िन ुसक्न े

प्राथधिकतािििा िहेको व्यन्ि, िािा, िाईजू, सानी आिा, 
ठूलीआिा, सानो िािन, ठूलो िािन, पधत वा पत्नी तिुका सासू, 
ससनिा, िन पू, िन पाजन, साला, जेठान, साली, दददी, िवहनी, 
धभनाजन, िवहनी ज्वाइुँ, छोिी ज्वाइुँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाइुँ, 
भाछ जी, िनहािी तथा त्यस्तो नाताका व्यन्िको परिवािको 
सदस्यको हक वहत सिोकाि िहेको िनद्दा, 

- कन नै िखत आिू वारिस, कानून व्यवसायी वा साक्षी भएको 
िनद्दा, 

- आिूले धयायािीशको हैधसयतिा कन नै अदालतिा धनणयु ििेको 
वा अन्धति आदेश ििेको िनद्दा, 

- कन नै िखत आिूले िनद्दा चल्ने वा नचल्ने ववषयिा िाय ददएको 
िनद्दा, 

- कन नै कािणले आिािभतू रूपिा धनज ि धनजको एकासिोलका 
परिवािका सदस्यको स्वाथ ुिान्झएको िनद्दा। 

 उन्ल्लन्खत अवस्था देन्खएिा धयायािीशले िनद्दा हेन ु नहनने कािण 
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खनलाई आदेश िननपुछु। 
 धयायािीशले यस्तो हेन ुनहनन ेिनद्दाको काििाही, सनननवाई वा वकनािा 

िन ु लािेिा िनद्दाको कन नै पक्षले प्रिाण सवहत िनद्दाको काििाही, 
सनननवाई वा वकनािा निन ुधनवेदन ददन सक्दछ। 

 त्यस्तो धनवेदन प्राप्त भएिा सम्िन्धित धयायािीशले सो धनवेदन िाि 
दािी िनाधसि भए वा नभएको यवकन ििी िनद्दा हेन ुनहनने भएिा 
सोही ििोन्जि आदेश िननपुछु। 

 त्यसिी िनद्दा नहेने आदेश भएकोिा सो िनद्दा सोही अदालतको अको 
धयायािीश भए धनजले हेननपुछु। 

 सोही अदालतिा अको धयायािीश नभए सो िनद्दाको धिधसल 
सिैभधदा नन्जकको सिानस्तिको अदालतिा पठाई पक्षहरूलाई सो 
अदालतिा तारिख तोकी पठाईददननपछु। 

 यसिी धिधसल प्राप्त भएिा त्यस्तो अदालतले आफ्नो 
अधिकािके्षत्रधभत्रको िनद्दा नभएपधन त्यस्तो िनद्दाको काििाही, 
सनननवाई ि वकनािा िनन ुिनुू नपछु। 

न्यायािीश आफैँ ले 
िनुयपने कायय 

देहायका कािहरू धयायािीश आिैँ ले िननपुछुः 
- पक्षको ियान धलने, 
- साक्षीलाई शपथ ििाउने, 
- साक्षीको िकपत्र ििाउने, 
- अधतिकालीन वा अधतरिि आदेश िने, 
- िनद्दािा धनणयु ददनन पने कन िाहरूको आदेश पचाु खडा िने, 
- प्रिाण िनझ्ने सम्िधिी आदेश ददने, 
- िनद्दाको प्रािन्म्भक ि पूवसुनन नवाई छलिल ििाउने, 
- सनननवाई िने, 
- धिलापत्र ििाउन,े 
- िैसला िने वा कन नै वकधसिको अन्धति आदेश ददन।े 

 ियान वा िकपत्रको अधभलेखनको लाधि धयायािीशले कम्तीिा 
िाजपत्र अनवङ्कत प्रथि शे्रणीसम्िको ि त्यस्ता किचुािी उपलब्ि 
नभए िाजपत्र अनवङ्कत दद्वतीय शे्रणीसम्िको किचुािीको सहयोि 
धलन हनधछ। 
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पक्ष वा साक्षीको 
परिचय िोप्य िाख्न 
सतने 

 कन नै पक्ष वा साक्षीको परिचय सावजुधनक िदाु धनम्न अवस्था हनन े
देन्खएिा त्यस्तो पक्ष वा साक्षीको नाि, थि, वतन वा धनजको िािन 
आिाको नाि वा हनधलया िोप् य िात न पक्षले अदालतिा अननिोि िन ु
सक्दछ: 
- त्यस्तो पक्ष वा साक्षीको सािान्जक प्रधतष्ठा वा इज् जत उपि 

प्रधतकूल प्रभाव पन ुसक्ने, 
- धनज उपि कन नै पक्षिाट अननन्चत डि, त्रास वा भय हनन सक्ने, 
- धनजको जीउ, ज्यानको सनिक्षािा प्रधतकूल असि पन ुसक्न।े 

 पक्षले त्यस्तो अननिोि ििेिा अदालतले धनवेदन ििोन्जि नाि, थि, 
वतन वा परिचय िोप्य िात न ेआदेश ददन सक्छ। 

 त्यसिी िोप्य िान्खएको नाि, थि, वतन वा परिचय सो िनद्दाको 
सनन नवाई िदाु वा सो सम्िधिी ववविण प्रकाशन िदाु आदेश 
ििोन्जिका िोप्य नाि, थि, वतन वा परिचय िात ननपछु। 

दफा २७६ 

िोहबिमा बस्न तथा 
सहीछाप िनय सहयोि 
िनुय पने 

 अदालतिाट सम्पादन हनन े कन नै काि काििाहीको धसलधसलािा 
िोहिििा िस्नन पने वा अदालतिाट तयाि िरिएको धलखतिा 
सहीछाप िनन ु पने व्यन्िले सहीछाप ििी अदालतलाई सहयोि 
िननपुछु। 

 त्यसिी िोहिििा िस्न वा धलखतिा सहीछाप िन ुईधकाि ििेिा सो 
ईधकािीको परिणाि सम्झाउनन पछु। 

 त्यसिी सम्झाउुँदा सिेत ईधकाि ििेिा सोही व्यहोिा उल्लेख ििी 
सो काि वा धलखत ििाउने किचुािीले सोको कैवियत जनाई 
उपन्स्थत भएका अधय दनई व्यन्िको ि आफ्नो सहीछाप ििी 
धलखत तयाि िननपुछु। 

 त्यसिी तयाि िरिएको धलखतलाई कानून ििोन्जि रित पनिेको 
िाधननूछ्। 

 अदालतको काििा अविोि िने वा असहयोि िने व्यन्िलाई रु. 

५,०००।- सम्ि जरििाना िन ुसवकधछ। 

दफा २७७ 

मुद्रण वा िखणतीय 
त्रुहटले असि निने 

 िनद्दाको काििाही सनन नवाई ि वकनािाको धसलधसलािा ऐन 
ििोन्जिको कायवुवधि अवलम्िन ििद्ा साना धतना त्र नवट वा छनट 
भएकोिा वा धलखतिा लेखाई, छपाई वा िनरणिा िन्णतीय वा 
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अधय साना धतना त्र नवट वा छनट हनन िएिा सो कािणले िात्र 
त्यससुँि सम्िन्धित सम्पूण ु काि, काििाही िैिकानूनी भएको 
िाधनदैन। 

 त्यस्तो त्र नवट वा छनट हनन िएिा धयायािीशले ईधसाििा ििक 
नपने ििी कािण सवहतको छन टै्ट पचाु खडा ििी त्यस्तो भ नल वा त्र नवट 
सच्याउन सक्दछ। 

सलखतको सामान्य 
त्रुहट सच्याउन सफकने 

 अदालतिा एक पटक दताु भैसकेको धलखतिा लेख, टाइप वा 

िनरणको सािाधय त्रनवट सच्याउन चाहेिा सो व्यहोिा उल्लेख ििी 

दताु िने व्यन्िले धनवेदन ददन सक्छ । 

 त्यस्तो धनवेदन पिेिा आवश्यक जाुँचिनझ िदाु त्र नवट सच्याउन 

िनाधसि देखन्ूएिा त्यस्तो धनवेदनलाई नै धलखतको पूिकको रूपिा 

धिधसल सािेल िने आदेश ददन सकन्ूधछ । 

 ति, संशोिनिाट िनद्दाको सम्पूण ु काििाही वा इधसाििा तान्त् वक 

असि पन ुसक्ने देखन्ूएिा संशोिन हनन सक्दैन।  

 संशोिन हनन ेआदेश भएिा आवश्यकताननसाि अको पक्षलाई जनाउ 

ददन सकन्ूधछ। 

देवानी कािजत्तवधध 
यनिमाविी 
यनिम१४ 

क्षनतपूनतय ननिायिण 
िदाय ववचाि िनुयपने 
कुिाहरू 

 क्षधतपूधत ुपाउन सक्ने िनद्दािा क्षधतपूधत ुभिाउने ििी धनणयु भएकोिा 
क्षधतपूधत ुधनिाुिण िदाु देहायका कन िाहरूलाई ववचाि िननपुछुः 
- क्षधत िापत भएको वास्तववक हाधन, नोक्सानी (Actual Loss) 
- क्षधत भएको कािणिाट आयिा भएको हाधन, नोक्सानी (Loss 

in Income) 
- क्षधत भएको कािणिाट िेहोनन ुपिेको थप हाधन, नोक्सानी। 

 यसिी क्षधतपूधत ुधनिाुिण िदाु कसैको हक वा वहत उल्लंिन भएको 
कािणिाट भएको वा हनन सक्ने वास्तववक क्षधतको िात्र धनिाुिण 
िननपुछु। काल्पधनक ववषयिा क्षधतपूधत ुधनिाुिण िनन ुहनुँदैन। 

दफा २६६ 

म्याद वा सूचना 
प्रकाशन 

 अदालतिाट कन नै म्याद वा सूचना प्रकाशन िदाु नेपाल सिकािको 
स्वाधित्विा िहेको संस्थािाट प्रकाशन हनने िावष्ट्रय स्तिको दैधनक 
सिाचािपत्रिा सवोच्च अदालतले धनिाुिण ििेको ददन प्रकाशन 
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िननपुिछ्। 

ववभािीय कािबाही 
िनय आदेश हदने 

 कन नै किचुािीले धनिाुरित अवधिधभत्र काय ु सम्पादन नििेिा िकाु 
पने पक्षले सम्िन्धित अदालतको धयायािीश सिक्ष उजनिी ददन 
सक्दछ। 

 त्यस्तो उजनिी पिेकोिा सम्िन्धित किचुािीलाई िनझ्दा िनाधसि 
कािण धिना धनजले सियिै काय ु सम्पादन ििेको नदेन्खएिा 
धयायािीशले धनजलाई ववभािीय काििाही िन ु आदेश ददन 
सक्दछ। 

दफा २८३ 

सलखत िुल्याउनु पने िनद्दाको अन्धति धनणयु भएको ५ वषपुधछ सो िनद्दाको धलखतहरू 
िनल्याउनन पिछ्। ति देहायका धलखतहरू िनल्याउनन हनुँदैनः  

- वििादपत्र, 
- ियान, 
- प्रधतउत्तिपत्र वा प्रधतदािी, 
- पक्षको नाििा जािी भएको म्याद, 
- िनद्दासुँि सम्िन्धित नक्सा, 
- सक्कल प्रिाण कािज, 
- धिलापत्रको कािजात, 
- पननिावेदनपत्र, 
- िनद्दा दोहूोहर् याउने वा पननिावलोकनको लाधि ददईएको 

धनवेदनपत्र, 
- अदालतिाट भएको िैसला, धनणयु, अन्धति आदेश, 
- तायदाती िाुँटवािी, 
- ववशेषज्ञको िाय,  
- अधिकृत वािेसनािा, 
- सम्पन्त्त ििौट, जिानतको, िोक् का  ि िन कन वा सम्िधिी 

कािजात, 
- ििौट, धििो, क्षधतपूधत ुवा अधय िकि वनझाएको निदी िसीद, 
- व्यन्िित परिचय िोप्य िात ने धनणयु सम्िधिी कािजात, 
- िण्डा िनच नल्का, चलन िनच नल्का, धललाि िनच नल्का तथा तािेली 

आदेश, 
- कानून ििोन्जि संिक्षण िन ु उपयनि ि आवश्यक देन्खएका 

दफा २८५ 
देकायन ७९ 



अधय धलखत। 
 कािज िनल्याउननअन्ि शे्रस्तेदािले ती कािजातको िेहरिस्तिा 

सहीछाप ििी िननपुछु। 

इन्साफसम्बन्िी 
काम बाहेक अन्य 

काम 

 इधसाि िने ि धयायािीशले िने भनी कानूनिा व्यवस्था भएको िाहेक 

अदालतले िनन ु पने अधय कािहरू धनयिावलीिा तोवकए ििोन्जिको 
किचुािीले ि त्यसिी किचुािी नतोवकएको हकिा  प्रिनख भै काि िने 
धयायािीशले वा धनजले अन्ततयाि ददएको किचुािीले  िननपुछु । 

ख्र्अयन २२ 

अन्य काययववगि 
आँफै व्यवन्स्थत 
िनय सतने 

 देवानी कायवुवधि ि देवानी कायवुवधि धनयिावलीिा लेन्खएदेन्ख 
िाहेकका अधय अदालती कायवुवधिका धिषयिा ऐन ि धनयिावलीको 
प्रधतकूल नहनने ििी अदालत आुँिैले व्यवन्स्थत िन ुसक्छ । 

 

देकायन ८१ 

अनुसूची -एक 

हदम्याद सम्वन्िी  ब्यवस्था 

देवानी संहहता ि देवानी काययववगि संहहतामा िहेका हदम्याद सम्वन्िी व्यवस्थालाई देहाय बमोन्जम प्रस्तुत िरिएको 
च। 

परिच्छेदको ववषय नाधलस िननपुने हद्म्याद संवन्न्ित 
कानून 

हदम्यादसभत्र फफिाद 
िनुय पने 

 अदालतिा िनद्दा दायि िन ुकानून ििोन्जि कन नै धनन्ित सियावधि 
तोवकएकोिा त्यस्तो सियावधिलाई हदम्याद भधनधछ।    

 हदम्यादको व्यवस्था भएकोिा सम्िन्धित व्यन्िले त्यस्तो हदम्यादधभत्र 
अदालतिा वििादपत्र दायि िनन ुपदुछ।    

 हदम्याद नािेको वििाद दताु हनन सक्दैन।  कन नै कािणवश दताु हनन 
िएको िहेछ भने पधन त्यस्तो वििादपत्र खािेज हनधछ। 

देवानी 
कािजत्तवधध 
संदहताको 
दफा ४७ 

हदम्यादको व्यवस्था 
नभएकोमा  

 वििादपत्र दायि िने सम्िधििा कानूनिा कन नै हदम्याद उल्लेख नभएकोिा 
कािण पिेको धिधतले ६ िवहनाधभत्र वििाद िन ुसवकधछ। 

दफा ४८ 

हदम्याद प्रािम्भ हुने  कन नै ववषयिा वििाद िन ुजनन कानूनिा हदम्यादको व्यवस्था भएको छ 
सोही कानून ििोन्जि नै हदम्याद प्रािम्भ भएको िाधनधछ।   

 हदम्याद प्रािम्भ हनने सम्िधििा कानूनी व्यवस्था नभएकोिा वििाद िनन ुपने 
कािण पिेको धिधतले हदम्याद प्रािम्भ भएको िाधनधछ। 

दफा ४९ 

थाहा पाएको समनतले  ति दिा ४८ ,४९ िा जे लेन्खएतापधन िोका, कीते, जालसाजी वा दफा ५० 



फफिाद िनुय पने षड्यधत्रको िलस्वरुप वा त्यस्तै अधय कन नै कािण पिी वा िोप्य रूपिा 
कन नै काि भई थाहा पाउन सक्ने न्स्थधत नभई कसैको हदम्याद िनज्रन 
िएकोिा धनजले त्यस्तो कन िा थाहा पाएको धिधतले ९० ददनधभत्र वििादपत्र 
दताु िननपुछु।  

 नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि, स्थानीय तह वा कन नै सिदठत संस्थाको 
हकिा थाहा पाएको धिधत भन्नाले त्यस्तो सिकाि वा तहको सम्िन्धित 
कायाुलय वा त्यस्तो संस्थालाई वििाद िनन ु पने कन िाको जानकािी भएको 
धिधतलाई िाधनधछ। 

हदम्यादको अवगि 
िणना 

 हदम्यादको अवधि िणना िने ववषयिा दनवविा ि अलिल पन ु िएिा 
धनम्न ििोन्जिको आिाििा म्याद िणना ििी यवकन िनन ुपदुछः- 

- ददन िन्धतिा हदम्यादको अवधि तोवकएको भए ददन िधतीको 
वहसािले िणना िने, 

- हदम्यादको ददन िधती िदा ुहदम्याद शनरु भएको भोधलपल्ट देन्ख 
िणना िने, 

- हदम्यादको अवधि िवहनािा तोवकएको भए जधत ददनको िवहना 
भए पधन संिान्धतको वहसािले िवहनाको िणना िने, 

- हदम्यादको अवधि वषिुा तोवकएको भए १२ िवहनाको १ िष ु
िानी िषकुो वहसािले िणना िने। 

दफा ६२ 

देवानी संहहतामा ववसभन्न परिच्छेदमा भएका हदम्याद सम्वन्िी व्यवस्था 

अंशबण्डा  अंश िनद्दािा धनम्नअवस्थािा जवहलेसनकै पधन नाधलस िन ुपाइधछः 
o  अंशिण्डा नै नभएको, 
o अंशिण्डा हनुँदा िोश्वािाको धलखत भएको, 
o धलखत नभए पधन वहसाि ििी दनवै पक्षले भोि ििेकोिा। 

 अंशिण्डािा न्चत्त निनझेिा त्यस्तो िण्डा भएको धिधतले ३ िवहनाधभत्र। 
 सम्पन्त्त लनकाए वा धछपाएको सम्िधििा अंन्शयािको जीवनकाल िहेसम्ि। 
 िाधथ लेन्खएदेन्ख िाहेक अधय अवस्थािा त्यस्तो काि काििाही भए ििेको 
धिधतले ६ िवहनाधभत्र। 

देवानी 
संदहताको 
दफा २३५ 

अनुगचत सम्वदृ्गि  िनद्दा िनन ुपने कािण उत्पन्न भएको धिधतले दनई वषधुभत्र। दफा ६७१ 

अन्तदेसशय िमयपुत्र ि  छन टै्ट हदम्याद तोवकएकोिा सोही ििोन्जि। दफा २०४ 



िमयपुत्री  हदम्याद नतोवकएकोिा काि काििाही भए ििेको धिधतले १ वषधुभत्र। 

अपुताली  हदम्याद लेन्खएकोिा सोही हदम्यादधभत्र। 
 अधयिा अपनताली खनला भएको धिधतले ३ वषधुभत्र। 

दफा २५० 

किाि सम्वन्िी 

अप्रत्यक्ष वा अिय 
किाि 

 िनद्दा िनन ुपने कािण उत्पन्न भएको धिधतले २ वषधुभत्र। दफा ६६३ 

एजेन्सी सम्वन्िी 
किाि 

 िनद्दा िनन ुपने कािण उत्पन्न भएको धिधतले २ वषधुभत्र। दफा ६०१ 

किाि सम्पन्न िने 
व्यवस्था 

 िनद्दा िनन ुपने कािण उत्पन्न भएको धिधतले २ वषधुभत्र। दफा ५१६ 

किािको उल्लङ्घन ि 
उपचाि 

 िनद्दा िनन ुपने कािण उत्पन्न भएको धिधतले २ वषधुभत्र। दफा ५४४ 

किािको परिपालना  िनद्दा िनन ुपने कािण उत्पन्न भएको धिधतले २ वषधुभत्र। दफा ५३४ 

किािको बैिता  िदि हनने किािको हकिा जवहलेसनकै। 
 िदि ििाउन सवकने किािको हकिा किाि िदि ििाउन पने कािण 
उत्पन्न भएको धिधतले १ वष।ु 

 अधय किािको हकिा िनद्दा िनन ुपने कािण उत्पन्न भएको धिधतले २ 
वषधुभत्र। 

दफा ५२० 

जमानत सम्वन्िी 
किाि  

 िनद्दा िनन ुपने कािण उत्पन्न भएको धिधतले २ वषधुभत्र। दफा ५७४ 

दानयत्व सम्वन्िी 
किाि  

 िनद्दा िनन ुपने कािण उत्पन्न भएको धिधतले २ वषधुभत्र। दफा ५०३ 

गितो ििौट सम्वन्िी 
किाि  

 िनद्दा िनन ुपने कािण उत्पन्न भएको धिधतले २ वषधुभत्र। दफा ५९० 

नासो सम्वन्िी किाि   िनद्दा िनन ुपने कािण उत्पन्न भएको धिधतले २ वषधुभत्र। दफा ५८४ 

बस्तु ढुवानी 
सम्वन्िी किाि  

 िनद्दा िनन ुपने कािण उत्पन्न भएको धिधतले २ वषधुभत्र। दफा ६०९ 

सलज सम्वन्िी किाि   िनद्दा िनन ुपने कािण उत्पन्न भएको धिधतले २ वषधुभत्र। दफा ६२३ 



वस्तुबबफि सम्वन्िी 
किाि  

 िनद्दा िनन ुपने कािण उत्पन्न भएको धिधतले २ वषधुभत्र। दफा ५६२ 

हायिपचजे किाि   िनद्दा िनन ुपने कािण उत्पन्न भएको धिधतले २ वषधुभत्र। दफा ६३९ 

िुिी सम्वन्िी  देहायको ववषयिा जवहलेसनकै नाधलस िन ुसवकनःे 
o िनठीको सम्पन्त्त वहनाधिना ििेको। 
o िनठीको सम्पन्त्तसुँि सम्िन्धित कन नै धलखत जालसाजी वा वकते 

ििेको। 
o िनठीको सम्पन्त्त िासे खाएको। 
o सञ्चालकले िनठी संस्थापनापत्रको शत ुववपरित िाइदा धलएको। 
o िनठीको सम्पन्त्त वा सोको िूल्य वा आय सञ्चालक वा अधय 

व्यन्ििाट विताु ििाउनन पिेको।  
 उन्ल्लन्खत ववषय िाहेक अधय ववषयिा कािण पिेको धिधतले ६ 
िवहनाधभत्र। 

दफा ३५१ 

घिबहाल  काि काििाही भए ििेको धिधतले ६ िवहनाधभत्र। दफा ४०५ 

जग्िा आवाद 
भोिचलन तथा दताय 

 काि काििाही भए ििेको थाहा पाएको धिधतले ६ िवहनाधभत्र। दफा २९८ 

ज्याला मजुिी  दिा ६४४ ििेलन सहायक सम्वधिी ववषयको हकिा िनद्दा िनन ुपिेको 
कािण उत्पन्न भएको धिधतले ३ िवहनाधभत्र  

 अधय कन िाको हकिा ३५ ददनधभत्र। 

दफा ६४७ 

त्रुहटपूणय उत्पादन  काि काििाही भए ििेको धिधतले १ वषधुभत्र। दफा ६९१ 

दानबकस  छन टै्ट हदम्याद तोवकएिा सोही ििोन्जि। 
 आिूले दान वा िकस पाएको कन िािा आफ्नो हक पनिेको धिधतले २ 
वषधुभत्र। 

 ददन नहनने दान वा िकस ददएकोिा पाउनेको हक पनिी भोि चलन ििेको 
धिधतले २ वषधुभत्र। 

 अधय अवस्थािा काि काििाही भए ििेको थाहा पाएको धिधतले १ 
वषधुभत्र। 

दफा ४१२ 

दषु्ट्कृनत  काि काििाही भए ििेको धिधतले ६ िवहनाधभत्र। दफा ६८४ 



िमयपुत्र ि िमयपुत्री  काि काििाही भए ििेको धिधतले १ वषधुभत्र। दफा १८७ 

नािरिक अगिकाि  धििफ्ताि वा थनधनएको हकिा जवहलेसनकै ,  
 अधय अवस्थािा त्यस्तो काि काििाही भए ििेको धिधतले ६ िवहनाधभत्र  

दफा २९ 

प्राकृनतक व्यन्तत  शरििको परिक्षण वा अि परिवतनु िने ििाउने सम्वधिी काि 
काििाहीिा भए ििेको धिधतले ३ िवहनाधभत्र,  

 ितृ्यन सम्वधिी धयावयक िोषणािाट ितृिोवषत व्यन्ि स्वयं उपन्स्थत भै 
ितृ्यनको धयावयक िोषणा िदि ििाउन त्यस्तो काि काििाही भएको 
थाहा पाएको धिधतले १ वषधुभत्र,  

 िाधथ  लेन्खएदेन्ख िाहेक अधय अवस्थािा काि काििाही भए ििेको 
धिधतले ६ िवहनाधभत्र। 

दफा ४१ 

प्राकृनतक व्यन्ततको 
दामासाही 

 दिा ५४ अधतितुको दािासाहीको कावाुही प्रािम्भ िदा ुनाधलस िनन ुपने 
कािण पिेको धिधतले ३ वषधुभत्र,  

 दिा ६२ ि ६४ सम्िधिी ववषयिा थाहा पाएको धिधतले २ वषधुभत्र,  
 िाधथ लेन्खएदेन्ख िाहेक अधय अवस्थािा भए ििेको धिधतले ६ 
िवहनाधभत्र। 

दफा ६६ 

फलोपभोि  काि काििाही भए ििेको थाहा पाएको धिधतले ६ िवहनाधभत्र। दफा ३६७ 

बन्िकी  हदम्याद तोवकएकोिा सोही ििोन्जि, 
 अधय अवस्थािा काि काििाही भए ििेको धिधतले १ वषधुभत्र  

दफा ४५३ 

बाबुआमा ि 
सन्तानको सम्बन्ि 

 छन टै्ट हदम्याद लेन्खएकोिा सोही ििोन्जि, 
 अधय अवस्थािा काि काििाही भए ििेको धिधतले ६ िवहनाधभत्र। 

दफा १२३ 

बबबाह सम्वन्िी  िकाु पने व्यन्िले त्यस्तो काि काििाही भए ििेको धिधतले ३ 
िवहनाधभत्र। 

दफा ८४ 

बबबाहको परिणाम   िकाु पने व्यन्िले त्यस्तो काि काििाही भए ििेको धिधतले ३ 
िवहनाधभत्र। 

दफा ९२ 

मातकृ तथा पैतकृ 
अन्ख्तयािी 

 काि काििाही भए ििेको धिधतले ६ िवहनाधभत्र। दफा १३४ 

माथवि  काि काििाही भए ििेको थाहा पाएको धिधतले ६ िवहनाधभत्र। दफा १६८ 

सलखत पारित  काि काििाही भए ििेको धिधतले १ वषधुभत्र। दफा ४७३ 



 अको इलाकाको कायाुलयिाट धलखत पारित भएकोिा सम्िन्धित 
कायाुलयिा त्यस्तो धलखतको प्रधत प्राप्त भएको धिधतले १ वषधुभत्र। 

लेनदेन ब्यबहाि  जवहलेसनकै नाधलस ददन सवकनेः 
- असक्षि वा अिसुक्षि व्यन्िको सम्पन्त्त आफ्नो ििाउन, वहनाधिना 

वा नोक्सान िन ुवा धििान ुलेनदेन ििेको ,  
- ब्याजको ब्याज धलएको ,  
- ब्याजिा १० प्रधतशत भधदा िढी धलएको। 

 िाधथ लेन्खएको वाहेक अधयिा देहाय ििोन्जि नाधलस िन ुसवकने  
- नाधलस िन ुछन टै्ट हदम्याद तोवकएकोिा सोही ििोन्जि,  
- कन नै धलखतिा अवधि उल्लेख भएकोिा सो अवधि नािेको धिधत ि 

धलखत नभएको वा अधय अवस्थािा िनद्दा िनन ुपने कािण पिेको 
धिधतले १ वषधुभत्र।  

दफा ४९२ 

संिक्षकत्व  त्यस्तो काि काििाही भए ििेको थाहा पाएको ६ िवहनाधभत्र। दफा १५२ 

सम्पवत्त हस्तान्तिण 
तथा प्राप्ती 

 छन टै्ट हदम्याद तोवकएकोिा सोही ििोन्जि, 
 दिा ४४९ को हकिा जवहलेसनकै ,  
 अधय अवस्थािा काि काििाही भए ििेको थाहा पाएको धिधतले ६ 
िवहनाधभत्र। 

दफा ४३४ 

सम्पवत्तको उपभोि   
(खखचोला समेत) 

 काि काििाही भए ििेको थाहा पाएको धिधतले ६ िवहनाधभत्र। दफा २८६ 

सम्पत्ती सम्वन्िी 
सामान्य व्यबस्था 

 काि काििाही भए ििेको धिधतले ६ िवहनाधभत्र। दफा २६५ 

सम्बन्ि ववच्छेद  िनद्दा िनन ुपने कािण उत्पन्न भएको धिधतले वा थाहा पाएको धिधतले ३ 
िवहनाधभत्र। 

दफा १०४ 

सिकािी, सावयजननक 
तथा सामुदानयक 
सम्पवत्त 

 दिा ३०५, ३०६ ि ३०७ को सम्िधििा जवहलेसनकै, 
 अधय दिा ििोन्जि भए ििेको काि काििाहीिाट िकाु पने व्यन्िले 
त्यस्तो काि काििाही भए ििेको धिधतले १ वषधुभत्र। 

दफा ३१३ 

सुवविाभाि  काि काििाही भए ििेको थाहा पाएको धिधतले ६ िवहनाधभत्र। दफा ३८२ 

स्वासमत्व ि 
भोिागिकाि 

 काि काििाही भए ििेको थाहा पाएको धिधतले १ वषधुभत्र। दफा २७५ 



हकसफा  धलखत पारित भएको धिधतले ६ िवहनासम्ििा थाहा पाएको धिधतले ३५ 
ददनधभत्र। 

 ति िोहीको हकिा जग्िािनीले धनखन्न पाउने धिधत सिाप्त भएको धिधतले 
३५ददनधभत्र। 

दफा ४६२ 

 

 



अनुसूची-दईु 

क्षनतपूनतय सम्वन्िी व्यवस्था 

देवानी संहहता ि देवानी काययववगि संहहतामा िहेका क्षनतपूनतय सम्वन्िी व्यवस्थालाई देहाय बमोन्जम प्रस्तुत िरिएको 
छ। 

बबषय कायवुवधि संवन्न्ित 
कानून 

परिभाषा क्षधतपूधत ु भन्नाले कसैको केही हानी–नोक्सानी भएिा वस्तन पूिा िरिददन े वा 
नोक्सानी भिाई ददने काि; क्षधत भएका वस्तनको सट्टािा ददइन े िकि वा िन 
भने्न िनन्झधछ। 

नपेाली िहृत ्शब्दकोश 

 

  िनलनकी देवानी संवहता  ,२०७४ को ववधभन्न दिािा कन नै काि काििाहीिाट 
िकाु पने व्यन्िले क्षधतपूधत ुपाउने ब्यवस्था ििेको  छ।  

 

अंश बण्डा सम्बन्िमा  अंश नपाउनलेे अंश पाउुँ भनी नाधलस ििेको ठहिेिा अदालतले धिधसलिाट 
धििो खनल्न आएिा धििो ि धििो खनल्न नआएिा धनजको हैधसयत ववचाि ििी 
नाधलस िने व्यन्ििाट िनाधसि क्षधतपूधतकुो िकि प्रधतिादीलाई भिाई ददनन 
पछु। 

देवानी 
संदहता 
दफा २३३ 

अंश बण्डा सम्बन्िमा  िैसला ििोन्जि अंश, िकि वा खच ुददननपने व्यन्िले त्यस्तो अंश, खच ुवा 
िकि  नददएिा त्यस वापत अंश, खच ु वा िकि ददनन पने व्यन्ििाट 
पाउननपने व्यन्िलाइ िनाधसि क्षधतपूधत ुसिेत भिाइ ददनन पछु। 

ऐ दफा 
२३४ 

अन्तरिम आदेशको 
कािण भएको क्षनत 

 अधतरिि आदेशको कािणिाट कन नै काि काििाही िन ुनसकी कन नै पक्षलाई 
हाधन, नोक्सानी भएिा त्यस्तो पक्षले अधतरिि आदेश िाि िने पक्ष ववरुद्ध 
आिूलाई भएको हाधन, नोक्सानीको िकि उल्लेख ििी क्षधतपूधत ु िाि िन ु
सम्िन्धित अदालतिा धनवेदन िन ुसक्छ।    

 अधतरिि आदेश जािी भएको कािणले धनवेदकलाई वास्तववक रूपिा हाधन, 
नोक्सानी भएको देन्खएिा अदालतले हाधन, नोक्सानी िापत क्षधतपूधत ुभिाउन े
आदेश ददन सक्छ।   

 अधतरिि आदेशको िाि िने पक्षले त्यस्तो आदेश ििोन्जिको क्षधतपूधत ु
धनवेदकलाई भ निानी िननपुछु। 

कािजत्तवधध 
संदहताको 
दफा १६० 

किािको क्षनतपूनतय  किाि उल्लङ्घन भएकोिा सो किािको उल्लंिनिाट भएको वास्तववक हाधन, देवानी 



नोक्सानी वा पनवधुनिाुरित  हाधन, नोक्सानी किाि उल्लङ्घन िने पक्षिाट 
िकाुपनेले भिाई धलन पाउुँछ।    

 किाि उल्लङ्घन भएिा क्षधतपूधत ुवापत कन नै धनन्ित िकि पाउने भनी किाि 
हनुँदाका िखत पूवाुननिान ििी किाि भएकोिा सोही ििोन्जिको िकििा 
ननाघ्ने ििी िकाु पने पक्षले अको पक्षिाट िनाधसि िकि भिाई धलन 
पाउुँछ।    

 क्षधतपूधत ुपाउने व्यवस्था किाििा नभएकोिा किािको उल्लङ्घनिाट प्रत्यक्ष ि 
वास्तववक रूपिा भएको हाधन, नोक्सानी वा किाि उल्लङ्घन वा क्षधतपूधत ु
वापत िनाधसि िकि भिाई धलन पाउनेछ।   

संदहता 

दफा ५३७ 

कानूनी व्यन्तत 
न्जम्मेवाि िहने 

 कसैले कानूनी व्यन्िको तिुिाट कन नै काि काििाही िदाु कसैलाई कन नै 
वकधसिको हाधन, नोक्सानी पन ु िएिा त्यसको न्जम्िेवािी त्यस्तो कानूनी 
व्यन्िको हनधछ ि त्यसको क्षधतपूधत ुसम्िन्धित कानूनी व्यन्िले िेहोनन ुपछु।  

 ति कानूनी व्यन्िको उद्देश्य वा कायकेु्षत्र िावहि िही ििेको वा वदधनयत 
पूवकु ििेको काि काििाहीिाट कसैलाई हाधन, नोक्सानी हनन िएिा त्यस्तो 
काि िने सञ्चालक वा व्यन्ि नै व्यन्िित रूपिा न्जम्िेवाि हनधछ।  

दफा ५१ 

क्षनतपूनतय ननिायिण 
िने आिाि 

 अदालतले िनद्दािा क्षधतपूधत ुधनिाुिण िदाु देहायका कन िाहरू ववचाि िनन ुपछुः 
- क्षधत िापत भएको वास्तववक हाधन, नोक्सानी )एक्च नयल लस( ,  
- क्षधत भएको कािणिाट आयिा भएको हाधन, नोक्सानी )लस इन 

इनकि( ,  
- क्षधत भएको कािणिाट िेहोनन ुपिेको थप हाधन, नोक्सानी।     

 क्षधतपूधत ु धनिाुिण िदाु कसैको हक वा वहत उल्लिंन भएको कािणिाट 
भएको वा हनन सक्न ेवास्तववक क्षधतको यवकन ििी त्यसको आिाििा िात्र 
क्षधतपूधत ु धनिाुिण िरिनेछ ि काल्पधनक ववषयिा क्षधतपूधत ु धनिाुिण हनन 
सक्दैन। 

कािजत्तवधध 
संदहताको 
दफा २६६ 

क्षनतपूनतय भिाई हदने  नािरिक अधिकािको उल्लंिन भई त्यसको उपचािको िििा पिेका उजनिी 
जाुँचिनझ िदाु प्रत्यथीले उजनिकताुलाई वदधनयतपूवकु क्षधत पनग्ने कन नै काि 
ििेको ठहरिएिा अदालतले अवस्था हेिी प्रत्यथीिाट उजनिीकताुलाई िनाधसि 
क्षधतपूधत ुभिाई ददननपछु।  

 कन नै सिकािी वा सावजुधनक धनकायिा कायिुत पदाधिकािी वा किचुािीले 
नािरिक अधिकािको जानीजानी उल्लङ्घन ििेको ठहरिएिा क्षधतपूधतकुो िकि 

दवायन 
संदहताको 
दफा २७ 



त्यस्तो पदाधिकािी वा किचुािी आिैँ ले िेहोनन ु पनेछ। कायाुलयले ब्यहोनन ु
पदैन। 

क्षनतपूनतय मौहद्रक 
मूल्यमा मात्र हुने 

 किाििा अधयथा ब्यवस्था भएकोिा िाहेक हाधन, नोक्सानी वापतको 
क्षधतपूधतकुो िूल्याङ्कन िदाु िौदरक िूल्यिा यवकन िरिधछ। 

दफा ५४२ 

िुिी सम्वन्िी  िनठी सञ्चालकिाट िनठी सम्पन्त्त व्यवस्थापन नभएको, ठिी, जालसाज वा 
वहनाधिना भएको वा अधयत्र उपयोि भएको ठहि भएिा  क्षधतपूधत ु सिेत 
भिाउन सवकधछ। 

दफा ३३६ 
(३) 

झुट्टा उजुिी हदएको 
देखखएमा क्षनतपूनतय 
भिाई हदने 

 कसैले कसैलाई दनःख ददने वा हाधन, नोक्सानी  पनर् याउने धनयतले झनट्टा उजनिी 
ददएको ठहिेिा अदालतले त्यसिी झनट्टा उजनिी ददने उजनिीकताुिाट प्रत्यथीलाई 
िनाधसि क्षधतपूधत ुभिाइ ददननपछु।    

 भिाइन ेक्षधतपूधतिुा प्रत्यथीले अदालतिा आफ्नो प्रधतिक्षा िदाु लािेको खच,ु 
अदालती दस्तनि ि कानून व्यवसायीको खच ुसिेत सिावेश हनधछ। 

दफा २८ 

ढुवानी िदाय भएको 
क्षनत 

 िस्तन ढनवानी िदाु वस्तनको िनीलाई हनन िएको हाधन, नोक्सानी वापत िनाधसि 
क्षधतपूधत ुिेहोनन ुपछु। 

दफा ६०७ 

त्रुहटपुणय उत्पादन  त्रनवटपूण ुउत्पादन िने व्यन्ि तथा उपभोि िने व्यन्ि दनवैको कािणिाट क्षधत 
हनन पनिेको कन िा प्रिान्णत भएिा उत्पादकको दावयत्व सिाननपाधतक तविले 
कि हनन सक्छ। 

दफा ६८८ 

दषु्ट्कृनत वापतको 
क्षनतपूनतय 

 हाधन, नोक्सानी पनिेको व्यन्िले क्षधतपूधत ु दािी िन ुसक्छ ि दनष्कृधत िनेले 
िनाधसि क्षधतपूधत ु िेहोनन ु पछु। काल्पधनक वा अवास्तववक क्षधतपूधत ु िेहोनन ु
पदैन।   

 ति कन नै व्यन्िको आफ्नै सिेतको अकिणु्यता कािणिाट कन नै दनष्कृधत भएको 
िहेछ भने त्यस्तो क्षधतपूधतकुो िात्रा कि हनधछ।  

 दनष्कृधत ििेको भधनएको व्यन्िको हेलचेक्र्याइुँ, लापिवाही, त्रनवट वा 
अकिणु्यताको परिणाििाट नभई अधय कन नै कािणिाट भएको हो भने्न 
प्रिान्णत ििेिा क्षधतपूधत ुब्यहोनन ुपनेछैन। 

 क्षधतपूधत ुनिद, न्जधसी वा सेवा कन नै पधन वकधसिको हनन सक्छ।   

दफा 
६८२, 
६८३ 

प्रनतननगिले एजेन्सी 
छोड्दा 

 कन नै धनिाुरित सिय ि कािका लाधि धनयनि प्रधतधनधिले सो अवधि वाुँवक छदै 
वा अवधि नतोवकएकोिा ववना सनचना काि िन ु छोडेिा िनतय व्यन्िले 
िनाधसि क्षधतपूधत ुदािी िन ुसक्छ। 

दफा ५९९ 



प्रत्याशन (सब्रोिेशन) 
सम्बन्िी व्यवस्था 

 प्रत्याशन )सब्रोिेशन(  सम्वधिी किाि भएकोिा हाधन, नोक्सानी वापत धनन्ित 
िकि वा क्षधतपूधत ु उपलब्ि ििाउने कन िा किाििा उल्लेख भएकोिा सोही 
ििोन्जि ि उल्लेख नभएकोिा िनाधसि िकि वा क्षधतपूधत ुप्रभाववत व्यन्ि वा 
धनजको ितृ्यन भइसकेको भए धनजको हकवालालाई तत्काल ददनन वा ददलाई 
ददनन पछु।    

 हाधन, नोक्सानी भएकोिा हाधन, नोक्सानी भएको व्यन्िको स्थानिा  िकि वा 
क्षधतपूधत ु ददने व्यन्िले प्रत्याशन ििेको िाधननेछ ि सोही ििोन्जि हाधन, 
नोक्सानी पनर् याउने व्यन्ििाट त्यसिी प्रत्याशन िने व्यन्िले हाधन, नोक्सानी 
वापतको िकि वा क्षधतपूधत ुभिाई धलन पाउुँछ। 

दफा ५७२ 

बन्िफक सम्वन्िी  िधिकीिा धलएको सम्पन्त्त कच्चा भई वा असािीले िािा धििोि ििी साहूले 
भोिचलन िन ुनपाएिा असािीले त्यस वापत साहूलाई िनाधसि क्षधतपूधत ुददनन 
पछु।   

दफा 
४३९(२) 

बस्तुववफि सम्बन्िमा 
क्षनतपूनतयको ववशेष 
व्यवस्था 

 िेताले किाि ििोन्जि वस्तन स्वीकाि नििेको वा स्वीकाि िन ुइधकाि ििे 
वापतको क्षधतपूधत ुवविेताले िेता ववरुद्ध दािी िन ुसक्छ,  

 धििेताले किाि ििोन्जि िेतालाई वस्तन निनझाएिा वा िनझाउन इधकाि 
ििेिा वस्तन निनझाए वापत िेताले वविेता ववरुद्ध क्षधतपूधत ुदािी िन ुसक्छ,  

 यसिा  क्षधतपूधतकुो धनिाुिण िदाु वस्तन िजाििा उपलब्ि भएिा त्यस्तो 
वस्तनको किाििा उल्लेख भए ििोन्जिको िूल्य ि िजाि वा प्रचधलत िूल्य 
िीच भएको अधतिको आिाििा धनिाुिण  हनधछ। 

दफा ५६१ 

ममयत सुिाि िदाय 
हानी पुर् याएमा 

 कसैले िितु सनिाि िन ु ददएको वस्तन धनिाुरित सियधभत्र विताु नििेिा वा 
िितु, सनिाि वा पननधनिुाुण िदाु थप हाधन, नोक्सानी पनर् यएिा वा पननः प्रयोि 
हनन नसक्न े ििी क्षधत पनर् याएिा धनजले किाििा व्यवस्था भएकोिा सोही 
ििोन्जि ि नभएकोिा िनाधसि क्षधतपूधत ुसम्िन्धित िनीलाई ददनन पछु। 

दफा ५८१ 

लेनदेन ब्यबहाि  अकाुको िालिस्तन भाडा वा पैंचोिा  धलएकोिा धलनलेे स्वाधित्व वा 
भोिवालालाई त्यस्तो िालवस्तन वा िकि निनझाएिा त्यसिाट िकाु पने 
व्यन्िले त्यस्तो वस्तनको िकि ि नोक्सानी वापत िनाधसि क्षधतपूधत ु
धलनपाउुँछ। 

दफा 
४९१(४) 

वववाह िनय, ििाउन 
नहुने 

 वववाह हनन नसक्ने प नरुष वा िवहलासुँि वववाह िन ुवा ििाउन हनुँदैन।    
 झनक्याई वववाह ििेको कािणिाट िकाु पने व्यन्िले त्यस्तो वववाह िदि 

दफा 
७१(३) 



ििाउन ि झनक्याई वववाह िने वा ििाउनेिाट िनाधसि क्षधतपूधत ु दािी िन ु
सक्छ। 

संपवत्त उपभोि 
सम्बन्िमा 

 कसैले संपन्त्त उपभोि िने िििा ििेको काि काििाहीिाट कन नै व्यन्िलाई 
क्षधत हनन िएिा िकाु पने व्यन्िले त्यस्तो काि िने व्यन्ििाट िनाधसि 
क्षधतपूधत ुभिाइ धलन सक्नछे। 

दफा २८५ 

सम्पवत्त भोि िनय  
नपाए वापतको 
क्षेनतपूनतय   

 सम्पन्त्त धििी ििी हस्ताधतिण ििेकोिा कन नै व्यहोिाले कच्चा भई 
खरिदकताुले पूिै वा आनं्शक रूपिा सम्पन्त्त भोि िन ु नपाएिा देहाय 
ििोन्जिको िकि कपाली सिह हनधछः 

- भोि िन ुनपाए जधत सम्पन्त्तको खरिदकताुले धतिेको िकि,  
- त्यस्तो िकिको वावषकु १० प्रधतशतका दिले हनने ब्याज ि  
- सम्पन्त्त हस्ताधतिण िदाु िन्जषे्ट्रशन दस्तनि वा अधय िकि धतिेको भए 

त्यस्तो िकि सिेत खरिदकताुले त्यसिी सम्पन्त्त हस्ताधतिण िने 
व्यन्ििाट कपाली सिह भिाई धलन पाउुँछ।     

 खरिद ििेको सम्पन्त्तिा कन नै संिचना िनाएकोिा त्यसिी िरिएको खरिद कन नै 
कािणिाट कच्चा भई सो सम्पन्त्त धनजले भोि िन ुनपाउने भए ६ िवहनाधभत्र 
आिन ले िनाएको संिचना भत्काई लैजान पाउुँछ।  

 िञ्जनिी नधलइ सिोलको सम्पन्त्त हस्ताधतिण ििेको, अकाुको सम्पन्त्त 
हस्ताधतिण ििेको ि दोहोिो पािी सम्पन्त्त हस्ताधतिण ििेको  कािणिाट कन नै 
व्यन्िलाई िकाु पन ुिएिा आिूलाई पन ुिएको वास्तववक हाधन, नोक्सानी 
सम्पन्त्त हस्ताधतिण िने व्यन्ििाट क्षधतपूधत ुसिेत भिाई धलन सक्छ। 

 दान पाउन सक्न ेवा दान वा िकस पाउन ेव्यन्िले सम्पन्त्त प्रयोि िन ुनपाई 
धनजलाई िकाु पन ुिएिा दान वा िकस ददने व्यन्ििाट िनाधसि क्षधतपूधत ु
भिाई धलन पाउुँछ।        

 ति शेष पधछको िकसपत्र िदि भएकोिा क्षधतपूधत ुभिाई धलन पाईंदैन।  

देवानी 
संदहताको 
दफा ४२४ 

सुवविाभाि  कसैले सनवविाभािको प्रयोि िने धसलधसलािा िि वा जग्िािनीलाई कन नै 
वकधसिको हाधन, नोक्सानी पनर् याएिा त्यस्तो व्यन्िले िनाधसि क्षधतपूधत ु
ब्यहोननपुनेछ। 

दफा ३८१ 

स्वासमत्व ि 
भोिागिकाि सम्वन्िी 

 कसैले कन नै सम्पन्त्त जविजस्ती, वदधनयतपूवकु वा िोप्य रूपिा भोि ििेिा 
त्यस्तो सम्पन्त्त भोि िदाु प्राप्त ििेको लाभ ि सो सम्पन्त्त सम्िन्धित 
व्यन्िलाई विताु िननपुछु। सो सम्पन्त्त भोि िदाु आफ्नो हेलचक्र्याइुँिाट हनन 

दफा २७४ 



पनिेको नोक्सानी वापत िनाधसि क्षधतपूधत ुसिेत धतनन ुपछु। 
 अरुको सम्पन्त्त आफ्नो भोिाधिकाििा िहेको अवधििा हिाएिा वा क्षधत भएिा 

भोिाधिकािवालाले त्यस्तो सम्पन्त्त वापत सम्िन्धित व्यन्िलाई क्षधतपूधत ु धतनन ु
पछु। 

हजायना (इन्डने्म्नटी) 
सम्बन्िी किाि 

 हजाुना सम्िधिी किाि भएकोिा  देहाय ििोन्जि क्षधतपूधत ुवापत भिाई धलन 
पाउछः- 

- किाििा उल्लेख भए ििोन्जिको हजाुना िकि,  
- तेस्रो पक्षलाई हाधन, नोक्सानी पिेको भए त्यस वापत धतनन ु िेहोनन ु पने 

िकि,  
- हजाुना सम्िधिी किािका सम्िधििा धनजले दायि ििेको वा प्रधतिक्षा 

ििेको भए त्यस्तो िनद्दािा लािेको खचकुो िकि,  
 उन्ल्लन्खत िकि नददएको कािणिाट िनद्दा िाधिला िनन ु पिेिा त्यस्तो िनद्दा 

िाधिलािा लािेको खचकुो िकि। 

दफा ५७१ 

हानन, नोतसानीको 
िकम भिाई सलन 
सतने 

 संिक्षकले आिूलाई लाभ हनने वा नहननेििी जानीजानी, छलकपट, जालसाजी 
वा िदधनयतले आफ्नो संिक्षकत्विा िहेको असक्षि वा अिसुक्षि व्यन्िको 
सम्पन्त्तिा हाधन, नोक्सानी पनर् याएिा त्यसिाट िकाु पने असक्षि वा अिसुक्षि 
व्यन्िले त्यस्तो संिक्षकिाट हाधन, नोक्सानी भएको िकि भिाई धलन 
सक्नेछ। 

दफा १५१ 
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