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अदारत व्मवस्थाऩनसम्फन्धी ङ्झनदेङ्ञिका, २०७५ 

 

 

भङ्टरङ्टकी पौजदायी (कामयङ्जवङ्झध) सॊङ्जहता ऐन, २०७४ को दपा १९७ रे ङ्छदएको अङ्झधकाय प्रमोग गयी 
सवोच्च अदारतरे देहामफभोङ्ञजभको ङ्झनदेङ्ञिका फनाई रागू गयेको छ । 

ऩङ्चयच्छेद-१  

प्रायङ्ञम्बक 
१. सॊ ङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ङ्झनदेङ्ञिकाको नाभ “अदारत व्मवस्थाऩनसम्फन्धी ङ्झनदेङ्ञिका, २०७५” 

यहेको छ । 

(२) मो ङ्झनदेङ्ञिका सॊवत् २०७५ बदौ १ गतेदेङ्ञि प्रायम्ब हङ्टनेछ। 

२. ऩङ्चयबाषा् ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस ङ्झनदेङ्ञिकाभा, 
(क) “ऐन” बङ्ङारे भङ्टरङ्टकी पौजदायी (कामयङ्जवङ्झध) सॊङ्जहता ऐन, २०७४ सम्झनङ्ट ऩछय। 

(ि) “अदारत” बङ्ङारे सम्फङ्ञन्धत अदारत सम्झनङ्ट ऩछय। 

(ग) “ङ्झनमभावरी” बङ्ङारे भङ्टरङ्टकी पौजदायी कामयङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी, २०७५ सम्झनङ्ट ऩछय । 

(घ) “ङ्ञजल्रा अदारत ङ्झनमभावरी” बङ्ङारे ङ्ञजल्रा अदारत ङ्झनमभावरी, २०७५ सम्झनङ्ट 
ऩछय । 

ऩङ्चयच्छेद-२ 

ऩक्राउ ऩङ्टजी तथा ङ्जहयासतभा याख् ने अनङ्टभङ्झतसम्फन्धी  
३. ऩक्राउ ऩङ्टजीको अनङ्टभङ्झत् (१) ऐनको अनङ्टसूची १ वा अनङ्टसूची २ भा उङ्ञल्रङ्ञित कसूयसम्फन्धी भङ्टद्दाभा 

अनङ्टसन्धानको ङ्झसरङ्झसराभा कङ्ट नै व्मङ्ञिराई ऩक्राउ गनङ्टयऩने बएभा ऩक्राउ ऩङ्टजी जायी गनङ्टय अङ्ञघ 
अदारतको अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

(२) ऐनको दपा ९ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩक्राउ ऩङ्टजी जायी गने अनङ्टभङ्झत ङ्झरन कसूयको 
अनङ्टसन्धान गनय अनङ्टसन्धान अङ्झधकायी तोङ्जकएकोभा ङ्झनजरे य नतोङ्जकएको बए सम्फङ्ञन्धत प्रहयी 
कामायरमको प्रभङ्टि वा कसङ्टयको अनङ्टसन्धान गने कामायरमको प्रभङ्टिरे ङ्झनमभावरीको अनङ्टसूची -१ 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा अदारत सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ङ्छदॉदा सम्बव बएसम्भ ऩक्राउ गनङ्टयऩने व्मङ्ञिको नाभ थय, 
वतन वा अन्म ऩङ्चयचमात्भक ङ्जववयण, कसूयको छोटकयी ङ्जववयण, ऩक्राउ गनङ्टयऩने व्मङ्ञिको सॊरग्नता 
देङ्ञिने प्रभाण, वायदात ङ्झभङ्झत, सभम य स्थान, ऩक्राउ गनङ्टयऩने आधाय य कायण िङ्टराउनङ्ट ऩनेछ। 
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(४) कङ्ट नै व्मङ्ञिराई कसूयको अनङ्टसन्धानको प्रमोजनका राङ्झग ऩक्राउ गनय उऩदपा (२) य (३) 
फभोङ्ञजभ ऩेस बएको ङ्झनवेदन फेहोया भनाङ्झसफ देङ्ञिएभा अनङ्टसन्धान अङ्झधकायी वा सम्फङ्ञन्धत कामायरम 
प्रभङ्टिराई ऩक्राउ ऩङ्टजी जायी गनय अदारतरे ऐनको दपा ९ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत 
ङ्छदनसक्नेछ। 

(५) अदारतरे ऩक्राउ ऩङ्टजी जायी गनय अनङ्टभङ्झत ङ्छदएभा सोको जानकायी से्रस्तेदाय वा यङ्ञजष्डायरे 
अनङ्टसन्धान अङ्झधकायी वा सम्फङ्ञन्धत कामायरमराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

४. जरूयी ऩक्राउ ऩूजी् (१) कसूय गने व्मङ्ञि तत्कार ऩक्राउ नगदाय त्मस्तो व्मङ्ञि बाग्ने, उम्कने वा 
ङ्झनजरे दिी प्रभाण नष्ट गने भनाङ्झसफ कायण बएभा अनङ्टसन्धान अङ्झधकायी,  प्रहयी कामायरम वा 
कसूयको अनङ्टसन्धान गनय प्रचङ्झरत कानङ्टनफभोङ्ञजभ अङ्झधकाय प्राप्त कामायरमको प्रभङ्टिरे ऐनको दपा ९ 
को उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ जरूयी ऩक्राउ ऩङ्टजी जायी गयी त्मस्तो व्मङ्ञिराई तत्कार ऩक्राउ गनय 
सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩक्राउ गङ्चयएकोभा अनङ्टसन्धान अङ्झधकायी, प्रहयी कामायरमको प्रभङ्टि 
वा अनङ्टसन्धान गने कामायरमको प्रभङ्टिरे ऩक्राउ ऩयेको व्मङ्ञि सङ्जहत सोको स्वीकृङ्झतको राङ्झग ऐनको 
दपा ९ को उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ अदारतसभऺ ऩेस गनङ्टय ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ स्वीकृङ्झतका राङ्झग ऩेस गदाय ङ्झनमभावरीको अनङ्टसूची -४ 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ङ्छदॉदा ऩक्राउ ऩयेको व्मङ्ञिसङ्जहत देहामका ङ्जववयण य 
कागजात सॊरग्न गनङ्टय ऩनेछ। 

(क) ऩक्राउ गयेको व्मङ्ञिको नाभ, थय, वतन वा अन्म ऩङ्चयचमात्भक ङ्जववयण,  

(ि) ऩक्राउ गयेको ङ्झभङ्झत, सभम य स्थान, 

(ग) वायदात ङ्झभङ्झत, सभम य स्थान,  

(घ) कसूयको नाभ,  

(ङ) ऩक्राउ गयेको व्मङ्ञिको सॊरग्नता देङ्ञिने सम्बव बएसम्भको प्रभाण, 

(च) िानतरासी गदाय दिी प्रभाण फयाभद बएको बए सोको भङ्टच ङ्टल्का,  

(छ) जरूयी ऩक्राउ ऩङ्टजी जायी गयी ऩक्राउ गनङ्टय ऩयेको कायण, 

(ज) आवश्मक अन्म ङ्जववयण। 

(५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको ङ्झनवेदन य उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको प्रभाण कागजफाट ङ्झनवेदन 
फेहोया भनाङ्झसफ देङ्ञिएभा अदारतरे जरूयी ऩक्राउ ऩङ्टजी जायी गयी कङ्ट नै व्मङ्ञिराई गङ्चयएको 
ऩक्राउको स्वीकृङ्झत ङ्छदन सक्नेछ। 

५. ऩक्राउ ऩङ्टजी जायी गने अनङ्टभङ्झत तथा ऩक्राउको स्वीकृङ्झत ङ्छदने अङ्झधकायी् (१) एकबन्दा फढी न्मामाधीि 
कामययत यहेको अदारतभा ऩक्राउ ऩङ्टजी जायी गनय अनङ्टभङ्झत ङ्छदने तथा जरूयी ऩक्राउ ऩङ्टजी जायी गयी 
गयेको ऩक्राउको स्वीकृङ्झत ङ्छदनेसम्फन्धी कायफाही उच्च अदारतको हकभा भङ्टख्म न्मामाधीि, उच्च 
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अदारतको इजरास वा अस्थामी इजरासको हकभा भङ्टख्म बई काभ गने न्मामाधीि  वा ङ्ञजल्रा 
अदारतको हकभा प्रभङ्टि बई काभ गने न्मामाधीिरे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(२) ऩक्राउ ऩङ्टजी जायी गने अनङ्टभङ्झत ङ्छदने तथा जरूयी ऩक्राउ ऩङ्टजी जायी गयी गयेको ऩक्राउको 
स्वीकृङ्झत ङ्छदने सम्फन्धभा कामायरम सभम अङ्ञघ ऩङ्झछको सभम वा ङ्झफदाको ङ्छदनको राङ्झग अदारतरे 
उऩमङ्टि व्मवस्था गनय सक्नेछ। 

 (३) उऩदपा (१) भा जङ्टनसकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन अदारतभा न्मामाधीिको 
अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा ऩक्राउ ऩङ्टजी जायी गने अनङ्टभङ्झत वा जरूयी ऩक्राउ ऩङ्टजी जायी गयी गयेको ऩक्राउको 
स्वीकृङ्झत ङ्छदने सम्फन्धी कायफाही अदारतभा उऩङ्ञस्थत फङ्चयष्ठ कभयचायीरे गनेछ। 

६. ऩक्राउ ऩङ्टजी तथा जरूयी ऩक्राउ ऩङ्टजीको अङ्झबरेि याख्े् (१) ऩक्राउ ऩङ्टजी जायी गनय ङ्छदइने अनङ्टभङ्झत 
सम्फन्धी अङ्झबरेि ङ्झनमभावरीको अनङ्टसूची-३ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा य जरूयी ऩक्राउ ऩङ्टजी जायी गयी 
गङ्चयएको ऩक्राउको स्वीकृङ्झतसम्फन्धी अङ्झबरेि ङ्झनमभावरीको अनङ्टसूची-५ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा 
से्रस्तेदाय वा यङ्ञजष्डायरे छङ्ट टै्ट ङ्जकताव िडा गयी याख् नङ्ट ऩनेछ। 

(२) अदारतफाट बएको ऩक्राउ ऩङ्टजीको अनङ्टभङ्झत सम्फन्धी कायफाहीको ङ्जववयण त्मस्तो व्मङ्ञि 
ऩक्राउ नऩयेसम्भ साव यजङ्झनक गनय हङ्टॉदैन।  

७. ङ्जहयासतभा याख्े अनङ्टभङ्झतको ङ्झनवेदनM (१) ऐनको अनूसङ्टची -१ वा अनङ्टसूची -२ भा उङ्ञल्रङ्ञित कसूयको 
अङ्झबमोगभा ऩक्राउ ऩयेको व्मङ्ञिराई अनङ्टसन्धानको राङ्झग ङ्जहयासतभा याख् नङ्ट ऩने बएभा ऐनको दपा 
१४ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्जहयासतभा याख् ने अनङ्टभङ्झतका राङ्झग फाटोको म्मादफाहेक चौङ्जवस 
घण्टाङ्झबत्र जङ्झतसक्दो चाॉडो अनङ्टसन्धान अङ्झधकायीरे अदारतसभऺ उऩङ्ञस्थत गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत भाग गदाय सम्फङ्ञन्धत अनङ्टसन्धान अङ्झधकायीरे सयकायी 
वङ्जकर कामायरमभापय त ङ्झनमभावरीको अनङ्टसूची -६ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा अदारतसभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको ङ्झनवेदनभा ऩक्राउ ऩयेको व्मङ्ञि उऩय रागेको अङ्झबमोग, 
त्मसको आधाय, ङ्जहयासतभा याख् नङ्ट ऩने आधाय य कायण, ङ्झनजको फमान बएको बए सोको फेहोया सभेत 
िङ्टराई कङ्ट नै दिी प्रभाण सङ्करन बएको बए सोसभेत ऩेस गनङ्टय ऩनेछ। 

(४) कङ्ट नै भङ्टद्दाभा सङ्करन गङ्चयएको दिी प्रभाण उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको ङ्झनवेदनसाथ अदारत 
सभऺ ल्माउन सम्बव नबएभा त्मस्तो दिी प्रभाणको ङ्जववयण, यहेको ठाउॉ य फङ्टझी ङ्झरने व्मङ्ञिको 
ङ्जववयण ङ्झनवेदनभा िङ्टराई त्मस्तो दिी प्रभाण सङ्टयङ्ञऺतसाथ याख् न ङ्ञजम्भा रगाइएको वा ङ्जपताय ङ्छदइएको 
व्मङ्ञिसॉग गङ्चयएको बयऩाई ऩेस गनङ्टय ऩनेछ। 

८. ङ्जहयासतभा याख्े अनङ्टभङ्झत M (१) अनङ्टसन्धान अङ्झधकायीरे ऩक्राउ ऩयेको व्मङ्ञिराई ङ्जहयासतभा याख् ने 
अनङ्टभङ्झत भाग गयेभा अदारतरे ङ्झनवेदनसाथ ऩेस बएका कागजातहरू अध्ममन गयी भङ्टद्दाको अनङ्टसन्धान 
सन्तोषजनक रूऩभा बए नबएको हेनङ्टय ऩनेछ।  
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(२) भङ्टद्दाको अनङ्टसन्धान सन्तोषजनक रूऩभा बए नबएको मङ्जकन गनय वा ङ्जहयासतभा याङ्ञिएको 
व्मङ्ञिराई ङ्जहयासतभा याङ्ञियहन आवश्मक यहे वा नयहेको सम्फन्धभा अदारतरे कानून व्मवसामीको 
फहससभेत सङ्टनी आदेि ङ्छदन सक्नेछ। 

(३) ङ्झनवेदनसाथ ऩेस बएका कागजात तथा उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सङ्टङ्झनएको फहसफाट ऩक्राउ 
ऩयेको व्मङ्ञिराई अनसन्धानको राङ्झग ङ्जहयासतभा याख् न आवश्मक यहेको देङ्ञिएभा ङ्झनमभावरीको 
ङ्झनमभ ७ को उऩङ्झनमभ (१) को व्मवस्थाराई सभेत ङ्जवचाय गयी ऐनको दपा १४ को उऩदपा (६) 
फभोङ्ञजभ अदारतरे एकैऩटक वा ऩटकऩटक गयी फढीभा ऩच्चीस ङ्छदनसम्भ ङ्जहयासतभा याख् ने आदेि 
ङ्छदन सक्नेछ।  

(४) अदारतरे अङ्झबमङ्टिराई अनङ्टसन्धानको राङ्झग ङ्जहयासतभा याख् ने आदेि ङ्छदॉदा ङ्झनमभावरीको 
अनङ्टसूची-७ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा आधाय य कायणसङ्जहतको ऩचाय िडा गनङ्टय ऩनेछ। 

९. ङ्जहयासतभा याख्े अवङ्झधसम्फन्धी ङ्जविेष व्मवस्था् (१) ऐनको अनङ्टसूची १ भा उङ्ञल्रङ्ञित देहामका 
कसूयसम्फन्धी भङ्टद्दाभा ऩच्चीस ङ्छदनङ्झबत्र अनङ्टसन्धान ऩूया हङ्टन नसक्ने बई ऩक्राउ गयेको व्मङ्ञिराई थऩ 
अवङ्झध ङ्जहयासतभा याख् नङ्ट ऩने बएभा सोको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत अनङ्टसन्धान अङ्झधकायी य सयकायी वङ्जकररे 
अदारतसभऺ कायणसङ्जहतको सॊमङ्टि प्रङ्झतवेदन ऩेस गनय सक्नेछ्- 

(क) याष्डऩङ्झतउऩयको आक्रभण, 
(ि) जासङ्टसी, 
(ग) सैङ्झनक बड्काउने, 

(घ) नेऩार याज्म ङ्जवरूद्ध मङ्टद्ध गने वा नेऩारसॉग मङ्टद्धभा सॊरग्न याज्मका सेनाराई 
सहमोग गने, 

(ङ) ङ्जवष्पोटक ऩदाथय, 
(च) अऩहयण य ियीय फन्धकसम्फन्धी कसूय। 

(२) अनङ्टसन्धान अङ्झधकायी य सयकायी वङ्जकरको प्रङ्झतवेदन ऩयेभा ऐनको दपा १४ को 
उऩदपा (८) फभोङ्ञजभ अदारतरे भङ्टद्दाको अनङ्टसन्धानको अवस्था हेयी एकैऩटक वा ऩटक ऩटक गयी 
फढीभा थऩ ऩन्र ङ्छदनसम्भ ङ्जहयासतभा याख् ने अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ। 

(३) अदारतरे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ थऩ अवधी ङ्जहयासतभा याख् ने अनङ्टभङ्झत ङ्छदॉदा ऩक्राउ 
ऩयेको व्मङ्ञिराई अङ्झबमोग ठहय बएभा हङ्टन सक्ने कैदको अवङ्झधबन्दा फढी ङ्जहयासतभा नयहने कङ्ट याको 
मङ्जकन गयी कायण सङ्जहतको आदेि ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(४) प्रचङ्झरत कानूनभा कङ्ट नै कसूयको अनङ्टसन्धानको राङ्झग अङ्झबमङ्टिराई ङ्जहयासतभा याख् न 
सक्ने अवङ्झधका सम्फन्धभा ऐनको दपा १४ भा उङ्ञल्रङ्ञित व्मवस्था बन्दा पयक व्मवस्था यहेछ बने 
त्मस्तो भङ्टद्दाभा अङ्झबमङ्टिराई ङ्जहयासतभा याख् ने अनङ्टभङ्झत ङ्छदॉदा सोही कानूनफभोङ्ञजभको अवङ्झधसम्भ 
ङ्जहयासतभा याख् ने अनङ्टभङ्झत ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

१०. अङ्झबरेि सङ्टयङ्ञऺत याख्े् दपा ८ फभोङ्ञजभ सङ्टनङ्टवाइ गङ्चयएकोभा त्मस्तो सङ्टनङ्टवाइको क्रभभा कानून 
व्मवसामीरे ऩेस गयेको वकारतनाभा, दपा ८ वा ९ फभोङ्ञजभ अदारतरे अङ्झबमङ्टिराई ङ्जहयासतभा 



5 
 

याख् न अनङ्टभङ्झत ङ्छदएको आदेिको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ य अदारतभा ऐनको दपा २८ फभोङ्ञजभ ऩेस बएको जाहेयी 
दयिास्तको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩको छङ्ट टै्ट अङ्झबरेि ङ्झनमभावरीको अनङ्टसूची -८ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा तमाय गयी 
से्रस्तेदाय वा यङ्ञजस्रायरे सङ्टयङ्ञऺत याख् नङ्ट ऩनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-३ 

ङ्जहयासतभा यहेको व्मङ्ञिको िायीङ्चयक ऩयीऺण, उऩचाय य याहत सम्फन्धी  
११. िायीङ्चयक जाॉचको राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्ने M (१) अनङ्टसन्धानको ङ्झसरङ्झसराभा ऩक्राउ ऩयेको व्मङ्ञिराई 

ङ्जहयासतभा याख् ने अनङ्टभङ्झतको राङ्झग अनङ्टसन्धान अङ्झधकायीरे अदारतसभऺ उऩङ्ञस्थत गयाउॉदा ङ्जहयासतभा 
यहेको व्मङ्ञिरे चाहेभा िायीङ्चयक जाॉच गयाई ऩाउन ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ।  

(२) ऐनको दपा २२ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धानको ङ्झसरङ्झसराभा ङ्जहयासतभा 
याङ्ञिएको व्मङ्ञिको िायीङ्चयक जाॉच गनय आवश्मक बएभा त्मस्तो व्मङ्ञि वा ङ्झनजको तपय फाट अरू 
कसैरे अदारतसभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ।  

(३) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ङ्छदॉदा ङ्जहयासतभा यहेको व्मङ्ञिराई कङ्ट टऩीट 
गङ्चयएको, मातना ङ्छदएको वा ङ्झनज ङ्जवरूद्ध कङ्ट नै कसूय गङ्चयएको बए सो फेहोया य सोको आधायसभेत 
िङ्टराउनङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩयेभा वा ङ्जहयासतभा यहेको व्मङ्ञिराई कङ्ट टऩीट 
गङ्चयएको, मातना ङ्छदएको वा ङ्झनज ङ्जवरूद्ध कङ्ट नै कसूय गङ्चयएको कङ्ट या अदारतराई कङ्ट नै स्रोतफाट 
जानकायी हङ्टन आएभा त्मस सम्फन्धभा अदारतरे आवश्मकता अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्जहयासतभा याख् ने 
कामायरमराई फङ्टझ्न वा ङ्झनवेदकसॉग सो सम्फन्धभा सोधऩङ्टछ गनय सक्नेछ। 

(५) अनङ्टसन्धानको राङ्झग ङ्जहयासतभा याङ्ञिएको व्मङ्ञिराई कङ्ट टऩीट गयेको, मातना ङ्छदएको वा 
ङ्झनज ङ्जवरूद्ध अन्म कङ्ट नै कसूय गयेको जानकायी ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ८ को उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ 
अदारतराई हङ्टन आएभा ऐनको दपा २२ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ अदारतरे कङ्ट नै अस्ऩतारफाट 
ङ्झनजको िायीङ्चयक जाॉच गयाउन आदेि ङ्छदनेछ। 

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ आदेि ङ्छदॉदा फढीभा तीन ङ्छदनङ्झबत्र िायीङ्चयक जाॉचसम्फन्धी 
प्रङ्झतवेदन सम्फङ्ञन्धत कामायरम वा अनङ्टसन्धान अङ्झधकायी भापय त अदारतभा प्राप्त हङ्टने गयी ऩठाउन 
आदेि ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत अस्ऩतारफाट िायीङ्चयक जाॉच प्रङ्झतवेदन प्राप्त बएऩङ्झछ 
सम्फङ्ञन्धत अनङ्टसन्धान अङ्झधकायीरे तत्कार त्मस्तो प्रङ्झतवेदन सङ्जहतको पामर अदारतसभऺ ऩेस गनङ्टय 
ऩनेछ। 

१२. उऩचाय गयाउन य अन्तङ्चयभ याहत उऩरब्ध गयाउन आदेि ङ्छदने M (१) दपा ११ फभोङ्ञजभ ङ्जहयासतभा 
यहेको व्मङ्ञिको िायीङ्चयक जाॉचसम्फन्धी प्रङ्झतवेदनसङ्जहतको पामर प्राप्त बएऩङ्झछ अदारतको से्रस्तेदाय 
वा यङ्ञजस्रायरे त्मस्तो प्रङ्झतवेदन तत्कार इजराससभऺ ऩेस गनङ्टय ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩेस बएको पामर सॊरग्न िायीङ्चयक जाॉचसम्फन्धी प्रङ्झतवेदनफाट 
ङ्जहयासतभा ङ्झरएको व्मङ्ञिराई कङ्ट टऩीट गयेको वा मातना ङ्छदएको देङ्ञिएभा ऐनको दपा २२ को 
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उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ अदारतरे त्मसयी कङ्ट टऩीट गङ्चयएको वा मातना ऩाएको व्मङ्ञिको तत्कार 
उऩचायको उऩमङ्टि प्रफन्ध गयी ङ्झनजराई अन्तङ्चयभ याहत स्वरूऩ उऩमङ्टि यकभ उऩरब्ध गयाउन 
सम्फङ्ञन्धत कामायरम वा अनङ्टसन्धान अङ्झधकायीराई आदेि ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

१३. ङ्जवबागीम कायफाहीको राङ्झग आदेि ङ्छदने M (१) अनङ्टसन्धानको क्रभभा ङ्जहयासतभा यहेको व्मङ्ञिराई 
कङ्ट टऩीट वा मातना ङ्छदएको देङ्ञिएभा अदारतरे सम्फङ्ञन्धत कामायरम वा कभयचायी सभेतराई फङ्टझी 
ऐनको दपा २२ को उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ कङ्ट टऩीट गने वा मातना ङ्छदने कभयचायीराई कानून 
फभोङ्ञजभ ङ्जवबागीम कायफाही गनय सम्फङ्ञन्धत कामायरमराई आदेि ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्जवबागीम कायफाहीको राङ्झग आदेि ङ्छदएकोभा सम्फङ्ञन्धत 
कामायरमरे सम्फङ्ञन्धत कभयचायीराई कानूनफभोङ्ञजभ ङ्जवबागीम कायफाही गयी सोको जानकायी 
अदारतराई गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्राप्त बएको जानकायीसम्फन्धी ऩत्र सम्फङ्ञन्धत ङ्झभङ्झसर साभेर 
याख् नङ्ट ऩनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-४ 

अङ्झबमोगऩत्र वा उजूयीको जाॉच य भङ्टद्दा दता यसम्फन्धी  
१४. अङ्झबमोगऩत्र M (१) ऐनको अनङ्टसूची -१ य अनङ्टसूची -२ भा उङ्ञल्रङ्ञित कसूयसम्फन्धी भङ्टद्दाको दामयी 

अदारतभा ऐनको दपा ४३ को उऩदपा (१) को िण्ड (क) फभोङ्ञजभ अङ्झबमोगऩत्रको रूऩभा 
सम्फङ्ञन्धत सयकायी वङ्जकररे गनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अङ्झबमोगऩत्र दामय गदाय ऐनको अनङ्टसूची -२० फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा 
तमाय गयी ऩेस गनङ्टय ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अङ्झबमोगऩत्रको रूऩभा दामय हङ्टने ऐनको अनङ्टसूची -१ भा 
उङ्ञल्रङ्ञित कसूयसम्फन्धी भङ्टद्दाको सूची अनङ्टसूची -१ भा य ऐनको अनङ्टसूची -२ भा उङ्ञल्रङ्ञित 
कसूयसम्फन्धी भङ्टद्दाको सूची अनङ्टसूची -२ भा ङ्छदइएको छ। 

१५. अङ्झबमोगऩत्रको जाॉच M (१) भङ्टद्दा दताय गने अङ्झधकायीरे दपा १४ फभोङ्ञजभ ऩेस हङ्टन आएको 
अङ्झबमोगऩत्रभा देहामका कङ्ट याहरू बए नबएको जाॉच गनङ्टय ऩनेछ्- 

(क) अङ्झबमङ्टिको ऩूया नाभ, थय, ठेगाना, हङ्टङ्झरमा, उभेय, ऩेिा वा व्मवसाम,  

(ि) अङ्झबमङ्टिको फाफङ्ट, आभा वा ऩङ्झत, ऩत्नीको नाभ, 

(ग) अङ्झबमङ्टि फसोफास गयेको गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरका, वडा नॊ., गाउॉ, टोर, बएसम्भ 
ब्रक नॊ., 

(घ) अङ्झबमङ्टिको वास्तङ्जवक ऩङ्जहचान हङ्टने ङ्जववयण, ङ्झनजको पोटो, नागङ्चयकता वा भतदाता 
ऩङ्चयचमऩत्र वा याङ्जष्डम ऩङ्चयचमऩत्र वा याहदानी वा सवायी चारक अनङ्टभङ्झत ऩत्र वा 
ङ्झनजको वास्तङ्जवक ऩङ्चयचम िङ्टल्ने अन्म कागजातको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(ङ) अङ्झबमङ्टिको बएसम्भको दङ्टवै हातको चोयी औरँाहरूको छाऩ,  

(च) अरूको घयभा डेया गयी फसेको बए घयधनीको नाभ, थय य ठेगानासङ्जहतको ङ्जववयण, 
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(छ) कसूयसॉग सम्फङ्ञन्धत सूचनाको फेहोया, 
(ज) कसूयसम्फन्धी ङ्जववयण, 

(झ) अङ्झबमङ्टिरे कसूय गयेको कङ्ट या प्रभाङ्ञणत गने दिी प्रभाणको ङ्जववयण, 

(ञ) अङ्झबमङ्टि उऩय रगाइएको अङ्झबमोग य त्मसको आधाय य कायणहरू, 

(ट) प्रमोग हङ्टनङ्ट ऩने सम्फङ्ञन्धत कानून य त्मसको कायण, 

(ठ) अङ्झबमङ्टिराई हङ्टनङ्ट ऩने सजामको भाग दाफी य त्मसको कायण, 

(ड) कसूयफाट ऺङ्झत ऩङ्टगेको व्मङ्ञिराई ऺङ्झतऩूङ्झतय बयाई ङ्छदनङ्ट ऩने बए त्मस्तो ऺङ्झतऩूङ्झतयको 
यकभ, 

(ढ) अङ्झबमङ्टिराई ऐनको दपा ३३ फभोङ्ञजभ सजामको छङ्ट ट ङ्छदन प्रस्ताव गङ्चयएको बए 
कङ्झत प्रङ्झतित छङ्ट ट ङ्छदनङ्टऩने हो सोको स्ऩष्ट फेहोया,  

(ण) ऐनको दपा १८३ फभोङ्ञजभ ऩङ्चयचम गोप्म याख् ेआदेि बएका व्मङ्ञिको ऩङ्चयचम 
गोप्म यािे नयािेको,   

(त) कसूयको प्रकृङ्झतसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म आवश्मक कङ्ट नै कङ्ट या बए त्मसको ङ्जववयण, 
(थ) अङ्झबमोगऩत्रको ङ्झरितभा ऩङ्टर् माउनङ्ट ऩने ङ्चयत ऩङ्टर् माए नऩङ्टर् माएको। 

स्ऩष्टीकयण् मस ऩङ्चयच्छेदको प्रमोजनका राङ्झग “भङ्टद्दा दताय गने अङ्झधकायी” बङ्ङारे सवोच्च 
अदारत वा उच्च अदारतको हकभा यङ्ञजष्डाय य ङ्ञजल्रा अदारतको हकभा 
शे्रस्तेदाय सम्झनङ्ट ऩछय य सो िब्दरे ङ्झनजरे भङ्टद्दा दताय गनय अङ्झधकाय ङ्छदएको 
अदारतको अन्म कभयचायीराई सभेत जनाउॉछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अङ्झबमोगऩत्र जाॉच गदाय भङ्टद्दाभा दिीको रूऩभा उल्रेि गयेका 
तथा जपतको भाग दाफी ङ्झरएका सफङ्टद, प्रभाण, दिी तथा वस्तङ्ट वा सम्ऩङ्ञि अङ्झबमोगऩत्रभा 
उल्रेि गयेफभोङ्ञजभ ऩेस गये वा नगयेको तथा अङ्झबमङ्टि ङ्जहयासतभा यहेको बए ङ्झनजराई उऩङ्ञस्थत 
गयाएको नगयाएको सभेत रूजङ्ट गनङ्टय ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ दिी तथा वस्तङ्ट रूजङ्ट गदाय सङ्टन, चाॉदी, ङ्जहया जवाहयत जस्ता 
फहङ्टभङ्टल्म धातङ्ट वा ङ्जवदेिी भङ्टद्रा सभेत ऩेस बएकोभा फहङ्टभङ्टल्म धातङ्टको हकभा त्मस्तो धातङ्टको 
ङ्जकङ्झसभ, सॊख्मा य वजन तथा ङ्जवदेिी भङ्टद्राको हकभा कङ्ट न देिको य कङ्झत ऩङ्चयभाणको हो सभेत 
िङ्टराई सङ्टयङ्ञऺत रूऩभा याख् ने व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ।  

१६. उजूयी वा प्रङ्झतवेदन् (१) ऐनको अनङ्टसूची-३ भा उङ्ञल्रङ्ञित कसूयसम्फन्धी भङ्टद्दाको दामयी अदारतभा 
ऐनको दपा ४३ को उऩदपा (१) को िण्ड (ि) फभोङ्ञजभ उजयूी वा प्रङ्झतवेदनको रूऩभा नेऩार 
सयकाय, सॊफैधाङ्झनक ङ्झनकाम, अदारत वा कङ्ट नै साव यजङ्झनक अङ्झधकायीरे गनेछ। 

(२) ऐनको अनङ्टसूची -४ भा उङ्ञल्रङ्ञित कसूयसम्फन्धी भङ्टद्दाको दामयी अदारतभा ऐनको दपा 
४३ को उऩदपा (१) को िण्ड (ग) फभोङ्ञजभ ङ्जपयादऩत्रको रूऩभा त्मस्तो भङ्टद्दा दामय गनय सक्ने 
हकदैमा बएको वा सयोकायवारा व्मङ्ञिरे गनेछ। 
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(३) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतवेदन वा उजयूी ऐनको अनङ्टसूची-२१ फभोङ्ञजभको 
ढाॉचाभा तथा ङ्जपयाद ऩत्र ङ्झनमभावरीको अनङ्टसूची-१७ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा तमाय गयी ऩेस गनङ्टय 
ऩनेछ। 

(४) प्रङ्झतवेदनका रूऩभा दामय हङ्टने ऐनको अनङ्टसूची-३ भा उङ्ञल्रङ्ञित कसूयसम्फन्धी भङ्टद्दाको 
सूची अनङ्टसूची-३ भा य उजयूी वा ङ्जपयादऩत्रको रूऩभा दामय हङ्टने ऐनको अनङ्टसूची-४ भा उङ्ञल्रङ्ञित 
कसूयसम्फन्धी भङ्टद्दाको सूची अनङ्टसूची-४ भा ङ्छदइएको छ। 

१७. ङ्जपयाद ऩत्र , उजूयी वा प्रङ्झतवेदनको जाॉच् (१) भङ्टद्दा दताय गने अङ्झधकायीरे दतायको राङ्झग ऩेस हङ्टन 
आएको ङ्जपयादऩत्र, उजयूी वा प्रङ्झतवेदनभा देहामका कङ्ट याहरू बए नबएको जाॉच गनङ्टय ऩनेछ्- 

(क) प्रङ्झतवादीको नाभ, थय, वतन (टोरसभेत) हङ्टङ्झरमा, उभेय, ऩेिा वा व्मवसाम, फाफङ्ट 
आभा वा ऩङ्झत वा ऩत्नीको नाभ,  

(ि) प्रङ्झतवादीको नागङ्चयकता वा याङ्जष्डम ऩङ्चयचमऩत्र वा याहदानी वा सवायी चारक 
अनङ्टभङ्झत ऩत्र वा सङ्ञजरैसॉग पेरा ऩानय सङ्जकने अन्म ऩङ्चयचमात्भक ङ्जववयण, 

(ग) प्रङ्झतवादी यहे फसेको गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरका, वडा नॊ., गाउॉ, टोर, बएसम्भ 
ब्रक नॊ. य प्रङ्झतवादीको थाहा बएसम्भको अन्म ङ्जववयण, 

(घ) अरूको घयभा डेया गयी फसेको बए थाहा बएसम्भ घयधनीको नाभ , थय य 
ठेगाना, 

(ङ) कसूयसम्फन्धी ङ्जववयण, 

(च) एकै ऩटकभा एकबन्दा फढी कसूय बएको बए प्रङ्झतवादी उऩय रगाइएको 
प्रत्मेक अङ्झबमोग य तत्सम्फन्धी प्रभाण, 

(छ) प्रमोग हङ्टनङ्ट ऩने सम्फङ्ञन्धत कानून य त्मसको आधाय, 

(ज) प्रङ्झतवादीराई हङ्टनङ्ट ऩने सजामको भाग दाफी य सोको आधाय, 

(झ) कसूयफाट ऺङ्झत ऩङ्टगेको बए त्मस्तो ऺङ्झतको ङ्जववयण य प्रङ्झतवादीफाट ऺङ्झतऩूङ्झतय 
बयाउनङ्ट ऩने बए ऺङ्झतऩूङ्झतयको यकभ य त्मसको आधाय, 

(ञ) ङ्झरितभा ऩङ्टर् माउनङ्ट ऩने ङ्चयत ऩङ्टर् माए नऩङ्टर् माएको। 

(ट) अन्म आवश्मक कङ्ट या । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्जपयादऩत्र, उजयूी वा प्रङ्झतवेदन जाॉचफङ्टझ गदाय प्रङ्झतवादीको सङ्खख्मा 
फयाफयको ङ्जपयादऩत्र वा उजङ्टयीको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ तथा वादी वा उजङ्टयवारारे ऩेस गनय चाहेको ङ्झरित 
प्रभाणहरूको एक प्रङ्झत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ यहे नयहेकोसभेत हेनङ्टय ऩनेछ। 

(३) भङ्टद्दा दताय गने अङ्झधकायीरे ऐनको दपा ३२ को उऩदपा (७), दपा ३४ को उऩदपा 
(७) य दपा ५२ को उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ ऩयेका उजङ्टयीको जाॉचफङ्टझसभेत मसै दपाफभोङ्ञजभ गनङ्टय 
ऩनेछ। 

१८. दताय य दयऩीठ : (१) मस ऩङ्चयच्छेदफभोङ्ञजभ अङ्झबमोगऩत्र वा उजयूी जाॉच गदाय यीतऩूव यकको देङ्ञिएभा 
भङ्टद्दा दताय गने अङ्झधकायीरे अदारतको भङ्टद्दाको दामयी ङ्जकताफभा दताय गनङ्टय ऩनेछ।  
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ भङ्टद्दा दताय गदाय दताय ङ्झभङ्झतका आधायभा भङ्टद्दाको दतायको क्रभानङ्टसाय 
गनङ्टय ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ दताय बएका भङ्टद्दाराई कम्प्मङ्टटय सफ्टवेमयभा प्रङ्झफष्ट गयाउॉदा ङ्ञजल्रा 
अदारतरे देहाम फभोङ्ञजभको कोड यािी दताय गनङ्टय ऩनेछ्- 

(क) ऐनको अनङ्टसूची -१ भा उङ्ञल्रङ्ञित कसूयसम्फन्धी भङ्टद्दाराई C1, 

(ि) ऐनको अनङ्टसूची -२ भा उङ्ञल्रङ्ञित कसूयसम्फन्धी भङ्टद्दाराई C2, 

(ग) ऐनको अनङ्टसूची -३ भा उङ्ञल्रङ्ञित कसूयसम्फन्धी भङ्टद्दाराई C3,  

(घ) ऐनको अनङ्टसूची -४ भा उङ्ञल्रङ्ञित कसूयसम्फन्धी भङ्टद्दाराई C4 । 

(४) सवोच्च अदारत तथा उच्च अदारतभा दताय हङ्टने भङ्टद्दाराई कम्प्मङ्टटय सफ्टवेमयभा प्रङ्झफष्ट 
गयाउॉदा अदारतको भङ्टद्दा व्मवस्थाऩन प्रणारीसम्फन्धी सफ्टवेमयभा ङ्झनधाययण गङ्चयएफभोङ्ञजभको कोड 
यािी दताय गनङ्टय ऩनेछ। 

 (५) अदारतभा दताय गनय ल्माएको कङ्ट नै अङ्झबमोगऩत्र वा ङ्जपयादऩत्र वा उजङ्टयीको फेहोयाफाट सो 
अङ्झबमोग ऩत्र वा ङ्जपयादऩत्र वा उजङ्टयी आफ्नो अदारतको अङ्झधकाय ऺेत्रङ्झबत्रको नबएको, भङ्टद्दा दामय 
गने हकदैमा नबएको वा हदम्माद नघाई दताय गनय ल्माएको वा यीत नऩङ्टर् माई दताय गनय ल्माएको 
देङ्ञिएभा भङ्टद्दा दताय गने अङ्झधकायीरे ऐनको दपा ५० फभोङ्ञजभ दयऩीठ गनङ्टय ऩनेछ। 

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ यीत नऩङ्टर् माई दताय गनय ल्माएको देङ्ञिएभा मो यीत ऩङ्टर् माइ ल्माउनङ्ट 
बनी ङ्झरितको ऩङ्जहरो ऩृष्ठभा रेिी भङ्टद्दा दताय गने अङ्झधकायीरे दस्तित गयी अदारतको छाऩ रगाई 
ङ्जपताय ङ्छदनङ्ट ऩछय । 

(७) हदम्माद गङ्टजायी दताय गनय ल्माएको ङ्झरित वा अदारतरे हेनय नऩने वा नहङ्टने ङ्झरित वा 
कानून ङ्जवऩयीत देङ्ञिएको ङ्झरितको हकभा दताय गनय नङ्झभल्ने भनाङ्झसफ कायण बएभा ङ्झरितको ऩङ्जहरो 
ऩृष्ठको ऩछाङ्झड ऩङ्जट्टको िीयभा “मो ङ्झरित दयऩीठ गङ्चयएको छ” बङ्ङे सम्भको फेहोया जनाई भङ्टद्दा दताय 
गने अङ्झधकायीरे दस्तित य अदारतको छाऩ रगाई छङ्ट टै्ट कागजभा दयऩीठ गनङ्टय ऩने आधाय य कायण 
उल्रेि गयी सो प्रङ्झतभा सभेत भङ्टद्दा दताय गने अङ्झधकायीरे दस्तित य अदारतको छाऩ रगाई एक 
प्रङ्झत सम्फङ्ञन्धत ऩऺराई ङ्जपताय ङ्छदनङ्टऩछय य त्मस्तो ङ्झरितको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अदारतभा याख्ङ्ट ऩछय । 

(८) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ यीत नऩङ्टगेको बनी दयऩीठ बएको कङ्ट याभा यीत ऩङ्टर् माई हदम्माद वा 
म्मादङ्झबत्र ल्माएभा वा दयऩीठ बएको ङ्झभङ्झत ङ्झरित दताय गयाउने आङ्ञियी ङ्छदन बए दयऩीठ बएको 
ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदनङ्झबत्र यीत ऩङ्टर् माई ल्माएभा दताय गयी कानूनफभोङ्ञजभ कायफाही गङ्चयङ्छदनङ्ट ऩछय । 

(९) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय ऺेत्र नबएको कायणरे दयऩीठ बएको उजङ्टयीको ङ्जवषमभा 
भङ्टद्दा गनङ्टय ऩने अङ्ञन्तभ हदम्माद दयऩीठ बएको ङ्छदनसम्भ यहेछ बने सो ङ्छदनफाट फाटोको म्मादफाहेक 
ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र दताय गनय ल्माएभा अङ्झधकाय ऺेत्र बएको अदारतरे यीत फेङ्चयत जाॉची दताय गङ्चयङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-५ 

प्रायङ्ञम्बक सङ्टनङ्टवाइ य ऩूव यसङ्टनङ्टवाइ छरपरसम्फन्धी व्मवस्था  
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१९. प्रायङ्ञम्बक सङ्टनङ्टवाइ: (१) कङ्ट नै भङ्टद्दाभा अङ्झबमङ्टिरे फमान गदाय वा प्रङ्झतवादीरे प्रङ्झतउिय ऩेस गदाय 
देहामको प्रश्न उठाएभा अदारतरे त्मस्तो प्रश्नको सम्फन्धभा ऐनको दपा ५१ फभोङ्ञजभ प्रायङ्ञम्बक 
सङ्टनङ्टवाइ गनङ्टय ऩनेछ। 

(क) वादीरे दामय गयेको ङ्जपयादऩत्र वा उजङ्टयी/अङ्झबमोगऩत्र हदम्मादङ्झबत्रको 
नबएको, 

(ि) ङ्जपयादऩत्र वा उजङ्टयी/अङ्झबमोगऩत्र दामय बएको अदारतराई त्मस सम्फन्धभा 
कायफाही सङ्टनङ्टवाइ य ङ्झनणयम गने अङ्झधकाय ऺेत्र नबएको, 

(ग) वादीराई भङ्टद्दा दामय गने हकदैमा नबएको । 

(२) कङ्ट नै भङ्टद्दाभा उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रश्न उठेको अवस्थाभा सो प्रश्नका सम्फन्धभा 
ऩङ्जहरे ङ्झनणयम गयेय भात्र भङ्टद्दाको अन्म कायफाही अगाङ्झड फढाउनङ्ट ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको ङ्झनणयम ऐनको ऩङ्चयच्छेद ७ फभोङ्ञजभ थङ्टनछेक गनङ्टय ऩने 
अवस्थाको भङ्टद्दा बए थङ्टनछेकसम्फन्धी आदेि गनङ्टयबन्दा ऩङ्जहरे य अन्म भङ्टद्दाभा बए वादी प्रङ्झतवादीको 
ताङ्चयि ङ्झभरान बएऩङ्झछको ऩङ्जहरो ऩेिी ताङ्चयिको ङ्छदन गनङ्टय ऩनेछ। 

२०. अङ्झधकाय ऺ ेत्र बएको अदारतभा ऩठाउने : (१) अदारतरे कङ्ट नै भङ्टद्दाभा प्रायङ्ञम्बक सङ्टनङ्टवाइ गदाय त्मस्तो 
भङ्टद्दा आफ्नो अदारतको अङ्झधकाय ऺेत्रङ्झबत्र ऩने नबई अको अदारतको अङ्झधकाय ऺेत्रङ्झबत्र ऩने 
अवस्थाको देङ्ञिएभा ऐनको दपा ५१ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सो भङ्टद्दा हेने अङ्झधकाय ऺेत्र बएको 
सम्फङ्ञन्धत अदारतभा ऩठाउन आदेि ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय ऺेत्र बएको अदारतभा ऩठाउॉदा ऐनको अनङ्टसूची-१ वा 
अनङ्टसूची-२ फभोङ्ञजभको भङ्टद्दाभा अङ्झबमोगऩत्रका साथ अङ्झबमङ्टि ऩेस बएको बए ङ्झनज सङ्जहत तथा 
ऐनको अनङ्टसूची-३ वा अनङ्टसूची-४ फभोङ्ञजभको भङ्टद्दा बए ताङ्चयिभा यहेका ऩऺहरूराई ताङ्चयि तोकी 
ङ्झभङ्झसर तत्कार ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ अङ्झबमङ्टि सङ्जहत ङ्झभङ्झसर ऩठाइएकोभा त्मस्तो भङ्टद्दाको ङ्झभङ्झसर प्राप्त 
बएऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत अदारतरे कानूनफभोङ्ञजभ भङ्टद्दा दताय गयी मथासक्म चाॉडो थङ्टनछेक सम्फन्धी आदेि 
गनङ्टय ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ बएको आदेि उऩय ङ्ञचि नफङ्टझ्ने सम्फङ्ञन्धत ऩऺरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र 
ऩङ्टनयावेदन सङ्टङ्ङे अदारतभा ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ। 

२१. भङ्टद्दाको कायफाही अगाङ्झड फढाउनङ्ट ऩने : (१) प्रायङ्ञम्बक सङ्टनङ्टवाइ गदाय वादीराई भङ्टद्दा दामय गने हकदैमा 
नबएको, अङ्झबमोगऩत्र वा ङ्जपयाद ऩत्र वा उजङ्टयी हदम्मादङ्झबत्र दताय नबएको वा अदारतराई भङ्टद्दाको 
कायफाही, सङ्टनङ्टवाइ य ङ्झनणयम गने अङ्झधकाय ऺेत्र नबएको बनी उठाइएको प्रश्न कानूनफभोङ्ञजभको 
नदेङ्ञिएभा अदारतरे सोहीफभोङ्ञजभको आदेि गयी भङ्टद्दाको कायफाही अगाङ्झड फढाउनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ बएको आदेिउऩय ङ्ञचि नफङ्टझ्ने सम्फङ्ञन्धत ऩऺरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र 
ऩङ्टनयावेदन सङ्टङ्ङे अदारतभा ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ। 
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२२. भङ्टद्दा िायेज हङ्टने : (१) कङ्ट नै भङ्टद्दाभा प्रायङ्ञम्बक सङ्टनङ्टवाइ गदाय त्मस्तो भङ्टद्दाको अङ्झबमोगऩत्र वा उजयूी 
हदम्मादङ्झबत्र दामय नबएको वा त्मस्तो भङ्टद्दाको कायफाही, सङ्टनङ्टवाइ य ङ्झनणयम गने अङ्झधकाय ऺेत्र 
अदारतराई नबएको वा भङ्टद्दाभा वादीराई भङ्टद्दा दामय गने हकदैमा नबएको देङ्ञिएभा अदारतरे 
त्मस्तो भङ्टद्दा िायेज गने पैसरा गनेछ। 

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ बएको पैसरा उऩय ङ्ञचि नफङ्टझ्ने ऩऺरे पैसरा बएको ऩैँतीस 
ङ्छदनङ्झबत्र ऩङ्टनयावेदन सङ्टङ्ङे अदारतभा ऩङ्टनयावेदन सयह उजङ्टयी गनय सक्नेछ। 

२३. ऩूव यसङ्टनङ्टवाइ छरपर : (१) ऐनको अनङ्टसूची- १ वा अनङ्टसूची-२ भा उङ्ञल्रङ्ञित कसूय सम्फन्धी भङ्टद्दाभा 
देहामको अवस्था ङ्जवद्यभान बएभा ठहय गनङ्टय ऩने कङ्ट या मङ्जकन गनयको राङ्झग वादी प्रङ्झतवादीवीच ऐनको 
दपा १२४ फभोङ्ञजभ ऩूव यसङ्टनङ्टवाइ छरपर गयाउन अदारतरे दङ्टवै ऩऺराई ऩेिी ताङ्चयि तोक्नङ्ट 
ऩनेछ्- 

(क)  अङ्झबमङ्टिरे अदारतभा फमान गदाय आयोङ्जऩत कसूय स्वीकाय नगयेभा, 
(ि)  अङ्झबमङ्टिरे अदारतभा फमान गदाय आयोङ्जऩत कसूयभा ऩूणयरूऩभा साङ्जवत नबई 

आॊङ्ञिक रूऩभा साङ्जवत बएभा, 
(ग) अङ्झबमङ्टिरे साङ्जवङ्झत फमान गयेताऩङ्झन अदारतरे थऩ प्रभाण फङ्टझ्न भनाङ्झसव 

देिेभा। 

(२) ऐनको अनङ्टसूची-३ वा अनङ्टसूची-४ भा उङ्ञल्रङ्ञित कसूय सम्फन्धी भङ्टद्दाभा उजयूी दाफीराई 
अस्वीकाय गयी फमान गयेभा वा इन्कायी प्रङ्झतउिय ङ्छदएभा त्मसयी फमान गयेऩङ्झछ वा प्रङ्झतउिय ऩयेऩङ्झछ 
वा सो गने अवङ्झध नाघेऩङ्झछ अदारतरे वादी य प्रङ्झतवादीफीच ऩूव यसङ्टनङ्टवाइ छरपर गयाउने आदेि गनय 
सक्नेछ। 

(३) अदारतरे ऩूव यसङ्टनङ्टवाइ छरपर गयाउॉदा ऐनको दपा ५१ फभोङ्ञजभ प्रायङ्ञम्बक सङ्टनङ्टवाइ 
सम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ तथा ऐनको ऩङ्चयच्छेद ७ फभोङ्ञजभ थङ्टनछेकको आदेि हङ्टने भङ्टद्दाभा त्मस्तो 
थङ्टनछेकसम्फन्धी आदेि बए ऩङ्झछ गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ वादी प्रङ्झतवादीवीच ऩूव यसङ्टनङ्टवाइ छरपर गयाउने आदेि 
बएकोभा अदारतरे वादी य उऩङ्ञस्थत प्रङ्झतवादी दङ्टवै ऩऺराई चाहेभा कानून व्मवसामी सभेत ङ्झरएय 
उऩङ्ञस्थत हङ्टन ऩेिी ताङ्चयि तोक्नङ्ट ऩनेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ऩूव यसङ्टनङ्टवाइ छरपरको राङ्झग तोङ्जकएको ऩेिी ताङ्चयिको ङ्छदन कङ्ट नै 
ऩऺ अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा ऩङ्झन अदारतरे उऩङ्ञस्थत बएसम्भका ऩऺहरूफीच छरपर गयाई भङ्टद्दाभा ठहय 
गनङ्टय ऩने कङ्ट याको मङ्जकन गनङ्टय ऩनेछ। 

(६) उऩदपा (५) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन ऩूव यसङ्टनङ्टवाइ छरपरको प्रमोजनको 
राङ्झग तोङ्जकएको ताङ्चयि अगावै कङ्ट नै ऩऺरे सो ताङ्चयिको ङ्छदन उऩङ्ञस्थत हङ्टन नसक्ने आधाय य कायण 
उल्रेि गयी सोको प्रभाणसङ्जहत ङ्झनवेदन ङ्छदएभा य ङ्झनवेदन फेहोया भनाङ्झसफ देङ्ञिएभा अदारतरे ऩङ्टन: 
वादी प्रङ्झतवादीफीच ऩूव यसङ्टनङ्टवाइ गनय छरपर गयाउनको राङ्झग अको ताङ्चयि तोक्न सक्नेछ।  
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(७) मस दपाफभोङ्ञजभ ऩूव यसङ्टनङ्टवाइ छरपर गयाउन तोङ्जकएको ऩेिी ताङ्चयिको ङ्छदन अदारतरे 
भङ्टद्दाभा ठहय गनङ्टय ऩने कङ्ट या मङ्जकन गदाय वादी य प्रङ्झतवादीफीचको छरपरभा ङ्झनजहरूरे प्रस्तङ्टत गयेका 
दाफी, प्रङ्झतवाद य प्रभाणसभेतराई आधाय ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

(८) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन ऐनको अनङ्टसूची-४ भा उङ्ञल्रङ्ञित 
भङ्टद्दाका ऩऺहरू ऩूव यसङ्टनङ्टवाइ छरपर गयाउन सहभत बएभा य त्मस्तो छरपर गयाउन उऩमङ्टि 
बएभा ऩङ्जहरो ऩेिीभा सभेत ऩूव यसङ्टनङ्टवाइ छरपर गनय फाधा ऩने छैन।  

(९) अदारतरे उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ मङ्जकन बएको ठहय गनङ्टय ऩने कङ्ट यासभेत िङ्टराई ऐनको 
दपा १२५ फभोङ्ञजभ प्रभाण फङ्टझ्ने आदेि गयी ऩऺराई ताङ्चयि तोक्नङ्ट ऩनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-६ 

भङ्टद्दा तथा इजरास व्मवस्थाऩनसम्फन्धी  
२४. ऩेिी सूची : (१) यङ्ञजस्राय वा से्रस्तेदायरे अदारतभा आगाभी हप्ता सङ्टनङ्टवाइ हङ्टने भङ्टद्दाको साप्ताङ्जहक 

ऩेिी सूची प्रत्मेक िङ्टक्रवाय प्रकािन गनङ्टय ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साप्ताङ्जहक ऩेिी सूचीभा प्रकाङ्ञित भङ्टद्दाहरू भध्मेफाट कानूनभा 
तोङ्जकएको प्राथङ्झभकताक्रभ अनङ्टसाय दैङ्झनक ऩेिी सूची तमाय गयी प्रत्मेक ङ्छदन ङ्जवहान १०:०० फजे 
प्रकािन गनङ्टय ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ यङ्ञजष्डायरे दैङ्झनक ऩेिी सूची तमाय गदाय उच्च अदारतको हकभा 
भङ्टख्म न्मामाधीि य सवोच्च अदारतको हकभा प्रधानन्मामाधीिरे इजरास ङ्झनधाययण गये फभोङ्ञजभ 
तमाय गनङ्टय ऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन देहामका ङ्जवषमहरू साप्ताङ्जहक ऩेिी 
सूचीभा नऩयेको बए ताऩङ्झन दैङ्झनक ऩेिी सूचीभा प्रकािन गनय फाधा ऩङ्टर् माएको भाङ्झनने छैन्- 

(क)  अङ्झबमोगऩत्र, 

(ि) पयाय प्रङ्झतवादी हाङ्ञजय बएको, 
(ग)  ङ्चयट तथा ङ्झनवेदनको प्रायङ्ञम्बक सङ्टनङ्टवाइ, 

(घ)  फन्दीप्रत्मऺीकयणको सङ्टनङ्टवाइ, 

(ङ) सजाम ङ्झनधाययणसम्फन्धी सङ्टनङ्टवाइ, 

(च)  अन्तयकारीन आदेि उऩय ऩयेको ङ्झनवेदन, 

(छ) ङ्झडसङ्झभस, 

(ज) ङ्झभराऩत्र, 

(झ) भङ्टद्दा ङ्जपताय, 
(ञ) इजरासरे ऩेस गनय आदेि ङ्छदएको ङ्जवषम, 

(ट)   यङ्ञजस्राय वा से्रस्तेदायरे ङ्छदएको आदेि उऩयको ङ्झनवेदन तथा अन्म पङ्ट टकय 
ङ्झनवेदनहरू। 
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२५. इजरासभा जनिङ्ञि व्मवस्थाऩन : (१) ऩेिी सूची प्रकािन बईसकेऩङ्झछ अदारत प्रिासनरे सम्फङ्ञन्धत 
इजरासभा तोङ्जकएको इजरास अङ्झधकृत, कामायरम सहमोगी सभेतका जनिङ्ञि उऩङ्ञस्थत बए नबएको 
कङ्ट याको मङ्जकन गयी इजरास सञ्चारन गनय आवश्मक जनिङ्ञिको तत्कार व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ इजरास सञ्चारनको राङ्झग तोङ्जकएका कभयचायी इजरास चङ्झरयहेको 
वा भङ्टद्दाको सङ्टनङ्टवाइ बइयहेको अवङ्झधबय इजरासको अनङ्टभङ्झत ङ्जवना इजरासबन्दा अन्मत्र जानङ्ट हङ्टॉदैन। 

२६. इजरासभा ङ्झभङ्झसर व्मवस्थाऩन : (१) दैङ्झनक ऩेिी सूचीभा प्रकािन बएका भङ्टद्दाको सक्कर ङ्झभङ्झसर तथा 
प्रभाण ङ्झभङ्झसर रूजङ्ट गयी पाॉटवारारे सम्फङ्ञन्धत इजरास अङ्झधकृतराई फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ। 

(२) इजरास अङ्झधकृतरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झभङ्झसर फङ्टझी ङ्झरई सकेऩङ्झछ देहामका 
ङ्जवषमहरू हेयी रूजङ्ट गनङ्टय ऩनेछ्-  

(क)  भङ्टद्दाभा थङ्टनङ्टवा यहे नयहेको, 
(ि)  भङ्टद्दाका दङ्टवै ऩऺराई ऩेिी ताङ्चयि तोङ्जकएको वा नतोङ्जकएको, 
(ग)  दङ्टवै ऩऺ ताङ्चयिभा यहे नयहेको, 
(घ)  ऩऺरे ताङ्चयि गङ्टजाये नगङ्टजायेको य गङ्टजायेको बए ताङ्चयि थाम्ने अवङ्झध फाॉकी 

यहे नयहेको, 
(ङ)  भङ्टद्दा ऩेिीभा यहेको कङ्ट याको जानकायी थङ्टनङ्टवा, सयकायी वङ्जकर कामायरम वा 

वैतङ्झनक कानून व्मवसामीराई ङ्छदए नङ्छदएको, 
(च)  भङ्टद्दाभा बएको ऩूव यआदेिफभोङ्ञजभको काभ सम्ऩङ्ङ बए नबएको, 
(छ)  सफै प्रङ्झतवादी/प्रत्मथीको प्रङ्झतउिय/ ङ्झरङ्ञित जवाप ऩये नऩयेको, 
(ज)  कङ्ट नै प्रङ्झतवादी/प्रत्मथीको प्रङ्झतउिय/ ङ्झरङ्ञित जवाप नऩयेको वा प्रङ्झतवादी 

पयाय यहेको बए ऩक्राउ ऩङ्टजी वा सभाह्वान यीतऩूव यक ताभेर बए नबएको, 
(झ)  पयाय यहेको प्रङ्झतवादीको सम्ऩङ्ञि योक्का यहे वा नयहेको, 
(ञ)  भङ्टद्दाभा ऩऺरे कानून व्मवसामी भङ्टकयय गये वा नगयेको, 
(ट)  ऩेस बएको ङ्झभङ्झसरसाथ भङ्टद्दाको ङ्जटऩोट ङ्झभङ्झसर सॊरग्न यहे नयहेको । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ रूजङ्ट गदाय भङ्टद्दाको सङ्टनङ्टवाइ प्रबाङ्जवत हङ्टने ङ्जकङ्झसभको कङ्ट नै कैङ्जपमत 
देङ्ञिएभा इजरास अङ्झधकृतरे सोको जानकायी तङ्टरून्त इजरासराई गयाई बएको आदेिफभोङ्ञजभ गनङ्टय 
ऩनेछ। 

(४) ऩेिीभा यहेका भङ्टद्दाभध्मे कङ्ट नै भङ्टद्दाको ऩेिी स्थगनका राङ्झग ङ्झनवेदन ऩेस बएभा इजरास 
अङ्झधकृतरे स्थगन गने कानून व्मवसामीको ङ्झभङ्झसरभा वकारतनाभा छ छैन, ऩङ्जहरे ऩेिी स्थगन 
बएको छ छैन य स्थगन बएको बए कङ्ट न ऩऺफाट कङ्झतऩटक स्थगन बएको छ हेयी सोको जानकायी 
सङ्जहत त्मस्तो ङ्झनवेदन इजराससभऺ ऩेस गनङ्टय ऩनेछ। 

(५) इजरासभा सङ्टनङ्टवाइ प्रायम्ब बएऩङ्झछ इजरास अङ्झधकृतरे ऩेिी सूचीभा यहेका प्रत्मेक 
भङ्टद्दाभा ताङ्चयिभा यहेका ऩऺ वा वायेसको नाभ य कानून व्मवसामीको वकारतनाभा बएभा त्मस्ता 
कानून व्मवसामीको नाभसभेत क्रभि् ङ्जटऩोट गयी याख्ङ्ट ऩनेछ। 
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२७. इजरासको कामयसम्ऩादन : (१) इजरासभा न्मामाधीि उऩङ्ञस्थत बई सङ्टनङ्टवाइसम्फन्धी कामय प्रायम्ब 
बएऩङ्झछ इजरासको ङ्झनदेिानङ्टसाय इजरास अङ्झधकृतरे सङ्टनङ्टवाइभा सहबागी हङ्टने ऩारो आएको भङ्टद्दाभा 
ताङ्चयिभा यहेका ऩऺ वा वायेसको नाभ फोराउन रगाउनङ्ट ऩनेछ।  

(२) सङ्टनङ्टवाइको राङ्झग ऩऺ इजरासभा उऩङ्ञस्थत बएभा ङ्झनजरे कानून व्मवसामी यािे नयािेको 
सोधी यािेको बए फहसको राङ्झग आफ्नो कानून व्मवसामीराई िफय गनय रगाउनङ्ट ऩनेछ। 

(३) सङ्टनङ्टवाइभा सहबागी हङ्टन इजरासफाट फोराइएकोभा कङ्ट नै ऩऺ उऩङ्ञस्थत नबएभा 
अनङ्टऩङ्ञस्थत ऩऺराई ऩङ्टन: एकऩटक फोराउन रगाउनङ्ट ऩनेछ य त्मसयी फोराउॉदासभेत ऩऺ वा वाङ्चयस 
उऩङ्ञस्थत नबएभा भङ्टद्दाको कायफाही अगाङ्झड फढाउन सङ्जकनेछ। 

(४) इजरासफाट सङ्टनङ्टवाइभा सहबागी हङ्टन फोराउॉदा कङ्ट नै ऩऺको कानून व्मवसामी उऩङ्ञस्थत 
नबएको बए त्मस्तो ऩऺ वा वायेसराई योहवयभा यािी छरपर गयाई भङ्टद्दाको कायफाही अगाङ्झड 
फढाउन सङ्जकनेछ। 

(५) ऐनको दपा १२९ फभोङ्ञजभ फन्द इजरासफाट ऩङ्टऩ यऺ  हङ्टनङ्ट ऩने बनी आदेि बएको 
भङ्टद्दाको सङ्टनङ्टवाइ िङ्टरू हङ्टॉदा भङ्टद्दासॉग सम्फङ्ञन्धत ऩऺ, सम्फङ्ञन्धत कानून व्मवसामी, अदारतका कभयचायी 
तथा इजरासरे अनङ्टभङ्झत ङ्छदएका व्मङ्ञि फाहेक अरूराई इजरासफाट फाङ्जहय जान रगाउनङ्ट ऩनेछ।  

(६) फहसका राङ्झग कानून व्मवसामी इजरासभा प्रवेि गदाय, इजरासभा यहॉदा, फहस ऩैयवी 
गदाय य इजरासफाट फाङ्जहय ङ्झनस्कॉ दा इजरासको भमायदा कामभ गनङ्टय ऩनेछ। 

(७) अदारतको भमायदा कामभ याख् भङ्टद्दाका ऩऺ य कानून व्मवसामीरे न्मामाधीि, कानून 
व्मवसामी, इजरासभा यहेका कभयचायी, साऺी तथा भङ्टद्दाको अको ऩऺप्रङ्झत भमायङ्छदत व्मवहाय गनङ्टय ऩने 
य भमायङ्छदत बाषाभा सम्फोधन गनङ्टय ऩनेछ। 

२८. इजरासफाट भङ्टद्दाभा बएको कायफाहीको सम्प्रेषण: (१) दैङ्झनक ऩेिी सूचीभा यहेका भङ्टद्दाभा इजरासफाट 
बएको सङ्टनङ्टवाइ य कायफाही के कङ्ट न क्रभभा वा अवस्थाभा ऩङ्टगेको छ बङ्ङे कङ्ट याको अद्यावङ्झधक 
जानकायी आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्झरङ्ञित, भौङ्ञिक वा ङ्जवद्यङ्टतीम रूऩभा सभम सभमभा ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(२) भङ्टद्दाको सङ्टनङ्टवाइ ऩङ्झछ आदेि बएकोभा आदेिको फेहोया आदेि ऩत्रभा तथा पैसरा वा 
अङ्ञन्तभ आदेि बएकोभा पैसरा वा अङ्ञन्तभ आदेिको सॊङ्ञऺप्त फेहोया याम ङ्जकतावभा रेिी सम्फङ्ञन्धत 
न्मामाधीिरे दस्तित गनङ्टय ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ आदेि वा यामङ्जकतावभा न्मामाधीिको दस्तित बएऩङ्झछ इजरास 
अङ्झधकृतरे तत्कार ऩेिी सूचीभा य अदारतको कम्प्मङ्टटय सफ्टवेमयभा उऩरब्ध बए फभोङ्ञजभको 
फेहोयाको भङ्टद्दाको ङ्ञस्थङ्झत (स्टाटस) ङ्जवद्यङ्टतीम प्रणारीभा जनाउनङ्ट ऩनेछ । 

(४) इजरासफाट पैसरा बएका भङ्टद्दाभा देहामभा उङ्ञल्रङ्ञित भध्मे कस्तो पैसरा बएको हो 
सोही फेहोया स्ऩष्ट उल्रेि गयी पैसरा गने न्मामाधीिको नाभ, पैसरा ङ्झभङ्झत, ङ्झनणयम नॊ. सभेत 
ङ्झभङ्झसरको अग्रबागभा िङ्टराई रेिी अङ्ञन्तभ आदेि वा पैसरा तमाय गने प्रमोजनका राङ्झग इजरास 
अङ्झधकृतरे ङ्झभङ्झसर सभेत सङ्टयङ्ञऺत याख् नङ्ट ऩनेछ। 

(क)  वादी दाफी ऩङ्टग्ने,  
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(ि)  दाफी नऩङ्टग्ने,   

(ग)   िङ्टरू सदय हङ्टने, 

(घ)   उल्टी हङ्टने,   

(ङ)  केही उल्टी हङ्टने, 

(च)   ङ्चयट जायी हङ्टने,   

(छ)   िायेज हङ्टने,   

(ज)  फदय हङ्टने ,   

(झ)  ङ्झभराऩत्र  हङ्टने, 
(ञ)  ङ्झडसङ्झभस, 

(ट)  ताभेरी, 
(ठ)  भङ्टद्दा ङ्जपताय हङ्टने,    

(ड)  भङ्टल्तफी यहने,   

(ढ)  अन्म जे जस्तो पैसरा बएको हो सो फेहोया।  

(५) कङ्ट नै भङ्टद्दाभा इजरासफाट पैसरा हङ्टॉदा िङ्टरू पैसरा उल्टी वा फदय बई ऩङ्टन: इन्सापको 
राङ्झग अङ्ञघ पैसरा गने अदारतभा ऩठाउने ठहय बई ऩऺहरूराई ताङ्चयि तोक्नङ्ट ऩने बएभा इजरास 
अङ्झधकृतरे सोही प्रमोजनको राङ्झग ङ्झभङ्झसर तत्कार सम्फङ्ञन्धत पाॉटभा ऩठाइङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(६) इजरासभा भङ्टद्दाको सङ्टनङ्टवाइ हङ्टॉदा देिाइएका वा ऩेस बएका दिी प्रभाणहरू य कङ्ट नै सक्कर 
ङ्झरित यहेको फन्दी िाभ िोङ्झरएको बए सो ङ्झरित सभेत हेने काभ सम्ऩङ्ङ बए ऩङ्झछ ऩूव यवत् रूऩभा 
उि सक्कर ङ्झरित िाभफन्दी गनय रगाई इजरास अङ्झधकृतरे सङ्टयङ्ञऺत याख् न रगाउनङ्ट ऩनेछ। 

(७) इजरासको कामय सम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ इजरास अङ्झधकृतरे ऩेिी सूचीभा चढेको भङ्टद्दाभा 
आदेि, पैसरा, स्थङ्झगत वा हेनय नभ्माएको के हो ङ्झभङ्झसर य ऩेिी सूचीको रूजङ्ट गयी सोही फभोङ्ञजभ 
कायफाहीको अवस्था जनाए वा नजनाएको, ङ्जपताय जानङ्ट ऩने ङ्झभङ्झसर सम्फङ्ञन्धत पाॉटभा गए वा 
नगएको, आदेि वा याम ङ्जकताफभा न्मामाधीिको दस्तित बए वा नबएको कङ्ट याहरूसभेत मङ्जकन गनङ्टय 
ऩनेछ। 

२९. इजरासको सभम व्मवस्थाऩन : (१) न्मामाधीि ङ्झनधायङ्चयत सभमभा इजरासभा फस्नङ्ट ऩनेछ। 

(२) दैङ्झनक ऩेिीभा चढेका भङ्टद्दा भध्मे कङ्ट नै भङ्टद्दाको ऩेिी स्थगन गनङ्टय ऩयेभा इजरास फस्नङ्ट 
बन्दा अगावै भङ्टद्दाको सम्फङ्ञन्धत ऩऺ वा ङ्झनजको कानून व्मवसामीरे सो सम्फन्धी ङ्झनवेदन इजरास 
अङ्झधकृत सभऺ ऩेस गनङ्टय ऩनेछ। 

(३) इजरासरे ऩेिी सूचीभा चढेका भङ्टद्दाको सॊख्मा, भङ्टद्दाको प्रकृङ्झत, ऩऺहरूको सॊख्मा तथा 
इजरासफाट सम्ऩादन गनङ्टय ऩने अन्म कामय सभेतराई ङ्जवचाय गयी प्रत्मेक भङ्टद्दाको राङ्झग फहसको सभम 
ङ्झनधाययण गनय सक्नेछ। 

(४) इजरासरे फहसको सभम ङ्झनधाययण गयेकोभा कानून व्मवसामीरे ङ्झनधायङ्चयत सभमङ्झबत्र 
आफ्नो फहस सम्ऩङ्ङ गनङ्टय ऩनेछ। 
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(५) इजरासरे फहसको राङ्झग उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्झनधाययण गयेको सभम भङ्टद्दाको कङ्ट नै ऩऺ 
वा कानून व्मवसामीको राङ्झग अऩङ्टग हङ्टने बई अङ्झतङ्चयि सभम आवश्मक ऩने बएभा सोको उङ्ञचत य 
ऩमायप्त कायणसङ्जहत अङ्झतङ्चयि सभम भाग गयी सम्फङ्ञन्धत ऩऺ वा कानून व्मवसामीरे फहस सङ्टरू हङ्टनङ्ट 
बन्दा अङ्ञघ इजराससभऺ अनङ्टयोध गनय सक्नेछ। 

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ अङ्झतङ्चयि सभमको राङ्झग कङ्ट नै ऩऺ वा कानून व्मवसामीरे अनङ्टयोध 
गयेकोभा त्मस्तो अनङ्टयोध भनाङ्झसफ देङ्ञिएभा इजरासरे ऩऺराई आफ्नो बनाई याख् वा कानून 
व्मवसामीराई फहस गनयको राङ्झग अङ्झतङ्चयि सभम थऩ गनय सक्नेछ। 

(७) फहसको राङ्झग सभम ङ्झनधाययण गङ्चयएकोभा ङ्झनधायङ्चयत सभमङ्झबत्रै प्रत्मेक भङ्टद्दा वा ऩऺको 
फहस सम्ऩङ्ङ हङ्टने सङ्टङ्झनङ्ञितताको राङ्झग इजरासरे सभम सूचक उऩकयण प्रमोगभा ल्माउन सक्नेछ।  

३०. फहस व्मवस्थाऩन : (१) एक बन्दा फढी कानून व्मवसामी भङ्टकयय बएको भङ्टद्दाभा इजरासरे कानून 
व्मवसामीहरू भध्मे वङ्चयष्ठ कानून व्मवसामीरे प्रभङ्टि कानून व्मवसामीको रूऩभा य अन्म कानून 
व्मवसामीरे थऩ तथ्मगत वा कानूनी प्रश्नभा फहस गने गयी फहस व्मवस्थाऩन गनय सक्नेछ। 

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रभङ्टि कानून व्मवसामीको रूऩभा फहस गने ङ्ञजम्भेवायी ङ्झरएको 
कानून व्मवसामीरे इजरासफाट ङ्झनधाययण गङ्चयएको सभमङ्झबत्र आफ्नो ऩऺको तपय फाट यहेका सफै 
कानून व्मवसामीको फहस सम्ऩङ्ङ गने रगामत सभग्र फहस व्मवस्थाऩन गनङ्टय ऩनेछ। 

(३) इजरासरे कङ्ट नै भङ्टद्दाको अङ्ञन्तभ सङ्टनङ्टवाइ गदाय फहस िङ्टरू हङ्टनङ्ट अङ्ञघ ऐनको दपा १२४ 
फभोङ्ञजभ ऩूव यसङ्टनङ्टवाइ छरपरफाट ठहय गनङ्टय ऩने बनी मङ्जकन बएका कङ्ट याराई सभेत ङ्जवचाय गयी 
फहसको क्रभभा छरपर हङ्टने भङ्टख्म फङ्टॉदा ङ्झनधाययण गनय सक्नेछ। 

(४) भङ्टद्दाभा इजरास सभऺ फहस गदाय प्रायम्बभा ङ्झनवेदक, वादी वा ऩङ्टनयावेदककोतपय फाट 
उऩङ्ञस्थत कानून व्मवसामीरे य त्मसऩङ्झछ प्रङ्झतवादी वा प्रत्मथीको तपय फाट उऩङ्ञस्थत कानून 
व्मवसामीरे फहस गने गयी इजरासरे फहसको क्रभ ङ्झनधाययण गनेछ। 

तय ङ्झनवेदक, वादी वा ऩङ्टनयावेदकको तपय फाट कानून व्मवसामी उऩङ्ञस्थत नबएभा प्रङ्झतवादी वा 
प्रत्मथीको तपय फाट उऩङ्ञस्थत कानून व्मवसामीरे फहस प्रायम्ब गनय फाधा ऩने छैन। 

(५) कङ्ट नै भङ्टद्दाभा दङ्टवै ऩऺको तपय फाट ङ्झनवेदन वा ऩङ्टनयावेदन ऩयेको यहेछ बने कङ्ट न ऩऺका 
कानून व्मवसामीरे फहस प्रायम्ब गने बङ्ङे कङ्ट या इजरासरे ङ्झनधाययण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(६) अदारतको सहमोगी (एङ्झभकस क्मङ्टयी) को रूऩभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन अदारतफाट आदेि 
बएकोभा ङ्झनवेदक/वादी/ऩङ्टनयावेदक तथा प्रङ्झतवादी/प्रत्मथी ऩऺको फहस सभाप्त बए ऩिात त्मस्तो 
अदारतको सहमोगी (एङ्झभकस क्मङ्टयी) रे फहस गनेछ। 

(७) कानून व्मवसामीरे फहस गदाय भङ्टद्दाभा मङ्जकन बएको ठहय गनङ्टयऩने प्रश्नभा केङ्ञन्द्रत यही 
फहस गनङ्टय ऩनेछ। 

३१. इजरासको सङ्टयऺा व्मवस्थाऩन : (१) ऩक्राउ ऩयी वा आपैँ  हाङ्ञजय हङ्टन आएका अङ्झबमङ्टिराई 
इजरासफाट थङ्टनछेकको आदेि नबएसम्भ सङ्टयऺा ङ्झनगयानीभा याख् न यङ्ञजस्राय वा से्रस्तेदायरे 
अदारतको सङ्टयऺाकभीराई आदेि ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 
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(२) यङ्ञजस्राय वा से्रस्तेदायरे सङ्टनङ्टवाइको राङ्झग अदारतभा उऩङ्ञस्थत गयाइएका थङ्टनङ्टवा वा 
ङ्जहयासतभा याख् ने अनङ्टभङ्झतका राङ्झग उऩङ्ञस्थत गयाइएका अङ्झबमङ्टिराई बाग्न उम्कन नऩाउने गयी 
आवश्मक सङ्टयऺा व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ। 

(३) यङ्ञजस्राय वा से्रस्तेदायरे भङ्टद्दाको सॊवेदनङ्ञिरता तथा सङ्टनङ्टवाइको क्रभभा इजरासभा 
हङ्टनसक्ने बीडराई ङ्जवचाय गयी अदारतको सङ्टयऺा इकाईसॉग सभन्वम गयी इजरास तथा ङ्झभङ्झसरको 
आवश्मक सङ्टयऺा व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ।  

 (४) भङ्टद्दाको सङ्टनङ्टवाइको क्रभभा इजरासभा झगडा गने, होहल्रा गने वा अन्म कङ्ट नै 
अस्वबाङ्जवक कामय गयी इजरासको काभ कायफाहीभा अवयोध ऩङ्टर् माउने भङ्टद्दाका ऩऺ वा अन्म 
व्मङ्ञिराई इजरासफाट वाङ्जहय जान इजरासरे आदेि ङ्छदन सक्नेछ। 

३२. अदारतको सङ्टयऺा व्मवस्थाऩन: (१) यङ्ञजस्राय वा से्रस्तेदायरे अदारतको सङ्टयऺाथय यहेको सङ्टयऺा इकाई 
हयहभेसा प्रिासन िािाको सम्ऩकय  य सभन्वमभा यहने व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ। 

(२) यङ्ञजस्राय वा से्रस्तेदायको ङ्झनदेिनफभोङ्ञजभ सङ्टयऺा इकाईरे अदारतको सङ्टयऺा 
सॊवेदनङ्ञिरताराई ङ्जवचाय गयी प्रवेि ङ्झनमङ्झभत गनय सक्नेछ। 

(३) अदारतको सङ्टयऺा व्मवस्थाराई प्रबावकायी फनाउन यङ्ञजस्राय वा से्रस्तेदायको ङ्झनदेिन 
फभोङ्ञजभ सङ्टयऺा इकाईरे सङ्टयऺा जाॉचका राङ्झग आवश्मक उऩकयणहरूको प्रमोग गने, प्रवेि 
अनङ्टभङ्झतऩत्र जायी गने, दैङ्झनक आवागभनको अङ्झबरेि याख् ने रगामतका कामयहरू गनय सक्नेछ। 

(४) यङ्ञजस्राय वा से्रस्तेदायरे अदारतको सङ्टयऺा व्मवस्थाका सम्फन्धभा सङ्टयऺा इकाईसॉग 
ङ्झनमङ्झभत रूऩभा सूचना ङ्झरई आवश्मक ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्नेछ। 

(५) सङ्टयऺा इकाईरे अदारतभा ङ्झरई आउन नहङ्टने वस्तङ्टहरूको सूची भूर प्रवेिद्वायभा टाॉस्ने 
व्मवस्था गनङ्टय ऩनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-७ 

साऺी तथा ऩीङ्झडत सॊ यऺणसम्फन्धी  
३३. साऺी तथा ऩीङ्झडत सॊ यऺण कऺ : (१) प्रत्मेक अदारतभा साऺी तथा ऩीङ्झडतको सॊयऺणसम्फन्धी 

आवश्मक कामय गनय छङ्ट टै्ट कऺको व्मवस्था गनङ्टय ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कऺको सञ्चारन य व्मवस्थाऩनको राङ्झग साऺी सॊयऺण 
अङ्झधकृतसङ्जहत आवश्मकताअनङ्टसायको सॊख्माभा कभयचायीको व्मवस्था गनङ्टय ऩनेछ। 

(३) साऺी तथा ऩीङ्झडत सॊयऺण कऺभा अदारतफाट तोङ्जकएका कभयचायी, सङ्टयऺाकभी, 
भनोङ्ञचङ्जकत्सक य आवश्मकताअनङ्टसाय अन्म साभाङ्ञजक ऩयाभियदाता यहन सक्नेछन्। 

(४) साऺी तथा ऩीङ्झडत सॊयऺण कऺरे भङ्टद्दाका ऩीङ्झडत तथा साऺीराई देहामका ङ्जवषमभा 
आवश्मक जानकायी ङ्छदने व्मवस्था गनङ्टय ऩनेछ:- 

(क)  भङ्टद्दाको कायफाहीको प्रङ्जक्रमा, 
(ि)  ऩीङ्झडत य साऺीहरूराई उऩङ्ञस्थत हङ्टन आदेि ङ्छदनङ्टको कायण, 

(ग)  भङ्टद्दाको कायफाहीभा ऩीङ्झडत तथा साऺीको बङू्झभका, 
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(घ)  ऩीङ्झडतको अङ्झधकाय, 

(ङ)  ऩीङ्झडत तथा साऺीको फकऩत्र हङ्टने स्थान, सभम य राग्न सक्ने अवङ्झध, 

(च)  कानूनफभोङ्ञजभ ऩीङ्झडत तथा साऺीरे ऩाउने सङ्टङ्जवधा। 

(५) साऺी तथा ऩीङ्झडत सॊयऺण कऺभा सम्फङ्ञन्धत अदारतभा दामय बई ङ्जवचायाधीन यहेका 
ऐनको अनङ्टसूची-१ वा अनङ्टसूची-२ अन्तगयतका कसूय सम्फन्धी भङ्टद्दाभा ऩीङ्झडत तथा साऺीको नाभ, थय, 
वतन, सम्ऩकय  टेङ्झरपोन नम्फय य उऩरब्ध बएसम्भका अन्म ङ्जववयणसङ्जहतको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेि 
याख् नङ्टऩनेछ।  

(६) साऺी सॊयऺण अङ्झधकृतरे उऩदपा (५) फभोङ्ञजभको अङ्झबरेि गोप्म याख् ने व्मवस्था 
ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ। 

३४. साऺी वा ऩीङ्झडतरे ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्ने : (१) ऐनको अनङ्टसूची-१ वा अनङ्टसूची-२ अन्तगयतका कसूय 
सम्फन्धी भङ्टद्दाको कङ्ट नै साऺी वा ऩीङ्झडतरे अदारतसभऺ उऩङ्ञस्थत हङ्टन आउॉदा वा फकऩत्र गदाय वा 
अदारतभा फकऩत्र गङ्चयसके ऩङ्झछ आपू उऩय कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको सङ्टयऺा ितया हङ्टन सक्ने बङ्ङे 
भहसङ्टस गयेभा सङ्टयऺाका राङ्झग ऐनको दपा ११४ फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत अदारतको साऺी तथा ऩीङ्झडत 
सॊयऺण कऺभा अनङ्टसूची- ५ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ङ्छदॉदा ङ्झनवेदकराई को कसफाट वा के कसयी सङ्टयऺाभा 
ितया यहेको हो बङ्ङे कङ्ट या िङ्टराउनङ्ट ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩयेभा साऺी तथा ऩीङ्झडत सॊयऺण अङ्झधकृतरे ङ्झनवेदकसॉग 
सङ्टयऺाभा ितया भहसङ्टस गयेको कायण, अदारतफाट अऩेऺा गयेको सहमोग तथा सम्बाङ्जवत सॊयऺणका 
उऩामहरू िङ्टराउन रगाई ङ्जटऩोट तमाय गनङ्टय ऩनेछ। 

३५. इजराससभऺ ऩेस गने : (१) साऺी सॊयऺण अङ्झधकृतरे दपा ३४ फभोङ्ञजभ प्राप्त हङ्टन आएको ङ्झनवेदन य 
सो सम्फन्धभा तमाय गयेको ङ्जटऩोटसभेत इजरास सभऺ ऩेस गनङ्टय ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩेस हङ्टन आएको ङ्झनवेदन इजरासरे अध्ममन गयी सो सम्फन्धभा 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनवेदकसॉग छरपर गदाय ङ्झनवेदन फेहोया भनाङ्झसव देङ्ञिएभा साऺी वा ऩीङ्झडतको सॊयऺणको 
राङ्झग देहामको कङ्ट नै उऩाम अवरम्फन गनय आदेि ङ्छदन सक्नेछ:- 

(क)  साऺी वा ऩीङ्झडतराई अदारतभा आउॉदा जाॉदा सङ्टयऺाको व्मवस्था गने, 

(ि)  साऺी वा ऩीङ्झडतराई आवश्मकताअनङ्टसाय भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभिय ङ्छदने व्मवस्था 
ङ्झभराउने, 

(ग)  साऺी वा ऩीङ्झडतराई आवश्मकताअनङ्टसाय सॊयऺण गृह वा अन्म उऩमङ्टि 
सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा याख् ने व्मवस्था ङ्झभराउने, 

(घ)  साऺी वा ऩीङ्झडतराई आवश्मकताअनङ्टसाय फसोफास गयेको स्थानफाट 
स्थानान्तयण गयी सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा फसोफासको व्मवस्था ङ्झभराउने, 

(ङ)  सम्फङ्ञन्धत साऺी वा ऩीङ्झडतको सङ्टयऺाको राङ्झग अॊगयऺक िटाउने, 
(च)  साऺी वा ऩीङ्झडतको फसोफास यहेको स्थानभा सङ्टयऺा व्मवस्था ङ्झभराउने, 
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 (छ)  सम्फङ्ञन्धत साऺी वा ऩीङ्झडतको नाभ ऩङ्चयच्छेद ८ फभोङ्ञजभ ऩङ्चयवतयन गयी 
फकऩत्र गयाउने, 

(ज)  सम्फङ्ञन्धत साऺी वा ऩीङ्झडतको ङ्झनयन्तय ङ्झनगयानी गने। 

(झ)  साऺी वा ऩीङ्झडतराई अनङ्टङ्ञचत डय त्रासभा ऩाने, धम्की ङ्छदने रगामतको काभ 
गयी न्माम सम्ऩादनको कामयभा नै अवयोध ङ्झसजयना गने प्रकृङ्झतको कसूयजन्म 
काभ बएको ऩाइएभा त्मस्तो व्मङ्ञि उऩय प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान 
गनय आदेि ङ्छदने, 

(ञ)  अङ्झबमङ्टिरे नदेख् ने वा नबेनेने व्मवस्था ङ्झभराई साऺी वा ऩीङ्झडतको फकऩत्र 
गयाउने, 

(ट)  साऺी वा ऩीङ्झडतको सङ्टयऺाको राङ्झग अन्म आवश्मक य उऩमङ्टि व्मवस्था 
ङ्झभराउने। 

३६. आदेिको कामा यन्वमन: (१) दपा ३५ फभोङ्ञजभ साऺी वा ऩीङ्झडतको सॊयऺणको राङ्झग इजरासफाट कङ्ट नै 
आदेि बएभा त्मस्तो आदेिको कामायन्वमन से्रस्तेदाय वा यङ्ञजस्रायसॉग सभन्वम गयी साऺी सॊयऺण 
अङ्झधकृतरे गने वा गयाउनेछ । 

 (२) साऺी सॊयऺण अङ्झधकृतरे दपा ३५ फभोङ्ञजभ इजरासफाट बएको आदेिको कामायन्वमन 
अन्म ङ्झनकामफाट हङ्टनङ्ट ऩने देिेभा त्मस्तो आदेि कामायन्वमनको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई रेिी 
ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

(३) अदारतफाट उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ रेिी आएभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे त्मस्तो आदेिको 
तत्कार कामायन्वमन गयी सोको जानकायी अदारतराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

३७. फकऩत्र गयाउने ङ्जविेष व्मवस्था : (१) दपा ३५ फभोङ्ञजभ कङ्ट नै भङ्टद्दाको ऩीङ्झडत वा साऺीको फकऩत्र 
सम्फङ्ञन्धत अङ्झबमङ्टि वा त्मस्तो भङ्टद्दाका अन्म साऺीहरूसॉग प्रत्मऺ बेट नहङ्टने गयी अरग्गै कऺभा 
गयाउने आदेि बएभा सो प्रमोजनको राङ्झग अदारतको से्रस्तेदाय वा यङ्ञजस्रायसॉग सभन्वम गयी साऺी 
सॊयऺण अङ्झधकृतरे त्मस्तो फकऩत्र कऺको व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ व्मवस्था गङ्चयएको फकऩत्र कऺभा श्रव्म दृश्म सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो 
कन्पयेन्स) भापय त ऩीङ्झडत वा साऺीको फकऩत्र गयाउन सङ्जकनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ फकऩत्र गयाउॉदा अङ्झबमङ्टि वा कानून व्मवसामीरे अप्रत्मऺ रूऩभा 
ऩीङ्झडत वा साऺीराई देख् य सोधऩङ्टछ वा ङ्ञजयह वा ऩङ्टन्सोधऩङ्टछ गनय सक्नेछ। 

३८. कायफाही गोप्म यहने : मस ऩङ्चयच्छेदफभोङ्ञजभ ऩीङ्झडत वा साऺी सॊयऺणको सम्फन्धभा ऩयेको ङ्झनवेदन य 
त्मस्तो ङ्झनवेदन उऩय बएको कायफाही गोप्म याख् नङ्ट ऩनेछ। 

तय ऩीङ्झडत वा साऺीरे गयेको फकऩत्र गोप्म यहने छैन । 

ऩङ्चयच्छेद-८  

ऩीङ्झडत वा साऺीको ऩङ्चयचमको गोऩनीमतासम्फन्धी  
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३९.  व्मङ्ञिगत ऩङ्चयचम गोप्म याख्ङ्ट ऩने् भङ्टद्दाको काभ कायफाहीको सम्फन्धभा कङ्ट नै िास कसूयफाट ऩीङ्झडत 
व्मङ्ञि वा साऺी वा फारफाङ्झरकाको ऩङ्चयचम ऐनको दपा १८३ फभोङ्ञजभ देहामको अवस्थाभा गोप्म 
याख् नङ्ट ऩनेछ्- 

 (क) त्मस्तो व्मङ्ञिको ऩङ्चयचम साव यजङ्झनक गदाय साभाङ्ञजक प्रङ्झतष्ठा वा इज्जतउऩय प्रङ्झतकूर 
प्रबाव ऩनय सक्ने, 

(ि) ङ्झनजको ऩङ्चयचम साव यजङ्झनक हङ्टॉदा भानङ्झसक रूऩभा ऩीडावोध हङ्टन सक्ने,  

(ग) बङ्जवष्मको वैमङ्ञिक जीवनभा प्रङ्झतकूर प्रबाव ऩनय सक्ने, 

(घ) ङ्झनजउऩय अङ्झबमङ्टि, प्रङ्झतवादी वा अन्म कङ्ट नै व्मङ्ञि वा ऩऺफाट अनङ्टङ्ञचत, डय त्रास वा 
बम हङ्टन सक्ने, 

(ङ) ङ्झनजको ङ्ञजउ ज्मानको सङ्टयऺाभा प्रङ्झतकूर असय ऩनय सक्ने। 

स्ऩष्टीकयण: मस ऩङ्चयच्छेदको प्रमोजनको राङ्झग “भङ्टद्दा” बङ्ङारे ऐनको दपा १८३ फभोङ्ञजभ ऩीङ्झडत वा 
साऺी वा फारफाङ्झरकाको ऩङ्चयचम गोप्म याङ्ञिने भङ्टद्दा सम्झनङ्ट ऩछय। 

४०.  अदारतभा ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩने : (१) दपा ३९ फभोङ्ञजभ ऩङ्चयचम गोप्म याख् नङ्ट ऩने अवस्था देङ्ञिएभा 
त्मस्ता व्मङ्ञिहरूको ऩङ्चयचम गोप्म याख् न अनङ्टसन्धान अङ्झधकायीरे सयकायी वङ्जकरभापय त अदारतसभऺ 
ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩनय आएभा त्मस्तो ङ्झनवेदन से्रस्तेदाय वा यङ्ञजस्रायरे 
इजराससभऺ ऩेस गनङ्टय ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको ङ्झनवेदन ऩेस हङ्टन आएभा सम्फङ्ञन्धत अनङ्टसन्धान अङ्झधकायीसॉग 
छरपरसभेत गयी फेहोया उऩमङ्टि देङ्ञिएभा ङ्झनवेदन भागफभोङ्ञजभ त्मस्तो व्मङ्ञिको ऩङ्चयचम गोप्म 
याख् ने गयी इजरासरे आदेि ङ्छदन सक्नेछ। 

(४) कसूयफाट ऩीङ्झडत, साऺी वा फारफाङ्झरकाको ऩङ्चयचम गोप्म याख् उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ 
ङ्झनवेदन नऩयेको अवस्थाभा सभेत भङ्टद्दाको प्रकृङ्झत तथा सो भङ्टद्दाका ऩीङ्झडत, साऺी वा फारफाङ्झरकाको 
व्मङ्ञिगत ऩङ्चयचम गोप्म याख् न आवश्मक देिेभा इजरासरे ऩक्राउ ऩङ्टजी जायी गने अनङ्टभङ्झत ङ्छदॉदा वा 
अनङ्टसन्धानको राङ्झग अङ्झबमङ्टिराई ङ्जहयासतभा याख् न अनङ्टभङ्झत ङ्छदॉदा सोको राङ्झग आदेि ङ्छदन सक्नेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ आदेि बएभा अनङ्टसन्धान सभाप्त नबएको बए अनङ्टसन्धान 
अङ्झधकृतरे, अङ्झबमोजन नबइसकेको बए सयकायी वङ्जकररे य भङ्टद्दा दामय बइसकेको बए से्रस्तेदाय वा 
यङ्ञजषे्टयायरे मसै ऩङ्चयच्छेदफभोङ्ञजभ कसूयफाट ऩीङ्झडत, साऺी वा फारफाङ्झरकाको ऩङ्चयचम गोप्म याख् नङ्ट 
ऩनेछ । 

४१. गोप्म याख्ङ्ट ऩने कङ्ट याहरू: दपा ४० फभोङ्ञजभ ऩङ्चयचम गोप्म याख् आदेि बएको भङ्टद्दाभा कायफाही हङ्टॉदा 
ऩीङ्झडत, साऺी वा फारफाङ्झरकाको देहामका कङ्ट याहरू गोप्म याख्ङ्ट ऩनेछ:- 

(क)  ङ्झनजको नाभ, थय, वतन, 
(ि) ङ्झनजको फाफङ्ट य आभाको नाभ, थय, वतन, 

(ग)  ङ्झनजको हङ्टङ्झरमा,  
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(घ) िण्ड (क), (ि) य (ग) फाहेकका ङ्झनजको ऩङ्जहचान िङ्टल्ने अन्म सम्फद्ध ङ्जववयणहरू। 

४२. ऩङ्चयचम गोप्म याङ्ञिएको व्मङ्ञिराई साङ्कङे्झतक नाभ ङ्छदनङ्टऩने : (१) मस ऩङ्चयच्छेदफभोङ्ञजभ ऩङ्चयचम गोप्म 
याङ्ञिएको व्मङ्ञिराई छङ्ट टै्ट साङ्केङ्झतक नाभ ङ्छदई ङ्झनजको वास्तङ्जवक ऩङ्चयचमात्भक ङ्जववयण य साङ्केङ्झतक 
नाभराई ङ्झनमभावरीको अनङ्टसूची -२० फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्ञिरफन्दी गयी ङ्झभङ्झसर सॊरग्न याख् नङ्ट 
ऩनेछ। 

(२) ऩङ्चयचम गोप्म याङ्ञिएको व्मङ्ञिको वास्तङ्जवक ऩङ्चयचमात्भक ङ्जववयण उल्रेि बएको 
ङ्झभङ्झसर सॊरग्न कङ्ट नै कागज प्रभाणसभेत गोप्म याख्ङ्ट ऩने देङ्ञिएभा त्मस्तो कागज प्रभाणराई ङ्ञिरफन्दी 
गयी त्मस्तो कागज प्रभाणभा यहेको ऩङ्चयचमात्भक ङ्जववयणफाहेकको अन्म फेहोया छङ्ट टै्ट ऩानाभा िङ्टराई 
ङ्झभङ्झसर सॊरग्न याख्ङ्ट ऩनेछ।  

 (३) गोप्म याङ्ञिएका ऩङ्चयचमात्भक ङ्जववयणहरूको गोप्मता सॊयऺणको राङ्झग अदारत वा 
सम्फङ्ञन्धत कामायरमरे त्मस्तो ङ्झभङ्झसरहरूको छङ्ट टै्ट रगत िडा गयी वा सङ्केत ङ्ञचह्न ङ्छदई ङ्झनमभावरीको 
अनङ्टसूची -२१ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा अङ्झबरेि याख् नङ्ट ऩनेछ।  

४३. गोप्म याङ्ञिएको ऩङ्चयचम प्रकाि गनङ्टय नहङ्टने : (१) मस ऩङ्चयच्छेद फभोङ्ञजभ गोप्म याङ्ञिएको साऺी तथा 
ऩीङ्झडतको ऩङ्चयचम भङ्टद्दाको अनङ्टसन्धान, अङ्झबमोजन, सङ्टनङ्टवाइ, पैसरा य पैसरा कामायन्वमन रगामतका 
कायवाईभा गोप्म याख्ङ्ट ऩनेछ ।   

(२) गोप्म याङ्ञिएको त्मस्तो ऩङ्चयचम अङ्झबमोगऩत्र, उजयूी, प्रङ्झतउियऩत्र, ङ्झनवेदन, प्रङ्झतवेदन, 

ऩङ्टनयावेदनऩत्र,  पैसरा वा अदारत वा अन्म ङ्झनकामरे गने प्रकािनभा सभेत गोप्म याख्ङ्ट ऩनेछ ।  

(३) भङ्टद्दाको कायफाहीभा सॊरग्न बई गोप्म याङ्ञिएको ऩङ्चयचम थाहा ऩाउने कङ्ट नै ऩऺ वा 
ङ्झनजको कानून व्मवसामी, ङ्जविेषऻ, साऺी, न्मामाधीि, कभयचायी रगामत कसैरे ऩङ्झन त्मस्तो गोप्म 
याङ्ञिएको ङ्जववयण प्रकाि गनङ्टय हङ्टॉदैन ।   

(४) कसैरे गोप्म याङ्ञिएको ऩङ्चयचम िङ्टराउन सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिराई वाध्म ऩानङ्टय हङ्टॉदैन। 

(५) मस ऩङ्चयच्छेदफभोङ्ञजभ गोप्म याङ्ञिएका ङ्जववयणहरू भङ्टद्दा ङ्जकनाया बएऩङ्झछ ऩङ्झन गोप्म नै 
याख्ङ्ट ऩनेछ। 

४४.  गोप्म याङ्ञिएको ऩङ्चयचम िङ्टल्रा गनय सङ्जकने: मस ऩङ्चयच्छेदफभोङ्ञजभ गोप्म याङ्ञिएको ऩङ्चयचम देहामको 
अवस्थाभा अदारतरे िङ्टल्रा गनय अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ:–    

(क)  कानूनफभोङ्ञजभ िङ्टल्रा गनय आवश्मक देङ्ञिएभा,  
(ि)  स्वच्छ न्माङ्जमक सङ्टनङ्टवाइको सॊयऺणका राङ्झग आवश्मक देङ्ञिएभा,  
 (ग)  ऩङ्चयचम गोप्म याङ्ञिएको व्मङ्ञिरे सो ङ्जववयण गोप्म याख् जरूयी नबएको बनी ङ्झरङ्ञित 

ङ्झनवेदन ङ्छदएभा । 

४५.  साङ्केङ्झतक नाभको प्रमोग गनङ्टयऩने : (१) मस ऩङ्चयच्छेदफभोङ्ञजभ ऩङ्चयचम गोप्म याङ्ञिएको व्मङ्ञिको 
ऩङ्चयचमात्भक ङ्जववयण उल्रेि गदाय ङ्झनजराई सङ्केत गनय ङ्छदइएको नाभ, नम्फय वा ङ्ञचह्नद्वाया नै 
गङ्चयनेछ।  
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(२)  ऩङ्चयचम गोप्म याङ्ञिएको व्मङ्ञिरे दस्तित गदायसभेत सोही साॊकेङ्झतक नाभ, नम्फय वा 
ङ्ञचह्नफाट गनङ्टय ऩनेछ।   

(३) मस ऩङ्चयच्छेदफभोङ्ञजभ ऩङ्चयचम गोप्म याङ्ञिएको व्मङ्ञिराई ङ्झनजको साङ्केङ्झतक नाभ, नम्फय 
वा ङ्ञचह्न उल्रेि बएको जानकायी ऩत्र ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।    

४६.  म्माद,  सूचना य ऩत्राचाय गने कामयङ्जवङ्झध: (१) अदारतद्वाया ऩङ्चयचम गोप्म याङ्ञिएका व्मङ्ञिका नाभभा 
म्माद वा सूचना जायी गदाय वा ऩत्राचाय गदाय ङ्झनजको साॊकेङ्झतक नाभ, नम्फय वा ङ्ञचह्नफाट गनङ्टय ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जायी बएको साङ्केङ्झतक नाभको म्माद वा सूचना ताभेर गदाय 
ङ्झनजराई ऩङ्जहचान गने प्रमोजनका राङ्झग अदारतरे ङ्झनजको वास्तङ्जवक नाभ तथा वतनको जानकायी 
म्माद ताभेर गने कभयचायीराई गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(३) म्माद ताभेर गने कभयचायी तथा म्माद वा सूचना ताभेरीको प्रकृमाभा ऩङ्चयचम गोप्म 
याङ्ञिएका व्मङ्ञिको वास्तङ्जवक नाभ तथा वतन थाहा ऩाउने व्मङ्ञिरे सभेत त्मस्तो व्मङ्ञिको 
वास्तङ्जवक नाभ तथा वतन ङ्झनजराई ऩङ्जहचान गने तथा म्माद ताभेर गने प्रमोजनको राङ्झग फाहेक 
अन्म अवस्थाभा गोप्म याख्ङ्ट ऩनेछ । 

४७.  प्रङ्झतवदेन ङ्छदनङ्ट ऩने : (१) मस ऩङ्चयच्छेदफभोङ्ञजभ गोप्म याङ्ञिएको ऩङ्चयचमात्भक ङ्जववयण कसैरे दपा ४३ 
ङ्जवऩयीत प्रकािभा ल्माएभा त्मस्तो कङ्ट याको प्रङ्झतवेदन सम्फङ्ञन्धत अदारतसभऺ ऩेस गनय सङ्जकनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतवेदन ऩेस बएभा त्मस्तो प्रङ्झतवेदन इजराससभऺ ऩेस गयी 
बएको आदेिफभोङ्ञजभ गनङ्टय ऩनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद- ९  

फन्द इजराससम्फन्धी 
४८.  फन्द इजरासफाट सङ्टनङ्टवाइ हङ्टने : (१) ऐनको दपा १२९ फभोङ्ञजभ देहामका भङ्टद्दाको सङ्टनङ्टवाइ िङ्टरा 

इजरासभा नगयी फन्द इजरासफाट गनङ्टय ऩनेछ:- 

(क)  जासङ्टसी,  
(ि)  भानव फेचङ्झफिन तथा ओसायऩसाय,  

(ग)  मौनजन्म कसूय,  

(घ)  फारफाङ्झरका अङ्झबमङ्टि वा ऩीङ्झडत बएको भङ्टद्दा,  
(ङ)  भङ्जहरा ङ्जवरूद्धको ङ्जहॊसा,  
(च)  जफयजस्ती कयणी,  
(छ)  हाडनाता कयणी,  
(ज)  ऩङ्झत ऩत् नीफीच चरेको पौजदायी भङ्टद्दा,  
(झ)  ऩाङ्चयवाङ्चयक सम्फन्ध, नाता कामभ, ङ्जववाह य सम्फन्ध ङ्जवच्छेदसम्फन्धी देवानी 

भङ्टद्दा (भङ्टरङ्टकी देवानी सॊङ्जहता ऐन, २०७४ को दपा २६८ को उऩदपा (२)), 

(ञ)  प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ फन्द इजरासफाट सङ्टनङ्टवाइ हङ्टने भङ्टद्दा, 
(ट)  अदारतरे फन्द इजरासभा सङ्टनङ्टवाइ गनय उङ्ञचत देिी आदेि गयेको भङ्टद्दा । 
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(२) उऩदपा (१) को िण्ड (ट) को प्रमोजनका राङ्झग भङ्टद्दाको कङ्ट नै ऩऺरे आपू ऩऺ बएको 
भङ्टद्दा फन्द इजरासफाट सङ्टनङ्टवाइ गयी ऩाउॉ बनी अदारतसभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩयेभा य ङ्झनवेदन भाग फभोङ्ञजभ भङ्टद्दा फन्द इजरासफाट 
सङ्टनङ्टवाइ गनय उङ्ञचत देिेभा त्मस्तो भङ्टद्दाको सङ्टनङ्टवाइ फन्द इजरासफाट हङ्टने गयी अदारतरे आदेि ङ्छदन 
सक्नेछ।  

(४) फन्द इजरासफाट हेङ्चयने भङ्टद्दाको सङ्टनङ्टवाइ हङ्टॉदा इजरासभा भङ्टद्दाका ऩऺ, सम्फङ्ञन्धत कानून 
व्मवसामी, अदारतका कभयचायी य अदारतरे अनङ्टभङ्झत ङ्छदएका व्मङ्ञि भात्र उऩङ्ञस्थत हङ्टन ऩाउनेछन्।  

४९.  फन्द इजरासको व्मवस्थाऩन : (१) फन्द इजरास सञ्चारन गनय इजरासको ङ्झनदेिनभा सम्फङ्ञन्धत 
इजरास अङ्झधकृतरे आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ। 

(२) फन्द इजरास सञ्चारनभा यहेको जानकायी सम्फङ्ञन्धत सफैरे थाहा ऩाउन सक्ने गयी 
इजरासको प्रवेि द्वायभा आवश्मक व्मवस्था गनङ्टय ऩनेछ। 

५०.  प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्छदन वा सभाचाय सम्प्रेषण गनय नहङ्टने : (१) फन्द इजरासफाट सङ्टनङ्टवाइ बएको भङ्टद्दाको 
कागजातको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ भङ्टद्दाका ऩऺ, ऩीङ्झडत वा ङ्झनजको सॊयऺक फाहेकको कङ्ट नै व्मङ्ञिराई ङ्छदनङ्ट हङ्टॉदैन।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कागजातको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्झरएका भङ्टद्दाका ऩऺ, ऩीङ्झडत वा ङ्झनजको 
सॊयऺकरे सभेत फन्द इजरासफाट हेङ्चयएका भङ्टद्दाको कायफाही साव यजङ्झनक गनय वा त्मस्तो भङ्टद्दाको 
तथ्म िङ्टराई कङ्ट नै ऩत्रऩङ्झत्रकाभा सभाचाय सम्प्रेषण गनङ्टय हङ्टॉदैन ।  

तय अदारतरे अनङ्टभङ्झत ङ्छदएभा भङ्टद्दाका ऩऺ वा ऩीङ्झडतको ऩङ्चयचम निङ्टल्ने गयी सभाचाय 
सम्प्रेषण गनय सङ्जकनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद- १० 

श्रव्म–दृश्म सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) सम्फन्धी  
५१. श्रव्म–दृश्म सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) सम्फन्धी व्मवस्था : सवोच्च अदारतरे भातहतका अदारतभा 

श्रव्म-दृश्म सम्वाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापय त साऺीको फकऩत्र गयाउनको राङ्झग आवश्मक बौङ्झतक 
ऩूवायधाय, उऩकयण तथा प्राङ्जवङ्झधक जनिङ्ञिको व्मवस्था ङ्झभराउनेछ। 

५२. श्रव्म–दृश्म सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापय त साऺी फङ्टझ्न ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्ने : (१) िायीङ्चयक रूऩभा 
अिि वा फारफाङ्झरका बएको वा सङ्टयऺाको कायणरे गदाय आपूरे ऩेस गयेको कङ्ट नै साऺीराई  
अदारतभा उऩङ्ञस्थत गयाउन नसङ्जकने बएभा साऺी फकऩत्रको राङ्झग तोङ्जकएको ङ्छदनबन्दा कम्तीभा 
सात ङ्छदन अगावै सम्फङ्ञन्धत ऩऺरे सोको कायण िोरी श्रव्म–दृश्म सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापय त 
त्मस्तो साऺी फङ्टझ्नको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत अदारतभा अनङ्टसूची-६ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्झनवेदन ङ्छदन 
सक्नेछ ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ङ्छदॉदा देहामका ङ्जववयण उल्रेि गयी सोसम्फन्धी 
प्रभाणसभेत ऩेस गनङ्टय ऩनेछ:- 

(क)  साऺीको नाभ, थय, वतन, 

(ि)  साऺी यहे/फसेको स्थान, 
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(ग)  साऺीको ऩङ्जहचान िङ्टल्ने प्रभाण, 

(घ)  अदारतभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन नसक्ने आधाय य कायण, 

(ङ)  ङ्झनवेदन फेहोया ऩङ्टङ्जष्ट गने प्रभाण, 

(च) अन्म आवश्मक कङ्ट या।  
५३. श्रव्म–दृश्म सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापय त साऺी फङ्टझ्ने आदेि ङ्छदन सक्ने : (१) कङ्ट नै ऩऺरे दपा 

५२ फभोङ्ञजभ श्रव्म–दृश्म सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापय त आफ्नो साऺी फङ्टझ्नको राङ्झग ङ्झनवेदन 
ङ्छदएभा त्मस्तो ङ्झनवेदन से्रस्तेदाय वा यङ्ञजस्रायरे इजराससभऺ ऩेस गनङ्टय ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩेस बएको ङ्झनवेदनको फेहोया भनाङ्झसव देङ्ञिई त्मस्तो साऺीराई 
श्रव्म–दृश्म सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापय त फङ्टझ्नङ्ट ऩने बएभा सोसम्फन्धी बौङ्झतक ऩूवायधाय, उऩकयण 
य प्राङ्जवङ्झधक जनिङ्ञिको उऩरब्धतासभेतराई ङ्जवचाय गयी त्मस्तो साऺीराई श्रव्म–दृश्म सॊवाद 
(ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापय त फकऩत्र गयाउने गयी ऐनको दपा १०९ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ 
इजरासरे आदेि ङ्छदन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ आदेि गदाय श्रव्म–दृश्म सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापय त 
फकऩत्र गयाउने सॊवादस्थर सभेत तोक्नङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सॊवादस्थर तोक्दा उऩरब्ध सङ्टङ्जवधा य उऩमङ्टिता सभेत ङ्जवचाय 
गयी साऺीको फसोफास यहेको स्थानको नङ्ञजकको अदारत, सयकायी कामायरम, सॊस्था वा अन्म 
उऩमङ्टि स्थानभा यहने गयी तोक्नङ्ट ऩनेछ। 

५४. श्रव्म–दृश्म सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) को राङ्झग ताङ्चयि तोक्ने : (१) दपा ५३ फभोङ्ञजभ श्रव्म–दृश्म 
सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापय त साऺीको फकऩत्र गयाउने आदेि बएभा इजरासफाट तोङ्जकएको 
सॊवादस्थरभा ऩङ्टग्न राग्ने सभम य अन्म आवश्मक कङ्ट याहरू सभेत ङ्जवचाय गयी से्रस्तेदाय वा 
यङ्ञजस्रायरे श्रव्म दृश्म सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापय त साऺीको फकऩत्र हङ्टने ताङ्चयि तोक्न 
रगाउनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ताङ्चयि तोङ्जकएको जानकायी थङ्टनङ्टवा य अनङ्टसूची -१ वा अनङ्टसूची -
२ भा उङ्ञल्रङ्ञित कसूयसम्फन्धी भङ्टद्दाभा सम्फङ्ञन्धत सयकायी वङ्जकर कामायरमराई सभेत ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ श्रव्म दृश्म सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापय त साऺीको फकऩत्र 
हङ्टने सॊवादस्थरभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहको सदस्म वा प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई रेिी ऩठाउनङ्ट 
ऩनेछ। 

(४) श्रव्म दृश्म सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापय त साऺीको फकऩत्र गयाउॉदा आवश्मक 
सङ्टयऺा व्मवस्था सम्फन्धभा स्थानीम प्रहयीको सहमोग ङ्झरन सङ्जकनेछ । 

५५. डोय िटाउनङ्ट ऩने : (१) दपा ५३ फभोङ्ञजभ श्रव्म–दृश्म सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापय त साऺीको 
फकऩत्र गयाउने आदेि बएकोभा से्रस्तेदाय वा यङ्ञजस्रायरे इजरासफाट तोङ्जकएको सॊवादस्थरभा 
प्राङ्जवङ्झधक कभयचायीसङ्जहतको डोय िटाउनङ्ट ऩनेछ। 
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(२) से्रस्तेदाय वा यङ्ञजस्रायरे त्मस्तो सॊवादस्थरभा श्रव्म–दृश्म सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) 
भापय त फकऩत्र गयाउनको राङ्झग आवश्मक ऩने उऩकयणको व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ। 

५६. सॊवाद स्थरभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩने : (१) भङ्टद्दाको कङ्ट नै ऩऺरे सॊवादस्थरभा नै उऩङ्ञस्थत 
बई साऺीको सोधऩङ्टछ, ङ्ञजयह वा ऩङ्टन: सोधऩङ्टछ गनय ऩाउॉ बनी अदारतसभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩयेभा साऺीको सङ्टयऺा वा अन्म कायणरे अनङ्टभङ्झत ङ्छदन 
नसङ्जकने अवस्थाभा फाहेक अदारतरे त्मस्तो ऩऺराई सॊवादस्थरभा नै उऩङ्ञस्थत बई साऺीको 
सोधऩङ्टछ, ङ्ञजयह वा ऩङ्टन: सोधऩङ्टछ गनय अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ। 

५७. साऺीको ऩङ्जहचान गनङ्टय ऩने : (१) श्रव्म दृश्म सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापय त फकऩत्र गयाउनङ्ट अङ्ञघ 
िङ्जटएको कभयचायीरे फकऩत्र गयाउनङ्ट ऩने साऺीको ऩङ्जहचान गनङ्टय ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩङ्जहचान गदाय कभयचायीरे त्मस्तो साऺीराई आफ्नो ऩङ्जहचान 
िङ्टल्ने ङ्जवश्वसनीम प्रभाण ऩेस गयाउन वा आवश्मक बए स्थानीम व्मङ्ञिहरू सभेत यािी भङ्टच ङ्टल्का 
गयाउन सक्नेछ। 

(३) ऩङ्जहचान बएको साऺीराई फकऩत्र गनय सॊवादस्थरभा यहेको उऩकयणराई अदारतभा 
यहेको श्रव्म दृश्म उऩकयणसॉग सम्ऩकय  कामभ गयी फकऩत्रको व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ। 

५८. साऺीको फकऩत्र गयाउने : (१) श्रव्म दृश्म सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापय त साऺीको फकऩत्र 
गयाउने सम्फन्धी तमायी सम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ इजरासरे अदारतभा यहेको श्रव्म दृश्म उऩकयण भापय त 
सॊवादस्थरभा यहेको श्रव्म दृश्म उऩकयणभा साऺी, भङ्टद्दाको ऩऺ य कभयचायी टोरीको अवरोकन गयी 
साऺीराई ऐनको अनङ्टसूची -३७ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा िऩथ गयाई फकऩत्र गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ फकऩत्र गयाउॉदा दपा ५६ फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत ऩाएको भङ्टद्दाका 
ऩऺरे सॊवादस्थरफाट य न्मामाधीि, सम्फङ्ञन्धत ऩऺ वा ङ्झनजको कानून व्मवसामीरे अदारतभा यहेको 
श्रव्म दृश्म उऩकयणको अगाङ्झड उऩङ्ञस्थत बई साऺीसॉग दोहोयो सॊवाद हङ्टन सक्ने य एक अकायराई 
देख् न य सङ्टङ्ङ सक्ने गयी सोधऩङ्टछ, ङ्ञजयह वा ऩङ्टन: सोधऩङ्टछ गनय सक्नेछन्। 

(३) श्रव्म दृश्म सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापय त साऺीको फकऩत्र गयाउॉदा अदारतरे 
आवश्मक देिेको जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या जङ्टनसङ्टकै फित साऺीराई सोध्न सक्नेछ । 

५९. अङ्झबरेि याख्ङ्ट ऩने :(१) मस ऩङ्चयच्छेदफभोङ्ञजभ श्रव्म दृश्म सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापय त साऺीको 
फकऩत्र गयेको कङ्ट या येकडय गयी सोको ङ्जवद्यङ्टतीम अङ्झबरेि याख्ङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्जवद्यङ्टतीम अङ्झबरेिफाट साऺीरे सोधऩङ्टछ, ङ्ञजयह वा ऩङ्टन: 
सोधऩङ्टछको क्रभभा वा अदारतरे सोधेको प्रश्नको जवाप ङ्छदने क्रभभा व्मि गयेका कङ्ट याहरू 
अनङ्टसूची-७ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्जटऩोट गयाई न्मामाधीिरे प्रभाङ्ञणत गनङ्टय ऩनेछ। 

६०. भङ्टच ङ्टल्का गयाउनङ्ट ऩने : (१) श्रव्म–दृश्म सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापय त साऺीको फकऩत्र बएकोभा 
सॊवादस्थरभा ऐनको अनङ्टसूची-४० फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा भङ्टच ङ्टल्का गयाउनङ्ट ऩनेछ। 



26 
 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको भङ्टच ङ्टल्काभा सॊवादस्थरभा उऩङ्ञस्थत बएसम्भका भङ्टद्दाका ऩऺ, 
कानून व्मवसामी, स्थानीम तहको सदस्म वा प्रङ्झतङ्झनङ्झध य कम्तीभा दङ्टई जना स्थानीम व्मङ्ञिहरूराई 
योहवयभा यािी अदारतफाट िङ्जटएका कभयचायीहरूरे सभेत दस्तित गनङ्टय ऩनेछ। 

६१. ङ्झभङ्झसर साभेर याख् नङ्ट ऩने : (१) दपा ५९ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ येकडय गङ्चयएको फकऩत्रको 
ङ्जवद्यङ्टतीम अङ्झबरेि से्रस्तेदाय वा यङ्ञजस्रायरे िाभफन्दी गयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झभङ्झसर साभेर याख् नङ्ट ऩनेछ। 

             (२) दपा ५९ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ गङ्चयएको फकऩत्रको ङ्जटऩोट य दपा 60 
फभोङ्ञजभ गङ्चयएको भङ्टच ङ्टल्कासभेत ङ्झभङ्झसर साभेर याख् नङ्ट ऩनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-११ 

म्माद ताङ्चयिसम्फन्धी  
६२ . ऩक्राउ ऩङ्टजी जायी गने् (१) ऐनको अनङ्टसूची- १ वा अनङ्टसूची-२ भा उङ्ञल्रङ्ञित कसूयसम्फन्धी भङ्टद्दाभा 

अदारत सभऺ अङ्झबमोगऩत्र दामय बएऩङ्झछ अङ्झबमोगऩत्र साथ उऩङ्ञस्थत नबएका अङ्झबमङ्टिराई 
अदारतभा उऩङ्ञस्थत गयाउन ऐनको दपा ५७ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ से्रस्तेदाय वा यङ्ञजस्रायरे 
ऩक्राउ ऩङ्टजी जायी गनङ्टय ऩनेछ। 

(२) अदारतरे ऩक्राउ ऩङ्टजी जायी गदाय ऩक्राउ गनङ्टय ऩने व्मङ्ञिको ऩूया नाभ य ठेगाना, टोर, 
टेङ्झरपोन नम्फय, फाफङ्ट आभाको नाभ थयसभेतका ङ्जववयणहरू स्ऩष्ट रूऩभा िङ्टराई ऐनको अनङ्टसूची–२३ 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ऩक्राउ ऩङ्टजी जायी गनङ्टय ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩक्राउ ऩङ्टजी जायी गदाय ऩक्राउ गनङ्टय ऩने व्मङ्ञिको नाउॉभा ङ्झनज 
यहे फसेको वा यहन फस्न सक्ने इराकाको प्रहयी कामायरमरे कामायन्वमन गने गयी जायी गनङ्टय ऩनेछ। 

तय अदारतरे आवश्मक सम्झेभा अदारतकै कभयचायीरे कामायन्वमन गने गयी ऩङ्झन ऩक्राउ 
ऩङ्टजी जायी गनय सक्नेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩक्राउ ऩङ्टजी जायी बएको ङ्झभङ्झतरे ७ ङ्छदनङ्झबत्र ऩक्राउ गनङ्टय ऩने 
व्मङ्ञि पेरा नऩयेभा त्मस्तो व्मङ्ञिको नाउॉभा ऐनको अनङ्टसूची-२५ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ऩैंतीस ङ्छदने 
ऩक्राउ ऩङ्टजी जायी गनङ्टय ऩनेछ । 

(५) ऩक्राउ ऩङ्टजी जायी बएको व्मङ्ञिराई त्मस्ता ऩङ्टजीफभोङ्ञजभ ऩक्राउ गनय सङ्जकनेछ य त्मस 
फभोङ्ञजभ कङ्ट नै व्मङ्ञिराई ऩक्राउ गदाय ङ्झनजराई ऩक्राउ ऩङ्टजी देिाई ऐनको दपा ५७ को उऩदपा 
(७) तथा अनङ्टसूची-२२ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा जायी गयी ऩठाएको सूचनासभेत ङ्झनजराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

६३ .  सभाह्वान जायी गने : (१) से्रस्तेदाय वा यङ्ञजस्रायरे ऐनको दपा ५७ को उऩदपा (२) वा (३) फभोङ्ञजभ 
ऩक्राउ ऩङ्टजी जायी हङ्टने कसूयसम्फन्धी भङ्टद्दा फाहेक अन्म कसूयसम्फन्धी भङ्टद्दाको अङ्झबमङ्टिको नाभभा 
सभाह्वान जायी गनङ्टय ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सभाह्वान जायी गदाय उजङ्टयी वा अङ्झबमोगऩत्र दामय बएको तीन 
ङ्छदनङ्झबत्र अङ्झबमोग वा उजङ्टयीभा प्रङ्झतवादी फनाइएका हयेक व्मङ्ञिको नाभभा जायी गयी ताभेर गनय 
ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 
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(३) ऐनको अनङ्टसूची-१ वा अनङ्टसूची-२ भा उङ्ञल्रङ्ञित कसूयसम्फन्धी भङ्टद्दाभा कम्तीभा ऩन्र 
ङ्छदन अगावै ऐनको अनङ्टसूची- २६ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा सभाह्वान जायी गनङ्टय ऩनेछ। 

(४) ऐनको अनङ्टसूची-३ भा उङ्ञल्रङ्ञित भङ्टद्दाभा सभाह्वान जायी गदाय इजरासफाट बएको आदेि 
फभोङ्ञजभको म्माद ङ्छदई ऐनको अनङ्टसूची- २७ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा सभाह्वान जायी गनङ्टय ऩनेछ। 

 (५) ऐनको अनङ्टसूची-४ भा उङ्ञल्रङ्ञित भङ्टद्दाभा सभाह्वान जायी गदाय ऩन्र ङ्छदनको म्माद ङ्छदई 
ऐनको अनसूची- २७ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा सभाह्वान जायी गनङ्टय ऩनेछ। 

 (६)  मस दपा फभोङ्ञजभ सभाह्वान जायी गदाय ताभेर गनय सहज हङ्टने गयी अङ्झबमङ्टि वा 
प्रङ्झतवादीको नाभ थय, वतन, टेङ्झरपोन नम्वय, इभेर, टोर, फावङ्ट आभाको नाभ थय सभेतका 
ङ्जववयणहरू स्ऩष्ट रूऩभा िङ्टराउनङ्ट ऩनेछ।  

६४ .  म्माद थाङ्झभन सक्ने: (१) अदारतफाट जायी बएको सभाह्वानभा तोङ्जकएको म्मादङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि 
उऩङ्ञस्थत हङ्टन नसकेभा काफङ्ट वाङ्जहयको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत कामभ यहेको कायण देिाई सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिको 
ङ्झनवेदन ऩयेभा ऐनको दपा ५९ को उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ त्मस्तो म्माद थाङ्झभन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ङ्छदॉदा काफङ्टफाङ्जहयको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत कामभ यहेको फेहोया ऩङ्टङ्जष्ट 
हङ्टने आवश्मक प्रभाण कागज सॊरग्न गनङ्टय ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩयेको ङ्झनवेदन य उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेस बएका कागजातफाट 
फेहोया भनाङ्झसव देङ्ञिएभा अदारतरे सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिको गङ्टज्रकेो म्माद थाङ्झभङ्छदने आदेि गनङ्टय ऩनेछ। 

(४) सभाह्वानभा तोङ्जकएको म्मादङ्झबत्र अङ्झबमङ्टि वा प्रङ्झतवादी अदारतभा उऩङ्ञस्थत नबएभा तथा 
म्माद थाभी ऩाउन ङ्झनवेदन नङ्छदएभा अदारतरे भङ्टद्दाको कायफाही अगाङ्झड फढाउनङ्ट ऩनेछ। 

६५ . ताङ्चयिभा याख् नङ्ट ऩने : देहामको अवस्थाभा फाहेक िङ्टरू तहको भङ्टद्दाको कायफाहीको ङ्झसरङ्झसराभा 
अदारतभा उऩङ्ञस्थत यहेका वादी य प्रङ्झतवादी वा ङ्झनजको वायेसराई ताङ्चयिभा याख् नङ्ट ऩनेछ:- 

(क)  ऐनको दपा ६७ य ७१ फभोङ्ञजभ अङ्झबमङ्टिराई थङ्टनाभा यािी भङ्टद्दा ऩङ्टऩ यऺ  गने आदेि 
बएको अवस्थाभा, 

(ि)  ऐनको दपा ८८ फभोङ्ञजभ अदारतको आदेिरे ताङ्चयि टङ्टटाइ ङ्छदएको अवस्थाभा। 

६६ . ताङ्चयि तोक्ने प्रङ्जक्रमा: (१) भङ्टद्दाभा ताङ्चयि तोक्दा भङ्टद्दाको कामयताङ्झरका फभोङ्ञजभ प्रत्मेक ताङ्चयिका 
ङ्छदन सम्ऩादन हङ्टने काभ िङ्टराई तोक्नङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ताङ्चयि तोक्नङ्ट अगाङ्झड सम्फङ्ञन्धत कभयचायीरे भङ्टद्दाको कायफाही 
देहामका भध्मे कङ्ट न चयणभा यहेको छ सोसभेत ङ्जवचाय गयी ऩूवायआदेिानङ्टसायको काभ सम्ऩङ्ङ बएको 
छ छैन य अको ताङ्चयि के कङ्ट न कामयको राङ्झग तोङ्जकने हो बङ्ङे कङ्ट या मङ्जकन गनङ्टय ऩनेछ।   

(क)  प्रायङ्ञम्बक सङ्टनङ्टवाइको चयण, 
(ि)  वादी प्रङ्झतवादीवीच ऩूव यसङ्टनङ्टवाइ छरपरको चयण, 

(ग)  साऺी प्रभाण फङ्टझ्ने चयण, 

(घ) अङ्ञन्तभ सङ्टनङ्टवाइको चयण, 

(ङ)  कसूय ठहय बएऩङ्झछ सजाम ङ्झनधाययणको चयण। 
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(३) ताङ्चयि तोक्दा ङ्झभङ्झसरभा िडा बएको ताङ्चयि बयऩाईभा ऩऺहरूको सङ्जहछाऩ गयाउनङ्ट ऩनेछ 
य कङ्ट न प्रमोजनको राङ्झग ताङ्चयि तोङ्जकएको हो सोको फेहोया जनाई कभयचायीरे ताङ्चयि ङ्जकतावभा 
सङ्जहछाऩ गयी याख् नङ्ट ऩनेछ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ताङ्चयिको प्रमोजन िङ्टराउॉदा ताङ्चयि ङ्झरने व्मङ्ञिरे ताङ्चयिको ङ्छदन 
अदारतभा उऩङ्ञस्थत हङ्टॉदा आदेि फभोङ्ञजभ कङ्ट नै िङ्टल्क फङ्टझाउनङ्ट ऩने हो वा कङ्ट नै कागज प्रभाण ऩेस 
गनङ्टयऩने हो वा अन्म के कङ्ट न काभ गनङ्टय ऩने हो सो सम्फन्धभा ताङ्चयि तोक्ने कभयचायीरे ङ्झनजराई 
भौङ्ञिक रूऩभा सम्झाई फङ्टझाई सभेत गनङ्टय ऩनेछ। 

(५) तोङ्जकएको ताङ्चयिको ङ्छदन ङ्झनधायङ्चयत काभ सम्ऩङ्ङ बएको बए सोही कङ्ट या जनाई य हङ्टन 
नसकेको बए सोको कायण िङ्टराई ताङ्चयिभा यहेको व्मङ्ञिराई अको ताङ्चयि तोक्नङ्ट ऩनेछ। 

(६) भङ्टद्दाको ऩऺ आपैँ  उऩङ्ञस्थत हङ्टनङ्टऩने प्रकृङ्झतका भङ्टद्दाभा मस दपाफभोङ्ञजभ वायेस वा कानून 
व्मवसामीराई भङ्टद्दाको ऩऺको तपय फाट ताङ्चयिभा याि्  न सङ्जकने छैन। 

(७) मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग ऐनको दपा ८२ फभोङ्ञजभको ताङ्चयि ङ्जकताव अदारतको 
प्रत्मेक पाॉटभा छङ्ट ट्टाछङ्ट टै्ट तमाय गयी याख् नङ्ट ऩनेछ। 

(८) भङ्टद्दाको ऩऺराई उऩरब्ध गयाईएको ताङ्चयि ऩचाय य ङ्झभङ्झसरभा यहेको ताङ्चयि बयऩाईभा 
ताङ्चयिको ङ्झभङ्झत, िङ्टराइएको कायण य सम्ऩादन हङ्टने काभको ङ्जववयण पयक नहङ्टने गयी ताङ्चयि तोक्नङ्ट 
ऩनेछ। 

(९) मस दपा फभोङ्ञजभ ताङ्चयिभा यहेको कङ्ट नै व्मङ्ञि उऩङ्ञस्थत नबई ताङ्चयि गङ्टजायेभा सो कङ्ट या 
तत्कार प्रभाङ्ञणत गयी अको ऩऺराई ताङ्चयि ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

६७ . ताङ्चयि थाङ्झभने : (१) अदारतरे ऐनको दपा ८५ को उऩदपा (१) को प्रङ्झतफन्धात्भक 
वाक्माॊिफभोङ्ञजभ फाटाको म्मादफाहेक एकैऩटक वा ऩटक ऩटक गयी दङ्टई ऩटकसम्भ फढीभा ऩन्र 
ङ्छदनसम्भको गङ्टङ्ञज्रएको ताङ्चयि थाङ्झभङ्छदन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनको राङ्झग तोङ्जकएको ताङ्चयिका ङ्छदन उऩङ्ञस्थत हङ्टन नसकेको 
व्मङ्ञिरे त्मसको कायण िङ्टराई थाङ्झभनङ्ट ऩने अवङ्झधसभेत उल्रेि गयी यीतऩूव यकको ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩयेभा ङ्झनवेदकरे िङ्टराएको कायण उङ्ञचत छ छैन, मसअङ्ञघ 
ङ्झनजको ताङ्चयि थभाउने गयी आदेि बएको छ छैन, थाङ्झभएको बए कङ्झतऩटक य कङ्झत ङ्छदन थाङ्झभएको 
हो बङ्ङे कङ्ट यासभेत ङ्झभङ्झसरफाट मङ्जकन गनय रगाई ताङ्चयि थाङ्झभन सक्ने अवस्था ङ्जवद्यभान देङ्ञिएभा 
गङ्टज्रकेो ताङ्चयि थाङ्झभङ्छदने गयी से्रस्तेदाय वा यङ्ञजस्रायरे आदेि गनङ्टय ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ताङ्चयि थाङ्झभङ्छदने आदेि बएभा पाॉटवारारे सो कङ्ट या जनाई अको 
ऩऺराई तोङ्जकएको ताङ्चयिको ङ्छदन ङ्झभरान हङ्टने गयी त्मस्तो व्मङ्ञिराई ताङ्चयि तोक्नङ्ट ऩनेछ। 

(५) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन ऐनको दपा ८६ को उऩदपा 
(२) फभोङ्ञजभ ताङ्चयि थाभी ऩाउन ङ्झनवेदन ऩयेभा ऐनको दपा ५९ को उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ 
काफङ्टफाङ्जहयको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत कामभ यहेको अवङ्झध य व्मवस्थाफभोङ्ञजभ ताङ्चयि थाम्नङ्ट ऩनेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद-१२ 

सम्ऩङ्ञि योक्का वा पङ्ट कङ्ट वा सम्फन्धी  
६८ . सम्ऩङ्ञि योक्का गने : (१) ऐनको दपा ५७ फभोङ्ञजभ ऩक्राउ ऩङ्टजी जायी बएको व्मङ्ञिको नाभभा ऩक्राउ 

ऩङ्टजी यीतऩूव यक ताभेर बएऩङ्झछ ङ्झनज अदारतभा हाङ्ञजय नबएसम्भ अदारतरे त्मस्तो व्मङ्ञिको हकको 
सम्ऩङ्ञि योक्का गनय आदेि गनय सक्नेछ। 

(२) ऩक्राउ हङ्टन नसकेको वा पयाय यही अदारतभा उऩङ्ञस्थत नबएको व्मङ्ञिको नाभभा 
यहेको अचर सम्ऩङ्ञि ऐनको दपा ६५ फभोङ्ञजभ ङ्झनजको नाभभा ऩक्राउ ऩङ्टजी जायी बएको तीस ङ्छदन 
ऩूया बएको बोङ्झरऩल्ट देङ्ञि रागू हङ्टने गयी योक्का यहेको जानकायी अदारतरे सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायी वा 
ङ्झनकामराई गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(३) अङ्झबमोगऩत्र वा उजङ्टयीभा कसूयफाट ऺङ्झत ऩङ्टगेको व्मङ्ञिराई ऺङ्झतऩूङ्झतय बयाउने दाफी 
ङ्झरएकोभा त्मस्तो दाफी ऩङ्टग्ने अवस्था देङ्ञिएभा ऺङ्झतऩूङ्झतय बयाउन आवश्मक ऩने हदसम्भको 
प्रङ्झतवादीको हक ऩङ्टग्ने सम्ऩङ्ञि अदारतरे ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ११ को उऩङ्झनमभ (५) वा (६) 
फभोङ्ञजभ योक्का याख् न सक्नेछ। 

(४) अदारतको पैसराफभोङ्ञजभ रागेको दण्ड य जङ्चयवाना फेरूजङ्ट यहेको व्मङ्ञिका नाभभा 
ऐनको दपा १५१ को उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ऩक्राउ ऩङ्टजी जायी गङ्चयएको व्मङ्ञिको सम्ऩङ्ञि ऩङ्जहरे 
नै योक्का नयहेको बए ङ्झनजको अॊि हकको सम्ऩङ्ञि ऐनको दपा १५६ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ 
अदारतरे योक्का याख् न आदेि ङ्छदन सक्नेछ। 

(५) कङ्ट नै कसूयदायफाट जङ्चयवाना, सयकायी ङ्झफगो वा अन्म यकभ बयाउने पैसरा बएकोभा 
ऐनको दपा १६३ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ अदारतरे त्मस्तो कसूयदायको सम्ऩङ्ञि योक्का याख् 
सक्नेछ। 

(६) पैसरा फभोङ्ञजभ कङ्ट नै व्मङ्ञिरे ङ्झतनङ्टयऩने ठहयेको ङ्झनजी ङ्झफगो, ऺङ्झतऩूङ्झतय वा अन्म यकभ 
नफङ्टझाएभा यकभ बनङ्टयऩने व्मङ्ञिको हकको सम्ऩङ्ञि अदारतरे ऐनको दपा १६५ को उऩदपा (४) 
फभोङ्ञजभ योक्का याख् न सक्नेछ। 

(७) पैसरारे रागेको जङ्चयवाना वा ऺङ्झतऩूङ्झतय ङ्झतनय फाॉकी यहेको व्मङ्ञिरे जङ्चयवाना तत्कार 
फङ्टझाउन नसकी त्मसफाऩतभा कङ्ट नै सम्ऩङ्ञि जभानत ङ्छदएको बए त्मस्तो सम्ऩङ्ञि अदारतरे योक्का 
गनेछ। 

(८) ऐनको ऩङ्चयच्छेद ७ फभोङ्ञजभ अङ्झबमङ्टिसॉग धयौट वा जभानत ङ्झरई भङ्टद्दा ऩङ्टऩ यऺ  गने आदेि 
बई त्मस्तो आदेिफभोङ्ञजभ जेथा जभानतफाऩत सम्ऩङ्ञि ङ्झरइएको बए अदारतरे त्मस्तो सम्ऩङ्ञि योक्का 
गनङ्टय ऩनेछ। 

(९) पैसराफभोङ्ञजभ कैद वा जङ्चयवानाफाऩत जेथा जभानत ङ्छदई ऩङ्टनयावेदन गनय ऩाउने गयी 
कसूयदायरे अदारतफाट अनङ्टभङ्झत प्राप्त गयेको य त्मस्तो कसूयदायरे सोको प्रमोजनको राङ्झग जेथा 
जभानत ङ्छदएको बए अदारतरे त्मसयी ङ्छदएको जेथाफाऩतको सम्ऩङ्ञि योक्का गनङ्टय ऩनेछ। 
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(१०) उऩदपा (८) य (९) फभोङ्ञजभ सम्ऩङ्ञि योक्का याख् दा धयौट तथा जभानतसम्फन्धी 
ङ्झनदेङ्ञिका, २०७५ फभोङ्ञजभको कामयङ्जवङ्झध ऩारना गनङ्टय ऩनेछ। 

(११) उऩदपा (१), (२) य (३) फभोङ्ञजभ सम्ऩङ्ञि योक्का याख् ने आदेि इजरासफाट, उऩदपा 
(४), (५), (६) य (७) फभोङ्ञजभको आदेि पैसरा कामायन्वमन गने अङ्झधकायी (तहङ्झसरदाय) फाट य 
उऩदपा (८) य (९) फभोङ्ञजभको आदेि यङ्ञजस्राय वा से्रस्तेदायफाट गनङ्टय ऩनेछ। 

(१२) मस दपाफभोङ्ञजभ योक्का याख् िोङ्ञजएको सम्ऩङ्ञि अन्म कङ्ट नै कायण वा प्रमोजनफाट 
अगावै योक्का बएको देङ्ञिएभा ऩूव य योक्काको प्रमोजन सभाप्त बई पङ्ट कङ्ट वा हङ्टने बएभा योक्का यहने गयी 
अदारतरे आदेि गनङ्टय ऩनेछ । 

६९ . सम्ऩङ्ञि योक्का याख् न ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩने : (१) दपा ६८ को प्रमोजनको राङ्झग सम्ऩङ्ञि योक्का याख् न नेऩार 
सयकाय वादी बई चल्ने भङ्टद्दाको हकभा सम्फङ्ञन्धत सयकायी वङ्जकर कामायरम तथा ऩीङ्झडतरे भङ्टद्दाको, 
अन्म भङ्टद्दाको हकभा सम्फङ्ञन्धत ऩऺरे य पैसरारे बयाई ऩाउने ङ्झनजी ङ्झफगो, ऺङ्झतऩूङ्झतय वा अन्म 
यकभको हकभा सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिरे अदारतसभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

तय,  

(१) योक्का याख् नङ्ट ऩने सम्ऩङ्ञिको ङ्जववयणसङ्जहत सम्ऩङ्ञि योक्का गङ्चयऩाउन 
अङ्झबमोग ऩत्रभा भाग बएको यहेछ बने मस दपाफभोङ्ञजभ  ङ्झनवेदन 
ङ्छदन आवश्मक ऩने छैन। 

(२) अदारतको पैसरारे रागेको दण्ड य जङ्चयवाना फाॉकी यहेको व्मङ्ञिको 
नाभभा यहेको सम्ऩङ्ञिको हकभा ऐनको दपा १५६ को उऩदपा (१) 
फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत प्रहयी कामायरमरे प्रङ्झतवेदन ऩेस गनय सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ङ्छदॉदा देहामको कङ्ट या िङ्टराउनङ्ट ऩनेछ:- 

(क) घयजग्गा बए सो यहेको ङ्ञजल्रा, नगयऩाङ्झरका, गाउॉऩाङ्झरका, वडा नॊ., ङ्जकिा 
नॊ. य ऺेत्रपर, 

(ि) घयजग्गा धनीको नाभ थय य ठेगाना, 
(ग) अङ्झबमङ्टि/प्रङ्झतवादीको अॊि हक राग्ने ङ्जहस्सा वा बाग, 

(घ) सम्बव बएसम्भ अॊङ्ञिमायहरूको नाभ थय य ठेगाना, 
(ङ) सवायी साधन बए सो सवायी साधन के कस्तो प्रकृङ्झतको हो य सोको दताय नॊ. 

सभेतका ङ्जववयण, 

(च) अङ्झबमङ्टि/प्रङ्झतवादीको स्वाङ्झभत्वभा कम्ऩनी वा िेमय यहेको बए त्मस्तो 
कम्ऩनीको नाभ, ठेगाना, दताय नॊ. य िेमय सॊख्मा। 

(छ) अङ्झबमङ्टि/प्रङ्झतवादीको एकर स्वाङ्झभत्वभा यहेको उद्योग, व्माऩाय, व्मवसाम वा 
पभय बए सोको नाभ, ठेगाना य दताय नॊ. इत्माङ्छद। 

(ज) ङ्झधतोऩत्र बए उि ङ्झधतोऩत्रको प्रकृङ्झत, कम्ऩनीको नाभ य ङ्झधतोऩत्रको सॊख्मा, 
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(झ) ऩेटेन्ट, ङ्झडजाइन, रेडभाकय , प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकाय जस्ता फौङ्जद्धक सम्ऩङ्ञिफाट प्राप्त 
गने योमल्टी, राब वा सङ्टङ्जवधा बए त्मसको ङ्जवस्तृत ङ्जववयण, 

(ञ) फैंक िाता बए उि फैंकको नाभ, फैंकको िािा य ठेगाना तथा सम्बव बए 
फैंक िाता नॊ. सभेत। 

(ट) कसैराई कङ्ट नै ऋण ङ्छदएको वा रगानी गयेको बए त्मस्तो ऋण वा रगानीको 
साॉवा, ब्माज वा अन्म कङ्ट नै प्रङ्झतपर बए सोको ङ्जवस्तृत ङ्जववयण, 

(ठ) अन्म जङ्टनसङ्टकै प्रकृङ्झतको चर अचर सम्ऩङ्ञिको ङ्जववयण वा सूची। 

(३) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन ऐनको दपा ५८ को उऩदपा 
(१५) य दपा ६५ को उऩदपा (१) को प्रमोजनका राङ्झग योक्का याख् नङ्ट ऩने सम्ऩङ्ञिको ङ्जववयण जङ्टनसङ्टकै 
भाध्मभफाट अदारतराई जानकायी हङ्टन आएभा अदारत स्वमॊरे त्मस्तो सम्ऩङ्ञि योक्का याख् न सक्नेछ। 

७० . सम्ऩङ्ञि योक्का, कब्जा वा ङ्झनमन्त्रणभा याख् ने कामयङ्जवङ्झध: (१) अदारतरे ऐन, ङ्झनमभावरी य मस ङ्झनदेङ्ञिका 
फभोङ्ञजभ सम्ऩङ्ञि योक्का याख् दा, कब्जा वा ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरॉदा देहामको कामयङ्जवङ्झध अवरम्फन गनङ्टय 
ऩनेछ:- 

(क) दताय वा छङ्ट टै्ट अनङ्टभङ्झत प्राप्त बएको सम्ऩङ्ञि बए दताय नाभसायी गने वा 
राइसेन्स ङ्छदने वा नवीकयण गने कामायरमराई योक्काको जनाउ ङ्छदने, 

(ि) नगद सम्ऩङ्ञि बए त्मस्तो नगद याख् ने सॊस्थाराई योक्काको जनाउ ङ्छदने, 

(ग) फारी वा फहार आउने सम्ऩङ्ञि बए सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहराई त्मस्तो फारी 
वा फहार असूर गयी धयौटी िाताभा जम्भा गनय आदेि ङ्छदने, 

(घ) चाॉडै नाङ्झसने वा ङ्झफग्रने सम्ऩङ्ञि वा चौऩामा बए त्मस्तो सम्ऩङ्ञि ङ्झरराभ ङ्झफक्री 
गयी त्मसफाट प्राप्त यकभ धयौटी िाताभा जम्भा गनय रगाउने, 

(ङ) कङ्ट नै व्मङ्ञिको सम्ऩङ्ञि योक्का याख्दा ङ्झनजरे अरू कसैराई कङ्ट नै ऋण ङ्छदएको 
वा रगानी गयेको बए त्मस्तो ऋण वा रगानीको साॉवा, व्माज वा अन्म कङ्ट नै 
प्रङ्झतपर सभेत ङ्झनजरे असूर उऩय गनय नऩाउने गयी ऋणीराई अदारतरे 
आदेि ङ्छदने,  

(च) ऐनको दपा ५८ को उऩदपा (१५) फभोङ्ञजभ सम्ऩङ्ञि योक्का याख् ेआदेि 
बएकोभा त्मसको जानकायी सम्फङ्ञन्धत भारऩोत कामायरमराई ङ्छदई सोको 
सूचना अदारतको सूचना ऩाटीभा टाॉस्ने। 

(२) अदारतरे कङ्ट नै व्मङ्ञिको सम्ऩङ्ञि योक्का याख् न रेिी ऩठाएभा भारऩोत कामायरम वा 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम, सॊस्था वा अङ्झधकायीरे त्मस्तो सम्ऩङ्ञि योक्का यािी सोको जानकायी अदारतराई 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्राप्त बएको जानकायी अदारतरे सम्फङ्ञन्धत ङ्झभङ्झसर सॊरग्न गयी 
याख् नङ्ट ऩनेछ। 



32 
 

७१. योक्का सम्ऩङ्ञि पङ्ट कङ्ट वा गने : (१) ऩक्राउ ऩङ्टजीफभोङ्ञजभ ऩक्राउ हङ्टन नसकी वा पयाय यही सम्ऩङ्ञि योक्का 
याङ्ञिएको व्मङ्ञि अदारतभा उऩङ्ञस्थत बएभा भङ्टद्दाको कायफाही जङ्टनसङ्टकै अवस्थाभा ऩङ्टगेको बएऩङ्झन 
त्मस्तो व्मङ्ञिको योक्का याङ्ञिएको सम्ऩङ्ञि तङ्टरून्त पङ्ट कङ्ट वा गनय अदारतरे ऐनको दपा ५८ को 
उऩदपा (१९) फभोङ्ञजभ आदेि गयी सम्फङ्ञन्धत कामायरम, अङ्झधकायी, ङ्झनकाम, सॊस्थाभा रेिी ऩठाउनङ्ट 
ऩनेछ। 

(२) भङ्टद्दा भङ्टरतफी यहेकोभा सो भङ्टद्दा ङ्जकनाया हङ्टनङ्टबन्दा ऩङ्जहरे नै अङ्झबमङ्टि अदारतभा उऩङ्ञस्थत 
बएको वा गयाइएको य ङ्झनजरे आफ्नो ङ्जवरूद्ध भङ्टद्दा चरेको कङ्ट या थाहा नऩाएको बनी अदारतराई 
ङ्जवश्वास हङ्टने प्रभाण ऩेस गयेभा अदारतरे ऐनको दपा ९८ को उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ ङ्झनजको नाभभा 
यहेको सम्ऩङ्ञि पङ्ट कङ्ट वा गनय सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ सम्ऩङ्ञि पङ्ट कङ्ट वा गदाय सम्ऩङ्ञि ङ्झफक्री बै नसकेकोभा त्मस्तो 
सम्ऩङ्ञि योक्का याख् दा रागेको िचय य भङ्टद्दाको कायफाही सम्फन्धभा ङ्झनजका नाभभा साव यजङ्झनक सूचना 
प्रकािन गदाय रागेको िचय कटाउनङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ कटाएको यकभ याजश्व िाताभा जम्भा गनङ्टय ऩने बएभा तत्कार 
जम्भा गनङ्टय ऩनेछ। 

(५) पैसरा कामायन्वमनको ङ्झसरङ्झसराभा योक्का याख् नङ्ट ऩने बन्दा फढी सम्ऩङ्ञि योक्का बएको बनी 
सम्फङ्ञन्धत कसूयदाय वा प्रङ्झतवादीरे ङ्झनवेदन ङ्छदई फढी योक्का बएको हदसम्भ पङ्ट कङ्ट वा गने गयी ऐनको 
दपा १५६ को उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ आदेि बएभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञि पङ्ट कङ्ट वा गङ्चयङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(६) कैद वा जङ्चयवाना फेरूजङ्ट यहेको वा सो असूर नबएको आधायभा पैसरा कामायन्वमनको 
ङ्झसरङ्झसराभा सम्ऩङ्ञि योक्का बएको बए त्मस्तो कैद वा जङ्चयवाना असूर बएऩङ्झछ फाॉकी सम्ऩङ्ञि पङ्ट कङ्ट वा 
गङ्चयङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(७) सयकायी ङ्झफगो वा अन्म कङ्ट नै यकभ असूर नबएको आधायभा पैसरा कामायन्वमनको 
ङ्झसरङ्झसराभा सम्ऩङ्ञि योक्का बएको बए त्मस्तो ङ्झफगो वा यकभ असूर बएऩङ्झछ फाॉकी सम्ऩङ्ञि पङ्ट कङ्ट वा 
गङ्चयङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(८) पैसराफभोङ्ञजभ कङ्ट नै व्मङ्ञिरे बयाई ऩाउने ङ्झनजी ङ्झफगो, ऺङ्झतऩूङ्झतय वा अन्म यकभ बयाई 
ङ्छदने प्रमोजनका राङ्झग कङ्ट नै व्मङ्ञिको सम्ऩङ्ञि योक्का यहेको बए त्मस्तो ङ्झफगो, ऺङ्झतऩूङ्झतय वा यकभ बयाई 
ङ्छदने कायफाही सम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ फाॉकी सम्ऩङ्ञि पङ्ट कङ्ट वा गङ्चयङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-१३  

ङ्जवङ्जवध 

७२. साऺीको िऩथ गयाउनङ्ट ऩने : (१) भङ्टद्दाभा फकऩत्र गनय उऩङ्ञस्थत बएको साऺीराई फकऩत्र गयाउनङ्ट 
अङ्ञघ सत्म कङ्ट या व्मि गने उद् घोषण गयाई सफैरे सङ्टङ्ङे गयी न्मामाधीिरे ऐनको अनङ्टसूची-३७ 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा फकऩत्र गयाउनङ्ट ऩनेछ। 
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   (२) साऺीको फकऩत्र श्रव्म दृश्म सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापय त गयाउॉदा उऩदपा (१) 
फभोङ्ञजभ गयाउनङ्ट ऩने साऺीको िऩथ सभेत श्रव्म दृश्म सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापय त नै गयाउनङ्ट 
ऩनेछ। 

  (३) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ गयाएको साऺीको िऩथ प्रभाङ्ञणत गयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झभङ्झसर 
सॊरग्न गयी याख् नङ्ट ऩनेछ। 

७३. अङ्झबमङ्टिको अङ्झधकायसम्फन्धी सूची: (१) अङ्झबमङ्टिको स्वच्छ सङ्टनङ्टवाइसम्फन्धी अङ्झधकायहरूको सूची 
अनङ्टसूची-८ भा ङ्छदइएको छ । 

 (२) अदारतरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूची अङ्झबमङ्टिराई ङ्जहयासतभा याख् न अनङ्टभङ्झत 
भागेको भङ्टद्दाभा सो प्रमोजनको राङ्झग अदारतभा उऩङ्ञस्थत गयाउॉदा य अङ्झबमङ्टिराई ङ्जहयासतभा नयािी 
अनङ्टसन्धान बएको भङ्टद्दाको हकभा ङ्झनजको अदारतभा फमान गयाउनङ्ट अगावै उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

७४. ऩीङ्झडतको अङ्झधकायसम्फन्धी सूची: (१) भङ्टद्दाको कायफाहीको ङ्झसरङ्झसराभा ऩीङ्झडतराई प्राप्त हङ्टने 
अङ्झधकायहरूको सूची अनङ्टसूची-९ भा ङ्छदइएको छ। 

(२) अदारतरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ऩीङ्झडतको अङ्झधकायको सूची ऩीङ्झडत अदारतभा 
उऩङ्ञस्थत हङ्टॉदा उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

७५. आवश्मक सहमोग गनङ्टय ऩने : (१) भङ्टद्दाको ऩऺ वा काभ ङ्जविेषरे अदारतभा आउने व्मङ्ञिराई 
सम्फङ्ञन्धत कभयचायीरे आवश्मक सहमोग गनङ्टय ऩनेछ । 

(२) आपैँ रे रेख् नजाङ्ङे भङ्टद्दाको ऩऺ वा सयोकायवाराराई अदारतफाट उऩरब्ध गयाइएको 
अदारतभा ऩेस गने ङ्झरितको नभूना (टेम्प्रेट) को ङ्जववयण सम्फङ्ञन्धत पाॉटको कभयचायी वा से्रस्तेदाय 
वा यङ्ञजष्डायरे तोकी ङ्छदएको कभयचायीरे बनय सहमोग गनङ्टय ऩनेछ। 

७६. तङ्टरनात्भक सूची: (१) अदारती कायफाहीको ङ्झसरङ्झसराभा फायम्फाय प्रमोगभा आउने कानूनी 
व्मवस्थाको तङ्टरनात्भक सूची ऐन कामायन्वमनको सहजताको राङ्झग अनङ्टसूची-१० भा ङ्छदइएको छ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूची अदारतभा कामययत जनिङ्ञि तथा कानून व्मवसामीराई 
ङ्जवतयण गनय सङ्जकनेछ । 
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अन ङ्टसूची-१ 

(दपा १४ को उऩदपा (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
पौजदायी काम यङ्जवङ्झध (सॊङ्जहता) ऐन , २०७४ को अन ङ्टसूची-१ भा उङ्ञल्रङ्ञित कसूयसम्फन्धी  

भङ्टद्दाको सूची 
१. अऩयाध सॊङ्जहताको देहामका ऩङ्चयच्छेद वा देहामका ऩङ्चयच्छेदका देहाम दपाअन्तगयतका कसूय्  

(क) बाग २ को: 
(१) ऩङ्चयच्छेद –१ - याज्म ङ्जवरूद्धका कसूय 

 दपा ४९ - नेऩारको स्वतन्त्रता, साव यबौभसिा, अिण्डता वा याङ्जष्डम एकताभा िरर 

 दपा ४९ - सॊघीम इकाइहरूफीच तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ जात जाङ्झत वा सम्प्रदामहरूफीचको  

सङ्टसम्फन्धभा िरर 

 दपा ५० - याजद्रोह 

 दपा ५० - नेऩार सयकायप्रङ्झत घृणा, दे्वष वा अवहेरना 
 दपा ५१ - याष्डङ्जहत प्रङ्झतकूर कामय 
 दपा ५१ - ङ्झभरोभतोभा िेर िेल्ने वा िेराउने 

 दपा ५२ - जाङ्झत हत्मा (जेनोसाइड)  

 दपा ५३ - नेऩार ङ्जवरूद्ध मङ्टद्ध गनय वा नेऩारसॉग मङ्टद्धभा सॊरग्न याज्मका सेनाराई  

  सहामता गयेको 
 दपा ५४ - ङ्झभत्रयाष्ड ङ्जवरूद्धको मङ्टद्ध वा ङ्जवद्रोह 

 दपा ५५ - सैङ्झनक वा प्रहयीराई बड्काएको 
 दपा ५६ - जासङ्टसी गयेको 
 दपा ५७ - याष्डऩङ्झतउऩयको आक्रभण 

 दपा ५८ - याष्डऩङ्झत वा सॊसदराई धम्की ङ्छदएको। 

(२) ऩङ्चयच्छेद –२ - साव यजङ्झनक िाङ्ञन्त ङ्जवरूद्धका कसूय 

 दपा ६० - गैयकानूनी बेरा 
 दपा ६१ - गैयकानूनी बेरा योक्ने वा बङ्ग गने आदेि उल्रङ्घन 

 दपा ६३ - हङ्टरदॊगा गयेको 
 दपा ६४ - हङ्टरदॊगाको दङ्टरूत्साहन 

 दपा ६५ - साव यजङ्झनक िाङ्ञन्त िरर ऩायेको 
 दपा ६६ - गैयकानूनी बेरा योक्ने, बङ्ग गने वा हङ्टरदॊगा योक्ने कामयभा याष्डसेवकराई  

     वाधा ङ्जवयोध गयेको 
 दपा ६७ - साव यजङ्झनक स्थानभा आवागभनभा वाधा गयेको 
 दपा ६८ - साव यजङ्झनक सेवा अवरूद्ध ऩायेको 
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 दपा ६९ - कफ्मङ्ट य उल्रङघन गयेको 
 दपा ७० - झङ्टठ्ठा अपवाह पैराएको 
 दपा ७१ - िाङ्ञन्त बङ्ग गनय घय जग्गा वा सवायी साधन, हातहङ्झतमाय उऩरब्ध गयाएको 
 दपा ७२ - सॊवेदनिीर साव यजङ्झनक ऺेत्रभा जङ्टरङ्टस वा सबा गयेको 
 दपा ७३ - आवश्मक वस्तङ्ट तोडपोड वा हाङ्झननोक्सानी गयेको। 

(३) ऩङ्चयच्छेद –४ - साव यजङ्झनक न्माम ङ्जवरूद्धका कसूय 

 दपा ९२ - न्माङ्जमक वा अन्म कानूनी कायफाहीभा ऩेस हङ्टने ङ्झरित वा ङ्जवद्यङ्टङ्झतम अङ्झबरेि नष्ट     

 गयेको 
 दपा ९३ - कसूयदायराई फचाउने ङ्झनमतरे प्रभाण दवाएको 
 दपा ९४ - कसूयसम्फन्धी सूचना ङ्छदन अवयोध ऩङ्टर् माएको 
 दपा १०२- ऩक्राऩङ्टजी जायी बएको व्मङ्ञिराई ऩक्राउ हङ्टनफाट उम्काएको वा थङ्टनाभा 

यहेको व्मङ्ञिराई बगाएको। 

(४) ऩङ्चयच्छेद –५ - साव यजङ्झनक ङ्जहत, स्वास्थ्म, सङ्टय ाऺ, सङ्टङ्जवधा य नैङ्झतकता ङ्जवरूद्धका कसूय 

 दपा १०४ - सॊक्राभक योग पैराएको 
 दपा १०५ - एच.आइ.बी योग पैराएको 
 दपा १०६ - सरूवा योगसम्फन्धी ङ्झनमभ, ङ्झनदेिन वा आदेि उल्रङ्घन 

 दपा ११० - उऩबोग्म वस्तङ्ट ङ्झफक्री नगयी जम्भािोयी गयेको 
 दपा ११४ - ङ्जवषारङ्ट ऩदाथय, आगोजन्म ऩदाथय, प्रज्वरनिीर ऩदाथय, ङ्जवष्पोटक ऩदाथय वा  

जोङ्ञिभी हङ्झतमाय वा मन्त्र प्रमोग गदाय राऩयवाही गयेको 
 दपा ११८ - साव यजङ्झनक स्थान वा प्रवेि गने कानूनी अङ्झधकाय नबएको स्थानभा प्रवेि  

गयी अबद्र व्मवहाय गयेको 
 दपा ११९ - वेश्मागभनको प्रचाय प्रसाय गयेको 
 दपा १२० - वेश्मावृिी वा वेश्मागभनको राङ्झग घय जग्गा, सवायी साधन, उऩरब्ध  

गयाएको 
 दपा १२१ - साव यजङ्झनक रूऩभा अङ्ञिर ङ्जकताफ, ऩचाय इत्मादी फनाएको वा ङ्झफक्री गयेको 
 दपा १२२ - साव यजङ्झनक स्थानभा अङ्ञिर ङ्जक्रमाकराऩ वा व्मवहाय गयेको, मौनाङ्ग  

देिाएको वा अङ्ञिर िब्द फोरेको वा इिाया गयेको 
 दपा १२३ - साव यजङ्झनक स्थानभा मौन ङ्जक्रमा वा अप्राकृङ्झतक भैथङ्टन गयेको 
 दपा १२४ - छयङ्झछभेक वा सवयसाधायणराई हाङ्झन नोक्सानी, ऺ ङ्झत वा ितया ऩङ्टर् माएको वा  

   ङ्ञझझ्माहट गयेको 
 दपा १२५ - जङ्टवा िेल्ने िेराएको वा सट्टाफाजी गये गयाएको 
 दपा १२६ - ङ्झबऺा भागेको, भाग्न रगाएको वा सोको दङ्टरूत्साहन गयेको। 

(५) ऩङ्चयच्छेद – ६ - हातहङ्झतमाय तथा ियिजानासम्फन्धी कसूय 
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 दपा १२९ - ङ्जवना इजाजत हातहङ्झतमाय उत्ऩादनगयेको 
 दपा १३० - ङ्जवना इजजात हातहङ्झतमायको कायोवाय गयेको 
 दपा १३१ - िास ङ्जकङ्झसभका हातहङ्झतमाय प्राप्त गयेको 
 दपा १३२ - ङ्जवना इजाजत तथा इजाजतऩत्रको ितय ङ्जवऩङ्चयत हातहङ्झतमाय यािेको वा  

   ङ्झरएय ङ्जहॊडेको 
 दपा १३३ - हातहङ्झतमाय ियिजानाको कायोवायको अङ्झबरेि नयािेको 
 दपा १३४ - आणङ्जवक, यासामङ्झनक, जैङ्जवक वा ङ्जवषारङ्ट हातहङ्झतमायको उतऩादन गयेको  

   वा कायोवाय गयेको। 

(६) ऩङ्चयच्छेद –७ - ङ्जवष्पोटक ऩदाथयसम्फन्धी कसूय 

 दपा १३८ - ङ्जवनाइजाजत वा इजाजतऩत्रको ितय ङ्जवऩयीत ङ्जवष्पोटक ऩदाथय उत्ऩादन  

   गयेको 
 दपा १३९ - ङ्जवनाइजाजात ङ्जवष्पोटक ऩदाथयको कायोवाय गयेको 
 दपा १४० - कृङ्झत्रभ ङ्जवष्पोटक ऩदाथय फनाएको वा प्रमोग गयेको 
 दपा १४१ - फारूदी सङ्टरूङ वनाएको वा ङ्जवष्पोटक ऩदाथय ओच्छमाएको 
 दपा १४२ - ङ्जवष्पोटक ऩदाथयको उत्ऩादन वा कायोवायको अङ्झबरेि नयािेको 
 दपा १४३ - ङ्जवष्पोटक ऩदाथयको ओसाय ऩसाय, ढङ्टवानी वा बण्डायण गदाय होङ्झसमायी  

   नअऩनाएको। 

(७) ऩङ्चयच्छेद –८ - याङ्जष्डम तथा साव यजङ्झनक सम्ऩदा ङ्जवरूद्धको कसूय 

 दपा १५१ - याङ्जष्डम गान, झण्डा वा ङ्झनिान छाऩको अऩभान गयेको वा ऺङ्झत ऩङ्टर् माएको 
 दपा १५२ - याङ्जष्डम ङ्जवबङू्झतको अऩभान गयेको। 

(८) ऩङ्चयच्छेद –९ - धभयसम्फन्धी कसूय 

 दपा १५५ - धाङ्झभयक स्थर वा ऩङ्जवत्र भाङ्झनएको स्थानराई ऺङ्झत ऩङ्टर् माएको 
 दपा १५६ - धाङ्झभयक बावनाभा आघात ऩङ्टर् माएको 
 दपा १५७ - धाङ्झभयक यीङ्झतङ्ञस्थङ्झतभा वाधा ऩङ्टर् माएको 
 दपा १५८ - धभय ऩङ्चयवतयन, सोको उद्योग वा दङ्टरूत्साहन। 

(९) ऩङ्चयच्छेद –१० - बेदबाव तथा अन्म अऩभानजन्म व्मवहायसम्फन्धी कसूय 

 दपा १६० - बेदबावऩूणय व्मवहाय गयेको 
 दपा १६१ - बेदबाव गयी वस्तङ्ट वा सेवाको िङ्चयद ङ्झफक्री ङ्जवतयण गयेको 
 दपा १६२ - जवयजस्ती काभभा रगाएको 
 दपा १६३ - दास फनाएको 
 दपा १६४ - कभैमा वा फन्धक वा फाॉधा फनाएको 
 दपा १६५ - साभाङ्ञजक यीङ्झतङ्ञस्थङ्झतभा िरर ऩायेको 
 दपा १६६ - जाङ्झतऩाङ्झतको आधायभा छङ्ट वाछङ्ट त वा अन्म बेदबावऩूणय व्मवहाय गयेको 
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 दपा १६७ - मातना ङ्छदएको 
 दपा १६८ - अऩभानजनक वा अभानवीम व्मवहाय गयेको। 

(१०) ऩङ्चयच्छेद –११ - ङ्जववाहसम्फन्धी कसूय 

 दपा १७१ - भन्जङ्टयी ङ्जवना ङ्जववाह गये, गयाएको 
 दपा १७२ - हाडनाताभा ङ्जववाह गये गयाएको 
 दपा १७३ - फारङ्जववाह गये गयाएको 
 दपा १७४ - ङ्जववाहभा रेनदेन गये गयाएको 
 दपा १७५ - फहङ्टङ्जववाह गयेको। 

(११) ऩङ्चयच्छेद –१२ - ज्मानसम्फन्धी कसूय 

 दपा १७७ - भनसामऩूव यक हत्मा गयेको 
 दपा १७८ - जानी जानी कङ्ट नै काभ गयी ज्मान भायेको 
 दपा १७९ - गम्बीय उिेजना वा ङ्चयसको आवेगभा आई ज्मान भायेको 
 दपा १८० - भानय चाहेको व्मङ्ञि नभयी अको व्मङ्ञि भयेको 
 दपा १८१ - राऩयवाहीऩूव य काभ गयी ज्मान भायेको 
 दपा १८२ - हेरचक्राई गयी ज्मान भायेको 
 दपा १८३ - ज्मान भाने उद्योग  

 दपा १८४ - आफ्नो सॊयऺकत्वभा यहेको व्मङ्ञिराई पारे वा ऩङ्चयत्माग गयेको 
 दपा १८५ - आत्भहत्मा गनय दङ्टरूत्साहन ङ्छदएको। 

(१२) ऩङ्चयच्छेद –१३ - गबय सॊ यऺण ङ्जवरूद्धको कसूय 

 दपा १८८ - गबयऩतन गये गयाएको 
(१३) ऩङ्चयच्छेद –१४ -कङ्ट टऩीट वा अङ्गबङ्गसम्फन्धी कसूय 

 दपा १९२ - अङ्गबङ्ग 

(१४) ऩङ्चयच्छेद –१५- गैयकाननूी थङ्टनासम्फन्धी कसूय 

 दपा २०० - फदङ्झनमतऩूव यक थङ्टनाभा यािेको वा याख् न रगाएको 
 दपा २०१ - न्मूनतभ भानवोङ्ञचत सङ्टङ्जवधा नङ्छदई थङ्टनाभा यािेको 
 दपा २०२ - छाड्ने आदेि बएकोभा थङ्टनी यािेको 
 दपा २०३ - गोप्म तङ्चयकारे थङ्टनाभा यािेको। 

(१५) ऩङ्चयच्छेद –१६ - व्मङ्ञि फेऩिा ऩानेसम्फन्धी कसूय 

 दपा २०६ - व्मङ्ञि फेऩिा ऩाने कामय गये गयाएको। 

(१६) ऩङ्चयच्छेद - १७ - अऩहयण वा ियीय फन्धकसम्फन्धी कसूय 

 दपा २११ - अऩहयण गये गयाएको 
 दपा २१२ - ियीयफन्धक ङ्झरएको 
 दपा २१३ - अऩहयण वा ियीयफन्धकको दङ्टरूत्साहन ङ्छदएको वा आदेि ङ्छदएको वा  
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उद्योग वा षडमन्त्र गयेको वा भङ्झतमाय बएको। 

(१७) ऩङ्चयच्छेद –१८ - कयणीसम्फन्धी कसूय 

 दपा २१९ - जफयजस्ती कयणी गयेको 
 दपा २२१ - थङ्टनाभा यहेको व्मङ्ञिसॉग कयणी गयेको 
 दपा २२२ - आफ्नो सॊयऺण वा सङ्टयऺाभा यहेको व्मङ्ञिसॉग कयणी गयेको 
 दपा २२३ - कामायरम वा ऩेिागत सेवा प्राप्त गने व्मङ्ञिसॉग कयणी गयेको 
 दपा २२५ - फारमौन दङ्टरूऩमोग गयेको 
 दपा २२६ - फारफाङ्झरका ङ्जवरूद्ध अप्राकृङ्झतक भैथङ्टन गये गयाएको। 

(१८) ऩङ्चयच्छेद –१९ - इराजसम्फन्धी कसूय 

 दपा २३० - ङ्जवना इजाजत इराज गयेको 
 दपा २३१ - फदङ्झनमतऩूव यक इराज गयेको 
 दपा २३२ - राऩयवाही वा हेरचक्राइॉ गयी इराज गयेको 
 दपा २३३ - भन्जङ्टयी ङ्जवना भानव ियीयभा ऩयीऺण गयेको 
 दपा २३४ - इजाजत प्राप्त व्मङ्ञिको ङ्झसपाङ्चयसङ्झफना जोङ्ञिभऩूव य औषङ्झध ङ्झफक्री ङ्जवतयण  

 दपा २३५ - औषङ्झधभा ङ्झभसावट गयेको वा ङ्झभसावट गयेको औषङ्झध ङ्झफक्री गयेको 
 दपा २३६ - म्माद नाघेको औषङ्झध ङ्झफक्री गयेको वा ऩूव य सावधानी नङ्झरई औषङ्झध ङ्झफक्री  

   गयेको 
 दपा २३७ - एक औषङ्झधराई अको औषङ्झध बनी ङ्झफक्री ङ्जवतयण गयेको 
 दपा २३८ - झङ्टठ्ठा ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन ङ्छदएको। 

(१९) ऩङ्चयच्छेद –२० - चोयी तथा डा ॉकासम्फन्धी कसूय 

 दपा २४१ - चोयी गयेको 
 दपा २४३ - नकवजनी चोयी गयेको 
 दपा २४४ - डाॉका गयेको 
 दपा २४५ - चोयीभा प्रमोग हङ्टने औजाय ङ्झरइ ङ्जहॉडेको 
 दपा २४६ - फगरी भायेको। 

(२०) ऩङ्चयच्छेद –२१ - ठगी, आऩयाङ्झधक ङ्जवश्वासघात तथा आऩयाङ्झधक राभ (एक्टसयन) सम्फन्धी  
कसूय 

 दपा २४९(३)(क) - ठगी गयेको (नेऩार सयकाय वा नेऩार सयकायको ऩूणय वा  

अङ्झधकाॊि स्वाङ्झभत्व वा ङ्झनमन्त्रणभा बएको सॊस्थाराई)  

 दपा २४९(३)(ि) - ठगी गयेको (आफ्नो नाभ, दजाय, ऩदवी, मोग्मता ढाॉटी) 

 दपा २५० - ठेक्का वा कयायको काभभा पयक ऩायेको 
 दपा २५१ - सम्ऩङ्ञिको आऩयाङ्झधक उऩमोग गयेको 
 दपा २५२ - आऩयाङ्झधक ङ्जवश्वासघात गयेको 
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 दपा २५३ - आऩयाङ्झधक राब (एक्सटसयन) ङ्झरएको 
(२१) (क) ऩङ्चयच्छेद –२२ - भङ्टद्रासम्फन्धी कसूय 

 दपा २५६ - िोटा भङ्टद्रा फनाएको 
 दपा २५७ - िोटा भङ्टद्रा चरन गयेको 
 दपा २५८ - िोटा भङ्टद्रा वनाउने साभान फनाएको, यािेको वा भभयत गयेको 
 दपा २५९ - भाऩदण्ड ङ्जवऩयीत भङ्टद्रा वनाएको 
 दपा २६० - भङ्टद्रा फनाउने औजाय वाङ्जहय रगेको। 

 दपा २६१ - भङ्टद्राको तौर घटाएको वा रूऩ फदरेको 
 दपा २६२ - योक रगाएको भङ्टद्रा चरन चल्तीभा ल्माएको 
 दपा २६३ - फैंक नोट वा ङ्झसक्का जराएको, गारेको, च्मातेको वा रेिेको 
 दपा २६४ - झङ्टत्रो फैंक नोट दङ्टरूऩमोग गयेको। 

(ि) ऩङ्चयच्छेद –२३ - ङ्जटकटसम्फन्धी कसूय 

 दपा २६७ - िोटा ङ्जटकट वनाएको वा चरन गयेको 
 दपा २६८ - िोटा ङ्जटकट वनाउने औजाय िङ्चयद ङ्झफक्री भभयत इत्मादी गयेको 
 दपा २६९ - प्रमोग बएको ङ्जटकट ऩङ्टन् प्रमोगभा ल्माएको 
 दपा २७० - साव यजङ्झनक ङ्झरितभा प्रमोग बएको ङ्जटकट उप्काएको। 

(२२) ऩङ्चयच्छेद –२५  - ङ्झरितसम्फन्धी कसूय 

 दपा २७६(३)(क) - ङ्जकते गयेको – (याष्डऩङ्झतफाट प्रभाणीकयण बएको ङ्झरित) 

 दपा २७६(३)(ि) - ङ्जकते गयेको –अदारतको पैसरा वा आदेि 

 दपा २७६(३)(ग) - अन्म सयकायी वा साव यजङ्झनक ङ्झरित ङ्जकते गयेको 
 दपा २७८ - ङ्जकते ङ्झरित फनाउने औजाय वनाएको 

(२३) ऩङ्चयच्छेद –२६ - आऩयाङ्झधक प्रवेि तथा आऩयाङ्झधक उऩद्रवसम्फन्धी कसूय 

 दपा २८५ - आऩयाङ्झधक उऩद्रव गये गयाएको (ङ्झनजी सम्ऩङ्ञिफाहेक) 

 दपा २८७ - कसूय गयी प्राप्त गयेको सम्ऩङ्ञि ङ्झरएको 
(२४) ऩङ्चयच्छेद –२७ - ऩिङ्टऩऺीसम्फन्धी कसूय 

 दपा २८९ - गाइ गोरू भायेको वा कङ्ट टेको 
 दपा २९० - ऩिङ्टऩऺी प्रङ्झत ङ्झनदयमी व्मवहाय गयेको 
 दपा २९१ - साव यजङ्झनक स्थरभा ऩिङ्टऩऺी भायेको। 

२. प्रकयण १ अन्तगयतको कसूयको उद्योग, दङ्टरूत्साहन, षडमन्त्रको कसूय, 

३ भानव फेचङ्झफिन तथा ओसाय ऩसायसम्फन्धी कसूय, 

४ हङ्टराक ऐन, २०१९ अन्तगयतको कसूय, 

५ नागङ्चयकतासम्फन्धी कसूय, 

६. प्राचीन स्भायकसम्फन्धी कसूय, 
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७. रागू औषधसम्फन्धी कसूय, 

८ आवश्मक सेवा सञ्चारन ऐन, २०१४ अन्तगयतको कसूय, 

९. अऩाङ्ग सॊयऺण तथा कल्माण ऐन, २०३९ अन्तगयतको कसूय, 

१२. ङ्झरितहरूको गोप्मतासम्फन्धी २०३९ अन्तगयतको कसूय, 

१३. याहदानीसम्फन्धी कसूय, 

१४. आवश्मक वस्तङ्ट सॊयऺणसम्फन्धी कसूय, 

१५. कायागाय ऐन, २०१९ अन्तगयतका कसूय, 

१६. चन्दा ऐन, २०२५ अन्तगयतको कसूय, 

१७. ङ्ञचठ्ठा ऐन, २०२५ अन्तगयतको कसूय,  

१८. सवायी साधनरे ङ्जकची, ठक्कय वा धक्का ङ्छदई वा दङ्टघ यटना गयाईय कसैको ज्मान भयेको वा अङ्गबङ्ग वा 
घाइते बएको कसूय, 

१९. गैयसैङ्झनक हवाई उडान ऐन, २०१५ दपा ९क अन्तगयतको कसूय, 

२०. छाऩािाना तथा प्रकािनसम्फन्धी ऐन, २०४८ को दपा १५ अन्तगयतको कसूय, 

२१. मस अनङ्टसूचीभा सभावेि बएका कसूयको कायणफाट उठेको कीते वा जारसाजीसम्फन्धी कसूय, 

२२. प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ मस अनङ्टसूचीभा सभावेि हङ्टने बनी तोङ्जकएको कङ्ट नै कसूय, 

२३. नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकािन गयी मस अनङ्टसूचीभा सभावेि गयेको कसूय। 
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अन ङ्टसूची-२ 

(दपा १४ को उऩदपा (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 

पौजदायी कामयङ्जवङ्झध (सॊ ङ्जहता) ऐन, २०७४ को अनङ्टसूची २ भा उङ्ञल्रङ्ञित कसूयसम्फन्धी भङ्टद्दाको 
सूची 

 

१. अऩयाध सॊङ्जहताको्  

(क) बाग –२ को ऩङ्चयच्छेद –५ - साव यजङ्झनक ङ्जहत, स्वास्थ्म, सङ्टय ाऺ, सङ्टङ्जवधा य नैङ्झतकता ङ्जवरूद्धका कसूय 

 दपा १०७ -िाद्य ऩदाथयभा ङ्झभसावट गयेको  

 दपा १०८ - झङ्टक्मानभा ऩायी िाद्य ऩदाथय ङ्झफक्री ङ्जवतयण गयेको 
 दपा १०९ - झङ्टक्मानभा ऩायी वस्तङ्ट ङ्झफक्री ङ्जवतयण गयेको,  
 दपा १११ – ऩानी दङ्टङ्जषत ऩायेको 
 दपा ११२ - वातावयण प्रदङ्टङ्जषत गयेको 
 दपा ११३ - साव यजङ्झनक फाटो, नदी वा स्थरभा ितया वा फाधा ऩङ्टर् माएको। 

२. अनङ्टसूची –१ भा उल्रेि बए फाहेक नेऩार सयकाय वादी बै चराइने पौजदायी भङ्टद्दा वा नेऩार 
सयकायको ङ्झनङ्जहत हक, ङ्जहत वा सयोकाय यहेको पौजदायी प्रकृङ्झतको कसूय, 

३. कानूनफभोङ्ञजभ मस अनङ्टसूचीभा सभावेि बएको कसूय, 

४. नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकािन गयी मस अनङ्टसूची अन्तगयत कायफाही य ङ्जकनाया 
हङ्टने बनी तोकेको कसूय, 

५. प्रकयण १, २, ३ य ४ अन्तगयतको कसूयको षडमन्त्र, उद्योग, दङ्टरूत्साहन तथा सोसॉग सम्फङ्ञन्धत 
ऩङ्चयच्छेद –११ अन्तगयतका कसूय । 
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अन ङ्टसूची-३ 

(दपा १६ को उऩदपा (४) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
पौजदायी कामयङ्जवङ्झध (सॊ ङ्जहता) ऐन, २०७४ को अनङ्टसूची ३ भा उङ्ञल्रङ्ञित कसूयसम्फन्धी   

भङ्टद्दाको सूची  

 

१. अऩयाध सॊङ्जहताको बाग २ को ऩङ्चयच्छेद –३ - साव यजङ्झनक अङ्झधकायीको अवऻासम्फन्धी कसूय 

 दपा ७५ – सभाह्वान, इतरामनाभा इत्माङ्छदको ताभेरीभा फाधा ऩङ्टर् माएको  

 दपा ७६ – सभाह्वान, इतरामनाभा, सूचना वा आदेि नफङ्टझी पकायएको  

 दपा ७७ – सभाह्वान, इतरामनाभा सूचना वा आदेि ताभेरी हङ्टन नङ्छदई छरी ङ्जहॉडेको  

 दपा ७८ – सभाह्वान, इतरामनाभा इत्माङ्छद च्मातेको वा उप्काएको  

 दपा ७९ – झङ्टठो तङ्चयकारे म्माद ताभेर गयेको  

 दपा ८० – ङ्झरित ऩेस गनय इन्काय गयेको  

 दपा ८१ – िऩथ ङ्झरएको व्मङ्ञिरे झङ्टठा कङ्ट या व्मि गयेको  

 दपा ८२ – िऩथ गनय इन्काय गयेको  

 दपा ८३ – जवाप ङ्छदन इन्काय गयेको 
 दपा ८४ – झङ्टठा जानकायी ङ्छदएको  

 दपा ८५ – याष्ड सेवकराई कतयव्म ऩारना गनय अवयोध ऩङ्टर् माएको  

 दपा ८६ – याष्ड सेवकराई भद्दत ङ्छदन इन्काय गयेको  

 दपा ८७ – आदेिको अवऻा गयेको 
२. अनङ्टसूची–१ वा अनङ्टसूची–२ भा उल्रेि बएकोभा फाहेक नेऩार सयकाय सम्फङ्ञन्धत यहेको वा 

सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकाम, अदारत वा साव यजङ्झनक अङ्झधकायीको हक, ङ्जहत वा सयोकाय ङ्झनङ्जहत यहेको पौजदायी 
कसूय । 
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अन ङ्टसूची-४ 

(दपा १६ को उऩदपा (४) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
पौजदायी कामयङ्जवङ्झध (सॊ ङ्जहता) ऐन, २०७४ को अनङ्टसूची ४ भा उङ्ञल्रङ्ञित कसूयसम्फन्धी भङ्टद्दाको 

सूची  
 

१. अऩयाध सॊङ्जहताका देहामका ऩङ्चयच्छेद वा देहामका ऩङ्चयच्छेदका देहामका दपा अन्तगयतका कसूय: 

(क) बाग २ को: 
(१) ऩङ्चयच्छेद – १४ कङ्ट टऩीट वा अङ्गबङ्गसम्फन्धी कसूय 

 दपा १९१ – कङ्ट टऩीट गयेको 
 दपा १९३ – तेजाव वा अन्म यासामङ्झनक, जैङ्जवक वा ङ्जवषारङ्ट ऩदाथय प्रमोग गयी कङ्ट रूऩ ऩायेको 
 दपा १९४ – गम्बीय उिेजना वा ङ्चयसको आवेसफाट कङ्ट टऩीट वा अङ्ग बङ्ग गयेको 
 दपा १९५ – राऩयवाही वा हेरचक्राइ गयी कङ्ट टऩीट, अङ्गबङ्ग वा अन्म चोट ऩङ्टर् माएको 
 दपा १९६ – आऩयाङ्झधक फर प्रमोग गयेको 
 दपा १९७ – कसूय गने ङ्झनमतरे वेहोस ऩायेको 

(२) ऩङ्चयच्छेद –१८ - कयणीसम्फन्धी कसूय 

 दपा २२० हाडनाताभा कयणी गयेको 
 दपा २२४ मौन दङ्टव्मयवहाय गयेको  

 दपा २२६ अप्राकृङ्झतक भैथङ्टन गयेको (१८ वषय य सोबन्दा फढी उभेयकी भङ्जहरा बएभा) 

(३) ऩङ्चयच्छेद –२१ ठगी, आऩयाङ्झधक ङ्जवश्वासघात तथा आऩयाङ्झधक राभ (एक्टसयन) सम्फन्धी कसू य  
ठगीसम्फन्धी  
 दपा २४९ -को उऩदपा (३) को िण्ड (ग), सवयसाधायणराई ठगी गयेको 
 दपा २५२ - आऩयाङ्झधक ङ्जवश्वासघात गयेको (व्मङ्ञि वा नेऩार सयकाय फाहेक अन्म  

सॊस्था वादी बएभा) 

(४) ऩङ्चयच्छेद–२५ - ङ्झरितसम्फन्धी कसूय 

 दपा २७६ - ङ्जकते गयेको (व्मङ्ञिगत ङ्झरित) 

 दपा २७९ – जारसाजी गयेको 
 दपा २८० – जारसाजी ङ्झरितराई सद्धे सयह व्मवहायभा ल्माएको 

(५) ऩङ्चयच्छेद –२६ - आऩयाङ्झधक प्रवेि तथा आऩयाङ्झधक उऩद्रवसम्फन्धी कसूय 

 दपा २८४ - आऩयाङ्झधक प्रवेि गयेको (व्मङ्ञिगत सम्ऩङ्ञि)  

 दपा २८६ - रङ्टटऩीट गयेको 
 दपा २८७ - कसूय गयी प्राप्त गयेको सम्ऩङ्ञि ङ्झरएको (व्मङ्ञि वादी बएभा) 

(ि) बाग ३ को ऩङ्चयच्छेद १ – गोऩनीमता ङ्जवरूद्धका कसूय 
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 दपा २९३ – अकायको कङ्ट या सङ्टनेको वा ध्वङ्झन अङ्कन गयेको 
 दपा २९४ – गोप्म कङ्ट या प्रकट गयेको 
 दपा २९५ – अनङ्टभङ्झत ङ्जवना व्मङ्ञिको तस्वीय ङ्ञिचेको वा तस्वीयको स्वरूऩ ङ्जवगायेको 
 दपा २९६ – अनङ्टभङ्झत ङ्जवना एकको तस्वीय अरूराई ङ्छदएको वा ङ्झफक्री गयेको 
 दपा २९७ – ङ्ञचठ्ठी िोरेको वा टेङ्झरपोनभा गयेको कङ्ट या सङ्टनेको 
 दपा २९८ – ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभद्वाया गोऩङ्झनमता बङ्ग गयेको 
 दपा २९९ – छरकऩटऩूणय टेङ्झरपोन वा सन्देि प्रवाह गयेको 
 दपा ३०० – हैयान ऩाने ङ्झनमतरे ङ्ञचठीऩत्र रेिेको। 

 दपा ३०१ – कानूनफभोङ्ञजभ वाहेक अरूको ियीय िानतरासी गयेको 
 दपा ३०२ – अरूको आवासभा अनङ्झधकृत प्रवेि गयेको 

(ि) बाग ३ को ऩङ्चयच्छेद २ – गारी फेइज्जतीसम्फन्धी कसूय 

 दपा ३०५ – गारी गयेको 
 दपा ३०६ – फेइज्जती गयेको 

२. अनङ्टसूची १, २ वा ३ भा उल्रेि बएदेङ्ञि फाहेकका पौजदायी कसूय, 

 अऩयाध सॊङ्जहताको दपा ८९ झङ्टठ्ठा प्रभाण वनाएको 
 दपा ९० – झङ्टठ्ठा प्रभाण ऩत्र फनाएको य ङ्छदएको 
 दपा ९१ – झङ्टठ्ठा प्रभाण वा प्रभाणऩत्र प्रमोग गयेको 
 दपा ९५ – कसूयदायराई आश्रम ङ्छदएको 
 दपा ९६ – कसूय बएको जानकायी नङ्छदएको 
 दपा ९७ – सम्ऩङ्ञि दफाएको वा सम्ऩङ्ञिभा झङ्टठ्ठा दाफी गयेको 
 दपा ९८ – झङ्टठ्ठा उजङ्टयी ङ्छदएको 
 दपा ९९ – फदङ्झनमतऩूव यक अनङ्टसन्धान वा अङ्झबमोजन गयेको 
 दपा १०० – जभानतको ितय ङ्जवऩयीत अनङ्टऩङ्ञस्थत बएको 
 दपा १०१ – ऩक्राउको फाधा ङ्जवयोध गयेको वा थङ्टनाफाट बागेको 
 दपा ११५ – घय ङ्झनभायण गदाय, बत्काउॉदा वा भभयत गदाय राऩयवाही गयेको 
 दपा ११६ – ऩिङ्टऩॊऺी याख् दा राऩयवाही गयेको 
 दपा १४७ – साव यजङ्झनक घय, जग्गा आफ्नो फनाएको 
 दपा १४८ – साव यजङ्झनक सम्ऩदा आफ्नो फनाएको 
 दपा १४९ – प्राकृङ्झतक सम्ऩदाभाङ्झथ अङ्झतक्रभण गयेको 
 दपा १५० – साव यजङ्झनक बौङ्झतक सॊयचनाको अनङ्झधकृत कब्जा वा ङ्जवनास गयेको 
 दपा २२७ – ऩिङ्ट कयणी गयेको 
 दपा २७३ – नाप्ने वा तौरने साधन नक्करी फनाएको वा चरन गयेको 
 दपा २७४ – नाप्ने, तौरने वा गङ्टणस्तय ङ्झनधाययण गने साधन कऩटऩूणय प्रमोग गयेको। 
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३. प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ व्मङ्ञिवादी बै दामय हङ्टनङ्ट ऩने पौजदायी प्रकृङ्झतका कसूय, 

४. हाडनाता कयणीको कसूय, 

५. प्रकयण १, २ य ३ अन्तगयतका कसूयको उद्योग, षडमन्त्र, दङ्टरूत्साहन तथा सोसॉग सम्फङ्ञन्धत ऩङ्चयच्छेद 
११ अन्तगयतका कसूय । 

६. पौजदायी ऐनको दपा ३२ को उऩदपा (७), दपा ३४ को उऩदपा (७) य  दपा ५२ को उऩदपा 
(६) फभोङ्ञजभ दामय हङ्टने भङ्टद्दा।  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



46 
 

अन ङ्टसूची-५ 

(दपा ३४ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

साऺी वा ऩीङ्झडतरे सङ्टयऺाको राङ्झग ङ्छदने ङ्झनवेदनको ढाॉचा 
 

श्री …………………………….. अदारतभा चढाएको 
 

ङ्झनवेदनऩत्र  
 

ङ्जवषम् आवश्मक सङ्टयऺा व्मवस्था गयी ऩाऊॉ  । 

 

 

 

१. …………..………को जाहेयीरे वादी नेऩार सयकाय प्रङ्झतवादी  ………………………….                   

बई दामय बएको मस अदारतभा ङ्जवचायाङ्झधन यहेको ………………. भङ्टद्दाभा भ ऩीङ्झडत।साऺी 
यहेकोभा न्माङ्जमक कायफाहीको ङ्झसरङ्झसरभा अदारतभा उऩङ्ञस्थत हङ्टनको राङ्झग देहामका व्मङ्ञिफाट 
भेयो सङ्टयऺा ितया हङ्टन सक्ने बङ्ङे भहिङ्टस गयेको हङ्टनारे आवश्मक सङ्टयऺा व्मवस्था ङ्झभराई ऩाउन मो 
ङ्झनवेदन गयेको छङ्ट  । 

ितया भहिङ्टस गङ्चयएको व्मङ्ञिको नाभ थय वतन                 ितया भहिङ्टस हङ्टनङ्टको कायण 

(क) ………………………………………………………                                   ……………………………………….. 

(ि) ………………………………………………………                                   ………………………………………..  

(ग) ………………………………………………………                                   ………………………………………..  

(घ) ………………………………………………………                                   ……………………………………….. 

२. मसभा रेङ्ञिएको फेहोया ठीक साॉचो छ, झूठ्ठा ठहये कानूनफभोङ्ञजभ सहङ्टॉरा वङ्टझाउॉरा । 

                                             
 

 

                                                    ङ्झनवेदक, 

ङ्ञजल्रा……………गाउऩाङ्झरका । नगयऩाङ्झरका …………………… 

वडा नॊ…………………….. फस्ने साऺी । ऩीङ्झडत ……………………..  
 

इङ्झत सॊवत्………सार भङ्जहना …………… गते ………………… योज ……… िङ्टबभ्। 
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अन ङ्टसूची-६ 

(दपा ५२ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

श्रव्म–दृश्म सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापय त साऺी फङ्टझ्नको राङ्झग ङ्छदने ङ्झनवेदनको 
ढाॉचा 

 

श्री …………………………….. अदारतभा चढाएको 
 

ङ्झनवेदनऩत्र  
 

ङ्जवषम् श्रव्म–दृश्म सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापय त साऺी फङ्टङ्ञझ ऩाऊॉ  
 
 

भङ्टद्दा .......................................... 
........सारको नम्फय........ 

............................................................................................. ङ्झनवेदक ।वादी।प्रङ्झतवादी 
ङ्जवरूद्ध  

.................................................................................... ङ्जवऩऺी।प्रङ्झतवादी प्रङ्झतवादी 
 

 

१. उऩमङ्ट यि ङ्जवऩऺी सॉगको उङ्ञल्रङ्ञित भङ्टद्दाभा भैरे देहामफभोङ्ञजभको साऺी प्रभाण ऩेस गयेको य साऺी 
फङ्टझ्नको राङ्झग ङ्झभङ्झत ……………………को ताङ्चयि तोङ्जकएकोभा देहामभा उङ्ञल्रङ्ञित कायणरे ङ्झनज 
साऺीराई फकऩत्रको राङ्झग सम्भाङ्झनत अदारतसभऺ उऩङ्ञस्थत गयाउन असभथय बएको हङ्टॉदा भेयो उि 
साऺीको फकऩत्र श्रव्म–दृश्म सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापय त गयाउने व्मवस्था ङ्झभराई ऩाउन मो 
ङ्झनवेदन गयेको छङ्ट  । 

श्रव्म–दृश्म सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापय त फकऩत्र    साऺीराई अदारतसभऺ उऩङ्ञस्थत गयाउन  

गयाउनङ्ट ऩने साऺीको नाभ थय वतन                 नसकेको कायण 

(क) ………………………………………………………                       ……………………………………….. 

(ि) ………………………………………………………                         ……………………………………….. 

 

२. मसभा रेङ्ञिएको फेहोया ठीक साॉचो छ, झूठ्ठा ठहये कानूनफभोङ्ञजभ सहङ्टॉरा फङ्टझाउॉरा । 

                                             
 

                                                    ङ्झनवेदक, 

 

इङ्झत सॊवत्………सार भङ्जहना …………… गते ………………… योज ……… िङ्टबभ्। 
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अन ङ्टसूची-७ 

(दपा ५९ को उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

श्रव्म–दृश्म सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापय त फङ्टङ्ञझएको साऺीरे गयेको फकऩत्रको 
ङ्जटऩोटको ढाॉचा 

 

..................................................ङ्जवरूद्ध ............................ सभेत बएको 

...............................भङ्टद्दाभा 
ङ्झभङ्झत ..................... भा भौकाभा फङ्टङ्ञझएका व्मङ्ञि। वादी । प्रङ्झतवादीका साऺी 
..........................................रे श्रव्म दृष्म सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापय त गयेको फकऩत्रको ङ्जटऩोट 

 
 

श्रव्म दृष्म सॊवाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) हङ्टॉदा सोङ्झधएका प्रश्न य ङ्झतनको जवापहरू 

 
 
 

प्रश्न्– तऩाईँको य तऩाईँको फाफङ्ट आभाको नाभ के हो ?        जवाप –.............................. 
प्रश्न्– तऩाईँको उभेय कङ्झत ? ऩेिा के हो ? घय कहाॉ छ ?    जवाप –..............................  

प्रश्न् तऩाई ङ्जकन उऩङ्ञस्थत हङ्टनङ्ट बएको हो ?               जवाप –..............................                              

  

 
 

 
 

ङ्जटऩोट गने कभयचायी                                          ङ्जटऩोट प्रभाङ्ञणत गने न्मामाधीिको 
ङ्झभङ्झत्             सहीछाऩ 

                                                          ङ्झभङ्झत्  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

द्रष्टव्म् भङ्टद्दाका ऩऺहरूरे जङ्टन क्रभरे सोधऩङ्टछ, ङ्ञजयह वा ऩङ्टन् सोधऩङ्टछ गयेको हो सो क्रभरे प्रश्नहरू य 
ङ्झतनको जवाप रेख्ङ्ट ऩछय य साथै अदारतरे िङ्टरूभा, फीचभा वा अन्त्मभा साऺीसॉग कङ्ट नै प्रश्न सोधेको बए सो 
प्रश्न य त्मसको जवाप ऩङ्झन क्रभ ङ्झभराई रेख्ङ्ट ऩछय । 
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अनङ्टसूची-८ 

(दपा ७३ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

अङ्झबमङ्टिको अङ्झधकायको सूची 
 

अङ्झबमङ्टिका अङ्झधकायहरू 

 कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिराई अदारतफाट जायी बएको ऩक्राउऩङ्टजीका आधायभा भात्र ऩक्राउ गङ्चयने, 

 जरूयी ऩक्राउऩङ्टजीको आधायभा वा तत्कार ऩक्राउ ऩयेकोभा सोको स्वीकृङ्झतका राङ्झग 
अदारत सभऺ उऩङ्ञस्थत गयाईने, 

 कसूयको अनङ्टसन्धानको ङ्झसरङ्झसराभा ऩक्राउ ऩयेका व्मङ्ञिराई फाटोको म्मादफाहेक २४ 
घण्टाङ्झबत्र जङ्झतसक्दो चाॉडो अदारतसभऺ उऩङ्ञस्थत गयाईने, 

 अनङ्टसन्धानको राङ्झग अदारतको आदेिरे भात्र ङ्जहयासतभा याख् न सङ्जकने, 

 कसैराई ऩङ्झन अङ्झबमोग ठहय बएभा हङ्टन सक्ने कैदको अवङ्झधबन्दा फढी ङ्जहयासतभा नयाङ्ञिने , 

 ङ्जहयासतभा याख् ने अनङ्टभङ्झत भाग गदाय अदारतरे अनङ्टसन्धान सन्तोषजनक रूऩभा बए वा 
नबएको सम्फन्धभा कानून व्मवसामीको फहससङ्टङ्ङ सक् ने बएकोरे त्मस्तो अवस्थाभा कानून 
व्मवसामीभापय त फहस गयाउन सक्ने, 

 अनङ्टसन्धानको क्रभभा फमान ङ्छदॉदा आपूउऩय कङ्ट नै कसूयको अङ्झबमोग राग्न सक्ने ङ्जकङ्झसभको 
जवाप ङ्छदन कय नराग्ने, 

 अङ्झबमङ्टिरे आपूरे योजेको कानून व्मवसामीफाट सल्राह ङ्झरन ऩाउने बएकारे भङ्टद्दाको 
कायफाहीभा ङ्झनजराई सोको जानकायी ङ्छदने, 

 अनङ्टसन्धानको ङ्झसरङ्झसराभा ङ्जहयासतभा हङ्टॉदा कङ्ट टऩीट गङ्चयएभा वा मातना ङ्छदएभा सोको जाॉच 
गयाई ऩाउन अदारतसभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदन ऩाउने य त्मसयी जाॉच हङ्टॉदा कङ्ट टऩीट वा मातना 
ङ्छदएको ऩाइएभा उऩचाय गयाई ऩाउने य अन्तङ्चयभ याहत उऩरब्ध हङ्टने , 

 मातनाफाट ऩीङ्झडत बएभा ऺङ्झतऩूङ्झतयको राङ्झग आपैँ रे भङ्टद्दा दामय गनय सक्ने, 

 भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणयमभा बएभा ङ्झनणयमको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ य भङ्टद्दा चल्ने ङ्झनणयम बएभा अङ्झबमोगऩत्रको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झबमङ्टिराई ङ्छदइने, 

 थङ्टनाभा याख् दा वा ङ्जहयासतभा याख् दा कायणसङ्जहतको ऩङ्टजी ङ्छदइने, 

 ऩङ्टव यसङ्टनङ्टवाइ छरपरभा उऩङ्ञस्थत हङ्टने, 

 साऺी प्रभाण ऩेस गयी आफ्नो ङ्ञजङ्जकय ऩङ्टष्टी गनय सक्ने य प्रभाण ऩङ्चयऺणभा सॊरग्न हङ्टने 

 आपूराई ऩोर गने सहअङ्झबमङ्टिराई त्मसयी ऩोरेको कङ्ट याभा ङ्ञजयह गनय ऩाउने, 

 आपूउऩय रागेको अङ्झबमोग फायेभा फमान गनङ्टयबन्दा अगाङ्झड अङ्झबमोगऩत्रको सम्ऩूणय फेहोया 
ऩढेय सङ्टनाइने, 

 प्रङ्झतयऺाको तमायीको राङ्झग अङ्झबमोगऩत्र य सफङ्टद प्रभाणको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्झरन भौका ऩाउने, 

 फमान गनयबन्दा अगाङ्झड कानून व्मवसामीसॉग सल्राह ङ्झरन ऩाउने, 
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 आफ्नो ङ्जवरूद्ध ऩेस बएको साऺी ङ्ञजयह गनय सक्ने, 

 भङ्टद्दाको सङ्टनङ्टवाइ िङ्टरा इजरासभा हङ्टने, 

 केही िास भङ्टद्दाभा आवश्मकता अनङ्टसाय ऩीङ्झडत तथा साऺीको ऩङ्चयचम गोप्म याख् सङ्जकने य 
ङ्जविेष भङ्टद्दाभा फन्द इजरासभा सङ्टनङ्टवाइ हङ्टने, 

 ऩीङ्झडतरे ऺङ्झतऩूङ्झतय ऩाउने, 

 बाषा नफङ्टझ्ने वा फोल्न नसक्ने व्मङ्ञिरे सयकायी िचयभा दोबाषेको सहमोग ऩाउने, 

 आफ्नो प्रङ्झतयऺको राङ्झग कानून व्मवसामी याख् न नसक्ने व्मङ्ञिको हकभा ङ्झन:िङ्टल्क कानूनी 
सहामता ऩाउने। 
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अनङ्टसूची-९ 

(दपा ७४ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

ऩीङ्झडतको अङ्झधकायको सूची  
 

ऩीङ्झडतका अङ्झधकायहरू 

 

 न्मामभा ऩहॉचको अङ्झधकाय 

 आपू ऩीङ्झडत बएको अऩयाधको अनङ्टसन्धानको जानकायी ऩाउने अङ्झधकाय 

 अङ्झबमङ्टिराई भङ्टद्दा नचराइएकोभा सोको कायणसङ्जहतको जानकायी ऩाउने अङ्झधकाय 

 भङ्टद्दाको कायफाहीको जानकायी ऩाउने अङ्झधकाय 

 अऩयाधफाट ऩङ्टगेको ऺङ्झतको सम्फन्धभा आपैँ रे अदारतभा उजङ्टयी गनय ऩाउने अङ्झधकाय 

 सङ्टयऺा तथा सॊयऺणको अङ्झधकाय 

 ऺङ्झतऩूङ्झतयको अङ्झधकाय 

 कानूनी ऩयाभियको अङ्झधकाय 

 भनोवैऻाङ्झनक ऩयाभियको अङ्झधकाय 

 िायीङ्चयक उऩचायको अङ्झधकाय 

 गोऩनीमताको अङ्झधकाय 

 साभाङ्ञजक ऩङ्टनयस्थाऩनाको अङ्झधकाय 

 ऺङ्झतऩूङ्झतयसङ्जहतको न्माम ऩाउने अङ्झधकाय 

 ऩीङ्झडत अनङ्टकूर वातावयणभा न्माम ऩाउने अङ्झधकाय 

 कानूनी सहामताको अङ्झधकाय 

 अन्तङ्चयभ याहत (ऺङ्झतऩूङ्झतयको) अङ्झधकाय 

 दोबाषे वा साॊकेङ्झतक बाषाङ्जवद् याख् ऩाउने अङ्झधकाय 

 फन्द इजरासफाट सङ्टनङ्टवाइ गयी ऩाउने अङ्झधकाय 

 ऩाङ्चयवाङ्चयक ऩङ्टनङ्झभयरनको अङ्झधकाय 

 सङ्टनङ्टवाइका प्रत्मेक चयणभा सहबाङ्झगताको अङ्झधकाय 

 ऺङ्झतऩूङ्झतय बयी बयाउभा प्राथङ्झभकताको अङ्झधकाय 

 ऺाङ्झतऩूङ्झतय नङ्झतये कैद गयाउन ऩाउने अङ्झधकाय  

 ऩीडक असभथय यहेकोभा ऩीङ्झडत याहत कोषफाट याहत । ऺङ्झतऩूङ्झतय ऩाउने अङ्झधकाय 

 ऩीङ्झडत जाहेयवारा यहेको य ङ्झनजको भृत्मङ्ट बएकोभा ङ्झनजको हकवारारे भङ्टद्दा सकाय गयी 
ङ्झफगो वा ऺङ्झतऩूङ्झतय बयाइ ऩाउने अङ्झधकाय । 
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अनङ्टसूची-१० 

दपा ७६ को उऩदपा (१) स ॉग सम्फङ्ञन्धत 
 

1=  िङ्टरा इजरासभा भ ङ्टद्दाको सङ्टन ङ्टवाइ  अ.वॊ.६  १२९ य सजाम 
ङ्झन. ऐन १० 

५ य २६८ 

2=  फन्द इजरासभा भ ङ्टद्दाको सङ्टन ङ्टवाइ  ङ्ञज.अ.ङ्झन. ४६ि. १२९ २६८ 
3=  देवानी य पौजदायी भ ङ्टद्दा छङ्टट्याउन ेआधाय अ.वॊ.९  २(ठ) २(घ) 
4=  सयकाय वा सावयजङ्झनक ङ्जहत सयोकाय यहेको भ ङ्टद्दाको अनङ्टभङ्झत अ.वॊ. १०  - ९१ 
5=  भङ्टद्दा हेने प्राथङ्झभकताक्रभ अ.वॊ.११  170 270 
6=  अको अदारतभा भ ङ्टद्दा ऩयेको कायण भङ्टद्दाको भ ङ्टरतफी अ.वॊ.१२  ९७ 201 
7=  प्रङ्झतवादी पयाय बएको कायण भङ्टरतफी  अ.वॊ.१९० य चोयीको 

भहर १०  
९८ -- 

8=  प्रङ्झतवादीको होस ठेगानभा नयहेको कायण भङ्टद्दाको भ ङ्टरतवी -- १२८ (२) -- 
9=  सङ्टरू तहको अदारतरे भ ङ्टद्दा ङ्झछङ्ङे अवङ्झध अ.वॊ.१४(१) १३१  

10=  पैसरा रेख्ङ्ट ऩने अवङ्झध अ.वॊ. १८५ १३१(६) १९८(१) 
11=  पैसरा प्रभाणीकयण गने अवङ्झध -- १३१(६) १९८(२) 
12=  अन्तयकारीन/फङे्चयतको आदेिउऩयको ङ्झनवदेन अ.वॊ.१७ ५१ (३), 

७२ य ७३  
१५६(४) य 

१५७ 
13=  सॊयऺक योहफयभा याख् े अ.वॊ.२४ थऩ व्मवस्था 

नबएको 
३३,३५ 

14=  ङ्झरितको दयऩीठ अ.वॊ.२७ ५० य १८२ १२८ 
15=  दयऩीठउऩयको ङ्झनवदेन अ.वॊ.१७ य ङ्ञज.अ.ङ्झनमभ 

१३ 
ङ्झनमभ ... 130 

16=  अदारतको अङ्झधकाय ऺेत्र अ.वॊ.२९ ऩङ्चयच्छद -४ दपा 
१६९ 

ऩङ्चयच्छद -३ 

17=  भङ्टद्दाको स्थानान्तयण अ.वॊ.२९ ४८,४९,५१,९६ 
य १७६ 

203 य २७१ 

18=  भङ्टद्दा हेन य नहङ्टन ेङ्जवषम (नाता सम्फन्ध य स्वाथय फाङ्ञझन)े अ.वॊ.३० १७६ २७१ 
19=  ङ्जवदेिभा म्माद ताभेरी  अ.वॊ.३४ ६४ य १९१ --- 
20=  हदम्माद अ.वॊ.36-४६ अऩयाध सॊ ङ्जहताको 

सम्फङ्ञन्धत 
ऩङ्चयच्छेद 

ऩङ्चयच्छेद ५, 
दपा २५९ 

21=  थङ्टनछेक गदाय तायेिभा याख् न े अ.वॊ.४७ ६९ - 
22=  थङ्टनछेक गदाय धयौट वा जभानत भाग्न े अ.वॊ.११८ ६८, ७० य ७१ - 
23=  थङ्टनछेक गदाय थङ्टनाभा याख् न े अ.वॊ.११८ ६७ य ७१ - 
24=  म्माद तायेि थाम्न े अ.वॊ.59, ६२ य १७५ ५९, ८५, ८६, 

१३४,१६८(३) य 

(४)  

२२३- २२५ य 
२३७ 

25=  वायेसनाभा /अङ्झधकृत वायेसनाभा अ.वॊ.६५-७१(ग) ८९-९५ १४४-१५४  
26=  भङ्टद्दा सकाय गने अ.वॊ.७० १३३ य १९० २२६ य २३७ 
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27=  ङ्जपयाद ऩत्र य दस्तङ्टय अ.वॊ.७५ य ७६ ५३ तथा ङ्झनमभ 
४९ य ९० 

९५ य ९७ 

28=  कोटय पी/अदारती िङ्टल्क कोटय पी ऐन  - ऩङ्चयच्छेद ६ 
29=  सद्दे ङ्जकतेभा फमान अ.वॊ.७८ ५२(१)(ि) य 

१०४  

१७२ य १७३ 

30=  हकदैमा अ.वॊ.८२ य ८३ ३२(७), ३४(७), 

४३, ५२(६) य 
५३ 

१०, ५४, ८६, 
९१ य २६७ 

31=  प्राङ्खन्माम/दोहोयो ितया अ.वॊ.८५ अऩयाध सॊ ङ्जहता ९ १४,८९ य ९४ 
32=  पैसरा फदय अ.वॊ.८६ - ९२ 
33=  अङ्झबमोगऩत्रभा िङ्टराउनङ्ट ऩने कङ्ट याहरू स.भ ङ्ट.स ऐन १८ ३२ - 
34=  थऩ अङ्झबमोग य अङ्झबमोग सॊिोधन अ.वॊ.८८ ३५ य ३६ - 
35=  कामरनाभा/भङ्टद्दा ङ्जपताय अ.वॊ.९२ य स.भ ङ्ट.स ऐन 

२९ 
११६ य ङ्झनमभ 

३५  
१९६ 

36=  वायेन्ट य म्मादी ऩ ङ्टजी/ऩक्राउ ऩ ङ्टजी अ.वॊ.९४, ९६, ९८, ९९ 
य १९० 

५७, ५८ य ६३ -- 

37=  फाटाको म्माद ङ्जहसाफ गने अ.वॊ.९५ ङ्झनमभ ८६ २२७ 
38=  सभाह्वान/इतरामनाभा अ.वॊ.१०१-१०८ ५७ य ५९  १००, १०१ य 

१०३ 
39=  साऺीको नाभको म्माद (नफङ्टझी नहङ्टन ेसाऺी सभेत) अ.वॊ.१०६ य ११५   ६०, १११ य 

११२ 
१८० 

40=  ऩऺरे साऺी उऩङ्ञस्थत गयाउन े(अको ताङ्चयि तोक्न ेसभेत) अ.वॊ.१४४ १०१ १७९ 
41=  म्माद ताभेरी अ.वॊ.११०-११३ ६१, ६२, ६३ य 

६४ 
९९-११८ 

42=  ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभ वा ऩत्रऩङ्झत्रकाभापय त म्माद ताभेरी ङ्ञज.अ.ङ्झन.22क. ५८(१३),62, 
६४(३) य 
१३२(२) 

114 य 282 

43=  अदारतभा उऩङ्ञस्थत हङ्टॉदा म्माद ताभेर गने --- 66 106 
44=  थङ्टनाभा याख् न ेअवङ्झध, थङ्टन ङ्टवा ऩ ङ्टजी य आदेि ऩचाय अ.वॊ.११९-१२२, १२४ग. ७८-८० -- 
45=  पैसरा नबएभा थङ्टनाफाट छोड्न सक्न े अ.वॊ.१२३ ७७ -- 
46=  धयौट जभानत सम्फन्धी (कागज, जपत, पङ्टकङ्ट वा सभेत) अ.वॊ.१२४-१२४ग. ७३,७४,७५ य 

७६ 
-- 

47=  प्रङ्झतउिय ऩत्रको ढाॉचा य दस्तङ्टय अ.वॊ.१२८ ङ्झनमभ 50 य ९० १२० य १२५ 

48=  ऩऺसॉग कागज गयाउन े अ.वॊ.१३३ ङ्झनमभ 89(१) १७१ य २७५ 
49=  ऩेट फोरीको व्मङ्ञि फङ्टझ्न े अ.वॊ.१३९ ङ्झनमभ 89(२) १२३, १२४ य 

१७६ 
50=  फन्दसवार अ.वॊ.१४१, १६० य १६२ १०७ १८९ 
51=  नाऩ नक्िा गयाउन े(अवरोकन) अ.वॊ.१७१ --- १७७ य १७८ 
52=  योक्का /मथाङ्ञस्थङ्झत य पङ्टकङ्ट वा अ.वॊ.१७१क. य १७१ि. ङ्झनमभ ९२ १५६ य १५७ 
53=  भृत्मङ्ट बएभा भ ङ्टद्दा िायेज अ.वॊ.१७६ द.स.३ १३३ य १५८ -- 
54=  भङ्टद्दाको ङ्झडसङ्झभस/िायेजी पैसरा अ.वॊ.१७९, १८० य 

१८५क. 
५१ य ८६ १३३ य १४१ 

55=  भेरङ्झभराऩ/ङ्झभराऩत्र अ.वॊ.१८२ य १८३ ११७ - १२० 193-195 
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56=  भङ्टि ङ्झभरे पैसरा य भ ङ्टि नङ्झभरेको कङ्ट याभा प्रभाण फङ्टझ्न े अ.वॊ.१८४क. १२३ य १२५ १६८ 
57=  पैसरा तमाय गने अवङ्झध अ.वॊ.१८५ १३१ १९८ 
58=  साधक ऩेस गने अ.वॊ.१८६ १४५ -- 
59=  सजाम कभ गनय याम व्मि गने अ.वॊ.१८८ -- -- 
60=  ऩ ङ्टनयावदेनको म्माद/पैसराको सूचना य ऩ ङ्टनयावदेन गने अवङ्झध अ.वॊ.193 132 य १३४ 200 य २०५ 
61=  कैदभा नफसी वा धयौट जभानत यािी ऩ ङ्टनयावदेन गनय ऩाउन े

सङ्टङ्जवधा 
अ.वॊ.१९३क. य 194 137 २०७ 

62=  ऩ ङ्टनयावदेन ऩत्रको ढाॉचा य दस्तङ्टय/िङ्टल्क अ.वॊ.196 136 ७३,207 य 
208 

63=  ताङ्चयिभा नफसे ऩङ्झन हङ्टन े अ.वॊ.201 88 य १४२ 142 य 143 
64=  िङ्टरू पैसरा पयक ऩनय सक्न ेबए प्रत्मथी ङ्ञझकाउन े अ.वॊ.202 140(३)  २१३(३) 
65=  ऩ ङ्टनयावदेन नङ्छदनकेो हकभा सभेत ऩ ङ्टनयावदेनको योहफाट हेङ्चयन े  अ.वॊ.205 144(२) -- 
66=  िङ्टरू म्माद ग ङ्टजाने/ऩ ङ्टनयावदेन सयहको प्रङ्झतउिय अ.वॊ.208 --- 118 
67=  कसूय गयेको नभाङ्झनन ेअवस्था द.स.१ अऩयाध सॊ ङ्जहता 

13 य १४ 
-- 

68=  जन्भ कैदको िण्डे ङ्जहसाव द.स.6 अऩयाध सॊ ङ्जहता 
42 

-- 

69=  सजाम िाप्न/ेऩटके कसूय द.स.8,१० य ४१ अऩयाध सॊ ङ्जहता 
४३ य ४४ तथा 
सजाम ङ्झन. ऐन 
११ य ३६ 

--- 

70=  सजामको िास व्मवस्था नबएकोभा हङ्टन ेसजाम द.स.12 -- -- 
71=  झङ्टठो ऩोर/उजङ्टय गये वाऩत सजाम  द.स.18 ४४ य अऩयाध 

सॊ ङ्जहता ९८ 
-- 

72=  कैद सजामको तत्कार कामायन्वमन  द.स.23 १५३(३) -- 
73=  कैद/जङ्चयवानाको रगत कट्टा द.स.24 160(२) -- 
74=  जङ्चयवाना/ङ्झफगो/ऺङ्झतऩूङ्झतयफाऩत कैद द.स.38 य ४२ अऩयाध सॊ ङ्जहता 

४६ य कामयङ्जवङ्झध 
सॊ ङ्जहता 

१६२,164 य 
१६५ 

244 

75=  जङ्चयवाना/ङ्झफगो/ऺङ्झतऩूङ्झतयफाऩत कैदको दय द.स.५३ १५५(३),(५), 
१६४(३),(४) य 
१६५(८), (१०) 

244(२),(४) य 
(६) 

76=  कैद गयाउॉदाको ङ्झसधा िचय द.स.५३ि. य ५४ १६५(११) २४४(५) 

77=  सङ्झडगरी जान ेधनभारको ङ्झरराभी/व्मवस्थाऩन द.स.34 ङ्झनमभ १५ य १६ ---- 
78=  कैद वा जङ्चयवाना छङ्ट ट द.स.४१क. ---- 246 
79=  ङ्झफगो/ऺङ्झतऩूङ्झतय बयाउन े द.स.42 १६३-१६५ य 

सजाम ङ्झन. ऐन 
४१-४५ 

२४२ 

80=  चरन चराउन े द.स.४३ --- 238 
81=  यङ्ञजष्डेसन/नाभसायी/दाङ्ञिर िायेज गयाउन े द.स.४४ १५१(३) २३९ 
82=  हक ङ्झनिङ्ङे कामयङ्जवङ्झध द.स.४५ -- २४० 
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83=  फण्डा छङ्टट्याउन े द.स.४६ -- २४१ 
84=  पैसरा कामायन्वमनभा म्माद/तायेि थङ्झभन ेव्मवस्था द.स.४८ १६8 137 
85=  पैसरा कामायन्वमनको ङ्झभराऩत्र ङ्ञज.अ.ङ्झन. 80क. य ८०ग. --- 234 
86=  पैसरा कामायन्वमनसम्फन्धी कायफाहीउऩयको उजङ्टयी द.स.६१ ङ्झनमभ --- 250 
87=  ऩूवयस ङ्टन ङ्टवाइ छरपर -- 124  191 
88=  प्रायङ्ञम्बक सङ्टन ङ्टवाइ छरपर ङ्ञज.अ.ङ्झन. २४ 51 132 
89=  व्मङ्ञिवादी भ ङ्टद्दाभा ऩङ्चयणत गयी सूचना ङ्छदन े स.भ ङ्ट.स.ऐन २७ 42 256 
90=  सहअङ्झबमङ्टिको ङ्ञजयह --- 103  
91=  श्रव्म दृश्म सॊवाद (video conference) -- १६(६) ,109 य 

१८४ 
182 

92=  साऺी वा ऩीङ्झडतको सॊयऺण -- 114 -- 
93=  व्मङ्ञिगत ऩङ्चयचम गोप्म याख् न े ङ्झनदेङ्ञिका 183 276 

 

द्रष्टव्म्- मस अनङ्टसूचीभा,  

(क)   अऩयाध सॊङ्जहता बङ्ङारे भङ्टरङ्टकी अऩयाध सॊङ्जहता ऐन, २०७४ राई जनाउॉछ। 

(ि)   कामयङ्जवङ्झध सॊङ्जहता बङ्ङारे भङ्टरङ्टकी पौजदायी कामयङ्जवङ्झध (सॊङ्जहता) ऐन, २०७४ राई जनाउॉछ। 

(ग) सजाम ङ्झन.ऐन बङ्ङारे पौजदायी कसूय (सजाम ङ्झनधाययण तथा कामायन्वमन) ऐन, २०७४ राई 
जनाउॉछ। 

(घ) अ.व. य द.स. बङ्ङारे क्रभि् भङ्टरङ्टकी ऐनको अदारती फन्दोवस्तको भहर य दण्ड सजामको 
भहरराई जनाउॉछ। 

(ङ)  ङ्ञज.अ.ङ्झन. बङ्ङारे ङ्ञजल्रा अदारत ङ्झनमभावरी, २०५२ राई जनाउॉछ। 

(च)  स.भङ्ट.स.ऐन बङ्ङारे सयकायी भङ्टद्दासम्फन्धी ऐन, २०४९ राई जनाउॉछ। 

(छ)  ङ्झनमभ बङ्ङारे भङ्टरङ्टकी पौजदायी कामयङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी, २०७५ को ङ्झनमभराई जनाउॉछ। 

(ज) ङ्झनदेङ्ञिका बङ्ङारे ङ्जविेष प्रकृङ्झतका भङ्टद्दाहरूको कायफाहीभा ऩऺहरूको गोऩनीमता कामभ 
गनेसम्फन्धी कामयङ्जवङ्झध ङ्झनदेङ्ञिका, २०६४ राई जनाउॉछ। 

 

 


