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उच्च अदारत प्रषेित भेरमभराऩ कामय सञ् चारन मनदेशिका, २०७५ 

प्रस्तािना: उच्च अदारतफाट भेरमभराऩद्वाया षििादको मनरूऩण गनय आदेि गयी ऩठाइएका 
भदु्दाहरूभा अिरभफन गरयने कामयषिमधभा एकरूऩता ल्माई भेरमभराऩ प्रषिमाको सञ्चारनराई 
फढी व्मिशस्थत य सहज फनाउन आिश्मक देशखएकोरे सिोच्च अदारत मनमभािरी, २०७४ को 
मनमभ १६४ रे ददएको अमधकाय प्रमोग गयी सिोच्च अदारतरे मो मनदेशिका फनाई रागू गयेको 
छ। 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायशभबक 

1. सॊशऺप् त नाभ य प्रायभब् (१) मो मनदेशिकाको नाभ “उच्च अदारत प्रषेित  भेरमभराऩ कामय 
सञ् चारन मनदेशिका,२०७५” यहेको छ। 

(२) मो मनदेशिका तरुून्द्त प्रायभब हनेुछ। 

2. ऩरयबािा् षििम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मो मनदेशिकाभा्- 

(१)  “ऐन” बन्द् नारे भेरमभराऩसभफन्द्धी ऐन, २०६८ सभझनऩुछय। 

(२)  “भेरमभराऩ” बन्द् नारे ऐनको दपा २(ज) फभोशजभको प्रषिमा सभझनऩुछय। 

(३)  “भेरमभराऩकताय” बन्द् नारे ऐनको दपा २(झ) फभोशजभको भेरमभराऩकताय 
सभझनऩुछय। 

(४)  “अदारत” बन्द् नारे उच्च अदारत सभझनऩुछय। 

(५)  “मनमभािरी” बन्द् नारे भेरमभराऩसभफन्द्धी मनमभािरी,२०७० सभझनऩुछय। 

(६)  “अदारत मनमभािरी” बन्द् नारे उच्च अदारत मनमभािरी,२०७३ सभझनऩुछय। 

(७)  “ऩरयिद्” बन्द् नारे ऐनको दपा २६ फभोशजभको भेरमभराऩ ऩरयिद् सभझनऩुछय। 

(८)  “भेरमभराऩसभफन्द्धी कामय गने सॊस्था” बन्द् नारे ऐनको दपा २३ फभोशजभ 
ऩरयिद्  फाट स्िीकृमत प्राप् त सॊस्था सभझनऩुछय। 

(९)  “स्थानीम तह” बन्द् नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन,२०७४ को दपा 2(भ) 
फभोशजभको गाउॉऩामरका य नगयऩामरका सभझनऩुछय। 

(१०) “यशजस्राय” बन्द् नारे उच्च अदारतको यशजस्राय सभझनऩुछय। 

(११)  “ऩूणय िैठक” बन्नारे अदातर मनमभािरीको मनमभ २ को (ङ) िभोशजभको 
फैठक सभझन ुऩदयछ । 

(१२) “केन्द्र” बन्द् नारे भेरमभराऩसभफन्द्धी प्रषिमा सञ् चारनका रामग अदारतरे 
तोषकददएको भेरमभराऩ केन्द्र सभझनऩुछय। 

(१३) “ऩयाभियदाता” बन्नारे मनमभािरीको मनमभ १६ फभोशजभको ऩयाभियदाता िा 
कभयचायी सभझनऩुछय। 
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ऩरयच्छेद-२ 
केन्द्रसभफन्द्धी व्मिस्था 

3. केन्द्रको स्थाऩना: भेरमभराऩद्बाया षििादको मनरूऩण गनय आदेि गयी ऩठाइएका भदु्दाहरूभा 
भेरमभराऩ प्रषिमा सञ्चारनका रामग अदारतभा देहामका सषुिधाहरूसषहतको केन्द्र यहने छ 
: 

(१)  केन्द्रभा सभबि बएसभभ कामायरम कऺ, प्रमतऺारम कऺ, भेरमभराऩ प्रषिमा 
सञ् चारन कऺ य एकान्द्तिाताय कऺ यहने छ। 

(२)  केन्द्रभा भेरमभराऩको आधायबतू तामरभको साथै भेरमभराऩ प्रषिमा व्मिस्थाऩन य 
ऩयाभियसभफन्द्धी तामरभ प्राप्त अमधकृतसषहतका आिश्मक सॊख्माभा कभयचायीहरू यहने 
छन।् 

(३)  केन्द्रका कभयचायीरे  कामायरम सभमभा भेरमभराऩको ऩषहचान झशल्कने शचन्द्ह 
बएको रोगोसषहतको ऩोसाक रगाउन ुऩनेछ। 

4. केन्द्रको शजभभेिायी:केन्द्रको प्रभखु शजभभेिायी भेरमभराऩ प्रषिमाको सञ्चारनभा सहशजकयण 
गनुय हनेुछ ।मसका रामग केन्द्ररे देहामफभोशजभको शजभभेिायी मनिायह गनेछ : 

(१)   भेरमभराऩ प्रषिमाप्रमत उत्प्प्रयेणा जगाउने खारका प्रिधयनात्प्भक साभग्रीहरूको 
व्मिस्था गयी मसराई भेरमभराऩ भैत्री कऺको रूऩभा षिकास गने, 

(२)  सूचीकृत बएका भेरमभराऩकतायहरूको पोटोसषहतको व्मशिगत षिियणको 
ऩशुस्तका याख्न े

(३)   भातहत अदारतहरूफाट सभऩन्न बएका भेरमभराऩसभफन्द्धी कामयहरूको षिियण 
मरने । 

5.  केन्द्रका कभयचायीहरूको काभ  य कतयव्म: केन्द्रका कभयचायीहरूको काभ य कतयव्म 
देहामफभोशजभ हनेुछन ्: 

(१)  भेरमभराऩका रामग प्राप्त भदु्दाहरूको अमबरेख अद्यािमधक गने, 
(२)  भेरमभराऩकताय य ऩऺहरूको उऩशस्थमतको अमबरेख याख्न,े 
(३)  भेरमभराऩ प्रषिमाका फायेभा आधायबतू जानकायी प्रदान गयी उि प्रषिमाभा    
सहबामगताका रामग ऩऺहरूराई उत्प्प्ररेयत गने, 

(४)  ऩऺहरूराई भेरमभराऩकताय योजाउने य भेरमभराऩकतायराई मनमशुिऩत्र ददने, 
(५)  आिश्मकताअनसुाय भेरमभराऩकताय य ऩऺहरूसॉग सभऩकय भा यही भेरमभराऩ 
प्रषिमाको सञ्चारनभा सभन्द्िम य सहजीकयण गने, 

(६)  भेरमभराऩ प्रषिमा सञ्चारनका िभभा भेरमभराऩकतायफाट प्राप्त प्रमतिेदनरगामत 
अदारतको मनकासाका रामग ऩेस हनुऩुने षििमहरू अदारतभा ऩेस गने य अदारतफाट 



 

3 

बएका आदेि िा मनदेिन भेरमभराऩकतायसभभ ऩरु् माउने कामयभा सभऩकय  षिन्द्दकुो 
रूऩभा काभ गने, 

(७)  भेरमभराऩका रामग आदेि बई आएका भदु्दाभा ऩऺहरू उऩशस्थत नबए िा अन्द्म 
कायणरे भेरमभराऩ प्रषिमा अगामड फढ्न नसकेभा अदारत सभऺ प्रमतिेदन गने, 

(८)  भेरमभराऩकताय य भेरमभराऩ कामयभा सॊरग्न सॊस्थाहरूको सूची अद्यािमधक गयाई 
याख्न,े 

(९)  आिश्मकताअनसुाय अन्द्म अदारत िा सॊस्थाभा सूचीकृत भेरमभराऩकतायहरूको 
षिियण प्राप्त गने िा अन्द्म अदारत िा सॊस्थाफाट भाग बएभा केन्द्रभा सूचीकृत 
भेरमभराऩकताय य सॊस्थाहरूको षिियण उऩरब्ध गयाउने, 

(१०) भेरमभराऩसभफन्द्धी भामसक तथा िाषियक प्रमतिेदन तमाय गने। 

(११) इजरास िा यशजस्रायरे तोकेको अन्द्म कामयहरू गने। 

ऩरयच्छेद-३ 

भेरमभराऩकतायको सूचीसभफन्द्धी व्मिस्था 

6. भेरमभराऩकतायको रूऩभा सूचीकृत हनु मनिेदन भाग गने: 
(१) अदारतरे भेरमभराऩकतायको सूची तमाय गने प्रमोजनको रामग भेरमभराऩकतायको 

रूऩभा सूचीकृत हनु चाहने व्मशि िा भेरमभराऩसभफन्द्धी  कामय गने सॊस्थाफाट कशभतभा 
िियको एकऩटक मनिेदन भाग गनय सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ मनिेदन भाग गनयको रामग अदारतरे प्रत्प्मेक ििय िैिाख 
भसान्द्तमबत्र तीस ददनको अिमध तोकी आफ्नो कामायरमको सूचना ऩाटीभा अनसूुची-१ 
फभोशजभको ढाॉचाभा सूचना प्रकािन गनुय ऩनेछ। 

(३) अदारतरे उऩदपा (२) फभोशजभको सूचना आफ्नो नशजकको स्थानीम तह, 
भातहत अदारत,नेऩार फायका इकाई, शजल्रा प्रिासन कामायरम जस्ता जनसभऩकय  हनेु 
कामायरम, स्थान य याषष्डमस्तयको ऩत्रऩमत्रकाभा सभेत प्रकािन गनय सक्नेछ। 

 

7. भेरमभराऩकतायको रूऩभा सूचीकृत हनु मनिेदन ददनऩुने: 
(१)  भेरमभराऩकतायको रूऩभा सूचीकृत हनु चाहने व्मशि िा सॊस्थारे दपा 6 को 

उऩदपा (२) को सूचनाभा उशल्रशखत अिमधमबत्र अनसूुची-२ फभोशजभको ढाॉचाभा 
अदारतसभऺ मनिेदन ददन ुऩनेछ। 

(२)  उऩदपा (१) फभोशजभ सूचीकृत हनु मनिेदन ददने भेरमभराऩकतायरे 
भेरमभराऩसभफन्द्धी षििेिऻता ऺेत्र िा अमबरूचीको षििमसभेत खरुाई मनिेदन 
ददनऩुने छ। 

(३)  भेरमभराऩसभफन्द्धी कामय गने सॊस्थारे सूचीकृत हनु मनिेदन ददॊदा सॊस्थाभा सॊरग्न 
तामरभ प्राप् त भेरमभराऩकतायहरूको नाभ, भेरमभराऩसभफन्द्धी कामयको अनबुि, 
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षििेिऻता ऺेत्र खरुाई सभफशन्द्धत सॊस्थाको मनमभािरीसभेत साथै याखी मनिेदन 
ददनऩुने छ। 

(४)  अदारतफाट प्रकाशित सूचनाको अिमधमबत्र मनिेदन ददन नसकेको कायण खरुाई 
कसैरे सूचनाको अिमध ऩमछ मनिेदन ददन आएभा सो मनिेदन मरई सो मनिेदनराई 
त्प्मसऩमछ प्रकाशित हनेु दपा ६ फभोशजभको सूचनाभा ऩयेको मनिेदनसयह भानी 
कायिाही गरयनेछ। 

 

8. भेरमभराऩकतायको सूची तमाय गने: 
(१)  दपा ७ फभोशजभ ऩयेका मनिेदनको जाॉचफझु गदाय मनिेदकको नाभ 

भेरमभराऩकतायको रूऩभा सूचीकृत गनय उऩमिु देशखन आएभा मनिेदकको नाभ, 

ितन, ऩेसा, अनबुि, तामरभ य षििेिऻता ऺेत्रसभेतको षिस्ततृ षिियण खरुाई 
यशजस्रायरे भेरमभराऩकतायको प्रस्ताषित सूची प्रत्प्मेक िियको जेष्ठ भसान्द्त मबत्र 
तमाय गनेछ। 

(२)  उऩदपा (१) फभोशजभ  तमाय गयेको सूची यशजस्रायरे ऩूणय फैठक सभऺ ऩेस 
गनेछ। 

(३)  उऩदपा (२) फभोशजभ ऩेस हनु आएको सूची आिश्मक जाॉचफझु गयीऩूणय फैठक 
रे सूचीभा प्रस्ताषित कुनै मनिेदकराई भेरमभराऩकतायको सूचीभा सूचीकृत गने िा 
नगने मनणयम गनेछ। 

(४)  उऩदपा (२) फभोशजभ ऩेस हनु आएको सूचीभा उल्रेशखत कुनै मनिेदकको 
सन्द्दबयभा थऩ फझु्नऩुने देशखएभा ऩूणय फैठकरे फझु्नसक्नेछ।  

(५)  कुनै मनिेदकको हकभा भेरमभराऩकतायको रूऩभा सूचीकृत गनय इन्द्काय गरयएको 
अिस्थाभा केन्द्ररे सोको कायणसषहतको जानकायी मनजराई ददनऩुनेछ। 

(६)  भेरमभराऩकतायको रूऩभा सूचीकृत बएका व्मशि िा सॊस्थाको नाभ अनसूुची-३ 
फभोशजभको सूचीभा सभािेि गयी केन्द्ररे सोको सूचना अदारतको सूचना ऩाटीभा 
टाॉस गयी सभफशन्द्धत भेरमभराऩकतायराई जानकायी ददनऩुनेछ। 

(७)  सूचीकृत बएका भेरमभराऩकतायको पोटोसषहतको व्मशिगत षिियण ऩशुस्तका 
तमाय गयी याख् नऩुनेछ। 

(८)  भेरमभराऩसभफन्द्धी कामय गने सॊस्थाको हकभा सॊस्थाको नाभ य सॊस्थासॉग आफद्ध 
भेरमभराऩकतायको पोटोसषहतको व्मशिगत षिियण ऩशुस्तका याख् नऩुने छ। 

(९)  उऩदपा (७) य (८) फभोशजभको षिियण अदारतको िेबसाइटभासभेत 
याख् नऩुनेछ। 

 

9. िऩथ: 
(१)  भेरमभराऩकतायको रूऩभा सूचीकृत बएको व्मशिरे भखु्म न्द्मामाधीि िा भखु्म बई 
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काभ गने न्द्मामाधीिसभऺ अनसूुची -4 फभोशजभको ढाॉचाभा िऩथ मरनऩुनेछ। 

(२)  भेरमभराऩकतायको रूऩभा सूचीकृत बई शजल्रा अदारत िा सिोच्च अदारतफाट 
प्रचमरत कानूनफभोशजभ िऩथ मरएको व्मशिरे ऩनु् िऩथ मरइयहनऩुने छैन। 

(३)  सूचीकृत बएका भेरमभराऩसभफन्द्धी कामय गने सॊस्थाका हकभा सो सॊस्थाभा 
सूचीकृत भेरमभराऩकतायरे सो सॊस्थाभापय त उऩदपा (१) फभोशजभ िऩथ मरनऩुने 
छ। 

 

10.  भेरमभराऩकतायको सूची अद्यािमधक गने: 
(१)  अदारतरे भेरमभराऩकतायको सूची अद्यािमधक गने प्रमोजनको रामग प्रत्प्मेक ििय 

फैिाख भसान्द्तमबत्र तीस ददनको भमाद ददई अनसूुची-5 फभोशजभको ढाॉचाभा सूचना 
प्रकाशित गनेछ । 

(२)  उऩदपा (१) फभोशजभको भमादमबत्र भेरमभराऩकतायको सूची अद्यािमधक गनय 
चाहने व्मशि िा सॊस्थारे हारसभभ भेरमभराऩकतायको रूऩभा सॊरग्न भदु्दा सॊख्मा 
तथा सपर य असपर बएका सॊख्मासभेत खरुाई अनसूुची-६ फभोशजभको ढाॉचाभा 
मनिेदन ददनऩुनेछ। 

(३)  उऩदपा (१) फभोशजभ सूचना प्रकाशित बएऩमछ यशजस्रायरे अद्यािमधक गनुयऩने 
भेरमभराऩकतायहरूको प्रस्ताषित सूची प्रत्प्मेक िियको जेष्ठ भसान्द्तमबत्र तमाय गनेछ। 

(४)  उऩदपा (३) फभोशजभको सूची यशजस्रायरे ऩूणय फैठकसभऺ ऩेस गनेछ। 

(५)  उऩदपा (४) फभोशजभ ऩेस हनु आएको सूची आिश्मक जाॉचफझु गयी ऩूणय 
फैठकरे अद्यािमधक गने िा नगने मनणयम गनेछ। 

(६)  उऩदपा (५) फभोशजभ अद्यािमधक बएका भेरमभराऩकतायको नाभािरी अदारतको 
सूचना ऩाटीभा प्रकाशित गयी सोको जानकायी सभफशन्द्धत भेरमभराऩकतायराई 
ददनऩुनेछ। 

(७)  कुनै भेरमभराऩकतायको नाभ अद्यािमधक सूचीभा सूचीकृत गनय इन्द्काय गरयएको 
अिस्थाभा सोको कायणसषहतको जानकायी मनजराई ददनऩुनेछ । 

11. भेरमभराऩकतायको नाभ सूचीफाट हटाउने: 
(१)  देहामको अिस्थाभा भेरमभराऩकतायको नाभ सूचीफाट हटाउन ुऩनेछ्- 

(क) भेरमभराऩकतायको भतृ्प्म ुबएभा, 
(ख) आफ्नो नाभ सूचीफाट हटाई ऩाऊॉ  बनी मनिेदन ददएभा,  

(ग) प्रचमरत कानून, जायी बएको मनदेशिका िा आचयसॊषहता षिऩयीत कामय गयेको 
प्रभाशणत बएभा,  

(घ) नैमतक ऩतन देशखने पौजदायी अऩयाधभा सजाम ऩाएभा,  
(ङ) भेरमभराऩ ऩरयिद्  फाट भेरमभराऩकतायको प्रभाणऩत्र यद्द बएभा, 
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(च) मनधायरयत अिमधमबत्र भेरमभराऩकतायको प्रभाणऩत्र निीकयण नगयाएभा, 
(छ) भेरमभराऩसभफन्द्धी काभ गने सॊस्था नै मफघटन बएभा, 
(ज) भेरमभराऩसभफन्द्धी काभ गने सॊस्थाको स्िीकृमत भेरमभराऩ ऩरयिद्रे यद्द गयेभा। 

 

(२)  भेरमभराऩकतायको नाभ सूचीफाट हटाउनऩुने अिस्थाको जानकायी प्राप् त हनु 
आएभा यशजस्रायरे आिश्मक जाॉचफझु गयी आधाय य कायणसषहतको प्रमतिेदन ऩूणय 
फैठकसभऺ ऩेस गनुयऩनेछ। 

(३)  यशजस्रायफाट प्रमतिेदन प्राप् त बएऩमछ ऩूणय फैठकरे आिश्मक जाॉचफझु गयी 
भेरमभराऩकतायको नाभ सूचीफाट हटाउने मनणयम गनुयऩनेछ। 

(४)  उऩदपा (१) को खण्ड (ग) य (घ)को अिस्थाभा भेरमभराऩकतायको नाभ 
सूचीफाट हटाउने मनणयम गदाय सभफशन्द्धत व्मशिराई ७(सात) ददनको सभम ददई 
सपाईको भौका ददनऩुनेछ। 

(५)  भेरमभराऩकतायको नाभ सूचीफाट हटाउने मनणयम बएऩमछ सभफशन्द्धत सफैको 
जानकायीको रामग सूचना प्रकाशित गनुयऩनेछ।  

 

ऩरयच्छेद-४ 

भेरमभराऩको रामग ऩयाभिय ददनेसभफन्द्धी व्मिस्था 

12. ऩयाभियसभफन्द्धी प्रषिमा: 
(१)  भदु्दाका दफैु ऩऺ उऩशस्थत बएऩमछ अन्द्म कायिाही गनुयऩूिय सभफशन्द्धत पाॉटिारारे 

भेरमभराऩ सभफन्द्धभा ऩयाभियका रामग भदु्दाका ऩऺहरूराई यशजस्राय िा 
ऩयाभियदातासभऺ ऩेस गनेछ। 

(२)  कामयफोझको कायणफाट यशजस्रायस्िमॊरे ऩयाभियसभफन्द्धी कामय गनय नसक्ने 
अिस्थाभा ऩयाभिय ददने प्रमोजनको रामग मनजरे भेरमभराऩसभफन्द्धी तामरभ प्राप् त 
गयेको िा भेरमभराऩ सभफन्द्धभा आिश्मक अनबुि य ऻान बएको कभतीभा ऩमन 
िाखा अमधकृतस्तयको कभयचायीराइय तोक्न सक्नेछ। 

(३)  उऩदपा (१) फभोशजभ भेरमभराऩसभफन्द्धी  ऩयाभियका रामग ऩेस हनु आएको 
भदु्दाभा ऩऺहरूराई देहामको षििमभा यशजस्राय िा ऩयाभियदातारे आिश्मक 
ऩयाभिय ददनऩुनेछ :‐ 

(क) भदु्दा षकनाया हनु राग्ने अनभुामनत सभम य खचयको कुया 
(ख) केन्द्रभापय त भेरमभराऩ सेिा प्राप्त हनेु कुया 
(ग) भेरमभराऩ सेिा तामरभ प्राप्त भेरमभराऩकतायफाट ददइने कुया  

(घ) भेरमभराऩकताय आपैँ रे योज्न ऩाइने कुया 
(ङ) भेरमभराऩ प्रषिमाभा मभल्नै ऩने फाध्मता नहनेु कुया 
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(च) भेरमभराऩ गदाय दस्तयु नराग्ने य मतयेको कोटय पी षपताय ऩाइने तथा 
कैद िा जरयिानासभेत मभन्द्हा िा कभ हनुसक्ने कुया 

(छ) भेरमभराऩकतायराइय अमधकतभ दि हजाय रूऩैमाॉबन्द्दा फढी ऩारयश्रमभक 
ददन ुनऩने कुया 

(ज) खण्ड (छ) फभोशजभको यकभ ऩमन ऩऺको इच्छारे फाहेक ददन ु नऩने 
कुया 

(झ) भेरमभराऩको प्रषिमाभा ऩऺहरूफीच छरपर बएका षििमहरू गोप्म 
यहने कुया 

(ञ) भेरमभराऩफाट बएको मभराऩत्रको कामायन्द्िमन सहज हनेु कुया 
(ट) भदु्दाभा भेरमभराऩ गदाय हनेु अन्द्म पाइदाका कुया 

 

(४)  ऩयाभियकै चयणभा दफैु ऩऺ भेरमभराऩका रामग सहभत बएभा सोही ददन 
आिश्मकतानसुाय िैतमनक कानून व्मिसामीको सहामता मरई मभराऩत्रको कागज 
रेखी इजराससभऺ ऩेस गनुयऩनेछ। 

(५)  ऩयाभियको चयणभा भदु्दाका ऩऺहरू भेरमभराऩका रामग भेरमभराऩको प्रषिमाभा 
जान सहभत बएभा यशजस्रायरे दिैु ऩऺराई सहभमतको कागज गयाई भदु्दा 
भेरमभराऩका रामग ऩठाउन आदेि गनेछ। 

(६)  ऩयाभियको चयणभा ऩऺहरूरे भेरमभराऩको रामग केही ददनको सभम भाग गयेभा 
यशजस्रायरे भनामसफ सभम ददई तायेख तोक्न सक्नेछ।   

(७)  भदु्दाका ऩऺ उऩशस्थत नबई िायेस उऩशस्थत बएको य भदु्दाका ऩऺहरूराई 
उऩशस्थत गयाउन भनामसफ सभम भाग गयेभा यशजस्रायरे भनामसफ सभम ददई अको 
तायेख तोक्न सक्नेछ। मसयी तायेख तोक्दा ऩऺ उऩशस्थत गयाउनेछु बन्द् ने 
व्महोयाको कागज गयाउनऩुने छ। 

(८)  उऩदपा (७) फभोशजभ तोषकएको तायेखका ददन भदु्दाका ऩऺ उऩशस्थत बए 
भेरमभराऩसभफन्द्धी  ऩयाभियको कामय गनुय ऩनेछ। उऩशस्थत हनु नआए िा 
भेरमभराऩ गनय सहभत नबएभा मनमभफभोशजभ सनुिुाइका रामग ऩेसी तायेख तोक्न ु
ऩनेछ। 

ऩरयच्छेद-५ 

भेरमभराऩभा ऩठाउने आदेिसभफन्द्धी व्मिस्था 
 

13.  भेरमभराऩको मनिेदन य आदेि: 
(१) अदारतरे प्रचमरत कानूनफभोशजभ मभराऩत्र हनु सक्ने भदु्दाराई एकऩटक 

भेरमभराऩ प्रषिमाभा ऩठाउने गयी आदेि ददन सक्नेछ। 
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(२)  अदारतभा दामय बएका भदु्दाका दिैु ऩऺरे भेरमभराऩको प्रषिमाफाट षििाद 
सभाधान गनय चाहेभा जनुसकैु फखत अनसूुची-7 फभोशजभको ढाॉचाभा मनिेदन ददन 
सक्नेछ। 

(३)  उऩदपा (२) फभोशजभ मनिेदन ऩयेभा ऩेसीको तायेख तोषकन ु बन्द्दा अशघको 
अिस्थाभा यशजस्रायरे य ऩेसी सूचीभा चढेको भदु्दाको हकभा सभफशन्द्धत इजरासरे 
अनसूुची-8 फभोशजभको ढाॉचाभा भदु्दा भेरमभराऩको रामग ऩठाउने आदेि गनेछ। 

(४)  भदु्दाको एक ऩऺरे भात्र भेरमभराऩको प्रषिमाफभोशजभ षििाद सभाधान गनय 
मनिेदन ददएको अिस्थाभा यशजस्रायरे अको ऩऺसॉग छरपर गयी सो 
ऩऺसभेतभेरमभराऩको प्रषिमाभा जान भन्द्जयु गयेभा मनजको मरशखत सहभमत मरई 
भेरमभराऩ प्रषिमाको रामग भदु्दा ऩठाउन आदेि गनय सक्नेछ। 

(५)  भदु्दाको सनुिुाईको िभभा कुनै भदु्दा भेरमभराऩको प्रषिमाफाट सभाधान हनु 
उऩमिु छ बन्द् ने रागेभा ऩऺहरूको मनिेदन नऩये ऩमन सभफशन्द्धत इजरासरे त्प्मस्तो 
भदु्दा भेरमभराऩको प्रषिमाफाट सभाधान गनय अनसूुची-8 फभोशजभको ढाॉचाभा 
आदेि गनय सक्नेछ। 

(६)  कुनै भदु्दा भेरमभराऩको प्रषिमाभा ऩठाउने गयी आदेि गदाय सो भदु्दाभा 
कानूनफभोशजभ भेरमभराऩ हनु नसक्ने प्रकृमतको षििम सभािेि बए िा नबएको  
सभफन्द्धभा सभफशन्द्धत इजरास िा यशजस्रायरे षििेि ध्मान ददनेछ। 

(७)  भेरमभराऩ प्रषिमाभा ऩठाउने आदेि बएऩमछ भदु्दा पाॉटरे षपयाद ऩत्र िा उजयुी 
ऩत्र, प्रमतउत्तय ऩत्र, भदु्दाको ऩेटफोरीफाट फशुझएको ऩऺको फमान, नक्सा रगामतका 
भदु्दाका भहत्त्िऩूणय कागजातसषहत आदेिको प्रमतमरषऩ केन्द्रभा ऩठाउनऩुने छ। 

(८)  भेरमभराऩ प्रषिमा प्रायभब बएऩमछ भेरमभराऩकतायरे कुनै थऩ कागजात आिश्मक 
देखी अनयुोध गयेभा भाग बएको कागजातको प्रमतमरषऩसभेत सभफशन्द्धत भदु्दापाॉटरे 
ऩठाउनऩुनेछ ।  

14. भेरमभराऩका रामग ऩठाइएका भदु्दाको दताय : 
यशजस्राय िा इजरासफाट कुनै भदु्दा भेरमभराऩको प्रषिमाद्वाया सभाधान गने गयी आदेि 
बई भदु्दा भेरमभराऩ केन्द्रभा प्राप्त बएभा केन्द्ररे देहामफभोशजभ  गयी त्प्मस्ता भदु्दाहरूको 
अमबरेख अद्यािमधक गयी याख्नछे : 

(१)  भेरमभराऩका रामग प्राप्त प्रत्प्मेक भदु्दाभा भेरमभराऩका रामग ऩठाउने गयी बएको 
आदेिरगामतका कागजातहरूसषहतको मभमसर खडा गने 

(२) भेरमभराऩका रामग प्राप्त बएका सफै भदु्दाहरूको दताय षकताफ खडा गयी दताय 
षकताफभा प्राप्त मभमतको िभभा दताय गने 

(३) दताय षकताफभा दताय बएको िभअनसुाय प्रत्प्मेक भदु्दाको रामग भेरमभराऩ दताय 
नभफय ददने 
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(४)  भेरमभराऩका रामग प्राप्त भदु्दाको षिियण अमनिामय रूऩभा कभप्मटुयको 
सफ्टिेमयभा प्रषिष्ट गने 

15. भेरमभराऩकताय य ऩऺहरूको उऩशस्थमतको अमबरेख याख्न े : भेरमभराऩका रामग प्राप्त 
भदु्दाभा केन्द्ररे भेरमभराऩकताय य ऩऺहरूको उऩशस्थमतका सभफन्द्धभा देहामफभोशजभ  गयी 
अमबरेख याख्न ेछ : 
(१) भदु्दाका कुनै िा दिैु ऩऺराई उऩशस्थमतका रामग तोषकएको तारयखको मभमतसभेत 
देशखने गयी तोषकएको तारयखको ददन उऩशस्थत बएको िा नबएको सभफन्द्धभा अनसूुची-९ 
फभोशजभको ढाॉचाभा उऩशस्थमतको अमबरेख याख्न े

(२) भेरमभराऩ प्रषिमा सञ्चारनका रामग तोषकएको मभमतभा भेरमभराऩकताय उऩशस्थत 
बएको िा नबएको सभफन्द्धभा अनसूुची-१० फभोशजभको ढाॉचाभा उऩशस्थमतको अमबरेख 
याख्न े

16. भेरमभराऩको रामग सभम तोक्ने: 

(१) यशजस्राय िा इजरासरे कुनै भदु्दा भेरमभराऩ प्रषिमाभा ऩठाउने गयी आदेि ददॊदा 
षििाददत षििमिस्तकुो जषटरता, भदु्दाको ऩऺहरूको सॊख्मा, षििाददत षििमको 
प्रकृमतको आधायभा भेरमभराऩका रामग राग्ने सभम षिचाय गयी एकैऩटक िा 
ऩटक ऩटक गयी तीन भषहनाको सभम तोक्न सक्नेछ। 

(२) कुनै भदु्दाको भेरमभराऩ प्रषिमाभा अदारतरे तोकेको सभम नऩगु बई भेरमभराऩ 
हनु नसकेको व्महोयाको भेरमभराऩकतायफाट प्रमतिेदन प्राप् त हनु आएभा िा 
ऩऺहरूको मनिेदन ऩनय आएभा अदारतरे उऩदपा (१) को कूर सभमािमधको 
अधीनभा यही भमाद थऩ गनय सक्नेछ । 

(३) अदारत मनमभािरीको मनमभ ९२ भा रेशखएको कुयाभा सोहीफभोशजभ हनुे छ। 

 

17. भेरमभराऩका रामग भदु्दाको ऩऺ शझकाउने: 
(१) िायेस याखेको भदु्दाभा भेरमभराऩ प्रषिमाभा ऩठाउन आदेि ददनअुशघ यशजस्राय िा 

इजरासफाट भदु्दाको सभफशन्द्धत ऩऺको याम फझु्ने प्रमोजनका रामग ऩऺराई 
शझकाउने गयी आदेि ददनसक्नेछ। कुनै कायणिस ऩऺ अदारतभा उऩशस्थत हनु 
नसक्ने कुयाभा अदारत षिश् िस्त बएभा टेमरपोन िा मबमडमो कन्द्पयेन्द्स िा मस्तै 
अन्द्म सञ्चाय भाध्मभफाट ऩमन ऩऺसॉग ऩयाभिय गनय सक्नेछ। 

(२) ऩऺरे भेरमभराऩ गनय कसैराइय छुटै्ट िायेसनाभा ददएको भदु्दाभा ऩऺ उऩशस्थत 
नबएऩमन भेरमभराऩ मफिमभा छरपर गयाउन सक्नेछ । त्प्मसयी छरपर हुॉदा 
भेरमभराऩ हनेु देशखएभा िायेसरे मभराऩत्रको प्रमोजनका रामग सतयसभेत खरुाइय 
भन्द्जयुनाभा दाशखर गनुयऩनेछ । 
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18. ऩनु् भेरमभराऩभा ऩठाउने प्रषिमा: एकऩटक भेरमभराऩको प्रषिमाभा ऩठाइएको भदु्दा 
भेरमभराऩ हनु नसकी षपताय आएको अिस्थाभा सभफशन्द्धत इजरासराई ऩनु् भेरमभराऩभा 
ऩठाउन उऩमिु एिभ ् भनामसफ हनु्द्छ बन्द् ने रागेभा ऩऺहरूराई ऩमन सहभत गयाई 
भेरमभराऩ प्रषिमाभा ऩठाउने आदेि गनय सक्नेछ। 

 

ऩरयच्छेद-६ 

भेरमभराऩकतायको मनमशुिसभफन्द्धी व्मिस्था 
 

19. भेरमभराऩकताय योज्ने: 

(१) भेरमभराऩ प्रषिमाभा ऩठाइएको भदु्दाभा ऩऺहरूरे सूचीकृत 
भेरमभराऩकतायभध्मेफाट एक िा तीन जना भेरमभराऩकताय योज्ने छन।् 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩमन ऩऺहरूरे चाहेभा 
भेरमभराऩकतायको सूचीभा सूचीकृत बएदेशखफाहेकका व्मशिराइय ऩमन 
भेरमभराऩकतायको रूऩभा  योज्न सक्नेछन ्। 

(३) ऩऺहरूरे चाहेभा भातहतका सभफशन्द्धत अदारतरे तमाय गयेको सूचीभा यहेका 
व्मशिराइय सभेत भेरमभराऩकतायको रूऩभा अनसूुची-११ फभोशजभको ढाॉचाभा 
योज्न सक्नेछन ्। 

(४) ऩऺहरूरे योजेको व्मशिराइय यशजस्रायरे अनसूुची-१२ को ढाॉचाभा 
भेरमभराऩकतायको मनमशुि ऩत्र ददनेछ । 

(५) ऩऺहरूरे योजेको व्मशिराई मनमशुिऩत्र ददएऩमछ अनसूुची-१३ को ढाॉचाभा 
भेरमभराऩकताय मनमशुिको अमबरेख याशखनेछ । 

(६) ऩऺहरूरे चाहेभा भेरमभराऩकतायका रूऩभा काभ गनय भेरमभराऩसभफन्द्धी कामय 
गने कुनै सॊस्थाराइय सभेत भेरमभराऩकतायका रूऩभा योज्न सक्नेछन ्। 

(७) उऩदपा (६) फभोशजभ कुनै सॊस्थाराइय योजेकोभा त्प्मस्तो सॊस्थाको 
भेरमभराऩकतायहरूभध्मेफाट ऩऺहरूरे योजेको व्मशिराइय भेरमभराऩकतायका 
रूऩभा मनमशुि गरयनेछ । 

(८) ऩऺहरूराइय भेरमभराऩकताय योजाउॉदा कसैको नाभभा सहभमत कामभ हनु नसकेभा 
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सूचीभा यहेका भेरमभराऩकतायभध्मेफाट उऩमिु ठहर् माएको व्मशिराइय 
यशजस्रायरे भेरमभराऩकताय मनमिु गनेछ । 

20.  भेरमभराऩकताय योजाउने प्रषिमा: भेरमभराऩको आदेि प्राप्त बई आएऩमछ केन्द्रफाट 
भेरमभराऩकताय योजाउने सभफन्द्धभा देहामफभोशजभको प्रषिमा अिरभफन गरयनेछ: 

(१)  सूचीकृत भेरमभराऩकतायहरूको पोटोसषहतको षिियण ऩशुस्तका ऩऺहरूराई 
देखाउने य भेरमभराऩकतायको भेरमभराऩसभफन्द्धी  अनबुि, षििमगत दऺताफायेभा 
जानकायी प्रदान गने। 

(२)  भेरमभराऩकताय योज्न भदु्दाका ऩऺरे सभम भाग गयेभा फढीभा ७(सात) 
ददनसभभको सभम ददने । 

(३)  ऩऺहरूराई भेरमभराऩकताय योज्न रगाउॉदा साभान्द्मतमा् एकजना 
भेरमभराऩकतायफाट भेरमभराऩ प्रषिमा सञ् चारन गने सहभमत गयाउने। 

(४)  एकजनाबन्द्दा फढी भेरमभराऩकतायहरूफाट ऩमन भेरमभराऩ प्रषिमा सञ् चारन 
गयाउन सषकन्द्छ बन्द् ने जानकायी ऩऺहरूराई प्रदान गने । 

(५)  भेरमभराऩकताय योज्ने फायेभा ऩऺहरूका फीच सहभमत हनु नसकेभा य ऩऺहरूरे 
अदारतफाट भेरमभराऩकताय तोषकऩाऊॉ  बनी अनयुोध गयेभा अदारतफाटै भेरमभराऩकताय 
तोक्न सषकने छ। 

21.  एक जनाबन्द्दा फढी भेरमभराऩकताय योज्ने प्रषिमा: 
(१)  एक जनाबन्द्दा फढी भेरमभराऩकतायफाट भेरमभराऩ प्रषिमा सञ् चारन गनय 

ऩऺहरूरे चाहेभा प्रत्प्मेक ऩऺहरूराई एक/एक जना भेरमभराऩकताय योज्न 
रगाइनेछ। 

(२)  ऩऺहरूरे एक/एक जना भेरमभराऩकताय योजेऩमछ ऩऺहरू आपैँ रे िा मसयी 
योशजएका दइुयजना भेरमभराऩकतायहरूरे तेस्रो भेरमभराऩकताय योज्नेछन ् । 

(३)  भेरमभराऩकतायहरूरे योजेको तेस्रो भेरमभराऩकतायरे सॊमोजक बई भेरमभराऩ कामय 
सञ्चारन गने गयाउनेछ। 

 

22. भेरमभराऩसभफन्द्धी काभ गने सॊस्था योज्ने प्रषिमा: 
(१)  ऩऺहरूरे भेरमभराऩकतायका रूऩभा सूचीकृत सॊस्थाहरूभध्मेफाट कुनै सॊस्थाराइय 

भेरमभराऩको सहजकतायको रूऩभा काभ गनय योज्न सक्नेछन।् 

(२)  उऩदपा (१) फभोशजभको शस्थमतभा केन्द्ररे त्प्मस्तो सॊस्थाको नाभ य अनबुि तथा 
सॊस्थाभा सॊरग्न भेरमभराऩकतायहरूको नाभ, अनबुि एिभ ्सॊस्थाभापय त भेरमभराऩ 
कामयभा प्राप् त गयेको सपरतासभेतको जानकायी ददनऩुने छ। 
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(३)  ऩऺहरूरे भेरमभराऩसभफन्द्धी  कामय गनय कुनै सॊस्थाराई योजेभा भेरमभराऩकतायको 
मनमशुिसभफन्द्धी सॊस्थाको छुटै्ट मनमभािरी िा कामयषिमध यहेको बए सोही मनमभािरी 
िा कामयषिमधफभोशजभ सभफशन्द्धत भेरमभराऩकताय योजाउन ुऩनेछ । 

(४)  भेरमभराऩसभफन्द्धी काभ गने सॊस्थारे भेरमभराऩकताय मनमशुि सभफन्द्धभा छुटै्ट 
व्मिस्था गयेको नबएभा सभफशन्द्धत सॊस्थाभा आफद्ध सूचीकृत  
भेरमभराऩकतायहरूभध्मेफाट भेरमभराऩकताय योज्न रगाउन ुऩनेछ। 

(५)  ऩऺहरूरे भेरमभराऩकतायका रूऩभा काभ गनय कुनै सॊस्थाराइय योजी त्प्मस्तो 
सॊस्थाभा आिद्ध भेरमभराऩकतायहरू नयोजेभा कुनै भेरमभराऩकतायको नाभ ऩठाउन 
सॊस्थासॉग अनयुोध गयी ऩठाउनऩुनेछ । 

(६)  उऩदपा (५) फभोशजभ अनयुोध बएभा सभफशन्द्धत सॊस्थारे आफ्नो सॊस्थाभा आिद्ध 
सूचीकृत भेरमभराऩकतायहरूभध्मेफाट उऩमिु भेरमभराऩकतायको नाभ मसपायीस गयी 
ऩठाउनऩुनेछ ।  

ऩरयच्छेद-७ 
भेरमभराऩ प्रषिमा 

23. भेरमभराऩको प्रषिमा प्रायभब: 
(१)  भेरमभराऩ प्रषिमाफाट षििादको सभाधान गनय भदु्दाका ऩऺहरू सहभत बई 

मनिेदन ददएभा िा अदारतफाट भदु्दा भेरमभराऩभा ऩठाउन आदेि बएभा 
भेरमभराऩको प्रषिमा प्रायभब बएको भानी फाॉकी कामय सभऩन्न गरयनेछ ।  

तय, सभमािमध गणना गने प्रमोजनका रामग भेरमभराऩकताय मनमशुि बएको 
मभमतराइय भेरमभराऩ प्रषिमा प्रायभब बएको भामननेछ । 

(२)  भेरमभराऩको प्रषिमा प्रायभब बएऩमछ अन्द्त्प्म नबएसभभ भेरमभराऩको प्रषिमाभा 
ऩठाइएको भदु्दाको षििमिस्तभुा प्रिेि गयी अदारतरे हस्तऺेऩ गने छैन। 

24. भेरमभराऩकतायको काभ, कतयव्म: भेरमभराऩ प्रषिमाका सभफन्द्धभा भेरमभराऩकतायको 
काभ य कतयव्म देहामफभोशजभ  हनेुछ्- 

(१) भेरमभराऩ प्रषिमाका ऩऺहरूराई छरपरका रामग फोराइएको स्थान य सभमभा 
उऩशस्थत हनेु।  

(२) कुनै कायणिि तोषकएको सभमभा उऩशस्थत हनु नसक्ने अिस्था ऩयेभा ऩऺहरू य  
केन्द्रराई जानकायी गयाउने। 
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(३) ऩऺहरूराइय भेरमभराऩ प्रषिमाभा सहबामगताका रामग उत्प्प्ररेयत गने । 

(४) भेरमभराऩ कामयभा आफ्नो बमूभकाको फायेभा स्ऩष्ट ऩाने। 

(५) भेरमभराऩ प्रषिमाभा ऩऺहरूफाट अऩेशऺत बमूभकाको फायेभा जानकायी गयाउने । 

(६) भेरमभराऩको कामयषिमध ऩऺहरूको सहभमतभा मनधाययण गने । 

(७) भेरमभराऩ कामय सभऩादनका रामग सभमतामरका मनधाययण गने। 

(८) भेरमभराऩकतायका रामग तोषकएको आचयण ऩारना गने ।  

(९) भेरमभराऩकतायरे अदारतफाट तोषकएको सभमािमधमबत्र भेरमभराऩ प्रषिमा सभऩन्न गनय 
सजगता अऩनाउने। 

25. भेरमभराऩकतायको प्रायशभबक कामय: प्रायशभबकरूऩभा भेरमभराऩकतायरे देहामफभोशजभ को 
कामय गनुयऩने छ्- 

(१) भेरमभराऩकताय मनमिु बएको व्मशिरे भेरमभराऩकताय बई काभ गनय नचाहेभा आपूरे 
मनमशुिको सूचना ऩाएको सात ददनमबत्र सोको मरशखत जानकायी अदारतराई ददने । 

(२)  भेरमभराऩकताय बई काभ गनय चाहेभा सोको स्िीकृमत भेरमभराऩ केन्द्रराई ददई दपा 
२३ फभोशजभको कामय प्रायभब गने । 

(३)  भेरमभराऩराई तोषकएको भदु्दा कानूनफभोशजभ भेरमभराऩ गयाउन मभल्ने िा नमभल्ने 
कुयाको मषकन गयी नमभल्ने बए सोही फेहोयाको जानकायी केन्द्रराई गयाउने । 

26. भेरमभराऩको प्रषिमाफाट अरग यहनऩुने: देहामको अिस्थाभा भेरमभराऩकतायरे 
केन्द्रराई जानकायी ददई भेरमभराऩको प्रषिमाफाट आपूराई अरग याख्नऩुनेछ्- 

(१) स्ितन्द्त्र तथा मनष्ऩऺ रूऩभा काभ गनय नसक्ने प्रकृमतको षििाद बएभा। 

(२) स्ितन्द्त्र य मनष्ऩऺ रूऩभा काभ गनय नसक्ने बनी िॊका गनय सषकने कुनै तथ्म िा 
ऩरयशस्थमत बएभा। 

(३) कुनै ऩऺरे छरपरको कुनै चयणभा भेरमभराऩकतायको मनष्ऩऺताभामथ िॊका 
देखाएभा। 

(४) भेरमभराऩ प्रषिमा सरुू बइसकेऩमछ षििादको षििम िा ऩऺहरूसॉगको आफ्नो 
सभफन्द्ध िा स्िाथयका फायेभा कुनै जानकायी प्राप् त हनु आएभा। 

 

ऩरयच्छेद-८ 

भेरमभराऩ प्रषिमाभा गनुयऩने ऩूिय तमायी य अिरभफन गनुयऩने चयणहरू 

27. भेरमभराऩ प्रषिमाभा प्रिेि गनुयअशघ गनुयऩने ऩूिय तमायी् भेरमभराऩको प्रषिमा 
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सहजताऩूियक सभऩन्न हनेु िाताियणको समुनशितताको रामग भेरमभराऩ प्रषिमाभा प्रिेि 
गनुयअशघ भेरमभराऩकतायरे देहामफभोशजभ को ऩूिय तमायी गनुयऩनेछ : 
(१) भेरमभराऩका रामग प्राप्त भदु्दाको षििमिस्त ु य सभफद्ध कानूनको अध्ममन गयी 

षििाददत षििमिस्तसुॉग ऩरयशचत हनेु, 

(२) भेरमभराऩकऺको भ्रभण गयी आपू तथा सभफशन्द्धत ऩऺहरूको सॊख्माराई ध्मानभा 
याखी फसाई व्मिस्थाऩनको मोजना फनाउने, 

(३) भेरमभराऩकतायहरूको सॊख्मा एकबन्द्दा फढी मनमिु बएको अिस्थाभा 
भेरमभराऩकतायहरूरे आ-आफ्नो बमूभकाफीच सभन्द्िम गने, 

(४) भेरमभराऩ प्रषिमाको प्रथभ चयणका रामग सभफशन्द्धत ऩऺहरू उऩशस्थत हनेु मभमत, 

स्थान य सभम मनधाययण गयी केन्द्रभापय त तोषकएको मभमत, स्थान य सभमभा 
ऩऺहरूको उऩशस्थमतको समुनशितता गने, 

(५) भेरमभराऩ प्रषिमाको प्रथभ चयणभा गरयने षिमाकराऩ य छरपरका षििमहरू तम 
गने, 

(६) भेरमभराऩ छरपरको िभभा एकान्द्तिाताय गनुयऩने अिस्था आएभा सोका रामग 
ठाउॉको उऩरब्धता समुनशित गने, 

(७) छरपरभा उठेका षििमहरूको षटऩोट गनय आिश्मक साभग्रीको व्मिस्थाऩन गने, 

(८) भेरमभराऩ प्रषिमाको प्रथभ चयणभा हनेु ऩरयचमात्प्भक कामयिभभा ऩऺहरूराई 
उऩरब्ध गयाउने प्रमोजनका रामग भेरमभराऩकतायहरूरे भेरमभराऩका ऺेत्रभा हामसर 
गयेको तामरभ य मससभफन्द्धी कामय अनबुिसभेत देशखने गयी आ-आफ्नो सॊशऺप्त 
ऩरयचमात्प्भक षिियण तमाय गयी याख्न,े 

(९) भेरमभराऩ प्रषिमाको प्रथभ चयणभा ऩऺहरूसॉग छरपर गने प्रमोजनका रामग 
प्रस्ताषित भेरमभराऩको कामयषिमध, सभम तामरका, भेरमभराऩ छरपरको िभभा 
ऩारना गनुयऩने आधायबतू मनमभहरू, भेरमभराऩ प्रषिमाभा भेरमभराऩकतायफाट हनेु 
सहजीकयणको तरयका य भेरमभराऩ प्रषिमाका िभभा ऩऺहरूफाट अऩेशऺत बमूभका 
उशल्रशखत सॊशऺप्त नोट तमाय गयी याख्न े।  

 

 

28. भेरमभराऩ प्रषिमाभा अिरभफन गनुयऩने चयणहरू: भेरमभराऩकतायरे भेरमभराऩ प्रषिमा 
सञ्चारन गदाय साभान्द्मतमा देहामफभोशजभ का चयणहरू अिरभफन गनुयऩनेछ :- 
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(१)  प्रथभ चयण: ऩरयचमात्प्भक चयण् भेरमभराऩ प्रषिमाको मो चयणभा भेरमभराऩकतायरे 
साभान्द्मतमा देहामफभोशजभ का कामयहरू सभऩन्न गनेछ :- 

(क) छरपरका रामग तोषकएको मभमत, स्थान य सभमभा उऩशस्थत हनु,े 

(ख) भेरमभराऩकतायरे भेरमभराऩ कऺभा उऩरब्ध सषुिधाको अधीनभा यही साभान्द्मतमा 
आपू य ऩऺहरूराई मत्रकोणात्प्भक स्िरूऩभा फसाइको व्मिस्थाऩन गने, 

(ग) ऩऺहरूरे कोही सहमोगी मरई आएको बए मनजहरूको ऩमन फसाइको उशचत 
व्मिस्थाऩन गने, 

(घ) भेरमभराऩकतायरे ऩऺहरूराई स्िागत गयी आपूरे हामसर गयेको तामरभ य ऩूिय कामय 
अनबुिसषहतको ऩरयचम ददने, 

(ङ) भेरमभराऩकतायको ऩरयचमऩमछ ऩऺहरूको ऩमन सॊशऺप्त ऩरयचम मरन,े 

(च) ऩऺहरूको छरपरका रामग प्रस्ताषित भेरमभराऩको कामयषिमध, सभम तामरका, 
भेरमभराऩ छरपरको िभभा ऩारन गनुयऩने आधायबतू मनमभहरू, भेरमभराऩ 
प्रषिमाभा भेरमभराऩकतायफाट हनुे सहजीकयणको तरयका य भेरमभराऩ प्रषिमाका 
िभभा ऩऺहरूफाट अऩेशऺत बमूभका प्रस्ततु गने य ऩऺहरूको सहभमतभा मी 
षििमहरूराई अशन्द्तभ रूऩ ददने, 

(छ) ऩऺहरूफीच कुनै षकमसभको असहजता यहेको देशखए मनजहरूको उऩशस्थमत य 
कुयाकानीभा सहजताको शस्थमत मनभायण गने तथा सभस्माको सभाधानभा सफैको 
सहकामय अऩेशऺत यहेको जानकायी ददराउने, 

(ज) प्रस्ताषित षििाद सभाधानको िभभा सहभमतभा ऩगु्ने ऩूणय अशख्तमायी ऩऺहरूसॊग यहे 
नयहेको कुया मषकन गने, 

(झ) ऩऺहरूको सहमोगाथय अरू कोही व्मशि सहमोगीको रूऩभा उऩशस्थत गयाउन ुऩने िा 
नऩने कुया समुनशित गने य उऩशस्थत गयाउन ुऩने बए ती व्मशिहरूको उऩशस्थमतको 
तरयका, उनीहरूफाट मरन सषकन े सहमोगको षििम, उनीहरूरे ऩारन गनुयऩने 
मनमभहरूको फायेभा सहभमत मनभायण गने, 

(ञ) एकान्द्त िाताय गनुयऩदायको अिस्थाभा सो गने तरयका य मनमभका फायेभा ऩऺहरूफाट 
सहभमत प्राप्त गने, 

(ट) भेरमभराऩ प्रषिमाका फायेभा ऩऺहरूको थऩ शजऻासा बए नबएको सोधी कुनै शजऻासा 
बए स्ऩष्ट ऩाने, 

(ठ) ऩऺहरूको सहभमतभा भेमरभराऩ प्रषिमाको दोस्रो चयणको छरपर हनु े मभमत य 
सभम मनधाययण गने तथा उि छरपरभा अन्द्म सहमोगीहरू ऩमन उऩशस्थत हनुे बए 
ती व्मशिहरूको फायेभा जानकायी मरने । 
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(२)  दोस्रो चयण : छरपरको षििमिस्तभुा प्रिेि् षििादको षििमिस्तभुा छरपर प्रायभब 
गयाउने िभभा भेरमभराऩकतायरे देहामफभोशजभ को बमूभका मनिायह गनुय ऩनेछ :- 

(क) उऩशस्थत ऩऺहरू य सहमोगी व्मशिहरूको फसाइ व्मिस्थाऩन गने, 

(ख) मो चयणभा गरयने छरपरको षििम य छरपरका िभभा ऩारन गनुयऩने मनमभका 
फायेभा सॊऺेऩभा ऩनु्स्भयण गयाउने, 

(ग) ऩषहरे िादी य त्प्मसऩमछ प्रमतिादीराई षििादको षििम प्रस्ततु गनय रगाउने, 
(घ) प्रस्तमुतका रामग सभम ददॊदा सफै ऩऺराई फयाफय सभम ददन,े 

(ङ) षििमिस्तकुो प्रस्तमुतका िभभा भेरमभराऩकतायरे सषिमताऩूियक सनेु्न य भदु्दाका ऩऺ 
तथा उऩशस्थत अन्द्म व्मशिहरूरे ऩमन मफना अियोध सनेु्न िाताियण मभराउने, 

(च) भेरमभराऩकतायरे ऩऺका कुयाहरू सषिमताऩूियक सनुेको छ बने्न षिश्वास ददराउन 
मनजहरूरे फोरेको कुया षटऩोट गने, 

(छ) आफ्नो बनाइ याख्न असहजता भहससु गयेका ऩऺको रामग शस्थमतको सहजीकयण गयी 
भनोफर फढाउन कोमसस गने, 

(ज) भदु्दाको प्रकृमत अनसुाय मो चयणभा ऩऺहरूफाट व्मि हनु सक्ने आिोि, आिेग य 
बािनात्प्भक कुयाहरूराई मथोशचतमनमन्द्त्रणभा याखी िाताियणराई सहज फनाउने, 

(झ) भेरमभराऩकतायरे प्रस्तमुतको अन्द्त्प्मभा सफै ऩऺका कुयाहरूराई सॊऺेषऩकयण गयी ऩनु: 
सनुाउने य आपूरे ठीकसॉग फझेु िा नफझेुको कुया ऩऺहरूफाट समुनशित गयाउने, 
प्रस्तमुतभा केही प्राषिमधक कुयाहरू आएको बए सभफशन्द्धत षिऻको सहमोगभा फझु्ने य 
फझुाउने कामय गने । 

 
(३) तेस्रो चयण : षििादको षििमिस्तकुा सभफन्द्धभा थऩ सूचनाको सङ्करन् थऩ सूचना सङ्करनको 

आिश्मकताराई भध्मनजय गदै मस चयणभा भेरमभराऩकतायरे देहामफभोशजभ को कामयहरू गयी 
थऩ सूचना सङ्करन गनुयऩनेछ:- 

(क) थऩ सूचनाहरू आिश्मक ऩयेकोभा के कस्ता सूचनाहरू आिश्मक ऩयेको हो मषकन 
गने, 

(ख) प्रस्तमुतभा आएका षििमहरू अस्ऩष्ट िा नफशुझएको अिस्थाभा सोको प्रष्टीकयणका 
रामग षिऻको सेिा िा थऩ के कस्तो सूचना आिश्मक ऩने हो मषकन गने, 

(ग) थऩ सूचना सङ्करनका रामग साभान्द्मतमा प्रश्नोत्तय षिमध य खास गयेय खरुा प्रश्न षिमध 
अिरभफन गने, 

(घ) प्रश्न सोध्दा य जानकायी मरॊदा तटस्थ बािाको प्रमोगभा जोड ददन,े 
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(ङ) थऩ सूचना सङ्करनका िभभा कुनै ऩऺसॉग कुनै षििेि प्रश्न सोध्न ु ऩने देशखएभा 
अिस्था अनसुाय खरुा सत्रभा बन्द्दा एकान्द्त सत्रभा सोध्ने, 

(च) ऩऺहरू स्िमॊरे एक अकायफाट थऩ सूचनाहरू मरन चाहेभा एक ऩऺरे अको ऩऺराई 
प्रश्न गयी सूचना मरन िा सूचनाको आदान प्रदान गनय अनभुमत ददने । 

तय मसो गदाय सभग्र प्रषिमा प्रमतको आफ्नो मनमन्द्त्रण गभुन नददने। 

 

(४)  चौथो चयण : षििाददत प्रश्न य स्िाथयको ऩषहचान् षििाददत प्रश्नहरू य त्प्मसभा अन्द्तयमनषहत 
स्िाथयको ऩषहचान गनय भेरमभराऩकतायरे देहामफभोशजभ का कामयहरू गनुयऩनेछ:- 

(क) असहभमतका षििमभा ऩऺहरूफीच सहभमत मनभायण गने, 

(ख) असहभमतका फुॉदाहरूभा सहभमत मनभायण गने िभभा आिश्मकता अनसुाय एकान्द्त 
िाताय गने, 

(ग) असहभमतका फुॉदाहरू ऩषहचान बएऩमछ भेरमभराऩकतायरे ती फुॉदाहरूराई आफ्नै 
बािाभा सॊमोजन गने य ऩऺरे ऩमन सोही बािाभा फझेुका छन ्बने्न समुनशित गयाउने, 

(घ) षििादका षििमहरूराई उल्रेख गने िभभा भेरमभराऩकतायरे आिश्मकता अनसुाय 
ऩनुकय थन (Reframe or Restate) को षिमध अिरभफन गने, 

(ङ) षििादको रूऩभा यहेको एकर प्रश्न (Single Issue Case) राई मथासभबि खण्डीकयण 
गयी फहपु्रश्न (Multiple Issues Case) को रूऩभा ऩरयणत गने, 

(च) अको चयणको छरपरभा आिश्कता अनसुाय कुन प्रश्नभा के कस्तो तरयकारे य कुन 
िभभा छरपर गने हो सो कुया मनधाययण गने । 

(५)  ऩाॉचौ चयण् षििाददत प्रश्न उऩय िातायभा सहजीकयण्  षििाददत प्रश्नभा सभाधान ऩत्ता रगाउन े
सन्द्दबयभा भेरमभराऩ स्िमॊभा सहजीकृत िाताय बएको कुयाराई भध्म नजय गदै 
भेरमभराऩकतायरे सहजीकयणको िास्तषिक बमूभकामनिायह गने सन्द्दबयभा देहामफभोशजभ को 
कामय गनुय ऩनेछ:- 

(क) िातायका आधायबतू मनमभहरूप्रमत दखर याख्न,े 

(ख) ऩऺहरूराई िातायभा सहबागी गयाउने य िातायको चयणभा आउने अियोधहरूराई 
हटाई िातायराई मनयन्द्तयता प्रदान गने, 

(ग) िातायराई षितयणात्प्भक (Distributive) स्िरूऩफाट एकीकृत (Integrative) स्िरूऩभा 
ऩरयणत गयाउने, 

(घ) िातायराई अडानभा केशन्द्रत हनु नददई षहतोन्द्भखु गयाउन,े 

(ङ) िातायभा ऩऺका व्मशिगत षििम य षििादको िास्तषिक षििमराई अरग गयेय 
छरपर गनय प्ररेयत गने, 
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(च) षििाददत षििमिस्तपु्रमत ऩऺहरूको सोचाइ, दृषष्टकोण य भान्द्मता अरग अरग हनुसक्ने 
हुॉदा िाताय प्रषिमाको नशजकको ऩमयिेऺकको हैमसमतरे भेरमभराऩकतायरे षििाददत 
षििमिस्तरुाई षििादको अको ऩऺको दृषष्टकोणफाट ऩमन मफचाय गनय सभझाउने, 

(छ) िातायराई षिगतको गल्ती खटु्याउनेमतय बन्द्दा ऩमन बषिष्मको सभफन्द्ध मनभायणतपय  
मनदेशित गयाउने, 

(ज) िातायका िभभा ऩऺहरूराई एक अकाय प्रमत आदयबाि प्रकट गनय य ध्मान ऩूियक सनु्न 
प्ररेयत गने, 

(झ) िातायका िभभा ऩऺहरूको ऺभताफीच सन्द्तरुन यहेको नदेशखएभा असऺभ ऩऺराई 
सििीकयणको अिसय ददने, 

(ञ) सभस्माको सभाधानका रामग मथासभबि िस्तमुनष्ठ आधायहरू अिरभफन गनय जोड 
ददने, 

(६)  छैठौं चयण : सभाधानका रामग षिकल्ऩहरूको खोजी् षििाद सभाधानका रामग षिकल्ऩहरूको 
मसजयना गने मो चयणभा भेरमभराऩकतायरे साभान्द्मतमा देहामफभोशजभ का कामयहरू गनुयऩनेछ:- 

(क) षिकल्ऩहरू खोजीको कामय ऩऺहरू सफैको साभूषहक कामय हो बने्न कुयाको भहससु 
गयाई उि कामयभा ऩऺहरूराई सषिम तलु्माउन,े 

(ख) सफै सभबाव्म षिकल्ऩहरूको खोजी गयी ती षिकल्ऩहरू उऩय मफचाय गयेय भात्र 
सभाधानभा ऩगु्न ु भेरमभराऩ प्रषिमाको अमनिामय सतय बएको कुया ऩऺहरूराई 
सभझाउने, 

(ग) कुनै ऩमन षििमको एउटैभात्र ठीक सभाधान नहनुेकुया फाये ऩऺहरूराई सजग 
गयाउने, 

(घ)  ऩऺहरूफीचको छरपरराई ऩायस्ऩरयक राबका अिसयहरूको खोजीतपय  केशन्द्रत 
गयाउने, 

(ङ)  सभाधानका रामग प्राप्त षिकल्ऩहरूभध्मे सिोत्तभ षिकल्ऩको खोजीराई भूर उदे्दश्म 
फनाउने, 

(च)  षिकल्ऩहरूको खोजी गने मसरमसराभा आिश्मक ऩये ऩऺहरूको सहभमतभा कुनै िा 
दिैु ऩऺसॉग एकान्द्त िाताय गने, 

(छ) ऩषहचान गरयएका षिकल्ऩहरूभध्मेफाट सिोत्तभ षिकल्ऩ छनोट गने कामयभा आपूराई 
सहमोगीको रूऩभा प्रस्ततु गने । 

 

(७)  सातौं चयण : भेरमभराऩ प्रषिमाको सभाऩन् भेरमभराऩको मस चयणभा भेरमभराऩकतायरे 
देहामफभोशजभ को कामय गनुय ऩनेछ:- 

अ. षििाद सभाधानका रामग सहभमत बएभा्– 
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(क) के कुन सतयहरूभा ऩऺहरूको सहभमत बएको हो सो कुया समुनशित गने, 

(ख) सहभमत बएका सतयहरू कै कायण ऩमछ पेरय षििाद मसजयना हनुे शस्थमत त छैन 
बने्नतपय  सतकय ता अऩनाउन,े 

(ग) सहभमत गरयएका फुॉदाहरू कानूनसभभत बए नबएकोतपय  ध्मान ददन,े 

(घ) सहभमतका सतयहरू कानूनफभोशजभ कामायन्द्िमन मोग्म बए नबएकोतपय  जाॉचफझु गने 
। 

(ङ) सहभमत कामायन्द्िमन गनय को कसको के कमत शजभभेिायी हनुे य सो कुन सभमभा 
कसयी ऩूया गने बने्न कुया प्रस्ट गने, 

(च) सहभमतका ितयहरूको प्रकृमत य ऩरयणाभ प्रमत ऩऺहरू ससूुचीत यहे नयहेको मषकन 
गने, 

(छ) सहभमतका ितयहरूरे भेरमभराऩको प्रषिमाभा अनऩुशस्थत तेस्रो ऩऺको हक 
अमधकायभा प्रमतकूर प्रबाि ऩाने िा नऩाने कुयाभा मफचाय ऩरु् माउन,े 

(ज) ऩऺहरू भेरमभराऩ गनय सहभत बएकोभा सो फेहोया उल्रेख गयी अनसूुची-१४ को 
ढाॉचाभा भेरमभराऩको मरखत खडा गने, 

(झ) भेरमभराऩको मरखतसषहत ऩऺहरूराई अदारतभा उऩशस्थत गयाउने, 
 

 

आ. षििाद सभाधानका रामग सहभमत नबएभा्- 
(क) भेरमभराऩ प्रषिमाको षिमबन्न चयणभा छरपर गदाय ऩऺहरू भेरमभराऩ गनय भन्द्जयु 

नबएभा भेरमभराऩकतायरे सात ददनमबत्र अनसूुची-१५ को ढाॉचाभा प्रमतिेदन तमाय गयी 
अदारतभा ऩेस गने, 

(ख) अदारतरे तोकेको मभमतभा ऩऺहरू भेरमभराऩकतायसभऺ उऩशस्थत नबएभा िा 
भेरमभराऩकतायद्वाया तोषकएको मभमतभा ऩऺहरू अनऩुशस्थत बएभा ऩमन भेरमभराऩ 
प्रषिमाको अन्द्त्प्म बएको भामनने हुॉदा भेरमभराऩकतायरे सोको सात ददनमबत्र अनसूुची-
१५ को ढाॉचाभा प्रमतिेदन तमाय गयी अदारतभा ऩेस गने । 

नोट: १. भामथ उशल्रशखत चयणहरू भेरमभराऩको प्रषिमाभा अिरभफन गनुयऩने साभान्द्म 
चयणहरू हनु ्। सफै षििादभा मी सफै चयणहरू अिरभफन गनै ऩने अमनिामयता नयहन ऩमन 
सक्दछ, 

२. भामथ उशल्रशखत चयणहरू एकऩमछ अको गयी िभैसॉग अिरभफन गनुयऩछय बने्न ऩमन होइन 
। कमतऩम अिस्थाभा एकै ऩटक एकबन्द्दा फढी चयणहरू अिरभफन गनय ऩमन सषकन्द्छ, 

३. कुनै चयण अिरभफन गयेऩमछ ऩनु: अको ऩटक त्प्मो चयण अिरभफन गनय हुॉदैन बने्न ऩमन 
होइन ।भेरमभराऩ प्रषिमाको मात्राभा अगामड िा ऩछामड पषकय यहन ु ऩने हुॉदा आिश्मकता 
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अनसुाय एउटा चयण ऩाय गयेय अगामडको चयणभा ऩमुगसषकएको बए ऩमन ऩनु: ऩषहरेको चयण 
अिरभफन गनय सषकन्द्छ, 

४. छरपरभा प्रमोग गरयने कुनै षिमध जस्तो सषिम सनुाइ, प्रश्नोत्तय िा एकान्द्त िाताय कुनै एउटा 
चयणभा भात्र प्रमोग हनुे षििम नबई आिश्मकता अनसुाय एक िा सफै चयणभा प्रमोग हनुे 
षििमहरू हनु ्। 

 

29. भेरमभराऩ प्रषिमाको अन्द्त्प्म: देहामको अिस्थाभा भेरमभराऩ प्रषिमा अन्द्त्प्म हनेुछ्- 
(क) अदाररते तोकेको मभमतभा ऩऺहरू भेरमभराऩकतायसभऺ उऩशस्थत नबएभा, 
(ख) भेरमभऩराऩसभफन्द्धी प्रषिमा अऩनाउदा भेरमभराऩ गनय ऩऺ असहभत बएभा, 
(ग) भेरमभराऩकतायरे छरपरका रामग तोकेको मभमतभा कुनै ऩऺ उऩशस्थत नबई 

भेरमभराऩको कामय अशघ फढ्न नसकेभा, 
(घ) ऩऺहरूफीच भेरमभराऩ गनय सहभमत बई भेरमभराऩको मरखत खडा बएभा। 

 

30.  भेरमभराऩकतायरे प्रमतिेदन ददनऩुने: भेरमभराऩ हनु नसकी भेरमभराऩ प्रषिमाको अन्द्त्प्म 
बएभा भेरमभराऩकतायरे अनसूुची-१५ को ढाॉचाभा प्रमतिेदन ऩेस गनुयऩने छ । 

ऩरयच्छेद-९ 

षिषिध 

 

31.  ऩऺहरूको काभ कतयव्म: भेरमभराऩ प्रषिमाभा सॊरग्न भदु्दाका ऩऺहरूको काभ कतयव्म 
देहामफभोशजभ  हनेुछ्- 

(क) भेरमभराऩको रामग तम बएको स्थान, मभमत य सभमभा उऩशस्थत हनेु। 

(ख) तम बएको स्थान, मभमत य सभमभा उऩशस्थत हनु नसक्ने अिस्था ऩयेभा केन्द्र य 
भेरमभराऩकतायराई जानकायी गयाउने। 

(ग) ऩूिय सहभमत षिना भेरमभराऩको छरपरभा अन्द्म व्मशि नरैजाने। 

(घ) भेरमभराऩको रामग तम बएका आधायबतू मनमभको ऩारना गने। 

(ङ) भेरमभराऩ छरपरभा मनधाययण गरयएको आचायसॊषहताको ऩूणय ऩारना गने। 

(च) भेरमभराऩकतायरे भाग गयेको कागजात प्रस्ततु गने। 

(छ) भेरमभराऩको चयणभा व्मि बएका कुया गोप्म याख् ने । 

(ज) भेरमभराऩको छरपरका िभभा कुनै सहमोगी व्मशि उऩशस्थत गयाउन ु ऩयेभा 
भेरमभराऩकतायको सहभमतभा उऩशस्थत गयाउने । 
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(झ) केन्द्रका कभयचायीराई भेरमभराऩ कामय सञ् चारनभा सहमोग गने। 

 

32.  अमबरेख याख् नऩुने: भेरमभराऩको रामग आदेि बएको भदु्दाभा भेरमभराऩ प्रषिमाको 
षिियण खलु्ने गयी अनसूुची-१६फभोशजभको ढाॉचाभा अमबरेख याख् नऩुनेछ। 

33.  सूचीकृत नबएको भेरमभराऩकतायको सभफन्द्धभा: 
(१)  ऩऺहरूरे भेरमभराऩकतायको सूचीभा सूचीकृत नबएको व्मशिराई भेरमभराऩकताय 

याख् न प्रस्ताि गयेभा केन्द्ररे उि व्मशिको नाभ, थय, ितन, ऩेसासभेत ऩऺहरूफाट 
खरुाई षिियण ऩशुस्तका तमाय गयी याख् न सक्नेछ। 

(२)  उऩदपा (१) फभोशजभ प्रस्ताषित व्मशिरे भेरमभराऩकताय हनु सहभमत ददएभा 
मनजसॉग सभन्द्िम गयी भेरमभराऩ प्रषिमाका रामग छरपर गने मभमत, सभम य 
स्थान मनधाययण गयी ऩऺराई जानकायी ददनेछ। 

(३)  उऩदपा (१) फभोशजभको भेरमभराऩकतायका हकभा सभेत मस मनदेशिकाका 
सभफशन्द्धत व्मिस्थाहरू रागू हनेुछन ्। 
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अनसूुची-1 

(दपा ६ को उऩदपा (२) सॉग सभफशन्द्धत) 

भेरमभराऩकतायको रूऩभा सूचीकृत हनु मनिेदन भाग गयी प्रकािन गरयने सूचनाको ढाॉचा 

उच्च अदारतको 

सूचना 

षििम : भेरमभराऩकतायको रूऩभा सूचीकृत हनेु सभफन्द्धभा। 

मस अदारतभा भेरमभराऩकतायको रूऩभा आफ्नो नाभ सूचीकृत गयाउन चाहने भेरमभराऩसभफन्द्धी  
तामरभ प्राप् त गयेका व्मशि िा भेरमभराऩ ऩरयिद्  फाट स्िीकृत प्राप् त गयेका भेरमभराऩसभफन्द्धी  
कामय गने सॊस्थारे मो सूचना प्रकािन बएको मभमतरे 30 (तीस) ददनमबत्र मनिेदन ददन ुहनु मो 
सूचना प्रकािन गरयएको छ। 

मनिेदन पायाभ मस अदारतभा सभऩकय  याखी प्राप् त गनय सषकनेछ। 

अदारतको तपय फाट् 

    सही् 

     नाभ् 
     ऩद्  

    मभमत्  

 

अदारतको छाऩ 
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अनसूुची-2 

(दपा ७ को उऩदपा (१) सॉग सभफशन्द्धत) 
 

भेरमभराऩकतायको रूऩभा सूचीकृत हनु ददइने मनिेदनको ढाॉचा 
 

 

श्री उच्च अदारत, 
……………………..। 

 

सूचना 

षििम : भेरमभराऩकतायको रूऩभा सूचीकृत हनु ऩाऊॉ । 

भराई ⁄मस सॊस्थाराई त्प्मस अदारतभा भेरमभराऩकतायको रूऩभा आफ्नो नाभसूचीकृत गनय इच्छा 
बएकोरे देहामका षिियण खरुाई मो मनिेदन गयेको छु। 

१. व्मशि बए 

(क) नाभ थय :- 

(ख) ठेगाना :- 

स्थामी :- 
शजल्रा :   गाउॉऩामरका/नगयऩामरका :   िडा नॊ.: 
गाउॉ/टोर :   टेमरपोन :          इभेर : 
फ्माक्स :   भोिाइर नॊ.: 

अस्थामी :- 

शजल्रा :   गाउॉऩामरका/नगयऩामरका:   िडा नॊ.: 
गाउॉ/टोर :   टेमरपोन :          ईभेर : 

(ग) जन्द्भ मभमत : 
(घ) ऩेसा : 
(ङ) बािागत ऻान 

बािा फोल्न सक्न े ऩढ्न सक्न े फझु्न सक्न े रेख् न सक्न े

     

     

 

(च) िैशऺक मोग्मता (स्नातक िा सोबन्द्दा भामथको) 

 

व्मशिको 
हकभा पोटो 
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ि.सॊ. मोग्मता शे्रणी अध्ममन गयेको सॊस्था उत्तीणय सार 

     

     

 

(छ) भेरमभराऩसभफन्द्धी तामरभ 

ि.सॊ. तामरभको षिियण तामरभ 
अिमध 

तामरभ मरएको मभमत तामरभ ददन ेसॊस्था 

देशख सभभ 

      

      

(ज) भेरमभराऩसभफन्द्धी  कामयको अनबुि 

ि सॊ भेरमभराऩको काभ 
गयेको भदु्दा 

काभ गयेको 
अदारत िा स्थान 

काभ गयेको 
सार 

सपर बएको 
सॊख्मा  

असपर 
बएको 
सॊख्मा 

      

(झ) षिििेऻताको ऺते्र    

1. ऩारयिारयक षििादको षििम   

2. व्माऩाय िाशणज्मसभफन्द्धी षििादको षििम   

3. कयायसभफन्द्धी षििादको षििम   

4. पौजदायी षििादको षििम   

5. अन्द्म ... 
(ञ) उऩरब्ध सभम : 

1. भेरमभराऩ कामयको रामग अनकूुर हनुे सभम :- 

2. भेरमभराऩ कामयको रामग अनकूुर नहनुे सभम :- 

२. भेरमभराऩसभफन्द्धी  कामय गने सॊस्था बए, 

(क) सॊस्थाको नाभ :    (ख) सॊस्थाको दताय नॊ : 
(ख) ठेगाना : 

शजल्रा :   गाउॉऩामरका/नगयऩामरका :   िडा नॊ.: 
गाउॉ/टोर :  टेमरपोन :    फ्माक्स : 

(ग) भेरमभराऩसभफन्द्धी कामय गनय स्िीकृमत ऩाएको मभमत : 
(घ) सॊस्था िहार यहने मभमत : 
(ङ) सॊस्थाको कामय ऺेत्र : 
(च) सॊस्थाका ऩदामधकायीहरूको षिियण 
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ि.सॊ. नाभ ऩद ठेगाना 
    

    

(छ) सॊस्थाभा सूचीकृत भेरमभराऩकतायको सॊख्मा : 
(ज) सॊस्थाभा सूचीकृत भेरमभराऩकतायको षिियण : 

 

 

 

 

 

 

 

 

(झ) भे
र
(झ) भेरमभराऩसभफन्द्धी  कामयको अनबुि : 

३. अन्द्म कुनै षिियण बए खरुाउने : .............................................. 
४. उऩमुयि षिियण ठीक साॉचो छ, झठु्ठा ठहये कानूनफभोशजभ सहुॉरा फझुाउॉरा। 

मनिेदकको : 
सही : 
नाभ : 
सॊस्थाको नाभ : 
मभमत : 

सॊरग्न कागजात : 
(१) भेरमभराऩकतायको प्रभाणऩत्रको प्रमतमरषऩ, 

(२) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रमतमरषऩ, 

(३) िैशऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्रको प्रमतमरषऩ, 

(४) भेरमभराऩसभफन्द्धी तामरभको प्रभाणऩत्रको प्रमतमरषऩ, 

(५) सॊस्थाको हकभा  

(क) सॊस्था दताय तथा निीकयणको प्रभाणऩत्रको प्रमतमरषऩ, 

(ख) सॊस्थाको मनमभािरी 
(ग) भेरमभराऩसभफन्द्धी कामय गने सॊस्थाको हकभा ऩरयिद्  फाट भेरमभराऩसभफन्द्धी कामय 

गनय ददइएको स्िीकृमतको प्रमतमरषऩ, 

(६) व्मशि बए भेरमभराऩकतायको ऩासऩोटय साइजको पोटो 

ि
.स
ॊ. 

ना
भ 

थय
 

ठेग
ान
ा 

सभ
ऩक

य टे
मर
प
ोन

 

ऩेस
ा 

षिि
ेिऻ

ता
क
ो ऺ

ेत्र 

ता
मर
भ 

बा
िाग

त 
ऻा
न 

अन
बुि

 

भा
मथ
ल्र

ो िै
शऺ

क
 

मो
ग्म

ता
 

          

          

भेरमभराऩसभफन्द्धी कामय 
गने सॊस्थाको छाऩ 
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अनसूुची-3 

(दपा ८ को उऩदपा (६) सॉग सभफशन्द्धत) 

भेरमभराऩकतायको सूचीको ढाॉचा 

(क) व्मशिको हकभा, 

ि
.स
ॊ. 

भेर
मभ
रा
ऩक

ता
यक
ो 

ना
भ,
 थ

य ठेग
ान
ा 

षििे
िऻ

ता
क
ो ऺ

ेत्र 

बा
िाग

त 
ऻा
न 

अन
बुि

 

िैश
ऺक

 म
ोग्म

ता
 

प
ोट
ो 

कै
षप

मत
 

         

         

 

(ख) भेरमभराऩसभफन्द्धी कामय गने सॊस्थाको हकभा : 

ि
.स
ॊ. 

सॊस्
था
क
ो न

ाभ
 

ठेग
ान
ा 

ऩद
ामध

क
ायी
क
ो न

ाभ
 

सॊस्
था
क
ो क

ाम
यऺेत्र

 

स्ि
ीकृ

मत 
प्राप्

 त 
मभ
मत

 

सॊस्
था
भा
 सू

ची
कृ
त 

भेर
मभ
रा
ऩक

ता
यक
ो 

सॊख्
मा

 

    

सूच
ीकृ

त 
भेर

मभ
रा
ऩक

ता
यक
ो 

 

कै
षप

मत
 

       नाभ, थय, 
ठेगाना 

षििेिऻताको 
ऺेत्र, बािागत 
ऻान, अनबुि, 

िैशऺक 
मोग्मता 

पोटो  
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अनसूुची-4 

(दपा ९ को उऩदपा (१) य (३) सॉग सभफशन्द्धत) 

िऩथको ढाॉचा 

भ ........................... ईश् ियको नाभभा/ सत्प्म मनष् ठाऩूियक भेरमभराऩकतायको रूऩभा िऩथ 
मरन्द्छु षक भैरे भेरमभराऩसभफन्द्धी  प्रषिमाको मसरमसराभा कुनै ऩऺप्रमत भयभोराषहजा नयाखी, 
ऩऺऩात नगयी, गोऩमनमता य मनष्ऩऺता कामभ गदै कानून य न्द्माषमक प्रषिमाप्रमत सभभान तथा 
सभऩयणको बािना याखी काभ गनेछु। भैरे भेरमभराऩसभफन्द्धी ऐन, 2068 तथा 
भेरमभराऩसभफन्द्धी  मनमभािरी, 2070 य भेरमभराऩकतायरे ऩारन गनुयऩने आचयणको ऩूणय 
ऩारना गदै आपूराई सशुभऩएको दाषमत्प्ि इभान्द्दायीऩूियक मनिायह गनेछु। 

 

िऩथ मरनेको : 

सही : 

नाभ : 

मभमत : 

िऩथ गयाउनेको : 

 नाभ : 

 ऩद् 

 मभमत : 

 छाऩ : 
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अनसूुची-५ 

(दपा १० को उऩदपा (१) सॉग सभफशन्द्धत) 

भेरमभराऩकतायको सूची अद्यािमधकसभफन्द्धी सूचनाको ढाॉचा 

उच्च अदारतको 

सूचना 

षििम : भेरमभराऩकतायको सूची अद्यािमधक गने सूचना। 

मस अदारतभा भेरमभराऩकतायको रूऩभा आफ्नो नाभ सूचीकृत बएका भेरमभराऩकतायरे मो 
सूचना प्रकािन बएको मभमतरे 30 (तीस) ददनमबत्र अद्यािमधकको रामग षिियणसषहत मनिेदन 
ददन ुहनु मो सूचना प्रकािन गरयएको छ। 

मनिेदन पायाभ मस अदारतभा सभऩकय  याखी प्राप् त गनय सषकनेछ। 

 

 अदारतको तपय फाट् 

    सही् 

     नाभ् 
     ऩद्  

    मभमत् 

  

 

अदारतको छाऩ 
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अनसूुची-६ 

(दपा १० को उऩदपा (२) सॉग सभफशन्द्धत) 

 

 

भेरमभराऩकतायको नाभािरी अद्यािमधक गनय ददइने मनिेदनको ढाॉचा 

 

श्री उच्च अदारत, 
…………………….। 

 

षििम : भेरमभराऩकतायको नाभािरी अद्यािमधक गरय ऩाऊॉ  । 

भ⁄ मस सॊस्था त्प्मस अदारतको भेरमभराऩकतायको सूचीभा ि.सॊ. ......... मभमत...............भा सूचीकृत 
बई  भेरमभराऩ कामय सञ् चारनभा सॊरग्न बई कामययत यहेको हुॉदा भेयो⁄मस सॊस्थाको नाभ अद्यािमधक 
गयी ऩाउन देहामका षिियण खरुाई मो मनिेदन गयेको छु।  

1. व्मशि बए, 

(क) नाभ थय :- 
(ख) ठेगाना :- 

स्थामी :- 
शजल्रा :   गाउॉऩामरका/नगयऩामरका :   िडा नॊ.: 
गाउॉ/टोर :   टेमरपोन :                 इभेर : 
फ्माक्स :   भोफाइर नॊ.: 

अस्थामी :- 

शजल्रा :   गाउॉऩामरका/नगयऩामरका:   िडा नॊ.: 
गाउॉ/टोर :   टेमरपोन :                 ईभेर : 

(ग) जन्द्भ मभमत : 
(घ) ऩेसा : 
(ङ) बािागत ऻान 

बािा फोल्न सक्न े ऩढ्न सक्न े फझु्न सक्न े रेख् न सक्न े
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(च) िैशऺक मोग्मता (स्नातक िा सो बन्द्दा भामथको) 

ि.सॊ. मोग्मता शे्रणी अध्ममन गयेको सॊस्था 

य षििम 

उत्तीणय सार 

     

     

(छ) भेरमभराऩसभफन्द्धी तामरभ (सूचीकृत बएऩमछ प्राप्त गयेको भेरमभराऩसभफन्द्धी थऩ तामरभ 
ऩमन उल्रेख गने) 

ि.सॊ. तामरभको षिियण तामरभ 
अिमध 

तामरभ मरएको मभमत तामरभ ददन ेसॊस्था 

देशख सभभ 

      

      

(ज) भेरमभराऩसभफन्द्धी कामयको अनबुि 

ि सॊ भेरमभराऩको काभ 
गयेको भदु्दा 

काभ गयेको 
अदारत िा स्थान 

काभ गयेको 
सार 

सपर बएको 
सॊख्मा  

असपर 
बएको 
सॊख्मा 

      

(झ) षिििेऻताको ऺते्र    

1. ऩारयिारयक षििादको षििम   

2. व्माऩाय िाशणज्मसभफन्द्धी षििादको षििम   

3. कयायसभफन्द्धी षििादको षििम   

4. पौजदायी षििादको षििम   

5. अन्द्म ... 
(ञ) उऩरब्ध सभम : 

1. भेरमभराऩ कामयको रामग अनकूुर हनुे सभम :- 
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2. भेरमभराऩ कामयको रामग अनकूुर नहनुे सभम :- 

२. भेरमभराऩसभफन्द्धी  कामय गने सॊस्था बए, 

(ट) सॊस्थाको नाभ :                      सॊस्थाको दताय नॊ : 

(ठ) ठेगाना : 

         शजल्रा :   गाउॉऩामरका/नगयऩामरका :   िडा नॊ.: 

         गाउॉ/टोर :  टेमरपोन :         फ्माक्स : 

(ड)  भेरमभराऩसभफन्द्धी  कामय गनय स्िीकृमत ऩाएको मभमत : 

(ढ)  सॊस्था िहार यहन ेमभमत : 

(ण)  सॊस्थाको कामय ऺते्र : 

(त)  सॊस्थाका ऩदामधकायीहरूको षिियण 

ि.सॊ. नाभ ऩद ठेगाना 

    

    

(थ)  सॊस्थाभा सूचीकृत भेरमभराऩकतायको सॊख्मा : 
(द) सॊस्थाभा सूचीकृत भेरमभराऩकतायको षिियण : 

(ध) सॊस्थाको भेरमभराऩसभफन्द्धी  कामयको अनबुि : 

(न) हारसभभ भेरमभराऩकतायको रूऩभा सॊस्था सॊरग्न भदु्दा सॊख्मा:- 

1. हारसभभ भेरमभराकतायको रूऩभा सॊरग्न सपर भदु्दा सॊख्मा:- 

ि
.स
ॊ. 

ना
भ 

थय
 

ठेग
ान
ा 

सभ
ऩक

य टे
मर
प
ोन

 

ऩेस
ा 

षिि
ेिऻ

ता
क
ो ऺ

ेत्र 

ता
मर
भ 

बा
िाग

त 
ऻा
न 

भेर
मभ
रा
ऩभ

ा स
ॊरग्

न 
भद्द

ा स
ॊख्म

ा 

भा
मथ
ल्र

ो िै
शऺ

क
 

मो
ग्म

ता
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                    2. हारसभभ भेरमभराकतायको रूऩभा सॊरग्न असपर भदु्दा सॊख्मा:- 

३. अन्द्म कुनै षिियण बए खरुाउन े: .............................................. 

४. उऩमुयि षिियण ठीक साॉचो छ, झठु्ठा ठहये कानूनफभोशजभ सहुॉरा फझुाउॉरा। 

 

मनिेदकको :           
सही : 
नाभ : 
सॊस्थाको नाभ : 
मभमत : 
सॊरग्न कागजात : 

(१) भेरमभराऩकतायको प्रभाणऩत्रको प्रमतमरषऩ, 

(२) िैशऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्रको प्रमतमरषऩ, (थऩ बए भात्र) 

(३) भेरमभराऩसभफन्द्धी तामरभको प्रभाणऩत्रको प्रमतमरषऩ, (थऩ बए भात्र) 

(४) भेरमभराऩसभफन्द्धी कामय गने सॊस्थाको हकभा ऩरयिद्  फाट भेरमभराऩसभफन्द्धी  कामय गनय 
ददइएको स्िीकृमतको प्रमतमरषऩ, 

(५) सॊस्थाको हकभा सॊस्था दताय तथा निीकयणको प्रभाणऩत्रको प्रमतमरषऩ 

(६) सॊस्थाको मनमभािरी । 

  

भेरमभराऩ सभफन्द्धी कामय गने 
सॊस्थाको छाऩ 
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अनसूुची-७ 

  (दपा १३ को उऩदपा (२) सॉग सभफशन्द्धत) 

भेरमभराऩद्बाया भदु्दा सभाधान गनय ददइने मनिेदनको ढाॉचा 

 

श्री उच्च अदारत, 
……………………….। 

 

षििम : भेरमभराऩद्वाया भदु्दा सभाधान गरय ऩाऊॉ । 

...................... िादी/ऩनुयािेदक/मनिेदक य ......................... प्रमतिादी/प्रत्प्मथॉ बएको 

..................... भदु्दा त्प्मस .................. भा कायिाही बइयहेकोभा सो भदु्दा भेरमभराऩको 
प्रषिमाद्वाया सभाधान गने भेयो/हाम्रो इच्छा बएकोरे सो भदु्दा भेरमभराऩको प्रषिमाद्वाया सभाधान 
गने सभफन्द्धभा आिश्मक व्मिस्था गयी ऩाउन मो मनिेदन गयेको छु/छौं। 

मनिेदनभा रेशखएको फेहोया ठीक साॉचो छ, झटु्टा ठहये कानूनफभोशजभ सहुॉरा फझुाउॉरा। 

 

मनिेदकको : 

सही : 

नाभ : 

मभमत : 
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अनसूुची-८ 

(दपा १३ को उऩदपा (३) य (५) सॉग सभफशन्द्धत) 
भेरमभराऩद्वाया भदु्दा सभाधान गनय ददइने आदेिको ढाॉचा 

 

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

आदेि 

सॊित ........... सारको ................. भदु्दा नॊ. ............... 
.................................................... मनिेदक/िादी/प्रमतिादी/ऩनुयािेदक/प्रत्प्मथॉ 

षिरूद्ध 

.......................................................प्रत्प्मथॉ/िादी/प्रमतिादी/ऩनुयािेदक 

भदु्दा 
 

...............िादी/प्रमतिादी/ऩनुयािेदक/मनिेदक य .............................प्रत्प्मथॉ/िादी/प्रमतिादी 
बएको ......... भदु्दा मस ......................... भा षिचायाधीन यहेको य भदु्दाका ............. 
ऩऺरे सो भदु्दा भेरमभराऩको प्रषिमाफाट सभाधान गयी ऩाउन मनिेदन गयेको/भेरमभराऩको 
प्रषिमाभा ऩठाउन उऩमिु बएको य भदु्दाका दिैु ऩऺ सो भदु्दाभा भेरमभराऩको प्रषिमाभा जान 
सहभमत बएकोरे उि भदु्दा भेरमभराऩ प्रषिमाभा ऩठाउने गयी तोषकददएको छ। 
भेरमभराऩसभफन्द्धी  ऐन, 2068 तथा भेरमभराऩसभफन्द्धी  मनमभािरी, 2070 को अधीनभा 
यही भेरमभराऩकतायरे मनमशुि ऩाएको मभमतरे ......... ददनमबत्र भेरमभराऩसभफन्द्धी  कामय सभऩन्न 
गनय रगाई मनमभानसुाय ऩेस गनुय। 

 

न्द्मामाधीि  न्द्मामाधीि 

  

इमत सॊित ........... सार .......... भषहना ....... गते योज ..... िबुभ ्............। 
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अनसूुची-९ 

(दपा १५ को उऩदपा (१) सॉग सभफशन्द्धत) 
भेरमभराऩ केन्द्रभा ऩऺहरूको उऩशस्थमत ऩशुस्तकाको ढाॉचा 

श्री उच्च अदारत 

भेरमभराऩ केन्द्र 

सॊित ........... सारको ................. भदु्दा नॊ. ............... 
.................................................... मनिेदक/िादी/प्रमतिादी/ऩनुयािेदक/प्रत्प्मथॉ 

षिरूद्ध 

.......................................................प्रत्प्मथॉ/िादी/प्रमतिादी/ऩनुयािेदक 

भदु्दा : 
भेरमभराऩ दताय नॊ : 

ि सॊ ऩऺको नाभ ऩनुयािेदक 
िा प्रत्प्मथॉ 

उऩशस्थमतको 
रामग 

तोषकएको 
मभमत 

उऩशस्थत बएको िा नबएको कैषपमत 

बएकोभा 
सषहछाऩ 

  नबएको 
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अनसूुची-१० 

(दपा १५ को उऩदपा (२) सॉग सभफशन्द्धत) 
भेरमभराऩ केन्द्रभा भेरमभराऩकतायको उऩशस्थमत ऩशुस्तकाको ढाॉचा 

श्री उच्च अदारत 

भेरमभराऩ केन्द्र 

सॊित ........... सारको ................. भदु्दा नॊ. ............... 
.................................................... मनिेदक/िादी/प्रमतिादी/ऩनुयािेदक/प्रत्प्मथॉ 

षिरूद्ध 

.......................................................प्रत्प्मथॉ/िादी/प्रमतिादी/ऩनुयािेदक 

भदु्दा : 
भेरमभराऩ दताय नॊ : 

ि 
सॊ 

भेरमभराऩ 
कतायको नाभ 

उऩशस्थमतको 
रामग 

तोषकएको 
मभमत 

उऩशस्थत बएकोभा कैषपमत 

उऩशस्थत बएको 
सभम 

दस्तखत प्रस्थान 
गयेको  
सभम 
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अनसूुची-११ 

(दपा १९ को उऩदपा (३) सॉग सभफशन्द्धत) 

भेरमभराऩकताय योजाउॉदा प्रमोग गरयने पायाभको ढाॉचा 

..................................................................मनिेदक/िादी/प्रमतिादी/ऩनुयािेदक/प्रत्प्मथॉ 
षिरूद्ध 

.............................................................................प्रत्प्मथॉ/िादी/प्रमतिादी/ऩनुयािेदक 

भदु्दा नॊ.:-..................................... 
                       भदु्दा्–........................................... 

भेरमभराऩ दताय नॊ : ........................ 
हाभीफीच चरेको सॊित २०.....सारको....................को ........................................... 
भदु्दाभा भेरमभराऩ प्रषिमाभा जाने बनी मभमत २०।।  भा आदेि बई भेरमभराऩकताय योज्न 
रगाउॉदा भेरमभराऩकतायको सूचीभा सभािेि बएका श्री................................................राई 
हाभीरे भेरमभराऩकताय योजेका छौं।मनज भेरमभराऩकतायरे हाभी फीच भेरमभराऩ िाताय गयाएभा 
हाम्रो भन्द्जयुी छ। 

मनिेदक/िादी/प्रमतिादी/ऩनुयािेदक              प्रत्प्मथॉ/िादी/प्रमतिादी/ऩनुयािेदक  

 सही्          सही् 

 

भेरमभराऩकताय योज्न रगाउने अमधकायीको 

सही : 

      नाभ : 

ऩद् 

 

 

इमत सॊित ........... सार .......... भषहना ....... गते योज ..... िबुभ ्...................। 
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अनसूुची-१२ 

 (दपा १९ को उऩदपा (४) सॉग सभफशन्द्धत) 
भेरमभराऩकतायको मनमशुि ऩत्रको ढाॉचा 

मभमत्– 

षििम्— भेरमभराऩकताय मनमिु गरयएको सभफन्द्धभा। 

 

श्री.............................. 
 ...............................। 
भहािम, 

मनिेदक/ऩनुयािेदक/िादी/प्रमतिादी .................................... प्रत्प्मथॉ/िादी/प्रमतिादी 
.................... बएको सॊित ् ................ सारको ....................................... भदु्दाभा मभमत 
........ भा भेरमभराऩभा ऩठाउने गयी आदेि बएको य ऩऺहरूरे तऩाईंराई भेरमभराऩकतायको रूऩभा 
योजेकोरे/तऩाईंराई भेरमभराऩकतायको रूऩभा तोषकएकोरे  तऩाईंराई भेरमभराऩकतायको रूऩभा मनमिु 
गरयएको छ। भेरमभराऩको रामग भदु्दाका ऩऺहरूराई मभमत ............................ भा तऩाईंसभऺ 
उऩशस्थत हनु जानकायी गयाइएको छ।  

उि भदु्दाभा भेरमभराऩको रामग ....... अिमध  तोषकएको छ।थऩ सभम आिश्मक ऩयेभा 
भनामसफ कायणसषहत हार प्रदान गरयएको अिमधसषहत फढीभा तीन भषहनाको अिमध ननाघ्ने गयी 
अदारतराई अनयुोध गनुयहोरा। भेरमभराऩको रामग तोषकएको अिमधभा भेरमभराऩ हनुे बएभा सोही 
फेहोयाको मभराऩत्र कागज तमाय गयाई मथािीघ्र अदारतभा ऩेस गने व्मिस्था गनय य भेरमभराऩ हनु 
नसकेभा सोही फेहोयाको प्रमतिेदनसषहत सात ददनमबत्र भदु्दाका ऩऺहरूराई अदारतभा हाशजयहनु जाने गरय 
ऩठाइददनहुनुसभेत अनयुोध गरयएको छ। 

भेरमभराऩ गयाउने स्थान .............................. भेरमभराऩ केन्द्र तोषकएको छ। 

सहमोगको रामग धन्द्मिाद। 

 सॊरग्न कागजातहरू 

१. शजल्रा अदारतभा चढाएको षपयादऩत्र य प्रमतउत्तयऩत्रको प्रमतमरषऩ। 

२. ...... 
३. .... 

मनमशुि गने अमधकायीको : 
सही : 
ऩद् 
नाभ : 
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अनसूुची-१३ 

(दपा १९ को उऩदपा (५) सॉग सभफशन्द्धत) 

 भेरमभराऩकताय मनमिु गयी याशखने अमबरेखको ढाॉचा 

ि.सॊ. ऩऺहरूको 
नाभ 

भदु्दा भेरमभराऩको 
रामग भदु्दा ऩठाउन 
आदेि बएको 

मभमत 

भेरमभराऩ 
दताय नॊ 

ऩऺ िा 
अदारतफाट मनमिु 
भेरमभराऩकतायको 

नाभ 

ऩऺहरूको 
सहीछाऩ 

       

       

 

प्रभाशणत गनेअमधकायीको : 
सही : 
नाभ : 
मभमत : 
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अनसूुची-१४ 

(दपा २८ को (७) को (अ) को (ज) सॉग सभफशन्द्धत) 

भेरमभराऩको मरखतको ढाॉचा 
(क) भेरमभराऩकतायको नाभ : 

(१)  

(२)  

(३)  

(ख) ऩऺको नाभ य ठेगाना : 
(१)  

(२)  

(३)  

(ग) भदु्दा नॊ./षििाद नॊ. : 
(घ) भदु्दा/षििादको नाभ : 
(ङ) साऺीहरू 

(१)  

(२)  

(३)  

(च) भदु्दा िा षििादको सॊशऺप् त फेहोया : 
(छ) भदु्दा/षििाद सभाधानको सतयहरू : 

 

  ...................       ....................... 
   ऩऺको सही्         ऩऺको सही् 
    नाभ्                          नाभ् 
भेरमभराऩसभफन्द्धी  ऐन, 2068 य भेरमभराऩसभफन्द्धी  मनमभािरी, 2070 फभोशजभ भामथ 
उशल्रशखत सतयभा मो भदु्दा/षििाद भेरमभराऩको भाध्मभफाट सभाधान बएको प्रभाशणत 
गदयछु/गदयछौं। 

 

..............       ................                 ............... 
  सही         सही            सही 
भेरमभराऩकताय     भेरमभराऩकताय             भेरमभराऩकताय  
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अनसूुची-1५ 

(दपा 2८ को (७) को (आ) को (क) य (ख) य दपा ३० सॉग सभफशन्द्धत) 
भेरमभराऩकतायरे ऩेस गने प्रमतिेदनको ढाॉचा 

 

श्री उच्च अदारतभा ऩेस गयेको 
प्रमतिेदन 

िादी/ऩनुयािेदक/मनिेदक य ....................... प्रमतिादी/प्रत्प्मथॉ बएको ............. भदु्दा/ 
षििादभा भेरमभराऩ गयाउन भराई/हाभीराई मभमत .................. भा भेरमभराऩकताय मनमिु 
गरयए फभोशजभ ऩऺहरूसॉग छरपर हुॉदा ऩऺहरूफीचभा ........... कायणरे भेरमभराऩको 
कामयषिमध अशघ फढ्न नसकेको हुॉदा मो प्रमतिेदन ऩेस गयेको छु/छौं। 

ऩनुयािेदक \ मनिेदक                प्रत्प्मथॉ \ षिऩऺी 
   सही्                     सही् 
   नाभ                         नाभ्  

भेरमभराऩकतायको : 
१. सही्                  २. सही्                  ३. सही् 
   नाभ्         नाभ्          नाभ् 
 

सॊरग्न कागजात 

1.  

2.  

3.  

 

 

 

  

इमत सॊित .......... सार ............ भषहना ....... गते ....... योज िबुभ ्..............। 
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अनसूुची-1६ 

(दपा ३२ सॉग सभफशन्द्धत) 

भेरमभराऩको रामग तोकेको भदु्दाको अमबरेखको ढाॉचा 
 

ि
.स
ॊ. 

भद्द
ा न

ॊ. 

िा
दीक

ो न
ाभ

 

प्रमत
िा
दीक

ो न
ाभ

 

भद्द
ा 

भेर
मभ
रा
ऩक

ो र
ामग

 आ
देि

 ब
एक

ो म
भम
त 

भेर
मभ
रा
ऩक

ता
यक
ो न

ाभ
 

तो
षक

एक
ो अ

िमध
 

प्रषि
मा
भा
 न

गए
क
ो 

छर
प
र 

टुङ्ग
ो र

ागे
क
ो म
भम
त 

क
. भे

रम
भर

ाऩ 
बए

क
ो 

 
ख.

 भे
रम
भर

ाऩ 
नब

एक
ो 

 
भेर

मभ
रा
ऩ 

बए
क
ोभ
ा स

हभ
मत
क
ो भ

ख्म
 फे

होय
ा 

मभ
रा
ऩत्र

 ब
एक

ो म
भम
त 

कै
षप

मत
 

 छर
प
रक

ो ऩ
रयण

ाभ
् 

 
          

  
   

               

 

 

 


