मु�ा �टपोट सम्बन्धी �न द�िशक२०७२

सव�च्च अदाल
२०७२
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मु�ा �टपोट सम्बन्ध�नद�िशका, २०७२
सव�च्च अदाल , पुनरावेदन अदालत , �वशेष अदालत , बैदेिशक रोजगार न्याया�धकर

, राज�

न्याय�धकरण र िजल्ला अदालतमा रहेका मु�ाको �म�सलमा स ंलग्न �मुख �लखतहरुको �टपोट गन� कायर्
व्यविस्थत र �भावकार� बनाउन वाञ्छ�नय भएको र िजल्ला अदालत �नयमा २०५२ को �नयम ८१ र
८२ तथा पुनरावेदन अदालत �नयमावल� २०४८ को �नयम ५७ र ५८ का व्यवस्थाह �भावकार� रुपम
कायारन्वयन गनुर् गराउनु पन� भएकाले सव�च्च अदालत �नयमा

, २०४९ को �नयम ११६ ले �दएको

अ�धकार �योग गर� सव�च्च अदालतले यो �नद�िशका बनाई लागू गरेको छ ।
प�रच्छेद–१
�ारिम्भ
१.

संिक्ष� नाम र �ारम (१) यो �नद�िशकाको नाम “मु�ा �टपोट सम्बन्ध �नद�िशका २०७२” रहेको
छ।
(२) यो �नद�िशका सव�च्च अदालतले तोकेको �म�तदेिख �ारम्भ हुनेछ

२.

प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस �नद�िशकाम;–
(क) “अदालत” भ�ाले सव�च्च अदाल , पुनरावेदन अदालत , �वशेष अदालत , बैदेिशक रोजगार
न्याया�धकण, राज� न्याया�ककरणवा िजल्ला अदालतलाई सम्झ्नु प।
(ख) “�टपोट” भ�ाले अदालतमा रहेका मु�ाको �म�सलमा संलग्न रहेका

महत्वपूण �लखत वा

कागजातहरुको भाव अन्यथा नहुने गर� संक् करण गर� यसै �नद�िशका बमोिजमको ढाँचामा
तयार ग�रएको �टपोट सम्झनु पछर् र स शब्दले िजल्ला अदालत �नयमाव , २०५२ को
�नयम ८१ र ८२ तथा पुनरावेदन अदालत �नयमावल� , २०४८ को �नयम ५७ र ५८ मा
उिल्लिखत �टपोट �कताव समेतलाई जनाउँछ ।
(ग)

“ �व�ुतीय �णाल� ” भ�ाले मु�ाको कायर्�व�ध ब्यविस्थत गनर्का ला�ग तयार गर� कम्प
सं जालमा आव� अदालतमा �योगमा रहेको ग�रएको कम्प्यू सफ्टवेयमा आधा�रत �णाल�
सम्झनु पछर्
प�रच्छेद– २
�लखतको �व�ुतीय ��त र मु�ा �टपोट

३.

�लखत साथ पेश भएको �व�ुतीय ��त सुरिक्षत रा� पन�ः (१) कुनै व्यि� वा �नकायले अदालत
समक्ष मु�ा दतार् गनर् ल्या

�च�लत �नयमावल� बमोिजम पेश गरे को

अ�भयोगप�, पुनरावेदनप� आ�दजस्ता मु�ाको उठान हुने

�फरादप�, �नवेदनप�,

�लखतको �व�ुतीय ��त

दफा ६ को

�योजनका ला�ग अदालतले मु�ाको �व�ुतीय �णाल�मा आव� गर� सुरिक्षत रा�ु पन�छ
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(२) कुनै व्यि� वा �नकायले अदालत समक्ष �वचारा�धन कुनै मु�ासंग सम्बि �वषयमा
�च�लत �नयमावल� बमोिजम ��तउ�रप�, �लिखत जवाफ, वहस नोट �नवेदनप� आ�द जस्ता �लखत
दतार् गनर् ल्याउँ पेश गरे को सो �लखतको �व�ुती

य ��त लाई दफा ६ को �योजनका ला�ग

अदालतले उ� मु�ाको �व�ुतीय �णाल�मा आव� गर� सुरिक्षत रा�ु पन�छ
४.

�व�ुतीय ��तको �मािणकरणः दफा ३ बमोिजम अदालतमा �लखत साथ पेश ग�रएको �व�ुतीय ��त
�लखत बमोिजम दुरुस्त रहेको व्यहोरा �लखत पेश गन� सम्बिन्धत

वा �नकायले �मािणत गनुर्

पन�छ ।
५.

६.

मु�ा �टपोट गनुर्पन� �नकाय मु�ा �टपोट गनुर्पन� अदालत र �नकायहरु देहाय बमोिजम रहेका नछ –
(क)

सव�च्च अदाल,

(ख)

पुनरावेदन अदालत,

(ग)

�वशेष अदालत,

(घ)

बैदेिशक रोजगार न्याया�धकर,

ङ)

राज� न्यायाधीकर, र

(च)

िजल्ला अदाल,

�लखत दतार् हुनासाथ �टपोट गनुर्पन (१) दफा ३ बमोिजम अदालत को �व�ुतीय �णाल�मा सुरिक्ष
रािखएको �लखत र सोको �व�ुतीय ��तका आधारमा अदालतले �लखत दतार् हुनासाथ तीन �दन �भ�
सो �लखतको भावमा अन्यथा नहुने गर� मुख्य अंशको �टपो गर� सोको �व�ुतीय ��त उ� मु�ाको
�व�ुतीय �णाल�सं ग आव� गर� रा�ु पन�छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको �टपोट भएको मु�ामा
अदालतको आदे श वमोिजम पेश भएका �लखतको मुख्य अंश

अदालतबाट भएको आदे श वा
तत्कालै �टपोट गर� उपदफा

(१)

बमोिजमको �टपोटमा थप गर� सुरिक्षत रा�ु पन�छ ।
७.

�नय�मत रुपमा मु�ा �टपोट गनुर्पन
सामान्यतया अदालतमा रहेक

(१) अदालतले आकिस्मक रुपमा गनुर्पन� �टपोट वाह

मु�ाको �म�सलमा संलग्न महत्वपूणर् �लखत वा कागजातहर

�सल�सला �मलाई �नय�मत रुपमा �टपो

गर� गराई सोको �व�ुतीय ��त

उ� मु�ाको �व�ुतीय

�णाल�सँग आव� गर� रा�ु पन� छ ।
(२) अदालतले �म�सलमा समय�म संगै थपहुंदै जाने �लखतहरुको समेत

उपदफा (१)

बमोिजमको �टपोटमा थप �टपोट गद� जाने व्यवस्था �मलाउनु पन�छ
ु ाईको ला�ग इजलास समक्ष पेश हुनुपूवर् उपद (२) बमोिजम तयार गरे को
(३) मु�ा सुनव
�टपोट छपाई गर� �म�सलको अ�भागमा सामेल गनुर् पन�छ
(४) इजलाससमक्ष �नणर्यको ला�ग मु�ा पेश गनुर्भन्दा अ मु�ाको �टपोट भएको कुराको
सु�नि�तता

गनुर् सम्बिन्धत अदालत वा �नकायको रिज�ार  वा �ेस्तेदारको कतर्व्य ह
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(५) मु�ा �टपोट भै सकेकोमा सम्बिन्धत अदालत वा �नकायको रिज�ार  वा �ेस्तेदार
उ� �टपोटमा उिल्लिखत कुराहरु �म�सलमा �भडाई जाँच ग

व्यवस्था �मलाई �टपोट दुरुस्

अध्याव�धक भएको कुराकोसु�नि�तता गनुर् पन�छ
(६) अदालतले यस �नद�िशका बमोिजम भएको मु�ा �टपोटको �व�ुतीय ��त सम्ब� मु�ाको
�व�ुतीय �णाल�मा ��व� गर� �म�सलमा सो व्यहोरा जनाउनु पन�छ ।
(७) अदालतले मा�थल्ल अदालतमा �म�सल पठाउँदा यस �नद�िशका बमोिजम तयार भएको
�टपोटको �लिखत ��त साथै रािख पठाउनु पन�छ ।
८.

�व�ुतीय �णाल�मा �लखत ��व� भएको कुराको सु�नि�तता गनुर्पन�

(१) रिज�ार वा �े स्तेदारले

अदालतमा दतार् हुन आएका र अदालतबाट भएका आदेश लगाय का �लखतहरुको स�ल ��तलाई
अदालतको �व�ुतीय �णाल�मा ��व� गर� गराई यस �नद�िशका वमोिजम सुरिक्षत प
गन न� छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम �व�ुतीय �णाल�मा आव� गर� रािखएको �लखतको सूची

यस

�नद�िशका बमोिजम भएको मु�ा �टपोटको �व�ुतीय ��तमा उल्ले हुन ु पन�छ ।
(३)

मु�ा हेन� अ�धकार�ले मु�ा �टपोटमा उल्लेख भएको कुनै कुरामा मूल �लखतबाट

�भडाउन चाहेमा वा थप �टपोट गराउन चाहेमा मु�ाको �म�सलमा रहेको �लखतको स�त ��त वा
�व�ुतीय �णाल�मा ��व� ग�रएको स�ल �लखतको ��त हेर� त्यस्तो कायर्  लगाउन सक्नेछ
प�रच्छेद– ३
मु�ा �टपोट गदार् ध्यान �दनु पन� कुरा
९.

�म�सलमा संलग्न मुख्य �लखत र महत्वपूणर् कागजातको �टपोट गनुर

जुनसुकै मु�ाको कारवाह�को

�ममा अदालतमा दतार् हुन आएका वा अदालतब ट �सजर्ना भई �म�सल स ंलग्न रहेका  मुख्य �ल
र महत्वपूणर् कागजातको �मब� रुपमा �टप

गर� सोको �व�ुतीय ��त

उ� मु�ाको �व�ुतीय

�णाल�सँग आव� गर� रा�ु पन�छ ।
१०.

मु�ा �टपोट गदार् ध्यान �दनु पन� कुराह मु�ा �टपोट गदार् �टपोटकतार् र �टपोट जाँचकतार्ले  देहाय
�वषयमा ध्यान पुया् उनु पदर्छ
(क)

मु�ा �टपोट यस �नद�िशकाको अनुसूची बमोिजमको ढाँचामा तयार गनुर्पन ,

(ख)

मु�ा �टपोट गदार् �लखतको मुल आसयलाई अन्यथा नहुने गर� स्प� वुिझने भाषामा �टप
गनुर् पन,

(ग)

मु�ा �टपोटमा �करण छु �ाई हरे क �करणको �सल�सला नम्बर रशीषर्क समेत �दनुपन ,

(घ)

खण्ड(ग) बमोिजमको

शीषर्कमा नै �लखतको �म�त र कसको भनाई वा कुन अ�ाको प�

हो सो कुरा उल्लेख हुनुपन ,
(ङ)

एउटा �लखतको व्यहोराको �टपोटलाई सकेसम्म एउटै अनुच्छेदमा अटाउने गर� �टप
गनुर्पन,
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(च)

मु�ाको �म�सलमा रहेका �लखतको �म�त �म अनुसार अिघल्लो �म�तको �लखतको व्यहोर
अगा�ड र त्यसप�छका �लखतको व्यहोरा प�छ उल्लेख गनुर,

(छ)

�टपोटको �व�ुतीय ��त तयार गर� सोमा �टपोटकतार्को नाम उल्लेख भएको हुनुप ,

(ज)

यस �नद�िशका बमोिजम तयार ग�रएको मु�ा �टपोटको

छा�पएको ��तमा �टपोटकतार् र

�मािणत गन� अ�धकृतले सह� गरे को हुनपु न�,
(झ)

�त्येक पटक �टपोट अध्याव�धक गदार् त्यसर� अध्याव�धक �टपोट कतार्को नाम उल्ले
भएको हुनपु न�,

(ञ)

�टपोट भै सकेको मु�ामा कुनै थप �लखत तयार भएमा वा पेश हुन आएमा सो �लखतको
व्यहोर समेत �टपोटमा समावेश गर� अ�ाव�धक गद� जानु पन�,

(ट)

मु�ा �टपोटमा उल्लेख भएको कुनै व्यहोरा थपघट वा हेरफेर गनर् आवश्यक देख
न्यायाधीश वा मु�ा हेन� अ�धकार�ले जुनसुकै वखत प�न त्यस्तो थपघट वा हेरफेर ग
लगाउन सक्न, र

(ठ)

मु�ा �टपोटकतार् व

सोको जाँच गन� अ�धकृतले �टपोटमा आफ्नो �वचा

,

राय वा कुन

कानूनको �योग कसर� गन� भ�े व्यहोरा उल्लेख गनर् नह ।
११.

�नयमावल�को व्यवस्था पालना गनुर्प

मु�ा �टपोट गदार् यस �न द�िशकामा लेिखएका कुराहरुका

अ�त�र� िजल्ला अदालत �नयमावल , २०५२ र पुनरावेदन अदालत �नयमावल� , २०४८ मा रहेको
�टपोट सम्बन्धी व्यव र न्यायाधीश वा मु�ा हेन� अ�धकार�को �नद�श लाई अ�नवायर् रुपमा पालन
गनुर् पन�छ ।
प�रच्छेद– ४
मु�ा �टपोटको �योग
१२.

�टपोटको �योगः (१) �च�लत कानून एवं यस �नद�िशका बमोिजम भएको �ट

पोटको �योग दे हाय

बमोिजम हुनेछः
(क)

�म�सल �न�रक्षणको �योजनका ला,

(ख)

मु�ाको अवस्थाबारे जानकार� �लन �योजनका ला�ग,

(ग)

ु ाईको �ममा इजलासले मु�ाको तथ्यबारे जानकार� �लने�योजनका ला�ग,
मु�ा सुनव

(घ)

मु�ामा भएको आदे श तथा सोको कायार्न्वयअवस्थाबारे जानकार� �लन �योजनका ला�ग,

(ङ)

मु�ा �छटो फैसला गन� �योजनका ला�ग,

(च)

मु�ाको फैसला �छटो तयार गन� �योजनका ला�ग,

(छ)

पुनरावेदन दतार्को �कृयालाईसहिजकरण गन� �योजनका ला�ग ।
(२) �च�लत कानून एवं यस �नद�िशका बमोिजम भएको �टपो टलाई मु�ाको फैसला तयार

गदार् पुर, आंिशक वा प�रमाजर्न स�हत �योगमा ल्याउन स�कने।
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(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप�न

यस �नद�िशका बमोिजम तयार

ग�रएको �टपोट न्यायाधीश वा मु�ा हेन� अ�धकार�ले उपयु� सम्झेको अनजुनसुकै �योजनका ला�ग
�योग गनर् सक्नेछ
१३.

मु�ा �टपोट को न�ल सम्बन्धी व्यवस

(१) अदालतमा रहेको �म�सल संलग्न �टपोटको

न�ल

पाउन मु�ाका पक्ष वा कानून व्यवसाय �नवेदन �दएमा �च�लत कानून बमोिजम त्यस्तो �टपोटक
न�ल उपलव्ध गराईने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम उपलव्ध गराईएको मु�ा �टपोटको न�लमा जे सुकै कुरा
उल्लेख भएताप�न मु�ाको रोहमा मु�ाको �म�सलमा स ंलग्न रहेको �लखतलाई नै आ�धका�र
मा�ननेछ ।
१४.

�टपोट �म�सल संलग्न गर� पठाउनु पन� मु�ाको �म�सल जुनसुकै �योजनका ला�ग अन्य अदालत वा
�नकायमा पठाउँदा मु�ा �टपोटको �मािणत ��त साथै रािख पठाउनु पन�छ ।
प�रच्छेद– ५
मु�ा �टपोटको अनुगमन

१५.

मु�ा �टपोटको अनुगमनः

(१) रिज�ार वा �े स्तेदारले मु�ा �टपोट �नय�मत रुपमा भए नभएक

कुराको अनुगमन गनुर् पन�छ
(२) न्यायाधीश वा मु�ा हेन� अ�धकार�ले मु�ा �टपोट भए नभएको र भएको भए सह� रुपमा
भए नभएको कुराको जुनसुकै वखत अनुगमन गर� आवश्यक �नद�शन �दन सक्नेछ
१६.

मु�ा �टपोटलाई मूल्या�नको आधार बनाईने िजल्ला अदालत �नयमावल , २०५२ को �नयम ८१ र
८२ तथा पुनरावेदन अदालत �नयमावल� , २०४८ को �नयम ५७ र ५८ मा उिल्लिखत कुराहरुक
अ�त�र� यस �नद�िशकामा उिल्लिखत कुराहरुको पालनाको �वषयलाई समेत अदालत एवं सम्बिन
�े स्तेदार वा रिज�ारको मूल्या�नको आधार बनाईनेछ

१७.

अदालतको �न�रक्षणको �ममा मु�ा �टपोट समेतलाई हे�रन

(१) �च�लत कानून बमोिजम हु ने

अदालतको �नर�क्षणको �ममा मु�ा �टपोटको �वषयलाई समेत समावेश गर� हे�रनेछ
(२) उपदफा (१) बमोिजम हेदार्कुनै मु�ामा �टपोट भएको नपाईएमा वा सह� रुपमा �टपोट
भएको नदे िखएमा �न�रक्षण गन� पदा�धकार�ले सो व्यहोरा �न�रक्षण ��तवे

समेत उल्लेख गनुर

पन�छ ।
प�रच्छेद– ६
मु�ा �टपोटको ला�ग �योग हुने जनशि� र वचाउ
१८.

मु�ा �टपोटको ला�ग जनशि� व्यवस्थाप रिज�ार वा �े स्तेदारले अदालतमा उपलव्ध जनशि�क
�योग गर� मु�ा �टपोटको कायर् गराउनु पन�छ।

१९.

बचाउः (१) यस �नद�िशकामा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप�न
हुनेछः-
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दे हायका �वषयमा दे हाय बमोिजम

(क)

ु ाई
मु�ामा �टपोट नभएको वा �लखतको �व�ुतीय ��त नभएको कारणले मा� मु�ाको सुनव
गनर् वाधा पन� छैन

(ख)

मु�ामा �टपोट नभएको वा �लखतको �व�ुतीय ��त नभएको कारणले मा� �च�लत कानून
बमोिजम भए गरे को काम कारवाह� अमान्य वा वदर हुने छैन ।
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अनुसूची—१
सव�च् अदालतको मु�ा �टपोटको ढाँचा (क)
सव�च्च अदाल
दे वानी तफर्को पुनरावेदन मु�को �टपोट
(आन्त�रक �योजनका ला�)
मु�ाः
सं वत २०.... सालको दे .पु.नं....
पुनरावेदनप� / मु�ा दतार् �म�त
.........िजल्ल..................न.पा./ गा.�व.स. वडा नं. ...
टोल............... बस्ने�ी...................................... पुनरावेदक / वाद� / ��तवाद�
�बरु
.........िजल्ल..................न.पा./ गा.�व.स. वडा नं. ...
टोल............... बस्ने�ी................................. �वपक् / �त्यथ / वाद� / ��तवाद�

मु�ा कारवाह�को संिक्ष� �वव
शुरु अदालत

शुरु अदालतबाट फैसला भएको �म�त

शुरु तहमा फ सला गन� न्यायाधीशको नाम

शुरु फैसलाको संिक्ष� व्यह

शुरु फैसला सु�न पाएक/ फैसलाको न�ल �लएको पुनरावेदक / �त्यथ� थुनामा रहेको भए �नजको नाम
�म�तः
पुनरावेदक / �त्यथ� थुनामा रहेको �म�त

शुरु अदालतबाट पुनरावेदन गन� म्याद �दए न�दएक
व्यहोरा

पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन म्याद  पाउने

पुनरावेदन अदालतको नामः

सवैको पुनरावेदन गन� म्याद भु�ान भए नभएको
व्यहोरा
पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदनप� दतार् �म�त

पुनरावेदन अदालतमा �त्य�थर् िझकाउन/ दोहोरो
पुनरावेदन परे कोमा एक अकार्लाई सुनाउने आदेश गन
न्यायाधीशको नाम

पुनरावेदन अदालतमा �त्य�थर् िझकाउन/ दोहोरो

पुनरावेदन अदालतमा �त्य�थर् िझकाउने आदे

पुनरावेदन परे कोमा एक अकार्लाई सुनाउने आदेश भएकोमा सबै ��तवाद�हरु हािजर भए नभएको व्यहोर
भएको �म�तः
पुनरावेदन अदालतमा हािजर हुने �त्यथ�कोनामः

पुनरावेदन अदालतमा फैसला गन� न्यायाधीशको नाम
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पुनरावेदन अदालतमा गैरहािजर हुने �त्यथ�को
नामः
पुनरावेदन अदालतको फैसला �म�तः

पुनरावेदन अदालतको फैसलाको मुख्य व्यहोर

पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन गन� म्याद �दए

पुनरावेदन अदालतको फैसलाको जनाउ पाएको/न�ल

न�दएको व्यहोरा

�लएको �म�तः

पुनरावेदन अदालतले �दएको पुनरावेदन गन� म्याद सव�च्च अदालतमा पुनरावेदन म्याद  पाउने सवैक
�रत पुव र्क तामेल भए नभएकोव्यहोरा

पुनरावेदन गन� म्याद भु�ान भए नभएको व्यहोर

सव�च्च अदालतमा म्याद �भ� पुनरावेदन ग को

सव�च्च अदालतमा म्याद �भ� पुनरावेदन नगन�क

नामः-

नामः-

सव�च्च अदालतमा पुनरावेदनप�/ �नवेदनप� दतार् सव�च्च अदालतमा �वपक्षी िझका / दोहोरो पुनरावेदन
�म�तः-

परे कोमा एक अकार्लाई सुनाउन / मु�ा दोहोयार्उन
�नस्सा �दान गन / पुनरावेदन अनुम�त �दान गन� /
पुनरावलोकनको �नस्सा �दान गन�माननीय न्यायाधीको

नामः
सव�च्च अदालतमा �वपक्षी िझका

/

दोहोरो सव�च्च अदालतमा �त्य�थर् िझकाउने आद/ मु�ा

पुनरावेदन परे कोमा एक अकार्लाई सुनाउन / मु�ा दोहोयार्उन �नस्सा �दान गन / पुनरावेदन अनुम�त �दान गन�
दोहोयार्उन �नस्सा �दान गन / पुनरावेदन अनुम�त �दान
गन� / पुनरावलोकनको �नस्सा �दान गन�

/ पुनरावलोकनको �नस्सा �दान गन�भएकोमा सबै

आदे श ��तवाद�हरु हािजर भए नभएको व्यहोर

भएको �म�तः
सव�च् अदालतमा हािजर हुने �त्यथ�को नाम

शुरु �म�सल �ा� भए नभएको व्यहोरा र सोको

सव�च्च अदालतमा गैरहािजर हुने �त्यथ�को ना

संख्या

�माण �म�सल �ा� भए नभएको व्यहोरा र सोको िजल्ला अदालतको फैसला साधकको रुपमा जाँचेक
संख्या

नजाँचेको व्यहोरा-

मेल�मलापमा पठाउने आदे शः-

मेल�मलापमा पठाउने आदे श भएको �म�तः-

लगाउका मु�ाहरु कुनै भए सो मु�ाको �ववरण

मु�ा हेनर् न�मल्नमाननीय न्यायाधीशको नामः

पक्ष �वपक्षले पेश गरेको �लखत र अदाल

मु�ासं ग सम्बिन्धत कानू-

फैसलामा उल्लेख भएको सम्ब� निजरहकुनै िचज वस्तु वा �लखत जाँच गन� नमुना �लने

आदे श �म�तः-

नक्सा गन� �लखत िझकाउने �वशेषज्ञ वुझ
लगायतका मु�ासं ग सम्बिन्धत कुनै �वषयमा कुन
आदे श भएको भए सोको व्यहोराअदालतबाट भएको आदे श बमोिजम हुन लेिख

आदे श वमोिजम कायर् सम्प� ��तवेद/ काम तामेल

पठाएको / खटाएको / सूचना �दएको �म�तः-

भएको वा सोको जानकार� �ा� भएको �म�तः-
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पुनरावेदक पक्षबाट पेशी हटाएको पट-

पुनरावेदकबाट पेशी हटाएको प�छल्लो �म�त-

�वपक्/�त्यथ�बाट पेशी हटाएको पटक-

�वपक्/�त्यथ� पक्षबाट पेशी हटाएको प�छल्ल�तः-

पुनरावेदकको कानून व्यवसायीको नाम-

�वपक्/�त्यथ�को कानून व्यवसायीको ना-

पेशी �म�तः-

हेदार् हेद� भए सो व्यहोर-

�नणर्य सुनाउने �म�त तो�कएको भए सो व्यहोर-

फैसला �म�तः-

पुनरावेदन अदालत...... / �वषेश अदालत...... /...... न्याया�धकर.......को �म�त ..........को फैसला / आदे श
उपर न्याय �शासन ऐ , २०४८ को दफा ९ बमोिजम वाद� /��तवाद� ……. को तफर्बाट यस अदालतमा
पुनरावेदन परे को;
वा
न्याय �शासन ऐ , २०४८ को दफा १२ बमोिजम वाद� /��तवाद� ……. को तफर्बाट मु�ा दोहोयार्ई हेर
पाउन परे को �नवेदनमा यस अदालतबाट मु�ा दोहोयार्ई हेन� �नस्सा �दान भई पुनरावेदनको रुपमा दा
भएको;
वा
राज� न्याया�धकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ बमोिजम वाद� /��तवाद� ……. को तफर्बाटपुनरावेदनको ला�ग
अनुम�त पाउन

परे को �नवेदनमा यस अदालतबाट पुनरावेदन गन� अनुम�त �दान

भई पुनरावेदनको रुपमा

दायर हुन आएको;
वा
न्याय �शासन ऐन २०४८ को दफा ११ बमोिजम वाद� /��तवाद� ……. को तफर्बाटपुनरावलोकनको ला�ग
परे को �नवेदनमा यस अदालतबाट पुनरावलोकन गन� �नस्सा �दान भई पुनरावेदनको रुपमा दायर हुन आए;
�स्तुत मु�ाको स ंिक्�टपोट यस �कार छः
(�लखत वा कागजातको �म�तका आधारमा �म �मलाई �टपोट गनुर्पन�)
१.

�फराद दावी

२.

��तउ�र िज�कर

३.

मु�ाको कारवाई �कृयाको �सल�सलामा �म�सलमा संलग्न रहने �नम्न �लखत वा कागजात मध्येजे
जुन संलग्न छन् �त �लखत वा कागजातको �म�तको �म �मलाई �टपोट गन�ः
क.

सुरु अदालतबाट भएका साक्षी वु , नाप नक्सा गन , तायदाती पेश गन� , �माण पर�क्षण ग ,
कागज �माण िझकाउने लगायतका आदे शको व्यहोर

ख.

वाद�का साक्षीको बक

ग.

��तवाद�का साक्षीको बक

घ.

अ.बं. १३९ नं.बमोिजम बुिझएको मा�नसको बयान
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ङ.

स�ेक�त�मा ��तवाद�को बयान

च.

स�ेक�त�मा वाद�को ��तवाद बयान

छ.

लुटपीट मु�ामा हक कायम तफर् गरेको बयान

ज.

वाद� ��तवाद�को नातामा वयान

झ.

सजर्�मन व्यहो

ञ.

नक्सा मुचुल्

ट.

वुिझएको सवुद �माण वा �लखतको व्यहोर

ठ.

कुनै �नकायबाट �ा� प� वा �लखतको व्यहोर

४.

सुरुतहको अदालत / �नकायबाट भएको फैसलाको मुख्य अं

५.

पुनरावेदन तहको अदालतमा वाद� / ��तवाद�को पुनरावेदन िज�करको मुख्य अं

६.

पुनरावेदन तहको अदालतबाट भएका मुख्य मुख्य आदेव्यहोर

७.

पुनरावेदन अदालतबाट वुिझएको थप �माण कुनै भए सोको व्यहोर

८.

वाद� ��तवाद�को �लिखत ��तवाद व्यहोर

९.

पुनरावेदन तहको अदालतको फैसलाको मुख्य अं

१०.

सव�च्च अदालत समक्ष वा/ ��तवाद�को पुनरावेदन िज�कर

११.

सव�च्च अदालतबाट भएका आदेशर सोको कायार्न्वयनको अवस

१२.

सव�च् अदालतबाट वुिझएको थप �माण कुनै भए सोको व्यहोर

१३.

�लिखत वहस नोट

�टपोटकतार्क—

�टपोट जाँच गन�को—

सह�ः

सह�ः

नामः

नामः

पदः

पदः

�म�तः

�म�तः

11

अनुसूची—२
सव�च् अदालतको मु�ा �टपोटको ढाँचा (ख)
सव�च्च अदाल
फौज्दार�तफर्कोपुनरावेदन मु�ाको �टपोट
(आन्त�रक �योजनका ला�)
मु�ाः
सं वत २०.... सालको फौ.पु.नं....
.........िजल्ल..................न.पा./ गा.�व.स. वडा नं. ...
टोल............... बस्ने�ी...................................... पुनरावेदक / वाद� / ��तवाद�
�बरु
.........िजल्ल..................न.पा./ गा.�व.स. वडा नं. ...
टोल............... बस्ने�ी................................. �वपक् / �त्यथ / वाद� / ��तवाद�

मु�ा कारवाह�को संिक्ष� �वव
शुरु अदालत

शुरु अदालतबाटफैसला भएको �म�तः

शुरु तहमा फ सला गन� न्यायाधीशको नाम

शुरु फैसलाको संिक्ष� व्यह

शुरु फैसला सु�न पाएक/ फैसलाको न�ल �लएको पुनरावेदक / �त्यथ� थुनामा रहेको भए �नजको नाम
�म�तः
पुनरावेदक / �त्यथ� थुनामा रहेको �म�त

शुरु अदालतबाट पुनरावेदनगन� म्याद �दए न�दएको
व्यहोरा

पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन म्याद  पाउने

पुनरावेदन अदालतको नामः

सवैको पुनरावेदन गन� म्याद भु�ान भए नभएको
व्यहोरा
पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदनप� दतार् �म�त

पुनरावेदन अदालतमा �त्य�थर् िझकाउन/ दोहोरो
पुनरावेदन परे कोमा एक अकार्लाई सुनाउने आदेश गन�
न्यायाधीशको नाम

पुनरावेदन अदालतमा �त्य�थर् िझकाउन/ दोहोरो

पुनरावेदन अदालतमा �त्य�थर् िझकाउने आदे

पुनरावेदन परे कोमा एक अकार्लाई सुनाउने आदेश भएकोमा सबै ��तवाद�हरु हािजर भए नभएको व्यहोर
भएको �म�तः
पुनरावेदन अदालतमा हािजर हुने �त्यथ�को नाम
पुनरावेदन अदालतमा गैरहािजर हुने �त्यथ�को
नामः

12

पुनरावेदन अदालतमा फैसला गन� न्यायाधीशको नाम

पुनरावेदन अदालतको फैसला �म�तः

पुनरावेदन अदालतको फैसलाको मुख्य व्यहोर

पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन गन� म्याद �दए

पुनरावेदन अदालतको फैसलाको जनाउ पाएको/न�ल

न�दएको व्यहोरा

�लएको �म�तः

पुनरावेदन अदालतले �दएको पुनरावेदन गन� म्याद सव�च्च अदालतमा पुनरावेदन म्याद  पाउने सवैक
�रत पुव र्क तामेल भए नभएकोव्यहोरा

पुनरावेदन गन� म्याद भु�ान भए नभएको व्यहोर

सव�च्च अदालतमा म्याद �भ� पुनरावेदन गन�क

सव�च्च अदालतमा म्याद �भ� पुनरावेदन नगन�क

नामः-

नामः-

सव�च्च अदालतमा पुनरावेदनप�/ �नवेदनप� दतार् सव�च्च अदालतमा �वपक्षी िझका / दोहोरो पुनरावेदन
�म�तः-

परे कोमा एक अकार्लाई सुनाउन / मु�ा दोहोयार्उन
�नस्सा �दान गन / पुनरावेदन अनुम�त �दान गन� /
पुनरावलोकनको �नस्सा �दान गन�माननीय न्यायाधीको

नामः
सव�च्च अदालतमा �वपक्षी िझका

/

दोहोरो सव�च्च अदालतमा �त्य�थर् िझकाउने आद/ मु�ा

पुनरावेदन परे कोमा एक अकार्लाई सुनाउन / मु�ा दोहोयार्उन �नस्सा �दान गन / पुनरावेदन अनुम�त �दान गन�
दोहोयार्उन �नस्सा �दान गन / पुनरावेदन अनुम�त �दान
गन� / पुनरावलोकनको �नस्सा �दान गन�

/ पुनरावलोकनको �नस्सा �दान गन�भएकोमा सबै

आदे श ��तवाद�हरु हिजर भए नभएको व्यहोरा

भएको �म�तः
सव�च्च अदालतमा हािजर हुने �त्यथ�को ना

शुरु �म�सल �ा� भए नभएको व्यहोरा र सोको

सव�च्च अदालतमा गैरहािजर हुने �त्यथ�को ना

संख्या

�माण �म�सल �ा� भए नभएको व्यहोरा र सोको िजल्ला अदालतको फैसला साधकको रमा जाँचेको
संख्या

नजाँचेको व्यहोरा-

मेल�मलापमा पठाउने आदे शः-

मेल�मलापमा पठाउने आदे श भएको �म�तः-

लगाउका मु�ाहरु कुनै भए सो मु�ाको �ववरण

मु�ा हेनर् न�मल्नमाननीय न्यायाधीशको नामः

पक्ष �वपक्षले पेश गरेको �लखत र अदाल

मु�ासं ग सम्बिन्धत कानू-

फैसलामा उल्लेख भएको सम्बनिजरहरुकुनै िचज वस्तु वा �लखत जाँच गन� नमुना �लने

आदे श �म�तः-

नक्सा गन� �लखत िझकाउने �वशेषज्ञ वुझ
लगायतका मु�ासं ग सम्बिन्धत कुनै �वषयमा कुन
आदे श भएको भए सोको व्यहोराअदालतबाट भएको आदे श बमोिजम हुन लेिख

आदे श वमोिजम कायर् सम्प� ��तवेद/ काम तामेल

पठाएको / खटाएको / सूचना �दएको �म�तः-

भएको वा सोको जानकार� �ा� भएको �म�तः-

पुनरावेदक पक्षबाट पेशी हटाएको पट-

पुनरावेदकबाट पेशी हटाएको प�छल्लो �म�त-

�वपक्/�त्यथ�बाट पेशी हटाएको पटक-

�वपक्/�त्यथ�पक्षबाट पेशी हटाएको प�छल्लो �म-
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पुनरावेदकको कानून व्यवसायीको नाम-

�वपक्/�त्यथ�को कानून व्यवसायीको ना-

पेशी �म�तः-

हेदार् हेद� भए सो व्यहोर-

�नणर्य सुनाउने �म�त तो�कएको भए सो व्यहोर-

फैसला �म�तः-

पुनरावेदन अदालत...... / �वषेश अदालत...... /...... न्याया�धकर.......को �म�त ..........को फैसला / आदे श
उपर न्याय �शासन ऐ , २०४८ को दफा ९ बमोिजम वाद� /��तवाद� ……. को तफर्बाट यस अदालतमा
पुनरावेदन परे को;
वा
न्याय �शासन ऐ , २०४८ को दफा १२ बमोिजम वाद� /��तवाद� ……. को तफर्बाट मु�ा दोहोया ई हेर�
पाउन परे को �नवेदनमा यस अदालतबाट मु�ा दोहोयार्ई हेन� �नस्सा �दान भई पुनरावेदनको रुपमा दा
भएको;
वा
राज� न्याया�धकरण ऐ , २०३१ को दफा ८ बमोिजम वाद� /��तवाद� ……. को तफर्बाटपुनरावेदनको ला�ग
अनुम�त पाउन

परे को �नवेदनमा यस अदालतबाट पुनरावेदन

गन� अनुम�त �दान भई पुनरावेदनको रुपमा

दायर हुन आएको;
वा
न्याय �शासन ऐन २०४८ को दफा ११ बमोिजम वाद� /��तवाद� ……. को तफर्बाटपुनरावलोकनको ला�ग
परे को �नवेदनमा यस अदालतबाट पुनरावलोकन गन� �नस्सा �दान भई पुनरावेदनको रुपमा दायर हुन आए;
�स्तुतमु�ाको संिक्ष� �टपोट यस �कार 
(�लखत वा कागजातको �म�तका आधारमा �म �मलाई �टपोट गनुर्पन�)
१.

जाहेर� / ��तवेदन व्यहोर

२.

लासजाँच �कृ�त / खानतलासी / वरामद� / बस्तुिस्थ�त म ुचुल

३.

वुिझएका मा�नसहरुको भनाई वा वुिझएका कागजातह

४.

घटना �ववरण कागज

५.

��तवाद�को अनुसन्धानको �ममा भएको वयान काग

६.

शव / दशी �माण / �लखत / स्वास्थ्य पर�क्षण ��तवेदन व

७.

अ�भयोग मागदावी

८.

सुरुतहको अदालत / �नकायमा भएको ��तवाद�को वयान

९.

सुरुतहको अदालत / �नकायबाट भएका आदे श व्यहोर

१०.

जाहेरवाला / वाद�का साक्षीको बक

११.

��तवाद�का साक्षीको बक

14

१२.

अनुसन्धानको �ममा बुिझएको मा�नसको बकप

१३.

�वषेशज्ञको वकप

१४.

स�ेक�त�मा ��तवाद�को बयान

१५.

स�ेक�त�मा वाद�को ��तवाद बयान

१६.

वुिझएको सवुद �माण व्यहोर

१७.

कुनै �नकायबाट �ा� प� वा �लखतको व्यहोर

१८.

सुरुतहको अदालत / �नकायबाट भएको फैसलाको मुख्य अं

१९.

पुनरावेदन तहको अदालतमा वाद� / ��तवाद�को पुनरावेदन िज�करको मुख्य अं

२०.

पुनरावेदन तहको अदालतबाट भएका मुख्य मुख्य आदेश व्यह

२१.

पुनरावेदन तहको अदालतबाट वुिझएको थप �माण

२२.

वाद� ��तवाद�को �लिखत ��तवाद व्यहोर

२३.

पुनरावेदन तहको अदालतको फैसलाको मुख्य अं

२४.

सव�च्च अदालत समक्ष वा/ ��तवाद�को पुनरावेदन िज�कर

२५.

सव�च्च अदालतबाट भएका आदेश व्यहो

२६.

�लिखत वहस नोट

�टपोटकतार्क—

�टपोट जाँच गन�को—

सह�ः

सह�ः

नामः

नामः

पदः

पदः

�म�तः

�म�तः
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अनुसूची—३
सव�च् अदालतको मु�ा �टपोटको ढाँचा (ग)
सव�च्च अदाल
�रट �नवेदनतफर्को मु�को �टपोट
(आन्त�रक �योजनका ला�)
मु�ाः
सं वत २०.... सालको �रट नं....
�रट �नवेदन दतार् �म�त
.........िजल्ल..................न.पा./ गा.�व.स. वडा नं. ...
टोल............... बस्ने�ी................................................................ �रट �नवेदक
�बरु
.........िजल्ल..................न.पा./ गा.�व.स. वडा नं. ...
टोल............... बस्ने�ी...................................... ……………………………….�वपक्
लगाउका मु�ाहरुः(कुनै भए उल्लेख गन )
�माण �म�सल संलग्न रहेकोभए कुन अदालत / �नकायको �माण �म�सल हो सो र सोको सं ख्या
मु�ा हेनर् न�मल्नमाननीय न्यायाधीशको नामः
कारण दे खाउ आदे श जार� गन� :-

माननीय न्यायाधीश �ी

आदे श �म�त :�नवेदक........ले नेपालको अन्त�रम स ं�वधा , २०६३ धारा १०७ / नेपालको सं �वधान २०७२ को धारा
१३३ बमोिजम .................आदे श जार� गर� पाउँ भनी �नवेदन पेश भै यस अदालतमा �वचारा�धन रहेको
�स्तत �रट मु�ाको संिक्ष� �टपोट यस �कार छ
(�लखत वा कागजातको �म�तका आधारमा �म �मलाई �टपोट गनुर्पन�)
१.

�रट �नवेदन व्यहोर

२.

कारण दे खाउ आदे श / अन्त�रम आदे /अ�ा�धकार आदे श

३.

�त्येक �वपक्षीबाट पेश भए�लिखत जवाफको व्यहोर अलग अलग �टपोट गन�

४.

सव�च्च अदालतबाट भएका अन्य आदेशहरु र आदेश कायार्न्वयनको 

५.

�लिखत वहस नोट

�टपोटकतार्क—

�टपोट जाँच गन�को—

सह�ः

सह�ः

नामः

नामः

पदः

पदः

�म�तः

�म�तः
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अनुसूची—४
पुनरावेदन अदालतको मु�ा �टपोटको ढाँचा (क)
पुनरावेदन अदालत...........
दे वानी तफर्को पुनरावेदन मु�को �टपोट
(आन्त�रक �योजनका ला�)
मु�ाः
सं वत २०.... सालको दे .पु.नं....
पुनरावेदनप� / मु�ा दतार् �म�त
.........िजल्ल..................न.पा./ गा.�व.स. वडा नं. ...
टोल............... बस्ने�ी...................................... पुनरावेदक / वाद� / ��तवाद�
�बरु
.........िजल्ल..................न.पा./ गा.�व.स. वडा नं. ...
टोल............... बस्ने�ी...................................... �वपक् / �त्यथ / वाद� / ��तवाद�

मु�ा कारवाह�को संिक� �ववरण
शुरु अदालत

शुरु अदालतबाट फैसला भएको �म�त

शुरु तहमा फेसला गन� न्यायाधीशको ना

शुरु फैसलाको संिक्ष� व्यह

शुरु फैसला सु�न पाएक/ फैसलाको न�ल �लएको पुनरावेदक / �त्यथ� थुनामा रहेको भए �नजको नाम
�म�तः
पुनरावेदक / �त्यथ� थुनाम रहेको �म�तः

शुरु अदालतबाट पुनरावेदन गन� म्याद �दए न�दएक
व्यहोरा

िजल्ल अदालतले �दएको पुनरावेदन गन� म्याद

पुनरावेदन म्याद  पाउने सवैको पुनरावेदन गन� म्या

�रत पुव र्क तामेल भए नभएकोव्यहोरा

ु ान भए नभएको व्यहोरा
भ�

पुनरावेदन अदालतमा म्याद �भ� पुनरावेदन

पुनरावेदन अदालतमा म्याद �भ� पुनरावेदन नगन�को

गन�को नामः-

नामः-

पुनरावेदन म्याद  पाउने सवैको पुनरावेदन गन�

पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदनप� / �नवेदनप� दतार्

म्याद भु�ान भए नभएको व्यहोर-

�म�तः-

�त्य�थ िझकाउने / दोहोरो पुनरावेदन परे कोमा

�त्य�थर् िझकाउन/ दोहोरो पुनरावेदन परे कोमा एक

एक अकार्लाई सुनाउने आदेश गन� न्यायाधीशक

अकार्लाई सुनाउने आदेश भएको �म�त
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नामः�त्य�थर् िझकाउने आदेश भएकोमा सब

हािजर हुने �त्यथ�को नाम

��तवाद�हरु हािजर भए नभएको व्यहोर

गैरहािजर हुने �त्यथ�को नाम

शुरु �म�सल �ा� भए नभएको व्यहोरा र सोको

�माण �म�सल �ा� भए नभएको व्यहोरा र सोको

संख्या

संख्या

मेल�मलापमा पठाउने आदे शः-

मेल�मलापमा पठाउने आदे श भएको �म�तः-

लगाउका मु�ाहरु कुनै भए सो मु�ाको�ववरणः

मु�ा हेनर् न�मल्नमाननीय न्यायाधीशको नामः

पक्ष �वपक्षबाट पेश भएको वा िजल्ला अदा मु�ासं ग सम्ब� कानून
फैसलामा उल्लेख भएको सम्ब� निजकुनै िचज वस्तु वा �लखत जाँच गन� नमुना �लने

आदे श �म�तः-

नक्सा गन� �लखत िझकाउने �वशेषज्ञ वुझ
लगायतका मु�ासं ग सम्बिन्धत कुनै �वषयमा कुन
आदे श भएको भए सोको व्यहोराअदालतबाट भएको आदे श बमोिजम हुन लेिख

आदे श वमोिजम कायर् सम्प� ��तवेद/ काम तामेल

पठाएको / खटाएको / सूचना �दएको �म�तः-

भएको वा सोको जानकार� �ा� भएको �म�तः-

पुनरावेदक पक्षबाट पेशी हटाएको पट-

पुनरावेदकबाट पेशी हटाएको प�छल्लो �म�त-

�वपक्/�त्यथ�बाट पेशी हटाएको पटक-

�वपक्/�त्यथ� पक्षबाट पेशी हटाएको प�छल्लो �-

पुनरावेदकको कानून व्यवसायीको नाम-

�वपक्/�त्यथ�को कानून व्यवसायीको ना-

पेशी �म�तः-

हेदार् हेद� भए सो व्यहोर-

�नणर्य सुनाउने �म�त तो�कएको भए सो व्यहोर-

फैसला �म�तः-

.........िजल्लाअदालत / .......को �म�त ..........को फैसला / आदे श उपर न्याय �शासन ऐ , २०४८ को
दफा ८ बमोिजम वाद� /��तवाद� ……. को तफर्बाट यस अदालतमा पुनरावेदप� पेश भई दायर भएको �स्तुत
मु�ाको संिक्ष� �टपोट यस �कार 
(�लखत वा कागजातको �म�तका आधारमा �म �मलाई �टपोट गनुर्पन�)
१.

�फराद दावी

२.

��तउ�र िज�कर

३.

मु�ाको कारवाई �कृयाको �सल�सलामा �म�सलमा संलग्न रहने �नम्न �लखत वा कागजातहरु मध्ये
जुन संलग्न छन् �त �लखत वा कागजातको �म�तको �म �मलाई �टपोट गन�ः
क.

सुरु अदालतबाट भएका साक्षी वु , नाप नक्सा गन , तायदाती पेश गन� , �माण पर�क्षण ग ,
कागज �माण िझकाउने लगायतका आदे शको व्यहोर

ख.

वाद�का साक्षीको बक
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ग.

��तवाद�का साक्षीको बक

घ.

अ.बं. १३९ नं.बमोिजम बुिझएको मा�नसको बयान

ङ.

स�ेक�त�मा ��तवाद�को बयान

च.

स�ेक�त�मा वाद�को ��तवाद बयान

छ.

लुटपीट मु�ामा हक कायम तफर् गरेको बयान

ज.

वाद� ��तवाद�को नातामा वयान

झ.

सजर्�मन व्यहो

ञ.

नक्सा मुचुल्

ट.

वुिझएको सवुद �माण वा �लखतको व्यहोर

ठ.

कुनै �नकायबाट �ा� प� वा �लखतको व्यहोर

४.

सुरुतहको अदालत / �नकायबाट भएको फैसलाको मुख्य अं

५.

पुनरावेदन अदालतमा वाद� / ��तवाद�को पुनरावेदन िज�करको मुख्य अं

६.

पुनरावेदन अदालतबाट भएका मुख्य मुख्य आदेश व्यह

७.

पुनरावेदन अदालतबाट वुिझएको थप �माण कुनै भए सोको व्यहोर

८.

वाद� ��तवाद�को �लिखत ��तवाद व्यहोर

९.

�लिखत वहस नोट

�टपोटकतार्क—

�टपोट जाँच गन�को—

सह�ः

सह�ः

नामः

नामः

पदः

पदः

�म�तः

�म�तः
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अनुसूची—५
पुनरावेदन अदालतको मु�ा �टपोटको ढाँचा (ख)
पुनरावेदन अदालत......
फौज्दार� तफर्को पुनरावेदन मुको �टपोट
(आन्त�रक �योजनका ला�)
मु�ाः
सं वत २०.... सालको फौ.पु.नं....
पुनरावेदनप� / मु�ा दतार् �म�त
.........िजल्ल..................न.पा./ गा.�व.स. वडा नं. ...
टोल............... बस्ने�ी...................................... पुनरावेदक / वाद� / ��तवाद�
�बरु
.........िजल्ल..................न.पा./ गा.�व.स. वडा नं. ...
टोल............... बस्ने�ी...................................... �वपक् / �त्यथ / वाद� / ��तवाद�

मु�ा कारवाह�को संिक्ष� �वव

शुरु अदालत

शुरु अदालतबाट फैसला भएको �म�त

शुरु तहमा फेसला गन� न्यायाधीशको ना

शुरु फैसलाको संिक्ष� व्यह

शुरु फैसला सु�न पाएक/ फैसलाको न�ल �लएको पुनरावेदक / �त्यथ� थुनामा रहेको भए �नजको नाम
�म�तः
पुनरावेदक / �त्यथ� थुनामा रहेको �म�त

शुरु अदालतबाट पुनरावेदन गन� म्याद �दए न�दएक
व्यहोरा

िजल्ल अदालतले �दएको पुनरावेदन गन� म्याद

पुनरावेदन म्याद  पाउने सवैक पुनरावेदन गन� म्याद

�रत पुव र्क तामेल भए नभएकोव्यहोरा

ु ान भए नभएको व्यहोरा
भ�

पुनरावेदन अदालतमा म्याद �भ� पुनरावेदन

पुनरावेदन अदालतमा म्याद �भ� पुनरावेदन नगन�को

गन�को नामः-

नामः-

पुनरावेदन म्याद  पाउने सवैको पुनरावेदन गन�

पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदनप� / �नवेदनप� दतार्

म्याद भु�ान भए नभएको व्यहोर-

�म�तः-

�त्य�थर् िझकाउन/ दोहोरो पुनरावेदन परे कोमा

�त्य�थर् िझकाउन/ दोहोरो पुनरावेदन परे कोमा एक

एक अकार्लाई सुनाउने आदेश गन� न्यायाधीशक

अकार्लाई सुनाउने आदेश भएको �म�त

नामः-
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�त्य�थर् िझकाउने आदेश भएकोमा सब

हािजर हुने �त्यथ�को नाम

��तवाद�हरु हािजर भए नभएको व्यहोर

गैरहािजर हुने �त्यथ�को नाम

शुरु �म�सल �ा� भए नभएको व्यहोरा र सोको

�माण �म�सल �ा� भए नभएको व्यहोरा र सोको

संख्या

संख्या

मेल�मलापमा पठाउने आदे शः-

मेल�मलापमा पठाउने आदे श भएको �म�तः-

लगाउका मु�ाहरु कुनै भए सो मु�ाको �ववरण

मु�ा हेनर् न�मल्नमाननीय न्यायाधीशको नामः

पक्ष �वपक्षबाट पेश भएको वा िजल्ला अदा मु�ासं ग सम्ब� कानून
फैसलामा उल्लेख भएको सम्ब� निजकुनै िचज वस्तु वा �लखत जाँच गन� नमुना �लने

आदे श �म�तः-

नक्सागन� �लखत िझकाउने �वशेषज्ञ वुझ्
लगायतका मु�ासं ग सम्बिन्धत कुनै �वषयमा कुन
आदे श भएको भए सोको व्यहोराअदालतबाट भएको आदे श बमोिजम हुन लेिख

आदे श वमोिजम कायर् सम्प� ��तवेद/ काम तामेल

पठाएको / खटाएको / सूचना �दएको �म�तः-

भएको वा सोको जानकार� �ा� भएको �म�तः-

पुनरावेदक पक्षबाट पेशी हटाएको पट-

पुनरावेदकबाट पेशी हटाएको प�छल्लो �म�त-

�वपक्/�त्यथ�बाट पेशी हटाएको पटक-

�वपक्/�त्यथ� पक्षबाट पेशी हटाएको प�छल्लो �-

पुनरावेदकको कानून व्यवसायीको नाम-

�वपक्/�त्यथ�क कानून व्यवसायीको नाम-

पेशी �म�तः-

हेदार् हेद� भए सो व्यहोर-

�नणर्य सुनाउने �म�त तो�कएको भए सो व्यहोर-

फैसला �म�तः-

......िजल्लाअदालत / ...... को �म�त ..........को फैसला / आदे श उपर न्याय �शासन ऐ, २०४८ को दफा
८ बमोिजम वाद� /��तवाद� ……. को तफर्बाट यस अदालतमा पुनरावेद प� पेश भई
मु�ाको संिक्ष� �टपोट यस �कार 
(�लखत वा कागजातको �म�तका आधारमा �म �मलाई �टपोट गनुर्पन�)
१.

जाहेर� / ��तवेदन व्यहोर

२.

लासजाँच �कृ�त / खानतलासी / वरामद� / बस्तुिस्थ�त म ुचुल

३.

वुिझएका मा�नसहरुको भनाई वा वुिझएका कागजातह

४.

घटना �ववरण कागज

५.

��तवाद�को अनुसन्धानको �ममा भएको वयान काग

६.

शव / दशी �माण / �लखत / स्वास्थ्य पर�क्षण ��तवेदन व

७.

अ�भयोग मागदावी
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दायर भएको �स्तुत

८.

सुरुतहको अदालत / �नकायमा भएको ��तवाद�को वयान

९.

सुरुतहको अदालत / �नकायबाट भएका आदे श व्यहोर

१०.

जाहेरवाला / वाद�का साक्षीको बक

११.

��तवाद�का साक्षीको बक

१२.

अनुसन्धानको �ममा बुिझएको मा�नसको बकप

१३.

�वषेशज्ञको वकप

१४.

स�ेक�त�मा ��तवाद�को बयान

१५.

स�ेक�त�मा वाद�को ��तवाद बयान

१६.

वुिझएको सवुद �माण व्यहोर

१७.

कुनै �नकायबाट �ा� प� वा �लखतको व्यहोर

१८.

सुरुतहको अदालत / �नकायबाट भएको फैसलाको मुख्य अं

१९.

पुनरावेदन अदालतमा वाद� / ��तवाद�को पुनरावेदन िज�करको मुख्य अं

२०.

पुनरावेदन अदालतबाट भएका मुख्य मुख्य आदेश व्यह

२१.

पुनरावेदन अदालतबाट वुिझएको थप �माण

२२.

वाद� ��तवाद�को �लिखत ��तवाद व्यहोर

२३.

�लिखत वहस नोट

�टपोटकतार्क—

�टपोट जाँच गन�को—

सह�ः

सह�ः

नामः

नामः

पदः

पदः

�म�तः

�म�तः
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अनुसूची—६
पुनरावेदन अदालतको मु�ा �टपोटको ढाँचा (ग)
पुनरावेदन अदालत.....
�रट �नवेदनतफर्को मु�को �टपोट
(आन्त�रक �योजनका ला�)
मु�ाः
सं वत २०.... सालको �रट नं....
�रट �नवेदन दतार् �म�त
.........िजल्ल..................न.पा./ गा.�व.स. वडा नं. ...
टोल............... बस्ने�ी...................................... …………………….�रट �नवेदक
�बरु
.........िजल्ल..................न.पा./ गा.�व.स. वडा नं. ...
टोल............... बस्ने�ी...................................... ……………………………….�वपक्
लगाउका मु�ाहरुः(कुनै भए उल्लेख गन )
�माण �म�सल संलग्न रहेकोभए कुन अदालत / �नकायको �माण �म�सल हो सो र सोको सं ख्या
मु�ा हेनर् न�मल्नमाननीय न्यायाधीशको नामः
कारण दे खाउ आदे श जार� गन� :-

माननीय न्यायाधीश �ी

आदे श �म�त:�नवेदक........ले नेपालको सं �वधान २०७२ को धारा १४४ / न्याय �शासन ऐ

२०४८ को दफा ८

बमोिजम ................. को आदे श जार� गर� पाउँ भनी �नवेदन पेश भै यस अदालतमा �वचारा�धन रहेको
�स्तुत �रट मु�ाको स ंिक्ष� �टपोट यस �कार
(�लखत वा कागजातको �म�तका आधारमा �म �मलाई �टपोट गनुर्पन�)
१.

�नवेदन व्यहोर

२.

कारण दे खाउ आदे श / अन्त�रम आदे /अ�ा�धकार आदे श

३.

�त्येक �वपक्षीबाट पेश भए�लिखत जवाफको व्यहोर अलग अलग �टपोट गन�

४.

पुनरावेदन अदालतबाट भएका अन्य आदेशहरु र आदेश कायार्न्वयनको अ

५.

�लिखत वहस नोट

�टपोटकतार्क—

�टपोट जाँच गन�को—

सह�ः

सह�ः

नामः

नामः

पदः

पदः

�म�तः

�म�तः
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अनुसूची—७
िजल्ल अदालतको मु�ा �टपोटको ढाँचा (क)
......

िजल्ल अदालत

दे वानी तफर्को मु�को �टपोट
(आन्त�रक �योजनका ला�)
मु�ाः
सं वत २०.... सालको दे .नं....
.........िजल्ल..................न.पा./ गा.�व.स. वडा नं. ...
टोल............... बस्ने�ी...................................... ………………………………वाद�
�बरु
.........िजल्ल..................न.पा./ गा.�व.स. वडा नं. ...
टोल............... बस्ने�ी...................................... ……………………………��तवाद�
लगाउका मु�ाहरुः(कुनै भए उल्लेख गन )
�माण �म�सल संलग्न रहेकोभए कुन अदालत / �नकायको �माण �म�सल हो सो र सोको सं ख्या

वाद� मुख्यदावीः-

वाद�को �माणः-

��तवाद�को मुख्य ��तवाद-

��तवाद�को �माणः-

सुनरवाईको �कृ�तः-

�नय�मत /

वन्द / �नरन्त

मु�ा कारवाह�को संिक्ष� �ववर
मु�ा दतार् आदेश �म�त-

मु�ा दतार् �म�त-

कोटर् �फ राखे नराखेको-

कोटर् �फ राखेकोमा सोक रकमः-

इतलायनामा �म�तः-

इतलायनामा तामेल� �म�तः-

म्याद �भ� ��तउ�रप� पेश गन� ��तवाद�को नाम-

��तउ�रप� दतार् �म�त-

��तउ�रप� पेश गन� म्याद थामी ��तउ�र पेश गन�

म्याद थामी ��तउ�रप� दतार् �म�-

��तवाद�को नामःम्या गुजान� ��तवाद�को नामः-

इतलायनामा तामेल�को िस्थ�तः
�रतपुव र्कको-

वे�रत पूव र्कम्या तामेल भएको भए सो म्या वदर गर�

वे�रत पूव र्कको-

पुनः जार� भएको म्याको �म�तः-

पुनः म्याद जार� गन� आदेश भएको �म�तपुनः म्या तामेल� वा प��कामा �कािशत �म�तः-

वाद� ��तवाद� वीच तारे ख जो�डएको �म�तः-
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वाद�ले तारे ख गुजारे नगुजारे को िस्थ�त-

गुजारे को भए सोको पटक र �म�तः-

��तवाद�ले तारे ख गुजारे नगुजारे को िस्थ�त-

गुजारे को भए सोको पटक र �म�तः-

�माण मुकरर आदे श �म�तः-

वुझ्न आदे भएको �माणको �ववरणः-

मेल�मलापमा पठाउने आदे शः-

मेल�मलापमा पठाउने आदे श भएको �म�तः-

मेल�मलापको िस्थ�त-

मेल�मलाप असफल भएकोमा जानकार� �� भएको
�म�तः-

अ.वं.१३९ नं. बमोिजम वुिझएको व्यि�को नाम थर वतन

अ.वं .१३९ नं. बमोिजम वुिझएको व्यि�को

र म्याद जार� भएको �म�त-

वयानको �म�तः-

अ.वं.78 / ८० नं. बमोिजमको बयान गराउनु पन�मा सो

अ.वं .78/ ८० नं. बमोिजम को बयान भएकोमा

व्यि�को नाम-

सो वयान भएको �म�तः-

अ.वं. १३३ नं बमोिजम कागज गराएको भए सो काजग

अ.वं . १३३ नं बमोिजम कागज गराएको �म�तः-

गन� व्यि�क नामःवाद�को साक्षीको ना-

वाद�को साक्षीको बकप� �म�-

��तवाद�को साक्षीको ना-

��तवाद�को साक्षीको बकप� �म�-

कुनै िचज वस्तु वा �लखत जाँच गन, नमुना �लने, नक्सा

आदे श �म�तः-

गन�, �ायल चेक गन�, दतार् �ेस्ता वा कुन�लखत िझकाउने,
तायदाती पेश गन�, लगायतका मु�ासं ग सम्बिन्धत कुन
�वषयमा कुनै आदे श भएको भए सोको व्यहोराअदालतबाट भएको आदे श बमोिजम हुन लेिख पठाएको /

आदे श वमोिजम कायर् सम्प� ��तवेद/ काम

खटाएको / सूचना �दएको �म�तः-

तामेल भएको जानकार� �ा� भएको �म�तः-

लगाउको मु�ाः-

वाद� ��तवाद�वाट पेश भएको निजरः-

वाद� पक्षबाट पेशी हटाएको पट-

वाद� पक्षबाट पेशी हटाएको प�छल्लो �म-

��तवाद� पक्षबाट पेशी हटाएको पट-

��तवाद� पक्षबाट पेशी हटाएको प�छल्लो �म-

बाद�को कानून व्यवसायीको नाम-

��तवाद�को कानून व्यवसायीको नाम-

पेशी �म�तः-

फैसला �म�तः-

न्याय �शासन ऐ, २०४८ को दफा ७ बमोिजम वाद� ……. को तफर्बाट यस अदालतमा �फरादप� पेश भई
दायर भएको �स्तुत मु�ाको स ंिक्ष� �टपोट यस �कार
(�लखत वा कागजातको �म�तका आधारमा �म �मलाई �टपोट गनुर्पन�)
१.

�फरादप�को व्यहोर

२.

��तउ�रप�को व्यहोर
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३.

मु�ाको कारवाई �कृयाको �सल�सलामा �म�सलमा संलग्न रहने �नम्न �लखत वा कागजातहरु मध्ये
जुन संलग्न छन् �त �लखत वा कागजातको �म�तको �म �मलाई �टपोट गन�ः
क.

सुरु अदालतबाट भएका साक्षी वु , नाप नक्सा गन , तायदाती पेश गन� , �माण पर�क्षण ग ,
कागज �माण िझकाउने लगायतका आदे शको व्यहोर

ख.

वाद�का साक्षीको बक

ग.

��तवाद�का साक्षीको बक

घ.

अ.बं. १३९ नं.बमोिजम बुिझएको मा�नसको बयान

ङ.

स�ेक�त�मा ��तवाद�को बयान

च.

स�ेक�त�मा वाद�को ��तवाद बयान

छ.

लुटपीट मु�ामा हक कायम तफर् गरेको बयान

ज.

वाद� ��तवाद�को नातामा वयान

झ.

सजर्�मन व्यहो

ञ.

नक्सा मुचुल्

ट.

वुिझएको सवुद �माण वा �लखतको व्यहोर

ठ.

कुनै �नकायबाट �ा� प� वा �लखतको व्यहोर

४.

वाद� ��तवाद�को �लिखत ��तवाद व्यहोर

५.

�लिखत वहस नोट

�टपोटकतार्क—

�टपोट जाँच गन�को—

सह�ः

सह�ः

नामः

नामः

पदः

पदः

�म�तः

�म�तः
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अनुसूची—८
िजल्लाअदालतको मु�ा �टपोटको ढाँचा (ख)
...... िजल्लाअदालत
फौज्दार� तफर्को मुको �टपोट
(आन्त�रक �योजनका ला�)
मु�ाः
सं वत २०.... सालको फौ.नं....
.........िजल्ल..................न.पा./ गा.�व.स. वडा नं. ...
टोल............... बस्ने�ी...................................... ……………………………..वाद�
�बरु
.........िजल्ल..................न.पा./ गा.�व.स. वडा नं. ...
टोल............... बस्ने�ी...................................... ……………………….��तवाद�
लगाउका मु�ाहरुः(कुनै भए उल्लेख गन )
�माण �म�सल संलग्न रहेकोभए कुन अदालत / �नकायको �माण �म�सल हो सो र सोको सं ख्या

वाद�को मुख्य माग दावी-

वाद�को �माणः-

��तवाद�को मुख्य िज�कर-

��तवाद�को �माणः-

सुनरवाईको �कृ�तः-

�नय�मत /

वन्द / �नरन्त
मु�ा कारवाह�को संिक्ष� �वव

मु�ा दतार् आदेश �म�त-

मु�ा दतार् �म�त-

च ु�ा ��तवाद�को संख्या-

च ु�ा ��तवाद�को नामः-

च ु�ा ��तवाद�को वयान भएको �म�त

थुनछेक आदे श �म�तः-

थुनछेक आदे शको संिक्ष� व्यहो-

थुनामा रहने ��तवाद�को नामः-

िजन्सी आम्दानी वाँधेको भए सो व्यहो

िजन्सी सामान �फतार् �दएको भए सोको व्यहो

धरौट / तारे खमा रहने ��तवाद�को नामः-

समा�ान प�ाउ पुज� वारे ण्ट जार� �म�त-

समा�ान प�ाउ पुज� वारे ण्ट तामेल� �म�त-

समा�ान प�ाउ पुज� वारे ण्ट बमोिजम हािजर हुने
��तवाद�को नामः-

समा�ान प�ाउ पुज� वारे ण्ट बमोिजम ��तवाद� हािजर

समा�ान प�ाउ पुज� वारे ण्ट बमोिजम हािजर हुने

भएको �म�तः-

��तवाद�को वयान भएको �म�तः-
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फरार ��तवाद�को नामः-

फरार ��तवाद� हािजर भएको �म�तः-

समा�ान प�ाउ पुज� वारे ण्ट तामेल�को िस्थ�त

वे�रत पूव र्क तामेल भएको भए पुनःसमा�ान

�रतपुव र्कको-

वे�रत पूव र्कको-

प�ाउ पुज� वारे ण्ट जार� गन� आदेश भएको
�म�तः-

पुनः जार� भएको समा�ान प�ाउ पुज� वारे ण्ट को �म�त-

��तवाद�ले तारे ख गुजारे नगुजारे को िस्थ�तगुजारे को भए सोको �म�तः-

वाद�को साक्षीको ना-

वाद�को साक्षीको बकप� �म�-

��तवाद�को साक्षीको ना-

��तवाद�को साक्षीको बकप� �म�-

जाहेरवाला पी�डत �त्यक्षलाईअ वं 115 नं. बमोिजम

अ वं 115 नं. बमोिजम म्याद तेमल� �म�त-

वुझ्ने आदेश भएको �म�तअ वं 115 नं. बमोिजम वुिझएका व्यि�हरुको ना-

अ वं 115 नं. बमोिजम वुिझएका व्यि�हरुक
वकप�को �म�तः-

कुनै िचज वस्तु वा �लखत जाँच गन� नमुना �लने नक्सा गन आदे श �म�तः�लखत िझकाउने �वशेषज्ञ वुझ्ने लगायतका मु�ास
सम्बिन्धत कुनै �वषयमा कुनै आदेश भएको भए सोक
व्यहोराअ.वं.78 / ८० नं. बमोिजमको बयान गराउनु पन�मा सो

अ.वं .78/८० नं. बमोिजम को बयान भएकोमा सो

व्यि�को नाम-

वयान भएको �म�तः-

अदालतबाट भएको आदे श बमोिजम हुन लेिख पठाएको /

आदे श वमोिजम कायर् सम्प� ��तवेद/ काम

खटाएको / सूचना �दएको �म�तः-

तामेल भएको जानकार� �ा� भएको �म�तः-

फरार�को हकमा अंश रो�ाप आदे श �म�तः-

फरार�को हकमा अंश रो�ाभ गनर् लेिख पठाएको
�म�तः-

लगाउको मु�ाः-

वाद� ��तवाद�वाट पेश भएको निजरः-

वाद� पक्षबाट पेशी हटाएको पट-

वाद� पक्षबाट पेशी हटाएको प�छल्लो �म-

��तवाद� पक्षबाट पेशी हटाएको पट-

��तवाद� पक्षबाट पेशी हटाएको प�छल्लो �म-

बाद�को कानून व्यवसायीको नाम-

��तवाद�को कानून व्यवसायीको नाम-

पेशी �म�तः-

फैसला �म�तः-
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न्याय �शासन ऐ

, २०४८

�फरादप�/अ�भयोगप�

को दफा

७

बमोिजम वाद�

…….

१.

जाहेर� / ��तवेदन व्यहोर

२.

लासजाँच �कृ�त / खानतलासी / वरामद� / बस्तुिस्थ�त म ुचुल

३.

वुिझएका मा�नसहरुको भनाई वा वुिझएका कागजातह

४.

घटना �ववरण कागज

५.

��तवाद�को अनुसन्धानको �मम भएको वयान कागज

६.

शव / दशी �माण / �लखत / स्वास्थ्य पर�क्षण ��तवेदन व

७.

अ�भयोग मागदावी

८.

यस अदालतमा भएको ��तवाद�को वयान

९.

यस अदालतबाट भएका आदे श व्यहोर

१०.

जाहेरवाला / वाद�का साक्षीको बक

११.

��तवाद�का साक्षीको बक

१२.

अनुसन्धानको�ममा बुिझएको मा�नसको बकप�

१३.

�वषेशज्ञको वकप

१४.

स�ेक�त�मा ��तवाद�को बयान

१५.

स�ेक�त�मा वाद�को ��तवाद बयान

१६.

वुिझएको सवुद �माण व्यहोर

१७.

कुनै �नकायबाट �ा� प� वा �लखतको व्यहोर

१८.

वाद� ��तवाद�को �लिखत ��तवाद व्यहोर

१९.

�लिखत वहस नोट
�टपोट जाँच गन�को—

सह�ः

सह�ः

नामः

नामः

पदः

पदः

�म�तः

तफर्बाट यस अदालतमा

पेश भई दायर भएको �स्तुत मु�ाको स ंिक्ष� �टपोट यस �कार

(�लखत वा कागजातको �म�तका आधारमा �म �मलाई �टपोट गनुर्पन�)

�टपोटकतार्क—

को

�म�तः
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अनुसूची—९
िजल्ल अदालतको मु�ा �टपोटको ढाँचा (ग)
........ िजल्लाअदालत
�रट �नवेदनतफर्को मु�को �टपोट
(आन्त�रक �योजनका ला�)
मु�ाः
सं वत २०.... सालको �रट नं....
�नवेदन दतार् �म�त
.........िजल्ल..................न.पा./ गा.�व.स. वडा नं. ...
टोल............... बस्ने�ी...................................... …………………..�रट �नवेदक
�बरु
.........िजल्ल..................न.पा./ गा.�व.स. वडा नं. ...
टोल............... बस्ने�ी...................................... ……………………………..�वपक्
लगाउका मु�ाहरुः(कुनै भए उल्लेख गन )
�माण �म�सल संलग्न रहेकोभए कुन अदालत / �नकायको �माण �म�सल हो सो र सोको सं ख्या
कारण दे खाउ आदे श जार� गन� :-

माननीय न्यायाधीश �ी

आदे श �म�त :�नवेदक........ले नेपालको सं �वधान २०७२ को धारा १५१ / न्याय �शासन ऐन २०४८ को दफा ७
बमोिजम ................. को आदे श जार� गर� पाउँ भनी �नवेदन पेश भै यस अदालतमा �वचारा�धन रहेको
�स्तुत �रट मु�ाको स ंिक्ष� �टपोट यस �कार
(�लखत वा कागजातको �म�तका आधारमा �म �मलाई �टपोट गनुर्पन�)
१.

�नवेदन व्यहोर

२.

कारण दे खाउ आदे श / अन्त�रम आदे /अ�ा�धकार आदे श

३.

�त्यक �वपक्षीबाट पेश भएक�लिखत जवाफको व्यहोर अलग अलग �टपोट गन�

४.

यस अदालतबाट भएका अन्य आदेशहरु र आदेश कायार्न्वयनको अ

५.

�लिखत वहस नोट

�टपोटकतार्क—

�टपोट जाँच गन�को—

सह�ः

सह�ः

नामः

नामः

पदः

पदः

�म�तः

�म�तः
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