प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०७७
िेपाल राजपत्रमा प्रकाशशत नमनत
२०७७।५।०१
प्रशासकीय अदालत ऐि, २०७६ को दफा २५ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी सवोच्च

अदालतको परामशशमा िेपाल सरकारले दे हायका नियमहरु बिाएको छ ।
पररच्छे द-१
प्रारशभिक
1.

सं शिप्त िाम र प्रारभि: (१) यी नियमहरुको िाम “प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०७७”
रहेको छ ।

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारभि हुिेछ ।
2.

पररिाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्श िलागेमा यस नियमावलीमा,(क) “ऐि” िन्नाले प्रशासकीय अदालत ऐि, २०७६ सभझिु पछश ।
(ख) “कािूि व्यवसायी” िन्नाले िेपाल कािूि व्यवसायी पररषद ऐि, २०५०
बमोशजमको कािूि व्यवसायी सभझिु पछश।

(ग) “रशजष्ट्रार” िन्नाले अदालतको रशजष्ट्रार सभझिु पछश ।
पररच्छे द-२
पुिरावेदि सभबन्िी
3.

पुिरावेदिपत्रमा खुलाउिु पिे तर्ा सं लग्ि गिुश पिे कुरा: (१) ऐि तर्ा यस नियमावली बमोशजम
अदालतमा पेश गिे पुिरावेदिपत्रमा दे हायका कुराहरू खुलाउिु पिेछाः(क)

पुिरावेदकको िाम र ठे गािा,

(ख)

सरूवा,

(ग)

जुि निकाय वा अनिकारीको निणशय वा अशन्तम आदे शमा शचत्त िबुझेको

(घ)

ऐिको दफा ७ को उपदफा (२) बमोशजमको निकाय वा पदानिकारीले

बढु वा

वा

वविागीय

पुिरावेदिमा माग गरे को कुरा,

सजायमा

शचत्त

िबुझ्िुको

कारण

र

हो सो निकाय वा अनिकारीको िाम र निणशय नमनत,

गरे को निणशय वा अशन्तम आदे शमा शचत्त िबुझ्िुको कािूिी आिार र
कारण,

(ङ)

पुिरावेदकको सेवाका शतश र सुवविा सभबन्िी प्रचनलत कािूिी व्यवस्र्ा,
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(च)

कािूि व्यवसायी राखेको िए सो कािूि व्यवसायीको िाम र प्रमाणपत्र
िभबर।

(२) उपनियम (१) बमोशजमको पुिरावेदिपत्र सार् दे हायका कागजात सं लग्ि गिुश
पिेछाः(क)

सभबशन्ित निकाय वा अनिकार प्राप्त अनिकारीबाट िएको निणशयको
प्रमाशणत प्रनतनलवप,

(ख)

जुि निणशय वा अशन्तम आदे श ववरुद्ध पुिरावेदि गररएको हो सो
आदे शको प्रमाशणत प्रनतनलवप ।

4.

पुिरावेदिपत्रको ढााँचााः ऐि तर्ा यस नियमावली बमोशजम अदालतमा गररिे पुिरावेदिपत्रको
ढााँचा अिुसूची-१ बमोशजम हुिेछ।

5.

पुिरावेदिपत्र दताश गिुश पिे: (१) अदालतले दे हाय बमोशजमको पुिरावेदिपत्र दताश गिुश पिेछाः(क) ऐिले तोकेको भयादनित्र पुिरावेदि गरे को,
(ख)

ऐि तर्ा यस नियमावली बमोशजमको रीत पुगेको र सो बमोशजम उल्ले ख गिुश
पिे वववरण उल्लेख िएको,

(ग)

पुिरावेदिको दस्तुर बापत लाग्िे रकम अदालतले तोकेको बैङ्कमा दाशखला
गरे को बैङ्क िौचर सं लग्ि िएको,

(घ)

सभबशन्ित

निकाय

वा

अनिकारीबाट

िएको

निणशयको

स्पष्ट

बुशझिे

र

रीतपूवक
श को िक्कल पेश िएको।
(२) ऐिको दफा ११ को उपदफा (३) बमोशजम रीत िपुगी दरपीठ गरी वफताश
गररएकोमा ऐिको दफा १२ बमोशजमको भयाद नित्र रीत पुर्याई ल्याएमा त्यस्तो पुिरावेदि दताश
गिुश पिेछ ।
6.

पुिरावेदि दस्तुराः अदालतमा पुिरावेदिपत्र दताश गदाश तीि सय रुपैयााँ दस्तुर लाग्िेछ।

7.

निणशय तर्ा कागजात शझकाउिेाः (१) अदालतमा पुिरावेदि दताश िएपनछ रशजष्ट्रारले सभबशन्ित
निकायबाट निणशय र सो सभबन्िी कागजात शझकाउिु पिेछ।
(२) रशजष्ट्रारले पुिरावेदिसाँग सभबशन्ित कागजात शझकाउाँदा सावशजनिक सं स्र्ाका
कमशचारी वा ऐिको दफा २ को खण्ड (ग)

को उपखण्ड (१),

(२) वा (३) बमोशजमका

कमशचारीले ददएको पुिरावेदिको हकमा सभबशन्ित सं स्र्ा वा सेवाको कमशचारीको सेवाको शतश र
सुवविा सभबन्िी प्रचनलत कािूि समेत शझकाउिु पिेछ।
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(३) ऐिको दफा ११ को उपदफा (१) बमोशजम जुि निकाय वा अनिकारीको निणशय वा
अशन्तम आदे श उपर पुिरावेदि गिे हो सो निकाय वा अनिकारी माफशत पुिरावेदि गरे कोमा
त्यस्तो निकाय वा अनिकारीले सो दफाको उपदफा (२) बमोशजम पुिरावेदि, सभबशन्ित निणशय र
कागजात पठाउाँदा उपनियम (२) बमोशजमको कमशचारीको सेवाको शतश र सुवविा सभबन्िी
प्रचनलत कािूि समेत सं लग्ि राखी पठाउिु पिेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोशजमको पुिरावेदि रीत पूरा गरी दताश िई आएको तर कुिै
व्यहोरा छु ट्ि गएको िए िरौटी वकताबमा दताश गरी रीत पुर्याउिु ििी रशजष्ट्रारले आदे श गरी
िरौटी ताररख तोक्ि सक्िेछ।
(५) उपनियम (४) बमोशजम िरौटी ताररखमा रहेको पुिरावेदकले िरौटी ताररखको ददि
छु टे को व्यहोरा खुलाई ल्याएमा नमनसल सं लग्ि गिुश पिेछ र त्यसरी व्यहोरा िखुलाई ताररख
गुजारे मा र्ाभिे अवनि िुक्ताि िएपनछ त्यस्तो पुिरावेदिपत्र तामेलीमा राशखिेछ ।
पररच्छे द-३
ववपिी शझकाउिे तर्ा भयाद तारे ख
8.

ववपिी शझकाउिेाः (१) नियम ५ बमोशजम पुिरावेदिपत्र दताश िई नियम ७ बमोशजम निणशय तर्ा
सभबशन्ित कागजात प्राप्त िए पनछ अदालतले निणशय तर्ा कागजात प्राप्त िएको पन्र ददिनित्र
ु ाई गिुश पिेछ ।
ववपिी शझकाउिु पिे वा िपिे ववषयमा सुिव
ु ाई गदाश सभबशन्ित निकाय वा अनिकारीले गरे को
(२) उपनियम (१) बमोशजम सुिव
निणशय वा आदे शमा फरक पिे िदे शखएमा अदालतले शुरु निणशय सदर गिश सक्िेछ।
ु ाई गदाश सभबशन्ित निकाय वा अनिकारीले गरे को
(३) उपनियम (१) बमोशजम सुिव
निणशय वा आदे श फरक पिश सक्िे दे शखएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई ववपिी कुिै निकाय
िएमा नलशखत प्रनतवाद पेश गिुश ििी र ववपिी व्यशक्त िएमा नलशखत प्रनतवाद सवहत आफैं
उपशस्र्त हुि वा आफ्िो प्रनतनिनि वा कािूि व्यवसायी पठाउिु ििी ववपिीको िाममा आदे श
गिेछ ।
(४) यस नियम बमोशजम ववपिी शझकाउिे गरी अदालतबाट आदे श जारी

िए पनछ

रशजष्ट्रारले ववपिी बिाइएको पिलाई पन्र ददिको भयाद ददई अिुसूची-२ बमोशजमको ढााँचामा
सूचिा तयार गरी पठाउिेछ र त्यस्तो सूचिा सात ददि नित्र तामेल गिुश पिेछ ।
9.

ताररखमा बस्ि सक्िेाः (१) पुिरावेदिको कारबाहीमा पुिरावेदक वा नियम ८ बमोशजम
शझकाइएको ववपिीले चाहेमा अदालतमा ताररखमा बस्ि सक्िेछ।
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(२) उपनियम (१) बमोशजम ताररखमा बसेकोमा नबचमा ताररख टु टे तापनि ताररख
टु टेको कारणबाट पुिरावेदिको कारबाही वा निणशयमा प्रनतकूल असर पिे छै ि। पुिरावेदिको
वकिारा िएपनछ ताररखमा िबसेको पुिरावेदकलाई सो निणशयको जािकारी ददिु पिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजम ताररखमा बसेको पिले ताररखमा बस्ि िसक्िे कारण
सवहत निवेदि ददएमा अदालतले त्यस्तो पिलाई ताररखमा िबस्ि अिुमनत ददि सक्िेछ।
10.

रशजष्ट्रारले ताररख तोक्ि लगाउिेाः रशजष्ट्रारले अदालतको आदे शको अिीिमा रही अदालतबाट हुि ु
पिे काम कारबाहीको लानग मिानसब ताररख तोक्ि लगाई ताररख िरपाई खडा गरी मुद्दाका पि
वा निजको वाररसको दस्तखत गराउिु पिेछ।

11.

ताररखमा तोवकएको काम गिश सवकिेाः (१) नियम १० बमोशजम तोवकएको ताररखमा मुद्दाको
पिको रोहबरमा गिुश पिे काम त्यस्तो पि उपशस्र्त ििए पनि अदालतले गिश सक्िेछ ।
(२) नियम १० बमोशजम तोवकएको ताररखका ददि तोवकएको काम गिश िभ्याइएमा सो
कामको लानग रशजष्ट्रारले अको ताररख तोक्िे आदे श ददिु पिेछ ।
(३) मुद्दाको पिले िै गिुश पिे कुिै कामको लानग ताररख तोवकएकोमा त्यस्तो ताररखका
ददि उपशस्र्त िहुिे पिले निजको रोहवरमा गिुश पिे त्यस्तो काम पनछबाट होस् ििी निवेदि
ददि वा शजकीर नलि पाउिे छै ि।
तर त्यस्तो पिले नियम १२ बमोशजम ताररख र्माई अदालतलाई सन्तोष हुिे कुिै
मिानसब कारण दे खाई निवेदि गरे मा अदालतले सो कामको लानग अको ताररख तोक्ि सक्िेछ।

12.

भयाद ताररख र्माउि सवकिेाः (१) नियम ८ बमोशजम ववपिी शझकाउिे आदे श िएकोमा काबु
बावहरको पररशस्र्नतले गदाश भयाद गुशिएको कारण दे खाई ववपिीले निवेदि ददएमा र सो व्यहोरा
मिानसब दे शखएमा अदालतले बढीमा पन्र ददिसभमको भयाद र्ानमददि सक्िेछ।
(२) नियम ९ बमोशजम ताररखमा बसेको कुिै पिले ताररख गुजारे मा र मिानसब
कारणबाट ताररख गुजारे को दे शखएमा अदालतले एक पटकमा बढीमा पन्र ददिसभमको ताररख
र्माइददि सक्िेछ ।

13.

पेशीको सूचिा ददिु पिेाः यस नियमावली बमोशजम ताररखमा िबसेको मुद्दाका पिलाई अदालतले
मुद्दाको पेशीको सूचिा ददिु पिेछ।
तर नियम ९ बमोशजम ताररखमा बसेको पिले सो नियमको उपनियम (३) बमोशजम
अदालतबाट ताररखमा िबस्ि अिुमनत पाएको अवस्र्ामा बाहेक ताररख गुजारे मा निजलाई पेशीको
सूचिा ददिु पिे छै ि।
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14.

साप्तावहक मुद्दा पेशी सूचीाः (१) रशजष्ट्रारले आवश्यक प्रविया पुगी आगामी हप्ताको लानग पेशीको
ताररख तोवकएका मुद्दाहरूको सूची तयार गरी प्रत्येक हप्ताको बुिबारसभममा अध्यि समि पेश
गिुश पिेछ।
तर अध्यि अिुपशस्र्त रहेको वा अध्यिको पद ररक्त रहेको अवस्र्ामा त्यस्तो सूची
वररष्ठ सदस्य समि पेश गिुश पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको मुद्दाको पेशी सूचीमा मुद्दाका पिहरूको िाम, मुद्दाको
िाम र िभबर, मुद्दा पेश हुिे ददि, सभिव िएसभम निणशय गिे अनिकारी वा निकायको िाम र
मुद्दामा कािूि व्यवसायी नियुक्त िएको िए निजको िामसमेत उल्ले ख गरी प्रत्येक हप्ताको
शुिबारसभममा पेशीको सूचिा अदालतको सूचिा पाटीमा टााँस्ि लगाउिु पिेछ । त्यस्तो सूची
अदालतको वेबसाइटमा समेत प्रकाशि गिुश पिेछ ।
(३) अदालतको आदे शको अिीिमा रही मुद्दाहरू दताश नमनतको िम अिुसार साप्तावहक
मुद्दा पेशी सूचीमा चढाउिु पिेछ ।
तर हेदाशहेदै बााँकी रहेको मुद्दा िए सो मुद्दालाई अगानडको िममा राखी पेशी सूचीमा
समावेश गिुश पिेछ।
(४) अदालतबाट आदे श िएकोमा बाहेक साप्तावहक पेशी सूचीमा िपरे को कुिै पनि मुद्दा
इजलास समि पेश गररिे छै ि ।

15.

दै निक मुद्दा पेशी सूचीाः (१) नियम १४ बमोशजम साप्तावहक पेशी सूचीमा समावेश िएका मुद्दाहरू
मध्ये रशजष्ट्रारले सो ददिको सूचीमा समावेश िएको मुद्दको दै निक पेशी सूची तयार गरी नबहाि
साढे दश बजेनित्र अदालतको सूचिा पाटी, वेबसाइट तर्ा अदालतको इजलास कि अगानड
प्रकाशि गिुश पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम प्रकाशि गररएको दै निक पेशी सूचीको एक एक प्रनत
अध्यि तर्ा अन्य सदस्यलाई समेत उपलब्ि गराउिु पिेछ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम मुद्दाको दै निक पेशी सूची तयार गदाश अशघल्लो ददि
तोवकएको मुद्दा इजलासले हेदाशहेदै िभ्याई बााँकी रहेको िए त्यस्तो मुद्दालाई प्रार्नमकता ददई
समावेश गिुश पिेछ।
तर सो ददि कुिै कारणले अदालतको इजलास िबस्िे िएमा त्यस्तो हेदाशहेदैको मुद्दा
अदालत खुलेको पवहलो ददिको पेशी सूचीमा समावेश गिश सवकिेछ।
(४) अध्यिले आवश्यक सभझेमा हप्ताको कुिै खास ददि खास वकनसमका मुद्दाहरू हेिे
गरी तोक्ि सक्िेछ । त्यसरी खास ददि तोवकएकोमा सोही अिुसार हुिे गरी ताररख तोक्िे तर्ा
पेशी सूची तयार गिे व्यवस्र्ा नमलाउिु पिेछ।
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16.

मुद्दा हेि श िरोवकिेाः (१) दै निक पेशी सूचीमा चढे को कुिै पनि मुद्दाको पि सो नमनतमा उपशस्र्त
ििएको कारणले मात्र सो मुद्दा पेशी सूचीबाट हटाइिे छै ि।
(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि मुद्दा पेश िएको ददिको
ु ाईमा उपशस्र्त हुि
इजलास बस्िुिन्दा पवहले आफ्िो काबु बावहरको पररशस्र्नतले गदाश सुिव
िसक्िे कुराको अदालतलाई ववश्वास हुिे कुिै कारण दे खाई मुद्दाको पि वा कािूि व्यवसायीले
निवेदि ददएको अवस्र्ामा अदालतले मुद्दाको एक पिको लानग बढीमा दुई पटकसभम मुद्दाको
ु ाइ स्र्नगत गिश सक्िेछ। सो बाहेक साप्तावहक वा दै निक पेशी सूचीमा चढे को कुिै मुद्दा सो
सुिव
सूचीबाट हटाइिे वा स्र्नगत गररिे छै ि ।
(३) उपनियम (२) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि एक वषश िाघेका मुद्दा, एक
ु ाइ स्र्नगत हुि
पिको एकिन्दा बढी कािूि व्यवसायी रहेको मुद्दा वा हेदाशहेदैको मुद्दाको सुिव
सक्िे छै ि ।
(४) उपनियम (२) बमोशजम मुद्दा स्र्नगत गररपाउाँ ििी दद]एको निवेदि मुद्दा पेश
िएको ददिको इजलास बस्िु िन्दा अगानड िै दताश गरी नमनसल सामेल राख्नु पिेछ।

17.

कािूि व्यवसायी राख्न सक्िेाः अदालतमा दताश िएको मुद्दाको कारबाहीको नसलनसलामा मुद्दाको
पिले चाहेमा मुद्दाको प्रनतरिा गिे लगायतका कायशको लानग कािूि व्यवसायी राख्न सक्िेछ।

18.

ु ाइको प्रारभिमा इजलासले सो मुद्दामा निणशय गिुश पिे प्रश्नहरूमा सीनमत
बहसाः (१) मुद्दाको सुिव
रही बहस गिश पिका कािूि व्यवसायीलाई निदे शि ददि सक्िेछ।
(२) मुद्दाको प्रकृनत र ववषयवस्तु हेरी अदालतको इजलासले बहसको समय तोक्ि
सक्िेछ। यसरी समय तोवकएकोमा तोवकएको समयमा सीनमत िई कािूि व्यवसायीले बहस गिुश
पिेछ ।
ु ाइको लानग पेशी तोवकएको मुद्दामा कािूि व्यवसायीले बहस िोट पेश गिश
(३) सुिव
ु ाई प्रारभि हुि ु
चाहेमा वा अदालतले बहस िोट पेश गिशको लानग आदे श ददएकोमा मुद्दाको सुिव
अगानड िै त्यस्तो बहस िोट पेश गिुश पिेछ। मुद्दाको प्रकृनत र वववाददत ववषयको सन्दिशमा
ु ाई सवकए पनछ पनि बहस िोट पेश गिश सवकिेछ।
इजलासले आदे श ददएमा सुिव
(४) कुिै मुद्दामा एकिन्दा बढी कािूि व्यवसायीहरूको वकालतिामा पेश िएकोमा
इजलासले कािूि व्यवसायीहरूमध्ये एकजिा कािूि व्यवसायीले प्रमुख कािूि व्यवसायीको रूपमा
बहस गिे तर्ा अन्य कािूि व्यवसायीहरूले अलग-अलग तथ्यगत र कािूिी प्रश्नमा बहस गिे
गरी बहस व्यवस्र्ापि गिश निदे शि ददि सक्िेछ ।
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(५) यस नियम बमोशजम इजलासले समय तोकेको वा निदे शि ददएकोमा सो अिुसार गिुश
सभबशन्ित कािूि व्यवसायीको कतशव्य हुिछ
े ।
पररच्छे द-४
फैसला तर्ा आदे श
19.

फैसला वा आदे शको ढााँचााः अदालतबाट फैसला वा आदे श गदाश अिुसूची-३ बमोशजमको ढााँचामा
गिुश पिेछ ।

20.

फैसलाको जािकारी ददिु पिेाः (१) अदालतबाट िएको फैसला वा अशन्तम आदे शको जािकारी
पुिरावेदक तर्ा मुद्दाको पिलाई फैसला िएको नमनतले सात ददि नित्र ददिु पिेछ।
(२) उपनियम (१) को प्रयोजिको लानग अदालतबाट फैसला वा अशन्तम आदे श हुाँदा
अदालतको इजलासमा उपशस्र्त िई त्यस्तो फैसला वा आदे श सुिी पाएको कागज गरे को वा
त्यस्तो पिको तफशबाट कािूि व्यवसायी उपशस्र्त िई बहस गरे को पिले फैसलाको जािकारी
प्राप्त गरे को मानििेछ ।
(३) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि यस नियमावली बमोशजम
ताररखमा बसी ताररख गुजारे को पिलाई फैसला वा अशन्तम आदे शको जािकारी ददिु पिे छै ि ।

21.

फैसलाको कायाशन्वयिाः (१) यस नियमावली बमोशजम परे को पुिरावेदिमा अदालतले गरे को
फैसलाको कायाशन्वयि सभबशन्ित निकायले गिुश पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम फैसला कायाशन्वयिको ववषयमा अदालतले समय समयमा
अिुगमि गिश र आवश्यकता अिुसार निदे शि ददि सक्िेछ ।

22.

प्रचनलत कािूि बमोशजमको अनिकार प्रयोग गिश र कायशववनि अपिाउि सक्िेाः अदालतले
पुिरावेदिको कारबाही र वकिारा गदाश यस नियमावली बमोशजमको अनिकारको अनतररक्त
आवश्यकता अिुसार प्रचनलत कािूि बमोशजम पुिरावेदि सुन्ने अदालतले प्रयोग गिे अनिकारको
प्रयोग गिश र कायशववनि अपिाउि सक्िेछ ।
पररच्छे द-५
कमशचारी सभबन्िी

23.

रशजष्ट्रारको काम, कतशव्य र अनिकाराः (१) ऐि तर्ा यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख िएका
काम, कतशव्य र अनिकारको अनतररक्त रशजष्ट्रारको अन्य काम, कतशव्य र अनिकार दे हाय बमोशजम
हुिेछाः-
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(क)

पुिरावेदिको दायरी नमनसल र अशन्तम निणशय िई सकेका नमनसलहरू
ठीकसाँग राख्ि लगाउिे,

(ख)

प्रचनलत कािूि बमोशजम नमनसल कागजातको िक्कल ददिे,

(ग)

अदालतमा पेश िएको सक्कल कागजात काम सवकएपनछ सोको प्रमाशणत
प्रनतनलवप राखी सभबशन्ित पिलाई वफताश गिे,

(घ)

अदालतमा पेश िएका नलखत जााँची कािूि बमोशजम प्रमाशणत गिे,

(ङ)

अदालतको कायशबोझको ववचार गरी ताररखमा रहेका पिलाई ताररख तोक्ि
लगाउिे,

(च)

मुद्दासाँग सभबशन्ित नमनसल कागजहरू नमनसल सं लग्ि छ वा छै ि हेरी वा
हेि श लगाई सं लग्ि ििए सभबशन्ित निकायबाट शझकाई सं लग्ि गराउिे,

(छ)

अदालतबाट िएको आदे श बमोशजमको काम कारबाही समयमै कायाशन्वयि
गिे वा गिश लगाउिे,

(ज)

अदालतमा सूचिा प्रववनिको प्रयोग सभबन्िमा आवश्यक कायश गिे वा गिश
लगाउिे,

(झ)

अदालतमा

कायशरत

कमशचारीहरूको

व्यवस्र्ापि

र

काम

कारबाहीको

अिुगमि गरी उशचत निदे शि ददिे ।
(२) रशजष्ट्रारले अदालतका कमशचारीलाई सं लग्ि गराई आवश्यकता अिुसार बैठक गिे र
अदालतबाट सभपादि िएका काम कारबाही र दे खा परे का समस्याहरूको समीिा गरी
समािािका उपाय पत्ता लगाई त्यसको अनिलेख राख्ने व्यवस्र्ा नमलाउिु पिेछ ।
(३) रशजष्ट्रारले ऐि तर्ा यस नियमावली बमोशजम आफूलाई प्राप्त अनिकारमध्ये
आवश्यकता अिुसार कुिै अनिकार आफू मातहतका कमशचारीलाई प्रत्यायोजि गिश सक्िेछ।
24.

उजुरी ददि सक्िेाः अदालतमा परे को पुिरावेदिको कारबाहीको नसलनसलामा रशजष्ट्रारले ददएका
आदे शमा शचत्त िबुझ्िे पिले त्यसरी आदे श ददएको नमनतले पन्र ददिनित्र अदालतको इजलास
समि उजुरी ददि सक्िेछ ।

25.

काम, कारबाहीको उत्तरदावयत्व र जवाफदे वहतााः अदालतका कमशचारीहरू आफूले गरे को काम
कारबाहीको लानग आफ्िो निकटस्र् मानर्ल्लो अनिकारीप्रनत जवाफदे ही हुिछ
े ि र आफूले गरे को
सभपूणश कामको पूणश उत्तरदावयत्व सभबशन्ित कमशचारीमा रहिेछ।
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पररच्छे द-६
ववववि
26.

नलखतमा पुर्याउिु पिे ररताः अदालतमा दताश गिश ल्याएको नलखतमा दे हाय बमोशजमको रीत
पुर्याउिु पिेछाः(क)

फुलस्केप आकारको िेपाली सादा कागजमा पवहलो पृष्ठमा शशरतफश दश
सेशन्टनमटर छोडी र प्रत्येक पृष्ठमा बायााँतफश पााँच सेशन्टनमटर वकिारा छोडी
एक पृष्ठमा बत्तीस पङशक्त िबढाई कागजको एकपदि मात्र पक्का कालो
मसीले ले शखएको, टाइप गररएको वा मुद्रण गररएको हुि ु पिे,

(ख)

दताश गिश ल्याउिे व्यशक्तको िाम, र्र, उमेर, ठे गािा र घर िभबर (र्ाहा
िएसभम इमेल, फ्याक्स, मोबाइल िभबर लगायतका ववद्युतीय माध्यमको
ठे गािा समेत) तर्ा ववपिीको िाम, र्र, उमेर, ठे गािा र घर िभबर (र्ाहा
िएसभम इमेल, फ्याक्स, मोबाइल िभबर लगायतका ववद्युतीय माध्यमको
ठे गािा समेत) उल्लेख गरे को हुि ु पिे,

(ग)

नलखत कभ्यूटर टाइप गरे को िए यूनिकोडमा एघार फन्टको साईजमा
टाइप गररएको हुि ु पिे,

(घ)

कुिै कािूि व्यवसायीले नलखतको मस्यौदा गरे को िए त्यसको बायााँ पदि
वकिारामा निजले मस्यौदा गरे को ििी कािूि व्यवसायीको िाम, दस्तखत र
प्रमाणपत्र िभबर उल्लेख गिुश पिे,

(ङ)

नलखत दताश गिश ल्याउिे व्यशक्त आफैंले वा कािूि व्यवसायी बाहेक अरु
व्यशक्तले मस्यौदा गरे कोमा “यो नलखतको मस्यौदा मैले गरे को हु,ाँ मैले
भ्रष्टाचार, वकते , जालसाजीमा सजाय पाएको छै ि सार्ै कुिै अदालत वा
निकायबाट िएको कैद र जररबािा नतिश बुझाउि बााँकी छै ि” ििी आफ्िो
पूरा िाम, र्र, ठे गािा उल्लेख गरी नलखतको प्रत्येक पृष्ठको बायााँ वकिारामा
त्यस्तो मस्यौदा गिे व्यशक्तले दस्तखत गरे को हुि ु पिे,

(च)

नलखतको आशखरी प्रकरणमा “यसमा ले शखएको व्यहोरा ठीक सााँचो छ, झुिा
ठहरे कािूि बमोशजम सहुाँला बुझाउाँला” िन्ने वाक्य उल्लेख हुि ु पिे,

(छ)

खण्ड (च) मा उशल्लशखत वाक्य मुनि दायााँ वकिारमा नलखत दताश गिश
ल्याउिे व्यशक्तले दस्तखत गिुश पिे र त्यसको मुनि नलखत दताश गिश
ल्याएको साल, मवहिा, नमनत र बार उल्लेख गिुश पिे,
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(ज)

ववषयहरू नसलनसलेवार रूपमा प्रकरण छु ट्याई उशचत र सं यमपूणश िाषामा
ले शखएको हुि ु पिे,

(झ) पेटबोलीमा परे का प्रत्येक व्यशक्तको िाम, र्र, ठे गािा र अन्य आवश्यक
पररचयात्मक वववरण उल्ले ख हुि ु पिे,
(ञ)

नलखतमा उशल्लशखत प्रत्येक ठाउाँको पूरा वववरण उल्लेख हुि ु पिे,

(ट)

नलखत दताश गिश ल्याउिे वा अदालतमा कागज गिश आउिे कुिै पनि
व्यशक्तले आफ्िो िाम, र्र, ठे गािा यवकि खुलेको िागररकताको प्रमाणपत्र वा
आनिकाररक निकायबाट प्रदाि गररएको पररचय खुल्िे कुिै प्रमाण पेश गिुश
पिे ।
तर सो सभबन्िी प्रमाण एकपटक पवहले पेश िई त्यस्तो प्रमाण वा सोको
प्रमाशणत प्रनतनलवप नमनसल सं लग्ि रहेको अवस्र्ामा पटक पटक पेश गिुश
पिे छै ि ।

स्पष्टीकरणाः यस नियमको प्रयोजिको लानग “नलखत” िन्नाले पुिरावेदिपत्र, नलशखत जवाफ वा
निवेदिपत्र सभझिु पछश।
27.

ु ाई र वकिारा गदाश दे हायका
मुद्दा हेदाशको प्रार्नमकतािमाः अदालतले मुद्दाको कारबाही, सुिव
प्रार्नमकतािम अिुसार गिुश पिेछाः(क) अशघल्लो ददि हेदाशहेदै बााँकी रहेको मुद्दा,
(ख) सुत्केरी, कडा रोग लागेको व्यशक्त वा शारीररक अपाङ्गता िएका व्यशक्त
पुिरावेदक िएको मुद्दा,
स्पष्टीकरणाः यस खण्डको प्रयोजिको लानग “कडा रोग” िन्नाले मृगौला, मुटु
वा क्यान्सर सभबन्िी रोग सभझिु पछश र सो शब्दले मेनडकल बोडशले कडा
रोग ििी नसफाररस गरे का अन्य रोगलाई समेत जिाउाँछ।
(ग)

सेवाबाट अवकाश हुि एक वषश िन्दा कम अवनि बााँकी रहेको पुिरावेदकको
मुद्दा,

(घ) मुद्दाको दताश िमले पवहले दताश िएको मुद्दा।
28.

निवेदि दस्तुराः यस नियमावली बमोशजम निवेदि ददाँदा लाग्िे निवेदि दस्तुरको सभबन्िमा यस
नियमावली तर्ा अन्य प्रचनलत कािूिमा कुिै व्यवस्र्ा िएकोमा सोही बमोशजम र त्यस्तो व्यवस्र्ा
ििएकोमा अन्य जुिसुकै ववषयको निवेदि वा दरखास्त ददाँदा दश रूपैयााँ दस्तुर लाग्िेछ।
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29.

िक्कलको लानग निवेदि ददि सक्िेाः (१) अदालतमा िएको नमनसलमा सं लग्ि कुिै नलखतको
िक्कल नलि चाहिे पि वा निजको कािूि व्यवसायीले आफूले िक्कल नलि चाहेको नलखतको
वववरण र नमनत उल्लेख गरी लाग्िे दस्तुर सवहत अिुसूची-४ बमोशजमको ढााँचामा निवेदि ददिु
पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम छु िाछु िै नमनसलमा रहेको नलखतको िक्कल नलिु पिे िएमा
छु िाछु िै निवेदि ददिु पिेछ ।

30.

िक्कल दस्तुराः (१) अदालतमा िएको मुद्दा सभबन्िी नलखतको िक्कल नलाँदा दे हाय बमोशजमको
दस्तुर बुझाउिु पिेछाः(क)

अदालतबाटै ददइिे िक्कलको हकमा फुलस्केप साइजको प्रत्येक पृष्ठको
तीि रुपैयााँ,

(ख)

निवेदकले आफैं िक्कल सािे िएमा फुलस्केप साइजको प्रत्येक पृष्ठको
दुई रुपैयााँ ।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि अदालतबाटै
िक्कल ददि सक्िे अवस्र्ा िएकोमा निवेदकलाई िक्कल सािश अिुमनत ददइिे छै ि ।
31.

नमनसल तर्ा कागजात निरीिणको लानग निवेदि ददिु पिेाः (१) अदालतमा िएको कुिै नमनसल
वा कागजातको निरीिण गिश चाहिे व्यशक्तले दे हायका कुराहरू खुलाई चावहिे दस्तुर सार् राखी
छु िाछु िै नमनसल वा कागजातको निरीिणको लानग अिुसूची-५ बमोशजमको ढााँचामा छु िाछु िै
निवेदि ददिु पिेछाः(क)

जुि मुद्दाको नमनसल वा कागजातको निरीिण गिश चाहेको हो सो मुद्दाको
नमनसल, िभबर र साल,

(ख)

निरीिण गिश चाहेको नमनसल वा कागजातको वववरण,

(ग)

निरीिण गिश चाहेको कारण,

(घ)

निरीिण गिे व्यशक्तको िाम, र्र र ठे गािा।

(२) उपनियम (१) बमोशजम अदालतमा रहेको नमनसल वा अन्य कागजात निरीिण गिश
चाहेमा दे हाय बमोशजमको दस्तुर लाग्िेछाः(क) पि ववपि वा निजको वाररसले ददएको निवेदिमा पााँच रुपैयााँ,
(ख) मुद्दामा सरोकारवाला पि ववपि बाहेक अरुले ददएको निवेदिमा दश
रुपैयााँ,
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(ग)

पि ववपि वा निजहरुको वाररसले तत्काल निरीिणको लानग निवेदि
ददएमा दश रुपैयााँ,

(घ)

मुद्दाको सरोकारवाला पि बाहेक अरुले तत्काल निरीिणको लानग
निवेदि ददएकोमा पन्र रुपैयााँ ।

(३) निरीिण गिश अिुमनत पाएको व्यशक्तले अदालतको कमशचारीको रोहबरमा नमनसल
वा कागजातको निरीिण गिुश पिेछ। त्यसरी नमनसल वा कागजातको निरीिण गदाश निरीिण
कोठामा कलम, मसी ल्याउि वा नमनसल वा कागजातको निरीिण गदाश कुिै प्रकारको दाग वा
शचन्ह लगाउि, च्यात्न वा अरु कुिै वकनसमबाट िोक्सािी पुर्याउि हुाँदैि।
(४) नमनसल निरीिण गररसके पनछ सभपूणश कागजात रशजष्ट्रार वा निजले खटाएको
अदालतको कमशचारीलाई वफताश ददिु पिेछ।
(५) नमनसलको हकमा इजलास र अन्य कागजको हकमा रशजष्ट्रारको आदे श बाहेक
त्यस्ता नमनसल कागज अदालत िविबाट अन्यत्र लै जाि वा अदालतको कमशचारी बाहेक अन्य
ाँ ै ि।
कसै लाई दे खाउि वा सूचिा ददि हुद
32.

िक्कल ददिेाः निवेदकले िक्कलको लानग लाग्िे दस्तुर दाशखल गरे पनछ रशजष्ट्रार वा निजले खटाएको
अनिकृतले सािारणताः सोहीददि सकिर नछटो प्रनतनलवप वा िक्कल सारी वा सािश लगाई निवेदिको
नििाशररत ठाउाँमा निवेदकको दस्तखत गराई िक्कल ददिु पिेछ।

33.

मुद्दा सरे मा जािकारी ददिु पिेाः (१) ऐिको दफा ३ को उपदफा (५) को अवस्र्ा परी कुिै मुद्दा
ऐिको दफा ३ को उपदफा (३) बमोशजम गठि हुिे अदालतमा सरे मा त्यसरी मुद्दा सरे को
जािकारी मुद्दाका पिलाई ददिु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि ताररखमा बसेको पिलाई जुि
अदालतमा मुद्दा सिे हो सोही अदालतमा उपशस्र्त हुिे गरी ताररख तोकी पठाउि सवकिेछ ।

34.

प्रादे शशक वववरण खुलाउिु पिेाः (१) अदालतमा दताश हुिे सभपूणश मुद्दाको सुरू कारबाही प्रारभि
हुाँदाका बखत पुिरावेदक कायशरत रहेको कायाशलयको ठे गािा कायम गरी पुिरावेदि गिुश पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम कायम गररएको ठे गािाको वववरण ऐिको दफा ३ को
उपदफा (३) को प्रयोजिको लानग प्रदे श अिुसार छु िाछु िै अद्यावनिक गरी राख्नु पिेछ।

35.

ववद्युतीय प्रनत पेश गिुश पिे: अदालतमा पेश िएको कभ्युटर टाइप गरी तयार गररएको
पुिरावेदिपत्र वा नलशखत प्रनतवाद दायर गिे पिबाट रशजष्ट्रारले नलखतको ववद्युतीय प्रनत पेश गिश
लगाउि सक्िेछ र सो बमोशजम ववद्युतीय प्रनत पेश गिुश सभबशन्ित पिको कतशव्य हुिेछ।
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36.

सूचिा प्रववनिको प्रयोग र त्यसको कािूिी मान्यतााः (१) अदालतले मुद्दा मानमला लगायतका
काम कारबाहीमा सूचिा प्रववनिको प्रयोग गिश सक्िेछ ।
(२) अदालतमा सक्कलै कागजात पेश गिुश पिे बाहेकका अन्य कागजात अिलाइि वा
अन्य माध्यमबाट ववद्युतीय रुपमा पेश गिे गरी अदालतले व्यवस्र्ा नमलाउि सक्िेछ ।
(३) अदालतले आवश्यकता अिुसार कािूि व्यवसायीको बहस वा सभबशन्ित पिसाँग
बुझ्िु पिे कुिै कुरा श्रव्यदृष्य सं वाद (निनडयो कन्रेशन्सङ) को माध्यमबाट गिश सक्िे व्यवस्र्ा
नमलाउि सक्िेछ र यसरी श्रव्यदृष्य सं वाद गररएकोमा त्यस्तो सं वादको अनिले खीकरण गरी राख्नु
पिेछ।

37.

आन्तररक कायशववनि सभबन्िी अन्य व्यवस्र्ााः यस नियमावलीमा उल्ले ख ििएको अदालतको
अन्य आन्तररक कायशववनि अदालत आफैले व्यवशस्र्त गिश सक्िेछ ।

38.

खारे जी र बचाउाः (१) प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ खारे ज गररएको छ ।
(२) प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ बमोशजम िए गरे का काम कारबाही यसै
नियमावली बमोशजम िए गरे को मानििेछ ।

13

अिुसूची -१

(नियम ४ साँग सभबशन्ित)
पुिरावेदिपत्रको ढााँचा

श्री प्रशासकीय अदालतमा पेश गरे को
पुिरावेदिपत्र

सं वत् ....... सालको पु. िं. ....... ....... ....... ....... .......

...................................................................पुिरावेदक
ववरुद्ध

.......................................................................ववपिी
मुद्दााः- ..........

म/हामी ले यस अदालतमा पुिरावेदि गरे वापत लाग्िे दस्तुर रु. ............ यसै सार् राखी

....... निकाय वा अनिकारीले गरे को ................. नमनतको .............निणशय वा अशन्तम आदे शमा शचत्त
िबुझी ...... को भयाद नित्र निभि व्यहोराको शजकीर सार् पुिरावेदि गदशछु÷ गदशछौं ।
१.

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

३.

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

२.
४.

....... .......
सं लग्ि प्रमाण कागजात
क.

.......

ग.

.......

ख.
५.

.......

ाँ ा बुझाउाँला ।
उशल्लशखत व्यहोरा ठीक सााँचो हो झुिा ठहरे कािूि बमोशजम सहुल
पुिरावेदक
िाम, र्राः
ठे गािााः

मोबाईल िभबराः
ईमेलाः
इनत सं वत् ......... साल .......... मवहिा ....... गते रोज ......शुिम्।
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अिुसूची-२

(नियम ८ को उपनियम (४) साँग सभबशन्ित)
ववपिी शझकाउिे सूचिाको ढााँचा

श्री प्रशासकीय अदालतबाट ववपिीको िाममा जारी िएको सूचिा
सव
ं त् .....................सालको पु.वे. िं. ........
प्रदे श.............शजल्ला ........ ि.पा.÷गा.पा. ......... वडा िं. ....... बस्िे ............. पुिरावेदक
ववरुद्ध
.................................................................................................................ववपिी
श्री ..... को छोरा÷छोरी÷ ..... बस्िे ......... का िाममा/......निकाय वा कायाशलयको िाममा जारी
िएको सूचिा

पुिरावेदकले ........... निकाय/अनिकारीले गरे को नमनत .................. को निणशय÷आदे श उपर यस
अदालतमा ददिु िएको पुिरावेदि उपर कारबाही हुाँदा नियम ८ बमोशजम नलशखत प्रनतवाद नलई/ववपिी

शझकाई पेश गिुश िन्ने नमनत .................... मा आदे श िएकोले आदे श पत्र र पुिरावेदिपत्रको िक्कल
र्ाि ...... यसैसार् सं लग्ि गरी यो सूचिा पठाइएको छ।यो सूचिा तामेल िएको नमनतले बाटोको भयाद

बाहेक पन्र ददि नित्र आफ्िो तफशबाट नलशखत प्रनतवाद र िएका प्रमाण समेत पेश गिुश होला/आफ्िो
नलशखत प्रनतवाद र िएका प्रमाण सवहत हाशजर हुि आफैं आउिु हुि वा कािूि बमोशजमको प्रनतनिनि वा
कािूि व्यवसायी पठाउिु हुि सूशचत गररन्छ।

..................
रशजष्ट्रार

इनत सं वत् ......... साल .......... मवहिा ....... गते रोज ......शुिम्।
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अिुसूची-३

(नियम १९ साँग सभबशन्ित)
फैसला वा आदे शको ढााँचा
श्री प्रशासकीय अदालत
इजलास

अध्यि श्री .......
सदस्य श्री .......
सदस्य श्री .......
फैसला/आदे श
सं वत् ......... को ........... पुिरावेदि िं. ......
मुद्दााः- ....... ।

...........................................................................पुिरावेदक
ववरुद्ध

...........................................................................ववपिी
यसमा ....... ....... .......

(

िाम

)

सदस्य

(

)

िाम

सदस्य

अदालतको छाप
इनत सं वत् ......... साल .......... मवहिा ....... गते रोज ......शुिम्।
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(

िाम

अध्यि

)

अिुसूची-४
(नियम २९ को उपनियम (१) साँग सभबशन्ित)
िक्कलको लानग निवेदिको ढााँचा
िक्कलको लानग श्री प्रशासकीय अदालतमा पेश गरे को निवेदिपत्र

सं वत् ........ सालको ......दा. िं. .....................
मुद्दा ....
...........................................................................................................पुिरावेदक
ववरुद्ध
.................................................................................................................ववपिी

मुद्दााः

म निवेदक निभि बमोशजमको नलखत/नलखतहरुको िक्कल अदालतको/आफ्िै तफशबाट सारी नलिको लानग
नियम बमोशजम लाग्िे दस्तुर यसैसार् सं लग्ि गरी निवेदि गदशछु ।

िक्कल नलि माग गरे को नलखत/नलखतहरु
१.
२.
३.
ाँ ा बुझाउाँला ।
यसमा ले शखएको व्यहोरा ठीक छ झुिा ठहरे कािूि बमोशजम सहुल

दस्तखताः .....
निवेदक

(अदालतको प्रयोजिको लानग)
निवेदि दताश िं.
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निवेदि दस्तुर रु.
दताश नमनताः
िक्कल दस्तुर प्रनत पृष्ठको जभमा रू.
रनसद िं.
जभमा दस्तुर रु. ............
दस्तुर बुझ्िेको दस्तखताः
प्रमाशणत गिे अनिकृत
ाँ
माग बमोशजमको िक्कल बुशझनलए।

दस्तखताः.............
निवेदकाः
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अिुसूची-५
(नियम ३१ को उपनियम (१) साँग सभबशन्ित)
निरीिणको लानग निवेदिको ढााँचा
श्री प्रशासकीय अदालतमा पेश गरे को निरीिणको निवेदिपत्र
दताश नमनताःम निवेदक निभि नलशखत चनलरहेको/नछनिएको मुद्दाको नमनसल कागजातको सािारण÷तत्काल
निरीिण गिशको लानग निवेदि दस्तुर रु. ......... यसै सार् सं लग्ि गरी निवेदि गदशछु ।

मुद्दाको

िभबर

साल निरीिण गिश चाहेको निवेदक मुद्दामा पि वा वाररस

वकनसम

कागजातको वववरण

जुि व्यशक्तले निरीिण

ििए निरीिण गिश चाहेको

गिे हो, त्यसको िाम र

कारण

ठे गािा

निवेदकाःनिजको दस्तखताःठे गािााःइनत सं वत् ......... साल .......... मवहिा ....... गते रोज ......शुिम्।

अदालतको प्रयोगको लानग
१.

निरीिण गराउिे कमशचारीले नमनसल मागेको नमनताः

२.

निरीिण गराउिे कमशचारीले नमनसल पाएको नमनताः
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