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सर्वोच्च अदालत नियमार्वली, २०७४ 

िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत 

२०७४।५।१२ 
सर्वोच्च अदालत ऐि, २०४८ को दफा ११ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले 

देहायका नियमहरू बिाएको छ । 

पररच्छेद – १ 

प्रारशभिक 

१.  संशिप्त  िाम र प्रारभिः (१) यी  नियमहरूको िाम "सर्वोच्च अदालत नियमार्वली, २०७४" रहेको 
छ।  

(२) यो नियमार्वली तरुुन्त प्रारभि हिुेछ ।  

२.  पररिाषाः  वर्वषय र्वा प्रसङ्गले अको अर्थ िलागेमा यस नियमार्वलीमा,–   

(क)   “अदालत” िन्नाले सर्वोच्च अदालत सभझि ुपछथ ।  

(ख)  “इजलास” िन्नाले नियम २१ बमोशजमको संरै्विानिक इजलास, बहृत ्पूर्थ इजलास, 

पूर्थ इजलास, संयकु्त इजलास र्वा एक न्यायािीिको इजलास सभझि ुपछथ । 

(ग)  “ऐि” िन्नाले सर्वोच्च अदालत ऐि, २०४८ सभझि ुपछथ ।  

(घ)  “कािूि व्यर्वसायी” िन्नाले िेपाल कािूि व्यर्वसायी पररषद् ऐि, २०५० 

बमोशजमको र्वररष्ठ अनिर्वक्ता र्वा अनिर्वक्ता सभझि ुपछथ । 

(ङ)  “निदेििालय” िन्नाले नियम १२९ बमोशजमको फैसला कायाथन्र्वयि निदेििालय 

सभझि ुपछथ । 

(च)  "न्यायािीि" िन्नाले सर्वोच्च अदालतको न्यायािीि सभझि ु पछथ र सो िब्दले 

प्रिाि न्यायािीिलाई समेत जिाउँछ । 

(छ)  “पूर्थ बैठक” िन्नाले नियम १०९ बमोशजमको पूर्थ बैठक (फुलकोर्थ) सभझि ु  

पछथ । 

(ज) "महानिदेिक" िन्नाले निदेििालयको महानिदेिक सभझि ुपछथ । 

(झ)  “फैसला” िन्नाले कुिै अदालत र्वा न्यावयक निकायबार् िएको अशन्तम आदेि 

समेतलाई सभझि ुपछथ । 

(ञ)  “मखु्य रशजस्ट्रार” िन्नाले अदालतको मखु्य रशजस्ट्रार सभझि ु पछथ र सो िब्दले 

कायम मकुायम र्वा निनमत्त िई काम गिे रशजस्ट्रार र्वा अन्य अनिकृतलाई समेत 

जिाउँछ । 

(र्)   “मदु्दा” िन्नाले ररर् निरे्वदि समेतलाई सभझि ुपछथ । 

(ठ)  “रशजस्ट्रार” िन्नाले अदालतको रशजस्ट्रार सभझि ुपछथ र सो िब्दले कायम मकुायम 

र्वा निनमत्त िई काम गिे सह रशजस्ट्रार र्वा अन्य अनिकृतलाई समेत जिाउँछ । 

(ड)  “सनमनत” िन्नाले पररच्छेद-१३ बमोशजमको सनमनत सभझि ुपछथ ।  
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(ढ) “सभबशन्ित अनिकारी” िन्नाले मखु्य रशजस्ट्रार, रशजस्ट्रार र्वा निजहरूले अनिकार 

प्रत्यायोजि गरेको अन्य अनिकृत सभझि ुपछथ । 

(र्)  “संवर्विाि” िन्नाले िेपालको संवर्विाि सभझि ुपछथ । 

(त)  “नलखत” िन्नाले अदालतमा दताथ गिथ ल्याएका उजरुी, प्रनतउत्तरपत्र, पिुरारे्वदिपत्र, 

निरे्वदि, नलशखत जर्वाफ, नलशखत प्रनतर्वाद समेतका नलखत सभझि ुपछथ ।  

(र्)  “रै्वतनिक कािूि व्यर्वसायी” िन्नाले नियम १४३ बमोशजम नियकु्त रै्वतनिक कािूि 

व्यर्वसायी सभझि ुपछथ ।        

पररच्छेद– २ 

अदालतको कायथ समय र न्यायािीिको पोसाक 

३.  अदालतको कायथ समयः (१) अदालतको कायथ समय आइतबारदेशख नबहीबारसभम वर्वहाि १० 

बजेदेशख अपरान्ह ५ बजेसभम र िकु्रबार नबहाि १० बजेदेशख अपरान्ह ४ बजेसभम हिुेछ ।  

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि कानतथक १६ गतेदेशख माघ १५ 

गतेसभम आइतबारदेशख िकु्रबारसभम नबहाि १० बजेदेशख अपरान्ह ४ बजेसभम अदालतको कायथ 
समय हिुेछ ।  

(३) उपनियम (१) र (२) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि िपेाल सरकारले 

सार्वथजनिक नबदा हिुे ििी तोकेको ददि र पूर्थ बैठकले अदालत बन्द रहिे ििी तोकेको ददि अदालत 

बन्द रहिेछ ।  

(४) प्रिाि न्यायािीिले उपनियम (१) र (२) बमोशजमको अदालतको कायथ समयका 
अनतररक्त अन्य समयमा र अदालत बन्द रहि ेददिमा समेत अदालतबार् सभपादि हिुे कुिै कायथ गिे 

गरी तोक्ि सक्िेछ ।  

४.  इजलासको समयः  (१) अदालतको कायथ समय सरुु िएको सािारर्तयाः आिा घण्र्ापनछ इजलास 

लाग्िेछ ।  

(२) प्रिाि न्यायािीिले अदालतको कायथ समयको बीचमा बढीमा एक घण्र्ा इजलासको 
कायथ िहिु ेगरी वर्वश्रामका लानग तोक्ि सक्िेछ ।  

(३) नियम ३ को उपनियम (४) बमोशजम अदालतको कायथ समयिन्दा अनतररक्त समयमा र 

अदालत बन्द रहेको ददिमा समेत प्रिाि न्यायािीिले इजलास लाग्िे समय तोक्ि सक्िेछ ।  

(४) उपनियम (३) बमोशजम अनतररक्त समय इजलास लाग्िे गरी तोवकएकोमा त्यसरी काम 

गरेको अर्वनिको अनतररक्त ित्ताको व्यर्वस्ट्र्ा गिथ सवकिेछ । 

५.   इजलासमा लगाउि े पोसाकः इजलासमा बस्ट्दा न्यायािीिले लगाउिे पोिाक अदालतले तोके 

बमोशजम हिुेछ।  

६.   अदालतको  शचन्ह  र  झन्डाः  अदालतले आफ्िो र मातहतका अदालतको लानग वर्विेष शचन्ह अवित 

झन्डा र प्रनतक शचन्ह (लोगो) प्रयोग गिथ सक्िेछ । लोगोको िमूिा अिसूुची–१ मा उल्लेख िए 

बमोशजम हिुेछ । 
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पररच्छेद – ३ 

मखु्य  रशजस्ट्रार र अदालतका  अन्य  कमथचारी 
७.  मखु्य रशजष्ट्रारः (१) प्रिाि न्यायािीिको सामान्य निदेिि र नियन्त्रर्मा रही मखु्य रशजस्ट्रारले 

अदालतको प्रिासकीय प्रमखुको रूपमा रही कायथ गिेछ ।  

(२) प्रचनलत कािूि र यस नियमार्वलीको अिीिमा रही अदालतको छाप, अनिलेख, नलखत, 

चल तर्ा अचल सभपशत्त मखु्य रशजस्ट्रारको शजभमामा रहिेछ । 

८.  मखु्य रशजस्ट्रारको काम, कतथव्य र अनिकारः (१) ऐि र यस नियमार्वलीमा अन्यत्र उल्लेख िएका 
काम कतथव्य र अनिकारको अनतररक्त मखु्य रशजस्ट्रारको अन्य काम, कतथव्य र अनिकार देहाय 

बमोशजम  हिुेछ :-  

(क)  प्रिाि न्यायािीिको सामान्य निदेिि र नियन्त्रर्मा रही सर्वोच्च अदालत 

तर्ा मातहतका अदालत एर्वम ् न्यावयक निकायहरूको प्रिासकीय एर्वम ्

व्यर्वस्ट्र्ापकीय कायथको नियमि, रेखदेख, नियन्त्रर्, निदेिि एर्वम ्समन्र्वय 

गिे, 

(ख)  सर्वोच्च अदालतको र्वावषथक प्रनतरे्वदि तयार गरी   प्रकािि गिे गराउिे, 
(ग)  सर्वोच्च अदालतमा रहेका वर्वनिन्न महािाखाहरू एर्वम ् निदेििालयको 

व्यर्वस्ट्र्ापि र नियन्त्रर् गिे, 

(घ)  पूर्थ बैठकमा पेस हिुे प्रस्ट्तार्व तयार गरी छलफलका लानग पेस गिे र 

बैठकको निर्थय कायाथन्र्वयि गिे,   

(ङ)  अदालत, मातहतका अदालत तर्ा अन्य न्यावयक निकायको कमथचारी 
ब्यर्वस्ट्र्ापि सभबन्िी िीनत नििाथरर् गरी कायाथन्र्वयि गिे गराउिे, 

(च)  राजपत्र अिवित कमथचारीको कुिै पद ररक्त िएको कारर्बार् अदालत तर्ा 
मातहतका अदालतको काम सूचारु रूपले चल्ि िसकेमा त्यस्ट्तो पद पूनतथका 
लानग लोक सेर्वा आयोगमा मागको आकृनत फाराम पठाई आयोगबार् स्ट्र्ायी 
नसफाररस िई िआएसभमको अर्वनिको लानग आफ्िो अदालतको हकमा 
आफैले करार सेर्वामा कमथचारी नियकु्त गिे र मातहतका अदालत र्वा 
न्यावयक निकायको हकमा त्यसरी नियशुक्त गिथ अिमुनत ददिे, 

(छ)  अदालत तथा मातहतका अदालतका  कममचारीलाई आर्वश्यकता अिसुार 

समयार्वनि तोकी र्वा ितोकी काज खर्ाउिे, 
(ज)  न्यायपानलकाको सिुार र वर्वकास सभबन्िी आर्वनिक योजिा तयार गरी 

कायाथन्र्वयि गिे गराउि,े 

(झ)  सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतमा कायथरत कमथचारीको काममा कुिै 

अनियनमतता िएको पाइएमा प्रचनलत कािूि बमोशजम कारबाही गिे गराउि,े 

(ञ)  कायथपानलका, व्यर्वस्ट्र्ावपकालगायत न्याय िेत्रका सरोकारर्वाला  
निकायहरूसँग आर्वश्यक सभपकथ , सभबन्ि र समन्र्वय गिे, 
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(र्)  न्यायपानलकाको सिुार र वर्वकाससभबन्िमा सरोकारर्वालाहरूले उठाएको 
समसामवयक  वर्वषयहरूलाई अध्ययि गरी आफैँ ले निकासा ददि ुपिे जनतमा 
आफैले गिे र पूर्थ बैठकमा पेस गिुथ पिे वर्वषय देशखएमा सो सभबन्िी प्रस्ट्तार्व 

तयार गरी पूर्थ बैठकमा पेस गिे, 

(ठ)  अदालतमा दताथ गराउि ल्याएका नलखत दताथ गिे र दताथ गिथ िनमल्ि ेनलखत 

दरपीठ गिे,  

(ड)  मलुकुी ऐि, अदालती बन्दोबस्ट्तको महलको १७१क. िं. र १७१ख. िं. 

बमोशजम परेका निरे्वदि उपर कािूि बमोशजम निकासा ददिे, 
(ढ)  मदु्दा मलु्तबी राखी पाउँ र्वा जगाई पाउँ िन्न ेवर्वषयसभबन्िी निरे्वदिमा निकासा 

ददिे,  
(र्)  मदु्दाको काम कारबाहीका सभबन्िमा यस नियमार्वली तर्ा अन्य प्रचनलत 

कािूि बमोशजमको कायथ  गिे गराउिे । 

 (२) मखु्य रशजस्ट्रारले आफूलाई प्राप्त अनिकारमध्ये कुिै अनिकार रशजस्ट्रार, सहरशजस्ट्रार 

र्वा अन्य कुिै अनिकृतलाई सभुपि सक्िेछ ।  

९.  रशजस्ट्रारको काम, कतथव्य र अनिकारः (१) मखु्य रशजस्ट्रारको सामान्य नियन्त्रर् र निदेििमा रही 
रशजस्ट्रारको काम, कतथव्य र अनिकार देहाय बमोशजम हिुेछ :- 

 (क)  प्रचनलत कािूि बमोशजम तल्लो अदालत र्वा निकायको फैसलाले लागेको 
सरकारी नबगो, जररबािा र कैद बापतको िरौर् र्वा जमाित नलई पिुरारे्वदि 

दताथ गिे, 

(ख)  पिबार् कािूि बमोशजम लाग्िे कोर्थ फी लगायतका दस्ट्तरु दाशखला 
गराउिे,   

(ग)  मदु्दामा जमािी नलई ताररखमा छोड्िे वर्वषयमा निकासा ददिे, 
(घ)  कािूि बमोशजम भयाद ताररख र्ानमददि,े 

(ङ)  अदालतमा दायर रहेको मदु्दा मानमलासँग सभबशन्ित नमनसल र्वा नलखत 

मगाउिे, कुिै नलखत पिबार् पेस गिथ लगाउिे र अन्य अदालतबार् माग 

िएका नमनसल र्वा नलखत पठाउिे, 
(च)  पिुरारे्वदिको भयाद ददि ुपिेमा ददएको िदेशखएमा पिुरारे्वदिको भयाद जारी 

गिे, 

(छ)  आदेिािसुार भयाद सूचिा जारी गिे, तामेली भयाद सूचिा जाँची बेरीतको 
देशखएमा बदर गरी पिुः जारी गिे,   

(ज)  मदु्दाको कुिै पिको मतृ्य ुिएको अर्वस्ट्र्ामा मदु्दा सकार गिथ ददि,े 

(झ)  अदालतको अर्वहेलिासभबन्िी मदु्दामा बाहेक अन्य मदु्दामा कािूिबमोशजम 

र्वाररस नलिे र सकार गराउिे, 
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(ञ)  कािूि व्यर्वसायीले पेस गरेको र्वकालतिामा नलि ेर प्रचनलत कािूि बमोशजम 

आर्वश्यक वर्वषयको सूचिा कािूि व्यर्वसायीलाई ददि,े  

(र्)  अदालतमा रहेका मदु्दाका नमनसलहरू व्यर्वस्ट्र्ापि गिे, गराउिे, 
(ठ)  मदु्दाको काम कारबाही सभबन्िी अन्य कायथ गिे,  

(ड)  इजलासको आदेिले तोकेको अन्य कायथ गिे,  

(ढ)  मलुकुी ऐि, अदालती बन्दोबस्ट्तको महलको ८३ िभबर बमोशजम पेस िएका 
निरे्वदिमा निकासा ददिे, 

(र्)  बाली रोक्का र्वा फुकुर्वा गरी पाउँ िन्न े वर्वषयहरू सभबन्िी निरे्वदिमा निकासा 
ददिे,  

(त)  यस नियमार्वलीमा रशजस्ट्रारले गिे ििी तोवकएका अन्य कायथहरू गिे, 

(र्)  मखु्य रशजस्ट्रारले प्रत्यायोजि गरेका अन्य काम गिे । 

(२) रशजस्ट्रारले आफूलाई प्राप्त अनिकारमध्ये कुिै अनिकार सहरशजस्ट्रार, उपरशजस्ट्रार, 

िाखा प्रमखु र्वा अदालतका अन्य कुिै अनिकृतलाई प्रत्यायोजि गिथ सक्िेछ । 

१०.  मखु्य रशजस्ट्रार र्वा  रशजस्ट्रारले गरेको आदेिउपर उजरु ददि सक्िःे (१) मदु्दाको कारबाहीको 
नसलनसलामा मखु्य रशजस्ट्रार र्वा रशजस्ट्रारले गरेको आदेिमा शचत्त िबझु्ि ेव्यशक्तले पन्र ददि नित्र 

इजलास समि निरे्वदि ददि सक्िेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम परेको  निरे्वदिबार् त्यस्ट्तो आदेि बेरीतको देशखि आएमा 
सभबशन्ित इजलासले आर्वश्यक देखेमा सात ददिसभममा कैवफयत प्रनतरे्वदि माग गरी र्वा िगरी 
कािूि बमोशजम गिथ लगाउि ुपिेछ ।  

११.  अदालतका  महािाखा  र्वा  िाखा  तर्ा  कमथचारीः (१) अदालतमा रहि ेमहािाखा तर्ा िाखाहरू र 

नतिीहरूको काम अिसूुची –२ मा उल्लेख िए बमोशजम हिुेछ ।  

(२) आफ्िो महािाखाअन्तगथतका िाखा तर्ा फाँर्को काम कारबाहीलाई नछर्ो छररतो, 
स्ट्तरीय र प्रिार्वकारी ढङ्गबार् सभपन्न गिुथ र्वा गराउि,ु अदालतको काम सचुारु रुपले सञ्चालि गिथ 
रशजस्ट्रारलाई सहयोग गिुथ तर्ा मखु्य रशजस्ट्रार र्वा रशजस्ट्रारले अनिकार प्रत्यायोजि गरी 
तोवकददएका कामहरू गिुथ सहरशजस्ट्रारको कतथव्य हिुेछ ।   

(३) प्रत्येक िाखामा कभतीमा अनिकृतस्ट्तरको कमथचारीले िाखाको प्रमखुको रूपमा काम 

गिेछ । 

(४) आफ्िो िाखाको काम सवु्यर्वशस्ट्र्तरूपले सञ्चालि गिुथ िाखा प्रमखुको कतथव्य हिुेछ ।   

(५) उपरशजस्ट्रार, िाखा प्रमखु र अन्य कमथचारीले आफ्िो कायथ वर्वर्वरर्मा उल्लेख िएको र 

मखु्य रशजस्ट्रार र्वा रशजस्ट्रारले अनिकार प्रत्यायोजि गरी तोवकददए बमोशजमको कामहरू गिेछि ्।   

१२.   आदेि र्वा निदेिि पालिा िगिे कमथचारी उपर कारबाही हिुःे (१) सभबशन्ित कमथचारीले आफूलाई 

तोवकएको शजभमेबारी र सभुपेको कामका लानग आफूिन्दा मानर्को अनिकारीप्रनत जर्वाफदेही हिुेछ 

।  
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(२) आफूमानर्को अनिकारीले ददएको आदेि र्वा निदेिि पालि िगिे कमथचारी उपर 

त्यस्ट्तो आदेि र्वा निदेिि ददिे अनिकारीले कारबाही गिथ अशख्तयारर्वाला समि नसफाररस गिथ 
सक्िेछ र निजले त्यस्ट्तो आदेि र निदेिि पालिा िगरेको देशखएमा प्रचनलत कािूि बमोशजम 

वर्विागीय कारबाही हिुेछ ।  

पररच्छेद –४ 

नलखतमा  परु याउि ु पिे  रीत  र  नलखत  दताथ 
१३.  अदालतमा  पेस  हिु ेनलखतमा  परु याउि ुपिे सामान्य  रीतः (१) अदालतमा पेस हिु ेनलखत फुलस्ट्केप 

(ए फोर) आकारको सादा िेपाली कागजमा प्रत्येक पषृ्ठमा शिर र पछुारमा एक इन्च, बायाँतफथ  डेढ 

इन्च र दायाँतफथ  आिा इन्च तर्ा पवहलो पषृ्ठको हकमा शिरतफथ  तीि इन्च ठाउँ छोनडएको हिु ु 

पिेछ ।  

(२) अदालतमा पेस हिुे नलखत कागजको एकापवि मात्र कभ्यरु्र र्ाइप र्वा मदु्रर् गररएको, 
यनुिकोड िपेाली फन्र्मा बाह्र ्र्वाइन्र् तर्ा लाइि स्ट्पेनसङ बढीमा एक दिमलब पाँचमा र्ाइप र्वा 
मदु्रर् गररएको हिु ुपिेछ ।   

(३) नलखत दताथ गिथ ल्याउिे व्यशक्तले नलखतमा आफ्िो र र्ाहा िएसभम प्रत्यर्ीको 
देहायबमोशजमको वर्वर्वरर् उल्लेख गिुथ पिेछ :– 

(क)  िाम र र्र,  

(ख)  पनत, पत्नी, बबुा, आमा र बाजे, बज्यैको िाम, 

(ग)  उपलब्ि िएसभम फ्याक्स, इमेल, रे्नलफोि िभबर, मोबाइल िभबर र 

अन्य पररचयात्मक वर्वर्वरर्, 

(घ)  कुिै कायाथलय र्वा संस्ट्र्ामा कायथरत रहेकोमा निजको पद, कायाथलय र्वा 
संस्ट्र्ाको िाम, ठेगािा र उपलब्ि िएसभम फ्याक्स, इमेल, रे्नलफोि 

िभबर,  

(ङ) स्ट्र्ायी र हाल बसोबास गरेको ठेगािा (शजल्ला, महािगरपानलका, 
उपमहािगरपानलका,  िगरपानलका, गाउँपानलका, र्वडा िभबर, र्ोल, मागथ 
र िएसभम घरको ब्लक िं.,  

(च)  सङ्गदठत सँस्ट्र्ा िए सोको िाम, ठेगािा, प्रिाि कायाथलय रहेको स्ट्र्ाि । 

(४) नलखतको पेर्बोलीमा उल्लेख िएको प्रत्येक व्यशक्तलाई सशजलैसँग सिाखत गिथ 
सवकिे गरी निजको पूरा िाम, र्र, ठेगािा र अन्य आर्वश्यक पररचयात्मक वर्वर्वरर् स्ट्पष्टरूपमा 
उल्लेख िएको हिु ुपिेछ ।  

(५) नलखतमा उशल्लशखत प्रत्येक स्ट्र्ािको पूरा ठेगािा स्ट्पष्टरूपमा जिाइएको हिु ुपिेछ ।  

(६) नलखत दताथ गिथ ल्याउि ेव्यशक्तले प्रत्येक पषृ्ठमा छोर्करी दस्ट्तखत र आशखरी पषृ्ठमा 
बशुझिे गरी पूरा दस्ट्तखत र ल्या्चे सहीछाप गरेको र्वा लेख्न िजाने्न िए दस्ट्तखतको सिा ल्या्चे 

सहीछाप गरेको हिु ुपिेछ ।  
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(७) कािूि व्यर्वसायीले नलखतको मस्ट्यौदा गरेको िए सो नलखतको पवहलो पषृ्ठको बाया ँ
वकिारामा सो नलखत निजले मस्ट्यौदा गरेको बेहोरा र निजको िाम तर्ा प्रमार्पत्र िभबर स्ट्पष्ट रूपमा 
जिाई दस्ट्तखत गरेको हिु ुपिेछ ।  

(८) कािूि व्यर्वसायी र्वा नलखत दताथ गिथ आउिे व्यशक्तबाहेक अरूले नलखतको मस्ट्यौदा 
गरेको िए सो नलखतको पवहलो पषृ्ठको बायाँ वकिारामा सो मस्ट्यौदा गिे व्यशक्तले “यो नलखत मैले 

मस्ट्यौदा गरेको हुँ, मैले घसु, कीते र्वा जालसाजीमा सजाय पाएको छैि” िन्न ेबेहोरा र आफ्िो िाम, 

र्र र ठेगािा स्ट्पष्ट रूपमा जिाई दस्ट्तखत गरेको हिु ुपिेछ ।  

(९) नलखतको आशखरी प्रकरर्मा “यसमा लेशखएको बेहोरा साँचो छ, झिुा ठहरे 

कािूिबमोशजम सहुँला बझुाउँला, अदालतबार् जारी हिु े सूचिा, भयाद तामेलीलगायत अन्य काम 

कारबाहीमा अदालतलाई सहयोग गिेछु” िन्न ेबेहोरा लेखी त्यसको मनुि दायाँ वकिारामा नलखत दताथ 
गिथ ल्याउिे व्यशक्तले  दस्ट्तखत गरेको हिु ुपिेछ । 

(१०) नलखतका वर्वषयहरू नसलनसलेर्वार रूपमा प्रकरर् छुट्याई उशचत र संयमपूर्थ िाषामा 
लेशखएको हिु ुपिेछ ।  

(११) नलखत दताथ गिथ ल्याउिे र्वा अदालतमा कागज गिथ आउिे कुिै पनि व्यशक्तले आफ्िो 
िागररकता र्वा िाम, र्र, र्वति यवकि खलेुको अन्य कुिै पररचयात्मक वर्वर्वरर् पेस गिुथ   पिेछ ।  

(१२) उपनियम (११) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि कुिै पररचयात्मक प्रमार् 

पवहले सोही मदु्दामा पेस िई नमनसल संलग्ि रहेको िए पूिः पेस गिुथ पिे छैि ।  

(१३) तल्लो अदालत र्वा अन्य न्यावयक निकायबार् कैद र्वा जररबािाको सजाय पाएको 
व्यशक्तले पिुरारे्वदि र्वा अन्य कुिै नलखत दताथ गिथ आउँदा त्यस्ट्तो कैद सजाय िोगेको, िोनगरहेको, 
जररबािाको रकम नतरेको र्वा सोबापत कािूि बमोशजम िरौर् र्वा जमाित ददएको निस्ट्सा पेस गिुथ 
पिेछ ।  

(१४) नलखतसार् पेस गिे कागज िेपाली िाषा बाहेक अन्य िाषाको िए अदालतले 

आर्वश्यक देखेमा सोको प्रचनलत कािूिबमोशजम अिरु्वाद गरी सो अिरु्वादको प्रमाशर्त प्रनत समेत 

नलखतसार् पेस गिथ लगाउि सक्िेछ।  

(१५) अदालतमा दताथ गिथ ल्याएको नलखतसार् सोको वर्वद्यतुीय प्रनतसमेत अनिर्वायथ रूपमा 
पेस गिुथ पिेछ ।  

(१६) उपनियम (३) बमोशजमको वर्वर्वरर्मा कुिै पररर्वतथि िएमा पररर्वतथि िएको नमनतले 

बार्ोको भयाद बाहेक पन्र ददि नित्र सोको जािकारी अदालतमा ददि ुपिे कतथब्य सभबशन्ित पिको   
हिुेछ ।   

१४.  खास प्रकृनतका निरे्वदिमा खलुाउि ु पिे अन्य कुराः (१) नियम १३ मा उशल्लशखत कुराहरूका 
अनतररक्त अदालतमा मदु्दासँग सभबशन्ित कुिै निरे्वदि पेस गदाथ मदु्दा परेको साल, मदु्दाको 
क्रमसङ्खख्या र िाम, निरे्वदिमा माग गरेको कुरा, त्यसको कारर् र आिार तर्ा सभबद्ध कािूि 

उल्लेख गिुथ    पिेछ ।     
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(२) कुिै कायाथलय र्वा अदालतमा िएको कुिै नमनसल कागज शझकाई पाउँ ििी कुिै निरे्वदि 

पेस गदाथ नमनसल कागज रहेको कायाथलयको िाम, ठेगािा, कागज रहेको मदु्दाको िाम र्वा वर्वषय र 

क्रमसङ्खख्या, कागज िएको नमनत, नमनसल कागज कुि तथ्यको पषु्ट्ट्याई र्वा खण्डिको लानग 

आर्वश्यक परेको हो सो कुरा र नमनसल र्वा कागजको अन्य पररचयात्मक वर्वर्वरर् उल्लेख गिुथ पिेछ 

। 

१५.  पवहलो निरे्वदिको वर्वर्वरर् उल्लेख गिुथ पिेः पवहले कुिै वर्वषयमा निरे्वदि ददई आदेि िइसकेकोमा 
पनछ पिुः सोही बेहोराको र्वा समाि उदे्दश्यलाई नलएर निरे्वदि ददँदा पवहले निरे्वदिमा िएको आदेि, 

पिुः निरे्वदि ददि ुपिे कारर् र आिारसमेत स्ट्पष्ट रूपमा उल्लेख गिुथ पिेछ । 

१६.  नलखतसार् पेस गिुथ पिे प्रमार्ः (१) अदालतमा नलखतसार् प्रमार् पेस गदाथ सक्कलै प्रमार् र सोको 
एक प्रनत िक्कल पेस गिुथ पिेछ ।  

(२) कुिै नलखतको नबद्यतुीय प्रमार् िएमा सोसमेत नलखत सार् पेस गिथ सवकिेछ । 

१७.  नलखत दताथः (१) कुिै व्यशक्तले अदालत समि कुिै नलखत दताथ गिथ चाहेमा त्यस्ट्तो नलखत 

सभबशन्ित अनिकारी समि पेस गिुथ पिेछ ।  

(२) सभबशन्ित अनिकारीले उपनियम (१) बमोशजम पेस हिु आएको नलखत देहायबमोशजम 

जाँच गिुथ पिेछ :- 

(क)  कािूि बमोशजमको ढाँचा नमले िनमलेको, 
(ख)  हदभयाद, भयादनित्र िए ििएको, अदालतको अनिकार िेत्रनित्र पिे िपिे, 

हकदैया िए ििएको, कुिै कािूिी आिार िए ििएको, खलुाउि ुपिे बेहोरा 
खलुाएको िखलुाएको, नलखतको लेखाई, प्रस्ट्तनुत र्वा उल्लेखिमा कुिै 

अिवुद्ध, अपूर्थता र्वा अस्ट्पष्टता िए ििएको, अि र अिरमा फरक परे 

िपरेको, शिष्ट िाषामा लेशखए िलेशखएको र अन्य रीत पगेु िपगेुको । 

(३) उपनियम (२) बमोशजम जाँच गदाथ रीत पगेुको देशखएमा सभबशन्ित अनिकारीले त्यस्ट्तो 
नलखत दताथ गिुथ पिेछ। 

(४) उपनियम (२) बमोशजम जाँच गदाथ त्यस्ट्तो नलखत कािूि बमोशजमको ढाँचा िनमलेको, 
खलुाउि ु पिे बेहोरा िखलुाएको, लेखाई, प्रस्ट्तनुत र्वा उल्लेखिमा अिवुद्ध, अपूर्थता र्वा अस्ट्पष्टता 
िएको र्वा अि र अिरमा फरक परेको, शिष्ट िाषामा िलेशखएको जस्ट्ता त्रवुर् देशखएको र त्यस्ट्तो त्रवुर् 

सच्याई ल्याएमा सो नलखत दताथ गिथ नमल्ि ेदेशखएमा यो रीत परु याई ल्याउि ुििी नलखतको पवहलो 
पषृ्ठमा लेखी सभबशन्ित अनिकारीको दस्ट्तखत गरी अदालतको छाप लगाई वफताथ ददि ुपिेछ । 

(५) उपनियम (४) बमोशजम नलखत वफताथ िएकोमा तीि ददििन्दा बढी हदभयाद र्वा भयाद 

बाँकी रहेछ ििे बाँकी रहेको हदभयाद र्वा भयादनित्र र तीि ददि िन्दा कम हदभयाद र्वा भयाद बाँकी 
रहेछ ििे वफताथ िएको नमनतले तीि ददिनित्र रीत परु याई दताथ गिथ ल्याएमा त्यस्ट्तो नलखत दताथ 
गररददि ुपिेछ ।   

(६) यस नियम बमोशजम नलखत दताथ गरे पनछ दताथ गिथ ल्याउिेको सहीछाप गराई त्यसको 
दताथ िभबर र नमनत जिाई दताथ गिथ ल्याउि ेव्यशक्तलाई सोको िरपाई ददि ुपिेछ । 
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(७) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि अदालतले वर्वद्यतुीय 

माध्यमबार् कुिै नलखत दताथ गिे व्यर्वस्ट्र्ा गरेको अर्वस्ट्र्ामा सोही बमोशजम नलखत दताथ गिथ 
सवकिेछ । 

(८) उपनियम (७) बमोशजम कुिै नलखत दताथ गराएकोमा सभबशन्ित अनिकारीले आर्वश्यक 

देखेमा अर्वनि तोकी सक्कल नलखत पेस गिथ आदेि ददि सक्िेछ ।   

१८. नलखतमा  दरपीठः (१) अदालतमा दताथको लानग पेस िएको नलखत जाँच गदाथ त्यस्ट्तो नलखत 

हदभयाद र्वा भयादनित्र ििएमा, अदालतको अनिकार िते्रनित्र िपिे िएमा, हकदैया ििएमा, कुिै 

कािूिी आिार ििएमा, नियम १७ को उपनियम (४) बमोशजम त्रवुर् सच्याउि वफताथ लगेकोमा 
त्यस्ट्तो त्रवुर् िसच्याई ल्याएमा, नलखतसार् पेस गिुथ पिे कागजात पेस गरेको िदेशखएमा र्वा प्रचनलत 

कािूि तर्ा यस नियमार्वली बमोशजम दताथ गिथ िनमल्िे देशखएमा सोको आिार र कारर् खलुाई छुरै् 

कागजमा दरपीठको बेहोरा उल्लेख गरी सोमा सभबशन्ित अनिकारीले दस्ट्तखत गरी अदालतको 
छापसमेत लगाई एकप्रनत सभबशन्ित पिलाई वफताथ ददि ुपिेछ । 

      (२) सर्वोच्च अदालतबार् स्ट्पष्ट व्याख्या िई नसद्धान्त प्रनतपादि िइसकेको वर्वषय र्वा 
उही वर्वषयमा कसैले अशघ िै ररर् निरे्वदि दायर गरी अदालतमा वर्वचारािीि रहेको वर्वषय, 

प्रर्मदृवष्टमा (प्राइमाफेसी) उच्च अदालत र्वा सर्वोच्च अदालतमा पिुरारे्वदि लाग्ि े र्वा मदु्दा 
दोहोर याउिे निरे्वदि लाग्िे वर्वषय र्वा मलुकुी ऐि, अदालती बन्दोबस्ट्तको महलको १७ िं. र्वा १२४ग 

िं. र्वा न्याय प्रिासि ऐि, २०७३ को दफा १५ बमोशजम पिुरारे्वदि सनेु्न अदालतमा निरे्वदि लाग्ि े

वर्वषय रहेछ र्वा संरै्विानिक र्वा कािूिी प्रश्नबाहेकका अस्ट्पष्ट वकनसमको ररर् निरे्वदि दायर गिथ 
ल्याएको रहेछ िि े सभबशन्ित अनिकारीले आिार र कारर् खलुाई त्यस्ट्ता नलखत दरपीठ गिथ 
सक्िेछ । 

(३) यस नियम बमोशजम दरपीठ गररएकोमा सो नलखतको एकप्रनत अदालतमा राख् ि ुपिेछ 

।  

१९.  नलखतको सामान्य त्रवुर् सच्याउिःे (१) अदालतमा नलखत पेस गिे व्यशक्तले एक पर्क दताथ 
िैसकेको नलखतमा लेख, र्ाइप र्वा मदु्रर्को सामान्य त्रवुर् सच्याउि चाहेमा सो बेहोरा उल्लेख गरी 
सभबशन्ित अनिकारीसमि निरे्वदि ददि सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम निरे्वदि पेस हिु आएमा आर्वश्यक जाँचबझु गदाथ निरे्वदकको 
मागबमोशजम त्रवुर् सच्याउि मिानसब देखेमा सभबशन्ित अनिकारीले त्यस्ट्तो निरे्वदिलाई िै 

नलखतको पूरकको रूपमा नमनसल सामेल गिे आदेि ददि सक्िेछ । 

(३) उपनियम (२) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि मूल नलखतको जिु बेहोरा 
सच्याउिका लानग माग गरेको हो, सोबार् मदु्दाको सभपूर्थ कारबाही र्वा इन्साफमा तात् वर्वक असर पिथ 
सक्िे देखेमा सभबशन्ित अनिकारीले त्यस्ट्तो निरे्वदिलाई पूरक नलखतको रूपमा स्ट्र्वीकार गिे छैि ।  

(४)  सभबशन्ित अनिकारीले आर्वश्यक देखेमा यस नियम बमोशजम त्रवुर् सच्याएको जिाउ 

अको पिलाई ददि सक्िेछ । 

पररच्छेद– ५ 
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इजलास सभबन्िी  व्यर्वस्ट्र्ा 
२०. प्रिाि न्यायािीिबार् इजलास गठि हिुःे प्रिाि न्यायािीिबार् अदालतमा दताथ िएका मदु्दा 

मानमलाको कारबाही र वकिारा गिथ इजलास गठि हिुेछ ।   

२१. अदालतमा रहि ेइजलासः (१) अदालतमा देहाय बमोशजमका इजलासहरू रहि ेछिः्– 

(क)  संरै्विानिक इजलास, 

(ख)  बहृत ्पूर्थ इजलास, 

(ग)  पूर्थ इजलास, 

(घ)  संयकु्त इजलास,  

(ङ)  एक न्यायािीिको इजलास । 

(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोशजमको संरै्विानिक इजलासबार् हेररिे मदु्दा र 

तत्सभबन्िी अन्य ब्यर्वस्ट्र्ा सर्वोच्च अदालत (संरै्विानिक इजलास सञ्चालि) नियमार्वली, २०७२ मा 
उल्लेख िए बमोशजम हिुेछ ।  

२२.  बहृत ् पूर्थ इजलासः (१) बहृत ् पूर्थ इजलासमा पाँच जिा र्वा सोिन्दा बढी न्यायािीि संलग्ि 

रहिेछि।्  

(२) बहृत ्पूर्थ इजलासबार् देहायका मदु्दा, निरे्वदि तर्ा प्रनतरे्वदि हेररिेछ :- 

(क)  कािूिको व्याख्या र्वा कािूिी नसद्धान्तको सभबन्िमा बहृत ्पूर्थ इजलासबार् 

निरूपर् हिु आर्वश्यक छ ििी पूर्थ इजलासले आदेि ददएको मदु्दा र्वा 
प्रनतरे्वदि,  

(ख) कुिै कािूिको व्याख्या र्वा कुिै कािूिी नसद्धान्तको सभबन्िमा दईु पूर्थ 
इजलासबार् िएको व्याख्या र्वा निर्थय फरक फरक िई व्याख्यामा 
एकरूपता कायम गिथ आर्वश्यक देखी पूर्थ इजलासले बहृत ् पूर्थ इजलासमा 
पेस गिथ आदेि ददएको मदु्दा,  

(ग)  कुिै मदु्दामा समारे्वि िएको कुिै जवर्ल कािूिी प्रश्नको निर्थय बहृत ् पूर्थ 
इजलासबार् हिु उपयकु्त छ िन्न े कुरा पूर्थ इजलासलाई लागी सो कािूिी 
प्रश् ि र बहृत ्पूर्थ इजलासबार् त्यसको निर्थय हिु ुपिे कारर् उल्लेख गरी सो 
इजलासले बहृत ्पूर्थ इजलासमा पेस गिथ आदेि ददएको मदु्दा,  

(घ)  पूर्थ इजलास र बहृत ्पूर्थ इजलासमा वर्वचारािीि रहेका छुिाछुिै मदु्दामा उस्ट्तै 

कािूिी प्रश्न समारे्वि िएको र्वा एक अकोसँग सभबशन्ित िएकोले दबैु 

मदु्दाहरूको निर्थय एकैसार् हिु उपयकु्त छ िन्न ेलागी पूर्थ इजलासले बहृत ्

पूर्थ इजलासमा पेस गिथ आदेि ददएको मदु्दा,  
(ङ)  पूर्थ इजलासमा न्यायािीिहरूको राय निन्दानिन्दै िई बहमुत कायम हिु 

िसकेको मदु्दा, 
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(च)  मदु्दामा समारे्वि िएको कािूिी प्रश्नको जवर्लता र महत् र्वको वर्वचार गरी 
प्रिाि न्यायािीिले बहृत पूर्थ इजलासमा पेस गिथ तोवकददएको मदु्दा र्वा 
प्रनतरे्वदि । 

 (३) बहृत ् पूर्थ इजलासका न्यायािीिहरूको राय निन्दानिन्दै िएमा बहमुतको रायलाई 

अदालतको निर्थय मानििेछ । 

  २३.  पूर्थ इजलासः (१) पूर्थ इजलासमा तीि जिा न्यायािीि संलग्ि रहि ेछि ्।  

(२) पूर्थ इजलासबार् देहायका मदु्दा, निरे्वदि तर्ा प्रनतरे्वदि हेररिेछ :- 

(क)  संयकु्त इजलासका न्यायािीिहरू बीच राय बाशझएको मदु्दा र्वा प्रनतरे्वदि, 

(ख)  कुिै कािूिको व्याख्या र्वा कुिै कािूिी नसद्धान्तको सभबन्िमा दईु संयकु्त 

इजलासको राय र्वा निर्थय निन्दा–निन्दै िई संयकु्त इजलासले पूर्थ इजलासमा 
पेस गिथ आदेि ददएको मदु्दा,  

(ग)  कुिै मदु्दामा समारे्वि िएको कुिै जवर्ल कािूिी प्रश्नको निर्थय पूर्थ 
इजलासबार् हिु उपयकु्त छ िन्न ेकुरा संयकु्त इजलासलाई लागी सो कािूिी 
प्रश्न र पूर्थ इजलासबार् त्यसको निर्थय हिु ु पिे कारर् उल्लेख गरी सो 
इजलासले पूर्थ इजलासमा पेस गिथ आदेि ददएको मदु्दा,  

(घ) संयकु्त इजलास र पूर्थ इजलासमा वर्वचारािीि रहेका छुरृ्ाछुिै मदु्दाहरूमा 
उस्ट्तै कािूिी प्रश्न समारे्वि िएको र्वा एक अकोसँग सभबशन्ित िएकोले दरैु्व 

मदु्दाहरूको निर्थय एकैसार् हिु उपयकु्त छ िन्न ेलागी संयकु्त इजलासले पूर्थ 
इजलासमा पेस गिथ आदेि ददएको मदु्दा,  

(ङ) संयकु्त इजलासले अको संयकु्त इजलासको रायसँग सहमत ििई पूर्थ 
इजलासमा पेस गिथ आदेि ददएको मदु्दा, 

(च)  मदु्दामा समारे्वि िएको कािूिी प्रश्नको जवर्लता र महत्र्वको वर्वचार गरी 
प्रिाि न्यायािीिले पूर्थ इजलासमा पेस गिथ तोवकददएको मदु्दा, 

(छ)  पिुरारे्वदिको भयाद जारी ििएको र्वा बेरीतपूर्वथक जारी िएको र्वा अन्य कुिै 

कारर्ले सािकको रोहबार् फैसला िैसकेपनछ पिुरारे्वदिको रूपमा दताथ हिु 

आएको मदु्दा । 

(३) पूर्थ इजलासका न्यायािीिहरूको राय निन्दानिन्दै िएमा बहमुतको रायलाई 

अदालतको निर्थय मानििेछ।      

२४.   संयकु्त इजलासः (१) संयकु्त इजलासमा दईु न्यायािीि संलग्ि रहिछेि ्।  

(२)  संयकु्त इजलासबार् देहायका मदु्दा, निरे्वदि तर्ा प्रनतरे्वदि हेररिेछ :- 

(क)  पिुरारे्वदि र्वा सािक,  

(ख)  कारर् देखाउ आदेि जारी िइसकेको संवर्विािको िारा १३३ को उपिारा 
(२) अन्तगथतका निरे्वदि, 
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(ग)  न्याय प्रिासि ऐि, २०७३ को दफा १२ अन्तगथत मदु्दा दोहोर याई पाउँ ििी 
परेको निरे्वदि र दोहोर याउिे अिमुनत प्रदाि िएको मदु्दा, 

(घ)  राजस्ट्र्व न्यायानिकरर् ऐि, २०३१ को दफा ८ बमोशजम पिुरारे्वदिको 
अिमुनतका लानग परेको निरे्वदि र अिमुनत प्रदाि गिे आदेि िएको मदु्दा,  

(ङ)  न्याय प्रिासि ऐि, २०७३ को दफा १९ बमोशजम तल्लो अदालतबार् 

शझकाइएको मदु्दा, 
(च)  न्याय प्रिासि ऐि, २०७३ को दफा १६ को उपदफा (३) बमोशजम उच्च 

अदालतबार् निर्थयार्थ पेस हिु आएको मदु्दा, 
(छ)  मदु्दाको कारबाहीको नसलनसलामा िएको आदेि उपर मलुकुी ऐि, अदालती 

बन्दोबस्ट्तको महलको १७ िं. र्वा १२४ग. िं. र्वा न्याय प्रिासि ऐि, २०७३ 

को दफा १५ अन्तगथत परेको निरे्वदिमा प्राप्त प्रनतरे्वदि, 

(ज)  प्रचनलत कािूि बमोशजम अदालतले सरुु कारबाही र वकिारा गिे ििी 
तोकेको मदु्दा, 

(झ)  मदु्दाको दताथ र्वा कारबाहीको नसलनसलामा अदालतको सभबशन्ित अनिकारीले 

गरेको आदेिसभबन्िी निरे्वदि उपरको प्रनतरे्वदि,   

(ञ)  यस नियमार्वलीमा अन्य इजलासबार् हेररि े ििी तोवकए बाहेकका मदु्दा, 
निरे्वदि तर्ा प्रनतरे्वदिहरू । 

२५.  एक न्यायािीिको इजलासः (१) अदालतमा आर्वश्यकता अिसुार एक न्यायािीिको इजलास 

रहिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजमको एक न्यायािीिको इजलासबार् देहायका मदु्दा तर्ा निरे्वदि 

हेररिेछः– 

(क)  नियम २४ को उपनियम (२) को खण्ड (ख) को अर्वस्ट्र्ाबाहेक संवर्विािको 
िारा १३३  को उपिारा (२) अन्तगथतका प्रारशभिक सिुरु्वाइको लानग पेस 

िएका निरे्वदि,  

(ख)  लगातार तीि ददििन्दा बढी अर्वनिको लानग अदालत बन्द हुँदाका बखत 

हेररिे बन्दीप्रत्यिीकरर्को निरे्वदि,  

(ग)  वर्विेष अदालत ऐि, २०५९ को दफा ६ को उपदफा (५) बमोशजम वर्विेष 

अदालतबार् निर्थयार्थ पेस हिु आएको मदु्दा,  
(घ)  मदु्दाको कारबाहीको नसलनसलामा िएको आदेिउपर मलुकुी ऐि, अदालती 

बन्दोबस्ट्तको महलको १७ िं. र्वा १२४ग. िं. र्वा न्याय प्रिासि ऐि, २०७३ 

को दफा १५ अन्तगथत परेको निरे्वदि, 

(ङ)  मदु्दा दताथ र कारबाहीको नसलनसलामा अदालतको सभबशन्ित अनिकारीले 

गरेको आदेि उपरको निरे्वदि ।    
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२६.  मदु्दा सभबन्िी  निरे्वदि सभबशन्ित इजलासले हेिेः  यस नियमार्वलीमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा 
लेशखएको िए तापनि अदालतमा दायर रहेको कुिै मदु्दासँग सभबशन्ित निरे्वदि र्वा सो निरे्वदिउपर 

प्राप्त प्रनतरे्वदि सभबशन्ित इजलासले िै हेिेछ । 

२७.  पिुरार्वलोकिको  निरे्वदि  हेिे इजलासः (१) कुिै मदु्दाको फैसला र्वा अशन्तम आदेिउपर 

पिुरार्वलोकि गरर पाउँ िन्ने निरे्वदिमा न्याय प्रिासि ऐि, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) 

को खण्ड (क) को प्रश् ि उठाइएको रहेछ ििे त्यस्ट्तो निरे्वदि पवहले फैसला र्वा अशन्तम आदेि गिे 

न्यायािीिबाहेकको समाि सङ्खख्याको अन्य न्यायािीि संलग्ि रहेको इजलासबार् हेररिेछ ।  

(२) कुिै मदु्दाको फैसला र्वा अशन्तम आदेिउपर पिुरार्वलोकि गरी पाउँ िन्न े निरे्वदिमा 
न्याय प्रिासि ऐि, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को प्रश्न उठाईएको रहेछ 

ििे त्यस्ट्तो निरे्वदि पवहले फैसला र्वा अशन्तम आदेि गिे न्यायािीि बाहेकको पवहले संयकु्त 

इजलासबार् फैसला र्वा अशन्तम आदेि िएको िए पूर्थ इजलासबार् र पूर्थ इजलासबार् फैसला र्वा 
अशन्तम आदेि िएको िए बहृत ्पूर्थ इजलासबार् हेररिेछ । 

(३) उपनियम (१) र (२) बमोशजम पेस हुँदा कुिै मदु्दाको फैसला र्वा अशन्तम आदेिको 
पिुरार्वलोकि गिे अिमुनत प्रदाि गररएमा सो मदु्दा पवहले फैसला र्वा अशन्तम आदेि गिे तर्ा 
पिुरार्वलोकिको अिमुनत ददिेबाहेकका न्यायािीिको इजलासमा पेस गररिेछ ।  

२८.  मदु्दा सभबशन्ित इजलासमा पेस गिेः (१) कुिै इजलाससमि पेस िएको मदु्दा यस नियमार्वली 
बमोशजम अन्य इजलासबार् हेररि ु पिे िएमा सो इजलासले त्यसको कारर् खलुाई सो मदु्दा 
नियमािसुार सभबशन्ित इजलासमा पेस गिथ आदेि ददिेछ ।  

(२) कुिै इजलास समि पेस िएको मदु्दामा आफूले हेिथ िनमल्ि े िएमा त्यसको कारर् 

खलुाई सभबशन्ित न्यायािीिले सो मदु्दा आफू रवहतको इजलासमा पेस गिथ आदेि ददिेछ ।  

२९.    मदु्दा वफताथ पठाउि र्वा अन्य प्रश्नमा समेत निर्थय गिथ सक्िःे (१)  संयकु्त इजलास र्वा पूर्थ इजलासले  

यस नियमार्वली बमोशजम कुि जवर्ल कािूिी प्रश् ि उठाई र्वा निर्थय फरक फरक िई व्याख्यामा 
एकरूपता कायम गिथ पूर्थ इजलास र्वा बहृत ्पूर्थ इजलासमा पेस गिथ आदेि ददएको मदु्दामा संयकु्त 

इजलास र्वा पूर्थ इजलासबार् उठाएको सो कािूिी प्रश्नमा निर्थय गिथ आर्वश्यक िदेशखएको र्वा  
निर्थय फरक फरक िदेशखएको ििी पूर्थ इजलास र्वा बहृत ्पूर्थ इजलासले सोही कुरा उल्लेख गरी 
आदेि सवहत सो मदु्दा संयकु्त र्वा पूर्थ इजलासमा वफताथ पठाउि सक्िेछ ।  

(२) संयकु्त र्वा पूर्थ इजलासले यस नियमार्वली बमोशजम कुिै जवर्ल कािूिी प्रश्न उठाई पूर्थ 
इजलास र्वा बहृत ् पूर्थ इजलासमा पेस गिथ आदेि ददएको मदु्दामा पूर्थ इजलास र्वा बहृत ् पूर्थ 
इजलासले सो मदु्दा जिु प्रश्नको निर्थयका लानग पेस िएको हो सो प्रश्नको अनतररक्त आर्वश्यकता 
अिसुार अन्य प्रश्न र्वा वर्वषयमा समेत निर्थय गरी मदु्दा अशन्तम रूपमा वकिारा गिथ सक्िेछ ।  

३०.  चेभबरबार् हेिथ सवकिःे अदालतमा पिुरार्वलोकिको लानग परेको निरे्वदि चेभबरबार् समेत हेिथ 
सवकिेछ ।  
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३१.  खास प्रकृनतका मदु्दा हेिथ न्यायािीिको समूह गठि गिथ सक्िःे (१) प्रिाि न्यायािीिले खास प्रकृनत 

र्वा वर्वषयका मदु्दाहरू खास न्यायािीिहरूको समूहले हेिे गरी न्यायािीिहरूको समूह गठि गिथ  
सक्िेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम समूह गठि िएकोमा सो समूहलाई तोवकएका मदु्दाहरू प्रिाि 

न्यायािीिले तोकेका सोही समूहनित्रका न्यायािीिहरूबार् कारबाही र वकिारा  हिुेछ ।  

(३) उपनियम (१) बमोशजम समूह गठि िएकोमा समूहका र्वररष्ठतम ्न्यायािीिले समूहको 
संयोजकको रूपमा काम गिेछ ।  

(४) समूहलाई तोवकएका मदु्दाहरूमा इजलास गठि गदाथ प्रिाि न्यायािीिले आर्वश्यकता 
अिसुार समूहका संयोजकसँग परामिथ गिथ सक्िेछ ।  

(५) उपनियम (१) बमोशजम समूहको लानग मदु्दा तोक्दा लगाउका मदु्दाहरू मूल मदु्दा रहेको 
समूहबार् कारबाही र वकिारा गिे गरी तोवकिेछ ।  

स्ट्पष्टीकरर् : यस उपनियमको प्रयोजिका लानग “मूल मदु्दा” िन्नाले इजलासबार् अन्यर्ा 
आदेि िएकोमा बाहेक जिु मदु्दा पवहले दताथ िएको छ सो मदु्दा र एकै नमनतमा दताथ िएका देर्वािी र 

फौजदारी मदु्दा रहेछ ििे देर्वािी मदु्दालाई जिाउँछ ।   

(६) प्रिाि न्यायािीिले आर्वश्यकता अिसुार समूहमा तोवकएका न्यायािीिलाई हेरफेर 

गिथ   सक्िेछ ।  

(७) समूहमा तोवकएका कुिै न्यायािीिलाई आर्वश्यकता अिसुार समूहलाई तोवकएको 
मदु्दाको अनतररक्त अन्य मदु्दा समेत हेिे गरी तोक्ि सवकिेछ ।  

पररच्छेद– ६ 

संवर्विािको िारा १३३ को उपिारा (२) अन्तगथतको निरे्वदि सभबन्िी व्यर्वस्ट्र्ा 
३२.  निरे्वदि ददि सक्िःे (१) देहायका वर्वषयमा देहायका व्यशक्तले अिसूुची–३ बमोशजमको दस्ट्तरु सवहत 

रशजस्ट्रार समि निरे्वदि ददि सक्िेछि ्:–  

(क)  संवर्विािद्बारा प्रदत्त मौनलक हकको प्रचलिको लानग र्वा अको उपचारको 
व्यर्वस्ट्र्ा ििएको र्वा अको उपचारको व्यर्वस्ट्र्ा िए पनि त्यस्ट्तो उपचार 

अपयाथप्त र्वा प्रिार्वहीि देशखएको अन्य कुिै कािूिी हकको प्रचलिको लानग 

संवर्विािको िारा १३३ को उपिारा (२) अन्तगथत ददइिे निरे्वदि त्यस्ट्तो 
हकमा असर परेको व्यशक्तले, 

(ख)  सार्वथजनिक हक र्वा सरोकारको कुिै वर्वर्वादमा समारे्वि िएको कुिै 

संरै्विानिक र्वा कािूिी प्रश्नको निरूपर्को लानग संवर्विािको िारा १३३ को 
उपिारा (२) अन्तगथत ददइिे निरे्वदि त्यस्ट्तो वर्वषयसँग सार्थक सभबन्ि र 

ताशत्र्वक सरोकार िएको व्यशक्तले ।            

 (२) उपनियम (१) बमोशजम निरे्वदि ददँदा एउरै् निर्थय र्वा वर्वषय िए पनि व्यशक्तवपच्छे 

फरक फरक तथ्य, आिार र कािूिी प्रश्न उल्लेख गरेको िए प्रत्येकले  छुिाछुिै निरे्वदि ददि ु पिेछ 

।  
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३३.  बन्दीप्रत्यिीकरर्को  निरे्वदिः (१) कुिै व्यशक्तलाई कािूि वर्वपरीत र्िुामा राखेकोमा सो 
व्यशक्तलाई र्िुाबार् मकु्त गिथ सभबशन्ित बन्दीले सभबशन्ित अनिकारीसमि बन्दीप्रत्यिीकरर्को 
निरे्वदि ददि सक्िेछ । 

तर बन्दी स्ट्र्वयंले निरे्वदि ददि िसक्ि ेअर्वस्ट्र्ा िएमा सोको कारर् खलुाई निजको िातेदार 

र्वा सो सभबन्िमा जािकारी राख्न ेसरोकारर्वाला व्यशक्तले बन्दीको हकमा निरे्वदि ददि सक्िेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजमको निरे्वदिमा नियम १३ मा उशल्लशखत कुराका अनतररक्त 

यर्ासभिर्व देहायका कुराहरू स्ट्पष्ट रूपले खलुाउि ुपिेछः–  

(क)  बन्दीलाई कसले, कवहलेदेशख र कुि पररबन्दबार् बन्दी बिाएको छ ?  

(ख)  बन्दी कुि स्ट्र्ािमा र्िुामा रहेको छ ?  

(ग) बन्दीलाई अन्न पािी बन्द गरी र्िुामा राशखएको र्वा कुिै प्रकारको िारीररक र्वा 
मािनसक यातिा ददएको छ र्वा छैि ?  

(घ) सो र्िुाको सभबन्िमा पवहले अदालतमा निरे्वदि ददएको छ, छैि ? ददएको िए 

त्यसको पररर्ाम के िएको छ ?  

३४.  बन्दीप्रत्यिीकरर्को निरे्वदिको प्रारशभिक सिुरु्वाइ: (१) नियम ३३ बमोशजम परेको निरे्वदिमा 
प्रारशभिक सिुरु्वाइ गदाथ बन्दीलाई कािूि वर्वपरीत र्वा प्रर्वतृ्त िार्विाले र्वा बदनियतसार् र्िुामा राखेको 
देशखि आएमा बन्दीलाई र्िुाबार् वकि छाड्ि ुिपिे हो सोको कारर्सवहतको नलशखत जर्वाफ र 

सार्मा बन्दीलाई समेत नलई बार्ाको भयादबाहेक बढीमा तीि ददिनित्र उपशस्ट्र्त हिु आउि ुििी 
अदालतले प्रत्यर्ीका िाममा आदेि ददि सक्िेछ ।  

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि देहायको अर्वस्ट्र्ामा अदालतले 

उपयकु्त सभझेमा बन्दीलाई उपशस्ट्र्त गराउिे आदेि िददई कारर् देखाउ आदेि मात्र जारी गिथ  
सक्िेछ :-  

(क)  बन्दी िारीररक र्वा मािनसक रूपमा अस्ट्र्वस्ट्थ्य देशखएमा,  
(ख)  िौगोनलक दूरीको दृवष्टले बन्दीलाई उपशस्ट्र्त गराउि उपयकु्त िदेशखएमा,   
(ग)  बन्दीको सरुिा तर्ा सार्वथजनिक िाशन्त र व्यर्वस्ट्र्ाको दृवष्टकोर्बार् र्वा त्यस्ट्तै 

अन्य कुिै मिानसब कारर्बार् बन्दीलाई उपशस्ट्र्त गराउि उपयकु्त   
िदेशखएमा ।  

(३) उपनियम (१) बमोशजम आदेि गदाथ बन्दीलाई र्िुामा राख्न े सभबन्िमा निरे्वदकले 

प्रत्यर्ी बिाएको कुिै व्यशक्त र्वा कायाथलयको कुिै सभबन्ि देशखि िआएमा त्यस्ट्तो व्यशक्त र्वा 
कायाथलयको िाममा अदालतले कारर् देखाउ आदेि जारी िगिथ सक्िेछ ।  

(४) निवेदि र्वा नलशखत जर्वाफको बेहोराबार् निरे्वदकले प्रत्यर्ी बिाएको बाहेक अन्य 

व्यशक्त र्वा कायाथलयलाई पनि प्रत्यर्ीको रूपमा सशभमनलत गराउि ु पिे देखेमा अदालतले त्यस्ट्तो 
व्यशक्त र्वा कायाथलयको िाममा पनि कारर् देखाउ आदेि जारी गिथ सक्िेछ ।  

३५.  वर्विषे आदेि ददि सक्िःे बन्दीप्रत्यिीकरर्को निरे्वदि वर्वचारािीि रहेको अर्वस्ट्र्ामा अदालतले 

निरे्वदिको अशन्तम वकिारा ििएसभमको लानग अर्वस्ट्र्ािसुार देहायको कुिै आदेि गिथ सक्िेछ :–  
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(क)  बन्दीलाई हाशजर जमािी र्वा िि जमािीमा छाडी ददि ुिन्ने,  
(ख)  बन्दीलाई प्रत्यर्ीको वहरासतबार् हर्ाई अदालतको वहरासतमा राख्न ुिन्न े।  

३६.  खाितलासी पजुी जारी गिे र्वा प्रमार् बझु्ि ेआदेिः  बन्दीप्रत्यिीकरर्को निरे्वदिमा अदालतले न्याय 

प्रिासि ऐि, २०७३ को दफा २७ बमोशजम खाितलासीको पजुी जारी गिथ र्वा प्रमार् बझु्ि ेआदेि 

जारी गिथ सक्िेछ । 

३७.  बन्दीलाई छोड्ि े आदेि ददि सक्िःे अदालतले देहायको अर्वस्ट्र्ामा बन्दीलाई र्िुाबार् छोड्िे 
आदेि ददि सक्िेछ :-  

(क)  बदनियत, प्रर्वतृ्त िार्विा नलई, कािूि वर्वपरीत र्वा अनिर्वायथरूपमा पालिा गिुथ 
पिे कायथवर्वनि पालिा िगरी बन्दीलाई र्िुामा राखेको देशखएमा,   

(ख)  प्रत्यर्ीले बन्दीलाई र्िुाबार् छोड्ि ु िपिे कुिै मिानसब कारर् देखाउि 

िसकेमा र्वा निजले देखाएको कारर् मिानसब िदेशखएमा ।  

३८.  बन्दीलाई स्ट्र्ािान्तर गिथ िपाउिःे नियम ३४ बमोशजम कारर् देखाउ आदेिको जािकारी पाएपनछ 

अदालतको आदेि िएमा बाहेक बन्दीलाई एक स्ट्र्ािबार् अको स्ट्र्ािमा स्ट्र्ािान्तर गिथ पाइि े   

छैि ।  

३९.  झिुो जर्वाफ ददएमा र्वा अदालतको आदेि छल्ि ेप्रयास गरेमा कारबाही हिुःे (१) कसैले अदालतको 
आदेिलाई छल्िे र्वा कुिै वकनसमबार् प्रिार्वहीि गराउिे बदनियतले अदालतलाई बन्दीको 
सभबन्िमा झिुो जर्वाफ ददएमा, र्वन्दीप्रत्यिीकरर्को निरे्वदि परेको िन्न े जिुसकैु माध्यमबार् 

जािकारी पाएपनछ र्वा पाउि ेअर्वस्ट्र्ा हुँदाहुँदै कुिै बन्दीलाई एक ठाउँबार् अको ठाउँमा स्ट्र्ािान्तर 

गरेमा र्वा अदालतले मागेको जर्वाफ प्रस्ट् र् रूपमा िददई आलर्ाल गरेमा अदालतले बन्दीलाई 

र्िुाबार् मकु्त गिथ आदेि ददिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम आदेि ददँदा अदालतले र्िुामा राख्न ेव्यशक्त र्वा अनिकारीलाई 

अदालतको अर्वहेलिामा सजाय गिथ र्वा वर्विागीय कारबाहीको लानग सभबशन्ित कायाथलयमा लेखी 
पठाउिे समेतको आदेश ददि सक्िेछ ।  

४०. अन्य निरे्वदिमा खलुाउि ुपिे कुराहरुः (१) नियम ३२ बमोशजम ददइिे निरे्वदिमा नियम १३  मा 
उशल्लशखत कुराका अनतररक्त आर्वश्यकता अिसुार देहायका कुराहरू खलुाउि ुपिेछ :-  

(क)  निरे्वदि ददि ुपिे कारर् र सो सभबन्िी तथ्य, 

(ख)  अनिकार िेत्रसभबन्िी कुरा,  
(ग)  निरे्वदकको के कस्ट्तो मौनलक र्वा कािूिी हक कसरी हिि ्हिु गएको छ सो 

कुरा,  
(घ)  अन्य रै्वकशल्पक उपचार ििएको र्वा रै्वकशल्पक उपचारको व्यर्वस्ट्र्ा िए पनि 

सो उपचार अपयाथप्त र्वा प्रिार्वहीि देशखएको पसु्ट्ट्याई हिुे कुरा,   
(ङ)  निरे्वदकले मागेको उपचार,  

(च)  उपचारका आिारहरू । 
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(२)  नियम ३२ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोशजम सार्वथजनिक हक र्वा सरोकारको 
कुिै वर्वर्वादमा समावेश िएको कुिै संरै्विानिक र्वा कािूिी प्रश्नको निरूपर्को लानग ददइिे निरे्वदिमा 
उपनियम (१) र नियम १३ मा उशल्लशखत कुराका अनतररक्त आर्वश्यकतािसुार देहायका कुराहरू 

खलुाउि ुपिेछ :-  

(क)  निरे्वदकले उठाएको वर्वषयमा संरै्विानिक र्वा कािूिी प्रश्न सशन्नवहत रहेको पवुष्ट 

हिु ेतथ्य,  

(ख)  प्रत्यर्ीले संवर्विाि र्वा कािूि बमोशजम गिुथ पिे के कस्ट्तो कायथ िगरेको हो र्वा 
के कस्ट्तो असंरै्विानिक र्वा गैरकािूिी कायथ गरेको र्वा गिथ लागेको हो र सो 
कारर्ले कुिै र्वगथ र्वा समदुायलाई परेको र्वा पिथ सक्िे असर,  

(ग)   निरे्वदकले उठाएको वर्वषय यस अशघ अदालतबार् निरुपर् ििएको र्वा सो 
वर्वषय अदालतमा वर्वचारािीि िरहेको कुरा, 

(घ)  निरे्वदकले उठाएको वर्वषयका सभबन्िमा काम कारबाही गिुथ पिे र्वा गिुथ िपिे 

कतथव्य रहेको सरकारी निकाय र्वा पदानिकारी समि आर्वश्यक उपचारको 
लानग निरे्वदि ददएको कुरा,  

(ङ)  खण्ड (घ) बमोशजम निरे्वदि ददएकोमा सो प्रवक्रयामा अिशुचत वर्वलभब िई र्वा 
सो प्रवक्रया निष्ट्प्रिार्वी िई अदालतमा उपचार माग गिथ आएको िए सो बेहोरा,  

(च)  खण्ड (घ) बमोशजम निरे्वदि ददएकोमा उपचार प्राप्त गिथ िसकेको कारर् 

अदालतमा निरे्वदि दताथ गिथ लागेको कुरा सो सरकारी निकाय र्वा 
पदानिकारीलाई जािकारी गराएको बेहोरा, 

(छ)  वर्वषयर्वस्ट्तकुो गभिीरता, िीघ्र सिुरु्वाइको आर्वश्यकता र सरोकारर्वालालाई 

परेको र्वा पिथ सक्ि ेअसरलाई दृवष्टगत गरी खण्ड (च) बमोशजम जािकारी ददि 

सभिर्व ििएमा र्वा मिानसब ििएमा सोको पयाथप्त र शचत्त बझु्दो कारर्,  

(ज)  निरे्वदिमा उल्लेख गरेको वर्वषयसँग निरे्वदकको सार्थक सभबन्ि र तात् वर्वक 

सरोकार रहेको तर्ा निरे्वदक सभबशन्ित जिसमदुाय र्वा सर्वथसािारर्को 
सरोकारलाई प्रनतनिनित्र्व गिथ सिम रहेको वर्वश्वास हिुे आिार,  

(झ)  सभबशन्ित समदुायका व्यशक्तहरू गररब, असहाय, अशिशित, बालक, मजदरु, 

र्वदृ्ध, अिक्त मवहला, वपछनडएको र्वगथ िएको कारर्ले स्ट्र्वयं अदालतमा 
आउि िसकेको र्वा निरे्वदक स्ट्र्वयं त्यस्ट्तो समदुाय र्वा र्वगथको व्यशक्त िएको 
कारर्ले निरे्वदि ददएको िए सो कुराको वर्वश्वास हिुे आिार ।   

(३) उपनियम (२) बमोशजम निरे्वदि ददंदा निरे्वदकले सार्वथजनिक हक र्वा सरोकारको 
वर्वर्वादको वर्वषयमा निरे्वदि ददि ुपिे कुिै व्यशक्तगत फाइदा र्वा निजी स्ट्र्वार्थ छैि ििी स्ट्र्वघोषर्ा गिुथ  
पिेछ ।  
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४१.  सार्वथजनिक हक र्वा सरोकारको वर्वर्वाद सभबन्िी निरे्वदिमा संलग्ि गिुथ पिे कागजः निरे्वदकले 

सार्वथजनिक हक र्वा सरोकारको कुिै वर्वर्वादमा समारे्वि िएको कुिै संरै्विानिक र्वा कािूिी प्रश्नको 
निरूपर्को लानग ददिे निरे्वदिको सार्मा देहायका प्रमार् कागज संलग्ि गिुथ पिेछ :- 

(क)  नियम ४० को उपनियम (२) को खण्ड (च) बमोशजमको जािकारी ददएको 
निस्ट्सा,  

(ख)  निरे्वदकले उठाएको वर्वषयमा निजले र्वा अरु कसैले अध्ययि अिसुन्िाि 

गरेको र्वा आनिकाररक तथ्याि प्रकािि गरेको िए सो अध्ययि प्रनतरे्वदि र्वा 
प्रकािि,  

(ग)   निरे्वदिको बेहोरालाई समर्थि हिुे अन्य कुिै प्रमार् िए सो प्रमार् । 

४२. निरे्वदकले अदालतलाई सहयोग गिुथ पिेः (१) काबूबावहरको पररशस्ट्र्नत परेकोमा बाहेक सार्वथजनिक 

हक र्वा सरोकारको वर्वर्वादको सिुरु्वाइको प्रत्येक चरर्मा निरे्वदक उपशस्ट्र्त िई अदालतको आदेि 

बमोशजम बहस पैरर्वी लगायतका कायथ गिुथ गराउि ुपिेछ । 

(२)  निवेदकले दताथ गराएको सार्वथजनिक हक र्वा सरोकारको वर्वर्वादको  वर्वषयमा निरन्तर 

अध्ययि अिसुन्िाि गरी वर्वर्वाद निरूपर् गिथ अदालतलाई हरसभिर्व सहयोग परु याउि ुपिेछ ।  

४३.  समािान्तर अनिकारिते्र  प्रयोग गरी उपचार माग िगरेको कुरा  खलुाउिःे (१) निरे्वदकले निरे्वदिमा 
उच्च अदालत र शजल्ला अदालत समेतको समािान्तर अनिकारिेत्रमा पिे वर्वषयमा ती 
अदालतहरूमा कुिै निरे्वदि ददएको र्वा कािूिी कारबाही चलाएको छैि िन्ने बेहोरा स्ट्पष्ट रूपमा 
खलुाउि ुपिेछ ।  

(२) समािान्तर अनिकारिेत्र िएको वर्वषयमा अदालतमा दताथ गिथ ल्याइएको निरे्वदिको 
औशचत्य पवुष्ट िगररएको अर्वस्ट्र्ामा ररर् निरे्वदि दताथ गररि ेछैि।  

(३) उपनियम (१) बमोशजम खलुाइएको वर्वर्वरर् पनछ मदु्दा कारबाही गदै जाँदा झिुा र्वा 
गलत देशखि आएमा त्यस्ट्तो निरे्वदि निस्ट्प्रिार्वी हिुेछ । 

४४.  सार्वथजनिक सरोकार सभबन्िी वर्वर्वादको अनिलेख राख्न ु पिेः अदालतमा दताथ िई वर्वचारािीि रहेको र 

अशन्तम िइसकेका सार्वथजनिक सरोकारसँग सभबशन्ित वर्वर्वादको छुिै अनिलेख अद्यार्वनिक रुपमा 
राख्न ुपिेछ । 

४५.  इजलास समि पेस गिुथ पिे: (१) नियम ३२ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोशजम प्राप्त 

सार्वथजनिक हक र्वा सरोकारको वर्वर्वादसभबन्िी निरे्वदिउपर आर्वश्यक जाँच गदाथ यस पररच्छेद 

बमोशजम रीत पगेुको देशखएमा सो निरे्वदि सभबशन्ित अनिकारीले दताथ गरी एक न्यायािीिको 
इजलास समि पेस गिुथ    पिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम पेस हिु आएको निरे्वदिमा सिुरु्वाइ गरी इजलासले  देहायका 
प्रारशभिक प्रश्नहरूउपर वर्वचार गरी कारर् देखाउ आदेि जारी गिे र्वा िगिे सभबन्िमा आदेि गिेछ 

:-  

(क)  निरे्वदिको वर्वषयर्वस्ट्तमुानर् सर्वथसािारर् र्वा कुिै समदुायको र्वास्ट्तवर्वक 

सरोकार रहे िरहेको, 
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(ख)  निरे्वदिको वर्वषयमा निरे्वदकको सार्थक सभबन्ि र ताशत्र्वक सरोकार िए 

ििएको,  
(ग)  निरे्वदकले उल्लेख गरे बमोशजम संरै्विानिक र्वा कािूिी प्रश्न निरूपर् गिुथ पिे 

देशखए िदेशखएको ।  

(३) नियम ३२ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि 

सार्वथजनिक हक र्वा सरोकार निवहत रहेको कुिै वर्वषयमा कुिै काम कारबाही िएको र्वा हिु लागेको 
कारर्बार् सर्वथसािारर् जितालाई गभिीर असर परेको र्वा पिथ लागेको िन्ने कुिै माध्यमबार् 

अदालतलाई कुिै पत्र, अिरुोि, प्रनतरे्वदि प्राप्त हिु आएमा र त्यस्ट्तो पत्र, अिरुोि, प्रनतरे्वदिलाई 

सार्वथजनिक वर्वर्वादको रूपमा ग्रहर् गिे गरी प्रिाि न्यायािीिले आदेि ददएमा सभबशन्ित 

अनिकारीले दताथ गरी एक न्यायािीिको इजलाससमि पेस गिुथ पिेछ ।  

४६.  अन्य निरे्वदिको प्रारशभिक सिुरु्वाइ : (१) नियम ३२ बमोशजम परेको सार्वथजनिक सरोकारको वर्वर्वाद 

तर्ा नियम ३३ बमोशजम परेको बन्दीप्रत्यिीकरर्को निरे्वदि बाहेकका अन्य निरे्वदिको प्रारशभिक 

सिुर्वाई गदाथ अदालतको वर्वचारमा शजवकर उशचत र कािूिसङ्गत देशखएमा माग गररए बमोशजमको 
आदेि जारी िहिु ु पिे कुिै कारर् िए निशित भयादनित्र नलशखत जर्वाफ नलई आफैँ  र्वा आफ्िो 
प्रनतनिनिद्वारा उपशस्ट्र्त हिु प्रत्यर्ीको िाउँमा कारर् देखाउ आदेि जारी गिुथ पिेछ ।अन्तररम 

आदेिसमेत माग िएकोमा सो सभबन्िमा अनिर्वायथ रूपमा बोल्ि ुपिेछ । 

 (२) उपनियम (१) बमोशजम आदेि गदाथ कुिै प्रत्यर्ीको निरे्वदकले उठाएको वर्वषयसंग 

कुिै सभबन्ि देशखि िआएमा र्वा वर्वपिी कायम गिथ उपयकु्त र व्यार्वहाररक िदेशखएमा त्यस्ट्तो 
प्रत्यर्ीको िाममा अदालतले कारर् देखाउ आदेि जारी िगिथ सक्िेछ । 

 तर नलशखत जर्वाफबार् वर्वपिी कायम गिुथ पिे देखेमा कायम गिथ बािा पिे छैि। 

(३) उपनियम (१) बमोशजम जारी िएको कारर् देखाउ आदेिमा नििाथररत भयादनित्र 

प्रत्यर्ीले अिसूुची –३ बमोशजमको दस्ट्तरु सवहत अदालतमा नलशखत जर्वाफ पेस गिुथ पिेछ ।  

४७.   अको पिलाई संलग्ि गराउि र बझु्ि सक्ि:े (१) कसैले कुिै निरे्वदिमा आफूलाई प्रत्यर्ी बिाएको र्वा 
सरोकार रहेको कुरा कुिै बेहोराले र्ाहा पाई सिुरु्वाइमा संलग्ि िई पपुथि गिथ अिमुनत पाउँ ििी 
आिार र कारर्सवहत निरे्वदि ददएमा र सो बेहोरा उशचत र मिानसब देखेमा अदालतले निजलाई 

सिुरु्वाइमा संलग्ि हिुे अिमुनत ददि सक्िेछ ।  

तर त्यसरी सरोकार देखाई अिमुनत पाएको व्यशक्तले पेसी हर्ाउि पाउिे छैि । 

(२) निवदेकले प्रत्यर्ी बिाएको व्यशक्त बाहेक अरू कुिै व्यशक्तले निरे्वदिको वर्वषयसँग 

आफ्िो पनि हक र्वा स्ट्र्वार्थ गाँनसएको हुँदा कारबाहीमा सररक हिु पाउँ ििी आिार र कारर् सवहत 

निरे्वदि ददएमा र निरे्वदिको बेहोरा उशचत र मिानसब देशखएमा अदालतले त्यस्ट्तो व्यशक्तलाई 

कारबाहीमा संलग्ि गराउि र नलशखत जर्वाफ पेस गिथ आदेि ददि सक्िेछ  ।     

(३) कुिै निरे्वदिमा प्रत्यर्ीबाहेक अन्य व्यशक्त र्वा निकायलाई बझु्ि आर्वश्यक देशखएमा 
अदालतले त्यस्ट्तो व्यशक्त र्वा निकायलाई उपशस्ट्र्त गराई बझु्ि सक्िेछ । 
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४८.  सारसंिपे पेस गिुथ पिेः अदालतमा निरे्वदि र्वा नलशखत जर्वाफ ददँदा तीििन्दा बढी पषृ्ठको िएमा 
निरे्वदकले निरे्वदिको संशिप्त बेहोरा, संरै्विानिक तर्ा कािूिी प्रश्न तर्ा माग गररएको उपचार र 

प्रत्यर्ीले वर्वर्वाददत प्रश्नमा आफ्िो बेहोरा खलुाई दईु पषृ्ठमा िबढाई स्ट्पष्ट िार्व आउिे गरी सारसंिेप 

तयार गरी पेस गिुथ पिेछ ।  

४९. अन्तररम आदेि सभबन्िी  व्यर्वस्ट्र्ाः (१) निरे्वदकले कुिै निरे्वदिको अशन्तम रु्ङ्गो ििएसभमका 
लानग निजले माग दाबी नलएको कुिै वर्वषय यर्ाशस्ट्र्नतमा िराखेमा त्यस्ट्तो निरे्वदिको माग दाबी 
निरर्थक हिु ेबेहोरा खलुाई अन्तररम आदेि जारी गरर पाउँ ििी माग गिथ सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम अन्तररम आदेि माग गरेमा पिलाई अपूरर्ीय िनत हिु े

अर्वस्ट्र्ा देखेमा र्वा मौनलक हक र्वा कािूिी व्यर्वस्ट्र्ाको गभिीर उल्लङ्घि िएको देशखएमा र्वा सवुर्विा 
सन्तलुिको दृवष्टले उशचत र आर्वश्यक देखेमा अदालतले देहाय बमोशजम गिथ सक्िेछः– 

(क)  कुिै खास अर्वनिसभम र्वा निरे्वदिको अशन्तम रु्ङ्गो िलागेसभमको लानग 

अन्तररम आदेि जारी गिथ,  
(ख)  छलफलको लानग अको पिलाई शझकाइएकोमा छलफलबार् रु्ङ्गो 

िलागेसभमको लानग अन्तररम आदेि जारी गिथ, 
(ग)  अन्तररम आदेि जारी गिुथपिे र्वा िपिे वर्वषयमा छलफल गिथ अको पि 

शझकाउिे आदेि गरी दरैु्व पिको छलफल सिुी अन्तररम आदेि जारी गिथ,   
(घ)  एक पिीय सिुरु्वाइ गरी जारी िएको अन्तररम आदेिलाई निरन्तरता ददिपुिे 

र्वा िपिे सभबन्िमा छलफलका लानग अको पि शझकाउिे आदेि गिथ,   
(ङ)  अन्तररम आदेिको सभबन्िमा छलफल हुँदा आफ्िो वहतमा अन्तररम आदेि 

जारी िएको कारर्ले निरे्वदिको अशन्तम निर्थय पिात ्अको पिलाई िनत 

पगेुको अर्वस्ट्र्ामा प्रचनलत कािूि बमोशजम िनतपूनतथ व्यहोिे नलशखत 

प्रनतर्वद्धता व्यक्त गरेमा सतथ सवहतको अन्तररम आदेि जारी गिथ। 

(३) उपनियम (२) बमोशजम अन्तररम आदेि जारी गदाथ अदालतले अन्य उशचत र 

आर्वश्यक आदेि जारी गिथ सक्िेछ । 

(४) अन्तररम आदेि जारी गिथ र्वा िगिथ छलफलको लानग पेस िएको निरे्वदिको वर्वषयमा 
नलशखत जर्वाफ पररसकेको र अङ्ग पनुगसकेको देशखएको अर्वस्ट्र्ामा अदालतले सो वर्वषयमा अशन्तम 

सिुरु्वाइ गिथ सक्िेछ ।  

(५) उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोशजम कुिै खास अर्वनिसभमको लानग जारी गररएको 
अन्तररम आदेि सो आदेिमा तोवकएको अर्वनि समाप्त िएपनछ स्ट्र्वतः रद्द िएको मानििेछ ।  

 (६) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको िएतापनि अन्तररम आदेिलाई 

निरन्तरता ददिे र्वा िददिे सभबन्िमा छलफल गराउि अको पि शझकाउि ेगरी आदेि िएकोमा 
निरे्वदकको कारर्बार् सो ददि छलफल हिु िसकेमा तत्पिात ्सो अन्तररम आदेि स्ट्र्वतः निशष्ट्क्रय    

हिुेछ ।  
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(७) यस नियम बमोशजम अन्तररम आदेि जारी िएकोमा कुिै पिको निरे्वदि परी र्वा 
अदालत आफैलाई सो अन्तररम आदेिलाई निरन्तरता ददि आर्वश्यक छैि िन्ने लागेमा अदालतले 

जिुसकैु बखत उक्त अन्तररम आदेिलाई खारेज गिथ सक्िेछ ।  

(८) यस नियम बमोशजम जारी िएको अन्तररम आदेि निरे्वदिको अशन्तम रु्ङ्गो लागेपनछ  

स्ट्र्वतः रद्द िएको मानििेछ ।  

(९) यस नियम बमोशजम अदालतले अन्तररम आदेि जारी गदाथ र्वा अन्तररम आदेि जारी गिथ 
अस्ट्र्वीकार गदाथ त्यसको कारर् खलुाउि ुपिेछ ।  

५०. अन्तररम आदेि रद्द, संिोिि र्वा हेरफेर गिथ सक्िःे (१) एक पिीय सिुर्वाई गरी अन्तररम आदेि 

जारी िएको र्वा आफ्िो कुरा प्रस्ट्ततु गिथ मौका िपाएको कारर् खलुाई कुिै प्रत्यर्ीले अदालतबार् 

जारी िएको अन्तररम आदेि रद्द गिथ माग गरी निरे्वदि ददि सक्िेछ ।   

(२) उपनियम (१) बमोशजम अन्तररम आदेि रद्द गिथ निरे्वदि परेमा अदालतले अको 
पिलाई शझकाई त्यसउपर सिुरु्वाइ गिथ सक्िेछ । 

(३)  उपनियम (३) बमोशजम सिुरु्वाइ गदाथ अदालतले उपयकु्त र आर्वश्यक देखेमा अशघ 

जारी गरेको अन्तररम आदेि रद्द गिथ र्वा त्यसका सतथ संिोिि र्वा हेरफेर गिथ सक्िेछ ।            

५१. निरे्वदकले अदालतलाई सहयोग गिुथ पिेः (१) निरे्वदकले दताथ गराएको सार्वथजनिक हक र्वा 
सरोकारको वर्वर्वादको वर्वषयमा निरन्तर अध्ययि अिसुन्िाि गरी वर्वर्वाद निरुपर् गिथ अदालतलाई 

हरसभिर्व सहयोग परु याउि ुपिेछ ।  

(२) अदालतमा दताथ िएको सार्वथजनिक सरोकारको निरे्वदि निरे्वदकले वफताथ नलि पाउि े

छैि ।  

५२.  अध्ययि अिसुन्िाि गराउि सक्िःे (१) अदालतले सार्वथजनिक हक र्वा सरोकारको वर्वर्वाद निरुपर् 

गिुथ पूर्वथ निरे्वदिमा उठाएको वर्वषयसँग सभबशन्ित वर्विेषज्ञ माफथ त र्वा त्यस्ट्तो वर्विेषज्ञ समेत संलग्ि 

रहेको सनमनत गठि गरी र्वा अदालतका कमथचारीबार् आर्वश्यक अध्ययि अिसुन्िाि गराउि आदेि 

ददि र्वा स्ट्र्लगत निरीिर् र्वा आर्वश्यक देखेको अन्य उपयकु्त कायथ गिथ र्वा गराउि सक्िेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम आदेि ददँदा सो अध्ययि अिसुन्िाि गराउँदा आर्वश्यक पिे 

खचथ िेपाल सरकार र्वा सो वर्वषयसँग सभबशन्ित निकायले बेहोिे गरी आदेि ददि सक्िेछ ।  

५३.  इजलासले  आदेि ददि सक्िःे कसैले व्यशक्तगत लाि हानसल गिे, राजिीनतक र्वा आनर्थक स्ट्र्वार्थ 
पररपूनतथ गिे, कसैप्रनत पूर्वाथग्रह राखी अरूलाई दःुख ददि ेर्वा िनत परु याउि े नियतले र्वा र्वास्ट्तवर्वक 

सरोकारर्वालालाई प्रनतकूल असर परु याउि े उदे्दश्यले निरे्वदि ददएको देशखएमा त्यस्ट्तो व्यशक्तको 
वर्वरुद्धमा इजलासले आदेि ददि सक्िेछ ।  

५४.  िनत िएको रकम र्वा मदु्दाको खचथ िराउितेफथ  कारबाही गिथ आदेि ददि सक्िःे मदु्दामा लागेको खचथ 
र िनतपूनतथ िराउिे सभबन्िमा अदालतले देहाय बमोशजम गिुथ पिेछः-  

(क)  कुिै ऐिमा मदु्दा गिे कुिै पिबार् मकाथ पिे पिलाई मदु्दामा लागेको खचथ र 

िनतपूनतथ िराउि े व्यर्वस्ट्र्ा र कायथवर्वनि उल्लेख गररएको रहेछ ििे सोही 
बमोशजम,   
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(ख)  मदु्दामा लागेको खचथ िराउिे सभबन्िमा कुिै ऐिमा खण्ड (क) बमोशजमको 
व्यर्वस्ट्र्ा ििएमा शजत्न े पिले मदु्दामा नतरे बझुाएको रकम, दस्ट्तरु, कािूि 

व्यर्वसायीको नबल बमोशजमको िलु्क, वर्विेषज्ञ र्वा वर्वज्ञको िलु्कलगायत 

मदु्दामा हिु ेर्वास्ट्तवर्वक खचथ समेतलाई मध्यिजर गरी इजलासले िराउि ुपिे 

खचथ यवकि गरी हािे पिबार् खचथ िराउि सक्िे, 
(ग)  खण्ड (ख) बमोशजम खचथ िराउँदा मदु्दाको प्रकृनत, पिथ गएको र्वास्ट्तवर्वक िनत, 

िनतपूनतथ िराउँदाको समयसभमको ब्याज तर्ा बजार मूल्य समेतलाई आिार 

मानििे, 
(घ)  खण्ड (ग) बमोशजम िनतपूनतथको रकम नििाथरर् गिथ इजलासले आर्वश्यक 

ठािेमा मदु्दासँग सभबशन्ित वर्वषयका वर्वज्ञ र्वा सोही व्यर्वसाय गिे अन्य फमथ, 
कभपिी र्वा र्वाशर्ज्य सङ्गठिलाई बझु्ि सक्ि े। 

५५.  भयाद ताररख र्ाभि सवकिःे (१) अन्य प्रचनलत कािूिमा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि ररर् 

निरे्वदिमध्ये बन्दीप्रत्यिीकरर्को निरे्वदिमा एकपर्क मात्र बढीमा सात ददि र अन्य प्रकारका 
निरे्वदिमा एकपर्क मात्र बढीमा पन्र ददिसभमको भयाद ताररख र्माउि सवकिेछ ।  

तर नियम ७७ मा लेशखएको कुरामा सोही बमोशजम हिुेछ ।  

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि भयाद ताररखमा हाशजर हिु ुपिे 

व्यशक्त  वकररयामा बस्िु परेको र्वा मवहला िए सतु्केरी िएको कारर्बार् भयाद ताररख गजु्रमेा 
वकररया समाप्त िएको र्वा सतु्केरी िएको नमनतले र्वा अन्य कुिै बेहोराले यातायातको सािि िचलेको 
र्वा िकुभप जस्ट्ता दैर्वी प्रकोप परेको कारर्ले भयाद ताररख गजु्रमेा बार्ो खलेुको र्वा यातायात चलेको 
र्वा दैर्वी परेकोमा सो िएको नमनतले बार्ाको भयादबाहेक पन्र ददिनित्र हाशजर िई प्रमार्सवहत 

निरे्वदि ददएमा त्यस्ट्तो भयाद ताररख र्ानमददि सवकिेछ ।  

(३) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि अन्तररम आदेिको लानग 

छलफल गिथ शझकाइएको अर्वस्ट्र्ामा भयाद ताररख र्माउि र पेसी स्ट्र्नगत गिथ पाइिे छैि ।  

(४) यस नियम बमोशजम भयाद ताररख र्माउँदा लगाउको निरे्वदिमध्ये कुिै एक निरे्वदिमा 
भयाद ताररख र्ामेपनछ सबै निरे्वदिमा भयाद ताररख र्ामेको मानििेछ। लगाउको प्रत्येक निरे्वदिमा 
भयाद ताररख गजु्रकेो ििी पर्क पर्क र्ाभि पाइिे छैि ।  

५६.  ताररख गजुारेमा र्वा मतृ्य ुिएमा पनि मदु्दा कारबाही र वकिारा गिथ सवकिःे (१) सार्वथजनिक हक र 

सरोकारको वर्वषय समारे्वि िएको कुिै मदु्दामा निरे्वदकले ताररख गजुारेमा र्वा निरे्वदकको मतृ्य ुिएमा 
पनि त्यस्ट्तो मदु्दाको कारबाही र वकिारा गिुथ पिेछ ।  

(२) कुिै मदु्दामा समारे्वि िएको कुिै जवर्ल कािूिी प्रश्नको निर्थय पूर्थ इजलासबार् हिु 

उपयकु्त छ िन्न ेकुरा संयकु्त इजलासलाई लागी सो कािूिी प्रश्न र पूर्थ इजलासबार् त्यसको निर्थय 

हिुपुिे कारर् उल्लेख गरी सो इजलासले नियम २३ को उपनियम (२) को खण्ड (ग) अन्तगथत पूर्थ 
इजलासमा पेस गिथ आदेि ददएको मदु्दामा निरे्वदकले भयाद ताररख गजुारे पनि त्यस्ट्तो निरे्वदि 

तामेलीमा िराखी कािूिी प्रश्न र्वा न्यावयक नसद्धान्तको निरुपर् गिथ सवकिेछ । 
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५७. सकार गिथ सक्िःे आनर्थक हक र्वा दावयत्र्व बहि गिुथपिे प्रकृनतको ररर् निरे्वदिमा निरे्वदकको मतृ्य ु

िएमा हकर्वालाले प्रचनलत कािूि बमोशजम सकार गिथ सक्िेछ । 

पररच्छेद– ७ 

सािारर् अनिकारिते्र अन्तगथतका मदु्दाको कायथवर्वनि 

५८.  सरुू मदु्दाको कारबाही र वकिारा गदाथ अपिाउि ेकायथवर्वनिः कुिै ऐिले अदालतलाई कुिै मदु्दामा िरुु 

कारबाही र वकिारा गिे अनिकारिेत्र प्रदाि गरेकोमा अदालतले त्यस्ट्तो मदु्दाको कारबाही र वकिारा 
गदाथ सरुु अदालतले अपिाउिे कायथवर्वनि अपिाउिेछ ।  

५९.  अदालतको अर्वहेलिा सभबन्िी मदु्दाको कारबाही र वकिारा गदाथ अपिाउि ेकायथवर्वनिः (१) कसैले 

कुिै व्यशक्त उपर अदालत र्वा मातहतका अदालतको अर्वहेलिाको कसूरमा उजरुी ददि चाहेमा 
अदालत समि ददि ुपिेछ ।  

 (२) उपनियम (१) बमोशजम  पिथ आएको उजरुीका सभबन्िमा सिुरु्वाइ गदाथ इजलासले 

देहायको आदेि गिथ सक्िेछः- 
(क)  दताथ गिे र्वा िगिे सभबन्िमा आदेि गिथ, 
(ख)  वर्वपिीको बयाि गराउि, 

(ग)  अर्वनि तोकी वर्वपिी स्ट्र्वयम ्उपशस्ट्र्त िई र्वा कािूि बमोशजम र्वाररस माफथ त 

नलशखत स्ट्पष्टीकरर् र्वा प्रनतउत्तर पेस गिथ लगाउि। 

(३) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िएतापनि कसैको कुिै कायथले अदालतको 
अर्वहेलिा िएको छ िन्न े लागेमा प्रिाि न्यायािीि र्वा अदालतको कुिै न्यायािीिको 
आदेिबमोशजम अदालतको अनिकृत कमथचारीले ददएको प्रनतरे्वदिका आिारमा समेत अदालतको 
अर्वहेलिाको मदु्दा दताथ हिु सक्िेछ ।  

(४) अदालतको अर्वहेलिा मदु्दाको कारबाहीको क्रममा पिले ददएको निरे्वदिको आिारमा 
र्वा अदालत आफैं लाई तत्काल कुिै आदेि िददएमा अदालतको गभिीर अर्वहेलिा हिु सक्छ िन्न े

लागेमा अदालतले खास अर्वनिसभम र्वा मदु्दाको अशन्तम रु्ङ्गो िलागेसभम कुिै कायथ गिथ र्वा िगिथ 
आदेि ददि सक्िेछ ।  

(५) यस नियममा उल्लेख िए बाहेक अदालतको अर्वहेलिा सभबन्िी मदु्दाको कारबाही र  

वकिारा गदाथ अदालतले उपयकु्त ठािेको कायथवर्वनि अपिाउिेछ ।  

 (६) अदालतको अर्वहेलिामा सजाय पाएको व्यशक्तको अनिलेख अदालतले अद्यार्वनिक 

गराई   राख् िेछ ।  

६०.  पिुरारे्वदिपत्र दताथः (१) न्याय प्रिासि ऐि, २०७३ को दफा ९ र्वा अन्य प्रचनलत कािूि बमोशजम 

अदालतमा पिुरारे्वदि लाग्िे मदु्दामा तल्लो तहको फैसलामा शचत्त िबझु्ि ेव्यशक्तले पिुरारे्वदि गिथ 
चाहेमा अिसूुची–३ बमोशजमको दस्ट्तरु सवहत अिसूुची–४ बमोशजमको ढाँचामा सभबशन्ित अनिकारी 
समि पिुरारे्वदिपत्र ददि ुपिेछ ।  
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(२) उपनियम (१) बमोशजमको पिुरारे्वदिपत्रमा पिुरारे्वदकले नियम १३ मा उशल्लशखत 

कुराहरूका अनतररक्त फैसलामा शचत्त िबझेुका कुराहरू, त्यसको कारर् र पिुरारे्वदिमा माग गरेको 
कुरा खलुाउि ुपिेछ ।   

 (३) उपनियम (१) बमोशजम ददएको पिुरारे्वदिपत्र जाँच गदाथ देहायको रीत पगेुको 
देशखएमा सभबशन्ित अनिकारीले उक्त पिुरारे्वदिपत्र दताथ गिेछः- 

(क)   पिुरारे्वदिपत्रमा खलुाउि ुपिे कुरा खलुाएको,  
(ख)   पिुरारे्वदि गिे भयादनित्र पेस गरेको, 
(ग)  आर्वश्यक प्रमार् कागज संलग्ि गरेको, 
(घ)   कािूि बमोशजम लाग्िे दस्ट्तरु र्वा कोर्थ फी दाशखल गरेको ।   

 (४) उपनियम (३) को खण्ड (घ) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि लाग्िे दस्ट्तरु र्वा 
कोर्थ फी नछिरु्वा नमनसल हेरे पनछ मात्र यवकि हिु सक्िेमा त्यस्ट्तो नछिरु्वा नमनसल प्राप्त िएपनछ 

यवकि गरी दताथ गिे गरी सभबशन्ित अनिकारीले पिुरारे्वदिपत्र िरौर्ीमा दताथ गिथ सक्िेछ ।   

६१.   मदु्दा फैसला गिे अदालत र कारागार माफथ त पनि पिुरारे्वदिपत्र दताथ गिथ सवकि े: (१) नियम ६० मा 
जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि पिुरारे्वदि गिथ चाहिे व्यशक्तले मदु्दा फैसला गिे अदालत र्वा 
र्िुामा रहेको िए त्यसरी र्िुामा रहेको कारागार माफथ त पनि पिुरारे्वदिपत्र दताथ गिथ सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम दताथ गिथ ल्याएको पिुरारे्वदिपत्र रीतपूर्वथकको िएमा सभबशन्ित 

अदालत र्वा कारागारले नियम ६० को कायथवर्वनि पूरा गरी दताथ गिुथ पिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोशजम दताथ िएको पिुरारे्वदिपत्र सभबशन्ित अदालत र्वा कारागारले          

सात ददिनित्र अदालत समि पठाउि ुपिेछ । 

(४) उपनियम (३) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि कुिै मदु्दामा िेरै र्वादी र्वा प्रनतर्वादी 
िई कसैले पिुरारे्वदिपत्र दताथ गरेको र कसैलाई  पिुरारे्वदिको भयाद जारी गिथ बाँकी िै रहेको 
देशखएमा सभबशन्ित अदालतले त्यसरी बाकँी रहेका व्यशक्तहरुका िाउँमा पिुरारे्वदि भयाद जारी गरी 
सबै तामेली प्राप्त िएको नमनतले सात ददिनित्र तामेली सवहतको नमनसल अदालतमा पठाउि ुपिेछ । 

(५) उपनियम (३) र्वा (४) बमोशजम अदालतमा पिुरारे्वदि प्राप्त िएपनछ सभबशन्ित 

अनिकारीले सो पिुरारे्वदिपत्र जाँच गदाथ कािूि बमोशजम नलि ुपिे रकम र्वा िरौर् जमािी िपगु 

नलएको देशखए सो िपगु रकम र्वा िरौर् जमािी पिुरारे्वदकलाई दाशखला गिथ लगाउि ुपिेछ ।  

(६) उपनियम (५) बमोशजम िपगु रकम र्वा िरौर्ी जमािी दाशखला िगरेमा र्वा मदु्दा फैसला 
गिे अदालत र्वा कारागारले कािूिले लाग्िै िसक्िे पिुरारे्वदि नलएको देशखएमा रशजस्ट्रारले त्यस्ट्तो  
पिुरारे्वदिपत्र दताथ िगरी सभबशन्ित अदालत र्वा कारागारमा वफताथ पठाउि सक्िेछ ।  

६२.  मखु्य रशजस्ट्रारले आदेि ददि सक्ि े : (१) अदालतले कुिै मदु्दाको रोहबार् निरुपर् गररसकेको 
प्रकृनतको वर्वषय र प्रश्न समारे्वि गरी आफ्िो हकमा सो अिरुुप गरी पाउँ ििी कसैले अदालतमा 
निरे्वदि ददएमा मखु्य रशजष्ट्रारले हेरी उपयकु्त देशखएमा अदालतको निर्थय बमोशजम गिथ गराउि 

आदेि ददि सक्िेछ ।  

तर देहायको अर्वस्ट्र्ामा त्यस्ट्तो आदेि ददिे छैिः- 
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(क) निरे्वदिमा सार्वथजनिक सरोकारको वर्वषय समारे्वि गररएको देशखएमा, 
(ख) निरे्वदिमा उठाइएको वर्वषयमा  परस्ट्पर फरक फरक नसद्धान्त प्रनतपादि िएको 

देशखएमा, 
(ग) निरे्वदिमा कुिै काम िगिथ िगराउि ििी अन्तररम प्रकृनतको आदेि माग गरी 

पेस गरेको देशखएमा । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम पिथ आएको निरे्वदिको अदालतले छुिै दताथ वकताब खडा गरी 
आदेिको संशिप्त बेहोरा समेत उल्लेख गरी अनिलेख राख्नछे । 

(३) उपनियम (१) बमोशजम ददएको आदेिमा शचत्त िबझेुमा त्यस्ट्तो पिले आदेिको 
प्रनतनलवप समेत सारै् राखी नियम १० बमोशजम उजरु गिथ सक्िेछ ।  

(४) उपनियम (३) बमोशजम उजरुी परेमा त्यस्ट्तो उजरुीलाई अदालतले पररच्छेद-६ 

बमोशजम दताथ िएको निरे्वदि सरह कारबाही र वकिारा गिेछ । 

(५) पिुरारे्वदिपत्र दताथ िएपनछ अन्तरकालीि आदेिको लानग निरे्वदिपत्र पिथ आएमा 
त्यस्ट्तो निरे्वदिमा लेशखएको कुरामध्ये मखु्य रशजस्ट्रारले यस नियमार्वली बमोशजम आफैं ले आदेि 

गिथ सक्िे जनतमा आफैं ले आदेि गरी अरू कुराको हकमा इजलास समि पेस गिुथ पिेछ ।  

६३.  पिुरार्वलोकिको निरे्वदिः (१) न्याय प्रिासि ऐि, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) बमोशजम 

अदालतको फैसला पिुरार्वलोकि गरी पाउँ ििी निरे्वदि ददि चाहि ेपिले सभबशन्ित फैसलाको 
िक्कल र आर्वश्यक कागज प्रमार् संलग्ि गरी सो उपदफाको खण्ड (क) बमोशजमको निरे्वदि िए 

अिसूुची–५ को ढाँचामा र खण्ड (ख) बमोशजम िए अिसूुची–६ को ढाँचामा अिसूुची–३ बमोशजमको 
दस्ट्तरु सवहत सभबशन्ित अनिकारी समि निरे्वदि ददि ुपिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम निरे्वदि ददँदा नियम १३ मा उशल्लशखत कुराका अनतररक्त न्याय 

प्रिासि ऐि, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) मध्ये कुि अर्वस्ट्र्ा 
वर्वद्यमाि िएकोले निरे्वदि ददएको हो सो कुरा खलुाउि ुपिेछ ।  

(३) उपनियम (१) बमोशजम पिुरार्वलोकिको निरे्वदि ददिे निरे्वदकलाई ताररखमा राशखिे   
छैि । 

(४) उपनियम (१) बमोशजम परेको पिुरार्वलोकिको निरे्वदि उपर सिुरु्वाइको लानग पेस 

गदाथ पवहला फैसला गिे न्यायािीि बाहेकका न्यायािीि समि पेस गररिेछ ।  

(५) उपनियम (१) बमोशजम परेको पिुरार्वलोकिको निरे्वदिमा सभबशन्ित इजलासले 

अन्यर्ा आदेि ददएमा बाहेक निरे्वदकको मौशखक शजवकर र कािूि व्यर्वसायीको बहसको सिुरु्वाइ 

गररिे छैि ।  

(६) पिुरार्वलोकिको निरे्वदि उपर सिुरु्वाइ गदाथ निरे्वदकको माग बमोशजम फैसला 
पिुरार्वलोकि गरी ददिपुिे देशखएमा इजलासले सोको कारर् खलुाई पिुरार्वलोकिको अिमुनत ददि े

आदेि गिेछ ।  

(७) उपनियम (६) बमोशजम आदेि िएमा सभबशन्ित अनिकारीले सो बेहोरा उल्लेख गरी 
निरे्वदकलाई अदालतमा उपशस्ट्र्त हिु सूचिा जारी गिुथ पिेछ ।  
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(८) उपनियम (७) बमोशजम जारी िएको सूचिामा निरे्वदक उपशस्ट्र्त िएपनछ अदालतले 

निजलाई मदु्दा पिुरार्वलोकि गरी ददएबापत लाग्िे कािूि बमोशजमको कोर्थ फी, पिुरारे्वदि दस्ट्तरु र 

प्रत्यर्ीका िाममा सूचिा जारी गिथ प्रत्येक व्यशक्त वपच्छे दि रुपैंयाँका दरले आर्वश्यक दस्ट्तरु 

दाशखला गिथ लगाउिेछ ।  

(९) निरे्वदकले उपनियम (८) बमोशजम कोर्थ फी तर्ा दस्ट्तरु दाशखला गरेमा 
पिुरार्वलोकिको निरे्वदिलाई पिुरारे्वदि सरह दताथ गररिेछ । त्यसरी दताथ गदाथ सो पिुरारे्वदि 

पिुरार्वलोकि गरी पाउँ िन्न े निरे्वदिको रोहबार् दताथ हिु आएको हो िन्न े शचनििे गरी छुिै सिते 

िभबर ददि ुपिेछ ।   

(१०) पिुरार्वलोकिको अिमुनत प्रदाि गररएमा पवहला फैसला गिे न्यायािीि र अिमुनत 

प्रदाि गिे न्यायािीि बाहेकका अन्य न्यायािीिको इजलासबार् त्यस्ट्तो निरे्वदि उपर सिुरु्वाइ हिुेछ 

।      

६४.  मदु्दा दोहोर याई पाउँ िन्न ेनिरे्वदिः (१) उच्च अदालतले कुिै मदु्दामा गरेको फैसला न्याय प्रिासि ऐि, 

२०७३ को दफा १२ मा उशल्लशखत आिारमा दोहोर याई हेरी पाउँ ििी निरे्वदि ददि चाहिे व्यशक्तले 

स्ट्पष्ट बशुझिे सरुु र उच्च अदालतको फैसलाको प्रमाशर्त िक्कल तर्ा मदु्दा दोहोर याई पाउि नलएका 
शजवकर समर्थि गिे प्रमार् कागजातको प्रनतनलवप संलग्ि गरी अिसूुची–७ बमोशजमको ढाँचामा 
अिसूुची–३ बमोशजमको दस्ट्तरुसवहत सभबशन्ित अनिकारी समि निरे्वदि ददि सक्िेछ ।   

(२) उपनियम (१) बमोशजम ददि ेनिरे्वदिमा नियम १३ मा उल्लेशखत कुराका अनतररक्त मदु्दा 
दोहोर याउिे स्ट्पष्ट आिार उल्लेख गिुथ पिेछ ।  

(३)  मदु्दा दोहोर याई पाउँ िन्न े निरे्वदिउपर सिुरु्वाइ गदाथ निरे्वदकको माग बमोशजम फैसला 
दोहोर याई हेरी ददि ुपिे देशखएमा इजलासले सोको कारर् खलुाई मदु्दा दोहोर याई हेिे अिमुनत ददि े

आदेि गिेछ ।  

(४) उपनियम (३) बमोशजम आदेि िएमा अदालतले निरे्वदकलाई अदालतले मदु्दा 
दोहोर याई हेरी ददए बापत लाग्िे कािूि बमोशजमको कोर्थ फी, पिुरारे्वदि दस्ट्तरु र प्रत्यर्ीका िाममा 
सूचिा जारी गिथ प्रत्येक व्यशक्त वपच्छे दि रुपैंयाँका दरले आर्वश्यक दस्ट्तरु दाशखला गिथ    
लगाउिेछ ।  

(५) निरे्वदकले उपनियम (४) बमोशजमको कोर्थ फी, अिसूुची–३ बमोशजमको दस्ट्तरु र 

सूचिा बापतको दस्ट्तरु दाशखला गरेमा दोहोर याई हेरी पाउँ िन्न े निरे्वदिलाई पिुरारे्वदि सरह दताथ 
गररिेछ । त्यसरी दताथ गदाथ सो पिुरारे्वदि दोहोर याई पाउँ िन्न ेनिरे्वदिको रोहबार् दताथ हिु आएको 
हो िन्न ेशचनििे गरी छुिै सिेत िभबर ददि ुपिेछ ।  

(६) उपनियम (३) बमोशजम मदु्दा दोहोर याई हेिे अिमुनत प्रदाि गिे आदेि िएमा अदालतले 

सोको जािकारी सभबशन्ित शजल्ला अदालतलाई ददि ुपिेछ । 

६५.  पिुरारे्वदिको अिमुनतको निरे्वदिः (१) राजस्ट्र्व न्यायानिकरर्ले गरेको कुिै फैसलामा शचत्त िबझु्ि े

व्यशक्तले राजस्ट्र्व न्यायानिकरर् ऐि, २०३१ को दफा ८ बमोशजम पिुरारे्वदिको अिमुनत पाउँ ििी 
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सभबशन्ित अनिकारी समि स्ट्पष्ट बशुझिे सभबशन्ित निर्थय तर्ा फैसलाको प्रमाशर्त िक्कल कागजात 

संलग्ि गरी अिसूुची–३ बमोशजमको दस्ट्तरु सवहत अिसूुची–८ को ढाँचामा निरे्वदि ददि सक्िेछ ।   

(२) उपनियम (१) बमोशजम ददि े निरे्वदिमा नियम १३ मा उशल्लशखत कुराका अनतररक्त 

पिुरारे्वदिको अिमुनत पाउि ेस्ट्पष्ट आिार उल्लेख गिुथ पिेछ ।   

(३) पिुरारे्वदिको अिमुनत पाउँ िन्न ेनिरे्वदि उपर प्रारशभिक सिुरु्वाइ गदाथ निरे्वदकको माग 

बमोशजम पिुरारे्वदिको अिमुनत ददि ु पिे देशखएमा इजलासले सोको कारर् खलुाई पिुरारे्वदिको 
अिमुनत ददिे आदेि गिेछ ।  

 (४) उपनियम (३) बमोशजम आदेि िएमा अदालतले निरे्वदकलाई पिुरारे्वदि दस्ट्तरु र 

प्रत्यर्ीका िाममा सूचिा जारी गिथ प्रत्येक व्यशक्तवपच्छे दि रुपैयाँका दरले आर्वश्यक दस्ट्तरु 

दाशखला गिथ लगाउिेछ ।  

(५) निरे्वदकले अिसूुची–३ बमोशजमको दस्ट्तरु र सूचिा बापतको दस्ट्तरु दाशखला गरेमा 
पिुरारे्वदिको अिमुनतको निरे्वदिलाई पिुरारे्वदि सरह दताथ गररिेछ । त्यसरी दताथ गदाथ सो 
पिुरारे्वदि पिुरारे्वदिको अिमुनतको निरे्वदिको रोहबार् दताथ हिु आएको हो ििी शचनिि ेगरी छुिै 

सिते िभबर ददि ुपिेछ ।  

६६.  सािक जाचँ सभबन्िी  व्यर्वस्ट्र्ाः (१) प्रचनलत कािूि बमोशजम सािक जाँच गिुथ पिे मदु्दामा 
सभबशन्ित अदालतले फैसला िएको पैतीस ददिनित्र नमनसल सवहत अदालतमा सािक जाँच गिथ 
पठाउि ुपिेछ ।   

(२) उपनियम (१) बमोशजम सािक जाँच गिथ पठाउँदा पिुरारे्वदिको भयाद ददि ुपिे सबै 

र्वादी र्वा प्रनतर्वादीलाई पिुरारे्वदिको भयाद जारी गरी तामेली भयाद समेत नमनसल संलग्ि गरेको हिु ु 

पिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोशजम सािक जाँच गिथ पठाउँदा अनियकु्त र्िुामा रहेको र्वा फरार 

रहेको बेहोरा र र्िुामा रहेको िए र्िुामा रहेको नमनत तर्ा कारागारको िाम समेत खलुाउि ुपिेछ ।  

(४) उपनियम (१) बमोशजम सािक जाँचको लानग अदालतमा लेखी आएमा सो उपर 

आर्वश्यक जाँच गरी सभबशन्ित रशजस्ट्रारले सो सािक दताथ गिुथ पिेछ ।  

(५) उपनियम (४) बमोशजम जाँच गदाथ कुिै र्वादी र्वा प्रनतर्वादीलाई पिुरारे्वदिको भयाद ददि 

बाँकी रहेको देशखएमा त्यस्ट्तो र्वादी र्वा प्रनतर्वादीलाई पिुरारे्वदिको भयाद जारी गिुथ पिेछ ।  

(६) सािक जाहेर िएको मदु्दामा कसैको पिुरारे्वदि परेमा निजको हकमा सािकको लगत 

किा गरी पिुरारे्वदिको रोहबार् मदु्दाको कारबाही र वकिारा गिुथ पिेछ ।  

(७) उपनियम (२) र्वा (५) बमोशजम पिुरारे्वदिको भयाद जारी िएकोमा त्यसरी पिुरारे्वदि 

गिे भयाद बाँकी छँदै अदालतले सािक मदु्दा फैसला गिुथ हुँदैि ।  

(८) सािक जाँच गदाथ तल्लो अदालतको इन्साफ पररर्वतथि गिुथ पिे देशखएमा अदालतले 

त्यसको कारर् उल्लेख गरी सभबशन्ित पिलाई शझकाउि ुपिेछ ।  

(९) सािकको कारबाही र वकिारा गदाथ अदालतले आर्वश्यक ठािेमा पिको तफथ बार् बहस 

पैरबी गिथ रै्वतनिक कािूि व्यर्वसायी नियकु्त गिथ सक्िेछ ।   
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(१०) कुिै पिलाई उपनियम (२) र्वा (५) बमोशजम पिुरारे्वदिको भयाद जारी ििएको र्वा 
बेरीतपूर्वथक जारी िएको कारर् कुिै पिले सािकको रोहबार् मदु्दा फैसला िएपनछ पिुरारे्वदि पत्र 

दताथ गिथ ल्याएमा र सो सभबन्िमा आर्वश्यक जाँच गदाथ बेहोरा मिानसब देशखएमा सो पिुरारे्वदि पत्र 

दताथ गरी पूर्थ इजलासबार् कारबाही र वकिारा गररिेछ ।                          

६७.  प्रत्यर्ीलाई सूचिा पठाउिःे (१) पिुरार्वलोकिको निरे्वदि, मदु्दा दोहोर याई हेरी पाउँ िन्न े निरे्वदि र 

पिुरारे्वदिको अिमुनतको निरे्वदिमा अिमुनत प्रदाि िई पिुरारे्वदि सरह दताथ िएपनछ प्रत्यर्ी 
शझकाउँदा मदु्दा पेस हिुे ददि तोकी अिसूुची–९ बमोशजमको ढाँचामा सूचिा जारी गिुथ पिेछ ।  

(२) उपनियम (१) र्वा (२) बमोशजम भयाद र्वा सूचिा जारी गदाथ निरे्वदि र आदेिको 
प्रनतनलवप समेत सारै् पठाउि ुपिेछ ।   

(३) उपनियम (२) बमोशजम  निरे्वदि र आदेिको प्रनतनलवप पठाउँदा कुिै मदु्दामा एकजिा 
िन्दा बढी प्रत्यर्ी िएमा सबै प्रत्यर्ीलाई पठाउि ुपिेछ ।  

(४) ताररखमा िरहेका र्वा र्िुामा बसेका निरे्वदकको हकमा प्रत्यर्ी शझकाए बापत लाग्ि े

दस्ट्तरु दाशखला िगरे पनि यस नियम बमोशजम सूचिा जारी गिुथ पिेछ ।  

  (५) प्रत्यर्ी शझकाए बापत लाग्िे दस्ट्तरु दाशखला िगरेमा सो दस्ट्तरु पनछ लगत कसी असलु 

गिे गरी फैसलामा िै उल्लेख गररिेछ ।  

६८.  नलशखत प्रनतर्वाद गिथ सक्िःे नियम ६७ बमोशजम भयाद र्वा सूचिा प्राप्त गिे प्रत्यर्ी र्वा मलुकुी ऐि, 

अदालती बन्दोबस्ट्तको २०२ िं बमोशजम शझकाइएको प्रत्यर्ीले चाहेमा अदालतमा उपशस्ट्र्त िई 

पिुरारे्वदि, पिुरार्वलोकिको निरे्वदि, दोहोर याई पाउँ िन्न े निरे्वदि र पिुरारे्वदिको अिमुनतको 
निरे्वदि तर्ा अदालतको आदेिलाई अिसूुची–३ बमोशजमको दस्ट्तरु सवहत नलशखत रूपमा प्रनतर्वाद 

गिथ   सक्िेछ ।                

६९.  प्रमार् पेस गिेः (१) पिले कुिै प्रमार् पेस गिथ चाहेमा इजलासको अिमुनत नलई पेस गिथ सक्िेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम पेस िएको प्रमार्लाई इजलासले स्ट्र्वीकार र्वा अस्ट्र्वीकार गिथ 
सक्िेछ।  

७०. मदु्दाको समय तानलका उपलब्ि गराउिःे (१) पिुरारे्वदि दताथ िएपनछ पिुरारे्वदक र शझकाइएका 
प्रत्यर्ीलाईथ अदालतले अिसूुची–१० बमोशजमको ढाँचामा प्रत्येक मदु्दाको कारबाहीको समय 

तानलका उपलब्ि गराउिेछ ।  

    (२) उपनियम (१) बमोशजमको समय तानलकाको एक प्रनतमा पिको सहीछाप गराई 

िाखा प्रमखुले प्रमाशर्त गरी नमनसल सामेल राख् ि ुपिेछ ।  

    (३) ताररखमा िरहेको पिहरूलाई मदु्दाको कारबाहीको शस्ट्र्नत र पेसी सभबन्िी 
जािकारी उपनियम (१) बमोशजम उपलब्ि गराइएको समय तानलकामा पिले इच्छा गरे अिसुारको 
कुिै एक माध्यमबार् उपलब्ि गराइिेछ । 
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पररच्छेद – ८ 

ताररख र पेसी  व्यर्वस्ट्र्ापि 

७१.  ताररख सभबन्िी व्यर्वस्ट्र्ाः (१) मलुकुी ऐि अदालती बन्दोबस्ट्तको १९४ िं. को अर्वस्ट्र्ामा बाहेक  

अदालतमा पिुरारे्वदि परेको मदु्दामा पिुरारे्वदक र प्रत्यर्ीलाईथ ताररखमा राशखि ेछैि ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम ताररखमा रहि ुिपिे मदु्दाका कुिै पिले ताररखमा रहि पाउँ 

ििी निरे्वदि ददएमा ताररखमा राशखिेछ ।  

(३) उपनियम (२) बमोशजम ताररखमा रहेको कुिै पिले ताररख गजुारेमा पनि मदु्दाको 
कारबाहीमा कुिै असर पिे छैि । 

(४) उपनियम (२) बमोशजम ताररखमा रहेको पिले ताररख गजुारेमा जिुसकैु अर्वस्ट्र्ामा 
निरे्वदि ददई पिुः ताररखमा रहि सक्िेछ । 

७२.  लगाउको मदु्दामा ताररख गशुज्रएमा समेत इन्साफ गिथ सवकि:े लगाउका मदु्दामध्ये कुिै एउर्ा मदु्दामा 
हाशजर िई अको मदु्दामा पिले ताररख गजुारेकोमा त्यस्ट्तो ताररख गजु्रकेो मदु्दामा समेत अदालतले 

इन्साफ गिथ सक्िेछ । 

७३.  अग्रानिकार ददई मदु्दा पेस गिथ आदेि ददि सक्िःे (१) कुिै मदु्दा सार्वथजनिक महत्र्वको िएको र्वा 
वर्वषयर्वस्ट्तकुो प्रकृनतबार् चाडँो निर्थय हिु आर्वश्यक छ िन्न ेलागेमा सभबशन्ित इजलास र्वा प्रिाि 

न्यायािीिले त्यस्ट्तो मदु्दामा अग्रानिकार ददई पेस गिथ आदेि ददि सक्िेछ । 

(२) सार्वथजनिक हक र्वा सरोकारको मदु्दामा नलशखत जर्वाफ प्राप्त िएपनछ र्वा भयाद िाघेपनछ 

वर्वर्वादको गभिीरता र सोबार् सर्वथसािारर्लाई परेको र्वा पिथ सक्ि ेतत्कानलि असरलाई वर्वचार गदाथ 
सो वर्वर्वाद िीघ्र निरूपर् हिुपुिे देशखएमा इजलासले त्यस्ट्तो मदु्दालाई अग्रानिकार ददई लगातार 

सिुरु्वाइ गिथ सक्िेछ । 

७४.  पेसी  व्यर्वस्ट्र्ापिः (१) सभबशन्ित अनिकारीले मदु्दामा अङ्ग पगेुपनछ पेसीको ताररख तोक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम पेसीको ताररख तोक्दा निशित प्रकृनतका मदु्दाहरूको सूची बिाई 

एउरै् प्रश्न समारे्वि िएका र्वा उस्ट्तै प्रकृनतका एकिन्दा बढी मदु्दा एकसार् पेस हिुे गरी पेसीको 
ताररख तोक्ि सवकिेछ ।  

(३) उपनियम (२) को प्रयोजिको लानग मदु्दामा आर्वश्यक अिसुन्िाि गिथ प्रिाि 

न्यायािीिले उच्च अदालत र्वा शजल्ला अदालतका न्यायािीिलाई खर्ाउि सक्िेछ । 

(४) उपनियम (२) बमोशजम एकसार् पेस हिुे गरी पेसीको ताररख तोक्दा एकै प्रकृनतको 
मदु्दामा फरक फरक ददिको पेसी ताररख तोवकएको रहेछ ििे पिको मन्जरुीले तोवकएको पेसीको 
ददि िन्दा अगानड िै अको पेसीको ददि नििाथरर् गिथ सवकिछे । 

(५) पेसीको ताररख तोक्दा देहायका अर्वस्ट्र्ाका मदु्दाका पिहरू ताररखमा रहेको िए ती 
मदु्दाका पिहरूसँग छलफल गरी मदु्दा स्ट्र्नगत गिथ िपाउिे बेहोरा उल्लेख गरी र्वा सो वर्वषयको 
जािकारी गराई  पेसीको ताररख तोक्ि सवकिछे :- 

(क)  परुािा मदु्दा, 
(ख)  निर्थय ििएका कारर् अन्य मदु्दाको कारबाही रोवकएका मदु्दा, 
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(ग)  निर्थय ििएबार् वर्वकास निमाथर्को कायथ अर्वरुद्ध हिु पगेुका मदु्दा, 
(घ)  खास प्रकृनत र वर्वषयर्वस्ट्तकुो गाभिीयथताको दृवष्टले संरे्वदििील मदु्दा, 
(ङ)  समयमा मदु्दा वकिारा ििएमा निर्थय िै निष्ट्प्रयोजि हिुे कारर् देखाई मदु्दा 

चाँडो वकिारा गरर पाउँ ििी पिले ददएको निरे्वदिको आिारमा सभबशन्ित 

अनिकारीले तोकेको मदु्दा, 
(च)  अग्रानिकार ददइएको र्वा अन्तररम आदेि जारी िएको मदु्दा ।  

(६) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि सभबशन्ित अनिकारीले 

संवर्विािको िारा १३३ को उपिारा (२) बमोशजमको निरे्वदि र मदु्दा दोहोर याई पाउँ िन्न े निरे्वदि 

पवहलो सिुरु्वाइको लानग निरे्वदि दताथ िएको सािारर्तयाः तीि ददिनित्र पेस गिे गरी ताररख तोक्ि 

लगाउि ुपिेछ । 

(७) बन्दीप्रत्यिीकरर्को निरे्वदिमा नलशखत जर्वाफ प्राप्त िएको नमनतले सािारर्तयाः सात 

ददिनित्र निर्थयार्थ इजलास समि पेस गररिेछ । 

(८) पेसी तोक्दा मदु्दाको चाप, नियम ७० बमोशजमको समय तानलका, मदु्दाको प्रकृनत, मदु्दा 
व्यर्वस्ट्र्ापि र पेसी व्यर्वस्ट्र्ापिको पिलाई वर्वचार गररिेछ ।  

 (९) कुिै पिले पेसीको ताररख नलि मञ्जुर िगरेमा र्वा िनलई गएमा सोही बेहोरा ताररख 

िरपाईमा जिाई सभबशन्ित सपुरीरे्ण्डेण्र् र फाँर्र्वालाले सही गरी नमनसल सामेल राशखिेछ र त्यसरी 
जिाएपनछ पिले पेसीको ताररख नलएसरह मदु्दा पेस हिुेछ । 

 (१०) यस नियममा उल्लेख िएको बाहेक पेसीको अन्य व्यर्वस्ट्र्ापि सभबन्िमा तर्ा 
पेसीको व्यर्वस्ट्र्ापि सभबन्िी कुिै दवुर्विा परेको वर्वषयमा प्रिाि न्यायािीिले आर्वश्यक निदेिि 

ददि सक्िेछ।  

७५. साप्तावहक मदु्दा पेसी सूचीः (१) सभबशन्ित अनिकारीले  पिहरूको िाम, मदु्दाको िाम र िभबर, मदु्दा 
फैसला गिे न्यायािीि र्वा अनिकारीको िाम, मदु्दा पेस हिुे ददि, मदु्दामा कािूि व्यर्वसायी नियकु्त 

िएको िए निजको िाम, पेसी स्ट्र्नगत िएको पर्क, प्रत्यर्ी शझकाउि े आदेि गरेको र्वा अन्य 

कारर्ले मदु्दा हेिथ िनमल्िे न्यायािीि समेतको वर्वर्वरर् खलुाई आगामी हप्ताको लानग पेसीको ताररख 

तोवकएका मदु्दाको सूची तयार गरी बिुबार सभममा प्रिाि न्यायािीि समि पेस गिुथ पिेछ ।   

(२) उपनियम (१) बमोशजम पेसी सूची तयार गदाथ खास न्यायािीिहरूको समूहबार् हेिे गरी 
तोवकएका खास प्रकृनतका मदु्दाहरूका हकमा समूह अिसुारको छुिाछुिै सूची तयार गरी पेस गिुथ     
पिेछ ।  

(३) इजलासबार् अन्यर्ा आदेि िएमा बाहेक सभबशन्ित अनिकारीले मलुकुी ऐि, अदालती 
बन्दोबस्ट्तको महलको ११ िं. र नियम ७४ को व्यर्वस्ट्र्ाको अिीिमा रही मदु्दा दताथ िएको नमनतको 
क्रमािसुार िकु्रबार सभममा आगामी ह् ताको सिुर्वाईको लानग साप्तावहक पेसी सूची अदालतको 
सूचिा पार्ीमा र्ाँस्ट्ि लगाउि ुपिेछ ।   

(४) उपनियम (३) को प्रयोजिका लानग दताथ नमनतको क्रम नििाथरर् गदाथ पिुरार्वलोकि गिे, 

मदु्दा दोहोर याउिे र पिुरारे्वदि गिे अिमुनतको निरे्वदिमा निस्ट्सा प्रदाि िई दताथ िएको मदु्दा, बहृत ्
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पूर्थ इजलास र्वा पूर्थ इजलासमा पठाएको मदु्दा, मलुतबीबार् जागेका मदु्दामा िरुू दताथकै नमनतलाई र 

मातहतका अदालत र्वा निकायमा पिुः इन्साफको लानग पठाइएको मदु्दा पिुः इन्साफ िई सोउपर 

पिुः अदालतमा निरे्वदि र्वा पिुरारे्वदि पिथ आएकोमा र्वा आंशिक नमलापत्र िएकोमा पवहलेकै दताथ 
नमनतलाई आिार मािी क्रम नििाथरर् गररिेछ । 

७६. दैनिक मदु्दा पेसी सूचीः (१) साप्तावहक पेसी सूचीमा परेका मदु्दामध्येबार् प्रिाि न्यायािीिले तोके 

बमोशजम इजलास गठि गरी दैनिक मदु्दा पेसी सूची तयार गरी सभबशन्ित अनिकारीले अदालतको र 

सभबशन्ित इजलासको सूचिापार्ीमा र्ाँस्ट्ि लगाई त्यसको एकप्रनत सभबशन्ित न्यायािीिलाई ददि ु

पिेछ । 

(२) कुिै मदु्दा इजलासले हेदाथ हेदै बाँकी रहेमा अको कुिै ददिमा पेसी तोकी सोही इजलासले 

हेिे गरी पेस गररिेछ ।  

(३) कुिै कारर्ले उपनियम (२) बमोशजमको इजलास गठि हिु िसकेमा हेदाथ हेदै रहेको 
त्यस्ट्तो मदु्दा अको इजलास गठि गरी तोक्ि सवकिेछ ।    

(४) प्रिाि न्यायािीिले आर्वश्यक सभझेमा हप्ताको कुिै खास ददि खास वकनसमका मदु्दाहरू 

हेिे गरी तोक्ि सक्िेछ । त्यसरी ददि तोवकएकोमा सोही अिसुार मदु्दाको दैनिक पेसी सूची तयार       

गररिेछ ।  

(५) यस नियमार्वलीमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि इजलास समि मदु्दा पेस 

हुँदा देहायको क्रममा पेस गररिेछः-  
(क)  तामेली, नमलापत्र, पिुरारे्वदि र्वा निरे्वदि वफताथ, बयाि, बकपत्र, फैसला र्वा 

आदेि संिोिि, मदु्दाको कायथवर्वनिमा उत्पन्न कदठिाइका कारर् इजलास 

समि पेस गिुथ पिे (सािसोि) मदु्दा,  वर्वपिी हर्ाई पाउँ र सिुरु्वाइमा सररक 

हिु पाउँ िन्न ेवर्वषयका निरे्वदि, सजाय माफी पाउँ िन्न ेनिरे्वदि, सािक, निर्थय 

सिुाउि पेसी तोवकएको मदु्दा, र्वाररस राख् ि अिमुनत पाउँ िन्न े निरे्वदि, 

तामेलीबार् जगाई पाउँ िन्ने निरे्वदि, 

(ख)  बन्दीप्रत्यिीकरर्,  

(ग)  हेदाथ हेदैको मदु्दा, 
(घ)  अ.रं्व. १७ िं. अन्तगथत दायर िएका र्िुरु्वाका निरे्वदि, 

(ङ)  अन्तररम आदेि सभबन्िी निरे्वदि,  

(च)  अन्तरकालीि आदेि सभबन्िी निरे्वदि, 

(छ)  अन्तररम आदेि र अन्तरकालीि आदेि खारेज गररपाउँ िन्न ेनिरे्वदि, 

(ज)  अ.रं्व. १७ िं. अन्तगथत दायर िएका अन्य निरे्वदि,  

(झ)  कोर्थ फीको सवुर्विा पाउँ िन्ने निरे्वदि, 

(ञ)   मखु्य रशजस्ट्रार र्वा रशजस्ट्रारको आदेि उपरका निरे्वदि, 

(र्)  मदु्दा दोहोर याई हेरी पाउँ िन्ने निरे्वदि,  

(ठ)  इजलासबार् सिुरु्वाइको नमनत तोवकएको मदु्दा, 
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(ड)  वर्वदेिी पिुरारे्वदक र्वा अनियकु्त र्िुा र्वा कैदमा रहेको मदु्दा,   
(ढ)  खण्ड (ठ) बाहेकका पिुरारे्वदक र्वा अनियकु्त र्िुा र्वा कैदमा रहेको मदु्दा,  
(र्)  बालबानलका पक्ष ववपक्ष भएको मुद्दा, 
(त)  पचहत्तर वर्म िाघेका वदृ्घ ताररखमा रहेका मुद्दा,  
(थ)  शारीररक अशक्तता भएको व्यक्क्त ताररखमा रहेका मुद्दा, 
(द)  महहला वादी, पुिरावेदक वा प्रत्यथी भएका मािा चामल, सम्बन्ध ववच्छेद, 

न्वाराि गराई पाउँ, िाता कायम गराई पाउँ, अशं वा घरेलु हहसंा मुद्दा, 
(ध)  ववधवा महहला वादी वा पुिरावेदक भएको मुद्दा,   
(ि)  उच्च अदालतबाट फैसला कायामन्वयिको ससलससलामा हदइएको अक्न्तम 

तथा अन्तकामलीि आदेश उपर पिम आएको ररट निवेदि,  

(प)  उच्च अदालतबाट मुद्दाको कारबाहीको ससलससलामा हदइएको अन्तकामलीि 

आदेश उपर पिम आएको ररट निवेदि,  

(फ)  मध्यस्थता सम्बन्धी ररट निवेदि,  

(ब)  अन्तररम आदेश जारी भएका मुद्दा, 
(भ)  मुद्दाको प्रकृनतबाट चाँडो ककिारा हुि आवश्यक छ भिी प्रधाि न्यायाधीश 

वा मुद्दा हेिे इजलासले अग्राधधकार हदई हेिम आदेश भएका मुद्दा, 
(म)  ररट निवेदि    

(य)   अशं मुद्दा, 
(र)   ववदेशी िागररक पक्ष वा ववपक्ष रहेको मुद्दा,   
(ल)  मुद्दा दताम समनतको पुरािो क्रम अिुसार ।   

(६) उपनियम (५) को खण्ड (क) देखख (ठ) सम्मका मुद्दा साप्ताहहक पेसी सूचीमा िचढेको 
भए पनि दैनिक पेसी सूचीमा चढाई सुिुवाइ  गररिेछ ।  

(७) उपनियम (५) को खण्ड (ल) मा जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि नियम 
७४ को उपनियम (२) बमोक्जम एक साथ पेस हुिे गरी पेसीको ताररख तोककएका मुद्दाहरु 
एकैसाथ रहिे गरी पेसी सूची तयार गिम सककिेछ ।  

(८) कुिै हदि एउटै इजलासलाई एकभन्दा बढी पेसी सूची तोककएकोमा उपनियम (५) मा 
उक्ललखखत  अनघललो क्रमको मुद्दा जुि पेसी सूचीमा पहहला छ सोही पेसी सूचीका मुद्दाहरू पहहला 
सुिुवाइ गररिेछ ।  

(९) उपनियम (५) को खण्ड (ठ) बमोक्जम इजलासबाट सुिुवाइको समनत तोककएको मुद्दा 
तोककएको हदि सुिुवाइ हुि िसकेमा खण्ड (भ) बमोक्जमको प्राथसमकतामा पेस हुिेछ । 

(१०) उपनियम (८) बमोक्जम एउटा पेसी सूचीका सब ैमुद्दाको सुिुवाइ भई सकेपनछ सोही 
क्रमले अन्य पेसी सूचीका मुद्दा सुिुवाइ गररिेछ ।    

(११) दैनिक पेसी सूचीमा चढेका मुद्दा हेिे काम कुि ैइजलासबाट हदिको एक बजे अगाव ै

सम्पन्ि भएमा बाँकी समयमा हेिे गरी पुिरावेदि िपरेका साधक, ताररख गुजारेका निवेदि, पक्ष 
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ताररखमा िरहेको र काििू व्यवसायी नियकु्त िभएको मुद्दा वा पुिरावलोकिको निवेदिलाई 

सोही हदिको पूरक पेसी सूचीमा निकालि सककिेछ ।  
७७. मुद्दाको सुनुवाइ नरोककने: (१) मुद्दा पेसी सूचीमा चढेको कुि ैपनि मुद्दा ताररख गुजारी थाम्ि पाउिे 

म्याद बाँकी भएको भन्िे समेतको कुिै कारणले सो सूचीबाट हटाइिे छैि र वाररस वा कािूि 

व्यवसायी हाक्जर िभए पनि मुद्दा स्थधगत हुिे छैि ।  
(२) मदु्दाको पक्ष वा कािूि व्यवसायीले काबु बाहहरको पररक्स्थनत परी मुद्दा इजलास 

समक्ष पेस हुिे हदिमा अदालतमा उपक्स्थत भई सुिुवाइमा सररक हुि िसक्िे भिी साप्ताहहक 

पेसी सूचीबाटै कुि ैमुद्दा स्थधगत गिम निवेदि हदएमा र सो निवेदिको बेहोरा मिाससब लागेमा 
प्रधाि न्यायाधीशले निवेदकको माग बमोक्जम त्यस्तो मुद्दा साप्ताहहक पेसी सूचीबाटै स्थधगत 

गिम   सक्िेछ ।  
 (३) मदु्दाको पक्ष वा कािूि व्यवसायीले आफ्िो काबुभन्दा बाहहरको पररक्स्थनतले गदाम 

अदालतमा उपक्स्थत हुि िसक्िे कुराको अदालतलाई ववश्वास हुि ेकारण देखाई मुद्दा पेसीको 
हदिभन्दा अनघललो हदि निवेदि हदएमा प्रधाि न्यायाधीशले त्यस्तो मुद्दा दैनिक पेसी सूची 
प्रकाशि गदाम िै स्थधगत गिम सक्िेछ ।  

 (४) उपनियम (३) मा जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि पक्ष वा कािूि व्यवसायीले 

मुद्दा पेसीको अशघल्लो हदि मुद्दाको सुिुवाइ स्थधगत गिम निवेदि हदि िपाएको मिाससब कारण 

उललेख गरी आफ्िो काबुभन्दा बाहहरको पररक्स्थनतले गदाम मुद्दाको सुिुवाइ स्थधगत गिम इजलास 

बस्िु भन्दा अगाडड निवेदि हदएमा सम्बक्न्धत इजलासले त्यस्तो मुद्दाको सुिुवाइ स्थधगत गरी 
हदि सक्िेछ ।  

(५) हेदाथहेदैको मुद्दा, इजलासले सुिुवाइको समनत तोककहदएका मुद्दा, लगाउका मुद्दामध्ये 

कुिै वा केही मुद्दा मात्र स्थधगत गराउि निवेदि परेको मुद्दा, दईु पटक स्थधगत भईसकेको मुद्दा, 
प्रचसलत कािूि बमोक्जम फैसला गिुम पि ेसमयावधध िाघेका मुद्दा, नियम ७४ को उपनियम (५) 

बमोक्जम पेसी तोककएका मुद्दा, एकै पक्षको एकभन्दा बढी कािूि व्यवसायी रहेको मुद्दा, आफ्िो 
पक्षमा अन्तररम आदेश जारी भएको वा आफ्िो माग बमोक्जम अग्राधधकार पाएको मुद्दाको पक्ष 

वा निजको कािूि व्यवसायीको माग बमोक्जम मुद्दाको सुिुवाइ स्थधगत हुि ेछैि। 
 तर पक्षको कािूि व्यवसायी बबरामी भई अस्पताल भिाम भएको वा बहस गिम उपक्स्थत 

हुि िसक्िे ववशरे् पाररवाररक पररक्स्थनत परेको भरपदो आधार देखाई मुद्दा पेस हुिे हदिको 
इजलास बस्िुभन्दा अगाडड ि ैमुद्दाको सुिुवाइ स्थधगत गिम निवेदि हदएमा इजलासले त्यस्तो 
मुद्दाको सुिुवाइ स्थधगत गिम सक्िेछ । 

(६) उपनियम (५) मा उक्ललखखत अवस्था परेको बाहेक अन्य अवस्थामा अग्राधधकार 

पाएको पक्षको कािूि व्यवसायीले मुद्दाको सुिुवाइ स्थधगत गराउि निवेदि हदएमा अग्राधधकार 

समाप्त हुिेछ । 
(७) यस नियमबमोक्जम मुद्दा स्थधगत गदाम बढीमा दईु पटकसम्म मुद्दाको सुिुवाइ 

स्थधगत गिम सककिेछ ।   
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तर नियम ७४ को उपनियम (५) को हकमा सोही बमोक्जम हुिेछ । 
(८) अदालतको एउटा इजलासमा उपक्स्थत भई बहस गिे कािूि व्यवसायीले सोही हदि 

अको इजलासको मदु्दाको सुिुवाइ स्थधगत गिम निवेदि हदि पाउिे छैि । 
 (९) अदालतले दईु पटकभन्दा बढी मुद्दाको सुिुवाइ स्थधगत गिम निवेदि हदिे वा 

अदालतको एउटा इजलासमा बहस गरी अको इजलासको मुद्दाको सुिुवाइ स्थधगत गिम निवदेि 

हदिे कािूि व्यवसायीको असभलेख राख्िेछ ।    

पररच्छेद – ९ 

मेलममलाप र ममलापत्र 

७८. मेलममलाप: (१) अदालत समक्ष दायर भएको मुद्दाका पक्षहरूले सो मुद्दा मेलसमलापको प्रकक्रयाबाट 

समाधाि गिम चाहेमा सोही बेहोरा उललेख गरी जुिसुकै बखत सम्बक्न्धत रक्जस्रार समक्ष 

निवदेि हदि सक्िेछि ्।  
(२) उपनियम (१) बमोक्जमको निवेदि मुद्दाको एक पक्षले मात्र हदएको भए अदालतले 

अको पक्ष मेलसमलाप प्रकक्रयामा जाि चाहे वा िचाहेको ववर्यमा निजको सहमनत सलि ुपिेछ । 
(३) उपनियम (१) बमोक्जम प्राप्त भएको निवेदि वा उपनियम (२) बमोक्जम पक्षको 

सहमनतको आधारमा दवुै पक्ष मेलसमलापको प्रकक्रयाबाट मुद्दा समाधाि गिम चाहेको देखखएमा 
रक्जस्रारले त्यस्तो मुद्दा मेलसमलापको प्रकक्रयाबाट समाधाि गिम आदेश हदि सक्िेछ ।  

(४) उपनियम (३) मा जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि पेसी तोककएको हदिमा इजलास 

समक्ष पेस भएको मुद्दाको हकमा सम्बक्न्धत इजलासबाटै मेलसमलापको प्रकक्रयाबाट समाधाि 

गिे आदेश हुिेछ । 
(५) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि अदालत समक्ष ववचाराधीि कुि ै

मुद्दा मेलसमलापको प्रकक्रयाबाट समाधाि हुि उपयुक्त छ भन्िे लागेमा र पक्षहरू सो कुरामा 
सहमत भएमा पक्षहरूको निवेदि िपरे पनि सम्बक्न्धत इजलासले त्यस्तो मुद्दा मेलसमलापको 
प्रकक्रयाबाट समाधाि गिम आदेश हदि सक्िेछ ।  

(६) कुिै मुद्दा मेलसमलापको प्रकक्रयामा पठाउिे गरी आदेश हदँदा त्यसरी आदेश गि े

रक्जस्रार वा इजलासले वववाहदत ववर्यवस्तुको जहटलता, मुद्दाका पक्षहरूको संख्या, वववाहदत 

ववर्यको प्रकृनत र मेलसमलापमा लाग्िे मिाससब समय समेतलाई ववचार गरी मेलसमलापको 
लाधग एकैपटक वा पटक पटक गरी तीि महहिासम्मको समयावधध तोक्ि सक्िछे । 

(७) अदालत समक्ष दायर भएको मुद्दा मेलनमलापद्वारा समाधाि गिे गरी आदेश भएपनछ 

मुद्दाका पक्षहरू आफैं ले बढीमा तीि जिा मेलसमलापकताम नियुक्त गिम सक्िेछि ्। 
(८) उपनियम (७) बमोक्जम पक्षहरू आफैं ले मेलसमलापकताम नियुक्त गिम िसकेमा 

अदालतले मेलसमलापकताम नियुक्त गरी हदि सक्िेछ ।  
(९) उपनियम (७) वा (८) बमोक्जम मेलसमलापकताम नियुक्त भएपनछ अदालतले आफू 

समक्ष दायर भएको मुद्दा मेलनमलापद्वारा समाधाि गिम पक्षहरूलाई ताररख तोकी मेलसमलापकताम 
समक्ष पठाउिु पिेछ । 
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(१०) उपनियम (८) बमोक्जम लेखी आएमा मेलसमलापकतामले पक्षहरूसँग छलफल गिम 
आवश्यक बैठक गरी मुद्दा मेलसमलापद्वारा समाधाि गिम सम्भव भएसम्म कािूिसम्मत ् सब ै

प्रयासहरू अवलम्बि गिुम पिेछ । त्यसरी प्रयास गदाम पक्षहरू सो मुद्दा मेलसमलापद्वारा समाधाि 

गिम सहमत भएमा मेलसमलापकतामले मेलसमलापको सलखत खडा गिुम पिेछ । 
(११) उपनियम (१०) बमोक्जम सलखत खडा गररसकेपनछ मलेसमलापकतामले सो सलखतमा 

पक्षहरूको सहीछाप गिम लगाई त्यस्तो सलखतमा आफ्िो समेत दस्तखत गरी सो सलखतसहहत 

पक्षहरूलाई अदालत समक्ष पेस गराउिु पिेछ ।  
(१२) उपनियम (११) बमोक्जम समलापत्र गिमको लाधग निवेदि प्राप्त भएमा अदालतले 

प्राप्त मेलसमलापको सलखतको आधारमा समलापत्रको कागज तयार गिम लगाई पक्षहरू बीच 

समलापत्र गराई हदिु पिेछ । 
(१३) उपनियम (१०)  बमोक्जम बैठक गरी मेलसमलाप गराउिे प्रयास गदाम पक्षहरू 

मेलसमलाप गिम मञ्जुर िभएमा, अदालतले तोकेको समनतमा पक्षहरू मेलसमलापकताम समक्ष 

उपक्स्थत िभएमा वा मेलसमलापकतामद्वारा तोककएको समनतमा पक्षहरू अिुपक्स्थत भएको कारण 

मेलसमलापको कायम अनघ बढ्ि िसकेमा मलेसमलापकतामले सो समनतले सात हदिसभत्र सोही 
बमोक्जमको प्रनतवेदि अदालत समक्ष पेस गिुम पिेछ । 

(१४) उपनियम (१३) बमोक्जमको प्रनतवेदि प्राप्त भएपनछ अदालतले त्यस्तो मुद्दा कािूि 

बमोक्जम कारबाही र ककिारा गिुम पिेछ ।  
(१५) अदालतले मुद्दा मेलसमलापद्वारा समाधाि गिे सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 

मेलसमलाप सम्बन्धी ऐि, २०६८ र मेलसमलाप सम्बन्धी नियमावली, २०७० बमोक्जम हुिेछ ।  
७९. ममलापत्रः (१) अदालतमा ववचाराधीि रहेको मुद्दा समलापत्र गिम चाहेमा समलापत्रको लाधग 

पक्षहरूले जहहलेसुकै अदालतमा संयुक्त दरखास्त हदि सक्िेछि ्। 
(२) मदु्दाका दबुै पक्ष समली समलापत्र गराई पाउँ भिी दरखास्त पिम आएमा पक्षहरूलाई सो 

समनतभन्दा पनछको ताररख तोककएको रहेछ भिे पनि त्यसलाई अगाडड सारी समलापत्र गराई हदि 

सककिेछ ।   
(३) कुिै मुद्दा दैनिक पेसी सूचीमा चढी  सुिुवाइ सुरू भई बहस, छलफल भइसकेपनछ पनि 

समलापत्र हुिसक्िे सम्भाविा छ भन्िे लागेमा इजलासले समलापत्र गिम अको ताररख तोक्िे गरी 
आदेश गिम सक्िेछ ।  

(४) उपनियम (१) बमोक्जम दरखास्त परी वा उपनियम (३) बमोक्जम समलापत्र गिम 
आदेश भई समलापत्र गराउँदा मुद्दाका पक्ष, निजहरूका कािूि व्यवसायी भए कािूि व्यवसायी र 

मुद्दाका पक्षहरूले आफूले पत्याएका व्यक्क्त लयाए निजलाई समेत राखी छलफल गराई दवुै पक्ष 

सहमत भए इजलासले  समलापत्र गराई हदिु पिेछ ।  
(५) उपनियम (४) बमोक्जम छलफल गदाम मुद्दाका पक्षहरू समलापत्र गिम सहमत हुि 

िसकेमा सोही बेहोराको आदेश गरी अको पेसी तोकी कािूि बमोक्जम फैसला गरर हदिु पिेछ । 
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पररच्छेद – १० 

मुद्दाको सुनुवाइ र  फैसला 
८०.  मुद्दाको सुनुवाइ खलुा इजलासमा गनुपुननः अदालतले मुद्दाको सुिुवाइ गदाम खलुा इजलासमा गिुम  

पिेछ ।  
८१. खास मुद्दाको सुनुवाइ बन्द इजलासबाट हुनेः (१) नियम ८० मा जुिसुकै कुरा लेखखएको भए 

तापनि जासुसी, बालबासलका, करणी सम्बन्धी, मािव बेचबबखि, िाता कायम, सम्बन्ध ववच्छेद 

मुद्दा तथा अन्य कािूिले बन्द इजलासबाट हेररिे भिी तोककहदएका मुद्दा वा खलुला इजलासबाट 

सुिुवाइ गिम मिाससब िभएकोले बन्द इजलासबाट सुिुवाइ गिे भिी आदेश भएका मुद्दाको 
सुिुवाइ बन्द इजलासबाट हुिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोक्जम बन्द इजलासमा मुद्दाको सुिुवाइ हँुदा  सम्बक्न्धत कािूि 

व्यवसायी, सरकारी वककल, ववशरे्ज्ञ, असभयुक्त, पीडडत व्यक्क्त, निजको संरक्षक तथा अदालतले 

अिुमनत हदएका प्रहरी र अदालतका कममचारी मात्र उपक्स्थत हुि सक्िेछि ्।  
(३) बन्द इजलासबाट हेररएका मुद्दा सम्बन्धी कागजातको प्रनतसलवप पुिरावेदक, प्रत्यथी 

र पीडडत बाहेक अरूलाई हदिु हँुदैि ।  
(४) बन्द इजलासबाट हेररएका मुद्दाको तथ्य खलुाई कुि ैपत्रपबत्रकामा समाचार सम्प्रेर्ण 

गिुम हँुदैि ।  
तर अदालतले अिुमनत हदएमा पीडडतको पररचय िहुिे गरी समाचार सम्प्रेर्ण गिम  

सककिेछ ।  
८२.  तामेलीमा राखनेः यस नियमावलीमा अन्यत्र उललेख भएकोमा बाहेक देहायको अवस्थामा मुद्दा 

तामेलीमा राखी लगत कट्टा गररिेछः- 
(क)  नियम ५६ मा उक्ललखखत अवस्था बाहेक ररट निवेदकले ताररख गुजारी 

थाम्िे थमाउिे अवधध व्यनतत भएमा,   
(ख)  मुद्दा दोहोर् याई पाउँ भन्िे वा पुिरावेदिको अिुमनत पाउँ भन्िे निवेदि 

हदिे निवेदकले ताररख गुजारी थाम्िे थमाउिे अवधध व्यनतत भएमा,                   
(ग)   नियम ६० को उपनियम (४) बमोक्जम धरौटीमा रहेको पुिरावेदकले 

पुिरावेदि दताम िहँुदै ताररख गुजारी थाम्िे थमाउिे अवधध व्यनतत भएमा,  
(घ)   अदालतबाट मुद्दा पुिरावलोकि गिे अिुमनत, मुद्दा दोहोर् याई हेिे अिुमनत 

वा पुिरावेदिको अिुमनत प्रदाि गि े गरी आदेश भएपनछ सो निवदेि 

पुिरावेदिको रूपमा दताम िहँुदै निवेदकले म्याद ताररख गुजारी थाम्िे 
थमाउिे अवधध व्यनतत भएमा, 

(ङ)  कुिै ररट निवेदिमा उक्ललखखत ठेगािामा प्रत्यथीलाई म्याद सूचिा तामेल 

गदाम तामेल हुि िसकी वेपत्ते तामेल भई आएको र पक्षको सहयोगमा पुिः 
म्याद सूचिा तामेल गिम पठाउँदा समेत वति पत्ता िलागी सो म्याद 

सूचिा कफताम हुि आएमा ।                   
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८३. मुद्दा कफता ुगरी ददन सकनेः (१) मुद्दाको पक्षले मुलुकी ऐि, अदालती बन्दोबस्तको महलको ९२ िं. 
बमोक्जम दाबी वा क्जककर प्रमाखणत गिम िसक्िे भिी वा अन्य कुिै कारणले मुद्दा, पुिरावेदि वा 
निवेदि कफताम सलि अदालत समक्ष निवेदि हदि सक्िेछ ।   

  (२) उपनियम (१) बमोक्जम पिम आएको निवेदि उपर ववचार गदाम प्रचसलत कािूि 

बमोक्जम कफताम गरी हदि हुिे भएमा अदालतले निवदेकको माग बमोक्जम मुद्दा, पुिरावेदि वा 
निवेदि कफताम गरी हदि    सक्िेछ ।  

  (३) उपनियम (१) बमोक्जम निवेदि हदएको हदि पक्षको ताररख िभई सो भन्दा पनछको 
ताररख तोककएको रहेछ भिे पनि त्यसलाई अगाडड सारी मुद्दा, पुिरावेदि वा निवेदि कफताम 
गररहदि सककिेछ।                                                                

८४.  बहसको ववषय, बहसको क्रम र इजलासको मयाुदा: (१) इजलासले बहसपूवम छलफल हुिे मुख्य 

बुँदाहरु निधामरण गिेछ । 
(२)  बहस गदाम सुरूमा  निवेदक, वादी वा पुिरावेदकका तफम बाट उपक्स्थत कािूि 

व्यवसायीले र त्यसपनछ प्रत्यथीको कािूि व्यवसायीले बहस गिेछ ।  
(३) कुिै मुद्दामा अदालतको सहयोगी (एसमकस क्युरी) समेत रहेछ भिे निजले प्रत्यथीको 

तफम बाट बहस समाप्त भएपनछ बहस गिेछ ।    
(४) कुिै मुद्दामा दवुै पक्षको तफम बाट निवेदि वा पुिरावेदि परेको रहेछ भिे कुि पक्षका 

कािूि व्यवसायीले पहहला बहस गिे भन्िे कुरा इजलासले निधामरण गिेछ ।   
(५) कुिै मुद्दामा एकभन्दा बढी कािूि व्यवसायी भएमा सो मध्ये वररष्ठ कािूि 

व्यवसायीले प्रमुख कािूि व्यवसायीको रूपमा बहस गिेछ र निजपनछ अन्य कािूि व्यवसायीले 

क्रमशः थप तथ्यगत वा कािूिी प्रश्िमा बहस गिेछि ्।  
तर इजलासको अिुमनतले प्रमुख कािूि व्यवसायीको सहमनतमा प्राथसमकताक्रममा 

पनछ भएको कािूि व्यवसायीले बहस गिम सक्िेछ।  

(६)  कािूि व्यवसायीले बहस गदाम मुद्दामा निणमय गिुम पिे प्रश्िमा केक्न्ित रही बहस गिुम 
पिेछ ।  

(७) एकभन्दा बढी कािूि व्यवसायी भएको मुद्दामा बहसको समय लगायत समग्र बहस 

व्यवस्थापि गिे क्जम्मेवारी प्रमुख कािूि व्यवसायीको हुिेछ ।  
(८) कािूि व्यवसायी इजलासमा प्रवेश गदाम, इजलास कक्षमा रहँदा, बहस पैरवी गदाम वा 

इजलास कक्षबाट बाहहर निस्कँदा इजलासको मयामदा कायम गिुम पिेछ । 
८५.  बहसको समयः (१) मुद्दाको प्रत्येक पक्ष वा निजको तफम बाट नियुक्त कािूि व्यवसायीले 

इजलासले निधामरण गरेको समयसभत्र आफ्िो भिाई वा बहस समाप्त गिुम पिेछ ।   
(२) उपनियम (१) बमोक्जमको समय अपुग हुि े भई अनतररक्त समय आवश्यक पि े

भएमा सोको उधचत र पयामप्त कारण सहहत आवश्यक पिे अनतररक्त समय माग गरी सम्बक्न्धत 

पक्ष वा कािूि व्यवसायीले बहस सुरू हुिुभन्दा अनघ इजलास समक्ष अिुरोध गिम सक्िेछ ।  
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(३) उपनियम (१) बमोक्जमको बेहोरा मिाससब देखखएमा इजलासले पक्षलाई आफ्िो 
भिाई राख्ि वा कािूि व्यवसायीलाई बहस गिमको लाधग थप समय प्रदाि गिम सक्िेछ ।  

८६.  बहस नोटः (१) इजलासले सुिुवाइको लाधग पेसी तोककएको मुद्दामा मुद्दाका पक्ष वा निजको कािूि 

व्यवसायीलाई पेसीको हदि अगावै वा निक्श्चत समय तोकी बहसिोट पेस गिम आदेश हदि 

सक्िेछ ।  
(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि मुद्दाको पक्ष वा निजको कािूि 

व्यवसायी आफैं ले बहसिोट पेस गिम चाहेमा मुद्दाको सुिुवाइ हुि ुभन्दा अगावै बहसिोट पेस गिम   
सक्िेछ ।  

(३) इजलासले अन्यथा आदेश हदएमा बाहेक सामान्यतया: बहस सम्पन्ि भइसके पनछ 

बहसिोट सलइिे छैि ।  
(४) यस नियम बमोक्जम बहसिोट पेस गदाम निणमय गिुम पि े प्रश्ि स्पष्ट खलुाई सो 

प्रश्िमा सीसमत रही बहसिोट पेस गिुम पिेछ ।   
८७.  बहस अमिलेख गन ुसकनेः (१) इजलासले आवश्यक ठािेमा कािूि व्यवसायीको बहस रेकडम गरी 

असभलेख गिम सक्िेछ।   
(२) उपनियम (१) बमोक्जम रेकडम गररएको बहसलाई इजलास अधधकृतले आवश्यकता 

अिुसार  सलवपबद्ध गरी समससल सामेल राख्िेछ ।                                

८८.  फैसला गननः मुद्दाको सुिुवाई भएको हदि सम्बक्न्धत पक्षको भिाई र काििू व्यवसायीको बहस 

क्जककर समाप्त भएपनछ अन्य आदेश हुिेमा बाहेक न्यायाधीशले सो मुद्दा फैसला गिुम पिेछ ।  
८९.  ननर्यु सुनाउनेः सम्बक्न्धत इजलासको कुि ैन्यायाधीशले फैसला वा अक्न्तम आदेश वा सोको 

सारांश पढेर सुिाउि सक्िेछ ।  
तर रायबाझी भएकोमा प्रत्येक न्यायाधीशले आ–आफ्िो निणमय आफैं ले पढेर सुिाउिु    

पिेछ ।  
९०.  ननर्यु सुनाउने ममनत तोकनेः (१) इजलास समक्ष पेस भई छलफल भएको कुि ैमुद्दामा जहटल 

संवैधानिक वा कािूिी प्रश्ि समावेश भएको, मुद्दामा थप अध्ययि गिुम पि ेवा न्यायाधीशहरूका 
बीच छलफल हुिु पिे आवश्यकता भई उसै हदि निणमय सुिाउि िसककिे अवस्था परेमा 
सम्बक्न्धत इजलासले निणमय सुिाउिका लाधग बढीमा एक महहिासम्मको समय तोक्ि सक्िेछ ।   

(२) उपनियम (१) बमोक्जम तोककएको समनतमा सम्बक्न्धत इजलासले निणमय सुिाउिु   
पिेछ ।  

(३) उपनियम (२) मा जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि ववशरे् कारण र पररक्स्थनत 

उत्पन्ि भएमा तोककएको समनतमा निणमय सुिाउि िसककिे अवस्था परेमा सोको कारण खलुाई 

निणमय सुिाउिे अको समनत तोक्ि सककिेछ । 
(४) यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि कुिै कारणले सम्बक्न्धत 

इजलास गठि हुि िसक्िे भएमा त्यस्तो मुद्दा नियसमत पेसीमा चढाउि बाधा पिेछैि।  
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 ९१. फैसला तयार गननः (१) इजलासमा मुद्दा हेि े न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको राय कायम भई 

निणमय सुिाई सकेपनछ सम्बक्न्धत न्यायाधीशले सो निणमय सुिाएको समनतले सामान्यतयाः सात 

हदिसभत्र सो अिुरुपको पूरा फैसला तयार गिुम पिेछ ।  
(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि सावमजनिक हक वा सरोकारको 

ववर्य समावेश भएको वा ियाँ ससद्धान्त वा िक्जरको स्थापिा हुिे गरी निणमय भएको मुद्दामा 
पन्र हदिसम्ममा फैसला तयार गिम सककिेछ ।  

(३) अदालतले फैसला तयार गदाम अिुसूची–११ बमोक्जमको ढाँचामा तयार गिुम पिेछ । 
(४) उपनियम (३) मा जुिसुकै कुरा लेखखएको भएतापनि साधक जाँचका लाधग पेस भई 

आएको मुद्दा, मुलुकी ऐि अदालती बन्दोबस्तको महलको २०२ िं बमोक्जम ववपक्षी िखझकाई 

फैसला भएका मुद्दा जस्ता इजलासले उपयुक्त देखेका अन्य मुद्दामा अिुसूची–१२ बमोक्जमको 
ढाँचामा फैसला वा अक्न्तम आदेश तयार गिम सक्िेछ ।  

तर यो व्यवस्थाले त्यस्ता मुद्दामा समेत अिुसूची–११ बमोक्जमको ढाँचामा फैसला 
तयार गिम रोक लगाएको मानििे छैि । 

(५) उपनियम (१) र (२) मा तोककएको अवधधमा फैसला तयार हुि िसक्ि े र मुद्दाका 
पक्षले फैसलाको जािकारी माग गरेको अवस्थामा अिुसूची–१३ बमोक्जमको ढाँचामा संक्षक्षप्त 

फैसला वा आदेश उपलब्ध गराउि सककिेछ । 
(६) उपनियम (१) र (२) मा तोककएको अवधधमा फैसला तयार हुि िसक्ि े र मुद्दाका 

पक्षले फैसलाको जािकारी माग गरेको अवस्थामा अिुसूची–१४ बमोक्जमको ढाँचामा फैसला वा 
आदेशको जािकारी उपलब्ध गराउि सककिेछ । 

(७) उपनियम (१) बमोक्जम फैसला तयार गिमको लाधग प्रधाि न्यायाधीशले कुि ैहदि वा 
हदिको कुिै समय तोक्ि सक्िेछ ।  

९२.  अख्खतयारवाला समक्ष फैसला पठाउनेः इजलास समक्ष पेस भएको मुद्दाको समससलबाट कुिै 
राष्रसेवकले प्रत्यक्षतः कुिै गैर कािूिी काम गरेको, कािूि बमोक्जम पालिा गिुम पिे कतमव्य 

जािीजािी वा वदनियतसाथ पालिा िगरेको वा कतमव्य पालिामा गम्भीर लापरबाही गरेको वा 
आफ्िो पद अिुरुपको आचरण िगरेको देखखएमा इजलासले आवश्यक सम्झमेा सो कुरा फैसलामा 
उललेख गरी सो फैसलाको प्रनतसलवप सम्बक्न्धत अक्ख्तयारवाला समक्ष पठाउि आदेश हदि 

सक्िेछ ।  
९३. मतृ्यु िएको न्यायाशकोको तफुबाट फैसला वा आदेो तयार गनन: (१) नियम ८९ बमोक्जम निणमय 

सुिाएपनछ फैसला लेख्ि िपाउँदै निणमय गिे न्यायाधीशको मतृ्य ु भएमा प्रधाि न्यायाधीशले 

तोकेको कुि ैन्यायाधीशले सो बेहोरा जिाई मतृ्यु भएको न्यायाधीशले हटपोट ककताबमा लेखेको 
निणमयलाई िै फैसलाको रूपमा उतार गरी त्यस्तो फैसलामा दस्तखत गिुम पिेछ । 

(२) दईु वा दईुभन्दा बढी न्यायाधीशहरूको इजलासबाट हेररएको मुद्दामा उपनियम (१) 

बमोक्जमको अवस्था पिम आएमा सो इजलासमा बस्िे न्यायाधीशहरूको राय समलेको फैसला भए 
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सो मध्ये कुिै एउटा न्यायाधीशले आफ्िो दस्तखत गरी अको न्यायाधीशले दस्तखत गिम 
िसक्िाको कारण उललेख गिुम पिेछ ।  

  तर रायबाझी भएको फैसलामा प्रधाि न्यायाधीशले तोकेको कुि ैन्यायाधीशले सो बेहोरा 
जिाई हटपोट ककताबमा मतृ्यु भएको न्यायाधीशले लेखेको निणमयलाई िै निजको रायको रूपमा 
उतार गरी त्यस्तो फैसलामा दस्तखत गिुम पिेछ । 

९४.  फैसलाको सामान्य त्रदुट सच्याउने: (१) सरोकारवाला पक्ष वा निजको वाररसले अदालतको 
फैसलाको िक्कल सलएपनछ फैसलामा लेखाईको सामान्य त्रहुट देखेमा सो त्रहुट सच्याउि 

सम्बक्न्धत अधधकारी समक्ष निवेदि हदि सक्िेछ ।  
 (२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि अदालतको फैसलामा त्रहुट 

भएको कुरा अदालत स्वयम् को जािकारीमा आएमा अदालतको सम्बक्न्धत कममचारीले सोही 
बेहोराको प्रनतवेदि हदि सक्िेछ ।  

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोक्जम निवेदि वा प्रनतवेदि प्राप्त हुि आएमो सो निवेदि वा 
प्रनतवेदि र सम्बक्न्धत समससल सो फैसला गिे न्यायाधीशको इजलास समक्ष पेस गिुम पिेछ ।  

(४) उपनियम (३) मा जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि जुि फैसलाको त्रहुट सच्याउि 

माग गररएको हो सो फैसला गिे न्यायाधीशमध्ये कुि ैन्यायाधीश हाल बहालमा िरहेको वा मतृ्य ु

भएको भए प्रधाि न्यायाधीशले निजको सट्टा अन्य कुि ैन्यायाधीशको इजलासमा सो निवेदि वा 
प्रनतवेदि र समससल पेस गिम लगाउि सक्िेछ ।  

(५) उपनियम (३) वा (४) बमोक्जम पेस भएको निवेदि वा प्रनतवेदि र समससल अध्ययि 

गदाम त्रहुट सच्याउिु पिे देखेमा इजलासले फैसलामा संशोधि गिे गरी छुटै्ट आदेश हदि सक्िेछ । 
(६) उपनियम (५) बमोक्जम गररएको आदेश मूल फैसलाको असभन्ि अङ्ग मानििेछ । 
 (७) उपनियम (५) बमोक्जम गररएको आदेशको बेहोरा मुद्दाका अन्य पक्षलाई पनि 

जािकारी गराउि अदालतले आवश्यक सूचिा हदि सक्िेछ ।  
९५. फैसलामा हेरफेर वा थपघट गन ुनहुनेः  फैसलामा दस्तखत भईसकेपनछ कसैले पनि सो फैसलाको 

अङ्क अक्षरमा कुिै कुराको हेरफेर वा थपघट गिम हँुदैि । 
पररच्छेद– ११ 

नककल र मममसल ननरीक्षर् सम्बन्शक व्यवस्था 
 ९६.  नककल मलन वा फोटो खखच्न पाउनेः मुद्दासँग सम्बक्न्धत व्यक्क्तले अदालतमा रहेको मुद्दा 

मासमला सम्बन्धी  सलखतको िक्कल सलि वा समससलमा रहेको कुि ैसलखत वा कागजातको फोटो 
खखच्ि पाउिेछ ।  

९७.  नककलको ननममत्त ननवेदन ददनेः (१) अदालतमा रहेको कुि ै समससल संलग्ि कुिै सलखतको 
िक्कल सलि चाहिे व्यक्क्तले सो सलखतको वववरण र समनत प्रस् ट उललेख गरी अिुसूची–३ 

बमोक्जमको दस्तुर सहहत अिुसूची–१५ बमोक्जमको ढाचँामा सम्बक्न्धत अधधकारी समक्ष 

निवेदि हदिु पिेछ ।  
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(२) कुिै व्यक्क्तले छुट्टाछुटै्ट समससल संलग्ि रहेको सलखतको िक्कल सलिु परेमा छुट्टाछुटै्ट 

निवेदि हदिु पिेछ ।  
९८.  फोटो खखच्न सम्बख्न्शत पक्षले नै ननवेदन ददनुपननः अदालतमा रहेको मुद्दा मासमला सम्बन्धी कुिै 

सलखत वा कागजातको फोटो खखच्ि चाहेमा मुद्दाको पक्षले िै निवेदि हदिु पिेछ ।  
९९.  नककल  वा  फोटो खखच्न ददनेः (१) नियम ९७ वा ९८  बमोक्जम निवेदि प्राप्त भएमा समससल 

रहेको सम्बक्न्धत  शाखाले  यथाशीर िक्कल सारी, सराई वा फोटोकपी गरी अिुसूची–३ 

बमोक्जमको दस्तुर  निवेदकले दाखखला गरेपनछ िक्कल हदिु पिेछ ।      
(२) कुिै सलखत वा कागजातको फोटो खखच्ि माग गरेकोमा उही हदि फोटो खखच्ि 

हदइिेछ ।  
१००.  प्रमाखर्त गनन अधशकारीः रीतपूवमकको िक्कल हदँदा सम्बक्न्धत शाखाको सुपररटेण्डणे्टले 

प्रमाखणत गिुम पिेछ । 
१०१. मुद्दाको मममसल संरक्षर्ः (१) मुख्य रक्जस्रारको सलखखत आदेश बेगर कुि ैपनि मुद्दाको समससल 

अदालतको भविबाट हटाएर अन्यत्र लैजाि हँुदैि ।  
 (२) सम्बक्न्धत अधधकारीको सलखखत आदेश बेगर कुि ै समससल वा सलखत, न्यायाधीश 

वा अधधकृत कममचारी बाहेक अरूलाई देखाउि हँुदैि ।  
१०२. मममसल वा मलखत ननरीक्षर्को लाधग अनुमनत मलनु पननः (१) अदालतको कुि ै समससल वा 

सलखतको निरीक्षण गिम चाहिे व्यक्क्तले अिुमनतको लाधग हदिको एघार बजेदेखख एक 

बजेसभत्रमा अिुसूची–३ बमोक्जमको दस्तुर सहहत अिसुूची–१६ बमोक्जमको ढाँचामा सम्बक्न्धत 

रक्जस्रार समक्ष निवेदि हदि ुपिेछ ।    
 (२) उपनियम (१) बमोक्जम प्राप्त निवेदि जाँच गदाम निवेदिको बेहोरा मिाससब देखेमा 

सम्बक्न्धत रक्जस्रारले निवेदकको माग बमोक्जम समससल वा सलखत निरीक्षण गिम अिुमनत    

हदिेछ ।  
१०३.   ननरीक्षर् गननः (१) निरीक्षण गिम अिुमनत पाएको व्यक्क्तले सो आदेशमा जुि हदि वा जनत 

हदिको लाधग अिुमनत पाएको छ सो हदि वा सो हदिहरूमा हदिको बाह्र बजेदेखख तीि बजेसम्म 

सम्बक्न्धत समससल वा सलखतको निरीक्षण गिम सक्िछे । 
(२) निरीक्षण गिम अिुमनत पाएको व्यक्क्तले निरीक्षण गराउिे कममचारीको रोहवरमा मात्र 

समससल वा सलखतको निरीक्षण गिम पाउिेछ ।  
१०४.  दता ु ककताबको ननरीक्षर्ः (१) रक्जस्रारको सलखखत आदेश बेगर तथा दताम ककताब राख्ि े

अधधकृतको रोहबर िभई न्यायाधीश, मुख्य रक्जस्रार वा सम्बक्न्धत रक्जस्रार वा 
सहरक्जस्रारबाहेक अरू कसैलाई पनि अदालतको कुि ैदताम ककताब निरीक्षण गिम हदि हँुदैि ।
   

 (२) अदालतको प्रशासिसँग सम्बक्न्धत गोप्य दताम ककताब प्रधाि न्यायाधीश र मुख्य 

रक्जस्रार बाहेक अरू कसैलाई पनि निरीक्षण गिम हदिु हँुदैि ।  
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पररच्छेद – १२ 

नगदी रकम दाखखला गनन 
१०५.  रकम बुझाउनेः प्रचसलत कािूिबमोक्जम लाग्िे कोटम फी, अन्य कुि ै दस्तुर तथा राजस्व 

अिलाइि माफम त अदालतको बैक खातामा प्राप्त हुि आएको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो रकम 

अदालतमा प्राप्त हुिासाथ तुरुन्त आधथमक प्रशासि शाखामा बुझाउिु पिेछ ।  
१०६.  नगदी रकम दाखखला गनन: (१) पक्षले अदालतमा जररबािा बापत वा अन्य कुि ैकारणले िगद 

रकम बुझाउि वा धरौट राख् िु पिे भएमा आधथमक प्रशासि शाखामा दाखखला गिुम पिेछ ।  
(२) उपनियम (१) बमोक्जम िगद रकम वा धरौटी रकम दाखखला गिम आएमा आधथमक 

प्रशासि शाखाले पनि िगद रकम बुझी सलई वा धरौटीमा आम्दािी बाँधी तीि प्रनत रससद काट्िु    
पिेछ ।  

 (३) उपनियम (२) बमोक्जमको तीि प्रनत रससदमध्ये एक प्रनत रकम वा धरौटी दाखखला 
गिे व्यक्क्तलाई हदई दोस्रो प्रनत सम्बक्न्धत शाखामा सम्बक्न्धत समससलमा सामेल राख्ि पठाई 

तेस्रो प्रनत आधथमक प्रशासि शाखामा राख्ि ुपिेछ ।  
 (४) उपनियम (१) बमोक्जम बुझाउिे रकम अदालतले तोकेको बैङ्क माफम त बुझ्िे गरी 

अदालतले आवश्यक व्यवस्था गिम सक्िेछ । 
१०७.  बैङ्क दाखखला गननः अदालतमा जम्मा भएको िगद रकम वा धरौटी रकम र राजस्व सोही हदि 

वा त्यसको भोसलपलट आफ्िो स्रेस्तामा जिाई बैङ्क दाखखला गिुम पिेछ ।  
१०८.  दस्तुर बापत दटकट टााँस्न सककनेः यस नियमावली वा प्रचसलत कािूि बमोक्जम अदालतमा 

कुिै कारबाहीको सम्बन्धमा कुिै दस्तुर बुझाउिु पिे भएमा सो दस्तुरको मूलय बराबरको हटकट 

सम्बक्न्धत सलखतमा टाँस्ि सककिेछ ।  
पररच्छेद– १३ 

इन्साफ गनन काम बाहेक अन्य काम 

१०९. पूर् ुबैठकः (१) मुद्दा मासमलामा इन्साफ हदिु पिे काम बाहेक अन्य न्याय प्रशासि सम्बन्धी 
िीनतगत निणमय गिे समतेको कायम गिम अदालतमा प्रधाि न्यायाधीश र अदालतका अन्य 

न्यायाधीश रहेको एक पूणम बैठक रहिेछ ।  
 (२) पूणम बैठकमा मुख्य रक्जस्रारले सदस्य–सधचव भई कायम गिेछ ।  
(३) पूणम बैठकको काम, कतमव्य र अधधकार देहाय बमोक्जम हुिेछः– 

 (क)  न्याय प्रशासि तथा अदालत व्यवस्थापिसम्बन्धी िीनतगत निणमय गि,े  

 (ख)  ऐि तथा प्रचसलत कािूि बमोक्जम अदालतले बिाउिे नियमावली स्वीकृत 

गिे,  
(ग)   न्यायपासलकाको आवधधक रणिीनतक योजिा स्वीकृत गिे,    
(घ)  न्याय प्रशासिसँग सम्बक्न्धत कुिै कािूिी व्यवस्था गिे वा त्यस्तो कुि ै

कािूिी व्यवस्थामा संशोधि वा पररवतमि गिे ववर्यमा राय परामशम हदिे, 
 (ङ)  अदालतको वावर्मक प्रनतवेदि स्वीकृत गि,े 



www.lawcommission.gov.np 

43 
 

(च)  कुिै अधधवक्तालाई िेपाल कािूि व्यवसायी पररर्द् ऐि, २०५० बमोक्जम 

वररष्ठ अधधवक्ताको उपाधध हदिे,  
(छ)  अन्य समसामानयक ववर्यमा निणमय गिे ।  

(४) रक्जस्रारले फैसला हुि बाँकी रहेका पुरािा मुद्दा पेसीमा चढ्ि िसकेको वा पेसी 
चढेकोमा   पनि फैसला हुि िसकेको कारण सहहतको वववरण खलुाई छलफलका लाधग पूणम 
बैठकमा प्रनतवेदि पेस गिुम पिेछ ।  

(५) पूणम बैठकमा पेस भएको कुिै ववर्यमा थप अध्ययि र अिुसन्धाि गिम आवश्यक छ 

भन्िे लागेमा पूणम बैठकले दईु वा सो भन्दा बढी न्यायाधीशहरूको ससमनत वा कायमदल गठि गरी 
निक्श्चत अवधध तोकी प्रनतवेदि पेस गिम लगाउि सक्िेछ ।  

(६) मुख्य रक्जस्रार उपनियम (५) बमोक्जम गठि हुिे ससमनत वा कायमदलको सधचव 

हुिेछ । 
११०.  स्थायक सममनतः (१) कुिै अधधवक्तालाई िेपाल कािूि व्यवसायी पररर्द् ऐि, २०५० 

बमोक्जम वररष्ठ अधधवक्ताको उपाधध हदिे ववर्यमा पूणम बैठकलाई परामशम हदि तथा 
न्याय प्रशासि सम्बन्धी ववर्यमा तत्काल कुिै निणमय गिम वा अत्यावश्यक िीनत निधामरण गिम 
प्रधाि न्यायाधीश अध्यक्ष तथा अदालतका चार जिा वररष्ठतम ्न्यायाधीशहरु सदस्य रहेको 
एक स्थायी ससमनत रहिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोक्जमको ससमनतको सदस्य–सधचव मुख्य रक्जस्रार हुिेछ । 
(३) उपनियम (१) बमोक्जमको ससमनतको बैठक प्रधाि न्यायाधीशद्वारा निधामररत 

ववर्यमा छलफल गिम तोककएको समनत, समय र स्थािमा बस्िेछ । 
१११.  अदालत व्यवस्थापन सममनतः (१) अदालत तथा मातहतका अदालतहरुको भौनतक स्रोत 

साधिको व्यवस्थापि ववर्यमा आवश्यक िीनत निधामरण गरी त्यस्तो िीनत कायामन्वयिको 
अिुगमि गिम अदालतमा एक  अदालत व्यवस्थापि ससमनत रहिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोक्जमको ससमनतको गठि देहाय बमोक्जम हुिेछ :– 

(क)   प्रधाि न्यायाधीशले तोकेको अदालतको  न्यायाधीश    –अध्यक्ष 

(ख)  प्रधाि न्यायाधीशले आवश्यकता अिुसार तोकेको   
अदालतका अन्य न्यायाधीश      –सदस्य             

(ग)  मुख्य रक्जस्रार      –सदस्य 

(घ)  रक्जस्रार      –सदस्य 

(ङ) मुख्य रक्जस्रारले तोकेको सह रक्जस्रार    –सदस्य–सधचव 

(३) उपनियम (१) बमोक्जमको ससमनतको बैठकमा सम्बक्न्धत महाशाखा प्रमुख र शाखा 
प्रमुखलाई आमन्त्रण गिम सककिेछ ।  

(४) उपनियम (१) बमोक्जमको ससमनतको काम, कतमव्य र अधधकार देहाय बमोक्जम 

हुिेछः- 
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 (क) अदालत तथा मातहतका अदालतको भवि र आवास गहृ निमामणको 
मापदण्ड निधामरण गिे,  

(ख)   अदालत तथा मातहतका अदालतको भौनतक पूवामधार र भौनतक स्रोत 

साधिको निमामण, मममत सम्भार, सुधार र संरक्षण सम्बन्धी िीनत 

निधामरण गिे, 
(ग) अदालत, न्यायाधीश, कममचारी तथा अदालतका प्रयोगकतामहरुको 

सुरक्षाको सम्बन्धमा िीनत निधामरण गिे, 
(घ)   अदालतलाई उपलब्ध बजेट बाँडफाटँ र स्रोत साधि पररचालिको िीनत 

निधामरण गिे । 
११२. सम्पादन तथा प्रकाोन सममनतः (१) अदालतले गिे ववसभन्ि प्रकाशि तथा सोको सम्पादि 

सम्बन्धी ववर्यमा िीनत निधामरण गरी त्यसको अिगुमि गिे समतेको कायम गिम अदालतमा 
सम्पादि तथा प्रकाशि ससमनत रहिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोक्जमको ससमनतको गठि देहाय बमोक्जम हुिेछ :– 

(क)  प्रधाि न्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश       –अध्यक्ष 

(ख) प्रधाि न्यायाधीशले आवश्यकता अिुसार तोकेको  
अदालतका अन्य न्यायाधीश–सदस्य 

(ग)  मुख्य रक्जस्रार      –सदस्य 

(घ) रक्जस्रार         -सदस्य  

(ङ) महान्यायाधधवक्ताले तोकेको िायब  

महान्यायाधधवक्ता एक जिा    –सदस्य 

(च) िेपाल बार एसोससएसिको अध्यक्ष वा सो  
एसोससएसिले तोकेको पदाधधकारी एक जिा  –सदस्य 

(छ)   सवोच्च अदालत बार एसोससएसिको अध्यक्ष वा सो  
एसोससएसिले  तोकेको पदाधधकारी एक जिा  –सदस्य 

(ज) प्रधाि न्यायाधीशले तोकेको कािूि अध्यापि  
गराउिे संस्थासँग सम्बद्ध कािूि सशक्षक एक जिा -सदस्य 

 (झ) मुख्य रक्जस्रारले तोकेको सहरक्जस्रार   -सदस्य-सधचव  

(३) उपनियम (१) को खण्ड  (छ)  बमोक्जमको सदस्यको पदावधध एक वर्म हुिेछ । 
(४) उपनियम (१) बमोक्जमको ससमनतको बैठकमा सम्बक्न्धत महाशाखा प्रमुख र शाखा 

प्रमुखलाई आमन्त्रण गिम सककिेछ ।  
(५) उपनियम (१) बमोक्जमको ससमनतको काम, कतमव्य र अधधकार देहाय बमोक्जम 

हुिेछः-  
(क)  िेपाल कािूि पबत्रका, सवोच्च अदालत बुलेहटिको  सम्पादि र प्रकाशि 

गिे,  
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(ख)  अदालतको ववर्यगत िक्जर, क्जलला अदालत र उच्च अदालतबाट भएका 
गुणस्तरीय फैसला र अन्य आवश्यक  पुस्तक र पकु्स्तका सम्पादि र 

प्रकाशि गिे,  
(ग)  अदालतका महत्वपूणम फैसलाको अगें्रजी अिुवाद र प्रकाशि गिे, 
(घ)  अदालतबाट हुिे प्रकाशिहरुको बबक्री ववतरण सम्बन्धी आवश्यक िीनत 

तजुममा गिे । 
११३.  मुद्दा व्यवस्थापन सममनत: (१) अदालत, मातहतका अदालत तथा न्यानयक निकायमा रहेका 

मुद्दाको व्यवस्थापि तथा असभलेखका ववर्यमा आवश्यक िीनत निधामरण गरी त्यसको 
अिुगमि गिे समेतको कायम गिम अदालतमा एक मुद्दा व्यवस्थापि ससमनत रहिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोक्जमको ससमनतको गठि देहाय बमोक्जम हुिेछ :– 

(क)  प्रधाि न्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश -अध्यक्ष  

(ख)  प्रधाि न्यायाधीशले आवश्यकता अिुसार तोकेको  
अदालतका अन्य न्यायाधीश    -सदस्य 

(ग)  प्रधाि न्यायाधीशले तोकेको उच्च अदालतको मुख्य  

न्यायाधीश एक जिा      -सदस्य 

(घ)  मुख्य रक्जस्रार        -सदस्य 

(ङ)  रक्जस्रार         -सदस्य 

(च)  महान्यायाधधवक्ताले तोकेको िायब महान्यायाधधवक्ता     -सदस्य 

(छ)  िेपाल बार एसोससएसिको अध्यक्ष वा सो  
एसोससएसिले तोकेको पदाधधकारी एक जिा    -सदस्य 

(ज) मुख्य रक्जस्रारले तोकेको अदालतको सहरक्जस्रार      -सदस्य-सधचव 

    (३) उपनियम (१) बमोक्जमको ससमनतको काम, कतमव्य र अधधकार देहायबमोक्जम 

हुिेछ:- 
(क)  अदालत तथा मातहतका अदालतहरूको मुद्दा फर् मयौटको योजिा बिाई 

त्यसको आवधधक समीक्षा गिे, 
(ख)  मुद्दाको काम कारबाहीमा देखा परेका समस्याहरूको निराकरण गिम र 

कायमववधधगत एक रूपता कायम गिम आवश्यक निदेशि हदिे, 
(ग)  मुद्दा व्यवस्थापिका ववववध पक्षहरूमा अध्ययि ववश् लेर्ण गरी 

सेवाग्राहीको हहतमा मुद्दाको काम कारबाहीलाई नछटो छररतो र प्रभावकारी 
बिाउि आवश्यक कायम गि,े 

(घ)  मुद्दा तथा असभलेख प्रणाली व्यवक्स्थत र पारदशी बिाउिे,    
(ङ)  मुद्दा व्यवस्थापि सम्बन्धी कायमको अिुगमि गिे गराउिे । 

११४.  मेलममलाप सममनतः (१) अदालतमा मेलसमलापद्घारा वववाद समाधाि गिे कायमलाई  

सुव्यवक्स्थतरूपले सञ्चालि गिम अदालतमा एक मेलसमलाप ससमनत रहिेछ । 
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(२) उपनियम (१) बमोक्जमको ससमनतको गठि देहाय बमोक्जम हुिेछ :– 

 (क)  प्रधाि न्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश     –अध्यक्ष 

 (ख)  प्रधाि न्यायाधीशले आवश्यकता अिुसार तोकेको  
         अदालतका अन्य न्यायाधीश                           –सदस्य 

 (ग)   मुख्य रक्जस्रार                                        –सदस्य 

 (घ)  रक्जस्रार       –सदस्य 

 (ङ)  अध्यक्ष, सवोच्च अदालत बार एशोससएशि             –सदस्य 

 (च)  मुख्य रक्जस्रारले तोकेको अदालतको सहरक्जस्रार         –सदस्य–सधचव 

 (३) उपनियम (१) बमोक्जमको ससमनतको काम, कतमव्य र अधधकार देहाय बमोक्जम 

हुिेछ:-  

 (क)  मेलसमलापद्वारा वववाद समाधाि गिे कायमलाई प्रोत्साहि गिम आवश्यक 

िीनत निधामरण   गिे,  
 (ख)  मेलसमलापकतामको सूची अद्यावधधक बिाई राख् िे,    
 (ग) अदालत र मातहतका अदालतबाट भएको मेलसमलाप सम्बन्धी कायमको 

अिुगमि गि,े  

(घ)   मेलसमलाप सम्बन्धी स्रोत सामग्री प्रकाशि गिे, 
 (ङ)   मेलसमलाप सम्बन्धी अन्य आवश्यक कायम गिे ।  

११५.  सूचना प्रववधश सममनत: (१) अदालत तथा मातहतका अदालतहरूमा सूचिा प्रववधधको प्रयोग गिे 
गराउिे सम्बन्धमा आवश्यक िीनत निधामरण गिम र सो िीनतको कायामन्वयिको अिुगमि गि े

समेतको कायम गिम अदालतमा एक सूचिा प्रववधध ससमनत रहिेछ ।  
(२) उपनियम (१) बमोक्जमको ससमनतको गठि देहाय बमोक्जम हुिेछ :– 

(क)  प्रधाि न्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश   –अध्यक्ष 

(ख)  प्रधाि न्यायाधीशले आवश्यकता अिुसार तोकेको अदालतका  
     अन्य न्यायाधीश          –सदस्य 

(ग)  प्रधाि न्यायाधीशले तोकेको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा  
 न्यायाधीश एकजिा                             –सदस्य 

(घ)  मुख्य रक्जस्रार             –सदस्य 

(ङ)  रक्जस्रार       –सदस्य 

(च)  सूचिा प्रववधध निदेशक     –सदस्य  

(छ)  मुख्य रक्जस्रारले तोकेको अदालतको सहरक्जस्रार         –सदस्य–सधचव 

(३) ससमनतको बैठकमा आवश्यकता अिुसार सूचिा प्रववधध ववशरे्ज्ञलाई आमन्त्रण 

गिम सककिेछ । 
(४) उपनियम (१) बमोक्जमको ससमनतको काम, कतमव्य र अधधकार देहाय बमोक्जम   

हुिेछ :–  
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(क)  न्यायपासलकाको समग्र काम कारबाहीलाई सूचिा प्रववधध मैत्री बिाउिे 
सम्बन्धमा आवश्यक िीनत तजुममा गि,े 

(ख)  अदालत तथा मातहतका अदालतमा सूचिा प्रववधधको संस्थागत 

ववकासको लाधग आवश्यक पि ेसंरचिागत व्यवस्था गिे,  
(ग)  न्याय सम्पादिको कायममा समय सापके्ष रूपमा सूचिा प्रववधधको प्रयोग र 

ववस्तार  गिे ।    
११६. पुस्तकालय सममनतः (१) अदालत र मातहतका अदालतको पुस्तकालयको उधचत व्यवस्थापि गिे 

गराउिेसम्बन्धमा आवश्यक िीनत निधामरण गिम र सो िीनतको कायामन्वयिको अिुगमि गि े

समेतको कायम गिम अदालतमा एक पुस्तकालय ससमनत रहिेछ । 
(२) उपनियम (१) बमोक्जमको ससमनतको गठि देहाय बमोक्जम हुिेछ :– 

(क)  प्रधाि न्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश     –अध्यक्ष 

(ख)  प्रधाि न्यायाधीशले आवश्यकता अिुसार तोकेका अदालतका  
 अन्य न्यायाधीश                        –सदस्य 

(ग)  मुख्य रक्जस्रार       –सदस्य 

(घ)  रक्जस्रार                                             –सदस्य 

(ङ)  पुस्तकालय प्रमुख                                        –सदस्य 

(च)  मुख्य रक्जस्रारले तोकेको अदालतको सहरक्जस्रार         –सदस्य–सधचव 

(३) उपनियम (१) बमोक्जमको ससमनतको काम, कतमव्य र अधधकार देहाय बमोक्जम 

हुिेछ:-  

 (क) अदालत र मातहतका अदालतको पुस्तकालयको उधचत व्यवस्थापि गिे 
गराउिे सम्बन्धमा आवश्यक  िीनत निधामरण गरी कायामन्वयिको 
अिुगमि गि,े  

 (ख)  ववद्युतीय पुस्तकालयको स्थापिा र ववकासका सम्बन्धमा आवश्यक 

कायम गिे, 
 (ग)  पुस्तकालयको लाधग आवश्यक सफ्टवेयर, पुस्तक तथा पबत्रकाको प्रबन्ध 

र व्यवस्था गिे,  
 (घ)  अन्य पुस्तकालयहरूसँग समन्वय र सहकायम गरी पुस्तकालय सेवाको 

सहज व्यवस्थापि गिे ।  
 ११७. केन्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय सममनतः (१) अदालत, मातहतका अदालत तथा न्यानयक 

निकायहरूको काम कारबाही सुव्यवक्स्थत ढङ्गले सञ्चालि गिम ववसभन्ि निकायबीच समन्वय 

गिे समेतको कायम गिम अदालतमा एक केन्िीय न्याय क्षेत्र समन्वय ससमनत रहिेछ ।  
(२) उपनियम (१) बमोक्जमको ससमनतको गठि देहाय बमोक्जम हुिेछ :– 

(क)  प्रधाि न्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश एकजिा–अध्यक्ष 

(ख)  प्रधाि न्यायाधीशले आवश्यकता अिुसार  तोकेको अदालतका  
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 अन्य न्यायाधीश       –सदस्य 

(ग)  प्रधाि न्यायाधीशले तोकेको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश  

 एकजिा       –सदस्य 

(घ)  कायमकारी निदेशक, राक्ष्रय न्यानयक प्रनतष्ठाि  –सदस्य 

(ङ)  मुख्य रक्जस्रार      –सदस्य 

(च)  सधचव, कािूि, न्याय तथा संसदीय मासमला मन्त्रालय –सदस्य 

(छ) सधचव, न्याय पररर्द्     –सदस्य 

(ज)  रक्जस्रार       –सदस्य 

(झ)  महान्यायाधधवक्ताले तोकेको िायब महान्यायाधधवक्ता –सदस्य 

(ञ)  प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेको प्रहरी अनतररक्त महानिरीक्षक–सदस्य 

(ट)  प्रधाि न्यायाधीशले तोकेको क्जलला न्यायाधीश एकजिा –सदस्य 

(ठ)  अध्यक्ष, िेपाल बार एसोससएसि    –सदस्य 

(ड)  सहसधचव, अथम मन्त्रालय      –सदस्य 

(ढ)  सहसधचव, राक्ष्रय योजिा आयोग    –सदस्य 

(ण)  महानिदेशक, कारागार व्यवस्थापि ववभाग   –सदस्य 

(त)  महानिदेशक      –सदस्य 

(थ)  अध्यक्ष, सवोच्च अदालत बार एसोससएसि    -सदस्य  

(द)  प्रधाि न्यायाधीशले मिोिीत गरेको कम्तीमा एकजिा  
महहला सहहत िागररक समाजको प्रनतनिधध दईुजिा  -सदस्य 

(ध)  मुख्य रक्जस्रारले तोकेको अदालतको सहरक्जस्रार   –सदस्य– सधचव 

(३)  उपनियम (१) को खण्ड (द) बमोक्जमको सदस्यको पदावधध दईु वर्मको हुिेछ । 
(४) उपनियम (१) बमोक्जमको ससमनतको बैठकमा अन्य सम्बक्न्धत निकायका 

प्रनतनिधधलाई आवश्यकता अिुसार आमन्त्रण गिम सककिेछ ।   
(५) उपनियम (१) बमोक्जमको ससमनतको काम, कतमव्य र अधधकार देहाय बमोक्जम 

हुिेछः– 

(क)  न्यानयक काम कारबाहीलाई नछटो छररतो एवम ् प्रभावकारी बिाउि 

तथा न्यायमा जिताको पहँुच असभवदृ्नघ गिम सरोकारवाला 
निकायहरूबीच सम्बन्ध ववकास गिे र आवश्यक समन्वय कायम गि,े 

(ख)  उच्च अदालत तथा क्जलला अदालतमा रहेका न्याय क्षेत्र समन्वय 

ससमनतको काम कारबाहीको अिुगमि गिे र ती ससमनतको काम 

कारबाहीमा अझ बढी प्रभावकाररता लयाउि आवश्यक मागम निदेश गिे,  
(ग)  प्रभावकारी रूपमा फैसला कायामन्वयि गिम सरोकारवाला निकायहरूसँग 

समन्वय  र सहकायम गिे गराउिे,  
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(घ)  न्यायपासलकाको आवधधक रणिीनतक योजिा कायामन्वयि गिम 
सरोकारवाला  निकायबीच आपसी समन्वय र सहयोग असभवदृ्नघ गिे, 

(ङ)  अदालतको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ गिम सरोकारवाला निकायसँग 

समन्वय कायम गिे ।  
(६) उपनियम (५) मा जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि केन्िीय न्याय क्षेत्र समन्वय 

ससमनतको बैठकमा अदालतमा ववचाराधीि कुिै मुद्दा, कुि ै पनि पदाधधकारीको व्यक्क्तगत 

आचरण र अरू कुिै निकायसँग असम्बक्न्धत नितान्त आन्तररक ववर्यमा छलफल गररिे 
छैि । 

११८. अनुसन्शान तथा योजना सममनत: (१) न्यायपासलकाको रणिीनतक योजिाको तजुममा र 

कायामन्वयि गिम तथा न्याय प्रशासि सम्बन्धी ववर्यहरुमा अध्ययि अिसुन्धाि गिम 
अदालतमा एक अिुसन्धाि तथा योजिा ससमनत रहिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोक्जमको ससमनतको गठि देहाय बमोक्जम हुिेछ :– 

(क) प्रधाि न्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश   –अध्यक्ष 

(ख)  प्रधाि न्यायाधीशले आवश्यकता अिुसार तोकेका अदालतका  
     अन्य न्यायाधीश       –सदस्य                           

(ग) कायमकारी निदेशक,  राक्ष्रय न्यानयक प्रनतष्ठाि   –सदस्य 

(घ) प्रधाि न्यायाधीशले तोकेको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश  

एक जिा       –सदस्य 

(ङ) मुख्य रक्जस्रार         –सदस्य 

(च) सधचव, कािूि, न्याय तथा संसदीय मासमला मन्त्रालय  –सदस्य   

(छ) सधचव, न्याय पररर्द्      –सदस्य 

(ज) रक्जस्रार       –सदस्य 

(झ) प्रधाि न्यायाधीशले तोकेको एक जिा  क्जलला न्यायाधीश  –सदस्य 

(ञ) महानिदेशक      –सदस्य 

(ट)  मुख्य रक्जस्रारले तोकेको अदालतको सहरक्जस्रार     –सदस्य–सधचव 

(३) उपनियम (१) बमोक्जमको ससमनतको काम, कतमव्य र अधधकार देहाय बमोक्जम 

हुिेछ:– 

(क)  न्यायपासलकाको रणिीनतक योजिाको तजुममा गिे र सो योजिाको 
कायामन्वयि सम्बन्धी िीनत निधामरण  गिे,  

(ख)  न्यायपासलकाको रणिीनतक योजिाको प्रभावकारी कायामन्वयिका 
लाधग अदालत तथा मातहतका अदालतलाई आवश्यक निदेशि हदिे,  

(ग) न्यायपासलकाको रणिीनतक योजिाको कायामन्वयिका सम्बन्धमा अन्य 

निकायहरूसँग  समन्वय गिे र अन्य निकायसँग सहयोग प्राप् त गि,े  
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(घ)  न्यायपासलकाको रणिीनतक योजिाको कायामन्वयिको आवधधक प्रगनत 

ससमक्षा गरी कायामन्वयिमा देखखएका समस्या समाधाि गिम आवश्यक 

कायम गिे गराउि,े 

(ङ) न्यायपासलकाको रणिीनतक योजिाको प्रभावकारी कायामन्वयिका लाधग 

अदालतका जिशक्क्तको सीप ववकास कायमक्रमको निमामण गरी 
कायामन्वयि गिे गराउि,े 

(च)  फैसला कायामन्वयिमा प्रभावकाररता लयाउि आवश्यक िीनत तजुममा 
गिे र फैसला कायामन्वयिको आवधधक प्रगनत समीक्षा गिे,   

(छ)  न्यायपासलकाको रणिीनतक योजिा कायामन्वयिमा ससमनतहरू बीच 

आपसी समन्वय र सहयोग आदाि प्रदाि गिे,  
(ज)  न्याय, कािूि तथा न्याय प्रशासि सम्बन्धी समसामनयक ववर्यहरूमा 

अध्ययि, अिुसन्धाि गिे गराउिे,   
(झ)  ववदेशी अदालत, न्यानयक निकाय वा अन्तरामक्ष्रय संस्थाहरूसँगको 

सम्बन्ध ववकास गिम तथा न्याय क्षेत्रको सुधारका लाधग ववदेशी दात ृ

निकाय वा अन्तरामक्ष्रय संस्थाको सहयोग पररचालि गिे सम्बन्धमा 
आवश्यक िीनत निधामरण र समन्वय गिे । 

११९.   मानव संोाशन ववकास सममनतः (१) न्यायपासलकामा मािव संशाधिको ववकास र 

व्यवस्थापिका सम्बन्धमा िीनत तजुममा गरी कायामन्वयि गिम,  अदालतमा एक मािव 

संशाधि ववकास ससमनत रहिेछ । 
(२) उपनियम (१) बमोक्जमको ससमनतको गठि देहाय बमोक्जम हुिेछ :– 

(क) प्रधाि न्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश   –अध्यक्ष 

(ख) प्रधाि न्यायाधीशले आवश्यकता अिुसार तोकेको  अदालतका  
अन्य न्यायाधीश       –सदस्य                           

(ग) कायमकारी निदेशक,  राक्ष्रय न्यानयक प्रनतष्ठाि   –सदस्य 

(घ) मुख्य रक्जस्रार         –सदस्य 

(ङ) सधचव, कािूि, न्याय तथा संसदीय मासमला मन्त्रालय  –सदस्य   

(च) सधचव, न्याय पररर्द्      –सदस्य 

(छ) रक्जस्रार       –सदस्य 

(ज) सहसधचव, अथम मन्त्रालय     –सदस्य 

(झ)   सहसधचव, सामान्य प्रशासि मन्त्रालय   –सदस्य 

(ञ)   सहसधचव, राक्ष्रय योजिा आयोग     –सदस्य 

(ट)   मुख्य रक्जस्रारले तोकेको अदालतको सहरक्जस्रार     –सदस्य–सधचव 

(३) उपनियम (१) बमोक्जमको ससमनतको काम, कतमव्य र अधधकार देहाय बमोक्जम 

हुिेछ:- 



www.lawcommission.gov.np 

51 
 

(क)  अदालत तथा मातहतका अदालतहरूको कायमबोझ ववश्लेर्ण गरी 
जिशक्क्तको आवधधक रूपमा  पुिरावलोकि र व्यवस्थापि गिे, 

(ख)  अदालत तथा मातहतका अदालतमा कायमरत जिशक्क्तको क्षमता 
ववकास सम्बन्धी िीनत निधामरण गरी कायामन्वयि गिे गराउिे, 

(ग)  अदालत तथा मातहतका अदालतमा ववद्यमाि जिशक्क्तको वकृ्त्त 

ववकासको बारेमा आवश्यक िीनत निधामरण गिे । 
१२०. अन्य सममनत वा कायदुल गठन गन ुसकनेः (१) यस पररच्छेदमा रहेका ससमनतका अनतररक्त  

प्रधाि न्यायाधीशले ऐि नियम पुिरावलोकि, बाल न्याय, न्यायमा पहँुच, कािूिी सशक्षा जस्ता 
ववर्यहरूमा आवश्यकता अिुसार ववर्यगत ससमनत वा कायमदल वा सो सरहका आयोग गठि गिम 
सक्िेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोक्जम गठि हुिे ससमनत वा कायमदल वा आयोगमा रहिे सदस्य र 

काम, कतमव्य, अधधकार तथा कायामवधध त्यस्तो ससमनत, कायमदल वा आयोग गठि गदामका 
बखत तोककिेछ ।  

१२१.  सममनतको बैठक र ननर्युः (१) ससमनतको बैठक आवश्यकता अिुसार बस्िेछ।  
 (२) अध्यक्षको निदेशि बमोक्जम ससमनतको सदस्य-सधचवले बैठक हुि ेहदि, समय, 

स्थाि र छलफल हुिे ववर्य उललेख गरी बैठक हुिु भन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सब ै

सदस्यलाई सूचिा हदिु पिेछ। 
(३) ससमनतका कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रनतशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपक्स्थत 

भएमा ससमनतको बैठकको लाधग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानििेछ ।  
(४) ससमनतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गिेछ र निजको अिुपक्स्थनतमा बैठकमा 

उपक्स्थत वररष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गिेछ ।  
(५) ससमनतको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुिेछ र मत बराबर भएमा बैठकको 

अध्यक्षता गिे  व्यक्क्तले निणामयक मत हदिेछ ।   
(६) ससमनतले सम्बक्न्धत ववशरे्ज्ञ वा पदाधधकारीलाई ससमनतको बैठकमा पयमवेक्षकको 

रूपमा भाग सलि आमन्त्रण गिम सक्िेछ ।  
(७) ससमनतले बैठक सम्बन्धी अन्य कायमववधध आफैं ले निधामरण गिेछ । 

१२२.  प्रशान न्यायाशकोले ननदनोन ददन सकनेः (१) प्रधाि न्यायाधीशले ससमनतका अध्यक्ष तथा सदस्य 

तोककएका न्यायाधीशहरूको आवश्यकता अिुसार बैठक बोलाई ससमनतको प्रगनत वववरण प्रस्ततु 

गिम लगाउि सक्िेछ।  
(२) उपनियम (१) बमोक्जमको बैठकमा प्रधाि न्यायाधीशले ससमनतहरू बीचको 

आपसी समन्वयका बारेमा आवश्यक निदेशि हदि सक्िेछ। 
१२३. ननर्युको जानकारी र कायाुन्वयनः (१) स्थायी ससमनत र पूणम बठैकबाट भएका निणमयको 

जािकारी मुख्य रक्जस्रारले सबै न्यायाधीशलाई गराउिेछ। 
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(२) स्थायी ससमनत र पूणम बैठकबाट भएका निणमयको कायामन्वयि गिे क्जम्मेवारी 
मुख्य रक्जस्रारको हुिेछ । 

(३) ववसभन्ि ससमनतबाट भएका निणमयका बारेमा प्रधाि न्यायाधीश समक्ष जािकारी 
गराउि ुपिेछ। 

पररच्छेद –१४ 

अदालतमा सूचना प्रववधशको प्रयोग 

१२४.  सूचना प्रववधशको प्रयोग र त्यसको कानूनक मान्यताः (१) अदालतबाट मातहतका अदालत तथा 
अन्य ववसभन्ि निकायबीच म्याद तामेल गिे, ताररख सलिे, प्रगनत वववरण पठाउिे र पत्राचार 

गिे,  कफराद, प्रनतउत्तर, पुिरावेदि, ररट निवेदि, सलखखत जवाफ, निवेदि आहद दताम गिे र 

सामान्य प्रकृनतका निवेदिका ढाँचाहरु (टेम्प्लेट) माफम त सेवा उपलब्ध गराउिे तथा अन्य काम 

कारबाहीहरू सूचिा प्रववधधको माध्यमबाट समेत गिम गराउि सककिेछ ।   
(२) उपनियम (१) बमोक्जम सूचिा प्रववधधको माध्यमबाट पठाइएका म्याद सूचिा, 

पत्राचारहरूको निस्सा समससल सामेल गररिेछ। 
(३) अदालतले आवश्यकता अिुसार साक्षी परीक्षण र ववशरे्ज्ञको बयाि दृश्य संवाद 

(सभडडयो कन्रेक्न्सङ) को माध्यमबाट गिम सक्िेछ। यसरी गररएको संवादको असभलेखीकरण 

गरी राखखिेछ। 
(४) यस नियम बमोक्जम सूचिा प्रववधधको प्रयोग गरी गररएको काम कारबाही कािूि 

बमोक्जम भएको मानििेछ ।    
१२५.  वेबसाइटः (१) अदालत र मातहतका अदालत तथा अदालत र अन्य सरकारी कायामलय तथा संघ 

संस्थाबीच हुिे काम कारबाहीलाई नछटो छररतो र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्ि गिम अदालत र 

मातहतका अदालतले आ–आफ्िो वेबसाइट निमामण गिम सक्िेछि ्।  
(२) मातहतका अदालतले आफ्िो छुटै्ट वेबसाइट निमामण गिुम अनघ अदालतको स्वीकृनत 

सलिु पिेछ। 
(३) अदालतको वेब साइटमा साप्ताहहक तथा दैनिक पेसी सूची, मुद्दाको कारबाहीको 

क्स्थनत, अदालतका फैसला, सामान्य प्रकृनतका निवेदिका ढाँचाहरू (टेम्प्लेट) र अदालतले 

आवश्यक देखेका अन्य सामग्री राखखिेछ। 
(४) फैसलामा न्यायाधीशहरूको दस्तखत भइसकेपनछ वेबसाइटमा अपलोड गररिेछ ।  

१२६.  मुद्दाको कारबाहीको जानकारी ददन सककनेः (१) अदालतले मुद्दाका पक्षलाई इमेल वा मोबाइलबाट 

स्वचासलत रूपमा मुद्दा दताम भएको बेहोरा, साधारण ताररख तोककएको समनत, पेसी ताररख 

तोककएको समनत, पेसी चढेको मुद्दामा इजलासबाट मुद्दा स्थधगत भएको, हेिम िभ्याएको वा आदेश 

भएको वा फैसला भएको भए सोको बेहोरा र अदालतले समय समयमा तोकेको अन्य ववर्यको 
जािकारी हदि सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोक्जमको मुद्दाको कारबाहीको जािकारी अदालतले तोकेको 
प्रकक्रया पूरा गरी पक्ष आफैँ ले पनि सलि सक्िेछ ।   
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(३) मुद्दाका पक्षले मुद्दाको कारबाहीको क्स्थनतको जािकारी सलिे प्रयोजिको लाधग 

आफ्िो इमेल ठेगािा र मोवाइल िम्बर अदालतमा पेस गिुम पिेछ ।  
(४) उपनियम (३) बमोक्जम पक्षले उपलब्ध गराएको इमेल ठेगािा र मोबाइल िम्बरमा 

हदइएको जािकारी निजले प्राप्त गरेको मानििेछ ।  
पररच्छेद –१५ 

फैसला कायाुन्वयन सम्बन्शक 
१२७.  फैसला िए पनछको कारबाहीः (१) अदालतबाट मुद्दा फैसला हँुदा सरकारी बबगो नतिुम पिे वा 

जररबािाको सजाय पाएको पक्ष अदालतमा रुजु हाक्जर रहेकोमा सम्बक्न्धत शाखाले निजलाई 

जररबािा बुझाउि लगाई सोको रससद समससल सामेल राख्ि ुपिेछ । त्यसरी सरकारी बबगो वा 
जररबािा िनतरेमा कािूि बमोक्जम कैदी पुजी हदई कारागार पठाई हदिु पिेछ ।  

(२) अदालतबाट मुद्दा फैसला हँुदा सरकारी बबगो नतिुम पि ेवा कैदको सजाय पाएको पक्ष 

अदालतमा रुजु हाक्जर रहेकोमा सम्बक्न्धत शाखाले निजलाई कैदी पुजी हदई कारागारमा पठाउि ु

पिेछ । 
(३) अदालतबाट मुद्दा फैसला हँुदा जररबािा र कैदको सजाय पाएको पक्ष रुजु हाक्जर 

िरहेकोमा सम्बक्न्धत शाखाले छुटै्ट पत्र लेखी सोको लगत सम्बक्न्धत अदालतमा पठाउिु पिेछ ।  
(४) अदालतबाट कुिै ररट निवेदिको ससलससलामा निदेशिात्मक आदेश जारी भएको वा 

अदालतको फैसला अिुसार कुिै कुरा कायामन्वयि गिुम पिे भएमा सम्बक्न्धत शाखाले सो 
फैसलाको प्रनतसलवप निदेशिालयमा पठाउिु पिेछ।  

(५) उपनियम (३) वा (४) बमोक्जम लगत हदिे र प्रनतसलवप पठाउिे काम समाप्त भएपनछ 

सम्बक्न्धत शाखाले नछिुवा समससल असभलेख शाखामा बुझाउिु पिेछ ।  
१२८.  दण्ड जररबाना बुझक मलएको जानकारी ददनेः कुिै पुिरावेदि, निवेदि वा अन्य सलखत दताम हँुदा 

तललो अदालत वा निकायको फैसला बमोक्जम लागेको दण्ड जररबािा बुझी सलएको भए वा 
अदालतको फैसला बमोक्जम कुिै जररबािा वा कैद असुल गरेको भए सम्बक्न्धत शाखा प्रमुखले 

सो कुराको जािकारी सम्बक्न्धत अदालत, निकाय र निदेशिालयलाई हदिु पिेछ ।  
१२९.  ननदनोनालयः (१) अदालत र मातहतका अदालतबाट भएको फैसलाको कायामन्वयि गिम गराउि र 

सो कायमको अिुगमि समेतको कायम गिम फैसला कायामन्वयि निदेशिालय रहिेछ ।  
(२) अदालतले िेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहको राजपत्राङ्ककत प्रथम शे्रणीको 

अधधकृतलाईम निदेशिालयको महानिदेशकको रूपमा काम गिे गरी तोक्िेछ ।  
१३०.  ननदनोनालयको काम, कतवु्य र अधशकारः निदेशिालयको काम, कतमव्य र अधधकार देहाय 

बमोक्जम हुिेछः-  
(क)  फैसला कायामन्वयि सम्बन्धी केन्िीय निकायको रूपमा काम गिे,  
(ख)  फैसला बमोक्जमको कैद, दण्ड जररबािा, सरकारी बबगो सम्बन्धी लगत 

कम्प्युटर सञ्जालमा समेत राखी केन्िीय असभलेखालयको काम गिे,  



www.lawcommission.gov.np 

54 
 

(ग)  अदालतबाट सुरु कारबाही र ककिारा भएका मुद्दाको लगत राखी असुल उपर 

गिम सम्बक्न्धत अदालत वा निकायमा लेखी पठाउिे,  
(घ)  नियम १२७ को उपनियम (४) बमोक्जम अदालतबाट जारी भएका 

निदेशिात्मक आदेश प्राप्त भएपनछ ती निदेशिलाई यथासम्भव 

वगीकरण गरी कुि निकाय वा अधधकारीले कुि काम कहहलेसम्म गरी 
सक्िु पिे हो स्पष्ट खलुाई महान्यायाधधवक्ताको कायामलय माफम त सो 
निकाय वा अधधकारी समक्ष लेखी पठाउिे, 

(ङ)  खण्ड (घ) बमोक्जमको निदेशिात्मक आदेश  कायामन्वयि भए िभएको 
अिुगमि गरी कायामन्वयि गि,े गराउिे र त्यसरी अिुगमि गदाम कुिै 
आदेश समयमा कायामन्वयि हुि िसकेको पाइएमा के कुि कारणले 

कायामन्वयि हुि िसकेको हो सो सम्बन्धमा सम्बक्न्धत निकाय वा 
अधधकारीसँग  जािकारी  सलई कारण सन्तोर्जिक िदेखखएमा इजलास 

समक्ष पेस गरी भएको आदेशािुसार गिे गराउि,े   

(च)  कुिै निदेशिात्मक आदेश कायामन्वयि गरी सकेको भिी कुिै निकाय वा 
अधधकारीबाट लगत कट्टा गिम लेखी आएमा सो सम्बन्धमा आवश्यक 

जाँचबुझ गरी लगत कट्टा गिे,   
(छ)  कैद, दण्ड जररबािा, सरकारी बबगोको अद्यावधधक लगत प्रकाशि गरी 

िेपाल सरकारका ववसभन्ि निकायहरूमा असुल गिम लेखी पठाउिे,  
(ज)  ववसभन्ि अदालतको फैसला बमोक्जम लागेको दण्ड, जररबािा, कैद र 

सरकारी बबगो असुल तहसील गिे तथा फैसला बमोक्जम बबगो भराउिे, 
चलि चलाउिे, बण्डा छुट्याउिे एवम ् पीडडतलाई क्षनतपूनत म भराउि े

लगायतका कायममा सहयोग पुर् याउिे र त्यसको अिुगमि गि,े 

(झ)  िेपाल सरकारका ववसभन्ि निकाय, स्थािीय तह र प्रहरीसँग समन्वय गरी 
फैसला कायामन्वयि गिे, गराउिे,  

(ञ)  मातहतका अदालतको फैसला कायामन्वयिको अिुगमि, निरीक्षण र 

मूलयाङ्कि गिे, 
(ट)  मुद्दाको क्जन्सी सामािको असभलेख, संरक्षण र व्यवस्थापि सम्बन्धी 

िीनत तयार गरी कायामन्वयि गिे गराउि,े   

(ठ)  धरौट तथा जेथा जमाित सम्बन्धी असभलेख व्यवस्थापि गिे गराउि,े  

(ड)  फैसला कायामन्वयिका सम्बन्धमा मातहतका अदालत तथा अधमन्यानयक 

निकायलाईम आवश्यक निदेशि हदिे,  
(ढ)  फैसला कायामन्वयिमा सलंग्ि कममचारीको क्षमता असभववृद्ध सम्बन्धी 

कायमक्रम सञ्चालि गिे,  
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(ण)  कैद, दण्ड जररबािा तथा सरकारी बबगोको लगत र असभलेख व्यवस्थापि 

गिे प्रयोजिको लाधग आवश्यक पि े फारामका ढाँचाहरू स्वीकृत गरी, 
गराई लागू गिे गराउिे, 

(त)  फैसला कायामन्वयि सम्बन्धमा गिुम पि ेिीनतगत तथा कािूिी सुधारको 
ववर्यमा अदालत समक्ष सुझाव पेस गिे,  

(थ)  फैसला कायामन्वयिलाईम आवश्यक पिे सफ्टवेयर निमामण गरी आफ्िो 
काम, कारबाहीलाईम सूचिा प्रववधध सञ्जालमा आबद्ध गिे, गराउिे ।   

१३१. महाननदनोकको काम, कतवु्य र अधशकारः (१) महानिदेशकको काम, कतमव्य र अधधकार देहाय 

बमोक्जम हुिेछः–  

(क)  निदेशिालयको प्रमुखको रूपमा काम गिे,  
(ख)  निदेशिालयको आधथमक तथा प्रशासनिक प्रबन्ध गिे,  
(ग)  निदेशिालयको वावर्मक कायमक्रम बिाई कायामन्वयि गिे,   
(घ)  फैसला कायामन्वयिको ससलससलामा कुि ै द्बबववधा परी मातहतका 

अदालतबाट लेखी आएमा सो सम्बन्धमा कािूि बमोक्जम निकासा हदिे, 
(ङ)  मातहतका अदालतबाट झुठ्ठा वववरणका आधारमा वा प्रचसलत कािूि 

ववपरीत लगत कट्टा भएको देखखएमा लगत पुिस्थामपिा गिम निदेशि हदिे, 
(च)  फैसला कायामन्वयिको ससलससलामा तहससलदार वा सो कायममा संलग्ि 

कममचारीको बदनियत रहेको देखखि आएमा अक्ख्तयारवाला समक्ष 

आवश्यक कारबाहीको लाधग लेखी पठाउिे, 
(छ)  केन्िीय लगत कट्टा ससमनतको निणमय कायामन्वयि गिे, गराउिे, 
(ज)  अदालतबाट तोककएको अन्य कायम गि,े गराउिे ।  

(२) उपनियम (१) बमोक्जम आफूलाई प्राप्त केही अधधकार महानिदेशकले आवश्यकता 
अिुसार निदेशिालयका निदेशकलाईम प्रत्यायोजि गिम सक्िेछ ।  

१३२. केन्रीय लगत अमिलेख ोाखाका ननदनोकको काम, कतवु्य अधशकारः निदेशिालय अन्तगमत 
रहिे केन्िीय लगत असभलेख शाखाका निदेशकको काम, कतमव्य र अधधकार देहाय बमोक्जम 

हुिेछः– 

(क)  मातहतका अदालतबाट प्राप्त दण्ड, जररबािा, कैद, सरकारी बबगो तथा 
क्जन्सी सम्बन्धी सामाि लगायत फैसला कायामन्वयि सम्बन्धी प्राप्त 

अन्य वववरणको केन्िीय असभलेख तयार गरी नियसमत रूपमा 
अद्यावधधक गिे, 

(ख)  कैद, दण्ड जररबािाको लगतलाईम केन्िीय कम्प्यूटर सञ्जालमा आबद्ध 

गराई सरोकारवाला निकायसम्म सूचिा प्रवाह गिे, 
(ग)  कैद, दण्ड जररबािाको लगतको अद्यावधधक लगत वववरण असुल 

तहससलका लाधग फैसला कायामन्वयि शाखामा पठाउिे ।  
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(घ)  महानिदेशकले तोके बमोक्जमका कायम गिे । 
१३३. फैसला कायाुन्वयन ोाखाका ननदनोकको काम, कतवु्य अधशकारः निदेशिालय अन्तगमत रहिे 

फैसला कायामन्वयि शाखाका निदेशकको काम, कतमव्य र अधधकार देहाय बमोक्जम हुिेछः– 

(क)  केन्िीय लगत असभलेख शाखाबाट प्राप्त भएको दण्ड, जररबािा, सरकारी 
बबगो र कैदको लगत वववरण अिुसारका व्यक्क्तहरू पक्राउ गरी असुल 

तहसील गि,े गराउिे, 
(ख)  फैसला कायामन्वयिको ससलससलामा आवश्यकता अिुसार प्रहरी जिशक्क्त 

समेत समुधचत पररचालि र व्यवस्थापि गिे गराउिे, 
(ग)  कैद, दण्ड जररबािा असुल तहसीललाईम प्रभावकारी बिाउि आवश्यक कायम 

गिे, 
(घ)  महानिदेशकले तोके बमोक्जमका कायम गिे । 

१३४.  फैसला कायाुन्वयन गनन समयावधश बढाउन ननवेदन ददन सकनेः (१) कािूि निमामण गिम पूरा गिुम 
पिे लामो प्रकक्रया वा अन्य काबु बाहहरको पररक्स्थनतले गदाम कुि ैनिदेशिात्मक आदेश निधामररत 

समयावधधसभत्र कायामन्वयि गिम िसकेमा वा िसक्िे भएमा सोको आधार र कारण खोली 
सम्बक्न्धत निकाय वा अधधकारीले महान्यायाधधवक्ता माफम त मुख्य रक्जस्रार समक्ष आदेश 

कायामन्वयि गिे मिाससब समयावधध थप गिम निवेदि हदि सक्िेछ। 
(२) उपनियम (१) बमोक्जम प्राप्त निवेदि मुख्य रक्जस्रारले इजलास समक्ष पेस गरी 

इजलासबाट भएको आदेश अिुसार गिुम पिेछ ।   
१३५.  सजायमा छुट ददई लगत कट्टा गन ुसकनेः (१) मुलुकी ऐि, दण्ड सजायको महलको २४ िं. को 

अधीिमा रही निदेशिालयले केन्िीय लगत कट्टा ससमनतको निणमय अिुसार समय–समयमा 
सूचिा प्रकाशि गरी तोकेको अवधधसभत्र अक्न्तम फैसला बमोक्जम कायम भएको कैद, जररबािा 
वा सरकारी बबगो बुझाउि आएमा देहाय बमोक्जम छुट हदई लगत कट्टा गिम गराउि सक्िेछः– 

(क)  सूचिा प्रकाशि भएको समनतले पचास वर्मभन्दा अनघको अक्न्तम फैसला 
बमोक्जमको लगतमा पचहत्तर प्रनतशत, 

(ख) सूचिा प्रकाशि भएको समनतले तीस वर्मभन्दा अनघ पचास वर्मसम्मको 
अक्न्तम फैसला बमोक्जमको लगतमा पचास प्रनतशत,  

(ग)  सूचिा प्रकाशि भएको समनतले बीस वर्मभन्दा अनघ तीस वर्मसम्मको 
अक्न्तम फैसला बमोक्जमको लगतमा पच्चीस प्रनतशत ।  

 (२) निदेशिालयले केन्िीय लगत कट्टा ससमनतले मापदण्ड निधामरण गरी गरेको 
निणमयको अधीिमा रही देहाय बमोक्जमको मातहतका अदालतमा अक्न्तम फैसला बमोक्जम 

रहेका लगत कट्टा गिम आदेश हदि सक्िेछः–  

(क)  कैद जररबािा लागेको व्यक्क्तको उमेर एक सय वर्म पूरा भैसकेको,  
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(ख)  दईु वर्मसम्म कैद र पच्चीस हजार रूपैयाँसम्मको जररबािा र पच्चीस 

हजार रूपैयाँसम्मको सरकारी बबगो बीस वर्मसम्म असुल उपर हुि 

िसकेको । 
(३) उपनियम (२) को खण्ड (ख) को प्रयोजिको लाधग मापदण्ड निधामरण गदाम केन्िीय 

लगत कट्टा ससमनतले प्रनतवादीको उमेर, अपराधको प्रकृनत, पीडडतको अवस्था र अदालतले 

समय–समयमा हदएका निदेशि र िेपाल सरकारले सजाय सम्बन्धमा सलएको िीनतलाईम 
ववचार गिुम पिेछ ।   

१३६. केन्रीय लगत कट्टा सममनतः (१) नियम १३५ बमोक्जम पुरािा कैद, जररबािा वा सरकारी बबगो 
छुट हदई लगत कट्टा गिे समेतको कायम गिम निदेशिालयमा देहाय बमोक्जमको एक केन्िीय 

लगत कट्टा ससमनत रहिेछ:- 

(क)  प्रधाि न्यायाधीशले तोकेको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश  

वा न्यायाधीश                                            –अध्यक्ष  

(ख)  प्रधाि न्यायाधीशले तोकेको एक जिा क्जलला न्यायाधीश      –सदस्य  

(ग)  महानिदेशक                                      –सदस्य–सधचव  

(२)  केन्िीय लगत कट्टा ससमनतले बैठक सम्बन्धी आफ्िो कायमववधध आफैँ  व्यवक्स्थत 

गिेछ ।  
१३७. ननदनोनालय र जुनसुकै अदालतमा दण्ड जररबाना वा बबगो दाखखला गन ुसकनेः  सम्बक्न्धत 

व्यक्क्तले चाहेमा अदालतको फैसलाले लागेको दण्ड जररबािा वा सरकारी बबगो निदेशिालय वा 
जुिसुकै अदालतमा दाखखला गिम सक्िेछ ।   

१३८.  प्रोत्साहन रकम पाउनेः अदालतको फैसलाले लागेको कैद, जररबािा सरकारी बबगो असुल 

तहससलको लाधग खहटएको डोर वा अन्य व्यक्क्त वा संस्था जो सुकैले क्जलला अदालत 

नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोक्जमको प्रोत्साहि रकम पाउिेछ । 
१३९.  तहसकल ोाखामा काम गनन कमचुारी ननदनोनालयको मातहत रहनेः (१) क्जलला अदालतका 

तहसील शाखामा कायमरत ्सम्पूणम कममचारीहरू निदेशिालयको मातहतमा रहिछेि ्र निजहरूको 
कामको असभलेख निदेशिालयले राख्िेछ ।  

(२) तहसील शाखामा कायमरत कममचारीहरूको काज, सरुवा, बढुवा भएमा सोको 
जािकारी अक्ख्तयारवालाले निदेशिालयलाईम हदिु पिेछ ।  

१४०.  सहयोग गनु ु पननः (१) अदालतबाट भएका फैसलाको कायामन्वयिमा खहटएका कममचारीलाईम 
सहयोग गिुम मुद्दाका पक्ष, कािूि व्यवसायी, िागररक समाज, प्रहरी प्रशासि, सरकारी कायामलय, 

स्थािीय तहका प्रनतनिधध एवम ्स्थािीय व्यक्क्त लगायत सबै सरोकारवालाको कतमव्य हुिेछ ।  
(२) फैसला कायामन्वयिको ससलससलामा निदेशिालयले हदएको आदेशको पालिा गिुम 

सम्बक्न्धत सबैको कतमव्य हुिेछ ।  
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(३) फैसला कायामन्वयिको सम्बन्धमा प्रहरी पररचालिका लाधग महानिदेशक, 

निदेशिालयका निदेशक वा निदेशिालयले खटाएका अधधकृतले हदएको आदेश सम्बक्न्धत 

प्रहरी कायामलयले तदारुकताका साथ पालिा गिुम पिेछ ।  
 (४) निदेशिालयले दण्ड जररबािा वा सरकारी बबगो बझुाउि बाकँी रहेको व्यक्क्तलाई 

खािेपािी, ववद्युत, टेसलफोि जस्ता सावमजनिक सेवा प्रदाि गिम रोक लगाउि सावमजनिक 

सेवाको नियमि र ववतरण गिे निकायलाई अिरुोध गरेमा सो बमोक्जम सेवामा रोक लगाई 

दण्ड जररबािा बुझाएपनछ सेवा प्रवाह गिुम सम्बक्न्धत निकायको कतमव्य हुिेछ । 
१४१.  वववरर् पठाउनु पननः (१) निदेशिालयले फैसला कायामन्वयि सम्बन्धी दण्ड जररबािा र सरकारी 

बबगो तथा क्जन्सी सामािको लगत वववरण माग गरेमा सम्बक्न्धत क्जलला अदालत र 

अधमन्यानयक निकायले त्यस्तो वववरण यथाशीघ्र निदेशिालयमा पठाउिु पिेछ ।  
(२) उपनियम (१) बमोक्जम प्राप्त लगत वववरणलाईम निदेशिालयले क्जललागत रूपमा 

अद्यावधधक गरी राख्िेछ।  
(३) प्रत्येक उच्च अदालतले कैद, दण्ड जररबािा र सरकारी बबगोको लगत कसी असुल 

तहसीलको लाधग सम्बक्न्धत क्जलला अदालतमा पठाई सोको जािकारी निदेशिालयलाईम हदिु 
पिेछ ।  

(४) अदालत वा अन्य न्यानयक निकायले आफूले असुल उपर गरेको कैद, दण्ड 

जररबािा र सरकारी बबगोको वववरण माससक रूपमा निदेशिालयमा पठाउिु पिेछ ।  
(५) सुरु फैसला उपर परेको पुिरावेदि, दोहोर् याई पाउँ, पुिरावलोकि वा अिुमनतको 

माध्यमबाट सुरू फैसलामा पररवतमि भई सुरु फैसला बमोक्जमको कैद, जररबािा वा सरकारी 
बबगो असुल सम्बन्धी लगतमा पररवतमि भएमा सो बमोक्जम लगत अद्यावधधक गिम 
सम्बक्न्धत क्जलला अदालतमा पठाई सोको जािकारी निदेशिालयलाईम हदिु पिेछ । 

(६) फैसला अक्न्तम भएको समनतले एक वर्मसम्म िगद धरौटी कफताम सलि िआएमा 
त्यस्तो रकम राजश्वमा आम्दािी बाधँ्िु पछम। 

पररच्छेद – १६ 

कानून व्यवसायक र कानूनक सहायता 
१४२. पक्षले कानून व्यवसायक ननयुकत गन ुसकनेः (१) कुि ैपक्षले अदालतमा दताम हुिे सलखत तयार 

गिम वा आफ्िोतफम बाट अदालत समक्ष बहस पैरवी गिे समेतको कायम गिम कािूि व्यवसायी 
नियुक्क्त गिम सक्िेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोक्जम कािूि व्यवसायी नियुक्क्त गदाम अिुसूची–३ बमोक्जमको 
दस्तुर सहहत वकालतिामा भरी अदालत समक्ष पेस गिुम पिेछ ।  

१४३. वैतननक कानून व्यवसायकको ननयुख्कत: (१) आफूले कािूि व्यवसायी राख्ि िसक्िे असहाय, 

अशक्त, िाबालक, आधथमक रूपमा ववपन्ि वा थुिामा रहेका व्यक्क्तलाई कािूिी सहायता 
उपलब्ध गराउि अदालतमा आवश्यक सङ्ख्यामा वैतनिक कािूि व्यससायी रहिछेि ्। 

(२) वैतनिक कािूि व्यवसायीको छिौट खुलला प्रनतस्पधामका आधारमा गररिेछ ।  
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(३) उपनियम (२) बमोक्जम वैतनिक कािूि व्यवसायी छिौट गिम सम्बक्न्धत 

अधधकारीले कम्तीमा पन्र हदिको म्याद हदई इच्छुक कािूि व्यवसायीबाट दरखास्त आह्वाि 

गिम सावमजनिक सूचिा प्रकाशि गिेछ ।  
(४) उपनियम (३) बमोक्जम प्रकासशत सूचिाको म्यादसभत्र दरखास्त हदिे 

व्यक्क्तमध्येबाट अन्तरवाताम सलई वैतनिक कािूि व्यवसायीको पदमा उपयुक्त व्यक्क्त छिोट 

गररिेछ ।  
(५) उपनियम (४) बमोक्जम छिौट भएको व्यक्क्तलाई रक्जस्रारले वैतनिक कािूि 

व्यवसायीको रूपमा नियुक्क्त गिेछ । 
(६) वैतनिक कािुि व्यवसायी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था निदेसशका बिाई व्यवक्स्थत 

गिम    सककिेछ  ।  
१४४. वैतननक कानून व्यवसायकको काम, कतवु्य र अधशकार: (१) वैतनिक कािूि व्यवसायीले कािूिी 

सहायता शाखामा रही कायामलय समयभर काम गिुम पिछे ।  
(२)  वैतनिक कािूि व्यवसायीको काम, कतमव्य र अधधकार देहाय बमोक्जम हुिेछः- 

(क) पक्षले हदएको निवेदिको आधारमा वा प्रधाि न्यायाधीश, इजलास वा मुख्य 

रक्जस्रारले तोकेका मुद्दामा असहाय, अशक्त, िाबालक, आधथमक रूपमा 
ववपन्ि वा थिुामा रहेका व्यक्क्तको तफम बाट आवश्यक कािूिी सलखत 

तयार गिे र बहस पैरवी गिे,  
(ख)   खण्ड (क) मा उक्ललखखत व्यक्क्तलाई मुद्दासँग सम्बक्न्धत ववर्यमा 

परामशम हदिे,  
(ग)   खण्ड (क) मा उक्ललखखत व्यक्क्तलाई मदु्दाको कारबाहीको अवस्थाका 

सम्बन्धमा जािकारी हदिे, 
(घ)   अदालतले तोकेको कारागारको भमण गरी असाहय असक्षम पक्षलाई 

कािूिी सहायता प्रदाि गि े।  
(३) प्रचसलत कािूि बमोक्जम कािूि व्यवसायीले पालिा गिुम पि ेआचरण वैतनिक 

कािूि व्यवसायीले समेत पालिा गिुम पिेछ ।  
(४) वैतनिक कािूि व्यवसायीले कािूिी सहायता प्रदाि गिुम पि ेसमससल बबिा शुलक 

अध्ययि गिम वा कुिै कागजको िक्कल सलि पाउिेछ ।  
(५) वैतनिक कािूि व्यवसायीले आफूले गरेको हरेक कायमको प्रगनत वववरण, कािूिी 

सहायता उपलब्ध गराउिे सम्बन्धमा देखा परेका कहठिाई र सो कहठिाई निवारण गिे उपाय 

समेत खलुाई प्रत्येक महहिा अदालतमा प्रनतवेदि पेस गिुम पिेछ ।  
१४५. वैतननक कानून व्यवसायकको सेवाको सतःु (१) वैतनिक कािूि व्यवसायीको पदावधध एक वर्मको 

हुिेछ र निजको काम सन्तोर्जिक भएमा निजलाई पुिः नियुक्क्त गिम सककिेछ ।  
(२) देहायको अवस्थामा वैतनिक कािूि व्यवसायी आफ्िो पदबाट मुक्त हुिेछः–  

(क)  निजले हदएको राजीिामा सम्बक्न्धत अधधकारीबाट स्वीकृत भएमा,   
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(ख)  तोककएको क्जम्मेवारी इमान्दारीसाथ पूरा िगरेको, बेइमािी वा लापरबाही 
गरेको, निजले पालिा गिुम पिे आचरण पालिा िगरेको वा बबिा सूचिा 
अदालतमा अिुपक्स्थत रहेको भिी सम्बक्न्धत अधधकारीले निजलाई 

पदमुक्त गरेमा,   
(ग)   निजको पदावधध समाप्त भएमा, 
(घ)  िेपाल कािूि व्यवसायी पररर्दबाट निजलाई कुि ैप्रकारको सजाय भएमा,   
(ङ)  निजको मतृ्यु भएमा ।  

(३) उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोक्जम पदमुक्त गिुम अनघ निजलाई सफाई पसे गिे 
मिससब मौकाबाट बक्ञ्चत गररिे छैि ।   

(४) वैतनिक कािूि व्यवसायीले अदालतले तोके बमोक्जमको माससक पाररश्रसमक र 

सुववधा पाउिेछ।  
(५) वैतनिक कािूि व्यवसायीले सावमजनिक बबदा वाहेक प्रत्येक महहिा सम्बक्न्धत 

अधधकारीबाट स्वीकृत गराई बढीमा तीि हदि बबदा बस्ि सक्िेछ । त्यस्तो बबदा सक्ञ्चत गरी 
अको महहिामा सलि पाइिे छैि ।  

(६) वैतनिक कािूि व्यवसायीले आफ्िो पदबाट मुक्त भएपनछ निजले आफ्िो 
क्जम्माका फाइल कागजात लगायतका अदालतका िगदी, क्जन्सी सम्बक्न्धत अधधकारीले 

तोकेको कममचारीलाई अनिवायम रूपमा बुझाउिु पिेछ ।  
(७)  वैतनिक कािूि व्यवसायीले अदालतमा बहस परैवी गदाम छुटै्ट वकालतिामा हदिु 

पिे छैि । 
१४६.  स्वेख्च्छक कानूनक सहायता सम्बन्शक व्यवस्थाः असहाय, अशक्त, िाबालक, आधथमक रूपमा 

ववपन्ि वा थिुामा रहेका मुद्दाका पक्षहरूलाई स्वेक्च्छक कािूिी सहायता (प्रो बोिो सेवा) उपलब्ध 

गराउि अदालतले आवश्यक व्यवस्था समलाउि सक्िेछ ।    
पररच्छेद – १७ 

ववववश 

१४७. अदालतको सहयोगक (एममकस कयुरी) सम्बन्शक व्यवस्थाः कुिै मुद्दामा समावेश भएको 
संवैधानिक वा कािूिी प्रश्िलाई दृक्ष्टगत गरी इजलासले सो मुद्दाको निरूपण गिम अदालतको 
सहयोगी (एसमकस क्युरी) को रूपमा कुिै कािूि व्यवसायी, सरकारी वककल वा ववशरे्ज्ञको 
सहयोग सलि सक्िेछ ।  

१४८. अन्य माध्यमबाट म्याद वा सूचना तामेल गराउन सकनेः (१) मुलुकी ऐि, अदालती बन्दोबस्तको 
महलको ११० ि.ं बमोक्जम तोककएको प्रकक्रयाबाट म्याद वा सूचिा तामेल हुि िसकेमा अदालतले 

देहाय बमोक्जम म्याद वा सूचिा तामेल गराउि सक्िछेः–  

(क)  म्याद वा सूचिा तामेल गररिु पिे व्यक्क्तको कुि ैफ्याक्स, इमेल वा अन्य 

असभलेख हुि सक्िे ववद्युतीय माध्यमको ठेगािा भए सो माध्यमबाट,  
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(ख)  मुद्दाको प्रकृनत हेरी पक्षले म्याद वा सूचिा तामेली भएको जािकारी सहज 

रूपमा पाउि सक्िे मिाससब आधार र कारण छ भिी सम्बक्न्धत 

अधधकारीबाट आदेश भएमा कुि ैराक्ष्रय दैनिक पबत्रकामा सूचिा प्रकाशि 

गरेर वा ववद्युतीय माध्यम रेडडयो, टेसलसभजिबाट सूचिा प्रसारण गरेर, 

(ग)  कुिै सरकारी अड्डा वा स्थािीय तह माफम त म्याद वा सूचिा तामेल गिम 
पठाउँदा सो म्याद वा सूचिा तामेल हुि सक्छ भन्िे सम्बक्न्धत 

अधधकारीलाई लागेमा सो अड्डा वा स्थािीय तहमा पठाएर ।  
(२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोक्जम म्याद वा सूचिा तामेल गदाम लाग्िे खचम 

निवेदक, पुिरावेदक वा वादी पक्षबाट असुल गरी पनछ कोटम फी सरह भराई हदिु पिेछ । 
(३) यस नियम बमोक्जम तामेल भएको म्याद वा सूचिा रीत पूवमक तामेल भएको 

मानििेछ । 
१४९. वाररस वा कानून व्यवसायकलाई म्याद वा सूचना तामेल गन ुसककनेः (१) मुद्दाको पक्षले निजलाई 

अदालतबाट हदिे कुिै म्याद वा सूचिा बुझी सलि कुि ैवाररस वा कािूि व्यवसायी नियुक्त गिम 
सक्िेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोक्जम वाररस वा कािूि व्यवसायी नियुक्त गरेको जािकारी 
पक्षले अदालतलाई हदिु पिेछ ।  

(३) उपनियम (१) बमोक्जम नियुक्त वाररस र कािूि व्यवसायीले आफ्िो ठेगािा, फोि 

िम्बर, मोबाईल िम्बर, इमेल, पोष्टबक्स िम्बर लगायत आफ्िो कायामलयको ठेगािा 
समेतको वववरण सम्बक्न्धत अधधकारीलाई उपलब्ध गराउिु पिेछ ।  

 (४) उपनियम (३) बमोक्जमको वववरण शाखा प्रमुखले प्रमाखणत गरी एक प्रनत 

सम्बक्न्धत समससल संलग्ि गररिेछ । 
 (५) अदालतको तफम बाट पक्षलाई हदिु पिे कुि ै म्याद वा सूचिा उपनियम (३) 

बमोक्जम उपलव्ध गराएको वववरणमा उललेख भएको फोि िम्बर, मोबाईल िम्बर, इमेल, 

पोष्टबक्स िम्बर वा कायामलयको ठेगािामा तामेल गिम वा सम्प्रेर्ण गिम सककिेछ ।  
(६) उपनियम (५) बमोक्जम तामेल गरेको वा सम्प्रेर्ण गरेको म्याद वा सूचिा कािूि 

बमोक्जम निजले प्राप्त गरेको मानििेछ।   
१५०. म्याद तामेल गदाु रोहवरमा राखनेः मुलुकी ऐि, अदालती बन्दोबस्तको महलको ११० िं. 

बमोक्जम म्याद तामेल गिम जाँदा सम्बक्न्धत गाउँपासलका वा िगरपासलकाको सदस्य वा सधचव 

फेला पािम िसकेमा सम्बक्न्धत गाउँपासलका वा िगरपासलकामा रहेका सरकारी कायामलयका 
कम्तीमा राजपत्र अिङ्ककत ततृीय शे्रणी वा सो सरहका कममचारी रोहबरमा राखी म्याद तामेल 

गिम सककिेछ ।  
१५१.  म्याद तामेल गन ुसहयोग गनु ुपननः (१) सलखतमा उक्ललखखत ठेगािा पत्ता िलागी म्याद तामेल 

हुि िसकेको भिी तामेलदारको प्रनतवेदि पिम आएमा सम्बक्न्धत पक्षले म्यादवालाको घर 

ठेगािा देखाई म्याद तामेलमा सहयोग गिुम पिेछ।   
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 (२) मुद्दाको कुिै पक्षलाई म्याद तामेल गिे सम्बन्धमा अदालतले सहयोग मागेमा सो 
बमोक्जम सहयोग गिुम सम्बक्न्धत पक्षको कतमव्य हुिेछ ।  

१५२.  तामेलदार उपर कारबाही हुन सकनेः (१) तामेली गिम पठाइएको म्याद तामेलदारले बुझी सलएको 
समनतले बाटाको म्याद बाहेक पन्र हदिसभत्र तामेल गरी तामेली प्रनतवेदि पेस गिुम पिेछ ।  

 (२) कुिै तामेलदारले उपनियम (१) बमोक्जमको अवधधसभत्र म्याद तामेल िगरेमा वा 
म्याद तामेल गदाम पटक पटक बेरीत हुिे गरी तामेल गरेमा त्यस्तो तामेलदार उपर ववभागीय 

सजाय हुिेछ ।   
१५३. मुद्दाको दटपोट तयार गननः (१) कुिै मुद्दा इजलास समक्ष निणमयको लाधग पेस गिुम अगाव ैशाखा 

प्रमुखले समससल सामेल रहेका कफराद, उजुरी, ररट निवेदि, प्रनतउत्तर, सलखखत जवाफ, पक्षहरुको 
बयाि, साक्षी र ववशरे्ज्ञको बकपत्र, तललो अदालतको फैसला, पुिरावेदि, अदालतको आदेश, 

सलखखत प्रनतवाद लगायत सबै सलखतहरूको सारांश र मुद्दाका पक्षहरूबीच मुख िसमली ठहर गिुम 
पिे मुख्य कुरा लेखी समससल सामेल राख्ि ुपिेछ । 

(२) सम्बक्न्धत अधधकारीले मुद्दाको हटपोटमा माधथललो अधधकृतबाट जाँच गिे 
व्यवस्था समलाउिु पिेछ ।  

(३) मुद्दाको  हटपोटमा सो तयार गिे शाखा प्रमुख र जाँच गिे अधधकृतले प्रमाखणत गिुम 
पिेछ ।   

(४) मुद्दाको हटपोटमा कसैले पनि आफ्िो व्यक्क्तगत राय वा मुद्दामा प्रभाव पिे कुिै 
कुरा लेख्ि   हँुदैि ।  

(५) न्यायाधीशले आवश्यकता अिुसार मुद्दाको हटपोटमा उललेख भएको कुि ैबेहोरा 
थपघट वा हेरफेर गिम सक्िछे ।   

 १५४. ननरीक्षर्ः अदालतले आफ्िो मातहतको अदालत र आफुले पुिरावेदि सनु्िे निकाय वा 
अधधकारीको कायामलयको निरीक्षण गदाम न्याय प्रशासि ऐि, २०७३ को दफा २० मा उललेख भएको 
कुराहरूका अनतररक्त देहायका कुराहरू पनि जाँच गिुम पिेछ:- 

(क) मुलतबी कािूि बमोक्जम राखखएको हो वा होइि  मुलतबी जगाउिे काम 

यथासमयमा भएको छ वा छैि ? 

(ख)  कािूि बमोक्जम कोटम फी, धरौटी जमाित सलएको वा समयमा राजस्व 

दाखखला भएको छ छैि ? धरौटी सदर स्याहा भएको छ छैि ? र क्जन्सी 
सेस्ता दरुुस्त छ छैि ? 

(ग)   अदालतको भौनतक सम्पनतको संरक्षण र मममत सम्भारको अवस्था कस्तो 
छ ? 

(घ)   सूचिा प्रववधधको प्रयोग गरी पत्राचार गि,े कजसलष्ट निकालिे, मुद्दाको 
कारबाही जिाउिे, फैसला अपलोड गिे कायम भएको छ वा छैि ?  

(ङ)  न्यायाधीशले गरेको फैसलाको स्तर कस्तो छ ? फैसला समयमा तयार 

भएको छ  छैि ? 
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(च)  धरौटीमा राखखएको पुिरावेदिपत्रको नियसमत अिुगमि र पत्राचार 

भएको छ छैि ?  

(छ)  निरीक्षण गिम आवश्यक देखेका अन्य कुरा ।  
१५५.   मममसलको आन्तररक ननरीक्षर्ः सम्बक्न्धत अधधकारीले अदालतको समससलको वर्ममा कम्तीमा 

दईु पटक आन्तररक निरीक्षण गिुम पिेछ ।             
१५६.  वावषकु प्रनतवेदनमा खलुाउन ेकुराहरः अदालतको वावर्मक प्रनतवेदिमा देहायका कुराहरू समावेश 

गिुम पिेछः-  
(क)  अदालत र मातहतका अदालतमा कायमरत न्यायाधीश र अधधकृतको िाम, 

(ख)  अदालत र मातहतका अदालतमा दताम भएका ववसभन्ि प्रकृतीका मुद्दा, 
निवेदि र प्रनतवेदिको लगत, फछयौट र बाँकीको क्स्थनत, 

(ग)  न्यायाधीशगत मुद्दा फछयौटको वववरण 

(घ)  पुिरावेदि परेका मुद्दामा कुि–कुि अदालतको निणमय उपर पुिरावेदि परी 
प्रनतवेदि अवधधभरमा ककिारा लागेको मुद्दामा तललो अदालतको निणमय 

सदर वा उलटी वा केही उलटी भएका मुद्दाहरूको वववरण र सङ्ख्या, 
(ङ)  निदेशिात्मक आदेश जारी भएको सङ्ख्या र त्यसको कायामन्वयि क्स्थनत,  

(च)  मुद्दा नछटो छररतो ककससमले टुङ्धगिे तफम  प्रनतवेदि अवधधभरमा प्रगनत 

भयो भएि त्यसको कारण र त्यसबारे अदालतको सुझाव, 

(छ)  न्यायपासलकाको सुधारको सम्बन्धमा अदालतले हदि चाहेको सुझाव,  

(ज)  िेपालको न्याय प्रशासिसँग सम्बक्न्धत अन्य कुि ैकुरा । 
१५७. मास्केवारीको ढााँचाः मातहतका अदालतले तयार गरी पठाउिु पि ेमास्केवारीको ढाँचा अदालतले 

तोके बमोक्जम हुिेछ ।   
१५८. हाख्जरी ककताबः प्रधाि न्यायाधीश लगायत सबै न्यायाधीशले आफू अदालतमा उपक्स्थत भएको 

प्रत्येक हदि हाक्जरी ककताब वा डडक्जटल मेससिको माध्यमबाट आफ्िो उपक्स्थनत जिाउिु पिेछ 

।  
१५९. कुनै प्रकाोन ननजक क्षेत्रबाट गराउन सकनेः अदालतले िेपाल कािूि पबत्रका, सवोच्च अदालत 

बुलेहटि वा अदालतबाट हुि ेअन्य प्रकाशिहरू निधामररत सतममा निजी क्षेत्रको कुिै व्यक्क्त वा 
संस्थालाई प्रकाशि गिम अिुमनत हदि सक्िेछ ।  

१६०. अदालतले प्राववधशक वा ववोषेज्ञ सेवा मलन सकनेः अदालतले न्याय सम्पादिको काममा 
आवश्यकता अिुसार प्राववधधक वा ववशरे्ज्ञको सेवा सलि सक्िेछ ।                 

१६१. अनतररकत रकम प्रदान गननः बडा दशैंको बबदाको अवधधमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको प्रयोजिको 
लाधग अदालत खलुला भएको अवधधमा खहटएका कममचारीलाई सो अवधधको लाधग निजले 

खाईपाई आएको तलब भत्ताको अनतररक्त सो बराबरको अनतररक्त रकम समेत प्रदाि गररिेछ ।  
१६२. अदालतको ननयममत प्रयोगकताु: (१) तीि वा सो भन्दा बढी सभन्ि सभन्ि मुद्दामा वाररस बस्िे 

व्यक्क्तलाई अदालतले नियसमत प्रयोगकतामको रूपमा मान्यता प्रदाि गिेछ ।  
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(२) अदालतको नियसमत प्रयोगकताम अदालतमा दताम हुिु पिेछ ।    
(३) उपनियम (२) को प्रयोजिको लाधग अदालतको नियसमत प्रयोगकतामले आफ्िो 

िाम, थर, वति, उमेर, बाबु वा आमाको िाम, थर खलुाई दईु प्रनत फोटो समेत संलग्ि गरी 
मुख्य रक्जस्रार समक्ष निवेदि पेस गिुम पिेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोक्जम निवेदि प्राप्त भएमा सो उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी 
मुख्य रक्जस्रारले अदालतको नियसमत प्रयोगकतामको िाम अदालतको असभलेखमा दताम 
गिेछ ।  

(५) उपनियम (४) बमोक्जम अदालतको असभलेखमा दताम भएको अदालतको नियसमत 

प्रयोगकतामलाई अदालतले तोकेको ढाँचामा पररचयपत्र उपलब्ध गराइिेछ ।  
(६) उपनियम (५) बमोक्जमको पररचयपत्र अदालतको नियसमत प्रयोगकतामले 

अदालतको पररसरमा प्रवेश गदाम सबैले देख्िे गरी लगाउिु पिेछ ।  
१६३. अदालतको हाता र इजलासमित्रको प्रवेोलाई ननयममत, ननयख्न्त्रत र व्यवख्स्थत गननः  (१) मुख्य 

रक्जस्रारले अदालतको हातासभत्र सवमसाधारणको प्रवेशलाई व्यवक्स्थत गिम प्रवशे अिुमनतपत्रको 
व्यवस्था गिम सक्िेछ ।  

(२) ककते जालसाजीमा सजाय पाएको, मुद्दामा मेलसमलाप वा समलापत्र गिम चाहि े

पक्षलाई मेलसमलाप वा समलापत्र गिम िहदिे वा मुद्दा बोकी हहँड्िे व्यक्क्तलाई अदालत 

हातासभत्र प्रवेशमा रोक लगाउिे गरी मुख्य रक्जस्रारले आदेश हदि सक्िेछ ।  
(३) अदालतले उपनियम (२) बमोक्जमका व्यक्क्तहरुको सूची सावमजनिक गिेछ र 

त्यस्ता व्यक्क्तहरूको िाम अदालतको सूचिा बोडममा समय समयमा प्रकाशि वा प्रसारण 

गिेछ ।   
(४) मुख्य रक्जस्रारले खुलला इजलासबाट हेररिे मुद्दा सुिुवाइ गदाम इजलासमा 

मयामहदत र शान्त वातावरण कायम गिे कुरालाई दृक्ष्टगत गरी सवमसाधारणको प्रवेशलाई 

नियसमत, नियक्न्त्रत र व्यवक्स्थत गिुम पिेछ ।  
(५) इजलाससभत्र अदालतको मयामदा पालिा गराउिे र इजलास व्यवस्थापि गिे काम 

न्यायाधीशको निदेशिको अधीिमा रही सम्बक्न्धत इजलास अधधकृतको हुिेछ ।   
१६४. ननदनमोका बनाउन सकनेः (१) अदालतले यस नियमावलीको प्रनतकूल िहुिे गरी आवश्यक 

निदेसशका बिाई लागू गिम सक्िेछ ।  
 (२) उपनियम (१) बमोक्जमको निदेसशकाको पालिा गिुम सम्बक्न्धत सबैको कतमव्य  

हुिेछ ।  
१६५. अनुसूचकमा हेरफेर तथा थपघट गन ुसकनेः प्रधाि न्यायाधीशले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशि 

गरी अिुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गिम सक्िेछ ।  
१६६. खारेजक  र बचाउः (१) सवोच्च अदालत नियमावली, २०४९ खारेज गररएको छ ।  

(२) सवोच्च अदालत नियमावली, २०४९ बमोक्जम भए गरेका काम कारबाहीहरु यस ै

नियमावली बमोक्जम भए गरेको मानििेछ ।  
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अनुसूचक– १ 

(नियम ६ सँग सम्बक्न्धत ) 

अदालतको लोगो  
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अनुसूचक – २ 

 (नियम ११ को उपनियम (१) सँग सम्बक्न्धत ) 

अदालतका महाोाखा र ोाखा तथा नतनकहरुको काम 

 १.   प्रशान न्यायाशकोको ननजक सधचवालय: प्रधाि न्यायाधीशको निजी सधचवालयको काम देहाय 

बमोक्जम हुिेछः- 
(क) निजी सधचवालयमा प्राप्त हुि ेकागजात संरक्षण र व्यवक्स्थत गिे,  
(ख) प्रधाि न्यायाधीशबाट भएका प्रशासकीय वा व्यवस्थापि प्रकृनतका आदेश वा निदेशि 

आफैं ले कायामन्वयि गिे वा कायामन्वयिको लाधग सम्बक्न्धत पदाधधकारी समक्ष 

पठाउिे, 
(ग) प्रधाि न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू बीचको सञ्चार समन्वयय गि,े 

(घ) निजी सधचवालयको व्यवस्थापि सम्बन्धी आवश्यक कायम गिे ।  
२.  मुखय रख्जस्रारको सधचवालयः  मुख्य रक्जस्रारको सधचवालयको काम देहाय बमोक्जम हुिेछः-  

(क) मुख्य रक्जस्रारलाई सम्बोधि गरी प्राप्त हुि आएका धचठ्ठीपत्रहरु दताम गरी मुख्य रक्जस्रार 

समक्ष पेस गिे, 
(ख)  निजी सधचवालयमा प्राप्त हुिे कागजात संरक्षण र व्यवक्स्थत गिे,  
(ग)  मुख्य रक्जस्रारबाट भएका निणमयको असभलेख राख्िे र कायामन्वयिको लाधग आवश्यक 

समन्वयय गि,े 

(घ)  निजी सधचवालयको व्यवस्थापिसम्बन्धी आवश्यक कायम गिे । 
३.   मानव संोाशन ववकास तथा प्रोासन महाोाखाः मािव संशाधि ववकास तथा प्रशासि 

महाशाखामा रहिे शाखा र नतिीहरूको काम देहाय बमोक्जम हुिेछः-  
(क) मानव संोाशन ववकास ोाखाः  

 (१) मािव संशाधि ववकास सम्बन्धी योजिा र िीनत बिाउिे, 
(२) न्यायपासलकामा योग्य र क्षमतावाि जिशक्क्त आकवर्मत गिे कायमक्रम सञ्चालि गिे, 
गराउिे  
 (३) सङ्गठि र व्यवस्थापि सम्बन्धी सभेक्षण गिे,  
 (४) मािव संशाधि ववकास सम्बन्धी अध्ययि अिुसन्धाि गरी आवश्यक सुझाव हदिे,   
(५) नियुक्क्त, पदस्थापि, तासलम, प्रसशक्षण, काज, सरुवा, बढुवा, वकृ्त्त ववकास, दण्ड र 

पुरस्कार, कायमसम्पादि मुलयाङ्कि, गुिासो सुिुवाइ जस्ता मािव संशाधिका ववववध 

पक्षमा आवश्यक मापदण्ड बिाउिे,  
(६) मािव संशाधिको क्षमता ववकास गिे र उत्प्रेरणा जगाउिे ककससमका कायमक्रम सञ्चालि 

गिे, गराउि,े  

(७) न्यायपासलकामा कायमरत ्न्यायाधीश र कममचारीको समय सापेक्ष रूपमा सेवा सुववधा ववृद्ध 

गिम आवश्यक कायम गि,े  

(८) मािव संशाधि ववकास सम्बन्धी सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गि,े  
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(९) मािव संशाधि ववकासलाई सूचिा प्रववधधसँग आवद्ध गि,े 

(१०) न्यायाधीश र कममचारीको वववरण सङ्कलि गरी अद्यावधधक बिाई राख्िे ।      
(ख) गुनासो व्यवस्थापन ोाखाः  

गुिासो सलिे र सोको सुिुवाइ हुिे व्यवस्था गिे ।  
(ग) प्रोासन ोाखाः         

(१)  अदालत र मातहतका अदालत तथा निकायको कममचारी प्रशासि सम्बन्धी काम गिे,  
 (२)  दताम र चलािीसम्बन्धी कायम गिे ।  

(घ) अन्तराुख्ररय सम्बन्श र समन्वय ोाखाः  
(१) अन्य देशका न्यायपासलकासँग सम्पकम  र समन्वय गरी आपसी सहयोग आदाि प्रदाि गिे, 
(२) वैदेसशक तासलम, प्रसशक्षण, गोष्ठी, सेसमिार कायमशाला, अवलोकि भ्रमण जस्ता अवसरको 

खोजी गरी न्यायपासलकाका जिशक्क्तलाई ती कायमक्रममा पठाउिे प्रबन्ध गिे, 
(३) अदालतको औपचाररक निमन्त्रणामा आएका ववदेशी पाहुिाको स्वागत, बसोबास, भेटघाट,  

तथा बबदाईको प्रबन्ध गिे,  
(४) न्यायपासलकाको तफम बाट ववदेश जािे पदाधधकारीको भ्रमणको आवश्यक प्रबन्ध समलाउिे। 

(ङ) आन्तररक प्रबन्श ोाखाः  
(१) अदालतले प्रयोग गिे धारा, बबजुली, टेसलफोि, कम्प्यूटर, फनिमचर, भवि, कोठा, फूलबारी 

समेतका भौनतक वस्तुको व्यवस्था समलाउिे र मममत सुधार तथा सरसफाई गिे,  
(२) अदालतद्वारा आयोजिा हुिे कायमक्रम, सेसमिार, गोष्ठी र सम्मेलि सम्बन्धमा आवश्यक 

प्रबन्ध गिे,  
(३) सवारी साधि सम्बन्धी व्यवस्था समलाउिे। 

(च) ख्जन्सक व्यवस्थापन ोाखाः  
(१) अदालतका लाधग आवश्यक क्जन्सी सामाि मौज्दात राख्ि,े खचम गिे, हरहहसाब राख्ि,े 

संरक्षण गिे,  
(२) सललाम गिुम पिे सामग्री सललाम गिे, 
(३) अदालतको िाममा रहेका सवारी साधि जस्ता क्जन्सी सामािको केन्िीय असभलेख राख्िे।   

(छ) सुरक्षा ोाखा:  
(१) अदालत तथा मातहतका अदालतको भवि र सम्पक्त्त, न्यायाधीशको आवास गहृ, 

न्यायाधीश, कममचारी, कािूि व्यवसायी तथा अदालत पररसरमा आउिे साक्षीलगायत 

सेवाग्राहीको सुरक्षाको प्रबन्ध गिे,  
(२) अदालतको सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक जिशक्क्त तथा उपकरणको व्यवस्थापि गि,े  

(३) सुरक्षा व्यवस्थाको अिुगमि तथा निरीक्षण गरी सचूिा सङ्कलि, प्रवाह र समन्वय गिे ।  
(ज) खररद इकाई: 

(१) वावर्मक खररद योजिा बिाउिे,  
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(२) खररद सम्बन्धी कागज तयार गिे र खररदको सूचिा प्रकाशि गिे लगायत सावमजनिक 

खररद ऐि, २०६३ र सावमजनिक खररद नियमावली, २०६४ बमोक्जमका कायम गिे ।  
 (झ) िौनतक योजना ोाखा : 

(१)  अदालतहरूका लाधग आवश्यक जग्गा खररद गि,े भवि निमामण गिे र मममत गि ेआहदको 
कायमयोजिा बिाउिे,  

 (२) अदालतको िाममा दताम रहेको र दताम हुि बाँकी रहेको जग्गाको व्यवस्थापि गिे,  
(३) अदालत भवि तथा न्यायाधीश र कममचारी आवास भविको लाधग आवश्यक जग्गा खररद 

गिे, भवि निमामण तथा अन्य मममत सम्बन्धी कायमको लाधग लाग्िे लागत अिुमाि तयार 

गिे, 
(४) अदालत भवि तथा न्यायाधीश र कममचारी आवास भविको निमामण र अन्य मममत 

सम्बन्धी कायमको लाधग बजेट बाँडफाँट गिे,  
(५) अदालत भवि तथा न्यायाधीश र कममचारी आवास भविको निमामण र अन्य मममत 

सम्बन्धी कायम गिे गराउिे र त्यसको निरीक्षण र अिुगमि गि,े 

(६) अदालत तथा मातहतका अदालतहरुको भौनतक सम्पक्त्तको असभलेख अद्यावधधक गरी   

राख्िे ।  
(ञ)  सूचना तथा जनसम्पकु ोाखा :  

(१) सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचिा, जािकारी हदिे, सेवाग्राहीसँग अन्तकक्रम या गिे र 

निजहरूलाई अदालतको प्रकक्रयाका बारेमा परामशम हदई अदालत र सेवाग्राहीसँगको सम्बन्ध 

सुदृढ गरी अदालत प्रनत जिववश्वास असभववृद्ध गिे,   
(२) अदालतमा कुिै कामले आएका सेवाग्राहीलाई सम्बक्न्धत पदाधधकारीसँग भेटघाटको 

प्रबन्ध समलाउिे, 
(३) सूचिा कक्ष, प्रनतक्षा कक्ष र भेटघाट कक्षको प्रबन्ध समलाउिे ।          

(ट)  आधथकु प्रोासन ोाखा : 
(१) बजेट तयार गिे,   
(२) खचम गिे अक्ख्तयारी र थप निकासा हदिे समेतको केन्िीय स्तरको लेखा सम्बन्धी कायम 

गिे, 
(३) धरौटी, कोटम फी, राजस्व, दण्ड जररबािा सम्बन्धी कायम गिे, 
(४) खचम गिे र खचमको हहसाब ककताब राख्िे,   
(५) आन्तररक लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षण गराउिे, 
(६) बेरुजु फछयौट गिे गराउिे ।  

४.   मुद्दा तथा ररट महाोाखा : मुद्दा तथा ररट महाशाखामा रहिे शाखा र नतिीहरुको काम देहाय 

बमोक्जम हुिेछः- 
(क) ररट ोाखाः अदालतमा पिम आएका ररट निवेदि दताम समेतको आवश्यक कायम गिे । 
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(ख) पुनरावेदन दताु ोाखाः अदालतमा पिम आउिे पुिरावेदि जाँची आदेश अिुसार दताम गिे र 

सम्बक्न्धत मुद्दा शाखामा बुझाउिे । 
(ग) मुद्दा ोाखाः पुिरावेदि वा साधक सम्बन्धी मुद्दामा आवश्यक कारबाही गिे । 
(घ)  ननवेदन प्रनतवेदन ोाखाः मुद्दा दोहोर् याई पाउँ भन्िे निवेदि, पुिरावलोकि सम्बन्धी निवेदि, 

पुिरावेदि गिे अिुमनत पाउँ भन्िे निवेदि लगायतका अन्य प्रकारका निवेदि तथा 
प्रनतवेदि सम्बन्धी काम कारबाही गिे । 

(ङ)  म्याद तामेली ोाखाः अदालतमा मुद्दा वा ररट निवेदिका सन्दभममा जारी भएका म्याद वा 
सूचिा कािूि बमोक्जम तामेल गिे गराउिे र रीत पूवमकको तामेली प्रनत सम्बक्न्धत शाखामा 
बुझाउिे । 

(च)  मेलममलाप केन्रः अदालतमा हुिे मेलसमलाप कायमलाई सुव्यवक्स्थत रूपमा सञ्चालि गिे । 
(छ) रेखा तथा मलखत परीक्षर् ोाखा: अदालत वा अन्य कुि ैअदालतबाट पठाइएका वववादास्पद 

रेखा वा सलखत परीक्षण गिे ।         
(ज)  कानूनक सहायता ोाखाः  

(१) कािूिी सहायता प्राप्त गिम िसकेका असहाय, अशक्त, िाबालक वा आधथमक रूपमा 
ववपन्ि वा थिुामा  रहेका पक्षको कािूिी सलखत तयार गिे, बहस पैरवी गि,े परामशम 
हदिे जस्ता कािूिी सहायता हदिे काम गिे, 

(२) कारागार भ्रमणको प्रबन्ध गिे ।  
५.   इजलास तथा पेसक व्यवस्थापन महाोाखाः इजलास तथा पेसी व्यवस्थापि महाशाखा अन्तगमत  

रहिे शाखा र नतिीहरुको काम देहाय बमोक्जम हुिेछः- 
(क) इजलास ोाखाः  

(१) इजलासको आवश्यक भौनतक व्यवस्थापि समलाउिे,  
(२) इजलासमा पेस हुिे मुद्दाहरूको समससल क्जम्मा सलई इजलासमा मुद्दा सुिाउिे प्रबन्ध गिे, 
(३) सुिुवाइ भएका मुद्दाको फैसला तयार गिे कायममा न्यायाधीशलाई सहयोग गि,े  

(४) इजलासमा पेस हुिे मुद्दा र तत्सम्बन्धी आवश्यक वववरण वेबसाइटमा राख्ि कम्प्यूटर 

डाटावसेमा इक्न्र गिे,  
(५) बहस रेकडम गिे र आवश्यकता अिुसार त्यसलाई लेखवद्ध गिे, 
(६) इजलास व्यवस्थापि सम्बन्धी अन्य कायम गिे ।      

(ख) पेसक व्यवस्थापन ोाखाः मुद्दा तथा ररट निवेदि आहद पेसी चढाउि लगाई साप्ताहहक तथा 
दैनिक पेसी सूची तयार गिे । 

(ग) पुस्तकालय  तथा न्यानयक सङ्रहालय (म्युख्जयम) ोाखाः    
(१) कािूिी सम्बन्धी राक्ष्रय तथा अन्तरामक्ष्रयस्तरका समसामनयक पुस्तक र पबत्रकाको 

सङ्कलि गिे,  
(२)  कािूि सम्बन्धी राक्ष्रय तथा अन्तराक्ष्रयस्तरका पुस्तकको डाटावेश तयार गिे,   
(३) पुस्तकालय व्यवस्थापि, सुधार र ववकास सम्बन्धी आवश्यक सम्पूणम कायम गिे ।  
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(४) न्यायपासलका सम्बन्धी ऐनतहाससक सामग्रीको सङ्कलि, संरक्षण र प्रदमशि गिे, 
(५) न्यानयक सङ्ग्रहालयको व्यवस्थापि गिे । 

(घ) सम्पादन तथा प्रकाोन ोाखाः  
(१)  अदालतबाट भएका फैसला वा आदेशको प्रनतसलवप सङ्कलि गिे,  
(२) िेपाल कािूि पबत्रका, सवोच्च अदालत बुलेहटि तथा अदालतबाट समय समयमा प्रकाशि 

हुिे ववसभन्ि सामधग्रको सम्पादि गिे,  
(३) अदालतबाट प्रकाशि गररिे िेपाल कािूि पबत्रका, बुलेहटि, प्रनतवेदि, निदेसशका, हदग्दशमि 

लगायत सबै प्रकारका सामधग्र प्रकाशि गिे, 
(४) अदालतका ववसभन्ि शाखामा दैनिक कायम सञ्चालि गिम आवश्यक निवेदि वा फाराम 

छपाइ गिे ।  
६.  अनुसन्शान तथा योजना महाोाखाः अिुसन्धाि तथा योजिा महाशाखामा रहिे शाखा र 

नतिीहरुको काम देहाय बमोक्जम हुिेछः-  
 (क) अनुसन्शान ोाखा : 

(१) कािूि र न्यायसँग सम्बक्न्धत अन्तरामक्ष्रय स्तरमा ववकससत िववितम धारणा पत्ता 
लगाउि र न्यायपासलकाको संस्थागत सुधार गिम आवश्यक अध्ययि र अिुसन्धाि गि,े  

(२) न्याय प्रशासिसँग सम्बक्न्धत कािूिमा गररि ु पिे सुधारका सम्बन्धमा आवश्यक 

अिुसन्धाि गरी सुझाव हदिे,   
(३) अदालत सम्बन्धी ऐि, नियम, निदेसशकाको मसौदा तयार गिे र अद्यावधधक गराई   

राख्िे । 
 (ख) योजना ोाखाः  

(१) न्यायपासलकाको समग्र ववकासका लाधग अलपकालीि, मध्यकालीि र दीघमकालीि योजिा 
तजुममा गि,े 

(२) अदालतको वावर्मक कायमक्रम तथा कायमयोजिा तजुममा गिे, 
(३) योजिा, कायमक्रम तथा कायम योजिा कायामन्वयि गिे गराउिे र कायामन्वयिको प्रगनत 

समीक्षा गिे,  
(४) योजिाको अिुगमि र मूलयाङ्कि गिे, 
(५) योजिा तजुममा, कायामन्वयि र मूलयाङ्किमा ववसभन्ि निकायबीच आवश्यक समन्वय गिे 

।                 
(ग) तथ्याङ्क तथा प्रनतवेदन ोाखाः  

(१) अदालतबाट प्रकाशि हुिे वावर्मक प्रनतवेदि तयार गिे, 
(२) अदालत र मातहतका अदालतबाट मुद्दाको वववरण प्राप्त गरी माससक वववरण तयार गि,े  

(३) अदालत तथा मातहतका अदालतको जिशक्क्त समेतको सम्पूणम तथ्याङ्क र 

सूचिाहरुको एकककृत असभलेख तयार गरी अध्यावधधक गिे, 
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(४) अदालत र मातहतका अदालतमा परेका, नछनिएका कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेका सब ै             

प्रकारका मुद्दा सम्बन्धी ववस्ततृ तथ्याङ्क सङ्कलि र ववश्लेर्ण गिे ।  
७.  अनुगमन तथा ननरीक्षर् महाोाखाः अिुगमि तथा निरीक्षण महाशाखामा रहिे शाखा र 

नतिीहरुको काम देहाय बमोक्जम हुिेछः-  
(क)  आन्तररक ननरीक्षर् तथा अनुगमन ोाखा :   

(१) अदालतका ववसभन्ि महाशाखा अन्तगमतका शाखाहरुको काम कारबाहीको नियसमत  रूपमा 
निरीक्षण गरी आवश्यक निदेशि हदिे,   

(२)  निरीक्षणको क्रममा हदइएको निदेशिको पालिा भए िभएको अिुगमि गिे । 
(ख) मातहत ननरीक्षर् तथा अनुगमन ोाखा : 

(१) मातहतका अदालत, अधमन्यानयक निकाय र कारागार निरीक्षणका लाधग आवश्यक 

व्यवस्था समलाउिे, 
(२) मातहतका अदालत र न्यायाधधकरणको स्रोत साधि, जिशक्क्त र व्यवस्थापिको   

अिुगमि गि,े                

(३) निरीक्षणका क्रममा हदइएका निदेशिको कायामन्वयि गिम नियसमत अिुगमि गिे । 
(ग) अमिलेख व्यवस्थापन ोाखा : 

(१) नछिुवा समससलको असभलेख व्यवस्थापि गिे,  
(२) मातहतका अदालतको असभलेख व्यवस्थापिको अिुगमि गिे ।   

८.   सूचना प्रववधश महाोाखा : सूचिा प्रववधध महाशाखामा रहिे शाखा र नतिीहरुको काम देहाय 

बमोक्जम हुिेछः-  
(क) सफ्टवेयर ोाखा: 

(१) अदालत, मातहतका अदालत तथा सम्बद्ध निकायहरूका लाधग आवश्यक पिे सफ्टवेयरको 
आवश्यकता पहहचाि गरी यसको निमामण, संशोधि र पररमाजमि गिे,  

(२) प्राववधधक सहयोग, मममत सम्भार र वेबसाइट निमामण र ववस्तार गिे, डाटावेस तयार गि,े 

(३)  केन्िीय कम्प्युटर सञ्जालको काम गिे ।  
(ख) मसरटम र सेकयुररटी ोाखा: अदालत, मातहतका अदालत तथा सम्वद्ध निकायहरूका लाधग 

आवश्यक पि े आन्तररक र अन्तरसञ्जाल (इन्रािेट र इन्टरिेट), कम्प्यूटर ससष्टम र 

सेक्युररटीका कुराहरूको प्रारूप (डडजाइि) तयार गि,े कायामन्वयि गि,े मममत सम्भार गिे ।  
(ग) सपोटु ोाखा : अदालतमा भएका सूचिा प्रववधधसम्बन्धी उपकरणहरुको  सञ्चालि, मममत, 

सम्भार गरी चसु्त दरुुस्त राख्िे । 
(घ) सूचना प्रववधश अनुसन्शान र ववकास ोाखा: 

(१) न्यायपासलकालाईम सूचिा प्रववधधमैत्री बिाउि आवश्यक अिुसन्धाि गिे,  
(२) सूचिा प्रववधध सम्बन्धी तासलम हदिे र आवश्यक प्राववधधक सहयोग गिे, 
(३) सूचिा प्रववधध सम्बन्धी िवीित कक्रयाकलापहरूलाईम अदालतको कायम प्रणालीमा समावेश    

गिे । 
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ररटव्य : 

(१)  अदालतमा आवश्यक सङ्ख्यामा मुद्दा शाखा र ररट शाखा रहिेछ । मुद्दा शाखा र ररट शाखा 
अन्तगमत मुद्दाको सङ्ख्याको अिुपात समलाई फाँट खडा गरी कायम सञ्चालि गिम सककिेछ । 
यसरी शाखा र फाँट छुट्याउँदा मुद्दाको प्रकृनतको आधारमा समेत छुट्याउि सककिेछ ।  

(२)  शाखा अन्तगमत आवश्यकता अिुसार उपशाखा रहि सक्िेछ ।  
 

अनुसूचक – ३ 

(नियम ३२ को उपनियम (१) र  (२), नियम ४६ को  उपनियम (३), नियम ६० को उपनियम (१),  नियम 

६३ को उपनियम (१), नियम ६४ को उपनियम (१) र (५), नियम ६५ को उपनियम (१) र (५),  नियम ६८,  

नियम ९७ को  उपनियम (१), नियम ९९ को उपनियम (१), नियम १०२ को  उपनियम (१),  र नियम १४२ 

को उपनियम (२) सँग सम्बक्न्धत) 

दस्तूर : 

(१) ररट निवेदि बापत  रु  ५०० । –  

  तर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदि हदँदा कुि ैदस्तुर लाग्िे छैि ।–  

(२) सलखखत जवाफ बापत रु ५०।– 

(३) पुिरावेदि बापत  रु १००।– 

(४) मुद्दा पुिरावलोकि गरी पाउँ भन्िे निवेदि, दोहोर् याई पाउँ भन्िे निवेदि र पिुरावेदिको अिुमनत 

पाउँ भन्िे निवेदि बापत रु.१००।–  

(५) सलखखत प्रनतवाद बापत रु. १० ।– 

(६) पुिरावलोकि गरी पाउँ भन्िे निवेदि, दोहोर् याई पाउँ भन्िे निवेदि र पुिरावेदिको अिुमनत पाउँ 

भन्िे निवेदिमा निस्सा प्राप्त भई पुिरावेदिको रूपमा दताम गरे बापत रु १००।– 

तर सरकारी कायामलयबाट पेस हुिे सलखत कागजमा कुिै दस्तुर लाग्िे छैि । 
(७) िक्कल र फोटो खखच्िे सम्बन्धी दस्तुर :           

(क) प्राथसमकतासाथ िक्कल सलि निवेदि हदँदा रु.१०।–  

(ख) साधारण िक्कल सलि निवेदि हदँदा रु.५।– 

(ग) अदालतबाट छापेको फाराममा निवेदि हदँदा रु १०।–  

(घ) आफ्िै तफम बाट िक्कल सािम निवेदि हदँदा सक्कल सलखतको प्रत्येक पषृ्ठको रु.२।–  

     (ङ) अदालतबाटै िक्कल पाउँ भन्िे निवेदि हदँदा सक्कल सलखतको प्रत्येक पषृ्ठको रु.३।– 

    (च)  कुिै समससलमा रहेको कुिै सलखत वा कागजातको फोटो खखचकेो प्रनत फोटो २० ।– 

तर सरकारी कायामलय वा सरकारी कामको लाधग सरकारी वककलले कुि ैसमससल वा 
कागजपत्रको िक्कल सादाम कुि ैदस्तुर लाग्िे छैि । 

(८) समससल निरीक्षण सम्बन्धी दस्तुर :   

(क) पक्ष वा निजको वाररसले निवेदि हदँदा साधारण निरीक्षण भए रु १।–   

    (ख) मुद्दाको सरोकारवाला पक्षबाहेक अरुले निवेदि हदँदा साधारण निरीक्षण भए  रु २।– 

   (ग) पक्ष वा निजको वाररसले तत्काल निरीक्षणको निवेदि हदएको भए रु २।५०,  
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   (घ) मुद्दाको सरोकारवाला पक्ष बाहेक अरुले तत्काल निरीक्षणको लाधग निवेदि हदएको भए रु 

१०।–   

तर  िेपाल सरकारलाई सरोकार पि ेमुद्दा मासमलाको समससल निरीक्षणको लाधग 

सरकारी वककल वा िेपाल सरकारबाट अधधकार प्राप्त कुिै व्यक्क्तले हदएको निवेदिमा कुि ै

दस्तूर लाग्िे छैि ।    
(९) वकालतिामा बापत रु १०।–   
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अनुसूचक – ४ 

 (नियम ६० को उपनियम (१) सँग सम्बक्न्धत) 

पुनरावेदनको ढााँचा 
श्री सवोच्च अदालतमा चढाएको 

पुिरावेदि 

संवत ्...सालको देवािी, फौजदारी  ..... पुिरावेदि िं. 
…………………………..........बस्िे  .............................................................. 
 पुिरावेदक                                                            

                 वादी /प्रनतवादी  
ववरुद्ध 

...................................................बस्िे ............................................       प्रत्यथी    
                  

वादी/प्रनतवादी  
(ठेगािा लेख्दा स्थायी र हाल बसोबास गरेको ठेगािा (क्जलला,  गाउँपासलका/िगरपासलका वडा िम्बर, 

गाउँ टोल, मागम र भएसम्म घरको ब्लक िं.) उपलब्ध भएसम्म फ्याक्स, ईमेल, टेसलफोि िम्बर, मोबाईल 

िम्बर,  पोष्टबक्स िम्बर र अन्य पररचयात्मक वववरण खलुाउिे)  
फैसला गिे अदालत र  न्यायाधीश : 

फैसला भएको समनतः 
फैसलाको समससल िं.:  

 म/हामी पक्ष रहेको उपयुमक्त मुद्दामा देहायका कुरामा देहाय बमोक्जम हुिे गरी उपयुमक्त 

न्यायाधीश र अदालत/कायामलयबाट समनत...........मा फैसला भएकोमा सो फैसलामा धचत्त िबुझी फैसला 
भएको सूचिा................. (सूचिा पाएको समनत र कसरी सूचिा पाएको हो सो बेहोरा उललेख गिे) मा 
पाएकोले देहायको पुिरावेदि गदमछु /गदमछौं । 
१. सुरू मुद्दामा माग दावी सलएको बबगो वा सजाय सहहतको मुद्दाको संक्षक्षप्त वववरण,  

२.    सुरू मुद्दामा वादी वा प्रनतवादी भएको कुरा,  
३. फैसला गिे अदालतबाट कायम भएको बबगो वा  सजाय सहहतको फैसलाको संक्षक्षप्त वववरणः 
४. फैसला गदाम सलएका आधार, फैसलामा धचत्त िबुझकेा कुराहरू, त्यसको कारण 

५. फैसलाका आधार खण्डको बेहोरा  
(क) 

(ख)  

६. पुिरावेदि क्जककर र त्यसलाई पुष्ट्याइ गिे कािूिी आधार  

७. मुद्दामा अनघ पनि पुिरावेदि परेको भए थाहा भएसम्मको कुरा 
८.      पुिरावेदक कैद वा थिुामा परेको भए कहहलेदेखख कैद वा थिुामा परेको छ भन्िे कुरा 
९.     दण्ड जररबािा र बबगो बुझाएको भए कहहले कहाँ बुझाएको हो, सो कुरा,  
१०.   म्याद र प्रमाण सम्बन्धी कुरा  
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११. अन्य आवश्यक कुराहरू कुिै भए सो : 
(क)  

(ख) 

१२. पुिरावेदिसाथ संलग्ि गिुम पिे कागज प्रमाणः 
(क) जुि फैसला उपर पुिरावेदि हदिे हो सो फैसला र सरुूको फैसलाको प्रनतसलवप,   

(ख) तललो अदालत वा निकायबाट कैद सजाय पाएको भए निजले सजाय भोगी सकेको, भोगी 
रहेको वा सो बापत कािूि बमोक्जम धरौट वा जमाित हदएको निस्सा,  

      (ग) कोटम फी दस्तुर तथा अन्य दस्तुर,  

(घ) कुिै प्रमाण भए सो प्रमाणको प्रनतसलवप, 

(ङ) पुिरावेदिको एक प्रनत प्रनतसलवप । 
१३. यसमा लेखखएको बेहोरा साँचो छ, झुट्टा ठहरे कािूि बमोक्जम सहँुला बुझाउँला, प्रत्यथीको िाउँमा 

अदालतबाट जारी हुिे सचूिा, म्याद तामेली लगायत अन्य काम कारबाहीमा अदालतलाई 

सहयोग गिेछु । 
                                             पुिरावेदक 

 इनत संवत ्... साल  ...महहिा ....गते रोज ... शुभम ्  
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अनुसूचक – ५ 

 (नियम ६३ को उपनियम (१)  सँग सम्बक्न्धत) 

पुनरावलोकनको ननवेदनको ढााँचा 
(खण्ड क) 

श्री सवोच्च अदालतमा चढाएको 
पुिरावलोकिको निवेदि 

ववर्यः– मुद्दामा ताक्त्वक असर पिे ककससमको प्रमाण मुद्दा ककिारा भएपनछ मात्र जािकारीमा आएकोले 

मुद्दा पुिरावलोकि गरी हेरी पाउँ । 
.....................................................बस्िे.......................................................................   

निवेदक 

ववरुद्ध 

....................................................बस्िे.........................................................................  ववपक्षी 
(ठेगािा लेख्दा स्थायी र हाल बसोबास गरेको ठेगािा (क्जलला, गाउँपासलका/िगरपासलका, वडा िम्बर, 

गाउँ/टोल, मागम र भएसम्म घरको ब्लक िं.) उपलब्ध भएसम्म फ्याक्स, ईमेल, टेसलफोि िम्बर, मोबाईल 

िम्बर,  पोष्टबक्स िम्बर र अन्य पररचयात्मक वववरण खलुाउिे)  
 मुद्दाः ............. 
म/ हामी निवेदक निम्ि सलखखत निवेदि गदमछु/छौ :- 
१. उक्ललखखत मुद्दामा ठहर गिुम पिे प्रश्ि निम्ि बमोक्जम रहेका धथए: 

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

२. उक्त मुद्दामा उक्ललखखत ठहर गिुम पिे प्रश्िको निरूपणमा निम्ि प्रमाणहरुलाई आधार सलइएको  
देखखन्छ : 

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

३  उक्त मुद्दामा निणमय पनछ निम्ि प्रमाण फेला परेकोले निणमयमा निम्िािुसार ताक्त्वक सभन्िता 
आउि े देखखन्छ : 

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

४. यस निवेदिमा उक्ललखखत ियाँ प्रमाण तथा िक्जरको प्रनतसलवप निम्िािुसार रहेका छिः् 
........................................................................................................................ 

५. उक्ललखखत आधारमा सवोच्च अदालतको समनत .... को निणमय पुिरावलोकि गरी पाउँ ।  
६.  यसमा लेखखएको बेहोरा साँचो छ, झुट्टा ठहरे कािूिबमोक्जम सहँुला बुझाउँला, प्रत्यथीको िाउँमा 

अदालतबाट जारी हुिे सूचिा, म्याद तामेली लगायत अन्य काम कारबाहीमा अदालतलाई सहयोग 

गिेछु ।  
संलग्ि कागज : 

(क) मुद्दामा भएको इन्साफमा ताक्त्वक असर पिे ककससमको प्रमाण, 

(ख) तललो अदालत वा निकायबाट कैद सजाय पाएको भए निजले सजाय भोगी सकेको, भोगी रहेको वा 
सो बापत कािूि बमोक्जम धरौट वा जमाित हदएको निस्सा,  

(ग) सम्बक्न्धत फैसलाको प्रनतसलवप, 
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(घ) पुिरावलोकिको निवेदिको एकप्रनत प्रनतसलवप  । 
निवेदक 

 

 इनत संवत ्..... साल ... महहिा ... गते रोज ... शुभम ् 
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अनुसूचक – ६ 

 (नियम ६३ को उपनियम (१)  सँग सम्बक्न्धत) 

पुनरावलोकनको ननवेदनको ढााँचा 
(खण्ड ख) 

श्री सवोच्च अदालतमा चढाएको 
पुिरावलोकिको निवेदि 

ववर्यः सवोच्च अदालतबाट स्थावपत िक्जर वा कािूिी ससद्धान्त प्रनतकूल निणमय भएकोले 

पुिरावलोकि गरी पाउँ 

..............................................बस्िे.........................................................................................
 निवेदक 

ववरुद्ध 

.............................................बस्िे.......................................................................................... ववपक्षी 
(ठेगािा लेख्दा स्थायी र हाल बसोबास गरेको ठेगािा (क्जलला,  गाउँपासलका/िगरपासलका/उप 

महािगरपासलका, महािगरपासलका, वडा िम्बर, गाउँ टोल, मागम र भएसम्म घरको ब्लक िं.) उपलब्ध 

भएसम्म फ्याक्स, ईमेल, टेसलफोि िम्बर, मोबाईल िम्बर,  पोष्टबक्स िम्बर र अन्य पररचयात्मक 

वववरण खलुाउिे)  
 मुद्दाः ......... 
म/हामी निवेदक निम्ि सलखखत निवेदि गदमछु/छौं : 
१. उक्ललखखत मुद्दामा ठहर गिुमपिे प्रश्ि निम्ि बमोक्जम रहेका धथए : 

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

२. उक्त मुद्दामा उक्ललखखत ठहर गिुम पिे प्रश्िको निरूपणमा निम्ि प्रमाणहरुलाई आधार सलइएको 
देखखन्छ : 

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

३. सवोच्च अदालतले यस्तै ठहर गिुम पि े प्रश्ि समावेश भएको निम्ि मुद्दामा निम्ि ससद्धान्त 

प्रनतपादि गरेको देखखन्छ : 

………....वव ............, िे.का.प. साल   पषृ्ठ .... नि. िं. .... (अप्रकासशत भए मुद्दाको िम्बर,  निणमय 

समनत लेख्ि ुपिे) 
……...... वव. ............, िे.का.प. ... साल .... पषृ्ठ, नि. िं. .... 

४. उपयुमक्त बमोक्जम यस मुद्दाको निणमय सवोच्च अदालतद्वारा ि ैप्रनतपाहदि पूवम िजीरसँग बाखझई 

न्याय प्रशासि ऐि, २०७३ को दफा ११ उपदफा (२) को खण्ड (ख) को अवस्था ववद्यमाि भएकोले 

प्रस्तुत मुद्दा पुिरावलोकि गरी हेरी पाउँ ।  
५.  यसमा लेखखएको बेहोरा साँचो छ, झुट्टा ठहरे कािूि बमोक्जम सहँुला बुझाउँला, प्रत्यथीको िाउँमा 

अदालतबाट जारी हुिे सूचिा, म्याद तामेली लगायत अन्य काम कारबाहीमा अदालतलाई सहयोग 

गिेछु ।  
संलग्ि कागज : 
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(क) जुि िक्जर प्रनतकूल निणमय भएको भिी क्जककर सलएको हो सो िक्जरको प्रनतसलवप, 

(ख) तललो अदालत वा निकायबाट कैद सजाय पाएको भए निजले सजाय भोगी सकेको, भोगी रहेको वा 
सो बापत कािूि बमोक्जम धरौट वा जमाित हदएको निस्सा,  

(ग) सम्बक्न्धत फैसलाको प्रनतसलवप, 

(घ) पुिरावलोकिको निवेदिको एक प्रनत प्रनतसलवप । 
निवेदक 

इनत संवत ्....साल .... महहिा ... गते रोज ... शुभम ्। 
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अनुसूचक – ७ 

 (नियम ६४ को उपनियम (१) सँग सम्बक्न्धत) 

मुद्दा दोहोर याई पाउाँ  िन्ने ननवेदनको ढााँचा 
श्री सवोच्च अदालतमा चढाएको 

मुद्दा दोहोर् याई पाउँ भन्िे 
निवेदिपत्र 

               ववर्य: मुद्दा दोहोर् याई पाउँ । 
....................................................बस्िे....................................................................... 
 निवेदक 

ववरुद्ध 

....................................................बस्िे........................................................................  ववपक्षी 
(ठेगािा लेख्दा स्थायी र हाल बसोबास गरेको ठेगािा (क्जलला,  गाउँपासलका/िगरपासलका, वडा िम्बर, 

गाउँ टोल, मागम र भएसम्म घरको ब्लक िं.) उपलब्ध भएसम्म फ्याक्स, ईमेल, टेसलफोि िम्बर, मोबाईल 

िम्बर,  पोष्टबक्स िम्बर र अन्य पररचयात्मक वववरण खलुाउिे)  
फैसला गिे र अदालत र  न्यायाधीश : 

फैसला भएको समनतः 
फैसलाको समससल िं.: 
म / हामी निम्ि सलखखत निवेदि गछुम  । गछौं : 
१. .............. 

२. ......................... 

३. तसथम यो यस ववर्यमा न्याय प्रशासि ऐि, २०७३ को दफा १२  बमोक्जम मुद्दा दोहोर् याई पाऊँ ।  
४.  यसमा लेखखएको बेहोरा साँचो छ, झुट्टा ठहरे कािूि बमोक्जम सँहुला बुझाउँला, प्रत्यथीको िाउँमा 

अदालतबाट जारी हुिे सूचिा, म्याद तामेली लगायत अन्य काम कारबाहीमा अदालतलाई सहयोग 

गिेछु ।  
संलग्ि कागज : 

(क) तललो अदालत वा निकायबाट कैद सजाय पाएको भए निजले सजाय भोगी सकेको, भोगी रहेको वा 
सो बापत कािूि बमोक्जम धरौट वा जमाित हदएको निस्सा,  

(ख) जुि फैसला दोहोर् याई पाउि निवेदि हदएको हो सो फैसला र सुरू फैसलाको प्रनतसलवप,  

(ग) मुद्दा दोहोर् याई पाउि सलएका क्जककर समथमि गिे प्रमाण कागजातका प्रनतसलवप, 

(घ) फैसला दोहोर् याई पाउँ भिी हदएको निवेदिको प्रनतसलवप ।  
  निवेदक 

इनत संवत ्....साल .... महहिा ... गते रोज ... शुभम ्। 
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अनुसूचक –८  

 (नियम ६५ को उपनियम (१) सँग सम्बक्न्धत) 

पुनरावेदनको  अनुमनत पाउाँ  िन्ने ननवेदनको ढााँचा 
श्री सवोच्च अदालतमा चढाएको 
पुिरावेदिको  अिुमनत पाउँ भन्िे 

निवेदिपत्र 

               ववर्य:  पुिरावेदिको अिुमनत पाऊँ ।  
..................................बस्िे.........................................................................  निवेदक 

ववरुद्ध 

................................बस्िे .............................................................................  ववपक्षी 
(ठेगािा लेख्दा स्थायी र हाल बसोबास गरेको ठेगािा (क्जलला,  गाउँपासलका/िगरपासलका, वडा िम्बर, 

गाउँ टोल, मागम र भएसम्म घरको ब्लक िं.) उपलब्ध भएसम्म फ्याक्स, ईमेल, टेसलफोि िम्बर, मोबाईल 

िम्बर,  पोष्टबक्स िम्बर र अन्य पररचयात्मक वववरण खलुाउिे)  
फैसला गिे न्यायाधधकरण र अध्यक्ष र सदस्य : 

फैसला भएको समनतः 
फैसलाको समससल िं.: 
म/हामी निम्ि सलखखत निवेदि गछुम /गछौ: 
१. .............. 

२. ......................... 

३.  तसथम यो यस ववर्यमा राजस्व न्यायाधधकरण ऐि, २०३१ को दफा ८ बमोक्जम पुिरावेदिको अिुमनत 

पाऊँ ।  
४.  यसमा लेखखएको बेहोरा साँचो छ, झुट्टा ठहरे कािूिबमोक्जम सहँुला बुझाउँला, प्रत्यथीको िाउँमा 

अदालतबाट जारी हुिे सूचिा, म्याद तामेली लगायत अन्य काम कारबाहीमा अदालतलाई सहयोग 

गिेछु ।  
संलग्ि कागज : 

(क) राजस्व न्यायाधधकरणको फैसलाको प्रनतसलवप,  

(ख) कािूि बमोक्जम नतिुम पिे रकम वा राख्ि ुपिे धरौट बुझाएको रससद,  

(ग) पुिरावेदिको अिुमनतको निवेदिको एक प्रनत प्रनतसलवप ।   
                                                                निवेदक 

 

इनत संवत ्....साल .... महहिा ... गते रोज ... शुभम ्। 
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अनुसूचक – ९ 

 (नियम ६७ को उपनियम (१) सँग सम्बक्न्धत) 

सूचनाको ढााँचा 
सवोच्च अदालतबाट जारी भएको 

सूचिा 
संवत ्............. .को .................... िं.... 
........................................................................................................................... 

 पुिरावेदक                                                     

          वादी / प्रनतवादी  
ववरुद्ध 

............................................................................................................................     प्रत्यथी                                                 
            वादी/प्रनतवादी 
..............................क्जलला ................ गाँउपासलका/िगरपासलका वडा िं. .... बस्ि े

...............................को छोरा/छोरी/श्रीमती ..........................वर्म .......को ................का िाउँमा जारी 
भएको सूचिा । 
..................................................................................................................................... 

  यस अदालतबाट समनत ......................... मा ............................. आदेश भएकोले सो आदेशको 
प्रनतसलवप साथै राखी जािकारीको निसमत्त यो सूचिा पठाइएको छ । सो मुद्दा समनत ........मा इजलास 

समक्ष पेस हुिे भएकोले आफ्िो सबुत प्रमाण सलई तपाई आफैँ  उपक्स्थत हुि आउिु होला वा ऐि 

बमोक्जमको वाररस पठाउिु होला । यो सूचिा तामेल भएको १५ हदिपनछ मुद्दा पेसीमा चढ्ि सक्िेछ । 
 संवत ् ............ साल ........ महहिा ...... गते ..... रोज ...... का हदि अदालतको छाप र मेरो 
दस्तखतबाट यो सूचिा जारी भयो ।  

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

(अदालतको छाप)              आदेश बमोक्जम 

              दस्तखत 
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अनुसूचक – १० 

 (नियम ७० को उपनियम (१)  सँग सम्बक्न्धत) 

मुद्दाको कारबाहीको समय तामलका 
(पुिरावेदि तहको मुद्दाका लाधग) 

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

 पुिरावेदक                                                         

            वादी/प्रनतवादी  
ववरुद्ध 

 .....................................................................................................................    प्रत्यथी         
                                                             

वादी/प्रनतवादी  
मुद्दा ि.ं: 

मुद्दाको िाम: 

फाँट: 

सस.िं. कारबाही वववरण निधामररत समनत संशोधधत समनत कैकफयत 

१ पुिरावेदिपत्र दताम    

२ सुरू र प्रमाण समससल 

खझकाउिे 
   

३ समससल, प्रमाण प्राप्त हुिे    

४ मुद्दा सुिवाईको लाधग इजलास 

समक्ष पेस हुिे 
   

५ फैसला हुिे समनत    

६ फैसला तयार गि े    

 

अदालतको  website:- www.supremecourt.gov.np   

अदालतले मुद्दाको कारबाही जािकारी गराउि पक्षले इच्छाएका माध्यमहरू :-    

(क) अदालतको वेबसाइटबाट  (ख) एसएमएस माफम त (ग) अदालतको टोल री ................... िम्बरको 
टेसलफोिमा सोधेर (घ) .......................... ठेगािामा इमेलमाफम त (ङ) पक्षले उपलब्ध गराएको 
..................... िम्बरको टेसलफोिमा फोि गरेर (च) आफैँ  अदालतमा उपक्स्थत भई बुझरे । 
.......................         ...................            ................... 

पक्षको सहीछाप            पक्षको सहीछाप                   शाखा प्रमुख  

इनत संवत ्      साल      महहिा         गते रोज      शुभम ्। 
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अनुसूचक – ११ 

 (नियम ९१ को उपनियम (३) सँग सम्बक्न्धत) 

फैसलाको ढााँचा 
सवोच्च अदालत 

...... इजलास 

माििीय न्यायाधीश ........... 

फैसला 
 संवत ्....  को देवािी, फौजदारी  ...... पुिरावेदि िं......  
मुद्दाः ...... 
........................................................................................................................                  पुिरावेदक  

ववरुद्ध 

.........................................................................................................................  वादी 
प्रनतवादी   
प्रत्यथी 

  सुरु फैसला गिे न्यायाधीश वा पदाधधकारी:  श्री ................ 
  पुिरावेदि तहमा फैसला गि ेन्यायाधीश (१) श्री ................. 
                       (२) श्री ................. 
१. मुद्दाको संक्षक्षप्त तथ्यः   

 (क) मुद्दाका पक्षहरूको सुरू दाबी तथा क्जककर,  

(ख)  अनघललो फैसला वा निणमयको छोटकरी वववरण, 

२. प्रमाण बुझकेो भए सोको संक्षक्षप्त बेहोरा  
३. ववपक्षी खझकाउँदा भएको आदेशको संक्षक्षप्त बेहोरा,   
४. पुिरावेदि दाबी, दवुै पक्षले तथ्य र कािूिका सम्बन्धमा उठाएका प्रश्िहरु, कािूि व्यवसायीको 

बहसको मुख्य मुख्य बुदाँहरु र अदालतबाट निणमय गिुम पिे ववर्य (बुँदागत रूपमा उललेख गिे) 
५.  निणमय हँुदा फैसला गिे इजलास प्रत्यथी खझकाउिे आदेशसँग सहमत िभएमा त्यसको कारण, 

पुिरावेदि, निवेदि, सलखखत जवाफ वा बहसको क्रममा कुिै िक्जर वा कािूिी ससद्वान्त उललेख 

गररएको भए सो िक्जर वा ससद्वान्त सान्दसभमक छ वा छैि भन्िे कुराको स्पष्ट ववश्लेर्ण 

६. अदालतले आधार र कारण खलुाई गरेको निणमय र ठहर  

तपससल  

१. फैसला कायामन्वयि सम्बन्धी ववर्य 

२. अन्य आवश्यक कुरा । 
 यस ठाउँमा समनत सहहतको न्यायाधीशको पूरा िामको दस्तखत हुिु पिेछ । 
  

इनत संवत ्   साल     महहिा     गते रोज   शुभम ्। 
फैसलाको अक्न्तममा सहहछाप भएको समनत 
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िष्टव्य: एक न्यायाधीशको इजलासबाट हुिे पुिरावेदि फैसलाको यस ढाँचामा आवश्यक हेरफेर गरी 
संयुक्त इजलास, पूणम इजलासबाट हुिे फैसलाको ढाँचा समलाउिु पिेछ । 
फैसला गिे एकभन्दा बढी न्यायाधीश भएमा वररष्ठताको क्रमले िाम लेख्ि ुपिेछ । मुद्दा सुरू वा साधक 

भए सोही कुरा साल, िम्बरसाथ जिाउिे र दोहोरो पुिरावेदि परेकोमा दवुै थरी पक्षका दईु ठाउँमा िाम 

लेख्िे गिुम पिेछ । 
फैसला ए फोर साइजको िेपाली कागजमा कम्प्यूटर टाईप भएको हुिु पिेछ ।  
फैसला लेख्दा प्रकरण छुट्याई लेख्िु पिेछ ।  
फैसला लेख्दा एकभन्दा बढी पािामा जािे भयो भिे पषृ्ठ सङ्ख्या राखी प्रत्येक पािाको शीर पुछारमा 
न्यायाधीशको छोटकरी दस्तखत परेको र पछाडडपहट्ट अदालतको छाप लागेको हुिु पिेछ । 
रायबाझी फैसला भएकोमा मुख्य फैसलामा न्यायाधीशले दस्तखत गदाम सो कुरा जिाउिु पिेछ र दवु ैवा 
जनतबाट त्यस्तो फैसला हुन्छ मुख्य फैसलासाथ सो रायबाझी फैसला ित्थी गरी एउटा समससलमा राख्ि ु  

पिेछ । 
फैसला गि ेन्यायाधीशको िाम र सही भएको तल बायाँपहट्ट ककिारातफम  फैसला तयार गिम सहायकको 
रूपमा काम गिे इजलास अधधकृतको िाम र दजाम समेत उललेख हुिु पिेछ । 
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अनुसूचक – १२ 

 (नियम ९१ को उपनियम (४) सँग सम्बक्न्धत) 

सदर फैसलाको ढााँचा  
सवोच्च अदालत, 

 ....... इजलास 

माििीय न्यायाधीश श्री ............................................. 
माििीय न्यायाधीश श्री ............................................. 

फैसला 
 

२०... सालको .... मदु्दा िम्बर.......-...... 

मदु्दा: ............ 

............................................................................................................................................. 
निवेदक 

प्रत्यथी 
ववरुद्ध 

............................................................................................................................................. 
ववपक्षी 
पिुरावेदक 

सरुू फैसला गिे मािििीय न्यायाधीश वा पदाधधकारी......... 
पिुरावेदि तहमा फैसला गिे माििीय न्यायाधीश श्री.................... 
      श्री.............. 
  पिुरावेदि तहको फैसला समनत: 

  यस अदालतमा पिुरावेदि दताम भएको समनत: 

पिुरावेदक वादी/प्रनतवादीको मखु्य पिुरावेदि क्जककर 

 (१)................................. 

 (२)................................. 

यस अदालतको निणमय: 

न्याय प्रशासि ऐि, २०७३ को दफा.... बमोक्जम पिम आएको प्रस्ततु पिुरावेदिमा देहायको आधार, कारण र काििूी 
व्यवस्थाका आधारमा उच्च अदालत........... को फैसला समलकेो देखखदँा केही पररवतमि गरररहि ुपिे अवस्था देखखि 

आएि।उच्च अदालत..... को फैसला सदर हुिे ठहछम।  
 (१).................................................................................. 

 (२)..................................................................................  

  

न्यायाधीश    न्यायाधीश
  

 

इनत सवंत ्२०.................गत ेरोज......... शभुम ्............................... 
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अनुसूचक – १३ 

 (नियम ९१ को उपनियम (५) सँग सम्बक्न्धत) 

संक्षक्षप्त फैसलाको ढााँचा  
सवोच्च अदालत, 

 ....... इजलास 

माििीय न्यायाधीश श्री ............................................. 
माििीय न्यायाधीश श्री ............................................. 

फैसला 
 

२०... सालको .... मदु्दा िम्बर.......-...... 

मदु्दा: ............ 

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

वादी 
निवेदक/ 

प्रत्यथी 
ववरुद्ध 

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

ववपक्षी 
पिुरावेदक 

 

यसमा............................................ हुिे ठहछम  । फैसला/आदेशको पणूमपाठ पनछ उपलब्ध गराइिेछ ।  
 

 न्यायाधीश    न्यायाधीश
  

 

इनत सवंत ्२०.................गत ेरोज......... शभुम ्............................... 

 

  

िष्टव्य: निवेदि मागदाबी पगु्िे िपगु्िे वा उच्च अदालतको फैसला सदर/आसंशक सदर वा उलटी भएको बेहोरा 
खुलाउि ुपिेछ ।  
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अनुसूचक – १४ 

 (नियम ९१ को उपनियम (६) सँग सम्बक्न्धत) 

इजलास अधशकृतले ददने फैसलाको जानकारीको ढााँचा 
 

यसमा पिुरावेदक निवेदक/ वादी/ प्रनतवादी ........................... र ववपक्षी/प्रत्यथी/वादी/ 
प्रनतवादी.............................. .................भएको मदु्दा ि.ं................................................ को 
............................................. को मदु्दामा उच्च अदालत ...................................... बाट समनत 

............................................ मा प्रनतवादी.........................................................लाई 

....................................................  हुिे ठहरी भएको फैसला यस अदालतको सयंकु्त इजलासबाट समनत 

........................................ मा ....................................................... हुिे ठहरी फैसला/ आदेश भएको रेकडमबाट 

देखखएको र फैसलाको पणूम पाठ तयार हुिे क्रममा रहेको बेहोरा अिरुोध छ। 
दस्तखत:  

िाम: 

पद: 

इजलास ि:ं 

समनत: 

 

ररटव्य: 

१. प्रनतवादीलाई उच्च अदालतबाट सजाय भएकोमा सो सजायको बेहोरा र यस अदालतबाट सो फैसला 
सदर/उलटी/केही उलटी के भएको हो सो बेहोरा र सजाय तथा मलुकुी ऐि, अदालती बन्दोबस्तको १८८ ि.ं 

बमोक्जमको राय भए सो बेहोरासमेत स्पष्ट उललखे गिुम पिेछ ।  
२. सम्बक्न्धत मदु्दा फाटँल ेउपयुमक्त अिसुारको जािकारी सम्बक्न्धत कारागार माफम त निवेदकलाई हदि ुपिेछ र 

सोको बोधाथम सम्बक्न्धत क्जलला अदालतलाई समेत हदि ुपिेछ ।  
३. ररट निवेदिमा के कस्तो आदेश जारी भएको हो सो को सकं्षक्षप्त बेहोरा खुलाएर लखेी हदि ुपिेछ । 
४. उपयुमक्त अिसुार लेखखएको पत्रको प्रनतसलवप सम्बक्न्धत समससलमा सलंग्ि गिुम पिेछ ।   
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अनुसूचक – १५ 

(नियम ९७ को उपनियम (१) सँग सम्बक्न्धत) 

नककल मलन वा फोटो खखच्न ददने ननवेदनको ढााँचा 
श्री सवोच्च अदालतमा चढाएको 

िक्कलको निवेदि 

संवत ्..... सालको ........ िं. ...... 
मुद्दा ............ 

.............................................................................................    निवेदक 

                     

पुिरावेदक/वादी/प्रनतवादी 
ववरुद्ध 

...........................................................................................    प्रत्यथी                                         
           पुिरावेदक/वादी/ प्रनतवादी 
 म निवेदक निम्ि बमोक्जमको सलखत/सलखतहरुको िक्कल अड्डा कै/आफ्िै तफम बाट सारी सलि / 

फोटो खखच्ि पाउँ भिी नियमबमोक्जमको दस्तुर साथ ैराखी निवेदि गदमछु । 
िक्कल सलि/ फोटो खखच्ि माग गरेको सलखत / सलखतहरू 

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

यसमा लेखखएको बेहोरा ठीक छ झुट्टा ठहरे कािूि बमोक्जम सहँुला बुझाउँला । 
                                                       

            

 दस्तखत  

निवेदक 
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(अदालतको प्रयोजिको लाधग) 

निवेदि दताम ि.ं   निवेदि दस्तुर रु  

दताम समनतः   िक्कल दस्तुर प्रनत पािा  रससद ि.ं रु... का दरले पािा ..को जम्मा रु. 

रससद ि.ं 

जम्मा दस्तुर रु.  

फाँटवालाको दस्तखतः . 

प्रमाखणत गिे अधधकृत : 
 माग बमोक्जमको िक्कल बुझी सलएँ 
            द. 

           

 निवेदक 
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अनुसूचक – १६ 

 (नियम १०२ को उपनियम (१)  सँग सम्बक्न्धत) 

मममसल ननरीक्षर् गन ुददने ननवेदनको ढााँचा 
श्री सवोच्च अदालतमा चढाएको 

निरीक्षणको निवेदि 

             देहायको मुद्दाको समससल वा सलखतको निरीक्षणको आदेश पाऊँ। दस्तुर बापत रु. ... पनि दाखखला 
गरेको छु । 
(क) निरीक्षणको प्रकृनतः साधारण/तत्काल                                            दताम समनत :      

(ख) मुद्दा : 
(ग) समससल िं. 
(घ) चसलरहेको/ नछिी सकेको     
(ङ) निरीक्षण गिे हदि र समयः  
(च) निरीक्षण गिम चाहेको समससल र सलखत : 
(छ) निवेदक मुद्दामा पक्ष वा वाररस भए कुि पक्ष वा पक्षको वाररस हो खलुाउिे : 

(ज) निवेदक मुद्दाको पक्ष िभए निरीक्षण गिम चाहेको कारण :        
          निवेदकको सही : 
          िाम: 

          ठेगािा: 
इनत संवत ्... साल ....  गत ेरोज .... शुभम ्

  


