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भछूमका 

र्ेपालको संछबिार्, २०७२ ले न्र्ार् प्रर्ासर्लाई छिटो िररतो, सवनसलुभ, छमतब्र्र्ी, छर्ष्पक्ष, 

प्रभावकारी र जर्उत्तरदार्ी बर्ाउर्े संकल्प गरेको ि । सार्ाछतर्ा टववादमा स्थार्ीर् स्तरका 
न्र्ाटर्क छर्कार्ले गरेको छर्णनर् उपर परु्रावेदर् सनेु्न क्षेत्राछिकार समेत जजल्ला अदालतलाई 
संटविार्ले रै् ददएको ि । संटविार्द्वारा प्रदत्त मौछलक हकको प्रचलर्को लाछग समेत उच्च 
अदालतले उत्प्प्रषेण लगार्त जरु्सकैु उपर्कु्त आदेर् जारी गर्न सक्र्े संवैिाछर्क व्र्वस्था पछर् ि । 
र्ी व्र्वस्थाबाट र्ागररकहरुले स्थार्ीर् स्तरबाट रै् सरलरुपमा न्र्ार् प्राप्त गर्न सक्र्े अपेक्षा 
संटविार्ले गरेको देजखन्ि । 

अदालतलाई सिुार गरे् प्रर्ास प्रारम्भ गररए पछर् मदु्दाको उजचत ब्र्वस्थापर् गरी छिटो िररतो र 
सलुभ न्र्ार् ददर् सकेको अर्भुछूत आम जर्मार्समा हरु् सकेको िैर् । मदु्दा ब्र्वस्थापर्को छबटवि 
चरु्ौछत र आवश्र्कताको उपर्कु्त सम्वोिर् गर्न तथा छिटो िररतो न्र्ार्को लाछग वतनमार् कारू्र्का 
कछतपर् अव्र्वहाररक प्राबिार्हरुलाई सिुार गरे् प्रर्ासहरुपछर् भइरहेका िर् । २०२० सालमा 
जाररभएको मलुकुी ऐर्ले एक् काईसौं र्ताब्दीको आवश्र्कता र मागलाई पूरा गर्न र्सक्र्े हुुँदा देवार्ी 
संटहता र फौजदारी संटहता, २०७१ सटहतको पाुँच वटा टविेर्क संसदमा पेर् भई छबचरािीर् 
अवस्थामा िर् ् । र्ी टविेर्कहरु पाररत भई कार्ानन्वर्र् भएपछि न्र्ार्पाछलकामा र्र्ाुँ र्गुको 
प्रारम्भ हरु्ेि । 

मदु्दाहरुको काम कारवाही टिलो हरु्मा कारू्र्ी प्रटिर्ाहरु र संलग्र् सरोकारवाला जर्र्जक्त दोषी 
हरु् सक्िर् । काम कारवाहीमा टिलाससु्ती गरे् कारू्र्ी प्राविार्हरुलाई सिुार गदै मार्वीर् 
क्षमतालाई पछर् भरमग्दरु रुपमा टिर्ार्ील र प्रभावकारी पारेमा लक्ष्र्मा पगु्र् सहज हनु्ि । 
सिुारको प्रटिर्ा समाज टवकासको एउटा अछभन्न अङ्ग भएकोले गछतर्ील समाजमा छर्रन्तर जारी हरु्े 
स्वाभाटवक टिर्ाकलापमा कारू्र्हरु पररवतनर् भइरहन्िर् ।  

मदु्दा व्र्वस्थापर् गरी काम कारबाहीलाई छिटो र सरल रुपमा टकर्ारा गर्नको लाछग आिारभतू 
कारू्र्ी संरचर्ा र भौछतक संरचर्ाहरु छर्कै हदसम्म तर्ार भएका िर् ्। र्ागररक चेतर्ा र चासो 
बिेको ि, संचार जगतले अदालतको कछम कमजोरीलाई औलंाउर् थालेका िर् ्। सिुार प्रटिर्ालाई 
मूतनरुप ददर् सरोकारवालाहरुले प्रछतबद्धता जाहेर गर्न थालेका िर् ्। स्वर्म अदालतले न्र्ार्पाछलको 
तेस्रो पञ्चवषीर् रणर्ीछतक र्ोजर्ा बर्ाएर कार्ानन्वर्र् गरररहेको अवस्था ि । अदालतको सािर्, 

स्रोत तथा जर्र्जक्तमा पर्ानप्त सिुार हुुँदा हुुँदै पछर् वाजछितरुपमा मदु्दाको काम कारवाहीलाई छिटो 
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िररतो र सरल र सलुभ पार्न भर्े सटकएको िैर् । मदु्दा फछ्र्र्ौट समर्मा र्हुुँदा र्ोजर्ाले छर्िानरण 
गरेको लक्ष्र्मा पगु्र् र्सटकर्े, उद्योग, वाजणज्र् र व्र्ापाररक तथा व्र्ावसाटर्क कारोबारमा असर परे् 
र मदु्दामा लाग्र्े समर्, स्रोत र सािर्को खचनमा वटृद्ध हनु्ि । अन्ततः न्र्ार्को पहुुँचमा वािा उत्प्पन्न 
हनु्ि ।   

र्ही पररवेर्मा मदु्दा व्र्वस्थापर् र मदु्दाको दैछर्क काम कारवाहीसुँग प्रत्प्र्क्ष सरोकार राख्न ेमार्र्ीर् 
जजल्ला न्र्ार्ािीर्हरु, शे्रस्तेदारहरु, इजलास अछिकृतहरु र कारू्र् व्र्वसार्ीहरुसुँग िलफल र 
अन्तरटिर्ा गरी टवगतका अदालत व्र्वस्थापर् सम्वन्िी अध्र्र्र् प्रछतवेदर्हरुले ददएका सझुाबलाई 
समेत टवश्लषेण गरी प्रस्ततु अध्र्र्र् प्रछतवेदर् तर्ार गररएको ि । र्स प्रछतवेदर्मा उल्लेजखत 
सझुाबहरुलाई कार्ानन्वर्र् गर्न सकेमा अध्र्र्र्को साथनकता रहर्े टवश्वास गररएको ि । साथै 
मदु्दाको काम कारवाहीमा गछतर्ीलता प्राप्त भई सेवाग्राहीहरुले पछर् राहत प्राप्त गरे् िर्। 
अन्त्प्र्मा, प्रस्ततु अध्र्र्र् अर्सुन्िार्को अवसर प्रदार् गरेकोमा सम्मार्र्ीर् प्रिार् न्र्ार्ािीर् श्री 
कल्र्ाण शे्रष्ठज्रू् तथा सवोच्च अदालतको वररष्ठतम ्मार्र्ीर् न्र्ार्ािीर् श्री सजुर्ला काकीज्रू् तथा 
न्र्ार्मा पहुुँच आर्ोग, सवोच्च अदालतप्रछत हाददनक कृतज्ञता ज्ञापर् गदनिु । र्ो प्रछतवेदर् तर्ार गर्न 
साुँझ छबहार्को समर्मा महत्प्वपूणन सहर्ोग गरे् सवोच्च अदालतका इजलास अछिकृत श्री सरेुर्राज 
खर्ाललाई टवर्ेष िन्र्वाद ददर् चाहान्िु । सामाग्री जटुाएर प्रछतवेदर्को लेखर्मा समेत सहर्ोग 
परु् र्ाउर् ुभएकोमा अछिवक्ता श्री सन्देर् आचार्न र मार्वर्ास्त्री श्री सोर्ा आचार्न ओछलर्ालाई पछर् 
िन्र्बाद ददन्िु । कम््रू्टर सेटटङ्ग गरी प्रछतवेदर्लाई अजन्तम रुप ददर्भुएका श्री अन्जर् कुमार 
पोखरेल पछर् िन्र्बादका पात्र हरु्हुनु्ि । साथै सवोच्च अदालतका रजजष्ट्रार श्री श्रीकान्त पौडेल, 

न्र्ार्मा पहुुँच आर्ोगमा कार्नरत मार्र्ीर् जजल्ला न्र्ार्ािीर् श्री सूर्नप्रसाद पराजलुी तथा कारू्र्ी 
र्ासर् तथा मार्व अछिकार सवलीकरण कार्निम (RoLHR) का राटष्ट्रर् कार्निम व्र्वस्थापक श्री 
र्ान्तमछसंह खड्का र न्र्ार्क्षेत्र समन्वर्कतान श्री रत्नकुमार शे्रष्ठलाई पछर् सहर्ोगको लाछग हाददनक 
आभार प्रकट गदनिु । अध्र्र्र् प्रछतवेदर्को अविारणा पत्रसटहत अजन्तम प्रछतवेदर् तर्ार गर्न सझुाब 
ददई अमूल्र् सहर्ोग गर्ुन हरु्े सवोच्च अदालतका सह–रजजष्ट्रार श्री र्पृध्वज छर्रौलालाई टवर्ेष आभार 
प्रकट गदनिु । 
 

एकराज आचार्न 
अर्सुन्िार्कतान ( परामर्नदाता ) 

        माघ १७ गते, २०७२ साल 
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कार्नकारी सारारं् 

१.  टवषर् प्रवेर् 

र्ेपालको संछबिार्, २०७२ ले न्र्ार् प्रर्ासर्लाई छिटो िररतो, सवनसलुभ, छमतब्र्र्ी, छर्ष्पक्ष, 

प्रभावकारी र जर्उत्तरदार्ी बर्ाउर्े संकल्प गरेको ि । सार्ाछतर्ा टववाद समािार्को लाछग प्रदेर् 
कारू्र्द्वारा गदित स्थार्ीर् स्तरका न्र्ाटर्क छर्कार्हरु थप गिर् गरे् व्र्वस्थाले र्ागररकहरुले 
स्थार्ीर् स्तरबाट रै् सार्ाछतर्ा टववादहरुमा सरलरुपमा न्र्ार् प्राप्त गर्न सक्र्े अपेक्षा संटविार्ले 
गरेको देजखन्ि । र्ो अध्र्र्र्ले छिटो िररतो न्र्ार्का लाछग आवश्र्क परे् कारू्र्ी मागनहरुमा 
सिुार गर्ुनपरे्  टवछिहरुको सझुाव पेर् गररएको ि । र्ो सझुावको कार्ानन्वर्र्बाट न्र्ार्लाई छिटो 
र िररतो बर्ाउर्े ि । र्सबाट अदालतप्रछतको जर्टवश्वासमा पछर् सकरात्प्मक अछभवटृद्घ हरु् ेअपेक्षा 
गररन्ि ।   

२. कार्ानदेर् 

मदु्दाको कारबाही छिटो िररतो सम्पन्न गर्नको लाछग कार्नछबछि कारू्र्मा गर्ुनपरे् सिुार बारेमा 
अध्र्र्र् गरे् सम्वन्िमा न्र्ार्मा पहुुँच आर्ोगबाट हालसम्म न्र्ार्ापाछलकाबाट भएका कार्नटवछि 
सम्वन्िी अध्र्र्र्हरुको सछमक्षा गरे्, कार्नटवछि सम्वन्िी कारू्र्ी व्र्वस्था र सवोच्च अदालतको 
फैसला अध्र्र्र् गरे्, हालसम्म छिटो िररतो मदु्दा फछ्र्र्ौट गर्नका लाछग मदु्दा व्र्वस्थापर् बारेमा 
भएका  प्रर्ासहरुको टवष्लेषण गरे्,  मदु्दाको कारवाहीमा अर्ावश्र्क टिलाई हरु्े खालका प्रटिर्ागत 
कारू्र्ी प्राविार्हरुको पटहचार् गरे्,  मदु्दाको प्रटिर्ामा देजखएका झन्झटटला व्र्वहारहरुको पटहचार् 
गरी त्प्र्समा गर्ुनपरे् सिुारका उपार्हरु पटहचार् गरे्,  मदु्दाको कारवाही छिटो िररतो सम्पन्न गर्नका 
लाछग कार्नटवछि कारू्र्मा गर्ुनपरे् सिुारका बारेमा सझुाव पेर् गरे् र कारू्र्, प्रटिर्ा तथा ब्र्वहार 
सम्वन्िी सझुाव कार्ानन्वर्र् गरे् कार्नर्ोजर्ा प्रस्ततु  गरे् कार्ानदेर् ददइएको ि । 

३.अध्र्र्र्को सीमा 

र्ो अर्सुन्िार् छबद्यमार् कार्नछबछि कारू्र्को ब्र्वस्था तथा त्प्र्सको प्रर्ोगमा देजखएका समस्र्ाहरु 
पटहचार् गरी त्प्र्सको सझुाब ददर्े उदे्दश्र् रहेको ि । र्ो अर्सुन्िार्मा फैसला कार्ानन्वर्र्को पक्ष 
र अिनन्र्ाटर्क छर्कार्सुँग सम्बजन्ित कार्नछबछिगत छबषर्हरु समाबेर् गररएको िैर्र् ्। 
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४.अध्र्र्र्को स्वरुप 

प्रस्ततु अध्र्र्र् प्रछतवेदर्लाई दर् पररच्िेदमा टवभाजर् गररएको ि । पटहलो पररच्िेदमा कार्ानदेर्, 

अध्र्र्र् अवछि लगार्तका प्रारजम्भक व्र्वस्थाहरु राजखएका िर् भर्े दोस्रो पररच्िेदमा मदु्दा 
व्र्वस्थापर् र कार्नटवछि सम्बन्िी पूवन अध्र्र्र् प्रछतवेदर्हरुको अध्र्र्र्  राजखएको ि । तेस्रो 
पररच्िेदमा मदु्दाको काम कारबाहीलाई छिटो िररतो पारे् र मदु्दा व्र्वस्थापर् सम्वन्िी टवद्यमार् 
कारू्र्ी व्र्वस्था र संजक्षप्त टवश्लषेण गररएको ि । चौथो पररच्िेदमा मदु्दाको कारवाहीमा अर्ावश्र्क 
टिलाई हरु्े खालका प्रटिर्ागत कारू्र्ी प्राविार्हरुको पटहचार्,  िलफल र टवश्लषेण गररएका िर् । 
पाचौं पररच्िेदमा कार्नटवछि कारू्र् सम्वन्िमा ब्र्ाख्र्ा भएका सवोच्च अदालतको फैसलाहरुको 
टवबेचर्ा गररएको ि । ििौं पररच्िेदमा छिटो िररतो मदु्दा फर्छ्यौटका लाछग मदु्दा व्र्वस्थापर्मा 
भएका प्रर्ासहरुको टवश्लषेण गररएको ि । 

सातौं पररच्िेदमा मदु्दाको प्रटिर्ामा देजखएका झन्झटटला व्र्वहारहरुको पटहचार् र त्प्र्समा गर्ुनपरे् 
सिुारका उपार् र आिौं पररच्िेदमा मदु्दाको कारवाही छिटो िररतो सम्पन्न गर्न कार्नटवछि कारू्र्मा 
गर्ुनपरे् सिुारको पक्षको िलफल, टवश्लषेण र सझुाव तथा र्वौं पररच्िेदमा मदु्दाको कारवाही छिटो 
िररतो सम्पन्न गर्नका लाछग अन्र् प्रटिर्ागत व्र्वस्थापकीर् सिुारको लाछग ददइएका सझुावहरुको 
िलफल र टवश्लषेण गररएका िर् ् । अन्त्प्र्मा दर्ौं पररच्िेदमा सझुाब कार्ानन्वर्र् र्ोजर्ा पेर् 
गररएको ि । 

५.मदु्दा ब्र्वस्थापर् र कार्नटवछि सम्वन्िी पूवन अध्र्र्र् प्रछतवेदर्हरुको अध्र्र्र् 

न्र्ार्लाई छिटो, िररतो, सरल तथा सहज पहुुँच बर्ाउर्े उपार्हरुको खोजीको लाछग उच्चस्तरीर् 
न्र्ाटर्क सिुार आर्ोगको प्रछतवेदर्, २०२८, र्ाही न्र्ार् सिुार आर्ोगको प्रछतवेदर्, २०४०, अदालत 
व्र्वस्थापर् सम्वन्िी सझुाव प्रछतवेदर्, २०५५, अदालत सदुृिीकरण सझुाव सछमछतको प्रछतवेदर्, 

२०५८,  सवोच्च अदालतमा परेका मदु्दाहरुमा छिटो, िररतो कारवाही टकर्ारा गर्न अपर्ाउर् ु परे् 
उपार् सम्वन्िमा गररएको अध्र्र्र्को प्रछतवेदर्, २०६०, न्र्ार्पाछलकाको प्रथम, दद्वतीर् र ततृीर् 
पञ्चवषीर् रणर्ीछतक र्ोजर्ाहरु,  अदालत कार्न टववरण छर्देजर्का, २०६४,  सवोच्च अदालतमा मदु्दा 
प्रवाहको अवस्थासम्बन्िी अर्सुन्िार् प्रछतवेदर्, २०६४, मदु्दाको टवजर्टिकृत र्ामाकरण, सफ्टवेर्र 
छडजार्र् एवं टवछभन्न िाुँचाहरु पररमाजनर् गरी सझुाव पेर् गर्न गदित कार्नदलको प्रछतवेदर्, २०६४, 

अदालतको अछिकारक्षेत्र परु्रावलोकर् कार्नदलको प्रछतवेदर्, २०६५,  मदु्दा व्र्वस्थापर् पद्धछत टवकास 
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सम्बन्िी अध्र्र्र् प्रछतवेदर्, २०६६, कािमाण्डौं जजल्ला अदालतको सार्मकालीर् अदालत स्थापर्ा 
गरे् अध्र्र्र् प्रछतवेदर्, २०६६, जजल्ला अदालतमा मदु्दा प्रवाहको अवस्था अध्र्र्र् प्रछतवेदर्, २०६६, 

देवार्ी संटहता तथा देवार्ी कार्नटवछि संटहताको मस्र्ौदा तथा प्रछतवेदर् , २०६७, अपराि संटहता, 
फौजदारी कार्नटवछि संटहता तथा फौजदारी कसूर सजार् (छर्िानरण तथा कार्ानन्वर्र्) ऐर्को मसौदा 
तथा प्रछतवेदर् , २०६७, जजल्ला अदालतहरुमा समर्ताछलका पद्घछत लाग ु गरे्सम्वन्िी बेसलाइर् 
सवेक्षण प्रछतबेदर्, २०६९, र्ेपालको फौजदारी न्र्ार्प्रणालीको आिारभतू सवेक्षण, २०६९,  सवोच्च 
अदालतमा छबचारािीर् मदु्दाहरुमा फरक मदु्दाका लाछग फरक व्र्बस्थापर् ( छड.छस.एम ) पद्घछत 
कार्ानन्वर्र् सम्बन्िी अध्र्र्र् प्रछतवेदर्,२०७०, व्र्वस्थाटपका–संसदमा पेर् भएका देवार्ी र 
फौजदारी कार्नटवछि संटहता टविेर्क, २०७१,  सवोच्च अदालत मदु्दा व्र्वस्थापर् सछमछतको छर्णनर् र 

न्र्ार्मा पहुुँच आर्ोगको वाटषनक कार्नर्ोजर्ा सटहतका पूवन अध्र्र्र् प्रछतवेदर्हरुको अध्र्र्र् गररएको 
ि ।  

६.मदु्दाको काम कारबाहीलाई छिटो िररतो पारे् र मदु्दा व्र्वस्थापर् सम्वन्िी टवद्यमार् कारू्र्ी 
व्र्वस्था 

छर्िानररत अबछिछभत्र मदु्दा फछ्र्र्ौट गर्ुनपरे् कुरालाई आिार बर्ाएर कारू्र्ले टवछभन्न व्र्वस्थाहरु 
गरेको ि । र्सै पररप्रके्षमा सीछमत रहेर संक्षेपमा कारू्र्ी व्र्वस्थाको उल्लेख गरे् प्रर्ास गररएको 
ि । 

१. र्ेपालको संटविार्, २०७२ मा न्र्ार्पाछलकाको संवैिाछर्क व्र्वस्था 

२. प्रचछलत कार्नटवछिको कारू्र्ी व्र्वस्था (संजक्षप्त ( कार्नटवछि) ऐर्, २०२८, टवर्ेष अदालत 
कार्नटवछि र सामान्र् कार्नटवछि ) 

३. मलुकुी ऐर्को छिटो िररतोको कारू्र्ी व्र्वस्था 

४. अदालत छर्र्मावलीहरु 

५. न्र्ार् प्रर्ासर् ऐर्, २०४८ को कारू्र्ी व्र्वस्था 

६. मेलछमलाप सम्वन्िी ऐर्, २०६८ 
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७. टवद्यमार् कारू्र्ी व्र्वस्थाको संजक्षप्त टवश्लषेण  

कछतपर् कारू्र्ी प्राविार्हरु असजजला, अव्र्वहाररक, झण्झटटला र परम्परागत रै्लीका पछर् िर् ्भर् े
कछतपर् सिुारका लाछग महत्प्वपूणन पछर् िर् ् । अव्र्वहाररक, झण्झटटला र परम्परागत रै्लीका 
प्राबिार्हरुको सिुारको लाछग प्रर्ास भइ रै् रहेका िर् । देवार्ी संटहता र  फौजदारी संटहता र 
टर्रै्का कार्नटवछिका टविेर्कहरु संसदमा पेर् भइरहेका िर् ्। संस्थागत  र पद्धछतगत सिुारका 
पररवतनर्लाई हामी सबैले स्वीकार र स्वागत गर्न तत्प्परता देखाउर् ुपिन ।  एक्कासौं र्ताब्दीको हाुँक 
र चरु्ौछतको सामर्ा गदै न्र्ार्पाछलकालाई संवदृ्ध र सफलताको जर्खरमा परुाउर्को लाछग र्र्ाुँ 
संटविार्को भावर्ा अर्कूुल कारू्र्ी प्राविार्हरुको छर्मानण गरी कार्ानन्वर्र्मा जाुँदा समस्र्ाहरु 
स्वाभवतः न्रू्र्ीकरण हनु्िर् ्। र्गु सहुाउुँदो कारू्र्हरु बर्ाएर मदु्दा व्र्वस्थापर् पद्धछतको वैज्ञाछर्क 
टवकास गरी न्र्ार् सम्पादर्लाई प्रभावकारी पार्न हामी सबैको ध्र्ार् केजन्ित हरु् ु रै् आजको 
आवश्र्कता र माग हो । 

८.टिलाई हरु् ेखालका प्रटिर्ागत कारू्र्ी प्राविार् 

कछतपर् कार्नटवछि सम्वन्िी कारू्र्हरु रै् छिटो, िररतो सरल पारे् कार्नमा बािक पछर् रहेका िर् । 
लामा र अव्र्वहाररक कार्नटवछिका कारू्र्हरु पछर् टिलाससु्तीका दोषी अवश्र् पछर् हरु् । मदु्दाको 
काम कारवाही टिलाससु्ती गरे् प्रटिर्ागत कारू्र्ी प्राविार्हरुको पटहचार् गरी सामान्र् िलफल र 
टवश्लषेण गररर्े प्रर्ास गररएको ि । मदु्दाको काम कारवाही टिलाससु्ती पारे् प्राविार्हरु िेरै हरु् 
सक्िर् होला । र्हाुँ केही प्रमखु व्र्वस्थाको मात्र उल्लेखर् गररएको ि । 

१. अ.बं. ११५ रं्. को साक्षी बझु्र्े प्रटिर्ा लामो  

२. सरकारी मदु्दा सम्वन्िी ऐर् २०४९ अन्तगनतका मदु्दामा परु्रावेदर् म्र्ाद लामो 

३. अंर् मदु्दाको कारवाही लामो 

४. फैसला भएको थाहा पाएको छमछतले परु्रावेदर् गरे् गरेको  

५. सदे्द, कीते वा जालसाजी वर्ार् गराउर् ददर्े समर् लामो 

६. र्ाबालक, बदृ्ध र टवदेर्मा रहेको व्र्जक्तको अर्मुछत 
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७. अ.बं. ९४ रं्.को वारेण्ट र म्र्ादी पूजी  

८. सम्वन्ि टवच्िेद मदु्दा 

९. ताररख थाम्र्े प्राविार्हरु 

१०.अ.बं. ११० रं्. को म्र्ाद तामेलीको व्र्वस्था 

९. कार्नटवछि कारू्र् सम्वन्िमा ब्र्ाख्र्ा भएका सवोच्च अदालतको फैसलाहरु 

सवोच्च अदालतबाट कार्नटवछि सम्वन्िी भएका फैसला र आदेर्हरुको पालर्ा गदान मदु्दाको काम 
कारवाही छिटो िररतो हनु्ि । कार्नटवछि कारू्र्को पालर्ा र प्रर्ोगमा एकरुपकता कार्म गर्न पछर् 
मद्दत परु् र्ाउुँि। सवोच्च अदालतका कार्नटवछि सम्वन्िी ब्र्ाख्र्ा भएका केही फैसलाहरु राजखएका 
िर् । 

१०.कार्नटवछि सम्वन्िी सवोच्च अदालतको फैसलाको टवबेचर्ा 

फैसलाहरुको समग्रमा टवश्लषेण गरे् हो भर्े तल्ला अदालतहरुले मदु्दाको काम कारवाही गदान कारू्र् 
बमोजजम पालर्ा गर्ुनपरे् कार्नटवछिको पालर्ा र प्रर्ोग उपर्कु्त प्रकारले गरेको देजखदैंर् । कार्नटवछि 
कारू्र्को न्र्ार्सम्मत तररकाले प्रर्ोग र्भएमा मदु्दाको कारवाही लामो, खजचनलो र झन्झटटलो हनु्ि 
तथा समग्र अदालतको काम कारवाहीलाई रै् प्रभाटवत गदनि । माछथल्लो अदालतको आदेर्को 
पालर्ा र अर्रु्रण गर्ुन तल्लो अदालतको कारू्र्ी कतनब्र् रै् हनु्ि । कार्नटवछि कारू्र्को सम्वन्िमा 
सवोच्च अदालतबाट सम्पाददत भएका फैसला र आदेर्को महत्प्वपूणन स्थार् हनु्ि । साथै र्ी 
फैसलाहरु तल्ला अदालतको काम कारवाहीको लाछग उपर्ोगी  हनु्िर् । फैसलाहरुको पालर्ा र 
प्रर्ोगमा टवर्ेष ध्र्ार् पगु्र् सकेमा मदु्दाको काम कारवाहीमा गछत प्राप्त हनु्ि । सेवाग्राहीलाई पछर् 
मदु्दाको भार कम हरु्े अपेक्षा राख्न सटकन्ि । 

११.छिटो िररतो मदु्दा फर्छ्यौटका लाछग मदु्दा व्र्वस्थापर्मा भएका प्रर्ासहरुको टवश्लषेण 

मदु्दा ब्र्वस्थापर्का लाछग अध्र्र्र् भएका माछथ उल्लेजखत टवछभन्न प्रछतवेदर्ले मदु्दाको काम 
कारवाहीलाई ब्र्वजस्थत एवं छिटो िररतो बर्ाउर् उल्लेख्र् प्रर्ास गरेको देजखन्ि । टर्रै् अध्र्र्र् 
प्रछतवेदर्को आिारमा कछतपर् ऐर् छर्र्म छर्मानण भएका िर् भर्े केन्िीर् तहमा र्ीछत छर्मानण भएका 
िर् । कछतपर् सझुाबहरु कार्ानन्वर्र्मा आउर् र्सकेका पछर् िर् । मदु्दा सरु्वुाईको िममा वहस 
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समर् छर्िानरण हरु् सकेको िैर् । टवजर्िीकृत न्र्ार्ाछिकरण जस्तो वैदेजर्क रोगार न्र्ार्ाछिकरण, 

ऋण असलुी न्र्ार्ाछिकरणको स्थापर्ा, मेलछमलाप ऐर्को तजुनमा आदद अध्र्र्र् प्रछतवेदर्कै उपलब्िी 
मान्न सटकन्ि । र्सै गरी जजल्ला छर्र्मावलीमा रं्सोिर् गरी देवार्ी र फौजदारी इजलासको गिर्, 

मदु्दा दतानकै चरणदेजख फैसलासम्म एकै न्र्ार्ािीर्ले गरे् गरी मदु्दा जजम्मा लाउर्े ब्र्वस्था आदद 
पछर् मदु्दा ब्र्वस्थापर् अध्र्र्र् प्रछतवेदर्हरुकै र्ोगदार् हो । र्सै गरी न्र्ार् प्रर्ासर् ऐर्, २०४८ 
को संर्ोिर्बाट परु्रावेदर् अदालत तहबाटै केही अवस्थामा मदु्दा अजन्तम हरु्े ब्र्वस्था, जजल्ला 
अदालतलाई वन्दीप्रत्प्र्क्षीकरण र छर्षिेज्ञाको अछिकार ददर्े,  परु्रावेदर् अदालतलाई उत्प्प्रषेणको ररट 
हेरे् क्षेत्राछिकार ददइर्,ु देवार्ी फौजदारी कार्नटवछि संटहताको मस्र्ौदा हरु् ु पछर् मदु्दा ब्र्वस्थापर् 

सम्वन्िी प्रछतवेदर्को र्ोगदार् रहेको ि । 

१२.मदु्दाको प्रटिर्ामा देजखएका झन्झटटला व्र्वहारहरुको पटहचार् र त्प्र्समा गर्ुनपरे् सिुारका उपार् 

सामान्र् बोली बचर्मा झन्झटटला व्र्वहार भन्नाले झन्झट, ददक्क लाग्र्े, ब्र्थनको काम भने्न बजुझन्ि । 
अदालत, प्रहरी र सरकारी वकील कार्ानलर्मा सम्पादर् हरु्े कार्नहरुबाट न्र्ार्का उपभोक्ताहरु  
प्रभाटवत हनु्िर् । र्ी कार्ानलर्मा आउुँदा छर्जित समर्मा काम कारवाही हरु्े आम प्रचलर्को 
अभाव ि । हाम्रा कार्न र ब्र्वहारहरु, कार्नगत टवछि, प्रटिर्ा, मदु्दाको लगत वटृद्घ तथा हाम्रो 
परम्परागत सोचले पछर् अदालतछभत्र अर्ेकौं झन्झटटला व्र्वहारहरुले जरो गाछडसकेका िर् ्। र्स्ता 
व्र्वहारहरुलाई सिुार गर्न मदु्दासुँग सम्वजन्ित सबै सरोकारवाला पक्षहरुले पछर् इमान्दाररतापूवनक 
अदालतलाई सहर्ोग ददर् ुअपररहार्न ि । छर्म्र् झन्झटटला व्र्वहारहरु पटहचार् गररएका िर् । 

१. एउटै टववादमा पटक पटक सरु्वुाई गरे् 

२. फैसला लेखर्मा टिलाई र उदाछसर्ता गरे् 

३. उिाएर वकपत्र गराउर्े 

४. समर्मा कार्न सम्पन्न र्गरे् प्रबछृत 

५. पक्ष र टवपक्षवीच समार् व्र्वहार प्रदर्नर् र्गरे् 

६. अर्ावश्र्क ताररखमा बस्र्पुरे् 

७. बन्द इजलासमा हरु्े सरु्वुाईलाई प्रभावकारी रुपमा लाग ुर्गरेको  



 
 

19 

 

८. मदु्दाको सरु्वुाईको िममा लामो वहस गरे् 

९. अ.बं. १८४क. रं्. को स्पि पालर्ा र्गरे्  

१०. अदालत पररसरमा प्रछतक्षालर्को अभाव  

११. अदालतका आदेर्ले उपजस्थत भएका र्ेपाल सरकारका साक्षीहरुले कारू्र् बमोजजमको 
सटुविा पाउर्े र्सकेको  

१२. कारू्र् व्र्वसार्ीहरुको भछूमका सकरात्प्मक र्रहेको 

१३. भाषाको समस्र्ा रहेको 

१४. अ.बं. १२३ रं्. को कार्ानन्वर्र् गर्न टहजच्कचाउर्े प्रबजृत्त 

१५. अ.बं. १७ रं् को कारबाही टिलाससु्ती  

१६. अ.बं. १२२ रं्. को कार्ानन्वर्र् कमजोरी 

१७. दण्ड सजार्को ११ क (२) रं्. मरेतलु्र् भएको 

१३.मदु्दाको कारवाही छिटो िररतो सम्पन्न गर्न कार्नटवछि कारू्र्मा गर्ुनपरे् सिुारको सझुाव 

सिुारका बादजदु पछर् अदालतले र्ागररकहरुको उजचत आकांक्षा र चाहर्ालाई सकरात्प्मक रुपमा 
सम्बोिर् गर्न सटकरहेको िैर् । न्र्ार्पाछलकाको तेस्रो पञ्चवषीर् रणर्ीछतक र्ोजर्ाको चरणमा 
अदालतले कार्न सम्पादर् गररराखेको ि । र्स अवछिमा जजल्ला अदालत र परु्रावेदर् अदालतहरुमा 
मदु्दालाई छिटो िररतो पार्नमा केही हदसम्म सफलता छमले पछर् अ.बं.१४ रं्.को म्र्ाद एक वषनछभत्र 
र्रुु जजल्ला अदालतमा र ि मटहर्ाछभत्र परु्रावेदर् तहमा मदु्दा टकर्ारा गरे् लक्ष्र्मा पगु्र् सक्र् े
क्षमताको आिारहरु स्थाटपत गर्न सटकएको िैर् । सवोच्च अदालतमा मदु्दाको लगत प्रछत वषन घट्र् े
भन्दा बढ्र्े िम छतब्ररुपमा भइरहेको ि ।काम छिटो िररतो र्हरु्मा कछतपर् अवस्थामा कारू्र्ी 
प्रटिर्ाहरु पछर् दोषी हरु् सक्िर्, कछतपर् अवस्थामा मार्वीर् जर्र्जक्त रै् दोषी हरु् सक्ि । छिटो 
िररतो काम कारवाहीलाई बािा गरे् कारू्र्ी प्राविार्हरुलाई समर्ार्कूुल सिुार गरेर जार् ु रै् 
बटुद्धमत्ता हनु्ि ।मदु्दाको कारवाही छिटो िररतो सम्पन्न गर्नको लाछग मौजदुा छर्म्र् कारू्र्मा सिुार 
गर्ुनपरे् सझुाब  गररएको ि । 



 
 

20 

 

१. जजल्ला अदालत छर्र्मावली, २०५२ को अर्सूुची ४ख.मा मदु्दा थप गर्ुनपरे् 

२. संजक्षप्त (कार्नटवछि ) ऐर्, २०२८ मा संर्ोिर् गर्ुनपरे् 

३. अछतररक्त समर् ( सार्मकालीर् ) मा अदालत चलाउर्पुरे् 

४. स्थार्ीर् स्तरका न्र्ाटर्क छर्कार्को कार्नटवछि सरल र संजक्षप्त हरु्पुरे् 

५. घमु्ती अदालतको व्र्वस्था आवश्र्क र्भएको 

६. टवजर्िीकृत इजलास कार्म गरी समूह पद्घछतबाट मदु्दा टकर्ारा गरे्  

७. अदालती बन्दोबस्तको ११५ रं्. को साक्षी बझु्र्े प्रटिर्ा सरल बर्ाउर्पुरे् 

         ८. सरकारी मदु्दासम्वन्िी ऐर् २०४९ अन्तगनतका मदु्दामा परु्रावेदर् म्र्ाद अवछिलाई 
घटाउर्पुरे्  

९. अंर् मदु्दाको कारवाही प्रटिर्ा िोटो पार्ुनपरे् 

१०.फैसला आदद थाहा पाएको छमछतले  परु्रावेदर् गरे् अवछिलाई सीछमत गर्ुनपरे् 

११.बालबाछलका, बदृ्ध र टवदेर्मा रहेको व्र्जक्तको अर्मुछत ददर्े अवछि घटाउर्पुरे्  

१२.अ.बं. ९४ रं्.को म्र्ादी पूजीको अवछि घटाउर्पुरे् 

१३.सम्वन्ि टवच्िेद मदु्दामा संजक्षप्त (कार्नटवछि) ऐर्, २०२८ को कार्नटवछि लाग ुगर्ुनपरे् 

१४.ताररख थाम्र्े अवछिलाई घटाउर्पुरे् 

१५.अ.बं. ११० रं्. को म्र्ाद तामेली ब्र्वस्थामा सिुार गर्ुनपरे् 

१६.तारेख प्रणालीमा सिुार गर्ुनपरे् 

१७.जजल्ला अदालतमा पाररवाररक इजलास गिर् गर्ुनपरे्  

१८.अदालतको क्षेत्राछिकारमा सिुार गर्ुनपरे् 
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१९. छर्ःसहार् मटहला, बालबाछलका जस्ता बगनका ब्र्जक्तहरुलाई मदु्दामा लाग्र्े कोटन फी र्लाग्र्े 
ब्र्वस्था गर्ुनपरे् 

२०.सार्ाछतर्ा खालका मदु्दाका प्रछतवादीहरुलाई सरकारी वकीलले रै् कागज गराई िाडर् 
सक्र्े कारू्र्ी व्र्वस्था गर्ुनपरे् 

२१.र्रुुमा मेलछमलापको लाछग एक पटक अछर्वार्न पिाउर् ुपरे् 

१४. मदु्दाको कारवाही छिटो िररतो सम्पन्न गर्न अन्र् प्रटिर्ागत व्र्वस्थापकीर् सझुाव 

व्र्वस्थापकीर् काम कारबाहीहरुको कारणले गदान पछर् मदु्दाको आर् ुलामो हनु्ि  । तसथनः र्स 
पररच्िेदमा कारू्र् बाहेकका मदु्दाको काम कारबाहीलाई प्रभाटवत गरे् प्रटिर्ागत व्र्वस्थापकीर् 
सिुारको लाछग सझुाब ददइएका िर् । 

१. वहस व्र्वस्थापर्मा समर् छर्िानरण गर्ुनपरे् 

२. तपसील खण्डको लेखर्मा सिुार गर्ुनपरे् 

३. मदु्दालाई वगीकरण गरी समूहकृत गरे् 

४. वालवाछलका, मटहला, एकल मटहला, वदृ्घ र अर्क्त व्र्जक्तको मदु्दालाई प्राथछमकता ददई टकर्ारा 
गर्ुनपरे् 

५. सरकारी मदु्दामा जाहेरी दरखास्तको कारवाही चाुँडो गरी अर्सुन्िार् समर्मा गर्ुनपरे्  

६. टववादको छबषर् छर्िानरण गर्ुनपरे् 

७. मदु्दा सरु्वुाइ स्थगर्मा छर्र्न्त्रण गर्ुनपरे्  

८. टफरादपत्र दतानमा टवर्ेष ध्र्ार् परु् र्ाउर्पुरे्  

९. टवद्यमार् कार्नटवछिमा सिुार गर्ुनपरे् 

१०.छिटो िररतोका बािाहरु पछिाउर् े

११.प्रारजम्भक सरु्वुाइको व्र्वस्थालाई पालर्ा गरे्  र गराउर्े 
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१२.मलुकुी ऐर्को अ.बं. १४ र १५ रं्.को पालर्ा गर्ुनपरे्  

१३.समर्ताछलका छर्िानरण गरे् कार्नलाई प्रभावकारी बर्ाउर्पुरे् 

१५. सझुाब कार्ानन्वर्र् र्ोजर्ा 

अध्र्र्र्को अजन्तम पररच्िेदमा कारू्र्, प्रटिर्ा तथा व्र्वहार सम्वन्िी सझुाब कार्ानन्वर्र् र्ोजर्ा 

समावेर् गररएको ि । 
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पररच्िेद–एक 

प्रारजम्भक 

१.छबषर् प्रबेर् 

न्र्ार् प्रर्ासर्लाई छिटो िररतो, सवनसलुभ, छमतब्र्र्ी, छर्ष्पक्ष, प्रभावकारी र जर्उत्तरदार्ी बर्ाउर्े भने्न 
र्ेपालको संछबिार्, २०७२ को भाग ४ मा राज्र्का छर्देर्क छसद्घान्त ,र्ीछत तथा दाटर्त्प्वमा उल्लेख 
ि । न्र्ार्को र्ाचर्ाको लाछग आएका सेवाग्राहीहरुलाई छिटो िररतो, सवनसलुभ, छमतब्र्र्ी, छर्ष्पक्ष, 
प्रभावकारी एबम ्सरल न्र्ार् ददर् ुर ददलाउर् ुअदालतको प्रमखु दाटर्त्प्व हनु्ि । र्सैले अदालतमा 
मदु्दा ब्र्वस्थापर्लाई प्रभावकारी संचालर् गर्न, न्र्ार् सम्पादर्लाई गछतर्ील तथा टवश्वाछसलो पार्न, 
न्र्ार् सम्पादर्लाई छिटो िररतो पार्न, न्र्ार् सम्पादर्मा लाग्र्े श्रम, समर् र लागतलाई न्रू्र् गरी 
न्र्ार्मा र्ागररकको सरल पहुुँच बर्ाउर्को लाछग बतनमार् कारू्र्ी ब्र्वस्थाका केही प्राबिार्हरुमा 
समर्ार्कूुल सिुार गर्ुन वान्िर्ीर् हरु् आउुँि।साथै र्ागररकको न्र्ार्प्रछतको आम जर्चाहर्लाई 
उजचत र उत्तरदाटर्त्प्वपूणन सम्वोिर् गर्नको लाछग पछर् मदु्दा ब्र्वस्थापर्को आिछुर्क वैज्ञाछर्क 
पद्घछतलाई लाग ुगरी प्रभाबकारीरुपमा कार्ानन्वर्र् गदै जार्पुरे् हनु्ि। 

बदछलदो सामाजजक वातावरण, रै्जक्षक छबकास, टवज्ञार् र प्रटवछिको टवकास, र्ागररकहरुमा छबकछसत 
जर्चेतर्ा तथा प्रछबछि र आम संचारमा र्ागररकहरुको सरल पहुुँचले गदान सामाजजक ब्र्वहार र 
कार्नहरुमा ब्र्ापक पररबतनर् भइरहेका िर् ्। अदालतमा दतान हरु् ेमदु्दाका प्रकृछतमा पछर् तद्अर्कूुल 
रै्  छबटविता र जटटलता पछर् थटपदै गइरहेका िर् ्। मदु्दाका पक्ष लगार्त सरोकारवाला सबैलाई 
छिटो, िररतो, सरल, सहज, कम खजचनलो  र पहुुँचर्ोग्र् न्र्ार् आजको सवोपरी आवश्र्कता हो । 
छिटो िररतो र सलुभ न्र्ार् प्राप्त गर्ुन र्ागररकको स्वाभाटवक र बैि अछिकार पछर् हनु्ि । 

न्र्ार् सम्पादर्लाई गछतर्ील, टवश्वाछसलो र छिटो िररतो बर्ाउर् तथा न्र्ार् सम्पादर्मा लाग्र्े श्रम, 

समर् र लागतलाई न्रू्र्ीकरण गरी न्र्ार्मा र्ागररकको सरल पहुुँच बर्ाउर् आिछुर्क वैज्ञाछर्क 
मदु्दा व्र्वस्थापर् पद्घछतद्वारा मात्र सम्भव हनु्ि।आिछुर्क मदु्दा ब्र्वस्थापर्को पक्षलाई हाम्रो 
न्र्ार्पाछलकामा आत्प्मसात गरी ब्र्बहारमा लागू गर्न थालेको एक दर्क मात्र पूरा भएको ि  । 
लामो समर्सम्म अदालत र्ोजर्ाछबहीर् तथा आिछुर्क मदु्दा ब्र्वस्थापर्को अभावमा सञ्चालर् भर्ो  । 
र्सो भएता पछर् अदालतले र्ागररकहरुको हक अछिकारलाई संरक्षण गरे् दाटर्त्प्वमा कटहले पछर् 
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टवमखु र्भई  छर्रन्तर टिर्ार्ील रहर् सकेको ि । अदालतलाई आम र्ागररकहरुले टवश्वाछसलो र 
भरपदो संस्थाको रुपमा स्वीकार गरररहेको िर् ।  

अदालतलाई समर्अरू्कुल सापेक्षरुपमा सिुार गरे् प्रर्ास छबगत दर्कहरुदेजख प्रारम्भ गररए पछर् ती 
सिुारका प्रर्ासहरुले अदालतको सािर्, स्रोत र जर्र्जक्तलाई ताजत्प्वक अथनमा रुपान्तरण गर्न र 
मदु्दाको उजचत ब्र्वस्थापर् गरी छिटो िररतो र सलुभ न्र्ार् ददर् सकेको अर्भुछूत आम जर्मार्समा 
अझै हरु् सकेको िैर् । न्र्ार्पाछलकाको प्रथम पञ्चवषीर् रणर्ीछतक र्ोजर्ाको र्रुु पछि मात्र 
अदालतमा मदु्दा ब्र्वस्थापर्को पक्षले केही स्थार् पाउर् थालेको हो भन्न सटकन्ि । मदु्दा 
ब्र्वस्थापर्लाई प्रभावकारी तलु्र्ाई न्र्ार् सम्पादर्को कार्नलाई छिटो िररता गर्नको लाछग टवछभन्न 
समर्मा गदित सछमछतहरुले टवछभन्न प्रछतवेदर्हरु तर्ार पारी पेर् गरे पछर् ती प्रछतवेदर्हरुलाई लागू 
गरी व्र्वहारमा उतारे् कार्न हरु् सकेको िैर् । मदु्दा ब्र्वस्थापर्को छबटवि चरु्ौछत र आवश्र्कताको 
उपर्कु्त ब्र्वस्थापर् गर्न तथा छिटो िररतो न्र्ार्को लाछग पछर् समर् अर्कूुल बतनमार् कारू्र्का 
कछतपर् प्राबिार्हरुलाई सिुार गरे् प्रर्ास पछर् भई रै् रहेका िर् । २०२० सालमा जाररभएको 
मलुकुी ऐर्ले छबकछसत अविारणा र एक्काईसौं र्ताब्दीको आवश्र्कता र मागलाई पूरा गर्न र्सक्र्े 
जस्थछतमा रहेकाले मलुकुी ऐर् तथा अन्र् कारू्र्मा रहेका ब्र्वस्था संर्ोिर् र एकीकरण समेत गरी 
समर्ार्कूुल बर्ाउर् आवश्र्क भएकोले भर्ी देवार्ी संटहता र फौजदारी संटहता, २०७१ सटहतको 
पाुँच वटा टविेर्क संसदमा छबचरािीर् अवस्थामा िर् ् । र्ी टविेर्कहरु पाररत भई कार्ानन्वर्र् 
भएपछि न्र्ार्पाछलकामा र्र्ाुँ र्गुको प्रारम्भ अवश्र् हरु्ेि । 

र्ेपालको संछबिार्, २०७२ ले न्र्ार् प्रर्ासर्लाई छिटो िररतो, सवनसलुभ, छमतब्र्र्ी, छर्ष्पक्ष, 

प्रभावकारी र जर्उत्तरदार्ी बर्ाउर्े संकल्प गरेको ि । सार्ाछतर्ा टववाद समािार्को लाछग प्रदेर् 
कारू्र्द्वारा गदित स्थार्ीर् स्तरका न्र्ाटर्क छर्कार्हरु थप गिर् गरे् व्र्वस्थाले र्ागररकहरुले 
स्थार्ीर् स्तरबाट रै् सार्ाछतर्ा टववादहरुमा सरलरुपमा न्र्ार् प्राप्त गर्न सक्र्े अपेक्षा संटविार्ले 
गरेको देजखन्ि । र्ो अध्र्र्र्ले छिटो िररतो न्र्ार्का लाछग आवश्र्क परे् कारू्र्ी मागनहरुमा सिुार 
गर्ुनपरे्  टवछिहरुको सझुाव पेर् गररएको ि । र्ो सझुावको कार्ानन्वर्र्बाट न्र्ार्लाई छिटो र 
िररतो बर्ाउुँर्े ि । र्सबाट अदालतप्रछतको जर्टवश्वासमा पछर् सकरात्प्मक अछभवटृद्घ हरु्े अपेक्षा 
गररन्ि ।  
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२.कार्ानदेर् 

मदु्दाको कारबाही छिटो िररतो सम्पन्न गर्नको लाछग कार्नछबछि कारू्र्मा गर्ुनपरे् सिुार बारेमा 
अध्र्र्र् गरे् सम्वन्िमा न्र्ार्मा पहुुँच आर्ोगबाट छर्म्र् कार्ानदेर् ददइएको ि: 

• हालसम्म न्र्ार्पाछलकाबाट भएका कार्नटवछि सम्वन्िी अध्र्र्र्हरुको सछमक्षा गरे्, 

• कार्नटवछि सम्वन्िी कारू्र्ी व्र्वस्था र सवोच्च अदालतको फैसला अध्र्र्र् गरे् , 

• हालसम्म छिटो िररतो मदु्दा फर्छ्यौट गर्नका लाछग मदु्दा व्र्वस्थापर् बारेमा भएका  
प्रर्ासहरुको टवश्लषेण गरे्  । 

• मदु्दाको कारवाहीमा अर्ावश्र्क टिलाई हरु्े खालका प्रटिर्ागत कारू्र्ी प्राविार्हरुको 
पटहचार् गरे् । 

• मदु्दाको कारवाही छिटो िररतो सम्पन्न गर्नका लाछग कार्नटवछि कारू्र्मा गर्ुनपरे् सिुारका 
बारेमा सझुाव पेर् गरे् । 

• मदु्दाका प्रटिर्ामा देजखएका झण्झटटला व्र्वहारहरु पटहचार् गरी त्प्र्समा गर्ुनपरे् सिुारका 
उपार्हरु पटहचार् गरे् । 

• उल्लेजखत कारू्र्, प्रटिर्ा तथा ब्र्वहार सम्वन्िी सझुाव कार्ानन्वर्र् गरे् कार्नर्ोजर्ा प्रस्ततु 
गरे् । 

• न्र्ार्मा पहुुँच आर्ोगको तफन बाट अर्गुमर् हरु् े साथै आर्ोगको सजचवालर्सुँग छर्रन्तर 
सम्पकन मा रहेर कार्न गर्ुनपरे् । 

३.अध्र्र्र् अवछिः  

१ मटहर्ा २१ ददर् ( ११ छडसेम्वर २०१५ देजख ३१ जर्वरी २०१६ सम्म तद्अर्सुार २०७२ 
साल मंछसर २५ गतेदेजख ऐ माघ १७ गतेसम्म ) । 

४.अध्र्र्र्को महत्प्व 

सारवार् कारू्र्द्वारा प्रदत्त हक अछिकारको प्रचलर् गराउर्े कार्नमा कार्नछबछि कारू्र्को प्रर्ोग र 
पालर्ा गररन्ि । अदालतको दैछर्क काम कारबाहीसुँग र्ो सम्बजन्ित हरु्े र छिटो िररतो 
कार्नछबछिगत ब्र्वस्थाले न्र्ार् सम्पादर्मा महत्प्वपूणन सहर्ोग पगु्र् जार्े हनु्ि । त्प्र्सैले कार्नछबछि 
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कारू्र्मा गर्ुनपरे् सिुारका सम्वन्िमा र्स अध्र्र्र्बाट महत्प्वपूणन सहर्ोग पगु्र्े अपेक्ष गररएकोि । 
साथै र्स अध्र्र्र्ले न्र्ार्का सेवाग्राहीलाई न्र्ार्को पहुुँचमा पगु्र् पछर् सहज गर्न सक्र्ेि । 

५.अध्र्र्र्को उद्दशे्र् 

र्स अध्र्र्र् अर्सुन्िार्को उदे्दश्र् छर्म्र् वमोजजम िर् ्: 

• मदु्दाको काम कारवाहीलाई छिटो िररतो र सरल बर्ाउर् बािा पारे् कार्नटवछि कारू्र्हरुको 
पटहचार् गरी सिुारको लाछग सझुाबहरु पेर् गरे्, 

• मर्ाछसव समर्छभतै्र मदु्दा टकर्ारा हरु्े पद्धछत कार्म गरे्, 

• अदालत र पक्षहरुको मदु्दामा लाग्र्े समर्, लागत र श्रमको न्रू्र्ीकरण गरे्, 

• न्र्ार्मा जर्ताको सरल र सहज पहुुँच बिाउर्े, 
• मदु्दा फर्छ्यौटमा छिटोपर् कार्म गरी फर्छ्यौट पररमाण बिाउर्,े 

• न्र्ार् पद्धछतको प्रभावकाररता सछुर्जित गरी अदालतप्रछतको जर्आस्था र टवश्वासमा अछभवटृद्घ 
गरे् । 

६.अध्र्र्र् छबछि 

• मलुतः र्स अर्सुन्िार्मा छबश्लषेणात्प्मक अध्र्र्र् छबछिको सहार्ता छलएको ि । र्सले 
छबद्यमार् कार्नछबछि कारू्र्को ब्र्वस्था, त्प्र्सको प्रर्ोग र पालर्ामा देजखएका कमजोरीको 
पटहचार् गरी आगामी ददर्मा गररर्पुरे् सिुारका उपार्हरुको बारेमा सझुाब प्रस्ततु गररएको 
ि । र्ो एक व्र्वहाररक स्वरुपको अध्र्र्र् भएकोले अध्र्र्र्लाई बिी र्थाथनपरक 
बर्ाउर्को लाछग छर्म्र् कार्न अबलम्वर् गररर्ोः 

• कािमाण्डौ, लछलतपरु र भक्तपरु जजल्ला अदालतका मार्र्ीर् जजल्ला न्र्ार्ािीर्हरु र 
से्रस्तेदारहरु, उपत्प्र्काका केही कारू्र् ब्र्बसार्ीहरु र सरोकारवालाहरुसुँग िलफल र 
अन्तरटिर्ा गरी रार् सझुाब छलर्े कार्न गररर्ो । 

• सवोच्च अदालतका छबछभन्न महार्ाखा प्रमखु तथा मदु्दा र्ाखाका प्रमखुहरु र इजलास 
अछिकृतहरुसुँग पछर् सामान्र् िलफल गरी रार् छलर्े कार्न गररर्ो । 

• सम्मार्र्ीर् प्रिार् न्र्ार्ािीर्ज्रू्बाट समर् समर्मा ददएका सझुाव र छर्देर्र्हरुलाई पछर् 
अध्र्र्र्को आिार बर्ाइर्ो । 
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• न्र्ार्मा पहुुँच आर्ोगका मार्र्ीर् सदस्र्हरुसुँग भएको िलफललाई पछर् आिार छलइएको 
ि। 

• उच्चस्तरीर् न्र्ाटर्क सिुार आर्ोगको प्रछतवेदर्, २०२८ देजखका अदालतका टवछभन्न अध्र्र्र् 
प्रछतवेदर्हरु, सवोच्च अदालत मदु्दा व्र्वस्थापर् सछमछतको छर्णनर्, रणर्ीछतक र्ोजर्ाहरु, सवोच्च 
अदालतको वाटषनक प्रछतवेदर्हरु, अदालतको अछिकारक्षेत्र परु्रावलोकर् कार्नदलको प्रछतवेदर्, 

२०६५, अपराि संटहता, फौजदारी कार्नटवछि संटहता तथा फौजदारी कसूर सजार् (छर्िानरण 
तथा कार्ानन्वर्र्) ऐर्को मसौदा तथा प्रछतवेदर्, २०६७, र्ेपालको फौजदारी न्र्ार्प्रणालीको 
आिारभतू सवेक्षण, २०६९, र्ेपाल कारू्र् पछत्रकाहरुमा प्रकाजर्त र्जीरहरु, व्र्वस्थाटपका–
संसदमा पेर् भएका देवार्ी संटहता, २०७१, देवार्ी कार्नटवछि संटहता, २०७१, अपराि संटहता, 
२०७१, फौजदारी कार्नटवछि संटहता, २०७१, फौजदारी कसूर सजार् (छर्िानरण तथा 
कार्ानन्वर्र्) ऐर्, २०७१ टविेर्क समेतलाई अध्र्र्र् र टवश्लषेण गरी रार् सझुाबको लाछग 
आिार छलर्े कार्न गररर्ो । 

कािमाण्डौ, लछलतपरु र भक्तपरु जजल्ला अदालतका केही मदु्दाको छमछसल र्मूर्ाको रुपमा अध्र्र्र् 
गरे् प्रस्ताब गररएकोमा समर् अभावले र्ो कार्न गर्न सटकएर् । 

७.अध्र्र्र्को सीमा 

र्ो अर्सुन्िार् छबद्यमार् कार्नछबछि कारू्र्को ब्र्वस्था तथा त्प्र्सको प्रर्ोगमा देजखएका समस्र्ाहरु 
पटहचार् गरी त्प्र्सको सझुाब ददर्े उदे्दश्र् रहेको ि । र्ो अर्सुन्िार्मा फैसला कार्ानन्वर्र्को पक्ष 
र अिनन्र्ाटर्क छर्कार्सुँग सम्बजन्ित कार्नछबछिगत छबषर्हरु समाबेर् गररएको िैर् । 

८.समस्र्ाको पटहचार् 

• मदु्दाको कारवाहीमा अर्ावश्र्क टिलाई हरु्े खालका प्रटिर्ागत कारू्र्ी प्राविार्हरुको 
पटहचार् गरे् । 

• मदु्दाको प्रटिर्ामा झण्झटटला ब्र्वहारहरुको  पटहचार् गरे् । 

• मदु्दाको कारबाही छिटो िररतो सम्पन्न गर्नको लाछग कार्नछबछि कारू्र्मा गर्ुनपरे् सिुार बारेमा 
ददर्पुरे् सझुाबको पटहचार् गरे् । 

• न्र्ार्मा पहुुँचमा बािा पार्नसक्र्े कारू्र्ी ब्र्वस्थाको पटहचार् गरे् । 
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• मदु्दाको कारबाही छिटो िररतो सम्पन्न गर्नको लाछग कार्नछबछि कारू्र्मा गर्ुनपरे् सिुार बारेमा 
ददइर्े सझुाबको कार्ानन्वर्र् गर्न ददइर्े कार्न र्ोजर्ामा समावेर् गर्ुनपरे् आिारहरुको पटहचार् 
गरे् । 

९.अध्र्र्र्को स्वरुप 

प्रस्ततु अध्र्र्र् प्रछतवेदर्लाई दर् पररच्िेदमा टवभाजर् गररएको ि । पटहलो पररच्िेदमा कार्ानदेर्, 

अध्र्र्र् अवछि लगार्तका प्रारजम्भक व्र्वस्थाहरु राजखएका िर् भर्े दोस्रो पररच्िेदमा मदु्दा 
व्र्वस्थापर् र कार्नटवछि सम्बन्िी पूवन अध्र्र्र् प्रछतवेदर्हरुको अध्र्र्र् गररएको ि । तेस्रो 
पररच्िेदमा मदु्दाको काम कारबाहीलाई छिटो िररतो पारे् र मदु्दा व्र्वस्थापर् सम्वन्िी टवद्यमार् 
कारू्र्ी व्र्वस्था र संजक्षप्त टवश्लषेण गररएको ि । चौथो पररच्िेदमा मदु्दाको कारवाहीमा अर्ावश्र्क 
टिलाई हरु्े खालका प्रटिर्ागत कारू्र्ी प्राविार्हरुको पटहचार्, िलफल र टवश्लषेण गररएका िर् । 

पाुँचौं पररच्िेदमा कार्नटवछि कारू्र् सम्वन्िमा ब्र्ाख्र्ा भएका सवोच्च अदालतको फैसलाहरुको 
टवबेचर्ा गररएको ि । ििौं पररच्िेदमा छिटो िररतो मदु्दा फर्छ्यौट लाछग मदु्दा व्र्वस्थापर्मा 
भएका प्रर्ासहरुको टवश्लषेण गररएको ि । 

सातौं पररच्िेदमा मदु्दाको प्रटिर्ामा देजखएका झन्झटटला व्र्वहारहरुको पटहचार् र त्प्र्समा गर्ुनपरे् 
सिुारका उपार् र आिौं पररच्िेदमा मदु्दाको कारवाही छिटो िररतो सम्पन्न गर्न कार्नटवछि कारू्र्मा 
गर्ुनपरे् सिुारको पक्षको िलफल, टवश्लषेण र सझुाव तथा र्वौं पररच्िेदमा मदु्दाको कारवाही छिटो 
िररतो सम्पन्न गर्नका लाछग अन्र् प्रटिर्ागत व्र्वस्थापकीर् सिुारको लाछग ददइएका सझुावहरुको 
िलफल र टवश्लषेण गररएका िर् ् । अन्त्प्र्मा दर्ौं पररच्िेदमा सझुाब कार्ानन्वर्र् र्ोजर्ा पेर् 
गररएको ि । 
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पररच्िेद – दईु 

मदु्दा व्र्वस्थापर् र कार्नटवछि सम्बन्िी पूवन अध्र्र्र् प्रछतवेदर्हरुको अध्र्र्र् 

 न्र्ार्मा र्ागररकहरुको सरल र सहज पहुुँच हरु् सकेमा मात्र लोकतन्त्रको आदनर् मान्र्ता 
पूरा हरु्ेमा छर्जित ि । खास गरी २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राछप्तदेजख रै् स्वतन्त्र न्र्ार्पाछलकाको 
प्रारम्भ भएको हो । न्र्ार्लाई छिटो, िररतो, सरल तथा सहज र कम खजचनलो बर्ाउर्े प्रर्ासहरु िेरै 
पटहलादेजख रै् हरु् थालेका हरु् । र्ो लक्ष्र् प्राछप्तको लाछग राज्र् र न्र्ार्पाछलका लाछगराखेको रै् ि 
। उच्चस्तरीर् न्र्ाटर्क सिुार आर्ोगको प्रछतवेदर्, २०२८ देजख न्र्ार्पाछलकाको तेस्रो पञ्चवषीर् 
रणर्ीछतक र्ोजर्ा (२०७१/७२–२०७५/७७६ ) को प्रथम वषनसम्म आइपगु्दा न्र्ार्पाछलकाको 
संरचर्ा, क्षेत्राछिकार र कार्न प्रटिर्ामा थपु्र ैपररवतनर् आइसकेका िर् ्। हालै जारी भएको र्ेपालको 
संटविार्, २०७२ ले पछर् न्र्ार्पाछलकाको संरचर्ा, क्षेत्राछिकारमा पछर् थप प्रभावकारी पार्न प्रर्ास 
गरेको ि । टवगतका अध्र्र्र्हरुमा पटहचार् गररएका कछतपर् समस्र्ाहरु र समस्र्ा समािार्का 
उपार्हरुको सझुाबहरु केही हदसम्म सरकार र न्र्ार्पाछलकाले कार्ानन्वर्र् र्गरेको होइर्। तर र्ी 
पूवन अध्र्र्र् प्रछतवेदर्हरुको सान्दछभनकता अटहले पछर् टवद्यमार् रै् ि। र्ी अध्र्र्र् प्रछतवेदर्हरु 
अटहलेको अध्र्र्र्को लाछग पछर् महत्प्वपूणन सन्दभन सामाग्री हरु् आएका िर् ्। र्स पररच्िेदमा पूवन 
अध्र्र्र्हरुमा संबोिर् गररएका केही महत्प्वपूणन बुुँदाहरु संक्षेपमा तल उल्लेख गररएको िर् ्। 

१.उच्चस्तरीर् न्र्ाटर्क सिुार आर्ोगको प्रछतवेदर्, २०२८ 

र्ेपाल अछिराज्र् भरी बढ्दै गएको मदु्दा माछमलाको फर्छ्यौट बिी दक्षता र तत्प्परता साथ छिटो र 
िररतो सम्पादर् हरु् सक्र्े उपार्हरुको पत्ता लगाउर् समेतकालाछग तत्प्कालीर् श्री ५ 
महाराजछिराजबाट प्रिार् न्र्ार्ािीर्को अध्र्क्षतमा गदित आर्ोगको प्रछतवेदर्ले छर्म्र् सझुाव ददएको 
पाइन्ि । 

• कुरै् पछर् मदु्दा बेञ्च समक्ष सरु्वुाईको छर्छमत्त प्रस्ततु भएपछि सो मदु्दा र्छिछर्एसम्म सरु्वुाई 
जारी राख्न े। 

• मदु्दा पेर् भएपछि पक्षहरुको वकीलले आफ्र्ो केर् स्पि गर्न सािारणतर्ाः आिा घण्टाभन्दा 
बिी र्छलर्े गराउर्े । 
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• ररटसम्बन्िी मदु्दामा वहस र्ोट ददर्े छलर्े परम्परा बसाउुँदै लैजार् ुपरे् । 

• म्र्ाद सूचर्ा तामेल गरे् सम्वन्िी प्रटिर्ामा सिुार गरे् ।  

• दौडाहा वा घमु्ती अदालत पिाउुँदा न्र्ार्को आसर् अजस्थर हरु्े हुुँदा घमु्ती अदालतको 
आवश्र्कता महससु र्गरेको । 

• दईु वषनसम्मकैद भएका वा २१ वषनभन्दा मरु्ीका लोग्र्ेमाछर्स वा जछतसकैु वषन पगेुका 
स्वास्र्ीमाछर्सलाई जछतसकैु कैद भए पछर्  कागज गराई अदालतले िाड्र् सक्र्े ब्र्वस्था 
गर्ुनपरे् । 

• फौजदारी दण्ड टविार्, फौजदारी कार्नटवछि, देवार्ी कार्नटवछि, साक्षी प्रमाण कारू्र् बर्ाउर्े । 

• संजक्षप्त ( कार्नछबछि ) ऐर्को छबिेकको मस्र्ौदा प्रस्ततु गरेको ।   

२.र्ाही न्र्ार् सिुार आर्ोगको प्रछतवेदर्, २०४०  

न्र्ार् छर्ष्पक्ष, सरल र सवनसलुभ गराउर् प्रचछलत न्र्ार् ब्र्वस्था तथा कार्नपद्घछतमा के कस्तो सिुार 
गर्न आवश्र्क ि भने्न सम्वन्िमा अध्र्र्र् र िार्वीर् गरी प्रछतवेदर् पेर् गर्न सवोच्च अदालतका 
तत्प्कालीर् न्र्ार्ािीर् सरदार श्री ईश्वरीराज छमश्रको अध्र्क्षतामा तत्प्कालीर् श्री ५ महाराजछिराजबाट 
गदित र्ाही न्र्ार् सिुार आर्ोगले न्र्ार् छर्ष्पक्ष, सरल र सवनसलुभ गराउर् न्र्ार् व्र्वस्था तथा 
कार्नपद्दछतमा आवश्र्क सिुार गर्न टवटवि टवषर्मा टवस्ततृ प्रछतवेदर् पेर् गरेको छथर्ो । प्रछतवेदर्ले 
ददएको केही सझुावहरु तत्प्काल कार्ानन्वर्र् पछर् गररर्ो । र्ी तत्प्कालीर् सिुारहरुले अदालतको 
काम कारवाहीमा महत्प्वपूणन सिुार गरी अदालती व्र्वस्थापर्पर्लाई सदुृि पार्न केही हदसम्म प्रर्ास 
गरेको देजखन्ि । कार्नटवछि कारू्र्मा सिुार गर्न छर्म्र् सझुाबहरु ददएको पाइन्ि । 

• कोटन फी ऐर्, २०१७ को ब्र्वस्था बमोजजम कोटन फी छतर्न सक्र्े वा र्सक्र्े आदेर् 
तत्प्कालीर् अंचल र जजल्ला न्र्ार्ािीर्समेतले गर्न पाउर्े ब्र्वस्था गर्न र कोटन फी टफतान 
ददर्े रकम बाटषनकरुपमा बजेटमा ब्र्वस्था गरे् समेतमा सिुार गरे् । 

• र्गर पञ्चार्त ( हाल र्गरपाछलका ) इलाकामा हलुाकद्वारा म्र्ाद सूचर्ा तामेल गराउर्े  र 
तामेलदारको दरबन्दी बिाउर् ु परे् तथा तामेलदार काममा खटटंदा टफल्ड भत्ता ददर्पुरे् र 
वारेण्ट जारी हरु्े मदु्दाको म्र्ादी पूजजन अदालतबाट तामेल गर्ुनपरे् जस्ता कार्नमा सिुार 
गर्ुनपरे्। 
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• प्रमाण बजुझसकेपछि तारेखमा बस्र् र्चाहार्े पक्षलाई अदालतको आदेर्ले तारेख टुटाई ददर्े 
ब्र्वस्था गर्न कारू्र्ी सिुार गर्ुनपरे् । 

• थरु्िेक सम्वन्िीः अदालती बन्दोबस्तको ११८ रं् लाई सिुार गर्ुनपरे् ।. 
• मदु्दा छडसछमस हुुँदा लागेको कैद, संजक्षप्त ( कार्नटवछि ) ऐर्को मदु्दामा पटहलो पटक कैद 

लागेको ब्र्जक्त, ७५ वषन र्ाघेका बदृ्घ, र्ाबालक वा अर्क्त छबमारी वा ७ वषन मछुर्का 
केटाकेटी भएको स्वास्र्ीमाछर्स भएमा अवस्था हेरी लागेको कैदलाई र्गदमा पररणत गरी 
असूल गरे् ब्र्वस्था गर्ुनपरे् । 

• र्ाता कार्म गरी पाउुँ, न्र्ारार् गराई पाउुँ भने्न सम्वन्िमा स्पि म्र्ाद तामेली कारू्र्ी 
ब्र्वस्था हरु्पुरे् । 

• असमथन पक्षको कारू्र्ी सेवा प्रदार् गर्न वैतछर्क कारू्र् ब्र्वसार्ीको ब्र्वस्था प्रत्प्रे्क 
तत्प्कालीर् अंचल अदालत र जजल्ला अदालतमा गरे् । 

• अ.बं ८३ रं्. मा प्रछतवादीको तफन बाट पछर् प्रत्प्र्तु्तर गर्न पाउर्े अर्मुछतको ब्र्वस्था समावेर् 
गर्ुनपरे्  । 

• जीउ मास्र्े बेच्र्ेको महल अन्तगनतको मदु्दामा, जबरजस्ती करणी र हाडर्ाताको १ रं्.ले 
सजार् हरु्े मदु्दालाई वारेण्ट एवं म्र्ादी पूजजन जारी गरे् ब्र्वस्था अ..बं ९४ रं् मा गरे् । 

• हकबेहकको टुङ्गो लाछगसकेको छबषर्मा चलर्मा र्ाछलस र्ददई चलर्को कोटन फी र छबगोको 
२.५ प्रछतर्त दस्तरु छलई चलर् चलाई ददर्े ब्र्वस्था गरे् । 

• सम्पूणन क्षेत्रलाई समेटर् सक्र्े गरी िुटै्ट क्षछतपूछतन सम्वन्िी कारू्र् र बार काउजन्सल ऐर्को 
तजुनमा गर्ुनपरे् । 

उपर्ुनक्त सझुाबहरु मध्रे् िेरै सिुार गरी लागू समेत भइसकेका िर् ्। केही छर्म्र् िर् ्:  

• जजल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीर् अदालतको क्षेत्राछिकारमा सिुार । 

• तत्प्कालीर् अञ्चल अदालतमा संर्कु्त इजलासको व्र्वस्था ।   

• राटष्ट्रर् टवछि टवज्ञार् प्रर्ोगर्ालाको स्थापर्ा ।  

• अदालती बन्दोबस्तको ११८ रं्. र न्र्ार् प्रर्ासर्सुँग सम्बजन्ित केही कारू्र्हरुमा सिुार । 
 

३. अदालत व्र्वस्थापर्सम्वन्िी सझुाव प्रछतवेदर्, २०५५ 

अदालत व्र्वस्थापर् सछमछत, २०५४ सवोच्च अदालतका तत्प्कालीर् न्र्ार्ािीर् श्री केर्वप्रसाद 
उपाध्र्ार्को अध्र्क्षतामा गिर् भएको छथर्ो । सछमछतले बझुाएको २०५५ सालको प्रछतवेदर्मा 
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अदालत व्र्वस्थापर्का टवटवि पक्षलाई समेटटएको पाइन्ि । प्रछतवेदर्ले मदु्दा प्रवाहसम्वन्िी 
व्र्वस्थापर्का लाछग कार्नटवछि कारू्र्मा सरलीकरणको आवश्र्कता औलं्र्ाएको ि । खासगरी मदु्दा 
प्रवाहसम्बन्िी व्र्वस्थापर् अन्तगनत सिुारका लाछग प्रस्ततु गररएका देहार्का सझुावहरु उल्लेखर्ीर् 
िर् ्: 

• टवर्ेष प्रकृछतका मदु्दा हेर्न टवर्ेष टकछसमका अदालत वा न्र्ार्ािीकरणको गिर् हरु् ुपरे्, 

• टववाद समािार्को वैकजल्पक उपार्हरुलाई अवलम्वर् गर्ुनपरे्, 

• मदु्दा दतान भएपछि इजलासमा पेर् गरे्, आदेर् र फैसला तर्ार गरे्, आदेर्को कार्ानन्वर्र् 
गरे् लगार्तका कामका लाछग अबछि छर्िानरण गरी सो वमोजजम भए र्भएको सम्बन्िमा 
प्रभावकारी अर्गुमर् गर्ुनपरे्, 

• मदु्दाहरुको िोटकरी टववरण लेजखएको टटपोट टकताब खडा गरी मदु्दा पेर् हरु् ु पूवन रै् 
न्र्ार्ािीर्लाई उपलब्ि गराउर्े व्र्वस्था गर्ुनपरे्, 

• देवार्ी कार्नटवछि संटहता र फौजदारी संटहता तर्ार गरी लाग ुगर्ुनपरे् । 

• मदु्दा परी कारवाहीको अवस्थामा टववाददत जग्गा टविी भएमा जग्गामा दावी गरे् पक्षले 
ददएको छर्वेदर्बाट कारवाही गर्नसक्र्े  ब्र्वस्था हरु्पुरे् । 

• अकानको जग्गाछमची घर छर्मानण गरेको रहेि भर्े जग्गाको पंचकृछत मोल कार्म गरी जग्गा 
िर्ीलाई ददलाई जग्गा घर बर्ाउर्े ब्र्जक्तको हरु्े ब्र्वस्था गरे् । 

• जजल्ला अदालतलाई अचल सम्पजत्तसुँग सम्बजन्ित क्षछतपूछतन सम्बन्िी मदु्दा तथा 
वन्दीप्रत्प्र्क्षीकरण र छर्षिेज्ञा सम्बन्िी छर्वेदर् हेरे् अछिकार ददर्पुरे् । 

• टवदेर्मा म्र्ाद वा सूचर्ा तामेल गरे् सम्वन्िमा आवश्र्क छर्र्म तजुनमा हरु्पुरे् । 

• म्र्ाद तामेलीलाई प्रभावकारी बर्ाउर्े ब्र्वस्था गर्ुनपरे् । 

• अ.बं. १७१क.रं्.मा उपर्कु्त आदेर् ददर्सक्र्े गरी आवश्र्क ब्र्वस्था गर्ुनपरे् । 

• कार्नटवछिमा एकरुपकता ल्र्ाउर् र समर्लाई बचत गर्न ददग्दर्नर् (Court manual) तर्ार 
गर्ुनपरे् । 

४. अदालत सदुृिीकरण सझुाव सछमछतको प्रछतवेदर्, २०५८ 

अदालत सदुृिीकरण सझुाव सछमछतको संर्ोजकमा न्र्ार् पररषदका सजचव श्री कार्ीराज दाहाल 
रहर्भुएको छथर्ो । प्रछतवेदर्मा र्ीघ्र र सलुभ न्र्ार्लाई महत्प्वका साथ प्रस्ततु गररएको र सो 
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अन्तगनत मदु्दा टकर्ारा गर्ुनपरे् समर्ावछि र व्र्वहाररक जस्थछत, र्ीघ्र र सलुभ न्र्ार् सम्पादर्का 
सन्दभनमा मूल समस्र्ाहरु, कार्नटवछि कारू्र्मा सरलीकरण जस्ता सिुारका टवषर्हरु समेटटएको िर्।् 
मदु्दाको कारवाहीलाई छिटो िररतो र सलुभ पारे् सम्बन्िमा हरु्पुरे् सिुार अन्तगनत देहार् 
वमोजजमका सझुावहरु मदु्दा व्र्वस्थापर् र कार्नटवछिसुँग सम्बजन्ित देजखन्िर् ्: 

• अदालतको क्षेत्राछिकार सम्वन्िमा सिुार गर्ुनपरे् । 

• न्र्ाटर्क र प्रर्ासकीर् कार्नमा टवजर्टिकरणको लाछग सिुार गर्ुनपरे् । 

• म्र्ाद तामेलीको वतनमार् कारू्र्मा सिुार गर्ुनपरे् । 

• प्रमाण बझु्र्े  कार्नटवछिमा सिुार गर्ुनपरे् । 

• संजक्षप्त ( कार्नटवछि ), २०२८ मा समर् अर्सुार छबगो बिाउर्पुरे्, मदु्दा हेरे् अदालतमा िुटै्ट 
समर् वा इजलासको ब्र्वस्था गर्ुनपरे् र वादीले प्रमाण पेर् गररसकेपछि मदु्दा छडसछमस गर्न 
र्हरु्े कारू्र्ी ब्र्वस्थालाई छडसछमस हरु्े ब्र्वस्था  र र्स ऐर् अन्तगनतका मदु्दा परु्रावेदर् 
अदालतबाटै अजन्तम हरु्े गरी कारू्र्ी सिुार हरु्पुरे् । साथै संजक्षप्त कार्नटवछि ऐर् अन्तगनतका 
मदु्दाहरुले पेर्ीमा अग्राछिकार पाउर् ु परे् । अर्सूुची (१) मा अरु र्स्तै खालका मदु्दाहरु 
पछर् थप गर्न उपर्कु्त हरु् े। 

• वीस हजार भन्दा कम छबगो भएको मदु्दा र सार्ाछतर्ा सजार् हरु्े प्रकृछतका टववादहरु 
परु्रावेदर् अदालतबाट रै् अजन्तम हरु् ुपरे् । 

• प्रर्ासकीर् प्रकृछतका मदु्दाको परु्रावेदर् सनेु्न क्षेत्राछिकार प्रर्ासकीर् अदालतलाई 
तोटकर्पुरे्। 

• फैसला कार्ानन्वर्र् सम्वन्िमा सिुार  गर्ुनपरे् । 

• टववाद समािार्मा बैकजल्पि उपार् लाग ु गर्ुनपरे्, सार्ाछतर्ा मदु्दाका लाछग लोक अदालत 
लागगुर्न अध्र्र्र् हरु्पुरे्, इजलास टवजर्टिकरण गर्ुनपरे्, अिन न्र्ाटर्क छर्कार्को िुटै्ट 
कार्नटवछि छर्माणन गर्ुनपरे् । 

• मदु्दाको प्रकृछत अर्सुार पेर्ी राख्न ेव्र्वस्था गर्ुनपरे् । 

• मदु्दाको काम कारवाहीमा क्र्ालेण्डर प्रणाली लागू गर्ुनपरे् । 

• मदु्दाको व्र्वस्थापर्मा गररर् ुपरे् सिुार अन्तगनत कम््र्टुर अछभलेख प्रणाली लागू गरे् तथा 
मदु्दाको टवषर्गत वगीकरण गरे् ।  

• अदालतको जग्गा र भवर्को मापदण्ड तोकेको ।  
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५. फौजदारी कार्नटवछि ददग्दर्नर् २०५८ 

• र्ो फौजदारी कार्नटवछि ददग्दर्नर् सवोच्च अदालतसमेतको अग्रसरतामा कारू्र् तथा संसदीर् 
ब्ववस्था मन्त्रालर्, महान्र्र्र्ाछिवक्तको कार्ानलर्, प्रहरी प्रिार् कार्ानलर्, र्पेाल वार 
एर्ोछसएर्र् र न्र्ार्ािीर् समाजको सहभाछगतामा कारू्र् अन्वेषण तथा स्रोत छबकास ( सेलडन 
) बाट तर्ार गरी प्रकार्र् गररएको हो । फौजदारी कार्नटवछिमा सवोच्च अलदालतले गरेको 
ब्र्ाख्र्ा, स्थाटपत अन्तरानटष्ट्रर् मापदण्डहरु र त्प्र्स्ता कार्नटवछिको पालर्ा गदान सम्वजन्ित 
अछिकारीले पालर्ा गर्ुनपेरे् आचरसंटहताका राटष्ट्रर् एवं अन्तरानटष्ट्रर् मापदण्डहरु समेत समावेर् 
गररएकोि । फौजदारी मदु्दाको दार्रीदेजख फैसला कार्ानन्वर्र्सम्ममा पालर्ा गर्ुनपरे् 
कार्नटवछिहरुको छबस्ततृ उल्लेख गरी तर्ार पाररएकोि । र्ो ददग्दर्नर्ले फौजदारी न्र्ार् 
प्रर्ासर्लाई सक्षम र सदुृि बर्ाउर्मा महत्प्वपूणन र्ोगदार् गरेको ि । साथै फौजदारी न्र्ार् 
सम्पादर्लाई छिटो िररतो बर्ाउर्े एउटा महत्प्वपूणन दस्ताबेज पछर् भएको ि । 

६. सवोच्च अदालतमा परेका मदु्दाहरुमा छिटो, िररतो कारवाही टकर्ारा गर्न अपर्ाउर् ु परे् उपार् 
सम्वन्िमा गररएको अध्र्र्र्को प्रछतवेदर्, २०६० 

तत्प्कालीर् सवोच्च अदालतका मार्र्ीर् न्र्ार्ािीर् श्री जखलराज रेग्मीको संर्ोजकत्प्वमा गदित 
सछमछतले पेर् गरेको प्रछतवेदर्मा मदु्दा प्रवाह व्र्वस्थापर्मा सिुार गरी छिटो िररटो  न्र्ार् गर्नको 
लाछग देहार्का सझुावहरु प्रस्ततु गररएको पाइन्ि : 

• मदु्दा (ररट समेत) लाई टवषर्गत आिारमा वगीकरण गरी फाुँट व्र्वस्था तथा कजछलि 
व्र्वस्था गरे् ।  

• ररट छर्वेदर् वा अन्र् केही खास प्रकृछतका मदु्दामा िहर गर्ुनपरे् कारू्र्ी प्रश्न पत्ता लगाई 
मदु्दाको समूह टवभाजर् गरे् कार्नका लाछग टवर्ेषज्ञ समूह रहेको एउटा कार्नदल गिर् गरी ३ 
मटहर्ा छभत्र कार्न सम्पन्न गराउर् ु परे् । 

• मदु्दा पटहल्र्ाउर्े पद्धछतलाई (Case tracking system) प्रभावकारी बर्ाउर्को लाछग भरपदो 
प्रकृर्ा कम््र्टुर सञ्जाल छर्माणन गरे् ।  

• सवोच्च अदालतमा सार्ाछतर्ा मदु्दाले सहज प्रवेर् र्पाउर्े गर्न केही मदु्दा परु्रावेदर् 
अदालतवाट रै् हद मरु्ी हरु्े र प्रर्ासकीर् प्रकृछतका मदु्दा हेर्न प्रर्ासकीर् अदालतको र्र्ाुँ 
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िङ्गवाट गिर् र क्षेत्राछिकार  तोक्र्े व्र्वस्था गरे् गरी कारू्र् संर्ोिर् / तजुनमा प्रकृर्ा 
अगाछड विाउर् ुपरे्, 

• म्र्ाद तामेल गरे् प्रकृर्ामा टेलेक्स, फ्र्ाक्स, ईमेल जस्ता टवद्यतुीर् माध्र्म वा हलुाक रजजष्ट्री 
तथा पत्रपछत्रकामा सूचर्ा प्रकार्र् गरेर पछर् म्र्ाद तामेल भएको माछर्र्े र तामेल हरु् सक्र् े
कार्नटवछि छर्िानरण गर्न कारू्र्मा संर्ोिर् गर्ुन परे्, 

• दोहोर् र्ाई पाउुँ भने्न छर्वेदर्का छसलछसलामा सम्वजन्ित र्रुु र परु्रावेदर् तहको रेकडन छमछसल 
जझकाउर् सह रजजष्ट्रार तहको अछिकृतले सक्र्े गरी छर्र्ममा व्र्वस्था गरे्, 

• ररट छर्वेदर्मा छर्वेदक, टवपक्षी दवैुवाट मदु्दाको Brief छलई एक अकान पक्षलाई पिाई अजन्तम 
रुपमा Brief तर्ार गरी िहर गर्ुन परे् प्रश्न छर्िानरण गरे् पररपाटी वसाल्र् छर्र्ममा व्र्वस्था 
गरे्, 

• छर्र्छमत अदालत प्रर्ोगकतानको पररचर्, र्ाम दतान जस्ता कुराहरु व्र्वजस्थत गर्न छर्र्मावलीमा 
आवश्र्क संर्ोिर् गर्ुन परे् । 

७.न्र्ार्पाछलकाको प्रथम पञ्चवषीर् रणर्ीछतक र्ोजर्ा (२०६१–२०६६) 

न्र्ार्पाछलकाको पररलक्ष्र्लाई पररपूछतन गर्नकालाछग पाुँच बषनछभत्र सम्पन्न गर्न खोजजएका मूल चारवटा 
कार्नहरुमा फैसला गरे् कार्न, सपुररवेक्षण र अर्गुमर्को कार्न तथा अदालत व्र्वस्थापर्लाई 
समेटटएको ि । रणर्ीछतक र्ोजर्ामा कार्नर्ोजर्ा, र्छतजा र कार्नसम्पादर् सूचक समेत उल्लेख 
गररएको ि । कार्नर्ोजर्ाले मदु्दा ब्र्वस्थापर् सम्वन्िमा देहार्का कार्नहरु समेटेको ि : 

• प्रभावकारी मदु्दा व्र्वस्थापर्को र्ीछत बर्ाउर्े, मदु्दाको बक्र्ौतामा कमी ल्र्ाउर्े, टवर्ेषज्ञता 
लगार्त मदु्दा व्र्वस्थापर् सम्बन्िी अन्र् उपार्हरु अपर्ाउर्े । 

• र्ीछतमा दर्ानइए अर्सुारको सिुारका लाछग सबै अदालत छर्र्मावलीहरुमा संर्ोिर् गरे् । 

• चरणबद्धरुपमा मदु्दाको टवभाजर् प्रणालीका लाछग उपर्कु्त कम््र्टुर कार्निमको टवकास 
गरे्। 

• मदु्दा प्रवाहका सम्बन्िमा अदालतको आन्तररक सपुररवेक्षण र अर्गुमर्लाई सदुृि तलु्र्ाउर्े। 

• मदु्दाको गछतलाई सम्बजन्ित न्र्ार्ािीर्को छर्र्न्त्रणछभत्र ल्र्ाउर्े । 

• सवोच्च अदालत र परु्रावेदर् अदालतहरुमा न्र्ार्ािीर्लाई मदु्दा जजम्मा लगाउर्े पद्धछतको 
टवकास गरे् । 
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• मदु्दा सरु्वुाईको लाछग समर् व्र्वस्थापर् प्रणाली टवकास गरे् । 

८. अदालत कार्न टववरण छर्देजर्का, २०६४ 

र्स छर्देजर्काले समर् व्र्वस्थापर्, कार्नताछलकाको छर्मानण र उदे्दश्र् छर्िानरण गरे् सम्बन्िमा जोड 
ददएको ि । देहार्का बुुँदाहरु मदु्दा व्र्वस्थापर् सम्बन्िमा महत्प्वपूणन रहेका िर् ्: 

• प्रत्प्रे्क ददर् गर्ुनपरे् कार्नको सूची बर्ाउर्े, बर्ाइएको सूचीका टवषर्मा प्राथछमकताको छर्िानरण 
गरे् र कछत समर्छभत्र कुर् काम गरी सक्र् ुपरे् हो सो छर्िानरण गरे् । 

• हरेक मखु्र् मखु्र् कार्नको लाछग लाग्र्े समर् छर्िानरण गरे्, ती मखु्र् कार्न गर्न आवश्र्क 
छर्र्छमत कार्नहरुको लाछग समर्को बाुँडफाुँड गरे्, तथा कुरै् काम र्रुु गरे् र अन्त गरे् 
अजन्तम छबन्दकुो छर्िानरण गरे् । 

• गर्ुनपरे् महत्प्वपूणन कामको पटहचार् गरे्, कसरी गरे् र कटहलेसम्म गरी सक्र्े, कसले  काम 
गरे् हो पटहचार् गरी लागत र लाभको टवचार गरे् । 

९. सवोच्च अदालतमा मदु्दा प्रवाहको अवस्थासम्बन्िी अर्सुन्िार् प्रछतवेदर्, २०६४ 

राटष्ट्रर् न्र्ाटर्क प्रछतष्ठार्द्वारा मदु्दा प्रवाह व्र्वस्थापर् सम्बन्िमा अर्सुन्िार्मूलक अध्र्र्र् गराइएको 
पाइन्ि । सवोच्च अदालतको मदु्दा प्रवाह व्र्वस्थापर्लाई लजक्षत गरी तर्ार पाररएको उक्त 
प्रछतवेदर्मा मदु्दा प्रवाह व्र्वस्थापर्मा परम्परागतरुपमा रहेका छर्म्र् समस्र्ाहरु देखाइएको ि :  

• छमछसल प्रमाण मगाउर् समर् लाग्र् ु। 

• माग भएर गए पछि पछर् समर्मा र्पिाइर् ु। 

• प्रमाण बझु्र्का लाछग पटक पटक आदेर् हरु्े अवस्था आउर् ु। 

• अङ्ग पगेुर पछर् चाुँडो पेर्ी जार् र्सक्र् ु। 

• पेर्ीमा गएपछर् सरु्वुाई हरु् र्सक्र् ु। 

• पटक पटक स्थछगत गराइर् ु। 

• म्र्ाद तामेली समर्मा हरु् र्सक्र् ु। 

• तामेली म्र्ादमा रीत पगु्र् र्सक्र् ु। 

• अन्र् छर्कार्बाट माग गररएका प्रमाण र जवाफ समर्मा र्आउर् ु। 
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१०. मदु्दाको टवजर्टिकृत र्ामाकरण, सफ्टवेर्र छडजाइर् एवं टवछभन्न िाुँचाहरु पररमाजनर् गरी सझुाव 
पेर् गर्न गदित कार्नदलको प्रछतवेदर्, २०६४ 

र्स प्रछतवेदर्मा मदु्दाको र्ामाकरण र वगीकरण, मदु्दा दतान टकताव, त्प्र्सको कोड र मदु्दाको संकेत 
पद्धछत, मदु्दाको टवछभन्न चरणमा अवलम्वर् गररर्े कार्न पद्धछतलाई कम््र्टुर सफ्टवेर्रमा समावेर् गर्न 
सफ्टवेर्र छडजाइर् र मदु्दा कारवाहीको समर् ताछलका समेत प्रस्ताटवत गररएको ि । प्रछतवेदर्मा 
उल्लेख भएका टवषर्हरु मदु्दा व्र्वस्थापर्सुँग सम्बजन्ित ्हुुँदा केही बुुँदाहरु छर्म्र् वमोजजम िर् ्:   

• र्रुु मदु्दा, परु्रावेदर् र ररट छर्वेदर्को कारवाहीमा लाग्र्े समर् ताछलका िुटृा िुटै्ट प्रस्ततु 
गररएको ।  

• र्रुु अदालतमा टफराद दार्र भएपछि फैसला हुुँदासम्मका टवछभन्न चरणमा गरी ४११ ददर् र 
फैसला तर्ार गर्न ७ ददर् समेत गरी जम्मा ४१८ ददर्, परु्रावेदर् तहमा जम्मा ४०६ ददर् 
र ररट छर्वेदर्को कारवाहीमा २१३ ददर् लाग्र्े गरी कारवाही प्रटिर्ा परुा गर्न लाग्र्े समर् 
ताछलका उल्लेख गररएको ।  

• वादी/प्रछतवादी गरी २ जर्ा भन्दा बिी भएमा, म्र्ाद रीतपूवनक तामेल र्भई परु्ः जारी गर्ुन 
परे् भएमा, अ.वं. ६२ रं्. को अवस्था परेमा छर्िानररत समर्ाबछिमा केही थप हरु् सक्र्े 
अवस्थाहरुको समेत उल्लेख गररएको । 

• मदु्दा कारवाही समर् ताछलका (Case Operational Calendar) का आिारमा कम््र्टुरले रै् 
स्वचाछलत रुपमा पेर्ी तारेख ददर्ेसम्मको पररकल्पर्ा गररएको ।  

११.अदालतको अछिकारक्षते्र परु्रावलोकर् कार्नदलको प्रछतवेदर्, २०६५ 

अदालतहरुको टवद्यमार् अछिकारक्षेत्रको परु्रावलोकर् गरी छसफाररस सटहतको प्रछतवेदर् पेर् गर्नका 
लाछग र्ेपाल सरकार ( मजन्त्रपररषद) को छमछत २०६५।८।२५ को छर्णनर्ार्सुार सवोच्च 
अदालतका मार्र्ीर् न्र्ार्ािीर् श्री जखलराज रेग्मीको संर्ोजकत्प्वमा अदालतको अछिकारक्षेत्र 
परु्रावलोकर् कार्नदलको गिर् गररएको छथर्ो । र्ो कार्नदलले टवस्ततृ अध्र्र्र्, िलफल र 
परामर्न गरी र्ेपाल सरकारलाई पेर् गररएको प्रछतवेदर्ले छिटो, िररतो र प्रभावकारी रुपमा न्र्ार् 
पम्पादर् गरी न्र्ार्का उपभोक्तालाई अझै बिी सरल, सहज र सगुम रुपमा न्र्ार् प्रदार् गर्न  सक्र्े 
गरी न्र्ार् प्रर्ासर्मा सिुार गर्न प्रस्ततु प्रछतवेदर्ले सहर्ोग परु् र्ाउर्े अपेक्षा राजखएको ि । र्स 
प्रछतवेदर्को महत्प्वपूणन छर्ष्कषन एवं सझुावहरु छर्म्र् िर् : 



 
 

38 

 

सवोच्च अदालतको अछिकारक्षते्र सम्वन्िमा :  

• सवोच्च अदालतको इजलास पूवनमा टवरािर्गर र पजिममा र्ेपालगञ्ज कार्म गर्न उपर्कु्त 
हरु्े, 

रु. ५०,०००।– वा सो भन्दा विी मोल टवगो भएको मदु्दा र टवगो र्खलेुको मदु्दामा तथा ३ वषन वा 
सो भन्दा विी कैद वा रु.२५,०००।– वा सो भन्दा विी जररवार्ा हरु्े िहर् र्ाई र्रुु फैसला उजल्ट 
वा केही उजल्ट गरी भएको परु्रावेदर् अदालतको फैसला वा अजन्तम आदेर् उपर सवोच्च 
अदालतमा परु्रावेदर् लाग्र्े व्र्वस्था गरे् ।  

• संजक्षप्त कार्नटवछि ऐर् अन्तगनतका मदु्दाहरुमा परु्रावेदर् अदालतले परु्रावेदर् सरु्ी गरेको 
फैसला वा अजन्तम आदेर् उपर सवोच्च अदालतमा परु्रावेदर् र्लाग्र्े व्र्वस्था गरे् । 

• न्र्ार् प्रर्ासर् ऐर्, २०४८ को दफा १६ को व्र्वस्थाले तल्लो अदालतको काम 
कारवाहीको त्रटुी सच्र्ाउर् पक्षहरुको सवोच्च अदालत आउर् पाउर्े हक कुजण्ित गरेकाले 
न्र्ार्मा सहज पहुुँचमा वािक भई न्र्ार्ोजचत र्हदुा उक्त दफा १६ खारेज गर्ुन मर्ाछसव 
देजखन्ि ।  

परु्रावेदर् अदालतको अछिकारक्षते्र सम्वन्िमा  

• न्र्ार् प्रर्ासर् ऐर्, २०४८ को दफा ८(२) मा संर्ोिर् गरी परु्रावेदर् अदालतलाई 
उत्प्प्रषेण, प्रछतषिे तथा अछिकारपचृ्िा लगार्तका छर्वेदर् उपर सरु्वाई गरे् अछिकार थप गर्ुन 
उपर्कु्त हरु्े देजखन्ि। 

• रु. ५०,०००।– भन्दा कम मोल टवगो भएको मदु्दा तथा तीर् वषन भन्दा कम कैद वा रु. 
२५,०००।– भन्दा कम जररवार्ा हरु्े िहरी परु्रावेदर् अदालतवाट परु्रावेदर् सरु्ी गरेको 
फैसला वा अजन्तम आदेर् उपर सवोच्च अदालतमा परु्रावेदर् र्लाग्र्े व्र्वस्था गर्ुनपरे् ।  

जजल्ला अदालतको अछिकारक्षते्र सम्वन्िमा 

• र्ागररक अछिकार ऐर्, २०१२ को दफा १७ मा उल्लेख भए अर्सुार उक्त ऐर्द्वारा प्रदत्त 
कुरै् हक अछिकारमा कसैले आघात गरे् रं्का लाछग ददएको उजूरी उपर जाुँचबझु गरी 
टवपक्षीलाई सो र्गर्ुन भर्ी छर्षिेाज्ञाको आदेर् जारी गरे् र बन्दीप्रत्प्र्क्षीकरणको छर्वेदर् हेरे् 
अछिकार जजल्ला अदालतलाई समेत प्रदार् गर्ुन उपर्कु्त देजखन्ि ।  
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• कसूर तथा सजार्को गम्भीरताका आिारमा राटष्ट्रर् छर्कुञ्ज तथा वन्र्जन्त ु संरक्षण ऐर्, 

२०२९ को दफा २६ को उपदफा (१) र (२) वमोजजमको सजार् हरु्े कसूर सम्वन्िी मदु्दा 
र हातहछतर्ार खरखजार्ा ऐर्, २०१९ को दफा २० को उपदफा (१) र (२) वमोजजमको 
सजार् हरु्े कसूर सम्वन्िी मदु्दाको कारवाही र टकर्ारा गरे् अछिकार न्र्ाटर्क छर्कार्वाट रै् 
प्रर्ोग गररर् ु उपर्कु्त हुुँदा सो अछिकार जजल्ला अदालतलाई प्रदार् गर्ुन उपर्कु्त हरु् े
देजखन्ि।   

• राजश्व, वाजणज्र् तथा व्र्ापारजन्र् मदु्दाको कारवाही र टकर्ारा गर्न िुटै्ट अदालत गिर् गर्ुनपरे्  

• श्रम अदालतको अछिकारक्षते्र सम्वन्िमा: श्रम अदालतको टववादको प्रकृछतसमेतको आिारमा 
श्रम अदालतलाई अन्र् अदालत वा न्र्ार्ाछिकरणमा एकीकृत गर्न उपर्कु्त र्हरु्े देजखएकोले 
र्सको संरचर्ा िुटै्ट रै् रहर् ुउपर्कु्त देजखन्ि ।  

• प्रर्ासकीर् अदालतको अछिकारक्षते्र थप गरे् सम्वन्िमा: प्रर्ासकीर् अदालतको टवद्यमार् 
व्र्वस्थामा पररवतनर् गरी िुटै्ट प्रर्ासकीर् अदालत ऐर्व्दारा र्ो अदालतको गिर् गररर् ुपरे्, 

परु्रावेदर् तहको अदालत सरहको वर्ाइर् ु परे्, छर्जामती सेवा, स्वास््र् सेवा वा संसद 
सजचवालर् सेवामा कार्नरत कमनचारीलाई ददएको टवभाछगर् सजार्को आदेर् उपर परु्रावेदर् 
सनेु्न अछिकारक्षेत्र प्रदार् गर्ुनपरे्,  छर्जामती सेवा, स्वास््र् सेवा वा संसद सजचवालर् सेवामा 
कार्नरत राजपत्राटङ्कत प्रथम शे्रणी वा सो सरहसम्मका कमनचारीको विुवा सम्वन्िी छर्णनर् उपर 
परु्रावेदर् सनेु्न अछिकारक्षेत्र प्रदार् गर्ुनपरे्, प्रर्ासकीर् अदालतले र्रुु कारवाही र टकर्ारा 
गरेको मदु्दामा सवोच्च अदालतमा परु्रावेदर् लाग्र्े व्र्वस्था गररर् ुपरे् ।  

• िुटै्ट पाररवाररक अदालतको स्थापर्ा गरे् सम्वन्िमा: मदु्दाको चाप रहेको कारण पाररवाररक 
मदु्दाहरु टकर्ारा गर्न टिलाई हरु्सक्र्े जजल्लामा मात्र िुटै्ट पाररवाररक अदालत स्थापर्ा गरी 
कामको चाप कम भएका जजल्लामा जजल्ला अदालतलाई रै् पाररवाररक इजलास कार्म गरी 
पाररवाररक टववादको कारवाही र टकर्ारा गरे् अछिकार प्रदार् गर्न सटकन्ि ।  

• बाल अदालत सम्वन्िमा: बालक वादी वा प्रछतवादी भएको मदु्दाको चाप रहेको स्थार्मा िुटै्ट 
वाल अदालतको गिर् गर्ुनपरे् देजखन्ि । र्स्ता अदालतको गिर् गदान ऐर्को दफा ५५(१) 
मा उल्लेख भए अर्सुार दईु वा सो भन्दा विी प्रर्ासकीर् जजल्लाहरुलाई समेत इलाका 
तोकी सो इलाकाको पार्क परे् स्थार्लाई मकुाम तोक्र् ुउपर्कु्त हरु्े देजखन्ि । वर्स्क 
व्र्जक्तसंगै वालवाछलका संलग्र् भएको मदु्दामा िुट्टािुटै्ट अछभर्ोग वा टफराद दार्र गरे् 
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सम्वन्िमा टवर्ेष अध्र्र्र् गरी बालवाछलका सम्वन्िी ऐर्, २०४८ मा आवश्र्क संर्ोिर् 
गरी उजचत कारू्र्ी प्रवन्ि गर्ुन उपर्कु्त देजखन्ि । 

• िुटै्ट देवार्ी तथा फौज्दारी अदालतको स्थापर्ा सम्वन्िमा: र्ेपालमा पछर् मदु्दाको टवषर्वस्तकुो 
प्रकृछतको आिारमा देवार्ी तथा फौज्दारी अदालत पथृक पथृक रुपमा स्थापर्ा गरे् ददर्ामा 
हाम्रो न्र्ाटर्क अभ्र्ास टवकछसत गररर्पुरे् र परु्रावेदर् तहका अदालतमा समेत टवषर्गत 
टवजर्िीकरणको अविारणा प्रर्ोगमा ल्र्ाउर् ुवाछिर्ीर् देजखन्ि । 

• सार्ा टववाद हेरे् अदालतको स्थापर्ा सम्बन्िी: सार्ाछतर्ा मदु्दाको सरु्वुाई गर्न जजल्ला अदालत 
भन्दा तल स्थार्ीर् तहको न्र्ाटर्क छर्कार्को स्थापर्ा गदै जार् ुपरे् आवश्र्कता देजखर्ो । 
सो अदालतलाई स्थार्ीर् स्वार्त्त र्ासर् ऐर्, २०५५ को दफा ३३ र १०१ अन्तगनतका 
मदु्दाहरु, संजक्षप्त कार्नटवछि ऐर् अन्तगनतका मदु्दाहरु, पच्चीस हजार सम्म टवगो भएको लेर्देर् 
मदु्दा, पच्चीस हजार सम्म टवगो भएको सािारण चोरी मदु्दा, पच्चीस हजारसम्मको टवगो भएको 
बहाल सम्वन्िी मदु्दाको अछिकारक्षेत्र प्रदार् गरे् र सो अदालतले गरेको छर्णनर् वा आदेर् 
उपर जजल्ला अदालतमा परु्रावेदर् लाग्र्े व्र्वस्था गर्ुन उपर्कु्त हरु्े देजखन्ि । 

• उपभोक्ता अदालत गिर् गरे् सम्वन्िमा: उपभोक्ताले तत्प्काल उपचार प्राप्त गर्ुनपरे् संवेदर्र्ील 
टवषर्को टववाद छर्रोपण गर्न सामान्र् अदालतलाई अछिकारक्षेत्र ददंदा लामो समर् लाग्र् ेभई 
उपचार छर्रथनक हरु्े सम्भावर्ा रहेको देजखंदा र्सको लाछग िुटै्ट अदालतको स्थापर्ा गर्ुन 
बाछिर्ीर् देजखएको ि। र्सरी गिर् हरु् ेउपभोक्ता अदालतलाई कालो वजार तथा केही 
अन्र् सामाजजक अपराि ऐर्, खाद्य ऐर्, गणुस्तर प्रमाण जचन्ह ऐर् अन्तगनतका समेत मदु्दा हेरे् 
अछिकार क्षेत्र ददर् उपर्कु्त हरु्े देजखन्ि । 

१२.मदु्दा व्र्वस्थापर् पद्धछत टवकास सम्बन्िी अध्र्र्र् प्रछतवेदर्, २०६६ 

प्रभावकारी मदु्दा व्र्वस्थापर् छबकास गरी कार्ानन्वर्र् गर्नको लाछग तीरै् तहका अदालतहरुको लाछग  
मदु्दा ब्र्वस्थापर् पद्घछतको टवकास गरे् समेतका बाह्रवटा कार्ानदेर् प्राप्त मदु्दा व्र्वस्थापर् पद्धछत 
टवकास सम्बन्िी अध्र्र्र्को संर्ोजक सवोच्च अदालतका तत्प्कालीर् न्र्ार्ािीर् श्री मीर्बहादरु 
रार्माझी रहर् ुभएको छथर्ो। र्सले फरक फरक मदु्दामा फरक व्र्वस्थापर् ( Differentiated Case 

Management) पद्धछत लाग ु गरे् सम्बन्िमा तर्ार पाररएको महत्प्वपूणन सझुावसटहतको प्रछतवेदर् 
बझुाएको छथर्ो। फरक फरक मदु्दामा फरक फरक व्र्वस्थापर् प्रटिर्ा अपर्ाउर् े पद्धछतलाई 
ब्र्बहारमा ल्र्ाउर्े हो भर्े अर्ावश्र्क रुपमा अछतररक्त समर्को व्र्र् हरु् र्ददई र्थासमर्मा रै् 
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टववादको टकर्ारा लगाउर्े कुरामा र्स पद्धछतले महत्प्वपूणन र्ोगदार् ददन्ि भन्ने त्र्लाई प्रछतवेदर्ले 
औलं्र्ाएको ि । र्स प्रछतवेदर्ले ददएका केही महत्प्वपूणन सझुाव छर्म्र् ि :    

• फरक फरक मदु्दामा फरक व्र्वस्थापर् पद्दछत लागू गर्न र्र्ाुँ िङ्गबाट सोच्र्पुरे् । 

• न्र्ार्ािीर् छर्र्जन्त्रत मदु्दा प्रवाह ब्र्वस्था छमलाउर्,े समर् ब्र्वस्थापर् गरे्, मदु्दा फर्छ्यौटका 
लाछग लाग्र् े समर्ावछि छर्िानरण गरे्, ब्र्वहाररक समर् ताछलका छर्िानरण गरे्, वहस 
ब्र्वस्थापर् गरे्, कार्न सम्पादर् मापदण्ड छर्िानरण गरे् । 

• मदु्दा सरु्वुाइ स्थगर्मा छर्र्न्त्रण गर्ुनपरे्, टववादको छबषर् छर्िानरण गर्ुनपरे्, तारेख प्रणालीमा 
सिुार गर्ुनपरे्, प्रारजम्भक सरु्वुाईको ब्र्वस्था र्रुु क्षेत्राछिकारमा गरे्, प्रर्ोगको रुपमा 
कािमाण्डौं जजल्ला अदालतमा पाररवाररक इजलास गिर् गरे्, सूचर्ा प्ररटवछिको प्रर्ोग गरे्, 

अर्गुमर्, छर्रीक्षण र मूल्र्ाङ्कर् पद्घछत वस्तपुरक, भरपदो र पररणाममखुी बर्ाउर्े कार्न 
गर्ुनपरे्। 

• मदु्दा सरु्वाई गर्न सवोच्च अदालतमा समूह पद्घछत (Panel System) लागू गरे् । 

• सवोच्च अदालतमा टवचारािीर् परुार्ा मदु्दा फिर्ौट गर्न अछभर्ार् संचालर् गरे् । 

• मदु्दाको प्रकृछत, कारू्र्ी प्रश्न, संलग्र् पक्षहरुको संख्र्ा, कारू्र्ले तोकेको कार्नटवछि तथा वतनमार् 
अवस्थामा त्प्र्स्ता मदु्दाहरुको कारवाहीमा लाग्र्े गरेको सरदर समर्समेतलाई दृटिगत गरी 
फरक फरक मदु्दामा फरक व्र्वस्थापर् पद्दछत लागू गदान मदु्दालाई सरल, सािारण, जटटल र 
अछतजटटल गरी चार समूहमा वगीकरण गरे् । 

• सरल समूहका मदु्दामा संजक्षप्त मागन, सािारण समूहका मदु्दामा छिटो मागन, जटटल समूहका 
मदु्दामा सामान्र् मागन र अछतजटटल मदु्दामा टवर्ेष मागन प्रगोगमा ल्र्ाउर्पुरे् । 

• फरक मदु्दामा फरक व्र्वस्थापर् पद्दछत संचालर्मा ल्र्ाउर् तथा समर्साररणी पद्दछतलाई 
कार्ानन्वर्र्मा ल्र्ाउर् कार्नदल गिर् गरी छर्देजर्का पजुस्तका छर्मानण गर्न लगाउर्े । 

१३.कािमाण्डौं जजल्ला अदालतको सार्मकालीर् अदालत स्थापर्ा गरे् अध्र्र्र् प्रछतवेदर्, २०६६    

रणर्ीछतक र्ोजर्ा कार्नन्वर्र्को छसलछसलामा २०६६ सालमा कािमाण्डौं जजल्ला अदालतले 
सार्मकालीर् अदालत स्थापर्ा गरे् सम्वन्िमा अध्र्र्र् गरी एउटा संजक्षप्त प्रछतवेदर् सवोच्च 
अदालतमा पेर् गरेको देजखन्ि । र्ो प्रछतवेदर्को कार्ानन्वर्र्को लाछग प्रटिर्ा अगाछड बिेको 
देजखदैंर्। कार्नटवछि कारू्र्मा खासै कुरै् सझुाव ददएको पाइदैंर् । सरोकारवालाहरुको रार् परामर्न 
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एवं िलफलका आिारमा तर्ार गररएको सो प्रछतवेदर्मा सार्मकालीर् अदालत संचालर् गरे् 
सन्दभनमा मखु्र्रुपमा छर्म्र्ार्सुारको रार् सझुाव ददएको देजखन्िः 

• न्र्ार्का उपभोक्ताले छिटो र सरलरुपमा न्र्ार् पाउर्को लाछग एउटै अदालतमा न्र्ार्ािीर् 
थपी एउटै समर्मा िेरैवटा इजलास संचालर् गर्ुनभन्दा  खास प्रकारको मदु्दा खास समर्मा 
हेर्न उपर्कु्त देजखन्ि । 

• एकतफी रहेका सवै प्रकारका मदु्दा, सरकारवादी बाहेकका सवै प्रकारका मदु्दा, एक लाखसम्म 
छबगो भएको दछुर्र्ाुँवादी देवार्ी मदु्दा, एक बषनसम्म कैद र कैद र्हरु्े दछुर्र्ाुँवादी फौजदारी 
मदु्दा, संजक्षप्त कार्नटवछि ऐर् अन्तगनतको ( सरकारवादी बाहेक ) मदु्दा, बन्द इजलासबाट 
सरकारबादी बाहेकका सवै प्रकारका मदु्दा र दवैु पक्षले सार्मकालीर् अदालतबाट हेररपाउुँ 
भर्ी छर्वेदर् ददएको मदु्दाहरु सार्मकालीर् अदालतबाट हेररर् ुउपर्कु्त हरु्े । 

• हालको कार्ानलर् समर्भन्दा आिा िण्टा पछिदेजख ३ िण्टासम्म अदालतमा सार्मकालीर्  
कारवाही र सरु्वुाइको ब्र्वस्था गरे् जस्ता मदु्दाको काम कारवाहीका सम्वन्िमा टवद्यमार् 
कारू्र्मा सामान्र् ब्र्वस्था गरे्परे् टवषर्हरु, 

• सरुक्षा, र्ातार्ता, उज्र्ालोको लाछग बत्तीको ब्र्वस्था गर्ुनपरे्, 

• र्रुुमा कमनचारी र न्र्ार्ािीर् अछतररक्त समर्को रुपमा पालो पालो गरी काम गरे् प्रवन्ि 
गर्रे् र पछि िुटै्ट ब्र्वस्था  गरे् । 

• २०० मदु्दाको लाछग एक न्र्ार्ािीर् र ४ जर्ा राजपत्र अरं्टकत कमनचारी र आवश्र्क 
अर्सुार अन्र् कमनचारीको प्रवन्ि गरे् । 

१४.जजल्ला अदालतमा मदु्दा प्रवाहको अवस्था अध्र्र्र् प्रछतवेदर्, २०६६  

जजल्ला अदालत तहमा रहेका मदु्दाका सन्दभनमा र्ेपाल कारू्र् समाजबाट मदु्दा प्रवाह अध्र्र्र् 
गररएको र्ो रै् पटहलो हो। जजल्ला अदालतहरुमध्रे् मदु्दा संख्र्ाको चाप, जटटलता र टिलाससु्तीको 
आरोपका टहसाबले उपत्प्र्काका अदालतहरु बिी जोजखम रहेकाले कािमाण्डौं, लछलतपरु र भक्तपरु 
तीर् जजल्लालाई आिार मार्ी गररएको अध्र्र्र् प्रछतवदर्को अध्र्र्र् समूहको र्ेततृ्प्व तत्प्कालीर् सह 
रजजष्ट्रार ( हाल न्र्ार्ािीर् परु्रावेदर् अदालत ) श्री छतलप्रसाद शे्रष्ठ रहर् ुभएको छथर्ो । टवस्ततृ 
खोजी अर्सुन्िार् गरी जजल्ला अदालतमा मदु्दा प्रवाहको वास्तछबक अवस्थाको जचत्रण गरी ददएको 
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अध्र्र्र् प्रछतवेदर्मा छर्म्र् छर्ष्कषन छर्काली सिुारको लाछग कार्नर्ोजर्ा सटहतको प्रछतवेदर् पेर् 
गरेको देजखन्ि । 

• अदालतमा मेलछमलाप लगार्तका टववाद समािार्का वैकजल्पक उपार्हरुको प्रवेर् गराई 
छतर्लाई संस्थागत तलु्र्ाउर्े, 

• मदु्दामा ताररख प्रणाली हटाउर्े, 
• म्र्ाद तामेलीको कार्नलाई सरल र प्रभावकारी बर्ाउर् पूवन म्र्ाद तामेली वा छर्जी स्तरबाट 

म्र्ाद तामेली गराउर्े वा स्थार्ीर् छर्कार्बाट म्र्ाद तामली गराउर्े मध्रे्को उपर्कु्त टवकल्प 
अपर्ाउर्े, 

• तीर् पटकसम्म तीस ददर्सम्म थाम्र् सटकर्े व्र्वस्थालाई संर्ोिर् गरी प्रत्प्रे्क पटक सात 
ददर्मा र्बिाई बिीमा दईु पटकसम्म थाम्र् सटकर्े व्र्वस्था गरे्, 

• अंर् मदु्दाको तार्दाती ददर्े लगार्तका टवछभन्न मदु्दामा अपर्ाउर्पुरे् कार्नटवछिहरु अ.ब. १४ 
रं्.ले तोकेको अवछिछभत्र फैसला गर्न भ्र्ाउर्े गरी पूरा गर्न सटकर्े तलु्र्ाउर्े अथवा अं.बं. 
१४ रं्. को म्र्ादलाई बिाउर्े । 

१५. न्र्ार्पाछलकाको दोस्रो पञ्चवषीर् रणर्ीछतक र्ोजर्ा (२०६६–२०७१) 

र्स र्ोजर्ाले मदु्दा ब्र्वस्थापर् सम्वन्िी रणर्ीछतक उपार् अन्तगनत छर्म्र् बमोजजम गरे् लक्ष्र् राखेको 
िः  

• न्र्ार् छर्रुपण कार्नलाई प्रभावकारी बर्ाउर् मदु्दा व्र्वस्थापर् पद्धछतमा सिुार गरे् 

• मदु्दा व्र्वस्थापर्को वैज्ञाछर्क पद्धछत तर्ार गरी लागू गरे्  

• िेरै मदु्दा भएका र सरुक्षा संवेदर्र्ील क्षेत्रका अदालतहरुमा टवर्ेष अछभर्ार् सञ्चालर् गरे्  

• फैसला लेखर् कार्नलाई छिटो िररतो र गणुस्तरीर् बर्ाउर्े  

• वैज्ञाछर्क अछभलेख पद्धछतको टवकास गरे्  

• र्मूर्ा अदालतहरुको प्रभाव मूल्र्ाङ्कर् गरे् 

१६. न्र्ार्पाछलकाको दोस्रो पञ्चवषीर् रणर्ीछतक र्ोजर्ा (२०६६–२०७१) को मध्र्ावछि मूल्र्ाङ्कर्  

न्र्ार् छर्रुपण कार्नलाई प्रभावकारी बर्ाउर् मदु्दा व्र्वस्थापर् पद्धछतमा सिुार गरे् रणर्ीछतक उपार् 
अन्तरगत कार्नसम्पादर् हरु् र्सक्र्कुा कारणहरु र रणर्ीछतक उपार्मा परेको प्रभाव टवश्लषेण गरी 
छर्म्र् बमोजजम गर्ुनपरे् र्ोजर्ा िः  
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• फरक मदु्दाका लाछग फरक व्र्वस्थापर्सम्बन्िी दक्ष जर्र्जक्तको टवकासलगार्त आवश्र्क 
पूवानिारको छर्मानण गर्ुनपरे् । 

• सूचर्ा प्रटवछिसुँग मदु्दा व्र्वस्थापर्लाई आवद्ध गर्ुनपरे् । 

• मदु्दा व्र्वस्थापर् पद्धछतसम्बन्िी कार्निमहरुको कार्ानन्वर्र्का लाछग चाटहर्े स्रोत र सािर्को 
व्र्वस्था गर्ुनपरे्। 

• िेरै मदु्दा भएका र सरुक्षा संबेदर्र्ील अदालतहरुमा टवर्ेष अछभर्ार् प्रभावकारी रुपमा 
सञ्चालर् गरे् । 

१७. देवार्ी संटहता तथा देवार्ी कार्नटवछि संटहताको मस्र्ौदा तथा प्रछतवेदर् , २०६७ 

संबत ् २०६३ सालमा प्रकाजर्त देवार्ी संटहतालाई गणतन्त्रको भावर्ा अर्रुुप मलुकुको टवद्यमार् 
आछथनक, सामाजजक तथा सांस्कृछतक अवस्था अर्सुार पररमाजनर् र सिुार गरी देवार्ी संटहता र देवार्ी 
कार्नटवछि संटहताको मसौदा तर्ार गरी िुटािुटै्ट मसौदा र्ेपाल सरकार समक्ष पेर् गर्न सवोच्च 
अदालतका तत्प्कालीर् न्र्ार्ािीर् श्री जखलराज रेग्मीको संर्ोजकत्प्वमा देवार्ी कारू्र् सिुार तथा 
पररमाजनर् कार्नदलको गिर् र्ेपाल सरकारको छमछत २०६५।८। १८ गतेको  छर्णनर्ले गरेको 
छथर्ो। कार्नदलले छबस्ततृ अध्र्र्र् र िलफल गरी छमछत २०६७।४।२६ गते कार्ानदेर् बमोजजम 
देवार्ी संटहता तथा देवार्ी कार्नटवछि संटहताको मसौदा तथा प्रछतवेदर्, २०६७ पेर् गरेको देजखन्ि ।  
देवार्ी कार्नटवछि कारू्र्का सम्वन्िमा र्ेपालको अभ्र्ासमा रहेका कारू्र्ी मान्र्ताहरुलाई रै् 
ब्र्वजस्थत रुपमा प्रस्ताव गरेतापछर् हाल कार्म रहेका कार्नटवछिका झन्झटटला र मदु्दा लम्ब्र्ाउर् े
कार्नटवछिको सिुार गरी समर् सापेक्ष बर्ाउर्े प्रर्ास गररएको ि भर्ी प्रछतवेदर्मा उल्लेख गररएको  
ि । देवार्ी संटहता र देवार्ी कार्नटवछि संटहताको मसौदामा छर्म्र् कुरालाई प्रस्ताब गरेको पाइन्ि: 

• पाररबाररक कारू्र्मा र्र्ाुँ ब्र्वस्था, कृछत्रम गभनिार्बाट जजन्मएको जर्र्कुो टपततृ्प्व बाबकुो 
हरु्े, इच्िापत्र, फलोपभोग सटुविाभार, छर्जी अन्तराटष्ट्रर् कारू्र्, दषु्कृछत सम्बन्िी ब्र्वस्था 
जस्ता र्र्ाुँ र्र्ाुँ कारू्र्ी व्र्वस्थाहरु गरेको, 

• प्रारजम्भक सरु्वुाई सम्बन्िी व्र्वस्था, म्र्ाद तामली गरे् र्र्ाुँ व्र्वस्था, म्र्ाद तारेख थाम्र् 
पाउर्े व्र्वस्थामा सिुार, श्रव्र् दृष्र् सम्वादको प्रर्ोग गर्न सटकर्े, पारस्पररक न्र्ाटर्क सहर्ोग 
सम्वन्िमा कारू्र्ी व्र्वस्था, अंर् िुट्याउर्े कार्नटवछिमा थप र्र्ाुँ व्र्वस्था समेत गरी 
कार्नटवछिलाई सरल तलु्र्ाउर्े ब्र्वस्था गरेको । 
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१८.अपराि संटहता, फौजदारी कार्नटवछि संटहता तथा फौजदारी कसूर सजार् (छर्िानरण तथा 
कार्ानन्वर्र्) ऐर्को मसौदा तथा प्रछतवेदर् , २०६७ 

संबत ्२०५९ सालमा र्ेपाल सरकारद्वारा गदित कार्नदलद्वारा मसौदा गरी प्रकार्र् भएको फौजदारी 
संटहता (मसौदा) र फौजदारी कार्नटवछि संटहता (मसौदा)लाई गणतन्त्रको भावर्ा अर्रुुप समर्ार्कूुल 
पररमाजनर् र सिुार गरी फौजदारी संटहता र फौजदारी कार्नटवछि संटहताको मसौदा तर्ार गरी 
कार्ानन्वर्र्को लाछग र्ेपाल सरकार समक्ष पेर् गर्न सवोच्च अदालतका तत्प्कालीर् न्र्ार्ािीर् श्री 
कल्र्ाण शे्रष्ठको संर्ोजकत्प्वमा फौजदारी कारू्र् सिुार तथा पररमाजनर् कार्नदल गिर् र्पेाल 
सरकारको छमछत २०६५।८ १८ गतेको  छर्णनर्ले. गरेको छथर्ो । कार्नदलले छबस्ततृ अध्र्र्र् र 
िलफल गरी छमछत २०६७। २। ६ गते कार्नदेर् बमोजजम फौजदारी संटहता तथा फौजदारी 
कार्नटवछि संटहताको मसौदा तथा फौजदारी सजार् (छर्िानरण तथा कार्ानन्वर्र्) ऐर्को मसौदासटहतको 
प्रछतवेदर्, २०६७ पेर् भएको देजखन्ि । र्ी मसौदाहरुले कारू्र्ीरुप प्राप्त गरेपछि फौजदारी न्र्ार् 
व्र्वस्थामा महत्प्वपूणन सिुारको अपेक्षा गर्न सटकन्ि । र्ी तीर् वटा संटहताहरुको मसौदामा छर्म्र् 
कुराहरुलाई प्रस्ताब गरेको पाइन्िः 

फौजदारी संटहता 

• संटहताले जघन्र् र गम्भीर प्रकृछतका कछतपर् कसूरहरुका सम्वन्िमा संटहताको बटहक्षेत्रीर् 
क्षेत्राछिकारको समेत व्र्वस्था गरेको । 

• आपाराछिक दाटर्त्प्वको र्र्ाुँ व्र्वस्था । 

• र्र्ाुँ कसूरको पटहचार् । 

• सजार् सम्वन्िी र्र्ाुँ व्र्वस्था । 

• सजार्को अछिकतम ्हदको व्र्वस्था । 

• जररबार्ा र क्षछतपूछतनको व्र्वस्था । 

फौजदारी कार्नटवछि संटहता 

• सामान्र् कार्नटवछि । 

• अर्सुन्िार् सम्वन्िी मौजदुा व्र्वस्थाको छर्रन्तरता गररएको । 

• स्रोत सािर्ले उपर्ोगी र्हरु्े खास टकछसमका सार्ाछतर्ा मदु्दा र्चलाउर् सटकर्े । 
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• जजटकरको सौदाबाजी । 

• राटष्ट्रर् स्तरको समाचारपत्रमा प्रकार्र् गरी वा टवद्यतुीर् सञ्चार माध्र्मबाट समेत समाव्हार्, 

म्र्ाद तामोली गर्न सटकर् ेसिुारको प्रस्ताव गरेको । 

• अर्सुन्िार् अछिकारीले सम्वजन्ित ब्र्जक्तको छड.एर्.ए परीक्षण गराउर् सक्र्े । 

• प्रमाण सङ्कलर् र परीक्षणमा सिुार । 

• सवोच्च अदालत र महान्र्ार्ाछिवक्तालाई आ–आफ्र्ो क्षेत्रको लाछग छर्र्मावली र 
कार्नसञ्चालर् छर्देजर्का बर्ाउर्े अजख्तर्ारीको प्रस्ताव गरेको । 

फौजदारी कसूर (छर्िानरण तथा कार्ानन्वर्र्) 

• जररबार्ा सम्वन्िी र्र्ाुँ ब्र्वस्था । 

• कैद सजार्को छबकल्पको व्र्वस्था । 

• क्षछतपूछतन सम्वन्िी व्र्वस्था । 

• प्रोवेर्र् र ्र्ारोल प्रणालीको लाछग थप संरचर्ाको व्र्वस्था गर्ुनपरे् । 

• बालबाछलकालाई कैद र्गरे् व्र्वस्थाको प्रस्ताव गरेको । 

फौजदारी न्र्ार् प्रर्ासर्को सम्वन्िमा थप सझुावहरु 

• सार्ाछतर्ा प्रकृछतका कसूर सम्बन्िी मदु्दाहरुमा ज्र्ादै संजक्षप्त कर्नटवछि अपर्ाई मदु्दाको सवुाई 
गरे् गरी जजल्ला अदालतको स्तरमा घमु्ती अदालतको ब्र्वस्था गर्र्ुन उपर्कु्त हरु्े । 

• कारागार ब्र्वस्थापर् छबभागलाई न्र्ार् मन्त्रालर् अन्तगनत राख्नपुरे् । 

• महाअछभर्ोक्ता सम्वन्िी िुटै्ट व्र्वस्था गर्ुनपरे् । 

• अपराि सम्वन्िी त्र्ाङ्क भण्डार (Database) सटहतको एक िुटै्ट अपराि अर्सुन्िार् छर्कार् 
(Crime Research Institute) स्थापर्ा गर्ुनपरे् । 

• फौजदारी कारू्र् सिुार सम्वन्िी स्थार्ी संर्न्त्रको व्र्वस्था गर्ुनपरे् । 

१९.अछतररक्त समर्मा अदालत सन्चालर् गरे् सम्वन्िी सम्भाब्र्ता अध्र्र्र् प्रछतवेदर्, २०६८ 

मदु्दाको कार्न बोझ ब्र्वस्थापर् तथा मदु्दा प्रवाहमा र्ीघ्रता र सहजता गर्न छर्र्छमत कार्न समर्भन्दा 
अछतररक्त समर् ( प्रातःकालीर्, सार्मकालीर् वा रात्रीकालीर् ) मा अदालत संचालर् गरे् सम्वन्िमा 
सम्भाब्र्ता अध्र्र्र् गरे् समेतको कार्ानदेर् सछमछतलाई ददइएको छथर्ो । सवोच्च अदालतका 
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मार्र्ीर् न्र्ार्ािीर् श्री ताटहर अली अन्सारीको संर्ोजकत्प्वमा सछमछत गिर् गररएको छथर्ो । टवस्ततृ 
अध्र्र्र् र अर्सुन्िार् गरी अछतररक्त समर्मा अदालत सञ्चालर् गरे् सम्वन्िी आवश्र्क परे् टवटवि 
पक्षमा रार्, सझुाव तथा छसफाररस पेर् गररएको ि । सछमछतको सझुाबका मखु्र् बुुँदा छर्म्र् िर् : 

• सार्मकालीर् अदालतलाई तोटकर्े मदु्दाहरुको छबवरण,   

• सवोच्च अदालतले आवश्र्क प्रवन्ि छमलाई अछतररक्त (सार्मकालीर्) अदालत संचालर् 
ब्र्वस्था छमलाउर् सक्र्े रै् देजखंदा र्सका लाछग ऐर्द्वारा रै् ब्र्वस्था हरु् ुअछर्वार्न देजखएर्। 

• सवोच्च अदालतले र्ेपाल राजपत्रमा सूचर्ा प्रकाजर्त गरी तोकेको जजल्ला अदालत बेलकुी ५ 
बजेपछि तोटकएको समर्सम्म संचालर् हरु्ेि भने्न कुरा, हेररर्े मदु्दाको छबवरण समेतका 
टवषर्हरुमका सम्वन्िमा ब्र्वस्था छमलाउर् जजल्ला अदालत छर्र्मावली ,२०५२ मा संर्ोिर् 
गरी ब्र्वस्था छमलाउर् ुपरे् । 

• तत्प्कालका लाछग प्रचछलत कार्नटवछि कारू्र्को अर्रु्रण गरी सार्मकालीर् अदालत 
संचालर्मा ल्र्ाउर् सटकन्ि । 

• लामो, जटटल र बिी औपचाररकता छर्वानह गर्ुनपरे् र बिी समर् लाग्र्े  टकछसमको टवद्यमार् 
कार्नटवछिमा सिुार गरे्परे् । 

• संजक्षप्त कार्नटवछि ऐर्मा सिुार र पररमाजनर् गरी र्सको प्रर्ोगको क्षेत्र फराटकलो पारी 
सार्मकालीर् अदालतमा हेररर्े मदु्दामा संजक्षप्त कार्नटवछि ऐर्को व्र्वस्था लागहुरु्े व्र्वस्था 
छमलाउर्े ।  

• जर्र्जक्त र भौछतक ब्र्वस्थापर्, सरुक्षा ब्र्वस्था, आछथनक दाटर्त्प्वका पक्ष । 

२०. जजल्ला अदालतहरुमा समर्ताछलका पद्घछत लाग ुगरे्सम्वन्िी बेसलाइर् सवेक्षण प्रछतबेदर्, २०६९  

परु्रावेदर् अदालतका मखु्र् न्र्ार्ािीर् श्री केर्रीराज पजण्डतको संर्ोजकत्प्वमा गदित सछमछतले 
समर्ताछलका पद्घछत  परीक्षणको रुपमा लाग ुगरे् सन्दभनमा िर्ौट भएका तीर् जजल्ला अदालतको 
आिारभतू सवेक्षणको अध्र्र्र् अर्सुन्िार् गरी प्रछतवेदर् पेर् गरेको छथर्ो । र्सबाट पछर् मदु्दाको 
काम कारवाहीमा छिटो र िररतो हरु्सक्र्े अपेक्षा गर्न सटकन्ि । प्रछतवेदर्मा छर्म्र् सझुावहरु 
प्रस्ततु िर् : 

• संजक्षप्त र टवर्ेष कार्नटवछि लागू हरु्े मदु्दाहरुको समग्र कारबाहीलाई समेट्र्े गरी मदु्दाको 
कारबाही सम्वन्िी कार्नटवछिको छर्मानण गर्ुनपरे् । 
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• फरक फरक मदु्दाको फरक ब्र्वस्थापर् पद्घछतलाई लागू गर्ुन पूबन मदु्दाको कारबाहीसम्वन्िी 
स्पि समर्ताछलकाको छर्मानण गरी लाग ुगर्न उपर्कु्त हरु्े । 

• तामेली कार्नको लाछग िाछर्एका प्रत्प्रे्क जजल्ला अदालतमा चारवटा मोटरसाइकलको लाछग 
समेत पर्ानप्त बजेट ब्र्वस्था गर्ुनपरे् । 

• न्र्ार्क्षेत्र समन्वर् सछमछतमाफन त सबै सरोकारवालाहरुको सहर्ोगको प्रछतबद्घता र 
जवाफदेटहता सछुर्जित  गर्ुनपरे् । 

२१.फरक फरक मदु्दाहरुको फरक ब्र्वस्थापर् पद्घछत लागगुर्न आवश्र्क पूवानिार छर्मानण तथा तर्ारी 
सम्वन्िी प्रस्ताव  

• फरक फरक मदु्दाहरुको फरक ब्र्वस्थापर् पद्घछत लागगुर्न आवश्र्क पूवानिार छर्मानण तथा 
तर्ारीसम्वन्िी प्रस्तावको अध्र्र्र् अर्सुन्िार् गरी परु्रावेदर् अदालतका न्र्ार्ािीर् श्री 
छबर्ोद र्मानले प्रस्ततु गरेको प्रछतवेदर्ले छड.छस.एम अन्तगनत प्रत्प्रे्क मागनमा परे् मदु्दारुको 
कारवाही टकर्ारा गर्न अबलम्बर् गर्ुनपरे् प्रटिर्ा कार्नटवछि तथा मदु्दा टकर्ारा गरे् समर्ावछि 
समेतको समार्ोजर् र ब्र्वस्था हरु्ेगरी टवद्यमार् मलुकुी ऐर्का साथै न्र्ार् प्रर्ासर् सम्वन्िी 
टवछभन्न ऐर्हरु तथा अदालत सम्वन्िी छर्र्मावलीहरुमा आवश्र्क पररमाजनर् गरे् लगार्त िुटै्ट 
वा टवर्ेष कारू्र् र कार्नटवछिको आवश्र्कता समेतको टवषर्मा अध्र्र्र् गर्न एउटा सछमछत 
गिर् हरु् आवश्र्क ि भर्ी उल्लेख गरेको पाइन्ि । फरक फरक मदु्दाहरुको फरक 
ब्र्वस्थापर् पद्घछत लागगुर्न पछर् कार्नटवछि कारू्र्हरुमा सिुार गर्ुनपरे् त्र् औलं्र्ाएको 
देजखन्ि ।  

२२.र्पेालको फौजदारी न्र्ार्प्रणालीको आिारभतू सवेक्षण, २०६९ 

फौजदारी न्र्ार् प्रणालीलाई समर्ार्कूुल बर्ाउुँदै लैजार्का लाछग समर् समर्मा र्स बारेको 
मूल्र्ाङ्कर्, अर्सुन्िार् र सवेक्षणहरु आवश्र्क माछर्न्ि । र्सलाई मध्र्र्जर राख्दै र्ेपालको 
फौजदारी न्र्ार्प्रणलीको आिारभतू सवेक्षण डाछर्डा ह्यगुोको आछथनक सहर्ोग र कारू्र् अन्वेषण तथा 
स्रोत छबकास केन्िरको ब्र्वस्थापर्मा संचाछलत  Tackling impunity by strenghthening the 

institutional and prosecutorial capacity of office of the attorney general कार्निम अन्तगनगत 
परामर्नदाता वररष्ठ अछिवक्ता तथा प्रोफेसर इन्चाजन श्री र्वुराज संग्रौलाको परामर्नमा टवज्ञ 
अर्सुन्िार्कतानहरुबाट भएको हो । र्सको महान्र्ार्ाछिवक्तको कार्ानलर् र कारू्र् अन्वेषण तथा 
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स्रोत छबकास केन्िरबाट संर्कु्त रुपमा प्रकार्र् भएको ि । फौजदारी प्रणालीका छबटवि पक्षमा सकु्ष्म 
अध्र्र्र् र टवष्लेषण गरी सवेक्षण गरी प्रकार्र् गररएको ि । कार्नटवछिगत समस्र्ाहरु औलंाए पछर् 
कार्नटवछि कारू्र्मा सम्र्ोिर् गर्ुनगरे् कुरै् सझुाव ददएको पाइदैर् । र्सको छर्ष्कषन मखु्र् रुपमा 
छर्म्र् िर् :  

• केही सावनजछर्क ( अपराि र सजार्) ऐर्, २०२८ ,कालो बजारी, हातहछतर्ार तथा 
खरखजर्ा, खाद्य छमसाबट जस्ता ताकेका मदु्दाको अछिकार क्षेत्र जजल्ला प्रर्ासर् कार्ानलर् 
रहेको ि त्प्र्स्ता मदु्दाको िहर अर्पुात अत्प्र्छिक ि । जजल्ला प्रहरी कार्ानलर् र जजल्ला 
प्रर्ासर् कार्ानलर् एउटै अङ्ग मातहत छर्कार्हरु अर्सुन्िार् र छर्णनर्कतानको रुपमा रहेका 
हुुँदा अर्सुन्िार् र अछभर्ोजर् मागदाबी अर्रुुप रै् छर्णनर् हरु्े प्रचलर् देजखन्ि । र्स 
ब्र्वस्थाले र्ेपाली फौजदारी न्र्ार् प्रणालीको आिछुर्कता  एवम ्छर्ष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्नहरु 
उिाएका िर् । 

• जजल्ला प्रर्ासर् कार्ानलर्ले प्राप्त गरेको अिनन्र्ाटर्क अछिकार क्षेत्रले कार्नपाछलकालाई 
कछतपर् कुरा सहजता प्राप्त गरी र्ाजन्त सरुक्षामा सकरात्प्मक सहर्ोर् गरे पछर् अन्ततोगत्प्वा 
र्स्ता अछिकारक्षेत्रले न्र्ार्पाछलकाको भछूमकालाई कमजोर बर्ाउुँि ।   

• न्र्ाटर्क अछिकार क्षेत्र न्र्ाटर्क छर्कार् अदालतमा मात्र कार्म र्राखी प्रर्ासकीर् 
छर्कार्लाई ददर्े बढ्दो प्रवछृत र्ेपालमा रहेको ि । स्वतन्त्र छर्कार्को रुपमा रहेको जजल्ला 
अदालतमाछथ राज्र्ले फौजदारी न्र्ार्का सम्वन्िमा पूणन टवश्वास गर्न कन्जसु्र्ाइुँ  गरेको तकन  
गर्न सटकन्ि । 

• फौजदारी न्र्ार्प्रणालीको र्ोजर्वद्घ टवकासमा राटष्ट्रर् र्ोजर्ा आर्ोगलको ध्र्ार् पगु्र् ु
आवश्र्क ि । टवदेर्ी दात ृ संस्थाका मौसमी कार्निमहरुले मात्र र्ेपालको फौजदारी 
न्र्ार्को समटृद्घ हुुँदैर् भने्न त्र्ाङ्क देखाएका िर् ्। 

• प्रत्प्रे्क साल फौजदारी मदु्दाको लगत वटृद्घले न्र्ाटर्क प्रटिर्ामा समस्र्ाहरु पैदा भई समर्मा 
पपुनक्ष र सरु्ाई पूरा र्हुुँदा कार्नटवछिगत अवरोिहरु छर्मानण भई प्रत्प्रे्क वषन मदु्दाहरुको िूलो 
अर्पुात पछिल्लो वषनमा सरी कार्नटवछिलाई टिला र झन्झटटलो बर्ाउुँदै लैजान्ि । र्स्तो 
कार्नटवछिगत असक्षमताको अवस्थाले फौजदारी न्र्ार् प्रणलीको कार्नक्षमतामाछथ अटवश्वासको 
अवस्था छसजनर्ा गदनि । साथै अछिक आपराछिक घटर्ाहरु घटटत भएमा सीछमत संख्र्ाको 
लाछग प्राप्त स्रोत, सािर् र जर्र्जक्त रै् थप अपराि अर्सुन्िार्का लछग प्रर्ोग गर्न बाध्र्ता 
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हनु्ि । र्सले फौजदारी न्र्ार्को प्रभावकाररतामा र्करात्प्मक असर पादनि । 
अर्सुन्िार्कतान, अछभर्ोजर्कतान तथा पपुनक्षकतानको प्रभावकाररतामा ह्रास आउुँि । छर्रार्ाहरु 
जजन्मन्िर् ्र कामप्रछतको लगाव स्खछलत हरु् जान्ि । 

• एकातफन  र्र्ाुँ संख्र्ाको वटृद्घ हरु्े अकानछतरा परुार्ो लगतको आकार पछर् बढ्र्े कार्न सुँगसुँगै 
हुुँदा कार्नबोझको चाप र्करात्प्मक हरु् जान्ि, जसले अन्ततः थप अपरािलाई प्रश्रर् र 
दण्डहीर्तालाई मलजल गदनि । र्सबाट प्रत्प्रे्क मदु्दाको टकर्ारा लाग्र्पुरे् समर्मा पछर् 
ससु्तता आउुँि, जसले न्र्ाटर्क प्रटिर्ालाई टिलो र खजचनलो पछर् बर्ाउुँि । 

• हाल बहालमा रहेका जर्र्जक्तको संख्र्ा र क्षमता टवस्तार गरे् र फौजदारी छर्कार्हरुको 
आिछुर्कीकरण वा वैज्ञाछर्कीकरण गरे् । 

२३. सवोच्च अदालतमा छबचारािीर् मदु्दाहरुमा फरक मदु्दाका लाछग फरक व्र्बस्थापर् ( छड.छस.एम ) 
पद्घछत कार्ानन्वर्र् सम्बन्िी अध्र्र्र् प्रछतवेदर्, २०७० 

सवोच्च अदालतमा छबचारािीर् मदु्दाहरुमा फरक मदु्दाका लाछग फरक व्र्बस्थापर् ( छड.छस.एम ) 
पद्घछतको प्रभावकारी कार्ानन्वर्र् गरी सरु्वुाई गरे् सम्बन्िमा अध्र्र्र् गरी पेर् गररएको प्रछतवेदर्ले 
मदु्दालाई सरल, जटटल र अछत जटटलमा बगीकरण गरी बगीकरण गरे् आिारहरुसमेत तर्ार गरेको 
पाइन्ि । र्ो अध्र्र्र् सछमछतको संर्ोजक परु्रावेदर् अदालत जमु्लाका तत्प्कालीर् मखु्र् न्र्ार्ािीर् 
श्री एकराज आचार्न हरु्हुनु््र्ो । छड.छस. एम.पद्घछतलाई कार्ानन्वर्र् गर्न सझुावमा ददए बमोजजम 
सरु्वाईको लाछग मदु्दा पेर् गरेमा मदु्दाको काम कारबाही छिटो र सरल भै मदु्दाहरु छिटो टकर्ारा 
हरु्सक्र्े हुुँदा छर्म्र् सझुाबहरु प्रस्ततु गरेको देजखन्ि । 

• ररट छर्वेदर्हरुलाई छबषर्गतछभत्र पछर् समार् छबवादहरुको आिारमा बगीकरण गरी 
सरु्वाईको लाछग सझुाब ददएको ।  

• सरल, जटटल र अछत जटटलमा मदु्दाको बगीकरण गरेको । 

• सरल, जटटल र अछत जटटलमा समूह मदु्दा बगीकरण गरे् आिारहरु उल्लेख गरेको । 

• जटटल मदु्दाछभत्र पछर् सरल मदु्दा िुट्याउर्े आिारहरु उल्लेख गरेको ।  

• मदु्दा दतानदेजख रै् बगीकरण गरी प्रकृछत िुट्टाउर्पुरे् । 

• मदु्दा महार्ाखामा Tracking System and Classification र्ाखा बर्ाउर्पुरे् । 

• समार् प्रकृछतका मदु्दाहरुको पटहचार् गरे् । 
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• सरल समूहको बगीकरणमा परेका एकै प्रकृछतका मदु्दालाई एकैसाथ सरु्वाईको लाछग पेर् 
गरे् व्र्बस्था गरे् । 

• पूणन इजलासमा छबचारािीर् मदु्दा छिटो टकर्ारा हरु्पुरे् । 

२४.न्र्ार्पाछलकाको तेस्रो पञ्चवषीर् रणर्ीछतक र्ोजर्ा (२०७१/७२–२०७५/७६) 

र्ो तेस्रो र्ोजर्ा कार्ानन्वर्र्का. लाछग “छिटो िररतो न्र्ार्, सवैका लाछग ” भन्ने र्ारासटहत 
सेवाग्राहीको आवश्र्कता र अपेक्षालाई केन्िछबन्दमुा राजखएको उद्घोष गररएको ि । र्ोजर्ाले 
छर्िानरण गरेका लक्ष्र्हरु प्राप्त हरु् सक्र्े पररजस्थछतको सहज छर्मानण गर्नसकेमा र्ोजर्ाको र्ाराले 
सफलता प्राप्त गर्न सक्र्ेि । र्ोजर्ाका लक्ष्र् र रणर्ीछतहरु छर्म्र् िर् ्: 

न्र्ार् सम्पादर्को कार्नलाई छिटोिररतो तलु्र्ाउर्े, न्र्ाटर्क प्रटिर्ालाई अर्मुार्र्ोग्र् बर्ाउर्े, न्र्ार् 
प्रणालीलाई पहुुँचर्ोग्र् बर्ाउर्े र न्र्ार्पाछलकाप्रछत आस्था र छबश्वास अछभवटृद्घ गरे् लक्ष्र्हरु छर्िानरण 
गररएका िर् । 

न्र्ाटर्क कार्नटवछिलाई सरल बर्ाउर्े, मेलछमलाप प्रटिर्ाद्वारा टववाद समािार् गरे् प्रणालीलाई 
प्रभाबकारी बर्ाउर्,े अदालतबाट प्रदार् गररर्े कारू्र्ी सहार्ता प्रणालीलाई प्रभाबकारी बर्ाउर्े, 
छर्िानरण गररएको समर्ताछलकाको पररपालर्ा हरु् े जस्थछत कार्म गरे् परुार्ा बक्र्ौता मदु्दाहरुको 
न्रू्र्ीकरण गरे्, मदु्दा फैसला र फैसलाको तर्ारी तोटकएको समर्ाबछि छभत्र गरे् प्रबन्ि छमलाउर् े
लक्ष्र् प्राछप्तका रणर्ीछतहरु राजखएका िर् । साथै मदु्दा ब्र्वस्थापर् पद्घछतमा सिुार गरे् र र्सका 
लाछग मदु्दा ब्र्वस्थापर् पद्घछत र म्र्ाद तामेली कार्नलाई प्रभावकारी बर्ाउर्े सहर्ोगी रणर्ीछत एवं 
कार्न र्ोजर्ाहरु पछर् िर् ्। 

२५.व्र्वस्थाटपका–संसदमा पेर् भएका टविेर्क, २०७१ 

प्रमाणीकरण भएको एक वषन पूरा भएको भोछलपल्टदेजख प्रारम्भ हरु्े देवार्ी कारू्र् सिुार तथा 
पररमाजनर् कार्नदल र फौजदारी कारू्र् पररमाजनर् तथा सिुार कार्नदलहरुले पेर् गरेका प्रस्ताटवत 
टविेर्कहरुलाई जस्ताको तस्तै रुपमा र्ेपाल सरकारले व्र्वस्थाटपका–संसदमा पेर् गररसकेको ि । 
र्ी टविेर्कहरु हाल व्र्वस्थाटपका–संसदमा  छबचरािीर् अवस्थामा िर् ्। र्ेपालको संटविार्,२०७२ 
समेत जारी भइ लागू भइसकेको अवस्थामा र्ी टविेर्कहरुलाई प्राथछमकता साथ पास हरु् सकेमा 
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र्ेपालको न्र्ार् प्रणालीले ऐछतहाछसक फट्को मारे्मा टवश्वास गर्न सटकन्ि ।  पेर् भएका 
टविेर्कहरु छर्म्र् िर्ः 

• देवार्ी संटहता, २०७१ ( देवार्ी कारू्र् संर्ोिर् र एकीकरण गर्न बर्ेको टविेर्क ) 

• देवार्ी कार्नटवछि संटहता, २०७१ (देवार्ी मदु्दाको कार्नटवछि सम्वन्िी कारू्र्लाई 
संर्ोिर् र एकीकरण गर्न बर्ेको टविेर्क ) 

• अपराि संटहता, २०७१ ( फौजदारी कसूर सम्वन्िी प्रचछलत कारू्र्लाई संर्ोिर् र 
एकीकरण गर्न बर्ेको टविेर्क ) 

• फौजदारी कार्नटवछि संटहता, २०७१ ( फौजदारी मदु्दाको कार्नटवछि सम्वन्िी 
कारू्र्लाई संर्ोिर् र एकीकरण गर्न बर्ेको टविेर्क ) 

• फौजदारी कसूर सजार् ( छर्िानरण तथा कार्ानन्वर्र्) ऐर्, २०७१ ( फौजदारी कसूर 
सजार् छर्िानरण तथा कार्ानन्वर्र् गरे् सम्वन्िमा बर्ेको टविेर्क ) 

२६. Access to Justice Survey: A report about how legal representation is provided to the 

indigent accused in six districts of Nepal 

दी इन्टरर्ेसर्ल छलगल फाउन्डेसर्, र्पेाल र न्र्ार्ािीर् समाज र्ेपालले र्ेपालका ि जजल्लाका 
सीमांटकत असमथन, असहार्, गरीब, छर्िनर् अछभर्कु्तहरुले कसरी फौजदारी मदु्दामा कारू्र्ी प्रछतरक्षा प्राप्त 
गरेका िर् भर्ी न्र्ार्को पहुुँचको लाछग गररएको सवेक्षणबाट प्राप्त त्र्हरुको टवष्लेषण गरी ददएका 
सझुावहरुले र्ेपाल सरकार, न्र्ार्मा आवद्घ सरोकारवालाहरु, र्ागररक समाजमा आवद्घ 
संघसंस्थाहरुलाई उपर्ोगी हरु्े टवश्वास अर्सुन्िार् प्रछतवेदर्ले गरेको ि । छर्िर् रै् र्ो अर्सुन्िार् 
प्रछतवेदर्ले फौजदारी न्र्ार् प्रणालीको मेरुदण्डको रुपमा रहेको असमथन पक्षलाई कारू्र्ी प्रछतरक्षा 
गरी स्वच्ि सरु्वुाईको हकलाई सछुर्जित गर्न महत्प्वपूणन र्ोगदार् गर्न सक्र्ेि । अर्सुन्िार्ले छर्म्र् 
सझुाव प्रस्ततु गरेको देजखन्ि । 

• सवै सीमांटकत र छर्िनर् अछभर्कु्तहरुले प्रभावकारी कारू्र्ी प्रछतछर्छित्प्व प्राप्त गर्नको 
लाछग र्ेपाल सरकारले र्र्ाुँ ऐर् बर्ाएर होस वा मौजदुा कारू्र्मा संर्ोिर् गरेर होस 
टक प्रहरी र सरकारी अछिवक्ताले प्रारम्भमा रै् जार्कारी गराउर्े व्र्वस्था गरे् । 
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• छर्ःर्लु्क कारू्र्ी सेवा प्रदार्क कारू्र् व्र्वसार्ीहरुको उपर्कु्त जर्क्षा, ताछलम, र्ीप र 
अर्भुवले मात्र खास गरी बालवाछलक, मटहला र असहार् पक्षलाई सेवा ददर् सक्र्े 
हुुँदा र्सको लाछग Qualification and Performance Standards लाई लाग ुपरे् । 

• आफूले रोजेको कारू्र् व्र्वसार्ीसुँग सल्लाह छलर् पाउर्े हकलाई र्ागररक सचेर्तामा 
अछभवटृद्घ गराउर् ुपरे् । 

• छर्ःर्लु्क कारू्र्ी सेवा प्रदार्कहरुले उपलब्ि गराउर्े कारू्र्ी सेवालाई गणुस्तरीर् 
बर्ाउर्पुरे् ।   

२७.सवोच्च अदालत मदु्दा व्र्वस्थापर् सछमछत  

सवोच्च  अदालत मदु्दा व्र्वस्थापर् सछमछतको टवछभन्न छमछतमा भएका छर्णनर्हरु मदु्दा ब्र्वस्थापर्को 
सन्दभनमा अछत उपर्ोगी र महत्प्वपूणन दस्तावेजको रुपमा रहेका िर् ् । र्ी छर्णनर्हरुले मदु्दालाई 
छिटो र िररतो टकर्ारा गर्न  उपर्ोगी हरु्े कुरामा कुरै् टववाद िैर् । मदु्दा व्र्वस्थापर् सछमछतको 
छमछत २०६६ चैत्र २५ गतेदेजख छमछत २०७२ भाि ३ गतेसम्मको महत्प्वपूणन छर्णनर् बुुँदाहरु छर्म्र् 
िर् ्:    

• फैसला कार्ानन्वर्र्, बेररतको आदेर् सम्बन्िी र मध्र्स्थता सम्बन्िी ररट 
छर्वेदर्हरुलाई छिटो टकर्ारा लगाउर् ु वाछिर्ीर् देजखंदा आवश्र्कतार्सुार त्प्र्स्ता 
मदु्दाको िुटै्ट इजलास गिर् गरी मदु्दा फिर्ौट गरे् कार्न अछभर्ार्को रुपमा अजघ 
बिाउर् उपर्कु्त देजखएकोले सम्मार्र्ीर् प्रिार् न्र्ार्ािीर् समक्ष अर्रुोि गरे् । 

• टवकास छर्मानणसंग सम्बजन्ित टवषर्का मदु्दा तथा ररट छर्वेदर्हरु छिटो र प्रभावकारी 
रुपमा छर्रोपण गर्ुनपरे् हुुँदा त्प्र्स्ता मदु्दा तथा ररट छर्वेदर्हरुको पटहचार् गरी छतर्को 
व्र्वस्थापर् र सरु्वुाई गर्न आवश्र्क व्र्वस्था छमलाउर्े । 

• अदालतमा दतान हरु् आउर्े जरु्सकैु छलखत कागजात वा टवचरािीर् रहेका मदु्दाका 
पक्षले ददर्े कुरै् पछर् छर्वेदर्मा त्प्र्स्तो पक्षलाई अदालतले खोजेका बखत उपजस्थत 
गराउर् वा म्र्ाद सूचर्ा जारी गर्न सटकर्े गरी स्पि वतर् र सम्पकन  फोर् रं्., 
मोवाइर् रं्. समेत छलर् े। कुरै् पक्षले ताररखमा र्रही मदु्दाको कारवाई गर्न चाहेमा 
पेर्ीको सूचर्ा छर्जको मोवाइलमा ददर्े र सोको रेकडन र्स अदालतको सूचर्ा प्रटवछि 
र्ाखामा रहर्े व्र्वस्था गर्नका लाछग सूचर्ा प्रटवछि र्ाखासंग समन्वर् गरी कारवाई 
अगाछड बिाउर् र्स अदालतका रजजष्ट्रारलाई छर्देर्र् ददर्े । 
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• र्स अदालतमा टवचारािीर् रहेका टवछभन्न प्रकृछत र टवषर्वस्तकुा मदु्दाहरुलाई 
टववाददत त्र्, छर्रोपण हरु्पुरे् प्रश्न तथा सम्बजन्ित कारू्र् र र्स अदालतबाट 
प्रछतपाददत र्जीर छसद्धान्त समेतका आिारमा समार् प्रकृछतका मदु्दाहरुको पटहचार् 
गरी त्प्र्स्ता मदु्दाहरुलाई एक मिु रुपमा एउटै समूहमा राखी एकै साथ सरु्वुाई गर्न 
छमल्र्े गरी एकै ददर् पेर्ी चिाउर्े व्र्वस्था गरे् । 

• टवगो, टवषर्वस्त ुएवं कार्नटवछि लगार्तका आिारमा सरु्वुाईलाई िेरै समर् र्लाग्र् े
सरल एवं सार्ा प्रकृछतका मदु्दाहरु िुट्याई त्प्र्स्ता मदु्दालाई हरेक ददर् एक िुटै्ट 
इजलास गिर् गरी छर्र्छमत सरु्वुाई हरु्े व्र्वस्थाका लाछग सम्मार्र्ीर् प्रिार् 
न्र्ार्ािीर्ज्रू् समक्ष अर्रुोि गरे् । 

• दोहोर् र्ाई पाउुँ छर्वेदर् दतान भएको भोछलपल्टै पेर्ी चिाउर्े र पटहलो सरु्वुाई 
र्भएसम्म छर्रन्तर पेर्ी चिाउर्े एवं र्थासम्भव प्रत्प्रे्क ददर् एक इजलास दोहोर् र्ाई 
पाऊुँ  भने्न छर्वेदर् सरु्वुाईको लाछग गिर् गर्नका लाछग सम्मार्र्ीर् प्रिार् 
न्र्ार्ािीर्ज्रू् समक्ष अर्रुोि गरे् । 

• सवोच्च अदालतमा परुार्ा मदु्दाहरु न्र्ार्ािीर्हरुको समूहबाट सरु्वुाई गरे् गररएकोमा 
सोको उपलजब्ि संतोषजर्क देजखएकोले र्सलाई अझ प्रभावकारी बर्ाउर् आवश्र्क 
पहल गरे् । 

• एकैसाथ छर्णनर् हरु्सक्र्े एकै प्रकृछतका टवषर्वस्त ुवा एउटै छर्णनर्लाई चरु्ौछत ददएका 
ररटहरु एकैसाथ पेर्ी चिाउर्े । 

• कैद अविी भकु्तार् भएका वा हरु् लागेका वा कम कैद अवछिको रार् लगाएका 
थरु्वुा मदु्दाहरुलाई िुटै्ट रुपमा समूहकृत गरी प्राथछमकताका साथ पेर्ी चिाउर्े । 
त्प्र्स्ता मदु्दाको पेर्ीको जार्कारी सम्मार्र्ीर् प्रिार् न्र्ार्ािीर्ज्रू्लाई अछग्रम रुपमा 
ददर्े । 

• र्स अदालतमा टवचरािीर् कछतपर् परुार्ा मदु्दाहरुको कारवाही प्रकृर्ा हेदान परु्रावेदर् 
अदालतको फैसला तर्ार गदान फैसला वा तपसील खण्डमा स्पि पार्ुनपरे् टववरणहरु 
उल्लेख रै् र्गरी वा उल्लेख गरेपछर् स्पि उल्लेख र्गरी वा फरक परे् गरी उल्लेख 
गरेका कारण अर्ावश्र्क रुपमा लजम्वर् गएको देजखर्ो। न्र्ार् प्रर्ासर् ऐर्,२०४८ 
को दफा ९(१) (ग) मा संर्ोिर् भएको लामो समर् व्र्छतत भइसक्दा पछर् 
परु्रावेदर् म्र्ाद ददर्े वा र्ददर्े गर्ुनपरे्मा कछतपर् मदु्दामा त्प्र्स्तो र्गरेकोले त्प्र्स्तो 
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अवस्था परु्ः शृ्रजर्ा र्होस भने्न तफन  सबै परु्रावेदर् अदालतका मार्र्ीर् मखु्र् 
न्र्ार्ािीर्हरुको ध्र्ार्ाकषनण गराउर् सम्मार्र्ीर् प्रिार् न्र्ार्ािीर्ज्रू् समक्ष अर्रुोि 
गरे् ।  

• ५ वषन र्ाघेका परुार्ा मदु्दाको टटपोट कार्न तत्प्काल गर्न प्रर्ासर् र्ाखालाई छर्देर्र् 
ददर्े साथै मदु्दाको टटपोटलाई टवश्वासर्ीर् बर्ाई मदु्दाको सरु्वुाईका बखत टटपोटमा 
आिाररत भै छर्णनर् गर्न छमल्र्े गरी गणुस्तरीर् बर्ाउर् आगामी बैिकमा टटपोटमा 
खटटएका सम्पूणन अछिकृतहरुसुँग िलफल गरे् । 

• सरल सार्ा प्रकृछतका अंर् मदु्दा िुट्टाई अन्र् सार्ाछतर्ा समूहको मदु्दामा र्छमसाई 
हप्ताको एक ददर् िुटै्ट समूहमा पेर्ी चिाउर्े ।वालवाछलका, टविवा, वदृ्घ आददको मदु्दा 
समार्पुाछतक रुपमा पेर्ी चिाउर्े । 

• सरल जटटल वा सामान्र् प्रकृछतका मदु्दा दतान कै समर्मा पटहचार् गरी कार्नटवछिमा 
समेत तदर्रुुप व्र्वस्था गरी पेर्ी चिाउर्े । 

• कारू्र्द्वारा बन्द इजलासमा सरु्वुाई हरु्पुरे् मदु्दा जजल्ला अदालतमा बन्द इजलासबाटै 
सरु्वुाई गररएको भएतापछर् र्स अदालतमाल सो सम्वन्िी अभ्र्ास र्गररएकाले त्प्र्स्ता 
मदु्दाहरु र्स अदालतमा पछर् बन्द इजलासबाटै सरु्वुाई गरे् व्र्वस्था छमलाउर्े । 

२८.न्र्ार्मा पहुुँच आर्ोगको वाटषनक कार्नर्ोजर्ा 
न्र्ार्को पहुुँचमा रहेका अवरोि तत्प्वहरु ज्हचार् गरी सोको न्रू्र्ीकरणका लाछग आवश्र्क उपार्हरु 
अबलम्बर् गरे् गराउर्े समेतको कार्ानदेर् राखी गदित न्र्ार्मा पहुुँच आर्ोगको लाछग तर्ार 
पाररएको वाटषनक कार्नर्ोजर्ा २०७२/०७३ मा भएमा महत्प्वपूणन कुरा छर्म्र् िर् ्: 

• न्र्ार्मा पहुुँच कार्म गर्न प्रर्ास गरेका ऐर्हरुको पटहचार् गरेको, 
• सवोच्च अदालतबाट न्र्ार्मा सहज पहुुँचको लाछग भएका केही महत्प्वपूणन आदेर् र 

छर्णनर्हरुलाई संक्षेपमा प्रस्ततु गरेको, 
• न्र्ार्मा सहज पहुुँचसम्वन्िी पद्धछतका सबल पक्षहरु उल्लेख गरेको , 

• न्र्ार्मा सहज पहुुँचसम्वन्िी पद्धछतका कमजोर पक्षहरु उल्लेख गरेको , 

• न्र्ार्मा सहज पहुुँचसम्वन्िी पद्धछतका लाछग उपलब्ि अवसरहरु उल्लेख गरेको , 

• न्र्ार्मा सहज पहुुँचसम्वन्िी पद्धछतका चरु्ौछतहरु उल्लेख गरेको , 

• न्र्ार्मा सहज पहुुँच आर्ोगको वाटषनक कार्नर्ोजर्ा तर्ार गरेको ।  
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पररच्िेद–तीर् 

मदु्दाको काम कारबाहीलाई छिटो िररतो पारे् र मदु्दा व्र्वस्थापर् सम्वन्िी टवद्यमार् 
कारू्र्ी व्र्वस्था र संजक्षप्त टवश्लषेण 

 

१.टवषर् प्रवेर् 

स्वतन्त्र, छर्ष्पक्ष र सक्षम न्र्ार्पाछलका संटविार्को आिारर्ीला हो  । न्र्ार् प्रर्ासर्लाई छिटो 
िररतो, सवनसलुभ, छमतव्र्र्ी, प्रभावकारी र जर्उत्तरदार्ी बर्ाउर्े राज्र्का छर्देर्क छसद्घान्त, र्ीछत तथा 
दाटर्त्प्वमा उल्लेख ि ।अदालतको मखु्र् काम भर्ेको छिटो, िररतो न्र्ार् छर्रुपण गरे् रै् हो । 
न्र्ार् प्राछप्तको मागन कारू्र्ले रै् देखाएको हनु्ि । न्र्ार्मा र्ागररकको सहज पहुुँचलाई कारू्र्ले रै्  
फराटकलो सरल राजमागन बर्ाइददर् ुआवश्र्क हनु्ि । र्ो लक्ष्र् प्राछप्तको सािर्को रुपमा मलुकुी 
ऐर् अदालती वन्दोवस्तको महलका कारू्र्ी प्राविार्हरुलाई छलर् सटकन्ि । तोटकएको 
समर्ाबछिछभत्र मदु्दा फर्छ्यौट गर्नका लाछग टवछभन्न प्रटिर्ा, टवछभन्न संर्न्त्र र टवछभन्न पद्धछतहरुको 
टवकास गररएको हनु्ि ।  

न्र्ार्पाछलकाको तीर् वटा रणर्ीछतक र्ोजर्ाहरुले पछर् मदु्दा फर्छ्यौट गरे् कार्नलाई सरल र सहज 
बर्ाई न्र्ार्लाई जर्उत्तरदार्ी बर्ाउर् रै् कार्नर्ोजर्ाहरु छर्मानण गरेको िर् । रणर्ीछतक र्ोजर्ाको 
मखु्र् सरोकारको टवषर् भर्ेको  रै् कारू्र्ले तोकेको अबछिछभत्र मदु्दा फर्छ्यौट गरे् रै् हो । छर्िानररत 
अबछिछभत्र मदु्दा फर्छ्यौट गर्ुनपरे् कुरालाई आिार बर्ाएर कारू्र्ले टवछभन्न व्र्वस्थाहरु गरेको ि । 
र्स पररच्िेदमा संक्षेपमा कारू्र्ी व्र्वस्थाको उल्लेख गरे् प्रर्ास गररएको ि । 

२.र्पेालको संटविार्, २०७२ मा न्र्ार्पाछलकाको संवैिाछर्क व्र्वस्था 

र्र्ाुँ सटविार्ले न्र्ार्पाछलकाको सम्वन्िमा गरेको थप संवैिाछर्क व्र्वस्थाले न्र्ार् प्रर्ासर्लाई 
छिटो िररतो, सवनसलुभ, छमतव्र्र्ी र प्रभावकारी बर्ाउर्े कार्नलाई सहर्ोग प्राप्त हरु्े आर्ा गर्न 
सटकन्ि । 

२.१मखु्र् ब्र्वस्थाहरुः   

• स्वतन्त्र, छर्ष्पक्ष र सक्षम न्र्ार्पाछलकाको पररकल्पर्ा संटविार्को प्रस्तावर्ाले रै् 
उद्घोषण गरेको ि । 
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• न्र्ार् प्रर्ासर्लाई छिटो िररतो, सवनसलुभ, छमतव्र्र्ी, छर्ष्पक्ष, प्रभावकारी र 
जर्उत्तरदार्ी बर्ाउर्े” भन्ने भाग ४ को िारा ५१(६) (१) मा राज्र्का छर्देर्क 
छसद्घान्त, र्ीछत तथा दाटर्त्प्वमा उल्लेख ि । 

• सामान्र् प्रकृछतका टववाद समािार्का लाछग मेलछमलाप, मध्र्स्थता जस्ता वैकजल्पक 
उपार्हरु अवलम्बर् गरे् भन्ने भाग ४ को िारा ५१(६) (२) मा राज्र्का छर्देर्क 
छसद्घान्त, र्ीछत तथा दाटर्त्प्वमा उल्लेख ि । 

• पिाउमा परेका व्र्जक्तलाई पिाउ परेको समर्देजख रै् आफूले रोजेको कारू्र् 
व्र्वसार्ीसुँग सल्लाह छलर् पाउर्े तथा कारू्र् व्र्वसार्ीद्वारा पपुनक्ष गरे् हक हरु्ेि । 
त्प्र्स्तो व्र्जक्तले आफ्र्ो कारू्र् व्र्वसार्ीसुँग गरेको परामर्न र छर्जले ददएको सल्लाह 
गो्र् रहर्ेि भर्ी िारा २०(२) मौछलक हकमा उल्लेख ि । 

• कारू्र् बमोजजम मदु्दा हेर्न स्थार्ीर् स्तरमा न्र्ाटर्क छर्कार् वा टववाद समािार्का 
बैकजल्पक उपार् अवलम्वर् गर्न आवश्र्कता अर्सुार अन्र् छर्कार् गिर् गर्न 
सटकर्ेि भने्न िारा १२७ ( २ ) मा व्र्वस्था ि । 

• िारा १२७ मा लेजखएदेजख बाहेक खास टकछसम र प्रकृछतका मदु्दारुको कारवाही र 
टकर्ारा गर्न संघीर् कारू्र् बमोजजम अन्र् छबजर्िीकृत अदालत, न्र्ाटर्क छर्कार् वा 
न्र्ार्ाछिकरणको स्थापर्ा र गिर् गर्न सटकर्ेि । तर कुरै् खास मदु्दाका लाछग 
छबजर्िीकृत अदालत, न्र्ाटर्क छर्कार् वा न्र्ार्ाछिकरणको गिर् गररर्े िैर् भने्न िारा 
१५२(१) मा उल्लेख ि । 

• एकवषन भन्दाबिी कैद सजार् हरु्े फौजदारी कसूर सम्वन्िी मदु्दा अदालत वा 
टवजर्िीकृत अदालत वा सैछर्क अदालत वा न्र्ाटर्क छर्कार् बाहेक अन्र् छर्कार्को 
अछिकार क्षेत्रमा परे् िैर्  भर्ी िारा १५२(२) मा उल्लेख ि ।  

२.२.अदालतको तह 

सवोच्च अदालत 

• सवोच्च अदालतको अछिकार क्षेत्र र्थाबत कार्म गररएको ि । 

• िारा १३३(१) बमोजजम परेका छर्वेदर् , संघ र प्रदेर् वा प्रदेर् प्रदेर्, प्रदेर् र 
स्थार्ीर्तह तथा स्थार्ीर् तहहरुबीच अछिकार क्षेत्र बारेमा भएको टववाद सम्वन्िी र 
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संघीर् संसद वा प्रदेर् सभाको सदस्र्को छर्वानचर् र टर्रै्का सदस्र्को अर्ोग्र्ता 
सम्वन्िी मदु्दाको र्रुु कारवाही र टकर्ारा गर्न प्रिार् न्र्ार्ािीर् लगार्त पाुँच 
सदस्र्ीर् संवैिाछर्क इजलासको गिर्को व्र्वस्था िारा १३७ मा गररएको ि । 

उच्च अदालत 

• संटविार्द्वारा प्रदत्त मौछलक हकको प्रचलर्को लाछग वा अको उपचारको व्र्वस्था र्भएको वा 
अको उपचारको व्र्वस्था भए पछर् सो उपचार अपर्ानप्त वा प्रभाबहीर् देजखएको अन्र् कुरै् 
कारू्र्ी हकको लाछग वा सावनजछर्क हक वा सरोकारको कुरै् टववादमा समावेर् भएको कुरै् 
कारू्र्ी प्रश्नको छर्रुपणका लाछग आवश्र्क र उपर्कु्त आदेर् जारी गरे् अछिकार उच्च 
अदालतलाई हरु्ेि । र्स प्रर्ोजर्का लाछग उच्च अदालतले वन्दीप्रत्प्र्क्षीकरण, परमादेर्, 

उत्प्प्रषेण, प्रछतषिे, अछिकारपचृ्िा लगार्त जरु्सकैु उपर्कु्त आदेर् जारी गर्न सक्र्ेि । 

• संघीर् कारू्र् बमोजजम र्रुु मदु्दा हेरे्, परु्रावेदर् सनेु्न र सािक जाुँच्र्े अछिकार हरु्ेि भर्ी 
िारा १४४ मा उल्लेख ि । 

• र्ो संटविार् प्रारम्भ भएको छमछतले एक वषनछभत्र संघीर् कारू्र् बमोजजम िारा १३९ बमोजजम 
उच्च अदालतको स्थापर्ा गररर्ेि । त्प्र्स्तो अदालतको स्थापर्ा भएपछि र्ो संटविार् प्रारम्भ 
हुुँदा कार्म रहेको परु्रावेदर् अदालत छबघटर् हरु्िे । 

जजल्ला अदालत 

• र्ो संटविार् प्रारम्भ हुुँदाका बखत अदालत बाहेक अन्र् छर्कार्मा टवचरािीर् रहेका एक 
बषनभन्दा बिी कैद सजार् हरु्े फौजदारी कसूर सम्वन्िी मदु्दा र्ो संटविार् प्रारम्भ भएपछि 
सम्वजन्ित जजल्ला अदालतमा सरे्िर् ्( िारा ३००(७)) । 

• आफ्र्ो अछिकारक्षेत्रछभत्रका सम्पूणन मदु्दाको र्रुु कारबाही र टकर्ारा गरे्, बन्दीप्रत्प्र्क्षीकरण, 

छर्षिेज्ञा लगार्त कारू्र् बमोजजमका छर्वेदर् हेरे्, अिनन्र्ाटर्क छर्कार्ले गरेको छर्णनर् उपर 
कारू्र् बमोजजम परु्रावेदर् सनेु्न, प्रादेर् कारू्र् बमोजजम गदित स्थार्ीर् स्तरका न्र्ाटर्क 
छर्कार्ले गरेको छर्णनर् उपर आफू र आफ्र्ो मातहत अदालतहरुको न्र्ार् सम्पादर्को 
कार्नमा कसैले अवरोि गरेमा वा आदेर् वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा संघीर् कारू्र् बमोजजम 
अवहेलर्ामा कारबाही चलाइ सजार् गर्न सक्र्े अछिकार हरु्ेि ( िारा १५१) । परु्रावेदर् 
सनेु्न क्षेत्राछिकार समेत जजल्ला अदालतलाई संटविार्ले रै् ददएकोि ।  
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• र्ो संवैिाछर्क व्र्वस्थाबाट जजल्ला अदालतको भछूमका फराटकलो र सवल बर्ाएको ि । 
साथै राटष्ट्रर् छर्कुञ्ज तथा वन्र्जन्त ुसंरक्षण ऐर्, २०२९ को दफा २६ को उपदफा (१) र 
(२) वमोजजमको सजार् हरु्े कसूर सम्वन्िी मदु्दा र हातहछतर्ार खरखजार्ा ऐर्, २०१९ को 
दफा २० को उपदफा (१) र (२) वमोजजमको सजार् हरु्े कसूर सम्वन्िी मदु्दाको कारवाही 
र टकर्ारा गरे् अछिकार जजल्ला अदालतलाई प्रदार् गर्ुन उपर्कु्त हरु् े देजखन्ि भर्ी 
अदालतको अछिकारक्षेत्र परु्रावलोकर् कार्नदलको प्रछतवेदर्, २०६५ ले ददएको सझुाव पछर् 
कार्ानन्वर्र् भएको देजखन्ि । 

• केही सावनजछर्क ( अपराि र सजार्) ऐर्, २०२८ ,कालो बजारी, हातहछतर्ार तथा 
खरखजर्ा, खाद्य छमसाबट जस्ता तोकेका मदु्दाको अछिकार क्षेत्र जजल्ला प्रर्ासर् कार्ानलर् 
रहेको तथा जजल्ला प्रहरी कार्ानलर् र जजल्ला प्रर्ासर् कार्ानलर् एउटै अङ्ग मातहत 
छर्कार्हरु अर्सुन्िार् र छर्णनर्कतानको रुपमा रहेको हुुँदा अर्सुन्िार् र अछभर्ोजर् मागदाबी 
अर्रुुप रै् छर्णनर् हरु् े प्रचलर्ले हाम्रो फौजदारी न्र्ार् प्रणालीको आिछुर्कता एवम ्
छर्ष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्नहरु टवछभन्न अध्र्र्र् प्रछतवेदर्ले उिाएकामा  त्प्र्स्ता प्रश्नहरुको 
सम्वोिर् पछर् गररएको देजखन्ि ।   

प्रदेर् कारू्र्द्वारा गदित स्थार्ीर् स्तरका न्र्ाटर्क छर्कार् 

र्ो स्थार्ीर् स्तरको न्र्ाटर्क छर्कार्को क्षेत्राछिकार प्रदेर् कारू्र्ले तोके बमोजजम हरु्ेि । स्थार्ीर् 
स्तरका सार्ाछतर्ा मदु्दाहरु कारवाही र टकर्ारा गर्न पाउर्े अछिकार हरु्ेि ।  

३. प्रचछलत कार्नटवछिको कारू्र्ी व्र्वस्था 

हाम्रो प्रचछलत कारू्र्ी व्र्वस्थामा तीर् टकछसमका कार्नटवछिहरु मूलरुपमा िर् ्। 

३.१.संजक्षप्त ( कार्नटवछि) ऐर्, २०२८ 

सार्ा सरल प्रकृछतका मदु्दालाई छिटो िररतो र कम खजचनलो बर्ाई संजक्षप्त कार्न टवछि अपर्ाई चाुँडो 
टकर्ारा गरे् उदे्दश्र् राखी उच्चस्तरीर् न्र्ाटर्क सिुार आर्ोगको प्रछतवेदर्, २०२८ को छसफाररसमा 
ल्र्ाइएको र्स ऐर्ले टफराद र्ददइ छर्वेदर् उजरुीको आिारमा पछर् वर्ार् गराई कारवाही गर्न 
सटकर्,े तीर् ददर्छभत्र ७ ददर्को म्र्ाद जारी गर्ुनपरे्, म्र्ाद २ ददर्छभत्र तामेल गर्ुनपरे्, म्र्ाद वा ताररख 
गजु्रमेा एकै पटक वा दईु पटकसम्म १५ ददर् थाम्र् पाइर्े, मर्ाछसव कारणले प्रछतवादी उपजस्थत हरु् 
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र्सक्र्े अवस्थामा अर्पुजस्थत प्रछतवादी तफन बाट अरुले प्रमाण पेर् गर्न पाउर्े र सो प्रमाण समेतको 
बझुी मदु्दाको टकर्ारा गर्ुनपरे्, प्रत्प्र्तु्तर परेको वा प्रत्प्र्तु्तर परे् अवछि पगेुको छमछतले ९० ददर्छभत्र मदु्दा 
टकर्ारा गर्ुनपरे् , प्रमाण बजुझसकेपछि पक्षहरु अदालतको अर्मुछतले तारेखमा र्बसे पछर् हरु्े, वादीले 
प्रमाण पेर् गरेपछि तारेख िाडे पछर् मदु्दा छडसछमस र्गरी फैसला रै् गर्पुरे् , फैसलामा जचत्त र्बझु्र् े
पक्षले थाहा पाएको ३० ददर्छभत्र परु्रावेदर् गर्ुनपरे् र र्रुु छमछसल प्राप्त भएको छमछतले ९० ददर्छभत्र 
परु्रावेदर् तहबाट फैसला गर्ुनपरे् समेत व्र्वस्थाहरु गरेको पाइन्ि । र्ी वजणनत कारू्र्ी ब्र्वस्थाले 
सार्ाछतर्ा  सरल मदु्दाको कारवाही छिटो र िररटोरुपमा फर्छ्यौट गर्न कारू्र्ले बाटो खोछलददएको 
ि। तर र्स्तो छिटो िररतो व्र्वस्था गरे पछर् व्र्वहारमा ऐर्ले छर्िानरण गरेको खासै सीमाछभत्र मदु्दा 
टकर्ारा गरी छिटो िररतो न्र्ार् ददर् सकेको अर्भुछूत जर्ताले गर्न सकेका िैर्र् ्। र्ो ऐर्को पछर् 
समर्ार्कूुल सछमक्षा गर्पुरे् अवस्था आइसकेको ि ।  

३.२.टवर्षे अदालत कार्नटवछि 

खास टकछसमका मदु्दाहरुको कारबाही र टकर्ारा छिटो, िररतो तथा प्रभावकारी िङ्गले गराउर्े 
उदे्दश्र्ले  टवर्ेष अदालत ऐर्, २०५९ जारी भएको हो । प्रछतवादीका र्ाउुँमा बाटाको म्र्ादबाहेक 
१५ ददर् र टवदेर्मा रहेकाको हकमा ३० ददर्को म्र्ाद जारी गरी तामेल गराइर्े, साक्षीको र्ाउुँमा 
म्र्ाद जारी गदान बाटाको म्र्ादबाहेक ७ ददर्को म्र्ाद पिाउर् ुपरे्, म्र्ाद तामेल गदान प्राथछमकता 
ददर्पुरे्, म्र्ाद तारेख थाम्दा एक पटकसम्म बिीमा १५ ददर्को थाम्र् पाइर्,े मदु्दा दार्र भएको 
छमछतले सामान्र्तर्ाः ६ मटहर्ाछभत्र मदु्दा टकर्ारा गर्ुनपरे्, फैसलामा जचत्त र्बझु्र् ेपक्षले फैसला भएको 
छमछतले ३५ ददर्छभत्र परु्रावेदर् गर्ुनपरे् र परु्रावेदर् परेमा छमछसल प्राप्त भएको छमछतले ३ मटहर्ाछभत्र 
टकर्ारा गर्ुनपरे् जस्ता प्राविार्हरुले मदु्दाको काम कारवाही छिटो िररतो सम्पन्न गर्ुनपरे् व्र्वस्था 
र्स ऐर्मा रहेको देजखन्ि । र्ी कारू्र्ी प्राविार्हरुले टवर्ेष प्रकृछतका मदु्दाको काम कारवाही छिटो 
िररतो सम्पन्न गर्ुनपरे् व्र्वस्था र्स ऐर्ले स्पि उल्लेख गरेको देजखन्ि । टवर्ेष अदालत ऐर्, 

२०५९ को अछिकार र कार्नटवछि प्रर्ाग हरु्े ऐर्का मदु्दाहरुलाई छिटो िररतो कारवाही र टकर्ारा 
गर्न मद्दत केही हदसम्म छमलेको ि ।  

र्ो ऐर्को उदे्दश्र् अर्रुुप मदु्दाको काम कारवाही छिटो िररतो सम्पन्न गरी तोटकएको म्र्ादछभत्र 
टकर्ारा हरु् सकेको िैर्र् । र्ो ऐर्को कार्नटवछि प्रर्ोग हरु्े मदु्दाहरुको काम कारवाही छिटो 
िररतो गर्नमा सहर्ोग गदनि  र मदु्दा छिटो टकर्ारा गर्न मद्दत गदनि । लागू औषि ( छर्र्न्त्रण) 
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ऐर्,२०३३ को दफा २१क अर्सुार ऐर्को दफा ४(क) को कसूरबाहेकको अन्र् कसूरका मदु्दामा 
कारवाही र टकर्ारा गदान टवर्ेष अदालत ऐर्को कार्नटवछि र अछिकार अदालतले प्रर्ोग गदनि ।  

३.३.सामान्र् कार्नटवछि 

सामान्र् कार्नटवछिलाई मलुकुी ऐर्को अदालती बन्दोवस्तको महलले छर्देजर्त गदनि । कुरै् 
कारू्र्मा मदु्दा कारवाही र टकर्ारा गरे् टवर्ेष व्र्वस्था गररएको ि भर्े सोही अर्सुार मदु्दाको 
कारवाही र टकर्ारा हनु्ि । त्प्र्स्तो टवर्ेष व्र्वस्था गररएको िैर् भर्े मलुकुी ऐर् बमोजजम रै् 
सामान्र् कार्नटवछि लाग ुहनु्ि । म्र्ाद बझेुको छमछतले बाटाको म्र्ादबाहेक ३० ददर्छभत्र प्रत्प्र्तु्तर 
लगाउर्पुरे्, हदम्र्ाद गजुारेमा ३० ददर् थाम्र् पाउर्े , तारेख गजुारेमा बिीमा तीर् पटकसम्म वा 
एकै चोटी ३० सम्मको तारेख थाम्र् पाउर्े, र्रुु फैसला गदान प्रछतवादी परेको वा परे् अवस्था पगेुको 
छमछतले १ वषनछभत्र, परु्रावेदर् फैसला गदान र्रुु छमछसल प्राप्त भएको छमछतबाट ि मटहर्ाछभत्र फैसला 
गर्ुनपरे्, तोटकएको म्र्ादमा टकर्ारा गर्न र्सटकएको मर्ाछसव कारण परेमा माछथल्लो अदालतमा म्र्ाद 
थपको लाछग जाहेर गर्ुनपरे् र फैसलामा जचत्त र्बझु्र्े पक्षले फैसला भएको छमछतले ३५ ददर्छभत्र 
परु्रावेदर् गर्ुनपरे् जस्ता प्राविार्हरु सामान्र् कार्नटवछिमा पर्न आउुँिर् ्। र्ी व्र्वस्थाहरुले पछर् 
मदु्दा तोटकएको समर्मा टकर्ारा हरु् सकेका िैर्र् ्।  

४.मलुकुी ऐर्को छिटो िररतोको कारू्र्ी व्र्वस्था 

हाम्रो न्र्ाटर्क व्र्वस्थाको मूल आिार रै् मलुकुी ऐर् हो । र्ो ऐर्ले टवछभन्न कालखण्डमा टवटवि 
रुप र रंगमा  मलुकुको सेवा गरेको सवनछबददत रै् ि । प्रस्ताटवत देवार्ी र फौजदारी संटहता 
संसदबाट पाररत भइ कार्ानन्वर्र्मा आउर् सकेमा मलुकुी ऐर् इछतहासका पार्ामा मात्र हनु्ि र 
र्ेपालमा कारू्र्को र्र्ाुँ र्गुको प्रारम्भ हरु्ेि । मदु्दा व्र्वस्थापर् र न्र्ार् समर्ार्कूुल छिटो िररतो 
र प्रभावकारी पार्नको लाछग कछतपर् महत्प्वपूणन कुराहरु मलुकुी ऐर्बाटै छर्ददनि र व्र्वजस्थत भएका 
िर् ्। मूलतः अदालती वन्दोवस्तको महलमा समेटटएका कारू्र्ी प्राविार्हरुले मदु्दा व्र्वस्थापर् 
पद्धछत र न्र्ार्लाई छिटो र िररतो पारे् कार्नसुँग प्रत्प्र्क्षतः सरोकार राख्दिर् ्। र्ो महलका सबै 
प्राविार्हरुको उल्लेखर् गर्न र्स टववेचर्ामा सम्भव र्भए पछर् मदु्दा प्रवाह व्र्वस्थापर् र न्र्ार्लाई 
छिटो िररतो बर्ाउर्को लाछग मलुकुी ऐर् अदालती बन्दोबस्तको महलमा रहेका केही महत्प्वपूणन 
प्राबिार्हरुको संजक्षप्तरुपमा उल्लेख गररएको ि । 
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• अड्डामा आफूले गर्ुनपरे् अड्डासम्बन्िी काम कुरा बाहेक अरु काम कुरा गर्ुन हुुँदैर् । (अ.वं. 
३ रं्.)  

• मदु्दाको कारवाई र फैसला खलुा इजलासमा गर्ुनपिन, अड्डामा आई बेमर्ाछसव काम कुरा गरेमा 
इजलासबाट बाटहर पिाउर् सटकर्ेि । (अ.वं. ६ रं्.) 

• सावनजछर्क टहत वा सरोकार छर्टहत मदु्दा चलाउर् अर्मुछतका लाछग ददइर्े छर्वेदर्मा उसै ददर् 
छर्णनर् ददर् ुपिन । (अ.वं. १० रं्.)  

• अड्डाले कारू्र् बमोजजम आफूले गर्ुनपरे् काम कारवाही तोटकएको समर्मा गर्ुनपिन  । िीला 
गर्ुन हुुँदैर् । परु्रावेदर्, सािक सनु्दा वा अड्डा जाुँच बझु गदान बेमरु्ाछसब गरेको देजखर्ो भर्े 
कारू्र् बमोजजम गर्ुन गराउर् ुपिन ।( अ.बं. १३ रं्.) 

• र्रुु फैसला गदान प्रछतवादी परेको वा परे् अवस्था पगेुको छमछतबाट एकवषनछभत्र, परु्रावेदर् 
फैसला गदान छमछसल प्राप्त भएको छमछतबाट ६ मटहर्ाछभत्र फैसला गर्ुनपिन । बझु्र् ुपरे् प्रमाण 
बजुझसकेपछि तोटकएको फैसला गरे् म्र्ाद बाुँकी भएपछर् मदु्दा फैसल गर्नलाई पैतीस ददर् 
भन्दा टिलो गर्ुन हुुँदैर् । ( अ.बं. १४ रं्.) 

• तोटकएको म्र्ाद ताररखमा फैसल गर्न र कारवाही गर्न अड्कर् ेमरु्ाछसव माटफकको कारण 
पररआएमा पररआएको अड्काउको व्र्होरा लेखी आफ्र्ो परु्रावेदर् सनेु्न अड्डामा म्र्ादछभतै्र 
जाहेर गर्पुिन । सो अड्डाले जाुँच्दा पछर्  मरु्ाछसव िहरी एक मटहर्ासम्म म्र्ाद थप ददर् ुपरे् 
देजखएमा एक पटकलाई आफैले ददई र त्प्र्सभन्दा बिी म्र्ाद थप ददर्पुरे्मा तोक बोली 
आफूभन्दा माछथल्लो तहमा जाहेर गर्ुनपिन । त्प्र्स्तो जाहेरी आएमा सो माछथल्लो तहबाट 
जाुँच्दा पछर् अड्काउ मरु्ाछसव िहरी बिी म्र्ाद थप ददर्पुरे् देजखएमा मरु्ाछसव माटफकको 
अरु म्र्ाद थप ददई सो म्र्ाद ताररखमा कारबाही फैसला गर्न लगाउर्पुिन । ( अ.बं. १५ 
रं्.) 

• आफ्र्ो मलुकुका अको इलाकामा पूजी पिाई ताकेता गर्ुनपरे्मा सो पछर् र्गरेको वा आफ्रै् 
इलाकामा भएको खोजतलास गर्ुनपरे्मा सो पछर् गर्न र्पिाएको वा टवदेर्मा पिाउर् ुपरे्मा 
जो लेखी पिाउर् ु पिन कारू्र् बमोजजम सो पछर् र्पिाएको रहेि भर्े कारबाही गरररहेको 
माछर्र्े िैर् ।( अ.बं. १६ रं्.) 

• परु्रावेदर् सनेु्न अड्डाले आफ्र्ा मातहतका अड्डामा परेका मदु्दाको काम कारबाहीमा म्र्ाद 
र्ाघेको वा बेररत भएकोि भने्न कुरा झगछडर्ाका छर्वेदर्बाट वा अरु कुरै् टकछसमसुँग थाहा 
पाएमा आवश्र्कतार्सुार सो मदु्दाको छमछसल समेत जझकी पन्घ्र ददर्सम्ममा कैटफर्त तलब 
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गरी बझु्दा म्र्ाद र्घाएको वा बेररत भएको देजखएमा कारू्र् बमोजजम गर्ुन गर्न लाउर् ुपिन 
। ( अ.बं. १७ रं्.) 

• कारू्र् बमोजजम रीत पगेुको टफरादपत्र, प्रछतउत्तरपत्र, परु्रावेदपत्र, छर्वेदर्पत्र इत्प्र्ादद दाजखल 
हरु्साथ तरुुन्त दतान गररददर्पुिन ।अ..बं. १८ रं्.) 

• टवदेर्मा रहेको व्र्जक्तको र्ाउुँमा म्र्ाद जारी गरे् वा टवदेर्ी अदालतले जारी गरेको म्र्ाद 
तामेल गरे् सम्बन्िमा सरकारले छर्र्म बर्ाई व्र्वस्था गरे वमोजजम गर्ुन पिन, त्प्र्सरी जारी 
गररर्े म्र्ाद तामेल हरु् र्सके पछर् मदु्दाको कारवाई र फैसला गर्न बािा परे् िैर् (अ.वं. 
३४ रं्.) । 

• ताररख पचानमा कुर् कामका लाछग कुर् समर्मा कुर् िाउुँमा हाजजर हरु् आउर्े हो सबै 
व्र्होरा खोछलर् ुपिन र तोटकए वमोजजमको काम कारवाई गर्ुनपिन, त्प्र्स्तो काम कारवाई गर्न 
र्पाउर्े वा र्भ्र्ाउर्े भएमा व्र्होरा जर्ाई जरु् ददर् काम हनु्ि त्प्र्सै ददर्को ताररख तोक्र् ु
पिन । भरसक प्रछतवादी परे् ददर्को ताररख तोक्र् ुपिन ( अ.वं. ४८ रं्./५३ रं्.) । 

• तोटकएको समर्मा ताररखमा हाजजर हरु्पुरे् झगछडर्ा हाजजर भएर् भर्े अड्डाले पजखनरहर् ुपदैर्, 

कारू्र् वमोजजम मदु्दाको कारवाई गर्ुनपिन (अ.वं. ६४ रं्.) । 

• अ.वं. ७७ रं्. ले छलखतको प्रकृछतबाट आफूसुँग रहर् ुपरे् वा आफूले प्राप्त गर्न सक्र्े छलखत 
प्रमाणको सक्कल र त्प्र्सको एक प्रछत र्क्कल वादीले उजूरीका साथ र प्रछतवादीले 
प्रछतउत्तरपत्रका साथ वा वर्ार् गदान पेर् गर्ुन पिन, सो वमोजजम उल्लेख वा पेर् र्गरेको 
सवूत प्रमाण पछि बजुझर्े वा लाग्र्े िैर् भने्न व्र्वस्था गरेको ि । आफूसुँग रहेका 
प्रमाणहरु पेर् गर्ुन परे् पक्षको दाटर्त्प्व रहर्े र त्प्र्सरी पक्षले पेर् र्गरेका प्रमाण बजुझरहर् ु
र्परे् भने्न कारू्र्को र्ो व्र्वस्था मदु्दा प्रवाहका सन्दभनमा अत्प्र्न्त महत्प्वपूणन रहेको ि । 

• अ.वं. ७८ रं्. ले तोटकएको ताररखका ददर् प्रमाण कागज एक आपसमा देखाउर्े, सरु्ाउर्े र 
वर्ार् गराउर्े लगार्तका कार्नहरु सम्पन्न गर्ुन परे् व्र्वस्था गरेको ि ।   

• अ.बं.८३ र्..बमोजजम अर्मुछतको लाछग परेको छर्वेदर्मा छर्वेदर् परेको एक मटहर्ाछभत्र 
छर्णनर् गररददर् ुपिन ।( अ.बं. ८३(४) र्.) 

• र्ेपाल सरकार वादी हरु्े मदु्दा बाहेक अरु मदु्दामा कसैले कसैको र्ाममा ददएको र्ाछलस 
फैसला र्हुुँदै पोली साछबत गर्न सजक्तर् भर्ी कागज गरी ददर्ो भर्े पाुँच सर् रुपैर्ाुँ जररवार्ा 
गरी सो र्ाछलस टफतान ददर् सक्र्ेि । परु्रावेदर् वा छर्वेदर् परेकोमा पोली साछबत गर्न 
सजक्तर् भर्ी परु्रावेदक वा छर्वेदकले कागज गरी ददर्ो भर्े अड्डाको अर्मुछत छलई त्प्र्स्तो 



 
 

64 

 

परु्रावेदर् वा छर्वेदर् टफतान छलर् सक्र्ेि ( अ.बं.९२ र्.) । र्ो व्र्वस्थाबाट मदु्दाको 
अजन्तमता छिटो हरु्े त्र् पटुि गदनि । 

• ताररखमा र्रहेका झगछडर्ालाई पछि जझकाउर् ु परेमा पचान खडा भएका छमछतले र साक्षी 
प्रमाणको माछर्स जझकाउर् ु परे्मा जझकाउर्े एटकर् भएका छमछतले आफ्रै् अड्डाबाट तामेल 
गर्ुनपरे्मा दर् ददर्छभत्र जारी गरी तामेल समेत गरी र अरु अड्डाबाट तामेल गराउर् ुपरे्मा 
तीर् ददर्छभत्र पिाइसक्र् ुपिन । ( अ.बं. ९३ र्.) 

• अ.वं. ११५ रं्. ले प्रमाण बझु्र् तोटकएको ताररखमा हाजजर र्हरु्े साक्षीलाई वाछतल गरे्, तर 
र्बझुी र्हरु्े साक्षीका सम्बन्िमा समाह्वार् जारी गरी बझु्र् हनु्ि भर्े व्र्वस्था गरेको ि । 
कुरै् मदु्दामा कुरै् व्र्जक्त थछुर्एको ि र र्थछुर्एको व्र्जक्तको हकमा कारू्र् अर्सुार अङ्ग 
परु् र्ाउर् समर् लाग्र्े भै एकैसाथ कारवाई गदान थछुर्एको व्र्जक्तको हकमा छर्ज थछुर्एको 
छमछतले कारू्र्को म्र्ादछभत्र टकर्ारा लगाउर् र्सटकर्े देजखएमा अदालतले थछुर्एका व्र्जक्तको 
सम्बन्िमा मात्र जो बझु्र्पुरे् बझुी टकर्ारा लगाउर् सक्र्ेि, त्प्र्सरी टकर्ारा लगाउर् 
सटकर्ेका हकमा टकर्ारा र्लगाई छबर्ा कारण थरु्ामा राख्न हुुँदैर्  (अ.वं. १२२ रं्.) 

• प्रछतउत्तर दतान भएका छमछतले र तोटकएको ताररखमा प्रछतउत्तर ददर् र्सकी एकतफी हरु् े
भएकोमा एकतफी प्रमाण बझु्र्लाई सो ताररख गजु्रकेा छमछतले सात ददर्देजख बढ्ता 
मर्ाछसवको कारणले बाहेक टिला गर्ुन  हुुँदैर् । ( अ.बं. १४० र्.) 

• साक्षी बझु्र्े ताररख तोक्दा दबैु पक्षलाई एकै ददर्को तारेख तोक्र् ु पिन । अलग अलग 
ताररख तोक्र् ुहुुँदैंर् । ( अ.बं. १४३ र्.) 

• अड्डाले तोकेको ताररखमा पक्षहरुले आफैले आफ्र्ा साक्षी उपजस्थत गराउर् ु पिन ( अ.बं. 
१४४ र्.) 

• टािाको साक्षीको वकपत्र बन्द सवालबाट अको अड्डाबाट गराउर्पुरे् भएमा मर्ाछसव 
माटफकको म्र्ाद ददई पिाउर् ुपिन । ( अ.बं.१६० र्.) 

• र्ेपाल सरकार वादी हरु्े मदु्दाबाहेकमा वादी प्रछतवादीले ताररख गजुारी थाम्र्े अवछि समाप्त 
भएपछि मदु्दा छडसछमस हनु्ि ।  ( अ.बं.१७९ र्.) 

• र्ेपाल सरकार वादी हरु्े मदु्दाबाहेकमा वादी र प्रछतवादीले छमलापत्र गर्न सक्र्े िर्।् 
(अ.बं.१८२ र्.) 

• दबैु थरको कुरा छमले र्छमलेको छबचार गरी कुरा छमलेको देजखंर् आएमा तरुुन्त छर्णनर् 
सरु्ाउर् ुपिन ।  आुँजर्क वा पूणन रुपमा र्छमलेको देजखर् आएमा जरु् जरु् कुरा मखु र्छमली 
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इन्साफ गरी िहराउर् ु परे् हो सो कुरामा मात्र प्रमाण बझु्र् स्पि पचान खडा गरी आदेर् 
गर्ुनपिन । ( अ.बं.१८४क .र्.) र्ो व्र्वस्थाले मदु्दाहरुको प्रारजम्भक सरु्वुाईलाई प्रभावकारी 
बर्ाउर्, प्रारजम्भक सरु्वुाईकै अवस्थामा टंुगो लगाउर् छमल्र्े देजखएका मदु्दाहरुलाई तत्प्कालै 
टंुगो लगाउर् र मखु र्छमलेको कुरामा बझु्र् ुपरे् प्रमाण एकैचोटी बझु्र् छर्देर् गरेको ि ।  

• अड्डाले बझु्र् ु परे् भर्ी िहराएका प्रमाणहरु बजुझसकेपछि मदु्दाको िलफल गर्नलाई ताररख 
तोकी सो ददर्मा िलफल गराई छर्णनर् गर्ुनपिन र रार् कार्म भैसकेपछि मर्ाछसव कारणले 
बाहेक फैसला लेख्न ७ ददर्भन्दा बिी टिला गर्ुन हुुँदैर् (अ.वं. १८५ रं्.) । 

• तोकेको ताररखमा कुरै् पक्ष हाजजर हरु् र्आएमा सो गजु्रकेो म्र्ाद ताररख थाम्र्े म्र्ाद गजु्रकेो 
पन्घ्र ददर्छभत्र लेजखएको अवस्था  हेरी फैसला वा छडसछमस गर्ुनपिन । (  अ.बं.१८५क .र्.) 

• िेरै जर्ा वादी वा िेरै जर्ा प्रछतवादीभएको मदु्दामा सबै हाजजर र्भै दबैुतफन को एक जर्ा वा 
एक जर्ाभन्दा बिी हाजजर भएकोमा मदु्दा छिन्नलाई हाजजर र्भएसम्म पजखनरहर् ुपदैर् । ( 
अ.बं.१८५ख.र्.) 

• वारेण्ट जारी हरु्े मदु्दामा प्रछतवादीहरुमध्रे् कोही वर्ार् गरी सकेको र कोही फरार रै् 
भएकोमा प्रमाण बझुी वर्ार् गरे्को हकमा फैसला गरी फरारको हकमा मलुतबी राख् र् ु
पदनि। ( अ.बं.१९० र्.) 

• मदु्दा फैसला भएपछि हाजजर भएको  पक्षलाई तत्प्काल फैसला सरु्ाई कागज गराउर्े र 
हाजजर र्रहेको पक्षलाई फैसला भएको तीर् ददर्छभत्र कारू्र्का म्र्ादछभत्र परु्रावेदर् गर्ुन भर्ी 
म्र्ाद जारी गर्ुनपिन । म्र्ाद र्ाघेपछि परु्रावेदर् लाग्र् सकै्तर् । ( अ.बं.१९३ .र्.) 

• परु्रावेदर् ददंदा मदु्दा छिने्न अड्डमा वा थरु्ामा बसेको व्र्जक्तले कारागार र सरकारी 
कमनचारीले आफू बहाल रहेको अड्डामा परु्रावेदर् दतान गर्न हनु्ि । ( अ.बं.१९५.र्.) 

• परु्रावेदर्, सािकबाट िलफलको लाछग प्रत्प्र्थी जझकाउर्े आदेर् भएमा तीर् ददर्छभत्र म्र्ाद 
जारी गर्ुनपदनि । प्रत्प्र्थी हाजजर हरु् आएमा ३५ ददर्छभत्र फैसला  गररददर् ु पिन । ( 
अ.बं.२०२ र्.) 

• रीतपूवनक म्र्ाद तामेल र्भै फैसला भएको अवस्थामा फैसला भएको ि मटहर्ाछभत्र थाहा 
पाएको पैतीस ददर्छभत्र प्रछतवादीले प्रछतउत्तर लेजखल्र्ार्ो भर् ेजाुँची रीतपूवनक र्देजखएमा पचान 
खडा गरी प्रछतउत्तर दतान गरी प्रमाण बझुी फैसला गररददर् ुपिन  । ( अ.बं.२०८ र्.) 

• सरोकारवालाले छमछसलको जरु्सकैु कागजको र्क्कल मागे ददर्पुिन । टफरादपत्रको र्क्कल 
भोछलपल्टसम्म र अरु कागजको र्क्कल तीर् ददर्छभत्र ददर्पुिन । ( अ.बं २११ .र्.) 
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• अजघ जजत्न े झगछडर्ा ताररखमा र्रहेको भए छबगो भराउर्े, चलर् चलाउर्े, अंर् बण्डा 
िुट्याउर्े, दाजखल दतान गराउर्े र छलखत पास गराउर् समेत ऐर्को म्र्ादछभत्र 
फैसलाबमोजजम गराई माग्र्पुरे् कलमहरुमा सो अजघ जजतेको झगछडर्ालाई फैसला भएका 
छमछतले तीर् ददर्छभत्र इन्साफ सदर भएको जर्ाउ पिाई तामेल गराउर्पुिन । सो जर्ाउ 
पाएका छमछतले म्र्ाद र्रुु हनु्ि । (अ.बं. २१० रं्.) 

• मदु्दाको सािक जाहेर गरेकोमा रीत र्पगेुको अवस्थामा र्छत रीत परु् र्ाई पिाउर् ुभर्ी म्र्ाद 
तोकी सात ददर्छभत्र टफतान पिाइददर् ुपिन । ( अ.बं.२१५ र्.) 

• मदु्दाको सािक जाहेर गरेकोमा जो बझु्र्पुरे् बझुी छमछसल प्रमाण कागजात दाजखल भएको 
१५ ददर्छभत्र टकर्ारा गररददर् ुपिन । ( अ.बं.२१६ र्.) 

• सािक सदर गर्ुन गराउर् ु परे् मदु्दामा जाुँच्दा थछुर्एकालाई िाड्र् ु परे् वा सजार् गर्ुनपरे् 
भएमा सम्वजन्ित कारागारलाई तीर् ददर्छभत्र जर्ाउ ददई छमछसल पन्घ्र ददर्छभत्र पिाई 
ददर्पुिन । मदु्दाको सािक जाहेर गरेकोमा रीत र्पगेुको अवस्थामा र्छत रीत परु् र्ाई पिाउर् ु
भर्ी म्र्ाद तोकी सात ददर्छभत्र टफतान पिाइददर् ुपिन । ( अ.बं.२१७ र्.) 

• आफ्र्ा अड्डामा परेको छर्वेदर्मा मर्ाछसब माटफकको कारणले बाहेक सात ददर्छभत्र तोक 
आदेर् ददइसक्र् ुपिन । ( अ.बं.२२२ र्.) 

• मदु्दाको प्रमाणमा जझकाएको छमछसल फैसला छमलापत्र भएकोमा सात ददर्छभत्र र फैसला 
भएकोमा परु्रावेदर् गरे् म्र्ाद र्ाघेको छमछतले सात ददर्छभत्र बझुाई ददर्पुिन । ( अ.बं.२२३ 
र्.) 

५.अदालत छर्र्मावलीहरु 

जजल्ला अदालत छर्र्मावली, २०५२, परु्रावेदर् अदालत छर्र्मावली, २०४८ र सवोच्च अदालत 
छर्र्मावली, २०४९ मा रहेका मदु्दा व्र्वस्थापर् सम्बन्िी केही व्र्वस्थाहरु छर्म्र् वमोजजम िर् ्:  

५.१. जजल्ला अदालत छर्र्मावली  

• सवोच्च अदालतले आवश्र्क िार्ेको अदालतमा र्ेपाल राजपत्रमा सूचर्ा प्रकार्र् गरी 
िुट्टािुटै्ट देवार्ी इजलास र फौजदारी इजलास गिर् गर्न सक्र्ेि । ( छर्र्म ३क.) 
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• पक्ष र टवपक्षको र्ाम थर िेगार्ाको साथै टेछलफोर्र्म्बर, ईमेलिेगार्ा, कुरै् कार्ानलर्मा काम 
गरे् भए कार्ानलको र्ाम, पद र कार्ानलर्को िेगार्ा, ब्लक रं्. र फेला पार्न सटकर् े
पररचर्ात्प्मक टववरण सटहत उल्लेख हरु्पुदनि । ( छर्र्म १४ख.) 

• बन्दीप्रत्प्र्क्षीकरणको छर्वेदर्मा प्रत्प्र्थीको र्ाममा बाटाको म्र्ाद बाहेक बिीमा तीर् ददर्छभत्र 
र छर्षिेज्ञाको हकमा पन्घ्र ददर्छभत्र छलजखत जवाफ ददर्  कारू्र् बमोजजम सूचर्ा तामेल 
गररर्ेि ।( छर्र्म १८ड.) 

• म्र्ाद र ताररख दबैु गरेर बन्दीप्रत्प्र्क्षीकरणको छर्वेदर्मा एक पटक बिीमा सात ददर्सम्मको 
र छर्षिेज्ञाको हकमा एक पटक बिीमा पन्घ्र ददर्सम्मको  म्र्ाद ताररख थमाइददर् सटकर्ेि 
। ( छर्र्म १८ण.) 

• टफरादपत्र दतान हरु् आएपछि रीत बेरीत जाुँची त्प्र्समा दस्तरु वा कोटन फी आदद छलर्पुरे् भए 
छलई उसै ददर् दतान टकताबमा दतान गरी टफरादपत्रवालालाई त्प्र्सको छर्स्सा वा  ताररख 
ददर्पुिन । ( छर्र्म २०.) 

• टफरादपत्र दतान भएपछि प्रछतवादीलाई म्र्ाद पिाउर्े आदेर् उसै ददर् गरी म्र्ाद तामेल 
गराउर्को लाछग तीर् ददर्छभत्र सम्वजन्ित फाुँटमा बझुाउर् ु परे्ि ।  म्र्ाद बझेुको १५ 
ददर्छभत्र तामेल गरी तामेलदारले  तामेली प्रछतवेदर् फाुँटमा पिाउर् ुपरे्ि ( छर्र्म २२.) 

• छबद्यतुीर् माध्र्म वा पछत्रकामा सूचर्ा प्रकार्र् गरेर वा अन्र् सरकारी अड्डा वा स्थार्ीर् 
छर्कार् समेतबाट पछर् म्र्ाद तामेल गराउर् सटकर्ेि । ( छर्र्म २२क..) 

• ताररख तोक्दा ताररखको ददर् गररर्े कामको ब्र्होरा खलुाई ताररख तोक्र्पुदनि । ( छर्र्म 
२३ख.) 

• छर्र्मावलीमा अन्र्त्र जरु्सकैु कुरा लेजखएको भएतापछर् अर्सूुची ४ख बमोजजमका मदु्दाहरु 
अदालतमा अछभर्ोगपत्र पेर् भएपछि अछभर्ोग लगाइएका सबै प्रछतवादीहरु उपजस्थत 
गराइएकोमा छर्जहरुको बर्ार् गराई अदालतले आदेर् ददएमा लगातार प्रमाण परीक्षण 
गररर्ेि । मदु्दामा लगातार कारबाही र सरु्वुाई गरी टकर्ारा गर्न सक्र्ेि । ( 
छर्र्म२३ग..) 

• छमलापत्रले पक्षहरु बीच टववादको स्थार्ी समािार् हरु्े हुुँदा छमलापत्रलाई व्र्वहाररक, 

फलदार्ी, उपर्ोगी र संस्थागत बर्ाउर् जजल्ला अदालत छर्र्मावलीमा टवछभन्न कारू्र्ी 
व्र्वस्थाहरु गरेका िर् । ( छर्र्म ३२ देजख ३२ि. सम्म )    
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• पक्ष वा कारू्र् ब्र्वसार्ीले छर्वेदर् ददएमा अदालतले बिीमा दईुपटकसम्म सरु्वुाई स्थछगत 
गर्न सक्र्ेि । दईुपटकसम्म सरु्वुाई स्थछगत भइसकेको मदु्दा र फैसला गर्न म्र्ाद र्ाघेको 
मदु्दाको सरु्वुाई स्थछगत हरु्े िैर् ।  ( छर्र्म ३५) 

• पटहलो पटक इजलासमा मदु्दा पेर् भएको अवस्थामा अछभर्ोग दावी प्रमाजणत हरु्ेसम्मको 
आिार र प्रमाण प्रस्ततु हरु् आएको र्देजखएमा वा हदम्र्ाद, हकदैर्ा, अदालतको क्षेत्राछिकार 
भएको र्देजखएमा वा थप प्रमाण बजुझरहर्पुरे् र्देजखएमा सोही पेर्ीकै ददर् त्प्र्स्तो मदु्दा 
टकर्ारा गर्न सटकर्ेि । ( छर्र्म४६क ) 

• अदालतमा रहेका मदु्दा माछमला, भौछतक तथा टवत्तीर् स्रोत जस्ता टवषर्मा व्र्वस्थापर् गर्न 
अदालत व्र्वस्थापर् सछमछत ( छर्र्म ४क.) र फैसला र आदेर्को कार्ानन्वर्र्मा सहर्ोग 
जटुाउर् समेत जजल्ला न्र्ार्क्षेत्र समन्वर् सछमछत ( छर्र्म ४ख.) र जजल्ला अदालत मदु्दा 
व्र्वस्थापर् सछमछत ( सवोच्च अदालत मदु्दा व्र्वस्थापर् सछमछतको छमछत २०७१ । ४ । ५ 
गतेको छर्णनर्ले गदित ) समेत सछमछतहरु पछर् कार्नरत िर् । र्ी सछमछतहरुले पछर् 
अदालतको काम कारवाहीलाई छिटो िररतो पार्न महत्प्वपूणन सहर्ोगीको भछूमका छर्वानह गरेको 
िर् ्। 

५.२.सवोच्च अदालत छर्र्मावली र परु्रावेदर् अदालत छर्र्मावली 
 

सवोच्च अदालत छर्र्मावली, २०४९ र परु्रावेदर् अदालत छर्र्मावली, २०४८ का टवछभन्न   
ब्र्वस्थाहरुले पछर् मदु्दालाई छिटो िररतो बर्ाई टकर्ारा गराउर्े कार्नमा महत्प्वपूणन र्ोगदार् 
गररराखेका िर् । र्ी छर्र्मवलीहरुको सबै प्राबिार्हरुको उल्लेखर् गरी लामो टवश्लषेण गर्न 
आवश्र्कता र्हाुँ देजखर् आएर् । र्ी छर्र्मावलीहरुले मदु्दाको कारबाही र टकर्ारा छिटो गर्नको 
लाछग महत्प्वपूणन व्र्वस्थाहरु गररएका िर् । सवोच्च अदालतमा अदालत व्र्वस्थापर् सछमछत, मदु्दा 
ब्र्वस्थापर् सछमछत, मेलछमलाप सछमछत र केन्िीर् न्र्ार्क्षेत्र समन्वर् सछमछत जस्ता महत्प्वपूणन 
सछमछतको अविारणालाई ब्र्वहाररकरुपमा स्वीकार गरी लाग ु गररएका िर् । र्ी सछमछतहरुले 

अदालतको सहर्ोगीको भछूमका खेल्र्े ब्र्वस्था आफैमा उदाहरणर्ोग्र् िर् ्।त्प्र्सै गरी परु्रावेदर् 
अदालतमा पछर् टवटवि व्र्वस्थाहरु गररएका िर् । 
 

६. न्र्ार् प्रर्ासर् ऐर्, २०४८ को कारू्र्ी व्र्वस्था 
न्र्ार् प्रर्ासर् ऐर्, २०४८ को प्रस्तावर्ामा रै् न्र्ार् छिटो, कम खजचनलो र सलुभ बर्ाउर्े उदे्दश्र् 
राजखएको ि । र्स ऐर्मा न्र्ार्लाई छिटो िररतो बर्ाउर्को लाछग छर्म्र् कारू्र्ी व्र्वस्था गररएको 
िर् ्:  
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• न्र्ार् प्रर्ासर् ऐर्, २०४८ को  दफा ९(ग) बमोजजम तीर् वषनभन्दा कम कैदको सजार्, 

पच्चीस हजार रुपैर्ाुँभन्दा कम जररवार्ा, पचास हजार रुपैर्ाुँभन्दा कम छबगो भएको मदु्दामा 
परु्रावेदर् अदालतले गरेको फैसला अजन्तम हरु्े अथानत सवोच्च अदालतमा परु्रावेदर् र्लाग्र्े 
व्र्वस्था गरेको पाइन्ि । 

• मदु्दाको कारबाही असािरणरुपमा लजम्बर् गई पक्षहरुले िेरै हैरार्ी ब्र्होर्ुन परेको वा कुरै् 
गम्भीर वा जटटल कारू्र्ी प्रश्न समावेर् भएको कारणले मदु्दाको र्रुु कारबाही र टकर्ारा 
परु्रावेदर् अदालतबाट हरु् ु उपर्कु्त िहर् र्ाई सवोच्च अदालतले आदेर् ददएको मदु्दा पछर् 
परु्रावेदर् अदालतलाई र्रुु कारबाही र टकर्ारा गरे् अछिकार हरु्े व्र्वस्था  दफा ८ ( ३ 
) ( ख ) ले गरेको ि । 

• ऐर्को दफा १२ बमोजजम मदु्दा दोहोर् र्ाई हेर्न ददएको छर्वेदर् परी कारबाही चलेको 
छर्वेदर्मा दबैु पक्षले छमलापत्र गर्न चाहेमा छमलापत्र गराई ददर् सटकर्े व्र्वस्था दफा 
१३क.मा ि ।  

• दफा १४(ग) बमोजजम मदु्दामा इन्साफ गर्ुनपरे् प्रश्नसुँग सम्बद्ध प्रमाणहरु तल्लो अदालत वा 
अछिकारीले बझु्र् िुटाएको रहेि भर्े आफैले बझु्र्े वा मदु्दाको लगत कार्म राखी ती प्रमाण 
बझु्र्को लाछग छमछसल तल्लो अदालत वा अछिकारीकहाुँ पिाउर्े र दफा १४(घ) बमोजजम 
तल्लो अदालत वा अछिकारीले छर्णनर् गर्ुनपरे् प्रश्नहरुमध्रे् केहीमा छर्णनर् गरी र केहीमा 
छर्णनर् र्गरी फैसला गरेको रहेि भर्े मर्ाछसब समर् तोकी बाुँकी प्रश्नहरुको समेत छर्णनर् 
गर्ुन भर्ी परु्रावेदर् सनेु्न र सािक जाुँच्र्े अदालतले छमछसल तल्लो अदालत वा अछिकारीकहाुँ 
पिाउर् ुसक्र्ेि । 

• दफा २०(२) बमोजजम छर्रीक्षण गदान मदु्दामा कारू्र् बमोजजम हरु् ु परे् काम र्भएको वा 
र्हरु् ु परे् काम भएको देजखएमा छर्रीक्षण गरे् न्र्ार्ािीर्ले तत्प्सम्वन्िमा आवश्र्क आदेर् 
ददर् सक्र्ेि । 

७.मेलछमलाप सम्वन्िी ऐर्, २०६८ 

मदु्दा हेरे् छर्कार् समक्ष दार्र भएको वा र्भएको प्रचछलत कारू्र् बमोजजम छमलापत्र हरु् सक्र् े 
टववादलाई पक्षहरुले मेलछमलापद्वारा समािार् गर्न चाहेमा र्स ऐर् बमोजजमको कार्नटवछि अपर्ाई 
समािार् गर्न सटकर्ेि भने्न व्र्वस्था दफा ३(२) र  मेलछमलापको लाछग पक्षहरुले छर्वेदर् ददए मदु्दा 
जरु्सकैु तहमा रहेको भए पछर् मेलछमलापबाट छर्रुपण गर्न आदेर् ददर्िे भने्न दफा ३(३) मा 



 
 

70 

 

कारू्र्ी व्र्वस्था गररएको ि । र्ो मेलछमलाप सम्वन्िी ऐर्, २०६८ ले पछर् मदु्दाको टववादलाई 
सरल र छिटो समािार् गर्न र्ोगदार् ददइराखेको ि । 

८.टवद्यमार् कारू्र्ी व्र्वस्थाको संजक्षप्त टवश्लषेण 

८.१.सबै तहका अदालतमा अदालत व्र्वस्थापर् सछमछत, मेलछमलाप सछमछत र न्र्ार्क्षेत्र समन्वर् 
सछमछत रहर्े व्र्वस्था ि । सवोच्च अदालतमा मदु्दा ब्र्वस्थापर् सछमछत रहर् ेव्र्वस्थापर् भए पछर् 
परु्रावेदर् अदालत र जजल्ला अदालतमा मदु्दा ब्र्वस्थापर् सछमछतको छर्र्मावली गररएको िैर् । 
र्स्तो महत्प्वपूणन सछमछतको अभाव देजखएकोले सवोच्च अदालत मदु्दा ब्र्वस्थापर् सछमछतको छमछत 
२०७१ ।०४ । ०५ गतेको छर्णनर्ले सवै परु्रावेदर् अदालत र सबै जजल्ला अदालतहरुमा मदु्दा 
ब्र्वस्थापर् सछमछतको गिर् गर्न आदेर् जारी गररएको ि । र्ी सछमछतहरुका सदस्र्हरुमा 
सरोकारवालाहरुको प्रछतछर्छित्प्वको व्र्वस्था छमलाइएको ि । र्ी सछमछतहरुलाई अझ बिी 
टिर्ार्ील र प्रभावकारी तलु्र्ाउुँदै लछगएमा रै् अदालतमा दतान भएका मदु्दा ब्र्र्वस्थापर्को काम 
कारबाहीमा गछतजर्लता प्राप्त भई सेवाग्राहीलाई छिटो र िररतो न्र्ार् ददलाउर् मद्दत छमल्र्े ि ।  

८.२.एकभन्दा बिी न्र्ार्ािीर् भएको जजल्ला अदालतमा मदु्दा दतान भए पछि बाुँडफाुँड गरी मदु्दाको 
बाुँकी काम कारवाही र टकर्ारा सोही न्र्ार्ािीर्ले गरे् गरी गररएको व्र्वस्थाले मदु्दाको सम्पूणन 
व्र्वस्थापर् तोटकएको न्र्ार्ािीर्को उत्तरदाटर्त्प्वमा राजखएकोले मदु्दा छिटो टकर्ारा गर्न र 
गसु्तरीर्ता कार्म गर्न  पछर् केही हदसम्म सफलता रै्  प्राप्त भइराखेको ि ।  

८.३.देवार्ी र फौजदारी जस्ता टवजर्िीकृत इजलास गिर् भएपछि मदु्दा फर्छ्यौटमा उपलब्िीहरु 
अछभबटृद्घ हरु्े अपेक्षामा र्मूर्ा कार्निम लागू भएका कािमाण्डौ, जचतवर्, कटपलबस्त,ु छसरहा, कास्की, 
बाुँके, मोरङ्ग जजल्ला अदालतहरुमा देवार्ी र फौजदारी इजलासको छर्र्मावली बमोजजम व्र्वस्था लाग ु
गररएको ि । र्ो ब्र्वस्था अन्र् अदालतहरुमा थप छबस्तार हरु् र्सकेकोले र्सको उपर्ोछगता रै् 
र्रहेको हो टक भने्न आर्ङ्का उिेको ि । तर र्मूर्ा अदालतको ब्र्वस्था लाग ु भएका जजल्ला 
अदालतहरुको भौछतक सािर् र मार्वीर् संसािर्मा भर्े पर्ानप्त सिुार गररएको त्र् कसैबाट लकेुको 
िैर् ।  

८.४.सवोच्च अदालत छर्र्मावली र परु्रावेदर् अदालत छर्र्मावलीको ब्र्वस्थाहरुले मदु्दाका 
परु्रावेदक  र प्रत्प्र्थीले तारेखमा बस्र्पुरे् ब्र्वस्थालाई पछर् हटाई ददएको ि । अदालतको 
अर्मुछतले मात्र स्वेच्िाले मदु्दाका पक्षहरु ताररखमा बस्र् पाउुँिर् । र्ो ब्र्वस्थाले समर्मा मदु्दा 
टकर्ारा र्हुुँदा अर्ावश्र्क रुपमा ताररख बोक्र् ु परे् झन्झटटलो कार्नबाट न्र्ार्को उपभोक्ता 
सेवाग्राहीलाई छर्कै राहत भएको ि । र्स्तो उपर्ोगी ताररख प्रणालीलाई जजल्ला अदालत र अझ 
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छर्कट भटवष्र्मा गिर् हरु्े स्थार्ीर् तहको न्र्ाटर्क छर्कार्मासम्म लाग ु गरे् व्र्वस्था बर्ाउर् 
सकेमा सेवाग्राहीको लाछग न्र्ार् प्राछप्तको आिार सरल हरु्ेि । 

८.५.आफ्र्ो अछिकारक्षेत्र छभत्रका  मदु्दाको र्रुु कारबाही र टकर्ारा गरे्, बन्दीप्रत्प्र्क्षीकरण, छर्षिेज्ञा 
लगार्त कारू्र् बमोजजमका छर्वेदर् हेरे्, अिनन्र्ाटर्क छर्कार्ले गरेको छर्णनर् उपर कारू्र् बमोजजम 
परु्रावेदर् सनेु्न र प्रादेर् कारू्र् बमोजजम गदित स्थार्ीर् स्तरका न्र्ाटर्क छर्कार्ले गरेको छर्णनर् 
उपर परु्रावेदर् सनेु्न अछिकार जजल्ला अदालतलाईन संटविार्ले रै् ददएकोि । जजल्ला अदालतको 
मातहतमा स्थार्ीर् स्तरका न्र्ाटर्क छर्कार्को व्र्वस्था गररर्े कार्नबाट न्र्ार्लाई सरल र 
प्रभावकारी बर्ाउर्े कार्नमा राज्र् दृिरुपमा प्रस्ततु भएको देजखन्ि । 

८.६.खास टकछसम र प्रकृछतका मदु्दाको कारवाही र टकर्ारा गर्न संघीर् कारू्र् बमोजजम अन्र् 
टवजर्िीकृत अदालत, न्र्ाटर्क छर्कार् वा न्र्ार्ाछिकरणको स्थापर्ा र  गिर् गर्न सटकर्े व्र्वस्थाले 
टवजर्िीकृत अदालतको पररकल्पर्ा गरेको देजखन्ि । सवोच्च अदालतमा संवैिाछर्क इजलासको 
गिर् पछर् एउटा टवजर्िीकृत इजलासको अविारणा मान्न सटकन्ि ।सवोच्च अदालतमा परुार्ा 
मदु्दाहरु न्र्ार्ािीर्हरुको समूहबाट सरु्वुाई गरे् गररएकोमा सोको उपलजब्ि संतोषजर्क देजखएकोले 
र्सलाई अझ प्रभावकारी बर्ाउर् आवश्र्क पहल गरे् भर्ी सवोच्च अदालत मदु्दा ब्र्वस्थापर् 
सछमछतबाट छर्णनर् समेत भएको ि । केही वषन र्ता सवोच्च अदालतमा मदु्दा संख्र्ाको तलुर्ामा 
न्र्ार्ािीर्को संख्र्ा छर्कै कम हरु् थालेपछि सवोच्च अदालतमा टवजर्िीकृत इजलास वा समूह 
प्रणालीमा इजलास गिर् गरी मदु्दा फर्छ्यौट गर्नमा बािा पगेुको देजखन्ि । अटहले टवटवि 
जटटलताले घेररएका टवषर्गत मदु्दामा टवजर्िीकृत इजलास वा समूह प्रणालीमा इजलास गिर् गरी 
मदु्दा टकर्ारा गर्ुन अपररहार्नता भएकोले सवोच्च अदालत, परु्रावेदर् ( उच्च ) अदालत र जजल्ला 
अदालतमा र्स प्रणाली लाग ुगर्ुनपरे् समर् आएको ि । 

८.७.मेलछमलापद्वारा मदु्दाको काम कारवाही छिटो िररतोरुपमा टुटङ्गर्े भई टववादको अजन्तम समािार् 
हरु्े भएकोले मेलछमलापलाई अदालतले महत्प्वपूणन संर्न्त्रको रुपमा स्वीकार गरेको ि ।   
मेलछमलाप सम्वन्िी ऐर्, २०६८ लाग ु भइसकेकोले र्सबाट मेलछमलाप कार्नमा िूलो र्ोगदार् 
ददएको ि । र्रुुमा मेलछमलापको कार्न मेलाको रुपमा केही जजल्ला अदालतबाट संचालर् गररएको 
मेलछमलाप सम्बन्िी पद्घछतलाई परु्रावेदर् र सवोच्च अदालत तहसम्म प्रवेर् गराई संस्थागत 
भएकोमा प्ररं्सर्ीर् कार्न भएको ि । टववाद समािार्को र्ो लोकटप्रर् कार्निमले राटष्ट्रर् मान्र्ता 
प्राप्त हरु् ुसबैको लाछग सखुद अवस्थाको अर्भुछूत भएको ि ।  
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८.८.वहस व्र्वस्थापर्, वहसका लाछग समर् छर्िानरण, मदु्दामा टववादको टवषर् छर्िानरण र प्रमखु 
कारू्र् व्र्वसार्ीको भछूमकालाई मदु्दा सरु्वुाईको िममा प्रभावकारी पारे् जस्ता टवषर्हरुलाई अदालत 
छर्र्मावली र मलुकुी ऐर्ले ब्र्वस्था गरे पछर् ब्र्वहारमा अदालतले सफलतापूवनक कार्ानन्वर्र् गर्न 
र्सक्र् ुमार्वीर् र प्राटवछिक कमजोरी मान्न सटकन्ि । अब र्ी कार्नहरुलाई कारू्र् र छर्र्मको 
पररछिमा सवु्र्वजस्थत गरी पररपालर्ा गरे् गराउर्े कार्नमा सवोच्च अदालतले रै् प्रभावकारी भछूमका  
छर्वानह गर्ुनपरे् हनु्ि । साथै सबै तहका अदालत र न्र्ार्ािीर्हरुले पछर् आ–आफ्र्ो क्षेत्रमा 
टिर्ार्ील भछूमका छर्वानह गदै गएमा भोछलका ददर्मा र्ी कामहरुमा पछर् सफलता प्राप्त हरु्ेि । 

८.९.प्रारजम्भक सरु्वुाईकै ताररखमा मदु्दा टकर्ारा गर्न सटकर्े व्र्वस्था पछर् जजल्ला अदालत 
छर्र्मावलीको छर्र्म ४६क. मा रहेको ि । र्ो प्राविार्को कार्ानन्वर्र् पछर् प्रभावकारी बन्न 
सकेको िैर् । अतः र्सको  प्रभावकारी कार्ानन्वर्र् गरी मदु्दाको कारवाही छिटो िररता पारे् 
जजम्मेवारीलाई जजल्ला अदालतका न्र्ार्ािीर्हरुले टवर्ेष बोि गर्ुनपरे् बेला आएको देजखन्ि ।  

८.१०.सामान्र्तर्ाः ७ ददर्छभत्र फैसला तर्ार गर्ुनपरे् गरी सवोच्च, परु्रावेदर् र जजल्ला अदालत 
छर्र्मावलीहरुमा अवछि छर्िानरण गररएको ि । र्ो पछर् मदु्दाको कारवाही अपररहार्न अङ्ग भए पछर् 
र्स ब्र्वस्थाको पूणन उपेक्षा गरी लामो समर्सम्म फैसला तर्ार गरी पक्षलाई उपलब्ि गराउर् 
सटकएको िैर् । जजल्ला अदालत र परु्रावेदर् अदालतमा सामान्र् सिुारको सङ्केत देजखए पछर् 
सवोच्च अदालतमा भर्े कुरै् सिुार भएको त्र् देजखएको िैर् । र्स कार्नबाट  सेवाग्राहीमा छर्रासा 
बर्ाएको अर्भुछूत हरु् थालेको पाइन्ि । फैसलाको संख्र्ाको लगत बिाउर् ुभन्दा टकर्ारा लागेका 
मदु्दाको फैसला िोटो समर्मा तर्ार गरे् कार्नलाई प्राथछमकतामा राख्नपुरे् बेला आइसकेको 
देजखन्ि।  

८.११.र्रुु फैसला गदान प्रछतवादी परेको वा परे् अवस्था पगेुको छमछतबाट एकवषनछभत्र, परु्रावेदर् 
फैसला गदान छमछसल प्राप्त भएको छमछतबाट ६ मटहर्ाछभत्र फैसला गर्ुनपिन । बझु्र् ु परे् प्रमाण 
बजुझसकेपछि तोटकएको फैसला गरे् म्र्ाद बाुँकी भएपछर् मदु्दा फैसल गर्नलाई पैतीस ददर् भन्दा टिलो 
गर्ुन हुुँदैर् भर्ी अ.बं. १४ रं्.मा र तोटकएको म्र्ाद ताररखमा फैसल गर्न र कारवाही गर्न अड्कर्े 
मरु्ाछसव माटफकको कारण पररआएमा पररआएको अड्काउको व्र्होरा लेखी आफ्र्ो परु्रावेदर् सनेु्न 
अड्डामा म्र्ादछभतै्र जाहेर गर्ुनपिन भने्न समेत अ.बं. १५ रं्.मा कारू्र्ी व्र्वस्था भए पछर् र्ो  
प्राविार्को कार्ानन्वर्र् भएको देजखएको िैर् । र्ी तोटकएका म्र्ादछभत्र फैसला केही भए पछर् कछत 
प्रछतर्त मदु्दा अ.बं. १४ र्.को म्र्ादछभत्र फैसला भएका िर् भर्ी लेखाजोखा सवोच्च अदालतले गरी 
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र्ागररकको सूचर्ा पाउर्े हकलाई सम्मार् गर्न  र्थाथनतामा सूचर्ा संप्रषेण गरे् कुरालाई  अदालतले 
दाटर्त्प्व बोि गर्ुन उपर्कु्त हनु्ि ।  

८.१२.म्र्ाद थपको अर्मुछत पछर् र्माग्र्े र माछथल्लो अदालतले पछर् र्खोज्र्े प्रचलर्ले अदालतले 

कारू्र्को पालर्ा गर्न िाडेको आभास जर्मार्समा परेको ि । अदालतलाई उत्तरदार्ी बर्ाउर्े र्ी 
कारू्र्ी प्राविार्लाई अदालतले छबछसनदा पछर् मदु्दाको काम कारवाही प्रभावकारी तथा छिटो िररतो 
हरु् र्सक्र् ुएउटा मलु कारक तत्प्व मान्न सटकन्ि  ।  

८.१३.मदु्दा व्र्वस्थापर् गरी काम कारबाहीलाई छिटो िररतो गरी मदु्दा टकर्ारा गर्नको लाछग केही 
कारू्र्ी संरचर्ा र भौछतक संरचर्ाहरु तर्ार भएका िर् ्र हुुँदैं पछर् िर् । सिुारको प्रटिर्ा समाज 
टवकाससुँग हातेमालो गरेर लगातार हरु्े स्वाभाटवक गछतर्ील मार्वीर् टिर्ाकलाप हो । कमी 
कमजोरीलाई संस्थागत सिुार प्रटिर्ामा अगाछड बिाउर् सबै क्षेत्रको सकरात्प्मक सोच र कार्नले 
महत्प्वपूणन सहर्ोग परु् र्ाउुँि। अदालतले आफै न्र्ार्पाछलको तेस्रो पञ्चवषीर् रणर्ीछतक र्ोजर्ा 
बर्ाएर कार्ानन्वर्र् गरररहेको अवस्थामा सिुार र प्रगछतको पाइलाहरु छर्कै अगाछड लजम्कएको िर् 
। हाम्रा कमजोरी र चरु्ौतीहरुलाई आत्प्ससात गदै कमजोरी र चरु्ौतीहरुसुँग सामार्ा गर्नको लाछग 
मार्वीर् मर्ोवछृत, संस्कार  कमजोरी तथा व्र्वस्थापकीर् कमजोरीलाई सिुार गर्न अदालतले सछमक्षा 
गर्न आवश्र्क हनु्ि ।  

८.१४.तसथन कछतपर् कारू्र्ी प्राविार्हरु असजजला, अव्र्वहाररक, झण्झटटला र परम्परागत रै्लीका 
पछर् िर् ्भर्े कछतपर् सिुारका लाछग महत्प्वपूणन पछर् िर् ्। अव्र्वहाररक, झण्झटटला र परम्परागत 
रै्लीका प्राबिार्हरुको सिुारको लाछग प्रर्ास भइ रै् रहेका िर् । देवार्ी संटहता र  फौजदारी 
संटहता र टर्रै्का कार्नटवछिका टविेर्कहरु संसदमा पेर् भइरहेका िर् ्। संस्थागत  र पद्धछतगत 
सिुारका पररवतनर्लाई हामी सबैले स्वीकार र स्वागत गर्न तत्प्परता देखाउर्पुिन ।  एक्कासौं 
र्ताब्दीको हाुँक र चरु्ौछतको सामर्ा गदै न्र्ार्पाछलकालाई संवटृद्ध र सफलताको जर्खरमा परुाउर्को 
लाछग र्र्ाुँ संटविार्को भावर्ा अर्कूुल कारू्र्ी प्राविार्हरुको छर्मानण गरी कार्ानन्वर्र्मा जाुँदा 
समस्र्ाहरु स्वाभवतः न्रू्र्ीकरण हनु्िर् ् । र्गु सहुाउुँदो कारू्र्हरु बर्ाएर मदु्दा व्र्वस्थापर् 
पद्धछतको वैज्ञाछर्क टवकास गरी न्र्ार् सम्पादर्लाई प्रभावकारी पार्न हामी सबैको ध्र्ार् केजन्ित हरु् ु
रै् आजको र्गुको आवश्र्कता र माग हो । 

 



 
 

74 

 

पररच्िेद–चार 

मदु्दाको कारवाहीमा अर्ावश्र्क टिलाई हरु् ेखालका प्रटिर्ागत कारू्र्ी प्राविार्हरुको 
पटहचार्, िलफल र टवश्लषेण 

१.टवषर् प्रवेर् 

मदु्दाको काम कारवाहीमा छिटो िररतो र प्रभावकारी बर्ाई टववादको टकर्ारा गरे् तोटकएको सीमा र 
अवछिमा सम्पन्न गरे् प्रर्ास गरेको केही दर्क मात्र भर्ो । अदालतमा भौछतक सािर् र स्रोत तथा 
मार्वीर् संसािर्हरुको पररपूछतन पछर् उत्प्साहजर्क रै् भइराखेका िर् । सामाजजक संरचर्ामा 
पररवतनर्, र्ागररकको जर्चेतर्ामा उच्चतम अछभवटृद्ध, जर्क्षा तथा आमसंचारमा व्र्ापक प्रगछत र 
प्रटवछिमा  सहज पहुुँचले गदान असीछमत मार्वीर् आकांक्षाको टवकास हरु् थालेका िर् । लामो 
संिमणकालीर् अवछि समेतका टवटवि कारणहरुले गदान अदालतका सामान्र् काम कारवहीहरुलाई 
पछर् छर्कै प्रभाटवत गरेको त्र् सत्प्र् हो ।  

कछतपर् कार्नटवछि सम्वन्िी कारू्र्हरु रै् छिटो, िररतो सरल पारे् कार्नमा बािक पछर् रहेका िर् । 
लामा र अव्र्वहाररक कार्नटवछिका कारू्र्हरु पछर् टिलाससु्तीका दोषी अवश्र् पछर् हरु् । र्सका 
साथै म्र्ाद तामेलीमा टिलाससु्ती, फैसला लेखर्मा टिलाससु्ती, फैसलाको तपछसल खण्डको लेखर्मा 
लापरवाही, देवार्ी मदु्दाको तपसीलखण्डमा कोटन फीको स्पि उल्लेख र्हरु् ु र अ.बं. २१० रं् 
वमोजजमको  सूचर्ा जारी र्गरे् समेतका कारणहरुले  पछर् मदु्दाको कारवाहीमा प्रभाव पारेको ि । 
कछतपर् मदु्दामा माछथल्लो अदालतबाट रै् पक्षहरुलाई परु्रावेदर्को म्र्ादसमेत जारी गर्ुनपरे् कारणले 
गदान पछर् मदु्दाको आर् ुलामो हनु्ि । 

प्रभावकारी मदु्दा व्र्वस्थापर् पद्घछतको टवकास गरी कार्ानन्वर्र् गरेमा, अदालतले कारू्र् बमोजजमको 
जजम्मेवारी छर्वानह गरेमा, लामा र अव्र्वहाररक कार्नटवछि कारू्र्मा सिुार र अदालतको झन्झटटला 
व्र्वहारहरुको छर्राकरण गर्न सकेमा पछर् न्र्ार्लाई प्रभावकारी बर्ाउर् सटकर्े अवस्था हनु्ि । 
र्स पररच्िेदमा मदु्दाको काम कारवाही टिलाससु्ती गरे् प्रटिर्ागत कारू्र्ी प्राविार्हरुको पटहचार् 
गरी सामान्र् िलफल र टवश्लषेण गररर्े प्रर्ास गररएको ि । मदु्दाको काम कारवाही टिलाससु्ती 
पारे् प्राविार्हरु िेरै हरु्सक्िर् होला । र्हाुँ केही प्रमखु व्र्वस्था मात्र उल्लेख िर् ्। 
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२.टिलाई हरु् ेखालका प्रटिर्ागत कारू्र्ी प्राविार्हरु 

२.१. अ.बं. ११५ रं्. को साक्षी बझु्र् ेप्रटिर्ा लामो  

प्रमाण बझु्र् तोटकएको ताररखमा हाजजर र्हरु्े साक्षीलाई वाछतल गरी ददर्पुिन । सरकार वादी हरु्े 
वा फौजदारी मदु्दामा र्बझुी र्हरु्े साक्षीलाई समाव्हार् जारी बझु्र् हनु्ि । मर्ाछसव कारण बाहेक 
समाव्हार् जारी गदान हाजजर र्हरु्े साक्षीलाई रु ५० जररवार्ा गरी पिी बकपत्र गराउर्पुिन । 
पिर् पिाउुँदा फेला परेर् भर्े फेरी ७ ददर्को म्र्ाद जारी गर्ुनपिन । सो म्र्ादमा पछर् हाजजर भएर् 
भर्े पिाउ गर्न पिाई ल्र्ाई बकाई १५ ददर्देजख ४५ ददर्सम्म कैद गर्न सक्र्ेि । त्प्र्ती गदान 
पछर् पटिएर् भर्े त्प्र्स्तालाई सो बमोजजम सजार् गरे्गरी बजुझएको प्रमाणबाट मदु्दा फैसला 
गररददर्पुिन भने्न अ.वं. ११५ रं्. मा उल्लेख ि । 

र्ो कारू्र्ी व्र्वस्था बमोजजम र्बझुी र्हरु्े साक्षीका सम्बन्िमा समाव्हार् जारी गरी बझु्र् ुपदान लामो 
कार्नटवछिको पालर्ा गर्ुनपरे् हनु्ि । र्सले गदान र्ो व्र्वस्था अर्सुार कार्नटवछि पूरा गरी साक्षीको 
वकपत्र गराउर् कदिर् हरु्े हरु्ाले प्रटिर्ामा रै् जार् र्खोज्र्े प्रवजृत्त हनु्ि । र्ो कार्नटवछि रै् 
झन्झटटलो भएकोि । र्ो व्र्वस्थालाई सिुार गरी सरल बर्ाउर् ुउपर्कु्त हनु्ि । 

२.२.सरकारी मदु्दा सम्वन्िी ऐर् २०४९ अन्तगनतका मदु्दामा परु्रावेदर् म्र्ाद लामो  

सरकारी मदु्दा सम्वन्िी ऐर् २०४९ को दफा २६ (१) ले फैसलामा जचत्त र्बझु्र्े पक्षले ७० 
ददर्छभत्र परु्रावेदर् गर्ुनपिन । त्प्र्स्तै मलुकुी ऐर् ५९ रं् समेतले थाम्र् पाउर् अन्र्  म्र्ादबाहेक 
३० ददर्सम्म थप म्र्ाद थमाउर् पाउर्े व्र्वस्था पछर् सोही ऐर्को दफा २६ (२) मा ि । 

र्ी प्राविार्ले सरकारी मदु्दामा परु्रावेदर् गर्न पाउर्े अवछि १३० ददर् हनु्ि । र्ो लामो अवछिले 
मदु्दाको िेगार्ा लाग्र् लामो समर् पखनर्पुरे् अवस्था आउुँि । र्ो कारू्र्ी व्र्वस्था पक्षको लाछग 
झन्झटटलो रुपमा रहेकोि । 

टवछभन्न अध्र्र्र् प्रछतवेदर्हरुले पछर् र्ो कार्नटवछि प्रटिर्ा लामो र छिटो िररतो न्र्ार्को लाछग 
बािक रहेको त्र् देखाइसकेका िर् ् ।फैसला वा अजन्तम आदेर्मा जचत्त र्बझु्र्े पक्षले ३० 
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ददर्छभत्र परु्रावेदर् गर्नपाउर्े र मर्ाछसव कारण देखाएमा ३० ददर्सम्म म्र्ाद थमाउर् पाउर्े 
व्र्वस्था गर्न उपर्कु्त र ब्र्वहाररक देजखन्ि । 

२.३.अंर् मदु्दाको कारवाही  लामो 

अंर् मदु्दाको कारवाही प्रटिर्ा ज्र्ादै लामो, पट्यार लाग्दो र झन्झटटलो पछर् ि । तार्दाती 
फाुँटवारी छलर्े, र्ददए पिाउ गर्न पिाउ पजुी जारी गर्ुनपरे्, प्रछतवादीलाई पिाउ गर्न र्सकेको 
अवस्थामा वादीलाई रै् फाुँटवारी दाजखल गर्न लगाउर्े र सोको प्रछतटिर्ाको लाछग प्रछतवादीको 
र्ाउुँमा ३५ ददर्को म्र्ाद जारी गरी तामेल गर्ुनपरे् जस्ता िेरै कारू्र्ी प्रटिर्ा परु् र्ाउर् ुपरे् कारणले 
मदु्दा फैसलामा टिलाई हरु्े गरेको देजखन्ि । र्सले अंर् जस्तो खार्ा लगाउर्सुँग प्रत्प्र्क्ष सरोकार 
राख्न े मदु्दामा लामो कारवाही र प्रटिर्ा पूरा गरू्नपरे् हुुँदा सामान्र्तर्ाः वादी मटहला, रोगी, वदृ्ध र 
बालबाछलका भएमा तत्प्काल न्र्ार् र्पाउर्े अवस्था हरु्सक्ि । 

टवछभन्न अध्र्र्र् प्रछतवेदर्हरुले अंर् मदु्दाको कार्नटवछि लामो भएको त्र् उल्लेख गरेका िर् 
।अदालतको आफ्रै् अर्भुव र व्र्वहारले पछर् अंर् मदु्दाको काम कारवाहीको रीत र प्रटिर्ा 
परु् र्ाउर्  िेरै समर् खचन हनु्ि । अंर् मदु्दामा वादीले ताररख िाडे पछर् मदु्दा छडसछमस र्हरु्े 
व्र्वस्थाले पछर् मदु्दाको कारवाहीलाई झर् लामो पाररराखेको ि । अतः अंर् मदु्दाको कारवाहीलाई 
छिटो िररटो बर्ाउर्को लाछग अंर्बण्डाको महलमा ब्र्ापक संर्ोिर् गर्ुनपरे् हनु्ि । 

२.४. फैसला भएको थाहा  पाएको छमछतले परु्रावेदर् गरे् गरेको 

फैसलाले टफतान पाउर्े भएको दण्ड, िरौटीसमेत समेत टफतान छलर् फैसला अजन्तम भएको थाहा भएको 
एक वषनछभत्र त्प्र्स्तो टफतान पाउर्े व्र्जक्त आएर् भर् ेटफतान पाउुँदैंर् । िरौट रहेको रकम भए त्प्र्स्तो 
रकम सरकारी आम्दार्ी बाुँध्र्पुिन भने्न दण्ड सजार्को ५१ रं्. मा व्र्वस्था ि ।  

पक्षबाहेकको तेस्रो पक्षको हक छमलापत्र वा छडसछमसबाट गएको रहेि भर्े त्प्र्स्तो छमलापत्र वा 
छडसछमस फैसला भएको थाहा पाएका छमछतले कारू्र्का म्र्ादछभत्र टफराद ददर् पाउुँि । 
परु्रावेदर्को म्र्ाद बेरीतसुँग तामेल भएको रहेि भर्े थाहा भएको छमछतले तामेली बदर गरी पाउुँ 
भर्ी जटहलेसकैु पछर् छर्वेदर् गर्न पाउर्ेि । र्ी कारू्र्ी व्र्वस्थाहरुले टववादको अजन्तम टुङ्गो 
लाग्र्सक्र्े अवस्था िेरै कदिर् हनु्ि । 
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फैसला भएको थाहा पाएको छमछतले अर्न्त अवछिसम्म म्र्ाद कार्म रहर्े व्र्वस्था छिटो िररतो 
न्र्ार्को लाछग बािक भएको स्पट देजखर् आर्ो । तसथन वतनमार् कारू्र्मा पछर् देवार्ी र फौजदारी 
कार्नटवछि संटहता, २०७१ को टविेर्ककै व्र्वस्था कार्म गर्ुन उपर्कु्त हरु्े देजखन्ि । 

२.५.सद्द,े कीते वा जालसाजी िुट्याउर् 

झगछडर्ा बाहेक अरुको सटहिाप परेको कागज पेर् भएकोमा उसै बखत सदे्द, कीते वा जालसाजी 
िुट्याउर् र्सक्र्े भै म्र्ाद मागेमा प्रमाणसटहत सदे्द, कीते वा जालसाजीमा वर्ार् गर्न बिीमा पैतीस 
ददर्सम्मको म्र्ाद ददर्पुिन भने्न अ.बं ७८ रं्  को व्र्वस्था ि । र्समा पैतीस ददर्को म्र्ाद लामो 
भएकोले पछर् मदु्दाको कारवाही लामो भइरहेको ि । 

२.६.बालबाछलका, बदृ्धर टवदेर्मा रहेको व्र्जक्तको अर्मुछत 

र्ाबालक, बदृ्धावस्था तथा टवदेर्मा रहेको फटकन आउर्े िेगार् र्भएको माछर्सको हकमा र्ाछलस, 

प्रछतउत्तर, परु्रावेदर्, छर्वेदर् वा मदु्दा माछमलासम्वन्िी अन्र् कुरै् काम कारवाही गर्ुनपरे् भएमा 
अदालतको अर्मुछतले कारवाही गर्न पाउुँि । अर्मुछतको लाछग छर्वेदर् परेको एक मटहर्ाछभत्र 
छर्वेदर्मा छर्णनर् गरी ददर्पुिन । त्प्र्स्तोमा हदम्र्ाद लाग्र्े िैर् भने्न अ.बं. ८३ रं्. मा कारू्र्ी 
प्राविार् ि । र्सरी टफरापत्र वा प्रछतउत्तरपत्र अर्मुछतले पेर् गर्न ददएको छर्वेदर्मा तत्प्काल छर्णनर् 
र्गरी प्रमाण बझेुर एक मटहर्ाछभत्र अदालतले छर्णनर् ददर् छमल्र्े कारू्र्ी व्र्वस्थाले मदु्दाको काम 
कारवाहीमा लामो समर् लाग्र्े देजखन्ि । प्रछतउत्तर दतान गर्नको लाछग छर्वेदर् गदान सामान्र्तर्ाः 
एक मटहर्ा काममा टिला अवश्र् रै् हनु्ि ।  

मलुकुी ऐर्को अ.बं. ८३ रं्.को छर्णनर् ददर्े एक मटहर्ाको अवछिले पछर् मदु्दाको प्रटिर्ालाई टिला 
बर्ाउर्े हनु्ि । छर्वेदर् दतान भएकै ददर् छर्वेदर्मा छर्णनर् गरी ददर्े व्र्वस्था गर्ुन उपर्कु्त हनु्ि ।  

२.७.अ.बं. ९४ रं्.को वारेण्ट र म्र्ादी पूजी  

कैदको सजार् हरु्े सरकार वादी फौजदारी ( ज्र्ार्,डाुँका, लागू औषि सम्वन्िी जस्ता) मदु्दामा 
अछभर्कु्तलाई पिाउ गर्न पिाउ गर्न सबनप्रथम प्रहरीको र्ाममा पिाउ पूजी जारी भई सात ददर्सम्म 
खोजतलास गरी अदालतमा दाजखल गर्ुनपिन । सात ददर् र्ाघेपछि म्र्ादी पूजी जारी भएको व्र्होरा 
अदालतको सूचर्ा पाटीमा र र्थासम्भव कुरै् स्थार्ीर् पछत्रकामा प्रकाजर्त गर्ुनपिन । अछभर्कु्त फेला 
र्परेमा सो अबछि र्ाघेपछि सत्तरी ददर्े म्र्ादी पूजी प्रहरीले तामेल गर्ुनपिन । आफ्र्ो इलाका िाडी 
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अन्र्त्र गइबसेको रहेि भर्े सोही इलाकामा वारेण्ट एवम ्म्र्ादी पूजी पिाउर् ुपिन । त्प्र्स्तो प्रहरी 
कार्ानलर्ले पछर् सोही बमोजजम कार्न गर्ुनपिन । म्र्ादी पूजी तामेल भएको छमछतले म्र्ादछभत्र 
उपजस्थत हरु् र्सकेको कारण देखाएमा तीस ददर्सम्मको म्र्ाद अ. बं. ५९ रं्.ले थम्र् पाउुँि । 
साथै अंबं.६२ रं्.को अवस्था परेमा थप तीस ददर् परु्ः थाम्र् पाउुँि ।  

उपर्ुनक्त कारू्र्ी प्राविार् बाहेक अछभर्ोग दतान हरु्साथ फरार प्रछतवादीको र्ाउुँको वारेण्ट पूजी र 
म्र्ादी पूजी जारी गर्न र प्रहरी कार्ानलर्मा पिाउर् ेकार्न  रै् टिलो हनु्ि। प्रहरी कार्ानलर्मा प्राप्त 
भएपछि पछर् सामान्र्तर्ाः तत्प्काल कार्ानन्वर्र् गर्न सजगता र्देखाउर्े कारणले गदान लामो समर् 
पछि मात्र म्र्ादी पूजी तामेल हनु्ि र सोको जार्कारी अदालतलाई प्राप्त हरु् पछर् समर् लाग्र् े
हनु्ि। र्ी वजणनत कारण समेतले गदान प्रटिर्ागत कारवाही पूरा गर्न समर् लाग्र् जाुँदा प्रटिर्ा लामो 
रै् हनु्ि ।  

प्रहरीको र्ाममा पिाउ पूजी जारी भई सात ददर् र्ाघेपछि म्र्ादी पूजी जारी भएको व्र्होरा 
अदालतको सूचर्ा पाटीमा र र्थासम्भव कुरै् स्थार्ीर् पछत्रकामा प्रकाजर्त गर्ुनपिन भने्न कारू्र्ी 
व्र्वस्थाको कार्ानन्वर्र् पछर् गरे् गरेको िैर् । 

टवछभन्न अध्र्र्हरुले म्र्ादी पूजीको सत्तरी ददर्को म्र्ाद लामो भएको औल्र्ाएका िर् र फौजदारी 
कार्नटवछि संटहताको टविेर्कले समर् अवछिलाई िोट्टर्ाउर्े स्वीकार गरेको अवस्था ि । तसथन 
सरकारवादी फौजदारी मदु्दामा जारी हरु्े म्र्ादी पूजीको अवछिमा सिुार गरी सत्तरी ददर्को अवछिलाई 
घटाएर तीस ददर् गर्न उपर्कु्त हनु्ि । 

२.८.हदम्र्ाद 

हदम्र्ाद मदु्दाको एउटा मलु आिारको रुपमा हनु्ि । हदम्र्ादले रै् मदु्दाको कारवाहीमा प्रभाटवत 
गदनि । कछतपर् प्राविार्हरुले मदु्दा दतानमा लामो हदम्र्ाद अवछि हुुँदा टववादको प्रवेर् अदालतमा 
हरु् रै् लामो अवछि लाग्र् सक्ि । ऐर्मा हदम्र्ाद र्लेजखएको कुरामा जटहलेसकैु र्ाछलस ददए पछर् 
लाग्र् सक्ि भने्न अ.बं. ३६ र् र राजकाज सम्वन्िी वा सरकारी िर्माल चोरी मदु्दामा र्ाछलस 
ददर्ालाई हदम्र्ाद हुुँदैंर् भने्न अ.बं ३६ रं् को व्र्वस्था लामो हदम्र्ादको सार्ो उदाहरण मात्र हो। 

२.९.सम्वन्ि टवच्िेद 

अदालत व्र्वस्थापर् तथा न्र्ार् प्रर्ासर् सम्वन्िी केही र्ेपाल ऐर् संर्ोिर् गरे् ऐर्, २०५८ छमछत 
२०५९।५।२७ मा लालमोहर लागेर लाग ुभएपछि सम्वन्ि टवच्िेद मदु्दाको कारवाहीमा पररवतनर् 



 
 

79 

 

आएको हो । र्ो संर्ोिर् हरु् ुअगाछडसम्म दण्ड सजार्को १२ रं्.मा पाुँच सर् रुपैर्ाुँसम्म जररवार्ा 
हरु्े व्र्वस्था रहेकाले सम्वन्ि टवच्िेद मदु्दा संजक्षप्त ( कार्नटवछि ) ऐर्, २०२८ अन्तगनतको कार्नटवछि 
अपर्ाइर्े हुुँदा मदु्दाको काम कारवाही छिटो िररतो हरु्सक्र्े अवस्था छथर्ो । दण्ड सजार्को १२ 
रं्.मा संर्ोिर् गरी पाुँच हजार रुपैर्ाुँसम्म जररवार्ा हरु्े व्र्वस्था कार्म गरेपछि सम्वन्ि टवच्िेद 
मदु्दाको काम कारवाहीमा पछर् मलुकुी ऐर्को सामान्र् कार्नटवछि रै् लाग ुहरु् थाले पछि मदु्दाको काम 
कारवाही लामो हरु् थालेको ि । 

साथै लोग्र्ेस्वास्र्ीको महलको १ रं्. बमोजजम लोग्र्े र स्वास्र्ीको सम्वन्ि छबच्िेद हरु्े भएमा 
अदालतले छर्जहरुबीच अंर्बण्डा गर्न लगाएर मात्र सम्वन्ि टवच्िेद हरु्े छर्णनर् गर्ुन पिन । सम्वन्ि 
छबच्िेद हरु्े लोग्र्ेमाछर्सले रै् अंर् छलई र्सकेको अवस्थामा अदालतले तार्दाती माग गरी 
अंजर्र्ाराहरुबीच अंर्बण्डा गर्न आदेर् ददर्पुरे् व्र्वस्था लोग्र्ेस्वास्र्ीको महलको ४क.रं् ले गरेकोले 
अंर्को कारवाहीको लाछग अंजर्र्ाराहरु बझु्र्े, फाुँटबारी माग्र्े आदेर् गरे् र सो कार्नटवछि पूरा गरे् 
जस्ता करवाही गर्न लामो समर् लार्े हुुँदा सम्वन्ि छबच्िेद मदु्दाको कारवाही सामान्र् रहर्े अवस्था 
िैर् । वास्तबमा पाररवाररक समस्र्ाको समािार् पाररवाररक अदालतल वा पाररवाररक इजलासबाट 
छिटो िररतो रुपमा टकर्ारा गरी ददर् ुपरे् हो । छिटो िररतो हरु् सकेको िैर् । खास गरी अंर् 
ददलाउर्े कारवाहीले गदान रै् मदु्दाको कारवाही लामो हरु् जान्ि ।  र्सथन सम्वन्ि टवच्िेद मदु्दाको 
कारवाहीलाई संजक्षप्त ( कार्नटवछि ) ऐर्, २०२८ को कार्नटवछिमा पार्न आवश्र्क ि । 

२.१० ताररख थाम्र् ेप्राविार्हरु  

कुरै् मदु्दामा आफ्र्ो काब ु बाटहरको पररजस्थछतले गदान म्र्ाद ताररख गजु्रमेा एकै पटक वा तीर् 
पटकको टहसाब गरी  पटक कार्म गर्न हुुँदैर्, ताररख छलई गजुारेको छमछतदेजख मात्र पटकको टहसाब 
गरी कार्म गर्ुनपिन  भने्न अ.बं ५९ रं् मा व्र्वस्था ि ।  

प्रथमतः र्ो व्र्वस्था अपबादात्प्मक जस्थछतमा पाइर्े सछुबिा हो तर व्र्वहारमा काब ु बाटहरको 
पररजस्थछत परे र्परेको कारणको कुरै् जाुँचबझु छबर्ा रै् अछिकारको रुपमा ताररख थाम्र्े प्रचलर् बस्र् 
गएको हुुँदा मदु्दाको कारवाही लम्ब्र्ाउर् चाहर्े पक्षहरुले र्ो व्र्वस्थाको दरुुपर्ोग गरेको प्रर्स्त 
उदाहरण पाउर् सटकन्ि । साथै तीर् पटकसम्म ३० ददर्सम्म भर्ी गररएको व्र्वस्थाले मदु्दाका 
पक्षहरुको इच्िामा ताररख छलर्े र गजुारे् पररपाटी बसी मदु्दा पेर्ी चिाउर्े कार्नमा प्रछतकूल प्रभाव 
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पारेको पाइन्ि भर्ी जजल्ला अदालतमा मदु्दा प्रवाहको अवस्था अध्र्र्र् प्रछतवेदर्, २०६६ ले समस्र्ा 
र समािार्को पद्धछतगत समस्र्ामा उल्लेख गरेको ि । 

र्स जस्थछतमा र्ातार्ात र सञ्चारको क्षेत्रमा भइरहेको हालको प्रगछत अर्कूुल र्ी व्र्वस्थामा 
समर्ार्कूुल पररबतनर् हरु् र्सक्र् ुएउटा समस्र्ा मान्न सटकन्ि । काब ुबाटहरको पररजस्थछतको ऐर्मा 
व्र्ाख्र्ा गरेर सोको जाुँच बझु गरेर मात्र थाम्र् पाउर्े कुरालाई व्र्वजस्थत गर्ुन पदनि । अटहलेको 
व्र्वस्थाको प्रर्ोगले मदु्दालाई म्र्ादछभत्र टकर्ारा गर्न छर्कै बािा गरेको ि । 

२.११. अ.बं. ११० रं्. को म्र्ाद तामेलीको व्र्वस्था 

र्ो रं्. को म्र्ाद तामेलीको व्र्वस्थाले पछर् मदु्दाको कारवाही लामो भएको टवछभन्न अध्र्र्र् 
प्रछतवेदर्हरुबाट पटुि भइसकेका िर् । म्र्ाद तामेलीको व्र्वस्था र प्रटिर्ा तथा व्र्वस्थापर्को 
कमजोरीले गदान म्र्ाद तामेलीको समस्र्ा झर् कदिर् हुुँदैि । र्सको सिुारको लाछग िेरै प्रर्ास 
गर्ुनपरे् हनु्ि । 
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पररच्िेद–पाुँच 

कार्नटवछि कारू्र् सम्वन्िमा ब्र्ाख्र्ा भएका सवोच्च अदालतको फैसलाहरुको अध्र्र्र् 
र टवबेचर्ा 

 

१.टवषर् प्रवेर् 

कार्नटवछि कारू्र्ले मदु्दाको काम कारवाहीलाई सबु्र्वजस्थत बर्ाउर् महत्प्वपूणन भछूमका खेल्दि । 
मदु्दाको कारवाहीमा कार्नटवछि कारू्र्को पालर्ा गर्ुन अछर्वार्न हनु्ि । कारू्र् आफैमा पूणनता हुुँदैंर्  
। पूणनता ददर्े दाटर्त्प्व अदालतको हनु्ि । सवोच्च अदालतबाट कार्नटवछिगत व्र्वस्था सम्वन्िमा 
भएका फैसला र आदेर्हरुको पालर्ा गर्न सटकएमा मदु्दाको काम कारवाही छिटो िररतो हरु्े 
देजखन्ि । कार्नटवछि कारू्र्को पालर्ा र प्रर्ोगमा एकरुपकता कार्म गर्न पछर् मद्दत परु् र्ाउुँि।  
र्स पररच्िेदमा सवोच्च अदालतबाट कार्नटवछि कारू्र्सुँग सम्वजन्ित केही फैसलाहरु राजखएका िर् 
र र्ी फैसलाहरुको संजक्षप्त टवश्लषेण गरे् प्रर्ास गररएको ि ।  

२. कार्नटवछि सम्वन्िी फैसलाहरु 

र्मूर्ाका रुपमा छर्म्र् फैसलाहरु राजखएका िर् ्: 

२.१.राजजर्ामा र वकसपत्रको उदे्दश्र् र प्रर्ोजर् समेत फरक फरक रहेको र दवैुको प्राछप्तको तररका 
समेत फरक रहेको सन्दभनमा फरक फरक प्रकृछतका दवैु छलखतलाई रजजषे्ट्रर्र् पाररत गरे् सन्दभनमा 
हालसम्म पछर् फरक फरक िाचाुँ छर्िानरण गरर प्रर्ोगमा ल्र्ाउर् सटकएको पाइदैर् । र्सरी दबैु 
छलखतलाई रजजषे्ट्रर्र् पाररत गरे् िाचाुँ एकै टकछसमको रहेको कारणबाट र्सले जर्सािारणको 
सम्पजत्त भोग चलर् गरे् साम्पजत्तक अछिकारमा कारू्र्ी जटटलता र दद्वटविा सजृर्ा गरे् गरेको 
देजखन्ि । र्स्ता भ्रमर्कु्त र टद्धटविाजर्क व्र्वस्थाको समािार् र्खोज्र्े हो भर्े वकसपत्रबाट 
सम्पत्ती प्राप्त गदानको पररणाममा पछर् जटहले सकैु अस्पिता कार्म रही रै् रहर्े र्थाथनतालाई र्कार्न 
सटकदैर् । त्प्र्सैले र्स्ता जर्सािारणसुँग प्रत्प्र्क्ष सरोकार राख्न े सम्पजत्तको अछिकारको प्रमाणका 
रुपमा रहर्े राजजर्ामा र बकसपत्र छलखतलाई रजजषे्ट्रर्र् पाररत गरे् प्रर्ोजर्को लाछग छभन्न छभन्न िाुँचा 



 
 

82 

 

प्रर्ोगमा ल्र्ाउर् ुभर्ी मालपोत टवभागका र्ाममा  छर्देर्र्ात्प्मक आदेर् जारी हरु्े िहिन (बटुद्घकुमारी 
गरुुङ्ग टव सन्तोष गरुुङ्ग  फैसला छमछत २०६९।३।२०  देपरंु् १०१६/०६६ मदु्दा अंर्) 

२.२.मटहला.पीछडत भएका सबै खाले मदु्दा र खास गरी घरेल ु टहंसासम्वन्िी मटहला पीछडत भएको 
मदु्दामा अन्र् मदु्दामा जस्तो सािारण अदालतबाट हेररंदा मटहलाहरुले न्र्ार् पाए पछर् लामो पररश्रम र 
टिला गरी न्र्ार् पाउर्े र न्र्ार् पाउर् सामान्र् अदालतमा जाुँदा अपमाछर्त भएर न्र्ार् प्राछप्त गरे् 
अवस्था आउर्े भएकाले राज्र्ले मटहला पीछडत भएका सबै खाले फौजदारी मदु्दा र खासगरी घरेल ु
टहंसासम्वन्िी मदु्दा मात्र हेरे् बैग्लै अदालत गिर् गदान त्प्र्स्तो अदालतबाट पीछडत मटहलाले छिटो 
िररतो र अपमाछर्त र्भई सलुभ न्र्ार् पाउर्े हरु्ाले मटहला पीछडत भएका फौजदारी मदु्दा खासगरी 
घरेल ु टहंसबाट पीछडत मदु्दा हेरे् एउटा िुटै्ट Fast Track Court गिर् गर्ुनपरे् ( अछिवक्ता ज्र्ोछत 
पौडेल  टव र्ेपाल सरकार, प्रिार्मन्त्री तथा मन्त्रीपररषदको कार्ानलर् समेत  र्े. का. प.२०६६ चैत्र 
अङ्क १२ पषृ्ठ २००१ छर्.रं्.८२८२ आदेर् छमछत २०६६।०४।२८  परामादेर् समेत ) Fast 

Track Court गिर् गर्ुन र्ेपाल सरकार , मटहला बालबाछलका तथा समाज कल्र्ाण मन्त्रालर्को 
ध्र्ार्ाकषनण गर्न छर्देर्र्ात्प्मक आदेर् जारी भएको ि । 

२.३.गभनिारण गरेकी मटहलालाई कदिर् र्ारीररक श्रम आवश्र्क परे् सैछर्क प्रहरीको आिारभतू 
ताछलम मा सहभागी हरु् ददंदा प्रजर्र् स्वास््र्मा प्रछतकूल असर पर्न सक्र्े भै त्प्र्स अवस्थामा समेत 
राज्र्लाई संटविार्को प्राविार्को उल्लंघर् गरेको आरोप लाग्र् सक्र्े देजखंदा अध्र्र्र् अर्सुन्िार् 
गरी सैछर्क प्रहरीसम्वन्िी टववाददत छर्र्मावलीमा समसामटर्क संर्ोिर् वा सिुार गर्न आवश्र्क 
देजखर्े  ( सपर्ा मल्ल समेत  टव  प्रिार्मन्त्री तथा मन्त्रीपररषदको कार्ानलर् समेत  र्े. का. 
प.२०६६ काजत्तक अङ्क ७ पषृ्ठ १०८९ छर्.रं्. ८१८७ आदेर् छमछत २०६६।०१।१७ परामादेर् 
समेत ) टववाददत टवषर्मा समसामटर्क सिुार गर्न टवपक्षी प्रिार्मन्त्री तथा मन्त्रीपररषदको 
कार्ानलर्को र्ाउुँमा छर्देर्र्ात्प्मक आदेर् जारी गररददएको ि । 

२.४.DNA Identification & Evidence Act  अथानत DNA/DNA को प्रामाजणक मान्र्ता, फौजदारी 
अपरािमा छडएर्एको प्रर्ोग तथा Patenity मा छडएर्को प्रर्ोगसम्वन्िी कारू्र् बर्ाउर् ु भर्ी र्ेपाल 
सरकार, कारू्र् तथा न्र्ार् मन्त्रालर्को र्ाउुँमा आदेर् जारी हनु्ि भर्ी र्ाता कार्म मदु्दामा फौसला 
भएको ि  ( र्े.का.प. २०६८ अंक ३ पषृ्ठ ४५४ छर्.रं्. ८५७८ परु्रावेदक राजीब गरुुङ्गको 
हकमा आमा देवी गरुुङ्ग टव. र्ीता गरुुङ्ग  ). 
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२.५.सरकारी मदु्दा सम्वन्िी ऐर्, २०४९ को दफा ६(२) अर्सुार अर्सुन्िार् तहटककातको काम 
कारबाही छर्र्मार्सुार अगाछड बिाउर् प्रहरी कमनकारी समेतलाई सरकारी वकील कार्ानलर्ले 
आवश्र्क छर्देर्र् ददर्पुरे् कारू्र्ी कतनव्र् भएकोमा सरकारी वकीलको कार्ानलर्बाट त्प्र्स्तो कारू्र्ी 
कतनव्र् पूरा हरु् र्सकेको अवस्थामा उक्त कारू्र्मा व्र्वस्थामा भएको बतनव्र् पालर्ा गराउर् 
सरकारी वकील कार्ानलर्लाई परमादेर् जारी हरु् सक्र्े ( मूल प्रकार्र् र्े.का.प २०६३ छर्.रं् 
७७३१ हाल सवोच्च अदालत टवषर्गत र्जीर संग्रह २०६६ भाग ९ कार्नटवछि कारू्र्  फौजदारी  
पषृ्ठ ५६) 

२.६.उमेरसम्वन्िी टववाद उत्प्पर् भएको जस्थछतमा कसैले मौजखक रुपमा भर्ेको कुराले भन्दा कुरै् 
अछिकार प्राप्त छर्कार्मा रहेको अछभलेख र वैज्ञाछर्क परीक्षणले रै् मान्र्ता पाउर्े ( ध्रबु थापा टव. 
लक्ष्मी मालाकारको जाहेरीले र्ेपाल सरकार  मदु्दा कतनव्र् ज्र्ार् सवोच्च अदालत टवषर्गत र्जीर 
संग्रह २०६६ भाग ९ कार्नटवछि कारू्र् फौजदारी पषृ्ठ २५१ ) 

२.७.जरु् टवषर्को मदु्दामा परु्रावेदर् अदालतको परु्रावेदकीर् क्षेत्राछिकार िैर् सो टवषर्को मदु्दामा 
परु्रावेदर् अदालतले अ.बं. १७ रं्.को क्षेत्राछिकार ग्रहण गर्न र्छमल्र्े ( मूल प्रकार्र् र्े.का.प 
२०६३ छर्.रं् ७६८८ सछुमत्रादेवी कलवार टव. सकुई कुमीसमेत टवषर् उत्प्प्रषेण परमादेर्  हाल 
सवोच्च अदालत टवषर्गत र्जीर संग्रह २०६६ भाग ९ कार्नटवछि कारू्र्  देवार्ी   पषृ्ठ ६८ ) 

२.८.मदु्दामा छिटो िररतोपर् ल्र्ाउर्लाई व्र्वस्था गररएको न्र्ार् प्रर्ासर् ऐर्, २०४८ को दफा 
१४ (ख) को पररपालर्ा परु्रावेदर् अदालतबाट रै् गररर् ुवाछिर्ीर् हरु्े भएकाले र्सबाट मदु्दाका 
पक्षहरुलाई एउटै मदु्दामा पटक पटक तल माछथ अदालतमा आइरहर् ुर्परी र्ीघ्र र सलुभ न्र्ार् प्राप्त 
हरु्े र अदालतलाई पछर् एउटै टववादको पटक पटक सरु्वुाई गर्ुनपरे् बाध्र्ता र्रही समर्, स्रोत र 
सािर्को बचत तथा सदपुर्ोग हरु्े अवस्था रहर्े ( लक्ष्मीदेवी र्ाह समेत टव. जर्पालकुमारी र्ाह 
मदु्दा बाली टवगो ०५८ सालको दे.प.ुरं्.८०२०  सवोच्च अदालत टवषर्गत र्जीर संग्रह २०६६ 
भाग ९ कार्नटवछि कारू्र्  देवार्ी   पषृ्ठ १६० ) 

२.९.परु्रावेदर् सनेु्न Extention र्ा Original Jurisdiction  भएको कारण र्रुु अदालतको सरह 
परु्रावेदर् सनेु्न अदालतले पछर् आवश्र्कतार्सुार सवदु प्रमाण बझु्र्े लगार्तका सम्पूणन कार्नटवछि पूरा 
गरी छर्णनर् गर्न सक्ति तर Supervisory Jurisdiction  अन्तगनत दोहोराउुँदा वा परु्रालोकर् गदान ऐर्मा 
तोटकएकोमा सीछमत आिारमा हेर्ुनपरे् ( मूल प्रकार्र् र्े.का.प २०६४ छर्.रं् ७८४३ टकर्ोरी महतो 
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सडुी टव. रामसरोवर देवी समेत मदु्दा जालसाज समेत  हाल सवोच्च अदालत टवषर्गत र्जीर संग्रह 
२०६६ भाग ९ कार्नटवछि कारू्र्  देवार्ी   पषृ्ठ २२१ ) 

२.१०.कारू्र्ले ददएको सटुविालाई र्थासम्भव पक्षको सटुविा र टहत अर्कूुल हरु् े गरी  ब्र्ाख्र्ा 
भएमा त्प्र्स्तो कारू्र्ी व्र्वस्थाको साथनकता रहन्ि । टवर्ेष अदालत ऐर्, २०५९ को कार्नप्रणली 
अपर्ाई मदु्दाको कारवाही गररएको अवस्थामा समेत अ.बं. ६२ ( ५ ) रं्. बमोजजमको म्र्ाद तारेख 
थाम्र्े सटुविा पक्षहरुले पाउर्े ( मूल प्रकार्र् र्े.का.प २०६४ छर्.रं् ७८९० सशु्री कमला हमाल 
टव. भछूमसिुार कार्ानलर् बददनर्ासमेत मदु्दा उत्प्प्रषेण परमादेर् हाल सवोच्च अदालत टवषर्गत र्जीर 
संग्रह २०६६ भाग ९ कार्नटवछि कारू्र्  देवार्ी  पषृ्ठ २३४ ) 

२.११.कुरै् छर्णनर् गदान कारू्र्ले जरु् प्रटिर्ा परु् र्ाई छर्णनर् गर्ुन भर्ी कार्नटवछि छर्िानरण गरेको हनु्ि 
ती कुराको पररपालर्ा छर्णनर्कतानले गरेको हरु्पुदनि अन्र्था त्प्र्सलाई कारू्र्सम्मत छर्णनर् भन्न 
र्छमल्र्े ( इन्िबहादरु खड्का टव. प्रहरी र्ार्ब महाछर्रीक्षक उपत्प्र्का प्रहरी कार्ानलर्, रार्ीपोखरी 
समेत मदु्दा उत्प्प्रषेण परमादेर्  हाल सवोच्च अदालत टवषर्गत र्जीर संग्रह २०६६ भाग ९ 
कार्नटवछि कारू्र्  देवार्ी   पषृ्ठ २९८ ) 

२.१२.वादीले उिाउुँदै र्उिाएको छबषर्मा अ.बं. १३९ रं्. बमोजजम प्रछतवादी सरह कार्म हरु् 
आएका व्र्जक्तले छलएको दावीका आिारमा न्र्ार् छर्रुपण गरे् हो भर् े मदु्दामा छर्रुपण गर्ुनपरे् 
छबषर्गत सीमा के  कछत हरु्े हो भने्न कुरा रै् अछर्जित हरु् जार्े ( मूल प्रकार्र् र्े.का.प २०६६ 
छर्.रं् ८०९० गोपाल मार्न्िर टव. हररकृष्णको म.ुस. गरे् बदु्घकृष्ण महजनर् मदु्दा चलर् समेत  हाल 
सवोच्च अदालत टवषर्गत र्जीर संग्रह २०६६ भाग ९ कार्नटवछि कारू्र्  देवार्ी  पषृ्ठ ३५५ )  

२.१३.कार्नटवछि सम्बन्िी कारू्र्ी व्र्वस्थाले मदु्दाको कार्नटवछिसम्म व्र्वजस्थत गरे् भएकोले छर्वेदर् 
जरु्सकैु समर्मा परेको भएपछर् त्प्र्समा कारवाही र छर्णनर् हुुँदाको अवस्थामा वहाल रहेको कार्नटवछि 
सम्बन्िी कारू्र्ी प्रटिर्ा अवलम्बर् गररर् ु परे् हनु्ि । सवोच्च अदालत छर्र्मावली २०४९ को 
छर्र्म ३(१)(ख) प्रर्ोग गरी कार्नटवछि सम्बन्िी पूणन इजलासमा पेर् गरे् आदेर् ददर् पाउर् े
अछिकार र्रहेको अवस्थामा पक्षले पटहले छर्वेदर् ददएको भर्ी सारवार् कारू्र्को व्र्वस्था सरह हेरे् 
अवस्था र्हरु्े । अछिकारक्षेत्रटवहीर् तथा कारू्र्ी रूपमा त्रटुटपूणन आदेर्को आिारमा पूणन इजलासको 
लगतमा दतान भई पेर् हरु् आएको प्रस्ततु मदु्दाको टवषर्वस्त ुछभत्र प्रवेर् गरी छर्णनर् हरु्पुरे् अवस्था 
रहेको र्देजखर्े । ( परु्रावेदक प्रछतवादी वीरबहादरु राउतको म.ुस. गरे् कृष्णर्ारार्ण कुमी टवरुद्ध 
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टवपक्षी वादी फूलमतीकुमीर्ी २०५९ सालको दे.प.ुइ.रं्. ४८, अंर् दतान मदु्दा, फैसला छमछत 
२०६१।१०।७ गते सवोच्च अदालत पूणन इजलास ) 

२.१४.टवषरे् कारू्र्ले परु्रावेदर्का सम्बन्िमा जे जस्तो प्रकारको व्र्वस्था गरेको ि, त्प्र्सको 
अन्र्था हरु्े गरी अन्र् प्रचछलत कारू्र्ले परु्रावेदर्को व्र्वस्था गरेको भर्ी अथन गर्न र्छमल्र्े । 
अदालतको फैसलाउपर सवोच्च अदालतमा परु्रावेदर् लाग्र्े कारू्र्ी व्र्वस्थाको आभावमा श्रम 
अदालतबाट हरु्े काम परु्रावेदर् अदालतबाट भएको कारणले परु्रावेदर् अदालतको फैसला उपरको 
दोस्रो तहको र्ो परु्रावेदर् न्र्ार् प्रर्ासर् ऐर्, २०४८ ले सवोच्च अदालतमा लाग्र् र्सक्र्े । र्स 
अदालतमा दतान रै् हरु् र्सक्र्े परु्रावेदर् खारेज हरु्े हुुँदा अन्र् कुरामा बोछलरहर् र्परे् । ( 
२०५५ सालको दे.प.ुइ.र्. १२९ छमछत २०५६।२।२७।५ मदु्दा सेवाबाट बखानस्त परु्रावेदक 
प्रछतवादी  होटल उडल्र्ाण्ड्स प्रा.छल. का तफन बाट अछिकार प्राप्त प्रवन्ि सञ्चालक हररहरलाल शे्रष्ठ 
टवरुद्ध प्रत्प्र्थी/वादी उत्तरबहादरु भने्न राजेन्िबहादरु काकी सवोच्च अदालत पूणन इजलास ) 

२.१५.उन्मजुक्त प्राप्त कुटर्ीछतक छर्कार्का काम, कारवाही वा छर्णनर्बाट माकान परे्ले सोही 
कुटर्ीछतक अछिकारी वा छर्कार्को छर्र्म कारू्र् वा त्प्र्स देर्को कारू्र्ी व्र्वस्था अन्तगनत 
व्र्वजस्थत उपचारको प्रटिर्ा एवं सोही छर्कार्हरूबाट रै् उपचार खोज्र्पुरे् । छर्वेदकले वेलार्ती 
राजदतुावासबाट माकान परेको िार्ेका हरु् भर्े छर्जले सोही राजदतुावास र त्प्र्सको कार्न प्रणाली 
व्र्वजस्थत गरे् छर्र्म कारू्र् छभतै्र उपचार प्राप्त गरे्तफन  लाग्र् ुउजचत हरु्े । ( २०६३ सालको 
छर्वेदर् रं्.७४ आदेर् छमछत २०६३।८।१०।१ टवषर् वेरीतको दरपीि आदेर् बदर गररपाउुँ 
छर्वेदक कुमार लो्चा टवरुद्ध टवपक्षी वेलार्ती राजदूतावाससमेत सवोच्च अदालत एक न्र्ार्ािीर्को 
इजलास ) 

२.१६.र्स अदालतबाट कुरै् मदु्दाका सम्बन्िमा गररएको अजन्तम छर्णनर् वा आदेर् उपर कुरै् पछर् 
छर्कार् वा अछिकारी वा स्वरं् र्स अदालत समेतले असािारण अछिकार प्रर्ोग गरी अजन्तम छर्णनर् 
वा आदेर् जाुँच्र्े वा त्प्र्स उपर कुरै् आदेर् वा छर्णनर् गर्न र्छमल्र्े । ( छर्वेदर् रं्. ०६५–AP–

०१०६ आदेर् छमछत २०६५।९।२८।२ मदु्दा उत्प्प्रषेण परमादेर् टवषर् छर्. रजजष्ट्रारबाट भएको 
दरपीि आदेर् बदर गरी ररट छर्वेदर् दतान गररपाउुँ छर्वेदक दीपकुमारी पाण्डे टवरुद्ध टवपक्षी 
मालपोत कार्ानलर्, रूपन्देही समेत सवोच्च अदालत, एक न्र्ार्ािीर्को इजलास ) 
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२.१७.जरु् काम जरु् छर्कार्ले वा पदाछिकारीले गर्ुनपरे् गरी कारू्र्ले व्र्वस्था गरेको ि त्प्र्सबाट 
रै् त्प्र्ो काम सम्पत्र गररर् ु पदनि भने्न कारू्र्ी छसद्धान्त समेतका आिारमा सवारी तथा र्ातार्ात 
व्र्वस्था ऐर्, २०४९ को दफा १६३ बमोजजमको घाउ खचन, टकररर्ा खचन र क्षछतपूछतन भराई ददर् े
छर्कार् अदालत र्भई प्रमखु जजल्ला अछिकारी रै् हरु्े । ( ०६५–CR–०२७२ फैसला छमछत 
२०६८।९।२८।५ मदु्दा सवारी ज्र्ार् प्रछतवादी सगरमाथा इन्स्र्ोरेन्स कम्पर्ीका कार्नकारी 
छर्देर्क कृष्णबहादरु बस्र्ेत टवरुद्ध वादी बहादरुछसंह दमाईको जाहेरीले र्ेपाल सरकार सवोच्च 
अदालत, संर्कु्त इजलास ) 

२.१८.कुरै् हक अछिकार हर्र् ्भएको जस्थछतमा सो उपचारको लाछग कारू्र्मा वैकजल्पक व्र्वस्था 
भएसम्म सो अवलम्बर् र्गरी ररट क्षेत्राछिकार आकटषनत हरु् र्सक्र्े । ( २०६४ सालको WO-

९२९ आदेर् छमछत २०६८।१०।२ छबषर् उत्प्प्रषेणर्कु्त परमादेर् छर्वेदक र्रु्ाइटेड टेछलकम 
छल.को तफन बाट अछिकारप्राप्त कम्पर्ी सजचव एस.कार्र् टवरुद्ध टवपक्षी िूला करदाता कार्ानलर्, 

हररहरभवर् लछलतपरु समेत सवोच्च अदालत, संर्कु्त इजलास ) 

२.१९.सबूद प्रमाण बझुी हक बेहक हेरी दतान बदर तफन को छर्णनर् गरे् अछिकार मालपोत 
कार्ानलर्लाई रहे भएको पाइदैर् । र्सरी आफ्र्ो सबूद प्रमाण सटहत सम्बजन्ित जजल्ला अदालतमा 
दतान बदरतफन  टफराद छलई जार् ुपरे्मा सो अर्रुूप सम्बजन्ित जजल्ला अदालतमा र्गई िूट दतानतफन  
मालपोत कार्ानलर्मा छर्वेदर् गरेको अवस्थामा सो कार्ानलर्बाट उजल्लजखत छर्वेदर्उपर थप 
कारवाही गर्ुन र्परे् भर्ी तामेलीमा राख्न ेगरेको छर्णनर् सदर गर्ुनपरे् । ( ०६४–CI–०९७८ फैसला 
छमछत २०६९।५।१९।३ मदु्दा िूट जग्गा दतान परु्रावेदक / प्रछतवादी प्रिार्मन्त्री तथा 
मजन्त्रपररषद्को कार्ानलर्को तफन बाट सजचव मािव पौडेल टवरुद्ध प्रत्प्र्थी वादी स्व. मर्बहादरु थापा 
क्षेत्रीको म.ुस. गरे् श्रीमती अछतकुमारी थापा क्षेत्री सवोच्च अदालत, संर्कु्त इजलास ) 

२.२०.जजल्ला अदालत समक्ष दार्र भई टवचारािीर् अवस्थामा रहेको अछभर्ोगपत्र कारू्र् बमोजजमको 
हदम्र्ादछभत्र ि, िैर् भने्न सम्बन्िमा छमछसलको त्र्गत अवस्थाहरूको टवश्लषेण गरी सम्बजन्ित 
जजल्ला अदातले रै् छर्रोपण गरे् टवषर् हो । त्प्र्स्तो मातहतको अदालतमा टवचारािीर् टवषर्को 
सम्बन्िमा ररट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गरी बोल्र्े हो भर्े सो मदु्दाको कारवाहीमा प्रत्प्र्क्ष असर परे् । ( 
दे.प.ुरं्. ०६८–CI –१२७९ आदेर् छमछत २०६९।६।२१।१ मदु्दा उत्प्प्रषेण, परमादेर् परु्रावेदक 
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छर्वेदक मोहर्प्रसाद मेहता समेत टवरूद्ध प्रत्प्र्थी टवपक्षी जजल्ला प्रहरी कार्ानलर्, सरु्सरी समेत 
सवोच्च अदालत, सर्ुंक्त इजलास ) 

२.२१.छर्वेदकको जग्गा बाटोमा घसेुको ि वा िैर् र घसेुको भए के कछत जग्गा घसेुको ि भने्न 
सम्बन्िमा सम्बजन्ित जग्गा तथा त्प्र्सको चारैतफन का जग्गाको र्ाप र्क्सा गरी क्षेत्रफल समेत 
एकीर् गरी सबूद प्रमाणको मूल्र्ाङ्कर्को आिारमा त्र्मा प्रवेर् गरी छर्णनर् गर्ुनपरे् प्रकृछतको टवषर् 
भएको र त्प्र्स्तो टवषर्मा र्ागररक अछिकार ऐर्, २०१२ अन्तगनत पर्न आएको प्रस्ततु परमादेर्को 
माग गररएको छर्वेदर्को माध्र्मबाट हेर्न छमल्र्े अवस्थामा र्रहर्े । ( ०६६– CI –१०१३फैसला 
छमछत २०६९।७।२३।५ मदु्दा छर्षिेाज्ञार्कु्त परमादेर् परु्रावेदक छर्वेदक साटवत्री शे्रष्ठ टवरुद्ध टवपक्षी 
जजल्ला प्रर्ासर् कार्ानलर्, भक्तपरु समेत सवोच्च अदालत, संर्कु्त इजलास ) 

२.२२.अ.वं. १९४ रं्. बमोजजमको सटुविा छलई परु्रावेदर्पत्र दतान भई ताररखमा समेत रहेको 
देजखुँदा छर्जलाई कैद र जरीवार्ा दवैु सजार् भएको अवस्थामा छर्वेदक प्रछतवादीलाई माग 
बमोजजमको वारेस राखी मदु्दा पपुनक्ष गरे् अर्मुछत ददर् र्छमल्र्े ।मलुकुी ऐर् अ.वं. ६५ रं्. बमोजजम 
अको व्र्जक्तलाई वारेस राखी मदु्दाको पपुनक्ष गर्न इजाजत ददर् र्छमल्र्े । (२०६६ सालको छर्.रं्.–
AP–००८७ आदेर् छमछत २०६६।७।५।५ टवषर् बेरीतको आदेर् बदर गररपाउुँ मदु्दा राहदार्ी 
र्ागररकता कीते छर्वेदक दगुानबहादरु बस्र्ेत टवरुद्ध टवपक्षी / वादी र्ेपाल सरकार सवोच्च अदालत, 

संर्कु्त इजलास ) 

२.२३.ऐर्ले गरेको व्र्वस्थाको अछिर्मा रही प्रत्प्रे्क मदु्दाको त्र् र पररजस्थछतको आिारमा 
कार्नटवछिगत आदेर् गर्ुनपरे् । परु्रावेदर् तहमा पूपनक्ष हुुँदैर् । परु्रावेदर् तहको कारवाहीलाई पछर् 
पूपनक्षको संज्ञा ददर् छमल्र्े हुुँदैर् । त्प्र्सकारण पटहलो तहको परु्रावेदर्को सरु्वुाईको दौरार् तल्लो 
तहको फैसलाअर्सुार जेलमा वसेको ि भर्े उसलाई थरु्ामा बसेको भन्न र्छमल्र्े । ताररख वा 
िरौट, जमार्ीमा बाटहर रहर् ुभर्ेको परु्रावेदर् सरु्वुाई हुुँदासम्म तल्लो तहको फैसला कार्ानन्वर्र् 
र्हरु् ु हो । र्स्तो जस्थछतमा परु्रावेदर् तहमा परु्रावेदर्को सरु्वुाई हरु्े अवछिमा पटहलाको 
फैसलाअर्सुार कारागारमा बस्र् ुवा िरौट वा जमार्त ददएर परु्रावेदर् सरु्वुाई हुुँदासम्म ताररखमा 
बस्र्े कारवाहीलाई पपुनक्षको कारवाहीको संज्ञा ददर् र्छमल्र्े । (प्रछतवेदर् रं्.०६८–RE–०१०८ 
टवषर्ः दरपीि आदेर् बदर गररपांउुँ मदु्दा मार्व बेचछबखर् तथा ओसारपसार समेत छर्वेदक प्रछतवादी 
जीविप्रसाद र्ादव टवरुद्ध टवपक्षी वादी र्ेपाल सरकार सवोच्च अदालत, संर्कु्त इजलास )  
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२.२४.पपुनक्षको लाछग र्रुु अदालतमा थरु्ामा बसेको तर सो अदालतबाट सफाई पाएको 
प्रछतवादीलाई परु्रावेदर् अदालतबाट कैद समेतको सजार् हरु्े िहरेमा अ.वं. १९४ रं्. को सटुविा 
पाउर्े हो, होइर् भन्ने प्रश्नमा “र्रुु तहको फैसलाले सफाई पाए पछर् र्दद पपुनक्षको लाछग थरु्ामा 
बसेको ि भर्े त्प्र्स्तोलाई पपुनक्षको लाछग थरु्ामा  रै् बसेको मानु्नपरे् हनु्ि” भने्न समेत व्र्ाख्र्ा 
गररएको देजखएकोले सो व्र्ाख्र्ासुँग असहमत हरु्पुरे् वा अर्रु्रण गर्ुन र्परे् कुरै् कारण देजखर् 
र्आउर्े । कसूरको गाम्भीर्नता र घटर्ा घटाउुँदाको प्रकृछत समेतलाई टवचार गदान परु्रावेदर् 
अदालतबाट उपरोक्त सजार् िहर भएका छर्वेदक प्रछतवादीलाई अ.वं. १९४ रं्. को देहार् दफा २ 
बमोजजमको सटुविा प्रदार् गर्ुन न्र्ार्ोजचत र्देजखर् े । ( छर्.रं्. ०६८–AP–०४८२ आदेर् छमछत 
२०६९।५।२८।५ टवषर् दरपीि आदेर् वदर गररपाउुँ छर्वेदक / प्रछतवादी अजुनर् कन्दङवा टवरुद्ध 
प्रत्प्र्थी / वादी र्ेपाल सरकार मदु्दा मार्व अपहरण तथा ज्र्ार् मारे् उद्योग सवोच्च अदालत एक 
न्र्ार्ािीर्को इजलास ) 

२.२५.र्पेालमा स्थार्ी बसोबास गरे् छर्वेदकले आफूलाई र्रुु फैसला बमोजजम लागेको कैद र 
जरीवार्ा भकु्तार् गरी र्रुु अदालतको आदेर् र फैसलाको पूणनत कार्ानन्वर्र् भई छर्वेदकले र्रुु 
फैसलालाई पूणन रूपमा पालर्ा गरेकाले मदु्दा पपुनक्षका छर्छमत्त र्रुुमा थरु्ामा बसेको भने्न आिारमा 
मात्र परु्रावेदर् अदालतको फैसलाबाट छर्वेदकलाई गरेको कैद र जरीवार्ाबापतमा अ.वं. १९४ रं्. 
बमोजजमको सटुविा ददर् र्छमल्र्े भर्ी तकन  गर्ुन न्र्ार् र टववेकसम्मत र्देजखर्े । ( छर्.रं्. ०६९–

RE–००५४ आदेर् छमछत २०६९।६।१९।६ टवषर् दरपीि आदेर् बदर गररपाउुँ छर्वेदक 
जगददर्प्रसाद राणा सररर्ा टवरुद्ध टवपक्षी होमटविम काकीको जाहेरीले र्ेपाल सरकार सवोच्च 
अदालत एक न्र्ार्ािीर्को इजलास ) 

२.२६.परु्रावलोकर्को छर्वेदर् र्स अदालतबाट भएको अजन्तम फैसलाउपर छसछमत आिार र 
अवस्था टवद्यमार् रहेको अवस्थामा ददइर्े टवजर्ि प्रकृछतको छर्वेदर् हो । र्थाथनमा दाहो¥र्ाई पाऊुँ  
भने्न छर्वेदर् र परु्रावलोकर्को छर्वेदर् लाग्र् ेर त्प्र्स उपर सरु्वुाई गरे् प्रटिर्ा र आिार रै् फरक 
फरक हुुँदा ती दईुलाई एकै अथन छलई परु्रावलोकर्को छर्वेदर्को प्रटिर्ामा समेत अ.वं. १९४ को 
सटुविा माग गर्न र्छमल्र्े । (छर्.रं्. ०६९–AP–०१५१ र ०१५२ आदेर् छमछत 
२०६९।८।१८।२ टवषर् जेथा जमार्त छलई थरु्ामकु्त गररपांउुँ छर्वेदक / प्रछतवादी खमुबहादरु 
खड्का टवरुद्ध टवपक्षी / वादी र्ेपाल सरकार मदु्दा गैरकारू्र्ी सम्पजत्त आजनर् गरी भ्रिाचार गरेको 
सवोच्च अदालत, पूणन इजलास )  
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२.२७.अदालतबाट भएको अजन्तम फैसला बमोजजम सहर् बझुाउर् कारू्र् र फैसला प्रछतको 
परार्णता देखाई अदालत समक्ष समपणन र्गरे् पक्षले फरारै रही परु्रावेदर् दार्र गर्न र्पाउर्ेमा 
असािारण उपचारको लाछग घमुाउरो टकछसमले आउर् सक्िु भनु्न कारू्र्द्वारा स्थाटपत व्र्वस्थाको 
उपहास हरु्े । जरु् कुरा सािारण उपचारको लाछग वजजनत ि त्प्र्ही कुरा असािारण उपचारमा पाउर्े 
भएमा न्र्ार् प्रर्ासर्को मान्र्ता टवथोछलर्े हुुँदा प्रस्ततु ररट छर्वेदर्को औजचत्प्र्मा टवचार गर्ुन उपर्कु्त 
र्हरु्े । ( २०५५ सालको ररट र्.३६८३ आदेर् छमछत २०५६।११।१० टवषर् उत्प्प्रषेण  
छर्वेदक सनु्दर लोछर्र्ा समेत टवरुद्ध टवपक्षी बांके जजल्ला अदालत, र्पेालगञ्ज समेत सवोच्च अदालत 
एक न्र्ार्ािीर्को इजलास ) 

२.२८. जजल्ला अदालतबाट भएको फैसला परु्रावेदर् तहको अदालतबाट पररवतनर् र्भएसम्म कार्म 
रै् रहेको मानु्न परे् र िाददङ जजल्ला अदालतबाट भएको फैसला परु्रावेदर् अदालत पाटर्बाट 
पररवतनर् र्भएसम्म बाल सिुार गहृमा राख्नपुरे् अवस्थाका बालकलाई कारागारमा राखेको मात्र 
कारणबाट त्प्र्स्तो कैदलाई गैरकारू्र्ी वा असंवैिाछर्क मार्ी छर्वेदर् जजकीर बमोजजम छर्जलाई 
बन्दीप्रत्प्र्क्षीकरणको आदेर् जारी गरी थरु्ामकु्त गर्न र्छमल्र् े। प्रचछलत कारू्र्बमोजजम बाल सिुार 
गहृमा राख्न ुपरे् र्ाबालक व्र्जक्तलाई कारागारमा राखेको कार्नटवछि माछथ टववेजचत आिार, कारण र 
प्रमाणबाट त्रटुटपूणन रहेको हुुँदा त्प्र्स्तो कार्नलाई र्स अदालतबाट र्जरअन्दाज गर्न पछर् न्र्ार्संगत 
हुुँदैर् । त्प्र्सैले छर्ज १५ वषनको बालक अब्राम तामाङ्गलाई बालबाछलका सम्बन्िी ऐर्, २०४८ को 
दफा ४२(२)(ख) बमोजजम बाल सिुार गहृमा राख्न ुपरे् हुुँदा कारागार कार्ानलर् िाददङबाट बाल 
सिुार गहृ सार्ोदिमी भक्तपरुमा अटवलम्ब स्थार्ान्तरण गर्ुन भर्ी िाददङ जजल्ला अदालत तथा 
कारागार कार्ानलर् िाददङका र्ाममा आदेर् जारी हरु्े । ( २०६८–WH– ००६१आदेर् छमछत 
२०६८।१२।७।३  मदु्दा बन्दीप्रत्प्र्क्षीकरण छर्वेदक कारागार कार्ानलर् िाददङमा कैदमा रहेको वषन 
१५ को अब्राम तामाङ्गको हकमा एडभोकेसी फोरम र्ेपालमा कार्नरत अछिवक्ता पषु्पराज पौडेल 

टवरुद्ध टवपक्षीः िाददङ जजल्ला अदालत, िाददङ समेत ) 

२.२९.आफूउपर भए गरेको अन्र्ार्को व्र्होरा खलुाई कारू्र्सम्मत जाहेरी ददर् सक्र्े र्ागररकको 
ददर्पुरे् अछिकारलाई अन्र्था भन्न सटकर्े अवस्था र्हुुँदा, जाहेरी ददर् आए त्प्र्स्तो जाहेरी दतान गरी 
ददर्पुिन । कारू्र्बमोजजम दतान गर्न छमल्र् े र्देजखए कारण सटहत दरपीि समेत गरी सम्बजन्ित 
पक्षलाई रै् टफतान गररददर् ुपरे् सम्बजन्ित छर्कार्को दाटर्त्प्व हरु् आउर् े। छर्वेदकले जाहेरी दतान गर्न 
ल्र्ाए कारू्र्बमोजजम दतान गरी, आवश्र्कतार्सुार सम्बजन्ित जजल्ला सरकारी वकील कार्ानलर्को 
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परामर्न समेत छलई अर्सुन्िार् प्रटिर्ा अगाछड बिाउर्े र अर्सुन्िार्बाट कारवाही अगाछड बिाउर् 
सटकर्े र्देजखए त्प्र्स्तो अवस्थामा सोही कुरा जर्ाई दरपीि गरी सम्बजन्ित सरोकारवाला व्र्जक्तलाई 
रै् टफतान गररददर् सटकर्े । ( ०६७–CI–११२० आदेर् छमछत २०६८।१२।२।५ मदु्दा परमादेर् 
परु्रावेदक छलजखत जवाफ कतान छत्रर्गुा बहमुखुी सहकारी संस्था छल.को अध्र्क्ष रामभरोर् दास 
टवरुद्ध छर्वेदक टवपक्षी जजल्ला र्ाथ ुदास चौिरी सवोच्च अदालत, संर्कु्त इजलास ) 

२.३०.कार्नटवछि कारू्र्को प्रर्ोग र पालर्ामा स्वेच्िाचारी प्रर्ोग वा त्रटुटपूणन प्रर्ोग भएमा सारवार् 
कारू्र्को प्रर्ोग प्रभाटवत हरु् सक्र्े खतरा हनु्ि । साथै अछर्वार्न रूपमा पालर्ा गर्नपरेु् कार्नटवछि 
सम्बन्िी कारू्र्को प्रर्ोग र्गरी मदु्दाको कारवाही र छर्णनर् गररएका सो छर्णनर् रै् त्रटुटपणुन मानु्न परे्” 

भर्ी छसद्धान्त प्रछतपादर् भएको अवस्थामा आफ्र्ो आन्तररक प्रर्ोजर्को लागी मातहत कार्ानलर्लाई 
फाइल टफतान पिाएको बोिाथन पत्रले फैसला के भएको हो कछत ददर्छभत्र र कहाुँ परु्रावेदर् गरे् 
लगार्तको जार्कारी छर्वेदकलाई प्राप्त र्भएको हुुँदा सो सूचर्ालाई फैसला वा छर्णनर्को टवषर्मा 
पर्ानप्त जार्कारीको सूचर्ाको रूपमा छलर् र सोको आिारमा परु्रावेदर्को म्र्ादको गणर्ा गर्न वा 
मान्र्ता ददर् र्छमल्र्े हुुँदा त्प्र्स्तो व्र्होराको सूचर्ालाई रीतपूवनकको परु्रावेदर्को म्र्ाद मान्न 
र्छमल्र्े। छर्वेदकले परु्रावेदर् दतान गररपाऊुँ  भर्ी न्र्ार्ाछिकरण समक्ष उपजस्थत भई सर्ाखत गरे 
छर्जको परु्रावेदर् रीतपूवनक दतान गरी छर्णनर् गर्ुन भर्ी परमादेर्को आदेर् जारी हरु्े । कारू्र्ले रै् 
छर्िानरण गरेको छर्दृि िाुँचामा रीतपूवनक म्र्ाद जारी गरे् गराउर्े दाटर्त्प्व भएको अिनन्र्ाटर्क 
छर्कार्ले र्ैं कारू्र्को उल्लंघर् गरी सूचर्ा म्र्ाद तामेल गरे् हो भर्े न्र्ार् तथा कारू्र्को मूल ममन 
रै् समाप्त भई कारू्र्ी राजको उपहास हरु् जार्े हुुँदा रीतपूवनक र कारू्र्द्वारा छर्िानरण गरेको िाुँचा 
तथा कार्नटवछिको अर्रु्रण गरी छर्णनर् सरु्ाउर्े तथा सूचर्ा (म्र्ाद) तामेलीको आवश्र्क व्र्वस्था 
तत्प्काल गर्ुन र मातहतका छर्कार्मा समेत र्स्तो व्र्वस्था गर्ुन गराउर् ु भर्ी आन्तररक राजस्व 
टवभागका र्ाउुँमा छर्देर्र्ात्प्मक आदेर् जारी हरु्े । (०६७–WO–११४४ आदेर् छमछत 
२०६८।१२।२६।१ मदु्दा उत्प्प्रषेण समेत छर्वेदक हेरीटेज इन्टरर्ेर्र्लको तफन बाट आ.प्रा. उत्तम 
अछिकारी टवरूद्ध टवपक्षी राजश्व न्र्ार्ाछिकरण समेत .सवोच्च अदालत, संर्कु्त इजलास ) 

२.३१.कारू्र् व्र्वसार्ीले दछुर्र्ाुँवादी वा सरकारीवादी दवैु प्रकारका मदु्दामा अ.वं. ८३ रं्. को 
सटुविा पाउुँि भने्न उल्लेख गर्ुन भएकोमा उक्त र्म्वरमा र्ाछलस प्रछतवादी परु्रावेदर् गर्न व्र्जक्तको 
हक पगु्र्े कुरामा भने्न उल्लेख हुुँदा हक प्राप्त गरे् वा समाप्त गरे् कुरालाई लजक्षत गररएको प्रि हरु् 
आउुँि । खास र्व्द वा अछभव्र्जक्त भएमा मात्र र्स्तो अथन गर्ुनपरे् हनु्ि भन्न छमल्दैर् । टवषर्को 
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प्रकृछत प्रसुँग समेतलाई पछर् हेर्ुन परे् हनु्ि । टवषर् र प्रसुँग दछुर्र्ावादी मदु्दाको छसलछसलामा भएको 
कुरा र्थेि मात्रामा देजखन्ि भर्े केही कुरा उल्लेख र्भएको कारणले मात्र उपरोक्तार्सुार तकन  गर्न 
र्छमल्र्े । (२०५१ सालको ररट रं् ३४८७ आदेर् छमछतः २०५४।२।२१।३ मदु्दा उत्प्प्रषेण 
छमजश्रत परमादेर् छर्वेददका झटवलालको श्रीमती (सिवा) वषन ३३ की र्दकुुमारी अछिकारी टवरुद्ध 
टवपक्षी कास्की जजल्ला अदालत, पोखरा समेत सवोच्च अदालत एक न्र्ार्ािीर्को इजलास ) 

२.३२.सांसद पदको कतनव्र् िोरा र्ाछतले गरे् र्भई त्प्र्स्तो पद छर्तान्त व्र्जक्तगत रूपमा आफैले 
सम्पन्न गर्ुनपरे् हुुँदा सो सम्बन्िी हकको उपचारका लाछग छर्ज आफै आउर् र्सक्र्े र अरुद्वारा टवर्ा 
वारेसर्ामा मदु्दा गर्ुनपरे् प्रकृछतको मदु्दा र्देजखर्े । वेपत्ता भएको भन्न छमल्र्े अवस्था र्देजखएकोले 
अ.वं. ८३ रं्. आकटषनत गरी िोराले मदु्दा गर्न सक्र्े अवस्थाको र्हुुँदा दरपीिको आदेर् गदान 
उजल्लजखत आिारहरू मरु्ाछसव देजखएकोले अ.वं. ८३ रं्. बमोजजमको अर्मुछत ददर् र्छमल्र्े । 
(संवत ्२०६४ सालको छर्.रं्. ०६४–AP–००३१ आदेर् छमछत २०६४।५।७।६ टवषर् बेरीतको 
आदेर् बदर गररपाउुँ छर्वेदक तत्प्कालीर् प्रछतछर्छिसभा सदस्र् हाल छर्स्कार्र् गररएका र्ेत्रलाल 
शे्रष्ठको हकवाला छर्जको एकाघरको िोरा संजर् शे्रष्ठ टवरुद्ध टवपक्षी व्र्वस्थाटपका संसद, छसंहदरबार, 

कािमाडौँ समेत  मदु्दा उत्प्प्रषेणर्कु्त परमादेर् सवोच्च अदालत, एक न्र्ार्ािीर्को इजलास ) 

२.३३.कैद जरीवार्ाको लगत कार्म रहेको व्र्जक्तको कारू्र्बमोजजम वारेस लाग्र् सक्र्े अवस्था 
र्हुुँदा र्स मदु्दामा टवदेर्मा रहेकी छर्ज प्रछतवादी सषु्मा के.सी. को अछिकृत वारेसर्ामाको कागजका 
आिारमा छलजखत प्रछतवाद साथ म्र्ादमा हाजीर हरु् आएका छर्जका िोरा आङकु लामालाई मलुकुी 
ऐर् अ.वं. ६५ रं्. बमोजजम हाजीर गराउर् र्छमल्र् े। (२०६५ सालको छर्.रं्.००१८ आदेर् छमछत 
२०६५।५।२०।६ टवषर् सहरजजष्ट्रारको आदेर् बदर गररपाउुँ छर्वेदक / प्रछतवादी हाल संर्कु्त 
राज्र् अमेररकामा बस्र्े सषु्मा के.सी. लामाको अछिकृत वारेस आङकु लामा टवरुद्ध टवपक्षी / वादी 
चन्िा थापा समेतको जाहेरीले र्ेपाल सरकार मदु्दा बैदेजर्क रोजगार सवोच्च अदालत, संर्कु्त 
इजलास) 

२.३४.वारेस बदली सकार गरे् कुरामा अ.वं. ७० रं्. मा कुरै् हदम्र्ादको व्र्वस्था र्रहेकोमा अ.वं. 
को ६२(३) रं्. को म्र्ाद र्ाघी आएको भर्ी छर्वेददकालाई मदु्दा सकार गराउर् इन्कार गरेको 
उपरजजष्ट्रारको आदेर् उजल्लजखत कारू्र् अर्कूुलको र्हरु्े ।२०६७–AP–०१६० आदेर् छमछत 
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२०६७।९।१४।४ मदु्दा जग्गा जखचोला छर्वेदक रञ्जु भषुाल टवरुद्ध टवपक्षी कृष्णबहादरु भषुाल 
सवोच्च अदाअलत, संर्कु्त इजलास ) 

२.३५.टवदेर्ी व्र्जक्तको र्ाउुँमा म्र्ाद तामेली सम्बन्िमा अ.वं. ११० रं्. को अवस्था र प्रकृछतको 
टवद्यमार्ता रहेको अवस्थामा सो प्रटिर्ा पूरा भएपछि मात्र आवश्र्कता अर्रुूप छर्र्म १०४च को 
प्रटिर्ाको थालर्ी हरु् सक्र्े । हलुाकद्वारा रजजटष्ट्र गरी अ.वं. ११० रं्. को प्रटिर्ाद्वारा म्र्ाद 
तामेल भएको छमछसल संलग्र् हलुाक रछसदबाट देजखर् आएको र सो म्र्ाद वदर भएको अवस्था 
समेत र्हुुँदा परु्ः म्र्ाद जारी गरररहर् ु र्परे् । ( २०६१ सालको छर्स्सा रं्.३२ फैसला छमछत 
२०६१।६।२८।५ मदु्दा लागू औषि परु्रावेदक वादी श्री ५ को सरकार टवरुद्ध प्रत्प्र्थी प्रछतवादी 
गोडनर् टवछलर्म रटवन्सर् सवोच्च अदालत पूणन इजलास ) 

२.३६.कारवाहीको आदेर्मा रार् बाझी भै सवोच्च अदालतमा पिाउर्े व्र्वस्था न्र्ार् प्रर्ासर् ऐर्, 

२०४८ मा रहे भएको देजखदैर् । म्र्ाद वेरीतको मागी १ जर्ा न्र्ार्ािीर्ले वदर गरी अको म्र्ाद 
जारी गरे् भर्ी ददएको आदेर् कार्ानन्वर्र् गर्ुनपरे्मा त्प्र्स्तो कारवाहीको आदेर्मा रार् बझाउर् 
पाउर्े व्र्वस्था समेत र्भएको र्देजखर्े । (.सवोच्च अदालत, संर्कु्त इजलास २०६२ सालको 
टवटवि रं्. १०० आदेर् छमछत २०६३।२।२३।४ मदु्दा  अंर् दतान चलर् परु्रावेदक / वादी 
मगुालाल िाकुर टवरुद्ध प्रत्प्र्थी / प्रछतवादी रामकृष्ण िाकुर ) 

२.३७.गलत वडामा म्र्ाद तामेल भएको आिारमा फैसला भएको कारण आदेर् भएको देजखन्ि । 
तर प्रस्ततु छर्वेदर्मा एकासंगोलका टपताले रै् म्र्ाद बझुी छलएको र सो कुरा छर्वेदकलाई थाहा 
भएको हुुँदा र्समा म्र्ाद वेरीत भएको भन्न र्छमल्र्े हुुँदा उक्त आदेर्को टवषर्वस्त ुर र्स छर्वेदर्को 
टवषर्वस्त ु रै् फरक फरक भएकोले उक्त छर्वेदर्मा भएको आदेर् र्समा आकटषनत  हनु्ि भन्न 
र्छमल्र्े । ( सवोच्च अदालत एकल इजलास २०६३ सालको प्र.रं्.६ आदेर् छमछत 
२०६३।९।१४ टवषर् दरपीि आदेर् बदर गररपाउुँ छर्वेदक लेखबहादरु काकी टवरुद्ध टवपक्षी 
कािमाडौँ जजल्ला अदालत समेत मदु्दा उत्प्प्रषेण ) 

२.३८.मदु्दामा ताररखमा रहर् ु परे् पक्ष वा छर्जको वारेस तोटकएको ताररख समर्मा अदालतमा 
उपजस्थत हरु् ुपरे् र उपजस्थत र्भए उपजस्थत हरु् र्सक्र्े पक्षले त्प्र्सबाट सजृजत पररणामको असर 
समेत रै् भोग्र् ुपरे् हनु्ि । मदु्दामा ताररखमा रहर्े वा र्रहर्े, कुरै् ददर्को ताररख छलर्े वा र्छलर् े 
ताररखमा रहर्े पक्षको तजवीजको कुरा हो । अदालत वा अदालतको कमनचारीले वाध्र् गराउर् 
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र्सक्र्े । तामेलीमा रहेको  कुरै् लगाउ मदु्दामा कमनचारीका कारण ताररख छलर् िूट भएको भने्न 
छर्वेदर् जजकीर र्भै आफू ब्र्वसाटर्क  वारेस भएको र अदालतमा उपजस्थत भएर पछर् ताररख छलर् 
िूट भएको भने्न  छर्वेदर् जजकीर देजखंदा  प्रस्ततु मदु्दा तामेलीमा राख्न ेगरी र्स अदालतबाट छमछत 
२०६५।१।९ मा भएको आदेर् पररवतनर् गर्न र्परे् । ( सवोच्च अदालत, पूणन इजलास २०६५ 
सालको छर्.रं्.११२९, ०६४ को RI-०१०८ आदेर् छमछत २०६५।९।३।५ मदु्दा छलखत बदर, 

दतान बदर दतान छर्वेदक / प्रछतवादी प्रमोदकुमार चौिरी टवरुद्ध टवपक्षी / वादी टवर्ोदकुमार चौिरी ) 

२.३९.मदु्दाको रूप रै् िारण गरी र्सकेको परु्रावलोकर्को छर्वेदर् दतान गरे् सम्बन्िमा ऐर्ले 
छर्ददनि गरेको हदम्र्ाद व्र्छतत भएपछि अ.वं. ५९ रं्. बमोजजम त्प्र्स्तो हदम्र्ाद थाम्र् र्छमल्र्े । 
(सवोच्च अदालत, एक न्र्ार्ािीर्को इजलास २०६६ सालको छर्.रं्. ००४६ आदेर् छमछत 
२०६६।५।९।३ टवषर् बेरीतको दरपीि आदेर् बदर गररपाउुँ छर्वेदक सामान्र् प्रर्ासर् 
मन्त्रालर्को तफन बाट ऐ. का सजचव टवरुद्ध टवपक्षी जीवराज गौतम मदु्दा उत्प्प्रषेण ) 

२.४०.मदु्दाको प्रकृछतको आिारमा प्रछतवादीहरूको र्ाउुँमा टवछभन्न अवछिको म्र्ाद जारी गरे् र उसले 
थाहा पाएको कुरामा आश्वस्त हरु् म्र्ाद तामेलीमा अपर्ाइर्े कार्नटवछिको कारू्र्द्वारा रै् व्र्वस्था 
गररएको हनु्ि । मलुकुी ऐर्, २०२० को अदालती वन्दोवस्तको महलको ११०, १११, ११२, 

११३ रं् मा म्र्ाद तामेल सम्बन्िमा कार्नटवछिसम्बन्िी व्र्वस्था गरेको देजखन्ि । घरद्वार फेला 
र्परेपछि अ.वं.११२ रं् बमोजजम गाउुँटोल खलेुकोमा सम्बजन्ित वडा कार्ानलर्मा तामेल भएको 
कारू्र्सम्मत रै् देजखर्े । पछत्रकामा इतलार्र्ामा प्रकाजर्त गदान कम्पर्ीको मेर्ेजीङ डाइरेक्टर, 

डाइरेक्टरको र्ाममा प्रकाजर्त गर्ुनपरे् कारू्र् र कारण देजखदैर् । अ वं ११०(३) रं् बमोजजम 
कम्पर्ीको मेर्ेजीङ डाइरेक्टरकै र्ाम खलुाई प्रछतवादी बर्ाउर् अछर्वार्न गरेको समेत देजखदैर् । 
छर्वेदकले जरु् र्ाम िेगर्ाबाट छलखत छलर्दुदर् ुभएको ि, सोही बमोजजम प्रछतवादी कार्म गर्ुनपरे् 
हुुँदा सोबमोजजम गरेकोलाई अन्र्था भन्न छमलेर् । लेजखएको वतर्मा फेला पदैर् भर्े त्प्र्ो दोष 
अदालतको हरु् सकै्तर् । म्र्ाद तामेली प्रटिर्ामा जालसाजी भए अन्र् उपचार हरु् सक्र्े हो, जसको 
खोजी छर्वेदकले गरेको देजखदैर् । गोरखापत्रमा प्रकाजर्त सूचर्ा बमोजजम पछर् थाहा र्पाएको भन्न े
कारू्र्ले स्वीकार गर्न सक्र्े तकन  देजखर् आउुँदैर् । कारू्र् बमोजजम पटहला छलखत बमोजजमको 
वतर्मा म्र्ाद तामेल गरी प्रछतवादीलाई प्राकृछतक न्र्ार्को छसद्दान्त बमोजजम जार्कारीको छर्जितताको 
लाछग जजल्ला अदालत छर्र्मावलीको प्राविार् बमोजजम गोरखापत्रमा समेत सूचर्ा प्रकाजर्त भएको 
अवस्थामा वेरीत भन्न र्छमल्र्े । कारू्र्द्वारा छर्ददनि कार्नटवछिको पूणनपालर्ा गरेको पाइएको 
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अवस्थामा कारू्र् बमोजजमको प्रटिर्ा अवलम्वर् गरी न्र्ाटर्क छर्कार्बाट भएको फैसलाको 
कार्ानन्वर्र्लाई रै् प्रछतकूल असर परु् र्ाउर्े ध्रे्र्ले दार्र भएको छर्वेदर् दावीसुँग सहमत हरु् र्सटकर् े
। (सवोच्च अदालत, संर्कु्त इजलास २०६८–WO–०८२५ आदेर् छमछत २०६९।११।११।६ 
टवषर् उत्प्प्रषेणर्कु्त परमादेर्को आदेर् जारी गररपाउुँ छर्वेदक र्सोदा डेभलपसन प्रा.छल.को तफन बाट 
अजख्तर्ार प्राप्त गरी आफ्र्ा समेत हकमा मकवार्परु जजल्ला हेटौडा र्गरपाछलका वडा र्. ४ वस्र् े
अञ्जू खर्ाल टवरुद्ध प्रत्प्र्थी  कािमाडौ जजल्ला अदालत समेत) 

२.४१.ररट छर्वेदर्मा उिाइएका कुराहरू मदु्दा फैसला हुुँदा छर्रूपण हरु् सक्र्े रै् हुुँदा समेत अंर् 
मदु्दामा तार्दाछत माग गरे् गरी जजल्ला अदालतबाट भएको आदेर्लाई परु्रावेदर् अदालबाट सदर 
गररएको टवषर्मा र्स अदालतको असािारण अछिकारक्षेत्र अन्तगनत दतान गर्न र्छमल्र्े । तार्दाती 
पेर् भएपछि प्रमाणका आिारमा हरु्े इन्साफमा जचत्त र्बझेु परु्रावेदर् गर्न पाउर्े रै् हुुँदा ररट 
क्षेत्रबाट इन्साफमा रै् असर परे् गरी हस्तक्षपे गर्न र्छमल्र्े । ( सवोच्च अदालत, एक न्र्ार्ािीर्को 
इजलास २०६६ सालको छर्.रं्. ०१९४ आदेर् छमछत २०६६।२।११।२ मदु्दा उत्प्प्रषेण छर्वेदक 
बटुद्धकुमार गोसाई समेत टवरुद्ध टवपक्षी  भक्तपरु जजल्ला अदालत समेत ) 

२.४२.र्रुु एवं परु्रावेदर् तहबाट सफाई ददएको र्स अदालतबाट अ.वं. २०२ लगाइ जझकाइएको 
र छर्वेदकले सफाई पाएपछि टवदेर्मा गएको टवर्ेष प्रकृछतको अवस्था हुुँदा छर्वेदकको माग 
बमोजजमको सटुविा प्रदार् गदान प्रचछलत कारू्र् र कारू्र्को मान्र् छसद्धान्त टवपरीत हरु्े देजखदैर् भर् े
प्रदार् र्गदान रोजगारी अध्र्र्र्मा टवदेर् गएको व्र्जक्तको हकमा बोली ददर्े माछर्सको अभावमा 
मदु्दामा गम्भीर असर पर्न गई कारू्र्को मान्र् छसद्धान्त टवपरीत हरु् जार्े । तल्लो अदालतहरूले 
छर्वेदकहरूलाई सफाई ददएको त्प्र्सपछि र्स अदालतबाट फैसला फरक परे्देजख जझकाइएको मदु्दामा 
छर्वेदकलाई आफ्र्ो मदु्दामा प्रछतवाद गर्न र्पाउर्े गरी आदेर् ददर्े हो भर्े र्पेाल सजन्ि ऐर्, २०४७ 
को दफा ९ को व्र्वस्थाले गदान र्ेपाल कारू्र् सरह लागू भएको I.C.C.P.R. को िारा १४(३)(ख) 
र वतनमार् र्ेपालको अन्तररम संटविार्को िारा २४ समेत प्रछतकूल हरु् जार्े । ( सवोच्च अदालत, 

संर्कु्त इजलास २०६४ सालको छर्वेदर् रं्. १७९ आदेर् छमछत २०६४।५।३०।१ मदु्दा सरकारी 
िाप दस्तखत कीते छर्वेदक / प्रछतवादी चन्िलाल सेिाई टवरुद्ध टवपक्षी / वादी  र्ेपाल सरकार ) 

२.४३. त्र्गत अवस्थामा पररणाममा ताजत्प्वक फरक र्पारी फैसलाको लेखाईमा टक.रं्. ३ उल्लेख 
हरु्पुरे्मा टक.रं्. १ उल्लेख भएका कारणले भएको सामान्र् त्रटुट सच्चाउर्को लाछग सप्तरी जजल्ला 
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अदालतबाट फैसला संर्ोिर्को आदेर् भएको देजखुँदा उक्त आदेर् जजल्ला अदालत छर्र्मावली, 
२०५२ को छर्र्म ५१ र ५२ को र्ब्द र मर्सार् टवपरीत भएको देजखर् आउर्े । सरु्वुाईको 
मौका र्ददई संर्ोिर्को आदेर् भएको भने्न छर्वेदकको जजकीर सम्बन्िमा टवचार गदान फैसलामा 
लेखाई वा टाईपको सामान्र् भलू सच्चाउर्े आदेर् गदान टवपक्षीलाई जझकाई बझु्र् ु परे् कारू्र्ी 
व्र्वस्था रहेको पाइदैर् । त्प्र्सरी भएको संर्ोिर्को आदेर्ले फैसलाको पररणाममा कुरै् अन्तर पार्न 
र्हरु्े हरु्ाले त्प्र्सबाट मदु्दाको अकान पक्षको हक र अछिकारमा कुरै् असर र्परे्, छर्जलाई थप 
दाटर्त्प्व र्लगाईर्,े सजार् र्गररर्े वा सामाजजक रूपले लाजछित र्गररर्े हुुँदा सरु्वुाईको मौका 
ददर्पुिन भनु्नको कुरै् औजचत्प्र् वा प्रर्ोजर् पछर् र्हरु्े । फैसला भई सकेको मदु्दामा कारू्र् बमोजजम 
परु्रावेदर्को रोहबाट टवचार गररर्े हरु्ाले अ.वं. १७ रं्. को रोहबाट टवचार गरे् अवस्था रै् र्हरु्े । 
(सवानेेच्च अदालत, संर्कु्त इजलास ०६७–WO–०९०८ आदेर् छमछत २०६९।३।१४ टवषर् 
उत्प्प्रषेण समेत छर्वेदक रामदेव र्ादव समेत टवरुद्ध टवपक्षी टवर्ेश्वर र्ादव समेत ) 

२.४४.मदु्दा माछमलामा अजन्तम छर्णनर् गर्ुन पूवन कारबाहीको िममा गररएका प्रटिर्ागत आदेर्हरू 
प्रमाण बझु्र्े वा मदु्दाको अंग परु् र्ाउर्े प्रर्ोजर्ले गररर्े हुुँदा मदु्दामा प्रमाण बझु्र्े वा मदु्दाको अंग 
परु् र्ाउर् े उदे्दश्र्ले गररर् े अन्तरकालीर् आदेर् कार्नटवछिगत प्रटिर्ासुँग सम्बजन्ित हरु्े भएकोले 
त्प्र्स्तो आदेर्लाई मदु्दाको अजन्तम छर्णनर्को रूपमा छलर् र्छमल्र् े। र्ाता सम्बन्िको िहर छर्णनर्ले 
हकको छसजनर्ा गदनि । हक ि वा िैर् भने्न कुराको छर्णनर् र्ाता सम्बन्िसुँग गाुँछसएर आएको ि 
भर्े हकको छर्णनर् गर्ुनपूवन र्ाता सम्बन्ि र्कीर् गर्ुनपरे् हनु्ि । र्ाता सम्बन्िको छर्णनर् हकसुँग 
जोछडएको सारभतू कारू्र्को टवषर् देजखुँदा त्प्र्स्तो टवषर्लाई कार्नटवछिगत प्रटिर्ासुँग जोडेर हेर्न 
र्छमल्र्े हुुँदा फैसलामा अंर्तफन को हकको छर्णनर् गर्ुन पूवन र्ातातफन को टववादलाई छर्रूपण गर्ुन 
अछर्वार्न हरु्े । र्ातातफन को छर्णनर् र्गरी अंर्तफन को मात्र छर्णनर् गरेको र्रुुको फैसला टववेजचत 
त्र् र मलुकुी ऐर्, अदालती बन्दोबस्तको १९२ रं्.को सन्दभनमा अपरुो देजखर्े । ( परु्रावेदर् रं्. 
०६६–CI-१२२२ फैसला छमछत २०६८।८।२८ मदु्दा अंर् चलर् परु्रावेदक वादी लक्ष्मी 
रजजतकारसमेत जर्ा २ को म.ुस. गरे् केर्रमार्को िोरा सजुनमार् रंजजतकार टवरुद्ध प्रत्प्र्थी प्रछतवादी 
सूर्नमार् शे्रष्ठ (भन्सारी) को म.ुस.ु गरे् वीरप्रसाद भन्सारी समेत ) 

२.४५.सावनजछर्क िाउुँ भर्ी छबजलुीको पोलमा म्र्ाद तामेल गरेको पाइएको र स्थार्ीर् प्रछतछर्छिको 
रूपमा रहेका गा.टव.स. सजचवको र्ामसमेत फरक परे् गरी अ.बं. ११० रं्. र अ.बं. ११२ को 
कारू्र्ी व्र्वस्थाटवपरीत म्र्ाद तामेल भएको देजखर् आएको अवस्थामा त्प्र्स्तो तामेलीबाट छर्वेदकको 
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हक रै् जार्े भई अपूरणीर् क्षछत पगु्र् जार्े हुुँदा छर्वेदर्को अजन्तम टकर्ारा र्भएसम्म उक्त मदु्दाको 
कुरै् पछर् कामकारवाही अगाछड र्बिाउरू्, कार्ानन्वर्र् र्गरू्न र्गराउरू् भर्ी अन्तररम आदेर् जारी हरु्े 
। ( सवोच्च अदालत, एकल इजलास ०६९–WO–०९३४ आदेर् छमछत २०६९।१२।४ टवषर् 
परमादेर्समेत छर्वेदक भोजराज पौडेल टवरुद्ध टवपक्षी जचतवर् जजल्ला अदालत, भरतपरुसमेत ) 

२.४६.कारू्र्मा स्पि रूपमा व्र्वस्था गररएको तररका वा अवस्थामा बाहेक अछभर्ोजर्कतान सरकारी 
वकीलको छर्र्छमत काममा माछथल्लो छर्कार् समेतले हस्तक्षेप गर्न र्छमल्र्े । अपरािको अर्सुन्िार् 
पूरा भई अछभर्ोजर्को लाछग प्रस्ततु र्भएसम्म अछभर्ोजर् चरण रै् प्रारम्भ हुुँदैर् । अपराि 
अर्सुन्िार्को चरणमा सरकारी मदु्दासम्बन्िी ऐर्बमोजजम तत्प्काल गर्ुनपरे् कुराहरू रोकेर वा अन्र् 
कुरै् तररकाले अवरोि गरेर अर्सुन्िार् प्रभाटवत गर्न पछर् र्हरु्े । सरकारी वकीलले आफूसमक्ष 
बर्ार्को लाछग प्रस्ततु गरेको अवस्थामा कुरै् गैरकारू्र्ी व्र्वहार हरु् र्ददर् ेबाहेक आफ्र्ो उपजस्थछत 
रै् इन्कार गरी बर्ार् छलर् र्सटकर्े जस्थछत छसजनर्ा गरी अर्सुन्िार् प्रभाटवत गर्न ददर् र्छमल्र्े । 
अपराि अर्सुन्िार् कसैको पक्ष वा टवपक्षमा कुरै् प्रार्ोजजत पररणाम ल्र्ाउर्े दृटिकोणले अपराि 
अर्सुन्िार् गर्न छमल्दैर् र त्प्र्स्तो टहसाबले छर्देजर्त गर्न वा गराउर् र्छमल्र्े । ( सवोच्च अदालत 
एक न्र्ार्ािीर्को इजलास ०६९– WO–०७४० आदेर् छमछत २०६९।१०।३ टवषर् उत्प्प्रषेणर्कु्त 
परमादेर् छर्वेदक अछिवक्ता गोटवन्दप्रसाद र्मान ‘बन्दी’ समेत टवरुद्ध टवपक्षी महान्र्ार्ाछिवक्ता, 
महान्र्ार्ाछिवक्ताको कार्ानलर् समेत ) 

२.४७.मजन्त्रपररषद्को टवर्दु्ध कार्नकाररणी छर्णनर्बाट छर्मानण भई लागू भएको प्रर्ासछर्क प्रकृछतको 
कार्नटवछि भने्न देजखन्ि । र्स्तो टवर्दु्ध प्रर्ासछर्क छर्णनर्बाट छर्मानण गरी लागू भएको कार्नटवछिलाई 
कारू्र्को समकक्षमा राखी हेर्न वा कारू्र्को संज्ञा ददर् सटकर्े र्देजखर्े । र्ागररक रहत, क्षछतपूछतन 
तथा आछथनक सहार्ता सम्बन्िी (प्रथम संर्ोिर्) कार्नटवछि, २०६८ को टववाददत दफाको वैद्यताको 
छर्रोपण  र्स इजलासबाट गर्न र्छमली सो टवषर्मा संर्कु्त इजलासबाट छर्णनर् छर्रोपण हरु्परे् । 
(सवोच्च अदालत, टवर्ेष इजलास ०६८ –WS– ००६२  आदेर् छमछत २०६९।९।१९।५ टवषर् 
उत्प्प्रषेण समेत ररट छर्वेदक रामदलुारी थारु समेत टवरुद्ध टवपक्षी प्रिार्मन्त्री तथा मजन्त्रपररषदको 
कार्ानलर् समेत )  

३.फैसलाहरुको टवबेचर्ा  

उपर्ुनक्त फैसलाहरुको समग्रमा टवश्लषेण गरे् हो भर्े तल्ला अदालतहरुले मदु्दाको काम कारवाही गदान 
कारू्र् बमोजजम पालर्ा गर्ुनपरे् कार्नटवछिको पालर्ा र प्रर्ोग उपर्कु्त प्रकारले गरेको देजखदैंर् । 
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कछतपर् अवस्थामा सवोच्च अदालतमा पछर् कार्नटवछि कारू्र्को प्रर्ोग र ब्र्ाख्र्ामा फरक फरक 
दृटिकोण र िारणा भएको देजखन्ि । कार्नटवछि कारू्र्को न्र्ार्सम्मत तररकाले प्रर्ोग र्भएमा 
मदु्दाको कारवाही लामो, खजचनलो र झन्झटटलो हनु्ि तथा समग्र अदालतको काम कारवाहीलाई रै् 
प्रभाटवत गदनि । तल्ला अदालतले कार्नटवछिको पालर्ा र्गरेको अवस्थामा माछथल्लो अदालतले 
त्रटुटलाई कारू्र् बमोजजम गर्न आदेर् ददर् सक्दि । र्स्ता आदेर्को पालर्ा र अर्रु्रण गर्ुन तल्लो 
अदालतको कारू्र्ी कतनब्र् रै् हनु्ि । 

कार्नटवछि कारू्र्को सम्वन्िमा सवोच्च अदालतबाट भएका फैसला र महत्प्वपूणन आदेर्हरु छर्र्छमत 
प्रकार्र् गररर् ुउपर्कु्त हनु्ि । साथै र्ी फैसलाहरुले तल्ला अदालतहरुलाई भोछलका ददर्मा गररर् े
काम कारवाहीलाई मागन छर्देर्र् गर्न र्ोगदार् परु् र्ाउुँि। र्स पररच्िेदमा पेर् गररएका कार्नटवछि 
कारू्र् सम्वन्िी सवोच्च अदालतका फैसलाहरुको पालर्ा र प्रर्ोगमा टवर्ेष ध्र्ार् पगु्र् सकेमा 
मदु्दाको काम कारवाहीमा गछत प्राप्त हनु्ि । सेवाग्राहीलाई पछर् मदु्दाको भार कम हरु्े अपेक्षा राख्न 
सटकन्ि । 

( र्ोट: कार्नटवछि कारू्र् सम्बन्िी सवोच्च अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेर्हरुको राटष्ट्रर् 
न्र्ाटर्क प्रछतष्ठार्बाट प्रकाजर्त  टकताबबाट केही फैसला र आदेर्हरु र्हाुँ समावेर् गररएको िर् )  
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पररच्िेद–ि 

छिटो िररतो मदु्दा फर्छ्यौटकालाछग मदु्दा व्र्वस्थापर् सम्बन्िमा भएका प्रर्ासहरुको 
टवश्लषेण 

 

१.भछूमका 

पररच्िेद २ मा मदु्दा व्र्वस्थापर् र कार्नटवछि सम्बन्िी पूवन अध्र्र्र् प्रछतवेदर्हरुको अध्र्र्र् 
गररएको ि । र्स पररच्िेदमा छिटो िररतो मदु्दा फर्छ्यौटका लाछग मदु्दा व्र्वस्थापर् सम्बन्िमा 
भएका प्रर्ासहरुको िोटकरीमा टवश्लषेण गरे् प्रर्त्न गररएको ि । 

२.मदु्दा व्र्वस्थापर् सम्बन्िमा भएका प्रर्ासहरुको टवश्लषेण 

२.१.जर्तालाई अछिकतम सेवा ददर् ुआिछुर्क राज्र् व्र्वस्थाको प्रमखु उदे्दश्र् हो । आजको खलुा 
एवं प्रजाताजन्त्रक समाजमा राज्र्द्वारा जर्तालाई प्रदार् गररर्े सेवा सटुविा छिटो िररतो, कम खजचनलो, 
गणुस्तरर्कु्त हरु् ुआवश्र्क माछर्न्ि । टवकछसत मलुकुदेजख हाम्रो जस्ता टवकासोन्मखु देर्हरुमा 
छिटो िररतो न्र्ार् सम्पादर् एउटा चरु्ौछतको रुपमा रहेको ि ।  न्र्ार्पाछलकाबाट सम्पादर् हरु्े 
न्र्ार् छर्रोपण गरे् कार्न पछर् छिटो िररतो कम खजचनलो, गणुस्तरर्कु्त एव सवनसािारण जर्ताको 
पहुुँचर्ोग्र्  हरु् आवश्र्क ि ।  

२.२.अदालतको प्रमखु जजम्मेवारी भर्ेको आफू समक्ष दार्र भएका मदु्दाहरुको छिटो िररतो िङ्गबाट 
तोटकएको समर्मा मदु्दाको कारवाही टकर्ारा गर्ुन रै् हो । अदालतमा टवद्यमार् स्रोत सािर्को 
व्र्वजस्थत प्रर्ोग र पररचालर्द्वारा छिटो िररतो सेवा सछुबिा जर्तालाई प्रदार्  गर्ुन परे् हनु्ि ।  
टवद्यमार् अवस्थामा अदालतमा दार्र भएका मदु्दाहरु कारू्र्ले तोकेको अवछि छभत्र फैसला हरु् 
सकेको िैर् । र्सले गदान अदालतमा आएका सेवाग्राहीहरुले हैरार्ी व्र्होर्ुन परररहेको ि । त्प्र्सैले 
न्र्ार् सम्पादर्को सन्दभनमा मदु्दा व्र्वस्थापर्को अहम महत्प्व रहेको ि । 

२.३.र्पेालको संछबिार्, २०७२ ले न्र्ार् प्रर्ासर्लाई छिटो िररतो, सवनसलुभ, छमतब्र्र्ी, छर्ष्पक्ष, 

प्रभावकारी र जर्उत्तरदार्ी बर्ाउर्े संकल्प गरेको ि । सार्ाछतर्ा टववाद समािार्को लाछग प्रदेर् 
कारू्र्द्वारा गदित स्थार्ीर् स्तरका न्र्ाटर्क छर्कार्हरुको थप गिर् गरे् व्र्वस्थाले र्ागररकहरुले 
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स्थार्ीर् स्तरबाट रै् सार्ाछतर्ा टववादहरुमा सरलरुपमा न्र्ार् प्राप्त गर्न सक्र्े अपेक्षा संटविार्ले 
गरेको देजखन्ि ।      

२.४.सबै तहका अदालतमा अदालत व्र्वस्थापर् सछमछत, मेलछमलाप सछमछत र न्र्ार्क्षेत्र समन्वर् 
सछमछत रहर्े व्र्वस्था ि । सवोच्च अदालतमा मदु्दा ब्र्वस्थापर् सछमछत रहर् ेव्र्वस्थापर् भए पछर् 
परु्रावेदर् अदालत र जजल्ला अदालतमा मदु्दा ब्र्वस्थापर् सछमछतको व्र्वस्था  छर्र्मावलीमा गररएको 
िैर् । र्स्तो महत्प्वपूणन सछमछतको अभाव देजखएकोले सवोच्च अदालत मदु्दा ब्र्वस्थापर् सछमछतको 
छर्णनर्ले सवै परु्रावेदर् अदालत र सबै जजल्ला अदालतहरुमा मदु्दा ब्र्वस्थापर् सछमछतको गिर् गर्न 
आदेर् जारी गररएको ि । र्सरी गदित सछमछतहरुलाई  टिर्ार्ील र प्रभावकारी तलु्र्ाउुँदै 
लछगएमा  अदालतमा दतान भएका मदु्दाको काम कारबाहीमा गछतर्ीलता प्राप्त भई सेवाग्राहीलाई छिटो 
र िररतो न्र्ार् ददलाउर् मद्दत छमल्र्े ि ।  

२.५.एकभन्दा बिी न्र्ार्ािीर् भएको जजल्ला अदालतमा मदु्दा दतान भए पछि बाुँडफाुँड गरी  बाुँकी 
काम कारवाही र टकर्ारा सोही न्र्ार्ािीर्ले गरे् व्र्वस्था गररएकोले मदु्दा व्र्वस्थापर् गरे् 
उत्तरदाटर्त्प्व पछर् तोटकएको न्र्ार्ािीर्को हरु्े हुुँदा र्सले मदु्दा छिटो टकर्ारा गर्न पछर् केही हदसम्म 
सफलता रै् प्राप्त भइराखेको ि । र्मूर्ा जजल्ला अदालतहरुमा देवार्ी र फौजदारी इजलासको 
व्र्वस्था लाग ुगररएको ि, र्स्ता टवजर्िीकृत इजलास गिर् भएपछि मदु्दा फर्छ्यौटमा उपलजब्िहरु 
अछभबटृद्घ भएका िर् ।   

२.६.सवोच्च अदालत छर्र्मावली र परु्रावेदर् अदालतमा मदु्दाका पक्षहरु तारेखमा बस्र् ु र्परे् 
ब्र्वस्था भएको हुुँदा अर्ावश्र्क रुपमा ताररख बोक्र् ु परे् झन्झटबाट सेवाग्राहीलाई राहत छमली 
सेवाग्राहीको लाछग न्र्ार् प्राछप्तको आिार सरल भएको देजखन्ि ।  

२.७.सवोच्च अदालतमा परुार्ा मदु्दाहरु न्र्ार्ािीर्हरुको समूहबाट सरु्वुाई गरे् गररएकोमा सोको 
उपलजब्ि संतोषजर्क देजखएको भएता पछर् केही वषन र्ता सवोच्च अदालतमा न्र्ार्ािीर्को संख्र्ा 
छर्कै कम हरु् थालेपछि समूह प्रणालीबाट इजलास गिर् गरी मदु्दा फर्छ्यौट गर्नमा बािा पगेुको 
देजखन्ि । टवषर्गत मदु्दामा टवजर्िीकृत इजलास वा समूह प्रणालीवाट इजलास गिर् गरी मदु्दा 
टकर्ारा गरे् प्रणाली परु्रावेदर्( उच्च ) अदालत र जजल्ला अदालतमा लाग ुगर्ुनपरे् समर् आएको 
ि। 
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२.८.वहस व्र्वस्थापर्, वहसका लाछग समर् छर्िानरण, मदु्दामा टववादको टवषर् छर्िानरण र प्रमखु 
कारू्र् व्र्वसार्ीको भछूमकालाई मदु्दा सरु्वुाईको िममा प्रभावकारी पारे् जस्ता टवषर्हरुलाई अदालत 
छर्र्मावली र मलुकुी ऐर्ले ब्र्वस्था गरे पछर् ब्र्वहारमा अदालतले सफलतापूवनक कार्ानन्वर्र् गर्न 
र्सक्र् ुहाम्रो कमजोरी मान्न सटकन्ि । अब र्ी कारू्र् र छर्र्मको पररपालर्ा गरे् गराउर्े कार्नमा 
सवोच्च अदालतले रै् प्रभावकारी भछूमका  छर्वानह गर्ुनपरे् हनु्ि ।  

२.९.प्रारजम्भक सरु्वुाईकै ताररखमा मदु्दा टकर्ारा गर्न सटकर्े व्र्वस्था पछर् जजल्ला अदालत 
छर्र्मावलीको छर्र्म ४६क. मा रहेको ि । र्ो प्राविार्को कार्ानन्वर्र् पछर् प्रभावकारी बन्न 
सकेको िैर् । अतः र्सको प्रभावकारी कार्ानन्वर्र् गरी मदु्दाको कारवाही छिटो िररता पारे् 
जजम्मेवारीलाई जजल्ला अदालतका न्र्ार्ािीर्हरुले टवर्ेष बोि गर्ुनपरे् बेला आएको देजखन्ि ।  

२.१०.सामान्र्तर्ाः ७ ददर्छभत्र फैसला तर्ार गर्ुनपरे् गरी सवोच्च, परु्रावेदर् र जजल्ला अदालत 
छर्र्मावलीहरुमा अवछि छर्िानरण गररएको भए पछर् समर्मा फैसला तर्ार गरी पक्षलाई उपलब्ि 
गराउर् सटकएको िैर् । र्स कार्नबाट सेवाग्राहीमा छर्रासा िाएको अर्भुछूत हरु् थालेको ि । 
फैसला संख्र्ाको लगत मात्र र्बिाई टकर्ारा लागेका मदु्दाको फैसला िोटो समर्मा तर्ार गरे् 
कार्नलाई प्राथछमकतामा राख्नपुरे् देजखन्ि ।  

२.११. र्रुु फैसला गदान प्रछतवादी परेको वा परे् अवस्था पगेुको छमछतबाट एकवषनछभत्र, परु्रावेदर् 
फैसला गदान छमछसल प्राप्त भएको छमछतबाट ६ मटहर्ाछभत्र फैसला गर्ुनपिन । बझु्र् ु परे् प्रमाण 
बजुझसकेपछि तोटकएको फैसला गरे् म्र्ाद बाुँकी भएपछर् मदु्दा फैसल गर्नलाई पैतीस ददर् भन्दा टिलो 
गर्ुन हुुँदैर् भर्ी अ.बं. १४ रं्.मा  व्र्वस्था भए पछर् र्ो प्राविार्को कार्ानन्वर्र् भएको देजखएको 
िैर्।  कछत प्रछतर्त मदु्दा अ.बं. १४ र्.को म्र्ादछभत्र फैसला भएका िर् भर्ी अध्र्र्र् अर्सुन्िार् 
गररर् ुउपर्कु्त हनु्ि । छिटो िररतो मदु्दा टकर्ारा गर्नको लाछग प्रभावकारी मदु्दा व्र्वस्थापर् गररर् ु
परे् हुुँदा र्सका लाछग संस्थागत सिुार प्रटिर्ामा सबै क्षेत्रको सकरात्प्मक सोच र सहकार्न महत्प्वपूणन 
हरु् जान्ि ।  

२.१२.एक्कासौं र्ताब्दीको हाुँक र चरु्ौछतको सामर्ा गदै न्र्ार्पाछलकालाई संवटृद्ध र सफलताको 
जर्खरमा परुाउर्को लाछग र्र्ाुँ संटविार्को भावर्ा अर्कूुल कारू्र्ी प्राविार्हरुको छर्मानण गरी 
कार्ानन्वर्र्मा जाुँदा समस्र्ाहरु स्वभावतः न्रू्र्ीकरण हनु्िर् ्। र्गु सहुाउुँदो कारू्र्हरु बर्ाएर मदु्दा 
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व्र्वस्थापर् पद्धछतको वैज्ञाछर्क टवकास गरी न्र्ार् सम्पादर्लाई प्रभावकारी पार्न हामी सबैको ध्र्ार् 
केजन्ित हरु् ुरै् प्रमखु आवश्र्कता हो । 

२.१३.न्र्ार् सम्पादर् रै् अदालतको प्रमखु काम हो । त्प्र्सैले मदु्दा व्र्वस्थापर्लाई न्र्ार् 
प्रर्ासर्को अछभन्न अङ्गको रुपमा छलर् थाछलएको ि । प्रजाताजन्त्रक समाजमा स्वच्ि, छर्ष्पक्ष र 
छिटो िररतो न्र्ार् प्राप्त गर्ुन व्र्जक्तको अछिकारकै रुमपा छलर् थाछलएको ि । अदालत समक्ष 
दार्र हरु्आएका मदु्दाहरु समर्मा रै् फैसला गर्न सकेमा मात्र अदालतप्रछत जर्टवश्वास कार्म रहन्ि 
। मदु्दा व्र्वस्थापर्को मखु्र् उदे्दश्र् भर्कैे कारू्र्ले तोकेको समर्सीमा छभत्र मदु्दा फैसला हरु् सक्र् े
अवस्था सजृर्ा गर्ुन हो । र्सका लाछग संस्थागत र्ेततृ्प्व सवोच्च अदालतको हकमा प्रिार् न्र्ार्ािीर् 
र रजजस्रार, परु्रावेदर्( उच्च ) अदालतको हकमा मखु्र् न्र्ार्ािीर् र रजजस्रार तथा जजल्ला 
अदालतको हकमा जजल्ला न्र्ार्ािीर् र से्रस्तेदारले छलर्पुरे् हनु्ि ।  

२.१४.प्रभावकारी मदु्दा व्र्वस्थापर्का लाछग सम्वद्ध कारू्र्, अदालतको जर्र्जक्त, मदु्दाका पक्ष, कारू्र् 
व्र्वसर्ी र मदु्दासुँग प्रत्प्र्क्ष सरोकार रहर्े अन्र् छर्कार्को समेत उजत्तकै भछूमका रहर्े.हनु्ि । 
अदालत भन्दा वाटहरका छर्कार्लाई मदु्दा व्र्वस्थापर् टकर् र कसरी भने्न सम्बन्िमा समेत िलफल 
जरुरी हरु्े देजखन्ि । त्प्र्सले अदालतबाट माग भएका छमछसल कागज ,पत्रोत्तर समर्मा प्राप्त हरु् 
सक्ि । 

२.१५.मदु्दा व्र्वस्थापर्का लाछग अध्र्र्र् भएका टवछभन्न प्रछतवेदर्ले मदु्दाको काम कारवाहीलाई 
व्र्वजस्थत एव छिटो िररतो वर्ाउर् उल्लेख्र् प्रर्ास गरेको देजखन्ि । उच्चस्तरीर् न्र्ाटर्क सिुार 
आर्ोगको प्रछतवेदर् २०२८ ले वहस व्र्वस्थापर्देजख एटककृत प्रमाण कारू्र्को आवश्र्कता 
औल्र्ाएको छथर्ो । र्ही आर्ोगको छसफाररर् अर्सुार संजक्षप्त कार्नटवछि ऐर् २०२८, प्रमाण ऐर्, 

२०३१ आएको देजखन्ि जसले गदान असमथन पक्षको न्र्ार्मा पहुुँच सहज वर्ाएको देजखन्ि । र्ाही 
न्र्ार् सिुार आर्ोगको प्रछतवेदर्, २०४० ले प्रमाण बजुझसकेपछि पक्षले चाहेमा तारेखमा बस्र् ुर्परे् 
व्र्वस्थाका अछतररक्त असमथन पक्षकालाछग कारू्र्ी सेवा प्रदार् गर्न वैतछर्क वकील जजल्ला र 
तत्प्कालीर् अञ्चल तहसम्म टवस्तार गरेको देजखन्ि ।  

२.१६. अदालत व्र्वस्थापर् सम्वन्िी सझुाव प्रछतवेदर्, २०५५ ले टवर्ेष प्रकृछतका मदु्दा हेर्न टवर्ेष 
टकछसमका अदालत वा न्र्ार्ािीकरणको गिर् हरु् ु परे्, देवार्ी कार्नटवछि संटहता र फौजदारी 
कार्नटवछि संटहता तर्ार गरी लाग ुगर्ुनपरे्, जजल्ला अदालतलाई वन्दीप्रत्प्र्क्षीकरण र छर्षिेाज्ञा सम्बन्िी 
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छर्वेदर् हेरे् अछिकार ददर्पुरे्, टववाद समािार्को वैकजल्पक उपार्हरुलाई अवलम्वर् गर्ुनपरे् आदद 
सझुाव ददएको छथर्ो । र्स सछमछतको सझुाव अर्सुार कछतपर् ऐर् छर्र्म छर्मानण भएका िर् भर्े 
केन्िीर् तहमा पछर् छबछभन्न र्ीछत छर्मानण भएका िर् ।  

२.१७.अध्र्र्र् प्रछतवेदर्का कछतपर् सझुावहरु कार्ानन्वर्र्मा आउर् र्सकेका पछर् िर् । मदु्दा 
सर्वुाइको िममा वहसको समर् छर्िानरण हरु् सकेको िैर् । मखु्र् कारू्र् व्र्वसार्ीको अविारणा 
व्र्वहारमा लाग ु हरु् सकेको देजखदैर् । टवजर्िीकृत न्र्ार्ाछिकरण जस्तो वैदेजर्क रोजगार 
न्र्ार्ाछिकरण, ऋण असलुी न्र्ार्ाछिकरणको स्थापर्ा, मेलछमलाप ऐर्को तजुनमा आदद टर्रै् अध्र्र्र् 
प्रछतवेदर्हरुकै उपलजब्ि मान्न सटकन्ि । र्सै गरी जजल्ला अदालत छर्र्मावलीमा संर्ोिर् गरी 
देवार्ी र फौजदारी इजलासको गिर्, मदु्दा दतानकै चरणदेजख फैसलासम्म एकै न्र्ार्ािीर्ले गरे् गरी 
मदु्दा जजम्मा लगाउर्े व्र्वस्था आदद पछर् मदु्दा व्र्वस्थापर् अध्र्र्र् सछमछतहरुकै र्ोगदार् हो । र्सै 
गरी न्र्ार् प्रर्ासर् ऐर्, २०४८ को संर्ोिर्वाट जजल्ला अदालतलाई वन्दीप्रत्प्र्क्षीकरण र 
छर्षिेाज्ञाको अछिकार ददर्े, परु्रावेदर् अदालतलाई उत्प्प्रषेणको ररट हेरे् क्षेत्राछिकार ददइर्,ु देवार्ी 
फौजदारी कार्नटवछि संटहताको मस्र्ौदा हरु् ुपछर् मदु्दा व्र्वस्थापर् सम्बन्िी प्रछतबेदर्हरुको र्ोगदार् 
रहेको ि । 

२.१८.उपर्ुनक्त टववेजचत आिारहरुबाट अध्र्र्र् प्रछतवेदर्हरुको सझुाब बमोजजम रै्  मलुकुी ऐर्, 

न्र्ार् प्रर्ासर् ऐर् तथा अदालत छर्र्मावलीहरुमा समर् सापेक्ष सिुार गररएका कारण रै् अदालतमा 
मदु्दा व्र्वस्थापर्लाई प्रभावकारी तलु्र्ाउर् सहर्ोग प्राप्त भएको ि । र्सले मदु्दाको काम 
कारवाहीलाई छिटो िररतो बर्ाउर् र्ोगदार् रै् गरेको देजखन्ि । अपेक्षाकृत सिुार प्राप्त हरु् र्सके 
पछर् मदु्दाको काम कारवाहीलाई गछतर्ील बर्ाई तोटकएको समर्सीमामा फैसला गरे् बातावरणको 
छर्मानणमा अदालत लाछगरहर् ुएउटा सकरात्प्मक पक्ष हो । 
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पररच्िेद– सात 

मदु्दाको प्रटिर्ामा देजखएका झन्झटटला व्र्वहारहरुको पटहचार् र त्प्र्समा गर्ुनपरे् 
सिुारका उपार् 

१.टवषर् प्रवेर् 

१.१ सामान्र् बोली बचर्मा झन्झटटला व्र्वहार भन्नाले झन्झट, ददक्क लाग्र्े, ब्र्थनको काम भन्न े
बजुझन्ि  । झन्झटटर्ाको अथन, झन्झट लाग्दो, झको लाग्दो, अर्ावश्र्क काम कुरा जजम्मा छलएर 
टहंड्र्े, बेथनको दखु बेसाउर्े, ब्र्थनको व्र्वहार, टन्टा, झोजझमेला, छबत्प्थै आइलागेको काम कुरो भर्ी 
र्ेपाली र्ब्दसागरमा अथन गररएको ि । न्र्ार्का उपभोक्ताहरु अदालत, प्रहरी र सरकारी वकील 
कार्ानलर्मा सम्पादर् हरु् ेकार्नहरुबाट प्रभाटवत हनु्िर् । र्ी कार्ानलर्मा आउुँदा छर्जित समर्मा 
काम कारवाही हरु्े आम प्रचलर्को अभाव ि । खास गरी न्र्ार्का सेवाग्राहीहरुको प्रत्प्र्क्ष सम्पकन  
अदालतसुँग रै् हनु्ि । अदालतमा कारू्र् बमोजजम गर्ुनपरे् काम कारवाही गदान टिलाससु्ती गरे्, 

अर्ेकौ बाहर्ामा समर्मा तारेख र्ददर्े, मागेको कागजात आदद ददर्मा समर् लगाउर्े, गर्ुनपरे् र्क्सा 
मचुलु्का तोटकएको ताररखमा र्गरे्, पत्राचारहरु समर्मा र्गरे्, पेर्ी समर्मा र्चिाउर्े, चिाए पछर् 
रीत र्परु् र्ाउर्े, छबर्ा कारण टवपक्षीको कारू्र् व्र्वसार्ीले पेर्ी हटाउर्े जस्ता गैरजजम्मेवार 
कार्नहरुबाट पक्षहरुलाई अदालतको काम कारवाही प्रटिर्ा लामो र झन्झटटलो लाग्र् थाल्दि । 

१.२.प्रस्ताछबत देवार्ी कार्नटवछि संटहतामा मूल रुपमा देवार्ी कार्नटवछि कारू्र्का सम्वन्िमा र्ेपालको 
अभ्र्ासमा रहेका मान्र्ताहरुलाई रै् ब्र्वजस्थत रुपमा प्रस्ताब गररएको ि । त्प्र्सो भए तापछर्  हाल 
कार्म रहेका कार्नटवछिका झन्झटटला र मदु्दा लम्बाउर्े कार्नटवछिको सिुार गरी समर् सापेक्ष 
बर्ाउर्े प्रर्ास गररएको ि र प्रस्ताछबत संटहताको अभ्र्ासबाट अदालती प्रटिर्ा र मदु्दाको सरु्वुाईमा 
उल्लेखर्ीर् सिुार हरु्े अपेक्षा गररएको ि भर्ी देवार्ी संटहता तथा देवार्ी कार्नटवछि संटहताको 
मसौदा तथा प्रछतवेदर्, २०६७ (पषृ्ठ ९ दफा ६.४) मा उल्लेख ि  । र्ो प्रकरणबाट पछर् हाम्रो 
बतनमार् कारू्र्मा कार्म रहेका कछतपर् कार्नटवछिका प्रविार्हरु झन्झटटला र मदु्दा लम्बाउर्मा 
सहर्ोर् परु् र्ाउर्े खालका िर् भने्न त्र् पररपटुि गरी रै् रहेको ि । कार्नटवछि कारू्र्को 
समर्ार्कूुल सिुार गरी समर् सापेक्ष बर्ाउर्े प्रर्ास जारी रहेको देवार्ी कार्नटवछि संटहता र 
फौजदारी कार्नटवछि संटहताको संसदमा पेर् भएका टविेर्कहरुबाट पछर् पटुि भएको पाइन्ि ।  
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१.३.हाम्रा अगाछड कमजोरी र चरु्ौतीहरु पछर् िर् ् । र्भएका कारू्र् खोज्र्े, भएका कारू्र्को 
कार्ानन्वर्र् र्गरे् प्रवजृत्त परुारै् हो । वोली र व्र्वहारबीच अन्तरहरु पाइन्िर् ्। प्रछतवद्धताहरु 
व्र्वहारमा उत्रर् र्सकेका कटु अर्भुवहरु िर् ्।कछतपर् कारू्र्ी प्राविार् स्वरं्मा पछर् असजजला, 
अव्र्वहाररक, झण्झटटला र परम्परागत रै्लीका पछर् िर् ्। र्समा सिुार गरे्तफन  गम्भीर प्रर्ास हरु् 
बाुँकी रै् ि । पद्धछतगत सिुार र पररवतनर्लाई आत्प्मसात ् गर्न भन्दा कछथत टववेकर्ील 
व्र्वहाररकताको र्ाउुँमा पररवतनर्को प्रवाहलाई रोक्र्े प्रवजृत्त पछर् र्दाकदा देजखर्े गदनि । ( मदु्दा 
व्र्वस्थापर् पद्धछत टवकास सम्वन्िी अध्र्र्र् प्रछतवेदर् २०६६, पषृ्ठ ३४ ) र्ो अध्र्र्र् प्रछतवेदर्ले 
पछर् हाम्रा व्र्वहार र कारू्र्मा झन्झटटला व्र्वहारहरु रहेको औलंाएको पाइन्ि । र्स्ता टवटवि 
पद्धछतगत तथा प्रवजृत्तगत चरु्ौतीहरुको प्रछतटवम्व कारू्र्ी प्राविार्को छर्मानण र कार्ानन्वर्र्मा पर्न 
जाुँदा समस्र्ाको समािार्ले गछत पाउर् कदिर् हनु्ि । 

१.४.प्रत्प्रे्क साल फौजदारी मदु्दाको लगत वटृद्घले न्र्ाटर्क प्रटिर्ामा समस्र्ाहरु पैदा भई समर्मा 
पपुनक्ष र सरु्ाई पूरा र्हुुँदा कार्नटवछिगत अवरोिहरु छर्मानण भई प्रत्प्रे्क वषन मदु्दाहरुको िूलो अर्पुात 
पछिल्लो वषनमा सरी कार्ानटवछिलाई टिला र झन्झटटलो बर्ाउुँदै लैजान्ि । र्स्तो कार्नटवछिगत 
असक्षमताको अवस्थाले फौजदारी न्र्ार् प्रणलीको कार्नक्षमतामाछथ अटवश्वासको अवस्था छसजर्ा 
गदनि। साथै अछिक आपराछिक घटर्ाहरु घटटत भएमा सीछमत संख्र्ाको लाछग प्राप्त स्रोत, सािर् र 
जर्र्जक्त रै् थप अपराि अर्सुन्िार्का लाछग प्रर्ोग गर्न बाध्र्ता हनु्ि । र्सले फौजदारी न्र्ार्को 
प्रभावकाररतामा र्करात्प्मक असर पादनि । अर्सुन्िार्कतान, अछभर्ोजर्कतान तथा पपुनक्षकतानको 
प्रभावकाररतामा ह्रास आउुँि । छर्रार्ाहरु जजन्मन्िर् ्र कामप्रछतको लगाव स्खछलत हरु् जान्ि । ( 
र्ेपालको फौजदारी न्र्ार्प्रणालीको आिारभतू सवेक्षण, २०६९ पषृ्ठ ७७) 

१.५.छमछसल प्रमाण मगाउर् समर् लाग्र्,ु माग भए पछि पछर् समर्मा र्पिाइर्,ु प्रमाण बझु्र्का लाछग 
पटक पटक आदेर् हरु् े अवस्था आउर्,ु अङ्ग पगेुर पछर् चाुँडो पेर्ी जार् र्सक्र्,ु पेर्ीमा गएपछर् 
सरु्वुाई हरु् र्सक्र्,ु पटक पटक स्थछगत गराइर्,ु म्र्ाद तामेली समर्मा हरु् र्सक्र्,ु तामेली म्र्ादमा 
रीत पगु्र् र्सक्र्,ु अन्र् छर्कार्बाट माग गररएका प्रमाण र जवाफ समर्मा र्आउर् ुआदद समस्र्ाहरु 
िर् ्। (सवोच्च अदालतमा मदु्दा प्रवाहको अवस्थासम्बन्िी अर्सुन्िार् प्रछतवेदर्, २०६४) वास्तबमा 
टर्रै् परम्परागत समस्र्ाहरु रै् अदालतका झन्झटटला व्र्वहारहरु हरु् भन्न सटकन्ि ।   
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१.६.अतः हाम्रा कार्न र ब्र्वहारहरु, कार्नगत टवछि, प्रटिर्ा, मदु्दाको लगत वटृद्घ तथा हाम्रो 
परम्परागत सोचले पछर् अदालतछभत्र अर्ेकौं झन्झटटला व्र्वहारहरुलेजरो गाछडसकेका िर् ्। र्स्ता 
व्र्वहारहरुलाई सिुार गर्न मदु्दासुँग सम्वजन्ित सबै सरोकारवाला पक्षहरुले पछर् इमान्दाररतापूवनक 
अदालतलाई सहर्ोग ददर् ुअपररहार्न ि । 

२.झन्झटटला व्र्वहारहरु 

२.१.एउटै टववादमा पटक पटक सरु्वुाई गरे् 

मदु्दामा छिटो िररतोपर् ल्र्ाउर्लाई व्र्वस्था गररएको न्र्ार् प्रर्ासर् ऐर्, २०४८ को दफा १४ 
(ख) को पररपालर्ा परु्रावेदर् अदालतबाट रै् गररर् ु वाछिर्ीर् हरु्े भएकाले र्सबाट मदु्दाका 
पक्षहरुलाई एउटै मदु्दामा पटक पटक तल माछथ अदालतमा आइरहर् ुर्परी र्ीघ्र र सलुभ न्र्ार् प्राप्त 
हरु्े र अदालतलाई पछर् एउटै टववादको पटक पटक सरु्वुाई गर्ुनपरे् बाध्र्ता र्रही समर्, स्रोत र 
सािार्को बचत तथा सदपुर्ोग हरु्े अवस्था रहर्े .( लक्ष्मीदेवी र्ाह समेत टव. जर्पालकुमारी र्ाह 
मदु्दा बाली टवगो ०५८ सालको दे.प.ुरं्.८०२० सवोच्च अदालत टवषर्गत र्जीर संग्रह २०६६ भाग 
९ कार्नटवछि कारू्र् : देवार्ी  पषृ्ठ १६० ) । र्स फैसलाले अदालतहरुबाट पछर् कारू्र्को उजचत 
पालर्ा र्गरेको कारणहरुबाट पक्षहरुले अर्ावश्र्क दःुख र हैरार्ी ब्र्होर्ुन परेको स्पि हरु् आउुँि 
। अदालतको र्स्तो प्रटिर्ा र मदु्दाको िममा हामीले देखाएको ब्र्वहारले मदु्दाका पक्षहरुलाई 
अर्ावश्र्क झन्झटमा फसेको अर्भुछूत हनु्ि । लामो समर् लाग्र्े, श्रम र सािर्को खचन बढ्र्े 
स्वाभाटवक हनु्ि । 

सझुाब 

• न्र्ार्ािीर्हरुबीच िलफल र अन्तरटिर्ालाई प्राथछमकता ददर्े । 

• अ.बं. १९२ रं् बमोजजम एउटै छमछसलबाट गर्ुनपरे् टववादका सबै टवषर्मा एकै पटक छर्णनर् 
गरे् कार्नलाई पररपालर्ा  गर्न जजल्ला न्र्ार्ािीर्हरुलाई प्रोत्प्साहर् गराउर् ुपिन । 

• न्र्ार् प्रर्ासर् ऐर्, २०४८ को  दफा १४(क) (ख) (ग) बमोजजम परु्रावेदर् सनेु्न सवोच्च 
अदालत र परु्रावेदर् अदालत (उच्च अदालत ) बाट पररपालर्ा गरी कार्न गरे् गराउर्े 
गरे्। 

२.२.फैसला लेखर्मा टिलाई र उदाछसर्ता 

• अदालतले मदु्दा फैसला गरेपछि हाजजर रहेका पक्षहरुलाई फैसला सरु्ाई कागज गराउर्पुिन। 
हाजजर र्रहेको हारे् पक्षलाई फैसला भएको तीर् ददर्छभत्र परु्रावेदर्को म्र्ाद ददर्पुिन भने्न 
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अ.बं.१९३ रं्.मा व्र्वस्था ि । र्ो कारू्र्ी व्र्वस्थाले फैसला छिटो तर्ार हरु्पुरे् कुरामा 
जोड ददएको ि । फैसला समर्मा उपलब्ि गराउर् र्सक्र्े अवस्थामा पगेुपछि सरु्वुाईमा 
रोहवर रहर्े पक्षलाई पछर् फैसला सछुर्पाएको कागज गराउर् पछर् िाछडर्ो जसले गदान 
तत्प्काल मौकामा रोहवरमा रहेको पक्षलाई परु्रावेदर्को म्र्ाद जारी गरी तामेल गर्ुनपरे् थप 
कार्न बोझ पछर् बढ्र् थाल्र्ो । 

• रार् कार्म भैसकेपछि मर्ाछसव कारणले बाहेक फैसला लेख्न ७ ददर्भन्दा बिी टिला गर्ुन 
हुुँदैर् । (अ.वं. १८५ रं्.)  

• सामान्र्तर्ाः ७ ददर्छभत्र फैसलाहर तर्ार गर्ुनपरे् गरी सवोच्च, परु्रावेदर् र जजल्ला अदालत 
छर्र्मावलीहरुमा अवछि छर्िानरण गररएको भए पछर् पालर्ा भएको िैर् । 

• फैसला लेखर् कार्नलाई छिटो िररतो र गणुस्तरीर् बर्ाउर्े दोस्रो र्ोजर्ाले लक्ष्र् छलएको 
देजखन्ि । 

• मदु्दाको फैसला र फैसलाको तर्ारी तोटकएको समर्ावछिछभत्र गरे् प्रवन्ि छमलाउर्े भर्ी 
न्र्ार्पाछलकाको तेस्रो पञ्चवषीर् रणर्ीछतक र्ोजर्ाले लक्ष्र् प्राछप्तका रणर्ीछतहरुमा उल्लेख 
गरेको ि । 

• प्रार्ः सबै अदालतले आफ्र्ो वाटषनक कार्निम र्ोजर्ामा पन्घ्र ददर्छभत्र फैसला तर्ार 
गररसक्र्े लक्ष्र् छर्िानरण गरेका िर् ।  

• अदालतमा भौछतक सटुविाहरु थटपएका िर् ।कारू्र्ी ब्र्वस्था र छर्िानररत लक्ष्र् अर्सुार 
समर्मा फैसला तर्ार गरी पक्षलाई उपलब्ि गराउर् सटकएको िैर् ।जजल्ला अदालत र 
परु्रावेदर् अदालतमा सामान्र् सिुारको सङ्केत देजखएका िर् ्। तर सवोच्च अदालतमा अझै 
कुरै् सिुार भएको सङ्केत देजखएको िैर् ।   

• र्सबाट सेवाग्राहीमा छर्रासा बिाएको अर्भुछूत हरु् थालेको पाइन्ि ।फैसलाको प्रछत समर्मा 
र्पाउुँदा पछर् पक्षलाई झन्झटटलो ब्र्वहारको अर्भुछूत हनु्ि । 

• फैसलाको संख्र्ाको लगत बिाउर् ु भन्दा टकर्ारा लागेका मदु्दाको फैसला िोटो समर्मा 
तर्ार गरे् कार्नलाई प्राथछमकतामा राख्नपुरे् बेला आइसकेको देजखन्ि ।  अथानत फैसला  
गरे् र फैसला तर्ार गरे् कार्नलाई समार्पुाछतक रुपमा रै् चलाउर् ुपिन । 

सझुाब 

• समर्मा फैसला तर्ार गर्न न्र्ार्ािीर्लाई अदालतले समर् उपलब्ि गराउर् ुपरे् । 
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• सवोच्च अदालत, परु्रावेदर् (उच्च अदालत) र जजल्ला अदालतका इजलासमा के कछत मदु्दा 
भार पिन, के कछत जर्ा कमनचारीलाई जजम्मेवारी तोटकर्पुरे् हो र एक जर्ा इजलास 
अछिकृतले माछसक कछत फैसला आदेर् तर्ार गर्ुनपरे् सो सम्वन्िमा अध्र्र्र् गर्न एउटा 
कार्नदल रै् बर्ाई सो कार्नदलले ददएको प्रछतवेदर्लाई कार्ानन्वर्र् गर्ुनपरे् । 

• अदालतमा ददइर्े प्रोत्प्साहर् भत्तालाई इजलासमा कार्नरत अछिकृतहरुको फैसला तर्ार पारे् 
कार्नसुँग प्रत्प्र्क्ष आवद्धता जोड्र्े । 

• मदु्दाको र्रुु कारवाहीदेजख रै् मदु्दाको टटपोट कम््रू्रमा प्रछबि गरी राख्न ुपरे्  र फैसला वा 
आदेर् हरु् साथ िहर खण्डलाई छमलाएर फैसला तर्ार गरे् कार्न प्राथछमकताका साथ लाग ु
गर्ुनपरे् हनु्ि । 

• फैसलालाई अपलोड र डाउर्लोड गरे् कार्नलाई सबै अदालतमा प्रभावकारी तलु्र्ाउर्े र र्ो 
कार्नको छर्र्छमत अर्गुमर् गरे् गराउर्े । 

२.३.उिाएर वकपत्र गराउर् े

• हाम्रा अदालतहरुमा साक्षीलाई उिाएर वकपत्र गराइन्ि । कारू्र्मा उिाएर रै् बकपत्र वा 
वर्ार् गर्ुनपिन भने्न कुरै् व्र्वस्था िैर् । अर्रु्ासर् र इजलासको मर्ानदा चाुँही आवश्र्क 
तत्प्व हो । साक्षीलाई उिाएर लामो समर्सम्म वकपत्र गराउुँदा रै् अदालतको अर्रु्ासर् र 
मर्ानदा हनु्ि भने्न परुातर् सोचले अटहलेको बजद्लदो समर्मा पछर् छर्रन्तरता पाउर् ुउपर्कु्त 
हुुँदैंर् ।  

• टवर्ेषज्ञ लगार्त मटहला, बालबाछलका, असक्त रोगी र बदृ्धहरुलाई इजलासमा उिाएर रै् 
वर्ार् वा वकपत्र गराउुँदा अर्ेकौं समस्र्ाको शृ्रजर्ा हनु्ि । साक्षीहरुको सम्मार्मा चोट 
पगु्ि  र सकभर अदालतमा वकपत्र गर्न र्आउर्े    प्रवछृतको छबकास हनु्ि । 

• साक्षीहरुलाई सम्मार्पूवनक वकपत्र गराउर्े व्र्वस्था गदान रै् अदालतको काममा सहर्ोग प्राप्त 
हनु्ि । मार्वोजचत ब्र्वहारको लाछग कुछसनमा बसाएर पछर् वकपत्र गराउर् कुरै् छर्र्म 
कारू्र्ले र्रोकेको हुुँदा हाम्रो ब्र्वहार र प्रवछृतलाई मात्र बदल्र् ुपरे् हनु्ि । 

सझुाब  

सम्मार्पूवनक बसाएर रै् साक्षीको वकपत्र गराउर् उपर्कु्त हनु्ि ।  
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२.४.समर्मा कार्न सम्पन्न र्गरे् प्रबछृत  

छमछसल प्रमाण मगाउर् समर्मा पत्राचार र्गरे्, माग भएर आएका प्रमाण छमछसल पछर् समर्मा 
र्पिाउर्,े प्रमाण बझु्र्का लाछग पटक पटक आदेर् हरु्े, अङ्ग पगेुर पछर् चाुँडो पेर्ी र्तोक्र्े, पेर्ीमा 
गएपछर् सरु्वुाई हरु् र्सक्र्े, पटक पटक स्थछगतको छर्वेदर् ददर्े, म्र्ाद तामेली समर्मा र्हरु्े, साथै 
आदेर् वमेजजमको कार्न जस्तो र्क्सा र सजनछमर् तोजएको समर्मा र्गरी बाराम्बार तारेख मात्र तोक्र्े 
कार्न सािारण प्रवजृत्त रै् हरु् गएका िर् ्। र्ी कार्नहरु अदालतबाट भएका झन्झटटला व्र्वहारहरु 
हरु्  । अदालतबाट सम्पाददत कार्नहरु समर्मा हरु् र्सकेका उदाहारण िेरै प्रस्ततु हरु् सक्िर् ्। 
मदु्दाको काम कारवाहीलाई छिटो िररतो बर्ाउर्को लाछग आ–आफ्र्ो जजम्माका काम कारवाहीलाई 
समर्मा सम्पाददत र्गरे् प्रवछृतलाई सिुार्न अछर्वार्न ि ।  

सझुाब 

• आदेर्लाई तोटकएको ताररखमा रै् सपन्न गरे् गराउर्े कार्नलाई प्रोत्प्साहर् गरी छर्र्छमत 
गराउर् ुपिन । 

• त्रटुट र कमजोरीलाई न्रू्र्ीकरण गदै जार्े ।  

२.५. पक्ष र टवपक्षवीच समार् व्र्वहार प्रदर्नर् र्गरे् 

अदालत सबैको लाछग समार् ि भने्न छसद्धान्तले मात्र प्रभावकारी भछूमका खेल्र् कदिर् हनु्ि ।  
व्र्वहार र कार्न प्रणालीबाट रै् अदालत सबैको लाछग समार् ि भर्ी पटुि गर्न सक्र्पुिन । तर 
कछतपर् अवस्थामा पक्ष र टवपक्षवीच अदालत र कमनचारीले समार् व्र्वहार प्रदर्नर् र्गरे् गररएको 
पाइन्ि । र्स्ता असमार् ब्र्वहारले गदान पछर् सेवाग्राहीमा र्करात्प्मक प्रभाव पादनि । र्ी हाम्रा 
वार्ी ब्र्होरामा पछर् समर् अर्कूुल पररवतनर् गर्न आवश्र्क हनु्ि । 

सझुाब 

कमनचारीको वार्ी ब्र्होरा र वोलीचालीमा समर् अर्कूुल पररवतनर् र सिुार गर्ुनपरे् हनु्ि । 

२.६.अर्ावश्र्क ताररखमा बस्र्पुरे् 

• ताररख पचानमा कुर् कामका लाछग कुर् समर्मा कुर् िाउुँमा हाजजर हरु् आउर्े हो सबै 
व्र्होरा खोछलर् ुपिन र तोटकए वमोजजमको काम कारवाई गर्ुनपिन, त्प्र्स्तो काम कारवाई गर्न 
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र्पाउर्े वा र्भ्र्ाउर्े भएमा व्र्होरा जर्ाई जरु् ददर् काम हनु्ि त्प्र्सै ददर्को ताररख तोक्र् ु
पिन । भरसक प्रछतवादी परे् ददर्को ताररख तोक्र् ु पिन ( अ.वं. ४८ रं्./५३ रं्.) । 
कारण खोलेर मात्र मदु्दाका पक्षहरुलाई ताररख तोक्र्पुरे् कारू्र्ी व्र्वस्था देजखन्ि । 

• समर्मा मदु्दा टकर्ारा र्हुुँदा अर्ावश्र्क रुपमा ताररख बोक्र् ु परे् झन्झटटलो कार्नबाट 
सेवाग्राहीलाई आघात भएको ि । 

सझुाब  

मदु्दाको प्रमाण बजुझसकेपछि तारेखमा बस्र् र्चाहार् ेपक्षलाई अदालतको आदेर्ले तारेख टुटाई ददर् े
कारू्र्ी ब्र्वस्था गर्ुन परे् । 

२.७.बन्द इजलासमा  हरु् ेसरु्वुाईलाई प्रभावकारी रुपमा लाग ुर्गरेको 

• कारू्र्द्वारा बन्द इजलासमा सरु्वुाई हरु्पुरे् मदु्दा जजल्ला अदालतमा बन्द इजलासबाटै सरु्वुाई 
गररएको भएतापछर् सवोच्च अदालतमा सो सम्वन्िी अभ्र्ास र्गररएकाले त्प्र्स्ता मदु्दाहरु 
सवोच्च अदालतमा पछर् बन्द इजलासबाटै सरु्वुाई गरे् व्र्वस्था छमलाउर् े भर्ी  सवोच्च 
अदालत मदु्दा व्र्वस्थापर् सछमछतबाट छमछत २०७२।०४। ०१ गतेको छर्णनर्मा भएको 
पाइन्ि ।  

• बन्द इजलासको अविारणालाई सबैले कार्ानन्वर्र्  र पालर्ा र्गदान पछर् मदु्दाका पक्षले 
आफू असरुजक्षत भएको, आफ्र्ो गोपर्ीर्ता र आफ्र्ो मार् मर्ानदामा आुँचपगेुको अर्भुतू 
गदनिर् । साथै पक्षहलाई मदु्दाको प्रटिर्ा पछर् अव्र्वहाररक लाग्ि । कारू्र्को पालर्ामा 
अदालत स्वरं् कटहले पछर् पछि पर्ुन हुुँदैंर् ।  

सझुाब 

सबै तहका अदालतमा र्ो व्र्वस्था कडाईका साथ  लाग ुहरु्पुिन । 

२.८.मदु्दाको सरु्वुाईको िममा लामो वहस 

• मदु्दाको सरु्वुाईको िममा लामा लामा थकावट पूणन वहस गरे् गररन्ि ।वहसलाई छर्र्जन्त्रत 
र व्र्वजस्थत गरे् गरेको पाइदैंर् ।र्स्तो प्रकारको सरु्वुाइ प्रणालीबाट पक्षहरुलाई मदु्दाको 
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कारवाहीमा झन्झटटलो ब्र्वहारको अर्भुछूत हनु्ि । र्सले पक्षहरुमा खचनको भार पछर् 
थटपराखेको ि ।  

सझुाब 

वहसको समर्लाई कारू्र्को सीमामा ल्र्ाउर्े  र वहस व्र्वस्थापर्लाई सदुृि बर्ाउर्े । 

२.९.  अ.बं.१८४क. रं्.को स्पि पालर्ा र्गरे्  

• दबैु थरको कुरा छमले र्छमलेको छबचार गरी कुरा छमलेको देजखंर् आएमा तरुुन्त छर्णनर् 
सरु्ाउर् ुपिन ।  आुँजर्क वा पूणन रुपमा र्छमलेको देजखर् आएमा जरु् जरु् कुरा मखु र्छमली 
इन्साफ गरी िहराउर् ु परे् हो सो कुरामा मात्र प्रमाण बझु्र् स्पि पचान खडा गरी आदेर् 
गर्ुनपिन भने्नअ.बं. १८४क. रं्. मा ि । र्ो व्र्वस्थाले मदु्दाहरुको प्रारजम्भक सरु्वुाईलाई 
प्रभावकारी बर्ाउर्  प्रारजम्भक सरु्वुाईकै अवस्थामा टंुगो लगाउर् छमल्र्े देजखएका मदु्दाहरुलाई 
तत्प्कालै टंुगो लगाउर्े र बझु्र् ुपरे् देजखएमा प्रमाण एकैचोटी बझु्र् छर्देर् गरेको ि ।  

• तर र्ो कारू्र्ी व्र्वस्थाको पूणनपालर्ा गरी र्रुु अदालतबाट आदेर् कमै भएको पाइन्ि । 
पटक पटक आदेर् गरे् परम्परा अझै पछर् बाुँकी रै् ि । र्ो व्र्वस्थाको पररपालर्ा 
र्गर्ानले पछर् मदु्दाको काम कारवाही छिटो िररतो पार्न सटकएको िैर् । र्सले गदान पक्षको 
श्रम, सािर् र स्रोतको खचनमा अछभवटृद्ध हरु् गई पक्षमा छर्रार्ा र अदालतप्रछत रै् अटवश्वासको 
वातावरण अछभवटृद्ध हनु्ि । अन्ततः पक्षहरुलाई अदालतको काम कारवाही झन्झटटलो र 
बोजझलो भएको अर्भुछूत हनु्ि ।    

सझुाब  

• अ.बं. १८४क. रं्. को पालर्ा गरे् उपर्कु्त वातावरण बर्ाउर्पुरे् , 

• न्र्ार्ािीर्हरुबीच अ.बं. १८४क. र् को पालर्ा सम्वन्िी िलफल र अन्तरटिर्ालाई सघर् 
गर्ुनपरे्, 

• न्र्ार्ािीर्को बजृत्तटवकाससुँग र्स्ता आदेर्लाई आवद्धता गरे् । 

२.१०. अदालत पररसरमा प्रछतक्षालर्को अभाव  

सेवाग्राहीहरुलाई घामपार्ीबाट बच्र्को लाछग सबै अदालतमा बस्र् उपर्कु्त िाउुँ (सेड) को व्र्वस्था 
िैर्, खार्े पार्ीको प्रवन्ि िैर् र र्ौचालर्को उपर्कु्त व्र्वस्थापर् पछर् िैर् । पक्षको आफ्र्ो 
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सरु्वुाई कहाुँ र कुर् समर्मा हुुँदैि भने्न सामान्र् जार्कारी ददर्े कुरै् प्रभावबारी संर्न्त्र पछर् 
अदालतमा िैर् । हेल्प डेस्कको अविारणा भरखर आए पछर् सवै अदालतमा प्रभावकारी रुपमा 
र्सको कार्ानन्वर्र् गररएको िैर् । न्र्ार्मा आएका सेवाग्राहीप्रछत र्स्ता अमार्वीर् व्र्वहारले 
उर्ीहरुमा छर्रासा र कुण्िा जन्माउुँि । अदालतप्रछतको आस्थामा रै् प्रश्न जचन्ह खडा हरु् जान्ि । 
र्ो पछर् अत्प्र्न्त पीडादार्ी झन्झटटलो  व्र्वहारमा पररभाटषत हरु् आउुँि । न्र्ार्को लाछग 
अदालतको िोकामा प्रवेर् गरे् सबै सेवाग्राहीहरुले खार्पेार्ी, र्ौचालर् र घामपार्ीबाट बच्र् 
सेडहरुको अदालतको पररसरमा उपभोग गर्न पाउर्े व्र्वस्था मौजदु हरु् ुपदनि ।  

सझुाब 

• घामपार्ीबाट बच्र्को लाछग अदालतमा बस्र् उपर्कु्त िाउुँ (सेड) र फछर्नचरको व्र्वस्था 
गर्ुनपरे्,  

• खार्े पार्ी र र्ौचालर्को उपर्कु्त व्र्वस्थापर् गर्ुनपरे्, 

• सेवाग्राहीहरुको लाछग बर्ाइएका हेल्प डेस्कहरुलाई प्रभावकारी पारी न्र्ार्मा आएका 
सेवाग्राहीप्रछत मार्वीर् व्र्वहार प्रदर्नर् गरे् वातावरण छर्मानण गरे्, 

• सेवाग्राहीहरुको आवश्र्कता र समस्र्ालाई सकेसम्म चाुँडो सम्वोिर् गरे् । 

• सेवाग्राहीप्रछत मार्वीर् व्र्वहार प्रदर्नर् गर्नको लाछग कमनचारीहरुलाई प्रोत्प्साटहत गर्ुनपरे् । 

२.११.अदालतका आदेर्ले उपजस्थत भएका र्पेाल सरकारका साक्षीहरुले कारू्र् बमोजजमको सटुविा 
पाउर् ेर्सकेको  

• अदालतका आदेर्ले बकपत्र गर्न उपजस्थत हरु्े टवर्ेषज्ञ साक्षीले आउुँदा जाुँदाको खचन र 
पाउर् सकेका िैर्र् ्। सरकारी वा प्रछतष्ठार्का कमनचारीले काज पछर् पाउर्पुरे् हनु्ि । 

सामान्र्तर्ाः सरकारवादी फौजदारी मदु्दामा वादी र्ेपाल सरकारको साक्षीहरु अदालतमा 
बकपत्र गर्न आउुँदा जाुँदाको खचन जाहेरवाला पीछडत पक्षले दःुख सखु ब्र्होरेको हनु्ि । 
चोरी, डकैछत, हत्प्र्ाटहंसा, अपहरणमा परेका पीछडत जाहेरवालाहरुले साक्षीको खचन समेत ब्र्होर् ु
पदान थप आछथनक भार पर्न जान्ि । 

• सरकारी पक्षका साक्षी, सजनमीर्का माछर्सलाई अदालतमा दाजखल गदानको अवस्थामा खचनको 
रकमको व्र्वस्था बजेट छमलाई उर्ीहरुलाई सरकारी वकीलले खचन ददर्े व्र्वस्था गरे् भर्ी 
र्ाही न्र्ार् सिुार आर्ोगको प्रछतवेदर्, २०४० ले सझुाब ददएको पाइन्ि ।र्ेपाल सरकारका 
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तफन बाट अदालतमा उपजस्थत भएका साक्षीलाई राजपत्र अरं्टकत प्रथम शे्रणीका सरकारी 
कमनचारीले पाउर्े सरहको दैछर्क तथा भ्रमण भत्ता सम्वजन्ित प्रहरी कार्ानलर्ले उपलब्ि 
गराउर् ुपरे्ि । सरकारी कमनचारी साक्षी वा टवर्ेषज्ञको रुपमा अदालतमा उपजस्थत हुुँदाको 
सछुबिा कार्नरत कार्ानलर्ले उपलब्ि गराउर् परे्ि । साक्षीको सरुक्षाको व्र्वस्था र्ेपाल 
सरकारले गर्ुनपरे्ि भर्ी फौजदारी कार्नटवछि संटहता, २०७१ को टविेर्कको दफा ११३ मा 
व्र्वस्था गररएको देजखन्ि । 

• सरकारी मदु्दासम्वन्िी छर्र्मावली, २०५५को छर्र्म १५(३) मा साक्षी गवाहलाई अदालतमा 
उपजस्थत गराउुँदा लाग्र्े खचन सम्बजन्ित प्रहरी कार्ानलर्ले उपलब्ि गराउर्ेि । र्सरी खचन 
उपलब्ि गराउुँदा प्रत्प्रे्क साक्षी, गवाहलाई राजपत्र अरं्टकत प्रथम शे्रणीको सरकारी 
कमनचारीले पाए सरहको दैछर्क तथा भ्रमण भत्ता ददइर्ेि । सरकारी कमनचारीलाई साक्षी, 
गवाहको रुपमा उपजस्थत हरु् ुपरे् भएमा प्रचछलत आछथनक ऐर् छर्र्मबमोजजम छर्ज कार्नरत 
कार्ानलर्बाट रै् त्प्र्स्तो रकम ददइर्ेि भने्न व्र्वस्था गरेको पाइन्ि ।   

• मार्व बेचछबखर् तथा ओसार पसार ( छर्र्न्त्रण ) ऐर्, २०६४ २६क.अर्सुार सरकारका 
तफन बाट अदालतमा उपजस्थत भएका साक्षीलाई राजपत्र अरं्टकत प्रथम शे्रणीका सरकारी 
कमनचारीले प्रचछलत कारू्र् बमोजजम पाए सरहको दैछर्क तथा भ्रमण भत्ता सम्बजन्ित सरकारी 
वकील कार्ानलर्ले उपलब्ि गराउर् ुपरे्ि । कुरै् सरकारी कमनचारी साक्षी वा टवर्ेषज्ञको 
हैछसर्तले उपदफा (१) अन्तगनतको मदु्दामा अदालतमा उपजस्थत भएमा छर्जलाई प्रचछलत 
कारू्र् बमोजजम छर्जले पाउर्े दैछर्क तथा भ्रमण भत्ता छर्ज वहाल रहेको कार्ानलर्ले 
उपलब्ि गराउर् ुपरे्ि । 

• टवछभन्न अध्र्र्र् प्रछतवेदर्हरुले सरकारी मदु्दाका र्ेपाल सरकारका तफन बाट उपजस्थत 
साक्षीहरुले दैछर्क र भ्रमण भत्ता पाउर्पुरे् कुरामा सझुाब ददएका र फौजदारी संटहताको 
टविेर्कमा र्सलाई राज्र्ले छसद्धान्ततः स्वीकार गररसकेको ि । 

• सरकारी मदु्दासम्वन्िी छर्र्मावली, २०५५ ले आजभन्दा िेरै वषन अगाछड रै् साक्षीले सटुविा 
पाउर्े कारू्र्ी व्र्वस्था गरे पछर् कार्ानन्वर्र्मा प्रभावकारी बन्न सकेर् ।छर्र्मावलीको पालर्ा 
र्हुुँदा र्ेपाल सरकारको साक्षीहरु उपजस्थत हरु्े कार्नका लाछग अर्ेकौ बािा र समस्र्ाहरु 
उत्प्पन्न हरु्े गरेका िर् । सरकार वादी मदु्दाहरुमा साक्षीको अर्पुजस्थछतमा मदु्दा असफल 
भएका प्रर्स्त िर् । पीछडत वा जाहेरवालाले खचन व्र्होरेर साक्षीहरुलाई अदालतमा 
उपजस्थत गराएका पछर् िर् । र्सबाट पीछडतलाई थप भार र पीडा हनु्ि । र्स्तो आछथनक 
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झन्झटटला व्र्वहारले गदान मदु्दाको सफलतामा रै् प्रश्न जचन्ह आउुँि । सरकारको पक्षमा 
उपजस्थत हरु्े साक्षीले छर्र्मले ददएको सटुविा पाउर्े व्र्वस्थाको सरकारले पालर्ा गर्ुनपरे् रै् 
हनु्ि । 

सझुाब 

र्ेपाल सरकारका तफन बाट अदालतमा उपजस्थत हरु्े साक्षीहरुलाई  सरकारी मदु्दा सम्वन्िी छर्र्मावली 
अर्सुारको दैछर्क र भ्रमण भत्ता अछर्वार्न उपलब्ि गराउर्े व्र्वस्था गर्ुनपरे् । 

२.१२.कारू्र् व्र्वसार्ीको भछूमका 

स्वच्ि सरु्वुाईमा कारू्र् व्र्वसार्ीहरुको महत्प्वपूणन भछूमका रहेको हनु्ि । न्र्ार् सम्पादर्मा कारू्र् 
व्र्वसार्ीहरुको भछूमकाको िूलो अपेक्षा अदालत र न्र्ार्कमीले गरेको हनु्ि । िेरैको छबचार र 
रार्मा कछतपर् कारू्र् व्र्वसार्ीहरुले न्र्ार् सम्पादर्मा प्रभावकारी र सकरात्प्मक भछूमका र्खेलेको 
भने्न गरु्ासो आमरुपमा चचान ि ।  केही कारू्र् व्र्वसार्ीले पेर्ी चिेको मदु्दा छबर्ा कारण िेरै 
पटक हटाउर्,े मदु्दाको कारवाही र प्रटिर्ामा चाुँडो अन्त्प्र् गरे् तफन  खासै ध्र्ार् र्ददर् ेर सरु्वुाईको 
िममा लामो र पट्यार लाग्दो  वहस गरे् तथा फैसला तथा आदेर् आफ्र्ो पक्षमा र्हरु्े साथ 
अर्ेकौं टट्पणी गरे् कारू्र् व्र्वसार्ीहरुको भछूमकाले न्र्ार्लाई असहज पारेको हरु् सक्ि र र्स्ता 
प्रकारका व्र्वहारले पछर् मदु्दामा झन्झटटलो वातावरण शृ्रजर्ा भई मदु्दाको प्रटिर्ामा अवरोिहरु 
आउर् सक्िर् ्। 

सझुाब 

• कारू्र् व्र्वसार्ीहरु र बारसुँग छर्रन्तर िलफल र अन्तरटिर्ा गर्ुन पदनि । 

• न्र्ार्ािीर्ले इजलासमा कारू्र्ले तोकेको दार्रामा मदु्दाको वहस व्र्वस्थापर्लाई छर्र्छमत र 
व्र्वजस्थत गर्ुन पदनि । 

२.१३.भाषाको कारणले पछर् अदालतको व्र्वहार र मदु्दाको काम कारवाही झन्झटटलो 

हाम्रो देर् र्ेपाल टवटवि बहभुाषाभाषीको वासस्थार् हो ।  सबै भाग वा िाउुँमा अदालती भाषा सरल 
र सहज र्हरु् सक्ि ।  सरकारी कामकाजको भाषा र्ेपाली सबैले बझु्र् र्सक्र्े अवस्थाहरु पछर् 
टवद्यमार् िर् । भाषाको बझुाईको कारणबाट पछर् अदालतको काम कारवाहीमा कछतपर् स्थार्का 
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पक्षहरुले  असटुविा अर्भुतू गदनिर् ्र र्सले गदान अदालतको काम कारवाही उर्ीहरुले झन्झटटलो 
मान्दिर् ्। भाषाका कारणले पछर् अदालतको व्र्वहार र मदु्दाको काम कारवाही झन्झटटलो हरु् 
सक्ि । 

सझुाब 

• अदालतमा स्थार्ीर् दोभाषकेो व्र्वस्था गरे्, 

• दोभाषकेो सेवाबापतको रकम सरकारले उपलब्ि गराउर्पुरे् । 

२.१४.अ.बं. १२३ रं्. को कार्ानन्वर्र् गर्न टहजच्कचाउर् ेप्रबजृत्त 

• अदालती बन्दोबस्तको महल बमोजजम कारबाहीको लाछग थरु्ामा राजखएको कुरै् अछभर्कु्तको 
सम्वन्िमा प्रमाण बझु्र् पटहलो पटक तोटकएको ताररखको छमछतले एक वषनछभत्र मदु्दाको 
टकर्ारा र्भएमा त्प्र्स्तो अछभर्कु्तलाई र्सै महलको ११८(२) रं्. बमोजजम थरु्ामा राजखएको 
भए छर्जसुँग जमार्त छलई र सोही र्म्बरको दफा ८ वा ९ बमोजजम थरु्ामा राजखएको भए 
िरौट जमार्त केही र्छलई  थरु्ाबाट िोडी मदु्दाको कारबाही गर्ुनपिन भने्न समेतको कारू्र्ी 
व्र्वस्था अ.बं. १२३ रं्. मा स्पि तोटकएका िर् ्। 

• र्स्तो व्र्वस्था थरु्ामा राखेको प्रछतवादीहरुको मदु्दा छिटो टकर्ारा होस भर्ी राजखएको हो । 
थरु्ामा राजखएको प्रछतवादीको कारू्र्को म्र्ादछभत्र फैसला गर्न र्सटकएमा र्ो रं्. को कारू्र्ी 
व्र्वस्था सटिर् हरु्े हो । 

• तर र्ो र्म्बरको प्रर्ोग गर्न अदालत अन्कर्ाउुँि,  छिङ्गर्ाई गदनि । र्स्तो कार्न गर्ुन भर्ेको 
गैरकारू्र्ी कारवाही गरे सरह रै् मानु्न पिन । अदालतको र्स्तो प्रवजृत्त र ब्र्वहारबाट 
पक्षलाई अदालतप्रछत अटवश्वास हनु्ि ।  अदालतप्रछत रै् र्करात्प्मक सोच रहन्ि । 

• र्ो कारू्र्ी व्र्वस्थाको पालर्ा र्गरेको देजखर् आएमा त्प्र्स्तो आदेर् र्गरे् वा छिङ्गर्ाई गदनि 
भर्े न्र्ार्ािीर्को  टववरण न्र्ार् पररषदमा राखी बजृत्त छबकाससुँग प्रत्प्र्क्ष आवद्धता कार्म 
गर्ुन पदनि । 
 

सझुाब 

र्ो कारू्र्ी व्र्वस्थाको कारू्र्को पररछिमा रहेर पालर्ा गर्ुन गराउर् ुपदनि । 
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२.१५.अ.बं. १७ रं् को कारबाही टिलाससु्ती   

• परु्रावेदर् सनेु्न अड्डाले आफ्र्ा मातहतका अड्डामा परेका मदु्दाको काम कारबाहीमा म्र्ाद 
र्ाघेको वा बेररत भएकोि भने्न कुरा झगछडर्ाका छर्वेदर्बाट वा अरु कुरै् टकछसमसुँग थाहा 
पाएमा आवश्र्कतार्सुार सो मदु्दाको छमछसल समेत जझकी पन्घ्र ददर्सम्ममा कैटफर्त तलब 
गरी बझु्दा म्र्ाद र्घाएको वा बेररत भएको देजखएमा कारू्र् बमोजजम गर्ुन गर्न लगाउर् ुपिन 
भने्न अ.बं. १७ रं्.मा कारू्र्ी व्र्वस्था गररएकोि । 

• र्ो र्म्बरको प्रर्ोग र पालर्ामा अदालत र न्र्ार्ािीर्हरु बीचमा एकरुपकता पाइदैंर् । 

• कटहले कैटफर्त प्रछतवेदर् माग्र्े, कटहले छमछसल जझकाउर्े र कटहले सरकारी वकीललाई 
िलफलमा जझकाउर्े आदेर् हनु्ि । र्सले कैटफर्त प्रछतवेदर्को छर्कासा हरु् लामो समर् 
लागेको अर्भुछूत हामी सबैलाई जार्कारी भएकै कुरा हो ।  

• कैटफर्त प्रछतवेदर् प्राप्त भए पछर् आदेर् पटक पटक भइरहन्ि । 

• समर्मा आदेर् र्हुुँदा तल्लो अदालतमा छबचरािीर् मदु्दाको कारवाही र टकर्ारा गर्न  समेत 
असर पररराखेको हनु्ि । 

• र्स प्रकारका अदालतको कार्न र व्र्वहारले सेवाग्राहीमा र्करात्प्मक असर पारी रहेको 
हनु्ि। 

• मदु्दाको कारवाहीलाई छिटो र िररतो पारी टकर्ारा गर्नलाई पछर् र्ो र्म्बरको कारवाहीलाई 
िोटो र सरल तररकाले छसघ्र छर्कासा ददर्पुरे् हनु्ि । 

सझुाब 

• पटक पटक आदेर् गरे् कार्नलाई छर्र्न्त्रण र छर्रुत्प्साटहत पार्ुनपरे्, 

• अ.बं. १७ रं्.को छर्वेदर् चाुँडो फर्छ्यौट गर्ुनपरे् । 

२.१६.अ.बं. १२२ रं्. को कमजोर कार्ानन्वर्र्  

• कुरै् मदु्दामा कुरै् व्र्जक्त थछुर्एको ि र र्थछुर्एको व्र्जक्तको हकमा कारू्र् अर्सुार अंङ्ग 
परु् र्ाउर् समर् लाग्र्े भै एकैसाथ कारवाई गदान थछुर्एको व्र्जक्तको हकमा छर्ज थछुर्एको 
छमछतले कारू्र्को म्र्ादछभत्र टकर्ारा लगाउर् र्सटकर्े देजखएमा अदालतले थछुर्एका व्र्जक्तको 
सम्बन्िमा मात्र जो बझु्र्पुरे् बझुी टकर्ारा लगाउर् सक्र्ेि, त्प्र्सरी टकर्ारा लगाउर् 
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सटकर्ेका हकमा टकर्ारा र्लगाई छबर्ा कारण थरु्ामा राख्न हुुँदैर् भने्न अ.वं. १२२ रं्.मा 
कारू्र्ी व्र्वस्था ि । 

• तर उपर्नक्त कारू्र्ी व्र्वस्था अर्सुारको काम कारवाही भए गरेको कमै मात्र पाइन्ि । 
तत्प्काल मौका अर्नु्िार्मा पिाउ परेका व्र्जक्तहरु र फरार रहेका व्र्जक्तलाई समेत 
अछभर्ोग लगाएर एकै पटक अछभर्ोगपत्र अदालतमा दाजखल गरे् कारू्र्ी व्र्वस्थाले गदान 
म्र्ादी पूजी समेत तामेल गर्न समर् लामो लाग्र्े, कछतपर् प्रछतवादीको म्र्ाद वेपते्त तामेल हरु् े
र  िेरै जर्ा प्रछतवादी भएको मदु्दामा प्रछतवादीहरु पटक पटक अदालतमा हाजजर हरु्े समेतबाट 
थरु्ामा रहेका प्रछतवववादीको हकमा लामो समर्सम्म मदु्दा फैसला हरु् प्रटिर्ागत कारणले 
बािा हरु्े अवस्थालाई टवचार गरी उक्त कारू्र्ी व्र्वस्था मलुकुी ऐर्मा राजखएको हो ।  

• र्ो व्र्वस्थालाई प्रर्ोग र पालर्ा हरु् सकेमा थरु्ामा रहेका प्रछतवादीको हकमा छिटो 
कारवाही सम्पन्न भई मदु्दा टकर्ारा गदान  थरु्वुालाई न्र्ार् प्राप्त भएको अर्भुछूत हनु्ि । 

• र्ो प्राविार्लाई सटिर् तलु्र्ाउर् सकेको खण्डमा थरु्ामा रहेको व्र्जक्तको हकमा छिटो 
कारवाही सम्पन्न भई मदु्दा टकर्ारा गदान कारू्र्ी व्र्वस्थाको पालर्ा हनु्ि र साथै थरु्ामा 
रहेको व्र्जक्तलाई पछर् छिटो इन्साफ प्राप्त गर्न सहज र सरल हनु्ि । 

• अदालतले र्ो कारू्र्ी व्र्वस्थाको पररपालर्ा र्गरे उपर थरु्ामा रहेको व्र्जक्तको कारू्र् 
व्र्वसार्ीले पछर् गम्भीर रुपमा अदालतमा प्रश्न उिाउर् सकेका िैर्र् । र्स्ता प्राविार्को 
पालर्ाको लाछग कारू्र् व्र्वसार्ीको भछूमका अपररहार्न भछूमका रहर्े त्र्मा कुरै् टववाद 
हुुँदैर् । 

• र्ो र्म्बरको प्रर्ोग गर्न अदालत टहजच्कचाउर् ुराम्रो होइर् । अदालतको र्स्तो ब्र्वहारबाट 
पक्षलाई अदालतप्रछत अटवश्वास हनु्ि ।  अदालतप्रछत रै् र्करात्प्मक सोच पछर् आउुँि । 
कारू्र्ी व्र्वस्थाको प्रभावकारी कार्ानन्वर्र् गरे् अदालतको दाटर्त्प्वलाई कमजोर पारे् कार्न 
गर्ुन  स्वाभाटवक हुुँदैर् ।  

सझुाब 

अ.बं. १२२ रं्.को कारू्र्ी व्र्वस्थाको पालर्ा गर्ुन गराउर् ुपदनि । 

२.१७. दण्ड सजार्को ११ क (२) रं्. मरे तलु्र् भएको 

• दईु वषनसम्मकैद भएका वा २१ वषनभन्दा मरु्ीका लोग्र्ेमाछर्स वा जछतसकैु वषन पगेुका 
स्वास्र्ीमाछर्सलाई जछतसकैु कैद भए पछर् कागज गराई अदालतले िाड्र् सक्र्े ब्र्वस्था 
गर्ुनपरे् । (उच्चस्तरीर् न्र्ाटर्क सिुार आर्ोगको प्रछतवेदर्, २०२८) 



 
 

117 

 

• मदु्दा छडसछमस हुुँदा लागेको कैद, संजक्षप्त ( कार्नटवछि ) ऐर्को मदु्दामा पटहलो पटक कैद 
लागेको ब्र्जक्त, ७५ वषन र्ाघेका बदृ्घ, र्ाबालक वा अर्क्त छबमारी वा ७ वषन मछुर्का 
केटाकेटी भएको स्वास्र्ीमाछर्स भएमा अवस्था हेरी लागेको कैदलाई र्गदमा पररणत गरी 
असूल गरे् ब्र्वस्था गर्ुनपरे् । (र्ाही न्र्ार् सिुार आर्ोगको प्रछतवेदर्, २०४० ) 

• तीर् वषनभन्दा कम कैदको सजार् हरु्े कुरै् कसूर गरे् व्र्जक्तलाई कैदको सजार् गरी पटहलो 
पटक कसूरदार िहरी अड्डाले कैदमा राख्न मर्ाछसव र्िहराएमा एक ददर्को पच्चीस रुपैर्ाुँको 
दरले हरु् आउर्े रकम तोकी सो तोटकएको रकम बझुाएमा कसूरदारलाई कैदमा र्राख्न ेगरी 
अड्डाले फैसला गर्न सक्र्िे । सो बमोजजम कसूरदारले रुपैर्ाुँ बझुाएमा बझुी छलई कैदको 
लगत कट्टा गरी ददर् ुपिन भने्न कारू्र्ी व्र्वस्था दण्ड सजार्को ११ क(२) रं्.मा ि ।  

• तर दण्ड सजार्को ११ क(२) रं्. को कारू्र्ी व्र्वस्था बमोजजम फैसला भएको कमै पाउर् 
सटकन्ि । र्ाही न्र्ार् सिुार आर्ोगको प्रछतवेदर्ले ददएको सझुाबको आिारमा छमछत 
२०४३ । ७ । २७ गतेदेजख लाग ु भएको कररव वीस वषनको अवछिमा र्स्तो उदार 
कारू्र्ी व्र्वस्थालाई अदालतले र्करात्प्मक रुपमा ग्रहण गरेको देजखन्ि । राम्रो आचरण 
भएको पटहलो पटकको कसूरदारलाई कारागारका पिाउुँदा हरु् सक्र्े असरलाई रोक्र् 
भटवष्र्मा कुरै् अपराि र्गरी राम्रो आचारण पालर्ा गरे् िु भर्ी कागज गराई कसूरदारलाई 
सजुघ्रर्े मौका ददर्े व्र्वस्था आफैमा सजार्को सिुारवादी छसद्धान्त हो । 

• कारू्र्मा भएको व्र्वस्थाको मदु्दाको पररजस्थछत बमोजजम प्रर्ोग हरु् सकेको अवस्थामा मात्र 
कारू्र् जीटवत रहेको मान्न सटकन्ि । कारू्र्मा भएको प्राविार्को कसैबाट पछर् प्रर्ोग र 
पालर्ा गररदैर् भर्े त्प्र्ो कारू्र्लाई मरेतलु्र् भएको मानु्न पदनि । उक्त कारू्र्ी व्र्वस्थाको 
पररछिमा रहेर अदालतलाई मर्ाछसव लागेमा कारणसटहतको उल्लेख गरी कैदको बद्लामा 
रुपैर्ाुँ बझुी कैदको लगतलाई कट्टा गरे् गरी फैसला गरे् कार्नमा अदालतले संकोच मानु्न परे् 
अवस्था आउर् ददर् ुहुुँदैंर् ।  

सझुाब 

दण्ड सजार्को ११ क(२) रं्. को कारू्र्ी व्र्वस्थाको प्रर्ोग र पालर्ा गर्ुन पदनि । 
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पररच्िेद–आि 

छिटो िररतोरुपमा मदु्दाको कारवाही टकर्ारा गर्न कार्नटवछि कारू्र्मा गर्ुनपरे् सिुारको 
पक्षको िलफल, टवश्लषेण र सझुाव 

१.टवषर् प्रवेर् 

१.१.न्र्ार् प्रर्ासर्लाई छिटो िररतो, सवनसलुभ, छमतव्र्र्ी, प्रभावकारी र जर्उत्तरदार्ी बर्ाउर्े 
कार्नका लाछग छबगत २०२८ सालदेजख राज्र् र न्र्ार्पाछलका छर्रन्त्तर रुपमा लाछग राखेकोि । 
टवछभन्न कालखण्डमा बर्केा आर्ोग, सछमछत र अध्र्र्र् टोलीले ददएका सिुारका सझुाबहरुलाई 
िमर् लाग ु गदै गएको पछर् ि । समर्ार्कूुल न्र्ार्पाछलकाको स्वरुप पछर् सिुार गररंदैं 
आइएकोि । न्र्ार् प्रर्ासर्लाई प्रभावकारी पार्नको लाछग ऐर्, छर्र्म र कारू्र्मा सिुार पछर् 
भइरहेका िर् ् । अदालतको भौछतक सिुारमा पछर् राज्र्ले छर्कै लगार्ी गररसकेको ि । 
अदालतमा कार्नरत जर्र्जक्तको आवश्र्क ताछलम र जर्क्षाको क्षेत्रमा पछर् सिुारको कार्नले िूलो 
फड्को माररसकेको त्र् कसैबाट लकेुको िैर् । अदालतको भवर्हरु अछिकांर् आिछुर्क र र्र्ाुँ 
र्र्ाुँ िर्,् उच्च कारू्र्ी जर्क्षा प्राप्त जर्र्जक्त िर्, अदालतमा आिछुर्क  कम््पूटर र टप्रन्टर, फ्र्ाक्स,  

इन्टरर्ेट जस्ता सािर् र स्रोतहरुले प्रवेर् पाएका िर्, अदालतका कमनचारीहरुले अछतररक्त सेवा 
गरेबापत तलबको पचास प्रछतर्त थप भत्ता समेत राज्र्ले ददएर सम्माछर्त जीवर् र्ापर् गरे् अवसर 
पछर् ददएको ि । कमनचारी र न्र्ार्ािीर्को दरबन्दी बिाउर्े कार्नमा राज्र्ले हाददनकताका साथ 
सहर्ोग पछर् ददंदै आएको ि । र्ी सिुारका बादजदु पछर् अदालतले र्ागररकहरुको उजचत आकांक्षा 
र चाहर्ालाई सकरात्प्मक रुपमा सम्बोिर् गर्न सटकरहेका िैर् ।  

१.२.न्र्ार्पाछलकाको तेस्रो पञ्चवषीर् रणर्ीछतक र्ोजर्ाको चरणमा अदालतले कार्न सम्पादर् 
गररराखेको ि । र्स अवछिमा जजल्ला अदालत र परु्रावेदर् अदालतहरुमा मदु्दालाई छिटो िररतो 
पार्नमा केही हदसम्म सफलता छमले पछर् अ.बं.१४ रं्.को म्र्ाद एक वषनछभत्र र्रुु जजल्ला अदालतमा 
र ि मटहर्ाछभत्र मदु्दा टकर्ारा गरे् लक्ष्र्मा पगु्र् सक्र्े क्षमताको आिारहरु स्थाटपत गर्न सटकएको 
िैर् । सवोच्च अदालतमा मदु्दाको लगत प्रछत वषन घट्र्े भन्दा बढ्र्े िम छतब्ररुपमा भइरहेको ि। 
देर्को सवोच्च अदालतमा िेरै वषन परुार्ा मदु्दाहरु कारवाहीमा हरु् ुआफैमा जचन्ताजर्क ि ।  
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१.३.र्ो पररजस्थछत हेदान सवोच्च अदालतको मदु्दा फर्छ्यौट रणर्ीछतक र्ोजर्ाहरुको प्रभाव र्परेको 
अर्भुछूत हनु्ि । न्र्ार्पाछलकाको प्रर्ासछर्क कार्न गरे् क्षमता अत्प्र्न्त कमजोर भएको त्र् ररक्त 
पदमा समर्मा न्र्ार्ािीर् छर्र्जुक्त हरु् र्सक्र्बुाट रै् पटुि भइराखेको ि । न्र्ार्ािीर् छर्र्जुक्त 
र्भएर रै् सवोच्च अदालतमा मदु्दा टकर्ारा भएका िैर्र् । सेवाग्राहीहरुले छबर्ा कारण लामो 
समर्सम्म मदु्दाको कारवाहीमा लाछगराख्न ु पदानको पीडा गम्भीर रुपमा ि । अदालतले आफ्रै् 
कार्नसम्पादर्को गटहरो र खलुा िलफल गरी आफूछभत्र रै् मूल्र्ाङ्कर् गर्ुनपरे् अवस्था शृ्रजर्ा भएको 
ि । 

१.४.हाम्रा काम कारवाहीहरुको कारणले गदान मदु्दाहरु समर्मा टकर्ार हरु्सकेका िैर्र् ् ।  
कामकारवाही टिलो हरु्मा कारू्र्हरुलाई दोषी बर्ाएका िौ । वास्तबमा कारू्र् मातै्र दोषी र 
त्रटुटपूणन िैर्र् । जर्र्जक्तले कारू्र्को उजचत प्रर्ोग गर्न र्जार्ेर पछर् काम कारवाहीमा 
टिलाससु्तीले प्रश्रर् पाइराखेका िर् । कारू्र्लाई दोष ददर्े हाम्रो पम्परागत चलर्लाई अब हामीले 
पररत्प्र्ाग गर्ुन सक्र्पुदनि । काम छिटो िररतो र्हरु्मा कछतपर् अवस्थामा कारू्र्ी प्रटिर्ाहरु पछर् 
दोषी हरु् सक्िर्, कछतपर् अवस्थामा मार्वीर् जर्र्जक्त रै् दोषी रहर् सक्िं । छिटो िररतोको 
काम कारवाहीलाई बािा गरे् कारू्र्ी प्राविार्हरुलाई समर्ार्कूुल सिुार गरेर जार् ु रै् बटुद्धमत्ता 
हनु्ि । साथै मार्वीर् क्षमतालाई पछर् भरमग्दरु रुपमा टिर्ार्ील र प्रभावकारी पारेर बढ्र्े हो भर् े
लक्ष्र्मा पगु्र् सरल र सहज हनु्ि । 

२.कार्नटवछि कारू्र्मा सिुार 

टवछभन्न अध्र्र्र् अर्सुन्िार् र िलफलको छर्ष्कषनबाट मदु्दाको कारवाही छिटो िररतो सम्पन्न गर्नको 
लाछग मौजदुा छर्म्र् कारू्र्हरुमा समसामटर्क सिुार गर्ुनपरे् सझुाब प्रस्ततु गररएको ि ेः  

२.१.जजल्ला अदालत छर्र्मावली, २०५२ को अर्सूुची ४ख.मा मदु्दा थप गर्ुनपरे्  

जजल्ला अदालत छर्र्मावली, २०५२ को छर्र्म २३ग मा मदु्दा लगातार कारबाही र सरु्वुाई गर्न 
सक्र्े ब्र्वस्थालाई कारू्र्ी मान्र्ता ददएको ि । र्ो व्र्वस्थाबाट मदु्दा छिटो िररतो रुपमा 
कारवाही र टकर्ारा गर्नको लाछग उपर्ोगी रै् साटवत भएको माछर्एको ि । तर अर्सूुची ४ख.मा 
अपहरण तथा र्रीर बन्िक, आगलागी, घरेल ु टहंसा सम्वन्िी, सबै प्रकारका चोरी, जबरजस्ती करणी, 
जीउ मास्र् े बेच्र्,े िगी, मार्व बेचछबखर् तथा ओसार पसार, लागू औषि सटहत र्ौ प्रकारका थोरै 
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फौजदारी मदु्दाहरु मात्र र्रुुमा प्रर्ोगको लाछग तोटकएकोमा र्ो व्र्वस्थाले न्र्ार्लाई छिटो िररतो र 
प्रभावकारी तलु्र्ाउर् सक्र्े देजखन्ि । छर्म्र् सामान्र् टकछसमका फौजदारी  र देवार्ी मदु्दाहरुलाई 
पछर् छर्र्म २३ग ( १ ) को अर्सूुची ४ख.मा समावेर् गदान मदु्दाको काम कारवाहीमा थप 
प्रभावकारी गर्न उपर्कु्त हरु्े सझुाब गररएको ि । 

फौजदारी मदु्दा 

• जवुासम्वन्िी मदु्दा 
• राहादार्ी ऐर्, २०२४ ले सजार् हरु्े मदु्दा 
• छबहाबरीको २ र १० रं्.ले सजार् हरु्े मदु्दा 
• सवारी तथा र्ातार्ात ब्र्वस्था ऐर्, २०४९ को दफा १६३(३) अन्तगनतको मदु्दा 
• जचट्ठा ऐर्, २०२० अन्तरगतको मदु्दा 
• चन्दा ऐर्, २०३० अन्तगनतको मदु्दा 
• मलुकुी ऐर् अदलको महलको १०क. रं्. अन्तगनत सजार् हरु्े मदु्दा 
• ज्र्ार्सम्वन्िीको महल अन्तगनतको गभनपतर् मदु्दा 
• ज्र्ार्सम्वन्िीको महलको ६ रं्. ले सजार् हरु्े भछबतब्र् ज्र्ार् मदु्दा 
• केही सावनजछर्क ( अपराि र सजार्) ऐर्, २०२७ अन्तगनत सजार् हरु्े मदु्दा 
• हातहछतर्ार खरखजर्ा सम्वन्िी मदु्दा 
• मलुकुी ऐर् खोटा चलर्को महलले सजार् हरु्े मदु्दा 

छर्रन्तर सरु्वुाई हरु् ेमदु्दाको सूजचमा छर्म्र् देवार्ी मदु्दाहरुलाई पछर् समावेर् गर्ुनपरे् 

• बालबाछलकासम्वन्िी ऐर्, २०४८ अन्तगनतको मदु्दा 
• र्ाता कार्म गराई पाउुँ मदु्दा 
• मार्ा चामलसम्वन्िी मदु्दा 
• कमैर्ा श्रम ( छर्षिे गरे् ) सम्वर्िी ऐर्, २०५८ 

• र्ातर्ासम्वन्िी क्षछतपूछतन मदु्दा 
• मटहला, छबपन्न असहार् र अक्षम वगनका ब्र्जक्तहरु समावेर् भएका मदु्दा 

सझुाब  
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जजल्ला अदालत छर्र्मावली, २०५२ को छर्र्म २३ ग ( १ ) मा देवार्ी मदु्दालाई पछर् लगातार 
सरु्वुाई गर्न सटकर्े व्र्वस्था थप गरी  अर्सूुची ४ख.मा माछथ उल्लेजखत मदु्दाहरु थप गरे् 

२.२.संजक्षप्त (कार्नटवछि ) ऐर्, २०२८ मा संर्ोिर् गर्ुनपरे्  

उच्चस्तरीर् न्र्ाटर्क सिुार आर्ोगको प्रछतवेदर्, २०२८ ले संजक्षप्त ( कार्नछबछि ) ऐर्को छबिेर्कको 
मस्र्ौदा समेत प्रस्ततु गरेकोमा सोही बमोजजम सार्ा मदु्दाहरु संजक्षप्त कार्नटवछि अपर्ाई चाुँडो टकर्ारा 
हरु्े व्र्वस्था गर्नको लाछग जारी भइ लाग ुभएको हो । र्ो ऐर्मा हाल अर्सूुची १मा उल्लेजखत 
मदु्दाहरु र अर्सूुची २ मा उल्लेजखत मदु्दा बाहेक एक हजार रुपैर्ाुँ मोल वा टवगोसम्म समावेर् 
भएको देवार्ी मदु्दा वा एक हजाररुपैर्ाुँसम्म जररवार्ा वा ि मटहर्ासम्म कैद वा दवैु सजार् हरु्सक्र्े 
फौजदारी मदु्दामा मात्र र्ो संजक्षप्त ( कार्नटवछि ) ऐर् लाग ुहरु्े व्र्वस्था ि । तर अटहलेको अवस्थामा 
तोटकएको छबगोको मदु्दा ज्र्ादै न्रू्र् िर् । र्ो कार्नटवछिका मदु्दा रै् दतान रै् प्रार्ः कम िर् ।  र्ो 
ऐर्को सम्वन्िमा छर्म्र् प्रछतवेदर्हरुले ददएका सझुाबहरु र्स प्रकार िर्ः 

• संजक्षप्त ( कार्नटवछि ) ऐर्, २०२८ मा समर् अर्सुार छबगो बिाउर्पुरे्, र्स ऐर् अन्तगनतका 
मदु्दा हेरे् अदालतमा िुटै्ट समर् वा इजलासको ब्र्वस्था गर्ुनपरे् र वादीले प्रमाण पेर् 
गररसकेपछि मदु्दा छडसछमस गर्न र्हरु् े कारू्र्ी ब्र्वस्थालाई पररवतनर् गरी छडसछमस हरु् े
ब्र्वस्था गर्ुनपरे् र र्स ऐर् अन्तगनतका मदु्दा परु्रावेदर् अदालतबाटै अजन्तम हरु्े गरी कारू्र्ी 
सिुार हरु्पुरे् । अर्सूुची (१) मा अरु र्स्तै खालका मदु्दाहरु पछर् थप गर्न उपर्कु्त हरु्े । 
साथै संजक्षप्त कार्नटवछि ऐर् अन्तगनतका मदु्दाहरुले पेर्ीमा अग्राछिकार पाउर् ुपरे् भर्ी अदालत 
सदुृिीकरण सछमछतको प्रछतवेदर् २०५८ ले सझुाव ददएको ि । 

• संजक्षप्त रटवर्ेष कार्नटवछि लागू हरु्े मदु्दाहरुको समग्र कारबाहीलाई समेट्र्े गरी मदु्दाको 
कारबाही सम्वन्िी कार्नटवछिको छर्मानण गर्ुनपरे् । ( जजल्ला अदालतहरुमा समर्ताछलका 
पद्घछत लाग ुगरे्सम्वन्िी बेसलाइर् सवेक्षण प्रछतबेदर्, २०६९) 

• अछतररक्त समर्मा अदालत संचालर् गरे् सम्वन्िी सम्भाब्र्ता अध्र्र्र् प्रछतवेदर्, २०६८ ले 
पछर् संजक्षप्त कार्नटवछि ऐर्मा सिुार र पररमाजनर् गरी र्सको प्रर्ोगको क्षेत्र फराटकलो पारी 
सार्मकालीर् अदालतमा हेररर्े मदु्दामा संजक्षप्त कार्नटवछि ऐर्को व्र्वस्था लाग ुहरु्े व्र्वस्था 
छमलाउर्े भर्ी सझुाव प्रस्ततु गरेको ि ।  
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• उपर्ुनक्त प्रछतवेदर्हरुको सझुावबाट पछर् मदु्दाको कारवाही छिटो िररतो पार्न संजक्षप्त ( 
कार्नटवछि ) ऐर्, २०२८ मा समसामटर्क सिुार गर्ुन अछर्वार्न आवश्र्कता भइसकेको 
देजखन्ि । 

सझुाब  

• दफा ३(१)ख.मा पचास हजार रुपैर्ाुँसम्म मोल वा टवगो समावेर् भएको देवार्ी मदु्दा वा 
पच्चीस हजार रुपैर्ाुँसम्म जररवार्ा वा तीर् वषनसम्म कैद वा दवैु सजार् हरु् सक्र्े फौजदारी 
मदु्दा भर्ी संर्ोिर् गर्नपरे् । 

• अर्सूुची १ मा  करकाप मदु्दा, सम्वन्ि टवच्िेद मदु्दा, अरु र्स्तै खालका मदु्दाहरु पछर् थप 
गर्न उपर्कु्त हरु्े  

• कार्न बोझ बिी भएको वा एकभन्दा बिी न्र्ार्ािीर् भएको जजल्ला अदालतमा संजक्षप्त ( 
कार्नटवछि ) ऐर्, २०२८ अन्तगनतका मदु्दा हेरे् िुटै्ट इजलास वा न्र्ार्ािीर् तोटकर्पुरे् । 

• दफा १३ बमोजजमको र्ेपाल सरकारले छर्र्मावली बर्ाई जारी गर्ुनपरे् । 

२.३.अछतररक्त समर् ( सार्मकालीर् ) मा अदालत चलाउर्पुरे् 

• न्र्ार्का उपभोक्ताले छिटो र सरलरुपमा न्र्ार् पाउर्को लाछग एउटै अदालतमा न्र्ार्ािीर् 
थपी एउटै समर्मा िेरैवटा इजलास संचालर् गर्ुन भन्दा  खास प्रकारको मदु्दा खास समर्मा 
हेर्न उपर्कु्त देजखन्ि ।एकतफी रहेका सवै प्रकारका मदु्दा, संजक्षप्त कार्नटवछि ऐर् अन्तगनतको 
( सरकारवादी बाहेक ) मदु्दा समेत र दवैु पक्षले सार्मकालीर् अदालतबाट हेररपाउुँ भर्ी 
छर्वेदर् ददएको मदु्दाहरु सार्मकालीर् अदालतबाट हेररर् ुउपर्कु्त हरु्े  र हालको कार्ानलर् 
समर्भन्दा आिा िण्टा पछिदेजख ३ िण्टासम्म अदालतमा सार्मकीर् कारवाही र सरु्वुाइको 
ब्र्वस्था गरे् तथा मदु्दाको काम कारवाहीका सम्वन्िमा टवद्यमार् कारू्र्मा सामान्र् ब्र्वस्था 
गर्ुनपरे् भर्ी कािमाण्डौं जजल्ला अदालतले सार्मकालीर् अदालत स्थापर्ा गरे् अध्र्र्र् 
प्रछतवेदर्, २०६६ ले सझुाव ददएको पाइन्ि । 

• सवोच्च अदालतले आवश्र्क प्रवन्ि छमलाई अछतररक्त समर्मा (सार्मकालीर्) अदालत 
संचालर् गरे् ब्र्वस्था छमलाउर् सक्र्े रै् देजखंदा र्सका लाछग ऐर्द्वारा रै् ब्र्वस्था हरु् ु
अछर्वार्न देजखएर् । सवोच्च अदालतले र्ेपाल राजपत्रमा सूचर्ा प्रकाजर्त गरी तोकेको 
जजल्ला अदालत बेलकुी ५ बजेपछि तोटकएको समर्सम्म संचालर् हरु्ेि भने्न कुरा, हेररर्े 
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मदु्दाको छबवरण समेतका टवषर्हरुका सम्वन्िमा ब्र्वस्था छमलाउर् जजल्ला अदालत 
छर्र्मावली ,२०५२ मा संर्ोिर् गरी ब्र्वस्था छमलाउर् ु परे् र तत्प्कालका लाछग प्रचछलत 
कार्नटवछि कारू्र्को अर्रु्रण गरी सार्मकालीर् अदालत संचालर्मा ल्र्ाउर् सटकन्ि भर्ी 
अछतररक्त समर्मा अदालत सञ्चालर् गरे् सम्वन्िी सम्भाब्र्ता अध्र्र्र् प्रछतवेदर्, २०६८ ले 
सझुाव ददएको ि । 

• र्ी दबैु अध्र्र्र् प्रछतवेदर्हरुले कािमाण्डौ जस्तो महार्गरमा अवजस्थत कािमाण्डौं जजल्ला 
अदालतमा सार्मकालीर् वा प्रातःकालीर् अदालत संचालर् गर्न उपर्कु्त हरु्े छर्ष्कषन 
छर्कालेको देजखन्ि । र्सको लाछग कारू्र्मा रै् व्र्वस्था गर्ुन र्परी जजल्ला अदालत 
छर्र्मावलीमा मात्र संर्ोिर् गरी व्र्वस्था छमलाउर् ुपरे् हनु्ि तथा भएका इजलाससटहतको 
भौछतक सािर् र स्रोत पछर् सजजलै प्रर्ोग गर्न सटकर्े हनु्ि । सार्मकालीर् अदालत संचालर् 
गरे् हो भर्े इजलास व्र्वस्थापर् गर्न पछर् सजजलो हनु्ि । प्रातःकालीर् वा सार्मकालीर् 
अदालत संचालर् गदान तोटकएको मदु्दाको काम कारवाही छिटो िररतो र प्रभावकारी हनु्ि । 
अदालतमा मदु्दाको चाप, सेवाग्राहीहरुको चाप पछर् एकै समर्मा पदैर् । सार्ा सार्ा 
मदु्दाहरुले छिटो छर्कासा पाउर्े िर् । सरकारवादी मदु्दाको म्र्ाद थप र अछिकृत वारेस 
जस्ता कामलाई पछर् सार्मकालीर्मा हेरे् व्र्वस्था गदान ददर्मा चाप कम भई िूला र जटटल 
मदु्दामा अदालतले टवर्ेष ध्र्ार् परु् र्ाउर् अवसर उपलब्ि हनु्ि ।   

सझुाब 

• अछतररक्त समर्मा अदालत सञ्चालर् गरे् सम्वन्िी सम्भाब्र्ता अध्र्र्र् प्रछतवेदर्, २०६८ ले 
ददएको सझुाव बमोजजम कार्ानन्वर्र् गर्ुन उपर्कु्त हनु्ि ।  

• खास गरी कार्नबोझ बिी र न्र्ार्ािीर्को संख्र्ा उच्च भएको कािमाण्डौ. जजल्ला अदालत 
जस्तोमा संजक्षप्त ( कार्नटवछि ) ऐर्, २०२८ अन्तगनतका मदु्दाका साथै अन्र् सार्ाछतर्ा मदु्दा 
सार्मकालीर् अदालतमा हेररर्े व्र्वस्था छमलाउर् ुपरे् हनु्ि ।  

• साथै सरु्वुाईको लाछग कछर्ष्ठ न्र्ार्ािीर्हरु मदु्दा हेरे् जजम्मेवारी तोटकर् ुउपर्कु्त हनु्ि ।   

• सार्मकालीर् अदालत संचालर् भएका बाहेकका एक भन्दा बिी न्र्ार्ािीर् भएको जजल्ला 
अदालतमा पछर् र्सै बमोजजम कछर्ष्ठ न्र्ार्ािीर्लाई रै् सार्मकालीर् अदालतले हेरे् मदु्दाहरु 
हेरे् व्र्वस्था गर्न रै् उपर्कु्त हनु्ि  ।  
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• र्ो सार्मकालीर् अदालत संचालर् गर्ुन पूवन रै् र्ेपाल बार एसोछसएर्र्, महान्र्ार्ाछिवक्ताको 
कार्ानलर् र प्रहरी प्रिार् कार्ानलर्सुँग ब्र्ापक िलफल र टवचार टवमर्न  गर्ुन परे् हनु्ि । 
 

• अदालतका न्र्ार्ािीर्हरु,  कमनचारीहरु तथा उपभोक्ताहरुसुँग पछर् िलफल गराउर् ु
वाछिर्ीर् हनु्ि । 

२.४.स्थार्ीर् स्तरका न्र्ाटर्क छर्कार्को कार्नटवछि 

• प्रदेर् कारू्र् वमोजजम स्थार्ीर् स्तरमा न्र्ाटर्क छर्कार् गिर् गर्न सटकर्े र्ेपालको संटविार्, 

२०७२ को िारा १२७ ( २ ) मा संवैिाछर्क व्र्वस्था गरेको ि । प्रदेर् कारू्र् बमोजजम 
गदित र्स्ता स्थार्ीर् स्तरका न्र्ाटर्क छर्कार्मा हेररर्े मदु्दाहरुमा पछर् मदु्दाको कारवाही 
छिटो िररतो तथा सरल  र कम खजचनलो पारे् रै् राज्र्को मलु उदे्दश्र् हो ।  

 

• टववाद समािार्मा बैकजल्पक उपार् लाग ु गर्ुनपरे्, सार्ाछतर्ा मदु्दाका लाछग लोक अदालत 
लागगुर्न अध्र्र्र् हरु्पुरे् भर्ी अदालत सदुृिीकरण सझुाब सछमछतको प्रछतवेदर्, २०५८ ले 
सझुाबमा उल्लेख गरेको ि । 

 

• सार्ाछतर्ा मदु्दाको सरु्वुाई गर्न जजल्ला अदालत भन्दा तल स्थार्ीर् तहको न्र्ाटर्क छर्कार्को 
स्थापर्ा गदै जार् ुपरे् आवश्र्कता देजखर्ो । सो अदालतलाई स्थार्ीर् स्वार्त्त र्ासर् ऐर्, 

२०५५ को दफा ३३ र १०१ अन्तगनतका मदु्दाहरु, संजक्षप्त कार्नटवछि ऐर् अन्तगनतका 
मदु्दाहरु, पच्चीस हजारसम्म टवगो भएको लेर्देर् मदु्दा, पच्चीस हजारसम्म टवगो भएको 
सािारण चोरी मदु्दा, पच्चीस हजारसम्मको टवगो भएको बहाल सम्वन्िी मदु्दाको अछिकारक्षेत्र 
प्रदार् गरे् र सो अदालतले गरेको छर्णनर् वा आदेर् उपर जजल्ला अदालतमा परु्रावेदर् 
लाग्र्े व्र्वस्था गर्ुन उपर्कु्त हरु्े देजखन्ि  भर्ी अदालतको अछिकारक्षते्र परु्रालोकर् 
कार्नदल, २०६५ को प्रछतवेदर्ले सझुाब ददएको देजखन्ि । 
 

• उपर्ुनक्त अध्र्र्र् प्रछतवेदर्हरुले जजल्ला अदालतभन्दा तल्लो तहमा स्थार्ीर् तहको अदालत 
रहर्पुरे् भर्ी ददएको सझुाबकै आिारमा स्थार्ीर् स्तरको न्र्ाटर्क छर्कार्को व्र्वस्था 
संटविार्ले गरेको देजखन्ि । टर्रै् प्रछतवेदर्हरुको सझुाबहरुलाई आिार मार्ी छर्म्र् बमोजजम 
गर्न सझुाब गररएको ि । 
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 सझुाब 

• स्थार्ीर् स्तरका न्र्ाटर्क छर्कार्मा हेररर्े मदु्दाहरुमा मदु्दाको कारवाही छिटो िररतो तथा 
सरल  र कम खजचनलो पार्न संजक्षप्त ( कार्नटवछि ) ऐर्, २०२८  कै कार्नटवछि लाग ुहरु्े 
व्र्वस्थ गर्न उपर्कु्त हनु्ि । 

• स्थार्ीर् स्तरका न्र्ाटर्क छर्कार्लाई स्थार्ीर् स्वार्त्त र्ासर् ऐर्, २०५५ को दफा ३३ र 
१०१ अन्तगनतका मदु्दाहरु, संजक्षप्त कार्नटवछि ऐर् अन्तगनतका मदु्दाहरु, पचास हजार रुपैर्ाुँसम्म 
टवगो भएको लेर्देर् मदु्दा, पचास हजार रुपैर्ाुँसम्म टवगो भएको सािारण चोरी मदु्दा, पचास 
हजार रुपैर्ाुँसम्मको टवगो भएको बहाल सम्वन्िी मदु्दाको अछिकारक्षेत्र प्रदार् गर्ं उपर्कु्त 
हनु्ि ।  

• मेलछमलाप प्रटिर्ामा एक पटक अछर्वार्न लार्े व्र्वस्था गर्ुनपरे् हनु्ि । 

• र्सले गरेको छर्णनर्मा एक तह मात्र परु्रवेदर् लाग्र्े व्र्वस्थ गरे् । जजल्ला अदालतले 
गरेको परु्रावेदर् फैसला अजन्तम हरु्े व्र्वस्था ऐर्मा गर्ुनपदनि । 

• कारू्र् र अछिकारक्षेत्रको त्रटुटमा उच्च अदालतले दोहोराउर् पाउर्े व्र्वस्था गरे् । 

• अछिराज्र्का स्थार्ीर् न्र्ाटर्क छर्कार्को लाछग सवोच्च अदालतले छर्र्मावली वा छर्देजर्का 
रै् जारी गर्ुनपरे् । 

• स्थार्ीर् भलाद्मीहरुलाई मेलछमलापमा संलग्र् गराउर्पुरे् 

• कार्नटवछि ज्र्ादै संजक्षप्त र सरल हरु्पुरे्  

• र्स छर्कार्को न्र्ार्ािीर्को िर्ौट प्रदेर् न्र्ार् सेवा आर्ोगलाई ददर्े, छर्र्जुक्त र बखानसीको 
अछिकार उच्च अदालतको मखु्र् न्र्ार्ािीर्लाई ददर् ुउपर्कु्त हनु्ि । 

२.५.घमु्ती अदालतको व्र्वस्था आवश्र्क र्भएको 

• अपराि संटहता, फौजदारी कार्नटवछि संटहता तथा फौजदारी कसूर सजार् (छर्िानरण तथा 
कार्ानन्वर्र्) ऐर्को मसौदा तथा प्रछतवेदर्, २०६७ को प्रछतवेदर्मा सार्ाछतर्ा प्रकृछतका 
फौजदारी कसूर सम्बन्िी मदु्दाहरुमा ज्र्ादै संजक्षप्त कार्नटवछि अपर्ाई मदु्दाको सरु्वुाई गरे् 
गरी जजल्ला अदालत स्तरमा घमु्ती अदालतको ब्र्वस्था गर्ुन उपर्कु्त हरु्े भर्ी सझुाव ददएको 
पाइन्ि ।  
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• तर उच्चस्तरीर् न्र्ाटर्क सिुार आर्ोगको प्रछतवेदर्, २०२८ ले दौडाहा वा घपु्ती अदालत 
पिाउुँदा न्र्ार्को आसर् अजस्थर हरु्े हुुँदा घनु्ती अदालतको आवश्र्कता महससु र्गरेको 
भर्ी प्रछतवेदर्मा सझुाव ददएको देजखन्ि । 

• कारू्र् बमोजजम मदु्दा हेर्न स्थार्ीर् स्तरमा न्र्ाटर्क छर्कार् वा टववाद समािार्का बैकजल्पक 
उपार् अवलम्वर् गर्न आवश्र्कता अर्सुार अन्र् छर्कार् गिर् गर्न सटकर्िे भने्न र्ेपालको 
संटविार्, २०७२ को िारा १२७ ( २ ) मा संवैिाछर्क व्र्वस्था गरेको  ि ।  

• साथै प्रादेर् कारू्र् बमोजजम गदित स्थार्ीर् स्तरका न्र्ाटर्क छर्कार्ले गरेको छर्णनर् उपर 
परु्रावेदर् सनेु्न समेत क्षेत्राछिकार जजल्ला अदालतलाई रै् संटविार्ले ददएकोि ।  

• र्ी अध्र्र्र् प्रछतवेदर् र संवैिाछर्क व्र्वस्था समेतलाई दृटिगत गदान स्थार्ीर् स्तरका 
न्र्ाटर्क छर्कार्बाट सार्ाछतर्ा मदु्दा माछमलाको काम कारवाहीमा छिटो िररतो, सवनसलुभ, 

छमतव्र्र्ी र प्रभावकारी बर्ाउर्े सटकर्े रै् हुुँदा अव घनु्ती अदालतको आवश्र्कता देजखर् 
आउुँदैर् । 

सझुाब 

र्सको सट्टामा अदालतको छर्रीक्षण र अर्गुमर्लाई प्रभावकारी तलु्र्ाउर्े । 

२.६.टवजर्िीकृत इजलास कार्म गरी समूह पद्घछतबाट मदु्दा टकर्ारा गरे् 

• सवोच्च अदालत र परु्रावेदर् अदालतहरुमा न्र्ार्ािीर्लाई मदु्दा जजम्मा लगाउर्े पद्धछतको 
टवकास गरे् भर्ी न्र्ार्पाछलकाको प्रथम पञ्चवषीर् रणर्ीछतकले लक्ष्र् छलएको देजखन्ि । 

• मदु्दा सरु्वाई गर्न सवोच्च अदालतमा समूह पद्घछत (Panel System) लागू गरे् भर्ी मदु्दा 
व्र्वस्था पद्घछत टवकास सम्वन्िी अध्र्र्र् प्रछतवेदर्, २०६६ मा पछर् उल्लेजखत ि । 

• सवोच्च अदालतमा परुार्ा मदु्दाहरु न्र्ार्ािीर्हरुको समूहबाट सरु्वुाई गरे् 
गररएकोमासन्तोषजर्क देजखएकोले र्सलाई अझ प्रभावकारी बर्ाउर् आवश्र्क पहल गरे् 
भन्ने सवोच्च अदालत मदु्दा व्र्वस्थापर् सछमछतको छर्णनर्मा उल्लेख ि । 

• छिटो िररतो र दक्षता अछभवटृद्घ गर्न जजल्ला अदालतमा मदु्दा रै् न्र्ार्ािीर्लाई र्रुुदेजख 
कारवाही र टकर्ारा गर्न जजम्मेवारी प्रदार् गररसकेको ि ।सवोच्च अदालतमा समूह पद्घछत 
(Panel System) बाट मदु्दा पेर्ी तोकी मदु्दा टकर्ारा गरे् प्रचलर् पछर् व्र्वहारमा ल्र्ाइएको रै् 
हो । 
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• प्रिार् न्र्ार्ािीर्ले खास प्रकृछतका मदु्दाहरु खास न्र्ार्ािीर्हरुको समूहले हेरे् गरी समूह 
गिर् गर्न सक्र्ेि ( सवोच्च अदालत छर्र्मावली, २०४९ को छर्र्म ९(२)) 

• र्ी उल्लेजखत अध्र्र्र् प्रछतवेदर्हरुले सवोच्च अदालत र परु्रावेदर् अदालत (उच्च अदालत 
) मा टवजर्िीकृत इजलास कार्म गरी समूह पद्घछत (Panel System) बाट मदु्दा पेर्ी तोकी 
मदु्दा टकर्ारा गर्न उपर्कु्त हनु्ि  भर्ी छर्ष्कषनमा पगेुको पाइन्ि । सवोच्च अदालतमा 
छर्र्मावलीमा रै् ब्र्वस्था भइसकेको ि । परु्रावेदर् अदालत ( उच्च अदालत ) मा पछर् 
टवजर्िीकृत इजलास कार्म गरी समूह पद्घछत (Panel System) बाट मदु्दा पेर्ी तोकी मदु्दा 
टकर्ारा गर्न वाछिर्ीर् हनु्ि । 

सझुाब 

• सवोच्च अदालत र परु्रावेदर् अदालत ( उच्च अदालत ) मा टवजर्िीकृत इजलास कार्म 
गरी समूह पद्घछत (Panel System) बाट मदु्दा पेर्ी तोकी मदु्दा टकर्ारा गर्न उपर्कु्त हरु्े । 

• सवोच्च अदालत र परु्रावेदर् अदालत छर्र्मावलीमा संर्ोिर् गर्ुनपरे् । 

२.७. अदालती बन्दोबस्तको ११५ रं्. को साक्षी बझु्र् ेप्रटिर्ा सरल बर्ाउर्पुरे् 

• प्रमाण बझु्र् तोटकएको ताररखमा हाजजर र्हरु्े साक्षीलाई वाछतल गरी ददर्पुिन । सरकार 
वादी हरु्े वा फौजदारी मदु्दामा र्बझुी र्हरु्े साक्षीलाई समाव्हार् जारी गरी बझु्र् हनु्ि । 
मर्ाछसव कारण भएमा बाहेक समाव्हार् जारी गदान हाजजर र्हरु्े साक्षीलाई पचास रुपैर्ाुँ 
जररवार्ा गरी पिी बकपत्र गराउर्पुिन । पिर् पिाउुँदा फेला परेर् भर्े फेरी ७ ददर्को 
म्र्ाद जारी गर्ुनपिन । सो म्र्ादमा पछर् हाजजर भएर् भर्े पिाउ गर्न पिाई ल्र्ाई बकाई 
१५ ददर्देजख ४५ ददर्सम्म कैद गर्न सटकन्ि । सो गदान पछर् पटिएर् भर् ेत्प्र्स्तालाई सो 
बमोजजम सजार् गरे्गरी बजुझएको प्रमाणबाट मदु्दा फैसला गररददर् ुपिन भने्न अ.वं. ११५ रं्. 
मा उल्लेख ि । 

• र्ो कारू्र्ी व्र्वस्था बमोजजम र्बझुी र्हरु्े साक्षीका सम्बन्िमा समाव्हार् जारी गरी बझु्र् 
पदान लामो कार्नटवछिको पालर्ा गर्ुनपरे् हनु्ि । र्सले गदान र्ो व्र्वस्था अर्सुार कार्नटवछि 
पूरा गरी साक्षीको वकपत्र गराउर् कदिर् हरु्े हरु्ाले प्रटिर्ामा रै् जार् र्खोज्र्े प्रवजृत्त 
हनु्ि। र्ो कार्नटवछि रै् झन्झटटलो भएकोि । र्ो व्र्वस्थालाई सिुार गरी सरल बर्ाउर् ु
उपर्कु्त हनु्ि । 
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• फौजदारी कार्नटवछि संटहता,२०७१ को टविेर्कको दफा ११४ ले पछर् कार्नटवछिलाई अछलक 
सरल पारे् प्रर्ास गरेको पाइन्ि । 

सझुाब 

• र्ो व्र्वस्थालाई सिुार गरी सरल बर्ाउर् ुउपर्कु्त हरु्े भएकाले कारू्र्मा संर्ोिर् गर्ुनपरे्। 

• साक्षीलाई बझु्र्को लाछग बाटाको म्र्ादबाहेक सात ददर्े समव्हार् जारी गरी बझु्र्े, मर्ाछसव 
कारण बाहेक उपजस्थत र्हरु्े साक्षीलाई तीर् मटहर्ासम्म कैद गरे् गरी मदु्दाको फैसला गरे् 
व्र्वस्था छमलाउर्े । 

२.८.सरकारी मदु्दासम्वन्िी ऐर्,२०४९ अन्तगनतका मदु्दामा परु्रावेदर् म्र्ाद अवछि घटाउर्पुरे् 

• सरकारी मदु्दासम्वन्िी ऐर् २०४९ को दफा २६ (१) ले फैसलामा जचत्त र्बझु्र्े पक्षले ७० 
ददर्छभत्र परु्रावेदर् गर्ुनपिन । त्प्र्स्तै मलुकुी ऐर् ५९ रं् समेतले थाम्र् पाउर् अन्र्  
म्र्ादबाहेक ३० ददर्सम्म थप म्र्ाद थमाउर् पाउर्े व्र्वस्था पछर् सोही ऐर्को दफा २६ 
(२) मा ि । 

• र्ी प्राविार्ले सरकारी मदु्दामा परु्रावेदर् गर्न पाउर्े अवछि १३० ददर् हनु्ि । र्ो लामो 
अवछिले मदु्दाको अजन्तमता हरु् लामो समर् पखनर् ु परे् अवस्था आउुँि । र्स्तो कारू्र्ी 
व्र्वस्था पक्षको लाछग झन्झटटलो रुपमा रहेको  ि । 

• टवछभन्न अध्र्र्र् प्रछतवेदर्हरुले र्ो कार्नटवछि प्रटिर्ा लामो र छिटो िररतो न्र्ार्को लाछग 
बािक रहेको त्र् देखाइसकेका िर् ्। 

• फैसला वा अजन्तम आदेर्मा जचत्त र्बझु्र्े पक्षले ३० ददर्छभत्र परु्रावेदर् गर्ुनपिन । मर्ाछसव 
कारण देखाएमा ३०  ददर्सम्म म्र्ाद थमाउर् पाउर्े ि । ( फौजदारी कार्नटवछि संटहता, 
२०७१ टविेर्कको दफा १३४) । पस्ततु टविेर्कमा पछर् हालको परु्रावेदर्को म्र्ाद 
लामो रहेको त्र् स्वीकार  गररएको देजखर् आर्ो । 

सझुाब  

फैसला वा अजन्तम आदेर्मा जचत्त र्बझु्र् ेपक्षले सरकारी मदु्दा सम्वन्िी ऐर् २०४९ को दफा २६ 
(१) ले ३० ददर्छभत्र परु्रावेदर् गर्न पाउर्े व्र्वस्था गर्न उपर्कु्त हरु्ेि । 
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२.९.अंर् मदु्दाको कारवाही  प्रटिर्ा िोटो पार्ुनपर्ें 

• अंर् मदु्दाको कारवाही प्रटिर्ा ज्र्ादै लामो, पट्यार लाग्दो र झन्झटटलो ि । फाुँटवारी 
छलर्े, र्ददए पिाउ गर्न पिाउ पजुी जारी गर्ुनपरे्, प्रछतवादीलाई पिाउ गर्न र्सकेको 
अवस्थामा वादीलाई रै् फाुँटवारी दाजखल गर्न लगाउर्े र वादीले फाुँटवारी पेर् गरेमा सोको 
प्रछतटिर्ाको लाछग प्रछतवादीलाई ३५ ददर्को म्र्ाद जारी गरी तामेल गर्ुनपरे् जस्ता िेरै 
कारू्र्ी प्रटिर्ा परु् र्ाउर् ुपरे् कारणले गदान अंर् जस्तो खार्ा लगाउर्सुँग प्रत्प्र्क्ष सरोकार 
राख्न ेमदु्दामा लामो कारवाही र प्रटिर्ा हुुँदा सामान्र्तर्ाः अंर् मदु्दाले मटहला, रोगी, वदृ्ध र 
वालवाछलक वादीलाई छर्रार्ाजर्क पार्न सक्र्ेि । 

• अंर् मदु्दामा अंर्बण्डा गर्ुनपरे् सम्पजत्तको तार्दाती छलर् ेप्रटिर्ा र्छत लामो ि टक मदु्दाका 
पक्षहरुले सहर्ोग गरेको अवस्थामा बाहेक कारू्र् बमोजजमको प्रटिर्ा पूरा गदान गदै मदु्दा 
फर्छ्यौट हरु् अ.बं. १४ रं्.ले तोकेको म्र्ाद र्ाध्र् ेजस्थछत ि । ( जजल्ला अदालतमा मदु्दा 
प्रवाहको अवस्था अध्र्र्र् प्रछतवेदर्, २०६६ ) 

• आफ्र्ो र थाहा पाएसम्म अन्र् अंजर्र्ाराको र्ाममा रहेको बण्डा गर्ुनपरे्. सम्पजत्त र ऋण 
िर्को फाुँटवारी खलुाई  र्ाछलस ददर् ु परे्ि । अंर् ददर् मञ्जुरी भएमा फाुँटवारी सटहत 
प्रछतउत्तर  ददर् ुपरे्ि । ( देवार्ी संटहता, २०७१ को टविेर्कको दफा २२५) 

• देवार्ी संटहताको टविेर्कबाट पछर् अंर् मदु्दाको काम कारवाही लामो भएको त्र् राज्र्ले 
स्वीकार गररसकेको देजखन्ि । 

• अंर् मदु्दामा वादीले ताररख िाडे पछर् मदु्दा छडसछमस हुुँदैंर् । अंर् मदु्दा दतान गरी जग्गा र 
श्रीसम्पजत्त रोक्का गरेपछि वादीले तारेख िाडी बसेपछि अंर्बण्डाको २२ रं्. को प्रटिर्ा पूरा 
र्गरी तामेलीबाट जगाउर्े गरी फैसला गरे् पच्रलर् पाइन्ि । कछतपर् मदु्दामा वादी पक्ष 
तामेली जगाउर् र्आएर लामो समर्सम्म त्प्र्सै रहेको हनु्ि । र्ो अवस्थामा रोक्का 
सम्पजत्तको हैछसर्त के हरु्े हो स्पि िैर् जसले गदान प्रछतवादी पक्षको घर व्र्वहारमा 
कदिर्ाइ उत्प्पन्न हरु् जान्ि । बादीले र्जगाउर्े कारणले प्रछतवादी पक्षलाई माकान परे् 
गरेकोले ताररख िाडेर लामो समर्सम्म र्जगाएमा रोक्का जग्गा र सम्पजत्त फुकुवा हरु्े 
व्र्वस्था छमलाउर् ु परे् हनु्ि ।  
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• साथै टवछभन्न अध्र्र्र् प्रछतवेदर्हरुले पछर् अंर् मदु्दाको कार्नटवछि लामो भएको त्र् उल्लेख 
गरेका िर् । अदालतको आफ्रै् अर्भुव र व्र्वहारले पछर् अंर् मदु्दाको काम कारवाहीको 
रीत र प्रटिर्ा परु् र्ाउर्  अदालतको िेरै समर्, स्रोत र सािर्को खचन हनु्ि । 

• देवार्ी संटहता, २०७१ को टविेर्क संसदबाट छिटो पास भएमा सरल र सहज हरु्े 
देजखन्ि। 

सझुाब 

• कारवाही छिटो िररटो बर्ाउर्को लाछग वादीले आफ्र्ो र थाहा पाएसम्म अन्र् अंजर्र्ाराको 
र्ाममा रहेको बण्डा गर्ुनपरे्.सम्पजत्त र ऋण िर्को फाुँटवारी खलुाई र्ाछलस ददर्पुरे् र अंर् 
ददर् मञ्जुरी भएमा फाुँटवारीसटहत प्रछतउत्तर ददर्पुरे् कारू्र्ी व्र्वस्था अंर्बण्डाको महलमा 
राख्नपुरे्,  

• टफराद वा प्रछतउत्तर साथ सम्पजत्तको फाुँटवारी पेर् र्भएमा अदालतले १५ ददर्को म्र्ाद 
तोकी अंजर्र्ाराहरुलाई फाुँटबारी दाजखल गर्न लगाउर् ुपरे् भर्ी कारू्र्मा व्र्वस्था गरे् । 

२.१०. फैसला आदद थाहा पाएको छमछतले परु्रावेदर् गरे् अवछिलाई सीछमत गर्ुनपरे्  

• फैसलाले टफतान पाउर्े भएको दण्ड, िरौटीसमेत टफतान छलर् फैसला अजन्तम भएको थाहा 
भएको एक वषनछभत्र त्प्र्स्तो टफतान पाउर्े व्र्जक्त आएर् भर्े टफतान पाउुँदैंर् । िरौट रहेको 
रकम भए त्प्र्स्तो रकम सरकारी आम्दार्ी बाुँध्र्पुिन भने्न दण्ड सजार्को ५१ रं्.मा व्र्वस्था 
ि । 

• र्ेपाल सरकार वादी हरु्े मदु्दाबाहेकमा वादी प्रछतवादीले ताररख गजुारी थाम्र्े अवछि समाप्त 
भएपछि मदु्दा छडसछमस हनु्ि ।बेररतसुँग छडसछमस भएकोमा सो बेररत भएको कुरामासम्म 
पैंतीस ददर्छभत्र परु्रावेदर् लाग्र् सक्ि भने्न अ.बं. ७९ रं्.मा उल्लेख ि । छडसछमस भएको 
जर्ाउ ददर्े व्र्वस्थाको अभावमा वादीले र्क्कल सारी थाहा पाएको छमछतले पैंतीस ददर्छभत्र 
परु्रावेदर् गर्न पाउुँि । 

• पक्षहरुबाहेकको तेस्रो पक्षको हक छमलापत्र वा छडसछमसबाट गएको रहेि भर्े त्प्र्स्तो 
छमलापत्र वा छडसछमस फैसला भएको थाहा पाएका छमछतले कारू्र्का म्र्ादछभत्र टफराद ददर् 
पाउुँि । 
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• परु्रावेदर्को म्र्ाद बेरीतसुँग तामेल भएको रहेि भर्े थाहा भएको छमछतले तामेली बदर गरी 
पाउुँ भर्ी जटहलेसकैु छर्वेदर् गर्न पाउर्े ि । परु्रावेदर्को म्र्ाद तामेली रै् बेररतको देजखंर् 
आएमा परु्रावेदर्को म्र्ाद बदर गरी म्र्ाद बझुी परु्रावेदर् ददर् पाउुँि । 

• समाव्हार् वा इतलार्र्ामा रीत र्परु् र्ाई तामेल गरेकोले थाहा पाउर् र्सकी प्रछतवादी ददर् 
र्पाई म्र्ाद गजु्रकेो भने्न उजूरी साथ फैसला भएको ि मटहर्ाछभत्रमा थाहा पाएको पैंतीस 
ददर्छभत्र झगछडर्ाले प्रछतवादी लेखी ददर् ल्र्ार्ो भर्े पटहले छमछसल सामेल रहेको तामेली 
समव्हार् हेरी रीतपूवनक तामेल भएको देजखर् आएर् भर्े पचान खडा गरी प्रमाण बझुी फैसला 
गरी ददर्पुिन । र्सरी एकतफी भएको फैसलालाई पछर् अ.बं. २०८ रं्.ले परु्ः फैसला गर्न 
पाइन्ि ।  

• र्ी कारू्र्ी व्र्वस्थाले टववादको अजन्तम टुङ्गो लाग्र् िेरै समर् लाग्र्ेमा टववाद देजखदैंर् । 

• फैसला सरु्ी पाएको काज गरेको वा फैसला भएको सूचर्ा जारी भएकोमा तामेल भएको 
पैतीसं ददर्छभत्र परु्रावेदर् गर्न सक्र्ेि । जरु्सकैु कुरा लेजखएको भए तापछर् फैसला  भएको 
सूचर्ा तामेल र्भएको भएमा मदु्दाको पक्षले मदु्दा फैसला भएको एक वषनसम्ममा फैसलाको 
र्क्कल छलएको छमछतले तीस ददर्छभत्र परु्रावेदर् गर्न सक्र्े ि ।( देवार्ी कार्नटवछि संटहता, 
२०७१ को टविेर्कको दफा २०५( २ र ३ ) ) 

• र्स दफामा अन्र्त्र जरु्सकैु कुरा लेजखएको भए तापछर् फैसला भएको छमछतले एक वषनको 
अवछि र्ाघेपछि पक्षले फैसलाको जार्कारी स्वतः प्राप्त गरेको माछर्र्ेि। ( फौजदारी 
कार्नटवछि संटहता, २०७१ को टविेर्कको दफा १३४( ४ ) ) 

• र्ी प्रस्ततु टविेर्कहरुले गर्न खोजेको व्र्वस्थाबाट समेत  फैसला भएको थाहा पाएको 
छमछतले अर्न्त अवछिसम्म म्र्ाद कार्म रहर्े व्र्वस्था छिटो िररतो न्र्ार्को लाछग बािक 
भएको स्पि देजखर् आर्ो । संसदमा दतान संटहता टविेर्कहरु छिटो पास हरु्सकेमा समस्र्ा 
समािार् हरु्े देजखन्ि । तसथन वतनमार् कारू्र्मा पछर् सोही टविेर्ककै व्र्वस्था कार्म गर्ुन 
उपर्कु्त हरु्े देजखन्ि । 

सझुाब 

फैसला भएको छमछतले एक वषनको अवछि र्ाघेपछि पक्षले फैसलाको जार्कारी स्वतः प्राप्त गरेको 
माछर्र्ेि भने्न प्राविार्  अ.बं.१९३ रं्. मा थ्र्पुरे्, 
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२.११. सद्द,े कीते वा जालसाजी िुट्याउर् लामो म्र्ाद अवछि 

झगछडर्ा बाहेक अरुको सटहिाप परेको कागज पेर् भएकोमा उसै बखत सदे्द, कीते वा जालसाजी 
िुट्याउर् र्सक्र्े भै म्र्ाद मागेमा प्रमाण सटहत सदे्द, कीते वा जालसाजीमा वर्ार् गर्न बिीमा पैतीस 
ददर्सम्मको म्र्ाद ददर्पुिन भने्न अ.बं ७८ रं् मा व्र्वस्था ि । र्ो व्र्वस्थालाई पछर् पक्षहरुले 
दरुुपर्ोग रै् गरेकाले पछर् मदु्दाको कारवाहीमा छिटो िररतो गर्न बािा भएको ि । र्ो पैंतीस 
ददर्को अवछिलाई समर्ार्कूुल घटाउर् ुमर्ाछसव रै् हनु्ि । 

सझुाब 

टफराद वा प्रछतउत्तरपत्र दतानदेजख रै् पक्षहरु मदु्दामा संलग्र् भइसकेकाले पैंतीस ददर्को अवछिलाई 
घटाएर सात ददर्को अवछि राख्न ुपरे् । 

२.१२.बालबाछलका, बदृ्ध र टवदेर्मा रहेको व्र्जक्तको अर्मुछत ददर् ेअवछि घटाउर्पुरे् 

• बालबाछलका, बदृ्धर टवदेर्मा रहेको फटकन आउर्े िेगार् र्भएको माछर्सको हकमा र्ाछलस, 

प्रछतउत्तर, परु्रावेदर्, छर्वेदर् वा मदु्दा माछमला सम्वन्िी अन्र् कुरै् काम कारवाही गर्ुनपरे् 
भएमा अदालतको अर्मुछतले कारवाही गर्न पाउुँि । अर्मुछतको लाछग छर्वेदर् परेको एक 
मटहर्ाछभत्र छर्वेदर्मा छर्णनर् गरी ददर्पुिन । त्प्र्स्तोमा हदम्र्ाद लाग्र्े िैर् भने्न समेतको 
कारू्र्ी व्र्वस्था अ.बं. ८३ रं्. मा ि ।  

• टफरापत्र वा प्रछतउत्तरपत्र समेत दतान गर्न अर्मुछतको लाछग ददएको छर्वेदर्मा तत्प्काल छर्णनर् 
र्गरी प्रमाण बझेुर एक मटहर्ाछभत्र अदालतले छर्णनर् ददर् छमल्र्े कारू्र्ी व्र्वस्थाले मदु्दाको 
काम कारवाहीमा लामो समर् लाग्र्े देजखन्ि । प्रछतउत्तर दतान गर्नको लाछग छर्वेदर् गदान 
सामान्र्तर्ाः एक मटहर्ा काममा टिला अवश्र् रै् हनु्ि । 

• देवार्ी कार्नटवछि संटहता, २०७१ को टविेर्कको दफा २६७ (४) ले छर्वेदर् परेकै ददर् 
छर्वेदर्मा छर्णनर् गर्ुन परे्ि । ऐ.को दफा२६७(५) ले बेपत्ताको हकमा पन्घ्र ददर्छभत्र 
छर्णनर् गर्ुन परे्ि । 

• हालको मलुकुी ऐर्को अ.बं. ८३ रं्.को छर्णनर् ददर्े एक मटहर्ाको अवछिले पछर् मदु्दाको 
प्रटिर्ालाई टिला बर्ाउर्े हनु्ि । छर्वेदर् दतान भएकै ददर् छर्वेदर्मा छर्णनर् गरी ददर् े
व्र्वस्था गर्ुन उपर्कु्त हनु्ि । र्सको लाछग उसै ददर् छर्वेदर्मा छर्णनर् गर्नका लाछग 
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टवश्वासर्ीर् प्रमाणहरु पेर् गर्ुन लगाउर्े िोस आिारहरु छर्र्मावलीमा रै् खलुाई ददर्े व्र्वस्था 
गर्न छर्र्मावलीलाई संर्ोिर् गर्ुन परे् हनु्ि । त्प्र्सो गरेमा मदु्दाको काम कारवाही केही 
मात्रा भए पछर् िोटटर् सक्र्ेि ।  

सझुाब 

• अ.बं. ८३ ( ४ ) रं्.को छर्णनर् ददर्े एक मटहर्ाको अवछिलाई संर्ोिर् गरी  छर्वेदर् दतान 
भएकै ददर् छर्वेदर्मा छर्णनर् गरी ददर्े व्र्वस्था गर्ुन उपर्कु्त हनु्ि । 

• उसै ददर् छर्वेदर्मा छर्णनर् गर्नका लाछग टवश्वसर्ीर् प्रमाणहरु पेर् गर्ुन लगाउर्े िोस 
आिारहरु छर्र्मावलीमा रै् खलुाई ददर्े व्र्वस्था गर्ुनपरे् हनु्ि । 

२.१३.अ.बं. ९४ रं्. को म्र्ादी पूजीको अवछि घटाउर्पुरे्   

• कैदको सजार् हरु्े सरकार वादी फौजदारी ( ज्र्ार्, डाुँका, लागू औषि सम्वन्िी जस्ता) 
मदु्दामा अछभर्कु्तलाई पिाउ गर्न सबनप्रथम प्रहरीको र्ाममा पिाउ पूजी जारी भई सात 
ददर्सम्म खोजतलास गरी अदालतमा दाजखल गर्ुनपिन । सात ददर् र्ाघेपछि म्र्ादी पूजी जारी 
भएको व्र्होरा अदालतको सूचर्ा पाटीमा र र्थासम्भव कुरै् स्थार्ीर् पछत्रकामा प्रकाजर्त 
गर्ुनपिन । खोजतलास गदान फेला र्परेमा सो अबछि र्ाघेपछि सत्तरी ददर्े म्र्ादी पूजी प्रहरीले 
तामेल गर्ुनपिन । आफ्र्ो इलाका िाडी अछभर्कु्त अन्रे्त्र गइबसेको रहेि भर्े सोही 
इलाकामा वारेण्ट एवम ् म्र्ादी पूजी पिाउर् ु पिन । त्प्र्स्तो प्रहरी कार्ानलर्ले पछर् सोही 
बमोजजम कार्न गर्ुनपिन भने्न अ.बं. ९४ रं्.मा उल्लेख ि ।  

• म्र्ादी पूजी तामेल भएको छमछतले म्र्ादछभत्र उपजस्थत हरु् र्सकेको कारण देखाएमा तीस 
ददर्सम्मको म्र्ाद अंबं. ५९ रं्. ले थाम्र् पाउुँि । साथै अं. बं. ६२ रं्. को अवस्था परेमा 
पछर् थाम्र् पाउुँि ।  

• र्ी कारू्र्ी प्राविार् बाहेक अछभर्ोग दतान हरु्साथ फरार प्रछतवादीको र्ाउुँको वारेण्ट पूजी र 
म्र्ादी पूजी जारी गर्न र प्रहरी कार्ानलर्मा पिाउर् ेकार्न रै् टिलो हरु्े र प्रहरी कार्ानलर्मा 
प्राप्त भएपछि पछर् सामान्र्तर्ाः तत्प्काल कार्ानन्वर्र् गर्न सजगता र्देखाउर्े कारणले गदान 
लामो समर् पछि मात्र म्र्ादी पूजी तामेल हनु्ि र सोको जार्कारी अदालतलाई प्राप्त हरु् 
पछर् समर् लाग्ि । र्ी वजणनत कारण समेतले गदान प्रटिर्ागत कारवाही पूरा गर्न समर् 
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लाग्र् जाुँदा प्रटिर्ा लामो रै् हनु्ि । कुरै् प्रछतवादी हाजजर भई थरु्ामा रहेको वा ताररखमा 
रहेको अवस्थामा र्स्तो पररजस्थछतले झर् मदु्दाको काम कारवाही लामो हनु्ि ।  

• प्रहरीको र्ाममा पिाउ पूजी जारी भई सात ददर् र्ाघेपछि म्र्ादी पूजी जारी भएको व्र्होरा 
अदालतको सूचर्ा पाटीमा र र्थासम्भव कुरै् स्थार्ीर् पछत्रकामा प्रकाजर्त गर्ुनपिन भने्न 
कारू्र्ी व्र्वस्थाको कार्ानन्वर्र् पछर् गरे् गरेको िैर् । 

• अर्सूुची १ र २ मा उल्लेजखत कसूर सम्वन्िी मदु्दामा उजरुी साथ उपजस्थत र्भएको 
अछभर्कु्तलाई उपजस्थत गराउर् अदालतले जारी गरेको पिाउ पूजी प्रहरीले पिाउ पूजी प्राप्त 
गरेको सात ददर्छभत्र पिाउ गर्ुनपरे् व्र्जक्त फेला परेर् भर् े रहे बसेको घर िेगार्ामा गई 
छर्जको र्ाउुँमा जारी भएको पैंतीस ददर्े पिाउ पूजी तामेल गर्ुनपिन । (फौजदारी कार्नटवछि 
संटहता,२०७१ को टविेर्कको दफा ५८ (१) (७)) 

• टवछभन्न अध्र्र्र् र अर्सुन्िार्हरुले म्र्ादी पूजीको सत्तरी ददर्को म्र्ाद लामो भएको 
औलाएको िर् र फौजदारी कार्नटवछि संटहताको टविेर्कले समर् अवछिलाई िोट्टर्ाउर्े 
स्वीकार गरेको अवस्था ि । 

• र्ो अवस्थामा सरकारवादी फौजदारी मदु्दामा जारी हरु्े म्र्ादी पूजीको अवछिमा सिुार गरी 
सत्तरी ददर्को अवछिलाई घटाएर तीस ददर् गर्न उपर्कु्त हनु्ि । 

सझुाब 

• अ.बं. ९४ र ९९ रं्. को सत्तरी ददर्लाई संर्ोिर् गरी तीस ददर् राख्न ेव्र्वस्था गर्ुन उपर्कु्त 
हनु्ि । 

२.१४. सम्वन्ि टवच्िेद मदु्दामा संजक्षप्त (कार्नटवछि) ऐर्, २०२८ को कार्नटवछि लाग ुगर्ुनपरे् 

• अदालत व्र्वस्थापर् तथा न्र्ार् प्रर्ासर् सम्वन्िी केही र्ेपाल ऐर् संर्ोिर् गरे् ऐर्, २०५८ 
छमछत २०५९।५।२७ मा लालमोहर लागेर लाग ु भएपछि सम्वन्ि टवच्िेद मदु्दाको 
कारवाहीमा फरक पारेको हो । र्ो संर्ोिर् हरु् ुअगाछडसम्म दण्ड सजार्को १२ रं्. मा 
पाुँच सर् रुपैर्ाुँसम्म जररवार्ा हरु्े व्र्वस्था रहेकाले सम्वन्ि टवच्िेद मदु्दा संजक्षप्त ( 
कार्नटवछि ) ऐर्, २०२८ अन्तगनतको कार्नटवछि अपर्ाइर्े हुुँदा मदु्दाको काम कारवाही छिटो 
िररतो हरु्सक्र्े व्र्वस्था छथर्ो । दण्ड सजार्को १२ रं्. मा संर्ोिर् गरी पाुँच हजार 
रुपैर्ाुँसम्म जररवार्ा हरु्े व्र्वस्था कार्म गरेपछि सम्वन्ि टवच्िेद मदु्दाको काम कारवाहीमा 
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पछर् मलुकुी ऐर्को सामान्र् कार्नटवछि रै् लाग ुहरु् थाले पछि मदु्दाको काम कारवाही लामो 
हरु् थालेको ि । 

• लोग्र्ेस्वास्र्ीको महलको १ रं्. बमोजजम लोग्र्े र स्वास्र्ीको सम्वन्ि छबच्िेद हरु्े भएमा 
अदालतले छर्जहरुबीच अंर्बण्डा गर्न लगाएर मात्र सम्वन्ि टवच्िेद हरु्े छर्णनर् गर्ुन पिन । 
सम्वन्ि छबच्िेद हरु्े लोग्र्ेमाछर्सले रै् अंर् छलई र्सकेको अवस्थामा अदालतले तार्दाती 
माग गरी अंजर्र्ाराहरुबीच अंर्बण्डा गर्न आदेर् ददर्पुरे् व्र्वस्था लोग्र्ेस्वास्र्ीको महलको 
४क.रं् ले गरेकोले अंर्को कारवाहीको लाछग अंजर्र्ाराहरु बझु्र्े, फाुँटबारी माग्र्े, फाुँटबारी 
पेर् गरे् र सोको कार्नटवछि पूरा गरे् जस्ता करवाही गर्न लामो समर् लाग्र्े हुुँदा सम्वन्ि 
छबच्िेद मदु्दाको काम कारवाही सामान्र्तर्ाः अदालतको छर्र्न्त्रण भन्दा बाटहर रहर्े अवस्था 
हनु्ि । वास्तबमा पाररवाररक समस्र्ाको समािार् पाररवाररक अदालतल वा पाररवाररक 
इजलासबाट छिटो िररतो रुपमा टकर्ारा गरी ददर् ु परे् हो । छिटो िररतो हरु् सकेको 
िैर्। खास गरी सम्वन्ि टवच्िेदमा अंर् ददलाउर्े कारवाहीले गदान रै् मदु्दाको कारवाही 
लामो हरु् जान्ि । सम्वन्ि टवच्िेद मदु्दाको कारवाहीलाई संजक्षप्त ( कार्नटवछि ) ऐर्, 

२०२८ को कार्नटवछिमा पार्न आवश्र्क ि। साथै अंर्को कार्नटवछि पछर् सरल गर्न 
आवश्र्क ि । 

सझुाब 

• सम्वन्ि टवच्िेद मदु्दालाई संजक्षप्त ( कार्नटवछि ) ऐर्, २०२८ अर्सूुची १ मा समावेर् गर्ुनपरे्, 

• दफा २.९ मा अंर् मदु्दामा सझुाब ददइसकेकाले र्हाुँ अरु थप सझुाब आवश्र्क र्परे् । 

२.१५. अ.बं. ५९ रं्. को ताररख थाम्र् ेअवछिलाई घटाउर्पुरे् 

• कुरै् मदु्दामा आफ्र्ो काब ुबाटहरको पररजस्थछतले गदान म्र्ादताररख गजु्रमेा एकै पटक वा तीर् 
पटकको टहसाब गरी  पटक कार्म गर्न हुुँदैर्, ताररख छलई गजुारेको छमछतदेजख मात्र पटकको 
टहसाब गरी कार्म गर्ुनपिन  भने्न अ.बं ५९ रं् मा व्र्वस्था ि ।  

• प्रथमतः र्ो व्र्वस्था अपबादात्प्मक जस्थछतमा पाइर्े सछुबिा हो तर व्र्वहारमा काब ुबाटहरको 
पररजस्थछत परे र्परेको कारणको कुरै् जाुँचबझु छबर्ा रै् अछिकारको रुपमा ताररख थाम्र्े 
प्रचलर् बस्र् भएको हुुँदा मदु्दाको कारवाही लम्ब्र्ाउर् चाहर्े पक्षहरुले र्ो व्र्वस्थाको 
दरुुपर्ोग गरेको प्रर्स्त उदाहरण पाउर् सटकन्ि । साथै तीर् पटकसम्म ३० ददर्सम्म 
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भर्ी गररएको व्र्वस्थाले मदु्दाका पक्षहरुको इच्िामा ताररख छलर् े र गजुारे् पररपाटी बसी 
मदु्दा अदालतको छर्र्न्त्रणमा राख्न े कार्नमा प्रछतकूल प्रभाव पारेको पाइन्ि भर्ी जजल्ला 
अदालतमा मदु्दा प्रवाहको अवस्था अध्र्र्र् प्रछतवेदर्, २०६६ ले समस्र्ा र समािार्को 
पद्धछतगत समस्र्ामा उल्लेख गरेको ि । 

• र्स जस्थछतमा र्ातार्ात र सञ्चारको क्षेत्रमा भइरहेको हालको प्रगछत अर्कूुल र्ी व्र्वस्थामा 
समर्ार्कूुल पररबतनर् हरु् र्सक्र् ु एउटा समस्र्ा मान्न सटकन्ि । काब ु बाटहरको 
पररजस्थछतको ऐर्मा व्र्ाख्र्ा गरेर सोको जाुँच बझु गरेर मात्र थाम्र् पाउर्े कुरालाई 
व्र्वजस्थत गर्ुन पदनि । र्ो व्र्वस्थाको प्रर्ोगले मदु्दालाई म्र्ादछभत्र टकर्ारा गर्न छर्कै बािा 
गरेको ि । 

• मौजदुा प्रणालीमा ब्र्ापक दरुुपर्ोग पक्षहरुले गरेका िर् ्। मदु्दाको कारवाही टकर्ारामा रै् 
र्सले असर परु् र्ाउुँि। अतः र्ो व्र्वस्थालाई पछर् सिुार गर्ुनपरे् अवस्था टवछभन्न अध्र्र्र् 
प्रछतवेदर्हरुले देखाएका िर् ्। अ.बं.५९ रं्.को ३० ददर् अवछि र ३ पटक ज्र्ादै लामो 
भएकाले सरल पार्न सिुार गर्ुन अछर्वार्न भइसकेको ि । 

सझुाब 

• तीस ददर्को अवछिलाईन र्ातार्ात र सञ्चार टवकासको प्रगछतलाई छबचार गरी अ.बं.५९ रं्.मा 
एकै पटक वा दईु पटकसम्म गरी बिीमा १५ ददर्सम्मको ताररख थाम्र् पाउर्े व्र्वस्था 
गर्न उपर्कु्त हनु्ि । 

२.१६. अ.बं. ११० रं्.को म्र्ाद तामेली ब्र्वस्थामा सिुार गर्ुनपरे् 

• उच्चस्तरीर् न्र्ाटर्क सिुार आर्ोगको प्रछतबेदर्,२०२८ ले म्र्ाद तामेल गरे् मलुकुी ऐर्मा 
रहेको प्रटिर्ा ज्र्ादै परुार्ो र समाजमा भएका प्रगछतसुँग मेल र्खार्े टकछसमका हरु् गएकोले 
र्गर पञ्चार्त ( हाल र्गरपाछलका) इलाकामा हलुाकद्वारा म्र्ाद सूचर्ा तामेल गराउर्े, 
अदालतमा तारेखमा रहेका कुरै् पक्षलाई कुरै् सूचर्ा ददर् ुपरेमा छर्जको वकीललाई  ददए 
हरु्े ब्र्वस्था गरे् भर्ी सझुाब ददएको छथर्ो । 

• र्ाही न्र्ार् सिुार आर्ोग, २०४० ले पछर् पटक पटक म्र्ाद तामेली हुुँदा छिटो िररतो 
न्र्ार् सम्पादर् गर्न बािा परु् र्ाएको भने्न उल्लेख गदै र्गर पञ्चार्त ( हाल र्गरपाछलका ) 
इलाकामा हलुाकद्वारा म्र्ाद सूचर्ा तामेल गराउर् े  र तामेलदारको दरबन्दी बिाउर् ु परे् 
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तथा तामेलदार काममा खटटंदा टफल्ड भत्ता ददर्पुरे् र वारेण्ट जारी हरु्े मदु्दाको म्र्ादी पूजजन 
अदालतबाट तामेल गर्ुनपरे् जस्ता कार्नमा सिुार गर्ुनपरे्, र्गर इलाका, सरकारी कार्ानलर्, 

सरकारद्वारा संगदित सस्थार् तथा त्प्र्समा काम गरे् कमनचारीको र्ाउुँको म्र्ाद हलुाकद्वारा 
तामेल गराउर्े, वारेण्ट जारी हरु्े म्र्ादी पूजी अदालतबाटै तामेल गरे् ब्र्वस्था गरे् सझुाव 
ददएको छथर्ो । 

• म्र्ाद तामेल गरे् प्रकृर्ामा टेलेक्स, फ्र्ाक्स, ई–मेल जस्ता टवद्यतुीर् माध्र्म वा हलुाक रजजष्ट्री 
तथा पत्रपछत्रकामा सूचर्ा प्रकार्र् गरेर पछर् म्र्ाद तामेल भएको माछर्र्े र तामेल हरु् सक्र् े
कार्नटवछि छर्िानरण गर्न कारू्र्मा संर्ोिर् गर्ुन परे् भर्ी सवोच्च अदालतमा परेका मदु्दाहरुमा 
छिटो िररतो कारवाही टकर्ारा गर्न अपर्ाउर्पुरे् उपार् सम्वन्िमा गररएको अध्र्र्र्को 
प्रछतवेदर्,२०६० ले पछर् सझुाब ददएको ि । 

• तामेली कार्नको लाछग िाछर्एका प्रत्प्रे्क जजल्ला अदालतमा चारवटा मोटरसाइकलको लाछग 
समेत पर्ानप्त बजेट ब्र्वस्था गर्ुनपरे्  भने्न जजल्ला अदालतहरुका समर्ताछलका पद्घछत लाग ु
गरे्सम्वन्िी वेसलाइर् सवेक्षण प्रछतवेदर्,२०६९ मा उल्लेख ि । 

• र्ी कछतपर् सझुाबहरु कारू्र्ी ब्र्वस्थाको रुपमा पछर् आइसकेका िर् ्। अदालतमा तारेखमा 
रहेका कुरै् पक्षलाई कुरै् सूचर्ा ददर् ुपरेमा छर्जको वकीललाई  ददए हरु् ेब्र्वस्था गरे् र 
र्गर पञ्चार्त ( हाल र्गरपाछलका ) इलाकामा हलुाकद्वारा म्र्ाद सूचर्ा तामेल गराउर्े  भने्न 
सझुाब हालसम्म कार्ानन्वर्र् हरु् सकेको िैर्र् ्।  

• मदु्दा प्रवाह व्र्वस्थापर्मा टिलाईको एउटा प्रमखु कारण म्र्ाद तामेलीको समस्र्ा हो भने्न 
कुरा टवछभन्न सम्मेलर् र अन्तरटिर्ाहरुमा औल्र्ाइएको टवषर् हो । प्रस्ततु अध्र्र्र्बाट पछर् 
म्र्ाद तामेलीको कार्न जछत चाुँडो सम्पन्न भएको ि अरु कारवाही त्प्र्ती रै् छिटो सम्पन्न हरु् 
सकेको पाइन्ि । त्प्र्सैले म्र्ाद तामेली सम्वन्िी हाल प्रचछलत व्र्वस्थाको टवकल्पमा 
स्थार्ीर् छर्कार्का माध्र्मबाट तामेली गराउर्े, छर्जी स्तरबाट म्र्ाद तामेल गराउर्े अथवा 
पक्षहरु स्वर्मबाट पूवनम्र्ाद तामेलीको प्रटिर्ा अपर्ाउर्े जस्ता र्र्ाुँ र्ीछतगत सोचाई 
र्छलएसम्म मदु्दा प्रवाह व्र्वस्थापर्मा कमै मात्र सिुारको अपेक्ष गर्न सटकन्ि भन्ने छर्ष्कषन 
जजल्ला अदालतको मदु्दा प्रवाहको अवस्था, २०६६ को प्रछतवेदर्ले छर्ष्कषन छर्कालेको ि । 

• फौजदारी र देवार्ी कार्नटवछि संटहता, २०७१ को टविेर्कहरुले प्रस्ताव गरेको म्र्ाद 
तामेलीका व्र्वस्था: 
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१. समव्हार् तामेल गर्न पिाउुँदा समव्हार् पूजी ददई कुरै् प्रहरी कमनचारी, अदालतको कुरै् कमनचारी, 
अदालतले तोकेको अन्र् कुरै् सरकारी  वा गैरसरकारी संस्थाद्वारा तामेल गर्न पिाउर् ुपरे्ि । 

२. पिाउ पूजी जारी भएको व्र्जक्त फरार भएमा पदमा स्वतः छर्लम्वर् र चल अचल सम्पछत रोक्का 
समेत हरु्ेि । 

३. अदालतका कमनचारी, पक्षको ताररखमा रहेको वाररस, कुरै् मदु्दामा प्रछतछर्छित्प्व गरे् प्रछतछर्छि, कारू्र् 
व्र्वसार्को छसलछसलामा उपजस्थत भएका कारू्र् व्र्वसार्ी, साक्षीको हैछसर्तमा उपजस्थत भएको 
व्र्जक्तलाई अदालतमा रै् म्र्ाद तामेल गर्न सटकर्ेि । 

४. कुरै् स्थार्ीर् छर्कार्को क्षेत्रछभत्र बसोबास गरे् व्र्जक्तको  घर घरुी ब्लक र्म्बर कार्म भई 
िमबद्घरुपमा अंटकत गरी अछभलेख कार्म गररएको भएमा सो िाउुँमा अदालतले मञ्जुरी ददएको 
रहेि भर्े अदालतले म्र्ाद तामेल गर्न सक्र्ेि । 

५. इमेल, फ्र्ाक्स जस्ता छबद्यतुीर् सूचर्ा आदार् प्रदार् गरे् िेगार्ाको व्र्वस्था गरेको भएको भएमा 
त्प्र्स्तो िेगार्ामा छबद्यतुीर् सूचर्ा माफन त म्र्ाद तामेल गर्न सक्र्ेि । 

६. घर िेगार्ा र्भएको व्र्जक्तको म्र्ाद क्षेत्राछिकार भएको इलाकाबाट प्रकार्र् हरु्े पछत्रकामा 
प्रकार्र् गरी म्र्ाद तामेल गर्न सक्र्ेि । 

७. देवार्ी मदु्दामा वादीले प्रछतवादीलाई आफैले वा छर्जको कारू्र् व्र्वसार्ीमाफन त म्र्ाद बझुाउर् 
चाहेमा बझुाउर् सक्र्े र तामेल हरु् र्सकेको प्रछतवेदर् ददएमा कार्ानलर्,  छर्कार् ,अदालत वा 
संगदित संस्था वा त्प्र्सका पदाछिकारी वा कमनचारीको र्ामको म्र्ाद  हलुाकमाफन त म्र्ाद तामेल गर्न 
रजजष्ट्री पत्र पिाई तामेल गर्न सटकर्ेि । 

८. जजल्ला अदालत छर्र्मावली, २०५२ को छर्र्म २२क.ले अ.बं.११० रं्. बमोजजम म्र्ाद तामेल 
हरु् र्सकेमा टेलेक्स, फक्स ईमेल वा अछभलेख हरु् सक्र्े छबद्यतुीर् माध्र्मको िेगार्ा भए सो 
माध्र्मबाट पछर् म्र्ाद तामेल गर्न सटकन्ि । पछत्रकामा प्रकार्र् गरेर र अन्र् सरकारी कार्ानलर् वा 
स्थार्ीर् छर्कार्माफन त पछर् म्र्ाद तामेल गराउर् सटकन्ि । 

९.म्र्ाद तामेलीलाई छिटो िररतो र प्रभावकारी बर्ाउर् टवछभन्न अध्र्र्र् प्रछतवेदर्हरुले ददएका 
सझुाबहरु कछतपर् कार्ानन्वर्र् भए पछर् म्र्ाद तामेलीको कार्नमा अपेक्षाकृत सिुार हरु् सकेका 
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िैर्। समस्र्ा जस्ताको तस्तै रहर् ु कमजोरी हो भन्न सटकन्ि । र्ी अध्र्र्र् प्रछतवेदर्हरुले  
टवकास र प्रगछतसुँग मेल खार्े प्रकारले म्र्ाद तामेली कार्नमा सिुार गर्न आवश्र्क रहेको त्र् 
देखाई ददएका िर् । अ.बं. ११० र ११२ रं्.को तररकाले पराम्परागत प्रटिर्ाले म्र्ाद तामेल 
गदान अटहलेको संचार र प्रटवछिको र्गुमा समर् सापेक्ष सिुारको आवश्र्कता पूरा गर्न सटकर्े जस्थछत 
हुुँदैंर् । अतः म्र्ाद तामेलको कार्नलाई थप प्रभावकारी र भरपदो बर्ाउर् अ.बं.११० रं्.मा छर्म्र् 
सिुार गर्न सझुाब प्रस्ततु गररएका िर्ः 

सझुाबहरु 

• पछत्रकामा म्र्ाद सूचर्ा जारी गदान एउटा छर्जित आिार र टवछि तर्ार गर्ुन पिन । म्र्ाद 
सूचर्ा जारी भएको कुरा िेरै जर्ाको आुँखा परोस र थाहा होस भने्न अदालतको मर्सार् 
रहर् ुपदनि । पछत्रकामा म्र्ाद सूचर्ा जारी गरे् अटहलेको तररका रै् भरपदो र टवश्वासर्ीर् 
िैर् । कुरै् पछर् राटष्ट्रर्स्तरको पछत्रकामा छर्जित ददर् बार र पषृ्ठमा प्रकार्र् गर्न पछत्रकासुँग 
सम्झौता सवोच्च अदालतबाटै गरी सबै अदालतको म्र्ाद सूचर्ा प्रकार्र् गराउर्े व्र्वस्था 
गरी सोको सूचर्ा समेत सावनजछर्क गर्ुनपरे् हनु्ि । ( र्ो सवोच्च अदालत प्रर्ासर्ले रै् 
कार्ानन्वर्र् गर्न सक्ि जजम्मेवारी रजजष्ट्रार) 

• र्गरपाछलका इलाकामा हलुाकद्वारा म्र्ाद सूचर्ा तामेल गराउर्े । ( जजल्ला अदालत 
छर्र्मावलीमा संर्ोिर् गर्ुनपरे्  ) 

• र्गरपाछलका इलाकामा दुर्तगछत सेवाबाट पछर् तामेल गरे् गराउर्े । ( सवोच्च अदालतबाट 
जजल्ला अदालत छर्र्मावलीमा व्र्वस्था गर्ुनपरे् ) 

• कुरै् दतानवाला गैरसरकारी संस्थाले करारमा बझुाउर्े  दाटर्त्प्व छलन्ि भर्े सो गर्न ददर्े 
व्र्वस्था गरे् । (सवोच्च अदालतबाट जजल्ला अदालत छर्र्मावलीमा व्र्वस्था गर्ुनपरे् ) 

• अदालतमा तारेखमा रहेका कुरै् पक्षलाई कुरै् सूचर्ा ददर् ुपरेमा छर्जको वारेस वा वकीललाई  
ददए हरु्े ब्र्वस्था गरे् । ( अ.बं.११० रं्.मा. संर्ोिर् हरु्पुरे् ) 

• पक्षले आफैले म्र्ाद तामेल गर्न चाहेमा र्रुुमा रै् तामेल गराउर्े जजम्मेवारी वादीलाई 
सजुम्पर्े। (सवोच्च अदालतबाट जजल्ला अदालत छर्र्मावलीमा व्र्वस्था गर्ुनपरे् ) 

• इमेल फ्र्ाक्स जस्ता सािर्लाई प्रर्ोग गरी म्र्ाद तामेल गर्न सटकर्े जजल्ला अदालत 
छर्र्मावलीको छर्र्म २२क.को प्राविार्लाई  टिर्ार्ील बर्ाउर्पुरे् । (सवोच्च अदालतबाट                           
छर्देर्र् र पररपत्र जारी गर्ुनपरे् जजम्मेवारी रजजष्ट्रार ) 
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• अ.बं. ११० ( ३क.)रं्. मा सरकारी कार्ानलर् र संगदित कार्ानलर् तथा सोमा कार्नरत 
कमनचारीको र्ाउुँको म्र्ादलाई  हलुाकद्वारा तामेल गराउर्े व्र्वस्था गरे पछर् व्र्वहारमा र्स 
कार्नलाई अदालतहरुले कार्ानन्वर्र् गरेका िैर्र् ्। तसथन र्ो कारू्र्ी ब्र्वस्थाको पालर्ाको 
लाछग सवोच्च अदालतबाटै पररपालर्ा गरे् पररपाटी गर्ुनपरे् हनु्ि ।( सवोच्च अदालतबाट 
छर्देर्र् जारी गर्ुनपरे्)  

• तामेली कार्नको बोझ बिी भएका तराई र छभत्री मिेर्का जजल्ला अदालतहरु, कािमाण्डौ 
जजल्ला अदालतं, भक्तपरु जजल्ला अदालतं, लछलतपरु जजल्ला अदालतं, कास्की जजल्ला अदालतमा 
प्रत्प्रे्क तामेलदारको लाछग मोटरसाइकल उपलब्ि गराउर्पुरे् । ( जजम्मेवारी रजजष्ट्रार ) 

२.१७.तारेख प्रणालीमा सिुार गर्ुनपरे् 

• र्ेपाल सरकार वादी हरु्े मदु्दाबाहेकमा वादी प्रछतवादीले ताररख गजुारी थाम्र्े अवछि समाप्त 
भएपछि अ.बं.१७९ र्. ले मदु्दा छडसछमस हनु्ि । अटहलेको मलुकुी ऐर्को व्र्वस्था 
बमोजजम दबैु पक्षले ताररख गजुारेर थाम्र्े अवछि समाप्त भएपछि मदु्दा छडसछमस हनु्ि । कुरै् 
एक पक्ष झगछडर्ा हाजजर हरु् र्आएमा अ.बं.१८५क. रं्. बमोजजम हनु्ि । र्ी अवस्थाले 
गदान मदु्दामा ताररख प्रणालीको महत्प्वपूणन भछूमका रहेको कुरा कसैबाट लकेुको िैर् । केही 
अपवादबाहेक र्रुु अदालतमा पक्षहरु अछर्वार्न रुपमा ताररखमा रै् बस्र्पुरे् अवस्था ि । 

• प्रमाण बजुझसकेपछि तारेखमा बस्र् र्चाहार्े पक्षलाई अदालतको आदेर्ले तारेख टुटाई ददर्े 
ब्र्वस्था गर्न कारू्र्ी सिुार गर्ुनपरे् भने्न र्ाही न्र्ार् सिुार आर्ोगको प्रछतवेदर्, २०४० ले 
सझुाब ददएको ि । 

• कुरै् कारणले मदु्दा टकर्ारा गर्न अछर्जित कालसम्म अको ताररख तोक्र् र्सटकर्े भएमा र्सै 
महलको १५ र्म्बर बमोजजमको कारवाही समेत गर्ुनपिन र मदु्दामा प्रमाण बझु्र्े समेतको पूरा 
गर्ुनपरे् कार्नटवछि पूरा भैसकेमा पक्षले ताररखमा बस्र् र्चाहेमा पछि अदालतबाट सूचर्ा 
पाएका बखत हाजजर हरु्े गरी झगछडर्ालाई सूचर्ा ददर्े िेगार्ा समेत उल्लेख गरी कागज 
गराई ताररख िुटाई ददर्पुिन भने्न अ.बं ८५ रं्.को. अजन्तम वाक्र्ांर्मा उल्लेख ि ।र्ाही 
न्र्ार् सिुार आर्ोगको प्रछतवेदर्, २०४० ले ददएको सझुाब पछि मलुकुी (र्वौं संर्ोिर्) ऐर्, 

२०४३ ले र्ो व्र्वस्था गरेको देजखन्ि । 

• मदु्दामा प्रमाण बझु्र्े समेतको पूरा गर्ुनपरे् कार्नटवछि पूरा भैसकेमा पक्षले ताररखमा बस्र् 
र्चाहेमा पछि अदालतबाट सूचर्ा पाएका बखत हाजजर हरु्े गरी कागज गराई ताररख िुटाई 
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ददर्पुिन भने्न अ.बं ८५ रं्.को व्र्वस्था एउटा मदु्दामा पछर् प्रर्ोग भएको पाइएर् । र्सले 
गदान कछतपर् मदु्दाहरुमा अर्ावश्र्क रुपमा पक्षहरुले ताररख िाइरहर् ुपरे् जस्थछतको स्वतः 
अर्मुार् गर्न सटकन्ि भने्न त्र्को छर्ष्कषन जजल्ला अदालतमा मदु्दा प्रवाहको अवस्था अध्र्र्र् 
प्रछतवेदर्, २०६६ ले प्रस्ततु गरेको ि । 

• टवद्यमार् तारेख प्रणालीलाई व्र्वहाररक समर् साररणी पद्धछतसुँग आवद्ध गर्न र्सटकएकाले 
र्समा टवटवि खराबीहरु देखा परेका िर् ् । टववादका पक्षहरुले अर्ावश्र्क रुपमा 
अदालतमा िाउर् ु परे् र अदालतमा अर्ावश्र्क िङ्गबाट माछर्सको छभड जम्मा हरु्े मात्र 
र्भएर मदु्दा प्रवाह व्र्वस्थापर्मा समेत अछतररक्त कार्नबोझ थटपएको ि । त्प्र्सैले तारेख 
प्रणालीमा सिुार आवश्र्क िाछर्एकोले सिुारका लाछग केही रणर्ीछतक उपार्हरु प्रस्ततु 
गररएको ि । मदु्दा सरु्वुाइका लाछग पेर्ी तारेख ददइएको अवस्थामा बाहेक अन्र् अवस्थामा 
तारेख ददुँदा सबैलाई १० बजे आउर् ुभर्ी तारेख र्ददई छभन्न छभन्न समर् तोकी तदर्सुारको 
तारेख ददर्े व्र्वस्था गरे् । र्सका लाछग अदालतको कार्न सञ्चालर् समर्लाई २ भागमा 
टवभाजर् गरे् । ददउुँसो जचर्ा समर् भन्दा अगाछडको समर्ाबछिलाई पटहलो सत्र र जचर्ा 
समर् पछिको समर्ाबछिलाई दोस्रो सत्र र्ामाकरण गरी पटहलो सत्रको लाछग उपजस्थत हरु्े 
समर् १० वजे र दोस्रो सत्रको लाछग उपजस्थत हरु्े समर् २ वजे तोक्र्े रपक्ष स्वरं् तारेखमा 
बछसरहेको अवस्थामा पछर् छर्जको कारू्र् व्र्वसार्ीले पछर् तारेख छलर् सक्र्े व्र्वस्था 
छमलाउर्े भर्ी मदु्दा व्र्वस्थापर् पद्घछत टवकास सम्वन्िी अध्र्र्र् प्रछतवेदर्, २०६६ ले रार् 
पेर् गरेको देजखन्ि । 

• मदु्दामा पक्षहरु ताररखमा बस्र्पुरे् पद्धछतले गदान मदु्दाको कारवाही छिटो िररतो भएको 
छर्ष्कषनमा पगु्र् सटकर्े जस्थछत िैर्, तर र्ो प्रटिर्ाले मदु्दाको लागत बढ्र्े, कारवाहीमा 
अछर्र्छमताको सम्भावर्ा हरु्े आदद समस्र्ाहरु ज्वलन्त देजखएका िर् ् । त्प्र्सैले खास 
अवस्थामा मात्र उपजस्थत हरु्पुरे् गरी अरु सामान्र् मदु्दा र अवस्थामा ताररख मै रहर् ुर्परे् 
वैकजल्पक व्र्वस्था अवलम्बर् गरे्तफन  सोचाई छलर् ुजरुरी ि भने्न जजल्ला अदालतमा मदु्दा 
प्रवाहको अवस्था अध्र्र्र् प्रछतवेदर्,२०६६ ले सझुाब ददएको पाइन्ि ।  

• संजक्षप्त ( कार्नटवछि) ऐर्, २०२८ को कारू्र्ी व्र्वस्था बमोजजम प्रछतवादी उपजस्थत हरु् 
र्सक्र्े अवस्थामा अर्पुजस्थत प्रछतवादी तफन बाट अरुले प्रमाण पेर् गर्न पाउर्े र सो प्रमाण 
समेत बझुी मदु्दाको टकर्ारा गर्ुनपरे्, प्रमाण बजुझसकेपछि पक्षहरु अदालतको अर्मुछतले 
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तारेखमा र्बसे पछर् हरु्े र प्रमाण पेर् गरेपछि वादीले तारेख िाडे पछर् मदु्दा छडसछमस र्गरी 
फैसला रै् गर्ुनपदनि । 

• मलुकुी ऐर् अ.बं. १९४ र्.को अवस्थामा बाहेक परु्रावेदर् तहको मदु्दामा परु्रावेदक र 
प्रत्प्र्थीलाई ताररखमा राजखर्े िैर् । ताररखमा राखी पाउुँ भर्ी पक्षले छर्वेदर् ददएमा मात्र 
छर्जलाई ताररखमा राजखर् ेि । ( परु्रावेदर् अदालत छर्र्मावलीको .छर्र्म ४२ र सवोच्च 
अदालत छर्र्मावलीको छर्र्म ५९ मा  एउटै ब्र्वस्था ि ) ररट छर्वेदर्मा तारेखमा बस्र्पुरे् 
हनु्ि । 

• अदालतले वादी र प्रछतवादी दवैु पक्षको प्रमाण बजुझसकेपछि कुरै् पक्षले चाहेमा अदालतको 
अर्मुछत छलई ताररखमा र्बस्र् पछर् सक्र्ेि । ( देवार्ी मदु्दाको कार्नटवछि संटहता,२०७१को 
टविेर्कको दफा १३५(२) ) र प्रमाण बजुझसकेपछि कुरै् पक्ष ताररखमा बस्र् र्चाहेमा 
अदालतमा छर्वेदर् ददएमा  छर्जलाई ताररखमा राख्न आवश्र्क र्देजखए ताररख टुटाई ददर् 
सक्र्ेि । ( फौजदारी मदु्दाको कार्नटवछि संटहता, २०७१को टविेर्कको दफा ८८(१) (२)) 

• र्ी उल्लेजखत अध्र्र्र्हरुको छर्ष्कषन, सवोच्च अदालत र परु्रावेदर् अदालतको छर्र्मावलीहरु 
तथा संजक्षप्त ( कार्नटवछि) ऐर्को व्र्वस्था समेतबाट जजल्ला अदालतको ताररख प्रणालीमा 
समर्ार्कूुल सिुार गर्ुनपरे् देजखन्ि । 

सझुाबहरु 

• अदालतले वादी र प्रछतवादी दवैु पक्षको प्रमाण बजुझसकेपछि कुरै् पक्षले चाहेमा अदालतले 
अर्मुछत ददएमा ताररखमा बस्र् र्परे् व्र्वस्था गर्ुन परे्, 

• प्रमाण बजुझसकेपछि वादीले ताररख िाडे पछर् मदु्दा फैसला रै् गर्ुनपरे् कारू्र्ी व्र्वस्था मलुकुी 
ऐर्को अदालती बन्दोबस्तको १७९ रं्  समावेर् गर्ुनपरे् । 

• जजल्ला अदालत छर्र्मावलीमा सम्र्ोिर् गर्ुनपरे् । 

२.१८.जजल्ला अदालतमा पाररवाररक इजलास गिर् गर्ुनपरे् 

• पाररवाररक टववादहरुको संख्र्ा वढ्दो रुपमा रहेका, छमलापत्र हरु्सक्र्े संभावर्ा पछर् प्रचरु 
मात्रामा रहर्े र सामाजजक सवु्र्वस्था कार्म राख्नका लागी पछर् र्स्ता टववादहरु समर्मा 
कारवाही र टकर्ारा गर्ुनपरे् आवश्र्कता पदनि । आफन्तहरुवीचमै उत्प्पन्न हरु्े र्स्ता 
टववादहरुलाई प्राथछमकताको िममा अग्रस्थार्मा राखी र्रुु अवस्थामै तत्प्काल सम्वोिर् 
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गर्ुनपरे् आवश्र्कता देजखन्ि । त्प्र्सैले पाररवाररक टववादहरुको कारवाही र टकर्ारा गर्न िुटै्ट 
पाररवाररक  अदालतको स्थापर्ा गररर्पुिन भने्न कार्नदलको मान्र्ता रहेको ि । तर मदु्दाको 
चापको समग्र अवस्था हेदान सवै जजल्लामा र्स्तो अदालत आवश्र्क र्परे् देजखन्ि । प्रछतवषन 
५०० भन्दा विी संख्र्ामा रहेका पाररवाररक मदु्दाहरुको लगत कार्म हरु् आएका 
जजल्लाहरुमा िुटै्ट पाररवाररक अदालतको स्थापर्ा गरी र्ससुँग सम्वजन्ित टववादहरुको र्रुु 
कारवाही र टकर्ारा संजक्षप्त कार्नटवछि अपर्ाई र्स्ता अदालतवाट गरे् । साथै र्ी 
अदालतबाट भएका फैसलाहरुको कार्ानन्वर्र्को जजम्मा पछर् र्सै अदालतलाई ददर्े गरी 
टवद्यमार् ऐर् कारू्र्हरुमा संर्ोिर् गररर् ुपरे् र प्रछतवषन २०० देजख ५०० सम्मका संख्र्ामा 
रहेका पाररवाररक मदु्दाहरुको लगत कार्म हरु् आउर्े जजल्ला अदालतहरुमा र्स्ता 
मदु्दाहरुको कारवाही र टकर्ारा गर्न संजक्षप्त कार्नटवछि अपर्ाई िुटै्ट इजलासको स्थापर्ा गरे् 
। र्स्ता मदु्दाको फैसला कार्ानन्वर्र्को जजम्मेवारी र्थावत रुपमा जजल्ला अदालतलाई प्रदार् 
गरे् गरी टवद्यमार् ऐर् कारू्र्हरुमा संर्ोिर् गररर् ु परे् । (अदालत अछिकारक्षेत्र 
परु्रावलोकर् कार्नदलको प्रछतवेदर्,२०६५)  

• तोटकएको जजल्ला अदालतमा पाररवाररक इजलास गिर् गरे्, प्रर्ोगको रुपमा कािमाण्डौं 
जजल्ला अदालतमा पाररवाररक इजलास गिर् गरे् र छर्र्मावलीहरु संर्ोिर् गर्ुनपरे् । ( मदु्दा 
व्र्वस्थापर् पद्घछत टवकास सम्वन्िी अध्र्र्र् प्रछतवेदर्, २०६६ ) 

• मटहला. पीछडत भएका सबै खाले मदु्दा र खास गरी घरेल ुटहंसासम्वन्िी मटहला पीछडत भएको 
मदु्दामा अन्र् मदु्दामा जस्तो सािारण अदालतबाट हेररंदा मटहलाहरुले न्र्ार् पाए पछर् लामो 
पररश्रम र टिला गरी न्र्ार् पाउर्े र न्र्ार् पाउर् सामान्र् अदालतमा जाुँदा अपमाछर्त भएर 
न्र्ार् प्राछप्त गरे् अवस्था आउर्े भएकाले राज्र्ले मटहला पीछडत भएका सबै खाले फौजदारी 
मदु्दा र खासगरी घरेल ु टहंसासम्वन्िी मदु्दा मात्र हेरे् बैग्लै अदालत गिर् गदान त्प्र्स्तो 
अदालतबाट पीछडत मटहलाले छिटो िररतो र अपमाछर्त र्भई सलुभ न्र्ार् पाउर्े हरु्ाले 
मटहला पीछडत भएका फौजदारी मदु्दा खासगरी घरेल ु टहंसबाट पीछडत मदु्दा हेरे् एउटा िुटै्ट 
Fast Track Court गिर् गर्ुनपरे् भर्ी सवोच्च अदालतबाट छर्देर्र्ात्प्मक आदेर् जारी भएको 
ि ( अछिवक्ता ज्र्ोछत पौडेल टव र्ेपाल सरकार, प्रिार्मन्त्री तथा मन्त्रीपररषदको कार्ानलर् 
समेत  र्े. का. प.२०६६ चैत्र अङ्क १२ पषृ्ठ २००१ छर्.रं्.८२८२ आदेर् छमछत 
२०६६।०४।२८  परामादेर् समेत ) 
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• न्र्ार् छिटो िररतो र सलुभ तररकाले प्रदार् गर्ुन पदनि । त्प्र्सका लाछग र्स्ता पाररवाररक 
टववाद हेरे् िुटै्ट अदालत गिर् गरी पाररवाररक टववाद खास गरी पछत र पत्नीबीचका र्स्ता 
सम्वन्ि टवच्िेद जस्ता मदु्दा गो्र् इजलासमा सरु्वुाई गर्ुनपदनि । ( केर्वराज अर्ानल टव 
ब्र्वस्थटपका संसद समेत आदेर् छमछत २०६६।१२।०९  रर रं् ००१६ / ०६६ उत्प्प्रषेण 
समेत) । 

• र्ी अध्र्र्र्, अर्सुन्िार् प्रछतवेदर् र सवोच्च अदालतको आदेर्को टवश्लणे गदान कािमाण्डौं 
जजल्ला अदालत जस्ता कार्नबोझ भएका जजल्ला अदालतमा पाररवाररक अदालत बर्ाउर् 
सटकर्े प्रर्स्त सम्भावर्ा टवद्यमार् देजखए पछर् अछिक आछथनक भार हरु्े कारणले गदान 
पाररवाररक इजलास बर्ाउर् ु रै् उपर्कु्त टवकल्प हरु् सक्ि ।  र्सो गरेमा सवोच्च 
अदालतको आदेर्को पालर्ा हरु्े र टवर्ेषतः मटहलाहरुसुँग संवजन्ित पाररवाररक टववादहरु 
छिर्ो िार्ो गर्न सरल हनु्ि  । टवछभन्न क्षेत्रको आवाजको पछर् सम्वोिर् हनु्ि । िेरै जर्ा 
न्र्ार्ािीर् हरु्े जजल्ला अदालतमा सजजलै कार्ानन्वर्र् गर्न सटकन्ि । 

• ितुगछतको पाररवाररक टववाद हेरे् िुटै्ट अदालत गिर् गर्न कारू्र् रै् छर्मानण गर्ुन परे् हनु्ि । 
तर पाररवाररक इजलास कार्म गर्न जजल्ला अदालत छर्र्मावलीमा मात्र संर्ोिर् गरेर 
छमल्ि। 

सझुाबहरु 

• कािमाण्डौं जजल्ला अदालत जस्ता कार्नबोझ भएका जजल्ला अदालतमा पाररवाररक इजलास 
बर्ाउर् सटकन्ि । 

• पाररवाररक टववाद हेरे् िुटै्ट इजलास कार्म गर्न जजल्ला अदालत छर्र्मावलीमा  आवश्र्क 
संर्ोिर् गरी छमलाउर् सटकन्ि । 

२.१९.अदालतको क्षते्राछिकारमा सिुार गर्ुनपरे् 

संघीर् र्ासर् व्र्वस्थामा हामी प्रवेर् गररसकेकाले अदालतहरुलाई बिी जजम्मेवार र जर्उत्तरदार्ीको 
प्रभावकारी छर्वानह गरी र्ागररकलाई छिटो िररतो न्र्ार् प्रदार् गरे् कार्नको लाछग अदालतको 
क्षेत्राछिकारको सम्वन्िमा छर्म्र् सझुाब ददएकोि ।  
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सझुाब 

• प्रदेर् कारू्र् बमोजजम गदित स्थार्ीर् स्तरका न्र्ाटर्क छर्कार्ले देवार्ी मदु्दामा टवगो दर् 
हजार रुपैर्ाुँसम्म भएको, फौजदारी मदु्दामा कैद मटहर्ा तीर् वा जररवार्ा पाुँच हजार 
रुपैर्ाुँसम्म वा दबैु सजार् भएको फैसला उपर परु्रावेदर् सनेु्न क्षेत्राछिकार भएको जजल्ला 
अदालतको फैसलालाई रै् अजन्तम हरु्े व्र्वस्था गर्ुनपरे् ।  

• प्रदेर् कारू्र् बमोजजम गदित स्थार्ीर् स्तरका न्र्ाटर्क छर्कार्ले देवार्ी मदु्दामा टवगो दर् 
हजार रुपैर्ाुँसम्म भएको, फौजदारी मदु्दामा कैद मटहर्ा तीर् वा जररवार्ा पाुँच हजार 
रुपैर्ाुँसम्म वा दबैु सजार् भएको फैसला उपर परु्रावेदर् सनेु्न क्षेत्राछिकार भएको जजल्ला 
अदालतको फैसलालाई रै् अजन्तम हरु्े व्र्वस्था बाहेकका र्रुु फैसला र जजल्ला अदालतको 
फैसलामा फरक परेका मदु्दा र जजल्ला अलादतले र्रुु कारवाही गरेको मदु्दा, 
वन्दीप्रत्प्र्क्षीकरण र छर्षिेज्ञाको छर्वेदर्मा मात्र उच्च अदालतमा परु्रावेदर् लाग्र्े व्र्वस्था 
गर्ुनपरे् ।   

• जजल्ला अलादतले र्रुु कारवाही गरेको वन्दीप्रत्प्र्क्षीकरण र छर्षिेज्ञाको छर्वेदर्, टवगो दर् 
लाख रुपैर्ाुँसम्म भएको मदु्दा, जररवार्ा पाुँच लाख रुपैर्ाुँसम्म वा कैद ५ वषनसम्म भएको वा 
दवैु सजार् भएको मदु्दाको जजल्ला अदालतको फैसला उपर परेको परु्रावेदर्मा उच्च 
अदालतको छर्णनर् अजन्तम हरु्े व्र्वस्था गर्ुनपरे् । 

• टवगो रु दर् लाख भन्दा बिी भएको, जररवार्ा पाुँच लाख रुपैर्ाुँ भन्दा बिी भएको वा पाुँच 
वषन भन्दा बिी भएको वा दवैु सजार् भन्दा बिी भएको मदु्दाको जजल्ला अदालतको फैसलामा 
केही वा पूरै उजल्टभएको परु्रावेदर् (उच्च अदालत ) को फैसला वा अजन्तम आदेर्का उपर 
सवोच्च अदालतमा परु्रावेदर् लाग्र्े व्र्वस्था गर्ुनपरे् । साथैउच्च अदालतले र्रुु कारवाही 
गरेको उत्प्प्रषेण लगार्तको छर्वेदर् र दर् वषन वा सो भन्दा बिी कैद सजार् भएका उच्च 
अदालतको फैसलामा पछर् सवोच्च अदालतमा परु्रावेदर् लाग्र्े व्र्वस्था गरे् । 

२.२०  छर्ः सहार् मटहला, बालबाछलका जस्ता बगनका ब्र्जक्तहरुलाई मदु्दामा लाग्र् ेकोटन फी र्लाग्र् े
ब्र्वस्था गर्ुनपरे् 

टफरादपत्र वा परु्रावेदर्पत्र दतान गदान कोटन फी ऐर्, २०१७ ले कोटन फी बझुाउर् ुअछर्वार्न हनु्ि । 

कोटन फी ऐर्, २०१७ को दफा २३ को अवस्थामा िहरे बमोजजम हरु्े गरी पछि कोटन फी छलर् े
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गरी टफराद वा परु्रावेदर् दतान गर्न अदालतले आदेर् ददर् सक्ि । दावी र्िहरेमा कोटन फी छतर्ुन 
अछर्वार्न हनु्ि । छर्ःसहार् मटहला, बालबाछलका, कमजोर र्ारीररक र मार्छसक भएका ब्र्जक्त, गररव 
छर्ःसहार् र जेष्ठ र्ागररकहरुलाई र्स व्र्वस्थाले खासै मद्दत गरेको अर्भुछूत हरु् सकेको िैर् । 
न्र्ार्मा र्स्ता वगनको सरल पहुुँच स्थाटपत गर्नको लाछग टर्र्ीहरुलाई मदु्दामा लाग्र् ेकोटन फी र्छलर् े
ब्र्वस्था गर्न उपर्कु्त हनु्ि । टफराद दावी वा परु्रावेदर् जजकीर पगु्र् र्सकेको अवस्थामा पछर् 
टर्र्ीहरुलाई मदु्दामा लाग्र्े कोटन फीमा र्लाग्र्े व्र्वस्था गर्ुन परे् हनु्ि । राज्र्को सामाजजक 
दाटर्त्प्व पूरा गर्न पछर् टर्र्ीहरुलाई लाग्र्े कोटन फी सबै राज्र्ले ब्र्होर्ुन न्र्ार् र तकन  सङ्गत हनु्ि । 

सझुाब 

कोटन फी ऐर्, २०१७ मा संर्ोिर् गरी छर्ःसहार् मटहला, बालबाछलका, कमजोर र्ारीररक र मार्छसक 
भएका ब्र्जक्त, गररव छर्ःसहार् र जेष्ठ र्ागररकहरुलाई  कोटन फी दाजखल र्गरी सबै तहमा मदु्दा गर्न 
पाउर्े व्र्वस्था गर्ुनपरे् । 

२.२१. सार्ाछतर्ा खालका मदु्दाका प्रछतवादीहरुलाई सरकारी वकीलले रै् कागज गराई िाडर् सक्र् े
कारू्र्ी व्र्वस्था गर्ुनपरे् 

• प्रत्प्रे्क साल फौजदारी मदु्दाको लगत वटृद्घले न्र्ाटर्क प्रटिर्ामा समस्र्ाहरु पैदा भई समर्मा 
पपुनक्ष र सरु्ाई पूरा र्हुुँदा कार्नटवछिगत अवरोिहरु छर्मानण भई प्रत्प्रे्क वषन मदु्दाहरुको िूलो 
अर्पुात पछिल्लो वषनमा सरी कार्ानटवछिलाई टिला र झन्झटटलो बर्ाउुँदै लैजान्ि । र्स्तो 
कार्नटवछिगत असक्षमताको अवस्थाले फौजदारी न्र्ार् प्रणालीको कार्नक्षमतामाछथ अटवश्वासको 
अवस्था शृ्रजर्ा गदनि । साथै अछिक आपराछिक घटर्ाहरु घटटत भएमा सीछमत संख्र्ाको 
लाछग प्राप्त स्रोत, सािर् र जर्र्जक्त रै् थप अपराि अर्सुन्िार्का लाछग प्रर्ोग गर्न बाध्र्ता 
हनु्ि । र्सले फौजदारी न्र्ार्को प्रभावकाररतामा र्करात्प्मक असर पादनि । 
अर्सुन्िार्कतान, अछभर्ोजर्कतान तथा पपुनक्षकतानको प्रभावकाररतामा ह्रास आउुँि । छर्रार्ाहरु 
जजन्मन्िर् ्र कामप्रछतको लगाव स्खछलत हरु् जान्ि । ( र्ेपालको फौजदारी न्र्ार्प्रणालीको 
आिारभतू सवेक्षण, २०६९) सरकार वादी फौजदारी मदु्दालाई म्र्ाद तामेली, अंर् रोक्का, साक्षी 
प्रमाण बझु्र्े, भौछतम सवूदको टवछि टवज्ञार् प्रर्ोर्ालामा परीक्षण गरे् र टवर्ेषज्ञको वकपत्र 
गराउर्े समेतका टवटवि कारण र अवस्थाले गदान मदु्दा दार्र भएको आछथनक बषनमा मदु्दा 
सामान्र्तर्तः टकर्ारा हरु् सक्र्े अवस्था देजखदैंर् जसले गदान प्रत्प्रे्क वषन मदु्दाको लगतको 
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जजम्मेवारी र्र्ाुँ वषनमा सरे् र र्र्ाुँ पछर् दतान हरु् ेकारणले फौजदारी लगतले सवै कार्नमा 
बोजझलो र झन्झटटलो बन्दै जाुँदैि ।  

• कुरै् खास टकछसमको सार्ाछतर्ा कसूरमा मदु्दा दार्र गर्न ब्र्वहाररक र्भएको वा सावनजछर्क 
टहतलाई खास असर र्परे् देजखएको लागेमा सरकारी वकीलले महान्र्ार्ाछिवक्ताको स्वीकृछत 
छलई त्प्र्स्तो ब्र्जक्त टवरुद्ध मदु्दा दार्र र्गरे् छर्णनर् गर्न सक्र्ेि । ( फौजदारी  कार्नटवछि 
संटहता, २०७१ को टविेर्कको दफा ३४(१)) 

• सरकारवादी फौजदारी मदु्दाको टवटवि कारणहरुले गदान समर्मा अर्सुन्िार्  र अदालतबाट 
टकर्ारा हरु् सकेका िैर्र् ् । र्ी कारणले मदु्दाको लगत वटृद्ध हरु्े अवस्था आउुँि । 
मदु्दाको लगत अत्प्र्ाछिक रुपमा वटृद्ध हनु्ि  । जाहेरवाला र प्रछतवादी पक्षलाई झन्झटटलो र 
बोजझलो पछर् हनु्ि  । हाम्रो कार्नरै्लीको परु्मूनल्र्ाङ्कर् गर्ुनपरे् हनु्ि । अतः फौजदारी न्र्ार् 
प्रर्ासर्लाई प्रभावकारी बर्ाई न्र्ार् प्रणालीलाई छिटो र िररतो पार्नका लाछग छर्म्र् 
सझुावहरुलाई कार्ानन्वर्र् गर्न आवश्र्क ि । 

सझुाब 

• हाल बहाल रहेको जर्र्जक्तको संख्र्ा र क्षमता टवस्तार गरे् । 

• सरकारी मदु्दाको कारवाहीमा संलग्र् प्रहरी र सरकारी वटकल जस्ता फौजदारी छर्कार्हरुको 
आिछुर्कीरण वा वैज्ञाछर्करण गरे् । 

• फौजदारी न्र्ार् प्रणालीको र्ोजर्ावद्ध टवकासमा र्ेपाल सरकारको ध्र्ार् पगु्र् ुआवश्र्क ि। 
र्ेपाल सरकार, कारू्र्, न्र्ार् तथा संसदीर् मन्त्रालर् र महान्र्ार्ाछिवक्ताको  ध्र्ार्ाकषनण 
सवोच्च अदालतले गराउर्पुरे् । 

• सार्ा छतर्ा मामलुी खालका खासै महत्प्वरटहत मदु्दाहरुका प्रछतवादीलाई सरकारी वकीलले रै् 
कागज गराई िाडर् सक्र्े कारू्र्ी व्र्वस्था रै् गरे् हनु्ि । फौजदारी कार्नटवछि संटहता 
टविेर्क संसदबाट पास भएमा समस्र्ा समािार् हरु्े अपेक्षा गर्न सटकन्ि । सो टविेर्क 
पाररत र्भएसम्म सरकारी मदु्दा सम्वन्िी ऐर्, २०४९ मा सम्र्ोिर् गर्ुनपरे् । 

• जरु्सकैु मदु्दामा अछिकतम सजार्को दावी गरे् प्रचलर्को अन्त्प्र् गरी र्थाथन र बास्तछबक 
दावी मात्र सरकारी वकील कार्ानलर्ले गर्ुनपरे्  । ( महान्र्ार्ाछिवक्ताले पररपत्र र छर्देर्र् 
जारी गर्ुनपरे् ) 

• प्रमाण सङ्कलर् र साक्षी वकपत्रलाई छिटो र प्रभावकारी बर्ाउर्े । 
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• साक्षी परीक्षणलाई  सरल र िोस बर्ाउर्े ( िीक समर्मा उपजस्थछतको लाछग तारेख तोकी 
तोटकएको समर्मा साक्षी परीक्षणको कार्न प्रारम्भ गरी सोिपूिलाई न्र्ार्ािीर्को छर्र्न्त्रणमा 
संचालर् गरे् गराउर्े । 

• अदालतमा साक्षी वकपत्र गर्न आउुँदा जाुँदाको खचन सरकारी मदु्दासम्वन्िी छर्र्मावली, 
२०५५ अर्सुार अछर्वार्न उपलब्ि गराउरे् । साक्षीको खचन अथन मन्त्रालर्ले बजेट छर्कासा 
प्रहरी कार्ानलर्लाई ददर्पुरे् । 

• साक्षीको बकपत्र सम्वन्िी कार्नलाई प्रभावकारी र टवश्वासर्ीर् पार्न साक्षी परीक्षण सम्वन्िी 
कार्नर्ाला र िलफलमा सरकारी वकील, सावनजछर्क प्रछतरक्षा गरे् कारू्र् व्र्वसार्ी र 
अदालतका अछिकृतहरुलाई समावेर् गरे् । 

२.२२.र्रुुमा मेलछमलापको लाछग एक पटक अछर्वार्न पिाउर् ुपरे् 

• र्ेपाल सरकार वादी हरु्े मदु्दाबाहेकमा वादी र प्रछतवादीले छमलापत्र गर्न सक्र्े िर् ्। ( 
अ.बं.१८२ र्.) 

• छमलापत्रले पक्षहरु बीच टववादको स्थार्ी समािार् हरु्े हुुँदा छमलापत्रलाई व्र्वहाररक, 

फलदार्ी, उपर्ोगी र संस्थागत बर्ाउर् जजल्ला अदालत छर्र्मावलीमा टवछभन्न कारू्र्ी 
व्र्वस्थाहरु गरेका िर् । ( छर्र्म ३२ देजख ३२ि. सम्म ) । सवोच्च अदालत 
छर्र्मावली र परु्रावेदर् अदालत छर्र्मावलीमा पछर् छमलापत्रलाई टवर्ेष मान्र्ता ददएको 
पाइन्ि । 

• मेलछमलापद्वारा मदु्दाको काम कारवाही छिटो िररतोरुपमा टुटङ्गर्े भई टववादको अजन्तम 
समािार् हरु्े भएकोले मेलछमलापलाई अदालतले महत्प्वपूणन संर्न्त्रको रुपमा स्वीकार गरेको 
ि । मेलछमलाप सम्वन्िी ऐर्, २०६८ लाग ुभइसकेकोले र्सबाट मेलछमलाप कार्नमा िूलो 
र्ोगदार् ददएको ि । र्रुुमा मेलछमलापको कार्न मेलाको रुपमा केही जजल्ला अदालतबाट 
संचालर् गररएको मेलछमलाप सम्बन्िी पद्घछतलाई परु्रावेदर् र सवोच्च अदालत तहसम्म 
प्रवेर् गराई संस्थागत भएकोमा प्ररं्सर्ीर् कार्न भएको भएको ि । टववाद समािार्को र्ो 
लोकटप्रर् कार्निमले राटष्ट्रर् मान्र्ता प्राप्त हरु् ुसबैको लाछग सखुद अवस्थाको अर्भुछूत भएको 
ि ।  

• जजल्ला अदालत छर्र्मावली, २०५२ को छर्र्म ३२ख१.मा मदु्दामा दबैु पक्ष उपजस्थत भएको 
पटहलो ताररखकै ददर् कारू्र् बमोजजम छमलापत्र हरु् सक्र्े मदु्दाका पक्षहरुलाई मेलछमलापको 
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गर्न सेस्तेदारले उत्प्प्ररेण गर्ुन परे्ि भने्न व्र्वस्था भए पछर् कार्ानन्वर्र् प्रभावकारी भएको 
िैर्। र्ो व्र्वस्थाको अछतररक्त पक्षहरुको पटहलो ताररख जोछडएपछिको पटहलो पेर्ीमा  रै् 
न्र्ार्ािीर्ले मेलछमलापमा लाछग  एक पटक अछर्वार्न पिाउर् ुपरे् व्र्वस्था राख्न ुमर्ाछसव 
हनु्ि । र्सले गदान प्रमाण सङ्कलर् भन्दा पटहला रै् छमलापत्र हरु् सकेमा अदालत र 
पक्षहरुको समर्, सािर् र स्रोतको बचत हनु्ि ।  

सझुाब 

जजल्ला अदालत छर्र्मावली, २०५२ को छर्र्म ३२ख१.पछि छर्र्म ३२ख२ थपी पक्षहरुको पटहलो 
ताररख जोछडएपछिको पटहलो पेर्ीमा रै् सरुु तहको न्र्ार्ािीर्ले मेलछमलापमालाछग एक पटक 
अछर्वार्न पिाउर् ुपरे् व्र्वस्था राख्न े। 
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पररच्िेद–र्ौ 

मदु्दाको कारवाही छिटो िररतो सम्पन्न गर्नका लाछग अन्र् प्रटिर्ागत व्र्वस्थापकीर् 
सिुारको लाछग ददइएका सझुावहरु 

१.टवषर् प्रवेर् 

कार्नटवछि सम्वन्िी कछतपर् कारू्र्का प्राविार्हरुले मदु्दा छिटो, िररतो र सरल पारे् कार्नमा बािा 
गरररहेका हनु्िर् । लामा र अव्र्वहाररक कार्नटवछि कारू्र्हरुलाई  समर्ार्कूुल सिुार गर्न 
अजघल्लो पररच्िेदमा सझुाब प्रस्ततु गररएका िर् । कारू्र्ी प्राविार्हरु मात्र टिलाससु्तीका दोषी 
अवश्र् पछर् होइर्र् ्। म्र्ाद तामेलीमा टिलाससु्ती, फैसला लेखर्मा टिलाससु्ती, फैसलाको तपछसल 
खण्ड लेखर्मा लापरवाही, देवार्ी मदु्दाको तपसीलखण्डमा कोटन फीको स्पि उल्लेख र्हरु् ुर अ.बं. 
२१० रं् वमोजजमको सूचर्ा जारी र्गरे् समेतका टवटवि कारणहरुले पछर् मदु्दाको कारवाहीमा प्रभाव 
पारेको हनु्ि । र्स्ता व्र्बस्थापकीर् काम कारबाहीहरुको कारणले गदान पछर् मदु्दाको आर् ुलामो 
हनु्ि  अथानत मदु्दाको काम कारबाहीको िररतोपर्लाई टिलाससु्तीमा रुपान्तरण गर्न सहर्ोग हनु्ि । 
तसथनः र्स पररच्िेदमा कारू्र् बाहेकका मदु्दाको काम कारबाहीलाई प्रभाटवत गरे् टवषर्मा संक्षपेमा 
िलफल गरी सझुाब प्रस्ततु गरे् प्रर्त्न गररएको ि । 

२.प्रटिर्ागत व्र्वस्थापकीर् सिुार 

अदालतको प्रटिर्ागत व्र्वस्थापकीर् सिुारमा छर्म्र् सझुाबहरु प्रस्ततु िर्ः 

२.१.वहस व्र्वस्थापर्मा समर् छर्िानरण गर्ुनपरे् 

बहस व्र्वस्थापर्लाई व्र्वजस्थत बर्ाई मदु्दाको काम कारवाही छिटो िररतो र प्रभावकारी 
तलु्र्ाउर्को लाछग सवोच्च अदालत छर्र्मावली, २०४९ को छर्र्म ६६, परु्रावेदर् अदालत 
छर्र्मावली, २०४८ को छर्र्म ५४ र जजल्ला अदालत छर्र्मावली, २०५२ को छर्र्म ३३ मा 
गररएको कारू्र्ी व्र्वस्थालाई खासै प्रभावकारी प्रर्ोग गर्न र्सकेकाले वहस व्र्वस्थापर् गरी 
कारवाहीलाई सरल पार्न सटकएको िैर् । वहस व्र्वस्थापर्ले न्र्ार् छिटो िररतो पार्न िूलो 
सहर्ोग र र्ोगदार् गरे् हुुँदा र्सको पालर्ाको लाछग न्र्ार्का सबै सरोकारवालाहरुको सकरात्प्मक 
सहर्ोग अपररहार्नता ि । र्सको लाछग छर्म्र् सझुाब प्रस्ततु गररएका िर्ः   
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सझुाब 

• बहस व्र्वस्थापर् सम्वन्िी छर्र्मावलीहरुमा भएका व्र्वस्थालाई टिर्ार्ील तलु्र्ाई 
प्रभावकारी रुपमा कार्ानन्वर्र् न्र्ार्ािीर्ले गर्ुनपरे् ।  

• सामान्र्तर्ाः टववादको टवषर् छर्िानरण गदानकै अवस्थामा वा  सरु्वुाईको लाछग पेर्ी चिाउर्े 
ताररखको ददर्मा बहसमा लाग्र्े समर् िलफल गरेर छर्िानरण गरे् र छर्िानरण गररएको 
समर्छभत्र बहसको प्रस्तछुत सम्पन्न गरे् गराउर्े ।   

• वहसको समर् सरल, जटटल वा अछत जटटल मदु्दाको आिारमा टवचार गरी तर् गरे् । 

• समर् छर्िानरण गर्नका लाछग सम्वजन्ित कारू्र् व्र्वसार्ीहरुलाई वहसको लाछग समर् 
प्रस्ताटवत गर्न लगाउर्े । 

• वहस समर् प्रस्ताटवत गरे् र छर्िानरण गरे् प्रर्ोजर्का लाछग आवश्र्क फाराम तर्ार गरी 
प्रर्ोगमा ल्र्ाउर्े । 

• वहसको लाछग सामान्र्तर्ाः देहार् वमोजजमको समर् छर्िानरण गरे् गरी मापदण्ड सवोच्च 
अदालतले तर्ार गरी सबै अदाललाई पररपत्र जारी गर्ुन उजचत हनु्ि । ( र्ो सझुाब मदु्दा 
व्र्वस्था पद्घछत टवकास सम्वन्िी अध्र्र्र् प्रछतवेदर्, २०६६ को छसफाररसमा आिाररत ि) : 

१. सरल समूहको मदु्दामा वादी पक्षलाई बिीमा १५ छमर्ेट र प्रछतवादी पक्षलाई बिीमा १५ 
छमर्ेट। 

२. सािारण समूहको मदु्दामा वादी पक्षलाई बिीमा २० छमर्ेट र प्रछतवादी पक्षलाई बिीमा २० 
छमर्ेट । 

३. जटटल समूहको मदु्दामा वादी पक्षलाई बिीमा ३० छमर्ेट र प्रछतवादी पक्षलाई बिीमा ३० 
छमर्ेट। 

४. अछत जटटल समूहको मदु्दामा  वादी पक्षलाई बिीमा १ घण्टा र प्रछतवादी पक्षलाई बिीमा १ 
घण्टा। 

५. थरु्िेक आदेर् आददमा वादी पक्षलाई बिीमा २० छमर्ेट र प्रछतवादी पक्षलाई बिीमा २० 
छमर्ेट। 
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६.  रोक्का फुकुवा सम्बन्िी कुरामा  वादी पक्षलाई बिीमा १० छमर्ेट र प्रछतवादी पक्षलाई बिीमा 
१० छमर्ेट । 

२.२.तपसील खण्डको लेखर्मा सिुार गर्ुनपरे् 

• तपसील खण्ड लेखर्को फैसलामा महत्प्वपूणन स्थार् हनु्ि । लेखर्मा त्रटुट भएमा समस्र्ा 
उपन्न भई मदु्दाको बाुँकी काम कारवाहीमा र्करात्प्मक प्रभाव शृ्रजर्ा गदनि । 

• र्स ( सवोच्च) अदालतमा टवचरािीर् कछतपर् परुार्ा मदु्दाहरुको कारवाही प्रकृर्ा हेदान 
परु्रावेदर् अदालतको फैसला तर्ार गदान फैसला वा तपसील खण्डमा स्पि पार्ुनपरे् 
टववरणहरु उल्लेख रै् र्गरी वा उल्लेख गरेपछर् स्पि उल्लेख र्गरी वा फरक परे् गरी 
उल्लेख गरेका कारण अर्ावश्र्क रुपमा लजम्वर् गएको देजखर्ो । न्र्ार् प्रर्ासर् 
ऐर्,२०४८ को दफा ९(१) (ग) मा संर्ोिर् भएको लामो समर् व्र्तीत भइसक्दा पछर् 
परु्रावेदर् म्र्ाद ददर्े वा र्ददर्े गर्ुनपरे्मा कछतपर् मदु्दामा त्प्र्स्तो र्गरेकोले त्प्र्स्तो अवस्था 
परु्ः शृ्रजर्ा र्होस भने्नतफन  सबै परु्रावेदर् अदालतका मार्र्ीर् मखु्र् न्र्ार्ािीर्हरुको 
ध्र्ार्ाकषनण गराउर् सम्मार्र्ीर् प्रिार् न्र्ार्ािीर्ज्रू् समक्ष अर्रुोि गरे् । ( सवोच्च 
अदालत मदु्दा व्र्वस्थापर् सछमछतको २०७१।८।१५ गतेको छर्णनर् ) 

• परु्रावेदर् अदालतहरुले कछतपर् मदु्दाहरुमा फैसला गदान परु्रावेदक र प्रत्प्र्थी दवैु पक्षलाई 
अछर्वार्न रुपमा ददर्पुरे् परु्रावेदर्को म्र्ाद ददएको पाइदैंर् र सरकारवादी मदु्दामा परु्रावेदर् 
अदालतबाट परु्रावेदर् सरकारी वकील कार्ानलर्लाई फैसलाको जर्ाउ र परु्रावेदर्को म्र्ाद 
ददएको कछतपर् मदु्दामा ददएको िैर् । र्ी कारणहरुबाट पछर् सवोच्च अदालतबाट रै् 
परु्रावेदर्को म्र्ाद वा जर्ाउ ददर् ुपरेको कारणबाट सरकार बादी फौजदारी मदु्दाको अवछि 
लजम्बएको ि । साथै देवार्ी मदु्दामा कछतपर् मदु्दाको फैसलाको तपसीलखण्डमा कोटन फीको 
सम्बन्िमा स्पि उल्लेख र्भएको कारणबाट परु्रावेदर् गदान पक्षलाई कदिर्ाई उत्प्पन्न हरु्े र 
परु्रावेदर् दतान गर्न समेत अलमल हरु्े अवस्था रहेको ि । (सवोच्च अदालतमा छबचारािीर् 
मदु्दाहरुमा फरक मदु्दाका लाछग फरक व्र्बस्थापर् ( छड.छस.एम ) पद्घछत कार्ानन्वर्र् 
सम्बन्िी अध्र्र्र् प्रछतवेदर्, २०७०)  

• अतः तपसीलखण्ड लेखर्को समस्र्ाबाट पछर् मदु्दाको काम कारवाहीमा टिलाई भएको 
देजखएको हुुँदा र्स्ता त्रटुटमा सिुार तत्प्काल गर्ुनपरे् आवश्र्कता हनु्ि । र्सका लाछग छर्म्र् 
सझुाब ददइएका िर् ्: 
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सझुाबहरु 

• फैसलाको तपसीलखण्डको उपर्कु्त लेखर् र कमजोरीहरुको सिुारको लाछग परु्रावेदर् र 
जजल्ला अदालतहरुलाई उपर्कु्त छर्देर्र् र पररपत्र जारी गर्ुनपरे् । 

• परु्रावेदर् तहका इजलास अछिकृतहरुलाई तपसील खण्डको लेखर्सम्वन्िमा अन्तरटिर्ा र 
ताछलम गराउर्े ब्र्वस्था गराउर्पुरे् ।  

• तपसीलखण्डको लेखर् र महत्प्वसम्वन्िी परु्रावेदर् तहका मार्र्ीर् न्र्ार्ािीर्हरुबीच 
अन्तरटिर्ा र िलफल कार्निम गराउर्पुरे् । 

२.३.मदु्दालाई वगीकरण गरी समूहकृत गरे् 

• मदु्दा (ररट समेत) लाई टवषर्गत आिारमा वगीकरण गरी फाुँट खडा गरे् र सोही अर्सुार   
कजछलि व्र्वस्थापर् गरे् ।सरल जटटल वा सामान्र् प्रकृछतका मदु्दा दतानकै समर्मा पटहचार् 
गरी कार्नटवछिमा समेत तदर्रुुप व्र्वस्था गरी पेर्ी चिाउर्े । ( सवोच्च अदालत 
व्र्वस्थापर् सछमछतको छर्णनर् ) 

• ररट छर्वेदर् वा अन्र् केही खास प्रकृछतका मदु्दामा िहर गर्ुनपरे् कारू्र्ी प्रश्न पत्ता लगाई 
मदु्दाको समूह टवभाजर् गरे् कार्नका लाछग टवर्ेषज्ञ समूह रहेको एउटा कार्नदल गिर् गरी ३ 
मटहर्ाछभत्र कार्न सम्पन्न गराउर् ु  परे् । (  सवोच्च अदालतमा परेका मदु्दाहरुमा छिटो 
िररतो कारवाही टकर्ारा गर्न अपर्ाउर्पुरे् उपार् सम्वन्िमा गररएको अध्र्र्र् प्रछतवेदर्, 

२०६० ) 

• फरक फरक मदु्दामा फरक व्र्वस्थापर् पद्दछत लागू गर्न र्र्ाुँ िङ्गबाट सोच्र्पुरे् मदु्दाको 
प्रकृछत, कारू्र्ी प्रश्न, संलग्र् पक्षहरुको संख्र्ा, कारू्र्ले तोकेको कार्नटवछि तथा वतनमार् 
अवस्थामा त्प्र्स्ता मदु्दाहरुको कारवाहीमा लाग्र्े गरेको सरदर समर्समेतलाई दृटिगत गरी 
फरक फरक मदु्दामा फरक व्र्वस्थापर् पद्दछत लागू गदान मदु्दालाई सरल, सािारण, जटटल र 
अछतजटटल गरी चार समूहमा वगीकरण गरे्, सरल समूहका मदु्दामा संजक्षप्त मागन, सािारण 
समूहका मदु्दामा छिटो मागन, जटटल समूहका मदु्दामा सामान्र् मागन र अछतजटटल मदु्दामा टवर्ेष 
मागन प्रर्ोगमा ल्र्ाउर्पुरे्, फरक मदु्दामा फरक व्र्वस्थापर् पद्दछत संचालर्मा ल्र्ाउर् तथा 
समर्साररणी पद्दछतलाई कार्ानन्वर्र्मा ल्र्ाउर् कार्नदल गिर् गरी छर्देजर्का पजुस्तका छर्मानण 
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गर्न लगाउर्े र प्रछतवेदर् कार्ानन्वर्र् गर्न छड.छस.एम. संचालर्मा ल्र्ाउर्पुरे् । ( मदु्दा 
व्र्वस्था पद्घछत टवकास सम्वन्िी अध्र्र्र् प्रछतवेदर्, २०६६ ) 

• फरक फरक मदु्दाको फरक ब्र्वस्थापर् पद्घछतलाई लागू गर्ुन पूबन मदु्दाको कारबाहीसम्वन्िी 
स्पि समर्ताछलकाको छर्मानण गरी लाग ु गर्न उपर्कु्त हरु्े । (  जजल्ला अदालतहरुमा 
समर्ताछलका पद्घछत लाग ुगरे्सम्वन्िी वेसलाइर् सवेक्षण प्रछतवेदर्, २०६९ ) 

• ररट छर्वेदर्हरुलाई छबषर्गतछभत्र पछर् समार् छबवादहरुको आिारमा बगीकरण गरी 
सरु्वाईको लाछग पेर् गरे्, सरल, जटटल र अछत जटटलमा मदु्दाको बगीकरण गरे्, सरल, जटटल 
र अछत जटटलमा समूहमा मदु्दा बगीकरण गरे् आिारहरु उल्लेख गरेको, जटटल मदु्दाछभत्र पछर् 
सरल मदु्दा िुट्याउर्े आिारहरु उल्लेख गरेको, मदु्दा दतानदेजख रै् बगीकरण गरी प्रकृछत 
िुट्टाउर्पुरे्, मदु्दा महार्ाखामा Tracking System and Classification र्ाखा बर्ाउर्पुरे् र सरल 
समूहको बगीकरणमा परेका एकै प्रकृछतका मदु्दालाई एकैसाथ सरु्वाईको लाछग पेर् गरे् 
व्र्बस्था गरे् । (सवोच्च अदालतमा छबचारािीर् मदु्दाहरुमा फरक मदु्दाका लाछग फरक 
व्र्बस्थापर् ( छड.छस.एम ) पद्घछत कार्ानन्वर्र् सम्बन्िी अध्र्र्र् प्रछतवेदर्, २०७० ) 

• उपर्ुनक्त अध्र्र्र् प्रछतवेदर्ले मदु्दाको छिटो िररतो र सरल कारवाही र टकर्ारा गर्नको लाछग 
मदु्दा दतान कै अवस्थामा सरल, जटटल र अछत जटटल समूहमा वगीकरण गरी सरल समूहका 
मदु्दामा संजक्षप्त मागन, जटटल समूहका मदु्दामा सामान्र् मागन र अछतजटटल समूहका मदु्दामा 
टवर्ेष मागन प्रगोगमा ल्र्ाउर्पुरे् भने्न रार् ददएको छर्ष्कषन आउुँि । अतः मदु्दाहरुलाई 
वगीकरण गरी समूहकृत गर्न छर्म्र् सझुाबहरु पेर् गररएका िर् ्: 

सझुाब 

• मदु्दाको छिटो िररतो, सरल कारवाही र टकर्ारा गर्नको लाछग मदु्दा दतानकै अवस्थामा सरल, 

जटटल र अछत जटटल समूहमा वगीकरण गरे् व्र्वस्था छमलाउर् ुपरे्,  

• मदु्दा दतानदेजख रै् बगीकरण गरी प्रकृछत िुट्टाउर्को लाछग मदु्दा महार्ाखा / र्ाखामा Tracking 

System and Classification र्ाखा / फाुँट  बर्ाउर्पुरे् 

• छड.छस.एम. पद्घछतको टवकास गरी कार्ानन्वर्र् गर्ुनपरे् 

• समूह वगीकरणको आिारमा पेर्ी व्र्वस्थापर्को कार्न संचालर् गर्ुनपरे्  

• मदु्दा महार्ाखा / र्ाखा अन्तरगतका सवै प्रमखु, अछिकृत, फाुँटवाला कमनचारीहरु सबैलाई मदु्दा 
वगीकरण र मदु्दा ब्र्वस्थापर् सम्वन्िमा िलफल र अन्तरटिर्ा गराउर्पुरे् । 
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२.४.वालवाछलका, मटहला, एकल मटहला, वदृ्घ र अर्क्त व्र्जक्तको मदु्दालाई प्राथछमकता ददई छिटो 
टकर्ारा गर्ुनपरे् 

• सार्ाछतर्ा अंर् मदु्दालाई  छिटो टकर्ारा गर्ुनपरे्  र वालवाछलका,  मटहला,  टविवा, वदृ्घको 
मदु्दाको औजचत्प्र्लाई टवचार गरी पेर्ी कोटाको अर्पुातमा समार्पुातीक रुपमा पेर्ी ददर्े । 
(सवोच्च अदालत मदु्दा व्र्वस्थापर् सछमछतको छमछत २०७२।४।१७ गतेको छर्णनर् ) 

• न्र्ार्मा सरल र सहज पहुुँच बर्ाई न्र्ार्को अर्भुछूत ददर् पछर् र्ी वगनका मदु्दालाई कारवाही 
र टकर्ारामा प्राथछमता ददर् ुपरे् हनु्ि । सझुाब छर्म्र् िर् ्: 

सझुाब 

• लगातार सरु्वुाईमा लार्े व्र्वस्था छमलाउर् ुछमलाउर् सटकन्ि । 

• तोटकएको इजलासमा पेर् गरे् व्र्वस्था गर्न सटकन्ि । 

• प्राथछमकतामा राख्न सटकन्ि । 

• मदु्दा समार्पुाछतकरुपमा पेर्ी चिाउर्े व्र्वस्था गर्न सटकन्ि । 

२.५.सरकारी मदु्दामा जाहेरी दरखास्तको कारवाही चाुँडो गरी अर्सुन्िार् समर्मा गर्ुनपरे् 

सरकारी मदु्दामा जाहेरी दरखास्तलाई तत्प्काल समर्मा कारवाही गरी प्रहरीले अर्सुन्िार् र्गदान पछर् 
र्ागररकले न्र्ार्मा सहज पहुुँच प्राप्त गर्न सकेका िैर्र् ्। र्ो समस्र्ा पछर् न्र्ार्मा सहज पहुुँचको 
लाछग वािक रै् रहेको त्र् कसैबाट छिपेको िैर् । कछतपर् पीछडत वा जाहेरवालाहरु अदालतमा 
परमादेर्को आदेर् जारी गरी पाउुँ भर्ी छर्वेदर्मा आएका हनु्िर् । र्सबाट पछर् मदु्दाको प्रारजम्भक 
कारवाहीमा टिलाससु्ती भएको पटुि हनु्ि । जाहेरी दरखास्तमा उपर्कु्त अवछिमा कारवाही गरी 
अर्सुन्िार् गरी ददर् ुप्रहरी कार्ानलर्को दाटर्त्प्वमा पदनि । 

सझुाब 

जाहेरी दरखास्त पर्ानसाथ जर्घ्र कारवाही गरी अर्सुन्िार् पूरा गर्ुनपरे् प्रहरी कार्ानलर्को 
कतनब्र्को पालर्ा गर्न लगाउर् ुपरे् । 

२.६.टववादको छबषर् छर्िानरण गर्ुनपरे् 

• दबैु थरको कुरा छमले र्छमलेको छबचार गरी कुरा छमलेको देजखंर् आएमा तरुुन्त छर्णनर् 
सरु्ाउर् ुपिन । आुँजर्क वा पूणन रुपमा र्छमलेको दजखर् आएमा जरु् कुरामा मखु र्छमलेको 
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हो सो कुरामा मात्र प्रमाण बझु्र् स्पि पचान खडा गरी आदेर् गर्ुनपिन भने्न अ.बं. १८४क .र्. 
मा कारू्र्ी ब्र्वस्था ि । 

• प्रारजम्भक सरु्वुाईमा मदु्दा टकर्ारा हरु्े अवस्था देजखर् आएर् भर्े मात्र अदालतले 
अ.बं.१८४क रं्. को कारू्र्ी ब्र्वस्थामा प्रवेर् गदनि । र्सै अवस्थामा टववादको पटहचार् 
समेतगरी अ.बं.१८४क. र्. को कारू्र्ी ब्र्वस्था अर्सुार आदेर् पचान गर्ुनपरे् हनु्ि । 

• मदु्दामा टववादको टवषर् पटहचार् गरे् सम्बन्िमा सवोच्च अदालत एवं परु्रावेदर् अदालत 
छर्र्मावलीहरुमा रहेको व्र्वस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्ानन्वर्र्मा ल्र्ाउर् आवश्र्कता  
ि । टववादको प्रारजम्भक चरणमा रै् टववादको टवषर् छर्िानरण गरे् कुरालाई व्र्वस्थापर् 
गररर् ुपदनि । टववादलाई समािार्को लाछग र्ो आवश्र्क माछर्न्ि । ( मदु्दा व्र्वस्थापर् 
पद्धछत टवकास सम्बन्िी अध्र्र्र् प्रछतवेदर्, २०६६ ) 

• मदु्दामा टववादको टवषर् छर्िानरण पटहला गरे् गरी सरु्वुाईन गदान टववादको छिटो र सरल 
रुपमा समािार् गर्न सटकन्ि ।  

सझुाब 

• अ.बं १८४क रं्.को कारू्र्ी ब्र्वस्थाको पालर्ा गरे् गराउर्े कार्नलाई प्रभावकारी पार्ुन 
पदनि। 

• छर्रीक्षणलाई प्रभावकारी बर्ाउर्े कार्न गर्ुनपदनि । 

• िलफल, अन्तरटिर्ा र ताछलम अछर्वार्न गराउर् ुपदनि । 

२.७.मदु्दा सरु्वुाइ स्थगर्मा छर्र्न्त्रण गर्ुनपरे्  

• पक्ष वा कारू्र् ब्र्वसार्ीले छर्वेदर् ददएमा अदालतले बिीमा दईु पटकसम्म सरु्वुाई स्थछगत 
गर्न सक्र्ेि । दईु पटकसम्म सरु्वुाई स्थछगत भइसकेको मदु्दा र फैसला गर्न म्र्ाद र्ाघेको 
मदु्दाको सरु्वुाई स्थछगत हरु्े िैर् भने्न जजल्ला अदालत छर्र्मावलीको छर्र्म ३५ मा व्र्वस्था 
ि । 

• मदु्दा सरु्वुाइका लाछग पेर्ी तोटकएकोमा र्ो वा त्प्र्ो वहार्ामा अर्ावश्र्क िङ्गबाट सादै जार्े 
प्रवजृत्तबाट हाम्रो न्र्ार् सम्पादर् प्रटिर्ा मकु्त हरु् र्सकेको कटु र्थाथन हाम्रा सामनेु्नमा ि । 
सरु्वुाइ स्थगर् गरे् गराउर्े कुरामा कारू्र् व्र्वसार्ी, अदालतका कमनचारी, सरकारी वकील, 

न्र्ार्ािीर् एवं मदु्दाका पक्षहरु समेत सबै सरोकारवालाहरुको भछूमका रहर्े गरेको पाइन्ि । 



 
 

157 

 

सरु्वुाइ स्थगर्का कारणले न्र्ार् सम्पादर्को कार्न प्रभाटवत भएको ि भने्न पक्षमा सम्भवतः 
थप वहसको जरुरत पछर् िैर् । त्प्र्सैले मदु्दा सरु्वुाइ स्थछगत गरे् कुरालाई वाजछित 
हदसम्म छर्र्न्त्रण गर्नकालाछग रणर्ीछतक उपार्हरु अपर्ाउर् आवश्र्क देजखएको ि।( मदु्दा 
व्र्वस्थापर् पद्धछत टवकास सम्बन्िी अध्र्र्र् प्रछतवेदर्, २०६६ ) 

• जजल्ला अदालत छर्र्मावली,२०५२ को छर्र्म ३५, परु्रावेदर् अदालत छर्र्मावली, २०४८ 
को छर्र्म ५३ र सवोच्च अदालत छर्र्मावली,२०४९ को छर्र्म ६५ मा दैछर्क पेर्ी 
सूचीमा चिेको कुरै् पछर् मदु्दा पेर्ी सूचीबाट र्हटाइर्े व्र्वस्था गरे पछर् अझै पछर् र्ो 
व्र्वस्था प्रभावकारी  रुपमा लाग ुहरु् सकेको िैर् ।  

• टवछभन्न अध्र्र्र् प्रछतवेदर्हरुले पेर्ी स्थछगत गरे् कार्नबाट मदु्दा टकर्ारामा बािा पगेुको त्र् 
स्थाटपत भएको ि । र्सको समािार् गर्ुन रै् परे् हुुँदा छर्म्र् सझुाब प्रस्ततु िर् ्: 

सझुाब 

• पर्ानप्त र मर्ाछसव कारण भएमा मात्र सरु्वुाइ स्थछगत गरे् । सरु्वुाई स्थगर् सम्बन्िमा 
छर्र्मावलीमा रहेको व्र्वस्था कडाईका साथ पालर्ा गर्ुनपरे्, 

• मदु्दामा कुरै् कुरा बझु्र् बाुँकी रहेको वा कसैलाई जझकाउर्, बझु्र् आवश्र्क भएको 
कारणबाट तोटकएको छमछतमा सरु्वुाइ कार्न सम्पन्न हरु् र्सकेको अवस्थामा पछर् त्प्र्स्तो कार्न 
सम्पन्न गर्न लाग्र्े अबछि र्टकर् गरी आदेर् गरे्, 

• पेर्ी स्थछगत गररएको अवस्थामा र्थासम्भव िोटो अबछिको पेर्ी तोक्र्े, 
• मदु्दाका पक्ष वा कारू्र् व्र्वसार्ी जछतसकैु बिी संख्र्ामा भएपछर् मदु्दाका एउटा पक्षका 

तफन बाट बिीमा २ पटक भन्दा बिी स्थगर्को कार्नलाइ रोक्र्े, 
• अर्ावश्र्क रुपमा मदु्दा सरु्वुाइ स्थगर् गरेको कुरालाई न्र्ार्ािीर्को कार्न सम्पादर् 

मूल्र्ाङ्कर्को आिार बर्ाउर्े । 

२.८.टफरादपत्र दतानमा टवर्षे ध्र्ार् परु् र्ाउर्पुरे् 

• अदालतमा दतान हरु् आउर्े जरु्सकैु छलखत कागजात वा टवचरािीर् रहेका मदु्दाका पक्षले 
ददर्े कुरै् पछर् छर्वेदर्मा त्प्र्स्तो पक्षलाई अदालतले खोजेका बखत उपजस्थत गराउर् वा 
म्र्ाद सूचर्ा जारी गर्न सटकर्े गरी स्पि वतर् र सम्पकन  फोर् रं्., मोवाइर् रं् समेत छलर् े। 
कुरै् पक्षले ताररखमा र्रही मदु्दाको कारवाई गर्न चाहेमा पेर्ीको सूचर्ा छर्जको मोवाइलमा 
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ददर्े र सोको रेकडन र्स अदालतको सूचर्ा प्रटवछि र्ाखामा रहर्े व्र्वस्था गर्नका लाछग 
सूचर्ा प्रटवछिर्ाखासंग समन्वर् गरी कारवाई अगाछड बिाउर् र्स अदालतका रजजष्ट्रारलाई 
छर्देर्र् ददर्े । (सवोच्च अदालत मदु्दा व्र्वस्थापर् सछमछत) 

• प्रत्प्रे्क छलखतमा पक्ष र टवपक्षको र्ाम थर िेगार्ाको साथै टेछलफोर् र्म्बर, ईमेल िेगार्ा, 
कुरै् कार्ानलर्मा काम गरे् भए कार्ानलको र्ाम, पद र कार्ानलर्को िेगार्ा, ब्लक रं्. र फेला 
पार्न सटकर्े पररचार्त्प्मक टववरण सटहत उल्लेख हरु्पुदनि भने्न जजल्ला अदालत छर्र्मावलीको 
छर्र्म १४ख.मा उल्लेख ि । 

• टफरादपत्रमा प्रछतवादीको स्पि िेगार्ा र्खलेुको कारणले प्रछतवादीको म्र्ाद तामेल गर्न 
कदिर्ाई हनु्ि र मदु्दाको कारवाही लामो हनु्ि । साथै वादीको िेगार्ा स्पि उल्लेख हरु् 
र्सकेको अवस्थामा परु्रावेदर् तहका जझकाउर्े कार्नमा वा परु्रावेदर्को म्र्ाद तामेल गरे् 
अवस्थामा कदिर्ाई भई मदु्दाको कारवाहीमा लामो समर् लाग्र्े हनु्ि । 

• अतः र्रुुदेजख रै् दवैु पक्षको स्पि वतर् र सम्पकन  फोर् रं्, मोवाइर् रं् समेतका टववरण 
स्पि उल्लेख हरु् अछर्वार्न हनु्ि । र्सको लाछग छर्म्र् सझुाब िर्ः्  

सझुाब 

• मदु्दा दतान गदान सवै टववरण केलाउर्े र कुरै् कुरा अस्पि भएमा खलुाउर् लगाउर्े, 
• पक्ष र टवपक्षको र्ाम थर िेगार्ाको साथै टेछलफोर् र्म्बर, ईमेल िेगार्ा समेत स्पि उल्लेख 

हरु्पुदनि भने्न जजल्ला अदालत छर्र्मावलीको छर्र्म १४ख.को पररपालर्ा गरे् गराउर् 
लगाउर्े, 

• दवैु पक्षको स्पि वतर् र सम्पकन  फोर् रं्., मोवाइर् रं् र इमेल तथा फोटो समेतका 
पररचर्ात्प्मक टववरण कडाईका साथ छलर्े व्र्वस्था छमलाउर्े । 

२.९.टवद्यमार् कार्नटवछिमा सिुार गर्ुनपरे् 

• लामो, जटटल र बिी औपचाररकता छर्वानह गर्ुनपरे् र बिी समर् लाग्र्े टकछसमको टवद्यमार् 
कार्नटवछिमा सिुार गरे्परे् । ( अछतररक्त समर्मा अदालत सन्चालर् गरे् सम्वन्िी 
सम्भाब्र्ता अध्र्र्र् प्रछतवेदर्, २०६८ ) 
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• हाल कार्म रहेका कार्नटवछिका झन्झटटला र मदु्दा लम्बाउर्े कार्नटवछिको सिुार गरी समर् 
सापेक्ष बर्ाउर्े प्रर्ास गररएको ि । ( देवार्ी संटहता तथा देवार्ी कार्नटवछि संटहताको 
मसौदा तथा प्रछतवेदर्, २०६७ को पषृ्ठ ९ दफा ६.४ ) 

• अतः मौजदुा कार्नटवछि कारू्र्हरुका कछतपर् प्राविार्हरु अव्र्वहाररक र प्रटिर्ा रै् 
लम्ब्र्ाउर्े खालका हुुँदा समर् सापेक्ष कार्नटवछि कारू्र्को खाुँचो देजखन्ि । र्स सन्दभनमा 
छर्म्र् सझुाब पेर् गररएका िर्ः्  

सझुाब 

• देवार्ी कार्नटवछि संटहता र फौजदारी कार्नटवछि संटहता लाग ुहरु्पुरे्, 

• छर्र्मावलीहरुमा सामाटर्क संर्ोिर् गर्ुन परे् 

२.१०.छिटो िररतोका बािाहरु पछिाउर् े

• मदु्दामा छिटो िररतोपर् ल्र्ाउर्लाई व्र्वस्था गररएको न्र्ार् प्रर्ासर् ऐर्, २०४८ को दफा 
१४ (ख) को पररपालर्ा परु्रावेदर् अदालतबाट रै् गररर् ुवाछिर्ीर् हरु्े । (लक्ष्मीदेवी र्ाह 
समेत टव. जर्पालकुमारी र्ाह मदु्दा बाली टवगो ०५८ दे.प.ुरं्. ८०२० सवोच्च अदालत 
टवषर्गत र्जीर संग्रह २०६६ भाग ९ कार्नटवछि कारू्र् देवार्ी   पषृ्ठ १६० ) 

• न्र्ार्पाछलकाको तेस्रो पञ्चवषीर् रणर्ीछतक र्ोजर्ा कार्ानन्वर्र्का. लाछग “छिटो िररतो न्र्ार्, 

सवैका लाछग ” भने्न र्ारासटहत सेवाग्राहीको आवश्र्कता र अपेक्षालाई केन्िछबन्दमुा राजखएको 
ि । र्ोजर्ाका लक्ष्र्मा न्र्ार् सम्पादर्को कार्नलाई छिटोिररतो तलु्र्ाउर्े, न्र्ार् प्रणालीलाई 
पहुुँचर्ोग्र् बर्ाउर्े तथा मूल रणर्ीछतमा न्र्ाटर्क कार्नटवछिलाई सरल बर्ाउर्े तथा सहर्ोगी 
रणर्ीछतमा मदु्दा फैसला र फैसलाको तर्ारी तोटकएको समर्ाबछि छभत्र गरे् प्रबन्ि छमलाउर् े
मदु्दा ब्र्वस्थापर् पद्घछतलाई प्रभावकारी बर्ाउर्े र म्र्ाद तामेली कार्नलाई प्रभावकारी बर्ाउर्े 
कार्न र्ोजर्ाहरु पछर् राजखएका िर् ्। 

• छिटो िररताका बािाहरु पछिाउर् सकेको अवस्थामा मात्र न्र्ार्मा टवश्वास ददलाउर् सरल 
र सहज हनु्ि । र्सका लाछग छर्म्र् सझुाव िर्ः 

सझुाब 

• मदु्दा ब्र्वस्थापर् पद्घछतमा सिुार गरी प्रभावकारी बर्ाउर्े, 
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• म्र्ाद तामेली कार्नलाई प्रभावकारी बर्ाउर्े,  
• झन्झटटला ब्र्वहारमा सिुार र पररबतनर् गर्ुन परे्,  

• छर्रीक्षण र अर्गुमर्लाई प्रभावकारी तलु्र्ाउर्पुरे्,  

• अदालतको परम्परावादी सोच र छबचारमा समर्ार्कूुल मार्छसकरुपमा पररवतनर् गर्ुनपरे्,  

• कारू्र्ी ब्र्वस्थाको पररपालर्ा गरे्, 

• जर्ताप्रछत उत्तरदार्ी बर्ेर कार्न गर्ुनपरे्, 

•   सूचर्ा प्रछबछि सञ्जाललाई मदु्दाको ब्र्वस्थापर् पक्षमा उपर्ोग गरे्,  

•  परुस्कार र दण्डलाई टिर्ार्ील बर्ाई कडाईका साथ कार्ानन्वर्र् गरे्, 

•  ब्र्जक्तलाई भन्दा अदालत अदालतबीच न्र्ार् सम्पादर्मा स्वच्ि प्रछतस्पिान गर्नको लाछग  
राम्रो र प्ररं्सर्ीर् कार्न सम्पादर् गरे् अदालतलाई रै् परुस्कृत गरे् परम्परा बसाल्र्े, 

•  ररक्त न्र्ार्ािीर्को पदपूछतन छर्र्छमत, ब्र्वजस्थत र छिटो हरु्पुरे् । 

२.११.प्रारजम्भक सरु्वुाइको व्र्वस्थालाई पालर्ा गरे्  र गराउर् े

• दबैु थरको कुरा छमले र्छमलेको छबचार गरी कुरा छमलेको देजखंर् आएमा तरुुन्त छर्णनर् 
सरु्ाउर् ु पिन । आुँजर्क वा पूणन रुपमा र्छमलेको देजखर् आएमा जरु् जरु् कुरामा मखु 
र्छमलेको हो सो कुरामा मात्र प्रमाण बझु्र् स्पि पचान खडा गरी आदेर् गर्ुनपिन भन्न े
अ.बं.१८४क. र्. मा कारू्र्ी ब्र्वस्था ि । 

• पटहलो पटक इजलासमा मदु्दा पेर् भएको अवस्थामा अछभर्ोग दावी प्रमाजणत हरु्ेसम्मको 
आिार र प्रमाण प्रस्ततु हरु् आएको र्देजखएमा वा हदम्र्ाद, हकदैर्ा, अदालतको क्षेत्राछिकार 
भएको र्देजखएमा वा थप प्रमाण बजुझरहर्पुरे् र्देजखएमा सोही पेर्ीकै ददर् त्प्र्स्तो मदु्दा 
टकर्ारा गर्न सटकर्ेि । ( जजल्ला अदालत छर्र्मवली छर्र्म ४६क. ) 

• र्रुु तहको अदालतमा र्ी कारू्र्ी व्र्वस्थाहरु मदु्दाको व्र्वस्थापर् गर्न अत्प्र्न्त महत्प्वपूणन 
िर् । र्ी व्र्वस्थाहरुको उपर्कु्त कार्ानन्वर्र्को अभाव रै् रहेको हुुँदा मदु्दाले गछत छलर् 
खासै सकेको िैर् ।  

• अतः र्रुु क्षेत्राछिकार अन्तगनत खास गरी जजल्ला अदालतमा प्रारजम्भक सरु्वुाईको 
व्र्वस्थालाई पालर्ा गरेमा पछर् मदु्दाको छिटो िररतो रुपमा कारवाही हरु्सक्र्े अवस्था 
रहन्ि । 



 
 

161 

 

सझुाब 

• प्रारजम्भक सरु्वुाइको व्र्वस्थालाई पालर्ा गराउर्े कार्नलाई प्रभावकारी पार्ुनपरे् । 

• प्रारजम्भक सरु्वुाईलाई बस्तछुर्ि  बर्ाउर्पुरे् । 

२.१२.मलुकुी ऐर्को अ.बं. १४ र १५  रं्. को पालर्ा गर्ुनपरे्  

• र्रुु फैसला गदान प्रछतवादी परेको वा परे् अवस्था पगेुको छमछतबाट एकवषनछभत्र, परु्रावेदर् 
फैसला गदान छमछसल प्राप्त भएको छमछतबाट ६ मटहर्ाछभत्र फैसला गर्ुनपिन । बझु्र् ुपरे् प्रमाण 
बजुझसकेपछि तोटकएको फैसला गरे् म्र्ाद बाुँकी भएपछर् मदु्दा फैसल गर्नलाई पैतीस ददर् 
भन्दा टिलो गर्ुन हुुँदैर् भने्न कारू्र्ी व्र्वस्था अ.बं. १४ रं् मा ि । 

• तोटकएको म्र्ाद ताररखमा फैसल गर्न र कारवाही गर्न अड्कर् ेमरु्ाछसव माटफकको कारण 
पररआएमा पररआएको अड्काउको व्र्होरा लेखी आफ्र्ो परु्रावेदर् सनेु्न अड्डामा म्र्ादछभतै्र 
जाहेर गर्पुिन । सो अड्डाले जाुँच्दा पछर्  मरु्ाछसव िहरी एक मटहर्ासम्म म्र्ाद थप ददर् ुपरे् 
देजखएमा एक पटकलाई आफैले ददई र त्प्र्सभन्दा बिी म्र्ाद थप ददर्पुरे्मा तोक बोली 
आफूभन्दा माछथल्लो तहमा जाहेर गर्ुनपिन । त्प्र्स्तो जाहेरी आएमा सो माछथल्लो तहबाट 
जाुँच्दा पछर् अड्काउ मरु्ाछसव िहरी बिी म्र्ाद थप ददर्पुरे् देजखएमा मरु्ाछसव माटफकको 
अरु म्र्ाद थप ददई सो म्र्ाद ताररखमा कारबाही फैसला गर्न लगाउर्पुिन भने्न पछर् अ.बं. 
१५ रं्. मा व्र्वस्था गरेको पाइन्ि । 

• र्ी वजणनत दईु कारू्र्ी व्र्वस्थाले अदालतमा दतान भएका मदु्दालाई तोटकएको समर्मा रै् 
टकर्ारा गरी ददर्पुरे् दाटर्त्प्व अदालतलाई सजुम्पएको ि । टवछभन्न कारण र पररजस्थछतले 
तोटकएको अवछिमा टकर्ारा गर्न र्सटकएमा परु्रावेदर् सनेु्न माछथल्लो अदालतमा कारण खोली 
म्र्ाद थपको लाछग जाहेर गर्ुन पदनि । तर तोटकएको म्र्ादछभत्र मदु्दा टकर्ारागरे् केही 
हदसम्म भए पछर् म्र्ाद र्ाघेपछि माछथल्लो अदालतमा म्र्ाद थप माग्र्े कार्नमा कसैको 
चासोको टवषर् रै् बन्न सकेको िैर् । र्ोजर्ाले पछर् र्सतफन  ध्र्ार् ददर् सकेको देजखदैर् । 

• मलुकुी ऐर् अ.बं. १४ अर्सुार र्रुु फैसला गदान प्रछतवादी परेको वा परे् अवस्था पगेुको 
छमछतबाट एक वषनछभत्र फैसला गर्ुनपरे् व्र्वस्था भएकोमा जम्मा ६२ प्रछतर्त मदु्दाहरुमा 
कारू्र्द्वारा तोटकएको अवछिछभत्र फैसला भएको ि । र्द्यटप तोटकए अवछिछभत्र फैसला हरु् 
र्सक्र्मुा कारू्र्ी र अन्र् समस्र्ाहरु पछर् कारण िर् ्तर र्सको एउटा मूलभतू समस्र्ा पछर् 
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हो । कुरै् एउटा मदु्दामा पछर् कारू्र्ले तोकेको अवछिछभत्र फैसला गर्ुनपिन भने्न दृटिकोणले 
मदु्दामा अपर्ाउर्पुरे् टवछभन्न कारवाहीका लाछग र्ोजर्ाबद्ध िङ्गबाट कार्नताछलका बर्ाएर 
अगाछड बिेको पाइएर् ।( जजल्ला अदातमा मदु्दा प्रवाहको अवस्था, २०६६ ) 

• व्र्वस्थापर् जछतसकैु चसु्त र प्रभावकारी भएपछर् कटहलेकाही ीँ टवछभन्न कारणले गदान र्त 
प्रछतर्त र्छतजा प्राप्त र्हरु्े अवस्था पछर् पदनि । मदु्दा फर्छ्यौटका सन्दभनमा पछर् कुरै् 
मर्ाछसव कारण परी तोटकएको समर्ावछिछभत्र मदु्दा फैसला गर्न अड्काउ परेमा माछथल्लो 
अदालतमा जाहेर गरी अवछि थप छलर्पुरे् ब्र्वस्था मलुकुी ऐर्को अ.बं १५ रं्. मा गररएको 
ि । तर कारू्र्को र्ो व्र्वस्था हुुँदै र्भए सरह एउटा पछर् मदु्दामा सो बमोजजमको प्रटिर्ा 
अवलम्बर् गरे् गररएको िैर् । र्सले गदान मदु्दाको काम कारवाहीमा अदालतको जजम्मेवारी 
र उत्तरदाटर्त्प्व टफतलो मात्र तलु्र्ाएको िैर्, कारवाहीको पारदजर्नतामा पछर् प्रश्न जचन्ह 
लागेको ि । ( जजल्ला अदातमा मदु्दा प्रवाहको अवस्था, २०६६ ) 

• प्रस्ततु अध्र्र्र् प्रछतवेदर् र अर्भुवको आिारमा पछर् तोटकएको म्र्ादछभत्र मदु्दा टकर्ारागरे् 
केही हदसम्म भए पछर् म्र्ाद र्ाघेपछि माछथल्लो अदालतमा म्र्ाद थप माग्र्े कार्नमा कसैको 
चासोको टवषर् रै् बन्न सकेको िैर् । र्ोजर्ाले पछर् र्सतफन  ध्र्ार् ददर् सकेको देजखदैर् । 
र्ार्द र्ो कारू्र्ी व्र्वस्थाको पालर्ामा सबैले चासो ददएर पालर्ा गदै आएको भए जस्थछतले 
अकै रुप िारण गर्न सक्र्े अवस्था हरु् सक्र्े अर्मुार् गर्न सटकन्ि । म्र्ाद थप गरे् 
व्र्वस्थालाई मात्र टिर्ार्ील गदान पछर् अदालतको काम कारवाहीमा रक्त संचारको कार्न हरु् 
सक्ि । 

सझुाब 

अ.बं. १५ रं्.को म्र्ाद थप माग्र् ुपरे् ब्र्वस्थालाई कडाईका साथ पालर्ा गर्ुनपरे् । 

२.१३.सर्र् ताछलका छर्िानरण गरे् कार्नलाई प्रभावकारी बर्ाउर्पुरे् 

सवोच्च अदालत छर्र्मावलीको छर्र्म ५८क, परु्रावेदर् अदालत छर्र्मावलीको छर्र्म ४१क र 
जजल्ला अदालत छर्र्मावलीको छर्र्म ८५ख मा मदु्दाको समर् ताछलका छर्िानरण गरे् व्र्वस्था 
आफैमा स्वागतर्ोग्र् कार्न हो । तर व्र्वहारमा र्सको उपर्ोग र्हरु् ु भर्ेको कार्ानन्वर्र्को 
कमजोरी पक्ष हो । मदु्दाको काम कारवाहीलाई रै् व्र्वजस्थत र प्रभावकारी बर्ाउर् सक्र्े र्स्तो 
संर्न्त्रलाई सबै जजल्लामा लाग ुगदान रै् उपर्ोगी भई न्र्ार्लाई छिटो िररतो बर्ाउर् सटकन्ि ।  

सझुाब 

सवोच्च अदालतले पररपत्र  गरे् । 
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पररच्िेद दर् 

कार्नटवछि कारू्र्, अन्र् प्रटिर्ागत व्र्वस्थापकीर् र 

झन्झटटला व्र्वहारहरुमा गर्ुनपरे् सिुारको लाछग  ददइएका सझुावहरुको 

कार्ानन्वर्र् र्ोजर्ा 

 

१. कारू्र्मा गर्ुनपरे् सिुारका सझुाब 

 

ि.सं. सझुाब  कार्न कार्न सम्पादर् 
सूचक 

समर्ावछि जजम्मेवारी 

१. जजल्ला अदालत 
छर्र्मावलीको अर्सूुची 
४ख.मा मदु्दा थप गर्ुनपरे् 

र्ीछतगत छर्णनर् 
गर्ुनपरे् 

जजल्ला अदालत 
छर्र्मावली 
संर्ोिर्  

तीर् 
मटहर्ा 

सवोच्च 
अदालत, पूणन 
बैिक 

२ संजक्षप्त ( कार्नटवछि ) 
ऐर्, २०२८ मा संर्ोिर्  

गर्ुनपरे् 

ऐर् संर्ोिर् गर्न 
लेजखपिाउर् े

ऐर् संर्ोिर् ि मटहर्ा सवोच्च 
अदालत, पूणन 
बैिक 

३ संजक्षप्त ( कार्नटवछि ) 
ऐर्, २०२८ अन्तगनतका 
मदु्दा हेरे् िुटै्ट इजलास 
वा  न्र्ार्ािीर् तोटकर्पुरे् 

जजल्ला अदालत 
छर्र्मावली 
संर्ोिर् गरे् 

िुटै्ट इजलास वा 
न्र्ार्ािीर् 

तीर् 
मटहर्ा 

सवोच्च 
अदालत, पूणन 
बैिक, प्रिार् 

न्र्ार्ािीर् 

४ संजक्षप्त ( कार्नटवछि) ऐर्, 

२०२८ को छर्र्मावली 
बर्ाउर् ुपरे् 

छर्र्मावली 
बर्ाउर् 
लेजखपिाउर् े

छर्र्मावली 
राजपत्रमा 
प्रकार्र्  

ि मटहर्ा
  

सवोच्च 
अदालत,  पूणन 
बैिक 

 

५ अछतररक्त समर् ( 
सार्मकालीर् ) मा 
अदालत चलाउर् ुपरे् 

छर्र्मावली 
संर्ोिर् गरे् 

अछतररक्त समर् 
( सार्मकालीर् 
) अदालत 
संचालर् 

तीर् 
मटहर्ा 

सवोच्च 
अदालत, पूणन 
बैिक 
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६ स्थार्ीर् स्तरका न्र्ाटर्क 
छर्कार्को कार्नटवछि 

र्र्ाुँ कारू्र् 
छर्माणनको लाछग 
लेजखपिाउर् े

र्र्ाुँ कारू्र् 
छर्मानण 

एक वषन सवोच्च 
अदालत पूणन 
बैिक 

 

७ घमु्ती अदालतको 
व्र्वस्था आवश्र्क 
र्भएको 

छर्रीक्षण र 
अर्गुमर्लाई 
प्रभावकारी 
तलु्र्ाउर् े

छर्रीक्षण 
प्रछतवेदर् 

आवछिक मखु्र् 
न्र्ार्ािीर्, 

अर्गुमर् तथा 
छर्रीक्षण 
महार्ाखा 
  

८ टवजर्िीकृत इजलास 
कार्म गरी समूह 
पद्घछतबाट मदु्दा टकर्ारा 
गरे् 

सवोच्च र 
परु्रावेदर् अदालत 
छर्र्मावलीमा 
संर्ोिर् गरे् 

टवजर्िीकृत 
इजलास गिर् 

ि मटहर्ा सवोच्च 
अदालत, पूणन 
बैिक, प्रिार् 

न्र्ार्ािीर् 

 
९ अ.बं.११५ रं्. को साक्षी 

बझु्र्े प्रटिर्ा सरल 
बर्ाउर् सात ददर्को 
समाव्हार्  जारी गरे् 

कारू्र् संर्ोिर् 
गर्न लेजखपिाउर् े

कारू्र्मा 
संर्ोिर् 

ि मटहर्ा सवोच्च 
अदाल, पूणन 
बैिक 

 
१०  स.म.ुस.ऐर्, २०४९ 

अन्तगनतका मदु्दामा 
परु्रावेदर् म्र्ाद अवछि 
घटाएर तीस ददर् गरे् 

कारू्र् संर्ोिर् 
गर्न लेजखपिाउर् े

कारू्र्मा 
संर्ोिर्  

ि मटहर्ा सवोच्च 
अदालत, पूणन 
बैिक 

  
११ अंर् मदु्दाको कारवाही 

प्रटिर्ा िोटो पारे् 
कारू्र् संर्ोिर् 
गर्न लेजखपिाउर् े

कारू्र्मा 
संर्ोिर् 

ि मटहर्ा सवोच्च 
अदालत, पूणन 
बैिक 

  
१२ फैसला थाहा पाएको 

छमछतले परु्रावेदर् गरे् 
अवछिलाई एक वषनमा 
सीछमत गरे् 

कारू्र् संर्ोिर् 
गर्न लेजखपिाउर् े

कारू्र्मा 
संर्ोिर् 

ि मटहर्ा सवोच्च 
अदालत, पूणन 
बैिक 

 
१३ सदे्द, कीते वा जालसाजी कारू्र् संर्ोिर् कारू्र्मा ि मटहर्ा सवोच्च 
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िुट्याउर् म्र्ाद 
अवछिलाई सात ददर् गरे् 

गर्न लेजखपिाउर् े संर्ोिर् अदालत, पूणन 
बैिक 

  
१४ अ.बं. ८३ ( ४ ) रं्.का 

अर्मुछत ददर्े अवछि 
घटाएर उसै ददर् ददर् े

कारू्र् संर्ोिर् 
गर्न लेजखपिाउर् े

कारू्र्मा 
संर्ोिर् 

ि मटहर्ा सवोच्च 
अदालत, पूणन 
बैिक 

 
१५ अ.बं. ९४ रं्. को म्र्ादी 

पूजीको अवछि घटाएर 
तीस ददर् गरे् 

कारू्र् संर्ोिर् 
गर्न लेजखपिाउर् े

कारू्र्मा 
संर्ोिर् 

ि मटहर्ा सवोच्च 
अदालत, पूणन 
बैिक 

 
१६ सम्वन्ि टवच्िेद मदु्दालाई 

संजक्षप्त ( कार्नटवछि ) 
ऐर्, २०२८ को 
कार्नटवछि लाग ुगरे् 

कारू्र् संर्ोिर् 
गर्न लेजखपिाउर् े

कारू्र्मा 
संर्ोिर् 

ि मटहर्ा सवोच्च 
अदालत, पूणन 
बैिक 

 
१७ अ.बं. ५९ रं्. को 

ताररख थाम्र्े अवछिलाई 
घटाएर पन्घ्र ददर् गरे् 

कारू्र् संर्ोिर् 
गर्न लेजखपिाउर् े

कारू्र्मा 
संर्ोिर् 

ि मटहर्ा सवोच्च 
अदालत, पूणन 
बैिक 

 
१८ अ.बं. ११० रं्. को 

म्र्ाद तामेली ब्र्वस्थामा 
सिुार गर्ुनपरे् 

कारू्र् संर्ोिर् 
गर्न लेजखपिाउर् े

म्र्ाद तामेली 
ब्र्वस्थामा 
सिुार 

ि मटहर्ा सवोच्च 
अदालत, पूणन 
बैिक 

 
१९ छर्जित आिार र टवछिमा 

अदालतको म्र्ाद सूचर्ा 
प्रकार्र् गरे् गराउर्े 

छर्जित ददर्, बार र 
पषृ्ठमा प्रकार्र् 

गर्न राटष्ट्रर् 
स्तरको पछत्रकासुँग 
सम्झौता गरे् 

तोटकएको ददर् 

म्र्ाद सूचर्ा 
प्रकार्र् 

दईु 
मटहर्ा 

रजजष्ट्रार, 

सवोच्च 
अदालत 

२० सरकारी कार्ानलर् र 
संगदित संस्थातथा सोमा 
कार्नरत कमनचारीको 

सवोच्च 
अदालतबाट 
छर्देर्र्  जारी 

हलुाकद्वारा 
म्र्ाद सूचर्ा 
तामेल 

दईु 
मटहर्ा 

सवोच्च 
अदालत 
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म्र्ादलाई  हलुाकद्वारा 
तामेल गराउर्े 

गरे् 

२१ प्रमाण बजुझसकेपछि कुरै् 
पक्षले चाहेमा अदालतको 
अर्मुछतले  ताररखमा 
बस्र् र्परे् गरी ताररख 
प्रणालीमा सिुार गर्ुनपरे्  

कारू्र् संर्ोिर् 
गर्न लेजखपिाउर् े

कारू्र्मा 
संर्ोिर् 

ि मटहर्ा सवोच्च 
अदालत, पूणन 
बैिक 

 

२२ जजल्ला अदालतमा 
पाररवाररक इजलास 
गिर् गर्ुनपरे् 

जजल्ला अदालत 
छर्र्मावली 
संर्ोिर् गरे् 

पाररवाररक 
इजलास गिर् 

तीर् 
मटहर्ा 

सवोच्च 
अदालत, पूणन 
बैिक 

२३ अदालतको क्षेत्राछिकारमा 
सिुार गर्ुनपरे् 

न्र्ार् प्रर्ासर् ऐर् 
संर्ोिर्गर्न 
लेजखपिाउर् े

कारू्र्मा 
संर्ोिर् 

६ मटहर्ा सवोच्च 
अदालत, पूणन 
बैिक 

२४ छर्ःसहार् मटहला, 
बालबाछलका जस्ता 
बगनलाई कोटन फी 
र्लाग्र्े व्र्वस्थागर्न 
ऐर्मा संर्ोिर्गर्ुनपरे् 

कोटन फी ऐर् 
संर्ोिर् गर्न लेजख 
पिाउर्े 

कारू्र्मा 
संर्ोिर् 

६ मटहर्ा सवोच्च 
अदालत, पूणन 
बैिक 

२५ सार्ाछतर्ा मदु्दाका 
प्रछतवादीहरुलाई सरकारी 
वकीलले रै् कागज 
गराई िाडर् सक्र्े 
कारू्र्ी व्र्वस्था गर्ुनपरे् 

स.म.ुस.ऐर्  
संर्ोिर् गर्न 
लेजखपिाउर् े  

कारू्र्मा 
संर्ोिर् 

६ मटहर्ा सवोच्च 
अदालत, पूणन 
बैिक 

२६ र्रुुमा मेलछमलापको 
लाछग एक पटक 
अछर्वार्न पिाउर् ुपरे् 

जजल्ला अदालत 
छर्र्मावलीमा 
संर्ोिर् गरे् 

र्रुुमा रै् 
मेलछमलापमा 
पिाएको 

तीर् 
मटहर्ा 

सवोच्च 
अदालत, पूणन 
बैिक 
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२.प्रटिर्ागत व्र्वस्थापकीर् सिुारका सझुाव 

ि.
सं. 

सझुाब कार्न कार्न सम्पादर् 
सूचक 

समर्ावछि जजम्मेवारी 

१. वहस व्र्वस्थापर् गर्ुनपरे् वहस समर्को 
मापदण्ड 
छर्िानरण गरे् 

छर्िानरण 
गररएको 
समर्छभत्र 
बहसको 
प्रस्तछुत 

तीर् मटहर्ा सवोच्च 
अदालत, पूणन 
बैिक 

२ तपसील खण्डको 
लेखर्मा सिुार गर्ुनपरे् 

िलफल, 

अन्तरटिर्ा र 
ताछलम 

तपसीलखण्ड
को लेखर्मा 
सिुार 

तीर् मटहर्ा सवोच्च 
अदालत/न्र्ाटर्
क प्रछतष्ठार्/ 
सबै 
अदालतका 
न्र्ार्ािीर्, 

३ तपसील खण्डको 
लेखर्मा सिुारका लाछग 
पररपत्र गर्ुनपरे् 

पररपत्र गरे् तपसील 
खण्डको 
लेखर्मा सिुार
  

तीर् मटहर्ा सवोच्च 
अदालत 

४ मदु्दालाई वगीकरण गरी 
समूहकृत गर्ुनपरे् 

मदु्दा 
वगीकरणको 
र्ीछत पाररत 
गरे् 

मदु्दाको 
वगीकरण 

६ मटहर्ा सवोच्च 
अदालत, पूणन 
बैिक 

५ वालवाछलका, मटहला, वदृ्घ 
र अर्क्त व्र्जक्तका 
मदु्दालाई प्राथछमकता 
ददर्पुरे् 

र्ीछत पाररत 
गरे् 

छिटो कारवाही 
गरी टकर्ारा 

तीर् मटहर्ा सवोच्च 
अदालत, पूणन 
बैिक 

६ जाहेरी दरखास्तको 
अर्सुन्िार् समर्मा 
गर्ुनपरे् 

छसघ्र 
कारवाहीको 
व्र्वस्था 
छमलाउर् प्रहरी 
प्रिार् 

जाहेरी उपरको 
कार्न समर्मा 
सम्पन्न  

तीर् मटहर्ा
  

केन्िीर् 
न्र्ार्क्षेत्र 
समन्वर् 
सछमछत/प्रहरी 
प्रिार् 
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कार्ानलर्मा 
लेखी पिाउर्े
  

कार्ानलर् 

७ टववादको छबषर् छर्िानरण 
गर्ुनपरे् 

िलफल, 

अन्तरटिर्ा र 
ताछलम गराउर्े 

अ.बं. १८४क 
रं् बमोजजमको 
आदेर् 

तीर् मटहर्ा राटष्ट्रर् न्र्ाटर्क 
प्रछतष्ठार् 
/इजलास 

 

८ मदु्दा सरु्वुाइ स्थगर्मा 
छर्र्न्त्रण गर्ुनपरे् 

छर्र्मावलीको 
व्र्वस्थाको 
पालर्ा गरे् 

मदु्दा 
फर्छ्यौटमा 
सिुार 

तीर् मटहर्ा इजलास 

 

९ टफरादपत्र दतानमा टवर्ेष 
ध्र्ार् परु् र्ाउर्पुरे् 

पररचर्ात्प्मक 
टववरण 
कडाईका साथ 
छलर् े  

प्रभावकारी 
म्र्ाद तामेली 

तीर् मटहर्ा जजल्ला 
न्र्ार्ािीर्, 

से्रस्तेदार 

१० टवद्यमार् कार्नटवछि 
कारू्र्मा सिुार गर्ुनपरे् 

टवछभन्न 
कार्निमहरु 
माफन त संसदमा 
पेर् टविेर्क 
छिटो पास 
गराउर् दवाव 
शृ्रजर्ा गरे् 

देवार्ी 
कार्नटवछि 
संटहता र 
फौजदारी 
कार्नटवछि 
संटहता पाररत 

एक वषन केन्िीर् वार 
एसोछसएर्र्, 

र्ागररक 
समाज र 
गैरसरकारी 
संघ संस्था 
 

११ छिटो िररतोका बािाहरु 
पछिाउर्े 

सरोकारवालाह
रुबीच 
िलफल र 
अन्तरटिर्ा 
गरे्  

मदु्दा 
ब्र्वस्थापर् 
पद्घछतमा सिुार 

ि मटहर्ा सबै 
अदालत/राटष्ट्रर् 
न्र्ाटर्क 
प्रछतष्ठार् 

 
१२ प्रारजम्भक सरु्वुाइको 

व्र्वस्थालाई पालर्ा गरे्  
र गराउर्े 

जजल्ला 
न्र्ार्ािीर्हरु
बीच िलफल 
र अन्तरटिर्ा 
गराउर्े 

प्रारजम्भक 
सरु्वुाइ 
व्र्वस्थामा 
सिुार 

तीर् मटहर्ा जजल्ला 
न्र्ार्ािीर्/रा
टष्ट्रर् न्र्ाटर्क 
प्रछतष्ठार् 

१३ मलुकुी ऐर्को अ.बं. १४ सवोच्च म्र्ाद थप ि मटहर्ा सवोच्च 
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र १५रं्.को पालर्ा 
गर्ुनपरे् 

अदालतले सबै 
अदालतहरुला
ई छर्देर्र् 
जारी गरे् 

माग्र्े र ददर्े 
कार्न प्रारम्भ 

अदालत/परु्रा
वेदर् 
अदालत/जजल्ला 
अदालत 

१४ समर् ताछलका छर्िानरण 
गरे् कार्नलाई प्रभावकारी 
बर्ाउर्पुरे् 

सवोच्च 
अदालतले 
पररपत्र गरे् 

मदु्दाको 
कारवाहीमा 
छिटो िररतो 

तीर् मटहर्ा सवोच्च 
अदालत/परु्रा
वेदर् 
अदालत/जजल्ला
अदालत 

 
 

३.व्र्वहारहरुको सिुारका सझुाब 

ि.सं
. 

सझुाब कार्न कार्न सम्पादर् 
सूचक 

समर्ावछि जजम्मेवारी 

१. अ.बं ९२ रं्. र न्र्ार् प्रर्ासर् 
ऐर्, २०४८को दफा 
१४(क)(ख) (ग)को पालर्ा 
गरी एउटै टववादमा पटक 
पटक सरु्वुाई गरे् कार्नलाई 
छर्र्न्त्रण गर्ुनपरे् 

पररपत्र र 
छर्देर्र् 
जारी गरे् 

टववादका 
टवषर्मा एकै 
पटक छर्णनर् 

तीर् मटहर्ा
  

सवोच्च 
अदालत/सबै 
अदालतका 
न्र्ार्ािीर् 

२ फैसला लेखर्मा टिलाई र 
उदाछसर्तालाई सिुार गर्ुनपरे् 

फैसला 
समर्मा 
तर्ार गरे् 
सम्वन्िी 
अध्र्र्र् 
गर्न एउटा 
कार्नदल 
बर्ाउर् े

कार्नदलको 
प्रछतवेदर् प्राप्त 

तीर् मटहर्ा सवोच्च 
अदालत 

३ सम्मार्पूवनक बसाएर साक्षीको 
वकपत्र गराउर्े पररपत्र गरे् 

पररपत्र गरे् सम्मार्पूवनक 
साक्षीको 
वकपत्र 

तीर् मटहर्ा
  

सवोच्च 
अदालत/सबै 
अदालतका 
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गराउर्े कार्न 
प्रारम्भ 

न्र्ार्ािीर् 

४ तोटकएको ताररखमा रै् कार्न 
सपन्न गरे् गराउर्े कार्नलाई 
प्रोत्प्साहर् गरे् 

कमनचारीको 
कार्न 
प्रगछतलाई 
प्रोत्प्साहर् 
भत्तासुँग 
आवद्धता 
गरे्  

मदु्दा 
फर्छ्यौटमा 
सिुार 

तीर् मटहर्ा सवै 
अदालतका 
पदाछिकारीहरु 

५ कमनचारीको वार्ी ब्र्होरा र 
वोलीचालीमा पररवतनर् र सिुार 
गर्ुनपरे् 

कमनचारीको 
आचरण र 
ब्र्वहार 
सम्वन्िी 
छर्देजर्का 
बर्ाउर् 
टोलीको 
गिर् 

छर्देजर्का 
मस्र्ौदा प्राप्त 

तीर् मटहर्ा सवोच्च 
अदालत 

 

६ प्रमाण बजुझसकेपछि तारेखमा 
बस्र् र्चाहार्े पक्षलाई 
अदालतको आदेर्ले तारेख 
टुटाई ददर्े व्र्वस्था गरी 
अर्ावश्र्क ताररखमा बस्र्े 
कार्नलाई रोक्र् े

ऐर् 
संर्ोिर् 
गर्न 
लेजखपिाउ
र् े

ऐर् सम्र्ोिर्
  

ि मटहर्ा सवोच्च 
अदालत, पूणन 
बैिक 

७ बन्द इजलासममा हरु्े 
सरु्वुाईलाई सबै तहका 
अदालतमा लाग ुहरु्पुरे् 

पररपत्रगरे् 

 

वन्द 
इजलासको 
कार्ानन्वर्र् 

तीर् मटहर्ा सवोच्च 
अदालत 

८ वहस समर्लाई कारू्र्को 
सीमामा ल्र्ाउर्े  र वहस 
व्र्वस्थापर्लाई सदुृि बर्ाउर्े 

सबै तहका 
वार 
एसोछसर्र्र् 
र 
अदालतबी

वहस 
व्र्वस्थापर्मा 
सिुार 

ि मटहर्ा सवै तहका 
अदालत /सबै 
न्र्ार्ािीर् 
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च िलफल 
र 
अन्तरटिर्ा 
गराउर्े 

९ अ.बं.१८४क. रं्.को पालर्ा 
गरे् उपर्कु्त वातावरण 
बर्ाउर्पुरे् 

न्र्ार्ािीर्
को बजृत्त 
टवकाससुँग 
आवद्धता 
गरे् 
/छर्रीक्षण 
प्रभावकारी 
पारे् 

छर्रीक्षण 
प्रछतवेदर् प्राप्त 

आवछिक न्र्ार् पररषद 
/मखु्र् 
न्र्ार्ािीर् 

१० अदालत पररसरमा प्रछतक्षालर् 
लगार्तमा सिुार गर्ुनपरे्
  

बस्र्े सेड 
(िाउुँ),  

फछर्नचर, 

खार्ेपार्ी र 
र्ौचालर्
को 
उपर्कु्त 
व्र्वस्थापर् 
गरे् 

सेवाग्राहीले 
अर्भुछूत गरे् 
व्र्वस्थापर् 

ि मटहर्ा रजजष्ट्रार, 

सवोच्च 
अदालततथा 
सम्वजन्ित 
अदालत 

११ र्ेपाल सरकारका साक्षीहरुलाई 
सरकारी मदु्दा सम्वन्िी 
छर्र्मावली अर्सुारको दैछर्क 
र भ्रमण भत्ता उपलब्ि 
गराउर्पुरे् 

केन्िीर् 
न्र्ार्क्षेत्र 
समन्वर्र् 
सछमछतमा 
िलफल 
गरी र्ेपाल 
सरकारलाई 
लेजखपिाउ
र् े

प्रहरी 
कार्ानलर्मा 
बजेट छर्कासी 

ि मटहर्ा केन्िीर् 
न्र्ार्क्षेत्र 
समन्वर्र् 
सछमछत/र्पेाल 
सरकार/प्रहरी 
प्रिार् 
कार्ानलर् 

१२ कारू्र् व्र्वसार्ीको भछूमका 
टिर्ार्ील बर्ाउर् ुपरे् 

िलफल र 
अन्तरटिर्ा 

वार र 
अदालतको 

ि मटहर्ा सम्वजन्ित 
अदालत र वार  
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गरे् सम्वन्िमा 
सकरात्प्मक 
सिुार 

 

१३ अदालतमा स्थार्ीर् दोभाषकेो 
व्र्वस्था गर्ुन परे् 

दोभाषकेो 
सेवाबापत
को रकम 
सरकारले 
उपलब्ि 
गराउर्े 

दोभाषकेो सूची 
सम्वजन्ित 
अदालतबाट 
तर्ार 

एक वषन
  

सवोच्च 
अदालत, 

सम्वजन्ित 
अदालत र 
र्ेपाल सरकार 

१४ अ.बं १२३ रं्.को पालर्ा गर्ुन 
गराउर् ुपरे् 

सवोच्च 
अदालतले 
सवै 
अदालतला
ई पररपत्र 
गरे् तथा 
िलफल र 
अन्तर 
टिर्ागरे् 

कारू्र् 
बमोजजम 
आदेर् 

ि मटहर्ा सवोच्च 
अदालत/राटष्ट्रर् 
न्र्ाटर्क 
प्रछतष्ठार् 
/जजल्लान्र्ार्ा
िीर् 

१५ अ.बं. १७ रं्.को छर्वेदर्को 
कारवाहीमा टिलाससु्ती हटाई 
चाुँडो फर्छ्यौट गर्ुनपरे् 

प्रर्ोग र 
पालर्ाका 
सम्वन्िमा 
न्र्ार्ािीर्
हरुबीच 
िलफल र 
अन्तरटिर्ा 
गरे् 

छर्वेदर् चाुँडो 
फर्छ्यौट 

तीर् मटहर्ा सवोच्च/परु्रावे
दर् 
अदालत/राटष्ट्रर् 
न्र्ाटर्क 
प्रछतष्ठार् 

१६ अ.बं. १२२ रं्.को कारू्र्ी 
व्र्वस्थाको पालर्ा गर्ुन 

पालर्ा र 
प्रर्ोगको 

थरु्वुाको 
मदु्दामा छिटो 

तीर् मटहर्ा सवोच्च 
अदालत 



 
 

173 

 

गराउर् ुपरे् लाछग  
पररपत्रगरे् 
तथा 
िलफल र 
अन्तरटिर्ा
गरे् 

 
 
 
 
 

 

कारवाही
  

/परु्रावेदर् 
अदालत/जजल्ला 
अदालत/राटष्ट्रर् 
न्र्ाटर्क 
प्रछतष्ठार् 

 

१७ दण्ड सजार्को ११ क(२) रं्. 
को कारू्र्ी व्र्वस्थाको प्रर्ोग 
र पालर्ा गर्ुनपरे्  

न्र्ार्ािीर्
हरुबीच 
िलफल र 
अन्तर 
टिर्ा गरे्
  

आवश्र्कता 
बमोजजम 
फैसलामा 
उल्लेख  

िमटहर्ा सवोच्च 
अदालत 
/परु्रावेदर् 
अदालत/जजल्ला 
अदालतकान्र्ा
र्ािीर्/राटष्ट्रर् 
न्र्ाटर्क 
प्रछतष्ठार् 
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