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सव च अदालतबाट जार  ग रएको नदशन 
 

वषयः वशषे प रि थ तमा अदालत तथा मु दा यव थापन स ब धमा । 

वतमान महामार को प रि थ तमा मा नसको जीउ यानको सुर ा (वाँ न पाउने हकको र ा) लाई 

उ च ाथ मकता दनु पदछ । या यक कृयामा थुनामा रहेका मा नसह को  वाँ न पाउन ेहकको 

प न संर ण गन रा यका नकायह का तफवाट हरस भव यास ग रनु पन हु छ। यस ैस दभमा 

सं वधानले दान गरेका वैयि तक वत ता लगायतका याय स ब धी हक अ धकारह लाई 

न भावी हुन न दई ब दाब द को अव थामा प न केह  यूनतम या यक सेवा वाहलाई 

नर तरता दान गनु वा छनीय दे खएको छ। अतः यस अदालतको पूण वैठकबाट म त 

२०७६/१२/२८ मा नणय ग रए अनुसार ब दाब द  (Lock down) को अव धमा िज ला र उ च 

अदालतह ले मु दा वाह यव थापन गदा देहाय बमोिजमको काय- णाल  अपनाउने गर  यो 

नदशन जार  ग रएको छः  

१. मुलुक  फौजदार  काय व ध सं हता, २०७४ को दफा १५ को योग गन तफ 

आव यकतानुसार स बि धत सरकार  वक ल कायालय र अनुस धान अ धकार को 

यानाकषण गराउने। 

२. चार जना वा सो भ दा वढ  यायाधीश भएको िज ला र उ च अदालतमा पालो-पालो गर  

एक दनमा बढ मा ५०% यायाधीश र सोह  अनसुार यूनतम सं याका कमचार  उपि थत 

रहने यव था मलाउने। टे लवक गन स कने कायह  आफू रहेको ठाऊँबाटै गन कायलाई 

नर तरता दने।  

३. प ाउ पूज को समथन, याद थप काय यथास भव अदालत खलेुको प हलो समय ( वहान 

११ बजे अ घ) वा बेलुक  ३/४ बजे प छको समयमा गन गर  यव था मलाउने। यसर  

समयता लका नधा रत ग रएको कुराको जानकार  स बि धत हर  कायालय र सरकार  

व कल कायालयलाई पूव जानकार  गराउने।  

४. याद थप स ब धी कायका पटकह लाई स भव भएस म यूनीकरण गन। 
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५. ज र  प ाउ पूज को समथन गराउन वा याद थप गन, वा अ भयोगप  पेश गन 

अदालतमा याउदा धेरै तवाद ह लाई एउटै सवार  साधनमा भीड गराई न याउने, अलग 

अलग याउने र आव यक दरु  कायम गन गर  अनुस धान अ धकृतलाई नदशन दने। 

सो को अनुगमन गन ब ध समेत मलाउने। 

६. अ भयोगप  दता गन याउने हर  कमचार , सरकार  वक ल, अ भयु त, अदालतका 

कमचार  लगायतका सवै सरोकारवाला मा नसह  वीचको दरु  कि तमा प न एक मटर र 

स भव भएमा सो भ दा बढ  कायम रहने गर  यव था मलाउने।  

७. संयु त इजलासमा ब ने यायाधीशह  बीचको दरु  स भव भएस म १ मटर भ दा बढ  

कायम रा  े यव था गन। 

८. महामार को अव था कायम रहेस म यायाधीश तथा इजलास अ धकृतले अ नवाय पमा 

मा क लगाउने यव था गन। ईजलास भ  वेश गन कानून यवसायी, मु दाका प , 

सुर ाकम , कायालय सहयोगी समेत सवैले मा क लगाउने यव था गन।  

९. सवार  चालक र प.एस.ओ.लाई मा क, सेनसटाइजर, प जा लगाउने तथा दरु  कायम रा  

लगाउने यव था गन। 

१०. घा-मक , वरो, वा कुनै सं ामक रोगका ल ण दे खएका वा यस कारको शंका गनु 

पन अव थाका यायाधीश, कमचार , कानून यवसायी, हर  तथा अ भयु तले 

अदालत भ  वेश नगन/ गन नपाउने गर  यथो चत व ध मलाउने। 

११. अदालतमा वेश गन सवैका ला ग प जा, Alcohol based Sanitizers र Mask को 

योग गन अ नवाय गन गराउने। 

१२. अदालतबाट जार  भएको समा हानको याद भ  उपि थत हुन पन र अ भयोगप  दायर 

हंुदा फरार रह  हाल अदालतमा उपि थत हुन चाहने तवाद ह लाई ब दाब द  (लकडाउन) 

खुलेप छ बयान गराइ थनुछेक गराउने ब ध मलाउने।     

१३. अ भयोगप  दता गरेप छ सो दन अ भयु तको बयान गराउन स भव हुने, नहुन े कुरा 

त काल वचार गर  स भव नहुने (पालो नआउने/ समयले न याउने) दे खएमा नजको 

बयान लइने म त र समय तोक  त काल फता पठाउने। आज फता पठाएकालाई 

भो लप टै हािजर गराउनु पन गर  अ नवाय नगन।   
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१४. त दन त ईजलासबाट बढ मा ३ वटा मु दामा वा ३ जना अ भयु तको मा  बयान 

गराउने काय गन गर  समय-ता लका यव थापन गन। यसर  समय-ता लका नधारण 

गरेप छ सोह  अनुसार अ भयु तलाई अदालतमा उपि थत गराउने व ध मलाउने। बयान 

गराउन न याउने अव थामा दै नक पमा अदालतमा याउने – लैजाने गनु नपन गर  

यव था मलाउने। 

१५.  सुनुवाई कृया यव थापनका स दभमा स भव भएस म टे लफोन, ईमले, या स आ द 

स चार मा यमको उपयोग गन। स भव भएस म स-शर र उपि थ तलाई अ नवाय नगन 

वा यूनीकरण गन। 

१६. मु दाको सुनुवाई गदा ईजलासमा एक पटकमा स बि धत अ भयु त र नजको एकजना 

कानून यवसायी तथा एकजना सरकार  वक ल मा  उपि थत हुन पाउने, अ ले पालैपालो 

आउने यव था मलाउने। 

१७.  कुनै प न मु दाका एउटा प को तफवाट बढ मा दईुजना कानून यवसायीले वहस पैरवी 

गन व ध मलाउने। 

१८. वहस यव थापन लगायत मु दामा सुनुवाईका ला ग अपनाइएको अ त रम यव थापनका 

वषयमा स वि धत वार एशो सयशनसंग समझदार  कायम गन। 

१९. वहसका ला ग एउटा प का कानून यवसायीह का ला ग कूल अ धकतम ्२० मनेट मा  

समय दने। सो समय कम भई वहसका थप बुदा तुत गनु पन भए ल खत पमा पेश 

गन अवसर दान गन। कुनै कानून यवसायीले स-शर र उपि थत नभै ई-मेल वा स भव 

भए Video Conferencing समेतका मा यमबाट प न वहस-वुदा तुत गन स ने व ध 

मलाउने।  

२०. मुलुक  फौजदार  काय व ध सं हता, २०७४ को दफा ७३ वमोिजम परेका तवेदनह म ये 

हाललाई थुनुवा भएका तवेदनह  उपर सुनुवाई गन। 

२१. मुलुक  फौजदार  काय व ध सं हता, २०७४ को दफा ७३ वमोिजमका तवेदनह  उपरको 

सुनुवाई थ गतका ला ग मु दाका प  वा नजका कानून यवसायीले अदालतमा आएर 

नवेदन दनु नपन, ईमेल वा या सको मा यमवाट प न अनुरोध गर  पठाएमा सुनुवाई 

थ गत गन गर  यव था मलाउने। यसर  पेशी थ गत ग रएको पटक गणना नगन। 
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पेशी थ गतको ला ग ग रएको अनुरोध स ब धी नवेदन/अनुरोध यहोरा इजलास ब न ु

अगावै स बि धत रिज ार, तेदार वा इजलास अ धकृतमाफत इजलासमा पेश गन 

यव था मलाउने।  

२२. मुलुक  फौजदार  काय व ध सं हता, २०७४ को दफा ७३ वमोिजमका बढ मा ३ (तीन) वटा 

तवेदनह  उपर मा  एउटा ईजलासबाट सुनुवाई गन। उ च अदालतमा थनुछेकको लागी 

मु दा पेश भएका इजलासमा तवेदनह  पेश नगन।  

२३. अदालत तथा यायाधीशह का ाइभर, यि तगत सुर ा अ धकृतह , कायालय सहयोगी 

लगायत अदालत प रशरमा उपि थत यि तह लाई समुहमा नब न, व दा दरु  कायम गन 

र भीड नगर  सावधानी अपनाउन लगाउने।  

२४. यो महामार को वशषे अव था भएकाले जीवनको सुर ा त वशषे स वेदनशीलता 

अपनाउने। या यक कृया यव थापनका ममा वतमान महामार को प रि थ तलाई 

ि टगत गर  ववेक र बुि दमताको योग गन र आ नो, सहकम को तथा सेवा ाह को 

हत र वा य सुर ा त स वेदनशीलता अपनाउने आ द। 

 

                                                                             नपृ वज नरौला 

                                                                              मु य रिज ार  

 सव च अदालत, नेपाल 


