अनुसूची-2
गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापन सम्बन्धी काययववधध ननर्दे शिका, 2078
प्रस्तावना: सर्वोच्च अदालतमा दताा भएका मुद्दाहरूको पेसी चढाउने र पेसी सूची ननर्ाारण गने
प्रक्रिया तथा समग्र पेसी व्यर्वस्थापनलाई ननश्चचत मापदण्डमा आर्ाररत, अनुमानयोग्य, पारदर्शी
र वर्वश्
र्वसनीय बनाउन तथा पेसी व्यर्वस्थापन प्रक्रियामार्ात अदालत र न्यानयक काम कारबाहीप्रनत
जनआस्था अभभर्वद्
ृ चर् गना पेसी व्यर्वस्थापनलाई दीर्ाकालीनरूपमा कम्प्युटर प्रणालीमा आर्ाररत
स्र्वचाभलत पद्र्नतमा लैजाने मूल उद्दे शयअनुरूप पेसी व्यर्वस्थापनमा न्यूनतम मानर्वीय हस्तक्षेप
हुनेगरी गोलाप्रणालीद्र्वारा पेसी ननर्ाारण गना र्वाञ्छनीय भएकोले,

सर्वोच्च अदालत ननयमार्वली, २०७४ को ननयम १६४ ले ददएको अचर्कार प्रयोग गरी

सर्वोच्च अदालतले यो ननदे भर्शका बनाई जारी गरे को छ।

पररच्छे र्द – १
प्रारम्म्िक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्िः (१) यस ननदे भर्शकाको नाम “गोला प्रक्रियाद्र्वारा पेसी व्यर्वस्थापन
सम्पबन्र्ी कायावर्वचर् ननदे भर्शका, 2078” रहे को छ।
(२) यो ननदे भर्शका सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संर्शोर्न) ननयमार्वली,२०७८ लागू भएको
भमनतदे खि प्रारम्पभ हुनेछ।
२. पररिाषा: वर्वषय र्वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ननदे भर्शकामा,(क)“ननयमार्वली” भन््
नाले सर्वोच्च अदालत ननयमार्वली, २०७४ सम्पझनु पछा ।
(ि) “पेसी व्यर्वस्थापन” भन््
नाले मुद्दाको पेसी चढाउने, सा्तादहक पेसी सूची प्रकार्शन
गने, पूरक पेसी सूची तयार गने, मुद्दा सुनुर्वाइका लाचग इजलास गठन गने र
दै ननक पेसी सच
ू ी ननर्ाारण तथा प्रकार्शन गने कायालाई सम्पझनप
ु छा ।
(ग) “सभमनत” भन््
नाले ननयमार्वलीको ननयम 110ि. बमोजजम गदठत पेसी व्यर्वस्थापन
ननदे र्शन सभमनत सम्पझनु पछा ।
(र्) ्“महार्शािा” भन््
नाले मुद्दा तथा ररट महार्शािालाई जनाउनेछ।

पररच्छे र्द – २
पेसी सूची तयारी
3. मुद्र्दा पेसी चढाउने काययः (1) मुद्दामा अङ्ग पुगेपनछ सम्पबजन्र्त र्ााँटर्वालाले मुद्दा
सुनुर्वाइका लाचग पेसी तोक्नेछ।
(2) उपदर्ा (१) बमोजजम पेसी तोक्दा मुद्दाको प्रकृनत, दताा भमनत, कायाबोझ,
प्राथभमकता समेतलाई वर्वचार गरी मुद्दा महार्शािाबाट ननर्ााररत पेसी संख्या (कोटा) का
आर्ारमा तोक्रकनेछ।
(3) उपदर्ा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनन सुनुर्वाइका लाचग
इजलाससमक्ष पेस भई सन
ु र्व
ु ाइ हुन नसकेका दताा भमनतका आर्ारमा पााँच र्वषा नार्ेका
मुद्दालाई कम्पतीमा एक मदहनाभभत्र पुन: पेसी चढाउनु पनेछ।

(4) महार्शािाले सभमनतले ननर्ाारण गरे को मापदण्डबमोजजम पेसी संख्या ननर्ाारण
गनेछ।
(5) पेसी चढाउाँ दा सम्पबजन्र्त अचर्कृतले सुनुर्वाइका लाचग अङ्ग पुगेको भनी

प्रमाखणत गरे का मुद्दा मात्र पेसी चढाउनेछ।

4. साप्ताहिक पेसी सच
ू ी प्रकािनः (१) आगामी ह्ताको लाचग पेसीको तारे ि तोक्रकएको
मद्
ु दाको सम्पपण
ू ा वर्वर्वरणसदहतको सच
ू ी महार्शािा प्रमि
ु ले बर्
ु बारसम्पम तयार गरी मख्
ु य
रजजस्रारसमक्ष पेस गनेछ।
(२) उपदर्ा (१) बमोजजम पेसीको वर्वर्वरण पेस गदाा सभमनतले ननर्ाारण गरे अनरू
ु प
पेसी चढाएका मुद्दालाई वर्वषयगत आर्ारमा आर्वशयक समूहमा समूहकृत गनेछ।
(३) सभमनतले आर्वशयक दे िेमा ह््ताको कुनै िास बार िास प्रकृनतका र्वा ५ र्वषा
पुराना मुद्दा मात्र हे ने गरी पेसी तोक्ने र्वा सा््तादहक पेसी सूची तयार गना ननदे र्शन
ददन सक्नेछ।
स्पजटटकरण: उदाहरणको लाचग आइतबार सबै इजलासले थन
ु ुर्वाका मुद्दामा,
सोमबार दे र्वानी पन
ु रार्वेदनमा, मंगलबार ररट ननर्वेदनमा मात्र सन
ु र्व
ु ाइ गने गरी व्यर्वस्थापन
गना सक्रकनेछ।

(4) मुख्य रजजस्रारले सा्तादहक पेसी सूची प्रकार्शन गदाा प्रत्येक समूहमा आर्वशयक
सङ्ख्यामा मद्
ु दा रहने गरी सन
ु र्व
ु ाइको प्राथभमकतािम अनस
ु ार समह
ू कृत गरी प्रत्येक
समूहलाई छुट्टाछुट्टै सङ्केताङ्क र िमसङ्ख्यासदहत प्रकार्शन गनेछ।
(5) सा्तादहक पेसी सच
ू ीमा मद्
ु दाको प्राथभमकता र दताा िमका आर्ारमा प्रत्येक
मुद्दाको सुनुर्वाइको िम १ बाट िमर्शः २, ३, ४ हुाँदै राखिनेछ र प्रत्येक समूहलाई 'क',

'ि', 'ग' गरी र्वणामालाको व्यञ्जन अक्षरबाट संकेत गररनेछ। पण
ू ा इजलासको पेसी
सूचीलाई पूणा १, पूणा २ गरी िमर्श: राखिनेछ।
(6) महार्शािाले मुख्य रजजस्रारसमक्ष पेस गरे को मुद्दाको कुनै समूहमा एक
ददनमा एक इजलासले हे ना नसक्रकने संख्याका मुद्दा भएमा मुख्य रजजस्रारले मुद्दा
संख्याको आर्ारमा जनत समूह बनाउनु पने हो सो बमोजजम समूह बनाउन सक्नेछ।
स्पजटटकरण: यस उपदर्ाको प्रयोजनको लाचग एउटा समह
ू को मद्
ु दालाई दईु र्वा
सोभन्दा बढी समूह बनाउनु पने भएमा महार्शािा प्रमुिले पेस गरे को सूचीको िम
संख्याका आर्ारमा जोर बबजोर (even odd) िम संख्यामा परे का मुद्दाबाट एउटा समह
ू
ननमााण गनुा पनेछ। तीन र्वा सोभन्दा बढी समूह बनाउनु परे मा पेस भई आएको सूचीको
िमसङ्ख्याको ननयभमत अन्तराल (regular interval) का आर्ारमा समूह ननमााण गनुा
पनेछ।
(7) कुनै समूहमा सुनुर्वाइका लाचग तोक्रकएका मुद्दा संख्या भन्दा बढी भई
सा््
तादहक पेसी सच
ू ीमा नै स्थचगत गनप
ुा ने भएमा दताा भमनतका आर्ारमा नयााँ र
प्राथभमकता र्वा अग्राचर्कार प्रा्त नभएका मुद्दालाई पेसी सूचीबाट स्थचगत गना सक्रकनेछ।
(8) महार्शािा प्रमुिले सा्तादहक पेसी सच
ू ी प्रकार्शनको लाचग मख्
ु य रजजस्रार
समक्ष मुद्दाको वर्वर्वरण पेस गदाा सार्क (RC), मुद्दा दोहोर्याई हे री पाउाँ भन््
ने ननर्वेदन
(RI), पन
ने ननर्वेदन
ु रार्वलोकनका ननर्वेदन (RV), पन
ु रार्वेदन गने अनम
ु नत पाउाँ भन््
(LE), मुलुकी र्ौजदारी कायावर्वचर् संदहता, २०७४ को दर्ा ७३ र मुलुकी दे र्वानी कायावर्वचर्
संदहता, 2074 को दर्ा 157 बमोजजमका प्रनतर्वेदन (RE) समेतलाई सा्तादहक पेसी
सूचीमा नै प्रकार्शन हुने गरी समार्वेर्श गनुा पनेछ। सो मुद्दा र्वा ननर्वेदनहरूलाई आर्वशयक्ता
अनुसार छुट्टै सूचीमा र्वा अन्य मुद्दासाँगैको पेसी सूचीमा प्रकार्शन गना सक्रकनेछ।

(9) उपदर्ा (4) बमोजजम सा्तादहक पेसी सूची प्रकार्शनको लाचग समूह बनाउाँ दा
संर्वैर्ाननक र्वा बह
ू /ा पण
ू ा इजलास लाग्ने ददन तथा उक्त ददन अदालतमा उपजस्थत
ृ त ् पण
हुने न्यायार्ीर्शको संख्या समेतलाई वर्वचार गरी मुद्दाको प्रकृनत हे री प्रत्येक ददनका लाचग
र्रक र्रक संख्यामा मुद्दाको समह
ू बनाई प्रकार्शन गना सक्रकनेछ।

(10) मुख्य रजजस्रारले मुद्दाको सा्तादहक पेसी सूची प्रकार्शन गदाा प्रत्येक
ह्ताको र्शि
ु बार आगामी ह्ता मद्
ु दा सन
ु र्व
ु ाइका लाचग पेस हुने सबै मद्
ु दाको सूची
प्रकार्शन गनेछ।

तर कुनै ह्ताको र्शुिबार बबदा परे सो अगार्वै अदालत िल
ु ेको ह्ताको अजन्तम
ददन आगामी ह्ताको लाचग सा्तादहक पेसी सूची प्रकार्शन गनेछ।
5. पूरक पेसी सूची: (१) सा्तादहक पेसी सूचीमा नचढे का तर इजलाससमक्ष सुनुर्वाइका
लाचग पेस हुनुपने मुद्दा र्वा ननर्वेदनहरू महार्शािा प्रमुिले सामान्यतया सुनुर्वाइको अनर्ल्लो
ददन अपरान्ह तीन बजेभभत्र मुख्य रजजस्रारसमक्ष पेस गनुा पनेछ।
(२) उपदर्ा (1) बमोजजम पेस गररने परू क पेसी सच
ू ीमा सामान्यतया दे हायका
मुद्दा तथा ननर्वेदनहरू पेस गररनेछ:(क) ननयमार्वलीको ननयम 25 बमोजजम एक न्यायार्ीर्शको इजलासमा पेस हुने
मुद्दा र्वा ननर्वेदन,

(ि) ननयमार्वलीको ननयम ७६ को उपननयम (५) को दे हाय (क) मा उजल्लखित
ननर्वेदन र्वा मुद्दामध्ये सार्कबाहे कका अन्य ननर्वेदन र मुद्दा,
(ग) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको ननर्वेदन, हे दााहेदैको मुद्दा, मुलुकी र्ौजदारी कायावर्वचर्
संदहता, 2074 को दर्ा 73 र मल
ु क
ु ी दे र्वानी कायावर्वचर् संदहता, 2074
को दर्ा 157 बमोजजम दायर भएका ननर्वेदन, अन्तररम आदे र्श सम्पबन्र्ी
ननर्वेदन, अन्तरकाभलन आदे र्श सम्पबन्र्ी ननर्वेदन, अन्तररम आदे र्श र
अन्तरकाभलन आदे र्श िारे ज गरी पाऊाँ भन््
ने ननर्वेदन, अदालती दस्तुरको
सुवर्वर्ा पाऊाँ भन््ने ननर्वेदन, मुख्य रजजस्रार र्वा रजजस्रारको आदे र्श उपरको
ननर्वेदन र इजलासबाट सुनुर्वाइको भमनत तोक्रकएको मुद्दा,
(र्) ननयमर्वालीको ननयम 59 बमोजजम अदालतको अर्वहे लना सम्पबन्र्ी मुद्दाको
प्रारजम्पभक सन
ु र्व
ु ाइका लाचग पेस हुने ननर्वेदन।

(3) एक न्यायार्ीर्शको इजलासबाट सुनुर्वाइ गररने ननर्वेदनहरू सामान्यतया बीस
थानसम्पम भए एउटै समह
ू मा र सो भन्दा बढी भए दईु समह
ू मा समह
ू कृत गनप
ुा नेछ।
यसरी दईु समूह बनाउनुपने अर्वस्थामा दताािमका आर्ारमा बनाइनेछ।
(4) मख्
ु य रजजस्रारले परू क पेसी सच
ू ीलाई समह
ू कृत गदाा एक न्यायार्ीर्शको
इजलासले हे ने मुद्दाको पेसी सूचीको समूहलाई 'अ' 'आ' गरी र संयुक्त इजलासले हे ने
मद्
ु दाको पेसी सच
ू ीलाई

सा्तादहक पेसी सच
ू ीमा परे का संकेत/अक्षर भन्दा र्रक

संकेत/अक्षर ददई तयार गनेछ।

पररच्छे र्द – ४
र्दै ननक पेसी सूची

6. र्दै ननक पेसी सूची ननधायरण: (१) सा्तादहक र पूरक पेसी सूचीबाट समूहकृत भएका
मुद्दाका सूची समूह मध्ये प्रत्येक ददन मुद्दा सुनुर्वाइका लाचग इजलास गठन र मुद्दा
सच
ू ीको ननर्ाारण गोला प्रक्रियाद्र्वारा गररनेछ।
(2) उपदर्ा (१) बमोजजम इजलास गठन र पेसी सच
ू ी ननर्ाारण गना मख्
ु य
रजजस्रारले सा््तादहक पेसी सूचीबाट पेस भई आएका मुद्दा समूह र पूरक पेसी सूचीमा
रहे का मुद्दा तथा ननर्वेदनहरूलाई समूहकृत गरी सो ददन गठन हुन सक्ने जम्पमा इजलास
संख्या बारे प्रर्ान न्यायार्ीर्श र न्यायार्ीर्शहरूलाई जानकारी गराउनुपनेछ।

(३) प्रत्येक ददन बबहान १०:00 बजे प्रर्ान न्यायार्ीर्श, न्यायार्ीर्श, मुख्य
रजजस्रार एर्वम ् मद्
ु दा व्यर्वस्थापनमा संलग्न कमाचारी र सच
ू ना प्रवर्वचर् प्रावर्वचर्कको
उपजस्थनतमा गोला प्रक्रियाद्र्वारा इजलास गठन र दै ननक पेसी सूची ननर्ाारणको काया
प्रारम्पभ गररनेछ।

पररच्छे र्द – ५
इजलास गठन तथा पेसी सच
ू ी ननधायरण सम्बन्धी काययववधध
7. गोला तान््
ने प्रक्रिया: (१) प्रत्येक ददनका लाचग सा््तादहक तथा पूरक पेसी सूचीमा
समार्वेर्श भएका तथा भैपरी आउने मुद्दाहरूको सुनुर्वाइका लाचग गोला प्रक्रियाद्र्वारा बह
ृ त्
पूण/
ा पूण,
ा एक न्यायार्ीर्शको इजलास र संयुक्त इजलास गठन हुनेछ।

(२) उपदर्ा (१) बमोजजम गोला तान््
ने प्रयोजनका लाचग समान रूप, रङ्ग,
आकार र बनोटका गोटी प्रयोग गररनेछ।
(३) उपदर्ा (२) बमोजजम गोला तान््
ने प्रयोजनका लाचग गोटीलाई एक अपारदर्शी
थैलीमा राखिनेछ।
(४) उपदर्ा

(१)

को

प्रयोजनको

लाचग

सामान्यतया

प्रर्ान

न्यायार्ीर्श

र

न्यायार्ीर्शहरूले र्वररटठताका आर्ारमा िमर्शः सबै न्यायार्ीर्शले एक एकर्वटा गोटी
तान््
नुपनेछ।
(५) उपदर्ा (4) बमोजजम ताननएको गोटी सम्पबजन्र्त न्यायार्ीर्शले सबैलाई दे िाई
गोटीको सङ्केताङ्क प्रटट बुखझने गरी सुनाउनु पनेछ। सोको अभभलेि आन्तररक कम्प्युटर
सञ्जालमा समेत राखिनेछ।
(६) पेसी व्यर्वस्थापन कायामा िदटएका कमाचारी र्वा सच
ू ना प्रावर्वचर्कले सम्पबजन्र्त
न्यायार्ीर्शले तानेको गोटीबमोजजम कम्प्युटर सफ्टर्वेयरमा िमर्शः इजलास गठन हुने गरी
प्रवर्वटट गनप
ुा नेछ।

(७) गोला प्रक्रियाद्र्वारा इजलास गठन गदाा िमर्श: बह
ा एक
ृ त ् पूणा र्वा पूण,
न्यायार्ीर्शको इजलास र संयुक्त इजलास गठन हुने गरी प्राथभमकता ननर्ाारण गररनेछ।
यस प्रयोजनका लाचग छुट्टाछुट्टै थैली र गोटीको व्यर्वस्था गररनेछ।

(८) कुनै कारणर्वर्श कुनै ईजलासमा सहभागी हुन नसक्ने अर्वस्थामा बाहे क प्रर्ान

न्यायार्ीर्श र्वा न्यायार्ीर्श गोला प्रकृयामा सहभागी हुनेछन ्।

8. बि
ृ त ् पूणय वा पूणय इजलास: (१) पूणा इजलास गठनका लाचग अलग्गै थैली र गोटी
हुनेछ।
(२) पूणा इजलास गठनका लाचग सो ददन उपजस्थत भएका न्यायार्ीर्शको संख्या
बराबरको गोटी थैलीमा राखिनेछ।
स्पजटटकरण: उदाहरणको लाचग कुनै ददन १८ जना न्यायार्ीर्श उपजस्थत रहे मा १
दे खि १८ अङ्कसम्पम अङ्क्रकत गोटी थैलीमा राखिनेछ।
(३) उपदर्ा (2) बमोजजम गोटी तान्दा उपजस्थत न्यायार्ीर्शहरूद्र्वारा र्वररटठताका
आर्ारमा तानननेछ।

(४) बह
ुा ने भएमा जनत सदस्यीय इजलास गठन
ृ त ् पूणा इजलास गठन गनप
हुने हो िमर्श: १ दे खि सो संख्यासम्पम अङ्क्रकत गोटी तान््
ने न्यायार्ीर्शको इजलास
गठन हुनेछ।
(५) एकमात्र पण
ू ा इजलास गठन गनप
ुा ने भएमा १ दे खि ३ अङ्क्रकत गोटी
तान््
ने, दईु र्वटा पण
ने
ू ा इजलास गठन गनप
ुा ने भएमा ४ दे खि ६ अङ्क्रकत गोटी तान््
न्यायार्ीर्शको पूणा इजलास गठन हुनेछ। बह
ृ त ् पूणा इजलास पनन सोही ददन गठन
गनप
ुा ने रहे छ भने १ दे खि ५ अङ्क्रकत गोटी तान््ने न्यायार्ीर्शको बह
ृ त ् पूणा इजलास
गठन भइसकेपनछ िमर्शः पदहलो तीन अथाात ् ६, ७, ८ अङ्क्रकत गोटी तान््ने न्यायार्ीर्श
पण
ू ा इजलासमा रहने छन ्। 5 भन्दा र्ेरै न्यायार्ीर्शको बह
ू ा इजलास गठन गनप
ुा ने
ृ त ् पण
भएमा र्वा र्ेरै संख्यामा पूणा इजलास गठन गनप
ुा ने भएमा यही िमले गठन हुनेछ।
९. एक न्यायाधीिको इजलास: (१) पण
ू ा इजलास भएको ददनमा पण
ू ा इजलासका लाचग
गोला तान््
ने काया समा््त भएपनछ एक न्यायार्ीर्शको इजलासको लाचग गोला तानननेछ।
पूणा इजलास नभएको ददनमा एक न्यायार्ीर्शको इजलासको लाचग गोला तानेपनछ मात्र
संयुक्त इजलास गठन हुनेछ।
(2)

बह
ृ त्

पूणा

र्वा

पूणा

इजलासमा

संलग्न

हुने

न्यायार्ीर्शबाहे क

अन्य

न्यायार्ीर्शद्र्वारा एक न्यायार्ीर्शको इजलासका लाचग गोटी तानननेछ।
(3) उपदर्ा (2) को प्रयोजनको लाचग थैलीमा एक न्यायार्ीर्शले हे ने पेसी सच
ू ी
अन्तगातका 'अ' र 'आ' अङ्क्रकत २ गोटी र बााँकी अन्य न्यायार्ीर्शको संख्या बराबर हुने
गरी िाली गोटी राखिनेछ।
(4) एक न्यायार्ीर्शको इजलासका लाचग गोटी तान््
नु अनर् संयुक्त इजलास गठनका
लाचग उपलब्र् न्यायार्ीर्श संख्या वर्वचार गरी संयक्
ु त इजलासका लाचग जोर संख्याका
न्यायार्ीर्श बााँकी रहने गरी एक न्यायार्ीर्शको इजलासका लाचग एक र्वा दईु इजलासको
लाचग गोटी तानननेछ।
(5) यस दर्ाबमोजजम एक न्यायार्ीर्शको इजलास गठन गदाा कुनै ददन एक मात्र
इजलास गठन हुने भएमा पदहलो गोटी 'अ' र्वा 'आ' जे आउाँ छ सोही समूहको मुद्दा
सन
ु र्व
ु ाइ गरी अको समह
ू स्थचगत राखिनेछ।

१०. संयुक्त इजलास: (१) बह
ृ त ् पूणा र्वा पूणा र एक न्यायार्ीर्शको इजलास गठन भइसकेपनछ
उपलब्र् हुनसक्ने जोर संख्याका बााँकी न्यायार्ीर्शमध्ये र्वररटठताका िममा स्थायी इजलास
पाउन सक्ने न्यायार्ीर्शको संख्या यक्रकन गरे र संयुक्त इजलास गठन काया प्रारम्पभ
गररनेछ।
(2) उपदर्ा (1) को प्रयोजनको लाचग र्वररटठताको िमसंख्या जननने संख्या
अङ्क्रकत गोटी थैलीमा राखिनेछ।
(3) उपदर्ा (2) को प्रयोजनको लाचग जोर गते भए स्थायी इजलास नपाउने
न्यायार्ीर्शको र्वररटठता अङ्क्रकत गोटी थैलीमा रािी स्थायी इजलास पाउने न्यायार्ीर्शले
गोटी तान््
नेछन ्। वर्वजोर गते भए स्थायी इजलास पाउने न्यायार्ीर्शको र्वररटठता अङ्क्रकत
गोटी थैलीमा रािी स्थायी इजलास नपाउने न्यायार्ीर्शले गोटी तान््
नेछन ्।
(4) थैलीबाट िमर्शः गोटी तान्दा जुन संख्या अङ्क्रकत गोटी पछा त्यसरी गोटी
तान््
ने न्यायार्ीर्श र गोटीमा अङ्क्रकत संख्यामा र्वररटठता इङ्क्रकत गने न्यायार्ीर्शको
इजलास गठन हुनेछ।
(5) इजलास गठन भएपनछ सम्पबजन्र्त इजलासमा रहने न्यायार्ीर्शमध्ये कुनै एक
न्यायार्ीर्शले सो ददन सुनुर्वाइ गररने मुद्दा समूहको गोला तान््
नु पनेछ।
(6) यसरी मुद्दा सूचीका लाचग गोला तान्दा मुद्दा सूची जनत छन ् त्यनत संख्याका
िमर्श: 'क', 'ि' अक्षर अङ्क्रकत गोटी राखिनेछ। जुन इजलासका तर्ाबाट गोटी तान्दा
जुन अक्षर आउाँ छ उक्त इजलासले सोही समूहको मुद्दाको सुनुर्वाइ गनेछ।
(7) उपलब्र् हुने न्यायार्ीर्शभन्दा सा््तादहक सच
ू ीको समह
ू बढी भएमा थैलीमा
बााँकी रहे को समूहको पेसी सूची स्थचगत गररनेछ।
(8) इजलास कक्ष ननर्ाारण गदाा न्यायार्ीर्शहरूको र्वररटठता िमअनुसार ननर्ाारण
गनप
ुा नेछ।
11. र्दै ननक पेसी सूची सम्बन्धी थप व्यवस्था: (1) कुनै मुद्दा हे दााहेदै रही हे दााहेदैको पेसी
सूची प्रकार्शन गनप
ुा ने भएमा सो इजलास संयुक्त र्वा पूणा जे हो सो स्र्वतः गठन भएको
मानननेछ। उक्त इजलासमा संलग्न न्यायार्ीर्शहरूलाई बाहे क गरी अन्य न्यायार्ीर्शहरूबाट
मात्र इजलास गठनका लाचग गोला तानननेछ।
(2) ननणाय सन
ु ाउने मद्
ु दाको सन
ु र्व
ु ाइ सच
ू ीमा कुनै मद्
ु दा ननणाय सन
ु ाउने पेसी
तोक्रकएकोमा इजलास गठन गदाा सम्पबजन्र्त न्यायार्ीर्शको र्रक र्रक इजलास गठन

हुन गएमा ननणाय सुनाउन तोक्रकएको मुद्दाको मात्र सम्पबजन्र्त न्यायार्ीर्शको छुट्टै
इजलास गठन हुनेछ।
(3) दै ननक रूपमा भैपरी आउने मुद्दा तथा ननर्वेदनको व्यर्वस्थापनको लाचग बह
ृ त्
र्वा पण
ू ा इजलासको हकमा पण
ू ा १ तथा संयक्
ु त इजलासको हकमा जन
ु न्यायार्ीर्शको
समह
ू ले 'क' समह
ू को गोला तान्छ सोही इजलासले र एक न्यायार्ीर्शको इजलासको हकमा
'अ' समूहको गोला पने न्यायार्ीर्शले भैपरी आउने मुद्दा तथा ननर्वेदनको सुनुर्वाइ गनेछ।
समूह 'क' र्वा 'अ' स्थचगत हुने सूचीमा परे मा समूह 'ि' र्वा 'आ' ले त्यस्ता मुद्दा र्वा
ननर्वेदनको सुनुर्वाइ गनेछ।

पररच्छे र्द – ६
र्दै ननक मुद्र्दा पेसी सूची प्रकािन
12. गोला प्रक्रियाद्वारा ननधायररत पेसी सच
ू ी: (१) गोला प्रक्रियाद्र्वारा ननर्ााररत पेसी सच
ू ी
तत्कालै कम्प्युटर सफ्टर्वेयरमा प्रवर्वटट गरी गराई पेसी सूचीको आचर्काररता प्रमाखणत
हुने कम्प्युटर सजृ जत वर्वर्शेष नम्पबर, चचन्ह, सङ्केत (water mark) अङ्क्रकत भई
तत्काल (१०:३० बजेभभत्र) र्वेबसाइटमा प्रकाभर्शत (upload) गररनेछ।
(२) यसरी ननर्ााररत पेसी सूची अदालतको र्वेबसाइटमार्ात सम्पबजन्र्त सबै
सरोकारर्वालाले हे नस
ा क्ने व्यर्वस्था भमलाइनेछ।
(३) सम्पबजन्र्त न्यायार्ीर्शको सचचर्वालयले वर्वर्शेष चचन्ह र्वा watermark अंक्रकत
पेसी सूची वप्रन्ट गरी न्यायार्ीर्शलाई उपलब्र् गराउनु पनेछ।

पररच्छे र्द – ७
ववववध
13.

ननर्दे शिकाको

पालना:

यो

ननदे भर्शकाको

पालना

गन,
ुा

गराउनु

न्यायार्ीर्श,

मुद्दा

व्यर्वस्थापनमा संलग्न कमाचारी, सूचना प्रवर्वचर् प्रावर्वचर्क, सरकारी र्वकील, कानून
व्यर्वसायी, मद्
ु दाका पक्ष एर्वम ् सरोकारर्वाला सबैको दानयत्र्व हुनेछ।
14. संिोधन: यो ननदे भर्शका कायाान्र्वयन गदाा केही कुरा संर्शोर्न गनप
ुा रे पेसी व्यर्वस्थापन

ननदे र्शन सभमनतले गनेछ।

