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�काशक�य

�यायपािलका जनआ�थामा िटकेको ह��छ । जनताको �यायपािलका�ितको आ�था र िव�ास �याियक 
काम कारबाहीबाट अिभविृ� ह�न प�ुदछ । �याियक काम कारबाहीमा सधुार र समय सापे� प�रवत�न नै अिहलेको 
आव�यकता हो । म�ुा �यव�थापनलाई वै�ािनक र �भावकारी त�ुयाउन सकेमा मा� �याय स�पादनको काय� 
िछटोछ�रतो, सहज, सलुभ, �भावकारी र गणु�तरीय ह�ने ह��छ । अदालतह�मा बढ्दै गरकेो म�ुाको चाप 
तथा परुाना ब�यौता म�ुा फछ् य�टलाई �भावकारी त�ुयाउन र मलुकु� ऐन खारजे भई नया ँ मलुकु� संिहता 
कानूनह� लागू भएपिछ अदालतह�मा नया ँदता� ह�ने म�ुाह�को �भावकारी �यव�थापन गनु�  पन� नया ँस�दभ� 
र प�रवेशसमेतलाई म�यनजर गरी गिठत अ�ययन सिमितबाट तयार भएको ��ततु 'म�ुा �यव�थापन प�ित 
िवकासस�ब�धी अ�ययन �ितवेदन, २०७५' �काशन गन� जमक� गरकेा छ� ।

सव��च अदालतको िमित २०७५।३।३२ को िनण�यअनसुार सव��च अदालतका माननीय �यायाधीश 
�ी केदार�साद चािलसेको संयोजक�वमा सव��च अदालतका माननीय �यायाधीशह� �ी िव��भर�साद 
�े�ठ र �ी ई�वर�साद खितवडा सद�य तथा त�कालीन सहरिज��ार �ी नारायण�साद प�थी सद�य सिचव 
रहेको म�ुा �यव�थापन प�ित िवकासस�ब�धी अ�ययन सिमित गठन भएको िथयो । उ� सिमितले काय�मा 
आव�यक सहयोग गन� उ�च अदालत पोखराका माननीय �यायाधीश �ी �ीका�त पौडेलको संयोजक�वमा तीन 
सद�यीय उपसिमित गठन गरकेो िथयो । सिमितले िविभ�न देशका म�ुा �यव�थापनसगँ स�बि�धत िवषयको 
अ�ययन, राि��य�तरमा िवगतमा भएका अ�ययन �ितवेदनलगायतका साम�ीह�को अ�ययन गरी मातहत 
अदालतह� तथा सरोकारवालाह� �यायाधीश, कम�चारी, कानून �यवसायी र सरकारी विकलसमेतसगँ छलफल 
र अ�तरि�या गरी म�ुाको �यव�थापनलाई वै�ािनक र �भावकारी त�ुयाउन म�ुाको �कृितको आधारमा उ�च र 
िज�ला अदालतमा िमित २०७७।४।१ गतेदिेख लागू ह�ने गरी फरक म�ुामा फरक �यव�थापन गन� म�ुालाई सरल, 
सामा�य र जिटल �कृितका भनी तीन �कृितमा वग�करण गरी सरल, सामा�य र िवशेष माग� िनधा�रण गरी �मशः 
६ मिहना, १ वष� र १८ मिहनािभ� म�ुाको फछ् य�ट गन� काय� तािलकासिहतको अ�ययन �ितवेदनलाई सव��च 
अदालतको पूण� बैठकले २०७५।११।१५ मा पा�रतसमेत गरकेो छ ।

यस अ�ययन �ितवेदनलाई �यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाले अिंगकार गरी 
�ितवेदनमा उि�लिखत सझुावह� आगामी २०७७।४।१ देिख उ�च र िज�ला अदालतमा फरक म�ुामा फरक 
�यव�थापन प�ित (DCM) लागू गन� र सव��च अदालतमा पिन �मश: लागू गन� गरी सव��च अदालतको 
पूण� बैठकबाट िमित २०७६।३।१८ मा चौथो रणनीितक योजना पा�रत भएकोले ��ततु �ितवेदन रणनीितक 
योजनाको अिभ�न अङ् गको �पमा रहन गएको छ ।

अ��यमा, म�ुा �यव�थापन प�ित िवकासस�ब�धी अ�ययन �ितवेदन �यायपािलकामा काय�रत 
जनशि�का अित�र� सरोकारवाला सबैको लािग अित उपयोगी र म�ुा �यव�थापनमा मह�वपूण� साम�ीको �पमा 
रहनेछ भ�ने िव�ास िलएको छु । ��ततु �ितवेदनको स�पादन तथा �काशनको काय�मा सलं�न रहन ुह�ने स�पूण� 
कम�चारीह�लाई हािद�क ध�यवाद िदन चाह�छु । ध�यवाद !

िमितः भा�, २०७६                                            नपृ�वज िनरौला
म�ुय रिज��ार, सव��च अदालत
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१.१  प�रचय
मलुकुको आिथ�क तथा सामािजक िवकास गन� र �यि�का अिधकारह�को सरं�ण गद� कानूनी शासन 

कायम गरी मलुकुमा शाि�त, सरु�ा र �थािय�व कायम गन� �भावकारी िववाद समाधानको प�ित अिनवाय� 
मािन�छ । �भावकारी िववाद समाधानको लािग वै�ािनक र �भावकारी म�ुा �यव�थापन आव�यक ह��छ । म�ुाको 
गित वा कारबाहीलाई अदालतको िनय��णमा �याउन, म�ुालाई िछटोछ�रतो कारबाही र िकनारा गन�, म�ुामा 
ह�ने िढलाइ वा ब�यौता घटाउन, �याय �णाली�ितको िव�ास जगाई �यायमा पह�चँ अिभविृ� गन�, �याियक 
काम कारबाहीको गणु�तरीयता र िन�प�ता अिभविृ� गन� �भावकारी म�ुा �यव�थापन आव�यक ह��छ । 
अ�तरा�ि��य�तरमा म�ुा �यव�थापनका आधिुनक प�ितह�को िवकास संय�ु रा�य अमे�रकाबाट सन् १९७० 
को दशकबाट श�ु भएको मािन�छ । �यसपिछ �मशः अ�य देशह�मा पिन य�ता प�ितह�को िवकास र िव�तार 
भएको पाइ�छ ।

नेपालको �याय �णालीमा वै�ािनक र �भावकारी म�ुा �यव�थापनको मह�वलाई मनन गद� िवगत केही 
समयदेिख म�ुा �यव�थापन प�ितमा सधुार गन� �यास ह�दैँ आएको पाइ�छ । खास गरी अदालत �यव�थापनस�ब�धी 
सझुाव �ितवेदन २०५५ पिछ म�ुा �यव�थापनमा आधिुनक र वै�ािनक म�ुा �यव�थापनका प�ितह�को 
�योगमाफ� त सधुारका �यासह� ह�दैँ आएको दिेख�छ । �यायपािलकाका िविभ�न स�मेलनह�, अ�ययन 
�ितवेदन तथा �यायपािलकाको रणनीितक योजनाह�ले िसफा�रस गरबेमोिजम म�ुा �यव�थापनमा सधुार 
�याउन �यायपािलकाको सं�थागत सधुार गन�, कानून तथा काय�िविधमा सधुार गन�, अदालतको काय� प�ितमा 
सधुार गन�, िज�मेवारी र उ�रदािय�व िकटान गन�, जनशि�को �मता र सीप िवकास गन� तथा �िविध ह�ता�तरण 
गन�, �िविधको �योग बढाउने, सयं�� िनमा�ण गन�, सरोकारवालाह�सगँ स�ब�ध िव�तार गन�लगायतका म�ुा 
�यव�थापनका कितपय आधिुनक र वै�ािनक प�ितह�को अवल�बन भई म�ुा �यव�थापनमा उ�लेखनीय 
सधुार ह�दँै आएको पाइ�छ ।

अझै पिन नेपालको �याियक �ि�यामा िढलाई ह�ने गरकेो, यो खिच�लो भएको, म�ुाको कारबाही र िनण�य 
�ि�या पूवा�नमुानयो�य नभएको, म�ुाको गित अदालतको िनय��णमा नरहेको भ�ने ज�ता म�ुा �यव�थापनस�ब�धी 
कितपय कमजोरी वा सम�याह� रहेको भ�ने सरोकारवालाह�को गनुासो रहेको पाइ�छ । अक�तफ�  सव��च 
अदालतमा म�ुाको काय�बोझ बढी नै देिख�छ भने परुाना ब�यौता म�ुाह�को सं�या पिन अपेि�त �पमा 
िनय��णमा रहन सकेको अव�था पिन देिखदँैन । सव��च अदालतमा फैसला ह�न बाकँ� पाचँ वष� नाघेका म�ुाह� 
उ�ले�य सं�यामा रहेका अव�था छ ।1 नया ँसिंवधानको �यव�थाअनसुार सव��च अदालतमा थप म�ुाह� 
दता� ह�ने �म बिढरहेको अव�था छ । सव��च अदालतमा म�ुाको काय�बोझलाई कम गरी िछटोछ�रतो कारबाही 
र िकनारा गन�को लािग िवशेष रणनीित अि�तयार गरी आव�यक सधुार गनु�पन� टड्कारो आव�यकता देिख�छ । 
देवानी तथा फौजदारी संिहताह� लागू भएपिछ मातहतका अदालतह�मा पिन थप म�ुाह� दता� ह�ने देिखदँा ती 

1 २०७५ साल पसु मसा�तस�ममा ५ वष� नाघेका ज�मा मु�ा तथा �रटको स�ंया २१८९ रहेको देिख�छ । 
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म�ुाह�को �भावकारी �यव�थापन गन� समयमै उपय�ु कदम चा�न ुआव�यक छ । यसथ� म�ुा �यव�थापनमा 
रहेका य�ता थप चनुौतीह�को सामना गन� र �यायपािलकाको रणनीितक योजना अनसुारको “िछटोछ�रतो 
�याय, सबैको लािग �याय” भ�ने �ितब�ता पूरा गन� थप काय�ह� गनु�  ज�री दिेखएको छ । �यायपािलकाका यी 
चनुौतीह�को स�वोधन गन� पिछ�लो समयमा अ�तरा�ि��य �पमा िवकिसत म�ुा �यव�थापनका प�ितह�को 
अवल�बन गनु�  ज�री भैसकेको छ । �यायपािलकाको ते�ो प�चवष�य रणनीितक योजनाले म�ुा (�यव�थापन)
प�ित िवकास गन� स�ब�धमा फरक म�ुा �यव�थापन, म�ुा फछ् य�टको समय तािलका िनधा�रण (रणनीितक 
उपाय नं ६.२.२.१(क) मा समावेश) लगायतका म�ुा �यव�थापनका काय��म स�प�न गन� उ�े�य िलए अन�ुप 
��ततु अ�ययन ग�रएको हो । 

१.२  अ�ययन सिमितको गठन 
म�ुा �यव�थापनको प�ित िवकास स�ब�धमा अ�ययन गरी �ितवेदन पेश गन� सव��च अदालतको पूण� 

बैठकको िमित २०७५।३।३२ को िनण�यानसुार देहायबमोिजमको अ�ययन सिमित गठन भएको िथयोः 
१. माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे, सव��च अदालत - सयंोजक
२. माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�, सव��च अदालत - सद�य
३. माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा, सव��च अदालत - सद�य
४. सहरिज��ार �ी नारायण�साद प�थी, सव��च अदालत - सद�य सिचव
सिमितलाई सिु�पएको िज�मेवारी स�प�न गन� काय�मा आव�यक सहयोग गन� उ� अ�ययन सिमितको 

िमित २०७५।६।७ को िनण�यानसुार देहायबमोिजमको अ�ययन उप-सिमित गठन ग�रएको िथयोः
१. माननीय �यायाधीश �ी �ीका�त पौडेल, उ�च अदालत पोखरा   - सयंोजक
२. माननीय �यायाधीश �ी सूय��साद पराजलुी, का�क� िज�ला अदालत  - सद�य
३. माननीय �यायाधीश �ी िब�ण�ुसाद उपा�याय, बाकेँ िज�ला अदालत  - सद�य

१.३  सिमितको काया�देश र काया�विध
काय� �ार�भ गरकेो िमितले ६ मिहनािभ� �ितवेदन बझुाउने गरी यस सिमितलाई दहेायबमोिजमको 

म�ुय काया�दशे �दान ग�रएको िथयो । सिमितले िमित २०७५।४।२० गतेबाट काया�र�भ गरी तोकेको अविधिभ�ै 
�ितवेदन तयार गरकेो छ । 

1. म�ुा �यव�थापन प�ित िवकास गन� स�ब�धमा फरक म�ुा �यव�थापन, म�ुा फछ् य�टको समय तािलका 
िनधा�रणलगायत (रणनीितक उपाय नं. ६.२.२.१(क) मा समावेश) सव��च अदालतबाट भएका पूव� 
अ�ययन �ितवेदनह�को पनुरावलोकन गन� । म�ुा �यव�थापन प�ितको �योग स�ब�धमा अ�य देशको 
अ�यासको तलुना�मक अ�ययन गन� । 

2. म�ुा �वाह �यव�थापनमा सूचना �िविधको �योग गरी पूण� �वचािलत बनाउनेतफ�  स�भा�यता अ�ययन 
गन� । 

3. अ�ययनको �ममा सरोकारवाला िनकाय र प�ह�का बीचमा छलफल, अ�ति�� यालगायतका उप�ु 
िविध अवल�बन गरी सझुाव सकंलन गन� ।
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4. म�ुा �यव�थापनको प�ित िवकास स�ब�धमा भएका पूव� अ�ययनह�को सिम�ा, सरोकारवालाह�को 
राय सझुाव र अ�य देशको अ�याससमेतको आधारमा हाल अदालतमा रहेका म�ुाको काय�बोझ र 
म�ुाका �कृितसमेतको िव�लेषण गरी सूचना �िविधमै�ी पूण� �वचािलत म�ुा �यव�थापन प�ितको 
िसफा�रस गन� । 

5. ��तािवत म�ुा �यव�थापन प�ितको काया��वयनका लािग पूवा�धार िवकाससिहतको काय�योजना 
��ताव गन� । 

6. सिमितले आव�यकतानसुार उपसिमित गठन गन� र िवषय िव�को राय सझुाव वा सेवा िलन स�ने । 
7. अ�ययनको �ममा कुनै अडबड पर ेसव��च अदालत अनसु�धान तथा योजना सिमितमाफ� त आव�यक 

िनकासा िदने । 

१.४  अ�ययन िविध
सिमितले अ�ययनको �ममा म�ुा �यव�थापनका स�ब�धमा सव��च अदालतमा यस पूव� पेश भएका 

अ�ययन �ितवेदनह� र अ�य देशका म�ुा �यव�थापनस�ब�धी कानूनी �यव�था, म�ुा �यव�थापनस�ब�धी 
अ�य अ�ययन �ितवेदन र लेखह� लगायतका साम�ीह�को पनुरावलोकन ग�रएको िथयो । सव��च अदालत 
र मातहतका अदालतमा �योगमा रहेका म�ुा �यव�थापनस�ब�धी स�टवेयरह�को स�ब�धमा सूचना �िविध 
िव�ह� र स�बि�धत कम�चारीह�बाट जानकारी िलइएको िथयो । सिमितले �यायपािलकाको प�चवष�य रणनीितक 
योजनाह�, सूचना �िविधस�ब�धी ग�ु योजनाका साथै म�ुा �यव�थापनस�ब�धी िव�मान कानूनी �यव�थाको 
अ�ययन गरकेो िथयो । साथै, म�ुाको काय�बोझ र �कृितका स�ब�धमा सव��च अदालतबाट �कािशत वािष�क 
�ितवेदनह�बाट आव�यक त�याङ्क संकलन ग�रएको िथयो । हाल िज�ला अदालतमा �योगमा रहेको समय 
तािलका प�ितको �योगका स�ब�धमा ��ावली तयार गरी समय तािलका लागू ग�रएका िज�ला अदालतह�बाट 
सझुाव माग ग�रएको िथयो । हाल �योगमा रहेको म�ुा �यव�थापन प�ितमा सधुारको आव�यकता भए नभएको 
तथा म�ुा �यव�थापनमा रहेका सम�याह�, म�ुाको �कृितका आधारमा फरक �यव�थापन गन� प�ित (DCM) 
का िविभ�न आयाम तथा स�भावनाका स�ब�धमा सबै उ�च अदालतह�बाट र केही िज�ला अदालतह�बाट 
��ावलीमाफ� त सझुाव संकलन गरी ग�रएको िथयो । सव��च अदालतमा म�ुा �यव�थापनको िव�मान अव�था 
र अपनाउनपुन� उपय�ु प�ितका स�ब�धमा सव��च अदालतमा काय�रत कम�चारीह�सगँ दईु पटक छलफल 
ग�रएको िथयो । सिमितले अ�ययन �ितवेदनको �ारि�भक म�यौदा तयार भएपिछ िविभ�न तहका अदालतमा 
काय�रत �यायाधीश तथा कम�चारी, कानून �यवसायी र सरकारी विकलसमेतको सहभािगतामा काठमाड� 
उप�यकालगायत देशका िविभ�न �थानमा चार वटा छलफल र अ�तरि�या गरी �ितवेदनउपर थप प�ृपोषण 
िलने काय� ग�रएको िथयो । 

१.५  अ�ययनको सीमा
सिमितले अदालत �यव�थापनका िविवध आयामम�ये फरक म�ुा �यव�थापन, म�ुा फछ् य�टको समय 

तािलका िनधा�रण, म�ुा सनुवुाइ �थगनमा िनय��ण, म�ुा पेशी र बहस �यव�थापन गन� लगायतका म�ुा �वाह 
�यव�थापनका म�ुय िवषयमा केि��त रही अ�ययन गरकेो छ । अ�ययन तीनै तहका िनयिमत अदालतको म�ुा 
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�यव�थापनमा केि��त भएकोले �यायािधकारण तथा अ�य �याियक िनकायह�लाई अ�ययनमा समेिटएको
छैन । अ�ययनले फैसला काया��वयनको िवषयलाई समेटेको छैन । ��ततु अ�ययन मूलतः म�ुा �वाह 
�यव�थापनमा केि��त भए तापिन म�ुा �यव�थानलाई �भावकारी बनाउन आव�यक पन� स�बि�धत िवषयह� 
जनशि� �यव�थापन, �ोतसाधनको �यव�थापन र सूचना �िविधको �योगका स�ब�धमा सामा�य अ�ययन र 
सझुाव ��ततु ग�रएको  छ । अ�ययन सिमितको लािग िनधा��रत ६ मिहनाको अविधिभ�ै अ�ययन स�प�न गरी 
�ितवेदन ��ततु ग�रएको छ ।

१.६  अ�ययन �ितवेदनको सरंचना
��ततु अ�ययन �ितवेदनलाई देहायका ज�मा ११ वटा प�र�छेदह�मा िवभाजन गरी ��ततु ग�रएको 
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प�र�छेद - दुई
मु�ा �यव�थापनको सै�ाि�तक अवधारणा

२.१ म�ुा �यव�थापनको प�रचय
सं�थाको उ�े�य �ाि�को लािग अपनाइने �यवि�थत �ि�या �यव�थापन हो । कुनै पिन सगंठनको 

िनधा��रत ल�यह� तोिकएको समयमा उपल�ध �ोत र साधनह�को �यवि�थत त�रकाले प�रचालन गरी 
उ�चतम् गणु�तर �ा� गन� �ि�या �यव�थापन हो । रा�ो �ि�याबाट नै रा�ो नितजा हािसल गन� सिक�छ (Good 
process would produce good result ) भ�ने �यव�थापनको िस�ा�त हो । �यव�थापनले जिटलतालाई 
स�बोधन गछ�  । बीस� शता�दीमा क�पनी ब�कलगायतका स�ंथाह�लाई वै�ािनक र �यवि�थत �पमा प�रचालन 
गरी संगठको ल�य हािसल गन� �यव�थापनको �योग ग�रएको हो । अ�य सं�था ज�तै अदालतको काम कारबाही 
पिन �भावकारी �पमा स�पादन गन� अदालतमा �यव�थापन ज�री ह��छ । अदालत �यव�थापनिभ� जनशि� 
�यव�थापन, भौितक �यव�थापन, आिथ�क �यव�थापन, सूचना �यव�थापन, अिभलेख �यव�थापन, इजलास 
�यव�थापन, बहस �यव�थापन, समय �यव�थापन, म�ुा �यव�थापनलगायतका िवषयह� समावेश गन� ग�रए 
तापिन अदालतको म�ुय काय� �याय स�पादन भएकोले म�ुा �यव�थापनलाई अदालत �यव�थापनको के��िव�द ु
मािन�छ ।

म�ुा �यव�थापनलाई म�ुा �वाह �यव�थापन पिन भ�ने ग�र�छ । म�ुा �यव�थापन म�ुाको दता�देिख 
फैसला नह�दँास�मको अविधमा म�ुामा ग�रने सबै काम कारबाहीलाई �यवि�थत ढङ्गबाट स�चालन गन� अवल�बन 
ग�रने �ि�या हो । यसमा अदालतमा म�ुाको दता�दिेख फैसला नह�दँास�मको बीचको अविधमा अपनाइने सबै 
कारबाहीका चरण र घटनाह�को �यव�थापन ग�र�छ । म�ुा �यव�थापनलाई म�ुाको �शासक�य �ि�या मा�न 
सिक�छ । िकनभने म�ुा �यव�थापनले कुनै म�ुामा के फैसला गन� भ�ने िवषयलाई स�बोधन नगरी म�ुा दता� 
भएपिछ यसमा गनु�पन� काय�ह� कसरी िछटोछ�रतो र �भावकारी �पमा स�प�न गरी फैसला गन� अव�था तयार 
गरी इजलाससम� पेश गन� भ�नेसमेतका काय�ह�लाई जनाउछँ । म�ुा �वाह �यव�थापन र म�ुाको काय�बोझ 
�यव�थापन भने केही फरक िवषय ह�न । Tania Sourdin का श�दमा Caseflow management involves 
the control of movement of cases through a court, caseload management involves the 
control of the total workload of a court.2

म�ुा �यव�थापनका िव� David C. Steelman ले म�ुा �यव�थापनलाई यसरी प�रभािषत गरकेो  देिख�छ 
- "Caseflow Management involves the entire set of actions that a court takes to monitor and 
control the progress of cases, from initiation through trial or  other initial disposition to the 
completion of all post disposition court work, to make sure that justice is done promptly”.3 
य�तै संय�ु रा�य अमे�रकाको National Association for Court Management (NACM) ले पिन म�ुा 
2 Dr Tania Sourdin, “Judicial Management and Alternative Dispute Resolution Process and Trends” (1996); 14 Australian Bar Review 

185; pp. 190 – 191.
3  Devid C. Steelman and others, CASEFLOW MANAGEMENT: The Heart of Court Management in the New Millennium, 

National Center for State Courts, 2000, p. xi.
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�यव�थापनलाई लगभग यही �पमा प�रभािषत गरकेो दिेख�छ “Caseflow management is the process 
by which courts move cases from filing to disposition. This includes all pre-trial phases, 
trials and increasingly, events which follow disposition to ensure the integrity of court orders 
and timely completion of post-disposition case actively.”4

संय�ु रा�य अमे�रकाको Superior Court of California ले Caseflow management or 
“CFM” is the set of processes whereby courts convert their caseloads of newly-filed and 
pending matters into closed cases, and the monitoring and pragmatic study of those 
processes. Effective CFM permits efficiency and resource conservation, and minimizes 
times from filing to closure, while preserving or improving the quality of adjudication. भनी 
म�ुा �यव�थापनलाई प�रभाषा गरकेो पाइ�छ ।5 

Caseflow management is the court supervision of the case progress of all cases 
filed in that court. It includes management of the time and events necessary to move a  case 
from the point of initiation (filing, date of contest, or arrest) through  disposition, regardless 
of the type of disposition. Caseflow management is an  administrative process; therefore, 
it does not directly impact the adjudication of  substantive legal or procedural issues.6 
Caseflow management also includes early court intervention, establishing meaningful 
events, establishing reasonable timeframes for events, establishing reasonable timeframes 
for disposition, and creating a judicial system that is predictable to all users of that system.7

अमे�रक� बार एशोिसएशनले म�ुा �यव�थापनलाई यसरी प�रभािषत गरकेो दिेख�छः 
“From the commencement of litigation to its resolution, whether by trial or by 

settlement, any elapsed time other than reasonably required for pleadings, discovery, 
and court events, is unacceptable and should be eliminated to enable just and efficient 
resolution of cases. The court, not the lawyers or litigants, should control the pace of 
litigation. A strong judicial commitment is essential to reducing delay and, once achieved, 
maintaining a current docket.”

अदालतको म�ुय काय� नै �याय स�पादन गन� भएकोले म�ुा �यव�थापनलाई अदालत �यव�थापनको मटुु 
वा मह�वपूण� अवयवको �पमा िलइ�छ । म�ुा �वाह �यव�थापनमा पर�परागत �पमा म�ुामा ह�ने कारबाहीलाई रोक� 
अदालतको िनय��णमा िछटोछ�रतो र �भावकारी �पमा म�ुाको �यव�थापनमा जोड िदइ�छ । पिछ�लो समयमा 
म�ुा �यव�थापन श�दावलीको मा� �योग नभई �भावकारी म�ुा �यव�थापनको �योग ह�ने गरकेो पाइ�छ । अथा�त् 

4   National Association for Court Management, Caseflow Management Curriculum Guidelines (NACM), https://nacmnet.
org/sites/default/files/images/3CFM.pdf

5    CASEFLOW MANAGEMENT RESOURCES GUIDE FOR CALIFORNIA JUDGES, Compiled by Judge Michael Mattice, 
Superior Court of California, County of Solano 2017; p 1.

6   The State Court Administrative Office, Caseflow Management Guide; p. 1.
7    Ibid
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म�ुा �यव�थापनमा “�भावकारी” िवशेषणको �योग गन� गरकेो पाइ�छ । “�भावकारी म�ुा �यव�थापन” ले म�ुाको 
कारबाही र गित अदालतको िनय��णमा रहनपुछ�  भ�ने मा�यता रा�दछ । म�ुाको �भावकारी �यव�थापनबाट 
मा�ै �याय स�पादन �व�छ, िछटोछ�रतो, �भावकारी र गणु�तरीय ह�न प�ुछ । �भावकारी म�ुा �यव�थापनले 
खास गरी म�ुयतः दईु कुरामा जोड िद�छ - म�ुाको कारबाही र िकनारा गन� समयसीमा तो�ने र तोिकएको समय 
तािलकाअनसुार काम भए नभएको भनी कारबाहीको अनगुमन गन� । Effective Caseflow Management 
permits efficiency and resource conservation, and minimizes times from filing to closure, 
while preserving or improving the quality of adjudication.8 Active case management is a 
comprehensive system of management of the time and events in a law suit as it proceeds 
through the justice system, initiation  to  resolution.  The  two  essential  components  
of  [active]  case management systems are the setting of a timetable for pre-determined 
events and the supervision of the progress of the law suit through its timetable.9

२.२ म�ुा �यव�थापनको उ�े�य र मह�व
सङ्गठनको उ�े�यअन�ुपको ल�य हािसल गन� कुनै पिन सङ्गठनमा समिुचत �यव�थापन अिनवाय� 

मािन�छ । आधिुनक िव�मा कुनै पिन सङ्गठनलाई �भावकारी र �यवि�थत �पमा स�चालन गन� मह�वपूण� 
औजारको �पमा �यव�थापनलाई िलने ग�र�छ । उपल�ध �ोत साधनको �भावकारी र वै�ािनक �योग एवम् 
प�रचालन गरी सङ्गठनको अपेि�त नितजा हािसल गन� काय�मा �यव�थापनको िनणा�यक भूिमका रहेको
ह��छ । अदालतको म�ुय काय� �याय स�पादन भएको र यो काय�लाई �भावकारी िछटोछ�रतो, िन�प�, �व�छ 
�पमा स�प�न गरी जनतालाई गणु�तरीय सेवा �दान गन� म�ुा �यव�थापन ज�री ह��छ । यसथ�, पिछ�लो 
समयमा म�ुा �यव�थापनमा मा� जोड निदई “�भावकारी” म�ुा �यव�थापनमा जोड िदने गरकेो पाइ�छ । 

अदालतले �ार�भदेिख आफूसम� आएका म�ुाको कारबाही र िकनारा गद� आएको भए तापिन समयको 
प�रवत�न र िवकाससगैँ आएको जिटलताको कारण एकातफ�  म�ुाको सं�यामा विृ� ह�दँ ै गएको देिख�छ भने 
अक�तफ�  य�ता म�ुाह� समयमै िकनारा ह�न नसकेको अव�था छ । म�ुाको कारबाही र िकनारा गन� आव�यक 
पन� �यूनतम् समयलाई इ�कार गन� नसिकए तापिन म�ुामा ह�ने अनाव�यक िढलाई उिचत र �वभािवक 
मािनदँैन । म�ुामा ह�ने अनाव�यक िढलाइले �यायलाई परािजत गछ�  भ�ने त�यलाई मनन गररे बेलायती महान् 
दाश�िनक William E. Gladstone ले उ�नाइस� शता�दीमा नै भनेका िथए – “िढलो �याय िदन ु�यायको इ�कारी 
हो (Justice delayed is justice denied)” । म�ुामा ह�ने िढलाइले िनण�यको मह�वलाई घटाउछँ; म�ुाका प� 
तथा अदालतको �ोतसाधन र समयको अिधक �योग ह�न जा�छ, जसले गदा� म�ुाका प�ह�को िच�ता बढाउछँ, 
�माण कमजोर ह�न प�ुछ भ�ने लड� ओ�फको भनाइ रहेको पाइ�छ ।10 
8 Superior Court of California, CASEFLOW MANAGEMENT RESOURCES GUIDE FOR CALIFORNIA JUDGES, 2017, 

p.1.
9 Lord Woolf, ACCESS TO JUSTICE: INTERIM REPORT TO THE LORD CHANCELLOR ON THE CIVIL JUSTICE 

SYSTEM IN ENGLAND AND WALES, (June 1995), p. 30.
10 “Delay devalues judgments, creates anxiety in litigants, and results in loss or deterioration of the evidence upon which rights 

are determined. Accumulated delay produces backlogs that waste court resources, needlessly increase lawyer fees, and create 
confusion and conflict in allocating judges’ time. Delay signals a failure of justice and subjects the court system to public criticism 
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“�यायमा िढलाई” आज �ायः संसारभरका �यायपािलकाले खे�न ु परकेो आ�ेप र साझा सम�या हो । हा�ो 
ज�तो िवकासो�मखु मलुकुमा मा� होइन, िवकिसत मलुकुका िनि�त पिन �यायमा ह�ने िढलाई �यूनीकरण �मखु 
चनुौतीको �पमा रहेको देिख�छ । अतः अदालत र �याय �णाली�ित िव�ास जगाई रा�न �याय स�पादनको 
काम कारबाहीमा ह�ने िढलाइमा िनय��ण ज�री ह��छ । य�तो िढलाइलाई �यूनीकरण गन� िवगत केही समयदेिख नै 
राि��य तथा अ�तरा�ि��य �पमा िविभ�न �यासह� ह�दँै आएको पाइ�छ । बीस� शता�दीको श�ुबाट नै अमे�रकामा 
म�ुाको काम कारबाही �भावकारी बनाई िछटो छ�रतो कारबाही र िकनारा गन� आवाजह� उठाउद ै आएको
पाइ�छ । सोही �ममा र�को पाउ�डले सन १९०६ मा अमे�रक� बार एसोिशएसनलाई स�बोधन गन� �ममा 
“अदालतह� अस�म छन् भ�ने आम जनधारणा रहेकोले यसमा सधुार ज�री छ” भ�ने कुरामा जोड िदएको 
पाइ�छ । संय�ु रा�य अमे�रकामा सन् १९७० को दशकबाट म�ुाको िढलाइ �यूनीकरण गन� िविभ�न उपाय 
वा प�ितह� अगािड सारकेो पाइ�छ । म�ुाको कारबाही र िनण�यमा ह�ने िढलाइ, पूवा�नमुान गन� नसिकने 
कारबाहीलगायतका चनुौतीह� समाधान गरी म�ुाको �भावकारी �यव�थापनको लािग म�ुाको वै�ािनक 
�यव�थापनको अवधारणा अगािड सा�रएको पाइ�छ । 
 दि�ण अि�काले म�ुा �यव�थापनका देहायका उ�े�यह�लाई �वीकार गरकेो देिख�छ:11

· Secure the commitment from all role players in the application of an integrated.
· Inculcate a culture of commitment and effective leadership in all components.
· Foster accountability by implementing mechanisms to ensure compliance with 

performance standards for all the role players.
· Develop a custom of practices which are less tolerant of delays in the CJS.
·  Ensure timely conclusion of cases consistent with circumstances of the case.
·  Contribute to the reduction of the number of awaiting trial detainees.
· Ensure that these objectives are met by ongoing consultation with and education, 

training and development of all role-players.
 �यायाधीश Wood ले म�ुा �यव�थापनका उ�े�यह�लाई िन�नानसुार उ�लेख गरकेो पाइ�छः 12

· early resolution of disputes ; 
· reduction of trial time;
· more effective use of judicial resources; 
· the establishment of trial standards;
· monitoring of case loads; 
· development of information technology support; 
· increasing accessibility to the courts;

and a loss of confidence in its fairness and utility as a public institution”. Lord Woolf, CIVIL JUSTICE REFORM, Interim Report and 
Consultative Paper, http://www.civiljustice.gov.hk visited on 27, Nov, 2018

11 A PRACTICAL GUIDE - Court And Case Flow Management In The South African Lower Court Division, p. 3.
12 Justice James Wood, “The changing face of case management: The New South Wales experience” (1995) 4 Journal of 

Judicial Administration. p. 121.
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· facilitating planning for the future; 
· enhanced public accountability; and 
· the reduction of criticism of the justice system by reason of perceived inefficiency. 

  Samuel D. Conti का अनसुार म�ुा �यव�थापनका उ�े�यह� िन�नानसुार रहेका छन् ।13 
· Overseeing the movement of individual cases so that logjams can be avoided, 

when possible, 
· Allowing judges, attorneys and case manager to know the status of individual 

cases in terms of age in the process, compliance with the case management 
order, timeliness and distributions of required filings and discoverable materials 
and special conditions e.g. need for  an interpretor or assistant for a disable 
person,

· Enabling managing judges, case manager and court administrator to have an 
overview of all pending cases so that no case “slips through the cracks” and so 
that over all health of entire court dockets can be monitored and changes made 
when required,

· Building trust and confidence between the practicing bar, the judge and the 
case manager, so that case management decisions can be made and agreed 
to,

· Assuring litigants that individual cases are being followed and that each matter 
will be accorded the proper level of attention so that justice will prevail.

�ा. Ernest Friesen ले भनेअनसुार म�ुा �यव�थापन म�ुाको कारबाहीमा ह�ने िढलाइ िनय��ण गरी 
अदालतको उ�े�य �ब��न गन� म�ुाको �यव�थापन ज�री ह��छ । उनकै श�दमा “We study case 
flow management because case flow management is the way get rid of the waiting 
time, (by) which we control delay, (and by) which we enhance the purposes of 
courts. Case flow management is what we’re controlling delay.” सं�ेपमा भ�दा म�ुामा 
स�पादन ह�ने काम कारबाहीलाई अदालतको िनय��णमा राखी म�ुाको िछटोछ�रतो र �भावकारी �पमा 
�यव�थापन गन� म�ुा �यव�थापनले सघाउछँ । �भावकारी म�ुा �यव�थापनबाट नै म�ुाको कामकारबाही 
�वचािलत �पमा स�प�न भई समयमै म�ुा फछ् य�टको वातावरण सजृना ह�न जा�छ । यसथ�, म�ुाको 
सम� कारबाहीमा �भावका�रता �याउने म�ुा �यव�थापनको �योगले देहायका मह�व रा�छः14

· अमकु म�ुामा कुन कुन कारबाहीह� अवल�बन गनु�पन� हो, सोको �ार�भमै पिहचान गन�,
· पिहचान ग�रएका कारबाहीह� स�प�न गन� आव�यक पन� समयाविध िनधा�रण गन�,

13 Samuel D. Conti, Judicial Administration, Court management and Case Management for Nepal, Material for Trainers on 
Case Management, 2008, p.26. (unpublished).

14 सव��च अदालत, म�ुा �यव�थापन िद�दश�न, (िज�ला अदालतको लािग) २०७४, प�ृ ४
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· कारबाहीको �ममा ह�न स�ने अनाव�यक िढलाइलाई �यूनीकरण गन�,
· म�ुाको फैसला गनु�पन� समय सीमा िनधा�रण गरी �य�तो समयिभ�ै फैसला ह�ने अव�था कायम गन�,
· म�ुाको कारबाही र गितमा अदालतको िनय��ण कायम गन�,
· म�ुाको कारबाहीमा �व�छता र पारदिश�ता �याउन,
· म�ुाको कारबाहीलाई पूवा�नमुानयो�य बनाउन,
· अदालतको फैसलालगायतका काम कारबाही गणु�तरीय र �भावकारी बनाउन, 
· म�ुाका प�ह� बीच समान �यवहार गन�, 
· अदालत�ितको जनआ�थामा अिभविृ� गरी �यायमा पह�चँ बढाउन । 

२.३ म�ुा �यव�थापनका िस�ा�तह� (The Caseflow Management Principles)
संय�ु रा�य अमे�रकाको �यािलफोिन�या रा�यको म�ुा �यव�थापन िद�दश�नले देहायका िवषयह�लाई 

म�ुा �यव�थापनका िस�ा�तको �पमा �वीकार गरकेो देिख�छ15:
(१) judicial  rather than litigant control over case schedules and progress;  
(२) create, maintain and enforce expectations that events will occur when scheduled; 
(३) create opportunities and incentives for early case resolution and disposition; 
(४) create maximum predictability of court procedures and outcomes; 
(५) find opportunities to improve efficiency; 
(६) handle different types of cases differently (“differentiated case management”); 

and
(७) set case processing goals and then use court data to monitor compliance with 

them.
य�तै िव� ब�कले देहायका िवषयह�लाई म�ुा �यव�थापनका िस�ा�तको �पमा अिघ सारकेो पाइ�छ, 

जनु िस�ा�तह�लाई अदालतले म�ुाह�लाई �भावकारी �पमा �यव�थापन गन� �योग गछ� ः:16 
· Introduction of early court engagement in managing case information exchanges 

and continuous monitoring of case progress, 
· Creation of realistic schedules and meaningful pretrial court events that aim at 

early disclosure, reducing late process motions, and facilitating early settlement, 
· Development of fast and reliable notification options, 
· Introduction of feasible early and alternative settlement options for some or all 

dispute issues, 

15 CASEFLOW MANAGEMENT RESOURCES GUIDE FOR  CALIFORNIA JUDGES, Compiled by Judge Michael Mattice, 
Superior Court of California, County of Solano, 2017 p. 1

16 The World Bank, Caseflow Management, Key Principles and the Systems to Support Them, Dr. Heike P. Gramckow 
and Valerie, Nussenblatt, Justice & Development working paper series 23/2013, p.2
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· Establishment of firm and realistic appearance dates and other procedural 
timelines internally and externally,

· Development of different processing tracks that allow for swift processing of 
simple cases and adequate timelines for more complex case types, 

· Team management of court cases and court calendars by the judge and court 
staff,

· Transfer of administrative responsibilities from judges to court support staff,
· Development of mechanisms that control frivolous appeals and allow for 

reasonable limits to appeals in minor cases.

२.४ म�ुा �यव�थापनका त�वह�
म�ुाको दता�दिेख फैसला गन� अविधस�ममा अवल�बन ग�रने स�पूण� ि�याकलापह�लाई म�ुा 

�यव�थापनका त�व मा�न सिक�छ । य�ता आधारभूत त�वह�का स�ब�धमा सबै �याय �णालीमा समानता भए 
तापिन कितपय त�वह� कानून �णाली तथा स�बि�धत देशको काय�िविध कानूनअनसुार फरक पिन ह�न स�ने 
देिख�छ । संय�ु रा�य अमे�रकाको National Center for State Courts (NCSC) ले देहायका िवषयह�लाई 
म�ुा �यव�थापनका आधारभूत त�वको �पमा उ�लेख गरकेो देिख�छः17 

1. Judicial Commitment and Leadership – CFM project requires full commitment 
from the judge and a strong leadership to ensure compliance;  

2. Court consultation with the Bar – A judge shall conduct dialogues with lawyers 
and other stakeholders for clearer understanding of CFM; 

3. Court supervision of case progress – A judge should seize early control of case 
and shall mainly be accountable for case development; 

4. Standards and Goals – A judge should define the purpose of CFM, its overall 
framework and the groundwork program evaluation; 

5. Monitoring and information systems – A judge should adopt tested CFM 
software for accurate recording  

6. Case assignment systems – A judge should utilize Differentiated Case 
Management (DCM) and prescribe a tracking system for each case; 

7. Early court intervention and early disposition – A judge should immediately take 
corrective action to address situations of undue delay; 

8. Setting firm trial dates – A judge should lay down firm schedules for each stage 
and set hearing dates for each witness; 

17 Associate Justice Presbitero J. Velasco, Jr. Supreme Court of the Philippines; The Philippine Experience in  Case 
Management,  p. 3.
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9. Controlling postponements/continuances and avoiding backlogs – A judge 
should adopt a strict nopostponement policy, unless justified, such as but not 
limited to illness of witness.  He should adopt the One-day Examination of 
Witness Rule;

10. Systems approach and vision – A judge should adopt a vision and mission 
statement relating to the CFM project; and The Philippine Experience in Case 
Management 

11. Attention to detail – A judge and CFM staff should always focus on deadlines 
and causes of delay to meet the expectation of the parties that case events will 
occur as scheduled.

अमे�रकन बार एशोिसएशनले देहायका िवषयह�लाई म�ुा �यव�थापनका साझा र आधारभूत त�वको 
�पमा �वीकार गरकेो पाइ�छः18

(1) Judicial leadership and commitment,
(2) Consultation with the bar, 
(3) Court supervision of case progress, 
(4) Standards and goals,
(5) Monitoring and information systems,
(6) Scheduling for trial date credibility, and
(7) Control of continuances.

अमे�रकन बार एशोिसएशनले नै फौजदारी म�ुा �यव�थापनका लािग छु�ै अ�याव�यक�य त�वको �पमा 
उ�लेख गरकेो पाइ�छः19

(a) rapid preparation and transmission, to the prosecutor, of good quality police 
incident/arrest reports;

(b) rapid retrieval of prior record information about the arrested person, using 
speedy and reliable identification and record retrieval technology;

(c) rapid preparation of pretrial investigation reports on arrested defendants by a 
pretrial services agency and utilization of these reports by judicial officers in 
promptly setting release conditions for arrested persons;

(d) rapid turnaround of forensic laboratory test results, especially for the testing of 
suspected drugs seized pursuant to an arrest;

(e) effective early case screening and realistic charging by prosecutors;

18 ABA, Standards Relating to Trial Courts 1992, Standards 2.51.
19 ABA Standards For Criminal Juistice: SPEEDYTRIAL AND TIMELY RESOLUTION OF CRIMINAL CASES, 3rd Edition, 

2006,  pp 80-82.
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(f) early appointment of defense counsel for eligible defendants; for other cases, 
court procedures that ensure prompt participation by counsel for the defendant;

(g) early provision of discovery, consistent with the provisions governing discovery 
set forth in the ABA Criminal Justice Standards on Discovery;

(h) early discussions between the prosecutor and the defense counsel concerning 
possible non-trial disposition of the case;

(i) early cases cheduling conference conducted by the assigned judicial officer to: 
(i) review the status of discovery and negotiations concerning possible non-

trial disposition;
(ii) schedule motions; and
(iii) make any orders needed;

(j) case scheduling practices that use techniques of differentiated case 
management to facilitate expeditious disposition of simple cases, enable rapid 
identification of cases likely to require more attorney time and judge attention, 
and make good use of limited courtroom and lawyer preparati on time;

(k) case time tables addressing the time periods allowed for completion of discovery, 
filing of motions, and other case events that are set at an early stage of the case 
by the judge in consultation with the prosecutor and defense counsel;

(I) early filing and disposition of motions, including motions requiring evidentiary 
hearings;

(m) close monitoring of the size and age of pending case loads, by the court and the 
prosecutor’s office, to ensure that case processing times in individual cases do 
not exceed the requirements of the speedy trial rule and that case processing 
time standards are being met for the overall caseload;

(n) a policy of granting continuances of trials and other court events only upon a 
showing of good cause and only for so long as is necessary, taking into account 
not only the request of the prosecution or defense, but also the public interest in 
prompt disposition of the cases;

(o) procedures enabling resolution of all charges pending against a defendant, 
whether in the same case or in different cases and whether in the same court or a 
different court of the state, provided that defense counsel and the prosecutor(s) 
who filed the charges agree to the consolidation of the cases; and
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(p) elimination of existing case backlogs (i.e., cases pending longer than the 
established case processing time standards), following a backlog reduction 
plan developed collaboratively by the court, the prosecutor’s office, the defense 
bar, and law enforcement and other criminal justice agencies involved in and 
affected by criminal case processing.

एक अमे�रक� म�ुा �यव�थापनका िव�ान् David C. Steelman ले म�ुा �वाहमा ह�ने िढलाईलाई 
िनय��ण गन� दहेायका िवषयह�लाई साझा त�वह� (Common Essential Elements) को उ�लेख 
गरकेा छन्:20

1. Exerciseing effective leadership,
2. Developing and meeting appropriate time expectations,

a. Overall time Standards
b. Time standards for intermediate case events

3. Exercising early and continuous court control of case progress, 
4. Providing firm and credible trial dates.
उनले म�ुा �यव�थापनलाई �भावकारी बनाउन अ�य देहायका आव�यक त�वह� (Other Essential 
Elements) को भूिमका रहेको भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छः 
1. Court Management Foundation

a. Assure commitment to a shared Vision
b. communication, communication, communication 
c. Establish and maintain a learning environment

2. Active management
a. Consider establishing other caseflow management goals and policies
b. Monitor and measure actual performance
c. Enforce accountability

3. Caseflow management methods and techniques
a. Use DCM
b. Assure meaningful pretrial events and realistic pretrial schedules
c. Manage trials
d. Manage court events after initial disposition

य�तै Lord Woolf ले िन�न िवषयह�लाई म�ुा �यव�थापनका आव�यक त�वको �पमा उ�लेख गरकेो 
पाइ�छः 
1. allocating each case to the track and court at which it can be dealt with most 

appropriately;

20 David C.Steelman, Improving Caseflow Management: A Brief Guide, National Center for State Courts 2008. p.3.



15

प�र�छेद - दईु : म�ुा �यव�थापनको सै�ाि�तक अवधारणा

2. encouraging and assisting the parties to settle cases or, at least, to agree on 
particular issues;

3. encouraging the use of ADR;
4. identifying at an early stage the key issues which need full trial;
5. summarily disposing of weak cases and hopeless issues;
6. achieving transparency and control of costs;
7. increasing the client’s knowledge of what the progress and costs of the case will 

involve;
8. Fixing and enforcing strict timetables for procedural steps leading to trial and for 

the trial itself.

२.५ म�ुा �यव�थापनका प�ितह� वा त�रकाह� (Cash Flow Management Techniques)
म�ुा �यव�थापनका स�ब�धमा अवल�बन ग�रएका त�रकाह�लाई अ�ययन गदा� देश र समयअनसुार 

य�ता त�रकाह� फरक फरक �पमा �योग गन� गरकेो पाइ�छ । कितपय अव�थामा एउटै देशिभ� पिन अदालतको 
तह र अदालत अनसुार पिन य�ता प�ितह� फरक फरक �पमा अवल�बन गन� गरकेो पाइ�छ । कितपय 
अव�थामा एउटै देशिभ�को एउटै तहको अदालतमा पिन फरक फरक प�ित अपनाउने गरकेो अ�यास रहेको 
देिख�छ । स�बि�धत देशको काय�िविधस�ब�धी कानून र �थानीय सम�या तथा सं�कृितको आधारमा पिन य�ता 
प�ितह�मा िविवधता रहन ु�वाभािवकै हो । तर कितपय म�ुा �यव�थापनका प�ितह�मा केही िविवधता भए 
तापिन आधारभूत िवषयह�मा समानता नै रहेको पाइ�छ । देहायका िवषयह�लाई म�ुा �यव�थापनका प�ितको 
�पमा िवकास र �योग ग�रएको भनी िव� ब�कले उ�लेख गरेको पाइ�छः21

· Timeliness for key case processing steps, such as from filing to notification, from 
notification to first hearing, and so forth. These timelines will need to differ by 
case complexity to focus resources toward processing cases in a timely fashion 
without sacrificing fairness and quality. Realistically, such timelines will allow for 
some flexibility by case type and for special circumstances; ideally, they are also 
combined with certain enforcement measures, such as fines or even case dismissal 
to ensure discipline among all parties involved. 

· Firm and credible hearing dates and limits to the number of hearing adjournments, 
meaning that the court establishes and publishes hearing dates and policies that 
allow for reasonable adjournment justifications, and enforces its own rules within a 
reasonable margin of discretion.     

· Pretrial and scheduling conferences to narrow down contentious issues and 

21 Dr. Heike P. Gramckow and Valerie, Nussenblatt, Caseflow Management, Key Principles and the Systems to Support 
Them, The World Bank, Justice & Development Working Paper Series, 23/2013, p 3.
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evidentiary questions before the trial, while discouraging unnecessary pretrial 
motions or other delay tactics. These also help ensure that all parties understand 
what information needs to be provided when and what each party is expected to do 
at each processing stage. 

· Early disclosure requirements and limits to late submission of evidence to ensure 
that both parties are aware of the evidence that will be presented and that available 
evidence is not held back to delay the trial and force trial continuations. 

· Alternative dispute settlement processes that may encompass a broad range of 
options to resolve cases through mediation outside of the court or as a court-
annexed function, arbitration, and the establishment of small claims courts. For 
criminal cases this can mean the introduction of case deferrals pending completion 
of a condition and certain forms of negotiating charges and sentences via plea 
agreements.   

· Summary judgments and similar forms of no contest processes that allow courts 
to make a decision without a trial, often based on written statements and evidence 
presented for the record when there is no dispute as to the facts of the case and 
one party is entitled to judgment as a matter of law.

· Differentiated case management (DCM) processes that provide multiple tracks for 
case disposition with differing procedural requirements and timeframes depending 
on the complexity of the case type. DCM can potentially reduce case processing 
times and increase court productivity because greater numbers of cases can be 
handled more efficiently without sacrificing quality or increasing resources

· Special track timelines and a screening process to assign cases to the appropriate 
tracks. Courts then continuously monitor case progress to ensure adherence to 
track deadlines and requirements, and establish procedures for changing the track 
assignment if needed .  

David C. Steelman ले भने िन�न िवषयह�लाई म�ुा �यव�थापनका आधारभूत प�ित (Basic Caseflow 
Management Methods) को �पमा उ�लेख गरकेो पाइ�छः22

· Early Court intervention and continuous court control off case progress
· Differentiated case managenent
· Firm and credible trial dates
· Trial management

22 David C Steelman, CASEFLOW MANAGEMENT, The Heart of Court Management in New Millennium, National center 
for State Courts 2000, pp 3-33.
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· Management of Court events after initial disposition

उि�लिखत आधारमा देहायका िवषयह�लाई म�ुा �यव�थापनका आधारभूत प�ित वा त�रका मा�न सिक�छः
· म�ुा फैसला गन� समय िनधा�रण गन� । 
· म�ुामा अवल�बन ग�रने मह�वपूण� कारबाहीका चरणको पिहचान र ितनको समयतािलका िनधा�रण गन� । 
· म�ुाको कारबाहीको हरके चरणमा अदालतको �भावकारी िनगरानी, अनगुमन र िनय��ण गन� । 
· फरक �कृितका म�ुाह�को फरक �यव�थापन गन� ।
· िव�सानीय सनुवुाइको पेशी िनधा�रण र सनुवुाइमा सिुन�तता तथा पेशी �थगनमा िनय��ण गन� ।
· म�ुामा ह�ने अनाव�यक िढलाइलाई िनय��ण गन� ।
· वैकि�पक �यायाधीश वा वैकि�पक पेशी सूचीको �यव�था गन� ।
· म�ुा �यव�थापन अदालतको िनय��णमा रा�ने ।
· िववाद समाधानका वैकि�पक उपायह�को �योग गन� ।
· सरोकारवालह� बीचको स�चार, सम�वय र सहयोग बढाउने ।
· सूचना �िविधलगायतका आधिुनक �िविधको �योग गन� ।
· कम�चारी तथा �यायाधीशलाई म�ुा �यव�थापनलगायतका िवषयमा तािलम �दान गरी �मता िवकास 

गन� । 

२.६ फरक �कृितका म�ुाको फरक �यव�थापन प�ित (Differentiated Case Management - 
DCM) 
फरक म�ुा �यव�थापन प�ित पिछ�लो समयमा िवकिसत म�ुा �यव�थापनको आधिुनक र वै�ािनक 

प�ित हो । फरक म�ुाको फरक �यव�थापन, जसलाई (Differentiated Case Management -DCM) पिन 
भिन�छ, म�ुा �यव�थापनको �य�तो त�रका वा प�ित हो, जसमा अदालतले ��येक म�ुाको �कृितअनसुार ितनको 
कारबाहीमा फरक फरक त�रकाले �यव�थापन गन� गछ�  । Differentiated Case Management (DCM) is 
a technique courts can use to tailor the case management process to the requirements of 
individual cases. DCM provides a mechanism for processing each case in accordance with 
the timeframe and judicial system resources required.23

Jemes Peter Coolsen अनसुार Differentiated Case Management ले देहायका िवषयह�लाई 
स�बोधन गछ�  भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ ।24

1)  Establishment of case processing tracks with early screening and case 
assignment;

2)   Development of appropriate time frames and events within each track;

23 Bureau of Justice Assistance, Differentiated Case Fact Sheet, 1995
24 James Peter Coolsen, “case Management Innovation in Large, Urban Trial Courts: The Critical Importance of legal 

stakeholder Attitude,” The Justice System Journal, 2009, p 74
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3)  Early judicial control in corporating time limits for major events, regular 
monitoring, and reporting on excess; 

4)   Continuous judicial control, meaning that a case is never without a review  date 
and is monitored by the court along with consequences for failure to meet time 
limits; 

5)   Short scheduling of continuances, meaning that, when granting continuances, 
the court should schedule the minimum time needed by attorneys to complete 
the requested task; 

6) Reasonable accommodation of the parties in that cases are scheduled within 
put  from all parties involved; and

7) A clear expectation within the court that events will occur when scheduled.

अदालतमा आउने सबै म�ुाह� उ�तै ह�दैँनन्, म�ुाको �कृित, यसमा उठाइएको �� वा िन�पण ह�नपुन� 
�� तथा म�ुाको कारबाहीमा ला�ने समयसमेतका आधारमा म�ुाह� फरक फरक ह�ने ह�दँा ��येक म�ुालाई फरक 
फरक त�रकाले �यव�थापन गनु�पन� ह��छ । जसरी एउटै रोग लागेको मािनसलाई पिन औषधीको मा�ा र उपचार 
प�ित फरक फरक ह�नस�दछ, �यसरी नै एउटै नामका एकभ�दा बढी म�ुामा पिन समान काय�िविध, समयाविध 
तथा �ोत साधनको आव�यकता नपन� स�छ । समान वा उ�तै �कृितका म�ुामा पिन संल�न प�ह�को सं�या, 
िन�पण ह�नपुन� िवषय र य�ता म�ुाको कारबाही र िनण�यमा ला�ने समय र �ोत साधन फरक ह�ने ह�दँा फरक 
फरक �यव�थापन गनु�पन� ह��छ । कुनै म�ुाको कारबाही र िकनारा िछटो ह�नस�छ भने अक�मा बढी समय ला�ने 
ह�नस�छ । यसथ� म�ुाको �कृित र कारबाही तथा िकनारा गन� ला�ने समयअनसुार फरक फरक त�रकाले �यवहार 
गनु�पन� ह��छ । 

२.६.१ फरक �कृितका मु�ाको फरक �यव�थापन प�ितका (DCM) का आधारभूत त�वह�
Bureau of Justice Assistance ले DCM प�ितको आधारभूत त�वको �पमा िन�न िवषयह�लाई 

�वीकार गरकेो देिख�छः25   
 § Case differentiation criteria
 § Case processing tracks and procedures
 § Case screening and track determination
 § Court control of case progress and deadlines
 § Information support
 § Judicial system leadership
 § Mechanisms for interagency coordination

25 Bureau of Justice Assistance, Differentiated Case Management Program Brief, 1993, p.21.
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२.६.२ फरक �कृितका मु�ाको फरक �यव�थापन प�ित (DCM) का िवशेषताह�
 § म�ुाह�लाई ितनको �कृित र ला�ने समयअनसुार वग�करण गरी िविभ�न वग� समूहमा िवभाजन 

ग�रने । 
 § यसरी वग�करण ग�रएका म�ुाह�लाई �कृितअनसुार कारबाही र िकनारा गन� छु�ाछु�ै माग� िनधा�रण 

ग�रने । 
 § ��येक माग�को लािग कारबाही र िकनारा गन� छु�ाछु�ै �ि�या िनधा�रण ग�रने । 
 § ��येक माग� समूहको म�ुाको फछ् य�ट गन� समय सीमा िनधा�रण ग�रने । 
 § म�ुाका प�ह�लाई आ�नो म�ुाको माग� तय गन� �ो�सािहत ग�रने । 
 § म�ुामा तोिकएको काय� तोिकएको समयिभ� भएको छ छैन अदालतबाट िनयिमत अनगुमन ग�रने । 
 § म�ुाको कारबाही अदालतको िनय��णमा रहने । 

२.६.३ फरक �कृितका मु�ाको फरक �यव�थापन प�ित (DCM) का फाइदाह�
फरक म�ुा �यव�थापन प�ित (DCM) का फाइदाह� देहायबमोिजम उ�लेख गन� सिक�छः26 
 § म�ुाको कारबाही र िनण�यमा शी�ता,
 § म�ुाको कारबाहीमा िनि�तता,
 § अदालतको �ोत साधनको �भावकारी उपयोग,
 § म�ुामा ला�ने खच�मा कमी,
 § म�ुाको कारबाहीमा अदालतको िनय��ण,
 § म�ुाको सरोकारवालाह�बीच सम�वयमा विृ�,
 § �याियक �ि�याको गणु�तरमा विृ� ।

26 Differentiated Case Management,Nancy E. Gist, Director,U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs,Bureau of Justice  
Assistance. https://www.ncjrs.gov/pdffiles/dcm.pdf

 Significantly greater scheduling certainty and more efficient use of resources, including: 
- Reduced disposition times.
- Greater judicial productivity.
- Fewer continuances.
- Lower witness costs, including less police overtime.
- Reduced pretrial detention costs.
- Fewer bench warrants due to failures to appear.

 Increased coordination and cooperation among justice agencies, including:
- More efficient coordination of individuals and tasks.
- Earlier discovery and other information exchanges among attorneys.
- Earlier availability of information needed for accurate case scheduling (for instance, the need for an interpreter and pre-

sentence investigations).
 Improved quality of the judicial process, including:

- Better attorney preparation due to more reliable court schedules.
- Fewer witnesses “lost” due to delays or continuances.
- Improved public respect for the judicial process.
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२.६.४ फरक �कृितका म�ुाको फरक �यव�थापन प�ित (DCM) मा कारबाहीको माग� िनधा�रणका 
आधारह�
कुन �कृितका म�ुाको लािग कित माग� समूह िनधा�रण गन� भ�ने स�ब�धमा एउटै र िनि�त सू� देिखदँैन । 

There is no magic number; the number should reflect realistic distinctions in case-processing 
requirements.27 म�ुाको माग� िनधा�रण गदा� म�ुालाई नामको आधारमा मा� माग� समूहको वग�करण नगरी, 
म�ुाको ग�भीरता, म�ुामा संल�न प�को सं�या र उनीह�लाई �याद सूचना तामेल गन� ला�ने समय, म�ुामा 
अवल�बन ग�रने काय�िविध, म�ुामा सनुवुाइ गदा�  ला�ने समय, म�ुालाई िदनपुन� �ाथिमकता आिदलाई समेत 
आधार िलने गरकेो पाइ�छ । यसरी हेदा� एउटै अदालतमा िवचाराधीन देवानी र फौजदारी म�ुाह� तथा श�ु 
कारबाही तथा पनुरावेदनको कारबाही अपनाइने म�ुामा फरक फरक समय र �ोत साधन आव�यक पन� भएबाट 
फरक फरक माग� समूह प�ित तय गरी कारबाही र िकनारा गन� ग�र�छ । यस आधारमा एकै नामका म�ुाह� पिन 
एकै माग� समूहमा नभई फरक फरक माग� समूहमा पन� स�ने अव�था रह�छ ।

२.६.५ फरक �कृितका मु�ाको फरक �यव�थापन प�ित (DCM) मा म�ुाको काय�तािलका
फरक म�ुाको फरक �यव�थापनको �भावकारी काया��वयनको लािग काय�तािलकाले मह�वपूण� भूिमका 

खे�दछ । काय�तािलकालाई म�ुाको समयतािलका पिन भिन�छ । िकनिक म�ुाको समय तािलकामा कुनै म�ुामा 
के काय� गन� र कित समयमा गन� र उ� म�ुा कित समयिभ� फछ् य�ट गन� भ�ने श�ुमा नै अथा�त् म�ुा दता� 
ह�दँा नै िनधा�रण ग�र�छ र सोही काय�तािलकामा िनधा��रत समयअनसुार नै म�ुाको कारबाही र िकनारा गन� 
ग�र�छ । समयतािलका म�ुाको कारबाहीमा िनधा��रत समयको पालना वा अनशुासन पिन हो । म�ुाको �कृितअनसुार 
म�ुाको कारबाही र िकनारामा ला�न स�ने समय अनसुार फरक माग� समूहका लािग फरक समयतािलका िनधा�रण 
ग�र�छ । य�तो समयतािलकाबाट म�ुाको �वाहलाई अदालतको िनय��णमा रा�नका साथै म�ुाको कारबाही र 
िनण�यलाई पूवा�नमुानयो�य बनाउन पिन सहयोग प�ुछ । काय�तािलकामा िनधा��रत समय अनसुार म�ुाको कारबाही 
र िकनारा भएमा एकातफ�  म�ुाको कारबाही िछटो छ�रतो ह�न जा�छ भने अक�तफ�  अदालतको काम कारबाही 
र िनण�य ह�ने समय पूवा�नमुानयो�य ह�दँैन भ�ने आमधारणा हटाई अदालत�ितको जनआ�था विृ� गन� सघाउ 
प�ुयाउछँ । 

27 Beareau of Justice Assistance, Differentiated Case Management: Implementation Manual, Washington 1993,  p21.
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२.६.६ फरक �कृितका मु�ाको फरक �यव�थापन प�ित (DCM) काया��वयनका पूव�शत�ह�
फरक म�ुाका लािग फरक �यव�थापन प�ितलाई �भावकारी �पमा स�चालन गन�का लािग केही 

पूव� शत� पूरा ह�नपुन� ह��छ । Bureau of Justice Assistance ले िन�न िवषयह�लाई DCM को सफल 
काया��वयनको पूव� शत�को �पमा उ�लेख गरकेो देिख�छः28

 § Judicial system commitment
 § Judicial system leadership and administrative  support
 § Determining the key players
 § Evaluating the existing caseflow process
 § Defining criteria and agreeing on track  characteristics
 § Altering existing procedures and instituting new ones
 § Assuring adequate interagency coordination,       
 § Management and support
 § Orientation and training
 § Ongoing program assessment and fine-tuning 

28 Bureau of Justice Assistance, Differentiated Case Management Program Brief, 1993 p. 6.

—— & ––
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प�र�छेद - तीन
म�ुा �यव�थापन प�ितको �योगका स�ब�धमा अ�य देशको अ�यासको 

तुलना�मक अ�ययन

िविभ�न मलुकुह�को अ�यास हेदा� �भावकारी अदालती �यव�थापनको म�ुय औजारको �पमा म�ुा 
�यव�थापनका िविभ�न प�ितको उपयोग ह�दँै आएको देिख�छ । म�ुाको कारबाहीलाई िछटो छ�रतो र कम खिच�लो 
बनाई �यायमा सहज पह�चँको मा�यमबाट अदालत�ित जनआ�था अिभविृ� गन�का लािग म�ुा �यव�थापनमा 
सधुार गन� �यासह� भएको पाइ�छ । यसका लािग िविभ�न मलुकुह�ले आ�ना आव�यकता अनसुार कानूनी, 
सं�थागत र �िविधज�य ि�याकलापमा जोड िदएको देिखएको छ । ह�नतः म�ुा �यव�थापन सधुारको लािग कुनै 
एकमा� प�ित छैन । David C. Steelman ले म�ुा �यव�थापनका लािग खासगरी Early court intervention 
and continuous court control over case progress, Differentiated case management, 
Realistic schedule and meaningful pretrial events, Credible trial dates, Management of  
trials, Management of court events after initial disposition ज�ता प�ित �चिलत रहेको उ�लेख 
गरकेा छन् ।29

म�ुा �वाह �यव�थापनका उि�लिखत नवीनतम प�ितह�म�ये म�ुाको �कृितगत �यव�थापन 
अथा�त् Differentiated Case Management (DCM) पिछ�लो वै�ािनक प�ितको �पमा �वीका�रएको
पाइ�छ । DCM लगायतका म�ुा �यव�थापनको �योग स�ब�धमा केही �ितिनिधमूलक देशह�को अनभुव 
यस�कार उ�लेख ग�रएको छ । 

३.१  सयुं� रा�य अम�ेरका 
अदालत �यव�थापनका ग�ु मािनने Dean Roscoe Pound  ले अदालतमा म�ुाको कारबाहीमा ह�ने 

िढलासिु�त र खच�मा कम गन�को लािग अदालत �यव�थापनमा आमूल सधुार आव�यक भएको कुरा १९ औ ं
शता�दीको स�ुवातमा नै बताएका िथए । अदालत �यव�थापनका िविवध प�म�ये म�ुा �वाह �यव�थापनले 
मह�वपूण� भूिमका खे�ने ह�दँा अमे�रक� अदालतह�ले यसको सधुारमा धेर ै�यास गरकेो पाइ�छ । सन् १९७८ 
मा The Superior Court of  The District of Columbia ले सव��थम म�ुा �यव�थापनमा िवशेष प�ित 
अवल�बन गररे देवानी म�ुाको कारबाहीलाई Complex  र Routine दईु माग�मा िवभाजन गरी �यव�थापन गरकेो 
देिख�छ ।30 पिछ Bureau of Justice Assistance, Office of Justice Program of the US Justice 
Department ले रा�यअ�तग�तका �ायल कोट�ह�मा परी�णको �पमा देवानी र फौजदारी म�ुाह�मा DCM 
स�ब�धी �दश�न (Demonstration Program) गरकेो र यसपूव� नै माच� १९८६ मा Berrien County, New 
Jersey ले DCM प�ित स�ु गरकेो िथयो ।31

29 David C. Steelman et.al., Caseflow Management: The Heart of Court Management in the New Millennium, National 
Center for State Courts, US, 3rd Edition, 2004, p.3

30 Ibid p.4
31 Bureau of Justice Assistance, Differentiated Case Management: Implementation Manual, 1993, p.1
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त�प�ात् सन् १९८७ को जलुाइमा U.S. Department of Justice अ�तग�तको Bureau of 
Justice Assistance (BJA) ले एउटा गैरसरकारी सं�थालाई DCM काय��मको िवकास र सहयताका 
लािग अनदुान उपल�ध गराएको र �यस आधारमा सन् १९८८ मा ५ वटा रा�यका श�ु अदालतह�मा नमूना 
आयोजनाका �पमा DCM स�चालन भएको िथयो । �यसपिछ सन् १९८९ मा DCM काय��मको थप िबकास 
तथा िनर�तरताका लािग आव�यक काय� गन� िज�मेवारी American University’s School of Public Affairs 
लाई �दान ग�रयो । �यस अनसुार सन् १९८९ देिख १९९२ स�म िविभ�न काय��मह� संचालन गर ेपिछ सो 
University ले DCM लागू गन� चाहने अदालतह�लाई BJA को अनदुानबाट �ािविधक तथा आिथ�क सहयोग 
उपल�ध गराउने गरकेो छ । 

संय�ु रा�य अमे�रकामा हाल िविभ�न रा�य अदालत (State Courts) तथा संघीय अदालत (Federal 
Courts) मा समेत म�ुा �यव�थापनका �पमा यस प�ितलाई अवल�बन ग�रएको छ । िविभ�न स�दभ� साम�ी 
अ�ययन गदा� सघंीय अदालतअ�तग�त १० वटा िज�लाह�लाई नमूनाको �पमा िलई काय��म स�चालन ग�रएको 
छ । �य�तै, DCM प�ितलाई कुनै अदालतह�ले देवानी तथा फौजदारी दवुै म�ुाह�का लािग, कुनैले देवानी वा 
फौजदारी कुनै म�ुा मा�को लािग र कुनै अदालतले खास �कृितको म�ुा (ज�तो लागू औषध, घरले ुिहसंा, बाल 
�याय) को �यव�थापनको लािग यस प�ितको अवल�बन गन� गरकेो देिख�छ । DCM प�ितको काया��वयनका 
लािग जनशि�को िवकासलाई �ाथिमकता िदई ठोस काय��मह� लागू ग�रनकुो साथै आिथ�क सहयोग उपल�ध 
गराई परी�णका �पमा लागू गद� लिगएको देिख�छ । 

DCM प�ितमा म�ुालाई िविभ�न माग� समूहमा िवभाजन गरी �यव�थापन ग�र�छ । तर म�ुाका माग� 
सं�या यित नै ह�नपुद�छ भ�ने िनि�तता छैन ।32 सयं�ु रा�य अमे�रकाका केही अदालतह�मा ग�रएको यसस�ब�धी 
अ�यास यस�कार रहेको पाइ�छः
A. The Circuit Court for Harford County, Maryland, Circuit 3: यस अदालतमा देवानी 

म�ुामा िन�नानसुारका तीनवटा माग� समूह िवभाजन गरी फैसला गनु�पन� अविध िनधा�रण ग�रएको   
पाइ�छ ।33

Track Days for process Examples of cases
Track 1 

Expedited Track

180 days (40 days for 
discovery, 120 days for 
trail) 

Confessed judgment, Tort 
(No discovery), Contract (No 
discovery) etc.

Track 2 

Standard Track

290 days (180 days 
for motion hearing and 
discovery, and 200 days 
for conference)

Fraud and Misrepresentation, 
Intentional Tort (discovery), 
Motor Tort (discovery), Worker’s 
Compensation etc.

32 There is no magic number of tracking, the number should reflect realistic distinctions in case processing requirements. 
Bureau of Justice Assistance, Differentiated Case Management: Implementation Manual, 1993, p.21.

33 The Circuit Court for Harford County, Maryland Circuit 3, Civil Differentiated Case Management Plan.
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Track 3

Complex Track

 480 days Medical Malpractice, Mass Tort, 
Business and Technology, Class 
Action suits etc. 

यस अदालतमा म�ुा दता� गदा� नै वादी वा वादीको कानून �यवसायीले उ�लेख गरकेो माग� समूहलाई 
समेत आधार मानी कुन माग� समूहमा रा�ने भनी िनि�त गरी Case Assignment Coordinator ले माग� 
तोकेर दता� गन� ग�र�छ । यसरी िनधा�रण भएको माग�मा �ितवादी वा िनजको कानून �यवसायी असहमत भई 
िलिखत कारण खलुाई िनवेदन गरमेा अक� प�लाई सूचना िदई प�ह�को सहमितमा Case Assignment 
Coordinator ले माग� प�रवत�न गछ�न् । यिद प�ह�बीच सहमित ह�न नसकेमा म�ुा तो�ने �यायाधीशले track 
assignment guidelines का आधारमा उपय�ु माग� िनधा�रण गन� गद�छन् । 

B.  Michigan District Court: यस अदालतमा म�ुाह�लाई िन�नबमोिजम ७ माग� समूहमा िवभाजन 
गरी फछ् य�टको समयाविध िनधा�रण गरकेो पाइ�छः 

S.N. Track Disposal Times
1 Voluntary Expedited Track 3 Months
2 Expedited Track 9-12 Months
3 Standard Track   12-14 Months
4 Complex Track   15-24 Months
5 Highly Complex Track More than 24 months
6 Administrative Track              6 Months
7 Minimally Managed Track Non DCM

C.  Arizona Supreme Court: यस अदालतमा म�ुाह�लाई ३ वग�समूहमा िवभाजन गरी समयगत र 
�ितशतगत आधारमा म�ुा फछ् य�टको ल�य तोिकएको देिख�छः 

S.N. Tracks Nature of Cases Disposal 
1 First Tier Easily resolve cases

(Dismissals, Defaults)
75% cases within 180 days
90%  cases within 270 days
98% cases within 360 days

2 Second Tier Cases with One or two issues
3 Third Tier Cases that go to trial



25

प�र�छेद - तीन : म�ुा �यव�थापन प�ितको �योगका स�ब�धमा अ�य देशको अ�यासको तलुना�मक अ�ययन

D.  Table Of Model Time Standards34

संय�ु रा�य अमे�रकामा सन् २०११ मा भएको State Court Administrators, Conference 
of Chief Justices, American Bar Association समेतको सहभािगतामा भएको एक स�मेलनले क�ता 
म�ुालाई कित अविधमा कित �ितशत फछ् य�ट गन� भनी एक मापद�ड पा�रत गरकेो छ । तर अमे�रकामा यो मा� 
मापद�ड छैन । American Bar Association ले पिन एक मापद�डको सझुाव िदएको छ भने Conference 
of State Court Administrator (COSCA) ले पिन अल�गै मापद�ड तोकेको छ । यी मापद�डह�को तलुना 
तलको तािलकामा देखाइएको छः
S.N. Case 

Categoty
Case Type COSCA35© 

Standard

ABA 
Standard

Model Standard

1 Criminal Felony 100% within 
180 days

90% within 
120 days

75% within 90 days
90% within 180 days
98% within 365 days 

Misdemeanor 100% within 
90 days

90% within 30 
days,
100% within 
90 days

75% within 60 days
90% within 90 days
98% within 180 days

2 Civil General civil 100% of non-
jury within 12 
months,
100% jury 
trials 
within 18 
months

90% within 12 
months
98% within 18 
months,
100% within 
24 months

75% within 180 days
90% within 365 days
98% within 540 days 

Summary 
Matters

75% within 60 days
90% within 90 days
98% within 180 days

34 NCSC, MODEL TIME STANDARDS for State Trial Courts, Approved in August 2011 by Conference of State Court 
Administrators, Conference of Chief Justices, American Bar Association House of Delegates, The National Association 
for Court Management, p.3

35© Conference of State Court Administrators.
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3 Family 100% 
uncontested 

within 3 
months,
 100% 

contested 
within 6 
months

90% within 3 
months,
98% within 6 
months,
100% within 
12 months

75% within 120 days
90% within 180 days
98% within 365 days

4 Juvenile 90% within 3 
months,
98% within 6 
months,
100% within 
12 months

For youth in detention:
75% within 30 days
90% within 45 days
98% within 90 days

यसरी अमे�रक� अ�यास हेदा� म�ुाह�लाई �कृितका आधारमा िवभाजन गरी िविभ�न माग� समूहमा 
रािखएको, ती माग�का म�ुा फछ् य�ट गनु�पन� अविध र �ितशत िनधा�रण ग�रएको, यस काय�का लािग सूचना �िविधको 
अ�यिधक उपयोग गरएको र क�ता म�ुा कित अविधिभ� फछ�यौट गनु�पन� भ�ने बारमेा बार एशोिसएसनलगायत 
�यायाधीश र कम�चारीह�को स�मेलनबाट मापद�डह�समेत िनधा�रण ग�रएको पाइ�छ । साथै, �यहा ँ सूचना 
�िविधलाई म�ुा �यव�थापनको म�ुय औजारका �पमा फैसला लेखन, कानूनी अनसु�धान तथा देशभ�रबाट 
�याियक सूचना संकलन गन�समेतको काय�मा उपयोग गरकेो दिेख�छ । 

३.२ जापान
१. देवानी म�ुाको कारबाही

जापानमा देवानी र फौजदारी म�ुाको काय�िविध फरक फरक रहेको पाइ�छ भने The Act on the 
Expediting of Trials, 2003 ले म�ुाको श�ु तहको कारबाहीमा बढीमा दईु वष�िभ� िकनारा गनु�पन� गरी 
समय सीमा तोकेको देिख�छ । देवानी म�ुामा उजरुी वा िफरादप� दता� भएपिछ अदालतले दवैु प�बीच छलफल 
गन� - Oral Argument िदन नै तोकेर �ितवादीलाई उजरुीको �ितिलिपसिहत �याद जारी ग�र�छ । �ितवादी 
उपि�थत भएपिछ पिहलो छलफलको िदन दवैु प�बीच िमित तय ग�र�छ । य�तो छलफलमा म�ुाका दवुै प� र 
िनजका कानून �यवसायीसमेतलाई राखेर वादीलाई दाबी र सोको आधार ��ततु गन� अवसर िदइ�छ । य�तो 
छलफलमा वादी �ितवादीबीच मखु िमलेमा वा �ितवादीले वादी दाबी �प� �पमा अ�वीकार नगरमेा सोही 
िदन फैसला ह��छ । �ितवादी �यादमा हािजर नभएमा वादी दाबीमा आधा�रत भई फैसला ग�र�छ ।36 वादीले 

36 Justice in Japan, Published by the General Secretariat of  the Supreme Court of Japan 2013 p 20
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पेश गरकेो वा दाबी िलएको त�यलाई �ितवादीले इ�कार गरमेा िववादका प�ह�बीचको िववादको िवषय 
पिहचान (Identification of issues) ग�र�छ र सोही िवषयमा सा�ी लगायतका �माण परी�ण काय� स�प�न 
ह��छ । अदालतले आव�यक देखेमा म�ुाका कारबाहीको कुनै पिन चरणमा �यायाधीशको सि�यतामा प�ह� 
बीच छलफलबाट प�ह�को सहमितमा िववादको समाधान गन� (Settlement) �यास ग�र�छ । य�तो �ि�या 
एउटा म�ुामा आव�यकताअनसुार एकपटकभ�दा बढी पिन �योग गन� गरकेो पाइ�छ । Settlement मा प�ह� 
सहमितमा नपगेुमा पेश भएका �माणका आधारमा िनण�य ग�र�छ र सो िनण�यमा िच� नब�ुने प�ले पनुरावेदन 
गन� स�छ ।

म�ुाको �कृितको आधारमा अलग अलग माग� िनधा�रण गरी �यव�थापन गरकेो नदेिखए पिन साना 
�कृितका देवानी म�ुा (Small Claims) मा िवशेष काय�िविधको अवल�बन गरी िववादको समाधान ग�र�छ । 
य�ता िववादमा एकै िदनको सनुवुाइमा पिन िनण�य िदने ग�र�छ । जापानमा देवानी म�ुामा मेलिमलापलाई िवशेष 
मह�व िदइएको छ । समरी अदालतमा मेलिमलापको �योगमा अझ बढी जोड िदने ग�र�छ । श�ु अदालतमा दता� 
भएका देवानी म�ुाह� औसत ६.८ मिहनामा फछ् य�ट ह�ने गरकेो देिख�छ । तर �माण परी�ण गनु�पन� देवानी 
म�ुाह�मा य�तो फछ् य�टमा ला�ने औसत समय १९.१ मिहना रहेको पाइएको छ । 

म�ुा दता� भएपिछ उ� म�ुाको �यव�थापनको िज�मा �यायाधीशसिहतको स�बि�धत समूहलाई िदइने 
ह�दँा म�ुा �यव�थापनका म�ुय चरणह�: सेटलमे�ट, म�ुा सनुवुाइको िमित र समय तो�ने, �माणह�को परी�ण 
गन�, बहस �यव�थापन गन� आिद काय�ह�मा �यायाधीशको पूण� िनय��ण ह�ने गरकेो देिख�छ । म�ुाको आदेश 
काया��वयन गन� र अंग प�ुयाउने काय�मा �लक�  कम�चारीह�को सि�य र �भावकारी भूिमका दिेख�छ ।

२. फौजदारी म�ुाको कारबाही
जापानको सिंवधानमा फौजदारी म�ुामा शी� �यायको ��याभिुत गरकेो ग�रएको छ ।37 अनसु�धान काय� 

समा� भई म�ुा च�ने िनण�यप�ात् सरकारी विकलले अदालतमा म�ुा दायर गन� गद�छन् । धेरजैना कसूरदार भएका 
म�ुामा केही अिभय�ु प�ाउ परकेो र केही अिभय�ु प�ाउ नपरकेो अव�था भएमा प�ाउ परकेा अिभय�ुका 
हकमा मा� म�ुा चलाइने, अनसु�धानका �ममा प�ाउ नपरी फरार रहेकाको हकमा प�ाउ भई आएका अव�थामा 
मा� छु�ै अिभयोगप� दायर गरी म�ुा चलाईने �यव�था रहेको छ । अिभयोगप�मा पीिडत तथा �ितवादीको नाम, 
म�ुाको त�य, �ितवादीले गरकेो कसूर र िनजउपर  लगाइएको अिभयोग उ�लेख ग�र�छ । म�ुा दता� गदा�का 
अव�थामा म�ुा दता� गन� शाखामा सरकारी विकलले अिभयोग प� मा� ��ततु गद�छन् । अदालतमा अिभयोगप� 
दता� भई इजलास सम� पेश भएप�ात मा� सरकारी विकल�ारा �माण िमिसल र दशी �माणह� ��ततु
गद�छन् । उ� अव�थामा �ितवादीले पिन आ�नो िनद�िषताको कुनै �माण भए इजलाससम� ��ततु गनु�  पद�छ । 

म�ुाको पिहलो सनुवुाइ अगावै �यायाधीशले िमिसल संल�न �माण हेन� नस�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । 
सरकारी विकलले �ितवादी उपर लगाइएको अिभयोग िफता� िलन स�दछन् । सरकारी विकलले अिभयोग िफता� 
निलएमा वा सोही िदन फैसला ह�न नसक� म�ुामा पेश गरकेो �माणको परी�ण गनु�पन� तथा अ�य कुरामा छलफल 
गनु�पन� दिेखएमा सोका लािग �यायाधीशले छलफलको अक� पेशीको िमित र समय तय गन� गद�छन् । यसरी पेशीको 
िमित तय गदा� सरकारी विकल र �ितवादीको विकलसगँ पिन परामश� ग�र�छ । 

37 In all Criminal Cases the accused shall the right to speedy trial. Art 37 of the Constitution of Japan.
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अि�तम सनुवुाइको समयमा इ�छुक पीिडतलाई समेत इजलासमा उपि�थत गराइने ग�र�छ । वादी 
प�का तफ� बाट सरकारी विकलले आ�नो भनाइ रा�द ै�ितवादीलाई के कित सजाय गन� हो सोको िसफा�रस गन� 
ग�र�छ । य�तै गरी पीिडतलाई समेत िनजको भनाइ रा�ने मौका िदई �ितवादीलाई के क�तो सजाय गन� हो सोको 
िसफा�रस गन� मौका िदइ�छ । त�प�ात् �ितवादी र िनजका कानून �यवसायीलाई िनजह�को भनाइ ��ततु गन� 
मौका िदइने ग�र�छ । उपयु�� काय� स�प�न भए प�ात �यायाधीशले फैसला सनुाउछँन् । अिधकार �े�को अभाव 
देिखएमा वा �ितवादीको म�ृय ुभएमा वा हद�याद नाघेर म�ुा दायर भएको अव�थामा म�ुा खारजे ह��छ । 

िव�तुीय उपकरणमाफ� त पिन इजलासमा भएको छलफललाई रकेिड�ङ्ग गररे रा�ने ग�र�छ । फैसला 
अि�तम भए प�ात फौ�दारी म�ुाको स�पूण� रकेड� िमिसललाई कानूनले तोकेको अविधस�म सरुि�त रा�नका 
लािग स�बि�धत सरकारी विकल काया�लयमा िफता� पठाइ�छ । 

स�बि�धत �े�का मतदाताह�को सूचीबाट गोला �थाबाट छािनएका �यि�ह�लाई सूचना िदई बोलाई 
अ�तरवाता�बाट ३० जना �यि� छनौट गरी साइवानका सद�यह�को सूची तयार ग�र�छ । य�तो सूची म�येबाट 
ग�भीर म�ुाह�मा कुनै �वाथ� वा स�ब�ध नरहेको सद�यलाई साइवान सद�यको �पमा िनय�ु ग�र�छ । साइवानका 
सद�यह�ले िनि�त पा�र�िमक र यातायात खच� अदालतबाट पाउछँन् । साइवान इन प�ितको अवल�बनबाट 
�याय स�पादनमा सव�साधारणको सहभािगता बढ्नकुा साथै अदालत�ितको जनआ�था बढाउनमा िवशेष भूिमका 
खेलेको दिेख�छ । 

जापानमा म�ुा �यव�थापनका िन�न नया ँप�ितह�को अवल�बनबाट फौजदारी म�ुाको कारबाही र 
िनण�य िछटो ह�ने गरकेो छ । �ा� त�यांक अनसुार ७६.४ �ितशत फौजदारी म�ुाह� िज�ला अदालतमा ३ 
मिहनािभ� र समरी अदालतमा  औसत २ मिहनािभ� िनण�य ह�ने गरकेो पाई�छ । म�ुाको कारबाही �ि�या र 
समय िनधा�रण गन� र दैिनक �पमा समय नै तोकेर पेशी �काशन गन� काय�बाट म�ुा फछ् य�ट िछटो छ�रतो गन� 
म�त पगेुको छ । 

३.३ िफिलिप�स
िछटो छ�रतो, पूवा�नमुानयो�य र पारदश� �याय �णालीको िवकास गन� िफिलिप�सको सव��च अदालतले 

सन् २००७ अि�लबाट तोिकएका अदालतह�मा Case-flow Management प�ितको रणनीित अपनाएको 
पाइ�छ । �यहा ँम�ुाह�लाई देहायबमोिजमका माग�मा38 वग�करण गरी कारबाही र िकनारा गन� ग�रएको छ । 

1. Fast Track: अदालतको बढी समय आव�यक नह�ने सिं�� काय�िविध अपनाइने म�ुाह�लाई य�तो 
माग�मा राखेको पाइ�छ । यस माग�मा रहेका म�ुाह� सामा�यतया ६ मिहना नना�ने गरी फैसला गनु�पन� 
ह��छ ।  

2.  Complex Track: अदालतले म�ुाको कारबाहीमा बढी समय �दान गरी िनगरानी गनु�पन� म�ुाह� 
यस माग�मा रािखएको छ । म�ुामा संल�न प�ह�को सं�या, म�ुाको िवषयब�तकुो जिटलता, ला�ने 
समयका आधारमा यो माग�मा पन� म�ुाह�को िनधा�रण ग�र�छ । यो माग�मा पन� म�ुाह� १८ मिहनािभ� 
फछ् य�ट गन�गरी समय तोिकएको छ । 

38 Associate Justice, Presbitro J, Vlasco Jr. “The Philippine Experience in Case Management”, https://www.
aseanlawassociation.org/11GAdocs/workshop2-phil.pdf visited on 29 Nov, 2018.  p3
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3. Standard Track: Fast र Complex Track मा पन� बाहेकका म�ुाह� यस माग�मा रािखएको 
पाइ�छ । य�ता �कृितका म�ुाह� १२ मिहनािभ� फछ् य�ट गन�पन� उ�लेख छ । 

4. Holding Track:  म�ुामा समािहत िवषयव�त ुर अपनाउनपुन� काय�िविधका कारणले म�ुा फछ् य�टको 
समय यिकन गन� नसिकने �कृितका म�ुाह�लाई य�तो समूहमा रािखएको पाइ�छ । य�ता म�ुाह�को 
फछ् य�ट गनु�पन� समय सीमा २ वष� वा सोभ�दा बढी तोिकएको छ । 

अदालतमा काय�रत �लक� ले म�ुा कुन माग�मा रा�ने भ�ने िवषय �यायाधीशसम� िसफा�रस गन� र 
�यायाधीशले सो िसफा�रस समेतलाई आधार िलई माग� िनधा�रण गद�छन् । म�ुाका प�ह�ले यसरी िनधा��रत 
माग�को समयतािलकालाई पूण��पमा पालना गनु�पद�छ । �यहा,ँ म�ुाह�को क��यटुर स�टवेयरमा माग� अनसुार 
अलग अलग �िव� गनु�पन� र सो अनसुार म�ुाको �यव�थापन गन� ग�रएको पाइ�छ । म�ुा �यव�थापन गदा� 
म�ुाको पूव�सनुवुाइदेिख पूण� सनुवुाइको  लािग पेश गन� समयमा सो �ममा म�ुामा भएका सबै आदेश, िलखत, 
सनुवुाइ समेतको अिभलेख सो स�टवेयरमा समावेश गनु�पछ�  । स�बि�धत �यायाधीश र इजलास �लक� ले म�ुामा 
तोिकएको समयअनसुार काम भए नभएको र म�ुाको डाटा सही�पमा �िव� ग�रए नग�रएको दैिनक �पमा 
अनगुमन गनु�पन� गरी तोिकएको देिख�छ । अनगुमनको �ममा समयतािलकाअनसुार म�ुाको काम कारबाहीमा 
कुनै सम�या देिखएमा �यायाधीशले �यसलाई सधुार गन� आव�यक कदम चा�न स�ने दिेख�छ । म�ुा �वाह 
�यव�थापनलाई �भावकारी काया��वयन गन�को लािग �ायल कोट�को �यायाधीशलाई बढीमा ३०० थान म�ुा 
तो�नको लािग Associate Justice, Vlasco Jr. Presbitro J ले िसफा�रस गरकेो पाइ�छ ।39

३.४  भारत 
भारतमा  सबै िज�ला अदालत र तालकु अदालतमा म�ुा �यव�थापनको लािग CIS 3.0 application 

software लागू ग�रएको छ ।40 यसपूव� स�चालनमा रहेको CIS 2.0 application software मा �यापक 
सधुार गरी नया ँस�टवेयर लागू ग�रएको देिख�छ । िनभ�याको म�ुामा41 �धान �यायाधीशले जबरज�ती करणी 
म�ुामा शी� माग� अदालत �थापना गन� िदएको िनद�शन प�ात धेर ैसं�यामा (Fast-track Court) �थापना भई 
स�चालनमा रहेका छन् । हालस�म म�ुालाई ितनको �कृितअनसुार वग�करण गरी शी�, सामा�य, जिटल ज�ता 
माग� अवल�बन गरी कारबाही र िकनारा गन� गरकेो भने पाइदँैन । यसले गदा� सानाितना र फछ् य�ट गन� कम समय 
ला�ने �कृितका म�ुा पिन िकनारा ह�न लामो समय ला�ने गरकेो अव�था पिन छ । सबै म�ुाह�लाई एउटै वग�मा 
राखी ितनलाई परुानाको �मानसुार कारबाही र िकनारा गन� गरकेो ग�रएकोमा पिछ�लो समयमा म�ुाको �कृितको 
आधारमा समान �कृितका म�ुाह�लाई एकै समूहमा राखी समूह �णालीको मा�यमबाट कारबाही र िकनारा गन� 
श�ु गरकेो देिख�छ ।42

39 Ibid p.11
40 Case Management Through 3.0, eCommitee Supreme Court of India, 2018. file:///E:/Case%20Management/ 

Reference%20material/CIS%203.0%20final_0%20(India).pdf
41 https://gulfnews.com/world/asia/india/indias-supreme-court-upholds-death-penalty-for-rapists-in-nirbhaya-

case-1.2248564
42 Justice M. Jagannadha  Rao, “Case Management its Advantages” pp 10-13 http://lawcommissionofindia .nic.in/adr_

conf/mayo%20rao%20case%20mngt%203.pdf 
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३.५ सयुं� अिधरा�य 
१.  फौजदारी म�ुाको �यव�थापन 

संय�ु अिधरा�य बेलायतमा देवानी र फौजदारी म�ुाको �यव�थापनको लािग छु�ाछु�ै �यव�था ग�रएको 
पाइ�छ । The Criminal Procedure Rules, 2015 ले43 ले �भावकारी म�ुा �यव�थापनका लािग Active 
Case Management  का देहायबमोिजमका िविधह� तोकेको पाइ�छः

(1) The court must further the overriding objective by actively managing the case.
(2) Active case management includes-

(a) The early identification of the real issues; 
(b) The early identification of the needs of witnesses;
(c) Achieving certainty as to what must be done, by whom, and when, in particular 

by the early setting of a timetable for the progress of the case; 
(d) Monitoring the progress of the case and compliance with directions; 
(e) Ensuring that evidence, whether disputed or not, is presented in the shortest 

and clearest way; 
(f) Discouraging delay, dealing with as many aspects of the case as possible on 

the same occasion, and avoiding unnecessary hearings; 
(g) Encouraging the participants to co-operate in the progression of the case; and 
(h) Making use of technology. 

(3) The court must actively manage the case by giving any direction appropriate to the 
needs of that case as early as possible. 

�यसैगरी म�ुा �यव�थापनको अनगुमनको लािग Case Progression Officer समेत तोक� िनजको 
काम कारबाही देहायबमोिजम तोिकएको पाइ�छ ।44

(1) At the beginning of the case each party must, unless the court otherwise directs
(a) Nominate someone responsible for progressing that case; and
(b) Tell other parties and the court who that is and how to contact that person. 

(2) In fulfilling its duty under rule ३.२, the court must where appropriate-
(a) Nominate a court officer responsible for progressing the case; and 
(b) Make sure the parties know who that is and how to contact that court officer. 

(3) In this Part a person nominated under this rule is called a case progression officer. 
(4) A case progression officer must-

43 The Criminal Procedure Rules, 2015 Rule 3.2
44 The Criminal Procedure Rules, 2015 Rule 3.2
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(a) Monitor compliance with directions; 
(b) Make sure that the court is kept informed of events that may affect the progress 

of that case; 
(c) Make sure that he or she can be contacted promptly about the case during 

ordinary business hours; 
(d) Act promptly and reasonably in response to communications about the case; 

and 
(e) If he or she will be unavailable, appoint a substitute to fulfil his or her duties and 

inform the other case progression officers. 

The Criminal Procedure Rules, 2015 ले म�ुा �यव�थापनको स�ब�धमा अदालतलाई 
देहायबमोिजमको अिधकार तथा िज�मेवारी तोिकएको पाइ�छ ।45

(1) In fulfilling its duty under rule 3.2 the court may give any direction and take any step 
actively to manage a case unless that direction or step would be inconsistent with 
legislation, including these Rules. 

(2) In particular, the court may-
(a) Nominate a judge, magistrate or justices’ legal adviser to manage the case; 
(b) Give a direction on its own initiative or on application by a party; 
(c) Ask or allow a party to propose a direction; 
(d) For the purpose of giving directions, receive applications and representations 

by letter, by telephone or by any other means of electronic communication, and 
conduct a hearing by such means; 

(e) Give a direction-
(i) At a hearing, in public or in private, or 
(ii) Without a hearing; 

(f) Fix, postpone, bring forward, extend, cancel or adjourn a hearing; 
(g) Shorten or extend (even after it has expired) a time limit fixed by a direction; 
(h) Require that issues in the case should be-

(i) identified in writing, 
(ii) Determined separately, and decide in what order they will be determined; 

and 
(i) Specify the consequences of failing to comply with a direction. 

45 The Criminal Procedure Rules, 2015 Rule 3.5
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(3) A magistrates’ court may give a direction that will apply in the Crown Court if the 
case is to continue there.

(4) The Crown Court may give a direction that will apply in a magistrates’ court if the 
case is to continue there. 

(5) Any power to give a direction under this Part includes a power to vary or revoke that 
direction. 

(6) If a party fails to comply with a rule or a direction, the court may- 
(a) Fix, postpone, bring forward, extend, cancel or adj ourn a hearing; 
(b) Exercise its powers to make a costs order; and 
(c) Impose such other sanction as may be appropriate.

ख. देवानी म�ुाको �यव�थापन
देवानी म�ुाको �यव�थापन गन� म�ुय िज�मेवारी अदालतको ह�ने भएकोले सो स�ब�धमा The Civil 

Procedure Rules, 1998 ले देहायबमोिजम उ�लेख गरकेो पाइ�छ ।46

Court’s duty to manage cases
(1) The court must further the overriding objective by actively managing cases.
(2) Active case management includes -

(a) Encouraging the parties to co-operate with each other in the conduct of the 
proceedings;

(b) Identifying the issues at an early stage;
(c) Deciding promptly which issues need full investigation and trial and accordingly 

disposing summarily of the others;
(d) Deciding the order in which issues are to be resolved;
(e) Encouraging the parties to use an alternative dispute resolution procedure if the 

court considers that appropriate and facilitating the use of such procedure;
(f) Helping the parties to settle the whole or part of the case;
(g) Fixing timetables or otherwise controlling the progress of the case;
(h) Considering whether the likely benefits of taking a particular step justify the cost 

of taking it;
(i) Dealing with as many aspects of the case as it can on the same occasion;
(j) Dealing with the case without the parties needing to attend at court;
(k) Making use of technology; and

46 The Civil Procedure Rules, 1998 Rule 1.4
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(l) Giving directions to ensure that the trial of a case proceeds quickly and 
efficiently.

बेलायतमा दवेानी म�ुा �यव�थापनमा माग� �णाली अवल�बन गरकेो पाइ�छ । The Civil Procedure 
Rules, 1998 ले दवेानी म�ुालाई िन�न ३ माग�मा वग�करण गरी कारबाही र िकनारा गन� तथा आव�यकताअनसुार 
य�ता माग� प�रवत�न गन�स�ने गरी �यव�था गरकेो पाइ�छ47 । 

(a) The small claims track;
(b) The fast track; and
(c) The multi-track.

म�ुामा उि�लिखत माग� िनधा�रण गदा�  िलइने आधारह� स�ब�धमा सो िनयमावलीको िनयम २६ मा 
देहायबमोिजम उ�लेख भएको पाइ�छ48 । 

(1) When deciding the track for a claim, the matters to which the court shall have 
regard include-
(a) The financial value, if any, of the claim;
(b) The nature of the remedy sought;
(c) The likely complexity of the facts, law or evidence;
(d) The number of parties or likely parties;
(e) The value of any counter claim or other Part 20 claim and the complexity of any 

matters relating to it;
(f) The amount of oral evidence which may be required;
(g) The importance of the claim to persons who are not parties to the proceedings;
(h) The views expressed by the parties; and
(i) The circumstances of the parties.

यसरी सयं�ु अिधरा�य बेलायतमा खासगरी देवानी म�ुाह�लाई िविभ�न आधारमा माग� समूहमा 
िवभाजन गरी कारबाही र िकनारा गन� तथा म�ुालाई िछटो छ�रतो फछ् य�ट गन� स�ब�धमा अदालतले सि�य 
भूिमका िनभाउन ुपन� कुरामा समेत जोड िदएको पाइ�छ । 

47 The Civil Procedure Rules, 1998 Rule 26.1
48 The Civil Procedure Rules, 1998 Rule 26.8
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३.६ िसगंापुर
िसंगापरुमा देवानी म�ुाको �भावकारी �यव�थापनका लािग diversionary, facilitative, monitoring 

and control and dispositive गरी चार �कृितका काय�लाई म�ुय उपायह�को �पमा अवल�बन गरकेो 
देिख�छ । Diversionary प�ितअ�तग�त िववाद समाधानका वैकि�पक उपाय ज�ता अदालतबािहर नै िववाद 
समाधान गन� त�रकाह�लाई �ाथिमकता िदने ग�र�छ ।49 Facilitative प�ितअ�तग�त Case Management 
Officer (CMO) लगायतका थप जनशि�को �यव�था र पूवा�धार थप गरी म�ुाको अङ्ग प�ुयाउने काय� 
समयमा स�प�न गन� ग�रएको छ । �य�तै, Monitoring and Control Measures अ�तग�त म�ुा कारबाहीको 
गणु�तरीयता कायम गन� lifespan of cases, clearance rates and waiting periods लाई आधार मानी 
Key Performance Indicators (KPIs) िनधा�रण गरी सोका आधारमा अनगुमन र िनय��णको काय� ग�रएको 
देिख�छ । Dispositive measures अ�तग�त म�ुाको प�ले एक वष�स�म कुनै कारबाही नगरमेा �य�तो म�ुा 
�वतः समा�त ह�ने (Automatic discontinuation) िनयम अवल�बन गरकेो पाइ�छ ।50 

अदालतमा िवचाराधीन म�ुा िछटोछ�रतो र कम खिच�लो �पमा फछ् य�ट गन� अवल�बन गन� �ि�या 
र िववाद समाधानका वैकि�पक उपायको �योग गन� संभावनाका बारमेा आव�यक ठानेमा अदालतले म�ुा 
�यव�थापन छलफल गराउन स�ने �ावधान रहेको देिख�छ ।51 म�ुाको कुनै प� य�तो छलफलमा उपि�थत 
नभएमा अदालतले �य�तो म�ुा फैसला गन�, खारजे गन� वा अ�य उपय�ु आदेश िदन स�ने �ावधान रहेको छ । 

म�ुाको कारबाहीलाई आधिुनक �िविधय�ु बनाई e-filing एवम्  pre-filing assessment system 
लागू ग�रनकुा साथै पा�रवा�रक म�ुा, फौजदारी म�ुा, ि�बनुलबाट सनुवुाइ ह�ने म�ुा समेतका लािग फरक फरक 
स�टवेयर बनाई लागू ग�रएको छ । कितपय म�ुाह�मा online negotiation तथा Short Mediation and 
Hearing प�ित पिन अवल�बन ग�रएको देिख�छ । 

रिज��ार वा स�बि�धत अिधकृतले ��येक िदन म�ुािप�छे सनुवुाइ �ार�भ र अ��य ह�ने समय एवम् 
लागेको यथाथ� समयको अिभलेख अलग अलग रा�ने ��ित अपनाइएको छ । म�ुाको �कृितअनसुार दहेायका 
िवषयलाई आधार िलई अदालतले सरल सनुवुाइ (Simplified trail) वा पूण� सनुवुाइ (Full trial) अपनाउने 
प�ितसमेत अवल�बन गन� ग�रएको छ । 

· The number of parties involved;
· The complexity of the issues;
· The amount of the claim and the amount of the counterclaim (if any);
· The costs incurred to the amount of the claim and the amount of the counterclaim 
· The nature of the action;
· Any other matter that the Court considers relevant.

49 FOO, Chee Hock; CHUA, Eunice; and NG, Louis. Civil case management in Singapore: Of models, measures and 
justice. (2014). ASEAN Law Journal.1-34.Research Collection School Of Law. Available at:http://ink.library.smu.edu.sg/
sol_research/2258

50 Singapore Rules of Court, 1996. R. 5, O. 21, r. 2(6).
51 Rules of Court (O. 108, r. 3)
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िसंगापरुमा Simplified trail मा सा�ी परी�णको लािग िन�नानसुारको समय छु�ाएको पाइ�छ । 
· Examination in chief of a witness - 10 minutes per witness
· Cross-examination of a witness - 60 minutes per witness;
· Re-examination of a witness - 10 minutes per witness;
· Closing submissions - 30 minutes per party.

३.७ �यानडा 
�यानडाको अपराध संिहतामा कुनै फौजदारी म�ुामा जरुीको िनयिु� गनु� पूव� स�बि�धत अदालतका 

म�ुय �यायाधीशले आव�यक देखेमा म�ुा �यव�थापनको लािग Case Management Judge िनयिु� 
गन� स�ने �ावधान रहेको छ ।52 �य�तै, म�ुाको �ि�यालाई िछटो छ�रतो र पारदश� �पमा स�चालन गन�को 
लािग प�ह�को िनवेदनको आधारमा वा अदालतले आव�यक देखेमा �ितवादी र सरकारी प�ह�बीच Pre- 
hearing Conference गराउने आदेश िदन स�ने �ाबधान पिन रहेको पाइ�छ ।53 �यसैगरी, उ� संिहताले म�ुा 
�यव�थापनस�ब�धी िन�न िवषयमा आव�यक िनयम बनाउन स�ने अिधकार अदालतलाई �दान गरकेो छ ।54  

o For the determination of any matter that would assist the court in effective and 
efficient case management;

o Permitting personnel of the court to deal with administrative matters relating to 
proceedings out of court if the accused is represented by counsel; and

o Establishing case management schedules.

Alberta रा�यका अदालतमा �यायधीशले मह�वपूण� म�ुामा �भावकारी �पमा काय� गन� सकुन् 
भ�ने उ�े�यले Case Management Office �थापना ग�रएको छ, जसले िनण�य गनु�पन�बाहेकका म�ुाह� र 
�शासिनक िववादह�मा कारबाही र िकनारा गद�छ ।55 

यसैगरी देवानी, पा�रवा�रक, साना �कृितका िववाद, िडिभजनल केस र सव��च अदालतका फौजदारी 
म�ुाको �यव�थापनको लािग एक�कृत माग� िनधा�रण गरी �वचािलत �पमा म�ुाको सूची तयार गन�, िविभ�न 
फारामह� तथा टे��लेट िसज�ना गन�, सूचना तयार गन� तथा �याले�डर तयार गरी पेशीको समेत �यव�थापन गन� 
Ontario-court-case-tracking-system-FRANK काय��म स�चालनमा �याएको पाइ�छ ।56

52 Criminal Code 1985, S.551.1
53 Criminal Code 1985, S.625.1
54 Criminal Code 1985, S.482.1
55 Standing Senate Committee on Legal and Constitutional Affairs, JUSTICE DELAYING IS JUSTICE DENYING, 2016, p. 

82. 
56 Provincial case tracking system (FRANK) was developed to address management information and operational needs 

of Ontario’s courts and to provide extensive data about case processing. Province-wide phased implementation was 
initiated in 2004 and is almost complete, with only one site, Toronto, remaining unconverted. It is anticipated that this 
site will be converted by 2009, completing the province-wide implementation and standardizing the use of a single court 
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३.८ दि�ण अि�का
दि�ण अि�कामा अदालतले िनधा�रण गरकेो नीितको अधीनमा रही म�ुाको सनुवुाइको िमित तो�ने 

िज�मेवारी अदालतका अिधकृतलाई तोकेको पाइ�छ । �यहा,ँ अनाव�यक �पमा सनुवुाइ �थगन ह�ने सम�या 
िनय��ण गन� म�ुा दता� ह�दँा नै म�ुा सनुवुाइ ह�ने िनि�त िदन यिकन गन� प�ित अपनाएको पाइ�छ ।57 साथै, 
अदालतले �ितिदन र �ितमिहना �यूनतम कित म�ुा फछ् य�ट गन� भ�ने कुराको ल�य िनधा�रण ग�रएको छ । 
अनाव�यक पेशी �थगन िनय��ण गन� पेशी �थगनको आदेश गनु�अिघ प�ह�बाट अक� सनुवुाइको लािग तयार 
रहेको भ�ने �ितव�ता फाराम (Readiness form) भराउने ग�र�छ । सरोकारवालाको सहयोग र सम�वय 
बढाई म�ुा �यव�थापनलाई �भावकारी बनाउन �यायाधीश, कम�चारी र अ�य सरोकारवाला रहेको Provincial 
Integrated Justice Forum, Court & Case Flow Management, Awaiting Trial Detainee 
Monitoring ज�ता सयं��ह� रािखएका छन् । साथै दैिनक �पमा म�ुा �वाहको अनगुमन गन� र आएका 
सम�याह� सोही िदन स�बोधन गन� Daily CFM Operations Task Team ज�ता अल�गै संय�� पिन 
�थापना ग�रएको दिेख�छ । 

application to track all civil, family, Small Claims, Divisional Court and Superior Court of Justice Criminal Court cases.  
http://cfcj-fcjc.org/inventory-of-reforms/ontario-court-case-tracking-system-frank/ visited on 2 Dec, 2018

57 A PRACTICAL GUIDE - Court And Case Flow Management In The South African Lower Court Division, 2010, p.8

—— & ––
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प�र�छेद - चार
पूव� अ�ययन �ितवेदनह�को पुनरावलोकन

नेपालमा पिन �याय स�पादन र �याय �णालीका िविवध िवषयह�मा अ�ययन अनसु�धान गन� काय� 
िवगतदेिख नै ह�दँै आएको छ । ती अ�ययन अनसु�धानबाट �ा� नितजा एव ं िन�कष�ह�लाई आधार बनाई 
कानून र �याय �णाली एवं �याियक काय�िविधमा सधुार गन� काय� पिन भएको पाइ�छ । य�ता पूव� अ�ययन 
�ितवेदनह�म�ये देहायका अ�ययन �ितवेदनमा म�ुा �वाह �यव�थापनका स�ब�धमा उ�लेख भएका म�ुय 
म�ुय िवषयह� देहायबमोिजम उ�लेख ग�रएको छः  

४.१  अदालत �यव�थापनस�ब�धी सुझाव �ितवेदन, २०५५
��ततु �ितवेदनलाई नेपाली �याय �णालीमा अदालत �यव�थापनका साथै म�ुा �यव�थापनको 

आधार�त�भको �पमा िलने ग�र�छ । यस �ितवेदनले पिहलो पटक म�ुा �वाह �यव�थापन सधुारका स�ब�धमा 
िन�न सझुावह� ��ततु गरकेो छः

· िवशेष �कृितका म�ुा हेन� िवशेष िकिसमका अदालत वा �यायािधकरणको गठन गन�,
· म�ुामा उठाइएको िवषयव�तु, �� र म�ुाको �कृितका आधारमा म�ुालाई अलग अलग दायरीमा दता� 

गरी सोही आधारमा फाटँ िवभाजन समेत गरी एकै �कृितका म�ुा एकै िदन इजलाससम� पेश गन�,
· कुनै खास म�ुाको श�ुदेिख फैसलास�मको स�पूण� काम कारबाही एउटै �यायाधीशले गन�गरी म�ुा तो�ने 

प�ित िवकास गन�,
· िववाद समाधानका वैकि�पक उपायह� अवल�बन गनु�पन�, 
· काय�िविध कानूनको सरलीकरण गन�,
· म�ुा दता� गदा� नै दाबी िलएको ज�गाको तफ� , �े�फल, मू�य �प� खलुाउन लगाउने,
· �याद तामेलीलाई �भावकारी बनाउन तामेलदारह�को अलग अलग अिभलेख रा�ने र १५ िदनिभ� 

�याद सूचना तामेल ग�रस�नपुन�, उनीह�लाई पया�� तािलम िदनपुन�, िवदेशको �याद तामेली स�ब�धमा 
कानून बनाउनपुन�, म�ुा परकेो अदालतबाट नै िछमेक� िज�लाका पायक पन� ठेगानाका �याद तामेल 
गराउने �यव�था िमलाउने, नगर �े�मा �ितवादीको वतनको �लक न�वर खलुाउन लगाउने, तामेली 
�यादको रीत बे�रत जाचँी बदर गरी पनुः जारी गन� अिधकार रिज��ार �े�तेदारलाई िदनपुन�,

· म�ुामा ब�ुनपुन� �माण ब�ुन एकैपटक आदेश गन�, 
· ता�रख िददँा कारण खलुाई ता�रख तोक� ता�रख िकताबमा अिनवाय� जनाउने, 
· �यादिभ� फैसला ह�न नसकेका म�ुाको छु�ै लगत राखी अनगुमन गन�,
· संि�� काय�िविधअ�तग�तका म�ुालाई �ाथिमकता िदई चाडँो िकनारा गन� �यव�था गन�,
· म�ुतबी जागेका म�ुाको िफराद दता� िमितलाई नै आधारमानी पेशी चढाउने �यव�था गन�,
· �याय स�पादनमा �यायाधीशको सि�य भूिमका अिभविृ� गन� द�ता अिभविृ� गन�,
· �याय स�पादनलाई िछटो छ�रतो र �भावकारी बनाउन �मखु कानून �यवसायीको अवधारणा (Lead 

Lawyer) अवधारणा लागू गन�, िववादको िवषयमा मा� सीिमत रही बहस गन� लगाउने, बहसनोट िलने, 
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पेशी �थगन गन� पाउने व�तिुन� आधारह� तय गन�, बारसगँ िनयिमत अ�ति�� या गन�,
· काय�िविधमा एक�पता �याउन र िछटोछ�रतो �याय स�पादन गन� अदालत िद�दश�न बनाउने, 
· समयमा पेशी सूची �काशन गरी तोिकएको समयमा इजलासमा ब�ने,
· म�ुा दता�देिख फैसलास�म गनु�पन� िविभ�न कामको लािग अविध िकटान गरी सोबमोिजम भए नभएको 

�भावकारी अनगुमन गन�,
· आ�त�रक िनरी�ण र मािथ�लो अदालतबाट ह�ने सपुरीवे�ण �णालीलाई िनयिमत र �भावकारी 

बनाउने, 
· म�ुाको िटपोट तयार गरी म�ुा पेश ह�नपूुव� नै �यायाधीशलाई उपल�ध गराउने, 
· अदालतको कामकारबाही �यवि�थत गन� �यायपािलकाको अल�गै पा�ो (Calender) बनाउने । 

४.२ अदालत सु�ढीकरण सझुाव सिमितको �ितवेदन, २०५८
अदालत स�ुढीकरण सझुाव सिमितको �ितवेदन, २०५८ ले शी� र सलुभ �याय स�पादनको लािग 

म�ुय सम�याह�को पिहचान गरकेो छ । उ� �ितवेदनले ती सम�याह�को समाधानका लािग मलुकु� ऐन, अ.बं. 
१४ नं. ले तोकेको अविधिभ� फैसला गन� �यवहारतः िविभ�न कारणले स�भव नह�ने ह�दँा काय�िविध कानूनको 
सरलीकरण गरी दहेायबमोिजम सधुार गन� सझुाव ��ततु गरकेो छः  

· अदालतको अिधकार�े�स�ब�धी �यव�थामा सधुार गन� �याय �शासन ऐन, २०४८ मा सशंोधन गरी 
संि�� काय�िविध ऐन, २०२८ अ�तग�तका म�ुा पनुरावेदन अदालतबाट अि�तम ह�ने गरी �यव�था गन� । 

· �े�ीय �तरमा �शासक�य अदालत गठन गन� गरी कानूनमा संशोधन गन�,
· सानाितना म�ुाको िछटो छ�रतो कारबाहीको लािग काय�िविधगत �ावधानमा संि�� काय�िविध ऐन, 

२०२८ र िवशेष अदालत ऐन, २०३१ मा आव�यक सशंोधन गन�,
· अदालतको �याियक र �यव�थापक�य काय�को िविश�ीकरण गन�,
· ��यथ�लाई छलफलका लािग िझकाउने आदेश र �याद तामेलीलाई �भावकारी बनाउने,
· प�लाई सूचना �याद िदने �योजनको लािग वा�रस वा कानून �यवसायीलाई �याद तामेल गन� सिकने 

�यव�था ग�रनपुन�,
· म�ुा दता�देिख फैसलास�म एउटै �यायाधीशले हेन�पन� गरी म�ुा िज�मा लागाउनपुन�,
· पीिडत र सा�ी �माण परी�णको समयमा उपि�थत ह�न स�ने नदेिखएमा थुनछेक आदेश लग�ै 

िनजह�को बकप�लगायतका �माण परी�ण गन�गरी �यव�था िमलाउने,
· म�ुाको शी� फछ् य�टको लािग म�ुाको कारबाहीका ��येक चरणमा ला�ने �यूनतम र अिधकतम समय 

िनधा�रण गरी सोही समयाविध िभ� काय� स�प�न गन�,
· म�ुाको �कृितअनसुार अलग िदनको पेशी रा�ने �यव�था गन�, 
· �भावकारी तथा शी� �याय स�पादनका लािग �यायाधीश आफैले बयान बकप� गराउनपुन�,
· म�ुाको िवषयगत वग�करण गरी खास �यायाधीशह�को सपुरीवे�णअ�तग�त रहने गरी िज�मा िदने । 
· सव��च अदालतमा म�ुाको कारबाहीलाई अदालतको िनय��णमा रा�न िवशेष काय��म अपनाउन 

आव�यक काय� गन� । 
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४.३  सव��च अदालतमा परकेा म�ुाह�मा िछटोछ�रतो कारबाही िकनारा गन� अपनाउनु पन� उपाय 
स�ब�धमा ग�रएको अ�ययन �ितवेदन, २०६०
सव��च अदालतका त�कालीन माननीय �यायाधीश िखलराज र�ेमीको अ�य�तामा सव��च अदालतमा 

परकेा म�ुाह� िछटो छ�रतो कारबाही िकनारा गन� अपनाउनपुन� उपायका स�ब�धमा अ�ययन गरी �ितवेदन पेश 
गन� २०६० सालमा अ�ययन सझुाव सिमित गठन भएको िथयो । सो सिमितले पेश गरकेो �ितवेदनमा दहेायका 
सझुावह� ��ततु गरकेो दिेख�छः

· ५ वष� वा सोभ�दा परुाना म�ुा छुट्याई ��येक फाटँमा ३०० थान म�ुा रहने गरी अिभयान फाटँ खडा 
गन�, �य�ता म�ुा पेशी �थिगत नगन� र कुनै कारणवश पेशीमा फैसला ह�न नसकेमा १५ िदन िभ�को 
अक� ता�रख तो�ने र पेशी �थगन स�ब�धमा िनयमावलीले गरकेो �यव�था कडाइका साथ पालना गन�,

· ३ देिख ५ वष� स�मका म�ुालाई िवशेष िनगरानी समूहमा राखी समयमै अङ्ग प�ुयाई पेशी चढाउने,
· थुनवुा, अश�, नाबालक, अितव�ृ अव�थाका �यि�का म�ुालाई छु�ै फाटँमा राखी िछटो छ�रतो 

कारबाही िकनारा गन�,
· म�ुा र �रट िनवेदनलाई िवषयगत आधारमा वग�करण गरी छु�ै फाटँ र कजिल�को �यव�था गन�, 
· म�ुाह�लाई �कृितअनसुार िवभाजन गन� काय�को लािग िवशेष� समूह गठन गन�,
· Case Tracking लाई �भावकारी बनाउन क��यटुर स�जाललाई �योगमा �याउने, 
· म�ुा सनुवुाइ �योजनका लािग इजलास �वयंले समय िनधा�रण गरी सनुवुाइ गनु�पन�, 
· बहसको समय �यव�थापनको लािग �मखु कानून �यवसायीको अवधारणा र बहसको लािग समय तो�ने 

प�ित लागू गन�,
· एकै �कृितको म�ुा र �रट िनवेदनह� छुट्याई एउटै इजलासमा पेश गन�,
· इजलासमा पेश भएको कुनै म�ुा हेन� निम�ने अव�थामा बाहेक सोही इजलासबाट सनुवुाइ गन� �यव�था 

गन�,
· िविश�ीकृत इजलासको अवधारणा लागू गन� र �य�तो समूहमा व�र�तम् �यायाधीशलाई सोस�ब�धी 

अनगुमन, सम�वय र �यव�थापनको िज�मेवारी िदने,
· कुनै इजलासमा म�ुा हेन� समय बाकँ� रहेमा हेन� गरी वैकि�पक पेशी सूची �काशन गन�,
· म�ुामा िमिसलको िटपोटस�ब�धी �यव�था लागू गन� ।

४.४ सव��च अदालतमा म�ुा �वाहको अव�थास�ब�धी अनसु�धान �ितवेदन, २०६४
सव��च अदालतको म�ुा �वाह �यव�थापनलाई लि�त गरी राि��य �याियक �ित�ान�ारा ग�रएको 

अ�ययन �ितवेदनमा म�ुा �यव�थापनमा देहायका सम�याह� औ�ंयाएको पाइ�छः 
· िमिसल �माण मगाउन समय ला�न,ु 
· माग भएर गएपिछ समयमा नपठाइन,ु 
· अंग पगेुर पिन चाडँो पेशी नतोिकन,ु 
· पेशीमा तोकेपिन सनुवुाइ ह�न नस�न,ु 
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· पटक पटक �थिगत गनु� , 
· �याद तामेली समयमा र रीतपूव�क ह�न नस�न,ु 
· अ�य िनकायबाट माग ग�रएका �माण र जवाफ समयमा नआउन,ु 
· �माण ब�ुनको लािग पटक पटक आदशे ह�न ु।

म�ुा �वाह �यव�थापनमा रहेका उ� सम�याह� समाधानका लािग �ितवेदनले िन�न सझुावह� ��ततु 
गरकेो देिख�छः

· म�ुा दता� वा आदेश ह�दँा साथ िमिसल कागज िझकाउने, पठाउने, ता�रख तो�ने इ�यािद काय� कानूनले 
तोकेको समयिभ� गनु�पन�,

· तामेल भई आएका �यादको त�काल रीत बे�रत हेरी बदर गनु�पन� देिखए सोही बखत बदर गरी पनुः जारी 
गनु�पन�,

· �रट िनवेदनह� िवषयगत�पमा वग�करण गरी दता� गन�, एउटै समूहका म�ुाह� एउटै फाटँमा रा�ने र 
सकभर एकै �कृितका म�ुाह� एकै इजलासमा पेश गन�, 

· आदेशको काया��वयन गन�, म�ुामा अगं प�ुयाउने र पेशी चढाउनेसमेतका काम कारबाहीको स�ब�धमा 
वष�को दईुपटक �भावकारी �पमा आ�त�रक िनरी�ण ह�नपुन�, 

· धेरपैटक पेशी �थिगत ह�ने पर�परालाई िन��सािहत गन� प�बाट कितपटक पेशी �थिगत गराईएको छ 
सो खलुाई पेशी सूचीमै �काशन गन� प�रपाटी बसा�न ुपन� र २ पटकभ�दा �थिगत गन� नपाइने कानूनी 
�यव�थालाई कडाइका साथ पालना गनु�पन�, 

· ��येक म�ुाको काम कारबाही कुन चरणमा पगेुको छ, आदशेको काया��वयनको अव�था कहा ँपगेुको छ, 
ता�रख वा पेशी किहले छ इ�यािद िववरण क��यटुरबाट हेन� सिकने गरी क��यटुर स�जालनलाई अझ 
भरपद� र �यवि�थत बनाउनपुन�,

· �ारि�भक सनुवुाइमा कारण देखाउ आदशे जारी ह�दँा िनवेदनमा उ�लेख भएका सबै ��यथ�का नाउमँा 
नभै ��यथ� कायम ह�नपुन� वा�तिवक �यि�, सं�थाको नाममा मा� �याद जारी गन� आदेश गन�,

· कानूनबमोिजम हेन� निम�ने कारण भएमा बाहेक एक पटक पेशी तोिकएको म�ुा सोही इजलासबाटै 
िकनारा ह�ने प�रपाटी बसा�न ुपन�,

· म�ुामा गनु�पन� काय� र िझकाउनपुन� �माण, िमिसल िझकाउन एकै पटक आदेश गनु�पन�, 
· इजलासले बहसको लािग समय तो�ने, एकै प�बाट धेर ैकानून �यवसायी भएमा �मखु कानून �यवसायीले 

मा� बहस गन� गरी बहस �यव�थापन गनु�पन�, 
· परुाना म�ुा फछ् य�टको लािग िवशेष अिभयान स�चालन ह�नपुन�,
· पेशी चढेको म�ुा सो िदन सनुवुाइ गन� न�याइने भएमा भोिलप�टै सनुवुाइ गन�पन�,
· इजलासको समय बाकँ� रहेमा अ�य म�ुा हेन� िम�ने गरी वैकि�पक पेशी सूची िनका�ने प�ित िवकास 

गन�,
· एकै िदन एउटै �यायाधीशको धेर ैम�ुाको िन.स.ु ता�रख नपन� गरी �यायाधीशको िन.स.ु डायरी िकताब 

रा�ने �यव�था गनु�पन� ।
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४.५ म�ुाको िविश�ीकृत नामकरण, स�टवेयर िडजाइन एव ंिविभ�न ढाँचाह� पेश गन� गिठत काय�दलको 
�ितवेदन, २०६४
सबै तहका अदालतह�मा म�ुाको नामकरण र वग�करणमा एक�पता कायम गन�, अदालतमा �योग 

ह�ने स�टवेयरको िडजाइन र प�रमाज�नका स�ब�धमा आव�यक सझुाव ��ततु गन�, अदालतमा �योगमा आउने 
दता� िकताबह�, अ�य अिभलेख फारामह�, मािसक र वािष�क �ितवेदनह�को ढाचँामा एक�पता �याउने र ती 
सबै �ा�पह�लाई स�टवेयरसगँ आब� गरी �वचािलत बनाउनेसमेतका उ�े�यले पनुरावेदन अदालत पोखराका 
माननीय �यायाधीश �ी मोहन �साद िघिमरकेो संयोजक�वमा अ�ययन काय�दलको गठन भएको िथयो । उ� 
काय�दलले दहेायबमोिजमका सझुाव ��ततु गरकेो िथयो । 

· क��यटुरमा अिभलेख सहजीकरणका लािग म�ुाह�को नामकरण गन�,
· क��यटुरबाट ह�ने काम कारबाहीलाई कानूनी मा�यता िदन स�बि�धत ऐन कानूनमा आव�यक �यव�था 

गन�,
· िज�ला अदालतमा म�ुा दता� भएपिछ क��यटुरको मा�यमबाट नै �यायाधीश तो�ने र फाटँमा पठाउने 

�यव�था गन�,
· पूण� �पमा क��यटुरमा आधा�रत म�ुा �वाह प�ित कायम नभएस�म �यानअुल र क��यटुर दवुै प�ित 

�योगमा �याउने,
· क��यटुर भएका सबै अदालतमा स�टवेयर स�चालनमा �याउने,
· समय तािलका प�ित लागू गन� र सो स�ब�धमा स�टवेयर िनमा�ण गन� तथा समयतािलकाको लािग 

फाराम तो�ने,
· अदालतमा �योग ह�ने दता�  िकताब तथा िविभ�न फारामह�को ढाचँा तो�ने,
· स�टवेयर �योजनको लािग सबै तहका अदालतह�को लािग िवशेष कोड नं. िनधा�रण गन� । 

४.६ म�ुा �यव�थापन प�ित िवकासस�ब�धी अ�ययन �ितवेदन, २०६६
सबै तहका अदालतह�मा �भावकारी म�ुा �यव�थापन प�ितको िवकास गन� स�ब�धमा सझुाव िदने 

उ�े�यबाट सव��च अदालतका माननीय �यायाधीश �ी मीनबहादरु रायमाझीको सयंोजक�वमा गिठत सिमितले 
देहायबमोिजमका सझुावह� पेश गरकेो देिख�छः

· फरक फरक म�ुामा फरक �यव�थापन प�ित लागू गन� �योजनको लािग सबै तहका म�ुाह�लाई सरल, 
साधारण, जिटल र अित जिटल गरी चार समूहमा िवभाजन सोअनसुार फछ् य�टको लािग �ितउ�र 
परकेो वा पन� अविध नाघेको िमितबाट �मशः ६ मिहना, ८ मिहना, १० मिहना र १२ मिहनाको अविध 
िनधा�रण गन� ।

· सरल, साधारण, जिटल र अित जिटल गरी चार समूहमा िवभािजत म�ुाको आधारमा म�ुा �वाहको माग� 
पिन सोही अनसुार �मशः सिं�� माग�, िछटो माग�, समा�य माग� र िवशेष माग� कायम गन� र तोिकएको 
समयमा स�बि�धत माग�बाट म�ुा िकनारा ह�न नसकेमा सोको कारण खलुाई माग� प�रवत�न गन� सिकने 
�यव�था गन� । 
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· म�ुामा माग�का आधारमा समयतािलका अनसुार कारबाही भए नभएको थाहा पाउन क��यटुर सकेंतको 
�यव�था गन� । साथै सोकारबाही अव�था जिनने गरी अलग रङ्गको फाइल �योग गन� । 

· म�ुा सनुवुाइ �थगन नह�ने कुरालाई िनयमको �पमा र �थगन गन� कुरालाई अपवादको �पमा �योगमा 
�याउने । 

· बहसको समय इजलासले िनधा�रण गन� र सो समयमा बहस स�प�न गन� प�ित िवकास गन� । 
· िववादको िवषय िनधा�रण र पिहचान गन� तथा सो आधारमा म�ुाको कारबाही र िनण�य गन� । 
· कारण खलुाएर ता�रख िदने िनयमको कडाइका साथ �योग गन�,  त�रख तो�दा अदालतमा उपि�थत 

ह�ने समय समेत तोकेर िदने �चलन गन� । 
· सव��च अदालतमा िविश�ीकृत इजलास र समूह प�ित लागू गन� । 
· सबै तहका अदालतमा परुाना म�ुा फछ् य�ट गन� िवशेष अिभयान स�चालन गन� । 
· म�ुा �यव�थापनमा सूचना �िविधको �योग बढाउन अ�पकालीन र दीघ�कालीन योजना बनाई लागू गन� । 
· म�ुा दता� भएदेिख नै चरणब� काम कारबाहीको सिं�� िववरण िनयिमत �पमा क��यटुरमा �िव� गन� । 
· म�ुा �वाह �यव�थापनको लािग �भावकारी अनगुमन, िनरी�ण र मू�याङ्कन प�ित िवकास गन�, 
· म�ुा �वाह �यव�थापनलाई �भावकारी बनाउन सरोकारवालाह�सगँको सम�वय र सहयोग अिभविृ� 

गन� । 
· DCM र समयतािलका प�ित लागू गन� आव�यक कानूनमा सधुार गन� र त�स�ब�धी िनद�िशकाह� 

िनमा�ण गरी लागू गन� । 
· DCM र समयतािलका प�ित लागू गन� अदालतका जनशि�को �मता िवकास गन� । 
· ��येक अदालतले फछ् य�ट गनु�पन� स�ंया �यायाधीशगत र स�ंथागत आधारमा िनधा�रण गरी लागू गन� । 
· श�ु र पनुरावेदन तहमा �ारि�भक सनुवुाइको �यव�था गन� । 

४.७  म�ुा �यव�थापनको लािग फरक फरक म�ुामा फरक �यव�थापन प�ित लागू गन� आव�यक 
पूवा�धार िनमा�ण तथा तयारीस�ब�धी �ितवेदन, २०६६

म�ुा �यव�थापन प�ित िवकासस�ब�धी अ�ययन �ितवेदन, २०६६ लागू गन� स�दभ�मा पनुरावेदन 
अदालत बागलङुका माननीय �यायाधीश �ी िवनोद शमा�बाट सव��च अदालतमा �ितवेदन पेश भएको िथयो । 
उ� �ितवेदनमा फरक फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागू गन� आव�यक पूवा�धार तथा तयारीस�ब�धी िन�न 
सझुावह� पेश भएको देिख�छः

· DCM प�ितको िनमा�ण र काया��वयनका लािग उ�च�तरीय DCM  नीित िनमा�ण सिमित गठन गन� । 
· ��येक माग�मा पन� म�ुाह�को िवशेषता िनधा�रण गन� । 
· म�ुालाई �कृितअनसुार वग�करण गन� आधारह�को िनधा�रण र DCM माग� (Track)  का िवशेषताह�को 

बारमेा अदालत, बार, सरोकारवाला िनकाय तथा सेवा�ाहीसमेत बीच सहमित गरी अ�तर िनकायगत 
सम�वय, सहयोग �यव�थापन गन� । 

· DCM लागू गन� आव�यक कानून र काय�िविधको िनमा�ण र प�रमाज�न गन� । 
· DCM काया��वयनका लािग आव�यक भौितक तथा मानव �ोत साधन र तािलमको �यव�थापन गन� । 
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· DCM लाई सूचना प�ितमा आब� गन� आव�यक स�टवेयरको िनमा�ण र िव�तार गन� । 
· द� तथा अनभुवी �यायाधीश तथा कम�चारीलाई DCM काया��वयनको संयोजनको िज�मेवारी तो�ने । 
· ��येक माग� अनसुार आव�यक फाराम, टे�पलेट वा ढाचँाह�को िवकास र िनमा�ण गन� । 

४.८  सव��च अदालतमा समूह प�ितबाट म�ुा सुनुवाइको �भाव अ�ययन गन� गिठत सिमितको अ�ययन 
�ितवेदन, २०६६ 
म�ुा �यव�थापन प�ित िवकास अ�ययन �ितवेदन, २०६६ ले सव��च अदालत र पनुरावेदन अदालतमा 

समूह प�ित लागू गन� िसफा�रस गरअेनसुार सव��च अदालतको िमित २०६६।५।४ का िनण�यानसुार २०६६।५।७ 
बाट लागू ह�ने गरी पिहलो पटक २०६६ असार मसा�तस�ममा ५ वष� पगेुका  म�ुाह� �यायाधीशह�को समूह 
प�ितबाट सनुवुाइ गन� समूह गठन गन� िनण�य भएको िथयो । सो समूह प�ितबाट ग�रएको म�ुा सनुवुाइ �ि�याको 
�भावका�रता अ�ययन स�ब�धमा सहरिज��ार �ी �ीका�त पौडेलको संयोजक�वमा गिठत सिमितले िन�न 
सझुाव ��ततु गरकेो पाइ�छ । 

· �यायाधीशह�को समूह प�ितबाट म�ुा फछ् य�ट गदा� जनताले िछटो छ�रतो र कम खच�मा �याय पाएको 
��य� अनभूुित गरकेो पाइयो । समूहगत �पमा म�ुा हेन� प�ित �भावकारी रहेको देिखदँा यस प�ितलाई 
सं�थागत गद� लैजान ुपन�,

· समूह प�ितबाट सनुवुाइ ह�ने म�ुाह�मा पेशीको िदनमा सबै म�ुाको सनुवुाइ ह�नस�ने गरी इजलासको 
समय �यव�थापनमा समेत �यान िदन ुपन�,

· य�ता म�ुाह�को स�बि�धत प�ह�बाट िव�तुीय �ित िलई मातहतका अदालतका फैसलाको िव�तुीय 
�ितसमेत संल�न गराई अिनवाय� �पमा म�ुाको िटपोट तयार गनु�पन�,

· अ�य म�ुालाई पिन समूहगत  �णालीमा लैजान उपय�ु ह�ने देिखएकोले समूहबाट हेन� म�ुा श�ुमा ५ 
वष� मा� भएकोमा हाल ४ वष�मा गइसकेकोले �मश ३ ह�दैँ २ वष�मा लैजान उपय�ु ह�ने देिख�छ । साथै 
अ�य िवषयह� ज�तै अंश, थनुवुा, िवषयगत �रट, ��ाचार आिदसमेतका म�ुाह� समेत समूहबाट हेन� 
गरी �यव�था गन�, 

· समूहमा रहेका माननीय �यायाधीश�यूह� तथा स�बि�धत इजलास अिधकृत, म�ुा / �रट शाखाका  
�मखु तथा िटपोट गन� इजलास अिधकृतको  १५/१५ िदनमा सिम�ा�मक बैठक गन�, 

· समूहबाट हे�रने म�ुामा पेशी �यव�थापनका स�ब�धमा स�बि�धत समूहका संयोजक �यायाधीशले नै 
आव�यक �यव�था िमलाउने, 

· नेपाल बार तथा महा�यायािधव�ाको काया�लयसगँ समूह प�ितको बारमेा ग�रने छलफललाई िनर�तरता 
िदने र देिखएका सम�याह� तथा कमी कमजोरीलाई �मश स�बोधन गद� जाने । 

४.९ �यायाधीशको काय� स�पादन मापद�ड िनधा�रणस�ब�धी अ�ययन �ितवेदन, २०६७
सव��च अदालतका माननीय �यायाधीश �ी तपबहादरु मगरको अ�य�तामा गिठत अ�ययन सिमितले 

�यायाधीशको काय� स�पादन मापद�ड िनधा�रणका स�ब�धमा देहायबमोिजम सझुाव ��ततु गरकेो पाइ�छ । 
· अदालतको सं�थागत ल�य र �यायाधीशको �यि�गत काय� स�पादन मापद�डका बीच साम�ज�यता 
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ह�नेगरी मापद�ड िनधा�रण गनु�पन�,
· मापद�ड िनधा�रण गदा� सरदर मािनसको काय�स�पादन �तरलाई आधार मा�नपुन�,
· िववाद समाधान गदा� लागेको समय र �मको सापे�तालाई आधार मानी मापद�ड िनधा�रण गनु�पन�,
· �यायाधीशको काय� स�पादन मू�याङ्कन गदा� गणुा�मक र प�रणामा�मक दवैु प�लाई िवचार गनु�पन�,
· मापद�ड िनधा�रण गदा� �यायाधीशले स�पादन गनु�पन� काय�ह�म�ये म�ुय काय�लाई प�रसूचक 

(Indicator) मा�नपुन�,
· म�ुाको सरलता र जिटलताको आधारमा काय� स�पादन मापद�ड िनधा�रण गनु�पन�,
· सव��च अदालतको हकमा �यि�गत नभई सं�थागत मापद�ड तयार गनु�पन�,
· पनुरावेदन र िज�ला अदालतको स�ंथागत ल�यको हकमा काय�स�पादन मापद�डका स�ब�धमा 

रणनीितक योजनाले िनधा�रण गरकेो ल�य अनसुार नै िनधा�रण गनु�पन�,
· �यायाधीशको �यि�गत काय�स�पादन मापद�ड िनधा�रण गदा� पनुरावेदन र िज�ला अदालतको हकमा 

कूल म�ुाको ५०% म�ुा वा ३५० थान म�ुाम�ये जनु घटी ह��छ �यित थान म�ुा वािष�क �पमा फछ् य�ट 
गन�गरी ल�य िनधा�रण गनु�पन�,

· िनधा��रत समयासा�रणी प�ितको अनशुरण ८०% भ�दा बढी भए उ�च सफलता, ५०% भ�दा घिट 
भएमा असफल भएको मािनने,

· िज�ला �यायाधीशले िज�मेवारी सरकेा म�ुाम�ये देहायबमोिजम फछ् य�ट गन� १ वष�भ�दा बढी अविध 
लगाएमा देहायबमोिजम मू�याङ्कन ह�ने
o ५ % भ�दा बढी म�ुा - शंका�पद, 
o १० % भ�दा बढी म�ुा - काय� स�पादन �मतामा सम�या रहेको 

· �यायाधीशको काय�स�पादन मापद�ड िनधा�रणको लािग सं�या गणना गदा� (DCM प�ित लागू 
नह��जेलको लािग) हारिजत फैसलाको लािग १ अङ्क, म�ुतबी, िडसिमस, तामेली, िफता� ०.२५ अङ्क, 
िमलाप�, थुनछेक आदशे, तायदाती फाटँवारी मा�ने आदेश, अ�त�रम आदेश, कैिफयत �ितवेदनमा 
आदेशको लािग ०.५ अङ्क गणना गन� ।

४.१०  पुनरावेदन अदालतमा म�ुाको सुनुवाइमा समूह प�ित लागू गन� स�ब�धमा स�भा�यता अ�ययन 
�ितवेदन, २०६७ 
पनुरावेदन अदालतमा �यायाधीशह�को समूहलाई म�ुा िज�मा लगाई सनुवुाइ गन� प�ित िवकासका 

लािग स�भा�यता अ�ययन गरी �ितवेदन पेश गन� गिठत ��ततु सिमितबाट ��ततु अ�ययन �ितवेदन, २०६७ 
ले िन�न सझुाव ��ततु गरकेो देिख�छ । 

· सव��च अदालतमा पाचँ वष� नाघेका परुाना म�ुामा लागू भएको समूह प�ितको �योगलाई पनुरावेदन 
अदालतमा िवचारािधन सबै म�ुामा समेत अनशुरण गनु�  उपय�ु ह�ने,

· १००० थानभ�दा बढी म�ुाको लगत भएका पनुरावेदन अदालतह�- िवराटनगर, राजिवराज, जनकपरु, 
हेट�डा, पाटन र वटुवलमा पिहलो चरणमा समूहगत �णाली लागू गरी म�ुा सनुवुाइको �ब�ध गन� । 
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· पनुरावेदन अदालतह�मा आव�यकताअनसुार िन�न समूह बनाई �यायाधीशह�लाई म�ुा िज�मा 
लगाउनेः
o देवानी (पा�रवा�रक र वािण�यबाहेक) म�ुा
o फौजदारी म�ुा
o �रट िनवेदन तथा वािण�य िवषयका म�ुा
o २ वष� नाघेका म�ुा तथा पा�रवा�रक िवषयका म�ुा 

· उि�लिखत अदालतह�मा काय�रत व�र��म �यायाधीशह�म�ये चार जनालाई समूहको िज�मा िदई 
समूहमा रहने अ�य �यायाधीशह� तोक� सोही समूहका �यायाधीशह�म�येबाट स�बि�धत समूहको 
संयोजकको परामश�मा म�ुय �यायाधीशले दैिनक �पमा इजलास गठन गन�,

· स�बि�धत �यायाधीशको िवशेष�ता, अनभुव र �चीसमेतलाई िवचार गरी अमकु समूहमा पन� �यायाधीश 
तो�ने िज�मेवारी म�ुय �यायधीशलाई िदने,

· छु�ाछु�ै समूहको अलग अलग म�ुा फाटँ खडा गरी क�तीमा एकजना अिधकृत सपु�रटे�डे�टसिहत अ�य 
फाटँ कम�चारी खटाउने । 

४.११ सव��च अदालतमा म�ुाको पेशी �थगनस�ब�धी अ�ययन �ितवेदन, २०६८
सव��च अदालतका पेशीका म�ुा �थगन स�ब�धमा िव�मान सम�या पिहचान गरी समाधानसिहतका 

सझुाव पेश गन� सहरिज��ारको संयोजक�वमा गठीत समितले िविभ�न सझुावसिहत ��ततु गरकेो �ितवेदनमा 
उ�लेख भएका म�ुय म�ुय कुराह� देहायबमोिजम छन् । 

· अ�ययन अविधमा कूल पेशीमा चढेका म�ये १५.८% म�ुा �थिगत भएको पाइयो ।
· पेशी चढेका �थिगत म�ुा म�ये ९०.३% म�ुा दैिनक पेशी सूचीबाट र ९.७% सा�ािहक पेशी सूचीबाट 

�थिगत ह�ने गरकेो दिेखयो ।
· �थिगत म�ये ६४.९४% म�ुाका प� वा कानून �यवसायीबाट, ३४.५७% िवप� वा िवप�ीको कानून 

�यवसायीबाट र ०.४९% अदालतको तफ� बाट �थिगत ह�ने गरकेो देिखयो । 
· म�ुाको �कृितगत आधारमा हेदा�  सबैभ�दा बढी ४०.५८% �रटस�ब�धी म�ुाह� दैिनक तथा सा�िहक 

पेशी सूचीबाट �थिगत ह�ने गरकेो पाइयो । 
· �थिगत पटक स�ब�धमा हेदा�  १ पटक �थिगत भएका म�ुा ५०.८४% र दईु पटक �थिगत भएका म�ुा 

२५.३% रहेको देिखयो । सबैभ�दा बढी १७ पटकस�म �थिगत भएको देिखयो । 
· म�ुा �थिगतको कारणको स�ब�धमा हेदा�  सबैभ�दा बढी ६७.२% िबरामीको कारण देखाई हटाउने 

गरकेो पाइयो । 
· पेशी �थगन स�ब�धमा सव��च अदालत िनयमावलीले गरकेो काबबुािहरको प�रि�थित परमेा बढीमा 

२ पटक स�म �थगन गन� सिकने र �ाथिमकता �ा� म�ुाह�मा १ जनाभ�दा बढी कानून �यवसायी 
भएकोमा �थिगत गन� नसिकने �यव�थालाई �भावकारी �पमा काया��वयन गनु�पन�, 

· अि�म �पमा सा�ािहक पेशी सूचीबाट नै �थिगत गन� सिकने अव�थामा सोअनसुार �थिगत गरी सोको 
जानकारी अि�म �पमा अक� प�लाई िदने नीित अवल�बन गन�,
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· पेशी �थगन गन� पाइने र नपाइने आधार ह�का स�ब�धमा सरोकारवालाह� बीचमा छलफल अ�तरि�या 
गनु�पन�,

· एउटा इजलासले हेन� �याउने र औषत �थिगत ह�ने म�ुा सं�यालाई आधार मानी म�ुाको पेशी चढाउनपुन�,
· पेशी ता�रख तो�दा नै स�बि�धत प� र कानून �यवसायीको सिुवधा असिुवधाको स�ब�धमा िनजह�सगँ 

परामश� गरी तो�ने गनु�पन�,
· पेशी �थगनको �प� अिभलेख राखी स�टवेयरमा समेत अ�ाविधक गनु�पन� ।

४.१२  सव��च अदालतमा िवचाराधीन म�ुाह�मा फरक म�ुाका लािग फरक �यव�थापन प�ित 
काया��वयनस�ब�धी अ�ययन �ितवेदन, २०७०
पनुरावेदन अदालतका म�ुय �यायाधीश �ी एकराज आचाय�को संयोजक�वमा गिठत सिमितले सव��च 

अदालतमा िवचाराधीन म�ुाह�मा म�ुाका �कृितअनसुार फरक �यव�थापन प�ित काया��वयन स�ब�धमा 
देहायबमोिजमका सझुावह� ��ततु गरकेो पाइ�छ । 

· देवानी, फौजदारी म�ुा र �रट िनवेदनलाई �कृितअनसुार दता�देिख नै छु�ाई फरक फरक त�रकाले 
�यव�थापन गनु�पन� ।

· म�ुाह�लाई सरल, जिटल र अित जिटल �कृितमा वग�करण गरी सो वग�करणअनसुार एकै 
�कृितका म�ुालाई एकैसाथ पेश गनु�पन� ।

· आ�त�रक िनरी�ण र अनगुमनलाई �भावकारी र प�रणाममखुी बनाउनपुन� ।
· िमिसल, कागज, �माण, जवाफ िझकाउने काममा सूचना �िविधको अिधकािधक �योग गनु�पन� ।
· फैसला तपिसल ख�डको उपय�ु लेखनका साथै अदालत �यव�थापनका िविवध िवषयमा कम�चारी 

�यायाधीशह�लाई अ�तरि�या, �िश�ण िदने ।

४.१३  सव��च अदालतमा म�ुाको काय�बोझलाई कम गन� अपनाउनुपन� �ि�या, गनु�पन� �यव�थापक�य 
सुधार वा अवल�बन गनु�पन� रणनीितह�सिहतको अ�ययन �ितवेदन, २०७३
सव��च अदालतका माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुीको संयोजक�वमा गिठत सिमितले ��ततु 

अ�ययन �ितवेदनले म�ुा �वाह �यव�थापन स�ब�धमा देहायबमोिजमका सझुाव ��ततु गरकेो पाइ�छ । 
· �ितवेदनमा म�ुाको काय�बोझलाई कम गरी िछटो छ�रतो र �भावकारी �पले �याय स�पादनको लािग 

नीितगत वा कानूनी र �यव�थापक�य रणनीितह� सझुावको �पमा ��ताव गरकेो दिेख�छ । 
· फरक फरक म�ुामा फरक �यव�थापन (Differentiated Case Management) प�ित लागू गन� 

(म�ुाको �कृित, काननुी ��, सलं�न प�को स�ंया, कारबाहीमा ला�ने गरकेो सरदर समयलाई �ि�गत 
गरी म�ुाको सरल, साधारण, जिटल र अित जिटल समूह मानी वग�करण गन�) र सोही अनसुार पेशी 
�यव�थापन गन� । 

· म�ुाको �कृित र िवषयको आधारमा म�ुा फाटँ र कजिल�को �यव�था गन� । 
· एकै�कारका िववाद ब�त ुभएका म�ुा एउटै इजलासमा पेश गन� �यव�था िमलाउने ।  
· िविश�ीकृत इजलासको �यव�था र समूह प�ित (Panel System) लागू गन� । 
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· म�ुाको अव�था के छ भ�ने अव�था �थम �ि�मा नै थाहा पाउन क��यटुर सतक� ताको �यव�था गन� । 
· म�ुाको पेशी �यव�थापन तथा फैसला लेखन काय�लाई �भावका�रता िदन सहरिज��ारको नेत�ृवमा 

इजलास तथा पेशी �यव�थापन महाशाखा गठन गन� । 
· म�ुा सनुवुाइ �थगनमा िनय��णमा गन� । म�ुा सनुवुाइ �थगीत नह�ने कुरालाई िनयम र �थगन गन� 

कुरालाई अपवाद मा�ने �विृ�को िवकास गन� । �थगन भएको अव�थामा पिन छोटो अविधको ता�रख 
तो�ने । थनुवुा भएका, साना �कृितका, �ाथिमकता �ा� लगायतका म�ुामा सनुवुाइ �थगन नगन� । 

· बहस �यव�थापनलाई �भावकारी बनाउन समय सूचक �णाली र �मखु कानून �यवसायी प�ित लागू 
गन�,

· िमिसलको आ�त�रक िनरी�णलाई िनयिमत गराई बनाई म�ुाको अगं प�ुयाउने काय�लाई �भावकारी 
बनाउने । 

· म�ुा पेशी चढ्नपूुव� नै म�ुाको संि�� िटपोट तयार गरी अिनवाय� �पमा िमिसल संल�न गन� �यव�था गन� । 
· म�ुा दोहो�याई पाउनको लािग परकेा नया ँिनवेदन भोिलप�ट नै पेशी चढाउने र परुाना िनवेदनह�समेत 

पूरक पेशी सूचीमाफ� त सनुवुाइ �यव�थापन गन�,
· म�ुामा ता�रख तो�ने �णालीमा सधुार �याउन सबै म�ुामा १० बजे उपि�थत ह�न ुभनी ता�रख नतोक� 

खाजा पिहलाको लािग �थम स� र खाजापिछको लािग दो�ो स� िनधा�रण गरी सोिहबमोिजम ता�रख 
तो�ने गन�,

· म�ुामा मेलिमलापलाई �वध�न गन� दवुै प� उपि�थत भएका म�ुामा क�तीमा एकपटक मेलिमलाप 
के��मा पठाउने �यव�था गन� । 

४.१४ सव��च अदालतमा समूहगत सुनुवाइको लािग ग�रएको अ�ययन �ितवेदन, २०७४
सव��च अदालतमा समान �कृितका �� िनिहत म�ुाह�को पिहचान गरी समूहगत सनुवुाइ �णाली 

श�ु गन� अ�ययन सिमित गठन ग�रएको िथयो । सिमितले सव��च अदालतमा म�ुाको काय�वोझ कम गन� तथा 
ब�यौता �यूनीकरण गन� िन�नानसुारका सझुावह� िदएकोमा ती सझुावह� िमित २०७४ साल माघ १ गतेदेिख 
काया��वयन ग�रएको अव�था देिख�छ । 

· समान �कृितका �� िनिहत म�ुाह�को पिहचान �य�ता म�ुाह�लाई िविभ�न समूहमा समूहीकृत गन�,
· एउटै �कृितका म�ुाह� एउटै फाटँमा रहने गरी फाटँह�को �यव�था गन�,
· िनण�य गनु�पन� िवषयको पिहचान ह�ने गरी म�ुा पेशीअगावै िटपोट तयार गरी िमिसल संल�न गन�,
· समूहगत आधारमा पेशीमा चढाउने म�ुाको कोटा िनधा�रण गन�, 
· समूहीकृत म�ुाह�म�ये समान िवषय िनिहत म�ुाह�लाई एउटै इजलासमा पेश गन� गरी सा�ािहक पेशी 

सूची तयारी र �काशन गन�,
· समान िवषय िनिहत म�ुाह�लाई पेशी सूचीको आधारमा इजलास िनधा�रण गरी सनुवुाइ गन�, 

४.१५ पूव� अ�ययन �ितवेदनह�को काया��वयनको अव�था
मािथ उि�लिखत िविभ�न अ�ययन �ितवेदनह�ले म�ुा �यव�थापनको सधुारका लािग गरकेा िविभ�न 
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सझुावह�म�ये कितपय सझुावह� काया��वयन ग�रएको पाइ�छ भने कितपय सझुावह� काय��वयन नभई 
िसफा�रसको �पमा मा� रहेको अव�था देिख�छ । सोको संि�� झलक यस�कार रहेको पाइ�छः

४.१५.१  काया��वयन भएका सुझाव
· िज�ला अदालतमा म�ुा दता�देिख नै �यायाधीशलाई म�ुा िज�मा लगाउने,
· िववाद समाधानका वैकि�पक उपायह� अवल�बन गनु�पन�, 
· �याद तामेलीलाई �भावकारी बनाउन तामेलदारह�को अलग अलग अिभलेख रा�ने,
· तामेली �यादको रीत बे�रत जाचँी बे�रतको दिेखए बदर गरी पनुः जारी गन� अिधकार रिज��ार 

�े�तेदारलाई िदनपुन�,
· कारण खलुाई ता�रख तोक� ता�रख िकताबमा अिनवाय� जनाउने,
· सरोकारवाला र बारसगँ िनयिमत अ�ति�� या गन�,
· अदालतको �याियक र �यव�थापक�य काय�को िविश�ीकरण गन�,
· प�लाई सूचना �याद िदने �योजनको लािग वा�रस वा कानून �यवसायीलाई �याद तामेल गन� सिकने 

�यव�था गन�,
· सव��च अदालतमा ५ वष� म�ुाको लािग िवशेष अिभयान फाटँ खडा गन�,
· सव��च अदालतमा थनुवुा म�ुालाई छु�ै फाटँमा राखी िछटो छ�रतो कारबाही िकनारा गन�,
· क��यटुरमा अिभलेख सहजीकरणका लािग म�ुाह�को नामकरण गन�,
· क��यटुरबाट ह�ने काम कारबाहीलाई कानूनी मा�यता िदन स�बि�धत ऐन कानूनमा आव�यक �यव�था 

गन�,
· सबै अदालतमा स�टवेयर स�चालनमा �याउने,
· ��येक अदालतले फछ् य�ट गनु�पन� �यायाधीशगत र सं�थागत म�ुा सं�या िनधा�रण गरी लागू गन� । 
· म�ुाको �ि�यामा �ारि�भक सनुवुाइको �यव�था गन� । 

४.१५.२ आिंशक काया��वयन भएका सुझावह�
· िवशेष �कृितका म�ुा हेन� िवशेष िकिसमका अदालत वा �यायािधकरणको गठन गन�,
· म�ुाको �कृितअनसुार अलग अलग फाटँ खडा गन�
· काय�िविध कानूनको सरलीकरण गन�,
· १५ िदनिभ� �याद सूचना तामेल ह�ने �यव�था िमलाउने,
· म�ुामा ब�ुनपुन� �माण एकैपटक ब�ुने गरी आदेश गन�,
· म�ुा दता�देिख फैसलास�म गनु�पन� िविभ�न कामको लािग अविध िकटान गरी सोबमोिजम भए नभएको 

�भावकारी अनगुमन गन�,
· आ�त�रक िनरी�ण र मािथ�लो अदालतबाट ह�ने सपु�रवे�ण �णालीलाई िनयिमत र �भावकारी 

बनाउने,
· संि�� र िवशेष काय�िविध कानूनमा आव�यक सशंोधन गनु�पन�,
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· समान �कृितको म�ुा र �रट िनवेदनह� छुट् याई एउटै इजलासमा पेश गन�,
· सव��च अदालतमा िविश�ीकृत इजलासको अवधारणा लागू गन� 
· सव��च अदालतमा परुाना म�ुाह�लाई �कृितको आधारमा िविभ�न समूह िवभाजन गरी �यायाधीशह�को 

समूहबाट म�ुाह�को सनुवुाइ गन� प�ित लागू गन�,
· म�ुाको कारबाहीमा समय तािलका प�ित लागू गन� स�टवेयर िनमा�ण गन� । 
· सव��च अदालतमा समान �कृितका �� िनिहत म�ुाह�को पिहचान गरी समूह छु�ाई सनुवुाइ (block 

hearing) प�ित लागू गन�,
· पेशी �थगन स�ब�धमा सव��च अदालत िनयमावलीले गरकेो �यव�थालाई �भावकारी �पमा 

काया��वयन गन�, 
· �यादिभ� फैसला ह�न नसकेका म�ुाको छु�ै लगत राखी अनगुमन गन� ।

४.१५.३ काया��वयन ह�न बाँक� सुझावह�
· सव��च अदालतमा म�ुाको कारबाहीलाई अदालतको िनय��णमा रा�न िवशेष काय��म स�चालन गन�,
· बहस �यव�थापनलाइ �भावकारी बनाउन समय सूचक �णाली काया��वयन गन�,
· �मखु कानून �यवसायी (Lead Lawyer) को अवधारणा लागू गन�,
· िववादको िवषयमा मा� सीिमत रही बहसको �यव�थापन गन� गराउने,
· पनुरावेदन अदालतमा �यायाधीशह�को समूहलाई म�ुा िज�मा लगाई सनुवुाइ गन� प�ित लागू गन�,
· म�ुाको िटपोट तयार गरी म�ुा इजलाससम� पेश ह�न ुपूव� नै �यायाधीशलाई उपल�ध गराउने �यव�था 

गन�, 
· �माण परी�णको समयमा उपि�थत ह�न नस�ने अव�थाका सा�ी पीिडतको त�कालै परी�ण गन�,
· �भावकारी तथा शी� �याय स�पादनका लािग �यायाधीश आफैले बयान बकप� गराउने,
· सव��च अदालतमा ३ देिख ५ वष�स�मका म�ुालाई िवशेष िनगरानी समूहमा राखी समयमै अङ्ग प�ुयाई 

पेशी चढाउने,
· Case Tracking लाई �भावकारी बनाउन क��यटुर स�जाललाई �योगमा �याउने, 
· सव��च अदालतमा वैकि�पक पेशी सूचीसमेत �काशनको �यव�था गन�,
· िज�ला अदालतमा म�ुा दता� भएपिछ क��यटुरको मा�यमबाट नै �यायाधीश तो�ने र फाटँमा पठाउने 

�यव�था गन�,
· फरक फरक म�ुामा फरक �यव�थापन प�ित लागू गन� �योजनको लािग सबै तहका म�ुाह�लाई सरल, 

साधारण, जिटल र अित जिटल गरी चार समूहमा िवभाजन गरी शी�, सरल, जिटल र अितजिटल माग� 
िनधा�रण गरी DCM प�ित लागू गन�,

· �यायाधीशले स�पादन गनु�पन� काय�ह�म�ये म�ुय काय�लाई प�रसूचक (Indicator) मानी अदालतको 
सं�थागत ल�य र �यायाधीशको �यि�गत काय� स�पादन मापद�डका बीच साम�ज�यता ह�नेगरी 
�यायाधीशको काय�स�पादन मापद�ड िनधा�रण गन� ।
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म�ुा �वाह �यव�थापनका स�दभ�मा नेपालमा िनि�त प�ितको िवकास भइसकेको पाइदँनै । यसो 
भ�दैमा यसस�ब�धी कुनै कानूनी �ावधान नै नभएको भ�ने पिन होइन । संिवधान र िव�मान अ�य कानूनह�ले 
��य� तथा अ��य� �पमा शी� र �भावकारी �यायका लािग म�ुा �यव�थापनका देहायबमोिजमका िविभ�न 
आयाममा जोड िदएको पाइ�छ । 

५.१ सवैंधािनक �यव�था
नेपालको संिवधानको धारा १२६ मा नेपालको �यायस�ब�धी अिधकार यो सिंवधान, अ�य कानून 

र �यायका मा�य िस�ा�तबमोिजम अदालत तथा �याियक िनकायबाट �योग ग�रनेछ भ�ने उ�लेख गद� अ�य 
धारामा िविभ�न अदालत र ितनको �े�ािधकारको बारमेा उ�लेख गरकेो पाइ�छ । �यसै गरी धारा २०(९) मा 
��येक �यि�लाई �वत��, िन�प� र स�म अदालत वा �याियक िनकायबाट �व�छ सनुवुाइको हकलाई मौिलक 
हकको �पमा ��याभूत ग�रएको छ भने संिवधानको धारा ५१मा �याय �शासनलाई िछटो छ�रतो, सव�सलुभ, 
िमत�ययी, िन�प�, �भावकारी र जनउ�रदायी बनाउने नीितलाई �वीकार ग�रएको छ । धारा १३६ मा अदालत 
र �याियक िनकायको �याय �शासनलाई �भावकारी बनाउने अि�तम िज�मेवारी �धान �यायाधीशलाई तोिकएको 
छ । 

५.२ मलुुक� देवानी काय�िविध (सिंहता) ऐन, २०७४ 
यस संिहताको प�र�छेद २ मा देवानी काय�िविध कानूनका िविभ�न सामा�य िस�ा�तह�को उ�लेख 

ग�रएको छ । यी िस�ा�तह�लाई अदालत वा �याियक िनकायले �याय स�पादन गदा� माग�दश�क िस�ा�तको 
�पमा अनशुरण गनु�पन� ह��छ । यस संिहतामा भएका म�ुा �यव�थापनस�ब�धी अ�य म�ुय �यव�थाह� तल 
उ�लेख ग�रएको छ । 
दफा ९९ - वादी वा िनजको कानून �यवसायीले चाहेमा बाटाको �यादबाहेक ३ िदनिभ� �ितवादीलाई �याद 

बझुाउन ुपन� र यसरी बझुाएको �याद ७ िदनिभ� अदालतमा दािखल गनु�पन�,
दफा १०० र १२३ - िफराद दता� भएको ३ िदनिभ� �ितवादीको नाउमँा २१ िदने �याद जारी गनु�पन�, तर 

�ितवादीबाहेकका अ�य �यि�का नाउमा ७ िदनको �याद जारी गनु�पन� । 
दफा १०४ - तामेलदारले बझुेको �याद बाटाको �यादबाहेक ७ िदनिभ� तामेल गनु�पन� । 
दफा १०५, १०६ - इमेल, �या�सलगायतका िव�तुीय मा�यमबाट र राि��य �तरको पि�कामा �काशन गररे 

�याद तामेल गन� सिकने तथा प� वा कानून �यवसायीलाई अदालतमै समेत बझुाउन सिकने । 
दफा ११०, १११ - तामेली �याद रीत बे�रत जाचँी बे�रतपूव�क तामेल भएको देिखए बदर गरी पनुः जारी गरी 

तामेल गन� पठाउन ुपन� । 
दफा १२१ - �ितवादीले िफराद दाबीसगँ स�बि�धत िवषयमा �ितदाबी िलएमा सगैँ िकनारा गनु�पन� । 
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दफा १३१ - �ितवादीले हद�याद, हकदैया र �े�ािधकार नरहेको भ�ने िजिकर िलएको भएमा सो स�ब�धमा 
�ारि�भक सनुवुाइ गनु�पन� । 

दफा १३६, १३७ - दवैु प�लाई एकै िदनको ता�रख तो�न ुपन�, ता�रख तो�दा �योजन उ�लेख गनु�पन� । 
दफा १४१ - प�ले अदालतबाट तोिकएको ता�रख गजुार ेपिन कारबाही नरोिकने ।  
दफा १५६ - अदालतले कारण खलुाई अ�तरकालीन आदेश जारी गन� स�ने । 
दफा १५७ - अ�तरकालीन आदेशउपर िच� नबझुे १५ िदनिभ� पनुरावेदन स�ुने अदालतमा िनवेदन िदन 

सिकने । 
दफा १६१ - वादीले िफराद र �ितवादीले �ितउ�रमा उि�लिखत िजिकरसगँ स�बि�धत िलखत �माण साथै 

पेश गनु�पन� । 
दफा १६२ - आफूले पेश गन� नस�ने अ�य �यि� वा सं�थामा रहेको िलखत �माण िफराद वा �ितउ�रमा 

उ�लेख गनु�पन� । 
दफा १६४ - पिछ जानकारी ह�न आएको वा प�ा लगाएको �माण पेश गन� अदालतको अनमुित िलनपुन� । 
दफा १६७ - �ितउ�र पेश भएको वा अविध �यितत भएको सामा�यतयाः ७ िदनिभ� �माण ब�ुने आदेश गनु�  

पन� । 
दफा १६८, १९० - म�ुामा कुरा िमलेको देिखए फैसला गनु�पन� र पूण� वा आिंशक �पमा कुरा िमलेको नदिेखए 

ठहर गनु�पन� कुरामा �माण ब�ुन ुपन� । 
दफा १७२ - िलखतको स� ेक�त� बयान गराउदँा प�ले स� ेक�त� छुट्याउन नसकेमा थप अविध �दान गन� 

सिकने । 
दफा १७४ - पनुरावेदन स�ुने अदालतले �माण ब�ुन स�ने । 
दफा १७८ - अदालतले िववािदत �थानको अवलोकन गन� स�ने । 
दफा १७९ - प�ले तोिकएको िदन सा�ी उपि�थत गराउनपुन�, सो िदन उपि�थत नगराएमा िवशेष कारण परमेा 

बाहेक �य�ता सा�ीको परी�ण ह�न नस�ने । 
दफा १८१ - सा�ीको घर ठेगानामा गै सा�ी ब�ुन सिकने । 
दफा १८२ - ��य ��य सवंादमाफ� त सा�ी परी�ण ह�न स�ने । 
दफा १८६ - समयाभावले न�याउने अव�थामा बाहेक अदालतमा उपि�थत भएका स�पूण� सा�ीह�को 

तोिकएको िदनमा नै परी�ण ग�रस�नपुन� । 
दफा १८९ - ब�दसवालमाफ� त सा�ी ब�ुन सिकने । 
दफा १९१ - वादी �ितवादी बीच पूव�सनुवुाइ छलफल गराउन सिकने । 
दफा १९२ - �माण ब�ुने काय� स�प�न भएपिछ सामा�यतयाः १ मिहनािभ� सनुवुाइ गरी िनण�य गनु�पन� । 
दफा १३, १९३, १९४ - िववादमा प�ह�लाई मेलिमलाप वा िमलाप� गन� मौका िदनपुन� । 
दफा १९६ - जनुसकैु अव�था र तहमा म�ुा (िफरादप�, पनुरावेदनप� वा िनवेदन) िफता� िलन सिकने । 
दफा १९७ - म�ुाको सनुवुाइ स�प�न भएपिछ सामा�यतयाः सोही िदन फैसला गनु�पन�, बहसनोट माग भएकोमा 

�ा� भएको ७ िदनिभ� िनण�य गनु�पन�, जिटल कानूनी र त�यगत �� समावेश भएको अव�थामा 
१५ िदनिभ� िनण�य सनुाउन सिकने ।



म�ुा �यव�थापन प�ित िवकासस�ब�धी अ�ययन �ितवेदन, २०७५

52

दफा १९८ - िनण�य भएको २१ काय� िदनिभ� फैसलाको पूण� पाठ तयार ग�रस�न ुपन� । 
दफा २०५ - फैसला भएको थाहा पाएको िमितले ३० िदनिभ� फैसलामा िच� नब�ुने प�ले पनुरावेदन गन� 

स�ने । 
दफा २१२ - पनुरावेदन दता�  भएको ३ िदनिभ� म�ुाको िमिसल िझकाउन ुपन� र स�बि�धत अदालतले प� �ा� 

भएको ३ िदनिभ� िमिसल पठाउन ुपन� । 
दफा २१३ - म�ुाको िमिसल �ा� भएको १५ िदनिभ� ��यथ� िझकाउने वा निझकाउने स�ब�धमा सनुवुाइ 

गनु�पन� । 
दफा २१४ - ��यथ� िझकाउदँा बाटाको �यादबाहेक १५ िदनको �याद िदने ।  
दफा २१५ - ��यथ� उपि�थत भएपिछ दवैु प�लाई ता�रख तोक� पनुरावेदनको सनुवुाइ गनु�पन� र ��यथ� 

उपि�थत नभए पिन म�ुामा पनुरावेदनको सनुवुाइ गन� सिकने । 
दफा २२३ - ग�ेुको �याद १५ िदनस�म एक पटक र ता�रख बढीमा २ पटकमा २१ िदनस�म थमाउन पाउने । 
दफा २२५ - काबबुािहरको िवशेष अव�थामा �याद ता�रख था�न पाउने अविध िकटान ग�रएको । 
दफा २७० - म�ुाको कारबाही, सनुवुाइ र िकनारा गन� �ाथिमकता�म तोिकएको । 
दफा २८२ - प�को बयान गराउने, �ारि�भक सनुवुाइ, पूव� सनुवुाइ छलफल, म�ुाको फैसला वा अि�तम 

आदेशलगायतका म�ुय काय�ह� �यायाधीश आफँैले गनु�पन� गरी तोिकएको । 
दफा २८८ र २८९ - अदालती काय�िविधका स�ब�धमा आव�यक िनयम र िनद�िशका बनाउने अिधकार सव��च 

अदालतलाई �दान ग�रएको । 
म�ुाको कारबाहीलाई एक�पता, सहजता र शी�ताको लािग िविभ�न �कारका अनसूुची रािखएको । 

५.३ मलुुक� देवानी काय�िविध िनयमावली, २०७५ 
यस सिंहतामा भएका म�ुा �यव�थापनस�ब�धी अ�य म�ुय �यव�थाह� तल उ�लेख ग�रएको छ ।

प�र�छेद ३ - अदालतमा पेश ग�रने िलखतमा प�ुयाउन ुपन� रीत, िलखत जाचँ, दता� र दरपीठस�ब�धी �यव�था 
ग�रएको । 

प�र�छेद ४ - �याद तामेली र �ितवाद गन� त�रकाको बारमेा उ�लेख भएको । 
िनयम २३ - दवैु प�को ता�रख िमलान भएपिछ �ितवादीले हकदयैा, हद�याद वा अिधकार �े�स�ब�धी िजिकर 

िलएको भए �ारि�भक सनुवुाइको लािग पेशी ता�रख तो�न ुपन� । 
िनयम २६ - अदालतमा म�ुा दायर भएपिछ �याद सूचना जारी गन� र तामेल गन�, �ारि�भक सनुवुाइ गन�, सा�ी 

�माण ब�ुने, फैसला गन�लगायतका काय�को काय�तािलका म�ुा दता� गदा� नै िनमा�ण गरी िमिसल 
संल�न गनु�पन� । 

िनयम २७ - अ�तरकालीन आदेशउपरको िनवेदन एक मिहनािभ� फछ् य�ट गनु�पन� । 
िनयम ३० - उपि�थत सा�ीम�ये बकप� ह�न स�ने सा�ीलाई मा� �मशः उपि�थत ह�ने ता�रख तोक� बकप� 

गराउनेलगायतका सा�ी बकप�स�ब�धी �यव�था ग�रएको । 
िनयम ३१ - म�ुाको प�बाहेकका अ�य �यि�सगँ रहेको �माण अविध तोक� िझकाउ पेश गन� लगाउने । 
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िनयम ३३ - ब�दसबालको मा�यमबाट बकप� गराउदँा सोिधने �� समावेश गन� प�ले अनरुोध गरमेा अदालतले 
आदेश िदनस�ने । 

िनयम ३४ - पूव�सनुवुाइ छलफल गन� सिकने िवषय र �ि�या तोिकएको । 
िनयम ३५ - पेशीमा चढाउनअुिघ म�ुाको िटपोट तयार गरी िमिसल संल�न गनु�पन� । 
िनयम ३६ - िवशेष �कृितका म�ुामा लगातार कारबाही र िकनारा गनु�पन� । 
िनयम ४७ - पनुरावेदन स�ुने अदालतमा िमिसल पठाउदँा फैसला सिुनपाएको कागज वा पनुरावेदनको तामेली 

�याद वा फैसला भएको सूचना र �माण िमिसलसमेत पठाउन ुपछ�  । 
िनयम ७७ - अदालतमा पेश भएको िनवेदनमा दता� भएको िमितले ७ िदनिभ� िनकासा िदनपुछ�  । 
िनयम ८१ - अदालतले अदालती काय�िविधका िवषयमा अ�य काय�िविध आफँै िनयिमत गन� स�दछ । 

५.४ मलुुक� फौजदारी काय�िविध (सिंहता) ऐन, २०७४
यस सिंहतामा भएका म�ुा �यव�थापनस�ब�धी म�ुय �यव�थाह� तल उ�लेख ग�रएको छ । 

दफा ३२ - अिभयोगप�मा खलुाउनपुन� कुरा र सोको दता� �ि�या । 
दफा ३५, ३६ - अिभयोग प� दायर भइसकेपिछ थप अिभय�ु उपर वा थप अिभयोग लगाई म�ुा दायर गन� 

सिकने । दायर भइसकेको अिभयोगप� सशंोधन ह�न स�ने । 
दफा ५७ - अिभयोगप� साथ पेश नभएका अिभय�ुलाई प�ाउपजु� र समा�ान जारी गन� । 
दफा ५८, ६३ - अदालतबाट प�ाउपजु� जारी गदा� प�ाउ गनु�पन� �यि�को पूरा नाम ठेगाना र प�ाउ गनु�पन� 

कारणसमेत उ�लेख गनु�पन� । ७ िदनिभ� प�ाउ गनु�पन� �यि� फेला नपर े३५ िदने प�ाउपजु� 
तामेल गनु�पन� । प�ाउ गनु�पन� अिभय�ु फरार रहेमा वा यिकन वतन ठाउ ँप�ा नलागे �य�तो 
प�ाउपजु� राि��य दिैनक पि�कामा सूचना �काशन गरी तामेल गन� सिकने । 

दफा ५९, ६१ - अनसूुची १ र २ का म�ुामा �ितवादीको नाउमँा िदन िकटान गरी समा�ान जारी गरी १५ िदनपूव� 
नै सो तामेल गनु�पन� । 

दफा ६२ - दफा ६१ अनसुार तामेल ह�न नसकेको समा�ान राि��य �तरको दिैनक समाचारप�मा �काशन 
गररे वा िव�तुीय स�चार मा�ययमबाट �शारण गरी तामेल गन� सिकने । 

दफा ६४ - िवदेशमा रहेका अिभय�ुका नाउकँो प�ाउपजु� जारी वा समा�ान तामेलीको काय�िविध पार�प�रक 
कानूनी सहायतास�ब�धी �चिलत कानूनबमोिजम ह�ने । 

दफा ६५ - अदालतबाट जारी भएका �यादमा उपि�थत नभई फरार रहेका �ितवादीका सेवा, सिुवधा, स�पि� 
रो�का रा�ने काय�िविध । 

दफा ६६ - अदालतमा उपि�थत �यि�का नाउमँा �याद वा सूचना अदालतमा नै बझुाइ तामेल गन� सिकने । 

प�र�छेद ७ (दफा ६७-८०) - �ितवादीलाई पपु��को लािग थनुामा रा�ने, धरौट वा जमानत मा�ने वा साधारण 
ता�रखमा रा�ने अव�था र काय�िविध । थुनछेक आदेशउपर िच� नब�ुने �यि�ले एकतह मािथको 
पनुरावेदन स�ुने अदालतमा िनवेदन िदन स�ने । 
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दफा ७७ - पपु��का लािग थुनामा रािखएको कुनै अिभय�ुका स�ब�धमा �माण ब�ुन पिहलो पटक ता�रख 
तोिकएको िमितले १ वष�िभ� म�ुा िकनारा ह�न नसके �य�तो अिभय�ुलाई धरौट वा जमानत िलई 
म�ुाको बाकँ� कारबाही गन� सिकनेछ । 

दफा ८१ - म�ुाका प�लाई अदालतमा उपि�थत ह�न ता�रख तो�दा कारण खलुाई तो�न ुपन� । 
दफा ८४ - ता�रख तो�दा म�ुामा िनिद�� काय�तािलका अनसुार तो�न ुपछ�  । 
दफा ८५ - ग�ेुको ता�रख बढीमा २ पटक १५ िदनस�म था�न सिकने । 
दफा ८६ - काबबुािहरको िवशेष अव�थामा अल�गै बढीमा ३ मिहनास�म ग�ेुको ता�रख था�न सिकने । थमाउन 

पाउने अविध समा� भएपिछ तोिकएको ता�रखमा कुनै प� उपि�थत नभएमा पिन कानूनबमोिजम 
म�ुामा िनण�य गन� सिकने । 

दफा ९९ - वादीले उजरुीमा, �ितवादीले बयान वा �ितउ�रमा आ�ना सा�ी �माण खलुाई आफूसगँ रहने वा 
आफूले �ा� गन�स�ने िलखत �माण वा दशी पेश गनु�पन� । त�काल पेश गन� नस�ने अव�था परी 
अनरुोध गरमेा १ मिहनास�मको समय �दान गन� सिकने । 

दफा १०१ - कुनै खास म�ुामा म�ुा दायर गदा�कै अव�थामा �ितवादी उपि�थत भए वादी �ितवादी वा दवुै 
प�ले आ�नो सा�ी �माण पेश गन� स�ने । सोबाहेक अ�य अव�थामा अदालतले तोकेको िदनमा 
प�ह�ले आ�ना सा�ी पेश गनु�पन� । प�ले काबबुािहरको प�रि�थित परी तोिकएको ता�रखमा 
सा�ी उपि�थत गराउन नसकेको कारण खलुाई िनवेदन िदएमा अदालतले �य�तो सा�ी ब�ुन 
आदेश गन� स�ने । 

दफा १०२ - िवशेष�को म�ृय ुभएमा वा िनजलाई उपि�थत गराउन स�भव नभएमा सोसरहको वा सोभ�दा 
मािथको िवशेष�बाट राय िलन सिकने । 

दफा १०३ - �माण परी�ण गदा� कुनै अिभय�ुले कुनै सह-अिभय�ुलाई पोल गरमेा �यसरी पोलमा परकेो 
अिभय�ुले सो हदस�मको कुरामा िजरह गन� पाउने । 

दफा १०४ - �माण परी�णको लािग तोिकएको ता�रखमा अदालतले म�ुाका प�ह�बाट पेश भएका 
�माणका िलखतह� स�कलै पेश गन� लगाई एकआपसमा देखाउन ुपछ�  । �यसरी देखाउदँा िकत� 
वा जालसाजीको िजिकर िलएमा बयान गराउन ु पछ�  । त�काल स� े िकत� जालसाजी छु�ाउन 
असमथ�ता जनाएमा ७ िदनको समय िदन सिकने । 

दफा १०६ - तोिकएको िदनमा उपि�थत सबै सा�ीह�को बकप� गराउन ुपन� र सो िदन न�याएमा भोिलप�टै 
बकप� गराउन ुपन� । 

दफा १०७ - इलाकाभ�दा बािहर रहेबसेको वा कुनै कारणले अदालतमा उपि�थत ह�न नस�ने तर नबझुी नह�ने 
सा�ीलाई ब�दसवाल�ारा ब�ुने काय�िविध तोिकएको । 

दफा १०९ - ब�ुन पन� सा�ी शारी�रक �पमा अस� वा बालबािलका भएको वा सरु�ाको कारणले अदालतमा 
उपि�थत गराउन नसिकने सा�ीलाई प�को िनवेदनको आधारमा ��य��य संवादमाफ� त ब�ुन 
सिकने । 

दफा ११२ - अदालतले तोकेको िदनमा उपि�थत नभएको तर नबझुी नह�ने सरकारवादी फौजदारी म�ुाको 
सा�ी �माणलाई प�ले िनवेदन िदएमा १५ िदनको �याद िदई ब�ुन सिकने । 
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दफा ११५ - नेपालबािहर रहेका सा�ी, �माण पार�प�रक कानूनी सहायतास�ब�धी �चिलत कानूनबमोिजम 
ब�ुन सिकने । �य�ता सा�ीलाई ��य��य संवाद वा अ�य य�तै �कृितका मा�यममाफ� त बकप� 
गराउन सिकने । 

दफा ११६ - िनि�त �कृितका म�ुाबाहेकका अ�य म�ुा िफता� र िमलाप� ह�ने काय�िविध तोिकएको ।
दफा ११७ - अनसूुची ३ र ४ का म�ुा र तोिकएबमोिजमका अ�य म�ुा िमलाप� गराउन सिकने । 
दफा १२० - अनसूुची ४ का म�ुामा मेलिमलापमा पठाई सहमित भएमा िमलाप� ह�न स�ने । 
दफा १२३ - अिभय�ुले अदालतमा कसूर �वीकार गरी सािबती बयान गरमेा �य�तो म�ुा त�काल फैसला गन� 

सिकने । 
दफा १२४ - अिभय�ुले कसूर �वीकार नगरकेो अव�थामा अदालतले म�ुामा ठहर गनु�पन� कुरा यिकन गन� वादी 

�ितवादीबीच छलफल गराउन सिकने । 
दफा १२५ - �माण ब�ुन ता�रख तो�नपुन� । म�ुाको कुनै प�ले थप �माण पेश गन� समय माग गरमेा म�ुा 

दायर भएको २ मिहनािभ�को ता�रख तो�न ुपन� । �माण ब�ुने आदशेमा ब�ुनपुन� सबै �माणह� 
एकैपटक ब�ुने आदेश गरी ता�रख तो�न ुपन� । 

दफा १२८ - कुनै अिभय�ुले होस ठेगानामा नरहेको कारणले आ�नो �ितर�ा गन� असमथ� रहेको भ�ने 
िचिक�सकको िसफा�रसबाट देिखएमा �य�तो म�ुा म�ुतबी रा�न सिकने । 

दफा १३१ - म�ुामा �माण ब�ुने काय� समा� भएको सामा�यतया १ मिहनािभ� फैसला गनु�पन� र सो अविधिभ� 
फैसला गन� नसिकएमा �यसको कारण खलुाई पनुरावेदन स�ुने अदालतमा जानकारी गराउनपुन� । 
िनण�य सनुाएको एक मिहनािभ� फैसलाको पूण�पाठ तयार गरी िमिसल संल�न गनु�पन� र �माणीकरण 
भएको फैसलाको िववरण वेवसाइट र सूचनापाटीमा �काशन गनु�पन� । 

दफा १३४ - फैसला भएको थाहा भएको ३० िदनिभ� पनुरावेदन गनु�पन� र सो �याद ग�ेुमा ३० िदनस�म 
थमाउन पाउने । म�ुाको सनुवुाइ ह�दँा प� वा वा�रस वा कानून �यवसायी उपि�थत भए थाहा 
पाएको मािनने र फैसला भएको िमितले १ वष� नाघेपिछ �वतः थाहा पाएको मािनने । 

दफा १४० - िमिसल �ा� भएको ६ मिहनािभ�  पनुरावेदनको सनुवुाइ ग�रस�न ुपन� । पनुरावेदनको कारबाहीमा 
��यथ� िझकाउन ुपन� भएमा १५ को सूचना िदनपुन� । 

दफा १४१ - ��यथ� िझकाउने आदेश भई सूचना िददँासमेत ��यथ� उपि�थत नभएमा १५ िदनपिछको ता�रख 
तोक� पनुरावेदनमा एकतफ�  सनुवुाइ ह�न स�ने । 

दफा १४२ - पनुरावेदनको कारबाहीको िसलिसलामा प�ले चाहेमा िनवेदन िदई ता�रखमा नब�न स�ने । 
दफा १४४ - पनुरावेदन स�ुने अदालतले मातहत अदालतबाट ब�ुनपुन� �माण नबझुी फैसला भएको देिखएमा 

�य�तो �माण आफँैले ब�ुन वा मातहत अदालतलाई �माण ब�ुन आदशे िदन स�ने । 
दफा १४५ - बीस वष� वा सोभ�दा बढी कैद सजाय ह�ने फैसला भएका म�ुामा फैसला भएको िमितले ३५ 

िदनिभ� िमिसलसिहत पनुरावेदन तहको अदालतमा साधक पेश गनु�पन� । 
दफा १४७ - साधक पेशको म�ुामा पनुरावेदन �याद बाकँ� रहेस�म साधकमा फैसला गनु�  ह�दँैन । पनुरावेदन 

परमेा साधकको लगत क�ा गरी पनुरावेदनको रोहबाट फैसला गनु�पन� । 
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दफा १४९ - साधक जाचँ गदा� श�ु फैसला प�रवत�न ह�न स�ने देिखए १५ िदनको �याद िदई स�बि�धत प�लाई 
िझकाउन ुपन� । 

दफा १७० - म�ुाको कारबाही, सनुवुाइ र फैसला गदा� अवल�बन गनु�पन� �ाथिमकता �म िनधा�रण ग�रएको । 
म�ुाको ग�भीरता र औिच�यता हेरी कुनै म�ुालाई �ाथिमकता िदई कारबाही, सनुवुाइ र फैसला गन� 
सिकने । 

दफा १७३ - नेपाल भाषाबाहेकका अ�य भाषाको िलखत �माणको �पमा पेश भएको भए नेपाली अनवुाद पेश 
गन� लगाउन स�ने र अनवुादका स�ब�धमा िववाद भए सो िवषयको िवशेष�लाई ब�ुन सिकने । 

दफा १७७ - बयान वा बकप� गराउने, थनुछेक आदेश गन�, सपथ गराउने, पूव� सनुवुाइ छलफल र फैसलासमेतका 
काय� �यायाधीश आफँैले गनु�पन� । 

दफा १८२ - अदालतमा दता� गन� �याएको िलखत रीतपूव�कको भए दता� गनु�पछ�  र रीत नपगेुको भएमा ७ िदनिभ� 
रीत प�ुयाई �याएमा दता�  गनु�पन� । 

दफा १९० - उजूरवाला मरमेा वा होस ठेगाना नरहेमा वा बेप�ा भएमा िनजको हकदारले कारण परकेो िमितले 
३५ िदनिभ� म�ुा सकार गनु�  पाउने । 

दफा १९२ - िव�तुीय मा�यमबाट िलखत आदान �दान गन� सिकने । 
दफा १९६ र १९७ - अदालती काम कारबाहीका िवषयमा सव��च अदालतले आव�यक िनयम तथा िनद�िशका 

बनाउन स�ने । 
अनसूुचीह� - फौजदारी म�ुाको कारबाहीलाई सहज, शी� र एक�पता कायम गन� िविभ�न �कारका ढाचँा 

तोिकएको ।

५.५ मलुुक� फौजदारी काय�िविध िनयमावली, २०७५
यस िनयमावलीमा भएका म�ुा �यव�थापनस�ब�धी म�ुय �यव�थाह� तल उ�लेख ग�रएको छ । 

िनयम ११ - अिभय�ुलाई ह�ने सजायमा छुट िदन ��ताव गरी दायर ग�रएको अिभयोगप�मा छुट िदन ��ताव 
ग�रएको सजाय �प� उ�लेख गनु�पन�, �ितपूित� भराउन दाबी िलएकोमा �ितको �प� िववरण र 
�कृितसमेत उ�लेख गनु�पन� । 

िनयम १२ - दता�को लािग पेश भएको अिभयोगप� रीतढाचँा िमले निमलेको र खलुाउनपुन� कुराह� खलुाए 
नखलुाएको जाचँ गन� र फरार रहेका �ितवादीको नाम, थर र वतन स�भव भएस�म तीन प�ुते 
खलुाइ िनजको फोटोसमेत सलं�न गनु�पन� । 

िनयम १७ - पीिडतप�को तफ� बाट िबगो तथा �ितपूत�को लािग दायर ह�ने म�ुामा अनसूुची ४ को म�ुामा लागू 
ह�ने सरहको काय�िविध अपनाउनपुन� । 

िनयम २१ - थप दाबी िलएको अिभयोगप� दता� र बयानलगायतका थप काय�िविध �यव�था ग�रएको । 
िनयम २२ - अिभयोगप� सशंोधन र सोको कारबाही । 
िनयम २३ - अनसूुची १ वा २ अ�तग�त दायर भएको म�ुा अनसूुचीअ�तग�त नपरी अ�य कानूनबमोिजम म�ुा च�न 

स�ने दिेखए सरोकारवालाले सकार गरमेा वादी प� कायम गरी कारबाही गन� सरोकारवालालाई 
सूचना िदने । 
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िनयम २५ - अनसूुची ३ मा  उि�लिखत म�ुामा उजरुी वा �ितवेदन दता�, इजलाससम� पेशी, म�ुाको �पमा 
दता� ह�ने नह�ने िनण�य, उपि�थत ह�न प�ाउ पजु� वा समा�ान जारी, �ितवादीको बयान वा 
�ितउ�र, थनुछेक आदेशलगायतका अवल�बन ग�रने काय�िविध । 

िनयम २६ - अिभयोगप� वा िफराद दता�भएपिछ स�वि�धत अिधकारीले सोही िदन अनपुि�थत अिभय�ु वा 
�ितवादीका नाममा प�ाउपजु� वा समा�ान जारी गन� आदेश गन�, ३ िदनिभ� �याद जारी गरी �याद 
फाटँमा बझुाउने । 

िनयम २७ - प�ाउपजु� जारी भएको अिभय�ु �यादिभ� उपि�थत नभएमा प�ाउपजु�को अविध समा� भएको 
भोिलप�टदेिख लागू ह�ने गरी िनजको हकको स�पि� र अ�य सिुवधा रो�का रा�न स�बि�धत 
अिधकारी वा िनकायलाई लेिखपठाउने । 

िनयम ३० - अदालतबाट जारी ग�रएको प�ाउपजु� वा �याद सूचनाको अिभलेख तोिकएको ढाचामा रा�नपुन� 
र तामेलदारले �याद तामेलीको काय� स�प�न भएपिछ अदालतमा हािजर भएको भोिलप�टस�ममा 
अदालतमा �ितवेदनसिहत तामेली �याद पेश गनु�पन� । 

िनयम ३२ - प�ह� ता�रखमा रहेको भए दवुै प�लाई एकैिदनको ता�रख तो�न ुपछ�  र अनसूुची ४ को म�ुा 
िफराददता�  भएपिछ वादीलाई �ितउ�र दािखल ह�ने �यादको अड्कल गरी �ितउ�र पन� वा अविध 
कटाई ता�रख तो�न ुपछ�  । 

िनयम ३३ - पनुः इ�साफको लािग मातहतको अदालतमा पठाएकोमा वा म�ुतबी रहेको म�ुा जगाइ कारबाही 
गदा� अिघ थामेथमाएको �याद ता�रखको पटकको िहसाब नह�ने । 

िनयम ३६ - म�ुा दायर भएपिछ प�ाउपजु� वा �याद सूचना जारी गन� र तामेल गन�, �ारि�भक सनुवुाइ गन�, सा�ी 
�माण ब�ुने, फैसला गन� लगायतका काय�को काय�तािलका म�ुा दता� गदा� नै िनमा�ण गरी िमिसल 
संल�न गनु�पन� र काय�तािलकाबमोिजम िनधा��रत िमितमा स�प�न ह�न नसकेमा सोको कारण खोली 
स�वि�धत अिधकारीले काय�तािलका संशोधन गरी �मािणतसमेत गररे िमिसल सामेल रा�नपुछ�  । 
काय�तािलका िनमा�ण गदा� म�ुाका प�ह�को कुनै �िति�या भए सोसमेत िवचार गनु�पन� । 

िनयम ३९ - इजलासको आदेशानसुार मा� म�ुा म�ुतबी रा�ने जगाउने गनु�पन�, म�ुतबी रा�ने आदेश भएकोमा 
सो आदेश प�ह�लाई सोही िदन सनुाई िन�सा िमिसल संल�न गनु�पन�, ता�रखमा नरहेको प�को 
हकमा तीन िदनिभ� जानकारी िदनपुन�, म�ुतबीबाट जगाउने अव�था भएमा म�ुा म�ुतबीबाट 
जगाई कारबाही र िकनारा गनु�पन� । म�ुतबी जगाउने आदेश भएकोमा म�ुतबी रहदँाका अव�थामा 
ता�रखमा रहेका प�ह�लाई हािजर ह�न ७ िदने सूचना पठाउनपुन� । 

िनयम ४२ - अदालतमा पेश ह�ने िलखतमा प�ुयाउनपुन� रीत र उ�लेख गनु�पन� िववरण तथा िलखत दता� गन� 
�याउने �यि�ले आ�नो प�रचय ख�ुने कागजात पेश गनु�पन� । य�तो िववरणमा कुनै प�रवत�न भएमा 
प�रवत�न भएका िमितले बाटाको �यादबाहेक १५ िदनिभ� प�ले अदालतलाइ सोको जानकारी 
िदनपुन� । 

िनयम ४४, ४५, ४६ - दता�को लािग पेश भएको िलखत स�बि�धत अिधकारीले हद�याद, हकदयैा, �े�ािधकार, 
कानूनी आधार, �रट ढाचँालगायतका िवषय हेरी जाचँी �रट पगेुको भए दता� गन� । अदालतमा दता� 
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ह�ने िफराद, उजरुी, अिभयोगप�, �ितउ�रप�, पनुरावेदनप� आदी ज�ता िलखत दता� गदा� सोको 
िव�तुीय �ितसमेत पेश गनु�पन� । 

िनयम ४९, ५० - तोिकएको ढाचँामा हद�याद, हकदैया, �े�ािधकार, कानूनी आधार लगायतका तोिकएका 
िववरणह� खलुाई िफरादप� �ितउ�रप� पेश गनु�पन� । 

िनयम ५१ - अनसूुची ४ का  म�ुाह� प�ले िफरादप�, पनुरावेदनप� र िनवेदनप� जनुसकैु तहमा जनुसकैु 
बखत िफता� िलन स�ने । 

िनयम ५२ - प�ले अ�य िनकाय वा �यि�सगँ रहेको िलखत �माण िझकाई पाउ ँभनी िनवेदन िदएमा अदालतले 
िझकाउन आदेश गन�स�ने । 

िनयम ५३ - तोिकएको िदन प�ले सा�ी उपि�थत गराउनपुन�, सा�ीको पिहचान ख�ुने कागज पेश गनु�पन�, 
थनुामा रहेको म�ुाको प�ले सा�ी उपि�थत गराउन नस�ने भनी अनरुोध गरमेा अदालतबाट नै 
िनजको सा�ी िझकाई ब�ुन स�ने,

िनयम ५४ - तोिकएको िदन सबै सा�ीको बकप� गराउनपुन�, समयका कारणले न�याउने भएमा भोिलप�ट 
बकप� गराउनपुन�, भोिलप�टसमेत न�याउने भएमा बाकँ� ला�ने समयको अ�जाम गरी �मशः 
अक�िदन उपि�थत गराई बकप� गराउनपुन� । तोिकएको िदनमा अपरा�ह १.०० बजेस�म कुनै प� 
उपि�थत नभएपिन उपि�थत भएका प�को सा�ीको बकप� गराउन ुपन� । 

िनयम ५५, ५६ - पोलमा परकेो सहअिभय�ुलाई िनज पोलमा परकेो बेहोरा जानकारी गराउनपुन�, पोल गन� 
�ितवादीलाई पोलमा पन� सहअिभय�ुले िजरह गरी परी�ण गन� पाउने । 

िनयम ६१ - सा�ी सरं�णको लािग परकेो िनवेदनमा उिचत दखेेमा अदालतले उिचत सरु�ाको �ब�ध गन� । 
िनयम ६६ - िमलाप�को तयारी र काय�िविध उ�लेख गद� िमलाप�बमोिजमको काया��वयनको लािग ३ िदनिभ�मा 

स�बि�धत काया�लयमा लेखी पठाउनपुन� । 
िनयम ६७ - फैसला ह�दँा अिभय�ु कसरुदार देिखए िनजलाइ ह�ने सजाय राय िकताबमा ले�नपुन�, तर सजाय 

िनधा�रणको लािग छु�ै सनुवुाइ गन�पन� अव�थामा ३० िदनिभ� पन� गरी ता�रख तो�नपुन� । 
िनयम ६८ - म�ुतबी रहेको अव�थामा बाहेक अ�य अव�थामा फैसला गदा� एउटै िमिसलबाट गनु�पन� केही काम 

बाकँ� राखी फैसला गनु�  ह�दँैन । 
िनयम ७१, ७२, ७३ - पनुरावेदनप�मा खलुाउनपुन� कुराह�, पनुरावेदनप� रीत पगेु नपगेुको जा�ँने, रीत 

नपगेुकोमा रीत प�ुयाइ�याउन ७ िदनको �याद िदने, स�ु िमिसल हेररे यिकन गनु�पन�मा िझकाई 
हेरी दता� गन� । 

िनयम ७४ - पनुरावेदनप�सिहत पनुरावेदन स�ुने अदालतमा िमिसल पठाउदँा फैसलाको सूचना िदएको िन�सा 
र पनुरावेदनको तामेली �याद तथा �माण िमिसलसमेत साथै पठाउनपुन� । 

िनयम ७५ - ��यथ� िझकाउने आदेश भएमा बाटाको �यादबाहेक १५ िदनिभ� उपि�थत ह�न �याद पठाउन ु  
पन� । 

िनयम ८८ - अ�तरकालीन आदेशउपरको िनवेदनमा पेश भएको �ितवेदन सामा�यतया एक मिहनािभ� फछ् य�ट 
गनु�पन� । 

िनयम ९४ - म�ुा पेशीमा चढाउनअुिघ म�ुाको िटपोट तयार गरी िमिसल संल�न गनु�पन� । 
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िनयम ९६ - िवशेष �कृितका म�ुामा लगातार कारबाही र सनुवुाइ गनु�पन� । 
िनयम ९७ - अदालतले आव�यक देखेमा म�ुाको कुनै िवषयमा स�बि�धत िवशेष�को सेवा िलन स�ने । 
िनयम ९९ - अदालतले आ�नो अदालती काय�िविध आफँै �यवि�थत गन� स�ने । 

िविभ�न अनसूुचीह�मा अदालती कामकारबाही सहज र सरलताको लािग िलखत फारामह�को ढाचँा 
तोिकएको । 

५.६ फौजदारी कसूर सजाय (िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४
दफा ६, ८ र ९ - कानूनमा िनि�त अविधको कैद वा िनि�त रकमको ज�रवाना तोिकएकोमा बाहेक ३ वष�भ�दा 

बढी कैद वा ३० हजार �पैयाभँ�दा बढी ज�रवाना ह�ने म�ुामा कुनै �यि� कसूरदार ठहर भएमा 
�य�तो �यि�को कसूरका स�ब�धमा कसूरदार ठहर भएको ३० िदनिभ� छु�ै सनुवुाइ गरी सजाय 
िनधा�रण गनु�पन� । 

दफा १२ - सजाय िनधा�रणको छु�ै सनुवुाइ गनु�पन� म�ुामा अदालतले आव�यक ठानेमा कसूरदारको स�ब�धमा 
सजाय िनधा�रण गनु�अिघ सजाय पूव�को �ितवेदन पेश गन� आदेश िदन स�ने । सो �ितवेदन कानून 
�यवसायी तथा कसूरदार बालबािलकाको हकमा संर�कलाई उपल�ध गराउनपुछ�  । 

दफा ४४ - कुनै कसूरको �ितपूित� िलनेिदने स�ब�धमा पीिडत र कसूरदारबीच सहमित भएअनसुार अदालतले 
�ितपूित�को आदेश गन� स�ने । 

दफा ५० - अदालती कारबाहीका स�ब�धमा सव��च अदालतले आव�यक िनयमावली बनाउन स�ने । 

५.७ फौजदारी कसूर सजाय (िनधा�रण तथा काया��वयन) स�ब�धी िनयमावली, २०७५
िनयम ३ -  सजाय िनधा�रणको लािग छु�ै सनुवुाइ गनु�पन� भएमा कसूरदार कायम भएकै अव�थामा ३० 

िदनिभ�को पेशी ता�रख तो�नपुन�, पेशीको िदन कुनै प� अनपुि�थत भएपिन सजाय िनधा�रण 
स�ब�धी कारबाही गन� बाधा नपन�, सजाय िनधा�रणको सनुवुाइको पेशी ता�रख तो�दा स�भव 
भएस�म स�बि�धत प� र िनजको कानून �यवसायीसगँ परामश� गरी �यायाधीशको काय�बोझसमेत 
िवचार गरी तो�नपुन� । य�तो पेशी म�ुाको प� वा कानून �यवसायीले �थिगत गन� नपाउने, एउटै 
म�ुामा एकभ�दा बढी कसूरदार ठहर भएमा सबै कसूरदारका हकमा एकैपटक सनुवुाइ गरी सजाय 
िनधा�रण गनु�पन� । 

िनयम ४ -  सजाय िनधा�रणपूव�को �ितवेदनको ढाचँा, सोमा खलुाउनपुन� कुराह� उ�लेख भएको । कसूरदार, 
िनजको कानून �यवसायी र सरकारी विकलबाट सजायपूव�को �ितवेदन पेश नगरमेा वा पेश भएको 
�ितवेदनमा िनजह�ले कुनै राय पेश नगरमेा पिन तोिकएको पेशीमा सजाय िनधा�रणस�ब�धी 
िनण�य गनु�पन� । 

िनयम ८ -  अदालती कारबाहीका स�ब�धमा अदालतले अ�य काय�िविध आफँै �यवि�थत गन� स�ने । 
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५.८ �याय �शासन ऐन, २०७३ 
दफा ४ - �याय प�रषदले् िज�ला अदालतको काय�बोझको आधारमा �यायाधीश स�ंया तो�ने तथा थपघट 

गन� स�ने । �धान �यायाधीशले िनि�त अविधको लािग कुनै िज�ला �यायाधीशलाई अक� िज�ला 
अदालतमा समेत खटाउन स�ने । 

दफा ६ - नेपाल सरकारले म�ुाको काय�बोझको आधारमा �याय प�रषदक्ो िसफा�रसमा उ�च अदालतको 
�यायाधीशको स�ंयामा हेरफेर गन�स�ने । 

दफा १३ - कानूनले िमलाप� ह�न स�ने म�ुाह�मा पनुरावलोकन र दोहो�याई पाउ ँभ�ने िनवेदनमा समेत 
िमलाप� ह�न स�ने । 

दफा १४ - पनुरावेदन स�ुने अदालतले म�ुामा इ�साफ गन�पन� ��सगँ स�ब� �माण मातहतका अदालत 
िनकाय वा अिधकारीले ब�ुन छुटाएको भए आफैले ब�ुन वा म�ुाको लगत कायम राखी ती 
�माण ब�ुन िमिसल त�ला अदालत वा िनकायमा पठाउन स�ने, मातहतका अदालत िनकाय वा 
अिधकारीले म�ुामा िनण�य गनु�पन� ��म�ये केहीमा मा� िनण�य गरकेो रहेछ भने मनािसब समय 
तोक� बाकँ� ��को समेत िनण�य गन� िमिसल पठाउन स�ने । 

दफा १५ - अ�तरकालीन आदशेउपर एकतह मा� िनवेदन िदन सिकने तर १० वष�भ�दा बढी कैदको सजाय 
ह�न स�ने म�ुामा थनुछेक आदशेउपर सव��च अदालतमा िनवेदन सिकने । 

दफा २१ - पनुरावेदन स�ुने अदालतको मातहत अदालत, �याियक िनकाय वा अिधकारीसम� िवचाराधीन 
वा िकनारा भएका म�ुाह�को िनरी�ण गन�पन� । िवचाराधीन म�ुामा काम कारबाही स�तोषजनक 
�पमा भएको छ, छैन् हेन�पन� । िनरी�णको �ममा नह�नपुन� काम भएको देिखए स�याउनको लािग 
आदेश गन� सिकने । 

दफा २२ - मािथ�लो अदालतले आफुले पनुरावेदन स�ुने मातहतका अदालत वा िनकायको �यायाधीश 
खटाई आकि�मक िनरी�ण गराउन स�ने । 

दफा २८ - बयान, बकप�, आदेश र फैसला गन� काम �यायाधीश आफैले गनु�पन� । िज�ला �यायाधीशको 
अनपुि�थितमा �े�तेदारले बयान, बकप� र थनुछेक आदेश गन�स�ने । 

दफा ३४ - �माण िनिम� माग भएका िमिसल कागज वा जवाफ अदालतले तोकेको अविधिभ� नपठाउने 
काया�लयको �मखु वा कम�चारीलाई पटकै िप�छे �.१००० देिख �.१०,०००।- स�म ज�रवाना 
गन� सिकने । 

दफा ३५ - �धान �यायाधीशले �याय �शासनको स�ुढीकरण तथा �याियक सशुासनको लािग मातहतका 
अदालत वा �याियक िनकाय वा अिधकारीलाई आव�यक िनद�शन िदन स�ने । 

५.९ सिं�� काय�िविध ऐन, २०२८
साना म�ुाह�मा संि�� काय�िविध अपनाई चाडँो िकनारा गन� जारी भएको ��ततु ऐनमा म�ुा �यव�थापन 

स�ब�धमा िन�न �ावधानह� मह�वपूण� देिख�छन् । 
दफा ४ - कसैले िफरादप� निदई �माण खलुाई उजरु िनवेदनप� िदएपिन अदालतले आव�यक भए 

बयानसमेत गराई �यसैबाट कारबाही स�ु गनु�पन� । 
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दफा ५ - �य�तो उजरु दायर भएपिछ अदालतले सो उजरुीका स�ब�धमा दाबी कानूनमा आधा�रत भए 
नभएको र पेश गरकेा वा गन� चाहेका �माणह� म�ुामा सरोकारका छन्  छैनन् र ती �माणह� 
उजरुीमा उ�लेख भएका कुराह� �मािणत गन� पया�� छन् छैनन् भ�ने स�ब�धमा जाचँ गनु�पन�, 
�यसरी जाचँ गदा� उजूरी नै ला�न नस�ने वा िव�सनीय वा पया�� �माण नभए कारण उ�लेख 
गरी खारजे गन� स�ने । �ितवादी अदालतमा उपि�थत भए त�काल बयान िलई कारबाही गनु�पन� 
र बयान गन� इ�कार गर े�ितउ�र पेश गन� ७ िदनको �याद िदनपुन� । �ितवादी उपि�थत नभए 
३ िदनिभ� समा�ान वा इतलायनामा जारी गनु�पन� । अदालत �वयंले कारबाही चलाउन ु पन� 
अव�थामा त�काल �ा� �माणका आधारमा कुनै �यि�उपर म�ुा चलाउन ुपन� देिखएमा कारण 
खलुाई पचा� खडा गनु�पन� । 

दफा ६ - उजूरी र त�स�ब�धी िलखत �माणको न�कल अदालतले �ितवादीलाई समा�ान वा इतलायनामा 
साथ पठाउन ुपन� । यसरी न�कल नपठाएको भए सो कारबाही नै बदर ह�ने । 

दफा ७ - अदालतबाट जारी भएको समा�ान वा इतलायनामा तामेल गनु�पन� कम�चारीले बाटाको �यादबाहेक 
२ िदनिभ� तामेल गनु�पन� । मनािसव कारणिवना सोभ�दा िढला गरमेा �.२५ स�म ज�रवाना ह�ने । 

दफा ८ - �ितवादीका नाउमँा ७ िदनको समा�ान वा इतलायनामाको �याद िदन ुपन� र �य�तो �याद वा 
ता�रख एकै पटक वा दईु पटक गरी १५ िदनस�म थमाउन सिकने।

दफा ९ - �ितवादी �यादमा उपि�थत ह�न नस�ने िव�सनीय कारण भएमा अनपुि�थत �ितवादीका तफ� बाट 
फौजदारी म�ुामा भए जोसकैुले र देवानी म�ुामा भए एकाघरका हकवालाले �याद भ�ुान भएको 
िमितले ७ िदनिभ� उजूरी वा दाबीको ख�डन ह�ने कुनै �माण पेश गन� स�ने । 

दफा १० - �ितउ�र दािखल भएको वा �ितवादीको बयान भएकोमा सो िमितले वा �याद नाघेको िमितले ९० 
िदनिभ� म�ुाको कारबाही िकनारा गनु�पन� । तर सोभ�दा अगािड नै म�ुाको अङ्ग पगेुमा ३ िदनिभ� 
म�ुा िकनारा गनु�पन� । 

दफा ११ - �माण पेश ग�रसकेपिछ वादीले वा �ितवादीले ता�रख गजुार ेपिन म�ुा िडसिमस नगरी फैसला 
गनु�पन� । 

दफा ११ख - पनुरावेदन िकनारा गदा� सो म�ुाको अिघ िछनेको िमिसल दािखल भएको िमितले ९० िदनिभ� 
िकनारा गनु�पन� । 

५.१० िवशेष अदालत ऐन, २०५९
दफा ३ - खास िकिसमका म�ुाको कारबाही र िकनारा िछटो, छ�रतो तथा �भावकारी ढङ्गले गराउन िवशेष 

अदालतको गठन गन� स�ने,
दफा ७ - �यादमा हािजर नह�ने �ितवादी वा सा�ीलाई वार�ेट जारी गरी प�� बयान वा बकप� गराउने,
दफा ९ - िवशेष अदालतमा अिभयोगप� दायर भैसकेपिछ स�ब� थप �माणह� फेला परमेा अदालतको 

अनमुित िलई म�ुा दायर भैसकेका अिभय�ुको हकमा थप अनसु�धान तहिककात गन� वा पिहले 
िलएको सजायको माग दाबीमा थप दाबी गन� वा अ�य अिभय�ुको हकमा थप माग दाबी गन� 
सिकने, 
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दफा १० - �ितवादीका नाममा �याद पठाउदँा बाटोको �यादबाहेक िवदेशमा रहेको भए तीस िदनस�मको र 
नेपालिभ� रहेको भए प�� िदनस�मको समा�हान जारी गनु�पन�, �य�तो �याद िव�तुीय मा�यामबाट 
वा  समाचारप�को मा�यमबाट पिन तामेल गन� सिकने । सा�ीका नाममा �याद पठाउदँा बाटाको 
�यादबाहेक सात िदनस�मको �याद पठाउन ुपन� । िवशेष अदालतबाट जारी भई आएको �याद 
�ाथिमकता साथ तामेल गनु�  गराउन ुपन� । �य�तो �याद बाटाका �यादबाहेक दईु िदनिभ� �याद 
तामेल ग�रस�न ुपन�छ, 

दफा ११ - य�तो काय�िबिध अपनाइने म�ुामा एकपटक बढीमा प�� िदनस�मको �याद ता�रख था�न सिकने । 
दफा १५ - अदालतबाट �माणको िनिम� माग भएको  िमिसल, िलखत वा जवाफ मनािसब समयिभ� 

नपठाएमा अदालतले स�बि�धत काया�लयको �मखु वा कम�चारीलाई पटकैिप�छे पाचँ सय 
�पैयासँ�म ज�रबाना गन� स�ने । 

 दफा १६ - य�तो म�ुा दायर भएको िमितले सामा�यतया छ मिहनािभ� म�ुाको िकनारा गनु�पन� र सव��च 
अदालतले समेत पनुरावेदनको कारबाही िमिसल �ा� भएको िमितले तीन मिहनािभ� िकनारा गनु�  
पन� । 

५.११ िज�ला अदालत िनयमावली, २०७५
िनयम ४ - सव��च अदालतले कुनै अदालतलाई फैसला गन� बाहेकका काय� गन� अित�र� समय काम गन� 

अदालतको �पमा तो�न स�ने
िनयम ५ - तीन िदन वा सोभ�दा बढी अविधको लािग अदालत ब�द रहने भएमा पूण� बैठकले �य�तो िबदाको 

अविधको लािग �यायाधीश तो�न ुपन�, 
िनयम १० - अदालतमा पेश भएका म�ुा तथा िलखतह� दता� गनु�को साथै आव�यक प�ाउ पजु�, समा�ान, 

इतलायनामा, �याद वा सूचना जारी गरी तामेल गन� गराउने, ता�रख तो�न लगाउने, इजलासबाट 
भएका आदेश काया��वयन गराउने, म�ुाको िटपोट तयार गराउने, म�ुाको काय�तािलका अनसुारको 
काम कारबाही गन� गन� लगाउने, िमिसलका िनरी�ण गन� गराउने, िनरी�णको िनद�शन काया��वयन 
गराउने आिद काय� �े�तेदारले गन� । 

िनयम १४ - सपुरीवे�कले चालू िमिसलमा भएका आदशेह� तथा िनरी�णबाट औ�ंयाइएका िनद�शनह� 
यथाशी� काया��वयन गन�, म�ुामा प�ाउ पजु�, समा�ान, इतलायनामा, �याद वा सूचना जारी गरी 
यथाशी� तामेल गराउने ज�ता काय� गन� । 

िनयम १५ - फाटँवालाह�ले म�ुामा भएका आदेशानसुार समयमै प�ाउ पजु�, समा�ान, इतलायनामा, �याद 
वा सूचना जारी गरी तामेल गराउने, म�ुामा भएका आदशेानसुारको काय� यथाशी� स�प�न गन� 
ज�ता काय� गनु�पन� । 

िनयम २० - छु�ाछु�ै फौजदारी र देवानी इजलास गठन भएको अव�थामा �य�तो अदालतमा �धान 
�यायाधीशले �य�ता इजलाससगँ स�बि�धत म�ुा हेन�का लािग �यायाधीशलाई तो�न स�ने । 
देवानी र फौजदारी इजलासबीच काय� बोझमा असमानता देिखएमा स�बि�धत उ�च अदालतका 
म�ुय काय�बोझको �यव�थापन गन� स�ने ।  
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िनयम ३३ - ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन र िनषेधा�ाको िनवेदनमा सोही िवषयमा अ�य अदालतमा िनवेदन 
िदए निदएको खलुाउन ुपन� ।

िनयम ३६ - ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनमा ��यथ� बनाइएका �यि�ह�लाई बाटाका �यादबाहेक बढीमा तीन 
िदनको र िनषेधा�ाका हकमा बढीमा प�� िदनिभ� िलिखत जवाफ पेश गन� आदेश िदन सिकने । 

िनयम ३८ - मनािसब कारणबाट �याद ता�रख ग�ेुको देिखएमा �याद र ता�रख दवैु गररे ब�दी��य�ीकरणका 
म�ुा भए एक पटकमा बढीमा सात िदनस�मको र िनषेधा�ा भएमा एक पटकमा बढीमा प�� 
िदनस�मको �याद ता�रख था�न पाउने । िवशेष अव�थामा बाटाको �यादबाहेक प�� िदन �याद 
ता�रख थािमन स�ने । तर अ�त�रम आदेश जारी वा खारजेीका लािग ह�ने छलफलको  �याद 
ता�रख थमाउन र �थिगत गन� नपाइने । 

िनयम ३९ - िनषेधा�ा वा ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनमा िनवेदकले ता�रख गजुारी बसेमा कानूनबमोिजम 
था�न पाउने �याद ग�ेुपिछ वा िनवेदनको �योजन समा� भएपिछ तामेलीमा रा�न सिकने । 

िनयम ४३ - म�ुा इजलाससम� िनण�यको लािग पेस गनु�  अगावै स�बि�धत शाखाले िमिसल सामेल रहेका 
िनवेदनप�, िफरादप�, उजरुी, �ितउ�रप�, िलिखत जवाफ, प�ह�को बयान, सा�ी र िवशेष�को 
बकप�, त�लो अदालतको फैसला, पनुरावेदनप�, अदालतको आदेश, िलिखत �ितवादलगायतका 
िलखतह�को िटपोट र सोको िटपोटको िव�तुीय �ितसमेत तयार गरी िमिसल सलं�न गनु�पन� । 

िनयम ४४ - पेसीको ता�रख तोिकएको म�ुाह�को सूची म�ुाको दता� �मअनसुार तयार गरी सा�ािहक पेशी 
सूची तयार गरी श�ुबारस�ममा सूचना पाटीमा टासँ गनु�पन� । ब�दी��य�ीकरणस�ब�धी िनवेदन, 
िवशेष �कृितका िनवेदन, कसूर ठहर भई सजाय िनधा�रणको सनुवुाइको लािग पेश ह�ने म�ुा, 
�ारि�भक सनुवुाइको लािग पेश ह�ने िनवेदन, हेदा� हेद�को म�ुा, िडसिमस, म�ुा िफता� , िमलाप� र 
तामेली ह�ने म�ुाह� सा�ािहक  पेसी  सूचीमा  नपरकेो  भएपिन इजलासम� पेश गन� र सनुवुाइ गन� 
सिकने । 

िनयम ४५ - सा�ािहक पेसी सूचीमा �कािशत भएका म�ुाह� �यायाधीशिप�छेको दिैनक म�ुा पेसी सूची 
देहायको �ममा तयार गरी �काशन गनु�पन� । 
(क) ब�दी��य�ीकरणस�ब�धी  िनवेदन,
(ख) कसूर ठहर भइ सजाय िनधा�रणको सनुवुाइको लािग पेश ह�ने म�ुा,
(ग) हेदा� हेद�को म�ुा,
(घ) थुनवुा वा कैदी भएको म�ुा,
(ङ) िनषेधा�ाको िनवेदन, 
(च) सामा�य काय�िविध �योग ह�ने म�ुाको लगाउबाहेकका संि�� काय�िविध ऐन, २०२८ 

अ�तग�तको काय�िविध �योग ह�ने म�ुा, 
(छ) बेवा�रसे बालबािलकाको म�ुा, 
(ज) पचह�र वष�मािथको बढुा बढुी वा शारी�रक अश�ता भएको �यि� ता�रखमा रहेको म�ुा, 
(झ) मिहला वादी  भएको �वारान गराई पाउ ँवा नाता कायम गराई पाउ ँभ�ने म�ुा, 
(ञ) पूव� आदेशानसुार पेसीको िनि�त िमित तोिकएको म�ुा, 
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(ट) अशं वा माना चामलस�ब�धी म�ुा, 
(ठ) म�ुा दता�को �मअनसुार अ�य म�ुाह� । 

म�ुतबीबाट जागेका म�ुा  तथा पनुः इ�साफको लािग दता� भएको म�ुामा स�ु दता� िमितलाई नै आधार 
मा�नपुन� । 

िनयम ४८ - �यायाधीश वा �े�तेदार वा तोकेको अिधकृतले वष�मा क�तीमा दईु पटक िमिसलको आ�त�रक 
िनरी�ण गनु�पन� । 

िनयम ५१ - म�ुामा दवुै प� उपि�थत भएको पिहलो ता�रखकै िदन कानूनबमोिजम िमलाप� ह�न स�ने म�ुाका 
प�ह�लाई मेलिमलाप गन� �े�तेदारले उ��े�रत गन� आव�यक परामश� िदन कम�चारी खटाउन 
स�ने र दवुै प�ले िलिखत सहमित जनाएमा �े�तेदारले बढीमा एक मिहनाको समय िदई �य�तो 
म�ुा मेलिमलापको लािग पठाउने । 

िनयम ५२ - कानूनबमोिजम िमलाप� ह�न स�ने कुनै म�ुामा प�ह�का बीच मेलिमलाप गराउन ु उपय�ु छ 
भ�ने स�बि�धत इजलासलाई लागेमा र प�ह�को सहमित भएमा तथा दवैु प�ले म�ुा मेलिमलाप 
�ि�यामा पठाउन अनरुोध गरमेा अदालतले मेलिमलापको लािग पठाउन स�नेछ । �यसरी 
पठाउदँा एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा तीन मिहनास�मको समय �दान गन� सिकने तथा 
पनुः मेलिमलाप �ि�या अपनाउन उपय�ु र मनािसब छ भ�ने इजलासलाई लागेमा दो�ो पटक 
पिन मेलिमलापका लािग पठाउने आदेश गन� सिकने । 

िनयम ५८ - मेलिमलापमा िमलाप� गन� प�ह� म�जरु भएमा िमलाप�को कागज अदालतले �मािणत गनु�पन� । 
िनयम ५९ - मेलिमलापकता�ले मेलिमलाप ह�न नसकेको भ�ने �ितवेदन पेस गरमेा कानूनबमोिजम म�ुाको 

कारबाही र िकनारा गनु�पन� । मेलिमलापका लािग तोिकएको अविध भ�ुान भएको ७ िदनस�ममा  
�ितवेदन पेस नभएमा अदालतले कानूनबमोिजम म�ुाको कारबाही अगािड बढाउने । 

िनयम ६१ - इजलासले बहसपूव� छलफल ह�ने म�ुय बुदँाह� िनधा�रण गन�, एकभ�दा बढी कानून �यवसायी 
भएमा सहमितबाट अ�यथा तय भएमा बाहेक व�र� कानून �यवसायीले �मखु कानून �यवसायीको 
�पमा बहस गन� र अ�य कानून �यवसायीले त�प�ात् बहस गन�, म�ुामा बहस गदा� िनण�य गनु�पन� 
��मा के��ीत रही बहस गनु�पन� । 

िनयम ६२ - कानून �यवसायीले बहस गदा� इजलासले िनधा�रण गरकेो समयिभ� आ�नो बहस समा� गनु�पन�, 
थप समय आव�यक भएमा इजलास सम� अनरुोध गनु�पन� र इजलासलाई मनािसब लागे थप 
समय �दान गन� स�ने । 

िनयम ६३ - इजलासले पेसीको िदन अगावै वा िनि�त समय तोक� बहसनोट पेस गन� आदेश िदन स�ने, आदेश 
नभएपिन म�ुाको प� वा कानून �यवसायीले बहसनोट पेस गन� चाहेमा म�ुाको सनुवुाइ ह�न ुभ�दा 
अगावै बहसनोट पेस गन� स�ने । 

िनयम ६५ - दैिनक म�ुा पेसी सूचीमा चढेको कुनै म�ुा कुनै कारणले सूचीबाट हटाइने छैन र इजलासबाट 
खोजेका बखत प�, वा�रस वा कानून �यवसायी हािजर नभए पिन म�ुा �थिगत नभई ठहरबेमोिजम 
फैसला ह�ने, तर काबभु�दा बािहरको कारण देिखई म�ुाको प� वा कानून �यवसायीले िनवेदनप� 
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िदएमा अदालतले बढीमा दईु पटकस�म म�ुाको सनुवुाइ �थिगत गन� स�ने तर, �ाथिमकता िदई 
हेन� आदशे भएका म�ुा, कसूर ठहर भई सजाय िनधा�रण पेशीमा चढेको म�ुा, एकै प�को एकभ�दा 
बढी कानून �यवसायी रहेको म�ुा, हेदा� हेद�को म�ुा, अ�त�रम आदेश जारी भएको म�ुा, दईु पटक 
पेसी �थिगत भइसकेको म�ुा र �चिलत कानूनबमोिजम म�ुा फैसला गनु�पन� समयाविध नाघेका 
म�ुाको सनुवुाइ �थिगत नह�ने । 

िनयम ६६ - इजलासमा पेस भएको म�ुामा हद�याद, हकदैया, अदालतको अिधकार�े� भएको नदेिखएमा वा 
थप �माण बझुी रहन ुपन� अव�था नदेिखएमा �ारि�भक सनुवुाइमा नै �य�तो म�ुा िकनारा गन� 
सिकने । 

िनयम ६७ - म�ुाको सनुवुाइ गदा� स�बि�धत प�को भनाइ र कानून �यवसायीह�को बहस समा� भएपिछ 
इजलासबाट सोही िदन िनण�य सनुाउन ुपन�, तर म�ुाको जिटलता समेतको कारणले उसै िदन 
िनण�य सनुाउन नसिकने । 

िनयम ९४, ९५ - िज�ला अदालतले मातहतका िनकायका िनरी�ण गदा�  म�ुतबी म�ुाह�, िमिसल, दता� िकताब 
तथा अ�य िलखतह� रीतपूव�क र �यवि�थत ढंगबाट रािखए नरािखएको, अदालती श�ुक, द�तरु  
िलए निलएको, दायरी र िछनवुा िमिसल सरुि�त त�रकाले रािखए नरािखएको, पनुरावेदन परकेोमा 
स�बि�धत िमिसल र �माणको िमिसल यथासमयमा पठाएको नपठाएको तथा �याद तामेलीस�ब�धी 
�यव�था ठीकसगँ समयमा भए नभएकोसमेतका िवषयमा जाचँ गनु�पन� । 

िनयम ९६ - अदालतमा रहेका म�ुा मािमला, इजलास, अिभलेख, सूचना, भौितक तथा िव�ीय �ोत ज�ता 
िवषयह�मा आव�यक अ�ययन गरी �यव�थापन गन� िज�ला �यायाधीशको अ�य�तामा अदालत 
�यव�थापन सिमित रहने । 

िनयम ९७ - अदालत तथा िज�ला ि�थत �याियक िनकायको काम कारबाहीलाई स�ुयवि�थत ढङ्गले 
स�चालन गन�, िज�ला तहका �याय�े�का िविभ�न िनकायह�बीचको काम कारबाहीमा सम�वय 
गरी �यायपािलकाको रणनीितक योजना, फैसला र आदशेको काया��वयनका लािग सहयोग 
जटुाउन र अदालतको सरु�ा �यव�थालाई समेत सम�वय गन�  िज�ला �यायाधीशको अ�य�तामा 
सरोकारवालासमेत रहेको िज�ला �याय �े� सम�वय सिमित रहने । 

िनयम १०० - अदालतमा सूचना �िविधस�ब�धी योजनाको तजु�मा काया��वयन तथा िवकासको लािग िज�ला 
�यायाधीशको अ�य�तामा सूचना �िविध सिमित रहने । 

िनयम १०८ - अदालतबाट अ�य िविभ�न िनकायबीच �याद तामेल गन�, ता�रख िलने, �गित िववरण पठाउने र 
प�ाचार गन�,  िफराद, �ितउ�र, पनुरावेदन, �रट िनवेदन, िलिखत जवाफ, िनवेदन आिद दता� गन� 
र सामा�य �कृितका िनवेदनका ढाचँाह� (टे��लेट) माफ� त सेवा उपल�ध गराउने तथा अ�य काम 
कारबाहीह� सूचना �िविधको मा�यमबाट समेत गन� गराउन सिकने । साथै आव�यकताअनसुार 
सा�ी परी�ण र िवशेष�को बयान ��य संवाद (िभिडयो क��ेि�सङ) को मा�यमबाट गन� सिकने । 

िनयम ११० - अदालतले म�ुाका प�लाई इमेल वा मोबाइलबाट म�ुा दता� भएको बेहोरा, साधारण ता�रख 
तोिकएको िमित, पेसी ता�रख तोिकएको िमित, पेसी चढेको म�ुामा इजलासबाट म�ुा �थिगत 
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भएको, हेन� न�याएको वा आदेश भएको वा फैसला भएको भए सोको बेहोरा र सव��च अदालतले 
समय समयमा तोकेको अ�य िवषयको जानकारी िदन स�ने । 

िनयम ११४ - अदालतले अदालतमा दायर रहेका, ��येक �यायाधीशले िछनेका र िछ�न बाकँ� म�ुाह�को 
िववरणसिहतको मािसक तथा वािष�क �ितवेदन �याय प�रषद ्सिचवालय, स�बि�धत उ�च अदालत 
एव ंसव��च अदालतमा पठाउन ुपन�छ । �य�तो वािष�क �ितवेदनमा म�ुा िछटो छ�रतो िकिसमले 
टुङ्�याउनेतफ�  �ितवेदन अविधभर भएको �गित, टुङ्�याउन नस�नाको कारण र त�स�ब�धी 
सझुाव, र अदालतको सधुारको स�ब�धमा अ�य सझुावसमेत समावेश गनु�पन� । 

िनयम ११५ - अदालतले �याय स�पादनको काममा आव�यकता अनसुार �ािविधक वा िवशेष�को सेवा िलन 
स�ने 

िनयम ११६ - अदालतमा रहेका म�ुा मािमला, �शासन तथा फैसला काया��वयनलगायतका काम कारबाही 
�चिलत कानून तथा समय समयमा ह�ने मािथ�लो अदालतको िनरी�ण िनद�शन बमोिजम भए वा 
नभएको हेरी सोअनसुार गन� िनद�शन िदने िज�मेवारी िज�ला �यायाधीश र िनजको अनपुि�थितमा  
�मखु भई काम गन� �यायाधीशको ह�ने । 

िनयम १२६ - यस िनयमावलीमा लेिखएका कुरामा यसै िनयमावलीबमोिजम ह�नेछ र सोदेिखबाहेक अ� आ�त�रक 
काय�िविध अदालत आफँैले �यवि�थत गन� स�ने । 

५.१२ उ�च अदालत िनयमावली, २०७३
यस िनयमावलीका म�ुा �यव�थापनसगँ स�बि�धत म�ुय म�ुय �ावधान यस�कार छन् । 

िनयम १४ - रिज��ारको काम अ�तग�त अदालतमा पेश ह�ने िलखतको रीत पगेु नपगेुको जाचँी दता� गन� र 
नपगेुको पाइए दरपीठ गन�, म�ुाका प� र सा�ीह�लाई समा�ान, इतलायनामा, �याद, सूचना वा 
आदेशबमोिजमको प�ाउ पजु� जारी गन�, तामेल भई आएको �याद वा सूचना रीतपूव�कको भए 
नभएको जाचँी बे�रतको देिखए बदर गरी पनुः रीतपूव�क तामेल गराउने आिद तोिकएको । 

िनयम ३१ - ब�दी��य�ीकरण, परमादेश, उ��ेषण, �ितषेध र अिधकारप�ृछा ज�ता िवषयमा िनवेदन िददँा 
सोही िवषयमा सव��च अदालतमा कुनै िनवेदन िदएको वा कारबाही चलाएको छ छैन �प� 
खलुाउनपुन� । 

िनयम ४५, ४६ - �रट िनवेदन लगायतका िलखत दता� गन� �याउदँा सोको सारसं�ेप र िव�तुीय �ितसमेत पेश 
गनु�पन� । 

िनयम ४९ - मनािसब कारणबाट �याद ता�रख ग�ेुको देिखएमा �याद र ता�रख दवैु गररे ब�दी��य�ीकरणका 
म�ुा भए एकपटकमा बढीमा सात िदनस�मको र अ�य �रट िनवेदन भएमा एक पटकमा बढीमा 
प�� िदनस�मको �याद ता�रख था�न पाउने । िवशेष अव�थामा बाटाको �यादबाहेक प�� िदन 
�याद ता�रख थािमन स�ने । तर अ�त�रम आदशे जारी वा खारजेीका लािग ह�ने छलफलको  �याद 
ता�रख थमाउन र �थिगत गन� नपाइने । 

िनयम ५० - साव�जिनक हक वा सरोकारका �� समावेश भएकाबाहेक अ�य िनषेधा�ा तथा �रट िनवेदनमा 
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िनवेदकले ता�रख गजुारी बसेमा कानूनबमोिजम था�न पाउने �याद ग�ेुपिछ तामेलीमा रा�न 
सिकने । 

िनयम ५०क - �रट िनवेदनमा भएका आदेशह� काया��वयनको लािग ३ िदनिभ� स�बि�धत �यि� वा िनकायमा 
लेखी पठाउनपुन� । 

िनयम ५२ - स�ु कारबाही ह�ने म�ुामा िफरादप� वा उजरुी दता� भएपिछ उसै िदन �ितवादीका नाउमँा �याद 
तयार गरी ३ िदनिभ� तामेल गराउन फाटँमा बझुाउन ुपन� । 

िनयम ५७ - म�ुा वा पनुरावेदन दता� भएपिछ पनुरावेदक वा िझकाइएको ��यथ�लाई म�ुाको कारबाहीको समय 
तािलका उपल�ध गराई प�ह�को सहीसमेत गराई एक �ित िमिसलमा संल�न गनु�पन� । 

िनयम ५९ - अदालतले पनुरावेदन परकेो म�ुाको िमिसल र �माणका िमिसल पनुरावेदन दता� भएको िमितले ७ 
िदनिभ� िझकाउनपुन� । 

िनयम ६२, ६३ - म�ुामा अङ्ग पगेुपिछ म�ुाको चाप र समयतािलकालाई िवचार गरी रिज��ारले पेशीको ता�रख 
तो�नपुन� । 

िनयम ६४ - ��यथ� वा िझकाइएको �यि�लाई अदालतबाट ता�रख तो�दा बाटाको �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
हािजर ह�न ुभनी तो�नपुन� । 

िनयम ६६ - वािण�य इजलासमा तोिकएको �यायाधीशको इजलासले नै सो म�ुाको कारबाही र िकनारा गन� । 

प�र�छेद ७ को िविभ�न िनयमह�मा वािण�य इजलासमा पेश ह�ने म�ुा दता�दिेख इजलास गठन, म�ुा 
�यव�थापन छलफल, िव� वा िवशेष�को राय िलन सिकने, लगातार गन� सिकने िवषयलगायतका अ�य कारबाही 
र िनण�यका स�ब�धमा �यव�था ग�रएको । 
िनयम ८३ - तोिकएको ता�रखमा कुनै प�को रोहबरमा गन�पन� काम सो प� उपि�थत नभएपिन अदालतले 

गन� स�ने । तोिकएको ता�रखको िदन तोिकएको काम गन� न�याएमा सोका लािग अक� ता�रख 
तो�नपुन� । 

िनयम ८४ - पेसीको ता�रख तोिकएको म�ुाह�को सा�ािहक पेशी सूची तयार गरी श�ुबारस�ममा सूचना 
पाटीमा टासँ गनु�पन� । �यसरी �कािशत गदा� तोिकएका म�ुाले अ�ािधकार पाउने । म�ुा िफता� र 
िमलाप� सा�ािहक पेशी सूचीमा नचढेको भएपिन गन� सिकने । अ�त�रम आदेश माग गरकेो िनवेदन 
र इजलासबाट आदशे गरकेोमा बाहेक सा�ािहक पेशी सूचीमा नपरकेो म�ुा इजलाससम� पेश 
नह�ने । 

िनयम ८५ - सा�ािहक पेसी सूचीमा �कािशत भएका म�ुाह�को दैिनक म�ुा पेसी सूची देहायको �ममा तयार 
गरी �काशन गनु�पन� । ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन, िमलाप� वा म�ुा िफता� िलन िदइने िनवेदन र 
अ�य फुटकर िनवेदन सा�ािहक पेशी सूचीमा �काशन नभएपिन दैिनक पेशी सूचीबाट हेन� वाधा 
नपन� । खास िवषयका म�ुा तथा िनवेदनह� खास िदनमा हेन�गरी तो�न सिकने । साथै इजलासको 
समाय बाकँ� भएमा साधक, ता�रख गजुारकेा म�ुा तथा धरौटी पनुरावेन ज�ता कानून �यवसायी 
िनय�ु नभएका म�ुाको परुक पेशी सूची �काशन गन� सिकने । 
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िनयम ८६ - सामा�यतयाः पेशीमा चढेको म�ुा दईु पटक हटाउन सिकने भएपिन सजाय िनधा�रणका लािग 
पेश भएको म�ुा, �ाथिमकता �ा� म�ुा, एक प�को एकभ�दा बढी कानून �यवसायी रहेको म�ुा, 
हेदा� हेद�को म�ुा, दईुपटक �थिगत भइसकेको म�ुा र �चिलत कानूनबमोिजम म�ुा फैसला गनु�पन� 
समयाविध नाघेका म�ुाको सनुवुाइ �थिगत नह�ने । 

िनयम ८७ - इजलासले बहसपूव� छलफल ह�ने म�ुय बुदँाह� िनधा�रण गन�, एकभ�दा बढी कानून �यवसायी 
भएमा सहमितबाट अ�यथा तय भएमा बाहेक व�र� कानून �यवसायीले �मखु कानून �यवसायीको 
�पमा बहस गन� र अ�य कानून �यवसायीले त�प�ात बहस गन�, म�ुामा बहस गदा� िनण�य गनु�पन� 
��मा केि��त रही बहस गनु�पन� । कानून �यवसायीले बहस गदा� इजलासले िनधा�रण गरकेो 
समयिभ� आ�नो बहस समा� गनु�पन�, थप समय आव�यक भएमा इजलाससम� अनरुोध गनु�पन� 
र इजलासलाई मनािसब लागे थप समय �दान गन� स�ने । इजलासले पेसीको िदन अगावै वा 
िनि�त समय तोक� बहसनोट पेस गन� आदशे िदन स�ने, आदेश नभएपिन म�ुाको प� वा कानून 
�यवसायीले बहसनोट पेस गन� चाहेमा म�ुाको सनुवुाइ ह�नभु�दा अगावै बहसनोट पेस गन� स�ने । 

िनयम ८९ - िमलाप� गन� समय पाउ ँभनी प�ले संय�ु िनवेदन िदएमा र िमलाप� ह�नस�ने स�भावना छ भ�ने 
म�ुा हेन� �यायाधीशलाई लागेमा िमलाप� गन� अक� ता�रख तो�ने गरी आदेश गन� स�ने । दवुै प� 
सहमत भए �यायाधीशले िमलाप� गराई िदनपुन� । 

िनयम ९२ - दवैु प�को पिहलो ता�रख िमलान भएकै िदन मेलिमलाप �ि�या अपनाउन प�ह�को िलिखत 
सहमित भएमा �य�तो म�ुा बढीमा एक मिहनाको समय िदई मेलिमलापको लािग पठाउने गरी 
रिज��ारले आदेश गन� स�ने । 

िनयम ९३ - कानूनबमोिजम िमलाप� ह�न स�ने कुनै म�ुामा प�ह�का बीच मेलिमलाप गराउन ु उपय�ु छ 
भ�ने स�बि�धत इजलासलाई लागेमा र प�ह�को सहमित भएमा तथा दवैु प�ले म�ुा मेलिमलाप 
�ि�यामा पठाउन अनरुोध गरमेा अदालतले मेलिमलापको लािग पठाउन स�नेछ । �यसरी 
पठाउदँा एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा तीन मिहनास�मको समय �दान गन� सिकने तथा 
पनुः मेलिमलाप �ि�या अपनाउन उपय�ु र मनािसब छ भ�ने इजलासलाई लागेमा दो�ो पटक 
पिन मेलिमलापका लािग पठाउने आदेश गन� सिकने । 

िनयम १०५ - इजलाससम� िनण�यको लािग कुनै म�ुा पेस गनु�भ�दा अगावै म�ुाको िटपोट िकताब खडा गनु�पन� । 
िनयम १०७ - म�ुाको सनुवुाइ भएको िदन स�बि�धत प� र कानून �यवसायीह�को भनाइ र बहस िजिकर समा� 

भएपिछ इजलासले िनण�य गनु�पन� । तर, �यायाधीशह�को बीचमा थप िवचार िवमश� गनु�पन� भई वा 
म�ुाको जिटलताका कारणले उसै िदन िनण�य सनुाउन नसिकने भएमा फैसला सनुाउनको लािग 
प�� िदनस�मको अक� ता�रख तो�न सिकने । सजाय िनधा�रणको लािग छु�ै सनुवुाइ गनु�पन� भएमा 
सो �योजनको लािग पेसी ता�रख तो�न ुपन� । िनण�यप�ात् कानूनले तोकेको अविधिभ� फैसला 
लेखी िनण�य गन� �यायाधीश वा �यायाधीशह�ले सहीछाप गरी िमिसल संल�न गराउन ुपन� । 

िनयम १४१ - अदालतले आ�नो मातहतको अदालत, िनकाय र कारागारको िनरी�ण गन� । 
िनयम १४७ र १४८ - अदालतले आ�नो काम कारबाहीका मािसक तथा वािष�क �ितवेदन सव��च अदालत र 

�यायपािलकामा पेश गनु�पन� । 
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िनयम १५० - रिज��ार वा िनजले तोकेको अिधकृत�ारा वष�मा क�तीमा दईुपटक िमिसलको आ�त�रक िनरी�ण 
गनु�पन� । 

िनयम १५२ - कानून�ारा िनधा��रत अ�य �ि�याबाट �याद तामेल ह�न नसकेमा टेले�स, �या�स, ई-मेल वा 
अिभलेख ह�न स�ने िव�तुीय मा�यमबाट वा राि��य दैिनक पि�कामा सूचना �काशन गररे वा 
रिेडयो तथा टेिलिभजनबाट सूचना �सारण �याद तामेल गराउन सिकने । 

िनयम १६४ - अदालतबाट अ�य िविभ�न िनकायबीच �याद तामेल गन�, ता�रख िलने, �गित िववरण पठाउने र 
प�ाचार गन�,  िफराद, �ितउ�र, पनुरावेदन, �रट िनवेदन, िलिखत जवाफ, िनवेदन आिद दता� गन� 
र सामा�य �कृितका िनवेदनका ढाचँाह� (टे��लेट) माफ� त सेवा उपल�ध गराउने तथा अ�य काम 
कारबाहीह� सूचना �िविधको मा�यमबाट समेत गन� गराउन सिकने । साथै आव�यकताअनसुार 
सा�ी परी�ण र िवशेष�को बयान ��य संवाद (िभिडयो क��ेि�सङ) को मा�यमबाट गन� सिकने । 

िनयम १६४क - अदालतले म�ुाका प�लाई इमेल वा मोबाइलबाट म�ुा दता� भएको बेहोरा, साधारण ता�रख 
तोिकएको िमित, पेसी ता�रख तोिकएको िमित, पेसी चढेको म�ुामा इजलासबाट म�ुा �थिगत 
भएको, हेन� न�याएको वा आदेश भएको वा फैसला भएको भए सोको बेहोरा र सव��च अदालतले 
समय समयमा तोकेको अ�य िवषयको जानकारी िदन स�ने । 

िनयम १६४ख - अदालतले अदालत र अ�य िनकायह�बीच ह�ने काम कारबाहीलाई िछटो छ�रतो र �भावकारी 
�पमा स�प�न गन� आ�नो वेबसाइट िनमा�ण गन� सिकने । उ� वेब साइटमा सा�ािहक तथा 
दैिनक पेसी सूची, म�ुाको कारबाहीको ि�थित, अदालतका फैसला, सामा�य �कृितका िनवेदनका 
ढाचँाह� लगायतका साम�ी रािखने । 

िनयम १६५ - म�ुा मािमला, इजलास, �यव�थापन, अिभलेख सूचना भौितक तथा िव�ीय �ोत ज�ता 
िवषयह�मा आव�यक अ�ययन गरी �यव�थापन गन� म�ुय �यायाधीशको अ�य�तामा अदालत 
�यव�थापन सिमित रहने । 

िनयम १६६ - अदालत र �याियक िनकायह�को काम कारबाही स�ुयवि�थत गन� तथा फैसला र आदेशको 
काया��वयनलाई �भावका�रता िदनेसमेत �योजनका लािग म�ुय �यायाधीशको अ�य�तामा उ�च 
अदालत �याय �े� सम�वय सिमित रहने । 

िनयम १६६ख - अदालतमा सूचना �िविधस�ब�धी योजनाको तजु�मा काया��वयन तथा िवकासको लािग म�ुय 
�यायाधीश वा िनजले तोकेको �यायाधीशको अ�य�तामा सूचना �िविध सिमित रहने । 

िनयम १७० - यस िनयमावलीमा उ�लेख भएबाहेक आ�नो आ�त�रक काय�िविध अदालत आफँैले �यवि�थत 
गन� स�ने । 

५.१३ सव��च अदालत िनयमावली, २०७४
िनयम ३ र ४ - �धान �यायाधीशले अदालतको काय� समयका अित�र� अ�य समयमा र अदालत ब�द रहने 

िदनमा समेत अदालतबाट स�पादन ह�ने कुनै काय� गन� स�ने ।
िनयम ८ र ९ - म�ुा दता�लगायत म�ुाको कारबाहीको िविभ�न �ि�यालाई �यव�थापन गन� िज�मेवारी म�ुय 

रिज��ार र रिज��ारको ह�ने ।
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िनयम १७ र १८ - अदालतमा दता�को लािग पेस भएको िलखत हद�याद वा �यादिभ� नभएको, अदालतको 
अिधकार �े�िभ� भए नभएको,  हकदैया भए नभएको आिद िवषय जाचँ गरी रीतपूव�क देिखए दता� 
गन� र रीत नपगेुकोमा दरपीठ गन� ।

िनयम २१ - म�ुाको �कृित र िवषयव�तकुो जिटलतासमेतका आधारमा संवैधािनक इजलास, बहृत् पूण� 
इजलास, पूण� इजलास, संय�ु इजलास, एक �यायाधीशको इजलास गठन गरी सनुवुाइ ह�ने ।

िनयम ३१ - �धान �यायाधीशले खास �कृितका म�ुाह�को सनुवुाइ र िकनारा गन� �यायाधीशह�को समूह 
गठन गन� स�ने ।

िनयम ३२ र ३३ - ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन दता� , �ारि�भक सनुवुाइको लािग पेश गन�, ��यथ�को नाउमँा 
बाटाको �यादबाहेक बढीमा ३ िदनको �याद जारी गन� आिद �यव�था ग�रएको ।

िनयम ४०, ४६ र ४९ - ब�दी��य�ीकरणबाहेकका अ�य �रट िनवेदनमा प�ुयाउन ु पन� रीत, िनवेदन दता�, 
�ारि�भक सनुवुाइ, ��यथ�को नाउमँा िनि�त �यादिभ� िलिखत जवाफ पेश गन� �याद जारी गन�, 
अ�त�रम आदशेको लािग पेश गन� र अ�त�रम आदेश जारी गन� आिद �यव�था ग�रएको ।

िनयम ४७ - अदालतले प�को िनवेदनको आधारमा वा �वय ंस�बि�धत अक� प�लाई संल�न गराउन र ब�ुन 
स�ने ।

िनयम ५२ - अदालतले साव�जिनक सरोकारको िववादमा िन�पण गनु� पूव� िनवेदनसगँ स�बि�धत िवषयमा 
िवशेष� वा सिमितमाफ� त आव�यक अ�ययन अनसु�धान गराउन आदेश िदन वा �थलगत 
िनरी�ण वा आव�यक देखेको अ�य उपय�ु काय� गन� वा गराउन स�ने ।

िनयम ५५ - ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनमा एकपटक मा� बढीमा सात िदन र अ�य �कारका िनवेदनमा 
एकपटक मा� बढीमा प�� िदनस�मको �याद ता�रख थमाउन सिकने । िवशेष प�रि�थितमा थप 
१५ िदन �याद ता�रख था�न सिकने । तर अ�त�रम आदेशको लािग िझकाएको अव�थामा �याद 
ता�रख थमाउन र पेशी �थगन गन� नपाउने ।

िनयम ५६ - साव�जिनक हक र सरोकारको िवषय समावेश म�ुामा िनवेदकले ता�रख गजुारमेा वा िनवेदकको 
म�ृय ुभएमा पिन कारबाही र िकनारा गनु�पन� ।

िनयम ५८ - कुनै म�ुामा श�ु कारबाही र िकनारा गन� अिधकार�े� �दान गरेकोमा अदालतले �य�तो म�ुाको 
कारबाही र िकनारा गदा� स�ु अदालतले अपनाउने काय�िविध अपनाउने ।

िनयम ६२ - अदालतले कुनै म�ुाको रोहबाट िन�पण ग�रसकेको �कृितको िवषय र �� समावेश गरी आ�नो 
हकमा सोअन�ुप ग�रपाउ ँ भनी कसैले अदालतमा िनवेदन िदएमा म�ुय रिज��ारले िनि�त 
अव�थामा बाहेक उपय�ु देिखएमा अदालतको िनण�यबमोिजम गन� गराउन आदेश िदन स�ने ।

िनयम ६३ - पनुरावलोकनको िनवेदन िदने िनवेदकलाई ता�रखमा नरािखने, य�तो िनवेदनमा स�बि�धत 
इजलासले अ�यथा आदशे िदएमा बाहेक िनवेदकको मौिखक िजिकर र कानून �यवसायीको 
बहसको सनुवुाइ नग�रने ।

िनयम ६४ - दोहो�याई हे�रपाउ ँभ�ने िनवेदनमा दोहो�याइ हेन� अनमुित �दान भएपिछ पनुरावेदनसरह दता� गरी 
सो पनुरावेदन दोहो�याई पाउ ँभ�ने िनवेदनको रोहबाट दता� ह�न आएको हो भ�ने िचिनने गरी छु�ै 
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सङ्केत न�बर िदन ुपन� । म�ुा दोहो�याई हेन� अनमुित �दान गन� आदशे भएमा अदालतले सोको 
जानकारी स�बि�धत िज�ला अदालतलाई िदन ुपन� ।

िनयम ६६ - साधक जाहेर भएको म�ुामा कसैको पनुरावेदन परमेा िनजको हकमा साधकको लगत क�ा गरी 
पनुरावेदनको रोहबाट म�ुाको कारबाही र िकनारा गनु�पन� र पनुरावेनको �याद बाकँ� छँदै साधकको 
म�ुा फैसला गन� नह�ने ।

िनयम ६७ - पनुरावलोकनको िनवेदन, म�ुा दोहो�याई हेरी पाउ ँ भ�ने िनवेदन र पनुरावेदनको अनमुितको 
िनवेदनमा अनमुित �दान भई पनुरावेदनसरह दता� भएपिछ ��यथ� िझकाउदँा म�ुा पेस ह�ने िदन 
तोक� सूचना जारी गनु�पन� ।

िनयम ६९ - प�ले कुनै �माण पेस गन� चाहेमा इजलासको अनमुित िलई पेस गन� स�ने र य�तो �माणलाई 
इजलासले �वीकार वा अ�वीकार गन� स�ने ।

िनयम ७० - पनुरावेदन दता�  भएपिछ पनुरावेदक र िझकाइएका ��यथ�लाई अदालतले ��येक म�ुाको 
कारबाहीको समय तािलका उपल�ध गराउनपुन�, �य�तो समय तािलकाको एक �ितमा प�को 
सहीछाप गराई शाखा �मखुले �मािणत गरी िमिसल सामेल रा�न ु पन� र ता�रखमा नरहेको 
प�ह�लाई म�ुाको कारबाहीको ि�थित र पेसीस�ब�धी जानकारी समय तािलकामा प�ले इ�छा 
गरअेनसुारको कुनै एक मा�यमबाट उपल�ध गराउनपुन� ।

िनयम ७१ - पनुरावेदनको लािग थनुामा नब�ने अनमुित �ा� गरकेो अव�थामा बाहेक पनुरावेदक र ��यथ�लाई 
ता�रखमा नरािखने, यसरी ता�रखमा नरहेको प�ले ता�रखमा रहन पाउ ँ भनी िनवेदन िदएमा 
ता�रखमा रािखने, ता�रख गजुारकेो प�ले जनुसकैु अव�थामा िनवेदन िदई पनुः ता�रखमा रहन 
स�ने ।

िनयम ७३ - कुनै म�ुा साव�जिनक मह�वको भएको वा िवषयव�तकुो �कृितबाट चाडँो िनण�य ह�न आव�यक छ 
भ�ने लागेमा स�बि�धत इजलास वा �धान �यायाधीशले �य�तो म�ुामा अ�ािधकार िदई पेस गन� 
आदेश िदन स�ने ।

िनयम ७४ - म�ुामा अङ्ग पगेुपिछ पेसीको ता�रख तो�नपुन� र यसरी पेसीको ता�रख तो�दा िनि�त �कृितका 
म�ुाह�को सूची बनाई एउटै �� समावेश भएका वा उ�तै �कृितका एकभ�दा बढी म�ुा एकसाथ 
पेस ह�ने गरी पेसीको ता�रख तो�न सिकने ।

   यसरी पेसीको ता�रख तो�दा एकै �कृितको म�ुामा फरक फरक िदनको पेसी ता�रख 
तोिकएको रहेछ भने प�को म�जरुीले तोिकएको पेसीको िदनभ�दा अगािड नै अक� पेसीको िदन 
िनधा�रण गन� सिकने ।

   परुाना म�ुा, िनण�य नभएका कारण अ�य म�ुाको कारबाही रोिकएका म�ुा, िनण�य 
नभएबाट िवकास िनमा�णको काय� अव�� ह�न पगेुका म�ुा, खास �कृित र िवषयव�तकुो 
गा�भीय�ताको �ि�ले संवेदनशील म�ुा, समयमा म�ुा िकनारा नभएमा िनण�य नै िन��योजन ह�ने 
कारण देखाई म�ुा चाडँो िकनारा ग�रपाउ ँ भनी प�ले िदएको िनवेदनको आधारमा स�बि�धत 
अिधकारीले तोकेको म�ुा र अ�ािधकार िदइएको वा अ�त�रम आदशे जारी भएको म�ुाको पेशी 
�थिगत गन� नपाउने गरी पेसीको ता�रख तो�न सिकने ।



म�ुा �यव�थापन प�ित िवकासस�ब�धी अ�ययन �ितवेदन, २०७५

72

   म�ुा दोहो�याई पाउ ँ भ�ने िनवेदन पिहलो सनुवुाइको लािग िनवेदन दता� भएको 
साधारणतयाः तीन िदनिभ� पेस गन� गरी ता�रख तो�न लगाउन ुपन� ।

   ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनमा िलिखत जवाफ �ा� भएको िमितले साधारणतयाः 
सात िदनिभ� िनण�याथ� इजलाससम� पेस ग�रने ।

   पेसी तो�दा म�ुाको चाप, समय तािलका, म�ुाको �कृित, म�ुा �यव�थापन र पेसी 
�यव�थापनको प�लाई िवचार ग�रने ।

   कुनै प�ले पेसीको ता�रख िलन म�जरु नगरमेा वा निलई गएमा सोही बेहोरा ता�रख 
भरपाईमा जनाई स�बि�धत सपु�रटे�डे�ट र फाटँवालाले सही गरी िमिसल सामेल रािखने र �यसरी 
जनाएपिछ प�ले पेसीको ता�रख िलएसरह म�ुा पेस ह�ने ।

िनयम ७५ - आगामी ह�ाको लािग पेसीको ता�रख तोिकएका म�ुाको दता�को �मानसुार म�ुाको सूची तयार गरी 
बधुबार स�ममा �धान �यायाधीशसम� पेस गनु�पन� र श�ुबार �कािशत गनु�पन� । पेशी सूची तयार 
गदा� खास �यायाधीशह�को समूहबाट हेन� गरी तोिकएका खास �कृितका म�ुाह�का हकमा समूह 
अनसुारको छु�ाछु�ै सूची तयार गरी पेस गनु�पन� ।

   यसरी �म िनधा�रण गदा� पनुरावलोकन गन�, म�ुा दोहो�याउने र पनुरावेदन गन� 
अनमुितको िनवेदनमा िन�सा �दान भई दता� भएको म�ुा, बहृत् पूण� इजलास वा पूण� इजलासमा 
पठाएको म�ुा, म�ुतबीबाट जागेका म�ुामा श�ु दता�कै िमितलाई र मातहतका अदालत वा 
िनकायमा पनुः इ�साफको लािग पठाइएको म�ुा पनुः इ�साफ भई सोउपर पनुः अदालतमा िनवेदन 
वा पनुरावेदन पन� आएकोमा वा आंिशक िमलाप� भएकोमा पिहलेकै दता� िमितलाई आधार मानी 
�म िनधा�रण ग�रने ।

िनयम ७६ - सा�ािहक पेसी सूचीमा परकेा म�ुाम�येबाट �धान �यायाधीशले तोकेबमोिजम इजलास गठन गरी 
दैिनक म�ुा पेसी सूची तयार गनु�पन� । दैिनक म�ुाको पेशी �मसमेत यसमा उ�लेख ग�रएको ।

   ह�ाको कुनै िदन �धान �यायाधीशले आव�यक स�झेमा खास �कृितका म�ुाह� 
हेन�गरी तो�न स�ने, �यसरी तोिकएकोमा सो अनसुारको दिैनक पेशी सूची �काशन गनु�पन� । 
िनि�त �कृितका म�ुाह� सा�ािहक पेसी सूचीमा नचढेको भए पिन दैिनक पेसी सूचीमा चढाई 
सनुवुाइ  ग�रने । एउटै �� समावेश भएका वा उ�तै �कृितका म�ुाह� एकैसाथ रहनेगरी पेशी सूची 
तयार  ग�रने । दैिनक पेसी सूचीमा चढेका म�ुा हेन� काम कुनै इजलासबाट िदनको एक बजे अगावै 
स�प�न भएमा बाकँ� समयमा हेन� गरी पनुरावेदन नपरेका साधक, ता�रख गजुारकेा िनवेदन, प� 
ता�रखमा नरहेको र कानून �यवसायी िनय�ु नभएको म�ुा वा पनुरावलोकनको िनवेदनलाई सोही 
िदनको पूरक पेसी सूचीमा िनका�न सिकने ।

िनयम ७७ - म�ुा पेसी सूचीमा चढेको म�ुा ता�रख गजुारी था�न पाउने �याद बाकँ� भएको भ�नेसमेतको कुनै 
कारणले सो सूचीबाट नहटाइने र वा�रस वा कानून �यवसायी हािजर नभए पिन म�ुा �थिगत ह�ने 
नह�ने ।

   िवशेष कारण परमेा बाहेक हेदा�हेद�को म�ुा, इजलासले सनुवुाइको िमित तोिकिदएका 
म�ुा, लगाउका म�ुाम�ये कुनै वा केही म�ुा मा� �थिगत गराउन िनवेदन परकेो म�ुा, दईुपटक 
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�थिगत भइसकेको म�ुा, �चिलत कानूनबमोिजम फैसला गनु�पन� समयाविध नाघेका म�ुा, पेशी 
�थिगत गन� नपाउने गरी तोिकएका म�ुा, एकै प�को एकभ�दा बढी कानून �यवसायी रहेको म�ुा, 
आ�नो प�मा अ�त�रम आदेश जारी भएको वा आ�नो मागबमोिजम अ�ािधकार पाएको म�ुाको 
प� वा िनजको कानून �यवसायीको मागबमोिजम म�ुाको सनुवुाइ �थिगत ह�ने छैन ।

िनयम ७८ - सव��च अदालतमा िवचाराधीन म�ुा प�ले मेलिमलापमा पठाउन िनवेदन िदएमा रिज��ारले र 
इजलासमा पेश भएको म�ुा मेलिमलापको �ि�याबाट समाधान ह�न उपय�ु देखी आदेश िदएमा 
इजलासले ३ मिहनाको समय �दान गरी मेलिमलापको लािग पठाउन स�ने ।

िनयम ७९ - अदालतमा िवचाराधीन रहेको म�ुा िमलाप�को लािग प�ह�ले जिहलेसकैु अदालतमा संय�ु 
दरखा�त िदन स�ने, इजलासमा पेश भएको कुनै म�ुा सनुवुाइ स�ु भई बहस, छलफल भइसकेपिछ 
पिन िमलाप� ह�नस�ने स�भावना छ भ�ने लागेमा इजलासले िमलाप� गन� अक� ता�रख तो�ने 
गरी आदेश गन� स�ने, िमलाप�को लािग छलफल गदा�  म�ुाका प�ह� िमलाप� गन� सहमत ह�न 
नसकेमा सोही बेहोराको आदेश गरी अक� पेसी तोक� कानूनबमोिजम फैसला ग�रिदन ुपन� ।

िनयम ८२ - �रट िनवेदकले ता�रख गजुारी था�ने थमाउने अविध �यितत भएमा, म�ुा दोहो�याई पाउ ँभ�ने वा 
पनुरावेदनको अनमुित पाउ ँभ�ने िनवेदन िदने िनवेदकले ता�रख गजुारी था�ने थमाउने अविध 
�यितत भएमा, धरौटीमा रहेको पनुरावेदकले पनुरावेदन दता� नह�दैँ ता�रख गजुारी था�ने थमाउने 
अविध �यितत भएमा, म�ुा पनुरावलोकन गन� अनमुित, म�ुा दोहो�याई हेन� अनमुित वा पनुरावेदनको 
अनमुित �दान गन� गरी आदेश भएपिछ सो िनवेदन पनुरावेदनको �पमा दता� नह�दँ ैिनवेदकले �याद 
ता�रख गजुारी था�ने थमाउने अविध �यितत भएमा, र �रट िनवेदनमा ��यथ�को वतन प�ा नलागी 
सो �याद सूचना िफता�  ह�न आएमा य�ता म�ुा िनवेदनह� तामेलीमा राखी लगत क�ा ग�रने ।

िनयम ८३ - अदालतमा दता�  भएका िनवेदन, पनुरावेदन र अ�य म�ुा िफता�को लािग प�ले िनवेदन िदएमा 
अदालतले िफता� ग�रिदन स�ने, सो िदन प�को ता�रख नभई पिछको ता�रख तोिकएको रहेछ भने 
पिन �यसलाई अगािड सारी म�ुा, पनुरावेदन वा िनवेदन िफता� ग�रिदन सिकने ।

िनयम ८४ र ८५ - इजलासले बहसपूव� छलफल ह�ने म�ुय बुदँाह� िनधा�रण गन�, एकभ�दा बढी कानून �यवसायी 
भएमा सोम�ये व�र� कानून �यवसायीले �मखु कानून �यवसायीको �पमा बहस गन� र �यसपिछ 
अ�य कानून �यवसायीले �मशः बहस गन�, म�ुामा िनण�य गनु�पन� ��मा केि��त रही बहस       
गनु�पन� । कानून �यवसायीले इजलासले िनधा�रण गरकेो समयिभ� आ�नो भनाइ वा बहस समा� 
गनु�पन� र समय अपगु ह�ने भई सोको उिचत र पया�� कारण देिखएमा मागबमोिजम अित�र� समय 
�दान गन� सिकने ।

िनयम ८६ - इजलासले पेसीको िदन अगावै वा िनि�त समय तोक� बहसनोट पेस गन� आदेश िदन स�ने । िनण�य 
गनु�पन� �� �प� खलुाई सो ��मा सीिमत रही बहसनोट पेस गनु�पन� ।

िनयम ८८, ८९, ९० - म�ुाको सनुवुाइ भएको िदन बहससमेत समा� भएपिछ फैसला गनु�पन� । िवषयव�तकुो 
जिटलताका कारण उसै िदन िनण�य सनुाउन नसिकने अव�था परमेा इजलासले िनण�य सनुाउनका 
लािग बढीमा एक मिहनास�मको समय तो�न स�ने । फैसला भएपिछ �यायाधीशले सोको सारांश 
पढेर सनुाउन स�ने ।
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िनयम ९१ - िनण�य सनुाएको िमितले सामा�यतयाः सात िदनिभ� फैसला पूण� पाठ तयार गनु�पन� । तर साव�जिनक 
हक वा सरोकारको िवषय समावेश भएको वा नया ँिस�ा�त वा निजरको �थापना ह�ने गरी िनण�य 
भएको म�ुामा प�� िदनस�ममा फैसला तयार गन� सिकने । फैसला तयार गन�को लािग �धान 
�यायाधीशले कुनै िदन वा िदनको कुनै समय तो�न स�ने ।

िनयम ११३ - �धान �यायाधीशले तोकेको सव��च अदालतका �यायाधीशको अ�य�तामा अदालत, मातहतका 
अदालत तथा �याियक िनकायमा रहेका म�ुाको �यव�थापनसमेतका िवषयमा नीित िनधा�रण गरी 
अनगुमनसमेतका काय� गन� म�ुा �यव�थापन सिमित रहने ।

िनयम ११४ - �धान �यायाधीशले तोकेको सव��च अदालतका �यायाधीशको अ�य�तामा अदालतमा 
मेलिमलाप�ारा िववाद समाधान गन� काय�लाई स�ुयवि�थत�पले स�चालन गन� मेलिमलाप सिमित 
रहने ।

िनयम ११५ - अदालतह�मा सूचना �िविधको �योग गन� गराउने स�ब�धमा आव�यक नीित िनधा�रण गन� र 
सोको काया��वयनको अनगुमन गन� �धान �यायाधीशले तोकेको सव��च अदालतका �यायाधीशको 
अ�य�तामा सूचना �िविध सिमित रहने ।

िनयम ११७ - सव��च अदालत, मातहतका अदालत तथा �याियक िनकायह�को काम कारबाही स�ुयवि�थत 
ढङ्गले स�चालन गन� तथा िविभ�न िनकायबीच सम�वय गन� �धान �यायाधीशले तोकेको सव��च 
अदालतका �यायाधीशको अ�य�तामा के��ीय �याय�े� सम�वय सिमित रहने ।

िनयम १२४ र १२५ - �याद तामेल गन�, ता�रख िलने, �गित िववरण पठाउने र प�ाचार गन�,  िफराद, �ितउ�र, 
पनुरावेदन, �रट िनवेदन, िलिखत जवाफ, िनवेदन आिद दता� गन� र सामा�य �कृितका िनवेदनका 
ढाचँाह� (टे��लेट) माफ� त सेवा उपल�ध गराउने तथा अ�य काम कारबाहीह� सूचना �िविधको 
मा�यमबाट समेत गन� गराउन सिकने । आव�यकताअनसुार सा�ी परी�ण र िवशेष�को बयान 
��य सवंाद (िभिडयो क��ेि�सङ) को मा�यमबाट समेत गन� सिकने । अदालतको वेब साइटमा 
सा�ािहक तथा दिैनक पेसी सूची, म�ुाको कारबाहीको ि�थित, अदालतका फैसला, सामा�य 
�कृितका िनवेदनका ढाचँाह� (टे��लेट) र अदालतले आव�यक दखेेका अ�य साम�ी रािखने ।

िनयम १२६ - अदालतले म�ुाका प�लाई इमेल वा मोबाइलबाट �वचािलत �पमा म�ुा दता�, ता�रख, इजलासमा 
पेश भएका म�ुाको कारबाहीको ि�थितलगायतका अ�य िवषयको जानकारी िदन सिकने र प� 
आफँैले पिन �ि�या पूरा गरी िलन स�ने ।

िनयम १४८ - िनधा��रत �ि�याबाट �याद वा सूचना तामेल ह�न नसकेमा अदालतले �या�स, इमेल वा अ�य 
अिभलेख ह�न स�ने िव�तुीय मा�यमको ठेगाना भए सो मा�यमबाट, कुनै राि��य दैिनक पि�कामा 
सूचना �काशन गररे वा िव�तुीय मा�यम रिेडयो, टेिलिभजनबाट सूचना �सारण गररे, कुनै 
सरकारी अड्डा वा �थानीय तहमाफ� त �याद सूचना तामेल गराउन स�ने ।

िनयम १४९ - म�ुाको प�ले िनजलाई अदालतबाट िदने कुनै �याद वा सूचना बझुी िलन कुनै वा�रस वा कानून 
�यवसायी िनय�ु गन� स�ने ।

िनयम १५३ - म�ुा सनुवुाइको लािग पेस गनु�  अगावै िमिसल सामेल रहेका म�य कागजातह�को सारांश र म�ुाका 
प�ह�बीच मखु निमली ठहर गनु�पन� म�ुय कुराह�को िटपोट लेखी िमिसल सामेल रा�न ुपन� ।
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िनयम १५४ - सव��च अदालतले आ�नो मातहतको अदालत र आफूले पनुरावेदन स�ुने िनकाय वा अिधकारीको 
काया�लयको िनरी�ण गनु�पन� ।

िनयम १५५ - स�बि�धत अिधकारीले अदालतको िमिसलको वष�मा क�तीमा दईु पटक आ�त�रक िनरी�ण 
गनु�पन� ।

िनयम १६० - अदालतले �याय स�पादनको काममा आव�यकताअनसुार �ािविधक वा िवशेष�को सेवा िलन 
स�ने ।

िनयम १६४ - अदालतले आव�यक िनद�िशका बनाई लागू गन� स�ने ।

५.१४ सव��च अदालत (संवैधािनक इजलास स�चालन) िनयमावली, २०७२
िनयम ५ - संवैधािनक इजलासले गरकेो आदेश फैसला अि�तम ह�ने, दोहो�याई हेन� िनवेदन र पनुरावलोकन 

िनवेदन नला�ने । संवैधािनक इजलासमा पेश भएको म�ुा अ�य इजलासबाट िन�पण ह�नपुन� 
देिखएमा स�बि�धत इजलासमा पठाउनपुन� । 

िनयम ६ - यस इजलासमा पेश ह�ने िनवेदन, म�ुा रीत बे�रत जाचँी रीत पगेुको दता�  गन�, नपगेुको दरपीठ गन�, 
�याद सूचना तामेल गराउनेलगायतका म�ुा �यव�थापनस�ब�धी काय� रिज��ारले गन� । 

िनयम १० - आफू मातहतका शाखाको काम कारबाहीको िनरी�ण अनगुमन गन� र इजलासबाट भएका आदेशको 
शी� काया��वयन गन� काम शाखा �मखुले गन� ।

िनयम १२ - इजलासको अिधकार�े�िभ� पन� म�ुासगँ स�वि�धत िवषयमा अ�ययन अनसु�धान गन� �धान 
�यायाधीशले अनसु�धान तथा िव�समूह गठन गन� स�ने । 

िनयम १५ - संिवधानको धारा १३३ को उपधारा (१) अ�तग�तका िनवेदनमा खलुाउनपुन� कुराह�, प�ुयाउनपुन� 
रीत, सोही िवषयमा यसपूव� िनवेदन पर ेनपरकेो िवषय, म�ुाको िटपोट तयार गरी िमिसल सलं�न 
रा�नपुन� आिद । 

िनयम १६ - संिवधानको धारा १३७ को उपधारा (२) अ�तग�तका िनवेदनमा खलुाउनपुन� कुराह�, प�ुयाउनपुन� 
रीत, सोही िवषयमा यसपूव� िनवेदन पर ेनपरकेो िवषय, म�ुाको िटपोट तयार गरी िमिसल सलं�न 
रा�नपुन�, स�बि�धत प�ले य�ता िनवेदन िफता� िलन वा िमलाप� गन� िनवेदन िदएमा िफता� वा 
िमलाप� गन� सिकने । 

िनयम १९ - ��यथ�का नाउमँा बाटाको �यादबाहेक ७ िदने �याद िदई िझकाउने, म�ुालाई िवषयव�तकुो 
ग�भीरता र �कृितको आधारमा चाडँो िकनारा ह�न आव�यक देिखए अ�ािधकार िदने वा िदन 
िकटान गरी िलिखत जवाफ र स�ब� �माण पेश गन� लगाउने र सनुवुाइको िमित तो�ने,

िनयम २० - त�य लकुाई दायर भएको िनवेदन खारजे ह�ने । 
िनयम २१ - िलिखत जवाफ पेश भएपिछ वा अविध नाघेपिछ सनुवुाइको लािग यथाशी� पेश गनु�पन�, पेशीको 

जानकारी स�भव भएस�म सूचना �िविधको मा�यममाफ� त प�का कानून �यवसायीलाई िदनपुन�, 
कानून �यवसायीले पिन य�तो सूचना जानकारी भएपिछ बहसको िलिखत �ा�प सूचना �िविधको 
मा�यममाफ� त अदालतलाई जानकारी िदनपुन� । य�तो �ा�प �ा� भएपिछ अनमुित िदएको 
अव�थामा बाहेक प�ले थप कानून �यवसायी िनयिु� गन� नपाउने । 
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   इजलासले कानून �यवसायीलाई िववािदत �� यिकन गरी सोमा सीिमत रही 
बहसनोट पेश गन� आदेश िदन स�ने, २ िदन अगावै बहसनोट पेश गन�पन�, िनवेदक र िवप�ीको 
जितसकैु कानून �यवसायी भएपिन ��येक प�का कानून �यवसायी र एिमकस �यरुीलाई ३०/३० 
िमनेटको समय �दान ग�रने, िनधा��रत समयिभ� रही बहस गनु�पन�, िवशेष प�रि�थितमा इजलासले 
थप समय �दान गन� स�ने । एउटै प�बाट बहस गन� धेर ैकानून �यवसायी भएमा �मखु कानून 
�यबसायी र अ�य कानून �यवसायीको बहस गन� बुदँासमेत स�बि�धत कानून �यवसायी �वयलें 
यिकन गनु�पन� । 

िनयम २२ - य�ता म�ुामा �याद ता�रख ग�ेुमा बढीमा १५ िदनस�मको �याद ता�रख थािमन स�ने, संिवधानको 
धारा १३३ को उपधारा (१) अ�तग�तका िनवेदनमा िनवेदकले ता�रख गजुार ेपिन िनण�य गन� बाधा 
नपन� । 

िनयम २३ - �धान �यायाधीशले तोकेको िदनमा य�ता म�ुा सनुवुाइ गन� गरी म�ुाह�को पेशी �यव�थापन     
गन� । इजलासले अ�यथा आदशे िदएको अव�थामा बाहेक य�ता म�ुा �थिगत गन� नपाइने । 

—— & ––
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प�र�छेद - छ
�यायपािलकाका रणनीितक योजनाह�मा म�ुा �यव�थापन

�यायस�पादन काय�लाई िछटो छ�रतो, सव�सलुभ, पारदश� बनाउने उ�े�यले २०६१ सालबाट 
�यायपािलकाको प�चवष�य रणनीितक योजना तजु�मा गरी लागू ग�रएको िथयो । यसैगरी २०६६ देिख २०७० 
स�म दो�ो प�चवष�य रणनीितक योजना काया��वयन ग�रएको िथयो । हाल ते�ो प�चवष�य रणनीितक योजना 
(२०७१/०७२–२०७५/०७६) काया��वयनको चरणमा रहेको छ । �यायपािलकाको रणनीितक योजनाह�मा 
म�ुा �यव�थापन स�ब�धमा िन�न योजना र काय��मह� अिघ सारकेो पाइ�छ । 

६.१ �यायपािलकाको �थम प�चवष�य रणनीितक योजना (२०६१/६२ - २०६६/६७)
�थम प�चवष�य रणनीितक योजनाले िन�नानसुारका मूल काय� िनधा�रण गरी उ� काय� स�प�न गन� 

िन�न रणनीितह�समेत िनधा�रण गरकेो िथयोः

फैसला गन� काय�
िस.न.ं काय� प�रसूचक
१ कानूनको संवैधािनकताको परी�ण गन� । एक वष�िभ� फछ् य�ट गन� ।
२ मौिलक एवं कानूनी अिधकार अथवा 

साव�जिनक िहतको संर�णका लािग �रट 
अथवा अ�य आव�यक र उपय�ु आदेश 
जारी गन� ।

 Ø सबै �रट िनवेदनह� दता� भएको िमितले एक वष�िभ� 
फछ् य�ट गन�, 
 Ø ब�यौता �रट िनवेदनह� ७५ �ितशतले �यून गन�

३ श�ु र पनुरावेदक�य �े�ािधकारअ�तग�त 
परकेा म�ुाह� फछ् य�ट गन� ।

 Ø तोिकएको समय अविधिभ� फछ् य�ट गन�, 
 Ø सो अविध िभ� फछ् य�ट गन� नसिकए कुनैपिन 
हालतमा दईु वष� ना�न निदने,
 Ø ब�यौता म�ुाह�को सं�या ५० �ितशतले �यून गन� 

४ अदालतको फैसलाह� काया��वयन गन� ।  Ø ६ मिहनािभ� फछ् य�ट गन�, कुनै हालतमा पिन एकवष� 
ना�न निदने,
 Ø ब�यौता िनवेदनह�को सं�या ७५ �ितशतले �यून 
गन�,

 
य�तै यस योजनाले म�ुाको ब�यौता र िढलाइलाई कम गन� �भावकारी म�ुा �यव�थापनको �ि�या 

िवकास गरी काया��वयन गन� देहायबमोिजमका उपाय अवल�बन गन� उ�लेख गरकेो पाइ�छः
 Ø �भावकारी म�ुा �यव�थापनको नीित बनाउने, 
 Ø म�ुाको ब�यौतामा कमी �याउने, 
 Ø म�ुा �यव�थापनस�ब�धी अ�य उपायह� अपनाउने,
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 Ø नीितमा दसा�इएअनसुारको सधुारका लािग सबै अदालत िनयमावलीह�मा संशोधन गन�,
 Ø चरणब� �पमा म�ुाको िवभाजन �णालीका लािग उपय�ु क��यटुर काय��मको िवकास गन�,
 Ø म�ुा �वाहका स�ब�धमा अदालतको आ�त�रक सपुरीवे�ण र अनगुमनलाई स�ुढ त�ुयाउने,
 Ø म�ुाको गितलाई स�बि�धत �यायाधीशको िनय��ण िभ� �याउने,
 Ø सव��च र पनुरावेदन अदालतमा �यायाधीशलाई म�ुा िज�मा लगाउने प�ितको िवकास गन�,
 Ø म�ुा सनुवुाइको लािग समय �यव�थापन �णाली िवकास गन�,
 Ø चाल ुम�ुाह�को एक�कृत फाइिलङ प�ित �ार�भ गन� ।

६.२ �यायपािलकाको दो�ो प�चवष�य रणनीितक योजना (२०६६/६७ - २०७१/७२)
दो�ो प�चवष�य रणनीितक योजनाले िन�नानसुारका मूल काय� िनधा�रण गरी उ� काय� स�प�न गन� 

िन�न रणनीितह�समेत िनधा�रण गरकेो िथयोः
मूल काय� नितजा प�रसूचक रणनीित

कानूनको 
संवैधािनकताको परी�ण 
गन� ।

कानूनको संवैधािनकतासगँ 
स�बि�धत सबै िववादह� एक 
वष�िभ� फछ् य�ट 

 Ø म�ुा �यव�थापन प�ितमा सधुार गन� ।
 Ø मानव संसाधनको �मता िवकास गन� ।
 Ø आव�यक �ोत साधनको �यव�थापन  

गन� । 
 Ø सूचना �िविधको �योग बढाउने ।
 Ø िनरी�ण एव ं सपु�रवे�णमा �भावका�रता 

�याउने ।
 Ø सरु�ा �यव�थामा सधुार गन� । 
 Ø �याियक �वत��ता तथा �वाय�ताको 

जगेना� गन� ।
 Ø �याियक सेवाको �तरविृ� गन� कानूनमा 

सधुारको �यास गन� ।
 Ø सरोकारवालाह�सगँको  स�ब�धलाई 

स�ुढ बनाउने
 Ø �यायमा सहज पह�चँ अिभविृ� गन� ।
 Ø अदालत तथा अ�य �याियक िनकायह�को 

सं�थागत  स�ुढीकरण गन� ।

मौिलक एवं कानूनी 
अिधकार र साव�जिनक 
िहतको संर�णका लािग 
�रट �े�ािधकार अ�तग�त 
आदेश जारी गन� ।

 Ø सबै �रट िनवेदनह� दता� 
भएको िमितले एक वष�िभ� 
फछ् य�ट 
 Ø योजना अविधभरमा ब�यौता 

�रट िनवेदनको सं�या ७५ 
(�ित वष� १५) �ितशतले 
�यून  

श�ु तथा पनुरावेदक�य 
�े�ािधकारको �योग गरी 
म�ुा फछ् य�ट गन� ।

 Ø सबै म�ुाह� कानूनको 
�यादिभ� फछ् य�ट, 
 Ø कुनै पिन अव�थामा दईु वष� 

नना�ने
 Ø योजना अविधभरमा ब�यौता 

म�ुाह� ५० (�ितवष� १०) 
�ितशतले �यून 

��ततु दो�ो योजनामा �याय िन�पण काय�लाई �भावकारी बनाउन रणनीितक उपाय १ मा म�ुा 
�यव�थापन प�ितमा सधुार गन� स�ब�धमा िन�न रणनीितक उपायह� अवल�बन गन� उ�लेख गरकेो पाइ�छः
 Ø म�ुा �यव�थापनको वै�ािनक प�ित तयार गरी लागू गन�,
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o फरक फरक िकिसमका म�ुाका लािग फरक फरक �यव�थापन प�ित �थापना गरी लागू गन�, 
o ��येक म�ुाको समय सा�रणी िनमा�ण गरी लागू गन�,
o �यायाधीशको काय�स�पादन मापद�ड िनधा�रण गरी म�ुा फछ् य�टको �यि�गत अिभलेख रा�ने,
o म�ुा सनुवुाइ �थगनमा िनय��ण गन�,
o सव��च अदालतमा रहेका परुाना म�ुा �यायाधीशको समूहलाई िज�मा लगाई सनुवुाइ गन�,
o सव��च अदालत र पनुरावेदन अदालतमा �यायाधीशको समूहलाई म�ुा िज�मा लगाई सोबमोिजम 

सनुवुाइ गन� प�ित िवकासका लािग अ�ययन गरी समूहलाई म�ुा िज�मा लगाई सोबमोिजम सनुवुाइ गन�  
�यव�था �मशः लागू गन�, 

o बहसको समय सीमा िनधा�रण गन�, 
o �मखु कानून �यवसायी अवधारणा �भावकारी �पमा लागू गन�, 
o ता�रख �णालीमा सधुार गन� भएको अ�ययन �ितवेदन लागू गन�, 
o परुाना म�ुा फछ् य�ट गन� िवशेष अिभयान स�चालन गन�, 
o म�ुा �यव�थापनलाई सूचना �िविधसगँ आब� गन�, 
o म�ुा �यव�थापन िनद�िशका / पिु�तका तयार गन�, 
o म�ुाको श�ु कारबाहीमा �ारि�भक सनुवुाइको �यव�था लागू गन�, 
o म�ुा �यव�थापन प�ितको �भाव मू�याङ्कन गन�,
o बाल इजलासको चरणब� िव�तार गन�,
o राज�व र वािण�य �यायको स�ुढीकरण गन�,  
o िवशेष अदालत काय�िविध िनयमावली बनाउन पहल गन�, 
o �याियक �ि�यामा िनजी (सं�थागत) साव�जिनक साझेदारीको लािग स�भा�यता अ�ययन गरी 

काया��वयन गन� ।
 Ø धेर ैम�ुा भएका र सरु�ा संवेदनशील �े�का अदालतह�मा िवशेष अिभयान स�चालन गन�, 
 Ø फैसला लेखन काय�लाई िछटो छ�रतो र गणु�तरीय बनाउने,  
 Ø वै�ािनक अिभलेख प�ितको िवकास गन�,
 Ø नमनुा अदालतह�को �भाव मू�याङ्कन गन�,

६.३ �यायपािलकाको ते�ो प�चवष�य रणनीितक योजना (२०७१/७२-२०७५/७६)
ते�ो प�चवष�य रणनीितक योजनाले मूलतः ४ वटा ल�य िनधा�रण गरी उ� ल�य �ाि�का लािग िन�न 

रणनीितह�समेत तोकेको पाइ�छः–
१. �याय स�पादनको काय�लाई िछटोछ�रतो त�ुयाउने । 

· म�ुाको फैसला र फैसलाको तयारी तोकेको समयिभ� गन� । 
· परुानो ब�यौता म�ुाह�को �यूनीकरणमा जोड िदने । 
· फैसला काया��वयनलाई िवशेष अिभयानका �पमा स�चालन गन� । 
· सपु�रवे�ण र िनरी�णको काय�लाई �भावकारी बनाउने । 
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२. �याियक �ि�यालाई अनमुानयो�य बनाउने । 
· म�ुामा ह�ने चरणब� कारबाहीको पूव� जानकारी ह�ने �णाली लागू गन� । 
· म�ुाको कारबाहीको लािग िनधा�रण ग�रने समय तािलकाको प�रपालना ह�ने ि�थित कायम गन� । 

३. �याय �णालीलाई पह�चँयो�य बनाउने । 
· आिथ�क �पमा िवप�न नाग�रकह�का लािग द�तरुह� पनुरावलोकन गन� । 
· �याियक काय�िविधलाई सरल बनाउने । 
· कानूनी सहायता �णाली �भावकारी बनाउने । 
· मेलिमलाप�ारा िववाद समाधान गन� �णालीलाई �भावकारी बनाउने । 

४. �यायपािलका�ित आ�था र िव�ास अिभविृ� गन� । 
· �यायपािलकाबाट �वाह ह�ने सेवालाई गणु�तरीय बनाउने । 
· अदालतबाट �दान ह�ने सेवा सिुवधाबार ेजानकारी �वाह गन� । 
· �याियक सूचना �वाह �णालीलाई �भावकारी बनाउने । 
· �याियक �ि�यावार ेसमदुायका िविभ�न वग�सगँ अ�तरसंवाद गन� �णाली �थापना गन� । 

साथै यस रणनीितक योजनाले �याय स�पादन काय�लाई िछटोछ�रतो तु�याउने ल�य िनधा�रण गरी 
म�ुाको फैसला तोिकएको समयिभ� गन� �ब�ध िमलाउने रणनीितअ�तग�त देहायका काय�ह� दहेायबमोिजमको 
समयाविधिभ� फछ् य�ट गन� गरी िनधा�रण ग�रएको छः

िज�ला अदालत
· क समूहका अदालतमा सबै म�ुा १ वष�िभ� फछ् य�ट गन�,
· ख र ग समूहका अदालतमा थुनवुा, साना �कृितका र �ाथिमकता �ा� म�ुाह� १ वष�िभ� र अ�य 

म�ुाह� १८ मिहनािभ� फछ् य�ट गन�,
· पनुरावेदनह� १ वष�िभ� फछ् य�ट गन�,
· �रट िनवेदनह� ६ मिहनािभ� फछ् य�ट गन�,

उ�च अदालत
· क समूहका अदालतमा सबै म�ुा तथा पनुरावेदनह� १ वष�िभ� फछ् य�ट गन�,
· ख समूहका अदालतमा थुनवुा, साना �कृितका र �ाथिमकता �ा� म�ुाह� १ वष�िभ� फछ् य�ट गन�,
· �रट िनवेदनह� ९ मिहनािभ� फछ् य�ट गन�,

सव��च अदालत
· काननुको सवंैधािनकता परी�णस�ब�धी सबै िववादह� १ वष�िभ� िन�पण गन�,
· �रट िनवेदनह� १८ मिहनािभ� िन�पण गन�,
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· श�ु तथा पनुरावेदन म�ुाह� र साधक २ वष�िभ� फछ् य�ट गन�,
· दोहो�याई पाउ,ँ पनुरावलोकन र अनमुितका िनवेदनह� तथा लगाउ नभएमा साधकह�को ६ मिहनािभ� 

फछ् य�ट गन�,
· म�ुा (सम� म�ुा तथा �रटह�) फछ् य�टको सं�या�मक काय� वािष�क लगतको ५०% ले फछ् य�ट गन�,
· सबै �ितवेदनह� दता� भएको िमितले ३ मिहनािभ� फछ् य�ट गन�,
· म�ुा दता� भएको िमितले ६ मिहनािभ� म�ुा फैसलाको लािग अगं प�ुयाउने,  
· परुाना ब�यौता म�ुाह�को �यूिनकरणमा जोड िदने   

यस योजनाले म�ुा �यव�थापन स�ब�धमा देहायका अ�य सहयोगी रणनीितह� िनधा�रण गरेको देिख�छः
· म�ुा �यव�थापन प�ितलाई �भावकारी बनाउन िन�न िवषयमा पूव� अ�ययन �ितवेदनको पनुरावलोकन 

गरी उपय�ु प�ित लागू गन�ः
 ü फरक म�ुा �यव�थापन
 ü म�ुा फछ् य�टको समय तािलका िनधा�रण
 ü म�ुा सनुवुाइ �थगनमा िनय��ण
 ü म�ुा पेशी र बहस �यव�थापन गन�
 ü िववादको िवषय िनधा�रण पिहचान
 ü ता�रख �णालीमा सधुार

· सबै अदालतमा म�ुाको िटपोट �णाली लागू गन�,
· �याद तामेली काय�लाई �भावकारी बनाउने,
· बढी काय�बोझ भएका अदालतमा िवशेष अिभयान स�चालन गन�,
· िविश�ीकृत इजलास र समूह प�ित लागू गन�,
· सूचना �िविधस�ब�धी १० वष� ग�ु योजना लागू गन�,

६.४ �यायपािलकाको रणनीितक योजनाह�मा म�ुा �वाहस�ब�धी अव�थाको िव�ेषण
म�ुालाई िछटो छ�रतो कारबाही र िकनारा गरी �याय स�पादनको काय�लाई �भावकारी बनाउन 

�यायपािलकाको �थम प�चवष�य रणनीितक योजनादेिख नै म�ुा �यव�थापनमा जोड िदइएको पाइयो । �थम 
योजनाले �रट तथा म�ुाह�को फछ् य�टको अविध तोक� म�ुा �यव�थापनलाई �भावकारी बनाउन  म�ुा 
�यव�थापनको नीित बनाउने, म�ुाको ब�यौतामा कमी �याउने, सधुारका लािग सबै अदालत िनयमावलीह�मा 
संशोधन गन�, क��यटुर काय��मको िवकास गन�, म�ुा �वाहका स�ब�धमा अदालतको आ�त�रक सपुरीवे�ण 
र अनगुमनलाई स�ुढ त�ुयाउने, म�ुाको गितलाई स�बि�धत �यायाधीशको िनय��णिभ� �याउने, सव��च र 
पनुरावेदन अदालतमा �यायाधीशलाई म�ुा िज�मा लगाउने प�ितको िवकास गन�, म�ुा सनुवुाइको लािग समय 
�यव�थापन �णाली िवकास गन�, चाल ुम�ुाह�को एक�कृत फाइिलङ प�ित �ार�भ गन� ज�ता रणनीितह� 
��ताव ग�रएकोमा यसस�ब�धी कानून र नीितह�मा प�रमाज�न र म�ुा �यव�थापनका िवषयमा अ�ययन 
अनसु�धान ज�ता काय�ह�मा योजनाअनसुारको ल�य हािसल भएको पाइ�छ । 
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दो�ो रणनीितक योजनाले पिन म�ुा �यव�थापनको वै�ािनक प�ित तयार गरी लागू गन�, धेरै म�ुा 
भएका र सरु�ा संवेदनशील �े�का अदालतह�मा िवशेष अिभयान स�चालन गन�, फैसला लेखन काय�लाई िछटो 
छ�रतो र गणु�तरीय बनाउने, वै�ािनक अिभलेख प�ितको िवकास गन� ज�ता केही निवनतम म�ुा �यव�थापनका 
आयामलाई अवल�बन गन� खोजेकोमा िज�ला र उ�च अदालतका म�ुा फछ् य�टमा योजनाको ल�यअनसुार 
उ�ले�य �गित भएको दिेख�छ । य�तै सव��च अदालतमा पिन �यायाधीशह�को समूहमाफ� त म�ुाह�को 
सनुवुाइ भई परुाना म�ुाह�को फछ् य�टमा सफलता िमलेको देिख�छ । तर फरक �कृितका म�ुाह�मा फरक म�ुा 
�यव�थापन प�ितलगायतका िवषयमा अ�ययन अनसु�धान भई �ितवेदन पेश भएतापिन सो लागू ह�नसकेबाट 
योजना अनसुारको ल�य हािसल ह�न सकेको पाइएन । 

हाल स�चालनमा रहेको ते�ो रणनीितक योजनाले �याय स�पादनको काय�लाई िछटोछ�रतो त�ुयाउने 
ल�य हािसल गन� म�ुाको फैसला तोकेको समयिभ� गन�, परुानो ब�यौता म�ुाह�को �यूनीकरण गन� तथा 
सपु�रवे�ण र िनरी�णको काय�लाई �भावकारी बनाउने रणनीित िलइएकोमा सव��च अदालत बाहेक अ�य 
अदालतह�मा हालस�मको अव�था स�तोषजनक दिेखएको छ । �यसैगरी �याियक �ि�यालाई अनमुानयो�य 
बनाउने ल�य हािसल गन� म�ुाको कारबाहीको लािग िनधा�रण ग�रने समय तािलकाको प�रपालना गराउने 
तथा म�ुामा ह�ने चरणब� कारबाहीको पूव� जानकारी ह�ने �णाली लागू गन� रणनीित िलइएको देिख�छ । उ� 
रणनीितअ�तग�त समयतािलका प�ित लागू भएका अदालतको सं�या थप भई २५ िज�ला अदालतह�मा 
लागू भएपिन अ� बाकँ� सबै अदालतह�मा िव�तार गन� सिकएको अव�था देिखदँैन । लागू भएका िज�ला 
अदालतह�मा यसको �भावका�रताको मू�याङ्कन भएको अव�था पिन देिखदँनै । सम�मा तीनवटै रणनीितक 
योजनाको काया��वयनको अव�था हेदा� रणनीितक योजनाह�ले िलएका ल�यह� पूण��पमा हािसल गन� नसके 
तापिन योजनाको काया��वयनबाट म�ुाको फछ् य�ट, परुाना म�ुाको ब�यौताको �यूनीकरण, योजनाब��पमा 
काय�गन� सं�कृितको िवकास गन�तफ�  मह�वपूण� उपल�धी हािसल भएको देिख�छ । 

—— & ––
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प�र�छेद - सात
म�ुा �यव�थापमा सूचना �िविधको �योगको अव�था

७.१ प�रचय
अ�तरा�ि��य �तरमा भएको सूचना तथा स�चार �िविधको िवकास र �योगसगैँ यसको �योग र उपादयेताले 

िव�व�यापीकरणको �थान �हण गरकेो पाइ�छ । �यि�गत तथा सरकारी एवम् गैरसरकारी सं�थाह�मा समेत 
यसको �योग िदनानिुदन बढ्द ै गैरहेको छ । नेपालमा िव.स.ं २०४६ सालको �जात��को �ादभुा�वसगैँ सूचना 
र स�चारको िवकासले फड्को मारकेो पाइ�छ । वत�मान अव�थामा अिधकांश सरकारी काया�लयह�ले सूचना 
�िविधलाई आ�नो काम कारबाहीमा अिभ�न अंगको �पमा �योग गन� गरकेा छन् । सेवा�ाहीसगँ ��य� सरोकार 
रा�ने स�ंथा तथा सरकारी िनकायह�मा यसको �योग र िव�तार अ� �े�मा भ�दा अझ बढी भएको पाइ�छ । 

म�ुास�ब�धी यथाथ� त�याङ्क र जानकारी िलने, ितनको भ�डारण गन�, �शोधन तथा िवतरण गन�समेतका 
काय�का लािग सूचना �िविध मह�वपूण� मा�यम मािन�छ । यसबाट म�ुा �यव�थापन प�ितको सधुारमा िनि�तता 
तथा िव�सनीयता अिभविृ� भई म�ुाको कारबाही र िकनारा िछटो छ�रतो गन�मा समेत सहयोग प�ुदछ । म�ुा 
�यव�थापनलाई �वचािलत तथा म�ुाको कारबाहीको अनगुमनलाई �भावकारी बनाउन र म�ुामा ह�ने अनाव�यक 
िढलाइलाई िनय��ण गन� म�ुा �यव�थापनमा सूचना �िविधको �योग गन� अ�तरा�ि��य अ�यास रहेको छ । 

म�ुा �यव�थापनमा सूचना �िविधको �योगले एकाितर म�ुाको काम कारवाहलाई िछटोछ�रतो र कम 
खच�मा स�प�न गन� सघाउ प�ुयाउछँ भने अक�तफ�  म�ुास�ब�धी सही सूचना वा त�यांक सहज �पमा उपल�ध 
ह�न जा�छ । यसबाट म�ुाको गितलाई आ�नो योजना वा ल�य अनसुार िनय��ण गन� अदालतलाई सघाउ 
प�ुयाउछँ । �यसैगरी, अदालतलगायतका सरोकारवालाह�ले कुनै भौगोिलक वा अ�य अवरोध िवना आव�यक 
सूचना सहज �पमा �ा� गन� वातावण सजृना ह�न जा�छ । 

सूचना �िविधको िवकास र िव�तारसगैँ सरकार तथा अ�य िनकायह�ले यसको अिधकतम �योग गरकेो 
पाइ�छ । नेपालको �यायलय पिन सूचना �िविधको �योग, िवकास र िव�तारमा िवगत केही समयदिेख �यासरत 
रहेको देिख�छ । नेपालको �यायपािलकामा सूचना र �िविधको �योग िव.स.ं५० को दशकबाट श�ु भएको 
हो । हालको अव�थास�म आइप�ुदा नेपालको �यायालयले म�ुा �यव�थापनलगायतका अदालत �यव�थापनका 
िविभ�न काय�ह�मा सूचना �िविधको िवकास र �योगमा आफूलाई आब� गरकेो पाइ�छ । सबै अदालतह�मा 
नेटविक� ङ्गको काय� स�प�न भइसकेको छ । म�ुा �यव�थापनका मह�वपूण� काय�ह� ज�तैः म�ुा दता� गन�, �याद 
सूचना जारी गन�, पेसी सूचीको �काशन, म�ुा पेशी र कारबाहीको अव�था जानकारी िदने, फैसला तयारी तथा 
म�ुा स�ब�धी अ�य जानकारी अदालतह�को वेवसाइट माफ� त �वाह गन� काय�मा सूचना �िविधको �योग गन� 
गरकेो पाइ�छ । �य�तै, प�ाचारमा इमेलको �योग तथा ��य ��य संवादमाफ� त अिभय�ुलाई िहरासतमा रा�न 
अनमुित िदने, फैसला काया��वयनको लगत रा�ने र सूचना आदान �दान गन� र अिभलेख �यव�थापन गन� आिद 
अ�य काय�ह�मा पिन सूचना �िविधको �योग गन� ग�रएको दिेख�छ । 

७.२ �यायपािलकाको सूचना �िविधस�ब�धी (ICT) गु� योजना (२०७२-८२)
�यायालयमा सूचना �िविधको �योग र िव�तारलाई सं�थागत गन� उ�े�यले �यायपािलकाको सूचना 
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�िविधस�ब�धी दश वष� ग�ुयोजना तयार गरी काया��वयनमा �याइएको छ । यस ग�ु योजनाले िव.स.ं २०८२ 
स�म Paperless Court �थापना गन� प�र��य ( Vision)  र Establishment of e-judiciary by using IT 
and ICT from Court management system for effective, efficient and citizen centric service 
प�रल�य (Mission) सिहत िन�न िलिखत ५ वटा ल�य िलएको छः 

1. To Enhance and Strengthen the System and Networking Infrastructure,
2. To Establish Automated Court Management,
3. To Develop and Implement Office Automation System, 
4. To Establish Judge Support System, and
5. To Enhance Public Access through e-Services of Court. 

यस ग�ुयोजनाले उि�लिखत ल�यह� �ा� गन� म�ुा �यव�थापनलगायतका िवषयमा िन�नानसुारका 
म�ुय काय��मह�लाई अिघ सारकेो दिेख�छः

1. सव��च अदालत र मातहतका अदालतमा रहेको स�पूण� सूचनाह� तथा स�टवेयरह� सव��च 
अदालतले आ�नै Data Center �थापना गरी सरुि�त गरी रा�ने । 

2. Disaster Recovery (DR) System रा�न उपय�ु �थान पिहचान गरी DR System को �थापना 
गन� । 

3. सूचनाको सरु�ाको लािग Digital Signature, Firewall, Encryption लगायतका सरु�ा �िविध 
अपनाउने । 

4. सव��च अदालत, मातहत अदालत, �यायाधीकरण र सरोकारवाला अ�य स�ंथाले समेत �योग गन� 
िम�ने गरी Single Window Integrated e-Court System �योगमा �याउने । 

5. म�ुा बाहेकका अदालतको �शासिनक, आिथ�क र भौितक लगायतका िवषयह�मा सूचना �िविधको 
�योग गरी अदालतको �यव�थापक�य र �शासिनक काय�ह�लाई पूण� �वचािलत बनाउन आव�यक 
काय� गन� । 

6. �यायधीशह�को लािग आव�यक पन� ऐन िनयम सं�ह, निजर, अ�तरराि��य कानून र त�स�ब�धी अ�य 
साम�ीह�मा सबै �यायाधीशह�को पह�चँको लािग Judge Support System को �थापना गरी �याय 
स�पादनको काय�लाई अझ �यवि�थत र �भावकारी बनाउने । 

7. �यायमा सेवा�ाहीको सरल, सहज र सलुभ पह�चँको लािग case file management, case process, 
management of cash, case deposit, case calendar system, tipot, case lawyers 
management, hearing automation, case tracking, assignment of case to bench and 
section, automation of orders, automation of delivery of notice, hearing, evidence 
management लगायतका काय�ह�मा सूचना �िविधको अिधकतम �योग गन� । 

8. अदालतमा दता� ह�ने म�ुा तथा िनवेदनलाई अनलाइन (Online) माफ� त नै दता� गन� �णाली िवकास गन� 
र यसको लािग आव�यक पूवा�धारलगायत Application  ह�को िवकास गन� । 
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9. Office Automation, Judge Support System, e-service, e-portal, e-filing, e-monitoring, 
e-evaluation system, mobile application �णाली लागू गन� । 

७.३ म�ुा �यव�थापनस�ब�धी स�टवेयरह� र ितनको �योगको अव�था
सव��च अदालत र मातहतका अदालतमा ग�रने म�ुास�ब�धी काम कारबाहीह�लाई सूचना �िविधसगँ 

आब� गरी यी काय�ह� िछटोछ�रतो, कम खच�मा र पारदश� �पमा स�चालन गन�का लािग िन�न अनसुारको 
स�टवेयरह� �योगमा रहेका �न्:

सव��च अदालतको लािग – Legal Information Center (LIC)
उ�च अदालतको लािग – Case Management System (CMS)
िज�ला अदालतको लािग – Case Management System (CMS)
िवशेष अदालतको लािग – Case Management System (CMS)
राज�व �यायािधकरण लािग– Case Management System (CMS)

यी स�टवेयरह�मा म�ुा �यव�थापनस�ब�धी िविभ�न काय�ह�लाई म�ुय �पमा िन�नानसुारका 
स�टवेयर एि�लकेशनह�माफ� त समेट्ने �यास ग�रएको छः

म�ुा दता� फैसला अपलोड
पेशी �यव�थापन म�ुा खोजी
निजरको खोजी मेलिमलाप
िटपोट �यव�थापन समय तािलका

रो�का धरौटी अनलाइन �याद तामेली
Mobile App एसएमएस सेवा
अिभलेख फैसला काया��वयन

७.४ सूचना �िविधस�ब�धी िव�मान पूवा�धार र जनशि�
सव��च अदालत र मातहतका अदालतमा सूचना �िविधको �योगलाई �यवि�थत गरी िदगो िवकास 

गन� स�टवेयर र एि�लकेशनको अित�र� आव�यक सभ�र, क�यटुर, �यापटप, ि��टर, ��यानरलगायतका अ�य 
उपकरणह�को अव�था देहायबमोिजम रहेको छ । 

सूचना �िविध 
उपकरण

सव��च अदालत
उ�च अदालत र 

मातहतका इजलास
७७ िज�ला 

अदालत
ज�मा स�ंया

क��यटुर ३१४ ५५२ १४८९ २३५५

�यापटप  १३ ३१ ४४

ि��टर १७२ २६० ६५६ १०८८



म�ुा �यव�थापन प�ित िवकासस�ब�धी अ�ययन �ितवेदन, २०७५

86

��यानर ४८ ९४ २१७ ३५९

िड��ले िट.भी. १६ ६३ १२९ २०८

�ोजे�टर  १९ ३८ ५७

ई-हािजरी ४ २७ ९१ १२२

िस.िस.िट.भी. ५० १४७ ४५९ ६५६

य.ुिप.एस. ११४ २११ ४९२ ८१७

जेनेरटेर २ ११ ४० ५३

सोलार पावर ० १६ ५५७ ५७३

य�तै, अदालतमा सूचना �िविधको िवकास, िव�तार र स�टवेयरमा आव�यक प�रमाज�न तथा 
अ�ाविधक गन� आव�यक काय� गन� र �यायाधीशलगायतका अदालतमा काय�रत कम�चारीलाई सूचना 
�िविधस�ब�धी आव�यक तािलम िदनको लािग सव��च अदालतमा सूचना �िविध महाशाखाको �थापना गरी 
सव��च अदालत र मातहतका अदालतमा सूचना �िविध िनद�शक, सूचना �िविध �ब�धक, स�टवेयर डेभलपर, 
िस�टम एडिमिन��ेटर, डाटाबेस एडिमिन��ेटर, िस�टम सपोट� पस�न, िचप लेभल सपोट�  पस�न गरी कूल ११५ 
जना �ािविधक जनशि�ह� काय�रत रहेका देिख�छ । 

७.५ म�ुा �यव�थापनमा सूचना �िविधको �योगको अव�थाको िव�षेण
�यायालयमा क��यटुरको �योगको श�ुआत भएको क�रब २५ वष� पूरा भइसकेको देिख�छ । यस 

अविधमा हाड�वेयर जडान, स�टवेयर िनमा�ण तथा डाटा सरु�ाका स�ब�धमा उ�लेखनीय काय� भएको 
पाइ�छ । अदालतको आ�त�रक काय� �यव�थापन तथा सेवा�ाहीलाई �यायमा पह�चँ अिभविृ� गन� उ�े�यले 
सूचना �िविधको �योगमाफ� त िविभ�न ि�याकलापह� स�चालन भएको देिख�छ । म�ुा दता�, पेशी �यव�थापन 
(दैिनक तथा सा�तािहक), फैसला अपलोड, म�ुा खोजी, पेशीको जानकारी, Mobile App को �योग आिद 
िवषयमा स�टवेयरको मा�यमबाट सेवा�ाहीलाई सिुवधा िव�तार गन� �यास भएको पाइ�छ । सूचना �िविधको 
उ�चतम �योग र िव�तारको लािग �यायपािलकामा १०० भ�दा बढी �ािविधक कम�चारी काय�रत रहेको अव�था 
छ । साथै, �यायपािलकामा सूचना �िविधको �योगलाई �भावकारी बनाउन १० वष� ग�ुयोजना तयार भई 
काया��वयनमा रहन ुसकारा�मक काय� मा�नपुछ�  । तर, िविभ�न तहका अदालतमा �योगमा रहेका स�टवेयरह�मा 
एक�पता र स�टवेयरमा प�रमाज�न तथा िव�तार ह�न नस�न,ु म�ुा �यव�थपनका लािग आव�यक सबै िवषयमा 
स�टवेयर िनमा�ण ह�न नस�न,ु लागू भएको स�टवेयरमा आव�यक सूचनाको �िवि� अपेि�त �पमा ह�न नस�न,ु 
अदालतमा आव�यक पन� �ितवेदनह� सूचना �िविधको मा�यमबाट तयार गन� �णाली िवकास ह�न नस�न,ु 
इ�टरनेटको �मता आव�यकता अनसुारको ह�न नस�न,ु डाटाको सरु�ाको लािग पया�� उपकरण जडान ह�न 
नस�न,ु वैकि�पक उजा�को भरपद� �यव�था नह�न,ु सूचना �िविधको लािग आव�यक पन� क��यटुर, ��यानर, 
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ि��टरलगायतका आव�यक भौितक पूवा�धार नह�न,ु सूचना �िविधस�ब�धी िव� लगायतका �ािविधकको िदगो 
�यव�था ह�न नस�न,ु स�टवेयर स�चालन िद�दश�न तयार नह�न,ु सबै जनशि� सूचना �िविधको �योगमा द� 
नह�न ु ज�ता चनुौतीह� अझै िव�मान रहेको अव�था देिख�छ । �यसैगरी, कानून �यवसायी लगायत अ�य 
सरोकारवालाह� सूचना �िविधको �योगको लािग तयारी अव�थामा नभएको कारणबाट पिन अपेि�त प�रणाम 
हािसल ह�न सकेको छैन । ग�ु योजनाले ल�य गरअेनसुार less paper court को अव�थाबाट paperless 
court को अव�थामा प�ुन अझै धेरै नै काय� गन� बाकँ� रहेको देिख�छ । 

—— & ––
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८.१ म�ुाको काय�बोझको अव�था
िवगत पाचँ वष�को िविभ�न तहका अदालत तथा �यायाधीकरणमा रहेका म�ुाको लगत, फछ् य�ट र 

बाकँ�को अव�था दहेायबमोिजम देिखएको छ ।उ� त�याङ्क अ�ययन गदा� म�ुाको नया ँदता� तथा वािष�क लगत 
��येक वष� �मशः बढ्दै गएको देिख�छ । 

सबै तहका अदालत तथा �यायाधीकरणको पिछ�लो पाँच वष�को मु�ाको काय�बोझको अव�था
 आिथ�क वष� िज�मेवारी नयाँ दता� लगत फछ् य�ट बाँक�
२०७०/०७१ ७९२५७ १००७६९ १८००२६ १०३८७८ ७६१४८
२०७१/०७२ ७६१४८ १२५६९६ २०१८४४ १२३९४८ ७७८९६
२०७२/०७३ ७९३५१ १२७९१० २०७२६१ ११८१८८ ८९०७३
२०७३/०७४ ८८८५० १६५६७९ २५४५२९ १५७४९५ ९७०३४
२०७४/०७५ ९५८३१ १८०३१६ २७६१४७ १८१६११ ९४५३६

�ोतः सव��च अदालतको वािष�क �ितवेदन, २०७४/७५

उि�लिखत त�याङ्क हेदा� नया ँम�ुाको दता�, ज�मा लगत तथा फछ् य�ट ह�ने �म �मशः बढ्दै गएको 
देिखयो । �यसैगरी उ� त�याङ्कलाई अदालतगत �पमा िवभाजन गरी हेदा� आ.व. २०७४।७५ मा तीनै तहका 
अदालतमा रहेको लगत, फछ् य�ट र बाकँ� म�ुाको अव�था देहायबमोिजम दिेखएको छः

िविभ�न अदालतमा रहकेो म�ुाको काय�बोझको अव�था
(आ.व. २०७४/०७५)

िस.न.ं अदालत
लगत फछ् य�ट

बाँक�
िज�मेवारी नयाँ दता� ज�मा स�ंया �ितशत

१ सव��च अदालत २१८२९ १०८८८ ३२७१७ १२४१९ ३७.९६ २०२९८
२ उ�च अदालत २००८३ ३३१५३ ५३२३६ ३७८४९ ७१.१० १५३८७
३ िज�ला अदालत ५२६२७ १३५४५० १८८०७७ १३०२९२ ६९.२८ ५७७८५
४ अ�य अदालत तथा 

�यायािधकरण
१२९२ ८२५ २११७ १०५१ ४९.६५ १०६६

ज�मा ९५८३१ १८०३१६ २७६१४७ १८१६११ ६५.७७ ९४५३६
�ोतः सव��च अदालतको वािष�क �ितवेदन, २०७४/७५

उि�लिखत त�याङ्कको अ�ययन गदा� आिथ�क वष� २०७४।७५ मा ज�मा २७६१४७ थान म�ुाको 
लगत कायम भएकोमा सोम�ये ६५.७७ �ितशत म�ुाह� अथा�त् १८१६११ थान म�ुा फछ् य�ट भएको देिख�छ । 
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फछ् य�ट भएको �ितशतलाई अदालतको तहगत �पमा हेदा� उ�च अदालतमा सबैभ�दा बढी अथा�त् ७१ �ितशत 
म�ुा फछ् य�ट भएको दिेखयो । उि�लिखत त�याङ्कलाई तलको चाट�मा ��ततु ग�रएको छः

८.२ म�ुाको िवषयगत वग�करण
ितनै तहका अदालतमा गत आिथ�क वष� २०७४।७४ मा दता� भएका िविभ�न �कृितका म�ुाह�को 

अव�था यस�कार रहेको दिेख�छः

८.२.१ �रट िनवेदनको अव�था
आिथ�क वष� २०७४।७५ मा िविभ�न तहका अदालतह�मा रहेका म�ुाह�लाई िवषयगत आधारमा 

वग�करण गरी हेदा� �रट िनवेदनह�को वािष�क लगत, फछ् य�ट र बाकँ�को अव�था देहायबमोिजम रहेको पाइयो । 
िविभ�न अदालतमा रहकेा �रट िनवेदनको काय�बोझको अव�था (आ.व. २०७४।७५)

�.स.ं अदालत �रटको  िकिसम लगत फछ् य�ट (स�ंया) फछ् य�ट ( �ितशत) बाँक�
१ सव��च 

अदालत
ब�दी��य�ीकरण १३६ १२३ ९०.४४ १३
अ�य �रट िनवेदन ४७६५ १७७८ ३७.३ २९८७

ज�मा ४९०१ १९०१ ३८.७९ ३०००
२ उ�च 

अदालत
ब�दी��य�ीकरण २८५ २७५ ९६.४९ १०
अ�य �रट िनवेदन ३०७८ १९५० ६३.४ ११२८
िनषेधा�ा २५३४ १७२८ ६८.१९ ८०६
ज�मा ५८९७ ३९५३ ६७ १९४४

३ िज�ला 
अदालत

ब�दी��य�ीकरण ७९ ७३ ९२.४१ ६
िनषेधा�ा १९३१ ११९३ ६१.७८ ७३८
ज�मा २०१० १२६६ ६२.९९ ७४४

कूल ज�मा १२८०८ ७१२० ५५.५९ ५६८८
�ोतः सव��च अदालतको वािष�क �ितवेदन, २०७४/७५
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�रट िनवेदनस�ब�धी उ� त�याङ्क अ�ययन गदा� उ�च अदालत र िज�ला अदालतमा समेत �रटस�ब�धी 
�े�ािधकार �दान ग�रएको भएपिन सव��च अदालतमा य�ता िनवेदनको काय�बोझ कम ह�न सकेको छैन । सबै 
उ�च अदालतमा रहेका �रट िनवेदनको कूल स�ंयाको तलुनामा सव��च अदालतमा रहेका �रट िनवेदनको सं�या 
केही मा� कम भएको पाइएको छ । 

८.२.२ म�ुाको अव�था
आिथ�क वष� २०७४।७५ मा िविभ�न तहका अदालतह�मा रहेका म�ुाह�लाई िवषयगत आधारमा 

वग�करण गरी हेदा� म�ुाको वािष�क लगत, फछ् य�ट र बाकँ�को अव�था देहायबमोिजम रहेको पाइयो । 
अदालतमा  परकेा  मु�ाको  देवानी, फौजदारी  मु�ाको अव�था (आ.व. २०७४।७५)

�.स.ं अदालत सव��च अदालत उ�च अदालत िज�ला अदालत सबैको ज�मा
१ काय�िविध देवानी फौजदारी देवानी फौजदारी देवानी फौजदारी देवानी फौजदारी

२ लगत १३८०१ ११७९३ १४२७८ २०६८८ ७५०९० ६२४४९ १०३१६९ ९४९३०

२ फछ् य�ट ४६१४ ४५१३ ८६९४ १३६१९ ४०३०१ ४०६६६ ५३६०९ ५८७९८

४ बाकँ� ९१८७ ७२८० ५५८४ ७०६९ ३४७८९ २१७८३ ४९५६० ३६१३२

�ोतः सव��च अदालतको वािष�क �ितवेदन, २०७४/७५ 

८.३ काय�िविधको आधारमा मु�ाको वग�कृत अव�था
आिथ�क वष� २०७४।७५मा िविभ�न तहका अदालतह�मा रहेका म�ुाह�लाई काय�िविधगत आधारमा 

वग�करण गरी हेदा� म�ुाको वािष�क लगत, फछ् य�ट र बाकँ�को अव�था देहायबमोिजम रहेको पाइयो । 
अदालतमा  परकेा  म�ुाको काय�िविधगत वग�करणको अव�था (आ.व. २०७४ । ७५)

�.
स.ं

अदालत सव��च अदालत उ�च अदालत िज�ला अदालत सबैको कूल ज�मा

१
काय�िविध सामा�य िवशेष सामा�य िवशेष सामा�य संि�� िवशेष सामा�य सिं�� िवशेष

२ लगत २५४८८ ६ १०० ३२९२३ १३०३ १२५२३३ ९४४९ २८५७ १८३६४४ १०१९५ ४२६०

३ फछ् य�ट ९०८३ ५ ३९ २०९२१ ८८६ ७२८२५ ६४७५ १६६७ १०२८२९ ६९८६ २५९२

४ बाकँ� १६४०५ १ ६१ १२००२ ४१७ ५२४०८ २९७४ ११९० ८०८१५ ३२०९ १६६८

�ोतः सव��च अदालतको वािष�क �ितवेदन, २०७४/७५

८.४ म�ुाको अविधगत वग�करण
आिथ�क वष� २०७४।७५ मा िविभ�न तहका अदालतह�मा रहेका म�ुाह�लाई अविधगत आधारमा 

वग�करण गरी हेदा� म�ुाको वािष�क लगत, फछ् य�ट र बाकँ�को अविधगत अव�था देहायबमोिजम रहेको पाइयो । 
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िज�ला अदालतमा  परकेा  मु�ा तथा �रट िनवेदनको  फछ् य�ट र बाँक� म�ुाको अविधगत वग�करणको 
अव�था (आ.व. २०७४ । ७५)

िवषय लगत फछ् य�ट 
र बाँक�

फछ् य�ट र बाकँ� म�ुाको अविध
६ मिहना 
िभ�को

६ मिहना 
देिख १ वष� 

िभ�को

१ वष� देिख 
१८ मिहना 

िभ�

१८ मिहना 
देिख २ वष�

२ वष� 
नाघेको

ज�मा

स�ु म�ुा १३६८२० फछ् य�ट ३३१३७ २१७२९ १३३१७ ७०८९ ५३६४ ८०६३६
फछ् य�ट 
�ितशत

४१.०९ २६.९५ १६.५१ ८.७९ ६.६५ ५८.९३

बाकँ� ३०६४८ ११४९४ ७८७६ ३५५५ २६११ ५६१८४
पुनरावेदन ७१९ फछ् य�ट १५६ १०६ ६० ८ १ ३३१

फछ् य�ट 
�ितशत

४७.१३ ३२.०२ १८.१३ २.४२ ०.३० ४६.००

बाकँ� २१७ ७५ ८४ १२ ० ३८८
�रट 
िनवेदन

२०१० फछ् य�ट ७६८ २८२ १३३ ३९ ४४ १२६६
फछ् य�ट 
�ितशत

६०.६६ २२.२७ १०.५१ ३.०८ ३.४८ ६२.९८

बाकँ� ५२८ १०७ ७३ २७ ९ ७४४
ज�मा १३९५४९ फछ् य�ट ३४०६१ २२११७ १३५१० ७१३६ ५४०९ ८२२३३

फछ् य�ट 
�ितशत

४१.४२ २६.९० १६.४३ ८.६८ ६.५८ ५८.९२

बाकँ� ३१३९३ ११६७६ ८०३३ ३५९४ २६२० ५७३१६

�ोतः सव��च अदालतको वािष�क �ितवेदन, २०७४/७५

उि�लिखत त�याङ्कलाई हेदा� िज�ला अदालतमा दता� भएका श�ु म�ुाम�ये क�रब ४१ �ितशत ६ 
मिहनािभ�, २७ �ितशत १ वष�िभ�, १७ �ितशत १८ मिहनािभ� र ९ �ितशत २ वष�िभ� र ७ �ितशत २ वष� 
नाघेर फछ् य�ट भएको पाइयो । �यसैगरी,  �रट िनवेदनह�म�ये क�रब ६१ �ितशत ६ मिहनािभ�, २२ �ितशत 
१ वष�िभ�, ११ �ितशत १८ मिहनािभ� र ३ �ितशत २ वष�िभ� र ३ �ितशत २ वष� नाघेर फछ् य�ट भएको      
पाइयो । सम�मा हेदा� फछ् य�ट भएका म�ुाम�ये क�रब ६७ �ितशत श�ु म�ुाह� १ वष�िभ� नै फछ् य�ट भएको 
देिखयो । उि�लिखत त�याङ्कम�ये म�ुा तथा �रट िनवेदनको अविधगत फछ् य�ट �ितशतलाई तलको चाट�मा 
यस �कार ��ततु ग�रएको छः 
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(फछ् य�ट �ितशतमा)

उ�च अदालतमा  परकेा  म�ुा तथा �रट िनवेदनको  फछ् य�ट र बाकँ� म�ुाको अविधगत वग�करणको 
अव�था (आ.व. २०७४।७५)

िवषय लगत
फछ् य�ट 
र बाँक�

फछ् य�ट र बाकँ� म�ुाको अविध

९ मिहना 
िभ�को

९ मिहना 
देिख १ वष� 

िभ�को

१ वष� देिख 
१८ मिहना 

िभ�

१८ मिहना 
देिख २ वष�

२ वष� 
नाघेको

ज�मा

पुनरावेदन ३३४३३

फछ् य�ट ६८२७ ३४६९ ४४८१ ३१९३ ३४९० २१४६०
फछ् य�ट 
�ितशत

३१.८१ १६.१६ २०.८८ १४.८८ १६.२६ ६४.१८

बाकँ� ५७५६ २४१८ १५८३ १०२८ ११८८ ११९७३

साधक १३६

फछ् य�ट ८३ १४ १२ ५ ० ११४
फछ् य�ट 
�ितशत

७२.८१ १२.२८ १०.५३ ४.३९ ०.०० ८३.८२

बाकँ� ९ ८ ४ १ ० २२

सु� म�ुा १३९७

फछ् य�ट २६७ १९७ १६३ ३६ ७६ ७३९
फछ् य�ट 
�ितशत

३६.१३ २६.६६ २२.०६ ४.८७ १०.२८ ५२.८९

बाकँ� ३०९ २१३ ७१ ३४ ३१ ६५८

�रट िनवेदन ५८९७

फछ् य�ट २१४५ ७५२ ८१५ १६१ ८० ३९५३
फछ् य�ट 
�ितशत

५४.२६ १९.०२ २०.६२ ४.०७ २.०२ ६७.०३

बाकँ� १२०१ ४६० १८३ ६६ ३४ १९४४
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ज�मा ४०८६३

फछ् य�ट ९३२२ ४४३२ ५४७१ ३३९५ ३६४६ २६२६६
फछ् य�ट 
�ितशत

३५.४९ १६.९ २०.८३ १२.९३ १३.८८ ६४.२७

बाकँ� ७२७५ ३०९९ १८४१ ११२९ १२५३ १४५९७

�ोतः सव��च अदालतको वािष�क �ितवेदन, २०७४/७५

उि�लिखत त�याङ्कलाई हेदा� उ�च अदालतमा दता� भएका पनुरावेदनम�ये क�रब ३२ �ितशत ९ 
मिहनािभ�, १६ �ितशत १ वष�िभ�, २१ �ितशत १८ मिहनािभ� र १५ �ितशत २ वष�िभ� र १६ �ितशत २ वष� 
नाघेर फछ् य�ट भएको पाइयो । �यसैगरी,  �रट िनवेदनह�म�ये क�रब ५४ �ितशत ९ मिहनािभ�, १९ �ितशत 
१ वष�िभ�, २१ �ितशत १८ मिहनािभ� र ४ �ितशत २ वष�िभ� र २ �ितशत २ वष� नाघेर फछ् य�ट भएको 
पाइयो । सम�मा हेदा�  फछ् य�ट भएका म�ुाह�म�ये क�रब ४८ �ितशत पनुरावेदन, ७३ �ितशत �रट िनवेदनह� 
१ वष�िभ� नै फछ् य�ट भएको देिखयो । म�ुा फछ् य�टस�ब�धी त�याङ्कलाई तलको चाट�मा ��ततु ग�रएको छः

(फछ् य�ट �ितशत)

सव��च अदालतमा फछ् य�ट ह�न बाकँ� म�ुाह�को सालगत िववरण (२०७५ साल पुस मसा�तस�म)

�.
सं

आिथ�क वष�
�रट 

िनवेदन

दोहो�याई 
पाउँ 

िनवेदन

राज�  
तथा 

वािण�य
ज�मा

१ २०६३/२०६४ १ १ २

२ २०६४/२०६५ ७ ६ १३

३ २०६५/२०६६ २१ १३ ३४
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४ २०६६/२०६७ ७३ ४५ ४ १ २ १२५

५ २०६७/२०६८ २३८ ११५ ४ २ २ २० ३८१

६ २०६८/२०६९ ४४२ १ १२६ ३ ४ २ ३६ ७ ६२१

७ २०६९/२०७० ४६१ १६५ ५ २ ९ ५ २० ११ ६७८

८ २०७०/२०७१ ५८२ ४ ११५ ३ ४ २ ४३ १४ ७६७

९ २०७१/२०७२ ११२५ ९ १८४ ४७ २ ५ ३ १२ ११२ १० १५०९

१० २०७२/२०७३ २३५४ ८ २७० ८१ ८ १४ ६ १२ ४६६ १८ ३२३७

११ २०७३/२०७४ २६८० २८ ५९२ २८५ २९ १२ १८ २२ १६९ २० ३८५५

१२ २०७४/२०७५ २९६० ५८ ७४० ५९८ ६८ ६६ ८४ २३ ५३९ ६६ ५२०२

१३ २०७५/२०७६ १९६४ ६६ ६२३ २४०२ २१४ ८१ १६४ १० ५९२ ३३ ६१४९

ज�मा १२९०८ १७४ २९९५ ३४२९ ३२९ १७८ २९२ ९० १९९९ १७९ २२५७३

सबै अदालत तथा �यायािधकरणह�को आिथ�क वष�को अ��यमा बाँक� म�ुा तथा �रटको सालवसाली 
िववरण (आ.व.२०७४।७५)

�.
स.ं

िववरण

आिथ�क वष�

ज�मा
०७०/७१ ०७१/७२ ०७४/७५

१
सव��च 
अदालत

७९४ ८१२ ८४९ ९७८ १७८७ ३७०० ४४०५ ६९७३ २०२९८

२ उ�च अदालत ० ० ० १४ २६२ ९०५ ३०४९ १११५७ १५३८७

३
िज�ला 
अदालत

० ० १६ ९० ५२७ २१२७ १०९२२ ४४१०३ ५७७८५

४
अ�य अदालत / 
�यायािधकरण

० ७ ९ १३ २१ ७४ २८३ ६५९ १०६६

ज�मा ७९४ ८१९ ८७४ १०९५ २५९७ ६८०६ १८६५९ ३१६४४ ६३२८८

�ोतः सव��च अदालतको वािष�क �ितवेदन, २०७४/७५

सबै तहमा रहेका बाकँ� म�ुाको िववरण हेदा� ज�मा २४८७ म�ुाह� ५ वष� नाघेका र सोम�ये २४५५ 
थान म�ुाह� सव��च अदालतमा िवचाराधीन रहेको देिख�छ । उ� बाकँ� म�ुाह�म�ये सव��च अदालतमा आ.व. 
२०६३।६४ दिेखका, उ�च अदालतमा  आ.व. २०७०।७१ देिखका र िज�ला अदालतमा आ.व. २०६९।७० 
देिखका फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको पाइयो । 
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८.५ िज�ला अदालतमा साना तथा �ाथिमकता �ा� मु�ाको अविधगत िववरण

म�ुाको 
�कृित

लगत िववरण
३ मिहना 
िभ�को

३ देिख 
६ मिहना 
िभ�को

६ मिहना 
देिख 
१ वष� 
िभ�को 

१ 
वष�देिख 
१८ 
मिहना 
िभ�को

१८ 
मिहना 
देिख  
२ वष� 
िभ�को

२ वष� 
नाघेको

ज�मा

थुनवुा म�ुा ७८६० फछ् य�ट १२७१ १२६७ १३९४ ६५९ ३०२ १६४ ५०५७
बाकँ� १०७४ ७०९ ५५८ २६५ ९३ ९६ २८०३

�ाथिमकता 
�ा� म�ुा

१६१६८ फछ् य�ट २९८५ २२९६ २०८५ १११० ४५६ ३३२ ९२६४
बाकँ� २७८२ १७४५ १३३९ ६२० २८३ १३५ ६९०४

साना 
�कृितका 
म�ुा

२६१३३ फछ् य�ट ७४८१ ४१४३ ३३५८ १६१२ ६२६ २८५ १७५०५

बाकँ� २४९९ २६६५ १६६१ १००० ५९४ २०९ ८६२८

करारको 
प�रपालना

४४५ फछ् य�ट १२४ ९७ ५८ ३५ १८ ९ ३४१
बाकँ� ५४ २० १५ १० २ ३ १०४

ज�मा ५०६०६ फछ् य�ट ११८६१ ७८०३ ६८९५ ३४१६ १४०२ ७९० ३२१६७
बाँक� ६४१६ ५१३९ ३५७४ १८९५ ९७२ ४४३ १८४३९

�ोतः सव��च अदालतको वािष�क �ितवेदन, २०७४/७५

उि�लिखत त�याङ्क हेदा� फछ् य�ट भएको थनुवुा, �ाथिमकता �ा�, साना �कृितका, करारको 
प�रपालनास�ब�धी म�ुाह�म�ये क�रब ६१ �ितशत म�ुाह� ६ मिहनािभ�  फछ् य�ट भएको तर क�रब १७ 
�ितशत य�ता म�ुाह� १ वष� नाघेर फैसला भएको दिेखयो ।

८.६ अदालतह�मा जनशि� र म�ुाको काय�बोझको अव�था
िविभ�न तहका अदालतह�मा �यायाधीशको दरब�दी सं�या र म�ुाको लगत सं�याको अनपुातको 

िववरण देहायबमोिजम रहेको छः 
िविभ�न तहका अदालतह�मा �ित �यायाधीश काय�बोझ (आ.व. २०७४।७५)

िस. 
न.ं

अदालत
�यायाधीशको दरब�दी 

स�ंया
म�ुा स�ंया

�ित�यायाधीश  
काय�बोझ

कैिफयत

१ सव��च अदालत २१ ३२७१७ १५५८
२ उ�च अदालत १६० ५३२३६ ३३३
३ िज�ला अदालत २४० १८८०७७ ७८४

ज�मा ४२१ २७४०३० ६५१ औसतमा
�ोतः सव��च अदालतको वािष�क �ितवेदन, २०७४/७५
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िविभ�न तहका अदालतमा �ित �यायाधीश काय�बोझ र फछ् य�टको अव�था हेदा� सव��च अदालतमा सबैभ�दा 
बढी �ित�यायाधीश १५५८ म�ुा रहेको छ । यो सं�या उ�च अदालतमा ३३३ थान र िज�ला अदालतमा ७८४ 
थान म�ुा रहेको पाइएको छ । �ित�यायाधीश काय�बोझको त�याङ्कलाई तलको चाट�मा ��ततु ग�रएको छः

 (मु�ा सं�या)

सबै तहका अदालत र �यायाधीकरणह�मा म�ुय रिज��ार, रिज��ारलगायत अ�य अिधकृत तथा कम�चारीको 
दरब�दी सं�या हालस�म ज�मा ५११२ रहेकोमा २०७५ को संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा 
पिहलो चरणमा थप ह�ने ४२४ समेत गरी ज�मा ५५३६ दरब�दी कायम ह�ने देिख�छ । उ� जनशि�ले अदालतको 
म�ुाको काम कारबाहीलगायत कम�चारी �यव�थापन, फैसला काया��वयन, अिभलेख �यव�थापन, सूचना �िविध 
स�चालनलगायतका अदालत �यव�थापनस�ब�धी स�पूण� काय�ह� स�पादन गनु�पन� देिख�छ । अदालतको 
जनशि�को दरब�दीको िव�ततृ िववरण अनसूुची १ मा िदइएको छ । 

८.७ िविभ�न तहका अदालतमा मेलिमलापको अव�था
आिथ�क वष� २०७४।७५ मा िविभ�न तहका अदालतमा मेलिमलापमा पठाइएका म�ुा र ितनमा भएको सफलताको 
अव�था यस�कार रहेको छः 

सव��च अदालत, उ�च अदालत र िज�ला अदालतको मेलिमलापमा पठाएका म�ुाको िववरण 
(आ.व. २०७४।७५)

�.
सं.

अदालतको नाम मेलिमलाप ह�न  
स�ने

मु�ाको स�ंया

मलेिमलापमा पठाएको 
ज�मा स�ंया

सफल असफल िवचाराधीन
स�ंया �ितशत स�ंया �ितशत

१ सव��च अदालत १३२५९ ३२७ ६४ २२.३८ २२२ ७७.६२ ४१
२ उ�च अदालत १४२७८ २२१४ १३४ १३.२७ ८७६ ८६.७३ १२०४
३ िज�ला अदालत ७५०६३ ९१५४ १६९१ २२.६९ ५७६२ ७७.३१ १७०१

ज�मा १०२६०० ११६९५ १८८९ १६.१६ ६८६० ५८.६६ २९४६

�ोतः सव��च अदालतको वािष�क �ितवेदन, २०७४/७५
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उि�लिखत िववरण अ�ययन गदा� मेलिमलापमा पठाउन सिकने म�ुाह�म�ये क�रब ११.४० �ितशत 
म�ुा मा� मेलिमलापको �ि�यामा पठाएको दिेख�छ भने मेलिमलापमा पठाइएका म�ुाह�म�ये केवल १६.१६ 
�ितशत म�ुामा मा� यो �ि�या सफल भएको पाइएको छ । 

यसको अित�र� िज�ला अदालतह�मा १४४७ म�ुाह� म�ुतबी, ४०१५ िडसिमस, ७२४७ िफता�, 
१७१४३ िमलाप�, ९४८ स�वा र १६९१ मेलिमलापबाट समाधान भई ज�मा ३६००३ अथा�त् ज�मा फछ् य�ट 
भएका म�ुाम�ये २७.७० �ितशत म�ुाह� िनण�यबाहेकका अ�य �ि�याबाट फछ् य�ट भएको दिेख�छ । 

८.८ िविभ�न तहका अदालतमा िमिसलको आ�त�रक िनरी�णको अव�था
म�ुा �यव�थापनलाई �भावकारी बनाउनका लािग आिथ�क वष� २०७४।७५ मा िविभ�न तहका 

अदालतह�मा ग�रएको िमिसल आ�त�रक िनरी�णको अव�था यस �कार देिखएको छः 

सबै तहका अदालतह�मा िमिसलको आ�त�रक िनरी�णको अव�था (आ.व. २०७४ । ७५)
िस.नं. अदालतको नाम ज�मा मु�ाको 

लगत स�ंया
पिहलोपटक िनरी�ण 

भएको स�ंया
दो�ोपटक िनरी�ण 

भएको स�ंया
दुई पटकमा िनरी�ण भएका 

ज�मा िमिसल स�ंया
१ िज�ला अदालत १८८०७७ ९७८३७ ९२११५ १८९९५२
२ उ�च अदालत ५३२३६ ४१०२५ ३६४६९ ७७४९४
३ सव��च अदालत ३२७१७ २५७०० २४४५३ ५०१५३

�ोतः सव��च अदालतको वािष�क �ितवेदन, २०७४/७५

—— & ––
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प�र�छेद - नौ
म�ुा �यव�थापन स�ब�धमा िविभ�न अदालतह� तथा सरोकारवालाह�बाट �ा� 

सझुाव तथा पृ�पोषण

९.१  म�ुा �यव�थापनका स�ब�धमा िज�ला अदालतह�बाट �ा� सुझावह�
म�ुाको काय�वोझ तथा पहाड, तराई, िहमाल आिद िविभ�न भौगोिलक �े� तथा �देशसमेतको �ितिनिध�व 

ह�ने गरी िविभ�न ३२ वटा िज�ला अदालतह�बाट58 म�ुा �यव�थापनका स�ब�धमा अनसूुची २ बमोिजमको 
��ावलीमाफ� त िज�ला अदालतमा रहेका म�ुा �यव�थापनस�ब�धी िव�मान सम�याह�, ती सम�याह�को 
समाधानका उपाय तथा िविभ�न �कृितका म�ुाह�लाई के कित माग� समूहमा िवभाजन गरी कारबाही र िकनारा 
गन� उपय�ु ह��छ भ�नेसमेतका िवषयमा जवाफ माग ग�रएको िथयो । यसरी जवाफ माग ग�रएका अदालतह�म�ये 
का�े, मकवानपरु र महो�री िज�ला अदालतबाहेकका अ�य २९ वटा िज�ला अदालतह�बाट �ा� जवाफ 
िन�नानसुार रहेको पाइ�छ । 

· अदालतमा हाल अवल�बन ग�रएको म�ुा �वाह �यव�थापनमा सधुारको आव�यकता भए नभएको बारमेा 
सझुाव माग ग�रएकोमा सबै अदालतह�बाट हालको म�ुा �यव�थापन प�ितमा सधुारको आव�यकता 
भएको भ�ने समान खालको जवाफ �ा� भएको देिखयो । 

· अदालतमा म�ुा �वाह �यव�थापनमा रहेका म�ुय सम�याह� के के ह�न् र �य�ता सम�याह�को 
ग�भीरतासमेत उ�लेख गन� सझुाव माग ग�रएकोमा देहायबमोिजमका म�ुय सम�याह� र ितनको 
ग�भीरता औ�ंयाई सझुाव िदएको पाइयोः

मु�ा �वाह �यव�थापनस�ब�धी सम�या र ितनको ग�भीरताको अव�था
(जवाफ िदने अदालतको सं�या)

 िस.
न.ं

सम�याह�
अित 

गि�भर
गि�भर सामा�य

१ द� जनशि�को कमी २० ६ ३

२ �ोत साधन कमी १३ १२ ४
३ म�ुा �वाह �यव�थापनस�ब�धी �प� प�ितको अभाव ८ १४ ७
४ म�ुाको कारबाही र िकनारामा ला�ने समय पूवा�नमुान गन� नसिकने ५ १७ ७
५ जिटल काय�िविध ५ १७ ७
६ म�ुाको �ि�या अदालतले पूण� िनय��ण रा�न नस�नु ५ १५ ९
७ अदालतका सरोकारवालाबाट अपेि�त सहयोग �ा� नह�नु ६ १५ ८

58 उदयपरु, काठमाड�, का�े, का�क�, कैलाली, ज�ुला, झापा, डोटी, ता�लेजङु, दाङ दउेखरुी, दाचु�ला, दोलखा, धनकुटा, नवलपरु, नवुाकोट, पा�पा, �यूठान, बाकेँ, 
बागलङु, बारा, बैतडी, मकवानपरु, महो�री, मु�ताङ्ग, मोरङ, �कुम, �प�देही, िस�धलुी , िसराहा,  सखु�त, सोलखु�ुब,ु ह��ला । 
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८ म�ुाको काम कारबाही र िनण�यमा ह�ने िढलाइ ३ १४ १२
९ सं�थागत �ितव�ताको कमी ४ ८ १७
१० म�ुाको काम कारबाहीको िनयिमत अनगुमन नह�नु ३ १० १६

��ततु त�याङ्कलाई िन�न चाट�मा ��ततु ग�रएको छः

उि�लिखत दवैु तािलकाको अ�ययनबाट िज�ला अदालतह�मा ग�भीरताको आधारमा िन�न 
सम�याह�लाई �मखु सम�याको �पमा औ�याइएको पाइयोः

o द� जनशि�को कमी,
o �ोत साधनको कमी,
o म�ुा �यव�थापनस�ब�धी �प� प�ितको अभाव,
o म�ुाको कारबाही र िकनारामा ला�ने समय पूवा�नमुान गन� नसिकने । 

· म�ुा �यव�थापनको काय�लाई �भावकारी बनाउन म�ुालाई �कृितको आधारमा अलग अलग माग� 
समूहमा वग�करण गरी कारबाही िकनारा गन� प�ित अवल�बन गन� आव�यक छ, छैन भ�ने स�ब�धमा 
सझुाव माग ग�रएको सबै अदालतह�बाट म�ुाको कारबाहीलाई िविभ�न माग� समूहमा राखी �यव�थापन 
गन� उपय�ु ह�ने भ�ने समान जवाफ �ा� भएको देिखयो । यसरी म�ुा �यव�थापनलाई �भावकारी 
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बनाउन श�ु तहको अदालतमा म�ुालाई के कुन आधारमा माग� समूहमा वग�करण गन� उपय�ु ह��छ 
भ�ने �� सोिधएकोमा �ा� सझुावह�लाई तलको चाट�मा ��ततु ग�रएको छः

 (जवाफ िदने अदालतको सं�या र �ितशत)

· म�ुा �यव�थापनलाई �भावकारी बनाउन िज�ला अदालतमा दायर ह�ने म�ुालाई �कृितको आधारमा 
वग�करण गदा� के कित माग� समूहमा वग�करण गन� उपय�ु ह��छ भ�ने �� सोिधएकोमा दवेानी म�ुा, 
दिुनयावादी फौजदारी म�ुा र सरकारवादी फौजदारी म�ुालाई देहायबमोिजमका माग� समूहमा वग�करण 
गरी कारबाही र िकनारा गन� उपय�ु ह�ने भ�ने देहायबमोिजमका अदालतह�बाट जवाफ �ा� भएको 
पाइयो । 

देवानी म�ुाको माग� समहू
(जवाफ िदने अदालतको सं�या)
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दुिनयावादी फौजदारी म�ुाको माग� समहू
(जवाफ िदने अदालतको सं�या)

सरकारवादी फौजदारी म�ुाको माग� समूह
(जवाफ िदने अदालतको सं�या)

यी मािथका तीनवटै तािलकामा छु�ाछु�ै ��ततु ग�रएका म�ुाको कारबाही र िकनारा गदा�  अवल�बन 
गन� उपय�ु ह�ने भनी �ा� माग� समूहस�ब�धी सझावह�लाई एक�कृत �पमा देहायबमोिजम ��ततु गन� सिक�छः 
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म�ुाको �कृित र ितनमा अपनाइने माग� समूहको तुलना�मक अव�था
िस. 
न.ं

म�ुाको �कृित
माग� समूह (अदालत स�ंया)

एक माग� दुई माग� तीन माग� तीनभ�दा बढी माग�
१ देवानी म�ुा (स�ु कारबाही) ० ११ १८ ०
२ दिुनयावादी फौजदारी म�ुा १ १८ ९ १
३ सरकारवादी फौजदारी म�ुा ४ ९ १५ १
४ पनुरावेदन ० २६ ३ ०

��ततु तािलकाको अ�ययन गदा�  सझुाव िदनेम�ये अिधकांश अदालतले देवानी तथा सरकारवादी 
फौजदारी म�ुाको श�ु कारबाही र िकनारा गदा� तीन वटा माग� समूहमा वग�करण गन� तथा दिुनयावादी फौजदारी 
म�ुाको हकमा भने २ वटा माग� समूहमा वग�करण गरी कारबाही गन� सझुाव �ा� भएको पाइयो । सोही तािलकालाई 
जवाफ िदने अदालतको �ितशतको आधारमा िन�नानसुार पिन देखाउन सिक�छः

म�ुाको �कृित र ितनमा अपनाइने माग� समूहको तुलना�मक अव�था
(जवाफ िदने अदालत �ितशतमा)

· म�ुा �यव�थापनलाई �भावकारी बनाउन िज�ला अदालतमा दायर ह�ने म�ुालाई �कृितगत आधारमा 
वग�करण गदा� के कुन माग� समूहमा वग�करण गन� उपय�ु ह��छ भ�ने �� सोिधएकोमा दहेायबमोिजमका 
म�ुाह�लाई देहायबमोिजमको माग� समूहमा वग�करण गरी अदालतले कारबाही र िकनारा गन� उपय�ु 
ह�ने भ�ने जवाफ िदएको पाइयोः
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िस.न.ं माग� समूह िवषय (मु�ाका �कृित) का आधारमा सुझाव िदने अदालत स�ंया59♣

देवानी दुिनयावादी फौजदारी सरकारवादी फौजदारी
१ शी� २४ २५ २४
२ सामा�य २७ २४ २५
३ जिटल १८ १२ २०
४ अ�य ० - -

मािथको तािलकामा ��ततु त�याङ्कलाई अ�ययनको सिुवधाको लािग िन�नानसुारको चाट�बाट पिन ��ततु 
ग�रएको छः

(जवाफ िदने अदालतको सं�या)

· िज�ला अदालतमा श�ु कारबाही ह�ने देवानी म�ुालाई �कृितका आधारमा वग�करण गदा�  के क�ता 
�कृितका म�ुा के कुन माग� समूहमा राखी कारबाही गन� उपय�ु ह��छ भ�ने ��को स�ब�धमा िन�न 
सझुाव ��ततु गरकेो पाइयो । 

शी� माग� समूहमा राखी कारबाही र िकनारा गन� सुझाव �ा� भएका देवानी म�ुाका �कृितह�
o मानाचामल, पालनपोषण,  संर�क�व,  अ�त�रम राहत र उपचार िदनपुन� म�ुा,
o नाताकायम, अंश, अंश दपोट, अंश िबनाको स�ब�ध िव�छेद, घरले ुिहंसा म�ुा,
o लेनदेन, घर बहाल र दान बकस म�ुा,
o हकसफा, �याला मजदरुी ज�ता सरल �कृितका म�ुा,
o िनषेधा�ा, ब�दी��य�ीकरण म�ुा,

59 ♣ एक अदालतले एकभ�दा बढी माग� समूहको सझुाव ��तुत गरकेो सं�यासमेत समावेश ग�रएको छ । 
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o िववाहवारीस�ब�धी म�ुा,
o साना �कृितका र �ाथिमकता �ा�,
o ३ जनास�म प� भएका म�ुा,
o प�को वतन स�बि�धत िज�लािभ�को  भएको म�ुा,
o लगाउमा अ�य म�ुा नभएको म�ुा,
o संि�� काय�िविध अपनाइने म�ुा,
o मिहला, बालबािलका, व�ृ, अस� सि�मिलत वा पीिडत भएका शी� कारबाही र िनण�य गनु�पन� 

�कृितका म�ुा । 
· यसरी शी� माग� समूहमा वग�करण गरी कारबाही र िकनारा गन� देवानी म�ुाको फछ् य�टको अविध के 

कित समय रा�ने भ�ने स�ब�धमा सझुाव माग भएकोमा दहेायबमोिजमको अविध उपय�ु ह�ने भ�ने 
जवाफ �ा� भएको छः

शी� माग�मा कारवाही ह�न ेदेवानी म�ुाको फछ् य�टको अविध

��ततु चाट�  अ�ययनबाट सबैभ�दा बढी अथा�त् ५८% उ�रदाता अदालतह�ले शी� माग� समूहमा 
राखी कारबाही िकनारा ग�रने दवेानी म�ुाको फछ् य�टको अविध ६ मिहना उपय�ु ह�ने भ�ने सझुाव िदएको   
पाइयो । 

सामा�य माग� समूहमा राखी कारबाही र िकनारा गन� सझुाव �ा� भएका देवानी मु�ाका �कृितह�
o अंश, अपतुाली, िलखत बदर, ज�गा िखचोला, ज�गाको हक कायमस�ब�धी म�ुा, 
o अंशसिहतको स�ब�ध िव�छेद म�ुा, 
o करार, लेनदने, घर बहालस�ब�धी, 
o कम जिटल �कृितका देवानी िववाद,
o साना �कृितका र �ाथिमकता �ा�बाहेकका अ�य म�ुा, 
o काय�िविध र �ि�यामा समय ला�ने खालका देवानी म�ुाह�,
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o म�ुामा संल�न प�को सं�या, िनजह�को ठेगाना, िवषय व�तकुो जिटलता, अपनाइने काय�िविध, 
�ि�यामा ला�ने समय, लगाउ म�ुा सं�या आिदलाई आधार मा�नपुन�, 

o ३ जनाभ�दा बढी �यि�ह� समावेश भएको तथा ५ थानस�म लगाउ भएका म�ुा, 
o शी� माग� समूहमा राखी कारबाही ग�रने बाहेकका अ�य म�ुाह� । 

· सामा�य माग� समूहमा वग�करण गरी कारबाही र िकनारा गन� देवानी म�ुाको फछ् य�टको अविध के कित 
रा�ने भ�ने ��का स�ब�धमा देहायबमोिजमको जवाफ �ा� भएको पाइयोः

सामा�य माग� समूहमा रहन ेदेवानी म�ुाको फछ् य�ट अविध
(जवाफ िदने अदालतको सं�या र �ितशत)

��ततु चाट�  अ�ययन गदा� सबैभ�दा बढी १६ वटा अदालत अथा�त् ५५% उ�रदाता अदालतह�ले 
सामा�य माग� समूहमा राखी कारबाही िकनारा ग�रने देवानी म�ुाको फछ् य�टको अविध १२ मिहना उपय�ु ह�ने 
भ�ने सझुाव िदएको पाइयो । 

· य�तै जिटल माग� समूहमा के क�ता �कृितका श�ु कारबाही ह�ने दवेानी म�ुा राखी कारबाही िकनारा गन� 
उपय�ु ह��छ र य�ता माग� समूहमा वग�करण ग�रने म�ुाको फछ् य�टको अविध के कित रा�न उपय�ु 
ह��छ भनी सझुाव माग भएकोमा देहायबमोिजमको जवाफ �ा� भएको देिख�छः

जिटल माग� समूहमा रा�न सझुाव �ा� भएका देवानी मु�ाका �कृित
o हक कायम, िनण�य बदर र ज�गा दता�स�ब�धी म�ुा,
o अंश, नातामा िववाद भएको अशं म�ुा, 
o धेर ैिक�ा ज�गाको �� िनिहत रहेको ज�गा िमचेको म�ुा, 
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o जिटल �कृितको करारस�ब�धी म�ुा,
o �वदेशी तथा िवदेशी धम�प�ु तथा धम�प�ुीस�ब�धी म�ुा,
o काय�िविध र �ि�यामा समय ला�ने म�ुा,
o प�ह�को धेर ैिज�ला वा �थानको वतन वा ठेगाना भएका म�ुा,
o १० जनाभ�दा बढी �यि� समावेश भएको म�ुा, 
o ५ थानभ�दा बढी लगाउ भएको म�ुा, 
o पाचँभ�दा बढी कानून �यवसायी भएको म�ुा,
o सरकारीवादी देवानी ह�ने म�ुाह�,
o जिटल �कृितका धेर ैिवषयव�तमुा िनण�य िदनपुन� म�ुाह� । 

जिटल माग� समहूमा रािखने देवानी म�ुाको फछ् य�ट अविध
(जवाफ िदने अदालतको सं�या र �ितशत)

��ततु चाट�  अ�ययन गदा� सबैभ�दा बढी १६ वटा अदालत अथा�त् ५५% उ�रदाता अदालतह�ले 
जिटल माग� समूहमा राखी कारबाही िकनारा ग�रने देवानी म�ुाको फछ् य�टको अविध १८ मिहना उपय�ु ह�ने भ�ने 
सझुाव िदएको पाइयो । 

· य�तै िज�ला अदालतमा श�ु कारबाही ह�ने दिुनयावादी फौजदारी म�ुालाई �कृितका आधारमा 
वग�करण गदा� के क�ता �कृितका म�ुा के कुन माग� समूहमा राखी कारबाही गन� उपय�ु ह��छ र य�तो 
माग� समूहमा पन� म�ुाको फछ् य�टको अविध कित उपय�ु ह��छ भ�ने �� सोिधएकोमा िन�न सझुाव 
��ततु गरकेो  पाइयो । 
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शी� माग� समूहमा रा�न सुझाव �ा� भएका दुिनयावादी फौजदारी मु�ाको �कृितः
o लटुिपट, कुटिपट, करकाप, लगाउ नभएको जालसाजीस�ब�धी म�ुा,
o जातीय भेदभाव, घरले ुिहंसा, गाली बेइ�जती म�ुा,
o चेक अनार, �ितपूित� र अ�त�रम राहत र सरं�ण िदनपुन� म�ुाह�,
o प�ाउ पजु� जारी नह�ने सामा�य कसूरस�ब�धी म�ुाह�,
o काय�िविध र �ि�यामा कम समय ला�ने म�ुाह�,
o सरल खालका सानाितना शी� कारबाही ह�नपुन� दिुनयावादी फौजदारी म�ुाह�, 
o ३ जनास�म प� भएका, स�बि�धत िज�लािभ� मा�  प�को वतन भएको म�ुाह�, 
o लगाउमा अ�य म�ुा नभएका म�ुाह�, 
o संि�� काय�िविध अपनाइने साना �कृितका म�ुाह�,

शी� माग� समहूमा रािखने दुिनयावादी फौजदारी म�ुाको फछ् य�ट अविध
(जवाफ िदने अदालतको सं�या र �ितशत)

��ततु चाट�  अ�ययन गदा� सबैभ�दा बढी १५ वटा अदालत अथा�त् ५२% उ�रदाता अदालतह�ले 
शी� माग� समूहमा राखी कारबाही िकनारा ग�रने दिुनयावादी फौजदारी म�ुाको फछ् य�टको अविध ६ मिहना 
उपय�ु ह�ने भ�ने सझुाव िदएको पाइयो भने २८%  अदालतले ३ मिहना, १० �ितशतले ९ मिहना र बाकँ� १०% 
ले नै १२ मिहना उपय�ु ह�ने भ�ने सझुाव िदएको पाइयो । 

सामा�य माग�मा रा�न सुझाव �ा� भएका दुिनयावादी फौजदारी मु�ा
o कुटिपट,  लटुिपट म�ुा, 
o क�त�, जालसाजी, अदालतको अवहेलना गाली बेइ�जती म�ुा, 
o िलखत स�ब�धी कसरु, �ितपूित�स�ब�धी, आपरािधक �वेश आिद । 
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o कम जिटल फौजदारी म�ुा,
o ग�भीर र जघ�य कसूरस�ब�धी म�ुा,
o काय�िविध र �ि�यामा समय ला�ने �कृितका म�ुा, 
o म�ुामा संल�न प�को सं�या ३ जनाभ�दा बढी भएको म�ुा,
o म�ुाका प�ह�को ठेगाना, िवषय व�तकुो जिटलता, अपनाइने काय�िविध, �ि�यामा ला�ने 

समयसमेतलाई आधार मा�नपुन�, 
o ३ देिख ५ थानस�म लगाउ भएका म�ुा,
o स ंि�� काय�िविधबाहेकका साना �कृितका अ�य म�ुाह� । 

सामा�य माग� समूहमा रा�न ��तािवत दुिनयावादी फौजदारी म�ुा फछ् य�ट गन� ला�न ेसमय
(जवाफ िदने अदालतको सं�या र �ितशत)

��ततु चाट�  अ�ययन गदा� सबैभ�दा बढी १२ वटा अदालत अथा�त् ४१% उ�रदाता अदालतह�ले 
सामा�य माग� समूहमा राखी कारबाही िकनारा ग�रने दिुनयावादी फौजदारी म�ुाको फछ् य�टको अविध १२ मिहना 
उपय�ु ह�ने भ�ने सझुाव िदएको पाइयो भने २१%  अदालतले ९ मिहना, २४ �ितशतले १८ मिहना र वाकँ� 
१४% ले नै ६ मिहना उपय�ु ह�ने भ�ने सझुाव िदएको पाइयो । 

जिटल माग�मा रा�न सुझाव �ा� भएका दुिनयावादी फौजदारी म�ुा
o लगाउमा जेिलएका अ�य दिुनयावादी फौजदारी म�ुा,
o १० जनाभ�दा बढी �यि� समावेश भएको म�ुा, 
o िविभ�न िज�लाको ठेगाना भएको म�ुा,
o जिटल िवषयव�त ुसमावेश भएको म�ुा,
o ५ थानभ�दा बढी लगाउ भएको म�ुा 
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o म�ुाको �ि�या र फछ् य�टमा समय ला�ने म�ुा,
o शी� र सामा�य माग� अपनाउनेबाहेकका अ�य फौजदारी म�ुाह� । 

जिटल माग� समूहका दुिनयावादी फौजदारी म�ुाको फछ् य�ट गन� ला�न ेसमय
(जवाफ िदने अदालतको सं�या र �ितशत)

��ततु चाट�  अ�ययन गदा� सबैभ�दा बढी १३ वटा अदालत अथा�त् ४५% उ�रदाता अदालतह�ले 
जिटल माग� समूहमा राखी कारबाही िकनारा ग�रने दिुनयावादी फौजदारी म�ुाको फछ् य�टको अविध १८ मिहना 
उपय�ु ह�ने भ�ने सझुाव िदएको पाइयो भने ४१%  अदालतले १२ मिहना र बाकँ� १४ �ितशतले २४ मिहना 
उपय�ु ह�ने भ�ने सझुाव िदएको पाइयो । 

· य�तै िज�ला अदालतमा श�ु कारबाही ह�ने सरकारवादी फौजदारी म�ुालाई �कृितका आधारमा 
वग�करण गदा� के क�ता �कृितका म�ुा के कुन माग� समूहमा राखी कारबाही गन� उपय�ु ह��छ र य�तो 
माग� समूहमा पन� म�ुाको फछ् य�टको अविध कित उपय�ु ह��छ भ�ने �� सोिधएकोमा िन�न सझुाव �ा� 
भएको पाइयो । 

शी� माग� समूहमा रा�न सुझाव �ा� भएका सरकारवादी फौजदारी म�ुाह�
o सवारी �यान, िकत�, साधारण चोरी, ठगी म�ुा,
o साव�जिनक शाि�त र �याय िव��को म�ुा,
o गैरकानूनी थनुास�ब�धी म�ुा,
o अपहरण तथा शरीर ब�दक, मानव बेचिबखनस�ब�धी म�ुा,
o यौनस�ब�धी अपराध, गभ� संर�ण, अ�त�रम संर�ण र राहत िदनपुन� म�ुा, 
o धम�स�ब�धी कसरु, भेदभाव तथा अपमानजनक �यवहारस�ब�धी म�ुा,
o लाग ुऔषध सेवनको अिभयोग लागेका म�ुाह�,
o िववाहस�ब�धी कसरुह�,
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o आिथ�क कारोबारसगँ स�बि�धत कसूरह�,
o आखेटोपहार, जवुा म�ुा,
o िनर�तर सनुवुाइ ह�ने म�ुाह�,
o प�ाउपजु� जारी नह�ने फौजदारी म�ुाह�,
o काय�िविध र �ि�यामा समय कम ला�ने सानाितना सरकारवादी फौजदारी म�ुाह�,
o ३ जनास�म प� भएका, िज�ला िभ�को मा� प� भएको, लगाउ नभएको म�ुा । 

शी� माग� समूहमा राखी कारबाही ग�रने सरकार फौजदारी म�ुा फछ् य�ट गन� ला�ने समय
(जवाफ िदने अदालतको सं�या र �ितशत)

��ततु चाट�  अ�ययन गदा� सबैभ�दा बढी १४ वटा अदालत अथा�त् ४८% उ�रदाता अदालतह�ले 
शी� माग� समूहमा राखी कारबाही िकनारा ग�रने सरकारवादी फौजदारी म�ुाको फछ् य�टको अविध ६ मिहना 
उपय�ु ह�ने भ�ने सझुाव िदएको पाइयो भने ३१%  अदालतले ३ मिहना, १४ �ितशतले १२ मिहना र वाकँ� ७% 
ले नै ९ मिहना उपय�ु ह�ने भ�ने सझुाव िदएको पाइयो । 

सामा�य माग� समूहमा रा�न सझुाव �ा� भएका सरकारवादी फौजदारी म�ुाह�
o �यान मान� उ�ोग, �यानस�ब�धी अ�य कसूर र सवारी �यान,
o चोरी तथा डाकँास�ब�धी, 
o जाितय िवभेद, साव�जिनक �याय िव��को कसरु, 
o ठगी, लागू औषध, खोटा चलन, हातहितहार, 
o रा�य िव��को कसरु, 
o अपहरण, मानव बेचिबखन, करणी आिद । 
o प�ाउपजु� जारी ह�ने सामा�य �कृितका अपराधह�
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o काय�िविध र �ि�यामा समय ला�ने अपराधह�
o ३ जना भ�दा बढी प� समावेश भएको म�ुा, 
o ५ थानस�म लगाउ भएका म�ुा 
o िनर�तर सनुवुाइ ह�ने बाहेकका अ�य म�ुाह� 
o लगाउ नभएको �ितवादीह� सबै उपि�थत भएका अ�य फौजदारी म�ुा । 

सामा�य माग� समूहमा राखी कारबाही ग�रने सरकारवादी फौजदारी मु�ा फछ् य�ट गन� ला�ने समय 
(जवाफ िदने अदालतको सं�या र �ितशत) 

��ततु चाट�  अ�ययन गदा� सबैभ�दा बढी १२ वटा अदालत अथा�त् ४२% उ�रदाता अदालतह�ले 
सामा�य माग� समूहमा राखी कारबाही िकनारा ग�रने सरकारवादी फौजदारी म�ुाको फछ् य�टको अविध १२ मिहना 
उपय�ु ह�ने भ�ने सझुाव िदएको पाइयो भने ३८%  अदालतले ६ मिहना, १० �ितशतले ९ मिहना र बाकँ� १०% 
ले नै १८ मिहना उपय�ु ह�ने भ�ने सझुाव िदएको पाइयो । 

जिटल माग� समूहमा रा�न सझुाव �ा� भएका सरकारवादी फौजदारी म�ुाह�
o मानव बेचिबखन, अपहरण तथा शरीर ब�धक, �यि� बेप�ा पान�स�ब�धी कसूर, 
o कत��य �यान, िव�फोटक पदाथ�स�ब�धी कसूर,
o रा�य िव��का कसरु, संगिठत अपराध, ��ाचार म�ुा । 
o १० जनाभ�दा बढी �ितवादीह� भएका फौजदारी म�ुा । 
o िविभ�न िज�लाको ठेगाना भएको, जिटल िवषयव�त ुसमावेश भएको,
o ५ थानभ�दा बढी लगाउ भएको म�ुा । 
o धेर ैकानून �यवसायी संल�न भएको C१ / C२ अ�तग�तका म�ुा, 
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o फरार �ितवादी रहेका C१ / C२ अ�तग�तका म�ुा । 
o काय�िविध र �ि�यामा समय ला�ने जिटल �कृितका म�ुा । 

जटील माग� समूहमा राखी कारबाही ग�रने सरकारवादी फौजदारी मु�ा फछ् य�ट गन� ला�ने समय 
(जवाफ िदने अदालतको सं�या र �ितशत)

��ततु चाट�  अ�ययन गदा� सबैभ�दा बढी १४ वटा अदालत अथा�त् ४८% उ�रदाता अदालतह�ले 
सामा�य माग� समूहमा राखी कारबाही िकनारा ग�रने सरकारवादी फौजदारी म�ुाको फछ् य�टको अविध १८ मिहना 
रा�न उपय�ु ह�ने भ�ने सझुाव िदएको पाइयो भने ४५% अदालतले १२ मिहना र बाकँ� ७% ले नै २४ मिहना 
उपय�ु ह�ने भ�ने सझुाव िदएको पाइयो ।

 
· िज�ला अदालतको पनुरावेदक�य अिधकार�े�िभ� पन� म�ुाह�लाई एकभ�दा बढी माग� समूहमा वग�करण 

गरी कारबाही िकनारा गन� आव�यक छ, छैन भ�ने �� सोिधएकोमा सो स�ब�धमा दहेायबमोिजमको 
चाट�मा उ�लेख भएबमोिजम सबैभ�दा बढी वटा अथा�त् ६८% उ�रदाता अदालतले दईु माग� आव�यक 
ह�ने भ�ने र ३२% अदालतले माग� समूहमा वग�करण गरी कारबाही िकनारा गन� आव�यक नभएको भ�ने 
तलको चाट�मा उ�लेख भएअनसुारको सझुाव िदएको पाइयो । 
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िज�ला अदालतको पुनरावेदक�य ��ेािधकारमा माग� समूहको आव�यकता
(जवाफ िदने अदालतको सं�या र �ितशत)

· य�तै िज�ला अदालतको पनुरावेदक�य अिधकार�े�िभ� पन� म�ुाह�लाई दहेायबमोिजमको माग� 
समूहमा वग�करण गरी कारबाही िकनारा गन� सझुाव �ा� भएको देिखयो ।  

िज�ला अदालतको पुनरावेदक�य �े�ािधकारमा माग� समूहको स�ंया
(जवाफ िदने अदालतको सं�या र �ितशत)

· िज�ला अदालतमा दता� ह�ने म�ुाको काम कारबाही र िकनारामा  ह�ने िढलाइलाई िनय��ण गन� के कुन  
उपाय अवल�बन गन� उपय�ु ह�न स�छन् भनी सझुाव माग ग�रएकोमा उ�रदाता अदालतह�ले िन�न 
उपायह� ��ततु गरकेो पाइयोः
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o म�ुामा अंग प�ुयाउने काय�मा �े�तेदारलाई िज�मेवार बनाउने,
o अदालतमा आव�यक पया�� भौितक साधन �ोत र जनशि� ह�न ुपन�
o म�ुा सं�याको अनपुातमा तामेलदार दरब�दी सजृना गरी �याद तामेलीलाई शी� बनाउने,
o कम�चारीको काय��मता अिभविृ� गन� आव�यक तािलम उपल�ध गराइ काय� स�पादन 

मू�याङ्कनको आधारमा परु�कार र द�डको �णाली लागू गन�,
o एकै चोटी आदेश गरी �माण ब�ुन सिकनेमा एकैचोटी आदेश गन�,
o आदेशको शी� काया��वयन गरी म�ुामा अगं पगेुपिछ मा� पेशी चढाउने,
o अनाव�यक पेशी �थिगत गन� कुरामा िनय��ण गन�,
o बहस �यव�थापनलाई �भावकारी बनाउने,
o सरकारवादी म�ुामा सरकारी सा�ीलाई तोिकएको िदनमा नै सा�ी उपि�थत गराउने �यव�था 

गनु�पन�, 
o गनु�पन� काय�लाई आधार मानी उिचत िदनको ता�रख तो�ने, 
o अनगुमन संय�� िनमा�ण गरी िमिसलको आ�त�रक िनरी�ण काय�लाई �भावकारी बनाउनपुन�,
o िटपोट �णालीलाई अिनवाय� गनु�पन�,
o कानूनी �ि�याह� सरल ह�नपुन�,
o िनयिमत �टाफ िमिटङ्ग गरी आव�यक िनद�शन िदने �यव�था गनु�पन�, 
o �याय �े� सम�वय सिमितको भूिमकालाई �भावकारी बनाउन कानून �यवसायी, सरकारी 

वक�ल र र अ�य सरोकारवाला िनकायसगँ छलफल र सम�वय गन�, 
o म�ुा �वाह �यव�थापन अदालतको िनय��णमा रा�न ुपन� । 

· म�ुामा िनधा��रत काय�तािलकाबमोिजमका काय�ह� िनधा��रत िमितमा स�प�न भए नभएको अनगुमन गन� 
के गनु�पन� भनी सझुाव माग ग�रएकोमा दहेायबमोिजमका सझुाव �ा� भएको पाइयोः

o िनरी�ण अिधकृतको �यव�था गरी आ�त�रक िनरी�ण िनयिमत र �भावकारी बनाउन ुपन�,
o अदालतमा काय�रत जनशि�लाई आव�यक तािलमको �यव�था गनु�पन�,
o िज�ला �यायाधीश, �े�तेदार, सपु�रवे�कले काय�तािलकाअनसुार काय� भए नभएको िनयिमत 

अनगुमन गरी उिचत िनद�शन िदन ुपन�,
o अनगुमन गन� काय�लाई बा�यकारी बनाउने र काय�स�पादन मापद�डमा समावेश गन�,
o काय�स�पादनको आधारमा कम�चारीलाई द�ड तथा �ो�साहन प�ितको िवकास गन�,
o शी� र रीतपूव�कको �याद तामेलीको लािग �याद शाखामा अल�गै अिधकृतको �यव�था गरी 

िनजमाफ� त िनरी�ण र अनगुमन गराउने।
· म�ुामा भएका आदेश समयमा नै काया��वयन गन�का लािग सरोकारवालाह�बाट अपेि�त सहयोग �ा� 

गन� अदालतले के गन� उपय�ु ह��छ भनी सझुाव माग ग�रएकोमा देहायबमोिजमका सझुावह� �ा� भएको 
देिखयोः

o आदेश काया��वयन गन� प� तथा फोनबाट समेत सरोकारवालाह�सगँ स�पक�  गन�,
o सरोकारवालाह�सगँ िनयिमत अ�तरि�या र छलफल गर आव�यक सम�वय गन�, 
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o �याय �े� सम�वय सिमित र अदालत �यव�थापन सिमितको बैठक तथा समदुायसम� 
अदालत काय��मह�मा िनर�तरता  िदने, 

o आदेश काया��वयन नगन� पदािधकारीलाई सचेत गराउने तथा आव�यकताअनसुार िवभागीय 
कारबाहीको आदेश िदने, 

o �थानीय िनकायह� र अ�य सरोकारवाला िनकायका �मखुह�लाई पिन �याय �े� सम�वय 
सिमितको बैठक तथा अ�य काय��ममा आमि��त गन�,  

o आदेश काया��वयन गन� म�ुाका प� र िनजको कानून �यवसायीको आव�यक सहयोग िलने,  
o अदालतसगँ स�पक�  गन�को  लािग स�पक�  �यि� तोक� सरोकारवाला िनकायलाई स�पक�  फोन 

नं. उपल�ध गराउने । 
· म�ुामा िनधा��रत काय�तािलका अनसुारको समयमा म�ुा फछ् य�ट गन�का लािग पेशी �थगनको काय�लाई 

िनयमन गन� अदालतले के गन� उपय�ु ह��छ भनी सझुाव माग गरकेोमा देहायबमोिजमका सझुावह� �ा� 
भएको देिख�छः

o िनयिमत �पमा अदालत र बारबीच बैठक तथा अ�ति�या गरी सहमित गन�,
o  कानूनमा तोिकएभ�दा बढी पेशी �थिगत नगन�,
o १ वष� भ�दा परुाना म�ुाको पेशी नहटाउने,
o पेशी �थगन गन� कानून �यवसायीको नाम र पटक वेबसाइटमा रा�ने, 
o िनयमावलीमा भएको पेशी हटाउने �यव�था अिधकार हो भ�ने सोच हटाउन ुपन�, 
o प�को स�ंया जितसकैु धेर ैभए पिन १ पटक मा� पेशीबाट हटाउने, 
o बढी पेशी हटाउने प� वा �यवसायीको अिभलेख रा�ने,
o सरकारी वक�लको िनयिमत उपि�थितको लािग महा�यायािधव�ा काया�लयसगँ सम�वय गन�,
o पेशी रा�न ुअगावै प� वा िनजह�का कानून �यवसायीह�सगँ छलफल गरी उपय�ु िदनको 

पेशी तो�ने,
o पेशी �थिगत भएको म�ुालाई अक� ह�ा नै पेशीमा रा�ने । 

· म�ुाको कारबाहीलाई दता�देिख नै क��यटुर �णालीमा आब� गरी �वचािलत (Automated) �पमा 
�यव�थापन गन� हाल िज�ला अदालतमा स�चालनमा रहेको Software �भावकारी छ, छैन भ�ने 
स�ब�धमा सझुाव माग ग�रएकोमा देहायको चाट�मा उ�लेख भएबमोिजम २८% अदालतले �भावकारी 
रहेको भ�ने जवाफ िदएको भएतापिन ६९% अदालतले भने केही मा�ामा मा� �भावकारी रहेको भ�ने 
सझुाव िदएको पाइयो । 
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िज�ला अदालतमा �योग भएको स�टवेयरको �भावका�रता
(जवाफ िदने अदालतको सं�या र �ितशत)

· क��यटुर �णालीमा आधा�रत पूण� �वचािलत म�ुा �वाह �यव�थापन प�ित अवल�बन गन� हाल 
स�चालनमा रहेको Software मा के क�ता सधुारको आव�यकता  छ भ�ने स�ब�धमा अदालतह�बाट 
देहाय बमोिजमका सझुावह� �ा� भएको देिख�छः

o म�ुाको पेशीको ि�थित जनाउन सबै आदेश अनसुारको िववरण स�टवेयरमा नभएकोले 
थ�नपुन�,

o स�टवेयरमा अपडेट वा कुनै प�रवत�न गरपेिछ कम�चारीलाई यस स�ब�धमा तािलम िदनपुन�,
o कुनै �िुट भई म�ुा दता� भएमा स�बि�धत अदालतबाटै स�याउन वा हटाउन अिधकार िदइन ु

पन�,
o नया ँसरंचनाअनसुारको �थानीय तहको नाम स�टवेयरमा समेट्न ुपन�,
o ता�रख �यव�थापन �णालीमा �ितवादीको �ितउ�र पेश भएको जानकारी software मा 

जनाउने �यव�था नभएकोले सोसमेत समावेश गरी हरके गितिविध क��यटुरमा जनाउने गनु�पन�,
o स�टवेयरमा प�ाउ पजु� अनमुित, �याद थप, म�ुाको �कृित र नामअनसुार िवशेष �कृितका 

िनवेदनको दता�, तहिसल, प�ाचार, लेखा, िज�सी, म�ुाको िटपोट आिद िवषयलाई थप गनु�पन� 
o मा�केवारी र वािष�क �रपोट�का सबै फाराम software माफ� त नै आउने �यव�था गनु�पन�,
o पेशी र ता�रख स�टवेयरबाटै तो�ने �यव�था गनु�पन� । 

· म�ुा �यव�थापनका िविभ�न काय�ह�म�ये कुन कुन काय�ह� क��यटुर �णालीमा आब� गरी �वचािलत 
बनाउन सिक�छ भ�ने सझुाव माग ग�रएकोमा सो स�ब�धमा देहायबमोिजम जवाफ �ा� भएको देिख�छः
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सूचना �िविधको �योग गन� सिकन ेर नसिकने म�ुा �यव�थापनका काय�ह�

· म�ुाको कारबाहीलाई दता�देिख नै क��यटुर �णालीमा आब� गरी �वचािलत (Automated) �पमा 
�यव�थापन गन� िज�ला अदालतमा के क�तो थप पूवा�धार (भौितक, जनशि� र �मता िवकास आिद) 
आव�यक छ भ�ने ��का स�ब�धमा िविभ�न िज�ला अदालतह�बाट िन�नानसुारको सझुावह� �ा� 
भएको देिखयोः

o द� जनशि�को �यव�था र कम�चारीको �मता िवकास, 
o ��येक फाटँह�का क�यटुरको �यव�था ह�नपुन�,  
o Optical fiber जडान गनु�पन� तथा इ�टरनेटको �मता बढाउन ुपन�, 
o ि��टर ��यानरलगायतका थप भौितक साम�ी, िस.िस.िट.भी., िभिडयो क��े�सको लािग 

आव�यक �िविध, �थान र जनशि�लगायत भौितक पूवा�धारको �यव�था, 
o अदालतमा काय�रत स�पूण� जनशि�लाई कि�तमा एक ह�ाको क�यटुर र स�टवेयरस�ब�धी 

तािलम िदनपुन�,
o िनयिमत िव�तु् को आपूित�को �यव�था ह�नपुन�,
o स�टवेयरमा आव�यक सधुार तथा प�रमाज�न गनु�पन�।

· म�ुा �वाह �यव�थापनलाई �भावकारी बनाउनका लािग िविभ�न िज�ला अदालतह�बाट देहायका थप 
सझुावह� �ा� भएका छन्:

o आव�यक भौितक साधनह�को उपल�ध गराउने,
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o कम�चारीको सहमितमा मा� स�वा र काज गनु�पन�,
o कम�चारीह�लाई आ�नो काय�सगँ स�बि�धत िवषयमा तािलम िदनपुन�,
o काय� स�पादनमा आधा�रत �ो�साहन भ�ालाई िनर�तरता िदनपुन�,
o आ�त�रक िनरी�ण, अनगुमनलाई �भावकारी बनाउनपुन�,
o सरोकारवालाको अ�यािधक सहयोग िलने वातावरण िनमा�ण गनु�पन�, 
o आव�यक कम�चारी पदपूित�  गनु�पन�, 
o कम�चारीलाई जानकारीमूलक साम�ीको �यव�था गनु�पन�,
o देवानी र फौजदारी इजलास पथृक ग�रन ुपन�,
o भौगोिलक र मौसम िवशेषको आधारमा काय�स�पादनको फरक फरक मापद�ड िनधा�रण 

गनु�पन� । 
९.२ समयतािलकाको �योग स�ब�धमा िज�ला अदालतह�बाट �ा� सुझावह�
२५ वटा िज�ला अदालतह�मा समयतािलका प�ित िविभ�न िमितदेिख लागू ग�रएकोमा सोको �योगको 
अव�थाको स�ब�धमा सबै २५ वटा िज�ला अदालतह�सगँ60 अनसूुची ३ बमोिजमको ��ावलीमाफ� त सझुाव 
माग ग�रएकोमा स�री र स�यान िज�ला अदालतबाहेकका अ�य २३ वटा िज�ला अदालतह�बाट जवाफ �ा� 
भएकोमा सोको अव�था िन�नानसुार रहेको देिखयोः

· िनयमावलीमा भएको �यव�थाअनसुार समय तािलका लागू भएका िज�ला अदालतह�मा म�ुा दता� 
ह�दँा सबै म�ुामा समय तािलका (Calendar) तयार गरी म�ुाका प�ह�लाई उपल�ध गराई स�बि�धत 
म�ुाको िमिसलमा समेत संल�न गन� ग�रएको छ, छैन भ�ने �� सोिधएकोमा १९ अदालतले सोअनसुार 
गन� गरकेो र ४ अदालतले गन� नगरकेो भ�ने जवाफ िदएको पाइयो । 

समयतािलका िमिसल सलं�न गरी प�लाई उपल�ध गराउनेस�ब�धी अव�था
 (जवाफ िदने अदालतको सं�या र �ितशत)

60 झापा, मोरङ,स�री, महो�री, बारा, िस�धपुा�चोक, का�े, भ�परु, लिलतपरु, मकवानपरु, िचतवन, तनह�,ँ �याङ्जा, का�क�, �या�दी, �प�देही, नवलपरासी, 
किपलव�त,ु स�यान, सखु�त, दैलेख, डडेलधरुा, कैलाली, क�चनपरु र बाकेँ । 
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��ततु तािलकाअनसुार समय तािलका लागू भएका िज�ला अदालतह�म�ये जवाफ िदने बह�स�ंयक अथा�त् 
१९ वटा अदालतले म�ुा दता� ह�दँाको समयमै म�ुाको समय तािलका पिन ि��ट गरी प�लाई उपल�ध गराउने गर े
तापिन केवल ४ वटा अदालतले भने सोअनसुार गन� गरकेो पाइएन । 

· य�तै समय तािलकामा उ�लेख भएको समय अनसुारको िनधा��रत अविधमा म�ुाको काम कारबाही 
स�प�न ह�ने गर ेनगरकेो के अव�था छ भनी सोिधएकोमा ज�मा १३ वटा िज�ला अदालतह� (अथा�त 
५६%) मा सोअनसुार काम ह�ने गरकेो भ�ने र १० वटा अदालतह� अथा�त् ४४% अदालतमा समय 
तािलकामा तोिकएको समयमा काम कारबाही नह�ने गरकेो भ�ने जवाफ दिेखयो । 

· अदालतमा स�चालनमा रहेको समय तािलका प�ितस�ब�धी स�टवेयरमा म�ुाको कारबाही (Event) 
स�प�न गन�को लािग िनधा��रत अविध उपय�ु छ, छैन भ�नेस�ब�धी ��नमा १२ वटा अदालतह� 
(५२%) बाट उपय�ु रहेको भ�ने र ११ वटा अदालतह� (४८%) बाट स�टवेयरमा िनधा��रत अविध 
उपय�ु नरहेको भ�ने जवाफ �ा� भएको पाइयो । उ� त�याङ्कलाई तलको चाट�मा ��ततु ग�रएको 
छ । 

समयतािलकास�ब�धी स�टवेयरमा तोिकएको अविधको उपयु�ता
(जवाफ िदने अदालतको स�ंया र �ितशतमा)

��ततु तािलकाअनसुार बह�सं�यक अदालतह�बाट समय तािलकास�ब�धी स�टवेयरमा िनधा��रत 
म�ुाको िविभ�न चरणको लािग िनधा��रत अविध उपय�ु रहेको भ�ने जवाफ िदएको पाइयो । 

· य�तै समय तािलकामा तोिकएको कुनै काय�को लािग िनधा��रत अविध उपय�ु नभएमा कुन काय�को 
लािग कित अविध राखी प�रवत�न गन� उपय�ु ह��छ भनी जवाफ माग ग�रएकोमा िन�न काय�को लािग 
िनधा��रत समयको स�ब�धमा दहेायबमोिजमको जवाफ �ा� भएको पाइयोः 
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o टाढाको �थानमा �याद सूचना तामेल गनु�  पदा� ला�ने समय कम भएको,
o पि�कामाफ� त सूचना �काशन गरी �याद सूचना तामेल गन�  समय कम भएको,
o नाप न�सालगायतका आदेश काया��वयन गन�  तोिकएको समय कम भएको,
o फैसला तयार गन� ७ िदनको समय कम भएको,
o �े�तेदारबाट मेलिमलापका लािग पठाउने िवषय समावेश नभएको,
o �ारि�भक सनुवुाइको पेशीको िवषय समावेश गनु�पन�, 

· म�ुामा समयतािलका अनसुार काय� भए नभएको स�ब�धमा अदालतबाट अनगुमन ह�ने गरकेो छ छैन 
भ�ने �� सोिधएकोमा २ वटा अदालतह�मा यसरी अनगुमन ह�ने नगरकेो भ�ने, ११ वटा अदालतमा 
िनयिमत अनगुमन ह�ने गरकेो भ�ने र बाकँ� १० वटा अदालतह�मा किहलेकाही ँमा� अनगुमन ह�ने गरकेो 
भ�ने जवाफ �ा� भएको पाइयो । उ� त�याङ्कलाई तलको चाट�मा ��ततु ग�रएको छः 

समयतािलका प�ितको अदालतबाट अनुगमनको अव�था
(जवाफ िदने अदालतको सं�या)

य�तै िनयिमत र आंिशक अनगुमन गन� गरकेा अदालतह�मा य�तो अनगुमन गन� काय� अदालतको के 
कुन पदािधकारीबाट ह�ने गरकेो छ भनी सोिधएकोमा म�ये य�तो अनगुमनको काय� अिधकांश अदालतह�मा 
अदालतका �यायाधीश, �े�तेदार र सपुरीवे�क सबैले गन� गरकेो भ�ने जवाफ िदएको देिखयो । 

· समय तािलका अनसुार म�ुाको काम कारबाही स�प�न गदा� के क�ता सम�याह� रहेका छन् भनी 
सोिधएकोमा िन�नानसुारका सम�याह� औ�ंयाइएको पाइयोः  

o �याद तामेली गन�का लािग िनधा��रत अविध कम भएको,
o �याद बदर ह�दँा वा समयमा �याद तामेल नह�दँा वा �याद बेप�े ह�दँा समय तािलका प�रवत�न 

गनु�पन� अव�था रहेको, 
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o अदालतमा समयतािलकाअनसुार काम गन� पया�� र द� जनशि�को अभाव रहेको, 
o तोिकएको समयिभ� िमिसल कागज वा जवाफ �ा� नह�ने गरकेो, 
o नबझुी नह�ने सरकारी सा�ी  वा  िवशेष� सा�ी समयमा उपि�थत नह�ने, 
o िवशेष�बाट समयमा परी�ण �ितवेदन �ा� नह�ने, 
o पटक पटक पेशी �थगन ह�ने, 
o एक वष�स�म फैसला गन� निम�ने स�ब�ध िव�छेद म�ुामा समयतािलकाअनसुार काम स�प�न 

गन� नसिकने । 
· म�ुा दता�को समयमा िनधा��रत समय तािलकाअनसुार काम कारबाही ह�न नसकेको अव�थामा �य�तो 

समयतािलका सशंोधन ह�ने गर े नगरकेो अव�था के छ भ�ने �� सोिधएकोमा �यून सं�यामा मा� 
संशोधन ह�ने गरकेो भ�ने १२ वटा अदालतह�बाट जवाफ �ा� भएको, केही स�ंयामा मा� संशोधन ह�ने 
गरकेो भ�ने ८ वटा अदालतको जवाफ �ा� भएको र अिधकांश म�ुामा संशोधन ह�ने गरकेो भ�ने ३ वटा 
अदालतबाट जवाफ �ा� भएको पाइयो । 

· समय तािलका प�ितको अवल�बनबाट म�ुाको शी� फछ् य�टमा योगदान पगेु नपगेुको भनी  सोिधएको 
��मा �ा� जवाफलाई देहायको चाट�मा  ��ततु ग�रएको छः 

समयतािलकाबाट म�ुाको शी� िकनारामा पन� �भाव 
(अदालतको सं�या र �ितशत)

उ� चाट�अनसुार जवाफ िदने एउटाबाहेक बाकँ� सबै २२ वटा अदालतह�ले समय तािलका प�ितको 
अवल�बनबाट म�ुाको शी� फछय�टमा योगदान पगेुको भ�ने जवाफ िदएको पाइयो । 

· देवानी तथा फौजदारी काय�िविध संिहताह� लागू भएको स�दभ�मा समय तािलका प�ितस�ब�धी 
स�टवेयरमा के क�तो प�रमाज�न गन� आव�यक छ भनी सझुाव माग ग�रएकोमा िन�नानसुार सझुाव �ा� 
भएका छन्: 

o �ितउ�र पेश गन� �याद र बाटोको �यादको समयाविध प�रवत�न गनु�पन�, 
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o ग�ेुको �याद ता�रख थमाउने अविध संिहता अनकूुल ह�ने गरी समायोजन गनु�पन�, 
o िनर�तर सनुवुाइ ह�ने म�ुाको लािग समय तािलकामा समय िनधा�रण गनु�पन�,
o �ितदाबी िलएको म�ुाको कारबाहीको लािग थप समयाविध रा�न ुपन�,
o सजाय िनधा�रण गनु�पन� म�ुाको कारबाहीको लािग ला�ने थप समय समावेश गनु�पन�,
o �ारि�भक सनुवुाइस�ब�धी िवषय थप गनु�पन�, 
o फैसला ले�ने अविध नया ँसंिहताअनसुार िमलाउन ुपन� । 
o एक वष�स�म फैसला गन� निम�ने स�ब�ध िव�छेद म�ुाको सोही अन�ुप िमलाउन ुपन� । 

· समय तािलका प�ितको �योगका स�ब�धमा कम�चारी, �यायाधीश, कानून �यवसायी र अ�य 
सरोकारवालाबीच छलफल तथा अ�तरि�या गन� ग�रएको छ छैन भनी सोिधएकोमा िन�नानसुारको 
जवाफ �ा� भएको देिखयोः

समयतािलका स�ब�धमा सरोकारवालाह� बीच छलफलको अव�था 
(जवाफ िदने अदालतको सं�या र �ितशत)

· समय तािलका प�ित �भावकारी ह�न नसकेको भएमा �यसको कारणह�का स�ब�धमा जवाफ माग 
भएकोमा दहेायबमोिजमको जवाफ �ा� भएको पाइयोः 
o इ�टरनेट र स�टवेयरसमेतको कारणले म�ुा दता� गन� बढी समय ला�ने,
o सेवा�ाहीले समयतािलका �ित चासो नरा�न,ु
o मेलिमलापमा पठाइएको म�ुा समयतािलकाको अविधिभ� िफता�  नआउन,ु
o कानून �यवसायीबाट िनयमावलीको �यव�थाभ�दा बढी पेसी हटाउन ु,
o िफरादप� तथा अिभयोगप�मा लेिखएको वतनमा समयमा �याद तामेल ह�न नस�न,ु
o प�ले आदेशबमोिजमको कागजात समयमा पेश नगनु� , 
o कानून �यवसायी, �यायाधीश र कम�चारीले समय तािलका�ित उिचत �यान निदन,ु
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o नापन�सा ज�ता िफ�डबाट ह�ने काय�ह� समयमा ह�न नस�न,ु
o परी�ण �ितवेदन तथा आदेश अनसुारको अ�य कागजात समयमा �ा� नह�न,ु
o द� र तािलम �ा� जनशि� पया�� नह�न,ु 
o सरोकारवालाह�बीच आव�यक छलफल र सम�वय ह�न नस�न,ु
o  समयतािलकास�ब�धी काम कारबाहीको िनयिमत अनगुमन नह�न,ु 

· समय तािलका प�ितलाई �भावकारी बनाउन अ�य के क�ता काय�ह� गन� उपय�ु ह��छ भनी सझुाव 
माग भएकोमा  िन�नानसुारको सझुावह� �ा� भएको पाइयोः

o सबै सरोकारवालाह�लाई िज�मेवार बनाई सरोकारवाला िनकायसगँ िनयिमत अ�तरि�या 
तथा छलफल गनु�पन�,

o समय तािलकाअनसुार काया�स�पादन भए नभएको स�ब�धमा िनर�तर अनगुमन गरी कमी 
कमजोरी भएमा त�काल स�बोधन गनु�पन�, 

o दरब�दीअनसुार कम�चारीह�को पदपूित�  ह�नपुन� र कम�चारीह�को लािग आव�यक तािलमको 
�यव�था गनु�पन�,

o पेशी �थिगत गन� �चलनलाई �यून गनु�पन�,
o आव�यक भौितक �ोत साधनको �यव�था गनु�पन�,
o संिहतामा भएको �यव�थाअनसुार स�टवेयर प�रमाज�न गनु�पन� र इ�टरनेटको �मता बढाउन ु

पन�,
o सेवा�ाहीलाई समय तािलकाको मह�व र आव�यकताको बारमेा जानकारी गराउन ुपन� । 

९.३  म�ुा �यव�थापनका स�ब�धमा उ�च अदालतह�बाट �ा� सुझावह�
म�ुा �यव�थापन सधुारको स�ब�धमा सबै उ�च अदालतह� र उ�च अदालतअ�तग�तका इजलासह�बाट 

अनसूुची ४ को ढाचँामा सझुाव माग ग�रएकोमा उ�च अदालत िवराटनगर, ओखलढुङ्गा इजलासबाहेक अ�य 
सबै १७ वटा उ�च अदालतह� र इजलासह�बाट जवाफ �ा� भएको छ । उ� जवाफबाट दिेखएको अव�था 
िन�नानसुार रहेको पाइयो । 

· जवाफ पठाउने सबै अदालतह�बाट म�ुा �वाह �यव�थापन स�ब�धमा हाल अदालतले अपनाएको 
प�ितमा सधुारको आव�यकता भएको भ�ने स�ब�धमा समान सझुाव रहेको देिखयो । 

· अदालतमा म�ुा �वाह �यव�थापनमा के कुन सम�याह� रहेका छन् र ती सम�याको ग�भीरताको 
अव�था क�तो रहेको छ भ�ने स�ब�धमा सझुाव माग ग�रएकोमा देहायबमोिजमका सम�याह�को 
देहायबमोिजमको अव�था औ�ंयाइएको पाइयो । 

िस.न.ं सम�या
अित गि�भर 
सम�या भ�न े

अदालत सं�या

ग�भीर सम�या 
भ�न ेअदालत 

स�ंया

सामा�य सम�या 
भ�ने अदालत 

स�ंया
१ द� जनशि�को किम ८ ७ २
२ �ोत साधन किम ७ ९ १
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३
म�ुा �वाह �यव�थापनस�ब�धी �प� 
प�ितको अभाव

४ ८ ५

४
म�ुाको कारबाही र िकनारामा ला�ने समय 
पवुा�नमुान गन� नसिकने

८ ७ २

५ जिटल काय�िविध ४ ९ ४

६
म�ुाको �ि�यामा अदालतले पूण� िनय��ण 
रा�न नस�नु

३ ६ ८

७
अदालतका सरोकारवालाबाट अपेि�त 
सहयोग �ा� नह�नु

२ ८ ७

८
म�ुाको काम कारबाही र िनण�यमा ह�ने 
िढलाइ

४ ६ ७

९ सं�थागत �ितव�ताको किम २ ४ ११

१०
म�ुाको काम कारबाहीको िनयिमत 
अनगुमन नह�नु

२ ६ ९

उ� त�याङ्कलाई िन�न चाट�मा यस �कार ��ततु गन� सिक�छ । 

· म�ुा �यव�थापनको काय�लाई �भावकारी बनाउन म�ुालाई �कृितको आधारमा अलग अलग माग� 
समूहमा वग�करण गरी कारबाही िकनारा गन� प�ित अवल�बन गन� आव�यक छ छैन भ�ने स�ब�धमा 
सबै अदालतबाट माग� समूहमा राखी �यव�थापन गन� उपय�ु ह�ने भ�ने जवाफ �ा� भएको दिेखयो । 
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· म�ुा �यव�थापनलाई �भावकारी बनाउन उ�च अदालतमा म�ुालाई के कुन आधारमा समूहमा वग�करण 
गन� उपय�ु ह��छ भ�ने सझुाव माग सोिधएको र एक उ�रदाता अदालतले एकभ�दा बढी आधार छनौट 
गन� स�ने अव�थामा अिधकांश अदालतले िन�न आधारमा वग�करण गन� उपय�ु ह�ने सझुाव �दान 
गरकेो पाइयो । 

म�ुाको माग� / समूह वग�करणका आधारह�
(जवाफ िदने अदालत स�ंयामा)

उ� तािलका अ�ययन गदा� अिधकांश उ�रदाता अदालतह�ले उ�च अदालतमा कारबाही र िकनारा 
ह�ने म�ुाह�लाई िन�न ४ आधारमा म�ुा माग� समूहको वग�करणको आधार बनाउन जोड िदएको पाइयो । 

o म�ुालाई िदनपुन� �ाथिमकता,
o म�ुामा िनिहत िवषयव�तकुो जिटलता,
o म�ुामा �योग ह�ने काय�िविध,
o म�ुामा ला�ने समय, 

· म�ुा �यव�थापनलाई �भावकारी बनाउन उ�च अदालतमा दायर ह�ने म�ुाह�लाई �कृितगत आधारमा 
वग�करण गदा� के कित माग� समूह वग�करण गन� उपय�ु ह��छ भनी सझुाव माग ग�रएकोमा दहेायबमोिजमको 
सं�यामा माग� समूह रा�न सझुाव �ा� भएको अव�था दिेख�छः



म�ुा �यव�थापन प�ित िवकासस�ब�धी अ�ययन �ितवेदन, २०७५

126

(जवाफ िदने अदालत स�ंयामा)
िस.नं. म�ुा / िवषय एक माग� दुई माग� तीन माग� तीनभ�दा बढी माग�

१ देवानी पनुरावेदन ० ८ ७ २
२ दिुनयावादी फौजदारी पनुरावेदन १ ११ ५ ०
३ सरकारवादी फौजदारी ० ८ ८ १
४ �रट िनवेदन १ १३ ३ ०
५ श�ु कारबाही ह�ने म�ुा ६ ९ २ ०

उि�लिखत तािलकाको त�याङ्कलाई िन�नानसुार चाट�मा ��ततु ग�रएको छ । 

· उ�च अदालतमा दायर ह�ने पनुरावेदन तथा �रट िनवेदनह�लाई के क�ता माग� समूहमा राखी कारबाही 
िकनारा गन� उपय�ु ह��छ भनी सझुाव माग ग�रएकोमा देहायबमोिजमका �कृितका म�ुाह�लाई 
देहायबमोिजमको माग� समूह रा�न सझुाव �ा� भएको छ । 

 (जवाफ िदने अदालत स�ंयामा)

िस.न.ं
माग� 
समूह

म�ुाको �कृित
देवानी

पुनरावेदन
दुिनयावादी फौजदारी 

पुनरावेन
सरकारवादी फौजदारी 

पुनरावेदन
�रट िनवेदन

१ शी� ११ ११ १२ १५
२ सामा�य १४ १५ १४ १४
३ जिटल ६ ५ ८ ५
४ अ�य १ ० १ ०
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उि�लिखत तािलकामा देखाइएको माग� अपनाउन सझुाव िदएका अदालतको सं�यालाई देहायबमोिजम चाट�मा 
��ततु ग�रएको छ ।

(जवाफ िदने अदालत स�ंयामा)

· उ�च अदालतमा दायर ह�ने देवानी पुनरावेदनलाई �कृितका आधारमा माग� समूहमा वग�करण गरी 
कारबाही र िकनारा गदा� कुन माग� समूहमा के क�ता �कृितका म�ुा राखी कारबाही गन� उपय�ु ह��छ 
भ�ने ��को स�ब�धमा िन�न सझुाव ��ततु गरकेो पाइयो । 

शी� माग� समूहमा रा�न सुझाव �ा� भएका म�ुा
o माना चामल, नाता कायम, �वारन गराइपाउ,ँ स�ब�ध िव�छेद म�ुा,
o लेनदने, िहसाब गराई पाउ ँम�ुा, 
o ज�गा िखचोला म�ुा, घर बहाल, मोहीस�ब�धी,
o बालबािलका तथा व�ृव�ृा प� भएका म�ुाह�लगायत �ाथिमकता �ा� म�ुाह�,
o साना �कृितका (रणनीितक योजनाअनसुार) म�ुा,
o प�ह�को वतन अदालत रहेको िज�लािभ� भएको म�ुा,
o ४ जनाभ�दा बढी प� नभएका म�ुा,
o अ�य म�ुाको फैसला िनण�य पख�न नपन�, 
o �थलगत नाप, न�सा, मचु�ुका गनु�  नपन�, 
o सामा�य माग� र जिटल माग�का म�ुा लगाउमा नरहेका,
o जाचँ परी�ण �ितवेदन, िवशेष�को राय �ा� ह�न बाकँ� नरहेका,
o वादी �ितवादी दवैु प�को गररे ४ भ�दा बढी कानून �यवसायी मकुरर नभएका,
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शी� माग� समूहमा राखी कारबाही गन� देवानी पनुरावेदनको फछ् य�टको अविध स�ब�धमा दहेायबमोिजमको 
जवाफ �ा� भयो । 

(जवाफ िदने अदालतको स�ंया र �ितशतमा)

उ� चाट�अनसुार सबैभ�दा बढी ९ वटा उ�रदाता अदालत अथा�त् ५३ �ितशतले शी� माग� समूहमा 
राखी कारबाही र िकनारा ह�ने देवानी पनुरावेदनको कारबाही र िकनारा गन� अविध ६ मिहना उपय�ु ह�ने भ�ने 
सझुाव िदएको पाइयो । 

· य�तै उ�च अदालतमा पनुरावेदनको �पमा कारबाही ह�ने देवानी पनुरावेदनह�म�ये के क�ता म�ुाह�लाई 
सामा�य माग� समूहमा रा�ने र सो माग�मा रािखने म�ुाको फछ् य�टको अविध कित रा�न उपय�ु ह��छ 
भनी सझुाव मािगएकोमा दहेायबमोिजमको सझुाव �ा� भएको देिख�छः

सामा�य माग�मा रा�न सुझाव �ा� भएका म�ुा
o लेनदने, करार, �ितपूित� , बालीिबगो,
o िलखत बदर, दता�  बदर हक कायम, नामसारी बदर,
o िमलाप� बदर, िनण�य बदर, नामसारी, 
o अंश, अपतुाली, धम�प�ु,
o बाटो िनकाश,
o संर�णस�ब�धी,
o साना र जिटल �कृितका बाहेकका म�यम �कृितका म�ुाह�,
o �तु माग�बाहेकका म�ुा । 

सामा�य माग� समूहमा राखी कारबाही गन� देवानी पनुरावेदनको फछ् य�टको अविध स�ब�धमा दहेायबमोिजमको 
जवाफ �ा� भएको पाइयो । 
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(जवाफ िदने अदालतको सं�या र �ितशत)

��ततु चाट�अनसुार सबैभ�दा बढी ११ वटा अथा�त् ६५ �ितशत उ�रदाता अदालतले सामा�य माग� 
समूहमा राखी कारबाही ग�रने देवानी पनुरावेदनको फछ् य�टको अविध ९ मिहना उपय�ु ह�ने भ�ने सझुाव िदएको 
पाइयो । 

· जिटल माग� समूहमा के क�ता �कृितका देवानी परुानवेदनलाई रा�न र �य�ता माग� समूहका म�ुाको 
फछ् य�टको अविध के कित रा�न उपय�ु ह��छ भनी मािगएको सझुावमा देहायबमोिजमको सझुाव �ा� 
भएको देिख�छः

जिटल माग� समूहमा रा�न सझुाव �ा� भएका देवानी पुनरावेदनस�ब�धी म�ुाह�
o हक कायम, ज�गा िखचोला, घर उठाई पाउ,ँ गठुी,
o अंश म�ुा, िलखत बदर, दता� बदर, िनण�य बदर, फैसला बदर,
o १० जनाभ�दा बढी �ितवादी रहेका, 
o तीनभ�दा बढी िज�लामा �याद तामेल गन� पठाउनपुन�, 
o �थलगत नाप न�सा मचु�ुका गनु�पन�, 
o पनुः िवशेष� जाचँ गराउनपुन�, 
o अ�य म�ुाको िनण�य आदशे पख�न ुपन�, 
o १० भ�दा बढी कानून �यवसायी रहेको, 
o जिटल माग�का म�ुासगँ लगाउमा रहेका अ�य म�ुा । 

जिटल माग�मा कारबाही गन� देवानी पनुरावेदनको फछ् य�टको अविध स�ब�धमा दहेायबमोिजमको जवाफ �ा� 
भएको पाइयो । 
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(जवाफ िदने अदालतको सं�या र �ितशत)

��ततु चाट�अनसुार सबैभ�दा बढी १२ वटा अथा�त् ७१ �ितशत उ�रदाता अदालतह�ले जिटल माग� 
समूहमा रािखने देवानी म�ुाको पनुरावेदनको फछ् य�टको अविध १२ मिहना उपय�ु ह�ने भ�ने सझुाव िदएको 
पाइयो । 

· उ�च अदालतमा दायर ह�ने दिुनयावादी फौजदारी म�ुाको पनुरावेदनलाई �कृितका आधारमा के क�ता 
म�ुाह�लाई के कुन माग� समूहमा रा�न र ितनको फछ् य�ट अविध कित रा�न उपय�ु ह��छ भ�ने सझुाव 
माग ग�रएकोमा िन�न सझुाव ��ततु गरकेो पाइयो । 

शी� माग� समूह रा�न सुझाव �ा� भएका दुिनयावादी फौजदारी म�ुा
o गाली बेइ�जती, अदालतको अवहेलना, कुटिपट, लटुिपट, साधारण चोरी म�ुा,
o मिहला, नाबालक, जे� �यि� संल�न म�ुा,
o �ि�यामा कम समय ला�ने सामा�य �कृितका र �ाथिमकता �ा�त म�ुा,
o एउटै िज�लािभ�का वतन भएका प�ह� भएको म�ुा,
o ४ जनाभ�दा बढी प� नभएका म�ुा, 
o अ�य म�ुाको फैसला िनण�य पख�न नपन� म�ुा,
o सामा�य माग� र जिटल माग�का म�ुा लगाउमा नरहेका म�ुा, 
o धेर ै�माण ब�ुन नपन� म�ुा, 
o वादी �ितवादी गरेर ४ भ�दा बढी कानून �यवसायी मकुरर नभएका म�ुा । 

शी� माग� समूहमा राखी कारबाही ग�रने दिुनयावादी फौजदारी पनुरावेदनको फछ् य�ट अविधका स�ब�धमा 
तलको चाट�मा उ�लेख भए अनसुार सबैभ�दा बढी १२ वटा अथा�त् ७१ �ितशत उ�रदाता अदालतह�ले ६ 
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मिहनाको अविध उपय�ु ह�ने जवाफ िदएको दिेखयो । 
(जवाफ िदने अदालत स�ंया र �ितशतमा)

सामा�य माग� समूहमा रा�न सझुाव �ा� भएका दुिनयावादी फौजदारी म�ुा
o जालसाजी, िकत�, कुटिपट, लटुिपट, हाडनाता करणी, यातना तथा शरीर ब�धक,
o गोपनीयता तथा �ित�ा िव��को कसूर,
o गैरकानूनी थनुास�ब�धी कसूर,
o जिटल र शी�माग�अ�तग�त पन� बाहेकका अ�य म�यम �कृितका म�ुाह�,
o एउटै िज�लािभ�का प�ह� रहेका म�ुा,
o ४ जनास�म प�को सं�या भएका,
o अ�य म�ुाको फैसला िनण�य पख�न नपन�,
o जिटल माग�का म�ुा लगाउमा नरहेका, 
o धेर ै�माण ब�ुन नपन�,
o वादी �ितवादी गरेर ४ भ�दा बढी कानून �यवसायी मकुरर नभएका,
o िलखत जाचँ गन� िवशेष�सम� पठाउनपुन� �कृितका म�ुाह� । 

सामा�य माग� समूहमा राखी कारबाही ग�रने दिुनयावादी फौजदारी पनुरावेदनको फछ् य�ट अविध 
स�ब�धमा तलको चाट�मा उ�लेख भएबमोिजम सबैभ�दा बढी ११वटा अथा�त ६५ �ितशत उ�रदाता अदालतले 
९ मिहनाको अविध उपय�ु ह�ने भ�ने जवाफ िदएको देिखयो । 
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(जवाफ िदने अदालत स�ंया र �ितशतमा)

जिटल माग� समूहमा रा�न सझुाव �ा� भएका दुिनयावादी फौजदारी म�ुा
o जघ�य �कृितका म�ुा,
o �ि�यामा बढी समय ला�ने म�ुा,
o �ितवादीह�को सं�या धेर ैभएका म�ुा
o ४ जनाभ�दा बढी प� भएका म�ुा,
o अ�य म�ुाको फैसला िनण�य पख�न पन� म�ुा, 
o धेर ैम�ुा लगाउमा रहेका म�ुा,
o धेर ै�माण ब�ुन पन� म�ुा,
o वादी �ितवादी दवैुको ४ भ�दा बढी कानून �यवसायी मकुरर भएका म�ुा । 

जिटल माग� समूहमा राखी कारबाही गनु�पन� दिुनयावादी फौजदारी म�ुाको पनुरावेदनको फछ् य�ट गन� 
अविध स�ब�धमा तलको चाट�मा उ�लेख भए अनसुार सबैभ�दा बढी १२ वटा अथा�त ७० �ितशत उ�रदाता 
अदालतले १२ मिहनाको अविध उपय�ु ह�ने भ�ने सझुाव िदएको देिखयो । 
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(जवाफ िदने अदालत स�ंया र �ितशतमा)

· उ�च अदालतमा पनुरावेदनको �पमा कारबाही ह�ने सरकारवादी फौजदारी म�ुालाई �कृितका आधारमा 
वग�करण गदा� के क�ता �कृितका म�ुाह�लाई के कुन माग� समूहमा राखी के कित समयिभ� कारबाही र 
िकनारा गन� उपय�ु ह��छ भ�ने सझुाव माग ग�रएकोमा िन�न सझुाव ��ततु गरकेो पाइयो । 

शी� माग� समूहमा रा�न सुझाव �ा� भएका सरकारवादी फौजदारी म�ुा
o केही साव�जिनक अपराध, जवुा, सवारी �यान, हात हितयार खरखजाना, छुवाछुत, बो�सीको आरोप, 

कालो बजारी,
o लाग ुऔषध सेवन, साधारण चोरी, गभ� पतन, घरले ुिहंसा, अि�लता, बालिववाहस�ब�धी, 

बाल �म शोषण जबरज�ती करणी, गभ� पतन, कुटिपट अगंभंग, नाग�रकता, धम�प�रवत�न, 
बालबािलकास�ब�धी,

o �ितिलिप अिधकार, वनस�ब�धी, 
o �ाथिमकता �ा� र िनर�तर सनुवुाइ ह�ने �कृितका म�ुा,
o ४ जनाभ�दा बढी प� नभएका, अ�य म�ुाको फैसला िनण�य पख�न नपन� म�ुा,
o सामा�य माग� र जिटल माग�का म�ुा लगाउमा नरहेका म�ुा, 
o जाचँ परी�ण �ितवेदन, िवशेष�को राय �ा� ह�न बाकँ� नरहेका म�ुा, 
o धेर ै�माण ब�ुन नपन�, वादी �ितवादी गररे ४ भ�दा बढी कानून �यवसायी मकुरर नभएका म�ुा,
o फरार �ितवादी नरहेका म�ुा,
o �ितवादी सािबत भएको तथा थप �माण ब�ुन ुनपन� म�ुा,
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शी� माग� समूहमा राखी कारबाही गनु�पन� सरकारवादी फौजदारी म�ुाको पनुरावेदनको फछ् य�ट गन� 
अविध तलको चाट�मा उ�लेख भएअनसुार ६ मिहनाको अविध उपय�ु ह�ने भ�ने सबैभ�दा बढी ९ वटा अथा�त् 
५३ �ितशत उ�रदाता अदालतको सझुाव �ा� भएको देिखयो । 

(जवाफ िदने अदालत सं�या र �ितशतमा

सामा�य माग� समूहमा रा�न सझुाव �ा� भएका सरकारवादी फौजदारी म�ुा
o �यान मान� उ�ोग, चोरी, ठगी, लागू औषध, कत��य �यान, जबरज�ती करणी, जबरज�ती करणी 

उ�ोग म�ुा, 
o सरकारी छाप क�त�, यातना �ितपिुत�, िवदशेी म�ुा िविनयम, िव�फोटक पदाथ�स�ब�धी म�ुा,
o बह�िववाह, दाइजोस�ब�धी म�ुा
o िनवा�चन, िवदेशी म�ुा, वन, व�यज�तसु�ब�धी, �ाचीन �मारक, िव�तुीय कारोबारस�ब�धी
o ४ जनाभ�दा बढी प� नभएका म�ुा, 
o अ�य म�ुाको फैसला िनण�य पख�न नपन�, 
o जिटल माग�का म�ुा लगाउमा नरहेका,
o धेर ै�माण वा थप �माण ब�ुन नपन�, 
o वादी �ितवादी गरेर ४ भ�दा बढी कानून �यवसायी मकुरर नभएका, 
o शी� र जिटल माग�अ�तग�त पन� बाहेकका अ�य म�ुाह� । 

सामा�य माग� समूहमा राखी कारबाही गनु�पन� सरकारवादी फौजदारी म�ुाको पनुरावेदनको फछ् य�ट 
गन� अविध तल तािलकामा उ�लेख भएअनसुार ९ मिहना उपय�ु ह�ने भ�ने सबैभ�दा बढी ११ वटा अदालतको 
जवाफ �ा� भएको देिखयो । 
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(जवाफ िदने अदालत सं�या)

जिटल माग� समूहमा राखी कारावाही र िकनारा गन� सझुाव �ा� भएका सरकारवादी फौजदारी पुनरावेदन
o कत��य �यान, डाकँा, लागू औषध, अपहरण तथा शरीर ब�धक, संगिठत अपराध, 
o रा�य िव��को अपराध, ठगी, मानव अंग ��यारोपण,
o जबरज�ती करणी, िजउ मा�ने बे�ने, 
o ब�िकङ कसरु, िव�तुीय अपराध, 
o िव�फोटक पदाथ�स�ब�धी,
o ४ जनाभ�दा बढी प� भएका, 
o अ�य म�ुाको फैसला िनण�य पख�न पन�, 
o जाचँ परी�ण �ितवेदन, िवशेष�को राय �ा� ह�न बाकँ� रहेका, 
o धेर ै�माण ब�ुन पन�, 
o वादी �ितवादी गरेर ४ भ�दा बढी कानून �यवसायी मकुरर भएका,
o �ितवादी फरार रहेका । 

जिटल माग� समूहमा राखी कारबाही गनु�पन� सरकारवादी फौजदारी म�ुाको पनुरावेदनको फछ् य�ट गन� 
अविध स�ब�धमा तलको तािलकामा उ�लेख भएअनसुार सबैभ�दा बढी १२ वटा अदालतले १२ मिहना उपय�ु 
ह�ने भ�ने सझुाव िदएको दिेखयो । 
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(जवाफ िदने अदालत सं�या)

· उ�च अदालतमा दता� ह�ने �रट िनवेदनलाई �कृितका आधारमा वग�करण गदा� के कुन माग� समूहमा के 
क�ता �कृितका �रट िनवेदनह� राखी के कित समयिभ� कारबाही िकनारा गन� उपय�ु ह��छ भ�ने 
सझुाव माग ग�रएकोमा िन�न माग� समूहमा िन�न �कृितका �रट िनवेदनह� राखी िन�न अविधिभ� 
कारबाही र िकनारा गन� सझुाव �ा� भएको देिखयो । 

शी� माग� समूहमा रा�न सुझाव �ा� भएका �रट िनवेदनह�
o ब�दी���ीकरण र परमादेशको िनवेदन,
o साव�जिनक हक िहत र सरोकार िनिहत भएका िनवेदनह�, 
o सामा�य िवषयव�त ुसमावेश भएका �रट िनवेदन,
o �यि� र सीिमत िनकाय प� िवप� भएको िनवेदन,
o धेर ैिज�लाका िनकाय िवप�ी नभएका, 
o १० भ�दा बढी कानून �यवसायी नभएका, 
o ग�भीर कानूनी �� समावेश नभएको िनवेदन, 
o अ�त�रम आदेश जारी भएका िनवेदनह� । 

शी� माग� समूहका �रट िनवेदनह�को फछ् य�टको अविध स�ब�धमा तलको तािलकामा उ�लेख 
भएअनसुार सबैभ�दा बढी १० वटा अदालतह�ले ३ मिहनाको अविध उपय�ु ह�ने भ�ने सझुाव िदएको देिख�छः
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(जवाफ िदने अदालत सं�या)

सामा�य माग� समूहमा रा�न सझुाव �ा� भएका �रट िनवेदनह�
o ब�दी���ीकरणबाहेकका परमादशे, उ��ेषण, अिधकारप�ृछा, �ितषेध �रट िनवेदनह�,
o धेर ैिज�लाका िनकाय िवप�ी भएका िनवेदनह�,
o १० भ�दा बढी कानून �यवसायी भएका िनवेदनह�,
o साव�जिनक हक िहत र सरोकार िनिहत भएका  िनवेदन,
o ग�भीर कानूनी �� समावेश भएका िनवेदन,
o िवशेष�को �ितवेदन िलन ुपन� �कृितका िनवेदन,
o �थानीय तहको अिधकार�े�को िववाद तथा जिटल संवैधािनक िवषयव�त ुसमावेश भएका िनवेदनह� 

सामा�य माग� समूहका �रट िनवेदनह�को फछ् य�टको अविध स�ब�धमा तलको तािलकामा उ�लेख 
भएअनसुार सबैभ�दा बढी ९वटा अदालतह�ले ६ मिहनाको अविध उपय�ु ह�ने भ�ने सझुाव िदएको देिख�छः



म�ुा �यव�थापन प�ित िवकासस�ब�धी अ�ययन �ितवेदन, २०७५

138

जिटल माग� समूहमा रा�न सझुाव �ा� भएका �रट िनवेदनह�को �कृित
o उ��ेषणको िनवेदन,
o िवप�ी सं�या  धेर ैभएका िनवेदनह�,
o धेर ैिज�लाका िनकाय िवप�ी भएका िनवेदनह�, 
o दईुभ�दा बढी �रट लगाउमा रहेका िनवेदनह�,
o १० भ�दा बढी कानून �यवसायी भएका िनवेदनह�,
o साव�जिनक हक िहत र सरोकार िनिहत भएको िनवेदनह�,
o ग�भीर कानूनी �� समावेश भएको िनवेदन,
o िवशेष�को �ितवेदन िलन ुपन� । 

जिटल माग� समूहका �रट िनवेदनह�को फछ् य�टको अविध स�ब�धमा तलको तािलकामा उ�लेख 
भएअनसुार सबैभ�दा बढी ८ वटा अदालतह�ले १२ मिहनाको अविध उपय�ु ह�ने भ�ने सझुाव िदएको देिख�छः

· उ�च अदालतमा दता� ह�ने म�ुा र �रट िनवेदनको काम कारबाही र िकनारामा अनिुचत िढलाइ ह�ने 
गरकेो भएमा सोलाई िनय��ण गन� के क�ता उपाय अवल�बन गनु�पला� भ�ने �� ग�रएकोमा तीनवटा 
अदालतबाट िढलाइ ह�ने नगरकेो भनी जवाफ �ा� भएको र अ�य अदालतबाट िन�नानसुारको सझुाव 
�ा� भएको पाइयोः
o िनयिमत �पमा म�ुाको कारबाही स�ब�धमा सपुरीवे�ण, िनगरानी र अनगुमन ह�नपुन�,
o कानून �यवसायीह�वाट अनाव�यक पेशी हटाउने काय�लाई िनय��ण गनु�पन�,
o पया�� द� जनशि�को आपूित� ह�नपुन�,
o अदालतमा काय�रत जनशि�लाई आव�यक तािलम िदनपुन�,
o सूचना �िविधको उ�चतम �योग गनु�पन�,
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o श�ु िमिसल समयमा �ा� ह�ने �यव�था गनु�पन�,  
o िलिखत जवाफसाथ स�बि�धत कागज �माण पेश गन� �यव�था िमलाउने,
o िनधा��रत समयिभ�ै रीतपूव�क �याद सूचना तामेल गन� र सो काय�मा �थानीय तहको सहयोग 

िलने,
o बहस तथा पेशी �यव�थापनलाई �भावकारी बनाउने,
o आदेश अनसुारको �माण सकंलन र परी�णमा शी�ता अपनाउने, 
o �याय �े� सम�वय सिमितसमेत माफ� त सरोकारवाला िनकायह�बीचमा उिचत सम�वय गन�,

· उ�च अदालतमा दता�  ह�ने म�ुा र �रट िनवेदनलाई �कृित अनसुार काय�तािलका िनमा�ण गरी काय�तािलका 
अनसुारको समयमा नै कारबाही र िकनारा गन� के क�ता उपाय अवल�बन गनु�  उपय�ु होला भनी सझुाव 
माग ग�रएकोमा िन�नानसुारको जवाफ �ा� भएको देिखयो ।
o पूव�अनमुानयो�य काय�तािलका िनमा�ण गरी सोअनसुारको काय� स�पादन गन�,
o सामा�य �कृितका म�ुाह�लाइ� फरक फरक समूहमा वग�करण गरी सोहीबमोिजम पेशी 

�यव�थापन गन�,
o काय�तािलकाअन�ुपको कामकारबाही पूण��पमा लागू गन�का लािग िनयिमत अनगुमन गन�,
o पया�� �ोत साधन र द� जनशि� उपल�ध गराउने,
o समय तािलकास�ब�धी अवधारणा उ�च अदालतमा समेत लागू गन�,
o म�ुाको �कृित र माग� समूहअनसुारको काय�तािलका िनमा�ण गन�,
o माग� समूहअनसुार ��येक फाटँमा २०० थानभ�दा बढी म�ुा नह�ने गरी फाटँ तोिकन ुपन�, 
o सव��च अदालतबाटै काय�तािलकाको नमनुा िनमा�ण गरी अ�य अदालतलाई प�रप� गन�,
o काय�तािलकाबमोिजम काय� गन� सरोकारवालाको सहयोग िलने,
o बहस तथा पेशी �यव�थान गन�,
o अ�वाभािवक �पमा पेशी �थिगत गन� काय� िनय��ण गनु�पन�, 
o मातहतका अदालत तथा स�बि�धत िनकायबाट समयमै िमिसल तथा कागजात �ा�त गन�, 
o म�ुाको �कृितअनसुार काय� तािलका िनमा�ण र अनशुरण, िनरी�ण, अनगुमन, छलफल गन�,
o काननुी �यव�थाअन�ुपको software िनमा�ण गरी �यसको काया��वयन गन�,
o सूचना �िविधको समिुचत उपयोग 
o िटपोट �णालीलाई �यवि�थत गन� ।

· म�ुा र �रट िनवेदनमा काय�तािलकाबमोिजमका काय�ह� िनधा��रत िमितमा स�प�न भए नभएको अनगुमन 
गन� काय�लाई �भावकारी बनाउन के क�ता उपाय अपनाउन ुपला� भनी सोिधएकोमा दहेायबमोिजमको 
जवाफ �ा� भएको देिखयो । 
o �ित ६०० थान म�ुाको िमिसल िनरी�णको लािग १ जना िनरी�णकता� तोक� िनयिमत िनरी�ण 

गन�,
o म�ुय �यायाधीश र रिज��ारबाट समेत िनयिमत अनगुमन गन� गराउने,
o मातहतका अदालत तथा अ�य िनकायसगँ सम�वय गन� स�पक�  �यि� तो�ने,
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o सूचना �िविधको �योगको �मतामा विृ� गरी अनलाइन �णालीमाफ� त िनयिमत अनगुमन गन�,
o स�बि�धत िनरी�णकता�लाई िज�मेवार बनाई मािसक �पमा �ितवेदन पेश गन� लगाउने । 

· म�ुा र �रट िनवेदनमा भएका आदशे समयमा नै काया��वयन गन�का लािग सरोकारवालाह�बाट अपेि�त 
सहयोग �ा� गन� अदालतले के क�ता काय� गन� आव�यक ह��छ भनी सोिधएकोमा देहायबमोिजम जवाफ 
�ा� भएको पाइयो । 
o अदालत र सरोकारवालाबीच िनयिमत �पमा छलफल गन�, 
o सरोकारवाला िनकायसगँ सम�वयका लािग िज�मेवार अिधकारी तो�ने, 
o सरोकारवाला िनकायह�सगँ स�पक�  र सम�वयका लािग सूचना �िविधको समिुचत �योग गन�,
o Judicial outreach program, meet the judge program ज�ता काय��मलाई �भावकारी 

बनाउने,
o �याय �े� सम�वय सिमितलाई थप ि�याशील बनाउने । 

· म�ुा र �रट िनवेदन िनधा��रत काय�तािलका अनसुारको समयमा फछ् य�ट गन�का लािग पेशी �थगनको 
काय�लाई िनयमन गन� के गनु�  पला� भनी सझुाव माग ग�रएकोमा िन�नानसुारको जवाफ �ा� भएको 
देिखयो । 
o पेशी �थिगत गन� प�रपाटीलाई �यवि�थत गरी सोको �यावहा�रक पालना गन�,
o काबबुािहरको प�रि�थितमा बाहेक म�ुाका एउटा प�का तफ� बाट एक पटकभ�दा बढी पेशी 

�थिगत गन� निदने,
o बार र बे�चबीचमा सम�वय गरी पेशी �थगन �यूनीकरण गन�,
o पेशी �थिगत भएको म�ुा अक� ह�ामा रा�ने �यव�था गन�,

· म�ुा र �रट िनवेदनको कारबाहीलाई दता�दिेख नै क��यटुर �णालीमा आब� गरी �वचािलत 
(Automated) �पमा �यव�थापन गन� हाल स�चालनमा रहेको Software �भावकारी छ छैन भनी 
सोिधएकोमा अिधकांश अदालतह� अथा�त् ७६ �ितशतले केही �भावकारी रहेको भ�ने जवाफ िदएको 
पाइयो । �ा� सझुावलाई देहायबमोिजम ��ततु ग�रएको छः 
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(जवाफ िदने अदालतको सं�या र �ितशत)

· क��यटुर �णालीमा आधा�रत पूण� �वचािलत म�ुा �वाह �यव�थापन प�ित अवल�बन गन� हाल 
स�चालनमा रहेको Software मा के क�ता सधुारको आव�यक छ भ�ने स�ब�धमा दहेायबमोिजमको 
सझुाव �ा� भएको पाइयोः 
o अनलाइन ता�रखलाई �यवि�थत गनु�पन�,
o इ��ी भएका म�ुालाई इिडट वा िडिलट गनु�पन� अव�थामा सो अिधकार स�बि�धत अदालतलाई 

नै ह�न ुपन�,
o परुानो दफा हटाइ� नया ँदफा रा�नपुन�, 
o Bench Status मा सबै िवषय जनाउने option ह�नपुन�, 
o मािसक तथा वािष�क �ितवेदनका फारामह� update गनु�पन�,
o �ाथिमकता �ा�, साधारण �कृितका म�ुा, मेलिमलापका फाराम, पीिडत मिहला तथा मिहलाको 

आधारमा वग�करण ह�ने गरी �ितवेदन आउने �यव�था गन�,
o Online ता�रख र �याद तामेलीको स�टवेयरमा notification आउने बनाउन ुपन�,
o कम�चारीह�लाई Software स�ब�धी तािलम िदनपुन�,
o Internet speed मा सधुार गनु�पन�,
o म�ुालाई श�ु दता� देिख सव��च अदालतस�म एउटै म�ुा न�बर िदनपुन�,
o द� �ािविधकको िनर�तरता कायम गन�,
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o पावर �याक अपको �यव�था गन�,
o संिहता अनसुार Software मा Update ग�रन ुपन�, 
o म�ुाको फाटँ प�रवत�न गरकेो अिभलेख software मा देिखन ुपन�,
o धेर ैम�ुाह�लाई एकैपटकमा लगाउमा रा�न सिकने �यव�था गनु�पन�,
o प�ाचार र �यादको टे��लेट software बाट �वतः तयार ह�ने गरी िमलाउन ुपन�,
o िज�ला अदालत, उ�च अदालत र सव��च अदालतको लािग एक�कृत Software बनाउने,
o पया�� मा�ामा भौितक साम�ीह� उपल�ध ह�न ुपन�, 
o म�ुा दता�देिख कारबाहीका ��येक चरणमा �िव� भएका अिभलेख तथा सूचनाह� नदोहो�रने र 

�वत: अ�ाविधक ह�ने �यव�था गन�,
o म�ुा खोजी गन� िम�ने गरी option रा�ने,

· म�ुा �यव�थापनस�ब�धी देहायका काय�ह�म�ये कुन कुन काय� क��यटुर �णालीमा आब� गरी 
�वचािलत बनाउन सिक�छ भ�ने स�ब�धमा सझुाव माग ग�रएकोमा लगभग सबै अदालतले दहेायका 
सबै काय�ह�मा सूचना �िविधको �योग गन� सिकने भनी जवाफ िदएको पाइयोः
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सूचना �िविधको मा�यमबाट गन� सिकने र नसिकन ेम�ुाको कारबाहीह�
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· म�ुाको कारबाहीलाई दता�देिख नै क��यटुर �णालीमा आब� गरी �वचािलत (Automated) �पमा 
�यव�थापन गन� अदालतमा के क�तो थप पूवा�धार (भौितक, जनशि� र �मता िवकास आिद) आव�यक 
छ भ�ने ��मा देहायबमोिजमको सझुाव �ा� भएको पाइयोः
o पया��त र द� जनशि�को �यव�था, 
o पया��त क��यटुर र अ�य उपकरणको �यव�था
o इ�टरनेट ि�पडमा सधुार
o सबै तहका अदालतमा �योग ह�ने CMS मा एक�पता गरी software लाइ� प�रमाज�न गनु�पन� 
o सूचना �िविध स�ब�धी आविधक तािलम स�चालन गनु�पन� 
o पावर �याक अपको �यव�था,
o सरोकारवालाको �मता िवकास,
o  Band Widthको �मतामा िब�तार,
o Networking परुानो भएकोले नया ँNetworking ह�न ुआव�यक रहेको, 
o IT Section लाई पूण� �पमा भौितक �पले �यवि�थत गनु�पन� । 

· म�ुा �वाह �यव�थापनलाई �भावकारी बनाउनका लािग  आव�यक अ�य सझुावह� दहेायबमोिजम 
�ा� भएको पाइयोः 
o कम�चारीलाई आ�नो काम कारबाही�ित द�िच� �पमा ला�ने वातावरणको िसज�ना गन�,
o Case Classification Code (c3) लागू गन�,
o मानवीय तथा भौितक �ोत साधनको �भावकारी �यव�थापन र प�रचालन गन�,
o आव�यताअनसुार Software लाई प�रमाज�न गन�,
o ��ततु ग�रएका सझुावह�को �भावकारी काया��वयन ह�न ुपन�,
o समयतािलका �यावहा�रक र वा�तिवक ह�ने गरी िनमा�ण गनु�पन�,
o िज�मेवार र �मतावान् कम�चारीलाई कामको िज�मेवारी िदने । 

९.४ छलफलबाट �ा� �िति�या तथा सझुाव
िमित २०७५।९।१३ र िमित २०७५।९।२७ मा अनसूुची ५ मा उि�लिखत सव��च अदालतका 

रिज��ार, सहरिज��ार, उपरिज��ार, िटपोट शाखा तथा म�ुा शाखामा काय�रत शाखा �मखुलगायतका 
कम�चारीह�सगँ भएको छलफल ह�दँा हाल सव��च अदालतमा म�ुाह�लाई समूहमा राखी सनुवुाइ गन� �णाली 
लागू ग�रएको, सो �योजनको लािग पेशीअगावै म�ुाको िववादको िवषय पिहचान गरी िमिसल संल�न गन� ग�रएको, 
म�ुालाई �कृितको आधारमा फाटँ िवभाजन गरी म�ुाको �कृितअनसुार बार र म�ुाको कोटा तोक� समूहमा पेशी 
रा�ने र सोअनसुार इजलास गठन ह�ने गरकेो भ�ने देिखयो । म�ुा �यव�थापन गन� स�ब�धमा िविभ�न �यास 
भएको भएपिन सो स�ब�धमा अझै केही सम�याह� कायम रहेकोले ितनको समाधानका लािग दहेायका उपायह� 
अवल�बन गन� सिकने सझुाव �ा� भयो । 
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सम�या र सुझावह�
· समूहमा सनुवुाइ ह�ने सबै म�ुाह�को िटपोट गन�का लािग अल�गै शाखा कायम ग�रएको भएपिन दोहो�याई 

पाउ ँ भ�ने िनवेदनह�को मा� िटपोट ह�ने गरकेो । िटपोट काय�लाई अझ उपयोगी बनाउनको लािग 
पनुरावेदनलगायत अ�य म�ुाह�मा पिन िटपोट गन� काय�लाई अिनवाय� गरी पेशीअगावै िमिसल सलं�न 
गनु�पन� ।

· पेशी �काशन ह�दँा समूहमा सनुवुाइ ह�ने म�ुाह�भ�दा अगािड पूरक सूचीका िनवेदन तथा म�ुाह� 
रा�ने ग�रएबाट समूहमा तोिकएका म�ुाह�मा सनुवुाइको पालो नआउने गरकेो । समूहमा सनुवुाइ ह�ने 
म�ुाह�लाई असर नपन� गरी �य�ता म�ुाह�को अल�गै पेशी सूची �काशन गरी सनुवुाइ गनु�पन� । 

· �यसैगरी पेशी �कासन ह�दँा परुाना म�ुाह�भ�दा अगािड पूरक सूचीका िनवेदन तथा म�ुाह� रा�ने 
ग�रएबाट परुाना म�ुाह�मा सनुवुाइको पालो नआउने गरकेो । परुाना म�ुाह�लाई असर नपन� गरी पेशी 
सूची �कासन र सनुवुाइ गनु�पन� । 

· परुाना म�ुा तथा �रटलाई समेत अल�गै समूहको �पमा कायम गरी फाटँ तोिकएको र �य�ता म�ुाह�समेत 
समूहमा सनुवुाइ ह�ने गरी पेशी तोिकएबाट पेशी �कासन ह�दँा य�ता धेर ैम�ुाह� एउटै इजलासमा पेश ह�ने 
गरबेाट पेशी तोिकएका सबै परुाना म�ुाह�को सनुवुाइ गन� न�याइने भएकोले �य�ता म�ुाह�लाई सबै 
बार र इजलासह�मा पन� गरी सनुवुाइको �यव�था गनु�पन� । 

· �रट िनवेदनह�मा िववादका िवषयह�का आधारमा समूह कायम गरी फाटँ िवभाजन ग�रएको देिखयो 
तर अ�य म�ुाह�म�ये अिधकांश म�ुाह�लाई म�ुाको नाम र �कृितको आधारमा समूह िवभाजन गरकेो 
देिखदँा म�ुाह�मा समेत िववादको िवषयका आधारमा समूह कायम गरी पेशी �यव�थापन र सनुवुाइ 
गनु�पन� । 

· समयमै र पूरा समय इजलास नब�ने गरकेो भ�ने कानून �यवसायी र सेवा�ाहीको गनुासो रहेकोले 
अिधकतम समय इजलास स�चालन गनु�पन� । 

· हेन� निम�ने �यायाधीशको इजलासमा म�ुाह� पन� गरकेोले सो सम�या समाधान गन� स�टवेयरले नै 
सोको जानकारी िदने �यव�था गन� । 

· संवैधािनक इजलासमा पेश ह�ने म�ुाह� लामो समयस�म पालो नआएको ह�दँा �ारि�भक सनुवुाइको 
लािग एक वा दईुजना �यायाधीशको इजलासबाट हेन� सिकने �यव�था गन� । 

· मातहत अदालतमा अनलाइन ता�रखमा रहेको प�ले ता�रख िलए निलएको िन�सा पेशीको िदनस�ममा 
िमिसल संल�न नह�दँा सनुवुाइ �भािवत ह�ने गरकेो ह�दँा �य�तो िन�सा िमिसल सामेल गराउने �ब�ध 
िमलाउने । 

· मातहत अदालतमा अनलाइन ता�रखमा रहेको प�ले सव��च अदालतमा पेशीमा चढेको म�ुाको अव�था 
बारमेा जानकारी िलई ता�रख िलन सम�या परकेो ह�दँा प�लाई सोको जानकारी त�ु�त स�बि�धत 
अदालतमा िदने �यव�था गनु�पन� । 

· समान िववादका िवषय भएका म�ुाह�मा िविभ�न इजलासह�बाट फरक फरक राय कायम भएको 
अव�था ह�दँा �य�ता म�ुाह�लाई �ाथिमकताका साथ बहृत् पूण� इजलासमा पेश गरी �िलङ्ग कायम 
गनु�पन� । 
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· दोहो�याई पाउ ँभ�ने िनवेदनको कारण सव��च अदालतको काय�बोझ बढेको ह�दँा �य�ता िनवेदनह� 
स�बि�धत उ�च अदालतको पूण� इजलासमा पेश गरी दोहो�याई हेन� अनमुित भएपिछ मा� सव��च 
अदालतमा पठाउने गरी कानूनी �यव�था गन� । 

· सव��च अदालतमा दायर भएका पनुरावेदनमा माग भएको �माण र श�ु िमिसल पठाउदँा मातहत 
अदालतह�ले पनुरावेदनको �याद, �माण िमिसल र श�ु िमिसल पनुरावेदनसाथ नपठाउदँा म�ुाको 
कारबाहीमा िढलाइ ह�ने गरकेोले सधुार गनु�पन� । 

· वैकि�पक उपचारको �यव�था भएका िवषयमा पिन �रट िनवेदन दता� ह�ने गरबेाट सव��च अदालतको 
काय�बोझ बढेकोले �य�ता �रट िनवेदनलाई दता�का बखत नै िनय��ण गनु�पन� । 

९.५  िज�ला तथा उ�च अदालतह� र सरोकारवालाबाट म�ुा �यव�थापन स�ब�धमा �ा� सझुावह�को 
िव�ेषण
यस प�र�छेदको मािथ िविभ�न उपशीष�कह�मा ग�रएको ��तिुतको आधारमा म�ुा �यव�थापन 

स�ब�धमा �ा� सझुावह�लाई एक�कृत �पमा देहायबमोिजम िव�ेषण ग�रएको छ । 
· म�ुा �वाह �यव�थापनमा सधुारको आव�यकता भए नभएको स�ब�धमा जवाफ िदने सबै उ�च तथा 

िज�ला अदालतह�बाट हालको म�ुा �यव�थापन प�ितमा सधुारको आव�यकता भएको भ�ने समान 
खालको जवाफ �ा� भएको देिखयो । 

· िज�ला अदालतमा म�ुा �वाह �यव�थापनमा म�ुय सम�याह�लाई �ाथिमकताको आधारमा 
देहायबमोिजम औ�ंयाइएको पाइयो । 
१. द� जनशि�को अभाव 
२. पया�� �ोत साधनको किम 
३. म�ुा �वाह �यव�थापनस�ब�धी �प� प�ितको अभाव
४. म�ुाको कारबाही र िकनारामा ला�ने समय पूवा�नमुान गन� नसिकने
५. म�ुाको काय�िविधमा जिटलता
६. म�ुाको �ि�यामा अदालतले पूण� िनय��ण रा�न नस�नु
७. अदालतका सरोकारवालाह�बाट अपेि�त सहयोग �ा� नह�न ु। 

�य�तै उ�च अदालतको हकमा देहायका सम�यालाई म�ुय सम�याको �पमा उ�लेख गरकेो पाइयो । 
१. द� जनशि�को अभाव
२. म�ुाको कारबाही र िकनारामा ला�ने समय पूवा�नमुान गन� नसिकने 
३. पया�� �ोत साधनको कमी
४. म�ुाको काम कारबाही र िनण�यमा ह�ने िढलाइ
५. म�ुा �वाह �यव�थापनस�ब�धी �प� प�ितको अभाव

· म�ुालाई िविभ�न माग� समूहमा िवभाजन गदा� िज�ला अदालतबाट िन�न िवषयलाई �मखु आधार 
मा�नपुन� भ�ने उ�लेख भएको पाइयो । 
o म�ुामा �योग ह�ने काय�िविध
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o म�ुामा िनिहत िवषयव�तकुो जिटलता
o म�ुालाई िदनपुन� �ाथिमकता
o म�ुामा ला�ने समय 

· �यसैगरी म�ुालाई िविभ�न माग� समूहमा िवभाजन गदा� उ�च अदालतबाट िन�न िवषयलाई �मखु आधार 
मा�नपुन� भ�ने उ�लेख भएको पाइयो । 
o म�ुालाई िदनपुन� �ाथिमकता
o म�ुामा िनिहत िवषयव�तकुो जिटलता
o म�ुामा �योग ह�ने काय�िविध
o म�ुामा ला�ने समय 

· बह�स�ंयक सझुावको आधारमा िज�ला अदालतमा म�ुाको �कृितको आधारमा वग�करण गदा� म�ुाको 
कारबाहीको �ममा अपनाइने माग� र �य�ता माग�मा पन� म�ुाको फछ् य�टको अविधलाई िन�नानसुार 
उ�लेख गरकेो पाइयो ।

िज�ला अदालतमा कारबाही ह�ने म�ुाको �कृित, स�भा�य माग� स�ंया र फछ् य�टको अविध

िस.न.ं मु�ाको �कृित
माग�

स�ंया

माग�को नाम र 
फछ् य�ट अविध

माग�को नाम र 
फछ् य�ट अविध

माग�को नाम र 
फछ् य�ट अविध

माग� मिहना माग� मिहना माग� मिहना
१ दवेानी ३ शी� ६ सामा�य १२ जिटल १८
२ दिुनयावादी फौजदारी ३ शी� ६ सामा�य १२ जिटल १८
३ सरकारवादी फौजदारी ३ शी� ६ सामा�य १२ जिटल १८
४ पनुरावेदनको कारबाही २ शी� सामा�य

 बह�स�ंयक सझुावको आधारमा उ�च अदालतमा म�ुाको �कृितको आधारमा वग�करण गदा� म�ुाको 
कारबाहीको �ममा अपनाइने माग� र �य�ता माग�मा पन� म�ुाको फछ् य�टको अविधलाई िन�नानसुार उ�लेख 
गरकेो पाइयो । 

उ�च अदालतमा कारबाही ह�ने म�ुाको �कृित, स�भा�य माग� स�ंया र फछ् य�टको अविध

िस.न.ं म�ुाको �कृित माग� स�ंया
माग�को नाम र 
फछ् य�ट अविध

माग�को नाम र फछ् य�ट 
अविध

माग� मिहना माग� मिहना
१ देवानी पनुरावेदन २ शी� ६ सामा�य ९
२ दिुनयावादी फौजदारी पनुरावेदन २ शी� ६ सामा�य ९
३ सरकारवादी फौजदारी पनुरावेदन २ शी� ६ सामा�य ९
४ �रट िनवेदन २ शी� ३ सामा�य ६
५ स�ु कारबाही २ शी� सामा�य
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य�तै २५ वटा िज�ला अदालतह�मा लागू ग�रएको समय तािलका (Calendar) �योगका स�ब�धमा 
अिधकांश अदालतह�ले म�ुा दता�  गदा�को समयमा नै समय तािलका फाराम िमिसल संल�न गन� गरकेो, अिधकांश 
अदालतमा समय तािलकाअनसुारका काम ह�ने गरकेो तथा स�चालनमा रहेको स�टवेयरमा िनधा��रत समय 
उपय�ु नै रहेको भ�ने उ�लेख भए तापिन टाढाको �थानमा �याद तामेल गन�, पि�कामाफ� त सूचना �काशन गरी  
�याद तामेल गन� र नाप न�सालगायतका आदेश काया��वयन गन� र फैसला तयार गन� समय तािलकामा तोिकएको 
समय कम भएको तथा �े�तेदारबाट मेलिमलापका लािग पठाउने  िवषय र �ारि�भक सनुवुाइको पेशीको िवषय 
समय तािलकामा समावेश नभएकोले समावेश गनु�पन� भ�ने सझुाव िदएको पाइयो । 

सव��च अदालतको हकमा धेर ै परुाना म�ुाह� कारबाही र िकनारा गन� बाकँ� देिखएकाले िवशेष 
अिभयान स�चालन गरी कारबाही र िकनारा गनु�पन�, समान �कृितका म�ुाको समूहमा सनुवुाइ गन� �णालीलाई 
अझ �यवि�थत र �भावकारी बनाउनपुन�, पनुरावेदन र �रट िनवेदनह�को िटपोट पेशीअगावै िमिसल सलं�न 
गनु�पन�, समूहमा सनुवुाइ गन� �कृितका म�ुा र परुाना म�ुाको सनुवुाइलाई असर नपन� गरी पेशी सूची �काशन र 
सनुवुाइको �यव�था गनु�पन� भ�नेसमेतका सझुाव �ा� भएका छन् ।

९.६ सिमितबाट तयार भएको �ारि�भक म�यौदा �ितवेदनउपरको छलफलबाट �ा� सुझावह�
सिमितले तयार गरकेो �ारि�भक �ितवेदनको म�यौदाउपर िज�ला अदालत तथा उ�च अदालतमा 

काय�रत �यायाधीशह�, कम�चारीह�, सरकारी विकलह� र िनजी कानून �यवसायीह�को राय �िति�या 
तथा प�ृपोषण िलन िमित २०७५।१०।१२ गते नेपालग�ज, िमित २०७५।१०।१४ गते जनकपरु, िमित 
२०७५।१०।१७ गते सव��च अदालत र २०७५।१० १८ गते उ�च अदालत पाटनमा अनसूुची ६ मा उ�लेख 
भएका महानभुावह�को सहभािगतामा छलफल काय��म स�चालन ग�रएको िथयो । उ� छलफल काय��मह�मा 
सिमितले तयार गरकेो �ारि�भक �ितवेदनउपर देहायबमोिजमका प�ृपोषण तथा सझुावह� �ा� भएको छः
१. फरक म�ुा �यव�थापन प�ित 

१. फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागू गनु� पूव� आव�यक तयारी गनु�पन�,
२. केही अदालतह�मा नमूनाको �पमा स�चालन गन� change oriented �यायाधीशलाई तोक� सफल 

भएपिछ मा� सबै अदालतमा िव�तार गन� उिचत ह�ने,
३. म�ुालाई दता� गदा�कै अव�थामा माग� समूहमा िवभाजन नगरी उमेरको आधारमा वग�करण गरी समूह 

अनसुार फरक फरक रङ्गका फाइलमा राखी कारबाही र िकनारा गनु�पन�, 
४. म�ुाह�लाई �कृितका आधारमा नभई नामको आधारमा माग� समूह तोक� कारबाही गनु�पन�,
५. �ितवादीह�को सं�याका आधारमा नभई फरार �ितवादीको सं�याको आधारमा मा� माग� िनधा�रण 

गनु�पन�,
६. िज�ला अदालतले पनुरावेदन स�ुने हातहितयार, वन, राि��य िनकु�ज ज�ता धेर ै �ितवादी ह�ने 

म�ुाह�लाई जिटल माग�मा राखी कारबाही गनु�पन�,
७. म�ुा दता� ह�दँा नै माग� समूह िनधा�रण नगरी �ितउ�र परपेिछ मा� िनधा�रण गन� उपय�ु ह�ने,
८. म�ुा फछ् य�ट ह�ने समयमा लगाउ म�ुा दता� भएमा �यसलाई कसरी माग� �यवि�थत गन� �प� ह�नपुन�,
९. माग� समूह अनसुार �याद तामेल गन� अविधमा फरक समय रा�न आव�यक नह�ने,
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१०. माग�को नामकरण सरल, सामा�य र िवशेष रा�न ुउिचत ह�ने,
११. समान माग�मा पन� देवानी र फौजदारी म�ुा लगाउमा भएमा कुन माग� समूहमा रा�ने हो �प� ह�नपुन�,
१२. माग� समूह िनधा�रण गदा� म�ुाका प�को ठेगाना र भौगोिलक दूरीलाई पिन आधार मा�न ुपन�,
१३. पूव� सनुवुाइ छलफलबाट म�ुामा माग� समूह िनधा�रण गन� र मेलिमलापमा पठाउन सहज ह�ने ह�दँा सबै 

म�ुामा पूव� सनुवुाइ छलफल गनु�  उपय�ु ह�ने,
१४. माग� प�रवत�नलाई अपवादको �पमा मा� �योग गनु�पन�,
१५. म�ुतबीबाट र तामेलीबाट जागेका म�ुालाई शी� माग�मा राखी कारबाही र िकनारा गनु�पन�,
१६. म�ुाको माग� समूह अनसुार अलग अलग रङ्गको फाइल वा ि�टकर �योग गनु�पन�,
१७. माग� समूह प�ितमा कानून �यवसायीको भूिमका �प� ह�नपुन� ।

२. म�ुाको कारबाही
१. गभ�वती, व�ृ, अपाङ्ग ज�ता �ाथिमकता िदन ुपन� �यि�लाई एकपटक अदालतमा उपि�थत भएपिछ 

ता�रखमा नरही म�ुाको कारबाही गन� पाउने गरी सिुवधा �दान गनु�पन�,
२. िनयमावलीमा पेशी �थगन गन� पटक मा� उ�लेख भएकोले कित िदन �थगन गन� पाउने हो सो कुरा 

िनयमावलीबाट नै िनयिमत गनु�पन�,
३. अदालतमा पेशी �थगन भएको अव�थामा त�ु�तै िमिसल फाटँमा पठाई प�को समयलाई पिन स�मान 

गनु�पन�,
४. प�लाई साधारण ता�रख तो�दा अदालतमा उपि�थत ह�ने समयाविध (यितदेिख यित बजेस�म) 

खलुाउन ुउपय�ु ह�ने, 
५. म�ुा फछ् य�टको सं�यागत ल�य पूरा गन�का लािग �याियक �ि�या पूरा नगन� �विृ� हटाउन ुपन�,
६. अ�य िनकायबाट ब�ुनपुन� भनी िफरादप� वा �ितउ�रप�मा माग ग�रएका �माण �े�तेदार वा 

रिज��ारले नै िझकाउन आदशे िदन स�ने अिधकार िदने,
७. म�ुाको पेशी �यव�थापन गदा�  माग�का आधारमा वार छुट्याई सनुवुाइ गनु�पन�,
८. म�ुाको जानकारी फाराम भन� �यव�थाले प�लाई आिथ�क भार पन� स�ने ह�दँा यो फाराम सरलीकृत 

गनु�पन�,
९. म�ुा पेशीमा चढेपिछ सो िदनमा फैसला ह��छ भ�ने िनि�तता ह�नपुन�,
१०. Lead Lawyer को अवधारणालाई कडाइका साथ लागू गनु�पन�,
११. पेशीमा चढेका पूराना म�ुा र अ�त�रम आदेश भएका म�ुालाई �ाथिमकता िदई फैसला गनु�पन�,
१२. �रटको �ारि�भक सनुवुाइमा नै आव�यक िमिसल िझकाउने आदशे गनु�पन�,
१३. सबै म�ुाह� सव��च अदालतमा प�ुने अव�थाको अ��य गरी मातहतका अदालतबाट नै अि�तम ह�ने 

�यव�था गनु�पन�,
१४. दवेानी र फौजदारी म�ुाह� हेन� अलग अलग अदालत वा इजलासलाई तो�न ुपन� र �यायाधीशको 

स�वा गदा� पूव� अनभुवका आधारमा गन� उपय�ु ह�ने,
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१५. पिहला दता�  भएका थुनवुा भएका म�ुालाई पिहला फैसला ह�ने अव�था कायम गन� �य�ता म�ुालाई 
हरके िदन एउटै इजलासमा रा�ने,

१६. सव��च अदालतमा म�ुाह� हेन�  निम�ने इजलासमा पटक पटक पेशी चढ्ने गरकेोले यसमा सधुार 
गनु�पन�,

१७. म�ुा फैसला ह�न िढलाइ ह�नमुा कानून �यवसायीले हटाएको कारण र अदालतको कारणको अनपुात 
यिकन गनु�पन�,

१८. पूरक पेशीमा चढ्ने सबै �कारका िनवेदन तथा म�ुाह�को सूची सनुवुाइ ह�ने अिघ�लो िदनमा नै 
�काशन गन� सिकएमा प�ह�लाई सनुवुाइमा सहभागी ह�न सहज ह�ने,

१९. अदालतमा दता�  ह�न �याएका म�ुा तथा िनवेदनमा दता� वा दरपीठको िनकासा समयमा ह�नपुन�, 
२०. प�ाउ नपरकेा �ितवादीउपर प�ाउ परपेिछ मा� म�ुा दायर गन� िम�ने गरी कानूनी �यव�था गनु�पन�,
२१. अदालतमा लागू ग�रएको म�ुाको िटपोट प�ितलाई अिनवाय� �पमा काया��वयन ग�रएमा समयमा 

फैसला िदन सहज ह�ने,
२२. म�ुाको जानकारी फाराम कानून �यवसायीले आ�नो फम�बाट अनलाइनमाफ� त अदालतमा दता� गराई 

टोकन िलने र सोही आधारमा म�ुा दता� भएको जानकारी (message) प� वा कानून �यवसायीलाई 
िदने प�ित िवकास गनु�पन�, 

२३. बयान बकप� र बहसको अिडयो रकेड� गन� र �यसको अिभलेख सरुि�त रा�ने �ब�ध िमलाउने,
२४. सव��च अदालतको काय�बोझ कम गन� �शासिनक िवषयका िववादह� �शासक�य अदालतको 

�े�ािधकारमा रहने �यव�था गन� ।

३. जनशि� �यव�थापन, �मता िवकास र �ोत साधन
१. म�ुामा िढलाइ ह�नकुो म�ुय कारण �याद तामेलीस�ब�धी काय� भएको ह�दँा सोकाय�लाई िछटो छ�रतो 

�पमा स�प�न गन� तामेलदारको सं�या र �मता बढाउन ुपन�,
२. तामेलदारह�लाई िनजले काम गरकेो �थान र �यहाकँा मािनसह�सगँ प�रिचत ह�ने ह�दँा िवशेष 

अव�थामा बाहेक स�वा नगन� र िनजह�लाई कामसगँ स�बि�धत िवषयमा आव�यक तािलम �दान 
गनु�पन�,

३. अदालतमा आव�यक मा�ामा कम�चारीको �यव�था गरी उनीह�को �मता अिभविृ� गनु�पन�, 
४. सूचना �िविधको िदगो �योगको लािग �थायी �ािविधक कम�चारीको �यव�था गनु�पन�,
५. अदालतह�मा पया�� मा�ामा क��यटुर लगायतका �ोत साधन उपल�ध गराउन ुपन�,
६. कम�चारीलाई काय��थलमा नै On the job training िदने प�रपाटी िवकास गनु�पन� ।

४. सूचना �िविध
१. अदालतमा दता� गन� �याएको एउटै िवषयमा अ�य अदालतमा �रट िनवेदन दायर गरकेो छ छैन भ�ने 

कुरा स�टवेयरबाट जाचँ गन� िम�ने �यव�था िमलाउन ुपन�,
२. म�ुाको माग� समूहको प�रवत�न स�टवेयरबाट नै ह�ने �यव�था गनु�पन�,
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३. म�ुाको कारबाहीको अव�थाको बारेमा जानकारी िलन स�टवेयरमा �यायाधीशलाई पह�चँ िदन ुपन� र 
�यायाधीशले नै पेशीको िमित तो�ने अ�यास बढाउन ुपन�,

५. काया��वयन संय��
१. बारलगायतका अ�य सरोकारवाला िनकायह�बीचमा म�ुा �यव�थापनका िविवध िवषयमा छलफल र 

सम�वय बढाउन ुपन�,
२. यस प�ितको काया��वयन, अनगुमन र मू�याङ्कनको लािग सबै तहका अदालतमा �यायाधीशसिहतको 

�थायी �कृितको संय�� रहने �यव�था ह�नपुन�,
३. म�ुालाई िविभ�न वग�मा िवभाजन गरी कारबाही गन� सबै तहका अदालतमा िज�मेवार अिधकृतलाई 

म�ुा �यव�थापन अिधकृतको �पमा तो�नपुन� ।

६. िविवध
१. धेर ैम�ुामा वारसे वा कानून �यवसायी मा� अदालतमा आउने ह�दँा स�बि�धत प�लाई यो प�ितको 

बारमेा जानकारी गराउने काय� चनुौतीपूण� छ,
२. यो प�ित काया��वयन गन� dedication, honesty र motivation अिनवाय� ह��छ,
३. �ितवेदनमा िदइएका सझुावह�लाई त�काल गन� सिकने र दीघ�कालमा गन� सिकने गरी िवषयलाई 

छुट्याई काया��वयन गनु�पन� ।

—— & ––
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१०.१  अ�ययनको िन�कष�
मािथ िविभ�न प�र�छेदह�मा उ�लेख भएका म�ुा �यव�थापनस�ब�धी सै�ाि�तक अवधारणा, 

अ�तरा�ि��य अ�यास, पूव� अ�ययन �ितवेदन, नेपालको कानूनी �यव�था, िविभ�न योजनाह� र ितनको 
काया��वयनको अव�था तथा सरोकारवालाह�बाट �ा� सझुाव एवम् प�ृपोषणको िव�ेषणसमेतको आधारमा 
सिमित देहायको िन�कष�मा पगेुको छ । 

१०.१.१ म�ुा �यव�थापनस�ब�धी सै�ाि�तक अवधारणा 
म�ुा �यव�थापन स�ब�धी सै�ाि�तक अवधारणा हेदा� अदालतको म�ुय काय� �याय स�पादन गन� 

भएकोले म�ुा �यव�थापनलाई अदालत �यव�थापनको मह�वपूण� अवयवको �पमा �वीकार गरकेो पाइ�छ । म�ुा 
�यव�थापनको िवकास�म अ�ययन गदा� श�ुवातका समयमा म�ुाको कारबाही र िनण�यमा ह�ने िढलाइ, म�ुाको 
कारबाहीको पूवा�नमुान गन� नसिकने अव�थालगायतका चनुौतीह� समाधान गन� जनशि� र साधन �ोतको 
�यव�थापन, कानूनमा प�रमाज�न र अदालतको अिधकार�े�मा सधुार ज�ता िवषयमा जोड िदएको दिेख�छ । सन् 
१९७० को दशकबाट म�ुाको काम कारबाहीमा �भावका�रता �याउनको लािग म�ुाको वै�ािनक �यव�थापन 
प�ितको अवधारणा िवकिसत ह�दैँ आएको पाइ�छ । 

१०.१.२ अ�य मलुुकको म�ुा �यव�थापनको अ�यास
म�ुा �यव�थापनका आधिुनक प�ितको श�ुआत संय�ु रा�य अमे�रकाबाट सन् १९७० को 

दशकदेिख भएको मािन�छ । संय�ु रा�य अमे�रकामा रा�य अनसुार फरक फरक �कृितका म�ुा �यव�थापनका 
प�ितह� अवल�बन गन� गरकेो पाइ�छ । म�ुाको कारबाहीमा श�ुदेिख नै ��येक चरणमा अदालतको िनयिमत 
अनगुमन र िनय��ण, फरक म�ुालाई फरक �यव�थापन(DCM), म�ुाको सनुवुाइ ह�ने िदनको िनि�तता र म�ुा 
फछ् य�टको समय सीमा िनधा�रण ज�ता िवषयलाई म�ुा �यव�थापनका आधारभूत प�ित (Basic Case flow 
Management Methods) को �पमा �वीकार तथा अवल�बन गरकेो देिख�छ । 
अ�य देशह�को अ�यास हेदा� म�ुामा ह�ने िढलाई िनय��ण गरी म�ुा �यव�थापनमा �भावका�रता �याउन कितपय 
देशमा फरक म�ुालाई फरक म�ुा �यव�थापन(DCM) प�ितको अवल�बन ग�रएको देिख�छ । िविभ�न दशेह�मा 
म�ुाको �कृितको आधारमा म�ुालाई शी�, सामा�य, जिटल, अितजिटल ज�ता तीनदेिख आठ वटास�म माग� 
समूहमा वग�करण गरी सोअनसुार काम कारबाहीको समय तािलका िनधा�रण गन� र िनधा��रत समय सीमािभ� 
म�ुाको कारबाही र िकनारा गन� गरकेो पाइयो । 

१०.१.३ नेपालमा म�ुा �यव�थापनस�ब�धी पूव� अ�ययन �ितवेदनह�को काया��वयन
नेपालमा २०५४ सालमा अदालत �यव�थापन सिमितको गठनप�ात् म�ुा �यव�थापनलाई के��िव�द ु
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बनाएर िविभ�न समयमा अ�ययन अनसु�धान भई �ा� सझुावका आधारमा म�ुा �यव�थापनका आधिुनक 
प�ितह�को अवल�बन ह�दँै आएको पाइ�छ । िविभ�न अ�ययन सिमित वा काय�दलह�बाट �ा� कितपय 
सझुावह� काया��वयन भइसकेका, केही सझुावह� आंिशक �पमा काया��वयन भएका र केही काया��वयन ह�न 
बाकँ� रहेको अव�था देिख�छ । उ� सझुावह�को काया��वयनको ि�थित तल उ�लेख ग�रएको छः
(१) काया��वयन भएका केही सझुावह�

· िज�ला अदालतमा म�ुा दता�देिख नै �यायाधीशलाई म�ुा िज�मा लगाउने,
· िववाद समाधानका वैकि�पक उपायह� अवल�बन गनु�पन�, 
· �याद तामेलीलाई �भावकारी बनाउन तामेलदारह�को अलग अलग अिभलेख रा�ने,
· तामेली �याद रीत बे�रत जाचँी बे�रतको देिखए बदर गरी पनुः जारी गन� अिधकार रिज��ार, 

�े�तेदारलाई िदनपुन�,
· सरोकारवाला र बारसगँ िनयिमत अ�ति�� या गन�,
· अदालतको �याियक र �यव�थापक�य काय�को िविश�ीकरण गन�,
· प�लाई सूचना �याद िदने �योजनको लािग वा�रस वा कानून �यवसायीलाई �याद तामेल गन� 

सिकने �यव�था गन�,
· सव��च अदालतमा ५ वष� म�ुाको लािग िवशेष अिभयान फाटँ खडा गन�,
· सव��च अदालतमा थनुवुा म�ुालाई छु�ै फाटँमा राखी िछटो छ�रतो कारबाही िकनारा गन�,
· क��यटुरमा अिभलेख सहजीकरणका लािग म�ुाह�को नामकरण गन�,
· क��यटुरबाट ह�ने काम कारबाहीलाई कानूनी मा�यता िदन स�बि�धत ऐन कानूनमा आव�यक 

�यव�था गन�,
· सबै अदालतमा स�टवेयर स�चालनमा �याउने,
· ��येक अदालतले फछ् य�ट गनु�पन� �यायाधीशगत र सं�थागत म�ुा सं�या िनधा�रण गरी लागू 

गन�,
· म�ुाको �ि�यामा �ारि�भक सनुवुाइको �यव�था गन� ।

(२) आिंशक �पमा काया��वयन भएका सुझावह�
· िवशेष �कृितका म�ुा हेन� िवशेष िकिसमका अदालत वा �यायािधकरणको गठन गन�,
· संि�� र िवशेष काय�िविध कानूनलगायतका अ�य काय�िविध कानूनह�मा आव�यक संशोधन र 

सरलीकरण गन�,
· म�ुा दता�देिख फैसलास�म गनु�पन� िविभ�न कामको लािग समयाविध िकटान गरी सोबमोिजम 

काम कारबाही भए नभएको �भावकारी अनगुमन गन�,
· आ�त�रक िनरी�ण सपुरीवे�ण �णालीलाई िनयिमत र �भावकारी बनाउने,
· सव��च अदालतमा िविशि�कृत इजलासको अवधारणा लागू गन�, 
· सव��च अदालतमा परुाना म�ुाह�लाई �कृितको आधारमा िविभ�न समूहमा िवभाजन गरी 

�यायाधीशह�को समूह (panel) बाट सनुवुाइ गन� प�ित लागू गन�,
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· म�ुाको कारबाहीमा समय तािलका प�ित लागू गन� स�टवेयर िनमा�ण गन�,
· सव��च अदालतमा समान �कृितका �� िनिहत म�ुाह�को समूह छु�ाई �य�ता म�ुाह� एकै 

इजलासबाट सनुवुाइ गन� प�ित (block hearing) लागू गन�, 
· कानूनले तोकेको �यादिभ� फैसला ह�न नसकेका म�ुाको छु�ै अिभलेख राखी अनगुमन गन� । 

(३) काया��वयन ह�न बाकँ� सझुावह�
· सव��च अदालतमा म�ुाको कारबाहीलाई अदालतको िनय��णमा रा�न िवशेष काय��म 

स�चालन गन�,
· बहस �यव�थापनलाई �भावकारी बनाउन समयसूचक �णाली काया��वयन गन�,
· �मखु कानून �यवसायी (Lead Lawyer) को अवधारणा लागू गन�,
· िववादको िवषयमा मा� सीिमत रही बहसको �यव�थापन गन� गराउने,
· पनुरावेदन स�ुने अदालतमा �यायाधीशह�को समूहलाई म�ुा िज�मा लगाई सनुवुाइ गन�,
· सबै म�ुाको िटपोट तयार गरी म�ुा इजलाससम� पेश ह�नपूुव� नै �यायाधीशलाई उपल�ध 

गराउने,
· �भावकारी तथा शी� �याय स�पादनका लािग �यायाधीश आफँैले बयान बकप� गराउने,
· सव��च अदालतमा ३ वष� नाघेका परुाना म�ुालाई िवशेष िनगरानी समूहमा राखी समयमै अङ्ग 

प�ुयाई पेशी चढाउने,
· म�ुाको कारबाहीको अव�था देिखने र अनगुमन गन� सिकने गरी Case Tracking लाई 

�भावकारी बनाउन क��यटुर स�जाललाई �योगमा �याउने, 
· सव��च अदालतमा वैकि�पक पेशी सूचीसमेत �काशनको �यव�था गन�,
· िज�ला अदालतमा म�ुा दता� भएपिछ क��यटुरको मा�यमबाट नै �यायाधीश तो�ने र फाटँमा 

पठाउने �यव�था गन�,
· म�ुाह�लाई िविभ�न माग� समूहमा िवभाजन गरी फरक फरक म�ुामा फरक �यव�थापन 

(DCM) प�ित लागू गन�, 
· अदालतको स�ंथागत ल�य र �यायाधीशको �यि�गत काय� स�पादन मापद�डका बीच 

साम�ज�यता ह�ने गरी �यायाधीशको काय�स�पादन मापद�ड िनधा�रण गरी लागू गन� । 

१०.१.४ �यायपािलकाका रणनीितक योजनाह�मा म�ुा �यव�थापन
नेपालमा म�ुालाई िछटो छ�रतो कारबाही र िकनारा गरी �याय स�पादनको काय�लाई �भावकारी बनाउन 

आिथ�क वष� २०६०।६१ देिख �यायपािलकाले रणनीितक योजनामाफ� त िविभ�न काय�ह� अगािड बढाएको       
छ । सो �ममा हालस�म लागू ग�रएका तीनवटै प�चवष�य रणनीितक योजनाह�ले म�ुा �यव�थापन स�ब�धमा 
िन�नानसुारका म�ुय काय��मह� काया��वयनमा �याएको पाइयोः

o अदालतगत आधारमा �रट तथा म�ुाह�को फछ् य�टको सं�या र अविध तो�ने,
o म�ुाको ब�यौतामा कमी �याउने,  
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o अदालतस�ब�धी िनयमावलीह�मा संशोधन गन�, 
o म�ुा �यव�थापनमा सूचना �िविधको �योग गन�,
o म�ुाह�को आ�त�रक िनरी�ण र अनगुमनलाई �भावकारी बनाउने, 
o �यायाधीशलाई म�ुा िज�मा लगाउने प�ितको िवकास गन�, 
o म�ुाको कारबाहीको गितलाई अदालत तथा स�बि�धत �यायाधीशको िनय��णिभ� �याउने, 
o म�ुा सनुवुाइमा समय �यव�थापन �णाली लागू गन�, 
o फरक �कृितका म�ुाह�मा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागू गन�,
o म�ुामा समय तािलका प�ित लागू गन�।

सम�मा तीनवटै रणनीितक योजनाको काया��वयनको अव�था हेदा� रणनीितक योजनाह�ले िलएका 
ल�य तथा काय��मह� पूण��पमा काया��वयन ह�न नसके तापिन योजनाको काया��वयनबाट म�ुाको फछ् य�टको 
सं�यामा विृ�, परुाना म�ुाको ब�यौताको �यूनीकरण, योजनाब��पमा काय� गन� सं�कृितको िवकास गन�तफ�  
मह�वपूण� उपल�धी हािसल भएको दिेख�छ । फरक म�ुामा फरक �यव�थापन प�ित (DCM) स�ब�धमा अ�ययन 
अनसु�धान भई �ितवेदन पेश भए तापिन सो �ितवेदन लागू ह�न सकेको भने पाइएन । 

१०.१.५ कानूनी �यव�था
म�ुा �यव�थापनको काय�लाई वै�ािनक तथा �भावकारी बनाउन पिछ�लो समयमा बनेका 

अदालतस�ब�धी िनयमावलीह�, देवानी तथा फौजदारी काय�िविध संिहता र तीसगँ स�बि�धत िनयमावलीह� 
तथा संि�� काय�िविध ऐन, २०२८ र िवशेष अदालत ऐन, २०५९ ज�ता िवशेष काय�िविध कानूनमा म�ुा 
�यव�थापनका कितपय आधिुनक िस�ा�तह�लाई अवल�बन गरकेो पाइ�छ । म�ुा �यव�थापनका आधिुनक 
िस�ा�तह�लाई पूण� �पमा काया��वयनमा �याउन य�ता कानूनह�मा सामियक सधुारको आव�यकता अझै 
पिन बाकँ� देिख�छ । 

१०.१.६ मु�ा �यव�थापनमा सूचना �िविधको �योग
म�ुा �यव�थापनलाई �भावकारी बनाउन पिछ�लो समयमा सूचना �िविधको �योगलाई मह�वपूण� 

मा�यमको �पमा िलने ग�र�छ । नेपालमा पिन िव.सं. २०५० को दशकदेिख यसस�ब�धी केही �यास ह�दैँ आएको 
देिखयो । 

सूचना �िविधको िवकासको लािग आव�यक पूवा�धार िनमा�ण, सूचना �िविधस�ब�धी ग�ुयोजनाको 
िनमा�ण तथा काया��वयन, स�टवेयर िनमा�ण र प�रमाज�न तथा जनशि�को �मता िवकासलगायतका �े�मा 
िविभ�न काय�ह� भए तापिन हालस�म सूचना �िविधमा आधा�रत पूण� �वचािलत म�ुा �यव�थापन प�ितको 
िवकास ह�न सकेको छैन । �यायपािलकाको सूचना �िविधस�ब�धी १० वष� ग�ुयोजनाले ल�य गरअेनसुार म�ुा 
�यव�थापनको पूण� �वचािलत एक�कृत स�टवेयर िनमा�ण तथा काया��वयनलगायतका काय�ह� स�प�न गरी 
less paper court को अव�थाबाट paperless court को अव�थामा प�ुन अझै धेर ै�यास गनु�  पन� देिखयो । 
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१०.१.७ �यायपािलकामा म�ुाको काय�बोझ तथा जनशि�को अव�था
पिछ�लो समयमा सबै तहका अदालतमा म�ुाको लगत र फछ् य�टमा �मशः विृ� भइरहेको अव�था 

देिख�छ । हालस�म अदालतले अवल�बन गरकेा म�ुा �यव�थापनका प�ित, कानून, नीित तथा योजना र अ�य 
�यासबाट आ.व. २०७४।७५ मा सबै तहका अदालतमा गरी ज�मा २,७६,१४७ थान म�ुाको लगत रहेकोमा 
सोको क�रब ६६ �ितशत म�ुाह� फछ् य�ट भएको अव�था देिखयो । 

अदालतगत र अविधगत �पमा फछ् य�ट भएका म�ुाको अव�था हेदा� फछ् य�ट भएकाम�ये िज�ला 
अदालतमा क�रब ६७ �ितशत र उ�च अदालतमा क�रब ५३ �ितशत म�ुा तथा �रट िनवेदनह� दता� भएको 
िमितले १ वष�िभ� फछ् य�ट ह�ने गरकेो पाइयो । िज�ला र उ�च अदालतमा परुाना म�ुाको सं�या �मशः घट्दै 
गएको अव�था भएपिन सव��च अदालतमा २०७५ पषु मसा�तस�ममा पाचँ वष� नाघेका म�ुा २१८९ थान रहेको 
पाइयो ।

�ित �यायाधीश काय�बोझ र फछ् य�टको अव�था हेदा� सव��च अदालतमा सबैभ�दा बढी �ित �यायाधीश 
१५५८ थान म�ुा रहेको देिख�छ । �यसैगरी, उ�च अदालतमा �ित �यायाधीश काय�बोझ ३३३ थान र िज�ला 
अदालतमा ७८४ थान म�ुा रहेको दिेखयो । सबै तहका अदालत र �यायािधकरणसमेतमा गरी �यायाधीश बाहेक 
हाल ज�मा ५११२ कम�चारीको दरब�दी रहेको देिखयो ।

१०.१. ८ म�ुा �यव�थापनका स�ब�धमा िविभ�न अदालत तथा सरोकारवालाह�बाट �ा� पृ�पोषण
हाल अवल�बन ग�रएको म�ुा �वाह �यव�थापन प�ितमा रहेका सम�या तथा यसमा सधुारको 

आव�यकता भए नभएको भ�ने स�ब�धमा सबै उ�च अदालत तथा छािनएका िज�ला अदालतह�सगँ सझुाव 
माग ग�रएकोमा हाल अवल�बन ग�रएको म�ुा �यव�थापन प�ितमा सधुारको आव�यकता रहेको भ�ने सबैबाट 
समान जवाफ �ा� भएको दिेखयो ।

सझुावमा उ�च अदालत तथा िज�ला अदालतह�बाट अदालतमा द� जनशि�को अभाव, पया�� �ोत 
साधनको कमी, म�ुा �वाह �यव�थापनस�ब�धी �प� प�ितको अभाव, म�ुाको कारबाही र िकनारामा ला�ने समय 
पूवा�नमुान गन� नसिकने, म�ुाको काय�िविधमा जिटलता, म�ुाको �ि�यामा अदालतले पूण� िनय��ण रा�न नस�न ु
ज�ता िवषयलाई म�ुा �वाह �यव�थापनका म�ुय सम�याको �पमा उ�लेख गरकेो पाइयो । 

फरक �कृितका म�ुालाई फरक त�रकाले �यव�थापन गन� (DCM)  प�ित अवल�बन गन� म�ुालाई 
िदनपुन� �ाथिमकता, म�ुामा िनिहत िवषयव�तकुो जिटलता, म�ुामा �योग ह�ने काय�िविध र म�ुामा ला�ने 
समयसमेतका आधारमा िज�ला अदालतमा श�ु कारबाही ह�ने देवानी, दिुनयावादी फौजदारी र सरकारवादी 
म�ुाह�लाई शी�, सामा�य र जिटल ३ माग�मा िवभाजन गरी �मशः ६ मिहना, १२ मिहना र १८ मिहनािभ� 
फछ् य�ट गन� समय सीमा िनधा�रण गन� उपय�ु ह�ने भ�ने अिधकांश अदालतह�बाट सझुाव �ा� भएको पाइयो । 

उ�च अदालतमा पनुरावेदनको �पमा कारबाही ह�ने म�ुालाई िदनपुन� �ाथिमकता, म�ुामा िनिहत 
िवषयव�तकुो जिटलता, म�ुामा �योग ह�ने काय�िविध र म�ुामा ला�ने समयसमेतका आधारमा शी� र सामा�य 
गरी २ माग� समूहमा िवभाजन गरी �मशः ६ मिहना र ९ मिहनािभ� फछ् य�ट गन� उपय�ु ह�ने सझुाव उ�च 
अदालतह�बाट �ा� भएको पाइयो । �रट िनवेदनको कारबाहीलाई भने शी� र सामा�य २ माग� समूह कायम गरी 
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�मशः ३ मिहना र ६ मिहनामा फछ् य�ट गन� उपय�ु ह�ने सझुाव �ा� भएको छ । उ�च अदालतमा श�ु कारबाही 
ह�ने म�ुाह�लाई पिन २ माग� समूहमा राखी कारबाही र िकनारा ह�न उपय�ु ह�ने भ�ने सझुाव �ा� भएको पाइयो । 

म�ुाको �भावकारी �यव�थापनको लािग िज�ला अदालतह�मा लागू ग�रएको समय तािलका 
(Calendar) प�ितको �योगका स�ब�धमा अिधकांश अदालतह�ले उ� प�ित उपय�ु नै देिखएको, तर समय 
तािलकास�ब�धी स�टवेयरमा िविभ�न कारबाहीको लािग िनधा� �रत समयलाई पनुरावलोकन गनु�पन� र देवानी 
तथा फौजदारी काय�िविध संिहता समेतका सशंोिधत कानूनका आधारमा गनु�पन� कारबाहीका चरणह� थप गरी 
स�टवेयरमा आव�यक प�रमाज�न गनु�पन� भनी सझुाव �ा� भएको दिेखयो । 

सव��च अदालतको म�ुा �यव�थापन स�ब�धमा सव��च अदालतमा काय�रत जनशि�सगँ भएको 
छलफलको �ममा समान �कृितका म�ुाह�लाई एउटै समूहमा राखी सनुवुाइ गन� (Block Hearing) प�ित 
उपय�ु रहेको, तर परुाना लगायत अ�य म�ुाह�मा पिन िटपोट तयार गनु�पन�, परुाना म�ुालाई �ाथिमकता िदई 
सबै बार र इजलासह�मा पन� गरी सनुवुाइको �यव�था गनु�पन� ज�ता सझुाव र �िति�याह� �ा� भएका छन् । 

१०.२  अ�ययन सिमितबाट ��तुत सझुावह�
मािथ िविभ�न प�र�छेदह�मा उ�लेख ग�रएको म�ुा �यव�थापनको सै�ाि�तक अवधारणा, म�ुा 

�यव�थापनस�ब�धी अ�तरा� ि��य अ�यास, नेपालमा भएका म�ुा �यव�थापनस�ब�धी पूव� अ�ययन �ितवेदनह�, 
म�ुा �यव�थापनस�ब�धी कानूनी �यव�था, �यायपािलकाका िविभ�न योजनाह� र ितनको काया��वयनको 
अव�थाको िव�ेषण र िन�कष�, सरोकारवालाह�बाट �ा� सझुाव, सिमितले देशका िविभ�न देशका �थानमा 
िविभ�न तहका अदालतमा काय�रत �यायाधीश, कम�चारी, कानून �यवसायीसमेतका सरोकारवालाह�सगँ 
�ारि�भक म�यौदाउपर गरकेो छलफलबाट �ा� प�ृपोषणसमेतको आधारमा म�ुा �यव�थापनलाई �भावकारी, 
वै�ािनक र अ�तरा�ि��य मापद�ड अनकूुल बनाई िछटोछ�रतो, कम खिच�लो, पह�चँयो�य, पूवा�नमुानयो�य, गणु�तरीय 
र जनआ�थामा आधा�रत �याय �णालीको �थापना गन� म�ुा �वाह �यव�थापनका स�ब�धमा देहायअनसुारका 
काय�ह� गन� आव�यक देिखएको ह�दँा िन�न सझुावह� ��ततु ग�रएको छ । 

१०.२.१ फरक �कृितका म�ुाह�को फरक �यव�थापन गन� प�ित (DCM) को अवल�बन गन�
म�ुाह�लाई �कृितअनसुार वग�करण गरी कारबाही र िकनारा गन� फरक म�ुा �यव�थापन (DCM) 

प�ितलाई म�ुा �यव�थापनको आधिुनक र वै�ािनक प�ितको �पमा �वीकार गन� अ�तरा�ि��य अ�यास 
पाइ�छ । हा�ो स�दभ�मा िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ मा भएको चौथो संशोधन (िमित २०६०।८।१) ले 
म�ैुिप�छे काय�तािलका िनधा�रण गरी िमिसल सामेल रा�नपुन� र य�तो काय�तािलका अनसुार काम ह�न नसकेमा 
काय�तािलका संशोधन ह�न स�ने �यव�था गरकेो िथयो ।61 सो �यव�था अनसुार २५ वटा िज�ला अदालतह�मा 
समय तािलका प�ित लागू भएको देिख�छ । पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८को िनयम ४१क र सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ५८क. ले पिन म�ुाको कारबाहीमा समय तािलका प�ित अपनाउने 
उ�लेख गरकेो पाइ�छ । 

61  िनयम ८५ख
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�यायपािलकाको �थम प�चवष�य रणनीितक योजनाले म�ुाको ब�यौता र िढलाइलाई कम गन� �भावकारी 
म�ुा �यव�थापन प�ित िवकास गरी काया��वयन गन� रणनीित अिघ सारकेो िथयो । सो रणनीितअनसुार म�ुा 
�यव�थापन प�ित िवकास स�ब�धमा अ�ययन गन� सिमित गठन भई सिमितले फरक म�ुालाई फरक �यव�थापन 
गन� प�ित लागू गन� िसफा�रस गरअेनसुार �यायपािलकाको दो�ो प�चवष�य रणनीितक योजनाले फरक म�ुा 
�यव�थापन प�ित र समयसा�रणी प�ित लागू गन� उ�लेख गरकेो भए तापिन सोकाय� अगािड बढ्न सकेको 
देिखदँैन । ते�ो प�चवष�य रणनीितक योजनाको म�याविध मू�याङ्कनले पनुः म�ुा �यव�थापन प�ित िवकास 
स�ब�धमा फरक म�ुा �यव�थापन (DCM) र समयतािलका लगायतका उपय�ु प�ित लागू गन� रणनीित अगािड 
सारकेो पाइ�छ । 

यसै �ममा िमित २०७५।५।१ गतेदेिख लागू भएका दवेानी तथा फौजदारी काय�िविध संिहताह� र 
संिहताअ�तग�त बनेका िनयमावलीह�ले62 अदालतमा म�ुा दायर भएपिछ म�ुाको कारबाहीको लािग ला�ने अविधको 
पूवा�नमुान गरी ��येक म�ुाको तोिकएको ढाचँामा काय�तािलका िनमा�ण गरी िमिसल संल�न गनु�पन�, काय�तािलका 
िनमा�ण गदा�  म�ुाका प�ह�को कुनै �िति�या भए सोसमेतलाई िवचार गन�पन� र िनधा��रत काय�तािलकाबमोिजम 
िनधा��रत काम िनधा��रत िमितमा स�प�न ह�न नसकेमा सोको कारणसिहत काय�तािलका संशोधन तथा �मािणत 
गरी िमिसल सामेल राखी सोको जानकारी प�ह�लाई समेत िदनपुन� �यव�था गरकेो दिेख�छ । उ�च अदालत 
िनयमावली, २०७३ को िनयम ५७ मा र सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ७० ले समेत पनुरावेदन 
तहको म�ुाको कारबाहीमा पिन समयतािलका प�ित अवल�बन गनु�पन� उ�लेख गरकेो पाइ�छ । उ� कानूनी 
�यव�थाबाट म�ुाको कारबाहीमा काय�तािलका िनमा�ण र सोको अवल�बन गनु�पन� कानूनी दािय�वसमेत िसज�ना 
भएको देिख�छ । तर हालस�म फरक म�ुा �यव�थापन प�ित भने लागू ह�न सकेको देिखदँनै ।

फरक म�ुा �यव�थापन प�ित म�ुाको कारबाही र िकनारा िछटोछ�रतो गन�, म�ुाको कारबाही कम 
खिच�लो, पूवा�नमुानयो�य र गणु�तरीय बनाउने वै�ािनक म�ुा �यव�थापन प�ित भएकोले नेपालमा पिन यसको 
�योग गनु�  ज�री भएको छ । म�ुा �यव�थापन प�ित िवकासस�ब�धी अ�ययन �ितवेदन, २०६६ ले सरल, 
साधारण, जिटल र अितजिटल गरी चार �कृितमा म�ुाह�लाई वग�करण गरी सो अनसुार �मशः सिं��, िछटो, 
सामा�य र िवशेष गरी चारवटा माग� तोक� �ितउ�रप� दता� भएको िमितले �मशः ६ मिहना, ८ मिहना, १० 
मिहना र १२ मिहनािभ� फछ् य�ट गन� समय सीमा तो�न सझुाव िदएको पाइ�छ । उ� �ितवेदनको सझुाव, 
उि�लिखत िनयमावलीसिहतका िव�मान कानूनी �यव�था, िवदशेी अ�यास, ��ावलीमाफ� त िविभ�न तहका 
अदालतह�बाट �ा� सझुाव, सव��च अदालतको वािष�क �ितवेदनमा उ�लेख भएअनसुार िविभ�न �कृितका 
म�ुाह�को फछ् य�टमा लागेको समय र अ�ति�� याबाट �ा� सझुावसमेतलाई �दयङ्गम गदा� िज�ला अदालत र 
उ�च अदालतमा दता� र कारबाही ह�ने सबै म�ुाह�मा २०७७ साल साउन १ देिख देहायबमोिजम माग� समूह र 
म�ुा फछ् य�टको समय सीमा तोक� फरक म�ुा �यव�थापन प�ित (DCM) लागू गन� सझुाव ��ततु ग�रएको छः

62 मलुकु� फौजदारी काय�िविध (संिहता) ऐन, २०७४ को दफा ८४, मलुकु� देवानी काय�िविध िनयमावली, २०७५ को िनयम २६, मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध िनयमावली, २०७५ को िनयम ३६
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प�र�छेद - दश : िन�कष� र सझुाव

म�ुाको वग�करण र माग�को नाम
िस.न.ं म�ुाको वग�करण स�बि�धत माग�को नाम

१ सरल �कृितका म�ुा सरल माग�
२ सामा�य �कृितका म�ुा सामा�य माग�
३ जिटल �कृितका म�ुा िवशेष माग�

१०.२.१.१ िज�ला अदालतमा कारबाही िकनारा ह�ने मु�ाह�को माग� समहू र फछ् य�टको समयाविध
िज�ला अदालतमा कारबाही र िकनारा ह�ने श�ु म�ुा र पनुरावेदनको कारबाहीमा फरक म�ुा �यव�थापन 

प�ितअनसुार अपनाइने माग� समूह र फछ् य�टको लािग ला�ने अिधकतम् अविध यस�कार रहेको छः 
िस. 
नं.

म�ुाको �कृित माग�
स�ंया

माग�को नाम र 
फछ् य�ट गन� 

अिधकतम अविध

माग�को नाम र 
फछ् य�ट गन� 

अिधकतम अविध

माग�को नाम र 
फछ् य�ट गन� 

अिधकतम अविध
माग� मिहना माग� मिहना माग� मिहना

१ देवानी (सरकारवादीसमेत) ३ सरल ६ सामा�य १२ िवशेष १८
२ दिुनयावादी फौजदारी ३ सरल ६ सामा�य १२ िवशेष १८
३ सरकारवादी फौजदारी ३ सरल ६ सामा�य १२ िवशेष १८
४ पनुरावेदन २ सरल ६ सामा�य १२ - -

१.  िज�ला अदालतमा शु� कारबाही ह�ने म�ुाको माग� िनधा�रणका आधार र काय�तािलका 
िज�ला अदालतमा श�ु कारबाही ह�ने देवानी म�ुा, दिुनयावादी फौजदारी म�ुा र सरकारवादी फौजदारी 

म�ुामा अवल�बन ग�रने माग�ह�, ितनका आधारह� र फछ् य�ट गन� अिधकतम् अविधसिहतको काय�तािलका 
यस �कार रहेको छः
१.१  िज�ला अदालतमा शु� कारबाही ह�ने देवानी म�ुाको माग� िनधा�रणका आधार र काय�तािलका 

िज�ला अदालतमा श�ु कारबाही ह�ने देवानी म�ुाह�लाई सरल, सामा�य र िवशेष गरी तीन माग�मा 
िवभाजन गरी कारबाही र िकनारा गन� देहायबमोिजमका माग� िनधा�रणका आधार र काय�तािलका अपनाइनेछः

देवानी म�ुा दता� गदा� सरल माग�मा रा�ने आधारह�
िज�ला अदालतमा दवेानी म�ुाह� दता� गदा� देहायका कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था भएमा �य�ता 

म�ुालाई सरल माग�मा राखी कारबाही र िकनारा गन�ः
 § संि�� काय�िविध अपनाउने म�ुा । 
 § िवशेष अदालतको काय�िविध अपनाउने म�ुा । 
 § िनर�तर सनुवुाइ ह�ने म�ुा । 
 § अनसूुची ७ मा उि�लिखत �ाथिमकता �ा� म�ुा । 
 § िनषेधा�ाको िनवेदन । 
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 § वादी वा िनजको कानून �यवसायीले �ितवादीका नामको �याद तामेल गन� माग गरकेो म�ुा । 
 § मािथ उ�लेख भएबाहेकका २ जनास�म �ितवादीह� भएका अ�य म�ुा । 

सरल माग�बाट अ�य माग�मा प�रवत�न गन� आधारह�
कारबाहीको �ममा देहायको कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था पन� आएमा सरल माग�मा रहेको देवानी 

म�ुा सामा�य माग�मा पन� गरी माग� प�रवत�न गन� सिकनेछः
 § २ थानभ�दा बढी १० थानस�म म�ुाह� लगाउमा भएमा । 
 § �ितवादीको �याद बे�रतको भई बदर भएमा । 
 § िवशेष प�रि�थितको �योग भई देवानी काय�िविध संिहताको दफा २२५ नं. बमोिजम �याद वा 

ता�रख थमाएमा । 
 § �ितवादीले �ितदाबी िलएको अव�था भएमा । 
 § देवानी काय�िविध संिहताको दफा १२३ बमोिजम सरोकारवाला �यि� ब�ुने आदशे भएमा । 
 § पूव� सनुवुाइ छलफल ह�ने भएमा । 
 § धेर ैिनकायह�बाट �माणह� संकलन गरी परी�ण गन� आदेश भएमा । 
 § थप �माण संकलन र परी�ण गन� आदशे भएमा । 
 § अ�य िज�लामा रहेको िवशेष�बाट परी�ण गराउन ुपन� भएमा । 
 § सामा�य माग� अपनाइने म�ुासगँ लगाउमा हेनु�पन� देिखएमा । 

कारबाहीको �ममा देहायको कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था पन� आएमा सरल माग�मा रहेको म�ुा 
िवशेष माग�मा पन� गरी माग� प�रवत�न गन� सिकनेछः

 § िवदशेमा �ितवादीलाई पार�पा�रक कानूनी सहायतास�ब�धी कानूनबमोिजम �याद तामेल गनु�पन� 
भएमा । 
 § १० थानभ�दा बढी म�ुा लगाउमा भएमा । 
 § �ितवादीको नामको �याद पटक पटक बदर भई पनुः तामेल गन� पदा� वा �याद तामेल ह�न नसक� 

पि�कामा सूचना �काशन गनु�  परमेा । 
 § िवशेष प�रि�थितको �योग भई दवेानी काय�िविध सिंहताको दफा २२५ नं. बमोिजम पटक पटक 

ता�रख थमाएमा । 
 § िवशेष माग� अपनाइने म�ुासगँ लगाउमा हेनु�पन� देिखएमा । 

देवानी म�ुा दता� गदा� सामा�य माग�मा रा�न ेआधारह�
िज�ला अदालतमा दवेानी म�ुाह� दता� गदा� देहायका कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था भएमा �य�ता 

म�ुालाई सामा�य माग�मा राखी कारबाही र िकनारा गन�ः
 § ३ देिख १० जनास�म �ितवादीह� भएका म�ुा । 
 § ३ देिख १० थानस�म म�ुाह� लगाउ भएमा । 
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 § सरल र िवशेष माग�मा दता� ह�नेबाहेकका अ�य म�ुाह� ।
कारबाहीको �ममा देहायको कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था पन� आएमा सामा�य माग�मा रहेको म�ुा 

िवशेष माग�मा पन� गरी माग� प�रवत�न गन� सिकनेछः
 § िवशेष प�रि�थितको �योग भई दवेानी काय�िविध सिंहताको दफा २२५ नं. बमोिजम एकभ�दा 

बढी प�ले ता�रख थमाएमा । 
 § धेर ैजना �ितवादीका नामको �याद पटक पटक बदर भई पनु �याद जारी गनु�  परमेा । 
 § िवदशेमा �ितवादीलाई �याद पठाउन ुपन� भएमा । 
 § १० थानभ�दा बढी म�ुाह� लगाउ भएमा । 
 § पनुः �याद बदर भई पि�कामा सूचना �काशन गनु�पन�मा । 
 § िवशेष माग� अपनाइने म�ुासगँ लगाउमा हेनु�पन� देिखएमा । 

देवानी म�ुा दता� गदा� िवशेष माग�मा रा�न ेआधारह�
िज�ला अदालतमा दवेानी म�ुाह� दता� गदा� देहायका कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था भएमा �य�ता 

म�ुालाई िवशेष  माग�मा राखी कारबाही र िकनारा गन�ः
 § १० जनाभ�दा बढी �ितवादीह� भएमा । 
 § १० थान भ�दा बढी म�ुा लगाउ भएमा । 
 § िवदशेमा �ितवादीलाई �याद पठाउन ुपन� भएमा।

िज�ला अदालतमा शु� कारबाही ह�ने देवानी म�ुाको काय�तािलका 

िस. 
नं

गनु�पन� काय�को िववरण
माग� र ला�ने अिधकतम िदन
सरल 
माग�

सामा�य 
माग�

िवशेष 
माग�

१ िफराद / उजरुी दता� १ १ १
२ �ितवादीका नाममा �याद जारी २ २ २
३ �ितवादीका नामको �याद तामेल १५ २० ३०
४ �याद बदर  र पनुः तामेली - १० २५
५ पनुः �याद बदर भई पि�कामा सूचना �काशन - - १५
६ ग�ेुको �याद थमाउने  १५ १५ १५
७ िवशेष अव�थामा �याद / ता�रख थमाउने - ४५ ४५
८ �ितउ�रको �याद र �ितउ�र दता� २१ २१ २१
९ �ितदाबी िलएकोमा वादीलाई िलिखत 

�ितवादको समय
- १५ १५

१० दवैु प�को ता�रख िमलान १० १५ १५
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११ म�ुा पेशी, �ारि�भक सनुवुाइ र �माण ब�ुने 
आदेश

१५ १५ १५

१२ मेलिमलापमा पठाउने २५ ४५ ६०
१३ सरोकारवाला �यि� व�ुने - १५ १५
१४ आदेशानसुारको �माण संकलन र परी�ण

 § कागज �माण िझकाउने
 § �रपोट�  मगाउने
 § िवशेष�को बकप�
 § सा�ी परी�ण
 § ब�दसवाल
 § अ�य

२५ ४५ ६०

१५ ता�रख थमाउने  २१ २१ २१
१६ म�ुा पेशी १० १० १५
१७ पूव� सनुवुाइ छलफल - १५ ३०
१८ थप �माण संकलन र परी�ण - १५ ४०
१९ पेशी �थगन १० २५ ३०
२० िवशेष अव�थामा ता�रख थमाउने - - ६०
२१ म�ुा पेशी,  फैसला १० १५ १५
फछ् य�टको लािग ला�ने अिधकतम ज�मा िदन १८० ३६५ ५४५

१.२  िज�ला अदालतमा शु� कारबाही ह�ने दुिनयावादी फौजदारी म�ुाको माग� िनधा�रणका आधार र 
काय�तािलका 
िज�ला अदालतमा श�ु कारबाही ह�ने दिुनयावादी फौजदारी म�ुाह�लाई सरल, सामा�य र िवशेष गरी 

तीन माग�मा िवभाजन गरी कारबाही र िकनारा गन� देहायबमोिजमका माग� िनधा�रणका आधार र काय�तािलकाको 
सझुाव पेश ग�रएको छः

दुिनयावादी फौजदारी म�ुा दता� गदा� सरल माग�मा रा�ने आधारह�
िज�ला अदालतमा दिुनयावादी फौजदारी म�ुाह� दता� गदा� देहायका कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था 

भएमा �य�ता म�ुालाई सरल माग�मा राखी कारबाही र िकनारा गन�ः
 § संि�� काय�िविध अपनाउने म�ुा ।
 § िवशेष अदालतको काय�िविध अपनाउने म�ुा । 
 § िनर�तर सनुवुाइ ह�ने म�ुा । 
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 § अनसूुची ७ मा उि�लिखत �ाथिमकता �ा� म�ुा । 
 § मािथ उ�लेख भएबाहेकका २ जनास�म �ितवादीह� भएका अ�य म�ुा । 

सरल माग�बाट अ�य माग�मा प�रवत�न गन� आधारह�
कारबाहीको �ममा देहायको कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था पन� आएमा सरल माग�मा रहेको 

दिुनयावादी फौजदारी म�ुा सामा�य माग�मा पन� गरी माग� प�रवत�न गन� सिकनेछः
 § २ थानभ�दा बढी १० थानस�म म�ुाह� लगाउ भएमा । 
 § �ितवादीको �याद बे�रतको भई बदर भएमा । 
 § िवशेष प�रि�थित परी फौजदारी काय�िविध संिहताको दफा ५९ बमोिजम �याद वा ता�रख थमाएमा । 
 § पूव� सनुवुाइ छलफल ह�ने आदेश भएमा । 
 § धेर ैिनकायह�बाट �माणह� संकलन गरी परी�ण गनु�पन� भएमा । 
 § थप �माण संकलन र परी�ण गन� आदशे भएमा । 
 § अ�य िज�लामा रहेको िवशेष�बाट परी�ण गन� आदेश भएमा । 
 § सामा�य माग� अपनाइने म�ुासगँ लगाउमा रहेमा।

कारबाहीको �ममा देहायको कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था पन� आएमा सरल माग�मा रहेको 
दिुनयावादी फौजदारी म�ुालाई िवशेष माग�मा पन� गरी माग� प�रवत�न गन� सिकनेछः

 § िवदशेमा �ितवादीलाई �याद पठाउन ुपन� भएमा । 
 § १० थानभ�दा बढी म�ुा लगाउमा राखी हेनु�पन� भएमा । 
 § �ितवादीको नामको �याद पटक पटक बदर भई पनुः तामेल गनु�  पदा� वा �याद तामेल ह�न नसक� 

पि�कामा सूचना �काशन गनु�  परमेा । 
 § िवशेष माग� अपनाइने म�ुासगँ लगाउमा हे�रनपुन� देिखएमा । 

दुिनयावादी फौजदारी म�ुा दता� गदा� सामा�य माग�मा रा�ने आधारह�
िज�ला अदालतमा दिुनयावादी फौजदारी म�ुाह� दता� गदा� देहायका कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था 

भएमा �य�ता म�ुालाई सामा�य माग�मा राखी कारबाही र िकनारा गन�ः
 § ३ देिख १० जनास�म �ितवादीह� भएका म�ुा । 
 § ३ देिख १० थानस�म म�ुाह� लगाउ भएमा । 
 § सरल र िवशेष माग�मा दता� ह�नेबाहेकका अ�य म�ुाह� । 

कारबाहीको �ममा देहायको कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था पन� आएमा सामा�य माग�मा रहेको 
दिुनयावादी फौजदारी म�ुा िवशेष माग�मा पन� गरी माग� प�रवत�न गन� सिकनेछः

 § िवशेष प�रि�थितको �योग भई फौजदारी काय�िविध संिहताको दफा ५९ बमोिजम एकभ�दा बढी 
प�ले ता�रख थमाएमा । 
 § धेर ैजना �ितवादीका नामको �याद पटक पटक बदर भई पनुः �याद जारी गनु�  परमेा । 
 § पनुः जारी भएको �याद बदर भई पि�कामा सूचना �काशन गनु�पन�मा । 
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 § िवदशेमा रहेको �ितवादीलाई �याद तामेल गन�पन� भएमा । 
 § १० थान भ�दा बढी म�ुाह� लगाउमा रहन गएमा । 
 § िवशेष माग� अपनाइने म�ुासगँ लगाउमा हेनु�पन� देिखएमा । 

दुिनयावादी फौजदारी म�ुा दता� गदा� िवशेष माग�मा रा�न ेआधारह�
िज�ला अदालतमा दिुनयावादी फौजदारी म�ुाह� दता� गदा� देहायका कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था 

भएमा �य�ता म�ुालाई िवशेष  माग�मा राखी कारबाही र िकनारा गन�ः
 § १० जनाभ�दा बढी �ितवादीह� भएमा । 
 § १० थानभ�दा बढी म�ुा लगाउमा भएमा । 
 § िवदशेमा �ितवादीलाई �याद पठाउन ुपन� भएमा । 

िज�ला अदालतमा शु� कारबाही ह�ने दुिनयावादी फौजदारी म�ुाको काय�तािलका 

िस. 
न.ं

गनु�पन� काय�
माग� र ला�न ेअिधकतम िदन
सरल 
माग�

सामा�य 
माग�

िवशेष 
माग�

१ िफराद / उजरुी दता� १ १ १
२ �ितवादीका नाममा �याद जारी २ २ २
३ �ितवादीका नामको �याद तामेल १५ २० ३०
४ �याद बदर र पनुः तामेली - २० २५
५ पनुः �याद बदर भई पि�कामा सूचना �काशन - - १५
६ िवशेष अव�थामा �याद / ता�रख थमाउने - ७५ ७५
७ �ितउ�रको �याद र  �ितउ�र दता�  १५ १५ १५
८ दवुै प�को ता�रख िमलान १० १५ १५
९ �ारि�भक सनुवुाइ र �माण ब�ुने आदशे १२ १२ १७

१० पूव� सनुवुाइ छलफल - १५ १५
११ मेलिमलापमा पठाउने २० ४५ ६०

१२

आदेशानसुारको �माण संकलन र परी�ण
 § कागज �माण िझकाउने
 § िवशेष�को बकप�
 § सा�ी परी�ण
 § ब�दसवाल
 § �रपोट�  मगाउने
 § अ�य

३० ४५ ७०
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१३ ता�रख थमाउने  १५ १५ ४०
१४ िवशेष अव�थामा ता�रख थमाउने - - ६०
१५ थप �माण सकंलन र परी�ण - १५ ३०
१६ पेशी �थगन १५ २५ ३०
१७ कसूर िनधा�रण/ फैसला १५ १५ १५
१८ सजाय िनधा�रण ३० ३० ३०
फछ् य�ट गन� ला�ने अिधकतम ज�मा िदन १८० ३६५ ५४५

१.३ िज�ला अदालतमा शु� कारबाही ह�ने सरकारवादी फौजदारी म�ुाको माग� िनधा�रणका आधार र 
काय�तािलका
िज�ला अदालतमा श�ु कारबाही ह�ने सरकारवादी फौजदारी म�ुाह�लाई सरल, सामा�य र िवशेष 

गरी तीन माग�मा िवभाजन गरी कारबाही र िकनारा गन� दहेायबमोिजमका माग� िनधा�रणका आधार र काय�तािलका 
��ताव ग�रएको छः

सरकारवादी फौजदारी म�ुा दता� गदा� सरल माग�मा रा�ने आधारह�
िज�ला अदालतमा सरकारवादी फौजदारी म�ुाह� दता�  गदा� देहायका कुनै एक वा एकभ�दा बढी 

अव�था भएमा �य�ता म�ुालाई सरल  माग�मा राखी कारबाही र िकनारा गन�ः
 § संि�� काय�िविध अपनाउने म�ुा ।
 § िवशेष अदालतको काय�िविध अपनाउने म�ुा । 
 § िनर�तर सनुवुाइ ह�ने म�ुा ।
 § थुनवुा भएको म�ुा । 
 § अनसूुची ७ मा उि�लिखत �ाथिमकता �ा� म�ुा । 
 § मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहताको अनसूुची ३ का म�ुाह� । 
 § मािथ उ�लेख भएबाहेकका २ जनास�म �ितवादीह� भएका अ�य म�ुा । 

सरल माग�बाट अ�य माग�मा प�रवत�न गन� आधारह�
कारबाहीको �ममा देहायको कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था पन� आएमा सरल माग�मा रहेको 

सरकारवादी फौजदारी म�ुा सामा�य माग�मा पन� गरी माग� प�रवत�न गन� सिकनेछः
 § ३ देिख १० थानस�म म�ुाह� लगाउमा भएमा । 
 § �ितवादीको प�ाउपजु� समा�ान बे�रतपूण� तामेल भई बदर भएमा । 
 § िवशेष प�रि�थित परी फौजदारी काय�िविध संिहता दफा ५९ बमोिजम �याद वा ता�रख थमाउन ु

पन� भएमा । 
 § पूव� सनुवुाइ छलफल ह�ने भएमा । 
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 § धेर ैिनकायह�बाट �माणह� संकलन गरी परी�ण गनु�पन� भएमा । 
 § नबझुी नह�ने सा�ी ब�ुने वा थप �माण संकलन र परी�ण गन� आदशे भएमा । 
 § अ�य िज�लामा रहेको िवशेष�बाट �माण परी�ण गराउन ुपन� भएमा । 
 § सामा�य माग� अपनाइने म�ुासगँ लगाउमा हेनु�पन� देिखएमा । 

कारबाहीको �ममा देहायको कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था पन� आएमा सरल माग�मा रहेको 
सरकारवादी फौजदारी म�ुा िवशेष माग�मा पन� गरी माग� प�रवत�न गन� सिकनेछः

 § िवदशेमा रहेका �ितवादीलाई �याद पठाउन ुपन� भएमा । 
 § १० थानभ�दा बढी म�ुाह� लगाउमा राखी हेनु�पन� भएमा । 
 § �ितवादीको नामको �याद पटक पटक बदर भई पनुः तामेल गन� परमेा । 
 § �ितवादीको �याद तामेल ह�न नसक� पि�कामा सूचना �काशन गनु�  परमेा । 
 § िवशेष माग� अपनाइने म�ुासगँ लगाउमा हे�रनपुन� देिखएमा । 

सरकारवादी फौजदारी म�ुा दता� गदा� सामा�य माग�मा रा�ने आधारह�
िज�ला अदालतमा श�ु कारबाही ह�ने सरकारवादी फौजदारी म�ुाह� दता� गदा� दहेायका कुनै एक वा 

एकभ�दा बढी अव�था भएमा �य�ता म�ुालाई सामा�य माग�मा राखी कारबाही र िकनारा गन�ः
 § ३ देिख १० जनास�म �ितवादीह� भएका म�ुा।
 § ३ देिख १० थानस�म म�ुाह� लगाउ भएमा । 
 § सरल र िवशेष माग�मा दता� ह�नेबाहेकका अ�य म�ुाह� । 

कारबाहीको �ममा देहायको कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था पन� आएमा सामा�य माग�मा रहेको 
सरकारवादी फौजदारी म�ुा िवशेष माग�मा पन� गरी माग� प�रवत�न गन� सिकनेछः

 § िवशेष प�रि�थितको �योग भई फौजदारी काय�िविध संिहताको दफा ५९ बमोिजम एकभ�दा बढी 
प�ले ता�रख थमाएमा । 
 § धेर ैजना �ितवादीका नामको �याद पटक पटक बदर भई पनुः �याद जारी गनु�  परमेा । 
 § पनुः जारी भएको �याद बदर भई पि�कामा सूचना �काशन गनु�पन� भएमा । 
 § िवदशेमा रहेको �ितवादीलाई �याद तामेल गन�पन� भएमा । 
 § १० थानभ�दा बढी म�ुाह� लगाउमा रहन गएमा । 
 § िवशेष माग� अपनाइने म�ुासगँ लगाउमा हेनु�पन� देिखएमा । 
 § अिभयोगप� संशोधनको आदशे भई �ितवादीको बयान गराउन र थप �माण ब�ुन ुपन� भएमा । 
 § थप अिभयोगप� दायर भई �ितवादीको बयान गराउन र थप �माण ब�ुन ुपन� भएमा । 

िवशेष माग�मा रा�ने आधारह�
िज�ला अदालतमा श�ु कारबाही ह�ने सरकारवादी फौजदारी म�ुाह� दता� गदा� दहेायका कुनै एक वा 



167

प�र�छेद - दश : िन�कष� र सझुाव

एकभ�दा बढी अव�था भएमा �य�ता म�ुालाई िवशेष  माग�मा राखी कारबाही र िकनारा गन�ः
 § १० जनाभ�दा बढी �ितवादीह� भएमा । 
 § १० थान भ�दा बढी म�ुा लगाउमा भएमा । 
 § पार�पा�रक कानूनी सहायतास�ब�धी कानूनबमोिजम िवदेशमा रहेको �ितवादीलाई �याद तामेल 

गनु�पन� भएमा । 

िज�ला अदालतमा शु� कारबाही ह�ने सरकारवादी फौजदारी म�ुाको काय�तािलका 

िस. 
न.ं

गनु�पन� काय�
माग� र ला�ने अिधकतम िदन

सरल 
माग�

सामा�य 
माग�

िवशेष 
माग�

१ अिभयोगप� दता� १ १ १
२ �ितवादी उपि�थत गराइएकोमा बयान, 

�ारि�भक सनुवुाइ र थुनछेक आदेश
१ ३ ३

३ अनपुि�थत �ितवादीका नाममा प�ाउ 
पजु� / समा�ान जारी गन�

१ २ २

४ अनपुि�थत �ितवादीका नाममा प�ाउ 
पजु� /समा�ान तामेल गन� पठाउने

१ ३ ३

५ प�ाउपजु�/ समा�ान तामेली १० १० १०
६ प�ाउपजु�/ समा�ान बदर  र पनुः तामेली - - ३५
७ वेप�े प�ाउपजु�/ समा�ान बदर गरी 

साव�जिनक सूचना �काशन
- - १५

८ अनपुि�थत �ितवादीको सिुवधा रो�का 
आदेश र काया��वयन

१ १ १

९ िवशेष प�रि�थितमा �याद/ ता�रख 
थमाउने

- ७५ ७५

१० �यादको अविध, �ितवादीको बयान, 
�ारि�भक सनुवुाइ र थुनछेक आदेश

४५ ४५ ४५

११ पूव� सनुवुाइ छलफल पेशी र �माण ब�ुने 
आदेश

- ३० ३०
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१२ आदेशानसुारको �माण संकलन र 
परी�ण
 § कागज �माण िझकाउने
 § दशी, िडएनए �माण परी�ण
 § िवशेष�को बकप�
 § सा�ी परी�ण
 § ब�दसवाल
 § �रपोट�  मगाउने
 § सह अिभय�ुको िजरह
 § अ�य

३० ६० ७५

१३ नबझुी नह�ने सा�ीलाई िझकाई बकप� 
गराउने

- ३० ३०

१४ अिभयोगप� संशोधन िनवेदन, आदेश, 
थप अिभयोग, बयान, आदशे, प�ाउपजु� 
जारी र तामेल

- - ४५

१५ संशोिधत / थप अिभयोगप�ात् थप �माण 
संकलन र परी�ण

- - ४५

१६ ता�रख थमाउने  २५ ३० ४५
१७ पेशी �थगन २० ३० ४०
१८ कसूर िनधा�रण \ फैसला १५ १५ १५
१९ द�ड िनधा�रण ३० ३० ३०

फछ् य�ट गन� ला�ने अिधकतम ज�मा िदन १८० ३६५ ५४५

१.  िज�ला अदालतमा दता� ह�ने पुनरावेदनको कारबाहीको माग� र काय�तािलका
िज�ला अदालतमा दता� ह�ने पनुरावेदनह�लाई सरल र सामा�य गरी दईु माग�मा िवभाजन गरी कारबाही 

र िकनारा गन� देहायबमोिजमका माग� िनधा�रणका आधार र काय�तािलका सझुाव ��ततु ग�रएको छः

२.१  िज�ला अदालतमा दायर ह�ने देवानी पुनरावेदनको कारबाहीको माग� र काय�तािलका 
· िज�ला अदालतमा दता� ह�ने सबै दवेानी पनुरावेदनह� सरल माग� समूहमा रहने गरी दता� गन� । 

कारबाहीको �ममा देहायको कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था पन� आएमा सरल माग�मा रहेको म�ुा 
सामा�य माग�मा पन� गरी माग� प�रवत�न गन� सिकनेछः

· एउटै म�ुामा पिहलो पनुरावेदन दता� भएको २ मिहनाभ�दा बढी अविधको फरकमा अ�य 
पनुरावेदन दता� भएमा । 
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· पनुरावेदनको �याद बे�रतको भई बदर भई पनुः जारी गन� परमेा । 
· िवशेष प�रि�थितको �योग भई देवानी काय�िविध संिहताको दफा २२५ बमोिजम �याद वा ता�रख 

थमाएमा । 
· �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा १४(१)(ग) अनसुार �माण ब�ुने आदेश भएमा । 
· सामा�य माग� अपनाइने म�ुासगँ लगाउमा हे�रनपुन� देिखएमा । 
· ��यथ�को नामको �याद पटक पटक बदर भई पनुः तामेल गन� पदा�  वा �याद तामेल ह�न नसक� 

पि�कामा सूचना �काशन गनु�  परमेा । 

िज�ला अदालतको देवानी पुनरावेदनको काय�तािलका

िस. 
न.ं

गनु�पन� काय�

माग� र ला�न ेअिधकतम 
िदन

सरल 
माग�

सामा�य 
माग�

िवशेष 
माग�

१ पनुरावेदन दता� १ १
२ िमिसल �ा� नभएकोमा िमिसल िझकाउने १ १
३ िमिसल �ा� गन� र पनुरावेदन �याद सूचना िमिसल संल�न गन� १८ १८
४ पनुरावेदनको �याद बदर भई पनुः जारी / तामेली - २०

५
पनुरावेदनको �यादको अविध (थमाउनेसमेत) र लगाउ साथै 
रा�ने 

- ६०

६ म�ुा पेशी फैसला / आदेश १५ १५
७ ��यथ�का नामको �याद जारी गन� र तामेली २० २०
८ बे�रतपूण� तामेल भएको �याद बदर भएमा पनुः जारी र तामेली - २०
९ ��यथ�को �याद पि�कामा �काशन - १५

१०
िलिखत �ितवाद दता� वा ��यथ�को उपि�थित (थमाउने �याद 
समेत)

३० ३०

११ दवैु प�को ता�रख िमलान १५ १५
१२ म�ुा पेशी र मेलिमलाप आदशे १५ १५
१३ मेलिमलाप �ि�या ३५ ३५
१४ थप �माण ब�ुने आदेश, �माण सकंलन र परी�ण - २०
१५ िवशेष प�रि�थितमा ता�रख थमाउने अविध - ४५
१७ पेशी �थगन १५ २०
१८ फैसला १५ १५

फछ् य�ट गन� ला�ने अिधकतम ज�मा िदन १८० ३६५
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२.२ िज�ला अदालतमा दायर ह�न ेदुिनयावादी फौजदारी पुनरावेदनको कारबाहीको माग� र काय�तािलका 
· िज�ला अदालतमा दता� ह�ने सबै दिुनयावादी फौजदारी पनुरावेदनह� सरल माग� समूहमा रहने गरी 

दता� गन� । 
कारबाहीको �ममा देहायको कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था पन� आएमा सरल माग�मा रहेको म�ुा 

सामा�य माग�मा पन� गरी माग� प�रवत�न गन� सिकनेछः
· एउटै म�ुामा पिहलो पनुरावेदन दता� भएको २ मिहनाभ�दा बढी अविधको फरकमा अ�य पनुरावेदन 

दता� भएमा । 
· पनुरावेदनको �याद बे�रतको भई बदर भई पनुः जारी गन� परमेा । 
· िवशेष प�रि�थितको �योग भई फौजदारी काय�िविध संिहताको दफा ५९ बमोिजम �याद वा ता�रख 

थमाएमा । 
· �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा १४(१)(ग) अनसुार �माण ब�ुने आदेश भएमा । 
· सामा�य माग� अपनाइने म�ुासगँ लगाउमा हे�रनपुन� देिखएमा । 
· ��यथ�को नामको �याद पटक पटक बदर भई पनुः तामेल गन� पदा�  वा �याद तामेल ह�न नसक� 

पि�कामा सूचना �काशन गनु�  परमेा । 

िज�ला अदालतको दुिनयावादी फौजदारी पुनरावेदनको काय�तािलका

िस. 
नं

गनु�पन� काय�

माग� र ला�न ेअिधकतम 
िदन

सरल 
माग�

सामा�य 
माग�

िवशेष 
माग�

१ पनुरावेदन दता� १ १
२ िमिसल �ा� नभएकोमा िमिसल िझकाउने १ १

३
िमिसल �ा� गन� र पनुरावेदन �याद सूचना िमिसल 
संल�न गन�

१८ १८

४ पनुरावेदनको �याद बदर भई पनुः जारी/ तामेली - २०

५
पनुरावेदनको �यादको अविध (थमाउनेसमेत) र 
लगाउ साथै रा�ने

- ६०

६ म�ुा पेशी फैसला/आदशे १५ १५
७ ��यथ�का नामको �याद जारी गन� र तामेली २० २०

८
बे�रतपूण� तामेल भएको �याद बदर भएमा पनुः जारी 
र तामेली

- २०

९ ��यथ�को �याद पि�कामा �काशन - १५
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१०
िलिखत �ितवाद दता� वा ��यथ�को उपि�थित 
(थमाउने �यादसमेत)

३० ३०

११ दवैु प�को ता�रख िमलान १५ १५
१२ म�ुा पेशी र मेलिमलाप आदेश १५ १५
१३ मेलिमलाप �ि�या ३५ ३५
१४ थप �माण ब�ुने आदेश, �माण संकलन र परी�ण - २०
१५ िवशेष प�रि�थितमा ता�रख थमाउने अविध - ४५
१७ पेशी �थगन १५ २०
१८ फैसला १५ १५

फछ् य�ट गन� ला�ने अिधकतम ज�मा िदन १८० ३६५

२.३ िज�ला अदालतमा दायर ह�न ेसरकारवादी फौजदारी पुनरावेदनको कारबाहीको माग� र काय�तािलका 
· िज�ला अदालतमा दता� ह�ने सबै सरकारवादी फौजदारी पनुरावेदनह� सरल माग� समूहमा रहने 

गरी दता�  गन� । 

कारबाहीको �ममा देहायको कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था पन� आएमा सरल माग�मा रहेको 
सरकारवादी फौजदारी म�ुा सामा�य माग�मा पन� गरी माग� प�रवत�न गन� सिकनेछः

· एउटै म�ुामा पिहलो पनुरावेदन दता� भएको २ मिहनाभ�दा बढी अविधको फरकमा अ�य पनुरावेदन 
दता� भएमा । 

· पनुरावेदनको �याद बे�रतको भई बदर भई पनुः जारी गन� परमेा । 
· िवशेष प�रि�थितको �योग भई फौजदारी काय�िविध संिहताको दफा ५९ बमोिजम �याद वा ता�रख 

थमाएमा । 
· सामा�य माग� अपनाइने म�ुासगँ लगाउमा हे�रनपुन� देिखएमा । 
· ��यथ�को नामको �याद पटक पटक बदर भई पनुः तामेल गन� पदा�  वा �याद तामेल ह�न नसक� 

पि�कामा सूचना �काशन गनु�  परमेा । 
· �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा १४(१)(ग) अनसुार �माण ब�ुने आदेश भएमा । 

िज�ला अदालतमा दता� ह�ने सरकारवादी फौजदारी पुनरावेदनको काय�तािलका

िस. 
नं

गनु�पन� काय�
माग� र ला�न ेअिधकतम िदन
सरल 
माग�

सामा�य 
माग�

िवशेष 
माग�

१ पनुरावेदन दता� १ १
२ िमिसल �ा� नभएकोमा िमिसल िझकाउने १ १
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३
िमिसल �ा� गन� र पनुरावेदन �याद सूचना 
िमिसल सलं�न गन�

१८ १८

४ पनुरावेदनको �याद बदर भई पनुः जारी/ तामेली - २५

५
पनुरावेदनको �यादको अविध (थमाउने समेत) 
र लगाउमा राख् ने

- ६०

६ म�ुा पेशी फैसला/आदेश १५ १५
७ ��यथ�का नामको �याद जारी गन� र तामेली २५ २५

८
बे�रतपूण� तामेल भएको �याद बदर भएमा पनुः 
जारी र तामेली

- २५

९ ��यथ�को �याद पि�कामा �काशन - १५

१०
िलिखत �ितवाद दता� वा ��यथ�को उपि�थित 
(थमाउने �यादसमेत)

३० ३०

११ दवुै प�को ता�रख िमलान १५ १५
१२ म�ुा पेशी १५ १५
१३ िवशेष प�रि�थितमा ता�रख थमाउने अविध - ४५
१४ िलिखत बहस नोट पेश - १५
१५ पेशी �थगन १५ १५
१६ फैसला/ कसूर िनधा�रण १५ १५
१७ सजाय िनधा�रण ३० ३०

फछ् य�ट गन� ला�ने अिधकतम ज�मा िदन १८० ३६५

१०.२.१.२ उ�च अदालतमा कारबाही ह�ने म�ुाको �कृित, माग� समूह र फछ् य�ट समयाविध
उ�च अदालतमा कारबाही ह�ने श�ु म�ुा, पनुरावेदन, �रट िनवेदन तथा म�य�थतास�ब�धी िनवेदनको 

कारबाहीमा अपनाइने माग� र फछ् य�टको लािग ला�ने अिधकतम् अविध यस�कार रहेको छः 
िस.न.ं म�ुाको �कृित माग�

स�ंया

माग�को नाम र 
फछ् य�ट गन� 
अिधकतम 

अविध

माग�को नाम र 
फछ् य�ट गन� 
अिधकतम 

अविध

माग�को नाम र 
फछ् य�ट गन� 
अिधकतम 

अविध
माग� मिहना माग� मिहना माग� मिहना

१ दवेानी पनुरावेदन २ सरल ६ सामा�य १२
२ दिुनयावादी फौजदारी पनुरावेदन २ सरल ६ सामा�य १२
३ सरकारवादी फौजदारी 

पनुरावेदन
३ सरल ६ सामा�य १२ िवशेष १८



173

प�र�छेद - दश : िन�कष� र सझुाव

४ �रट िनवेदन २ सरल ६ सामा�य १२
५ स�ु कारबाही २ सरल ६ सामा�य १२
६ म�य�थतास�ब�धी १ सरल कानूनको �ावधानअनसुार 

अिधकतम ४ मिहना

१.  उ�च अदालतमा कारबाही िकनारा ह�ने पुनरावेदनह�को माग� िनधा�रणका आधार र काय�तािलका
उ�च अदालतमा पनुरावेदनको �पमा कारबाही ह�ने म�ुाह�लाई िविभ�न माग�मा िवभाजन गरी कारबाही 

र िकनारा गन� देहायबमोिजमका माग� िनधा�रणका आधार र काय�तािलकाको सझुाव ��ततु ग�रएको छः

१.१  उ�च अदालतमा दायर ह�न ेदेवानी पुनरावेदनको माग� िनधा�रणका आधार र काय�तािलका
उ�च अदालतमा दायर ह�ने देवानी पनुरावेदनको कारबाहीलाई सरल र सामा�य गरी दईु माग�मा िवभाजन 

गरी कारबाही र िकनारा गन� दहेायबमोिजमका माग� िनधा�रणका आधार र काय�तािलकाको सझुाव ��ततु ग�रएको 
छः

सरल माग�मा रा�ने आधारह�
उ�च अदालतमा देवानी पनुरावेदन दता� गदा� देहायका कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था भएमा �य�ता 

म�ुालाई सरल माग�मा राखी कारबाही र िकनारा गन�ः
 § फैसला गन� अदालत माफ� त पनुरावेदन दता� भई स�ु तथा �माण िमिसल पनुरावेदनसगैँ �ा�  

भएको । 
 § संि�� काय�िविध अपनाउने म�ुा । 
 § िवशेष अदालत ऐनको काय�िविध अपनाइने म�ुा ।
 § िनर�तर सनुवुाइ ह�ने म�ुा । 
 § अनसूुची ७ मा उि�लिखत �ाथिमकता �ा� म�ुा । 
 § िज�ला अदालतले पनुरावेदन सनुी गरकेो िनण�यउपरको पनुरावेदन । 
 § मािथ उ�लेख भएबाहेकका िज�ला अदालतबाट फैसला ह�दँा सरल माग�मा राखी कारबाही र 

िकनारा गरकेा अ�य म�ुा । 

कारबाहीको �ममा देहायको कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था पन� आएमा सरल माग�मा रहेको म�ुा 
सामा�य माग�मा पन� गरी माग� प�रवत�न गन� सिकनेछः

· एउटै म�ुामा पिहलो पनुरावेदन दता� भएको २ मिहनाभ�दा बढी अविधको फरकमा अ�य पनुरावेदन 
दता� भएमा । 

· पनुरावेदनको �याद बे�रतको भई बदर भई पनुः जारी गन� परमेा । 
· िवशेष प�रि�थितको �योग भई देवानी काय�िविध सिंहताको दफा २२५ बमोिजम �याद वा ता�रख 
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थमाएमा । 
· �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा १४(१)(ग) अनसुार �माण ब�ुने आदेश भएमा । 
· सामा�य माग� अपनाइने म�ुासगँ लगाउमा हे�रनपुन� देिखएमा । 
· ��यथ�को नामको �याद पटक पटक बदर भई पनुः तामेल गन� पदा�  वा �याद तामेल ह�न नसक� 

पि�कामा सूचना �काशन गनु�  परमेा । 
सामा�य माग�

उ�च अदालतमा देवानी पनुरावेदन दता� गदा� देहायका अव�था भएमा �य�ता म�ुालाई सामा�य माग�मा 
राखी कारबाही र िकनारा गन�ः

· सरल माग�मा पन�बाहेक अ�य स�पूण� दवेानी म�ुाका पनुरावेदनह� ।

उ�च अदालतमा कारबाही ह�ने देवानी पुनरावेदनको काय�तािलका

िस. 
नं

गनु�पन� काय� माग� र ला�ने अिधकतम 
िदन

सरल 
माग�

सामा�य 
माग�

िवशेष 
माग�

१ पनुरावेदन दता� १ १
२ िमिसल �ा� नभएकोमा िमिसल िझकाउने १ १

३
िमिसल �ा� गन� र पनुरावेदन �याद सूचना िमिसल 
संल�न गन�

१८ १८

४ पनुरावेदनको �याद बदर भई पनुः जारी/ तामेली - २०

५
पनुरावेदनको �यादको अविध (थमाउने समेत) र 
लगाउ साथै रा�ने

- ६०

६ म�ुा पेशी फैसला/आदेश १५ १५
७ ��यथ�का नामको �याद जारी गन� र तामेली २० २०

८
बे�रतपूण� तामेल भएको �याद बदर भएमा पनुः 
जारी र तामेली

- २०

९ ��यथ�को �याद पि�कामा �काशन - १५

१०
िलिखत �ितवाद दता� वा ��यथ�को उपि�थित 
(थमाउने �याद समेत)

३० ३०

११ दवैु प�को ता�रख िमलान १५ १५
१२ म�ुा पेशी र मेलिमलाप आदेश १५ १५
१३ मेलिमलाप �ि�या ३५ ३५
१४ थप �माण ब�ुने आदेश, �माण संकलन र परी�ण - २०
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१५ िवशेष प�रि�थितमा ता�रख थमाउने अविध - ४५
१७ पेशी �थगन १५ २०
१८ फैसला १५ १५

फछ् य�ट गन� ला�न ेअिधकतम ज�मा िदन १८० ३६५

१.२  दुिनयावादी फौजदारी पुनरावेदनको कारबाहीको माग� िनधा�रणका आधार र काय�तािलका
उ�च अदालतमा दायर ह�ने दिुनयावादी फौजदारी पनुरावेदनको कारबाहीलाई सरल र सामा�य गरी दईु 

माग�मा िवभाजन गरी कारबाही र िकनारा गन� देहायबमोिजमका माग� िनधा�रणका आधार र काय�तािलकाको सझुाव 
ग�रएको छः

सरल माग�मा रा�ने आधारह�
उ�च अदालतमा दिुनयावादी फौजदारी पनुरावेदन दता� गदा� देहायका कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था भएमा 
�य�ता म�ुालाई सरल  माग�मा राखी कारबाही र िकनारा गन�ः
 § फैसला गन� अदालतमाफ� त पनुरावेदन दता� भई स�ु तथा �माण िमिसल पनुरावेदनसगैँ �ा� भएको । 
 § संि�� काय�िविध अपनाउने म�ुा । 
 § िवशेष अदालत ऐनको काय�िविध अपनाइने म�ुा । 
 § थुनवुा भएको म�ुा । 
 § साधक जाहेर भएका म�ुा । 
 § िनर�तर सनुवुाइ ह�ने म�ुा । 
 § अनसूुची ७ मा उि�लिखत �ाथिमकता �ा� म�ुा । 
 § िज�ला अदालतले पनुरावेदन सनुी गरकेो िनण�य उपरको पनुरावेदन । 
 § मािथ उ�लेख भएबाहेकका िज�ला अदालतबाट फैसला ह�दँा सरल माग�मा राखी कारबाही र िकनारा 

गरकेा अ�य म�ुा ।

कारबाहीको �ममा देहायको कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था पन� आएमा सरल माग�मा रहेको म�ुा 
सामा�य माग�मा पन� गरी माग� प�रवत�न गन� सिकनेछः

· एउटै म�ुामा पिहलो पनुरावेदन दता� भएको २ मिहनाभ�दा बढी अविधको फरकमा अ�य पनुरावेदन दता� 
भएमा । 

· पनुरावेदनको �याद बे�रतको भई बदर भई पनुः जारी गन� परमेा । 
· िवशेष प�रि�थितको �योग भई फौजदारी काय�िविध संिहताको दफा ५९ बमोिजम �याद वा ता�रख 

थमाएमा । 
· �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा १४(१)(ग) अनसुार �माण ब�ुने आदेश भएमा । 
· सामा�य माग� अपनाइने म�ुासगँ लगाउमा हे�रनपुन� देिखएमा । 
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· ��यथ�को नामको �याद पटक पटक बदर भई पनुः तामेल गनु�  पदा� वा �याद तामेल ह�न नसक� पि�कामा 
सूचना �काशन गनु�  परमेा । 

सामा�य माग�
उ�च अदालतमा दिुनयावादी फौजदारी पनुरावेदन दता� गदा� देहायका अव�था भएमा �य�ता म�ुालाई 

सामा�य माग�मा राखी कारबाही र िकनारा गन�ः
· सरल माग�मा पन�बाहेक अ�य स�पूण� दिुनयावादी फौजदारी म�ुाका पनुरावेदनह�

उ�च अदालतमा कारबाही ह�ने दुिनयावादी फौजदारी पुनरावेदनको काय�तािलका

िस. 
नं

गनु�पन� काय�
माग� र ला�न ेअिधकतम िदन

सरल माग�
सामा�य 

माग�
िवशेष 
माग�

१ पनुरावेदन दता� १ १

२
िमिसल �ा� नभएकोमा िमिसल 
िझकाउने 

१ १

३
िमिसल �ा� गन� र पनुरावेदन �याद 
सूचना िमिसल संल�न गन�

१८ १८

४
पनुरावेदनको �याद बदर भई पनुः जारी/ 
तामेली

- २०

५
पनुरावेदनको �यादको अविध (थमाउने 
समेत) र लगाउमा रा�ने

- ६०

६ म�ुा पेशी फैसला/आदेश १५ १५

७
��यथ�का नामको �याद जारी गन� र 
तामेली

२० २०

८
बे�रतपूण� तामेल भएको �याद बदर भएमा 
पनुः जारी र तामेली

- २०

९ ��यथ�को �याद पि�कामा �काशन - १५

१०
िलिखत �ितवाद दता� वा ��यथ�को 
उपि�थित 

१५ १५

११ म�ुा पेशी र मेलिमलाप आदशे १५ १५
१२ मेलिमलाप �ि�या ३५ ३५

१३
थप �माण ब�ुने आदेश, �माण सकंलन 
र परी�ण

- २०
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१४
िवशेष प�रि�थितमा ता�रख थमाउने 
अविध

- ४५

१५ पेशी �थगन १५ २०
१६ फैसला/कसूर कायम १५ १५
१७ सजाय िनधा�रण ३० ३०

फछ् य�ट गन� ला�ने अिधकतम ज�मा िदन १८० ३६५

१.३  उ�च अदालतमा दायर ह�ने सरकारवादी फौजदारी पुनरावेदनको कारबाहीको माग� िनधा�रणका 
आधार र काय�तािलका
उ�च अदालतमा दायर ह�ने सरकारवादी फौजदारी पनुरावेदनको कारबाहीलाई सरल, सामा�य र िवशेष 

गरी तीन माग�मा िवभाजन गरी कारबाही र िकनारा गन� दहेायबमोिजमका माग� िनधा�रणका आधार र काय�तािलका 
सझुाव ��ततु ग�रएको छः

सरल माग�मा रा�ने आधारह�
उ�च अदालतमा कारबाही ह�ने सरकारवादी फौजदारी पनुरावेदन दता� गदा� देहायका कुनै एक वा 

एकभ�दा बढी अव�था भएमा �य�ता म�ुालाई सरल माग�मा राखी कारबाही र िकनारा गन�ः
 § फैसला गन� अदालतमाफ� त पनुरावेदन दता� भई स�ु तथा �माण िमिसल पनुरावेदनसगैँ �ा� भएको । 
 § संि�� काय�िविध अपनाउने म�ुा । 
 § िवशेष अदालत ऐनको काय�िविध अपनाइने म�ुा । 
 § थुनवुा भएको म�ुा । 
 § साधक जाहेर भएका म�ुा । 
 § िनर�तर सनुवुाइ ह�ने म�ुा । 
 § अनसूुची ७ मा उि�लिखत �ाथिमकता �ा� म�ुा । 
 § िज�ला अदालतले पनुरावेदन सनुी गरकेो िनण�य उपरको पनुरावेदन । 
 § मािथ उ�लेख भएबाहेकका िज�ला अदालतबाट फैसला ह�दँा सरल माग�मा रहेका अ�य म�ुा । 

कारबाहीको �ममा देहायको कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था पन� आएमा सरल माग�मा रहेको 
सरकारवादी फौजदारी म�ुा सामा�य माग�मा पन� गरी माग� प�रवत�न गन� सिकनेछः

· एउटै म�ुामा पिहलो पनुरावेदन दता� भएको २ मिहनाभ�दा बढी अविधको फरकमा अ�य पनुरावेदन दता� 
भएमा । 

· पनुरावेदनको �याद बे�रतको भई बदर भई पनुः जारी गन� परमेा । 
· िवशेष प�रि�थितको �योग भई फौजदारी काय�िविध सिंहताको दफा ५९ नं बमोिजम �याद वा ता�रख 

थमाएमा । 
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· सामा�य माग� अपनाइने म�ुासगँ लगाउमा हे�रनपुन� देिखएमा । 
· ��यथ�को नामको �याद पटक पटक बदर भई पनुः तामेल गन� पदा� वा �याद तामेल ह�न नसक� पि�कामा 

सूचना �काशन गनु�  परमेा । 

कारबाहीको �ममा देहायको कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था पन� आएमा सरल माग�मा रहेको 
सरकारवादी फौजदारी म�ुा िवशेष  माग�मा पन� गरी माग� प�रवत�न गन� सिकनेछः

· �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा १४(१)(ग) अनसुार �माण ब�ुने आदेश भएमा । 
· िवशेष माग�को म�ुासगँ लगाउ भएमा । 

सामा�य माग�
उ�च अदालतमा सरकारवादी फौजदारी पनुरावेदन दता� गदा� देहायका अव�था भएमा �य�ता म�ुालाई 

सामा�य माग�मा राखी कारबाही र िकनारा गन�ः
· सरल माग�मा पन�बाहेक अ�य स�पूण� सरकारवादी फौजदारी म�ुाका पनुरावेदनह�

कारबाहीको �ममा देहायको अव�था पन� आएमा सामा�य माग�मा रहेको म�ुा िवशेष  माग�मा पन� गरी माग� 
प�रवत�न गन� सिकनेछः

· एउटै म�ुामा पिहलो पनुरावेदन दता� भएको ६ मिहनाभ�दा बढी अविधको फरकमा अ�य 
पनुरावेदन दता� भएमा । 

· पनुरावेदनको �याद वा ��यथ�को िझकाउने �याद बे�रतको भएकाले पटक पटक बदर भई पनुः 
तामेल वा पि�कामा �काशन गन� परमेा । 

· �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा १४(१)(ग) अनसुार �माण ब�ुने आदेश भएमा । 

उ�च अदालतमा कारबाही ह�न ेसरकारवादी फौजदारी पुनरावेदनको काय�तािलका

िस. 
नं

गनु�पन� काय�

माग� र ला�ने अिधकतम 
िदन

सरल 
माग�

सामा�य 
माग�

िवशेष 
माग�

१ पनुरावेदन दता� १ १ १
२ िमिसल �ा� नभएकोमा िमिसल िझकाउने १ १ १

३
िमिसल �ा� गन� र पनुरावेदन �याद सूचना िमिसल 
संल�न गन�

१८ १८ १८

४ पनुरावेदन गन� बाकँ� प�सगँको ता�रख िमलान - - ६०
५ पनुरावेदनको �याद बदर भई पनुः जारी / तामेली - २५ २५
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६
पनुरावेदनको �यादको अविध (थमाउने समेत) र 
लगाउमा रा�ने

- ४५ ४५

७ म�ुा पेशी फैसला / आदेश १५ १५ १५
८ ��यथ�का नामको �याद जारी गन� र तामेली २५ २५ २५

९
बे�रतपूण� तामेल भएको �याद बदर भएमा पनुः 
जारी र तामेली

- २५ २५

१० ��यथ�को �याद पि�कामा �काशन - १५ १५

११
िलिखत �ितवाद दता� वा ��यथ�को उपि�थित 
(थमाउने �याद समेत)

३० ३० ४५

१२ दवुै प�को ता�रख िमलान १५ १५ १५
१३ म�ुा पेशी १५ १५ १५
१४ थप �माण ब�ुने आदशे, �माण संकलन र परी�ण - - ६०
१५ िवशेष प�रि�थितमा ता�रख थमाउने अविध - ६० ७५
१६ िलिखत बहस नोट पेश - १५ ३०
१७ पेशी �थगन १५ १५ ३०
१८ फैसला / कसूर िनधा�रण १५ १५ १५
१९ सजाय िनधा�रण ३० ३० ३०

फछ् य�ट गन� ला�ने अिधकतम ज�मा िदन १८० ३६५ ५४५

२.  उ�च अदालतमा दता� ह�ने �रट िनवेदनको कारबाहीको माग� िनधा�रणका आधार र काय�तािलका
उ�च अदालतमा दायर ह�ने �रट िनवेदनको कारबाहीलाई सरल र सामा�य गरी दईु माग�मा िवभाजन गरी 

कारबाही र िकनारा गन� देहाय बमोिजमका माग� िनधा�रणका आधार र काय�तािलकाको सझुाव ग�रएको छः

सरल माग�मा रा�ने आधारह�
उ�च अदालतमा �रट िनवेदन दता� गदा� देहायका अव�था भएमा �य�ता �रट िनवेदनलाई सरल माग�मा 

राखी कारबाही र िकनारा गन�ः
 § िनषेधा�ा र सबै �रट िनवेदनह�

कारबाहीको �ममा देहायको कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था पन� आएमा सरल माग�मा रहेको �रट 
िनवेदन सामा�य माग�मा पन� गरी माग� प�रवत�न गन� सिकनेछः

· �ािविधक �ितवेदन िलने आदशे भएकोमा । 
· ��यथ�को नामको �याद पटक पटक बदर भई पनुः तामेल गन� परमेा । 
· धेर ैप�ह�ले अलग अलग समयमा ता�रख गजुारी थमाउन ुपन� भएमा । 
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· आदेशानसुारको िमिसल कागज समयमा �ा� नभै १ पटकभ�दा बढी ताकेता गनु�पन� भएमा । 

सामा�य माग�
उ�च अदालतमा देहायका अव�थाका �रट िनवेदनलाई सामा�य माग�मा राखी कारबाही र िकनारा गन�ः
· सरल माग�बाट माग� प�रवत�न भई आएका �रट िनवेदनह� । 

उ�च अदालतमा कारबाही ह�न े�रट िनवेदनको काय�तािलका

िस. 
नं

गनु�पन� काय�

माग� र ला�ने
अिधकतम िदन
सरल 
माग�

सामा�य 
माग�

१ िनवेदन दता� र पेशी तो�ने १ १
२ कारण देखाउ आदशे र िमिसल �माण िझकाउने २ २
३ अ�त�रम आदशे छलफल १० १०
४ ��यथ�का नामको �याद जारी गन� र तामेल गन� २० २०
५ �याद बदर भई पनुः तामेल २० २०
६ पटक पटक �याद बदर भई पनुः तामेल - ४५
७ �याद था�ने १५ १५
८ िलिखत जवाफ दता� १७ १७
९ ता�रख िमलान १५ १५

१० आदेशानसुारको �ािविधक �ितवेदन िलने - ६०
११  ता�रख था�ने १५ ४५
१२ िवशेष अव�थामा ता�रख था�ने ३० ३०
१३ आदेशानसुारको िमिसल कागज समयमा �ा� नभै ताकेता 

गन�
- ३५

१४ पेशी �थगन २० ३५
१५ िनवेदन पेशी फैसला / आदशे १५ १५

फछ् य�ट गन� ला�ने अिधकतम िदन १८० ३६५

३. उ�च अदालतमा शु� कारबाही ह�न ेम�ुाको माग� िनधा�रण आधार र काय�तािलका
उ�च अदालतमा श�ु कारबाही ह�ने म�ुाह�को माग� िनधा�रणका आधार र काय�तािलका दहेायअनसुार 

सझुाव ��ततु ग�रएको छः

३.१ उ�च अदालतमा शु� कारबाही ह�न ेदेवानी म�ुाको माग� िनधा�रण आधार र काय�तािलका
उ�च अदालतमा दायर ह�ने देवानी म�ुाको श�ु कारबाहीलाई सरल र सामा�य गरी दईु माग�मा िवभाजन 
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गरी कारबाही र िकनारा गन� देहायबमोिजमका माग� िनधा�रणका आधार र काय�तािलकाको सझुाव ��ताव ग�रएको 
छः

सरल माग�मा रा�ने आधारह�
उ�च अदालतमा श�ु कारबाही ह�ने देवानी म�ुा दता� गदा� देहायका कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था 

भएमा �य�ता म�ुालाई सरल माग�मा राखी कारबाही र िकनारा गन�ः
 § संि�� काय�िविध अपनाइने म�ुा । 
 § िवशेष अदालत ऐनको काय�िविध अपनाइने म�ुा।
 § अनसूुची ७ मा उि�लिखत �ाथिमकता �ा� म�ुा।
 § वादी वा िनजको कानून �यवसायीले �ितवादीका नामको �याद तामेल गन� माग गरकेो म�ुा । 
 § मािथ उ�लेख भएका बाहेक ५ जनास�म �ितवादीह� भएको अ�य म�ुा । 

देहायको कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था पन� आएमा सरल माग�मा रहेको दवेानी म�ुा सामा�य 
माग�मा पन� गरी माग� प�रवत�न गन� सिकनेछः

 § ५ थानभ�दा बढी म�ुाह� लगाउमा भएमा । 
 § �ितवादीले �ितदाबी िलएको अव�थामा । 
 § पूव� सनुवुाइ छलफल ह�ने भएमा । 
 § धेर ैिनकायह�बाट �माणह� संकलन गरी परी�ण गनु�पन� भएमा । 
 § थप �माण संकलन र परी�ण गन� आदशे भएमा । 
 § अ�य िज�लामा रहेको िवशेष�बाट परी�ण गराउन ुपन� भएमा । 
 § सामा�य माग� अपनाइने म�ुासगँ लगाउमा हेनु�पन� देिखएमा । 
 § िवदशेमा �ितवादीलाई �याद पठाउन ुपन� भएमा । 
 § �ितवादीको नामको �याद बदर भई पनुः तामेल गन� पदा� वा �याद तामेल ह�न नसक� पि�कामा 

सूचना �काशन गनु�  परमेा । 
 § िवशेष प�रि�थितको �योग भई देवानी काय�िविध संिहताको दफा २२५ बमोिजम ता�रख थमाउन ु

पन� भएमा । 

सामा�य माग�मा रा�ने आधारह�
उ�च अदालतमा देवानी म�ुाह� दता� गदा� देहायका कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था भएमा �य�ता 

म�ुालाई समा�य माग�मा राखी कारबाही र िकनारा गन�ः
 § िवदशेमा �ितवादीलाई �याद पठाउन ुपन� भएमा । 
 § सरल माग�मा दता� ह�नेबाहेकका अ�य म�ुाह� ।
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उ�च अदालतमा शु� कारबाही ह�ने देवानी म�ुाको काय�तािलका

िस. 
नं

गनु�पन� काय�को िववरण

माग� र ला�न ेअिधकतम 
िदन

सरल 
माग�

सामा�य 
माग�

िवशेष 
माग�

१ िफराद / उजरुी दता� १ १
२ �ितवादीका नाममा �याद जारी २ २
३ �ितवादीका नामको �याद तामेल १५ १५
४ �याद बदर  र पनुः तामेली १५ १५
५ पनुः �याद बदर भई पि�कामा सूचना �काशन - १५
६ ग�ेुको �याद थमाउने  १५ १५
७ �ितउ�रको �याद र �ितउ�र दता� २१ २१
८ �ितदाबी िलएकोमा वादीलाई िलिखत 

�ितवादको समय
- १५

९ �ारि�भक सनुवुाइ र �माण ब�ुने आदेश १० १५
१० मेलिमलापको �ि�या २० ४५
११ सरोकारवाला �यि� ब�ुने - १५
१२ आदेशानसुारको �माण संकलन र परी�ण

 § कागज �माण िझकाउने
 § �रपोट�  मगाउने
 § िवशेष�को बकप�
 § सा�ी परी�ण
 § ब�दसवाल
 § अ�य

२५ ३५

१३ ता�रख थमाउने  २१ २१
१४ म�ुा पेशी १० १५
१५ पूव� सनुवुाइ छलफल - १५
१६ थप �माण संकलन र परी�ण गन� आदेश भएमा - २०
१७ पेशी �थगन १० २५
१८ िवशेष अव�थामा पटक पटक ता�रख थमाउने - ४५
१९ पेशी र फैसला १५ १५
फछ् य�ट ह�न ला�न ेअिधकतम ज�मा िदन १८० ३६५
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३.२ उ�च अदालतमा शु� कारबाही ह�ने दुिनयावादी फौजदारी म�ुाको माग� िनधा�रण आधार र 
काय�तािलका
उ�च अदालतमा श�ु कारबाही ह�ने दिुनयावादी फौजदारी म�ुाको कारबाहीलाई सरल र सामा�य गरी 

दईु माग�मा िवभाजन गरी कारबाही र िकनारा गन� दहेायबमोिजमका माग� िनधा�रणका आधार र काय�तािलका सझुाव 
��ततु ग�रएको छः

सरल माग�मा रा�ने आधारह�
उ�च अदालतमा श�ु कारबाही ह�ने दिुनयावादी फौजदारी म�ुा दता� गदा� देहायका कुनै एक वा एकभ�दा 

बढी अव�था भएमा �य�ता म�ुालाई सरल माग�मा राखी कारबाही र िकनारा गन�ः
· संि�� काय�िविध अपनाइने म�ुा । 
· िवशेष अदालत ऐनको काय�िविध अपनाइने म�ुा ।
· अनसूुची ७मा उि�लिखत �ाथिमकता �ा� म�ुा ।
· मािथ उ�लेख भएका बाहेक ५ जनास�म �ितवादीह� भएको अ�य म�ुा । 

देहायको कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था पन� आएमा सरल माग�मा रहेको म�ुा सामा�य माग�मा पन� 
गरी माग� प�रवत�न गन� सिकनेछः

· ५ थानभ�दा बढी म�ुाह� लगाउमा भएमा । 
· धेर ैिनकायह�बाट �माणह� संकलन गरी परी�ण गनु�पन� भएमा । 
· थप �माण संकलन र परी�ण गन� आदेश भएमा । 
· अ�य िज�लामा रहेको िवशेष�बाट परी�ण गराउन ुपन� भएमा । 
· सामा�य माग� अपनाइने म�ुासगँ लगाउमा हेनु�पन� देिखएमा । 
· िवदेशमा �ितवादीलाई �याद पठाउन ुपन� भएमा । 
· �ितवादीको नामको �याद बदर भई पनुः तामेल गन� पदा� वा �याद तामेल ह�न नसक� पि�कामा 

सूचना �काशन गनु�  परमेा । 
· िवशेष प�रि�थितको �योग भई फौजदारी काय�िविध संिहताको दफा ५९ बमोिजम ता�रख 

थमाउन ुपन� भएमा । 

सामा�य माग�मा रा�ने आधारह�
उ�च अदालतमा दिुनयावादी फौजदारी म�ुाह� दता� गदा� दहेायका कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था 

भएमा �य�ता म�ुालाई सामा�य माग�मा राखी कारबाही र िकनारा गन�ः
· िवदशेमा �ितवादीलाई �याद पठाउन ुपन� भएमा । 
· सरल माग�मा दता� ह�नेबाहेकका अ�य म�ुाह� ।



म�ुा �यव�थापन प�ित िवकासस�ब�धी अ�ययन �ितवेदन, २०७५

184

उ�च अदालतमा शु� कारबाही ह�ने दुिनयावादी फौजदारी म�ुाको काय�तािलका

िस. 
नं

गनु�पन� काय�को िववरण

माग� र ला�न ेअिधकतम 
िदन

सरल 
माग�

सामा�य 
माग�

िवशेष 
माग�

१ िफराद / उजरुी दता� १ १
२ �ितवादीका नाममा �याद जारी २ २
३ �ितवादीका नामको �याद तामेल १५ १५
४ �याद बदर  र पनुः तामेली १० १५
५ पनुः �याद बदर भई पि�कामा सूचना �काशन - १५
७ �ितउ�रको �याद र �ितउ�र दता� १५ १५
९ �ारि�भक सनुवुाइ र �माण ब�ुने आदेश १० १५
१० मेलिमलापको �ि�या २० ४५
११ सरोकारवाला �यि� ब�ुने - १५
१२ आदेशानसुारको �माण सकंलन र परी�ण

 § कागज �माण िझकाउने
 § �रपोट�  मगाउने
 § िवशेष�को बकप�
 § सा�ी परी�ण
 § ब�दसवाल
 § अ�य

२५ ४५

१३ ता�रख थमाउने  १५ १५
१४ म�ुा पेशी १० १७
१६ थप �माण संकलन र परी�ण गन� आदेश भएमा - ३०
१७ पेशी �थगन १५ ३०
१८ िवशेष अव�थामा पटक पटक ता�रख थमाउने - ४५
२० कसूर िनधा�रण / फैसला १२ १५  
२१ सजाय िनधा�रण ३० ३०
फछ् य�ट गन� ला�ने अिधकतम ज�मा िदन १८० ३६५

३.३  उ�च अदालतमा शु� कारबाही ह�ने सरकारवादी फौजदारी म�ुाको म�ुाको माग� िनधा�रण आधार र 
काय�तािलका
उ�च अदालतमा श�ु कारबाही ह�ने सरकारवादी फौजदारी पनुरावेदनको कारबाहीलाई सरल र सामा�य 
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गरी दईु माग�मा िवभाजन गरी कारबाही र िकनारा गन� देहायबमोिजमका माग� िनधा�रणका आधार र काय�तािलकाको 
सझुाव ��ततु ग�रएको छः

सरल माग�मा रा�ने आधारह�
उ�च अदालतमा श�ु कारबाही ह�ने सरकारवादी फौजदारी म�ुा दता� गदा� देहायका कुनै एक वा एकभ�दा 

बढी अव�था भएमा �य�ता म�ुालाई सरल माग�मा राखी कारबाही र िकनारा गन�ः
· संि�� काय�िविध अपनाउने म�ुा । 
· िवशेष अदालतको काय�िविध अपनाउने म�ुा । 
· थुनवुा रहेको म�ुा ।
· िनर�तर सनुवुाइ ह�ने म�ुा । 
· अनसूुची ७मा उि�लिखत �ाथिमकता �ा� म�ुा । 
· मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहताको अनसूुची ३ का म�ुाह� । 
· मािथ उि�लिखतबाहेक ५ जनास�म �ितवादीह� भएको अ�य म�ुा । 

कारबाहीको �ममा देहायको कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था पन� आएमा सरल माग�मा रहेको म�ुा 
सामा�य माग�मा पन� गरी माग� प�रवत�न गन� सिकनेछः

· ५ थानभ�दा बढी म�ुाह� लगाउमा भएमा । 
· �ितवादीको प�ाउ पजु� / समा�ान बे�रतपूण� तामेल भई बदर भएमा । 
· िवदशेमा रहेका �ितवादीलाई �याद पठाउन ुपन� भएमा ।
· िवशेष प�रि�थित परी फौजदारी काय�िविध संिहताको दफा ५९ बमोिजम �याद वा ता�रख थमाउन ु

पन� भएमा । 
· पूव� सनुवुाइ छलफल ह�ने भएमा । 
· धेर ैिनकायह�बाट �माणह� संकलन गरी परी�ण गनु�पन� भएमा । 
· नबझुी नह�ने सा�ी ब�ुने वा थप �माण संकलन र परी�ण गन� आदशे भएमा । 
· अ�य िज�लामा रहेको िवशेष�बाट �माण परी�ण गराउन ुपन� भएमा । 
· सामा�य माग� अपनाइने म�ुासगँ लगाउमा हेनु�पन� देिखएमा । 

सामा�य माग�मा रा�ने आधारह�
उ�च अदालतमा दिुनयावादी फौजदारी म�ुाह� दता� गदा� दहेायका कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था 

भएमा �य�ता म�ुालाई सामा�य माग�मा राखी कारबाही र िकनारा गन�ः
· िवदेशमा रहेको �ितवादीलाई �याद पठाउन ुपन� भएमा । 
· सरल माग�मा दता� ह�नेबाहेकका अ�य म�ुाह� ।
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उ�च अदालतमा शु� कारबाही ह�ने सरकारवादी फौजदारी म�ुाको काय�तािलका 

िस. 
न.ं

गनु�पन� काय�

माग� र ला�ने अिधकतम 
िदन

सरल 
माग�

सामा�य 
माग�

िवशेष 
माग�

१ अिभयोगप� दता� १ १
२ �ितवादी उपि�थत गराइएकोमा बयान, �ारि�भक 

सनुवुाइ र थनुछेक आदेश
२ ३

३ अनपुि�थत �ितवादीका नाममा प�ाउ पजु� / 
समा�ान जारी गन�

२ २

४ अनपुि�थत �ितवादीका नाममा प�ाउ पजु� / 
समा�ान तामेल गन� पठाउने

२ २

५ प�ाउ पजु� / समा�ान तामेली १० १०
६ प�ाउ पजु� / समा�ान बदर  र पनुः तामेली - १५
७ बेप�े प�ाउ पजु� / समा�ान बदर गरी साव�जिनक 

सूचना �काशन
- १०

८ अनपुि�थत �ितवादीको सिुवधा रो�का आदेश र 
काया��वयन

१ १

९ िवशेष प�रि�थितमा �याद / ता�रख थमाउने - ६५
१० �यादको अविध, �ितवादीको बयान, �ारि�भक 

सनुवुाइ र थनुछेक आदेश
४२ ४२

११ पूव� सनुवुाइ छलफल पेशी र �माण ब�ुने आदशे - १४
१२ आदेशानसुारको �माण संकलन र परी�ण

 § कागज �माण िझकाउने
 § दशी, िडएनए �माण परी�ण
 § िवशेष�को बकप�
 § सा�ी परी�ण
 § ब�दसवाल
 § �रपोट�  मगाउने
 § सह अिभय�ुको िजरह
 § अ�य

३० ४५

१३ नबझुी नह�ने सा�ीलाई िझकाई बकप� गराउने 
तथा थप �माण ब�ुने

- २०
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१४ अिभयोगप� संशोधन िनवेदन, आदेश, थप 
अिभयोग, बयान, आदेश, प�ाउ पजु� जारी र 
तामेल

- १०

१५ संशोिधत / थप अिभयोगप�ात् थप �माण सकंलन 
र परी�ण

- २०

१६ ता�रख थमाउने  २५ ३०
१७ पेशी �थगन २० ३०
१८ कसूर िनधा�रण / फैसला १५ १५
१९ सजाय िनधा�रण ३० ३०
फछ् य�ट गन� ला�ने अिधकतम ज�मा िदन १८० ३६५

४. उ�च अदालतमा दता� ह�ने म�य�थस�ब�धी िविभ�न िनवेदनह�को काय�तािलका
म�य�थतास�ब�धी ऐन, २०५५ अनसुार उ�च अदालतमा कारबाही ह�ने िविभ�न िनवेदनह�को 

�कृितअनसुारको एक�कृत काय�तािलका िन�नानसुार िसफा�रस ग�रएको छ । 
उ�च अदालतमा दता� ह�न ेम�य�थतास�ब�धी िनवेदनह�को काय�तािलका 

िस. 
नं

गनु�पन� काय�

माग� र ला�ने अिधकतम िदन

म�य�थ 
िनयुि�

म�य�थ 
हटाउने

म�य�थको 
�े�ािधकार

िनण�य 
बदर

िवदेशी 
िनण�यको 
मा�यता

१ िनवेदन दता� १ १ १ १ १

२ िनवेदन पेशी १ १ १ १ १

३

िमिसल िझकाउने, 
िवप�ीका नामको 
�याद जारी गन� र 
तामेली

४ ४ ४ ४ ४

४
िलिखत जवाफ 
दता� 

२० १५ - १४ ९०

५ ता�रख थमाउने १४ १४ १४ १० १४

६ पेशी / आदेश २० १० १० १५ १०

फछ् य�ट गन� ला�ने 
अिधकतम ज�मा िदन

६० ४५ ३० ४५ १२०
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१०.२.१.३ DCM लागू गन� स�ब�धमा गनु�पन� अ�य �यव�था
१. म�ुामा लागू ह�ने काय�तािलका प�ितका स�ब�धमा दवेानी तथा फौजदारी काय�िविध िनयमावलीह� 

तथा अदालत स�ब�धी िनयमावलीह�मा �यव�था ग�रएको भए तापिन फरक म�ुा �यव�थापन प�ित 
(DCM) का स�ब�धमा कानूनमा �यव�था गरकेो नदेिखदँा सबै िज�ला अदालत र उ�च अदालतमा 
फरक म�ुा �यव�थापन प�ित (DCM) लागू गनु� पूव� िज�ला अदालत िनयमावली, २०७५ तथा उ�च 
अदालत िनयमावली, २०७३ मा यसस�ब�धी आव�यक कानूनी �यव�था थप गनु�पन� ।

२. फरक म�ुा �यव�थापन प�ित (DCM) को �योग नेपालको लािग नौलो भएकोले यो प�ित लागू गनु� पूव� 
अदालतमा ह�ने यसस�ब�धी काम कारबाहीमा एक�पता �याई सहजता �दान गन� िन�न िवषयह�लाई 
समावेश गरी फरक म�ुा �यव�थापन प�ित (DCM)  स�चालन िद�दश�न िनमा�ण गरी लागू गनु�पन�ः
 § आ.व. २०७७ �ावण १ गतेदेिख म�ुाको वै�ािनक �यव�थापनको लािग ��तािवत म�ुाको DCM 

सिहतको काय�तािलका प�ित सबै िज�ला अदालतह� र सबै उ�च अदालतमा दता� ह�ने श�ु म�ुा, 
पनुरावेदन र �रटलगायतका सबै �कारका म�ुामा लागू गन� । सोपूव� दता� भई िवचाराधीन म�ुा र �रट 
िनवेदनह�मा सािवकबमोिजम नै कारबाही र िकनारा गन�।
 § िफराद, पनुरावेदनप� वा �रट िनवेदन दता� गन� काय� स�प�न भएपिछ वादी वा पनुरावेदक वा 

िनवेदकलाई काय�तािलकाको बारमेा जानकारी गराई स�टवेयरमाफ� त काय�तािलका तयार गरी 
िनजको सहीछाप गराई तोिकएको अिधकारीले �मािणत गरी तायदाती फाराममा चढाई िमिसल 
सलं�न गन� । 
 § य�तो काय�तािलका िफराद वा �रट िनवेदन वा पनुरावेदन दता� ह�नासाथ स�बि�धत िनयमावलीमा 

भएको �यव�थाअनसुार प�ह�को कुनै �िति�या र प�ले भरकेो म�ुास�ब�धी िववरणसमेतलाई 
िवचार गरी िज�ला अदालतमा �े�तेदार वा िनजले तोकेको अिधकृतले र उ�च अदालतको हकमा 
रिज��ार वा िनजले तोकेको अिधकृतले म�ुाको माग� समूह तो�ने र काय�तािलका बनाउने काय� 
गनु�पन� । 
 § �ितवादीले बयान, �ितउ�र वा िलिखत जवाफ पेश ग�रसकेपिछ वा पनुरावेदनको कारबाहीमा 

िझकाइएको ��यथ� उपि�थत भएपिछ ता�रख तो�न ु पूव� नै िनधा��रत काय�तािलकाको बारमेा 
िनजलाई जानकारी गराई पूव� िनधा��रत काय�तािलकाको फाराममा सहीछाप गराउने र सोबमोिजमको 
एक �ित प�ह�लाई समेत उपल�ध गराउने । 
 § िफराद, �रट िनवेदन र पनुरावेदन दता� गदा�  तय गरकेो माग� समूह र काय�तािलकामा िनधा��रत काय� 

र समयका स�ब�धमा कुनै वा सबै �ितवादी, ��यथ�ह�ले असहमित जनाएमा वा माग� प�रवत�नको 
लािग अनरुोध गरमेा िज�ला अदालतमा �े�तेदारले र उ�च अदालतमा रिज��ारले सकभर दवुै 
प� वा िनजको कानून �यवसायी उपि�थत भए  िनजलाई समेत राखी छलफल गराइ उपय�ु िनण�य 
गनु�पन� । 
 § कुनै  म�ुा वा �रट िनवेदनमा िनधा��रत माग� समूह र काय�तािलकामा देहायको कुनै वा सबै अव�था 

देिखएमा माग� समूह तो�ने अिधकारीले �य�तो कारण उ�लेख गरी िमितसिहतको ह�ता�र गरी 
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�य�तो काय�तािलकामा सशंोधन गन� स�ने आधारह� िनधा�रण गन� । 
o काय�तािलकामा उ�लेख भएभ�दा थप काम कारबाही गनु�पन� भएमा । 
o काय�तािलका संशोधन गन� कुनै प�ले गरकेो अनरुोध मनािसब दिेखएमा । 
o माग� समूह प�रवत�न गन� स�ब�धमा तोिकएका अ�य उपय�ु आधार र कारण भएमा । 

 § म�ुाको माग� र काय�तािलका िनधा�रणस�ब�धी िवषयमा िच� नबझुाई िज�ला अदालतको हकमा 
िज�ला �यायाधीशसम� र उ�च अदालतमा म�ुय �यायाधीशसम� कुनै प�ले मौिखक वा िलिखत 
उजरु गन� पाउने �यव�था गन� र �य�तो उजरुीमा त�काल िनण�य िदनपुन� । उजरुीमा स�बि�धत 
�यायाधीशबाट भएको �य�तो िनण�य अि�तम ह�ने ।
 § फरक फरक माग� समूहमा पन� म�ुाह� लगाउमा रा�न ुपरमेा लगाउको कुनै म�ुाम�ये जनु म�ुा बढी 

समय ला�ने माग� समूहमा तोिकएको छ, अ�य लगाउका म�ुाह�लाई पिन सोही माग� समूहमा राखी 
कारबाही िकनारा गन� । 
 § म�ुा दता�देिख फैसलास�मको काय�तािलका म�ुा दता� गदा�कै समयमा बनाउने र सो माग� समूहमा 

िनधा��रत समयिभ� उ� म�ुाको कारबाही र फछ् य�टको �यव�था गन� । 
 § म�ुाको माग� स�ब�धमा म�ुाका प�ह�को धारणा ब�ुन र म�ुाको कारबाहीको �ममा आव�यक 

ह�ने प�ह�को वतनलगायतका अ�य िववरणह� स�ब�धमा अदालतले आव�यक जानकारी िलने 
काय�लाई सहज बनाउन अनसूुची ८मा उ�लेख भए अनसुारको प�को �यि�गत िववरण फाराम 
दवैु प�बाट भन� लगाई िमिसल सलं�न गन� ।
 § प�को �यि�गत िववरण फाराम अनलाइनमाफ� त वा कानून �यवसायीको फम�माफ� त पिन भरी 

टोकन िलएपिछ म�ुा दता� गन� सिकने प�ित अवल�बन गनु�पन� ।
 § प�को �यि�गत िववरण फाराम वादी वा िनवेदकले िफराद वा �रट िनवेदन दता� गदा� र �ितवादीले 

�ितउ�रप� वा िलिखत जवाफ पेश गदा�  नै िनजह�को ह�ता�र गराई िमिसल संल�न गनु�पन� ।
 § म�ुाह�को माग� समूहअनसुारको म�ुाको फाइलको रङ्ग वा ि�टकरको �यव�था गरी सहजै पिहचान 

गन� सिकने बनाउन सिकएमा म�ुाको माग� समूहअनसुारको काम कारबाहीमा अझ �भावका�रता 
आउने देिखदँा सो अनसुारको �यव�था गन� उपय�ु ह�ने । 
 § काय�तािलकाअनसुारको िनधा��रत िमितमा स�बि�धत �यायाधीश िबदामा बसेमा वा तािलम वा 

काजमा खिटएमा वा अ�य कुनै कारणले गदा� सनुवुाइ गन� न�याइने अव�था परमेा सोही कारण 
जनाई �यसपिछ उपय�ु पेशी तो�ने �यव�था िमलाउने ।
 § फरक म�ुा �यव�थापनलाई �भावकारी बनाउन तथा आव�यक सम�वय गन� हरके उ�च अदालतको 

हकमा म�ुय �यायाधीशको संयोजक�वमा रिज��ार र सपुरीटे�डे�ट सद�य रहेको संय�� तथा 
िज�ला अदालतको हकमा �मखु भई काम गन� �यायाधीशको संयोजक�वमा �े�तेदार तथा 
सपुरीवे�क सद�य रहेको सयं�� गठन गन� ।
 § देवानी र फौजदारी म�ुा लगाउमा भई फरक फरक माग� समूहमा भएमा जनु म�ुा लामो समय ला�ने 

माग� समूहमा रहेको छ, लगाउका अ�य म�ुाह� पिन सोही समूहमा रा�ने ।
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३. फरक म�ुा �यव�थापन प�ितको �भावकारी काया��वयनका लािग आव�यक नीित िनमा�ण गन�, सम�वय, 
अनगुमन तथा मू�याङ्कन गन� एवम् िनद�शन िदनेसमेतका काय� गन� सव��च अदालतका �यायाधीशको 
अ�य�तामा उ�च तथा िज�ला अदालतको �यायाधीशसमेत रहेको उ�च�तरीय फरक म�ुा �यव�थापन 
िनद�शन सिमित गठन गन� । सिमितले ��येक ३ मिहनामा फरक म�ुा �यव�थापन प�ितको स�ब�धमा 
िनयिमत मू�याङ्कन र सिम�ा गन�, सम�याह�को स�ब�धमा छलफल गरी उिचत िनद�शन िदने र यस 
स�ब�धमा िविभ�न अदालतका कामकारबाहीमा एक�पता कायम गन� गरी काया�देश तो�ने ।

४. म�ुा �यव�थापनस�ब�धी िव�मान स�टवेयरमा फरक म�ुा �यव�थापन प�ितस�ब�धी िवषय थप गरी 
आव�यक प�रमाज�न गन� ।

५. फरक म�ुा �यव�थापन, माग� समूह प�ित र काय�तािलकाको आव�यकता, मह�व र यसस�ब�धी 
स�टवेयरको �योगका बारमेा अदालतमा काय�रत जनशि�लाई आव�यक �िश�ण �दान गन� । 

६. फरक म�ुा �यव�थापन, माग� समूह प�ित र काय�तािलकाको आव�यकता, मह�व र �योगका स�ब�धमा 
कानून �यवसायी र अ�य सरोकारवालाह�बीच छलफल र अ�तरि�या गरी ससूुिचत गराउने र म�ुाका 
प�ह�लाई पिन काय�तािलका िनमा�णको समयबाटै यसको उपादेयता, काय�तािलकाको काया��वयनमा 
प�ह�को दािय�व तथा भूिमकाको बारमेा सव��च अदालत तथा स�बि�धत उ�च अदालत र िज�ला 
अदालतले आव�यक जानकारी र परामश� �दान गन� । 

७. फरक माग� समूहका म�ुाह� एउटै इजलासमा एकै िदनको पेशी चढेको अव�थामा �मशः सरल माग�, 
सामा�य माग� र िवशेष माग�का म�ुाको �ाथिमकता �म कायम ह�ने गरी पेशी सूची �काशन गरी सनुवुाइ 
गन� गरी िनयमावली संशोधन गन� ।

१०.२.२ सव��च अदालतमा म�ुा �यव�थापन
सव��च अदालतमा आिथ�क वष� २०६३।६४ दिेख दता� भएकाम�ये ज�मा २०७५ पषु मसा�तस�म 

फछ् य�ट ह�न बाकँ� सं�या २२५७३ भएकोमा सोम�ये ५ वष� नाघेका म�ुा सं�या ज�मा २१८९ देिखएको छ । 
य�ता परुाना म�ुाह�को सं�या ��येक वष� उ�ले�य मा�ामा विृ� ह�दैँ गएको पाइएको छ । सव��च अदालतमा 
रहेका म�ुाको �कृित र उमेर एवम् �यायधीश सं�यासमेतलाई िवचार गदा� िज�ला अदालत तथा उ�च अदालतमा 
ज�तै म�ुाह�लाई माग� समूहमा वग�करण गरी कारबाही र िकनारा गन� फरक म�ुा �यव�थापन प�ित अवल�बन 
गन� त�कालै स�भव देिखदैन । यसथ�, सव��च अदालतमा म�ुा �यव�थापनको लािग देहाय बमोिजमको छु�ै प�ित 
तथा रणनीित अवल�बन गनु�पन� दिेख�छः 

१०.२.२ .१ सव��च अदालतमा िवचाराधीन पुराना मु�ाको �यव�थापन
सव��च अदालतमा मािथ उ�लेख भएअनसुार परुाना म�ुा धेर ैसं�यामा फछ् य�ट ह�न बाकँ� देिखएकोले 

�य�ता परुाना म�ुाको फछ् य�ट गन� िन�न काय��मसिहतको िवशेष अिभयान स�चालन गन� सझुाव ग�रएको छः
१. २०७५ पौष मसा�तस�ममा सव��च अदालतमा िवचाराधीन देहायबमोिजमका परुाना म�ुाह� २०७६ 

आषाढ मसा�तिभ� फछ् य�ट गन� ल�य िनधा�रण गरी सोअनसुार काय� गन�ः
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o २०७५ आषाढ मसा�तस�ममा दता� भई फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेका ज�मा १०२७ थान दोह�याई 
पाउ ँभ�ने िनवेदन, १०८ थान साधक, ११५ थान परुावलोकन र ९७ थान अनमुितका िनवेदनह� ।

o २०७१ आषाढ मसा�तस�ममा दता� भई फछ् य�ट ह�न बाकँ� ज�मा ५८६ थान �रट िनवेदनह�,
o २०६८ आषाढ मसा�तस�म दता� भई फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेका ३६२ थान पनुरावेदनह� ।

२. िमित २०७६ साउनदेिख २०७७ असारस�म दहेायबमोिजमका परुाना म�ुा फछ् य�ट गरी शू�य बनाउने 
ल�य िनधा�रण गरी सोअनसुार काय� गन�ः 
o २०७६ आषाढ मसा�तस�ममा दता� भई फछ् य�ट ह�न बाकँ� ह�ने सबै दोहो�याई पाउ ँभ�ने िनवेदन, 

साधक, परुावलोकनका िनवेदन र अनमुितका िनवेदनह�,
o २०७४ आषाढ मसा�तस�ममा दता�  भई फछ् य�ट ह�न बाकँ� सबै रीट िनवेदनह�,
o २०७२ आषाढ मसा�तिभ� दता� भई फछ् य�ट ह�न बाकँ� सबै पनुरावेदनह� ।

३. मािथ उि�लिखत ल�य हािसल गन� िन�न रणनीितह� अवल�बन गन�ः
o परुाना म�ुाह�को त�याङ्क संकलन गरी वष�गत आधारमा लगत तयार गन� । 
o य�ता म�ुाह�लाई �कृितअनसुार देवानी, फौजदारी, वािण�य र �रट गरी चार समूहमा िवभाजन 

गन� । 
o छु�ाछु�ै िवषयअनसुार एउटा फाटँमा बढीमा ४०० म�ुाह� रहने गरी आव�यकता अनसुारका फाटँ 

खडा गन� । 
o परुाना म�ुाह�को सनुवुाइको िनि�तताको लािग खास खास िदनको पेशी तो�ने । 
o परुाना म�ुाह�को लािग स�बि�धत अिधकृतको अनमुित िलएर सामा�यतया १५ िदनदेिख बढीमा 

१ मिहनािभ�को साधारण तथा पेशी ता�रख तो�ने । 
o परुाना म�ुा सनुवुाइ गन� इजलासमा तोिकएका सबै म�ुाको सनुवुाइ ह�नस�ने गरी आव�यक सं�यामा 

परुाना म�ुाह� पेशी रा�ने �यव�था गन� । 
o परुाना म�ुाह�लाई देवानी, फौजदारी, वािण�य र �रट गरी कायम भएका चार समूहमा रहेका 

म�ुाह�को सनुवुाइ गन� �यायाधीशह�को समूहलाई तो�ने । 
o समूहमा तोिकएका व�र�तम �यायाधीशलाई स�बि�धत समूहमा रहेका परुाना म�ुाह�को 

कारबाहीस�ब�धी सम�वयको िज�मेवारी िदने । 
o परुाना म�ुाह�को लािग मा� छु�ै दैिनक सूची तयार गन� र य�ता म�ुाको पेशीमा परुक पेशीका 

म�ुाह� नरहने गरी इजलास गठन गन� ।
o एउटै इजलासबाट एकै िदन नया ँर परुाना म�ुा हेनु�  पन� भएमा नया ँर परुाना म�ुाह�को अलग अलग 

पेशी सूची �काशन गन� र परुाना म�ुाह�को सनुवुाइ समा� भएपिछ मा� नया ँम�ुाह�को सनुवुाइ 
गन� �यव�था िमलाउने । 

o परुाना म�ुाह�मा समयमै अङ्ग प�ुयाउन र काम कारबाहीको िनयिमत र �भावकारी अनगुमन गन� 
िज�मेवार अिधकृत तो�ने । 

o म�ुा पेशीमा चढाउदँा अिनवाय� �पमा म�ुाको संि�� त�य, त�ला अदालतह�बाट भएको फैसला 
र पनुरावेदन िजिकर र िनण�य ह�न ुपन� बेहोराको िटपोट तयार गरी ��येक िमिसल संल�न गन� र 
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तोिकएको पेशीका िदन दैिनक पेशी सूची साथै उ� िटपोट स�बि�धत �यायाधीशह�लाई उपल�ध 
गराउने । 

o परुाना म�ुामा पेशी �थगन नगन� र सनुवुाइमा सहजीकरण गन� महा�यायािधव�ाको काया�लय र बार 
एशोिसएशनसगँ िनयिमत सम�वय गन� । 

o म�ुाको सनुवुाइमा �मखु कानून �यवसायी र समय सूचकसिहतको समय �यव�थापन प�ित लागू 
गन� । 

o पेशीमा चढेका सबै म�ुाह�को सोही िमितमा सनुवुाइ ह�ने कुराको सिुनि�तताको लािग काया�लय 
समयमा बढीभ�दा बढी समय इजलास स�चालन ह�ने वातावरण िमलाउने । 

o ��येक मिहना िवशेष अिभयान काय��मको काय��गितको सिम�ा गन� । 

१०.२.२ .२ सव��च अदालतमा पुरानाबाहकेका अ�य मु�ाह�को �यव�थापन
सव��च अदालतमा म�ुाको �कृितको आधारमा समूहमा सनुवुाइ गन� (Block hearing) प�ित उपयोगी 

ह�ने भएकोले उ� प�ितलाई लागू गन� िन�नानसुारका काय�ह� गन�ः
· सव��च अदालतमा हाल कितपय म�ुाह�को समूह म�ुाको नामको आधारमा मा� कायम गन� अ�यास 

रहेको देिखयो । यस प�ितलाई अझ �भावकारी बनाउनको लािग म�ुा वा �रट िनवेदन दता�  ह�नासाथ 
�यसको �कृित र िनण�य गनु�पन� िवषय (Issue) को पिहचान गरी समान �कृितका �� िनिहत म�ुा वा 
�रट िनवेदनह�लाई एकै समूहमा पन� गरी वग�करण गन� ।

· एउटै �कृितका म�ुाह� एउटै फाटँमा रहने गरी फाटँह�को �यव�था गन� । 
· म�ुा वा �रट िनवेदन दता� ह�दँा नै िनण�य गनु�पन� िवषयको पिहचान गन� तथा म�ुाको संि�� िटपोट 

अिवल�ब तयार गरी स�बि�धत फाटँमा पठाउन आव�यक स�ंयामा अनभुवी जनशि�लाई खटाउने । 
· म�ुालाई �ितवादी थनुामा रहेको भ�ने आधारमा अल�गै Block मा राखेर म�ुा पेशीमा चढाउने र सनुवुाइ 

गन� गरकेो देिखयो । यो प�ितलाई �यवि�थत बनाउन थनुामा रहेको आधारमा मा� वग�करण नगरी 
म�ुाको �कृित तथा िनण�य गनु�पन� िनिहत ��का आधारमा समूहमा वग�करण गरी पेशी र सनुवुाइ गन� 
प�ित अवल�बन गन� । 

· समूहगत आधारमा पेशीमा चढाउने म�ुाको कोटा िनधा�रण गन� ।
· समूहीकृत म�ुाह�म�ये समान िवषय िनिहत म�ुाह�लाई एउटै इजलासमा पेश गन� गरी पेशी सूची 

�काशन र सनुवुाइ गन� ।
· दोहो�याई पाउ ँभ�ने िनवेदन, अनमुितका िनवेदन, अ�य परुक िनवेदनको लािग मा�ै छु�ै पेशी सूची 

�काशन गरी सनुवुाइ गन� प�ित स�ुवात गन� । 
· राि��य मह�व, िवकास िनमा�ण र राज�सगँ स�बि�धत िववादह�को शी� कारबाहीका लािग छु�ै 

इजलास गठन गरी सनुवुाइको �यव�था गन� । 
· िवचाराधीन कुनै खास म�ुाको िनण�य नभएको कारण �य�तै िवषय समावेश भएका अ�य धेर ैम�ुाह� 

कारबाही र िकनारा ह�न नसकेको अव�था देिखदँा �य�ता मूल म�ुाह�लाई िवशेष �ाथिमकता िदई शी� 
कारबाही र िकनारा गन� रणनीित अवल�बन गनु�पन� । 
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· म�ुा पेशीमा चढाउन ुअगावै पेशी चढ्न अङ्ग पगेु नपगेुको शाखा �मखुले अिनवाय� �पमा हेरी पेशी 
चढाउन अङ्ग पगेुको वा प�रप�व भएको यिकन गररे मा� पेशीमा चढाउने ।

· तोिकएको कैद अविध भ�ुान ह�न लागेका थनुवुा भएका म�ुाह�लाई समूहीकृत गरी �ाथिमकताका साथ 
पेशीमा चढाउने र सनुवुाइ गन� ।

· सबै म�ुा तथा �रट िनवेदनह�मा सनुवुाइको लािग इजलाससम� पेश गनु�  अगावै िटपोट तयार गरी 
अिनवाय� �पमा िमिसल संल�न गन� �णाली िवकास गन� ।

· दोहो�याई पाउ ँिनवेदन सकभर दता� भएको भोिलप�ट नै पेशीमा चढाउने र पिहलो सनुवुाइ नभएस�म 
िनर�तर पेशीमा चढाइ सनुवुाइ गन� ।

· दोहो�याई पाउ ँिनवेदनको सनुवुाइको लािग मा� िनयिमत �पमा काय�बोझअनसुार दैिनक एक वा दईुवटा 
इजलास गठन गन� ।

· मिहला तथा व�ृले अंश पाउने गरी त�ला तहका अदालतबाट फैसला भएका म�ुाह�मा �ितवादीले 
सव��च अदालतमा िदएको दोहो�याई पाउकँो िनवेदनह�मा दोहो�याई हेन� अनमुित नभएको अव�थामा 
पिन श�ु र �माण िमिसल माग गदा� फैसला काया��वयनमा अवरोध प�ुने र य�ता म�ुाका पनुरावेदनमा 
समेत िवप�ी निझकाइएको अव�थामा �ितवादीह�ले लामो अ�तरालको ता�रख िलने गरबेाट वादी 
प�लाई मका� पन� देिखएकोले य�ता म�ुाह�लाई अदालतले �ाथिमकता िदई पेशीमा चढाउने र सनुवुाइ 
गनु�पन� ।

· खाजा समयपूव� नै कुनै इजलासको पेशी सूचीका सबै म�ुाको सनुवुाइ भैसकेको वा �थिगत भएका कारण 
समय उ�ेमा खाजा समयपिछ सनुवुाइ ह�न स�ने गरी वैकि�पक पेशी सूचीको समेत �यव�था गन� । 

· अ�त�रम आदेश भएका �रट िनवेदनह� र थनुवुा भएका म�ुाह�लाई �ाथिमकता िदई सामा�यतयाः एक 
मिहनाभ�दा लामो समयको पेशी ता�रख नतो�ने । 

१०.२.३ म�ुा �यव�थापनमा सूचना �िविधको �योग
क��यटुरमा आधा�रत पूण� �वचािलत म�ुा �यव�थापन प�ित स�चालनमा �याउन �यायपािलकाको 

दश वष� सूचना �िविधस�ब�धी ग�ुयोजनासमेतका आधारमा िन�न काय�ह� गनु�पन� देिख�छः
· �यायपािलकाको िविभ�न तहका अदालतमा स�चालनमा रहेका म�ुास�ब�धी स�टवेयरह� एक�कृत 

�पमा तयार भएको अव�था नदेिखएकोले िज�ला अदालतमा �योगमा रहेको (Case Management 
System - CMS) स�टवेयरलाई नै आव�यक प�रमाज�न गरी सबै तहको अदालतको स�टवेयरलाई 
एक�कृत गरी िवकास र िव�तार गनु�पन� । 

· अदालतह�मा हाल म�ुाको दता�लगायतका काम कारबाहीह�लाई क��यटुरमा �िव� गनु�का साथै 
पर�परागत �पको रिज��रमा समेत दता� गन� ग�रएबाट एकाितर काय�मा दोहोरोपना आउने र अक�तफ�  
खच�समेत बढ्ने देिखदँा रिज��रमा दता� गन� �णालीलाई पूण� �पमा िव�थापन गरी म�ुाको स�पूण� काम 
कारबाहीलाई क��यटुरमा आधा�रत र �वचािलत बनाउने । 

· म�ुा श�ु दता� देिख अि�तम तहबाट फैसला नभएस�मको लािग एउटा म�ुालाई स�बि�धत तहको 
अदालतको लािग िदइने म�ुा न�बरको अित�र� सबै तहका अदालतमा �योग ह�ने एउटै न�बर (National 
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Case Identity Number) िदने �णाली िवकास गन� । 
· हाल �योगमा रहेको (Case Management System - CMS) स�टवेयरमा म�ुा �यव�थापनसगँ 

स�बि�धत िन�न िवषयह� थप गरी आव�यक प�रमाज�न गरी �मशः लागू गनु�पन�ः
o अनलाइनमाफ� त म�ुा तथा �रट िनवेदनलगायतका िलखत दता� गन�,
o िव�तुीय मा�यममाफ� त ला�ने अदालती श�ुक, द�तरु भ�ुािन गन�,
o प�ाउ पजु� अनमुित, ज�री प�उ पजु� र िहरासतमा रा�ने अनमुित,
o म�ुाको �कृितअनसुार म�ुालाई माग� समूहमा िवभाजन गन� र काय�तािलका िनमा�ण,
o स�टवेयरमाफ� त नै �यायाधीश तथा फाटँमा म�ुा तो�ने (Case Assignment),
o �याद सूचना जारी गन� तथा तामेल गन�,
o म�ुाको िटपोट �यव�थापन, 
o साधारण तथा पेशी ता�रख �यव�थापन, 
o सबै तहका अदालतमा अनलाइन ता�रख िलनेिदने,
o �ारि�भक सनुवुाइ र पूव� सनुवुाइ छलफल,
o पेशी िनधा�रण तथा �काशन, 
o म�ुा मेलिमलापमा पठाउने र यसस�ब�धी अ�य �यव�था,
o कानून �यवसायी मकुरर, बहस, म�ुा �थगन, 
o अिभय�ुको बयान, �ितउ�र तथा �ितदाबी दता�,
o �माण संकलन र सा�ीको बकप�लगायतका �माण परी�ण,
o इजलासको समय �यव�थापन, सनुवुाइ �यव�थापन, बहस रकेिड�ङ्गलगायतका काय�मा (Court 

Room Technology) को �योग,
o �यायाधीश र कम�चारी �यव�थापनका िवषय म�ुा �यव�थापनसगँ आब� गन�,
o निजर �यव�थापन, निजर खोजी,
o म�ुामा कारबाहीको लािग तोिकएको अविध र फछ् य�टको अविध प�ुन लागेका र अविध नाघेका 

म�ुाको जानकारी िदने सकेंत �णाली (Flaging System),
o म�ुाको कारबाहीको अनगुमन र  िनरी�ण,  
o कसूर कायम र सजाय िनधा�रण,
o फैसला तयारी र अपलोड.
o म�ुास�ब�धी त�याङ्क िलने तथा �ितवेदन गन� प�ित,
o प�ाचार र म�ुाको कारबाहीमा �योग ह�ने टे�पलेटह�,
o एसएमएसमाफ� त म�ुाको कारबाहीको सूचना िलने र िदने, 
o मोबाइल ए�समाफ� त म�ुाको जानकारी िदने
o अिभलेख �यव�थापन तथा िमिसल पठाउने र �ा� गन�,
o अिभलेखमा रहेका परुाना म�ुाह�को फैसला तथा िमलाप�को िव�तुीय �ित सरं�ण गन�,
o पनुरावेदनको �याद जारी र तामेली, 
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o म�ुा र फैसला खोजी गन�, 
o िव�तुीय फाइल तयारी र �योग,
o फैसला काया��वयनको लगत िदने र काया��वयन गन�,
o दशी �यव�थापन,
o िवशेष �कृितका िनवेदनह�को दता� र कारबाही,
o देवानी तथा फौजदारी काय�िविध संिहताले �यव�था गरकेा अ�य िवषयह� । 

· सेवा�ाही र कानून �यवसायीह�लाई छु�ाछु�ै �योगकता�को �पमा छु�ै User ID र User Password 
�दान गरी म�ुा दता� तथा अ�य कारबाहीमा संल�न ह�नस�ने �णाली िवकास गन� । 

· म�ुा दता� भएपिछ सबै साधारण तथा पेशी ता�रख क��यटुरबाट नै �वतः तोिकने गरी स�टवेयर लागू 
गन� । 

· म�ुाको हरके गितिविध वा कारबाहीको क��यटुरमा अिभलेख ह�ने र सोको सूचना एसएमएसमाफ� त प� 
र स�बि�धत कानून �यवसायीलाई जानकारी ह�ने प�ित िवकास गन�,

· पेशी ता�रख तो�दा म�ुालाई िदनपुन� �ाथिमकता, म�ुा फछ् य�ट गनु�पन� अविध तथा अदालतको 
काय�बोझ र �यायाधीशको �यि�गत �याले�डर अनसुारको पेशी ता�रख िमित तयार ह�ने प�ित िवकास 
गन�,

· िमिसलको आ�त�रक अनगुमन र िनरी�णलाई �भावकारी बनाउन स�टवेयरमा काय�तािलकाबमोिजमका 
अविध नाघेका वा ना�ने अव�थामा पगेुका म�ुाह�को त�स�ब�धी सूचना �वतः जानकारी िदने �णाली 
िवकास गन� । िनरी�ण अिधकारीले गरकेो िनरी�ण तथा िदएका िनद�शनसमेत स�टवेयरमा रहेको 
म�ुाको िववरणमा समावेश ह�ने र हेन� सिकने �यव�था गन� । 

· सरोकारवाला िनकायह� र अदालतबीच िलखत तथा सूचना आदान �दान र पह�चँ ह�ने �णाली िवकास 
गन� । 

· प�रमािज�त स�टवेयर स�चालन िद�दश�न िनमा�ण गन� । 
· संिहताह�ले गरकेा �यव�थाअनसुार िभिडयो क�फर�ेस सेवा आदान �दान गन� सिकने गरी पूवा�धार 

िवकास र स�चालन गन� । 

१०.२.४  ता�रख �णालीमा सधुार 
· प�ह�लाई कमभ�दा कम पटक अदालत आउने अव�था सजृना गरी म�ुाका प�ह� र अदालतसमेतको 

समय र �ोत साधनको बचत गरी िछटोछ�रतो �याय �दान गन� अव�था सजृना गन� पेशी चढ्ने अव�थाको 
म�ुालाई कुनै पिन अव�थामा साधारण ता�रख नतो�न स�टवेयरमाफ� त अनगुमन  गन� ।

· साधारण ता�रख तो�दा ता�रख भरपाईमा के कारणले साधारण ता�रख तोिकएको हो अिनवाय� �पमा 
कारण खलुाउने र जनु काय� पूरा नभई साधारण ता�रख तोिकएको हो सो काय� तोिकएको ता�रख अगावै 
अिनवाय� �पमा स�प�न गन� प�ित िवकास गन� । 

· म�ुामा ता�रख तो�दा म�ुाको िनधा��रत काय�तािलकामा उि�लिखत अविधिभ� पन� गरी क��यटुरले 
�वतः सजृना गरकेो िमितको ता�रख तो�ने �णाली िवकास गन� । 
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· पेशी ता�रखबाहेक सबै म�ुामा साधारण ता�रख तो�दा म�ुाका सबै प�ह�लाई िबहान १०:०० बजे 
नै उपि�थत ह�न भनी ता�रख नतोक� काय�बोझअनसुार अलग अलग म�ुामा सोही िदनको फरक फरक 
समयको ता�रख तो�ने प�ित अवल�बन गन� । 

· म�ुाका प� वा वारसेलाई साधारण ता�रख तो�दा तारखे भरपाइ र तारखे पचा�मा समेत अदालतमा 
उपि�थत ह�ने समयाविध (यितदिेख यित बजेस�म) खलुाउने र तोिकएको समयिभ� कुनै प� उपि�थत 
नभए पिन उपि�थत प�लाई ता�रख िदने �णाली िवकास गनु�पन� । 

· अदालतमा पेशी �थगन भएको अव�थामा त�ु�तै िमिसल फाटँमा पठाउन सिकएमा म�ुाका प�ह�ले 
लामो समयस�म अदालतमा �ित�ा गनु�नपन� र अदालतमा भीडभाडसमेत कम ह�ने ह�दँा पेशी �थगन 
भएको म�ुाको िमिसल िबहान एघार बजेिभ�ै फाटँमा िफता� पठाउने र फाटँले पिन िमिसल �ा� ह�नासाथ 
प� वा वारसेलाई ता�रख तोकेर पठाउने �यव�था गनु�पन� ।

· म�ुामा प� वा िनजको वा�रस ता�रखमा रहेको अव�थामा तोिकएको ता�रखमा िनजह� उपि�थत 
ह�न नसकेमा सो िदनको र �यसपिछको ता�रखसमेत कानून �यवसायीले चाहेमा िलन पाउने गरी 
अदालतस�ब�धी िनयमावलीमा �यव�था गन� ।

· म�ुाका प�ह�को सिुवधाको लािग सव��च अदालतमा िवचाराधीन म�ुामा झ� उ�च अदालतमा 
िवचाराधीन पनुरावेदनको कारबाहीमा पिन प�ले आफूलाई पायक पन� स�बि�धत िज�ला अदालतमा 
अनलाइन ता�रखमा रही म�ुाको कारबाहीमा स�रक ह�न चाहेमा सोअनसुारको अनमुित िदने �यव�था 
िमलाउने ।

· अ�तरकालीन आदेशको माग भएका तथा �य�ता आदशेउपरको िनवेदन तथा �ितवेदनको सनुवुाइमा 
िनवेदक ता�रखमा रहन चाहेमा ता�रखमा रा�ने ।

१०.२.५ िमिसलको आ�त�रक िनरी�ण
· िमिसलको आ�त�रक अनगुमन र िनरी�णलाई �भावकारी बनाउन स�टवेयरमा काय�तािलकाबमोिजमका 

अविध नाघेका वा ना�ने अव�थामा पगेुका म�ुाह�को त�स�ब�धी सूचना क��यटुरबाट �वतः जानकारी 
िदने �णाली िवकास गन� । 

· िमिसलको आ�त�रक िनरी�णको काय�लाई �भावकारी बनाउन छु�ै अिधकृतलाई िनरी�ण अिधकृतको 
�पमा तोक� िनजलाई िनयिमत�पमा सो काय�मा सलं�न गराउने । िनरी�ण अिधकृतले गरकेो िनरी�ण 
तथा िदएका िनद�शनसमेत स�टवेयरमा रहेको म�ुाको िववरणमा समावेश ह�ने �यव�था गन� । 

· िनरी�ण अिधकृतले गरकेो िनरी�ण �ितवेदन िज�ला अदालतको हकमा �े�तेदार र स�बि�धत 
�यायाधीशसम�, उ�च अदालतको हकमा रिज��ार र म�ुय �यायाधीशसम� पाि�क �पमा पेश गन� ।

· िज�ला अदालतमा काय�रत हरके �यायाधीशले आ�नो िज�माका फछ् य�ट ह�न बाकँ� म�ुाह�मा ��येक 
मिहना क�तीमा एक पटक अङ्ग प�ुयाउने लगायतका काय�ह�को अनगुमन गरी �े�तेदार र फाटँवाला 
लगायतका कम�चारीह�लाई उिचत िनद�शन िदने ।
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१०.२.६  िज�ला अदालत तथा उ�च अदालतको पेशी �यव�थापन
· राि��य मह�व रा�ने र िवकास िनमा�णस�ब�धी िववादह�, राज�स�ब�धी म�ुा, थनुवुा, व�ृ, अश� र 

असहाय �यि�ह�को म�ुालाई पेशीमा �ाथिमकता िदई सनुवुाइ गन� । 
· थुनवुा म�ुा, साना �कृितका म�ुा, �ाथिमकता �ा� म�ुा, एक प�को एकभ�दा बढी कानून �यवसायी 

भएको म�ुा, िनधा��रत काय�तािलकाअनसुारको कारबाही र फैसला गन� अविध नाघेको म�ुा, दईु पटक 
पेशी �थगन भइसकेको म�ुामा पेशी �थगन नह�ने कानूनी �यव�थाको पूण� पालना गन� बार र सरकारी 
विकलसगँ सम�वय र सहमित कायम गरी काया��वयन गन� । 

· िवशेष प�रि�थित परकेो कारण पेशी �थगनको माग भएको भ�ने पिु� भएको अव�थामा मा� पेशी 
�थिगत गन� प�रपाटी अवल�बन गरी म�ुाको पेशी �थगनलाई अपवादको �पमा मा� �योग गरी म�ुाको 
कारबाहीको गितलाई अदालतको िनय��णमा रा�ने �णाली अवल�बन गन� । 

· पेशी �थगन भएको अव�थामा म�ुाको कुन प�ले कित पटक पेशी �थगन गरकेो हो सो पटक वेवसाइटमा 
देिखने �यव�था िमलाउने । 

· कुनै पया�� र मनािसव कारणले पेशी �थिगत गरकेो अव�थामा पिन पूव� िनधा��रत काय�तािलकमा असर 
नपन� गरी यथास�भव छोटो अविधको पेशी तो�ने । 

· सा�ािहक पेशी सूचीबाट कुनै म�ुाको पेशी �थगन भएमा सोको जानकारी �थिगत ह�नासाथ अक� 
प�लाई समेत िदन सिकएमा म�ुामा प�को समय र खच�को बचत भई �याय स�पादन �ि�या �ित अझ 
िव�ास अिभविृ� ह�ने ह�दँा य�तो प�ितलाई अवल�बन गन� ।

· अदालतस�ब�धी िनयमावलीह� तथा देवानी तथा फौजदारी काय�िविध िनयमावलीमा भएको 
�यव�थाअनसुार म�ुा इजलाससम� िनण�यको लािग पेश ह�न ुअगावै िमिसल संल�न िलखतह�को सार 
सं�ेपको िटपोट तयार गन� काय�लाई अिनवाय� �पमा काया��वयन गन� ।

· पेशी ता�रख तो�दा नै स�बि�धत प� र कानून �यवसायीको सिुवधा असिुवधाको स�ब�धमा िनजह�सगँ 
परामश� गरी तो�ने गनु�पन� ।

१०.२.७ िववादको िवषय िनधा�रण र पिहचान
· म�ुामा वादी दाबी, �ितउ�र िजिकर र �ितदाबीलाई समेत िवचार गरी पूव�सनुवुाइ छलफल ह�ने म�ुा 

बाहेकका अ�य म�ुामा समेत यथास�भव दवैु प�ह� र भएमा िनजह�का कानून �यवसायीलाई रोहवरमा 
राखी िनण�य गनु�पन� िववादको िवषय पिहचान गन� प�ित अवल�बन गन� । 

· पिहचान भएका िनण�य गनु�पन� िवषयमा आधा�रत रही �माण सकंलन, परी�ण, बहस र िनण�य गन� 
प�रपाटी िवकास गन� ।

१०.२.८  बहस �यव�थापन 
· बहस श�ु ह�न ुअगावै िनण�य ह�न ुपन� भनी यिकन भएका ��मा मा� सीिमत रही बहस गन� गराउने प�ित 

िवकास गन� ।
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· इजलासमा समयसूचक य��को �यव�था गरी कानून �यवसायीह�सगँ बहस श�ु ह�न ुअगावै बहस गन� 
ला�ने आव�यक समयको बारमेा छलफल र सहमित गरी सोही समयिभ� बहस स�प�न गन� गरी समय 
�यव�थापन गन� । यसरी समय �यव�थापन गदा� प�को तफ� बाट जित जना कानून �यवसायी भए तापिन 
सबैले एकम�ु �पमा स�बि�धत प�लाई उपल�ध गराइएको समय सीमािभ� रही बहस स�प�न गन� 
प�ित अवल�बन गन� । 

· एकै प�का तफ� बाट एकभ�दा बढी कानून �यवसायी भएमा कानून �यवसायीह�ले �मखु कानून 
�यवसायी िनि�त गरी इजलासलाई जानकारी गराउन ुपन� �यव�था िमलाउने । 

· प�को अ�य कानून �यवसायी िनय�ु नभएको र कानून �यवसायी उपि�थत ह�न स�भव नभएको म�ुामा 
इजलासले अनमुित िदएमा ��य��य संवादमाफ� त अ�य�बाट पिन प�को तफ� बाट कानून �यवसायीले 
बहस र �ितर�ा गन� सिकने गरी आव�यक �यव�था िमलाउने । 

१०.२.९ मेलिमलाप प�ितको �भावका�रता अिभवृि�
· िमलाप� ह�नस�ने सबै �कृितका म�ुाह�का प�ह�लाई मेलिमलाप स�ब�धमा �ो�साहन गन� तथा 

परामश� सेवा �दान गन� द� िज�मेवार अिधकृतसिहतको मेलिमलाप परामश� क�को �यव�था      गन� । 
म�ुामा दवुै प� जोिडएपिछ स�बि�धत फाटँले प�ह�लाई उ� क�मा पठाउने र सो सयं��ले आव�यक 
परामश� सेवा �दान गन� । 

· िमलाप� ह�नस�ने श�ु कारबाहीको �ममा रहेका सानाितना म�ुा, �ाथिमकता �ा� म�ुा, संि�� 
काय�िविध अपनाइने म�ुा र पा�रवा�रक म�ुाह�लाई �ितउ�र पना�साथ अिनवाय� �पमा एकपटक 
मेलिमलापमा पठाउने �यव�था गन� कानूनमा आव�यक �यव�था गन� । 

· मेलिमलापमा पठाउने आदेश भएको म�ुामा आदेश भएकै िदन मेलिमलाप के��मा पठाउन नस�दा 
मेलिमलाप के��मा हािजर ह�न जानको लािग मा� प�ह�लाई अक� िदन अदालतमा हािजर ह�न आउन ु
पदा� एकाितर म�ुाको कारबाहीमा िढलाई ह�ने र अक�तफ�  प�ले पिन अक� एक िदन सोही �योजनका 
लािग अदालतमा आउनपुन� अव�था दिेखएकोले सकभर म�ुा मेलिमलापमा पठाउने आदशे भएकै िदन 
प�ह�लाई मेलिमलाप के��मा पठाई यथास�भव सोही िदन मेलिमलापकता� छनौट गन� �णाली िवकास 
गन� ।

· अदालतमा िवचाराधीन म�ुाको मेलिमलाप �ि�यामा समेत �यायाधीशलाई सलं�न गराई अदालतको 
सि�यतामा मेलिमलाप गराउने स�ब�धमा कानूनमा आव�यक �यव�था गन� अ�ययन गन� । 

१०.२.१० िविश�ीकृत इजलास र समहू प�ित
· बढी काय�बोझ भएका उ�च अदालतह�मा दवेानी, फौजदारी र वािण�य तथा �रट गरी तीन समूहमा 

म�ुालाई वग�करण गरी सोअनसुार फाटँ िवभाजन गन� । यसरी वग�करण ग�रएका समूहका म�ुाह�लाई  
�यायाधीशह�को समूह बनाई सोही समूहलाई िज�मा लगाई कारबाही र सनुवुाइ गन� प�ित लागू गन� । 

· िज�ला अदालतमा िवचाराधीन मिहलासगँ स�बि�धत तथा पा�रवा�रक िववादह�को शी� िन�पणको 
लािग छु�ै पा�रवा�रक अदालत गठन गन�, य�तो अदालत गठन नभएस�म य�ता �कृितका म�ुाको 
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बढी काय�बोझ भएका र २ भ�दा बढी �यायाधीश काय�रत रहेका िज�ला अदालतमा काय�रत 
�यायाधीशह�म�येबाट आव�यक सं�यामा पा�रवा�रक इजलास गठन गरी सनुवुाइको �यव�था गन� । 

· संवैधािनक इजलासमा काय�बोझ बिढरहेको र �रट िनवेदनको �ारि�भक सनुवुाइ पिन पाचँ जना 
�यायाधीशको इजलासबाटै सनुवुाइ गदा� समयमा सनुवुाइ ह�न नस�ने अव�था देिखएकोले सवंैधािनक 
इजलासमा पेश ह�ने �रट िनवेदनको �ारि�भक सनुवुाइ एक वा दईु जना �यायाधीशको इजलासबाट ह�ने 
गरी िनयमावलीमा आव�यक �यव�था गन� ।

· संवैधािनक इजलासको लािग सव��च अदालतका पाचँ जनाभ�दा बढी �यायाधीशह�को समूह तोक� 
सोही समूहमा तोिकएका �यायाधीशह�म�येबाट संवैधािनक इजलासको गठन र सनुवुाइ गन�।

· राज� �यायाधीकरणबाट भएको फैसलाउपर पन� आउने अनमुितका िनवेदनह�मा अनमुितस�ब�धी 
सनुवुाइ र पनुरावेदनको अनमुित भएमा पनुरावेदनको सनुवुाइ सव��च अदालतमा गठन ह�ने वािण�य 
इजलासबाट ह�ने �यव�था गन� ।

· नया ँ देवानी र फौजदारी संिहताह� लागू भएको तथा फौजदारी काय�िविध संिहताको दफा ४५ मा 
फौजदारी म�ुाको सनुवुाइ गन� फौजदारी अदालत वा इजलास गठन गन� सिकने �यव�था गरकेो स�दभ�मा 
िज�ला अदालतमा देवानी र फौजदारी म�ुा हेन� छु�ै अदालत वा इजलास गठन गन� स�ब�धमा अ�ययन 
गन� ।  त�कालको लािग म�ुाको काय�बोझअनसुार फरक फरक िदनमा फरक फरक �कृितका म�ुा हेन� 
गरी पेशी �यव�थापन र सनुवुाइ गन� ।

१०.२.११ िज�ला र उ�च अदालतह�का पुराना म�ुा फछ् य�टको िवशेष अिभयान
· १०० थानभ�दा बढी १८ मिहना नाघेका परुाना म�ुा िवचाराधीन िज�ला तथा उ�च अदालतह�मा 

�य�ता म�ुाह�को �यव�थापनमा िवशेष िनगरानी राखी समयमा नै अङ्ग प�ुयाई पेशी चढाउने । 
· �य�ता परुाना म�ुाको पेशी �थगन र बहस �यव�थापनमा िनयमावलीको �ावधानलाई कडाइका साथ 

लागू गरी �ाथिमकताका साथ कारबाही र िकनारा गन� । 

१०.२.१२ आव�यक जनशि�को �यव�था र �मता िवकास 
· बढ्दो काय�बोझ र अदालतको �े�ािधकारमा भएको िव�तारअनसुार �यायपािलकामा आव�यक 

जनशि�को दरब�दी िसज�ना र पदपूित�  समयमै गनु�पन� ।
· �यायपािलकामा नया ँजनशि�लाई आकिष�त गन� र िव�मान जनशि�लाई िटकाई रा�न उ�च अ�ययन, 

वैदेिशक तािलम, �मणलगायत �ो�साहन र विृ� िवकासका िवशेष काय��म स�चालन गन� ।
· लोक सेवा आयोगबाट नया ँ िसफा�रस भई आएका राजप� अनंिकत कम�चारीह�लाई अदालतमा 

कामको िज�मेवारी तो�नपूुव� आफूले स�पादन गनु�पन� काय�सगँ स�बि�धत िवषयमा स�बि�धत उ�च 
अदालत र िज�ला अदालतले आव�यक तािलम र आव�यकताअनसुार On the Job Training 
समेतको �यव�था गनु�पन� । 

· कम�चारीह�लाई िनजह�को काय�सगँ स�बि�धत म�ुा �यव�थापनका िवषयमा िनयिमत तािलम �दान 
गन� ।
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· अदालतले स�पादन गनु�पन� िनि�त �कृितका काममा कानूनको उ�च िश�ामा अ�ययनरत िव�ाथ�ह�को 
इ�टन� सेवा िलन िव�िव�ालयह�सगँ आव�यक सम�वय गरी �य�तो सेवालाई �भावकारी बनाउने । 

· कितपय अदालतह�मा अदालतको काय�बोझ र कम�चारीको  दरब�दीबीच तालमेल र साम�ज�यता नह�ने 
गरकेो पाइदँा केही कम�चारीह�को पलु दरब�दी स�बि�धत उ�च अदालतमा राखी आव�यकताअनसुार 
स�बि�धत �े�को अदालतमा खटाउन सिकने आव�यक �यव�था गन� ।

· अदालतका कम�चारी तथा अ�य सरोकारवालाह�लाई म�ुाको काम कारबाहीमा सहजता �दान गन� र 
एक�पता कायम गन�को लािग म�ुा �यव�थापन िद�दश�नलगायतका आव�यक �ोत साम�ी तयार गरी 
लागू गन� । 

· म�ुा �यव�थापन िद�दश�न र अ�य �ोत साम�ीमा आधा�रत रही �यायपािलकामा काय�रत जनशि�लाई 
आव�यकतानसुार �िश�ण �दान गरी �मता िवकास गन� ।

१०.२.१३ अदालतह�मा आव�यक भौितक �ोत साधनको �यव�था 
· सबै अदालतह�मा आव�यकता पिहचान गरी सबै फाटँमा काय�रत कम�चारीह�लाई आव�यक पन� 

क��यटुर, ि��टर र ��यानरको �यव�था गन� ।
· नाप न�सालगायतका काय�ह�लाई आधिुनक, वै�ािनक र व�तिुन� बनाउन सबै िज�ला अदालतह�मा 

आव�यक मा�ामा Total Station Machine को �यव�था गनु�पन� ।
· �याद तामेल गन�, नापन�सा, सज�िमन गन� िफ�डमा खिटने तामे�दार, अिमन र अ�य कम�चारीह�लाई 

अव�थाअनसुार साइकल, मोटरसाइकल ज�ता सवारी साधन र सामियक िफ�ड भ�ा उपल�ध गराउन ु
पन� ।

१०.२.१४ िविवध
· �याय �े� सम�वय सिमित, म�ुा �यव�थापन सिमित, बार बे�च छलफल ज�ता interagency 

coordination सयं��लाई �भावकारी बनाउने ।
· आदेश काया��वयन, �याद तामेली, न�सा मचु�ुका, �माण कागज संकलनलगायतका िवषयमा आव�यक 

सम�वय गरी म�ुामा समयमै अङ्ग प�ुयाई �याय स�पादनको काय�मा �भावका�रता �याउन अदालत 
तथा अ�य िनकायसगँ सम�वय गन� स�पक�  �यि� तो�ने ।

· सव��च अदालतले ��येक २ वष�मा म�ुा �यव�थापन प�ितको स�ब�धमा थप अ�ययन, अनसु�धान, 
आविधक सिम�ा र मू�याङ्कन गन� । 

· �यायाधीशको �यि�गत काय�स�पादन मापद�ड िनधा�रण गन� यसपूव� पिन अ�ययन भई �ितवेदन पेश 
भए तापिन उ� �ितवेदन हालस�म लागू ह�न नसकेको तथा देवानी संिहता तथा फौजदारी संिहता तथा 
अ�य कानून लागू भएको वत�मान प�र�े�यमा �यायाधीशले स�पादन गन� काय�लाई िवचार गरी सामियक 
�यव�था गन� थप अ�ययन गनु�पन� ।

· म�ुा �यव�थापनसगँ ��य� स�बि�धत नभएपिन अ�ययनको �ममा िन�न िवषयह� स�बोधन ह�नपुन� 
महससु ग�रएको ह�दँा स�बि�धत �े�ले आव�यक पहल गनु�पन� देिख�छः
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o सव��च अदालतमा बिढरहेको काय�बोझलाई कम गन� र प�ह�लाई सिुवधा िदन म�ुा दोहो�याई पाउ ँ
भ�ने िनवेदन स�बि�धत उ�च उदालतकै फैसला गन�बाहेकका ३ जना �यायाधीशह�को इजलासले 
नै हेरी अनमुित िदएमा मा� सव��च अदालतले सनुवुाइ गन� गरी आव�यक कानूनी �यव�था गन� ।

o िनजामती कम�चारी, �वा��य सेवा र संसद् सेवाका कम�चारी, िश�क, �हरी, नेपाली सेना र नेपाल 
सरकारको पूण� वा आंिशक �वािम�व भएका संगिठत स�ंथा, बोड�, के��, प�रषद,् ब�क तथा राजनीितक 
पदमा गरकेो िनय�ु वा अवकाश तथा िवभागीय कारबाही र बढुवासमेतको िवषयसगँ स�बि�धत 
�रट िनवेदनह�को सं�या सव��च अदालतमा उ�लेखिनय मा�ामा रहेको र य�ता िनवेदनह�को 
कारबाहीमा अदालतको धेर ैसमय �योग भइरहेको अव�था देिखदँा य�ता िवषयह�मा सनुवुाइ गन� 
वैकि�पक �े�ािधकारको �यव�था गनु�पन� ।

—— & ––
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१. िज�ला तथा उ�च अदालतमा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागू गन� (सुझाव न.ं १०.२.१ सगँ 
स�बि�धत)

िस. 
न.ं

गनु�पन� म�ुय 
काय�

म�ुय काय� स�प�न गन� गनु�पन� 
ि�याकलाप

काय�स�पादन 
सूचक

स�प�न गनु�पन� 
अविध

िज�मवेार 
पदािधकारी /  

िनकाय

१

कानूनी 
सयं�� 

िनमा�ण र 
तयारी

फरक म�ुा �यव�थापनलाई कानूनी 
मा�यता िदन स�बि�धत िनयमावली 
संशोधन गन� ।

संशोिधत 
िनयमावली

२०७६ भदौ सव��च 
अदालत पूण� 
बैठक/ म�ुय 
रिज��ार

२

फरक म�ुा �यव�थापनमा शी�, 
सामा�य र जिटल माग�मा म�ुाह�को 
सनुवुाइको पेशी �म कायम ह�ने 
गरी उ�च तथा िज�ला अदालत 
िनयमावलीह�मा सशंोधन ।

संशोिधत 
िनयमावली

२०७६ भदौ सव��च 
अदालत पूण� 
बैठक/ म�ुय 
रिज��ार

३

स�बि�धत िज�ला अदालतका �मखु 
भई काम गन� �यायाधीश र उ�च 
अदालतका म�ुय �यायाधीशलाई 
फरक म�ुा �यव�थापन प�ितको 
नेत�ृव गन� गरी िनयमावलीह�मा 
संशोधन गन� ।

संशोिधत 
िनयमावली

२०७६ भदौ सव��च 
अदालत पूण� 
बैठक/ म�ुय 
रिज��ार

४

उ�च तथा िज�ला अदालतह�मा 
फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागू 
गन� िनण�य ।

िनण�य २०७६ चैत �धान 
�यायाधीश

५

फरक म�ुा 
�यव�थापन 

स�ब�धी 
स�टवेयर 

िनमा�ण गरी 
लागू गन�

िज�ला र उ�च अदालतमा 
िब�मान स�टवेयरमा फरक म�ुा 
�यव�थापनस�ब�धी िवषय थप गन� 
िनण�य ।

िनण�य २०७६ असोज सूचना �िविध 
सिमित
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६

स�टवेयर िनमा�ण गन� काय�समूहलाई  
िज�मेवारी तो�ने ।

िनण�य २०७६ असोज सूचना �िविध 
सिमित / म�ुय 

रिज��ार

७

�ितवेदनको सझुावमा उि�लिखत 
माग� समूह िनधा�रणका आधारमा 
स�टवेयर िनमा�ण गन� ।

स�टवयेर २०७६ माघ स�टवेयर 
िनमा�ण 

काय�समूह

८
स�टवेयरको परी�ण गन� । परी�ण 

�ितवेदन
२०७६ चैत सूचना �िविध 

सिमित

९

स�टवेयर लागू गन� िनण�य । िनण�य २०७७ वैशाख सूचना �िविध 
सिमित/ �धान 

�यायाधीश
१० स�टवेयर लागू गन� प�रप� गन� । प�रप� २०७६ वैशाख रिज��ार

११

फरक म�ुा 
�यव�थापन 

स�ब�धी 
िद�दश�न 

िनमा�ण गरी 
लागू गन�

फरक म�ुा �यव�थापनस�ब�धी 
िद�दश�न िनमा�ण गन� काय�समूह गठन

िनण�य २०७६ असोज �धान 
�यायाधीश 

/ म�ुय 
रिज��ार

१२

फरक म�ुा �यव�थापनस�ब�धी 
िद�दश�नको म�यौदा पेश ।

िद�दश�नको 
म�यौदा

२०७६ माघ िद�दश�न 
िनमा�ण 

काय�समूह

१३
फरक म�ुा �यव�थापनस�ब�धी 
िद�दश�न �वीकृत गरी लागू गन� ।

िनण�य २०७७ वैशाख �धान 
�यायाधीश 

१४
फरक म�ुा �यव�थापनस�ब�धी 
िद�दश�न लागू गन� प�रप� ।

प�रप� २०७७ वैशाख म�ुय 
रिज��ार

१५

फरक म�ुा �यव�थापनस�ब�धी 
िद�दश�न काया��वयन गन� ।

म�ुाको 
िमिसल

२०७७ साउन सबै िज�ला 
तथा उ�च 
अदालत

१६

उ�च�तरीय 
िनद�शन 

सिमित गठन

उ�च�तरीय फरक म�ुा �यव�थापन 
िनद�शन सिमित गठन र काया�दशे 
�दान

िनण�य २०७७ वैशाख �धान 
�यायाधीश

१७

�िश�ण

फरक म�ुा �यव�थापनस�ब�धी 
स�टवेयरको िवषयमा �िश�ण िदने 

�िश�ण २०७७ वैशाख म�ुय 
रिज��ार

१८
फरक म�ुा �यव�थापनस�ब�धी 
िद�दश�नका िवषयमा �िश�ण िदने ।

�िश�ण २०७७ वैशाख म�ुय 
रिज��ार
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१९

म�ुा 
�यव�थापन 

स�ब�धी 
मापद�ड 
िनमा�ण

म�ुा �यव�थापनस�ब�धी अदालत 
र �यायाधीशको काय�स�पादन 
मापद�ड िनमा�ण गन� काय�समूह गठन 
गन� ।

िनण�य २०७७ वैशाख �धान 
�यायाधीश / 
उ�च�तरीय 
फरक म�ुा 
�यव�थापन 

िनद�शन 
सिमित

२०

म�ुा �यव�थापनस�ब�धी अदालत 
र �यायाधीशको काय�स�पादन 
मापद�ड म�यौदा पेश ।

म�यौदा २०७७ असार काय� समूह

२१

म�ुा �यव�थापनस�ब�धी अदालत 
र �यायाधीशको काय�स�पादन 
मापद�ड �वीकृत गरी लागू गन� 
िनण�य ।

िनण�य २०७७ असार �धान 
�यायाधीश

२२

म�ुा �यव�थापनस�ब�धी अदालत 
र �यायाधीशको काय�स�पादन 
मापद�ड लागू गन� प�रप� ।

प�रप� २०७७ असार म�ुय 
रिज��ार

२३

फरक म�ुा 
�यव�थापन 

प�ित 
काया��वयन

फरक म�ुा �यव�थापन 
स�ब�धमा सरोकारवालाह� तथा 
कम�चारीह�सगँ छलफल ।

माइ�यूट २०७७ असार सबै िज�ला 
तथा उ�च 
अदालत

२४

फरक म�ुा �यव�थापन प�ित 
काया��वयन गन� ।

म�ुाको 
िमिसल

२०७७ साउन 
१

सबै िज�ला 
तथा उ�च 
अदालत

२५

फरक म�ुा �यव�थापन प�ित 
काया��वयनको िनयिमत अनगुमन गन� 
अदालतमा अिधकृत काम�चारीलाई 
िज�मेवारी तो�ने ।

िनण�य / 
प�रप�

२०७७ साउन 
१

सबै िज�ला 
तथा उ�च 
अदालत

२६

फरक म�ुा �यव�थापन 
प�ितस�ब�धी जानकारी अदालतको 
बडाप�, वेवसाइट, ता�रख पचा�, 
प�पलेट आिद माफ� त म�ुाको 
प� तथा सरोकारवालाह�लाई 
जानकारी गराउने ।

जानकारी 
अिभलेख

२०७७ 
साउनदेिख 

िनर�तर

सबै िज�ला 
तथा उ�च 
अदालत
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२७

फरक म�ुा �यव�थापन प�ित 
स�ब�धमा �याियक परामश� सेवा, 
Meet the Judge, Judicial 
Outreach ज�ता काय��ममाफ� त 
सूचना स��ेषण गन� ।

काय��म 
अिभलेख

२०७७ 
साउनदेिख 

िनर�तर

सबै िज�ला 
तथा उ�च 
अदालत

२. सव��च अदालतमा म�ुा �यव�थापन (सुझाव न ं१०.२.२ सगँ स�बि�धत)
२.१ सव��च अदालतमा २०७६ असार मसा�तस�म फछ् य�ट गनु�पन� पुराना मु�ाको �यव�थापन 

िस. 
न.ं

गनु�पन� म�ुय काय�
म�ुय काय� स�प�न गन� गनु�पन� 

ि�याकलाप

काय� 
स�पादन 
सूचक

स�प�न 
गनु�पन� 
अविध

िज�मेवार 
पदािधकारी/  

िनकाय

१

पुराना मु�ाको 
त�याङ्क सकंलन, 
फाटँ र �यायाधीश 

तो�ने

सव��च अदालतमा रहेका ५ वष� 
अविध नाघेका म�ुाको वष�गत आधारमा 
त�याङ्क संकलन गन� ।

�ितवेदन २०७६ 
वैशाख 

म�ुा तथा �रट 
महाशाखा

२

संकलन भएको त�याङ्कको आधारमा 
�रट, दवेानी, फौजदारी र वािण�य गरी ४ 
समूहमा िवभाजन गन� ।

िनण�य २०७६ 
वैशाख

म�ुा तथा �रट 
महाशाखा

३
परुाना म�ुा तथा �रटह�को िवषयअनसुार 
फाटँ खडा गन� ।

िनण�य २०७६ 
वैशाख 

म�ुा तथा �रट 
महाशाखा

४

म�ुाको �कृित र िववादको 
िवषयअनसुारको सनुवुाइ ह�ने बार र सो 
बारको लािग म�ुाको कोटा तो�ने िनण�य ।  

िनण�य २०७६ 
वैशाख

म�ुा 
�यव�थापन 

सिमित 
/ �धान 

�यायाधीश

५
�रट, दवेानी, फौजदारी र वािण�य गरी ४ 
समूहमा रहने �यायाधीश तो�ने ।

िनण�य २०७६ 
वैशाख 

�धान 
�यायाधीश

६
समूहको व�र�तम् �यायाधीशलाई 
समूहको सयंोजक तो�ने ।

िनण�य २०७६ 
वैशाख 

�धान 
�यायाधीश

७

परुाना म�ुामा समयमा अङ्ग प�ुयाउन 
र िनयिमत अनगुमन गन� अिधकृतलाई 
िज�मेवारी तो�ने ।

प� २०७६ 
वैशाख 

म�ुय 
रिज��ार



म�ुा �यव�थापन प�ित िवकासस�ब�धी अ�ययन �ितवेदन, २०७५

206

८

सरकारी वक�ल तथा कानून 
�यवसायीसगँ परुाना म�ुाको पेशी �थगन 
नगन�, इजलासको समय �यव�थापन 
लगायतका िवषयमा छलफल गन� ।

माइ�यूट २०७६ 
वैशाख 
दिेख 

िनर�तर

समूहमा 
तोिकएका 

�यायाधीशह� 
र म�ुय 

रिज��ार

९

पुराना म�ुाको पेशी 
�यव�थापन

पुराना म�ुाको पेशी �यव�थापन 
स�ब�धमा नीितगत िनण�य गरी �धान 
�यायाधीशसम� िसफा�रस गन� ।

िनण�य २०७६ 
वैशाख

म�ुा 
�यव�थापन 

सिमित

१०

िनधा��रत बार अनसुार परुाना म�ुाह�को 
लािग पेशी ता�रख तो�ने ।

पेशी 
िकताब

२०७६ 
वैशाख 
दिेख 

िनर�तर

म�ुा तथा �रट 
महाशाखा / 

फाटँ

११

सा�ािहक पेशी सूची �काशन गदा� परुाना 
म�ुा तथा �रट िनवेदनको लािग अल�गै 
सूची कायम गरी �काशन गन� ।

पेशी 
सूची

२०७६ 
वैशाख 
दिेख 

िनर�तर

म�ुा तथा �रट 
महाशाखा

१२

परुाना म�ुा तथा �रट िनवेदनको मा� 
स�बि�धत समूहका �यायाधीशको 
इजलास कायम गरी अल�गै दिैनक पेशी 
सूची �काशन गन� ।

पेशी 
सूची

२०७६ 
वैशाख 
दिेख 

िनर�तर

�धान 
�यायाधीश / 
म�ुा तथा �रट 

महाशाखा

१३

परुाना म�ुाको लािग १५ िदनदेिख १ 
मिहनािभ�को ता�रख तो�ने ।

ता�रख 
िकताब

२०७६ 
वैशाख 
दिेख 

िनर�तर

म�ुा तथा �रट 
महाशाखा / 

फाटँ

१४

पुराना मु�ाको 
िटपोट �यव�थापन

परुाना म�ुाको िटपोट तयार गन� जनशि� 
तो�ने ।

िनण�य २०७६ 
वैशाख 
दिेख 

िनर�तर

म�ुा तथा �रट 
महाशाखा

१५

सबै परुाना म�ुा तथा �रट िनवेदनको पेशी 
अगावै िटपोट तयार गरी िमिसल संल�न 
गन� ।

िटपोट २०७६ 
वैशाख 
दिेख 

िनर�तर

स�बि�धत 
रिज��ार / 

म�ुा तथा �रट 
महाशाखा
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१६

दैिनक पेशीसूची साथै म�ुाको िटपोट 
स�बि�धत �यायाधीशलाई उपल�ध 
गराउने ।

िटपोट २०७६ 
वैशाख 
दिेख 

िनर�तर

म�ुा तथा �रट 
महाशाखा

१७

स�बि�धत बार र 
सरकारी वक�लसगँ 

छलफल

वार एशोिसएसन र सरकारी विकलसगँ 
परुाना म�ुाको पेशी, पेशी �थगन तथा 
इजलासको समय �यव�थापन एवम् 
�मखु कानून �यवसायीलगायतका 
िवषयमा छलफल गन� ।

माइ�यूट २०७६ 
वैशाख 
दिेख 

िनर�तर

म�ुय 
रिज��ार

१८

पुराना म�ुास�ब�धी 
िवशेष अिभयानको 

सिम�ा

समूहमा तोिकएका �यायाधीशह�, 
स�बि�धत रिज��ार, म�ुा महाशाखा 
�मखु, इजलास अिधकृत, िटपोटमा 
खिटएका अिधकृत र स�बि�धत शाखा 
�मखु समेतको सहभािगतामा सिम�ा 
बैठक गन� ।

माइ�यूट २०७६ 
वैशाख 
दिेख 

िनर�तर

स�बि�धत 
रिज��ार

२.२ सव��च अदालतमा २०७७ असार मसा�तस�म फछ् य�ट गनु�पन� पुराना मु�ाको �यव�थापन

िस. 
न.ं

गनु�पन� म�ुय 
काय�

म�ुय काय� स�प�न गन� गनु�पन� 
ि�याकलाप

काय� 
स�पादन 
सूचक

स�प�न 
गनु�पन� 
अविध

िज�मेवार 
पदािधकारी 
/  िनकाय

१

पुराना म�ुाको 
त�याङ्क 

सकंलन, फाँट 
र �यायाधीश 

तो�ने

सव��च अदालतमा रहेका ५ वष� 
अविध नाघेका म�ुाको वष�गत आधारमा 
त�याङ्क सकंलन गन�।

त�याङ्क २०७६ 
साउन 
पिहलो 
ह�ा

म�ुा 
तथा �रट 
महाशाखा

२

सकंलन भएको त�याङ्कको आधारमा 
�रट, देवानी, फौजदारी र वािण�य गरी ४ 
समूहमा िवभाजन गन� ।

िनण�य २०७६ 
साउन 
पिहलो 
ह�ा

म�ुा 
तथा �रट 
महाशाखा

३

परुाना म�ुा तथा �रटह�को िवषयअनसुार 
फाटँ खडा गन� ।

िनण�य २०७६ 
साउन 
पिहलो 
ह�ा

म�ुा 
तथा �रट 
महाशाखा
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४

म�ुाको �कृित र िववादको 
िवषयअनसुारको सनुवुाइ ह�ने बार र सो 
बारको लािग म�ुाको कोटा तो�ने िनण�य ।  

िनण�य २०७६ 
साउन 
पिहलो 
ह�ा

�धान 
�यायाधीश

५

�रट, देवानी, फौजदारी र वािण�य गरी ४ 
समूहमा रहने �यायाधीश तो�ने ।

िनण�य २०७६ 
साउन 
पिहलो 
ह�ा

�धान 
�यायाधीश

६

समूहको व�र�तम् �यायाधीशलाई 
समूहको संयोजक तो�ने ।

िनण�य २०७६ 
साउन 
पिहलो 
ह�ा

�धान 
�यायाधीश

७

परुाना म�ुामा समयमा अङ्ग प�ुयाउन 
र िनयिमत अनगुमन गन� अिधकृतलाई 
िज�मेवारी तो�ने ।

प� २०७६ 
साउन 
पिहलो 
ह�ा

म�ुय 
रिज��ार

८

सरकारी वक�ल तथा कानून �यवसायीसगँ 
परुाना म�ुाको पेशी �थगन नगन�, 
इजलासको समय �यव�थापनलगायतका 
िवषयमा छलफल गन� ।

माइ�यूट २०७६ 
साउन 
पिहलो 
ह�ा

स�बि�धत 
रिज��ार

९

पुराना म�ुाको 
पेशी �यव�थापन

िनधा��रत बारअनसुार परुाना म�ुाह�को 
लािग पेशी ता�रख तो�ने ।

पेशी 
िकताब

२०७६ 
साउन 
पिहलो 

ह�ापिछ 
िनर�तर

म�ुा 
तथा �रट 

महाशाखा / 
फाटँ

१०

सा�ािहक पेशी सूची �काशन गदा�  परुाना 
म�ुा तथा �रट िनवेदनको लािग अल�गै 
सूची कायम गरी �काशन गन� ।

पेशी सूची २०७६ 
साउनबाट 
िनर�तर 

म�ुा 
तथा �रट 
महाशाखा

११

परुाना म�ुा तथा �रट िनवेदनको मा� 
स�बि�धत समूहका �यायाधीशको 
इजलास कायम गरी अल�गै दिैनक पेशी 
सूची �काशन गन� ।

पेशी सूची २०७६ 
साउनबाट 
िनर�तर

�धान 
�यायाधीश 

/ म�ुा 
तथा �रट 
महाशाखा
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१२

परुाना म�ुाको लािग १५ िदनदेिख १ 
मिहनािभ�को ता�रख तो�ने ।

ता�रख 
िकताब

२०७६ 
साउनबाट 
िनर�तर

म�ुा 
तथा �रट 

महाशाखा / 
फाटँ

१३

पुराना म�ुाको 
िटपोट 

�यव�थापन

परुाना म�ुाको िटपोट तयार गन� जनशि� 
तो�ने ।

िनण�य २०७६ 
साउन  
पिहलो 
ह�ा

म�ुा 
तथा �रट 
महाशाखा

१४

सबै परुाना म�ुा तथा �रट िनवेदनको पेशी 
अगावै िटपोट तयार गरी िमिसल संल�न 
गन� ।

िटपोट २०७६ 
साउनबाट 
िनर�तर

स�बि�धत 
रिज��ार 

/ म�ुा 
तथा �रट 
महाशाखा

१५

दैिनक पेशीसूची साथै म�ुाको िटपोट 
स�बि�धत �यायाधीशलाई उपल�ध 
गराउने ।

िटपोट २०७६ 
साउनबाट 
िनर�तर

म�ुा 
तथा �रट 
महाशाखा

१६

अिधकतम 
समय इजलास 
स�चालन ह�ने 

वातावरण 
िमलाउने

िवहान १० बजे नै दैिनक पेशी सूची 
�कािशत गन� ।

पेशी सूची िनर�तर म�ुा 
तथा �रट 
महाशाखा

१७

िवहान १०:३० दिेख खाजा समयबाहेक 
काया�लय समयको अविधभर इजलास 
स�चालन गन� ।

इजलास 
स�चालन

��येक 
िदन

स�बि�धत 
�यायाधीश

१८

�याियकबाहेकका अ�य �यव�थापक�य 
काममा �यायाधीशको संल�नतालाई 
िन��सािहत गन� ।

म�ुा 
फछ् य�टमा 

विृ�

िनर�तर �धान 
�यायाधीश

१९

�याियकबाहेकका अ�य कुनै अ�याव�यक 
काममा �यायाधीशलाई संल�न गराउदँा 
काया�लय समयबाहेकको समयमा मा� 
सलं�न ह�ने �यव�था गराउने ।

म�ुा 
फछ् य�टमा 

विृ�

िनर�तर �धान 
�यायाधीश
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२०

स�बि�धत बार 
र सरकारी 
वक�लसगँ 
छलफल

वार एशोिसएसन र सरकारी विकलसगँ 
परुाना म�ुाको पेशी, पेशी �थगन तथा 
इजलासको समय �यव�थापन एवम् �मखु 
कानून �यवसायीलगायतका िवषयमा 
छलफल गन� ।

माइ�यटु २०७६ 
साउनबाट 
��येक २ 
मिहनामा

म�ुय 
रिज��ार

२१

पुराना 
मु�ास�ब�धी 

िवशेष 
अिभयानको 

सिम�ा

समूहमा तोिकएका �यायाधीशह�, 
स�बि�धत रिज��ार, म�ुा महाशाखा 
�मखु, इजलास अिधकृत, िटपोटमा 
खिटएका अिधकृत र स�बि�धत शाखा 
�मखुसमेतको सहभािगतामा सिम�ा 
बैठक गन� ।

माइ�यटु २०७६ 
भदौबाट 
��येक 
मिहना

स�बि�धत 
रिज��ार

  
२.३ सव��च अदालतमा पुरानाबाहकेका अ�य म�ुाको �यव�थापन

िस. 
न.ं

गनु�पन� म�ुय 
काय�

म�ुय काय� स�प�न गन� गनु�पन� 
ि�याकलाप

काय� 
स�पादन 
सूचक

स�प�न 
गनु�पन� 
अविध

िज�मेवार 
पदािधकारी 
/  िनकाय

१

म�ुाको 
समहुीकृत 

�यव�थापन 

समान �कृितका �� िनिहत म�ुा वा 
�रट िनवेदनह�लाई एकै समूहमा पन�गरी 
वग�करण गरी दता� गन� ।

स�टवेयरमा 
आधा�रत 

दता� िकताब

२०७६ 
साउनदेिख 

िनर�तर

म�ुा 
तथा �रट 
महाशाखा

२

िवचाराधीन म�ुालाई समान �कृितका 
�� िनिहत म�ुा वा �रट िनवेदनह�लाई 
एकै समूहमा पन�गरी वग�करण गन� ।

स�टवेयरमा 
आधा�रत 

दता� िकताब

२०७६ 
साउनदेिख 

िनर�तर

म�ुा 
तथा �रट 
महाशाखा

३

समान �कृितका �� िनिहत रहेका म�ुा 
तथा �रट िनवेदनको िवषय पिहचान गन� 
र िटपोट तयार गन� द� जनशि� तो�ने ।

िनण�य २०७६ 
साउनदेिख 

िनर�तर

म�ुा 
तथा �रट 
महाशाखा

४

समान �कृितका �� िनिहत रहेका म�ुा 
तथा �रट िनवेदनह� एकै फाटँमा पन� गरी 
िवभाजन गन� ।

िनण�य २०७६ 
साउनदेिख 

िनर�तर

म�ुा 
तथा �रट 
महाशाखा

५

समूहगत आधारमा पेशी चढाउने म�ुाको 
बार र म�ुाको �कृितअनसुारको कोटा 
िनधा�रण गन� ।

िनण�य २०७६ 
साउनदेिख 

िनर�तर

म�ुा 
तथा �रट 
महाशाखा
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६

समान �कृितका म�ुाह�लाई एकै िदनको 
पेशी ता�रख तो�ने ।

पेशी िकताब २०७६ 
साउनदेिख 

िनर�तर

म�ुा 
तथा �रट 
महाशाखा

७

समान �कृितका म�ुाह�लाई एउटै 
इजलासमा पन� गरी  सा�ािहक तथा 
दैिनक पेशी तो�ने ।

पेशी सूची २०७६ 
साउनदेिख 

िनर�तर

�धान 
�यायाधीश

८

म�ुाको समूहीकृत �यव�थापनका 
स�ब�धमा िनयिमत �पमा सिम�ा बैठक 
गन� ।

िनण�य २०७६ 
भदौबाट 
��येक २ 
मिहनामा

स�बि�धत 
रिज��ार

९

पेशी �यव�थापन म�ुामा पेशी चढाउन अङ्ग पगेु नपगेुको 
िवषयमा स�बि�धत शाखा �मखुले 
यिकन गररे मा� पेशी चढाउने ।

पेशी 
�माणीकरण 

फाराम / 
स�टवेयर

२०७६ 
साउनदेिख 

िनर�तर

स�बि�धत 
शाखा �मखु

१०

थनुवुा भएका म�ुाह�का मा� छु�ै पेशी 
सूची �काशन र सनुवुाइको �यव�था गन� 

पेशी सूची २०७६ 
साउनदेिख 

िनर�तर

�धान 
�यायाधीश

११

अ�त�रम आदेश भएका �रट िनवेदनह� 
र थनुवुा भएका म�ुाह�लाई �ाथिमकता 
िदई छोटो समयको पेशी ता�रख तो�ने ।

ता�रख 
भरपाई

२०७६ 
साउनदेिख 

िनर�तर

स�बि�धत 
शाखा

१२

कैद अविध भ�ुान ह�न लागेका थनुवुा 
भएका  म�ुाह�लाई समूहीकृत गरी 
�ाथिमकताका साथ पेशीमा चढाउने र 
सनुवुाइ गन� �यव�था गन� ।

पेशी सूची २०७६ 
साउनदेिख 

िनर�तर

स�बि�धत 
शाखा �मखु

१३

राि��य मह�व, िवकास िनमा�ण र 
राज�सगँ स�बि�धत िववादह�को शी� 
कारबाहीका लािग छु�ै इजलास गठन गरी 
सनुवुाइको �यव�था गन� ।

पेशी सूची २०७६ 
साउनदेिख 

िनर�तर

�धान 
�यायाधीश

१४

िवचारािधन कुनै खास म�ुाको िनण�य 
नभएको कारण फैसला ह�न नसकेका 
म�ुाको शी� फछ् य�ट गन� मूल 
म�ुाह�लाई िवशेष �ाथिमकता िदई शी� 
कारबाही र िकनारा गन� ।

पेशी सूची २०७६ 
साउनदेिख 

िनर�तर

म�ुा 
तथा �रट 

महाशाखा / 
स�बि�धत 
�यायाधीश
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१५

खाजा समयपिछ इजलासको समय बाकँ� 
रहेमा सनुवुाइ गन� स�ने गरी वैकि�पक 
पेशी सूची तो�ने स�ब�धमा अ�ययन गन�

अ�ययन 
�ितवेदन

२०७६ 
माघ

रिज��ार

१६

दोहो�याई पाउँ 
भ�ने िनवेदनको 
पेशी �यव�थापन 

मिहला वा व�ृले अशं पाउने गरी 
त�लो तहबाट भएको फैसलाह� 
उपरको दोहो�याई पाउ ँ भनी परकेो 
िनवेदनह�लाई �ाथिमकता िदई पेशी 
चढाउने ।

पेशी िकताब २०७६ 
साउनदेिख 

िनर�तर

म�ुा 
तथा �रट 
महाशाखा

१७

दोहो�याई पाउ,ँ अनमुितका िनवेदन, 
अ�य परुक िनवेदनको लािग मा�ै छु�ै 
पेशी सूची �कासन र सनुवुाइको �यव�था 
गन� । 

पेशी सूची २०७६ 
साउनदेिख 

िनर�तर

�धान 
�यायाधीश

१८

दोहो�याई पाउ ँ भ�ने िनवेदनह� 
सामा�यतया दता� भएको भोिलप�ट 
नै पेशीमा रा�ने र पिहलो सनुवुाइ 
नभएस�मा िनर�तर पेशीमा चढाउने ।

पेशी िकताब २०७६ 
साउनदेिख 

िनर�तर

शाखा �मखु

१९

दोहो�याई पाउ ँ भ�ने िनवेदनह�को 
सनुवुाइको लािग मा� दैिनक �पमा 
आव�यक सं�यामा इजलास गठन गन� ।

पेशी सूची २०७६ 
साउनदेिख 

िनर�तर

�धान 
�यायाधीश

२०

िटपोट 
�यव�थापन

म�ुा तथा �रट िनवेदनह� दता� ह�दँा नै 
िटपोट तयार गन� दता� शाखामा थप द� 
जनशि� तो�ने ।

िनण�य २०७६ 
साउनदेिख 

िनर�तर

रिज��ार

२१

सबै म�ुा तथा �रट िनवेदनह�मा 
सनुवुाइको लािग इजलाससम� पेश गनु�  
अगावै िटपोट तयार गरी िमिसल संल�न 
गन� ।

िटपोट २०७६ 
साउनदेिख 

िनर�तर

तोिकएका 
जनशि� / 
म�ुा तथा 

�रट 
महाशाखा 

२२

दैिनक पेशी सूचीको साथमा स�बि�धत 
म�ुाको िटपोट स�बि�धत �यायाधीशलाई 
उपल�ध गराउने ।

िटपोट २०७६ 
साउनदेिख 

िनर�तर

तोिकएका 
जनशि� / 
म�ुा तथा 

�रट 
महाशाखा 
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३. म�ुा �यव�थापनमा सूचना �िविधको �योग (सझुाव न ं१०.२.३ सगँ स�बि�धत)

िस. 
न.ं

म�ुय काय� स�प�न गन� गनु�पन� ि�याकलाप
काय� 

स�पादन 
सूचक

स�प�न 
गनु�पन� 
अविध

१

CMS स�टवेयरमा िन�न िवषयह� समावेश गरी प�रमाज�न गन� 
�ािविधकसिहतको काय�दल गठन गन�ः
सेवा�ाही तथा कानून �यवसायीलाई User ID र Password �दान 
गन�, अनलाइनमाफ� त म�ुा तथा �रट िनवेदन लगायतका िलखत दता�  गन�, 
िव�तुीय मा�यममाफ� त ला�ने अदालती श�ुक, द�तरु भ�ुािन गन�, प�ाउ 
पजु� अनमुित, ज�री प�ाउ पजु� र िहरासतमा रा�ने अनमुित, म�ुाको 
�कृितअनसुार म�ुालाई माग� समूहमा िवभाजन गन� र काय�तािलका 
िनमा�ण, स�टवेयरमाफ� त नै �यायाधीश तथा फाटँमा म�ुा तो�ने (Case 
Assignment), �याद सूचना जारी गन� तथा तामेल गन�, म�ुाको िटपोट 
�यव�थापन, साधारण तथा पेशी ता�रखको िमित �वतः तोिकनेसमेतका 
ता�रख �यव�थापन, सबै तहका अदालतमा अनलाइन ता�रख िलनेिदने, 
�ारि�भक सनुवुाइ र पूव� सनुवुाइ छलफल, पेशी िनधा�रण तथा �काशन, 
म�ुा मेलिमलापमा पठाउने र यसस�ब�धी अ�य �यव�था, कानून 
�यवसायी मकुरर, बहस, म�ुा �थगन, अिभय�ुको बयान, �ितउ�र 
तथा �ितदाबी दता�, �माण संकलन र सा�ीको बकप�लगायतका �माण 
परी�ण, इजलासको समय �यव�थापन, सनुवुाइ �यव�थापन, बहस 
रेकिड�ङ, Video Conferencing लगायतका काय�मा Court Room 
Technology को �योग, �यायाधीश र कम�चारी �यव�थापनका िवषय 
म�ुा �यव�थापनसगँ आब� गन�, निजर �यव�थापन, निजर खोजी, 
म�ुामा कारबाहीको लािग तोिकएको अविध र फछ् य�टको अविध प�ुन 
लागेका र अविध नाघेका म�ुाको जानकारी िदने सकेंत �णाली (Flaging 
System), स�टवेयरमाफ� त म�ुाको कारबाहीको अनगुमन र  िनरी�ण,   
कसूर कायम र सजाय िनधा�रण, फैसला तयारी र अपलोड, म�ुास�ब�धी 
त�याङ्क िलने तथा �ितवेदन गन� प�ित, प�ाचार र म�ुाको कारबाहीमा 
�योग ह�ने टे�पलेटह�, एसएमएसमाफ� त म�ुाको कारबाहीको सूचना 
िलने र िदने, अिभलेख �यव�थापन तथा िमिसल पठाउने र �ा� गन�, 
अिभलेखमा रहेका परुाना म�ुाह�को फैसला तथा िमलाप�को िव�तुीय 
�ित सरं�ण गन�, पनुरावेदनको �याद जारी र तामेली, म�ुा र फैसला 
खोजी गन�, िव�तुीय फाइल तयारी र �योग, फैसला काया��वयनको लगत 
िदने र काया��वयन गन�, मोवाइल ए�समा म�ुाको जानकारी िदने दशी 
�यव�थापन, िवशेष �कृितका िनवेदनह�को दता� र कारबाही, ��येक 
म�ुालाई National ID Number िदने देवानी तथा फौजदारी काय�िविध 
संिहताले �यव�था गरकेा अ�य िवषयह� ।

िनण�य

२०७५ 
फागनु
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२
प�रमािज�त CMS स�टवेयर तयार गन� ।

स�टवेयर
२०७६ 
वैशाख

काय�दल

३
प�रमािज�त CMS स�टवेयर स�चालनस�ब�धी िद�दश�न तयार गन� 
काय�दल गठन । िनण�य

२०७६ 
वैशाख

सूचना 
�िविध 
सिमित

४
प�रमािज�त CMS स�टवेयरको परी�ण  गन� । परी�ण 

�ितवेदन
२०७६ 

जेठ
काय�दल

५
प�रमािज�त CMS स�टवेयर २०७६ साउनदेिख लागू गन� िनण�य ।

िनण�य
२०७६ 
असार

सूचना 
�िविध 
सिमित

६
प�रमािज�त CMS स�टवेयर र िद�दश�न स�ब�धमा िज�ला अदालतमा 
काय�रत कम�चारीलाई �िश�ण �दान गन� ।

�िश�ण 
काय��म

२०७६ 
असार

सूचना 
�िविध 
सिमित

७
प�रमािज�त CMS सबै िज�ला अदालतह�मा लागू गन� ।

स�टवेयर
२०७६ 
साउन 

१

सबै िज�ला 
अदालत

८
CMS स�टवेयरलाई उ�च अदालतमा िब�तार गन� �ािविधकसिहतको 
काय�दल गठन गन� । िनण�य

२०७६ 
साउन

सूचना 
�िविध 
सिमित

९
उ�च अदालतको लािग CMS स�टवेयरको िनमा�ण गन� ।

स�टवेयर
२०७६ 
मंिसर

काय�दल

१०
उ�च अदालतको लािग तयार ग�रएको CMS स�टवेयरको परी�ण गन� । परी�ण 

�ितवेदन
२०७६ 

पषु
काय�दल

११
CMS स�टवेयर स�चालन िद�दश�न िनमा�ण  गन� काय�दल गठन गन� । 

िनण�य
२०७६ 

पषु
म�ुय 

रिज��ार

१२
स�टवेयर स�चालन िद�दश�न िनमा�ण गन� ।

िद�दश�न
२०७६ 

चैत
काय�दल 

गठन

१३
CMS स�टवेयरलाई सबै उ�च अदालतमा २०७७ साउन १ देिख लागू 
गन� िनण�य गन� । िनण�य

२०७७ 
वैशाख

सूचना 
�िविध 
सिमित

१४

CMS स�टवेयर र िद�दश�नका स�ब�धमा उ�च अदालतमा काय�रत 
कम�चारी तथा �यायाधीशह�लाई �िश�ण िदने ।

�िश�ण

२०७७  
वैशाख 
देिख 

असार 
स�म

सूचना 
�िविध 
सिमित
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१५
सबै उ�च अदालतह�मा CMS स�टवेयर लागू गन� ।

स�टवेयर
२०७७ 
साउन

स�बि�धत 
अदालत

१६
CMS स�टवेयरलाई सव��च अदालतमा िव�तार गन� �ािविधकसिहतको 
काय�दल गठन गन� । िनण�य

२०७६ 
पषु

सूचना 
�िविध 
सिमित

१७
सव��च अदालतको लािग CMS स�टवेयरको िनमा�ण गन� ।

स�टवेयर
२०७६ 

चैत
काय�दल

१८
सव��च अदालतको लािग तयार ग�रएको CMS स�टवेयरको परी�ण 
गन� ।

परी�ण 
�ितवेदन

२०७७ 
वैशाख

काय�दल

१९
CMS स�टवेयर स�चालन िद�दश�न िनमा�ण  गन� काय�दल गठन गन� । 

िनण�य
२०७७ 
वैशाख

म�ुय 
रिज��ार

२०
स�टवेयर स�चालन िद�दश�न िनमा�ण गन� ।

िद�दश�न
२०७७ 

जेठ 
मसा�त

काय�दल 
गठन

२१
CMS स�टवेयरलाई सबै सव��च अदालतमा २०७७ साउन १ देिख 
लागू गन� िनण�य गन� । िनण�य

२०७७ 
जेठ 

मसा�त

सूचना 
�िविध 
सिमित

२२
CMS स�टवेयर र िद�दश�नका स�ब�धमा सव��च अदालतमा काय�रत 
कम�चारीह�लाई �िश�ण िदने । �िश�ण

२०७७  
असार

सूचना 
�िविध 
सिमित

२३
सव��च अदालतह�मा CMS स�टवेयर लागू गन� ।

स�टवेयर
२०७७ 
साउन 

१

सव��च 
अदालत

२४
सरोकारवाला िनकायह� र अदालतबीच िलखत तथा सूचना आदान 
�दान र पह�चँ ह�ने �णाली िवकास गन� स�भा�यता अ�ययन गन� काय�दल 
गठन गन� । 

िनण�य
२०७६ 

पसु

सूचना 
�िविध 
सिमित

२५
काय�दलले �ितवेदन पेश गन� ।

�ितवेदन
२०७६ 

चैत
काय�दल

२६

काय�दलको �ितवेदन लागू गन� िनण�य ।

िनण�य
२०७७ 
वैशाख

सूचना 
�िविध 
सिमित



म�ुा �यव�थापन प�ित िवकासस�ब�धी अ�ययन �ितवेदन, २०७५

216

२७
म�ुाको हरेक गितिविधको क��यटुरमा अिभलेख ह�ने र सोको सूचना 
एसएमएस माफ� त प� र स�वि�धत कानून �यवसायीलाई जानकारी ह�ने 
अ�ययन गन� काय�दल गठन गन� ।

िनण�य २०७७ 
भदौ

सूचना 
�िविध 
सिमित

२८
काय�दलले �ितवेदन पेश गन� । �ितवेदन २०७७ 

असोज
काय�दल

२९

काय�दलको �ितवेदन लागू गन� । िनण�य २०७७ 
असोज

सूचना 
�िविध 
सिमित

  
४. ता�रख �णालीमा सुधार (सुझाव न.ं १०.२.४ सगँ स�बि�धत)  

िस . 
न.ं

गनु�पन� मु�य 
काय�

म�ुय काय� स�प�न गन� गनु�पन� ि�याकलाप
काय� 

स�पादन 
सूचक

स�प�न 
गनु�पन� 
अविध

िज�मेवार 
पदािधकारी 
/  िनकाय

१
ता�रख  

�यव�थापन र 
अनुगमन 

पेशी चढ्ने अव�थाको म�ुालाई साधारण ता�रख नतो�न 
स�टवेयरमाफ� त अनगुमन गन� ।

अनगुमन िनर�तर शाखा �मखु/ 
फाटँवाला

२
कारण खलुाएर मा� साधारण ता�रख तो�ने । िमिसल 

/ ता�रख 
भपा�ई

िनर�तर शाखा �मखु/ 
फाटँवाला

३
काय�तािलकामा उि�लिखत अविधिभ� पन� गरी 
क��यटुरबाट सजृना भएको िमितको ता�रख तो�ने ।

िमिसल 
/ ता�रख 
भपा�ई

िनर�तर शाखा �मखु/ 
फाटँवाला

४
काय�बोझ अनसुार साधारण ता�रखको िदन फरक फरक 
समयको (…. बजेदेिख …. बजेस�म भनी) अविध तोक� 
ता�रख तो�ने ।

िमिसल 
/ ता�रख 
भपा�ई

िनर�तर शाखा �मखु/ 
फाटँवाला

५

प�ले उ�च अदालतको ता�रख पायक पन� कुनै िज�ला 
अदालतबाट अनलाइन माफ� त िलन सिकने गरी प�रप� 
गन� ।

प�रप� २०७७ 
साउन 
देिख

म�ुय 
रिज��ार

६
कानून �यवसायीले प�को तफ� बाट ता�रख िलन पाउने 
गरी अदालतस�ब�धी िनयमावलीमा संशोधन गन� ।

िनयमावली २०७६ 
फागनु

पूण� बैठक
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७
िनवेदकलाई 
ता�रखमा 

रा�न े

अ�तरकालीन आदशेस�ब�धी िनवेदन तथा �ितवेदनको 
सनुवुाइमा िनवेदक ता�रखमा रहन चाहेमा ता�रखमा 
रा�ने ।

ता�रख 
भरपाई

२०७६ 
साउन

स�बि�धत 
शाखा

५. िमिसलको �भावकारी आ�त�रक िनरी�ण (सझुाव न.ं १०.२.५ सगँ स�बि�धत)  

िस. 
न.ं

गनु�पन� म�ुय 
काय�

मु�य काय� स�प�न गन� गनु�पन� ि�याकलाप
काय� 

स�पादन 
सूचक

स�प�न 
गनु�पन� 
अविध

िज�मेवार 
पदािधकारी 
/  िनकाय

१
िमिसलको 
िनरी�णको 
काय�लाई 

�भावकारी 
बनाउने

म�ुाको आ�त�रक िनरी�ण अिधकृत तो�ने । िनण�य / 
प�

२०७६ 
साउनपिछ 
िनर�तर

सबै तहका 
अदालत

२
काय�तािलकाबमोिजमका अविध नाघेका वा ना�ने 
अव�थामा पगेुका म�ुाह�को सूचना क��यटुरबाट 
जानकारी िलई स�टवेयरमाफ� त िनरी�ण गन� ।

िववरण / 
त�याङ्क

२०७६ 
साउनपिछ 
िनर�तर

िनरी�ण 
अिधकृत

३

अङ्ग नपगेुका म�ुाह�को िनयिमत �पमा िनरी�ण गन� । िनरी�ण 
फाराम / 

स�टवेयर

२०७६ 
साउनपिछ 

��येक 
१५ िदनमा

िनरी�ण 
अिधकृत

४
िनरी�णकता�ले िदएका िनद�शनह� स�टवेयरमा �िव� 
गन� ।

स�टवेयर २०७६ 
साउनपिछ 
िनर�तर

िनरी�ण 
अिधकृत

५
िनरी�णमा िदइएका िनद�शनह�को काया��वयनको 
स�टवेयरमाफ� त अनगुमन गन� ।

स�टवेयर २०७६ 
साउनपिछ 
िनर�तर

िनरी�ण 
अिधकृत

६

िनरी�ण र अनगुमनको िववरण पाि�क �पमा म�ुय 
�यायाधीश र रिज��ारसम� र िज�ला अदालतमा 
स�बि�धत �यायाधीश र  �े�तेदार पेश गन� ।

�ितवेदन २०७६ 
साउनपिछ 

��येक 
१५ िदनमा

िनरी�ण 
अिधकृत

७

िनरी�ण �ितवेदनमा पाि�क सिम�ा गरी उिचत िनद�शन 
िदने ।

बैठक २०७६ 
साउनपिछ

म�ुय 
�यायाधीश / 
�यायाधीश 
/ �े�तेदार / 
रिज��ार

८

आ�नो िज�माका प�य�ट ह�न बाकँ� म�ुाह�मा ��येक 
मिहना क�तीमा एक पटक अङ्ग प�ुयाउनेलगायतका 
काय�ह�को अनगुमन गरी �े�तेदार र फाटँवाला 
लगायतका कम�चारीह�लाई उिचत िनद�शन िदने ।

िनद�शन २०७६ 
साउनपिछ

��येक 
मिहना

स�बि�धत 
िज�ला 

�यायाधीश
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६. िज�ला तथा उ�च अदालतमा पेशी �यव�थापन (सुझाव न ं१०.२.६ सगँ स�बि�धत)

िस 
नं

गनु�पन� मु�य 
काय�

मु�य काय� स�प�न गन� गनु�पन� ि�याकलाप
काय� 

स�पादन 
सूचक

स�प�न 
गनु�पन� 
अविध

िज�मेवार 
पदािधकारी 
/  िनकाय

१

�ाथिमकता 
�ा�त 

मु�ाह�को पेशी 
�यव�थापन

राि��य मह�व रा�ने र िवकास िनमा�णस�ब�धी िववादह�, 
अश� र असहाय �यि�ह�को म�ुालाई पेशीमा 
�ाथिमकता िदन अदालतस�ब�धी िनयमावलीह�मा 
सशंोधन गन� ।

संशोिधत 
िनयमावली

२०७६ 
भदौ

पूण� बैठक

२
राि��य मह�व रा�ने र िवकास िनमा�णस�ब�धी िववादह�, 
थुनवुा, व�ृ, अश�, मिहला र असहाय �यि�ह�को 
म�ुामा अङ्ग प�ुयाउने कामलाई �ाथिमकता िदने ।

स�बि�धत 
िमिसल

२०७६ 
भदौ

रिज��ार / 
�े�तेदार

३
राि��य मह�व रा�ने र िवकास िनमा�णस�ब�धी िववादह�, 
थुनवुा, व�ृ, अश�, मिहला र असहाय �यि�ह�को 
म�ुामा १५ िदनको साधारण तथा पेशी ता�रख तो�ने ।

ता�रख 
भरपाई

२०७६ 
भदौ

रिज��ार / 
�े�तेदार

४

पेशी �थगन 
�यव�थापन

पेशी �थगनस�ब�धी कानूनी �यव�थाको पूण� पालना गन� 
बार र सरकारी वक�लसगँ सम�वय गन� ।

माइ�यटु
२०७६ 
भदौदेिख 
िनर�तर

म�ुय 
�यायाधीश 
/ िज�ला 

�यायाधीश

५
कुन प�ले कित पटक पेशी �थगन गरकेो हो सोको 
िववरण वेवसाइटमा देिखने गरी स�टवेयर िवकास गन� । स�टवेयर

२०७६ 
भदौदेिख 
िनर�तर

सूचना 
�िविध 
सिमित 

६
म�ुा सा�ािहक पेशी सूचीबाट �थगन भएमा सोको 
जानकारी तु��त अक� प�लाई स�टवेयरमाफ� त िदने । स�टवेयर

२०७६ 
भदौदेिख 
िनर�तर

स�बि�धत 
पेशी शाखा

७
िटपोट तयारी म�ुा इजलाससम� िनण�यको लािग पेश ह�न ु अगावै 

िमिसल संल�न िलखतह�को सार सं�ेपको िटपोट तयार 
गरी स�टवेयर र िमिसलमा समावेश गन� ।

स�टवेयर/ 
िमिसल

२०७६ 
साउनदिेख 

िनर�तर

स�बि�धत 
पेशी शाखा

७.  िववादको िवषय पिहचान र बहस �यव�थापन (सुझाव न ं१०.२.७ र १०.२.८ सगँ स�बि�धत)

िस 
नं

म�ुय काय� ि�याकलाप
काय� 

स�पादन 
सूचक

समयाविध िज�मेवारी

१ िववादको िवषय 
पिहचान

म�ुाका प�ह� र भएमा िनजह�का कानून �यवसायीलाई 
रोहवरमा राखी म�ुामा िनण�य गनु�पन� िववादको िवषय 
पिहचान गन� ।

आदेश
२०७६ 

साउनदेिख 
िनर�तर

स�बि�धत 
इजलास
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२
पिहचान भएका िवषयमा आधा�रत रही �माण संकलन, 
परी�ण, बहस र िनण�य गन� । आदेश

२०७६ 
साउनदेिख 

िनर�तर

स�बि�धत 
इजलास

३
बहस 

�यव�थापन
िनण�य ह�न ुपन� भनी यिकन भएका ��मा मा� सीिमत रही 
बहस गन� गराउने । आदेश

२०७६ 
साउनदेिख 

िनर�तर

स�बि�धत 
इजलास

४
इजलासमा समयसूचक य�� राखी समयको �यव�थापन 
गन� ।

समयसूचक 
य��

२०७६ 
साउनदेिख 

िनर�तर

स�बि�धत 
इजलास

५
एकै प�का तफ� बाट धेर ैकानून �यवसायी भएमा �मखु 
कानून �यवसायी िनि�त गरी बहस �यव�थापन गन� । इजलास 

२०७६ 
साउनदेिख 

िनर�तर

स�बि�धत 
इजलास

६
��य��य सवंाद 

माफ� त बहस 
गन� प�ित 

िवकास

��य��य सवंादमाफ� त समेत कानून �यवसायीले बहस 
र �ितर�ा गन� प�ित स�ब�धमा अ�ययन गन� काय�दल 
गठन गन� ।

िनण�य
२०७६ 

पषु
म�ुय 

रिज��ार

७
��य��य संवादमाफ� त समेत कानून �यवसायीले बहस र 
�ितर�ा गन�स�ब�धी �ितवेदन पेश गन� ।

�ितवेदन
२०७६ 
फागनु

काय�दल

८
��य��य संवादमाफ� त समेत कानून �यवसायीले बहस र 
�ितर�ा गन�स�ब�धी �ितवेदन लागू गन� ।

िनण�य
२०७७ 
साउन

म�ुय 
रिज��ार

८. मेलिमलाप प�ितको �भावका�रता अिभवृि� ( सुझाव न.ं १०.२.९ सगँ स�बि�धत) 

िस 
नं

म�ुय काय� ि�याकलाप
काय� 

स�पादन 
सूचक

समयाविध िज�मेवारी

१

मेलिमलाप 
स�ब�धी कानूनी 

सुधार

िमलाप� ह�नस�ने �ाथिमकता �ा� म�ुा, संि�� काय�िविध 
अपनाइने म�ुा र पा�रवा�रक म�ुाह�लाई �ितउ�र 
पना�साथ अिनवाय� �पमा एकपटक मेलिमलापमा पठाउने 
�यव�था गन� अदालतस�ब�धी िनयमावलीमा संशोधन गन� 

िनयमावली २०७६ 
भदौ

पूण� बैठक

२
अदालतमा िवचाराधीन म�ुाको मेलिमलाप �ि�यामा 
�यायाधीशलाई संल�न गराउने स�ब�धमा स�भा�यता 
अ�ययन गन� काय�दल गठन गन� ।

िनण�य २०७६ 
साउन

�धान 
�यायाधीश

३
काय�दलबाट �ितवेदन पेश । �ितवेदन २०७६ 

मंिसर
काय�दल

४
�ितवेदन काया��वयन गन� िनयमावली संशोधन गन� । िनण�य २०७६ 

पषु
पूण� बैठक
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५

मलेिमलापको 
परामश� सेवा 

र आदेश 
काया��वयन 

मेलिमलाप स�ब�धमा प�ह�लाई �ो�साहन गन� तथा 
परामश� सेवा �दान गन� सबै अदालतमा द� िज�मेवार 
अिधकृतसिहतको मेलिमलाप परामश� क�को �यव�था 
गन� ।

परामश� क� २०७६ 
भदौ

�े�तेदार / 
रिज��ार

६
मेलिमलापमा पठाउने आदेश भएको म�ुामा आदशे भएकै 
िदन प�ह�लाई मेलिमलाप के��मा पठाई सोही िदन 
मेलिमलापकता�  छनौट गराउने ।

आदेश / 
ता�रख 
भरपाई

 २०७६ 
साउन 

�े�तेदार / 
रिज��ार

९. िविश�ीकृत इजलासको �यव�था (सुझाव न ं१०.२.१० सगँ स�बि�धत) 

िस 
नं

म�ुय काय�  ि�याकलाप
काय� 

स�पादन 
सूचक

समयाविध िज�मेवारी

१

पा�रवा�रक 
इजला 

सस�ब�धी

पा�रवा�रक अदालत गठन नभएस�म मिहलासगँ स�बि�धत 
तथा पा�रवा�रक िववादह� सनुवुाइ र िन�पणको लािग 
िज�ला अदालतमा पा�रवा�रक इजलास गठन गन� 
स�ब�धमा अ�ययन गन� काय�दल गठन गन� ।

िनण�य
२०७६ 
साउन

�धान 
�यायाधीश

२
िज�ला अदालतमा पा�रवा�रक इजलास गठन गन� 
स�ब�धमा अ�ययन �ितवेदन पेश गन� ।

अ�ययन 
�ितवेदन

२०७६ 
माघ

काय�दल

३
िज�ला अदालतमा पा�रवा�रक इजलास गठन गन� 
स�ब�धमा �ा� अ�ययन �ितवेदन काया��वयन गन� ।

िनण�य
२०७७ 
असार

�धान 
�यायाधीश

४

बढी काय�बोझ 
भएका उ�च 
अदालतमा 
िविश�ीकृत 

इजलासको गठन

बढी काय�बोझ भएका उ�च अदालतह�मा देवानी, 
फौजदारी र वािण�य तथा �रट गरी तीन समूहमा म�ुालाई 
वग�करण गरी सोअनसुार फाटँ िवभाजन गन� । 

फाटँ 
डायरी

२०७६ 
साउन

स�बि�धत 
उ�च 

अदालतको 
रिज��ार

५
समूहका म�ुाह�लाई  �यायाधीशह�को समूह बनाई सोही 
समूहलाई िज�मा लगाई सनुवुाइ गन� । 

पेशी सूची 
२०७६ 
साउन

म�ुय 
�यायाधीश

६
सवैंधािनक 

इजलास गठनमा 
सुधार

सवंैधािनक इजलासमा पेश ह�ने �रट िनवेदनको �ारि�भक 
सनुवुाइ एक वा दईु जना �यायाधीशको इजलासबाट गन� 
गरी िनयमावलीमा आव�यक संशोधन गन� ।

संशोिधत 
कानून

२०७६ 
भदौ

�धान 
�यायाधीश

७
सबंैधािनक इजलासमा �यायाधीशह�को पाचँ जनाभ�दा 
बढीको समूह तोक� सोही समूहका �यायाधीशह�बाट 
सवंैधािनक इजलासको गठन र सनुवुाइ गन� ।

िनण�य २०७६ 
साउन

�धान 
�यायाधीश
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१०. िज�ला र उ�च अदालतह�का पुराना म�ुा फछ् य�टको िवशेष अिभयान (सुझाव न ं१०.२.११ सगँ 
स�बि�धत) 

िस 
नं

म�ुय काय� ि�याकलाप
काय� 

स�पादन 
सूचक

समयाविध िज�मवेारी

१
िज�ला 

अदालतमा 
पुराना म�ुाको 
�यव�थापन

१८ मिहना नाघेका परुाना म�ुाह�को िववरण सकंलन 
गन� ।

िववरण २०७६ 
साउनेदिख 

िनर�तर

स�बि�धत 
िज�ला 

�यायाधीश

२
अङ्ग नपगेुकोमा अङ्ग प�ुयाउन गनु�पन� कामह� स�प�न 
गन� �े�तेदारलाई िनद�शन िदने ।

िनद�शन िनर�तर स�बि�धत 
िज�ला 

�यायाधीश

३
िनद�शनअनसुार काम भए नभएको �ितवेदन / जानकारी 
िलने ।

�ितवेदन िनर�तर स�बि�धत 
िज�ला 

�यायाधीश

४
परुाना म�ुाह�मा ता�रख तो�दा स�बि�धत �यायाधीशसगँ 
सम�वय गरी १० िदनिभ�को ता�रख तो�ने ।

िमिसल िनर�तर स�बि�धत 
िज�ला 

�यायाधीश

५
य�ता म�ुाह�मा पेशी �थिगत नगन� । िमिसल िनर�तर स�बि�धत 

िज�ला 
�यायाधीश

६
उ�च अदालतमा 
पुराना म�ुाको 
�यव�थापन

१८ मिहना नाघेका परुाना म�ुाह�को िववरण सकंलन 
गन� ।

िववरण २०७६ 
साउनदिेख 

िनर�तर

रिज��ार

७
अङ्ग नपगेुकोमा अङ्ग प�ुयाउन गनु�पन� कामह� स�प�न 
गन� रिज��ारलाई िनद�शन िदने ।

िनद�शन िनर�तर म�ुय 
�यायाधीश

८
िनद�शनअनसुार काम भए नभएको �ितवेदन / जानकारी 
िलने ।

�ितवेदन िनर�तर म�ुय 
�यायाधीश

९
परुाना म�ुाह�मा ता�रख तो�दा १० िदनिभ�को ता�रख 
तो�ने ।

िमिसल िनर�तर शाखा �मखु

१०
य�ता म�ुाह�मा पेशी �थिगत नगन� । िमिसल िनर�तर स�बि�धत 

इजलास
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११. आव�यक जनशि�को �यव�था र �मता िवकास (सुझाव न ं१०.२.१२ सगँ स�बि�धत) 

िस 
नं

म�ुय काय� ि�याकलाप
काय� 

स�पादन 
सूचक

समयाविध िज�मेवारी

१ जनशि� 
आकष�ण, 
आपूित� 

�यायपािलकाका कम�चारीले स�पादन गनु�पन� 
कामअनकूुलका िवषयह� िव�ालय तथा िव� 
िव�ालयको पाठ्य�ममा समावेश गन� स�बि�धत 
िनकायह�सगँ सम�वय गन� ।

बैठक / 
प�ाचार

२०७६ 
साउन

म�ुय 
रिज��ार

२ बढ्दो काय�बोझ र अदालतको �े�ािधकारमा भएको 
िव�तारअनसुार �यायपािलकामा आव�यक जनशि�को 
दरब�दी �जृना गन� र संगठन र �यव�थापन सव��ण गन� । 

�ितवेदन २०७६ 
साउन

�शासन 
महाशाखा

३ �र� पदह� समयमै पदपूित�  गन� । पदपूित� िनर�तर स�बि�धत 
अदालत

४ उ�च अदालतमा 
कम�चारीको पुल 

दरब�दी

रा�ने 

उ�च अदालतमा केही कम�चारीह�को पलु दरब�दी 
सजृना गन� आव�यक पहल र सम�वय गन� ।

िनण�य २०७६ 
साउन

म�ुय 
रिज��ार

५ पलु दरब�दीका कम�चारीह�लाई काय�बोझ भएका उ�च 
अदालतका इजलास तथा िज�ला अदालतमा िनि�त 
अविधको लािग काजमा खटाउने ।

िनण�य २०७६ 
असोज

स�बि�धत 
उ�च 

अदालतको 
रिज��ार

६ इ�टन� सेवालाई 
�भावकारी 

बनाउने

िनि�त �कृितका काममा कानूनको उ�च िश�ामा 
अ�ययनरत िव�ाथ�ह�को इ�टन� सेवा िलन 
िव�िव�ालयह�सगँ आव�यक सम�वय गन� ।

प�ाचार 
छलफल

२०७६ 
साउन

म�ुय 
रिज��ार

७ इ�टन�ह�लाई आव�यक �िश�ण र उपय�ु िज�मेवारी 
तो�ने ।

िनण�य २०७६ 
साउन

स�बि�धत 
रिज��ार / 
�े�तेदार

८ �याियक 
जनशि�को 

लािग उ��रेणा 
र वृि�िवकास 

काय��म 
स�चालन गन�

अदालतमा काय�रत कम�चारीका लािग ज�गा भएको 
�थानमा सरकारी घर बनाउने र सो स�भव नभएमा 
घरभाडा उपल�ध गराउन आव�यक पहल गन� ।

बैठक / 
प�ाचार

२०७६ 
साउन

म�ुय 
रिज��ार

९ अदालतमा काय�रत जनशि�को लािग �ो�साहन भ�ा 
उपल�ध गराउन आव�यक पहल गन� ।

बैठक / 
प�ाचार

२०७६ 
साउन

म�ुय 
रिज��ार

१० �यायपािलकामा काय�रत कम�चारीको उ��ेरणा र 
विृ�िवकासका लािग छु�ै सेवा शत�स�ब�धी ऐन बनाउन 
पहल गन� ।

बैठक / 
प�ाचार

२०७६ 
साउन

म�ुय 
रिज��ार

११ अदालतमा काय�रत जनशि�को लािग उ�च अ�ययन, 
वैदेिशक तािलम, �मणलगायतका अवसर उपल�ध 
गराउन नेपाल सरकारसगँ आव�यक पहल गन� ।

बैठक / 
प�ाचार

२०७६ 
साउन

म�ुय 
रिज��ार
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१२ िफ�डमा खिटने कम�चारीह�लाई सामियक िफ�डभ�ा 
र यातायात खच�को �यव�था गन� ।

भरपाइ २०७६ 
साउन

स�ब�धत 
�े�तेदार

१३ जनशि�को 
�मता िवकास 

काय��म 
स�चालन गन�

म�ुा �यव�थापनलगायत अदालत �यव�थापनका 
िवषयमा जनशि�को �मता िवकास गन� तािलम 
स�चालन गन� ।

तािलम 
काय��म

२०७६ 
साउन

स�बि�धत 
रिज��ार/ 
�े�तेदार

१४ कम�चारीह�लाई िनजह�को काय�सगँ स�बि�धत िवषयमा 
on the Job तािलम �दान गन� ।

तािलम 
काय��म

२०७६ 
साउन 
देिख 

िनर�तर

स�बि�धत 
रिज��ार/ 
�े�तेदार

१५ लोक सेवा आयोगबाट नया ँिसफा�रस भई आएका राजप� 
अनंिकत कम�चारीह�लाई अदालतमा कामको िज�मेवारी 
तो�नपूुव� आफूले स�पादन गनु�पन� काय�सगँ स�बि�धत 
िवषयमा आव�यक तािलम िदने ।

तािलम २०७६ 
साउन 
देिख 

िनर�तर

स�बि�धत 
रिज��ार/ 
�े�तेदार

१६ म�ुा �यव�थापन िद�दश�नलगायतका आव�यक �ोत 
साम�ी तयार गन� काय�दल गठन गन� ।

�ोत साम�ी २०७६   
साउन

म�ुय 
रिज��ार

१७ काय�दलबाट तयार भएको साम�ी �वीकृत गन� । िनण�य २०७६ 
असोज

म�ुय 
रिज��ार

१२. आव�यक भौितक �ोत साधनको �यव�था (सझुाव न ं१०.२.१३ सगँ स�बि�धत) 
िस 
नं

म�ुय काय�  ि�याकलाप काय� 
स�पादन 
सूचक

समयाविध िज�मेवारी

१ क��युटर, ि��टर 
र ��यानरको  

�यव�था

सबै तहका अदालतमा फाटँमा काय�रत सबै 
कम�चारीह�लाई आव�यक पन� क��यटुर, ि��टर र 
��यानर लगायतका साम�ीको आव�यकता पिहचान गन� 

त�याङ्क / 
�ितवेदन

२०७६ 
साउन

सूचना 
�िविध 

महाशाखा
२ आव�यकता पिहचान भएका क��यटुर, ि��टर र ��यानर 

लगायतका साम�ीको �ब�ध गन� ।
ह�ता�तरण 

वा 
अि�तयारी

२०७६ 
असोज

सूचना 
�िविध 

महाशाखा
३ िज�ला 

अदालतह�मा 
Total Station 
Machine को 

�यव�था

सबै िज�ला अदालतह�मा आव�यक मा�ामा Total 
Station Machine को आव�यकता पिहचान गन� ।

त�याङ्क २०७६ 
साउन

�शासन 
महाशाखा

४ आव�यक Total Station Machine ख�रद गरी 
स�बि�धत िज�ला अदालतमा उपल�ध गराउने ।

ह�ता�तरण 
वा 

अि�तयारी

२०७६ 
असोज

�शासन 
महाशाखा

५ Total Station Machine स�चालनका स�ब�धमा 
स�बि�धत कम�चारीलाई �िश�ण िदने ।

�िश�ण २०७६ 
असोज

स�बि�धत 
�े�तेदार
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६ िफ�डमा खिटने 
कम�चारीलाई 
सवारी साधन 

उपल�ध गराउने

�याद तामेल गन�, नापन�सा, सज�िमन गन� िफ�डमा 
खिटने तामे�दार, अिमन र अ�य कम�चारीह�लाई 
अव�थाअनसुार साइकल, मोटरसाइकल ज�ता सवारी 
साधन उपल�ध गराउने ।

प�ाचार २०७६ 
साउन

स�बि�धत 
�े�तेदार

१३. िविवध( सुझाव न ं१०.२.१४ सगँ स�बि�धत) 

िस 
नं

मु�य काय� ि�याकलाप
काय� 

स�पादन 
सूचक

समयाविध िज�मेवारी

१
�याय�े� 

सम�वय सिमित 
लगायतका 
संय��लाई 
�भावकारी 

बनाउने

�याय �े� सम�वय सिमित, म�ुा �यव�थापन सिमित, 
बार बे�च छलफल ज�ता interagency coordination 
संय��को िनयिमत बैठक बोलाउने । 

बैठक 
छलफल

२०७६ 
साउन 
दिेख 

िनर�तर

स�बि�धत  
म�ुय 

�यायायाधीश 
/ रिज��ार 
�यायाधीश /  

�े�तेदार

२

�याय �े� सम�वय सिमित, म�ुा �यव�थापन सिमित, 
बार बे�च छलफल ज�ता संय��को बैठकका िनण�य 
काया��वयन गन� । 

प�ाचार २०७६ 
साउन 
दिेख 

िनर�तर

स�बि�धत  
रिज��ार / 
�े�तेदार

३
म�ुा �यव�थापन 

प�ितको 
आविधक 
सिम�ा र 

मू�याङ्कन गन�

��येक २ वष�मा म�ुा �यव�थापन प�ितको स�ब�धमा थप 
अ�ययन, अनसु�धान, आविधक सिम�ा र मू�याङ्कन 
गन� काय�दल गठन गन� । 

प� २०७८ 
साउन

म�ुय 
रिज��ार

४
काय�दलको अ�ययन �ितवेदन लागू गन� । िनण�य २०७८ 

काित�क
म�ुय 

रिज��ार

५
स�पक�  अिधकृत 

तो�ने

आदेश काया��वयन, �याद तामेली, न�सा मचु�ुका, �माण 
कागज संकलनलगायतका िवषयमा आव�यक सम�वय 
गरी म�ुामा समयमै अङ्ग प�ुयाई �याय स�पादनको 
काय�मा �भावका�रता �याउन अदालत तथा अ�य 
िनकायसगँ सम�वय गन� सबै अदालतमा एक स�पक�  
अिधकृत तो�ने ।

िनण�य 
प�ाचार

२०७६ 
साउन

स�बि�धत 
रिज��ार 
�े�तेदार

६
�यायाधीशको 
काय� स�पादन 
मापद�ड बनाई 

लागू गन�

�यायाधीशको काय�स�पादन मापद�ड िनधा�रण गन� 
काय�दल गठन गन� ।

िनण�य
२०७६ 
साउन

�धान 
�यायाधीश

७
काय�दलको �ितवेदन लागू गन� ।

िनण�य
२०७६ 

माघ
�धान 

�यायाधीश
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८

कानूनमा सुधार 
गन�

म�ुा दोहो�याई पाउ ँ भ�ने िनवेदन स�वि�धत उ�च 
उदालतकै फैसला गन� बाहेकका ३ जना �यायाधीशह�को 
इजलासले नै हेरी अनमुित िदएमा मा� सव��च अदालतले 
सनुवुाइ गन� गरी आव�यक कानूनी �यव�था गन� पहल गन� 

संवाद 
प�ाचार

२०७६ 
साउन

�धान 
�ययाधीश 

/ म�ुय 
रिज��ार

९

िनजामती, �वा��य सेवा र संसद ् सेवाका कम�चारी, 
िश�क, �हरी, नेपाली सेना र नेपाल सरकारको पूण� वा 
आंिशक �वािम�व भएका संगिठत सं�था, बोड�, के��, 
प�रषद्, बैक तथा राजनीितक पदमा गरकेो िनय�ु वा 
अवकाश तथा िवभागीय कारबाही र बढुवासमेतको 
िवषयमा वैकि�पक �े�ािधकारको �यव�था गन� पहल गन� 

संवाद 
प�ाचार

२०७६ 
साउन

�धान 
�ययाधीश 

/ म�ुय 
रिज��ार

—— & ––
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