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जिल्ला अदालतमा गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापन सम्बन्धी  

काययक्रवधध धनदेजिका, 2078 

प्रस्तावना: जिल्ला अदालतमा दताय भएका मदु्दाहरूको बााँडफााँट, पेसी चढाउने र पेसी सूची धनधायरण गने 
प्रक्रिया तथा समग्र पेसी व्यवस्थापनलाई धनज चत मापदण्डमा आधाररत, अनमुानयोग्य, पारदिी र 
क्रव वसनीय बनाउन तथा पेसी व्यवस्थापन प्रक्रियामाफय त अदालत र न्याक्रयक काम कारबाहीप्रधत 
िनआस्था अधभवृक्रि गनय पेसी व्यवस्थापनलाई दीर्यकालीनरूपमा कम््यूटर प्रणालीमा आधाररत स्वचाधलत 
पिधतमा लैिाने मूल उद्देयअनरुूप पेसी व्यवस्थापनमा न्यूनतम मानवीय हस्तके्षप हुनेगरी 
गोलाप्रक्रियाद्वारा पेसी धनधायरण गनय वाञ् छनीय भएकोले, 

सवोच्च अदालत धनयमावली, २०७४ को धनयम १६४ ले ददएको अधधकार प्रयोग गरी सवोच्च 
अदालतले यो धनदेजिका बनाई िारी गरेको छ।  

 

पररच्छेद – १ 
प्रारजम्भक 

१. संजक्ष् त नाम र प्रारम्भः (१) यस धनदेजिकाको नाम “ जिल्ला अदालतमा गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी 
व्यवस्थापन सम्बन्धी काययक्रवधध धनदेजिका, 2078” रहेको छ।     

(२) यो धनदेजिका २०७८ साल मार् २ गतेदेजि प्रारम्भ हुनेछ। 

२. पररभाषा: क्रवषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस धनदेजिकामा,- 

(क) “धनयमावली” भन् नाले जिल्ला अदालत धनयमावली, २०७५ सम्झन ुपछय।  

(ि) “पेसी व्यवस्थापन” भन् नाले मदु्दाको पेसी चढाउने, सा् ताक्रहक पेसी सूची प्रकािन गने, 
पूरक पेसी सूची तयार गने, मदु्दा सनुुवाइका लाधग दैधनक पेसी सूची धनधायरण तथा 
प्रकािन गने काययलाई सम्झनुपछय। 

(ग)  “सधमधत” भन् नाले धनयमावलीको धनयम ९६क. बमोजिम गदित पेसी व्यवस्थापन 
धनदेिन सधमधत सम्झन ुपछय।  
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पररच्छेद – २ 
गोला प्रक्रियाद्वारा मदु्दा बााँडफााँट 

३ मदु्दा बााँडफााँट गनेः (1) एकिनाभन्दा बढी न्यायाधीि भएको अदालतमा मदु्दा दताय भएपधछ 
सामान्यतया १५ ददनमा सबै फााँटमा मदु्दाको अनुपात धमल्ने गरी प्रमिु भई काम गने न्यायाधीि 
र से्रस्तेदारको उपजस्थधतमा फााँटवालाले गोला तानी मदु्दा बााँडफााँट गनुयपदयछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम मदु्दा बााँडफााँट गदाय सरल, सामान्य र क्रविेष मागय समूहका 
मदु्दा पने गरी बााँडफााँट गनुयपदयछ। 

(३) उपदफा (१) र (२) मा उल्लेि भएबमोजिम बााँडफााँट गनुयपने मदु्दालाई िमि 
१,२,३…  संकेताङ्क ददई वा मदु्दाको समूह बनाई समूहको नम्बर अनसुारका गोला अपारदिी थैलीमा 
रािी फााँटवालालाई िमिः गोला तान् न लगाई मदु्दाको बााँडफााँट गनुयपनेछ। यसप्रकार बााँडफाट 
भई फााँटको जिम्मामा आएका मदु्दाको बााँकी कारवाही सोही फााँटबाट सम्पन् न गनुयपनेछ।  

 (४) बाल इिलासबाट सनुुवाई गनुयपने मदु्दा सम्बजन्धत फााँटमा पिाउनपुनेछ। एकभन्दा बढी 
बाल इिलास रहेको अदालतमा बाल इिलासबाट सनुवुाई हुनपुने मदु्दाको संकेताङ्क ददई सम्बजन्धत 
फााँटवालाबीच गोला तान् न लगाई बााँडफााँट गनुयपदयछ। 

(५) उपदफा (४) बमोजिमको कुनै मदु्दासाँग सम्बजन्धत कसूरमा वयस्क व्यजिउपर समेत 
अधभयोगपत्र दायर भएको रहेछ भने त्यस्तो मदु्दा बाल इिलासको मदु्दा रहेको फााँटमा रहने गरी 
बााँडफााँट गनुयपनेछ। 

(६) मदु्दा बााँडफााँटसम्बन्धी अन्य व्यवस्था पेसी व्यवस्थापन सधमधतले धनधायरण गरेबमोजिम 
हुनेछ। 

 
पररच्छेद – ३ 

पेसी सूची तयारी र प्रकािन 

४. मदु्दा पेसी चढाउने काययः (1) मदु्दामा अङ्ग पगेुपधछ सम्बजन्धत फााँटवालाले मदु्दा सनुवुाईका 
लाधग पेसी तोक्नेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोजिम पेसी तोक्दा मदु्दाको प्रकृधत, दताय धमधत, काययबोझ, प्राथधमकता 
समेतलाई क्रवचार गरी पेसी व्यवस्थापन सधमधतबाट धनधायररत पेसी संख्या (कोटा) का आधारमा 
तोक्रकनेछ। 
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(3) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापधन सनुवुाइका लाधग इिलास 
समक्ष पेस भई स्थधगत वा िनुसकैु कारणबाट सनुवुाइ हुन नसकेका १८ मक्रहना नारे्का परुाना 
मदु्दालाई सामान्यतयाः १५ ददनधभत्र पुन: पेसी चढाउन ुपनेछ।  

(4) प्रत्येक फााँटले सधमधतले धनधायरण गरेको मापदण्डबमोजिमको संख्या रहने गरी पेसी 
चढाउन ुपनेछ। 

(५) उपदफा (१) बमोजिम अंङ्ग पगेुको बेहोरा सम्बजन्धत सपुररटेण्डेन्ट वा अधधकृतल े
प्रमाजणत गनुयपनेछ। 

५. सा् ताक्रहक पेसी सूची तयारी र प्रकािनः (१) आगामी ह् ताको लाधग पेसीको तारेि तोक्रकएकाा 
मदु्दाको सम्पूणय क्रववरणसक्रहतको सूची प्रत्येक फााँट प्रमिुले बधुबारसम्म तयार गरी 
शे्रस्तेदारसमक्ष पेस गनुयपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेस भएको पेसी सूची धनयमावलीको व्यवस्था एवम् सधमधतले 
धनधायरण गरेको मापदण्ड अनुकूल भए, नभएको िााँची शे्रस्तेदारले प्रत्येक ििुबार आगामी 
ह् ताको लाधग सा् ताक्रहक पेसी सूची प्रकािन गनुयपनेछ। 

तर, कुनै ह् ताको ििुबार धबदा परे सो अगावै अदालत िुलेको अजन्तम ददन आगामी 
ह् ताको लाधग सा् ताक्रहक पेसी सूची प्रकािन गनयाुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजिम सा् ताक्रहक पेसी सूची प्रकािन गदाय दैधनक पेसी सूचीमा 
सनुवुाईको लाधग पेस हुने मदु्दाको सनुुवाईको प्राथधमकतािमानसुार समूहकृत गरी प्रत्येक 
मदु्दाको फाट नम्बर अंक्रकत संकेताङ्क र िमाङ्कसक्रहत प्रकािन गनुयपनेछ। 

 (४) सधमधतले आवयक देिेमा ह् ताको कुनै िास बार बाल इिलासबाट सनुवुाई हुने 
मदु्दा वा अन्य िास प्रकृधतका वा परुाना मदु्दा वा धनवेदनहरुको मात्र सनुुवाई गने गरी पेसी 
तोक्न वा सा् ताक्रहक पेसी सूची तयार गनय धनदेिन ददन सक्नेछ।  

 (5) सा् ताक्रहक पेसी सूचीमा मदु्दाको प्राथधमकता र दताय िमका आधारमा प्रत्येक 
फााँट/समूहका मदु्दाको सनुुवाइको िम १ बाट िमिः २, ३, ४... गरी राजिनेछ। प्रत्येक 
समूहलाई ‘फााँट १’, ‘फााँट २’, ‘फााँट ३’…. गरी िमिः िधतिना न्यायाधीि काययरत छन् सोही 
संख्या बराबरको फााँट नम्बर उल्लेि गरी मदु्दाको समूह सूची तयार गनुयपनेछ। 

(६) सा् ताक्रहक पेसी सूचीमा नचढेको कुनैपधन मदु्दा दैधनक पेसी सूचीमा चढाई र सनुवुाई 
गररने छैन। 

तर, बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी धनवेदन, क्रविेष प्रकृधतका धनवेदन, कसूर िहर भई सिाय 
धनधायरणको सनुवुाईको लाधग पेस हुने मदु्दा, प्रारजम्भक सनुुवाईको लाधग पेस हुने धनवेदन,  
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हेदायहेदैको मदु्दा, लगातार कारवाई र सनुवुाई गनुयपने मदु्दा, धडसधमस, मदु्दा क्रफताय, धमलापत्र, 
तामेली, म्याद थप, पिाउ पूिीको अनमुती एवम् िरुरी पिाउ पूिीको स्वीकृधत सम्बन्धी 
धनवेदन,  कल धडटेलसम्बन्धी धनवेदन, सम्पजि रोक् का/फुकुवा सम्बन्धी धनवेदन,  संिोधन सम्बन्धी 
धनवेदन,  दिीको समान क्रफताय पाउाँ भन् ने धनवेदन लगायतका अन्य भैपरी आउने क्रवषय र 
सधमधतले तोकेका अन्य क्रवषयसाँग सम्बजन्धत धनवेदनहरु सा् ताक्रहक पेसी सूचीमा नचढेको भएपधन 
इिलास समक्ष पेस गनय बाधा पनेछैन। 

 

६. पूरक पेसी सूची : (१) सा् ताक्रहक पेसी सूचीमा नचढेका तर इिलाससमक्ष सुनवुाइका लाधग 
पेस हुनपुने मदु्दा वा धनवेदनहरू िािा/फााँट प्रमिुले सामान्यतया सनुवुाइको अजर्ल्लो ददन 
अपरान्ह तीन बिेधभत्र शे्रस्तेदारसमक्ष पेस गनुयपनेछ। 

(२) उपदफा (1) बमोजिम पेस गररने पूरक पेसी सूचीमा सामान्यतया देहायका मदु्दा 
तथा धनवेदनहरू पेस गररनेछ:- 

(क) बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा धनषेधाज्ञा सम्बन्धी धनवेदनको प्रारजम्भक सनुवुाईको 
क्रवषय, 

(ि) क्रविेष प्रकृधतका धनवेदन,  

(ग) कसूर िहर भई सिाय धनधायरणको सनुवुाईको लाधग पेस हुने मदु्दा,   

(र्) हेदायहेदैको मदु्दा,  
(ङ) लगातार कारवाई र सनुवुाई गनुयपने मदु्दा,  
(च) धडसधमस, तामेली,  
(छ) सम्पजि रोक् का/ फुकुवासम्बन्धी धनवेदन, 

(ि) संिोधन सम्बन्धी धनवेदन,   

(झ) धमलापत्र/मदु्दा क्रफताय, 
(ञ) दिीको समान क्रफताय पाउाँ भन् ने धनवेदन, 

(ट) शे्रस्तेदार एवम् तहसीलदारको आदेि उपरको धनवेदन, 

(ि) अधभयोगपत्रसाथ पेस हुन आएको प्रधतवादीको वयान एवम् थुनछेक, 
(ड) हाजिर हुन आएको वा ल्याईएको फरार प्रधतवादीको बयान एवम् थुनछेक, 
(ढ) मलु्तवी िगाउने धनवेदन, 

(ण) अधभलेि तथा तहधसलसाँग सम्बजन्धत धनवेदनहरू, 
(त) अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मदु्दाको प्रारजम्भक सनुवुाईको लाधग पेस हुने 

धनवेदन, 
(थ) मलुकुी फौिदारी काययक्रवधध संक्रहता, २०७४ को दफा ७३ र मलुकुी देवानी 

काययक्रवधध संक्रहता, २०७४ को दफा १५६ तथा १५७ बमोजिमका धनवेदन,  
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(द) अन्तररम तथा अन्तरकालीन आदेिसम्बन्धी धनवेदन,  
(ध) अदालती दस्तरुको सकु्रवधा पाउाँ भन् ने धनवेदन, 
(थ) पेसी व्यवस्थापन सधमधतले तोकेका अन्य क्रवषयहरु।  
 

 (3) परुक पेसी सूचीमा चढेका मदु्दाको सनुुवाईको लाधग िनु फााँटसाँग सम्बजन्धत परुक 
मदु्दा तथा धनवेदन हो सो फााँटसाँग सम्बजन्धत फााँट नम्बर अंक्रकत पेसीको समूह सूचीमा दतायिम 
र प्राथधमकताका आधारमा थप (Top up) गनुयपनेछ। फााँट नतोक्रकएका वा नतोक्रकने प्रकृधतका 
मदु्दा वा धनवेदन उि ददनको पेसीको समूह सूचीको संकेताङ्कको िमानसुार रहेका इिलासमा 
दतायिम र प्राथधमकताको आधारमा थप (top up)  गनुयपनेछ। 

(४) अधभयोगपत्रसाथ उपजस्थत गराईएका प्रधतवादी र हाजिर हुन वा प्रकाउ परी आएका 
फरार प्रधतवादीको 

समेत गोला प्रक्रियाद्वारा मदु्दा बााँडफााँट गरी सनुवुाई गनुयपनेछ। 

(५) अजन्तम म्यादमा अधभयोगपत्र दताय भई सो ददन गोला प्रक्रियाद्वारा मदु्दा बााँडफााँट 
गरी थुनछेकसम्बन्धी कारवाही प्रारम्भ हुन नसक्ने अवस्थामा प्रधतवादीलाई थुनामै राख् न पिाउने 
प्रयोिनको लाधग सो ददन कायम भएको पेसीको समूह सूचीको संकेताङ्कको अजर्ल्लो िममा 
रहेको इिलासमा पेस हुनेछ। 

(६) परुक पेसीको व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य क्रवषय सधमधतले धनधायरण गरेबमोजिम हुनेछ। 

 

पररच्छेद – ४ 

दैधनक पेसी सूची 
 

७. दैधनक पेसी सूची : (१) सा् ताक्रहक र पूरक पेसी सूचीको माध्यमबाट पेसी चढेका मदु्दाको 
सनुवुाई गोला प्रक्रियाद्वारा धनधायरण गररनेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोजिम पेसी सूची धनधायरण गनय शे्रस्तेदारले सा् ताक्रहक पेसी सूचीबाट 
पेस भई आएका मदु्दा तथा पूरक पेसीमा चढेका मदु्दा र धनवेदन बारेको संजक्ष् त िानकारी 
न्यायाधीिहरुलाई गराउन ुपनेछ।  

 (३) प्रत्येक ददन धबहान १०:00 बिे प्रमिु भई काम गने न्यायाधीि, अन्य न्यायाधीि, 
शे्रस्तेदार एवम् पेसी व्यवस्थापनमा संलग्न कमयचारी र सूचना प्रक्रवधध प्राक्रवधधकको उपजस्थधतमा 
गोला प्रक्रियाद्वारा दैधनक पेसी सूची धनधायरणको कायय प्रारम्भ गनुयपनेछ। 
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(४) उपदफा (१) बमोजिम गोला प्रक्रियाका लाधग समान रूप, रङ्ग, आकार र बनोटका 
गोटीको प्रयोग गररनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोजिम गोला तान् ने प्रयोिनका लाधग गोटीलाई अपारदिी थैलीमा 
राजिनेछ।  

(६)  उपदफा (१) को प्रयोिनको लाधग िोर गते भए वररष् िताकाो अजर्ल्लो िममा 
रहेका न्यायाधीिको िमबाट र क्रविोर गते भए वररष् िताको पधछल्लो िममा रहेका 
न्यायाधीिको िमबाट गोला तान् नपुनेछ। 

(७) उपदफा (६) बमोजिम ताधनएको गोटी सम्बजन्धत न्यायाधीिले सबैलाई देिाई 
गोटीमा उल्लेि भएको फााँट नम्बर अंक्रङ्कत समूह सूची प्रष् ट बजुझने गरी सनुाउन ुपनेछ। सोको 
अधभलेि ह्वाईट बोडयमा उल्लेि गरी आन्तररक कम््याूटर सञ् िालमा समते प्रक्रवष् ट गनुयपनेछ। 

(८) पेसी व्यवस्थापन काययमा िक्रटएका कमयचारी वा सूचना प्रक्रवधध प्राक्रवधधकले सम्बजन्धत 
न्यायाधीिले तानेको गोटी बमोजिम कम््याूटर सफ्टवेयरमा िमिः फााँट नम्बर अंक्रङ्कत समूह 
सूची अनसुारको पेसी सूची प्रक्रवष् ट गनुयपनेछ। 

(९) कुनै न्यायाधीि धबदामा बसेको कारण सा् ताक्रहक पेसी सूचीमा चढेका सबै मदु्दाको 
सनुवुाई हुन नसक्ने भएमा गोला तानेर बााँकी रहेको फााँट नम्बर अंक्रङ्कत समूह सूची स्थधगत 
हुनेछ। 

तर, त्यस्तो समूह सूचीमा रहेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको धनवेदनको हकमा सो ददन स्थगन 
नभएको संकेताङ्क पक्रहलोिमको स्थधगत नभएको फााँट नम्बर अंक्रङ्कत समूह सूचीमा सूजचकृत 
गरी सनुवुाई गनुयपनेछ। 

(१०) धबदामा बसेको अवस्थामा बाहेक सबै न्यायाधीि गोला प्रकृयामा सहभागी 
हुनपुनेछ। 

 

८. दैधनक पेसी सूचीसम्बन्धी थप व्यवस्था: (1) हेदायहेदैमा रहाेको मदु्दाको पेसी सूची प्रकािन गनुयपने 
भएमा सम्बजन्धत न्यायाधीिले नै हेने गरी दैधनक पेसी सूची तयार गनुयपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको मदु्दा सनुवुाई गनय पेसी सूचीमा समावेि गदाय धनयधमत गोला 
तानी सकेपधछ सम्बजन्धत न्यायाधीिले तानेको फााँट नम्बर अंक्रङ्कत समूह सूचीमा थप गरी दैधनक 
पेसी सूची तयार गनुयपनेछ। 

(३) सिाय धनधायरणको लाधग पेस हुने मदु्दाको पेसी सूची तयार गदाय धनयधमत गोला तानी 
सकेपधछ सम्बजन्धत न्यायाधीिले तानेको फााँट नम्बर अंक्रङ्कत समूह सूचीमा सिाय धनधायरणसम्बन्धी 
मदु्दासमेत थप गरी दैधनक पेसी सूची तयार गनुयपनेछ। 
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(४) अधभयोगपत्र साथ पेस भएका वा आफै हाजिर हुन आएका वा प्रहरीले पिाउ गरी पेस 
गरेका प्रधतवादीको बयान वा थुनछेकको कायय सम्पन् न हुन नसकी भोधलपल्ट गनुयपदाय धनयधमत 
गोला तानी सकेपधछ सम्बजन्धत न्यायाधीिले तानेको फााँट नम्बर अक्रङ्कत समूह सूचीमा थप गरी 
दैधनक पेसी सूची तयार गनुयपदयछ। 

(५) मदु्दामा फरार प्रधतवादी हाजिर हुन आएमा वा प्रहरील ेपिाउ गरी ल्याएमा सो काययको 
लाधग गोला प्रक्रियाको माध्यमबाट परुक पेसी सूची तयार गरी सनुवुाईको व्यवस्था गनुयपदयछ। 

(६) दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिमका मदु्दा वा धनवेदन बाहेक सोही ददन इिलासबाट 
कारवाही वा धनकासा ददनपुने पिाउ पूिीको अनमुधत, िरूरी पिाउ पिुीको स्वीकृधत, म्याद थप, 
कल धडटेल लगायतका क्रवषयहरूको आवयक धनकासाका लाधग सो ददनको पेसी सूचीको स्थधगत 
नभएको सूचीको संकेताङ्कको िमानसुार अजर्ल्लो िममा रहेको समूह सूचीको सुनवुाई गने 
इिलासमा पेस गनुयपनेछ। यसप्रकारका धनवेदनहरुको संख्या बढी हुने भएमा सोही िमानसुार 
रहेका समूह सूचीको मदु्दा सनुवुाई गने इिलासमा पेस गने गरी पेसी व्यवस्थापन सधमधतले धनधायरण 
गरेबमोजिम गनुयपनेछ। 

 
पररच्छेद – ५ 

दैधनक पेसी सूची प्रकािन 

९. पेसी सूची प्रकािन: (१) गोला प्रक्रियाद्वारा धनधायररत पेसी सूची तत्कालै कम््यूटर सफ्टवेयरमा 
प्रक्रवष् ट गरी गराई पेसी सूचीको आधधकाररता प्रमाजणत हुने कम््यूटर सृजित क्रविेष नम्बर, जचन्ह, 
सङ्केत (water mark) अक्रङ्कत गरी तत्काल (१०:३० बिेधभत्र) वेबसाइटमा प्रकाजित (upload) 
गररनेछ। 

(२) यसरी धनधायररत पेसी सूची अदालतको वेबसाइटमाफय त सम्बजन्धत सबै सरोकारवालाले हेनयसक्ने 
गरी प्रकािन गररनेछ। 

(३) सम्बजन्धत इिलास अधधकृतले क्रविेष जचन्ह वा watermark अंक्रकत पेसी सूची क्रप्रन्ट गरी इिलास 
बाक्रहर टााँसी न्यायाधीिलाई समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था से्रस्तेदारले धमलाउन ुपनेछ। 
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पररच्छेद – ६ 
क्रवक्रवध 

 
 

1०.  आदेि एवम् फैसला तयारीः (१) इिलासबाट भएको आदेि वा फैसला तयार गनय सम्बजन्धत 
इिलासमा काययरत इिलास अधधकृत वा इिलास सहायकले न्यायाधीिलाई सहयोग 
गनुयपनेछ। 

११. धनदेजिकाको पालना: यो धनदेजिकाको पालना गनुय, गराउन ु न्यायाधीि, मदु्दा व्यवस्थापनमा 
संलग्न कमयचारी, सूचना प्रक्रवधध प्राक्रवधधक, सरकारी वकील, कानून व्यवसायी, मदु्दाका पक्ष 
एवम् सरोकारवाला सबैको दाक्रयत्व हुनेछ।  

१२. बाधा अड्काउ फुकाउनेः यो धनदेजिकाको कायायन्वयनमा कुनै दद्वक्रवधा उत् पन् न भएमा 
धनयमवालीको धनयम ९६क. बमोजिम गिन भएको पेसी व्यवस्थापन सधमधतले आवयक 
धनकासा ददनेछ। 


