उच्च अदालतमा गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी काययक्रवधध धनदे शिका, २०७८
प्रस्तावना: उच्च अदालतमा दताय भएका मुद्दाहरूको पेसी चढाउने र पेसी सूची धनधायरण गने प्रक्रिया तथा समग्र
पेसी व्यवस्थापनलाई धनशचत मापदण्डमा आधाररत, अनुमानयोग्य, पारदिी र क्रववसनीय बनाउन तथा पेसी
व्यवस्थापन प्रक्रियामार्यत अदालत र न्याक्रयक काम कारवाहीप्रधत जनआस्था अधभवृक्रि गनय पेसी
व्यवस्थापनलाई दीर्यकालीनरूपमा कम््युटर प्रणालीमा आधाररत स्वचाधलत पिधतमा लैजाने मूल

उद्देयअनुरूप पेसी व्यवस्थापनमा न्युनतम् मानवीय हस्तक्षेप हुनेगरी गोला प्रणालीद्वारा पेसी धनधायरण गनय
वाञ्छनीय भएकोले,
सवोच्च अदालत धनयमावली, २०७४ को धनयम १६४ ले ददएको अधधकार प्रयोग गरी सवोच्च

अदालतले यो धनदे शिका बनाई जारी गरे को छ।

पररच्छे द – १
प्रारशम्भक

१. सं शक्ष्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस धनदे शिकाको नाम “उच्च अदालतमा गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी
व्यवस्थापनसम्बन्धी काययक्रवधध धनदे शिका, २०७८” रहेको छ।

(२) यो धनदे शिका २०७८ साल मार् २ गते दे शि प्रारम्भ हुनेछ।
२. पररभाषा : क्रवषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस धनदे शिकामा,

क. “धनयमावली” भन्नाले उच्च अदालत धनयमावली, २०७३ सम्झनु पछय।

ि. “पेसी व्यवस्थापन” भन्नाले मुद्दाको पेसी चढाउने, सा्ताक्रहक पेसी सूची प्रकािन गने, पूरक पेसी सूची
तयार गने, मुद्दा सुनव
ु ाइका लाधग इजलास गठन गने र दै धनक पेसी सूची धनधायरण तथा प्रकािन गने
काययलाई सम्झनुपछय।

ग. “सधमधत” भन्नाले धनयमावलीको धनयम १६५क. बमोशजम गदठत पेसी व्यवस्थापन सधमधत सम्झनु
पछय।

र्. “पेसी व्यवस्थापन िािा” भन्नाले धनयमावलीको धनयम १६७ बमोशजम रहेको पेसी व्यवस्थापन
िािालाई जनाउँ दछ।

ङ. "िािा प्रमुि" भन्नाले धनयमावलीको धनयम १६७ बमोशजमको पेसी व्यवस्थापन िािाको
प्रमुिलाई जनाउँ दछ।
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पररच्छे द – २

पे सी सूची तयारी
३. मुद्दाको पे सी तोक्ने : (१) मुद्दामा अङ्ग पुगेपधछ सम्बशन्धत र्ाँटवालाले मुद्दा सुनव
ु ाइका लाधग पेसी
तोक्नेछ।

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम पेसी तोक्दा मुद्दाको काययबोझ, प्रकृधत र मागय समूह, दताय धमधत,

प्राथधमकतासमेतलाई क्रवचार गरी सधमधतबाट धनधायररत पेसीको सं ख्या (कोटा) का आधारमा तोक्रकनेछ।

(३) उपदर्ा (२) मा जुनसुकै कुरा लेशिएको भए तापधन सुनुवाइका लाधग इजलाससमक्ष पेस

भई सुनव
ु ाइ हुन नसकेका र्ैसला गनुयपने अवधध नार्े का मुद्दालाई सामान्यतया पन्र ददनधभत्र पुन:
पेसी तोक्नु पनेछ।

(४) उपदर्ा (१) बमोशजम मुद्दाको अंङ्ग पुगेको बेहोरा सम्बशन्धत सुपररवेक्षक वा

अधधकृतले प्रमाशणत गनुयपनेछ।
४. सा्ताक्रहक पेसी सूचीको तयारी र प्रकािनः (१) आगामी ह्ताको लाधग पेसीको तारे ि तोक्रकएको

मुद्दाको सम्पूणय क्रववरणसक्रहतको सूची िािा प्रमुिले बुधबारसम्म तयार गरी रशजस्रारसमक्ष पेस
गनेछ।

(२) सधमधतले आवयक दे िेमा ह्ताको कुनै िास बार िास प्रकृधतका वा पुराना मुद्दा मात्र

हेने गरी पेसी तोक्ने वा सा्ताक्रहक पे सी सूची तयार गनय धनदे ि न ददन सक्नेछ।

स्पशटकरण : उदाहरणको लाधग आइतबार सबै इजलासले थुनव
ु ाका मुद्दामा, सोमबार दे वानी
पुनरावेदनमा, मंगलबार ररट धनवेदनमा मात्र सुनुवाइ गने गरी पेसी व्यवस्थापन गनय सक्रकनेछ।
(३) सधमधतको धनदे ि नमा रशजस्रारले सा्ताक्रहक पेसी सूची तयार गदाय थुनव
ु ा रहेका मुद्दा,

पुराना मुद्दा, अग्राधधकार प्रा्त मुद्दासमेतको अनुपात धमलाई समूह सूची तयार गनेछ।

(४) उपदर्ा (३) बमोशजम सा्ताक्रहक पेसी सूची तयार गदाय प्रत्येक समूहमा मुद्दाको

अनुपात, सुनव
ु ाईको प्राथधमकतािम तथा गठन हुनसक्ने इजलाससमेतलाई क्रवचार गरी
सोहीअनुसार समूहकृत गरी प्रत्येक समूहलाई छु ट्टाछु ट्टै सङ्केताङ्क र िमसं ख्यासक्रहत प्रकािन गने छ।

(५) उपदर्ा (४) बमोशजम सा्ताक्रहक पेसी सूची प्रकािनको लाधग समूह बनाउँ दा कसुर
ठहर भई सजाय धनधायरणको लाधग पेस हुने मुद्दा, धनणयय सुनाउने (धन.सु.) तथा हेदायहेदैमा रहेका
मुद्दाको सं ख्या तथा लाग्न सक्ने समयसमेतलाई क्रवचार गरी प्रत्येक ददनका लाधग उपयुक्त
सं ख्याको मुद्दाको समूह बनाउन सक्रकने छ।

(६) उपदर्ा (४) बमोशजम सा्ताक्रहक पेसी सूचीको समूह तयार गदाय प्रत्येक समूहमा

मुद्दाको सुनव
ु ाईको िम १ बाट िमिः २, ३, ४... गरी राशिनेछ र प्रत्येक समूहलाई 'क', 'ि',
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'ग'... गरी वणयमालाको व्यञ्जन अक्षरबाट सं केत गररनेछ। बाशणज्य इजलासको समूह सूचीलाई
बाशणज्य १, बाशणज्य २... गरी िमिः सं ङ्कत
े गररनेछ।

(७) कुनै समूहमा सुनव
ु ाइका लाधग तोक्रकएका मुद्दा सं ख्याभन्दा बढी भई सा्ताक्रहक पेसी

सूचीमा नै स्थधगत गनुयपने भएमा दताय धमधतका आधारमा नयाँ र प्राथधमकता वा अग्राधधकार प्रा्त
नभएका मुद्दालाई पेसी सूचीबाट स्थधगत गनय सक्रकनेछ।

(८) उपदर्ा (३) बमोशजम सा्ताक्रहक पेसी सूची प्रकािनको लाधग रशजस्रारसमक्ष मुद्दाको

क्रववरण पेस गदाय, मुलक
ु ी र्ौजदारी काययक्रवधध सं क्रहता, २०७४ को दर्ा ७३ र मुलक
ु ी दे वानी
काययक्रवधध सं क्रहता, २०७४ को दर्ा १५७ बमोशजमका प्रधतवेदन (RE) तथा र्ैसला कायायन्वयन

सम्बन्धमा परे का धनवेदनउपर प्रा्त हुन आएका प्रधतवेदन समेतलाई सा्ताक्रहक पेसी सूचीमा नै
प्रकािन हुने गरी समावेि गनुय पनेछ। त्यस

प्रकारका मुद्दा वा धनवेदन/प्रधतवेदनलाई

आवयकतानुसार छु ट्टै सूची वा अन्य मुद्दासँगैको पेसी सूचीमा प्रकािन गनय सक्रकनेछ।

(९) रशजस्रारले मुद्दाको सा्ताक्रहक पेसी सूची प्रकािन गदाय प्रत्येक ह्ताको िुिबार आगामी
ह्ता सुनव
ु ाईका लाधग पेस हुने सबै मुद्दाको सूची प्रकािन गनेछ।
तर, कुनै ह्ताको िुिबार धबदा परे सो अगावै अदालत िुलेको अशन्तम ददन आगामी ह्ताको

लाधग सा्ताक्रहक पेसी सू ची प्रकािन गने छ।

५. पूरक पेसी सूची: (१) सा्ताक्रहक पेसी सूचीमा नचढे का तर इजलाससमक्ष सुनव
ु ाइका लाधग पेस हुनुपने

मुद्दा वा धनवेदन िािा प्रमुिले सामान्यतया सुनव
ु ाइको अशर्ल्लो ददन अपरान्ह तीन बजेधभत्र
रशजस्रारसमक्ष पेस गनुयपनेछ।

(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको पूरक पेसी सूचीमा सामान्यतया दे हायका मुद्दा तथा धनवेदन पेस

गररनेछ:-

(क) धनयमावलीको धनयम ११, १२ र ६६(५) बमोशजम एक न्यायाधीिको इजलासमा पेस

हुने मुद्दा वा धनवेदन,

(ि) तामेली, धमलापत्र, पुनरावेद न वा धनवेदन क्रर्ताय, बयान, आदे ि हुन बाँकी थुनछे क

बकपत्र, र्ैसला वा आदे ि सं िोधन, साधसोध मुद्दा, क्रवपक्षी हटाई पाउँ र सुनव
ु ाईमा सररक हुन पाउँ

भन्ने क्रवषयका धनवेदन, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको धनवेदन, कसुर ठहर भई सजाय धनधायरणको लाधग पेस

हुने मुद्दा, हेदायहेदैको मुद्दा, इजलासबाट सुनव
ु ाइको धमधत तोक्रकएको मुद्दा, मुलक
ु ी र्ौजदारी काययक्रवधध
सं क्रहता, २०७४ को दर्ा ७३ र मुलक
ु ी दे वानी कायय क्रवधध सं क्रहता, २०७४ को दर्ा १५७ बमोशजम

दायर भएका धनवेदन (AP), अन्तररम तथा अन्तरकाधलन आदे िसम्बन्धी धनवेदन, अन्तररम र
अन्तरकाधलन आदे ि िारे ज गरी पाउँ भन्ने धनवेदन, अदालतको अवहेलनामा भएको सजाय मार्ी
पाउँ भन्ने धनवेदन, बारे स राख्ने अनुमती पाउँ भन्ने धनवेदन, मुल्तबीबाट जगाई पाउँ एवं तामेलीमा

रािी पाउँ भन्ने धनवेदन, अदालती दस्तुरको सुक्रवधा पाउँ भन्ने धनवेद न, रशजस्रारको आदे िउपरको
धनवेद न लगायतका अन्य धनवेद न।
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(ग) धनयमवालीको धनयम १०(ङ) बमोशजम अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको प्रारशम्भक

सुनव
ु ाइका लाधग पेस हुने धनवेदन।

(३) एक न्यायाधीिको इजलासबाट सुनव
ु ाइ गररने धनवेदनहरू सामान्यतया बीस थानसम्म

भए एउटै समूहमा र सो भन्दा बढी भए दुई वा सो भन्दा बढी समूहमा समूहकृत गनुयपने छ। यसरी दुई
बा सो भन्दा बढी समूह बनाउनुपने अवस्थामा दतायिमका आधारमा बनाइनेछ।

(४) रशजस्रारले पूरक पेसी सूचीलाई समूहकृत गदाय एक न्यायाधीिको इजलासले हेने पेसी

सूचीको समूहलाई 'अ' 'आ'... गरी र सं यक्त
ु इजलासले हेने पेसी सूचीलाई सा्ताक्रहक पेसी सूचीमा
परे का सं केताङ्क/अक्षरभन्दा र्रक सं केताङ्क/अक्षर ददई तयार गनेछ।

(५) अधभयोगपत्र साथ उपशस्थत गराइएका र हाशजर हुन वा पिाउ परी आएका र्रार

प्रधतवादीकोसमेत गोला प्रक्रियाद्वारा मुद्दा बाँडर्ाँट गरी सुनव
ु ाई गररनेछ।

(६) अशन्तम म्यादमा अधभयोगपत्र दताय भई सो ददन गोला प्रक्रियाद्वारा मुद्दा बाँडर्ाँट

गरी थुनछे कसम्बन्धी कारवाही प्रारम्भ हुन नसक्ने अवस्थामा प्रधतवादीलाई थुनामै राख्न
पठाउने प्रयोजनको लाधग सो ददन कायम भएको पेसीको समूह सूचीको सं केताङ्कको अशर्ल्लो
िममा रहेको सम्बशन्धत इजलासमा पेस हुनेछ।
(७) इजलासबाट

कारवाही वा

धनकासा ददनुपने

पिाउपूजीको अनुमधत, जरूरी

पिाउपूजीको स्वीकृधत, म्याद थप लगायतका क्रवषयहरूको आवयक धनकासाका लाधग सो

ददनको सम्बशन्धत इजलासको पेसीको समूह सूचीको िमानुसार िमिः थप गनुयपनेछ।

वाशणज्य इजलास गठन नभएको ददन उशल्लशित कायय गनुयपने भएमा वाशणज्य इजलास गठन
गररनेछ।
पररच्छे द – ४
दै धनक पेसी सूची
६. दै धनक पेसी सूची धनधायरण : (१) सा्ताक्रहक र पूरक पेसी सूचीबाट समूहकृत भएका मुद्दाहरूको
सुनव
ु ाइका लाधग प्रत्येक ददन इजलास गठन र मुद्दाको समूह सूचीको धनधायरण गोला प्रक्रियाद्वारा
गररनेछ।

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम इजलास गठन र पेसी सूची धनधायरण गनय रशजस्रारले सा्ताक्रहक

पेसी सूचीबाट पेस भई आएका मुद्दाको समूह सूची र पूरक पेसी सूचीमा रहेका मुद्दा तथा धनवेदनलाई

समूहकृत गरी सो ददन गठन हुनसक्ने जम्मा इजलास सं ख्या बारे मुख्य न्यायाधीि र न्यायाधीिहरूलाई
सं शक्ष्त जानकारी गराउनुपनेछ।

(३) प्रत्येक ददन धबहान १०:०० बजे मुख्य न्यायाधीि, न्यायाधीि, रशजस्रार एवम् मुद्दा

व्यवस्थापनमा सं लग्न कमयचारी र सूचना प्रक्रवधध प्राक्रवधधकको उपशस्थधतमा गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास
गठन र दै धनक पेसी सूची धनधायरणको कायय प्रारम्भ गररनेछ।
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(४) उपदर्ा (२) बमोशजम सा्ताक्रहक पेसी सूचीको कुनै समूहमा समावेि भएको कुनै

मुद्दालाई सो समूहबाट शझकी अको समूह सूचीमा समावेि गररने छै न।
(५)

सा्ताक्रहक

पेसी

सूचीमा

उल्लेशित

सं केताङ्कलाई दै धनक पे सी सूचीमा हेरर्ेर गररने छै न।

मुद्दाको

सुनुवाईको

प्राथधमकतािमको

(६) अधभयोगपत्रसाथ उपशस्थत गराईएका प्रधतवादी र हाशजर हुन वा पिाउ परी

आएका र्रार प्रधतवादीलाई थुनछे कको लाधग इजलास समक्ष पेस भई कायय सम्पन्न हुन
नसकी भोधलपल्ट गनुयपदाय धनयधमत गोला तानी सकेपधछ सम्बशन्धत न्यायाधीिहरुले तानेको
समूह सुचीमा थप गरी दै धनक पेसी सुची तयार गनुयपछय।

(७) मुद्दामा र्रार प्रधतवादी हाशजर हुन आएमा वा प्रहरीले पिाउ गरी ल्याएमा

थुनछे कको प्रयोजनको लाधग गोला प्रक्रियाको माध्यमबाट पुरक पेसी सुची तयार गरी
सुनव
ु ाईको व्यवस्था गनुयपछय।

पररच्छे द – ५

इजलास गठन तथा पेसी सूची धनधायरण सम्बन्धी काययक्रवधध
७. गोला तान्ने प्रक्रिया: (१) प्रत्येक ददनका लाधग सा्ताक्रहक तथा पूरक पेसी सूचीमा समावेि भएका

तथा भैपरी आउने मुद्दाहरूको सुनव
ु ाइका लाधग गोला प्रक्रियाद्वारा िमिः बाशणज्य इजलास, एक
न्यायाधीिको इजलास र सं यक्त
ु इजलास गठन हुनेछ।

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम गोला तान्ने प्रयोजनका लाधग समान रूप, रङ्ग, आकार र

बनोटका गोटी प्रयोग गररनेछ।

(३) उपदर्ा (२) बमोशजम गोला तान्ने प्रयोजनका लाधग गोटीलाई अपारदिी थैलीमा

राशिनेछ।

(४) उपदर्ा (१) को प्रयोजनको लाधग सामान्यतया मुख्य न्यायाधीि र न्यायाधीिहरूले

वररठताका आधारमा िमिः एक/एक वटा गोटी तान्नुपनेछ।

(५) उपदर्ा (4) बमोशजम ताधनएको गोटी सम्बशन्धत न्यायाधीिले सबैलाई दे िाई

गोटीको सङ्केताङ्क प्रट बुशझने गरी सुनाउनु पनेछ। सोको अधभलेि आन्तररक कम््यूूटर
सञ्जालमा समेत राशिनेछ।

(६) पेसी व्यवस्थापन काययमा िक्रट एका कमयचारी वा सू चना प्रक्रवधध प्राक्रवधधकले सम्बशन्धत

न्यायाधीिले तानेको गोटीबमोशजम कम््यूूटर सफ्टवेयरमा िमिः इजलास गठन हुने गरी प्रक्रवट
गनुयपनेछ।

(७) गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन गदाय िमि: बाशणज्य, एक न्यायाधीिको इजलास र

सं यक्त
ु इजलास गठन हुने गरी प्राथधमकता धनधायरण गररनेछ। यस प्रयोजनका लाधग छु ट्टाछु ट्टै थैली
र गोटीको व्यवस्था गररनेछ।
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(८) कुनै कारणवि इजलासमा सहभागी हुन नसक्ने अवस्थामा बाहेक मुख्य न्यायाधीि वा

न्यायाधीि गोला प्रकृयामा सहभागी हुनेछन्।

8. बाशणज्य इजलासको गठन : (१) बाशणज्य इजलास गठनका लाधग अलग्गै थैली र गोटीको प्रयोग
गररनेछ।
(२) बाशणज्य इजलास गठनका लाधग सो ददन उपशस्थत भएका बाशणज्य इजलासको मुद्दा

हेने न्यायाधीिको सं ख्या अंक्रकत गोटी थैलीमा राशिनेछ।

(३) एकमात्र बाशणज्य इजलास गठन गनुयपने भएमा १ र २ अंक्रकत गोटी तान्ने, २ वटा

इजलास गठन गनुयपने भएमा ३ र ४ अंक्रकत गोटी तान्ने न्यायाधीिहरूको इजलास गठन हुनेछ।
थप सं ख्यामा इजलास गठन गनुयपने भएमा यही िमले गठन हुनेछ।

स्पशटकरण: उदाहरणको लाधग कुनै ददन १० जना न्यायाधीि उपशस्थत रहेमा १ दे शि

१० अङ्कसम्म अक्रङ्कत गोटी थैलीमा राशिनेछ।

(४) उपदर्ा (२) बमोशजम गोटी तान्दा उपशस्थत न्यायाधीिद्वारा वररठताको आधारमा

ताधननेछ।

(५) उपदर्ा (३) बमोशजम इजलास गठन भएपधछ सम्बशन्धत इजलासमा रहने न्यायाधीि

मध्ये कुनै एक न्यायाधीिले सो ददन सुनुवाई गररने समूह सूचीको गोटी तान्नेछ।

(६) यसरी मुद्दा समूह सूचीका लाधग गोटी तान्दा मुद्दा समूह सूची जधत छन् त्यती

सं ख्याका िमिः बाशणज्य '१' बाशणज्य '२'... अंक्रकत गोटी राशिनेछ। उपदर्ा (३) बमोशजम

गठन भएको इजलासका तर्यबाट गोटी तान्दा जुन सं केताङ्क/अक्षर अंक्रकत गोटी आउँ छ सो
इजलासले सोही समूहको मुद्दाको सुनव
ु ाई गनेछ।

(७) उपशस्थत हुने न्यायाधीिभन्दा सा्ताक्रहक सूचीको समूह बढी भएमा थैलीमा बाँकी

रहेको समूह सूचीको पेसी सूची स्थधगत हुनेछ।

९. एक न्यायाधीिको इजलास : (१) बाशणज्य इजलास गठन भएपधछ एक न्यायाधीिको इजलासको

लाधग गोला ताधननेछ। बाशणज्य इजलास नभएको ददनमा एक न्यायाधीिको इजलासको लाधग
गोला तानेपधछ मात्र सं यक्त
ु इजलास गठन हुनेछ।
(2)

बाशणज्य

इजलासमा सं लग्न हुने

न्यायाधीिको इजलासका लाधग गोटी ताधनने छ।

न्यायाधीिबाहेक अन्य

न्यायाधीिद्वारा एक

(3) उपदर्ा (2) को प्रयोजनको लाधग थैलीमा एक न्यायाधीिको इजलासले हेने पेसी

सूची अन्तगयतका 'अ' र 'आ'... अक्रङ्कत गोटी र बाँकी अन्य न्यायाधीिको संख्या बराबर हुने गरी
िाली गोटी राशिनेछ।

(4) एक न्यायाधीिको इजलासका लाधग गोटी तान्नु अशर् सं य ुक्त इजलास गठनका

लाधग उपलब्ध न्यायाधीि संख्या क्रवचार गरी सं यक्त
ु
इजलासका लाधग जोर सं ख्याका न्यायाधीि
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बाँकी रहने गरी एक न्यायाधीिको इजलासका लाधग एक, दुई वा सोभन्दा बढी एकल
इजलासको गोटी ताधननेछ।

(5) उपदर्ा (२) बमोशजम एक न्यायाधीिको इजलास गठन गदाय कुनै ददन एक मात्र

इजलास गठन हुने भएमा पक्रहलो गोटी 'अ' वा 'आ'... जे आउँ छ सोही समूहको मुद्दा सुनव
ु ाइ गरी
बाँकी समूह स्थधगत हुनेछ।

ु
१०. सं यक्त
इजलास : (१) वाशणज्य र एक न्यायाधीिको इजलास गठन भइसकेपधछ उपलब्ध

हुनसक्ने जोर सं ख्याका बाँकी न्यायाधीिमध्येबाट वररठताका िममा स्थायी इजलास पाउन
सक्ने न्यायाधीिको सं ख्या यक्रकन गरी सं यक्त
ु इजलास गठनको कायय प्रारम्भ गररनेछ।

(२) उपदर्ा (१) को प्रयोजनको लाधग वररठताको िमसं ख्या जधनने सं ख्या अंक्रकत

गोटी थैलीमा राशिने छ। उक्त ददन मुद्दाको समूह सूचीभन्दा बढी सं ख्याका न्यायाधीि उपशस्थत

रहेको भएमा जधत वटा इजलास बढी हुने हो सो सं ख्या बराबरको िुन्य नम्बर अंक्रकत
गोटीसमेत थैलीमा राख्नुपनेछ।

(3) उपदर्ा (2) को प्रयोजनको लाधग जोर गते भए स्थायी इजलास नपाउने

न्यायाधीिको वररष्ठता अक्रङ्कत गोटी थैलीमा रािी स्थायी इजलास पाउने न्यायाधीिले गोटी
तान्नेछन्। धबजोर गते भए स्थायी इजलास पाउने न्यायाधीिको वररष्ठता अक्रङ्कत गोटी थैलीमा
रािी स्थायी इजलास नपाउने न्यायाधीिले गोटी तान्नेछन्।
(4) उपदर्ा (३) बमोशजम गोटी तान्दा जुन सं ख्या अक्रङ्कत गोटी पछय त्यसरी गोटी तान्ने
न्यायाधीि र गोटीमा अक्रङ्कत सं ख्यामा वररष्ठता इक्रङ्गत गने न्यायाधीिको इजलास गठन हुनेछ।
(5) इजलास गठन भएपधछ सम्बशन्धत इजलासमा रहने न्यायाधीिमध्ये कुनै एक
न्यायाधीिले सो ददन सुनव
ु ाइ गररने मुद्दा समूहको गोला तान्नु पने छ।
(6) उपदर्ा (५) बमोशजम मुद्दाको समूह सूचीका लाधग गोला तान्दा मुद्दाको समूह सूची
जधत छन् त्यधत सं ख्याका िमि: 'क', 'ि'...... अक्षर अक्रङ्कत गोटी राशिनेछ। जुन इजलासका
तर्यबाट गोटी तान्दा जुन अक्षर आउँ छ उक्त इजलासले सोही समूहको मुद्दाको सुनव
ु ाइ
गनेछ।
(7) उपशस्थत न्यायाधीिभन्दा सा्ताक्रहक सूचीको समूह बढी भएमा थैलीमा बाँकी रहेको
समूहको पेसी सूची स्थधगत गररनेछ। मुद्दा समूहभन्दा बढी सं ख्यामा न्यायाधीि उपशस्थत भई
थैलीमा रहेको िून्य नम्बर अक्रङ्कत गोटी तान्ने न्यायाधीिको इजलास गठन हुनेछैन।
(8) इजलास कक्ष धनधायरण गदाय सामान्यतया न्यायाधीिहरूको वररष्ठता िमअनुसार
धनधायरण गनुयपने छ।
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११. दै धनक पेसी सूचीसम्बन्धी थप व्यवस्था : (१) कुनै मुद्दा हेदायहेदैमा रही हेदायहेदैको पेसी सूची

प्रकािन गनुयपने भएमा सो इजलास वाशणज्य, एकल वा सं यक्त
ु
जे हो सो स्वतः गठन भएको
माधननेछ। उक्त इजलासमा सं लग्न न्यायाधीिलाई बाहेक गरी अन्य न्यायाधीिबाट मात्र
इजलास गठनका लाधग गोला ताधननेछ। गोला प्रक्रियाद्वारा सम्पूणय इजलास गठन भईसकेपधछ
यसरी स्वतः गठन भएको इजलासले समेत मुद्दा समूह सूचीका लाधग गोला तान्नेछ।

(२) मुद्दाको धनणयय सुनाउने धमधत तोक्रकएकोमा इजलास गठन गदाय सम्बशन्धत

न्यायाधीिको र्रक-र्रक इजलास गठन हुन गएमा धनणयय सुनाउन तोक्रकएको मुद्दाको लाधग
मात्र सम्बशन्धत न्यायाधीिको छु ट्टै इजलास गठन हुनेछ।

(३) दै धनक रूपमा भैपरी आउने मुद्दा तथा धनवेदन व्यवस्थापनको लाधग दुई वटासम्म

धनवेद न भए बाशणज्य

इजलासको हकमा

बाशणज्य

'१',

सं यक्त
ु
इजलासको हकमा जुन

न्यायाधीिको समूहले 'क' गोला तान्छ सो इजलासले र एक न्यायाधीिको इजलासको हकमा

'अ' समूहको गोला पने न्यायाधीिले भैपरी आउने मुद्दा तथा धनवेदनको सुनवाई गने छ। दुईभन्दा
बढी धनवेद न भएमा गठन भएका अन्य इजलासमा िमिः थप गररने छ। समूह सूचीमा रहेको
बाशणज्य '१', सं यक्त
ु
इजलासको समूह 'क' र एकल इजलासको 'अ' स्थधगत हुने सूचीमा परे मा
सो पधछका स्थगन नभएका इजलासको अशर्ल्लो वणायनि
ु मानुसार समूह सूचीमा समावेि गरी
सुनव
ु ाई गनेछ।

पररच्छे द – ६

दै धनक मुद्दा पेसी सूची प्रकािन
१२. पे सी सूची प्रकािन : (१) गोला प्रक्रियाद्वारा धनधाय ररत पेसी सूच ी तत्कालै कम््यूटर सफ्टवेयरमा प्रक्रवट
गरी गराई पेसी सूचीको आधधकाररता प्रमाशणत हुने कम््यूटर सृशजत क्रविेष नम्बर, शचन्ह, सङ्केत (water
mark) अक्रङ्कत भई तत्काल (१०:३० बजेधभत्र) वेबसाइटमा प्रकाशित (upload) गररनेछ।

(२) यसरी धनधाय ररत पेसी सूची अदालतको वेबसाइटमार्यत सम्बशन्धत सबै सरोकारवालाले हेनय

सक्ने व्यवस्था धमलाउनु पनेछ।

(३) सम्बशन्धत इजलास अधधकृत/न्यायाधीिको सशचवालयले क्रविेष शचन्ह वा watermark

अंक्रकत पेसी सूची क्रप्रन्ट गरी न्यायाधीिलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था रशजस्रारले धमलाउनु पनेछ।
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पररच्छे द – ७
क्रवक्रवध

१३. धनदे शिकाको पालना: यो धनदे शिकाको पालना गनुय, गराउनु न्यायाधीि, मुद्दा व्यवस्थापनमा सं लग्न
कमयचारी, सूचना प्रक्रवधध प्राक्रवधधक, सरकारी वकील, कानून व्यवसायी, मुद्दाका पक्ष एवम् सरोकारवाला
सबैको दाक्रयत्व हुनेछ।

१४. बाधा

अड्काउ

र्ुकाउनेः

यो धनदे शिकाको

कायायन्वयनमा

कुनै

दद्वक्रवधा

उत्पन्न

भएमा

धनयमावलीको धनयम १६५क. बमोशजम गठन भएको पेसी व्यवस्थापन सधमधतले आवयक
धनकासा ददनेछ।
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