


फरक म�ुा �यव�थापनस�ब�धी 
िद�दश�न
२०७६

(िज�ला अदालतको लािग)

�काशक
फरक म�ुा �यव�थापन िनद�शक सिमित

सव��च अदालत
रामशाहपथ, काठमाड� ।



�काशन िमित : २०७६ माघ

�काशन सङ्�या  : १००० �ित
सवा�िधकार  : सव��च अदालत
म�ुक   : सव��च अदालत छापाखाना



आ�त�रक �योजनका लािग

प�र�छेद - एक
�ारि�भक

१.१ प�ृभूिम १
१.२ िद�दश�नको उ�े�य २
१.३ िद�दश�नको �योग २

प�र�छेद - दुई
फरक म�ुा �यव�थापनको सै�ाि�तक अवधारणा

२.१ म�ुा �यव�थापनको अवधारणा ४
२.२ फरक म�ुा �यव�थापनको अवधारणा ६
२.३ फरक म�ुा �यव�थापनको आव�यकता र औिच�य ८

प�र�छेद - तीन
फरक म�ुा �यव�थापनमा रहने माग�समूह र फछ् य�ट अविध

३.१ फरक म�ुा �यव�थापनमा रहने माग�समूह १०
३.२ माग�समूह बमोिजमको फछ् य�ट अविध ११

प�र�छेद  - चार
म�ुामा माग�समूह िनधा�रण र प�रवत�नका आधारह�

४.१ म�ुामा रहने माग�समूह र माग�समूह िनधा�रणका आधारह� १४
४.१.१ सरल माग�समूहमा म�ुा रहने आधारह� १४
४.१.२ सामा�य माग�समूहमा म�ुा रहने आधारह� १५
४.१.३ िवशेष माग�समूहमा म�ुा रहने आधारह� १५

४.२ म�ुाको माग� समूह प�रवत�नका आधारह� १६
४.२.१ सरल माग�समूहबाट सामा�य माग�समूहमा 

प�रवत�न गन� आधारह� १६
४.२.२ सरल माग�समूहबाट िवशेष माग�समूहमा प�रवत�न 

गन� आधारह� १७



४.२.३ सामा�य माग�समूहबाट िवशेष माग�समूहमा 
प�रवत�न गन� आधारह� १७

४.२.४ पनुरावेदनको माग�समूह प�रवत�न गन� आधारह� १८

प�र�छेद - पाचँ
म�ुाको काय�तािलका िनमा�ण र प�रमाज�न

५.१ म�ुाको काय�तािलका िनमा�ण २०
५.१.१ स�ु कारबाही ह�ने देवानी म�ुाको काय�तािलका २५
५.१.२ स�ु कारबाही ह�ने दिुनयावादी फौजदारी म�ुाको 

काय�तािलका २७
५.१.३ स�ु कारबाही ह�ने सरकारवादी फौजदारी म�ुाको 

काय�तािलका २९
५.१.४ दवेानी पनुरावेदनको काय�तािलका ३२
५.१.५ दिुनयावादी फौजदारी पनुरावेदनको काय�तािलका ३४
५.१.६ सरकारवादी फौजदारी पनुरावेदनको 

काय�तािलका ३६
५.२ म�ुाको काय�तािलका प�रमाज�न ३८

प�र�छेद - छ
म�ुाको कारबाही, सुनुवाइ र फैसला

६.१ म�ुा दता� ४०
६.२ काय�तािलका िनमा�ण ४२
६.३ म�ुा बाडँफाडँ ४३
६.४ �याद जारी र तामेली ४४
६.५ �ितउ�र दता� / बयान / थुनछेक / िलिखत जवाफ ४५
६.६ साधारण ता�रख र पेसी ता�रख ४६
६.७ �ारि�भक सनुवुाइ, पूव�सनुवुाइ छलफल, अ�त�रम र 

अ�तरकालीन आदेश ४७
६.८ मेलिमलाप ४८
६.९ आदशे / आदेश काया��वयन ४८

६.१० �माण संकलन र परी�ण (थप �माणसमेत) ४९



६.११ पेसी �यव�थापन र सनुवुाइ ५०
६.१२ फैसला ५०
६.१३ पनुरावेदनको कारबाही ५१
६.१४ मातहत अदालतको िनरी�ण ५२

प�र�छेद - सात
फरक म�ुाको �यव�थापक�य काय�

७.१ आ�त�रक �यव�थापन ५३
७.२ सहयोग र सम�वय ५४

स�दभ� साम�ी



1

प�र�छेद - एक
�ारि�भक

१.१ पृ�ठभूिम
नेपालको सिंवधानको 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 छ । संिवधानमा 
िविभ�न तहका अदालत र ितनको अिधकार�े�को बारमेा उ�लेख ह�नकुा साथै 
धारा २० को उपधारा (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 । यसका अित�र� धारा ५१ मा �याय �शासनलाई 
िछटो छ�रतो, सव�सलुभ, िमत�ययी, िन�प�, �भावकारी र जनउ�रदायी 
बनाउने नीितलाई अगंीकार ग�रएको छ । धारा १३६ ले अदालत र �याियक 
िनकायको �याय �शासनलाई �भावकारी बनाउने अि�तम िज�मेवारी �धान 
�यायाधीशलाई सिु�पएको छ । 

संिवधानको उ� �यव�था काया��वयन तथा अ�तरा�ि��य 
प�रवेशअनसुार िव�मान कानूनमा समसामियक सधुार गन� मलुकु� संिहताह� 
जारी भई लागू भएका छन् । यसैगरी, अदालतस�ब�धी िनयमावलीह�मा 
पिन समसामियक सधुार र प�रमाज�न भएको छ । �यायपािलकाले आ�नो 
काम कारबाहीलाई �भावकारी बनाई म�ुा �वाह �यव�थापनमासमेत 
सधुार गन� उ�े�यबाट िव.स.ं२०६१ सालदेिख नै योजनाब� िवकासको 
अवधारणा अिघसारकेो हो । पिहलो प�चवष�य रणनीितक योजनादेिख नै म�ुा 
�यव�थापनलाई �भावकारी बनाउने िवषयह� समेिटएका छन् । दो�ो र ते�ो 
रणनीितक योजनामा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागू गन� िवषयलाई म�ुय 
रणनीितक उपायका �पमा समावेश गरकेो िथयो । �यायपािलकाको चौथो 
प�चवष�य रणनीितक योजना (२०७६-०८१) ले िमित २०७७।४।१ दिेख सबै 
िज�ला अदालत तथा उ�च अदालतह�मा फरक म�ुा �यव�थापन लागू गन� 
रणनीित िलएको ह�दँा सोही रणनीित काया��वयन गन� िज�ला अदालतको लािग 
फरक म�ुा �यव�थापनस�ब�धी िद�दश�न, २०७६ िनमा�ण ग�रएको हो ।



फरक म�ुा �यव�थापनस�ब�धी िद�दश�न, २०७६

2

 
१.२ िद�दश�नको उ�े�य
 नेपालको स�दभ�मा फरक म�ुा �यव�थापन नवीन आयाम भएको र 
यसस�ब�धी स�दभ� साम�ी नभएको ह�दँा सोको पूित�  गन� उ�े�यले िद�दश�नको 
िनमा�ण ग�रएको हो । फरक म�ुा �यव�थापनको सै�ाि�तक आधार र �भावकारी 
�योगका स�ब�धमा अदालतमा काय�रत �यायाधीश र कम�चारीलाई जानकारी 
िदई कामकारबाहीमा सहजीकरण र एक�पता �याउन ुिद�दश�नको म�ुय उ�े�य 
हो । फरक म�ुा �यव�थापनमा अपनाइने म�ुयम�ुय �ि�याह� िद�दश�नमा 
समावेश ग�रएका छन् । फरक म�ुा �यव�थापनको बझुाइ र �योगमा िविवधता 
ह�नस�ने भएकोले काम कारबाहीमा एक�पता �याउन यस िद�दश�नले सहयोगी 
भूिमका खे�न स�नेछ । यो िद�दश�न �याियक �ि�यालाई सहज, �यवि�थत, 
िव�वासनीय र सेवा�ाहीमै�ी बनाउन सहयोगी ह�नेछ । फरक म�ुा �यव�थापन 
पूण�तया क��यटुर स�टवेयरमा आधा�रत छ । अदालतमा काय�रत कम�चारीलाई 
दैिनक काय�स�पादनमा यस िद�दश�नले सहयोग प�ुयाउनेछ । िद�दश�नको 
�योगबाट अदालतका कम�चारीले िछटो छ�रतो र सहज �पमा आ�नो िज�मेवारी 
स�प�न गन� स�नेछन् । फरक म�ुा �यव�थापनको सफल काया��वयनमा 
�यायाधीश, अदालतका कम�चारी, म�ुाका प�, अदालत �योगकता�, कानून 
�यवसायी, सरकारी विकल, �हरी र अ�य सरोकारवालाह�को �वािम�व, 
�ितब�ता, सम�वय, सहकाय� र रचना�मक सहयोग अप�रहाय� रहेकोले सो 
�योजनका लािग ��ततु िद�दश�न सहयोगी ह�ने िव�वास िलइएको छ ।

१.३ िद�दश�नको �योग
 �चिलत कानून र िज�ला अदालत िनयमावली, २०७५ को िनयम 
४०ग. समेतको आधारमा फरक म�ुा �यव�थापन (DCM) काया��वयनको 
सहजताको लािग ��ततु िद�दश�न तयार ग�रएको छ । िद�दश�नमा 
उ�लेख भएका कुनै कुरा �चिलत कानूनसगँ बािझएमा कानूनबमोिजम नै 
गनु�पन�छ । िद�दश�नमा उ�लेख भएका िवषयको िव�ततृ िववरण हेन� स�बि�धत 
�ोत साम�ीको अ�ययन गनु�पन� ह�नस�छ । कानूनमा उ�लेख वा �प� नभएका 
कितपय िवषयलाई पिन िद�दश�नमा समावेश ग�रएको छ । यस िद�दश�न र 
यसमा आधा�रत रही िनमा�ण ह�ने स�टवेयरको पूण� पालना र अनशुरण गनु�  
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�यायाधीश, कम�चारी, कानून �यवसायी र स�बि�धत प�को दािय�व ह�नेछ । 
िद�दश�न काया��वयनमा कुनै ि�िवधा भएमा सव��च अदालतमा रहेको फरक 
म�ुा �यव�थापन िनद�शक सिमितबाट िनकासा िलन ुपन�छ । 
 ��तुत िद�दश�नमा सम� म�ुा �यव�थापनका िवषयलाई समेिटएको 
नभई फरक म�ुा �यव�थापनको मूलभूत प�लाई मा� समेट्ने �यास ग�रएको 
छ । प�ाउ पजु�को अनमुित, िहरासतमा रा�न िदने अनमुितलगायतका म�ुा 
दता�  गनु� पूव�का चरणह� िद�दश�नमा समावेश ग�रएको छैन । �य�तै म�ुामा 
फैसलापिछको चरणह�लाई पिन समावेश ग�रएको छैन । साथै यस िद�दश�नमा 
�योगको सहजताको लािग दहेायका िवषयलाई देहायबमोिजम संि��त �पमा 
��तुत ग�रएको छः-

िस.न.ं मूल �व�प सिं��त �व�प
१ िज�ला अदालत िनयमावली, २०७५ िज.अ. िनयमावली
२ मलुकु� फौजदारी काय�िविध िनयमावली, २०७५ म.ुफौ.का. िनयमावली
३ मलुकु� दवेानी काय�िविध िनयमावली, २०७५ म.ुदे.का. िनयमावली
४ Differentiated Case Management DCM
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प�र�छेद - दुई
फरक म�ुा �यव�थापनको सै�ाि�तक अवधारणा

२.१  म�ुा �यव�थापनको अवधारणा
 संगठनको उपल�ध �ोत र साधनको �यवि�थत त�रकाले प�रचालन 
गरी तोिकएको समयमा उ�चतम् गणु�तरय�ु नितजासिहत िनधा� �रत ल�य 
�ा� गन� �ि�या �यव�थापन हो । रा�ो �ि�याबाट नै रा�ो नितजा हािसल 
गन� सिक�छ (Good process would produce good result) भ�ने 
�यव�थापनको सामा�य िस�ा�त हो । �यव�थापनले संगठनका चनुौती 
र �ि�या�मक जिटलतालाई स�बोधन गछ�  । िबस� शता�दीमा क�पनी, 
ब�कलगायतका सं�थाह�लाई वै�ािनक र �यवि�थत �पमा प�रचालन गरी 
संगठनको ल�य हािसल गन� �यव�थापनको िविभ�न प�ित �योग ह�ने गरकेो   
छ । अ�य स�ंथा ज�तै अदालतको काम कारबाही पिन �भावकारी �पमा 
स�पादन गन� अदालत �यव�थापन अिनवाय� 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, सूचना �िविध �यव�थापन, म�ुा �यव�थापनलगायतका 
िवषयह� पद�छन् । 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 ह�दँास�मको अविधमा म�ुामा ग�रने 
सबै काम कारबाहीलाई �यवि�थत ढङ्गबाट स�चालनका लािग अवल�बन 
ग�रने �ि�या हो । यसअ�तग�त अदालतमा म�ुाको दता�देिख फैसलास�मका 
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 । तर कितपय 
�याियक काय�बाट पिन म�ुा �यव�थापन �भािवत र िनद�िशत ह��छ । म�ुा 
�यव�थापनले कुनै म�ुामा के फैसला गन� भ�ने �याय िन�पणको िवषयलाई 
स�बोधन गन� नभई म�ुा दता� भएपिछ गनु�पन� िविभ�न चरणका काय�ह� 
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िछटोछ�रतो र �भावकारी �पमा स�प�न गरी िनधा��रत अविधमा फैसला गन� 
अव�था सजृना गद�छ । म�ुा �यव�थापनलाई िव� र िविभ�न स�ंथाह�ले 
दहेायबमोिजम प�रभािषत गरकेो पाइ�छः-
 David C. Steelman:- "Case-flow 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".1

National Association for Court Management (NACM)
 "Case-flow 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."2

American Bar Association
 “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, 

1  Devid C. Steelman and others, CASEFLOW MANAGEMENT: The Heart of 
Court Management in the New Millennium, National Center for State Courts, 
2000, p. xi.

2 National Association for Court Management, Caseflow Management 
Curriculum Guidelines (NACM), https://nacmnet.org/sites/default/files/
images/3CFM.pdf 
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maintaining a current docket.”

 यस�कार �याय स�पादन गनु�  अदालतको म�ुय काय� भएकोले अदालत 
�यव�थापनमा म�ुा �यव�थापनको के��ीय भूिमका रह�छ । �भावकारी म�ुा 
�यव�थापनले म�ुयतः म�ुाको कारबाही र िकनारा गन� काय�लाई अनमुानयो�य 
बनाउन समयसीमा तो�ने र तोिकएको समय तािलकाअनसुार काम भए नभएको 
अनगुमन गन� िवषयलाई �ाथिमकतामा राखेको देिख�छ । “�भावकारी म�ुा 
�यव�थापन” ले म�ुाको कारबाही र गित अदालतको िनय��णमा रहनपुछ�  भ�ने 
मा�यता रा�दछ । �याय स�पादनको काय�लाई �व�छ, िछटोछ�रतो, �भावकारी 
र गणु�तरीय बनाउन ुम�ुा �यव�थापनको मूल मम� हो ।

२.२ फरक म�ुा �यव�थापनको अवधारणा
 फरक म�ुा �यव�थापन प�ित पिछ�लो समयमा िवकिसत भएको म�ुा 
�यव�थापनको आधिुनक र वै�ािनक प�ित हो । म�ुाको �कृितअनसुार फरक 
त�रकाले �यव�थापन गन� प�ितलाई फरक म�ुा �यव�थापन (Differentiated 
Case Management –DCM) भिन�छ ।3 अदालतमा आउने सबै म�ुाह� 
उ�तै ह�दँैनन् । िन�पण ह�नपुन� ��न, कारबाही र सनुवुाइमा ला�ने समय, संल�न 
प�, आव�यक पन� �ोत साधनसमेतका आधारमा हरके म�ुाह�को �कृितमा 
िविवधता ह�ने ह�दँा ितनलाई फरकफरक त�रकाले �यव�थापन गनु�पन� ह��छ । 
फरक रोगमा पिन उपचार प�ित र औषिधको मा�ा फरकफरक भए ज�तै हरके 
म�ुामा आव�यक पन� समय र �ोत साधन तथा अवल�बन ग�रने काय�िविध र 
�यव�थापन फरक ह�न स�छ । "One Size Doesn't Fit All" भ�ने कथन 
फरक म�ुा �यव�थापनका स�दभ�मा पिन सा�दिभ�क ह�ने देिख�छ । कुनै म�ुाको 
कारबाही र िकनारा िछटो ह�नस�छ भने कुनैमा बढी समय ला�ने ह�न स�छ । 
यसथ�, म�ुाको �कृित र कारबाही तथा िकनारा गन� ला�ने समयअनसुार फरक 

3  "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"- Bureau of Justice 
Assistance, Differentiated Case Fact Sheet, 1995
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फरक त�रकाले �यवहार गनु�पन� ह��छ ।
 James Peter Coolsen ले फरक म�ुा �यव�थापनमा दता�को 
समयमा नै म�ुाको �कृितअनसुार कारबाहीको माग� िनधा�रण गन�, माग�अनसुार 
आव�यक पन� उपय�ु काय�तािलकासिहतको समय िनधा�रण गन�, तोिकएको 
समयिभ� काय� स�प�न गन� गरी अदालतले स�ुदेिख नै म�ुाको गितलाई आ�नो 
िनय��णमा राखी िनयिमत अनगुमन गन�, अनाव�यक पेसी �थगन िनय��ण 
गन�, म�ुाका प�ह�लाई सहभागी गराई िनधा��रत काय�तािलकाअनसुार अिघ 
बढ्न उ��े�रत गरी तोिकएको काम तोिकएकै िमितमा स�प�न ह�ने वातावरण 
सजृना गन� ज�ता काय�ह� आव�यक ह�ने उ�लेख गरकेो पाइ�छ ।4 संय�ु 
रा�य अमे�रकाको Bureau of Justice Assistance ले DCM प�ितको 
आधारभूत त�वको �पमा िन�न िवषयह�लाई �वीकार गरकेो देिख�छः5    
 § 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

 
 यस �कार अदालतमा दायर ह�ने सबै म�ुाह�लाई समान �ि�टकोण 
राखी �यव�थापन र �यवहार गदा� म�ुाको काम कारबाही �भावकारी ह�न  
स�दैन । म�ुाको �कृितअनसुार म�ुा �वाह �यव�थापन गनु�  पद�छ भ�ने िवषयमा 
िव�ह�िबच म�यै�यता रहेको पाइ�छ । �यसैले, धेर ै मलुकुमा फरक म�ुा 
�यव�थापनलाई म�ुा �वाह �यव�थापनको आधिुनक र वै�ािनक प�ितका 
�पमा �वीकार ग�रएको छ ।

4  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 

5  Bureau of Justice Assistance, Differentiated Case Management Program 
Brief, 1993, p. 21.
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२.३ फरक मु�ा �यव�थापनको आव�यकता र औिच�य 
 फरक म�ुा �यव�थापन (DCM) प�ित केही दशकदिेख नै 
अ�तरा�ि��य अ�यासमा रहेको पाइ�छ । फरक म�ुा �यव�थापन प�ितबाट 
म�ुाको कारबाही, सनुवुाइ र िकनारामा शी�ता, पूवा�नमुान र पारदिश�ता कायम 
ह��छ । साथै, यसबाट �ोत साधनको �भावकारी उपयोग, म�ुामा ला�ने खच�मा 
कमी, म�ुाको कारबाहीमा अदालतको िनय��ण, काय�बोझको स�तलुन कायम 
भई सरोकारवालाह�िबच सम�वय र �याियक �ि�याको गणु�तरमा अिभविृ� 
ह�ने अपे�ा िलइ�छ ।6

 अदालतमा म�ुाको कारबाही र िकनारा पूवा�नमुानयो�य नभएको 
भ�ने आम गनुासो रहेको स�दभ�मा नेपालको �यायपािलकाले आ�नै पहलमा 
सधुारका िविभ�न काय��मह� स�ु गरकेो पाइ�छ । सोही �ममा सािवक ि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�तािलकाअनसुार काम ह�न नसकेमा काय�तािलका सशंोधन ह�न स�ने 
�यव�था गरकेो िथयो ।7 सो �यव�थाअनसुार २५ वटा िज�ला अदालतह�मा 
समय तािलका प�ित लागू भएको देिख�छ । �य�तै पनुरावेदन अदालत 
िनयमावली, २०४८ को िनयम ४१क. र सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ५८क. ले पिन म�ुाको कारबाहीमा समय तािलका प�ित अपनाइने 
�यव�था गरकेो पाइ�छ । 
 म�ुा �यव�थापन प�ितको सधुारका स�ब�धमा नेपालको 
�यायपािलकामा धेर ै अगािडबाट छलफल स�ु भएको हो । �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 
अिघसारकेो िथयो । सो रणनीितअनसुार म�ुा �यव�थापन प�ित िवकास 
स�ब�धमा अ�ययन गन� सिमित गठन भई सिमितले म�ुा �यव�थापन प�ित 

6  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

7  िनयम ८५ख
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िवकासस�ब�धी अ�ययन �ितवेदन, २०६६ पेस गरकेो देिख�छ ।8 सोही 
�ितवेदनसमेतको आधारमा �यायपािलकाको दो�ो प�चवष�य रणनीितक 
योजनाले फरक म�ुा �यव�थापन प�ित र समयसा�रणी प�ित लागू गन� 
रणनीित अि�तयार गरकेो पाइ�छ । �यायपािलकाको ते�ो प�चवष�य रणनीितक 
योजनाको म�याविध मू�याङ्कनबाट फरक म�ुा �यव�थापन (DCM) प�ित 
स�ब�धमा थप अ�ययन गरी �मशः काया��वयन गद� जाने रणनीित अि�तयार 
गरअेनसुार फरक म�ुा �यव�थापनसमेतका िवषयमा उ�च�तरीय सिमितबाट 
अ�ययन भई पेस भएको मु�ा �यव�थापन प�ित िवकासस�ब�धी अ�ययन 
�ितवेदन, २०७५ सव��च अदालतको पूण� बैठकबाट अनमुोदन भएको छ ।9 उ� 
�ितवेदनमा सझुाव िदइएअन�ुप �यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक 
योजना (२०७६-०८१) ले िमित २०७७।४।१ दिेख सबै िज�ला अदालत र 
उ�च अदालतमा फरक म�ुा �यव�थापन लागू गन� रणनीित अगंीकार गरकेो
छ । �यसैले, �यायपािलकाको रणनीितक योजनाको सफलता म�ुय �पमा 
फरक म�ुा �यव�थापनको काया��वयनमा िनभ�र ह�ने ि�थित रहेको छ ।

8 सव��च अदालतका त�कालीन �यायाधीश �ी मीनबहादरु रायमाझीको अ�य�तामा सिमित 
गठन भएको ।

9  सव��च अदालत पूण� बैठकको िमित २०७५।११।१५ को िनण�यबाट �वीकृत ।
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प�र�छेद - तीन
फरक मु�ा �यव�थापनमा रहने माग�समूह र फछ् य�ट अविध 

३.१ फरक मु�ा �यव�थापनमा रहने माग�समूह 

िवषय
स�बि�धत 

कानूनी �यव�था
· म�ुा �यव�थापन प�ित िवकासस�ब�धी अ�ययन 

�ितवेदन, २०७५ को सझुावसमेतलाई �ि�टगत 
गरी फरक म�ुा �यव�थापनमा म�ुाको �कृित, 
�ितवादीको स�ंया, लगाउमा रहेका म�ुासमेतका 
आधारमा िज�ला अदालतमा दता� र कारबाही ह�ने 
स�ु म�ुामा सरल माग�समूह, सामा�य माग�समूह र 
िवशेष माग�समूह गरी तीनवटा माग� समूह रहनेछन् ।

िज.अ. 
िनयमावलीको 
िनयम ४०क

· तर िज�ला अदालतमा पनुरावेदनको �पमा दता� र 
कारबाही ह�ने म�ुाह�मा सरल माग�समूह र सामा�य 
माग�समूह गरी दईुवटा मा� माग�समूहह� ह�नेछन् ।

· ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन, अ�तरकालीन 
आदेशउपर परकेा िनवेदन, सोस�ब�धी �ितवेदन 
तथा अ�य फुटकर िनवेदनलाई माग� समूहमा राखी 
कारबाही गनु�पन� छैन ।

 िज.अ.
 िनयमावलीको
िनयम ४०क

· फरक फरक माग�समूहका म�ुाह� लगाउमा 
रा�नपुरमेा जनु म�ुा बढी समय ला�ने माग�समूहमा 
रहेको छ अ�य म�ुाह�लाई पिन सोही माग�समूहमा 
राखी कारबाही र िकनारा गनु�पन�छ ।

· देवानी र फौजदारी म�ुा लगाउमा भएमा जनु म�ुा 
बढी समय ला�ने माग�समूहमा रहेको छ लगाउको 
म�ुामा सोही माग� समूहअनसुार कारबाही र िकनारा 
गनु�पछ�  ।

िज.अ. 
िनयमावलीको 
िनयम २०(३)
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· एकै िदन दता� भई एकै माग�समूहमा रहने देवानी र 
फौजदारी म�ुा लगाउमा रहने भएमा दवेानी म�ुालाई 
मूल म�ुा मानी फौजदारी म�ुालाई सोको लगाउमा 
रा�न ुपन�छ ।

· माग�समूह िनधा�रण, सोको लािग आव�यक 
काय�तािलका िनमा�ण र स�चालन क��यटुर 
स�टवेयरमाफ� त ग�रनेछ ।

· म�ुा दता�को �ममा नै म�ुाको आव�यक िववरण 
स�टवेयरमा �िव�ट गनु�पन�छ ।

· िद�दश�नको प�र�छेद ४ मा उि�लिखत आधारमा 
म�ुाको माग�समूहह� प�रवत�न गन� सिकनेछ । 

· कुनै एक माग�समूहबाट कारबाही र िकनारा ह�नपुन� 
म�ुा अ�य माग�समूहमा राखी कारबाही र िकनारा 
गरकेो कारणबाट मा� �य�तो कारबाही बदर ह�दँैन । 

 िज.अ.
 िनयमावलीको

िनयम ४०ग

· फरक म�ुा �यव�थापनका लािग माग�समूह िनधा�रण 
र प�रमाज�न तथा काय�तािलका िनमा�ण र प�रमाज�न 
गरकेो िवषयमा िच� नब�ुने प�ले स�बि�धत 
�यायाधीशसम� गनुासो गन� स�नेछ ।

३.२ माग�समूहबमोिजमको फछ् य�ट अविध

िवषय
स�बि�धत 

कानूनी �यव�था
· िज�ला अदालतमा कारबाही र िकनारा ह�ने स�ु 

म�ुा र  पनुरावेदनको कारबाहीमा फरक म�ुा 
�यव�थापन प�ितअनसुार अपनाइने माग� समूह 
र सो माग�समूहको म�ुा फछ् य�टको लािग ला�ने 
अिधकतम् अविध िनधा�रण ग�रएको छ ।
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· म�ुामा अपनाइने काय�िविध, म�ुाको जिटलता, 
�कृित, प�ह�को सलं�नतासमेतका आधारमा 
�य�तो समयाविध िनधा�रण ग�रएको हो । 

· स�बि�धत माग�समूहको लािग िनधा�रण ग�रएको 
समयाविध नना�ने गरी कारबाही िकनारा ह�ने 
�यव�था िमलाउने दािय�व स�बि�धत अदालतको 
ह�नेछ ।

· सरल माग�समूहमा रहने म�ुा ६ मिहना, सामा�य 
माग�समूहमा रहने म�ुा १२ मिहना र िवशेष 
माग�समूहमा रहने म�ुा १८ मिहनािभ� फछ् य�ट 
गनु�पन� छ ।

· तर कुनै माग�समूहमा रहेको म�ुामा काय�तािलकामा 
उि�लिखत समय अगावै अङ्ग प�ुयाई कारबाही र 
िकनारा गन� बाधा पगेुको मािनने छैन ।

उ.अ. 
िनयमावलीको 
िनयम ३४क
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म�ुाको �कृितअनसुार िविभ�न माग�समूह र ला�नस�ने अिधकतम् अविध 
तािलका नं.१ मा िदइएको छः- 

तािलका न.ं१
म�ुामा रहन ेमाग�समहू र फछ् य�ट अविध

ि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

स�ु 
कारबाही 
ह�ने देवानी 

(दिुनयावादी 
र 

सरकारवादी 
समेत)

२ सरल ६ सामा�य १२ िवशेष १८

२

स�ु 
कारबाही 

ह�ने 
दिुनयावादी 
फौजदारी

 ३ सरल ६ सामा�य १२ िवशेष १८

३

स�ु 
कारबाही 

ह�ने 
सरकारवादी 
फौजदारी

३ सरल ६ सामा�य १२ िवशेष १८

४ पनुरावेदन २ सरल ६ सामा�य १२ - -
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प�र�छेद - चार
म�ुामा माग�समूह िनधा�रण र प�रवत�नका आधारह� 

४.१  म�ुामा रहने माग�समूह र माग�समूह िनधा�रणका आधारह�ः 
(िज.अ. िनयमावलीको िनयम ४०ख)
· स�ु म�ुा दता� गदा� ४.१.१, ४.१.२ र ४.१.३ मा उि�लिखत 

आधारमा सरल माग�समूह वा सामा�य माग�समूहमा वा िवशेष माग� 
समूहमा दता� गनु�पन�छ । 

· पनुरावेदन दता� गदा� ४.१.१ र ४.१.२ मा उि�लिखत आधारमा 
सरल माग�समूह वा सामा�य माग�समूहमा दता� गनु�पन�छ । 

· कुन म�ुालाई कुन माग�समूहमा रा�ने भ�ने िवषय िनधा��रत 
िववरण स�टवेयरमा �िव�ट गरपेिछ स�टवेयरले जानकारी 
िदनेछ र सोही अनसुारको माग�समूह िनधा�रण गनु�पन�छ ।

४.१.१ सरल माग�समूहमा म�ुा रहने आधारह�
 देहायका कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था भएमा �य�ता म�ुालाई 
सरल माग�समूहमा दता� गरी कारबाही र िकनारा गनु�पन�छः-

 Ÿ संि��त काय�िविध अपनाउने म�ुा । 
 Ÿ िवशेष अदालतको काय�िविध अपनाउने म�ुा । 
 Ÿ लगातार कारबाही र सनुवुाइ गन� म�ुा । 
 Ÿ िनषेधा�ाको िनवेदन । 
 Ÿ वादी वा िनजको कानून �यवसायीले �ितवादीका नामको �याद 

तामेल गन� माग गरकेो म�ुा ।
 Ÿ अिभयोगप�साथ सबै �ितवादी पेस भएको म�ुा । 
 Ÿ मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहताको अनसूुची ३ का म�ुाह� ।
 Ÿ म�ुतबी र तामेलीबाट जागेका म�ुा ।
 Ÿ िज�ला अदालतमा कारबाही ह�ने सबै पनुरावेदन ।
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 Ÿ मािथ उ�लेख भएबाहेकका २ थानस�म लगाउ भएका स�ु 
म�ुाह� ।

 Ÿ मािथ उ�लेख भएबाहेकका २ जनास�म �ितवादीह� भएका 
अ�य स�ु म�ुा ।

४.१.२ सामा�य माग�समूहमा म�ुा रहने आधारह�
 दहेायका कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था भएमा �य�ता म�ुालाई 
सामा�य माग�मा दता�  गरी कारबाही र िकनारा गनु�पन�छः-

 Ÿ सरल माग�समूहमा रहनेबाहेकका ३ देिख १० जनास�म �ितवादी 
भएका म�ुा । 

 Ÿ सरल माग�समूहमा रहनेबाहेकका ३ देिख १० थानस�म लगाउ 
भएका म�ुा । 

 Ÿ सरल माग�समूहमा र िवशेष माग�समूहमा दता� ह�नेबाहेकका अ�य 
म�ुाह� ।

४.१.३ िवशेष माग�समूहमा म�ुा रहने आधारह�
 दहेायका कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था भएमा �य�ता म�ुालाई 
िवशेष माग�मा दता� गरी कारबाही र िकनारा गनु�पन�छः-

 Ÿ सरल र सामा�य माग�समूहमा रहनेबाहेकका १० जनाभ�दा बढी 
�ितवादी भएका म�ुा । 

 Ÿ सरल र सामा�य माग�समूहमा रहनेबाहेकका १० थानभ�दा बढी 
लगाउ भएका म�ुा ।

 Ÿ पार�प�रक कानूनी सहायता ऐन, २०७० बमोिजम िवदेशमा 
रहेको �ितवादीलाई �याद तामेल गनु�पन� भएमा ।
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४.२ म�ुाको माग�समहू प�रवत�नका आधारह�ः (िज.अ. िनयमावलीको 
िनयम ४०ख)

 सरल र सामा�य माग�समूहमा रहेका कुनै म�ुामा कारबाहीको �ममा 
देहायको अव�था परमेा माग�समूह प�रवत�न गन� सिकनेछः-  

 Ÿ सरल माग�समूहमा रहेको स�ु म�ुा बुदँा नं. ४.२.१ मा उि�लिखत 
आधारमा सामा�य माग�समूहमा प�रवत�न गन� सिकनेछ । 

 Ÿ सरल माग�समूह रहेको स�ु म�ुा बुदँा नं. ४.२.२ मा उि�लिखत 
आधारमा िवशेष माग�समूहमा प�रवत�न गन� सिकनेछ ।

 Ÿ सामा�य माग�समूहमा रहेको स�ु म�ुा बुदँा नं. ४.२.३ मा 
उि�लिखत आधारमा िवशेष माग�समूहमा प�रवत�न गन� सिकनेछ ।

 Ÿ सरल माग�समूहमा रहेको पनुरावेदन बुदँा नं. ४.२.४ मा उि�लिखत 
आधारमा सामा�य माग�समूहमा प�रवत�न गन� सिकनेछ ।

 Ÿ इजलासले कुनै खास कारण देखाई माग�समूहमा प�रवत�न गन� 
आदेश िदएमा सो अनसुार माग�समूह प�रवत�न गनु�पन�छ ।

 Ÿ मािथ उ�लेख भएबाहेकका अ�य आधारमा माग�समूह प�रवत�न 
गनु�  ह�दँनै । 

४.२.१  सरल माग�समहूबाट सामा�य माग�समूहमा प�रवत�न गन� आधारह�ः 
 सरल माग�समूहमा रहेको म�ुा कारबाहीको �ममा देहायको कुनै एक वा 
एकभ�दा बढी अव�था पन� आएमा सामा�य माग�समूहमा पन� गरी माग� प�रवत�न 
गन� सिकनेछः

 Ÿ ३ थान देिख १० थानस�म म�ुाह� लगाउ ह�न आएमा । 
 Ÿ �ितवादीको �याद बदर भई पनुः जारी गनु�  परमेा ।
 Ÿ �ितवादीले �ितदाबी िलएको अव�था भएमा ।
 Ÿ देवानी काय�िविध संिहताको दफा २२५ बमोिजम �याद वा ता�रख 

थमाएमा । 
 Ÿ फौजदारी काय�िविध संिहताको दफा ५९ बमोिजम �याद    



17

प�र�छेद - चार : म�ुामा माग�समूह िनधा�रण र प�रवत�नका आधारह�

थमाएमा ।
 Ÿ देवानी काय�िविध संिहताको दफा १२३ बमोिजम सरोकारवाला 

�यि� ब�ुने आदेश भएमा ।
 Ÿ नबझुी नह�ने सा�ी ब�ुने वा थप �माण संकलन र परी�ण गन� 

आदेश भएमा ।
 Ÿ देवानी म�ुामा थप �माण संकलन र परी�ण गन� आदेश भएमा । 
 Ÿ िविभ�न िनकायह�बाट �माणह� संकलन गरी परी�ण गन� 

आदेश भएमा । 
 Ÿ अ�य िज�लामा रहेको िवशेष�बाट परी�ण गराउन ुपन� भएमा । 
 Ÿ सामा�य माग� अपनाइने म�ुासगँ लगाउमा हेनु�पन� देिखएमा । 

४.२.२  सरल माग�समूहबाट िवशेष माग�समूहमा प�रवत�न गन� आधारह�
 सरल माग�समूहमा रहेको म�ुा कारबाहीको �ममा देहायको कुनै एक 
वा एकभ�दा बढी अव�था पन� आएमा िवशेष माग�समूहमा पन� गरी माग� प�रवत�न 
गन� सिकनेछः

 Ÿ पार�प�रक कानूनी सहायता ऐन, २०७० बमोिजम िवदेशमा 
रहेको �ितवादीलाई �याद तामेल गनु�पन� भएमा । 

 Ÿ १० थानभ�दा बढी म�ुा लगाउमा भएमा । 
 Ÿ �ितवादीको नामको �याद पटकपटक बदर भई पनुः तामेल 

गनु�पदा� वा �याद तामेल ह�न नसक� पि�कामा सूचना �काशन 
गनु�  परमेा । 

 Ÿ देवानी काय�िविध सिंहताको दफा २२५ बमोिजम पटकपटक 
ता�रख थमाएमा । 

 Ÿ िवशेष माग� अपनाइने म�ुासगँ लगाउमा हेनु�पन� देिखएमा । 

४.२.३  सामा�य माग�समूहबाट िवशेष माग�समहूमा प�रवत�न गन� आधारह�
 सामा�य माग�समूहमा रहेको म�ुा कारबाहीको �ममा देहायको कुनै एक 
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वा एकभ�दा बढी अव�था पन� आएमा िवशेष माग�समूहमा पन� गरी माग� प�रवत�न 
गन� सिकनेछः

 Ÿ देवानी काय�िविध सिंहताको दफा २२५ बमोिजम पटकपटक 
ता�रख थमाएमा।

 Ÿ धेर ै जना �ितवादीका नामको �याद पटकपटक बदर भई पनुः 
�याद जारी गनु�  परमेा । 

 Ÿ पार�प�रक कानूनी सहायता ऐन, २०७० बमोिजम िवदेशमा 
रहेको �ितवादीलाई �याद तामेल गनु�पन� भएमा । 

 Ÿ १० थान भ�दा बढी म�ुाह� लगाउ ह�न आएमा । 
 Ÿ पनुः �याद बदर भई पि�कामा सूचना �काशन गनु�  पन�मा । 
 Ÿ िवशेष माग� अपनाइने म�ुासगँ लगाउमा हेनु�पन� देिखएमा । 
 Ÿ अिभयोगप� सशंोधनको आदेश भई �ितवादीको बयान गराउन र 

थप �माण ब�ुन ुपन� भएमा । 
 Ÿ थप अिभयोगप� दायर भई �ितवादीको बयान गराउन र थप 

�माण ब�ुन ुपन� भएमा । 

४.२.४  पुनरावेदनको माग�समूह प�रवत�न गन� आधारह�
 सरल माग�समूहमा रहेको पनुरावेदन कारबाहीको �ममा देहायको 
कुनै एक वा एकभ�दा बढी अव�था पन� आएमा सामा�य माग�मसूहमा पन� गरी 
माग�समूह प�रवत�न गन� सिकनेछः

 Ÿ एउटै म�ुामा पिहलो पनुरावेदन दता� भएको २ मिहनाभ�दा बढी 
अविधको फरकमा अ�य पनुरावेदन दता�  भएमा । 

 Ÿ पनुरावेदनको �याद बेरीतको कारण बदर भई पनुः जारी गन�  
परमेा । 

 Ÿ देवानी काय�िविध संिहताको दफा २२५ बमोिजम �याद वा ता�रख 
थमाएमा । 

 Ÿ �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा १४(१)(ग) अनसुार �माण 
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ब�ुने आदशे भएमा । 
 Ÿ सामा�य माग� अपनाइने म�ुासगँ लगाउमा हे�रनपुन� भएमा । 
 Ÿ ��यथ�को नामको �याद पक पटक बदर भई पनुः तामेल गन� 

परमेा वा �याद तामेल ह�न नसक� पि�कामा सूचना �काशन गनु�  
परमेा ।
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प�र�छेद - पाचँ
म�ुाको काय�तािलका िनमा�ण र प�रमाज�न

५.१ म�ुाको काय�तािलका िनमा�ण

िवषय
स�बि�धत 

कानूनी 
�यव�था

"काय�तािलका" भ�नाले दता�देिख फैसला नभएस�म ग�रने 
म�ुाको कारबाहीमा ला�ने अिधकतम् िदन र िमित उ�लेख 
भएको काय�ह�को �मब� सूचीलाई स�झन ुपछ�  ।

िज.अ. 
िनयमावलीको 
िनयम २(ग१)

म�ुाको काय�तािलका िनमा�ण गन�: (१) अदालतमा कुनै 
म�ुा  दायर भएपिछ सो म�ुामा दहेायको कारबाहीको लािग 
ला�ने अविधको पूवा�नमुान गरी ��येक म�ुाको अनसूुची ८ 
बमोिजमको ढाचँामा स�बि�धत अिधकारीले काय�तािलका 
िनमा�ण गरी प�को द�तखत गराई िमिसल सामेल गरी सको 
�ितिलिप प�लाई िदनपुन� छ:

(क) �याद वा सूचना जारी गन�,
(ख) �याद वा सूचना तामेल गन�,
(ग) �ितवादी च�ुा ह�ने,
(घ) �ितदाबी िलएकोमा िलिखत �ितवाद पेस गन�,
(ङ) �ारि�भक सनुवुाइ गन�,
(च) सा�ी �माण ब�ुने,
(छ) वादी �ितवादीको पूव�सनुवुाइ छलफल गन�,
(ज) फैसला गन� ।

मलुकु� देवानी 
काय�िविध 

िनयमावली, 
२०७५ को 
िनयम २६
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(२) उपिनयम (१) बमोिजमको काय�तािलका बमोिजम कुनै 
कारबाही िनधा��रत िमितमा स�प�न ह�न नसकेमा सोको 
कारण खोली स�बि�धत अिधकारीले काय�तािलका सशंोधन 
गरी �मािणत गरी िमिसल सामेल राखी सोको जानकारी 
प�लाई िदनपुन� छ ।
(३) अदालतले म�ुाको काय�तािलका िनमा�ण गदा� म�ुाका 
प�ह�को कुनै �िति�या भए सोसमेतलाई िवचार गनु�पन� 
छ ।

 

म�ुाको काय�तािलका िनमा�ण गन�: (१) अदालतमा कुनै 
म�ुा  दायर भएपिछ सो म�ुामा दहेायको कारबाहीको लािग 
ला�ने अविधको पूवा�नमुान गरी ��येक म�ुाको अनसूुची १३ 
बमोिजमको ढाचँामा स�बि�धत अिधकारीले काय�तािलका 
िनमा�ण गरी प�को द�तखत गराई िमिसल सामेल गरी 
सोको �ितिलिप प�लाई िदनपुन� छ:

(क) अिभय�ु वा �ितवादीका नाममा प�ाउ पजु�, 
समा�ान, �याद वा सूचना जारी गन�,

(ख) प�ाउ पजु�, समा�ान, �याद वा सूचना तामेल 
गन�,

(ग) �ितवादी च�ुा ह�ने,
(घ) �ारि�भक सनुवुाइ गन�,
(ङ) वादी �ितवादीको पूव�सनुवुाइ छलफल गन�,
(च) सा�ी �माण ब�ुने,
(छ) अ�य कारबाही गन�,
(ज) फैसला गन� ।

(२) उपिनयम (१) बमोिजमको काय�तािलकाबमोिजम कुनै 
कारबाही िनधा��रत िमितमा स�प�न ह�न नसकेमा सोको 
कारण खोली स�बि�धत अिधकारीले काय�तािलका 
सशंोधन गरी �मािणत गरी िमिसल सामेल राखी सोको 
जानकारी प�लाई िदनपुन� छ ।

मलुकु� 
फौजदारी 
काय�िविध 

िनयमावली, 
२०७५ को 
िनयम ३६
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(३) अदालतले म�ुाको काय�तािलका िनमा�ण गदा� म�ुाका 
प�ह�को कुनै �िति�या भए सोसमेतलाई िवचार 
गनु�पन� छ ।

· िफरादप�, पनुरावेदनप�, �रट िनवेदन वा म�ुा सरह 
कारबाही ह�ने अ�य िनवेदन दता� गदा�  �े�तेदारले 
�य�तो म�ुाको लािग तोिकएको माग� समूह यिकन गरी 
सोको काय�तािलका �मािणत गनु�पन�छ । 

िज.अ. 
िनयमावलीको 
िनयम ४०घ

· काय�तािलकाको िनमा�ण र अनशुरणबाट म�ुामा गनु�पन� 
कारबाही सही गितमा अिघबढाई तोिकएको समयमा नै 
फैसला गन� िज�मेवारी स�बि�धत अदालतको ह�नेछ ।

· काय�तािलका तयार गरी सकेपिछ काय�तािलकाको 
समयसीमािभ� रही म�ुाको कारबाही र िकनारा गनु�पछ� ।

· म�ुाको कामकारबाहीको अनमुान गरी फछ् य�टको लािग 
ला�ने अिधकतम् िदनका आधारमा काय�तािलकामा 
काय� स�प�न ह�ने िमित िनधा�रण ग�रएको हो ।

· म�ुामा काय�तािलकामा िनधा��रत समय अगावै अगं 
प�ुयाई कारबाही र फैसला गन� बाधा पन�छैन । 

· काय�तािलका िनमा�ण गदा� �यायाधीशको �यि�गत 
�याले�डर तथा िबदामा ब�ने समय र अविधलाईसमेत 
म�यनजर गनु�पछ�  ।

· काय�तािलका म�ुाको माग�समूह र �कृितअनसुार फरक 
फरक ह�नेछ ।

· काय�तािलकामा म�ुाको दता�देिख कारबाही, सनुवुाइ 
र िकनारास�मका म�ुयम�ुय काय� समेटी फैसला गन� 
ला�ने अिधकतम् िदनसमेतका आधारमा काय�स�प�न 
ह�ने िमित उ�लेख गनु�पन�छ ।
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· �चिलत कानूनले तोकेको समयाविधलाई म�यनजर 
गरी र कानूनले समयाविध नतोकेको काय�को हकमा 
रणनीितक योजनाले िनधा�रण गरकेो अविध, अदालती 
अ�यास र अनभुवका आधारमा उपय�ु समयाविधको 
अनमुान गरी सकेस�म िछटो काय� स�प�न ह�ने गरी 
�य�तो समयाविध िनधा�रण ग�रएको छ । 

· काय�तािलका बनाउदँा सव��च अदालतबाट �वीकृत 
म�ुा �यव�थापनस�ब�धी स�टवेयरमा आधा�रत रहन ु
पन�छ ।

· काय�तािलकाको िनधा��रत िमित र सशंोिधत िमित 
स�टवेयरबाट तयार ह�नेछ ।

· कुनै िनि�चत बारमा म�ुाको �कृित र माग�समूहअनसुार 
सनुवुाइ ह�ने गरी स�बि�धत अदालतले नीित िनधा�रण 
गरमेा स�टवेयरले िनधा�रण गन� काय�तािलका 
अनसुारको काम सोही ह�तािभ�को कुनै िदन हेरफेर 
गन� बाधा पन� छैन । 

· देवानी, दिुनयावादी फौजदारी र सरकारवादी फौजदारी 
म�ुाका लािग सरल, सामा�य वा िवशेष माग�समूहमा 
पन� गरी म�ुािप�छे अलग अलग काय�तािलका बनाउन ु
पन�छ ।

· िफरादप�, पनुरावेदनप� वा म�ुा सरह कारबाही 
ह�ने अ�य िनवेदन दता� गदा� �े�तेदारले �य�तो 
म�ुाको लािग तोिकएको माग� समूह यिकन गरी सोको 
काय�तािलका �मािणत गनु�पन�छ ।

· काय�तािलका प�रमाज�न गदा�  प�ह�को कुनै �िति�या 
भए सोसमेतलाई िवचार गनु�  पन�छ ।

· म�ुाका प�ह�लाई कारबाहीका म�ुय चरणह� र 
िनधा��रत िमित उ�लेख गरी काय�तािलका तयार गनु�  
पन�छ ।
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· �मािणत ग�रएको काय�तािलकामा प�को सिहछाप 
गराई एक �ित स�बि�धत िमिसलमा सलं�न गरी 
प�ह�लाई पिन एकएक �ित उपल�ध गराउन ुपन�छ । 
तर नेपाल सरकार प� भएको म�ुाको काय�तािलकामा 
नेपाल सरकारको तफ� बाट सिहछाप गनु�पन� छैन ।

· नेपाल सरकार प� भएको म�ुामा पिहलो पेसीको 
जानकारी साथ सरकारी विकललाई काय�तािलका 
पठाउन ुपन�छ ।

· िज�ला अदालतमा दायर ह�ने पनुरावेदनका हकमा 
सरल र सामा�य माग�समूहका लािग दईुवटा मा� 
काय�तािलका ह�नेछन् ।

· �यायाधीश, अदालतका कम�चारी, म�ुाका प�ह� 
र कानून �यवसायीह�ले काय�तािलका अनशुरण 
र पालना गन� वातावरण सिुनि�चत गन� अदालतले 
आव�यक अ�य काय�ह� गन� स�छ ।

· अदालतले काय�तािलकाअनसुार काम भए नभएको 
िनयिमत अनगुमन गनु�पछ�  । 

· माग�समूहअनसुार म�ुय �पमा �योग गनु�पन� 
काय�तािलकाको ढाचँा तल उ�लेख ग�रएको छ । 
िनषेधा�ाको िनवेदनलगायतका स�ु म�ुा र पनुरावेदन 
तथा म�ुाको �पमा कारबाही ह�ने अ�य िनवेदनह�को 
काय�तािलकाको ढाचँा सोहीअन�ुप िमलाउन ुपछ�  ।

· ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन, अ�तरकालीन 
आदेशउपर परकेा िनवेदन, सोस�ब�धी �ितवेदन, 
िवशेष �कृितका िनवेदन तथा अ�य फुटकर िनवेदनको 
काय�तािलका बनाउन ुपद�न ।

��ट�यः 
(१) तल िदइएका काय�तािलकाह�को ढाँचामा एकभ�दा बढी माग�समूहको 

काय� र स�प�न गन� िमित उ�लेख ग�रएको भए तापिन अदालतले सोही 
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ढाँचाको अनुशरण गरी मु�ािप�छेको माग�समूह पिहचान गरी अलग अलग 
काय�तािलका बनाउनु पन�छ ।

(२) प�लाई उपल�ध गराउने काय�तािलकामा "माग� र ला�ने अिधकतम िदन" 
भ�ने ख�ड उ�लेख नगरी िनधा��रत मु�य काय�ह� र स�प�न ह�ने िमित 
उ�लेख गनु�पन�छ ।

५.१.१ स�ु कारबाही ह�ने देवानी म�ुाको काय�तािलका
 िज�ला अदालतमा स�ु कारबाही ह�ने देवानी म�ुामा सरल 
माग�समूह, सामा�य माग�समूह र िवशेष माग�समूहमा देहायबमोिजमको 
काय�तािलका रहनेछः

तािलका नं. २
स�ु कारबाही ह�ने देवानी म�ुाको काय�तािलका

..............िज�ला अदालत
माग�समूहः- (स�बि�धत माग�समूहको नाम उ�लेख गन�)

वादीः-                                               �ितवादीः- 
म�ुाः-                                                म�ुा नं.-

िस. 
न.ं

गनु� पन� काय�

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

२० २५ ३०

४ �याद बदर  र पनुः तामेली - २५ ३०

५
पनुः �याद बदर भई 
पि�कामा सूचना �कासन

- - १५

६ ग�ेुको �याद थमाउने  १५ १५ १५
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७
िवशेष अव�थामा �याद /
ता�रख थमाउने

- ६० ६०

८
�ितउ�रको �याद र 
�ितउ�र दता� 

२१ २१ २१

९

�ितदाबी िलएकोमा 
अदालती श�ुक दािखल गन� 
र वादीले िलिखत �ितवाद 
पेस गन�

- २२ २२

१० दवैु प�को ता�रख िमलान १० १५ १५

११
�ारि�भक सनुवुाइ / पूव� 
सनुवुाइ छलफल र �माण 
ब�ुने आदेश

१५ १५ १५

१२ मेलिमलाप २५ ४० ६०
१३ सरोकारवाला �यि� ब�ुने - १५ १५

१४

आदेशानसुारको �माण 
संकलन र परी�ण

 § कागज �माण 
िझकाउने

 § �रपोट�  मगाउने
 § िवशेष�को बकप�
 § सा�ी परी�ण

२५ ३० ६०

१५ ता�रख थमाउने  २१ २१ ३१

१६
थप �माण संकलन र 
परी�ण 

- १५ ३०

१७ पेसी �थगन १५ ३० ४५

१८
िवशेष अव�थामा पनुः 
ता�रख थमाउने

- - ६०

१९ म�ुा पेसी, फैसला १० १३ १८
फछ् य�ट गन� ला�ने अिधकतम 

ज�मा िदन
१८० ३६५ ५४५

काय�तािलका �माणीकरण िमितः-  �माणीकरण गन�को ह�ता�रः-
प�को नाम र सिहछापः-
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५.१.२ स�ु कारबाही ह�ने दुिनयावादी फौजदारी म�ुाको काय�तािलका
 िज�ला अदालतमा स�ु कारबाही ह�ने दिुनयावादी फौजदारी 
म�ुामा सरल माग�समूह, सामा�य माग�समूह, र िवशेष माग�समूहमा 
दहेायबमोिजमको काय�तािलका रहनेछः

तािलका न.ं३
स�ु कारबाही ह�ने दुिनयावादी फौजदारी म�ुाको काय�तािलका

..............िज�ला अदालत
माग�समूहः- (स�बि�धत माग�समूहको नाम उ�लेख गन�)

वादीः-                                               �ितवादीः- 
म�ुाः-                                                म�ुा नं.-

िस. 
न.ं

गनु� पन� काय�

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 

२० २५ ३०

४ �याद बदर र पनुः तामेली - २५ ३०

५
पनुः �याद बदर भई पि�कामा 
सूचना �काशन

- - ३०

६ ग�ेुको �याद थमाउने १५ १५ १५

७
िवशेष अव�थामा �याद 
थमाउने

- ६० ६०

८
�ितउ�रको �याद र  
�ितउ�र दता� 

२१ २१ २१

९ दवैु प�को ता�रख िमलान १० १५ १५
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फरक म�ुा �यव�थापनस�ब�धी िद�दश�न, २०७६

१०
�ारि�भक सनुवुाइ, पूव� 
सनुवुाइ छलफल र �माण 
ब�ुने आदेश

१५ १५ १५

११ मेलिमलाप १५ ४५ ७५

१२

आदेशानसुारको �माण 
संकलन र परी�ण

 § कागज �माण िझकाउने
 § िवशेष�को वकप�
 § सा�ी परी�ण
 § व�दसवाल
 § �ितवेदन मगाउने
 § अ�य

२० ३० ७५

१३ ता�रख थमाउने  २१ २१ ३१
१४ थप �माण संकलन र परी�ण - १५ ४५
१५ पेसी �थगन १५ ३० ४५
१६ कसरु िनधा�रण / फैसला १० १५ २५

फछ् य�ट गन� ला�ने अिधकतम 
ज�मा िदन

१८० ३६५ ५४५

काय�तािलका �माणीकरण िमितः-  �माणीकरण गन�को ह�ता�रः-
प�को नाम र सिहछापः-
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प�र�छेद - पाँच : म�ुाको काय�तािलका िनमा�ण र प�रमाज�न

५.१.३ स�ु कारबाही ह�ने सरकारवादी फौजदारी म�ुाको काय�तािलका
 स�ु कारबाही ह�ने सरकारवादी फौजदारी म�ुामा सरल, सामा�य र 
िवशेष माग�समूहमा दहेायबमोिजमको काय�तािलका रहनेछः

तािलका न.ं४
सु� कारबाही ह�ने सरकारवादी फौजदारी म�ुाको काय�तािलका

..............िज�ला अदालत
माग�समूहः-(स�बि�धत माग�समहूको नाम उ�लेख गन�)

वादीः-                                               �ितवादीः- 
म�ुाः-                                                म�ुा नं.-

ि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 र 
थनुछेक आदेश

२ ३ ३

३
अनपुि�थत �ितवादीका 
नाममा प�ाउ पजु� /
समा�ान जारी गन�

२ २ २

४
अनपुि�थत �ितवादीका 
नाममा प�ाउ पजु� /
समा�ान तामेल गन� पठाउने

३ ३ ३

५
प�ाउपजु� / समा�ान 
तामेली १५ २० ३५

६
प�ाउपजु� / समा�ान बदर 
/ वतन खलुाउने र पनुः 
तामेली

- ३५ ३५
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फरक म�ुा �यव�थापनस�ब�धी िद�दश�न, २०७६

७
प�ाउपजु� / समा�ान पनुः 
बदर गरी साव�जिनक सूचना 
�काशन

- - १५

८
िवशेष प�रि�थितमा �याद 
थमाउने - ६० ६०

९
�यादको अविध, 
�ितवादीको बयान र 
थनुछेक आदेश

४५ ४५ ४५

१०
�ारि�भक / पूव� सनुवुाइ 
छलफल र �माण ब�ुने 
आदेश

१५ १५ १५

११

आदेशानसुारको �माण 
सकंलन र परी�ण

 § कागज �माण 
िझकाउने

 § दश, िडएनए �माण 
परी�ण

 § िवशेष�को वकप�
 § सा�ी परी�ण
 § व�दसवाल
 § �रपोट� मगाउने
 § सह अिभय�ुको िजरह
 § अ�य

१५ १५ १५

१२
नबझुी नह�ने सा�ीलाई 
िझकाई बकप� गराउने

- ३० ३०

१३

अिभयोगप� संशोधन 
िनवेदन, आदेश, थप 
अिभयोग, बयान, आदशे, 
प�ाउपजु� जारी र तामेल

- - ६०
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प�र�छेद - पाँच : म�ुाको काय�तािलका िनमा�ण र प�रमाज�न

१४
सशंोिधत / थप अिभयोग 
प�चात् थप �माण संकलन 
र परी�ण

- - ६०

१५ ता�रख थमाउने  २१ ३१ ३१
१६ पेसी �थगन १५ ३० ४५
१७ कसरु िनधा�रण / फैसला १५ १५ १५
१८ द�ड िनधा�रण १६ ३० ३०
फछ् य�ट गन� ला�ने अिधकतम 

ज�मा िदन
१८० ३६५ ५४५

काय�तािलका �माणीकरण िमितः-                    �माणीकरण गन�को ह�ता�रः-
 प�को नाम र सिहछापः-



32

फरक म�ुा �यव�थापनस�ब�धी िद�दश�न, २०७६

५.१.४ देवानी पुनरावेदनको काय�तािलका
 िज�ला अदालतमा कारबाही ह�ने देवानी पनुरावेदनको सरल 
माग�समूह र सामा�य माग�समूहमा दहेायबमोिजमको काय�तािलका रहनेछः

तािलका न.ं ५
देवानी पुनरावेदनको काय�तािलका

..............िज�ला अदालत
माग�समहूः- (स�बि�धत माग�समूहको नाम उ�लेख गन�)

पनुरावेदक-     ��यथ�- 
म�ुाः-     म�ुा नं.-

ि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�

१५ १५

४
पनुरावेदनको �याद बदर 
भई पनुः जारी / तामेली

- २०

५
पनुरावेदनको �यादको 
अविध (थमाउने समेत) र 
लगाउ साथै रा�ने 

- ५०

६ म�ुा पेसी फैसला / आदशे १५ १५

७
��यथ�का नामको �याद 
जारी गन� र तामेली

२० २०

८
बेरीतपूण� तामेल भएको 
�याद बदर भएमा पनुः जारी 
र तामेली

- २०
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प�र�छेद - पाँच : म�ुाको काय�तािलका िनमा�ण र प�रमाज�न

९
��यथ�को �याद पि�कामा 
�काशन

- १०

१०
िलिखत �ितवाद दता� 
वा ��यथ�को उपि�थित 
(थमाउने �याद समेत)

३० ३०

११ दवैु प�को ता�रख िमलान १२ १२

१२
म�ुा पेसी र मेलिमलाप 
आदेश

१० १०

१३ मेलिमलाप �ि�या २५ ३०

१४
थप �माण ब�ुने आदशे, 
�माण संकलन र परी�ण

- २०

१५ तारखे थमाउने २१ २१

१६
िवशेष प�रि�थितमा ता�रख 
थमाउने अविध

- ६०

१७ पेसी �थगन १५ १५

१८ फैसला १५ १५
फछ् य�ट गन� ला�ने अिधकतम 

ज�मा िदन
१८० ३६५

काय�तािलका �माणीकरण िमितः-                    �माणीकरण गन�को ह�ता�रः-
प�को नाम र सिहछापः-



34

फरक म�ुा �यव�थापनस�ब�धी िद�दश�न, २०७६

५.१.५ दुिनयावादी फौजदारी पुनरावेदनको काय�तािलका
 िज�ला अदालतमा कारबाही ह�ने दिुनयावादी फौजदारी पनुरावेदनको 
सरल माग�समूह र सामा�य माग�समूहमा देहायबमोिजमको काय�तािलका रहनेछः

तािलका न.ं ६
दुिनयावादी फौजदारी पुनरावेदनको काय�तािलका

..............िज�ला अदालत
माग�समहूः- (स�बि�धत माग�समूहको नाम उ�लेख गन�)

पनुरावेदक-    ��यथ�- 
म�ुाः-     म�ुा नं.-

िस. 
न.ं

गनु�पन� काय�को िववरण

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�

१५ १५

४
पनुरावेदनको �याद बदर भई 
पनुः जारी / तामेली

- २०

५
पनुरावेदनको �यादको 
अविध (थमाउने समेत) र 
लगाउ साथै रा�ने

- ७०

६ म�ुा पेसी / फैसला / आदेश १५ १५

७
��यथ�का नामको �याद 
जारी गन� र तामेली

२० ३०

८
बेरीतपूण� तामेल भएको 
�याद बदर भएमा पनुः जारी 
र तामेली

- ३०
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प�र�छेद - पाँच : म�ुाको काय�तािलका िनमा�ण र प�रमाज�न

९
��यथ�को �याद पि�कामा 
�काशन

- १०

१०
िलिखत �ितवाद दता� 
वा ��यथ�को उपि�थित 
(थमाउने �यादसमेत)

३० ३०

११ दवैु प�को ता�रख िमलान १२ १२

१२
म�ुा पेसी र मेलिमलाप 
आदेश

१० १०

१३ मेलिमलाप �ि�या २५ ४५

१४
थप �माण ब�ुने आदेश, 
�माण संकलन र परी�ण

- २५

१५ तारखे थमाउने २१ २१
१६ पेसी �थगन १५ १५
१७ फैसला १५ १५

फछ् य�ट ह�न ला�ने 
अिधकतम ज�मा िदन

१८० ३६५

काय�तािलका �माणीकरण िमितः-                    �माणीकरण गन�को ह�ता�रः-
प�को नाम र सिहछापः-
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फरक म�ुा �यव�थापनस�ब�धी िद�दश�न, २०७६

५.१.६  सरकारवादी फौजदारी पुनरावेदनको काय�तािलका
 िज�ला अदालतमा कारबाही ह�ने सरकारवादी फौजदारी 
पनुरावेदनको सरल माग�समूह र सामा�य माग�समूहमा दहेायबमोिजमको 
काय�तािलका रहनेछः

तािलका न.ं ७
सरकारवादी फौजदारी पुनरावेदनको काय�तािलका

..............िज�ला अदालत
माग�समूहः- (यस ठाउँमा स�बि�धत माग�समहूको नाम उ�लेख गन�)

पनुरावेदक-      ��यथ�- 
म�ुाः-      म�ुा नं.-

िस. 
नं

गनु�पन� काय�को िववरण

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�

१५ १५

४
पनुरावेदनको �याद बदर भई 
पनुः जारी / तामेली

- २०

५
पनुरावेदनको �यादको अविध 
(थमाउनेसमेत) र लगाउमा 
रा�ने

- १००

६ म�ुा पेसी / फैसला / आदेश १५ १५

७
��यथ�का नामको �याद जारी 
गन� र तामेली

२० २०
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प�र�छेद - पाँच : म�ुाको काय�तािलका िनमा�ण र प�रमाज�न

८
बेरीतपूण� तामेल भएको �याद 
बदर भएमा पनुः जारी र 
तामेली

- २०

९
��यथ�को �याद पि�कामा 
�काशन

- २०

१०
िलिखत �ितवाद दता�  वा 
��यथ�को उपि�थित (थमाउने 
�यासमेत)

३० ३०

११ दवैु प�को ता�रख िमलान १२ १२
१२ म�ुा पेसी / आदेश १५ १५
१३ थप �माण ब�ुने २०
१४ तारखे थमाउने ३१ ३१
१५ पेसी �थगन २५ ३०
१६ फैसला १५ १५
१७ कसरु िनधा�रण / फैसला १० १५  

फछ् य�ट गन� ला�ने अिधकतम 
ज�मा िदन

१८० ३६५

काय�तािलका �माणीकरण िमितः-                    �माणीकरण गन�को ह�ता�रः-
प�को नाम र सिहछापः-
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फरक म�ुा �यव�थापनस�ब�धी िद�दश�न, २०७६

५.२ म�ुाको काय�तािलका प�रमाज�न

िवषय
स�बि�धत 

कानून
·  म�ुाको काय�तािलकामा उ�लेख भएको काम 

काय�तािलकामा तोिकएको समयमा नै स�प�न 
गनु�पछ�  ।

· सामा�यतः काय�तािलका प�रमाज�न गनु�  ह�दैँन । 
काय�तािलका सशंोधन अपवाद मा� हो ।

· म�ुामा दवैु प�को ता�रख िमलान भएपिछको 
पिहलो सनुवुाइको िदन र पूव� सनुवुाइ छलफल ह�ने 
भएमा सो िदन स�बि�धत �यायाधीशले उपि�थत 
भएका म�ुाका प� वा िनजको वा�रस वा कानून 
�यवसायीसगँ छलफल गरी बाकँ� काय� स�प�न 
गन�का लािग काय�तािलकामा प�रमाज�न गन� आदशे 
िदन स�नेछ ।

· प�रमाज�न ग�रएको काय�तािलकामा म�ुाका उपि�थत 
प�को सिहछाप गराई िमिसल संल�न गनु�पन�छ ।

· �मािणत काय�तािलकाअनसुार कुनै कारबाही 
िनधा��रत िमितमा स�प�न ह�न नसकेमा �े�तेदारले 
स�बि�धत �यायाधीशको िनद�शनमा रही कारण 
खोली फैसलाका लािग िनधा��रत िमित नना�ने गरी 
काय�तािलका प�रमाज�न गन� स�नेछ । 

· काय�तािलका सशंोधन गदा� म�ुाका प�ह�को कुनै 
�िति�या भए सोसमेतलाई िवचार गन� सिकनेछ ।

िज.अ. 
िनयमावलीको 
िनयम ४०घ  

· अनमुान ग�रएका कुनै काय� गनु�  नपन� भएमा वा 
अगावै स�प�न भएमा त�प�चात् गनु�पन� काय�को 
लािग तोिकएको िमितलाई अिघ सारी काय�तािलका 
प�रमाज�न गन� सिकनेछ ।
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· लगातार कारबाही र सनुवुाइ गनु�पन� म�ुामा 
काय�तािलका अगावै काय� स�प�न ह�ने अव�था 
भएमा सोबमोिजम कारबाही, सनुवुाइ र िकनारा गन� 
सिकने छ ।

· स�ुमा िनधा��रत काय�तािलकामा नभएको वा 
अनमुान नग�रएको कुनै काम गनु�परमेा फैसला 
गनु�पन� अिधकतम् अविध नना�ने गरी काय�तािलका 
प�रमाज�न गन� सिकनेछ । तर प�को उपि�थितमा 
गनु�पन� काम भएमा िनजह�लाई समेत जानकारी 
गराउन ुपन�छ ।

· काय�तािलका प�रमाज�न गनु�पन� भएमा सोको कारण 
कैिफयतमा उ�लेख गरी संशोिधत काय�तािलका 
तयार गरी िमिसल सलं�न रा�नपुन� छ ।
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प�र�छेद - छ
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६.१ म�ुा दता�

िवषय
स�बि�धत कानूनी 

�यव�था
 § यस प�र�छेदमा म�ुा भ�नाले अदालतमा 

दता� भई कारबाही र िकनारा ह�ने िफरादप�, 
म�ुासरह दता� ह�ने िनवेदनप�, मलुकु� देवानी 
काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा ५४१ को 
िनवेदन, अिभयोगप� र पनुरावेदनप� समेतलाई 
जनाउछँ।
 § तर ब�दी��य�ीकरणका िनवेदन, अ�तरकालीन 

आदेश उपरका िनवेदन र �ितवेदन, िवशेष 
�कृितका िनवेदन तथा अ�य फुटकर 
िनवेदनलाई म�ुािभ� समावेश ग�रएको छैन । 
 § फरक म�ुा �यव�थापनलाई �भावकारी बनाउन 

म�ुा दता�देिख नै �यान िदनपुछ�  । अदालतमा 
दता� गन� �याएका िफरादप�, िनवेदनप�, 
अिभयोगप�, पनुरावेदनप� जाचँ गदा� रीत 
पगेुको देिखन आएमा देहायका िववरणह� 
स�टवेयरमा �िव� गनु�पछ� ः 
 § वादी �ितवादीको तीन प�ुतेसिहतको नाम 

थर वतन,
 § म�ुाको नाम,
 § अवल�बन ह�ने काय�िविध,
 § लगातार सनुवुाइ ह�ने नह�ने,
 § कानून �यवसायीले �ितवादीको �याद 

तामेल गन� माग गर ेनगरकेो,

 िज. अ. िनयमावली
को िनयम ४१
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 § अ�य म�ुा लगाउमा रहे नरहेको, रहेको भए 
सोको िववरण,

 § घर ज�गाको �थलगत नापन�सा गनु�  पन� 
नपन�,

 § �ितवादीको स�ंया,
 § सरकारवादी फौजदारी म�ुामा पेस भएका र 

फरार �ितवादीको िववरण,
 § एक�कृत कसरुको दाबी भए नभएको,
 § पटके कसरुदार भए नभएको,
 § मागदाबी िलएको कानून र स�बि�धत दफा,

· म�ुा दता� गदा� वा �ितउ�र प� वा िलिखत 
जवाफ पेस गदा� वा अिभय�ुको बयान गदा� 
स�बि�धत प�ले आ�नो िववरण �वघोषणा 
फाराममा भरी अदालतसम� पेस गनु�  पन�छ ।

· तर नेपाल सरकार प� वा िवप� भएको म�ुा 
वा �रटमा नेपाल सरकारको तफ� बाट �य�तो 
फाराम पेस गनु�  पन�छैन ।

· पेस भएको �वघोषणा फारामबमोिजमको 
िववरण स�बि�धत फाटँले म�ुा �यव�थापन 
स�टवेयरमा �िव� गरी अ�ाविधक गनु�पन�छ ।

 िज.अ. िनयमावलीको
 िनयम ४०ङ सगँ

 स�बि�धत अनसूुची
३क

· दायरी िकताबमा म�ुाको माग�समूह उ�लेख 
गनु�पछ�  ।

· िमिसलमा माग� समूहअनसुार सरल माग�को 
लािग ह�रयो, सामा�य माग�को लािग िनलो र 
िवशेष माग�को लािग रातो रङ्गको ि�टकर �योग 
गनु�पछ�  ।

· ता�रख भरपाई र ता�रख पचा�मा स�बि�धत 
म�ुा कारबाही र िकनारा ह�ने माग�समूह उ�लेख 
गनु�पछ�  ।
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· फरक फरक माग�समूहका म�ुाह� लगाउमा 
रा�नपुरमेा जनु म�ुा बढी समय ला�ने 
माग�समूहमा रहेको छ अ�य म�ुाह�लाई पिन 
सोही माग�समूहमा राखी कारबाही र िकनारा 
गनु�पन�छ ।

६.२ काय�तािलका िनमा�ण 

िवषय
स�बि�धत कानूनी 

�यव�था
· म�ुा दता�को िववरण �िव� गरपेिछ 

स�टवेयरमाफ� त सो म�ुाको माग� समूह 
अनसुारको काय�तािलका िनमा�ण गनु�पछ�  ।

· तर ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन, मातहत 
िनकायको आदेशउपरको िनवेदन तथा �ितवेदन, 
अ�तरकालीन आदेशस�ब�धी िनवेदन र िवशेष 
�कृितका िनवेदनको कारबाहीमा काय�तािलका 
िनमा�ण गनु�  पद�न ।

· उ� काय�तािलका ि��ट गरी प�को सिहछाप 
गराउन ुपछ�  ।

· तर नेपाल सरकार प� भएको म�ुाको 
काय�तािलकामा नेपाल सरकारको तफ� बाट 
सिहछाप गनु�पन� छैन ।

· काय�तािलका �े�तेदारबाट �मािणत गराउन ु
पछ�  ।

· �मािणत काय�तािलका िमिसल सलं�न राखी एक 
�ित प�लाई उपल�ध गराउन ुपछ�  ।

· काय�तािलका तयार गरपेिछ सोको 
समयसीमािभ� रही म�ुाको कारबाही र िकनारा 
स�प�न गनु�पछ�  ।

िज.अ. िनयमावलीको 
िनयम ४०घ
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६.३ म�ुा बाँडफाडँ

िवषय
स�बि�धत कानूनी 

�यव�था

· एकभ�दा बढी �यायाधीश भएको अदालतमा 
िविभ�न माग�समूहको म�ुा स�ंया र माग� समूहको 
अनपुात िम�ने गरी बाडँफाडँ गनु�पन�छ ।

· सामा�यतः माग�समूह अनसुारको अलग अलग 
गोला बनाई बाडँफाडँ गनु�पछ�  ।

· एकभ�दा बढी �यायाधीश भएको अदालतको 
कुनै �यायाधीश अनपुि�थत भएमा िनजबाट 
ह�नपुन� फैसलाबाहेकका अ�य काय�ह� उपि�थत 
अक� �यायाधीशले गनु�पन�छ ।

िज.अ. िनयमावलीको 
िनयम ४१

· तीन वा सोभ�दा बढी �यायाधीश काय�रत 
अदालतमा कुनै �यायाधीश अनपुि�थत ह�ने 
भएमा गोलाबाट फैसलाबाहेकका काम गन� गरी 
तो�नपुन�छ ।

 िज.अ. िनयमावलीको
िनयम ४१

· कुनै �यायाधीश १५ िदनभ�दा बढी अविध 
अदालतमा उपि�थत नह�ने भएमा उपि�थत 
�यायाधीशले फैसला गन�लगायतका काय� 
गनु�पन�छ ।

 िज.अ. िनयमावलीको
िनयम ४१
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६.४ �याद जारी र तामेली 

िवषय
स�बि�धत कानूनी 

�यव�था
· अदालतबाट जारी गन� �याद सूचना (प�ाउ 

पजु�समेत) मा म�ुाको माग�समूह खलुाउन ुपछ�  ।
· जारी भएको �यादको साथमा म�ुाको एक �ित 

काय�तािलका समेत संल�न गनु�पछ�  । 
· स�बि�धत फाटँले म�ुाको काय�तािलकामा 

उि�लिखत समयिभ� �याद जारी गरी 
तामेलदारलाई बझुाउने वा स�बि�धत अदालतमा 
पठाउन ुपछ�  ।

· तामेलदारले आ�नो िज�माको �याद 
काय�तािलकामा तोिकएको अविधिभ� तामेल 
गरी फाटँमा बझुाउन ुपछ�  ।

· अ�य अदालतमाफ� त तामेल ह�ने �याद स�बि�धत 
अदालतले काय�तािलकामा तोकेको अविधिभ� 
तामेल गनु�पछ�  ।

· �हरी काया�लयले पिन आ�नो िज�माको 
प�ाउपजु� काय�तािलकामा तोिकएको 
अविधिभ� तामेल गरी अदालतमा पठाउन ुपछ�  । 

· �याद फाटँले काय�तािलकाअनसुारको समयमा 
रीतपूव�क �याद तामेल भए नभएको अनगुमन 
गनु�पछ�  ।

· तामेल भई आएको �याद बेरीतको देिखए 
�े�तेदारले उसैिदन बदर गरी पनुः �याद जारी 
गरी तामेल गन� लगाउन ुपछ�  ।

िज.अ. िनयमावलीको 
िनयम १०(१)(ङ)
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· �याद बदर भई पनुः �याद जारी भएमा कारण 
खोली माग�समूह प�रवत�न गन� सिकनेछ । तर 
िनधा��रत माग�समूहको काय�तािलकाअनसुार 
बाकँ� काय�स�प�न ह�न स�ने दिेखएका माग� 
प�रवत�न गन� आव�यक ह�दँैन ।

६.५ �ितउ�र दता� / बयान / थुनछेक / िलिखत जवाफ 

िवषय
स�बि�धत कानूनी 

�यव�था
· अदालतमा दता� गन� �याएको �ितउ�रप� र 

िलिखत जवाफ जाचँ गदा�  रीत पगेुको देिखन 
आएमा �ितवादीको �यि�गत र म�ुस�ब�धी 
�वघोषणा फारामअनसुारको िववरण 
स�टवेयरमा �िव� गनु�पछ�  ।

· अिभयोगप� साथ पेस भएका वा �यादमा 
उपि�थत भएका �ितवादीको बयान गराउदँा 
�वघोषणा फाराम पेस गन� लगाई स�टवेयरमा 
�िव� गनु�पछ�  ।

िज.अ. िनयमावलीको 
िनयम ४०ङ सगँ 

स�बि�धत अनसूुची 
३क

· �ितवादीको बयान र थनुछेक ह�ने म�ुामा 
थनुछेक स�प�न भएपिछ वा म�ुा दता�  गदा� नै 
�ितवादीको �यि�गत र म�ुास�ब�धी �वघोषणा 
फाराम अनसुारको िववरण �ितवादीबाट िलई 
स�टवेयरमा �िव� गनु�पछ�  ।

· िमिसल संल�न रहेको काय�तािलकामा 
�ितवादीको सिहछाप गराउन ुपछ�  ।

· म�ुाको काय�तािलकाको एक �ित �ितवादीलाई 
उपल�ध गराउन ुपछ�  ।
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६.६ साधारण ता�रख र पेसी ता�रख

िवषय
स�बि�धत कानूनी 

�यव�था
· पेसी ता�रख तो�दा माग�समूहअनसुार काय�बोझ 

िवचार गरी समानपुाितक �पमा तो�नपुछ�  ।
· पेसी चढ्न अङ्ग पगेुको म�ुामा साधारण तारखे 

तो�न ह�दँनै ।
· म�ुामा प�ह�लाई साधारण ता�रख तो�दा 

अिनवाय� �पमा कारण जनाउन ुपन�छ ।
· सामा�यतः स�टवेयरले �वतः िसज�ना गरकेो 

िमितको ता�रख तो�नपुछ�  ।
· काय�तािलकामा िनधा��रत िमित नना�ने गरी पेसी 

ता�रख तो�नपुछ�  ।

दे.का.िनयमावलीको 
िनयम ३४

· काय�तािलकामा िनधा��रत िमित ना�ने गरी 
ता�रख तो�नपुन� दिेखएमा सपु�रवे�कसम� 
पेस गरी भएको िनद�शन बमोिजम गनु�पछ�  ।

· माग�समूह प�रवत�न गनु�  पन� दिेखएमा 
सपुरीवे�कमाफ� त �े�तेदारसम� पेस गनु�पछ�  । 

· �ितवादीले �ितउ�र वा बयानमा �े�ािधकार, 
हकदैया वा हद�याद नभएको िजिकर िलएमा 
�ारि�भक सनुवुाइको लािग पेसी तो�नपुछ�  ।

· दवैु प�को ता�रख िमलान भएपिछ पूव� सनुवुाइ 
छलफलको लािग पिहलो पेसी ता�रख तो�न ु
पछ�  ।

िज.अ. िनयमावलीको 
िनयम ४०घ
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· सा�ी, िवशेष�को बकप�को लािग 
काय�तािलकाबमोिजमको िदन र समय िकटान 
गरी ता�रख तो�न ुपछ�  ।

· लगातार कारबाही र सनुवुाइ ह�ने म�ुामा 
इजलासको आदेशअनसुार पेसी ता�रख तो�न ु
पछ�  ।

· हेदा�हेद� र िनण�य सनुाउने तारखे तो�दा 
काय�तािलकालाई असर नपन� गरी तो�नपुछ�  । 

६.७ �ारि�भक सनुवुाइ, पूव� सनुवुाइ छलफल, अ�त�रम र अ�तरकालीन 
आदेश

· �ारि�भक सनुवुाइमा �ितवादीको िजिकर मनािसव नदेिखई म�ुाको थप 
कारबाही ह�ने भएमा सोही िदन पूव� सनुवुाइ छलफल गरी �माणमकुरर 
गनु�पन�छ । 

· पूव� सनुवुाइ छलफल गदा� काय�तािलका संशोधन गनु�  पन� देिखएमा 
आव�यक संशोधनको आदशे गनु�पछ�  । 

· इजलासको आदशे अनसुार स�बि�धत कम�चारीले काय�तािलका 
सशंोधन गरी उपि�थत प�ह�को सिहछाप गराई, �मािणत गरी िमिसल 
सलं�न रा�न ुपछ�  ।

· अ�त�रम आदेश र अ�तरकालीन आदेश ज�ता त�काल गनु�पन� भैपरी 
�कृितका काय�ह�लाई म�ुाको िनधा��रत काय�तािलका �भािवत नह�ने 
गरी स�प�न गनु�पछ�  । 
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६.८ मलेिमलाप 
· कानूनबमोिजम मेलिमलाप ह�नस�ने म�ुाह� क�तीमा एक पटक 

मेलिमलापको लािग पठाउन ुपन�छ ।
· पूव� सनुवुाइ छलफलको �ममा वा कारबाहीको कुनै चरणमा म�ुा 

मेलिमलापको लािग पठाउने आदेश गदा� काय�तािलकामा िनधा��रत 
समयसमेतलाई िवचार गरी उपय�ु समय तो�नपुछ�  ।

· म�ुा मेलिमलापमा पठाउने आदेश भएकै िदन प�ह�लाई मेलिमलाप 
के��मा पठाउने र मेलिमलापकता� रो�ने काय� स�प�न गनु�पछ�  ।

· वारसे तारखेमा रहेको म�ुा भए सातिदनिभ� स�बि�धत प�लाई 
मेलिमलाप के��मा उपि�थत गराउने गरी तारखे तो�न ुपन�छ ।

· मेलिमलाप के��ले काय�तािलकामा िनधा��रत समयिभ� नै मेलिमलापको 
�ि�या पूरा गरी स�बि�धत फाटँमा �ितवेदन पठाउन ुपछ�  ।

· मेलिमलापमा पठाइएका म�ुाह�मा काय�तािलकाबमोिजम काम भए 
नभएको �े�तेदार र स�बि�धत �यायाधीशले िनयिमत अनगुमन गनु�  
पन�छ । 

६.९ आदेश र आदेश काया��वयन 

िवषय
स�बि�धत 

कानूनी 
�यव�था

· काय�तािलकामा िनधा� �रत समय नना�ने गरी 
इजलासबाट भएका आदेश काया��वयन गनु�पछ�  ।

· आदेश अनसुारको काम िनधा��रत समयिभ� भए 
नभएको स�ब�धमा सपुरीवे�क, �े�तेदार र स�बि�धत 
�यायाधीशले िनयिमत िनरी�ण, सपुरीवे�ण र अनगुमन 
गनु�पछ�  ।

िज.अ. 
िनयमावलीको 

िनयम ४८
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· अंग नपगेुका म�ुाह�को सपुरीवे�कले िनयिमत �पमा 
िनरी�ण र अनगुमन गरी अंग प�ुयाउने र सोको िववरण 
स�टवेयरमा �िव�ट गनु�  गराउन ुपछ�  ।

· िमिसलको आ�त�रक िनरी�ण र अनगुमनको मािसक 
�ितवेदन �े�तेदार र स�बि�धत �यायाधीशसम� पेस 
गनु�पछ�  ।

· �ा�त िनरी�ण र अनगुमन �ितवेदनको आधारमा 
स�बि�धत �यायाधीशले फाटँवाला, सपु�रवे�क र 
�े�तेदारलाई आव�यक िनद�शन िदनपुन�छ । 

· �वचािलत अनगुमन प�ितमाफ� त अविध ना�न लागेका 
म�ुाको संकेत िदने गरी �यव�थापन गनु�पछ�  ।

६.१० �माण सकंलन र परी�ण (थप �माणसमते)
· आदशे अनसुारका िलखत �माण काय�तािलकामा उि�लिखत समयिभ� 

सकंलन र परी�ण गनु�पछ�  ।
· �माण परी�णको लािग पठाउदँा परी�ण �ितवेदन पठाउन ु पन� 

अिधकतम समय उ�लेख गनु�पछ�  ।
· कुनै िनकायबाट िमिसल, जवाफ वा �माण िझकाउदँा पठाउन ु पन� 

अिधकतम समय उ�लेख गनु�पछ�  ।
· िनधा��रत िमितमा नै सा�ी र िवशेष�को बकप� स�प�न गनु�पछ�  ।
· ब�द सवाल पठाउदँा काय� स�प�न ह�नपुन� अविध उ�लेख गरी पठाउन ु

पछ�  ।
· तोिकएको ता�रखको िदनमा नै नाप न�सा गन� काय� स�प�न गनु�पछ�  ।
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६.११ पेसी �यव�थापन र सनुुवाइ

िवषय
स�बि�धत 

कानूनी 
�यव�था

· फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागू ह�नअुिघका 
म�ुाह�लाई �ाथिमकता िदई पेसी �यव�थापन गनु�   
पछ�  ।

· म�ुाको �कृित अनसुार छु�ाछु�ै वारमा म�ुाको सनुवुाइ 
गन� गरी पेसी �यव�थापन गन� सिकनेछ ।

िज.अ. 
िनयमावलीको 

िनयम 
४५(२ख)

· माग� समूहअनसुार समानपुाितक स�ंयामा म�ुा पेसीमा 
रा�न ुपछ�  ।

· स�बि�धत इजलासले सनुवुाइ गन� सिकने सं�यामा 
मा� म�ुा पेसीमा चढाउन ुपछ�  ।

· काय�तािलकाको समयाविध ना�न स�ने अव�थाका 
म�ुाह�को पेसी �थगन गन� ह�दैँन ।

· काय�तािलकामा िनधा��रत ग�रएको पटक र अविध ना�ने 
गरी पेसी �थिगत गनु�  ह�दैँन । 

· म�ुाको सनुवुाइ गदा� कानून �यवसायीको स�ंया तथा 
म�ुाको �कृितअनसुार बहसको समय िनधा�रण गनु�पछ�  ।

६.१२ फैसला

िवषय
स�बि�धत 

कानूनी �यव�था

· म�ुा इजलाससम� िनण�को लािग पेस गनु�  अगावै 
स�बि�धत फाटँले म�ुाको िटपोट तयार गरी िमिसल 
सलं�न गनु�पछ�  ।
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· यसरी िटपोट तयार गदा�  म�ुाको िफरादप�, 
अिभयोगप�, �ितउ�रप�, बयान, बकप�लगायत 
म�ुयम�ुय िलखतह� र आदशेसमेत तत् तत् 
समयमा िटपोट र अ�ाविधक गरी स�टेवेयरमा 
�िव�ट गनु�पछ�  ।

दे.का. 
िनयमावलीको 

िनयम ३५ 
र फौ.का. 

िनयमावलीको 
िनयम ९४

· काय�तािलकामा िनधा��रत िमित नना�ने गरी फैसला 
गनु�पछ�  । तर िमलाप�, म�ुा िफता�, िडसिमस र 
तामेली गन� काय� काय�तािलकामा िनधा� �रत िमित 
बाहेकका िदनमा स�प�न गन� बाधा पन� छैन । 

· लगातार कारबाही र सनुवुाइ ह�ने म�ुामा 
काय�तािलकामा िनधा��रत समय अगावै कारबाही, 
सनवुाइ र फैसला गन� सिकनेछ ।

· कानूनबाट िनधा��रत िमितिभ� फैसला �मािणत गरी 
त�काल वेवसाइटमा अपलोड गनु�पछ�  ।

६.१३ पुनरावेदनको कारबाही
· तोिकएको माग� समूहअनसुार पनुरावेदनप� दता� गनु�पछ�  ।
· स�बि�धत प�बाट �यि�गत र म�ुास�ब�धी �वघोषण फारामको िववरण 

िलई स�टवेयरमा �िव� गनु�पछ�  । 
· दता� गरपेिछ स�टवेयरमाफ� त माग� समूह अनसुारको काय�तािलका 

िनमा�ण गनु�पछ�  ।
· काय�तािलका ि��ट गरी प�को सिहछाप गराउन ुपछ�  ।
· काय�तािलका �े�तेदारबाट �मािणत गराउन ुपछ�  ।
· �मािणत काय�तािलका िमिसल सलं�न राखी एक �ित प�लाई उपल�ध 

गराउन ुपछ�  ।
· पनुरावेदनप� दता�  ह�दँाकै िदन स�ु र �माण िमिसल िझकाउन प�ाचार 

गनु�पछ�  ।
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· िमिसल �ा�त ह�नासाथ पनुरावेदन �याद जाचँ गरी बेरीतको देिखए बदर 
गरी पनुः तामेल गराउन ुपछ�  ।

· िमिसलसाथ पनुरावेदन �याद िमिसल संल�न नभए िझकाई संल�न 
गराउन ुपछ�  ।

६.१४ मातहत अदालतको िनरी�ण
· सबै प�को पनुरावेदन पर ेनपरकेो यिकन गरी परकेो भए साथै रा�न ु

पछ�  ।
· ��यथ� िझकाउने आदेश भएमा भोिलप�टस�ममा �याद जारी गरी 

काय�तािलका सलं�न गरी तामेलदारलाई बझुाउन ुपछ�  ।
· तामेलदारले काय�तािलकाको समयिभ� तामेल गरी अदालतमा दािखल 

गनु�पछ�  । 
· ��यथ� हािजर भएपिछ काय�तािलका उपल�ध गराई पेसी ता�रख तो�न ु

पछ�  ।
· काय�तािलकामा िनधा��रत समयिभ� कारबाही र फैसला गनु�पछ�  ।
· स�ु कारबाही ह�ने म�ुाको स�ब�धमा लाग ुह�ने िद�दश�नका अ�य िवषयह� 

पनुरावेदनको कारबाहीमा समेत आव�यकताअनसुार लागू ह�नेछन् ।
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प�र�छेद - सात
फरक म�ुाको �यव�थापक�य काय�

७.१ आ�त�रक �यव�थापन
 िज�ला अदालतह�ले फरक म�ुाको �यव�थापनलाई �भावकारी 
�पमा स�चालन गन� आव�यकताअनसुार देहायका काय�ह� गनु�पछ�  ।

 Ÿ सव��च अदालतमा रहेको फरक म�ुा �यव�थापन िनद�शक सिमित 
समेतको िनद�शनमा रही फरक म�ुा �यव�थापन लाग ु गन� स�ब�धमा 
आव�यक तयारी गनु�पछ�  ।
o फरक म�ुा �यव�थापनको सै�ाि�तक अवधारणा र उनीह�को 

भूिमका तथा स�टवेयरका स�ब�धमा कम�चारीह�लाई �िशि�त गन� ।
o फरक म�ुा �यव�थापन स�ब�धमा म�ुाका प�ह�लाई जानकारी  

िदने ।
o सरोकारवालाह�सगँ छलफल गन� ।

 Ÿ फरक म�ुा �यव�थापन र स�चालन स�ब�धमा कुनै सम�या देिखएमा 
�े�तेदारले �यायाधीशसम� पेस गरी िनद�शनबमोिजम गनु�पछ�  ।

 Ÿ फरक म�ुा �यव�थापनको काया��वयन स�ब�धमा आव�यकताअनसुार 
आविधक �पमा �यायाधीश, कम�चारीिबचमा सिम�ा गनु�पछ�  ।

 Ÿ म�ुा कारबाहीको िनयिमत अनगुमनको लािग छु�ै अिधकृतलाई 
सपुरीवे�कको �पमा तो�नपुछ�  ।

 Ÿ काय�तािलकामा तोिकएका काय�ह� समयिभ� स�प�न भए नभएको बारमेा 
�े�तेदारले आविधक �पमा अनगुमन गरी आव�यक िनद�शन र िनकासा 
िदई सोको जानकारी स�बि�धत �यायाधीशलाई समेत गराउन ुपन�छ ।

 Ÿ काय�तािलकामा तोिकएका काय�ह� समयिभ� स�प�न भए नभएको बारमेा 
स�बि�धत �यायाधीशले आविधक �पमा अनगुमन गरी आव�यक िनद�शन 
िदनपुन�छ ।
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 Ÿ स�बि�धत अदालतले उ�च अदालत तथा सव��च अदालतको सहयोगमा 
फरक म�ुा �यव�थापन, िद�दश�न तथा स�टवेयर स�चालन स�ब�धमा 
�यायाधीश तथा कम�चारीह�लाई �िशि�त गनु�पछ�  ।

 Ÿ समयमा �याद तामेलीको काय� स�प�न गन� तामेलदार कम�चारीलाई 
यातायात र मोबाइल खच�को आव�यक �यव�था िमलाउन ुपछ�  ।

 Ÿ फरक म�ुा �यव�थापनलाई �भावकारी �पमा काया��वयन गन� आव�यक 
पन� क��यटुर, ि��टर, ��यानर, �ूत गितको इ�टरनेट, ि�टकर, 
फाइललगायत आव�यक �ोत सामा�ीको �यव�थापन िमलाउन ुपछ�  ।

 Ÿ फरक म�ुा �यव�थापनको उ�े�य, �ि�या, हािसल गन� खोिजएको नितजा 
तथा म�ुाका प�ह�को भूिमकासमेतका िवषयमा अदालतमा पिहलो पटक 
उपि�थत म�ुाका प�ह�लाई आव�यक परामश� सेवा �दान गनु�पछ�  ।

 Ÿ अदालतमा ह�ने िव�तुीय िड��ले, प�लाई िदइने ता�रख पचा�, सूचना पाटी, 
बडाप� तथा �थानीय स�चार मा�यमसमेतबाट फरक म�ुा �यव�थापन 
प�ितस�ब�धी सूचना �वाह गनु�  गराउन ुपछ�  । 

 Ÿ फरक म�ुा �यव�थापनका लािग चाल ुआिथ�क वष�मा आव�यक पन� खच� 
िविनयोिजत बजेटबाट नै �यव�थापन गनु�पछ�  ।

 Ÿ आगामी वष�को लािग आव�यक बजेट समयमा ��ेपण गरी माग गनु�पछ�  ।
 Ÿ फरक म�ुा �यव�थापन, म�ुाका काय�तािलकाबमोिजम काय�स�प�न भएका 

र नभएका म�ुाह�को िववरण उ�लेख गरी मािसक तथा वािष�क �गित 
�ितवेदन सव��च अदालत तथा उ�च अदालतमा पठाउन ुपछ�  । 

 Ÿ �गित िववरणमा काय�तािलकाबमोिजम काय� स�प�न ह�न नसकेको भए 
सोको कारणसमेत उ�लेख गनु�पछ�  । (िज.अ. िनयमावलीको िनयम ११४)

७.२ सहयोग र सम�वय
 िज�ला अदालतह�ले फरक म�ुाको �यव�थापनमा 
सरोकारवालाह�को सहयोग र सम�वय जटुाउनका लािग आव�यकताअनसुार 
देहायका काय�ह� गनु�पछ� ः
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प�र�छेद - सात : फरक म�ुाको �यव�थापक�य काय�

 Ÿ फरक म�ुा �यव�थापनको काया��वयन स�ब�धमा सरकारी विकल, �हरी 
तथा कानून �यवसायीसगँ िनयिमत �पमा छलफल गनु�पछ�  । 

 Ÿ समदुायमा ग�रने अ�तरसंवाद काय��ममा फरक म�ुा �यव�थापनको 
िवषयसमेत समावेश गनु�पछ�  ।

 Ÿ फरक म�ुा �यव�थापनको उ�े�य, �ि�या, हािसल गन� खोिजएको नितजा 
तथा म�ुाका प�ह�को भूिमकासमेतका िवषयमा अदालत �यव�थापन 
सिमित र �याय�े� सम�वय सिमितको बैठकमा छलफल गरी सम�वय र 
सहयोग जटुाउन ुपछ�  ।

 Ÿ फरक म�ुा �यव�थापन स�ब�धमा �थानीय स�चार मा�यमसगँ िनयिमत 
�पमा छलफल गनु�पछ�  । 
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