
www.lawcommission.gov.np 

1 

 

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ 

प्रमाणिकरि र प्रकाशन मममि 

                                                      २०७३।५।२७ 

संशोधन गने ऐन 

१. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५          २०७५।११।१९ 

२. फौजदारी कसूर िथा फौजदारी काययविमध सम्बन्धी  

   केही ऐन संशोधन गने अध्यादेश, २०७७            २०७७।६।१२ 

न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरि गनय बनकेो ऐन 

प्रस्िािनााः नेपालको संविधान बमोणजम अदालिहरूको स्थापना र अमधकारक्षेत्र व्यिणस्थि गनय िथा 

न्यायलाई मिटो, िररिो, सियसलुभ, मनष्पक्ष, प्रभािकारी र जनउत्तरदायी बनाउन न्याय प्रशासन 

सम्बन्धी प्रचमलि कानूनलाई समयानकूुल संशोधन र एकीकरि गनय िाञ्िनीय भएकोले,  

 नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोणजमको व्यिस्थावपका–संसदले यो 

ऐन बनाएको ि ।  

पररच्िेद–१ 

प्रारणम्भक 

१. संणक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “न्याय प्रशासन ऐन, २०७३” रहेको ि । 

(२) यो ऐन नपेाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको 

मममिदेणि प्रारम्भ हनुेि।  

२. पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस ऐनमा,– 

                                                           
  यो ऐन मममि २०७३।६।३ देणि प्रारम्भ हनुे गरी िोवकएको (नेपाल राजपत्रमा प्रकाणशि मममि २०७३।५।२९) 

। 
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(क) “अदालि” भन्नाले सिोच्च अदालि, उच्च अदालि र णजल्ला अदालि सम्झन ु

पिय । 

(ि) “उच्च अदालिको न्यायाधीश” भन्नाले उच्च अदालिको न्यायाधीश 

सम्झनपुिय र सो शब्दले उच्च अदालिको मखु्य न्यायाधीशलाई समेि 

जनाउँि । 

(ग) “िोवकएको” िा “िोवकए बमोणजम” भन्नाले यस ऐन अन्िगयि बनेको मनयममा 

िोवकएको िा िोवकए बमोणजम सम्झन ुपिय । 

(घ) “न्याय पररषद” भन्नाले संविधानको धारा १५३ बमोणजमको न्याय पररषद 

सम्झन ुपिय।  

(ङ) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झन ुपिय । 

 

पररच्िेद–२ 

णजल्ला अदालि िथा उच्च अदालिको स्थापना 

३. णजल्ला अदालिको स्थापना : (१) प्रत्येक णजल्लामा एक णजल्ला अदालि रहनिे । 

  (२) णजल्ला अदालि णजल्लाको सदरमकुाममा रहनेि । 

िर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बिि कुनै णजल्ला अदालि णजल्लाको सदरमकुाम बाहेक 

अन्य कुनै ठाउँमा रहेकोमा अन्य व्यिस्था नभएसम्म सोही ठाउँमा रहनेि । 

४. णजल्ला न्यायाधीश : (१) प्रत्येक णजल्ला अदालिमा एकजना णजल्ला न्यायाधीश रहनेि। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणिएको भए िापमन कुनै णजल्ला अदालिमा 

काययबोझ बढी भएको अिस्थामा प्रधान न्यायाधीशले न्याय पररषदको मसफाररसमा आिश्यक 

सङ्खख्यामा थप णजल्ला न्यायाधीश िटाउन सक्नेि । 

(३) न्याय पररषदले उपदफा (७) बमोणजम कायम भएको कूल दरबन्दीको अधीनमा 

रही काययबोझ अनसुार प्रत्येक णजल्ला अदालिमा रहने न्यायाधीशको सङ्खख्या मनधायरि गनेि 
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र त्यसरी मनधायरि गरेको न्यायाधीशको सङ्खख्या काययबोझको आधारमा थपघट गनय सक्नेि 

। 

(४) कुनै णजल्ला अदालिमा एकभन्दा बढी णजल्ला न्यायाधीश रहेकोमा िररष्ठिम 

णजल्ला न्यायाधीशले प्रमिु भई काम गनेि । 

(५) प्रधान न्यायाधीशले कुनै णजल्ला अदालिको णजल्ला न्यायाधीशलाई मनणिि 

अिमधको लामग अको णजल्ला अदालिको न्यायाधीशको रूपमा समेि काम गनय िोक्न 

सक्नेि । 

(६) उपदफा (५) बमोणजम िोवकएको णजल्ला न्यायाधीशले िोकेको अिमधभर 

सम्बणन्धि णजल्ला अदालिमा रही काम गनुय पनेि ।  

(७) नेपाल सरकारले न्याय पररषदको मसफाररसमा मदु्दाको काययबोझ अनसुार णजल्ला 

अदालिका न्यायाधीशको कूल दरबन्दी कायम गनेि । 

५. उच्च अदालिको स्थापना  : (१) प्रत्येक प्रदेशको राजधानी रहेको ठाउँमा उच्च अदालि 

रहनेि । 

(२) संविधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोणजम प्रदेशको राजधानी रहन े

ठाउँको मनियय नभएसम्मको लामग नेपाल सरकारले न्याय पररषदको परामशयमा िोकेको 

ठाउँमा उच्च अदालि रहनेि ।  

(३) नेपाल सरकारले न्याय पररषदसँग परामशय गरी कुनै उच्च अदालि रहेको 

ठाउँका अमिररक्त त्यस्िो अदालिको प्रादेणशक अमधकार क्षेत्रमभत्रको अन्य कुनै ठाउँमा 

त्यस्िो उच्च अदालिको अस्थायी इजलास कायम गने गरी मकुाम िोक्न सक्नेि ।  

(४) उपदफा (३) बमोणजम इजलास कायम गने गरी मकुाम िोक्दा त्यस्िो 

इजलासको प्रादेणशक अमधकारक्षेत्र समेि िोक्न ुपनेि । 

(५) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बिि कुनै प्रदेशमा एक भन्दा बढी पनुरािेदन अदालि 

रहेको भए नेपाल सरकारले न्याय पररषदसँग परामशय गरी एउटा पनुरािेदन अदालिलाई 
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त्यस्िो प्रदेशको उच्च अदालि र अको पनुरािेदन अदालिलाई सोही उच्च अदालिको 

अको इजलास कायम हनुे गरी िोक्नेि । 

(६) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेणिएको भए िापमन संविधानको धारा २८८ 

को उपधारा (२) बमोणजम प्रदेशको राजधानी रहेको ठाउँको मनियय हुँदा कुनै उच्च अदालि 

प्रदेशको राजधानी भन्दा अन्य ठाउँमा रहेको भएमा त्यस्िो उच्च अदालिलाई नेपाल 

सरकारले न्याय पररषदसँग परामशय गरी प्रदेशको राजधानीमा सानय सक्नेि । 

(७) यस दफा बमोणजम कायम गररएको इजलासले उपदफा (४) बमोणजम 

िोवकएको प्रादेणशक अमधकारक्षेत्रमभत्र यस ऐन बमोणजम उच्च अदालिलाई भए सरहको 

अमधकारक्षेत्रको प्रयोग गनेि ।  

६.  उच्च अदालिका न्यायाधीश : (१) उच्च अदालिको न्यायाधीशको कुल दरबन्दी एकसय 

साठी जनामा नबढाई आिश्यक सङ्खख्यामा कायम गररनेि ।  

(२) उपदफा (१) को अधीनमा रही प्रत्येक उच्च अदालिमा एकजना मखु्य 

न्यायाधीश र दश जनामा नघटाई न्याय पररषदले िोकेको सङ्खख्यामा अन्य न्यायाधीशहरू 

रहनेिन ्। 

(३) दफा ५ बमोणजम कायम गररएको इजलासको मकुाममा रही कामकाज गनय 

प्रधान न्यायाधीशले न्याय पररषदको मसफाररसमा सम्बणन्धि उच्च अदालिका कम्िीमा 

िीनजना न्यायाधीशलाई िटाउनेि । 

(४) उपदफा (३) बमोणजम िवटएका न्यायाधीशमध्ये िररष्ठिम न्यायाधीशले मखु्य 

भई काम गनेि । 

(५) नेपाल सरकारले मदु्दाको काययबोझको आधारमा न्याय पररषदको मसफाररसमा 

उपदफा (१) बमोणजमको न्यायाधीशको सङ्खख्यामा थपघट गनय सक्नेि । 
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पररच्िेद–३ 

अदालिको अमधकारक्षते्र 

७. णजल्ला अदालिको अमधकारक्षते्र  : (१) प्रचमलि कानूनमा अन्यथा व्यिस्था भएकोमा बाहेक 

णजल्ला अदालिलाई आफ्नो णजल्ला मभत्रको जनुसकैु प्रकृमिका मदु्दा र संविधानको धारा 

१४५ को उपधारा (२) बमोणजम उच्च अदालिले सनुिुाई गनय आदेश ददएको मदु्दामा शरुू 

कारबाही र वकनारा गने अमधकार हनुेि । 

(२) णजल्ला अदालिलाई आफ्नो णजल्लामभत्र कसैले कुनै व्यणक्तलाई गैरकानूनी 

रूपले थनुामा रािेमा त्यस्िो व्यणक्तको हकको प्रचलनको लामग बन्दीप्रत्यक्षीकरिको आदेश 

जारी गने अमधकार हनुेि । 

(३) णजल्ला अदालिलाई आफ्नो णजल्लामभत्र कुनै व्यणक्त िा मनकायले कुनै व्यणक्तको 

कानून प्रदत्त हकमा आघाि परुय्ाएमा िा आघाि परुय्ाउने आशङ्का भएमा त्यस्िो हकको 

प्रचलनको लामग मनषधेाज्ञाको आदेश जारी गने अमधकार हनुेि । 

(४) प्रचमलि कानूनमा अन्यथा व्यिस्था भएकोमा बाहेक णजल्ला अदालिलाई आफ्नो 

णजल्लामभत्र संघीय कानून बमोणजम अधयन्यावयक मनकाय िा अमधकारीले गरेको मनियय िा 

अणन्िम आदेश उपर र प्रदेश कानून बमोणजम गदठि स्थानीयस्िरका न्यावयक मनकायले 

गरेको मनियय िा अणन्िम आदेश उपर पनुरािेदन सनेु्न अमधकार हनुेि । 

८. उच्च अदालिको अमधकारक्षते्र  :  (१) उच्च अदालिलाई संविधानको धारा १४४ को 

उपधारा (१) बमोणजम परेका मनिेदनमा सनुिुाई गरी आिश्यक र उपयकु्त आदेश जारी 

गने अमधकार हनुेि ।  

(२) उच्च अदालिलाई देहायका मदु्दामा शरुू कारबाही र वकनारा गने अमधकार 

हनुेिाः– 

(क) संघीय कानून बमोणजम उच्च अदालिबाट शरुू कारबाही र वकनारा 

हनुे मदु्दा, 
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(ि) संविधानको धारा १४५ को उपधारा (१) बमोणजम मािहिका 

अदालिबाट णझकाइएको मदु्दा । 

(३) उच्च अदालिलाई देहायका मदु्दामा पनुरािेदन सनुी मनियय गने अमधकार   

हनुेिाः– 

(क) आफ्नो प्रादेणशक अमधकारक्षेत्रमभत्रको णजल्ला अदालिले दफा ७ को 

उपदफा (१) बमोणजम शरुू कारबाही र वकनारा गरेको मदु्दा, 

(ि) न्यावयक मनकाय, अधयन्यावयक मनकाय िा अमधकारीले गरेको शरुू 

मनियय िा अणन्िम आदेश उपर णजल्ला अदालिले पनुरािेदनको 

रोहमा मनियय गदाय आंणशक िा पूरै बदर गरी मनियय गरेको मदु्दा, 

(ग) णजल्ला अदालिले पनुरािेदनको रोहमा मनियय गरेको सरकारी िा 

साियजमनक सम्पणत्त सम्बन्धी वििाद समािेश भएको, कैद सजाय 

भएको िा एक लाि रूपैयाँभन्दा बढी जररिाना िा पाँच लाि 

रूपैयाँभन्दा बढी विगो समािेश भएको मदु्दा, 

(घ) संघीय कानूनमा अन्यथा व्यिस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो प्रादेणशक 

क्षेत्रामधकारमभत्रको कुनै न्यावयक मनकायले शरुु कारबाही र वकनारा 

गरेको मदु्दा। 

(४) उच्च अदालिलाई संघीय कानून बमोणजम साधक जाँच्ने अमधकार हनुेि ।  

९. सिोच्च अदालिको पनुरािेदन सनु्न ेअमधकार : (१) सिोच्च अदालिलाई देहायका मदु्दामा 

पनुरािेदन सनेु्न अमधकार हनुेिाः– 

(क)  दफा ८ को उपदफा (२) बमोणजम उच्च अदालिले शरुू कारबाही 

र वकनारा गरेको मदु्दा, 

(ि) उच्च अदालिबाट दश िषय िा सोभन्दा बढी कैद सजाय हनुे गरी 

फैसला भएको मदु्दा,  
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(ग)  िीन िषयभन्दा बढी कैदको सजाय िा पाँच लाि रुपैयाँभन्दा बढी 

जररिाना िा पच्चीस लाि रुपैयाँभन्दा बढी विगो भएको मदु्दामा शरुु 

अदालि, मनकाय िा अमधकारीले गरेको मनियय उपर उच्च अदालिले 

पनुरािेदनको रोहमा मनियय गदाय आंणशक िा पूरै बदर गरेको मदु्दा, 

र 

(घ) संघीय कानून बमोणजम सिोच्च अदालिमा पनुरािेदन लाग्ने अन्य 

मदु्दा । 

(२) सिोच्च अदालिमा साधक पेश भएको मदु्दामा समेि सिोच्च अदालिलाई 

पनुरािेदन सनेु्न अमधकार हनुेि । 

१०. साधक सम्बन्धी व्यिस्था  : (१) संघीय कानून बमोणजम साधक जाँच गराउन ुपने मदु्दामा 

पनुरािेदन सनेु्न अदालिमा साधक पेश गनुय  पनेि । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणिएको भए िापमन उच्च अदालिले 

जन्मकैदको सजाय हनुे ठह¥याएको मदु्दामा मात्र सिोच्च अदालिमा साधक पेश गनुय पनेि। 

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोणजम साधक पेश भएको मदु्दामा पनुरािेदन परेमा 

पनुरािेदनको रोहबाट र एउटै मदु्दामा कसैको पनुरािेदन परेमा र कसैको नपरेमा पनुरािेदन 

नगनेको हकमा समेि साधकको रोहबाट इन्साफ जाँची मदु्दाको वकनारा गनुय पनेि । 

(४) साधकको रोहबाट हेररने मदु्दामा पनुरािेदन नगने कुनै पक्ष िा अन्य कुनै 

सम्बणन्धि व्यणक्तले पनुरािेदन सरहको णजवकर मलई मनिेदन ददएमा पनुरािेदन सनेु्न 

अदालिले त्यसलाई समेि विचार गरी मदु्दा वकनारा गनुय पनेि । 

११. पनुरािलोकन सम्बन्धी व्यिस्था : (१) कुनै अदालिबाट फैसला िा अणन्िम आदेश 

गररसकेको मदु्दा सोही अदालिबाट पनुरािलोकन गररने िैन । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणिएको भए िापमन सिोच्च अदालिले 

देहायको अिस्थामा आफ्नो फैसला िा अणन्िम आदेश पनुरािलोकन गनय सक्नेिाः– 
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(क)  मदु्दामा भएको इन्साफमा िाणत्िक असर पने वकमसमको कुनै प्रमाि 

रहेको िथ्य मदु्दाको वकनारा भएपमि मात्र सम्बणन्धि पक्षलाई थाहा 

भएको देणिएमा, िा 

(ि)  सिोच्च अदालिबाट स्थावपि नजीर िा कानूनी मसद्धान्िको प्रमिकूल 

फैसला िा अणन्िम आदेश भएको देणिएमा । 

(३) देहायको अिस्थामा सिोच्च अदालिले आफ्नो फैसला िा अणन्िम आदेशको 

पनुरािलोकन गने िैनाः– 

(क) एक पटक त्यस्िो फैसला िा अणन्िम आदेशको पनुरािलोकन 

गररसकेको, 

(ि) बहृि पूिय इजलासबाट फैसला िा अणन्िम आदेश भएको, 

(ग) संिैधामनक इजलासबाट मनियय भएको, 

(घ) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुणघ प्रचमलि कानून बमोणजम मदु्दा दोहोरय्ाई 

फैसला भएको, िा 

(ङ) दफा १२ बमोणजम दोहोरय्ाई हेररएको मदु्दामा उच्च अदालिको 

इन्साफ सदर भएको िा दोहोरय्ाई हेने मनस्सा नभएको ।  

(४) पनुरािलोकनको लामग मनिेदन ददँदा सिोच्च अदालिका न्यायाधीशले फैसला 

िा अणन्िम आदेशमा हस्िाक्षर गरी प्रमाणिि गरेको मममिले साठी ददन मभत्र ददन ुपनेि । 

(५) उपदफा (४) बमोणजम परेको मनिेदन उपर पवहला फैसला गने न्यायाधीश 

बाहेकका अन्य न्यायाधीशबाट अनमुमि प्रदान गने िा नगने आदेश गनुय पनेि । 

(६) उपदफा (५) बमोणजम अनमुमि प्रदान गररएमा पवहला फैसला गने न्यायाधीश र 

अनमुमि प्रदान गने न्यायाधीश बाहेकका अन्य न्यायाधीशको इजलासबाट त्यस्िो मनिेदन 

उपर सनुिुाई गनुय पनेि । 
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१२. मदु्दा दोहोरय्ाई हेने सम्बन्धी व्यिस्था : (१) यो ऐन िा प्रचमलि कानून बमोणजम सिोच्च 

अदालिमा पनुरािेदन नलाग्ने मदु्दामा उच्च अदालिले गरेको फैसला िा अणन्िम आदेश 

सिोच्च अदालिले देहायका अिस्थामा दोहोरय्ाई हेनय सक्नेिाः– 

(क) उच्च अदालिको फैसला िा अणन्िम आदेशमा गम्भीर संिैधामनक 

िा कानूनी त्रटुी भएको, 

(ि) सिोच्च अदालिबाट स्थावपि कानूनी मसद्धान्ि िा नणजरको पालन 

नगरेको िा गलि वकमसमले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको, 

(ग) सरकारी िा साियजमनक सम्पणत्त सम्बन्धी वििाद समािेश भएको 

मदु्दामा मममसल संलग्न प्रमािको उणचि मूल्याङ्कन नभएको कारिले 

सरकारी िा साियजमनक सम्पणत्त वहनाममना भएको िा त्यस्िो 

सम्पणत्तमा क्षमि पगेुको, िा 

(घ) बालक, मवहला, अपाङ्गिा भएका व्यणक्त, मानमसक रोगबाट पीमिि िा 

पचहत्तर िषय उमेर पूरा गरेको व्यणक्तको उणचि प्रमिमनमधत्ि हनु 

नसकी इन्साफमा िाणत्िक असर गरेको । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणिएको भए िापमन देहायका मदु्दा दोहोरय्ाई 

हेररने िैनाः– 

(क) सिोच्च अदालिबाट एक पटक दोहोरय्ाई हेररसकेको, 

(ि) दफा ८ को उपदफा (३) को िण्ि (ि) बमोणजम उच्च 

अदालिबाट पनुरािेदन सनुी मनियय भएको ।  

(३) उच्च अदालिबाट मदु्दा फैसला भएको थाहा पाएको मममिले पैंिालीस ददनमभत्र 

त्यस्िो मनियय गने उच्च अदालि माफय ि िा सिोच्च अदालिमा मदु्दा दोहो¥याई हेनयको 

लामग मनिेदन ददन सवकनिे । 
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(४) उपदफा (३) बमोणजम ददने मनिेदन साथ िोवकए बमोणजमका वििरि िथा 

कागजाि संलग्न गनुय पनेि । 

(५) उपदफा (३) बमोणजम पनय आएको मनिेदनमा उपदफा (१) को अिस्था 

विद्यमान रहे िा नरहेको हेरी अनमुमि प्रदान गने िा नगने आदेश संयकु्त इजलासबाट हनुेि 

। 

(६) उपदफा (५) बमोणजम अनमुमि प्रदान गररएमा त्यसरी अनमुमि प्रदान गने 

न्यायाधीश र पवहला फैसला गने न्यायाधीश बाहेकको अन्य न्यायाधीशको इजलासबाट 

त्यस्िो मनिेदन उपर सनुिुाई गनुय पनेि । 

१३. ममलापत्र गनय सक्न े: प्रचमलि कानून बमोणजम ममलापत्र हनुसक्ने मदु्दामा दफा ११ िा १२ 

बमोणजम मनिेदन परेको अिस्थामा पमन ममलापत्र हनु सक्नेि ।  

१४. पनुरािेदन सनु्न ेर साधक जाचँ्न ेअदालिको अमधकार : (१) यो ऐन िा प्रचमलि कानून 

बमोणजम पनुरािेदन सनेु्न अदालि र साधक जाँच्ने अदालिलाई देहाय बमोणजमको अमधकार 

हनुेिाः– 

(क) मािहिका अदालि, मनकाय िा अमधकारीको मनियय सदर िा आंणशक 

िा पूरै बदर गने, 

(ि) मािहिका अदालि, मनकाय िा अमधकारीले गनय पाउने फैसला िा 

अणन्िम आदेश गने, 

(ग) मदु्दामा इन्साफ गनुयपने प्रश्नसँग सम्बद्ध प्रमाि मािहिका अदालि, 

मनकाय िा अमधकारीले बझु्न िुटाएको रहेि भने आफैं ले बझु्ने िा 

मदु्दाको लगि कायमै रािी िी प्रमािहरु बझु्न मममसल िल्लो 

अदालि, मनकाय िा अमधकारीसमक्ष पठाउने,  

(घ) मािहिका अदालि, मनकाय िा अमधकारीले मदु्दामा मनियय गनुयपने 

प्रश्नमध्ये केहीमा मनियय गरी र केहीमा मनियय नगरी फैसला गरेको 
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रहेि भने मनामसब समय िोकी बाँकी प्रश्नको समेि मनियय गरी 

मदु्दा वकनारा गनुय भनी मममसल सम्बणन्धि अदालि, मनकाय िा 

अमधकारीसमक्ष पठाउने । 

(२) उपदफा (१) को िण्ि (घ) मा जनुसकैु कुरा लेणिएको भए िापमन णजल्ला 

अदालि र उच्च अदालिले आफू समक्ष परेको मदु्दामा मािहिका अदालि, मनकाय िा 

अमधकारीले मनियय गनय िुटाएको प्रश्नमा समेि प्रिेश गरी मनियय गनय सक्नेि ।  

१५.  अन्िरकालीन आदेश उपर मनिेदन ददन सवकन े  : (१) प्रचमलि कानूनमा जनुसकैु कुरा 

लेणिएको भए िापमन कुनै अदालि, मनकाय िा अमधकारीबाट मदु्दाको पपुयक्षको लामग 

प्रमििादीलाई िाररि, जमानि िा थनुामा राख्न ेगरी भएको आदेश िा मदु्दाको कारबाहीको 

मसलमसलामा भएको अन्य कुनै अन्िरकालीन आदेश उपर णचत्त नबझु्ने पक्षले एक िह 

मामथको पनुरािेदन सनेु्न अदालिमा मनिेदन ददन सक्नेि । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणिएको भए िापमन दश िषय िा सो भन्दा 

बढी कैदको सजाय हनु सक्ने मदु्दामा प्रमििादीलाई पपुयक्षको लामग िाररि, जमानि िा 

थनुामा राख्न ेगरी भएको आदेश उपर कानूनी त्रटुी िा काययविमध सम्बन्धी अमनयममििाको 

प्रश्नमा सिोच्च अदालिमा मनिेदन ददनलाई बाधा प¥ुयाएको मामनने िैन ।   

१६. अदालिको अमधकारक्षते्रको प्रयोग :  (१) णजल्ला अदालिको अमधकारक्षेत्रको प्रयोग णजल्ला 

न्यायाधीशको इजलासबाट हनुेि । 

(२) उच्च अदालिको अमधकारक्षेत्रको प्रयोग यो ऐन िा यस ऐन अन्िगयि बनेको 

मनयम बमोणजम एक न्यायाधीशको इजलास िा न्यायाधीशहरूको संयकु्त इजलासबाट हनुेि 

। 

(३) उपदफा (२) बमोणजम संयकु्त इजलासबाट हेररने मदु्दाको मनियय गदाय 

न्यायाधीशहरूका बीच रायमा मिैक्यिा हनु नसकेमा दिैु न्यायाधीशको राय सवहि त्यस्िो 

मदु्दा मनिययाथय िेस्रो न्यायाधीश समक्ष पेश गनुय पनेि । त्यसरी िेस्रो न्यायाधीश समक्ष पेश 
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गदाय पमन बहमुि कायम हनु नसकेमा िाररिमा रहेका पक्षहरूलाई िाररि िोकी सबै 

न्यायाधीशहरुको राय सवहि सो मदु्दाको मममसल मनिययाथय सिोच्च अदालिमा पठाउन ुपनेि। 

(४) प्रचमलि कानून बमोणजम दईु िा सोभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासबाट हेररने 

मदु्दामा फैसला िा अणन्िम आदेश गने काम बाहेक अरु काम कारबाही एक न्यायाधीशको 

इजलासबाट भएको रहेि भने पमन त्यस्िो काम कारबाही बदर हनुे िैन। 

१७.  अदालिको अिहेलनामा कारबाही चलाउन े  : (१) सिोच्च अदालिले आफ्नो र उच्च 

अदालि िा णजल्ला अदालिको न्याय सम्पादनको काययमा कसैले अिरोध गरेमा िा आदेश 

िा फैसलाको अिज्ञा गरेमा अदालिको अिहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेि। 

(२) उच्च अदालिले आफ्नो र मािहिका णजल्ला अदालि िा न्यावयक मनकायको 

न्याय सम्पादनको काययमा कसैले अिरोध गरेमा िा आदेश िा फैसलाको अिज्ञा गरेमा 

अदालिको अिहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेि । 

(३) णजल्ला अदालिले आफ्नो र मािहिको अदालि िा न्यावयक मनकायको न्याय 

सम्पादनको काययमा कसैले अिरोध गरेमा िा आदेश िा फैसलाको अिज्ञा गरेमा अदालिको 

अिहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेि । 

(४) उपदफा (१), (२) िा (३) बमोणजम कारबाही चलाउँदा अदालिको अिहेलना 

गरेको ठहरेमा सम्बणन्धि अदालिले कसूरदारलाई एक िषयसम्म कैद िा दश हजार 

रूपैयाँसम्म जररिाना िा दिैु सजाय िा अन्य उपयकु्त आदेश गनय सक्नेि । 

(५) अदालिको अिहेलनामा कारबाही चलाइएको व्यणक्तले मदु्दाको फैसला नहुँदै 

जनुसकैु अिस्थामा अदालि समक्ष क्षमा माग्न सक्नेि।त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा 

अदालि सन्िषु्ट भएमा त्यस्िो मदु्दाको कारबाही िामेलीमा राख्न सक्नेि । 

(६) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेणिएको भए िापमन अदालिको अिहेलनामा 

सजाय पाएको व्यणक्तले अदालिलाई सन्िोष हनुे गरी क्षमा मागेमा अदालिले त्यस्िो सजाय 
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कायायन्ियन नगनय, घटाउन, पररियिन गनय िा शिय िोकी त्यस्िो शिय पूरा गरेमा सजाय 

कायायन्ियन नगने आदेश गनय सक्नेि। 

१८.  मनियय अणन्िम हनु े : (१) यो ऐन िा प्रचमलि कानूनमा अन्यथा व्यिस्था भएकोमा बाहेक 

मदु्दा माममलाको रोहमा कुनै अदालि, मनकाय िा अमधकारीले गरेको मनियय अणन्िम हनुेि 

र त्यस्िो मनियय सम्बणन्धि सबै पक्षले मानु्न पनेि ।  

(२) यो ऐन िा प्रचमलि कानूनमा अन्यथा व्यिस्था भएकोमा बाहेक एक पटक 

कुनै अदालि, मनकाय िा अमधकारीले मनियय गररसकेको मदु्दा पनुाः सोही अदालि, मनकाय िा 

अमधकारीले कारबाही गनय िा इन्साफमा फरक पने गरी फैसला िा आदेशमा कुनै संशोधन 

गनय सक्ने िैन ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेणिएको भए िापमन फैसला िा आदेशको 

लेिाई िा िपाईमा हनु गएको सामान्य त्रटुी फैसलामा िाणत्िक असर नपने गरी कारि 

सवहिको िुटै्ट पचाय ििा गरी सच्याउन सवकनेि।  

 

 

 

 

पररच्िेद–४ 

मदु्दा स्थानान्िरि सम्बन्धी व्यिस्था 

१९.  मदु्दा णझकाई वकनारा गनय सक्न े: सिोच्च अदालिलाई संविधानको धारा १३४ को उपधारा 

(१) बमोणजमको अिस्थामा कुनै उच्च अदालिमा विचाराधीन मदु्दा सिोच्च अदालिमा 

णझकाई सनुिुाई गने अमधकार हनुेि । 

२०.  मदु्दा सानय आदेश ददन सक्न े: (१) सिोच्च अदालिले संविधानको धारा १३४ को उपधारा 

(२) बमोणजमको अिस्थामा एक उच्च अदालिमा विचाराधीन मदु्दा अको उच्च अदालिमा 

सारी सनुिुाई गने आदेश ददन सक्नेि । 
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(२) उच्च अदालिले संविधानको धारा १४५ को उपधारा (२) बमोणजमको 

अिस्थामा आफ्नो मािहिको एक णजल्ला अदालिमा विचाराधीन रहेको मदु्दा मािहिको 

अको णजल्ला अदालिमा सारी सनुिुाई गने आदेश ददन सक्नेि । 

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोणजमको मदु्दा साने अिस्था विद्यमान भए िा नभएको 

विषयको मनियय सम्बणन्धि अदालिको मनरीक्षि प्रमििेदन, मदु्दाका सम्बणन्धि पक्षको मनिेदन 

िा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त भएको जानकारीबाट गररनेि ।   

 

पररच्िेद–५ 

मनरीक्षि सम्बन्धी व्यिस्था 

२१.  मनरीक्षि सम्बन्धी व्यिस्था  : (१) पनुरािेदन सनेु्न अदालिले आफ्नो अदालिको न्यायाधीश 

िटाई मािहिका अदालि, न्यावयक िा अधयन्यावयक मनकाय िा अमधकारीको कायायलयको 

िषयमा कम्िीमा एक पटक मनरीक्षि गनुय पनेि । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम मनरीक्षि गदाय सम्बणन्धि अदालि, मनकायमा िा 

अमधकारी समक्ष विचाराधीन र त्यस्िा अदालि, मनकाय िा अमधकारीबाट वकनारा भएका 

मदु्दाहरूको मनरीक्षि गनुय पनेि ।  

(३) उपदफा (२) बमोणजम मनरीक्षि गदाय िासगरी देहायका मदु्दा सम्बन्धी मममसल 

मनरीक्षि गनुय पनेिाः– 

(क)  पपुयक्षको लामग थनुामा रहेका व्यणक्तको मदु्दा, 

(ि)  पनुरािेदन नपरी अणन्िम भएका मदु्दाहरू मध्येका केही मदु्दाहरू, 

(ग) पक्षको रूपमा बालक, मवहला, अपाङ्गिा भएका व्यणक्त, मानमसक 

रोगबाट पीमिि िा पचहत्तर िषय उमेर पूरा भएका व्यणक्त सणम्ममलि 

रहेको मदु्दा,  

(घ) साियजमनक सरोकार िा महत्िको विषय समािेश भएको मदु्दा, 
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(ङ) असमथय व्यणक्त पक्ष रहेको मदु्दा ।  

(४)  यस दफा बमोणजम मनरीक्षि गदाय देहायका कुराहरूको जाँचबझु गनुय पनेिाः– 

(क) फैसला कायायन्ियन गने काम यथा समयमा भएको ि िा िैन, 

(ि) मामथल्लो अदालिबाट भएका आदेश िा मनदेशनको पालन भएको 

ि िा िैन, 

(ग) विचाराधीन मदु्दामा काम कारबाही सन्िोषजनक ढङ्गबाट भएको ि 

िा िैन । 

(५) उपदफा (२), (३) िा (४) बमोणजम मनरीक्षि िा जाँचबझु गदाय मदु्दामा कानून 

बमोणजम हनु ु पने काम नभएको िा नहनु ु पने काम भएको देणिएमा मनरीक्षि गने 

न्यायाधीशले मनरीक्षि मकुाममा नै कानून बमोणजम गनय आदेश ददनेि । 

िर नेपाल सरकार िादी हनुे फौजदारी मदु्दामा भएको थनुिेकको आदेश बदर गनुय 

पने देणिएमा मनरीक्षि गरेको अदालिको पनुरािेदन सनेु्न अदालिमा प्रमििेदन ददई उक्त 

अदालिबाट भएको आदेश बमोणजम गनय सम्बणन्धि अदालिमा पठाउन ुपनेि। 

(६) मनरीक्षि गने न्यायाधीशले आफूले मनरीक्षि गनय लागेको अदालि, मनकाय िा 

अमधकारीको कायायलयको कमयचारी, त्यहाँ उपणस्थि मदु्दाका पक्षहरू, कानून व्यिसायी िथा 

अन्य सम्बद्ध व्यणक्तहरूबाट सम्बणन्धि अदालि, मनकाय िा अमधकारीको काम कारबाहीको 

सम्बन्धमा सझुाि िा प्रमिविया मलन सक्नेि । 

(७) मनरीक्षि गने न्यायाधीशले मनरीक्षिको काम सवकएपमि मनरीक्षि िथा मूल्याङ्कन 

प्रमििेदन ियार गरी त्यस्िो प्रमििेदन अदालिको मनरीक्षि गरेकोमा सिोच्च अदालि, 

पनुरािेदन सनेु्न सम्बणन्धि अदालि र न्याय पररषद सणचिालयमा पेश गनुय पनेि। न्यावयक 

िा अधयन्यावयक मनकाय िा अमधकारीको कायायलयको मनरीक्षि गरेकोमा सिोच्च अदालि, 

पनुरािेदन सनेु्न सम्बणन्धि अदालि, सम्बणन्धि मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको कारबाही गनय 

अमधकारप्राप्त सम्बणन्धि मनकायमा पठाउन ुपनेि । 
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(८) उपदफा (७) बमोणजमको मनरीक्षि िथा मूल्याङ्कन प्रमििेदन प्राप्त भएपमि न्याय 

पररषद िा त्यस्िो प्रमििेदन प्राप्त गने मनकायले ित्सम्बन्धमा आिश्यकिा अनसुार यथाशीघ्र 

िानमबन गरी प्रमििेदनमा औलँ्याइएका विषयमा कारबाही गनुय पनेि र त्यस्िो कारबाही 

समेिलाई सम्बणन्धि पदामधकारीको िणृत्त विकासको लामग मूल्याङ्कनको आधार बनाउन ु

पनेि । 

२२. आकणस्मक मनरीक्षि  : (१) सिोच्च अदालिले आफ्नो अदालिको न्यायाधीश िटाई उच्च 

अदालि र णजल्ला अदालि, उच्च अदालिले आफ्नो अदालिको न्यायाधीश िटाई मािहिका 

णजल्ला अदालि िा न्यावयक िा अधयन्यावयक मनकाय िा अमधकारीको कायायलयको र णजल्ला 

अदालिले आफ्नो अदालिको न्यायाधीश िटाई आफूले पनुरािेदन सनेु्न मनकाय िा 

अमधकारीको न्यावयक काम कारबाहीको आकणस्मक मनरीक्षि गनय सक्नेि। 

(२) उपदफा (१) बमोणजम मनरीक्षि गने न्यायाधीशले मनरीक्षिबाट देणिन आएको 

िथ्य िलुाई मनरीक्षि प्रमििेदन सिोच्च अदालि, न्याय पररषद, सम्बणन्धि उच्च अदालिमा 

र अधयन्यावयक मनकाय िा अमधकारीको कायायलयको मनरीक्षि गरेकोमा त्यस्िो प्रमििेदन 

सम्बणन्धि मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको कारबाही गनय अमधकारप्राप्त सम्बणन्धि मनकायमा 

समेि ददन ुपनेि ।  

(३) सिोच्च अदालिले कुनै मनकाय िा अमधकारीबाट मदु्दा माममलामा भएको काम 

कारबाहीको आकणस्मक मनरीक्षि गरी प्रमििेदन पेश गनय सिोच्च अदालि, उच्च अदालि 

िा णजल्ला अदालिको कुनै न्यायाधीशलाई िटाउन सक्नेि ।  

(४) उपदफा (३) बमोणजम मनरीक्षि गनय िवटएको न्यायाधीशले मनरीक्षिको काम 

सवकएपमि मनरीक्षि िथा मूल्याङ्कन प्रमििेदन ियार गरी त्यस्िो प्रमििेदन सिोच्च अदालि 

र सम्बणन्धि मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको कारबाही गनय अमधकारप्राप्त सम्बणन्धि मनकायमा 

पठाउन ुपनेि । 
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२३.  कारबाहीको लामग लेिी पठाउन े: (१) यस ऐन बमोणजम गररएको मनरीक्षि प्रमििेदनबाट 

कुनै न्यायाधीश िा अमधकारीले मदु्दा माममलाको रोहमा कुनै वकमसमको त्रटुी गरेको िा गनुय 

पने काम नगरेको कारिले मनज उपर कुनै कारबाही गनुय पने िा मदु्दा चलाउन ुपने देणिएमा 

सिोच्च अदालिले त्यसको आधार र कारि िलुाई न्याय पररषद िा सम्बणन्धि मन्त्रालयमा 

लेिी पठाउन सक्नेि ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणिएको भए िापमन न्याय पररषद िा सम्बणन्धि 

मनकायले आफू समक्ष पेश भएको मनरीक्षि प्रमििेदनको आधारमा कारि िलुाई सम्बणन्धि 

न्यायाधीश िा अमधकारी उपर कारबाही गने िा मदु्दा चलाउने प्रविया प्रारम्भ गनय सक्नेि 

। 

२४. जाचँबझु गनय सक्न े : (१) प्रधान न्यायाधीशलाई अदालिमा काययरि कुनै कमयचारीले 

अदालिबाट हनुे काममा अमनयममििा गरेको ि भने्न लागेमा िा ित्सम्बन्धमा कुनै 

माध्यमबाट गनुासो िा जानकारी प्राप्त भएमा प्रधान न्यायाधीशले अदालिमा काययरि कुनै 

राजपत्रावङ्कि अमधकृिलाई जाँचबझुको लामग िटाउन सक्नेि । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम जाँचबझुको लामग िवटएको अमधकृिले आफूलाई 

सणुम्पएको कायय सम्पन्न गरेको साि ददनमभत्र ित्सम्बन्धमा भए गरेको काम कारबाहीको 

वििरि उल्लेि गरी आफ्नो राय सवहिको प्रमििेदन प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश गनुय   पनेि 

। 

(३) उपदफा (२) बमोणजम प्राप्त प्रमििेदनबाट कुनै कमयचारीबाट अमनयममििा भएको 

देणिएमा त्यस्िो कमयचारी उपर आिश्यक कारबाही चलाउन सम्बणन्धि मनकाय िा 

अमधकारीलाई लेिी पठाउन ुपनेि । 

पररच्िेद–६ 
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विविध 

२५.  बन्द इजलास सम्बन्धी व्यिस्था : (१) प्रचमलि कानून बमोणजम बन्द इजलासबाट सनुिुाई 

गनुय पने मदु्दाको सनुिुाई बन्द इजलासमा गनुय पनेि । 

(२) बन्द इजलास सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए बमोणजम हनुेि । 

२६.  बन्दीप्रत्यक्षीकरिको मनिेदन सनुिुाई गने विशषे व्यिस्था : (१) अदालिले िीन ददन िा 

सोभन्दा बढी अिमधको लामग अदालि बन्द रहने भएमा त्यस्िो विदाको अिमधभर 

बन्दीप्रत्यक्षीकरिको मनिेदन मलई सनुिुाई गनय देहाय बमोणजम एकजना न्यायाधीशलाई 

िोक्न ुपनेिाः— 

(क) काठमािौं उपत्यकाको हकमा प्रधान न्यायाधीशले िोकेको सिोच्च 

अदालिको न्यायाधीश, 

(ि) उच्च अदालि र णजल्ला अदालि रहेको णजल्लाको हकमा उच्च 

अदालिको मखु्य न्यायाधीशले िोकेको सम्बणन्धि उच्च अदालिको 

न्यायाधीश, 

स्पष्टीकरि : यस िण्िको प्रयोजनको लामग “उच्च अदालि” भन्नाले 

उच्च अदालिको मकुामलाई समेि जनाउनेि ।  

(ग) िण्ि (क) र (ि) बाहेकका णजल्ला अदालि रहेको अन्य ठाउँमा 

सम्बणन्धि णजल्ला अदालिको न्यायाधीश र त्यस्िो णजल्ला 

अदालिमा एक भन्दा बढी णजल्ला न्यायाधीश रहेको भए मखु्य भई 

काम गने णजल्ला न्यायाधीशले िोकेको णजल्ला न्यायाधीश ।  

(२) यो ऐन िा अन्य प्रचमलि कानूनमा जनुसकैु कुरा लेणिएको भए िापमन उपदफा 

(१) बमोणजम िोवकएको न्यायाधीशले विदाको अिमधभर सम्बणन्धि अदालिमा परेको मनिेदन 

उपर उपयकु्त आदेश जारी गनय सक्नेि र सम्बणन्धि पदामधकारीले विदाको अिमध भए 

िापमन त्यस्िो आदेश कायायन्ियन गनुय पनेि । 
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(३) यस दफा बमोणजम मनिेदन ददने र त्यसको सनुिुाई गने ठाउँ उपदफा (१) 

बमोणजम िोवकएको न्यायाधीशले मनधायरि गरे बमोणजम हनुेि ।  

२७.  िानिलासीको पूजी जारी गने : (१) बन्दीप्रत्यक्षीकरिको मनिेदन उपरको कारबाहीमा 

िथ्यको यथाथयिा यवकन गनय अदालिले देहायको अिस्थामा िानिलासीको पूजी (सचय 

िारेण्ट) जारी गनय सक्नेिाः– 

(क) बन्दी अमानवुषक ििरबाट थमुनएको ि िा मनजलाई गैरकानूनी 

यािना ददइएको ि भने्न कुरा अदालिले विश्वास गनुय पने कुनै कारि 

भएमा, िा 

(ि) अदालिको आदेशलाई िल्ने मनसायले बन्दीलाई अन्यत्र साने 

सम्भािना भएकोले िानिलासीको आदेश जारी हनु ुआिश्यक ि 

भनी मनिेदकले अदालिलाई विश्वास हनुे कुनै कारि देिाएमा, िा 

(ग) यस्िै अन्य कुनै कारिबाट िानिलासीको आदेश जारी हनु 

आिश्यक िा उपयकु्त ि भने्न अदालिलाई लागेमा । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम िानिलासीको पूजी जारी गदाय अदालिले बन्दी थनुामा 

रहेको भमनएको िा त्यस्िो आशङ्का भएको ठाउँ िा ठाउँहरूको िलासी मलई बन्दीको पत्ता 

लगाई उपणस्थि गराउन आफ्नो मािहिको िा नेपाल सरकारको सेिामा रहेको कुनै अमधकृि 

िा कमयचारीको नाममा आदेश जारी गनय सक्नेि । त्यस्िो आदेश जारी गदाय अदालिले 

आिश्यक िा मनामसब देिेमा त्यस्िो कमयचारी र मनिेदकलाई प्रमिमनमधत्ि गने व्यणक्त िथा 

स्थानीय मनकायका पदामधकारी समेि रहेको िानिलासी टोली गठन गरी सो टोलीलाई 

िानिलासी गने अमधकार ददन सक्नेि । 

(३) उपदफा (२) बमोणजम िानिलासीको आदेश प्राप्त गने व्यणक्त िा टोलीले 

अदालिको मनदेशन बमोणजम थनुामा रहेको व्यणक्तको िोजी गनेि र थमुनएको व्यणक्त फेला 

परेमा प्रमििेदन सवहि बन्दीलाई अविलम्ब अदालि समक्ष उपणस्थि गराउनेि । 
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(४) उपमनयम (२) बमोणजम िानिलासी गनय आदेश प्राप्त गने अमधकृि िा 

कमयचारीले बन्दीलाई णचन्न सकै्तन भने्न कुराको अदालिले विश्वास गनुय पने कुनै कारि 

भएमा अदालिले त्यस्िो पूजीमा िोवकएको अको कुनै व्यणक्तलाई त्यस्िो िानिलासी पूजी 

िामेल गराउने काययमा सहयोग गनय आदेश ददन सक्नेि । 

(५) बन्दीप्रत्यक्षीकरिको मनिेदनपत्रको सम्बन्धमा आिश्यक देणिए अदालिले 

आफै िा मािहिको अन्य कुनै अदालि माफय ि थनुाको सम्बन्धमा यथाथय कुरा यवकन गनय 

प्रमाि बझु्न सक्नेि । 

२८. न्यायाधीश आफैं ले गनुय पने काम  : (१) न्यायाधीशले मदु्दामा बयान िा बकपत्र गराउने िा 

फैसला िा आदेश गने काम आफैले गनुय पनेि । 

िर न्यायाधीशले फैसला िा आदेश टाइप िा लेिबद्ध गराउन र आफैं ले प्रश्न गरी 

अदालिको कुनै कमयचारीबाट बयान िा बकपत्र लेिबद्ध गराउन बाधा पने िैन ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणिएको भए िापमन णजल्ला न्यायाधीशको 

अनपुणस्थमिमा णजल्ला अदालिको से्रस्िेदारले बयान िा बकपत्र गराउन र पपुयक्षको लामग 

अमभयकु्तलाई थनुा, जमानि िा िाररिमा राख्न ेआदेश ददन सक्नेि । 

(३) णजल्ला न्यायाधीशले आफू अदालिमा उपणस्थि भएपमि उपदफा (२) बमोणजम 

गरेको आदेश उपर विचार गरी त्यस्िो आदेश कानून बमोणजम भएको नदेणिएमा कानून 

बमोणजम गनुय गराउन ुपनेि । 

२८क. मदु्दा हेदायको प्राथममकिा िमाः (१) अदालिले मदु्दाको कारबाही, सनुिुाई र वकनारा गदाय 

देहायको प्राथममकिा िम अनसुार गनुय पनेिाः– 

(क) अनसुन्धानको मसलमसलामा वहरासिमा रहेको व्यणक्त पक्ष रहेको मदु्दा, 

(ि) पपुयक्षको लामग थनुामा रहेको व्यणक्त पक्ष रहेको मदु्दा, 

(ग) कैदमा रहेको पक्षको मदु्दा, 

                                                           

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 



www.lawcommission.gov.np 

21 

 

(घ) अपाङ्गिा भएका व्यणक्त िथा बालबामलका पक्ष रहेको मदु्दा, 

(ङ) शारीररक अशक्तिा भएका िा पचहत्तर िषयभन्दा बढी उमेरका व्यणक्त 

पक्ष रहेका मदु्दा,  

(च) मवहला मबरुद्धको वहंसा सम्बन्धी मदु्दा,  

(ि) जािीय भेदभाि िथा िूिािूि सम्बन्धी मदु्दा, 

(ज) न्िारान िा नािा कायम सम्बन्धी मदु्दा,  

(झ) माना चामल सम्बन्धी मदु्दा, 

(ञ) सम्बन्ध मबच्िेद सम्बन्धी मदु्दा, 

(ट) मदु्दा दिायको िमबाट पवहले दिाय भएको मदु्दा । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणिएको भए िापमन एउटै िममा एकै 

प्रकृमिका एक भन्दा बढी मदु्दा भएमा पवहले दिाय भएको मदु्दाको कारबाही, सनुिुाई र 

वकनारा गनुय पनेि । 

िर िेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको िा अङ्गभङ्ग गरेको िा शारीररक क्षमि परुय्ाएको 

मदु्दा भए जवहले सकैु दिाय भएको भए िापमन पवहलो प्राथममकिा ददन ुपनेि । 

(३) कुनै मदु्दामा उपदफा (१) को िण्ि (क), (ि) िा (ग) मा उल्लेि भएका 

व्यणक्तका अमिररक्त अन्य व्यणक्तहरु पमन पक्ष रहेिन भने त्यस्िो मदु्दाको कारबाही, सनुिुाई 

गदाय त्यस्िा ब्यणक्तहरुको हकमा समेि कारबाही, सनुिुाई र वकनारा गनुय पनेि ।  

(४) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेणिएको भए िापमन अदालिले मदु्दाको 

गम्भीरिा र औणचत्य हेरी कुनै मदु्दालाई प्राथममकिा ददई कारबाही, सनुिुाई र वकनारा गनय 

सक्नेि । 

                                                           

  फौजदारी कसूर िथा फौजदारी काययविमध सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गने अध्यादेश, २०७७ द्वारा 

थवपएको । 
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२९. णजल्ला अदालिको स्थापना र णजल्ला न्यायाधीशको पदमा पदस्थापन भएको मामनन े: (१) 

यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बिि कायम रहेका णजल्ला अदालिहरू यसै ऐन अन्िगयि स्थापना 

भएको मामननेिन ्। 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बिि कायम रहेका णजल्ला अदालिहरूमा काययरि 

णजल्ला न्यायाधीशहरू ित्ति ्णजल्ला अदालिमा स्ििाः पदस्थापन भएको मामननिे । 

३०.   पनुरािेदन अदालिहरू विघटन हनु े: यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बिि कायम रहेका पनुरािेदन 

अदालिहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपमि स्ििाः विघटन हनुेिन ्। 

३१. मदु्दा सने : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बिि कायम रहेका णजल्ला अदालिमा दायर भई 

मिन्न बाँकी रहेका मदु्दा, पनुरािेदन, मनिेदन र प्रमििेदनहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपमि स्थापना 

भएको सम्बणन्धि णजल्ला अदालिमा स्ििाः सनेिन ्। 

  (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बिि संविधान बमोणजम कुनै णजल्लाको क्षेत्र दईुिटा 

प्रदेशमा विभाजन भएकोमा त्यस्िो णजल्लाको मसमांकन यवकन नभएसम्मको लामग त्यस्िो 

णजल्लामभत्रको यो ऐन िा प्रचमलि कानून बमोणजम णजल्ला अदालिबाट शरुु कारबाही र 

वकनारा हनुे िा पनुरािेदन सनेु्न मदु्दा नेपाल सरकारले न्याय पररषदसँग परामशय गरी नेपाल 

राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको णजल्ला अदालिले हेनेि।त्यस्िो णजल्ला अदालिको 

मनियय उपर पनुरािेदन सनेु्न उच्च अदालिमा सो णजल्ला अदालि िा प्रचमलि कानून 

बमोणजम कुनै मनकाय िा अमधकारीले गरेको मनियय उपरको पनुरािेदन लाग्नेि । 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणिएको भए िापमन संविधान बमोणजम कुनै 

णजल्लाको मसमाना हेरफेर भई अन्य णजल्लामा गामभएकोमा त्यस्िो णजल्लाको णजल्ला 

अदालिमा विचाराधीन मदु्दा, मनिेदन र प्रमििेदनहरू नेपाल सरकारले न्याय पररषदसँग 

परामशय गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको णजल्ला अदालिमा सनेिन ्। 
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(४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बिि पनुरािेदन अदालिमा दायर भई मिन्न बाँकी 

रहेका मदु्दा, मनिेदन र प्रमििेदनहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपमि नेपाल सरकारले न्याय पररषदसँग 

परामशय गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको उच्च अदालिमा सनेिन ्। 

(५) यो ऐन प्रारम्भ भएपमि कुनै प्रदेशको मसमाना हेरफेर भई अन्य प्रदेशमा गामभई 

कुनै उच्च अदालि िा णजल्ला अदालिको अमधकारक्षेत्र हेरफेर भएमा त्यस्िो उच्च अदालि 

िा णजल्ला अदालिमा विचाराधीन मदु्दा, मनिेदन र प्रमििेदनहरू नेपाल सरकारले न्याय 

पररषदको परामशयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको उच्च अदालि िा 

णजल्ला अदालिमा सनेिन ्। 

३२. पनुरािेदन लाग्न े: यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बिि न्यावयक, अधयन्यावयक मनकाय िा अमधकारीले 

गरेको फैसला, मनियय िा अणन्िम आदेश उपर ित्काल प्रचमलि कानून बमोणजम पनुरािेदन 

अदालिमा पनुरािेदन गनय सवकने रहेि भने यो ऐन प्रारम्भ भएपमि त्यस्िो पनुरािेदन 

सम्बणन्धि उच्च अदालिमा गनय सवकनेि । 

३३.   पनुरािेदन अदालिको मनियय उपरको मनिेदन िा पनुरािेदन : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका 

बिि पनुरािेदन अदालिले गरेको फैसला िा अणन्िम आदेश उपर ित्काल प्रचमलि कानून 

बमोणजम सिोच्च अदालिमा पनुरािेदन गनय सवकने रहेि भने यो ऐन प्रारम्भ भएपमि त्यस्िो 

पनुरािेदन सिोच्च अदालिमा गनय सवकनेि । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बिि पनुरािेदन अदालिले गरेको फैसला िा अणन्िम 

आदेश उपर मदु्दा दोहो¥याउन ित्काल प्रचमलि कानून बमोणजम सिोच्च अदालिमा मनिेदन 

ददन सवकने रहेि भने यो ऐन प्रारम्भ भएपमि त्यस्िो मनिेदन सिोच्च अदालिमा ददन 

सवकनेि ।  

३४.  मममसल,  मलिि िा वििरि पठाउन ुपने : (१) अदालि, न्यावयक, अधयन्यावयक मनकाय िा 

अमधकारीले मदु्दामा प्रमािको मनममत्त कुनै मममसल, मलिि िा वििरि पेश गनय िा पठाउन 
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कुनै कायायलयलाई आदेश ददएमा िा कुनै कुराको स्पष्टीकरि िा जिाफ मागेमा त्यस्िो 

कायायलयले िरुुन्ि त्यस्िो आदेशको पालन गनुय पनेि ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम अदालिले माग गरेको मममसल, मलिि िा जिाफ कुनै 

कायायलयले प्रचमलि कानून बमोणजमको िा अदालिले िोकेको अिमधमभत्र नपठाएमा 

अदालिले सम्बणन्धि कायायलयको प्रमिु िा कमयचारीलाई पटकै वपच्िे एक हजार देणि 

दश हजार रूपैयाँसम्म जररिाना गनय सक्नेि । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेणिएको भए िापमन जररिानाको आदेश 

भएपमि सम्बणन्धि कायायलयको प्रमिु िा कमयचारीले अदालिको आदेश पालन गनय नसकेको 

कारि उल्लेि गरी त्यस्िो जररिाना हनु नपने भनी मनिेदन ददएमा र कारि सन्िोषजनक 

देणिएमा अदालिले जररिानाको आदेश रद्द गनय िा जररिाना ममनाहा गनय  

सक्नेि । 

३५. मनदेशन ददन सक्न े:  (१) प्रधान न्यायाधीशले न्याय प्रशासनको सदुृढीकरि िथा न्यावयक 

सशुासनको लामग मािहिका अदालि, न्यावयक मनकाय िा अमधकारीलाई मलणिि रूपमा 

आिश्यक मनदेशन ददन सक्नेि । 

(२) सम्बणन्धि उच्च अदालिको मखु्य न्यायाधीशले न्याय प्रशासनको सदुृढीकरि 

िथा न्यावयक सशुासनको लामग आफ्नो मािहिका णजल्ला अदालि, न्यावयक मनकाय िा 

अमधकारीलाई मलणिि रूपमा आिश्यक मनदेशन ददन सक्नेि ।  

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोणजम ददइएको मनदेशनको पालन गनुय मािहिका 

अदालि, मनकाय िा अमधकारीको कियव्य हनुेि ।  

३६.   मनयम बनाउन ेअमधकार : (१) यो ऐन कायायन्ियनका लामग सिोच्च अदालिले आिश्यक  

मनयमहरू बनाउन सक्नेि ।  
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(२) उपदफा (१) ले ददएको अमधकारको सियसामान्यिामा कुनै प्रमिकूल प्रभाि 

नपने गरी यस ऐनमा अन्यत्र लेणिएका विषयहरूको अमिररक्त देहायका विषयमा मनयमहरू 

बनाउन सवकनेिाः– 

(क)  उच्च अदालिको अमधकारक्षेत्रको प्रयोग एक िा एक भन्दा बढी 

न्यायाधीशहरूको इजलासबाट गने सम्बन्धी व्यिस्था, 

(ि)  सिोच्च अदालि बाहेक अन्य अदालिमा उजूरी, पनुरािेदन िा 

मनिेदन दायर गने काययविमध, ित्सम्बन्धी दस्िरु िथा मदु्दाको 

काययविमध सम्बन्धी अन्य विषय, 

(ग)  मदु्दा दोहो¥याई हेने अनमुमि सम्बन्धी व्यिस्था,  

(घ) एक अदालिबाट अको अदालिमा मदु्दा सानय िा णझकाउन सवकन े

अिस्था र पररणस्थमि, 

(ङ) अदालिका न्यायाधीशको काम कारबाही सम्बन्धी अमभलेि िथा 

िथ्याङ्क सङ्कलन गने िररका,  

(च) न्याय प्रशासनको काम कारबाहीसँग सम्बणन्धि अन्य विषयहरू । 

३७. रूपान्िर : प्रचमलि कानूनमा रहेका देहायका शब्दहरूको सट्टा देहाय बमोणजमका शब्दहरू 

रािी रूपान्िर गररएको िाः– 

(क) “पनुरािेदन अदालि” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “उच्च अदालि”, 

(ि) “पनुरािेदन अदालिको न्यायाधीश” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “उच्च अदालिको 

न्यायाधीश” । 

३८.  िारेजी र बचाउ : (१) देहायका ऐन िारेज गररएका िना्ः– 

(क)  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८  

(ि)  सिोच्च अदालि ऐन, २०४८ को दफा ७। 
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(२) उपदफा (१) बमोणजम िारेज भएका ऐन बमोणजम भए गरेका काम 

कारबाहीहरू यसै ऐन बमोणजम भए गरेको मामननेि ।   

 

 

 


