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नेपाल सरकारीवादी फौजदारी मदु्दामा सरकारका िफुबाट सवोच्च अदालिमा 
दोहोर् याई पाउन दायर भएका तनवेदनेको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन 

२०७७  

पररच्छेद एक 

प्रारमतभक 

१.१ पषृ्ठभमूीः- नेपालको संववधानको धारा १५७ ले महान्यायतधवक्ताको व्यवस्था गरेको र धार १५८ ले 
महान्यायतधवक्ताको काम, किबु्य र अतधकार िोकेको छ।जस अनसुार सरकारीवादी मदु्दा चल्ने नचल्न े 
तनर्यु गने, चल्ने तनर्यु भएका मदु्दा अदालिमा वफराद अतभयोग ियार गरी दायर र प्रतिरक्षा गने, तनवेदन 
पनुरावेदन गने, नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको अतधकारी कमचुारी पक्ष ववपक्ष भएको एवं नेपाल 
सरकारलाई सरोकार पने मदु्दामा प्रतिरक्षा गने, नेपाल सरकार वा सरकारी अतधकारी कमचुारीलाई कानूनी राय 
सल्लाह उपलब्ध गराउने लगाएिका काम किवु्य र अतधकार प्रदान भएको छ । महान्यायतधवक्तालाई 
संववधान बमोजजम िोवकएका उपरोक्त काम किवु्य अतधकार सम्पादन गनलुाई महान्यायातधवक्ताको कायाुलय 
र यसको मािहिमा काननुद्वरा मदु्दाका कारवावहका लातग क्षेत्रातधकार िोवकएका अदालिका िह र सरकारका 
प्रशासतनक संरचनाका िह क्षेत्रातधकार समेिलाई समेटने गरी उच्च, तबषसे र जजल्ला स्िरसम्म सरकारी 
ववकल कायाुलयगि संगठन संरचना र जनशजक्तको व्यवस्था भएको छ ।  

 

नेपालको संववधान (२०७२) ले नेपालमा सवोच्च अदालि, उच्च अदालि र जजल्ला अदालि गरी 
िीन िहको अदालि रहन ेव्यवस्था गरेको छ । संववधानको धारा १५१ बमोजजम जजल्ला अदालिलाई शरुु 
मदु्दा हेने, बन्दीप्रत्यक्षीकरर् र तनषधेाज्ञाको तनवेदन सनेु्न, अधनु्यावयक एवं स्थातनय न्यावयक सतमिीका तनर्यु 
उपर पनुरावेदन सनेु्न समेिका क्षेत्रातधकार प्रदान गररएको छ । यसैगरी उच्च अदालिलाई पतन संववधानको 
धारा १४४ बमोजजम शरुु कारवाही र वकनारा गने, पनुरावेदन सनेु्न र साधक जााँच गने साधारर् क्षेत्रातधकार 
एवं सावजुतनक सरोकारका वववाद सम्बजन्ध र प्रभावकारी उपचारको तबकल्प नभएको संबैधातनक काननुी हक 
प्रचलन गराउन बन्दीप्रत्यक्षीकरर्, परमादेश, उत्प्रषेर्, प्रतिषधे, अतधकारपचृ्छा लगाएिका ररट तनवेदनहरुको 
सनुवुाई गरी आवश्यक र उपयकु्त आदेश जारी गने असाधारर् क्षेत्रातधकार रहेको छ। सवोच्च अदालिलाई 
संववधानको धारा १३३ बमोजजम काननुको संबैधातनकिा जााँच गने, साबजुतनक सरोकारको तबवादको सनुवुाई 
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गने, धारा १३३(२) मा ररट तनवेदनहरुको सनुवुाई गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरर्, परमादेश, उत्प्रषेर्, प्रतिषधे, 
अतधकारपचृ्छा लगाएिका आवश्यक र उपयकु्त आदेश जारी गने असाधारर् क्षेत्रातधकार र पनुरावेदन सनेु्न र 
साधक जााँच गने, मदु्दा दोहयाुई हेने, पनुरावलोकान गने समेिका साधरर् क्षेत्रातधकार  प्रदान गररएको छ 
।नेपालको संववधान बमोजजम प्रदान भएको अदालिहरूको स्थापना र अतधकारक्षेत्र स्पष्ट गरी व्यवजस्थि गने 
िथा न्यायलाई तछटो, छररिो, सवसुलुभ, तनष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने र न्याय प्रशासन सम्बन्धी 
प्रचतलि कानूनलाई समयानकूुल संशोधन र एकीकरर् गने उदे्दश्यले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ जारी 
गररएको छ । उक्त ऐनले िीनै िहका अदालिहरुको संतबधान बमोजजमका अतधकारक्षत्रको प्रयोग गने 
व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ ।यसैगरी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा संतबधान बमोजजम सबै अदालिहरलाई 
भएको शरुु मदु्दा हेने, पनुरावेदन र साधक सनेु्न, पनुरावलोकन सम्बन्धी तनवेदन सनेु्न, मदु्दा दोहोर् याई हेने, 
आफ्नो र मािहिका न्यावयक तनकायहरुको अवहेलनामा कारवाही गने, एवं असाधारर् समेिको क्षेत्रातधकारमा 
पने मदु्दाको तबवरर्, िी क्षेत्रातधकारको प्रयोगको दायरा िथा तसमा, सो क्षेत्रातधकार लाग्न आवस्यक पबु ु
अवस्था, प्रकृया , हदम्याद इत्यादी सम्बन्धमा स्पष्ट पाररएको छ।  

सरकारवादी फौजदारी मदु्दाहरुको उठान अतभयोजन पक्षबाट पेश भएको अतभयोग पत्रको माध्यामबाट 
सामान्यि जजल्ला अदालिबाट शरुु हनु्छ र सरुु अदालिको फैसला उपर केही मदु्दाहरुमा उच्च अदालिसम्म 
एक िह एवं केही मदु्दा हरुमा सवोच्च अदालिसम्म दईु िह पनुरावेदन लाग्न ेकानूनी व्यवस्था छ।1 सवोच्च 
अदालिमा पनुरावेदन लाग्न नसक्ने उच्च अदालिको फैसला उपर दोहोर् याई पाउन तनवेदन लाग्न सक्ने गरी 
सवोच्च अदालिलाई क्षेत्रातधकारको व्यवस्था भएको पाइन्छ।2 दोहोर् याई  पाउन दायर भएका तनवेदनमा 
पनुरावेदन मा जस्िो दिाु भए पश्चाि स्विह सनुवुाई हनु ेनभई सवोच्च अदालिबाट सनुवुाईका लातग अनमुिी 
ददई तनस्सा प्रदान भएमा मातै्र पनु सनुवुाई हनु सक्दछ।3 न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १२ को 
अवस्थामा उच्च अदालिको फैसलामा ववद्यमान छ भन्ने सवोच्च अदालिलाई ववश्वास भएमा मात्र दोहोयाुई 
हेरी पाउन अनमुिी ददई तनस्सा प्रदान हनु्छ ।यस्िो आदेश उपर पनुरावलोकन समेि हनु नसक्ने काननुी 
व्यवस्था भएको पाइन्छ ।4    

 

                                                           
1 न्याय प्रशासन ऐन २०७३ दफा ७, ८ र ९ 
2 ऐ ऐ दफा १२ 
3 ...... 
4 न्याय प्रशासन ऐन २०७३ दफा ... 
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दोहयाुई पाउने क्षेत्रातधकार सम्बन्धी उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाबाट खास प्रकारको मदु्दामा उच्च 
अदालिबाट पनुरावेदन सनुी भएको फैसला सामान्यि अजन्िम होस र दईु िह अदालिबाट  मदु्दा टंुतगयोस 
भन्न ेमान्यिालाई आत्मसाि गरेको पाइन्छ।यस कारर् मदु्दाका पक्षहरु , सरकारी ववकल िथा अदालिको 
कायाुबोझमा कमी आई श्रोि साधान िथा समयको बचि हनुका साथै वववादको तसघ्र सामाधानको अपेक्षा 
राखेको पाइन्छ । िर त्यस्िा खास प्रकारकै मदु्दामा पतन उच्च अदालिबाट भएका फैसलामा कानूनको 
व्याख्या5 िथा नजजर पालनामा6 त्रटुी रहेको, सरकारी सावजुतनक सम्पिीको संरक्षर् हनु नसकेको7 वा असक्षम 
पक्षको उजचि प्रतितनतधत्वको अभावमा फैसलामा िाजत्वक फरक परेको8 अवस्थामा कानूनको अजन्िम व्याख्या 
गरी न्याय तनरोपर् गने कायकुो सपुररवेक्षर् गने सवोच्च अदालिलाई क्षेत्रातधकारबाट बाहेक गन ुनसवकने 
मान्यिा अन्िगिु दोहयाुई पाउने क्षेत्रातधकार सवोच्च अदालिमा रहेको पाइन्छ । 

        

सरकारी ववकलको प्रभावकाररिा र संस्थागि सधुारका लातग आफना काम कारवाहीको समय समयमा 
अध्ययन गरी सधुारको उपाय अवलम्बन गनुपुने हनु्छ । कुनै पतन संस्थाको काम कारवाहीको 
प्रभावकाररिाको मापनको महत्वपरु् ुसचुक भनेको काम कारवाहीको सफलिा नै हो । सरकारी ववकलबाट 
सम्पादन हनुे कायहुरु ववतभन्न सरोकारवालाहरुसंगको सहकायमुा सम्पादन हनुे हुाँदा सफल हनुमा पतन 
सरोकारवालाहरुको भतूमकाको प्रभाव रहन्छ । िर कामको प्रकृति अनसुार त्यस्िो प्रभावको मात्रा कमवेशी 
रहने िथा आफनो भतुमकालाई सदुृढ बनाउन सकेको अवस्थामा असफलिाको दोस र सफलिाको जस अन्य 
सरोकारवालाहरुलाई ददन ुपने हुाँदैन । िसथ ुसंस्थागि सधुारका माध्यामबाट सरकारी ववकलको भतूमकालाई 
प्रभावकारी बनाउन सवकन्छ भने्न मान्यिा बमोजजम नै महान्यायातधवक्ताको कायाुल्यबाट रर्नीतिक योजना 
बनाई त्यसको कायाुन्वयबाट संस्थागि सधुारको प्रयास हदैु आएको छ । साथै संस्थागि सधुारका उपाय 
अवलम्बनको लातग संस्थातभतै्रबाट ववतभन्न ववषयमा अध्ययन समेिका काम काय ुहदैु आएको छ ।  

 

महान्यायातधवक्ताको कायाुलयको बावषकु प्रतिवेदनमा भएको महान्यायतधवक्तको कायाुलय िथा मािहिका 
कायाुलयबाट सम्पादन गररएका कामको वावषकु सतमक्षालाई हेदाु सरकारी ववकलको काम कारवाहीको संख्या 
िथा समग्र सफलिामा कुनै वष ुबढी र कुनै वष ुकम भई िथ्याङ्कमा उिार चढाव हुंदै आएको पाइन्छ । 
िर ववगि ३ आतथकु वषमुा सवोच्च अदालिमा दोहयाुई पाउन तनवेदन दायर  भएको संख्यामा लगािार 
बढोिरी भएको िर सफलिाको प्रतिसि भने घट्दै गएको पाइन्छ । दोहयाुई पाउन गररएको तनवेदनमा 
सफलिा पाउनका लातग सवोच्च अदालिमै २ चरर्मा सफलिा प्राप्त गनुपुने देजखन्छ । हालसम्म दोहयाुई 
पाउन गररएका तनवेदनमा तनस्सा प्राप्ती पछातडको सफलिा असफलिाका सम्बन्धमा छुटै्ट अध्ययन भएको र 
                                                           
5 न्याय प्रशासन ऐन २०७३ दफा १२ (१) (क) 
6 न्याय प्रशासन ऐन २०७३ दफा १२ (१) (ख) 
7 न्याय प्रशासन ऐन २०७३ दफा १२ (१) (ग) 
8 न्याय प्रशासन ऐन २०७३ दफा १२ (१) (घ) 
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वावषकु प्रतिवेदनमा त्यसको अवस्था छुट्टयाई देखाउने गररएको पाइदैन । वावषकु प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख 
गररए अनसुार दोहयाुई पाउन गररएका तनवेदनमा तनस्सा पाउने अवस्थासम्म िीन आ. ब. को सफलिा 
असफलिाको अवस्था तनम्नानसुार रहेको पाइन्छ। 

 

आ. ब जम्मा मदु्दा फैशला बांकी तनस्सा हनु े तनस्सा नहनु े सफलिा 
२०७३\७४9 ११७४ ७६३ ४११ ३९० ३७३ ५१.११% 
२०७४\७५10 १३३५ ४६७ ८६८ १६२ ३०५ ३४.६८% 
२०७५\७६11  २१९० ५०४ १६८६ १०८ ३९६ २१.४२% 
 

उपरोक्त िथ्याङ्क हेदाु दो. पा. तनवेदनको संख्या प्रत्येक बष ुबढ्दै गएको भएिापतन सफलिाको अवस्था 
घट्दै गएको पाईन्छ। यस अवस्थासम्मको यो सफलिा आशातिि नभई न्यून रहेको पाइन्छ भने तनस्सा प्राप्ती 
पछातडको कारवावहको छुटै िथ्यांक राजखएको वा अध्ययन नभएको कारर् कुनै अवस्था खलु्न सकेको 
पाइदैन । दोहयाईु पाउने तनवेदनका सन्दभमुा देजखएको उपरोक्त सम्मकै अवस्थाबाट सरकारी ववकलको 
कायबुोझ र श्रोि साधन खचकुो िलुनामा एकािफु आसातिि उपलब्धी हनु सकेको पाइदैन भन े त्यस्िा 
तनवेदनको औजचत्य एवं ववश्वसनीयिामा प्रश्न उठीरहेको छ । यसै पररजस्थतिमा नेपाल सरकारवादी मदु्दामा 
दोहयाुई पाउने तनवेदनको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी समस्या पवहचान गरी समाधानका उपाय सझुाव 
गनकुा लातग महान्यायातधवक्ताको कायाुलयबाट यस कायदुलको गठन भएको छ । 

 

१.२ कायदुलको गठन र कायादेुशः- फौजदारी न्याय प्रशासनको नेितृ्वदायी तनकाय महान्यायातधवक्ताको 
कायाुलयले न्याय प्रशासनको कायलुाई औजचत्यपरु्,ु तछटो छररिो र प्रभावकारी बनाउन संववधानले प्रदान 
गरेको जजम्मेवारी तभत्र रही महत्वपूर् ु भतुमका तनवाुह गदै आएको छ । आफ्नो रर्नीतिक योजनामाफुि 
योजनावद्धरुपमा ववतभन्न प्रयासहरु गदै आएको छ । हाल महान्यायातधवक्ताको कायाुलयको दोस्रो रर्नीतिक 
योजना कायाुन्वयनको क्रममा रहेको छ । योजना कायाुन्वयनको तसलतसलामा महान्यायातधवक्ताको 
कायाुलयको तमति २०७६।११।१२ गिेको तनर्यु अनसुार नेपाल सरकार वादी भएका मदु्दामा सम्मातनि 
सवोच्च अदालिमा परेका दोहोर् याइ पाउने तनवेदनमा तनस्सा भए नभएको सम्बन्धमा तबगि १ वषकुो िथ्याङ्क 
अध्ययन गरी सधुारका उपाय अवलम्वन गनकुा लातग अध्ययन गरी प्रतिवेदन गन ु महान्यायातधवक्ताको 

                                                           

9 महान्यायतधवक्ता कायाुलयको वावषकु प्रतिवेदनका आ. ब. २०७३\७४, अनसुचुी २ प.ृ ११८  
10 महान्यायतधवक्ता कायाुलयको वावषकु प्रतिवेदनका आ. ब. २०७४\७५, अनसुचुी २ प.ृ १०७ 
11 महान्यायतधवक्ता कायाुलयको वावषकु प्रतिवेदनका आ. ब. २०७५\७६, अनसुचुी २ प.ृ १०९ 
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कायाुलयका सहन्यायातधवक्ता श्री गंगाप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा एक कायदुल गठन भएको तथयो । उक्त 
कायदुलको संरचना देहाय बमोजजम रहेक छ। 

संयोजकः सहन्यायातधवक्ता श्री गंगाप्रसाद पौडेल 

सदस्यः उपन्यायातधवक्ता श्री अजुनुप्रसाद कोइराला 
सदस्यः उपन्यायातधवक्ता श्री खेमराज भट्ट 

सदस्यः उपन्यायातधवक्ता श्री बासदेुव लम्साल 

सदस्यः उपन्यायातधवक्ता श्री नवराज पराजलुी 
सदस्यः उपन्यायातधवक्ता श्री टेकराज भषुाल 

सदस्यः सवोच्च अदालि प्रतितनतध शाखा अतधकृि सानभुाई के. तस. 
सदस्य सजचवः शाखा अतधकृि श्री भजक्त उपाध्याय  

  सरुुवािी चरर्मै कोतभड १९ को कारर् अध्ययन कायमुा समस्या भएको र पछी कतिपयसातथहरुको 
सरुवा समेिका कारर् उपरोक्त बमोजजमको कायदुलका सदस्य हरुमध्ये सदस्य सजचव भक्ती उपाध्यायले 
संयोजकको तनदेशन बमोजजम छनौट अवधीमा मािहि र महान्यायतधवक्ताको कायाुलयबाट संपादन भएको 
दोहयाुई पाउने कारववहको तबवरर्, सो तबवरर्का आधारमा संयोजकबाट भएको तनदेशन सझुाव एवं 
संलग्निामा अध्ययनका लागी नमनुा छनौट गरी छनौट गररएका तनर्यु, तनवेदन र सबोच्च अदालिमा दायर 
गररएका तनवेदनमा तनस्सा प्राप्ती भए नभएको तबवरर् संकलन गनुभुएको तथयो। त्यसक्रममा वहांले नायव 
महान्यायतधवक्ता ज्यूहरुका तनजी सजचव हरु, महान्यायतधवक्ताको कायाुलय र सवोच्च अदालिका आई टी 
शाखाका प्रातबतधकहरु संग कादुलका संयोजक समेिको संलग्निामा समन्वय गनु ुभएको तथयो, यस्िै सवोच्च 
अदालिको िथ्याङ्क तलने क्रममा कादुलमा सवोच्च अदालिबाट प्रतितनतधत्व गने सदस्य सानभुाई के. तस. ज्यू 
को पतन संलग्निा रहेको तथयो।यसैगरी कायदुल सदस्य खेमराज भट्ट ज्यू ले कादुलका संयोजकको सझुाव 
सवहिको अनरुोध अनसुार प्रतिवेदनको पररच्छेद दईुमा संलग्न दोहोयाुई पाउने सम्बन्धी अवधारर्ा ियार 
गनमुा संलग्निा रहेको तथयो। यसैगरी कायदुलका सदस्य नवराज पराजलुीबाट छनौट भएका तनर्यु 
वटप्र्ीका नमनुामा पाइएका यसै प्रतिवेदनको पररच्छेद िीनको प्रकरर् ६ मा उल्लेजखि दोहोयाुई पाउने 
कारवाहीका क्रममा महान्यायतधवक्ताको कायाुलयले तनर्यु गदाु देखीएका प्रबतृ्ती र तनर्युाधार समेिको 
अवस्थालाई अध्ययन गरी िातलकीकरर् गनुभुएको तथयो।यस्िै कायदुल सदस्य अजुनु कोइरालाबाट छनौट 
भएका तनर्यु वटप्र्ीका नमनुामा पाइएका यसै प्रतिवेदनको पररच्छेद िीनको प्रकरर् ७ मा उल्लेजखि म. 
न्या. का. बाट दो. पा. तनवेदन नगने गरी भएका तनर्यु मध्ये नमनुा छनौट गरी तनर्युधार के के छन भतन 
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अध्ययन गरी दो. पा. नगने तनर्युको कारर् खलुाए नखलुाएको वा कस्िा प्रकृतिको तनर्युाधार खलुाईएको 
छ भतन अध्ययन गरी िातलकीकरर् गनुभुएको तथयो।यस्िै कायदुल सदस्य वासदेुव लम्सालबाट यसै 
प्रतिवेदनको पररच्छेद िीनको प्रकरर् आठमा उल्लेजखि अध्ययन अवतधमा म. न्या. का. बाट छनौट भएका 
दो. पा. तनवेदन गने तनर्यु र सो मा भएका तनवेदन नमनुाबाट दो. पा. तनवेदन गने तनर्यु गदाु तलइएका 
तनर्युधार के के छन र सोही मदु्दामा सवोच्च अदालिमा दो. पा. तनवेदन दायर गदाु तनवेदनमा तलइएका 
दावी कस्िा छन भतन अध्ययन गरी तनवेदनको कारर् खोजज गरी िातलकीकरर् गनुभुएको तथयो। अध्ययनको 
योजना, समन्वय, िथ्याङ्क तबष्लेषर् एवं प्रतिवेदन ियार गने सवहिका अन्य बांकी काय ुकायदुलका संयोजक 
गंगाप्रसाद पौडेलबाट सम्पादन भएको छ। 

१.३ कायदुललाई प्राप्त कायादेुशः- 
यस कायदुललाई प्राप्त कायाुदेश यसप्रकार रहेको छः- 
१) उल्लेजखि कायदुलले ववगि १ वषकुो दोहोयाुई पाउाँको तनवेदन सम्बन्धी अतभलेखलाई मूल आधार 

बनाई उपलब्ध भएसम्मको वववरर्का आधारमा नेपाल सरकारको िफुबाट परेका दोहोर् याइ पाउने 
तनवेदनमा तनस्सा प्राप्त भए नभएको, तनस्सा प्राप्त भएकोमा कसूर कायम भए नभएको ववषय पवहचान 
गने । 

२) नेपाल सरकाको िफुबाट परेको दोहोर् याई पाउन े तनवेदन सम्बन्धमा हालको प्रवजृत्तको ववश्लषेर् गरी 
सधुारका लातग सझुाव ददने ।  

१.४ अध्ययनको अवधी र लागिः- 
 एक मवहना तभत्र प्रतिवेदन बझुाउने भनी उपरोक्त बमोजजम भएको तनर्युको तमति 2076।11।14 
च.नं. 8339 को पत्रमाफुि फाल्गनुको िेस्रो सािामा कायदुलको संयोजकलाई भएको भएिापतन 
लोकसेवाका पररक्षाका कारर् कायदुल सदस्य ववदामा रहेको िथा कायाुलयको अन्य कायवु्यस्ििा 
समेिका कारर् चैिको पवहलो हप्ताबाट कायदुलले काय ु प्रारम्भ गनेलाई अध्ययनलाई आवश्यक िथ्याङ्क 
संकलनका लातग योजना सम्म ियार गरेको िर िथ्याङ्क संकलन हनु नसक्दैको अवस्थामा संक्रामक रोग 
कोतभड-१९ का कारर् बन्दाबन्दी (लक डाउन) हनु गएकाले सो पूवतुनधाुररि समयमा अध्ययन संभव 
नभएको र खलेुपतछ पतन कायाुलयको अन्य काम तनयतमि नै गनु ु पने, कायदुललाई अवस्यक िथ्याङ्क 
अतभलेख प्रकृयाबाट सजजलै पाइने नरहेको,  अतथकु बषकुो अन्त्य र सरुुवािका कारर्  िथ्याङ्क संकलन 
प्रभाववि भएको जस्िा तबतबध कारर्बाट िथ्याङ्क संकलन कायमैु वढलाई भइ हाल मात्र प्रस्ििु अध्ययनको 
काय ुसंभव भएको छ। 

 यस अध्ययनका लागी कागज, कम्प्पटुर र प्रन्टर कायाुलयकै पयोग गररएको छ, साथै कायाुलयमै 
भएका कादुलको २ वटा बैठकमा र सह-न्यायतधवक्ता ज्यूहरुसंगको “समहु छलफल” सहभागी हरुलाई 
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सामान्य खाजा उपलब्ध गराइएको तथयो।उक्त खच ुकायाुलयकै तनयतमि मसलन्दबाट गररएको र लागि 
एदिन भएको छैन।सो बाहेक प्रस्ििु अध्ययनमा कुनै आतथकु खच ुिथा ब्ययभार परेको छैन। 

१.५ अध्ययन ववधी िथा िथ्याङ्कः- 
यो अध्ययन कायाुलयको काय ु सम्पादनका क्रममा ियार गररएका िथ्याङ्कको प्रयोग गररएको हुाँदा यो 
अध्ययन प्राथतमक िथ्याङ्कमा आधाररि छ। कायदुललाई प्राप्त कायाुदेशमा "नेपाल सरकार वादी भएका 
मदु्दामा सम्मातनि सवोच्च अदालिमा परेका दोह्रोराई पाउाँ तनवेदनमा तनस्सा प्राप्त भए नभएको सम्बन्धमा 
ववगि १ वषकुो िथ्याङ्क अध्ययन गरी सधुारका उपाय अवलम्बन गने" भनी ववगि एक वषकुो िथ्याङ्क 
अध्ययनका लातग िोवकएको तथयो। िर पवहचान गन ुपने ववषयमा भने दोह्रोराई पाउाँ तनवेदनमा तनस्सा 
प्राप्त भए नभएको र तनससा प्राप्त भएकामा कसूर कायम भए नभएको ववषय पवहचान गने कायाुदेश पतन 
भएको हुंदा उल्लेजखि ववगि १ वषकुो िथ्याङ्कले कायाुदेश बमोजजमको अध्ययनका लातग कुनै सहयोग 
गन ुसक्ने देजखएन। वकनकी ववगि वषमुा दोह्रराई पाउाँन दायर भएका तनवेदनमा तनस्सा प्राप्त हनुे नहनुे 
सम्बन्धी तनर्यु भैसक्ने संभावना छैन।यदी कुनै मदु्दामा तनस्सा भएकै भए पतन पनु तनस्सा प्राप्त पछातडको 
कसूर कायम भए नभएको सम्बन्धमा मदु्दा भैसक्ने अवस्था नै नहनुे हुंदा एउटा पतन िथ्याङ्क प्राप्त हनु 
सक्ने अवस्था छैन। यसैगरी सो तनस्सा प्राप्त भए नभएको वा तनस्सा प्राप्त भएकामा सफलिा प्राप्त भए 
नभएको कुरा कुनै एक आतथकु वषमुा नेपाल सरकारबाट तनवेदन गररएका मदु्दाकै िथ्याङ्कबाट अध्ययन 
हनु उपयकु्त हनु ेदेजखयो।यसथ ुसवोच्च अदालिबाट दोह्रोराई पाउाँमा तनस्सा भएका मदु्दामा पतन अजन्िम 
फैसला हनु संभव हनु सक्ने देजखएको आ.व. २०७२\७३ मा नेपाल सरकारबाटदोहयाुई हेररपाउन 
गररएका तनवेदनलाई आधार मातन अध्ययन गने भनी यस कायदुलको बैठकबाट तनर्यु भए बमोजजम 
सोही तनवेदनहरुमा तनस्सा प्राप्त हनु सके नसकेको र तनस्सा प्राप्त भएका मदु्दामा कसूर कायम भए 
नभएको िथ्याङ्क पवहचान र अध्ययन गने तनर्यु गररयो । 

  यसै गरी दोह्रोराई पाउन परेका तनवेदनमा प्रवजृत्त ववश्लषेर् गने िथा सधुारका लातग सझुाव ददनका 
लातग उपरोक्त बमोजजम तनस्सा प्राप्त भए नभएको एवं कसूर कायम भए नभएको िथ्याङ्क मातै्रबाट 
वास्िववक समस्या पवहचान हनु िथा िथ्यमा आधाररि सझुाव प्रदान गन ुसमस्या हनुे देजखएकोले सो का 
लातग  दोहोराई पाउन तनवेदन गने नगने सम्बन्धमा महान्यायातधवक्ता कायाुलयबाट हनुे तनर्युहरुको 
समेि पतन अध्ययन गन ुपने कायदुलबाट महससु भयो । िथ्याङ्क िथा तनर्यु उपलब्ध हनु सहज हनुे 
िथा पतछल्लो प्रबजृत्तको पवहचान हनु सक्ने हुंदा उच्च सरकारी वकील कायाुलय र महान्यायातधवक्ताको 
कायाुलयबाट दोहोराई पाउन तनवेदन गने वा नगने सम्बन्धमा यही 2076 श्रावर् 1 देजख माघ मसान्ि 
सम्म भएका कारवाही िथ्याङ्क र नमनुा छनौट गरीका तनर्यु अध्ययन गररएको छ। त्यसरी नमनुा छनौट 
गदाु प्रत्येक उच्च सरकारी वकील कायाुलयबाट प्राप्त मदु्दा मध्येमा महान्यायातधवक्ताको कायाुलयबाट 
दोह्रोराई पाउन तनवेदन गने तनर्यु भएका ५ वटा र दोहोराई पाउन तनवेदन नगने तनर्यु भएका 3 वटा 
मदु्दा सम्बन्धी तनर्यु लईएको छ। यसरी अध्ययनका लातग तनर्यु नमनुा छनौट गदाु भए र पगेुसम्म 
श्रावर् मवहनाको १वटा र बााँकी प्रति मवहनाको १\१ वटा पतछल्लो माघ मवहनाबाट छनौट गदै जाने र 
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त्यसरी छनौट गदाु अध्ययन गन ुतनधाुररि संख्या नपगु भएमा एउटै मवहनाबाट दोहोयाुई थप नपगु नमनुा 
संकलन गने र साथै प्रत्येक मवहनाको नमनुा पतन सो मवहनको पतछल्लो तमतिबाट छनौट गने समेि 
कादुलबाट तनर्यु भई सोही मिुाववक नमनुा छनौट र अध्ययन गरी दोहोयाुई पाउन तनवेदन गने प्रवजृत्तको 
पवहचान गररएको छ। 

 यसैगरी दोहयाुई पाउन गररएका तनवेदनमा तनस्सा प्राप्त हनुे र नहनुे आदेश ....\....संख्यामा अध्ययन 
गररएको छ।यस्िै दोहयाुई पाउन गररएका तनवेदनमा तनस्सा प्राप्त भई भएका फैसला मध्ये पतन 
सरकारको सफलिा र असफलिा भएका १०\१० प्रतिशि फैसला नमनुा छनौट गरर अध्ययन गरीएको 
छ। यसरी अध्ययनका लागी फैशला आदेशको नमनुा छनौट गदाु अध्ययनको दायराका मदु्दाको क्रम 
अनसुार प्रत्येक १० मदु्दाबाट पतछल्लो १ मदु्दा छनौट गरी अध्ययन गररएको छ। 

 उपरोक्त बमोजजमको अध्ययनका लातग छनौट भएका नमनुा तनर्यु, आदेश, फैशला एवं समकलन भएका 
िथ्याङ्क ७ तमवहना एवं १ वषकुो अवतधका रहेका र सो अवतधका पतन सबै तनर्यु, आदेश, फैशला 
अध्ययन नभई तिनै मदैबाट नमनुा छनौट गरी अध्ययन भएको हुंदा सोबाट प्राप्त हनुे सचुना, प्रबतृ्ती 
पवहचानमा सबै कुरा समेवटनमा चनुौिीको संभवना पतन रहन सक्ने र त्यस्िो कुरा समेवटन सक्ने एवं 
अनभुवी र बररष्ट सरकारी ववकल जयूहरुको अनभुवलाई पतन अध्ययनमा समातबष्ट गन ु कायदुलबाट 
उपयकु्त हनुे देखीयो।यसथ ुमहान्यायतधवक्ताको कायाुलयमा कायरुि रही मदु्दा दोहयाुई पाउने कारवाहीको 
तनर्यु, तनवेदन र बहस पैरवीमा संलग्न सह-न्यायतधवक्ता ज्यूहरुसंग “समहु छलफल” पद्दती अवलंवन 
गरी सोबाट प्राप्त सुचनालाई पनन अध्ययनमा समाबबष्ट गरीएको छ। 

१.८ अध्ययनको महत्वः- 
  यस अध्ययन सरकार वादी मदु्दामा दोहोयाुई पाउन तनवेदन गने संस्थाको तनर्यु अनसुार यही 

संस्थामा १५ देजख 25 वष ु सम्म कायरुि जनशजक्त द्धारा गररएको छ। यसबाट यस संस्थाबाट 
आगमी ददनहरुमा दोहोयाुई पाउन तनवेदन गदाु सो तनवेदनको प्रभावकारी सफलिाका लातग हालको 
अवस्था पत्ता लातग सधुारका उपायहरु समेि पवहचान गररएको हुाँदा सो कायबुाट समग्र संस्थाको 
काम कारवाहीमा सधुार हनु सक्छ। साथै प्रस्ििु अध्ययन मखु्यि नेपाल सरकारबाट दोहोयाुई पाउन 
गररने तनवेदन संग सम्बजन्धि भएिा पतन मदु्दामा हनुे अतभयोजन कै प्रति उत्पादनका रुपमा आउन े
हुाँदा यस अध्ययनमा हनुे सझुावले समग्र अतभयोजन कायलुाई पतन केही प्रभाववि पान ुसक्ने ववश्वाश 
गररएको छ। यसै गरी सरकारवादी बाहेकका मदु्दामा हनुे दोहोराई पाउाँन गररने तनवेदनलाई पतन यस 
अध्ययनका सझुावहरु अनकुरर्ीय एवं उपयोगी हनु संभव हनु्छ। 
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पररच्छेद दईु 

मदु्दा दोहोर् याई हेने सम्बन्धी सैद्धाजन्िक अवधारर्ा 
२.१ ववषय प्रवेशः- 

कुनैं िल्लो िहको अदालिले गरेको तनर्यु मातथल्लो अदालिबाट जााँच गररने ववतभन्न प्रकृयाहरु 
कानूनद्वारा नै तनधाुरर् गररएका हनु्छन ्। कुनैं पतन मदु्दामा शरुु कारवाही गने, सो उपर पनुरावेदन सनेु्न, 
दोहोर् याइ पाउने तनवेदन हेने वा पनुरावलोकन तनवेदन सनेु्न जस्िा क्षेत्रातधकार ददई सो को प्रकृयाहरु संववधान 
र कानूनले ववतभन्न िहका अदालिलाई प्रदान गरेको छ । यी प्रकृयाहरुको माध्यमबाट िल्लो िहका 
अदालिबाट हनुे प्रमार्को मूल्याङ्कन वा कानूनी नीति वा नजीर पालनाको त्रटुी वा जे सकैु भएपतन तनर्युमा 
हनुे त्रटुीलाई सच्याउन मदत्त गदुछ । नेपालको संववधानले सवोच्च अदालिको साधारर् र असाधारर् 
अतधकारक्षेत्रको बारेमा व्यवस्था गरेको छ ।12 सवोच्च अदालिलाई प्राप्त हनुे साधारर् क्षेत्रातधकार अन्िगिु 
यस संववधानको अधीनमा रही सवोच्च अदालिलाई संघीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजजम मदु्दाको शरुु 
कारबाही र वकनारा गने,पनुरावेदन सनेु्न, साधक जााँच्ने, मदु्दा दोहोर् याउने, तनवेदन सनेु्न वा आफ्नो फैसला वा 
अजन्िम आदेशको पनुरावलोकन गने अतधकार हनुे व्यवस्था रहेको छ ।13 

कुनै मदु्दामा िल्लो अदालि, तनकाय वा अतधकारीले गरेको तनर्यु र अजन्िम आदेश उपर जचत्त नवझु्ने 
पक्षले आफुलाई जचत्त नबझेुका कुरामा सो को सधुार वा त्रटुीपूर् ुआदेश वा फैसला बदरका लातग सो भन्दा 
मातथल्लो सक्षम अदालि वा तनकाय समक्ष गररने आवेदन पनुरावेदन हो । िल्लो िहको अदालिले गरेको 
फैसलामा भएका त्रवुट, अन्याय सधुार गरी सो फैसलालाई उल्टी वा बदर गने अतधकार पनुरावेदनको 
अतधकारक्षेत्र तभत्र पदुछ । कुनै पतन वववाद बारे सक्षम अदालि, न्यावयक तनकाय वा पदातधकारीले गरेको 
तनर्यु उपर जचत्त नबझु्ने पक्षबाट मातथल्लो तनकायमा गररने याचनाका रुपमा पनुरावेदनलाई तलइन्छ । यो 
एक कानूनी अतधकारका रुपमा तलइन्छ । पनुरावेदनको रोहमा मदु्दा हेदाु मदु्दाको िथ्यगि र कानूनी दबैु 
प्रश्नमा प्रवेश गरी उपयकु्त तनर्यु गन ुसवकन्छ । कुनैं अदालि, न्यावयक तनकाय वा पदातधकारीले गरेको 
तनर्यु उपर कजम्िमा एक िह पनुरावेदन गने ववषय कानूनी अतधकारको ववषय भए पतन यसलाई स्वच्छ 
सनुवुाईको अतधकारको रुपमा समेि तलइन्छ ।  

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा जजल्ला अदालि र उच्च अदालिलाई शरुु मदु्दा सनुवुाई गने िथा 
आ-आफ्नो क्षेत्रातधकारका मािहि तनकाय अदालिको फैशला पनुरावेदन सनुी फैशला जांच गने क्षेत्रातधकार 

                                                           
12नेपालको संववधान धारा १३३ 
13नेपालको संववधान, धारा १३३(५) 



 

11 
 

रहेको पाईन्छ। सवोच्च अदालिलाई भने न्यायपातलकाको सबैभन्दा मातथल्लो िथा नेितृ्वदायी अदालि 
भएका कारर् मािहि अदालिको फैशला उपर पनु सनुवुाई गरी जााँच गन ुपनुरावेदन र मदु्दा दोहयाुई हेने र 
आफ्नै फैशला पतन पनुरावलोकन गरी दोस्रोपटक सनुवुाई गन ुसक्ने क्षेत्रातधकार रहेको पाईन्छ। यसैगरी 
उक्त ऐनमा पनुरावेदन सनेु्न अदालि र साधक जााँच्ने अदालिलाई देहाय बमोजजमको अतधकार हनुे उल्लेख 
गररएको छः14–  

(क) मािहिका अदालि, तनकाय वा अतधकारीको तनर्यु सदर वा आंजशक वा पूरै बदर गने,  

(ख) मािहिका अदालि, तनकाय वा अतधकारीले गन ुपाउने फैसला वा अजन्िम आदेश गने,  

(ग) मदु्दामा इन्साफ गनुपुने प्रश्नसाँग सम्बद्ध प्रमार् मािहिका अदालि, तनकाय वा अतधकारीले बझु्न छुटाएको 
रहेछ भने आफैं ले बझु्ने वा मदु्दाको लगि कायमै राखी िी प्रमार्हरु बझु्न तमतसल िल्लो अदालि, तनकाय वा 
अतधकारीसमक्ष पठाउन,े  

(घ) मािहिका अदालि, तनकाय वा अतधकारीले मदु्दामा तनर्यु गनुपुने प्रश्नमध्ये केहीमा तनर्यु गरी र केहीमा 
तनर्यु नगरी फैसला गरेको रहेछ भने मनातसब समय िोकी बााँकी प्रश्नको समेि तनर्यु गरी मदु्दा वकनारा गनु ु
भनी तमतसल सम्बजन्धि अदालि, तनकाय वा अतधकारी समक्ष पठाउने । 

सवोच्च अदालिलाई प्राप्त साधारर् क्षेत्रातधकार मध्ये आफ्नो फैसला वा अजन्िम आदेशको 
पनुरावलोकन गने क्षेत्रातधकार पतन रहेको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा सवोच्च अदालिको 
पनुरावलोकनको क्षेत्रातधकार सम्बन्धी व्यवस्था अन्िगिुकुनै अदालिबाट फैसला वा अजन्िम आदेश 
गररसकेको मदु्दा सोही अदालिबाट पनुरावलोकन नगररने व्यवस्था छ । िर सवोच्च अदालिले देहायको 
अवस्थामा आफ्नो फैसला वा अजन्िम आदेश पनुरावलोकन गन ुसक्ने व्यवस्थामा रहेको देजखन्छः15- 
(क) मदु्दामा भएको इन्साफमा िाजत्वक असर पने वकतसमको कुनै प्रमार् रहेको िथ्य मदु्दाको वकनारा भएपतछ 
मात्र सम्बजन्धि पक्षलाई थाहा भएको देजखएमा, वा 
(ख) सवोच्च अदालिबाट स्थावपि नजीर वा कानूनी तसद्धान्िको प्रतिकूल फैसला वा अजन्िम आदेश भएको 
देजखएमा । 

देहायको अवस्थामा सवोच्च अदालिले आफ्नो फैसला वा अजन्िम आदेशको पनुरावलोकन गने छैन 
भने्न व्यवस्था रहेको छ: 
(क) एक पटक त्यस्िो फैसला वा अजन्िम आदेशको पनुरावलोकन गररसकेको, 
(ख) बहृि पूर् ुइजलासबाट फैसला वा अजन्िम आदेश भएको, 
                                                           
14न्याय प्रशासन ऐन, २०७३, दफा १४ 
15न्याय प्रशासन ऐन, २०७३, दफा ११ 
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(ग) संवैधातनक इजलासबाट तनर्यु भएको, 
(घ) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुजघ प्रचतलि कानून बमोजजम मदु्दा दोहोर् याईफैसला भएको, वा 
(ङ) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजजम दोहोर् याई हेररएको मदु्दामा उच्च अदालिको 
इन्साफ सदर भएको वा दोहोर् याई हेने तनस्सा नभएको । 

२.२ सबोच्च अदालिको दोहोर् याई हेने सम्बन्धी के्षत्रातधकारः-  

मदु्दा दोहोर् याई हेने अतधकार क्षेत्र सवोच्च अदालिको साधारर् अतधकारक्षेत्रको रुपमा मात्र रहेको छ 
। यस अतधकारक्षेत्रबाट िल्लो तनकायले हेरी अजन्िम भएको मदु्दा पनुः हेनु,ु पनुरावेदनको बाटो बन्द 
भैसकेका मदु्दा तनजश्चि शि ुतभत्र रही हेनु ुदोहोर् याउन ुहो । सवोच्च अदालिमा पनुरावेदन नलाग्ने अवस्थाका 
मदु्दाहरुमा मात्र दोहोर् याई हेन ुसवकने हनु्छ । दोहोर् याई हेने तनस्सा नददन कुनै आधार कारर् ददई रहन ु
पदैन । दोहोर् याई आदेश गनकुा लातग मात्र आधार कारर् आवश्यक हनु्छ । दोहोर् याई पाउने तनवेदन 
अनमुतिका लातग संयकु्त इजलासबाट हेररन्छ र दोहोर् याई हेने आदेश भएमा मात्र पनुरावेदनको रुपमा दिाु 
हनु्छ । यो पक्षको शियुकु्त अतधकार हो । सवोच्च अदालिको Supervisory Jurisdictionका रुपमा यो 
क्षेत्रातधकार रहेको हनु्छ । यस अन्िगिु िलको फैसला दोहोर् याई जााँच गररन्छ । समग्र मदु्दाको िथ्य तभत्र 
प्रवेश गरराँदैन ।  तनवेदन आधारयकु्त भएमा मात्र मदु्दा दिाु हनु्छ । दोहोर् याई पाउन ददइने तनवेदनमा 
तनस्सा पाउनका लातग कानूनमा िोवकए अनसुारका स्पष्ट आधार र कारर् आवश्यक पदुछ । 

मदु्दाको कारवाहीको क्रममा शरुु िहको अदालि र उच्च अदालिबाट समेि फैसला भइसकेको र 
यसरी भएको फैसला उपर पनुरावेदन लाग्न े अवस्था समेि नभएको अवस्थामा मदु्दा दोहोर् याइ हेने ववषय 
आउने गदुछ । उच्च अदालिले गरेको फैसला उपर सवोच्च अदालिमा पनुरावेदन लाग्न नसक्ने अवस्था 
भएमा र गम्भीर प्रकृतिका काननुद्वारा तनजश्चि त्रटुी उच्च अदालिको फैसलामा भएको अवस्थामा मात्र सवोच्च 
अदालिमा मदु्दा दोहोर् याइ हेरी पाउाँ भने्न तनवेदन लाग्न सक्छ ।  

२.३ दोहोर् याइ पाउन ेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाः- 
सवोच्च अदालिको दोहोर् याई हेने तनवेदन सम्बन्धी क्षेत्रातधकारको बारेमा सवपु्रथम न्याय प्रशासन 

ऐन, २०४८ मा गररएको तथयो ।16 नेपाल अतधराज्यको संववधान, २०४७ जारी भएपतछसवोच्च अदालिको 
साववकको क्षेत्रातधकारमा उक्त संववधानमा व्यापक व्यवस्थाहरु गररयो । सवोच्च अदालिलाई न्यावयक 
पनुरावलोकन सवहिको असाधारर् क्षेत्रातधकार प्रदान गररयो ।17 सवोच्च अदालिलाई शरुु मदु्दा हेने र 

                                                           
16न्याय प्रशासन ऐन, २०४८, दफा १२ 
17नेपाल अधधराज्यको संववधान, २०४७, धारा ८८ 
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पनुरावेदन सनेु्न क्षेत्रातधकारका अतिररक्त अन्य क्षेत्रातधकार कानूनद्वारा तनधाुरर् भए बमोजजम हनुे व्यवस्था 
गररएको तथयो । नेपाल अतधराज्यको संववधान, २०४७ ले व्यवस्था गरे अनरुुप अदालिहरुको स्थापना र 
अतधकारक्षेत्र व्यवजस्थि गन ु र न्याय तछटो, कम खजचलुो र सलुभ बनाउन न्याय प्रशासनमा समयानकूुल 
सधुार गन ु२०४८।२।१६ गिे देजख न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ जारी गररयो । उक्त ऐनले अदालिको 
स्थापना, न्यायाधीशको तनयजुक्त र अदालिको क्षेत्रातधकार समेिको बारेमा कानूनी व्यवस्था गर् यो ।  यो ऐन 
वा प्रचतलि कानून बमोजजम सवोच्च अदालिमा पनुरावेदन नलाग्ने मदु्दाहरु ित्कालीन पनुरावेदन अदालिले 
गरेको फैसला वा अजन्िम आदेश देहायका अवस्थामा सवोच्च अदालिले दोहोर ्याई हेन ु सक्ने व्यवस्था 
गररयोः18- 

 (क) पनुरावेदन अदालिको फैसला वा अजन्िम आदेशमा गम्भीर कानूनी त्रटुी भएको, 
(ख) सवोच्च अदालिबाट स्थावपि कानूनी तसद्धान्ि वा नजीरको पालन नगरेको वा गलि वकतसमले 

व्याख्या गरी प्रयोग गरेको, 
(ग) सवाजुतनक सम्पजत्त सम्वन्धी वववाद समावेश भएको मदु्दामा तमतसल संलग्न प्रमार्को उजचि 

मूल्यांकन नभएको कारर्ले सवाुजतनक सम्पजत्त वहनातमना भएको वा त्यस्िो सम्पजत्तमा क्षति पगेुको, वा 
(घ) बालक, मवहला, बदृ्ध, अपाङ्ग वा मानतसक रोगबाट पीतडि व्यजक्तको उजचि प्रतितनतधत्व हनु नसकी 

इन्साफमा िाजत्वक असर परेको । 

सवोच्च अदालिबाट एक पटक दोहोर् याई हेरी तनर्यु भैसेको मदु्दा फेरर दोहोर् याई नहेररन े व्यवस्था समेि 
गररएको तथयो । यसरी मदु्दा दोहोर् याई हेरी पाउाँ भनी ददइने तनवेदनपत्रहरु पनुरावेदन अदालिले तनर्यु 
गरेको तमतिले बाटोको म्याद बाहेक पैंिीस ददनतभत्र सवोच्च अदालिमा वा त्यस्िोतनर्यु गने पनुरावेदन 
अदालिमा दिाु गराउन सवकने रहेको पाइन्छ । 

ववद्यमान कानूनी व्यवस्था हेदाु दोहोर् याई पाउने तनवेदन सनेु्न सम्बन्धी सवोच्च अदालिको 
क्षेत्रातधकारको बारेमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा व्यवस्था गररएको छ । उक्त ऐनमा भएको कानूनी 
व्यवस्था अनसुार यो ऐन वा प्रचतलि कानून बमोजजम सवोच्च अदालिमा पनुरावेदन नलाग्न ेमदु्दामा उच्च 
अदालिले गरेको फैसला वा अजन्िम आदेश सवोच्च अदालिले देहायका अवस्थामा दोहोर् याइ हेन ुसक्नेछ:19 

(क) उच्च अदालिको फैसला वा अजन्िम आदेशमा गम्भीर संवैधातनक वा कानूनी त्रटुी भएको छ, 
(ख) सवोच्च अदालिबाट स्थावपि कानूनी तसद्धान्ि वा नजजरको पालन नगरेको वा गलि वकतसमले 

व्याख्या गरी प्रयोग गरेको, 
                                                           
18न्याय प्रशासन ऐन, २०४८, दफा १२ 
19न्याय प्रशासन ऐन, २०७३, दफा १२ 
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(ग) सरकारी वा सावजुतनक सम्पजत्त सम्बन्धी वववाद समावेश भएको मदु्दामा तमतसल संलग्न प्रमार्को 
उजचि मूल्याङ्कन नभएको कारर्ले सरकारी वा सावजुतनक सम्पजत्त वहनातमना भएको वा त्यस्िो सम्पजत्तमा क्षति 
पगेुको, वा 

(घ) बालक, मवहला, अपाङ्गिा भएका व्यजक्त, मानतसक रोगबाट पीतडि वा पचहत्तर वष ुउमेर पूरा 
गरेको व्यजक्तको उजचि प्रतितनतधत्व हनु नसकी इन्साफमा िाजत्वक असर गरेको । 

िर देहाय बमोजजमका मदु्दा भने दोहोर् याइ नहेररने व्यवस्था रहेको छः- 
(क) सवोच्च अदालिबाट एक पटक दोहोर् याई हेररसकेको, 
(ख) न्यावयक तनकाय, अधनु्यावयक तनकाय वा अतधकारीले गरेको शरुू तनर्यु वा अजन्िम आदेश उपर 

जजल्ला अदालिले पनुरावेदनको रोहमा तनर्यु गदाु आंजशक वा पूरै बदर गरी तनर्यु गरेको मदु्दामा उच्च 
अदालिबाट पनुरावेदन सनुी तनर्यु भएको । 

उच्च अदालिबाट मदु्दा फैसला भएको थाहा पाएको तमतिले पैंिालीस ददनतभत्र त्यस्िो तनर्यु गने उच्च 
अदालि माफुि वा सवोच्च अदालिमा मदु्दा दोहोर् याइ हेनकुा लातग तनवेदन ददन सवकन ेव्यवस्था छ । यसरी 
ददने तनवेदन साथ िोवकए बमोजजमका वववरर् िथा कागजाि संलग्न गनु ुपनेछ । उक्त बमोजजमको अवस्था 
ववद्यमान रहे वा नरहेको हेरी अनमुति प्रदान गने वा नगने आदेश संयकु्त इजलासबाट हनुे कानूनी व्यवस्था 
छ ।सो बमोजजम अनमुति प्रदान गररएमा त्यसरी अनमुति प्रदान गने न्यायाधीश र पवहला फैसला गने 
न्यायाधीश बाहेकको अन्य न्यायाधीशको इजलासबाट त्यस्िो तनवेदन उपर सनुवुाई गनु ुपने ब्यवस्था रहेको 
देजखन्छ । 

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा भएका दोहोर् याई हेने तनवेदन सम्बन्धी 
कानूनी व्यवस्थामा मदु्दा दोहोर् याई हेने तनवेदन गन ुसवकने आधारहरुमा समानिा रहेको देजखन्छ । न्याय 
प्रशासन ऐन, २०४८ मा सवोच्च अदालिले दोहोर् याई हेने तनवेदन सनेु्न आधारमा साववकको पनुरावेदन 
अदालिले गरेको फैसला वा अजन्िम आदेशमा गम्भीर कानूनी त्रवुट भएको अवस्थालाई तनधाुरर् गररएको 
तथयो भने न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा भन ेउच्च अदालिले गरेको फैसला वा अजन्िम आदेशमा गम्भीर 
संवैधातनक वा कानूनी त्रटुी भएको अवस्थालाई दोहोर् याई हेने तनवेदन लाग्ने आधारको रुपमा व्यवस्था 
गररएको छ ।यसैगरी सवोच्च अदालिमा दोहोर् याई हेने तनवेदन गने हदम्यादका सम्बन्धमा समेि साववकको 
ऐन र हालको ऐनमा केही तभन्निा रहेको पाइन्छ । साववकको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ मा पनुरावेदन 
अदालिले मदु्दा दोहोर् याई हेरी पाउाँ भनी ददइन े तनवेदनपत्रहरु पनुरावेदनअदालिले तनर्यु गरेको तमतिले 
बाटोको म्याद बाहेक पैंिीस ददनतभत्र सवोच्च अदालिमा वा त्यस्िोतनर्यु गने पनुरावेदन अदालिमा दिाु 
गराउन सवकन ेव्यवस्था गरेको तथयो भने न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा उच्च अदालिबाट मदु्दा फैसला 
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भएको थाहा पाएको तमतिले पैंिातलस ददनतभत्र त्यस्िो तनर्यु गने उच्च अदालि माफुि वा सवोच्च अदालिमा 
मदु्दा दोहोर् याई हेनकुा लातग तनवेदन ददन सवकने व्यवस्था गरेको छ ।  

नेपालको संववधानमा नेपाल सरकारको हक, वहि वा सरोकार तनवहि रहेको मदु्दामा महान्यायातधवक्ता 
वा तनजको मािहिका सरकारी वकीलबाट नेपाल 

सरकारको प्रतितनतधत्व गररनेछ । यस संववधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालि वा 
न्यावयक तनकाय वा अतधकारी समक्ष नेपाल सरकारको िफुबाट मदु्दा चलाउने वा नचलाउने भने्न कुराको 
अजन्िम तनर्यु गने अतधकार महान्यायातधवक्तालाई हनुेछ भने्न संवैधातनक व्यवस्था गररएको छ ।20मलुकुी 
फौजदारी कायवुवतध संवहिा, २०७४ को अनसूुची १ र २ अन्िगिुका मदु्दाहरुमा र अन्य तबशेष कानूनमा 
नेपाल सरकार वादी हनुे भनी उल्लेख गररएका मदु्दाहरुमा अदालि वा मदु्दा हेने तनकाय समक्ष अतभयोगपत्र, 
अदालिबाट भएका फैसला उपर कानून बमोजजम पनुरावेदन, मदु्दा दोहोर् याई हेने तनवेदन वा पनुरावलोकनको 
तनवेदन समेि दायर गने अतधकार सम्बजन्धि सरकारी वकीललाई हनुे व्यवस्था उक्त संवहिामा गररएको छ 
।21 सािै त्यसरी दायर भएपछी उक्त मदु्दाहरुमा सरकारी वकीलबाट प्रतितनतधत्व गनु ु पने कानूनी व्यस्था 
रहेको छ ।  

उच्च अदालिबाट भएको फैसला उपर कानून बमोजजम सवोच्च अदालिमा पनुरावेदन लाग्न नसक्ने 
अवस्थामा मदु्दा दोहोर् याई हेने तनवेदन गने वा नगने भने्न प्रश्न उपजस्थि हनु्छ । उच्च अदालिबाट फैसला 
भएको थाहा पाएको तमतिले पैंिातलस ददनतभत्र त्यस्िो तनर्यु गने उच्च अदालि माफुि वा सवोच्च अदालिमा 
मदु्दा दोहोर् याई हेनकुो लातग तनवेदन ददन सवकने भने्न कानूनी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा रहेको छ22 । 
नेपाल सरकार वादी हनुे मदु्दाहरुमा नेपाल सरकारको िफुबाट सवोच्च अदालिमा मदु्दा दोहोर् याई हेने तनवेदन 
गने सम्बन्धमा सरकारी वकील सम्बन्धी तनयमावली, २०७७ मा व्यवस्था गररएको पाइन्छ ।23 उक्त 
कानूनी तनयमावलीको व्यवस्था अनसुार न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजजम कुनै मदु्दामा मदु्दा 
दोहोर् याउने तनवेदन गन ु उपयकु्त छ भने्न लागेमा त्यस्िो मदु्दामा सम्बजन्धि सरकारी वकीलले उच्च 
अदालिबाट फैसला वा अजन्िम आदेश भएको तमतिले पााँच ददन तभत्र मदु्दा दोहोर् याउने सम्बन्धी तनवेदनको 
मस्यौदा ियार गरी महान्यायातधवक्ताको कायाुलय समक्ष पठाउन ुपनेछ । कुनैं मदु्दामा उच्च अदालिबाट 
भएको फैसला वा अजन्िम आदेश उपर मदु्दा दोहोर् याउने तनवेदन गन ु उपयकु्त छैन भने्न लागेमा उच्च 

                                                           
20नेपालको संववधान, धारा १५८ 
21मुलुकी फौजदारी काययववधध संहिता, २०७४, दफा ३४ 
22न्याय प्रशासन ऐन, २०७३, दफा १२ 
23सरकारी वकील सम्बन्धी ननयमावली, २०७७, ननयम २४ 
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सरकारी वकील कायाुलयको सहन्यायातधवक्ताले आधार र कारर् उल्लेख गरी मदु्दा दोहोर् याउने तनवेदन नगने 
तनर्यु गन ु सक्नेछ । यसरी तनर्यु भएकोमा सो को अतभलेख राखी तनधाुररि ढााँचामा सोको वववरर् 
महान्यायातधवक्ताको कायाुलयमा तनर्यु भएको तमतिले िीन ददनतभत्र पठाउन ुपने भने्न व्यवस्था रहेको छ ।  

यसैगरी नेपाल सरकारको हक, वहि वा सरोकार तनवहि रहेको मदु्दामा अदालि वा मदु्दा हेने तनकायले 
गरेको तनर्यु वा आदेश उपर पनुरावेदन वा पनुरावलोकन वा मदु्दा दोहोर् याउन तनवेदन गनु ु पने देजखएमा 
महान्यायातधवक्ताले सो बमोजजम गनकुा लातग सम्बजन्धि अतधकारीलाई लेजख पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी 
आएमा सम्बजन्धि अतधकारीले सोही बमोजजम गनु ुगराउन ुपनेछ भने्न कानूनी व्यवस्था गररएको पाइन्छ ।24 

पनुरावेदन र मदु्दा दोहोर् याई हेने तनवेदनका सम्बन्धमा सवोच्च अदालिले ववतभन्न मदु्दाहरुमा ववतभन्न 
वकतसमले व्याख्या गरेको पाइन्छ । प्र.ना.तन. कृष्र् मानन्धरसमेिको जाहेरीले नेपाल सरकार प्रतिवादी रत्न 
बहादरु के.सी. समेि भएको लागू औषध मदु्दामा25सम्मातनि सवोच्च अदालिबाट पनुरावेदकीय क्षेत्रातधकारमा 
प्रारजम्भक क्षेत्रातधकारको ववस्िार (Extension of Original Jurisdiction) हनुे भएको कारर् शरुु अदालि 
सरह मातथल्लो िहको अदालिलेपतन आवश्यकिा अनसुार सविु प्रमार् बझु्ने लगायिका कायवुवतध परुा गरी 
तनर्यु गन ुसक्ने र दोहोर् याई हेने तनवेदनमा मातथल्लो अदालिले सपुरीवेक्षकीय क्षेत्रातधकार (Supervisory 

Jurisdiction) अन्िगिु ऐनमा िोवकएको सीतमि आधारमा हेररन ुपनेअवस्था हनु्छ।िसथ ुएउटै मदु्दामा कुनै 
प्रतिवादीलाई पनुरावेदन वा उच्च अदालिबाट १० वष ुभन्दाबढी कैदको सजाय भएको अवस्थामा १० वष ु
भन्दा कम कैद सजाय भएका प्रतिवादीहरुले दफा ९(१)(ख) बमोजजम पनुरावेदन गन ु पाउने नै हनु्छ। 
उक्तबमोजजम पनुरावेदन गन ुपाउने वा नपाउने भने्न कुरा पनुरावेदन अदालि वा उच्चअदालिको फैसलाले 
िोकेको सजायको आधारमा तनधाुरर् हनुे देजखन्छ। दश वषाभुन्दा बढी कैद सजाय हनुे ठहराएका प्रतिवादीले 
पनुरावेदन गरे वा नगरेको आधारमा मात्र अन्य प्रतिवादीको पनुरावेदन गने कुरा तनधाुरर् गनु ुउजचि नदेजखन े
भन्ने तसद्धान्ि प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।  

ईश्वरी भट्टराई ववरुद्ध ईन्रप्रसाद शमाु भएको अंश मदु्दामा26 सवोच्च अदालिले न्याय प्रशासन 
ऐन,२०७३ आउन ुभन्दा अगातड प्रचलनमारहेको न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को ददा ११(२)(घ) मा दफा 
१२ बमोजजम दोहोर् याएको मदु्दामा पनुरावेदन अदालिको इन्साफ सदर भएको भने्न ब्यवस्था रहेको छ ।यी 
सबै ब्यवस्थाहरुले सवोच्च अदालिले उच्च अदालि वा पनुरावेदन अदालिबाट भएको फैसला दोहोर् याई 
हेरेकोमा सोफैसला सदर भएको अवस्थामा मात्र पनुरावलोकनको तनवेदन ददन नपाईने गरी स्पष्ट ब्यवस्था 

                                                           
24सरकारी वकील सम्बन्धी ननयमावली, २०७७, ननयम २६ 
25नेकाप २०७६, अकं ८, नन.न.ं १०३२० 
26नेकाप २०७६, अकं ८, नन.न.ं १०३२१ 
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गरेको छ। जजल्ला,पनुरावेदन िह र सवोच्च अदालिको फैसलामा एकरुपिा नभएको अवस्थामा केही न 
केही काननुी प्रश्न समावेश भएको हन्छ र त्यस्िो ववषयलाई सवोच्च अदालिको परु् ु इजलासबाट हेरी 
नरराकरर् गनु ु आवशयक हनु्छ भन्ने उदे्दश्यकासाथ उक्त काननुी ब्यवस्थाहरु भएको हो भनी अथ ु गदाु 
िावकुक र न्यायपूर् ुहनु जाने भने्न व्याख्या गररएको छ । 

यसैगरी कीति ुबहादरु चन्द ववरुद्ध नेपाल सरकार भएको लागू औषध मदु्दामा27न्याय प्रशासन ऐनको 
दफा ९(१)(ख) को "दश वष ुभन्दा बढी कैदको सजाय भएको" मदु्दा भने्न वाक्यांशलाई व्यजक्तलाई दश वष ु
कैद भएको अवस्थामा यस्िो व्यजक्तको हकमा मात्र पनुरावेदन लाग्ने हो भनी व्यजक्तलाई भएको कैदलाई 
पनुरावेदनको मापदण्ड बनाउने हो भने कुनै मदु्दामा धेरै प्रतिवादीहरु भई कसैलाई १० वष ुभन्दा बढी कैद 
सजाय ठहर भएको र कसैलाई १० वष ुभन्दा कम कैद सजाय ठहर भएकोमा एकै मदु्दामा प्रतिवादीहरुले 
आफूलाई भएको सजायलाई हेरी १० वष ुवा वढी कैद भएकाले पनुरावेदन गनुपुने र सो भन्दा मतुन कैद 
भएको प्रतिवादीले दोहोर् याई पाउं भने्न तनवेदन ददनपुने हनु्छ ।  अिः एउटा मदु्दामा कुनै प्रतिवादीलाई १० 
वष ुभन्दा बढी कैदको सजाय भएको अवस्थामा १० वष ुभन्दा कम कैद सजाय भएका प्रतिवादीहरुले समेि 
दफा ९(१)(ख) बमोजजम पनुरावेदन गनु ु पदुछ भने्न तनष्कष ु नै न्यायोजचि िकुसंगि र सवुवधाजनक समेि 
हनुे  भन्ने तसद्धान्ि प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

पररच्छेद- िीन 

                                                           
27नेकाप, २०५९, अंक ३, नन.नं. ७०७० 
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नपेाल सरकारवादी फौजदारी मदु्दामा दोहोर् याई पाउन तनवेदन गने नगने कारवाहीहरुको अवस्था सम्बन्धी 
िथ्याङ्क 

यस पररच्छेदमा दोहोर् याई पाउन आ. व. २०७२\७३ र २०७६ को श्रावर् देखी माघ मवहनासम्म गररएको 
कारवाही सम्बन्धमा िथ्याङ्कबाट देजखएको अवस्थालाई प्रस्ििु गररएको छ। दोहोर् याई पाउने कारवाही 
अन्िगिु साववकका पनुरावेदन सरकारी वकील कायाुलयबाट दोहोर् याई पाउन तनवेदन गने वा नगने गरी 
पठाइएको प्रस्िाव र सो प्रस्िावमा महान्यायातधवक्ता कायाुलयबाट भएको तनर्यु तनकासा, प.ुस.व.का.बाट 
पनुरावेदन गने नगने पठाए पतन म.न्या.का.बाट दोहोर् याई पाउन तनवेदन गने वा नगने गरी भएका तनर्यु 
तनकासा, विमुानमा उच्च सरकारी  वकील कायाुलयबाट दोहोर् याई पाउन तनवेदन नगने गरी भएको तनर्यु, 
म.न्या.का.मा तनवेदन गन ु पठाएको प्रस्िाव र सो उपर म.न्या.का.बाट भएको तनर्यु तनकासाको िथ्याङ्क, 
दोहोर् याई पाउन तनवेदन गने िथा नगने सम्बन्धमा भएका तनर्युमा खलुाईएका तनर्युाधारको अवस्था, 
दोहोर् याई पाउन गररएका तनवेदनमा उच्च अदालिको फैशलामा त्रटुी दावी गररएका कानून एवं नजजर, 
सवोच्च अदालिमा दोहोर् याई पाउन गररएको तनवेदनमा तनस्सा प्राप्त भए नभएको वववरर् िथा तनस्सा प्रातप्त 
पतछको अजन्िम सफलिा असफलिाको िथ्याङ्क, दो.पा. तनवेदनमा सवोच्च अदालिबाट भएको तनस्सा 
हनुे\नहनुे आदेश िथा तनस्सा प्रातप्त पछातडको फैसलाबाट देजखएका सफलिा प्राप्त भए नभएको सम्बन्धमा 
खलेुका कारर् सम्बजन्धि वववरर्लाई समावेश गररएको छ। साथै सरकारवादी फौजदारी मदु्दामा दोहोर् याई 
पाउने कारवाहीका सम्बन्धमा “सह-न्यायातधवक्ता” ज्यूहरुसंग गररएको “समहु छलफल” कायकु्रममा प्राप्त 
ववषयवस्िलुाई पतन याँहा प्रस्ििु गररएको छ। 

१) आ. व. २०७२\७३ मा प.ु स. व. का बाट प्राप्त प्रस्िावमा म.न्या.का.बाट दोहयाईु पाउन तनवेदन गने नगने 
सम्बन्धमा तनकासाको अवस्था 

कायदुललाई दो.पा. तनवेदनमा तनस्सा पाउनमा सफलिा असफलिाको अवस्थाका साथै तनस्सा प्रातप्त पतछको सफलिा 
असफलिाको अवस्थाको बारेमा पतन अध्ययन गनु ुपरेकाले तनस्सा प्राप्ती पची भएको अजन्िम फैसलाको अवस्था पत्ता 
लगाउन पतछल्ला वषकुा दो. पा. तनवेदनबाट संभव हनुे दजखएन। वकनकी िी तनवेदनमा तनस्सा प्राप्त हनु र पनु 
अजन्िम फैसला हनु एक दईु वषमुा संभव हनुे सवोच्च अदालिको अभ्याबाट देजखएन। यसथ ुत्यस्िो फैसला हनु 
सम्भव हनुे संभावना देजखने आ.व. 2072/07३को अतभलेखको अध्ययन गररयो।आ.व. 2072।73 मा 
दोहोर् याई पाउन तनवेदन गने नगने सम्बन्धमा ित्कातलन पनुरावेदन सरकारी वकील कायाुलयबाटै टंुग्याउन सक्न े
गरी अतधकार प्रत्यायोजन नभएको हुाँदा दो.पा. गन ु वा नगन,ु पनुरावेदन गन ु नगन ु जस्िै गरी मस्यौदा प्रस्िाव 
पठाइने गररन्थ्यो। विमुानमा दो.पा. नगने अवस्थामा उच्च सरकारी वकील कायाुलयको स.न्या.व. लाई त्यंही 
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तनर्यु गरी टुङ्गग्याउने अतधकार प्रत्यायोजन भएको हुंदा दो.पा.28 गने अवस्थामा मातै्र यसरी मस्यौदा प्रस्िाव पठाउन ु
पछु । उक्त आ.व.मा उपरोक्त कारवाही भएका भनी कायाुलयका अतभलेखबाट प्राप्त गररएका सम्पूर् ुमदु्दाहरुको 
ववस्ििृ वववरर्लाई अनसूुची-१ मा समावेश गररएको छ। सो वववरर्का आधारमा तनम्नानसुारको अवस्था देजखएको 
छ। 

 दोहोर् याई पाउन तनवेदन गन\ुनगनलुाई 
पेश भएकोमा तनकासा  कारवाही वववरर् 

पनुरावेदन 
क
ारवाहीलाई पेश िर 

दो.पा. तनवेदन गने 
तनक

ासा 

दो.पा. नगने तनक
ासा 

जम्मा दो.पा. गन ु
तनक

ासा संख्या 

कारवाही  

जम्मा  

मदु्दा संख्या 

दो.पा. गन ु
पेश दो.पा. 
गन ु
तनक

ासा 

दो.पा. 
नगन ुपेश 
िर दो.पा. 
गन ु
तनक

ासा 

दो.पा. गन ु
पेश िर 
पनुरावेदन 
गन ु
तनक

ाशा 

जम्मा मद्दा 

3५७ 459 31 गने पेश 9    

नगने पेश 6     
जम्मा 15 

४ 8३१ ८६६ 

प्रतिशि
 

४२.९६ ५५.२३ ३.५८ १.८१ ०.४६ ९५.९६ 100 

िातलका १ 

मातथको िातलकाबाट यस आ. व. मा पनुरावेदन सरकारी वकील कायाुलयबाट 3८८ मदु्दामा दो.पा. गन ुर 4६३ मदु्दाम 
दो.पा. नगन ु प्रस्िाव पाठाइएकोमा 31 वटा मदु्दामा पनुरावेदन गरी बााँकी 8१६ मदु्दामा दो.पा. गने तनकासा भएको 
तथयो भने ४ थान मदु्दामा दो. पा. नगन ुतनकासा भएको तथयो। यसैगरी पनुरावेदन गन ुप्रस्िाव भएका ९ र पनुरावेदन 
नगन ुप्रस्िाव भएका ६  गरी थप 15 मदु्दामा पतन दो.पा. गन ुतनकाशा भई कूल 8३१ मदु्दामा दो.पा. गररएको देजखन्छ   

२) आ. व. २०७२\७३ मा दोहयाईु पाउन भएका तनवेदनमा तनस्सा पाउनमा सफलिा\असफलिाको अवस्था  

यस आ. व. मा दोहोर् याई पाउन तनवेदन गररएका अनसूुची-१ मा समाववष्ठ मदु्दा मध्येमा कुन कुन मदु्दाहरुमा 
तनस्सा प्राप्त गन ुसफल भयो भएन भने्न ववस्ििृ वववरर् अनसूुची -२ मा ददइएको छ। उक्त ववबरर् अनसुार 
तनवेदनमा तनस्सा प्राप्त गनमुा सफलिा असफलिाको अवस्था तनम्नानसुार देजखन्छ। 

                                                           
28 अधधकार प्र. ननर्यय पररपत्र 
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वववरर् 

दो.पा. गन ु पेश 
भै गन ु तनकाशा 
भएकामा  

दो.पा.नगन ु पेश 
भएपतन गने 
तनकासा भएकामा  

पनुरावेदन कारवाहीमा 

 पेश भएका िर दो.पा. 

 तनवेदन गन ुतनकासा  

भएकामा   

जम्मा  

 

संख्या  प्रतिशि संख्या प्रतिशि संख्या प्रतिशि संख्या प्रतिशि 

जम्मा मदु्दा 
संख्या 

३५७ 
१०० 

459 
१०० 

१५ १०० ८३१ १०० 

तनस्सा 
नभएको 
मदु्दा संख्या 

3०९ 

८६.५५ 
386 

८४.१० 
१३ ८६.६७ ७०८ ८५.२० 

तनस्सा 
भएको मदु्दा 
संख्या 

48 

१३.४५ 
73 

१५.९० 
२ १३.३३ १२३ १४.८० 

िातलका २ 

माथीको िातलकामा प.ुस.व.का बाट दो.पा. गन ुपेश भएका 3५७ मदु्दा मध्ये सबै मदु्दामा तनवेदन भई; सो मध्ये 48 
थान मदु्दामा १३.४५% ले तनस्सा भएको र प.ुस.व.का.बाट दो. पा. तनवेदन नगने प्रस्िाव भएका 4६३  मदु्दा मध्ये 
४५९ थान मदु्दामा तनवेदन भएकोमा सो मध्ये 73 मदु्दामा तनस्सा प्राप्त भई १५.९०% ले सफलिा प्राप्त भएको छ 
।उक्त दबैु थरी गरी जम्मा 8३१ दो.पा. तनवेदन मध्ये 123 थानमा तनस्सा प्राप्त भई १४.८०% सफलिा प्राप्त भएको 
छ । प.ु स. व. का. ले तनवेदन गने भनी प्रस्िाव गरेको भन्दा नगने भनी प्रस्िाव भएका मदु्दामा तनस्सा प्रातप्तको संख्या 
िथा प्रतिशि दबैु बढी रहेको पाइयो िर समग्र सफलिाको दर भने कमै रहेको पाइयो । 

३) आ. व. २०७२\७३ मा दोहयाईु पाउन भएका तनवेदनमा तनस्सा प्राप्त भए पश्चाि अजन्िम फैशलामा 
सफलिा असफलिाको अवस्था 
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उक्त अनसूुची-१ मा समाववष्ठ यस आतथकु वषमुा दो.पा. तनवेदन भइ तनस्सा प्राप्त गन ुसफल भनी अनसुचुी -२ मा 
देजखएका मदु्दाहरुमा तनस्सा प्राप्ती पछाडीको अजन्िम फेशला हुंदा सफलिा असफलिाको अवस्थाको अध्ययन गने 
प्रयास गररएको भएिापतन महान्यायतधवक्ताको कायाुलय र सवोच्च अदालिमा समेि तनस्सा प्राप्त भएका मदु्दाको 
कुनै िथ्याङ्क नरहने गरेको र दोहयाुई पाउने कारवाहीमा ददइने कोड RI मा तनस्सा प्राप्ती पछाडी CR मा पररर्ि हनुे 
भएिापतन कति नं भयो भनी अभीलेखमा जनाई राखीने नगरीएकाले मदु्दाको पवहचानमा समस्या रह्यो। तनकै धेरै 
तमहनेि गदाु र समय ददंदा पनी एिीन िथ्याङ्क पाउनमा समस्या देजखएको समेिका कारर् यो िथ्याङ्क अध्ययन 
गन ुखोजजए पतन समस्या रहेकोले यो तबषयको अध्ययन छाडीएको छ। 

( मदु्दाको पवहचान नै नभएको कारर् िथ्याङ्क प्राप्त हनु बााँकी ) 

िातलका नं.3 

 

४)  २०७६ श्रावर्देजख माघसम्मको दोहयाईु पाउन तनवेदन गने नगने तनकासा र तनवेदन दायरीको अवस्था  

विमुानमा म. न्या. का. बाट तनकासा नतलई दो.पा. नगने तनर्यु गरी त्यंहीबाट मदु्दा टंुग्याउन पाउने उच्च 
सरकारी वकील कायाुलयलाई अतधकार प्रत्यायोजन भई तनर्यु तनकासाको प्रकृतिमा फरक अभ्यास भएको,  
ववकतसि समयक्रममा अवकास िथा भनाुका कारर् संगठनको जनशजक्तमा पररविनु भएको,  दरबन्दी बदृ्धी 
भई जनशजक्त थप भएको र संगठनबाट क्षमिा सधुार गन ुप्रदान गररने िातलममा बदृ्धी भएको समेिका कारर् 
अध्ययनको तबषयमा हालको प्रवतृिका सम्बनधमा पतन अध्ययन हुंदा बान्छनीय देजखएकाले तनर्यु प्रकृयाको 
प्रविृी समबन्धमा पतछल्लो समयको िथ्याङ्क िथा काम कारवाहीलाई आधार मानेर पतन अध्ययन गररएको 
छ। यसका लातग चाल ुआ.व. 2076/077 को अध्ययन कायदुल गठन हनु भन्दा अगाडीका श्रावर् देखी 
माघ सम्मको 7 मवहनाको िथ्याङ्क अध्ययन गररएको छ। सो िथ्याङ्क मध्ये उच्च सरकारी वकील 
कायाुलयबाट दो.पा. तनवेदन नगने गरी टंुग्याएको भनी प्राप्त वववरर्लाई अनसुचुी 4 मा समावेश गरीएको छ 
भने उच्च सरकारी वकील कायाुलयबाट दो.पा. तनवेदन गने गरी पठाएका प्रस्िावमा यस कायाुलयबाट 
कारवाही  भएको मदु्दाहरुको वववरर् अनसुचुी -5 मा समावेश गररएको छ। उपरोक्त दबैु कारवाहीको 
अवस्था तनम्नानसुार रहेको पाईन्छ। 

उच्च सरकारी  

वकील का. बाट 

 दो. पा. नगने गरी 

उच्च सरकारी ववकल कायाुलयबाट म. न्या. का. मा मा दो. पा.  

तनवेदन गने प्रस्िाव प्राप्त मदु्दामा 

दो. पा. गने 

नगने दबैु गरी 

जम्मा कारवाही तनवेदन गने  तनवेदन नगने पनुरावेदन गने  प्राप्त जम्मा प्रस्िाव 
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टंुग्याएको संख्या तनकासा संख्या तनकासा संख्या  तनकासा संख्या  संख्या  संख्या 

३७०२ ७८३ ७४ 22 ८७९ ४५८१ 

 

िातलका-4 

5)2077 जेष्ठ/आषाढ मवहनाका दो.पा. तनवेदनका पेशीमा फैसला िथा सफलिाको अवस्था  

कायदुलको अध्ययन काय ुमातथ उल्लेजखि बन्दाबन्दी (लकडाउन)का कारर् प्रभाववि भएकोले लजम्बन 
गएको र सोही बन्दाबन्दी (लक डाउन) कै ववचमा 2077 जेष्ठ/अषाढमा सवोच्च अदालिवाट केही मदु्दा 
सनुवाई भई फैसला भएको छ। त्यसरी भएका पेशी िथा फैसला मा दोह्रयाुई पाउन दायर  गररएका 
तनवेदनका मदु्दा पतन रहेको र उक्त कारवाहीको सम्बन्धमा पतन कायदुलको अध्ययनमा समाववष्ठ गदाु फैसला 
र तनस्सा प्राप्तीको पतछल्लो अवस्था बझुन सजजलो होस भनी सो समेि अध्ययन भएको ।अध्ययनका क्रममा 
उक्त 2 मवहना मध्ये जेष्ठमा सरकारका िफुवाट फौजदारी मदु्दामा दायर गररएका दो.पा.तनवेदनको मातै्र पेशी 
फैसला भएको र आषाढ तमहनामा ब्यजक्तका िफु बाट फौजदारी देवानी दवैु थरी मदु्दामा दायरा भएका दो.पा. 
तनवेदनको पेशी फैसला भएको पाइयो।व्यजक्तको तनवेदन र देवानी मदु्दा यो अध्ययनको ववषय नभएिापतन 
सरकारवादी फौजदारीमा सरकारको तनवेदन र फौजदारी िथा देवानीमा व्यजक्तको तनवेदनमा तनस्सा प्रातप्तको 
अवस्था िलुना गन ुसहयोग हनुे हुंदा आषाढको दो.पा. पेशी र फैसला  पतन अध्ययन गरी समावेश गररएको 
छ।यसबाट देजखएको अवस्थामा तनम्नानसुार पाइयो। 

(क)  जेष्ठ मवहनामा सराकार िफुबाट दयार फौजदारी मदु्दाका दो. पा. तनवेदनमा भएका फैसलाको अवस्था 

जम्मा 
पेशी 
संख्या 

फैसला 
संख्या  

बााँकी 
संख्या 

तनस्सा 
हनुे  

तनस्सा 
नहनु े

१२४ ११६ ८ १३ १०३ 

फैसला 
िथा 

सफलिा 

९३. ५५% ६.४५% ११.२१% ८८.७९% 
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प्रतिशि 

िातलका -5 

 

२०७७ जेष्ठ मवहनामा सवोच्च अदालिमा भएका दोहयाुई पाउने तनवेदनका पेशी नेपाल सरकारवादी 
फौजदारी मदु्दाका मात्र रहेका र सोही मदु्दाको फैसला भएको देजखन्छ।एउटा पतन ब्यजक्तको तनवेदन पेजशमा 
रहेको र कारवाही भएको छैन। यस मवहनामा १२४ वटा तनवेदन पेतसमा रहेकामा ११६ वटा फैसला भइ 
९३.५५% फैसला भएको पाइन्छ भने ८ थान मदु्दा तबतभन्न कारर् फैसला हनु नसकी ६.४५% बााँकी रहेको 
पाइन्छ।फैसला भएका ११६ मदु्दा मध्ये १३ वटा मदु्दामा तनस्सा प्राप्त भई ११.२१% सफलिा प्राप्त भएको 
र १०३ वटा मदु्दामा तनस्सा प्राप्त नभई ८८.७९% मदु्दामा असफलिा प्राप्त भएको पाइन्छ। 

(ख)  आषाढ तमहनामा व्यजक्तका िफुबाट दायर फौजदारी देवानी मदु्दाका दो. पा. तनवेदनमा भएका 
फैसलाको अवस्था 

जम्मा पेशी 
संख्या 

फैसला संख्या  बााँकी संख्या तनस्सा हनुे  तनस्सा नहनु े िामेली 
फैशला 

३१४ १२६ १८८ ५१ २५ ५० 

फैसला 
िथा 

सफलिा 
प्रतिशि 

४०.१३ ५९.८७ ४०.४८ १९.८४ ३९.६८ 

िातलका -6 

२०७७ आषाढ मवहनामा ब्यजक्तको िफुबाट परेका देवानी र फौजदारी दबैु मदु्दाका तनवेदनको मात्र पेशी 
रहेको र फैसला भएको देजखन्छ। नेपाल सरकारको िफुबाट दायर भएको एउटा पतन तनवेदन पेजशमा रहेको 
र कारवाही भएको छैन।यस मवहनामा जम्मा ३१४ दो. पा. तनवेदन फेतसमा रहेकोमा १२६ वटामा फैसला 
भएको छ।फैसला भए मध्ये ५१ थान मदु्दामा तनस्सा भई ४०.४८% सफलिा भएको छ भने २५ मदु्दामा 
तनस्सा नभई १९. ८४% मदु्दामा असफलिा भएको देजखन्छ। त्यस्िै फैसला भएकै ५० मदु्दा िामेतल भई 
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३९.६८% मदु्दामा पक्षले छाडेका कारर् तनर्यु गन ुनपरेको पाइनछ भने १८८ मदु्दा तबतभन्न कारर् फैसला 
हनु नसकी ५९.८७% तनवेदन बााँकी नै रहेको पाइन्छ। 

६) म.न्या.का. बाट भएका दो.पा. तनवेदन गने/नगने तनर्युको तनर्युधारको प्रकृिी  

तनर्यु अध्ययनका लागी तनजश्चि गररएको २०७६ श्रावर् देखी माघसम्म ७ मवहनाको अवतधमा म. न्या. का. 
बाट दो. पा. तनवेदन गने\नगने गरी भएका तनवेदन मध्ये नमनुा छनौट गरी के कसरी तनर्यु भएको छ भतन 
अध्ययन गरी तनर्युको प्रकृया र तनर्युमा तनर्युधार खलुाए नखलुाएको वा कस्िा प्रकृतिको तनर्युाधार 

खलुाईएको छ भतन खोजज गरी खलुाउने प्रयास गररएको छ। 1.pdf 2.pdf 3.pdf
 

4.pdf 5.pdf 6.pdf
 

  

िातलका -7 

७) म.न्या.का.बाट दो.पा. नगने तनर्यु गदा ुखलुाइएका आधार कारर्को अवस्था 

तनर्यु अध्ययनका लागी तनजश्चि गररएको २०७६ श्रावर् देखी माघसम्म ७ मवहनाको अवतधमा म. न्या. का. 
बाट दो. पा. तनवेदन नगने गरी भएका तनर्यु मध्ये नमनुा छनौट गरी तनर्युधार के के छन भतन अध्ययन 
गरी दो. पा. नगने तनर्युको कारर् खलुाए नखलुाएको वा कस्िा प्रकृतिको तनर्युाधार खलुाईएको छ भतन 
खोजज गरी खलुाउने प्रयास गररएको छ। 

 24.pdf 25.pdf 26.pdf 27.pdf 28.pdf 29.pdf 30.pdf 31.pdf 32.pdf 33.pdf 1.pdf 2.pdf 3.pdf 4.pdf 5.pdf

6.pdf 7.pdf 8.pdf 9.pdf 10.pdf 11.pdf 12.pdf 13.pdf 14.pdf 15.pdf 16.pdf 17.pdf 18.pdf 19.pdf 20.pdf

21.pdf 22.pdf 23.pdf
 

८) म.न्या.का. बाट दो.पा. गने तनर्यु गदा ु खलुाइएका आधार कारर् र दो.पा. तनवेदनमा िी आधार 
कारर्को उल्लेखनको अवस्था 
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२०७६ श्रावर् देखी माघसम्म ७ मवहनाको अवतधमा म. न्या. का. बाट दो. पा. तनवेदन गने\नगने गरी 
भएका तनवेदन मध्ये छनौट भएका दो.पा. गने तनर्यु नमनुाबाट दो. पा. तनवेदन गने तनर्यु गदाु 
तलइएका तनर्युधार के के छन भतन अध्ययन गरी तनर्युको कारर् खोजज गरी खलुाउने प्रयास गररएको 
छ।साथै सो अवधीमा तनर्यु भएका मदु्दा मध्ये छनौट भएका दो.पा. गने नमनुा तनर्युको तनकासा 
बमोजजम सवोच्च अदालिमा दो. पा. तनवेदन दायर गदाु तनवेदनमा तलइएका दावी कस्िा छन भतन 
अध्ययन गरी तनवेदनको कारर् खोजज गरी खलुाउने प्रयास गररएको छ।जो तनम्नानसुार छन।  

क) मदु्दा नं. – 076-R-0450 

१. मदु्दा – ज.करर्ी उद्योग 

२. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

क. प्रतिवादी उपर वकटानी जाहेरी ददइ वकपत्रबाट समेि पवुष्ट भएको  

ख. पीतडिको स्वास्थ्य पररक्षर् प्रतिवेदनमा पीतडिको घााँउ चोट देवकएकोलाई प्रमार्मा नतलएको 
ग.  
घ.  

३. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) 

ख. दफा १२(१)(ख)(घ)   ✓ 

ग. दफा दवैु     ✓ 

४. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः प्रमार् ऐन 2031 को दफा 10(क) र (ख) दफा 37 

ख. नजजरः तन.नं. 7923 

५. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको ✓ 

ख. नपरेको  

 

ख) मदु्दा नं. – 076-R-0019 

1. मदु्दा – ज.करर्ी उद्योग 

2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

क. प्रतिवादीले करर्ी गन ुलाग्दा जचच्याएको कारर् करर्ी गन ुनपाएको भनी पीतडिले मौकाको 
कागजलाई वकपत्रबाट पवुष्ट गरेको  

ख. पीतडिको संवेदनजशल अंग समािेकोमा प्रतिवादी मौलामा साववि रहेको 
ग.  
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घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) 

ख. दफा 12(१)(ख) 

ग. दफा दवैु ✓ 

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनःप्रमार् ऐन 2031 को दफा 10, 18 

ख. नजजरः  

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको ✓ 

ख. नपरेको  
 
 

ग) मदु्दा नं. – 076-R-0110 

1. मदु्दा – वहवुववाह 

2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

क. जाहेरी व्यहोरालाई वकपत्रबाट समथनु भएको  

ख. प्रतिवादीहरूले मौकामा वयान गदाु कसूर स्वीकार गरेको  

ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) 

ख. दफा 12(१)(ख) 

ग. दफा दवै ✓ 

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनःप्रमार् ऐन 2031 को दफा 9 

ख. नजजरः तन.नं. 9022 

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको ✓ 

ख. नपरेको  

 
 

घ) मदु्दा नं. – 076-R-0375  

1. मदु्दा – जन्मदिाु वदर  
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2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

क. पवहलो श्रीमानबाट जन्मेका वपन्टु तमश्र नै तमतथलेष पाण्डे हनु भने्न िथ्य कागजबाट खलु्न आएको 
ख. DNA Test को आदेश पश्चाि प्रतिवादी िारेख छाडी गजुारी बसेको  

ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) ✓ 

ख. दफा १२(१)(ख) 

ग. दफा दवैु 

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः 
ख. नजजरः  

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको ✓ 

ख. नपरेको  

 
 

ङ) मदु्दा नं. – 076-R-1254 

1. मदु्दा – ज.करर्ी 
2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

क. वकटानी जाहेरीलाई पीतडिको कागजबाट पवुष्ट भएको  

ख. प्रतिवादीको मौकाको वयानमा करर्ी गरेको स्वीकार गरेको  

ग. पीतडिले प्रतिकुल वकपत्र गरेपतन मौकामा वकटानी पोल गनुपुने कारर् नखलेुको  

घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) 

ख. दफा 12(१)(ख)  

ग. दफा दवैु ✓ 

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः प्रमार् एन 2031 को दफा 9 र १0  

ख. नजजरः तन.नं. 7923 

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको ✓ 
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ख. नपरेको  

 

च) मदु्दा नं. – 076-R-0799 

1. मदु्दा – ज.करर्ी उद्योग 

2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

क. प्रतिवादी मौकामा िथा अदालिमा कसूरमा इन्कार रहेिापतन इन्कारी ठोस रूपमा प्रमाजर्ि 
नभएको   

ख. पीतडिले मौकाको भनाईलाई वकपत्रद्वारा पवुष्ट गरेको  

ग. पीतडिको च्यातिएको कुथाुलाई प्रमार्मा नतलएको  

घ. र 

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) 

ख. दफा 12(१)(ख) 

ग. दफा दवैु ✓ 

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः प्रमार् ऐन 2031 को दफा 10(१)(ख) 

ख. नजजरः तन.नं. 9227 

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको ✓ 

ख. नपरेको  

 
 
 

छ) मदु्दा नं. – 076-R-0754 

1. मदु्दा – किवु्य ज्यान  

2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

क. वारदािको समयमा प्रतिवादी मिृकसंग रहेको  

ख. प्रतिवादीको कुटवपटबाट मतृ्य ुभएको भनी वकटानी जाहेरी एवं बजुझएका मातनसहरूको कागज 
प्रमार् ऐन 2031 को दफा 10 वमोजजम प्रमार्मा तलनपुने   

ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) ✓ 
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ख. दफा 12(१)(ख) 

ग. दफा दवैु  

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः 
ख. नजजरः  

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको  

ख. नपरेको  

ग. सबै नपरेको ✓ 
 

ज) मदु्दा नं. – 076-R-0517 

1. मदु्दा – किवु्य ज्यान  

2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

क. प्रमार् ऐन 2031 को दफा 10 समेिको कानूनी त्रटुी 
ख.  
ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा १२(१)(क) 

ख. दफा १२(१)(ख) 

ग. दफा दवैु ✓ 

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः प्रमार् ऐन 2031 को दफा 10 

ख. नजजरः  

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको ✓ 

ख. नपरेको  

 
 

झ) मदु्दा नं. – 076-R-0137 

१. मदु्दा – ज्यान माने उद्योग 

२. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 
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क. ज्यान माने उदे्दश्यले खकुुरी प्रहार गरेको भनी मौकाको वयान िथा अदालिमा समेि कुटवपट 
गरेकोमा साववि रहेको  

ख. प्रमार् ऐन 2031 को दफा 9, 18 को त्रटुी रहेको  

ग.  
घ.  

३. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) 

ख. दफा 12(1)(ख)  

ग. दफा दवैु ✓ 

४. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः प्रमार् ऐन 2031 को दफा 10,8,18 

ख. नजजरः तन.नं. 9830 

५. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको ✓ 

ख. नपरेको  

 

 
ञ) मदु्दा नं. – 076-R-0740 

1. मदु्दा – ज.करर्ी उद्योग 

2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर्  

क.  
ख.  
ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) ✓ 

ख. दफा 12(१)(ख) 

ग. दवै दफा  

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः 
ख. नजजरः तन.नं. 9812 

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको  

ख. नपरेको  
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ट) मदु्दा नं. – 076-R-0522 

1. मदु्दा – अकाुको नाममा SEE पररक्षा ददने ददलाउने  

2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर्  

क.  
ख.  
ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क)  ✓ 

ख. दफा १२(१)(ख) 

ग. दवै दफा  

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः जशक्षा ऐन 2028 को दफा 17(1)(क) 

ख. नजजरः तन.नं. 9022, 9263  

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको  

ख. नपरेको  
 

 

ठ) मदु्दा नं. – 076-R-0630 

1. मदु्दा – ज्यान माने उद्योग 

2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर्- नखलेुको 
क.  
ख.  
ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(1)(क) ✓ 

ख. दफा 12(१)(ख) 

ग. दफा दवैु  

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  
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क. कानूनः प्रमार् ऐन 2031 को दफा 18, 10(१)(ख) 

ख. नजजरः  

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको  

ख. नपरेको  

 
 

ड) मदु्दा नं. – 076-R-1254 

१. मदु्दा – ज.करर्ी 
२. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

क. वकटानी जाहेरीलाई पीतडिको कागजबाट पवुष्ट भएको  

ख. प्रतिवादीको मौकाको वयानमा करर्ी गरेको स्वीकार गरेको  

ग. पीतडिले प्रतिकुल वकपत्र गरेपतन मौकामा वकटानी पोल गनुपुने कारर् नखलेुको  

घ.  

३. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) 

ख. दफा 12(१)(ख)  

ग. दफा दवैु ✓ 

४. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

ग. कानूनः प्रमार् एन 2031 को दफा 9 र १0  

घ. नजजरः तन.नं. 7923 

५. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

ग. परेको ✓ 

घ. नपरेको  

 
 

ढ) मदु्दा नं. – 076-R-0844 

1. मदु्दा – ला.औ. खैरो वहरोइन 

2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर्- नखलेुको  

क.  
ख.  
ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  
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क. दफा 12(१)(क) 

ख. दफा 12(१)(ख) 

ग. दफा दवैु ✓ 

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः 
ख. नजजरः तन.नं. 8923 

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको  

ख. नपरेको  
 

र्) मदु्दा नं. – 076-R-1358 

1. मदु्दा – अपमानजनक िथा अमानववय व्यवहार सम्बन्धी कसरु  

2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

क. कसरुको व्याख्यािमक त्रटुी देजखदा 
ख.  
ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(1)(क) ✓ 

ख. दफा 12(१)(ख) 

ग. दफा दवै  

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.   

क. कानूनः 
ख. नजजरः  

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको  

ख. नपरेको ✓ 

 
 
 
 

ि) मदु्दा नं. – 076-R-1254 

१. मदु्दा – ज.करर्ी 
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२. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

क. वकटानी जाहेरीलाई पीतडिको कागजबाट पवुष्ट भएको  

ख. प्रतिवादीको मौकाको वयानमा करर्ी गरेको स्वीकार गरेको  

ग. पीतडिले प्रतिकुल वकपत्र गरेपतन मौकामा वकटानी पोल गनुपुने कारर् नखलेुको  

घ.  

३. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) 

ख. दफा 12(१)(ख)  

ग. दफा दवैु ✓ 

४. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः प्रमार् एन 2031 को दफा 9 र १0  

ख. नजजरः तन.नं. 7923 

५. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको ✓ 

ख. नपरेको  

 
 
 

थ) मदु्दा नं. – 076-R-2806 

1. मदु्दा – ज.करर्ी  

2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

क. वकटानी जाहेरी प्रतिवादी शरुु िथा अदालिमा साववि रहेको  

ख. जाहेरी व्यहोरा वकपत्र िथा शाररररक पररक्षर्बाट पवुष्ट भएको  

ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(1)(क)  

ख. दफा १२(१)(ख) 

ग. दफा दवैु ✓ 

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः 
ख. नजजरः तन.नं. 7923 

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  
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क. परेको  

ख. नपरेको ✓ 
 

द) मदु्दा नं. – 076-R-1007 

1. मदु्दा – सरकारी छाप दस्िखि वकिे 

2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

क. अको व्यजक्तको नाममा जारी भएको स.छा.द. लागेको कागज फेला परेको  

ख.  
ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) 

ख. दफा १२(१)(क) 

ग. दफा दवैु ✓ 

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः प्रमार् ऐन 2031 को दफा 9 

ख. नजजरः ने.का.प 2070 अंक 6 तन.नं. 9022  

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको  

ख. नपरेको ✓ 

 
 

ध) मदु्दा नं. – 076-R-0068     

1. मदु्दा – ज.करर्ी  

2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

क. कारर् नखलेुको 
ख.  
ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क)  ✓ 

ख. दफा 12(१)(ख) 

ग. दफा दवैु 

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  
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क. कानूनः 
ख. नजजरः  

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको  

ख. नपरेको  
 

न) तनर्यु नं. – 076-R-1007 

१ मदु्दा – सरकारी छाप दस्िखि वकिे 

२. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

ङ. अको व्यजक्तको नाममा जारी भएको स.छा.द. लागेको कागज फेला परेको  

च.  
छ.  
ज.  

३. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

घ. दफा 12(१)(क) 

ङ. दफा १२(१)(क) 

च. दफा दवैु ✓ 

४. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

ग. कानूनः प्रमार् ऐन 2031 को दफा 9 

घ. नजजरः ने.का.प 2070 अंक 6 तन.नं. 9022  

५. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

ग. परेको  

घ. नपरेको ✓ 

 
 

प) मदु्दा नं. – 076-R-0068 

१. मदु्दा – ज.करर्ी  

२. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

ङ. कारर् नखलेुको 
च.  
छ.  
ज.  

३. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

घ. दफा 12(१)(क)  ✓ 
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ङ. दफा 12(१)(ख) 

च. दफा दवैु 

४. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

ग. कानूनः 
घ. नजजरः  

५. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको  

ख. नपरेको  
 

फ) मदु्दा नं. – 076-R-1254 

१. मदु्दा – ज.करर्ी 
२. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

क. वकटानी जाहेरीलाई पीतडिको कागजबाट पवुष्ट भएको  

ख.प्रतिवादीको मौकाको वयानमा करर्ी गरेको स्वीकार गरेको  

ग. पीतडिले प्रतिकुल वकपत्र गरेपतन मौकामा वकटानी पोल गनुपुने कारर् नखलेुको  

घ.  

३. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

ग. दफा 12(१)(क) 

घ. दफा 12(१)(ख)  

ङ. दफा दवैु ✓ 

४. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः प्रमार् एन 2031 को दफा 9 र १0  

ख.नजजरः तन.नं. 7923 

५. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको ✓ 

ख. नपरेको  

 
 

ब) मदु्दा नं. – 079-R-0002 

1. मदु्दा – किवु्य ज्यान  

2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

क. प्रतिवादी मिृकलाई धकेलेको कारर् लडी वेहोस भएको सोही कारर्बाट मतृ्य ुभएको देजखएको   
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ख.  
ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क)  ✓ 

ख. दफा 12(1)(ख) 

ग. दफा दवैु 

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः प्रमार् ऐन 2031 को दफा 10 र 18  

ख. नजजरः  

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको ✓ 

ख. नपरेको  
 

भ) मदु्दा नं. – 076-R-0010 

1. मदु्दा – किवु्य ज्यान  

2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

क. प्रतिवादीले मिृकलाई साइकलमा ठक् कर ददएपतछ वववाद भै कुटवपटबाट splenic injury भई मतृ्य ु
भएको िथ्य पवुष्ट भएको  

ख.  
ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) 

ख. दफा 12(१)(ख)  

ग. दफा दवैु ✓ 

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः प्रमार् ऐन 2031 को दफा 10(१)(क), 18 

ख. नजजरः तन.नं. 10038 

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको   

ख. नपरेको  
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म) मदु्दा नं. – 076-R-0128 

1. मदु्दा – ज.करर्ी उद्योग 

2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

क. वकटानी जाहेरी पीतडि िथा मौकामा कागज गने व्यजक्तहरूको भनाई र अदालिको वकपत्रबाट 
वारदाि भएको पवुष्ट  

ख. पीतडिको स्वास्थ्य परीक्षर् प्रतिवेदन र पीतडि प्रतिवादी ववच संघष ुभएकोमा वववाद नभएको  

ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क)  

ख. दफा 12(१)(ख) 

ग. दफा दवैु  ✓ 

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनःप्रमार् ऐन 2031 को दफा 10(१)(क)(ख) र 18 

ख. नजजरः  

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको ✓ 

ख. नपरेको  

 
 

य) मदु्दा नं. – 076-R-1558 

1. मदु्दा – ज.करर्ी उद्योग  

2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर्- दो.पा नगने राय पेश गरेकोमा 
क. तन.नं. 9765 ने.का.प. 2074 को मदु्दाले overrule नगरेकोले दो.पा. गने भएको  

ख.  
ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) 

ख. दफा १२(१)(ख) 

ग. दफा दवैु ✓ 

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः 
ख. नजजरः तन.नं. 9765 
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5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको ✓ 

ख. नपरेको  
 

र) मदु्दा नं. – 076-R-0010 

१. मदु्दा – किवु्य ज्यान  

२. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

क. प्रतिवादीले मिृकलाई साइकलमा ठक् कर ददएपतछ वववाद भै कुटवपटबाट splenic injury भई 
मतृ्य ुभएको िथ्य पवुष्ट भएको  

ख. 
ग. 
घ. 

३. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) 

ख. दफा 12(१)(ख)  

ग. दफा दवैु ✓ 

४. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः प्रमार् ऐन 2031 को दफा 10(१)(क), 18 

ख. नजजरः तन.नं. 10038 

५. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको   

ख. नपरेको  

 

ल) मदु्दा नं. – 076-R-1254 

१. मदु्दा – ज.करर्ी 
२. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

क. वकटानी जाहेरीलाई पीतडिको कागजबाट पवुष्ट भएको  

ख. प्रतिवादीको मौकाको वयानमा करर्ी गरेको स्वीकार गरेको  

ग. पीतडिले प्रतिकुल वकपत्र गरेपतन मौकामा वकटानी पोल गनुपुने कारर् नखलेुको  

घ.  

३. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  
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क. दफा 12(१)(क) 

ख. दफा 12(१)(ख)  

ग. दफा दवैु ✓ 

४. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः प्रमार् एन 2031 को दफा 9 र १0  

ख. नजजरः तन.नं. 7923 

५. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको ✓ 

ख. नपरेको  

 

व) मदु्दा नं. – 076-R-0259 

1. मदु्दा – मानव वेचववखन िथा ओसार पसार  

2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर्  

क.  
ख.  
ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) ✓ 

ख. दफा १२(१)(ख) 

ग. दफा दवैु 

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः प्रमार् ऐन 2031 को दफा 10 र १८ 

ख. नजजरः  

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको  

ख. नपरेको  

 
 
 

श) मदु्दा नं. – 076-R-1588 

1. मदु्दा – वोक्सीको आरोप र क.ज्यान  

2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 
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क. कानूनी व्यख्यामा त्रटुी रहेको  

ख. कुटवपट गरी माने प्रतिवादीहरूलाई भवविव्य ठहर गने फैसला नतमलेको  

ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी – न्याय प्रशासन ऐन 2076 को दफा 9(१)(ग) 

क. दफा १२(१)(क) 

ख. दफा 12(१)(ख) 

ग. दफा दवैु 

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः 
ख. नजजरः तन.नं. 9980, 10121 

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको  ✓ 

ख. नपरेको  
 

ष) मदु्दा नं. – 076-R-1227 

1. मदु्दा – सवारी दघुटुनाबाट अंगभंग 

2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर्  

क.  
ख.  
ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) ✓ 

ख. दफा 12(१)(ख)  

ग. दफा दवैु  

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः सवारी िथा यािायाि व्यवस्िा ऐन 2049 को दफा 162(1) 

ख. नजजरः  

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको  

ख. नपरेको  

 
 



 

43 
 

 

स) मदु्दा नं. – 076-R-0239 

1. मदु्दा –  मानव वेचववखन िथा ओसार पसार  

2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

क. जाहेरवालाको जाहेरी एवं वकसपत्र समेिबाट ओमनमाकामको लातग बतन लगी ववक्री गरेको स्पष्ट 
उल्लेख गरेको    

ख. जाहेरवालालाई ववदेश पठाउन अकाु प्रतिवादीलाई जजम्मा ददएको र आफुले त्यसवापि रकम प्राप्त 
गरेको भनी वयान गरेको  

ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) 

ख. दफा 12(१)(ख) 

ग. दफा दवैु ✓ 

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः मानववेचववखन िथा ओसार पसार (तनयन्त्रर्) ऐन 2064 को तनयम 17, अपराध 
पीतडि संरक्षर् ऐन 2075 

ख. नजजरः तन.नं. 4539 

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको ✓ 

ख. नपरेको  
 

ह) मदु्दा नं. – 076-R-0010 

१. मदु्दा – किवु्य ज्यान  

२. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

क. प्रतिवादीले मिृकलाई साइकलमा ठक् कर ददएपतछ वववाद भै कुटवपटबाट splenic injury भई 
मतृ्य ुभएको िथ्य पवुष्ट भएको  

ख. 
ग.  

घ.  

 

३. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  
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क. दफा 12(१)(क) 

ख. दफा 12(१)(ख)  

ग. दफा दवैु ✓ 

४. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः प्रमार् ऐन 2031 को दफा 10(१)(क), 18 

ख. नजजरः तन.नं. 10038 

५. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको   

ख. नपरेको  

 

क्ष) मदु्दा नं. – 076-R-1097 

1. मदु्दा – ज.करर्ी 
2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर्  

क.  
ख.  
ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) 

ख. दफा 12(१)(ख) 

ग. दफा दवैु ✓ 

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः प्रमार् ऐन 2031 को दफा 10,18,9 

ख. नजजरः तन.नं. 9826,9065,9812 

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको  

ख. नपरेको  

 
 
 
 

ज्ञ) मदु्दा नं. – 076-R-0297 

1. मदु्दा – स.छा.द.वक 

2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर्  
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क.  
ख.  
ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) 

ख. दफा १२(१)(ख) 

ग. दफा दवैु ✓ 

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः 
ख. नजजरः  

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा   

क. परेको  

ख. नपरेको  
 

 

अ) मदु्दा नं. – 076-R-0010 

१. मदु्दा – किवु्य ज्यान  

२. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

क. प्रतिवादीले मिृकलाई साइकलमा ठक् कर ददएपतछ वववाद भै कुटवपटबाट splenic injury भई 
मतृ्य ुभएको िथ्य पवुष्ट भएको  

ख. 
ग. 
घ. 

३. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) 

ख. दफा 12(१)(ख)  

ग. दफा दवैु ✓ 

४. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः प्रमार् ऐन 2031 को दफा 10(१)(क), 18 

ख. नजजरः तन.नं. 10038 

५. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  
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क. परेको   

ख. नपरेको  

 
 
 

आ) मदु्दा नं. – 076-R-2802 

1. मदु्दा – ज.करर्ी  

2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर्  

क.  
ख.  
ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) 

ख. दफा 12(१)(ख) 

ग. दफा दवैु ✓ 

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः 
ख. नजजरः तन.नं. 7923 

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको  

ख. नपरेको  
 

 

इ) मदु्दा नं. – 076-R-0680 

1. मदु्दा – ठगी 
2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर्  

क.  
ख.  
ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा १२(१)(क) 

ख. दफा १२(१)(ख) 
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ग. दफा दवैु ✓ 

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः 
ख. नजजरः  

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा   

क. परेको  

ख. नपरेको  

 
 
 

ई)  मदु्दा नं. – 076-R-0955 

1. मदु्दा – आगलागी 
2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर्  

क.  
ख.  
ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) ✓ 

ख. दफा 12(१)(ख) 

ग. दफा दवैु 

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः प्रमार् ऐन 2031 को दफा 18 

ख. नजजरः  

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा   

क. परेको  

ख. नपरेको  
 

उ) मदु्दा नं. – 076-R-0886 

1. मदु्दा – अपहरर् िथा शररर बन्धक  

2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

क. जाहेरी, पीतडिको कागज, बजुझएका मातनसहरूको कागज िथा प्रतिवादी साववति वयान समेिबाट 
वारदाि पवुष्ट भएको   
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ख. पीतडिको वकपत्रमा अपहरर् नभए भनेिा पतन वपतडि १४ वषकुी नाबातलका भएको  

ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) ✓ 

ख. दफा १२(१)(ख) 

ग. दफा दवैु 

4. त्रटुी दावव ग ररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.   

क. कानूनः 
ख. नजजरः  

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको ✓ 

ख. नपरेको  

 
 

ऊ) मदु्दा नं. – 076-R-0010 

१. मदु्दा – किवु्य ज्यान  

२. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

क. प्रतिवादीले मिृकलाई साइकलमा ठक् कर ददएपतछ वववाद भै कुटवपटबाट splenic injury भई 
मतृ्य ुभएको िथ्य पवुष्ट भएको  

ख.  
ग.  
घ.  

३. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) 

ख. दफा 12(१)(ख)  

ग. दफा दवैु ✓ 

४. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः प्रमार् ऐन 2031 को दफा 10(१)(क), 18 

ख. नजजरः तन.नं. 10038 

५. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको   

ख. नपरेको  
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ए) मदु्दा नं. – 076-R-2802 

१. मदु्दा – ज.करर्ी  

२. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर्  

क. 
ख. 
ग. 
घ. 

३. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) 

ख. दफा 12(१)(ख) 

ग. दफा दवैु ✓ 

४. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः 
ख। नजजरः तन.नं. 7923 

५. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको  

ख. नपरेको  
 

ऐ) मदु्दा नं. – 076-R-0887 

1. मदु्दा – ज.करर्ी  

2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

क. जाहेरी वकटानी रहेको पीतडिको मौकाको कागज िथ्य पवुष्ट भएको प्रतिवादी मौकामा साववि 
रहेको 

ख.  
ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) 

ख. दफा १२(१)(ख) 

ग. दफा दवैु ✓ 

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  
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क. कानूनः 
ख. नजजरः ने.का.प. 2065, 2072 असार 1 बलेुवटन 

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको ✓ 

ख. नपरेको  
 

ओ) मदु्दा नं. – 076-R-0832 

1. मदु्दा – ला.औ 

2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर्  

क.  
ख.  
ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) 

ख. दफा १२(१)(ख) 

ग. दफा दवैु ✓ 

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः लाग ुऔषध (तनयन्त्रर्) ऐन 20363 को दफा 15 

ख. नजजरः तन.नं. 8923 

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको  

ख. नपरेको  

 
 

औ) मदु्दा नं. – 076-R-0039 

1. मदु्दा – झठु्ठा वववरर् पेश गरी नागररक्ता तलएको  

2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर्  

क.  
ख.  
ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा १२(१)(क) 
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ख. दफा १२(१)(ख) 

ग. दफा दवैु ✓ 

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः प्रमार् ऐन 2031 को दफा 9(२)(क),18,25,54,3 

ख. नजजरः तन.नं. 7649,9675 

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको  

ख. नपरेको  

 
 

अं) मदु्दा नं. – 076-R-0010 

१. मदु्दा – किवु्य ज्यान  

२. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

क. प्रतिवादीले मिृकलाई साइकलमा ठक् कर ददएपतछ वववाद भै कुटवपटबाट splenic injury भई 
मतृ्य ुभएको िथ्य पवुष्ट भएको  

ख. 
ग. 
घ. 

३. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) 

ख. दफा 12(१)(ख)  

ग. दफा दवैु ✓ 

४. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः प्रमार् ऐन 2031 को दफा 10(१)(क), 18 

ख. नजजरः तन.नं. 10038 

५. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको   

ख. नपरेको  

 
 

अः) मदु्दा नं. – 076-R-2802 

१. मदु्दा – ज.करर्ी  

२. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर्  
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क. 
ख. 
ग. 

    घ. 
३. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) 

ख. दफा 12(१)(ख) 

ग. दफा दवैु ✓ 

४. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः 
ख. नजजरः तन.नं. 7923 

५. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको  

ख. नपरेको  
 
 
 
 

क१) मदु्दा नं. – 076-R-1164 

1. मदु्दा – ज्यान सम्बन्धी कसरु 

2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर्  

क.  
ख.  
ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा १२(१)(क) ✓ 

ख. दफा १२(१)(ख) 

ग. दफा दवैु 

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः 
ख. नजजरः  

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको  
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ख. नपरेको  

 
 

ख१) मदु्दा नं. – 076-R-0898 

1. मदु्दा – ज.करर्ी 
2. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर्  

क.  
ख.  
ग.  
घ.  

3. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) 

ख. दफा 12(१)(ख) 

ग. दफा दवैु  ✓ 

4. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः 
ख. नजजरः तन.नं. 9812 

5. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको  

ख. नपरेको  
 

ग१) मदु्दा नं. – 076-R-0010 

१. मदु्दा – किवु्य ज्यान  

२. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर् 

क. प्रतिवादीले मिृकलाई साइकलमा ठक् कर ददएपतछ वववाद भै कुटवपटबाट splenic injury भई 
मतृ्य ुभएको िथ्य पवुष्ट भएको  

ख. 
ग. 
घ. 

३. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) 

ख. दफा 12(१)(ख)  

ग. दफा दवैु ✓ 
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४. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः प्रमार् ऐन 2031 को दफा 10(१)(क), 18 

ख. नजजरः तन.नं. 10038 

५. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको   

ख. नपरेको  

 
 

घ१) मदु्दा नं. – 076-R-2802 

१. मदु्दा – ज.करर्ी  

२. तनर्युमा दो.पा. तनर्यु गन ुखलुाइएको कारर्  

ङ.  
च.  
छ.  
ज.  

३. तनवेदनमा दावव गररएको त्रटुी  

क. दफा 12(१)(क) 

ख. दफा 12(१)(ख) 

ग. दफा दवैु ✓ 

४. त्रटुी दावव गररएको कानूनको दफा वा नजजर तन.नं.  

क. कानूनः 
ख. नजजरः तन.नं. 7923 

५. तनर्यु वटप्पर्ीमा तलइएको आधार तनवेदनमा  

क. परेको  

ख. नपरेको  
 

 

 

 

९) म.न्या.का.का सह-न्यायातधवक्ता ज्यूहरुसाँग भएको "समहु छलफल" कायकु्रमबाट प्राप्त वववरर् 

छलफलका लातग ववषय बुाँदा 
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❖ दोहर् याई पाउने/नपाउने सम्बन्धी कारवाहीको अवस्था  

❖ सो कारवाही प्रकृयाका सम्बन्धमा पाइने कमी कमजोरी र गन ुसवकने सधुार 

❖ मदु्दाका ववषयगि रूपमा देजखने कमी कमजोरी र गन ुसवकने सधुार 

❖ दोहोर् याई पाउन तनवेदन गने नगने सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन सवकन्छ/सवकदैन/सवकन्छ भने के के? 

छलफलमा प्राप्त भनाई 

१. Exception मा मातै्र दोहोर् याई पाउन तनवेदन गनुपुनेमा Rule का रूपमा तनवेदन हनुे गरेको 
२. उच्च सरकारी वकील कायाुलयबाटै प्रत्यायोजजि अतधकार प्रयोग गरी उपयकु्त मदु्दा छटनी गरेर मातै्र 

दो.पा. तनवेदन गन ुपठाउनपुनेमा उजचिरुपमा सो अतधकार प्रयोग हनु नसकेको 
३. अनसुन्धाबाट द्वीतबधा तनवारर् नभई भएको अतभयोजनमा भएको कमजोरी फैशला हुंदासम्म स्वीकार गन ु

नसक्दा पनुरावेदन, दो.पा. तनवेदन बढ्न गएका छन  

४. मानव ओसार पसार वा बेचववखनमा अतभयोग दायर भै असफल भएकामा पनुरावेदन, दो.पा. सम्म हुाँदा 
पतन सफलिामा समस्या छ 

५. लाग ुऔषधमा पतन सेवन की ववक्री वविरर् भने्नमा ववक्री वविरर् देजख नठही दो.पा. सम्म आउने धेरै 
भएपतन सफलिा कम छ 

६. उच्चको सह.न्या.व.ले उहीबंाट दो. पा. नगने गरी टुङ्गयाउन आट नगने/ याँहा म. न्या. का. बाट पतन 
िलबाट तनवेदन गन ुपठाएको भनी दो.पा. गने जस्िा प्रवजृत्तका कारर् अनावश्यक बढी दो.पा. हनु गई 
सफलिामा समस्या भएको हो। कानूनी समस्या छैन। प्रवजृत्तमा सधुार हनुपुछु। 

७. िलकाले मातथ गएपतछ केही होला भनी जजम्मेवारी नतलने, मातथकाले िलकाले पठाएकाले गररददउ 
भनी जजम्मेवारी नतलने गदाु उजचि छटनी नभई आवश्यक भन्दा बढी दो.पा. तनवेदन हनु पगेुका छन 

८. जसले गदाु मदु्दामा धेरै असफलिा प्राप्त भई चरम असफलिा भएको छ 

९. दोहोर् याई पाउन तनवेदन गदाु पतन सफलिा नपाउने कायलेु एउटै मदु्दा िीन पटक हानेमा परर असफलिा 
धेरै देखाउने हनु्छ 

१०. दो.पा. तनवेदन सम्बन्धमा सधुार गन ुगररएको सझुावले अतभयोजनमा पतन सधुार गछु 

११. हाम्र ै कायाुलयका ४ वटा ववभागबाट भएका दोहोर् याई पाउने कारवाहीकै ववचमा पतन ववववधिा       
छ। एकरूपिाका लातग छलफल आवश्यक छ 



 

56 
 

१२. यसका लातग दो.पा. मा देजखएका प्रवजृत्तका बारेमा उच्च सरकारी वकील कायाुलयका प्रमखु र 
म.न्या.का. का नायव महान्यायातधवक्ता र तनजश् चि िह (सह.न्या.व./उप.न्या.व) सम्म तै्रमाजशक रूपमा 
छलफल कायकु्रम गने  

१३. न्यूनिम आधार िोकी आन्िररक मापदण्ड भएमा मदु्दा दो.पा. गन ु छटनी गने आधार हनुगई तनर्यु 
प्रकृयामा संबद्द सबैको वहचवकचाहटमा कमी हनुे हनु्छ । जसले उजचि छटनी गरी दो. पा. हनुमा सधुार 
हनु्छ। 

१४. दो.पा. गने नगने बस्िगुि आधार सवहिको वस्िगुि मापदण्ड र list बनाउन गाह्रो छ। Subjective  
मापदण्ड वा Guideline  बनाउन  सवकएला  

१५. लाग ुऔषध जस्िा मदु्दामा मात्रलाई आधार बनाई मापदण्ड बनाउन सवकने भनी याँहा चचाु भएको 
भएिापतन मात्रा मातै्र नभई modus operandi पतन हेनुपुने हुाँदा तनजश् चि मापदण्ड बनाउन उजचि हुाँदैन 

१६. दो.पा. गने तनर्यु, तनस्सा फैसला इत्यादद अध्ययन र िथ्याङ्क हेरी कादुलले ददने सझुावका आधारमा 
दो.पा. तनवेदन सम्बन्धमा Guideline बनाउन सवकन्छ 

१७. आन्िररक प्रयोजनका लातग दोहोर् याई पाउनका लातग मापदण्ड बनाउन सवकन्छ बनाउन ुपछु 

१८. Subjective Guideline वा मापदण्डमा तनम्न कुरा िथा आधारहरु समावेश गन ुसवकन्छ। 

➢ लाग ुऔषधमा अदालिका फैसलाहरूको तबस्लेषर् गरी बरामद मात्रा र संबद्द प्रमार्का आधारमा 
सेवन वा कारोवार वगमुा पने मापदण्ड बनाउन सवकन्छ,चोरीमा बरामदीलाई आधारमातन 
मापदण्ड बनाउन सवकन्छ 

➢ वपतडिले प्रतिकुल बकपत्र गरेको अवस्थामा अन्य प्रमार्बाट कसरु स्पष्ट पषु्टी भै रहेको 
अवस्थामा बाहेक दो.पा. नगने  

➢ अन्य बतलयो प्रमार् नभएमा प्रतिवादीको अनसुन्धानको बयान र सह-अतभयकु्तको पोललाई दो.पा. 
गने आधार नमान्ने 

➢ ठ्याकै िथ्य तमल्ने नजजरको पालना नभएको अवस्थामा मातै्र दो.पा. गने/नजजर तमलाएर दो.पा. 
नगने  

➢ मदु्दाको ववगो, वकतसम र सजाय हेरेर मात्र दो.पा नगने, फैसलामा सानािीना कुरा नतमल्दैमा 
दो.पा. गने होइन, प्रमार् मलु्याङ्कनको कमजोरी हुाँदैमा दो.पा. नगने  

➢ मदु्दा चलाउने अवस्था र दो.पा. तनवेदन गने अवस्था एकै होइन। यसथ ुमद्दा चलाउने अवस्थाको 
मनजस्थति मै दो.पा. गने होइन 
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➢ Court बाट settle भएका issue मा वपतडि पक्षले भनेकाले वा मानववय संवेदना देखाएर दो.पा. 
गने होइन  

➢ पनुरावेदन र दो.पा. तबचमा फरक छ। पनुरावेदन गन ुतमल्ने अवस्थामा पतन दो. पा. का लागी 
दफा १२ को अवस्था नहनु सक्छ।यसथ ुयो भेद बझुी मातै्र दो.पा. गने\नगने कारवाही गने। 

❖ दो.पा. गने तनर्युमा पयाुप्त आधार कारर् खलुाइएको पाईदैन। आधार कारर् खलेुको पतन तनवेदनमा 
परेको हदैुन। तनवेदन ड्राफ्टीङ्ग quality मा समस्या छ। पनुरावेदन पत्रका शैलीमा धेरै जसो दो.पा. 
तनवेदनहरू भएका छन ्

❖ दो.पा.मा सनुवुाई गने िथा तनस्सा ददने सम्बन्धमा स.अ.का न्यायातधशको दृवष्टकोर् पतन फरक फरक 
पाइन्छ।जसकारर् नजजर हेरी दो.पा. गनुपुने देजखने र गररने िर सफलिा पाउनमा समस्या छ। 

❖ ऐन बमोजजम दो.पा. गनुपुने र कानूनी स्पष्टिा व्याख्या हनुपुने ववषयमै पतन सवोच्च अदालिबाट 
भावनात्मक प्रभावका कारर् तनस्सा नपाएका पतन छन।् जस्िै ज्यान 178 (178 र 182), 

❖ विमुानमै पतन पनुरावेदन गनुपुने मदु्दा दो.पा. तनवेदन नगने गरी उच्च सरकारी वकील कायलुयबाटै 
टंुग्याउने सम्मका काम भएको पाइन्छ। यसैले उच्च सरकारी वकील कायाुलयको अनगुमन तनररक्षर् 
हनुपुछु।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पररच्छेद-4 
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नपेाल सरकार वादी फौजदारी मदु्दामा दोहोर् याई पाउन ेनपाउन ेकारवाही सम्बन्धमा देजखएका प्रवजृत्तहरु िथा 
समस्याहरु 

 
आध्ययनका क्रममा प्राप्त मातथ पररच्छेद िीनमा उल्लेजखि िथ्य र सो िथ्य प्रप्तीका तसलतसलामा पाइएको एवं पैदा 
भएको जानाकारी िथा अनभुवका आधारमा दोहयाुई पाउन तनवेदनको समग्र कारवाहीसंग सम्बजन्धि तनम्नानसुारका 
प्रब्रत्तीहरु पाइयो। 
क) अतभलेख सम्बन्धमा समस्या 
तबगिका काम कारवाहीका आधारमा पतछ हनुे काम कारवाही पतन सम्पादन गरी काम कारवाहीमा एकरुपिा 
कायम गन,ु पवहलाका काम कारवाहीको मलु्यङ्कन गरी सोही तनस्कषकुा आधारमा पतछ हनुे काम कारवावहमा सधुार 
गन ुिथा कायाुलयबाट सम्पाददि कामको तबवरर् आवस्यक्ता अनसुार प्रयोग गनकुा लागी अतभलेखको महत्वपरु् ु
भतुमका हनु्छ।दोहयाुई पाउने कारवावहका सम्बन्धमा पतन अतभलेखको उपरोक्त बमोजजमको भतुमका रहन्छ।यो 
अध्ययन अतभलेख सम्बन्धमा नभएपतन दोहयाुई पाउने कारवाही सम्बन्धमा रहेको कायाुलयको अतभलेखमा नै 
आधररि रहेको र अध्ययनका क्रममा अतभलेख सम्बन्धमा तनम्नानसुारका प्रबतृ्तीहरु देजखएको र िी प्रबतृ्तीमा सधुार 
हुंदा दो. पा. लगाएिका कायाुलयको काम कारवाहीमा सकारात्मक सहयोग पगु्ने हुंदा अतभलेख सम्बन्धी प्रबतृ्ती, 
समस्यस र सझुाव यााँहा समावेश गररएको छ।  

१. दोहोर् याई पाउाँको कारवाही महान्यायातधवक्ताको कायाुलयबाट हनुे। यो कायाुलय संगठनको मातथल्लो 
कायाुलय रहने हुाँदा कही किै प्रतिवेदन गन ुपने अवस्था नहुाँदा दोहोर् याई पाउने कारवाही सम्बन्धमा पतन 
अतभलेख राख्न ेर अतभलेख अध्यावतधक गने सम्बन्धमा समस्या रहेको पाइयो। 

२. दोहोर् याई पाउने कारवाही नगने तनर्यु भएको भनी अतभलेखमा जतनएका केही मदु्दामा दोहोर् याई पाउन 
तनवेदन भएर पतन तनस्सा नभएको पाइयो। 

३. म.न्या.का.बाट दो.पा. तनवेदन भई कारवाहीका लातग पटक पटक पेशी आउने र सो कुरा पेशी 
रजजष्टरमा राजखने, सोही बमोजजम मदु्दा िोवकने जस्िा दैतनक कारवाहीमा सवोच्चको RI नं. र तनस्सा 
भएका मदु्दामा CR नं. प्रयोग गररने भएिापतन मदु्दाको अतभलेख वववरर् सरुजक्षि हनुे software मा र 
दो. पा. कारवाहीको अतभलेख रजजष्टर राजखएको अवस्थामा सो अतभलेख रजजष्टरमा त्यस्िो RI  र CR नं 

 उल्लेख हनुे गरेको पाइएन ।   

४. दैतनक प्रचलनको पेशी वकिाबमा सम्म RI  र  CR नं जनाईने गरीएिापतन सो कुरा सोही बखि मखु्य 
अतभलेखहरुमा पतन जनाउने पद्दिी भएको पाइएन । 

५. मलु अतभलेख र दैतनक प्रयोग गररने अतभलेखका तबचमा सम्बन्ध हनु सकेको पाइएन । 
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६. दैतनक प्रचलनका अतभलेख (खासगरी पेशी वकिाब) काम चलाउ रुपमा सबै प्रकृतिका मदु्दाको एउटै 
राजखने गररएको पाइयो। जसका कारर् यो अतभलेख सो अस्थायी प्रयोजन बाहेक अन्यमा प्रयोग हनु 
सकेको र यस्िो अतभलेख सरुक्षीि रहनसक्ने प्रर्तलको पतन अभाव पाइयो।   

७. IT शाखा, पनुरावेदन शाखा, मदु्दा शाखा र मदु्दा फााँट गरी कायाुलयकै ४ वटा शाखा िथा 
फााँटहरुबाट दैतनक काम काय ुचलन सम्बजन्ध तबवरर् जनाइने भएिापतन सो तबवरर्को सम्बन्ध एक 
अको फााँट िथा िीनका अतभलेखसंग सम्बन्ध समन्वय रहन सकेको पाइएन । 

८. उक्त कारर्बाट धेरै प्रतिवादी भएका मदु्दामा पटक पटक फैसला भई पटक पटक तनवेदन हनुे िथा तनकासा 
हनुे गदाु एउटै मदु्दाका एक भन्दा बढी कारवाही फरक फरक फााँटमा रहन गई पटक पटक कारवाही हनु े
िथा कारवाहीमा ववववधिा रहने देजखयो। 

९. सवोच्च अदालिमै पतन सो अदालिमा दिाु भएका दोहोर् याई पाउने तनवेदनमा तनस्सा भएपतछ पनुरावेदनमा 
पररर्ि भएिापतन कति RI  कति CR मा पररर्ि भयो भनी अतभलेख रहने गरेको पाइएन । उपरोक्त 
कारर्हरुबाट दो.पा. तनवेदनमा तनस्सा भए नभएको र तनस्सा भएकामा सफलिा प्राप्त भए नभएको खोजी गन ु
अत्यन्िै कदठन हनु गयो। 

 

ख) दो. पा. गने वा पनुरावेदन गने क्षते्रातधकार सम्बन्धमा अलमल 

उच्च अदालिको फैसला जचत्त नबझेुमा बदर गराउनका लागी सो उपर काननुमा ब्यवस्था भए बमोजजम 
सवोच्च अदालिमा दो. पा. वा पनुरावेदन दईु मध्ये कुनै एक क्षेत्रातधकारको माध्यमबाट प्रवेश गन ु पने 
हनु्छ।काननुले कस्िोमा पनुरावेदन लाग्ने र कस्िोमा दो. पा. लाग्ने भतन आधार िोवकददएको छ।पनुरावेदन 
हाम्रो अध्ययनको तबषय नभएकाले यााँहा चचाु गनु ुपरेन भने कस्िो अवस्थामा दो. पा. लाग्ने भने्न सम्बन्धमा 
पररच्छेद २ मा चचाु गररसकीएको छ।यस सम्बन्धमा सरकारी ववकलका काम कारवावहमा तनम्नानसुारको 
प्रबतृ्ती रहेको यस अध्ययनका क्रममा प्राप्त सचुनाबाट देजखएको छ। 

१. आ. व. २०७२\७३ मा र आ. व. २०७६\७७ को अध्ययन अवतधमा मािहि कायालुयबाट दो. पा. गन ु
प्रस्िाव गररएका केही मदु्दामा पनुरावेदन गन ुर पनुरावेदन कारवावहका लातग प्रस्िाव गररएका केही मदु्दामा 
दो.पा. तनवेदन गन ुतनकासा भएको पाईंदा पनुरावेदन वा दो. पा. कारवाही सम्बन्धमा आझै दद्वववधा रहेको 
देजखन्छ । 

२. न्याय प्रशासन ऐनको दफा ९(१)(ग) बमोजजम पनुरावेदन नलाग्ने भई दो.पा. सम्बन्धी कारबाही गनु ुपने (3 
वष ुवा सो भन्दा कम कैद संजाय, वा रू ५ लाख वा सो भन्दा कम जररवाना, वा २५ लाख वा सो भन्दा 
कम ववगो भएको) मदु्दामा शरुु फैसला उल्टी वा केही उल्टी भए पतन पनुरावेदन नलागी दो.पा. सम्बन्धी 
कारवाही हनुेमा मािहि उच्च सरकारी वकील कायाुलयबाट सो नगरी पनुरावेदनको कारवाहीका लातग 
आउने गरेको ।  
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३.  धेरै प्रतिवादी भएका मदु्दामा सबै प्रतिवादी पक्राउ वा उपजस्थि नभई उपजस्थति मध्ये केही का हकमा फैसला 
हनुे र केही अनपुजस्थतिका हकमा मलुिवीमा रहने कारर् एउटै मदु्दा एउटै अदालिबाट एकै पटक फैसला 
नभई फरक फरक प्रतिवादीका हकमा पटक पटक फैसला हनुे हनु्छ । यस्िो मदु्दामा पनुरावेदन वा दो.पा. 
सम्बन्धी कारवाही पतन पटक पटक गनु ु पदुछ । यसरी कारवाही हुाँदा एउटै मदु्दामा कुनै पटक 
पनुरावेदनको र कुनै पटक दो.पा.को कारवाही हनुे गरेको िथा दोहोरो कारवाही हनुे गरेको छ।29

 

ग) दो. पा. तनवेदन गने नगने प्रस्िाव, सो को तनकासा र सफलिा असफलिाको अवस्था  
१. ित्कातलन प.ु स. व. का. लाई दो. पा. नगने तनर्यु गनलुाई अतधकार प्रत्यायोजन नभएको हुंदा आ. व. 

२०७२\७३ सम्म दो. पा. गन ुभन्दा धेरै मदु्दामा दो.पा. नगनलुाई प्रस्िाव पठाइने भएिा पतन म.न्या.का. बाट 
प्राय सबैजसो मदु्दामा दो. पा. तनवेदन गरी नगन्य मदु्दामा मात्र तनवेदन नगने गरी तनकासा भएको पाइयो। 

२. आ. व. २०७२\७३ मा भएका दो. पा. तनवेदन मध्ये प.ु स. व. का. बाट तनवेदन गन ु प्रस्िाव पठाईएका 
मदु्दामा भन्दा नगन ु प्रस्िाव पठाइएका मदु्दाका तनवेदनमा तनस्सा प्राप्तीको संख्या िथा प्रतिशि धेरै देजखंदा प.ु 
स.व.का.को दो. पा. गने अवस्थाको मलु्याङ्कनमा कमजोरी रहेको पाइयो। 

३.  म.न्या. का. बाट तनवेदन भएका समग्र मदु्दामा तनस्सा प्रातप्तको प्रतिशि न्यनु रहेको हुंदाम. न्या. का.को मदु्दा 
दो. पा. गने अवस्थाको मलु्याङ्कनमा पतन कमजोरी नै रहेको देजखन्छ । 

४.  उपरोक्त बमोजजम तनवेदन गने म.न्या. का.को सोही प्रबजृत्तका कारर् हाल २०७६ सम्म पतन सफलिाको 
अनपुािमा अपेक्षाकृि बढी नै तनवेदन गने प्रबजृत्त रहेको पाइयो। 

५. हाल दो. पा. तनवेदन नगने तनर्यु गनलुाई अतधकार प्रत्यायोजन भएकोले सो बमोजजम उच्च सरकारी ववकल 
कायाुलयबाट दो. पा. नगने अभ्यास भएको र सो कायाुलयबाट दो. पा. गन ुप्रस्िाव भएकै मदु्दामा पतन म. न्या. 
का. बाट पवहला भन्दा बढी संख्या िथा प्रतिशिमा दो. पा. नगने तनकासा भएको पाइयो। 

६. उपरोक्त बमोजजम तनवेदन गने अभ्यासमा केही सधुार भएिापतन सो सधुार पररर्ाम देजखने गरी िथा प्रबतृ्ती नै 
पररविनु हनुे वकतसमको प्रभावकारी भएको पाइएन।  तनस्सा प्रप्तीमा पवहला २०७२\७३ मा भन्दा २०७७ 
जेष्ठमा कम सफलिा प्राप्त भएको िथा अतधल्लो र पतछल्लो दईु अध्ययन अवधीमा ०.४% मात्र सधुार भएको 
पाइयो।  

७. उच्च सरकारी वकील कायाुलयका सहन्यायातधवक्ताले प्रत्यायोजजि अतधकार प्रयोग गरी उहीबंाट दो. पा. नगने 
गरी टुङ्गयाउन आंट नगरर अव दो.पा. नगने प्रस्िाव पठाउन नपाईने हुाँदा दो.पा. गनुपुने अवस्था नभएका मदु्दामा 
पतन दो.पा. गने प्रस्िाव गरी मस्यौदा पठाउने गरेका ।यसरी िलकाले मातथ गएपतछ केही होला भनी जजम्मेवारी 
नतलने, मातथ याँहा म. न्या. का. बाट पतन िलबाट पठाएकाले तनवेदन गररददउ भनी जजम्मेवारी नतलई दो.पा. 
गने प्रवजृत्त रहेकोले गदाु उजचि छटनी गन ुअझै पतन वहजच्कहाहट रही  छटनी नभई आवश्यक भन्दा बढी 

                                                           
29  ........ ९ जना प्रनतवादी भएको कतयब्य ज्यान मुद्दामा जजल्ला अदालतबाट १ जनाका िकमा मुलतवी रिी ८ जनाका िकमा पहिलो पटक 
भएको फैशलामा पुनारावेदन परी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट ८ जाना प्रनतवादीका िकमा फैशला गरी १ जनालाई कसुर ठिर भैसकेकोमा 
बांकी १ जनाका िकमा मुलतवीबाट जागी जजल्ला अदालतबाट फैशला भएपछी यो प्रनतवादी र पुन पहिला फैशला भएका ८ जना सहित ९ 
जनाका िकमा पुनरावेदन परी ९ जनाकै िकमा फैशला भई पहिला कसुर ठिरेका प्रनतवादीलाई पनन सफाई भएको उदािरर् पनन छ। 
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दो.पा. तनवेदन हनु पगेुका छन।जसले गदाु अनावश्यक बढी दो.पा. हनु गई सफलिामा समस्या भएको छ। 
कानूनी समस्या छैन। प्रवजृत्तमा सधुार हनुपुछु।  

८. उच्च सरकारी वकील कायाुलयबाट जसरी दो.पा. नगने अवस्थाकालाई दो.पा. गने गरी पठाइन्छ । 
त्यसैगरी दो.पा. गनु ुपने अवस्थाकालाई नगने गरर र पनुरावेदन गनुपुने मदु्दा दो.पा. तनवेदन नगने गरी 
टंुग्याईएको हनु सक्ने संभावना रहेको र प्रतिवादीको पनुरावेदन परेको मदु्दाको प्रतिरक्षाका क्रममा सह-
न्ययतधवक्ताहरुबाट यस्िो भएको जानाकारी पाईएको भतन समहु छलफलमाका क्रममा सचुना पाईयो।  

९. महान्यायातधवक्ताको कायाुलयबाट उच्च सरकारी ववकल कायाुलयको प्रभावकारी अनगुमन हनु ु पने,  
ववगि वषमुा अतभयोजन पररक्षर् अतभयानबाट प्रयास भएको छ । िर यो अतभयान उच्च सरकारी वकील 
कायाुलयका हकमा जजल्ला सरकारी वकील कायाुलयमा जस्िो प्रभावकारी हनु सकेको नपाईएको ।स 

१०. हाम्र ै कायाुलयका ४ वटा ववभागबाट भएका दोहोर् याई पाउने कारवाहीकै ववचमा पतन ववववधिा  
पाइएको।  

११. अनसुन्धानका समयमा प्रमार् संकलनको क्रममा ग्याप वा त्रटुी रहेकोमा उजचि ध्यान नपरु् याइ 
द्वीतबधा तनवारर् नभई भएको अतभयोजनको कमजोरी फैशला हुंदासम्म पतन स्वीकार गन ु नसक्दा 
सफलिा प्राप्त गने संभावना नभएपतन पनुरावेदन, दो.पा. तनवेदन गने प्रबजृत्त रहेका छन। 

जस्िैः- कुनै एक परुुषकी श्रीमिी अकै परुुषसंग दोस्रो वववाह भई गएपतछ र िी पवु ुश्रीमिीले अकै 
परुुषसंगको दोस्रो वववाह दिाु समेि गरेपतछ तनज पवहलो श्रीमानले पतन अको वववाह गरेछन ्। पूव ु
श्रीमिीले आफुले अकैसंग गरेको दोस्रो वववाह नदेखाइ जाहेरी गररन । पूव ु पिी र तनजको विमुान 
श्रीमिी पक्राउ परे सोही बमोजजम पवहलो पजत्नले अकै परुुषसंग दोस्रो वववाह गरी गएकोले आफुहरुले 
वववाह गरेको भनी बयान गरे । अनसुन्धानका क्रममा पवहलो श्रीमिीको अकै परुुषसंगको दोस्रो वववाह 
सम्बन्धमा नबझुी बहतुबवाहमा अतभयोजन गररयो । थनुछेककै समयमा पवहलो श्रीमिीको दोस्रो वववाहको 
प्रमार् पत्र पेश भयो । दवैु साधारर् िारेखमा छुटे जाहेरवालीले अदालिमा बकपत्र गदाु आफुले अकै 
परुुषसंग दोस्रो वववाह गरेपछी नै प्रतिवादीहरुले वववाह गरेका हनु िर आफै पट्टीका सन्िानलाई हेला 
होचा गलाुन भतन जाहेरी ददएको बकपत्र गरेको अवस्थामा शरुुबाट सफाइ, उच्चमा पनुरावेदन, उच्चबाट 
सफाइ पतछ पतन पनु दो.पा. तनवेदन गन ुप्रस्िाव प्राप्त भएको समेि पाईन्छ । 
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१२. मदु्दाको जशषकु हनुे सजाय र ववगोलाई ध्यान ददई सफलिा पाउने कामा तबस्वस्ि नभएपतन तनवेदन 
हनुे प्रवजृत्तमा रहेको । जसले गदाु धेरै मदु्दामा असफलिा प्राप्त भई एउटै मदु्दा िीन पटक हानेमा परर 
असफलिा धेरै देखाउने हनु्छ  

१३. सरकारका दो.पा.का तनवेदनमा सफलिाको दर असाध्यै कम रहेकोले ब्यजक्तका िफुबाट दायर हनुे 
तनवेदनमा जतिपतन सरकारको तनवेदनमा तनस्सा प्राप्त हनु सकेको नापाईएको 

घ) दो. पा. तनर्युको तनर्युधार, तनवेदनको गरु्स्िरको अवस्था सम्बन्धमा 

१. दो.पा. गने नगने सम्बन्धी तनर्यु गदाु तनर्युमा पयाुप्त आधार करार् नखलु्न ेिथा गोलमटोल (गोश्वारा) रुपमा 
खलुाइने प्रवजृत्तको अझै ववद्यमानिा रहेको पाइयो। 

२.  तनर्युमा आधार कारर् खलेुको भए पतन सो कुरा सोही वकतसमले तनवेदनमा परेको हदैुन। तनवेदन ड्राफ्टीङ्ग 
quality मा समस्या छ। 

३. दो. पा. र पनुरावेदन  दईु फरक अवधारर्ा र क्षेत्रातधकारका भएकाले सो भेद छुवट्टने गरी फरक वकतसमले दो. 
पा.  तनवेदन ियार गनमुा अझै समस्या रहेको । पनुरावेदन पत्रका शैलीमा धेरै जसो दो.पा. तनवेदनहरू भएका 
र जशर ब्यहोरा एवं तबषय सम्म फरक भएपतन पनुरावेदन पत्र संग समान आधार र ढााँचामा दो.पा.का तनवेदन 
पेश िथा दिाु हनुे गरेको पाइयो।  

४. उच्च सरकारी वकील कायाुलयबाट दोहोर् याई पाउन प्रस्िाव गरर तनवेदन पठाउाँदा न्याय प्रशासन ऐनको 
दफा १२ ले पररकल्पना गरेको आधारलाई ध्यान ददई सोही त्रटुीहरु उजागर गरी तनवेदन गने भन्दा पतन 
उच्च अदालिमा पनुरावेदन गदाु देखाईएका आधारलाई नै उल्लेख गरर दोहोर् याई पाउन तनवेदन मस्यौदा 
पठाउने गरेको देजखन्छ ।  

५. उपरोक्त तनवेदन र उच्च सरकारी वकील कायाुलयमा कायरुि सरकारी ववकलको तबवरर्, अनभुव र 
योग्यिा हेदाु तनवेदन पनुरावेदनको काम कारवाहीमा सरकारी वकीलले महत्व नददएको, उजचि ध्यान 
नपरु् याई फााँटवालाहरुबाट ियार गरी पेश भए बमोजजम सही गरी पठाए जस्िो पाईन्छ ।  

६.  महान्यायातधवक्ताको कायाुलयबाट पातन न्याय प्रशासन ऐनको दफा १२ को व्यवस्था नहेरी प्राय उच्च 
सरकारी वकील कायालुयबाट प्राप्त प्रस्िाव बमोजजम नै दो.पा. तनवेदन गने गररएको पाईन्छ । तनम्न 
कारर् त्यस्िो हनुे गदुछ। 

क) सवोच्चमा तनवेदन ददएपतछ अवगाल आउाँदैन भने्न भावनाको ववकास । 
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ख) तनवेदन\पनुरावेदन गने गरी प्राप्त तमतसलमा तनवेदन\पनुरावेदन गदाु धेरै अध्ययन िथा िकु तमहेनि गन ु
नपने िर तनवेदन\पनुरावेदन नगने गदाु तमतसल राम्रोसाँग अध्ययन गरी समय ददई िकु सवहि खण्डन लेख्न े
मेहनि गने पने हुाँदा सजजलो संग काम सक्ने प्रवजृत्तका कारर् तनवेदन नगने भन्दा गने नै हनुे गरेको । 

७। दो.पा. तनवेदन गने तनर्यु गदाु न्याय प्रशासन ऐनको दफा १२ को कुन खण्डको कुन अवस्था यो 
यसरी देजखयो भतन पषु्टयाई सवहि तनर्यु हनुे पररपाटी कम मदु्दामा मातै्र देजखने गरेको । जसका कारर् यो 
तनर्युले तनवेदन मस्यौदा गन ुिथा बहस गनकुा लातग सहयोग पयुाुउन नसक्नाका साथै, तनवेदेनको औजचत्य 
पषु्टी गन ुनसकेको पाईयो। 

८. एउटै मदु्दामा पटक पटक फैसला भई कारवाही गनु ु परेकामा पतछल्लो कारवाही गदाु अजघल्लो कारवाहीको 
वववरर् र कागजाि नहेरी िथा तमतसल संलग्न नगरी कारवाही (दो.पा) का लातग प्राप्त हनुे र हदम्याद इत्यादीका 
कारर् सो कागजको खोजी पूरा नहुाँदै नबझुीकनै तनवेदन गनु ुपने बाध्यिा रहने गरेको छ। 

९. एउटै मदु्दामा पटक पटक कारवाही हुंदा मखु्य िथा प्रमार्बाट बढी गढाउ प्रतिवादीका हकमा पवहला गररएको 
कारबाहीमा दो.पा. नगने तनकाशा भई सकेको वा दो.पा. गरेर पतन सवोच्च अदालिबाट तनस्सा नभएको वा 
तनस्सा भएपतन फैसला हुंदा असफल भैसके िापतन सोका ववपररि पछी पक्राउ वा उपजस्थि समान वा अन्य कम 
गढाउ प्रमार् रहेका प्रतिवादीका उपर पनु दो.पा. तनवेदन गने गररएको । 

ङ) मदु्दा जशषकु िथा ववषयबस्िसुाँग सम्बजन्धि प्रवजृत्तहरु  

जबरजस्िी करर्ी, मानव बेचतबखन ओसार पसार र लाग ुऔषध जस्िा मदु्दाहरुमा उच्च सरकारी वकील 
कायाुलयबाट बढी मात्रामा दो.पा. तनवेदन गन ुप्रस्िावहरु प्राप्त हनुे गरेको पाइन्छ र म. न्या. का. बाट पतन 
सोही बमोजजम तनवेदन हनुे गरेको पाइन्छ। 

अ) जबरजस्िी करर्ी मदु्दाः- ज.क सम्बन्धी मदु्दामा परीक्षर् प्रतिवेदन, प्रतिकुल बकपत्र, उमेर वववाद, थप 
सजाय दावी नपगेुको र उद्योगलाई आसयमा पररर्ि हनुे जस्िा कारर्बाट असफलिा प्राप्त भएका मदु्दाहरुको 
बाहलु्यिा रहेको पाइन्छ ।   

१. ज.क सम्बन्धी मदु्दामा परीक्षर् प्रतिवेदनमा Redness, Tenderness, Hymen, Rupture, tear  इत्यादी 
नलेजखएका अवस्थामा प्रतिवादीले अदालिमा स्वीकार गरेको अवस्था बाहेक पतछल्ला ददनहरुमा मािहि 
अदालिबाट कसूर ठहर हनु त्यिी सकेको पाइदैन । 
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२. ज.क सम्बन्धी मदु्दामा स.अ. बाट ज. क. हनुलाई यौनीमा घाउ लाग्न ुिथा यौनी जझल्ली च्यािीनै पने 
नहनुे;30 पीतडि नावातलका भएको अवस्थामा यौनीमा तलङ्ग नछोइ पतन यौन आनन्द प्राप्त गरेमा ज.क. हनुे31 र 
पीतडि नै ज.क. को ..... प्रमार् हो32 भने्न मखु्यि तिन प्रकारका परुाना नजजरहरु छन। प्रमार्का उपरोक्त 
अवस्थामा दावव गरी उक्त नजजरका आधारमा दो.पा. तनवेदन हनुे गरेको भए पतन सफलिामा समस्या छ।   

३. पीतडिको प्रतिकुल बकपत्र भएको अवस्थामा पतछल्ला समयहरुमा धेरैजसो मदु्दामा मािहि अदालिबाट 
कसूर नठहने नै फैसला भई आएको पाइन्छ । पीतडिले प्रतिकुल बकपत्र गरे पतन अन्य प्रमार् हेरी कसरु 
ठहर हनु सक्ने भने्न नजजहरु ववद्यमान हुाँदा सोही आधारमा धेरै तनवेदनहरु रहेका छन । िर स्वास्थ्य 
परीक्षर् िथा अन्य प्रमार्बाट वारदाि पषु्टी भएको अवस्थाको प्रतिकुल बकपत्रमा मातै्र सो नजजर आकवषिु 
हनुेमा सबै प्रतिकुल बकपत्रमा (अन्य प्रमार्ले प्रतिकुल बकपत्र नै सही हो भनी देजखने अवस्थामा पतन) सोही 
नजजर देखाइ दो.पा. तनवेदन पठाउने गरेको पाइने । तनवेदन हनुे गरेको पाइने िर सफलिामा समस्या हनुे। 

४. पीतडि िथा प्रतिवादीको उमेर वववादमा ित्कातलन बाल न्याय कायवुवतध तनयमावली र हालको 
बालबातलका ऐन २०७५ िथा स.अ.ले सो काननुी ब्यवस्थाको व्याख्या गरी प्रतिपाददि नजजरलाई33 आधार 
मानु्न पनेमा यदाकदा मािहि अदालिबाट यस मापदण्डबाट बावहर गई अन्य प्रमार् नबझुी िल्लो क्रमको 
उमेर परीक्षर्लाई ग्राह्य प्रमार् माने्न दावी असफल भएको अवस्थामा हाम्रा जजल्ला वा उच्च सरकारी वकील 
कायाुलयबाट पवहला क्रमका प्रमार्को खोजी नगरी वा िी दावी भएको िर पररक्षर्का क्रममा स्थावपि नभए  
पश्चाि पतन सोलाई नै आधार मानी दो.पा. पठाउने गरेकोले सफलिामा समस्या रहेको छ ।  

५. थप सजाय दावी गदाु सो थप सजाय हनुे पररजस्थिी प्रमार्बाट पषु्टी भएको हनुपुछु हामीले थप सजायको 
दावी यथेष्ट भौतिक प्रमार् भन्दा पतन मौजखक प्रमार्का आधारमा मात्र गररने प्रचलन अली बढी नै पाइन्छ । 
यस्िोमा दावी ठहर नहुाँदा पतन पनु पनुरावेदन, दो.पा तनवेदन सम्म गने परीपाटी छ िर सफलिामा समस्या 
छ।  

 जस्िैः- पीतडिलाई अपाङ्ग भतनन्छ िर अपाङ्ग पररचयपत्र हुाँदैन । सामवुहक ज.क.मा दावी हनु्छ िर 
करर्ी काय ुएक जनाबाट मात्र भएको हनु्छ अन्य प्रतिवादी मतियार मातै्र हनु्छन,् इत्यादी   

                                                           
30 ने. का. प.    नन. न.ं    
31 ने. का. प.    नन. न.ं    
32 ने. का. प.    नन. न.ं    
33 ने. का. प.    नन. न.ं    



 

65 
 

७. करर्ीको उद्योग र आशय करर्ी कायमुा कन्फ्यजुनकै अवस्थामा अतभयोजन हनु्छ । परीक्षर्का 
क्रममा प्रमार्को ग्राह्यिामा िलमाथी पादाु असफल भएपतछ पतन अतभयोजनको कन्फ्यजुन दोहोर् याउाँदै पनुः 
पनुरावेदन, दो.पा. सम्म हनुे गरेको । यसमा मिु ुमापदण्ड तनधाुरर् सम्भव छैन । मदु्दा अनसुार सजग हनु ु
पने ।  

आ) लाग ु औषध मदु्दाः- लागू औषध मदु्दामा कसूरको पररभाषा, बरामद पररमार्, बरामदी मचुलु्काको 
वैधातनकिा, थप सजाय, जफि इत्यादद दावी सफलिामा समस्या पाइन्छ । त्यस्िै लाग ुऔषध ववक्री वविरर् 
दावी भएकोमा सेवन ठहरी ववक्री वविरर् नठहरेकाले दो.पा. सम्म आउने धेरै भएपतन सफलिा कम छ 

१. लागू औषध सम्बन्धमा कानूनमा उत्पादन, ओसार-पसार, संचय, तनकासी, पैठारी, सेवन र तबक्री वविरर्, 
मतियार, निली कारोबार गरी ववववध प्रकारका कसूरको व्यवस्था प्राय सबै वगकुा लाग ुऔषध (गााँजा, अन्य 
लाग ुऔषध र मनोददपक पदाथ)ु मा भएको पाइन्छ । िर अदालिी अभ्यासबाट सेवनका अवस्थामा ओसार 
पसार, संचय एवम ्पैठारी जस्िा कसूरलाई महत्व नददई केवल सेवन र तबक्री वविरर् कारोबार कसूरमातै्र 
कायम गरी फैसला हुाँदै आएको छ िर तनवेदन गदाु सफलिा हुाँदैन ।  

२. खासगरी गााँजा र अवफम िथा कोवकन जन्य लाग ु औषधमा बरामद पररमार्का आधारमा सजायको 
व्यवस्था भएिापतन गााँजामा भएको व्यवस्थामा पररमार्को िह धेरैवटा र बढी व्यवहाररक हुाँदा मिु ुभई त्यिी 
समस्या छैन । अन्य ( अवफम\कोका) लागू औषधमा पररमार्ात्मक सजायको जम्मा तिन िह रहेको र 
प्रचलन व्यवहाररक नभई बढी फरावकलो पररमार्ात्मक िह हुाँदा िथा मनोददपक पदाथमुा यस्िो 
पररमार्ात्मक कुनै िह नै नहुाँदा प्रयोगमा ववववधिा र पादुजशिा अभाव छ ।साथै मािहि अदालिबाट अन्य 
कसूरको दावीलाई पररमार्कै आधार देखाइ सेवान कसरु कायम गने परीपाटी रहेको िर यस्िो पररमार् किी 
भतन कुनै कानतुन आधार नभएको र एक दइु डोजसम्म राखेको सेवनका लातग मनातसव34 भन्ने सवोच्चको 
नजजर हुाँदा दो.पा. तनवेदन गनु ुपने सैद्वाजन्िक आधारको ववद्यमानिा रहने िर दो.पा. गदाु तनस्सा चाही नपाउने 
र तनस्सा नपाउाँदा कुनै आधार कारर् एवं व्याख्या नहनुे हुाँदा परुानो नजजर बाहेक गने नयााँ नजजर पतन नहुुाँदा 
समस्या रहेको नीतिगि रुपमै तनरुपर् हनुपुने । 

३. लाग ु औषध कसरुमा प्रयोग भएको भतन सवारी साधन िथा अन्य बरामद बस्िकुो जफिको दावी 
अत्यातधक हनु/े बरामद पतन त्यसै बमोजजम हनुे र Innocent party को बस्ि ुिथा सवारी साधनको प्रयोग 
इत्यादी सम्बन्धमा अतभयोजनकै चरर्मा आतधकाररक प्रमार् संलग्न गरर स्पष्टिा पश्चाि यथाथ ु दावी हनु ु
                                                           

34 ने का प 
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पनेमा अतभयोजनका क्रममा गररएका कमजोररका कारर् ठहर हनु नसकेको जफि दावी उपर पनुरावेदन, 
दो.पा. तनवेदन तसद्वान्िि कानतुन त्रटुी भै तनवेदन गन ुउपयकु्त देजखएिा पतन सफलिा प्राप्त गनमुा समस्या 
रहेको पाइन्छ । 

४. पटकेको दावी र निली कारोबारको दावी मा पतन अतभयोजनको क्रममा त्रवुटका प्रचलन बढी पाइन्छ । 
जस्िैः- निली कारोबार भइसकेपछी कसूर हनुेमा कारोवार हनु नपाउाँदैको अवस्थामा पतन यो दावी हनुे 
गरेको। यस्िै पवहलाको कसूरको कारबाहीमा अदालिबाट छुटे पतछ गरेको थप वा नयााँ कसूरको अवस्थामा 
मात्र पटकेको थप संजाय दावी हनुपुनेमा एकै चोटी 3/4 वटा वारदािमा संलग्न भतन साँग साँगै अतभयोग 
लगी पटकेमा दावी गररने परीपाटी रहेकोछन।  िर यस्िैमा पतन अदालिबाट धेरै मदु्दामा थप सजाय ठहर 
भएको कारर् अतभयोजनमा गजल्ि भएको महससु नहनुे बरु दावी नलीदंा गजल्ि हनुे महससु गरेको पाइने। 
जसका कारर् केवह मदु्दामा यस्िो थप दावी नपगेु पतन पनुरावेदन, दो.पा. सम्म गररने िर सफलिाका लातग 
समस्या देजखन्छ ।  

ए. मानव बेचतबखन िथा ओसार-पसार मदु्दाः- मानव बेचतबखन िथा ओसार-पसार मदु्दामा एवककृि कसूर 
नठहरीने, ओसार-पसारको कसूरमा  पतन उद्योग ठहने, प्रतिकुल बकपत्रलाई प्रमार्मा तलई दावी नपगु्ने, 
दावीको कसूर ठहर भएिा पतन सजायको दावी नपगुी अकै वा िल्लो सजाय हनुे, मखु्य दावी ठहरेर पतन 
क्षिीपूिी\ नैतिक पिनका दावीमा नबोतलने जस्िा समस्याहरु रहेको पाइन्छ ।  

१. बेचतबखन र ओसार पसार कसरुमा एउटै मातनस संलग्न भएमा दवैु कसरुका सजाय खावपई एवककृि 
संजाय कायाुन्वयन गनुपुने सातबकै देजखको तबजशष्ठ कानूनी व्यवस्था रहेकाले अतभयोग दावी सोवह अनरुुप हनु े
िर अदालिबाट कवहले कााँही ठुलो कसूर मात्र (बेचतबखन) ठहर गरी ओसार पसारको (सानो) कसूर त्यसैमा 
पने भतन ठहर नगने वा दबैु कसरु ठहर गररए पतन दबैु सजाय ठहर नगने वा फैसलामा संजाय 
कायाुन्वयनका सम्बन्धमा केही नबोल्ने गरेको पाइन्छ । कानूनी त्रटुी हो िर पनुारावेदन दो.पा. मा सफलिा 
प्राप्त हनुमुा समस्या छ ।  

२. ओसार पसार आफैमा एक स्विन्त्र कसूर हो । जनु आफै अपूर् ुप्रकृिीको पतन हुाँदा यसमा उद्योग हनु 
सक्ने देजखाँदैन । की ठहर की सफाई प्रमार्का आधारमा हनु ुपने िर किीपय फैसलामा यो कसूरको पतन 
उद्योग ठहर हनु्छ । कानूनी त्रटुी हो िर पनुरावेदन दो.पा. बाट सफलिा प्राप्त हनुमा समस्या छ । 
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३. यो मानव बेचतबखन िथा ओसार पसारको मदु्दामा अनसुन्धानका क्रममा पीतडिको बयान प्रमाजर्ि हनुे र 
बकपत्रमा उपजस्थि नभए पतन प्रमार् ग्राह्य हनुे कानून र प्रमाजर्ि बयानको प्रतिकुल वपतडिले अदालिमा 
बकपत्र गरेपतन प्रमार् ग्राह्य नहनुे भने्न नजजर छन।35 िर व्यवहारमा मािहिका अदालिबाट धेरै फैसलामा 
पीतडिको प्रतिकुल बकपत्रलाई देखाई दावी नठहने भएका छन ्। प्रमार्को प्रयाप्तिा भएका मदु्दामा यो स्पष्ट 
कानूनी त्रटुी हो । यही आधारमा धेरै मदु्दा पनुरावेदन/दो.पा. भएिापतन सफल हनु समस्या छ ।  

४. यस ऐनमा एउटै कसूरमा पतन कसूर घटाउन पछाडीको उदे्दश्यका आधारमा फरक फरक सजाय हनु े
कानूनी व्यवस्था हुाँदा कसूर ठहर भएपतन दाववको सजाय नठहरी कम सजाय ठहर हनु े प्रसस्ि पाइन्छ।  
खासगरी उदे्दश्य पषु्टी गने कुरा ज्यादै कठीन रहेको र अनसुन्धान हुाँदा मौजखक प्रमार् मै ज्यादा भर पनु ुपने 
हुाँदा एकािफु समसया छ भने अकोिफु उदे्दश्यका आधारमा एउटै काय ु (कसरु) उपरको सजायमा ठुलो 
अन्िर हुाँदा अदालिबाट उदे्दश्य पषु्टी हनुे प्रत्यक्ष एवं पररजस्थिी जन्य प्रमार्को नजरअन्दाज गदै सानो सजाय 
ठहर गने हुंदा असफलिाको समस्या छ ।पनुरावेदन दो. पा. बाट पतन सफलिामा समस्या छ।  

५. मानव बेचतबखन िथा ओसार पसारको कसरुमा प्रतिवादीलाई जररवाना सजाय भएको अवस्थामा मातै्र 
वपडीिले क्षतिपूति ुपाउने देजखन्छ ।जररवाना संजाय अतनवाय ुनभई िजतबजजमा  हनुे कानतुन ब्यवस्था समेिका 
कारर् अदालिबाट कतिपयमा मौन रहने र कतिपयमा जररवाना नै नगने हुाँदा समस्या रहेको।जररवाना नहुंदा 
वा फैसला मौन रहे पतन दावव नपगेुको र काननुी त्रटुी पतन हो िर दो. पा. भएपतन सफलिा प्राप्त हनुमा 
समस्या रहेको छ। 

६) मानव बेचतबखन िथा ओसार पसारको कसरुमा दावी भएका कतिपयमा मदु्दामा नैतिक पिन सम्बन्धमा 
अतभयोग दावी नै नहनुे र अतभयोगमा नैतिक पिनको पतन दावी हनुेमा अदालिबाट नबोतलने एवं ठहर नहनुे 
समस्या रहेको छ ।  

४. अन्य मदु्दाः-  

१. चोरी ठगी जस्िा मदु्दामा धेरै मातनसहरु एकै वारदाि  वा एकै प्रकृिीको वारदािबाट पीतडि भइ जाहेरी 
गरेको अवस्थामा एउटै जाहेरी दरखास्िका केही मातनसले बकपत्र गरेको र केही मातनसले बपकत्र नगरेको 
अवस्थामा मातनस छुट्टयाई बकपत्र नगनेको ठहर नहनुे समस्या छ । यसमा दो.पा. गने गररएको िर 
सफलिामा समस्या छ । 

                                                           
35 ने. का. पा.  
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२. वकिे कसूरमा वकिे कागजाि प्रयोग गने वा लाभ तलने कसूरदार हनु े कानून36 र नजजर37 भएिापतन 
प्रतिवादीले िेस्रो व्यजक्त छ भने्न िर स्पष्ट नामथर र विन नखलुाउने गछुन । यस्िो अजस्ित्व प्रमाजर्ि हनु 
नसकेको मातनसलाई अतभयोग नलगाउन पतन सवकएको छैन।यो सााँचै हो की होइन िर फैशला हुंदा त्यो 
प्रतिवादीले अपषु्ट पोल गरेको मातनसको अजस्ित्व चााँही वादीले खोजी पक्राउ गन ुनसकेको भतन वकिे कायकुो 
दावयत्व त्यस्िो काल्पतनक मातनसको देखाइ वकिे कागज बरामद भएको िथा प्रयोग किाुलाई दावयत्व नहनुे 
वा कम हनुे गरेको पाइन्छ । जनु स्पस्ट कानून नजजरको त्रटुी भएिापतन सफलिा प्राप्त गन ुसमस्या छ। 

छ) तबववध  

१. अदालिको दृष्टीकोर् उदातसनः- सफलिा प्राप्त गने सम्भावना नभए पतन दो.पा.का तनवेदन गने हाम्रो प्रवजृत्त 
भएकाले नेपाल सरकारको दो.पा.मा अदालि पतन उदातसन रहने र सरकारको तनवेदन भएको मदु्दाको 
फैसलामा कानूनी त्रटुी िथा नजजर प्रयोग पालनामा त्रटुी भएको एथेष्ट आधार हनुाको साथै दावीको कसूर 
ठहर हनुे प्रमार्को ववद्यमानिा भएका मदु्दामा समेि अदालिबाट कम आाँकलन गरी तनस्सै नददने समेि प्रवजृत्त 
पतन देजखन्छ ।  

खासगरी यस्िो प्रवतृि हामीले सबै भन्दा मातथल्लो कसूर सजाय दावी गने, तथ्य प्रमार् मध्यम कसूर 
सजाय तमल्दो हनुे िर अदालिबाट त्यो भन्दा पतन िल्लो कसूर सजाय ठहर भएको प्रकृिीको मदु्दामा बढी 
देजखन्छ । यस्िोमा ईजलाशबाट 

• मािहि अदालिबाट केही न केही सजाय भएकै छ । 

• िपाईहरुको दावी पतन ि पषु्टी हनुे प्रमार्को अभाव छ,  भन्ने गरेको पाइन्छ । 

उदाहरर्  जस्िै एउटा ज्यान ज्यान मदु्दामा नयााँ अपराध संवहिाको दफा 17७ को कसरुको दावी गररएको 
प्रतिवादी मौका र अदालिमा दफा 178 को कसरुमा सतबि रहनकुा साथै अन्य भौतिक प्रमार् पतन सो 
तमल्दो रहेकामा सरुु र उच्च अदालिबाट प्रतिवादीको ज्यान माने मनसाय नभएको तनर्युधार तलई दफा 
182 को कसरु ठहर भएकोमा फैशलामा दफा १७७, १७८ िथा १८२ को ब्याख्याको प्रस्न रहेको 
मदु्दाको दो. पा. तनवेदनमा काननु अनसुार तनस्सा हनुपुने आधार देखीए पतन तनस्सा नभएको38 पाइन्छ। 

                                                           
36     दफा  
37 ने. का. प.    
38 0..-ri- …. फैसला ममनत ........ 
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२. फरक फरक बेञ्चको फरक फरक दृष्टीकोर्ः- दो.पा.मा सनुवुाई गने िथा तनस्सा ददने सम्बन्धमा स.अ.का 
न्यायातधशको दृवष्टकोर् पतन फरक फरक पाइन्छ।जसकारर् उस्िै मदु्दामा तनस्सा पाएको हुंदा दो.पा. गनुपुने 
देजखने र गररने िर पतछ सफलिा पाउनमा समस्या छ। जस्िै sting operation का मदु्दामा भएका फरक 
फरक आदेश  
३. तनवेदन पनुरावेदनमा दावीको आतंसक त्याग वा पररविनुमा समस्याः-  धेरै जना उपर अतभयोग भएको 
अवस्थामा फैसलाबाट दावी नपगु्ने ठहर हुाँदा केही प्रतिवादीको हकमा प्रमार्का आधारमा फैसला सही िथा 
केही प्रतिवादीको हकमा मातै्र त्रटुीपूर् ुभएको अवस्थामा पतन सबैको हकमा तनवेदन पनुरावेदन गनु ुपने हुाँदा 
सफलिामा समस्या । 

४. अनगुमन, मलु्याङ्कन र सतमक्षाको अवस्थाः-  

१. दोहोयाुई पाउने काम गने नगने दबैु काय ु केहीअगाडीसम्म महान्यायधीवक्ताको कायाुलयको तनर्यु 
तनकासा बमोजजम मात्र हनुे र यो कायाुलय संगठनको सबै भन्दा मातथल्लो िह भएको हुंदा यसको काममा 
अनगुमन तनररक्षर् नहनुे र दो. पा. सम्बन्धी कामलाई तनयतमि िथा सामवयक रुपमा यो कायाुलय 
आंफैबाट पतन सतमक्षा मलु्लयाङ्कन हनुे प्रर्ालीको अभाव रहेको 

२. हाल अतधकार प्रत्यायोजन भई यो दोहोयाुई पाउन ेकाम नगने कायमुा उच्च सरकारर वकील कायालुयको 
पतन संलग्निा रहने गरेको भएिापतन महान्यायतधवक्ताको कायाुलयबाट उच्च सरकारी ववकल कायाुलयको सो 
कायकुो प्राभावकारी अनगुमन हनु नसक्नाको साथै म. न्या. का. को दो. पा. सम्बन्धी आफ्नै का कायमुा समेि 
सतमक्षा, एकरुपिाको अभाव भइ स्िररय अभ्यास, तनिी वा मापदण्ड तबकास हनु नसकेकाले उच्चलाई तनदेशन, 
तनयन्त्रर् र समन्वय सम्बन्धमा प्रभावकारी काम कायकुो छ।  

 

ज) अध्ययनबाट देखा परेका शाझा समस्याहरुः- 

उपरोक्त दो. पा. सम्बन्धी काम कारवाहीको अवस्था िथा प्रबतृ्तीबाट सरकारी ववकलको ब्यवसावयकिा, 
ख्याति र राज्यको न्याय प्रर्ातल प्रतिको आस्थामा केवह समस्या उत्पन्न भएका छन भने नेपाल सरकारवादी 
फौजदारी मदु्दामा दोहयाुई पाउने सम्बजन्ध काम कारवाहीको प्रभावकाररिाका लातग पतन केही समस्याहरु 
रहेका छन।त्यसिा मखु्य समस्याहरुलाई तनम्नानसुार उल्लेख गन ुसवकन्छ।  

१. एउटै मदु्दामा तिन पटकसम्म असफल भई असफलिाको दर बढी रहेको हुंदा सरकारी ववकलको 
प्रतिष्ठा िथा न्याय ब्यवस्था प्रतिको जन आस्थामा ह्रास आएको 
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२. औजचत्यका आधारमा मात्र दो. पा. गने गरी तनर्यु गनमुा वहजच्कचाहाट रहेका कारर् पररर्ामका 
लातग भन्दा औपचाररकिाका लातग दो. पा. को कारवाही गने प्रबतृ्तीले यो काममा सरकारी ववकलको 
शजृनात्मकिा प्रयोग हनु नसक्नाका साथै स्विन्त्र तनर्यु क्षमिामा र सो बाट उत्पन्न जजम्मेवारी बहन 
गने शाहासमा कमी रहेको  

३. दो. पा. तनवेदन गन ुनपने मदु्दामा दो. पा. गने तनर्यु हुंदा ठोस िथा औजचत्यपरु् ुतनर्युाधार उल्लेख 
गन ु नसवकएकाले तनवेदनमा नजजर काननुको त्रटुी उल्लेख वासिववकिाका लागी  भन्दा 
औपचाररकिाका लागी हनुे गरेको  

४. दो. पा. कारवाहीको तनर्यु िथा तनवेदन मस्यौदाको काम कारवाही प्राथतमकिामा पन ुनसक्दा यस 
सम्बन्धमा छलफल अन्िरकृयामा अभाव भएका कारर् कायाुलयको स्पष्ट शाझा धारर्ा तबकास हनुमा 
र तनदेशन हनुमा समस्या 

५. सरकारी ववकलका मलु्याङ्कनका लागी यस्िा काम आधार बनाउने पररपाटी बन्न नसकेको 

६. सरकारी ववकलको िातलममा यस्िा ब्यवहाररक तबषयमा छलफल अभ्यास तबतधको अवलम्वन गने 
भन्दा शैदाजन्िक तबषयका पावर प्वाइन्ट प्रस्ििुीले महत्व पाउने गरेको 

७. अनसुन्धानका क्रममा भएको प्रमार्को सरुक्षा िथा प्राप्ती सम्बन्धी समस्या र अतभयोजनका क्रममा 
भएको प्रमार्को भार, प्रमार्को ग्राह्यिा, प्रमार्को जोजखम मलु्याङकन सम्बन्धमा भएका कमी कमजोरीको 
उजगार नभई ढाकछोप हनु गएको कारर् त्यस्िा कमजोरीका सम्बन्धमा भतबष्यमा हनु सक्ने सधुारको 
संभावनालाई पतन बाधा पयुाुएको 

८. दो. पा. तनवेदन गरेपछी फेसला हुंदा प्राप्त भै रहेको लगािरको ठुलो असफलिालाई सामान्य रुपमा तलने र 
तबसनुे प्रबतृ्ती रहेको Post Evaluation को अभाव रहेकोले वास्िववक वारदािका वपडीिले न्याय प्रातप्तमा 
समस्या यथावि रही न्याय र राज्य प्रतिको आस्थामा कमी आई उल्टो तनराशा र आक्रोस बढ्न सक्ने देजखएको  
९. दो. पा. गनु ु पने मदु्दालाई पनुरावेदन गने भतन प्रस्िाव आउाँदा पनुरावेदनका लातग बढी म्याद हुाँदा सोही 
बमोजजम अलमलले तमतसल पठाउन वा कारबाहीलका लातग प्राप्त हनु, तनर्यु तनकासा हनु ढीला हनुे हुाँदा 
महान्यायातधवक्ताको कायाुलयबाट राम्रोसाँग हेरीई सजच्चाँदा पतन म्याद सम्बन्धी समस्या हनुे अवस्था देजखन्छ । 

१०. दो. पा. तनवेदनमा देखीएको ठुलो मात्राको असफलिाबाट अनावस्यक काम गनुपुरी अनावस्यक श्रोि, शाधन 
र समय खच ुहनुे हुंदा तनम्नानसुारका थप पररर्ामहरु भोग्न ुपने 

अ. कायाुलयको साधनश्रोि र जनशजक्तको समय अनपुलजब्धमूलक कायमुा खच ुहनु े।  
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आ. आवस्यक नभएको िथा सफल नहनुे काममा संलग्न हनु ुपदाु साथकु र जवटल मदु्दाको बहसमा पयाुप्त 
समय एवं ियारी नपगु्ने ।  

इ. धेरै संख्यामा तनवेदन गनु ु पदाु सो कायमुा संलग्न जनशजक्तलाई औजचत्य भएका र जवटल मदु्दाको 
तनवेदन मस्यौदा गदाु समयाभावले पयाुप्त नजजर र दृष्टान्ि राख्नमा समस्या रहने। 

ई. तनवेदनको बहसमा सरकारी वकीलले राख्न ेिकु वा जजवकरको अभाव हनुे। 

उ. मस्यौदाको ियारी र रुजू गदाु वप्रन्टर, फोटोकपी, नेपाली कागज, टोनरजस्िा मसलन्द सामानको 
अपव्यय भइरहने ।  

ऊ. कायाुलयमा अनावश्यक अतभलेखको सजञ्चिी हनुे ।  

ए. धेरै मदु्दामा एकै पटक संलग्न परी कायबुोझ बढ्दा म्याद जोगाउने चनुौति हनुे ।  
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पररच्छेद ५ 

तनस्कष ुर सझुाव 

तबवादको न्यावयक तनरोपर्का लागी मदु्दाका रुपमा कुन अदालिबाट सनुवुाइ गने भतन काननुले नै क्षेत्रातधकार िोकी 
सक्षम अदालि स्थापना गरेको हनु्छ।त्यस्िो सक्षम अदालिबाट भएको फैसला जचत्त नबझेुमा सो फैसला पनु अको 
सक्षम अदालिबाट न्यायीक पनुतबचुार गरी पाउने स्वच्छ सनुवुाईको अतधकार मदु्दाको पक्षलाई भएको पाईन्छ ।यो 
अतधकारलाई पनुरावेदनको अतधकार र अदालिको क्षेत्रातधकारलाई पनुरावदकीय क्षेत्रातधकार भतनन्छ।सामान्यि 
पनुरावेदनको िहबाट फैसला भैसकेपछी सो तबवादको त्यंही नै न्यावयक समाधान हनु्छ, अदालिको फैशला सबैले 
मानु्न पछु र सो तबवाद कंही किै उठाउन पाईंदैन। 

उपरोक्त बमोजजम जशद्दान्िि २ िह अदालिबाट तबवाद समाधान हनुे मान्यिा रहेपतन देशको न्याय प्रर्ली िथा 
ब्यवस्था अनसुार देशभररका शरुु िथा पनुरावेदन सनेु्न अदालिहरुको प्रशासन सपुररवेक्षर् गन,ु िी अदालिहरुबाट 
भएका न्यायीक काम कारवहीमा एकरुपिा कायम गन ुएवं नागररकका अतधकार रक्षा गरी स्विन्त्र न्यायपातलका र 
तबधी (काननु)को शासन कायम गनकुा लागी उपरोक्त दईु िह अदालिको समेि सपुररवेक्षर् यकु्त क्षेत्रातधकार 
सवहि सवोच्च अदालिको ब्यवस्था भएको पाईन्छ।सवोच्च अदालिलाई न्यायका लातग सबै अदालिका आदेश 
फैसला एवं कायपुातलकाका सबै तनर्यु र ब्यवस्थावपका तनतमिु काननुको संबैधातनकिा पररक्षर् गने क्षते्रातधकार 
रहन्छ।मािहि अदालिका फैसलाको सबोच्च अदालिले पररक्षर् गनकुा लातग पनुरावेदन, साधक र दोहोयाुई पाउने 
गरी सामान्यि िीन वकतसमका क्षेत्रातधकार रहने भतन हाम्रो संतबधान र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ९, 
१० र १२ ले प्रदान गरेको छ।गजम्भर प्रकृतिका मदु्दा सबोच्च अदालिबाट पतन सनुवुाई हुंदा न्याय अझै पररपि 
हनुे हुंदा सबोच्च अदालिलाई यस्िो क्षेत्रातधकार बाञ्छतनय हनु्छ भने्न मान्यिामा शाधक र पनुरावेदनको क्षेत्रातधकार 
रहेको पाईन्छ ।दोहोयाुई पाउने क्षेत्रातधकार भने पनुरावेदन  सनेु्न अदालिबाटै अजन्िम हनु ुपने मदु्दामा िी अदालिले 
गजम्भर कमजोरी गरेको अवस्थामा पतन सवोच्च अदालिले कुनै भतुमका तनभउनै नसक्ने नहोस, उच्च अदालिबाटै 
अजन्िम हनुे मदु्दामा िी अदालिले गजम्भर त्रटुी गरी न्यायमा प्रतिकुल असर परेको अवस्थामा सबोच्च अदालिले 
हस्िक्षेप गन ुददनलाई ब्यवस्था भएको पाईन्छ। यो क्षेत्रातधकार जनुसकैु अवस्थामा पतन मदु्दाका पक्षले गहुदैमा 
सजजलै आकषीि हनुे नभई स्वयं सवोच्च अदालिले पतन आवस्क ठानेका मदु्दाले मात्र प्रवेष पाओस भतन यस्िा 
तनवेदनमा सवोच्च अदालिमै पवु ुसनुवुाई गरी तनस्सा भएमा मात्र पनु पनुरावेदन सरह परु् ुसनुवुाईका लातग 
क्षेत्रातधकार प्रदान हनुे ब्यवस्था छ। 
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नेपालमा सरकारवादी फौजदारी मदु्दामा अतभयोग पनुरावेदन जस्िै दोहरयाई पाउने तनवेदन पतन महान्यायतधवक्ता िथा 
सरकारी ववकलबाटै दायर हनु ुपने हनु्छ।दोहयाुई पाउने कारवाही उच्च अदालिको फैसला उपर आकवषिु हनुे हुंदा 
सवोच्च अदालिलाई क्षेत्रातधकार रहेको छ। िोवकएको म्याद तभत्र उच्च सरकारी ववकल कायाुलयबाट सो मदु्दा 
महान्यायतधवक्ताको कायाुलयमा प्राप्त हनु ुपदुछ। आ. व. २०७२\७३ सम्म दो. पा. तनवेदन गने नगने दबैु 
तनकासा गने अतधकार नायब महान्यायतधवक्तालाई रहेको तथयो। उक्त आ. व. मा अतधकार प्रत्यायोजन भएपछी 
उच्च सरकारी ववकल कायाुलयको सहन्ययतधवक्ताबाट दो. पा. गन ुनपने मदु्दामा दो. पा. नगने तनर्यु गरी तनकासा 
नतलई टंुग्याउन सक्ने र दो. पा. गन ुपने मदु्दामा मात्र तनवेदन मस्यौदा सवहि प्रस्िाव म. न्या. का. मा पठाउन ुपने 
ब्यावस्था छ।म. न्या. का. मा त्यसरी प्रस्िाव प्राप्त भएपछी पनु दो. पा. गने वा नगने भनी तनर्यु तनकासा गने र 
गने तनर्यु भएका मदु्दामा तनवेदन मस्यौदा गरी सवोच्च अदालिमा दायर गने ब्यवस्था छ। 

नेपाल सरकारवादी फौजदारी मदु्दामा उपरोक्त बमोजजम दोहोयाुई पाउन तनवेदन गने नगने सम्बजन्ध तनर्यु, तनकासा, 
तनवेदन दायरी र सफलिा असफलिाका सम्बन्धमा अध्ययनबाट प्राप्त अवस्थाको िथ्य तबवरर्, प्रबजृत्त र समस्याका 
बारेमा मातथ पररच्छेद ३ र ४ मा उल्लेख गररएको छ। अध्ययनका क्रममा देजखएका समस्या र दो. पा. 
कारवहीको प्रभावकाररिा, सरकारर ववकलको ब्यवसावयकिा एवं जनआस्था अतभबवृद्ध गन ुिी समस्या सामाधानका 
लागी उपाएहरु समेि तनम्नानसुर प्रस्ििु गररएको छ।औलं्याईएका सधुार अवलंवन गन ुसवकएमा दोहोयाुई पाउने 
काम कारवाहीमा प्रभावकाररिा आउनकुा साथै पनुरावेदन िथा अतभयोजनको कारवावहमा पतन सधुार हनु मद्दि पगु्ने 
ववस्वास गररएको छ। 

शझुावहरू 

(क) संरचना सम्बन्धमा सझुाव 

१. अतभलेख शाखाको स्थापना र काय ु तबस्िारः- हाल म. न्या. का. मा अतभलेख भतनने एउटा कोठा छ। 
त्यहााँ ररटका अतभलेख राख्नीएको छ।यो कायमुा एकजना साहायक कमचुारी (खरदार हुंदादेखी यो काम गदै 
आएका र हाल उनी ना. स.ु रहेको) लामो समयदेखी संलग्न संलग्न रहेको पाईन्छ। ररटका सम्बन्धमा यो 
काय ुसन्िोषजनक भएपतन यस फांटबाट ररट बाहेक हन्य अतभलेखको काम हुंदैन र सो अनसुार यस फांटको 
संरचना भएको पतन पाईंदैन। म. न्या. का. बाट सम्पादन हनुे अन्य मदु्दाका काम, काननुी राय र अन्य 
दैतनक काम कारवावह जस्िा मखु्य कामको तनयतमि र त्यस्िै तनजस्चि प्रकृतिको अतभलेख कुनै अको फांट वा 
शाखाबाट भएको पतन पाईंदैन।यसथ ुयो ररटको अतभलेख फााँटको पनुसंरचना गरी अतभलेख शाखाको स्थापना 
गरी तनम्नानसुारका काय ुसमपादन हनु आवस्यक छ। 
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अ)अनसुजुच तभत्रका मदु्दाको कायाुलयबाट संपादन हनुे थनुछेक (७३ नं), पनुरावेदन, साधक, दो.पा. 
तनबेदनका कारवाही र प्रतिरक्षा गररएका मदु्दाका कारवाहीको अतभलेख राख्न े िथा सो संग सम्बजन्धि सबै 
रजजस्टर प्रमार्को सरुक्षा भण्डारर् गने 

आ) काननुीन रायको अतभलेख राख्न े

इ) ररटका सम्बन्धमा हालकै तनरन्िरिा 

ई) म. न्या. का. मा मदु्दा ररट र काननुी रायका लागी प्राप्त भएका तमतसल काम समाप्ती पशचाि यही शाखा 
माफुि राखन ुपने सबै अतभलेख तबवरर् राखे पतछ मात्र वफिाु गनु ुपने 

उ) आई. टी. लाई अतभलेखकै अंगका रुपामा यही शाखामा राख्नने र आई. टी. रेकडलुाई दैतनक कामसंग 
आबद्द गने 

ऊ) आई. टी. का छुट्टा छुटै्ट अतभलेख िथा सफ्टवेयरलाई एवककृि गरी सी. एम. यस. प्रर्ातलसंग आबद्द 
गने 

ए) मदु्दाका हरेक कारवाहीमा सी. एम. यस. नं को प्रयोगलाई अतनवाय ुगने यसले अतभलेख खोज्न र एउटै 
काम दोहोरो िथा फरक फरक कारवाही हनुबाट रोकी एकीकृि कारवाही हनु िथा पतछल्लो कारवाहीमा 
अजघल्लो कारवाहीलाई ध्यानमा राखी कासमु्पादन गनलुाई सहयोग पगु्छ। 

(ख) अनगुमन, अन्िरकृया, तनदेशन र समन्वय सम्बन्धमाः- 

१. दो. पा. लगायिका समग्र काम कारवाहीका सम्बन्धमा म. न्या. का. बाट मािहिका उच्च सरकारी 
ववकल कायाुलय लगायिका कायाुलयको अनगुमन हनु ुपने । यस अनगुमनका क्रममा दो. पा. गनु ुपने लाई 
नगने गररएको वा पनुरावेदन गनु ुपनेलाई दो. पा. नगने तनर्यु भएको छ की भनी मखु्य रुपमा हेनु ुपछु। 

२. म. न्या. का. का उच्च अतधकारी र उच्च सरकारी ववकल कायाुलयका सरकारी ववकल तबच तनजश्चि 
अवतधमा तनयतमि अन्िरकृया गरी तनदेशन समन्वय गनु ुपने। सो बाट तनम्नानसुारको शाझा धारर्ा तबकास 
गन ुिथा समस्या समाधानका उपाय पत्ता लगाई सो को अभ्यास अवलंवन गनु ुपछु। 

अ) दो. पा. कारवाही गने र पनुरावेदन कारवाही गने सम्बन्धमा देखापरेका अलमल सम्बन्धमा 
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आ) कारवाहीमा रहेका मदु्दाका फाइल संलग्न हनुपुने र भएका कागज, प्रमार्, अतभलेखको क्रमबद्दिा दरुुस्ि 
गने सम्बन्धमा 
इ) प्रमार्मा आधाररि रही अतभयोजन, पनुरावेदन र दो. पा. कारवाही गने तनर्यु क्षमिाको तबकास गने ।  

ई) सबै कायाुलयबाट हनु ेउपरोक्त काम कारवाही एकरुपिाका साथ सम्पादन गनकुा लागी शाझा धारर्ा 
तबकास गने  

उ) अतभयोजन, पनुरावेदन र दो. पा. सम्मका काम कारवाहीमा अतधक्तम सफलिा प्राप्त गनमुा देजखएका 
समस्या पवहचान गरी समाधानका उपाए अवलंवन गने  

ऊ) अनसुन्धानका क्रममा प्रमार्को सरुक्षा िथा प्राप्ती सम्बन्धमा, अतभयोजनका क्रममा प्रमार्को ग्राह्यिा\ 
प्रमार्को भार\ प्रमार्को जोजखम मलु्याङ्कन सम्बन्धमा िथा शाजक्ष पररक्षर्\संरक्षर् एवं प्रमार् प्रस्ििुीमा 
देजखएका समस्या पवहचान गरी समाधानका उपाए पत्ता लगाई अवलंवन गन ु

ए) अतभयोजन, पनुरावेदन, दो. पा. सम्बजन्ध कारवाही र मदु्दाको पररर्ामको POST EVALUATION गरी 
भववष्यमा उपरोक्त काम कारवाहीमा समसामयीक सधुार िथा अवलम्वन गनु ुपने तनतिमा आवस्यक्ता अनसुार 
पररविनुका लागी सरोकारवालाहरुलाई सझुव ददन  

(ग) तनतिगि िथा कानतुन सधुार सम्बन्धमा  

१. प्रमार्मा आधाररि अतभयोजनमा जोड ददनपुने। अतभयोजन तनतिसंग पनुरावेदन र दो.पा. तनति tie up 

(तमलान) हनुपुने  

२. पनुरावेदन र दो. पा. तनवेदन दईु फरक अवधारर्ा र क्षेत्रातधकारका भएकाले दो. पा. तनवेदन मस्यौदा गरदा 
सो कुरा ध्यान ददई पनुरावेदन पत्र भन्दा फरक िथ्य तबस्लेषर् िथा तनर्युाधार खलुाई ियार गन ु मस्यौदा 
कायमुा दक्ष जनशक्ती खटाउने िथा सो कायमुा खटीने कमचुारीलाई प्रजशक्षर् हनु ुपने । 

३. लागू औषध सम्बजन्ध कसरुमा सेवन र तबक्री वविरर्को कसरु हुंदा अन्य उत्पादन, ओसार पसार, 
संचय, तनकासी, पैठारीको कसरु पतन हनुे देजखन्छ।िर अदालिी अभ्यासबाट अन्य कसूरलाई महत्व नददई 
केवल सेवन र तबक्री वविरर् कसूर मातै्र कायम गरी फैसला हुाँदै आएको छ। तबवक्र तबिरर्मा र अन्य 
कासरुमा बराबरै संजाय हदुा त्रटुी नमातनए पतन सेवनमा संजाय थोरै हुंदा कानूनी त्रटुी हो िर तनवेदन गदाु 
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सफलिा हुाँदैन। यसथ ुसेवनको कसरु कायम हुंदा अन्य कसरुको काय ुभएको सो कसरु पतन हनुे वा नहनु े
नीतिगि रुपमा कुनद्वारा समाधानको आवश्यकिा छ ।  

४. ठगी, बैदेजशक रोजगारी र ....का कसरुमा तमलापत्र हनु सक्ने कसननुी ब्यवस्था भएपतन त्यस्िै समान 
प्रकृतिको चेक अनादर भएको बैंङ्कीङ्ग कसरु मदु्दामा तमलापत्र हनु सक्ने नसक्ने अस्पष्टिा हुंदा स्पष्ट हनु ुपने 
। तमलापत्र हनुे गरी स्पष्ट हनु मनातसव देखीन्छ। 

५. साथै सोही चेक अनादर बैंवकङ्ग कसरु िथा ठगी र बैदेजशक रोजगार जस्िा मदु्दामा तमलापत्र हनुे र 
तमलापत्र हुंदा संजाय नहनु ेअवधारर्ा काननुद्वारा स्कार भैसकेको हुंदा त्सिा मदु्दामा वपडीिले तबगो क्षतिपिुी 
पाएको अवस्थामा मदु्दा चलाउने, पनुरावेदन गने र दो. पा. गन ु भन्दा नगने नै गने स्पष्टगरी तनतिगि 
ब्यवस्था हनु मनातसव देखीन्छ। 

६. गााँजाका कसरुमा पररमार्का आधारमा धेरै िह सजायको व्यवस्था भएकाले बढी व्यवहाररक भएपतन 
अवफम िथा कोवकन जन्य लाग ुऔषध कसरुमा पररमार्ात्मक संजायको िह कम रहेको र मनोद्वीपक 
पदाथकुो कसरुमा पररमार्ाको कुनै ब्यवस्था नभएको त्यसैकारर् अतभयोजन र अदालिका फैसलामा पतन 
तबववधािापूर् ुअभ्यास हुंदा यी लाग ुऔषधमा पतन गााँजामा जस्िै मात्राका आधारमा संजाय भएमा प्राय सेवन 
वा कारोवार भन्नेमा subjective आधारमा तबववधिापरु् ुअतभयोग र फैसला हनुगई अलमल स्थायी जस्िै हनु े
समस्याको समाधान हनु्थ्यो।  नीतिगि रुपमै तनरुपर् हनुपुने । 

७. नैतिक पिनको स्पष्ट पररभाषा एवं मापदण्ड कानूनमा नभएको हुाँदा मानव बेचतबखन िथा ओसार 
पसारको कसरुमा नैतिक पिनको कसरु समेिको दावी तलन र दावी भएकामा पतन फैसलासमा कवहले ठहर 
हनुे, कवहले ठहर नहनुे र कवहले वास्िा नगने जस्िा अलमल र समस्या छ ।यो कानूनी त्रटुी हो दो.पा. 
सम्म हुाँदा पतन सफलिा र व्याख्याबाट मापदण्ड बन्न सकेको छैन । के के कस्िो कस्िो कसरु नैतिक 
पिन हनुे भने्न स्पष्ट नीतिगि कानूनी सधुारको खााँचो छ। 

८. मानव वेच तबखन जस्िो गजम्भर कसरुमा प्रतिवादीलाई जररवानाको संजाय भएमा मात्र वपडीिले सो 
जररवानाको आधा क्षतिपिुी पाउने काननुी ब्यवस्था न्यायोजचि देखीदैंन।यसैका कारर् पतन पनुरावेदन दो. 
पा. हनुे र असफल हनुे भएका छन। तनतिगि रुपमा काननुबाटै सधुार हनु आवस्यक छ। 
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९. प्रतिबादीबाट तबगो\क्षतिपिुी भराउन ु पने प्रकृतिका मदु्दामा पतन प्रतिवादीको सम्पजत्तको वववरर् 
अनसुन्धानमा संकलन हनु नसकी यसु्िो तबवरर् अतभयोगसाथ पेश गन ु एवं रोिा राख्न नसकेको अवस्था 
हनु्छ। प्रतिवाददको सम्पजत्त छ छैन भने्न तबषय कसरु पषु्टी हनुे प्रमार् नभएकाले यो खोजज गने भार वादीको 
होइन। अदालिको अभ्यासमा यो भार एकलौटी वाददको जस्िो गरी वाददले देखाउन नसकेको भनी 
प्रतिवादीले उन्मजुक्त पाउने गरेको पाईन्छ।यसैका लातग दो. पा. भए पतन सफलिामा समस्या 
छ।प्रतिवादीलाइ उसको सम्पति देखाउनमा जजम्मेवार बनाई सम्पति हुंदाहुंदै नदेखाएमा त्यस्िो सम्पति 
प्रतिवादी, तनजको पररवारको साथमा रहेको वा जो सकैुलाई जे जसरी हस्िान्िरर् गरेको भएपतन जवहले सकैु 
बदर र जफि भई सरकारको हनुे कानतुन ब्यवस्था आवस्यक छ। 

१०. मानव बेच तबखन िथा ओसार पसार ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) मा दईु थरी कसरु गनेलाई 
दबैु कसरु छुट्टा छुटै्ट हनुे ब्यवस्था भई सो दावी भएका मदु्दामा फैशलामा दबैु काय ु भएको मानिेापतन 
एकमषु्ठ मानव वेचतबखनको कसरु मानी सोही एक मात्र संजाय गने (वकनकी यस कसरुमा संजाय बढी छ) 
हनु्छ, काननुी त्रटुी हो  िर पनुरावेदन, दो. पा. बाट पतन सफलिा पाउन समस्या छ।यो संजाय थप 
संजायको रुपमा काननुले ब्यवस्था गरेपतन भाषा फरक हुंदा दोहोरो कसरु (double jeopardy) का रुपमा 
अनमुान गररने िर केही नबोल्ने समस्या हुंदा थप संजाय भनी सो काननुमा सूधार हनु ुपने। 

११. प्रतिवादीले संगै कसरु गने, सहयोग गने वा लाभतलने भनी पोल गरेको िर तनजले त्यस्िो मातनसको 
पवहचान खलुाई अजस्ित्व छ भतन देखाउन नसकेको अवस्थामा सो मातनस पत्ता नलागेसम्म सो दावयत्व 
पक्राउ वा पोल गने प्रतिवादीले नै बेहोनु ुपने, त्यसिो मातनस पत्ता लाग्न नसक्न ुवादीको कमजोरी नमातनन े
र त्यसबाट प्रतिवादीले लाभतलन नपाउने गरी काननुमा सधुार हनुपुछु। 

१२. अतभयोगपत्र र वफरादपत्रमा दावी गरीएका सबै तबवाद, प्रश्न र काननुमा फैशला गदाु तनर्युमा राय 
नददने चपुलाग्ने न्यायतधशलाई तनरुत्शावहि गने गरी न्यायतधशको सेवा शि ुसम्बन्धी काननुमा ब्यवस्था हनु ु
पने। 

 (घ) मदु्दाको तबषयका आधारमा दो. पा. गने नगने सम्बन्धी मापदण्ड वा ददग्दशनु सम्बन्धमाः-   

१) न्यूनिम आधार िोकी आन्िररक मापदण्ड भएमा मदु्दा दो.पा. गन ुछटनी गने आधार हनुगई तनर्यु 
प्रकृयामा संबद्द सबैको वहचवकचाहटमा कमी हनुे र उजचि मदु्दामा मात्र छटनी गरी दो. पा. हनुे हुंदा 
सफलिा प्रातप्तमा सधुार हनुसक्छ भने्न कुरा यो अध्ययनका क्रममा ध्यानमा राजखएको तथयो। 
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२) मापदण्डका समबन्धमा उच्च िहका अनभुवी र बररषठ सरकारर ववकलका तबचमा छलफल हुंदा 
पातन वहांहरु तबचमा मापदण्ड बनाउन सवकन ेबारेमा समान धारर्ा बन्न सकेको पाईएन बरू यो यो 
अवस्थाको यो यो मदु्दामा दो. पा. गने वा नगने भतन सचुी सवहि बस्िगुि मापदण्ड तनधाुरर् गन ुगाह्रो 
छ भन्ने समान धारर्ा रहेको पाईयो।  

३) उच्च िहका केही सरकारी ववकल सबै मदु्दामा मापदण्ड बनाउन नसवकन ेभएिापतन केही मदु्दामा 
आन्िररक प्रयोजनका लातग दोहोर् याई पाउने तनवेदन गने नगने मापदण्ड बनाउन सवकन्छ र 
एकरुपिाका लगी बनाउन ुपछु भने्न पक्षमा रहेको र अदालिका फैसलाहरूको तबस्लेषर् गरी बरामद 
मात्रा र संबद्द प्रमार्का आधारमा लाग ुऔषध मदु्दामा सेवन वा कारोवार वगमुा पने िथा चोरी मदु्दामा 
माल बरामदीको आधारमा तबगो र कसरु कायम हनुे नहनुे मापदण्ड बनाउन सवकने पक्षमा रहेको 
पाइयो।  

४) त्यस्िै अनभुवी मध्येकै केही सरकारी ववकल लाग ुऔषध जस्िा मदु्दामै पतन मात्रा मातै्र नभई modus 

operandi पतन हेनुपुने हुाँदा दो.पा. गने नगने बस्िगुि आधार सवहिको मापदण्ड र list बनाउन गाह्रो 
मातै्र नभई उजचि पतन हुाँदैन बरु सबै मदु्दालाई समेट्ने गरी Subjective  Guideline  बनाउन  
सवकएला भने्न पक्षमा रहेको पाईयो।  

५) यस्िै अनभुवी र बररष्ठ मध्येकै केही कसरकारी वकील यो संगठनको सम्पूर् ु कामका सम्बन्धमा 
(Holistic) सामान्य मागदुशनु गने गरी सरकारी ववकल  ददग्दशनु बनेको छ। त्यो बाहेक मदु्दा र 
ववषय अनसुार छुट्टा छुटै्ट तबजशष्ट मागदुशनुका लागी छुट्टा छुटै्ट ददग्दशनु हनुपुछु ।त्यस अनरुुप दो.पा. 
गने नगने लगाएिका यस सम्बजन्ध सम्परु् ु कारवाही लाई माग ु दशनु गने गरी पतन ददग्दशनु 
आवश्यक छ र ददग्दशनु पालना भए नभएको प्रभावकारी अनगुमन गरी हेरी आवस्क तनदेशन सझुाव 
हनु ुपछु भने्न पक्षमा रहेको पाईयो। 

६) तबतभन्न काननुमा कसरुको पररभषा, पनुरावेदन\दो. पा. का लागी आधार, प्रमार् मलु्याङ्कन\ग्राह्यिाका 
आधार ब्यवस्था भएको हुंदा पनु िी काननुी ब्यवस्था तभन्न अको मापदण्ड बन्न सक्ने अवस्था नहनुे; 
अतभयोजनको लातग एउटा पनुरावेदन, दो. पा. का लातग अको मापदण्ड बन्न पतन नहनुे समेिका 
कारर् बस्िगुि मापदण्ड बनाउनसवकने वा त्यस्िो मापदण्डमा यो यो कुरा समावेश गने सवकने कुनै 
सचुना िथ्य उपाए पतन यो अध्ययनबाट पाउन सकीएन। 

७) छलफल समन्वयबाट काम कारवाहीमा एकरुपिाका लागी अनौपचाररक शाझा धारर्ा तबकास गन ु
सवकने र गनु ु पने भएिापतन त्यसिो शाझा धारर्ालाई औपचाररक मापदण्डका रुपमा लाग ु गन ु
सवकंदैन वकनकी यो धारर्ा आंफै पतन अमिु ुनै रहने हनु्छ। 
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८) दोहयाुई पाउने कारवाहीसंग सम्बजन्धि सम्परु् ुकाम कारवाहीलाई मागदुशनु गनलुाई ददग्दशनु बनाई 
सो ददग्दशनुलाई आधारमानी कामकारवाही गन ुमनातसव नै भएपतन यो कायदुलको यही अध्ययनबाट 
त्यस्िो ददग्दशनु बन्न बनाउन भने संभव भएन। 

(ङ) दोहोयाईु पाउन तनवेदन गने नगने सम्बजन्ध मागदुशनु (Guideline)  

 

मातथ उल्लेख गरीए बमोजजम सजुच सवहिको बस्िगुि मापदण्ड उपयकु्त नहनुाको साथै बनाउन पतन कदठन 
देखीने र यसै अध्ययन प्रतिवेदन मै ददग्दशनु बनाउन संभव नभएिापतन दोहोयाुई पाउने कारवाहीमा हालको 
अवस्थामा सधुार र सफलिाका लागी दोहोयाुई पाउन तनवेदन गने नगने सम्बन्धमा केही मारगदशकु 
आधारहरु अवलंवन गनै पने र गन ु सवकने अध्ययनबाट देखीएको हुंदा िी मागदुशकु आधारहरु  
(Guideline) लाई तनम्नानसुार उल्लेख गररएको छ। 

 

१. मदु्दा चलाउने बेला सम्म प्रमार्को पररक्षर् हनु बांकी नै हनुे समेिका कारर् मदु्दा चलाउने 
अवस्था र पनुरावेदन, दो.पा. तनवेदन गने अवस्था एकै होइन। यसथ ुमदु्दा चलाउने अवस्थाको 
मनजस्थति मै दो.पा. नगने 

२. जाहेरवाला वा पीतडि नै तनर्ाुयक प्रमार् रहेकोमा तनजहरु आफैं ले अदालिमा आई प्रतिकूल 
बकपत्र गरेका कारर् वा अदालिबाट म्याद जारी हुाँदा थाहा पाएर पतन जाहेरवाला वा पीतडि 
अदालिमा उपजस्थि भई बकपत्र नगरेको अवस्थामा प्रतिवादीले अदालिबाट सफाई पाए पतन 
अन्य प्रमार्बाट कसरु स्पष्ट पषु्टी भै रहेको अवस्थामा बाहेक दो.पा. नगने  

३. अन्य बतलयो प्रमार् नभएमा प्रतिवादीको अनसुन्धानको बयान र सह-अतभयकु्तको पोललाई दो.पा. 
गने आधार नमान्ने 

४. िथ्य र तनरोपर् गनु ु पने प्रश्न समसन रहेको मदु्दामा प्रतिपादन भई अध्यापी कायम रहेको 
(Overrule) नजजरको पालना नभएको अवस्थामा मातै्र दो.पा. गने/नजजर तमलाएर दो.पा. नगने  

५. मदु्दामा ववगो धेरै, दावीको कसरुको वकतसम गंतभर र बढी सजाय हेरेर मात्र दो.पा नगने 

६. फैसलामा सानािीना कुरा नतमल्दैमा, प्रमार् काननुको स्पष्ट त्रटुी भएको अवस्थामा बाहेक  
प्रमार् मलु्याङ्कनको सामान्य कमजोरी हुाँदैमा दो.पा. नगने 

७. Court बाट settle भएका issue मा वपतडि पक्षले भनेकाले वा मानववय संवेदना देखाएर दो.पा. 
नगने   
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८. पनुरावेदन र दो.पा. तबचमा फरक छ। पनुरावेदन गन ुतमल्ने अवस्थामा पतन दो. पा. का लागी 
दफा १२ को अवस्था नहनु सक्छ।यसथ ुयो भेद बझुी मातै्र दो.पा. गने\नगने कारवाही गने। 

९. तनम्न पररजस्थतिका मदु्दामा सामान्यि दो. पा. तनवेदन नगने 

अ. बालबातलकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्िगिु अदालिबाट नाबातलगलाई सहतुलयिपूर् ु सजाय 
भएको।  

आ. जेष्ठ नागररक प्रतिवादीको हकमा वदृ्धावस्था देखाई अदालिबाट सहतुलयिपूर् ुसजाय भएको। 

इ. धेरै जना प्रतिवादी रहेका मदु्दाम पवहला केही प्रतिवाददका हकमा फैसला भई केहीका हकमा 
मलु्िबी वा िामेली रही पतछ जागेको मदु्दामा सोही मदु्दामा भएको फैसलाबाट मूल अतभयकु्तले 
सफाई पाएको अवस्थामा पतछ सहायक प्रतिवादीहरुलाई सोही कसूरमा सफाई ददइएको । 

ई. काननुले नै जनही जररवाना हनुे भनी िोकेकोमा बाहेक अन्य मदु्दामा प्रतिवादीहरुको कसूर 
ठहरपश्चाि दामासाहीले जररवाना भएको ।  

उ. ठगी, वैदेजशक रोजगारजस्िा रकम संलग्न मदु्दामा पीतडि पक्षले प्रतिवादीबाट तबगो र क्षतिपूति ु
पाइसकेको ।  

ऊ. जाहेरवालाको जाहेरी र मौकाका कागजमा मात्र वटकेका मदु्दामा अन्य साक्षीप्रमार्को अभावमा 
अदालिबाट प्रतिवादीलाई सफाई ददइएको ।  

ए. चोरी मदु्दामा कसरु ठहर भई प्रतिवादीबाट धनमाल बरामद भएको हदसम्ममात्र जाहेरवालालाई 
तबगो भराएको । 

ऐ. सवारीधनी वा घर जग्गा धनीले अपराधकायकुा लातग जानजान आफ्नो सवारी वा जग्गा वा घर 
प्रतिवादीलाई नददएको अवस्थामा अदालिले उक्त सवारी वा जग्गा वा घर जफि नगरेको ।  

ओ. आत्मरक्षा, पागलपन जस्िा मनसाय ित्वको अभाव रही प्रतिवादीलाई प्रतिरक्षाको सतुबधा प्राप्त 
हनुे अवस्था प्रमार्बाट पषु्टी  भई सो प्रतिवादीले कसूरजन्य काय ु गरेको ठहराई अदालिले 
प्रतिवादीलाई प्रतिरक्षाको सतुबधा ददई सफाई वा सहतुलयिपूर् ुसजाय गरेको  

औ. प्रतिवादीले पवहलोपटक कसूर गरेको वा असंगदठि रुपमा, आफ्नोमात्र संलग्निामा कसूर गरेको 
ठहराई अपराधको गजम्भरिा घटाउने त्तवको तबधमानिा देखाई अदालिले सहतुलयिपूर् ुसजाय 
गरेको   

अं. काननुले सजायको िल्लो र मातथल्लो हद िोकेकोमा पयाुप्त आधार, कारर् खलुाई अदालिले 
िल्लो वा मध्यम हदमा सजाय गरेको ।  
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अः. फौजदारी कसूर (सजाय तनधाुरर् िथा कायाुन्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क बमोजजम 
िोवकएको अवस्था तबधमान भएको मदु्दामा शरुु अदालिबाट‘ प्रतिवादीलाई न्यायको रोहमा घटी 
सजाय गन ुउपयकु्त देखी गरेको रायसवहिको फैसलामा उच्च अदालिसमेि सहमि भएको । 

अअ. पीतडि पक्षलाई क्षतिपूति ुभराउनपुने मदु्दामा प्रतिवादीलको सम्पति फेला नपरेको, तनजले आफ्नो 
र आफनो पररवारका नाममा सम्पजत्त छैन भतन दावी गरेको िथा पषु्टी भएको अवस्थामा वपडीि 
राहाि कोषबाट उक्त क्षतिपूति ुभराउने भनी फैसला भएको । 

आआ. म. न्या. का. बाट समय समयमा दो. पा. नगने भनी तनदेशन भएका प्रकृिीका मदु्दा 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


