
 
 

 बहस पैरवी तथा ितर ा िनदिशका,२०७६  

 
 

तावना : देश सरकार प  वा िवप  भई दायर हने रट िनवदेन तथा मु ाह मा देश सरकारको तफबाट ग रन े
बहस पैरवी तथा ितर ा स ब धी कायलाई सरल, सहज र यवि थत बनाउन वा छनीय भएकोले मु य 
यायािधव ाको काम, कत य र अिधकार स ब धी ऐन, २०७५ को दफा १८ ले िदएको अिधकार योग गरी 

मु य यायािधव ाबाट यो िनदिशका जारी ग रएको छ । 
 
 
 

प र छेद-१ 
ारि भक 

१.संि  नाम र ार भः  (१) यस िनदिशकाको नाम “बहस पैरवी तथा ितर ा िनदिशका, २०७६” रहकेो छ 
। 

(२) यो िनदिशका मु य यायािधव ाबाट वीकृत भएको िमित देिख तु त लाग ूहनेछ । 
२.प रभाषाः िवषय र संगले अक  अथ नलागेमा यस िनदिशकामाः- 

  (क) “संिवधान” भ नाल ेनेपालको संिवधान स झन ुपछ । 
(ख) “काननू” भ नाल ेत काल चिलत नेपाल काननू स झन ुपछ। 
(ग) “ यायािधव ा” भ नाले सह यायािधव ा,उप यायािधव ा स झन ुपछ र सो श दल ेमु य 

यायािधव ाको कायालयमा कायरत याय सेवा, सरकारी वक ल समूहका शाखा 
अिधकृतलाई समेत जनाउँनेछ । 

(घ) “बहस पैरवी” भ नाले मु ामा अदालत वा मु ा हेन अिधकारी वा सम  उपि थत भई माग 
दावी वा िजिकर पिु  गन यायािधव ा वा तोिकएको काननू यावसायीबाट ग रन ेबहस 
पैरवी तथा ितर ा समेतलाई स झन ुपछ । सो श दले अदालत वा मु ा हने अिधकारी 
सम  पेश ग रएको बहस नोट समेतलाई जनाउँनछे । 

(ङ)“ देश” भ नाल ेसदुरूपि म देशलाई स झन ुपछ । 
 

 
 



 
 

प र छेद - २ 
बहस पैरवी यव थापन  

३. बहस परैवी यव थापन  : (१) बहस पैरवी गदा यावसाियक आचरणको प रधी िभ  रही देश सरकारको हक 
िहत हने गरी गन ुपनछ । 

(२)उपदफा(१)बमोिजम बहस पैरवी गदा देहायमा उि लिखत िनयमह को पालना गन ुपनछ:- 
(क) अदालत सम  समयमै उपि थत हन,े 
(ख) इजलाशको मयादा र िवप ी काननू यवसायीको स मान गन,  
(ग) यायका सामा य िस द तह को पालना र योग गन, 
(घ) मु ामा ठहर गनपुन िवषय,त य र सो सगँ स ब द माण केि त रहने, 
(ङ) मु ाको त यसँग मेल खाने नजीर तुत गन,  
(च) मु ाको त यलाइ िसलिसलेवार पमा न , िश  र मयािदत शलैीमा तुत गन, 
(छ) िवप ीको तक वा िजिकरलाइ माणको िव लेषणको आधारमा ख डन गन, 
(ज) ब द इजलासमा सनुवुाइ हने मु ामा गोपनीयता कायम गन, 
(झ) कुन ैमु ामा एक भ दा बढी यायािधव ा वा तोिकएको काननू यावसायी उपि थत भएको 

अव थामा अ ज यायािधव ा वा तोिकएको काननू यावसायीको िनदशनलाई यान 
िदई ईजलाशले छलफलको बुँदा िनधारण गरेको भए सो को पालना गन । 

(ञ) बहस पैरवी गदा अदालतले िनधारण गरे बमोिजम आ नो पालोमा बहस पैरवी गन , 
(३) बहस गनका लािग समय यव थापन गन र ईजलाशको िनदशन समेतलाई यान िदन,े 

 
४. पवू तयारी तथा िमिसल यव थापन :- बहस परैवी गन ुपवू देहायका कुराह  िवचार गन ुपनछ :- 

(क) स बि धत िमिसल अ ययन गरी सं ब द त य,काननू,िस दा त र ितपािदत नजीरको 
संकलन गन, 

(ख) िमिसल कागजात यवि थत ग र त य र सं ब द नजीरको िटपोट गन, 
(ग) बहस पैरवी तुतीको योजना बनाउने तथा बहसको ममा उठ्न स ने स भािवत ह  

आकलन ग र िटपोट गन,  
 

५. बहस नोट :- अदालत वा मु ा हने अिधकारीको  आदेश वा संब द िनयमावलीमा तोिकएको कृया बमोिजम 
बहस नोट पेश गन ुपदा ठहर गन ुपन िववािदत ,ठहर हन ुपन आधार र सो लाइ समथन गन त य,काननू तथा 
नजीर समेतलाई िसलिसलाब द पमा खलुाई पेश गन ुपनछ । 

 
 



 
 

 
 
 
 
प र छेद - ३ 

बहस पैरवी स ब धी अ य यव था 
६. यािथ िझकाउने आदेशका लािग ग रने बहस पैरवीः देश सरकारको तफबाट पनुरावेदन प  दता भइ 
सनुवुाइको लािग इजलास सम  पेश भएको मु ामा यािथ िझकाउने आदेशको लागी बहस पैरवी गदा देहाय 
बमोिजम गन ुपनछ :- 

(क) बहसको ार भमा पनुरावेदक वादी,पनुरावेदन ग रएका ितवादी,मु ाको नाम, अिभयोग 
माग दावी, कुन अदालतले के फैसला गरेको हो र सो फैसला उपर कुन हदस म िच  
नबिुझ पनुरावदेन गरेको हो संि  पमा ईजलाश सम  पेश  गन, 

(ख) फैसला गन अदालतले िलएका िनणयाधारह  बुँदागत पमा उ लेख गरी उ  फैसला के 
आधारमा टुीपणू छ,त य माण र स ब द निजर उ लेख ग र य तो फैसलाको ठहर 
फरक पन स ने आधार कारण खलुाइ यािथ िझकाउन िजिकर िलने, 

७. िवप ीको पुनरावेदन बहस परैवीः िवप ीको पनुरावेदन बहस गदा देहाय बमोिजम गनपुनः- 
(क) पनुरावेदन िजिकर िलइएका कुराह  र िवप ीका तफबाट बहसमा िजिकर िलइएका 

कुराह  बुँदागत पमा उ लेख गरी य तो िजिकर ख डन हने संब द काननू, 
सवतु, माण र ितपािदत िस दा त मब द पमा तुत गन, 

(ख) यािथ िझकाउने आदेशमा िलइएका आधारह  ख डन गन, 
(ग) फैसला गदा िलइएका आधार र कारण समेत उ लेख गरी बहस पैरवी गन । 

 
 
८. अनमुितका लािग पेश गन िनवदेन उपर बहस पैरवी : अनमुितका लािग गरेको िनवेदनको सनुवुाइमा बहस पैरवी 

गदा देहाय बमोिजम गन ुपनछ:- 
(क) काननूको योग,पालना र या या तथा माण मू यांकन ग भीर िुट हन गएको छ भ ने 

कुरा अदालतलाइ िव ास िदलाउन थािपत त य, माण र काननू प  पमा खलुाउन,े 
(ख) समान त य भएको सो मु ामा फैसला गदा सव च अदालतबाट ितपािदत नजीरको 

पालना नभएको वा य तो नजीरलाइ गलत िकिसमले या या भएको अव थामा सो 
स ब धी सा दिभक नजीर तुत गन, 



 
 

(ग) मातहत अदालतले फैसला गदा िमिसल संकिलत सबतु माणको गलत िकिसमल े
मू याङ्कन गरेको कारण सरकारी वा सावजिनक स पि को िहनािमना भएको वा य तो 
स पि मा ित पु न गएको भ ने त य थािपत गराउने, 

(घ) नाबालक,मिहला,अपाङ्गता भएका यि  मानिसक रोगबाट पीिडत वा पचह र वष 
उमेर परूा गरेको यि को उिचत ितिनिध व हन नसक  इ साफमा ताि वक फरक पन 
गएको भए आधार र कारण सिहत सो कुराको समेत िजिकर िलने, 

(ङ) मु ा दोहो-याई हने िन सा दान भएको वा पनुरावलोकनको लािग िन सा भएकोमा 
सोही बमोिजम बहस पैरवी गन, 

 
 

प र छेद – ४ 
िविवध 

९. अिधकार े  र हद यादको िववाद स ब धी बहस पैरवीः मु ा सनुवुाइ गन अिधकार े  र मु ा दता गन 
हद यादका स ब धमा उठेको मा िनणय गन पेश भएको मु ामा बहस पैरवी गदा देहाय बमोिजम गन ु
पनछः- 

(क) अदालतको े ािधकार िभ  नपन वा हद याद िभ  दता नभएको भनी िवप ीले िजिकर 
िलएकोमा सो स व धमा िनणय िलन सहयोग पु ने गरी काननूी बुँदा र सव च 
अदालतबाट ितपािदत निजर एवं िस दा तमा केि त रहरे बहस पैरवी गन, 

(ख) मु ामा े ािधकार स ब धी  िनिहत रही छलफल गदा अदालत वा अ य मु ा हने 
अिधका रको े ािधकार िभ  पन देिखएमा े ािधकार रहकेो िनकायमा पठाउने आदेश 
गन िजिकर िलने।     

 
१०.िनदिशकाको पालना :- यस िनदिशकामा उ लेिखत यव था मु य यायािधव ाको कायालय र बहस 

पैरवीका लािग िनयु  ग रएका कानून यावसायीले अिनवाय पमा पालना गन ुपनछ । यस िनदिशकाको 
पालना नगन पदािधकारी तथा काननू यावसयीले आचार सिहतंा उ लंघन गरेको मािननेछ । 

११. चिलत काननू बमोिजम हनेः यस िनदिशकामा उ लेख नभएका कुनै कुरा तथा उ लेख भएका कुन ै कुरा 
चिलत कुनै नेपाल काननूसँग बािझएमा वा चिलत नेपाल काननूको यव था र िनदिशकाको यव था 

म य ेकुन यव था पालनामा गन भ न ेि दिवधा उ प न भएमा चिलत नपेाल काननू बमोिजम गन ुपनछ ।   
१२.बचाउ :- यो िनदिशका जारी हन ु भ दा अगाडी गरेको बहस परैवी तथा ितर ा यसै िनदिशका बमोिजम 

भएको मािनने छ । 
१३.वेवसाईटमा रा न े:- यस िनदिशकालाई मु य यायािधव ाको कायालयको वेवसाईटमा रािखनेछ । 


