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सर्वोच्च अदारतफाट बएका भानर्व 
अधधकायसम्फन्धध आदेशहरुको कामााधर्वमनको 

अर्वस्था 

हरययाज काकी 
भहाननदेशक  

पैसरा कामाान्वमन ननदेशनारम 
सवोच्च अदारत 
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No judgement of any court,  No order of 

any judges, is of any use unless it can be 

enforced. 

                                   -Lord Denning 
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प्रस्ततुीको सॊयचना 
• नेऩारको सॊवर्वधान य  भानर्व अधधकाय 

• भानर्व अधधकायको सॊयऺण य सम्फधानसम्फधधी सॊरै्वधाधनक व्मर्वस्था 

• भानर्व अधधकायको सॊयऺणभा सर्वोच्च अदारतको बधूभका 

• आदेश कामााधर्वमन सम्फधधी कानूनी व्मर्वस्था 

• आदेश कामााधर्वमनको अर्वस्था 

• आदेश कामााधर्वमनभा बएका प्रमास य उऩरब्धी 

• सभस्मा य चनुौधतहरु  

• बार्वी कामाददशा 
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नेऩारको सवर्वधान य भानर्व अधधकाय 
 नेऩारभा वर्व.सॊ. २००७ सारको याजनैधतक ऩरयर्वतान ऩधि 

धमामऩाधरकाको स्र्वतधरता सम्फधधी अर्वधायणारे भाधमता प्राप्त गयेको य 
तत्ऩश्चात भार भानर्व अधधकाय सॊयऺणभा धमामऩाधरकाको सविमता यहदै 
आएको देन्िधि । 

 नेऩार अधधयाज्मको सॊवर्वधान, २०४७ रे भानर्व अधधकाय प्रधत ऩणुा 
प्रधतर्वद्धता व्मक्त गदै आधायबतु भानर्व अधधकायको सॊयऺणराई 
असॊशोधनीम वर्वषम फनाएको देन्िधि । 

 नेऩारको अधतरयभ सॊवर्वधान, २०६३ रे भानर्व अधधकाय प्रधतको 
प्रधतफद्धताराई धनयधतयता दददै ऩवहरो ऩटक याविम भानर्व अधधकाय 
आमोगराई सॊरै्वधाधनक धनकामको रुऩभा भाधमता प्रदान गयेको ऩाइधि  
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िभश:... 
 नेऩारको सॊवर्वधानरे भानर्व अधधकायको राधग कानूनी य 

सॊयचनागत आधाय प्रदान गनुाका साथै थऩ अधधकायराई भौधरक 
हक र्वा अधधकायको रुऩभा आत्भसात गयेको ि । 

 
 सॊवर्वधानको धाया १६ देिी ४६ सम्भ भौधरक हकको रुऩभा 

वर्वधबन्न नागरयक य याजनैधतक अधधकायका अधतरयक्त आधथाक, 
साभान्जक य साॉस्कृधतक अधधकायको प्रत्माबधूत गनाका साथै त्मस्ता 
हकहरुको प्रचरनका राधग प्रबार्वकायी सॊरै्वधाधनक उऩचायको 
हकको सभेत व्मर्वस्था गयेको ि। 
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भानर्व अधधकायको सॊयऺण य प्रफधानको राधग 
सॊरै्वधाधनक व्मर्वस्थाहरू 

 सर्वोच्च अदारत तथा उच्च अदारतहरु: 
                               नेऩालको संविधान, २०७२ धारा १३३ र १४४ 

 भहाधमामाधधर्वक्ता: धारा १५८(६) (ग) 

 याविम भानर्व अधधकाय आमोग: धारा २४८,२४९ 

 याविम भवहरा आमोग: धारा २५२,२५३,२५४   

 दधरत आमोग: धारा २५५,२५६,२५७ 

 याविम सभारे्वशी आमोग: धारा २५८,२५९,२६०  
 आददर्वासी/जनजाती आमोग: धारा २६१  

 भधेशी आमोग: धारा २६२  

 थारु आमोग: धारा २६३ 

 भनु्स्रभ आमोग : धारा २६४ 
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भानर्व अधधकायको सॊयऺण य सर्वोच्च अदारत 

 सर्वोच्च अदारत सॊवर्वधान य कानूनको अन्धतभ व्माख्माता । 

 देशका सफै अदारत य धमावमक धनकामहरू सर्वोच्च अदारत 
भातहत यहने ।  

 कानूनको शासन, भानर्व अधधकाय, शन्क्तऩथृकीकयण य स्र्वतधर 
धमामऩाधरकाराई व्मर्वहायभा रुऩाधतयण गना सर्वोच्च अदारतको 
भहत्र्वऩूणा बधूभका हनेु ।  

 सॊवर्वधानको धाया ४६रे भौधरक हकको प्रचरनको राधग धाया 
१३३ फभोन्जभ सॊरै्वधाधनक उऩचाय ऩाउने हक प्रदान गयेको । 
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िभश:... 
 सर्वोच्च अदारतरे गयेको सॊवर्वधान य कानूनको 
व्माख्मा र्वा प्रधतऩादन गयेको कानूनी धसद्धाधत 
सफैरे ऩारना गनुाऩने ।  

 सर्वोच्च अदारतरे आफ्नो र्वा भातहत 
अदारतको धमाम सम्ऩादनको कामाभा कसैरे 
अर्वयोध गयेभा र्वा आदेश र्वा पैसराको अर्वऻा 
गयेभा कानून फभोन्जभ अर्वहेरनाभा कायफाही 
चराई सजाम गना सक्ने। 
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सर्वोच्च अदारतको असाधायण अधधकायऺेर 

 भानर्व अधधकाय य भौधरक हकको यऺा गना र्वताभान 
सॊवर्वधानको धाया १३३ रे सर्वोच्च अदारतराई 
धनम्न अधधकाय प्रदान गयेको ि:  
धमावमक ऩनुयार्वरोकन, 
भौधरक हकको प्रचरन,  
सार्वाजधनक सयोकायको वर्वर्वाद हेने अधधकाय  
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आदेश कामााधर्वमन सम्फन्धध व्मर्वस्था् 
सॊवैधाननक व्मवसथा्  
 भदु्दा भाधभराको योहभा अदारतरे ददएको आदेश र्वा धनणामको सफैरे ऩारन 

गनुा ऩनेि ।             धाया१२६(२)  
सर्वोच्च अदारत 
 भदु्दा भाधभराका योहभा सर्वोच्च अदारतरे गयेको सॊवर्वधान य कानूनको 

व्माख्मा र्वा प्रधतऩादन गयेको कानूनी धसद्धाधत सफैरे ऩारन गनुा ऩनेि । 
सर्वोच्च अदारतरे आफ्नो र्वा भातहतको अदारतको धमामसम्ऩादनको 
कामाभा कसैरे अर्वयोध गयेभा र्वा..... आदेश र्वा पैसराको अर्वऻा गयेभा 
कानूनफभोन्जभ अर्वहेरनाभा कायर्वाही चराई सजाम गना सक्न े । धाया 
१२८(४)                                        

भहाधमामाधधर्वक्ता 
 भदु्दा भाधभराका योहभा सर्वोच्च अदारतरे गयेको कानूनको व्माख्मा र्वा 

प्रधतऩादन गयेको कानूनी धसद्धाधतको कामााधर्वमन बए र्वा नबएको अनगुभन 
गने र्वा गयाउन,े   धाया १५८(६)(ख) 
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िभश:... 
पैसरा कामान्वमन सम्फन्न्ध कानूनी व्मवसथा्  
• सवोच्च अदारत ऐन, २०४८:-  

   सर्वोच्च अदारतरे आफ्नो य आफ्ना भातहतका अदारत र्वा धमावमक धनकामहरुको अर्वहेरनाभा 
कायर्वाही चराउने य कसयुदाय ठहरयए सो व्मक्तीराई एक र्वषा सम्भ कैद र्वा दश हजाय रुऩैमाॉ सम्भ 
जरयर्वाना र्वा दरैु्व सजाम गना सक्ने व्मर्वस्था गरयएको ि ।  

• सवोच्च अदारत ननमभावरी, २०७४:-  

 केन्न्िम न्माम ऺेत्र सभन्वम समभनत् 

  सर्वोच्च अदारत तथा भातहतका अदारतहरुफाट बएका पैसरा तथा जायी आदेशहरुको कामााधर्वमनको 
न्स्थधतराई प्रबार्वकायी रुऩभा  पैसरा कामााधर्वमन गना सयोकायर्वारा धनकाम सॊग सहकामा गने 
गयाउने  

• पैसरा कामाान्वमन ननदेशनारम्- 

  सर्वोच्च अदारत य भातहतका अदारतफाट बएका पैसरा कामााधर्वमन गना गयाउन य सो कामाको 
अनगुभनको कामा गने । 
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यणनीधतक मोजना य पैसरा कामााधर्वमन 

 रक्ष्म १: धमामसम्ऩादनको कामाराई धिटो िरयतो 
तलु्माउने 
भूर यणनीधत १.४ 
 पैसरा कामााधर्वमनको कामाराई धफशेष अधबमानको रुऩभा 
सञ्चारन गने । 

साफाजधनक सयोकायका आदेश कामााधर्वमन  
आदेशभा अर्वधध उल्रेि बएकोभा उल्रेन्ित अर्वधध धबर  
अर्वधध उल्रेि नबएकोभा १ र्वषा धबर 
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 कैद जरयर्वाना तपा   आ. फ. २०७३/७४ को 
कामााधर्वमन न्स्थधत 

वर्वषम रगत पर्छ्यौट पर्छ्यौट % फाॉकी नमाॉदतााको 
तरुनाभा 
पर्छ्यौट 
प्रधतशत 

कैद १४५६४९।०।२४ ३३५२२।५।२४ २३.७७ ११२१२६।७
।० 

९२.७५% 

जरयर्वाना १४,६३,१९,११,६५८।
४० 

४,०२,४१,६२,८३५
।४७ 

२७.५० १०,६०,७७,४
५,८२२।९३ 

११९.८३ 

असूर पर्छामौट हुन फाॉकी भुद्दा (रगत) सॊख्मा ७६७८१ 

     असूर पर्छामौट हुन फाॉकी व्मन्तत सॊख्मा:- १३०५७२ 
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भानर्व अधधकाय तथा अधम वर्वषमका आदेश 
कामााधर्वमनको अर्वस्था 
आ.र्व.२०७१/०७२ 

ि 
स 

धफषम रगत पर्छ्यौट फाॉकी पर्छ्यौट 

प्रधतशत 

 

१ धनदेशनात्भक 
आदेश  

१५५ १३ १४२ ८.३८ 

२ ऩयभादेश  ९९ १७ ८२ १७.१७ 

३ अधम  २१ ७ १४ ३३.३३ 

जम्भा  २७५ ३७ २३८ १३.४५ 
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िभश... 
आ.र्व.२०७२/०७३ 

ि 
स 

धफषम रगत पर्छ्यौट फाॉकी पर्छ्यौट 

प्रधतशत 

१ धनदेशनात्भक 
आदेश  

१५४ १६ १३८ १०.३८ 

२ ऩयभादेश  ८२ १३ ६९ १५.८५ 

३ अधम  १६ २ १४ १२.५ 

जम्भा  २५२ ३१ २२१ १२.३० 
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िभश... 
आ.र्व.२०७३/०७४ 

ि 
स 

धफषम रगत पर्छ्यौट फाॉकी पर्छ्यौट 

प्रधतशत 

१ धनदेशनात्भक 
आदेश  

१४७ ३ १४४ २.८ 

२ ऩयभादेश  ७३ ९ ६४ १२.३२ 

३ अधम  १७ १ १६ ५.८८ 

जम्भा  २३७ १३ २२४ ५.४८ 
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आदेशहरुको एकीकृत   सॊख्मात्भक वर्वर्वयण 
(२०७४ भॊधसय भसाधत सम्भ) 

आ.र्व.२०७१/०७२ देिी २०७४ भॊधसय भसाधत 
सम्भ 

ि 
स 

धफषम रगत पर्छ्यौट फाॉकी पर्छ्यौट 

प्रधतशत 

१ धनदेशनात्भक 
आदेश  

१७६ ३३ १४३ १८.७५ 

२ ऩयभादेश  १०३ ४० ६३ ३८.८३ 

 

३ अधम  २६ १० १६ ३८.४६ 

जम्भा  ३०५ ८३ २२२ २७.२१ 
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वर्वषमगत वर्वर्वयण  
(ऩनिल्रो तीन आर्थाक वषादेखख ०७४ भॊमसय भसान्त सम्भ) 

ि.सॊ धफषम सॊख्मा कामाधर्वमन 
बएका 

कामाधर्वमनको 
िभभा यहेका 

१ समानताको हक    १६ ८ ८ 

२ लैङ्गिक न्याय ६ ० ६ 

३ सरकारी जग्िाको संरक्षण ६ १ ५ 

४ श्रगमकको हक अगधकार ४ १ ३ 

५ जेष्ठ नािररकको हक २ ० २ 

६ पुरातागविक सांस्कृगतक तथा 

धागमिक सम्पदाको संरक्षण समेत 
११ ३ ८ 

७ सामागजक सुरक्षा २ १ १ 
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िभश:... 
ि.सॊ. धफषम सॊख्मा कामाधर्वमन 

बएका 
कामाधर्वमनको 
िभभा यहेका 

८ फरक क्षमता भएका 

व्यगिहरुको हकगहत संरक्षण 
५ ० ५ 

९ आिास सम्िन्धी २ ० २ 

१० शागन्त सुरक्षा सम्िन्धी १ ० १ 

११ जातीय भेदभाि सम्िन्धी ३ ० ३ 

१२ सुशासन सम्िन्धी ३ ० ३ 

१३ गशक्षा सम्िन्धी २७ ७ २० 

१४. मगहला अगधकार ८ ५ ३ 
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िभश:... 
ि.सॊ
. 

धफषम सॊख्मा कामाधर्वमन 
बएका 

कामाधर्वमनको 
िभभा यहेका 

१५. बालिागलकाको अगधकार ७ १ ६ 

१६. न्याय सम्िगन्ध हक १० ४ ६ 

१७. िातािरण संरक्षण सम्िगन्ध २५ ८ १७ 

१८. स्िास््य सम्िगन्ध २१ ३ १८ 

१९. सामागजक न्याय ६ १ ५ 

२०. सम्पगिको हक १३ १ १२ 

२१. रोजिारीको हक १२ ७ ५ 
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िभश:... 
ि.सॊ
. 

धफषम सॊख्मा कामाधर्वमन 
बएका 

कामाधर्वमनको 
िभभा यहेका 

२२. सम्मानपूििक बााँच्न पाउने हक  ३ ० ३ 

२३. शोषण गिरुद्धको हक १ ० १ 

२४. यातना गिरुद्धको हक २ ० २ 

२५. उपभोिाको हक ३ ० ३ 

२६. िोपगनयताको हक २ ० २ 

२७. स्ितन्रताको हक ४ १ ३ 

२८. अपराध पीगितको हक १३ ६ ७ 

२९.  गिगिध ८७ २५ ६२ 

जम्मा ३०५ ८३ २२२ 
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चार ुसार्वाजधनक सयोकायका भदु्धाको प्रकृधतगत 
वर्वर्वयण (२०७४ भॊमसय भसान्त सम्भ)  

ि.स. आदेशको प्रकृधत आदेश सॊख्मा 
१. नमाॉ कानून धनभााण ३० थान 

२. कानून शॊसोधन १५ थान 

३. कानून कामााधर्वमन ६१ थान 

४. नीधतगत सधुाय/ नीधत 
धनभााण 

६२ थान 

५. अधम ५४ थान 

जम्भा २२२ थान 
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कामााधर्वमन हनु र्वाॉकी आदेशको भधरारम/ धनकामगत 
वर्वर्वयण 

ि.स. भधरारम । धनकाम सॊख्मा 
१ जनसॊख्मा तथा र्वातार्वयण भधरारम  २८ 

२ सहयी वर्वकास भधरारम  ३० 

३ न्शऺा भधरारम  २४ 

४ स्र्वास््म भधरारम १९ 

५ भवहरा, फारर्वाधरका तथा सभाजकल्माण भधरारम  १७  
६ बौधतक ऩूर्वााधाय तथा मातमात भधरारम  ११  
७ बधुभ सधुाय तथा व्मर्वस्था भधरारम  १६  
८ गहृ भधरारम  ४०  
९ श्रभ तथा योजगाय भधरारम  ६ 
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िभश... 
ि.स. भधरारम /धनकाम सॊख्मा 

१० कानून, धमाम तथा सॊसदीम भाधभरा भधरारम  ११  
११ सॊस्कृधत, ऩमाटन तथा नागरयक उड\डमन भधरारम  ४  
१२ सूचना तथा सॊचाय भधरारम २  
१३ अन्ख्तमाय दरुुऩमोग अनसुधधान आमोग   २  
१४ अथा भधरारम  ४  

१५ आऩूधता भधरारम  १  

१६ उद्योग भधरारम   २  

१७ उजाा भधरारम २  

१८ ऩययाि भधरारम  २  
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िभश... 
ि.स. भधरारम/ धनकाम सॊख्मा 

१९ मरु्वा तथा िेरकुद भधरारम  २ 

२० यऺा भधरारम   ४ 

२१ र्वन तथा बसूॊयऺण भधरारम  १ 

२२ शान्धत तथा ऩनुधनभााण भधरारम  ४ 

२३ सॊन्िम भाधभरा तथा स्थानीम वर्वकास भधरारम २ 

२४ नेऩार याि फैंक ४ 

२५ प्रधानभन्धर तथा भन्धर ऩरयषदको कामाारम  ५  
२६ अधम  ६ 
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आदेश कार्ाान्िर्नका प्रर्ास र उऩलब्धी 
 प्रधानभन्त्री तथा भन्न्त्रऩरयषदको कामाारमभा यहेको पैसरा 

कामाान्वमन अनुगभन समभनतरे नेऩार सयकायका नाभभा जायी 
बएका आदेश कामाान्वमनको रार्ग सम्फन्न्धत भन्त्रारमभा ऩठाउने 
य कामाान्वमनको अनुगभन एवभ ्ऩहर गने गयेको । 

 नेऩार सयकायका भुख्म सर्चवको सॊमोजकत्वभा पैसरा कामाान्वमन 
सम्फन्धी ननदेशक समभनत यहेको य उतत समभनतरे सवोच्च 
अदारतफाट बएका पैसराहरु कामाान्वमनका सम्फन्धभा 
भन्त्रारमहरुफीच आवश्मक सभन्वम य सहजीकयण गने गरयएको । 

 सावाजननक सयोकायका वववादभा जायी बएका आदेश कामाान्वमनको 
फावषाक प्रनतवेदन प्रकामशत हुने गयेको ।  
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िभश... 
 सवोच्च अदारतफाट बएका आदेश तथा पैसराहरुको प्रबावकायी 

कामाान्वमनका रार्ग सवोच्च अदारत अन्तगात पैसरा कामाान्वमन 
ननदेशनारम सथाऩना बई ननदेशनारमफाट  आदेश तथा पैसराहरु 
कामाान्वमनको रार्ग सम्फन्न्धत ननकामहरुभा रेखी ऩठाउने गयेको ।  

 सयोकायवारा ननकामका अर्धकायीहरुसॉग आदेश कामाान्वमनको 
ववषमभा सभम सभमभा िरपर, ऩत्राचाय य अनुगभन गने गयेको ।  

 सवोच्च अदारतभा गठठत केन्न्िम न्माम ऺेत्र सभन्वम समभनतफाट 
त्मसता आदेश तथा पैसरा कामाान्वमनको अवसथा रगामत 
तत्सम्फन्धी सान्दमबाक ववषमहरुभा सयोकायवाराहरु फीच िरपर 
सभन्वम य आवश्मक ननदेशन हुने गयेको । 
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सभस्मा य चनुौधतहरु 

 अधधकाॊश आदेश तथा पैसराहरुको कामााधर्वमन धनधाारयत सभमभा हनु नसकेको य 
धनमभार्वरीको व्मर्वस्थाफभोन्जभ म्माद थऩको ऩहर हनेु नगयेको। 

 सार्वाजधनक वहत सयोकाय यहेका कधतऩम वर्वषमभा बएका आदेश कामााधर्वमनका 
राधग कानून धनभााण र्वा सॊसोधन आर्वश्मक हनेु सधदबाभा त्मस्तो कानूनको धनभााण 
र्वा सॊशोधनका राधग राभो सभम राग्ने गयेको य कानून फनेको अर्वस्थाभा ऩधन 
कानून कामााधर्वमनको ऩमााप्त सॊमधर फन्न नसकेको । 

 कधतऩम आदेशहरु पैसराको भभा य बार्वना फभोन्जभ नबई कामााधर्वमनको 
औऩचारयकताभा भार सीधभत यहेफाट रन्ऺत र्वगा र्वा सभदुामरे पैसराको फान्छित 
राब प्राप्त गना नसकेको । 

 पैसरा कामााधर्वमनभा फहधुनकामगत न्जम्भेर्वायी हनेु अर्वस्थाका कायण आदेश र्वा 
पैसरा कामााधर्वमनभा मदाकदा वढराई र्वा अधमोरता धसजाना हनेु गयेको ।         
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िभश... 
 पैसराको कामााधर्वमनको वर्वषम सम्फद्ध धनकामहरुको 
प्राथधभकताभा नयहेको । भधरारमभा यहने काननु शािाको 
न्जम्भेर्वायीको रुऩभासम्भ फझु्ने गरयएको । 

 पैसरा कामााधर्वमनभा सयोकायर्वारा धनकामहरु र्वीचभा 
आऩसी सहमोग, सहकामा य सभधर्वमभा अझै ऩधन  
प्रबार्वकायीता आउन नसकेको । 

 पैसरा कामााधर्वमन धनदेशनारमको सॊस्थागत ऺभता 
अधबर्ववृद्धका राधग आर्वश्मक स्रोत साधन य जनशन्क्त 
व्मर्वस्थाऩन हनु नसकेको । 
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७. बार्वी कामाददशा 
 आदेश तथा पैसरा कामााधर्वमनका राधग प्रधानभधरी तथा भन्धरऩरयषद्को 

कामाारम रगामत वर्वधबन्न धनकामहरुभा स्थावऩत सॊमधरहरुको थऩ प्रबार्वकायीता 
य विमाशीरताको आर्वश्मकता यहेको ि । 

 पैसराको भभा य बार्वना अनरुुऩ नमाॉ कानूनको धनभााण एर्वभ ् सधुाय य 
आर्वश्मक सॊमधर धनभााणका राधग सम्फद्ध धनकामहरुको सविमता य 
प्राथधभकताको आर्वश्मकता यहेको ि । 

 आदेश कामााधर्वमनराई प्रबार्वकायी फनाउन याज्मका सफै धनकामको 
स्र्वाधभत्र्वफोध य पैसरा कामााधर्वमन सॊस्कृधतको वर्वकास गना आर्वश्मक ि। 

 आदेश कामााधर्वमन गने धनकामर्वीचको सभधर्वमभा थऩप्रबार्वकारयता य 
जर्वापदेवहता आर्वश्मक ि । 

 आदेश कामााधर्वमनभा यहन ेफहधुनकामगत बधुभकाको सधदबाभा प्रधानभधरी तथा 
भन्धरऩरयषद् कामाारमको नतेतृ्र्वदामी बधभका आर्वश्मक ि । 
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. 

धन्र्िाद 
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