
समदुायमा अदालतको पहुुँच र न्याययक शिक्षा 
प्राध्यापक डा.उत्तमकृष्ण कमााचाया 

२०७३ बैशाख २६ गत ेकानुन दिवसको अवसरमा न्यायमा पहुुँचका लागग समुिायमा 
अिालत कायाक्रम अन्तगात भएको कायाक्रम अरननको हाइवे बाुँसघारी नललनचोकमा 
समन्वय सलमनतको सिस्यको हैलसयतले उक्त कायाक्रममा अनतथ्यता ग्रहण गने मौका 
पाएको गिएुँ ।  

सो कायाक्रममा माननीय जिल्ला 
न्यायधीश बालेन्र रुपाखेतीको 
अध्यक्षतामा प्रमुख अनतगि पुनरावेिन 
अिालतका माननीय न्यायाधीश 
उियप्रसाि चापागाईँ अनतगिको रुपमा 
वररष्ठ अगधवक्ता श्रीबाबुरािा िोशीको 
पनन उपजस्िनत हुनुहुन्थ्यो । यसका 
अनतररक्त उल्लेखखत अन्य सिस्य एवं 

महानुभावहरु कमाचारी समेतको सक्रक्रय सहभागगता रहेको गियो । उक्त कायाक्रममा 
माननीय न्यायधीश ललप्तबहािरु िापाले अनतगि र सहभागीहरुलाई स्वागत गनुाका 
सािै कायाक्रमबारे प्रकाश पानुा भएको गियो भने नेपाल बार इकाई भक्तपुरका 
श्रीकमलराि िापाले आधारभूत कानूनी व्यवस्िाबारे ववस्ततृ िानकारी दिनुभएको गियो 
। निटोिररटो न्याय सबैका लागग न्यायको सुननजचचताका लागग न्यायपाललकाबाट 
भएका प्रयासहरु माननीय न्यायधीश श्रीगगरीराि गौतमले प्रस्तुत गनुाभएको गियो भने 
न्यानयक प्रक्रक्रया सम्बन्धी आधाभूत ववषयमा माननीय न्यायधीश श्रीश्रीकृष्ण भट्टराईले 
कायाक्रम प्रस्तुत गनुाभएको गियो । 
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अन्तरक्रक्रयाको समयमा नागररक समाि, मदहला ववकास अगधकृत, न.पा.का कायाकारी 
अगधकृत, प्रहरी उपररक्षक, स्िाननय ववकास अगधकार तिा वररष्ठ अगधवक्ताहरुले आ–

आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गनुाभएको गियो । सो दिन समुिायमा अिालत ववषयको 
(Judicial Outreach) कायाक्रम ववषयक सवेक्षण रमा ववतरण गनुाका सािै रमा भने 
उपयुक्त समय एवं संकलनको पनन व्यवस्िा भएको गियो । 

भक्तपुर जिल्ला अिालतको वावषाक कायाक्रम अनुसार २०७५–०८–०६ मा समुिायमा 
अिालतको पहुुँच र सबैका लागग न्यानयक लशक्षाबारे अभीमुखीकरण कायाक्रम नयाुँ 
दठमीजस्ित चाणक्य कलेिमा सचाचालन भएको गियो । उक्त कायाक्रममा माननीय 
मुख्य न्यायधीश श्रीमोहम्मि िुनैि आिािको अध्यक्षतामा सचाचालन भएको गियो । 
यसै माननीय न्यायधीश श्रीमातकृाप्रसाि मरासेनी, माननीय न्यायधीश डा. श्रीप्रकाश 
उपे्रती माननीय न्यायधीश श्रीईचवर परािुलीले समुिायमा अिालत, सबैका लागग 
न्यानयक लशक्षा र न्यानयक क्षेत्रमा पहुुँचका लागग समुिायमा अिालत कायाक्रम ववषयक 
प्रस्तुनतकरण भएको गियो भने कायाक्रम सचाचालन र स्वागत भाषण रजिष्रार 
श्रीकृतबहािरु बोहराले गनुाभएको गियो । कायाक्रममा चाणक्य कलेिका अध्यक्ष 
श्रीचन्िनकृष्ण शे्रष्ठ ,प्राचाया वगा र साि ैसरकारी वक्रकलका अध्यक्ष आ–आफ्नो मन्तव्य 
प्रस्तुत गनुा भएको गियो । कायाक्रममा सहभागीको रुपमा कलेिका सािै ववद्यािीहरुले 
सक्रक्रय सहभागगता िनाएर अन्तरक्रक्रयामा भाग ललएका गिय। यस कायाक्रमको समापन 
मुख्य जिल्ला न्यायधीश श्रीमोहम्मि िुनैि आिािले कायाक्रम संचालन संयोिक प्रा.डा 
उत्तमकृष्ण कमााचाया, कलेिका अध्यक्ष चन्िनकृष्ण शे्रष्ठ र उपजस्ितसबैलाई 
धन्यावाि ज्ञापन गनुाभएको गियो । 

समुदायमा अदालतको पहुुँच र न्याययक शिक्षा अशिमुखीकरणका वििषेताहरु 

समुिायमा अिालतको अवधारणा र न्यानयक लशक्षा अलभमुखखकरण कायाक्रम सुरु 
हुनुभन्िा पदहले अिालतको अवधारणा अिालतलभत्रमात्र सीलमत भइरहेको गियो भने 



Judicial Outreach Program को अवधारणाहरु समुिायमा िानकारी तिा अन्तरक्रक्रया 
गने अभ्यास सुरु भयो । 

यो अवधारणा आउनुभन्िा पदहले अिालतका मा.न्यायाधीशहरु पनन अिालत र बेन्चको 
काम कारबाहीमा  मात्र सीलमनत हुनुहुन्थ्यो भने Judicial Outreach Program  को 
अवधारणा र प्रक्रक्रयाले गिाा हरेक वषा २/३ पटक जिल्लाको नागररक समाि, मदहला 
समुह, सरकारी र गैरसरकारी संघ संगठन तिा कलेि एवम ् ववचवववद्यालयको 
समुहहरुमा अिालतको ववलभन्न पक्षहरुबारे प्रस्तुतीकरण र अन्तरक्रक्रया गने मौका 
लमल्यो । 

समुिायमा अिालतको प्रस्तुनत र अन्तरक्रक्रयाले गिाा ववलभन्न वगाहरुमा अिालतमा 
मा.न्यायधीशहरुसुँग गचनािानी गने मौका सुरु भयो । यो प्रक्रक्रयाले श्रीमानहरुमा पनन 
ववलभन्न समुिायमा पररगचत हुने मौका लमल्यो । Judicial Outreach Program   मारा त 
ववलभन्न समुिायमा आधारभूत कानूनी व्यवस्िा, सबैका लागग न्यायको सुननजचचतताका 
लागग न्यायपाललकाबाट भएका प्रयासहरु र न्यायप्रक्रक्रया सम्बन्धी आधारभूत 
ववषयहरुको प्रस्तुनतले गिाा िनमानसमा अिालतसम्बन्धी सकारात्मक अवधारणाको 
ववकास भएको आत्म मूल्याङ्कन गना सक्रकन्ि ।  

अिालतको र न्यायक्षेत्र ववषय संगठनात्मक ढाुँचा र कारबाहीको िानकारी 
अिालतबादहरका व्यजक्तलाई कमैमात्र भएको बुखिन्ि । तर समुिायमा अिालतको 
पहुुँच कायाक्रमले गिाा अिालतको संगठनात्मक ढाुँचा, िेवानी र रौििारी मुिाहरु 
गम्भीरता र सरलता, अिालतमा हुनसक्ने कारबाहीहरु  िण्ड र सिायुँ ववषयक 
आधारभूत िानकारी हुुँिै गरेको ववषय िनसमुिाय र बबषेश गरर ववधागिाहरुमा िानकारी 
भएको अनुभव गररएको ि । 

समुिायमा अिालत कायाक्रम अन्तगात भनुापने सवेक्षण राराममा उल्लेखखत 
ववषयवस्तुको पनन अिालतको समस्याहरु र अिालत दिने सेवालाई अि प्रभावकारी 
गराई सस्तो र निटोिररटो न्याय दिन आवचयक सुिावहरुले गिाा अिालतमा हुने 
सक्ने चुनौती तिा समस्या समाधानको लागग धेरै उपयोगी लसद्ध भएको बुखिन्ि । 



 

िािी काययक्रमहरु 

हाल सम्मको अनुभवका आधारमा 
समुिायमा अिालतको 
अलभमुखखकरण कायाक्रम अन्तगात 
ववलभन्न सामाजिक समुिाय बाहेक 
ननम्न संघ–संस्िा र समुिायहरुमा 
पनन सचाचालन गनुापने िेखखन्ि । 

 

क) जिल्लाको नगरपाललका सम्पूणा 
कमाचारी र पिागधकारीको समूह सुमुहमा 
ख) जिल्ला ववकास समन्वय सलमनतका सम्पूणा ननवाागचत पिागधकारी तिा 
कमाचारीहरु समूह सुमुहमा 
 

ग) प्रमुख जिल्ला अगधकारीको आनतथ्यमा हुने जिल्ला प्रमुखहरुको त्रमैालसक रुपमा 
हुने बैठकहरुमा अलभमुखीकरण कायाक्रम सचाचालन गनुा पने आवचयक िेखखन्ि । 
घ) हालसम्मको न्यायाधीशहरुको प्रस्तुतीका आधारमा मूल्याङ्कन गिाा जिल्लाको प्रहरी 
समुिायमा पनन अिालतको अलभमुखखकरण कायाक्रम संचालन गनुापने िनै आवचयक 
िेखखन्ि । 
 

ङ) अिालतको काम कताव्य र काम कारबाहीहरु  िैननक िीवनसुँग सम्बजन्धत धेरै 
चुनौतीको िानकारी हुने भएकोले ववद्यालय, कलेि र ववचवववद्यालय समुिायमा पनन 
बेला बेलामा उल्लेखखत न्यायाधीशहरुको प्रस्तुनतहरु सचाचालन गिै िानुपने अनत नै 
आवचयक िेखखन्ि । 
 

च) हालसम्म भइरहेको समुिायमा अिालत अलभमुखीकरण कायाक्रमले गिाा 



िनमानसमा  अिालतप्रनत हुने गरेको अव्यवहाररक र नकारात्मक धारणाहरु ववषय 
अिालतप्रनत धेरै न ैसकारात्मक धारणा एवं अिालत समािको एक अलभन्न अगं हो 
। अिालत समुिायकै पररवार हो र अिालत समुिायमा न्याय, िण्ड–सिाय तिा 
नैनतकताको ववकासका लागग एक अलभन्न अंग भएको अवधारणाको ववकास भएको 
िेखखन्ि । 
 

ि) समुिायमा अिालत पहुुँच र न्यानयक लशक्षा अलभमुखखकरण कायाक्रम अन्तगात 
सवोच्च अिालत, न्यायमा पहुुँच आयोगबाट प्रकालशत ननम्न िानकारी पुजस्तकाहरुको 
ववषयमा पनन बेला बेलामा प्रस्तुनतकरण र अलभमुखी कायाक्रमहरु सचाचालन गने अनत 
नै आवचयक िेखखन्ि । 
 

१. िातीय भेिभाव तिा िुवािुट ववरुिको अगधकार एवं उपचार सम्बन्धी िानकारी 
पुजस्तका ववषय 

 

२. असमिा पक्ष तिा आगिाक रुपले ववपन्न नागररकको अगधकार एवं उपचार सम्बन्धी 
िानकारी पुजस्तका ववषय 

 

३. िेवानी मुद्दामा मदहलाको अगधकार एवं उपचार सम्बन्धी िानकारी पुजस्तका ववषय 

४. आदिवासी िनिानतको अगधकार एवं उपचार सम्बन्धी िानकारी पुजस्तका ववषय 

५. िेष्ठ नागररकको अगधकार एवं उपचार सम्बन्धी िानकारी पुजस्तका ववषय 

लेखक शिक्षाविद हुनुहुन्छ । 
 


