सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीज्यूको न्याययक सुधारसम्बन्धी
कायययोजना

 न्यायपाललकाको समग्र सुधार प्रयियाको नीलिगि मागयदशयन िथा व्यवस्थापकीय

औजारका रुपमा न्यायपाललकाको रणनीलिक योजनालाई आत्मसाि गररएको हुुंदा
मध्यावलध मूलयाुंकन सयहिको न्यायपाललकाको िेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीलिक योजनाको
प्रभावकारी कायायन्वयन नै मेरो मुख्य प्राथयकिामा रहनेछ ।

 उक्त योजनाको कायायन्वयनलाई थप गलि दददै न्यायपाललकाका सम्बन्धमा व्यक्त हुने
गरे का समसामययक चासो र न्यायपाललकाप्रलिका अपेक्षाहरुलाई यथाशक्य सम्वोधन

गने गरी न्याययक सुधारका काययहरुलाई अगालि बढाउने िर्य मेरो प्रयास केन्द्न्िि
हुनछ
े ।

 प्रणालीगि र पद्धलिगि सुधारबाट मात्रै न्यायपाललकामा दीगो सुधार गनय सयकन्छ र
न्यायपाललका समक्ष आइपने समस्या र चूनौलिहरुको सामना गनय सयकन्छ ।

पद्धलिगि िथा प्रणालीगि सुधारका असर वा प्रभावहरु ित्काल नदे न्द्िन पलन

सक्दछन् िर लिनको प्रभाव एउटा यवन्दुमा गएर अनुभ ुि गनय सयकन्छ भन्ने कुरामा
मेरो अटल यवश्वास रयहआएको छ ।

 स्वच्छ, लनष्पक्ष, लछटोछररिो, गुणस्िरीय
न्यायपाललकाको

अलभष्ट

हुन ु

पदयछ

र

र

न्यायपाललकाप्रलिको अपेक्षा पलन त्यही नै हो ।

प्रभावकारी

सुं यवधान

न्याय

एवम्

सम्पादन

कानूनले

नै

गरे को

 नेपालको सुं यवधानले नागररकका हक अलधकारको सुं रक्षण िथा सुंघीयिामा आधाररि
लोकिान्द्न्त्रक शासन पद्धलि एवम् यवलधको शासनलाई व्यवहारमा रुपान्िरण गने
गहन

दाययत्व

र

न्द्जम्मेवारी

न्यायपाललकालाई

सुम्पेको

छ

।

सुं यवधानको

कायायन्वयनमा सकारात्मक भुलमका लनवायह गनुप
य ने दाययत्ववोध गदै समग्र जनिाप्रलि

उच्च समपयणभावकासाथ न्याययक सेवाको गुणस्िररयिा एवम् प्रभावकाररिाका लालग
न्यायपाललका सधै प्रलिबद्ध र यियाशील रहँदैआएको छ । त्यसलाई लनरन्िरिा
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दददै न्यायपाललकाको स्विन्त्रिा र स्वायत्तिासम्बन्धी मुलय मान्यिाहरुको प्रवद्र्धन
गनय एवम् सक्षम, सुलभ, लछटो छररिो, सहज पहुँचयुक्त िथा जनआस्थामा आधाररि
न्याय पद्धलिको यवकासका लालग मेरो सयिय प्रयास रहनेछ ।

 पद्धलि र प्रकृयागि सुधार िथा लनरन्िरको लगन, मेहनि, इमान्दाररिा एवम्ुं
जवार्दे यहिा र उत्तरदाययत्ववोधबाट मात्रै प्रभावकारी एवम् गुणस्िरीय न्याय

सम्पादन हुन सक्दछ । त्यसका लालग न्याययक सुशासनको अलभवृयद्धमा मेरो
यवशेर्ष जोि रहनेछ ।

 न्यायपाललकाको सुधारबाट यसका सेवाग्राहीहरुले सन्िुयष्टको अनुभ ुलि गरे को हुन ु
पदयछ । त्यसबाट नै न्यायपाललकाप्रलिको आस्था बढ्न जान्छ । आस्था र यवश्वास
अपेक्षाबाट होइन सोअनुरुपको काम गरे र मात्र प्राप्त हुन सक्दछ भन्ने कुरामा मेरो

दृढ यवश्वास रयहआएको छ । यीनै पृष्ठभुमीहरुलाई मध्यनजर गदै मुलिः दे हायका
यवर्षयहरुमा मेरो आगालम सुधारको योजना केन्द्न्िि रहनेछ।

न्याययक उत्तरदाययत्व र सुशासन कायम गने :
१.

न्यायपाललकामा
सुझावसयहिको

दे न्द्िएका

प्रलिवेदन

यवकृलि

पेश

गनय गदिि

कायायन्वयनमा यवशेर्ष जोि ददईनेछ ।
२.

यवसुं गलिका

सम्बन्धमा

सलमलिहरुले

अध्ययन

ददएका

गरी

सुझावहरुको

आवलधक रुपमा न्याय पररर्षद्मा पेश भएका न्यायाधीशहरुको सम्पत्ती यववरणको
लनयलमि अनुगमन गने र पररर्षद् सन्िुष्ट नभएमा थप छानयवनको प्रकृया अगालि
बढाइनेछ ।

३.

न्यायाधीशहरुको आचार सुं यहिाको किाइ साथ पालना गररने र यसको लनरन्िर
अनुगमन गररनेछ ।
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४.

कमयचारीहरुले आचरण, अनुशासनको पालना गरे नगरे को िथा न्याययक काम
कारवाहीमा कुनै अलनयलमििा भए नभएको यवर्षयमा लनरन्िर लनररक्षण, अनुगमन,
मूलयाुंकन र लनगरानी गने स्वचाललि पद्धलिको लनमायण गररनेछ ।

ँ अलभवृयद्ध गने :
न्यायमा पहुच
५.

न्यायमा पहुँचको अवस्था, त्यसको आवश्यकिा र सुं वद
े नशीलिालाई दृयष्टगि गरी
िासगरी मयहला, यवपन्न, असहाय, असमथय वगयका व्यन्द्क्तहरुको न्यायमा सहज पहुँच

अलभवृयद्ध गनय न्यायमा पहुुंच आयोगको उपयुक्त रणनीलि िथा काययिमसयहि

आगामी आलथयक वर्षयको लालग वायर्षयक कायययोजना लनमायण गरी कायायन्वयन गररनेछ
।
६.

अदालिमा बुझाउनु पने कोटय र्ी, दस्िुर आददको पुनरावलोकन गररनेछ ।

७.

पाररवारीक अदालि (Family Court) िथा दुर् ि अदालि (Fast Track Court)

८.

सानालिना मुद्दाहरुको ित्काल यकनारा लगाउन सयकने गरी सुं न्द्क्षप्त कायययवलध ऐनमा

९.

मुद्दामा हाने पक्षबाट न्द्जत्ने पक्षलाई मुद्दाको कारवाही प्रकृयामा लागेको िचय

स्थापनाका लालग प्रकृया अगालि बढाइनेछ ।
आवश्यक सुधारका लालग पहल गररनेछ ।

भराउने व्यवस्थाका लालग आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गनय पहल गररनेछ ।

न्यायपाललकाप्रलिको आस्था र यवश्वास अलभवृयद्ध गने :
१०. आधारभुि न्याययक जानकारी िथा अदालिले प्रदान गने सेवा, सुयवधाका बारे मा
सुसून्द्चि गने र जनसमुदायसुं गको अदालिको सम्बन्ध सुदृढीकरण गनय यवलभन्न

समुदायहरुलाई लन्द्क्षि गरी सञ्चालन हुँदै आएको काययिमलाई लनरन्िरिा ददईनेछ
।

११. सेवाग्राहीहरुको सुयवधालाई लन्द्क्षि गरी अदालिबाट प्रदान गनुप
य ने आधारभुि

सेवाहरु १ घण्टालभत्र प्रदान गरी सक्नुपने गरी हुँदै आएको सेवा प्रवाहको
व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
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१२

सवै अदालिहरुमा सेवाग्राही सहयोग कक्ष (Help Desk) स्थापना गरी सोही
कक्षबाटै न्याययक प्रकृया, पद्धलि िथा अदालिबाट प्रदान गररने सेवा सुयवधाको

बारे मा लनयलमि रुपमा सेवाग्राही िथा आम नागररकलाई जानकारी ददने व्यवस्था
गररनेछ ।

१३. न्याययक जनशन्द्क्तलाई सेवाग्राही मैत्री व्यवहार गनय लनयलमिरुपमा प्रन्द्शन्द्क्षि गने र
सोअनुरुप व्यवहार भए नभएको सम्बन्धमा लनरन्िर अनुगमन गररनेछ ।

न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी एवम् अनुमानयोग्य बनाउने :
१४. सबोच्च अदालि िथा उच्च र न्द्जलला अदालिहरुको मुद्दा व्यवस्थापन सम्वन्धी
समस्याको प्रकृलि र गहनिा र्रक र्रक हुने भएकाले मुद्दा व्यवस्थापन
प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन न्द्जलला अदालि, उच्च

अदालि र सवोच्च

अदालिको मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी छु ट्टाछु ट्टै रणनीलि ियार गरी लागू गररनेछ
।

१५. सवोच्च अदालिमा हाल कायम रहेका मुद्दा सुं ख्या र न्यायाधीशको सुं ख्या
समेिलाई यवचार गदाय सुं यवधानले लनधायरण गरे को न्यायाधीशको सुं ख्याको सीमालभत्र

रही हाल भएका र दिाय हुन आउने नुंया मुद्दाहरुको सुं ख्यालाई अपेन्द्क्षि रुपमा
सम्वोधन गनय सयकने अवस्था नरहेकोले मुद्दाको प्रकृलि, यवर्षयवस्िु,गम्भीरिा, मुद्दामा
लागेको समय िथा मुद्दाको प्रायवलधक पक्ष समेिलाई यवचार गरी समान प्रकृलिका
ु ाई गने (Block Hearing) को अवधारणलाई अगालि
मुद्दाहरु एकसाथ सूनव
बढाइनेछ ।
१६

सवोच्च अदालिमा यकनारा लगाउन बर्षौँदे िी बाँकी रहेका पुराना मुद्दालाई लछटो

छररिो रुपमा यकनारा लगाउन लनयलमि समयका अलिररक्त थप समयमा समेि

ऐन्द्च्छक रुपमा समेि इजलास सञ्चालन गनय सयकने गरी आवश्यक कानूनी
प्रवन्धको सुरुवाि गररनेछ ।

4

१७. सुं वैधालनक यववाद िथा रायिय महत्वका यवर्षयका यववादहरुको लसघ्र लनरोोपणमा
जोि ददइनेछ । भ्रष्टाचार, यवकास लनमायणका काययसुंग सम्बन्द्न्धि यववादलगायि

ु ा र लगाउका मुद्दाहरुको सुनव
ु ाइमा
िासिास प्रकृलिका मुद्दाहरु िथा थुनव

प्राथलमकिा ददने समेि मुद्दा व्यवस्थापनका उपयुक्त उपायहरुको अवलम्वन
गररनेछ ।

ु ाई पूव य नै सुनव
ु ाई हुनपु ने प्रश्नहरु लनधायरण गने, धेरैजना कानून व्यवसायी
१८. सुनव
भएकोमा प्रमुि कानून व्यवसायी (Lead Lawyer) को अवधारणा लागू गराउने,

प्रत्येक मुद्दालिाई आवश्यक जलि मात्रामा समय छु ट्टयाई समय व्यवस्थापन गनय
आवश्यक पहल र समन्वय गररनेछ ।

१९. सवोच्च अदालिको काययवोझ िथा मुद्दा र्छ्रयौटको और्षि अवस्थाको मूलयाुंकन
गदै सवोच्च अदालिको क्षेत्रालधकारमा पुनरावलोकन गरी प्रशासलनक प्रकृलिका

यववादहरुको लनरोपण प्रशासकीय अदालिबाट हुने कानूनी व्यवस्थाका लालग पहल
गररने िथा उच्च िथा न्द्जलला अदालिहरुलाई थप अलधकार सम्पन्न गनेलगायि
नीलिगि, कानूनी, प्रकृयागि िथा व्यवस्थापकीय सुधार गररनेछ ।

20. अदालिको काम कारवाहीमा िोयकएको िारे िमा अनुपन्द्स्थि हुने िथा िोयकएको

ु ाई सने जस्िा कारणबाट
िारे िको ददन िोयकएको काम नहुने र पटक पटक सुनव
मुद्दामा हुने गरे को यढलाइ र मुद्दाको कारवाहीको अलनन्द्िििा हटाउन िोयकएको
ददन

अलनवायय

रुपमा

िोयकएको

पद्धलिलाई

िमशः

कायय

हुनपु ने

गरी

न्याययक

प्रयियामा

ु ालनयिाको यवकास गनय हाल केही न्द्जलला अदालिहरुमा लागू भएको मुद्दाको
पूवायनम
समयिाललका

अन्य

प्रभावकारीरुपमा कायायन्वयन गररनेछ ।

अदालिहरुमा

समेि

यवस्िार

गरी

२१. हामीले नजीर प्रणालीको अवलम्वन गरे को भए िापलन नजीरमा एकरुपिा कायम
हुन नसकेको र चाहेजस्िो नजीर पाउन सयकने भन्ने सावयजलनक यटप्पणी हुने गरे को
सन्दभयमा परस्पर बान्द्झएका नजीरहरुलाई लनयमले िोकेको प्रकृया अवलम्वन गरी

पूणय वा वृहि पूणय इजलाशमार्यि नजीरहरुमा एकरुपिा कायम गराई यवलधशास्त्रको
यवकासमा आवश्यक पहल गररनेछ
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२२. मुद्दा दिायदेन्द्ि हरे क चरणका मुद्दाका काम कारवाहीहरुको लनयलमि यटपोट गरी

सोको यवद्युिीय प्रलि समेि ियार गने र यटपोटको उपयोगमार्यि मुद्दाको र्ैसला
यथाशक्य छोटो अवलधमा ियार गरी उपलव्ध गराइनेछ । पक्षहरुलाई मुद्दाको
र्ैसला

वा

आदे श

प्राप्त

गनय

अदालिसम्म

आउनु नपने

वेवसाइटमार्यि उपलव्ध हुनग
े री अपलोिको व्यवस्था गररनेछ ।

गरी

अदालिको

२३. लछटो छररिो न्याय र न्यायमा सहज पहुँच अलभवृयद्धका लालग अदालिमा दायर
रहेका मुद्दाहरुमा मेललमलाप गराई यववादको समाधान गनय मेललमलाप पद्धलिलाई
थप प्रभावकारी बनाइनेछ । साथै, मेललमलापको प्रकृयामा न्यायाधीशको भुलमका
वृयद्ध गनेसम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गररनेछ ।
र्ैसला कायायन्वयनमा प्रभावकारीिा लयाउने :
२४.

लामो समयको मुद्दाको प्रयियापलछ र्ैसला कायायन्वयनको लालग पुन:

अको

प्रयियाको शुरुवाि गनुप
य ने वियमान कानूनमा आवश्यक सुं शोधन गरी मूल मुद्दाको
ँ ै र्ैसला कायायन्वयनको प्रयिया समेि आवद्ध रहने कानूनी व्यवस्थाका
प्रयियासग
लालग आवश्यक पहल गररनेछ ।

२५. र्ैसला कायायन्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन हाल २४ न्द्जलला अदालिहरुमा लागू

भएको र्ैसला कायायन्वयनको यवशेर्ष अलभयानलाई अन्य अदालिहरुमा समेि
यवस्िार गरी र्ैसला कायायन्वयनमा थप प्रधावकाररिा लयाइनेछ ।

२६. र्ैसला कायायन्वयनलाई प्रभावकारी वनाउने सम्वन्धमा न्यायपाललकाले समय

समयमा गरे का नीलिगि लनणययहरु कायायन्वयन हुन सकेको छै न । र्ैसला
हुँदासाथ ित्काल त्यसको कायायन्वयन हुने कानूनको जरुरी छ साथै, र्ैसला
कायायन्वयनसम्बन्धी एयककृि कानूनको लनमायणका लालग पहल गररनेछ ।

सूचना प्रयवलधको प्रभावकारी प्रयोग गने :
२७

सूचना प्रयवलधको प्रभावकारी प्रयोगबाट मात्र न्याययक काम कारवाहीमा सूधार
लयाउन सयकन्छ । न्याययक काम कारवाहीमा यवगि एक दशक भन्दा लामो

समयदे न्द्ि सूचना प्रयवलधको प्रयोग गररदै आएको भए िापलन सेवा प्रवाहमा अपेन्द्क्षि
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प्रभाव दे न्द्िन सकेको छै न । सूचना प्रयवलधको प्रयोगबाट प्राप्त हुने लाभ मुद्दाका

पक्ष िथा न्यायका सरोकारवाला सवैले प्राप्त गनय सक्नेगरी न्यायपाललकामा सूचना
प्रयवलधको प्रयोगमा थप प्रभावकाररिा लयाइनेछ ।

२८. सूचना प्रयवलधको प्रभावकारी उपयोगमार्यि Smart Judiciary को अवधारणालाई
अगालि बढाउन दे हायका काययहरुलाई प्राथलमकिापूवक
य गराइनेछ ,

 मुद्दाको दिाय लगायिको काम कारवाही अनलाइनमार्यि गनय सयकने गरी आवश्यक
कानूनी िथा प्रायवलधक व्यवस्था गने,

 मुद्दाका

कारवाही,

प्रयिया

िथा

न्याय

कन्र्ेरे न्द्न्सङ्ग प्रयवलधको प्रयोग शुरुवाि गने,

प्रशासनका

यवयवध

क्षेत्रमा

लभलियो

 न्यायाधीश, कमयचारी सेवाग्राहीको सुरक्षा, सम्मान िथा अदालि पररसरको सुरक्षा
प्रवन्धका लालग लस.लस.यट .लभ. लगायिका प्रयवलधको प्रयोग गने,

 मुद्दाको

कारवाही

अवस्थाको

बारे मा

स्वचाललि

रुपमा

मोवाइलमा

एस.एम्.एस.मार्यि मुद्दाका पक्ष िथा सरोकारवालालाई जानकारी ददने पद्दलि
लनमायण गने

 अनलाइन िारे ि िथा म्याद िामेली लगायि सूचना प्रयवलधको माध्यमबाट पक्ष
िथा सरोकारवालाहरुलाई सहज सुयवधा प्रदान गने ।

२९. कम

कागजको

प्रयोग

हुदै

कागजयवयहन

आधुलनक

अदालिको

स्थापनाको

पररकलपनाकासाथ िजुम
य ा भएको सूचना प्रयवलधसम्बन्धी १० वर्षे गुरुयोजनाको
प्रभावकारी कायायन्वयन गररनेछ ।

३०. सवै सरोकारवालाहरुको अपेन्द्क्षि भुलमकावाट मात्र न्याययक काम कारवाहीमा

प्रभावकाररिा लयाउन सयकने भएकाले सवै सरोकारवालाहरुको साझा सहभालगिा र
स्वालमत्व ग्रहण गनय सक्ने सूचना प्रयवलध मैत्री वािावरण लनमायण गररनेछ ।
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साधन स्रोिको व्यवस्थापन र आलथयक अनुशासन कायम गने :
३१. अदालिहरुमा हुने स्रोि साधनको यविरणलाई वस्िुलनष्ठ र पारदशी बनाउन लनन्द्िि

आधारहरु सयहिको नीलि िय गररनेछ । साथै, आलथयक अनुशासन कायम राख्न
यवशेर्ष ध्यान ददइनेछ ।

३२. मुद्दाको यवलभन्न काम कारवाहीमा ललइने दस्िुर िथा शुलकहरु वैंकमार्यि बुझाउने
व्यवस्था िमशः अन्य थप अदालिहरुमा समेि लागू गरी आलथयक गलियवलधहरुमा
पारदन्द्शि
य ा लयाइने छ ।

मानव सुं शाधनको यवकास िथा जनशन्द्क्त व्यवस्थापन गने :
३३. न्यायपाललकामा काययरि जनशन्द्क्तको वृन्द्त्त यवकास, उत्प्रेरणा अलभवृयद्ध िथा मनोवल
उच्च राख्न र प्रलिष्पधायत्मक क्षमिाको यवकासका लालग आवश्यक रणनीलिहरुको
अन्द्ख्ियार गररनेछ ।

३४. नेपालको सुं यवधान अनुरुप न्यायपाललकाका कमयचारीहरुको सेवा, सुयवधासम्बन्धी
छु ट्टै ऐनको सीघ्र िजुम
य ाका लालग पहल गररनेछ ।

व्यवस्थायपका सुंसद, नेपाल वार, नेपाल सरकार िथा अन्य सरोकारवालाहरुसुंगका
अपेक्षाहरु :

३५. सुं यवधानको कायायन्वयन िथा न्याय प्रशासनसुं ग सम्बन्द्न्धि ऐन कानून िथा दे वानी/

र्ौजदारी सुं यहिाहरु व्यवस्थायपका सुं सदबाट अयवलम्व पाररि हुने अपेक्षा गररएको
छ ।

३६

रणनीलिक सुधार योजनाको कायायन्वयन र अन्य सुधारका प्रयासहरुका लालग

आवश्यक पने वजेटको सहज आपूलिय गरी सहयोग पुयायउन नेपाल सरकारसोँग
आग्रह गदयछु ।

३७. अदालिहरुको यवद्यमान िथा आगालम १० वर्षयको काययवोझ समेिको आुंकलन गरी

न्यायपाललकाको सुं गिन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण प्रलिवेदन, २०७२ ियार गरी
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स्वीकृलिको लालग पिाईएको छ । उक्त प्रलिवेदन नेपाल सरकारबाट यथाशक्य
चाँिो स्वीकृि हुने अपेक्षा गदयछु ।

३८. न्यायपाललकाको दै लनक कायय सम्पादन दे न्द्ि न्याययक सुधारको योजना कायायन्वयन

सम्मका हरे क पहलुहरुमा वारको सयिय र प्रत्यक्ष सुं लग्निा रहेको हुन्छ ।
वारको सहभालगिा र स्वालमत्व ग्रहण यवना न्याययक सुधारको कायय अधुरो हुन्छ ।
न्यायालयको हरे क सुधार योजनामा वार सुं वेदनशील र न्द्जम्मेवार भएर प्रस्िुि
हुनछ
े भन्ने मैले यवश्वास गरे को छु ।

३९. न्यायपाललकाको एक्लो प्रयासले मात्र न्याय सम्पादनको काययलाई प्रभावकारी

बनाउन र न्याययक सुधारको प्रकृयालाई गन्िव्यसम्म पुयायउन सम्भव छै न । न्याय
क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको आपसी सहयोग, समन्वय र सहकाययबाटै प्रस्िुि उद्देश्य
हालसल हुन सक्दछ । त्यसप्रकारको सहयोग, समन्वय र सहकाययका लालग
सम्बन्द्न्धि सवैमा अनुरोध गदयछु ।
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