कानुन ददवस २०७५ को उऩरक्ष्मभा सवोच्च अदारतद्वाया आमोजजत
जचमाऩान सभायोहभा सम्भाननीम कामभ भुकामभ प्रधान न्मामाधीश ज्मू
फाट बएको सम्फोधन ।

 सम्भाननीम याष्टरऩ्तज्मू,
 सम्भाननीम उऩयाष्टरऩ्तज्मू,
 सम्भाननीम प्रधानभन्रीज्मू,
 सम्भाननीम सबाभुखज्मू,
 सम्भाननीम अध्मऺज्मू,
 भाननीम भन्रीज्मूहरू,
 आदयणीम ऩूव व प्रधान न्मामाधीशज्मूहरू,
 याजष्टरम मोजना आमोगका भाननीम उऩाध्मऺज्मू,
 सवोच्च अदारतका भाननीम न्मामाधीशज्मूहरू,
 न्माम ऩरयषद्का भाननीम सदस्मज्मूहरु,
 सॊ वध
ै ा्नक ्नकामका प्रभुखज्मूहरु,
 भाननीम भहान्मामा्धवक्ताज्मू,
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 नेऩार

फाय

एशो्सएसनका

अध्मऺरगामत

ऩदा्धकायी

एवभ्

वरयष्ठ

अ्धवक्ताज्मूहरु,
 ववजशष्ट अ्त्थ एवभ् कूटनी्तक ्नमोगका प्रभुखज्मूहरु,
 उऩजस्थत ऩरकाय, बद्र भवहरा तथा सज्जनवृन्द।

कानून ददवस २०७५ को अवसयभा आमोजजत मस ववशेष सभायोहभा
ु एकोभा सम्भाननीम
हाम्रो ्नभन्रणाराई सहषव स्वीकाय गयी सभुऩजस्थत हुनब
याष्डऩ्त भहोदमप्र्त हाददवक कृतऻता ऻाऩन गदवछु। त्मसैगयी, सम्भाननीम
उऩयाष्डऩ्तज्मू,

सम्भाननीम

प्रधानभन्रीज्मू,

प्र्त्न्धसबाका

सम्भाननीम

सबाभुखज्मू, यावष्डम सबाका सम्भाननीम अध्मऺज्मूरगामत सभस्त अ्त्थ
भहानुबावहरुभा हाददवक आबाय प्रकट गनव चाहन्छु ।
नेऩारभा आधु्नक न्माम प्रणारीको प्रादुबावव बएको ददनको सम्झनाभा
प्रत्मेक वषव फैशाख २६ गतेको ददनराई कानून ददवसको रुऩभा भनाईदै आएको
सववववददतै छ। वव्धको शासन तथा रोकताजन्रक भूल्म भान्मताप्र्त प्र्तवद्ध
हुॉदै न्मावमक ऩद्ध्त य न्मामारमको सॊ यचनागत सुधायभापवत नागरयकका हक
अ्धकायको सॊ यऺण गनव आजको ददनरे भहत्वऩूणव आधाय प्रदान गये को कुया
स्भयण गयाउन चाहन्छु । साथै, त्मसक्रभभा अभूल्म मोगदान ऩु्माउनु हुने हाम्रा
अग्रज न्मामाधीशहरु तथा सम्फद्ध सफैकाप्र्त आजको मस ववशेष ददनभा हाददवक
सम्भान सभेत व्मक्त गदवछु।
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सॊ वैधा्नक
रोकतन्रका

सवोच्चता,

आधायस्तम्ब

वव्धको
्
हुन।

शासन

नेऩारको

य

स्वतन्र

सॊ ववधानरे

न्मामऩा्रका

नागरयकका

हक

अ्धकायको सॊ यऺण तथा सॊ घीमताभा आधारयत रोकताजन्रक शासन ऩद्ध्त एवभ्
वव्धको शासनराई व्मवहायभा रुऩान्तयण गने गहन दावमत्व य जजम्भेवायी
न्मामऩा्रकाराई सुम्ऩेको छ। त्मसैअनुरुऩ न्मामऩा्रकारे ऩ्न नागरयकप्र्तको
उच्च सभऩवणबाव य उत्तयदावमत्ववोध गदै न्मावमक सेवाको प्रबावकारयताका
रा्ग सदै व वक्रमाशीर य प्र्तवद्ध यहदै आएको छ। त्मसराई ्नयन्तयता दददै
न्मामऩा्रकाको स्वतन्रता य स्वामत्ततासम्फन्धी भूल्म भान्मताको प्रवद्धवन गनव
एवभ् सऺभ, सुरब, ्छटोछयीतो, सहज ऩहुचमुक्त य जनआस्थाभा आधारयत
न्माम ऩद्ध्तको ववकासभा आजको मस ववशेष ददनरे थऩ हौसरा य प्रेयणा प्रदान
गनेछ बन्ने आशा एवभ् वववास सभेत ्रएको छु ।
स्वतन्र य सऺभ न्मामऩा्रकाफाट भारै नागरयकका हक अ्धकाहरुको
प्रबावकायी सॊ यऺण हुन सक्दछ । न्मावमक स्वतन्रता य सऺभता सॊ ववधानभा
उल्रेख गदै भा स्वत् स्थावऩत हुने ववषम होइनन् । स्वतन्र न्मामऩा्रकाको
ॉ आउन नददने अवस्थाको सु्नजचतता
भूल्म भान्मताभा कॉही कतैफाट आच
जरुयी छ।

न्मामऩा्रकारे सॊ ववधान, कानून य न्मामका भान्म ्सद्धान्तका

आधायभा न्माम सम्ऩादन गने हो । मसप्र्त कसैको कुनै वक्सभको आग्रह वा
ऩूवावग्रह यहनु हुॉदैन। नागरयकका हक अ्धकायको सॊ यऺण य ऩुनस्थावऩना नै
न्मामऩा्रकाको भुख्म जजम्भेवायी हो । याज्मका अन्म ्नकामरे गने प्रकृ्तको
कामव वा नतीजाको अऩेऺा न्मामऩा्रकाफाट गरयनु हुॉदैन।

त्मसयी नै अदारत,

न्मामाधीश वा न्मावमक ्नकामरे ऩ्न कुनै वक्सभको प्रबावभा नऩयी सॊ ववधान,
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कानून य न्मामका भान्म ्सद्धान्तभा आधारयत बई स्वतन्र, ्नष्टऩऺ य ्न्बवक
ढॊ गफाट न्माम सम्ऩादन गनुव ऩदवछ बन्ने भेयो वववास यहेको छ।

मही भूल्म

भान्मता य न्मावमक इ्तहास फोकेको "श्री" मन्रराई सवोच्च अदारतभा बखवयै
ऩुनस्थावऩना गरयएको कुया महाॉ उल्रेख गनव सान्द्बवक ठान्दछु ।
सॊ ववधानरे

न्मामऩा्रकाराई

सुम्ऩेको

जजम्भेवायी

प्रबावकायी

रुऩभा

सम्ऩादन गनव न्मामऩा्रकारे वव्बन्न प्रमासहरु गदै आएको छ। त्मसक्रभभा
न्मामऩा्रकारे स्ऩष्ट गन्तव्म, रक्ष्म, उद्देम य यणनी्तकासाथ मोजनावद्ध
सुधायको शुरुवात गये को य हार न्मामऩा्रकाको तेस्रो ऩञ्चवषॉम यण्न्तक
मोजना कामावन्वमनको अजन्तभ चयणभा यहे को छ।

मोजनावद्ध सुधायका

नतीजाहरु क्रभश् दे खा ऩनव थारेका छन्। भुद्दाहरुको पर्छ्यौट तथा पैसरा
कामावन्वमनभा भहत्वऩूणव उऩरब्धीहरु हा्सर बएका छन्। आभनागरयकरे
न्मामऩा्रकाप्र्त

याखेको

अऩेऺाराई

मथोजचत

न्मामऩा्रकाका सभग्र प्रमासहरु केजन्द्रत छन्।

रुऩभा

सम्वोधन

गनेतपव

सेवाग्राहीहरुको सुववधाराई

रजऺत गयी अदारतहरुभा वव्बन्न सेवा, सुववधा य सहमोगका कामवहरुको
थारनी गरयएको छ।
न्मामभा सहज य सभान ऩहुॉच प्राप्त गने नागरयकको नैस्गवक अ्धकायको
प्रत्माबू्तका रागी वव्बन्न कायणफाट न्मामसम्भको ऩहुॉच याख्न नसकेका
खासगयी भवहरा, ववऩन्न, असहाम, असभथव वगवका व्मजक्तहरुको न्मामभा ऩहुॉच
अ्बवृवद्ध गनव सवोच्च अदारतभा गठन बएको न्मामभा ऩहुॉच आमोगका
भाध्मभफाट आवमक सहजीकयण य सभन्वमका प्रमासहरु हुॉदै आएका छन्।
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न्मामभा सहज ऩहुॉचको सु्नजचतता अदारतको एक्रो प्रमासफाट भार सम्बव
हुने ववषम होईन। मसका फहुआमा्भक ऩऺहरुको सम्फोधनका रा्ग नेऩार
सयकाय य सम्फद्ध ्नकामहरुको बू्भका य जजम्भेवायी सभेत त्मजत्तकै अऩरयहामव
छ।
्छटो छरयतो न्माम य न्मामभा सहज ऩहुॉचका रा्ग अदारतभा दामय
यहे का भुद्दाहरु भेर्भराऩको प्रकृमाफाट सभाधान गने वववाद सभाधानको
वैकजल्ऩक ऩद्ध्तको प्रवद्धवन य सस्थागत गने प्रमास सभेत हुॉदै आएको छ।
न्मावमक प्रकृमाभा सूचना ऩद्ध्तको प्रमोगभापवत प्रबावकारयता ल्माउन य त्मसको
राब भुद्दाका ऩऺरगामत सम्फजन्धत सफैरे ऩाउन सकुन् बन्ने उद्देमकासाथ
सूचना

प्रवव्धसम्फन्धी

१०

वषे

गुरुमोजनाको

तजुभ
व ा

गयी

कामावन्वमनभा

ल्माईएको छ। न्माम ऺेरका सयोकायवाराहरुको आऩसी सहमोग, सहकामव य
सभन्वमराई प्रबावकायी फनाउन वव्बन्न तहका न्माम ऺेर सभन्वम स्भ्तहरु
भापवत आवमक कामवहरु बैयहे का छन्।

मसरे न्माम सम्ऩादनको कामवराई

प्रबावकायी फनाउन य न्मावमक सुधायराई गन्तव्मतपव उन्भुख गनव भहत्वऩूणव
सहमोग ऩुगक
े ो अनुबव गरयएको छ। त्मस प्रकायको सहमोग, सभन्वम य
सहकामव आगाभी ददनभा अझ फढी प्राप्त होस् बन्ने भ सम्फजन्धत सफैभा अनुयोध
गदवछु।
न्मावमक सुधायको भाध्मभफाट न्मामऩा्रकारे केवह उऩरब्धीहरु हा्सर
गनव सकेको

बए

ताऩ्न

मस प्रकृमाभा

न्मामऩा्रकारे

थुप्रै सभस्मा

य

च ुनौ्तहरुको साभना सभेत गरययहे को छ। साधन स्रोतको क्भका कायण
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मोजनारे ्नधावयण गये का क्तऩम वक्रमाकराऩहरु शुरु हुन सकेका छै नन्।
सॊ ववधानरे सवोच्च अदारतराई अ्बरेख अदारतको रुऩभा भान्मता प्रदान
गये को सन्दबवभा सो अनुरुऩको अ्बरेख व्मवस्थाऩन एवभ् न्मावमक ऩद्ध्त य
इ्तहासको जगेनाव गनव "न्मावमक सॊ ग्रहारम" को स्थाऩना गने ववषमराई
न्मामऩा्रकाका मोजनाहरुभा उल्रेख गरयदै आएको बए ताऩ्न बौ्तक ऩूवावधाय
य साधन स्रोतको अबावभा भूतरु
व ऩ ददन सवकएको छै न। मसका रा्ग नेऩार
सयकायरगामत सम्फजन्धत ्नकामको सहमोगको अऩेऺा गरयएको छ।
न्मामऩा्रकारे ववगत केही वषवदेजख न्मामऩा्रकाराई कूर यावष्डम
फजेटको कजम्तभा एक प्र्तशतसम्भ बएऩ्न फजेट उऩरब्ध हुनऩु ने य न्मावमक
स्वतन्रता य स्वामत्तताका भान्मता अनुरुऩ फजेटको आन्तरयक वव्नमोजन गनव
ऩाउनुऩने स्ऩष्ट दृवष्टकोण याख्दै आएकोभा त्मसको सम्फोधन हुन सवकयहेको
छै न। अन्तयाववष्डमस्तयभा भान्मताप्राप्त न्मावमक स्वाधीनताको अवधायणाराई
नेऩारको सॊ ववधानको धाया १२६, १२८, १३३ य १३६ सभेतरे स्ऩष्टत्
आत्भसात्

गये को

ऩरयप्रेक्ष्मभा

ती

सॊ वैधा्नक

व्मवस्थाहरुको

सम्भान

य

कामावन्वमन हुन ु जरुयी छ।
अदारतहरुभा जनशजक्तको न्मूनता ऩ्न अको च ुनौ्तको रुऩभा दे खाऩये को
छ।

अदारतको कामववोझ १० वषवभा करयफ दोब्फयको अनुऩातभा वृवद्ध हुॉदै

गएको छ। सॊ वैधा्नक य कानूनी ऩरयवतवनहरुरे अदारतहरुको ऺेरा्धकाय थऩ
ववस्तारयत हुन ऩुगक
े ो छ। ववद्यभान कानून ऩद्ध्तभा सायबूत ऩरयभाजवन सवहत
ु ी ऐनराई प्र्तस्थाऩन
तमाय बएका पौजदायी तथा दे वानी सॊ वहताहरु जसरे भुरक
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गदै आधु्नक न्मामप्रणारीको नमाॉ जग खडा गनव गैयहे का छन्,
कानूनहरु आगाभी बाद्र १ गतेदेजख रागू हुॉदै छन्।

ती भहत्वऩूणव

्तनको प्रबावकायी

कामावन्वमन स्वत् हुन सक्दै न । त्मसको रा्ग आवमक तमायी, साधन
स्रोतको व्मवस्थाऩन य प्र्तवद्धताको आवमकता ऩदवछ। मो ववषम नेऩार
सयकाय रगामत सम्वद्ध सफैको प्राथ्भकताको ववषम फन्नुऩछव बन्ने भराई
राग्दछ। न्मावमक ऩद्ध्तको ववकासका रा्ग रगानी गने ववषमराई अनुत्ऩादक
खचवका रुऩभा ्रईनु हुॉदैन। न्माम प्रणारीको ववकासको स्तयको साऩेऺताभा
दे शको सभग्र प्रग्त य आ्थवक ववकासराई हे ने भान्मताको सभेत ववकास बएको
छ।

सुदृढ न्मामप्रणारीफाट भारै नागरयक अ्धकाय य रोकतन्रको यऺा हुन

सक्दछ। सफैको आऩसी वववास, सहमोग य सहकामवफाट भारै सॊ स्थाहरु
फ्रमा हुन सक्दछन् बन्ने भराई राग्दछ।
अन्तभा, कानून ददवस - 2075 रे सभानता, न्माम य वव्धको शासनको
सु्नजचतताका रा्ग आ-आफ्नो ठाउॉफाट मोगदान गने सकायात्भक सोच, प्रेयणा
य ऺभता सफैभा प्रदान गयोस् बन्ने सुबकाभना व्मक्त गदै कानून ददवसको
अवसयभा

सवोच्च

अदारतफाट

आमोजजत

जरऩान

कामवक्रभभा

सहबागी

बईददनुहन
ु सम्भाननीम याष्डऩ्त भहोदम य सम्ऩूणव ववजशष्ट भहानुबावहरुभा हाददवक
अनुयोध गदवछु।

धन्मवाद !
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