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सर्वोच्च अदालतको आर्थिक र्वर्ि २०७६।०७७ को र्वार्र्िक प्रर्तरे्वदन सम्बन्धी 
प्रसे र्र्वज्ञप्ती 

 नेपालको संर्र्वधानको धारा १३८ बमोजिम सर्वोच्च अदालतको प्रत्येक र्वर्ि आफ्नो र्वार्र्िक 
प्रर्तरे्वदन राष्ट्रपर्तसमक्ष पेश गननिपने संरै्वधार्नक व्यर्वस्था अननरुप सम्माननीय राष्ट्रपर्त श्रीमती र्र्वद्यादेर्वी 
भण्डारीज्यू समक्ष सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्र शम्शेर ि.ब.रा.ज्यूले 
सर्वोच्च अदालतको आर्थिक र्वर्ि २०७६/०७७ को र्वार्र्िक प्रर्तरे्वदन र्मर्त २०७७।११।२६ मा 
प्रस्तनत गननिभयो। प्रस्तनत प्रर्तरे्वदनमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत तथा अन्य 
अदालत तथा न्यायार्धकरणबाट भएका न्याय सम्पादन सम्बन्धी मनख्य मनख्य र्र्वर्वरण र न्यायपार्लकाका 
समसामर्यक समस्या, च ननौती र न्यायपार्लकाले राखेका अपेक्षासर्ितको प्रर्तरे्वदनको सारसंक्षेप यसप्रकार 
छ। 

१. मनद्दा फर्छ्यौटतफि   

१.१ देशभरीको समग्र जस्थर्त 

 सर्वोच्च अदालत लगायत मातित अदालत तथा न्यायार्धकरणिरूमा गत आर्थिक र्वर्िबाट 
जिम्मेर्वारी सरेको १,०६,२६६ (एक लाख छ ििार दनई सय छैसठ्ठी) र यस आर्थिक र्वर्िमा नयााँ दताि 
भएका २,११,२५४ (दनई लाख एघार ििार दनई सय चौर्वन्न) गरी िम्मा मनद्दाको र्वार्र्िक लगत 
३,१७,५२० (तीन लाख सत्र ििार पााँच सय र्वीस) कायम भएकोमा सोमध्ये १,९४,५३७ (एक लाख 
चौरानब्बे ििार पााँच सय सैंतीस) अथाित ्६१.२७ प्रर्तशत मनद्दा फर्छ्यौट भई १,२२,९८३ (एक लाख 
बाइस ििार नौ सय र्त्रयासी) मनद्दा बााँकी रिेको देजखन्छ। अजघल्लो आर्थिक र्वर्िमा ३,७१,०३० (तीन 
लाख एकित्तर ििार तीस) मनद्दाको र्वार्र्िक लगत कायम भई सोको ७१.४७ प्रर्तशत अथाित ्
२,६५,१९२ (दनई लाख पैसठ्ठी ििार एक सय बयानब्बे) मनद्दा फर्छ्यौट भएको र्थयो । कोर्भड-१९ को 
प्रभार्व न्यायालयको कायि सम्पादनमा समेत पनि गएकाले गत र्वर्िको तनलनामा प्रर्तशतका र्िसार्वले कररर्व 
१० प्रर्तशतले घटी फर्छ्यौट भएको देजखन्छ। 

 १.२ सर्वोच्च अदालत 

 सर्वोच्च अदालतमा गत आर्थिक र्वर्िबाट जिम्मेर्वारी सरेको २४,१८० (चौबीस ििार एक सय 
असी) र यस आर्थिक र्वर्िमा नयााँ दताि भएका ११,८०१ (एघार ििार आठ सय एक) गरी िम्मा 
मनद्दाको लगत ३५,९८१ (पैंतीस ििार नौ सय एकासी) कायम भएकोमा सोमध्ये ११,२२५ (एघार ििार 
दनई सय पच्चीस) अथाित ्३१.२० प्रर्तशत मनद्दा फर्छ्यौट भई २४७५६ (चौबीस ििार सात सय छपन्न) 
मनद्दा बााँकी रिन गएको छ। सर्वोच्च अदालतमा गत आर्थिक र्वर्िको फर्छ्यौटको तनलनामा यस आर्थिक 
र्वर्िमा संख्यात्मक रुपले ४८३ थान अथाित ्४.५० प्रर्तशतले मनद्दा फछयौट बढेको छ।  

१.३ उच्च अदालत 

 उच्च अदालतिरूमा गत आर्थिक र्वर्िबाट जिम्मेर्वारी सरेको 15,५८२ (पन्र ििार पााँच सय 
बयासी) थान र यस आर्थिक र्वर्िमा नयााँ दताि भएका ३९,९७८ (उनन्चालीस ििार नौ सय अठित्तर) 
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गरी मनद्दाको िम्मा लगत ५५,५६० (पचपन्न ििार पााँच सय साठी) कायम भएकोमा ३५,५६२ (पैंतीस 
ििार पााँच सय बैसठ्ठी) मनद्दा अथाित ्64.01 प्रर्तशत फर्छ्यौट भइि १९९९८ (उन् नाइस ििार नौ सय 
अन्ठानब्बे) मनद्दा बााँकी रिन गएको छ ।  

१.४ जिल्ला अदालत  

 जिल्ला अदालतिरूमा गत आर्थिक र्वर्िबाट जिम्मेर्वारी सरेको ६४,७०५ (चौसठ्ठी ििार सात सय 
पााँच) र यस आर्थिक र्वर्िमा नयााँ दताि भएका १,५८,०३४ (एक लाख अन्ठाउन्न ििार चौंतीस) गरी 
मनद्दाको िम्मा लगत २,२२,७३९ (दनई लाख बाइस ििार सात सय उन्चालीस) कायम भएकोमा 
१,४६,७१८ (एक लाख छयालीस ििार सात सय अठार) मनद्दा अथाित ्65.87 प्रर्तशत फर्छ्यौट भई 
76,021 (छयत्तर ििार एक्काइस) मनद्दा बााँकी रिन गएको छ। 

 १.५ अन्य अदालत तथा न्यायार्धकरणिरू 

 अन्य अदालत तथा न्यायार्धकरणिरूमा गत आर्थिक र्वर्िबाट जिम्मेर्वारी सरेको १,७९९ (एक 
ििार सात सय उनान्सय) र यस आर्थिक र्वर्िमा नयााँ दताि भएका १,४४१ (एक ििार चार सय 
एकचालीस) गरी मनद्दाको िम्मा लगत ३,२४० (तीन ििार दनई सय चालीस) कायम भएकोमा १,०३२ 
(एक ििार बत्तीस) मनद्दा अथाित ्31.85 प्रर्तशत फर्छ्यौट भई 2,208 (दनई ििार दनई सय आठ) मनद्दा 
बााँकी रिन गएको छ।  

२. फैसला कायािन्र्वयनतफि  

२.१ कैदतफि   

 यस आर्थिक र्वर्िमा कैदतफि  १,४४,६०६।०।१२ (एक लाख  चर्वालीस ििार  छ सय छ र्वर्ि 
बाह्र ददन) रिेकोमा सोमध्ये ३८,४०१।७।११ (अठ्तीस ििार चार सय एक र्वर्ि सात मर्िना एघार 
ददन) अथाित ्२६.५५ प्रर्तशत कैद असनल भई १,०६,२०४।५।१ (एक लाख छ ििार दनई सय चार 
र्वर्ि पााँच मर्िना एक ददन) कैद असनल िनन बााँकी रिेको देजखन्छ।  

२.२ िररर्वानातफि    

 यस आर्थिक र्वर्ि सबै जिल्ला अदालतिरूले असनल गननिपने िररर्वानाको कूल लगत 
रू.१६,९९,१९,३२,९९७.२६ (सोह्र अरब उनान्सय करोड उन्नाइस लाख बत्तीस ििार नौ सय 
सन्तानब्बे रुपैंया छब्बीस पैंसा) रिेकोमा सोमध्ये रू.२,५१,४६,३६,०९४.३९ (दनई अरब एकाउन्न करोड 
छयालीस लाख छत्तीस ििार चौरानब्बे रुपैंया अठ्तीस पैसा)  अथाित ् १४.८0 प्रर्तशत असनल भई 
रू.14,47,72,96,902.88 (चौध अरब सठ् चालीस करोड बित्तर लाख छयानब्बे ििार नौ सय दनई 
रुपैंया अठासी पैसा) असनल िनन बााँकी रिेको देजखन्छ।  

२.३ फैसला कायािन्र्वयनका र्नरे्वदनतफि   

यस  आर्थिक र्वर्िमा फैसला कायािन्र्वयनका लार्ग जिल्ला अदालतिरूमा परेका र्नरे्वदनिरुको िम्मा लगत 
२८,१२६ रिेकोमा सो मध्ये १०५६० अथाित ्३७.५५ प्रर्तशत फर्छ्यौट भई १७५६६ बााँकी रिेको 
देजखन्छ।  
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३. र्नरीक्षण एर्वम ्अननगमनतफि  

 यस आर्थिक र्वर्िमा ७ र्वटा उच्च अदालत एर्वम ् इिलासिरूको भौर्तक रूपमै र्नरीक्षण 
सनपरररे्वक्षणको कायि सम्पन्न भएको र्थयो भने कोर्भड-१९ को प्रभार्वका कारण बााँकी ११ र्वटा उच्च 
अदालत एर्वम ्इिलासिरूको र्भर्डओ कन्रेन्समाफि त र्नरीक्षण एर्वम ्सनपरररे्वक्षणको कायि सम्पन्न भएको 
र्थयो।  

४. नजिर तथा फैसलािरूको प्रकाशन 

 नेपाल कानून पर्त्रका र सर्वोच्च अदालत बनलेर्टनको र्नयर्मतरूपमा प्रकाशन गननिका अर्तररक्त 
सर्वोच्च अदालतका मित्र्वपूणि फैसलािरू रे्वबसाइटमा समेत राख्न े गररएको छ। २०१५ सालदेजख 
िालसम्म नेपाल कानून पर्त्रकामा प्रकाजशत सबै र्नणियिरू र्र्वर्भन्न आधारमा खोज्न र्मल्ने गरी सर्वोच्च 
अदालतको रे्वबसाइटमा राजखएको छ । 

५. अर्भलेख 

 र्मर्सल कागिातको स््यान गरी सफ्टरे्वयरमा अपलोड गने कायि प्रारम्भ गररएको छ।  

 

न्यायपार्लकामा र्र्वद्यमान समस्या तथा च ननौती र समाधानका उपायिरू  

१. न्यायपार्लकाको स्र्वतन्त्रता र स्र्वायत्तता 

नेपालको संर्र्वधानले स्र्वतन्त्र, र्नष्पक्ष र सक्षम न्यायपार्लकाको अर्वधारणालाई संर्र्वधानको आधारभतू 
संरचनाको रूपमा स्थार्पत गरेको छ। संर्र्वधानको धारा १२६ ले न्यायसम्बन्धी अर्धकार संर्र्वधान, अन्य 
कानून र न्यायका मान्य र्सद्धान्तबमोजिम अदालत र न्यार्यक र्नकायमा रिने व्यर्वस्था गरेको छ। 
मनलनकको न्याय प्रशासनलाई प्रभार्वकारी, उत्तरदायी र नर्तिामूलक बनाउन संर्र्वधानको धारा १३६ मा 
समग्र न्याय प्रशासनलाई प्रभार्वकारी बनाउने अजन्तम जिम्मेर्वारी प्रधान न्यायाधीशको िनने संरै्वधार्नक 
व्यर्वस्था गररएको छ। संर्र्वधानले सनम्पेको यो जिम्मेर्वारी स्र्वतन्त्र, र्नष्पक्ष र प्रभार्वकारी रूपमा सम्पादन 
गनि िनशजक्त, र्र्वत्तीय एरं्व भौर्तक पूर्वािधार व्यर्वस्थापनमा न्यायपार्लका स्र्वतन्त्र र स्र्वायत्त िननन आर्वश्यक 
िनन्छ। स्रोत साधनको प्रार्प्त र पररचालनमा सरकार र सरकारका अन्य र्नकायिरूप्रर्त रिने र्नभिरताले 
स्र्वायत्तताको अन्त्य गदिछ। स्र्वायत्तताको अभार्वमा न्यायपार्लकाको स्र्वतन्त्रता, सक्षमता र प्रभार्वकारीता 
िीर्वन्त िनन स्दैन।  

संर्र्वधान र कानूनप्रर्त उत्तरदायी भई र्नभीकताका साथ कायिसम्पादन गननिपने न्यायपार्लका आफूलाई 
चार्िने स्रोत साधनको लार्ग अन्य र्नकाय र्वा संस्थाप्रर्त र्नभिर रिननपदाि संर्र्वधानले तोकेको जिम्मेर्वारी 
कन शलतापूर्विक र्नर्वािि गनिमा प्रत्यक्ष र्वा परोक्ष रूपमा अर्वरोध र्सििना िनन पनग्दछ। न्यायपार्लकाको 
स्र्वतन्त्रता र स्र्वायत्ततालाई सनर्नजित गने सन्दभिमा र्र्वगतदेजख िालसम्म गररएका र्र्वर्भन्न अध्ययन 
प्रर्तरे्वदन तथा न्यायपार्लकाको सनधारका लार्ग गदठत उच्चस्तरीय आयोगिरूको र्सफाररस एर्वम ्
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न्यायपार्लकाले तिनिमा गरेका आर्वर्धक योिनािरूले स्रोत साधनको प्रार्प्त र पररचालनमा न्यायपार्लका 
पूणिरूपमा स्र्वतन्त्र र स्र्वायत्त िनननपने सनझार्विरू अगार्ड सारेका छन।् समय समयमा िनने गरेको र्वार्र्िक 
समीक्षा तथा रार्ष्ट्रयस्तरका सम्मेलनिरूले पर्न यो र्र्वर्यलाई मित्त्र्वका साथ उठाएका छन।् 
न्यायपार्लकाको योिनाबद्ध सनधारका लार्ग िालसम्म कायािन्र्वयनमा आएका सबै रणनीर्तक योिनाले 
न्यायपार्लकाको समग्र र्वस्तनजस्थर्तको र्र्वश्लरे्ण गदै स्रोत साधन प्रार्प्त र पररचालनको स्र्वायत्तताका 
सम्बन्धमा आफ्नो चासो र सरोकार व्यक्त गदै आएका छन।् न्यायपार्लकाको लार्ग आर्वश्यक स्रोत 
साधनको प्रार्प्त र पररचालनमा स्र्वायत्तता प्राप्त िननन स्र्वतन्त्र न्यायपार्लकासम्बन्धी मान्यताको अन्तरर्नर्ित 
र्र्वर्य भएको सन्दभि उल्लेख गदािगदै पर्न यसको सम्बोधन िनन सर्करिेको छैन। 

अथि मन्त्रालय र रार्ष्ट्रय योिना आयोगका प्रर्तर्नर्धसर्ितको संलग्नतामा बनाइएको न्यायपार्लकाको 
रणनीर्तक योिना कायािन्र्वयनका लार्ग पर्न पयािप्त बिेट उपलब्ध नगराइनन अत्यन्त जचन्ताको र्र्वर्य 
रिेको छ। रणनीर्तक योिनाले आर्थिक र्वर्ि २०७६/०७७ का लार्ग १४ अरब ४६ करोड बिेट 
प्रक्षेपण गरेकोमा न्यायपार्लकाको लार्ग बिेट र्र्वर्नयोिन िनाँदा अदालतिरूको प्रशासर्नक खचिसर्ित िम्मा 
६ अरब २० करोड रकम छनट्टाइएको अर्वस्था र्थयो। यसैगरी आर्थिक र्वर्ि २०७७/०७८ का लार्ग रु. 
९ अरब १३ करोड ५ लाख ७३ ििार बराबरको कायिक्रम बिेट प्रक्षेपण गररएकोमा न्यायपार्लकाको 
प्रशासर्नकलगायत समग्र खचिको लार्ग ६ अरब ६९ करोड ६२ लाख मात्र रकम र्र्वर्नयोिन भएको 
अर्वस्था छ।  

संर्र्वधानले न्यायपार्लकाको लार्ग तोकेको संरै्वधार्नक जिम्मेर्वारी र्नर्वाििका लार्ग र्वस्तनजस्थर्तसमेतको 
र्र्वश्लरे्ण गरी र्नधािररत रणनीर्तक कायिक्रम सञ्चालन गनि प्रक्षेपण गररएको बिेटलगायतको स्रोत साधन 
उपलब्ध नभएको कारण न्यार्यक सनधार प्रर्क्रया प्रभार्र्वत िनन गई अपेजक्षत रूपमा उपलजब्धिरू िार्सल 
िनन नस्ने अर्वस्था र्सििना भएको छ। यसरी न्यायपार्लकालाई आर्वश्यक पने स्रोत साधन प्रार्प्तको 
र्र्वर्य पूणि रूपमा कायिपार्लकामा र्नभिर राख् ने तथा उपलब्ध स्रोत साधनको पररचालनमा स्र्वायत्ततासमेत 
प्रदान नगने र्र्वर्यप्रर्त न्यायपार्लकाको गम्भीर सरोकार रिेको छ।  

२. कायिबोझ सम्बन्धमा  

न्यायपार्लकामा मनद्दा दताि िनने क्रम बढदो अर्वस्थामा रिेको देजखन्छ। र्र्वगत १० र्वर्िको कायिबोझ 
तनलना गदाि आर्थिक र्वर्ि २०६७/०६८ मा मनद्दा, ररट र्नरे्वदन र प्रर्तरे्वदन समेतको समग्र लगत 
१,३१,९२७ रिेकोमा आर्थिक र्वर्ि २०७६/०७७ मा ३,१७,५२० र्वार्र्िक लगत कायम िनन आएको 
छ। यस अर्वर्धमा समग्र लगत १४०.६७ प्रर्तशतले र्वरृ्द्ध भएको देजखन्छ। सर्वोच्च अदालतको मात्र 
कायिबोझ िेदाि १० र्वर्िको अर्वर्धमा १०१.१० प्रर्तशतले र्वरृ्द्ध भएको देजखन्छ। अदालतको कायिबोझ 
र्वरृ्द्ध भएका कारण पनराना मनद्दाको सङ्खख्या बढ्दै गई शीघ्र र सिि न्याय प्रार्प्तमा नै समस्या र्सििना 
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भएको देजखन्छ। अदालतको कायिबोझ, कायिप्रकृर्त र कायिसमयलाई मध्यनिर गरी नेपाल सरकारले 
र्र्वगत लामो समयदेजख अर्तररक्त समय काम गरेबापतको कायिसम्पादनमा आधाररत प्रोत्सािन भत्ता 
उपलब्ध गराउाँदै आएको र्थयो। सोिीबमोजिम दैर्नक २ घण्टा अर्तररक्त समय काम गने गरी 
कायियोिनासर्ित अदालतिरूमा कायिसम्पादन िनाँदै आएको र्थयो। र्र्वश्वभर देजखएको कोर्भड-१९ को 
प्रभार्व र्र्व.सं. २०७६ चैत्रदेजख अदालतिरूमा पर्न परेको र सो कारण र्नयर्मत रूपमा काम गने 
र्वातार्वरणसमेत नभएको कारण २०७६ चैत्रपर्छका कामकारबािीमा सनस्तता आएको िनाँदा आर्थिक र्वर्ि 
२०७५/०७६ मा २ र्वर्ि नाघेका पनराना मनद्दािरूको कूल लगत १२८२९ को सङ्खख्यामा रिेकोमा 
प्रर्तरे्वदन र्वर्िमा १७,२५९ िनन पनगेको देजखन्छ।  

अदालतिरूमा जिम्मेर्वारी सरेका र नयााँ दताि िनने अननमार्नत मनद्दासमेतका आधारमा कायिबोझको र्र्वश्लरे्ण 
गदाि उच्च अदालत र जिल्ला अदालतिरूमा कायिबोझको अर्वस्था सर्वोच्च अदालतको तनलनामा 
व्यर्वस्थापन गनि सिि िनने र्कर्समको देजखन्छ भने सर्वोच्च अदालतमा प्रर्त इिलास फर्छ्यौट गननिपने 
मनद्दा सङ्खख्या १,९२८ थान रिन गएकोले कायिबोझ व्यर्वस्थापनको लार्ग च ननौती रिेको देजखन्छ। यस 
च ननौतीको सम्बोधन गनिको लार्ग सर्वोच्च अदालतको क्षेत्रार्धकार, न्यायाधीशको र्र्वद्यमान 
सङ्खख्यालगायतका संरै्वधार्नक एर्वम ्कानूनी व्यर्वस्थािरूमा आर्वश्यक पररमाििन गरी सम्बोधन गननिपने 
अर्वस्था रिन्छ। संर्र्वधानको पररकल्पना अननसार सर्वोच्च अदालतले संरै्वधार्नक भरू्मकाको र्नर्वििन र 
र्र्वर्धशास्त्रको र्र्वकासमाफि त मनलनकमा सनशासन एरं्व कानूनी शासनको व्यार्विाररक कायािन्र्वयन गनि 
र्र्वद्यमान कायिबोझमा उपयनक्त सन्तनलन ल्याउन आर्वश्यक छ।  

३. फैसला कायािन्र्वयनको प्रभार्वकाररता अर्भर्वरृ्द्ध 

नेपालको संर्र्वधानको धारा १२६ बमोजिम मनद्दा मार्मलाको रोिमा अदालतले ददएको आदेश र्वा र्नणिय 
सबैले पालना गननिपने व्यर्वस्था गरेको छ। तथार्प, अदालतबाट िारी भएका कर्तपय आदेश र्वा र्नणियिरू 
र्वर्ौंसम्म कायािन्र्वयन िनन सकेका छैनन।् फैसला कायािन्र्वयनको प्राथर्मक जिम्मेर्वारी कायिपार्लका र्वा 
कायिपार्लका अन्तगितका र्नकायले र्लननपनेमा सो िनन नसकी अदालतले नै सो जिम्मेर्वारी पर्न र्नर्वािि गदै 
आएको छ। अदालतका आदेश र्वा र्नणियको पालना गररनन कानूनको शासनसम्बन्धी अर्वधारणाको 
आधारभतू मान्यता िो। फैसलाको अक्षर र भार्वनाको सम्मान गदै त्यसको पूणि कायािन्र्वयन गररननपछि। 
फैसला कायािन्र्वयनको अभार्वमा दण्डिीनता मौलाउाँछ, र्र्वर्धको शासन धरमराउाँछ भने न्यायपार्लकाप्रर्तको 
आस्था एर्वम ्र्र्वश्वासमा आाँच पनग्न स्दछ।  

फैसला कायािन्र्वयनको र्र्वर्य अदालतको ए्लो प्रयासबाट मात्र सम्भर्व िनन स्ने र्र्वर्य िोइन। यसका 
लार्ग सम्बजन्धत सबै सरोकारर्वाला पक्षिरूको सिकायि र सियोगको िरुरी पदिछ। न्यायपार्लकाको 
रणनीर्तक योिनाले फैसला कायािन्र्वयनमा प्रभार्वकाररता ल्याउन फैसला कायािन्र्वयनको र्र्वशेर् 



6 
 

अर्भयानलगायतका र्र्वर्भन् न रणनीर्तिरू अजख्तयार गरेको भए तापर्न सरोकारर्वाला र्नकायिरूको 
समन्र्वयात्मक भार्वनाको कमीका कारण फैसला कायािन्र्वयनमा आशातीत सफलता िार्सल िनन सकेको 
छैन।  

फैसला कायािन्र्वयनलाई थप प्रभार्वकारी बनाउन जिल्ला अदालतमा न्यार्यक प्रिरीको व्यर्वस्था िनन 
सकेको छैन। अदालतको फैसलाबाट कैद तथा दण्ड िररर्वानाको सिाय भई असनली िनन बााँकी रिेका 
व्यजक्तिरूलाई राज्यबाट प्राप्त िनने सेर्वा सनर्र्वधा प्रदान गदाि सो दण्ड िररर्वाना असनल गने नीर्त र्लन 
सर्कएको छैन। दण्ड िररर्वाना असनलीको जिम्मेर्वारी सङ्घीय/प्रदेश/स्थानीय सरकार/प्रिरी कसको 
जिम्मामा ददाँदा प्रभार्वकारी िनन स्छ र्वा अन्य स्र्वायत्त र्नकाय स्थापना गरी जिम्मा ददाँदा उपयनक्त िनन्छ 
भन् ने सम्बन्धमा अध्ययन िनन िरुरी देजखएको छ। 

४. फरक मनद्दा व्यर्वस्थापन (DCM) पद्धर्तको कायािन्र्वयन 

न्याय प्रणालीलाई अननमानयोग्य बनाई िनताको न्यायमा पिनाँचको सनर्नजितता गनिको लार्ग २०७७ 
साउनदेजख सबै जिल्ला अदालतिरूमा तथा भारदेजख सबै उच्च अदालतिरूमा फरक मनद्दा व्यर्वस्थापन 
पद्धर्त कायािन्र्वयनमा आएको छ। फरक मनद्दा व्यर्वस्थापन पद्धर्त सफ्टरे्वयरमाफि त सञ्चालन िनन े
स्र्वचार्लत पद्धर्त भएकाले यसको लार्ग प्रर्तरे्वदन र्वर्िमा सफ्टरे्वयर र्नमािण, प्रयोगसम्बन्धी ददग्दशिन र्नमािण 
एरं्व िनशजक्तलाई प्रजशक्षण ददनेलगायतका नीर्तगत एरं्व व्यर्वस्थापकीय कायििरू सम्पन् न गररएको र्थयो। 
मातित अदालतिरूको अभ्यासपिात ्आर्थिक र्वर्ि २०८०/८१ सालदेजख सर्वोच्च अदालतमा समेत फरक 
मनद्दा व्यर्वस्थापन पद्धर्त लागू गने लक्ष्य रिेकोले सोको लार्ग गननिपने पूर्वि तयारीका कायििरूमा र्नरन्तर 
िनट्ननपने देजखन्छ। सर्वोच्च अदालतमा पनराना मनद्दाको चाप अत्यर्धक रिेको र फरक मनद्दा व्यर्वस्थापन 
पद्धर्त लागू िननन अगारै्व पनराना मनद्दािरूको फर्छ्यौट गररस्ननपने भएकोले रणनीर्तक योिनाले र्नधािरण 
गरेका रणनीर्तक र्क्रयाकलापिरूको प्रभार्वकारी कायािन्र्वयन गननिपने देजखन्छ। फरक मनद्दा व्यर्वस्थापन 
पद्धर्तको सफल कायािन्र्वयनबाट अननमानयोग्य न्याय प्रणालीको र्र्वकास भई न्यायालयप्रर्त सेर्वाग्रािीिरूको 
आस्था एर्वम ् र्र्वश्वासमा अर्भर्वरृ्द्ध भई कानूनको शासनप्रर्त सबै प्रर्तबद्ध िनन िाने िनाँदा फरक मनद्दा 
व्यर्वस्थापन पद्धर्तको सफल कायािन्र्वयनका लार्ग सरोकारर्वाला र्नकाय एर्वम ्संस्थािरूको थप समन्र्वय र 
सिकायि आर्वश्यक छ।  

५. क्षर्तपूर्तिसर्ितको न्यायको सनर्नजितता  

नेपालको संर्र्वधानले पीर्डतलाई सामाजिक पननःस्थापना र क्षर्तपूर्तिसर्ितको न्याय सनर्नजित गरेको भए 
पर्न पीर्डतिरूले यस व्यर्वस्थाको पूणि उपयोग गनि नसकेको तथा अदालतिरूबाट समेत क्षर्तपूर्ति भराउन े
व्यर्वस्थाको प्रभार्वकारी कायािन्र्वयन िनन सकेको देजखाँदैन। सार्बकमा अन्तररम राित र्वा क्षर्तपूर्तिसम्बन्धी 
र्र्वर्वरण राख्न ेनगररएकोमा प्रर्तरे्वदन र्वर्िबाट यससम्बन्धी र्र्वर्वरण पर्न राख्न सनरुर्वात गररएको छ। तथार्प, 
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अझै पर्न पयािप्त तथ्याङ्क राख्न तथा क्षर्तपूर्ति भराउन थप प्रभार्वकारी कदम चाल्नन आर्वश्यक देजखएको 
छ। प्राप्त भएका तथ्याङ्क अननसार जिल्ला अदालतिरूमा रिेको कूल क्षर्तपूर्तिको लगत िेदाि ११ करोड 
१७ लाख ९५ ििार २१३ रुर्पयााँ रिेकोमा प्रर्तरे्वदन र्वर्िमा १ करोड ९० लाख १८ ििार १८ रुर्पयााँ 
फर्छ्यौट भई ९ करोड २७ लाख ७७ ििार १९५ रुपैयााँ भराउन बााँकी रिेको देजखन्छ। ऐनको 
व्यर्वस्थाबमोजिमको पीर्डत राित कोर् स्थापना नभइरिेको अर्वस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट र्र्वर्भन्न मनद्दामा 
आदेश िारी भएअननसार िालै नेपाल सरकारले फौिदारी कसनर (पीर्डत राित कोर्) र्नयमार्वली, २०७७ 
िारी गरी पीर्डत राित कोर्को स्थापना गरेको छ। उक्त कोर्को प्रभार्वकारीताको लार्ग कोर्मा नेपाल 
सरकारबाट पयािप्त रकमको उपलब्धतालगायत सबै जिम्मेर्वार र्नकायिरूको सियोग प्राप्त िनने कन राको 
अपेक्षा गररएको छ ।  

६. न्यायमा पिनाँच अर्भर्वरृ्द्ध 

न्यायमा सिि पिनाँच अर्भर्वरृ्द्ध गनि न्यायपार्लकाले असमथि पक्षका लार्ग रै्वतर्नक कानून व्यर्वसायीको 
सेर्वालाई प्रभार्वकारी बनाउने, अदालतको सूचना तथा सिायता कक्षलाई थप सनदृढीकरण गने, कमिचारीको 
व्यर्विारलाई सेर्वाग्रािीमैत्री बनाउने तथा तत्काल सम्पन् न गनि सर्कन े प्रकृर्तका सेर्वािरू सेर्वाग्रािीलाई 
एक घण्टार्भत्र प्रदान गने िस्ता व्यर्वस्थापकीय सनधारका कायििरू सञ् चालन गदै आएको छ। आर्थिक, 
सामाजिक, सांस्कृर्तक रूपले पछार्ड परेका र्वगिको न्यायमा पिनाँच बढाउन त्यस्ता पक्षिरूको मनद्दासम्बन्धी 
कागिातिरूको नक्कल पर्न र्नःशनल्क रूपमा उपलब्ध गराउनको लार्ग थप स्रोत साधनको व्यर्वस्था िनन 
पने देजखन्छ। सबै र्वगि र समनदायका व्यजक्तिरूको न्याय प्रार्प्तको अर्धकारलाई सनर्नजित गनि सम्बद्ध र्र्वर्भन् न 
र्नकायिरूको प्रर्तर्नर्धत्र्वसर्ित सर्वोच्च अदालतमा न्यायमा पिनाँच आयोगको गठन गररएको छ। 
आयोगले आफ्नो कायि प्रभार्वकारी ढङ्गले सम्पादन गनि आर्वश्यक स्रोत साधनको पर्िचानसर्ित र्वार्र्िक 
कायियोिना तिनिमा गरी कायािन्र्वयनमा ल्याएको छ। सोका साथै आयोगले र्र्वर्भन्न र्वगिका व्यजक्तिरूलाई 
लजक्षत गरी उनीिरूको िक अर्धकारको संरक्षणमा टेर्वा पनग्ने र्िसाबले र्र्वर्यगत अर्धकारिरू उल्लेख 
गररएको ब्रोसरिरू, दृर्िर्र्विीन नागररकिरूको िक अर्धकार संरक्षण गने उदे्दश्य साथ बे्रलर्लर्पमा पर्न 
सन्दभि सामग्रीिरू प्रकाशन एर्वम ्र्र्वतरण, र्र्वर्भन्न र्वगि र समनदायलाई लजक्षत गरी न्यायमा पिनाँच अर्भर्वरृ्द्ध 
गनेलगायतका कायिक्रमिरू सञ्चालन गदै आएको छ। न्यायमा पिनाँचका अर्वरोधिरूको पर्िचान गने गरी 
भएको अध्ययनले ँलल्याएका अर्वरोधिरू िटाउन सबैको समन्र्वयात्मक प्रयास आर्वश्यक देजखएको छ। 
न्यायमा पिनाँच आयोगको र्वार्र्िक कायियोिना कायािन्र्वयन गनि आर्वश्यक सियोग गरी सबैका लार्ग 
न्यायमा पिनाँच सनर्नजित गराउननपने आधारभतू दार्यत्र्व राज्यका सम्बजन्धत र्नकायबाट र्नर्वािि िननेमा 
न्यायपार्लका र्र्वश्वस्त रिेको छ। 
७. न्यायपार्लकाको चौथो पञ्चर्वर्ीय रणनीर्तक योिनाको प्रभार्वकारी कायािन्र्वयन  
र्र्वगतका तीनर्वटा पञ्चर्वर्ीय रणनीर्तक योिनाको उपलब्धीको िगमा रिेर न्यायपार्लकाको चौथो 
पञ्चर्वर्ीय रणनीर्तक योिना र्नमािण गरी कायािन्र्वयन गररएको छ। उक्त योिनाले समेटेका पााँचर्वटा 
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लक्ष्यिरुः र्छटो छररतो र गनणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा पाँिनच अर्भर्वरृ्द्ध, न्यार्यक सनशासनको 
प्रर्वधिन, अदालत व्यर्वस्थापनको सनदृढीकरण र न्यायपार्लका प्रर्तको आस्था र र्र्वश्वास अर्भर्वरृ्द्ध 
गनेलगायतका र्र्वर्यिरूलाई केन्रमा राखेर न्यायपार्लकाले आफ्नो काम कारर्वािीिरु अगाडी बढाएको 
छ। चौथो पञ्चर्वर्ीय रणनीर्तक योिना कायािन्र्वयनको पर्िलो र्वर्ि अथाित ् प्रर्तरे्वदन र्वर्िको फागनन 
मसान्तसम्म सबै अदालतिरूको कायिप्रगर्त उत्साििनक भएकोमा कोर्भड-१९ को प्रभार्वको कारणले 
पर्छल्लो अर्वर्धमा फर्छ्यौटमा केिी कमी आएको देजखन्छ। 

र्र्वगतदेजखको र्नरन्तरको प्रयास स्र्वरूप न्यायपार्लकाको रणनीर्तक योिनाले र्नधािरण गरेका कायिक्रमिरू 
रार्ष्ट्रय योिनामा समारे्वश भएको भए पर्न योिनाले लक्ष्य र्नधािरण गरे अननसारको कायिक्रमिरू सञ्चालन 
गनिको लार्ग पयािप्त बिेट उपलब्ध िनन सकेको छैन। न्यायपार्लकालाई छनट्याइने बिेट र्सर्लङ र्नधािरण 
गदाि न्यायपार्लकासाँग पयािप्त समन्र्वय िनने गरेको छैन। पूर्वािन नमानयोग्य बिेटको अभार्वमा योिनामा 
र्नधािररत र्क्रयाकलापिरूको प्राथर्मकीकरण र समग्र योिना प्रर्क्रयाले अपेजक्षत गर्त र्लन नसकेकोले 
र्नधािररत लक्ष्य अननरूपको उपलजब्ध िार्सल िनन सकेको छैन। नेपाल सरकारबाट न्यायपार्लकाको 
रणनीर्तक योिनालाइि राजष् िय र्र्वकासको मूल प्रर्वािमा समारे्वश गरी उक्त योिनाले प्रक्षेपण गरेको 
बिेटलगायत स्रोत साधन व्यर्वस्थापनमा आर्वश्यक सियोग प्राप् त िनने अपेक्षा गररएको छ। 

८. क्षते्रार्धकारसम्बन्धी कानूनी व्यर्वस्थाको पननरार्वलोकन 

संर्र्वधानले र्र्वधार्यकी कानूनको संरै्वधार्नकताको परीक्षण, सङ्घ र प्रदेश एरं्व प्रदेश र प्रदेशलगायत स्थानीय 
तिको अर्धकारक्षेत्रसम्बन्धी र्र्वर्वाद एरं्व सङ्घीय संसद्को र प्रदेश सभाको र्नर्वािचनसम्बन्धी र्र्वर्वादको 
र्नरूपण गने जिम्मेर्वारीसर्ित सर्वोच्च अदालतर्भतै्र संरै्वधार्नक इिलासको व्यर्वस्था गरेको छ। यसका 
साथै नागररकका िक अर्धकारको रक्षा गनि र्वा सार्वििर्नक सरोकारको र्र्वर्वादको र्नरूपण गनि ररट िारी 
गने, सनरु मनद्दा िेने, साधक िााँच्ने, दोिोयािइ िेने, पननरार्वलोकन गने एर्वम ्पननरारे्वदन सनने्नसमेत अर्धकार 
ददएको छ। न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ अननसार सर्वोच्च अदालतमा पननरारे्वदन लाग्न े
मनद्दाको सूचीमा उच्च अदालतले सनरु कारबािी र र्कनारा गरेका मनद्दा, उच्च अदालतबाट १० र्वर्ि र्वा 
सोभन्दा बढी कैद सिाय िनने गरी फैसला भएको मनद्दा र्वा तीन र्वर्िभन्दा बढी कैदको सिाय र्वा पााँच 
लाख रुपैयााँभन्दा बढी िररर्वाना र्वा पजच्चस लाख रुपैयााँभन्दा बढी र्बगो भएको मनद्दामा सनरु अदालत, 
र्नकाय र्वा अर्धकारीले गरेको र्नणियउपर उच्च अदालतले पननरारे्वदनको रोिमा र्नणिय गदाि आंजशक र्वा 
पूरै बदर गरेको मनद्दा भनी व्यर्वस्था गरेको देजखन्छ। यस व्यर्वस्थाले गदाि सर्वोच्च अदालतमा कानूनी 
प्रश्नभन्दा पर्न तथ्यको प्रश्न (र्बगो र्वा िररर्वाना) को आधारमा समेत पननरारे्वदन लाग्ने अर्वस्था र्सििना 
भएको छ। एकति पननरारे्वदन गनि पाउने पक्षको अर्धकारको र्र्वर्य भनी अन्तरािर्ष्ट्रय रूपमै स्र्वीकार 
गररएको मान्यतालाई नेपालमा पर्न स्र्वीकार गररएकोले उच्च अदालतमा सनरु कारबािी र र्कनारा िनन े
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िननसनकै प्रकारका मनद्दािरू पर्न सर्वोच्च अदालतमा पननरारे्वदनको रोिमा प्ररे्वश पाउाँदा सर्वोच्च अदालतको 
कायिबोझ बढ्न पनगेको देजखन्छ। तसथि, क्षेत्रार्धकारसम्बन्धी कानूनी व्यर्वस्थाको पननरार्वलोकन गरी सबै 
मनद्दाको सनरु कारबािी र र्कनारा जिल्ला अदालतबाट र धेरै मनद्दाको अजन्तम उच्च अदालत तिबाट िनने 
व्यर्वस्था गररनन आर्वश्यक देजखन्छ। पननरारे्वदनको अननमर्त भए मात्र सर्वोच्च अदालतमा पननरारे्वदन लाग्ने 
गरी कानूनमा पररमाििन गररनन आर्वश्यक देजखएको छ। यसका साथै िालै प्रशासकीय अदालत ऐन, 
२०७६ िारी गरी र्निामती, स्र्वास्थ्य, संसद्, प्रदेश, स्थानीय ति, सामनदार्यक र्र्वधालयका जशक्षक तथा 
सार्वििर्नक संस्थामा कायिरत कमिचारीिरूको र्र्वभागीय सिाय, सरुर्वा र बढनर्वाउपरको पननरारे्वदन सनने्न 
अर्धकार प्रशासकीय अदालतलाई ददएको कारण सार्बकदेजख सर्वोच्च अदालतमा दताि िनन े गरेका 
कमिचारीका सरुर्वा, बढनर्वा एर्वम ् र्र्वभागीय कारबािीसम्बन्धी र्र्वर्यको ररटको सङ्खख्यामा कमी आउने 
अर्वस्था र्सििना भएको छ।  

९. मनलनकी संर्ितािरूको प्रभार्वकारी कायािन्र्वयन  

समसामर्यक कानूनी सनधारको आर्वश्यकतालाई मध्यनिर राखी न्यायपार्लकाको प्रथम पञ्चर्वर्ीय 
रणनीर्तक योिना लागू गदाि नै देर्वानी तथा फौिदारी संर्ितािरूको तिनिमा र लागू गननिपने 
आर्वश्यकता  ँ लं्याइएको र्थयो। रणनीर्तक योिनािरूको तिनिमा एर्वम ्समीक्षा र आर्वर्धक मूल्याङ्कनका 
क्रममा समेत देर्वानी तथा फौिदारी संर्िता तिनिमाप्रर्त न्यायपार्लकाले सरोकार दशािउाँदै आएको र्थयो। 
न्यायपार्लकाले व्यक्त गरेका र्यनै सरोकारिरूसमेतको पररणामस्र्वरूप २०७५ साल भार १ गतेदेजख 
लागू िनने गरी मनलनकी देर्वानी संर्िता, २०७४, मनलनकी देर्वानी कायिर्र्वर्ध संर्िता, २०७४, मनलनकी अपराध 
संर्िता, २०७४, मनलनकी फौिदारी कायिर्र्वर्ध संर्िता, २०७४ र फौिदारी कसनर (सिाय र्नधािरण तथा 
कायािन्र्वयन) ऐन, २०७४ िारी भइि कायािन्र्वयनमा समेत आइसकेका छन।् न्याय र कानूनको क्षेत्रमा 
र्र्वकर्सत नर्वीनतम अर्वधारणा एर्वम ् र्र्वर्धशास्त्रीय मान्यतािरूलाई संर्िताले आत्मसात गरेको कारण 
अदालतको कायिक्षेत्रमा र्र्वस्तार भएको छ। संर्िताले तोकेको जिम्मेर्वारी कन शलतापूर्विक र्नर्वािि गनिको 
लार्ग न्यार्यक िनशजक्तलाई नर्वीन अर्वधारणाका सम्बन्धमा प्रजशक्षण, अन्तर्क्रि या र गोष् ठी िस्ता 
कायिक्रम सञ् चालन गरी क्षमता अर्भर्वरृ्द्ध गनि आर्वश्यक रिेको छ। न्याय सम्पादनको कायि एकल 
प्रयासबाट मात्र सम्भर्व निनने र धेरै र्नकाय एर्वम ् पदार्धकारीको भरू्मका िनने भएकाले त्यस्ता 
र्नकायिरूको सियोग तथा अदालतिरूमा कायिरत िनशजक्तको क्षमता अर्भर्वरृ्द्धको कायिमा स्रोत 
साधनको व्यर्वस्थापनमा समेत सम्बजन्धत सरोकारर्वाला र्नकायिरूले पयािप्त ध्यान ददननपने देजखन्छ।  

१०. भौर्तक पूर्वािधार र्र्वकास एरं्व सनधार 

देशभरर रिेका ७७ र्वटा जिल्ला अदालतिरूमध्ये इलाम, नर्वलपनर र पूर्वी रुकन म (रुकन मकोट) जिल्ला 
अदालतिरूको आफ्नो स्र्वार्मत्र्वको िग्गा र भर्वन रिेको छैन। उच्च अदालत एर्वम ् इिलासिरूमध्ये 
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र्वीरगन्ि इिलासको लार्ग लामो प्रयासपिात ्िालै मात्र िग्गा प्राप्त भएको र जचनीर्मलको िीणि भर्वनबाट 
अदालतको कायि सञ्चालन िनाँदै आएको छ। सो अदालतको नयााँ भर्वन र्नमािणको कायि िनन बााँकी रिेको 
छ। अन्य जिल्ला तथा उच्च अदालतिरूका आफ्नै भर्वन भए पर्न केिी भर्वनिरू अत्यन्त िीणि भई 
कायिसञ्चालनमा कदठनाइ र्सििना भएको अर्वस्था छ। यसैगरी, अदालतिरूको कायिबोझ बढेको आधारमा 
न्यायाधीशिरूको दरबन्दी बढेको तर, सो अननपातमा अदालतिरूमा इिलास कक्ष र अन्य भौर्तक 
पूर्वािधारको अभार्व रिेको छ। न्यायाधीश एरं्व िनशजक्तको आर्वासको लार्ग पयािप्त भर्वनिरू नभएको िनाँदा 
न्यायाधीशको मयािदा, गररमा, सनरक्षा एर्वम ्संरे्वदनशीलतासमेतलाई ध्यानमा राखी सर्वोच्च अदालतलगायत 
अन्य अदालतिरूमा कायिरत न्यायाधीश एरं्व कमिचारीिरूको आर्वास भर्वन व्यर्वस्थापन गनि आर्वश्यक 
रिेको छ। नेपाल सरकारबाट सबै अदालतिरूका लार्ग िग्गा प्रार्प्त तथा भर्वन र्नमािण गने कायिमा 
सियोगका लार्ग पयािप्त ध्यान िाने अपेक्षा गररएको छ। 

यसैगरी, सर्वोच्च अदालतको भर्वन र्र्वक्रम संर्वत ्२०१९ सालमा र्नमािण सम्पन्न भएको र्थयो। िालको 
कायिबोझ, कायिप्रकृर्त र कायिरत िनशजक्तसमेतका आधारमा सर्वोच्च अदालतको भर्वन अपनग भएको 
कारण र्नयर्मत कायि सञ् चालन गनि समस्या र्सििना भइरिेको छ। सर्वोच्च अदालतको पूणि बैठकले 
स्र्वीकृत गरेको न्सा एर्वम ् र्डिाइन अननसार सर्वोच्च अदालतको नयााँ भर्वन र्नमािणको कायि अगाडी 
बढेको छ। सर्वोच्च अदालतको नयााँ भर्वन र्नमािणको कायिलाई अगार्ड बढाउन सम्बद्ध र्नकायिरूबाट 
आर्वश्यक सियोग िनने नै छ भने्न कन रामा न्यायपार्लका र्र्वश्वस्त रिेको छ। 

11. न्यार्यक काम कारबािीमा सूचना प्रर्र्वर्धको प्रयोग  

न्यायपार्लकामा सूचना प्रर्र्वर्धको प्रयोगलाई उच्च प्राथर्मकतामा राजखएको छ। सूचना प्रर्र्वर्धको 
संस्थागत र्र्वकास र न्यार्यक काम कारबािीमा सूचना प्रर्र्वर्धको प्रयोगका लार्ग र्र्वर्भन् न सफ्टरे्वयर 
र्नमािणलगायत सभिरिरूको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। लामो समयको प्रयास स्र्वरूप 
िेटौंडामा Data Recovery Centre स्थापना गररएको छ। स्माटि िनर्डर्सयरी (SMART Judiciary) र्नमािणको 
लक्ष्यसर्ित न्यायपार्लकाको सूचना प्रर्र्वर्धसम्बन्धी गनरूयोिना तयार गरी कायािन्र्वयनको क्रममा रिेको 
छ। अनलाइन मनद्दा दताि सम्बन्धमा आर्वश्यक अध्ययन गरी प्रर्तरे्वदन प्राप्त गररसर्कएको छ। न्यार्यक 
सूचनामा सिि पिनाँच िोस ्भन् ने उदे्दश्यले सर्वोच्च अदालतले मोबाइल एप्स (Mobile Apps) सञ्चालनमा 
ल्याएको छ। इिलासिरूमा कोटिरुम टे्नोलोिी (courtroom technology) को प्रयोग गरी अनलाइन 
एर्वम ् र्भर्डयो कन्रेन्समाफि त बिस पैरर्वीको कायि गने सम्बन्धमा यस आर्थिक र्वर्िमा अध्ययन सम्पन्न 
भई पेस भएको प्रर्तरे्वदन पूणि बैठकसमक्ष पेस भई अननमोदनसमेत भइसकेको छ। कोर्भड-१९ ले 
र्र्वर्भन्न प्रर्तकूल प्रभार्व र्सििना गरेको भए पर्न ती च ननौतीिरूलाई न्यायपार्लकाले अर्वसरको रूपमा बदल्दै 
अदालत व्यर्वस्थापनका र्र्वर्भन्न आयामिरूमा सूचना प्रर्र्वर्धको प्रयोगलाई बढाएको छ। प्रर्तरे्वदन र्वर्िमा 
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योिनाको आर्वर्धक समीक्षाको कायि र ११ र्वटा मातित उच्च अदालत एर्वम ्इिलासिरूको र्नरीक्षणको 
कायि सूचना प्रर्र्वर्धको प्रयोग गरी सम्पन्न गररएका छन।् यसैगरी सूचना प्रर्र्वर्धको प्रयोग गरी सबै उच्च 
र जिल्ला अदालतिरूमा DCM सम्बन्धी आधारभतू तार्लम सञ्चालन गररएको र्थयो । 

न्यार्यक काम कारबािी पूणिरूपमा स्र्वचार्लत बनाउन मनद्दाको दतािदेजख फैसला र फैसला 
कायािन्र्वयनसम्मका काम कारबािीमा सूचना प्रर्र्वर्धको प्रयोग गररनन आर्वश्यक देजखन्छ। यसैगरी, 
र्र्वद्यनतीय अर्भलेखको र्र्वकास गरी िननसनकै अदालतको अर्भलेख कागि अन्य अदालतबाट पर्न प्राप्त गनि 
सर्कने गरी व्यर्वस्थापन गने लक्ष्यका साथ न्यायपार्लकाले आर्वश्यक तयारी गरररिेको छ। पयािप्त 

कम्प्यनटर, ल्यापटप, उच्च क्षमताको इन्टरनेट, र्नयर्मत र्र्वधनत ्आपूर्तिलगायतका आधारभतू पूर्वािधारिरूको 
सनर्नजितता गदै न्यायपार्लकाको सूचना प्रर्र्वर्धसम्बन्धी १० र्वरे् गनरुयोिनाको पूणि कायािन्र्वयनका लार्ग 
आर्वश्यक पने स्रोत, साधन र पूर्वािधार व्यर्वस्थापनमा सम्बजन्धत सरोकारर्वाला र्नकायबाट र्नरन्तर 
सियोग प्राप्त िननेमा न्यायपार्लका र्र्वश्वस्त रिेको छ।  

१२. न्यार्यक िनशजक्तिरूको क्षमता अर्भर्वरृ्द्ध  

संस्थाको लक्ष्य एर्वम ् उदे्दश्य िार्सल गनि र्क्रयाशील रिने एकमात्र साधन िनशजक्त भएको तथा 
िनशजक्तको पररचालनमाफि त नै संस्थाका लक्ष्य एरं्व उदे्दश्य िार्सल िनने भएकाले समयाननकूल िनशजक्तको 
क्षमता र्र्वकास गननि आर्वश्यक छ। न्यायपार्लकामा लागू गररएका नयााँ-नयााँ पद्धर्त एर्वम ्कानून प्रणालीले 
अर्वलम्बन गरेको नर्वीनतम अर्वधारणालाई व्यर्विारमा कायािन्र्वयन गनिको लार्ग िनशजक्तको क्षमता 
अर्भर्वरृ्द्ध गररनन र्वान्छनीय िनन्छ। यसका साथै बदर्लाँदो आर्थिक, सामाजिक, रािनीर्तक परररे्वशसमेतका 
सन्दभिमा न्यार्यक र्र्वर्वादिरूको प्रकृर्त र र्र्वर्वादको िर्टलतासमेत बढ्दै गइरिेको छ। िनशजक्तको 
क्षमता अर्भर्वरृ्द्धको लार्ग उच्च जशक्षा, व्यार्वसार्यक तार्लम, अर्वलोकन भ्रमणलगायतका कायिक्रमिरूको 
व्यर्वस्थापन गननिपने िनन्छ। चौथो पञ्चर्वर्ीय रणनीर्तक योिनाले प्रर्त र्वर्ि ३००० िना िनशजक्तलाई 
क्षमता अर्भर्वरृ्द्धसम्बन्धी तार्लम उपलब्ध गराउने तथा १५० िना िनशजक्तलाई रै्वदेजशक तार्लम तथा 
अध्ययन अर्वलोकन भ्रमणको अर्वसर उपलब्ध गराउने भनी उल्लेख गरेको भए पर्न उक्त व्यर्वस्थाको 
पूणि कायािन्र्वयन िनन सकेको छैन । यसका साथै न्यायाधीश तथा कमिचारीिरूलाई आर्वश्यक तार्लम 
कायिक्रमिरूको पर्िचानसर्ित तिनिमा गररएको न्यार्यक िनशजक्तको क्षमता र्र्वकाससम्बन्धी उच्चस्तरीय 
तार्लम नीर्त अननरूप तार्लम कायिक्रमिरूसमेत बिेटको कमीलगायतका कारण सञ्चालन िनन नसकेको 
िनाँदा आगामी ददनमा रणनीर्तक योिनाले र्नधािरण गरेबमोजिमको िनशजक्तलाई क्षमता अर्भर्वरृ्द्धसम्बन्धी 
तार्लम कायिक्रम सञ्चालन गनिको लार्ग नेपाल सरकारबाट आर्वश्यक सियोग प्राप्त िनने न्यायपार्लकाले 
अपेक्षा गरेको छ। 
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१३. स्थानीय तिको न्यार्यक सर्मर्तको अननगमन, र्नरीक्षण तथा सनपरीरे्वक्षण 

पननरारे्वदन सनने्न अदालतिरूबाट मातितको अदालत र्वा न्यार्यक र्वा अधिन्यार्यक र्नकायको र्नरीक्षण गने 
कायि न्यायपार्लकार्भत्र सनव्यर्वजस्थत एर्वम ् संस्थागत िनाँदै गएको छ। यस प्रकारका र्नरीक्षणले न्यार्यक 
कायि गदाि कानूनले र्नधािरण गरेका न्यूनतम कायिर्र्वर्धगत व्यर्वस्था एर्वम ् र्नधािररत मापदण्ड र्वा 
मान्यताको पालना भए नभएको सम्बन्धमा र्वस्तनर्नष्ठ िानकारी प्राप्त िनन स्छ। अननगमन तथा 
र्नरीक्षणलाई प्रभार्वकारी बनाउन सकेमा न्यार्यक काम कारबािीमा गनणस्तरीयता कायम गनिसमेत सियोग 
पनग्दछ। यसबाट अन्ततः सेर्वाग्रािीिरूको सन्तनर्ि अर्भर्वरृ्द्ध िनन िान्छ। संर्र्वधानको धारा २१७ ले 
कानूनबमोजिम आफ्नो अर्धकारक्षेत्रर्भत्रका र्र्वर्वाद र्नरूपण गनि स्थानीय र्नकायमा न्यार्यक सर्मर्त रिन े
व्यर्वस्था गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५१ ले न्यार्यक सर्मर्तबाट 
भएको र्नणियमा जचत्त नबनझ्ने पक्षले सम्बजन्धत जिल्ला अदालतमा पननरारे्वदन गनि स्ने कानूनी व्यर्वस्था 
गरेको छ। पननरारे्वदन सनने्न र्नकायको िैर्सयतले जिल्ला अदालतिरूले स्थानीय तिको न्यार्यक सर्मर्तको 
समेत र्नरीक्षण गने गरेको भए पर्न न्यार्यक सर्मर्तिरू रािनीर्तक प्रकृर्तको संयन्त्र भएकाले जिल्ला 
अदालतबाट िनने अननगमन तथा सनपरररे्वक्षण/ र्नरीक्षणको कायिले कर्तपय अर्वस्थामा र्वाजञ्छत प्रभार्वकाररता 
ददन नसकेको अर्वस्थासमेत र्र्वद्यमान छ। संर्र्वधानको र्र्वर्भन्न धारामा स्थानीय स्तरमा न्यार्यक र्नकाय, 
न्यार्यक सर्मर्त र्वा स्थानीय अदालत भने्न शब्द उल्लेख भएको अर्वस्थाबाट त्यस प्रकारका र्नकाय र्वा 
संरचनािरूको भरू्मका र क्षेत्रार्धकारका र्र्वर्यमा समेत अन्यौलतािरू देजखएको िनाँदा स्थानीय न्यार्यक 
र्नकाय एर्वम ्स्थानीय अदालतको स्थापना, संरचना तथा क्षेत्रार्धकारको सम्बन्धमा अध्ययन िनन आर्वश्यक 
देजखएको छ। अदालतिरूबाट अधिन्यार्यक र्नकायिरूको समेत र्नरीक्षण गरी र्नदेशन ददने कानूनी 
व्यर्वस्थाबमोजिम र्नरीक्षण भई र्नदेशनिरूसमेत ददने गरेको भए पर्न त्यस्ता र्नदेशनिरूको कायािन्र्वयन 
िनने सनर्नजितता नभएमा त्यसप्रकारका र्नरीक्षणिरू ँपचाररकतामा मात्र सीर्मत िनने भएकोले सम्बद्ध 
र्नकायिरूको सो सम्बन्धमा आर्वश्यक संरे्वदनशीलता र कायािन्र्वयनको स्पि प्रर्तबद्धता आर्वश्यक छ।  

१४. मेलर्मलाप पद्धर्तको प्रभार्वकाररता 

नेपालको न्यायपार्लकामा मेलर्मलाप पद्धर्तलाई संस्थागत गनि सर्वोच्च अदालतले र्र्व.सं. २०६० सालमा 
अदालतिरूमा मेलर्मलाप पद्धर्त लागू गनि आर्वश्यक कानूनी व्यर्वस्था गरेको र्थयो। मेलर्मलाप 
पद्धर्तलाई प्रभार्वकारी बनाउन मेलर्मलाप कायि सञ् चालन र्नदेजशका, २०६३ िारी गरी तीनै तिका 
अदालतिरूमा मेलर्मलाप केन्रको स्थापनासमेत गररएको र्थयो। नेपाली समािमा सददयौंदेजख र्र्वर्भन्न 
स्र्वरूपमा प्रचलनमा रिेको मेलर्मलाप पद्धर्तलाई समेत समेट्ने उदे्दश्यका साथ छाता ऐनको रूपमा 
मेलर्मलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ र मेलर्मलापसम्बन्धी र्नयमार्वली, २०७० िारी भई कायािन्र्वयनमा 
आएका छन।् यसरी मेलर्मलाप पद्धर्तलाई प्रभार्वकारी बनाउनको लार्ग र्र्वर्भन् न प्रयासिरू िनाँदािनाँदै पर्न 
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मेलर्मलाप प्रर्क्रयामा मनद्दा पठाउने र सो प्रर्क्रयाबाट र्र्वर्वाद समाधान भएका मनद्दािरूको ँसत सङ्खख्या 
ज्यादै नै न्यून रिेको िनाँदा यस पद्धर्तलाई थप प्रभार्वकारी बनाउन थप कायि गननिपने देजखएको छ। सबै 
अदालतिरूमा मेलर्मलाप िननस्ने प्रकृर्तका मनद्दाको सङ्खख्या ८५,८३१ रिेकोमा िम्मा १८,९२८ 
अथाित ्२२.०५ प्रर्तशत मनद्दा मातै्र मेलर्मलापको लार्ग मेलर्मलाप केन्रमा पठाएको र िम्मा २,८३७ 
थान अथाित ् २१.४५ प्रर्तशत मातै्र मनद्दा सफल भएको देजखन्छ। यसरी िेदाि मेलर्मलापको लार्ग 
पठाएको मनद्दा सङ्खख्या र मेलर्मलापबाट समाधान भएका मनद्दाको सङ्खख्याको ँर्त ज्यादै नै न्यून रिेको 
देजखएको छ। तसथि, मेलर्मलाप प्रर्क्रयालाई थप प्रभार्वकारी बनाई र्र्वर्वादको ददगो समाधानका लार्ग 
उपयनक्त र्र्वर्ध र प्रर्क्रयासर्ित िालको मेलर्मलाप पद्धर्तमा पननरार्वलोकन िनननपने अननभरू्त भएको छ । 
प्रर्तरे्वदन र्वर्िमा न्यायाधीश सजम्मर्लत मेलर्मलाप पद्धर्त अर्वलम्बन सम्बन्धमा गररएको सम्भाव्यता 
अध्ययनले मेलर्मलाप पद्धर्तलाई प्रभार्वकारी बनाउने िो भने स्र्वच्छ सनननर्वाइको मान्यतामा आाँच नआउन े
गरी न्यायाधीश सजम्मर्लत मेलर्मलाप पद्धर्तको अभ्यास गनि सनझाएको देजखाँदा उक्त अध्ययन प्रर्तरे्वदनले 
ँलल्याएका सनझार्विरूसमेतको कायािन्र्वयन गदै मेलर्मलाप पद्धर्तको थप प्रभार्वकाररताका लार्ग सम्बजन्धत 
सबैको सकारात्मक सियोगको अपेक्षा गररएको छ। 

१५. बाल न्याय प्रणालीको प्रर्वधिन 

नेपालको संर्र्वधानको धारा ३९ ले बालबार्लकाको िकको प्रत्याभरू्त गरी बाल अननकूलको न्याय प्रदान 
गररने कन राको सनर्नजितता गरेको देजखन्छ। बालबार्लकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबार्लकाको 
सर्वोत्तम र्ितलाई ध्यानमा राखेर न्याय प्रणाली सञ्चालन गररननपने मागिदशिन गरेको छ। सोबमोजिम 
ऐनको दफा ३० ले बालबार्लकाले गरेको कसनरिन्य कायिको सनरु कारबािी, सनननर्वाइ र र्कनारा गनि 
बाल अदालतको गठन गनि स्ने व्यर्वस्था गरेको भए तापर्न िालसम्म छन टै्ट बाल अदालतको स्थापना 
भएको छैन। बाल अदालतको गठन नभएसम्मको लार्ग प्रत्येक जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश, 
समािसेर्वी र बालमनोर्र्वज्ञ र्वा बाल र्र्वशेर्ज्ञसर्ितको बाल इिलास गठन गने व्यर्वस्था 
बालबार्लकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले गरेको छ। साथै, ऐनको दफा ३४ ले बालबार्लका संलग्न मनद्दाको 
सनननर्वाइ बालमैत्री र्वातार्वरणमा गने व्यर्वस्था गरेको छ। बालन्याय प्रणालीले सो अननकूलको र्र्वजशि न्याय 
सम्पादन प्रर्क्रया खोज्दछ। बालबार्लकालाई सकेसम्म ँपचाररक न्यार्यक प्रर्क्रयामा नल्याई ददशान्तर 
गननिपने मान्यतालाई प्राथर्मकतामा राजखएको छ। ँपचाररक न्याय प्रणालीमा ल्याउन परेपर्न अननसन्धान, 
अर्भयोिन एर्वम ् न्याय सम्पादनका िननसनकै चरणमा पर्न ददशान्तर गनि सर्कने तथा बालबार्लकाप्रर्त 
फरक एरं्व बाल अननकूलको व्यर्विार गननिपने िनन्छ। कानूनी एरं्व नीर्तगत रूपमा बालन्याय प्रणालीलाई 
स्र्वीकार गररएको भएतापर्न अननसन्धान, अर्भयोिन र मनद्दा सनननर्वाइको चरणमा समेत बाल न्याय प्रणाली 
अननरूपका पूर्वािधार तयार िनन सकेको छैन भने पयािप्त मात्रामा साधन स्रोतको उपलब्धतासमेत निनाँदा 
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कानूनले र्नधािरण गरेका कायिर्र्वर्ध एर्वम ् प्रर्क्रया पर्न पूरा गनि कदठनाइ भएको अननभर्व गने गररएको 
छ। यसैगरी, ऐनले बालबार्लकाको उमेर अन्तरािर्ष्ट्रय मापदण्ड अननकूल १६ र्वर्िबाट बढाएर १८ र्वर्ि 
कायम गरेपर्छ बालबार्लका पक्ष भएका मनद्दािरूको सङ्खख्या उल्लेख्य मात्रामा बढेको अर्वस्था छ। 
त्यसका साथै बालबार्लका संलग्न भएका मनद्दािरूको प्रकृर्तमा समेत र्वरृ्द्ध भएको देजखन्छ।  

बाल न्याय प्रणालीलाई सनव्यर्वजस्थत ढङ्गबाट सञ्चालन गनिको लार्ग बाल न्याय सम्पादन (कायिर्र्वर्ध) 
र्नयमार्वली, २०७६ लागू भएको छ। बाल न्यायको सम्पादन बाल इिलासबाट िनने भए पर्न यस 
प्रणालीर्भत्र र्र्वर्भन्न मन्त्रालय, र्नकाय, संस्था एरं्व सनधार गिृसमेतको भरू्मका िनने भएकाले सबैलाई 
समन्र्वयात्मक ढङ्गबाट समेटेर अगार्ड बढ्न सकेमा मात्र बाल न्याय प्रणालीको प्रभार्वकाररता अर्भर्वरृ्द्ध 
िनने िनाँदा केन्रीय बाल न्याय सर्मर्तले सोको लार्ग र्र्वर्भन्न प्रयासिरू गरेको देजखन्छ।  

पीर्डत बालबार्लकाको अर्धकारिरूको सनर्नजितता पर्न बाल न्याय प्रणालीको एक मित्त्र्वपूणि पक्षको 
रूपमा ऐनले समेटेको िनाँदा सरोकारर्वाला र्नकायले भौर्तक पूर्वािधारको र्र्वकास गदाि िोस ्र्वा न्याय प्रणाली 
सञ्चालन गदाि बालबार्लका मैत्री बनाउन िरुरी देजखन्छ। नर्वीनतम अर्वधारणाको रूपमा पननस्थािपकीय 
न्याय प्रद्धर्तलाई बाल न्याय सम्पादनको क्रममा प्रयोगमा ल्याउने ऐनको उदे्दश्य रिेको िनाँदा प ननस्थािपकीय 
न्यायसम्बन्धी र्नदेजशका बनाउन िरुरी देजखन्छ। ददशान्तर पद्धर्तको सन्चालनको लार्ग सोसम्बन्धी 
र्नकाय र्वा संस्थािरूको स्थापना गरी ददशान्तर गररएका बालबार्लकािरूको व्यर्वस्थापन गररननपने िनन्छ। 

१६. र्र्वजशिीकृत अदालत तथा न्यायार्धकरण  

नेपालको संर्र्वधानको धारा १५२ ले खास र्कर्सम र प्रकृर्तका मनद्दािरूको कारबािी र र्कनारा गनि 
संघीय कानूनबमोजिम र्र्वजशिीकृत अदालत, न्यार्यक र्नकाय र्वा न्यायार्धकरणको स्थापना र गठन गनि 
सर्कने संरै्वधार्नक व्यर्वस्था गरेको छ। िाल र्र्वशेर् अदालत, श्रम अदालत, रािस्र्व न्यायार्धकरण, 

प्रशासकीय अदालत, रै्वदेजशक रोिगार न्यायार्धकरण, ऋण असनली न्यायार्धकरण र ऋण असनली 
पननरारे्वदन न्यायार्धकरण स्थापना र सञ्चालनमा रिेका छन।् र्र्वशेर् प्रकृर्तका मनद्दािरूको सनरु कारबािी 
तथा र्कनारा र्छटो, छररतो तथा प्रभार्वकारी ढङ्गले सम्पादन गने उदे्दश्यले उजल्लजखत र्र्वजशिीकृत 
अदालतिरू र न्यायार्धकरणिरूको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। तर, र्र्वजशिीकृत अदालत 
एर्वम ् न्यायार्धकरणिरूको कायिप्रगर्त िेदाि सोचे अननसारको फर्छ्यौट नदेजखएको िनाँदा स्थापना गदािको 
उदे्दश्य िार्सल गनेतफि  र्र्वजशिीकृत अदालत एर्वम ्न्यायार्धकरणिरूमा कायिरत िनशजक्तको यथेि ध्यान 
पनग्न आर्वश्यक देजखन्छ। 

िाल सञ्चालनमा रिेका यसप्रकारका र्र्वजशिीकृत अदालत तथा न्यायाधीकरणिरूको लार्ग िनशजक्त 
व्यर्वस्थापन, सेर्वा प्रर्वािका लार्ग पयािप्त भौर्तक पूर्वािधारको व्यर्वस्था तथा स्रोत साधनको व्यर्वस्थापन िनन 
सकेको छैन। कर्तपय अदालत तथा न्यायाधीकरणिरूको लार्ग स्थायी िनशजक्त, िग्गा तथा 
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भर्वनिरूको उजचत व्यर्वस्थापन िनन सकेको छैन। र्नयर्मत न्यार्यक संरचना अन्तगितका अदालतिरूमा 
रिेको दरबन्दीमा कायिरत न्यायाधीशिरूबाट तदथिरूपमा सेर्वा प्रर्वाि िनाँदै आएको छ। बिेट व्यर्वस्थापन, 

सफ्टरे्वयरिरूको सञ्चालन, अन्य मेर्सनरी तथा सर्वारी साधनिरूको व्यर्वस्थापनमा समस्या देजखएको छ। 

र्र्वजशिीकृत अदालत तथा न्यायाधीकरणिरूको सेर्वा प्रर्वािका भौर्तक पूर्वािधारको व्यर्वस्था, स्थायी 
प्रकृर्तको िनशजक्त व्यर्वस्थापनका लार्ग संगठन तथा व्यर्वस्थापन सरे्वक्षण, आर्वश्यक कायिर्र्वर्धको 
तिनिमा, त्यस्ता र्र्वजशिीकृत अदालत तथा न्यायार्धकरणिरूको र्नयर्मत अननगमन र सनपरररे्वक्षण 
गनेलगायतका पक्षिरूको सम्बोधनका लार्ग नेपाल सरकारलगायत सम्बजन्धत र्नकायबाट चासो, सरोकार 
र समन्र्वयसर्ित सियोगको अपेक्षा गररएको छ। 

१७. न्यायाधीश र न्यार्यक िनशजक्तको सनर्र्वधा र उत्प्ररेणा 

न्यायपार्लकामा कायिरत िनशजक्तको कामको प्रकृर्त र कायिबोझ कायािलयको र्नयर्मत समयमा मात्र 
गरेर सम्पन्न गनि सर्कने र्कर्समको िनाँदैन। कायािलय समयमा इिलासमा बसेर फैसला एर्वम ्आदेश 
गननिपने र त्यसप्रकारका फैसला र्वा आदेशको तयारी र्बिान बेलनका घरमा समेत गननिपने अर्वस्था रिन्छ। 
न्यायाधीश पदको जिम्मेर्वारीले गदाि र्बिान बेलनकाको समयसमेत अदालतको काममा खट्न पने तथा 
अन्य प्रकारका कायिमा संलग्नतालाई व्यार्वसार्यक आचार संर्िताले र्नर्धे गरेको अर्वस्था छ। 
न्यायाधीशलाई इिलासमा बसेर न्याय सम्पादन गरररिाँदा आर्थिक अभार्वको जचन्ताले न्यायमा र्र्वचलन 
नआओस ् भने्न मान्यताबाट अन्य सरकारी पदार्धकारीभन्दा उच्चस्तरको सनर्र्वधा उपलब्ध गराइने 
अन्तरािर्ष्ट्रय प्रचलन रिेको छ। नेपालको सन्दभिमा न्यायाधीशिरूको सेर्वा सनर्र्वधालाई उजल्लजखत मान्यता 
अननरूप बनाउन नसकेको कारण न्यायाधीशिरूको मनोबल उच्च बनाउन नसर्कएको अर्वस्था छ। 
तसथि, अन्तरािर्ष्ट्रय मापदण्ड एर्वम ्असल अभ्याससमेतको आधारमा न्यायाधीशिरूको पाररश्रर्मक र्नधािरण 
गनिको लार्ग एक स्र्वतन्त्र Judicial Pay Commission गठन गनि र न्यायपार्लकामा कायिरत िनशजक्तको 
सेर्वा सनर्र्वधाको समेत उपयनक्त स्तर र्नधािरण गनि आर्वश्यक देजखएको छ। यस प्रकारको अध्ययन र 
र्सफाररसको कायािन्र्वयन गनि नेपाल सरकारलगायत सम्बद्ध सबै र्नकायको सियोग प्राप्त िनने छ भने्नमा 
न्यायपार्लका र्र्वश्वस्त रिेको छ।  

१८. न्यार्यक कोर् ऐन, २०४३ को कायािन्र्वयन  

न्यार्यक कोर् ऐन, २०४३ र्मर्त २०६५।०२।१५ गतेदेजख लागू िनने गरी नेपाल रािपत्रमा सूचना 
प्रकाशन गररएको भए पर्न यो ऐन व्यर्विारत कायािन्र्वयनमा आउन सकेको छैन। न्यायलयका लार्ग 
छनट्याइएको बिेट अपयािप्त रिेको अर्वस्थामा आफैँ साँग धरौटी खातामा रिेको (प्रर्तरे्वदन र्वर्िसम्ममा ८ 
अरब ९० करोड ५० लाख ६१ ििार ४३४ रुर्पयााँ ७५ पैसा रिेको) रकमको पररचालन गननि 
सान्दर्भिक र उपयोगी िनन स्दछ। न्यार्यक कोर् ऐनको प्रभार्वकारी कायािन्र्वयन िनन सकेमा अदालतमा 
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रिेका यस र्कर्समका धरौटी रकमको उपयोग िनन स्ने र न्यार्यक कोर्मा रिेको रकमको पररचालनले 
न्यायपार्लकाको स्र्वायत्तताको प्रयासमा मद्दत पनग्ने एर्वम ् िालको बिेट अभार्वको अर्वस्थालाई केिी 
िदसम्म सम्बोधन गनि सर्कने िनन्छ। ऐनबमोजिम कोर्को रकम अदालतका भर्वन, न्यायाधीश तथा 
कमिचारीको आर्वास भर्वन र्नमािण र्वा ममित सम्भारलगायत िग्गा खररद तथा न्यार्यक िनशजक्तलाई 
प्रोत्सार्ित गनिका लार्ग मौदरक उत्प्ररेणाको व्यर्वस्था गनि र अन्य न्यार्यक कायिमा प्रयोग गनि सर्कने 
छ। न्यार्यक कोर्को व्यर्वस्थापन र प्रभार्वकारी कायािन्र्वयनमा नेपाल सरकारको ध्यान िाने छ भने्नमा 
न्यायपार्लका र्र्वश्वस्त रिेको छ। 

१९. कानूनी जशक्षाको गनणस्तरीयता अर्भर्वरृ्द्ध 

न्यायपार्लकाको कायिसम्पादनको गनणस्तर अर्भर्वरृ्द्धमा र्र्वश्वर्र्वधालय एर्वम ् अननसन्धान केन्रलगायतका 
संस्थािरूको मित्त्र्वपूणि भरू्मका रिन्छ। कानूनी जशक्षाको गनणस्तरमा यदाकदा प्रश्न उठ्ने गरेकोले 
गनणस्तरीयता कायम गनेतफि  सम्बजन्धत सबैको ध्यान िाननपने देजखन्छ। र्र्वश्वर्र्वद्यालयबाट कानूनको उच्च 
जशक्षा िार्सल गरेका िनशजक्तिरूबाट नै न्याय र कानून क्षेत्रको उन्नयन िनने भएकाले अननसन्धानमूलक 
गनणस्तरीय कानूनी जशक्षा प्रदान गननि आर्वश्यक छ। कानूनी िनशजक्तको आपूर्तिकताि र्नकाय र 
िनशजक्तको उपयोग गने र्नकायर्बचको समन्र्वय, संर्वाद र आर्वश्यक पिल कदमीको अभार्व मिसनस गरी 
प्रर्तरे्वदन र्वर्िमा सर्वोच्च अदालतको पिलमा उच्च माध्यार्मक तथा र्र्वश्वर्र्वद्यालय तिमा अध्यापन िनन े
कानून संकायको पाठ्यक्रममा समयाननकूल पररमाििन गनिका लार्ग तत ् तत ् र्नकायका 
प्रर्तर्नर्धिरूसमेतको संलग्नतामा अध्ययन सर्मर्त गठन भई सो सर्मर्तबाट प्राप्त प्रर्तरे्वदन आर्वश्यक 
कायािन्र्वयनको लार्ग सम्बजन्धत र्र्वश्वर्र्वद्यालयिरू एर्वम ् र्नकायिरूमा पठाइएको छ। कानून गर्तशील 
र्र्वर्य भएको िनाँदा यस क्षेत्रमा समय समयमा भइरिने पररर्वतिनलाई आत्मसात गरी अगार्ड बढ्न स्ननपने 
िनन्छ। नेपालको कानून प्रणालीमा संर्ितािरूमाफि त प्ररे्वश पाएका नर्वीनतम अर्वधारणािरूको बारेमा 
र्र्वश्वर्र्वद्यालय तिमा प्रचरू र प्रभार्वकारी ढङ्गबाट अध्ययन अध्यापन िनन आर्वश्यक देजखएको छ। यसका 
लार्ग नेपाल सरकारलगायत सम्बजन्धत र्र्वश्वर्र्वद्यालयिरूको पयािप्त ध्यान िाने छ भने्न कन रामा 
न्यायपार्लका आशार्वादी रिेको छ।  

२०. र्र्वकृर्तर्र्विीन न्यायपार्लकासम्बन्धी अध्ययन सर्मर्त गठन 

चौथो पञ्चर्वर्ीय रणनीर्तक योिनाले न्यार्यक सनशासनको प्रर्वधिन गने लक्ष्य र्लएको छ। न्यार्यक 
सनशासन प्रर्वधिन गने उदे्दश्य अन्तगित न्यायपार्लकामा िननस्ने र्र्वकृर्त, र्र्वसङ्गर्तको र्नयन्त्रण अत्यार्वश्यक 
रिेको सन्दभिमा यससम्बन्धी पूर्वि अध्ययन प्रर्तरे्वदनिरूसमेत अध्ययन गरी र्र्वकृर्त, र्र्वसङ्गर्त, अर्नयर्मतता 
तथा र्र्वचौर्लयाबाट िननस्ने र्क्रयाकलाप र त्यसको रोकथामका लार्ग चाल्ननपने कानूनी, 
संरचनागतलगायत उपयनक्त र प्रभार्वकारी उपायिरू सनझाउन सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री 
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िररकृष्ण काकीको संयोिकत्र्वमा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान र्सिं राउत, न्याय पररर्द्का माननीय 
सदस्य श्री लक्ष्मीबिादनर र्नराला, सर्वोच्च अदालतका रजिस्िार, नायब मिान्यायर्धर्वक्ता, नेपाल बार 
एसोर्सयसनका अध्यक्ष र मिासजचर्व, सर्वोच्च अदालत बार एसोर्सयसनका अध्यक्ष र सजचर्व सदस्य र 
सर्वोच्च अदालत प्रशासन मिाशाखा प्रमनख सदस्य सजचर्व रिेको उच्चस्तरीय अध्ययन सर्मर्त गठन भई 
कायि प्रारम्भ गररसकेको छ। यस सर्मर्तको अध्ययनपिात ्तयार िनने प्रर्तरे्वदनमा समेर्टने सनझार्विरूको 
प्रभार्वकारी कायािन्र्वयनको लार्ग सरोकारर्वाला र्नकायको सियोग अपेजक्षत रिेको छ।  

२१. स्र्वचार्लत पेसी व्यर्वस्थापनसम्बन्धी अध्ययन सर्मर्त 

चौथो पञ्चर्वर्ीय रणनीर्तक योिनाले मनद्दा व्यर्वस्थापन पद्धर्तमा सनधार गने लक्ष्य राख्ननका साथै मनद्दाको 
कारबािीलाई सूचना प्रर्र्वर्धसाँग आबद्ध गने उदे्दश्य राखेको छ। यसै सन्दभिमा यसअगार्ड स्र्वचार्लत पेसी 
प्रणाली लागू गने सम्बन्धमा पूर्वि अध्ययन प्रर्तरे्वदनिरू समेतको अध्ययन गरी यस पद्धर्तको 
कायािन्र्वयनको सम्भाव्यतासर्ितको प्रर्तरे्वदन पेस गनिको लार्ग सर्वोच्च अदालतका र्वररष्ठतम माननीय 
न्यायाधीश श्री दीपककन मार काकीको संयोिकत्र्वमा माननीय न्यायाधीश श्री िररकृष्ण काकी, माननीय 
न्यायाधीश श्री र्र्वश्वम्भरप्रसाद शे्रष्ठ, सर्वोच्च अदालतका रजिस्िार, नायर्व मिान्यायार्धर्वक्ता, नेपाल बार 
एसोर्सएसनका अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालत बार एसोर्सएसनका अध्यक्ष सदस्य र सूचना प्रर्र्वर्ध मिाशाखाका 
सि रजिस्िार सदस्य सजचर्व रिेको अध्ययन सर्मर्त गठन भई कायि प्रारम्भ भइसकेको छ। सर्मर्तको 
अध्ययनपिात ्तयार िनने प्रर्तरे्वदनमा समेर्टने सनझार्विरूको प्रभार्वकारी कायािन्र्वयनको लार्ग सरोकारर्वाला 
र्नकायको सियोग अपेजक्षत रिेको छ।  

२२. ददगो र्र्वकासका लक्ष्यिरू (SDGs) र न्यायपार्लका 

संयनक्त राष्ट्र संघको तत्र्वाधानमा सार्बकमा कायािन्र्वयनमा रिेको Millennium Development Goals को 
अर्वर्ध समाप्त भएपर्छ सन ् २०१६ देजख २०३० सम्मको लार्ग र्र्वर्भन्न १७ र्वटा लक्ष्यसर्ितको 
sustainable development goals (SDGs) िारी भई कायािन्र्वयनमा रिेका छन।् उक्त लक्ष्यिरूमध्ये 
लक्ष्य १६ न्यायपार्लका एर्वम ्न्याय प्रणालीसाँग सम्बजन्धत रिेको छ। िसअननसार, सदस्यराष्ट्रिरूमा सन ्
२०३० सम्ममा सबै र्कर्समका र्िंसाको उल्लेख्य मात्रामा कमी, बालबार्लकाउपरका सबै र्कर्समका 
शोर्ण, बेचर्बखन, दनरूपयोग तथा यातनाको अन्त्य, रार्ष्ट्रय एर्वम ् अन्तरार्ष्ट्रय तिमा कानूनको शासनको 
प्रर्वधिन गरी न्यायमा सबैको पिनाँच स्थार्पत गने, सबै र्कर्समका सङ्गदठत अपराधिरूको सङ्खख्यामा उल्लेख्य 
मात्रामा र्नयन्त्रण, भष्ट्राचार र घनसखोरीमा उल्लेख्य मात्रामा कमी आउने, सबै तिमा िर्वाफदेिी, पारदशी 
एरं्व प्रभार्वकारी संस्थाको र्र्वकास िनने, र्नणिय र्नमािण तिमा समारे्वशीता एर्वम ्सिभार्गताको सनर्नजितता, 
रार्ष्ट्रय कानून तथा अन्तरार्ष्ट्रय सम्झौता अननसार सार्वििर्नक सूचनामा पिनाँच तथा स्र्वतन्त्रतािरूको 
उपभोगको सनर्नजितता, अन्तरािर्ष्ट्रय सियोगमाफि त र्र्वकासशील राष्ट्रका अपराध तथा आतङ्ककारी 
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र्क्रयाकलापिरू रोकथाम गने संयन्त्रिरूको सनदृर्ढकरण र भेदभार्वरर्ित कानून एरं्व नीर्तको कायािन्र्वयन 
गरी ददगो र्र्वकासको लक्ष्य िार्सल गनेसमेतका र्क्रयाकलापिरू सम्पन्न गननिपने देजखन्छ। उपयनिक्त 
र्क्रयाकलापिरूको कायािन्र्वयन गने सन्दभिमा राज्यका सबै र्नकायिरूको समन्र्वयात्मक र्क्रयाशीलता 
आर्वश्यक पने र न्याय प्रणालीलाई सनदृढ बनाई न्यायमा सबैको सिि पिनाँच अर्भर्वरृ्द्ध गने कायिमा 
सम्बद्ध र्नकायिरूको सकारात्मक सियोग आर्वश्यक छ।  

२३. अर्भलेख र्मर्सलको रै्वज्ञार्नक व्यर्वस्थापन 

िाल देशभरका अदालतिरूमा ३५ लाख ६९ ििार ४९४ थान मनद्दाका अर्भलेख र्मर्सलिरू रिेका 
छन।् अर्भलेखमा रिेका र्मर्सल कागिातिरू पक्षिरूको िक अर्धकार र्नधािरण गने मित्त्र्वपूणि कानूनी 
दस्तारे्वििरूको रूपमा रिन्छन।् अदालतिरूमा अर्भलेख व्यर्वस्थापन िालसम्म परम्परागत पद्धर्तमा 
आधाररत भई िनाँदै आएको छ। रै्वज्ञार्नक ढङ्गले अर्भलेख रिेका र्मर्सलको व्यर्वस्थापन गनिको लार्ग 
प्रर्तरे्वदन र्वर्िमा अर्भलेख व्यर्वस्थापनसम्बन्धी नयााँ सफ्टरे्वयर र्नमािण गरी कायािन्र्वयनमा ल्याइएको छ। 
अर्भलेख र्मर्सलको स््यान गरी सफ्टरे्वयरमा प्रर्र्वर्ि गने उदे्दश्यले आधनर्नक स््यान मेर्सनिरूको खररद 
भई िाल ३३ र्वटा अदालतिरुबाट यस कायिको प्रारम्भसमेत गररसर्कएको छ। यस कायिलाई सबै 
अदालतिरूमा र्र्वस्तार र सञ्जालको र्नमािण गनि िरुरी देजखन्छ। यसका साथै अर्भलेख व्यर्वस्थापनको 
कायिलाई प्रभार्वकारी बनाउन केन्रमा केन्रीय अर्भलेखालयको र सबै प्रदेशमा एक एकर्वटा प्रदेशस्तरीय 
अर्भलेखालयको स्थापना गरी सम्पूणि अदालतिरूको अर्भलेख र्मर्सलको रै्वज्ञार्नक ढङ्गले व्यर्वस्थापन गरी 
सबै अदालतिरूको अर्भलेखको कागिात उक्त अर्भलेखालयमा राख्न े प्रबन्ध गरी िननसनकै अदालतको 
अर्भलेख कागिातको नक्कल सेर्वाग्रािीिरूले ििााँसनकैको अदालतिरूबाट एर्वम ्अर्भलेखालयबाट क्षणभरमै 
प्राप्त गनि स्ने अर्वस्था र्सििना गने लक्ष्यका साथ न्यायपार्लकाले अगार्ड बढाएको सनधारको अर्भयानमा 
सबैको सकारात्मक सियोग र समन्र्वय प्राप्त िनने अपेक्षा गरीएको छ।  

२४. कोर्भड-१९ ले मनद्दा फर्छ्यौट र योिना कायािन्र्वयनमा पारेको प्रभार्व  

आर्थिक र्वर्ि २०७६/०७७ चौथो पन्चर्वर्ीय रणनीर्तक योिना कायािन्र्वयनको पर्िलो र्वर्िको रूपमा 
रिेको र यस आर्थिक र्वर्िलाई जिल्ला र उच्च अदालत तिमा फरक मनद्दा व्यर्वस्थापन (DCM) पद्धर्त 
लागू गने पूर्वि तयारी र्वर्िको रूपमा र्लईएको िनाँदा सबै अदालतिरूमा पनराना मनद्दाको फर्छ्यौटको कायिलाई 
प्रभार्वकारीरूपमा अगार्ड बढाइएको अर्वस्था र्थयो। र्र्व.सं.२०७६ साउन देजख फागनन सम्मको तथ्याङ्क 
िेदाि सर्वोच्च अदालतले फागननसम्मको लक्ष्यको ७१.५६ प्रर्तशत, उच्च अदालतिरूले ११०.४७ 
प्रर्तशत र जिल्ला अदालतिरूले ८३.३९ प्रर्तशत गरी सबै अदालतिरूले फर्छ्यौट लक्ष्यको ँर्तमा 
८७.१५ प्रर्तशत प्रगर्त िार्सल गररसकेको अर्वस्था र्थयो। तर, चैत्र मर्िनादेजख देशभरर कोर्भड-१९ को 
प्रभार्वको कारण अदालतले आफ्नो कायिमा सङ्कनचन ल्याउनन परेको िनाँदा मनद्दाको फर्छ्यौटमा उल्लेख्य असर 
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परेको छ। अजघल्लो आर्थिक र्वर्िमा जिल्ला अदालतिरूको मनद्दा तथा ररटको फर्छ्यौट लक्ष्य ९५,४७६ 

थान रिेकोमा ९३,८१९ थान अथाित ् ९८.२६ प्रर्तशत लक्ष्य िार्सल भएकोमा प्रर्तरे्वदन र्वर्िमा 
१,१६,८५८ थान लक्ष्य रिेकोमा ६२,३५२ थान अथाित ् ५३.३५ प्रर्तशत लक्ष्य िार्सल भएको 
देजखयो। यसैगरी अजघल्लो आर्थिक र्वर्िमा सबै उच्च अदालतिरूको मनद्दा तथा ररटिरूको फर्छ्यौट लक्ष्य 
२८,९१६ थान रिेकोमा ३०,८०१ थान अथाित ्१०६.५२ प्रर्तशत लक्ष्य िार्सल भएकोमा प्रर्तरे्वदन 
र्वर्िमा ३०,२४२ थान फर्छ्यौट लक्ष्य र्नधािरण गररएकोमा २३,१९१ थान अथाित ्७६.६८ प्रर्तशत मात्र 
लक्ष्य िार्सल भएको देजखन्छ। सर्वोच्च अदालतको मनद्दा तथा ररटको फर्छ्यौटको िकमा भने कोर्भड-
१९ को प्रभार्वका बार्विनद आर्थिक र्वर्ि २०७५/०७६ मा कूल फर्छ्यौट भएको मनद्दा सङ्खख्या ९,१९३ 
रिेकोमा आर्थिक र्वर्ि २०७६/०७७ मा ९,६९३ फर्छ्यौट भई अजघल्लो आर्थिक र्वर्ि भन्दा ५०० थान 
मनद्दा तथा ररट बढी फर्छ्यौट भएको देजखन्छ। पनराना मनद्दािरूको फर्छ्यौटलाई प्राथर्मकता ददने उदे्दश्य 
अननसार माघ मर्िनादेजख दनईर्वटा पेसीसूची प्रकाशन गरी र्बिानको पर्िलो पेसी सूचीमा र्नरे्वदन तथा 
अन्तररम आदेश छलफललगायतका र्र्वर्यिरू रिने तथा दोस्रो पेसी सूचीमा पनराना मनद्दािरूलाई 
प्राथर्मकता ददई सनननर्वाइ व्यर्वस्थापन गररएको र त्यसबाट फागनन मर्िनामा मार्सक लक्ष्य भन्दा बढी 
मनद्दा फर्छ्यौट िनन सकेको र्थयो।  

कोरोना भाइरस (कोर्भड-१९) को सङ्खक्रमण र्नयन्त्रणमा आउने अर्वस्थाको आाँकलन गनि नसर्कएको 
पररजस्थर्तमा आर्थिक र्वर्ि २०७७/०७८ मा पर्न र्वार्र्िक कायि योिनाले र्नधािरण गरेका लक्ष्यिरू िार्सल 
गनि र्नकै च ननौतीपूणि रिेको देजखन्छ। सूचना प्रर्र्वर्धको प्रयोगलगायत उपयनक्त र्र्वकल्पिरूको प्रयोगमाफि त 
अदालतिरूको कामकारबािी र्नयर्मत रूपमा सञ्चालन गनि सबै अदालतिरूमा सूचना प्रर्र्वर्धसम्बन्धी 
उपकरणिरूको प्रबन्ध गननिपने देजखन्छ। यसका लार्ग थप स्रोत आर्वश्यक पने िनाँदा सोको व्यर्वस्थापनको 
लार्ग नेपाल सरकार एर्वम ्सम्बजन्धत सरोकारर्वालािरूको सकारात्मक सियोग आर्वश्यक छ । 

अन्त्यमा, न्यायपार्लकाले आत्मसात ् गरेका सनधारका प्रर्क्रया र न्यायपार्लकाप्रर्तको आम अपेक्षाका 
सन्दभिमा अननभतू गररएका उजल्लजखत सरोकार, समस्या तथा च ननौतीिरू न्यायपार्लकाको ए्लो प्रयासबाट 
मात्र सम्बोधन िनन सम्भर्व छैन। सम्बजन्धत सबैको सियोग, समन्र्वय र सकारात्मक सोचबाट मातै्र यी 
र्र्वर्यिरूको सम्बोधन िनन स्दछ भन्न ेकन रामा न्यायपार्लका र्र्वश्वस्त छ। न्याय व्यर्वस्थालाइि प्रभार्वकारी 
बनाइि न्यायपूणि समािको र्नमािण गननि राज्यको प्रमनख दार्यत्र्व िो। न्याय प्रणालीको सफलता र्वा 
असफलतालाई न्यायपार्लकामा मात्र सीर्मत गरी एकाङ्गी रूपमा िेररनन िनाँदैन। न्याय सम्पादनको र्र्वर्भन् न 
चरणिरूमा सरोकारर्वालािरूको आपसी सियोग, सिकायि र समन्र्वय अपररिायि रिन्छ। सरोकारर्वालािरू 
बीच सियोग र समन्र्वयको क्षेत्र पर्िचान गरी समय समयमा आपसी छलफल र परामशिसमेत िनन े
गरेबाट परस्पर सियोग र समन्र्वयको अर्वस्था सनदृढ िनाँदै गएको मिसनस पर्न भएको छ। तथार्प, 
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यसलाई अझबढी पररणाममनखी र्वा उदे्दश्यमूलक बनाउन े र कायािन्र्वयनको तिमा पनर् याउन े कायिमा 
सम्बजन्धत सबैको थप प्रर्तबद्धता र र्क्रयाशीलता आर्वश्यक छ।  

र्वतिमान संर्र्वधान र प्रचर्लत कानूनबमोजिमको दार्यत्र्व र्विन गनि सक्षम बनाउन स्र्वतन्त्र 
न्यायपार्लकासम्बन्धी स्थार्पत मूल्य मान्यतासमेतको अननकूल िनने गरी आर्वश्यक स्रोत साधन उपलब्ध 
िनननपदिछ । अदालतिरूको बढ्दो कायिबोझ, फैसला कायािन्र्वयन, फरक मनद्दा व्यर्वस्थापन पद्धर्तको 
प्रभार्वकारी कायािन्र्वयन, न्याय सम्पादनमा सूचना प्रर्र्वर्धको अर्धकतम उपयोग, संर्िता कानूनिरूको 
प्रभार्वकारी कायािन्र्वयन, सर्वोच्च अदालतको भर्वन र्नमािण, न्यायाधीश तथा कमिचारीिरूको क्षमता 
र्र्वकास, न्यार्यक कोर्को पररचालन, कानूनी जशक्षाको गनणस्तर अर्भर्वरृ्द्ध, अर्भलेखको रै्वज्ञार्नक 
व्यर्वस्थापन, न्यायमा पिनाँच र्वरृ्द्ध, कोर्भड-१९ को प्रभार्वलाई न्यूनीकरणलगायत चौथो रणनीर्तक 
योिनाको प्रभार्वकारी कायािन्र्वयनमा न्यायपार्लकाले व्यक्त गरेको धारणा, अपेक्षा र सरोकारप्रर्त नेपाल 
सरकारलगायत सम्बजन्धत सबै सरोकारर्वालाको सियोग, सिकायि र समन्र्वय थप प्रभार्वकारी िनननका साथै 
न्यार्यक काम कारबािीमा र्क्रयाशील न्यायाधीश तथा कमिचारीसमेतबाट सकारात्मक भरू्मका र्नर्वािि िनने 
छ भन् न ेर्र्वश्वास गररएको छ। 

सर्वोच्च अदालतको र्वार्र्िक प्रर्तरे्वदन रे्वर्वसाइटमा राखीसर्कएको िनाँदा सो सम्बन्धी र्र्वस्ततृ र्र्वर्वरण 
www.supremecourt.gov.np मा िेनि सर्कने छ।  

 


