
1 
 

सर्वोच्च अदालतको आर्थिक र्वर्ि २०७७/०७८ को र्वार्र्िक प्रर्तरे्वदन सम्बन्धी 

प्रसे र्र्वज्ञप्ती 
र्िर्त २०७८।१२।२५ 

 

नेपालको संर्र्वधानको धारा १३८ बिोजिि सर्वोच्च अदालतको प्रत्येक र्वर्ि आफ्नो र्वार्र्िक 
प्रर्तरे्वदन राष्ट्रपर्तसिक्ष पेश गननिपने संरै्वधार्नक व्यर्वस्थाअननरूप सम्िाननीय राष्ट्रपर्त श्रीिती र्र्वद्यादेर्वी 
भण्डारीज्यूसिक्ष सर्वोच्च अदालतका सम्िाननीय कायि िनकायि प्रधान न्यायाधीश श्री दीपककन िार 
काकीज्यूले सर्वोच्च अदालतको आर्थिक र्वर्ि २०७७/०७८ को र्वार्र्िक प्रर्तरे्वदन र्िर्त 
२०७८।१२।२५ िा प्रस्तनत गननिभयो। प्रस्तनत प्रर्तरे्वदनिा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जि्ला 
अदालत तथा अन्य अदालत तथा न्यायाधीकरणबाट भएका न्याय सम्पादन सम्बन्धी िनख्य िनख्य र्र्वर्वरण 
र न्यायपार्लकाका सिसार्यक सिस्या, च ननौती र न्यायपार्लकाले राखेका अपेक्षासर्ितको प्रर्तरे्वदनको 
सारसंक्षेप यसप्रकार छ। 

१. िनद्दा फर्छ्यौटतफि   

१.१ देशभररको सिग्र जस्थर्त 

सर्वोच्च अदालतलगायत िातित अदालत तथा न्यायार्धकरणिरूिा गत आर्थिक र्वर्िबाट जिम्िेर्वारी 
सरेको १,२२,९८३ (एक लाख बाइस ििार नौ सय र्ियासी) र यस आर्थिक र्वर्ििा नयााँ दताि भएका 
१,७२,२२१ (एक लाख बित्तर ििार दनई सय एक्काइस) गरी िम्िा िनद्दाको र्वार्र्िक लगत २,९५,२०४ 
(दनइ लाख पन्चान्नब्बे ििार दनइि सय चार) कायि भएकोिा १,५०,६७७ (एक लाख पचास ििार छ 
सय सतित्तर) अथाित ्५१.०४ प्रर्तशत िनद्दा फर्छ्यौट भई १,४४,५२७ (एक लाख चौर्वार्लस ििार पााँच 
सय सत्ताइस) िनद्दा बााँकी रिेको छ।  

१.२ सर्वोच्च अदालत 

सर्वोच्च अदालतिा गत आर्थिक र्वर्िबाट जिम्िेर्वारी सरेको २४,756 (चौर्बस ििार सात सय छपन्न) र 
यस आर्थिक र्वर्ििा नयााँ दताि भएका 8,710 (आठ ििार सात सय दश) गरी िम्िा िनद्दाको लगत 
३3,466 (तेजत्तस ििार चार सय छैसठ्ठी ) कायि भएकोिा सोिध्ये 5,689 (पााँच ििार छ सय 
उनान्नब्बे ) अथाित ्17.0० प्रर्तशत िनद्दा फर्छ्यौट भई 27,777 (सत्ताईस ििार सात सय सतित्तर) 
िनद्दा बााँकी रिेको छ।  

१.३ उच्च अदालत 

उच्च अदालतिरूिा गत आर्थिक र्वर्िबाट जिम्िेर्वारी सरेको 19,998 (उन्नाइस ििार नौ सय 
अन्ठान्नब्बे) थान र यस आर्थिक र्वर्ििा नयााँ दताि भएका 36,419 (छजत्तस ििार चार सय उन्नाइस) 
गरी िनद्दाको िम्िा लगत ५6,417 (छपन्न ििार चार सय सि ) कायि भएकोिा ३3,५04 (तेजत्तस 
ििार पााँच सय चार) िनद्दा अथाित ्59.39 प्रर्तशत फर्छ्यौट भइि 22,913 (बाइस ििार नौ सय तेह्र) 
िनद्दा बााँकी रिेको छ।  
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१.४ जि्ला अदालत  

जि्ला अदालतिरूिा गत आर्थिक र्वर्िबाट जिम्िेर्वारी सरेको 76,021 (छित्तर ििार एक्काइस) र यस 
आर्थिक र्वर्ििा नयााँ दताि भएका १,24,660 (एक लाख चौर्र्वस ििार छ सय साठी ) गरी िनद्दाको 
िम्िा लगत २,00,681 (दनई लाख छ सय एकासी ) कायि भएकोिा १,09,495 (एक लाख नौ 
ििार चार सय पन्चान्नब्बे ) िनद्दा अथाित ्54.56 प्रर्तशत फर्छ्यौट भई 91,186 (एकान्नब्बे ििार एक 
सय छयासी ) िनद्दा बााँकी रिेको छ।  

१.५ अन्य अदालत तथा न्यायार्धकरणिरू 

अन्य अदालत तथा न्यायार्धकरणिरूिा गत आर्थिक र्वर्िबाट जिम्िेर्वारी सरेको 2,208 (दनई ििार दनई 
सय आठ) र यस आर्थिक र्वर्ििा नयााँ दताि भएका 2,४32 (दनई ििार चार सय बजत्तस) गरी िनद्दाको 
िम्िा लगत 4,6४० (चार ििार छ सय चार्लस) कायि भएकोिा १,989 (एक ििार नौ सय 
उनान्नब्बे) िनद्दा अथाित ्42.87 प्रर्तशत फर्छ्यौट भई 2,651 (दनई ििार छ सय एकाउन्न) िनद्दा बााँकी 
रिेको छ।  

२. फैसला कायािन्र्वयनतफि  

२.१ कैदतफि   

यस आर्थिक र्वर्ििा कैदतफि  १,४9,865 र्वर्ि 1० िर्िना 2२ ददन (एक लाख  उनन्पचास ििार  आठ 
सय पैसठ्ठी र्वर्ि दस िर्िना बाइस ददन) रिेकोिा सोिध्ये 43,863 र्वर्ि 4 िर्िना 27 ददन (र्िचार्लस 
ििार आठ सय र्िसठ्ठी र्वर्ि चार िर्िना सत्ताईस ददन) अथाित ् 29.27 प्रर्तशत कैद असनल भई 

१,०६,002 र्वर्ि ५ िर्िना 25 ददन  (एक लाख छ ििार दनई र्वर्ि पााँच िर्िना पजच्चस ददन) कैद असनल 

िनन बााँकी रिेको छ।  

२.२ िररर्वानातफि    

यस आर्थिक र्वर्ििा सबै जि्ला अदालतिरूले असनल गननिपने िररर्वानाको कन ल लगत 

रू.१8,22,33,04,९89.34 (अठार अरब बाईस करोड तेजत्तस लाख चार ििार नौ सय उनान्नब्बे 
रुपैयााँ चौतीस पैसा) रिेकोिा सोिध्ये रू.1,91,15,91,462.३९ (एक अरब एकान्नब्बे करोड पन्र 
लाख एकान्नब्बे ििार चार सय बैसठ्ठी रुपैयााँ उन्नचार्लस पैसा)  अथाित ् १0.49 प्रर्तशत असनल भई 

रू.16,31,17,13,526.95 (सोह्र अरब एकर्तस करोड सि लाख तेह्र ििार पााँच सय छजब्बस रुपैयााँ 
पन्चान्नब्बे पैसा) असनल िनन बााँकी रिेको छ।  

२.३ फैसला कायािन्र्वयनका र्नरे्वदनतफि   

यस  आर्थिक र्वर्ििा फैसला कायािन्र्वयनका लार्ग जि्ला अदालतिरूिा परेका र्नरे्वदनिरूको िम्िा 
लगत 33,889 (तेजत्तस ििार आठ सय उनान्नब्बे) रिेकोिा सोिध्ये 12,857 (बाह्र ििार आठ सय 
सन्ताउन्न) अथाित ् ३७.94 प्रर्तशत फर्छ्यौट भई 21,032 (एक्काइस ििार बजत्तस) बााँकी रिेको 
देजखन्छ। 
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३. र्नरीक्षण एर्वि ्अननगिनतफि  

यस आर्थिक र्वर्ििा उच्च अदालत एर्वि ् इिलासिरू गरी १० र्वटा अदालतिरुको भौर्तक रूपिै 
र्नरीक्षण सनपरररे्वक्षणको कायि सम्पन्न भएको र्थयो भने कोर्भड-१९ को प्रभार्वका कारण उच्च अदालत 
एर्वि ् इिलासिरू गरी ६ र्वटा अदालतिरुको र्भर्डओ कन्रेन्सिाफि त र्नरीक्षण एर्वि ् सनपरररे्वक्षणको 
कायि सम्पन्न भएको र्थयो। 

४. नजिर तथा फैसलािरूको प्रकाशन 

नेपाल कानून पर्िकाको भाग ६२, २०७८ अंक १० र सर्वोच्च अदालत बनलेर्टन र्वर्ि २९ पूणािङ्क 
६८० सम्ि प्रकाशन गरीएको छ। २०१५ सालदेजख िालसम्ि नेपाल कानून पर्िकािा प्रकाजशत सबै 
र्नणियिरू र्र्वर्भन्न आधारिा खोज्न र्ि्ने गरी सर्वोच्च अदालतको रे्वभ पषृ्ठिा राजखएको छ।  

५. अर्भलेख 

िाल अदालतिरूिा ३६ लाख ५८ ििार ७६५ अर्भलेख र्िर्सल रिेका छन।् प्रर्तरे्वदन र्वर्ििा करीर्व 
६५ ििार र्िर्सल संलग्न कागिातिरुको स््यान गरी सफ्टरे्वयरिा अपलोड गने कायि सम्पन्न गररएको 
छ। 

६. र्बत्तीय र्र्वर्वरण 

आर्थिक र्वर्ि २०७७/७८ िा सिग्र न्यायपार्लकाको लार्ग िम्िा र्बर्नयोजित बिेट रु. 
८,२१,६९,६५,८४७ (रु आठ अरब एक्काइस करोड उनन्सत्तरी लाख पैंसठ्ठी ििार आठ सय 
सत्चार्लस) िध्ये रु ६,९३,५५,५९,१८९ (रु. छ अरब र्ियान्नब्बे करोड पचपन्न लाख उनन्साठी 
ििार एक सय उनान्नब्बे) अथाित ्८४.41% र्नकासा भई खचि भएको र्थयो।  

 

७. न्यायपार्लकाका र्र्वद्यिान सिस्या र सनझार्विरू 

१. न्यायपार्लकाको स्र्वतन्िता र स्र्वायत्तता 
नेपालको संर्र्वधानको धारा १२६ ले न्यायसम्बन्धी सम्पूणि अर्धकार अदालत र न्यार्यक र्नकायिरूिा 
रिने व्यर्वस्था गरेको छ। न्यायपार्लकाको संर्र्वधान प्रदत्त जिम्िेर्वारी र्नर्वाििका लार्ग न्यायपार्लकाको 
कायाित्िक स्र्वतन्िता र स्र्वायत्तता न्यूनति पूर्विसतिको रूपिा र्लने गररन्छ। नेपालको सन्दभििा स्रोत 
साधनको सन्दभििा न्यायपार्लका कायिपार्लकाप्रर्त पूणि र्नभिर रिननपने अर्वस्था छ। रार्ष्ट्रय योिना 
आयोग र अथि िन्िालयका प्रर्तर्नर्धको सिभार्गतािा तिनििा गररएको योिनाले प्रक्षेपण गरेको बिेट 
तथा स्रोत साधनको सनर्नजितता िनन सकेको छैन। रार्ष्ट्रय बिेट तिनििाको क्रििा र्सर्लङ र्नधािरण 
गननिअगार्ड न्यायपार्लकाको रणनीर्तक योिनालाई आधार िानी छलफलसिेत िनन सकेको छैन। 
अदालतिरूलाई प्राप्त बिेट पररचालनिा स्र्वायत्तता छैन। यस तफि  र्र्वगत लािो सियदेजख सर्वोच्च 
अदालतले सरोकार िनाउाँदै आएको भए पर्न उजचत सम्बोधन तथा सिन्र्वय िनन सकेको छैन। 
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आर्थिक तथा प्रशासर्नक स्र्वायत्तताको अभार्विा न्यार्यक स्र्वतन्िता, सक्षिता र प्रभार्वकाररता कायि िनन 
स्दैन। न्यायपार्लका सनधारका र्नजित र्र्वर्ध र प्रर्क्रयाबिोजिि पर्िचान गररएका सनधार योिना र 
कायिक्रििरूको कायािन्र्वनका लार्ग आर्वश्यक स्रोत साधनको प्रार्प्त र पररचालनिा स्र्वायत्तताको 
सनर्नजितताका लार्ग सम्बजन्धत सरोकारर्वाला पक्षबाट सकारात्िक रूपिा सियोगको अपेक्षा गररएको 
छ। 

२. अदालतिरूको कायिबोझ सम्बन्धिा 
अदालतिरूको कायिचाप र्नरन्तर रूपिा बढ्दै गएको छ।र्र्वगत १० र्वर्िको  अर्वर्धिा अदालतिरूको 
सिग्र कायिबोझ  ९२.२५ प्रर्तशतले र्वरृ्ि भएको छ भने सोिी अर्वर्धिा सर्वोच्च अदालतिा ७५.६५ 

प्रर्तशतले िनद्दाको लगत र्वरृ्ि भएको देजखन्छ। सर्वोच्च अदालतको कायिबोझ व्यर्वस्थापकीय  दृर्िकोणबाट 
च ननौतीपूणि देजखएको छ। अदालतको कायि सिय र्र्वस्तार तथा अर्तररक्त सिय काि गनि सञ्चालनिा 
्याइएका उपायिरूले र्नरन्तरता पाउन सकेका छैनन।् सर्वोच्च अदालतको िनद्दा व्यर्वस्थापन पिर्तको 
सनधारका सम्बन्धिा रणनीर्तक योिनाले पर्िचान गरेका संरै्वधार्नक, कानूनी र व्यर्वस्थापकीय रूपिा 
सम्बोधन गननिपने र्र्वर्यिरूका सम्बन्धिा सम्बि र्नकायिरूबाट र्र्वशेर् पिल िनननपने देजखन्छ।  

३. फैसला कायािन्र्वयनको प्रभार्वकाररता अर्भर्वरृ्ि 

नेपालको संर्र्वधानको धारा १२६ ले िनद्दा िार्िलाको रोििा अदालतले ददएको आदेश र्वा र्नणिय सबैले पालना 
गननिपने व्यर्वस्था गरेको छ । 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 
नीर्तलाई प्रभार्वकारी रूपिा कायािन्र्वयन गनि सर्कएको छैन।  

न्यायपार्लकाको रणनीर्तक योिनाले फैसला कायािन्र्वयनिा प्रभार्वकाररता ्याउन फैसला 
कायािन्र्वयनको र्र्वशेर् अर्भयानलगायतका र्र्वर्भन् न रणनीर्तिरू अजख्तयार गरेको भए तापर्न सरोकारर्वाला 
र्नकायिरूको सिन्र्वयात्िक प्रयासको किीका कारण फैसला कायािन्र्वयनिा आशातीत सफलता िार्सल 
िनन सकेको छैन। फैसला कायािन्र्वयनको सम्बन्धिा न्यायपार्लकाको रणनीर्तक योिनाले व्यर्वस्था गरेका 
रणनीर्तक र्क्रयाकलापिरूको प्रभार्वकारी रूपिा कायािन्र्वयनका लार्ग सियोग, सिन्र्वय र आर्वश्यक स्रोत 

साधनको व्यर्वस्थापनिा सम्बजन्धत र्नकायिरूको थप सर्क्रयताको अपेक्षा गररएको छ ।  

४ फरक िनद्दा व्यर्वस्थापन पिर्तको कायािन्र्वयन 

न्यार्यक प्रर्क्रयािा सूचना प्रर्र्वर्धको प्रयोग गरी न्याय सम्पादनको कायिलाई र्छटो, छररतो, कि खजचिलो, 

पारदशी र न्यार्यक प्रर्क्रयालाई पूर्वि अननिानयोग्य र सिभार्गतािूलक बनाई िनताको न्यायिा सिि पिनाँच 

कायि गनिको लार्ग  सफ्टरे्वयर र्निािण एरं्व िनशजक्तलाई प्रजशक्षण ददनेलगायतका नीर्तगत र 
व्यर्वस्थापकीय कायििरू सम्पन् न गरी २०७७  साउनदेजख जि्ला अदालतिरू र  भाद्रदेजख उच्च 

अदालतिरूिा फरक िनद्दा व्यर्वस्थापन पिर्त लागन गररएको छ । यस पिर्त अन्तगित अदालतिरूिा दताि िनन े
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िनद्दािरूलाई सरल िागि, सािान्य िागि र र्र्वशेर् िागि सिूििा र्वगीकरण गरी क्रिश: ६ िर्िनार्भि, १२ 

िर्िनार्भि र १८ िर्िनार्भि फछ्यौट गने  लक्ष्य र्नधािरण गररएको छ। यो व्यर्वस्था आर्थिक र्वर्ि २०८० 
साउन १ गतेदेजख सर्वोच्च अदालतिा सिेत लागन गने लक्ष्य रिेको छ। 

 

फरक िनद्दा व्यर्वस्थापन पिर्तको पर्िलो र्वर्िको कायािन्र्वयनको अर्वस्था सकारात्िक देजखएको छ। यस 
पिर्तको कायािन्र्वयनिा देजखन स्ने सिस्यािरूको सम्बोधन तथा सफ्टरे्वयर प्रणालीको आर्वश्यकता 
अननसार सनधार र सिग्र प्रर्क्रयाको प्रभार्वकाररताका लार्ग सर्वोच्च अदालतिा र्नदेशक सर्िर्त गठन भई 
र्क्रयाशील रिेको छ। कम््यनटर प्रणालीबाट सञ्चालन िनने नर्र्वन पिर्तको प्रभार्वकारी कायािन्र्वयनका 
लार्ग आर्वश्यक कम््यनटर तथा इन्टरनेटसम्बन्धी पूर्वािधारको व्यर्वस्थापन, न्यार्यक िनशजक्त तथा 
सम्बि सरोकारर्वालािरूर्बच र्नरन्तर अन्तर्क्रि या तथा सिन्र्वय गननिपने छ।आर्वर्धक सिीक्षाका 
आधारिा सिग्र प्रणालीको सम्परीक्षण तथा सनधार गननिपने िनन्छ। यसका लार्ग योिनाले र्नधािरण गरेका 
रणनीर्तक कायिक्रििरू सञ्चालन गनि आर्वश्यक स्रोत साधनको सनर्नजितताका लार्ग सम्बजन्धत 
र्नकायबाट साथिक सियोगको अपेक्षा गररएको छ।   

५ क्षर्तपूर्तिसर्ितको न्यायको सनर्नजितता  
नेपालको संर्र्वधानले अपराध पीर्डतलाई सािाजिक पननःस्थापना र क्षर्तपूर्तिसर्ितको न्याय सनर्नजित 
गरेको छ। अपराध पीर्डतको पननस्थािपकीय न्यायको सनर्नजितताका लार्ग सर्वोच्च अदालतबाट 
िित्त्र्वपूणि फैसला भएका छन।् न्यार्यक क्षेिबाट भएको र्नरन्तरको प्रयास स्र्वरूप पीर्डत राित 
कोर्सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध भई कोर् सञ्चालनिा आएको छ। फौिदारी कायिर्र्वर्ध संर्िता, २०७४ को 
दफा १५५ को उपदफा ७ र अपराध पीर्डत संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बिोजििको क्षर्तपूर्ति 
शन् क बापतको रकि पीर्डत राित कोर्िा िम्िा िनने व्यर्वस्था रिेको छ। पीर्डतलाई 
क्षर्तपूर्तिसर्ितको न्यायको सनर्नजितताका लार्ग सजृित दार्यत्र्वको तनलनािा कोर्िा िौज्दात रिेको रकि 
न्यून देजखएको छ। यसका लार्ग फौिदारी कसूर (सिाय र्नधािरण तथा कायािन्र्वयन) ऐन, २०७४ को दफा 
४८ बिोजििको रकि सियिै पीर्डत राित कोर्िा उपलब्ध गराउननका साथै अन्य आर्वश्यक पने 
रकिसिेत नेपाल सरकारले व्यर्वस्थापन गननिपने देजखन्छ।   

६. न्यायिा पिनाँच अर्भर्वरृ्ि  
न्यायिा सिि पिनाँच अर्भर्वरृ्ि गनि न्यायपार्लकाले असिथि पक्षका लार्ग रै्वतर्नक कानून व्यर्वसायीको सेर्वालाई 

प्रभार्वकारी बनाउने, अदालतको सूचना तथा सिायता कक्षलाई थप सनदृढीकरण गने, कििचारीको व्यर्विारलाई 

सेर्वाग्रािीिैिी बनाउने तथा तत्काल सम्पन्न गनि सर्कन ेप्रकृर्तका सेर्वािरू सेर्वाग्रािीलाई एक घण्टार्भि प्रदान गने 

िस्ता व्यर्वस्थापकीय सनधारका कायििरू सञ्चालन गदै आएको  छ । न्यायिा सिि पिनाँच अर्भर्वरृ्िका लार्ग 
न्यायिा पिनाँच आयोग र्क्रयाशील रिेको छ। आयोगले प्रर्तरे्वदन र्वर्ििा लजक्षत र्वगिका िक अर्धकार 
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संरक्षण गने उदे्दश्यले र्र्वर्यगत िानकारीिूलक पनजस्तकािरू तयार गरी र्र्वतरण गरेको र्थयो। न्यायिा 
पिनाँच अर्भर्वरृ्ि गने उदे्दश्यले आयोगद्वारा तयार भएको कायि योिनाको प्रभार्वकारी कायािन्र्वयनिा सम्बि 

सरोकारर्वाला र्नकायिरूको भरू्िका र दार्यत्र्व प्रभार्वकारी रूपिा र्नर्वािि िननेिा न्यायपार्लका र्र्वश्वस्त रिेको छ। 

७. न्यायपार्लकाको चौथो पञ्चर्वर्ीय रणनीर्तक योिनाको प्रभार्वकारी कायािन्र्वयन  
स्र्वतन्ि, सक्षि र सबैको पिनाँचयोग्य न्यायप्रणाली र पूर्विअननिानयोग्य न्यार्यक प्रर्क्रयाको र्र्वकास गरी 
सबैका लार्ग न्याय सनर्नजित गने िूल लक्ष्यका साथ सर्वोच्च अदालतले रणनीर्तक योिना तिनििा गरी 
कायािन्र्वयनिा ्याएको छ। िाल न्यायपार्लकाको चौथो पञ्चर्वर्ीय रणनीर्तक योिना कायािन्र्वयनको 
क्रििा रिेको छ। सूचना प्रर्र्वर्धको उच्चति प्रयोग गरी न्यायप्रणाली सनधारका लार्ग योिनाले र्नधािरण 
गरेका दीघिकालीन िित्त्र्वका कायिक्रििरू चालन पन्रौं रार्ष्ट्रय योिनािा सिारे्वश भए तापर्न योिनाले लक्ष्य 

र्नधािरण गरेअननसारको कायिक्रििरू सञ्चालन गनिको लार्ग पयािप्त बिेट तथा आर्वश्यक स्रोत साधन उपलब्ध 

िनन सकेको छैन। न्यायपार्लका सनधारका र्नधािररत र्र्वर्ध र प्रर्क्रयाबाट पर्िचान गररएका कायिक्रििरू 
रार्ष्ट्रय र्र्वकास योिनाको प्राथर्िकतािा पनि सकेका छैनन।् रार्ष्ट्रय योिना आयोगलगायतका सम्बजन्धत 

र्नकायबाट न्यायपार्लकाको रणनीर्तक योिनाले र्नधािरण गरेका रणनीर्तक कायिक्रििरू सञ्चालनका लार्ग 

प्रक्षेपण गरेको बिेटलगायत स्रोत साधन व्यर्वस्थापनिा आर्वश्यक सियोगको आर्वश्यकता ििसनस गररएको 
छ। 

८ क्षिेार्धकारसम्बन्धी कानूनी व्यर्वस्थाको पननरार्वलोकन 

सर्वोच्च अदालतको बढ्दो कायिचाप तथा योिनाले र्नधािरण गरेको कायि सम्पादन सूचक र कायि प्रगर्तर्बचको 

सन्तनलन कायि गनिको लार्ग न्यायपार्लकाको चौथो पञ्चर्वर्ीय रणनीर्तक योिनाले अदालतिरूको क्षेिार्धकार 

पननरार्वलोकन तथा आन्तररक व्यर्वस्थापन लगायतका र्र्वर्यिरूिा उच्चस्तरीय अध्ययन गरी प्राप्त सनझार्विरूको 

कायािन्र्वयन गने व्यर्वस्था गरेको छ। अदालतिरूको र्र्वद्यिान कायिबोझसिेतका आधारिा अदालतिरूको 

क्षेिार्धकार पननरार्वलोकन गने सम्बन्धिा योिनाले र्नधािरण गरेबिोजिि अध्ययन कायि अगार्ड बढाउन सम्बि 

र्नकायबाट आर्वश्यक सियोग तथा सिन्र्वय िनन ेर्र्वश्वास गररएको छ ।  

९. िनलनकी संर्ितािरूको प्रभार्वकारी कायािन्र्वयन  
न्याय र कानूनको क्षेििा र्र्वकर्सत नर्वीनति ् अर्वधारणा एर्वि ् र्र्वर्धशास्त्रीय िान्यतािरूलाई संर्ितािरूले 

आत्िसात ्गरेको कारण अदालतको कायिक्षेििा र्र्वस्तार भएको छ । न्याय सम्पादनको कायि एकल प्रयासबाट 

िाि सम्भर्व निनने र अन्य र्नकाय एर्वि ्पदार्धकारीिरूको सिेत भरू्िका िनन ेभएकाले त्यस्ता र्नकायिरूको 
सियोग तथा अदालतिरूिा कायिरत िनशजक्तको क्षिता अर्भर्वरृ्िका लार्ग आर्वश्यक श्रोत साधनको 
व्यर्वस्थापनिा सिेत सम्बजन्धत सरोकारर्वाला र्नकायिरूले पयािप्त ध्यान ददननपने     देजखन्छ ।  
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१०. न्यार्यक प्रर्क्रयािा सूचना प्रर्र्वर्धको प्रयोग 

न्यार्यक प्रर्क्रयािा सूचना प्रर्र्वर्धको प्रयोगलाई उच्च प्राथर्िकतािा राजखएको छ। न्यायपार्लकािा 
सूचना प्रर्र्वर्धको प्रयोगका पूर्वािधार तयारीका लार्ग कम््यनटर प्रणालीको संरचना तयार गरी र्र्वर्यगत 
सफ्टरे्वयरिरू सञ्चालनिा ्याइएको छ। सूचना प्रर्र्वर्धको प्रयोगका नयााँ नयााँ क्षेििरू पर्िचानसिेत 
भएका छन।् सूचना प्रर्र्वर्धसम्बन्धी १० र्वरे् गनरुयोिना तयार गरी कायािन्र्वयनिा ्याइएको छ। िालै 
उक्त गनरु योिनाको िध्यार्वर्ध िू्यांकन गरी सिसािर्यक पररिाििन सिेत गररएको छ। 
न्यायपार्लकाको सूचना प्रर्र्वर्धसम्बन्धी गनरु योिना कायािन्र्वयनको लार्ग आर्वश्यक पने स्रोत साधनको 
व्यर्वस्थापनिा अथिपूणि सियोग र प्रभार्वकारी सिन्र्वय िननेिा र्र्वश्वास र्लइएको छ।    
 

११. न्यार्यक िनशजक्तिरूको क्षिता अर्भर्वरृ्ि 

न्यायपार्लकािा लागन गररएका नयााँ-नयााँ पिर्त एर्वि ्नर्र्वनत्ि कानूनी अर्वधारणालाई व्यर्विारिा कायािन्र्वयन 

गनिका लार्ग िनशजक्तको क्षिता अर्भर्वरृ्ि गनि आर्वश्यक रिेको छ । िनशजक्तको क्षिता अर्भर्वरृ्िको लार्ग 

उच्च जशक्षा, व्यार्वसार्यक तार्लि, अर्वलोकन भ्रिणलगायतका कायिक्रििरूको व्यर्वस्थापन गननिपने िनन्छ। 

प्रचर्लत कानून, तार्लि नीर्त एर्वि ् रणनीर्तक योिनाले र्नधािरण गरेबिोजिि न्यार्यक िनशजक्तको क्षिता 
अर्भर्वरृ्ि सम्बन्धी कायिक्रििरू सञ्चालन गनिको लार्ग आर्वश्यक स्रोत साधनको व्यर्वस्थापनिा उजचत सम्बोधन 

िनननपने देजखएको छ । 

 

१२. िातित अदालत तथा न्यार्यक र्नकायको अननगिन, र्नरीक्षण तथा सनपरररे्वक्षण 

सार्वििर्नक र्नकायिरूबाट प्रर्वाि िनने सेर्वाको प्रभार्वकाररता तथा गनणस्तरीयता कायि गनिका लार्ग 
िार्थ्लो र्नकायबाट कानूनले र्नधािरण गरेको प्रर्क्रया तथा िापदण्डबिोजिि िनने अननगिन, र्नरीक्षण 
तथा सनपरररे्वक्षणको िित्त्र्वपूणि भरू्िका रिन्छ। स्थानीय तिअन्तगितका न्यार्यक र्नकायिरूको 
र्नणियउपर जि्ला अदालतिा पननरारे्वदन लाग्ने िनाँदा अदालतको र्नरीक्षण तथा सनपरररे्वक्षणको क्षेि 
र्र्वस्तार भएको छ।पननरारे्वदन सनने्न अदालतबाट िातित अदालत तथा न्यार्यक र्नकायिरूको र्नरीक्षण 
तथा अननगिनका क्रििा ददइएका र्नदेशनिरूको कायािन्र्वयनका लार्ग िातित र्नकायिरू सर्क्रय तथा 
र्क्रयाशील रिननपने िनन्छ। 
 

१३. िेलर्िलाप पिर्तको प्रभार्वकाररता 
नेपालको न्यार्यक प्रर्क्रयािा िेलर्िलाप पिर्तलाई र्र्वर्वाद सिाधानको रै्वकज्पक उपायको रूपिा 
आत्िसात गररएको छ। िाल िेलर्िलाप प्रर्क्रयाबाट र्र्वर्वादिरूको सिाधान िनने क्षेि र्र्वस्तार भएको 
अर्वस्था छ। पररर्वर्तित सन्दभि सिेतलाई िध्यनिर गरी  प्रर्तरे्वदन र्वर्ििा िेलर्िलाप पररर्द्ले रणनीर्तक 

योिना तिनििा गरी कायािन्र्वयनिा ्याएको छ। योिनाले ६ बटा रणनीर्तक कायिददशाअन्तगित ३४ रणनीर्तक 

र्क्रयाकलापिरू र्नधािरण गरेको छ। िेलर्िलाप प्रर्क्रयालाई थप प्रभार्वकारी बनाई र्र्वर्वादको ददगो 
सिाधानका लार्ग उपयनक्त र्वातार्वरण सिृना गनि िेलर्िलाप पररर्दबाट तिनििा गररएको रणनीर्तक योिनाको 
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प्रभार्वकारी कायािन्र्वयनका लार्ग लाग्ने स्रोत साधनको व्यर्वस्थापन तथा प्रभार्वकारी सियोग र सिन्र्वयको 
आर्वश्यकता ििसनस गररएको छ ।  

१४. बाल न्याय प्रणालीको प्रर्वििन 

नेपालको संर्र्वधानको धारा ३९ ले बाल अननकूलको न्याय प्रदान गररन े कन राको प्रत्याभतू गरेको छ। 
बालबार्लकालाई सकेसम्ि औपचाररक न्यार्यक प्रर्क्रयािा न्याई ददशान्तर गननिपने िान्यतालाई प्राथर्िकतािा 
राजखएको छ। बालबार्लका पक्ष भएका िनद्दािरूको संख्या उ्लेख्य िािािा बढेको अर्वस्था छ। नेपालभर िाल 

िम्िा ८ र्वटा बालसनधार गिृिरू सञ्चालनिा रिेको अर्वस्था  छ । बालबार्लका पक्ष रिेका िनद्दािरूको संख्याका 
आधारिा आर्वश्यकताननसार उपयनक्त स्थानिरूिा न्यूनति क्षिताको बालसनधार गिृ सञ्चालन गननिपने आर्वश्यकता 
ििसनस गररएको छ । केन्द्रीय बाल न्याय सर्िर्तले र्र्वकास गरेको बालसनधार गिृसम्बन्धी िापदण्डका आधारिा 
बालसनधार गिृिरूको तत्काल स्तरोन्नर्त एर्वि ्अन्य पूर्वािधारिरू र्निािणका लार्ग नपेाल सरकारलगायत सम्बि 

सरोकारर्वाला र्नकायिरूबाट अथिपूणि सियोग र सिन्र्वय िनननपने देजखन्छ। 

 

१५. र्र्वजशिीकृत अदालत तथा न्यायार्धकरण  

नेपालको संर्र्वधानले र्र्वशेर् प्रकृर्तका िनद्दािरूको कारबािी तथा र्कनाराका लार्ग र्र्वजशिीकृत अदालत 

तथा न्यायार्धकरणिरू गठन गनि सर्कने व्यर्वस्था गरेको छ। उक्त संरै्वधार्नक व्यर्वस्था सिेतका 
आधारिा र्र्वशेर् प्रकृर्तका अदालत तथा न्यायार्धकरणिरूको गठन भई सञ्चालनिा रिेका छन।् त्यस 
प्रकारका अदालत तथा न्यायार्धकरणिरूका लार्ग आर्वश्यक िनशजक्त तथा सेर्वा प्रर्वािका लार्ग पयािप्त 

भौर्तक पूर्वािधार र स्रोत साधनको व्यर्वस्थापन िनन सकेको छैन। र्र्वजशिीकृत अदालत तथा न्यायार्धकरणिरूको 
सेर्वा प्रर्वािका भौर्तक पूर्वािधारको व्यर्वस्था, स्थायी प्रकृर्तको िनशजक्त व्यर्वस्थापनका लार्ग संगठन तथा 
व्यर्वस्थापन सभेक्षण तथा आर्वश्यक कायिर्र्वर्ध तिनििा गननिपने देजखएको छ । 

 १६. न्यायाधीश र न्यार्यक िनशजक्तको सनर्र्वधा र उत्प्ररेणा 

न्यायपार्लकािा कायिरत िनशजक्तको कािको प्रकृर्त र िालको कायिबोझसिेतलाई िध्यनिर गदाि र्नयर्ित 

कायािलय सियको अर्तररक्त र्बिान बेलनकाको सियिा फैसला र्वा आदेशको पूणिपाठ तयारीको कायििा संलग्न 

िनननपने अर्वस्था रिेको छ ।न्यायाधीशिरूको पदीय ियािदा तथा जिम्िेर्वारीसिेतलाई िध्यनिर राखी 
सोअननरूपको तलर्व भत्ता तथा सनर्र्वधा  र्नधािरण गनिको लार्ग एक स्र्वतन्ि Judicial Pay Commission 

गठन गनि र न्यायपार्लकािा कायिरत िनशजक्तको सेर्वा सनर्र्वधाको सिेत उपयनक्त स्तर र्नधािरण गरी न्याय सेर्वा 
सबैको रोिाई तथा आकर्िणको सेर्वा बनाउननपने छ।नेपालको संर्र्वधानको धारा १५५ बिोजिि न्याय 
सेर्वाको लार्ग छन टै्ट सेर्वाका सति र सनर्र्वधासम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध गनेतफि  नेपाल सरकार लगायत सम्बि 

र्नकायिरूको ध्यान पनग्न ेर्र्वश्वास र्लइएको छ ।  

 



9 
 

१७. न्यार्यक कोर् ऐन, २०४३ को कायािन्र्वयन   

न्यायपार्लका सनधारका लार्ग सञ्चार्लत र्र्वर्भन्न कायिक्रििरूका लार्ग आर्वश्यक बिेट उपलब्ध िनन नसर्करिेको 
सन्दभििा न्यार्यक कोर्लाई सञ्चालन गरी उक्त कोर्िा रिेको रकिको ब्याि पररचालन गरी न्यायपार्लका सनधार 

कायिक्रिका लार्ग आर्वश्यक रकि व्यर्वस्थापनको र्बक्प सिृना गने संभार्वना देजखन्छ। न्यार्यक कोर्सम्बन्धी 
कानूनी व्यर्वस्थाबिोजिि उक्त कोर्को सञ्चालन गरी अदालतिरूका लार्ग आर्वश्यक पने स्रोत साधन 

व्यर्वस्थापनको लार्ग रै्वकज्पक अर्वसर र्सििना गनेतफि  सोच र्र्वकास गननिपने देजखएको छ । 

१८. कानूनी  जशक्षाको  गनणस्तरीयता  अर्भर्वरृ्ि 

र्र्वश्वर्र्वद्यालयिरूबाट कानूनको जशक्षा िार्सल गरेको िनशजक्त कानून र न्यायको क्षेििा र्क्रयाशील िनन े
िनाँदा कानूनी जशक्षाको गनणस्तर अर्भर्वरृ्ि गरी आर्वश्यक ज्ञान सीप र दक्षतायनक्त िनशजक्त र्र्वकासका लार्ग सम्बि 

र्नकायिरूका बीचको सिकायि र सिन्र्वयले र्नरन्तरता पाउन ेकन रािा सर्वोच्च अदालत र्र्वश्वस्त रिेको छ ।  

 

१९. र्र्वकृर्तर्र्विीन न्यायपार्लकासम्बन्धी अध्ययन प्रर्तरे्वदन 

न्यायपार्लकाको चौथो पञ्चर्वर्ीय रणनीर्तक योिनाले गरेको व्यर्वस्थाबिोजिि न्यायपार्लकािा िननस्ने र्र्वकृर्त, 

र्र्वसंगर्तको र्नयन्िण र रोकथािका लार्ग उपयनक्त र प्रभार्वकारी उपायिरू र्सफाररस गनि िाननीय न्यायाधीश 

श्री िररकृष्ण काकीको संयोिकत्र्विा अध्ययन सर्िर्त गठन भएको र्थयो । उक्त सर्िर्तले प्रर्तरे्वदन र्वर्ििा 
केन्द्र तथा प्रदेशस्तरिा र्र्वर्भन्न र्वगि र क्षेिका व्यजक्तिरूसाँग छलफल एर्वि ् अन्तरर्क्रयासिेत गरी र्िर्त 
२०७८।०४।१४ गते सम्िाननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूसिक्ष प्रर्तरे्वदन पेस गरेको र्थयो। प्रर्तरे्वदनले 

ददएको सनझार्वसिेतका आधारिा प्रस्तनत र्वार्र्िक प्रर्तरे्वदन तयार िनाँदाको अर्वस्थासम्ििा अदालतिरूिा 

स्र्वचार्लत पेसी प्रणाली लागन नभएसम्िका लार्ग गोला प्रर्क्रयाबाट पेसी तो्ने कायि प्रारम्भ भईसकेको छ 

भने बााँकी अन्य सनझार्विरू सर्वोच्च अदालतको पूणि बैठकिा छलफलको क्रििा रिेको छ। सर्वोच्च अदालत 
पूणि बैठकको छलफलबाट अननिोदन भई लागन िनने र्सफाररसिरू कायािन्र्वयनका लार्ग नेपाल 

सरकारलगायत सम्बजन्धत सबै सरोकारर्वाला र्नकायिरूबाट आर्वश्यक सियोग र सिन्र्वयको अपेक्षा गररएको 

छ।  

 

२०. स्र्वचार्लत पेसी व्यर्वस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रर्तरे्वदन 

पूर्वि अध्ययन प्रर्तरे्वदनिरूको अध्ययनसिेतका आधारिा अदालतिरूिा स्र्वचार्लत पेसी प्रणाली लागन गने 
सम्बन्धिा तयार भएको प्रर्तरे्वदन पेस भइसकेको छ। सफ्टरे्वयर प्रणालीबाट सञ्चालन िनन ेस्र्वचार्लत पेसी 

व्यर्वस्थापन प्रणालीको प्रभार्वकारी कायािन्र्वयनका लार्ग आर्वश्यक कम््यनटर प्रणालीको पूर्वािधार र्र्वकास, 

सफ्टरे्वयर र्निािण र सनरक्षा, सफ्टरे्वयर सञ्चालनका लार्ग र्सप िस्तान्तरणलगायतका कायिक्रि सञ्चालन गननिपने 

िनन्छ। यस प्रयोिनका लार्ग आर्वश्यक स्रोत साधनको व्यर्वस्थापन र सरोकारर्वालािरूबाट आर्वश्यक सियोग र 

सिन्र्वय प्राप्त िनननपने देजखन्छ ।  
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२१. ददगो र्र्वकासका लक्ष्यिरू र न्यायपार्लका 

संयनक्त राष्ट्र संघले कायािन्र्वयनिा ्याएको ददगो र्र्वकाससम्बन्धी र्र्वर्भन्न लक्ष्यिरूिध्ये लक्ष्य १६ 
न्यायपार्लका र न्याय प्रणालीसाँग सम्बजन्धत रिेको छ। संयनक्त राष्ट्र संघको ददगो र्र्वकास सम्बन्धी 
लक्ष्य १६ ले र्नधािरण गरेका सूचकिरूबिोजििको प्रगर्त िार्सल गनि सम्बि सरोकारर्वाला 
र्नकायिरूर्बच सियोग र सिन्र्वयको आर्वश्यकता देजखएको छ। 

२२. अर्भलेख र्िर्सलको रै्वज्ञार्नक व्यर्वस्थापन 

आर्थिक र्वर्ि २०७७।०७८ को अन्त्यसम्ि देशभरका अदालतिरूिा ३६ लाख ५८ ििार ७६५ थान 

िनद्दाका अर्भलेख र्िर्सलिरू रिेका छन ्। अर्भलेख र्िर्सलिरूको इले्रोर्नक प्रर्त तयार गरी व्यर्वस्थापन 
गने प्रयोिनका लार्ग सफ्टरे्वयर र्निािण गरी प्रर्तरे्वदन र्वर्ििा र्र्वर्भन्न अदालतिरूिा रिेका अर्भलेख 
र्िर्सलिरूिध्ये ६५ ििार र्िर्सलको स््यान गरी सफ्टरे्वयरिा अपलोड गररएको छ।अर्भलेख र्िर्सलको 
रै्वज्ञार्नक व्यर्वस्थापनका लार्ग आर्वश्यक स्रोत साधनको व्यर्वस्थापनिा सम्बजन्धत र्नकायबाट आर्वश्यक 

सियोग प्राप्त िनने र्र्वश्वास र्लइएको छ ।  

२३. कोर्भड-१९ले िनद्दा  फछ्यौट र योिना कायािन्र्वयनिा पारेको प्रभार्व   

प्रर्तरे्वदन र्वर्ि २०७७/०७८ िा कोर्भड-१९ को प्रभार्वका कारण आर्थिक र्वर्िको शनरुका ३ िर्िना तथा अजन्तिका 
३ िर्िना गरी कररब छ िर्िनाको र्नयर्ित सेर्वाप्रर्वाििा गननि परेको सङ्कन चनको कारण र्नधािररत लक्ष्यअननरूप 

प्रगर्त िार्सल िनन सकेन । स्र्वास््य सेर्वा र्नयर्ित गने, कोर्भड-१९ को खोप व्यर्वस्थापन गनेलगायत 
कोर्भड-१९ को व्यर्वस्थापन र न्यार्यक प्रकृयालाई र्नयर्ित गने सम्बन्धिा  सर्वोच्च अदालतबाट 
िित्त्र्वपूणि आदेशिरू िारी भएका र्थए। कोर्भड-१९ को प्रभार्व पूणिरूपिा अन्त्य भईनसकेको सन्दभििा िनद्दा 
फछ्यौट तथा न्यायपार्लकाको रणनीर्तक योिना कायािन्र्वयनिा परेको र भर्र्वष्यिा पनि स्ने प्रभार्व 

व्यर्वस्थापनका लार्ग  िोजखि न्यूनीकरणसम्बन्धी कायि योिना तयार गरी कायािन्र्वयन गननिपने अर्वस्था र्र्वद्यिान 

रिेको छ । 

न्यायपार्लकाले सञ्चालन गरेका सनधारका कायिक्रि र न्यायपार्लकाप्रर्तको आि अपेक्षाका सन्दभििा 

अननभतू गररएका उज्लजखत सरोकार, सिस्या तथा च ननौतीिरू न्यायपार्लकाको ए्लो प्रयासबाट िाि सम्बोधन 

िनन सम्भर्व छैन। सम्बजन्धत सबैको सियोग, सिन्र्वय र सकारात्िक सोचबाट िािै यी र्र्वर्यिरूको सम्बोधन िनन 

स्दछ भन्न ेकन रािा न्यायपार्लका दृढ र्र्वश्वास राख्दछ। न्याय व्यर्वस्थालाइि प्रभार्वकारी बनाइि न्यायपूणि सिािको 

र्निािण गननि राज्यको प्रिनख दार्यत्र्व िो। न्याय प्रणालीको सफलता र्वा असफलतालाई न्यायपार्लकािा िाि 

सीर्ित गरी एकाङ्की रूपिा िेररनन िनाँदैन। न्याय सम्पादनका र्र्वर्भन्न चरणिरूिा सरोकारर्वालािरूको आपसी 

सियोग, सिकायि र सिन्र्वय अपररिायि रिन्छ। न्यायपार्लकाले व्यक्त गरेको धारणा, अपेक्षा र सरोकारप्रर्त 

नेपाल सरकारलगायत सम्बजन्धत सबै सरोकारर्वालाको सियोग, सिकायि र सिन्र्वय थप प्रभार्वकारी िनन ेअपेक्षा 
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गरेको छन। साथै न्यार्यक काि कारबािीिा र्क्रयाशील न्यायाधीश तथा कििचारीसिेतको सकारात्िक 

भरू्िकाबाट न्यायपार्लकाको रणनीर्तक योिना सफल िनने र्र्वश्वास र्लएको छन। 

 

सर्वोच्च अदालतको र्वार्र्िक प्रर्तरे्वदन रे्वर्वसइटिा राजखसर्कएको िनाँदा सो सम्बन्धी र्बस्ततृ र्र्वर्वरण 
Supremecourt.gov.np िा िेनि सर्कनेछ। 

 

धन्यर्वाद ! 


