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सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरुको आर्थिक र्वर्ि २०७४/०७५ 

को र्वार्र्िक प्रगर्त समीक्षा तथा मुलुकी संर्हता कार्ािन्वर्न 

सम्बन्धी परामर्ि कार्िक्रमको पे्रर् र्र्वज्ञप्ती। 

सर्वोच्च अदालतद्वारा आयोजित सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरुको आजथिक र्वर्ि 

२०७४/०७५ को र्वाजर्िक प्रगजत समीक्षा तथा मुलुकी संजहता कायािन्वयन सम्बन्धी जिजदर्वशीय 

परामशि कायिक्रम उच्च अदालत पाटनको सभा कक्षमा सम्पन्न भयो। २०७५ साल श्रार्वण ६,७ र ८ 

गते संचाजलत उक्त समुद् घाटन कायिक्रम सम्माननीय कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश श्री 

दीपकराि िोशीको प्रमुख आजतथ्यता र सर्वोच्च अदालतका र्वररष्ठतम माननीय न्यायाधीश श्री 

ओमप्रकाश जमश्रले अध्यक्षता गनुि भएको जथयो। सो कायिक्रमा सर्वोच्च अदालतका माननीय 

न्यायाधीशहरु, न्याय पररर्दका माननीय सदस्यहरु, उच्च अदालतका माननीय मुख्य 

न्यायाधीशहरु, राजरि य न्याजयक प्रजतष्ठानका कायिकारी जनदेशक, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिरि ार, 

न्याय पररर्दका सजचर्व, सर्वोच्च अदालतका रजिरि ार, उच्च अदालत अन्तगितका इिलासहरुमा 

मुख्य भई काम गने माननीय न्यायाधीशहरु, जर्वशेर् अदालतका अध्यक्ष, रै्वदेजशक रोिगार 

न्यायाजधकरणका अध्यक्ष, रािस्व न्यायाजधकरणका अध्यक्ष, श्रम अदालतका मुद्दा हेने अजधकारी, 

सर्वोच्च अदालतका सहरजिरि ारहरु र सातैर्वटा उच्च अदालतहरुका रजिरि ारहरुको सहभाजगता 

रहेको जथयो। 

समीक्षा कायिक्रममा आजथिक र्वर्ि २०७४/०७५ मा सर्वोच्च अदालत लगायत सबै उच्च 

अदालतहरु र अन्तगितका इिलासहरुको र्वाजर्िक कायि प्रगजतको प्रसु्तजतकरणका साथै प्रगजतको 

समीक्षा र मुलुकी संजहताहरुको कायािन्वयन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भइरहेका कायिहरुका 

बारेमा प्रसु्तजत र छलफल भएको जथयो। साथै सो कायिक्रममा मातहतका जिल्ला अदालतहरुको 

समेत बाजर्िक कायियोिनाको प्रगजत समीक्षा भएको जथयो। न्यायापाजलकाको रणनीजतक योिनाले 

जनधािरण गरेका लक्ष्य एर्वम् नजतिा पररसूचकका आधारमा आजथिक र्वर्ि २०७४/०७५ को र्वाजर्िक 

कायियोिनाहरुको कायािन्वयनका सन्दभिमा मुद्दाको फैसला, फैसला लेखन र फैसलाहरुको 

कायािन्वयन लगायत अन्य व्यर्वस्थापकीय कायिहरुको उपलब्धी, समीक्षा र सम्पन्न हुन नसकेका 

कायिहरुको सम्बन्धमा सोको कारणका सम्बन्धमा समेत व्यापक छलफल भएको जथयो।  

समीक्षा कायिक्रममा भएका प्रसु्तजतहरुको आधारमा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरुमा 

आजथिक र्वर्ि २०७४/०७५ मा मुद्दाको िम्मा लगत २,१२,३९७ भएकोमा  १,२०,१८९ अथाित ५६.५९ 

प्रजतशत फछयौट भई आजथिक र्वर्िको अन्त्यमा ९२,२०७ मुद्दा आगामी र्वर्िको लाजग जिमे्मर्वारी सरी 

आएको देखखएको छ। योिनाले जनधािरण गरेको कायिसम्पादन सूचक र संख्यात्मक एर्वम् अर्वजधगत 
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लक्ष्यहरुको आधारमा तीनै तहका अदालतहरुले जनधािरण गरेको र्वाजर्िक लक्ष्यको ८०.०८ प्रजतशत 

प्रगजत हाजसल भएको देखखएको छ।  

अदालतगत आधारमा हेदाि सर्वोच्च अदालतले ११,७४५ अथाित कररब ६१ प्रजतशत लक्ष्य 

हाजसल गरेको छ। उच्च अदालतहरुले आजथिक र्वर्ि २०७४/०७५ मा २६,१४० थान अथाित लक्ष्यको 

करीर्व ८० प्रजतशत प्रगजत हाजसल भएको छ। जिल्ला अदालतहरुले आजथिक र्वर्ि २०७४/०७५ मा 

८२,३०४ थान अथाित बाजर्िक लक्ष्यको करीब ८४ प्रजतशत उपलब्धी हाजसल भएको देखखएको छ।  

जिल्ला अदालतहरुमधे्य उक्त आ.र्व.मा सबैभन्दा बढी अछाम जिल्ला अदालतले र्वाजर्िक लगतको 

९१ प्रजतशत  मुद्दा फछयौट गरेको देखखएको छ। गत आजथिक र्वर्िमा सम्पन्न भएका जर्वजभन्न तहका 

जनर्वािचनमा न्यायाधीश, लगायत अदालतमा कायिरत कमिचारीहरु खजटनु परेको, िनशखक्त आपूजति 

र स्रोत साधनमा कमी लगायतका जर्वजर्वध समस्या र कजिनाइका बाबिुद पजन मुद्दा फछयौटको 

अर्वस्था उत्साहप्रद रहेको छ।   

 जिजदर्वसीय कायिक्रमको तेस्रो जदन हालसम्म प्रयोगमा रहेको मुलुकी ऐन लगायतका 

कानूनहरुलाई प्रजतस्थापन गदै २०७५ साल भाद्र १ गते देखख लागू हुने मुलुकी देर्वानी (संजहता) ऐन, 

२०७४, मुलुकी देर्वानी कायिजर्वजध (संजहता) ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध (संजहता) ऐन, २०७४, मुलुकी 

फौिदारी कायिजर्वजध (संजहता) ऐन, २०७४ र फौिदारी कसूर (सिाय जनधािरण तथा कायािन्वयन) 

ऐन, २०७४ को कायािन्वयनका लाजग गनुिपने पूर्वि तयारीका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रजतरे्वदन पेश 

गनि सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरुको अध्यक्षतामा गिन भएका ३ र्वटा छुट्टाछुटै्ट 

सजमजतहरुबाट जर्वसृ्तत अध्ययन गरी तयार भएका प्रजतरे्वदनहरु तथा संजहताहरुको प्रभार्वकारी 

कायािन्वयनका लाजग जनयमार्वली, जनदेजशका, दीग्दशिनका मस्यौदाहरु एर्वम् जर्वद्यमान अदालत 

सम्बन्धी जनयमार्वलीहरुमा संसोधनका लाजग तयार भएका मस्यौदा समेत प्रसु्तजत र छलफल भयो । 

उपरोक्त बमोजिम गजित सजमजतहरुबाट तीनर्वटा नयााँ जनयमार्वली र चारर्वटा जर्वद्यमान 

जनयमार्वलीहरुमा संसोधनको मस्यौदा तयार भएको जथयो। त्यसैगरी मुलुकी देर्वानी कायिजर्वजध 

(संजहता) ऐन, २०७४, को कायिन्वयनका लाजग तयार भएको जदग्दशिन र  मुलुकी अपराध (संजहता) 

ऐन, २०७४ र फौिदारी कायिजर्वजध (संजहता) ऐन, २०७४ र फौिदारी कसूर (सिाय जनधािरण तथा 

कायािन्वयन) ऐन, २०७४ को कायािन्वयनको लाजग तयार भएका अदालत व्यर्वस्थापन,  म्याद 

तामेली, धरौट िमानत र फैसला कायािन्वयन सम्बन्धी जनदेजशकाहरु समेतको मस्यौदा तयार भई 

छलफलमा प्रसु्तत भएको जथयो। उले्लखखत जनयमार्वली, जदग्दशिन र जनदेजशकाहरुका सम्बन्धमा 

भएको छलफलबाट प्राप्त राय सुझार्व र पृष्ठपोर्ण समेतका आधारमा आर्वश्यक पररमाििन गरी 

अखन्तम रुप जदईने भएको छ ।  

समीक्षा कायिक्रममा गत आ.र्व.मा भएका जर्वजभन्न चरणका जनर्वािचनहरुमा न्यायाधीश तथा 

कमिचारीहरु खजटनुपरेको अर्वस्था र साधन स्रोत एर्वम् िनशखक्तको नू्यनताको र्वार्विुद् िे िस्तो 
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उपलब्धी हाजसल हुन सक्यो त्यसका प्रजत सन्तोर् व्यक्त गररयो । लक्ष्य हाजसल हुन नसकेका केही 

अदालतहरुबाट यस आजथिक र्वर्िमा अझ बजढ मेहनत र सजक्रयताका साथ कायि गने प्रजतर्वद्धता 

समेत व्यक्त भएको छ। संजहताहरुको कायािन्वयनको सन्दभिमा गनुिपने तयारीका सम्बन्धमा 

हालसम्म भएका कायिप्रजत सन्तोर् व्यक्त गदै न्यायपाजलका आगामी भाद्र १ गते देखख संजहता लागू 

गनि प्रजतर्वद्ध र तयारी अर्वस्थामा रहेको धारणा समेत व्यक्त भएको छ।   

 तीन जदन सम्म संचाजलत उक्त कायिक्रममा भएका जर्वजभन्न प्रसु्तजत र छलफल सिको 

अध्यक्षता क्रमश: सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री जर्वश्वम्भरप्रसाद शे्रष्ठ, माननीय 

न्यायाधीश श्री बमकुमार शे्रष्ठ, बररष्ठतम माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश जमश्र, माननीय 

न्यायाधीश श्री दीपक कुमार काकी, माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद जघजमरे र माननीय 

न्यायाधीश श्री ईश्वर प्रसाद खजतर्वडाले गनुि भएको जथयो।  

प्रशासकीय अदालतका रजिरि ार श्री ममता खनालले संचालन गनुि भएको उक्त जिजदर्वशीय 

कायिक्रमको समापन सिको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमे्सर 

िर्वराले गनुि भएको जथयो। सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री जर्वश्वम्भरप्रसाद शे्रष्ठ, उच्च 

अदालत पाटनका माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढंुगाना एरं्व सर्वोच्च अदालतका मुख्य 

रजिरि ार श्री रािनप्रसाद भट्टराई समेतले समापन मन्तव्य व्यक्त गनुि भएको जथयो। प्रमुख अजतजथ 

सम्माननीय कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश श्री दीपकराि िोशीले समीक्षा कायिक्रममा 

अदालतका सबै पक्षहरुमा गहन छलफल भई आगामी जदनमा अदालतहरुको काम कारर्वाजहमा 

अझ प्रभार्वकाररता आउने अपेक्षा राख्नु हुाँदै सहभागी सबैमा हाजदिक शुभकामना समेत व्यक्त 

गनुिभएको जथयो। समापन सिको अध्यक्षता गनुिभएका सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री 

चोलेन्द्र शमे्सर िर्वराले जिजदर्वशीय समीक्षा कायिक्रममा र्वर्ि भररमा अदालतहरुबाट सम्पन्न भएका 

काम कारर्वाहीहरुको समग्र पक्षमा गम्भीर समीक्षा हुनका साथै छलफलबाट पजहचान भएका 

समस्या र चुनौजतहरुको समाधान गने जदशामा समेत आगामी जदनहरुमा अझ िोस् पहल गनुि पने 

धारणा व्यक्त गदै सबै सहभागीहरुलाई कायिक्रममा सक्रीय सहभाजगताका लाजग हाजदिक धन्यर्वाद 

ज्ञापन गदै कायिक्रमको समापन गनुि भएको जथयो।   


