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न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजना २०७६/०७७-०८०/०८१ को 
सार्वजतनकीकरण समारोह सम्पन्न 

मिति २०७६÷०३÷३१ 

मिति २०७६ साल श्रावण १ गिेदेखि लागू हुने न्यायपामलकाको चौथो पञ्चबर्षीय 
रणनीतिक योजना २०७६/०७७–०८०/०८१ मिति २०७६÷०३÷३१ गिे सवोच्च अदालििा 
आयोजजि एक सिारोहका बीच सम्िाननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्र शम्शरे 
ज.ब.राज्यलेु साववजतनक गनुव भएको छ। सबकैा िागि न्याय सुतनश्चचि िने 
पररलक्ष्यका साथ लागू भएको न्यायपामलकाको चौथो रणनीतिक योजनाले तछटो 
छररिो, तनष्पक्ष र गुणस्िरीय न्याय सम्पादन, न्यायिा पहुुँच अमभवदृ्धध, न्यातयक 
सशुासन प्रवद्वधन, अदालि व्यवस्थापन िथा न्यायपामलकाप्रतिको आस्था र ववश्वास 
अमभबदृ्धध गने लक्ष्य तनधावरण गरी िथा उक्ि लक्ष्यहरु प्राजतिका लाधग ववमभन्न २३ 
वटा रणनीतिक उद्देश्य र रणनीतिक उद्देश्यहरु अन्िगवि ववमभन्न रणनीतिक 
कायवक्रिहरु तनधावरण गरेको छ ।  

साववजतनकीकरण कायवक्रििा बोल्दै सम्िाननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्र शम्शरे 
ज.ब.रा.ज्यलेू योजनाले तनधावरण गरेका लक्ष्यहरु प्राजतिका लाधग तनधावररि 
रणनीतिक उद्देश्यहरु अन्िगवि िय गररएका रणनीतिक कायवक्रिहरुको कायावन्वयनका 
लाधग प्रके्षपण गररएको स्रोि साधनको व्यवस्थापनिा सब ै तनकायहरुको अथवपणूव 
सहयोगको बधै अपेक्षा रहेको बिाउनभुयो ।  

उहाुँल े  न्यायपामलकाको योजनाको प्रभावकारी कायावन्वयनको अजन्िि जजम्िेवारी 
न्यातयक नेितृ्विा रहे िापतन न्यायपामलका सधुारको ववर्षय सिग्र राष्रको साझा 
सरोकारको बबर्षय भएकाले न्यायपामलकाको एक्लो प्रयासले िात्र ैववद्यिान चनुौिी र 
सब ैअपेक्षाहरु सम्बोधन हुन नसक्ने बिाउनभुयो । उहाुँल ेयसका लाधग राज्यका सब ै
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अंग उविकै संवेदनशील बन्दै न्यायपामलकाको चौथो रणनीतिक योजनालाई राजष्रय 
ववकासको िलू प्रबाहिा सिाहहि गनुव पनेिा जोड हदनभुयो ।  

कायवक्रििा िन्िब्ध राख्न ुहुुँदै िाननीय काननू न्याय िथा संसदीय िामिला िन्त्री श्री 
भानभुक्ि ढकालज्यलेू ववगिका बर्षवहरुिा लाग ू गररएको रणनीतिक योजनाहरुको 
समिक्षा गरी ियार पाररएको न्यायपामलकाको चौथो रणनीतिक योजनाले जनिाको 
ववश्वासयोग्य न्यायपामलकाको तनिाणविा ठोस र ििूव रुपले सहयोग गने ववश्वास 
व्यक्ि गनुव भयो । उहाुँल ेरणनीतिक योजना कायावन्वयनका चरणिा आवश्यक पने 
सब ैसहयोगका लाधग सरकार साथिा रहेको बिाउन ुभयो । 

यस्िै अथविन्त्री िाननीय डा. यवुराज ितिवडाज्यलेू रणनीतिक योजनाले सिावेश 
गरेको न्यायपामलका सधुारका कायवक्रिहरुका लाधग आवश्यक स्रोि व्यवस्थापनिा अथव 
िन्त्रालयको पणूव सहयोग रहन े प्रतिबद्धिा व्यक्ि गनुवभयो । उहाुँले रणनीतिक 
योजना कायावन्वयनिा सरकार सहकायव गनव ियार रहेको पतन स्पष्ट पानुवभयो ।  

कायवक्रििा सवोच्च अदालिका बररष्ठिि ् िाननीय न्यायाधीश श्री दीपककुिार 
काकीज्यलेू न्यायपामलकाको रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कायावन्वयन गनव लाधग 
आवश्यक पने अदालिहरुको भौतिक पवूावधार किजोर रहेको अवस्था दसावउदै सोप्रति 
सम्बजन्धि सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षवण गराउन ु भयो । उहाुँल े सव ै पक्षको 
व्यापक सहभाधगिािा िजूविा गररएको रणनीतिक योजना कायावन्वयनिा सक्रक्रय रुपिा 
सहभागी हुन सबिैा आव्हान सिेि गनुवभयो ।  

यसगैरी कायवक्रििा शभुकािना िन्िव्य राख्नहुुदै नेपाल राज्यका िहान्यायाधधवक्िा 
िाननीय श्री अग्नीप्रसाद िरेलज्यलेु न्यायपामलकाको सधुारका लाधग ववगििा भएका 
प्रयासहरुको स्िरण गदै अदालि सधुारका लाधग ियार भएको प्रस्िुि रणनीतिक 
योजना कायावन्वयनिा आवश्यक सहयोग र सिन्वयको प्रतिवद्धिा व्यक्ि गनुव भयो 
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। साथ ैयोजनाबद्ध ववकास र सधुारको प्रक्रक्रयालाई िहान्यायाधधवक्िाको कायावलयले 
पतन अगाडड बढाएको प्रसंग उल्लेि गदै न्यायपामलकाको सधुार प्रक्रक्रयालाई थप 
प्रभावकारी बनाउन साझदेारी र सहयोगी तनकायहरु बीचका सधुारका साझा के्षत्रहरु 
पहहचान गरी सािहूहक प्रयासिा जोड हदन ुपने बिाउन ुभयो ।  

नेपाल बार एशोमसएशनका अध्यक्ष वररष्ठ अधधवक्िा श्री चण्डशे्वर शे्रष्ठले रणनीतिक 
योजना कायावन्वयनिा सरोकारवाला तनकाय एक भएर जान सके न्यायपामलकाप्रतिको 
आस्था र ववस्वास अमभबदृ्धध हुने बिाउनभुयो । ववगिका बर्षवहरुिा भन्दा 
यसपटकको रणनीतिक योजनािा न्यातयक सशुासन र जनिाको सरोकारका एजेण्डा 
सिावेश रहेको हुुँदा यसको कायावन्वयनका लाधग स्रोि साधनको किी हुन नहदन 
सरकारलाई आग्रह गनुवभयो ।  

कायवक्रििा सवोच्च अदालिका िखु्य रजजष्रार श्री नपृध्वज तनरौलाले योजना 
िजूविाको पषृ्ठभमूि, योजना िजुविाको प्रक्रक्रया र योजनाका अन्िरवस्िुहरुको जानकारी 
गराउदै तछटो छररिो र गुणस्िरीय न्याय सम्पादन, न्यातयक सशुासन र न्यायिा 
पहुुँच अमभवदृ्धध न्यायपामलकाको सववकामलक प्राथमिकिाको ववर्षय भएको प्रसंग 
उल्लेि गदै अदालिहरुबाट प्रबाह हुने सेवालाई सेवाग्राही ितै्री र सेवाग्राही केजन्रि 
बनाउन अदालिको कायव के्षत्रमभत्रका न्यायिा पहुुँचका अवरोधहरु पहहचान गरी 
सम्बोधन गने रणनीतिक उद्देश्य तनधावरण गररएको बिाउनभुयो । साथ ै उहाुँल े
योजनाले तनधावरण गरेको लक्ष्य हामसल गनवका लाधग उपयकु्ि कायव वािावरण सजृना 
गनव आवश्यक दक्ष र पयावति िानव संशाधन, भौतिक स्रोि साधन र पवूावधार एवं 
ववविय स्रोि साधनको आवश्यकिा औल्याउदै सोको व्यवस्थापनिा सम्बजन्धि पक्षबाट 
आवश्यक सहयोग हुने ववश्वास व्यक्ि गदै न्यायाधीश, किवचारी लगायि सब ै
सरोकारवाला पक्षको व्यापक सहभागीिािा ियार भएको योजनाको प्रभावकारी 
कायावन्वयनका लाधग सक्रक्रयिाका साथ लाग्न सबलैाई आव्हान गनुव भयो। 
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कायवक्रििा सवोच्च अदालिका िाननीय न्यायाधीशहरु, न्यायपररर्षद्का िाननीय 
सदस्यहरु, राजष्रय न्यातयक प्रतिष्ठानका कायवकारी तनदेशक, उच्च अदालि पाटनका 
िाननीय िखु्य न्यायाधीश, काननू आयोगका अध्यक्ष, ववशरे्ष अदालि िथा काठिाडौं 
उपत्यकाजस्थि ववमभन्न न्यायाधधकरणका अध्यक्ष िाननीय न्यायाधीशहरु िथा उच्च 
अदालिका िाननीय न्यायाधीश  एवि ्नेपाल ल क्याम्पस लगायि ववमभन्न काननू 
क्याम्पसका प्रििुहरुको सहभागीिा रहेको धथयो। साथ ैउक्ि कायवक्रिाि काननु, न्याय 
िथा संसदीय िामिला िन्त्रालयका सधचव, नायव िहान्यायाधधवक्िा, सवोच्च अदालिका 
रजजष्रार, न्यायपररर्षद्का सधचव, नेपाल प्रहरीका िहातनररक्षक लगायि ववमभन्न 
तनकायका उच्च पदस्थ ववमशष्ट शे्रणीका अधधकृिहरु र न्यायापामलकाको चौथो 
पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना िजुविा कायव सिहूिा संलग्न उच्च िथा जजल्ला 
अदालिका िाननीय न्यायाधीश र उच्च पदस्थ अधधकृि एवि ् योजना िजुविा 
प्रक्रक्रयािा परािशव सेवा प्रदान गनुव हुने ववर्षय ववज्ञहरु एवि ् सवोच्च अदालि र 
उपत्यकाजस्थि ववमभन्न अदालििा कायवरि किवचारीहरुको व्यापक सहभाधगिा रहेको 
धथयो।  

उक्ि कायवक्रििा सवोच्च अदालिका रजजष्रार श्री लालबहादरु कुुँ वरले न्यायपामलकाको 
चौथो रणनीतिक योजनाको साववजतनकीरण कायवक्रिका सहभागीहरुलाई स्वागि गदै 
कायवक्रिको उद्देश्यिाधथ प्रकाश पानुव भएको धथयो भन ेउक्ि कायवक्रिको सञ्चालन 
सवोच्च अदालिका सहरजजष्रार एवि ्योजना िजुविा कायव सिहूका सदस्य सधचव श्री 
भरकाली पोिरेलले गनुवभएको धथयो ।  

 

सवोच्च अदालि 

 


