
 
 

Gofokflnsfdf x'g;Sg] ljs[lt, lj;ª\ult, 

clgoldttf jf e|i6frf/ Pjd\ larf}lnofaf6 x'g;Sg]  

lqmofsnfkx¿ / To;sf] /f]syfdsf] nflu  

rfNg'kg]{ pkfox¿sf] ;DaGwdf  

k]; u/]sf] k|ltj]bg  
    

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
@)&* 

;jf{]Rr cbfnt 

sf7df8f}+, g]kfn 
 



 
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू, 
सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं।          मममत: 2078।04।14 

वर्वषय: प्रमतरे्वदन पेस गरिएको सम्बन्धमा। 

सम्माननीयज्यूको मममत 2077।4।30 को मनर्णयानसुाि न्यायपामलकामा हनुसक्ने वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, 
अमनयममतता र्वा भ्रष्टाचाि एर्वम ् मबचौमलयाबाट हनुसक्न े वियाकलापहरू िोकथामका लामग कानूनी, संिचनागत 
लगायतका उपायहरू सवहतको प्रमतरे्वदन ि सझुार्वहरूको कायाणन्र्वयनका लामग जिम्मेर्वािी सवहतको कायणयोिना 
प्रस्तार्व गनण समममत गठन भएको मथयो। समममतलाई सजुम्पएको कायाणदेशबमोजिम यस सम्बन्धमा भएका पूर्वण 
प्रमतरे्वदनहरूको अध्ययन ि न्यायक्षेत्रका सिोकािर्वालाहरूसँग अन्तिविया एर्वम ्छलफल सम्पन् न गिी प्रा्त  िाय 
सझुार्व एर्वम ् वर्वमभन् न ्ोत साम्ीबाट प्रा्त  तथ्याङ् क एर्वम ् वर्वर्विर्हरू संकलन गिी मतनीहरूको वर्वश् लेषर् 
समेतका आधािमा न्यायपामलकामा भइिहेका ि हनुसक्ने वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता र्वा भ्रष्टाचाि एर्वम ्
मबचौमलयाबाट हनुसक्न े वियाकलापहरू िोकथामका लामग चाल्नपुने उपायहरू सवहतको सझुार्व ि ती 
सझुार्वहरूको कायाणन्र्वयनका लामग कायणयोिनासमेत तयाि गिी प्रमतरे्वदन पेस गिेका छौं। 
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भमूमका 

स्र्वतन्त्र, मनष्पक्ष ि सक्षम न्यायपामलका न्यायको प्रत्याभमूतका लामग अपरिहायण मामनन्छ। मछटो, 
छरितो, सर्वणसलुभ, पािदशी एर्वम ्प्रभार्वकािी न्याय सम्पादन गनुण न्यायपामलकाको मखु्य उदे्दश्य हो। 
न्यायपामलकालाई लोकतन्त्रको आधाि स्तम्भको रुपमा मलइन्छ। न्यायपामलकाले स्थावपत न्यावयक 
मूल्य मान्यतालाई आत्मसात ् गददै  समयसापेक्ष न्याय प्रदान गनण सकेमा मात्र न्यायपामलकाप्रमतको 
िनआस्था ि गरिमा अमभर्ववृि हनु सक्दछ। समय, वर्वकासको गमत तथा आन्तरिक ि बाह्य 
र्वातार्विर्ीय प्रभार्वले न्याय सम्पादन कायणमा वर्वमभन् न वकमसमका समस्या एर्वम ् चनुौतीको सामना 
गरििहेको हनु्छ। यसिी सामना गनुणपने समस्या ि चनुौतीहरूको पवहचान गिी समाधानका उपयकु्त 
उपायहरू अर्वलम्बन गददै  उदे्दश्य प्राम्त का लामग वियाशील िहनपुने हनु्छ। न्यायपामलका साम ु
देजखएका वर्वमभन् न वकमसमका वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत एर्वम ् समस्याहरूको समाधान गिी सदुृढ ि सक्षम 
न्यायपामलका वर्वकासका लामग वर्वगत लामो समयदेजख वर्वमभन् न प्रयासहरू हुँद  आएका छन।् 
न्यायपामलकामा वर्वमभन् न वकमसमका वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता िहेका ि मबचौमलयाबाट न्याय 
सम्पादन ि न्याय प्रशासनमा प्रभार्व परििहेको भन् ने कुिा पूर्वण प्रमतरे्वदनहरू ि वर्वमभन् न ्ोतबाट 
देजखएको सन्दभणमा त्यस्ता वियाकलापहरूको मनयन्त्रर् गिी न्यावयक सशुासन प्रर्विणन गनुणपदणछ भन् न े
तथ्यलाई आत्मसात ् गिी यस सम्बन्धमा भएका पूर्वण प्रमतरे्वदनका सझुार्वहरू समेतको अध्ययन गिी 
न्यायपामलकामा हनुसक्ने वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता र्वा भ्रष्टाचाि एर्वम ्मबचौमलयाबाट हनु सक्न े
वियाकलापहरू िोक्नका लामग कानूनी, संिचनागत लगायतका प्रभार्वकािी उपायहरू सवहतको 
प्रमतरे्वदन पेस गनण ि प्रमतर्वदेनका सझुार्वहरू कायाणन्र्वयनका लामग कायणयोिना समेत प्रस्तार्व गनण मेिो 
संयोिकत्र्वमा समममत गठन भएको मथयो। 

न्यायपामलकामा हनुसक्ने वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता र्वा भ्रष्टाचाि एर्वम ् मबचौमलयाहरूबाट 
हनुसक्ने वियाकलापहरूको पवहचानका लामग समममतले यस सम्बन्धमा भएका पूर्वण अध्ययन 
प्रमतरे्वदनहरूमा उल्लेख गरिएका समस्या ि सझुार्व तथा सिोकािर्वालाहरूसँगको छलफल / 
अन्तिवियाबाट प्रा्त  सझुार्व तथा अन्य वर्वमभन् न ्ोतबाट सूचना संकलन गिी मतनीहरूको वर्वश् लेषर् 
गरिएको छ। पूर्वण अध्ययन प्रमतरे्वदनहरूमा औलं्याइएका समस्या तथा प्रस्तार्व गरिएका सझुार्व, 
सिोकािर्वालाहरूबाट प्रा्त  प्ृठपोषर् एर्वम ्अन्य ्ोतबाट प्रा्त  सूचनाहरू समममतको अध्ययनका लामग 
महत्त्र्वपूर्ण ्ोत भएका छन।् प्रस्ततु प्रमतरे्वदनमा न्यायपामलकामा हनुसक्ने वर्वकृमत, वर्वसङ गमत 
वियाकलापका सम्बन्धमा कुन मनकायसँग कस्तो वर्वषयले साजन् नध्यता िाख्दछक कुन मनकायको के 
कस्तो भमूमका िहन्छक नीमतगत एर्वम ्कानूनी, संिचनागत, कायणगत तथा र्वातार्विर्िन्य समस्याहरू 
कस्ता छनक् ती समस्याहरूको समाधानका लामग कुन मनकाय ि पदामधकािीले के कस्ता उपायहरू 



 

अर्वलम्बन गनुणपदणछ भन् ने सम्बन्धमा सझुार्वहरू ि मतनको कायाणन्र्वयनका लामग योिनासमेत प्रस्ततु 
गरिएको छ। यी सझुार्वहरू कायाणन्र्वयन हनु्छन ्भन् नेमा समममत वर्वश् र्वस्त छ। 

न्यावयक सधुािका लामग समममत गठन गिी अध्ययनको जिम्मेर्वािी प्रदान गनुणभएकोमा सम्माननीय 
प्रधान न्यायाधीशज्यूप्रमत हार्दणक कृतज्ञता ज्ञापन गदणछु।  

समममतलाई प्रा्त  कायाणदेश अनरुूपको कायण सम्पन् न गनण सहयोग प्ु याउन ु हनुे समममतका आमजन्त्रत 
सदस्य मखु्य िजिस्राि ्ी लालबहादिु कँुर्वि, माननीय न्यायाधीश ्ी नािायर्प्रसाद पौडेल, र्वरि्ठ 
अमधर्वक्ता ्ी खगेन्रप्रसाद अमधकािी एर्वम ् अमधर्वक्ता ्ी शभुनिाि आचायणले प्ु याउन ु भएको 
योगदानका लामग समममत आभाि प्रकट गदणछ। महत्त्र्वपूर्ण सझुार्व प्रस्ततु गनुणहनुे सर्वोच्च अदालतका 
माननीय न्यायाधीशहरू लगायत छलफल एर्वम ् अन्तिविया कायणिममा सहभागी भई अमूल्य 
िायसझुार्व र्दनहुनुे सब मा यो समममत आभाि प्रकट गदणछ।  

प्रमतरे्वदन लेखन कायणमा महत्त्र्वपूर्ण योगदान प्ु याउन ुभएकोमा सर्वोच्च अदालतका सहिजिस्राि ्ी 
वर्वमल पौडेल ि ्ी भरकाली पोखिेललाई वर्वशेष धन्यर्वाद व्यक्त गदणछु। िायसझुार्व एर्वम ्
अन्तिविया कायणिममा प्रमतरे्वदकको भमूमकाका लामग सर्वोच्च अदालतका सहिजिस्राि ्ी नेत्रप्रकाश 
आचायण, न्याय परिषद्का सहसजचर्व ्ी भीमकुमाि ्े्ठ, उपिजिस्राि ्ी तािादत्त बडु, उपिजिस्राि 
्ी ऋतबहादिु पलुामी मगि, ्ी मानबहादिु वर्वष्ट, ्ी हेमिाि शमाण, शाखा अमधकृतहरू दीवपका 
थापा मगि ि ्ी िोशन कुमाि झालाई समेत धन्यर्वाद व्यक्त गदणछु। प्रमतरे्वदन टाइप तथा सेवटङ 
गने कायणमा संलग्न कम््यटुि अपिेटिहरू ्ी सन्तोष अर्वाल, ्ी ममन ुशाही ि ्ी अञ् ियकुमाि 
पोखिेल एर्वम ्सहयोग प्ु याउनहुनुे अन्य सब मा हार्दणक धन्यर्वाद ज्ञापन गदणछु। 

 

 

्ार्वर्, 2078               हरिकृष्र् काककी 
संयोिक 
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कायणकािी सािाशं 

 

न्यायपामलकाको चौथो पञ् चर्वषीय िर्नीमतक योिनाले न्यायपामलकामा हनुसक्ने अमनयममतता ि 
भ्रष्टाचाि मनयन्त्रर्का लामग मनिोधात्मक ि दण्डात्मक उपायहरूको प्रभार्वकािी कायाणन्र्वन गने तथा 
मबचौमलयाबाट हनुसक्ने वियाकलाप िोकथाम गनण आर्वश्यक कानूनी तथा संस्थागत संिचना मनमाणर् 
गने लक्ष्य मलएको छ। यस सम्बन्धमा भएका पूर्वण अध्ययन समममतका प्रमतरे्वदनहरूको सझुार्व 
कायाणन्र्वयन गने समेतका कायणहरू तय गिी न्यायपामलकाप्रमतको आस्था एर्वम ् वर्वश् र्वास अमभर्ववृिमा 
महत्त्र्वपूर्ण भमूमका मनर्वाणह गनण सवकयोस ् भनी यस समममतको गठन भई आर्वश्यक अध्ययन एर्वम ्
वर्वश् लेषर् :flxt प्रस्ततु प्रमतरे्वदन तयाि गरिएको छ। समममतलाई यस सम्बन्धमा भएका पूर्वण अध्ययन 
प्रमतरे्वदनका सझुार्वहरूसमेतको अध्ययन गिी न्यायपामलकामा हनुसक्ने वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता 
र्वा भ्रष् टाचाि एर्वम ् मबचौमलयाबाट हनुसक्ने वियाकलापहरू िोक्न कानूनी, संिचनागत लगायतका 
उपयकु्त ि प्रभार्वकािी उपायहरू पवहचान गने, पवहचान गरिएका उपाय एर्वम ् सझुार्वहरूको 
कायाणन्र्वयनका लामग जिम्मेर्वािीसवहतको कायणयोिना प्रस्तार्व गने समेतको कायाणदेश प्रा्त  भएको 
मथयो। 
प्रस्ततु प्रमतरे्वदन 6 परिच्छेदमा वर्वभािन गरिएको छ। पवहलो परिच्छेदमा अध्ययन वर्वमधको बािेमा 
चचाण गरिएको छ। िसअनसुाि प्रस्ततु प्रमतरे्वदन मूलत: स िाजन्तक ि प्रयोगात्मक (अन्तिविया, 
छलफल, प्ृठपोषर् ि प्रश् नार्वली) दबु  वर्वमध प्रयोग गिी तयाि गरिएको छ। परिच्छेद 2 मा पूर्वण 
अध्ययन प्रमतरे्वदनहरूको समीक्षा गने िममा सर्वोच्च अदालतबाट २०६६ ि २०७२ सालमा भएका 
अध्ययन  ि सर्वोच्च अदालत बाि एसोमसएसनबाट २०६४ सालमा भएका अध्ययन प्रमतरे्वदनहरूको 
समीक्षा गरिएको छ। परिच्छेद 3 मा सझुार्व सङ्कलनका िममा देशका वर्वमभन् न ठाउँमा आयोिना 
गरिएका छलफल एर्वम ्अन्तिविया कायणिमबाट प्रा्त  सझुार्व एर्वम ्अन्य माध्यमबाट प्रा्त  िानकािी 
एर्वम ् सूचनाहरूको वर्वश् लेषर् गरिएको छ। परिच्छेद 4 मा अध्ययन प्रमतरे्वदनलाई स िाजन्तक 
आधािबाट पमन मिबूत बनाउन न्यावयक सदाचाि एर्वम ् न्यावयक सशुासनका वर्ववर्वध आयामहरूका 
बािेमा चचाण गरिएको छ। परिच्छेद 5 मा सिोकािर्वालाहरूले व्यक्त गिेका धािर्ा एर्वम ् वर्वमभन् न 
्ोतबाट प्रा्त  िानकािी एर्वम ् सूचनाहरूका आधािमा न्यायपामलकामा वर्वद्यमान वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, 
अमनयममतता एर्वम ् भ्रष्टाचािको अर्वस्थाको वर्वश् लेषर् गरिएको छ। अजन्तम अथाणत ् परिच्छेद 6 मा 
न्यायपामलकामा हनुसक्ने वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता, भ्रष्टाचाि एर्वम ्मबचौमलयाको िोकथाम एर्वम ्
मनयन्त्रर्ाका लामग मनकायगत रूपमा चाल्नपुने नीमतगत ि कानूनी सधुाि, संिचनागत सधुाि, कायणगत 
सधुाि तथा र्वातार्विर्ीय सधुािहरूको प्रस्तार्व गरिएको छ। यी सझुार्वहरू कायाणन्र्वयन गनणका लामग 
तयाि गरिएको कायण योिनालाई प्रमतरे्वदनको अनसूुचीमा समारे्वश गरिएको छ। 



                                                        | 2 

प्रस्ततु प्रमतरे्वदनमा न्यायपामलकामा हनुसक्ने वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता, भ्रष्टाचाि एर्वम ्
मबचौमलयाको िोकथामको वर्वषयलाई प्राथममकताका साथ उठाइएको छ। न्यायपामलकामा हनु े
न्यायाधीशको मनयजुक्त, न्यायाधीशहरूको सरुर्वा तथा काि, न्यायाधीशहरूउपिको कािबाहीमा िहेको 
असमानता, भ्रष्टाचाि एर्वम ् मबचौमलयाको प्रभार्व, न्यावयक कामकािबाहीमा हनुे वढलाइ, न्यावयक 
प्रवियामा हनुे अमनयममतता, सिकािर्वादी फौिदािी मदु्दाको अनसुन्धान तथा अमभयोिनमा हनुे 
कमिोिी, न्याय सम्पादनका िममा देजखएका वर्ववर्वध समस्याहरू िस्त िः तोवकएको र्दनमा पेसीमा 
चढेपमन पालो नआउन,े एउट  मदु्दामा धेि  कानून व्यर्वसायी िहने गिेका कािर् न्याय सम्पादनको 
कायणमा वर्वलम्ब हनु गएको, स्र्ववर्वरे्वकीय अमधकािको दरुुपयोग हनु,े कायणवर्वमध कानूनको प्रयोगमा 
वर्ववर्वधता हनुे, वर्वचािाधीन वर्वषयमा सञ् चाि माध्यममा अनार्वश्यक वटकावट्पर्ी हनुे आर्द तथा फ सला 
कायाणन्र्वयनमा देजखएका कमी कमिोिीहरू, कानून व्यर्वसायी तथा कमणचािीको भमूमका, िािनीमतक 
दल तथा ती सम्बि नेता तथा कायणकताणबाट हनु े गिेका गमतवर्वमधका वर्वषयहरू न  न्यायपामलकामा 
हनुसक्ने वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता, भ्रष्टाचाि एर्वम ् मबचौमलयाले प्रभार्व पानणसक्ने क्षेत्र िहेको 
कुिालाई उल्लेख गरिएको छ।  

यसिी पवहचान गरिएका क्षेत्रहरूमा के कस्ता कािर्ले यस्ता समस्याहरू मसिणना भएका हनु ् भनी 
वर्वश् लेषर् गदाण यसका वर्ववर्वध कािर्हरू पवहचान गरिएको छ िनु मनम्नबमोजिम छन:् कानूनी 
व्यर्वस्थाको कमिोि पालना एर्वम ्कायाणन्र्वयन, न्यायपामलका ि मनयामक मनकायमा नातार्वाद, कृपार्वाद, 

संिक्षर्र्वाद, भागबण्डा तथा िािनीमतक प्रभार्व हार्वी हनु,ु कामको आधािमा पिुस्कृत ि दजण्डत नगरिन,ु 

कमणचािीलाई उसको कामको आधािमा मूल्याङ्कन नगरिन,ु कानून व्यार्वसायी व्यार्वसावयक हनु नसक्न ुि 
िसिी पमन मदु्दा जित् नपुछण भन् ने भार्वना वर्वकास हुँद  िान,ु कमणचािीहरूमा अत्यमधक िािनीमतकिर् हनु,ु 
न मतक जशक्षाको अभार्व तथा आचिर्का मनयमहरूको पालना नगरिन ु तथा आचाि संवहता 
उल्लङ्घनकताणलाई कािबाही नगरिन,ु  सदाचाि एर्वम ् मनष् ठामा कमी हनु,ु भ्रष् टाचाििन्य कायण गनण 
उक्साउने खालको सामाजिक बनोट हनु,ु  न्यायाधीश एर्वम ्कमणचािीहरूलाई प्रोत्साहनको कमी हनु,ु 

इमान्दारिता, योग्यता, मन्ठा, अनभुर्व ि र्वरि्ठताको पिीक्षर् र्वस्तगुत आधािमा गिी न्यायाधीशको मनयजुक्त 
नहनु ुआर्दिस्ता नीमतगत, कानूनी, संिचनागत, कायणगत एर्वम ्र्वातार्विर्ीय समस्याहरूको वर्वद्यमानताको 
कािर्ले गदाण न्यायपामलकामा वर्वकृमत, वर्वसङ गमतले स्थान पाएको देजखन्छ।  

उजल्लजखत वर्वमभन् न क्षेत्र एर्वम ् वर्वषयहरूमा हनुे ि हनुसक्ने वर्वकृमत, वर्वसङ गमत िोकथामको लामग 
वर्वमभन् न मनकायहरूले वर्ववर्वध वकमसमका नीमतगत एर्वम ्कानूनी, संिचनागत, कायणगत एर्वम ्र्वातार्विर्ीय 
सधुाि गनुणपने गिी सझुार्वहरू प्रस्ततु गरिएको छ। ती सझुार्वहरूमध्ये सर्वोच्च अदालतमा मदु्दाको 
चापका कािर् कायणबोझ बढी भएकाले पमन कमतपय वर्वकृमत, वर्वसङ गमत हनु ेर्वा हनुसक्ने देजखएको 
हदुाँ सर्वोच्च अदालतको क्षेत्रामधकािमा पनुिार्वलोकन गनुणपने,  अनलाइनमाफण त मदु्दा दताण गने गिी 
आर्वश्यक परु्वाणधाि तयाि एर्वम ्व्यर्वस्थापन गनुणपने,  द मनक रुपमा सनुरु्वाइ गनण सम्भर्व हनुे मदु्दाको 
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मात्र पेसी चढाई पेसी चढेका सब  मदु्दाको सनुरु्वाइको समुनजश् चतता गने प्रर्ाली वर्वकास गनुणपने,  
स्र्वचामलत रुपमा पेसी सूची तोवकने प्रर्ाली लागू हनुपुने ि उक्त प्रर्ाली लागू नहुँदासम्म गोलाप्रथा 
(िाफल प्रर्ाली) बाट पेसी सूची प्रकाशन गनुणपने, औजचत्य समा्त  भइसकेका रिट मनरे्वदनहरूको 
एकम्ुठ फर्छ्यौट गने गिी व्यर्वस्थापन गनुणपने, अन्तिप्रभार्वी मदु्दाहरूको शीघ्र फछणयौट हनुपुने, म्याद 
तामेलीको कायणलाई प्रभार्वकािी बनाउने, वटपोट प्रर्ाली लागू गने, न्यायाधीशहरूको सामूवहक 
आर्वासको व्यर्वस्था गने तथा फ सला कायाणन्र्वयनमा िोड र्दनपुने िस्ता सझुार्वहरू उल्लेख गरिएको 
छ।  

यस गिी, सञ् चाि माध्यममा न्यायपामलकाको समाचाि प्रकाशन गदाण न्यायपामलका प्रमतको िनआस्था 
तथा वर्वश् र्वसनीयतामा प्रमतकूल असि नपने गिी गनुणपने,  मबचौमलया मनयन्त्रर्मा सब भन्दा ठूलो कडी 
भनेको जिम्मेर्वाि पदामधकािीहरूको सिगता तथा मन्ठा न  हो भन् ने कुिामा िोड र्दंद  मबचौमलयाको 
गमतवर्वमधलाई सकु्ष्म मनगिानी गने तथा मबचौमलयाको प्रभार्वबाट प्रभावर्वत हनुे न्यायाधीशहरूको पवहचान 
गिी कािबाहीको दायिामा ल्याउनपुने समेतको काम गनणको लामग अनसुन्धानसम्बन्धी वर्वज्ञको 
संलग्नतामा मबचौमलया मनयन्त्रर्सम्बन्धी छुट्ट  संयन्त्र गठन गने तथा आर्वश्यक्तानसुाि छुट्ट  कानून पमन 
मनमाणर् गनण सझुाइएको छ। यस गिी, न्याय सम्पादनसँग सम्बजन्धत समममतहरूमा मात्र 
न्यायाधीशहरूको संलग्नता हनुेगिी मनयमार्वलीमा व्यर्वस्था गनुणपने कुिाको ध्यानाकषणर् गरिएको छ। 
संवर्वधान बमोजिम न्याय सेर्वा एर्वम ्सिकािी र्वकीलसम्बन्धी छुट्ट  कानून बनाउनपुने, कमणचािीको सरुर्वा 
गदाण पािदशी ढँगबाट गनुणपने, उिूिी एर्वम ्गनुासोको प्रभार्वकािी सम्बोधन गनुणपने, किाि मनयजुक्तलाई 
व्यर्वजस्थत गनुणपने लगायतका सझुार्वहरू उल्लेख गरिएको छ। 

न्यावयक नतेतृ्र्वमा इमान्दारिता भए मात्र पमन न्यायपामलकामा देजखएका अमधकांश समस्या समाधान 
हनुे देजखएकोले न्यायपामलकामा हनुे वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता ि भ्रष्टाचाि मनयन्त्रर्मा न्यावयक 
नेततृ्र्वको प्रमतबिता ि सोअनरुूपको इमान्दाि प्रयास ि व्यर्वहािले अहम ्भमूमका मनर्वाणह गने ठम्याई 
िहेको छ। साथ , प्रधान न्यायाधीश, मखु्य न्यायाधीश तथा प्रमखु भई काम गने न्यायाधीशले अन्य 
न्यायाधीशहरूसँग समान मध्येको पवहलो (first among the equals)  को अर्वधािर्ा अनसुािको कायण 
गिी संस्थागत सधुाि ि सदुृढीकिर्मा सकािात्मक भमूमका खेल्न सक्नेतफण  इवित गरिएको छ। साथ , 
मनधाणरित समयमा इिलास बस्नपुने, एउट  वर्वषयमा सार्वणिमनक सिोकािका धेि  मनरे्वदन दताण नगने तथा 
सस्तो लोकवप्रयताको लामग रिट दताण गरिएको देजखएमा मनरे्वदकका नाममा जस्रक्चि िािी गने, बहसको 
समय मनधाणिर् गने तथा lead lawyer  सम्बन्धी अर्वधािर्ालाई कायाणन्र्वयन गने, पेसी स्थगन सम्बन्धी 
मनयमार्वलीको व्यर्वस्थालाई प्रभार्वकािी रुपमा लागू गनुणपने, मस.मस.वटभी.बाट काम कािबाहीको मनगिानी 
गनुणपने, टोकन प्रर्ाली लागू गरिनपुने लगायतका काम कािबाही गनुणपने गिी औलं्याइएको छ। 
अदालत मनिीक्षर्को प्रभार्वकारिता अमभर्ववृि गनुणपने, फ सला लेखन कायणलाई कानूनले मनधाणिर् गिेको 
अर्वमधमभत्र  सम्पन् न गनणको लामग फ सला लेख् ने प्रयोिनका लामग समय छुट्याउनपुने, अदालतमा िेथा 
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िमानत मलंदा तथा र्दंदा पयाण्त  ध्यान प्ु याउनपुने, न्यायाधीशहरूलाई आमथणक तथा कमणचािी 
व्यर्वस्थापनबाट अलग गरिनपुने, संयकु्त िाष्ट्र संि र्वा सो सिहका अन्य मनकाय बाहेक अन्य 
ग िसिकािी संस्थासँगको सहयोग स्र्वीकाि गनण नहनुेसमेत सझुाइएको छ।   

िािनीमतक वर्वर्वाद ममज्त संर्व धामनक प्रश्नको मनरुपर्को िममा िािनीमतज्ञबाट र्वा दलसम्बि 
व्यजक्तहरूबाट हनुसक्ने हस्तक्षेपलाई िोकी न्यायपामलकाको स्र्वतन्त्रतालाई अक्षुण्र् िाख् न न्यावयक 
नेततृ्र्वले सदा सचेत िही सशक्त ि प्रभार्वकािी भमूमका खेल्नपुने गिी औलं्याइएको छ।  

न्यायाधीशहरूको मनयजुक्तको वर्वषय अक्सि वर्वर्वादमा पने देजखएकोले उत्कृष्ट मध्येको सर्वोत्कृष्ट 
व्यजक्तलाई न्यायाधीशको पदमा मनयजुक्तको लामग सम्भावर्वत व्यजक्तको सूची (roster) तयाि गिी 
सार्वणिमनक पिीक्षर् (public audit) समेतको आधािमा गनुणपने, कानूनले तोकेको समयार्वमधमभत्र 
मनयजुक्तको मसफारिस गनुणपने, न्यायाधीश उपिको उिूिीको छानवर्वन ि कािबाहीलाई प्रमतशोध ि 
संिक्षर्को भार्वना नमलई मनष्पक्ष एर्वम ् पािदशी ढँगबाट गरिनपुने तथा आचाि संवहता पालना भए 
नभएको कुिाको प्रभार्वकािी अनगुमन ि मनिन्ति मनगिानी गिी उल्लङ्घन गिेको पाइएमा कािबाहीको 
दायिामा ल्याउनपुने कुिा समेत सझुाइएको छ। 

न्यायपामलकाको सधुािमा प्रत्येक कानून व्यर्वसायीले व्यजक्तगत एर्वम ् संस्थागत रुपमा सकािात्मक 
भमूमका मनर्वाणह गददै  न्यायपामलकामा हनु े र्वा हनुसक्ने वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत एर्वम ्भष्ट्राचाि मनयन्त्रर्को 
लामग पहिेदाि (watchdog) को भमूमका मनर्वाणह गनुणपने, कानून व्यर्वसायीहरूको व्यार्वसावयकता ि 
सक्षमतामा न्यायपामलका सदुृढ ि सशक्त हनुे कुिालाई आत्मसात गददै  कानून व्यर्वसाय पेशाको मयाणदा, 
गरिमा ि गरु्स्तरियता अमभर्ववृि गनणमा नेपाल कानून व्यर्वसायी परिषद् ि नपेाल बाि एसोमसएसनका 
तफण बाट साथणक भमूमका मनर्वाणह हनुपुने, न्याय सम्पादनलाई गरु्स्तिीय बनाउनका लामग फ सलाहरूको 
वर्वश् लेषर्ात्मक अध्ययन गिी स्र्वस्थ ि िचनात्मक वट्पर्ी मनयममतरूपमा गरिनपुने तथा 
न्यायपामलकाले योिना तिुणमा तथा कायणिमहरू सञ् चालन गदाण सम्बि बाि एसोमसएसनहरूसँगको 
समन्र्वयमा गनुणपने समेत औलं्याइएको छ।  

कानून व्यर्वसायलाई मनयमन गने नेपाल कानून व्यर्वसायी परिषद्ले आचाि संवहतालाई समयानकूुल 
बनाई आचाि संवहता उल्लङ्घन गने कानून व्यर्वसायीलाई कािबाहीको दायिामा ल्याई प्रभार्वकािी 
कायाणन्र्वयनमा िोड र्दनपुने, व्यार्वसावयकता एर्वम ् दक्षता अमभर्ववृिको लामग क्षमता अमभर्ववृि तथा 
आचाि संवहताको पालना सम्बन्धमा आर्वमधक एर्वम ् मनिन्ति कानूनी जशक्षा (continuing legal 

education) को व्यर्वस्थाको लामग सविय भमूमका मनर्वाणह गनुणपने औलं्याइएको छ।  

न्यायपामलकाको सधुािको लामग न्यायपामलका आफैं ले मनमाणर् गिेको िर्नीमतक योिना प्रभार्वकािी 
कायाणन्र्वयनको लामग िावष्ट्रय बिेटको कजम्तमा १ प्रमतशत बिेट न्यायपामलकालाई उपलब्ध गिाई 
वर्वजत्तय स्र्वायत्तता समेतको प्रत्याभतूी गनुणका साथ  न्यायपामलकामा कायणित न्यायाधीश एर्वम ्
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कमणचािीको तलब सवुर्वधाको मनधाणिर्को लामग स्र्वतन्त्र judicial pay commission  गठन गिी सो 
आयोगले सझुाए बमोजिमको सेर्वा सवुर्वधाको समुनजश् चतता समेत हनुपुदणछ भन् न े मनष्कषण मनकामलएको 
छ।  

यस अध्ययन प्रमतरे्वदनले थप अध्ययन गिेि मनष्कषणमा पगु्नको लामग पवहचान गिेका केही संर्व धामनक 
तथा नीमतगत वर्वषयहरूमध्ये मूलत: संर्व धामनक परिषद् मा प्रधान न्यायाधीशको संलग्नता, संर्व धामनक 
इिलास र्वा संर्व धामनक अदालतको औजचत्य, प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू 
उपि पने उिूिीहरूको छानर्वीनसम्बन्धी व्यर्वस्था, संसदीय सनुरु्वाइसम्बन्धी व्यर्वस्था, न्याय परिषद्को 
संिचना, न्यायाधीशहरूको मनयजुक्तको प्रर्ाली ि योग्यता सम्बन्धी सर्वालहरू पवहचान गरिएको छ। 
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परिच्छेद - एक 

प्रािजम्भक 

१.१ प्ृठभमूम 

मानर्व अमधकािको संिक्षर् एर्वम ् प्रर्विणन ि न्यायमा सहि पहुँचको समुनजश् चततामाफण त न्यायपूर्ण 
समािको स्थापना गनण स्र्वतन्त्र, मनष्पक्ष, सक्षम ि प्रभार्वकािी न्यायपामलका अपरिहायण मामनन्छ। 

न्यावयक सशुासन, पािदशीता ि िर्वाफदेवहता सक्षम ि प्रभार्वकािी न्यायपामलकाको लामग त्यजत्तक  
महत्त्र्वपूर्ण पक्षका रूपमा िहन्छन।् न्यायपामलकामभत्र कुन  पमन वकमसमको वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, 

अमनयममतता र्वा वर्वचलनको अर्वस्था िहन ुहुँद न। यस्तो अर्वस्था दबाब, प्रभार्व, भ्रष् टाचाि र्वा अन्य कुन  
पमन वकमसमका वर्वकृमतिन्य कायणबाट उत्पन् न हनुे गदणछ। यस वकमसमका गमतवर्वमधहरू 
न्यायपामलकामा वर्वद्यमान छन ्भन् ने प्रश् न उठ्न ुमात्र  पमन न्यायपामलकाको गरिमा ि मयाणदाको लामग 
अशोभनीय मामनन्छ। यस प्रकािको अर्वस्था वर्वद्यमान िहेमा न्यावयक मनष्पक्षता ि स्र्वच्छता समा्त  भई 

न्यायपामलकाको मूल ममणको रूपमा िहेको न्यायपामलकाको स्र्वतन्त्रता, मनष्पक्षता ि सक्षमता एर्वम ्

वर्वमधको शासन प्रभावर्वत हनु पगु्दछ। यसबाट न्यायालयप्रमतको आम नागरिकको आस्था ि वर्वश् र्वासमा 
कमी आउनकुा साथ  अन्ततिः लोकताजन्त्रक पिमत न  कमिोि हनुे मान्यता िवहआएको छ।  

वर्वश् र्वका प्रायिः वर्वकासशील ि कम वर्वकमसत देशका न्यायपामलकामा न्यावयक सशुासनको वर्वषय 

चनुौतीका रूपमा िहेको वर्वमभन् न अध्ययनहरूले औलं्याएका छन।् मलुकुको न्याय प्रशासन सार्वणिमनक 

प्रशासनक  एउटा आयाम िहेकोले मलुकुको िािनीमतक, आमथणक, सामाजिक, सांस्कृमतकलगायतका पक्ष 

ि मूल्य मान्यताहरूको प्रभार्व स्र्वभार्वतिः न्याय प्रशासनमा पमन पनण िान्छ। त्यसथण, न्यावयक सशुासनको 
प्रर्विणनका वर्वषयमा कुिा गदाण त्यसका बहआुयाममक पक्षहरूको सम् अध्ययन अनसुन्धान हनु ुिरुिी 
छ। न्यायपामलकामा हनुसक्ने वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता र्वा वर्वचलनिन्य अर्वस्थाको िोकथाम ि 

मनयन्त्रर्का लामग वर्वश् र्वका प्रायिः लोकताजन्त्रक मलुकुका न्यायपामलकाहरू वर्वशेष रूपमा संरे्वदनशील 

िहँद  आएको ि वर्वमभन् न अध्ययन अनसुन्धानहरूमाफण त त्यसप्रकािका समस्याको पवहचान ि सम्बोधनको 
प्रयाससमेत गददै  आएको देजखन्छ।  

मूलतिः वर्वमधको शासनको समुनजश् चतताको लामग न्यावयक सशुासनको प्रर्विणन गनुण र्वाञ्छनीय िहेको 
तथ्यप्रमत वर्वश् र्वका अमधकाशं िाष्ट्रहरू (लेवटन अमेरिका, यिुोपलगायतका) सन ् १९६० ि १९७० को 
दशकमति न  वर्वशेष संरे्वदनशील िहेको देजखन्छ। न्यायपामलकामा हनुसक्ने वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत तथा 
अमनयममतता ि मतनको सामना गनण अबलम्बन गरिनपुने उपायसमेतका बािेमा संयकु्त िाष्ट्र संि, वर्वश् र्व 

बैंक, यिुोवपयन परिषद्लगायत भ्रष् टाचाि मनर्वािर्का सम्बन्धमा मनमाणर् भएका वर्वमभन् न सञ् िालका 
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प्रमतरे्वदनहरूमा औलँ्याइँद  आएको पाइन्छ।1 सन ् २००६ मा संयकु्त िाष्ट्र संिले United Nations 

Office on Drugs and Crime (UNODC) लाई न्यावयक सदाचाि ि संस्थागत सदुृढीकिर् गनण आह्वान 

गिेको मथयो।2 साथ , सदस्य िाष्ट्रहरूलाई आफ्नो िावष्ट्रय कानूनी प्रर्ालीमा आधारित िही बेंगलरुु 
न्यावयक आचिर्सम्बन्धी मसिान्तहरूलाई ध्यानमा िाखी न्यावयक सदाचाि संस्थागत क्षमता अमभर्ववृि 

गनण अनिुोध गिेको मथयो।3  सन ् २००७ मा न्यावयक सदाचाि ि संस्थागत क्षमता अमभर्ववृि गनण 
प्रावर्वमधक सहयोग प्ु याउनको लामग UNODC ले एक अन्ति सिकािी वर्वज्ञहरूको समूहसमेत स्थापना 
गिेको मथयो।4 उक्त समूहले न्यावयक मनयजुक्त, छनौट ि मूल्याङ्कन; न्यावयक न मतकता ि अनशुासन; 

अदालतको कायणसम्पादनको मूल्याङ्कन; मदु्दा व्यर्वस्थापन; न्यायमा पहुँच; अदालतका कमणचािीहरूको कायण 
व्यर्वस्थापन; न्यावयक ्ोत तथा पारि्ममक; न्याय सम्पादनमा एकरूपता, ससंुगतता ि समानता; ि 

न्यायपामलकामा सर्वणसाधािर्को वर्वश् र्वास प्रर्विणन गने सम्बन्धमा वर्वमभन् न िाष्ट्रका अभ्यासहरू प्रस्ततु गिेको 
मथयो।5 

न्यायपामलका मभत्रबाट पमन न्यायपामलकामा हनु ेवर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता िस्ता वर्वषयमा पटक 
पटक चासो व्यक्त गरिएको देजखन्छ। न्यायाधीशहरूको अन्तिाणवष्ट्रय समूह (International 

Association of Judges) को एक Supreme Court of Queensland, Australia का तत्कालीन 
न्यायाधीश Hon. Justice RG Atkinson AO ले अदालतहरूमा साधन ्ोतको कमीले गदाण 
न्यायाधीशहरूको लामग अपयाण्त  कायण अर्वस्था मसिणना गिी अमनयममतता बढेको6 ि अदालती 
कायणबाहीमा बावहिी हस्तक्षेपले न्यावयक सदाचाि ि न्यावयक पािदशीतामा खतिा प्ु याएको धािर्ा 
प्रस्ततु गनुणभएको मथयो।7   

नेपाल अमधिाज्यको संवर्वधान, 2047 ले लोकताजन्त्रक शासन व्यर्वस्थाका साथ  स्र्वतन्त्र ि सक्षम 
न्यायपामलकाको परिकल्पना गिेपश् चात ् न्यायपामलकामा हनुसक्ने वर्वकृमत, वर्वसङ् गमतका सम्बन्धमा 
चासो ि सिोकाि व्यक्त हनु थालेको ि सोसम्बन्धी अध्ययन भई सधुािका प्रयासहरू भएका 
देजखन्छन।् वर्व.सं २०६४ सालमा न्यायपामलकाप्रमतको िनआस्थालगायतका वर्वषयमा सर्वोच्च अदालत 
बाि एसोमसएसनले अध्ययन गिी प्रमतरे्वदन प्रकाजशत गिेको मथयो। सर्वोच्च अदालतबाट २०६६ ि 

                         
1 Amélie Arvidsson,  Emelie Folkesson; Corruption in the Judiciary: Balancing Accountability and Judicial Independence, Örebro University Department 

of Law, Psychology and Social Work Legal Science Programme with International Approach Spring 2010, p. 2 
2 UN Economic and Social Council (ECOSOC), UN Economic and Social Council Resolution 2006/23: Strengthening Basic Principles of Judicial Conduct, 

27 July 2006, E/RES/2006/23, available at: https://www.refworld.org/docid/46c455ab0.html [accessed 31 March, 2021], p. 2  
3 UN Economic and Social Council (ECOSOC), UN Economic and Social Council Resolution 2006/23: Strengthening Basic Principles of Judicial Conduct, 

27 July 2006, E/RES/2006/23, available at: https://www.refworld.org/docid/46c455ab0.html [accessed 31 March, 2021], p. 2 
4 Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity, UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna, United Nations New 

York, 2011, p. 1,  
5 Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity, UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna, United Nations New 

York, 2011, p. 1 
6 Measures to promote integrity and combat corruption within the judiciary: address to the delegation from Kenya, The Hon Justice RG Atkinson AO, 

Supreme Court of Queensland, Australia, p. 5 
7 Measures to promote integrity and combat corruption within the judiciary: address to the delegation from Kenya, The Hon Justice RG Atkinson AO, 

Supreme Court of Queensland, Australia, p. 6 
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२०७२ सालमा गिी यससम्बन्धमा दईुर्वटा अध्ययन भई प्रमतरे्वदनहरूले औलँ्याएका सझुार्वहरूको 
कायाणन्र्वयनको प्रयाससमेत हुँद  आएको अर्वस्था छ।  

नेपालको संवर्वधानको प्रस्तार्वनामा स्र्वतन्त्र, मनष्पक्ष ि सक्षम न्यायपामलकाको परिकल्पना गिी धािा 
५१ मा िाज्यले अर्वलम्बन गने नीमतहरू अन्तगणत खण्ड (ट) मा न्याय ि दण्ड व्यर्वस्थासम्बन्धी नीमत 
उल्लेख भएको ि सो अन्तगणत न्याय प्रशासनलाई मछटो छरितो, सर्वणसलुभ, ममतव्ययी, मनष्पक्ष, प्रभार्वकािी 
ि िनउत्तिदायी बनाउने, ि िािनीमतक, प्रशासमनक, न्यावयक, सामाजिकलगायत सब  क्षेत्रको भ्रष् टाचाि ि 
अमनयममतता मनयन्त्रर्का लामग प्रभार्वकािी उपाय अर्वलम्बन गने व्यर्वस्था गरिएको छ। 

नेपालले भ्रष् टाचाि वर्वरूिको संयकु्त िाष्ट्रसङ्घीय महासजन्धलाई सन ् २०११ मा अनमुोदन गिी सो 
सजन्धको पक्ष िाष्ट्र बमनसकेको छ। उक्त सजन्धको धािा ११ को उपधािा (१) बमोजिम 
न्यायपामलकाको स्र्वतन्त्रताको प्रर्विणन ि न्यायपामलकाका सदस्यहरूबाट हनुसक्ने सम्भावर्वत भ्रष्टाचाि 
मनयन्त्रर्का लामग आफ्नो कानूनी पिमतका आधािभतू मसिान्तहरू अनरुूप हनुे ि न्यायपामलकाको 
स्र्वतन्त्रताको प्रमतकूल नहनुे गिी न्यायपामलकाका सदस्यहरूको मन्ठा बढाउन आचाि संवहता 
लगायतका उपयकु्त उपायहरू अर्वलम्बन गनुणपने दावयत्र्व पक्ष िाष्ट्रको िहेको छ।  

उजल्लजखत अन्तिाणवष्ट्रय दस्तारे्वि, असल अभ्यास ि हाम्रो संर्व धामनक, कानूनी तथा नीमतगत 
व्यर्वस्थाबमोजिम नेपालको न्यायपामलकाले पमन न्यायपामलकामा हनुसक्ने वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, 

अमनयममतता र्वा वर्वचलनिन्य कायणको पवहचान, िोकथाम ि मनयन्त्रर्का लामग वर्वमभन् न प्रयासहरू गददै  
आएको छ। न्यायपामलकाका िर्नीमतक योिनाहरू खासगिी, दो्ो योिनादेजख न्यायपामलकामा 
हनुसक्ने वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता र्वा वर्वचलनिन्य कायणको िोकथाम ि मनयन्त्रर्का लामग 
आर्वश्यक िर्नीमतक कायणिमहरू मनधाणिर् गिी कायाणन्र्वयन हुँद  आएका छन।् न्यावयक नेततृ्र्वको 
सधुािसम्बन्धी कायणयोिनामा समेत यी वर्वषयहरू समावहत भई यससम्बन्धमा स्पष्ट प्रमतबिताहरूसमेत 
व्यक्त हुँद  आएका छन।् साथसाथ , सो अनरुूप सधुािका प्रयासहरूसमेत हुँद  आएका छन।् वर्वशेषत: 
न्यायपामलकाको चौथो पञ् चर्वषीय िर्नीमतक योिना (२०७६-२०८१) मा पवहलो पटक योिनाको 
लक्ष्य अन्तगणत न्यावयक सशुासनको प्रर्विणन गने वर्वषयलाई समेत समारे्वश गिी वर्वमभन् न िर्नीमतक 
कायणिमहरू मनधाणिर् गिेको छ। त्यसअन्तगणत अन्य कायणिमहरूका अमतरिक्त न्यायपामलकामा 
हनुसक्ने अमनयममतता ि भ्रष्टाचाि मनयन्त्रर्का लामग न्याय परिषद्लगायतका सम्बजन्धत मनकायहरूसँग 
छलफल ि समन्र्वय गिी मनिोधात्मक ि दण्डात्मक उपायहरूको प्रभार्वकािी कायाणन्र्वयन गने, 

अदालतमा मबचौमलयाबाट हनुसक्ने वियाकलाप िोकथाम गनण आर्वश्यक कानूनी तथा संस्थागत 
संिचना मनमाणर्को लामग अध्ययन गिी लागू गनण पहल गने ि न्यायपामलकाको वर्वकृमत, वर्वसङ् गमतका 
सम्बन्धमा भएका पूर्वण अध्ययन प्रमतरे्वदनहरूका सझुार्वहरूको प्राथममकता मनधाणिर् गिी कायाणन्र्वयन 
गनेलगायतका वर्वषयहरू िहेका छन।्  
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यसप्रकाि, वर्वमभन् न अध्ययन समममतहरूबाट अध्ययन भई न्यायपामलकामा भइिहेका अमनयममतता, 
वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत ि भ्रष् टाचाििन्य कायणहरूको पवहचान गिी समाधानको र्दशा पवहल्याउनपुने 
तथ्यलाई महससु गिी न्यायपामलकाको चौथो पञ् चर्वषीय िर्नीमतक योिनामा न्यावयक सशुासन प्रर्विणन 
गने लक्ष्य मनधाणरित गिी सोको कायाणन्र्वयनका लामग वर्वमभन् न वियाकलापहरू मनधाणिर् गरिएका छन।् 
तथावप, न्यायपामलकाले सम्पादन गने कायणमा अमनयममतता, वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत ि भ्रष् टाचाििन्य 
कायणहरू भइिहेका छन ् भन् ने चासो ि सिोकाि नेपाल बाि एसोमसएसन लगायत वर्वमभन् न क्षेत्रबाट 
उर्ठिहेको सन्दभणमा उजल्लजखत कायणिमहरूको कायाणन्र्वयन गनुणपने अर्वस्थाका साथ  वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, 

अमनयममतता र्वा वर्वचलनको वर्वषयमा यसपूर्वण भएका अध्ययनहरूको कायाणन्र्वयन ि न्याय सम्पादनको 
वर्वषयलाई मलएि समय समयमा व्यक्त हनुे गिेका चासो एर्वम ्यससम्बन्धमा थप अध्ययन अनसुन्धान 
गनुणपने वर्वषयमा सिोकािर्वालाहरूबाट प्रा् त सझुार्व ि सिोकाि समेतको पषृ् ठभमूममा यस समममतको 
गठन भई प्रस्ततु अध्ययन भएको हो। 

१.२ अध्ययन समममतको गठन ि कायाणदेश 

समममतको गठन 

उजल्लजखत अध्ययनका लामग सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको मममत २०७७।०४।३० को 
मनर्णयबाट सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश ्ी हरिकृष्र् काककीज्यूको संयोिकत्र्वमा 
सिोकािर्वाला मनकायहरूको प्रमतमनमधत्र्व ि सहभामगतामा देहायबमोजिमको अध्ययन समममत गठन 
भएको हो। 

क. माननीय न्यायाधीश ्ी हरिकृष्र् काककी    -      संयोिक 

ख. माननीय न्यायाधीश ्ी प्रकाशमान मसंह िाउत   -  सदस्य 

ग. माननीय सदस्य ्ी लक्ष्मी बहादिु “मनिाला” खड्का   -  सदस्य 

ि. िजिस्राि, सर्वोच्च अदालत      -  सदस्य 

ङ. महान्यायामधर्वक्ताले तोकेको नायब महान्यायामधर्वक्ता  -  सदस्य 

च. नेपाल बाि एसोमसएसनका महासजचर्व    -  सदस्य    

छ. सर्वोच्च अदालत बाि एसोमसएसनका सजचर्व    -  सदस्य 

ि. प्रशासन महाशाखा प्रमखु, सर्वोच्च अदालत    -     सदस्य सजचर्व 

समममतलाई प्रा् त कायाणदेश बमोजिम मममत 2०७७।०५।१५ मा नेपाल बाि एसोमसएसनबाट 
समममतमा नेपाल बाि एसोमसएसनका अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालत बाि एसोमसएसनका अध्यक्षसमेतको 
सहभामगता हनुे व्यर्वस्था ममलाउन माग भएको ि उक्त मागउपि समममतको सकािात्मक सोच िहेको 
भनी मममत 2०७७।०६।०२ मा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूसमक्ष मनकासा प्रदान गनणका लामग 
पेस गने मनर्णय भएको मथयो। सो अनरुूप सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट मममत 
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2०७७।०६।०५ मा मनदेशन भई अध्ययन समममतमा देहायबमोजिमका सदस्यहरू थप भएको 
मथयो। 

क. नेपाल बाि एसोमसएसनको अध्यक्ष    -  सदस्य  

ख. सर्वोच्च अदालत बाि एसोमसएसनको अध्यक्ष   -  सदस्य 

सर्वोच्च अदालत बाि एसोमसएसनको अध्यक्ष पदमा र्वरि्ठ अमधर्वक्ता ्ी खगेन्रप्रसाद अमधकािी ि 
सजचर्व पदमा अमधर्वक्ता ्ी शभुन िाि आचायण िही समममतमा र्वहाँहरूबाट प्रमतमनमधत्र्व भइिहेकोमा 
सर्वोच्च अदालत बाि एसोमसएसनको मनर्वाणचनबाट अध्यक्ष पदमा र्वरि्ठ अमधर्वक्ता ्ी पूर्णमान शाक्य ि 
सजचर्वमा अमधर्वक्ता ्ी ऋवषिाम जिममिे मनर्वाणजचत हनुभुएको प्ृठभमूममा मममत २०७७।१०।१९ को 
सर्वोच्च अदालत बाि एसोमसएसनको पत्रसमेतको आधािमा नयाँ कायण समममतका अध्यक्ष तथा सजचर्वले 
समममतमा सदस्यको रूपमा प्रमतमनमधत्र्व गनण व्यर्वस्था हनु अनिुोध भई आएबमोजिम समममतको मममत 
२०७७।११।१९ को ब ठकको मनर्णयबाट सो ब ठकपश् चात ्समममतमा नयाँ कायणसमममतका अध्यक्ष ि 
सजचर्वले प्रमतमनमधत्र्व गने, समममतमा िही हालसम्म प्ु याउनभुएको योगदानका लामग मनर्वतणमान अध्यक्ष 
तथा सजचर्वज्यूलाई धन्यर्वाद र्दँद  समममतमा आमजन्त्रतको रूपमा सहयोगको मनिन्तिताका लामग 
अनिुोध गने मनर्णय भएअनरुूप र्वहाँहरूबाट समममतलाई मनिन्ति सहयोग प्रा् त भएको अर्वस्था छ।  

यसका साथ , उक्त गर्ठत समममतमा सर्वोच्च अदालतका िजिस्राि ्ी लालबहादिु कँुर्विज्यू सदस्य 
िहनभुएकोमा नेपाल सिकािको मममत २०७७।१०।२९ गतेको मनर्णयानयुसाि र्वहाँ मखु्य िजिस्राि 
पदमा बढुर्वा हनुभुएकोले मममत २०७७।१२।०३ मा उक्त समममतको रिक्त िजिस्राि सदस्यमा 
सर्वोच्च अदालतका िजिस्राि ्ी मनमणला पौडेलज्यूलाई तोवकएको मथयो। यसका साथ , उक्त गर्ठत 
समममतमा महान्यायामधर्वक्ताको कायाणलयबाट नायब महान्यायामधर्वक्ता ्ी नािायर्प्रसाद पौडेलज्यू 
सदस्य िहनभुएकोमा न्याय परिषद् को मममत 2077।11।28 गतेको मसफारिस एर्वम ् सम्माननीय 
प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट मममत 2077।12।02 गते उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा मनयजुक्त 
भई रिक्त हनु आएको सदस्य पदमा नायब महान्यायामधर्वक्ता ्ी पद्मप्रसाद पाण्डेयले प्रमतमनमधत्र्व 
गनुणभएको मथयो।  

यस समममतका सदस्य एर्वम ्न्याय परिषद्का सदस्य र्वरि्ठ अमधर्वक्ता माननीय लक्ष्मी बहादिु “मनिाला” 
खड्काज्यूको मममत 2078।1।21 मा असामवयक मनधन भएको कािर्बाट यस समममतको कायणमा  
मनिन्तिता हनु नसके तापमन यस समममतमा िहँदा प्रदेश स्तिीय छलफलहरूमा समेत सविय 
सहभामगता िनाई समममतका प्रत्येक छलफल ि मनर्णय प्रवियामा अजन्तमसम्म प्ु याउन ु भएको 
योगदान सह्रानीय एर्वम ्अवर्वस्मिर्ीय िहेको छ। 

समममतको सदस्यको रूपमा िहेि कायणसम्पादन गनुणभएका मखु्य िजिस्राि ्ी लालबहादिु कँुर्वि ि 
उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश ्ी नािायर्प्रसाद पौडेलबाट आमजन्त्रत सदस्यको रूपमा 
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मनिन्ति सहयोग प्रा् त भएको छ। सममतको सदस्य-सजचर्वको रूपमा सर्वोच्च अदालत प्रशासन 
महाशाखा प्रमखु ्ी नािायर्प्रसाद िेग्मीले ि प्रमतरे्वदन लेखन कायणमा सहिजिस्राि ्ी वर्वमल पौडेल 
ि भरकाली पोखिेलले महत्त्र्वपूर्ण योगदान गनुणभएको छ। 

समममतको कायाणदेश 

१. यस सम्बन्धमा भएका पूर्वण अध्ययन प्रमतरे्वदनका सझुार्वहरूसमेतको अध्ययन गिी 
न्यायपामलकामा हनुसक्ने वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता र्वा भ्रष् टाचाि एर्वम ्मबचौमलयाबाट 
हनुसक्ने वियाकलापहरू िोक्न कानूनी, संिचनागतलगायतका उपयकु्त ि प्रभार्वकािी 
उपायहरूसवहतको प्रमतरे्वदन पेस गने; 

२. अध्ययन प्रमतरे्वदनका सझुार्वहरूको कायाणन्र्वयनका लामग जिम्मेर्वािीसवहतको कायणयोिना 
प्रस्तार्व गने;   

३. समममतको कायाणर्वमध कायण प्रािम्भ गिेको मममतले ३ (तीन) मवहनाको हनुे ि उक्त अर्वमधमा 
कायण सम्पन् न हनु नसकेमा आर्वश्यक समयार्वमध थपका लामग अनिुोध गनण सवकने। 

अध्ययन समममतले मममत २०७७।०६।०८ देजख कायाणिम्भ गिी सो समममतको म्याद मममत 
२०७७।०९।०८ गते समा्त  हनुे तथा यस अर्वमधमा कोमभड-१९ को प्रभार्व, दशैँ, मतहाि, छठ 
लगायतका सार्वणिमनक मबदाका कािर् अपेक्षाअनरुूपको कायण हनु नसकेको, थप सिोकािर्वालाहरूसँगको 
प्ृठपोषर् मलने कायण बाँकी िहेको ि पूर्वण प्रमतरे्वदनमा औलं्याइएका सझुार्वहरूको कायाणन्र्वयन अर्वस्थाको 
वर्वश् लेषर् गिी कायाणदेश बमोजिमको प्रमतरे्वदन तयाि गिी पेस गनण थप समय आर्वश्यक िहेको कािर् 
मममत २०७७।०९।०८ मा म्याद समा्त  भएको मममतले थप २ (दईु) मवहनाका लामग, मममत 
२०७७।११।११ को मनर्णयानसुाि मममत २०७७ च त्र मसान्तसम्म, यस गिी मममत 2078।1।5 
को मनर्णयानसुाि मममत 2078।1।15 सम्म, मममत 2078।1।19 को मनर्णयबाट मममत 
2078।2।15 सम्म तथा मममत 2078।2।16 को मनर्णयबाट मममत 2078।4।15 सम्म 
म्याद थप गिी समममतको समयार्वमध थप गरिएको मथयो। 

१.३ अध्ययनको सीमा 

प्रस्ततु अध्ययनका लामग प्रा् त कायाणदेश, सो सम्बन्धमा समममतले मनधाणिर् गिेको अध्ययनको दायिा ि 
क्षेत्र तथा समममतलाई उपलव्ध गिाइएको समयार्वमधसमेतलाई दृवष्टगत गिी प्रस्ततु अध्ययनलाई 
सकेसम्म छोटो एर्वम ्अध्ययनको शीषणकसँग मात्र केजन्रत गरिएको छ। साथ , कोमभड-१९ का कािर् 
मसजिणत हालको वर्वषम परिजस्थमतमा सिोकािर्वालाहरूसँगको छलफल, पिामशण तथा िाय सझुार्व 
सङ्कलनको दायिालाई केही सीममत बनाइएको छ। 
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१.४ अध्ययनको उद्दशे्य 

नेपालको संवर्वधानको धािा ५१ को खण्ड (ट) को न्याय ि दण्ड व्यर्वस्थासम्बन्धी नीमत अन्तगणत 
िहेको यससम्बन्धी सान्दमभणक व्यर्वस्था, न्यायपामलकाको चौथो पञ् चर्वषीय िर्नीमतक योिनामा िहेको 
न्यावयक सशुासनको प्रर्विणनसम्बन्धी लक्ष्य ि योिनामा मनधाणरित िर्नीमतक कायणिमहरूको 
कायाणन्र्वयन ि समममत गठनको प्ृठभमूम ि कायाणदेशसमेतका आधािमा प्रस्ततु अध्ययनको 
उदे्दश्यहरूलाई देहायबमोजिम स्पष्ट गरिएको छ; 

क. वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता ि वर्वचलन तथा मबचौमलयालगायतका अध्ययनका आधािभतू 
पक्ष ि वर्वषयहरूलाई परिभावषत गिी मतनको दायिा यकीन गने,  

ख. न्यावयक सशुासन ि सदाचाि तथा उजल्लजखत पक्षहरूसँगको अन्तिसम्बन्धका बािेमा आर्वश्यक 
चचाण गने, 

ग. न्यायपामलकाको िनआस्थाको िोहबाट उजल्लजखत पक्षहरूसँग सम्बन्ध िाख् न े न्यायपामलकाको 
काम कािबाही, सेर्वा प्रर्वाह ि सेर्वा्ाहीहरूको सन्तवुष्ट तथा न्यायाधीश ि कमणचािीको 
आचिर्लगायतका वर्वषयका अन्तर्वणस्तहुरूको पवहचान गिी मतनको दायिा ि अन्तिसम्बन्धका 
बािेमा वर्वश् लेषर् गने, 

ि. वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता ि वर्वचलन हनुसक्ने प्रमखु क्षेत्र ि वर्वषयको पवहचान गने,  

ङ. वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता ि वर्वचलनको प्रकृमत ि दायिा यकीन गने, 

च. प्रस्ततु अध्ययनका सन्दभणमा अनसुन्धान, अमभयोिन, पपुणक्ष ि प्रमतिक्षा तथा सेर्वा प्रर्वाहसमेतको 
क्षेत्रगत दायिा मनधाणिर् गिी सम्बि वर्वषयहरूको अध्ययन गने, 

छ. वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता ि वर्वचलन हनुसक्ने मखु्य मखु्य कािर्हरूको पवहचान गने, 

ि. यससम्बन्धी नीमतगत, कानूनी संिचनागत ि कायणगत अर्वस्थालाई अध्ययनको दायिामा समारे्वश 
गने, 

झ. मूलतिः सब  तहका अदालत, न्यायाधीकिर्, न्याय परिषद् तथा नेपाल बाि एसोमसएसन 
अनसुन्धान तथा अमभयोिनसम्बन्धी मनकाय तथा अन्य सम्बि मनकाय ि संस्थाहरू प्रस्ततु 
अध्ययनको मनकायगत दायिा अन्तगणत समारे्वश गरिने, 

ञ. यससम्बन्धी पूर्वण अध्ययनहरूको समीक्षा गिी सझुार्वहरूको कायाणन्र्वयन अर्वस्था तथा मखु्य 
सर्वालहरूको पवहचान गिी थप अध्ययन वर्वश् लेषर्का आधािमा प्रस्ततु अध्ययनमा समारे्वश 
गने,  

ट. प्रमतरे्वदनमा औलँ्याइने सझुार्वहरूको कायाणन्र्वयनको जिम्मेर्वािीसवहतको कायाणन्र्वयन योिनाको 
स्पष्ट खाका प्रस्ततु गने। 
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१.५ अध्ययनको वर्वमध ि प्रविया 

अध्ययनको उपयकु्त वर्वमध, पिमत ि प्रवियाले न  सम् अध्ययनको र्व धता ि वर्वश् र्वसनीयता प्रा् त गने 
भएकोले प्रस्ततु अध्ययनमा यस वर्वषयमा वर्वशेष ध्यान र्दइएको छ। प्रस्ततु अध्ययनमा समममतको 
अध्ययनका क्षेत्र ि वर्वषयहरूको अर्वधािर्ात्मक पक्षमा आर्वश्यक वर्वश् लेषर् गरिएको छ। यससम्बन्धी 
पूर्वण अधययन प्रमतरे्वदनहरूलाई समममतको कायाणदेशको आधािमा उदे्दश्यमूलक ढिबाट समीक्षा ि 
वर्वश् लेषर् गरिएको छ। प्रस्ततु अध्ययनमा मूलतिः स िाजन्तक (वर्वर्विर्ात्मक, वर्वश् लेषर्ात्मक ि 
तलुनात्मक) ि प्रयोगात्मक (अन्तिविया, छलफल, प्ृठपोषर् ि प्रश्नार्वली) दरु्व  वकमसमको वर्वमध 
अर्वलम्बन गरिएको छ।  

साथ , प्रस्ततु अध्ययनमा आर्वश्यक पने तथ्याङ्क, सचुना ि वर्वर्विर्हरू प्राथममक ि सहायक दरु्व  ्ोतबाट 
सङ्कलन गरिएको छ। प्राथममक ्ोत अन्तगणत संवर्वधान, संवहता कानूनहरू, वर्वमभन् न ऐन तथा 
मनयमार्वलीहरू, वर्वमभन् न आचािसंवहताहरू, पन्रौं योिनाको आधािपत्र, न्यायपामलकाको चौंथो पञ् चर्वषीय 
िर्नीमतक योिना, सर्वोच्च अदालतको आ.र्व. २०७७।७८ को र्वावषणक कायणयोिना, न्यायाधीशहरूको 
िावष्ट्रय सम्मेलनबाट िािी िोषर्ापत्रहरू, नेपाल बाि एसोमसएसनबाट प्रा् त सझुार्वहरू, सिोकािर्वाला 
मनकायहरूसँगको पिामशण, छलफल, अन्तिविया समेतबाट प्रा् त सूचना, वर्वर्विर् र्वा िानकािीहरूसमेत 
समारे्वश भएका छन।् त्यस गिी, सहायक ्ोत अन्तगणत पूर्वण अध्ययन प्रमतरे्वदनहरू, सम्बि पसु्तक तथा 
लेखहरू, अन्य मलुकुका सान्दमभणक अध्ययन प्रमतरे्वदनहरू, समाचािहरू, सिोकािर्वाला मनकायका 
सझुार्वहरूलगायतका साम्ीहरू िहेका छन।् त्यसका साथ , सर्वोच्च अदालतबाट हनुे मनिीक्षर् 
अनगुमनसम्बन्धी प्रमतरे्वदनहरू, अनगुमन मनगिानीसम्बन्धी प्रमतरे्वदनहरू, न्याय परिषद् मा प्रा् त उिूिी 
तथा सोसम्बन्धमा भएका कािबाहीहरू आर्दका माध्यमबाट समेत सूचना सङ्कलन गरिएको छ।  

समममतले मममत २०७७।०६।०८ मा न्यायपामलकामा हनुसक्ने वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, ि अमनयममतता तथा 
मबचौमलयाबाट हनुसक्ने वियाकलाप ि त्यसको िोकथामको लामग चाल्नपुने प्रभार्वकािी उपायहरूका 
सम्बन्धमा २०७७ साल कामतणक २५ गतेमभत्र आफ्नो िाय सझुार्व पेस गनण सब को िानकािीका लामग 
सार्वणिमनक सूचना प्रकाशन गने मनर्णय गिी सोसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गिेको मथयो। साथ , समममतको 
कायण अगामड बढाउन गनुणपने तयािी, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रमतरे्वदन लेखनसमेतको कायणगत सहिताको 
लामग देहायबमोजिमको सदस्य िहेको सजचर्वालय गठन गिी सजचर्वालयले आर्वश्यकतानसुाि अन्य 
िनशजक्तको सहयोग मलनसक्ने मनर्णय गिेको मथयो।  

क. िजिस्राि, सर्वोच्च अदालत  

ख. नायब महान्यायामधर्वक्ता महान्यायामधर्वक्ताको कायाणलय 

ग. सजचर्व, सर्वोच्च अदालत बाि एसोमसएसन  

ि. सहिजिस्राि, सर्वोच्च अदालत 
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समममतलाई प्रा् त पवहलो कायाणदेश बमोजिमको कायणका लामग समममतले सर्वोच्च अदालत बाि 
एसोमसएसनको २०६४ सालको ि सर्वोच्च अदालतबाट २०६६ ि २०७२ सालमा गर्ठत समममतका 
प्रमतरे्वदनहरूमा न्याय सम्पादन ि न्याय प्रशासनसम्बन्धी वर्वषयमा सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद, नेपाल 
कानून व्यर्वसायी परिषद, बाि एसोमसएसन तथा अनसुन्धान ि अमभयोिन सम्बि मनकायका बािेमा 
औलं्याइएका समस्या ि सझुार्वहरूको वर्वर्विर् तयाि गिी समस्याहरूको सम्बोधन एर्वम ्सझुार्वहरूको 
कायाणन्र्वयनको अर्वस्थाका सम्बन्धमा न्यायपामलकाको पञ् चर्वषीय िर्नीमतक योिना, र्वावषणक कायणयोिना 
तथा सर्वोच्च अदालतको र्वावषणक प्रमतरे्वदनसमेतका आधािमा सजचर्वालयबाट वर्वश् लेषर्ात्मक ि 
तलुनात्मक अध्ययन गिी सोको वर्वर्विर् समममतसमक्ष पेस गने मनर्णय अनरुूप सजचर्वालयबाट सो 
अनरुूप कायणसम्पन् न गिी समममतका वर्वमभन् न मममतमा बसेका ब ठकहरूमा गहन रूपमा छलफल 
गरिएको मथयो।  

समममतको कायाणदेशबमोजिम पूर्वण अध्ययन प्रमतरे्वदनहरूको कायाणन्र्वयन अर्वस्था तथा न्यायपामलकामा 
हनुसक्ने वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता र्वा भ्रष् टाचाि एर्वम ् मबचौमलयाबाट हनुसक्ने वियाकलापहरू 
तथा ि मतनको सम्बोधनका उपायहरूको बािेमा न्याय क्षेत्रका वर्वमभन् न सिोकािर्वालाहरूसँग वर्वमभन् न 
मममतमा छलफल, अन्तिविया ि िायसझुार्व मलएको ि त्यसउपि समममतमा छलफल गरिएको मथयो। 
उपत्यकामभत्र ि उपत्यकाबावहि भएका त्यसप्रकािका पिामशण कायणिमहरूको सूची मूलतिः 
देहायबमोजिम िहेको छिः 

 मममत २०७७।०७।२२ देजख ऐ. २५ गतेसम्म उच्च अदालत तलुसीपिु तथा उच्च अदालत 
तलुसीपिु, बटुर्वल इिलास अन्तगणत।  

 मममत २०७७।०८।०२ देजख ऐ. ०७ सम्म उच्च अदालत वर्विाटनगि, अस्थायी इिलास 
ओखलढुिा ि अन्तगणतका जिल्ला अदालतहरू, उदयपिु, खोटाङ, ओखलढुिा ि सोलखुमु्ब।ु 

 मममत २०७७।०८।१५ देखी ऐ. २० सम्म उच्च अदालत वर्विाटनगि, उच्च अदालत 
िनकपिु तथा अन्तगणतका िािवर्विाि इिलास, र्वीिगंि इिलास। 

 मममत २०७७।०८।१६ देखी ऐ. १९ सम्म उच्च अदालत पोखिा ि अन्तगणतका बागलङु 
इिलास।  

 मममत २०७७।१०।१६ गते उच्च अदालत सखेुत अन्तगणत द लेख जिल्ला अदालत ि सो 
जिल्लाका सिोकािर्वालाहरूसँग।  

 मममत २०७७।१०।१७ देजख ऐ.२० गतेसम्म उच्च अदालत सखेुत ि अन्तगणतका जिल्ला 
अदालतहरूमा। 

 मममत २०७७।१०।१८ देजख ऐ.२१ गतेसम्म उच्च अदालत र्दपायल ि अन्तगणतका 
अदालतहरूसँग तथा उच्च अदालत र्दपायल, महेन्रनगि इिलास ि अन्तगणतका 
अदालतहरूमा। 
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 मममत २०७७।१०।२२ मा उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास ि बाँके जिल्ला 
अदालतका सिोकािर्वालाहरूसँग। 

साथ , समममतले देहायका सिोकािर्वालाहरूसँग सर्वोच्च अदालतमा देहायको मममतमा भएका 
कायणिममाफण त िाय सझुार्व सङ्कलन गने कायण गिेको मथयो।  

 मममत २०७७।०६।१८ मा र्वरिष् ठ अमधर्वक्ताहरूसँग; 
 मममत २०७७।०८।२५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग; 
 मममत २०७७।०८।२६ मा उच्च अदालत पाटनसँग; 
 मममत २०७७।०८।२९ मा लमलतपिु जिल्ला अदालत, भक्तपिु जिल्ला अदालत, काभ्रपलाञ्चोक 

जिल्ला अदालतसँग; 
 मममत २०७७।०९।०२ मा वर्वशेष अदालत, ्म अदालत, प्रशासकीय अदालत, र्व देजशक 

िोिगाि न्यायाधीकिर्, िािश्व न्यायाधीकिर्सँग; 
 मममत २०७७।०९।०३ मा नेपाल बाि एसोमसएसनसँग; 

 मममत २०७७।०९।०९ मा मनिामती कमणचािीको आमधकारिक रेड यमुनयनका 
पदामधकािीसँग; 

 मममत २०७७।१०।१३ मा पत्रकािहरूसँग;   

 मममत २०७७।१०।१४ मा प्रहिी प्रधान कायाणलयसँग; 

 मममत २०७७।१२।१७ मा महान्यायामधर्वक्ताको कायाणलयसँग; 
 मममत २०७७।१२।१८ मा उपत्यकाजस्थत बाि एसोमसएसनका पदामधकािीहरूसँग; 
 मममत २०७७।१२।१९ मा मानर्व अमधकाि सम्बि संि संस्थाहरूसँग; 
 मममत २०७७।१२।२० मा नपेाल कानून व्यर्वसायी परिषद् सँग; 

 मममत २०७७।१२।२६ मा न्याय परिषद्सँग; 

 मममत २०७७।१२।२६ मा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूसँग। 

उपत्यकाका सेर्वा्ाहीसँग 

 मममत २०७७।०८।१७ मा काठमाडौं जिल्ला अदालत, मममत २०७७।०८।१८ मा उच्च 
अदालत पाटन ि लमलतपिु जिल्ला अदालतका सेर्वा्ाहीहरूसँग।    

यसिी वर्वमभन् न सिोकािर्वालाहरूसँग भएका अन्तिविया, छलफल ि पिामशण कायणिमहरूबाट िाय 
सझुार्व एर्वम ्प्ृठपोषर् प्रा् त गिी सोसमेतका आधािमा समममतको मनष्कषण ि सझुार्व प्रस्ततु गरिएको 
छ। 
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१.६ अध्ययन प्रमतरे्वदनको संिचना 

प्रस्ततु अध्ययन प्रमतरे्वदनलाई आर्वश्यक भाग, परिच्छेद, शीषणक, ि उपशीषणकमा वर्वभािन गिी 
मसलमसलाबि ढिबाट संिचना गिी प्रमतरे्वदन तयाि गरिएको छ। प्रमतरे्वदनको पवहलो भागमा वर्वषय 
सूची, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू समक्ष समममतले प्रमतरे्वदन प्रस्ततु गिेको पत्र ि अनसुन्धानको 
भमूमकाहरू प्रस्ततु गरिएको छ। दो्ो भाग वर्वषयर्वस्तसँुग सम्बजन्धत िहेको छ। त्यस गिी, ते्ो 
भागमा अनसूुचीहरू ि सन्दभण साम्ीहरू िाजखएका छन।्  

साथ , प्रमतरे्वदनलाई मनम्नमलजखत परिच्छेदमा मसलमसलाबि ढिमा प्रस्ततु गरिएको छ।  

परिच्छेद एक - प्रािजम्भकिः यस परिच्छेदमा अध्ययनको प्ृठभमूम, अध्ययन समममतको गठन ि कायाणदेश, 

अध्ययनको सीमा, समस्याको पवहचान, अध्ययनको उदे्दश्य, अध्ययनको वर्वमध ि प्रविया, अध्ययन 
प्रमतरे्वदनको संिचना लगायतका शीषणकहरू समारे्वश गरिएका छन।्   

परिच्छेद दईु - पूर्वण अध्ययन प्रमतरे्वदनहरूको सममक्षािः यस परिच्छेदमा न्यायपामलकामा वर्वकृमत, 

वर्वसङ् गमतसम्बन्धी पूर्वण अध्ययनहरूको सजङ्क्ष्त  वर्वश् लेषर्, पूर्वण अध्ययन प्रमतरे्वदनहरूका सझुार्वहरूको 
कायाणन्र्वयनको अर्वस्था, पूर्वण अध्ययन प्रमतरे्वदनहरूको कायाणन्र्वयनका सन्दभणमा देजखएका समस्या, चनुौती 
ि प्रमखु सर्वालहरू, ि पूर्वण अध्ययन प्रमतरे्वदनका सझुार्वहरूको सान्दमभणकता ि मनिन्तिताको औजचत्य 
लगायतका शीषणकहरू समारे्वश गरिएका छन।्   

साथ , न्यायपामलकामा वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत सम्बन्धी पूर्वण अध्ययनहरूको सजङ्क्ष्त  वर्वष्लेषर् शीषणक 
अन्तगणत सर्वोच्च अदालत बाि एसोमसएसनद्वािा गर्ठत न्यायपामलकाप्रमत िनआस्था अमभर्ववृि अध्ययन 
समममतको प्रमतरे्वदन, २०६४; सर्वोच्च अदालतद्वािा गर्ठत वर्वकृमतवर्वहीन न्यायपामलकाको वर्वकासका 
लामग अध्ययन कायणदलको प्रमतरे्वदन, २०६६; ि सर्वोच्च अदालतद्वािा गर्ठत न्यायपामलकामा वर्वकृमत 
वर्वसङ् गमत अध्ययन समममतको अध्ययन प्रमतरे्वदन, २०७२ लगायतका उपशीषणकहरू समारे्वश गरिएका 
छन।्  

परिच्छेद तीन - सिोकािर्वालाहरूबाट प्रा् त सझुार्व तथा अन्य िानकािी एर्वम ् सूचनाहरूको वर्वश्लषेर्िः 
यस परिच्छेदमा सिोकािर्वालाहरूको दृवष्टकोर् तथा प्रा् त प्ृठपोषर् अन्य माध्यमबाट प्रा् त िानकािी, 
तथ्याङ्क ि सूचनाहरू; ि प्ृठपोषर्, िानकािी तथा सूचनाहरूको मनकायगत एर्वम ् वर्वषयगत प्रस्तमुत ि 
वर्वश् लेषर्लगायतका शीषणकहरू समारे्वश गरिएका छन।्  

परिच्छेद चाि - न्यावयक सदाचाि ि न्यावयक सशुासन: यस परिच्छेदमा न्यायपामलकामा वर्वकृमत, 

वर्वसङ् गमत, अमनयममतता तथा वर्वचलनसम्बन्धी अर्वधािर्ात्मक पक्ष; आन्तरिक र्वातार्विर् वर्वश् लेषर्; ि 
र्वाह्य र्वातार्विर् वर्वश् लेषर्लगायतका शीषणकहरू समारे्वश गरिएका छन।्  
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न्यायपामलकामा वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता तथा वर्वचलनसम्बन्धी अर्वधािर्ात्मक पक्ष शीषणक 
अन्तगणत वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत; अमनयममतता ि भ्रष् टाचाि; मबचौमलया ि वर्वचलनिन्य कायणहरूलगायतका 
उपशीषणकहरू समारे्वश गरिएका छन।्  

साथ , आन्तरिक र्वातार्विर् वर्वश् लेषर् शीषणक अन्तगणत न्याय प्रशासन ि न्याय सम्पादन; कानून ि 
कायणवर्वमध; आन्तरिक कायण प्रर्ाली; सेर्वा प्रर्वाह ि सेर्वा्ाहीसँगको व्यर्वहाि; ि अनगुमन ि मनयन्त्रर् 
प्रर्ालीलगायतका उपशीषणकहरू समारे्वश गरिएका छन।् 

त्यस गिी, र्वाह्य र्वातार्विर् वर्वश् लेषर् शीषणक अन्तगणत न्यायपामलकाका सिोकािर्वालाहरू ि मतनको कायण 
संस्कृमत; न्यायपामलकाप्रमतका सोचं, दृवष्टकोर् ि स्थानीय परिरे्वश; ि न्यायपामलकाप्रमतको आस्था ि 
वर्वश् र्वासलगायतका उपशीषणकहरू समारे्वश गरिएका छन।्   

परिच्छेद पाचँ - न्यायपामलकामा वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता तथा वर्वचलनको अर्वस्था वर्वशलेषर्िः 
यस परिच्छेदमा न्यायपामलकामा वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता तथा वर्वचलनको क्षेत्रहरू; 

न्यायपामलकामा वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता तथा वर्वचलनको अर्वस्था ि कािर्हरू; न्यायपामलकामा 
वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता तथा वर्वचलनको िोकथाम ि मनयन्त्रर्का लामग वर्वद्यमान समस्या ि 
चनुौतीहरू; नीमतगत ि कानूनी; संिचनागत; कायणगत; र्वातार्विर्ीय; ि न्यायपामलकामा वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, 

अमनयममतता तथा वर्वचलनको िोकथाम ि मनयन्त्रर्सम्बन्धी प्रमखु सर्वालहरूलगायतका शीषणकहरू 
समारे्वश गरिएका छन।्  

परिच्छेद छ - न्यायपामलकामा वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता तथा वर्वचलनको िोकथाम तथा 
मनयन्त्रर्का उपायसम्बन्धी सझुार्वहरुिः यस परिच्छेदमा नीमतगत ि कानूनी; संिचनागत; कायणगत; ि 
र्वातार्विर्ीय लगायतका शीषणकहरू समारे्वश गरिएका छन।्  

परिच्छेद सात - सझुार्वहरूको कायाणन्र्वयनसम्बन्धी कायणयोिना समारे्वश गरिएको छ। 
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परिच्छेद - दईु 

पूर्वण अध्ययन प्रमतरे्वदनहरूको समीक्षा 

२.१ न्यायपामलकाको वर्वकृमत, वर्वसङ् गमतसम्बन्धी पूर्वण अध्ययन प्रमतरे्वदनहरूको सजङ्क्ष्त  वर्वश् लेषर् 

न्याय मानर्वको न समगणक ि िन्ममसि शाश् र्वत हक हो। वर्वकृमत ि भ्रष् टाचािवर्वहीन न्यायपामलका 
न्यायका उपभोक्ता ि न्यायसँग सिोकाि िाख् न े सब को साझा चासो ि जचन्ताको वर्वषय हो। 
मबचौमलयाहरूबाट न्याय सम्पादन प्रविया ि मनर्णयमा हनुसक्ने प्रभार्वको मनयन्त्रर्को वर्वषय पमन 
उजत्तक  सान्दमभणक छ। न्यायपामलकामा हनुसक्ने वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत तथा अमनयममतता मनयन्त्रर् 
गनुणपने वर्वषय सब को चासो ि सिोकािको वर्वषय बनेको छ। न्यावयक सशुासन प्रर्विणन गिी 
न्यायपामलकाको आस्था ि गरिमा बढाउन उजल्लजखत वर्वषयहरूलाई गहनरूपमा अध्ययन गिी 
समाधान खोज्नपुने हनु्छ।  

न्यायपामलकाबाट भएका िाम्रा निाम्रा कामहरूको वट्पर्ी तथा वर्वश् लेषर् गिी सार्वणिमनक भएका 
वर्वचािहरूलाई सकािात्मक रूपमा मलनपुने हनु्छ। न्यायपामलकाले गिेका कायणको अनगणल 
वट्पर्ी गिी न्यायपामलकाको िनवर्वश् र्वासमामथ न  आचँ आउने वटका वट्पर्ीहरू प्रमत भने सचेत 
हनु िरूिी छ। प्रस्ततु अध्ययन न्यायपामलकामा हनुसक्ने वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, मबचौमलयाको प्रभार्व 
ि भ्रष् टाचाि मनयन्त्रर् तथा त्यसको िोकथामका लामग चाल्नपुने प्राभर्वकािी उपायहरूका वर्वषयमा 
केजन्रत भएको ि समममतलाई प्रा् त कायाणदेशमा यसअजि अध्ययन भई पेस भएका 
प्रमतरे्वदनहरूसमेतको अध्ययन गिी न्यायपामलकामा हनुसक्ने वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता र्वा 
भ्रष् टाचाि एर्वम ् मबचौमलयाहरूबाट हनुसक्ने वियाकलाप िोक् न कानूनी, संिचनागत लगायतका 
उपायहरूसवहतको प्रमतरे्वदन पेस गने भन् न े उल्लेख भएको सन्दभणमा सर्वोच्च अदालत बाि 
एसोमसएसनद्वािा गर्ठत न्यायपामलकाप्रमत िनआस्था अमभर्ववृि अध्ययन समममतको प्रमतरे्वदन 
२०६४, सर्वोच्च अदालतद्वािा गर्ठत वर्वकृमतवर्वहीन न्यायपामलकाको वर्वकासका लामग अध्ययन 
कायणदलको प्रमतरे्वदन, २०६६ ि न्यायपामलकामा वर्वकृमतवर्वहीन अध्ययन समममतको प्रमतरे्वदन, 
२०७२ का सझुार्वसवहतको प्रमतरे्वदन अध्ययन गिी ती प्रमतरे्वदनहरूमा उल्लेख भएका सझुार्वहरू 
ि ती सझुार्वहरूको कायाणन्र्वयन अर्वस्थाको समीक्षा यस परिच्छेदमा गरिएको छ। यसका साथ  
उक्त प्रमतरे्वदनहरू कायाणन्र्वयनमा देजखएका समस्या, चनुौती ि प्रमखु सर्वालहरू ि मतनको 
सान्दमभणकता तथा मनिन्तिताको बािेमा वर्वश् लेषर् गरिएको छ। 

२.१.१ सर्वोच्च अदालत बाि एसोमसएसनको अध्ययन प्रमतरे्वदन, २०६४ 

न्यायपामलकाप्रमत िनआस्था अमभर्ववृि गने लक्ष्यका साथ सर्वोच्च अदालत बाि एसोमसएसनको 
कायणसमममतबाट मममत २०६३।१२।१४ गते र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी ्ीहरि अयाणलको 
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नेततृ्र्वमा देहायबमोजिमका सदस्य िहेको न्यायपामलकाप्रमत िनआस्था अमभर्ववृि अध्ययन 
समममत गठन भएको देजखन्छिः- 

(१) र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी ्ीहरि अयाणल  - संयोिक 

(२) अमधर्वक्ता ्ी कमलनािायर् दाश  - सदस्य 

(३) अमधर्वक्ता ्ी प्रकाश र्वस्ती   - सदस्य 

(४) अमधर्वक्ता ्ी भितिाि उप्रतेी   - सदस्य 

(५) अमधर्वक्ता ्ी ्ीकान्त र्विाल   - सदस्य सजचर्व 

मममत २०६४।०८।१९ मा सदस्य अमधर्वक्ता ्ी कमलनािायर् दासले िािीनामा र्दई मममत 
२०६४।०९।०९ मा स्र्वीकृत भएपमछ बाँकी संयोिक एर्वम ्सदस्यहरूले प्रमतरे्वदन बझुाउने कायण 
गिेको पमन प्रमतरे्वदनबाट खलेुको पाइन्छ। 

समममतलाई प्रा् त कायाणदेशिः 

स्र्वतन्त्र न्यायपामलकाको पवर्वत्रता कायम िाखी िनआस्था अमभर्ववृि गनणका लामग सर्वोच्च अदालतमा 
देजखएका समस्याहरू एर्वम ्पत्रपमत्रकामाफण त प्रकाशनमा आएका वर्वषयर्वस्त ुतथा मसडी प्रकिर्समेतका 
वर्वषयहरूको वर्वस्ततृ अध्ययन गिी तत ्सम्बन्धमा ि न्याय प्रशासनलाई प्रभार्वकािी बनाउनका लामग 
गनुणपने आर्वश्यक सधुािसमेतको वर्वषयमा वर्वषयर्वस्तकुो गाम्भीयणतालाई मध्यनिि िाखी यथाशक्य मछटो 
प्रमतरे्वदन पेस गनण भन् ने कायाणदेश समममतलाई प्रा् त भएको देजखन्छ। 

समममतले गिेको अध्ययन वर्वमधिः 

 तथ्य सङ्कलन 

 सन्दभण साम्ी सङ्कलन 

 सरे्वक्षर्का लामग प्रश् नपत्र मनमाणर्, वर्वतिर् तथा सझुार्व सङ्कलन 

 िाजष् रय सञ् चाि माध्यममा सूचना प्रकाशन ि सझुार्व सङ्कलन 

 सम्बि पक्षहरूसँग भेटिाट 

उक्त समममतले तयाि गिेको प्रमतरे्वदनमा न्यायपामलकाको िनशजक्त व्यर्वस्थापन, मबचौमलयाहरूको 
प्रभार्वलगायतका समस्या्स्त क्षेत्रहरू, सिोकािर्वालाहरूको भमूमका ि दावयत्र्वसमेतका सन्दभणमा 
अध्ययन गरिएको देजखन्छ। उक्त प्रमतरे्वदन १० परिच्छेदमा वर्वभािन गरिएको ि अध्ययनका िममा 
वर्वमभन् न क्षेत्र तथा र्वगणबाट िाय सझुार्व सङ् कलन गरिएको भन् न े प्रमतरे्वदनमा िहेका तामलकाहरूबाट 
देजखन आउँछ। परिच्छेद १० मा वर्वभक्त उक्त प्रमतरे्वदनको परिच्छेद १ मा अध्ययन समममतको 
कायणक्षेत्र ि कायणवर्वमध, परिच्छेद २ मा न्यायपामलकाको िनशजक्त व्यर्वस्थापन, परिच्छेद ३ मा कानूनमा 
देजखएका कमी कमिोिी, परिच्छेद ४ मा मदु्दा व्यर्वस्थापन, परिच्छेद ५ मा न्याय सेर्वा आयोग ि न्याय 
परिषद्को वियाकलाप, परिच्छेद ६ मा न्यायपामलकामभत्रको गटुबन्दी ि संिक्षर्र्वाद, परिच्छेद ७ मा 
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न्यायपामलकामभत्र मबचौमलयाहरूको भमूमका, परिच्छेद ८ मा सार्वणिमनक सञ् चाि माध्यम ि 
न्यायपामलका, परिच्छेद ९ मा कानून व्यर्वसायीको भमूमका ि दावयत्र्व तथा परिच्छेद १० मा सािसंक्षपे 
समारे्वश गिेको पाइन् छ। 

न्यायपामलकाको िनशजक्त व्यर्वस्थापनका सम्बन्धमा पेस भएका सझुार्वहरुिः 

न्यायपामलकाको िनआस्था िटाउन कमणचािीहरूको सर्वाणमधक भमूमका, न्यायपामलकामा कायणित 
कमणचािीको नकािात्मक प्रर्वजृत्त, इमान्दारितापूर्वणक काम गने कमणचािीको कमीिस्ता वर्वषयको वर्वश् लेषर् 
गिी प्रा् त नमतिालाई तामलकामा उल्लेख गिेको देजखन्छ। न्यायपामलकाको कमणचािी प्रशासनमा 
संिक्षर्र्वाद ि गटुबन्दी हार्वी देजखएको कुिासमेत प्रमतरे्वदनमा उल्लेख भएको अर्वस्था छ। यसिी न  
मनयजुक्त पदस्थापनमा देजखएका समस्या ि सझुार्वका बािेमा प्रमतरे्वदनमा चचाण गरिएको पाइन् छ। उच्च 
ि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको मनयजुक्तको मापन गने र्वस्तमुनष् ठ आधाि समजुचत पिीक्षा 
पिमतबाहेक अरू हनु नसक्ने हुँदा न्यायाधीश मनयजुक्तको पूर्वाणर्वस्थाका रूपमा योग्यता पिीक्षा प्रर्ाली 
लागू गनण सझुार्व र्दएको देजखन्छ। यसिी न  सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा मनयजुक्त गदाण हनु े
सनुरु्वाइको प्रविया थप प्रभार्वकािी ि व्यर्वजस्थत एर्वम ् मयाणर्दत बनाउन सझुार्व र्दएको देजखन्छ। 
त्यस्त  सरूर्वा ि कािका लामग आधाि ि प्राथममकता तय हनु नसक्दा भनसनु, चाकडी ि आसेपासेलाई 
खशुी पाने कुिामा आधारित भएको कुिा इंमगत गिेको छ। खास कमणचािीलाई लामो समयसम्म एउट  
फाँटमा िाखीिहँदा ि मनजश् चत जिम्मेर्वािी र्दइिहँदा व्यापक रूपमा वर्वकृमत बढेको कुिासमेत 
प्रमतरे्वदनमा समारे्वश भएको देजखन्छ। सरूर्वालाई दण्ड ि पिुस्कािबाट पथृक बनाई कानूनबमोजिम 
मनयममत प्रवियाका आधािमा गनणसमेत सझुार्व र्दएको देजखन्छ। कुल कमणचािीको अमभलेख िाखी सब  
तहका अदालतको अनभुर्व र्दलाउने गिी सरूर्वा गनण सझुार्व पेस गिेको पमन देजखन्छ। कमणचािीको 
कािबाहीको मसिणना मनोगत आधािमा नभई कामको परिमार्को आधािमा र्वस्तमुनष् ठ रूपमा गनणसमेत 
सझुाएको देजखन्छ। 

यसिी न  कमणचािीलाई न्यायाधीशले सहयोगीका रूपमा हेने प्रर्वजृत्तको अभार्व िहेको, कमणचािी ि 
न्यायाधीशबीचको सेर्वा सवुर्वधामा ठूलो अन्ति िहेको, न्यायाधीशलाई प्रशासमनक ि आमथणक बोझको 
जिम्मेर्वािीसमेत र्दइएकाले न्यायाधीश न्यायकताणभन्दा पमन कमणचािीको रूपमा प्रस्ततु हनुे कुिा 
प्रमतरे्वदनमा औलँ्याइएको छ। मनर्णयकताणले प्राय आफूले मनयजुक्त गिेको कमणचािीलाई मबचौमलयाको 
रूपमा प्रयोग गिेको, कमणचािी लामो समयसम्म एउट  ठाउँमा बस्दा भ्रष् टाचाि बढेको तथा न्यायाधीशले 
आफू सरूर्वा हुँदा कमणचािीलाई आफूसँग  ल िाने प्रर्वजृत्त िहेको कुिासमेत प्रमतरे्वदनमा समारे्वश छ। 
अदालतको कमणचािीसम्बन्धी वर्वषयमा न्यायाधीशको प्रत्यक्ष संलग्नताभन्दा िजिस्राि र्वा ्ेस्तेदािको 
प्रशासकीय भमूमकालाई प्रोत्सावहत गनण सझुार्व प्रस्ततु गिेको छ। न्यायाधीश ि कमणचािीबीचको सेर्वा 
सवुर्वधाको अन्ति न्यायोजचत हनु ि न्यायाधीशलाई प्रशासकीय ि आमथणक कायणभािबाट मकु्त गिी 
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पूर्णरूपमा न्यावयक कायणप्रमत जिम्मेर्वाि बनाउन सझुार्व प्रस्तार्व गिेको छ। कमणचािी मनयजुक्त गने 
न्यायाधीश ि मनयकु्त कमणचािीलाई एउट  अदालत र्वा उच्च अदालतको अमधकािक्षेत्रमभत्र िाख् न मनषधे 
गनणसमेत प्रमतरे्वदनमा औलँ्याइएको छ। 

आमथणक होडबािीका कािर् सेर्वा्ाहीबाट आमथणक लाभ प्रा् त होस ्भन् ने भार्वना बढ्द  गएको तथ्यलाई 
प्रमतरे्वदनमा गम्भीि रूपमा उठाई अदालतमा कायणित िनशजक्तको लामग उपयकु्त ि पयाण् त सेर्वा 
सवुर्वधाको व्यर्वस्था गिी कमणचािीको मनोबल र्ववृि गनण सझुार्व प्रस्ततु गिेको छ। 

कानूनमा देजखएका कमी कमिोिी सम्बन्धमा पेस भएका सझुार्वहरूिः 

न्यायाधीशको संसदीय सनुरु्वाइ व्यर्वस्था स िाजन्तकरूपमा ससु्पष् ट हनुपुने, न्यायाधीश मनयजुक्तमा योग्यता 
पिीक्षा पद्दमत लागू हनुपुने, सर्वोच्च अदालतको सट्टा न्यायपामलकाको र्वावषणक प्रमतरे्वदन भन् नपुने, 

पनुिार्वलोकन समममतको व्यर्वस्था हनुपुने, मदु्दा सानणसक्ने व्यर्वस्था हनुपुने, बन् नपुने कानून बन् नपुने ि 
बनेका कानून प्रभार्वकािी रूपमा लागू हनुपुने, कायणवर्वमध कानूनमा सधुाि गिी कायणवर्वमधलाई सिल 
बनाइनपुनेलगायतका सझुार्वहरू समारे्वश भएको देजखएको छ। मदु्दा दताण प्रविया, म्याद तामेली, तारिख 
ि म्याद, थनुछेक, मदु्दाको सनुरु्वाइ, मलुतबी, प्रमार् बझु्न,े ममलापत्र, बहस व्यर्वस्थापन, फ सला ि अजन्तम 
आदेश, फ सला कायाणन्र्वयन, अमधकािक्षेत्र, हकद या, हदम्याद, दण्ड सिाय लगायतका वर्वषयमा 
पनुिार्वलोकन गिी कायणवर्वमधगत सधुाि गनुणपने ि दसु्कृमत, क्षमतपूमतण, हदम्याद, संवहता कानूनलगायतका 
कानून तिुणमा गनण प्रमतरे्वदनमा सझुार्वहरू प्रस्तार्व गिेको देजखन्छ। 

मदु्दा व्यर्वस्थापनका सम्बन्धमा पेस भएका सझुार्वहरूिः- 

प्रभार्वकािी मदु्दा व्यर्वस्थापनका लामग प्रत्येक कायण ि प्रविया उजचत समय सािर्ीद्वािा व्यर्वजस्थत 
हनुपुने, अदालतका प्रत्येक कमणचािीको मनजश् चत कायणवर्वर्विर् तोवकनपुने, अदालती प्रविया ि लाग्न े
दस्तिुबािे प्रष् ट िानकािी र्दन सहयोगी संयन्त्रको वर्वकास हनुपुने, कमणचािीले गिेका गलत 
कायणसम्बन्धी उिूिी तत्काल प्रभार्वकािी सनुरु्वाइ हनुे व्यर्वस्था गनुणपने, समय सारिर्ीका आधािमा 
फ सला कायाणन्र्वयन प्रभार्वकािी हनुपुने, तारिख प्रथा िमश: हटाउँद  लानपुने, बहस प्रर्ाली व्यर्वजस्थत ि 
र्व ज्ञामनक हनुपुने, पेसी प्रथा र्व ज्ञामनक हनुपुने, मनर्णय सनुाउने पिमतलाई सीममत ि आर्वश् यकताउन्मखु 
बनाउनपुने, सार्वणिमनक सिोकािको मदु्दाका सम्बन्धमा ठोस मापदण्ड मनधाणिर् गनुणपने, अमभलेख 
व्यर्वस्थापन र्व ज्ञामनक हनुपुने, मदु्दाको प्राथममकतािम व्यार्वहारिक हनुपुने, मदु्दा व्यर्वस्थापनका लामग 
न्यायाधीशहरूलाई समूहकृत गने, नमूना अदालतको काम कािबाहीको मनष्पक्ष मूल्याङ् कन गिी ठोस 
मनष्कषण मनकाल्नपुने, पेसी स्थगन समस्यालाई व्यर्वजस्थत गनुणपने, व्यार्वसावयक केन्र िहेका सब  तहका 
अदालतहरूमा र्वाजर्ज्य इिलास खडा गनुणपने, फ सला तयािीमा तदारूकता हनुपुने, अदालत सेर्वासम्बन्धी 
छुट्ट  ऐनद्वािा न्यावयक प्रवियामा कानूनी जशक्षा ि तामलम प्रा् त कमणचािीमात्र संलग्न िहने व्यर्वस्था 
गनुणपने, कायणवर्वमधका सम्बन्धमा तामलम प्रा् त कमणचािी मात्र संलग्न िहने व्यर्वस्था गने, अदालतहरूमा 
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पयाण् त बिेटको व्यर्वस्था हनुपुने, न्यायाधीशहरूबाट मदु्दा िोज्ने र्वा मदु्दा पन्छाउने, प्रर्वजृत्त िोक्नपुने, 

मनिोधात्मक न्याय प्रर्ालीलाई प्राथममकता र्दनपुने लगायतका उपायहरू अर्वलम्बन गनण प्रमतरे्वदनले 
सझुार्व र्दएको देजखएको छ। 

न्याय सेर्वा आयोग ि न्याय परिषद् का वियाकलापका सम्बन्धमा पेस भएका सझुार्वहरूिः- 

न्याय परिषद्ले भागबण्डाका आधािमा मनयजुक्त गने गिेको, न्याय परिषद्  सदस्यहरूको पेर्वा बनेकोछ। 
नीमत मनयमभन्दा पमन संिक्षर्र्वादका आधािमा चल्छ भन् ने मनष्कषण मनकाल्द  योग्य न्यायाधीशको 
मनयजुक्त गने, न्यायाधीशको योग्यता क्षमता ि आचिर्मा प्रश् न उठेपमछ मबना संिक्षर् कािबाही गने, 
काम कािबाहीमा पािदजशणता ल्याउनपुने, न्यायाधीशको आचिर्को सविय अनगुमन गनुणपने लगायतका 
सझुार्वहरू प्रस्ततु गिेको छ। त्यस्त  न्याय सेर्वा आयोगको काम कािबाही पमन भाबण्डाका आधािमा 
सञ् चालन हनुे गिेको, िािनीमतक प्रभार्वबाट बढी प्रभावर्वत भएको, नीमत मनयम भन्दा तदथणर्वादमा 
सञ् चालन भएको िस्ता समस्याहरू औलं्याउँद  सधुािका लामग ती समस्याहरूको समाधान खोजिनपुने 
कुिामा िोड र्दएको छ। समममतले न्याय परिषद् सविय हनु नसकेको, कमतपय न्यायाधीशहरू 
इमानदाि ि सक्षम नभएको, कमतपयको आचिर् ि वियाकलाप पदीय मयाणदा अनकुुल नभएको, 
फ सला अनमुान  गनण नसवकने वर्वषय भएको, न्यायाधीशसँग अनजुचत सम्पकण  बढाई न्याय तलमामथ पाने 
गरिएको, कमतपय िनशजक्त आफ्न  क्षमतामा वर्वश् र्वास गनणसक्ने अर्वस्थामा निहेका, न्यायपामलकामा 
भ्रष् टाचाि मौलाउँद  गएको, कायणश ली िर्वाफदेवहताको अभार्व िहेको, अनगुमन, सपुिीरे्वक्षर् ि कािबाही 
गने संयन्त्रको अभार्व िहेको िस्ता समस्याहरू िहेको मनष्कषण मनकाल्द  संस्थागत सधुाि सम्बन्धी 
सझुार्वसमेत प्रस्तार्व गिेको देजखएको छ। सधुािका लामग न्यायाधीशको मूल्याङ् कन फ सला र्वा 
आदेशका आधािमा हनुपुने, फ सलाको मनजश् चत ढाँचा तोवकनपुने कुिा उल्लेख भएको छ। 

न्यायपामलकामभत्र वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत बढ्द  गएको अनभुमूत भए पमन न्याय परिषद् र्वा संसदले कुन  पमन 
न्यायाधीशलाई ठोस ि प्रभार्वकािी कािबाही गनण सकेको नपाईँदा न्यायाधीश वर्वरूि पने उिूिीको 
सनुरु्वाइ ि सिायको प्रस्तार्व तयाि गनण वर्वशेष वकमसमको वर्वशेषज्ञसवहतको समममत गठन गनण सझुार्व 
प्रस्तार्व गिेको देजखन्छ। त्यसिी न  न्यायाधीश ि न्याय सेर्वाका कमणचािीहरूको आचािसंवहता पालना 
भए, नभएको प्रभार्वकािी अनगुमन प्रर्ाली वर्वकास गनण आर्वश् यक भएको कुिासमेत औलं्याइएको 
पाइन् छ। न्यायाधीशहरूले आचिर् वर्वपरित वर्वमभन् न पक्षहरूलाई भेट् न,े मतनको आमतथ्यता स्र्वीकाि गने 
ि खास-खास कानून व्यर्वसायीलाई मदु्दा मसफारिस गदणछन ्भन् न ेगनुासो हुँदा सचेत ि सतकण  हनुपुने 
आर्वश् यकतामा िोड र्दएको छ। न्याय परिषद्को संिचना पनुिार्वलोकन गिी सर्वोच्च अदालतका 
र्वरिष् ठतम न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्याय परिषद् गठन गिी सो परिषद्ले गने मसफारिसका आधािमा 
प्रधान न्यायाधीशले अन्य न्यायाधीशको मनयजुक्त गनण ि जिल्ला तथा उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा 
मनयजुक्तका लामग मसफारिस गनण लोक सेर्वा आयोगका अध्यक्षलाईसमेत परिषद्को पदेन सदस्यको 
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रूपमा समारे्वश गनण उपयकु्त हनुे िाय प्रस्तार्व गिेको देजखन्छ। न्याय प्रशासनसँग प्रत्यक्षरूपमा 
िोमडएि िहेको सम्पूर्ण िनशजक्तलाई एक  छाना अन्तगणत िाख् न उपयकु्त हनुे हुँदा न्यायपामलकासम्बन्धी 
छुट्ट  ऐन मनमाणर् गनण उपयकु्त हनुे कुिालाई प्रमतरे्वदनमा सझुाइएको देजखन्छ। न्यायाधीश मनयजुक्तमा 
व्यार्वसावयक वर्ववर्वधता ि वर्वजशष् टतालाई समेट्नपुने आर्वश् यकता िहेको कुिालाई प्रमतरे्वदनमा समारे्वश 
भएको छ। यस प्रयोिनाथण कानूनी जशक्षाको पाठ् यिम ि जशक्षर् वर्वमधको पनुससंरिचनाका लामग जशक्षा 
मन्त्रालय, सम्बजन्धत वर्वश् र्ववर्वद्यालय, नेपाल कानून व्यर्वसायी परिषद् तथा सर्वोच्च अदालतसमेत 
िागरूक हनुपुने आर्वश् यकता िहेको कुिालाई प्रमतरे्वदनमा महत्त्र्वका साथ उल्लेख गरिएको छ। यसिी 
न  वर्वशेष प्रकृमतका अदालतको वर्विटन ि न्यावयक मनकायको एकीकिर् गरिनपुने आर्वश् यकता िहेको 
कुिामा िोड र्दएको देजखन्छ। 

न्यायपामलकामभत्रको गटुर्वन्दी ि संिक्षर्र्वादका सम्बन्धमा पेस भएका सझुार्वहरूिः- 

आमथणक लाभ ि भ्रष् टाचािको लालसाले गटुबन्दी ि संिक्षर्र्वादका वकटार्हुरू बढ्द  गएको तथा 
भ्रष् टाचािले न्यायपामलकामभत्र आकाि मलएपमछ िमश: गटुबन्दी ि संिक्षर्र्वादले ििा गाड्न थालेकोले 
नेततृ्र्वले वर्वशेष ध्यान र्दन आर्वश् यक िहेको कुिालाई उठाएको पाइन्छ। न्यायपामलकामभत्र 
संिक्षर्र्वादको संिचना खडा गने कायणमा नेततृ्र्व ि मामथल्ला तहका पदामधकािी न  संलग्न िहेको 
तथ्यांक पेस गददै  इमानदाि कमणचािीलाई दरुूत्साहन गने, भ्रष् ट ि बेइमानहरूलाई प्रोत्साहन हनुे ि 
अनशुासनवहनतामा र्ववृि हनुे िस्ता नकािात्मक परिर्ाम उत्पन् न हनुे अमभमत प्रा् त भएको कुिा 
प्रमतरे्वदनमा उल्लेख भएको देजखन्छ। यस प्रकािका समस्या समाधानको लामग इमानदाि नेततृ्र्वको 
खाँचो, मनयजुक्त, सरूर्वा ि बढुर्वामा प्रर्ाली बनाई कायाणन्र्वयन गने, गटुबन्दी ि संिक्षर् गने वर्वरूि 
सशक्त कािबाही गने लगायतका उपायहरू अर्वलम्बन गनुणपने सझुार्व र्दएको देजखन्छ। 

न्यायपामलकामभत्र मबचौमलयाहरूको भमूमकाका सम्बन्धमा पेस भएका सझुार्वहरूिः- 

न्यायपामलकामभत्र मबचौमलयाहरूको भमूमकाका सन्दभणमा उक्त प्रमतरे्वदनमा न्यायाधीश ि मदु्दाका 
पक्षहरूबीच भ्रष् टाचािका मनममत्त सम्पकण  सूत्रका रूपमा काम गने मबचौमलयाहरू कानून व्यर्वसायी, 
कानून व्यर्वसायीका फमणमा यस्त  कामका लामग िाजखएका कमीसन एिेण्ट र्वा सहयोगी कमणचािी, 
अदालतका बहालर्वाला कमणचािी, पूर्वण न्यायाधीश, अदालतका पूर्वण कमणचािी, मदु्दा खिीद मबिी गने 
मगिोह, बहालर्वाला न्यायाधीश, िािनीमतक कायणकताण, समािसेर्वी, न्यायाधीशका गाडण, न्यायाधीशका 
पिेुत, न्यायाधीशका बगैँचे, न्यायाधीशका ममत्र, न्यायाधीशका भान्से, न्यायाधीशका ड्राइभि, 
न्यायाधीशका अदणली/कामदाि ि न्यायाधीशका नातेदािसमेत १७ वकमसमका व्यजक्तहरूले प्रत्यक्षरूपमा 
मबचौमलयाको भमूमका मनर्वाणह गिेको कुिा औलँ्याइएको पाइन् छ। उजल्लजखत १७ वकमसमका 
मबचौमलयाबाहेक िाजष् रय ग िसिकािी संस्था, अन्तिाणवष्ट्रय ग ि सिकािी संस्था न्यायाधीश मनयकु्त कमीसन 
एिेन्ट, इिलास अमधकृत, न्यायाधीशका ्ीमान/््ीमती, शजक्तमा आमसन व्यजक्तहरू, न्यायाधीश 
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मसफारिसकताण, मनयजुक्तकताण, न्यायाधीशलाई आफ्नो पक्षमा पाने बाि एसोमसएसनका पदामधकािी, 
न्यायाधीशका मछमेकी, न्यायाधीशकहाँ वर्वमभन् न सामान आपूमतणकताण ि न्यायाधीशका इष् टमभत्र, 
साथीभाइले पमन मबचौमलयाको भमूमका मनर्वाणह गिेको तथ्य देखाइएको छ। मबचौमलयाहरू भ्रष् टाचाि गनण 
गिाउन तल्लीन िहने गिेको कुिासमेत प्रमतरे्वदनमा उल्लेख भएको देजखन्छ। मबचौमलयालाई 
न्यायपामलकामभत्रको नयाँ भाइिसको संज्ञा र्दंद  अथोपािणन यसको मूल लक्ष्य भएको कुिासमेत उिागि 
गिेको देजखन्छ। कमाउ हनुे खालको उपयकु्त मदु्दा खोिी गने, मदु्दाका पक्षहरूबाट आर्वश् यक िकम 
मलने ि प्ु याउने यस र्वगणको काम हो। कमतपयको यो पूर्णकालीन ि कमतपयको अल्पकालीन पेसा 
भएको कुिा उल्लेख गददै  असल न्यायाधीशलाई असल बन् न ि बमनिहनबाट िोक्ने गिेको कुिा उल्लेख 
गिेको उक्त प्रमतरे्वदनमा न्यायालयमा यो समस्या गम्भीि रूपमा बवढिहेको तथ्य औलँ्याइएको छ। 
कमतपय मबचौमलयाहरू न्यायाधीशका नाममा िकम उठाएि जिताइर्दए ँभन् ने ि हािे खचण कटाई वफताण 
गने खेलाडीका रूपमा रूपमा कायण गिेको देजखन्छ। 

मबचौमलयाको सीधा सम्बन्ध भ्रष् टाचािसँग िहेको कुिामा िोड र्दँद  यसको मनिाकिर्का लामग सामवुहक 
अठोटको आर्वश् यकता, कानून कायाणन्र्वयन गने मनकायको सवियता, उत्साहिनक र्वातार्विर्को मनमाणर्, 
कानून व्यर्वसायमा शिुीकिर्, आचािसंवहता परिमािणन ि पालना, अदालत प्रशासनमा सधुाि, मदु्दा 
व्यर्वस्थापनमा सधुािलगायतका उपायहरू अर्वलम्बन गनण सझुार्व र्दएको पाइन् छ।  

सार्वणिमनक सञ् चाि माध्यम ि न्यायपामलकाका सम्बन्धमा पेस भएका सझुार्वहरूिः- 

सशक्त ि उत्तिदायी प्रसे तथा स्र्वच्छ, मनष्पक्ष ि पािदशी न्यायपामलका प्रिाताजन्त्रक शासन 
व्यर्वस्थाका लामग महत्त्र्वपूर्ण अर्वयर्व भएको सन्दभण उल्लेख गददै  सञ् चाि क्षेत्रले न्यायमा पाने प्रभार्वका 
बािेमा उक्त प्रमतरे्वदनमा चचाण गिेको पाइन् छ। नेपालमा अदालती काम कािबाहीको समाचाि सङ्कलन 
गने पत्रकाि तथा समाचािको सम्पादन तथा प्रकाशन एर्वम ् प्रसािर् गने व्यजक्त तथा संस्थाहरूमा 
कानूनी ज्ञान र्वा प्रवियागत समझको अभार्व िहन,ु वर्वचािाधीन मदु्दाका सम्बन्धमा वटकावट्पर्ी गने, 
वर्वचािाधीन मदु्दामा दबाब मसिणना हनुे वकमसमका साम्ीहरूको प्रकाशन, न्यायाधीशका वर्वषयमा 
तथ्यको यकीन नगिी समाचाि प्रकाशन गने िस्ता प्रर्वजृत्त बढ्द  गएकोले यसलाई मनयमन गनण िरूिी 
िहेको आर्वश् यकता औलँ्याइएको देजखन्छ। अदालतका काम कािबाहीबािे पत्रकािलाई सूचना र्दन े
शाखा र्वा संयन्त्रको व्यर्वस्था नभएको, गलत सूचना र्वा िानकािी िानसक्ने सम्भार्वना भएकाले धेि  
समस्या आएको कुिा औलँ्याइएको छ। यस प्रयोिनका लामग प्रकाशन गनण हनुे ि नहनुे साम्ीहरू ि 
दण्ड सिायको सम्बन्धमा स्पष् ट कानूनी व्यर्वस्था हनु, सञ् चाि माध्यमसँगको सम्बन्ध हेने संयन्त्रको 
वर्वकास गनण, प्रर्वक्तामाफण त सूचना सम्प्रषेर् हनु, अदालतका कागिातहरूसँग सञ् चाि माध्यमको पहुँच 
हनु, अदालत ि सार्वणिमनक सञ् चािमाध्यमको सम्बन्धबािेमा प्रसे काउजन्सलसँग समन्र्वय ि छलफल 
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हनु, पेशागत आचािसंवहता समयसापेक्ष बनाउन, असल संस्कृमतको वर्वकास गनण सञ् चािकमीहरूलाई 
तामलमको व्यर्वस्था गनेलगायतका सझुार्वहरू प्रस्ततु गिेको देजखएको छ। 

कानून व्यर्वसायीको भमूमका ि दावयत्र्वका सम्बन्धमा पेस भएका सझुार्वहरूिः- 

प्रमतरे्वदनमा कानून व्यर्वसायीमा देजखएका वर्वकृमत, वर्वसङ् गमतहरूको सूची प्रस्ततु गिेको पाइन् छ। 
कानून व्यर्वसायीहरूमा अदालतहरूलाई सहयोग गनुणको सट्टा हिहालतमा मदु्दा जित् न पने अपसंस्कृमतको 
वर्वकास भएको, दूवषत काम गिी दाम कमाउने उदे्दश्यबाट प्ररेित हनुे गिेको, कृमत्रम मदु्दा खडा गिी 
ह िानी र्दने प्रर्वजृत्त बढेको, दलाल पाल्ने प्रर्वजृत्त िहेको, पिीक्षर्का लामग मदु्दा लड्ने गिेको, मदु्दा 
स्थमगत गने सवुर्वधाको दरुूपयोग गिी न्यायमा वर्वलम्ब गने गिेको, पक्षले र्दएको अजख्तयािीको 
दरुूपयोग गिेको, संसद् सदस्यले बहस प िर्वी गने गिेको, केही कानून व्यर्वसायीहरूले आफ्नो 
िािनीमतक र्वा शजक्त केन्रको प्रभार्व देखाएि न्यायाधीशलाई प्रभार्व पाने गिेको, कमतपय कानून 
व्यर्वसायी िसुको माध्यम बनेको, अपािदशी आय्ोत िहेको, फाइल वफताण नर्दने तथा तारिख छोड्न 
लगाई मदु्दा मबगारिर्दने गिेको, मबचौमलया कानून व्यर्वसायीको िमात ठूलो िहेको, आचािसंवहताको 
पालना नभएको िस्ता वर्वकृमत, वर्वसङ् गमतहरू कानून व्यर्वसायको क्षेत्रमा देजखएको कुिा प्रमतरे्वदनमा 
समारे्वश भएको देजखन्छ। यस्ता वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत हटाउनका लामग नेपाल कानून व्यर्वसायी परिषद् 
अन्तगणत अनशुासन समममतको पनुससंरिचना गनुणपने, कानून व्यर्वसायीको पेशागत आचिर्मा समयानकुुल 
सधुाि गनुणपने, प्रमतर्वादी भए अनमुमत मलएि मात्र व्यर्वसाय गनण पाउने, नेपाल कानून व्यर्वसायी परिषद् 
ऐनमा परिमािणन गनुणपने, नर्व कानून व्यर्वसायीलाई तामलम ि अद्यार्वमधकको अमनर्वायणता गनुणपने, मदु्दा 
स्थमगत गने व्यर्वस्थाको दरुूपयोग िोक्ने, अनजुचत प्रभार्वबाट अदालतलाई िोगाउनपुने, कानून 
व्यर्वसायीको प्रमार्पत्र अमनर्वायण रूपमा अद्यार्वमधक गनुणपने, मनयममत पारि्ममक मलई पूिा समय काम 
गने व्यजक्तको प्रमार्पत्र मनजष्िय हनुे व्यर्वस्था गने, नेपाल कानून व्यर्वसायी परिषद् मा फमण दताण 
गनुणपने, नेपाल बाि एसोमसएसनको वर्वधान परिमािणन गनुणपने, कुन  कानून व्यर्वसायीले वर्वचािाधीन 
मदु्दाको मममसलबाट िथाभार्वी मदु्दा चलाएको पाइएमा र्वा पेशागत आचािसंवहता उल्लङ् िन गिेको 
पाइएमा उजचत कािबाहीका लामग अदालतले नेपाल कानून व्यर्वसायी परिषद्समक्ष मसफारिस गिी 
पठाउनसक्ने व्यर्वस्था गरिनपुने लगायतका सझुार्वहरू प्रस्ततु गिेको देजखन्छ। 

२.१.२ वर्वकृमतवर्वहीन न्यायपामलकाको वर्वकास अध्ययन प्रमतरे्वदन, २०६६ 

न्यायपामलका साम ु िहेका वर्वमभन् न समस्या तथा त्यसबाट उत्पन् न भएका वर्वकृमतहरूको मनयन्त्रर्का 
लामग तत्कालीन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश ्ी अनपुिाि शमाणज्यूको मममत २०६६।०९।०७ को 
मनर्णयानसुाि वर्वकृमतवर्वहीन न्यायपामलकाको वर्वकास अध्ययन गिी प्रमतरे्वदन पेस गनणका लामग 
देहायबमोिोमका संयोिक तथा सदस्यहरू िहेको कायणदल गठन भएको देजखन्छिः- 
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 माननीय न्यायाधीश ्ी िामप्रसाद ्ेष् ठ - संयोिक 

 माननीय न्यायाधीश ्ी जखलिाि िेग्मी  - सदस्य 

 माननीय न्यायाधीश ्ी मगिीशचन्र लाल - सदस्य 

 माननीय न्यायाधीश ्ी प्रकाश र्वस्ती  - सदस्य 

उक्त कायणदललाई देहायबमोजिमको कायाणदेश प्रदान गरिएको पाइयोिः 

 न्यायाधीश, कानून व्यर्वसायी, सञ् चाि माध्यम ि सेर्वा्ाहीसमेतसँग अन्तिविया गने, 

 वर्वमभन् न माध्यमद्वािा सूचना साम्ी सङ्कलन गने, 

 अदालतमभत्र हनुे वर्वकृमत, त्यसको क्षेत्र, माध्यम ि प्रर्वजृत्तको स्पष् ट पवहचान गने, 

 समस्या समाधानका स्पष् ट ि दीिणकालीन उपाय मनधाणिर् गने, 

 मसफारिस लागू गने ि अनगुमन गने मनकायको प्रभार्वकारिताका उपायसमेत मनधाणिर् गने। 

समममतले गिेको अध्ययन वर्वमधिः 

 पत्रपमत्रकामा प्रकाजशत समाचाि ि सम्प्रषेर् वर्वचािहरूको सङ्कलन, 

 इलेक्रोमनक्स माध्यमबाट प्रर्वाह ि सञ् चाि भएका समाचाि ि सझुार्वहरूको सङ्कलन, 

 छलफल ि अन्तिवियाका माध्यमबाट सहभागीहरूबाट व्यक्त सझुार्व ि प्रमतविया सङ्कलन, 

 न्याय परिषद्, नेपाल कानून व्यर्वसायी परिषद्, नपेाल बाि एसोजशएसन, महान्यायामधर्वक्ताको 
कायाणलयबाट प्रा् त सझुार्व, उिूिी, कािबाहीसम्बन्धी वर्वर्विर्को सङ्कलन, 

 सर्वोच्च अदालत बाि एसोमसएसनबाट गरिएको अध्ययनमा आधारित न्यायपामलकाप्रमत 
िनआस्था अमभर्ववृि अध्ययन समममतको प्रमतरे्वदन, २०६४, वर्वमभन् न लेखकहरूद्वािा प्रकाजशत 
अदालतसम्बन्धी लेख, िचना, पसु्तक, प्रमतरे्वदन, पत्रपमत्रकाहरूको सङ्कलन, 

 अदालती कामकािबाहीसँग सम्बि ि आबि सब  खाले सिोकािर्वालाहरूको पवहचान गिी 
उनीहरूका िायसझुार्व, प्रमतविया ि अनभुर्व सङ्कलन, 

 प्रा् त वर्वर्विर्, िायसझुार्व एर्वम ्प्रमतवियाहरूको वर्वश् लेषर्। 

उक्त समममतले प्रस्ततु गिेको प्रमतरे्वदन ५ परिच्छेदमा वर्वभािन गिी पूर्णता र्दएको देजखन्छ। परिच्छेद 
१ मा कायणदलको गठन, उदे्दश्य, कायाणदेश, कायणवर्वमध, परिच्छेद २ मा तथ्य सङ्कलन ि 
अन्तिवियाबाट प्रा् त सूचनाहरू, ते्ो परिच्छेदमा सङ्कमलत वर्वर्विर् तथा सझुार्वहरूको सजङ्क्ष्त  
वर्वश् लेषर् चौंथो परिच्छेदमा समस्याहरूको पवहचान ि पाँचौं परिच्छेदमा मनष्कषण ि समाधानका उपाय 
तथा सझुार्वहरू प्रस्ततु गिेको पाइन् छ। समस्याहरूमा न्यायमा वढलाससु्ती, फ सला कायाणन्र्वयन, महँगो 
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न्याय, पािदजशणता ि भ्रष् टाचाि िस्ता शीषणकमा कािर् ि अनमुामनत मात्रासमेतका बािेमा चचाण गरिएको 
देजखन्छ। 

प्रमतरे्वदनमा पवहचान गरिएका समस्याहरू देहायबमोजिम िहेका छन:् 

(१) वढलाससु्ती 

 म्याद सूचना, पनुिारे्वदनको म्याद समयम  िािी ि तामेल नहनु ुतथा बेरितका म्याद समयम  
र्वदि नगरिन।ु 

 थाम्ने थमाउने म्याद अनार्वश्यक रूपले धेि  हनु ु ि प्रमार् मकुिि आदेश एक पटक नगिी 
पटक-पटक गरिन।ु 

 एक पटक सम्पन् न गनण सवकने काम एक  पटक नगिी पटक-पटक गने ि अि पमुगसकेपमछ 
पमन पेसी चढाउन वर्वलम्ब गरिन।ु 

 कानूनले तोकेभन्दा बढी पटक पेसी स्थगनका लामग पिेका मनरे्वदन स्र्वीकाि गनुण ि बहस 
व्यर्वस्थापन नगरिन।ु 

 दक्ष िनशजक्त छनौट गिी आर्वश्यक िनशजक्त व्यर्वस्थापन हनु नसक्न।ु 

 न्यायाधीश मनयजुक्तमा मनजश् चत मापदण्ड नबनाउन ुि आफू अनकूुल हनुे गिी मनयजुक्त गरिन।ु 

 न्याय परिषद् ि न्याय सेर्वा आयोगले प्रभार्वकािी भमूमका मनर्वाणह गनण नसक्न।ु 

 कचणमािीहरू वर्वमभन् न संि संगठनमा आबि भई अनशुासन कायम गनण नसक्न।ु 

 न्याय सेर्वामा कायणित िनशजक्तका लामग सेर्वा, शतण ि सवुर्वधा सम्बन्धी ऐन पथृक मनमाणर् 
नहनु।ु 

 फ सला लेखन कायण कानूनले तोकेको समयमभत्र सम्पन् न नहनु ुि फ सला कायाणन्र्वयन प्रविया 
िवटल हनु।ु 

 समय पालना ि मनयममततालाई न्यायाधीशले ध्यान नर्दन।ु 

 िनशजक्तका लामग समयसापेक्ष ज्ञान ि सीपमूलक तामलम र्दन नसक्न ु ि सिुक्षाको 
अनभुमूतसमेत नहनु।ु 

 न्यायाधीश ि कमणचािीकाबीच तलब भत्ता ि सवुर्वधामा ठूलो अन्ति िहन।ु 

मामथ उजल्लजखत आन्तरिक कािर् ि समस्याका अमतरिक्त र्वाह् य कािर्ले पमन वढलाससु्ती हनु ेगिेको 
कुिा प्रमतरे्वदनमा उल्लेख गरिएको छ। पक्षको सहयोग ि सवियताको कमी, कानून व्यर्वसायीको 
अपेजक्षत सहयोग प्रा् त हनु नसक्न,ु पटक-पटक पेसी स्थमगत गिाउन,ु गलत ठेगाना लेखाईका कािर् 



                                                        | 28 

तामेलीमा समस्या देजखन,ु फौिदािी मदु्दामा फिाि प्रमतर्वादीको ठेगाना अमभयोगपत्र स्पष् ट नगरिन,ु 
साक्षी समयमा उपजस्थत नहनु,ु नगिाउन,ु बहस व्यर्वस्थापनमा कानून व्यर्वसायीले सहयोग नप्ु याउन,ु 
मबचौमलयाले मदु्दा जिताईर्दने गलत आश् र्वासन र्दन,ु इिलास छनौट गने प्रर्वजृत्त, तोवकएको समयमा 
तोवकएको काम गनण पक्ष तयाि नहनु,ु मममसल प्रमार् समयमा प्रा् त नहनु,ु सिकािले पयाण् त बिेट 
उपलब्ध नगिाउन,ु ऐन कानूनको सधुािमा सिकािले ध्यान नर्दन ुिस्ता र्वाह् य कािर्ले पमन मदु्दाको 
कािबाही ि वकनािामा वढलाससु्ती हनुे गिेको कुिा औलँ्याइएको छ। 

(२) फ सला कायाणन्र्वयन 

 र्वादी प्रमतर्वादीको गलत ठेगाना ि मममसल अदालतमा बझुाउन पाए हनु्छ भने सिकािी 
पक्षको मानमसकता। 

 अमभलेख व्यर्वजस्थत नहनु ुि कायणवर्वमध झन्झवटलो तथा लामो हनु।ु 

 मदु्दाको पक्षले न  लम्बाउन खोज्न ुि प्रमतमनमधले सहयोग नगनुण। 

 पञ् चवकते मूल्य वर्वर्वार्दत भईिहन।ु 

 स्थानीय मनकायमा कमणचािी ि अदालतका कमणचािीले सिुक्षाको अनभुमूत नगनुण। 

 दशीको सामानको उजचत व्यर्वस्थापन नहुँदा सडी िाने, नामसने ि मामसने अर्वस्थामा पगु्न।ु 

 न्यायाधीश ि कमणचािीले फ सला कायाणन्र्वयनलाई कम प्राथममकता र्दन।ु 

 क द ििीर्वाना असलुीका लामग सिुक्षाकमी अदालतको आफ्नो नहनु।ु 

 अदालतका फ सला प्रहिीकहाँ समयमा नपगु्न ुि प्रहिी कायाणलयमा िेकडण नहनु।ु 

 अपिाधी भगाउन ि लकुाउन पक्ष सविय हनु ुि त्यसको मनयन्त्रर् गने सिुक्षाकमी नहनु।ु 

 फ सला कायाणन्र्वयनको प्रभार्वकािी संयन्त्र मनमाणर् हनु नसक्न।ु 

(३) महँगो न्याय 

 वर्वकृमत वर्वहीन न्यायपामलकाको लामग महँगो न्याय बाधक भएको भन्द  त्यसका लामग 
मूलतिः देहायका कािर्हरू िहेका छन ्भमनएको छिः- 

 मदु्दामा हनुे वर्वमभन् न चिर्मा कानूनले नलाग्ने शलु्क लाग्छ भनी दस्तिुी मलई काम गिाउने 
प्रकृमत ि तोवकएको समयमा तोवकएको काम समयमा नहुँदा सेर्वा्ाहीलाई पटकपटक 
आउँदा िाँदा लाग्ने खचण। 

 कानून व्यर्वसायीले मलने पारि्ममक अमनयजन्त्रत हनु।ु 

 मबचौमलया तथा गाउँका टाठाबाठालाई मदु्दाको कािबाहीको मसलमसलामा अदालतमा आउन 
िान, होटलमा बास बसाउन खानको लामग व्यर्वस्था गनुणपनण अर्वस्था। 
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 असक्षम पक्षको समस्यालाई अदालत स्र्वयम्ले सम्बोधन गने कानूनको अभार्व हनु।ु 

४. आमथणक अमनयममतता ि भ्रष् टाचाि 

न्यावयक वर्वकृमत ल्याउन ेप्रमखु कािर् आमथणक अमनयममतता ि भ्रष् टाचाि भएको उल्लेख गददै  त्यसका 
मनम्न मलजखत कािर् िहेको भमनएको छिः- 

 आमथणक अमनयममतता ि भ्रष् टाचाि गनेलाई सशक्त कािबाही गने पिमतको वर्वकास नहनु ुि 
उििु पिेमा तत्काल छानमबन गने परिपाटीको अभार्व देजखन।ु 

 न्यायपामलकाको बिेटको औजचत्यपूर्ण वर्वतिर्को समस्या ि भौमतक साधनको व्यर्वस्था 
केन्रबाट  हनु।ु 

 ग िसिकािी संस्थाको प्रभार्वमा पिी न्याय मनरूपर् गरियो भन् ने आशंका ि र्व देजशक सहायता 
िे िस्तो प्रा् त भए पमन स्र्वीकाि गने प्रर्वजृत्त।  

 न्याय सेर्वाका कमणचािीलाई न्यावयक भत्ता ि अमतरिक्त कामको िकम र्दने व्यर्वस्था नहनु।ु 

 कमणचािीहरू संिसंगठनमा आबि भ  अनशुासनमा निहने प्रर्वजृत्त हार्वी हुँद  िान।ु  

 मदु्दाका पक्षहरूमा िनुसकु  तरिकाले पमन मदु्दा जित् न  पने भन् ने प्रर्वजृत्त ि मानमसकता। 

 अदालत ि न्यायाधीशको नाममा प सा असलु्ने गिेको भन् न ेिनगनुासो िहेपमन त्यस्तो कायणमा 
संलग्न कानून व्यर्वसायी, कमणचािी, सिकािी र्वकील, प्रहिी, र्वािेस, मबचौमलयाहरूको पवहचान 
गिी दजण्डत गनण नसक्न।ु  

 भनसनु ि व्यजक्तगत भोिभतेिको मनमन्त्रर्ा स्र्वीकाि गने न्यायाधीश अमनयममततामा संलग्न 
हनु।ु  

 सफाइ पाउने ि पनुिारे्वदन नगिी जचत्त बझुाउने पक्षसँग सिकािी र्वलीलको साँठगाँठ िहेको 
गनुासो।  

 अदालतमा ठूलो दाबी मलए चवुकने त्रास देखाई पक्षसँग कुिा ममले सानो दाबी नममले ठूलो 
दाबी मलई अमभयोग दताण गनण सिकािी र्वलीलको प्रर्वजृत्त यदाकदा देजखन।ु 

 अदालतमा भ्रष् टाचाि हनु्छ ि मबना खचण मदु्दा जिमतँद न भन् ने सेर्वा्ाहीको धािर्ामा परिर्वतणन 
ल्याउन नसक्न।ु  

 भ्रष् टाचािीका रूपमा आमथणक लेनदेन, सानामतना लेनदेन, भनसनु, कोसेलीपात, ग िसिकािी 
संस्था/अग िसिकािी संि संगठनमा अनपेजक्षत संलग्नता िहन े गिेको ि त्यसको लामग 
न्यायाधीश, कानून व्यर्वसायी, मदु्दाका पक्ष वर्वपक्ष, मबचौमलया, कमणचािी, सिकािी र्वकील, प्रहिी ि 
ग ि सिकािी अग िसिकािी संस्था जिम्मेर्वाि िहेको कुिा प्रमतरे्वदनमा औलँ्याइएको पाइन्छ। 
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अध्ययन प्रमतरे्वदनमा औलं्याइएका समस्याहरूको समाधानका लामग समममतले दीिणकालीन ि अल्पकालीन 
उपायहरू अर्वलम्बन गनण सझुार्व प्रस्ततु गिेको पाइन्छिः- 

दीिणकालीन उपायहरूिः 

 संवर्वधान मनमाणर्मा स्र्वतन्त्र न्यायपामलकाको प्रत्याभमूत, न्यायाधीश मनयजुक्तको मापदण्ड मनधाणिर् 
ि न्याय परिषद्को पनुससंरिचना गरिनपुने। 

 सिलीकृत देर्वानी ि फौिदािी संवहता तथा कायणवर्वमध संवहताहरू तिुणमा गिी लागू गरिनपुने। 

 मबचौमलयाहरूको वियाकलापलाई कािबाहीको दायिामा ल्याउन सोसमेतका वर्वषयहरू समेटी 
अदालतको अपहेलना सम्बन्धी छुट्ट  ऐन तिुणमा गिी लागू गरिनपुने। 

 न्यायसेर्वाका कमणचािीहरूका लामग छुट्ट  सेर्वाशतण सम्बन्धी ऐन हनुपुने। 

 न्यायपामलकाका आमथणक अमनयममतता ि भ्रष् टाचािका सम्बन्धमा छुट्ट  ऐन तिुणमा गिी लागू 
गरिनपुने। 

 कोटण फी ऐन ि आयवटकट दस्तिु ऐनमा समसामवयक सधुाि गरिनपुने।  

 अ.र्व. १७ नं. को सधुािात्मक अमधकाि क्षेत्रबािे पनुवर्वणचाि हनुपुने।  

 म्याद ि हदम्याद िटाउनपुने ि थाहा पाउने सम्बन्धमा व्यार्वहारिक कानूनी व्यर्वस्था 
गरिनपुने।  

 न्यायाधीशका अमनयममतता, कामकािबाही ि आचािर् सम्बन्धमा छानमबन गनण न्याय परिषद् मा 
संयन्त्र मनमाणर् गिी प्रभार्वकािी परिचालन गरिनपुने।  

 गम्भीि अपिाधका अमभयकु्तलाई वर्वदेश र्वा स्र्वदेशम  स्थानान्तिर् गने व्यर्वस्था हनुपुने। 

 मदु्दा चलाउने ि नचलाउन ेवर्वषयमा प्रहिीले िाय बझुाउन सक्ने व्यर्वस्था अध्ययन अनसुन्धान 
गिी समसामवयक ि व्यार्वहारिक रूपमा सधुाि हनुपुने। 

 अनसुन्धान ि अमभयोिन त्रवुटपूर्ण देजखएमा पनु अनसुन्धान एर्वम ् अमभयोिन र्वा पूिक 
अमभयोिनको व्यर्वस्था प्रभार्वकािी रूपमा लागू गनुणपने ि अदालतबाट पमन मनदेशन 
हनुसक्नेगिी कानूनमा सधुाि गरिनपुने।  

 सिल ि प्रभार्वकािी फ सला कायाणन्र्वयनका लामग ऐन, मनयमार्वली तिुणमा गिी लागू गरिनपुने। 

 सानामतना मदु्दामा सजङ्क्ष्त  प्रविया (समिी रायल) अदालतको अर्वधािर्ा अनरुूपको व्यर्वस्था 
गरिनपुने।  

 नेपाल कानून व्यर्वसायी परिषद् ऐनमा समसामवयक सधुाि गरिनपुने। 

अल्पकालीन उपायहरुिः 

अल्पकालीन उपाय अन्तगणत न्यायपामलका ि यसका सिोकािर्वाला मनकायहरूको सहकायणमा तत्काल 
गनण सम्भर्व वर्वषयहरूलाई समारे्वश गरिएको पाइन्छ। हाम्रो अध्ययनलाई सिल बनाउन अल्पकालीन 
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उपायहरूलाई देहायबमोजिमका मनकायले देहायबमोजिमका उपायहरू अर्वलम्बन गनुणपने गिी उल्लेख 
गरिएको छ। 

न्याय परिषद्सँग सम्बजन्धत सझुार्वहरूिः 

(१) न्यायाधीश मनयजुक्त सम्बन्धमा मापदण्ड मनमाणर् गरिनपुने।  

(२) न्यायाधीशका अमनयममत काम कािबाही ि आचिर् सम्बन्धमा छानमबन गनण संयन्त्र मनमाणर् 
गरिनपुने।  

(३) अनगुमन मनयन्त्रर् प्रभार्वकािी बनाइ न्यायाधीशमा स्र्वच्छता, शिुता, इमान्दारिता न मतकता, 
अनशुासन, मनष् ठा कायम गिाउनपुने। 

(४) न्यायाधीश मनयजुक्त प्रर्ालीलाई प्रर्ालीबि ि पािदशी बनाउनपुने। 

(५) सरूर्वा ि पदसोपानमा मनजश् चत मापदण्ड अपनाउनपुने। 

(६) न्याय परिषद् ऐनको दफा ४ मा िहेको कायणवर्वमधगत व्यर्वस्था प्रभार्वकािी बनाउने।  

(७) प्रधान न्यायाधीश ह् ताको १ र्दन पिु  समय न्याय परिषद् मा बस्नपुने। 

(८) असल काम गने न्यायाधीशलाई प्रोत्सावहत गनुणपने। 

(९) उल्टी अमभलेख प्रर्ाली प्रयोगमा ल्याउनपुने। 

(१०) न्यायाधीश मनयजुक्तमा समारे्वशी मसिान्तलाई आत्मसात गिी योग्यलाई मात्र स्थान र्दनपुने।  

(११) न्याय परिषद्ले गलत र्वा हनुनसक्ने आश् र्वासन र्दन नहनुे।  

(१२) न्याय परिषद् ब ठकलाई क्यालेण्डि बनाई मनयममत बनाउनपुने।  

(१३) मनिीक्षर् प्रर्ालीलाई प्रभार्वकािी बनाई मूल्याङ्कनको आधाि बनाउनपुने।  

(१४) गो्यता कायम िाख् नपुने। 

(१५) उिूिी पिेका फ सलाको सम्बन्धमा व्यापक अध्ययन गने परिपाटी बनाउने। 

(१६) उिूिी नपिी आफ्न  संयन्त्र, अनगुमन ि मूल्याङ्कनबाट कािबाही गने पिमत बसाल्नपुने। 

(१७) न्याय परिषद्ले कािबाही प्रािम्भ गिेको वर्वषयलाई मछटो/दरुूस्त मनर्णय गिी मनकासा र्दनपुने।  

सर्वोच्च अदालतसँग सम्बजन्धत सझुार्वहरूिः 

(१) कायणवर्वमधमा सिलता ल्याउन अदालतसम्बन्धी मनयमार्वलीहरू संशोधन गरिनपुने (पनुिारे्वदन 
तहमा तारिख हटाउने, फ सला कायाणन्र्वयन मनदेशनालयको स्थापना, पनुिारे्वदन तहमा ्यानल 
लागू गने)। 
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(२) पेसी हटाउने प्रर्वजृत्तलाई मनरूत्सावहत गने, पेसी हटाउने कानून व्यर्वसायीहरूको अमभलेख 
िाख् नपुने। 

(३) बहसलाई महत्त्र्व र्दने ि मेल नखाने ि अनार्वश्यक नजिि उिृत गिेमा मनर्णयम  उल्लेख गने। 

(४) सञ् चाि माध्यमसँगको सम्बन्ध मनधाणिर् गिी अन्तिवियालाई मनिन्तिता र्दनपुने। 

(५) सर्वोच्च अदालतको आफ्नो सूचना संयन्त्र (रे्वभसाइट) अद्यार्वमधक गिी यथाथणपिक सूचना 
प्रचािप्रसाि गने।  

(६) गलत खबिको तत्काल खण्डन गने परिपाटी बसाल्नपुने। 

(७) सब  मदु्दाको वटपोट अद्यार्वमधक, गददै  िाने पिमत लागू गने। 

(८) गरिब ि असहाय पक्षको न्यायमा सहि पहुँचको व्यर्वस्था गनुणपने।  

(९) शरुू तहमा मेलममलाप प्रवियालाई महत्त्र्व प्रदान गने। 

(१०) मलखतको ढाँचा ि मस्यौदा वर्वकमसत गनुणपने। 

(११) न्यायाधीश आचािसंवहता ि परिपालनाको वर्वषय सञ् चाि माध्यमबाट प्रचािप्रसाि गरिनपुने।  

(१२) मदु्दा सनुरु्वाइको िममा सब  कानून व्यर्वसायीलाई समान व्यर्वहाि गरिनपुने।  

(१३) मन.स.ु िाख् ने प्रथालाई यथासम्भर्व मनरूत्सावहत गनुणपने। 

(१४) न्याय मनिोपर् गदाण अपिाध पीमडतको पीडालाईसमेत हृदयंगम गनुणपने। 

(१५) नजििमा एकरूपमा कायम गरिनपुने ि पालना गरिनपुने।  

(१६) सिकािी गर्वाहको सिुक्षा ि खचणको व्यर्वस्था गरिनपुने।  

(१७) थनुरु्वा मदु्दामा भएको काम कािबाही एर्वम ् मनर्णयको िानकािी यथासमयम  थनुरु्वाई र्दन े
व्यर्वस्था ममलाउनपुने।  

(१८) केही जिल्ला अदालतहरूमा नमूनाका रूपमा लागू गरिएको देर्वानी ि फौिदािी इिलासको 
प्रभार्वका बािेमा अध्ययन ि मूल्याङ्कन हनुपुने। 

(१९) मबचौमलयाहरूको पवहचान ि मनगिानीमा सञ् चाि माध्यम ि वर्वशेष गिी कानून पत्रकािहरूले 
सवियता देखाउने र्वातार्विर् मनमाणर् गने।  

(२०) मदु्दाको सनुरु्वाइ खासगिी थनुछेकमा सञ् चाि माध्यमको आिामक रिपोटीङ ि नािािलुसु हनु 
नर्दनेतफण  सब ले सहयोग गनुणपने। 

(२१) काउण्टि प्रर्ाली लागू गिी सेर्वा्ाहीलाई एकद्वाि सेर्वा प्रदान गने व्यर्वस्था ममलाउने। 
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(२२) धिौटी वफताण ि दण्डिरिर्वाना वफताण पाउने प्रविया सिलीकिर् गरिनपुने। 

(२३) गलत रिपोवटणङ मनरूत्सावहत गने प्रसे काउजन्सल पत्रकाि महासंि ि सञ् चाि माध्यमसँग 
समममतको माध्यमबाट वर्वमभन् न छलफल ि आन्तिविया गने।  

(२४) वर्वमभन् न तहका बाि एकाइसँगको अन्तिवियालाई मनिन्तिता र्दनपुने।  

(२५) सब  अदालतमा उिूिी सनु् ने कायणदल गठनको व्यर्वस्था ममलाई त्यसको प्रचाि प्रसाि गनुणपने। 

(२६) कमणचािीहरूको आचिर्सम्बन्धी व्यर्वस्थालाई परिपालना गनण गिाउन प्रभार्वकािी अनशुासन 
प्रर्ाली व्यर्वस्थापन गरिनपुने। 

(२७) दण्ड ि पिुस्काि सम्बन्धी व्यर्वस्थालाई प्रभार्वकािी बनाइनपुने।  

(२८) कायणसम्पादन मूल्याङ्कनलाई र्वस्तमुनष् ठ बनाइनपुने।  

(२९) र्व देजशक सहयोग के, कमत ि कसिी मलने भन् न ेबािेमा स्पष् ट नीमत बनाई त्यस का आधािमा 
सहयोग गने र्वा नगने कुिाको मनर्णय गने मनजश् चत परिपाटी बनाउनपुने। 

(३०) ग ि सिकािी संस्थासँगको सम्बन्धलाई मनयममत ि व्यर्वजस्थत बनाई प्रभार्वकािी अनगुमन 
गरिनपुने।  

(३१) कमणचािीलाई सेर्वा्ाही म त्री व्यर्वहाि गनण प्ररेित गनणका लामग अनजुशक्षर् कायणिमहरू 
सञ् चालन गनुणपने।  

(३२) कमणचािीलाई काम प्रमत उत्प्ररेित बनाई िाख् न न्यावयक भत्ताको व्यर्वस्था गनुणपने।  

(३३) न्यायाधीश, कमणचािी, कानून व्यर्वसायी, सिकािी र्वकीलसमेत सब ले अमनर्वायण रूपमा परिचयपत्र 
परिसिमभत्र लगाउने। 

(३४) िनशजक्त व्यर्वस्थापन गदाण यथासम्भर्व कमणचािीको क्षमता, वर्वशेषज्ञता ि उसको रूचीसमेतलाई 
बझुी जिम्मेर्वािी र्दने परिपाटी बसाल्नपुने।  

(३५) काि खटाउने कुिालाई व्यर्वजस्थत गिाउनपुने। 

(३६) एकीकृत कमणचािी आर्वासको व्यर्वस्था गरिनपुने। 

(३७) कमणचािीको र्वजृत्त वर्वकासका अर्वसिहरूलाई बढार्वा र्दई त्यसको न्यायोजचत वर्वतिर्मा ध्यान 
र्दनपुने।  

(३८) सब  अदालत/न्यावयक मनकायहरूले आयव्यर्वको वर्वर्विर् आर्वमधक रूपमा सार्वणिमनक गनुणपने। 

(३९) साधन ्ोतहरूको दरुूपयोग हनु नर्दनेतफण  मनिन्ति अनगुमन गनुणपने। 

(४०) आमथणक अनशुासन, भ्रष् टाचािमकु्त, चसु्त ि सेर्वा्ाहीम त्री प्रशासनको समुनजश् चतता हनुपुने। 
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(४१) कि नमतने कानून व्यर्वसायीलाई सिकािी र्वा सिकाि अमधनस्थ मनकाय ि सिकािी 
आयोग/समममतहरूमा कायण सल्लाहकाि लगायतका पदमा मनयजुक्त गनण नहनुे। 

(४२) न्यायपामलकाका कमणचािीका लामग छुट्ट  आचािसंवहता तिुणमा गिी लागू गरिनपुने।  

(४३) सिुक्षाका प्रभार्वकािी उपायहरू अर्वलम्बन गनुणपने। 

(४४) प्रत्येक अदालतमा नागरिक बडापत्र/सूचना केन्र/सहयोग केन्रको उजचत व्यर्वस्था 
गरिनपुने/त्यसको प्रयोगमा सेर्वा्ाहीलाई प्ररेित गनुणपने। 

(४५) मसमसवटमभको प्रयोगलाई बढाउँद  ल िाने।  

(४६) फाँट सरूर्वालाई आर्वमधक ि मनयममत बनाउनपुने। 

(४७) अदालतको भौमतक संिचना सेर्वा्ाही म त्री बनाउने।  

बाि एसोमसएसन ि कानून व्यर्वसायी परिषद् 

(१) बहस व्यर्वस्थापन कायणमा सहयोग गनुणपने। पेसी स्थगन सम्बन्धमा भएको व्यर्वस्था पालना 
गने।  

(२) कानून व्यर्वसायीको फमण दताण गने ि मनिको आम्दानी वर्वर्विर् पािदशी बनाउने।  

(३) कानून व्यर्वसायीको सम्पजत्त वर्वर्विर् अमनर्वायण रूपमा कानून व्यर्वसायी परिषद् मा पेस गने 
व्यर्वस्था ममलाउने।  

(४) कानून व्यर्वसायीको आचाि संवहताको वर्वषयमा परिषद्ले प्रभार्वकािी भमूमका खेल्नपुने।  

(५) आचिर् वर्वपरित काम गने कानून व्यर्वसायीलाई दजण्डत गने ि त्यसको प्रचािप्रसाि गने 
परिपाटी बसाल्नपुने।  

प्रधान न्यायाधीश, मखु्य न्यायाधीश, न्यावयक नतेतृ्र्वबाट अपेक्षािः 

(१) कानूनी व्यर्वस्थाको पनुिार्वलोकन, नयाँ कानूनको मनमाणर् अमधकािक्षते्र पनुिार्वलोकन, 
वर्वजशजष् टकृत अदालतहरूको स्थापना लगायतका वर्वषयमा सिकाि ि व्यर्वस्थावपकासँग समन्र्वय 
गिी प्रविया अगामड बढाउने।  

(२) न्यावयक वर्वकृमत वर्वसङ् गमत हटाउन प्रधान न्यायाधीशले नेततृ्र्वदायी भमूमका मनर्वाणह गनुणपने।  

(३) न्यायपामलकामभत्र संिक्षर्र्वाद हार्वी िहेको भन् न ेमखु्य देजखंदा त्यस्तो अर्वस्थाको पनुिार्वजृत्त हनु 
नर्दने।  

(४) न्यायपामलकामभत्र मबचौमलयाको प्रभार्व िहँद न भन् न े सम्बन्धमा नेततृ्र्वले वर्वशेष मनगिानी 
िाख् नपुने।  
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(५) न्यायाधीश आचािसंवहताको प्रभार्वकािी पालना ि अनगुमनमा प्रधान न्यायाधीश, मखु्य 
न्यायाधीश ि जिल्ला न्यायाधीशले सवियता देखाउनपुने।  

(६) वर्वकृमत वर्वसङ् गमत हटाउने प्रयोिनका लामग गठन भएका आयोग ि समममतबाट पेस भएका 
सझुार्वहरूको कायाणन्र्वयन गनण सविया िहनपुने। 

अपिाध, अनसुन्धान ि अमभयोिन प्रर्ाली सम्बन्धमा (प्रहिी ि सिकािी र्वकील) 

(१) अपिाध अनसुन्धानमा मनष्पक्षता ि व्यार्वसावयक मनष् ठा कायम िाख् नपुने। 

(२) प्रहिीमभत्र वर्वजशजष् टकृत अपिाध अनसुन्धान इकाइ हनुपुने। 

(३) अनसुन्धान गने प्रहिी ि सिकािी र्वकीलबीच समन्र्वय हनुपुने/संयन्त्र बनाउनपुने। 

(४) अनसुन्धानमा प्रहिीको भमूमका हनुपुने ि सिकािर्वादी मदु्दामा अनसुन्धान पक्षको िाय 
अमभयोगपत्र साथ अदालतसमक्ष आउने व्यर्वस्था ममलाउनपुने। 

(५) सिकािर्वादी फौिदािी मदु्दा दताण भएपमछ फेला पिेका प्रमार्समेत मममसलमा सामेल गने पिमत 
बसाल्नपुने। 

(६) अनसुन्धानमा िािनीमतक हस्तक्षेप मनरूत्सावहत गनुणपने। 

(७) वर्वशेष ि गम्भीि प्रकृमतका मदु्दामा अनसुन्धानका लामग थनुामा िहेका व्यजक्तको मदु्दा २५ 
र्दनमभत्र अदालतमा पेस गनेपने व्यर्वस्था अव्यार्वहारिक िहेको हुँदा त्यस सम्बन्धमा अपिाधको 
प्रकृमतसमेतलाई वर्वचाि गिी अर्वमध मनजश् चत गरिनपुने। 

(८) अनसुन्धान प्रवियामा भएका िाम्रा पक्षहरूलाई फ सलामासमेत उल्लेख गिी अनसुन्धानमा 
संलग्न सिुक्षा िनशजक्तलाई प्रोत्सावहत गने परिपाटी बसामलनपुने। 

(९) प्रमार् सङ्कलनिस्ता महत्त्र्वपूर्ण कायणमा बिेटलगायत प्रावर्वमधक कुिाले व्यर्वधान नआउने 
अर्वस्थाको मसिणना गनण सिकािको ध्यान िानपुने। 

(१०) सिकािर्वादी फौिदािी मदु्दाको मनर्णयको िानकािी यथासमयम  प्रहिीलाई हनुे खालको 
प्रर्ालीको वर्वकास गरिनपुने।  

(११) मदु्दामा पयाण् त तयािी गिी स्तिीय रूपमा प्रस्ततु हनुे सिकािी र्वकीललाई महान्यायामधर्वक्ताले 
प्रोत्सावहत गनुणपने।  

(१२) समय सापेक्ष रूपमा वर्वशेषज्ञता हामसल गिेको िनशजक्तको उपलब्धताका लामग सिकािी 
र्वकीलको र्वजृत्त वर्वकास, तामलम ि उच्च अध्ययनको यथोजचत प्रबन्ध सिकािले गनुणपने।  

(१३) प्रमतकुल साक्षीलाईसमेत जििहको व्यर्वस्था हनुपुने। 
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(१४) अपिाध अनसुन्धानमा त्रवुट भएका मदु्दामा सो कुिाको उल्लेख फ सलामासमेत गिी वट्पर्ी 
लेख्न े ि त्यसलाई सम्बजन्धत अनसुन्धान अमधकृतको मूल्याङ्कनको आधाि बनाउने परिपाटी 
कायम गरिनपुने। 

(१५) अपिाध अनसुन्धान अमधकािी ि अमभयोिनमा संलग्न अमधकािीको काम कािबाहीका 
सम्बन्धमा सम्बजन्धत मनकायले प्रभार्वकािी रूपमा अनगुमन मूल्याङ्कन गनुणपने। त्यस 
मसलमसलामा सफल/असफल भएका मदु्दाहरूलाई समेत आधाि बनाउनपुने। 

२.१.३ सर्वोच्च अदालतद्वािा गर्ठत न्यायपामलकामा हनु ेवर्वकृमत वर्वसङ् गमत अध्ययन समममतको अध्ययन 
प्रमतरे्वदन, २०७२ 

समममतको गठन  

न्याय सम्पादन, न्याय प्रशासन ि ्ोतसाधनको परिचालनसमेतको क्षेत्रमा वर्वद्यमान र्वा देखा पनणसक्न े
वर्वकृमत ि वर्वसङ् गमतिन्य कामकािबाहीको मनिाकिर्का लामग प्रशासमनक, व्यर्वस्पकीय, र्वातार्विर्िन्य 
तथा समाधान गनुणपने अन्य वर्वषयको पवहचान गिी सझुार्वसवहतको प्रमतरे्वदन पेस गनण मममत 
२०७२।०४।२१ मा तत्कालीन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश ्ी कल्यार् ्ेष् ठज्यूबाट 
देहायबमोजिमको समममत गठन भएको देजखन्छिः- 

 माननीय न्यायाधीश ्ी मगिीशचन्र लाल  - अध्यक्ष 

 माननीय न्यायाधीश ्ी र्व द्यनाथ उपाध्याय  - सदस्य 

 माननीय न्यायाधीश ्ी गोवर्वन्दकुमाि उपाध्याय - सदस्य 

 सहिजिस्राि ्ी नहकुल सरेु्वदी    - सदस्य सजचर्व 

कायाणदेशिः 

उक्त समममतलाई प्रा् त कायाणदेश देहायबमोजिम िहेको पाइन्छ, 

 न्यायपामलकामा हनुे वर्वकृमत ि वर्वसङ् गमतिन्य कायणहरू परिभावषत गने, 

 सम् न्यायपामलकाको काम कािबाही, न्याय प्रशासन तथा न्यावयक व्यर्वस्थापनको 
मसलमसलामा हनुे आमथणक ि भौमतक ्ोत साधनको परिचालनमा वर्वद्यमान र्वा देखा पनणसक्ने 
वर्वकृमत ि वर्वसङ् गमतिन्य कामकािबाही तथा व्यर्वहािहरूको अध्ययन गने, 

 यस्ता वर्वकृमत ि वर्वसङ् गमतिन्य कायण भएको भए सोसँग सम्बि तथ्यहरूको सङ्कलन गने, 

 ती वर्वकृमत ि वर्वसङ् गमतिन्य कायणहरूमा संलग्न न्यायाधीश एर्वम ् अन्य पदामधकािी ि 
कमणचािीहरू पवहचान गिी कािबाहीका लामग मसफारिस गने, 

 सोको मनिाकिर्का लामग गनुणपने प्रशासमनक, व्यर्वस्थापकीय, र्वातार्विर्ीय, व्यर्वहाििन्य तथा 
कानूनी समाधानका लामग तत्कालीन ि दीिणकालीन उपायहरूको पवहचान गने। 
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अध्ययन वर्वमधिः 

 न्यायपामलकामा भइिहेको र्वा हनुसक्ने वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत तथा अमनयममततासम्बन्धी तथ्य 
सूचना ि सोको मनिाकिर्का लामग अर्वलम्बन गनुणपने उपायहरूका बािेमा आर्वश्यक सझुार्व 
माग गिी वर्वमभन् न पत्रपमत्रकाहरू ि टेमलमभिनबाट सूचना प्रकाशन प्रसािर् गिी तथ्य एर्वम ्
सझुार्वहरू सङ्कलन गरिएको। 

 सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू, उपत्यकाजस्थत पनुिारे्वदन तथा जिल्ला अदालतका 
माननीय न्यायाधीशहरू, र्वरिष् ठ अधवर्वक्ताहरू तथा नेपाल बाि एसोमसएसन लगायत 
उपत्यकाजस्थत बाि एसोमसएसनका पदामधकािीहरू, महान्यायामधर्वक्ता तथा महान्यायामधर्वक्ता 
कायाणलयका र्वरिष् ठ अमधकृतहरू, न्यायपामलका अमधकृत समािका अमधकृतहरू एर्वम ्
न्यायपामलकामा आबि कमणचािीहरू, रेड यमुनयनका प्रमतमनमधहरू, प्रहिी महामनिीक्षक एर्वम ्
नेपाल प्रहिीका र्वरिष् ठ अमधकृतहरू, सेर्वा्ाहीहरू, पत्रकाि तथा न्याय ि कानून क्षेत्रका 
ग िसिकािी संिसंस्थाका प्रमतमनमधहरूसँग छलफल ि अन्तिविया गिी सझुार्व सङ्कलन गरिएको, 

 न्यायपामलकाको वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत तथा न्यावयक प्रशासनका सम्बन्धमा यस पूर्वण गरिएका 
वर्वमभन् न अध्ययन साम्ीहरूको पनुिार्वलोकन गरिएको, 

 समममतले आर्वश्यक ि उपयकु्त देखेको अन्य व्यजक्तहरूसँग सामूवहक र्वा व्यजक्तगत भेटिाट 
छलफल गिेको, 

 समममतको कायाणदेशसँग सिोकाि िाख् ने वर्वमभन् न पत्रपमत्रका तथा सञ् चाि माध्यममा प्रकाजशत 
सूचना ि समाचाि साम्ीहरूलाई िानकािीमा मलएको, 

 समममतलाई प्रा् त मौजखक िानकािी, सझुार्व प्रमतविया आर्द समेतका आधािमा र्वस्तजुस्थमतको 
वर्वश् लेषर् गरिएको। 

उपिोक्तबमोजिमको अध्यक्ष तथा सदस्य सजम्ममलत समममतलाई प्रा् त मामथ उल्लेख भएबमोजिमको 
कायाणदेश अनरुूपको कायण सम्पन् न गनण उजल्लजखत कायणवर्वमध अर्वलम्बन गिी पेस गिेको प्रमतरे्वदन ६ 
भागमा वर्वभािन गिेको देजखन्छ। पवहलो परिच्छेदमा वर्वषय प्ररे्वश, समममतको गठन कायाणदेश, अध्ययन 
वर्वमध, दो्ो परिच्छेदमा न्यायपामलकामा वर्वकृमत वर्वसङ् गमतसम्बन्धी पूर्वण अध्ययनहरूको समीक्षा, ते्ो 
परिच्छेदमा स्र्वतन्त्र ि सक्षम न्यायपामलकाको अर्वधािर्ा, स्र्वच्छ न्याय, न्यायपामलकाप्रमतको दृजष् टकोर् 
ि िनआस्था तथा न्यायमा पहुँच, चौंथो परिच्छेदमा तथ्य सङ्कलन ि अन्तिवियाबाट प्रा् त सूचनाहरू, 
सहभागीहरूद्वािा व्यक्त धािर्ा, पाँचौं परिच्छेदमा सझुार्वहरूबाट देजखएका र्वस्तजुस्थमतको वर्वश् लेषर्, 
न्यावयक कामकािबाही, न्याय प्रशासन, आमथणक व्यर्वस्थापन, भौमतक ्ोत साधनको परिचालन, 
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र्वातार्विर्ीय, कानूनी ि व्यर्वहाििन्य पक्ष तथा छ टौं परिच्छेदमा सझुार्व ि मनस्कषण प्रस्ततु गरिएको 
देजखन्छ। 

न्यायपामलकामा वर्वकृमत वर्वसङ् गमत अध्ययन समममत, २०७२ ले सोभन्दा पूर्वण यस सम्बन्धमा भएका 
अध्ययन प्रमतरे्वदनको सजङ्क्ष्त  वर्वश् लेषर् गददै  सिोकािर्वालाहरूसँग भएको अन्तिविया कायणिममा 
व्यक्त धािर्ासमेतका आधािमा प्रमतरे्वदन तयाि गिी वर्वमभन् न सझुार्वहरू पेस गिेको देजखन्छ। उक्त 
समममतले न्यायपामलकाका न्यावयक काम कािबाही, न्याय प्रशासन, आमथणक एर्वम ् भौमतक ्ोत 
साधनको व्यर्वस्थापन एर्वम ् आचिर् ि र्वातार्विर्ीय पक्षमा भएका र्वा हनुसक्ने वर्वकृमत र्वा 
वर्वसङ् गमतिन्य काम कािबाहीको मनिाकिर्का लामग वर्वमभन् न सझुार्वहरू पेस गिेको देजखन्छ। 

न्यावयक काम कािबाहीका सम्बन्धमा गरिएको वर्वश् लेषर्िः 

न्यायपामलकाको छवर्व मनमाणर्को मखु्य भमूमका न्यावयक कायण न  हो। हाम्रो न्याय प्रर्ालीमा अदालत 
प्ररे्वश गनुणभन्दा पवहले कानून व्यर्वसायीको सेर्वा मलनपुने अर्वस्था िहेको ि इमान्दािी ि सक्षमतासाथ 
मलखत तयािी र्वा प्रमतमनमधत्र्व नभएका कािर् सम् मदु्दा न  प्रभावर्वत बन् न पगेुको तथा कानून 
व्यर्वसायीको शूल्क मनजश् चत मापदण्ड ि पािदजशणतामा आधारित नभएका कािर् न्याय महँगो हनु 
गएको भन् ने कुिा प्रमतरे्वदनमा औलँ्याइएको देजखन् छ। यसिी न  कमणचािीका नाममा पाइल वपच्छे 
अमतरिक्त प सा र्दनपुने नर्दए काम नहनुे ि कोटणफी नलाग्ने मदु्दामा कोटणफी लागेको, कम कोटणफी 
लाग्नेमा बढी लागेको भनी िकम मलने, दईुचाि पाना नक् कल मलन हिािौं रुवपयाँ पक्षबाट असलु गने 
िस्ता कायण कानून व्यर्वसायीहरूबाट भएको भन् ने धािर्ा सिोकािर्वालाहरूले िाखेको कुिा उल्लेख गददै  
पवहचान गिी समस्याको सम्बोधन गनण संयन्त्र मनमाणर्को आर्वश्यकता छ भमनएको छ। 

सानासाना मदु्दा पमन सर्वोच्च अदालतमा पगु्ने कानूनी व्यर्वस्थाको फलस्र्वरूप सर्वोच्च अदालतमा 
मदु्दाको चाप बढेको ति न्यायाधीश मनयजुक्त समयमा हनु नसक्दा मदु्दा फर्छ् यौटमा अत्यमधक वर्वलम्ब 
हनु गएको देजखंदा समयम  न्यायाधीश मनयजुक्त गनुणपने सझुार्व पेस गिेको पाइन् छ। मछटो उपायबाट 
फ सला गिाउन पक्षले ग िकानूनी उपाय खोिी गने ि अमतरिक्त िकम खचण नगिेसम्म फ सला नहुँदो 
िहेछ भन् ने धािर्ा बनाउन सक्ने हुँदा अदालत प्ररे्वश गनाणसाथ अदालतमा लाग्ने शूल्क तथा प्रविया 
एर्वम ् वढलाइ हनुकुा कािर् बािे पक्षहरूलाई वर्वस्ततृ सूचना ि पिामशण र्दन सवकएमा यो समस्याको 
सम्बोधन गनणसवकने अपेक्षा प्रमतरे्वदनले िाखेको देजखन्छ। 

मदु्दा दताण र्वा दिपीठ गदाण, म्याद सूचना तामेल गदाण, धिौटी िमानतसम्बन्धी कािबाही गदाण, िोक् का 
फुकुर्वा गदाण, म्याद तारिख थाम्दा, पेसी तोक्दा, नक्सा सिणममन गदाण, िेथा मूल्याङ्कन गदाण, दशीको 
सामान व्यर्वस्थापन गदाण, फ सला कायाणन्र्वयन गदाण, मदु्दामा पत्राचाि गदाण, नक् कल र्दंदासमेत 
अमनयममतता हनुे आशंका िहेको धािर्ा व्यक्त भएको भन् द  यसले न मतकता, स्र्वच्छता ि कानूनको 



                                                        | 39 

पालनामा गम्भीि उल्लङ्घन भई अदालतप्रमतको िनआस्थामा ह्रास आउने भन्द  यी प्रवियाहरू 
अमधकतम सिल ि स्पष् ट बनाउनपुनेमा िोड र्दएको पाइन् छ। 

न्यायाधीशको सीधा संलग्नता र्वा न्यायाधीशको नाममा अन्य कुन  व्यजक्तले गनणसक्ने अमनयममतता ि 
चलखेल हनुसक्ने अको अमनयममतता हो भन् न े उल्लेख गददै  न्यायाधीशलाई र्दनपुने भनी र्वा 
न्यायाधीशलाई ममलाएको र्वा न्यायाधीशलाई पक्षलाई प्रभार्वमा पािी िनुसकु  व्यजक्तले प सा मलनसक्न े
वर्वकृमतिन्य कायणको मसिणना हनुसक्ने कुिा पमन प्रमतरे्वदनमा उठाइएको छ। कमतपय न्यायाधीशले 
यस्तो जस्थमतको पूर्वाणभास पाई धिौटीमा छोड्नपुनेलाई थनुामा िाख् नपुिेको ि सफाइ र्दनपुनेलाई ठहि 
गनुणपिेको उदाहिर् ि अनभुर्व समममतले प्रा् त गिेको कुिा प्रमतरे्वदनमा समारे्वश भएको पाइन्छ। 

ठूला िािस्र्व, बैंवकि कािोबाि र्वा कसूि, रियल स्टेट कािोबाि, ठूला ठेक् कापट्टा, अमूक कानून 
मनमाणर् र्वा खािेिी, देशको आमथणक, सामाजिक, िािनीमतक प्रवियामा व्यापक प्रभार्व भएका सार्वणिमनक 
सिोकािका मदु्दामा आफ्नो स्र्वाथण अनरुूप काम गिाउन ठूला स्र्वाथण समूह सविय िहेका ि पत्रपमत्रका 
एर्वम ्ग ि सिकािी संस्थाले पमन अदालतलाई प्रभार्व पारििहेको कुिा औलं्याइएको पाइन् छ। 

खास गिी फौिदािी मदु्दामा अपिाध भएको स्पष् ट हुँदाहुँद  अनसुन्धान ि अमभयोिन पक्षमा भएको 
कमिोिीको कािर् न्यायाधीशले अपिाधी ठहि गनण नसक्ने भ  सफाइ र्दंदा अदालतको फ सलाप्रमत 
गलत सन्देश प्रर्वाह भइिहेको ि देर्वानी मदु्दामा पमन गलत कानून उल्लेख, तथ्य र्वा प्रमार्सम्बन्धी 
त्रवुटपूर्ण दाबी आर्दका कािर् पक्षको अपेक्षा अनरुूपको फ सला हनु नसक्ने अर्वस्थामा त्यसको 
मािसमेत अदालतले र्वहन गनुणपिेको कुिा प्रमतरे्वदनमा समारे्वश भएको देजखएको छ। 

मदु्दाको व्यर्वस्थापन, फर्छ्यौट एर्वम ् न्याय सम्पादन कायणमा गमतशीलता ल्याउन जिल्ला अदालतमा 
न्यायाधीशलाई मदु्दा जिम्मा लगाउने पिमतको शरुूर्वात भएपश् चात ् उदे्दश्य हामसल गनण तलुनात्मक 
रूपमा पवहलेभन्दा सफल भएको भए पमन न्यायाधीशको आचािर् र्वा व्यर्वहाििन्य कािर्बाट यसको 
दरुूपयोग हनुसक्ने आशंकाका आधािमा यस पिमतमामथ प्रश् न उठेकाले न्यायाधीशको आचिर् तथा 
व्यर्वहािका बािेमा सूक्ष्म मनगिानी गनुण ि न्यायाधीशलाई बढी जिम्मेर्वाि बनाउनू उपयकु्त हनुे कुिाको 
सझुार्व पेस भएको छ। 

सर्वोच्च अदालत ि बढी मदु्दा भएका अदालतहरूमा एउट  इिलासमा दईु तीनर्वटा पेसी सूची तोवकंदा 
सा् तावहक पेसी सूचीमा मामथल्लो स्थानमा पिेका मदु्दा पमन द मनक पेसी सूचीमा दो्ो ते्ो सूचीमा 
पिी सनुरु्वाइ हनु नसक्ने परिर्ामले मदु्दाका पक्षमा व्यापक वर्वतषृ्र्ा ि असन्तषु् टी बढेको हुँदा दईु 
तीनर्वटा पेसी सूची प्रकाशन गनुण कानूनी ि व्यार्वहारिक दरु्व  दृजष् टकोर्ले अनपुयकु्त हुँदा प्रत्येक 
इिलासलाई कमत मदु्दा तोक्ने हो त्यजत्त मदु्दा एउट  पेसी सूची प्रकाशन गनण र्वाञ्छनीय हनु े कुिा 
प्रमतरे्वदनमा प्रस्ततु गरिएको देजखन्छ। 
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न्याय प्रशासनका सम्बन्धमा भएको वर्वश् लेषर्िः 

न्यावयक काम कािबाही गने मखु्य िनशजक्त न्यायाधीश ि कमणचािी प्रशासनको सन्दभण पमन 
न्यायपामलकाको छवर्व मनमाणर्को लामग महत्त्र्वपूर्ण हनुे कुिा उल्लेख गददै  खासगिी न्यायाधीशको 
मनयजुक्त, सरूर्वा ि मनिउपिको अनशुासनात्मक कािबाही सार्वणिमनक चासोका वर्वषय बन्छन ्भमनएको 
छ। 

संवर्वधानमा न्यायाधीश मनयजुक्त गनण न्याय परिषद्को छुट्ट  ि स्र्वतन्त्र व्यर्वस्था गरिएपमन नेततृ्र्व प्रधान 
न्यायाधीशले गने ि सदस्यमा अकाण र्वरिष् ठतम न्यायाधीश िहने हनुाले न्यायपामलकासँग िोडेि हेरिनपुने 
कुिा उल्लेख गददै  न्यायपामलकाको शिुीकिर्को अमभयान न्यायाधीश मनयजुक्तक  चिर्बाट हनुपुने 
भमनएको छ। परिषद्को बनोटको कािर् िािनीमतक प्रभार्वका आधािमा मनयजुक्त हनुे गिेको वर्वगतको 
उदाहिर्ले वर्वकृमतसँग सामनध्यता िाख्दछ पमन भमनएको छ। त्यसिी न  न्यायाधीश मनयजुक्त, सरूर्वा, 
बढुर्वा गदाण कायणसम्पादन स्तिभन्दा पमन व्यजक्तगत सम्बन्ध ि सम्पकण  हार्वी हनुे गिेको। मनजश् चत 
मापदण्ड पालना नगिी नेततृ्र्वको खशुीमा सरूर्वा हनुे गिेको कुिालाई न्यायोजचत मान् न नसवकन े
कुिासमेत प्रमतरे्वदनमा उल्लेख भएको पाइन् छ। संस्थागतरूपमा न  असमान ि भेदभार्व हनुे गिेको 
अनभुर्व गने िनशजक्तले उच्च मनोबलका साथ न्याय सम्पादन गनण नसक्ने हुँदा मापदण्डमा आधारित 
सरूर्वा/बढुर्वा प्रर्ाली अर्वलम्बन गनुणपने कुिा उल्लेख गरिएको पाइन् छ। 

रेड यमुनयनका कमणचािीले स्र्वदेश तथा वर्वदेश भ्रमर्का अर्वसि, काि, सरूर्वा, पिुस्काि, अन्य सवुर्वधा 
तथा र्वजृत्तवर्वकासका अर्वसिमा न्यायपूर्ण पिमत अर्वलम्बन नगिी भेदभार्व भएको आिोश व्यक्त गिेको 
कुिा पमन समारे्वश भएको देजखयो। 

एउट  कमणचािी एउट  फाँट/शाखा र्वा अदालतमा लामो समयसम्म िहँदा वर्वकृमत हनुसक्ने हुँदा त्यस्तो 
व्यर्वहाि गनण नहनुेतफण  समेत प्रमतरे्वदनमा सचेत गिाएको देजखन्छ। संिक्षर्र्वाद िनशजक्तमा देजखएको 
अत्यन्त मनिाशािनक भन्द  कािबाहीका लामग मसफारिस भएकालाई पिुस्कृत गने गिेको तथ्यलाई 
दभुाणग्यपूर्ण िहेको कुिासमेत प्रमतरे्वदनमा समस्याको रूपमा प्रस्ततु गरिएको पाइयो। 

आमथणक व्यर्वस्थापन सम्बन्धमा गरिएको वर्वश् लेषर्िः 

अदालतको मयाणदामा आचँ आउने अको पक्ष आमथणक व्यर्वस्थापन हो भन्द  मनयममत लेखा पिीक्षर् 
भइिहेकोमा पमन आमथणक अमनयममतताको प्रश् न उठ्दासमेत "मनयममत लेखा पिीक्षर् भएको" भनिे 
गोश् र्वािा भाषामा प्रमतर्वाद गनुणको कुन  अथण नहनुे भन्द  त्यस्ता प्रश् नहरूको सूक्ष्म ि गहनतम िाँचबझु 
गनुणपने कुिा प्रमतरे्वदनमा औलँ्याइएको पाइन् छ। 

खिीद ि मनमाणर् कायणमा कम गरु्स्तिको सेर्वा दस्तिु मलई कागिमा उच्च गिुर्स्तिको देखाई 
मूल्याङ्कन गने ि मनमाणर् र्वा खिीद कायणमा मनजश् चत कमीसन मलई तलदेजख मामथसम्म पगु्ने गिेको 
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तथ्य सत्य िहेको तथा बिेट दरुूपयोग गने/अपािदशी आमथणक वियाकलापमा संलग्न न्यायाधीशले 
मदु्दामा स्र्वच्छता कायम गनण नसक्ने प्रश् न पमन उठेको भन् न ेकुिा प्रमतरे्वदनमा प्रस्ततु भएको देजखन्छ। 
बिेटको अङ्क बढे पमन आमथणक वियाकलापमा मनयममतता, स्र्वच्छता ि पािदजशणतालाई औपचारिकतामा 
सीममत गिाई ठीक िहेको भन् ने कुिा पषु् टी गनण चनुौती िहेको भमनएको छ। 

भौमतक ्ोत साधनको परिचालन सम्बन्धमािः 

भौमतक संिचनाको लामग वर्वमनयोजित ्ोत साधनको अमधकतम ि सही उपयोग हनु नसक्न ु बिेट 
कायाणन्र्वयनको क्षमता ि इमान्दारितामा प्रश् न उठ्न ुहो भन् ने कुिासमेत प्रमतरे्वदनमा समारे्वश भएको 
पाइन् छ। र्वस्त ुतथा सेर्वा खिीदमा गरु्स्तिीय नभएको, मूल्य अपािदशी िहेको, सर्वािी साधन खरिदमा 
मापदण्ड प्रयोग नगरिएको, चाल ुथपु्र  सर्वािी साधनहरू सर्वोच्च अदालतको प्रािर्मा कुरूप हनुे गिी 
थन्काइएको, सर्वािी साधन प्रयोग गने सवुर्वधा प्रा् त गने व्यजक्तको पमन मापदण्ड नभएको, कमतपय 
उपसजचर्वले मोटिसाइकल नपाएको, कमत उपसजचर्व तथा अमधकृतले गाडी प्रयोग गिेको िस्ता 
असमान ि अन्यायपूर्ण वियाकलाप हनु े गिेको भन् न ेकमणचािी रेड यमुनयनका पदामधकािीले भनेको 
कुिालाई गम्भीिरूपमा मलनपुने कुिामा प्रमतरे्वदनमा िोड र्दएको पाइन्छ। नयाँ भर्वन, गाडी ल्यापटप, 
कम््यटुिसमेतका भौमतक ्ोत साधनको प्रयोग/लगानीबाट न्याय सम्पादनमा के प्रभार्व प् योक 
िनताले के प्रा् त गिेक न्यायाधीशको उत्पादकत्र्व र्ववृि भयो भएन भन् न े प्रश् नको उत्ति खोज्नपुने 
अर्वस्था िहेको वर्वश् लेषर्समेत प्रमतरे्वदनमा गिेको पाइन् छ। 

र्वातार्विर्ीय पक्षको सम्बन्धमा भएको वर्वश् लेषर्िः 

अदालत ि कायण प्रर्ालीमा देशको आमथणक, सामाजिक र्वा िािनीमतक अर्वस्थाको प्रभार्व कुन  न कुन  
रूपमा परििहेको हनु्छ भन् द  यो पक्ष सकािात्मक भएमा वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत अन्त हनुे कुिा प्रमतरे्वदनमा 
उल्लेख छ। न्यायपामलकाको आन्तरिक र्वातार्विर्लाई स्र्वच्छ ि वर्वकृमतमकु्त बनाउनका लामग 
वर्वद्यमान कानूनी तथा संस्थागत संयन्त्रहरूलाई प्रभार्वकािी बनाउन आर्वश्यक िहेको ि त्यसको लामग 
दण्ड ि पिुस्कािको उजचत प्रयोग गरिनपुने आर्वश्यकता औलँ्याइएको पाइन् छ। हाने पक्षले हािलाई 
कानूनसम्मत ि स्र्वाभावर्वक नमान् ने संस्काि अन्त गनण कानून व्यर्वसायी, पत्रकाि, िािनीमतकमी, स्र्वाथण 
समूहको सहयोग अपेजक्षत िहेको कुिासमेत प्रमतरे्वदनमा भमनएको छ। पमत्रकामा आएका नकािात्मक 
वट्पर्ीका आधािमा व्यजक्तको मूल्याङ्कन गने प्रर्वजृत्त ि त्यसको भयले फ सला गनुणपने अर्वस्था न्यावयक 
स्र्वतन्त्रताको अपहिर् हो भमनएको छ। यसका लामग नेततृ्र्वको दृढ इच्छाशजक्त, सब  सिोकािर्वालाको 
सहयोग आर्वश्यक हनुे ि सब ले अनशुासन, इमान्दारिता ि मनष् ठा लगायतका मूल्य मान्यताको 
अर्वलम्बन ि आचािसंवहताको पालना गनुण आर्वश्यक हनु्छ भन् न ेकुिा छ। 
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व्यर्वहाििन्य पक्षको वर्वश् लेषर्िः 

न्यायाधीश, कमणचािी ि कानून व्यर्वसायीको आचिर् र्वा व्यर्वहािका मनयमहरू सामान्यतया ऐन, मनयम 
एर्वम ्सम्बजन्धत आचािसंवहतामा मनदेजशत भएका हनु्छन भन्द  अदालतको छवर्व मनमाणर्मा महत्त्र्वपूर्ण 
पक्ष िहेको आचिर् ि अनशुासनका मनयमहरूको पालना, पालना भए नभएको कुिाको अनगुमन गिी 
उल्लिंन गनेलाई कािबाही गने प्रर्ालीको अभार्व िहेको कुिा समेत प्रमतरे्वदनले औलं्याएको पाइन्छ। 
स्र्ववर्वरे्वकीय अमधकािको स्रे्वच्छाचािी प्रयोग, अमनर्वायण पालना गनुणपने प्रार्वधानको अनशुिर् नहनु,ु 

कामकािबाहीमा अनपेजक्षत वढलाइ, समान प्रकृमतको वर्वषयमा एकरूपताको अभार्व, सेर्वा्ाहीसँग असवहष्र् ु
व्यर्वहािको प्रदशणन िस्ता अनपेजक्षत व्यर्वहािले नकिात्मक प्रभार्व पने गिेको कुिा प्रमतरे्वदनमा 
भमनएको छ। केही न्यायाधीश एर्वम ्कमणचािीहरू अनौपचारिक समूह खडा गिी अमनयममत रूपमा 
महंगा होटल, िेष् टुिेण्टमा ग  अनपेजक्षत हकण त गने गिेको भन् न े अर्वस्थाको जचत्रर् गददै  त्यस्ता 
व्यर्वहािहरू मनयन्त्रर् हनु आर्वश्यक िहेको कुिा प्रमतरे्वदनमा समारे्वश गरिएको छ। सामाजिक संिाल 
एर्वम ् भेटिाट ि सामाजिकीकिर्का अन्य ग ि तरिकाहरू संयममत ि र्वजञ् चतहदमभत्र िहनपुने 
आर्वश्यकता िहेको कुिालाई प्रमतरे्वदनमा गम्भीिरूपमा उठाएको पाइन्छ। 

र्वस्तजुस्थमतको वर्वश् लेषर्का आधािमा मनष्कषण ि सझुार्व पेस गिेको उक्त प्रमतरे्वदनमा पेस भएका 
सझुार्वहरूलाई वर्वषयगत ि मनकायका आधािमा देहायबमोजिम र्वगीकिर् गिी प्रस्ततु गरिएको छिः- 

न्याय परिषद्सँग सम्बजन्धत सझुार्वहरूिः 

 न्यायाधीश मनयजुक्तबाट न्यायपामलकामभत्रको सधुाि ि शिुीकिर्को सरुूर्वात गरिनपुने। 
न्यायाधीश मनयजुक्तमा संवर्वधान ि ऐन, मनयमले मनधाणिर् गिेको योग्यता, इमान्दारिता, क्षमता, 
र्वरिष् ठता भन्दा बावहि गएि मनयजुक्त गरिएमा वर्वकृमत वर्वसङ् गमत मसिणना हनु े हुँदा भागबन्डामा 
मनयजुक्त गरिने र्वतणमान कायणश लीमा पनुिार्वलोकन गिी मनष्पक्ष ि र्वस्तमुनष् ठ आधािमा न्यायाधीश 
मनयजुक्त गरिनपुने। 

 उच्च तथा जिल्ला अदालतमा िर्नीमतक योिनाबमोजिम सङ्ख्यात्मक ि अर्वमधगत लक्ष्य हामसल 
गनण आर्वश् यक सङ्ख्यामा न्यायाधीशको दिबन्दी मसिणना गिी पूमतण गनुणपने। 

 न्यायाधीशहरूको आचिर्को प्रभार्वकािी अनगुमन गने भमूमका पाएको न्याय परिषद्का 
पदामधकािी सर्वणप्रथम आफैँ  इमानदाि हनु ुि असल ि खिाब, सक्षम ि असक्षम न्यायाधीशहरूको 
पवहचान गनुणपने। 

 भ्रष् टाचाि, अमनयममतताको उिूिी र्वा गनुासो आएमा न्याय परिषद्ले तत्काल छानमबन गिी दोषी 
देजखएमा कानूनबमोजिम कािबाही गनुणपछण। 
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 न्यायाधीशहरूको आचािसंवहता पालना भए नभएको अनगुमन गिी उल्लङ् िन गिेमा दावयत्र्व 
मसिणना हनु्छ भन् ने र्वातार्विर् मसिणना गरिनपुने।  

 फेसबकु/जट्र्वटि िस्ता सामाजिक संिाल एर्वम ् भेटिाट ि सामाजिवककिर्का अन्य तौि 
तरिकाहरूमा न्यायाधीशको संलग्नतालाई र्वाजन्चत हदसम्म मसममत तलु्याउने सम्बन्धमा मनजश् चत 
दृजष् टकोर् बनाउनपुने। 

 समयम  न्यायाधीश मनयजुक्त गिी रिक्त हनु नर्दने। 

सर्वोच्च अदालतसँग सम्बजन्धत सझुार्वहरू 

न्यावयक कामकािबाहीसम्बन्धी सझुार्वहरूिः 

वढलो न्यायलाई स्र्वयम ् वर्वकृमत वर्वसङ् गमत मान्द  यसले मदु्दाका पक्षलाई थप शािीरिक ि मानमसक 
द:ुख र्दन,े अनार्वश् यक रूपमा बढी खचण हनुे, मदु्दालाई िवटल बनाइर्दने, कमणचािी, कानून व्यर्वसायी ि 
बीचका व्यजक्तहरूले चलखेल गनण पाउने अर्वस्था उत्पन् न हनुे हुँदा थप वर्वकृमत वर्वसङ् गमत िन्माउने 
हनुाले यसको मनिाकिर्का लामग देहायबमोजिमका कामहरू गनण सझुार्व र्दएको देजखन्छ: 

 सर्वोच्च अदालतमा समयम  इिलास सञ् चालन गिी पूिा समय काम गनण ि न्यायाधीशहरूलाई 
मदु्दा हेने बाहेकका अन्य काममा संलग्न नगिाउने। 

 इिलासले प्रत्येक पक्षको लामग समय मनधाणिर् गरिर्दने ि मखु्य कानून व्यर्वसायीको अर्वधािर्ा 
व्यर्वहािमा लागू गिाउने तथा समयसूचक यन्त्र िाखी बहस व्यर्वस्थापन गनुणपने। 

 सेर्वा्ाही म त्री कायणवर्वमधका लामग संवहता कानूनहरू पारित गिी लागू गनण, नयाँ बन् ने ऐन, 
कानून, कायणवर्वमधलाई सिलीकिर् बनाउन अदालतमा पेस हनुे मलखतहरूको ढाँचा ि 
वर्वषयर्वस्तमुा पनुिार्वलोकन गिी छोटो ि सिल बनाउन, सब  मलखतहरूको टेम््लेट तयाि गनण, 
सेर्वा्ाहीका लामग छुट्ट  डेस्कको स्थापना गनण, अि प्ु याउने कायण एक  स्थानबाट सम्पादन हनुे 
गिी एकद्वाि प्रर्ाली लागू गनण नेततृ्र्व तहबाट पहल गनुणपने। 

 कानून व्यर्वसायीले कोटणफी नलाग्ने मदु्दामा कोटणफी मलन,े कमणचािीले मलनपुने भन्दा बढी िकम 
मलन,े न्यायाधीश तथा कमणचािीका नाममा पक्षले अनार्वश् यक िकम खचण गरििहेको िस्ता 
गनुासाहरू आएकाले अदालतहरूमा बैंवकङ प्रर्ालीबाट मात्र नगद मलने तथा मतनुणपने 
िकमसमेतका बािेमा वर्वस्ततृ सूचना र्दनकुा साथ  सचेतनामलुक कायणिमहरू सञ् चालन गनण।  

 अदातल प्ररे्वश गने सेर्वा्ाही, कानून व्यर्वसायीलगायत सब  व्यजक्तहरूको वियाकलाप 
मस.मस.वट.मभ. तथा मानर्वीय सहायताले सूक्ष्म अर्वलोकन ि मनगिानी गनुणपने। 
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 मदु्दामा हनुे काम कािबाही फ सलाका बािेमा अनमुान गनण सवकने समय तामलका (क्यालेन्डि 
मसस्टम) लागू गनुणपने। 

 मदु्दाको फ सला गदाण सङ्ख्यात्मक तथा गरु्स्ति दरु्व  दृजष् टकोर्बाट गनुणपने। 

 नजििमा िहेको वर्ववर्वधता ि बहरुूपता तथा त्यसको पालना नहनु ुठूलो वर्वसङ् गमत हुँदा बाजझएका 
नजििहरूलाई एकरूपता र्दने ि व्याख् यामा िहेको र्द्ववर्वधा हटाउन धेि  न्यायाधीश सजम्ममलत पूर्ण 
इिलास गठन गिी समाधान खोजिनपुने।  

 फ सला लेखनमा गरु्स्तिीयता नभएको ि वढलाइ हनुे गिेको समस्याको समाधान गनण िर्नीमतक 
योिनाले फ सला तयािीका लामग मनधाणिर् गिेको समयमा फ सला तयाि गने ि अनगुमन संयन्त्र 
तयाि गरिनपुने। 

 अदालत ि न्यावयक प्रविया तथा मनर्णयका बािेमा सञ् चाि माध्यममा सही ढिले सार्वणिमनक 
नहुँदा उत्पन् न अन्योल ि भ्रम मनिाकिर् गनण तत्काल  न्यायपामलकाको सूचना सम्प्रषेर् नीमत 
तयाि गरिनपुने 

 सर्वोच्च अदालतले मनयममत समाचाि बलेुवटनहरू, िेमडयो टेमलमभिनमा ्व्यदृश्य कायणिम 
सञ् चालन गनुणपने, रे्वर्वसाइटलाई लोकवप्रय बनाउने। 

 गलत ि भ्रामक समाचािको खण्डन गने व्यर्वस्था हनुपुने, देश भिका अदालतमा सूचना सम्प्रषेर् 
शाखा खडा गनुणपने। 

 न्यावयक संर्वाद कायणिमलाई प्रभार्वकािी बनाइनपुने, सञ् चाि माध्यमसँग मनयममत अन्तिविया 
गनुणपने।  

 कानून व्यर्वसायीले आचािसंवहता पालना गिे नगिेको सन्दभणमा अदालतमभत्र बाट पमन अनगुमन 
संयन्त्र बनाई सूक्ष्म मनगिानी गनुणपने। 

 अनार्वश् यक रूपमा मदु्दाको पेसी हटाई मदु्दा लम्ब्याउने एउट  कुिा पटकपटक बहस गिी 
अदालतलाई असहयोग गनेको अमभलेख िाखी सोलाई र्वरिष् ठ अमधर्वक्ताको उपामध र्दंदा र्वा अन्य 
कुन  सम्मान वर्वतिर् गदाण आधाि बनाइनपुने। 

 जित् ने पक्षले हाने पक्षबाट मदु्दामा लागेको खचण भिाई मलन पाउनेसम्बन्धी कानूनी व्यर्वस्था गनण 
कानून मन्त्रालयलगायत सिोकािसँग आर्वश् यक समन्र्वय गनुणपने। 

 न्यायपामलकाको व्यर्वस्थापन एर्वम ् सधुािका लामग केन्रदेजख जिल्ला तहसम्म बाि 
एसोमसएसनसँग मनिन्ति समन्र्वय ि सहकायण गरिनपुने। 
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 दशीको सामान व्यर्वस्थापन सम्बन्धमा उठेका प्रश् नहरूको मनिाकिर्का लामग वफताण र्दनममल्न े
सामान तत्काल  वफताण र्दने तथा अन्य सामानहरू सिुजक्षत ि व्यर्वजस्थत गिी िाख् नपुने व्यर्वस्था 
ममलाइनपुदणछ। 

 फ सला कायाणन्र्वयनका सम्बन्धमा भइिहेको आलटाल तहतह मनरे्वदन र्दई र्वषौँसम्म कायाणन्र्वयन 
गनण नपाउने परिजस्थमत मसिणना गने अर्वस्थाको अन्तका लामग सोसम्बन्धी कानूनी व्यर्वस्थाको 
पनुिार्वलोकन गिी अजन्तम फ सला गने अदालतमा तत्काल  मनरे्वदन र्दन े ि सिल तरिकाले 
कायाणन्र्वयन हनुसक्ने कानूनी व्यर्वस्था गरिनपुने। 

 झठुा बकपत्र गने साक्षीलाई सिाय हनुे कानूनी व्यर्वस्थाको प्रभार्वकािी कायाणन्र्वयन गरिनपुने। 

 सर्वोच्च अदालतमा दईु र्वषण नािेका मदु्दाको फर्छ् यौटका लामग वर्वशेष कायणयोिना बनाई लागू 
गनुणपने। 

 पेसी, तारिख ि पेसीको िम मनधाणिर् कानून ि मनजश् चत मापदण्डका आधािमा गरिनपुदणछ। 
सकेसम्म एउट  पेसी सूचीमा मदु्दा िाख् ने गनुणपदणछ। 

न्याय प्रशासनसँग सम्बजन्धत काम कािबाहीका सम्बन्धमा 

 न्याय सेर्वाप्रमत कमणचािीको बढ्दो वर्वकषणर् हटाउन, अन्य सेर्वाको तलुनामा न्याय सेर्वालाई 
आकषणक बनाउन र्वजृत्त वर्वकासका अर्वसिहरू समुनजश् चत गिाउने, न्यायाधीश ि समान तहका 
अन्य कमणचािीबीच सेर्वा सवुर्वधामा समानता हनुे ि पयाण् त सेर्वा सवुर्वधा भएका अन्य मलुकुको 
न्यायपामलकामा वर्वकृमत वर्वसङ् गमत नभएको दृष्टान्तलाई आधाि मानी कम्तीमा साकण  मलुकुको 
मापदण्ड अनरुूपको तलबलगायतका सवुर्वधा हनुे व्यर्वस्था गरिनपुने। 

 केही न्यायाधीश एर्वम ्कमणचािीहरूले नेततृ्र्वको संिक्षर् प्रा् त गिेको भन् ने कमणचािीको गनुासो 
भएको हुँदा न्यायाधीश तथा कमणचािीहरूको पदस्थापन, काि ि सरूर्वाको मापदण्ड बनाई 
प्रत्येक र्वषण फाँट, शाखा एर्वम ्महाशाखा परिर्वतणन गने, भौगोमलक क्षेत्र ि कायणबोझको अनभुर्व 
हनुे गिी २ र्वषणमा ि उपत्यकामा कायणित कमणचािीहरूलाई उपत्यकाबावहि तथा उपत्यका 
बावहिकालाई उपत्यकामभत्रका अदालतमा सरूर्वा गरिनपुने, िाम्रा काम गने न्यायाधीश एर्वम ्
कमणचािीलाई पिुस्कृत ि निाम्रा काम गनेलाई कािबाही गने समुनजश् चतता र्दनपुने। 

 र्वजृत्त वर्वकासका अर्वसिहरूको वर्वतिर् न्यायपूर्ण नभई नेततृ्र्वको िोिाइमा हनु्छ भन् ने गनुासो 
सम्बोधनका लामग स्पष् ट मापदण्ड बनाई न्यायाधीश ि कमणचािीले समान ि उजचत अर्वसि पाउन े
व्यर्वस्था लागू गरिनपुने। 
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 न्यायपामलकाले वर्वमभन् न दात ृ मनकाय ि ग िसिकािी संिसंस्थासँग सहकायण गने ि सहयोग मलने 
सम्बन्धमा खास नीमत नहुँदा कमतपय वर्वसङ् गमतहरू उत्पन् न हनुसक्ने हुँदा यस वर्वषयमा ठोस 
नीमत बनाई सञ् चालन गरिनपुने। 

 न्यायालयले सम्पादन गिेका कामकािबाहीको मनयममत रूपमा मनिीक्षर्, अनगुमन ि मूल्याङ् कन 
गनण ऐन, कानूनद्वािा व्यर्वजस्थत मनगिानी गने संयन्त्रहरूको प्रभार्वकारिता बढाइनपुने, िािी भएको 
मनिीक्षर् तथा अनगुमन मनदेजशका प्रभार्वकािी अनसुिर् हनुपुने। 

 सर्वोच्च अदालत मनयमार्वलीमा भएको समममतहरूमा न्यायाधीशहरू िहने व्यर्वस्थामा पनुिार्वलोकन 
गरिनपुने। 

अनसुन्धान ि अमभयोिन पक्षसँग सम्बजन्धत सझुार्वहरूिः 

 फौिदािी मदु्दामा आउनसक्ने वर्वकृमत वर्वसङ् गमतको मनिाकिर्का लामग देहायबमोजिमको काम 
कािबाही गनण मसफारिस गिेको। 

 अनसुन्धान प्रवियालाई र्व ज्ञामनक ि आधमुनकीकिर् गिाउने। 

 अनसुन्धान, अमभयोिन र्वा प्रमतिक्षामा गम्भीि त्रवुट भएको ि बािम्बाि दोहोरििहेमा त्यस्तो 
अमधकािीको अमभलेख िाखी सम्बजन्धत वर्वभागमा पठाइर्दने ि सिोकािर्वालाहरूसँग समय-समयमा 
अन्तिविया गने। 

नपेाल बाि एसोमसएसन ि कानून व्यर्वसायी परिषद् सँग सझुार्वहरूिः 

 कानून व्यर्वसायीको शिुीकिर् पमन न्यावयक वर्वकृमत हटाउन महत्त्र्वपूर्ण उपाय भएको हुँदा 
कानून व्यर्वसायलाई स्र्वतन्त्र, सक्षम, मनष्पक्ष, पािदशी, पहुँचयोग्य ि उत्तिदायी बनाउन देहायका 
काम कािबाही गरिनपुनेिः- 

 कानून व्यर्वसायीको पारि्ममकका सम्बन्धमा मनजश् चत मापदण्ड र्वा पािदजशणता नभएकाले कानून 
व्यर्वसायी परिषद्सँग समन्र्वय गिी मादपण्ड बनाउन पहल गने, कानून व्यर्वसायी फमण दताण 
गनुणपने, पारि्ममकमा कि कट्टी गनुणपने, आय व्ययको लेखा िाख् नपुने, मलएको पारि्ममकको 
िमसद र्दने व्यर्वस्था कायाणन्र्वयन गरिनपुने। 

 कानून व्यर्वसायमा देजखएको वर्वकृमत हटाई शिुता कायम गनणका लामग कानून व्यर्वसायीको 
आचाि संवहताको कडाइका साथ पालना गरिनपुने। आचाि संवहतामा समसामवयक सधुाि हनुपुने, 
नेपाल कानून व्यर्वसायी परिषद्ले अनगुमन प्रर्ाली प्रभार्वकािी बनाई आचिर् वर्वपरित काम 
गनेलाई ऐन, मनयमबमोजिम कािबाही गनुणपने। 
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न्यायाधीश, कमणचािीको आचिर् तथा व्यर्वहािका सम्बन्धमािः 

आचिर् ि व्यर्वहािमा गरिने सधुािबाट न  अमधकांश वर्वकृमत वर्वसङ् गमत अन्त्य हनुे हुँदा 
न्यायपामलकाका मखु्य कताण न्यायाधीश, कमणचािी तथा कानून व्यर्वसायीहरूको व्यर्वहािबाट वर्वकृमत 
मसिणना नहनुेतफण  देहायबमोजिमका सझुार्वहरू प्रस्ततु भएको देजखन्छ: 

 किमलष् ट प्रकाजशत भएपमछ तत्काल इिलास बस्नपुने, मदु्दा पन्छाउने प्रर्वजृत्तको अन्त्य गनुणपने, 
मदु्दाको गरु्दोषको आधािमा फ सला र्वा आदेश हनुपुने, मनर्णय सनुाउनपुने पेसीमा मनर्णय सनुाउने 
ि नसकेमा कािर्सवहतको आदेश गनुणपने, अदालतको समयको पूिा उपयोग गनुणपने, सञ् चाि 
माध्यम ि समािमा गरिने मनन्दा र्वा प्रसंशासमेतका चचाणलाई सकािात्मक रूपमा मलई मनष् ठा ि 
इमान्दारितापूर्वणक न्यायाधीशसमेतबाट काम गनुणपने। 

 मनर्णय सनुाउने र्दन अको किमलस्टसमेत पिेमा पवहले मनर्णय सनुाउने मदु्दा टुविएपमछ मात्र 
अको किमलस्टको मदु्दा हेनुणपने। 

 सर्वोच्च अदालतमा समयमा इिलास बसी पूिा समय काम गनुणपने। 

 न्यायालयले गिेका िाम्रा कामको अनगुमन मूल्याङ् कन गिी कायणसम्पादनको िममा देजखएका 
कमिोिी/समस्याको वर्वश् लेषर् गददै  त्यसको कािर्, आधाि ि प्रभार्वको मूल्याङ् कन गरिनपुने। 
अमनयममतताउपि मनगिानी ि मनयन्त्रर् अपेजक्षत छ। मनगिानी ि मनयन्त्रर्सम्बन्धी कानूनी 
व्यर्वस्था गनुणपने। 

 न्यायपामलकाको अमनयममतता ि वर्वचलन अध्ययन गनण भइिहेको संिचना प्रभार्वकािी नभएको 
हुँदा पदेन पदामधकािी भएको र्वतणमान संिचनामा सधुाि गिी भ्रष् टाचाि ि अमनयमतताको छानमबन 
गनण जिम्मेर्वाि मनकायको गठन गिी दण्डवहनताको िोकथाम गरिनपुने। कमणचािीबाट हनुे Petty 

Corruption लाई िोक्ने जिम्मेर्वािी अदालत प्रशासकलाई र्दइनपुने। 

 कमणचािीले प्रवियागत कायणमा तटस्थता, मनष्पक्षता ि इमान्दारिता प्रदशणन गनुणपने ि 
न्यायाधीशहरूबाट स्र्वतन्त्रता, मनष्पक्षता, समानता, क्षमता ि लगनशीलतालगायतका 
मसिान्तहरूको पालना गनुणपने। 

 न्यायपामलकामा वर्वकृमत वर्वसङ् गमत आउनकुो कािर् न मतक मूल्य मान्यतामा आएको स्खलन 
भएकोले तामलम प्रजशक्षर्मा न मतकता ि सदाचािका वर्वषयहरूसमेत समारे्वश गिी सञ् चालन गनण 
उपयकु्त हनुे। 
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र्वातार्विर्ीय पक्षका वर्वषयमािः 

 वर्वद्यमान कानूनी तथा संस्थागत संयन्त्रहरूलाई प्रभार्वकािी बनाई र्वातार्विर् स्र्वच्छ ि 
वर्वकृमतमकु्त बनाउनपुने, आमथणक सामाजिक तथा िािनीमतक लगायत बाह्य र्वातार्विर्को 
स्र्वच्छताका लामग आफ्नो कुिा स्पष् टतासाथ िाख् नपुने। 

 अदालतबावहिका कताणहरूले न्यायपामलकामा वर्वकृमत मसिणना गने काम कािबाही गिेमा 
कािबाहीको दायिामा ल्याउन सवकने कानूनी व्यर्वस्था गनुणपने। 

 पत्रपमत्रकामा आएका वट्पर्ीका आधािमा न्यायाधीशहरूको मूल्याङ् कन नगिी वर्वरे्वकसम्मत 
ढिले कानूनबमोजिमको कायण उच्च मनोबलका साथ गनणसक्ने अर्वस्थाको मसिणना गनुणपने। 

 वर्वमभन् न स्र्वाथण समूहको प्रभार्वबाट प्रभावर्वत हनु नहनुे। 

 बाह्य तत्र्वहरूको मनयन्त्रर् गिी अपेजक्षत र्वातार्विर् तयाि गनण न्यावयक नतेतृ्र्वको इच्छाशजक्त, 
सब  न्यायकमीको मनशतण सहयोग, बाि, सञ् चाििगत, िािनीमतक एर्वम ् सिोकािर्वाला सब को 
सहयोग आर्वश्यक देजखने। 

2.2 पूर्वण प्रमतरे्वदनहरूका सझुार्वहरूको कायाणन्र्वयन अर्वस्था  

न्यायपामलकामा भइिहेका ि हनुसक्ने वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता, तथा मबचौमलयाको प्रभार्व 
ि मतनीहरूको मनयन्त्रर्का उपायहरूसवहतको सझुार्व पेस गिी न्यायपामलकाको िनआस्था 
अमभर्ववृि गने उदे्दश्यले यसअजि सर्वोच्च अदालत बाि एसोमसएसनले गठन गिेको 
न्यायपामलकाप्रमत िनआस्था अमभर्ववृि अध्ययन समममत, 2064, सर्वोच्च अदालतद्वािा गर्ठत 
वर्वकृमतवर्वहीन न्यायपामलकाको वर्वकासका लामग अध्ययन कायणदलको प्रमतरे्वदन, 2066 तथा 
न्यायपामलकामा हनुे वर्वकृमत वर्वसङ् गमत अध्ययन समममतको प्रमतरे्वदन 2072 मा प्रस्ततु भएका 
सझुार्वहरूको सजङ्क्ष्त  वर्वर्विर् यस  परिच्छेदमा यसभन्दा अगामड उल्लेख गरिसवकएको छ। 
न्यायपामलकाप्रमत िनआस्था अमभर्ववृि अध्ययन समममतद्वािा पेस भएका प्रायश: सझुार्वहरूको 
सम्बन्धमा 2066 ि २०७२ सालका प्रमतरे्वदनहरूमा पनुउणल्लेख गरिएको पाइन्छ। यस 
प्ृठभमूममा सर्वोच्च अदालतद्वािा २०६६ ि २०७२ सालमा गठन गरिएका समममतहरूका 
प्रमतरे्वदनमा सझुाइएका सझुार्वहरूको कायाणन्र्वयनको अर्वस्था देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको 
छ। 
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 न्याय सम्पादन प्रवियामा सिलता ल्याई सेर्वा्ाही म त्री कायणवर्वमधका लामग संवहता 
कानूनहरू पारित भई कायाणन्र्वयनमा आएका छन।8 संवहता कानूनहरू कायाणन्र्वयनमा आए 
पमन कमतपय प्रार्वधानहरू स्पष्ट हनु सकेको पाइँद न।  

 मदु्दा माममलाको कायणवर्वमधलाई सिलीकिर् बनाई न्यायमा सर्वणसाधिर्को पहुँच अमभर्ववृिका 
लामग अदालतमा पेस हनु ेमलखतहरूको टेम््लेट तयाि गिी प्रत्येक अदालतबाट मन:शलु्क 
रूपमा उपलब्ध गिाउने ि लेख् न नसक्नेहरूका लामग अदालतक  तफण बाट भरिर्दने व्यर्वस्था 
कायाणन्र्वयनमा आएका छन।9 

 अदालतमा लाग्ने कोटणफी, दस्तिुहरू नगदमा बझुाउने गिेका कािर् सेर्वा्ाहीसँग 
सम्बजन्धत कमणचािीले बढी दस्तिु मलन ेगिेको गनुासो आएकोले सोको सम्बोधनका लामग 
बैंवकि प्रर्ालीबाट नगद मलने कायणको थालनी गिी सर्वोच्च अदालत, काठमाण्डौ जिल्ला 
अदालत लगायतका अदालतहरूमा बैंक काउण्टि स्थापना गरि नगद िम्मा गने प्रबन्ध 
गिेको ि अन्य अदालतहरूमा िमशिः काउण्टि स्थापना गददै  िाने लक्ष्य मलइएको छ।10 

 अदालत प्ररे्वश गने सेर्वा्ाही, कानून व्यर्वसायी, कमणचािी एर्वम ् अन्य व्यजक्तहरूको 
वियाकलापको अनगुमन ि मनगिानीका लामग धेि  अदालतहरूमा मस.मस.वट.भी. िडान गने 
कायण भ सकेको ि िडान हनु बाँकी िहेका अदालतहरूलाई बिेट व्यर्वस्थापनका लामग 
कायण भइिहेको छ।  

 अदालत, न्यावयक प्रविया, आदेश एर्वम ् मनर्णयका बािेमा सञ् चाि माध्यममा सही ढिले 
सूचना तथा समाचाि सम्प्रषेर् गनण न्यायपामलकाको सूचना तथा सञ् चाि नीमत मनमाणर् भई 
कायाणन्र्वयनमा आएको छ।11  

 मदु्दामा हनुे काम कािबाही ि फ सलालाई अनमुानयोग्य बनाउन न्यायपामलकाको प्रत्येक 
पञ् चर्वषीय योिनामा प्राथममकता मनधाणिर् गरिएको छ। मछटो छरितो ि गरु्स्तिीय न्याय 
सम्पादनको लामग जिल्ला तथा उच्च अदालतहरूमा फिक मदु्दा व्यर्वस्थापन पिमत लागू 
गरिएको छ।12 

 फ सला कायाणन्र्वयनमा सिलता ल्याउनका लामग फ सला भएपमछ कायाणन्र्वयनका लामग 
अदालतले कायाणिम्भ गने प्रर्ालीको प्रािम्भ संवहता कानूनको मनमाणर्बाट भएको अर्वस्था छ 

                         
8 मलुकुी अपिाध संवहता, २०७४, मलुकुी फौिदािी कायणवर्वमध संवहता २०७४, मलुकुी देर्वानी संवहता, मलुकुी देर्वानी कायणवर्वमध संवहता, २०७४ तथा कसूि 
(मनधाणिर् तथा सिाय कायाणन्र्वयन) ऐन, 2074 मममत 2075।05।01 देजख कायाणन्र्वयनमा आएका। 
9 सर्वोच्च अदालतमा ४७ प्रकािका, उच्च अदालतमा 52 प्रकािका ि जिल्ला अदालतमा 72 प्रकािका मनरे्वदनहरूको ढाँचा तयाि भई कायाणन्र्वयनमा आएको कुिा 
सर्वोच्च अदालतको Website मा समेत हेनण सवकन्छ।  
10  न्यायपामलकाको चौथो पञ् चर्वषीय िर्नीमतक योिना, प्ृठ 183 
11  न्यायपामलकाको सूचना तथआ संचाि नीमत, २०७६ (2076/08/18 को पूर्ण र्व ठकबाट परित भई कायाणन्र्वयनमा आएको)। 
12  सर्वोच्च अदालतको पूर्ण र्व ठक 2077/03/10 को मनर्णयअनसुाि जिल्ला अदालतहरूमा 2077/04/01 देखी ि उच्च अदालतहरूमा 2077/05/01 

देखी उक्त पिमत कायाणन्र्वयनमा आएको 
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भने सर्वोच्च अदालत मनयमार्वलीमा संशोधन भई फ सला कायाणन्र्वयन मनदेशनालयको 
स्थापना भएको छ।  

 सर्वोच्च अदालतमा पेसीको लामग मनधाणरित मदु्दाहरूको समूह ि तामलका मनधाणिर् गिी पेसी 
व्यर्वस्थापन गरिएको अर्वस्था छ।13 

 सर्वोच्च अदालतले आफ्ना सूचनाहरू यथाथणपिक ढिबाट सम्प्रषेर् गनण रे्वर्वसाइट 
अद्यार्वमधक गददै  आएको अर्वस्था छ।  

 केही जिल्ला अदालतहरूमा नमनुाका रूपमा लागू गरिएको देर्वानी ि फौिदािी इिलासको 
प्रभार्वका बािेमा अध्ययन ि मूल्याङ् कन गिी देर्वानी ि फौिदािी इिलासहरू छुट्टाछुट्ट  हनुे 
व्यर्वस्था खािेि गरिएको छ। 

 अदालतमा कायणित कमणचािीहरूका लामग छुट्ट  आचािसंवहता मनमाणर् भई कायाणन्र्वयनमा 
ल्याइएको छ।14 

 कमणचािीहरूले अदालतमा बस्दा ि काम गदाण अमनर्वायणरूपमा परिचयपत्र ि मनधाणरित 
पोशाक लगाउने गरिएको छ।  

 सेर्वा्ाहीसँग गरिने व्यर्वहािका सम्बन्धमा प्रत्येक अदालतका कमणचािीलाई समारे्वश गिी 
प्रत्यक्ष ि भच ुणअल माध्यमबाट अनजुशक्षर् कायणिमहरू सञ् चालन गने गरिएको छ।  

 प्रत्येक अदालतमा नागरिक बडापत्र, सूचना तथा सहायता केन्रको व्यर्वस्था गिी 
सेर्वा्ाहीलाई सहि रूपमा सेर्वा उपलब्ध गिाउने प्रयास गरिएको छ।  

 फ सलाबमोजिम वफताण पाउने धिौटी ि कोटणफी िकम सहि रूपमा उपलब्ध गिाउनका 
लामग सर्वोच्च अदालतका नाममा Line Ministry Budget Information System (LMBIS) 
मा न  प्रत्येक र्वषण बिेट वर्वमनयोिन गने गिेको ि सम्बजन्धत अदालतले माग गिेपमछ 
तत्काल न  सम्बजन्धत अदालतका नाममा मनकासा र्दने गरिएको छ।  

 न्यावयक िनशजक्तलाई सूचना प्रवर्वमधसँग आबि गिी सूचना प्रवर्वमधका नर्वीनतम 
अभ्यासलाई अदालतका कामकािबाहीमा लागू गने प्रयोिनाथण न्यायपामलकामा सूचना 
प्रवर्वमधको योिनाबि वर्वकासको लामग सूचना प्रवर्वमधसम्बन्धी 10 र्वषे दीिणकालीन गरुु 
योिना (2072-2082) सर्वोच्च अदालत पूर्ण ब ठकको मममत 2072/12/03 को 
मनर्णय अनसुाि लागू भ  कायाणन्र्वयनमा आएको छ।  

 न्यायपामलकाले वर्वमभन् न दात ृ मनकाय ि ग िसिकािी संस्थाबाट वर्वमभन् न प्रकािका सहयोग 
मलएका कािर् कमतपय वर्वसङ् गमतहरू देजखएको ि वर्वमभन् न प्रकािका प्रभार्व पने गिेको 

                         
13  सर्वोच्च अदालत मदु्दा व्यर्वस्थापन समममतको मममत 2074।06।24 को मनर्णयबाट 
14  अदालतमा कायणित कमणचािीहरूको आचािसंवहता 2075 (2075/12/27 को पूर्ण र्व ठकबाट पारित भई कायाणन्र्वयनमा आएको)। 
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गनुासोलाई सम्बोधन गनण सामन्यतया त्यस्ता मनकायहरूबाट सहयोग नमलन े नीमत 
अजख्तयाि गरिएको छ। 

 अमडयो तथा मभमडयो कन्फिेमसिबाट बहस सञ् चालन गनणका लामग पवहलो चिर्मा 
नमनुाको रूपमा उच्च अदालत वर्विाटनगि अस्थायी इिलास ओखलढुिा ि उदयपिु 
जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालत र्दपायल तथा क लाली जिल्ला अदालतमा लागू गने ि 
कोटणरुम टेक्नोलोिीको प्रयोग सर्वोच्च अदालत संर्व धामनक इिलासमा सञ् चालन गने 
मनर्णय भएको छ।15 

 पक्षले सर्वोच्च अदालत र्वा उच्च अदालतमा मलनपुने तारिख सम्बजन्धत जिल्ला अदालत र्वा 
नजिक िहेको उच्च अदालतमा मलन पाउने गिी अनलाइन तारिख प्रर्ाली लागू गरिएको 
छ।  

 म्याद सूचना तामेलीका लामग Online बाट म्याद िािी गिी सम्बजन्धत अदालतमा पठाई 
तामेल गने गरिएको छ।  

 एक अदालतको असल अभ्यास अको अदालतमा पमन लागू गने तथा अदालतमा िहेका 
कमी कमिोिी पवहचान गने उदे्दश्यले एउटा अदालतका कमणचािीलाई अको अदालतको 
अर्वलोकनमा पठाइ अन्ति अदालत अनगुमन तथा मनगिानी गिी गिाई सोको प्रमतरे्वदन 
प्रा् त गिी कायाणन्र्वयन गने गरिएको छ। 

 सर्वोच्च अदालतको अनगुमन तथा मनिीक्षर् महाशाखामा सूक्ष्म मनगिानी संयन्त्र 
परिचालनसम्बन्धी मागणदशणन तयाि गिी उक्त मागणदशणनका आधािमा अदालतहरूको 
मनिन्ति सूक्ष्म मनगिानी अनगुमन गने गरिएको छ। 

 संवहता कानूनहरू कायाणन्र्वयनमा आएपमछ कानूनमा िहेका कमतपय रिक्तताहरू क्षमतपूमतण, 
दषु्कृमत िस्ता वर्वषयहरू सम्बोधन भएका छन।् 

 औद्योमगक एर्वम ् व्यार्वसावयक कािोबाि हनुे क्षेत्रमा िहेका उच्च अदालतहरूमा र्वाजर्ज्य 
इिलास गठन भई सञ् चालनमा आएका छन।् 

 न्यायपामलकालाई प्रा् त बिेट तथा भौमतक ्ोत साधनको वर्वतिर् एर्वम ् व्यर्वस्थापन 
सर्वोच्च अदालतबाट हुँद  आएको पिमतमा सधुाि गिी सम्बजन्धत अदालतहरूले आफ्नो 
आर्वश्यकता ि औजचत्यताका आधािमा बिेट मनमाणर् गने तथा भौमतक ्ोत साधनको 
व्यर्वस्थापनसमेत अदालतहरूको माग ि सहममतको आधािभा गने पिमत वर्वकास गरिएको 
छ। 

                         
15  सर्वोच्च अदालत पूर्ण र्व ठकको मममत 2076/11/14 को मनर्णयबाट।  
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 न्यायाधीशसँग सेर्वा्ाहीको भेट (Meet the Judge), न्यावयक बाह्य संर्वाद (Judicial 

Outreach) िस्ता कायणिममाफण त अदालतका कामकािबाही, प्रविया, दस्तिुका बािेमा 
सेर्वा्ाही एर्वम ्सर्वणसाधािर् िनतालाई सूजचत गने गरिएको छ। 

 न्यायाधीशहरूको लामग सामूवहक आर्वास मनमाणर् गने िममा उच्च अदालत वर्विाटनगिका 
नाममा नेपाल सिकािबाट िग्गा प्रा् त भएको छ भने अन्य अदालतका लामग पमन िग्गा 
प्राम्त को पहल भइिहेको अर्वस्था छ। 

 िनशजक्तको क्षमता वर्वकासका लामग र्वावषणक ३००० भन्दा बढी िनशजक्तलाई सूचना 
प्रवर्वमध, फ सला लेखन, सूक्ष्म मनगिानी, न्यावयक सशुासन, फिक मदु्दा व्यर्वस्थापन पिमत 
लगायतका वर्वषयहरूमा तामलम प्रदान गने16 भन् न ेयोिना अनसुाि प्रत्येक र्वषण सब  तहका 
केही िनशजक्तलाई तामलम प्रदान गने गरिएको छ।  

 नयाँ बन् ने अदालत भर्वनहरूमा आधमुनक समयको माग ि सेर्वा्ाहीको आर्वश्यकता 
अनसुाि थनुरु्वा कक्ष, अपािम त्री संिचना, स्तनपान कक्ष, मेलममलाप कक्ष, सूचना प्रवर्वमध 
शाखा लगायत अन्य प्रार्वधानहरू समारे्वश गिी नक्सा, ड्रइङ मडिाइन स्र्वीकृत गिी भर्वन 
मनमाणर् गने कायण प्रािम्भ गरिएको छ। 

 मदु्दामा पेस भएका दशीका सामानहरू सडी गली िान नर्दई व्यर्वस्थापन गने सम्बन्धमा 
जिल्ला अदालत मनयमार्वलीमा17 संशोधन भएको अर्वस्था छ भने यस अदालतबाट समेत 
समय समयमा मनयमार्वलीमा भएको व्यर्वस्था कायाणन्र्वयनका लामग समय समयमा पत्राचाि 
भएका छन।् 

न्यायाधीशहरूको ते्ो िावष्ट्रय सम्मेलन, 2075 बाट पारित िोषर्ापत्रमा संवर्वधान, कानून तथा 
न्यायका मान्य मसिान्तअनरुूप न्यावयक काम कािबाहीमा इमान्दारिता, मनष्पक्षता, सदाचाि, स्र्वच्छता 
ि पािदजशणता कायम गने तथा न्यायपामलकाप्रमतको िनआस्था र्ववृि गनण न्यायाधीशहरूको आचाि 
संवहताको पूर्ण परिपालना गने प्रमतबिता व्यक्त भएको छ।18 िजिस्राि, ्ेस्तेदाि तथा 
तहमसलदािहरूको प्रथम िावष्ट्रय सम्मेलन, 2077 ले न्यायपामलकाको चौथो पञ् चर्वषीय िर्नीमतक 
योिनाको लक्ष्यअनरुूप न्यायपामलकाप्रमतको िनआस्था अमभर्ववृि गनण ि योिनार्वि कायणिमहरूको 
माध्यमबाट न्याय प्रशासनलाई मछटो, छरितो, सर्वणसलुभ, ममतव्ययी, मनष्पक्ष, गरु्स्तिीय, प्रभार्वकािी ि 
िर्वाफदेही बनाउन संकल्प गिेको कुिा िोषर्ापत्रबाट देजखन आएको छ। 

2.3 पूर्वण अध्ययन प्रमतरे्वदनहरूको कायाणन्र्वयनको सन्दभणमा देजखएका समस्या, चनुौती ि प्रमखु सर्वालहरू:  

सर्वोच्च अदालत बाि एसोमसएसनले, 2064 सालमा गठन गिेको न्यायपामलकाप्रमत िनआस्था 
अमभर्ववृि अध्ययन समममतको प्रमतरे्वदन, 2064 ि सर्वोच्च अदालतद्वािा गर्ठत वर्वकृमतवर्वहीन 
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18  न्यायाधीशहरूको ते्ो िावष्ट्रय सम्मेलन स्मारिका, 2075, प.ृ 227, 231 
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न्यायपामलकाको वर्वकासका लामग अध्ययन कायणदलको प्रमतरे्वदन, 2066 ि न्यायपामलकाको 
वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत अध्ययन समममतको अध्ययन प्रमतरे्वदन, 2072 समेतमा देखाइएका प्रमखु 
समस्याहरू ि प्रस्तार्व गरिएका केही सझुार्वहरू कायाणन्र्वयनमा आएका देजखन्छन ्भने कमतपय 
सझुार्वहरू कायाणन्र्वयन हनु सकेका देजखंद नन।् तीनर्वट  प्रमतरे्वदनमा प्राथममकताका साथ 
उठाइएका न्यायाधीश मनयजुक्तको सर्वाल, मदु्दाको पेसी प्रर्ालीमा पनुिार्वलोकन गरिनपुने वर्वषय, 
मदु्दामा मबचौमलयाले पानण सक्ने प्रभार्व, सर्वोच्च अदालतमा इिलास बस्ने समयको परिपालना, 
मनिीक्षर् प्रर्ाली प्रभार्वकािी बन् न नसकेको वर्वषय, न्यायाधीश एर्वम ्कमणचािीहरूको सरुर्वा एर्वम ्
काि गदाण मनजश् चत पिमत ि प्रर्ाली स्थावपत हनु नसकेको, कानून व्यर्वसायमा पािदजशणता 
अभार्वको वर्वषयलगायतका वर्वषयहरू समस्याक  रूपमा हालसम्म वर्वद्यमान िहेको कुिा अवहलेको 
अध्ययनबाट पमन देजखएको छ। 

यसिी न  सञ् चाि माध्यममा आएका समाचाि एर्वम ् वटकावट्पर्ीले कायणसम्पादनमा पारििहेको 
असिलाई मनयमन गने वर्वषय पमन समस्याक  रूपमा िहेको पाइन्छ। न्यायपामलकामा गटुबन्दी, 
संिक्षर्र्वाद, नातार्वाद, कृपार्वाद िस्ता वर्वकृमतले प्र्य पाउँदा समस्या थप िवटल बनेको 
देजखन्छ। 

सर्वोच्च अदालत बाि एशोमसएसनद्वािा गर्ठत न्यायपामलकाप्रमत िनआस्था अमभर्ववृि अध्ययन 
समममतको प्रमतरे्वदन २०६४, सर्वोच्च अदालतद्वािा गर्ठत वर्वकृमतवर्वहीन न्यायपामलकाको 
वर्वकासका लामग अध्ययन कायणदलको प्रमतरे्वदन २०६६ ि न्यायपामलकामा वर्वकृमत वर्वसङ् गमत 
अध्ययन समममतको प्रमतरे्वदन २०७२ मा न्यायपामलकामा भएका ि हनुसक्ने वर्वकृमत 
वर्वसङ् गमतका वर्वमभन् न कािर्, माध्यम, त्यसबाट न्यायसम्पादन/न्याय प्रशासन तथा 
न्यायपामलकाप्रमतको गरिमा ि िनआस्थामा पिेको असि देजखएका समस्या तथा समाधानका 
वर्वमभन् न उपायहरू प्रस्ततु गिेको कुिा यस  परिच्छेदमा भन्दा अगामड उल्लेख गरिसवकएको छ। 
पूर्वण प्रमतरे्वदनमा प्रस्ततु भएका सझुार्वहरूमध्ये कायाणन्र्वयन भ सकेका ि हनु ेिममा िहेका केही 
सझुार्वहरूको सम्बन्धमा पमन यसभन्दा मामथ उल्लेख भ सकेको छ। तीनर्वट  प्रमतरे्वदनमा 
देखाएका प्रमखु ि साझा समस्याको सम्बोधन हनु नसक्दा न्यायपामलकामा अरू पमन वर्वकृमत, 
वर्वसङ् गमत, भ्रष् टाचाि, अमनयममतता तथा मबचौमलयाको प्रभार्व कायम  िहेको भन् ने वर्वमभन् न क्षेत्र, 
र्वगण, समदुाय, सञ् चाि माध्यम ि न्यायपामलकामा कायणित िनशजक्तहरूले औलं्याउद  आएको 
अर्वस्था छ। पूर्वणप्रमतरे्वदनहरूमा देखाएका समस्या तथा प्रस्ततु भएका सझुार्वहरू कायाणन्र्वयनका 
लामग कायाणन्र्वयन योिना मनमाणर् गिी कायाणन्र्वयनमा आएको नदेजखंदा कायाणन्र्वयनमा उल्लेख्य 
प्रगमत हनु नसकेको भन् ने कुिा पमन धेि  ठाउँबाट उठेको छ। 

न्यायाधीश मनयजुक्तबाट  वर्वकृमत वर्वसङ् गमत ि अमनयममतताको प्रािम्भ हनु्छ भने पूर्वण 
प्रमतरे्वदनहरूमा औलँ्याइएको समस्या समाधान हनु नसक्दा मनयजुक्तको सर्वाल झन  पेजचलो वर्वषय 
बन् न पगेुको छ। न्यायाधीश मनयजुक्त नातार्वाद, कृपार्वाद, संिक्षर्बाद, भागबण्डाका ि 
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िािनीमतक प्रभार्वका आधािमा हनु्छ भन् ने पूर्वण प्रमतरे्वदनमा देखाइएका समस्याहरूको सम्बोधनका 
लामग न्याय परिषद् बाट कुन  ठोस नीमत ि आधाि तयाि नहुँदा कायाणन्र्वयनमा समस्या देजखएको 
अर्वस्था छ। त्यस  पदस्थापना, सरुर्वा, काि तथा कािबाही सम्बन्धमा पमन मनयजुक्त िस्त  प्रकृमत 
िहेको प्रमतरे्वदनमा उल्लेख भएको वर्वषयको समाधानका लामग पमन मनजश् चत आधाि मापदण्ड 
मनमाणर् नगिी पदस्थापना, काि सरुर्वा ि कािबाही गरिँदा कायाणन्र्वयन पक्षमा खास  सधुाि 
नभएको कुिाको अनभुमूत न्यायाधीशहरूबाट व्यक्त भएका छन।् 

कमणचािी प्रशासन ि व्यर्वस्थापन सम्बन्धमा पूर्वण प्रमतरे्वदनहरूमा औलँ्याइएका समस्या समाधान 
हनु नसकी समस्याक  रूपमा िहेको पाइन्छ। मदु्दाको चाप, अदालतको आर्वश्यकता ि 
कमणचािीहरूको समस्यासमेतलाई ध्यानमा िाखी कमणचािीहरूको व्यर्वस्थापन, पदस्थापना, सरुर्वा, 
काि गने नीमत अर्वलम्बन गिी कायाणन्र्वयन गनुणपनेमा कमणचािी व्यर्वस्थापनमा पमन नातार्वाद, 
कृपार्वाद, संिक्षर्र्वाद, भनसनु ि प्रभार्वका आधािमा गरििहने प्रकृमत दोहोरिई िहँदा 
कायाणन्र्वयनमा समस्या देजखएको छ। कमणचािीहरूको गनुासो सम्बोधन हनु नसकेको भन् न े
अर्वस्था अवहलेपमन वर्वद्यमान न  िहेको पाइयो। 

मदु्दाको तारिख ि पेसी व्यर्वस्थापनका सम्बन्धमा पूर्वण प्रमतरे्वदनहरूको सझुार्वनोट कायाणन्र्वयनमा 
पमन समस्या देजखएको छ। अदालतको आर्वश्यकता, पक्षको सहममत ि मदु्दाको औजचत्य 
प्राथममकता एर्वम ् समानताको मसिान्तको आधािमा तारिख ि पेसी तोक्ने प्रर्ालीको वर्वकास 
अवहले पमन हनु नसक्दा पेसी ि तारिख व्यर्वस्थापनमा समस्या देजखएको छ। जिल्ला 
अदालतहरूमा मदु्दा दताण भएपमछ शरुुदेजख न  एउट  न्यायाधीशबाट मदु्दाको कािार्वही ि वकनािा 
गरिने तथा सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश ि उच्च अदालतमा मखु्य न्यायाधीशबाट पेसी 
तोक्ने व्यर्वस्थाका कािर् वर्वकृमत वर्वसङ् गमत ि भ्रष् टाचाि बढेको भन् ने पूर्वण प्रमतरे्वदनहरूको 
मनस्कषण ि त्यसको समाधानको लामग स्र्वचामलत पेसी प्रर्ालीमा िानपुने भन् न ेसझुार्व कायाणन्र्वयन 
हनु नसक्दा वर्वकृमत वर्वसङ् गमत थप हुँद  गएका छन।् 

सर्वोच्च अदालतमा समयम  इिलास नबस्नाले एउट  इिलासमा दईुर्वटा पेसी सूची मनकाल्ने तथा 
मनर्णय सनुाउन पेसी तोवकएकोमा मनर्णय सनुाउने कायण नभई मनर्णय सनुाउनका लामग पटकपटक 
पेसी िाख् ने कायणले न्याय सम्पादनमा प्रमतकुल प्रभार्व पनाणका साथ  वर्वकृमत पमन बढ्ने गिेकोले 
समयम  इिलास बस्नपुने एउटा इिलासमा एउटामात्र पेसी सचुी मनकाल्ने तथा मनर्णय सनुाउन 
पेसी तोक्ने प्रर्वजृत्त िोक्नपुने भनी र्दइएका सझुार्वहरू पमन मदु्दाको चाप, न्यायाधीशको सङ्ख्याको 
कमी एर्वम ्कमतपय अर्वस्थामा वर्वमभन् न स्र्वाथणले काम गदाण कायाणन्र्वयनमा समस्या देजखएको छ। 

पूर्वण प्रमतरे्वदनहरूमा मबचौमलया भनी पवहचान गरिएका व्यजक्त तथा संस्था तथा मतनको मदु्दाको 
काम कािबाही ि मनर्णयमा पाने प्रभार्वका बािेमा देखाइएका समस्या तथा समस्या सम्बोधनका 
लामग अर्वलम्बन गनुणपने उपायहरूको कायाणन्र्वयनमा पमन समस्या िहेको भन् न ेअमधकांश कानून 
व्यर्वसायी ि सञ् चािकमीहरूको भनाइ िहेको छ। कमतपय न्यायामधश स्र्वयं मबचौमलयाको 
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भमूमका मनर्वाणह गने, मबचौमलयाहरूले मदु्दा ठेक्का मलई मबचौमलयाको भमूमका मनर्वाणह गनण ि कमतपय 
टाठाबाठा ि पेशेर्वाि मबचौमलयाका कािर् यो समस्या थप पेजचलो ि िवटल बन् न गएको छ। 
मबचौमलयाको पवहचान, अनमुान, मनयन्त्रर्, कािबाहीको वर्वषय मनक  चनुौतीपूर्ण पमन देजखएको 
छ। 

बाह्य र्वातार्विर्ीय प्रभार्व ि सञ् चािमाध्यमले खेलेको भमूमकाका कािर् न्याय सम्पादनमा पिेको 
प्रभार्वको सम्बन्धमा पूर्वण प्रमतरे्वदनहरूमा उठाएका वर्वषय र्वस्तहुरूको कायाणन्र्वयन पमन समस्या ि 
चनुौतीको वर्वषय बनेको छ। देशका िािनीमतक, आमथणक, सामाजिक परिरे्वशले न्यावयक 
कामकािबाहीमा स्र्वाभावर्वकरूपमा असि पने हनु्छ। अन्य मनकायहरूसँगको सहकायण ि 
समन्र्वयमा समेत समस्या िहेको कािर् अपेजक्षत सहयोग प्रा् त हनु नसक्न ुसमस्या ि चनुौमतको 
रूपमा िहेको छ। 

न्यायपामलकालाई प्रशासकीय ि वर्वजत्तय स्र्वायत्तता नहुँदा कमणचािीको उपलब्धता ि बिेटको 
समुनजश् चतता नहुँदा सम् न्यायपामलका प्रभावर्वत बन् न गएकोले त्यसका लामग न्यायपामलकालाई 
प्रशासमनक ि वर्वजत्तय स्र्वायत्तता हनुपुने भन् न े पूर्वण प्रमतरे्वदनहरूका सझुार्व कायाणन्र्वयनमा पमन 
समस्या देजखएको छ। कमतपय कानून व्यर्वसायीहरूमा पमन अदालतलाई सहयोग गनुणपछण भन् ने 
भार्वनामा ह्रास आउद  गएको, कमतपय मबचौमलयाको भमूमकामा िहेका, मदु्दा जित् न पछण भन् न े
अपसंस्कृमतको वर्वकास भएको पेसी स्थगत गने व्यर्वस्थाको दरुूपयोग गिेको पक्षको वहत वर्वपरित 
दूवषत कायणमा संलग्न िही कमाउने गिेकोलगायतका समस्याहरू यथार्वत  िहेकाले पूर्वण 
प्रमतरे्वदनहरूको यस सम्बन्धमा र्दइएका सझुार्वहरू कायाणन्र्वयनमा समस्या देजखएको छ। कानून 
व्यर्वसायमा पािदजशणताको अभार्व िहन ु प्रमखु समस्याको रूपमा िहेको कुिा स्र्वयं कानून 
व्यर्वसायीहरूबाट व्यक्त भएको छ। 

्ोत साधनको पािदशी ि समजुचत ढिबाट परिचालन गिी आमथणक अनशुासन कायम िाख् नका 
लामग र्दएको सझुार्व कायाणन्र्वयनमा पमन केही समस्या देजखएको छ। ्ोत साधनको वर्वतिर् ि 
प्रयोगमा पमन अझ  समस्या वर्वद्यमान िहेकर्व भन् न े देजखएको छ। खचणको वर्वर्विर् सार्वणिमनक 
गनुणपने भनी र्दएको सझुार्व ि आमथणक ऐन मनयममा उजल्लजखत व्यर्वस्थाहरू कायाणन्र्वयनमा अझ  
सधुाि हनुपने देजखएको छ। 

न्यायाधीश, कमणचािी एर्वम ्कानून व्यर्वसायीहरूको आचिर् पालना, अनगुमन ि मनगिानी तथा 
उल्लङ्घनमा कािबाहीको वर्वषयमा पमन कायाणन्र्वयनमा समस्या देजखएको छ। संिक्षर् गने प्रकृमत, 
नातार्वाद, िािनीमतक प्रभार्व िस्ता वर्वषयबाट आचिर्का कािबाही प्रभावर्वत भ िाखेको देजखन्छ। 

सिकािर्वादी फौिदािी मदु्दाको अनसुन्धान ि अमभयोिनमा गम्भीि वकमसमका त्रवुट हनुे ति 
त्यसको आिोप अदालतले बहन गनुणपने अर्वस्थाकर्व अन्तकालामग अनसुन्धान ि अमभयोिनमा 
र्व ज्ञामनक पवित ि व्यापक सधुािका लामग र्दइएका सझुार्वहरू कायाणन्र्वयनमा पमन िनशजक्तको 
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क्षमता, ्ोतसाधनको उपलब्धता कायण संस्कृमतका कािर् कायाणन्र्वयनमा समस्या आएको 
देजखन्छ। 

प्रमतरे्वदनहरूको कायाणन्र्वयनमा देजखएका समस्या ि चनुौतीहरूलाई मनम्नानसुाि उल्लेख गरिएको 
छिः 

१. प्रमतरे्वदनहरूमा देखाइएका समस्या समाधानका लामग प्रस्तार्व गरिएका सझुार्वहरूको 
कायाणन्र्वयनका लामग ठोस कायणयोिना बन् न नसक्न।ु 

२. अदालत सम्बन्धी मनयमार्वलीमा संशोधन गनुणपने भनी पवहचान गरिएका सब  वर्वषयहरूको 
सम्बोधनको लामग मनयमार्वली संशोधन हनु नसक्न।ु 

३. न्यायाधीश मनयजुक्तमा देजखएका वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत अन्तका लामग स्पष्ट आधािसवहतको 
प्रर्ाली अर्वलम्बन गनण नसक्दा मनयजुक्तहरू वर्वर्वादमकु्त हनु नसक्न।ु 

४. पेसी तारिख ि पेसी तोक्ने सम्बन्धमा देजखएका समस्या समाधानका लामग पािदशी ि 
र्व ज्ञामनक प्रर्ाली अपनाउन र्दइएका सझुार्व कायाणन्र्वयनमा अअपेजक्षत सधुाि हनु नसक्दा 
पेसी तारिख ि पेसी तोक्ने सम्बन्धमा स्पष्ट, पािदशी ि र्व ज्ञामनक पिमत अर्वलम्बन गनण 
नसक्न।ु 

५. मबचौमलयाले कायणमा पाने प्रभार्व मनयन्त्रर् गनणका लामग संयन्त्र मनमाणर्, अनगुमन ि 
कािबाही सम्बन्धमा योिनाबि कायणिमको अभार्व िहन।ु 

६. न्यायाधीश, कमणचािी ि कानून व्यर्वसायीहरूको आचिर्, आचिर् पालना भए नभएको 
सम्बन्धमा अनगुमन ि कािबाही प्रर्ाली वर्वकास हनु नसक्न।ु 

७. कमणचािीहरू सेर्वा्ाहीसँग गरिने व्यर्वहािका सम्बन्धमा देजखएका समस्या कायाणन्र्वयनमा 
व्यर्वहाि ि आचिर्मा सधुाि गनुणपने वर्वमभन् न कायणिम सञ् चालन गिेिपमन उल्लेख्य प्रगमत 
हनु नसक्न।ु 

८. बाह्य र्वातार्विर्, िािनीमतक प्रभार्व तथा सिोकािर्वालाहरूको मनकायको सहयोग ि 
समन्र्वयको कमीले गदाण कायाणन्र्वयनमा समस्या ि चनुौती देजखएको छ। 

९. ्ोत साधनको उपलब्धतामा कमी, प्रा्त  ्ोत साधनको प्रयोग ि परिचालनमा 
पािदजशणताको कमी िहेका कािर् सझुार्व कायाणन्र्वयनमा समस्या ि चनुौती देजखएको छ। 

१०. न्यायाधीश एर्वम ्कमणचािीहरूको पिदस्थापन, सरुर्वा तथा काि गदाण आधाि ि मापदण्ड 
वर्वना संिक्षर्र्वाद, नातार्वाद, कृपार्वादको हार्वी हुँदा सझुार्वहरू कायाणन्र्वयनमा समस्या 
देजखएको छ।  

2.4 पूर्वण प्रमतरे्वदनका सझुार्वहरूको सान्दमभणकता ि मनिन्तिताको औजचत्य 

मामथ उल्लेख गरिएबमोजिम पूर्वण प्रमतरे्वदनमा औलं्याइएका समस्या तथा मतनका समाधानहरूका 
उपायहरूको सान्दमभणकता ि औजचत्य अवहलेसम्म पमन उजत्तक  छ भने भवर्वष्यमा पमन िवहिहनेछ। 
तीनर्वट  प्रमतरे्वदनहरूमा न्यायाधीश मनयजुक्तमा स्पष्ट आधाि  पािदजशणता नभई नेततृ्र्वको इच्छामा हनुे 
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गिेकाले मनजश् चत, स्पष्ट, पािदशी, र्वस्तमुन्ठ आधािमा सक्षम, स्र्वतन्त्र, मनष्पक्ष ि मन्ठार्वान ्व्यजक्तलाई 
मात्र न्यायाधीशको जिम्मेर्वािी र्दइनपुदणछ भन् ने सझुार्वलाई आत्मसात गिी संवर्वधान ि कानूनको भार्वना 
अनरुूप न्याय परिषद् ि यसका पदामधकािीहरूले कायाणन्र्वयन गनुणपने अपरिहायणता िहेको छ। त्यसिी 
न  न्यायाधीशहरूको सरुर्वा एर्वम ्काि गदाण पमन न्याय परिषद् ि नतेतृ्र्वले सब  न्यायाधीशहरूलाई 
समान व्यर्वहाि नगिी नातार्वाद, कृपार्वाद ि संिक्षर्र्वादका आधािमा गने गिेको कायणश लीमा सधुाि 
ल्याउनपुने भन् न े सझुार्व पमन उजत्तक  महत्त्र्वपूर्ण छ। न्यायाधीशको मनोबल उच्च िाख् न, न्याय 
सम्पादनमा प्रभार्वकारिता ल्याउन न्यायाधीशको मनयजुक्त, काि, सरुर्वा व्यर्वजस्थत प्रर्ालीमा आधारित 
हनुपुदणछ, नेततृ्र्वको इच्छा र्वा तदथणर्वादमा चल्नहुुँद न भन् न े सझुार्वको कायाणन्र्वयनको अपेक्षा 
न्यायक्षेत्रसँग सिोकाि िाख् ने िो कोहीको हनु्छ। त्यसिी न  न्यायाधीशउपिका उिूिी उपिको छानवर्वन 
ि कािबाही आधाि, कािर्, कायणवर्वमधमा समानता नभएकोले न्यायाधीशहरू हतोत्साही भएको वर्वषय 
पमन उजत्तक  महत्त्र्वपूर्ण छ। 

त्यसिी न  कमणचािीहरूको पदस्सथापन, सरुर्वा ि बढुर्वा तथा काि सम्बन्धमा स्पष्ट आधाि ि 
मापदण्डको मनधाणिर् नगिी नेततृ्र्व तथा प्रशासकीय प्रमखुको स्र्ववर्वरे्वक, भनसनु, नातागोता र्वा अन्य 
प्रभार्वबाट गने पिमतले धेि  कमणचािीहरू मनिाशािनक अर्वस्थामा िहेका, अर्वसिमा वर्वभेदले गदाण धेि  
कमणचािीहरू अर्वसिबाट र्वजञ् चत भई सीममत कमणचािीहरूले मात्र सब  प्रकािका अर्वसिहरू प्रा् त गने 
गिेको कमणचािीहरूको गनुासो सम्बोधन गनुणपने वर्वषयलाई गहनरूपमा मलनपुने देजखन्छ। 

मदु्दा प्रभार्व व्यर्वस्थापनका लामग दताण, म्याद तामेली, तारिख, पेसी, सनुरु्वाइ, फ सला एर्वम ्फ सला 
कायाणन्र्वयनको तहसम्म वर्वलम्ब हनुे गिेको, कायणवर्वमध झन्झवटलो िहेको, लाग्ने भन्दा बढी दस्तिु 
मतनुणपिेको िस्ता सेर्वा्ाहीका गनुासो अवहलेसम्म पमन सम्बोधन हनु नसक्न ुजचन्ताको वर्वषय बनेकाले 
उजत्तक  महत्त्र्वसाथ यी समस्याहरूको वर्वश् लेषर् गिी समाधानका उपायहरू अपनाउन ु पमन उजत्तक  
सान्दमभणक छ। 

जिल्ला अदालतमा एउट  न्यायाधीशलाई मदु्दा जिम्मा लगाउने व्यर्वस्थाबाट न्याय सम्पादनमा देजखएका 
वर्वकृमतहरूको मूल्याङ्कन गिी पनुिार्वलोकन गनुणपने वर्वषय सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशले ि 
उच्च अदालतमा मखु्य न्यायाधीशले पेसी तोक्दा वर्वमभन् न स्र्वाथण ि प्रभार्वमा पने गिेकाले पनुिार्वलोकन 
गिी र्व ज्ञामनक ढिले पेसी व्यर्वस्थापन गनुणपने वर्वषयको आर्वश्यकता ि सान्दमभणकतालाई स्र्वीकाि 
गनुणपने अर्वस्था देजखएको छ। त्यसिी न  मदु्दा पेसीमा िाख्दा समेत वर्वमभन् न प्रकािका वर्वकृमत, 
वर्वसङ् गमत, समय व्यर्वस्थापनका सम्बन्धमा प्रमतरे्वदनमा प्रस्तार्व गरिएका सझुार्वहरू पमन महत्त्र्वपूर्ण 
छन।् हिेक कायणको लामग समय मनधाणिर् गिी त्यसको अमनर्वायण परिपालना गिेमा मात्र त्यसले 
साथणकता पाउन ेदेजखन्छ। समय मनधाणिर् नहुँदा सेर्वा्ाही एर्वम ्कानून व्यर्वसायीहरूसमेतले समयको 
सदपुयोग गनण नसकेको भन् ने गनुासो अवहले पमन िटेको देजखंद न। मदु्दा दताण गने, तारिख र्दने, बयान, 
बकपत्र गिाउने समय ि बहसको लामग समय मनधाणिर् सर्वाणमधक महत्त्र्वका हनु्छन।् सर्वोच्च अदालत 
इिलास पमन समयमा सञ् चालन हनु नसकेको भने पूर्वण प्रमतरे्वदनमा देखाइएका समस्या समाधान हनु 
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सकेको पाइँद न। फ सला लेखन ि फ सला कायाणन्र्वयन पमन समयमा हनु नसकेको भन् न ेप्रमतरे्वदनका 
कुिालाई ध्यानमा िाख्द  समय व्यर्वस्थापन गिी न्यायमा भएको वढलाससु्तीलाई िटाउनपुने हनु्छ। 

न्यायपामलकालाई आर्वश्यक पने बिेटको उपलब्धता, ्ोत साधनको समजुचत प्रयोग, सेर्वा प्रर्वाहमा 
प्रभार्वकारिताका लामग भौमतक अर्वस्थामा गरिनपुने सधुाि, न्यायमा सहि पहुँचका लामग अर्वलम्बन्ध 
गनुणपने उपायहरू मन:शलु्क कानूनी सहायतालाई प्रभार्वकािी बनाउनपुने वर्वषय पमन उजत्तक  महत्त्र्वपूर्ण 
छ।  

न्यायाधीशहरू एर्वम ्कमणचािीहरूको आचािसंवहता पालनाको वर्वषय, आधािसंवहतामा िहन नसक्नेलाई 
कािबाहीको दायिामा ल्याउनपुने वर्वषय, आधािसंवहताको प्रभार्वकािी अनगुमनका वर्वषय, कमणचािी एर्वम ्
न्यायाधीशको क्षमता अमभर्ववृिको वर्वषय, सेर्वा्ाहीम त्री व्यर्वहािको अपेक्षा, कायणश ली ि संस्कृमतमा 
सधुाि गरिनपुने वर्वषय पमन उजत्तक  महत्त्र्वपूर्ण ि सान्दमभणक छन।् 

सिकािर्वादी फौिदािी मदु्दामा हनुे अनसुन्धान ि अमभयोिनमा भएका कमीकमिोिीबाट मनस्कन े
परिर्ामबाट अदालत ि न्यायाधीशले दोष व्यहोनुणपिेको कािर् अनसुन्धान ि अमभयोिनमा सधुाि 
हनुपुने वर्वषयलाई पमन उजत्तक  ध्यानमा िाख् नपुने हनु्छ। कानून व्यर्वसायलाई मयाणर्दत बनाउने, 
पारि्ममक मलएको िमसद र्दने, किको दायिामा आउनपुने, आचािसंवहता पालना ि उल्लङ्घनमा 
कािबाही गनुणपने वर्वषयको सान्दमभणकता महत्त्र्वपूर्ण छ। 

मबचौमलयाको पवहचान ि मनयन्त्रर्को वर्वषयमा उठाइएका पूर्वण प्रमतरे्वदनहरूका वर्वषय सँध  जचन्ता ि 
सिोकािको वर्वषय बन्दछ। मबचौमलयाको गमतवर्वमध, मदु्दामा पाने प्रभार्वका बािेमा अध्ययन गिी कानूनी 
दायिामा ल्याउनपुने बाध्यात्मक अर्वस्था मसिणना भएको छ। 

दशीका सामान वफताण र्दने, मललाम गने, कोटण फी ि धिौटी वफताण गने एर्वम ्फ सला कायाणन्र्वयनमा 
देजखएका समस्याका बािेमा प्रमतरे्वदनमा औलं्याइएका सझुार्वहरू कायाणन्र्वयन गनुणपने आर्वश्यकता 
िहेको छ। 

सञ् चाि माध्यम ि सामाजिक सञ् िालमा आमधकारिकता मबना आएका समाचाि एर्वम ् वटकावट्पर्ीले 
न्याय सम्पादनमा पािेको प्रभार्वको मूल्याङ्कन गिी त्यसलाई मनयमन गने वर्वषय पमन अवहलेको प्रमखु 
सर्वाल िहेको छ।    
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परिच्छेद - तीन 

सिोकािर्वालाहरूबाट प्रा् त सझुार्व तथा अन्य िानकािी एर्वम ्सूचनाहरूको वर्वश् लेषर् 

समममतले आफूलाई प्रा् त कायाणदेश अनरुूपको कायण सम्पन् न गनणका लामग पूर्वण प्रमतरे्वदनहरूमा उल्लेख 
भएका सझुार्वहरूको अध्ययन गनुणका साथ  न्यायपामलकामा हनुसक्ने वर्वकृमत वर्वसङ् गमत ि अमनयममतता 
तथा मबचौमलयाबाट हनुसक्ने वियाकलाप तथा भ्रष् टाचाि मनयन्त्रर्का लामग चाल्नपुने प्रभार्वकािी 
उपायहरूका सम्बन्धमा माननीय न्यायाधीशज्यू, न्याय परिषद्, नेपाल कानून व्यर्वसायी परिषद्, 
काठमाडौं उपत्यकामभत्रका बाि एसोमसएसनका पदामधकािीहरू, र्वरिष् ठ अमधर्वक्ताहरू, महान्यायामधर्वक्ताको 
कायाणलय, प्रहिी प्रधान कायाणलय, उपत्याकमभत्रका सेर्वा्ाही तथा र्वािेस, संर्व धामनक पत्रकाि मञ् च 
तथा अन्य सञ् चािकमीहरू, रान्सपिेन्सी इन्टिनेशनलका पदामधकािीहरू, मानर्व अमधकाि आबि 
संिसंस्था, न्यायप्रर्ालीसँग सिोकाि िाख् न ेनागरिक समाि एर्वम ्प्रबिुर्वगण, कानून, न्याय तथा संसदीय 
माममला मन्त्रालय, नेपाल कानून आयोग, अदालतसम्बि आमधकारिक रेड यमुनयनका प्रमतमनमध एर्वम ्
अन्य कमणचािीहरू, िाजष् रय न्यावयक प्रमतष् ठान एर्वम ् आर्वश्यकतानसुाि अन्य र्वगण, 
समदुाय/प्रमतमनमधहरूसँग अन्तिविया/छलफल गिी सझुार्व एर्वम ् पषृ् ठपोषर् मलने ि सात र्वटा 
प्रदेशहरूमा उजल्लजखत मनकाय, संस्था एर्वम ् पदामधकािी एर्वम ् प्रबिु व्यजक्त, कमणचािी तथा 
सेर्वा्ाहीलगायतसँग छलफल एर्वम ्अन्तिविया गिी िायसझुार्व नयाँ पषृ् ठपोषर् मलने भन् न ेसमममतको 
मनर्णयानसुाि काठमाडौं उपत्यका तथा सात  प्रदेशका वर्वमभन् न स्थानहरूमा समममतले छलफल एर्वम ्
अन्तिविया कायणिम सञ् चालन गिी िाय सझुार्व तथा पषृ् ठपोषर् मलन े कायण गिेको मथयो। 
अन्तिविया एर्वम ्छलफलमा सहभागीहरूको नामार्वली छलफल भएको स्थान, मममतसमेतको वर्वस्ततृ 
वर्वर्विर् अनसूुचीमा समारे्वश गरिएको छ। प्रा् त महत्त्र्वपूर्ण पषृ् ठपोषर् एर्वम ्िायसझुार्वहरू मनकायगत 
ि वर्वषयगत आधािमा देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छिः-     

संवर्वधान ि कानून संशोधन सम्बन्धमा प्रा् त सझुार्वहरू 

 अदालतमा िािनीमत हार्वी ि िािनीमतको प्रभार्व बढेको भन् ने िनगनुासो भएकोले समाधानका 
लामग संसदीय सनुरु्वाइ प्रर्ाली खािेि गरिनपुदणछ। 

 न्याय प्रशासन ऐनलगायतका ऐनहरूमा समसामवयक सधुाि हनु आर्वश्यक छ। 

 सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट भएका अमनयममतता एर्वम ्भ्रष् टाचािको मनयन्त्रर्का लामग 
सर्वोच्च अदालतको पूर्वण न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अमधकाि सम्पन् न उच्चस्तिीय अनसुन्धान 
अम्बडुसम्यानको छुट्ट  कानूनी संयन्त्र मनमाणर् गनुणपने।  
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 ३ र्वषणभन्दा कम क द ि ५ लाखभन्दा कम िरिर्वाना र्वा २५ लाखभन्दा कम मबगो भएका 
मदु्दामा सर्वोच्च अदालतमा कुन  पमन अर्वस्थामा पनुिारे्वदन नलाग्ने गिी अमधकािक्षेत्रको वर्वषयमा 
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा संशोधन गनुणपने। 

 सर्वोच्च ि उच्च अदालतमा एक न्यायाधीशबाट आदेश हनुे गिेको र्वतणमान व्यर्वस्थामा सधुाि 
गिी सब  आदेशहरू संयकु्त इिलासबाट हनुे व्यर्वस्था गरिनपुने। 

 सामाजिक संिालमा वर्वचािाधीन मदु्दामा व्यक्त वर्वचाि ि प्रशारित समाचािबाट न्याय सम्पादन 
कायणमा दबाब मसिणना हनुे भएकोले तथ्य ि प्रमार्को वर्वरे्वचना गनण नसक्ने अर्वस्था िहने हुँदा 
यस्ता वटकावट्पर्ी अदालतको अर्वहेलनाको वर्वषयलाई कानूनी दायिामा ल्याउनपुने। 

 मदु्दाको काम कािबाही ि मनर्णय प्रवियामा प्रभार्व पनण खोज्ने व्यजक्तलाई ममतयािसिह सिाय गने 
व्यर्वस्थाका लामग कानून मनमाणर् गनुणपने। 

 अनसुन्धानमा प्रगमत भएको नदेजखए वहिासतमा िाख् न पाउने अर्वमध थप गनण नसवकने गिी 
कानूनी व्यर्वस्था हनुपुने। 

 अदालतमा कायणित कमणचािीहरूका लामग छुट्ट  सेर्वा, शतणसम्बन्धी ऐन ि कायणप्रकृमत अनसुाि 
अमतरिक्त भत्ताको व्यर्वस्था गरिएमा वर्वकृमत पमन िट्ने ि कायण संस्कृमतमा सधुाि आउन े
देजखन्छ। 

 जिल्ला अदालतमा एउट  न्यायाधीशलाई मदु्दा जिम्मा लगाउने ि सर्वोच्च अदालतमा प्रधान 
न्यायाधीशले ि उच्च अदालतमा मखु्य न्यायाधीशले पेसी तोक्ने व्यर्वस्थाका कािर् मदु्दामा 
मबचौमलयाले मदु्दामा प्रभार्व पाने, साथ  वर्वकृमत ि भ्रष् टाचाि बढेको छ। 

 जिल्ला अदालतमा एउट  न्यायाधीशलाई मदु्दा जिम्मा र्दने परिपाटीको अन्त्य ि सब  अदालतमा 
स्र्वचामलत पेसी प्रर्ाली लागू गरिनपुदणछ।  

 सिकािर्वादी फौिदािी मदु्दामा साक्षीलाई र्दईने भत्ता प्रहिी कायाणलयबाट सहिरूपमा प्रा् त 
नभएकोले सिकािी र्वकील र्वा अदालतबाट उपलब्ध हनुे व्यर्वस्था गरिनपुने। 

 िािस्र्व न्यायाधीकिर्को संिचना नममलेको हुँदा संिचनामा परिर्वतणन गिी पदीय मयाणदा 
ममलाउनपुने। 

 Police Investigation Bureau िस्त  Judicial Bureau खडा हनुसकेमा अमनयममतता अनसुन्धान 
गनण सहि हनुे। 

 रेड यमुनयनमाफण त कमणचािी प्रशासनमा िािनीमतक हस्तक्षेप बढ्नकुा साथ  काम छल्ने प्रर्वजृत्त 
मौलाउँद  गएकाले रेड यमुनयनलाई मनयमन ि सीममत तलु्याउनपुने। 
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 पूर्ण इिलास, संर्व धामनक इिलासको सट्टा ििुी प्रथा लागू गिी मदु्दा फर्छ्यौट ि न्याय प्रा् तीमा 
शीघ्रता ल्याउनपुने। 

न्याय परिषद्सँग सम्बजन्धत सझुार्वहरू 

 न्याय परिषद् मा न्यायाधीशको बाहलु्य िहने गिी संिचना परिर्वतणन गरिनपुछण। 

 न्याय परिषद्को संिचनामा परिर्वतणन गिी प्रधान न्यायाधीश, कानून मन्त्री ि बािको प्रमतमनमध 
मात्र िहने गरिनपुदणछ। 

 कलेजियम प्रर्ाली अर्वलम्बन गनण पमन उपयकु्त हनु्छ। 

 न्याय परिषद् मा उपयकु्त व्यजक्त सदस्य बनाउनपुछण। परिषद्का सदस्य मनष्पक्ष, तटस्थ ि कुन  
पमन कुिाबाट प्रभावर्वत नहनुे वकमसमको चयन गरिनपुदणछ।  

 न्याय परिषद्ले गिेका न्यायाधीश मनयजुक्तका मसफारिस िािनीमतक प्रभार्व ि भागबन्डामा 
आधारित भएकोले वर्वर्वादिवहत हनु सकेको छ न। न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता, 
इमान्दारितामामथ चौतफकी रूपमा प्रश् न उठेको हुँदा िाय व्यक्त गनणसक्ने सक्षम व्यजक्तलाई 
मनजश् चत मापदण्डका आधािमा मात्र न्यायाधीश मनयजुक्तको मसफारिस गरिनपुदणछ। 

 न्याय परिषद्ले वर्वर्वार्दत फ सलाको अध्ययन ि गिी समयमा न  समाधान खोिी आफ्नो 
वियाशीलता बढाउनपुदणछ। 

 उच्च अदालत ि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश मनयजुक्तको मसफारिस गदाण प्रधान न्यायाधीशको 
पदलाई लजक्षत गिी मनयजुक्तको मसफारिस गने पिम्पिाले वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत बढेको छ। 

 उच्च ि सर्वोच्च अदालतमा लोक सेर्वा आयोगको प्रमतस्पधाणत्मक पिीक्षामा असफल व्यजक्तलाई 
न्यायाधीश मनयजुक्त गरिंदा सेर्वामा कायणित न्यायाधीशलाई पीडाबोध भएको छ। 

 उच्च अदालत ि जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश मनयजुक्त गदाण पिीक्षा प्रर्ाली अर्वलम्बन गिेमा 
मनयजुक्तमा पािदजशणता आई सक्षम व्यजक्त मात्र न्यायाधीश बन् न सक्दछन।् 

 न्याय परिषद्क  पदामधकािीबाट न्यायाधीशलाई मदु्दा मसफारिस गने, भ्रष् टाचािलाई प्र्य र्दन े
गिेको भन् ने अर्वस्थाको अन्त हनुपुदणछ। 

 उल्टी पटकेको िेकडण िाखी सोही आधािमा दण्ड ि पिुस्काि प्रर्ाली अर्वलम्बन गरिनपुदणछ। 

 न्यायाधीश मनयजुक्त गदाण िनु तहमा मनयजुक्त भएको हो त्यही तहमा मात्र िहने व्यर्वस्था गिेमा 
व्यर्वस्थापक क्षमता अमभर्ववृि हनुे। 

 न्याय परिषद्को भमूमकालाई प्रभार्वकािी बनाइनपुदणछ। प्रत्येक न्यायाधीशले हेिेका मदु्दाको 
सफ्टरे्वयि मनमाणर् गिी कुन  उििु पिेमा सफ्टरे्वयिमा भएको वर्वर्विर्बाट तथ्य ि आदेश तथा 
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फ सलाको प्रािम्भीक छानमबन गने पिमत वर्वकास गनण िरूिी छ, अष् रेमलयाको सफ्टरे्वयि 
उपयकु्त हनुसक्छ। 

 न्यायाधीश वर्वरूिका उिूिी समयम  छानमबन ि मनर्णय गिी िानकािी गिाउने पिमतको वर्वकास 
गनुणपने। 

 जिल्ला अदालतबाट भएका फ सला ि आदेश उल्टी भएमा उच्च ि जिल्ला अदालतका फ सला 
आदेशहरूको अध्ययन गनण एक स्र्वतन्त्र समममत बनाई छानमबन गिी कानून वर्वपरित गनेलाई 
कािबाही गने गिी न्याय परिषद् ऐनमा संशोधन गिेमा ८०% वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत ि अमनयममतता 
मनिाकिर् हनुे। 

 न्यायाधीशको सरुर्वा १।१ र्वषणमा हनु उपयकु्त हनुे हुँदा सोहीअनसुाि सरुर्वा गरिनपुदणछ। 

 सेर्वामभत्र लामो समय योगदान गिेका व्यजक्तलाई पाखा लगाएि अपरिपक् क, कमनष् ठ ि कानून 
व्यर्वसायमा संलग्न न  नभएकालाई न्यायाधीश मनयजुक्तको मसफारिस गरिंदा वर्वकृमत बढ्नकुा साथ  
सेर्वामभत्रका व्यजक्तहरूको मनोबल ि उत्प्रिेर्ा िट्न गएको हुँदा सेर्वामभत्रका योग्यता पगेुका 
व्यजक्तलाई सब  अदालतका न्यायाधीशमा सम्मानिनक रूपमा न्यायाधीश मनयकु्त गरिनपुदणछ। 

 न्यावयक सधुािको प्रािम्भ नेततृ्र्व ि महुानबाट गरिनपुदणछ। 

 समारे्वजशताको नाममा ३ र्वषण पगु्ने वर्वजत्तक  न्यायाधीश मनयजुक्तको मसफारिस गने पिमतले 
र्वरिष् ठहरूको सेर्वा अर्वमध न  सवकने अर्वस्था भएको हुँदा सधुाि गरिनपुने। 

 न्यायाधीशहरू भोि/पाटी खान िाने प्रर्वजृत्तको अन्तका लामग प्रभार्वकािी अनगुमन ि कािबाहीको 
प्रर्ाली वर्वकास गनुणपदणछ। 

 न्याय परिषदलाई स्र्वच्छ, स्र्वस्थ ि पािदशी बनाउन सब  तहमा सिोकािर्वाला सजम्ममलत एउटा 
स्थायी समममत बनाउनपुछण। 

 कानून व्यार्वसायीबाट मनयकु्त न्यायाधीशको कायणसम्पादन प्रमत बाि स्र्वयम ् सन्तषु् ट नभएकोले 
मनयजुक्तलाई स्र्वच्छ, पािदशी बनाउन र्वरिष् ठ अमधर्वक्ताको मापदण्ड िस्त  मापदण्ड बनाई 
कायाणन्र्वयन गरिनपुछण। 

 न्यायाधीश मनयजुक्त एर्वम ्बढुर्वामा मवहला समारे्वजशता हनुपुछण। 

 न्यायाधीश मनयजुक्तका लामग मसफारिस गने प्रयोिनका लामग िोष् टि बनाउने, मापदण्ड तयाि गने, 
प्रस्तावर्वत नाम सार्वणिमनक गिी िनताबाट अनमुोदन गिाउने पिमतको वर्वकास गनुणपछण, योग्य 
मध्ये योग्यतम मनयजुक्त गनुणपदणछ। 
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 सामाजिक संिाल तथा पत्रपमत्रकामा आएका समाचािका आधािमा न्यायाधीशको हमुणत मलन े
कायण बन्द गरिनपुछण, कािबाही गो्य तरिकाले गने पिमतको वर्वकास गनुणपदणछ। 

 न्यायाधीशको सम्पजत्त सार्वणिमनक ि छानमबन गने प्रर्ालीको वर्वकास गनुणपदणछ। 

 न्याय परिषद्का पदामधकािीले संवर्वधान ि कानूनमा भएको व्यर्वस्था कायाणन्र्वयनमा गिेका 
कमीकमिोिी सधुाि गददै  सजच्चनपुने।  

 उिूिी पिेपमछ मात्र होइन, मनयममतरूपमा न्यायाधीशका फ सला अध्ययन गने ि मूल्याङ् कन गने 
प्रर्वजृत्तको वर्वकास गरिनपुछण।  

 न्यायाधीश भ्रष् टाचाििन्य कायणमा संलग्न भई कािबाही भएकोमा िनतालाई स-ुसूजचत 
गिाउनपुदणछ। 

 न्यायाधीश मनयजुक्तमा कानून व्यर्वसायीको लामग मनजश् चत प्रमतशत तोवकनपुदणछ। 

 कानून व्यर्वसाय नगिी NGO/INGO मा काम गिेकालाई न्यायाधीश मनयजुक्त गरिंदा कानून 
व्यर्वसायीको बेइज्ित भएकोले मनयजुक्त गदाण व्यर्वसायमा संलग्न भएकालाई मात्र गरिनपुने। 

 हाल, जिल्ला न्यायाधीशमा कायणित न्यायाशीशहरूसँग  लोक सेर्वा आयोगको पिीक्षा र्दई असफल 
भएका कानून व्यर्वसायीहरू सीध  उच्च अदालतको न्यायाधीशमा मनयजुक्त हनुे ि १४/१५ 
र्वषणसम्म जिल्ला अदालतमा काम गिेका जिल्ला न्यायाधीशहरू उच्च अदालतमा मनयजुक्त नहनुे 
अर्वस्थाले गदाण जिल्ला न्यायाधीशहरूको उत्प्रिेर्ा ि मनोबल मगिेको छ। उच्च अदालतमा 
न्यायाधीश मनयजुक्त गदाण केही प्रमतशत पदमा पिीक्षाबाट छनौट गने व्यर्वस्था हनुपुने। 

 कानून व्यर्वसायीबाट न्यायाधीश मनयजुक्तको मसफारिस गदाण कानून व्यर्वसायमा लागेका, मसमनयि 
क्षमतार्वान कानून व्यर्वसायी मध्येबाट गरिनपुछण। अमधर्वक्ताको प्रमार्पत्र हनु ुमात्र न्यायाधीश 
मनयजुक्तको योग्यता बनाइन ुहुँद न। न्याय परिषद्का सदस्य ि नेताका मान्छे मात्र न्यायाधीशमा 
मनयजुक्त गने प्रर्वजृत्त हटाउनपुछण। यस्ता मनयजुक्तमा नेपाल बाि एसोमसएसनले पमन पहल गनुणपछण। 
न्यायाधीशका लामग आर्वश्यक पने कुन  पमन क्षमता नभएका व्यजक्तहरू न्यायाधीशमा मनयजुक्त 
हनु ुन  समस्याको िड हो। 

 न्याय परिषद् ले मनयजुक्त, सरुर्वा, कािबाही िस्ता कायण पािदशी, स्र्वच्छ, मनष्पक्ष ि व्यर्वजस्थत 
ढिले गनण नसक्दा वर्वकृमत वर्वसङ् गमत बढेकाले न्याय परिषद् को कामकािबाहीमा आमूल 
परिर्वतणनको खाँचो छ। संिक्षर्र्वाद, नातार्वाद ि कृपार्वादका कािर् इमान्दाि ि सक्षम 
न्यायाधीश कािबाहीमा पने ति रे्वइमानहरूले छुट पाईिहेको हुँदा त्यस्तो अभ्यासको अन्त 
हनुपुदणछ। 
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 न्यायाधीश मनयजुक्तको मसफारिस गने िममा किोडौं खचण गिेका कािर् खचण असलु्न भ्रष् टाचाि 
गनुण स्र्वाभावर्वक हुँदा मनयजुक्तमा शिुता कायम हनुपुदणछ। 

 कािर् देखाउ आदेश िािी नगिी अन्तरिम आदेश िािी गने न्यायाधीश पमन छन ् मनयजुक्तम  
समस्या छ। 

 न्यायाधीश मनयजुक्तमा कानून व्यर्वसायी, सिकािी र्वकील, कानून समूह, न्याय समूह ि 
न्यायाधीशको समूह बनाई प्रमतशत छुट् याई मनयजुक्त गरिनपुने। 

 कािबाहीमा पिेका न्यायाधीशलाई ६ मवहना न्याय परिषद् मा कािमा िाखेि समस्याको समाधान 
हुँद न, सरूर्वा सधुािको उपाय नभएकोले गल्ती गनेलाई कािबाही गनण सक्नपुछण। 

 कानून व्यर्वसायीबाट न्यायाधीशमा मनयकु्त हुँदा व्यापाि गने, वर्वद्यालयमा पढाउने होइन कानून 
व्यर्वसाय गिेकालाई मनयकु्त गनुणपने ि सेर्वामभत्रका ि व्यर्वसायबाट आउनेबीचको उमेि समूह 
ममल्नेगिी मनयकु्त गनुणपने। 

 फ सलाको Jurimetrics अध्ययन गनुणपदणछ। 

 मदु्दाबाट कमाउने, नेततृ्र्वलाई िकम बझुाउने ि िािनीमत गनेहरू सर्वोच्च अदालतको 
न्यायाधीशमा मनयजुक्त हनुे गिेको देजखंदा न्यायाधीश मनयजुक्तमा शिुताको आर्वश्यक छ। 

 प्रया्त  प्रमार् हुँदा हुँद  सफाइ र्दने न्यायाधीश िमत जिम्मेर्वाि हनुपुछण त्यसिी न  प्रया्त  प्रमार् 
नहुँदा नहुँद  पमन कसूिदाि ठहि गने ि पपुणक्षको लामग प्रमार्वर्वना थनुामा िाख् ने गिेको 
पाइएकोले यस्तो न्यायाधीश मामथ पमन आर्वश्यक कािबाही हनुपुने, न्याय िोगाउनभन्दा पमन 
िामगि िोगाउन िस्तोसकु  अर्वस्थामा थनेु्न प्रर्वजृत्त बढ्दो छ। यसलाई सम्बजन्धत मनकायले ध्याय 
र्दनपुने। 

न्याय सेर्वा आयोगसँग सम्बजन्धत सझुार्वहरू 

 िजिस्राि, ्ेस्तेदाि ि तहमसलदािको पदमा पदस्थापन, सरूर्वा गदाण अनभुर्व भएका ि सर्वोच्च 
अदालतमा २ र्वषण बसेका महाशाखा प्रमखुलाई उच्च अदालत ि उच्च अदालतमा २ र्वषण 
बसेकालाई सर्वोच्च अदालतमा सरूर्वा गने तथा एउट  अदालतमा लामो समयसम्म िहने 
व्यर्वस्थाको अन्त गिी मनयममत सरूर्वा गरिनपुने। 

 न्यायाधीश सरूर्वा हुँदा कमणचािीसमेत तोकेि आफूसँग  सरूर्वा गरिनपुछण भनेि ल िानको लामग 
दबाब ि प्रभार्व पाने गिेको तथा मतन माफण त मबचौमलयाको भमूमका मनर्वाणह गने गिेको भन् ने 
कुिालाई न्याय सेर्वा आयोगले गम्भीिताका साथ मलनपुदणछ। 
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 स्थायी पदमा लोक सेर्वा आयोगमा स्थायी पूमतणका लामग माग नगिी किािमा कमणचािी मनयजुक्त 
गने प्रर्वजृत्त बढ्द  िाँदा वर्वकृमत वर्वसङ् गमत बढेको हुँदा स्थायी पूमतणतफण  समयमा न  प्रविया 
नबढाउने पदामधकािीलाई कािबाहीको दायिामा ल्याउनपुछण। 

सर्वोच्च अदालतसँग सम्बजन्धत सझुार्वहरू 

 समस्याहरू पवहल्याई समाधान खोज्न अध्ययनदल बनाउने, प्रमतरे्वदनहरू थन्क्याउने ि पन्छाउने 
गिेका कािर् प्रमतरे्वदनमा आएका सझुार्वहरू कायाणन्र्वयन हनु नसकेको हुँदा सो प्रर्वजृत्तको अन्त 
गिी प्रमतरे्वदनहरू कायाणन्र्वयन गरिनपुदछण। 

 पूर्वण प्रमतरे्वदनहरूको कायाणन्यर्वन ि नािो रूपमा देजखएका अमनयममतता ि भ्रष् टाचाि िोक् न 
वियाशील हनुपुने। 

 Media Trial ले पािेको असिको अध्ययन गिी उजचत व्यर्वस्थापन गनण ि तल्ला अदालतहरूमा 
फौिदािी न्यायको क्षेत्रमा देजखएको कमिोिी सधुाि गनण वर्वशेष कायणिम ल्याईनपुदणछ। Media 

Trial को आधािमा प्रभार्वमा नपिी वर्वरे्वक प्रयोग गिेि फौिदािी मदु्दामा न्याय मनिोपर् गनण 
मनदेशन िािी हनुपुदणछ। 

 मनयामक मनकाय ि पदामधकािीहरू नसरुीकन तलसम्म सधुाि हनु नसक्ने हुँदा महुानबाट न  
सधुाि हनुपुदणछ। मनयामक मनकाय ि मनयजुक्त गने मनकाय एउट  हनुहुुँद न। 

 पक्षहरूले अगामड न  यो मदु्दा फलानो इिलासमा पददै छ ि फ सला यस्तो हुँद छ भन् ने ि सोही 
अनरुूप परिर्ाम आउने गिेकाले भ्रष् टाचाि ि वर्वकृमत बढेको छ। अध्ययन गिी कािबाहीको 
दायिामा ल्याउनपुदणछ। 

 जिल्ला अदालतमा शरुूदेजख न  एउट  न्यायाधीशलाई मदु्दा जिम्मा लगाउने ि सर्वोच्च अदालतमा 
प्रधान न्यायाधीश ि उच्च अदालतमा मखु्य न्यायाधीशको पेसी तोक्ने व्यर्वस्थाका कािर् मदु्दाको 
कािबाही ि न्याय सम्पादनमा वर्वचलन ि भ्रष् टाचाि बढेकाले सो व्यर्वस्था अन्त गरिनपुदणछ। 

 किमलष् टमा खेल्ने प्रर्वजृत्त िोक् न सब  अदालतमा स्र्वचामलत पेसी पिमत अर्वलम्बन गनण उपयकु्त 
हनुे देजखन्छ। 

 तारिख तथा सनुरु्वाइको समय लजम्बदँा टाठाबाठाले सवुर्वधा ि असहाय सेर्वा्ाहीले दिुःख पाएका 
छन,् यसतफण  सचेत भई काम गनुणपने आर्वश्यकता छ। 

 फ सला लेखन कायण वढलो भएको हुँदा फ सला कायाणन्र्वयनमा कर्ठनाइको जस्थमत मसिणना भएकोले 
समयम  फ सला तयािी कायण सम्पन् न गनुणपने देजखन्छ। 
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 रिट मनरे्वदन दताण/दिपीठ मदु्दा सकाि गने कायण झन्झवटलो बन्द  गएकोले समयम  सम्बोधन 
हनुपुने देजखन्छ। 

 र्वरि्ठ कानून व्यर्वसायीलाई िमत पमन बहस गनण र्दने ि कमनष् ठलाई कम समय उपलब्ध 
गिाउने तथा िमत समय पमन बहस गनण र्दने अर्वस्थाले मसिणना भएको अर्वस्थाको अन्त गिी सब  
कानून व्यर्वसायी ि मदु्दालाई समान व्यर्वहाि गरिनपुदणछ। 

 कानून ि प्रमार्को आधािमा मदु्दाको परिर्ामको पूर्वाणनमुान गनणसवकने अर्वस्था नदेजखएको हुँदा 
त्यस्को अन्त हनुपुने। 

 अनलाइनबाट मदु्दा मनरे्वदन दताण गने, मदु्दाको अर्वस्था हेनण पाउने, एस.एम.एस.बाट मदु्दाको हिेक 
कािबाहीको िानकािी पाउनसक्ने पिमत लागू गनुणपने। 

 सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई वर्वमभन् न आयोग र्वा समममतमा िाखेि न्याय सम्पादनको 
समय खेि फाल्ने अर्वस्थाको अन्त हनुपुने। 

 कमतपय न्यायाधीशहरू, कानून व्यर्वसायीहरू, कमणचािीहरू, पूर्वण न्यायाधीश एर्वम ् कमणचािी, 
िािनीमतककमीहरू ि पेशेर्वि मबचौमलयाले काम गरििहेका व्यजक्तहरूले मबचौमलयाको माध्यमबाट 
भ्रष् टाचाि गरििहेकाले सर्वोच्च अदालतले गम्भीिरूपमा मलई मनयन्त्रर् गनण आर्वश्यक छ।   

 न्यायाधीश सरूर्वा हुँदा कमणचािीसमेत तोकेि आफूसँग  सरूर्वा गरिनपुछण भनेि ल िानको लामग 
दबाब ि प्रभार्व पाने गिेको तथा मतन माफण त मबचौमलयाको भमूमका मनर्वाणह गने गिेको भन् ने 
कुिालाई सर्वोच्च अदालतले गम्भीिताका साथ मलनपुदणछ। 

 अदालतले समय व्यर्वस्थापन गनण नसक्दा अदालतका कामकािबाही समयमा हनु नसकेको हुँदा 
व्यर्वजस्थत समय प्रमार्ी लागू ि अर्वलम्बन गनुणपने। 

 अदालतका काम कािबाही टोकन प्रर्ालीमा आबि हनुपुने। 

 सूचना तथा सहायता कक्षमा मनष् पक्ष ि स्र्वतन्त्र व्यजक्त समारे्वश ्यानल बनाई सेर्वाप्रर्वाह 
प्रभार्वकािी बनाउनपुने ि हतास मनजस्थमतमा आएका सेर्वा्ाहीलाई वर्वनम्रपूर्वणक व्यर्वहाि गिी 
सान्त्र्वना र्दनपुने। 

 म्याद तामेलमा अत्यमधक वर्वलम्ब हनु गई न्याय सम्पादनमा प्रभार्व पनुणका साथ  ििठेगाना 
देखाउँदासमेत तामेलदािले रे्वपते्त तामेल गरििहेको हुँदा यसलाई व्यर्वजस्थत बनाई कतणव्यबाट 
वर्वमखु हनुे उपि कािबाही गने पिमतको वर्वकास गनुणपने। 

 ममलापत्र गदाण फाँटका कमणचािीहरूले रू.२,०००।- सम्म मलने गिेका छन,् मनयन्त्रर् ि 
कािबाही प्रर्ालीको अर्वलम्बन गनुणपने। 
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 सम्पजत्त िोक् का िाख् ने पत्र ि मममसल कागिात अदालत स्र्वयंले ल्याउने लग्ने प्रबन्ध गनुणपनेमा 
पक्षले अमतरिक्त िकम खचण गनुणपिेको छ, मनयन्त्रर् हनु आर्वश्यक छ। 

 सर्वोच्च अदालतमा समयमा इिलास नबस्ने ि कमतपय अदालतमा इिलास बस्ने समय मनजश् चत 
रूपमा मनधाणिर् नहुँदा पक्षले इिलासको पालो कुरििहनपुने ि समय अनार्वश्यक रूपमा वर्वताउन ु
पिेको हुँदा इिलास बस्ने समय मनधाणिर् गिी सोको कायाणन्र्वयन गनुणपने। 

 फ सला अनसुाि वफताण पाउनपुने धिौटी वफताणका लामग लामो समय पखणनपुने ि अमतरिक्त िकम 
बेहोनुणपने अर्वस्थाको अन्त हनु आर्वश्यक छ। 

 सरूर्वामा भनसनु ि वर्वभेदको अर्वस्था छ। सब  कमणचािीलाई सब प्रकािका काम ि अदालतको 
अनभुर्व हनुे गिी मनजश् चत मापदण्डका आधािमा सरूर्वा गनुणपने देजखन्छ। 

 भौमतक साम्ी/पूर्वाणधाि तथा सर्वािी साधनको प्रयोग सम्बन्धमा मापदण्ड मनधाणिर् नगिी वर्वतिर् 
गदाण वर्वभेदको अर्वस्था छ, स्पष् ट मापदण्ड मनधाणिर् गिी सोही आधािमा व्यर्वसाय गनुणपदणछ। 

 एउटा कचणमािी लामो समय एउट  कुसीमा बस्ने, सरूर्वा/बढुर्वा भएि आउँदा पमन त्यही कुसी ि 
जिम्मेर्वािीमा बस्ने प्रर्वजृत्तले वर्वकृमत वर्वसङ् गमत बढेको हुँदा त्यस्तो प्रर्वजृत्त दोहरिन र्दनहुुँद न। 

 संर्व धामनक इिलासको गठन, काम, कािबाही ि प्रभार्वकारिताका बािेमा पनुिार्वलोकन 
गरिनपुदणछ। 

 सर्वोच्च ि उच्च अदालत दबु बाट जिल्ला अदालतको मनिीक्षर् गने दोहोिो मनिीक्षर् प्रर्ालीको 
अन्त गरिनपुदणछ। 

 वर्वमनयोजित बिेट खचणमा पािदजशणता ि अनपुामतक मसिान्त नअपनाउँदा वर्वत्तीय अनशुासन कायम 
हनुसकेको छ न। 

 आचिर् पालना भए, नभएको सम्बन्धमा अनगुमन गने, दण्ड ि पसु्काि प्रर्ालीको वर्वकास गने 
तथा पूर्वण अध्ययन प्रमतरे्वदनहरूको कायाणन्र्वयन गनण सवकएमा वर्वकृमत वर्वसङ् गमत धेि  हदसम्म 
मनयन्त्रर् हनुे देजखन्छ। 

 पेसी सूची समुनजश् चत गिी मदु्दा सनुरु्वाइ गनणसकेमा िनता/सेर्वा्ाहीले पाइिहेको दिुःख ह िान 
समा् त हनुे ि सनुरु्वाइ हनु नसके क्षमतपूमतण र्दने पिमतको वर्वकास गनुणपछण। 

 मदु्दा पेसीमा चढाउनका लामग रू. ५००-१०००।- सम्म नर्दई पेसी चढ्द न भन् ने सेर्वा्ाहीको 
गनुासो सम्बोधन हनु ि ठूला िािनीमतज्ञबाट फ सलामा प्रभार्व पछण भन् ने िनधािर्ाको अन्त 
हनुपुछण। 
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 अदालतका उिूिी पेवटका व्यर्वजस्थत नभएकाले अन्याय पिेको कुिा सहि  दताण गिाउन नसक्न े
अर्वस्था हुँदा उिूिी पेवटका व्यर्वजस्थत बनाई पिेका उिूिीहरूको समयमा न  सम्बोधन गिी 
िानकािी र्दने पिमतको वर्वकास गनुणपने। 

 कसूि ठहि भएको मदु्दाको लगत अन्य सिकािी कायाणलयहरूमा समयमा न  वर्वतिर् गनण 
नसकेकाले क द िरिर्वाना असलु गनण कर्ठनाइ भइिहेको हुँदा कसूि ठहि भएका व्यजक्तको 
एकीन नाम, थि, र्वतन प्रहिी तथा सेर्वा प्रर्वाहसँग सम्बजन्धत अन्य कायाणलयहरूमा सकेसम्म 
चाँडो उपलब्ध गिाउनपुने। 

 साक्षीहरूलाई प्रमतर्वादीहरूतफण बाट डित्रास, धाकधम्की र्दने गिेको कािर् साक्षीहरूले र्वास्तवर्वक 
कुिा भन् न नसक्ने भएकाले साक्षी संिक्षर् सम्बन्धमा छुट्ट  मनदेजशका बनाई कायाणन्र्वयन हनुपुने। 
साक्षीको बकपत्र तोवकएक  र्दन प्राथममकतासाथ सम्पन् न गनुणपने देजखन्छ। 

 चोिी लगायतका मदु्दामा दशीको सामानहरू अमभयोग दताण भएपमछ तत्काल न  पीमडत र्वा 
िाहेिर्वालालाई वफताण र्दलाईर्दने व्यर्वस्था गनण उपयकु्त हनुे। 

 सब  अदालतहरूमा Video Conference को माध्यमबाट म्याद थप तथा बकपत्रको कायण गनण 
सकेमा सहिता आउने।   

 उपल्लो तहका कमणचािीबाट  ऐन मनयमको बजखणलाप गिी उपत्यकामा दशौं र्वषण आफ्नो एउट  
मान्छेलाई िाख् ने ि उपत्यका बावहिका कमणचािीलाई उपत्यकामा काम गने अर्वसिबाट र्वजञ् चत 
गरिएको हुँदा त्यस्तो प्रर्वजृत्तको अन्त हनुपुने। 

 कमणचािीलाई ििपायक पदस्थापन ि सरूर्वा गने गरिएकाले मबचौमलयाको भमूमका मनर्वाणह 
गरििहने हुँदा सधुाि गिी ििपायक िाख् न नहनुे। 

 न्यावयक संर्वाद कायणिममा िनप्रमतमनमधहरूले न्यायाधीशसँग फोटो जखचाएि िनतासँग दलालीको 
काम गने गिेको पाइएकोले मनयन्त्रर् हनु िरूिी िहेको। 

 बेरुि ुसमस्या ि धिौटी िकमको उजचत व्यर्वस्थापन नहुँदा धेि  अमनयममतता बढेको हुँदा बेरुि ु
हनु नर्दनेतफण  ि धिौटी िकमको िेकडण व्यर्वजस्थमत गनेतफण  कदम चाल्नपुने। 

 सनुरु्वाइ गनण नसवकने/नभ्याउने गिी पेसी तोवकन ुहुँद न, पेसी तोकेका मदु्दाको पेसी सूची समयम  
मनकाल्ने ि सनुरु्वाइ गनणसकेमा िनवर्वश् र्वास बढ्न िान्छ। 

 अदालतमा लामो समय स्थायी देर्वन्दी पूमतण नगिी किािमा कमणचािी भनाण गदाण अदालतका 
न्यायाधीश ि कमणचािीहरूका नातेदाि आफन्तहरूलाई भनाण गरिन्छ। उनीहरूमाफण त मदु्दाका 
पक्षसँग बागेमनि गनण सक्ने भएकाले किािमा कमणचािी भनाण गनण उपयकु्त हुँद न। अत्यार्वश्यक 
भई किाि सेर्वामा कमणचािी मलनपुिेमा कमणचािी भनाणमा मनष्पक्षता कायम गरिनपुछण। 
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 सर्वोच्च अदालतबाट प्रमतपार्दत नजििको पालनामा एकरूपता देजखंद न। कानून व्यर्वसायीले 
प्रस्ततु गिेका नजिि वकन उक्त मदु्दामा लाग ुहनु सक्द न भनी फ सलामा उल्लेख गरिँद न। 

 चेक अनादि   / ब वकि कसूिको मदु्दामा कानून ि मसिान्तमा एकरूपता नहुँदा न्याय प्राज् तमा 
अलमल भएको छ। अदालतमा मदु्दा दताण गदाण िेथा िमानत नर्दई हुँद न। मदु्दा जितेि पमन 
न्याय नपाउने अर्वस्था छ। अदालतले प्रमतर्वादीबाट िेथा िमानत स्र्वीकाि गिेको सम्पजत्तबाट 
िरिर्वाना असलु गरिन्छ ि पीमडतलाई िकम भिाउन नयाँ िेथा देखाउ भमनन्छ ,प्रमतर्वार्दको 
अको िेथा न  नभएको अर्वस्थामा पीमडतले िकम भिाई मलन सक्द न। तसथण अदालतले िेथा 
िमानत मलएको सम्पजत्तबाट पीमडतलाई मबगो भिाई र्दने व्यर्वस्था हनुपुदणछ। 

 अदालतहरूको अमभलेख व्यर्वस्थापन चसु्तदरुूस्त नभएको कािर् खोिेको समयमा 
फ सलालगायतका मममसल कागिको नक् कल प्रा् त गनण कर्ठनाइ पनण गएको अर्वस्था छ। 

 अदालतमा वर्वचािाधीन िहेको मदु्दामा पूर्वण प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूले सडक, मममडया 
ि सामाजिक सञ् िालमा आफ्नो भनाइ िाख् न ेि दबाबमूलक शव्दहरू प्रयोग गने गिेको देजखंदा 
यस्ता व्यजक्तहरूउपि कािबाही हनुपुने। 

 फ सला ि आदेश गरिसकेपमछ सामाजिक संिालको माध्यमबाट न्यायाधीशहरूले शेयि गिी प्रचाि 
गने प्रर्वजृत्तलाई िोक्नपुने। 

अपिाध अनसुन्धानसँग सम्बजन्धत सझुार्वहरू 

 सिकािर्वादी फौिदािी मदु्दाको अनसुन्धान, भौमतक प्रमार् सङ्कलन ि र्व ज्ञामनक पिीक्षर्तफण  
उन्मखु नभई पिम्पिागत पिमतमा आधारित भएकोले र्व ज्ञामनक पिमत अर्वलम्बन गनुणपने। 

 अनसुन्धान गने प्रहिी कायाणलय अदालतप्रमत समेत उत्तिदायी िहनपुने ि अनसुन्धान कायणप्रमत 
जचत्त नबझेुमा सिकािी र्वकील समक्ष उििु गनणसक्ने तथा सिकािी र्वकीलले अनसुन्धानका 
सम्बन्धमा मनदेशन र्दनसक्ने कानून प्रभार्वकािी बनाउनपुछण। 

 शंकास्पद व्यजक्तका वर्वरूि यथेष् ट प्रमार् संलग्न गिेपमछ मात्र पिाउ गने व्यर्वस्था गरिनपुने। 

 जिल्ला प्रहिी कायाणलयबाट भई आएको अपिाध अनसुन्धान प्रर्ालीमा सधुाि गिी दक्ष ि वर्वज्ञ 
प्रहिी कमणचािी सजम्ममलत केन्रीय अपिाध अनसुन्धान वर्वभाग, प्रदेश अपिाध अनसुन्धान वर्वभाग 
ि जिल्ला अपिाध अनसुन्धान वर्वभाग स्थापना गनण उपयकु्त हनुे। 

 अनसुन्धान अमधकािीले प्रश् न नसोधी, थाहा िानकािी नर्दई बयान लेजखर्दने, पीमडत/िाहेिर्वालाले 
भनेभन्दा फिक बेहोिा लेजखर्दने, आर्वश्यकतानसुाि फकाएि ि डि देखाएि आफू अनकूुल 
बयान/कागि गिाउने गिेकोले मनष्पक्षता हनु नसकेको अर्वस्था छ। 
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 सिकािर्वादी फौिदािी मदु्दाको अनसुन्धान ि अमभयोिन प्रर्ालीमा व्यापक सधुािको आर्वश्यक 
छ। दताण गनणनपने ि नचल्न ुनचलाउनपुने मदु्दा पमन चलाई िनतालाई दिुःख र्दइएको छ। 

 प्रहिी ि सिकािी र्वकीलले संयकु्तरूपमा मदु्दाको अनसुन्धान गने पिमत न  उपयकु्त भएकाले सो 
पिमतको कायाणन्र्वयन गरिनपुने कानूनी सधुािका लामग पहल गनुणपने।  

 अपिाध अनसुन्धानका मसलमसलामा अदालतबाट Call Details मछटो छरितो तरिकाले प्रा् त गने 
सम्बन्धमा कायणवर्वमध बनाई कायाणन्र्वयन गनुणपने। 

 अनसुन्धान पिमत वफतलो हनु,ु सिकािी र्वकील ि प्रहिीलाई मनयमन गने संयन्त्रको अभार्व 
भएकाले सिकािर्वादी फौिदािी मदु्दामा चलखेल हनुे ि असफल दि बढी भएकाले अनसुन्धान 
पिमतलाई र्व ज्ञामनक बनाई मनयमन गने संयन्त्र मनमाणर् गरिनपुने। 

 प्रहिीले कानून व्यर्वसायीको नाम तोकेि मसफारिस गने गिेकाले सीममत कानून व्यर्वसायी दलाल 
बन् न पगेुकाछन,् प्रहिीमामथ मनगिानी ि कािबाहीको आर्वश्यकता छ। 

 प्रहिीले र्वलिफती सावर्वमत बयान गिाउने गिेकाले स्रे्वच्छा वर्वरूि बयान गिाउन नहनुे भन् न े
संर्व धामनक/मौमलक हकको उल्लङ्घन भएको छ। 

 सिकािर्वादी मदु्दाको अनसुन्धान कमिोि पाने अनसुन्धानकताणको परिपाटीको अन्त गनुणपने 
देजखन्छ भने वर्वपरित बकपत्र गने साक्षीलाई कािबाही गरिनपुदणछ। 

 प्रमतर्वादीहरूको स्पष् ट र्वतन, पवहचान, उमेि ि अन्य वर्वर्विर् नखलुाई अमभयोिन प्रस्तार्व गने 
गिेकाले पिाउमा पिी कािबाही हनु नसक्ने अर्वस्था छ। 

 सिकािी र्वकीलको िोहर्विमा प्रमतर्वादीको बयान नहुँदा डित्रास धम्कीबाट प्रभावर्वत हनुे भएकाले 
सिकािी र्वकीलको िोहर्विमा बयान गिाउने पिमतको वर्वकास गरिनपुदणछ। 

 प्रहिीले तत्काल िटनाको बस्तजुस्थमत मूल्याङ्कन गददै न, वढलो गिी अजन्तममा गछण। लापिर्वाहीका 
कािर् प्रमार् नाश हनु ेसम्भार्वना हनु्छ। यसलाई समाधान कसिी गने उपायहरू अर्वलम्बन 
गरिनपुदणछ। अनसुन्धानकताण तामलम प्रा् त नहनु ुपमन वर्वसङ् गमतका कािर् हनु।् पिमत र्ठक छ, 

व्यर्वस्थापन िाम्रो भएन। पीमडत पक्षले सूचना पाउन गाह्रो छ। 

 अदालतबाट िािी भएका पिाउ पिुी तथा म्यादहरू समयमा तामेल नगरिर्दने गिेका कािर् 
मदु्दाको कािबाही प्रविया लजम्बन गएको हुँदा समयम  तामेल गनुणपने देजखन्छ। 

 लागू औषधलगायतका मदु्दाहरूमा प्रहिीबाट पिीक्षर् प्रमतरे्वदन वढलो प्रा् त हनु ेगिेकोले मदु्दाको 
कािबाही वकनािामा वढलाइ हनुे गिेको छ। काठमान्डौंमा मात्र िहेको प्रहिी प्रयोगशाला क्षेत्रीय 
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स्तिमा पमन वर्वस्ताि गरिनपुछण। हालका लामग काठमान्डौंमा िहेको केन्रीय प्रहिी 
प्रयोगशालाबाट सोझ  अदालतको Email ID  मा पिीक्षर् प्रमतरे्वदन पठाउन ेव्यर्वस्था गरिनपुछण। 

 गाउँमा झजुण्डएि मिेको र्वा अन्य िटनाबाट मिेको व्यजक्तको लाश प्रहिीले सिकािी खचणमा 
अस्पतालमा ल्याउनपुनेमा पीमडत पक्षले न  खचण व्यहोनुण पिेको छ। अस्पतालमा पोष् टमाटणम गदाण 
लाग्ने खचण पमन पीमडतले न  मतनुणपने हुँदा पीमडतले झन ्अन्यायको अनभुमूत गदणछ। 

 अनसुन्धानकताणबाट पेस भएको दशीप्रमार् सिकािी र्वकील कायाणलयबाट नष् ट गिी लोप गने 
गिेको जस्थमतले सिकािर्वादी मदु्दा कमिोि भएका छन,् त्यस्तालाई कािबाहीको दायिामा 
ल्याउनपुदणछ। 

 सिकाि र्वादी मदु्दामा िािनीमतक दबाब आउने गिेक, अनसुन्धान अमधकािी दक्ष नहनु ु ि 
सिकािी र्वकीलले उजचत मनदेशन र्दन नसकेको तथा र्दइएका मनदेशन पमन प्रहिीले परिपालना 
नगने जस्थमत िहेको।  

 सिकािी साक्षी (अनसुन्धानमा बजुझएका, िाहेिर्वालालगायतका व्यजक्त) हरूको झठु्ठा बेहोिा 
लेखाउने ि झठुो बक्न दबाब र्दने गिेकोले यसलाई मनयन्त्रर् गनुणपने। 

अमभयोिनसँग सम्बजन्धत सझुार्वहरू 

 मखु्य कसूिदािउपि अमभयोग नमलई अन्य कसूिदािउपि अमभयोग लगाउने, सानो कसूिमा ठूलो 
अमभयोग लगाउने, मदु्दा न  नचलाउनपुने अर्वस्थामा समेत मदु्दा चलाउने परिपाटीले फौिदािी 
न्याय प्रर्ालीमामथ प्रहाि भएकाले यस्तो परिपाटीको अन्त गरिनपुने। 

 सिकािी पक्षका साक्षीलाई र्दइन ेद मनक भ्रमर् भत्ता िकम प्रहिीले नभ  सिकािी र्वकील माफण त 
उपलब्ध गिाउने व्यर्वस्था हनुपुछण। 

 इिलास ि मदु्दा हेिेि पेसी स्थगन गने अभ्यासको अन्त गरिनपुदणछ। 

 इच्छा वर्वपरित बयान/बकपत्र गने कायणका लामग सिकािी र्वकीलबाट दबाब आउने गिेकाले 
त्यसको खोिनी गिी कािबाही हनुपुदणछ। प्रहिीले गिेको अनसुन्धान ि अमभयोग प्रस्तार्वमा 
सिकािी र्वकीलले मूल्याङ्कन नगिी सवहछाप गने पिम्पिाले सिकािर्वादी मदु्दाहरू वफतलो बन् न 
पगेुका छन।् सिकािी र्वकीलको भमूमका प्रभार्वकािी हनुपुदणछ। 

 प्रहिीले व्यजक्तको ह मसयत, आमथणक अर्वस्था हेिी मदु्दाको अनसुन्धान गने ि सिकािी र्वकीलले 
पमन त्यस गिी अमभयोग पत्र तयाि पािी अदालतमा पेस गने परिपाटी िहेको देजखन्छ। त्यसतफण  
सम्बजन्धत मनकायहरूले ध्यान र्दनपुछण। 
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 अनसुन्धानकताण, अमभयोिनकताण ि न्यायाधीशले आपसमा ममलेि फौिदािी मदु्दा कमिोि बनाई 
न्याय माने गिेका हुँदा पवहचान गिी सम्बजन्धत मनकायबाट कािबाही गरिनपुने। 

 िाहेिी दताण भएसँग  प्रहिी ि सिकािी र्वकील ममली मदु्दा कमिोि बनाउने कायणमा सविय भई 
वर्वकृमतको शरुुर्वात गने गिेकाले त्यस्तो अर्वस्थाको अन्त हनुपुने। 

 समयमा पनुिारे्वदनको म्याद नबझु्ने, बकपत्र ि बहसमा उपजस्थत नहनुे, अनसुन्धानका लामग 
आर्वश्यक/उजचत मनदेशन नर्दने अर्वस्थाको मूल्याङ्कन गिी सधुाि गरिनपुने। 

 कमतपय सिकािी र्वकील कायाणलयमा वर्वहानदेजख बेलकुीसम्म मामनसहरूको िमिट गिाई 
अनार्वश्यक मभडभाड ि मदु्दाको कुिा गिी सेवटि गने गिेको भन् न े सझुार्व प्रा् त भएको हुँदा 
त्यसको अध्ययन अनसुन्धान गिी कािबाहीको दायिामा ल्याउनपुने। 

 सिकािी साक्षीहरूलाई झठुो बक्न प्रोत्साहन गिेको देजखएकोले सत्य बेहोिा बक्न प्रोत्साहन 
गनुणपने ि झठुो बक्न प्रोत्साहन गने उपि कािबाही हनुपुने। 

 र्वयस्क नभएको व्यजक्तलाई पमन र्वयस्कको कोटीमा िाखी अमभयोिन गने गिेको देजखएकोले सब  
प्रमतर्वादीहरूको उमेि खलु्ने आमधकािीक कागि अमनर्वायण  रूपमा समारे्वश गिी अमभयोिन 
गनुणपने। 

नपेाल बाि एसोमसएसनसँग सम्बजन्धत सझुार्वहरू 

 नेपाल बाि एसोमसएसनले प्रभार्वकािी भमूमका खेल्न नसकेका कािर् भ्रष् टाचाि बढेको भन् ने हुँदा 
बािको प्रभार्वकािी भमूमका अपेजक्षत छ। 

 कानून व्यर्वसायीको पेशागत आचािसंवहताको प्रभाकािी कायाणन्र्वयन भए, नभएको अनगुमन 
गरिनपुदणछ। 

 मदु्दा स्थगन गने सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यर्वस्थाको पूर्ण परिपालना हनुपुने। 

 कानून व्यर्वसायीहरूले पमन आफ्नो पेशागत आचािसंवहताको पालना गनुणपने ि आचािसंवहता 
पालना भए, नभएको अनगुमन गिी उल्लङ्घन गनेलाई कानूनी कािबाही गरिनपुने। 

 नेपाल बाि एसोमसएसनले Watch Dog को भमूमका ि पेशागत पिमत मनमाणर्मा ध्यान र्दनकुो 
सट्टा न्यायाधीश मनयजुक्तमा आफ्नो ध्यान केजन्रत गिेकाले बािमा शिुीकिर्को आर्वश्यकता छ। 

 कानून व्यर्वसायीको पारि्ममक मनधाणिर् नहुँदा ि मलएको पारि्ममकको िमसद नर्दने तथा 
मनोमानी ढिले पारि्ममक मलन ेगिेकाले योग्यता, क्षमता ि वर्वशेषज्ञताको आधािमा पारि्ममक 
मनधाणिर् हनुपुने। कानूनद्वािा न  कानून व्यर्वसायीको कामको शलु्क मनधाणिर् गरिनपुने। 
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 कानून व्यर्वसायीले स्र्वयं मनषधेाज्ञालगायतका मदु्दा दताण गने ि फ सला गिाउन वढलाइ गने गिेको 
अर्वस्था हुँदा अनसुन्धान गिी यस्ता प्रर्वजृत्तको मनयन्त्रर् गनुणपने। 

 िािस्र्वका नाममा कानून व्यर्वसायीले प सा मलने गिेका छन, बाि एसोमसएसन संरे्वदनशील हनुपुने 
देजखन्छ। 

 कानून व्यर्वसायीले पारि्ममक मलँदा िमसद र्दने र्वा बैंवकि प्रर्ालीमाफण त गिाउने प्रर्ालीको 
वर्वकास गिेमा वर्वकृमत धेि  मनयन्त्रर् हनु सक्दछ। 

 कानून व्यर्वसायीले अनार्वश्यक समाचाि पत्रपमत्रकामा र्दने गिेको ि बािले कानून व्यर्वसायीको 
संिक्षर् गरिर्दएकाले परिजस्थमत थप िवटल बनेको छ।  

 कमतपय कानून व्यर्वसायीहरू अन मतक ि ग िकानूनी वर्वषयमा पमन अदालत आएि अ्ठेिो अर्वस्था 
मसिणना भएको छ।  

 अदालत ि बािबीचको सम्बन्ध समुधिु हनु सकेमा ि बािले कानून व्यर्वसायीको नालीबेली 
िाखेमा अमनयममतताहरू धेि  हदसम्म मनयन्त्रर् हनु सक्छन।् 

 केही कानून व्यर्वसायीहरूले न्यायाधीशको नाममा िकम मलन े गिेका ि रू.१००।- लाग्नेमा 
दस्तिु रू.५,०००।- सम्म मलने गिेका कमतपयले मबचौमलयाको भमूमका मनर्वाणह गिेका कािर् 
वर्वकृमत बढेको तथा िनवर्वश् र्वास िटेको अर्वस्था छ, नेपाल बाि ि बाि काउजन्सलले पमन 
मनगिानी संयन्त्र बनाउनपुदणछ। 

 नेपाल बाि एशोमसयसन ि सब  बाि इकाइहरू सक्षम, प्रभार्वकािी ि इमानदाि हनुपुदणछ।  

 बहस नभए पमन/मदु्दा स्थमगत भए पमन कानून व्यर्वसायीको पारि्ममक र्दनपुने भएकाले न्याय 
महँगो भएको छ, यसको मनयमन हनुपुने। 

 कानून व्यर्वसायलाई किको दायिामा नल्याइएको ि कानून व्यर्वसायीले मलन ेशलु्कमा पमन 
एकरूपता नभएकोले त्यसतफण  पहल गरिनपुने। 

 फाँट र्वा शाखाको नाममा यमत चावहन्छ भनी सेर्वा्ाहीसँग िकम मलने, मममसलको अध्ययन 
नगने, अन्याय प् यो भनी बहस गने, हािेमा अको पक्षले बढी र्दएि भ्याएछ भन् ने कमतपय 
कानून व्यर्वसायीको चरित्रमा शिुताको आर्वश्यक छ, कािबाही प्रर्ालीको वर्वकास गनुणपदणछ। 

 कानून व्यर्वसायीहरू एउटा इिलासमा बहस गने ि अको इिलासमा मदु्दा स्थगन गने गछणन।् 
अनार्वश्यक स्थगनको मनयन्त्रर् हनुपुदणछ। 
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नपेाल बाि काउजन्सलसँग सम्बजन्धत सझुार्वहरू: 

 नक् कल मलंदा रू.२००।- ले हनुे कामका लामग कानून व्यर्वसायीले रू.५,०००।- सम्म मलन े
गिेको छ, कानून व्यर्वसायी परिषद् ि बाि एसोमसएसनले अनसुन्धान गिी कािबाही गनुणपने 
आर्वश्यकता छ। 

 नेपाल बाि काउजन्सल वियाशील भ  गल्ती गने कानून व्यर्वसाहीलाई कािबाही गनण सके 
मबचौमलया कानून व्यर्वसायी ि वर्वकृमत मनयन्त्रर् हनु सक्छ। 

 कानून व्यर्वसायीको आचािसंवहताको पालनामा प्रभार्वकारिता ल्याउनपुने ि उल्लङ्घन गनेलाई 
कािबाहीको दायिामा ल्याउनपुने। 

 नेपाल बाि काउजन्सलले पमन सूक्ष्म मनगिानी संयन्त्र बनाउनपुदणछ। 

 कमतपय कानून व्यर्वसायीहरू मबचौमलया, दलालीतफण  लाग्ने गिेकोले यस्ता कानून व्यर्वसायीलाई 
कािबाही गनुणपने। 

नपेाल प्रसे काउजन्सलसँग सम्बजन्धत सझुार्वहरूिः 

 पत्रकािहरूको आचािसंवहताको पालना गददै  एउटा तथ्य भएको मदु्दामा तथ्यको आमधकारिक 
िानकािी नमलई दृजष् टकोर् ि सनुेको आधािमा कुिा गने ि समाचाि सम्प्रषेर् गने प्रर्वजृत्त िमशिः 
बढ्द  गएकाले मनयन्त्रर् हनु आर्वश्यक छ।  

 अदालतका सूचना/समचािहरू सङ्कलन गनण र्वरिष् ठ, समझदाि मान्छे नपठाई नयाँ पत्रकािलाई 
पठाउने गिेकाले केही समस्या आएको छ, एउटा संयन्त्र बनाई मनयन्त्रर् गनण िरुिी छ। 

 अदालतमा वर्वचािाधीन मदु्दाको वर्वषयमा समाचाि प्रकाशन गदाण मनजश् चत सीमामभत्र बसेि सन्तमुलत 
ि तथ्यपिक तथा आमधकारिक समाचाि प्रकाशन गनुणपदणछ।  

 दताण नभएका अनलाइन समचाि माध्यमहरू बन्द गने काम प्रसे काउन्सीलले गिेमा गलत 
समाचाि िमशिः मनयन्त्रर् हुँद  िान्छन।्  

 प्रशे काउजन्सल आचािसंवहता 2076 को पालना भए नभएको अनगुमन गिेि उल्लङ्घन गनेलाई 
कािबाही गरिनपुदणछ।  

 सामाजिक सञ् िाललाई अनगुमन ि कािबाही गने अमधकाि नभएकाले ऐन/मनयम/मनदेजशका 
बनाउन आर्वश्यक देजखंदा नेपाल सिकाि समक्ष पहल गनणपने आर्वश्यकता छ।  

 मेमडया रायलका कािर् न्यायाधीशले वर्वरे्वक प्रयोग गनण नपाएको हुँदा मेमडया रायललाई मनयमन 
गनण आर्वश्यक कानून तिुणमा गनुणपने देजखन्छ।  
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मबचौमलयाको रूपमा काम गने व्यजक्त ि वियाकपालको सम्बन्धमा 

 कमतपय न्यायाधीशका नातेदािहरूले मदु्दाको वकनबेच गछणन ्भन् ने चचाण हनु ेगिेकाले खोिमबन 
हनुपुदणछ। 

 कमतपय न्यायाधीशहरूले न  सर्वािी मबचौमलया मनयजुक्त गिेका छन ् भन् न े समुनएकाले खोिमबन 
हनुपुदणछ। 

 कमतपय न्यायाधीश ि कानून व्यर्वसायी स्र्वयं पमन मबचौमलया छन,् सूक्ष्म अध्ययन गरिनपुने। 

 मबचौमलयालाई अदालत प्ररे्वशमा िोक लगाउन ि सेर्वा्ाहीको सहिताका लामग परिचयपत्र ि 
पोशाक सवहतको स्र्वयंसेर्वी कमणचािी खटाउन उपयकु्त हनुे। 

 कािागािबाट पमन प सा चावहन्छ, मान्छे छुटाइर्दन्छौं भन् ने गिेको पाइएको हुँदा गम्भीितापूर्वणक 
अनसुान्धान गिी कािबाहीको दायिामा ल्याउनपुने। 

 लेखनदासले रू.२५ लाख नगद र्दएमा मदु्दा ममलाईर्दन्छौ भनेका उदाहिर्हरू छन।् 

 पवहचान भएका मबचौमलयाको नाम ि वर्वर्विर् सार्वणिमनक गरिएमा वर्वकृमत मनयन्त्रर् हनुसक्न े
देजखन्छ। 

 न्यायपामलका वर्वसङ गमतमकु्त छ, न्याय हनु्छ भन् ने कुिाको वर्वश् र्वास ि अनभुमूत र्दलाउन 
सक्नपुदणछ। 

 जचया पसलमा समेत अदालतमा मबचौमलयाको प्रभार्व छ भन् ने चचाण हनु्छ, अनसुन्धान िरुिी छ।  

 मबचौमलया मनयन्त्रर्का लामग एउटा संिचनाको मनमाणर् गनुण आर्वश्यक छ। 

 मबचौमलयाहरूले प्रमतर्वादीसँग आमथणक लाभ मलई पीमडत ि साक्षीलाई प्रमतकूल (Hostile) बकपत्र 
गिाउने प्रर्वजृत्त देजखंदा त्यस्ता व्यजक्तको पवहचान गिी मनयन्त्रर् गनुणपने। 

 मबचौमलयाको रूपमा कानून व्यर्वसायी, लेखनदास, सेर्वा मनर्वतृ्त कमणचािी, बािका पदामधकािीले 
कायण गिेका भए पमन कानून व्यर्वसायी मखु्य मबचौमलयाको भमूमकामा छन,् मनयन्त्रर् हनु 
संयन्त्रको वर्वकास गनुणपने। 

 कानून व्यर्वसायीको सहि पहुँच न्यायालयमा िहेकाले प्रमखु मबचौमलयाको भमूमकामा कानून 
व्यर्वसायी न  िहेकाले पवहचान गिी कािबाही गरिनपुने। 

 स्थानीय कमणचािी, न्यायाधीश ि कमतपय कानून व्यर्वसायी न  मबचौमलयाको मखु्य भमूमकामा 
िहेकाले स्थानीय कमणचािी ि न्यायाधीश िाख् न नहनु।े 
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 पत्रकाि, िािनीमतकमी, एनजिओकमी, समािसेर्वीले मबचौमलयाको काम गरििहेका हनु्छन।् 
मतनीहरूले न्यायाधीशसँग मसध  भेटिाट गनणबाट िोक्नपुछण। 

 मबचौमलयाले प सा खाईर्दने मदु्दामा सफाइ पाए पमन प सा खचण गिेि मदु्दा जितेको भन् ने 
भ्रामक/गलत सन्देश गइिहेकाले सन्देशमूलक कायणिम सञ् चालन गनुणपने भएको। 

 प्रहिी कमणचािी, कानून व्यर्वसायी, िेथा िमानतका दलाल लगायतले मबचौमलयाको भमूमका 
खेलेको देजखंदा पवहचान गिी मनयन्त्रर् ि कािबाहीको प्रर्ाली बसाउनपुदणछ। 

 गाउँििका टाठाबाठाले लाग्ने भन्दा बढी िकम मलन ेगिेका कािर् अदालतको छवर्व मब्केो छ, 
पवहचान गिी कािबाही गनण सक्नपुछण। 

 न्यायाधीश एर्वम ् कमणचािीहरूलाई सामूवहक आर्वासको व्यर्वस्था गिी मबचौमलयाको प्ररे्वश 
मनयन्त्रर् गरिनपुदणछ। 

कानूनी सहायता सम्बन्धमा 

 मनिःशलु्क कानूनी सहायता/र्व तमनक कानून व्यर्वसायीबाट प्रदान गरिने सेर्वाको बािेमा 
समदुायस्तिमा सूचना सम्प्रषेर् गनण सकेमा वर्वपन् न ि असक्षम पक्षको न्यायमा पहुँच अमभर्ववृि 
हनुे देजखन्छ। 

 र्व तमनक कानून व्यर्वसायीको सेर्वा बहसमा मात्र सीममत भएको ि प्रोर्वोनो सेर्वा प्रभार्वकािी रूपमा 
कायाणन्र्वयन हनु नसकेकाले दरु्व को सूक्ष्म मनगिानी प्रभार्वकािी रूपमा गनण सवकएमा अमनयममतता, 
वर्वसङ् गमत कम हनुे। 

 बढी मदु्दा हनुे अदालतहरूमा २ िना र्व तमनक कानून व्यर्वसायीको व्यर्वस्था गनणसकेमा न्यायमा 
पहुँच अमभर्ववृि हनुे देजखन्छ। 

 अदालतबाट प्रर्वाह हनुे र्व तमनक र्वकीलको सेर्वा लजक्षत र्वगणसम्म पगु्न नसकेको हुँदा त्यसको 
प्रभार्वकािी कायाणन्र्वयन हनुपुदणछ। 

 कानूनी सहायता वर्वमभन् न मनकायबाट र्दन े गरिएकोले यसलाई एकद्वाि प्रर्ालीमाफण त उपलब्ध 
गिाउनपुने। 

वर्ववर्वधिः 

 आफू बहाल हुँदासम्म वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत ि भ्रष् टाचाि नदेख् ने, अर्वकाश भएपश् चात ् भ्रष् टाचाि 
मबचौमलया छ भन् ने प्रर्वजृत्तको अन्त गिी आफू नेततृ्र्वमा र्वहाल छँद  वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत ि 
भ्रष् टाचाि िोक्ने ि मबचौमलया मनयन्त्रर् गने योिना बनाउनपुदणछ। 
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 पक्षले भोमल यो मदु्दा यो इिलासमा पछण, यस्तो फ सला आउँछ, छोटो बहस गिीर्दन ुप् यो भन् न 
आउँछन, त्यस्त  नमतिा आउँछ। यस्तो वर्वषयलाई गम्भीि रूपमा हेरिनपुदणछ। 

 न्यायको मसलमसलामा फ सला गनुणभन्दा मेलममलाप पिमतमा िोड र्दन ुउपयकु्त हनुे। 

 न्यायाधीश तथा सब  कमणचािीहरूलाई स्र्वास्थ्य, जशक्षा, िीर्वनयापनलगायतका कुिाहरूको 
व्यर्वस्थापन गनणपगु्ने तलब भत्ता ि एउट  कम्पाउन्ड आर्वास सवुर्वधाको व्यर्वस्था गनण सकेमा 
वर्वकृमत वर्वसङ् गमत कम हनुे। 

 कमणचािीहरूलाई मनयममत रूपमा व्यर्वहाि ि आचिर्का सम्बन्धमा प्रजशक्षर् र्दलाई व्यर्वहाि 
आचिर्मा सधुाि ल्याउने ि एकले अकाणको अनगुमन गनणसक्ने पिमतको वर्वकास गनुणपने। 

 न्यावयक काम कािबाहीमा सूचना प्रवर्वमधको प्रयोग गिी सशुासन ि पािदजशणता कायम गनुणपने, 
यसका लामग मस.मस.वट.भीबाट मनगिानी गने, इमेलबाट पमन गनुासा मलन सवकने ि दताण गनण 
पाउने व्यर्वस्था गनुणपने देजखन्छ। 

 अदालतका कमणचािीहरूको प्रत्येक ६ मवहनामा आन्तरिक फाँट सरूर्वा गनेतफण  ध्यान र्दनपुने। 

 न्यायाधीशहरूलाई कायाणलय सहयोगी बस्ने कोठा, खानाको व्यर्वस्था, फमनणचिलगायतका 
सामानको व्यर्वस्थापनका लामग एकमषु् ट िकम उपलबध गिाउनपुने। 

 सर्वोच्च अदालत ि उच्च अदालतमा वर्वपक्षी/झगमडया जझकाउने आदेश गने न्यायाधीशले मदु्दा 
नहेने पिमत हटाइनपुदणछ। 

 लगाताि सनुरु्वाइ हनुे भनी कानूनमा उल्लेख भएका मदु्दाहरूको सनुरु्वाइ सोहीबमोजिम भइिहेको 
नदेजखंदा साक्षीलाई प्रभावर्वत पाने ि (Hostile) प्रमतकूल बयान र्दन हनुे प्रर्वजृत्त बढ्द  गईिहेको 
देजखंदा प्रहिी, अदालत, कानून व्यर्वसायी, पीमडत सब ले यसको पालना गनुणपने। 

 न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ५ मा भएको मनिीक्षर्सम्बन्धी व्यर्वस्था औपचारिकतामा 
मात्र सीममत निाखी दक्ष, आचिर्यकु्त ि इमान्दाि कमणचािी समारे्वश र्वहृत्ति मनिीक्षर् गनणपने, 
मनिीक्षर्मा र्दइएका मनदेशनहरूको कायाणन्र्वयन भए, नभएको अनगुमन गने ि कायाणन्र्वयन नगने 
पदामधकािीलाई कािबाही गने तथा मनिीक्षर् गने अदालतले न  र्वसोर्वासलगायतका सब  प्रबन्ध 
ममलाउनपुने। 

 कािागािबाट पीडकका मान्छे ि प्रहिीबाट पमन पीमडत ि पीडकको मान्छेलाई धम्की आउने ि 
प्रभार्व पाने गिेकाले न्यायमा असि पिेको महशसु भएकाले त्यस्तो अर्वस्थाको अन्त हनुपुने। 
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 बझु्नपुने प्रमार् ि जझकाउनपुने प्रमार् एक पटक नजझकाई पटक-पटक जझकाउने गिेका कािर् 
मदु्दा लजम्बन गएको ि २-३ र्वषण भईसक्दा पमन कुन  कािबाही नभइिहेको तथा के भएको हो 
भनी कमणचािीले िानकािीसमेत नगिाउने हुँदा पक्षलाई धेि  असि पिेको छ। 

 ममट द िि, िमुडमसयल आउटरिच कायणिमलाई प्रभार्वकािी बनाई सूचना सम्प्रषेर्माफण त 
सेर्वा्ाहीलाई सन्तषु् टी र्दलाउन वियाशील हनुपुने। 

 सेर्वाको वर्वजशष् टीकिर्को मान्यताका आधािमा न्यावयक ि प्रशासमनक सेर्वा छुट् याउनपुछण। 

 प्रधान न्यायाधीश, मखु्य न्यायाधीश ि १ नं. जिल्ला न्यायाधीश (महुान न ) सफा हनुपुने ि 
भमूमका प्रभार्वकािी हनुपुने।  

 न्याय परिषद् मा कायणकािीको हस्तक्षेप देजखएकाले संवर्वधान संशोधन गिी न्यायपामलकाको र्वचणस्र्व 
हनुे ढिले परिषद्को संिचना मनमाणर् गनण आर्वश्यक छ।  

 साक्षीहरूको बकपत्र अदालतमा समयमा नहनु े भएकाले अनार्वश् यक दिुःख पाइन्छ भन् ने डिले 
साक्षी तथा िोहर्विमा बस्न इन्काि गिेको पाइँदा साक्षीको बकपत्र गने कामलाई प्राथममकतासाथ 
समयमा न  सम्पन् न गनुणपने। 

 िर्वििस्ती किर्ी लगायतका मदु्दामा क्षमतपूमतण भिाईर्दने गिी भएका अदालतका फ सला 
कायाणन्र्वयन हनु नसक्दा न्यायको अनभुमूत हनुसकेको नहुँदा क्षमतपूमतणसम्बन्धी फ सला प्रभार्वकािी 
रूपमा कायाणन्र्वयन गरिनपुने। 

 उच्च अदालतबाट कसूिबाट सफाइ पाए पमन समयमा लगतकट्टाको पत्राचाि नहुँदा प्रहिी 
पिाउ गनण ििमा आउँछन,् समयमा न  पत्राचाि गरिनपुने। 

 पक्षको हाउभाउ, रूर्वार्वासीबाट इिलास प्रभावर्वत भएि आदेश/फ सला गने गिेमा न्याय नपने 
हुँदा त्यस्तो कुिाबाट इिलास प्रभावर्वत हनुहुुँद न। 

 मेलममलाप पिमतलाई बढार्वा नर्दंदा पारिर्वारिक वर्वर्वादहरूले उजचत समाधान पाउन नसकेकाले 
मेलममलाप पिमतलाई बढार्वा र्दनपुने। 

 फ सला लेखनलाई मछटो छरितो ि स्तिीय बनाउन मदु्दा पेसीमा चढ्न ु अगार्व  वफिाद 
प्रमतउत्तिलगायत मममसल संलग्न सम्पूर्ण कागिको वटपोट तयाि गरिनपुछण। न्यायाधीशले फ सला 
लेखन कायणलाई प्राथममकता र्दनपुछण। 

 कमणचािीमा दण्डको भय ि पिुस्कािको अपेक्षा नभएको कािर् वर्वकृमत मौलाएको हुँदा दण्ड ि 
पिुस्काि प्रर्ाली व्यर्वजस्थत ि मनयममत ढिले सञ् चालन गनुणपने। 



                                                        | 79 

 (Medical एर्वम ्Vicera Report) मेमडकल एर्वम ्मभसेिा प्रमतरे्वदन समयम  नआउने गिेकाले शीघ्र 
सनुरु्वाइमा अर्विोध हनु पगेुकाले त्यस्ता रिपोटण ि मममसल प्रमार्हरू समयम  उपलब्ध हनु े
व्यर्वस्थाका लामग समन्र्वय ि सहकायणको खाँचो छ। 

 फ सला कायाणन्र्वयन पक्ष कमिोि भएकाले सेर्वा्ाहीले न्यायको अनभुमूत गनण पाएका छ न। 
फ सला कायाणन्र्वयनलाई प्राथममकतामा िाजखनपुदणछ। 

 किािमा कमणचािी मलने परिपाटीले अदालतमा वर्वकृमत बढेको हुँदा सो कुिा मनयन्त्रर् हनुपुने। 
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परिच्छेद - चाि 

 न्यावयक सदाचाि ि न्यावयक सशुासन 

वर्वषय प्ररे्वश 

सामाजिक सम्झौताका आधािमा नागरिकहरूले आफ्ना हक अमधकाि संिक्षर्का लामग आफूमा मनवहत 
सार्वणभौममक अमधकाि िाज्यमा हस्तान्तिर् गिेको वर्वश् र्वास गरिन्छ। िाज्य वर्वना समाि, अमनयजन्त्रत, 
अव्यर्वजस्थत, असंगर्ठत हनु्छ। िाज्यले प्रमतस्पधी स्र्वाथणहरूकाबीच उपयकु्त सन्तलुन कायम िाख् दछ। 
नागरिकको र्व यजक्तक स्र्वतन्त्रता ि सम्पजत्तको संिक्षर् तथा समािमा शाजन्त सिुक्षा एर्वम ्अमनचयन 
कायम गनण नागरिकहरूको बीचबाट सिकािको मनमाणर् गरिएको हनु्छ। संवर्वधानले नागरिक ि िाज्य 
बीचको सम्बन्धलाई परिभावषत तथा स्थावपत गदणछ19 भने त्यस्तो सम्बन्ध मनयममत, व्यर्वजस्थत ि 
सञ् चालन गने कायण सिकािले गदणछ। न्यायपूर्ण समाि मनमाणर् गने िाज्यको दावयत्र्व पूिा गने 
उदे्दश्यकासाथ मानर्व सभ्यताको वर्वकासदेजख न  िाज्य, सिकाि तथा शासन प्रर्ालीहरूको अभ्यास हुँद  
आएको पाइन्छ।   

िाज्य शजक्तलाई व्यर्वस्थावपका, कायणपामलका ि न्यायपामलकामा वर्वभािन गिी नागरिक हक वहतको 
संिक्षर्का लामग प्रयोग गने गरिन्छ। ति नागरिकको हक वहतको संिक्षर् तथा िाज्यशजक्तको 
प्रयोगका सम्बन्धमा सिकािहरू अनदुाि देजखएकाले सिकाि नभई नहनुे खिार्वी (Necessary evil) को 
रूपमा मलने गरिन्छ। िाज्यको यस  खिाब तत्त्र्वको न्यूनीकिर् गनण संवर्वधानर्वादको मसिान्त अन्तगणत 
वर्वमभन् न मान्यताहरू20 वर्वकास भएको पाइन्छ। िाज्यका अिहरूको सम्बन्धलाई मनयममत तथा 
नागरिकका हक अमधकािको संिक्षर्का लामग शजक्तको पथृकीकिर् तथा मनयन्त्रर् ि सन्तलुनको 
मसिान्तका आधािमा िाज्य शजक्तलाई व्यर्वस्थावपका, कायणपामलका ि न्यायपामलकामा वर्वभािन गिी 
िर्वाफदेही तथा सीममत सिकािको मान्यतालाई आत्मसात गिेको पाइन्छ।   

४.१ न्यावयक सशुासन ि सदाचािका आधािभतू पक्षहरू 

लोकताजन्त्रक शासनप्रर्ालीको आधािस्तम्भको रूपमा न्यावयक सशुासन ि न्यावयक सदाचािलाई मलन े
गरिन्छ। लोकतन्त्र, कानूनको शासन ि न्यावयक सशुासनको प्रभार्वकारिताको लामग न्यावयक सदाचाि 
ि इमान्दारितालाई मखु्य आधाि मामनन्छ। स्र्वतन्त्र, सक्षम, स्र्वच्छ ि स्र्वायत्त न्यायपामलका लगायत 
वर्वमभन् न संिचना ि संयन्त्रहरूलाई न्यावयक सदाचािका स्तम्भहरूको रूपमा मलने गरिन्छ। 

                         
19 संवर्वधान भन् नाले िाज्य प्रर्ाली तथा सिकािको गठन ि सञ्चालन गने मनयमहरूको समूहलाई िनाउँदछ। संवर्वधानले िाज्यका अंगहरूको स्थापना, मतनीहरूको 
अमधकाि ि कायणक्षते्रहरूको मनधाणिर्, िाज्यका अंगहरूको अन्तिसम्बन्ध ि िाज्य तथा नागरिक मबचको सम्बन्धलाई परिभावषत गदणछ। संवर्वधानले िाज्यका तीन 
अंग कायणपामलका, व्यर्वस्थावपका ि न्यायपामलका मबचको शजक्तको बाँडफाँड मनयन्त्रर् ि सन्तलुन िाख् द  िाज्य ि नागरिकमबचको  सम्बन्ध स्थावपत गनणको लामग 
नागरिक तथा िाज्यका अमधकाि, काम कतणव्य ि दावयत्र्व परिभाषा गिेको हनु्छ।  

20 मलजखत संवर्वधान, शजक्त पथृकीकिर् ि शजक्त सन्तलुन, मौमलक अमधकाि, कानूनको शासन, स्र्वतन्त्र न्यायपामलका, न्यावयक पनुिार्वलोकन, आर्वमधक मनर्वाणचन, 
सशुासन, स्र्वतन्त्र संर्व धामनक मनकाय आर्द। 
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उच्चस्तिका न मतक मूल्य मान्यता ि सो अनरुूपको व्यर्वहािलाई न्यावयक सदाचाि भमनन्छ। न्यावयक 
सदाचािले न्यावयक सशुासनको अमतरिक्त वर्वकृमत तथा वर्वसंगत वर्वहीन न्यायपामलकाको परिकल्पना 
गिेको हनु्छ। त्यस ले न्यावयक सशुासन ि सदाचािको वर्वषयलाई पिमत, प्रर्ाली तथा संस्थागत 
उपलजब्धलगायत सम्तामा हेनुणपने हनु्छ। न्यावयक सदाचाि ि सशुासन आधािभतू पक्षहरूको 
सम्बन्धमा मनम्नबमोजिम चचाण गरिएको छ। 

४.१.१ स्र्वतन्त्र न्यायपामलका 

आधमुनक लोकताजन्त्रक शासन प्रर्ालीमा स्र्वतन्त्र न्यायपामलकासम्बन्धी व्यर्वस्थालाई न्यूनतम शतणको 
रूपमा मलने गरिन्छ। मानर्व अमधकािको वर्वश्वव्यापी िोषर्ा पत्रले संवर्वधान एर्वम ्कानूनद्वािा प्रदत्त 
नागरिक अमधकािको उल्लङ्घन भएमा प्रत्येक व्यजक्तलाई सक्षम अदालतबाट प्रभार्वकािी उपचािको 
अमधकाि हनु े व्यर्वस्था गिेको छ।21 साथ  प्रत्येक व्यजक्तमामथ लगाइएको फौिदािी आिोपको 
वर्वषयहरू तथा मनिको अमधकाि ि दावयत्र्वको मनरूपर् गनण स्र्वतन्त्र एर्वम ् मनष्पक्ष न्यायालयमाफण त 
उजचत एर्वम ्सार्वणिमनक सनुरु्वाइमा पूर्ण समानता प्रा् त हनुे व्यर्वस्था िहेको देजखन्छ।22 नागरिक तथा 
िािनीमतक अमधकािसम्बन्धी अन्तिाजष् रय अनबुन्ध, १९६६ ले उजचत समयार्वमधमभत्र मदु्दाको सनुरु्वाइ 
गरिन े व्यर्वस्थाको प्रत्याभमूत गरिएको छ।23 आफ्ना वर्वरूि कुन  फौिदािी आिोप अथर्वा आफना 
अमधकाि तथा दावयत्र्वको उिूिी मनधाणिर् गनण मनष्पक्ष न्यायाधीकिर् तथा आफनो प्रमतिक्षा गनण पयाण्त  
समय ि सवुर्वधा तथा आफूले छानेको कानून व्यर्वसायीबाट प्रमतिक्षा गनण पाउने अमधकािलाई स्थावपत 
गिेको पाइन्छ। साथ  अनजुचत वढलाइ मबना सनुरु्वाइ हनुे अमधकािको समुनजश् चतता गनण िाज्यहरूलाई 
दावयत्र्व मसिणना गिेको देजखन्छ।24  

संयकु्त िाष्ट्र संिले सन ् १९८५ मा आफ्ना सदस्य िाष्ट्रहरूलाई संवर्वधान तथा कानूनमा न्यावयक 
स्र्वतन्त्रताको प्रत्याभमूत हनुे प्रार्वधानहरू व्यर्वस्था गनण UN Basic Principles माफण त आह्वान गिेको 
मथयो।25 न्यावयक स्र्वतन्त्रताका मापदण्डहरूलाई उच्च महत्त्र्व प्रदान गददै  शजक्तको पथृकीकिर्, सक्षमता, 
न्यायाधीशहरूको योग्यता तथा छनौट, सेर्वाका सतणहरू, पदार्वमधको सिुक्षा, तामलम, उन्मजुक्त ि न्यावयक 
अनशुासनिस्ता अपरिहायण तत्त्र्वहरूको प्रत्याभमूतमा िोड र्दइएको छ। साथ  न्यावयक स्र्वतन्त्रताको पवहलो 
मसिान्तको रूपमा प्रत्येक िाज्यले आफ्नो संवर्वधान ि कानूनमा स्र्वतन्त्र न्यायपामलकाको प्रत्याभमूत िोवषत 
रूपमा न  गरिनपुने व्यर्वस्था गरिएको छ। 

                         
21  मानर्व अमधकािको वर्वश्वव्यावप िोषर्ापत्र, १९४८ धािा ८ 
22  ऐ.ऐ.े धािा १० 
23  नागरिक तथा िािनीमतक अमधकाि सम्बन्धी अन्तिाणवष्ट्रय अनबुन्ध,१९६६ धािा ९ 
24  ऐ.ऐ. धािा १४  
25  The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all 

governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary. Article 1. 
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स्र्वतन्त्र न्यायपामलकालाई लोककल्यार्कािी िाज्यको अमभन् न अि मामनन्छ।संर्व धामनक सर्वोच्चता 
कायम िाख्द  मौमलक तथा मानर्व अमधकािहरूको संिक्षर् गनण सिकािद्वािा मनमाणर् गरिएका 
कानूनहरूको कायाणन्र्वयन गिी वर्वमधको शासनलाई संस्थागत गनण स्र्वतन्त्र न्यायपामलकाको महत्त्र्वपूर्ण 
भमूमका िहन्छ।26 न्यायपामलकाको स्र्वतन्त्रता अन्तगणत संगठनात्मक स्र्वतन्त्रता, कायणगत स्र्वतन्त्रता ि 
परिजस्थमतिन्य स्र्वतन्त्रता पदणछन।्27 नेपालको संवर्वधानले स्र्वतन्त्र न्यायपामलकासम्बन्धी अर्वधािर्ा ि 
मूल्य मान्यतालाई अनसुिर् गिी लोकतन्त्र, कानूनको शासन तथा शजक्तपथृकीकिर् ि मनयन्त्रर् एर्वम ्
सन्तलुनको मसिान्तलाई आत्मसात गिेको छ। शजक्त पथृकीकिर्को मसिान्तले िाज्यको कायणकािी 
प्रकृमतको काम कायणपामलका, व्यर्वस्थापकीय कायण व्यर्वस्थावपका ि न्यावयक प्रकृमतको कायण अदालत 
र्वा न्यावयक मनकायबाट सम्पादन गने मान्यता िाख्दछ। सीममत तथा िर्वाफदेही सिकािसम्बन्धी 
अर्वधािर्ाले िाज्यका तीन  अिको अन्तिसम्बन्धलाई उच्च महत्त्र्व र्दएको हनु्छ। साथ  िाज्यका तीन 
अिहरूबीच मनयन्त्रर् ि सन्तलुनका लामग स्र्वतन्त्र न्यायपामलकाको महत्त्र्वपूर्ण भमूमका िहेको हनु्छ।  

स्र्वतन्त्र, सक्षम तथा मनष्पक्ष न्याय सम्पादन गने न्यायपामलकाको उदे्दश्य प्रशासमनक तथा वर्वत्तीय 
स्र्वतन्त्रताको समुनजश् चतताबाट मात्र प्रा् त हनु सक्छ। स्र्वतन्त्र न्यायपामलकाको मसिान्तलाई वर्वमभन् न 
अन् तिाणजष् रय दस्ताबेिहरू28 समेतले प्रत्याभतू गिेका छन।् नेपालको संवर्वधानले न्यावयक 
स्र्वतन्त्रतालाई आत्मसात गिेको भए तापमन न्यावयक स्र्वायत्तताको आलोकमा पािदशी प्रवियाबाट 
स्र्वच्छ एर्वम ् मनष्पक्ष न्याय सम्पादन गिी िनआस्थायकु्त न्यायप्रर्ालीको वर्वकास गनण चनुौतीहरू 
वर्वद्यमान िहेको पाइन्छ। साथ  न्यावयक स्र्वत्रन्त्रताको वर्वषयलाई आन्तरिक कायणप्रर्ालीमा पमन 
प्रभार्वकािी रूपमा लागू गनुणपने हनु्छ। न्याय सम्पादनका िममा मामथल्लो मनकाय र्वा पदामधकािीबाट 
पनणसक्ने प्रभार्वबाट पमन न्यायकमीलाई पूर्ण रूपमा स्र्वतन्त्र िाख् नपुने हनु्छ।  

४.१.२ शजक्तपथृकीकिर्को मसिान्त 

संवर्वधानर्वादमा आधारित लोकताजन्त्रक शासन प्रर्ालीमा कानून बनाउने तथा लागू गने ि सोको चेक 
िाँच गने अमधकाि सामान्यतया एउट  अिले प्रयोग गनण नपाउने गिी संवर्वधानले िाज्यका प्रमखु तीन 
अिहरू व्यर्वस्थावपका, कायणपामलका ि न्यायपामलकामा वर्वभािन गरिर्दएको पाइन्छ। यसलाई िाज्य 
शजक्तको पथृकीकिर् भमनन्छ। नागरिकको र्व यजक्तक स्र्वतन्त्रताको संिक्षर्, मनिङ्कुशताको अन्त्य गददै  
सिकािको स्रे्वच्छाचािी प्रर्वजृत्तमा िोक लगाई कानूनको शासनको समुनजश् चतता एर्वम ् लोकतन्त्रको 

                         
26 Judicial independence is a pre-requisite to the rule of law and a fundamental guarantee of a fair trial. A judge shall therefore uphold and exemplify judicial 

independence in both its individual and institutional aspects. 
27 संवर्वधान सभा न्याय प्रर्ाली सम्बन्धी  समममत.,  अर्वधािर्ा पत्र संवहताको प्रािम्भीक मस्यौदा सम्बन्धी प्रमतरे्वदन, २०६६ संवर्वधान न्याय प्रर्ाली समममतद्वािा प्रस्ततु 
गरिएको प्रमतरे्वदन, संवर्वधान सभा 

28 United Nations Declaration on Human Rights, 1948 (Art 10), International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 (Article 14), United Nations 

Basic Principles on the Independence of the Judiciary, 1985, Beijing Principles on the Independence of Judiciary in the law Asia Region, 1995,  The 

Bangalore principles on the Judicial Conduct, 2002, Commonwealth (latimer House) Principles on the three Branches of Government, 2003, European 

Court of Human Rights (Art 6) Recommendation (94) 12 of the Committee of the Ministers on the independence, efficiency and role of judges, Opinion 
No.1  of the consultative Council of European Judges( CCJE) on standards concerning the independence of the judiciary and the  non-removability of 

Judges , European Charter on the Statue of Judges, The Venice Commission Report on Judicial Appointments.  
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संस्थागत वर्वकास गनण शजक्त पथृकीकिर्को अर्वधािर्ा वर्वकास भएको पाइन्छ। शजक्त पथृकीकिर्को 
मसिान्तको मलुभतू उदे्दश्य िाज्य शजक्तको दरुूपयोग हनु नर्दन ुतथा नागरिक स्र्वतन्त्रताको िक्षा गनुण 
िहेको मामनन्छ। 

प्राचीन दाशणमनक ्लेटो, अिस्त ु तथा मससेिोले िाज्यशजक्तलाई फिक फिक मनकायबाट सम्पादन 
गिाउनपुछण भन् ने वर्वचाि िाखेको पाइन्छ। शजक्त पथृकीकिर्को सन्दभणमा सन ्१६०७ मा बेलायतका 
प्रधान न्यायाधीश एडर्वडण कोकले न्यावयक अमधकाि िािाले प्रयोग गनण नसक्ने तथा सो अमधकाि 
न्यायपामलकाबाट प्रयोग हनुपुने बताएका मथए।29 सन ्१६९० मा आफ्नो कृमत Second Treatise of 

Civil Government मा िोन लकले प्रत्येक सिकािमा तीन वकमसमको शजक्त Legislative, Executive 
ि Federative हनुे भनी बताएका मथए।30 साथ  शजक्त पथृकीकिर्को आधमुनक अर्वधािर्ाका सिणक 
फ्रान्सका मन्टेस्क्यलेु सन ्१७४८ मा आफ्नो कृमत The Spirit of Laws मा वर्वधावयकी, कायणकािी ि 
न्यायपामलका गिी िाज्यका तीनर्वटा अिहरूको संिचना ि कामको बािेमा चचाण गिेका मथए। कानून 
बनाउन,े कायाणन्र्वयन गने ि सोको ब धता िाँच गने िाज्यका प्रमखु कायणहरूलाई व्यर्वस्थावपका, 
कायणपामलका ि न्यायपामलकाले गने गिी वर्वभािन गनुणपदणछ भन् न ेमन्टेस्क्यकुो धािर्ा िहेको मथयो।  

वर्वधावयका ि कायणपामलकीय शजक्त एक  ठाउँमा भए Tyrannical Law बन् न ेि त्यस्तो कानून लागू भए 
Personal Liberty समा्त  हनु,े त्यस गिी न्यायपामलकाको कायण वर्वधावयकाबाट अलग नगिे Life 

Liberty मामथ Arbitrary Control हनुे ि न्यायाधीशले दमनपूर्ण एर्वम ् वहंसात्मक कायण गनण सक्न े 
तथा उजल्लजखत तीनर्वट  शजक्त एक  ठाउँ भए सब  कुिाको समाम्त  हनुे भन् ने मान्यताका आधािमा 
शजक्त पथृकीकिर्को मसिान्त वर्वकास भएको पाइन्छ। शजक्तले भ्रष्ट बनाउने ि अत्यमधक शजक्तले 
अमधक मात्रामा भ्रष्ट बनाउन सक्ने मान्यतामा कानून बनाउने, कायाणन्र्वयन गने ि सोको चेकिाँच गने 
मनकाय पथृक पथृक हनुपुने मान्यता शजक्तपथृकीकिर्को मसिान्तले िाख्दछ। आधमुनक लोकताजन्त्रक 
शासनप्रर्ालीमा शजक्त पथृकीकिर् तथा मनयन्त्रर् ि सन्तलुनको आर्वश्यकता ि औजचत्यतताका 
सम्बन्धमा वर्वमभन् न वर्वद्वानहरूले उल्लेख गिेको पाइन्छ।31 साथ  यस मसिान्तको अपरिहायण पक्षको 
रूपमा न्यावयक पनुिार्वलोकनलाई मलने गरिन्छ। 

लोकताजन्त्रक शासन प्रर्ालीको मखु्य आधाि मामनने शजक्तपथृकीकिर् तथा मनयन्त्रर् ि सन्तलुनको 
मसिान्तले नागरिकका वर्वरूि िाज्य शजक्तको दरुूपयोग गनणबाट िोक्दछ। साथ  यस मसिान्तको 

                         
29 Gwyon W.B., The Meaning of Separation of Power, 1965 as cited in मोहन बन्िाडे, लोकताजन्त्रक संवर्वधानका आधािहरू; िाज्यका अंगहरू मबचको 
अन्तिसम्बन्ध सािथी अध्ययन तथा अनसुन्धान केन्र काटमाडौं, २०६५  

30 Fiber Herman, Theory and Practice of Modern Government, 1977 as cited in पूर्वण पाद 
31 Hilaire Barnett , “The Object of such separation is to provide checks on the exercise of powers by each institution and also to prevent the potential for 

tyranny which might otherwise exist. A constitution with clearly defined boundaries to power and provisions restraining one institution from exercising 

the power of another is one in conformity with the doctrine of separation of powers."Constitutional and Administrative Law Cavendish Publication, New 

Delhi, 2000. 
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न्यूनतम आर्वश्यक पक्षको रूपमा कानूनको शासन ि संवर्वधानर्वादको मसिान्तलाई मलन ेगरिन्छ।32 
संवर्वधान मनमाणर् तथा िाज्य सञ् चालन सम्बजन्धत उच्चस्तिीय मूल्य मान्यता तथा आधािभतू मसिान्त 
र्वा र्वादलाई संवर्वधानर्वाद भमनन्छ। यस अर्वधािर्ाले िाज्यशजक्तको ्ोतलाई िाज्यका वर्वमभन् न 
अिहरूमा वर्वभािन गिी कायणक्षेत्र ि अमधकािको परिभावषत गनुणको साथ  त्यस्तो अमधकाि ि शजक्त 
प्रयोगको सीमा तोवकएको हनु्छ। साथ  यस अर्वधािर्ाले िर्वाफदेवहता तथा सीममत सिकािको 
मान्यतालाई आत्मसात गिेको हनु्छ।33 

४.१.३ कानूनी शासनको अर्वधािर्ा 

सामाजिक सम्झौताको मसिान्तका आधािमा नागरिकले आफ्ना अमधकाि संिक्षर्का लामग सिकािको 
मनमाणर् गिेको मामनन्छ। ति व्यर्वहािमा सिकािहरू नागरिक हक अमधकािप्रमत प्राय अनदुाि िहेको 
देजखन्छ। समाि वर्वकासको िममा शासकहरू सार्वणभौमशजक्त आफ मा मनवहत िहेको अथण गददै  मनपिी 
कानूनको मनमाणर् ि कायाणन्र्वयन गिी नागरिक हक अमधकाि कुजण्ठत गनण उद्वत िहेको पाइन्छ। 
िथाभार्वी कि मलन,े नागरिक मामथ अनार्वश्यक शोषर्, अत्याचाि ि रे्वमथमतको अर्वस्था देखेपमछ 
वर्विानहरूले नागरिक ि सिकािका बीचमा समुधिु सम्बन्ध कायम गने अर्वधािर्ाको परिकल्पना गने 
िममा कानूनी िाज्यको  अर्वधािर्ा वर्वकास भएको पाइन्छ। िमतबेला कानून न  मथएन, शासकहरूको 
आज्ञा र्वा आदेशले कानूनको रूप धािर् गदणथ्यो, त्यमतरे्वला कानूनबमोजिमको शासन प्रर्ालीको 
मान्यता अगामड सारिएको मथयो। िब शासकहरूले कानून बनाएि कानूनको शासनको नाममा 
नागरिक अमधकािमामथ दमन गनण थाले, त्यसपमछ स्र्वयम ्कानूनहरू पमन स्र्वच्छ एर्वम ्मनष्पक्ष हनुपुने 
मान्यता अगामड सािेको पाइन्छ। त्यस ले कानूनको शासनको परिभाषा ि मान्यताहरू समय वर्वकासको 
िमसँग व्यापक ि वर्वस्ताि हदु  आएको पाइन्छ। 

कानूनको शासन भन्नाले िाज्य ि नागरिकबीचको सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण रूपमा सञ् चालन, मनयमन ि 
व्यर्वस्थापन गनण आधमुनक संवर्वधानर्वादका मसिान्त अनरुूप मनमाणर् गरिएको स्र्वच्छ एर्वम ् मनष्पक्ष 
कानूनको आधािमा शासन गरिने प्रवियालाई बजुझन्छ। कुन  पमन व्यजक्त कानूनभन्दा मामथ हुँद न भन् ने 
मान्यता प्राजचन ्ीक कालीन दाशणमनकहरूको िहेको मथयो।34 लोकताजन्त्रक मान्यता अनरुूपको 
कानूनको शासनलाई संस्थागत गने कायण १२१५ मा बेलायतमा िािी म्याग्नाकाटाणले गिेको मथयो। 
िसमा नागरिक िािाद्वािा नभई कानूनबाट मात्र शामसत हनुे ि कानून वर्वपरित िािाले पमन कि 
उठाउन नपाउने कुिाको पवहलो पटक काननुी रूपमा प्रत्याभमूत गरिएको मथयो। कानूनको शासनले 

                         
32 Written Constitution, Fundamentals Rights, Independent Judiciary, Theory of Separation and Check and Balance, Judicial Review, Rule of Law, Concept 

of basic Structures, Delegated Legislation, Limited Government, Adult Franchise, Periodical election and Collective Responsibility etc. 
33 Constitutionalism is a principle which demands to respect for some standards and superior values from the state in allocation and exercise of sovereign 

powers. Constitutionalism ensures the limited government. A Limited government does not necessary mean a weak government. It is a government whose 

powers and functions are specialized, limitation defined and objectives are outlined. 
34 एरिस्टोटलले आफ्नो कृमत पोमलवटक्समा The rule of law is better than that of any individual भनी उल्लेख गिेको पाइन्छ। त्यस  गिी ्लेटोले Statesman and 

Laws मा यर्द कानून िाज्य ि यसका मनकायहरूको वर्वषयर्वस्त ु नभई अरु कस को वर्वषयर्वस्त ु ठामनन्छ भने त्यस्तो िाज्य ध्र्वस्त हनु सक्दछ। ति काननु 
सिकािको मामलक ि सिकाि काननुको दास मामनन्छ भने त्यस्तो िाज्यमा नागरिक खशुी िािी िहन्छन ्भनी उल्लेख गिेको पाइन्छ। 
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िाज्य, उसका प्रमतमनमध, नीजि तथा सार्वणिमनक संस्था र्वा मनकाय ि आम नागरिकलाई कानूनप्रमतको 
आ¬आफ्नो दावयत्र्व मनर्वाणहमा िोड र्दन्छ। साथ  सहभामगतामूलक प्रवियाको आधािमा कानूनको 
मनमाणर् गने, कानून मनमाणर्को वर्वमध ि प्रविया समुनजश् चत गने, कानून मनमाणर्, कानून लागू ि कानून 
कायाणन्र्वयन गने मनकाय स्र्वतन्त्र ि सक्षम हनुपुने ि कानूनले हमेशा नागरिकलाई समान व्यर्वहाि 
गनुणपने ि िाज्यलाई मनिङ्कुश हनुे गिी चाहेभन्दा बढी तिमबिी अमधकाि र्दन नहनुे कुिामा िोड 
र्दन्छ।  

४.१.४ सशुासनको अर्वधािर्ा  

सामान्यतया शासन प्रर्ाली (Governance system) भन्नाले मनर्णय गने तथा मनर्णय कायाणन्र्वयन गने 
प्रवियालाई बजुझन्छ।35आधमुनक संवर्वधानर्वादको मसिान्तमा आधारित लोकताजन्त्रक शासन प्रर्ालीको 
सदुृढीकिर्का लामग सशुासन अपरिहायण शतणको रूपमा मलने गरिन्छ। लोकतन्त्र, कानूनको शासन 
तथा सशुासन एक अकाणमा परिपूिक मामनन्छन।्36 लोकतन्त्रका प्रमतफलहरूलाई संस्थागत गने 
उदे्दश्यले सन १९९० को दशकदेजख वर्वश्व ब क तथा संयकु्त िाष्ट्र संिद्वािा सशुासनको अर्वधािर्ा 
अगामड सािेको पाइन्छ। िर्वाफदेही, पािदशी, उत्तिदायी, सहभामगतामूलक, प्रभार्वकािी ि कानूनको 
शासन अनकुल सञ् चालन गरिएको शासन प्रर्ालीलाई सशुासनको रूपमा बजुझन्छ। सशुासनलाई 
प्रत्याभतू गनणका लामग सदाचाि, इमान्दारिता ि स्र्वच्छताको उच्च भमूमका िहेको पाइन्छ। 

सशुासनको अर्वधािर्ाको उत्पजत्त ि वर्वकासको िमको सन्दभणमा हेदाण वर्वश्व र्व कंले १९८९ मा Sub 

Saharan Africa को sustainable growth सम्बन्धी प्रमतरे्वदनमा सर्वणप्रथम Good Governance 
शब्दको प्रयोग गरिएको मथयो। उक्त प्रमतरे्वदनको प्राककथन लेख्न े िममा World Bank का 
तात्कालीन अध्यक्ष Barber B. Conable ले Good Governance शब्दको प्रयोग गिेका मथए।37 
नागरिकको हक अमधकािीको संिक्षर् गिी मानर्व अमधकािको सम्मान गनण सशुासन सम्बन्धी 
अर्वधािर्ा प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ।  

सशुासनका आधािभतू पक्षहरू 

• सार्वणिमनक प्रशासनमा पािदजशणता ि िर्वाफदेवहता,  

• मनर्णय प्रवियामा सहभामगता ि सूचनाको हक,  

• कायणसम्पादन मापदण्ड मनधाणिर् ि लागू, 

• आचाि संवहता कायाणन्र्वयन ि मनयममत अनगुमन,  

• अमनयममतता ि भ्रष् टाचाि मनयन्त्रर्का लामग मनिोधात्मक ि दण्डात्मक उपायको अर्वलम्बन,  
                         
35 Governance means process of decision-making and the process by which decisions are implemented. 
36 Good Governance entails effective participation in public policy-making, the prevalence of the rule of law and an independent judiciary, besides a system 

of institutional checks & balances through horizontal and vertical separation of powers, and effective oversight agencies. 
37 He states that... governance-a public service that is efficient, a judicial system that is reliable, and an administration that is accountable to its public.   
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• सेर्वा्ाहीप्रमत गनुणपने व्यर्वहाि ि संस्कृमतमा सधुाि, 

• मनिीक्षर् अनगुमन ि मनगिानीमा प्रभार्वकारिता तथा मनिन्तिता, 

• सेर्वाप्रर्वाहको मनिन्ति अनगुमन तथा सूक्ष्म मनगिानी 

• सेर्वा प्रर्वाहको मापदण्ड ि गरु्स्तिीयता, 

• सेर्वा्ाहीका गनुासो तथा उिूिीको सम्बोधन 

• अमनयममतता ि भ्रष् टाचािप्रमत शून्य सहनजशलताको नीमत अर्वलम्बन आर्द। 

४.१.५ सूचनाको हकसम्बन्धी अर्वधािर्ा 

सूचनाको हक भन्नाले सार्वणिमनक मनकायमा िहेको सार्वणिमनक महत्त्र्वको सूचना माग्ने ि पाउन े
अमधकाि सम्झनपुछण ि सो शब्दले सार्वणिमनक मनकायमा िहेको कुन  मलखत, साम्ी र्वा सो मनकायको 
काम कािबाहीको अध्ययन र्वा अर्वलोकन गने, त्यस्तो मलखतको प्रमाजर्त प्रमतमलवप प्रा् त गने, 
सार्वणिमनक महत्त्र्वको मनमाणर् कायण भ िहेकेको स्थलको भ्रमर् ि अर्वलोकन गने, कुन  साम्ीको 
प्रमाजर्त नमूना मलने र्वा कुन  पमन वकमसमको यन्त्रमा िाजखएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमाफण त प्रा् त गने 
अमधकािसमेतलाई िनाउँछ।38 मानर्व अमधकािको वर्वश्वव्यापी िोषर्ा पत्रले प्रत्येक व्यजक्तलाई वर्वचाि 
अमभव्यजक्तको अमधकाि हनुे, आफ्ना वर्वचािहरू िाख् न पाउने स्र्वतन्त्रता, मसमानाको बन्देि मबना कुन  
पमन माध्यममाफण त सूचना ि वर्वचािहरू प्रा् त गने, खोज्ने तथा प्रसाि गने स्र्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यर्वस्था 
गिेको छ।39  

त्यस  गिी नागरिक तथा िािनीमतक अमधकािसम्बन्धी अन् तिाणजष् रय प्रमतज्ञापत्र, १९६६ ले प्रत्येक 
व्यजक्तलाई मबना हस्तक्षपे आफ्ना वर्वचािहरू िाख् न पाउने अमधकाि हनु,े अमभव्यजक्तको स्र्वतन्त्रताको 
अमधकाि हनु,े सीमाको बन्देि मबना मौजखक, मलजखत, मरु्रत रूपमा र्वा कलात्मक रूपमा मनिको 
आफ्नो छनौटको कुन  माध्यमबाट सूचना ि वर्वचािहरू प्रा् त गने ि र्दने स्र्वतन्त्रताको प्रत्याभतू गिेको 
छ।40 नेपालको संवर्वधानको धािा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो र्वा सार्वणिमनक सिोकािको 
कुन  पमन वर्वषयको सूचना माग्ने ि पाउने हक हनुे संर्व धामनक व्यर्वस्था गिेको छ।41 

सूचनाको हकसम्बन्धी वर्वकमसत ि स्थावपत केही मनयमहरू 

• सब मा सूचनामा पहुँच स्थापना ि अमधकतम सूचना खलुासा गने। 

• सब  सार्वणिमनक मनकायमामथ नागरिकको सूचनाको हक स्थावपत गने। 

• सूचना सिल ि मन:शलु्क रूपमा पाउने साथ  सूचना माग गनेलाई सिाउनपुने। 

                         
38 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ (दफा (२) (ङ) 
39  मानर्व अमधकािको वर्वश्वव्यापी िोषर्ापत्र, १९४८: धािा १९ 
40 नागरिक तथा िािनीमतक अमधकाि सम्बन्धी अन्तिाणवष्ट्रय प्रमतज्ञापत्र, १९६६ को धािा १९ 
41 नेपालको संवर्वधान, धािा २७, कानून वकतार्व व्यर्वस्था समममत, बबिमहल. काठमाडौं 
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• सूचना नर्दने मनर्णय र्वस्तमुनष् ठ हनुपुने। 

• सार्वणिमनक वहतले गोपनीयताको दाबी अन्त्य गने। 

• सूचना नर्दन े मनर्णयउपि पनुिारे्वदन गनण पाउने ि जिम्मेर्वािी पूिा नगने अमधकािीले दावयत्र्व 
र्वहन तथा स्र्वतस्फूतण सूचना प्रबाह गनुणपने आर्द।  

४.१.६ न्यावयक सशुासन  

न्याय प्रशासनलाई स्र्वच्छ, सक्षम, मनष्पक्ष, पािदशी, भ्रष् टाचािमकु्त, िनउत्तिदायी ि सहभामगतामूलक 
बनाउद  न्यायपामलकाबाट प्रदान हनु े सेर्वा सवुर्वधामा नागरिकको समान ि सहि पहुँच समुनजश् चत 
गनुणलाई न्यावयक सशुासन भमनन्छ। न्याय प्रशासनलाई िर्वाफदेही, उत्तिदायी, पािदशी तथा सब को 
सहि पहुँच समुनजश् चत गिी न्यावयक सशुासन कायम गनण सवकन्छ। न्यावयक सशुासनले कानूनको 
शासन, इमान्दारिता, उच्च न मतकता, स्र्वच्छता, सदाचाि तथा भ्रष् टाचािमकु्त ि चसु्त प्रशासन, आमथणक 
अनशुासन एर्वम ्सेर्वा्ाहीम त्री व्यर्वहाि िस्ता मूल्य मान्यताहरूको अपेक्षा गदणछ। साथ  यसले प्रचमलत 
संवर्वधान, कानून ि स्थावपत न्यावयक मूल्य मान्यताहरूको आधािमा मछटो छरितो कमखजचणलो पूर्वण 
अनमुानयोग्य न्यावयक प्रविया तथा सहि पहुँचयोग्य सेर्वा्ाहीम त्री व्यर्वहािको अपेक्षा गदणछ। 
त्यस गिी सेर्वा प्रर्वाहलाई पािदशी बनाउन सार्वणिमनक लेखा पिीक्षर्, गनुासो ब्यर्वस्थापन, सामाजिक 
पिीक्षर्, सार्वणिमनक सनुरु्वाइ िस्ता वियाकलापहरूले न्यावयक सशुासन कायम गनण मद्दत पिुाउन 
सक्दछ। 

न्यावयक सशुासनले सेर्वा प्रर्वाहमा मनष्पक्षता, तटस्थता, इमान्दारिता ि सदाचाि तथा संवर्वधान कानून 
तथा स्थावपत न्यावयक मूल्य मान्यता अनरुूप पूर्वण मनधाणरित सिल तथा सहि कायणवर्वमधको आधािमा  
स्र्वच्छ तथा सक्षम न्याय सम्पादन प्रवियालाई िनाउदछ। न्यावयक सशुासनको आधाि (Bed rock) 
को रूपमा सदाचाि तथा न्यावयक स्र्वतन्त्रता, स्र्वायत्तता, सक्षमता,  स्थावपत वर्वमध प्रविया, 
शजक्तपथृकीकिर् तथा मनयन्त्रर् ि सन्तलुनको मसिान्त, न्यावयक मूल्य मान्यता, न्यावयक िनशजक्तको 
आचाि संवहता, स्र्वच्छ एर्वम ् मनष्पक्ष कानूनलाई न्यावयक सशुासनको आधाि स्तम्भ (Pillars) को 
रूपमा मलने गरिन्छ। न्यावयक सशुासनको अन्तिसम्बन्ध लोकताजन्त्रक शासन प्रर्ाली ि कानूनको 
शासनसँग िहेको पाइन्छ। अकोतफण  न्यायपामलकाको शजक्त भनेको यसप्रमतको आस्था ि वर्वश् र्वास न  
हो। न्यायपामलकासँग ्ोत ि साधनमा प्रत्यक्ष पहुँच हुँद न। यसले गदाण कवहलेकाही ँ न्यावयक 
स्र्वतन्त्रताको अन्तिमनवहत पक्षको रूपमा न्यावयक स्र्वायत्ततामा पमन िोमडएको हनु्छ। नेपालको 
न्यायपामलका संिचनात्मक ि कायाणत्मक रूपमा िजत्त स्र्वतन्त्र छ सोको तलुनामा बिेट तथा ्ोत 
साधनको प्राम्त  ि परिचालनमा स्र्वतन्त्र ि स्र्वायत्त देजखंद न। यसले न्यावयक सशुासन कायम गनणमा 
असहिता मसिणना गने गिेको देजखन्छ। साथ  कायाणत्मक स्र्वतन्त्रताको प्रयोग गने िममा आन्तरिक 
रूपमा न्यायाधीशहरू पूर्ण रूपमा स्र्वतन्त्र हनु आर्वश्यक ठामनन्छ।   
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४.१.७ न्यावयक सदाचाि ि इमान्दारिता 
Integrity is a concept of ‘consistency’ of actions, values, methods, measures, principles, 

expectations, and outcomes. Integrity for anything is a state of being whole, complete, 

unbroken, unimpaired, perfection etc.42 Integrity is defined as alignment of accountability, 

competency, ethical behavior and corruption control. सदािचािलाई सम् आयम 
(Comprehensive Approach) का रूपमा बझु्ने गरिन्छ।43 Integrity is the practice of being 

honest and showing a consistent and uncompromising adherence to strong moral and 

ethical principles and values. Integrity is regarded as the honesty and truthfulness or 

accuracy of one's actions. सदाचाि न मतक मूल्य मान्यता इमान्दारिता ि आचिर् (Conduct) बीच 
पूर्ण एकीकिर् (Integration)  हो। सदाचािको प्रभार्व कुन  व्यजक्त र्वा संगठनमा मात्र नभई सम् 
िाष्ट्रमा पनण सक्दछ।44 अको शव्दमा मनधाणरित पिमत, प्रर्ाली तथा संस्थागत मूल्य मान्यता ि भार्वना 
प्रमतकूल व्यर्वहाि नगनुणलाई सदाचाि (Integrity) भन् न ेगरिन्छ। 

न्यावयक सशुासनको महत्त्र्वपूर्ण साधनको रूपमा स्र्वच्छ, सक्षम, मनष्पक्ष तथा स्र्वतन्त्र न्यायपामलका ि 
न्यावयक सदाचािलाई मलने गरिन्छ। उच्चस्तिको र्व यजक्तक तथा संगठनात्मक मूल्य मान्यता ि 
आचिर्लाई न्यावयक सदाचाि (Judicial Integrity)  भमनन्छ। यो व्यजक्तबाट हनुे मूल्य मान्यता 
अनरुूपको व्यर्वहाि हो। यसको प्रयोगमा एकरूपता िहेको हनु्छ। न्यावयक सदाचाि खजण्डत भएमा 
यसले न्यायपामलकाप्रमतको आस्था ि वर्वश् र्वासलाई मात्र कमिोि बनाउँदछ। सार्वणिमनक मनकायहरूमा 
हनु सक्न ेवर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता तथा भ्रष् टाचाििन्य गमतवर्वमधको मनयन्त्रर् गिी िनआस्था ि 
वर्वश् र्वास अमभर्ववृि गनणमा सदाचािको महत्त्र्वपूर्ण भमूमका िहन्छ।45 अकोमति सदाचाि कमिोि भएमा 
यसले कुन  एक संगठन र्वा व्यजक्त र्वा मनकाय मात्र नभई सम् मानर्व समदुायमा नकािात्मक प्रभार्व 
पानण सक्दछ। कमतपय सन्दभणमा गरिबीको मखु्य कािक तत्त्र्वको रूपमा कमिोि सदाचािलाई मलन े
गिेको पाइन्छ।  

कामप्रमत पूर्ण प्रमतबि तथा कुन  काम गिेबापत अमतरिक्त अपेक्षा निाख् न ु ि आचाि संवहताको पूर्ण 
पालना गनुणलाई इमान्दारिता (Honesty) भमनन्छ। यो उच्च प्रकािको मूल्य हो। सदाचाि 
इमान्दारिताभन्दा उन्नतस्तिको मूल्य मान्यता ि सो अनकूुलको आचिर् हो। इमान्दारिता कानून, 
मनयम, आचाि संवहता तथा मूल्य मान्यताप्रमतको प्रमतबितासँग सम्बजन्धत िहन्छ भने सदाचाि सो 
भन्दा एक स्तिमामथ अथाणत ्इमान्दारिता ि सो अनकूुलको आचिर्सँग सम्बजन्धत मामनन्छ। यसको 
अथण सदाचाि व्यजक्त इमान्दाि हनु  पदणछ ति इमानदािीतामा व्यजक्त सदाचािी हनु  पदणछ भन् ने हुँद न। 

                         
42 Werner H. Erhardand Michael C. Jensen https:// beingaleader.net/ instructors/ Werner-erhard, [accessed 1 April, 2021] 
43 Integrity is a cornerstone of the overall system of good governance, and that updated guidance on public integrity should accordingly promote coherence 

with other key elements of public governance. 
44 Integrity is one of the pillars of political, economic and social structures and thus essential to the economic and social well-being and prosperity of 

individuals and societies as a whole 
45 Integrity is one of the pillars of political, economic and social structures and thus essential to the economic and social well-being and prosperity of 

individuals and societies as a whole. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Honesty
https://en.wikipedia.org/wiki/Accuracy
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अथाणत ्यी दबु  मूल्यमा आधारित मानक हनु ति पवहलो तहमा इमान्दारिता िहन्छ भने सोको उच्चतम 
वर्वन्दमुा सदाचाि अथाणत ्सत्यमनष् ठा िहन्छ। सत्यमनष् ठा व्यर्वहाि हो, आचिर् हो, िीर्वनपिमत हो ि 
यो िनुसकु  अर्वस्था ि परिजस्थमतमा पमन कायम िहन्छ। इमान्दारिता अको पक्षले मनधाणिर् गदणछ। 
अथाणत ् इमान्दारिता देजखने प्रकृमतको हनु्छ भन े सदाचािको पिक व्यजक्त आफैं ले गदणछ। अथाणत ्
सदाचाि िहाँ सबदु छ न, प्रमार् छ न र्वा अरू कस को उपजस्थमत छ न भने पमन कायम िहन्छ वकनवक 
सदाचाि व्यजक्तको िीर्वनपिमत ि कायण संस्कृमत हो।  

त्यस गिी संगठनात्मक सदाचाि ि इमान्दारितालाई सञ् चालन प्रर्ालीको (Governance system) 
स्र्वच्छता अथाणत ् सािर्वान ् स्र्वच्छता Probity भन् न े गरिन्छ। स्र्वच्छतासम्बन्धी अर्वधािर्ा शासन 
प्रवियाको (Governance) सन्दभणमा बढी प्रयोग गरिन्छ। कुन  संगठनको पिमत, प्रर्ाली, कायणवर्वमध, 
मापदण्ड (Standards, Operating Procedural), आचाि संवहता, कायण सञ् चालन पिमत, िर्वाफदेवहता, 
पािदजशणता, सूचनाको सार्वणिमनकीकिर्, सेर्वा्ाहीको सहभामगता, सेर्वा प्रर्वाहमा सूचना प्रवर्वमधको 
प्रयोगलगायतका सम् पक्षहरूमा प्रवियागत ि सािर्वान ्स्र्वच्छता कायम गनुणलाई Probity भमनन्छ। 
यसलाई संगठनको कायणसंस्कृमतसँग सम्बजन्धत मूल्य मान्यताको रूपमा आत्मसात ् गरिएको हनु्छ। 
यसले व्यजक्तको इमान्दारिता ि सत्यमनष् ठालाई समुनजश् चत गनण सहयोग गदणछ। स्र्वच्छ एर्वम ् मनष्पक्ष 
प्रविया ि प्रर्ालीका आधािमा संस्थागत स्र्वच्छता समुनजश् चत गनण सवकन्छ। कुन  पमन सार्वणिमनक 
मनकायमा सशुासन कायम गनण नीमतगत व्यर्वस्थाहरू गदाण र्व यजक्तक इमान्दारिता ि सदाचाि तथा 
संस्थागत स्र्वच्छता दरु्व  पक्षको समाञ् िश्यता कायम हनु अपरिहायण मामनन्छ। सार्वणिमनक मनकायमा 
सदाचािका (Integrity) आधािस्तम्भहरू मनम्नबमोजिम िहेका छन।्  

 Commitment to work, 

 Accountability, 

 Transparency, 

 Participation, 

 Competency, 

 Ethical Behavior, 

 Corruption Control, 

 Independency of Judiciary, 

 Compliance with Rule, Regulation and code of Conduct and Institutional norms and 

values, 

 Access to Information/ Right to Information, 

 Fairness and Accessibility, 

 Honesty and Trustworthiness etc.  
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४.१.८ सदाचाि उल्लङ्घन 

सदाचाि व्यजक्तको मनिी तथा व्यार्वसावयक िीर्वनको उच्चस्तिको न मतकता ि सो अनकूुलको आचिर् 
हो। सदाचाि कायण, कायणवर्वमध, प्रविया, पिमत, प्रर्ाली, मूल्य मान्यता, आचिर्, मसिान्त एर्वम ्अपेक्षा 
ि उपलजब्धहरूप्रमत प्रमतबि ि प्रयोगमा एकरूपता (Consistency) सवहतको आचिर् प्रस्ततु गनुणलाई 
सदाचाि भमनन्छ।46 सदाचारिता व्यजक्तगत एर्वम ् संस्थागत तथा मनिी एर्वम ् सार्वणिमनक प्रकृमतको 
हनु्छ। सार्वणिमनक मनकायको कायणसंस्कृमत तथा अर्वलम्बन गरिएको पिमत ि प्रर्ालीले समेत 
सदाचािको उल्लङ्घनका लामग आधाि मसिणना गने र्वा त्यस्तो गनणबाट िोक्न समेत मद्दत गदणछ। 
मनधाणरित मानकहरूका आधािमा सदाचािको संपिीक्षर् गनण सवकन्छ। यसको उच्चस्तिको महत्त्र्व हुँदा 
हुँद  पमन वर्वमभन् न कािर्ले सदाचािको उल्लङ्घन हनु सक्दछ। सदाचाि उल्लङ्घन हनु सक्ने अर्वस्था 
देहायबमोजिम िहेका छन।्  

 डि त्रास आस (Fear) 

सदाचाि उच्चस्तिको व्यजक्तगत तथा संगठनात्मक मूल्य ि मान्यता हो। व्यजक्त र्वा संगठनको 
आन्तरिक तथा र्वाह्य परिरे्वशसमेतले सदाचाि उल्लङ्घनमा भमूमका खेलेको हनु सक्दछ। तसथण 
सदाचाि उल्लङ्घनका वर्वमभन् न कािर्हरू हनु सक्दछ। सन्दभण ि परिजस्थमतहरूले अनकूुल तथा 
प्रमतकूल अर्वस्था मसिणना गनण सक्दछ। सामान्यतया कुन  व्यजक्तमा िहेको डि त्रास ि आसको 
कािर्ले सदाचाि प्रमतकूलका वियाकलापहरू गिेको हनु सक्दछ। सामाजिक, सांस्कृमतक, 
आमथणक तथा संगठनात्मक मूल्य मान्यतािन्य परिजस्थमतहरूले सदाचािको उल्लङ्घनमा भमूमका 
खेलेको पाइन्छ।  

 लोभ र्वा लालच (Greed) 

सदाचाि उल्लङ्घनको आधाि तत्त्र्वको रूपमा लोभ र्वा लालचलाई मलने गरिन्छ। यो व्यजक्तको 
व्यजक्तगत आचिर् र्वा अर्वस्थाबाट मनदेजशत िहेको हनु सक्दछ। कुन  पमन मौर्रक र्वा ग िमौर्रक 
पक्षहरूबाट प्रभावर्वत भएि आफूलाई र्वा अरू कस लाई फाइदा हनुे गिी सदाचािको उल्लङ्घन 
भएको हनु सक्छ। िसु रिसर्वत र्वा भ्रष्टाचाि िन्य गमतवर्वमध होस ् र्वा कुन  वर्वमध प्रवियाको 
उल्लङ्घन र्वा दरुूपयोग गिी आफू र्वा अरू कस लाई फाइदा र्वा िाटा प्ु याएको होस ् यी दरु्व  
अर्वस्थामा सदाचािको उल्लङ्घन भएको मामनन्छ। भइिहेको व्यर्वस्थाको गलत व्याख्या गने र्वा 
गनण नममल्ने र्वा नहनु े काम गिेि र्वा कानूनबमोजिम हनुे काममा पमन पक्षहरूको अज्ञानताको 
फाइदा उठाएि अमतरिक्त लाभ (Rent seeking) मलने िस्ता काम कािबाहीबाट सदाचािको 
उल्लङ्घन हनुे गदणछ। संस्थागत र्वा व्यजक्तगत रूपमा हनुे भ्रष्टाििन्य कायणहरूको परिर्ाम स्र्वरूप 

                         
46 Integrity is a concept of consistency of actions, values, methods, measures, principles, expectation and outcomes. Integrity is wholeness. It is accumulative 

forms of consistence behave toward system, procedure, standards, values, Norms, code of conduct, competency and results. 
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सदाचािको उल्लङ्घन हनुे गदणछ। न मतक मूल्य मान्यता तथा इमान्दारिता र्वा सदाचािलाई कायम 
िाख् नका लामग व्यजक्तगत मूल्य तथा संस्थागत कायणसंस्कृमत ि कायण पिमतले महत्त्र्वपूर्ण भमूमका 
खेल्दछन।् अकोतफण  यसको लामग अनकूुल र्वातार्विर् बनाउने र्वा यस प्रकािको कायणका लामग 
उत्सावहत गनण वर्वमभन् न वर्वघ्नकताणको भमूमकाबाट पमन सदाचािको उल्लङ्घन भएको हनु सक्दछ। 
सदाचाि उल्लङ्घनका वर्वमभन् न अर्वस्थाहरूलाई मनम्नमलजखतबमोजिम प्रस्ततु गरिएको छ। 

 Acceptance of bribes 

 Offering of bribes 

 Abuse of power 

 Using organizational resources for personal benefits 

 Conducting personal work during working hours 

 Using office resources during working hours 

 Personally taking home office resources for personal use 

 Using organizations funds without proper process 

 Falsely claiming transactions etc. 

सदाचाि तथा न मतक आचिर्हरूलाई वर्वमभन् न तत्त्र्वहरूले वर्वमभन् न तहमा प्रभार्व पानण सक्दछन।् त्यस्ता 
तत्त्र्वहरूको प्रभार्वको असि व्यजक्त वर्वशेष तथा परिरे्वश अनसुाि फिक फिक हनु सक्दछ। कुन  पमन 
सार्वणिमनक मनकायको आन्तरिक कायण र्वातार्विर्मा व्यजक्तगत स्ति तथा संस्थागत स्ति र्वा र्वाह्य कायण 
र्वातार्विर्का वर्वमभन् न तत्त्र्वहरूले प्रभार्व पानण सक्दछन।् व्यजक्तगत रूपमा सामाजिक तथा सांस्कृमतक 
प्रभार्व, व्यजक्तगत क्षमता, र्व यजक्तक मूल्य मान्यता ि आर्वश्यकतासम्बन्धी पक्षहरूले सदाचाि तथा 
न मतक आचिर्मा प्रभार्व पानणसक्ने देजखन्छ। त्यस  गिी संगठनको आन्तरिक कायण र्वातार्विर्मा नीमत 
मनयम तथा आचाि संवहता, नेततृ्र्वको सक्षमता कायणित िनशजक्तको प्रमतबिता एर्वम ् संगठनको 
कायणसंस्कृमतले सदाचाि मनमाणर्मा महत्त्र्वपूर्ण भमूमका खेल्न सक्ने देजखन्छ। िाजष् रय नीमत मनयमहरू, 
आमथणक र्वातार्विर्, िािनीमतक नतेतृ्र्वमा िहेको मूल्य मान्यता ि कायण संस्कृमतको अर्वस्था तथा 
भ्रष् टाचाि, वर्वचलन तथा वर्वकृमतप्रमतको सामाजिक दृष्टकोर्लगायतका पक्षहरूले र्वाह्य कायण र्वातार्विर् 
मनमाणर् ि न्यावयक सदाचािमा  प्रभार्व पानण सक्दछन।् 

४.१.९ सदाचाि वर्वघ्नकताण 

सदाचाि उल्लङ्घनका लामग सहि र्वातार्विर् बनाउने र्वा पहल गने र्वा मध्यस्थताकताणको रूपमा काम 
गने व्यजक्त र्वा संस्थालाई सदाचाि वर्वघ्नकताण (Spoiler of Integrity) भमनन्छ। यस्ता व्यजक्त र्वा 
संस्थाहरूको भमूमका सदाचािसँग सम्बजन्धत वर्वषयर्वस्त ु र्वा परिजस्थमत अनसुाि वर्वमभन् न स्र्वरूप र्वा 
प्रकृमतको हनु सक्दछ। मूलत: सदाचाि उल्लङ्घनको वर्वषयर्वस्तकुो प्रकृमत ि स्र्वरूप समेतका  
आधािमा सदाचाि वर्वघ्नकताणको भमूमका मनधाणिर् हनुे गदणछ। वर्वघ्नकताणको चयन तथा भमूमका  
मनधाणिर् तात्कालीन परिरे्वश ि सन्दभणमा समेत मनभणि िहन्छ। सामान्यतया देहायको शजक्त 
केन्रहरूलाई सदाचािको वर्वघ्नकताणको रूपमा मलने गिेको पाइन्छ। 
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सदाचाि वर्वघ्नकताणलाई मबचौमलया शब्दबाट परिभावषत गिेको पमन पाइन्छ। वर्वशेष गिेि सार्वणिमनक 
मनकायमा हनु सक्ने भ्रष्टाििन्य गमतवर्वमध तथा वर्वकृमत वर्वसङ् गमतिन्य कामकािबाहीमा मध्यस्थकताणको 
रूपमा भमूमका मनर्वाणह गने व्यजक्तलाई मबचौमलया भन् न ेगिेको पाइन्छ।47 सदाचाि व्यजक्तको र्व यजक्तक 
आचािर् तथा संस्थागत मूल्य मान्यताहरूसँग बढी सम्बजन्धत हनुे हुँदा आमथणक शजक्त, (Money 

power) िािनीमतक शजक्त, (Political Power) सामाजिक शजक्त, (Social Power) सञ् चाि शजक्त, 
(Media Power)  प्रशासमनक शजक्त, (Administrative Power) न्यावयक शजक्त, (Judicial Power) सूचना 
शजक्त  (Information Power)  ि प्रवर्वमध शजक्त (Technological Power) लाई सदाचाि खजण्डत गने 
तत्त्र्वको रूपमा मलने गरिन्छ। न्यायपामलकामा हनु सक्ने भ्रष्टाििन्य कायणको सम्बन्धमा 
मध्यस्थकताणको भमूमकाको आर्वश्यक पनण सक्ने सन्दभण उल्लेख गददै  वर्वमभन् न प्रकृमतका 
मबचौमलयाहरूको पवहचान गने गरिएको पाइन्छ। मबचौमलयाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत बाि 
एसोमसएसनले २०६४ सालमा गिेको एक अध्ययन प्रमतरे्वदनले "बीचमा बसेि चलखेल गने व्यजक्त 
भनी" मबचौमलया शब्द प्रयोग गिेको देजखन्छ।48 साथ  उक्त अध्ययन समममतले मदु्दा माममलाको 
सम्बन्धमा बीचौमलयाको भमूमका मनर्वाणह गने वर्वमभन् न व्यजक्त तथा संस्थाहरू पवहचान गिेको पाइन्छ।49 
मबचौलीयाहरूले सामाजिक शजक्तको प्रयोग सदाचाि उल्लङ्घन गिाउन भमूमका खेल्न सक्ने देजखन्छ। 

४.१.१० वर्वकृमत ि वर्वसङ् गमत 

कुन  पमन संस्था र्वा संगठनको आन्तरिक कायण सञ् चालन पिमत ि प्रर्ाली एर्वम ् मनधाणरित मापदण्ड 
तथा स्थावपत मूल्य मान्यता प्रमतकूलका गमतवर्वमधलाई वर्वकृमत ि वर्वसङ् गमत भन् न े गरिन्छ। यसले 
सम्बजन्धत मनकायबाट प्रर्वाह हनुे सेर्वाको गरु्स्तिीयता कमिोि बनाउनकुो अमतरिक्त संस्थाको 
आन्तरिक िीर्वन ि कायण संकृमतमा नकािात्मक असि पादणछ। काम कािबाही ि सेर्वा प्रर्वाहमा 
सामञ्जस्यता कायम नभई अस्र्वस्थ प्रमतष्पधाणको अर्वस्था मसिणना हनु िान्छ। संस्था र्वा संगठनमा 
नीमतगत अजस्थिता तथा अपेजक्षत उपलब्धीहरू हामसल हनु नसक्ने अर्वस्था मसिणना हनु िान्छ। यसले 
संगठनप्रमतको वर्वश् र्वास ि आस्थालाई कमिोि बनाउँदछ। न्यायपामलकाको िनआस्था ि वर्वश् र्वास 
अमभर्ववृि गनण वर्वमभन् न पक्ष तथा मनकायको भमूमका िहेको हनु्छ। अदालतमा कायणित न्यायाधीश, 
कमणचािी तथा कानून व्यर्वसायीको न्यावयक मूल्य मान्यता वर्वपरितका सब  काम कािबाही वर्वकृमत तथा 
वर्वसङ् गमत अन्तगणत पदणछन।्  

अदालतका कमणचािीसँग सम्बन्ध िाम्रो बनाउनपुदणछ मबगानुण हुँद न भन् ने मनोवर्वज्ञानले पमन अदालतमा 
वर्वकृमत ि वर्वसङ् गमत बढ्नमा सहयोग प्ु याएको पाइन्छ। सेर्वाभार्व भन्दा पमन हावकम ठाने्न प्रर्वजृत्त 
                         
47  न्यायपामलकामा िनआस्था अमभर्ववृि समममत २०६४ सर्वोच्च अदालत र्वाि एसोमसएसन प्ृठ १६५ 
48  पूर्वणपाद  
49  भ्रष्टाचाििन्य वियाकलापका लामग सम्पकण  सतु्रका रूपमा का गने मबचौमलया १७ वकमसमका ि अन्य १२ वकमसमका मबचौमलया गिी न्यायपामलका ि न्यावयक 
कामकािबाही सम्बन्धमा २९ प्रकृमतका मबचौमलया सिीय िहेको भनी न्यायपामलकाप्रमत िनआस्था अमभर्ववृि अध्ययन समममतको प्रमतरे्वदन,  २०६४ सर्वोच्च 
अदालत र्वाि एसोमसएसन प्ृठ १३४ ि १३५ 
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प्रदशणन ि सेर्वा्ाहीम त्री व्यर्वहाि नगनाणले पमन अदालतप्रमतको नकािात्मक धािर्ा बन् न सहयोग 
प्ु याउँदछ। सेर्वा्ाहीहरूबाट अमतरिक्त लाभ प्रा् त नभएसम्म काम नगने प्रर्वजृत्त बढ्द  गएको भन् ने 
धािर्ा व्यक्त हनुे गिेको पाइन्छ। यसिी अदालतमा कायणित न्यायाधीश तथा कमणचािीले गने आचिर् 
ि व्यर्वहािका आधािमा वर्वकृमत तथा वर्वसङ् गमतले प्र्य पाउन सक्ने अर्वस्था मसिणना हनु सक्दछ। 
कानून व्यर्वसायीले न्यायाधीश तथा कमणचािीबीचको सम्बन्ध बढाउने ि पक्षको अगामड आफ्नो प्रभार्व 
देखाउने तथा मदु्दा हािेका अको पक्षले िसु खरु्वाएि जितेको भनी आफ्नो व्यार्वसावयक प्रमतिक्षा गने 
र्वा सहानभतुी मलन खोज्न,े फाँटर्वाला कमणचािीले सेर्वा्ाहीप्रमत दबाब मसिणना गने िस्ता प्रवियाबाट 
अदालत तथा न्यावयक मनकायहरूमा वर्वकृमत तथा वर्वसङ् गमतहरू संस्थागत हदु  आएको पाइन्छ।  

मनष्पक्ष, र्वस्तमुनष् ठ ि पािदशी व्यर्वस्थामा आधारित भई कमणचािीहरूको सरुर्वा, बढुर्वा र्वजृत्त वर्वकास ि 
दण्ड एर्वम ् पिुस्कािका माध्यमबाट कमणचािी तन्त्रलाई व्यर्वजस्थत, प्रभार्वकािी ि कामप्रमत 
जिम्मेर्वािीको भार्वना मसिणना गिाउन नसकेमा वर्वकृमत तथा वर्वसङ् गमतले थप प्र्य पाउन सक्ने 
देजखन्छ। कमणचािीहरूबाट अभार्व ि दबाबिवहत रूपमा उच्च मनोबलका साथ सेर्वा प्रर्वाह हनुे अर्वस्था 
मसिणना भएमा सेर्वाको गरु्स्तिीयता कायम हनु सक्दछ। सेर्वा्ाहीले कानूनले नममल्ने काम गनणका 
लामग दबाब नर्दन,े भ्रष्ट प्रर्वजृत्तलाई सर्वणसाधािर्का बीचमा उििावटत गिी शून्य सहनजशलता प्रदशणन 
गनण तथा भ्रष्टाचािीलाई सामाजिक रूपमा र्ववहष्काि गने एर्वम ्अनजुचत फाइदा र्वा अमतरिक्त लाभ मलन े
प्रर्वजृत्तलाई उिागि गनुणपने हनु्छ।  न्यावयक प्रविया तथा अदालतबाट सम्पादन हनुे काम कािबाहीको 
यथाथणपिक मछटोछरितो ि स्र्वचालीत रूपमा सूचना प्रर्वाह गिेमा वर्वकृमत वर्वसङ् गमतको अन्त्य भई 
िनआस्थायकु्त न्यायपामलका वर्वकास हनु सक्दछ। साथ  अदालतमा हनु सक्ने वर्वकृमत वर्वसङ् गमत 
अन्त्य गनण न्यावयक नेततृ्र्व,  कायणित िनशजक्त, कानून व्यर्वसायी, मदु्दाका पक्ष, सेर्वा्ाही, पत्रकाि  ि 
सम्बि सिोकािर्वाला सब  उजत्तक  जिम्मेर्वाि हनु आर्वश्यक िहन्छ। 

४.१.११ अमनयममतता ि भ्रष् टाचाि 

सार्वणिमनक ओहदा र्वा पदमा र्वहाल िहेका पदामधकािीहरूले िानी िानी मनसायपूर्वणक दृश्य र्वा अदृश्य 
स्र्वाथण पमुतणका लामग आफूलाई प्रा् त अमधकािको दूरूपयोग गिी फाइदा मलन ु न  भ्रष् टाचाि हो। 
भ्रष् टाचाि एउटा सामाजिक अपिाध हो। यसले कुन  एक व्यजक्त वर्वशेष र्वा र्वगणलाई मात्र असि नगिी 
सम् समािमा नकािात्मक प्रभार्व पािेको हनु्छ। भ्रष् टाचाि वर्वशेष गिी व्यजक्तको आचिर्गत 
मनयमसँग सम्बजन्धत वर्वषय हो। यसले कानूनी शासनको अर्वधािर्ा ि सशुासनको मान्यताप्रमत 
नकािात्मक प्रभार्व पािी सम् सामाजिक मूल्य मान्यताहरू मामथ न  प्रहाि गदणछ। कानूनी िाज्यको 
मूल्य ि मान्यतालाई संस्थागत गनण िाज्य संयन्त्रका सर्व  क्षेत्रमा सहभामगता, पािदजशणता, िर्वाफदेवहता ि 
भ्रष् टाचािप्रमत शून्य सहनशीलताको अर्वस्था मसिणना हनुपुदणछ। भ्रष् टाचािको असि एर्वम ्प्रभार्वलाई न्यून 
गनण वर्वश्वका प्राय सब  िाष्ट्रहरूले यसका वर्वरूि संर्व धामनक, कानूनी एर्वम ् संस्थागत व्यर्वस्था गिेको 
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पाइन्छ। भ्रष् टाचाि वर्वरूिको अन् तिाणजष् रय कानूनी दस्ताबेिको आर्वश्यकतालाई सम्बोधन गनण संयकु्त 
िाष्ट्र संिको महासभाले तयाि गिेको महासजन्ध १४ मडसेम्र्वि २००५ देजख लागू भएको मथयो।  

नेपालमा भ्रष् टाचािको िोकथामका लामग संर्व धामनक एर्वम ्कानूनी व्यर्वस्था गरिएको छ। भ्रष् टाचाि 
मनयन्त्रर्का लामग कानूनहरूको तिुणमा भई कायाणन्र्वयनमा ल्याइएका छन।् १० मडसेम्बि २००३ मा 
हस्ताक्षि ि २३ फेब्रअुिी सन २०११ मा अनमुोदन गिी भ्रष् टाचाि वर्वरूिको अन् तिाणजष् रय 
महासजन्धको नेपालले अनमुोदन गिी सो अनरुूप कानूनी व्यर्वस्थाहरूमा संशोधन ि परिमािणन 
गरिसकेको छ। भ्रष् टाचाििन्य कसूिको अनसुन्धान ि अमभयोिनका लामग अमधकाि सम्पन् न 
संर्व धामनक मनकायको रूपमा अजख्तयाि दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग ि न्याय मनरूपर्का लामग वर्वशेष 
अदालतको गठन ि यस्ता मदु्दामा बहस प िर्वीका लामग वर्वशेष सिकािी र्वकील कायाणलयको समेत 
स्थापना गरिएको छ।  

नेपालमा भ्रष् टाचाि मनयन्त्रर्का सम्बन्धमा प्रत्यक्ष र्वा अप्रत्यक्ष रूपमा सिोकाि िाख् ने अन्य वर्वमभन् न 
कानूनी व्यर्वस्था ि वर्वमभन् न संिचनाहरूसमेत िहेका छन।् त्यस्ता कानूनी व्यर्वस्थाहरूमा संगर्ठत 
अपिाध (मनर्वािर्) ऐन, २०७०, कसूििन्य सम्पजत्त तथा साधन (िोक् का मनयन्त्रर् ि िफत) ऐन, 

२०७०,  महाअमभयोग (कायणवर्वमध मनयममत गने)  ऐन २०६४, सशुासन (व्यर्वस्थापन तथा सञ् चालन) 
ऐन, २०६४, िािश्व चरु्वाहट (अनसुन्धान तथा मनयन्त्रर्)  ऐन, २०५२, सार्वणिमनक खरिद ऐन, २०६३, 

बैंक तथा र्वीत्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ ि उजल्लजखत ऐनसँग सम्बजन्धत मनयमार्वलीहरू िहेका 
छन।् संस्थागत व्यर्वस्थामा िाजष् रय सतकण ता केन्र, िािश्व अनसुन्धान वर्वभाग, न्याय परिषद, नेपाल 
कानून व्यर्वसायी परिषद्, महालेखा पिीक्षकको वर्वभाग ि सार्वणिमनक लेखा समममत  िस्ता मनकायहरू 
िहेका छन।् भ्रष् टाचाि मनर्वािर् कायणलाई संयकु्त िाष्ट्र संिले समेत उच्च प्राथममकता र्दएको पाइन्छ। 
समािलाई भ्रष् टाचािमकु्त बनाई सशुासनमा िोड र्दँद  न्यायपूर्ण समािको वर्वकास गनणका लामग यस्तो 
कसूिको अनसुन्धान, अमभयोिन ि न्याय मनरूपर् सब  पक्षमा उजत्तक  प्रभार्वकािी हनु आर्वश्यक 
िहन्छ। 

नेपालको न्यायपामलकाले आस्था, वर्वश् र्वास ि भिोसा आिणन गनुणको सट्टा न्याय सम्पादनमा वढलाइ,  
खजचणलो न्याय ि न्यावयक प्रवियामा अमनजश् चतता तथा कमतपय सन्दभणमा अमनयममतता ि भ्रष् टाचाि 
िस्ता कुिाहरूको आलोचना सहन ुपिेको छ। अमनयममतता तथा भ्रष् टाचाि सम्बन्धमा प्रश् न उठेका  
न्यायाधीश तथा कमणचािीहरूको हकमा आर्वश्यकतानसुाि छानमबन ि कािबाहीसमेत गने गरिएको छ। 
न्यावयक सशुासन कायम गने सम्बन्धमा न्याय परिषद् तथा सर्वोच्च अदालतले सूक्ष्म 
मनगिानीलगायतका उपायहरू अबलम्बन गिेको छ। तथावप अमनयममतता ि भ्रष् टाचािका सम्बन्धमा 
वर्वमभन् न धािर्ा व्यक्त हनुे गिेका छन।् साथ  न्यायपामलकाको सम्बन्धमा सञ् चाि माध्यमलगायतमा 
आउने आधािहीन आलोचनाहरूलाई समेत गम्भीि रूपमा मलने गरिँद न।  
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न्यायपामलकामा भ्रष्टाचािको र्ववृि भइिहेको छ भन् न े कुिालाई ओझेलमा नपारियोस।् त्यसो गरिए 
यसको परिर्ाम भयार्वह पमन हनु सक्छ भन् ने कुिालाई सब ले चनाखो हनुपुने अर्वस्था देजखएको छ। 
मानर्व अमधकाि, संर्व धामनक व्याख्याको वर्वषय, ल विक समानता ि बालबामलका, मवहला, अपािहरूको 
हकवहतका साथ  सार्वणिमनक सिोकािका वर्ववर्वध वर्वषयहरूमा सर्वोच्च अदालतले गिेका फ सलाहरू धेि  
अथणमा स्ततु्य भए पमन कमतपय मदु्दाहरूको फ सला न्याय ि कानूनका मान्य मसिान्त अनरुूप नभएको 
भन् न े कुिा समुनने गिेकोमा अवहले आएि यसको गमत िममक रूपमा बढ्न थालेको अनभुर्व सम्बि 
मामनसहरूले गनण लागेकाले यसमा सधुािका लामग सम्बजन्धत पक्षहरूलाई न्यायाधीश ि 
कमणचािीलगायत सब ले बझु्नपुदणछ50। 

िबसम्म न्यायपामलकामा भ्रष् टाचाि ि अमनयममतता भएको भन् न ेसूचना प्रा् त भएको र्वा आफ ले गिेको 
अध्ययन र्वा अनसुन्धानबाट देजखएको अर्वस्थामा न्याय क्षेत्रमभत्रका एर्वम ् बावहिका संस्थाहरूको 
सहयोगमा तरुुन्त कािबाही गने संयन्त्रको वर्वकास गरिँद न तबसम्म न्यायपामलकाप्रमतको आम 
नागरिकको धािर्ामा परिर्वतणन आउन सक्ने देजखंद न। र्वास्तर्वमा भ्रष् टाचाि ि अमनयममतताको वर्वषय 
अन्य वर्वमभन् न पक्षहरूसँग गामँसएका छन।् न्यायपामलकामा हनु सक्ने भ्रष् टाचाि ि अमनयममतताको 
वर्वषय वर्वलम्बकािी अदालती कायणवर्वमध, कानूनी िवटलता, न्यायाधीशहरूको मनयजुक्त प्रविया, 
न्यायपामलकाको िनशजक्तको भनाण ि र्वजृत्तवर्वकासको अर्वस्था, न्यायाधीश तथा अन्य कमणचािीहरूको 
पारि्ममक ि सवुर्वधा, मदु्दा व्यर्वस्थापन ि सेर्वा प्रर्वाहको स्ति, कानून व्यर्वसाय ि आचाि संवहताको 
पालना, न्यायपामलकाको स्र्वतन्त्रता ि स्र्वायत्तता, आर्वश्यक साधन ि ्ोत एर्वम ् पूर्वाणधािहरूको 
उपलब्धता, सूचना प्रवर्वमधको प्रयोग तथा न्यायक्षेत्र ि अन्य संस्थाहरूको सहयोग ि समन्र्वयलगायतका 
वर्ववर्वध कुिासँग सम्बजन्धत िहेको पाइन्छ। 

भ्रष् टाचाि ि अमनयममतता भन् ने कुिा कुन  काम गनुण र्वा नगनुण एर्वम ्त्यस्तो परिजस्थमतमा न्यायपामलकाले 
कािबाही गनण नसक्नकुा परिर्ाम हनु।् केही समस्याहरू आन्तरिक तर्विबाट  मसिणना भएको देजखन्छ 
कमतपय समस्याहरू अन्य वर्वमभन् न सिोकािर्वाला पक्षहरूबाट मसिणना भएको देजखन्छ। न्यावयक 
प्रवियामा प्रहिी, अमभयोक्ता, कानून व्यर्वसायी, मदु्दाका पक्ष तथा अन्य वर्वमभन् न सिोकािर्वालाको भमूमका 
िहेको हनु्छ। सम्बि सब  पक्षको पािदशी व्यर्वहाि, सविय एर्वम ् िचनात्मक सहयोग वर्वना 
न्यायपामलकाले एक्ल  आफ्नो कायण प्रभार्वकािी तर्विबाट सम्पादन गनण सक्द न। यसका अमतरिक्त 
न्यायपामलका स्र्वयंले पमन आफ्नो काम कािबाहीलाई व्यर्वजस्थत ि मनयममत तलु्याउन उजचत पहल 
गनुणपदणछ। 

न्यायाधीशहरूलाई अनशुामसत तलु्याउन बनाइएका संर्व धामनक ि कानूनी संयन्त्रहरूलाई सबल 
बनाइनपुने देजखन्छ। अमनयममतता गिेको र्वा वर्वचलनको अर्वस्थामा सम्बि पदामधकािीलाई 

                         
50  सर्वोच्च अदालत बाि एसोमसएसनद्वािा गर्ठत न्यायपामलकाप्रमत िनआस्था अमभर्ववृि, अध्ययन समममतको प्रमतरे्वदन, २०६४, प्ृठ १३-१४ 
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अनार्वश्यक ि अनजुचत तर्विले संिक्षर् गरिन ुहुँद न। यी सर्व  पक्षहरूमा न्याय परिषद्ले प्रभार्वकािी ि 
पािदशी ढिमा काम गनुणपछण। न्यायपामलकाले सधुाि ि प्रगमतका लामग सवियता अपनाउँद  वर्वद्यमान 
समस्याहरूका बािेमा सम्बि पक्षहरूलाई िानकािी गिाउनपुछण। आर्वश्यक ्ोत, साधन ि सहयोगका 
लामग प्रयत्न गनुणपछण ि आफ्नो काम कािबाहीमा पािदजशणता एर्वम ् िर्वाफदेवहतामा र्ववृि गनुणपछण। 
प्रस्ततु सन्दभणमा न्यायपामलकाले आफ्नो गल्तीहरूको मूल्याङ्कन गने, आफूउपि लागेको आिोपको 
छानमबन गने, कुन  गनुासोहरू भए मतनको मनकास र्दने ि गल्ती एर्वम ्अमनयममतताहरू सच्याउने तथा 
कुन  बदमासीहरू भएको भए मतनलाई कािबाही गने प्रर्ालीको वर्वकास गनुणपछण।आिोपहरूको छानमबन 
गने आन्तरिक पिमत ि आत्ममूल्याङ्कन गने प्रर्ालीले गनुासोहरूको मनकास र्दने ि अमनयममतता एर्वम ्
गल्तीहरू सच्याउने अर्वसि प्रदान गदणछ ि साथ  गल्ती गनेहरूका वर्वरूिमा तत्काल  कािबाही गने 
प्रवियाले न्यायपामलकाको सार्वणिमनक प्रमत्ठा र्ववृि गनण पमन मद्दत प¥ुयाउँछ।  

४.१.१२ मबचौमलया ि वर्वचलनिन्य कायणहरू 

न्याय सम्पादनका िममा हनुसक्ने भ्रष् टाचाििन्य कायणलाई मध्यस्थकताणको भमूमका मनर्वाणह गने 
व्यजक्तलाई मबचौमलयाको रूपमा मलने गरिन्छ। न्याय सम्पादनको िममा न्यायाधीश ि मदु्दाका 
पक्षहरूबीच सम्पकण  सूत्रको रूपमा काम गने भएकाले मबचौमलया भन् न े गरिएको देजखन्छ।51 
सार्वणिमनक मनकायमा हनुे भ्रष् टाचाििन्य वियाकलापमा यस्ता मबचौमलयाको संलग्नता िहेको पाइन्छ। 
सर्वोच्च अदालत बाि एसोमसएसनले २०६४ सालमा गिेको एक अध्ययन प्रमतरे्वदनले "बीचमा बसेि 
चलखेल गने व्यजक्त भनी" मबचौमलया शब्दको पवहलो पटक प्रयोग गिेको देजखन्छ।52 उक्त 
प्रमतरे्वदनमा प्रयोग गरिएको मबचौमलया शब्द हाल न्यायपामलकाको अमतरिक्त अन्य वर्वमभन् न वर्वषय ि 
सन्दभणमा समेत प्रयोग गने गिेको पाइन्छ।  

सर्वोच्च अदालत बाि एसोमसएसनको अध्ययन प्रमतरे्वदनले न्यायपामलकामा हनु सक्ने भ्रष् टाचाििन्य 
कायणको सम्बन्धमा सेर्वा प्रदायक ि सेर्वा्ाहीका बीचमा बसेि चलखेल गने व्यजक्तलाई मबचौमलयाको 
रूपमा प्रयोग गिेको देजखन्छ। साथ  उक्त अध्ययन प्रमतरे्वदनले मदु्दा माममलाको सम्बन्धमा 
बीचौमलयाको भमूमका मनर्वाणह गने भनी वर्वमभन् न प्रकृमतका व्यजक्त तथा संस्थाहरू पवहचान गिेको 
देजखन्छ। ति त्यस्ता मबचौमलयाहरूले प्रयोग गिेको शजक्तकेन्रको वर्वश् लेषर् गिी मबचौमलयाको भमूमका 
अथाणत ् न्यावयक भ्रष् टाचाि,  अमनयममतता ि सदाचाि उल्लङ्घनमा पािेको प्रभार्व वर्वश् लेषर् गिेको 
देजखंद न। आमथणक, सामाजिक र्वा अन्य कुन  शजक्तको प्रयोग गिी सोही आधािमा सदाचाि वर्वघ्नकताणले 
सार्वणिमनक पदामधकािीबाट अनजुचत र्वा अमनयममत काम गिाउन सक्ने हुँदा व्यजक्त वर्वशेष भन्दा पमन 
परिचालन हनु सक्ने शजक्तको आधािमा सदाचाि मबघ्नकताणको भमूमका वर्वश् लेषर् गनुणपने देजखन्छ। 

                         
51  न्यायपामलकामा िनआस्था अमभर्ववृि समममत २०६४ सर्वोच्च अदालत र्वाि एसोमसएसन प्ृठ १५० 
52  पूर्वणपाद प्ृठ १३४ 
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मदु्दा माममलामा पक्षहरूले खोिे अनकूुलको मनर्णय गिाउन भनी िकम मलन ेि सम्बजन्धत पक्षसमक्ष 
प्ु याउने काम मबचौमलयाले गदणछन।् मबचौमलयाको भमूमका ब्यापक रूपमा देखापिेको छ। उच्च 
सदाचाियकु्त न्यायाधीशको हकमा मबचौमलयाको भमूमकाले कुन  असि पानण सक्द न। तथावप यदाकदा 
मबचौमलयाको भमूमकाले उच्च सदाचाियकु्त न्यायाधीशलाई समेत वर्वर्वार्दत बनाउन सक्ने देजखन्छ। 
खिाबका लामग मबचौमलया सहयोगी हनु सक्ने देजखन्छ। सदाचाि व्यजक्तको आस्था, वर्वश् र्वास ि मूल्य 
मान्यतामा मनभणि हनुे वर्वषय भएको हुँदा मनयजुक्तको िममा उच्च सदाचाि भएका इमानदाि ि 
न मतकर्वान ्व्यजक्तलाई मनयजुक्त गनण सकेमा ि खिाब पक्षलाई पिमत, प्रर्ाली ि मापदण्डबाट मनयन्त्रर् 
गनण सकेमा मबचौमलयाको भमूमका स्र्वत: कमिोि हनु सक्ने देजखन्छ।  

कमतपय मबचौमलयाहरू न्यायाधीशका नाममा िकम उठाएि मदु्दा जिते जिताई र्दए ँभन् न ेि हािे खचण 
कटाई वफताण गने मदु्दा खेलाडीहरूका रूपमा पमन चलखेल गदणछन।्53 प्रत्येक मदु्दाका पक्ष मदु्दा जित् न 
चाहन्छन।् यसका लामग अमतरिक्त खचण नगिी मदु्दा जिमतद न भन् न ेसन्दभण समािमा प्रर्वावहत भएको 
छ। यो नकािात्मक प्रचािमा अंकुश लगाउन आर्वश्यक छ। यसका लामग न्यायाधीश, न्यायकमी ि 
कानून व्यर्वसायीहरूको साझा प्रयत्न अपरिहायण छ। मदु्दामा मबचौमलयापन िकम लगानी गनण नपने ि 
अत्यन्त कम िोजखम भएको व्यर्वसायको रूपमा हकुसंर दो ि बढ्दो अर्वस्थामा िहेको छ। त्यस ले बेल मा 
सचेतना अपनाइएन भने कानून व्यर्वसायको समान्ति रूपमा न्यायपामलकामा मबचौमलयाको व्यर्वसायले 
स्थावयत्र्व पाउनसक्ने खतिा बढेि गएको भन् ने मनष्कषण पूर्वण अध्ययन प्रमतरे्वदनहरूले मनकालेको 
पाइन्छ।54 

वर्वचलनिन्य कायण व्यजक्तको सदाचाि प्रमतकूलको व्यर्वहाि मामनन्छ। सदाचाि व्यजक्तको व्यजक्तगत 
आचाि ि उच्चस्तिको मूल्य मान्यताको एकीकिर् हो। सामान्यतया उच्चस्तिको सदाचाि भएको 
व्यजक्तको मान्यता ि व्यर्वहािलाई मबचौमलयाले खजण्डत गनण सक्द नन।् तथावप न मतकता, इमान्दारिता 
ि सदाचािको स्ति कमिोि भएका व्यजक्तहरूलाई मबचौमलयाले प्रभावर्वत पानण सक्ने ि वर्वचलनिन्य 
कायण हनुे सम्भार्वना मसिणना हनुे गदणछ। व्यजक्तगत सदाचाि आस, त्रास ि अभार्वका कािर्ले खजण्डत 
हनु सक्दछ। दबाब ि प्रभार्वलाई मसिणना गनण सक्ने शजक्तकेन्रले सदाचाि कमिोि भएका 
व्यजक्तहरूलाई प्रभार्व पानण सक्दछन।्  

व्यजक्तगत तथा संस्थागत स्र्वच्छता, इमान्दारिता ि सदाचाि प्रमतकूलको कायण गिी भेदभार्व, पक्षपात र्वा 
भ्रष् टाचाििन्य वियाकलापलाई वर्वचलनिन्य कायणको दिाणमा िाख् ने गिेको पाइन्छ। संगठनको 
आन्तरिक िीर्वन पिमतमा कुन  मापदण्ड नबनाई मनपिी रूपमा काम गने र्वा कस लाई अस्र्वाभावर्वक 
फाइदा ि कस लाई अनार्वश्यक िाटा प्ु याउने लगायतका अन मतक ि भ्रष् टाचाििन्य वियाकलापलाई 
वर्वचलनिन्य कायणको रूपमा मलन े गरिन्छ। पिमत, प्रर्ाली, मापदण्ड ि मूल्य मान्यता वर्वपरितको 
                         
53  न्यायपामलकामा िनआस्था अमभर्ववृि अध्ययन समममतको प्रमतरे्वदन, २०६४, सर्वोच्च अदालत र्वाि एसोमसएसन प्ृठ, १४१ 
54  परृ्वणपाद प्ृठ १४२ 
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अस्र्वाभावर्वक ि अमनयममत काम कािबाहीलाई वर्वचलनिन्य कायण भन् ने गरिन्छ। संस्थागत मूल्य 
मान्यता तथा पिमत ि प्रर्ालीको वर्वपरित कुन  स्र्वाथण समूहको वहतका लामग वर्वचलनिन्य वियाकलाप 
गने गरिन्छ। यसबाट संगठनमा गटुबन्दी तथा संिक्षर्बाद फस्टाउने ि भ्रष् टाचाििन्य गमतवर्वमधले 
प्र्य पाउने अर्वस्था मसिणना हनु्छ।  

पिमत वर्वहीन ि तदथणर्वादी सोचाइ अनरुूप मनयजुक्त, सरुर्वा, बढूर्वा पदस्थापन तथा बेइमामनको 
ढाँकछोप, संिक्षर्बाद, मनजष्िय खालको अनगुमन तथा सपुरिरे्वक्षर्, पािदजशणता ि सहभामगताको 
अभार्वले वर्वचलनिन्य कायणलाई प्र्य र्दने गदणछ। वर्वचलनिन्य कायणबाट व्यजक्तगत न मतक मूल्य 
मान्यतामा ह्रास आउने ि गलत कायणसंस्कृमत मौलाउने अर्वसि प्रा् त गदणछ। साथ  संगठनको 
आन्तरिक कायण संस्कृमत न  वर्वकृतिन्य बनाउन सहयोग प्ु याउदछ। यस प्रर्वजृत्तले संस्थागत वहत 
भन्दा पमन व्यजक्तगत वहतमा िोड र्दन्छ। साथ  आफ्नो ि आफ्नो समूहको मनवहत स्र्वाथणका लामग 
संस्थागत मूल्य मान्यता, पिमत प्रर्ाली, तथा मनधाणरित कायणवर्वमध ि मापदण्डहरूको उल्लङ्घन गिी 
संस्थागत स्र्वच्छतामामथ गम्भीि प्रभार्व पादणछ। 

जिम्मेर्वािीप्रमत उत्तिदावयत्र्वको अभार्व तथा वढलाससु्ती पमन न्यायपामलकाप्रमत अनास्था र्ववृि गने 
तत्त्र्वको रूपमा मलने गरिन्छ। भ्रष् टाचािमा संलग्नताको प्रश् न र्व यजक्तक इमान्दारितासँग गरिएको छ। 
एउट  कमणचािी लामो समय सम्म एक  फाँटमा िाख् न।ेभ्रष्ट कमणचािीका वर्वरूि उिूिी पदाण पमन 
कािबाही नहनुे अर्वस्थालाई वर्वकृमतिन्य कायणको रूपमा मलने गरिन्छ। वर्व्न नचाहने न्यायाधीशलाई 
िस्तो सकु  मबचौमलयाले पमन मबगानण सक्द न। तसथण न्यायाधीशको योग्यता ि इमान्दारितामा 
मबचौमलयापनको भवर्वष्य मनभणि िहन्छ।55 न्यायपामलकाको आस्था ि वर्वश् र्वास अमभर्ववृिका लामग 
मबचौमलयाको भमूमका र्वा चलखेललाई अन्त्य गनुणपदणछ। मबचौमलया मनयन्त्रर् र्वा व्यर्वस्थापनमा 
न्यायपामलकाका सम्बि पक्ष अदालत, न्याय परिषद्, न्याय सेर्वा आयोग, सिकािी र्वकील, प्रहिी, बाि 
तथा कानून व्यर्वसायी सब को साझा प्रयास हनु आर्वश्यक छ।  

४.२ आन्तरिक र्वातार्विर्को वर्वश् लेषर् 

लोकतन्त्र,  कानूनको शासन ि सशुासन कायम गनणका लामग सार्वणिमनक मनकाय र्वा त्यस्ता मनकायमा 
िहने पदामधकािीहरूले प्रचमलत संवर्वधान कानून तथा स्थावपत मूल्य मान्यताको दायिामभत्र िही आ-
आफ्नो जिम्मेर्वािी मनर्वाणह गनुणपने हनु्छ। यसका लामग कुन  पमन संगठनको कायाणदेश ि जिम्मेर्वािीमभत्र 
िही मनधाणरित वर्वमध, प्रविया तथा कायणवर्वमधको पालना गिी तोवकएको लक्ष्यबमोजिमको प्रगमत मनधाणरित 
समयमभत्र सम्पादन गनुणपदणछ। यसका लामग संस्थागत स्र्वच्छता तथा कायणित िनशजक्तको व्यजक्तगत 
इमान्दारिता ि सदाचािको अमतरिक्त आन्तरिक तथा र्वाह्य कायण र्वातार्विर्को पमन उजत्तक  महत्त्र्वपूर्ण 
भमूमका िहेको हनु्छ। संगठनको सक्षमता ि कायण संस्कृमतसँग सम्बजन्धत वर्वमभन् न पक्षहरूले कुन  पमन 

                         
55  पूर्वणपाद ३२, प्ृठ १५३ 
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संगठनको आन्तरिक कायण र्वातार्विर् मनधाणिर् गिेको हनु्छ। संगठनले मनधाणरित लक्ष्य पूिा गिी 
आमनागरिकको वर्वश् र्वास ि भिोसा कायम िाख् न संगठनको सक्षमता, वर्वमध, प्रविया, पिमत, प्रर्ाली ि 
कायणसंस्कृमतको महत्त्र्वपूर्ण भमूमका िहेको हनु्छ।यसका अमतरिक्त आर्वश्यक ्ोत साधन तथा 
िनशजक्त ि आन्तरिक तथा र्वाह्य कायण र्वातार्विर् पमन उजत्तक  महत्त्र्वपूर्ण मामनन्छ। सदाचािको 
अर्वस्था अध्ययन गने सन्दभणमा न्यायपामलकाको आन्तरिक र्वातार्विर्को देहायबमोजिम वर्वश् लेषर् 
गरिएको छ।  

४.२.१ न्याय प्रशासन ि न्याय सम्पादन 

नेपालको  न्यायसम्बन्धी  अमधकाि  संवर्वधान,  अन्य  कानून  ि  न्यायका  मान्य  मसिान्तबमोजिम 
अदालत तथा न्यावयक मनकायबाट प्रयोग हनुे संर्व धामनक व्यर्वस्था िहेको छ।56 न्याय सम्पादनको 
कायण गनणका लामग सर्वोच्च, उच्च ि जिल्ला गिी तीन तहको मनयममत अदालतको व्यर्वस्था गिेको 
छ।57 न्यावयक स्र्वतन्त्रताको वर्ववर्वध पक्षहरूमध्ये बिेट तथा ्ोत साधनको प्राम्त  ि परिचालनमा 
स्र्वायत्ततालाई एक महत्त्र्वपूर्ण पक्ष58 मामनन्छ। सार्वणिमनक प्रशासनलाई स्र्वच्छ, सक्षम, मनष्पक्ष, 
पािदशी, भ्रष् टाचािमकु्त, िनउत्तिदायी ि सहभामगतामूलक बनाउँद  िाज्यबाट प्रा् त हनुे सेर्वा सवुर्वधामा 
िनताको समान ि सहि पहुँच समुनजश् चत गिी सशुासनको प्रत्याभमूत गने िाज्यको नीमत िहेको छ।59 
न्याय परिषद्ले न्यायाधीशको काम कािबाही तथा आचिर्को मनयममत अनगुमन गनण र्वा मनगिानी 
िाख् न सक्ने व्यर्वस्था िहेको छ।60 न्याय प्रशासनलाई प्रभार्वकािी बनाउन प्रधान न्यायाधीश ि उच्च 
अदालतको मखु्य न्यायाधीशले मातहतका अदालत, न्यावयक मनकाय र्वा अमधकािीलाई मनदेशन र्दन 
सक्न े व्यर्वस्था िहेको छ।61 स्र्वतन्त्र न्यायपामलकाको मान्यता प्रमतकूल नहनुे गिी वर्वमभन् न तहका 
अदालतमा कायणित न्यायाधीशहरूबाट हनु सक्ने अमनयममतता सम्बन्धमा िाँचबझुलगायतका आर्वश्यक 
प्रविया अगामड बढाउन वर्वमभन् न संिचनाहरूको व्यर्वस्था गरिएको छ भने अदालतमा कायणित 
कमणचािीहरूबाट कुन  अमनयममततासम्बन्धी काम कािबाही भएमा िाँचबझु गिी िाय प्रमतरे्वदन मलई 
सम्बजन्धत मनकायमा पठाउने व्यर्वस्था िहेको छ।62 

न्यायपामलकाले व्यर्वस्थावपकाद्वािा बनाएका कानून ि कायणपामलकाबाट भएको कानून कायाणन्र्वयनको 
र्व धता पिीक्षर् गिी िाज्यका अिहरूबीचको अन्तिसम्बन्धलाई सन्तलुन कायम गदणछ। िाज्यका अन्य 
अिको काम कािबाहीमा आएको मनजष्ियता ि िनताप्रमत िर्वाफदेवहतामा कमी आएको अर्वस्थामा 

                         
56 नेपालको संवर्वधानको धािा १२६ नेपाल कानून वकतार्व व्यर्वस्था समममत बर्विमहल, काठमाडौं 
57 ऐ.ऐ. धािा 127 
58 Basic Principles on the Independence of the Judiciary, Article 7. It is the duty of each Member State to provide adequate resources to enable the 

judiciary to properly perform its functions.  
59  नेपालको संवर्वधानको धािा ५१(ख), नेपाल कानून वकतार्व व्यर्वस्था समममत, बर्विमहल, काटमाडौं 
60  दफा १६ न्याय परिषद् ऐन, २०७३ नेपाल कानून वकतार्व व्यर्वस्था समममत बर्विमहल काटमाडौं 
61  ऐ.ऐ. दफा ३५ 
62  ऐ.ऐ. दफा २४ 



                                                        | 100 

सार्वणिमनक सिोकािको वर्वषयमाफण त मनयन्त्रर्कािी भमूमका मनर्वाणह गनण सक्ने अमधकाि सर्वोच्च 
अदालतलाई िहेको देजखन्छ। सिकािका तीन अिहरू व्यर्वस्थावपका, कायणपामलका ि न्यायपामलकाले 
आफ्ना अमधकाि पथृक पथृक ि स्र्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गदाण ती अिमध्ये कुन  अिमा बढ्न िाने 
मनिङ्कुशता, स्रे्वच्छाचारिता ि प्रभार्ववहनतालाई मनयन्त्रर् गनण शजक्त सन्तलुनको मसिान्त वर्वकास भएको 
हो।सर्वोच्च अदालतले यस  अमधकािको प्रयोग गिी िाज्यका प्रमखु अिहरूबीचको मनयन्त्रर् ि 
सन्तलुन कायम िाख्दछ। 

िाज्यका प्राथममक कायणहरूमध्ये न्याय प्रशासन पमन एक हो। नपेालको संवर्वधानले न्याय प्रशासनको 
जिम्मेर्वािी न्यायपामलकामा समु्पेको छ। संवर्वधानले न्याय प्रर्ालीलाई सक्षम, स्र्वतन्त्र ि मनष्पक्ष तथा 
िनताका अमधकािहरू िक्षा गिी कानूनी िािलाई िीर्वन्त र्दन सक्ने भमूमका सवहतको अमधकाि प्रदान 
गिेको छ। यस प्रकािको जिम्मेर्वािी मनर्वाणह गनणको लामग संवर्वधानले न्यायपामलकालाई संस्थागत एर्वम ्
कायणगत स्र्वतन्त्रताको प्रत्याभमूत गिेको छ। ्ोत साधनको प्राम्त  ि परिचालनमा न्यायपामलकालाई 
पूर्ण स्र्वायत्तता प्रा् त छ न। तथावप नेपालको न्यायपामलकाले पिमतको सधुाि ि सेर्वा प्रर्वाहमा सूचना 
प्रवर्वमधको प्रयोग सम्बन्धमा उल्लेख्य कायणहरू गिेको छ। सिोकािर्वालाको सहयोग समन्र्वय ि 
सहभामगताका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले महत्त्र्वपूर्ण संयन्त्रहरूको स्थापना गिेको छ। 
न्यायपामलकाका प्रयासहरूको बाबिदु पमन न्यावयक सशुासन ि सदाचाि तथा न्यायपामलकाको आस्था 
ि वर्वश् र्वासका सम्बन्धमा वर्वमभन् न क्षेत्रबाट चासो व्यक्त भएको देजखन्छ। न्यायपामलकाले प्रर्वाह गिेको 
सेर्वाको गरु्स्तरियता ि स्ति िनताले अपेक्षा गिे अनरुूप हनु नसकेको भनी धािर्ा व्यक्त हनुे गिेको 
पाइन्छ। 

न्यावयक मनयजुक्तमा पािदजशणताको कमी, यथा समयम  रिक्त स्थानमा पदपूमतण हनु नसक्न,ु िर्वाफदेवहताको 
अभार्व, न्यायाधीशहरूको मनयजुक्त ि र्वखाणस्ती, सदाचाि ि उच्च मनोबल कायम, पूर्वण अनमुानयोग्य मदु्दा 
प्रर्वाह व्यर्वस्थापन, सेर्वा प्रर्वाहमा सूचना प्रवर्वमधको प्रयोग, सेर्वा्ाही म त्री व्यर्वहाि, कायणसंस्कृमतमा 
सधुाि, सिोकािर्वालाहरूबीचको सिीय ि साथणक सहयोग एर्वम ् समन्र्वय लगायत पक्षहरूमा िहेका 
कमी कमिोिीका कािर् न्यायपामलकाप्रमतको िनआस्थामा प्रभार्व पािेको महससु गरिएको छ। त्यस ले 
न्यायाधीशहरूको मनयजुक्त सम्र्वन्धमा मलइएका आधाि र्वा मलनपुने आधािका सम्र्वन्धमा सिोकािर्वाला 
एर्वम ्इच्छुक व्यजक्तहरूले आफ्नो कुिा िाख् न पाउनपुने गिी व्यर्वस्था ममलाइनपुने देजखएको छ। 

 न्याय सम्पादनको अर्वस्था 

न्यायपामलकाको मखु्य जिम्मेर्वािी स्र्वच्छ, सक्षम, मनष्पक्ष ि सहिपहँचुयकु्त न्याय सम्पादन गनुणलाई 
मामनन्छ। प्रचमलत संवर्वधान कानून ि न्यायका मान्य मसिान्तका आधािमा मछटो छरितो प्रभार्वकािी ि 
सब को पहुँचयकु्त न्याय सम्पादन हनु नसकेमा न्यायपामलकाप्रमतको आस्था ि वर्वश् र्वास कमिोि हनु 
िान्छ। न्याय सम्पादनको कायणलाई प्रभाकािी बनाउने उदे्दश्यले न्यावयक सधुािका लामग वर्वमभन् न 
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सधुािका कायणिम सञ् चालन हुँद  आएको पाइन्छ। सधुाि कायणिमलाई संस्थागत गने िममा 
नेपालको न्यायपामलकाले वर्विम संर्वत ् २०६१ सालमा दजक्षर् एजशयाम  पवहलो पटक िर्नीमतक 
योिना तिुणमा गिी कायाणन्र्वयनमा ल्याएको मथयो। हाल न्यायपामलकाको चौथो िर्नीमतक योिना 
कायाणन्र्वयनको िममा िहेको छ। न्याय सम्पादनको कायणलाई मछटो छरितो प्रभार्वकािी ि गरु्स्तिीय 
बनाउने मूल लक्ष्यका साथ सधुाि प्रविया अगामड बढाइएको अर्वस्था छ।  

न्याय सम्पादन कायणलाई सङ्ख्यात्मक तथा अर्वमधगत लक्ष्यहरू मनधाणिर् गिी मछटो छरितो ि 
प्रभार्वकािी न्याय सम्पादनको प्रयास गरिएको छ। जिल्ला तथा उच्च अदालतहरूको न्याय सम्पादन 
योिनाको लक्ष्य अनरुूप देजखए पमन सर्वोच्च अदालतको मदु्दा फर्छ्यौट कायणमा योिनाको उल्लेख्य 
प्रभार्व पनण सकेको देजखंद न। वर्वगत १० र्वषणको वर्वमभन् न तहका अदालतहरूको न्याय सम्पादनको 
अर्वस्थालाई देहायको तामलकामा प्रस्ततु गरिएको छ। 

सब  अदालत तथा अन्य न्यायाधीकिर्हरूको 10 र्वषणको  तलुनात्मक कायणबोझ ि कायणसम्पादनको जस्थमत63 

आमथणक र्वषण जिम्मेर्वािी नयाँ दताण िम्मा फर्छ्यौट बाँकी 

2067/068 55363 76564 131927 72493 59434 

2068/069 59621 93932 153553 87728 65825 

2069/070 65825 100331 166176 86919 79257 

2070/071 79257 100769 180026 103878 76148 

2071/072 76148 125696 201844 123948 77896 

2072/073 79403 127958 207361 118251 89110 

2073/074 88850 165679 254529 157495 97034 

2074/075 95831 180316 276147 181611 94536 

207५/07६ 94542 263279 357821 252139 105682 

207६/07७ 106115 202258 308373 185465 122908 

सब  अदालत तथा अन्य न्यायाधीकिर्हरूमा 10 आमथणक र्वषणको कायणबोझ ि कायणसम्पादनस्तिको 
तलुनात्मक अर्वस्था हेदाण आमथणक र्वषण २०६७/ ०६८  मा जिम्मेर्वािी सिेको मदु्दा सङ्ख्या 55363 

                         
63  सर्वोच्च अदालतको र्वावषणक प्रमतरे्वदन, २०७६/०७७ सर्वोच्च अदालत, प्ृठ १५ 
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िहेकोमा 76564 नयाँ मदु्दा दताण भई िम्मा र्वावषणक लगत 131927 कायम भएकोमा 72493 
मदु्दा फर्छ्यौट भई आमथणक र्वषणको अन्त्यमा 59434 मदु्दा बाँकी िहेको मथयो। आमथणक र्वषण 
२०७६/०७७ मा जिम्मेर्वािी सिेको 106115 ि नयाँ दताण  202258 गिी िम्मा लगत 
308373 कायम भएकोमा 185465 मदु्दा फर्छ्यौट भई 122908 बाँकी िहेको देजखन्छ। 10 
आमथणक र्वषणको अन्तिालमा सब  अदालत ि न्यायाधीकिर्हरूको कायणबोझको अनपुात हेदाण १३४ 
प्रमतशतले र्ववृि भएको देजखन्छ।मामथ तामलका प्रस्ततु गरिएको तथ्याङ्कहरूले अदालतहरूको कायण चाप 
मनिन्ति रूपमा र्ववृि भएको देजखन्छ। कायण चापको अनपुातमा न्यावयक िनशजक्त व्यर्वस्थापन गनण 
नसकेमा न्याय सम्पादनको कायणमा थप वढलाइ हनु सक्ने देजखन्छ। कायण चापको र्ववृिको अनपुातमा 
साधन ्ोतहरूको व्यर्वस्थापन गनण सवकएको छ न। योिनाले मनधाणिर् गिेको लक्ष्यबमोजिम २०७७ 
साल आषाढ मसान्तसम्म २ र्वषण नािेका मदु्दा शून्य हनुपुनेमा तीनतहका अदालतमा गिेि १७०६६ 
थान मदु्दा २ र्वषणको अर्वमध व्यमतत भइसकेका देजखन्छन।् आमथणक र्वषणको अन्त्यसम्म सब  
अदालतहरूमा िहेको िम्मा बाँकी मदु्दा सङ्ख्या ११९२४६ को करिब १४.३१ प्रमतशत मदु्दा २ र्वषण 
नािेको देजखन्छ। सर्वोच्च अदालतमा हेदाण आमथणक र्वषणको अन्त्यमा २०४४ थान ५ र्वषण नािेका ि 
१०६०३ थान दईु र्वषण नािेको देजखन्छ। आमथणक र्वषणको अन्त्यमा २४१५४ मदु्दा बाँकी िहेको 
देजखन्छ। कोमभड-१९ को कािर् देशभिका अदालतहरूको कामकािबाही प्रभावर्वत हनु गई मदु्दाको 
लगत बढ्न गएको छ। सर्वोच्च अदालतमा आ.र्व.२०७७/२०७८ को अजन्तममा बाँकी िहेका 
मदु्दाहरूको संख्या २७,४३७ थान िहेको छ। ती मध्ये २ र्वषण नािेका मदु्दाहरू १४,८९९ थान छन ्
भने  ५ र्वषण नािेका पिुाना मदु्दाहरूको संख्या ३,६७३ थान बाँकी िहन गएको देजखन्छ। 

न्यायपामलकाको आन्तरिक कायणप्रर्ाली सधुािको लामग वर्वगतदेजखको लामो प्रयासपश् चात ्२०७७ साल 
साउन १ गतेदेजख जिल्ला अदालत ि भार १ गतेदेजख उच्च अदालतहरूमा फिक मदु्दा व्यर्वस्थापन 
(Differentiated Case Management -DCM) पिमतको लागू गरिएको छ। यो पिमतको प्रभार्वकािी 
रूपमा कायाणन्र्वयनमा सिोकािर्वाला सम्बि पक्षको सहयोग ि समन्र्वयनलाई थप प्रभार्वकािी 
बनाउनपुने देजखन्छ। सेर्वा्ाही ि सेर्वा प्रदायकका बीच भच ुणअल (Virtual) सम्बन्ध कायम गिी मछटो, 
छरितो, कम खजचणलो, सहि पहुँचयोग्य तथा न्यावयक प्रवियालाई पूर्वण अनमुानयोग्य बनाउन सूचना 
प्रवर्वमधलाई व्यापक रूपमा वर्वस्ताि गनुणपने देजखन्छ। 

न्यायको प्रमखु वर्वषय भनके  अदालतहरूद्वािा िािी गरिएका आदेश एर्वम ्फ सलाहरूलाई लागू गनुण 
गिाउन ुहो। जित् ने पक्षले फ सलाद्वािा प्रदान गरिएको अमधकाि र्वा न्यायलाई र्वास्तवर्वक व्यर्वहािमा 
उपभोग गनण नपाएसम्म त्यस्तो फ सला केर्वल कागिी र्वा सौन्दयाणत्मक न्याय िस्तो मात्र हनु िान्छ। 
हाल अदालतहरूबाट भएका फ सलाहरू कायाणन्र्वयन हनु लगत कायम िहेको छ। आमथणक र्वषण 
२०७६/०७७ को अन्त्यमा १४,४७,७२,९६,९०२। (चौध अिब अड्चालीस किोड बहत्ति लाख 
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र्छ्यानब्बे हिाि नौ सय दईु रुप या) िरिर्वाना असलु हनु बाँकी िहेको देजखन्छ। त्यस गिी 
१,०६,२०४ (एक लाख छ हिाि दईुसय चाि र्वषण) क द असलु हनु बाँकी िहेको देजखन्छ।64  

न्याय सम्पादनका आयामहरूमा परिर्वतणन आएको छ। नेपालको संवर्वधान, मलुकुी देर्वानी तथा 
फौिदािी संवहताहरू लागू भएपमछ पीमडतम त्री न्याय प्रर्ाली तथा क्षमतपूमतण सवहतको न्यायलाई उच्च 
महत्त्र्व र्दइएको छ। त्यस गिी संवहता लागू भएपमछ अदालतहरूको कायण क्षेत्रहरूमा वर्वस्ताि भएको 
छ। पनुस्थाणपकीय तथा सधुािात्मक दण्ड व्यर्वस्थाका सम्बन्धमा नर्वीन व्यर्वस्थाहरू गरिएको छ। 
संवर्वधान तथा संवहता कानूनहरूले आत्मसात गिेको न्यावयक मूल्य मान्यता अनरुूपको आर्वश्यक 
पूर्वाणधाि तथा ्ोत साधनको व्यर्वस्थापन हनु सकेको छ न। 

 न्यायाधीशको आचाि संवहता 

अन् तिाणजष् रय स्तिमा वर्वमभन् न क्षेत्रका न्यायाधीशहरूका बीच भएको छलफल ि मस्यौदाउपिको 
अन्तिवियापमछ न्यायाधीशको आचाि संवहता (The Bangalore Principles of Judicial Conduct, 

2002)65 िािी भएको छ। यसले न्यावयक आचिर् ि न मतकता, पेसागत मयाणदा ि खासगिी 
वर्वचािहरूमा िहेका द्वन्द्वसम्बन्धी मनयम, अमनयममतता ि आमथणक पािदशीतासँग सम्बजन्धत वर्वषयहरूमा 
िोड र्दएको छ। न्यायाधीशको पेसागत आचिर् ि आमथणक पािदजशणता वर्वशेष ध्यान केजन्रत सो 
वर्वषयमा कानूनी अमधकाि प्रा् त हनुपुने िस्ता आचाि व्यर्वहािहरू समेवटएको पाइन्छ।66 यस आचाि 
संवहताले स्र्वतन्त्रता, मनष्पक्षता, मनष् ठा, सदाचाि  समानता ि सक्षमता ि लगनशीलतालगायतका 
मसिान्तहरू आत्मसात गिेको छ। उक्त आचाि संवहताको अनकूुल हनुे गिी नेपालमा न्यायाधीशहरूको 
आचाि संवहता िािी गिी लागू गरिएको छ। न्यावयक सदाचािका उच्चस्तिका मूल्य मान्यतालाई 
आत्मसात गिी न्यायाधीशहरूको सम्मेलनबाट पारित भई लागू भएकोमा उक्त आचाि संवहता खािेि 
गिी न्याय परिषद् ऐन, 2073 ले र्दएको अमधकाि प्रयोग गददै  न्याय परिषद्ले न्यायाधीशको आचाि 
संवहता िािी गिेको छ। आचाि संवहता न्यायाधीशहरूले आफैं ले बनाई लागू गनुणपनेमा न्याय परिषद्ले 
आचाि संवहता िािी गनुण उपयकु्त नभएको भन् न े प्रश् न उठ्न े गिेको पाइन्छ। साथ  अदालतहरूमा 
कायणित कमणचािीहरूलाई लागू हनुे आचाि संवहता लागू गरिएको छ। यसले न्यावयक सदाचाि कायम 
गनणमा सहयोग पगु्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथ  न्याय परिषद् तथा सर्वोच्च अदालतबाट न्यायाधीश 
तथा कमणचािीहरूको आचाि संवहता कायाणन्र्वयनको अनगुमन गने कायण मनिन्ति रूपमा गने गिेको 
पाइन्छ। 

                         
64  सर्वोच्च अदालतको र्वावषणक प्रमतरे्वदन २०७६/०७७ संजक्ष्त  झलक पषृ्ट छ 
65  In July 2006, the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) adopted a resolution recognizing the Bangalore Principles as representing a 

further develop-ment of, and as being complementary to, the 1985 United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary. ECOSOC 

invited States to encourage their judiciaries to take into consideration the Principles when reviewing or developing rules with respect to judicial conduct. 
66  Adopted by the Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity, as revised at the Roundtable Meeting of Chief Justices held at the Peace Palace, The 

Hague, the Netherlands, 11/25-26/2002 IFES Rule of Law White Paper Series. 
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आचाि संवहताको गम्भीि रूपमा उल्लङ्घन भएमा संवर्वधान तथा कानूनको दायिामभत्र आउने व्यर्वस्था 
गरिएको छ। न्यायपामलका सधुािका सन्दभणमा वियाशील अन् तिाणजष् रय संस्थाहरूको सञ् िाल 

International Consortium for Court Excellence ले कानूनको दृवष्टमा समानता (Equality before 

the law),  स्र्वच्छता (Fairness),  मनष्पक्षता (Impartiality),  मनर्णय प्रवियामा स्र्वतन्त्रता 
(Independence on decision making), सक्षमता (Competence), सदाचाि (Integrity), पािदजशणता 
(Transparency), सहिपहुँच (Accessibility), मनधाणरित समयसीमा (Timeliness), ि कामकािबाही ि 
प्रवियामा मनजश् चतता (Certainty) लाई न्यावयक कामकािबाहीसँग सम्बि मूल्यहरूको रूपमा 
परिभावषत गिेको पाइन्छ।67 न्यायपामलकाको उतकृष्टतासम्बन्धी अन् तिाणजष् रय संस्थाहरूको सञ् िालले 
तयाि गिेका न्यावयक मूल्य मान्यता तथा न्यायाधीश तथा कमणचािीहरूका लामग तिुणमा गरिएका आचाि 
संवहताहरूले समारे्वश गिेका न्यावयक स्र्वतन्त्रता, मनष्पक्षता ि सक्षमता सम्बन्धमा व्यर्वस्था गरिएका 
मान्यताहरूलाई व्यर्वहािमा प्रयोग गनण सकेमा न्यायकमीहरूको बीचमा उच्चस्तिको न्यावयक सदाचाि 
कायम भई न्यावयक आस्था ि वर्वश्वाशमा अमभर्ववृि हनु सक्ने देजखन्छ। 

४.२.२ कानून ि कायणवर्वमध 

नेपालमा २०७४ सालमा िािी भएका संवहताहरूले नर्वीन वर्वमधशास्त्रीय मान्यता अनरुूपको कानूनी 
व्यर्वस्था अिीकाि गिेका छन।् लामो समयको प्रयासपमछ स्र्वयम ् अदालतको समेत सवियता ि 
सहभामगतामा बनेका संवहताहरूको कायाणन्र्वयनलाई सकािात्मक रूपमा मलइएको छ। नर्वीन एर्वम ्
समसामवयक कानूनी व्यर्वस्थासवहत लागू भएका संवहताहरूको प्रभार्वकािी रूपमा कायाणन्र्वयन गनुणपने 
अर्वस्था िहेको छ। केही सीममत वर्वषयहरूबाहेक अन्य व्यर्वस्थाहरू सिल एर्वम ् प्रयोगमा सहिता 
कायम भएको छ। संवहताले कायणवर्वमध कानूनलाई समेत छुट्टाछुट्ट  व्यर्वस्था गिी सिलता ि सहिता 
कायम भएको छ। तथावप देर्वानी ि फौिदािी कायणवर्वमध संवहतामा भएका असमाञ् िस्यपूर्ण 
व्यर्वस्थाहरूमा एकरूपता कायम भएमा व्यार्वहारिक रूपमा सहिता हनुे देजखन्छ। संवहता कानूनमा 
भएका व्यर्वस्थाहरूको तलुनामा वर्वषयगत कानूनहरूमा फिक ि कडा व्यर्वस्था गने गरिएबाट 
कानूनहरूको प्रयोगमा असहिता हनुे अर्वस्था देजखएको छ। नर्वीन काननुी व्यर्वस्थाहरूको सम्बन्धमा 
न्यावयक िनशजक्तको बीचमा क्षमता वर्वकासका कायणिम सञ् चालन गनुणपने साथ  वर्वशेष प्रकृमतका 
मनरे्वदनहरूको अमभलेखलगायतका व्यर्वस्थापकीय व्यर्वस्थापन गनुणपने देजखएको छ।   

संवर्वधानले प्रत्यक्ष रूपमा सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो द मनक कायण सञ्चालनाथण कानून बनाउन सक्ने 
अमधकाि प्रदान गिेको छ न। मनयम बनाउन पाउन ेअमधकाि स्र्वतन्त्र न्यायपामलकासम्बन्धी मसिान्त 
अनसुाि सर्वोच्च अदालतलाई प्रा्त  भएको देजखन्छ। कानून बनाउने अमधकाि स्र्वयंमा हनु ुर्वा सोको 
अमधकाि संर्व धामनक रूपमा प्रत्याभतू हनु ु ि प्रत्यायोजित अमधकाि अन्तगणत संसदबाट प्रा् त गनुणमा 

                         
67  Prescribed  by International Consortium for Court Excellence 
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फिक हनु िान्छ। पमछल्लो अर्वस्थामा प्रा् त अमधकाि त केर्वल संसदले समय समयमा र्वनाएका 
कानूनको अमधनमा िही संसदीय मनदेशनमा कायणवर्वमधगत मनयम बनाउने अमधकाि मात्र हो। यस्तो 
अर्वस्थामा कवहलेकाही ँ िािनीमतक र्वा अन्य कािर्हरूले गदासंर यसतफण को आर्वश्यकता पूिा गनणको 
लामग लामो समयसम्म प्रतीक्षा गनुणपने अर्वस्था पमन आइपनण सक्दछ। प्रत्यायोजित अमधकाि अन्तगणत 
िहेको अको समस्या प्रत्यायोजित सीमा ि भार्वनामभत्र बाँमधनपुने बाध्यता हो। त्यसले गदाण िमतसकु  
असवुर्वधािनक र्वा अ्यािो अर्वस्था आए तापमन प्रत्यायोजित अमधकािको सीमा नािेि मनयम मनमाणर् 
गनण सक्ने अर्वस्था िहँद न। त्यस ले कायणको प्रकृमत अनसुाि कायणवर्वमध कानून मनमाणर् गने अमधकाि 
न्यायपामलकालाई हनुपुदणछ। 

४.२.३ आन्तरिक कायणप्रर्ाली 

सर्वोच्च अदालतको कायण चापमा भएको र्ववृि तथा दईु र्वषण नािेका मदु्दाको सङ्ख्यामा भएको 
बढोत्तिीलाई सम्बोधन गनुणपने देजखएको छ। साथ  सर्वोच्च अदालतको उदाि ि फिावकलो 
अमधकािक्षेत्रको कािर् यसमा र्दनानरु्दन मदु्दाको चाप बवढिहेको देजखन्छ। अदालत व्यर्वस्थापनको 
मखु्य कायण भनेको मदु्दा व्यर्वस्थापन हो। मदु्दा व्यर्वस्थापनको लामग मदु्दाको दताणदेजख मनर्णय 
कायाणन्र्वयन गनेसम्मका सम्पूर्ण वियाकलापहरू सिल बनाउनपुछण। अदालत प्रयोगकताणका लामग 
ममत्रर्वत ्कायणवर्वमध ि पिमत अनसुिर् गनुणपछण। अकोतफण  वर्विम संर्वत ्२०८० साउन १ गतेदेजख 
फिक मदु्दा व्यर्वस्थापन पिमत लागू गनण आर्वश्यक तयािी गनुणपने देजखन्छ। मानर्व संशाधनको 
वर्वकास अत्यन्त  महत्त्र्वपूर्ण पक्षको रूपमा िहेको छ। सक्षम, योग्य ि समवपणत मानर्व संशाधन मबना 
न्यायको स्र्वतन्त्र ि सक्षम पिमतको मसिणना गनण सम्भर्व देजखंद न। तसथण नेपालमा न्याय सम्पादन 
प्रर्ालीको कायण क्षमता बमलयो बनाउनका लामग न्यावयक ि अधण न्यावयक मनकायमा कायणित मानर्व 
संशाधनको क्षमता र्ववृि गनुण आर्वश्यकता देजखएको छ। साथ  न्यावयक िनशजक्तको लामग स्पष्ट 
खालको उत्तिामधकािी योिनासवहतको मानर्व संशाधन वर्वकास योिना तयाि गिी लागू गनुणपने 
देजखन्छ।  

संवर्वधान ि न्याय परिषद् ऐन ि मनयमहरूले तोकेबमोजिम वर्वमभन् न अदालतका न्यायाधीशहरूको 
मनयजुक्तसम्बन्धी कुिामा परिषद् जिम्मेर्वाि हनुपुछण। परिषद्को मनयमार्वलीले न्यावयक पदमा मनयजुक्तका 
लामग र्वस्तगुत मापदण्ड हनुपुने कुिामा िोड र्दए पमन त्यस प्रकािको मापदण्ड अनशुिर् गरियो वक 
गरिएन भन् ने कुिा सार्वणिमनक हुँद न। न्यावयक ओहदामा मनयजुक्त गरिन लागेका उम्मेदर्वािहरूको 
सदाचाि, इमान्दारिता, योग्यता ि क्षमताको मापन गने मापदण्ड प्रभार्वकािी हनु नसकेको भन् ने 
अनभुमूतहरू व्यक्त हनुे गिेको पाइन्छ। न्यायाधीश ि अन्य कमणचािीहरूको सरुर्वा गदाण मनिहरूको 
अनकूुलता ि पायक पने स्थानलाई समेत यथासक्य सम्बोधन गनुणपने देजखन्छ। यसका लामग 
सरुर्वाका र्व कजल्पक प्रस्तार्वहरू तयाि गिेि सम्बजन्धत न्यायाधीश ि कमणचािीहरूलाई िानकािी गिाउने 
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पिमतको शरुुर्वात गनण सकेमा न्याय परिषद्को काम कािबाही पािदशी तथा िर्वाफदेही पूर्ण हनु सक्ने 
देजखन्छ। साथ  सरुर्वाको समय तामलका तयाि गिी सो अनरुूप सरुर्वा गने पिमत प्रभार्वकािी हनु 
सकेको देजखंद न। 

सामान्यतया न्यायपामलकामा प्ररे्वश गने प्रत्येक न्यायाधीश र्वा कमणचािीहरू सब ले पेशामा आफ्नो प्रगमत 
ि र्वजृत्तवर्वकास बािेमा आ—आफ्न  अनमुान गिेका हनु्छन।् कमणचािीमा हनुे यस्तो अनमुान न  र्वास्तर्वमा 
उसको क्षमता ि योग्यता अमभर्ववृि गने उत्प्रिेर्ाको ्ोत पमन मामनन्छ। यर्द प्रर्ाली दोषपूर्ण छ न 
भने योग्य, इमान्दाि ि मसिणनशील व्यजक्तहरू आफूले अनमुान गिेको समयमा न  आफ्नो लक्ष्यमा पगु्न 
सक्छन।् संवर्वधानले न्याय परिषद्लाई न्यायाधीशहरूको पदोन् नमतको जिम्मेर्वािी र्दएको छ। 
र्वजृत्तवर्वकास योिनाको अभार्वमा मामथल्लो पदमा मनयजुक्त हनुभुन्दा पवहले एउट  तहमा दशकौंसम्म 
काम गनुणपने अर्वस्था देजखएको छ। न्यायाधीशहरू ि नेपाल न्याय सेर्वाका कमणचािीहरूको मौन ति 
स्पष्ट वर्वतषृ्र्ा न  कायणसम्पादनको अर्विोधको कािर् िहेको छ। न्यावयक िनशजक्तको व्यर्वस्थापन 
तथा वर्वकास सम्बन्धमा "Frustrated Mind is more dangerous than Corrupted Mind" भन् नेतफण  
उन्मखु हनु नर्दन आर्वश्यक योिना तथा र्वजृत्तवर्वकास नीमत तथा कायणिम तयाि गिी लागू गनुणपने 
देजखन्छ। 

न्यायपामलकामा मानर्व संशाधनको गरु्स्ति सधुाि ि वर्वजशष्टीकिर्का सम्बन्धमा िहेका 
आर्वश्यकताहरूसम्बन्धी नीमत ि मानर्व संशाधनको वर्वजशष्टीकिर्को योिना छ न। उच्च अध्ययनमा 
गएका व्यजक्तहरूले पमन आफ्ना रुजचका क्षेत्रमा वर्वजशष्टीकिर् गिेि आउँछन,् ति न्यायपामलकाको भार्वी 
आर्वश्यकताका बािेमा र्वस्तगुत रूपमा ध्यान र्दइएको छ न। संस्थाको आर्वश्यकताको क्षेत्रमा भन्दा 
पमन व्यजक्तगत रुचीको वर्वषयमा उच्च जशक्षाको अध्ययन िम बढेको देजखन्छ। न्यायाधीशहरू ि 
अमधकृतहरूलाई र्दनपुने व्यापक तामलमको आर्वश्यकतालाई हेदाण अझ बढी सदुृढ ि योिनाबि 
प्रयत्नहरूको आर्वश्यकता देजखन्छ। 

४.२.४ सेर्वाप्रर्वाह ि सेर्वा्ाहीसँगको व्यर्वहाि 

न्यायपामलकाबाट प्रदान गरिने सेर्वाप्रर्वाहलाई पूर्वण अनमुानयोग्य एर्वम ् मछटो छरितो ि गरु्स्तिीय 
बनाउन सवकएको छ न। हिेक मदु्दाले अदालतको मनजश् चत ्ोत साधन ि समयको अपेक्षा गिेको 
हनु्छ। िनु मदु्दालाई िमत समय ि ्ोत साधन आर्वश्यक पने हो, सोही अनरुूपको व्यर्वस्थापन गनण 
सवकएको छ न। यसले उपलब्ध ्ोत साधन ि अदालतको समयको प्रयोगमा मनपरु्णता कायम गनण 
सवकएको छ न। न्यायपामलकाको प्रमखु सिोकाि मदु्दाको फ सला समयमा गनुण हो। न्यावयक 
कािबाहीको प्रत्येक चिर्मा लाग्ने समयको उजचत व्यर्वस्थापन गनण सवकएको छ न। यस गिी कम 
लागतमा प्रभार्वकािी, मछटो छरितो कायणसम्पादनको उल्लेख्य प्रगमत हनु सकेको छ न। यर्द मदु्दाका 
पक्षहरूले न्याय प्रा् त गनण र्वषौ लाग्ने हो भने त्यस्तो न्यायले आिोस ि न िाश्यता मसिणना गनण 
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सक्दछ। र्वास्तर्वमा यर्द हामीले उजचत समयमा न्याय प्रदान गनण नसक्ने हो भने वढलाइले न्यायलाई 
पिाजित गिेको सेर्वा्ाहीले महससु गदणछन।्  

न्यायपामलकाको सर्वोत्कृष्टता प्रा् त अजख्तयािीको आधािमा पिीक्षर् हनुे नभएि यसबाट प्रदान गरिने 
सेर्वाको गरु्स्ति ि सोको आधािमा मनममणत िनआस्थामा मनभणि िहन्छ। अन् तिाणजष् रय क्षेत्रमा सेर्वा 
प्रर्वाह, सेर्वा्ाही सन्तषु्टी, न्यायमा सहि पहुँचलगायतका सूचकहरूका आधािमा न्यायपामलकाको 
सर्वोत्कृष्टता मापन गने आधािहरू तयाि गरिएको हनु्छ। न्यावयक सर्वोत्कृष्टताका लामग सेर्वा प्रर्वाह 
कमत सहि छ ि सेर्वा्ाहीको सन्तवुष्टको स्ति कस्तो छ हेने गरिन्छ। यसको लामग प्रचमलत संवर्वधान 
तथा कानूनद्वािा प्रदत्त अजख्तयािी ि न्यायका मान्य मसिान्तका आधािमा न्याय सम्पादन तथा 
सेर्वा्ाहीम त्री व्यर्वहाि प्रदणशन गनुणपने हनु्छ। गरु्स्तिीय सेर्वाको सम्पादनले न्यूनतम लागत ि 
परि्ममा यथासमयमा सक्षम, प्रभार्वकािी ि स्र्वच्छ न्याय सम्पादन हनुपुने कुिालाई िनाउछ।  

अदालतमा अमधकांश कमणचािीहरूको कायण श लीका सम्बन्धमा सिोकािर्वालाहरूले िनताका सेर्वकको 
रूपमा नभएि मामलक िस्तो व्यर्वहाि गने गिेको भन् ने धािर्ा व्यक्त गिेको पाइन्छ। अदालतका 
न्यायाधीश, अमधकृत ि अन्य कमणचािीहरूको मनोर्वजृत्त यसका उपयोगकताणहरू प्रमत त्यमत सहयोगी हनु 
नसक्नकुा साथ  सामान्य व्यर्वहाििन्य पक्षमा अपेजक्षत सधुाि हनु सकेको छ न भन् न े गनुासो िहेको 
पाइन्छ। यसको लामग अमतरिक्त लागत नलाग्ने केर्वल बोली बचन व्यर्वहािबाट सम् संगठनप्रमतको 
वर्वश् र्वास आिणन गनण सवकने यस वर्वषयमा उल्लेख्य सधुाि गनण आर्वश्यक देजखन्छ। मसु्कानसवहतको 
न्याय सेर्वा, सोधपछु तथा सहायता कक्ष स्थापन गरिएको भए तापमन सेर्वा्ाहीप्रमत गरिने व्यर्वहाि ि 
हाम्रा वर्वश् र्वास तथा मान्यताहरूमा खास  सधुाि भएको देजखंद न। महससु गिाउन नसक्न ुकमिोिीको 
रूपमा िहेको देजखन्छ। 

४.२.५ अनगुमन ि मनयन्त्रर् प्रर्ाली 

नेपालको संवर्वधानले सर्वोच्च अदालत ि मातहत अदालत, वर्वजशष्टीकृत अदालत र्वा अन्य न्यावयक 
मनकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभार्वकािी बनाउने अजन्तम जिम्मेर्वािी प्रधान न्यायाधीशको हनुे 
व्यर्वस्था गिेको छ।68 त्यस गिी उच्च अदालत ि त्यसको मातहत अदालत र्वा अन्य न्यावयक 
मनकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभार्वकािी बनाउने जिम्मेर्वािी सम्बजन्धत मखु्य न्यायाधीशको हनुे ि सो 
प्रयोिनका लामग मखु्य न्यायाधीशले संवर्वधान तथा संिीय कानूनको अधीनमा िही मातहत अदालत 
तथा न्यावयक मनकायहरूलाई आर्वश्यक मनदेशन र्दन सक्ने व्यर्वस्था गिेको छ।69 न्याय प्रशासन ऐन 
ि अदालतका मनयमार्वलीहरूले अदालतको आन्तरिक मनिीक्षर् गने र्वन्दोर्वस्त गनुणका साथ  

                         
68  नेपालको संवर्वधान धािा १३६. नेपाल कानून वकतार्व व्यर्वस्था समममत बर्विमहल काठमाडौं 
69  पूर्वणपाद धािा १४७ 
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पनुिारे्वदकीय अमधकाि प्रयोग गने अदालतद्वािा मातहत अदालत तथा न्यावयक मनकायहरूको मनिीक्षर् 
ि अनगुमन गने व्यर्वस्था पमन गिेको छ। 

न्यायाधीशहरूको कामको मूल्याङ्कनका लामग र्वस्तगुत मापदण्डको वर्वकास गनुणपने देजखएको छ। 
अदालतमा कायणित अमधकृतहरूको सन्दभणमा मनिामती सेर्वा ऐन ि मनयमहरूले कमणचािी ि 
सपुिीरे्वक्षकहरूले प्रत्येक र्वषण आमथणक र्वषणको अन्त्यमा कायण सम्पादन मूल्याङ्कन फािाम भनुण पने 
प्रार्वधानको व्यर्वस्था गिेको छ। ति यसलाई पमन कायाणलय सम्बन्धी औपचारिकतामा मात्र मलइएको 
छ। प्रायिः सर्व  अर्वस्थाहरूमा कमणचािीहरूको काम ि कायण क्षमता औषत भन्दा तल न  वकन नहोस,् 

उनीहरूले पूर्ाणङ्क न  पाउँछन,् ति संगठनको सम् कायणसम्पादन ि त्यसको गरु्स्ति भने प्रायिः सध भिी 
न्यून न  देजखएको हनु्छ। यस्तो औपचारिकताले कमणचािीहरूको कायण क्षमता र्ववृिमा कुन  सधुाि 
ल्याउन सक्द न। 

न्यायपामलकाको स्र्वतन्त्रताको मसिान्तसँगसँग  प्रत्येक अदालतको कायणसम्पादनमा कायणगत 
स्र्वायत्तताको पमन अपेक्षा गरिएको हनु्छ। यसको अथण कुन  अदालतले आफ्नो अमधकाि प्रयोग गिी 
मदु्दाको मछनोफानो नगिेसम्म यस मामथ कुन  बाधा अर्विोध गनुण र्वा अमधकाि सम्पन् न मामथल्लो 
अदालतले पमन यसको काममा कुन  हस्तक्षेप गनुण हुँद न। न्यावयक स्र्वतन्त्रता ि स्र्वायत्तताको प्रयोग 
गने िममा यर्द मनधाणरित सीमा नाजियो भन े यसले अदालत प्रर्ालीलाई अिािकता तफण  ल िान 
सक्छ। यसका लामग पनुिारे्वदन सनेु्न र्वा मामथल्लो तहको अदालतबाट मातहत अदालतहरूको 
अनगुमन ि मूल्याङ्कनको व्यर्वस्था गरिएको हनु्छ। यसले न्यावयक अनशुासन ि ्ोत साधनको 
प्रयोगमा प्रभार्वकारिताको अर्वस्था मसिणना गने वर्वश् र्वास गरिन्छ।  

न्याय परिषद्ले उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको काम कािबाही तथा आचिर्को 
मनयममत अनगुमन गनण र्वा मनगिानी िाख् न सक्नेछ। त्यस गिी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा 
३५ ले प्रधान न्यायाधीश तथा मखु्य न्यायाधीशले मातहत अदालत तथा न्यावयक मनकायलाई 
आर्वश्यक मनदेशन र्दन सक्ने व्यर्वस्था गिेको छ। साथ  दफा २१ ले मातहत अदालतको 
मनिीक्षर्सम्बन्धी, दफा २२ ले आकजष्मक मनिीक्षर्सम्बन्धी, दफा २१ बमोजिमको मनिीक्षर् 
प्रमतरे्वदनबाट कुन  न्यायाधीश र्वा अमधकािीले मदु्दा माममलाको िोहमा कुन  त्रटुी गिेको र्वा गनुणपने काम 
नगिेको कािर्ले कुन  कािबाही गनुणपने देजखएमा दफा २३ ले कािबाहीको लामग सम्बजन्धत मनकायमा 
लेजखपठाउन ेि दफा २४ ले कमणचािीको हकमा िाँचबझु, िाय प्रमतरे्वदन मलन ेकानूनी व्यर्वस्था गिेको 
छ।  

 सूक्ष्म अनगुमन तथा मनगिानी 

नेपाल िाज्यका वर्वमभन् न तहका अदालत तथा वर्वजशष्टकृत अदालतहरूमा हनु सक्ने अमनयममतता तथा 
वर्वचलनिन्य गमतवर्वमध एर्वम ् सेर्वा्ाहीप्रमत गरिने व्यर्वहािका सम्बन्धमा सूक्ष्म रूपमा अनगुमन तथा 
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मनगिानी िाख् ने व्यर्वस्था गरिएको छ। प्रािजम्भक अर्वस्थामा तामलम प्रा् त कमणचािीहरूबाट सूक्ष्म 
रूपमा अनगुमन तथा मनगिानी हनुे गिेकोमा पमछल्लो समयमा प्रवर्वमधसमेतको प्रयोग गिी 
अदालतहरूको आन्तरिक काम कािबाहीको सूक्ष्म रूपमा अनगुमन गने साथ  वर्वमभन् न अदालतहरूमा 
वर्वमभन् न समूहमा तामलम प्रा् त कमणचािी परिचालन गिी सूक्ष्म मनगिानी गरिएको छ। यस प्रवियाबाट 
अदालतका कमणचािी, कानून व्यर्वसायी तथा सेर्वा्ाहीहरू समेत अमनयममततामा संलग्न िहेको पाइएको 
छ। सार्वणिमनक मनकायमा कायणसम्पादन हनु काम कािबाहीको गरु्स्तरियता ि सेर्वा प्रर्वाहमा अनगुमन 
तथा मनिीक्षर्को महत्त्र्वपूर्ण भमूमका िहने देजखन्छ।सूक्ष्म अनगुमन तथा मनगिानीलाई मनिोधात्मक 
उपायको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। हाल देशभिी अदालतमा सूक्ष्म अनगुमन तथा मनगिानीकताणहरू 
परिचालन गरिएको छ। मनगिानीपश् चात ्प्रमतरे्वदन मलने ि सोको आधािमा आर्वश्यक कािबाही तथा 
न्यावयक सधुािका कायणहरू सञ् चालन सेर्वा प्रर्वाहमा प्रभार्वकािी ि न्यावयक सशुासन कायम गने प्रयास 
गरिएको छ। 

४.३ बाह्य र्वातार्विर् वर्वश् लेषर् 

कुन  पमन संगठन नीमत तथा कायणिमहरूको प्रभार्वकािी कायाणन्र्वयनका लामग आन्तरिक तथा र्वाह्य 
कायण र्वातार्विर्को महत्त्र्वपूर्ण प्रभार्व िहेको हनु्छ। संगठनले मनधाणिर् गिेका कायणसम्पादन 
सूचकबमोजिमको परिर्ाम प्रा् त गनणका लामग र्वाह्य कायण र्वातार्विर्को उजत्तक  भमूमका िहेको हनु्छ। 
नेपालको न्यायपामलका सधुािका सम्बन्धमा धेि  अगामडदेजख न  वर्वमभन् न प्रयासहरू हदु  आएको 
पाइन्छ। नेपालमा स्र्वच्छ, मनष्पक्ष, मछटो, छरितो, प्रभार्वकािी  ि सहिपहुँचयकु्त न्याय सम्पादन गिी 
न्यायपामलकाप्रमतको आस्था ि वर्वश् र्वास अमभर्ववृि गने लक्ष्यका साथ न्यावयक सदाचाि ि सशुासन 
कायम गनण वर्वशेष िोड र्दएको पाइन्छ। न्याय सम्पादनको मखु्य जिम्मेर्वािीमा अदालतहरू िहेको भए 
तापमन स्र्वच्छ, सक्षम तथा मनष्पक्ष न्याय सम्पादनको कायण अदालतको एक्लो प्रयासले मात्र संभर्व 
हुँद न। यसका लामग सम्बि सिोकािर्वाला तथा र्वाह्य कायणर्वातार्विर्को पमन उजत्तक  भमूमका िहन्छ। 
न्यावयक सशुासन तथा सदाचाि कायम गनणमा न्यावयक प्रवियामा संलग्न प्राथममकस्तिका 
सिोकािर्वाला तथा न्यायपामलकाको सक्षमता ि यसको स्र्वच्छता कायम िाख् नमा सेर्वा्ाही लगायत 
सम्बि सब  पक्षको सकािात्मक सहयोग अपरिहायण िहेको मामनन्छ। 

४.३.१ न्यायपामलकाको सिोकािर्वाला ि मतनको कायण संस्कृमत 

न्यायपामलकाले आफू एक्ल  अलग िहेि काम गनण सक्ने परिकल्पना गनण सवकँद न। यसले अरू 
क्षेत्रसँग पमन उजचत कायणसम्बन्ध कायम िाख् नपुने हनु्छ। संवर्वधान ि कानूनको परिमधमभत्र िहेि 
िाज्यको न्यायसम्बन्धी अमधकािको अदालतबाट हनुे संर्व धामनक व्यर्वस्था िहेको छ। त्यस्तो 
अमधकािको सम्पादन अरू क्षेत्रका संस्थाहरूको साथणक सहयोग ि समथणन वर्वना प्रभार्वकािी हनु 
सक्द न। न्याय क्षेत्रमभत्रका यस्ता संस्थाहरूमा प्रहिी, महान्यायामधर्वक्ताको कायाणलय, कानून, न्याय 
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तथा संसदीय व्यर्वस्था मन्त्रालय ि कानून व्यर्वसायी पदणछन।् मदु्दाको अनसुन्धान, तहवककात एर्वम ्
अमभयोिन ि बहस गनण, आर्वश्यक कानूनको मस्यौदा गनण ि न्यायपामलकालाई आर्वश्यक पने ्ोत ि 
साधन िटुाउनमा सम्बि सिोकािर्वाला मनकायहरूको महत्त्र्वपूर्ण भमूमका िहन्छ। िाजष् रय योिना 
आयोग, अथण मन्त्रालय, कानून वर्वषयको अध्यापन गिाउने वर्वश्ववर्वद्यालयलागयतका सिोकािर्वालाहरूको 
प्रत्यक्ष र्वा अप्रत्यक्ष रूपमा न्याय सम्पादनको कायणलाई मछटो छरितो सहि पहुँचयोग्य बनाउन 
महत्त्र्वपूर्ण भमूमका िहन्छ। यस्ता सिोकािर्वाला मनकायको भमूमकाले अदालतको काम कािबाहीलाई 
सहयोग गने र्वा त्यस्ता मनकायको मनजष्ियताले न्यावयक सधुािका काम कािबाहीमा नकािात्मक प्रभार्व 
पने पमन हनु सक्दछ। यस प्रकािका अन्य प्रत्क्षय र्वा अप्रत्यक्ष सिोकािर्वालाहरूमा वर्वमभन् न संस्थाहरू, 
स्थानीय मनकायलगायतका अन्य सिकािी मनकायहरू  ि सञ् चाि माध्यम पदणछन।् 

न्याय क्षेत्रका संस्थाहरूमध्ये प्रहिी, सिकािी र्वकील ि कानून व्यर्वसायी सर्व भन्दा प्रमखु हनु।् प्रहिी ि 
सिकािी र्वकीलको सहयोग अदालतमा मदु्दा दायि भएपमछ पमन सनुरु्वाइको हिेक चिर्मा आर्वश्यक 
पछण। िस्तो मदु्दाका पक्ष ि साक्षीहरूलाई समाव्हान तामेल गनण एर्वम ् अदालतबाट िािी भएको 
र्वािेण्टबमोजिम मान्छे पिाउ गनण प्रहिीको सहयोग आर्वश्यक पदछण। प्रमार्को र्व ज्ञामनक पिीक्षर्का 
लामग पमन प्रहिी तथा िाजष् रय वर्वमधवर्वज्ञान प्रयोगशालाको सहयोग अपेजक्षत िहन्छ साथ  फ सलाको 
कायाणन्र्वयनका लामग पमन प्रहिीको सहयोग महत्त्र्वपूर्ण हनु्छ। 

अदालतले गिेका कमतपय फ सलाहरू महत्त्र्वपूर्ण मसिान्त या नजििको रूपमा स्थावपत हनु्छन।् त्यस्ता 
न्यायाधीश मनममणत कानून (Judge made law or case law or precedent) का बािेमा कानूनका 
प्राध्यापक ि वर्वश्ववर्वद्याय स्तिमा वर्वद्याथी एर्वम ् अनसुन्धानकताणका बीचमा अध्ययन, अध्यापन ि 
वर्वश् लेषर्को वर्वषय बन्दछ। अतिः कानूनका क्याम्पसमा अदालतका फ सलाहरूको बािेमा सम् 
अध्ययन ि अध्यापन गिाइने गरिन्छ। त्यजत्त मात्र होइन, अदालतबाट भएका फ सलाहरूको यथेष्ट 
रूपमा प्राजज्ञक छलफल गरिन्छ। ठीक ि बेठीक छुयाइन्छ। 

अदालत ि बाि एसोमसएसनलाई सामान्यतया न्यायरुपी िथको दइु पाङ््ा मान् न े गरिन्छ। त्यस ले 
एउटा मात्र पाङ््ाले न्यायरुपी िथलाई सही र्दशामा ल िान सक्द न िबसम्म दरु्व  पाङ्ाले उजचत 
तर्विबाट काम गददै न। बेञ् च ि बािले खेल्ने भमूमकाको पथृक मूल्याङ्क गनण सवकंद न,  ममल्द न। 
न्यायपामलकाको आस्था िगेनाण गने कायणमा बािको पमन उजत्तक  उत्तदावयत्र्व िहनपुदणछ। सामाजिक 
अमभयन्ता कानून व्यर्वसायीहरूको संस्था नेपाल बाि एसोमसएसन सद र्व अ्भागमा िही न्यायालयको 
सच्चा पहिेदाि बन् न सक्नपुदणछ, यस बाट बाि ि बेञ् चको सम्बन्ध ि भवर्वष्य मनधाणिर् हनुे हो। 
अदालतको अमधकृत (Officer of the court) हरूले प्रत्यक्ष रूपमा न्यायाधीशहरूलाई न्याय सम्पादनमा 
सिाइिहेका हनु्छन।् त्यजत्तमात्र  होइन “अदालत आखँा ि कान अमन बाि मखु ि र्दमाग” हो। 
अदालतले हेछण सनु्छ, बािले बोल्छ, वर्वचाि र्दन्छ। अत: िसिी आखँा एर्वम ् मखु ि र्दमागको 
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सम्बन्धले मबचाि मनमाणर् गछण त्यस गिी बाि ि बेञ् चको सम्बन्धले वर्वचाि अथाणत ् धािर्ा मसिणना 
गदणछ। 

बाि ि बेञ् चको सम्बन्ध हिपल अत्यन्त  नजिक एर्वम ्सामम्यमा िवहिहने प्रकृमतको हनु्छ, हनुपुछण। 
बाि ि बेञ् चको सम्बन्धले आम िनतालाई िोड्ने काम गदणछ। न्यायालयको िनआस्थालाई धमुमल 
हनु नर्दन अझ  बािको भमूमका अपेजक्षत िहन्छ। बाि ि बेञ् चको समान अमभष्ट अमभप्राय न्याय 
इन्साफ न  हो, िसको प्रमतमबम्ब कानूनी िाि हो। बािको खबिदािीले मात्र न्यायपामलकाका वर्वकृमत 
ि वर्वसङ् गमतलाई िटाउन सक्दछ। 

न्यायपामलका, बाि ि बेञ् चका दईु पाङ्ाले बनेको िथको रूपमा मलइन्छ। बेञ् च अन्तिगत 
न्यायाधीशलगायत न्याय सम्पादनको कायणमा कुन  न कुन  रूपमा संलग्न अदालतका अन्य 
कमणचािीहरूसमेत पदणछन।् बाि अन्तिगत कानून व्यर्वसायीलगायत कानून व्यर्वसायीको फमणमा 
कायणित कमणचािीहरू (Para legal person) समेतलाई मानु्नपने हनु्छ। सह अजस्तत्र्वमा िहेका बाि ि 
बेञ्ज दरु्व को न्यायपामलकाको िनआस्थासँग प्रत्यक्ष र्वा पिोक्ष सिोकाि िहन्छ। न्यायपामलकाप्रमतको 
िनआस्था िटाउने र्वा बढाउने कायणका लामग दरु्व  पक्ष जिम्मेर्वाि हनुे गदणछन।्70 न्यायपामलकासँग 
कानून व्यर्वसायीको सम्बन्ध नेपाल र्वाि एसोमसएसनमाफण त न  हनुे हो। िनआस्था र्ववृिका लामग 
पहिेदािको भमूमका मनभाउने काम पमन नपेाल बाि एसोमसएसनक  हो। सस्तो लोकवप्रयताको पछामड 
दगदुाण दिुणटनाको सम्भार्वना हनु्छ। तसथण आर्वमधक छलफलद्वािा न्यायपामलकालाई समुागणमा वहडाउँन 
नेपाल बाि एसोमसएसन वियाशील हनुपुदणछ। यसका लामग समूजचत अध्ययन ि समय र्दने काम 
नेपाल बाि एसोमसएसनबाट हनुपुदणछ। 

अदालतका मनयमार्वली अन्तगणतका वर्वमभन् न समममतलगायत समय समयमा गठन हनुे उच्चस्तिीय 
समममतहरूमा हुँद  आएको संलग्नता अदालत ि बािबीचको अन्तिवियामा थप िोड र्दइएको छ। 
न्यायको गरु्स्तिीयता धेि  हदसम्म कानून व्यर्वसायीहरूको गरु्स्ति, मतनीहरूको तावकण क क्षमता ि 
व्यार्वसावयक आचिर्मा मनभणि गदणछ। यसका लामग कानूनी जशक्षा ि कानून व्यर्वसायीमा प्ररे्वशका 
लामग कानून व्यर्वसायी परिषद् द्वािा मनधाणिर् गरिने आधाि धेि  महत्त्र्वपूर्ण हनु्छ। कानून व्यर्वसायीबाट 
आचाि संवहताको परिपालनलाई कठोि रूपमा अर्वलम्बन गरिएन भन ेकानून व्यर्वसायीहरूका बीच न  
अव्यार्वसावयक आचिर्ले बढार्वा पाउन सक्दछ। कानून व्यर्वसायीहरूको अमयाणर्दत ि अन मतक 
आचिर् मनयन्त्रर् गनण एर्वम ् अयोग्य कानून व्यर्वसायीहरूलाई पेशामा प्ररे्वश गनणबाट िोक्न कानून 
व्यर्वसायी परिषद्को भमूमका पमन उजत्तक  महत्त्र्वपूर्ण मामनन्छ। कानून व्यर्वसायीको सेर्वा शलु्क 
पािदशी नभएको तथा कमतपय कानून व्यर्वसायीले वर्वर्वादको बािेमा पक्षलाई यथाथण कानूनी पिामशण 
नर्दई मदु्दा जिताइर्दने र्वा जित् न सक्ने आश्वासन र्दने ि आफू अनकूुलको परिर्म नआए न्यावयक 

                         
70 सर्वोच्च अदालत र्वाि एसोमसएसनद्वािा गर्ठत न्यायपामलकाप्रमत िनआस्था अमभर्ववृि, अध्यन समममतको प्रमतरे्वदन, २०६४, प्ृठ १९६ 
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सदाचािमा प्रश् न उठाउने गिेको अर्वस्था पमन पाइन्छ। केही कानून व्यर्वसायीहरूले मदु्दा जिताउन 
यमत खचण लाग्छ भन्द  पक्षसँग िकम मलने, जिते सो िकम आफैं  िाख् ने, हािे वफताण र्दने गिी 
न्यायाधीशलाई बदनाम गिाउने कायणमा सरिक भएको भन् न ेगनुासो िहेको पाइन्छ। 

न्याय क्षेत्रका वर्वमभन् न सिोकािर्वालाहरूमध्ये सञ् चाि क्षेत्र पमन एक हो। र्वास्तर्वमा सञ् चाि क्षेत्रबाट 
गरिने मनयममत अनगुमनले अदालतको काम कािबाहीमा पािदजशणता ि िर्वाफदेवहतामा र्ववृि हनु 
सहयोग पगु्दछ। धेि िसो समाचािहरू सम्बजन्धत व्यजक्तलाई आफ्नो कुिा िाख् ने अर्वसि न  नर्दई 
प्रसारित हनु्छन।् कमतपय अर्वस्थामा प्रकाजशत समाचािका बािेमा अदालतबाट पठाइएको खण्डन ि 
स्पष्टीकिर् सही रूपमा छावपदँ नन।् िब वक यस्ता खण्डनहरू पवहले समाचाि छावपएक  प्ृठ ि 
कोलममा छा्न ु पत्रपमत्रकाको मूलभतू कतणव्य अन्तगणत पदणछ। िब समाचािपत्रहरूमा आधािहीन 
समाचािहरू छावपन्छन ्यसले सर्वणसाधािर्को दृवष्टमा न्यायपामलकाको प्रमत्ठालाई िटाउँछ ि अदालत 
एर्वम ्सम्पूर्ण न्याय प्रर्ालीप्रमतको िनआस्थामा आचँ प¥ुयाउंछ।  

न्याय सम्पादनको कायणमा अदालत मात्रको भमूमका हुँद न। न्याय सम्पादनको प्रमखु जिम्मेर्वािीमा 
िहेकोले सब  सिोकािर्वालाको िस अपिसको जिम्मेर्वािी अदालतले र्वहन गनुण पिेको देजखन्छ। 
न्यायपामलकासँग सम्बि कुन  पमन सिोकािर्वालाहरूको आचिर् वर्वपरित तथा सदाचाि प्रमतकूल 
वियाकलापले परिर्ामतिः न्यायपामलकाको प्रमत्ठामा आचँ ल्याउँदछ। यस गिी मदु्दाका अनसुन्धान तथा 
अमभयोिनकताण एर्वम ्कानून व्यर्वासयीबाट हनुे गल्ती र्वा कमी कमिोिीलाई पमन अदालतको गल्तीको 
रूपमा मलने गरिएको पाइन्छ।  

४.३.२ न्यायपामलकाप्रमतको सोंच दृवष्टकोर् ि स्थानीय परिरे्वश 

न्यायपामलकाको मखु्य जिम्मेर्वािी संवर्वधान कानून तथा न्यायका मान्य मसिान्तका आधािमा स्र्वच्छ, 
सक्षम ि मनष्पक्ष न्याय सम्पादन गनुण हो। प्रचमलत संवर्वधान कानून ि न्यायका मान्य मसिान्तका 
आधािमा मछटो, छरितो, प्रभार्वकािी,  गरु्स्तिीय ि सब को पहुँचयकु्त न्याय सम्पादन हनु नसकेमा 
न्यायपामलकाप्रमतको आस्था ि वर्वश् र्वास कमिोि हनु िान्छ। यसबाट  न्यायपामलकाप्रमत नकािात्मक 
धािर्ा वर्वकास हनु पगु्दछ। न्यायपामलका सधुािका सम्बन्धमा वर्वगतमा भएका धेि  िसो अध्ययन 
प्रमतरे्वदन तथा न्यावयक सधुािका योिना ि कायणिमहरूले न्यायपामलकाको आस्था ि वर्वश् र्वास 
अमभर्ववृि गने सम्बन्धमा िोड र्दएको पाइन्छ।अदालतहरूबाट स्र्वच्छ, सक्षम, मनष्पक्ष तथा गरु्स्तिीय 
न्याय सम्पादन हनु सकेन भने न्यायपूर्ण समािको मनमाणर्, सामाजिक न्याय, कानूनको शासन एर्वम ्
िाष्ट्रको सम् आमथणक, सामाजिक तथा िािनीमतक वर्वकासमा समेत गम्भीि असि पदणछ। 

न्यायपामलकामा आमथणक उपािणनका लामग गरिएका वर्वकृमत ि वर्वसङ गमतिन्य गमतवर्वमधको प्रमखु 
कािर्मा उच्च स्तिको सदाचािको अभार्व मामनन्छ।  सदाचाि, मनष् ठा ि इमान्दारितामा कमी आए 
अदालतहरूमा िसु र्वा भ्रष् टाचाििन्य गमतवर्वमध सञ् चालन गनण मबचौमलयाको भमूमका मसिणना हनु 



                                                        | 113 

सक्दछ। वर्वकृमत वर्वसङ् गमत र्वा भ्रष् टाचाि सतहमा देजखने परिर्ाम हो भने यसको कािर् एर्वम ्
साधनको रूपमा अन्य वर्वमभन् न पक्षहरू िहेको पाइन्छ। भ्रष् टाचाििन्य कायण व्यजक्तले आफूलाई र्वा 
अरू कस लाई फाइदा प्ु याउनका लामग गो्य रूपमा गरिने आमथणक तथा सामाजिक अपिाध हो। 
यसलाई िोक्नका लामग व्यजक्तगत सदाचािका अमतरिक्त संस्थागत स्र्वच्छता ि मनष् ठा कायम 
गनुणपदणछ। भ्रष् टाचािलाई व्यजक्तगत आचिर् ि संस्थागत पिमत, प्रर्ाली, प्रविया र्वा मापदण्डमा िहेको 
कमिोिीको फाइदा उठाई मबचौमलया र्वा वर्वचलनिन्य आचिर् भएका व्यजक्तहरूबाट हनुे गमतवर्वमध 
मामनन्छ। यसका कािर्हरूको रूपमा न्यायाधीश तथा न्यावयक िनशजक्तको मनयजुक्त, पदस्थापन, 
सरुर्वा, बढुर्वा, कमिोि मनयमनकािी पिमत प्रर्ाली तथा मबचौमलयाहरू मनयन्त्रर् संयन्त्रको अभार्वलाई 
मलन सवकन्छ। 

न्यायाधीश तथा कमणचािीहरू मनयजुक्त र्वा सरुर्वा पाउन शजक्तकेन्र धाउने िाने र्वा दबाब मसिणना गने 
अर्वस्थाको अन्त्य गनुणपदणछ। कानून व्यर्वसायीको व्यजक्तत्र्व ि िािनीमतक सम्बन्धको प्रभार्व न्याय 
सम्पादनमा पनुण हुँद न। न्यायाधीश मनयजुक्तमा िािनीमतज्ञको भमूमका ि प्रभार्वका कािर्ले सम्बि 
कानून व्यर्वसायी ि न्यायाधीशबीचको सम्बन्धले न्याय सम्पादनमा पनण थालेको प्रभार्व गम्भीि 
जचन्ताको वर्वषय बनेको भन् ने उल्लेख गिेको पाइन्छ। साथ  कानून व्यर्वसायीको िािनीमतक ह मसयत,  
पाटी भोि भतेिमा न्यायाधीशलाई आमन्त्रर् गने, िमुाउन र्वा तीथण गनण ल िाने, स्र्वास्थ्योपचाि गनण 
ल िाने ि सन्तानको पठन पाठनको व्यर्वस्था ममलाउने िस्ता प्रर्वजृत्त िहेको भन् न ेधािर्ा पूर्वण अध्ययन 
प्रमतरे्वदनले व्यक्त गिेको पाइन्छ।71 

मबचौमलयाको भमूमकालाई धिासायी बनाउने भमूमका सक्षम तथा मनष् ठार्वान ् न्यायाधीशहरूले खेल्नपुने 
देजखन्छ। यसका लामग न्यायाधीशको मनयजुक्त प्रवियामा बढी ध्यान र्दनपुदणछ। िसु खाने प्रर्वजृत्तको 
मनयन्त्रर् ि मनयमनको कायण ज्याद  िवटल मामनन्छ। यो प्राय: दरु्व  पक्षलाई अर्व ध फाइदाका लामग 
गरिने आमथणक सामाजिक अपिाध हो। यसको मनयन्त्रर्का लामग नेततृ्र्व, पिमत, प्रर्ाली, प्रवकया, 
न मतकता, इमान्दारिता ि सदाचािको बढार्व एर्वम ् सेर्वा प्रर्वाहमा मछटोछरितो एर्वम ् सेर्वा्ाहीम त्री 
व्यर्वहािको आर्वश्यकता पदणछ। साथ  िर्वाफदेवहता, पािदजशणता, सहभामगता िस्ता न्यावयक सदाचािका 
आधाि स्तम्भहरू सबल बनाउनपुदणछ। 

कुन  पमन संगठनको आन्तरिक िीर्वन पिमतमा नेततृ्र्वको महत्त्र्वपूर्ण प्रभार्व िहेको हनु्छ। अन्ति 
मनकायगत संिचना िहेको नेपालको न्यायपामलकामा नेततृ्र्वको भमूमका कमतपय सन्दभणमा मनर्ाणयकसमेत 
िहने गदणछ। त्यस गिी न्यावयक स्र्वच्छता कायम गनणमा कायणित िनशजक्त, कानून व्यर्वसायीलगायत 
प्रत्यक्ष र्वा अप्रत्यक्ष रूपमा सिोकाि िाख् न ेसब  पक्ष उजत्तक  जिम्मेर्वाि हनुपुदणछ। न्याय सम्पादनको 
काम मछटो छरितो ि प्रभार्वकािी हुँदासम्म वर्वकृमत ि वर्वसङ् गमतिन्य वियाकलापहरूले बढार्वा पाउन 

                         
71 न्यायपामलकामा िनआस्था अमभर्ववृि समममत, २०६४ सर्वोच्च अदालत र्वाि एसोमसएसन प्ृठ १६५-168 
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सक्द नन।् िब आन्तरिक कायणपिमतले प्रभार्वकािी रूपमा कायणसम्पादन गनण सक्द न तब वर्वकृमत, 
वर्वसङ् गमत तथा मोलावहिा लगायतका अस्र्वस्थ गमतवर्वमधले भमूमका मसिणना गनण थाल्दछन।् तसथण 
नेततृ्र्वको प्रमतबिताका साथ साथ  चसु्तदरुुस्त संगठनात्मक संिचना, पिमत, प्रर्ाली तथा सो 
अनकूुलको उत्प्ररेित िनशजक्त भएको अर्वस्थामा कायणबोझ, वर्वकृमत ि वर्वसङ् गमतहरू न्यून हनुे 
र्वातार्विर् मसिणना हनु सक्दछ। 

४.३.३ न्यायपामलकाप्रमतको आस्था ि वर्वश् र्वास 

संवर्वधान, कानून, न्यायका मान्य मसिान्तका आधािमा मछटोछरितो प्रभार्वकािी ि सब को पहुँचयकु्त 
न्याय सम्पादन हनु सकेमा न्यायपामलकाप्रमतको आस्था ि वर्वश्वाश अमभर्ववृि हनु्छ। नेपालको सन्दभणमा 
अन्य सार्वणिमनक मनकायको तलुनामा न्यायपामलकाप्रमत आस्था ि वर्वश् र्वास उच्च िहेको मामनन्छ। 
न्यायपामलकामभत्र कायणित उच्च सदाचाियकु्त िीर्वनश ली भएका ि आफ्नो पदीय जिम्मेर्वािीप्रमत 
जिम्मेर्वाि, िर्वाफदेही तथा पूर्ण प्रमतबि न्यायाधीश तथा कमणचािीहरूको कािर् यसप्रमतको वर्वश् र्वास 
कायम  िहेको पाइन्छ। यमत हुँदा हुँद  पमन अनभुर्व ि अनभुमूत गनण सवकने स्तिको वर्वकृमत ि 
वर्वसङ् गमतहरू बढ्द  गएको भन् ने धािर्ाहरू िहेको पाइन्छ। स्थावपत न्यावयक मूल्य मान्यता ि सो 
अनकूुलको आचिर् गनुणको वर्वपरित मनधाणरित मापदण्ड ि आधािभतू मूल्य मान्यताको प्रमतकूल आचिर् 
प्रदशणन गनुणलाई वर्वकृमत ि वर्वसङ् गमतको रूपमा मलने गरिन्छ।  
न्यायपामलका सधुािको सम्बन्धमा भएका प्राय: अध्ययन प्रमतरे्वदन तथा न्यायपामलका सधुािका सब िसो 
योिना तथा कायणिमले स्र्वच्छ, सक्षम, मनष्पक्ष ि गरु्स्तिीय न्याय सम्पादन गिी न्यायपामलकाको 
आस्था ि वर्वश् र्वास अमभर्ववृि गने पक्षमा वर्वशेष िोड र्दएको पाइन्छ। तथावप वर्वमभन् न कािर्हरूले गदाण 
न्यायपामलकाप्रमत नकािात्मक धािर्ाहरू व्यक्त हनुे गिेको पाइन्छ। अदालतप्रमत लाग्न ेभ्रष् टाचािको 
आिोप र्वा सेर्वाप्रर्वाहसम्बन्धी िनगनुासोलाई अत्यन्त  संरे्वदनशील भएि हेनुण पने हनु्छ। अरू क्षेत्रमा 
हनुे भ्रष् टाचािले भन्दा अदालतमा हनुे भ्रष् टाचािको सामाजिक प्रभार्व ज्याद  संरे्वदनशील ि नकािात्मक 
मामनन्छ। अदालतमा भ्रष् टाचाि हनु्छ भन् ने धािर्ा सम्मले पमन न्यावयक प्रवियाको प्रभार्वकारिता ि 
अदालतप्रमतको आस्थामा गम्भीि रूपमा असि गदणछ। अदालतको िनआस्था बढाउन अदालती कायण  
पिमत, संगठनको ढाँचा, क्षेत्रामधकाि, न्यायाधीश तथा कमणचािीको सेर्वा शतण ि सवुर्वधा, कमणचािीहरूको 
दिबन्दी, न्यावयक काम कािबाहीमा स्र्वतन्त्रता, प्रा् त ्ोत साधनको परिचालनमा स्र्वायत्तता, आन्तरिक 
कायणसम्पादनमा स्र्वतन्त्रता तथा कानूनहरूमा समसामवयक सधुाि हनुपुदणछ। साथ  देशका सचेत 
नागरिकको ह मसयत ि द मनक रूपमा अदालतबाट हनुे न्याय प्रशासनको कामसँग सम्बि कानून 
व्यर्वसायीहरूले अदालतप्रमत िनआस्था र्ववृि गनणमा महत्त्र्वपूर्ण भमूमका खेल्न सक्दछन।्साथ  न्यावयक 
काम कािबाहीमा सदाचाि कायम गनण न्यायाधीश मनयजुक्तमा सबभन्दा बढी ध्यान र्दनपुने ि नेततृ्र्व 
बढी िर्वाफदेही हनुपुने वर्वषय वर्वमभन् न पूर्वण अध्ययन प्रमतरे्वदनहरूले उठाएको पाइन्छ। भ्रष् टाचािप्रमत 
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पटक् क  चासो निाख् न,े सदाचाियकु्त एर्वम ् योग्य ि सक्षम न्यायाधीशको मनयजुक्त न  
मबचौमलयालगायतलाई समा्त  गने प्रमखु ि प्रभार्वकािी उपाय हनु सक्दछ।72  
अदालतबाट स्र्वच्छ तथा मनष्पक्ष न्याय सम्पादन हनु सकेन भने न्यायपूर्ण समािको मनमाणर्, सामाजिक 
न्याय तथा िाष्ट्रको सम् आमथणक, सामाजिक एर्वम ्िािनीमतक वर्वकासमा समेत गम्भीि असि पदणछ। 
अदालतबाट सम्पार्दत कामकािबाही न  अदालतप्रमतको आस्था अमभर्ववृि गने मखु्य आधाि मामनन्छ। 
न्यायपामलकाप्रमतको िनआस्था, अदालत, न्यायकमी, कानूनवर्वद्को मात्र सिोकािको वर्वषय नभई यो 
समाि, व्यजक्त र्वा िाज्यको सर्वोपिी चासो ि सिोकािको समेत वर्वषय हो। अदालतको बािेमा वर्वकृमत 
ि वर्वसङ् गमतको सम्बन्धमा हनुे चचाण र्वा आिोपहरू अत्यन्त  संरे्वदनशील हनुपुने हनु्छ। भ्रष् टाचाििन्य 
कायणहरू नहोस ् भन् ने चाहना र्वा कामना मात्र पयाण्त  मामनद न। यसका लामग समजुचत कानून, 
कानूनको कायाणन्र्वयन तथा अनगुमन ि सपुरिरे्वक्षर् समेत प्रभार्वकािी हनु आर्वश्यक मामनन्छ।  
न्यायपामलकाको िनआस्थामा आचँ ल्याउने प्रमखु कािर् सदाचाि, मनष् ठा ि इमान्दारितामा हनुे 
क्षयीकिर्लाई मलन सवकन्छ। िािनीमतक लगायत वर्वमभन् न शजक्त केन्रहरूको प्रयोग गने सदाचाि 
उल्लङ्घनकताणहरूको पवहचान गिी उजचत सम्बोधन गनुणपने हनु्छ। समस्याहरूको िाग गाएि मात्र 
न्यायपामलकाप्रमतको िनआस्था बढ्द न। यसमा सब  पक्षको उजत्त न  भमूमका ि जिम्मेर्वािी हनु 
आउदछ। दण्डवहनताको अन्त्य ि आचिर् तथा अनशुासन उल्लङ्घनको कायणलाई मनयन्त्रर् गिी न्याय 
सेर्वाको गरु्स्तिीयता, नागरिक अमधकािको िक्षा एर्वम ्सेर्वा्ाहीम त्री व्यर्वहाि गनणसके मात्र र्वास्तवर्वक 
रूपमा न्यावयक स्र्वतन्त्रता, अमधकािको िक्षा ि कानूनको शासनको प्रत्याभमूत हनु गई 
न्यायपामलकाप्रमतको आस्था ि वर्वश् र्वास अमभर्ववृि हनु सक्दछ। 

                         
72 पूर्वणपाद प्ृठ १६९-१७१ 
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परिच्छेद - पाचँ 
न्यायपामलकामा वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता तथा भ्रष् टाचाि एर्वम ्मबचौमलयाको अर्वस्था 

वर्वश् लेषर् 

५.१ वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता तथा भ्रष् टाचाि एर्वम ्वर्वचलनका क्षते्रहरू 

सर्वोच्च अदालतबाट वर्वगतमा गरिएका वर्वकृमतवर्वहीन न्यायपामलकाको वर्वकाससम्बन्धी अध्ययन 
प्रमतरे्वदन, २०६६ ि न्यायपामलकामा वर्वकृमत वर्वसङ् गमत अध्ययन समममतको प्रमतरे्वदन, २०७२ 
तथा सर्वोच्च अदालत बाि एसोमसएसनद्वािा न्यायपामलकाप्रमत िनआस्था अमभर्ववृि गनण गर्ठत 
अध्ययन समममतको प्रमतरे्वदन, २०६४ का सझुार्वहरू ि हालको अध्ययन समममतबाट संि तथा 
सातर्वट  प्रदेशहरूबाट सङ्कलन गरिएका सझुार्वहरू ि वर्वमभन् न सञ् चाि माध्यममा प्रकाजशत 
साम्ीहरूका आधािमा न्यायपामलकामा देजखएका तथा हनुसक्ने वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता 
एर्वम ्वर्वचलनको क्षेत्रहरू पवहचान गरिएको छ। न्यायपामलकामा देजखएका तथा हनुसक्ने वर्वकृमत 
वर्वसङ् गमत एर्वम ् अमनयममतताको वर्वषयलाई स्र्वतन्त्र न्यायपामलकासम्बन्धी अर्वधािर्ा तथा 
आचिर्का मनयमहरू73 को पालना सम्बन्धी मानकका आधािमा वर्वश् लेषर् गरिएको छ। 
न्यायपामलकामा हनुे वर्वकृमत वर्वसङ् गमत एर्वम ् भ्रष्टाचाििन्य कायणका पछामड वर्वमभन् न कािर्हरू 
हनुे भनी वर्वमभन् न अध्ययनहरूमा औलं्याएको देजखन्छ। िस्त  न्याय प्रर्ाली सर्वणसाधािर्को 
पहुँचभन्दा बावहि भएमा, स्र्ववर्वरे्वकीय अमधकािको अत्यमधक दरुूपयोग भएमा, महामभयोग एर्वम ्
कािबाही गने पिमत कर्ठन भएमा, मदु्दाको अत्यमधक चाप (backlog) भएमा, अर्वहेलनासम्बन्धी 
कानूनको दरुूपयोग भएमा, काम कािबाहीमा पािदजशणता ि िर्वाफदेहीता बहन गने पिमत 
नभएमा, बाि ि बेञ् चबीचमा कमिोि सम्बन्ध भएमा, सिकाि एर्वम ् सिकािी संयन्त्र कमिोि 
भएमा, वर्वनयशीलता एर्वम ्न मतक मूल्य मान्यतामा ह्रास आएमा ि अमधकांश िनताहरू अजशजक्षत 
भएको अर्वस्थामा न्यायपामलकामा वर्वकृमत वर्वसङ् गमत एर्वम ्भ्रष्टाचाि मौलाउन सक्ने देजखन्छ।74  

न्यायाधीशहरूको मनयजुक्त, सरुर्वा तथा काि, पेसी व्यर्वस्थापन, मबचौमलयाको प्रभार्व, आचाि 
संवहताको उल्लङ्घन एर्वम ्कािबाहीमा असमानताका वर्वषय वर्वकृमत वर्वसङ् गमतका प्रमखु कािर् 
भएको देजखन्छ। यी सब  कुिाहरूको मनयन्त्रर् गने एर्वम ् न्यायपामलकाको स्र्वतन्त्रता ि 
स्र्वच्छताको प्रर्विणन गने तथा न्यायाधीशहरूका कामकािबाहीमा हनुे हस्तक्षेप िोक्नसमेत मद्दत 
पगुोस ्भन् ने उदे्दश् यले वर्वमभन् न कानूनहरू तथा आचाि संवहता िािी गरिएको देजखन्छ।75   

                         
73 न्यायाधीशहरूको आचाि संवहतामा उल्लेख भएका आचिर्का मनयमहरू िस्त िः स्र्वतन्त्रतासम्बन्धी आचिर्हरू, मनष्पक्षतासम्बन्धी आचिर्हरू, मन्ठासम्बन्धी 
आचिर्हरू, सदाचािसम्बन्धी आचिर्हरू, समानतासम्बन्धी आचिर्हरू, सक्षमता ि लगनशीलतासम्बन्धी आचिर्हरू। 
74 Yashveer Singh, Corruption in Indian Judiciary, World wide journal of multidisciplinary research and development, available at: 

http://wwjmrd.com/upload/corruption-in-indian-judiciary_1511777721.pdf, [accessed 4 April, 2021]  
75 डा आनन्दमोहन भट्टिाई, ्ेया संिेल, न्यावयक आचाि ि न्यायाधीशको आचाि संवहता एक अध्ययन, िावष्ट्रय न्यावयक प्रमत्ठान नेपाल, २०७७ प ृ९. THE FIVE 

CANONS OF ABA MODEL CODE DIRECTED JUDGES TO: 1) Uphold the integrity and independence of the judiciary 2) Avoid impropriety and 

http://wwjmrd.com/upload/corruption-in-indian-judiciary_1511777721.pdf
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न्याय परिषद्को र्वावषणक प्रमतरे्वदन २०७६/०७७ मा संलग्न आचाि संवहता उल्लङ्घनसम्बन्धी 
उिूिी वर्वर्विर् हेदाण अजिल्लो आ.र्व. बाट जिम्मेर्वािी सिेका ि नयाँ दताण भएका गिी कूल १७७ 
थान उिूिी दताण भएकोमा १०९ थान फर्छ्यौट भई ६८ थान उिूिी बाँकी िहेको देजखन्छ।76 
न्याय परिषद् मा पिेका उिूिीको प्रकृमत हेदाण 31.07% कायणक्षमताको अभार्व, 62.14% खिाब 
आचिर्/आचाि संवहताको गम्भीि उल्लङ्घन तथा बाँकी 6.77% इमान्दािीपूर्वणक कतणव्य पालना 
नगिेको/बदनीयतपूर्वणक कामकािबाही गिेको देजखन्छ।77 नेपाल कानून व्यर्वसायी परिषद्ले 
कानून व्यर्वसायीहरूको पमन छुट्ट  आचाि संवहता बनाई लागू गिेको78 ि उक्त आचाि संवहताको 
उल्लङ्घन गिेको वर्वषयमा हालसम्म ५४ िना कानून व्यर्वसायीहरूलाई कािबाही गिेको 
देजखन्छ।79 आमथणक र्वषण २०७६/०७७ मा १०३ थान उिूिीको लगत िहेको मध्ये २२ थान 
उिूिीमा मनर्णय भएको छ भने हाल ८१ थान उिूिीहरू कािबाहीयकु्त अर्वस्थामा िहेको 
देजखन्छ।80 नेपाल कानून व्यर्वसायी परिषद् मा पिेका उिूिीहरूको प्रकृमत हेदाण कानून 
व्यर्वसायीले तारिख गिुािी मदु्दा मडसममस हनु गएको, र्वािेसनामा कीते गिेको, पक्षले र्दएको 
मलफामा तमसकु बनाई सम्पजत्त हड्ने प्रयास गिेको, संि/संस्थाको िकम वहनाममना गिी मासे 
खाएको, पक्ष वर्वपक्षी दबु को तफण बाट मस्यौदा गिी कानून व्यर्वसाय गिेको, भ्रष्टाचाि मदु्दामा 
सिाय पाएको व्यजक्तले व्यहोिा लकुाई कानून व्यर्वसायी प्रमार्पत्र मलएको, अमभर्वक्ताले 
अमधर्वक्ता लेखी कानून व्यर्वसाय गिेको, न्यायाधीशलाई िसु खान सहयोग प्ु याएको, पक्षको 
मलफा वर्वपक्षीलाई र्दई आफ्नो पक्षको अवहत गिेको, पक्षलाई झकु्याएि एउटा मदु्दा भनी अन्य 
कागिातमा सही गिाई आफ्नो पक्षको अवहत गिेको, मदु्दा चल्द को अर्वस्थामा आफ्नो परिर्वािको 
नाममा वर्वर्वार्दत िग्गा नामसािी गिी मलएको, एउट  मदु्दामा दोहोिो दार्वी लेखेको लगायत 
िालसािी, कीते, ठगी िस्ता वियाकलापमा समेत संलग् न िहेको भनी उिूिी पने गिेको 
देजखन्छ।81 

मदु्दाको कािबाही अनमुानयोग्य नहुँदा यसले अमनजश् चतता, वर्वकृमत एर्वम ् वर्वसङ् गमत बढाएको 
देजखन्छ। मदु्दा व्यर्वस्थापनको कायणमा िमत पािदजशणता ल्याउन सवकयो उमत वर्वकृमत वर्वसङ् गमतमा 
कमी आउँदछ। सर्वोच्च अदालतमा पिुाना मदु्दाको उल्लेख्य सङ्ख्याको कािर् मदु्दा 
व्यर्वस्थापनमा चनुौती थवपनकुो साथ  वर्वकृमत वर्वसङ् गमतको कािर् बन् न पगेुको देजखन्छ।  

                                                                                
appearance of impropriety in all of the judge's activities. 3) Perform the duties of judicial office impartially and diligently 4) So conduct the judge's extra 
judicial activities as to minimize the risk of conflict with judicial obligation, and 5) refrain from inappropriate political activity  
76 न्याय परिषद ि न्याय सेर्वा आयोगको र्वावषणक प्रमतरे्वदन २०७६/०७७ को प ृ३७ 

77 न्याय परिषद् सजचर्वालयको च.नं.486, मममत 2078।3।10 को पत्रद्वािा प्रा्त  वर्वर्विर् 
78 कानून व्यर्वसायीको आचाि संवहता, २०५१ मा पेशागत आचिर्का बािेमा मबस्ततृ व्यर्वस्था गरिएको। 
79 नेपाल कानून व्यर्वसायी परिषद् बलेुवटन, र्वषण २३, पूर्ाणङ्क २२, साउन २०७७ प.ृ १७७ 
80  नेपाल कानून व्यर्वसायी परिषद् बलेुवटन, र्वषण २३ पूर्ाणङ्क २२ प.ृ १३९-१४० 
81 नेपाल कानून व्यर्वसायी परिषद्को च.नं.443, मममत 2078।3।7 को पत्रद्वािा प्रा्त  वर्वर्विर् 
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एउटा मदु्दामा एक पक्षबाट धेि  कानून व्यर्वसायीहरूले लामो समयसम्म बहस प िर्वी गने कायणले 
अदालतको समयको असन्तमुलत रूपमा उपयोग हनु गई सम्पन् न ि प्रभार्वशाली व्यजक्तको मदु्दामा 
अदालतले धेि  समय खजचणन ुपिेको तथा वर्वपन् नको मदु्दामा अदालतले खास  ध्यान र्दन नसकेको 
गनुासो िहेको पाइन्छ।  

अनसुन्धानक  िममा पिाउ पिेको व्यजक्तलाई दोषी देखाई सञ् चाि माध्यममाफण त सार्वणिमनक 
गने तथा अदालतमा वर्वचािामधन मदु्दाहरूमा िाजष् रय स्तिका पमत्रकाको मखु्य समाचाि बनाई यसो 
हनुपुछण र्वा यस्तो हदु छ भन् ने िस्ता media trial को अभ्यासले न्यायसम्पादनमा असि पािेको 
देजखन्छ।िािनीमतक वर्वर्वाद ि िािनीमतक दलका नेता कायणकताण संलग्न मदु्दाको वर्वषयलाई 
मलएि आउने अमभव्यजक्त ि वियाकलाप, दबाब समूहका गमतवर्वमधहरूले न्यायपामलकाप्रमत 
नकािात्मक धािर्ा अमभर्ववृि गनणमा मद्दत प्ु याएको देजखन्छ। न्यायपामलका िनताको वर्वश् र्वास 
एर्वम ्आस्थामा आधारित संस्था भएकोले यस संस्थाप्रमत िनताको वर्वश् र्वासमा आचँ पगु्न सक्न े
गमतवर्वमध कत बाट पमन गरिन ुर्वाञ्छनीय देजखंद न। 

सिकािर्वादी फौिदािी मदु्दाको अनसुन्धानमा िहेको कमिोिी, अमभयोिनको कमिोिी, प्रमतिक्षी 
कानून व्यर्वसायीका कमिोिीका कािर् न्याय सम्पादनमा पने असिबाट पमन न्यायपामलकाप्रमत 
गनुासो बढेको पाइन्छ। कमतपय अर्वस्थामा पीमडत एर्वम ् अन्य सिकािी साक्षीहरू वर्वमभन् न 
प्रलोभन, डि धाक धम्कीको प्रभार्वमा पिी अनसुन्धानको िममा व्यक्त कथनभन्दा अदालतमा 
फिक कथन व्यक्त गने कायणले न्याय सम्पादनमा असि पिी न्यायपामलकाप्रमतको वर्वश् र्वासमा 
आचँ पगेुको देजखन्छ।   

एकपटक समाधान भइसकेको वर्वषयमा पमन पटक पटक मनरे्वदन दताण गनुण तथा एउटा वर्वर्वार्दत 
वर्वषयमा एउटा मनरे्वदन दताण भइसकेपमछ सोही प्रकृमतका धेि  मनरे्वदन दताण गने कायणले 
अदालतको कायणबोझ बढ्न गएको देजखन्छ। सार्वणिमनक सिोकािको वर्वर्वादको वर्वषयमा दायि 
भएको मनरे्वदनमा अत्यमधक संख्यामा कानून व्यर्वसायीहरू बहस प िर्वीको लामग उपजस्थत हनु े
कायणले मनयममत मदु्दाहरूमा अनार्वश्यक मबलम्ब हनु पगेुको छ। कमतपय अर्वस्थामा सार्वणिमनक 
सिोकािको मनरे्वदन केर्वल सस्तो लोकवप्रयता (cheap popularity) हामसल गने माध्यमको 
रूपमा दरुूपयोग गने प्रर्वजृत्त बढ्द  गएको पाइन्छ। 

अदालतबाट प्रमतपार्दत मसिान्तको सिकाि एर्वम ् सम्बि मनकायबाट पालना हनु नसकेको 
कािर्ले अदालतप्रमतको िनआस्थामा प्रमतकूल असि पनुणका साथ  पटकपटक उस्त  प्रकािका 
मदु्दाको सनुरु्वाइ गनुणपने बाध्यताले अदालतमा मदु्दाको चाप बढेको पाइन्छ। 

संर्व धामनक परिषद् िस्ता मनकायमा न्यावयक नेततृ्र्वको उपजस्थमतले िािनीमतज्ञमसतको सामम्यता 
बढाउन सक्ने तथा सो परिषद् बाट मसफारिस भएका व्यजक्तहरूको मनयजुक्तसम्बन्धी प्रश् न 
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संर्व धामनक इिलासबाट मनरूपर् गनुणपने हुँदा आफ्नो उपजस्थमतमा भएका मसफारिसहरूको र्व धता 
आफैं  सजम्ममलत इिलासबाट परिक्षर् गनुणपने संर्व धामनक व्यर्वस्थाका कािर् प्रधान न्यायाधीशको 
पदलाई स्र्वाथणको द्वन्द्वमा ल्याउन सक्ने अर्वस्थाहरू पमन मसिणना हनुपगु्ने हनु्छ िनु कायण 
न्यायपामलकाको स्र्वतन्त्रता एर्वम ् न्यावयक स्र्वच्छताका लामग कमतपय अर्वस्थामा बाधक बन् न 
पगु्ने देजखन्छ।  

अदालतका काम कािबाहीमा हनु े अमनयममतता, वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत एर्वम ् कमिोिी 
न्यायपामलकाको वर्वश् र्वासमा कमी आउने प्रमखु कािर् िहेको पाइन्छ। न्याय मनरूपर्मा लाग्न े
समय, मनधाणरित समयमा मनधाणरित काम हनु ेअर्वस्था नहनु,ु सेर्वा्ाहीको काम सेर्वा भार्वका साथ 
गनुणपदणछ भन् ने भार्वनामा िहेको कमी, कायणवर्वमधगत एकरूपताको अभार्व, स्र्ववर्वरे्वकीय अमधकािको 
प्रयोग न्यावयक मूल्य ि मान्यतामा आधारित हनु नसक्न,ु केही न्यायाधीशहरूको भ्रष्ट आचिर् ि 
भ्रष्ट्राचाििन्य कायण न्यायपामलकाको समस्याको रूपमा देखा पिेका छन।् 

न्याय परिषद्ले न्यायाधीशहरूको मनयजुक्तको मसफारिस गदाण कानूनले मनधाणरित गिेका योग्यता ि 
मापदण्डलाई पािदशी रूपमा र्वस्तगुत तर्विबाट गनण नसकी अयोग्य ि न्यायाधीशमा हनुपुने गरु् 
नभएका व्यजक्तहरू समेत मनयजुक्त हनुे गिेका तथा भ्रष्टाचािमा संलग्न भई अकुत ि अस्र्वाभावर्वक 
सम्पजत्त आिणन गने न्यायाधीशहरू कानूनी कािबाहीको दायिामा आउन नसक्नकुा दोष सम् 
न्यायपामलकामामथ न  पने गिेको पाइन्छ।  

भ्रष्टाचाि ि वर्वकृमतिन्य कायण हनुमुा न्यून तलब एर्वम ्सवुर्वधालाई न  प्रमखु कािर् मान् न नसवकए 
पमन यो पमन एउटा कािर् हो भनेि मान् ने गरिन्छ। हाल िाज्यबाट प्रा् त तलब एर्वम ्सवुर्वधाले 
आधािभतू आर्वश्यकतासमेत पूमतण हनु नसक्ने देजखंदा यसले पमन भ्रष्टाचाि िन्य कायण गनण मद्दत 
गिेको देजखन्छ।  

सर्वोच्च अदालत मनयमार्वली, २०७४ अनसुाि हाल सर्वोच्च अदालतमा ११ र्वटा वर्वषयगत 
समममतहरू िहेका छन।्82 मनयमार्वलीले व्यर्वस्था गिेका यी समममतहरूमा सर्वोच्च अदालतका 
प्रधान न्यायाधीश र्वा न्यायाधीश अध्यक्ष ि सदस्य िहने व्यर्वस्था िहेको छ। यी समममतका 
अलार्वा न्यायमा पहुँच आयोग, मेलममलाप परिषद्, केन्रीय बाल न्याय समममत, केन्रीय कानून 
पसु्तकालय समममतलगायतका अन्य समममतहरूमा समेत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू 
िहनपुने व्यर्वस्था गिेको पाइन्छ। समममतको कायणसम्पादन ि मनर्वाणह गनुणपने भमूमकाको कािर् 
न्याय सम्पादनको महत्त्र्वपूर्ण समयलाई असि गने देजखन्छ।  

                         
82 सर्वोच्च अदालत मनयमार्वली, २०७४ को परिच्छेद १३ मा पूर्ण ब ठक, स्थायी समममत, र्वरि्ठ अमधर्वक्ताको उपामध मसफारिस समममत, अदालत व्यर्वस्थापन समममत, 

सम्पादन तथा प्रकाशन समममत, मदु्दा व्यर्वस्थापन समममत, मेलममलाप समममत, सूचना प्रवर्वमध समममत, पसु्तकालय समममत, केन्रीय न्याय के्षत्र समन्र्वय समममत,  
अनसुन्धान तथा योिना समममत,  मानर्व संशाधन वर्वकास समममतको व्यर्वस्था गिेको छ। सो का अलार्वा अन्य समममत र्वा कायणदल समेत गठन गनण सक्ने व्यर्वस्था 
गिेको देजखन्छ।  
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पूर्वण अध्ययन समममतहरूबाट औलं्याइएका समस्या तथा सझुार्वहरू ि र्वतणमान अध्ययन समममतबाट 
गरिएका अन्तिविया कायणिमबाट प्रा् त सझुार्वहरू, सञ् चाि माध्यममा प्रकाजशत समाचाि तथा 
अन्य साम्ीहरू, सामाजिक सञ् िालमा व्यक्त भार्वनासमेतका आधािमा न्यायपामलकामा देजखएका 
वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता, मबचौमलयाबाट हनुसक्ने वियाकलाप एर्वम ् भ्रष् टाचाििन्य 
कायणका मखु्य मखु्य ्ोत एर्वम ्क्षेत्रहरू मनम्नानसुाि पवहचान गरिएको छिः-   

५.१.१ न्यायाधीश मनयजुक्तिः  

न्यायपामलकामा हनुसक्ने वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता र्वा भ्रष् टाचाि एर्वम ् मबचौमलयाबाट 
हनुसक्ने वियाकलापको प्रमखु कािकतत्त्र्व न्यायाधीशको मनयजुक्त बन्द  आएको छ। 
न्यायाधीशको मनयजुक्तको मसफारिस गने कतणव्य न्याय परिषद् मा िहेको ि न्याय परिषद्ले 
न्यायाधीशको पदमा मनयजुक्तको मसफारिस गदाण कानूनले तोकेको मापदण्डको आधािमा भन्दा 
पमन मनोगत आधािमा मसफारिस गने गिेको कािर् न्यायाधीशको मनयजुक्त प्रायस: वर्वर्वार्दत 
बन् ने गिेको देजखन्छ। नेपाल अमधिाज्यको संवर्वधान, 2047, नेपालको अन्तरिम संवर्वधान, 
2063 ि नेपालको र्वतणमान संवर्वधानले सब  तहका न्यायाधीश मनयजुक्तको लामग आर्वश्यक 
न्यूनतम योग्यता मनधाणिर् गिेको देजखन्छ। उपयुणक्त संर्व धामनक व्यर्वस्थाहरूका अमतरिक्त न्याय 
परिषद ऐन, २०4783 तथा न्याय परिषद् ऐन, २०७३84 ले न्यायाधीशको पदमा मसफारिसको 
आधाि तोकेको देजखन्छ। िसअनसुाि न्यायाधीश मनयजुक्तको लामग संवर्वधान ि सोही ऐन 
बमोजिमको योग्यता पगेुको हनुपुने कुिा उल्लेख छ। उक्त कानूनी व्यर्वस्थाले र्वरि्ठता, 
अनभुर्व, वर्वषयर्वस्तकुो ज्ञान, कायणकुशलता, इमान्दारिता, मनष्पक्षता, पेशागत तथा न मतक आचिर्, 

सार्वणिमनक िीर्वनमा आिणन गिेको ख्यामत, न्याय ि कानूनको क्षेत्रमा गिेको योगदान समेतका 
दृवष्टकोर्बाट न्यायाधीश पदमा मनयकु्त गनण उपयकु्त देजखएमा मात्र मनयकु्त गनुणपने व्यर्वस्था 
गिेको छ। कमतपय अर्वस्थामा नातार्वाद, कृपार्वाद, संिक्षर्र्वाद, भागबण्डाका आधािमा 
मनयजुक्तको मसफारिस गने परिपाटीका कािर् र्वरि्ठता, अनभुर्व, वर्वषयर्वस्तकुो ज्ञान, कायणकुशलता, 
इमान्दारिता, मनष्पक्षता, पेशागत तथा न मतक आचिर्, सार्वणिमनक िीर्वनमा आिणन गिेको 
ख्यामत, न्याय ि कानूनको क्षेत्रमा गिेको योगदान समेत उपेजक्षत बनेका छन ्िसको कािर् 
यदाकदा न्यूनतम ् योग्यता नपगेुका ि अनभुर्व शून्य व्यजक्त पमन न्यायाधीश मनयजुक्तको 
मसफारिसमा पने गिेका, िािनीमतक हस्तक्षेपका आधािमा मसफारिस हनुे गिेका ि आमथणक 

                         
83 दफा ४ मा न्याय परिषद्ले न्यायाधीशको पदमा मनयजुक्तको मसफारिस गदाण मसफारिस गनुणपने कािर् ि आधाि समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गनुणपने व्यर्वस्था 
गिेको। साथ  उक्त दफामा संवर्वधान ि अन्य कानूनबमोजिम न्यायाधीशको पदमा मनयजुक्त हनु योग्यता पगेुको, र्वरि्ठता, अनभुर्व, वर्वषयर्वस्तकुो ज्ञान, कायणकुशलता, 
ईमान्दािीता, मनश्पक्षता ि न मतक आचिर् इत्यार्द कुिाहरूको दृवष्टकोर्बाट न्यायाधीशको पदमा मनयकु्त गनण उपयकु्त भएको कुिा हेनुणपने। 
84 दफा ५ मा समानपुामतक समारे्वशी मसिान्तको आधािमा मसफारिस गनुणपने। संवर्वधान ि ऐनले तोकेको योग्यता पगेुको तथा र्वरि्ठता, अनभुर्व, वर्वषयर्वस्तकुो ज्ञान, 
कायणकुशलता, ईमान्दािी, मनष्पक्षता, पेशागत तथा न मतक आचिर्, सार्वणिमनक िीर्वनमा आिणन गिेको ख्याती, न्याय ि कानूनको के्षत्रमा गिेको योगदान समेतका 
दृवष्टकोर्बाट न्यायाधीश पदमा मनयकु्त गनण उपयकु्त भएको ि न्यायामधशको मनयजुक्तको लामग तयाि गरिएको अमभलेखमा नाम समारे्वश भएको हनुपुने। 
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चलखेलले समेत प्र्य पाउने गिेको भन् न ेवर्वषयले स्थान पाएको देजखन आएको छ। यसको 
कािर्बाट समचु्च मनयजुक्त न  वर्वर्वादमा पने गिेको पाइयो। 

५.१.२ न्यायाधीशहरूको सरुर्वा तथा काििः  

न्याय परिषद् बाट गरिने न्यायाधीशको सरुर्वामा स्पष्ट ि न्यायपूर्ण मापदण्ड अर्वलम्बन नगिी 
नातार्वाद, कृपार्वाद, संिक्षर्र्वाद, भागबण्डा ि बाह्य प्रभार्वका आधािमा सरुर्वा हनुे कािर्ले 
न्यायाधीशहरूमा काम गने उत्साह ि उत्प्रिेर्ामा कमी आई न िाश्यता (Frustration) उत् पन् न 
भएको पाइएको छ। कानूनमा स्पष्टत: सगुम ि दगुणम सब  ठाउँमा सब  न्यायाधीशहरूले कायण 
गने अर्वसि प्रा् त गनुणपने व्यर्वस्था िहे तापमन कस ले सगुम  सगुम, कस ले दगुणम  दगुणम िानपुने 
मनयमत भोग्नपुने गनुासो िहेको पाइयो। त्यस गिी काि सरुर्वाको समेत व्यापक दरुूपयोग 
भएबाट न्यायाधीशहरूले मनोबल खस्केको अनभुमूत गिेको पाइयो। काि सरुर्वा मनवहत 
स्र्वाथणको रूपमा प्रयोग हनु थालेको भन् न े पमन व्यापक चचाणमा आएको छ। यमतसम्म वक 
कस कस ले सरुर्वा भएको ठाउँमा िाँद  नगई अनकूुलको ठाउँमा कािमा िही परिर्ामत: 
सरुर्वाको स्थान ्हर् गिी कायणित िहने गिेको गनुासो िहेको पाइयो।  

५.१.३ न्यायाधीशहरूउपिको कािबाहीमा असमानतािः  

न्याय परिषद ऐन, २०७३ मा न्यायाधीशहरूका काम कािबाहीहरूको िाँचबझु गने तथा त्रटुी 
देजखएमा कािबाही गने प्रष् ट आधािहरू उल्लेख भएको पाइन्छ। तथावप, न्यायाधीश उपि 
कायणक्षमताको अभार्व85, खिाब आचिर् र्वा आचाि संवहताको गम्भीि उल्लङ्घन86, 

                         
85 न्याय परिषद ऐन,२०७३ को दफा १० मा कायणक्षमताको अभार्वको व्यर्वस्था गरिएको छ। िसअनसुाििः  

(क) उजचत कािर् मबना कानूनद्वािा मनधाणरित अर्वमधमभत्र मदु्दाको कािबाही ि वकनािा नगिेमा, 
(ख) मदु्दामा एक पटक गनण सवकने आदेश र्वा मनर्णय एक पटक नगिी र्वा कानून बमोजिम मलुतबी िाख् न ुनपने मदु्दा मलुतबी िाखी र्वा मलुतबी िहेको मदु्दा 

निगाई असान्दमभणक र्वा कानून प्रमतकूल कािबाही र्वा आदेश गिी मदु्दालाई अनार्वश्यक रूपमा लम्ब्याएमा, 
(ग) मदु्दाको कािबाही ि वकनािा गदाण स्र्वभावर्वक रूपमा भन्दा कम मात्रामा कायणसम्पादन गिेमा, 
(ि) मदु्दाको कािबाही ि वकनािा गदाण असान्दमभणक कानूनको प्रयोग गिी र्वा कानूनको स्पष्ट ि असंर्दग्ध व्याख्या र्वा अथणलाई उपेक्षा गिी अकदै  व्याख्या र्वा 

अथण गिी कािबाही ि वकनािा गिेमा,  
(ङ) एक  वकमसमको कानूनी प्रश् न िहेको मभन्न मभन्न मदु्दामा मभन्न मभन्न िाय कायम गिी कािबाही र्वा मनर्णय गिेमा,   

ति कुन  मदु्दामा पवहले व्यक्त गिेको िाय त्रवुटपूर्ण िहेको ठानी आधाि ि कािर् खलुाई िायमा परिर्वतणन गिेकोमा यो खण्ड लागू हनेु छ न। 
(च) मदु्दाका पक्षलाई उपजस्थत गिाएको र्वा तारिखका र्दन मनामसब कािर् मबना गनुण पने काम नगिी पन्छाएकोमा, 
(छ) प्रमार् बझु्ने आदेश गदाण पक्षहरूको मखु ममलेको ि नममलेको तथ्य र्वा प्रश् न स्पष्ट नगिी प्रमार् बझु्ने मात्र आदेश गिेमा, र्वा  
(ि) सर्वोच्च अदालतबाट प्रमतपार्दत कानूनी मसिान्तको प्रमतकूल मनर्णय गिेमा, र्वा  
(झ) पदीय दावयत्र्व मनर्वाणह गनणका लामग अपेजक्षत स्तिको कायणक्षमता निहेको पवुष्ट हनेु अन्य कुन  काम गिेमा। 

86 न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ११ मा खिाब आचिर् र्वा आचाि संवहताको गम्भीि उल्लंिनको व्यर्वस्था गिेको छ। िसअनसुाििः  

क) भ्रष्ट्राचाि, िर्वििस्ती किर्ी, मानर्व बेचमबखन तथा ओसािपसाि, लागू औषध मबिी वर्वतिर् र्वा ओसािपसाि, सम्पजत्त शवुिकिर्, िाहदानी दरुूपयोग, अपहिर् 
र्वा न मतक पतन देजखने अन्य फौिदािी कसूि गिेमा,  

ख) लागू औषधको सेर्वन गिेमा, 
ग) अदालतको समयमा मादक पदाथण सेर्वन गिेमा, 
ि) सार्वणिमनक स्थल र्वा समािोहमा अजशष्ट र्वा उच्छृङ्खल व्यर्वहाि गिेमा, 
ङ) िािनीमतमा भआग मलएमा 
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इमान्दािीपूर्वणक कतणव्य पालन नगिेको87 िस्ता आधािमा न्याय परिषद् बाट हनुे कािबाही 
सम्बन्धी वर्वषयहरू पमन यदाकदा वर्वर्वादास्पद िहेको देजखन्छ। शजक्त केन्र ि जिम्मेर्वाि 
पदामधकािीसँग नजिक िहेका न्यायाधीशहरू कािबाहीको दायिामा नआउने ति असल, 
इमान्दाि, चरित्रर्वान न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादनको कायण गदाण कािबाहीको भय ि त्रासमा 
िहनपुने अर्वस्था िहेको भन् ने व्यापक रूपमा गनुासो आएको पाइन्छ। कािबाही हुँदाको 
अर्वस्थामा पमन उही ि उस्त  प्रकािका गल्ती गने न्यायाधीशउपि समान स्तिको कािबाही 
नगिी फिकफिक कािबाही गिेको कािर् न्यायाधीशहरूले आफूले स्र्वतन्त्रतापूर्वणक न्याय 
सम्पादन गनणसक्ने अर्वस्था निहेको महससु गिेको पाइयो।  

शजक्तको आडमा ि जिम्मेर्वाि पदामधकािीको संिक्षर्मा भ्रष्टाचाििन्य कायणबाट अकूत सम्पजत्त 
आिणन गिी अस्र्वाभावर्वक िीर्वनश ली देखाएका सम्पजत्त आिणन गने न्यायाधीशहरूको सम्पजत्त 
अपािदशी भएको ि त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई कािबाहीको दायिामा ल्याउन नसकेको कािर् 
वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत ि भ्रष् टाचाि मौलाएको छ भन् ने आम सिोकािर्वालाहरूको गनुासो िहेको 
पाइन्छ।  

५.१.4 भ्रष् टाचाि ि मबचौमलयाको भमूमका:  

पूर्वण अध्ययन प्रमतरे्वदनहरू, हाल अध्ययनको िममा प्रा् त सझुार्वहरू ि सञ् चाि माध्यममा 
प्रकाजशत साम्ीहरूले कमतपय न्यायाधीशहरू भ्रष् टाचािमा संलग्न िहेका छन ् भन् ने तथ्य 
उिागि भएको छ। भ्रष् टाचािमा संलग्न न्यायाधीशहरूले भ्रष् टाचािका वर्वमभन् न माध्यमहरू 
अपनाएका छन।्88  

पूर्वण अध्ययन प्रमतरे्वदनहरूले पवहचान गिेका मबचौमलयाका वर्वमभन् न स्र्वरूपहरूको अलार्वा 
पूर्णकालीन पेशेर्वि मबचौमलयाहरूको पमन न्यायालयमा व्यापक प्रभार्व िहेको देजखन्छ। 
मबचौमलयाहरूले न्यायाधीश ि मदु्दाका पक्षहरू बीच भ्रष्टाचािका मनममत्त सम्पकण  सतु्रको रूपमा 

                                                                                
    ति कानून बमोजिम मतामधकािको प्रयोग गिेको वर्वषयलाई िािनीमतमा भाग मलएको मामनने छ न। 
च) अनजुचत प्रभार्वमा पिी र्वा कानून वर्वपरित मदु्दामा कािबाही ि वकनािा गिेमा, 
छ) सिकािी र्वा सार्वणिमनक सम्पजत्त र्वा आफूलाई प्रा्त  कुन  सवुर्वधाको दरुूपयोग गिेमा ,र्वा 
ि)  इिलासमा िहँदा अदालतको मयाणदा भि हनेु र्वा पदीय अनशुासन र्वा मयाणदाको प्रमतकूल हनेु कुन  आचिर् गिेमा। 
२) न्यायाधीशले यस ऐन बमोजिम बनाएको आचाि संवहताको गम्भीि उल्लंिन हनेु कायण गिेमा र्वा त्यस्तो आचाि संवहताको पटक पटक उल्लंिन गिेमा आचाि 

संवहताको गम्भीि उल्लंिन गिेको मामननेछ।    
87 न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा १२ मा इमान्दािीपूर्वणक कतणव्य पालना नगिेको कुिाको उल्लेख गरिएको छ।  
िसअनसुाििः  

क) मदु्दालाई पन्छाउने ,लम्ब्याउने र्वा अनजुचत रूपमा प्रभार्व पाने मनसायले कुन  काम गिेमा 
ख) मनामसर्व कािर् मबना मनधाणरित समयमा इिलासमा नबस्ने र्वा मदु्दाको सनुरु्वाइ नगिेमा, 
ग) मनामसर्व कािर् मबना मनधाणरित समयमभत्र फ सला र्वा आदेश नलेखेमा, 
ि) मबना स्र्वीकृत नगिाई पटक पटल अदालतमा अनपुजस्थत हनेु गिेमा र्वा 
ङ) मामथल्लो अदालतले र्दएको आदेश र्वा प्रशासकीय वर्वषयमा प्रधान न्यायाधीश ,उच्च अदालतको मखु्य न्यायाधीश र्वा मनिीक्षर् गने न्यायाधीशले र्दएको 

मनदेशनको मनामसब अर्वमधमभत्र पालन नगिेमा। 
88 वर्वकृमतवर्वहीन न्यायपामलकाको वर्वकास अध्ययन प्रमतरे्वदन, २०६६ को प्ृठ ७१, न्यायपामलकामा वर्वकृमत वर्वसंगती अध्ययन समममतको प्रमतरे्वदन, २०७२ को प्ृठ ८५ 
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काम गिेको देजखन्छ। मबचौमलयाको कािर् मदु्दा न  वकनबेच हनुे अपसंस्कृमतको वर्वकास 
भएको भन् ने भनाई पमन व्या्त  देजखन्छ। ग िकानूनी काम गिाउने मबचौमलयाहरूको प्रमखु 
उदे्दश्य िहेको पाइन्छ। मबचौमलयाहरूले असल न्यायाधीशलाई खिाबउन्मखु हनु उक्साउने 
गदणछन।् मबचौमलयाका कािर् न्याय सम्पादनमा अवर्वश् र्वासको र्वातार्विर् प दा भएको धेि को 
भनाई िहेको देजखन्छ। यस्ता मबचौमलयाहरूको कािर् न्यावयक कामकािबाहीमा नकािात्मक 
प्रभार्व पिी कमतपय अर्वस्थामा न्यायमा न  वर्वचलन आएको देजखयो। शजक्त सम्पन् न 
प्रभार्वशाली व्यजक्तहरूको संिक्षर्मा मबचौमलयाहरूले आफ्नो अर्वाजञ् छत गमतवर्वमध सञ् चालन 
गदाणसमेत यस्ता मबचौमलयाहरूलाई कानूनको दायिामा ल्याएको देजखंद न। कमतपय 
न्यायाधीशको सामाजिक कायणहरूमा मबचौमलयाहरूले सहयोग गिी न्याय सम्पादन प्रवियामा 
प्रभार्व पाने गिेको भन् ने बझुाई िहेको पाइन्छ। 

मदु्दाका पक्षले आफ्नो कानून व्यर्वसायीलाई पेसी सूची प्रकाजशत हनुपूुर्वण न  आफ्नो मदु्दा 
फलानो इिलासमा पछण ि सो मदु्दामा छोटो बहस गरिर्दनहुोला र्वा मदु्दा नहटाइर्दन ुहोला 
भनी आ्ह गने गिेको एर्वम ् उक्त मदु्दा सोही इिलासमा पने ि पूर्वण कथन अनसुाि न  
मदु्दाको परिर्ाम आउने गिेको भन् ने कानून व्यर्वसायीहरूबाट गनुासो िहेको देजखन्छ। 
त्यस गिी जिम्मेर्वाि पदामधकािीको परिर्वतणनको साथसाथ  मबचौमलयाहरूको पमन परिर्वतणन हनु े
गिेको कानून व्यर्वसायीहरू ि सिोकािर्वालाहरूको धािर्ा िहेको पाइयो।  

जिल्ला अदालतहरूमा शरुुदेजख अन्त्यसम्म एउट  न्यायाधीशले मदु्दा हेने प्रर्ालीको कािर्बाट 
भ्रष् टाचाििन्य कायणमा संलग्न न्यायाधीशहरूले आफूलाई मदु्दा तोवकनासाथ सेर्वा्ाहीकोमा 
मबचौमलया पठाई भ्रष् टाचाि गनण सहि र्वातार्विर् मसिणना भएको सिोकािर्वालाहरूको बझुाई 
िहेको पाइयो। 

५.१.5 न्यावयक काम कािबाहीमा हनु ेवढलाइिः  

न्यायपामलकाको सब भन्दा महत्त्र्वपूर्ण काम भनेको न्याय सम्पादन गनुण न  हो। हाल देशभिीका 
अदालतहरूमा २ र्वषण पिुाना मदु्दाहरूको सङ्ख्या २३ हिािभन्दा बढी िहेको छ।89 िसमध्ये 
९ हिाि पाँचसयभन्दा बढी मदु्दा वर्वमभन् न जिल्ला अदालतहरूमा, करिब एकहिाि थान मदु्दा 
उच्च अदालतहरूमा छन ्भने बाँकी १३ हिाि थान मदु्दा सर्वोच्च अदालतमा िहेका छन।् 
सर्वोच्च अदालतमा मात्र पाँच र्वषण नािेका पिुाना मदु्दाको सङ्ख्या ३ हिाि थानभन्दा बढी 
िहेको देजखन्छ। िमतबढी न्यावयक काम कािबाहीमा वढलाइ हनु्छ त्यमत बढी वर्वकृमत एर्वम ्
वर्वचलनको सम्भार्वना हनु ेहनु्छ। न्याय सम्पादनको कायणबाट िनताको वर्वश् र्वास आिणन गनुणपने 
न्यायपामलकाको लामग पिुाना मदु्दाको अत्यमधक चाप चनुौतीको वर्वषय बनेको छ।  

                         
89 सर्वोच्च अदालत,अनसुन्धान तथा योिना महाशाखामा २०७७ फागनु मसान्तसम्म प्रा्त  मामसक तथ्याङ्कको आधािमा उल्लेख गरिएको। 
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मदु्दा वढलाइ हनुमा मदु्दाका पक्ष स्र्वयम ्को भमूमका, कानून व्यर्वसायीले बािम्बाि पेसी स्थमगत 
गनुण, कमणचािीको भमूमका, इिलास समयमा नबस्ने, पयाण्त  िनशजक्त ि भएका िनशजक्तको 
उजचत व्यर्वस्थापनको अभार्व, म्याद तामेली समयमा नहनुे, सिोकािर्वालाहरूको असहयोग, 
मदु्दाका पक्षका अर्वस्थालाई हेिेि मदु्दा मछन् न न्यायाधीशहरूमा िहेको त्रास, आर्द कािर्हरू 
िहेको पाइन्छ। 

५.१.6 न्यावयक प्रवियामा हनु ेअमनयममतता:  

न्यावयक प्रवियामा हनुे अमनयममतताको सम्बन्धमा मनम्नबमोजिम समस्याहरू िहेको पाइयो: 

 कानूनबमोजिम प्राथममकतामा पने कमतपय मदु्दाहरूका पक्षले लामो समयसम्म पेसीको 
समय नपाउने ति कमतपय मदु्दाहरू िो प्राथममकतामा पमन पददै नन ् त्यस्ता मदु्दाका 
पक्षहरूले एकदम  मछटोमछटो पेसीको समय पाउने गिेका; 

 मदु्दाको दताणिम ि प्राथममकता अनसुाि मदु्दाको पालो पाउने गिी पेसीमा चढ्ने 
नगिेको; 

 केही मदु्दामा पक्षहरूका प्रभार्वमा पिी अन्तरिम आदेश पाएका पक्षको मदु्दा पेसीमा 
चढ्न  नर्दने गिेको; 

 मदु्दामा पेसी तारिख र्दने िममा पवहला आउने पक्षलाई अगामडको मममतको पेसी 
र्दनपुनेमा सो नगिी पेसी तारिख र्दने कायणमा चलखेल गिी पछामड आउने पक्षलाई 
पमन अगामडको पेसी र्दने साथ  पेसीको बेहोिा एक पटक सफ्टरे्वयिमा प्रवर्वष् ट नगिी 
कागिमा पेसी िनाई वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत गने गिेको; 

 सा्त ावहक पेसी सूचीमा ि द मनक पेसी सूचीमा चढेका पिुाना मदु्दाहरू कुन  ह्त ा एकदम 
अजिल्लो िममा ि कुन  ह्त ा एकदम पमछल्लो िममा पने गिेको; 

 अदालतमा कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तिुमा बढी मलने, दस्तिु  नलाग्नेमा पमन दस्तिु 
असलु्ने िस्ता फाँटका कामकािबाहीलाई मनयन्त्रर् गनणका लामग बैंवकङ प्रर्ाली लागू 
भए तापमन सो प्रर्वजृत्तमा कमी आउन नसकेको; 

 फाँटमा हनुसक्ने अमनयममत वियाकलापलाई िोक्नका लामग िडान गरिएका 
मस.मस.वट.मभ. लगायतका वर्वद्यतुीय उपकिर्हरूबाट पमन अमनयममततामा कमी आउन 
नसकेको सिोकािर्वालाहरूको गनुासो िहेको; 

 नागरिक बडापत्रमा उजल्लजखत सेर्वाहरूको कायाणन्र्वयनमा सम्बजन्धत अमधकािीले चासो 
नदेखाएको कािर् ती सेर्वाहरू बडापत्रमा मात्र  सीममत हनु पगेुको;  
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 मदु्दाका पक्षहरूलाई अदालतमा उपजस्थत हनुे समय मबहान 10:00 बिे वकटान गिी 
पठाउने ति समयमा आउने पक्षले सिाय भोगेिसो गिी अको पक्ष नआउन्िेल तारिख 
नर्दई कुिेि बस्नपुने;  

५.१.7 सिकािर्वादी फौिदािी मदु्दाको अनसुन्धान तथा अमभयोिनमा हनु ेकमिोिी:  

सिकािर्वादी फौिदािी मदु्दाको अनसुन्धान तथा अमभयोिनमा मनम्नबमोजिमका कमिोिीहरू 
िहेको पाइन्छ: 

 कमतपय मदु्दाको अनसुन्धान दबाब, प्रभार्व, प्रलोभन, मोलावहिा, हस्तक्षेप ि 
असक्षमताको कािर्ले वफतलो हनुे गिेको;  

 भौमतक ि र्व ज्ञामनक प्रमार्मखुी अनसुन्धानको सट्टा मौजखक प्रमार्लाई आधाि बनाई 
अनसुन्धान गने गरिएको; 

 अनसुन्धानकताण ि अमभयोिनकताणको बीचमा कानूनबमोजिम हनुपुने समन्र्वय ि 
सहकायणको अभार्वमा अनसुन्धान हनुे गिेको; 

 व्यार्वसावयक एर्वम ्वर्वशेषज्ञ अनसुन्धानकताणको छुट्ट  इकाइ स्थापना गनण नसवकएको; 

 आधमुनक प्रवर्वमधको प्रयोग गिी आमथणक, बहउुदे्दश्यीय ि बहिुाणजष् रय प्रकृमतका संगर्ठत 
अपिाधको अनसुन्धान गनणका लामग वर्वशेष प्रकृमतको िनशजक्त, ्ोत साधन, सीप ि 
क्षमता वर्वकास हनु नसकेको; 

 िाहेिी दिखास्त पनाणसाथ मनष्पक्षतापूर्वणक छानमबन नगिी िाहेिीमा उजल्लजखत व्यजक्त 
अपिाधी न  हो भन् ने पिम्पिागत सोचबाट अनसुन्धान हनुे गिेको; 

 प्रमार्लाई मिबतु बनाउनका लामग ि अनसुन्धानलाई कम खजचणलो ि परिर्ाममखुी 
बनाउनका लामग गरिएको Plea bargaining को पिमतलाई अगँाल्न नचाहेको; 

 अपिाध पीमडतलाई िाहत तथा क्षमतपूमतण र्दनपुने मदु्दामा अमभयकु्तको आमथणक ह मसयत ि 
सोको प्रमार् एर्वम ् मदु्दाको प्रकृमत ि पीमडतलाई पगेुको क्षमतको वर्वरे्वचना गिी 
अनसुन्धान ि अमभयोिन गने नगिेको;  

 अनसुन्धान अमधकािीलाई अमभयोिनकताणबाट र्दइने मनदेशनसम्बन्धी कानूनी 
व्यर्वस्थाको प्रभार्वकािी रूपमा पालना हनु नसकेको; 

 अनसुन्धानको िममा र्व ज्ञामनक पिीक्षर् हनुपुने जचिर्वस्तकुो समयम  पिीक्षर् भई 
प्रमतरे्वदन प्रा् त हनुे नगिेको; 
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 अपिाधको प्रकृमत, पीमडतको अर्वस्था ि अमभयकु्तको प्रर्वजृत्त समेतलाई दृवष्टगत गिी 
आर्वश्यकता ि उपयकु्तताको आधािमा अनसुन्धानको िममा अमभयकु्तलाई तत्काल 
पिाउ नगिी कसूिमा संलग्न िहेको देजखने मनजश् चत प्रमार् सङ्कलन भएपमछ मात्र 
पिाउ गिी बयान गिाउने, धिौट िमानत िाखी अनसुन्धान गने िस्ता मलुकुी 
फौिदािी कायणवर्वमध संवहताले गिेको कानूनी व्यर्वस्था कायाणन्र्वयनमा आउन नसकेको; 

 िरुिी पिाउपिुी सम्बन्धी कानूनी व्यर्वस्थाको सही प्रयोग नभएको;  

 अमभयकु्तले आफूले िोिेको कानून व्यर्वसायीसँग कानूनी पिामशण गनण पाउने मौमलक 
हकको प्रभार्वकािी कायाणन्र्वयन हनु नसकेको; 

 अनसुन्धान तथा अमभयोिनमा संलग्न जिम्मेर्वाि पदामधकािीले आफैं ले चाहेको कानून 
व्यर्वसायीहरू मनयजुक्त गनण बाध्य गिाउने प्रर्वजृत्तले गदाण मदु्दामा अनजुचत चलखेल गने 
िवटल समस्या िहेको; 

 िाहेिीमा उजल्लजखत सब  व्यजक्तहरूलाई प्रमतव्यजक्त प्रमार्हरूको अभार्वमा एकम्ुठ 
अमभयोग लगाई गोश् र्वािा रूपमा अमभयोिन गने गिेको; 

 कमतपय अर्वस्थामा मखु्य अमभयकु्त उपि मदु्दा न  नचलाई उन्मजुक्त र्दने ति अन्य 
अमभयकु्तलाई मनिले गिेको भन्दा बढी सिाँयको मागदाबी मलने गिेको;  

५.१.8 न्याय सम्पादन प्रवियामा देजखएका समस्याहरू:  

 न्याय सम्पादन प्रवियाका िममा देजखएका समस्याहरू मनम्नबमोजिम छन:् 

 पद, प सा, पहुँच ि शजक्तसम्पन् न व्यजक्त संलग्न मदु्दाहरूमा अमधक सङ्ख्यामा कानून 
व्यर्वसायी िाखी अदालतको समय अत्यमधक खचणनपुने अर्वस्था उत्पन् न भई सामान्य 
ह मसयतका सेर्वा्ाहीहरूको मदु्दाले पालो नपाउने जस्थमत िहेको; 

 न्यायाधीशहरूको कायणगत स्र्वतन्त्रता न्यायपामलकाको स्र्वतन्त्रताको महत्त्र्वपूर्ण अर्वयर्व 
मामनन्छ। न्यायाधीशलाई मनयामक मनकायका पदामधकािी ि मामथल्लो तहका 
अदालतका न्यायाधीशबाट कायणगत स्र्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गने कायणले अदालतमा 
वर्वचािाधीन मदु्दाको मनर्णयमा यदाकदा प्रभार्व पाने गिेको; 

 एउटा इिलासले द मनक रूपमा सनुरु्वाइ गनण सम्भर्व हनुे मदु्दाको तलुनामा अत्यमधक 
सङ्ख्यामा मदु्दाहरूको पेसी सूची प्रकाशन हनुे गिेको; 

 मनयमार्वलीले मनधाणिर् गिेको समयमा इिलास नबस्ने गिेको; 

 नजििको पालनामा रे्वर्वास्ता गिी नजिि पालना नगने प्रर्वजृत्त बढद  गएको; 
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 स्र्ववर्वरे्वकीय अमधकािको प्रयोगमा अर्वलम्बन गनुणपने न्यावयक मूल्य ि मान्यताको कमी 
देजखएको कािर् न्यायमा प्रभार्व पिेको;  

 न्यावयक कायणसम्पादनका िममा अर्वलम्बन गनुणपने कायणवर्वमध कानूनको प्रयोगमा 
एकरूपता हनु नसकेको; 

 अदालतको महत्त्र्वपूर्ण समयलाई अत्यमधक उपयोग गिी सब  मदु्दाका पक्षहरूलाई 
समान समय उपलब्ध गिाउनेतफण  इिलासको सविय भमूमका िहन नसकेको; 

 बहस व्यर्वस्थापनमा इिलास ि कानून व्यर्वसायीको समन्र्वयात्मक भमूमकाको अभार्व 
िहेको; 

 सार्वणिमनक सिोकािका नाममा संवर्वधान ि कानूनसँग असम्बजन्धत िहेका िस्तासकु  
वर्वर्वादका वर्वषयहरूलाई पमन अदालतमा प्ररे्वश गिाउने परिपाटीका कािर् अदालतको 
महत्त्र्वपूर्ण समय अनार्वश्यक रूपमा खेि गएको; 

 अदालतमा वर्वचािाधीन मदु्दालाई प्रभावर्वत गने गिी वर्वमभन् न सञ् चाि माध्यममा साम्ी 
प्रकाशन हनुे गिेको कािर् न्याय सम्पादनमा असि पने गिेको; 

 िािनीमतक वर्वर्वाद समारे्वश भएका मदु्दा ि िािनीमतक नेता तथा कायणकताण संलग्न 
मदु्दामा िािनीमतक दल तथा नेता कायणकताणबाट वर्वचािाधीन मदु्दालाई प्रभावर्वत गने 
अमभव्यजक्त ि वियाकलापले न्याय सम्पादनमा प्रमतकूल असि पािेको; 

 िािश् र्व न्यायाधीकिर्, ऋर् असूली पनुिारे्वदन न्यायाधीकिर्को संिचनाका कािर् 
न्याय सम्पादनमा कमतपय अर्वस्थामा समस्या मसिणना भएको;  

 न्यायाधीशहरूले आफ्नो प्रचािका लामग आफूले गिेका फ सला र्वा आदेशहरू सामाजिक 
सञ् िाल र्वा समाचाि माध्यममा प्रकाजशत गने गिाउने ि प्रमतिक्षा गने प्रर्वजृत्त बढ्द  
गएको; 

 न्याय सम्पादनका लामग अमतआर्वश्यक समममतहरूबाहेकका समममतहरूमा समेत 
न्यायाधीशहरूको संलग् नता हनुे गिेको कािर् इिलासको समय प्रभावर्वत हनुे गिेको; 

 मदु्दाको वटपोट प्रर्ाली कायाणन्र्वयनमा नआएको ि तारिख गिुािे नगिुािेको, िीतपूर्वणक 
म्याद तामेल भए नभएको, मलजखत िर्वाफ पिे नपिेको, पनुिारे्वदन पिे नपिेको 
वर्वषयमा समेत इिलासले न  हेनुणपिेको कािर् न्याय सम्पादनमा वर्वलम्ब हनुे गिेको; 
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 बयान बकपत्रलगायतका न्यायाधीश संलग्न भई गिाउनपुने कायणमा न्यायाधीशहरूको 
साथणक सहभामगता निहेको कािर् प्रमार् सङ्कलन प्रविया ि नतीिामासमेत असि पने 
गिेको; 

 फौिदािी मदु्दामा महत्त्र्वपूर्ण प्रमार्को स्थान ्हर् गने साक्षी पिीक्षर्लाई सिकािी 
पक्ष ि प्रमतिक्षी कानून व्यसायीहरूले समेत उजचत महत्त्र्व नर्दएका कािर् प्रमार् 
सङ्कलनमा प्रमतकूल असि पिेको; 

 न्यायालयमा मनमाणर् भएका तथा हनुे भौमतक संिचनाहरू एर्वम ्प्रयोग हनुे भाषा ल विक 
म त्री नहुँदा काम गने उत्प्रिेर्ामा कमी आएको तथा फिक क्षमताका व्यजक्तहरूप्रमत 
अपनाइनपुने संरे्वदनशीलतामा उजचत ध्यान प्ु याउन नसवकएको कािर् त्यस्ता 
व्यजक्तको न्यायमा सहि पहुँच बढाउन नसवकएको; 

 कमतपय अर्वस्थामा सिकािी मदु्दामा सिकािी साक्षी अदालतमा बकपत्रका लामग 
उपजस्थत न  नहनुे, उपजस्थत भए पमन प्रमतकूल (hostile) बकपत्र गने गिेको; 

 पीमडत ि साक्षीको सिुक्षाको प्रत्याभमूतसम्बन्धी कानूनी व्यर्वस्था प्रभार्वकािी रूपमा 
कायाणन्र्वयन हनु नसकेको; 

 मदु्दाको सािसंक्षेप प्रस्ततु गने प्रर्ाली औपचारिकतामा सीममत िहेको; 

 केही फौिदािी कानूनमा भएको अस्पष्ट, र्द्ववर्वधािनक ि त्रवुटपूर्ण कानूनी व्यर्वस्थाको 
कािर्बाट न्याय सम्पादनको कायणमा कर्ठनाई उत्पन् न हनु े गिेको। िस्त िः मलुकुी 
अपिाध संवहता, २०७४ ले तीन िना र्वा तीन िना भन्दा बढीको िमात भई चोिी 
गिेमा डाँका चोिी हनुे व्यर्वस्था गिेको छ। संगर्ठत अपिाध मनर्वािर् ऐन, २०७० मा 
संगर्ठत र्वा असंगर्ठत तीन र्वा तीन भन्दा बढी व्यजक्तहरुको समूहले तीन र्वषणभन्दा 
बढी क द सिाय हनुे कसूि गिेमा सो ऐन अनसुािको कसूि हनु सक्ने व्यर्वस्था 
भएकोले तीनिना र्वा सोभन्दा बढी व्यजक्त संलग्न भई गिेका त्यस वकमसमका सब  
अपिाध संगर्ठत अपिाध हनुे हनु ् वक भन् ने बझुाइ पमन िहेको पाइन्छ। यसको 
प्रयोगमा एकरूपता छ न। अपिाधको प्रकृमत ि तौि तरिकाभन्दा संलग्न व्यजक्तको 
संख्याको आधािमा अपिाधको गाम्भीयणता बढाउने अथण गनण ममल्ने गिी भएका त्रवुटपूर्ण 
ि र्द्ववर्वधािनक कानूनहरूले अ्ठेिो पाने गिेको। यस गिी, बालबामलकाको उमेि 16 
र्वषणबाट बढाइ 18 र्वषण कायम गिेका कािर् पारिर्वारिक मञ् ििुीका आधािमा ि केटा 
ि केटीको मञ् ििुीका आधािमा गरिएका र्व र्वावहक वियाकलापलाई समेत कमतपय 
अर्वस्थामा िर्वििस्ती किर्ीको अमभयोग दायि गने गिेका कािर् समस्या उत्पन् न 
भएको; 
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 त्यस गिी, एउट  अपिाधिन्य कायणका सम्बन्धमा फिफ फिक कानूनले कसूि मान् ने ि 
फिक फिक सिाय हनुसक्ने प्रार्वधान भएकोले पमन न्याय सम्पादनको काममा असि 
पािेको छ। िस्त : िातीयताको आधािमा छुर्वाछुत तथा भेदभार्व गने कायणलाई मलुकुी 
अपिाध संवहता, 2074 ले पमन अपिामधक कायण मानी सिायको व्यर्वस्था गिेको छ 
भने त्यस्तो कायणलाई िातीय भेदभार्व तथा छुर्वाछुत (कसूि ि सिाय) ऐन, 2068 ले 
पमन कसूि मानी फिक सिायको व्यर्वस्था गिेको पाइन्छ। त्यस गिी, ना्ने र्वा तौलन े
साधनलाई िटीबढी र्वा नक् कली बनाउने कसूिका सम्बन्धमा मलुकुी अपिाध संवहता ि 
स्टाण्डडण नाप ि तौल ऐन, 2025 मा फिक फिक व्यर्वस्था भएको पाइन्छ। चेक 
अनादि कसूिका सम्बन्धमा बैंवकि कसूि तथा सिाय ऐन, 2064 ि वर्वमनमेय 
अमधकाि पत्र ऐन, 2034 मा दोहोिो व्यर्वस्था छ भने यस्ता कसूिका सम्बन्धमा 
ठगी, लेनदेन व्यर्वहाि, किाि अन्तगणत मदु्दा दायि हनुे प्रचलन पमन देजखन्छ; 

 व्यजक्तगत तथा मनवहत स्र्वाथणपूमतणका लामग अनार्वश्यक मदु्दा मसिणना गने ि आफू 
अनकूुलको परिर्ाम प्रा् त गनण दबाब र्दन खोज्ने व्यजक्त र्वा समूहको प्रभार्वका 
कािर्बाट त्रासको र्वातार्विर् मसिणना भई अनसुन्धान, अमभयोिन तथा मनश्पक्ष न्याय 
सम्पादन गनण कर्ठनाइ भएको; 

 िाजष् रय अन् तिाणजष् रय ग ि सिकािी संि संस्था (NGO/INGO) हरूको गमतवर्वमधबाट 
यदाकदा अनसुन्धान, अमभयोिन तथा न्याय सम्पादन प्रभावर्वत हनुे गिेको; 

 कमतपय मदु्दाहरूमा फ सला तथा अजन्तम आदेशको पूर्णपाठ समयम  तयाि हनु 
नसकेको; 

 मनर्णय सनुाउन तोवकएको तारिख पटकपटक सनण गई मनर्णय नसनुाई अस्र्वाभावर्वक 
रूपमा लजम्बन गएको कािर् आशंकाको जस्थमत मसिणना हनुे गिेको; 

 अन्तरिम आदेश िािी भएका मदु्दामा लामो समयसम्म टुिो नलाग्दा वर्वकास 
मनमाणर्लगायत अन्य काम कािबाहीमा अन्यौलता देजखएको; 

५.१.9 फ सला कायाणन्र्वयनसम्बन्धी समस्याहरू:  

 फ सला कायाणन्र्वयनका सम्बन्धमा देजखएका समस्याहरू मनम्नबमोजिम छन:्  

 फ सलाबमोजिम क द तथा िरिर्वाना लागेका व्यजक्तहरूको पवहचान खलु्न े व्यजक्तगत 
वर्वर्विर्सवहत र्वतन यकीन नभएको तथा लगत अद्यार्वमधक हनु नसकेको कािर् फ सला 
कायाणन्र्वयनमा कर्ठनाइ उत्पन् न भएको; 
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 फ सला कायाणन्र्वयनका लामग सहयोगी भमूमकामा िहेका मनकायहरूको सहयोग गने 
भार्वनामा कमी िहेको; 

 फ सला कायाणन्र्वयनका लामग सहयोगी भमूमकामा िहेका मनकायहरूसँग आर्वश्यक ि 
उजचत समन्र्वयको अभार्व िहेको; 

 फ सला कायाणन्र्वयन गिेबापत डोिमा खवटने कमणचािी ि तहमसलदािले पाउने प्रोत्साहन 
भत्ता वर्वतिर्मा देजखएको व्यर्वहारिक समस्याको कािर् फ सला कायाणन्र्वयन प्रभावर्वत 
भएको; 

 मदु्दामा पिाजित हनुे पक्षले फ सला कायाणन्र्वयन हनु नर्दन फ सला कायाणन्र्वयन गने 
मनकायमा कायणित कमणचािीहरूलाई प्रभावर्वत गने गिेको पाइएको; 

 ते्ो व्यजक्तको अचल सम्पजत्त िेथा िमानतबापत स्र्वीकाि गने व्यर्वस्थाका कािर् 
िग्गाको र्वास्तवर्वक मूल्यभन्दा बढी मूल्याङ्कन गिी गिाई िेथा िमानी िाख् ने प्रर्वजृत्तमा 
बढोत्तिी भएको;  

 फ सलाबमोजिम ठहि भएको क द ि िरिर्वाना असूल हनु नसक्दा अदालतको 
िनआस्थामा प्रमतकूल प्रभार्व पनुणका साथ  दण्डहीनताले प्र्य पाएको; 

 देर्वानी मदु्दामा भएका फ सला कायाणन्र्वयनका लामग देर्वानी संवहताले गिेको 
व्यर्वस्थाबमोजिम फ सला कायाणन्र्वयनको जिम्मेर्वािीमा िहेका कमणचािीहरूले तदारुकता 
नदेखाएका कािर् फ सला कायाणन्र्वयनमा कर्ठनाइ भएको; 

 सर्वोच्च अदालतलगायत मातहत अदालतहरूबाट रिटमा िािी भएका आदेशहरूको 
कायाणन्र्वयनमा नेपाल सिकाि ि मातहत मनकायहरूको अपेजक्षत सवियता नदेजखएको।  

 फ सला कायाणन्र्वयनको सन्दभणमा भएका कामकािबाही उपि साधािर् अमधकािक्षेत्र 
प्रयोग गिी अजन्तम भएपमछ रिट क्षेत्रामधकािको माध्यमबाट मनरे्वदन दताण गिी फ सला 
कायाणन्र्वयन कायणलाई वढलाइ गिेको; 

५.१.10 कानून व्यर्वसायीको सम्बन्धमा:  

कानून व्यर्वसायीसँग सम्बजन्धत वर्वषयमा मनम्नानसुािका समस्या िहेका छन:् 

 आफूले मलएको पक्षको मदु्दा जित् न  पछण भन् ने मानमसकता ि आफूले गिेको कामको 
लोकवप्रयताका लामग प्रचाि प्रसाि गने प्रर्वजृत्तका कािर् अदालतको िनआस्थामा 
समस्या उत् पन् न हनुे गिेको; 

 कानून व्यर्वसायीले पक्षसँग मलने पारि्ममक (Fees) पािदशी हनु नसकेको;  
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 केही कानून व्यर्वसायीहरूले मबचौमलयाको भमूमका मनर्वाणह गिेका; 

 कानून व्यर्वसायीमा व्यार्वसावयकताको ह्रास हुँद  गएको; 

 कानून व्यर्वसायीको खचण हाने पक्षबाट जित् ने पक्षलाई भिाउने कानूनी व्यर्वस्थाको 
कायाणन्र्वयन हनु नसकेको; 

 इिलास समक्ष सनुरु्वाइ हुँदाको अर्वस्थामा कमतपय कानून व्यसायीहरू यथोजचत मयाणदा 
ि गरिमासाथ प्रस्ततु हनु नसकेको; 

 आचाि संवहताको परिपालनासम्बन्धी अनगुमन ि अनशुासनात्मक कािबाही प्रभार्वकािी 
नभएको; 

५.१.११ कमणचािी व्यर्वस्थापन सम्बन्धमा: 

 कमणचािी व्यर्वस्थानका सम्बन्धमा देजखएका समस्याहरू देहायबमोजिम छन:् 

 कमणचािीहरूको पदस्थापन, सरुर्वा तथा काि गदाण र्वस्तमुनष् ठ आधाि ि मापदण्डका 
आधािमा नगिी नातार्वाद, कृपार्वाद ि संिक्षर्र्वादबाट प्रभावर्वत हनुे गिेको; 

 दिबन्दी अनसुािका कमणचािीहरूको समयमा पदपूमतण हनु नसकेको ि किािमा कमणचािी 
मनयजुक्त गने परिपाटीले सक्षमतालाई भन्दा नातार्वाद, कृपार्वाद ि संिक्षर्र्वादले प्र्य 
पाई कायणसम्पादनमा असि पिेको; 

 दण्ड ि पिुस्कािको उजचत व्यर्वस्थापनको अभार्वले दण्डहीनता बढ्न गएको ि काम 
गने उत्प्रिेर्ामा कमी आएको; 

 कमतपय कमणचािीहरूमा सेर्वा्ाहीहरूसँग गने व्यर्वहािमा पिुान  हावकमी संस्काि हार्वी 
िहेको;  

 कमणचािीहरूको र्वजृत्त वर्वकास ि क्षमता वर्वकासमा समान अर्वसि प्रा् त हनु नसकेको; 

 कामको चाप अनसुाि कमणचािी व्यर्वस्थापन हनु नसकेको; 

 कमणचािी संि संगठनको कमतपय गमतवर्वमधका कािर् कमणचािी प्रशासन ि आचिर् 
पालनामा समस्या उत्पन् न भएको; 

 कमतपय कमणचािीका भ्रष् टाचाििन्य गमतवर्वमध ि आचिर्का कािर् अदालतको 
िनआस्थामा गम्भीि असि पिेको; 

 कामको चाप, कायण प्रकृमत, कामको संरे्वदनशीलताका आधािमा सेर्वा सवुर्वधामा न्यूनता 
िहेको कािर् कामप्रमतको लगनशीलतामा कमी िहेको; 
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 अन्य सेर्वाको तलुनामा न्याय सेर्वामा कायणित कमणचािीहरूको सवुर्वधा ि अर्वसि न्यून 
िहेको; 

 कमणचािीउपि पिेका उिूिी ि कमणचािीहरूका गनुासा समयम  सम्बोधन हनु नसकेको; 

५.२ न्यायपामलकामा वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता तथा भ्रष् टाचाि एर्वम ्वर्वचलनको अर्वस्था ि 
कािर्हरूिः 

मामथको पवहलो परिच्छेदमा न्यायपामलकामा पवहचान गरिएका वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतताको 
प्रमतमनमधमूलक क्षेत्रहरू पवहचान गरिएको छ। उपयुणक्त क्षेत्रहरूभन्दा बाकँी अन्य क्षेत्रहरूमा समेत 
वर्वकृमत वर्वसङ् गमत नहोलान ्भन्न सवकद न तथावप मामथ उल्लेख गरिएका क्षेत्रहरूले हाल वर्वद्यमान 
प्रायिः धेि  वर्वकृमत वर्वसङ् गमतलाई समेटेको देजखन्छ। न्यावयक काम कािबाहीमा शत प्रमतशत शिुता 
हनुपुने कुिामा कुन  पमन वर्वर्वाद छ न, सोको समुनजश् चतताको लामग नीमतगत, कानूनी, संिचनागत 
व्यर्वस्थाहरू गरिनपुने हनु्छ। नेपालको सन्दभणमा हेदाण नीमतगत एर्वम ्कानूनी व्यर्वस्थाहरू उत्कृष्ट 
िहेका भए पमन कायाणन्र्वयन एर्वम ्परिपालनामा कमिोिी िहेको छ। उदाहिर्को लामग न्यायाधीश 
मनयजुक्तमा सब भन्दा धेि  गनुासो िहेको देजखएको भए पमन सो सम्बन्धी नीमतगत एर्वम ् कानूनी 
व्यर्वस्थाहरूमा कमी देजखंद न। संवर्वधानले तोकेको न्यूनतम योग्यता मात्र पगेुको आधािमा मनयजुक्त 
हनु नसकोस ्ि योग्यमध्यको योग्यतम ्व्यजक्तको छनौट होस ्भन् नाको लामग न्याय परिषद् ऐन तथा 
मनयमार्वलीमा वर्वमभन् न मापदण्डहरू एर्वम ् प्रवियाहरूको व्यर्वस्था गरिएको देजखन्छ। उपयुणक्त 
कानूनी व्यर्वस्थाको परिपालना ि आत्ममन्ठ आधािमा भन्दा पमन र्वस्तमुन्ठ आधािमा न्यायाधीश 
मनयजुक्त गरिएमा त्यसप्रमत गनुासो पमन कम हनु ेि धेि  वर्वकृमत एर्वम ्वर्वसङ् गमत िोक्न सवकनेमा सो 
हनु सकेको नदेजखंदा समस्या झन पमछ झन ्फ मलंद  गएको छ।  

संवर्वधान ि सम्बि कानूनले तोकेको योग्यता पगेुका मध्येबाट उत्कृष्ट व्यजक्तहरूको छनौट 
गनुणपनेमा न्यूनतम ् योग्यता पगेुक  आधािमा मात्र पमन कुन  व्यजक्त न्यायाधीशको पदमा मनयजुक्त 
भएमा त्यस्तो मनयजुक्तको कािर् वर्वकृमत एर्वम ् वर्वसङ् गमतको तत्कालीन ि दीिणकालीन असिहरू 
देजखन्छन।् तत्कालीन असिहरूमा िाम्रा ि इमान्दाि व्यजक्तहरू न्यायाधीश मनयजुक्त हनुे अर्वसिबाट 
र्वजञ् चत हनु,ु मनयकु्त भएका न्यायाधीशको कायणसम्पादनको स्ति कम हनु ु लगायतका छन भन े
दीिणकामलन रूपमा न्याय सम्पादनको कायणमा आमथणक एर्वम ्अन्य प्रभार्व पनण गई न्याय न  तल 
मामथ पनण सक्ने देजखन्छ। हाल नेपालको न्यायपामलका मभत्रका वर्वकृमत वर्वसङ् गमतको मात्रा सधुाि 
गनदै  नसवकने अर्वस्थाको छ न। न्यावयक नेततृ्र्वको दृढ इच्छाशजक्त, अन्य सहकमी न्यायाधीशहरूको 
साथ, न्याय परिषद्को सवियता, बाि एसोमसएसन ि सिकािी र्वकीलको मनगिानी एर्वम ्अदालत 
व्यर्वस्थापनको प्रमतबिता भएमा न्यायपामलकामभत्रका वर्वकृमत वर्वसङ् गमतहरू िोक्न सक्ने देजखन्छ। 
न्यायपामलका एर्वम ् सम्बि मनकायहरूबाट सम्पार्दत कामको एक वर्वरे्वकशील पयणरे्वक्षकको 
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आखँाबाट हेदाण उपयकु्त एर्वम ् स्र्वीकाियोग्य स्तिको हनु्छ र्वा हुँद न भन् ने आधािमा न्यावयक 
कामकािबाहीको लेखािोखा गरिनपुदणछ।  

न्यायपामलकामा वर्वद्यमान वर्वकृमत वर्वसङ् गमतका केही कािर्हरू देहायबमोजिम छन:्  

क) कानूनी व्यर्वस्थाको कमिोि पालना एर्वम ्कायाणन्र्वयन। 
ख) नातार्वाद, कृपार्वाद, संिक्षर्र्वाद, भागर्वण्डा तथा िािनीमतक प्रभार्व हार्वी हनु।ु 
ग) कामको आधािमा पिुस्कृत ि दजण्डत नगरिन।ु 
ि) कमणचािीलाई उसको कामको आधािमा मूल्याङ्कन नगरिन।ु  
ङ) कानून व्यार्वसायीहरू व्यार्वसावयक हनु नसक्न ुि िसिी पमन मदु्दा जित् नपुछण भन् ने भार्वना 

वर्वकास हुँद  िान।ु 
च) कमणचािीहरूमा अत्यमधक िािनीमतकिर् हनु।ु 
छ) न मतक जशक्षाको अभार्व तथा आचिर्का मनयमहरूको पालना नगरिन ुतथा आचाि संवहता 

उल्लङ्घनकताणलाई कािबाही नगरिन।ु 
ि) सदाचाि एर्वम ्मनष् ठामा कमी हनु।ु 
झ) भ्रष् टाचाििन्य कायण गनण उक्साउने खालको सामाजिक बनोट हनु।ु 
ञ) न्यायाधीश एर्वम ्कमणचािीहरूलाई प्रोत्साहनको कमी। 
ट) इमान्दारिता, योग्यता, मन्ठा, अनभुर्व ि र्वरि्ठताको पिीक्षर् र्वस्तगुत आधािमा गिी 

न्यायाधीशको मनयजुक्त नहनु।ु 

५.३ न्यायपामलकामा वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता तथा भ्रष् टाचाि एर्वम ्वर्वचलनको िोकथाम ि 
मनयन्त्रर्का लामग वर्वद्यमान समस्या ि चनुौतीहरू 

न्यायपामलकामा हनु ेर्वा हनुसक्ने वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता तथा भ्रष्टाचाि एर्वम ्वर्वचलनिन्य 
कायणको िोकथामका सन्दभणमा देजखएका समस्या एर्वम ् चनुौतीहरू धेि  भए तापमन प्रस्तमुतको 
सहिताको लामग वर्वमभन् न ४ र्वटा र्वगणमा वर्वभाजित गिी प्रस्ततु गरिएको छ। िनु देहायबमोजिम 
छन:्  

५.३.1 नीमतगत ि कानूनी समस्या:  

न्यायपामलकामा हनुे वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता तथा भ्रष्टाचाि एर्वम ् वर्वचलनको 
िोकथामको लामग नीमतगत ि कानूनी समस्या एर्वम ् चनुौतीको बािेमा चचाण गदाण नेपालको 
न्यायपामलकालाई कायणपामलका तथा व्यर्वस्थावपकाबाट पनणसक्ने अनजुचत प्रभार्वबाट बचाउनको 
लामग संवर्वधानले स्र्वतन्त्र न्यायपामलकाको प्रत्याभमूत गिेको छ। सर्वोच्च अदालतका 
न्यायाधीश एर्वम ् न्याय परिषद्का सदस्यहरूलाई संवर्वधान एर्वम ्कानूनको गम्भीि उल्लङ्घन 
गिेको,  कायणक्षमताको अभार्व र्वा खिाब आचिर् भएको र्वा इमान्दािीपूर्वणक आफ्नो पदीय 
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कतणव्यको पालना नगिेको र्वा आचाि संवहताको गम्भीि उल्लङ्घन गिेको भएमा महामभयोग 
लगाउन सक्ने90 अन्यथा पदबाट हटाउन नसक्ने संर्व धामनक व्यर्वस्था िहेको छ। यसका 
साथ  उच्च ि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले भ्रष्टाचाि गिी अजख्तयािको दरुूपयोग गिेमा 
न्याय परिषद्ले अनसुन्धान गिी कानूनबमोजिम मदु्दा चलाउन सक्ने91 व्यर्वस्था गिी 
न्यायाधीशको हकमा अजख्तयाि दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगले उिूिी हेनण एर्वम ्अनसुन्धान 
गनण नममल्ने92 व्यर्वस्था गिेको देजखन्छ। न्यायपामलकाको स्र्वतन्त्रतालाई अिीकाि गिी 
न्यायपामलकामा हनुे भ्रष्टाचािमा न्याय परिषद् ले प्रभार्वकािी भमूमका खेल्नपुछण भन् ने उदे्दश्य 
िाखेको सहि  बझु्न सवकन्छ ति सोअनरुूप कायाणन्र्वयन भने प्रभार्वकािी हनु सकेको पाइँद न।  

न्याय परिषद्लाई संवर्वधानले सजुम्पएको जिम्मेर्वािी पूिा गनण सक्ने दक्ष एर्वम ् वर्वशेषज्ञ 
िनशजक्त आर्वश्यक पनेमा सो हनु सकेको पाइँद न। अजख्तयाि दरुूपयोग अनसुन्धान 
आयोगको सट्टामा न्याय परिषद्लाई न्यायपामलकामा हनुे भ्रष्टाचाििन्य कायणको िोकथामको 
जिम्मेर्वािी र्दइएको भए पमन जिम्मेर्वािीको वहसाबमा साधन ्ोत सम्पन् न बनाउन सकेको 
पाइँद न। 

न्यावयक भ्रष्टाचाि एर्वम ् वर्वचलन अन्य वकमसमको भ्रष्टाचाि एर्वम ्अनजुचत कायणभन्दा गम्भीि 
भएकोले यसको िोकथामको लामग पमन नीमतगत एर्वम ्कानूनी रूपमा न  सम्बोधन हनु िरुिी 
देजखन्छ। न्यायपामलका एर्वम ्सम्बि मनकायको कािर्ले न्यावयक काम कािबाहीमा पिेको 
असि एर्वम ् वर्वचलनलाई िोक्न भ िहेका मनयमनकािी मनकायको सवियताको आर्वश्यकता 
महससु गरिएको छ। िाज्यका वर्वमभन् न मनकायहरूका बीचमा समन्र्वयात्मक ढङगबाट काम 
कािबाही सम्पन् न गनण सवकएमा यसको प्रभार्वकारिता अमभर्ववृि हनुसक्ने मान्यता भए पमन 
न्यावयक काम कािबाही एर्वम ् न्याय सम्पादनको कायण समन्र्वयमा भन्दा पमन न्यायाधीशको 
वर्वरे्वकमा बढी भिपने ि यस वकमसमको कायणसम्पादन गदाण स्र्वतन्त्र न्यायपामलकासम्बन्धी 
मूल्य मान्यता, प्राकृमतक न्यायसम्बन्धी अर्वधािर्ालगायत न्याय ि कानूनका क्षेत्रमा वर्वकमसत 
मसिान्तहरूको आधािमा सम्पन् न गनुणपने हनु्छ।   

न्यायाधीश एर्वम ्कमणचािीहरूको सम्पजत्त वर्वर्विर् र्वषेनी पेस गनुणपने ति सोको वर्वश् लेषर् गिी 
कुन  न्यायाधीश एर्वम ् कमणचािीहरूउपि छानमबन एर्वम ् कािबाही भएको नपाईँदा सम्पजत्त 
िोड्ने तीव्र प्रमतस्पधाणमा िाने िोजखम बढाएको देजखन्छ। यसिी अस्र्वाभावर्वक रूपमा सम्पजत्त 
िोडेि िर्वाफ देखाउने न्यायाधीश ि पदामधकािीहरू कािबाहीको दायिामा आउन नसकेको 
मात्र होइन संस्थाले प्रदान गने अर्वसिहरूमा समेत त्यस्ता पदामधकािीहरूको बढी पहुँच िहने 

                         
90 वर्वस्ततृ हेनुणहोस:् नेपालको संवर्वधानको धािा १०१ 
91 वर्वस्ततृ हेनुणहोस:् नेपालको संवर्वधानको धािा १५३(६) 

92 वर्वस्ततृ हेनुणहोस:् नेपालको संवर्वधानको धािा २३९ 
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गिेको हुँदा अन्य इमान्दाि, चरित्रर्वान,् मनष् ठार्वान ् न्यायाधीश ि पदामधकािीहरूमा न िाश्यता 
छाइिहेको भन् ने बझुाइ िहेको पाइन्छ। कमतपय अर्वस्थामा समािको नििमा भ्रष्टाचाि गने 
पदामधकािीहरूले कानूनी मछरको आधािमा उन्मजुक्त पाएको देख्दा अन्य व्यजक्त एर्वम ्
पदामधकािीहरू पमन त्यस्त  कायण गनण प्रोत्सावहत हनुसक्ने िोजखम बढ्द  गएको छ। यस्तो 
अर्वस्था मसिणना हनुकुो कािर् मौलाउँदो दण्डहीनता भएको हुँदा यस वकमसमको समस्याको 
मनिाकिर् गनणको लामग उपयकु्त एर्वम ् प्रभार्वकािी नीमतगत एर्वम ् कानूनी सधुाि िरुिी 
देजखन्छ। 

५.३.२ संचिनागत समस्यािः  

न्यायपामलकामा हनुे वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता तथा भ्रष्टाचाि एर्वम ् वर्वचलनको 
िोकथामको लामग प्रभार्वकािी संयन्त्रको आर्वश्यकता पने कुिामा कुन  वर्वर्वाद देजखंद न। 
संयन्त्र स्थापना हनु ुआफ मा समाधान होइन। संयन्त्रको प्रभार्वकारिता, वर्वश् र्वसनीयता एर्वम ्
यसलाई संर्व धामनक एर्वम ् कानूनी अमधकाि के, कमत, कसिी प्रदान गरिएको छ भन् न े
वर्वषयहरू प्रमखु मामनन्छन।् संवर्वधानको धािा १३६ अनसुाि सम् न्याय प्रशासनलाई 
प्रभार्वकािी बनाउने जिम्मेर्वािी प्रधान न्यायाधीशमा िहेको ि प्रधान न्यायाधीशलाई व्यजक्तभन्दा 
पमन संस्थाको रूपमा स्थावपत गरिएको हुँदा प्रधान न्यायाधीशले न  पहल कदमी मलनपुने 
हनु्छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण ब ठकबाट मनर्णय गिाएि र्वा प्रधान न्यायाधीशको सजचर्वालय 
र्वा सर्वोच्च अदालत व्यर्वस्थापनमाफण त पमन प्रधान न्यायाधीशले सम् न्याय प्रशासनको 
प्रभार्वकारिता अमभर्ववृि गनण आर्वश्यक ि उपयकु्त कदम चाल्न सक्ने न  देजखन्छ।  

यसका साथ  संवर्वधानको धािा १५३ बमोजिम न्यायाधीशको मनयजुक्त, सरुर्वा, अनशुासन 
सम्बन्धी कािबाही, बखाणसी ि न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य वर्वषयको मसफारिस गनण र्वा 
पिामशण र्दनको लामग गर्ठत न्याय परिषद्को प्रभार्वकारिता अमभर्ववृि गनण सवकएमा पमन 
न्यायपामलकामा हनुे र्वा हनुसक्ने वर्वकृमत वर्वसङ् गमतमा कमी आउन सक्ने देजखन्छ। 
संवर्वधानले न्याय परिषद्लाई र्दएको जिम्मेर्वािी मनर्वाणह गनणमा न्याय परिषद् प्रभार्वकािी देजखन 
सकेको पाइँद न। मनयजुक्त र्वा सरुर्वा र्वा कािबाहीको वर्वषय होस ् िनुसकु  वर्वषयको 
कायणसम्पादन गदाण पमन न्याय परिषद्का मनर्णयहरू प्रायस: वर्वर्वार्दत बनेको देजखन्छ। एउटा 
ससंुस्कृत संस्थाको स्र्वच्छ आलोचना हनु ुस्र्वाभावर्वक हनु्छ ति धेि  मनर्णयहरू वर्वर्वादमा आउन ु
भनेको त्यहाँ केही न केही कमी कमिोिी िहेका कािर् यसो हनु गएको हो भनी बझु्नपुने 
हनु्छ। मनयजुक्त, सरुर्वा, अनशुासनात्मक कािबाही सम्बन्धमा वर्वमध ि पिमत बसेको भए यस 
वकमसमका गनुासा ि असन्तवुष्ट कम समुनन्थ्यो ि असन्तवुष्ट िनाउनेले पमन आफूलाई जचत्तबझु्दो 
िर्वाफ सोही वर्वमध ि पिमतबाट प्रा् त गरिसक्ने जस्थमत हनु्थ्यो। ति, हामीकहाँ वर्वमध ि 
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पिमतले भन्दा पमन धेि  कुिा व्यजक्त र्वा पदामधकािीको इच्छानसुाि हनुे भएकाले समस्या 
मसिणना भएको देजखन्छ।  

यसका साथ  न्यायपामलका र्वा न्याय प्रर्ालीमा हनुे गिेको वर्वकृमत केर्वल न्यायाधीशहरू, 
कमणचािीहरूका कािर्ले मात्र होइन यसका सिोकािर्वालाहरू सिकािी र्वकील, मनिी कानून 
व्यर्वसायीहरू, अनसुन्धानकताणहरू, सञ् चाि माध्यम, वर्वमभन् न दबाब समूहहरू, िािनीमतक 
दलहरूको कािर् पमन मसिणना भएको हनुसक्ने तफण  पमन उजत्तक  ध्यान प्ु याउनपुने देजखन्छ। 
न्याय सम्पादनको कायण बहआुयाममक वर्वषय भएकोले सधुािको कायणसमेत बहआुयाममक 
ढिबाट थालनी गरिनपुदणछ। न्यायालयको मात्र एक्लो प्रयासले मात्र पिमतमा िहेको 
खिाबीलाई सम्बोधन गनण सवकने हुँद न। न्यायाधीशहरूको लामग प्रधान न्यायाधीश ि न्याय 
परिषद्, सिकािी र्वकील एर्वम ्कमणचािीको लामग न्याय सेर्वा आयोग, कानून व्यर्वसायीको 
लामग  कानून व्यर्वसायी परिषद् ि बाि एसोमसएसन, प्रहिीको लामग प्रहिी प्रधान कायाणलय 
तथा पत्रकािहरूको लामग प्रसे काउजन्सललगायतका मनकाय र्वा संस्थाहरूले आफूहरूलाई 
संवर्वधान, ऐन कानूनले र्दएको जिम्मेर्वािी इमान्दािीसाथ पूर्ण रूपमा कायाणन्र्वयन गरिर्दएमा 
मात्र धेि हदसम्म वर्वकृमत वर्वसङ् गमत मनयन्त्रर् हनुसक्ने देजखन्छ। यस वकमसमको जिम्मेर्वािी 
मनर्वाणह गनुणपने मनकायहरूको स्र्वच्छता, वर्वश् र्वसमनयता एर्वम ्क्षमता सोही गरु्स्तिको हनुपुदणछ 
अन्यथा अकाणको कमिोिी औलं्याउने मनकायले आफ्नो कमिोिी छलसंरग  देजखने जस्थमत मसिणना 
हनुसक्नेतफण  चनाखो हनुपुदणछ। 

 ५.3.३ कायणगत समस्यािः 

न्यायपामलकाको काम कािबाहीहरू पािदशी हनु नसकेमा वर्वकृमत वर्वसङ् गमतको सम्भार्वना 
बढी हनु्छ। अनमुानयोग्य न्यायप्रर्ाली बनाउने प्रयासस्र्वरूप न्यायपामलकाले पञ् चर्वषीय 
िर्नीमतक योिनालगायत सधुािका अन्य माध्यमबाट प्रयासहरू गददै  आएको भए पमन हाम्रो 
न्यावयक प्रविया पूर्णरूपमा अनमुानयोग्य भइसकेको पाइँद न। कायणवर्वमधगत िवटलता, 
सूचना प्रवर्वमध म त्री िनशजक्तको कमी, न्यावयक सधुािका कायणमा सिोकािर्वाला 
मनकायहरूबाट अपेजक्षत सहयोग प्रा्त  नहनु ुलगायतका कािर् सेर्वा्ाहीले महससु गनण सक्ने 
गिी सधुािको कायण अगामड बढाउन सवकएको छ न।  

न्यावयक प्रवियालाई अनमुानयोग्य बनाउन जिल्ला ि उच्च अदालत तहमा फिक मदु्दा 
व्यर्वस्थापन पिमत लागू गिी मदु्दा दताणको िममा न  मदु्दाको कायणतामलका मनमाणर् गिी कुन 
मममतमा के के काम गने तथा कवहले फ सला गने भन् ने र्दन मनजश् चत गने गरिएको छ। 
ति, उक्त व्यर्वस्थाको अर्वधािर्ा एर्वम ्अभ्यासमा िहेको बझुाइको कमीले गदाण न्यायाधीश, 
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अदालतका कमणचािीहरू, कानून व्यर्वसायी तथा मदु्दाको पक्षहरू समेतबाट सहयोग प्रा् त 
गिी प्रभार्वकािी कायाणन्र्वयन हनु सकेको देजखंद न। 

न्यायपामलकामा हनुसक्न े वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता एर्वम ् भ्रष्टाचाि न्यूनीकिर्को 
लामग जिम्मेर्वाि मनकाय एर्वम ् संस्थाहरू िस्त  सर्वोच्च अदालत, कानून तथा न्याय 
मन्त्रालय, न्याय परिषद्, न्याय सेर्वा आयोग, महान्यायामधर्वक्ताको कायाणलय, प्रहिी प्रधान 
कायाणलय, कानून व्यर्वसायी परिषद्, प्रसे काउजन्सल लगायतबबाट समेत समन्र्वयात्मक 
रूपमा कायणसम्पादन हनु नसक्न ु ि एउटा मनकायमा भएको सूचना तथा तथ्याङ्क अको 
मनकायले प्रा् त गनण नसक्दा आपसी सञ् चाि ि समन्र्वयमा समस्या िहेको देजखन्छ। आफ्ना 
आफ्ना मनकायहरूको प्राथममकता फिक फिक भए पमन न्याय सम्पादन एर्वम ् न्यावयक 
स्र्वच्छता कायम गने कायणमा सब को सामूवहक प्रमतबिता एर्वम ् जिम्मेर्वािीपन देजखन ु
आर्वश्यक हनु्छ। 

न्याय प्रर्ालीको प्रभार्वकािीताबाट िाष्ट्रको कानूनी शासन प्रमतको प्रमतबिताको मापन हनु 
सक्ने93 भएकाले यस र्दशामा सब  अि एर्वम ् मनकायहरूको सामूवहकताको आर्वश्यकता 
महससु गरिएको छ। 

५.३.४ र्वातार्विर्ीय समस्यािः   

न्यायपामलकाको स्र्वतन्त्रता न्याय सम्पादनको आधािस्तम्भ न  मामनन्छ। शजक्त पथृकीकिर्को 
मसिान्त अनसुाि न्यायपामलकालाई व्यर्वस्थावपका ि कायणपामलकाबाट स्र्वतन्त्र मनकायको 
रूपमा संर्व धामनक व्यर्वस्था गनुणको प्रमखु कािर् पमन यही न  हो। नेपालको संवर्वधानले पमन 
स्र्वतन्त्र, मनष्पक्ष ि सक्षम न्यायपामलकाको अर्वधािर्ालाई आत्मसात गिेको छ। कमतपय 
अर्वस्थामा व्यर्वस्थावपका ि कायणपामलकाका जिम्मेर्वाि पदामधकािी तथा िािनीमतक दलका 
नेताहरूको िािनीमतक र्वा व्यजक्तगत स्र्वाथणपूमतणका लामग अदालतलाई आफ्नो प्रभार्वमा िाख् न े
प्रर्वजृत्तका कािर् न्यायपामलकाको स्र्वतन्त्रतामा आचँ पगेुको पाइन्छ। न्यायपामलकाको 
स्र्वतन्त्रता खलबमलन पगेुमा संवर्वधानमा उजल्लजखत लोकताजन्त्रक शासन प्रर्ाली, नागरिक 
स्र्वतन्त्रता, मौमलक अमधकाि, मानर्व अमधकाि, पूर्ण प्रसे स्र्वतन्त्रताको संर्विणन गिी कानूनी 
िाज्यको अर्वधािर्ालाई साकाि पाने संवर्वधानको उदे्दश्य पिाजित हनु पगु्दछ भन् न े
संरे्वदनशीलताप्रमत गम्भीि हनु सकेको पाइँद न। 

न्याय सम्पादनको कायणमा न्यायाधीश तथा कमणचािीहरू, सिकािी र्वकील, मनिी कानून 
व्यर्वसायी, साक्षी, वर्वशेषज्ञ एर्वम ्अन्य सिोकािर्वाला मनकायहरू सब को आ-आफ्नो भमूमका 

                         
93 वर्वस्ततृ हेनुणहोस:् https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2020/Nepal/, [accessed 9 April, 2021]  
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िहने हनु्छ। यी सब  मनकायहरूको कायणसम्पादनको उत्कृष्टतामा न  सम् न्याय प्रर्ालीको 
सफलता अडेको हनु्छ। यी मनकायहरूको कायणसम्पादन िमत बढी पािदशी ि वर्वश्वसनीय हनु 
सक्यो त्यमत न  न्याय प्रर्ालीमा िहेका र्वा हनुसक्ने वर्वकृमत वर्वसङ् गमत कम हनुे सम्भार्वना 
िहन्छ। न्यायपामलकाले िमतसकु  िाम्रो गनण खोिे पमन र्वा िाम्रो गिेपमन मदु्दामा हाने पक्षले 
त्यो कुिा स्र्वीकाि गिेि सहि रूपमा जचत्त बझुाउने अर्वस्था अमधकांश मदु्दामा देजखंद न। 
तसथण, भमनन्छ फ सला लेख्दा न  जित् ने पक्षको भन्दा पमन हाने पक्षको जचत्त बझु्ने गिी 
लेजखनपुदणछ। हाने पक्षबाट न्यायालयप्रमत गरिने वटकावट्पर्ीको कािर् पमन न्यायपामलका 
प्रमत िनमानसमा एकवकमसमको नकािात्मक जस्थमत मसिणना हनु पगेुको देजखन्छ।     

छोटो समयमा न  तीव्र गमतमा धनी एर्वम ्सम्पन् न बन् न चाहने कािर् न्यावयक कायणमा संलग्न 
िनशजक्तहरू एर्वम ् कानून व्यर्वसायीहरू िस्तोसकु  वर्वकृमत वर्वसङ् गमतमा पमन संलग्न हनु 
खोिेको देजखन्छ। कुन  व्यजक्तले कसिी धनसम्पजत्त कमायो भन्दा पमन कमत धनसम्पजत्त 
िोडेको छ सो आधािमा उसको सामाजिक मान सम्मान ि प्रमत्ठा बढ्न े हाम्रो समािको 
बनोटका कािर् पमन वर्वकृजत्त एर्वम ् वर्वसङ् गमतमा संलग्न हनु मामनसलाई उत्प्ररेित गिेको 
देजखन्छ। यसका साथ  ग ि कानूनी वियाकलापमा संलग्न हनुे िनशजक्त एर्वम ् सोको 
मनयन्त्रर्मा प्रभार्वकािी भमूमका मनर्वाणह गनण नसकेका मनयामक मनकायहरूको कािर् पमन 
वर्वकृमत वर्वसङ् गमत मौलाएको देजखन्छ।  

सञ् चाि माध्यमको काम कािबाहीबाट सर्वणसाधािर् िनताको नििमा कुन  संस्थाप्रमतको 
सकािात्मक र्वा नकािात्मक धािर्ा बन् न े भएकाले सञ् चाि माध्यममा प्रकाजशत हनु े
साम्ीहरू स्र्वतन्त्र, मनष्पक्ष ि तथ्यपिक हनुपुने कुिामा वर्वममत हनु सक्द न। व्यार्वसावयक 
मन्ठा ि मयाणदामा निही मनिी स्र्वाथण र्वा िािनीमतक र्वा अन्य प्रभार्वमा पिी सञ् चाि 
माध्यमलाई दरुूपयोग गिी वर्वचािाधीन मदु्दालाई प्रभावर्वत गने र्वा आफू अनकूुलको परिर्ाम 
प्रा् त नभएमा सम् न्यायपामलकाप्रमतको आस्था एर्वम ्वर्वश् र्वास िटाउने साम्ी प्रकाशन गने 
कायणबाट न्यायपामलका अनार्वश्यक रूपमा वर्वर्वादमा पने गिेको देजखन्छ। 

फौिदािी संवहता कायाणन्र्वयनमा आएको लामो समयसम्म पमन उक्त संवहताहरूको उदे्दश्य 
अनरुूप बनेको फौिदािी कसूि (सिाय मनधाणिर् तथा कायाणन्र्वयन) ऐन, 2074 ले अिीकाि 
गिेका Probation, Parole, खलु्ला कािागाि, िामत्रकामलन कािार्वास, स् ताहन्त कािार्वास, 
क दर्वापत शािीरिक ्ममा लगाउन सवकने लगायतका सधुािात्मक व्यर्वस्थाहरूको 
कायाणन्र्वयनमा सिकािले उजचत ध्यान नर्दएका कािर् उक्त कानूनी व्यर्वस्थाको उदे्दश्य 
अपेजक्षतरूपमा हामसल हनु नसकेको। 
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कानूनको वर्वर्वादमा पिेका बालबामलकाहरूलाई बाल सधुाि गहृमा िाख् ने कानूनी व्यर्वस्था भए 
पमन पयाण्त  मात्रामा बाल सधुाि गहृहरू स्थापन हनु नसकेको ि भएका बाल सधुाि गहृहरू 
पमन गरु्स्तिीय हनु नसकेको। 

५.३.५ न्यायपामलकामा वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता तथा भ्रष् टाचाि एर्वम ्वर्वचलनको िोकथाम ि 
मनयन्त्रर्सम्बन्धी प्रमखु सर्वालहरूिः  

मामथ वर्वमभन् न परिच्छेदहरूमा गरिएको वर्वश् लेषर्को आधािमा न्यायपामलकामा हनुे र्वा हनुसक्ने 
वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता तथा भ्रष्टाचाि एर्वम ्वर्वचलनिन्य कायणको िोकथामको लामग 
सम्बोधन गनुणपने महत्त्र्वपूर्ण सर्वालहरू देहायबमोजिम पवहचान गरिएको छिः  

 न्यायाधीश मनयजुक्तको वर्वषय सब भन्दा बढी वर्वर्वार्दत ि दिुगामी असि िाख् ने खालको 
भएकाले यसको लामग स्पष्ट मापदण्ड, वर्वमध ि पिमत वर्वकास गनुणपने वर्वषय। 

 संर्व धामनक इिलासको प्रभार्वकारिता अमभर्ववृि गने सम्बन्धी वर्वषय। 
 न्याय परिषद्को वर्वद्यमान संिचना, कायणश ली ि अभ्यासको वर्वषय। 
 कुन  पमन जिम्मेर्वाि पदमा िहेको व्यजक्तको व्यार्वसावयक मनष् ठा, पेशाप्रमतको सम्मान 
एर्वम ्असल आचिर् सद र्व अपेजक्षत िहने सन्दभणमा न्यायाधीश एर्वम ्कमणचािीहरूको 
आचाि संवहता पालना एर्वम ्सोको प्रभार्वकािी अनगुमन ि खिाब आचिर्को छानमबन 
गनेउपि वर्वषय। 

 मबचौमलयाको भमूमका पूर्णकालीन हुँद  गएको ि यसले मनयजुक्त, सरुर्वा, काि ि न्याय 
सम्पादनमा प्रमतकूल असि पािेको वर्वषय। 

 पेसी तोक्ने ि इिलास गठन गने वर्वषय। 
 सम् न्यायप्रर्ालीको सधुािको एउटा आधािस्तम्भ नेपाल बाि ि यससँग आबि कानून 
व्यर्वसायीहरू भएको सन्दभणमा बाि एर्वम ्कानून व्यर्वसायीको व्यार्वसावयकता अमभर्ववृि 
एर्वम ्आचाि संवहताको पालनाको वर्वषय। 

 कानून व्यर्वसायीले आफ्नो आम्दानीको लेखा िाख् ने तथा शलु्क पािदशी हनुे नगिेको 
वर्वषय।  

 फौिदािी मदु्दाको आधाि स्तम्भको रूपमा िहेको अनसुन्धान पिमत व्यार्वसावयक एर्वम ्
गरु्स्तिीय नहुँदा यसले सम्तामा पािेको नकिात्मक असिलाई न्यूनीकिर् गनुणपने 
वर्वषय।  

 पयाण्त  प्रमार् ि वर्वश्वसनीय आधाि मबना पमन सिकािी मदु्दाको अमभयोिन हनुे तथा 
सिकािी र्वकील व्यार्वसावयक कानून व्यर्वसायी भन्दा पमन िामगिे सिकािी अमधकृतको 
रूपमा आफूलाई उभ्याउन ेवर्वषय। 
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 न्यावयक प्रवियालाई अनमुानयोग्य बनाउन चामलएका कदमहरूको कायाणन्र्वयनको लामग 
मदु्दाको पेसी व्यर्वस्थापन पिमतमा सधुाि गनुणपने वर्वषय। 

 न्याय प्रर्ालीको गरु्स्तिीयता यसमा आपूमतण हनुे िनशजक्तको क्षमता एर्वम ् वर्वद्वताबाट 
हनुे भएकाले गरु्स्तिीय कानूनी जशक्षाको समुनजश् चतताको लामग चाल्नपुने कदमको 
वर्वषय।  

 अदालतमा वर्वचािाधीन मदु्दामा आमधकारिक मनकायबाट वर्वश् र्वसनीयता पवुष्ट नगिी 
समाचाि तथा अन्य साम्ी प्रकाशन गने गिेका कािर् न्यायपामलका प्रमतको 
िनवर्वश् र्वास एर्वम ्आस्थामा कमी आउने वर्वषय। 

 न्याय प्रर्ालीले पीमडतको िाउमा मल्हम लगाउन सक्नपुदणछ भने पीडक र्वा 
अमभयकु्तलाई स्र्वच्छताको प्रत्याभमूत गनण सक्नपुनेमा पीमडतलाई संर्व धामनक प्रत्याभमूत 
भएको क्षमतपूमतणसवहतको न्याय ि पनुिःस्थापनाको वर्वषय प्रभार्वकािी कायाणन्र्वयन हनु 
नसकी पीमडत बढी उपेजक्षत भएको तथा अमभयकु्तले स्र्वच्छ सनुरु्वाइको माध्यमबाट  
न्याय पाउँछु भन् नभुन्दा पमन अन्य ग िकानूनी मागण अर्वलम्बन गिेि भए पमन उन्मजुक्त 
प्रा् त गनण खोज्ने वर्वषय। 

 कायाणन्र्वयन मबनाको फ सलाको अथण नहनुे भएकाले फ सला कायाणन्र्वयनको वर्वषयलाई 
सिकाि र्वा न्यायपामलका िस्ले भए पमन प्रभार्वकािी रूपमा अगामड बढाएि दण्डहीनता 
एर्वम ्वर्वकृमत वर्वसङ् गमत िटाई न्यायपामलकाप्रमतको आस्था अमभर्ववृि गने वर्वषय। 

 आफूसवहतको र्वहृत ्इिलासबाट प्रमतपादन भएको कानूनी मसिान्त आफूसवहतको संयकु्त 
इिलासबाट पालना नहनुे वर्वषय। 

 सर्वोच्च अदालतले प्रमतपादन गिेको कानूनी मसिान्त एर्वम ्नजििको पालनाको वर्वषय। 
 सामान्यतया मदु्दामा हाने पक्ष अदालतको फ सलाप्रमत सन्तषु्ट नहनुे ि त्यस्ता व्यजक्तहरूले 
फ लाएको अफर्वाह र्वा भ्रमबाट न्यायपामलकाप्रमतको आस्था ि वर्वश् र्वास िोगाईिाख् न े
वर्वषय। 

 सर्वोच्च अदालतमा मदु्दाको सङ्ख्यामा र्ववृि हनुकुा साथ  पिुाना मदु्दाहरू समेत उल्लेख्य 
सङ्ख्यामा बाँकी िहन गएकोले कुन  पमन मदु्दा समयम  पेसी चढाउन पमन नसवकएको 
तथा पेसी चढेपमन पेसीको सूची अत्यमधक भई सब  मदु्दा सनुरु्वाइ गनण नसवकएको कािर् 
सर्वणसाधािर्मा पनण गएको नकािात्मक छाप एर्वम ्प्रभार्वलाई न्यूनीकिर् गने वर्वषय। 

 हिेक साना साना मदु्दाहरू पमन सर्वोच्च अदालत तहसम्म पगु्ने गिेका ि सार्वणिमनक 
सिोकािको वर्वर्वाद भनी वर्वमभन् न रिटहरू सर्वोच्च अदालतमा दताण हनुे िमले गदाण 
कायणबोझ बढ्न गई मदु्दा व्यर्वस्थापनमा चनुौती थवपएको तथा यस का आधािमा वर्वचलन 
ि वर्वकृमत मौलाउने सम्भार्वना बढेको वर्वषय।  
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 न्यायपामलकाले िर्नीमतक योिनाको कायाणन्र्वयनमाफण त चालेका सधुािका मागणजचत्रहरूमा 
सिोकािर्वाला मनकायहरू महान्यायामधर्वक्ताको कायाणलय तथा देशभिका सिकािी 
र्वकीलहरू एर्वम ् नेपाल बाि एशोजशएसन तथा यससँग आबि मनिी कानून 
व्यर्वसायीहरूको िचनात्मक सहयोग प्रा् त गनणको लामग चाल्नपुने कदमसम्बन्धी वर्वषय।  
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परिच्छेद - छ 
न्यायपामलकामा हनुसक्ने वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता, भ्रष् टाचाि एर्वम ्मबचौमलयाको 

िोकथाम तथा मनयन्त्रर्का उपायसम्बन्धी सझुार्वहरू 

न्यायपामलकामा हनुसक्न े वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता, भ्रष् टाचाि एर्वम ् मबचौमलयाको प्रभार्व 
िोकथामका उपायहरूका सम्बन्धमा सझुार्व सङ्कलन गने िममा वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता ि 
भ्रष्टाचाि मनयन्त्रर् मात्र नभएि सम् न्याय प्रर्ाली एर्वम ् न्यायपामलकाका वर्ववर्वध पक्षहरूमा आमूल 
परिर्वतणनदेजख संिचना सधुािसम्मका सझुार्वहरू प्रा्त  भएका छन।् तथावप, प्रस्ततु अध्ययन समममतको 
कायाणदेशलाई मध्यनिि गददै  पूर्वण प्रमतरे्वदनहरूमा औलं्याइएका समस्या ि पेस भएका सझुार्वहरू, मलजखत 
रूपमा समममतलाई प्रा् त सझुार्वहरू, संि तथा प्रदेशस्तिमा भएका छलफल एर्वम ् अन्तिवियाबाट 
सङ्कलन गरिएका सझुार्व तथा प्ृठपोषर्हरूको वर्वश् लेषर्का आधािमा पवहचान गरिएका महत्त्र्वपूर्ण 
समस्याहरूको समाधान एर्वम ् मनयन्त्रर्का लामग चाल्नपुने कदमहरूलाई नीमतगत ि कानूनी सधुाि, 

संिचनागत सधुाि, कायणगत सधुाि तथा र्वातार्विर्ीय पक्षको सधुािका रूपमा पवहचान गरिएको छ। 
यसका साथ  कमतपय वर्वषयमा समस्याहरू छन ् भनी पवहचान गरिएको भए पमन ती समस्याहरू 
समाधानको लामग के कस्तो कदम चाल्नपुने हो सो सम्बन्धमा प्रस्ततु अध्ययनको कायाणदेश एर्वम ्
समममतलाई प्रा् त समय सीमा, साधन ्ोतसमेतका आधािमा सझुार्व पेस गनण सक्ने अर्वस्था निहेकोले 
सोको लामग थप अध्ययन अनसुन्धान गनुणपने गिी औलँ्याइएको छ। सर्वोच्च अदालतले गठन गिेका 
समममतहरूले पेस गिेका पूर्वण अध्ययन प्रमतरे्वदनहरूले सझुाएका सझुार्वहरू कायाणन्र्वयन गने िममा धेि  
सझुार्वहरू कायाणन्र्वयन हनु सकेको देजखंद न। न्याय प्रशासन सम्बन्धी वर्वषयमा र्दइएका सझुार्वहरू 
केही मात्रामा कायाणन्र्वयन भई सधुािसमेत भए तापमन न्याय सम्पादनको सम्बन्धमा हनुपुने सधुािमा 
खास  प्रगमत भएको नदेजखंदा यस अध्ययन प्रमतरे्वदनले औलं्याएको सझुार्वहरूको कायाणन्र्वयनमा 
सिोकािर्वालाहरूले उठाएको आशंकाप्रमत यस अध्ययन समममतको ध्यानाकषणर् भएको छ। अत: यस 
अध्ययन समममतबाट न्यायपामलकाको शिुीकिर् ि सदुृढीकिर्को सम्बन्धमा र्दइएका सझुार्वहरू 
कायाणन्यर्वन हनुे वर्वश् र्वासका साथ मनम्नबमोजिमका सझुार्वहरू प्रस्ततु गरिएको छ:  

६.१ सर्वोच्च अदालत: 

6.१.१ नीमतगत ि कानूनी सधुाि 

 अमधकािक्षते्र पनुिार्वलोकन गनेिः अमधकािक्षेत्रसम्बन्धी र्वतणमान कानूनी व्यर्वस्थाले सर्वोच्च 
अदालतको कायणबोझ अत्यमधक र्ववृि भई न्याय सम्पादनमा वर्वलम्ब हनु गएकोले सब  
तहका अदालत, न्यायाधीकिर् तथा वर्वजशष् टीकृत अदालतहरूको अमधकािक्षेत्रसम्बन्धी 
कानूनी व्यर्वस्था पनुिार्वलोकन गिी अपर्वादात्मक अर्वस्थामा बाहेक सब  वकमसमका शरुू 
मदु्दा हेने अमधकािक्षेत्र जिल्ला अदालतलाई प्रदान गने गिी कानूनमा संशोधन गने तथा 
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उच्च अदालतलाई पनुिारे्वदकीय क्षेत्रामधकाि अन्तगणत अजन्तम फ सला (Finality of 

Judgment) गने अमधकाि प्रदान गने। 

 संर्व धामनक परिषद् सम्बन्धमा: संर्व धामनक परिषद् मा िहने प्रधान न्यायाधीश बाहेकका 
पदामधकािीहरू सब  िािनीमतक पदामधकािीहरू हनुे ि उक्त मनकायबाट मसफारिस गरिन े
मनयजुक्तमा िािनीमतक प्रभार्व पने भएको तथा संर्व धामनक परिषद् का मनर्णयहरू समेत अक्सि 
वर्वर्वार्दत बनी न्यावयक पनुिार्वलोकनका लामग अदालतमा आउने परिपाटी वर्वकमसत भएकोले 
परिषद् मा न्यावयक नेततृ्र्वको उपजस्थमतका कािर् स्र्वतन्त्र न्यायपामलका सम्बन्धी मूल्य 
मान्यतामा अनजुचत प्रभार्व पनणसक्ने भन् न े प्रश् न उठेको सन्दभणमा संर्व धामनक परिषद् मा 
न्यावयक नतेतृ्र्वको उपजस्थमत आर्वश्यक छ र्वा छ न भन् ने सम्बन्धमा वर्वस्ततृ अध्ययन गिी 
प्रा्त  प्रमतरे्वदनका आधािमा मनष्कषणमा पगु्न उपयकु्त हनुे देजखन्छ। 

 प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशउपिको उिूिी सम्बन्धमा: प्रधान 
न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशउपि पिेका उिूिीहरूको सनुरु्वाइ तथा 
आर्वश्यक अनसुन्धान एर्वम ् कािबाहीका लामग वर्वदेशी अदालतहरूको असल अभ्यास 
समेतको अध्ययन गिी मनष्पक्ष ि स्र्वतन्त्र संयन्त्र मनमाणर्तफण  आर्वश्यक कानूनी व्यर्वस्था 
गनण उपयकु्त हनुे देजखन्छ।  

 अनलाइनमाफण त मदु्दा दताण गनेिः सूचना प्रवर्वमधको प्रयोगबाट न्याय सम्पादनका प्रत्येक कायण 
गनण सकेमा न्याय मछटो, छरितो, प्रभार्वकािी, सहि, पहुँचयोग्य हनुका साथ  काम 
कािबाहीमा मनष्पक्षता, तटस्थता कायम हनु गई न्यायपामलकाप्रमतको िनआस्था अमभर्ववृि 
हनु िान्छ। अनलाइनमाफण त मदु्दा दताण हनु नसक्दा अनार्वश्यक रूपमा पक्षले दिुःख ह िानी 
बेहोनुण परििहेको देजखंदा अदालतमा यथासम्भर्व मछटो अनलाइन पिमतमाफण त मदु्दा तथा रिट 
मनरे्वदन दताण गने, मदु्दाका पक्ष एर्वम ् कानून व्यर्वसायीलाई अनलाइन पिमतबाट  म्याद 
तारिख, सूचना, िनाउ प्रदान गनेलगायतका मदु्दाको कािबाहीमा सूचना प्रवर्वमधको प्रयोगलाई 
वर्वस्ताि गिी सेर्वा्ाहीहरू सकेसम्म थोि  पटक अदालत आउने र्वातार्विर् मसिणना गनुणपने। 

 

 सर्वोच्च अदालतको पेसी व्यर्वस्थापन: सर्वोच्च अदालतमा हाल वर्वद्यमान मदु्दाको कायणबोझ 
बढेकाले द मनक रूपमा पेसी चढ्ने मदु्दाको सङ्ख्या अत्यमधक हनुे ति ती मदु्दाहरू तथा 
अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लामग पेस भएका मनरे्वदन एर्वम ्अन्य प्राथममकता प्रा् त 
मदु्दासमेत सनुरु्वाइ हनु नसकेको कािर् अदालतप्रमतको िनआस्थामा कमी आउन गएको 
देजखंदा द मनक रूपमा सनुरु्वाइ गनण सम्भर्व हनुे मदु्दा मात्र पेसीमा चढाई त्यस्ता मदु्दाको 
अमनर्वायण रूपमा सनुरु्वाइ हनुे पिमतको वर्वकास गने। 

 

 इिलास गठन गने ि पेसी तोक्न ेसम्बन्धमा: न्यायपामलकाका हिेक काम कािबाही पािदशी 
ि वर्वश् र्वसनीय हनुपुदणछ। सूचना प्रवर्वमधमा आधारित र्व ज्ञामनक पिमत अर्वलम्बन गिी 
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इिलास गठन तथा पेसी तोक्ने लगायतका पेसी व्यर्वस्थापनको काम गनण सकेमा पेसी 
तोक्ने प्रर्ालीलाई र्व ज्ञामनक, व्यर्वजस्थत ि वर्वश् र्वसनीय बनाउन सवकन्छ भन् न े Istanbul 

Declaration on Transparency in the Judicial Process को मान्यता िहेको छ।94 
इिलास गठन ि मदु्दाको पेसी तोक्ने वर्वद्यमान पिमतका कािर् न्यायपामलकामा वर्वकृमत, 
वर्वसङ् गमत, अमनयममतता ि भ्रष्टाचाि बढेको भन् न े व्यापक रूपमा गनुासो आएकाले सोको 
सम्बोधन गनणका लामग जिल्ला अदालतमा एउट  न्यायाधीशलाई शरुूदेजख अन्तसम्म मदु्दा 
तोक्ने प्रर्ाली ि सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा इिलास गठन गने ि पेसी तोक्न े
सम्बन्धमा भइिहेको कानूनी व्यर्वस्थामा संशोधन गिी स्र्वचामलत पेसी सूची प्रर्ाली 
(Automated Cause List System) लागू गनुणपने ि स्र्वचामलत पेसी सूची प्रर्ाली लागू 
नहुँदासम्म पािदशी ि वर्वश् र्वसनीय ढिले गोलाप्रथा (िाफल प्रर्ाली)द्वािा पेसी सूची प्रकाशन 
गनुणपने। 

 

 औजचत्य समा्त  भएका रिट मनरे्वदनको व्यर्वस्थापन: सर्वोच्च अदालतमा दताण भई वर्वचािाधीन 
िहेका रिट मनरे्वदनहरूमध्ये औजचत्य समा्त  भइसकेका मनरे्वदनहरू पवहचान गिी एकीकृत 
रूपमा पेसी सूची प्रकाशन गिी फर्छ्यौट गने प्रर्ालीको वर्वकास गने। 

 

 अन्तिप्रभार्वी मदु्दाको शीघ्र फर्छ्यौटिः संर्व धामनक इिलास तथा पूर्ण इिलासमा वर्वचािाधीन 
मदु्दाका कािर् सर्वोच्च अदालत ि मातहत अदालतहरूमा वर्वचािाधीन मदु्दाहरूमा पिेको 
असि पवहचान गिी अवर्वलम्ब फर्छ्यौट गने। 
 

 संर्व धामनक इिलाससम्बन्धी व्यर्वस्था: संर्व धामनक इिलाससम्बन्धी व्यर्वस्थाको हालसम्मको 
अभ्यासको परिप्रके्ष्यमा सर्वोच्च अदालत स्र्वयम ्ले संर्व धामनक अदालतको रूपमा काम गने 
र्वा संर्व धामनक अदालतको छुट्ट  व्यर्वस्था गने र्वा संर्व धामनक इिलासलाई यथार्वत ्कायम 
गने भन् नेलगायतका वर्वषयमा वर्वस्ततृ रूपमा अध्ययन गिी मनष्कषणमा पगु्न उपयकु्त हनुे। 

 म्याद तामेली: म्याद तामेली समयमा नहुँदा, िीतपूर्वणक तामेल नहुँदा, बेिीतपूर्वणक तामेल 
भएको म्याद समयमा बदि भई अको म्याद िािी नहुँदा, ििद्वाि देखाउँदा देखाउँद  म्याद 
वफताण गने गदाण र्वा बेरितपूर्वणक तामेल गने गदाण तथा म्याद तामेलीको कायणमा स्थानीय 
प्रमतमनमध/भरभलाद्मीका असहयोगका कािर् न्याय सम्पादनको कायणमा वर्वलम्ब हनु गई 
न्यायमा वर्वकृमत वर्वसङ् गमत बढेकाले म्याद तामेली प्रविया सूचना प्रवर्वमधको माध्यमबाट 
समेत गिी र्व ज्ञामनक बनाउने, तोवकएको समयमा तोवकएको वर्वमध  ि प्रवियाबाट म्याद 
तामेल नगने कमणचािीलाई कानूनबमोजिम जिम्मेर्वाि बनाउने तथा म्याद तामेली प्रवियाको 
महत्त्र्वका बािेमा स्थानीय प्रमतमनमधहरूलाई ससूुजचत गिाउने।  

                         
94 वर्वस्ततृ हेनुणहोस:् https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/03/I--stanbul-Declaration.pdf, accessed on 20 April, 2021 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/03/I--stanbul-Declaration.pdf
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 मममसल प्रमार् जझकाउन:े मदु्दा सनुरु्वाइको मसलमसलामा इिलासले पटक पटक आदेश गिी 
मममसल प्रमार् कागिात जझकाउने वर्वद्यमान पिमतले कायणवर्वमधगत िवटलता बढ्न गई 
न्यायमा वर्वलम्ब हनु गएको देजखंदा िजिस्राि र्वा ्ेस्तेदािक  तहबाट सम्बजन्धत कानून 
व्यर्वसायीसँग छलफल गिी मममसल प्रमार् कागिात जझकाउन सक्ने गिी कानूनी व्यर्वस्था 
गने।  

 वटपोट प्रर्ाली लागू गनेिः इिलासको समय व्यर्वस्थापन हनु नसकेको तथा कानूनले 
मनधाणिर् गिेको समयमा फ सला उपलब्ध गिाउन नसकेको कािर् सेर्वा्ाहीमा असन्तवुष्ट 
िहेको देजखंदा इिलासको समय व्यर्वस्थापन गनण ि समयम  फ सला तयाि गनण सहिताका 
लामग मदु्दाको सनुरु्वाइ हनु ुअगामड न  मदु्दाको वटपोट अमनर्वायण रूपमा तयाि गिी सम्बजन्धत 
अमधकािीद्वािा प्रमाजर्त गिाई मममसल साथ  संलग्न गनुणपने;  
 
 

 फ सला कायाणन्र्वयनमा िोड र्दनपुनेिः अदालतबाट भएका फ सलाहरू समयम  कायाणन्र्वयन 
नहुँदा न्याय पाएको महससु गनण सवकएन भन् ने गनुासो िहेको देजखंदा अदालतबाट भएका 
फ सलाहरू कायाणन्र्वयनको जिम्मेर्वािी मलएका मनकाय र्वा पदामधकािीहरूले यस वर्वषयलाई 
गम्भीिताका साथ मलएि फ सला कायाणन्र्वयन गिी कानूनको शासनको प्रर्विणनमा िोड 
र्दनपुने। फ सला कायाणन्र्वयनमा जिम्मेर्वाि मनकाय र्वा पदामधकािीहरूको तदारुकता िहे 
निहेको वर्वषयमा मनिन्ति अनगुमन गरिनपुने।  

 न्यायाधीशहरूको सामूवहक आर्वास सम्बन्धमािः न्यायाधीशहरूको सिुक्षा, स्र्वतन्त्रताको 
प्रत्याभमूतको लामग ि कमतपय अर्वस्थाको अशोभनीय गमतवर्वमधलाई मनयन्त्रर् गनण सब  तहका 
न्यायाधीशहरूको सामूवहक आर्वासको व्यर्वस्थापन अवर्वलम्ब गनुणपने। 

 सञ् चाि माध्यम तथा सामाजिक सञ् िाल व्यर्वस्थापनिः 

 सञ् चाि माध्यममा प्रकाजशत समाचाि तथा साम्ीहरूले िनमानसमा अत्यन्त  ठूलो छाप ि 
प्रभार्व पाने भएको हुदँा न्यायालयसँग सम्बजन्धत समाचाि तथा साम्ी प्रकाशन गदाण 
मनम्नानसुाि गनुण उपयकु्त हनुिेः 

  अदालतमा वर्वचािाधीन मदु्दाका सन्दभणमा साम्ीहरू प्रकाशन गदाण अपनाउनपुने 
संरे्वदनशीलता, त्यसले पाने प्रभार्वसमेतको मूल्याङ्कन गिी प्रकाशन गनुणपनेमा कमतपय 
अर्वस्थामा त्यसतफण  उजचत ध्यान प्ु याउने गिेको नपाइएको ि आमधकारिकता पजुष् ट 
नगिी झठु्ठा लाञ्छना लगाई न्यायाधीश तथा अदालतमा कायणित िनशजक्तको 
वर्वषयमा साम्ी प्रकाजशत गने कायणले अदालतको िनआस्थामा प्रमतकूल असि पनण 
िाने हुँदा सम्बजन्धत पत्रकाि तथा मनयामक मनकायहरूले सो िोकथामका लामग 
सकािात्मक भमूमका मनर्वाणह गनुणपने।  
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   न्यावयक पत्रकारितामा संलग्न िनशजक्तलाई न्यायालय ि न्यायसम्पादनमा संलग्न 
िनशजक्तको संरे्वदनशीलताको वर्वषयमा मनजश् चत समयको तामलम सम्पन् न गिेि मात्र 
उक्त कायणमा लगाउने परिपाटी अवर्वलम्ब वर्वकास गनुणपने। 

   पत्रकािलगायत सब  सिोकािर्वालाहरूसँग अन्तिविया गिी सर्वोच्च अदालतबाट िािी 
गरिएको सूचना तथा सञ् चाि नीमत कायाणन्र्वयन गनेतफण  सकािात्मक पहल गनुणपने। 

 मबचौमलयाको मनयन्त्रर् गनेिः मबचौमलया मनयन्त्रर् गनणको लामग मनम्नबमोजिमको काम गनुणपनेिः 

 जिम्मेर्वाि पदामधकािीहरूसँगको सम्बन्धको दरुूपयोग गिी मनिहरूको संिक्षर्मा समेत 
मबचौमलयाले ग िकानूनी कायण सञ् चालन गनणसक्न े हुँदा जिम्मेर्वाि पदामधकािीहरूको 
सिगता न  मबचौमलया मनयन्त्रर्को प्रथम कडीको रूपमा मानी तद्अनरुूपको व्यर्वहाि 
गनुणपने। 

 मबचौमलयाको गमतवर्वमधलाई मनयन्त्रर् गनणका लामग मदु्दासँग असम्बजन्धत व्यजक्तहरूको 
अदालतमा प्ररे्वश मनषधेका लामग प्रभार्वकािी कदम चाल्नपुने।  

 मबचौमलया भनी वर्वमभन् न माध्यममा प्रचारित भएका व्यजक्तहरूका गमतवर्वमधको सूक्ष्म 
मनगिानी गनुणपने।  

 मबचौमलयाबाट प्रभावर्वत भई न्याय सम्पादनमा न  वर्वचलन ल्याउने न्यायाधीशहरू 
पवहचान गिी त्यस्ता न्यायाधीशलाई कानूनबमोजिम कािबाहीको दायिामा ल्याउन ु
पने। 

 वर्वद्यमान कानूनले थप कािबाही गनणसक्ने दायिामा िहेका सेर्वाित व्यजक्त, कायणित 
पदामधकािीहरू ि अन्य व्यजक्तहरू मबचौमलयाको भमूमकामा संलग्न देजखएमा प्रभार्वकािी 
रूपमा कानूनी कािबाही अगामड बढाउनपुने।  

 मबचौमलया मनयन्त्रर्का लामग अनसुन्धानसम्बन्धी वर्वज्ञको संलग्नतामा छुट्ट  संयन्त्र गठन 
गिी सूक्ष्म मनगिानी गनुणपने ि दोषीउपि कािबाहीका लामग सम्बजन्धत मनकायमा 
मसफारिस गने। 

 मबचौमलयाको वियाकलापले भ्रष्टाचाि बढाएको भन् ने प्रश् न गम्भीि रूपमा उठेको 
सन्दभणमा सोको मनयन्त्रर्का लामग वर्वद्यमान कानून मात्र पयाण्त  नहनु े देजखंदा ठोस 
कायणयोिना मनमाणर् गिी मबचौमलया मनयन्त्रर्लाई ध्यानमा िाखी छुट्ट  कानून मनमाणर् 
गनुणपने। 

 समममतहरूमा न्यायाधीशको संलग्नता सम्बन्धमा: मनयमार्वलीले व्यर्वस्था गिेअनसुाि 
अदालतमा िहने वर्वमभन् न समममतहरूमा न्यायाधीशहरूको संलग्नता िहँदा न्याय सम्पादनको 
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कायणमा खजचणनपुने महत्त्र्वपूर्ण समयमा संकुचन आउन पगेुको भन् ने गनुासो िहेको देजखंदा 
न्याय सम्पादनसँग सम्बजन्धत समममतहरू बाहेक अन्य समममतहरूमा न्यायाधीशहरू संलग्न 
नहनुे व्यर्वस्थाका लामग मनयमार्वलीमा आर्वश्यक परिमािणन गरिनपुने। 

 न्याय सेर्वा तथा सिकािी र्वकील सम्बन्धी छुट्ट  ऐनको व्यर्वस्था गनुणपनेिः नेपालको संवर्वधानको 
धािा १५५ तथा 161 अनसुाि न्याय सेर्वाका कमणचािीहरू ि सिकािी र्वकील एर्वम ्अन्य 
कमणचािीहरूको पारि्ममक, सवुर्वधा तथा सेर्वाका शतणसम्बन्धी छुट्ट  ऐन तिुणमा गनुणपने। 

 सिकािी साक्षीको भत्ता सम्बन्धमािः सिकािर्वादी फौिदािी मदु्दामा बकपत्रका लामग उपजस्थत 
साक्षीलाई र्दइने द मनक भत्ता प्रहिी कायाणलयबाट सहिरूपमा प्रा् त नभएको देजखंदा सिकािी 
र्वकील कायाणलय र्वा अदालतबाट बकपत्र सम्पन् न हनुासाथ उपलब्ध हनुे कानूनी  व्यर्वस्था 
गरिनपुने। 

 कमणचािीको व्यर्वस्थापन सम्बन्धमािः एउट  अदालतमा कायणित कमणचािीलाई सोही अदालतमा 
न  लामो समयसम्म िाख्दा एर्वम ्ििपायक स्थानमा धेि  लामो अर्वमध िाख्दा उक्त कमणचािी 
ि सेर्वा्ाही एर्वम ्कानून व्यर्वसायीहरूबीच अनार्वश्यक रूपमा िमन्ठता बढ्न िाने कािर्ले 
न्यावयक प्रवियामा वर्वचलन आएको देजखंदा कमणचािीलाई कुन  पमन स्थानमा एकपटकमा 
सामान्यतया २ र्वषणभन्दा बढी निहने गिी सरुर्वालाई मनयममत, पािदशी ि मापदण्डमा 
आधारित बनाउनपुने।  

 उिूिी एर्वम ्गनुासो व्यर्वस्थापनिः अदालतका काम कािबाहीका सम्बन्धमा सेर्वा्ाहीले गिेको 
गनुासो एर्वम ् उिूिीको यथोजचत सनुरु्वाइ नगरिएको कािर् अदालतमा वर्वकृमत वर्वसङ् गमत 
गनेका वर्वरूि दण्डहीनता मौल्याएको देजखएकाले अदालतमा वर्वमभन् न माध्यमबाट आएका 
गनुासा एर्वम ् उिूिीहरूको प्रभार्वकािी ढिबाट सम्बोधन गिी गनुासो एर्वम ् उिूिीका 
सम्बन्धमा भएका मनर्णयको िानकािी गनुासोकताणलाई र्दने संयन्त्र वर्वकास गरिनपुने। उिूिी 
पेवटकामा एर्वम ्अन्य माध्यमबाट पिेका उिूिीहरूलाई अमभलेखीकृत गिी िाख् नपुने। उिूिी 
पेवटका सब को पहुँचमा ि सब ले देख् ने ठाउँमा िाख् नपुने साथ  उिूिी पेवटकालाई 
मनयममतरूपमा खोल्ने प्रबन्धसमेत गनुणपने। अनलाइनमाफण त गनुासो प्राम्त  ि सम्बोधनको 
व्यर्वस्था हनुपुने। 

 किािको मनयजुक्तलाई व्यर्वजस्थत गनेिः सहायकस्तिका वर्वमभन् न पदमा किािमा कमणचािी भनाण 
गदाण ठूला तहमा कायणित पदामधकािीका आफन्त र्वा जचनिानका ति कम क्षमतार्वान ्
व्यजक्तलाई मनयजुक्त गिी स्र्वाथणमसि गने परिपाटीले वर्वकृमत वर्वसङ् गमत मनम्ताएको ि 
लोकसेर्वा आयोगबाट पूमतण नहनु्िेलसम्म अत्यार्वश्यक देजखएको पदमा मात्र प्रमतस्पधाणका 
आधािमा किाि मनयजुक्त गिी काममा लगाउनपुने। लोकसेर्वा आयोगमा माग आकृमत 
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फािाम नपठाई लामो समयसम्म किािमा मनयजुक्त गिेको पाइएमा त्यस्तो मनयजुक्तकताण 
पदामधकािीलाई जिम्मेर्वाि बनाउने पिमत वर्वकास गनुणपने।  

6.1.2 संिचनागत सधुाि 

 न्यायाधीकिर्हरूको संिचना सधुाि गनेिः नेपालको संवर्वधानबमोजिम आर्वश्यकतानसुाि 
वर्वषयगत न्यायाधीकिर् स्थापना गनणसवकन े व्यर्वस्था भएबमोजिम गठन भएका 
न्यायाधीकिर् एर्वम ्वर्वजशष् टीकृत अदालतहरू प्रभार्वकािी नदेजखएको हुँदा संिचनागत सधुाि 
गिी व्यार्वसावयक मनकायको रूपमा समयसापेक्ष वर्वकास गने। 

 अनलाइन एर्वम ् ब वकि प्रर्ालीमाफण त कािोबाििः अदालतमा मदु्दा दताणदेजख फ सला 
कायाणन्र्वयनको िममा लाग्ने दस्तिु एर्वम ्शलु्क नगद न  बझुाउने कािर्ले पमन कमतपय 
वर्वकृमत वर्वसङ् गमत मौलाएको देजखंदा सब  अदालतहरूमा अनलाइन एर्वम ् ब वकि 
प्रर्ालीमाफण त शलु्क दस्तिु मतनण बझुाउन ममल्ने गिी आर्वश्यक प्रबन्ध गरिनपुने।   

6.1.3 कायणगत सधुाि 

 कायणगत सधुािका लामग मनम्नबमोजिमका उपायहरू अर्वलम्बन  गनुणपने देजखन्छिः  

 पूर्वण अध्ययन प्रमतरे्वदनहरूमा न्यावयक नेततृ्र्वको इमान्दारिताबाट न्यायपामलकामा 
देजखएका 50% समस्या स्र्वत: समाधान हनु्छन ् भन् ने उल्लेख छ भने हाल प्रा्त  
सझुार्वमा 80% समस्या समाधान हनु्छ भन् ने समेतका दृवष्टकोर् आएका छन।् उक्त 
प्रमतरे्वदनहरूको मनष्कषण ि नेपालको संवर्वधानको धािा 136 ले प्रधान न्यायाधीशलाई 
सम् न्याय प्रशासनको अजन्तम जिम्मेर्वािी समु्पेको परिप्रके्ष्यमा न्यायपामलकामा हनुे 
वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता ि भ्रष्टाचाि मनयन्त्रर्मा न्यावयक नेततृ्र्वको प्रमतबिता 
ि सोअनरुूपको इमान्दाि प्रयास ि व्यर्वहािले अहम ्भमूमका मनर्वाणह गदणछ भन् ने यस 
अध्ययन समममतको समेत मनष्कषण िहेको छ।  

 न्याय सम्पादनको कायणमा न्यायाधीशहरूको बीचमा स्र्वस्थ ि समुधिु सम्बन्ध वर्वकास 
गिी काम गने उत्साहप्रद र्वातार्विर् मसिणना गिी कायणसम्पादनको गरु्स्तिीयता ि 
परिमार्समेतमा सकािात्मक परिर्ाम ल्याउन ेहुँदा प्रधान न्यायाधीशलगायत प्रमखु भई 
कायण गने सब  तहका अदालतहरूका न्यायाधीशहरूले अरू न्यायाधीशहरूसँग 
समानमध्येको पवहलो (First among the equals) अर्वधािर्ा अनसुाि कायण गिी 
संस्थागत सधुाि ि सदुृढीकिर्मा सकािात्मक भमूमका खेल्नपुने।  
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 न्यायाधीशहरूलाई उपलब्ध गिाइने भौमतक सेर्वा सवुर्वधामा हनुे वर्ववर्वधताले पमन कायण 
र्वातार्विर्मा नकािात्मक असि पनण गएको देजखंदा सोतफण  आर्वश्यक ि उपयकु्त कदम 
चाल्नपुने।  

 न्यायाधीश एर्वम ्कमणचािी ि कमणचािीहरूका बीचको सौहादणपूर्ण सम्बन्धले न  संस्थाको 
उदे्दश्य हामसल हनु सक्ने देजखंदा सोतफण  समेत ध्यान प्ु याउनपुने। 

 न्यायपामलकाप्रमत औलँ्याइएका समस्याहरू यस क्षते्रका सब का साझा समस्या भएका 
कािर् यसको िोकथाम एर्वम ्मनयन्त्रर्का लामग सामूवहक पहल गनुणपने। 

 सब  तहका अदालतहरूमा संस्थागत सधुाि ि प्रभार्वकािी कायणसम्पादनका लामग 
मनयममत रूपमा अन्तिविया एर्वम ्छलफल गिी सामूवहकताका आधािमा काम गने 
परिपाटीलाई प्रभार्वकािी कायाणन्र्वयन गनुणपने। 

 स्र्ववर्वरे्वकीय अमधकािको प्रयोग सम्बन्धमा: न्याय सम्पादनमा स्र्ववर्वरे्वकीय अमधकािको प्रयोग 
औजचत्यपूर्ण ि वर्वरे्वकसम्मत हनु नसकेको भन् न े गनुासोको सम्बोधनका लामग न्याय 
सम्पादनका िममा स्र्ववर्वरे्वकीय अमधकािको प्रयोग गदाण संवर्वधान, प्रचमलत कानून, न्यायका 
मान्य मसिान्त, मूल्य मान्यता ि सर्वोच्च अदालतबाट प्रमतपार्दत मसिान्त समेतका आधािमा 
गनुणपने।  

 समयमा इिलास बस्नपुने: अवर्वलम्ब मनरूपर् गनुणपने प्रकृमतका गम्भीि संर्व धामनक प्रश् न 
सजन् नवहत िहेका मदु्दा तथा रिटहरू संर्व धामनक इिलासमा वर्वचािाधीन भए तापमन मनयममत 
रूपमा संर्व धामनक इिलास बस्न नसकेको ि अन्य इिलासहरू पमन मनधाणरित समयमा 
नबसेको कािर्बाट सेर्वा्ाहीहरूमा नकािात्मक असि पनण गएको देजखंदा मनयममत रूपमा 
संर्व धामनक इिलास तथा अन्य इिलास मनधाणरित समयमा बस्ने कानूनी व्यर्वस्थालाई पालना 
गनुणपने।  

 िरुिी पिाउपिुी ि म्याद थप सम्बन्धमा: िरुिी पिाउपिुी सम्बन्धी कानूनी व्यर्वस्थाको 
ममण ि भार्वना अनरुूप कायाणन्र्वयन गनुणपने ि मदु्दाको अनसुन्धानका िममा पिाउपिुीको 
अनमुमत र्दँदा, अमभयकु्तलाई पिाउ गिी वहिासतमा िाख्दा तथा म्याद थप गदाण 
अनसुन्धानको कायणमा प्रगमत भए नभएको र्वस्तमुन्ठ आधािमा मात्र म्याद थप हनुसक्न े
कानूनी व्यर्वस्थाको प्रभार्वकािी कायाणन्र्वयन गरिनपुने।  

 सार्वणिमनक सिोकािको मनरे्वदन सम्बन्धमािः सार्वणिमनक सिोकािको वर्वषयको दरुूपयोग हनु 
गई र्वास्तमबकरूपमा सार्वणिमनक सिोकािका वर्वषयहरू नभएका ि पवहले न  मनरूपर् 
भइसकेका वर्वषयहरू, एउट  वर्वषयमा पवहल्य  रिट दताण भइसकेपश् चात ्सोही वर्वषयमा समेत 
पनुिः रिट मनरे्वदन दताण गने िम बढेकोले अदालतमा यस वकमसमका रिटको कािर् अन्य 
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मनयममत मदु्दा सनुरु्वाइको लामग पयाण् त समय उपलब्ध नहनु े तथा अन्तरिम आदेश 
छलफलको चाप अत्यमधक पनण गई सम् मदु्दा सनुरु्वाइमा मबलम्ब हनु गएको हदुाँ कुन  
एउटा वर्वषयमा एउटा रिट परिसकेपमछ सािभतूरूपमा ताजत्र्वक अन्ति देजखने गिी ल्याएको 
अर्वस्थामा बाहेक अको रिट दताण नगने तथा सार्वणिमनक सिोकािको मनरे्वदन दताण गनुणअजि 
मनयमार्वलीले गिेको व्यर्वस्थाको अक्षिशिः पालना गरिनपुने। अनार्वश्यक रूपमा सस्तो 
लोकवप्रयता एर्वम ्चचाणका लामग मात्र रिट दताण गरिएको देजखएमा त्यस्ता मनरे्वदकको हकमा 
अदालतले जस्रकचि पमन िािी गनुणपने।  

 तारिख व्यर्वस्थापन सम्बन्धमा: तारिख तोक्दा पक्षहरूलाई अदालतमा 10 बिेको समय 
तोवकने गरिएकोमा कुन  पक्ष अनपुजस्थत भएको कािर्ले मात्र समयमा उपजस्थत हनुे पक्ष 
अनार्वश्यक रूपमा र्दनभि तारिख मलनका लामग पजखणनपुने भई ह िानी बेहोनुणपिेको 
गनुासोलाई सम्बोधन गनणका लामग तारिख तोक्दा खािा समयअगामड ि खािा 
समयपछामडको समय तोक्ने ि तोवकएको समयको 1 िण्टासम्म पमन कुन  पक्ष उपजस्थत 
नभएमा उपजस्थत भएको पक्षलाई तारिख तोक्ने व्यर्वस्था गनुणपने।  

 

 बहस व्यर्वस्थापन: कानून व्यर्वसायीबाट गरिने बहस प िर्वीको समय मनधाणिर् एर्वम ्पालना 
नहुँदा सनुरु्वाइमा वर्वलम्ब हनु गएको देजखंदा समय मनधाणिर् एर्वम ् समय सङ्केतसम्बन्धी 
व्यर्वस्थालाई प्रभार्वकािी रूपमा कायाणन्र्वयन गनुण गिाउनपुने। यसका साथ  मदु्दाका दबु  
पक्षलाई उपलब्ध गिाएको मनजश् चत समयमभत्र बहस सक्नपुने गिी दबु  पक्षले Lead lawyer 

सम्बन्धी अर्वधािर्ालाई प्रभार्वकािी कायाणन्र्वयन गनुणपने। 

 बहसनोट पेस गनेिः मनयमार्वलीले मनधाणिर् गिेअनरुूप पेसी स्थगन गनण नपाउने अर्वस्थामा 
उक्त पेसीको र्दनभन्दा अगार्व  र्वा पेसीको र्दन कानून व्यर्वसायीले बहसनोटको माध्यमबाट 
उपजस्थमत िनाउने ि पेस गिेको बहसनोटलाई अिीकाि गने पिमत वर्वकास गनुणपने। 

 

 बकपत्र समयमा ि न्यायाधीशले न  गनुणपनेिः बयान एर्वम ्बकपत्रको कायणलाई न्यायाधीशले 
खास  गम्भीितापूर्वणक नमलने तथा कमतपय अर्वस्थामा उक्त कायणमा न्यायाधीशको प्रत्यक्ष 
संलग्नता समेत नहनुे कािर् फाटर्वाला एर्वम ्पक्षका कानून व्यर्वसायीहरूबाट उक्त कायणमा 
वर्वचलन मनम्त्याउने गिेको हदुा सोको मनिाकिर्को लामग सब  अदालतमा बयान एर्वम ्
बकपत्र न्यायाधीशको प्रत्यक्ष संलग्नता एर्वम ् मनदेशनमा गरिनपुने कानूनी व्यर्वस्थाको 
प्रभार्वकािी रूपमा कायाणन्र्वयन गनुणपने। 
 

 पेसी स्थगन सम्बन्धमािः अदालतका मनयमार्वलीले तोकेको भन्दा धेि पटक मदु्दाहरू स्थमगत 
गने गिेका कािर् न्यावयक काम कािबाही अनमुानयोग्य बन् न नसकेको तथा धेि  वकमसमका 
वर्वकृमत एर्वम ् वर्वसङ् गमत िजन्मएको देजखंदा पेसी चढेका मदु्दाको स्थगनको वर्वषयलाई 
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अपर्वादको रूपमा मलइने पिमत वर्वकास गनुणपने। उच्च ि जिल्ला अदालतमा फिक मदु्दा 
व्यर्वस्थापन पिमत (Differentiated Case Management System) लागू भएको सन्दभणमा 
मागणसमूह (Tracks) अनसुाि फ सला गनुणपने मनधाणरित अर्वमधलाई असि नपने गिी पेसी 
स्थगन प्रर्ाली लागू गने। सर्वोच्च अदालतको हकमा अ्ामधकािप्रा् त मदु्दा, अन्तरिम 
आदेश िािी भएका मदु्दा, पूिाना मदु्दाहरूको पेसी स्थगन नगने लगायतका मनयमार्वलीमा 
भएका व्यर्वस्थाको प्रभार्वकािी कायाणन्र्वयन गनुणपने। 
 

 अदालतमा वर्वद्यतुीय माध्यमको प्रयोग: अदालतमा सम्पादन गरिने कायणहरू प्रवर्वमधम त्री 
बनाउँद  ल िानपुने समयको मागलाई मध्यनिि िाखी अदालतमा कानून व्यर्वसायी उपजस्थत 
भई बहस गने पिम्पिामा समेत िमशिः परिर्वतणन गददै  वर्वद्यतुीय माध्यमको प्रयोगलाई 
प्रोत्सावहत गने ि म्याद थपलगायतका काम कािबाहीहरूमा सूचना प्रवर्वमधको प्रयोगलाई 
वर्वस्ताि गिी मभमडयो कन्फिेन्स र्वा कोटणरुम टेक्नोलोिीको उपयोग गिी अदालतका 
कामकािबाहीलाई अगामड बढाउन संस्थागत पहल गनुणपने। 
 

 अदालतप्ररे्वश व्यर्वस्थापन सम्बन्धमािः सेर्वा्ाही ि कानून व्यर्वसायीको रूप धािर् गिी 
मबचौमलयाहरू अदालतमा प्ररे्वश गने गिेको ि उनीहरूको गमतवर्वमधले न्यायमा वर्वचलन 
ल्याउन मद्दत पगेुको देजखंदा अदालत प्ररे्वशलाई व्यर्वजस्थत बनाउन सब  अदालतले मनयममत 
प्रयोगकताणको पवहचान एर्वम ् प्ररे्वश पासको व्यर्वस्था गने तथा सेर्वा्ाहीको परिचय खलु्न े
कागिातका आधािमा मात्र अदालत प्ररे्वशको अनमुमत र्दनपुने। 
 

 मस.मस.टी.मभ.बाट कामकािबाहीको मनगिानीिः अदालतका परिसिहरूमा अनार्वश्यक रूपमा 
मभडभाड बढी भई वर्वकृमत वर्वसङ् गमत हनुसक्ने सम्भार्वना बढेकोले अदालतका सब  काम 
कािबाही एर्वम ् परिसिहरूको मस.मस.वट.मभ.द्वािा मनिन्ति मनगिानी गने कायणलाई अझ 
वर्वस्ताि गिी देश भरिका सब  अदालतहरूलाई यस  पिमतमाफण त केन्रबाट ि सम्बजन्धत उच्च 
अदालतबाट मनिन्ति मनगिानी एर्वम ् अनगुमन गनुणपने, मनगिानीको िममा आचिर् 
मबपिीतका कामकािबाही भएको पाइएमा सम्बजन्धत पदामधकािीले तरुून्त वर्वभागीय 
कािबाही गने र्वा अन्य आर्वश्यक कािबाहीको लामग अजख्तयािर्वालासमक्ष लेखी 
पठाउनपुने।  
 

 इिलासमा मोबाइल स्र्वीच अफ सम्बन्धमािः मदु्दाको पेसी सूची प्रकाशन गिी सनुरु्वाइको 
तयािीमा िहेको अर्वस्थामा मबचौमलया एर्वम ्आफूभन्दा मामथल्ला पदामधकािी, िािनीमतक 
दलका नेता तथा कायणकताणहरूले न्यायाधीशलाई फोन गिी मदु्दामा प्रभार्व पाने गिेको 
चचाणले स्थान पाएको देजखंदा किमलष्ट प्रकाशन भएदेजख इिलास सञ् चालनको अर्वमध भिी 
सब  न्यायाधीशको मोबाइलको स्र्वीच अफ गने गिाउने गनुणपदणछ। यसका साथ  सूचना 
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प्रवर्वमधको उपयोग गिी इिलास सञ् चालन भएको बेलामा मोबाइलमा सम्पकण  गनण नममल्न े
गिी अदालतहरूमा िामिको व्यर्वस्थासमेत गने प्रबन्ध ममलाउने। 

 टोकन प्रर्ालीमाफण त सेर्वा प्रर्वाह गने: अदालतबाट प्रर्वाह हनुे सेर्वा ि काम कािबाहीमा 
समय व्यर्वस्थापन हनु नसक्दा सानामतना कामको लामग पमन लामो समयसम्म अदालतमा 
पजखणनपुने अर्वस्थाले सेर्वा्ाहीहरूको समय, ्म ि िकम अनार्वश्यक खचण हनुे समस्या 
समाधानका लामग अदालतबाट सम्पादन हनुे प्रत्येक कामको लामग समय सीमा मनधाणिर् 
गिी टोकन प्रर्ालीमाफण त कायणसम्पादन गने। 

 सूचना तथा सहायता कक्षको प्रभार्वकारिता बढाउन:े सूचना तथा सहायता कक्षमा खवटन े
कमणचािी सेर्वा्ाहीप्रमत संरे्वदनशील हनु नसकेका कािर् सेर्वा्ाही असन्तषु्ट भई 
अदालतप्रमतको िनआस्थामा नकािात्मक असि पनण सक्ने देजखंदा सूचना तथा सहायता 
कक्षमा खवटने कमणचािी तामलम प्रा् त, दक्ष, न मतकर्वान,् अनशुामसत, संरे्वदनशील हनुपुने ि 
सहायता कक्ष साधन ्ोत सम्पन् न बनाउनपुने। अदालतमा इन्टनण गनण आउने कानूनका 
वर्वद्याथीहरूलाई सहायता कक्षमा खवटने कमणचािीको साथमा िाखी उजल्लजखत कायणमा समेत 
परिचालन गिाउनपुने। 
 

 क द दण्ड िरिर्वाना लागेका व्यजक्तको एकीकृत एर्वम ्अध्यार्वमधक लगत िाख् नपुनेिः फ सलाले 
क द दण्ड िरिर्वाना लागेका व्यजक्तलाई पिाउ गिी क द दण्ड िरिर्वाना असूल गनण 
नसकेको कािर् समािमा दण्डहीनता मौलाएको भन् ने गनुासो िहेको सन्दभणमा अदालतबाट 
क द दण्ड िरिर्वाना लागेका व्यजक्तहरूको अद्यार्वमधक वर्वर्विर्सवहतको लगत सफ्टरे्वयिमा 
प्रवर्ववष्ट गिी उक्त लगतमा सिकािका अन्य सेर्वा प्रदायक मनकायहरूको समेत पहुँच वर्वस्ताि 
गिी त्यस्ता व्यजक्तहरूले अन्य सिकािी सेर्वा उपयोग गनण आउँदासमेत क द दण्ड िरिर्वाना 
असूली गनणपने कानूनी व्यर्वस्थाको प्रभार्वकािी कायाणन्र्वयन गनुणपने।  

 नजिि सम्बन्धमा:  
क. सर्वोच्च अदालतबाट प्रमतपार्दत नजििको खण्डन पमन नगने ि पालना पमन नगने 

परिपावटले समेत वर्वकृमत एर्वम ् स्रे्वच्छाचारिता मनम्त्याएको भन् ने गनुासो िहेकाले 
संवर्वधानको धािा १२६ तथा धािा १२८ बमोजिम सर्वोच्च अदालतले मदु्दा माममलाको 
िोहमा गिेको व्याख्या एर्वम ् प्रमतपादन गिेको कानूनी मसिान्तलाई अमनर्वायण रूपमा 
पालना गने पिमत वर्वकास गनुणपने। इिलाससमक्ष कानून व्यर्वसायीले पेस गिेको नजिि 
आकवषणत नहनुे हो भने आकावषणत नहनुे कािर् फ सलामा उल्लेख गनुणपने।  
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ख. समानस्तिको इिलासबाट प्रमतपार्दत मसिान्तसँग असहमत हनुे इिलासले असहमत हनु े
कािर्सवहत सोभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न िहेको इिलासमा पेस गने कानूनी 
व्यर्वस्थाको प्रभार्वकािी कायाणन्र्वयन गनुणपने।  

ग. सर्वोच्च अदालतबाट पवहले कायम भएको नजििलाई अमान्य गने इिलासले 
Overruled भनी प्रष्ट भाषामा फ सलामा न  उल्लेख गरिर्दनपुने। Overruled गरिएका 
नजििहरूलाई सफ्टरे्वयिमा िहेको नेपाल कानून पमत्रकामा पमन सङ्केतद्वािा िनाई 
र्दनपुने।  
 

 अदालतको अमभलेख व्यर्वस्थापनिः अदालतमा िहेका अमभलेख मममसलहरूमा महत्त्र्वपूर्ण 
मलखत कागिातहरूसमेत िहन ेभएकाले मतनीहरूको संिक्षर् प्रभार्वकािीरूपमा हनुपुनेमा हनु 
नसकेको भन् ने गनुासो सम्बोधनका लामग देश भरिका अदालतमा िहेका सम्पूर्ण मदु्दाका95 
अमभलेख मममसलको स्क्यान गिी सफ्टरे्वयिमा प्रवर्ववष्ट गिी र्व ज्ञामनक ढिबाट व्यर्वस्थापन गने 
पिमतलाई प्रभार्वकािी रूपमा अगामड बढाउनपुने। 
 

 मनिःशलु्क कानूनी सहायतासम्बन्धी व्यर्वस्थाको प्रभार्वकारिता सम्बन्धमािः अदालत तथा बाि 
एसोमसएसनबाट प्रदान गने गरिएको मन:शलु्क कानूनी सहायतासम्बन्धी व्यर्वस्थाका 
सम्बन्धमा लजक्षत र्वगणले पयाण्त  िानकािी प्रा् त गनण नसकेको, गरु्स्तिीय सेर्वा प्रा् त गनण 
नसकेको देजखंदा अदालतबाट प्रदान गरिने ब तमनक कानून व्यर्वसायीको सेर्वा ि बाि 
एसोमसएसन तथा अन्य संस्थाबाट प्रदान गने गरिएको मनिःशलु्क कानूनी सहायता, प्रोबोनो 
सेर्वाहरूका बािेमा लजक्षत र्वगणका सेर्वा्ाहीहरूलाई पयाण्त  मात्रामा िानकािी प्ु याउनपुने। 
यसका साथ  सेर्वाको गरु्स्तिीयता अमभर्ववृि गनणको लामग ब तमनक कानून व्यर्वसायी 
मनयजुक्तमा पेशागत दक्षतालाई ध्यानमा िाखी प्रमतस्पधाणको आधािमा पूर्णकालीन रूपमा 
मनयजुक्त गने मनयमार्वलीको व्यर्वस्थालाई प्रभार्वकािी रूपमा कायाणन्र्वयन गनुणपदणछ। 
 

 अदालत मनिीक्षर्को प्रभार्वकारिता अमभर्ववृि गने सम्बन्धमा: पनुिारे्वदन सनेु्न अदालतबाट 
मातहतका अदालतहरूको मनिीक्षर् गने कायण औपचारिकतामा सीममत भएको, अत्यन्त 
बोजझलो भएको तथा मनिीक्षर्ले अपेजक्षत प्रमतफल र्दन नसकेको देजखंदा मनिीक्षर् केर्वल 
मनिीक्षर्को लामग मात्र नगिी यसले अदालतको सम् काम कािबाहीको स्थलगत रूपमा न  
मूल्याङ्कन हनुे परिपाटीको वर्वकास गरिनपुदणछ। प्रचमलत कानून एर्वम ् मनिीक्षर्सम्बन्धी 
मनदेजशकाबमोजिम सामान्यतया सर्वोच्च अदालतबाट उच्च अदालतको ि उच्च अदालतबाट 
जिल्ला अदालतको मनिीक्षर् गनुणपने व्यर्वस्थाको प्रभार्वकािी कायाणन्र्वयन गिी अत्यार्वश्यक 
अर्वस्थामा मात्र सर्वोच्च अदालतबाट जिल्ला अदालतको समेत मनिीक्षर् गनुणपने। 

                         
95 हाल देशभिका अदालतहरूमा करिब ३७ लाख अमभलेख मममसल िहेको देजखन्छ। 
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मनिीक्षर्को कायण पमन सकेसम्म छोटो ि मछटो छरितो बनाउनपुने। मनिीक्षर्पश्चात ् पेस 
भएको प्रमतरे्वदनमा समेवटएको सझुार्व र्वा मसफारिसलाई कायाणन्र्वयन गरिनपुने।  

 फ सला लेख् न समय छुट्याउनिेः ह्त ाको ६ र्दन न  इिलासमा बसी मदु्दाको सनुरु्वाइ 
गनुणपिेको कािर् पयाण्त  समयाभार्वले समयम  फ सलाको पूर्णपाठ तयाि हनु नसकेको देजखंदा 
न्यायाधीशहरूलाई आर्वश्यकतानसुाि ह्त ाको एकर्दन फ सलाको पूर्णपाठ तयािी गनण समय 
उपलब्ध गिाउने पिमत अर्वलम्बन गनण उपयकु्त हनु।े  

 धिौटी तथा िेथा सम्बन्धमािः अदालतले थनुछेक आदेशपश् चात ् र्वा पनुिारे्वदन गने 
प्रयोिनको लामग िेथा िमानत र्दँदा कमसल िग्गाहरूलाई बढी मूल्याङ्कन गिी गिाई 
वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत मनम्त्याएको देजखंदा सकेसम्म िेथा िमानत स्र्वीकाि गनुणको सट्टा बैंक 
िमानी मलने पिमत वर्वकास गने। बैँक िमानी मलन सम्भर्व नदेजखएमा सामान्यतया आफ्नो 
र्वा परिर्वािको सदस्यको नाममा दताण ्ेस्ता कायम िहेको िग्गाको स्थलगत अर्वलोकन 
गिी गिाई त्यस्तो िग्गामात्र िेथा मलने गनुणपने।  

 आमथणक तथा प्रशासमनक कायणसम्पादन: सब  तहका अदालतमा कायणित न्यायाधीशहरूलाई 
आमथणक तथा कमणचािी प्रशासनबाट अलग िाख् नपुने। 
 
 

 

 बिेट ि ्ोत साधनको व्यर्वस्थापन: अदालतलाई प्रा् त बिेट ि उपलब्ध ्ोत साधनको 
समजुचत ढिबाट व्यस्थापन गिी खचण गने प्रर्ाली पािदशी बनाउनपुने। 

 ग िसिकािी संस्थासँगको सम्बन्ध: संयकु्त िाष्ट्रसंिीय मनकाय र्वा सो सिहका अन्य मनकाय 
तथा कुन  िाष्ट्रबाट प्रा्त  हनुे सहयोग बाहेक अन्य कुन  िावष्ट्रय र्वा अन्तिाणवष्ट्रय ग िसिकािी 
संस्थाबाट न्यायालय, महान्यायामधर्वक्ताको कायाणलय ि अन्तगणतका कायाणलयहरू, 
अनसुन्धानसम्बन्धी कायणमा संलग्न कायाणलयहरूले कुन  प्रकािको सहयोग स्र्वीकाि गनण 
नहनुे।  

 सामाजिक सञ् िालमा फ सला र्वा आदेश प्रकाशन सम्बन्धमा: मदु्दा माममलाको सम्बन्धमा 
कुन  न्यायाधीशले आफूले गिेको आदेश र्वा फ सला सामाजिक सञ् िालमा िाख् न र्वा 
सोसम्बन्धी वर्वषय सेयि गनण नहनुे। 

6.1.4 र्वातार्विर्ीय सधुाि 

 न्यावयक बाह्य संर्वाद (Judicial Outreach) कायणिम ि स्थानीय तहको न्यावयक 
समममतको मनिीक्षर् सम्बन्धमािः आफूले पनुिारे्वदन सनुु्नपने मनकायको र्वषणको कम्तीमा 
एकपटक मनिीक्षर् गनुणपने कानूनी व्यर्वस्था भएबमोजिम स्थानीय तहको न्यावयक समममतको 
मनिीक्षर्मा जिल्ला न्यायाधीशहरू िाँदा सँग  बसी जखजचने फोटोहरूलाई केही िनप्रमतमनमध 
तथा कमणचािीहरूले दरुूपयोग गिी सर्वणसाधािर् सेर्वा्ाहीहरूलाई अनजुचत प्रभार्व पािेको 
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भन् ने बजुझन आएको हुँदा सो कायणमा अत्यन्त संरे्वदनशील हनुपुने देजखन्छ। स्थानीय 
तहको मनिीक्षर्मा िाँदा सँगसँग  न्यावयक बाह्य संर्वाद कायणिम (Judicial Outreach 

Program) पमन सञ् चालन गिेमा न्यायपामलकालाई लाग्न सक्ने यस वकमसमका आक्षपे 
एर्वम ्दोषबाट मकु्त हनु सवकने देजखन्छ। 
 

 सिोकािर्वाला मनकायसँगको सम्बन्ध ि सहकायण व्यर्वस्थापनिः  
न्याय सम्पादनको कायण न्यायपामलकाको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भर्व हुँद न। सिोकािर्वाला 
मनकायको सकािात्मक सहयोगले समयम  न्याय सम्पादन गनण सहि हनुे देजखन्छ।अन्य 
मनकायको असहयोगका कािर् समयम  न्याय सम्पादन हनु नसकेमा पमन सो कुिाको 
सम्पूर्ण दोषको भािी न्यायपामलका एक्ल ले बोक्नपुने भएकाले सिोकािर्वाला मनकायहरूसँग 
सहयोग ि समन्र्वय अपेजक्षत देजखन्छ। अन्तिमनकायगत समन्र्वय अमभर्ववृि गिी न्याय 
सम्पादनका िममा िहेका बाधाहरूलाई हटाई न्यायमा पहुँच वर्वस्ताि गनुणपने हनु्छ। 
त्यसथण सम्बजन्धत बाि एसोमसएसन, पत्रकाि, नागरिक समाि, स्थानीय मनकायका पदामधकािी 
एर्वम ्अन्य सिकािी ि ग िसिकािी मनकायसँग मनयममत अन्तिविया गनुणपने।   
  

 सेर्वा्ाहीम त्री व्यर्वहािका लामग तामलम उपलब्ध गिाउनपुनेिः न्यायपामलकामा कायणित केही 
कमणचािीको अनपेजक्षत व्यर्वहािका कािर् न्यायको अपेक्षा गिी न्यायपामलकाको ढोका 
ढकढकाउन आएका सेर्वा्ाहीहरूमा असन्तवुष्ट िहेको देजखंदा कायणित िनशजक्तलाई 
सेर्वा्ाहीम त्री व्यर्वहाि एर्वम ् सोका आधािभतू पक्षहरूका सम्बन्धमा समय समयमा 
प्रजशक्षर् प्रदान गिी सेर्वा्ाहीम त्री व्यर्वहाि गनण उत्प्रेरित गनुणपने।   
 

 अव्यार्वहारिक एर्वम ् अस्पष्ट कानूनी व्यर्वस्थामा सधुाििः न्याय सम्पादनको कायण 
कानूनबमोजिम गनुणपने हुँदा अव्यार्वहारिक एर्वम ्अस्पष्ट कानूनी व्यर्वस्था िहेछ भने पमन 
सोही कानूनअनसुाि न  न्याय सम्पादन गनुणपने अर्वस्था उत्पन् न हनु्छ। अस्पष्ट, 
अव्यार्वहारिक ि र्द्ववर्वधािनक कानूनका आधािमा न्याय सम्पादन गदाण न्यायालयप्रमतको 
िनआस्थामा प्रमतकूल असि पनणसक्ने हुँदा सोको संशोधन एर्वम ् परिमािणनका लामग 
आर्वश्यक अध्ययन गिी सधुािका लामग पहल गनुणपने। साथ , कानूनमा िहेका कमतपय 
सधुािात्मक व्यर्वस्थाहरूको कायाणन्र्वयन नहुँदा सधुािात्मक दण्ड प्रर्ालीले बोकेको उदे्दश्य 
पिाजित हनुे देजखंदा त्यस्ता कानूनी व्यर्वस्थाहरूको प्रभार्वकािी कायाणन्र्वयन गरिनपुने।  
 

 दबाब समूहको भमूमका: न्यायपामलकाको स्र्वतन्त्रताको वर्वषय संिचनागत स्र्वतन्त्रताको साथ 
साथ  कायणगत स्र्वतन्त्रतासँग पमन िोमडएको हनु्छ। आफूले चाहेबमोजिमको परिर्ाम प्रा्त  
हनु  पछण भन् न ेमान्यताका साथ दबाब मसिणना गने कायणमा बढोत्तिी हुँद  गएको पाइन्छ। 
यसले अनसुन्धानदेजख अमभयोिन ि न्याय सम्पादनमा समेत गम्भीि असि पगु्ने देजखन्छ। 
सो दबाबको प्रभार्वमा नपने मनकायको वर्वरूिमा अमतिजन्ित समाचाि प्रकाशन गिाउने 
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एर्वम ्अन्य वकमसमका दबाब मसिणना गने परिपाटीले गदाण न्यायालयको स्र्वतन्त्रतामा समेत 
आचँ पगेुको देजखन्छ। त्यसथण िािन मतक दल, सिकािी तथा ग िसिकािी संस्थाका 
पदामधकािी एर्वम ्पत्रकाि, नागरिक समािलगायतले आत्मसंयमता अपनाउनपुने, मनयामक 
मनकायले आर्वश्यक कािबाही गनुणपने ि न्यावयक कामको प्रकृमत, न्यायालयको स्र्वच्छता 
एर्वम ्स्र्वतन्त्रता सम्बन्धमा समय समयमा अन्तिविया एर्वम ्छलफल गिी सो कायणलाई 
मनरुत्सावहत गनुणपने।  
 

 न्यायपामलकालाई िािनीमतक वर्वर्वादबाट मकु्त िाख् नपुनेिः िािनीमतक वर्वर्वाद ममज्त 
संर्व धामनक प्रश् नको मनरूपर् अदालतबाट  हनुे तथ्यलाई अन्यथा भन् ने अर्वस्था िहँद न। 
वर्वशिु िािनीमतक प्रश् नमा मात्र सीममत िहेको वर्वर्वाद पमन अदालतबाट  समाधान गिाउन 
प्रयास गने प्रर्वजृत्त पमन बढ्द  गएको पाइन्छ। अदालतले वर्वशिु िािनीमतक प्रश् नमा सीममत 
भएको वर्वर्वाद हो या संर्व धामनक, कानूनी प्रश् न पमन सामेल छ भन् न े वर्वषयमा अत्यन्त  
गम्भीि, संयम ि संरे्वदनशील भएि हेनुणपने हनु्छ। यसका अलार्वा िािनीमतक नेता तथा 
कायणकताण ि समथणकसमेत संलग्न भएका मदु्दामा आफ्नो िािनीमतक स्र्वाथण एर्वम ्व्यजक्तगत 
अमभष्ट पूिा गिाउने उदे्दश्यबाट प्ररेित भई आउने अमभव्यजक्त ि वियाकलापहरूले 
न्यायपामलकाको स्र्वतन्त्रतामा गम्भीि आचँ आउनेतफण  िािनीमतक दलसम्बि नेता तथा 
कायणकताणहरूले संयमता अपनाउन ु पमन उजत्तक  अमनर्वायण देजखन्छ भने न्यावयक नेततृ्र्वले 
कुन  पमन वकमसमको िािनीमतक हस्तक्षेपबाट न्यायपामलकाको स्र्वतन्त्रतामा आचँ आउन े
वकमसमको कायण हनु नर्दनका लामग सशक्त ि प्रभार्वकािी भमूमका खेल्न ु पमन उजत्तक  
अपरिहायण देजखन्छ।   
 

 अन्य मनकायले कायाणन्र्वयन गनुणपने सझुार्वहरू कायाणन्र्वयनको पहल गनुणपनेिः यस अध्ययन 
प्रमतरे्वदनले सर्वोच्च अदालतबाहेक न्याय परिषद्, न्याय सेर्वा आयोग, महान्यायामधर्वक्ताको 
कायाणलय, अनसुन्धान गने मनकायहरू, नेपाल बाि एसोमसएसन, कानून व्यर्वसायी परिषद 
लगायत नेपाल सिकाि एर्वम ् अन्य मनकायहरूले कायाणन्र्वय गनुणपने भनी औलं्याएका 
सझुार्वहरूको कायाणन्र्वयनको लामग सर्वोच्च अदालतले मनिन्ति प्रयास गनुणपने। 

६.२ न्याय परिषद् 

6.2.1 नीमतगत ि कानूनी सधुाि 

 संसदीय सनुरु्वाइसम्बन्धी व्यर्वस्था: सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनयजुक्तमा हनुे संसदीय 
सनुरु्वाइसम्बन्धी व्यर्वस्थाले गदाण अदालतमा िािनीमतक प्रभार्व पनण गएको भन् न ेगम्भीि प्रश् न 
उठेको देजखंदा सो सम्बन्धमा वर्वस्ततृ रूपमा छुट्ट  अध्ययन गिी मनष्कषणमा पगु्न उपयकु्त 
हनुे।   
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 न्यायाधीशहरूको मनयजुक्तका लामग योग्यता: न्यायाधीशहरूको मनयजुक्तको लामग मनधाणरित 
गरिएको योग्यता ि प्रर्ालीको सम्बन्धमा पनुिार्वलोकन गनणका लामग वर्वस्ततृ अध्ययन गिी 
मनष्कषणमा पगु्न उपयकु्त हनुे। 
 

 न्यायाधीशहरूको कायणवर्वर्विर् देजखन े सफ्टरे्वयि वर्वकास गने:  नेपाल भिीका अदालतमा 
कायणित न्यायाधीशहरूले गिेका आदेश, फ सला लगायत अन्य कामकािबाहीका सन्दभणमा 
आर्वश्यकता अनसुाि सम्बजन्धत मनकायले अध्ययन गनणममल्ने गिी अत्याधमुनक सफ्ट्रे्वयिको 
वर्वकास गिी सञ् चालनमा ल्याउने। 
 

 सम्पजत्त वर्वर्विर् सार्वणिमनक गनुणपने: न्याय परिषद्का पदेन सदस्यबाहेकका सदस्यहरूले ि 
न्यायाधीशले र्वावषणकरूपमा सम्पजत्त वर्वर्विर् मनयमनकािी मनकायमा पेस गिी अद्यार्वमधक गने 
ि सो गो्य िहने व्यर्वस्था भएको हुँदा सो सार्वणिमनक गने र्वा नगने भन् न ेसम्बन्धमा अन्य 
देशको अभ्यास समेतका आधािमा वर्वस्ततृ अध्ययन गिी मनष्कषणमा पगु्न उपयकु्त हनुे। 
 

 पदस्थापन, सरूर्वा तथा काि सम्बन्धमा:  

 न्यायाधीशहरूको पदस्थापना कायणबोझ ि अनभुर्वका आधािमा अनपुामतक रूपमा 
ममलाई गरिनपुने। 

 न्यायाधीशहरूको सरुर्वा गदाण मनजश् चत आधाि ि मापदण्डवर्वना भनसनु, 
शजक्तकेन्रको प्रभार्व, संिक्षर्र्वाद लगायत अन्य आत्ममन्ठ आधािमा गने गरिएको 
भन् ने गनुासो सर्वणत्र िहेको देजखंदा सरुर्वालाई सगुम ि दगुणम सब  क्षेत्रमा सेर्वा गने 
गिी व्यर्वस्थापन गनुणपने। मनयममा गरिएको व्यर्वस्था अनसुािका सब  क्षेत्रमा सेर्वा 
गनुणपने गिी सरुर्वा मनजश् चत मापदण्डका आधािमा समान एर्वम ्न्यायोजचत तर्विले 
अनमुानयोग्य प्रर्ाली वर्वकास गने। 

 कािको अत्यमधक दरुूपयोग भयो भन् ने गनुासो सम्बोधनका लामग कािलाई 
अपर्वादको रूपमा मात्र उपयोग गरिनपुने। कािमा िाख्दा न्यायाधीशको र्व यजक्तक 
ि मानर्वीय दृवष्टकोर्बाट सम्बोधन गनदै पने अर्वस्थामा र्वा संस्थालाई अमतआर्वश्यक 
भएको अर्वस्थामा मात्र कािर्सवहत उपयोग गरिने परिपावटको पालना गरिनपुने।  

6.2.2 संिचनागत सधुाि 

 न्याय परिषद्को संिचना सम्बन्धमा: न्याय परिषद् को गठन ि यसको भमूमकाको सम्बन्धमा 
वर्वमभन् न प्रश् न उर्ठिहेको तथा वटकावट्पर्ी भइिहेको छ। र्वतणमान संवर्वधानले न्याय 
परिषद्को गठन, काम, कतणव्य ि अमधकािमा न्यायाधीश मनयजुक्त, सरुर्वा, अनशुासनसम्बन्धी 
कािबाही, बखाणसी तथा न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य वर्वषयमा मसफारिस गने र्वा पिामशण 
र्दने इत्यार्द िहेका छन।् न्याय परिषद् को गठनका साथ  न्याय परिषद् लाई मनयजुक्तको 
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मसफारिस तथा अनशुासन ि बखाणस्तीसम्बन्धी कायण गने दबु  जिम्मेर्वािी एउट  मनकायलाई 
र्दन उपयकु्त हनु्छ र्वा हुँद न भन् ने प्रश् न उठेको परिप्रके्ष्यमा सो वर्वषयमा छुट्ट  वर्वस्ततृ 
अध्ययन गिी मनष्कषणमा पगु्न उपयकु्त हनुे। 

 न्यायपामलकामा भ्रष् टाचाि िहेको भन् न े पूर्वण अध्ययन प्रमतरे्वदनहरू, प्रस्ततु अध्ययनका 
िममा प्रा् त सझुार्वहरू ि सञ् चाि माध्यममा प्रकाजशत साम्ीहरूबाट उिागि हनु आएको 
तथ्यले उच्च पदस्थको संिक्षर्मा भ्रष् टाचाि संस्थागत एर्वम ्झाँमगद  िानसक्ने देजखएकोले 
यसले वर्वकिाल रूप मलनपूुर्वण न  िोकथामका लामग प्रभार्वकािी कदम चाल्नपुने देजखन्छ। 
भ्रष्ट्राचाि मनयन्त्रर्मा मूख्य भमूमका खेल्नपुने मनकायको उदामसनताको कािर् आम 
सिोकािर्वालाहरूबाट संस्थाको औजचत्यमामथ प्रश् न उठाई स्र्वतन्त्र, मनष्पक्ष, मनष्कलंक, 
मनष् ठार्वान,् योग्य, सक्षम ि इमान्दाि भनी सार्वणिमनक िीर्वनमा परिजचत ि स्थावपत भएका 
वर्वज्ञहरू सजम्ममलत अमधकाि सम्पन् न संयन्त्रबाट छानमबन गिी भ्रष् टाचाि मनयन्त्रर्का लामग 
आर्वश्यक कदम चाल्नपुने भन् ने आर्वाि उर्ठिहेको सन्दभणमा न्याय परिषद्लगायतका 
जिम्मेर्वाि मनकायबाट भ्रष्टाचाि मनयन्त्रर्मा पूर्वाण्ह ि प्रमतशोध निाखी मनष्पक्ष ि दोषिवहत 
ढिबाट छानमबन गिी दोषीलाई अवर्वलम्ब कािबाही गनुणपने।   

6.2.3 कायणगत सधुाि 

 न्यायाधीश मनयजुक्त: संवर्वधान तथा कानूनबमोजिम योग्यता पगेुकामध्ये र्वरि्ठता, अनभुर्व, 
वर्वषयर्वस्तकुो ज्ञान, कायणकुशलता, इमान्दारिता, मनष्पक्षता, पेशागत तथा न मतक आचिर्, 
सार्वणिमनक िीर्वनमा आिणन गिेको ख्यामत, न्याय ि कानूनका क्षेत्रमा गिेको 
योगदानसमेतलाई हेिी मनयजुक्त गनुणपनेमा िािनीमतक प्रभार्व, भागबण्डा, आमथणक प्रभार्व, 
नातार्वाद, कृपार्वाद एर्वम ्मनोगत आधािमा योग्य, सक्षम ि उत्कृष्टभन्दा आफू मनकटस्थ 
व्यजक्तलाई मनयजुक्त गने गलत अभ्याससमेत भएका कािर् न्यायमा वर्वकृमत वर्वसङ् गमत 
मौलाउँद  गएको भन् ने वर्वषयमा व्यापकता आएको देजखंदा न्यायाधीश मनयजुक्त गदाण 
उजल्लजखत कानूनी व्यर्वस्थामा भएका आधािहरूको र्वस्तगुत मूल्याङ्कन गिी पािदशी 
ढिबाट सक्षम ि योग्य व्यजक्तहरूमध्ये न्यायाधीशको पदमा काम गरििहेकाहरूको 
आत्मसम्मान ि मनोबलमा आचँ नआउने वकमसमबाट समकालीनतासमेतलाई दृवष्टगत गिी 
मसफारिसमा पनणसक्ने सम्भावर्वत व्यजक्तहरूको नामार्वलीसवहतको सूची (Roster) अमनर्वायण 
रूपमा प्रकाशन गिी सार्वणिमनक पिीक्षर् (Public Audit) समेतको व्यर्वस्थाका आधािमा 
मात्र न्यायाधीश मनयजुक्तको मसफारिस गनुणपने। 
 

 जिल्ला न्यायाधीश मनयजुक्तिः जिल्ला न्यायाधीशको पदमा न्याय सेर्वाका अमधकृतहरूमध्येबाट 
मनयजुक्त गदाण प्रायिसो मनयजुक्तमा टाठाबाठा एर्वम ् मनयजुक्तकताणसँग मनकट िहेका ि 
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िािनीमतक पहुँच भएकाले मात्र अर्वसि पाउने गिेको भन् ने गनुासो देजखंदा न्यायाधीश 
मनयजुक्त गदाण इिलास अमधकृतको रूपमा इिलासको गरिमा, मनष् ठा ि इमान्दािीपूर्वणक 
कतणव्य मनर्वाणह गिेका व्यजक्तहरूलाई प्राथममकता र्दनपुने। 

 

 कानूनले तोकेको समयमभत्र न्यायाधीश मनयजुक्तको मसफारिस गनुणपनेिः सर्वोच्च अदालतमा 
उमेि हदको कािर् पद रिक्त हनुभुन्दा १ मवहना पवहले ि उच्च अदालतमा पद रिक्त 
भएको ३ मवहनामभत्र मनयजुक्तको मसफारिस गनुणपनेमा सो हनु नसकेको सन्दभणमा कमतपय 
वर्वकृमत वर्वसङ् गमत मौलाएको हुँदा कानूनले मनधाणिर् गिेको समयार्वमधमभत्र न्यायाधीश 
मनयजुक्तको मसफारिस गनुणपने। 

 न्यायाधीशउपिको उिूिी, छानमबन ि कािबाही: न्याय परिषद्मा पिेका उिूिीहरूउपि 
यथासम्भर्व मछटो छानमबन गिी प्रथम दृवष्ट (Prima facie) मा गिे मबिाएको देजखएका 
न्यायाधीश उपि वर्वना पूर्वाण्ह वर्वस्ततृ छानमबन गिी तत्काल कािबाहीमा ल्याउनपुने। 
यसका साथ  न्यायाधीशहरूउपि पिेका उिूिी तथा न्याय परिषद्को िानकािीका आधािमा 
न्यायाधीश उपि गरिने छानमबन तथा कािबाही न्यायाधीश पदको संरे्वदनशीलतालाई 
ध्यानमा िाखी गो्यरूपमा गरिने कानूनी व्यर्वस्थालाई प्रभार्वकािी रूपमा कायाणन्र्वयन 
गरिनपुने। न्यायाधीशउपिको छानमबन तथा कािबाही संिक्षर् ि प्रमतशोधको भार्वनाबाट 
प्ररेित हनु नहनु।े  

 आचािसंवहताको पालना: न्यायाधीशले पालना गनुणपने आचाि संवहता अक्षिस: पालना 
गनुणपनेमा आचाि संवहताको बािम्बाि उल्लङ्घन भएका कािर् वर्वकृमत ि वर्वसङ् गमतिन्य 
वियाकलापमा र्ववृि भएको भन् ने गनुासो सम्बोधनका लामग मनयमनकािी मनकायले आचाि 
संवहताको पालना भए नभएको सम्बन्धमा प्रभार्वकािी रूपमा अनगुमन ि मनिन्ति मनगिानी 
बढाई उल्लङ्घन गिेको पाइएमा सोको यथाशीघ्र छानमबन गिी कानूनी कािबाहीको 
दायिामा ल्याउनपुने। 

६.३ न्याय सेर्वा आयोग 

 न्याय सेर्वामा कायणित अमधकृत स्तिका मनिामती कमणचािीहरूको सरुर्वा, बढुर्वा, वर्वभागीय 
कािबाहीलगायतका वर्वषयमा  कमतपय अर्वस्थामा असमान व्यर्वहाि गरिएको देजखंदा न्याय सेर्वा 
आयोगले गने सरुर्वामा सब  भौगोमलक क्षेत्रको अनभुर्व हामसल गने ि बढुर्वामा प्रमतकूल असि 
नपने गिी सरुर्वाको व्यर्वस्थापन गनुणपने ि वर्वभागीय कािबाही प्रमतशोध ि संिक्षर्को आधािमा 
गरिन नहनुे। 

 कमणचािीहरू सम्बि रेड यमुनयनको भमूमका, अमधकाि ि दावयत्र्वको सम्बन्धमा आर्वश्यक 
पनुिार्वलोकन गनण थप अध्ययन गिी मनष्कषणमा पगु्न उपयकु्त हनुे। 
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६.४ महान्यायामधर्वक्ताको कायाणलय 

6.4.1 नीमतगत ि कानूनी सधुाि 

 अमभयोिनको कायणलाई तथ्यपिक, प्रमार्मखुी ि एकरूपतापूर्ण बनाउन प्रभार्वकािी 
अमभयोिन नीमत (Prosecution Policy) बनाई कायाणन्र्वयनमा ल्याउन अनजुशक्षर्, 
अनगुमन, प्रभार्वमूल्याङ्कन िस्ता कायणिमहरू सञ् चालन गरिनपुने। 

6.4.2 कायणगत सधुाि 

 अमभयोिन सम्बन्धमािः र्व ज्ञामनक अनसुन्धानको अभार्वमा मदु्दा चलाउनपुने व्यजक्त छुट्ने ि 
मदु्दा चलाउन ु नपने व्यजक्तमामथ मदु्दा चल्ने अर्वस्थाको मसिणना हनुकुा साथ  गोलमटोल 
भाषामा सब लाई गोश् र्वािा रूपमा प्रमतर्वादी कायम गिेको पाइएकोले र्व ज्ञामनक, सूक्ष्म ि 
प्रभार्वकािी अनसुन्धानमा ध्यान र्दनपुने आर्वश्यकता िहेको छ। सोका लामग सिकािी 
र्वकीलको मनदेशन र्दन ेजिम्मेर्वािीलाई प्रभार्वकािी कायाणन्र्वयन गरिनपुने। सो अनसुन्धानका 
आधािमा प्रमतव्यजक्त प्रमार्को वर्वरे्वचना गिी र्वािदात ि कसूि पवुष्ट गने प्रमार्को 
पयाण्त ताको जस्थमतमा मात्र अमभयोिन गरिनपुने। 
 

 आचाि संवहता पालना सम्बन्धमािः पदअनसुािको आचिर् पालना गिे नगिेको सम्बन्धमा 
जिम्मेर्वाि पदामधकािीबाट मनयममत अनगुमन गने प्रर्ालीलाई प्रभार्वकािी रूपमा कायाणन्र्वयन 
गनुणपने। 
 

 पदअनसुािको आचिर् पालना नगने सिकािी र्वकीलहरूलाई कडाईका साथ कानूनी 
कािबाहीको दायिामा ल्याउनपुने। 

 पीमडतको लामग क्षमतपूमतण मागदाबी गने सम्बन्धमािः अपिाध पीमडतलाई िाहत तथा क्षमतपूमतण 
उपलब्ध गिाउन मागदाबी मलनपुने मदु्दामा अमभयकु्तको आमथणक ह मसयत,  चल अचल 
सम्पजत्त सम्बन्धी वर्वर्विर्, व्य जक्तक वर्वर्विर्लगायत पीमडतको आमथणक अर्वस्था, पीमडतको 
चाहना तथा आर्वश्यकता के हो सो तफण  समेत अनसुन्धान गनण लगाई अमभयोिनको 
िममा सब  कुिा खलुाई अमभयोगपत्र पेस गनुणपने।  
 

 सिायमा छुट र्दन ेव्यर्वस्था सम्बन्धमा: अनसुन्धानमा सहयोग गने कसूिदािलाई अमभयोिन 
गदाण कानूनले तोकेको सिायमा छुट र्दई अमभयोिन गने कानूनी व्यर्वस्थाको प्रभार्वकािी 
कायाणन्र्वयन गरिनपुने। 
 

 समन्र्वय गनुणपनेिः अनसुन्धानका िममा गवहिाईमा नपगुी अनसुन्धान गरिने कायणले कमतपय 
मदु्दाहरूमा (िस्तो कम्पनी खोलेि कािोबाि गरिएका मदु्दामा अनपढ ि अन्िान व्यजक्तको 
नागरिकता दरुूपयोग गिेि कम्पनी खोली सो कम्पनीको नामबाट ठूला ठूला ठगी गिेको 
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ति त्यस्तो ठगी गनेहरूलाई अनसुन्धान तथा अमभयोिनको दायिामा नल्याई) सोझा साझा 
एर्वम ् मनदोष व्यजक्तहरू वर्वरूि अमभयोिन हनु पगेुको देजखंदा अनसुन्धान गने मनकायसँग 
आर्वश्यक समन्र्वय गिेि यस प्रकािका अपिाधहरूमा गवहिो अनसुन्धान गिी सही 
अमभयोिन गनणका लामग आर्वश्यक समन्र्वय गनुणपने। 
 

 संगर्ठत अपिाधसम्बन्धी कानूनको प्रयोग सम्बन्धमािः तीन िना र्वा सोभन्दा बढी व्यजक्तको 
संलग्नता हनुासाथ वर्वना औजचत्य िथाभार्वी (Indiscriminately) सिर्ठत अपिाधसमेतमा 
अमभयोिन गने प्रर्वजृत्त िोवकनपुने। 

 बयान बकपत्र सम्बन्धमा: सिकािर्वादी मदु्दामा अमभयकु्तको बयान एर्वम ् साक्षीको 
बकपत्रका िममा सिकािी र्वकीलको न्यून उपजस्थमत हनुे गिेको देजखंदा बयान, बकपत्रमा 
सिकािी र्वकीलको अमनर्वायण उपजस्थमत हनुपुने। 
 

 पनुिारे्वदनको म्याद तामेली सम्बन्धमािः सिकािर्वादी फौिदािी मदु्दामा अदालतबाट भएको 
फ सलाउपि पनुिारे्वदन गनुणपने जिम्मेर्वाि सिकािी र्वकीलले समयम  पनुिारे्वदनको म्याद 
नबजुझर्दने र्वा कुन  कुन  म्याद छानेि बजुझर्दने कायणले वर्वकृमत बढेको देजखंदा अदालतबाट 
फ सला तयाि भएपमछ फ सलासाथ प्रा् त पनुिारे्वदनको म्याद अवर्वलम्ब बझु्न ेपिमत वर्वकास 
गनुणपने।  
 

 आफूले िोिेको कानून व्यर्वसायीबाट प्रमतिक्षा गने सम्बन्धमािः अनसुन्धान तथा 
अमभयोिनका िममा अनसुन्धान अमधकृत तथा अमभयोिनकताणले मसफारिस गिेको कानून 
व्यर्वसायी मनयकु्त गनुणपने गिी दबाब र्दने कायणले वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत, अमनयममतता तथा 
भ्रष् टाचाििन्य कायणमा सञ् िाल खडा भई न्याय सम्पादनलाई गम्भीि असि पिेको भन् न े
गनुासो िहेको ि अमभयकु्तले आफूले िोिेको कानून व्यर्वसायीमाफण त प्रमतिक्षा गनण पाउने 
संवर्वधान प्रदत्त मौमलक हकबाट न  र्वजञ् चत िहन िाने भएकाले सोको मनर्वािर्का लामग 
सम्बजन्धत मनकायबाट प्रभार्वकािी कदम चाल्नपुने। 

६.५ अनसुन्धान गने मनकाय 

 कसूिको अनसुन्धान सम्बन्धमािः सिकािर्वादी फौिदािी मदु्दाको अनसुन्धानलाई र्व ज्ञामनक 
एर्वम ् र्वस्तमुन्ठ बनाउनका लामग कसूिको अनसुन्धान गनण छुट्ट  व्यार्वसावयक प्रहिी र्वा 
अनसुन्धानकताणको व्यर्वस्था गनुणपने। 
 

 परिक्षर् प्रमतरे्वदन सम्बन्धमा: मदु्दाको मनष्कषणमा पगु्नको लामग सहयोगी हनुे पिीक्षर् 
प्रमतरे्वदनहरू लामो समयसम्म पिीक्षर् भई अदालतमा प्रा् त नहुँदा न्यायमा मबलम्ब हनु 
गएको देजखन्छ। यस वकमसमको समस्यालाई समाधान गनणका लामग वर्वमध वर्वज्ञान 
प्रयोगशालाको क्षमता अमभर्ववृि गनुणको साथ  क्षेत्रीयस्तिमा समेत वर्वस्ताि गिी मदु्दा दायि 
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गनुणअगामड न  पिीक्षर् प्रमतरे्वदन अनसुन्धान/अमभयोिन गने मनकायमा प्रा् त गने पिमतको 
वर्वकास गिी सो प्रमतरे्वदनका आधािमा मात्र अमभयोिन गने ि अदालतले पनुिः पिीक्षर् गनण 
आर्वश्यक ठानेमा अदालतमा समेत समयम  प्रमतरे्वदन प्रा् त हनुे कुिाको समुनजश् चतता 
गरिनपुने।  
 

 अमभयकु्तको बयान सम्बन्धमािः अमभयकु्तको बयान मबना पूर्वाण्ह सत्यता पत्ता लगाउने 
उदे्दश्यले गिाउने ि सिकािी र्वकीलसमक्ष बयान गिाउनपुने कानूनी व्यर्वस्थाको प्रभार्वकािी 
रूपमा कायाणन्र्वयन गनुणपने। 

 अनसुन्धानको िममा थनुामा िाख् न ेसम्बन्धमािः अनसुन्धानको िममा पिाउ पिेको शंवकत 
व्यजक्तलाई पयाण्त  अनसुन्धान नगिीकन कानूनले अनमुमत र्दएको अमधकतम र्दनसम्म 
थनुामा न  िाखेि अनसुन्धान गने परिपाटीलाई मनरुत्सावहत गनण अनसुन्धानको कायण मछटो 
सम्पन् न गिी अनसुन्धान प्रमतरे्वदन सिकािी र्वकील कायाणलयमा पेस गिी अदालतसमक्ष 
अवर्वलम्ब अमभयोगपत्र दायि गने प्रबन्ध गने अर्वस्थाको मसिणना गने। मनामसब आधाि 
रे्वगि कुन  व्यजक्तलाई पिाउ गनण नहनुे ि कमतपय अर्वस्थामा थनुामा निाखी धिौट, 
िमानत तथा तारिखमा िाखी अनसुन्धान गनणसक्ने कानूनी व्यर्वस्थालाई प्रभार्वकािी रूपमा 
कायाणन्र्वयन गनुणपने। 
 

 अनसुन्धान प्रमतरे्वदन पेस गने सम्बन्धमािः अनसुन्धान अमधकािीले सिकािी र्वकीलसमक्ष 
अनसुन्धान प्रमतरे्वदन पेस गदाण सम्बजन्धत मममसलमा अमभयकु्त तथा पीमडतको नाम, थि, 
र्वतन, उमेि खलु्ने आमधकारिक कागिात ि पवहचानसमेत खलुाई संलग्न गनुणपने। 

 

 पीमडतलाई क्षमतपूमतण भिाउन े सम्बन्धमािः अपिाध पीमडतलाई िाहत तथा क्षमतपूमतण र्दनपुने 
मदु्दामा अमभयकु्तको आमथणक ह मसयत ि सोको प्रमार् ि पीमडतलाई पगेुको क्षमतको 
वर्वर्विर्समेत प्रष्ट रूपमा खलु्ने गिी अनसुन्धान गनुणपने। 

६.६ नेपाल बाि एसोमसएसन 

6.6.1 कायणगत सधुाि 

 मनिःशलु्क कानूनी सहायतासम्बन्धी व्यर्वस्थाको प्रभार्वकारिता सम्बन्धमािः बाि एसोमसएसनबाट 
प्रदान गने गरिएको मनिःशलु्क कानूनी सहायतासम्बन्धी व्यर्वस्थाका सम्बन्धमा लजक्षत र्वगणले 
पयाण्त  िानकािी प्रा् त गनण नसकेको, गरु्स्तिीय सेर्वा प्रा् त गनण नसकेको देजखंदा नेपाल 
बाि एसोमसएसन तथा अन्य संस्थाबाट प्रदान गने गरिएको मनिःशलु्क कानूनी सहायता, प्रो 
बोनो सेर्वाहरूका बािेमा लजक्षत र्वगणका सेर्वा्ाहीहरूलाई पयाण्त  मात्रामा िानकािी 
प्ु याउनपुने।  
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 कानून व्यर्वसायीको शलु्क तथा लेखा िाख् न ेसम्बन्धमािः कानून व्यर्वसायीले पक्षसँग मलएको 
शलु्कको अमनर्वायण रूपमा िमसद र्दने ि सोको लेखा िाख् न ेव्यर्वस्था लागू गिाउन भमूमका 
मनर्वाणह गनुणपने। 
   

 बहस व्यर्वस्थापन सम्बन्धमािः Lead lawyer को अर्वधािर्ालाई कायाणन्र्वयन गनण प्रभार्वकािी 
भमूमका खेल्नपुने। 
 
 

 पेसी स्थमगत सम्बन्धमािः मनयमार्वलीले पेसी स्थगन सम्बन्धमा गिेको व्यर्वस्थालाई 
प्रभार्वकािी रूपमा कायाणन्र्वयन गनुणपने। 
 
 

 बाि एसोमसएसनको सविय भमूमका सम्बन्धमािः न्यायपामलकाको सधुािमा प्रत्येक कानून 
व्यर्वसायीको सकािात्मक भमूमका मनर्वाणह गिाउनेतफण  बाि एसोमसएसनले भमूमका मनर्वाणह 
गनुणपने।  

 न्यायपामलकामा हनुसक्न े वर्वकृमत वर्वसङ् गमत एर्वम ् भष्ट्राचाि मनयन्त्रर्को लामग पहिेदाि 
(Watchdog) को भमूमका मनर्वाणह गिी त्यस वकमसमको गमतवर्वमध भएको र्वा हनुसक्ने 
देजखएमा तरुुन्त िोक्न संस्थागत एर्वम ्व्यजक्तगत पहलकदमी मलनपुने। 

 सार्वणिमनक सिोकािका नाममा संवर्वधान ि कानूनसँग असम्बजन्धत िहेका िस्तासकु  
वर्वर्वादका वर्वषयलाई पमन अदालतमा प्ररे्वश गिाउने ि एकपटक अदालतमा प्ररे्वश 
गरिसकेका वर्वषयमासमेत आफ्नो प्रचािका लामग पनुिः अदालत प्ररे्वश गने प्रर्वजृत्तलाई 
मनरुत्सावहत गनण बाि एसोमसयसनले सशक्त भमूमका खेल्नपुने।  
 

 कानून व्यर्वसायीको व्यार्वसावयकता ि गरु्स्तिीयता कायम गनण प्रभार्वकािी भमूमका मनर्वाणह 
गनुणपने। 
 

 कानून व्यर्वसायलाई मयाणर्दत, गरिमामय ि गरु्स्तिीय बनाउन बाि एसोमसयसनका 
तफण बाट साथणक भमूमका मनर्वाणह गनुणपने। 
 

 न्याय सम्पादनलाई गरु्स्तिीय बनाउनका लामग फ सलाहरूको वर्वश् लेषर्ात्मक अध्ययन 
गिी स्र्वस्थ ि िचनात्मक वट्पर्ी मनयममतरूपमा गरिनपुने। 

६.७ नेपाल कानून व्यर्वसायी परिषद् 

6.7.1 नीमतगत ि कानूनी सधुाि 

 कानून व्यर्वसायी परिषद् ऐनमा समसामवयक सधुाि गनुणपने: कानून व्यर्वसायलाई मनयमन 
गने प्रचमलत कानूनी व्यर्वस्था समय सापेक्ष नभएको हनुाले सर्वोच्च अदालतमा कानून 
व्यर्वसाय गनणको लामग कानून व्यर्वसायीहरूको अनभुर्व के कमत हनुपुने हो, सो सम्बन्धमा 



                                                        | 164 

अन्तिाणवष्ट्रय अभ्याससमेत हेिी उपयकु्त कानूनी प्रबन्ध गनण कानून व्यर्वसायी परिषद् 
सम्बन्धी ऐनमा आर्वश्यक संशोधन गिी समय सापेक्ष बनाउनपुने। 
 

 कानून व्यर्वसायीको आचाि संवहता सम्बन्धमा: कानून व्यर्वसायीको आचाि संवहता, 2051 
ले र्वतणमान समयको कानून व्यर्वसायका आचिर्सम्बन्धी सब  वर्वषयलाई समेट्न नसकेको 
देजखंदा समयानकूुल संशोधन तथा परिमािणन गरिनपुने। 
 

 लेखापढी व्यर्वसाय सम्बन्धमा: लेखापढी व्यर्वसायीलाई सम्बजन्धत जिल्ला अदालतले 
लेखापढी प्रमार्पत्र िािी गददै  आइिहेको परिप्रके्ष्यमा मनयमन गने मनकायको अभार्व 
िहेकाले उक्त व्यर्वसायलाई मनयमन गने प्रयोिनका लामग छुट्ट  मनयमनकािी मनकायको 
स्थापना गरिनपुने। 

6.7.2 कायणगत सधुाि 

 कानून व्यर्वसायी परिषद्को प्रभार्वकारिता अमभर्ववृििः  
 मबचौमलयाको रूपमा काम गने कानून व्यर्वसायीहरूको पवहचान गिी मनिन्ति 

मनगिानी गनण ि मनिहरूलाई कानूनको दायिामा ल्याई कािबाही गनणका लामग 
कानून व्यर्वसायी परिषद् बाट छुट्ट  संयन्त्र बनाउनपुने।  

 कानून व्यर्वसायीले आचाि संवहता उल्लङ्घन गिेको वर्वषयमा पिेका उिूिीहरूको 
मनयममत रूपमा छानमबन गिी अवर्वलम्ब कािबाहीको टुिो लगाउनपुने।   

 कानून व्यर्वसायीहरूको क्षमता अमभर्ववृिका लामग ि कानून व्यर्वसायी आचाि 
संवहताको पालनासम्बन्धी वर्वषयमा आर्वमधक रूपमा तामलम तथा मनिन्ति कानूनी 
जशक्षा (Continuing Legal Education) को व्यर्वस्थाका लामग सविय भमूमका 
मनर्वाणह गनुणपने। 
 
 

६.८ नेपाल सिकाि तथा अन्य मनकाय 
 

6.8.1 नीमतगत ि  कानूनी सधुाि 
 

 बिेट वर्वमनयोिन सम्बन्धमा: न्यायपामलकालाई पयाण् त बिेट मनकासा नहुँदा न्यायपामलकाले 
चाल्न खोिेका सधुािका योिनाहरू कायाणन्र्वयन हनु नसकी न्याय सम्पादन प्रवियामा 
प्रमतकूल प्रभार्व देजखएको हुँदा न्यायपामलकालाई िावष्ट्रय बिेटको कम्तीमा १% प्रमतशत 
बिेट वर्वमनयोिन हनुे कुिाको समुनजश् चतता गिी सो बिेटको परिचालनमा वर्वत्तीय 
स्र्वायत्ततासमेतको प्रत्याभमूत गरिनपुने। 
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 पयाण्त  तलब सवुर्वधा व्यर्वस्थापनिः न्यायपामलकामा कायणित न्यायाधीश एर्वम ् कमणचािीको 
तलब सवुर्वधा न्यून भई परिर्वािको जशक्षा, स्र्वास्थ्य लगायतका आधािभतू आर्वश्यकताहरू 
न  पूमतण हनु नसक्ने अर्वस्था मसिणना भएकाले पमन न्यायालयमा वर्वकृमत वर्वसङ् गमत बढेको 
छ भन् ने गनुासोलाई सम्बोधन गनणको लामग न्यायाधीशहरू एर्वम ् कमणचािीहरूले गनुणपने 
कामको प्रकृमत, चाप ि संरे्वदनशीलता अनसुाि तलब सवुर्वधा उपलब्ध गिाउन छुट्ट  
Judicial Pay Commission गठन गिी उक्त आयोगको सझुार्व अनसुािको तलब भत्ता 
सवुर्वधा नेपाल सिकािबाट उपलब्ध गिाउनपुने। 
 

 फ सला कायाणन्र्वयन सम्बन्धमािः फ सला कायाणन्र्वयनको वर्वषय न्यायपामलकाले न  गनण 
उपयकु्त हनु े र्वा कायणपामलका अन्तिगतका मनकायले गनण उपयकु्त हनुे भन् न े सम्बन्धमा 
अध्ययन गिी गिाई प्रा् त प्रमतरे्वदनका आधािमा फ सला कायाणन्र्वयनको वर्वषयलाई अगामड 
बढाउनपुने। 
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अनसूुची -1 

िाय सझुार्व पेस गने संस्था तथा व्यजक्तहरू 

मलजखत सझुार्व पेस गने संस्था तथा व्यजक्तहरू 

ि.सं.  नाम थि 

१.  माननीय न्यायाधीश ्ी ्ीकान्त पौडेल 
२.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी कृष्र्प्रसाद भण्डािी 
३.  पूर्वणमन्त्री सर्वणदेर्वप्रसाद ओझा 
४.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी जशर्वलाल पाण्डेय 
५.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी बसन्तिाि पौडेल 
६.  स्याङ्िा जिल्ला अदालत  
७.  न्यायपामलका बचाउ अमभयान 
८.  प्रहिी प्रधान कायाणलय 
९.  महान्यायामधर्वक्ताको कायाणलय 
 

केन्रीय स्तिमा सम्पन् न छलफल कायणिममा सहभागी हनुहुनुहेरूको नामार्वली 
सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूसगँको छलफल एर्वम ्अन्तिविया 
कायणिम मममत : २०७७।१२।2६ गते। 
कायणिम स्थान : सर्वोच्च अदालत। 
ि.सं. पद नाम, थि 

  न्यायाधीश र्वरिष् ठतम ्माननीय ्ी दीपककुमाि काककी 
  न्यायाधीश माननीय ्ी मीिा खडका 
  न्यायाधीश माननीय ्ी ईश् र्विप्रसाद खमतर्वडा 
  न्यायाधीश माननीय ्ी सपना प्रधान मल्ल 
  न्यायाधीश माननीय ्ी तेिबहादिु के.सी. 
  न्यायाधीश माननीय ्ी परुुषोत्तम भण्डािी 
  न्यायाधीश माननीय ्ी बमकुमाि ्ेष् ठ 
  न्यायाधीश माननीय ्ी टंकबहादिु मोक्तान 
  न्यायाधीश माननीय ्ी प्रकाशकुमाि ढुिाना 
  न्यायाधीश माननीय ्ी कुमाि िेग्मी 
  न्यायाधीश माननीय ्ी हरिप्रसाद फुयाल 
  न्यायाधीश माननीय डा. मनोिकुमाि शमाण 
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न्याय परिषद्सगँको छलफल एर्वम ्अन्तिविया 
कायणिम मममत : २०७७।१२।2६ गते। 
कायणिम स्थान : सर्वोच्च अदालत। 
ि.सं. पद नाम, थि 

  सदस्य माननीय ्ी िामप्रसाद ्े्ठ 
  सजचर्व ्ी देरे्वन्रिाि ढकाल 
  सहसजचर्व ्ी भीमकुमाि ्े्ठ 

 

वर्वद्वान र्वरिष् ठ अमधर्वक्ताहरूसगँको छलफल एर्वम ्अन्तिविया 
छलफल मममत : २०७७।०६।१८ 

छलफल स्थान : सर्वोच्च अदालत  

ि.सं.  नाम थि क वफयत 

१.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी श्यामप्रसाद खिेल  

२.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी हरिहि दाहाल  

३.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी शम्भ ुथापा  

४.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी कोमलप्रकाश जिममिे  

५.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी वर्वष्र्पु्रसाद भट्टिाई  

६.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी प्रमेबहादिु खड्का  

७.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी सवर्वता भण्डािी बिाल  

८.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी मजुक्तनािायर् प्रधान  

९.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी श लेन्रकुमाि दाहाल  

१०.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी िमनकुमाि ्ेष् ठ  

११.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी एकिाि भण्डािी  

१२.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी िाि ुबस्नेत  
 

 

सेर्वा्ाहीहरूसगँको छलफल 

छलफल मममत : २०७७।०८।१७ 

छलफल स्थान : काठमाडौँ जिल्ला अदालत  

ि.सं.  नाम थि क वफयत 

१.  ्ी लमलतबहादिु तामाङ  

२.  ्ी िामबहादिु लामा  

३.  ्ी शम्भ ुशाह  

४.  ्ी इन्रर्वीि मसं  

५.  ्ी अमनर्दप कौि  

६.  ्ी ममता स्थावपत  

७.  ्ी गरुूदेर्व मसंह  

८.  ्ी नवर्वना ्ेष् ठ  

९.  ्ी निेन्र थापा  

१०.  ्ी जिर्वन लामा  
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ि.सं.  नाम थि क वफयत 

११.  ्ी अजस्मता थापा  

१२.  ्ी सरिता महिणन  

१३.  ्ी सिेुश बलामी  

१४.  ्ी मसिणना के.सी.    

१५.  ्ी प्रशान्त र्वाग्ले  

१६.  ्ी अममतकुमाि भट्ट  

१७.  ्ी सन्तोष वर्वष् ट  

१८.  ्ी वफिोि महिणन  

१९.  ्ी श् यामकुमाि ्ेठ  
 

 

सेर्वा्ाहीहरूसगँको छलफल 

छलफल मममत : २०७७।०८।१८ 

छलफल स्थान : उच्च अदालत पाटन 

ि.सं.  नाम थि क वफयत 

१.  ्ी सावर्वत्री खत्री  

२.  ्ी चन्रमान तामाङ  

३.  ्ी कुलबहादिु मगिी  

४.  ्ी अिुणन िाई  

५.  ्ी परुूषोत्तम आचायण  

६.  ्ी सभुाषचन्र न्यौपान े  

७.  ्ी कृष्र्प्रसाद दाहाल  

८.  ्ी लक्ष्मी लाल िाय  

९.  ्ी पूर्णलाल िािथला  

१०.  ्ी ररु्वबहादिु  

११.  ्ी मण्डल मगिी  

१२.  ्ी िमेश मगिी  

१३.  ्ी िमेश गौतम  

१४.  ्ी समुन परियाि  

१५.  ्ी भमूमका मगिी  

१६.  ्ी परुूषोत्तम मम्  
 

सेर्वा्ाहीहरूसगँको छलफल 

छलफल मममत : २०७७।०८।१८ 

छलफल स्थान : लमलतपिु जिल्ला अदालत। 

ि.सं.  नाम थि क वफयत 

१.  ्ी ममता ्ेष् ठ  

२.  ्ी मदन भण्डािी  

३.  ्ी िवर्वन्र जिममिे  
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ि.सं.  नाम थि क वफयत 

४.  ्ी िामबहादिु महत  

५.  ्ी म याश् र्विी ्ेष् ठ  

६.  ्ी यसलाल माली  

७.  ्ी कवर्वता ्ेष् ठ  

८.  ्ी िगतमान माली  

९.  ्ी द्वारिका महिणन  

१०.  ्ी मतथणमाया महिणन  

११.  ्ी हाङकोपटाङ िाई  

१२.  ्ी मेिप्रसाद िाई  

१३.  ्ी निहिी दास  

१४.  ्ी सोनामती देर्वी  

१५.  ्ी बमनाथ दास  

१६.  ्ी शजश िार्ा  

१७.  ्ी िािेन्र के.सी.   

१८.  ्ी मोहन भट्ट  
 

माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरूसगँको छलफल 

छलफल मममत : २०७७।०८।२५ 

छलफल स्थान : सर्वोच्च अदालत। 

ि.सं.  नाम थि अदालत 

१.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी िाि ुखमतर्वडा काठमाडौं जिल्ला अदालत 
२.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी िािेन्र अमधकािी काठमाडौं जिल्ला अदालत 
३.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी वर्वनोदकुमाि पोखिेल काठमाडौं जिल्ला अदालत 
४.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी पूरे्श् र्विप्रसाद उपाध्याय काठमाडौं जिल्ला अदालत 
५.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी यरु्विाि गौतम काठमाडौं जिल्ला अदालत 
६.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी इन्रकुमाि चोङ्टेङ्ली काठमाडौं जिल्ला अदालत 
७.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी भितमर्ी खनाल काठमाडौं जिल्ला अदालत 
८.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी केशर्वप्रसाद बास्तोला काठमाडौं जिल्ला अदालत 
९.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी ओमप्रसाद अयाणल काठमाडौं जिल्ला अदालत 
१०.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी िामचन्र पौडेल काठमाडौं जिल्ला अदालत 
११.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी प्रकाश ढंुगाना काठमाडौं जिल्ला अदालत 
१२.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी प्रकाशचन्र अमधकािी काठमाडौं जिल्ला अदालत 
१३.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी उद्दर्वप्रसाद भट्टिाई काठमाडौं जिल्ला अदालत 
१४.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी सूयण प्रसाद अमधकािी काठमाडौं जिल्ला अदालत 
१५.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी िामप्रसाद शमाण काठमाडौं जिल्ला अदालत 
१६.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी वर्वश् र्वनाथ भट्टिाई काठमाडौं जिल्ला अदालत 
१७.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी कोमलप्रसाद आचायण काठमाडौं जिल्ला अदालत 
१८.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी ्ीप्रसाद संिेल काठमाडौं जिल्ला अदालत 
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ि.सं.  नाम थि अदालत 

१९.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी िामप्रसाद न्यौपान े काठमाडौं जिल्ला अदालत 
२०.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी र्वासदेुर्वलाल ्ेष् ठ काठमाडौं जिल्ला अदालत 
२१.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी वर्वष्र्पु्रसाद गौतम काठमाडौं जिल्ला अदालत 
२२.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी कृष्र्प्रसाद पौडेल काठमाडौं जिल्ला अदालत 
२३.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी कृष्र्िंग शाह काठमाडौं जिल्ला अदालत 
२४.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी केदािनाथ पौडेल काठमाडौं जिल्ला अदालत 
२५.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी गीता ्ेष् ठ काठमाडौं जिल्ला अदालत 
 

उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीशहरूसगँको छलफल 

छलफल मममत : २०७७।०८।२६ 

छलफल स्थान : सर्वोच्च अदालत। 

ि.सं.  नाम थि क वफयत 

१.  माननीय मखु्य न्यायाधीश ्ी कुमाि चडुाल उच्च अदालत पाटन 
२.  माननीय न्यायाधीश ्ी टेकप्रसाद ढंुगाना  उच्च अदालत पाटन 
३.  माननीय न्यायाधीश ्ी िामबहादिु थापा उच्च अदालत पाटन 
४.  माननीय न्यायाधीश ्ी ्ीमर्कुमाि गौतम उच्च अदालत पाटन 
५.  माननीय न्यायाधीश ्ी खशुीप्रसाद थारू उच्च अदालत पाटन 
६.  माननीय न्यायाधीश ्ी भोििाि अमधकािी उच्च अदालत पाटन 
७.  माननीय न्यायाधीश ्ी महेन्रनाथ उपाध्याय उच्च अदालत पाटन 
८.  माननीय न्यायाधीश ्ी वर्वमल सरेु्वदी उच्च अदालत पाटन 
९.  माननीय न्यायाधीश ्ी वकिर्कुमाि पोखिेल उच्च अदालत पाटन 
१०.  माननीय न्यायाधीश ्ी सिलाकुमािी पाण्डे उच्च अदालत पाटन 
११.  माननीय न्यायाधीश ्ी िेखा थापा पाण्डे उच्च अदालत पाटन 
१२.  माननीय न्यायाधीश ्ी र्ववर्वता उप्रतेी (ढकाल) उच्च अदालत पाटन 
१३.  माननीय न्यायाधीश ्ी र्वामदेर्व ज्ञर्वाली उच्च अदालत पाटन 
१४.  माननीय न्यायाधीश ्ी दगुाणबहादिु वर्वश् र्वकमाण उच्च अदालत पाटन 
१५.  माननीय न्यायाधीश ्ी वकिर् पौडेल उच्च अदालत पाटन 
१६.  माननीय न्यायाधीश ्ी माधर्वप्रसाद पोखिेल उच्च अदालत पाटन 
१७.  माननीय न्यायाधीश ्ी ्ीकान्त पौडेल उच्च अदालत पाटन 
१८.  माननीय न्यायाधीश ्ी र्दपेन्रबहादिु बम उच्च अदालत पाटन 
१९.  माननीय न्यायाधीश ्ी मनलम पौडेल उच्च अदालत पाटन 
२०.  िजिस्राि ्ी गिेन्रबहादिु मसंह  उच्च अदालत पाटन 
 

 

जिल्ला न्यायाधीश, ्ेस्तेदाि एर्वम ्तहमसलदािसगँको छलफल 

छलफल मममत : २०७७।०८।२९ 

ि.सं.  नाम थि क वफयत 

१.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी कमला पौडेल भक्तपिु जिल्ला अदालत 
२.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी माधर्वप्रसाद अमधकािी भक्तपिु जिल्ला अदालत 



                                                        | 171 

ि.सं.  नाम थि क वफयत 

३.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी उमेश कोइिाला भक्तपिु जिल्ला अदालत 
४.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी स्र्वीकृमत पिािलुी भक्तपिु जिल्ला अदालत 
५.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी सूयणप्रसाद पिािलुी काभ्रपेलान्चोक जिल्ला अदालत 
६.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी मभष्मिाि प्रसाईँ काभ्रपेलान्चोक जिल्ला अदालत 
७.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी जशर्वबहादिु िानाभाट लमलतपिु जिल्ला अदालत 
८.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी वकिर्प्रसाद जशर्वाकोटी लमलतपिु जिल्ला अदालत 
९.  माननीय जिल्ला न्यायाधीश ्ी कृष्र्िाम कोइिाला लमलतपिु जिल्ला अदालत 
१०.  ्ेस्तेदाि ्ी वर्वष्र्पु्रसाद पाण्डेय लमलतपिु जिल्ला अदालत 
११.  तहमसलदाि ्ी अवर्वधान सापकोटा भक्तपिु जिल्ला अदालत 
 

 

माननीय न्यायाधीशहरू एर्वम ्पदामधकािीसगँको छलफल  

छलफल मममत : २०७७।०९।०२ 

सहभागी अदालतहरूिः वर्वशेष अदालत, ्म अदालत, प्रकाशकीय अदालत, र्व देजशक िोिगाि न्यायाधीकिर्, 
िािस्र्व न्यायाधीकिर्। 

ि.सं.  नाम थि क वफयत 

१.  अध्यक्ष/माननीय न्यायाधीश ्ी वर्वनोद शमाण िािस्र्व न्यायाधीकिर्  

२.  अध्यक्ष/माननीय न्यायाधीश ्ी प्रमेिाि काककी वर्वशेष अदालत 

३.  माननीय न्यायाधीश ्ी अब्दलु अिीि मसुलमान वर्वशेष अदालत 

४.  माननीय न्यायाधीश ्ी बालेन्र रूपाखेती वर्वशेष अदालत 

५.  माननीय न्यायाधीश ्ी मनत्यानन्द पाण्डेय वर्वशेष अदालत  
६.  सदस्य/न्यायाधीश ्ी शाजन्त मसंह थापा वर्वशेष अदालत 
७.  सदस्य/न्यायाधीश ्ी चन्रबहादिु सारू वर्वशेष अदालत 
८.  अध्यक्ष ्ी िमेशकुमाि खत्री र्व देजशक िोिगाि न्यायाधीकिर्  
९.  सदस्य ्ी िमादेर्वी पिािलुी र्व देजशक िोिगाि न्यायाधीकिर्  
१०.  अध्यक्ष ्ी िामप्रसाद ओली ्म अदालत 
११.  सदस्य ्ी प्रमेकुमाि िाई ्म अदालत 
१२.  सदस्य ्ी मनशा बामनया ँ ्म अदालत 
१३.  अध्यक्ष ्ी मडल्लीिाि जिममिे प्रशासकीय अदालत 
१४.  सदस्य ्ी िीता म नाली प्रशासकीय अदालत 
१५.  िजिस्राि ्ी मनमणला पौडेल प्रशासकीय अदालत 
१६.  िजिस्राि ्ी आनन्दिाि पन्त र्व देजशक िोिगाि न्यायाधीकिर्  
१७.  िजिस्राि ्ी अशोककुमाि क्षेत्री वर्वशेष अदालत 
१८.  िजिस्राि ्ी िीर्वनकुमाि भण्डािी ्म अदालत 
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नपेाल बाि एसोमसएसनका पदामधकािी एर्वम ्सदस्यहरूसगँको छलफल 

छलफल मममत : २०७७।०९।०५ 

ि.सं.  नाम थि क वफयत 

१.  ्ी भरु्वनप्रसाद मनिौला सदस्य, न.ेबा.ए. 
२.  ्ी इश् र्विीप्रसाद भट्टिाई उपाध्यक्ष, ने.बा.ए. 
३.  ्ी अन्ि ुकायस्थ सदस्य, न.ेबा.ए. 
४.  डा. जशर्विाि पजण्डत सदस्य, न.ेबा.ए. 
५.  ्ी समुनलकुमाि ्ेष् ठ उपाध्यक्ष, ने.बा.ए. 
६.  ्ी प्रकाश महिणन सदस्य, न.ेबा.ए. 
७.  ्ी मनोिकुमाि चौधिी सदस्य, न.ेबा.ए. 
८.  ्ी बालकृष्र् ग िे सदस्य, न.ेबा.ए. 
९.  ्ी गंगासागि खत्री सदस्य, न.ेबा.ए. 
१०.  ्ी रूर पोखिेल कोषाध्यक्ष, ने.बा.ए. 
११.  ्ी भीमसेन बन्िािा सदस्य, न.ेबा.ए. 
१२.  ्ी िामचन्र मसंह िािपूत उपाध्यक्ष, ने.बा.ए. 
१३.  ्ी िक्षा बस्याल उपाध्यक्ष, ने.बा.ए. 
१४.  ्ी बरीनािायर् नगिकोटी सदस्य, न.ेबा.ए. 
१५.  ्ी प्रकाश महिणन सदस्य, न.ेबा.ए. 
 

रेड यमुनयनका पदामधकािी ि कमणचािीहरूसगँको छलफल  

छलफल मममत : २०७७।०९।०९ 

ि.सं.  नाम थि क वफयत 

१.  ्ी यादर्वप्रसाद िोशी  

२.  ्ी हरि भट्टिाई  

३.  ्ी दीपकप्रसाद अमधकािी  

४.  ्ी योगप्रसाद पोखिेल  

५.  ्ी चन्रमान तामाङ  

६.  ्ी देर्विाि भट्टिाई  

७.  ्ी जशर्वहिी अमधकािी  

८.  ्ी सरु्दप पोखिेल  

९.  ्ी तेिेन्रप्रसाद कँडेल  

१०.  ्ी िािकुमाि भट्ट  

११.  ्ी यरु्वाचन्र जिममिे  

१२.  ्ी पषु्पिाि मतमजल्सना  

१३.  ्ी पािाश् र्वि कँडेल  

१४.  ्ी दलबहादिु र्वजिमय  

१५.  ्ी निेश काककी  
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पत्रकािहरूसगँ भएको छलफल कायणिम 
छलफल मममत : २०७७।१०।१३  

छलफल स्थान : सर्वोच्च अदालत।  

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  का.र्वा.अध्यक्ष ्ी गोपाल बढुाथोकी प्रसे काउजन्सल नेपाल 

२.  सम्पादक ्ी यरु्विाि जिममिे देश संचाि 
३.  ्ी कृष्र्मिुािी भण्डािी  
४.  उपाध्यक्ष ्ी वर्वपलु पोख्रले पत्रकाि महासंि 
५.  ्ी हरिबहादिु थापा  
६.  अध्यक्ष ्ी नीत ुपजण्डत सन्चारिका समूह 
७.  अध्यक्ष ्ी दगुाण दलुाल न्यावयक पत्रकाि मञ् च 
८.  उपाध्यक्ष ्ी कामलका खड्का न्यावयक पत्रकाि मञ् च 
९.  महासजचर्व ्ी भाषा शमाण न्यावयक पत्रकाि मञ् च 
१०.  ्ी नािायर् काफ्ले गोिखापत्र द मनक 
११.  वर्वशेष संर्वाददाता ्ी तफुान न्यौपान े वहमाल मममडया 
१२.  सञ् चाि वर्वज्ञ ्ी वकशोि पौडेल सर्वोच्च अदालत 
 

प्रहिी प्रधान कायाणलय एर्वम ्अनसुन्धान अमधकािीहरूसगँको छलफल 
छलफल मममत : २०७७।१०।१४ 

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  प्र.महामनिीक्षक ्ी श लेश थापा क्षेत्री प्रहिी प्रधान कायाणलय, नक्साल 

२.  प्र.अ.म.मन. ्ी हरिबहादिु पाल म.प्र.अ.का.िानीपोखिी 
३.  प्र.अ.म.मन. ्ी वर्वश् र्विाि पोख्रले प्र.प्र.का.अ.अ.तथा कायण 
४.  प्र.मा.स.मन. ्ी सहकुल थापा प्र.प्र.का.के.अ.व्यूिो 
५.  प्र.ना.म.मन. ्ी प्रकाश अमधकािी प्र.प्र.का.म.म.मन.को सजचर्वालय 
६.  प्र.ना.म.मन. ्ी िामकृपाल शाह प्र.प्र.का. साइर्वि व्यूिो 
७.  प्र.ब.उ. ्ी र्दलीपकुमाि चौधिी प्र.प्र.का.लागू औषध व्यूिो 
८.  प्र.ब.उ. ्ी भीम ढकाल प्र.प्र.का.अ.अ. तथा कायण 
९.  प्र.ब.उ. ्ी वकिर् बज्राचायण म.न.प्र.पिीसि, लमलतपिु 
१०.  प्र.ब.उ. ्ी र्दपक थापा म.न.प्र.अ. महाशाखा 
११.  प्र.उ. ्ी अनिुागकुमाि र्द्वरे्वदी प्र.प्र.का मानर्व बेचमबखन 
१२.  प्र.ब.उ. ्ी अशोक मसंह म.न.प्र.पिीसि, काठमाडौं 
१३.  प्र.उ. ्ी गोवर्वन्द थपमलया म.न.प्र. सर्वोच्च अदालत स.ुस. 
 

महान्यायामधर्वक्ताको कायाणलयसगँको छलफल 
कायणिम मममत : २०७७।१२।१७ गते। 
ि .सं.  नाम थि पद 

  ्ी िमेश बडाल  माननीय महान्यायामधर्वक्ता 
  ्ी पद्म प्रसाद पाण्डेय  नायब महान्यायामधर्वक्ता  
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  ्ी वर्वश्विाि कोइिाला नायब महान्यायामधर्वक्ता 
  ्ी श्यामकुमाि भट्टिाई नायब महान्यायामधर्वक्ता 
  ्ी गोपाल प्रसाद रििाल  सहन्यायामधर्वक्ता  
  ्ी संिीर्विाि िेग्मी  सहन्यायामधर्वक्ता 
  ्ी खेमिाि ज्ञर्वाली  सहन्यायामधर्वक्ता 
  ्ी हरिप्रसाद िोशी  सहन्यायामधर्वक्ता 
  ्ी सूयणिाि दाहाल सहन्यायामधर्वक्ता 
  ्ी शंकि खत्री  सहन्यायामधर्वक्ता 
  ्ी गंगाप्रसाद पौडेल  सहन्यायामधर्वक्ता 
  ्ी शाजन्त न्यौपाने  जिल्ला न्यायामधर्वक्ता  
  ्ी नर्विाि पिािलुी  जिल्ला न्यायामधर्वक्ता  

 

उपत्यकाजस्थत बाि एसोमसएसनका पदामधकािीहरूसगँको छलफल  

छलफल मममत : २०७७।१२।१८ गते। 

छलफल स्थान : सर्वोच्च अदालत। 

ि.सं.  नाम थि क वफयत 

१.  अध्यक्ष ्ी देर्वकुमाि मोक्तान काभ्र ेजि.अ. बाि इकाई 

२.  सहसजचर्व ्ी गीता मतजम्सना भक्तपिु जि.अ. बाि इकाई 
३.  सहसजचर्व ्ी िजिता थापा लमलतपिु जि.अ. बाि इकाई 
४.  अमधर्वक्ता ्ी सरु्वोधबाब ुमसलरु्वाल काठमाडौं जि.अ. बाि इकाई 
५.  सहसजचर्व ्ी लक्ष्मी सापकोटा जिममिे काठमाडौं जिल्ला अदालत बाि इकाई  
६.  सजचर्व ्ी दमनबहादिु चन्द काठमाडौं जिल्ला अदालत बाि इकाई 
७.  अध्यक्ष ्ी िामचन्र मसंखडा उ.अ.पाटन बाि एसोमसएसन 
८.  सहसजचर्व ्ी सिस्र्वती शाह उ.अ.पाटन बाि एसोमसएसन 
९.  सजचर्व ्ी कृष्र्प्रसाद भण्डािी उ.अ.पाटन बाि एसोमसएसन 
१०.  अध्यक्ष ्ी अिुणन महिणन लमलतपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
११.  सजचर्व ्ी प्रर्दप काककी भक्तपिु जि.अ. बाि इकाई 
१२.  सजचर्व ्ी कृष्र्प्रसाद सरेु्वदी लमलतपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
१३.  सजचर्व ्ी ऋवषिाम जिममिे सर्वोच्च अदालत बाि एसोमसएसन 
 

मानर्व अमधकािसम्बि संिसंस्थाका पदामधकािीहरूसगँको छलफल  

छलफल मममत : २०७७।१२।१९ गते। 
छलफल स्थान : सर्वोच्च अदालत। 

ि.सं.  नाम थि क वफयत 

१.  अमधर्वक्ता ्ी अनन्तिाि लईुंटेल संर्व धामनक कानून व्यर्वसायी मञ् च 

२.  अमधर्वक्ता ्ी वर्वमला यादर्व POS Nepal 

३.  ्ी शममणला पिािलुी Go Go Foundation 

४.  म्यानेिि ्ी संझा ्ेष् ठ INSEC NepaL 
५.  ्ी समुन अमधकािी  
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ि.सं.  नाम थि क वफयत 

६.  मनदेशक ्ी ओमप्रकाश सेन ठकुिी Advocacy Forum 

७.  अमधर्वक्ता ्ी अमनता न्यौपान ेथपमलया LACC 

८.  अमधर्वक्ता ्ी अिय शंकि झा ILF/PDS-Nepal 

९.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी सवर्वता भण्डािी र्विाल Transparency International  

१०.  अमधर्वक्ता ्ी समबन ्ेष् ठ FWLD 

११.  अमधर्वक्ता ्ी आयाण ्ेष् ठ Transparency International 
 

नपेाल कानून व्यर्वसायी परिषद् सगँको छलफल  

छलफल मममत : २०७७।१२।२० गते। 

छलफल स्थान : सर्वोच्च अदालत। 

ि.सं.  नाम थि क वफयत 

१.  अध्यक्ष, माननीय ्ी िमेश र्वडाल, महान्यायामधर्वक्ता नेपाल कानून व्यर्वसायी परिषद्  
२.  उपाध्यक्ष, र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी चण्डेश् र्वि ्ेष् ठ नेपाल कानून व्यर्वसायी परिषद्  
३.  सदस्य, िजिस्राि ्ी मनमणला पौडेल सर्वोच्च अदालत 
४.  सदस्य, ्ी वर्वियमसंह मसिापती डीन, ल फ्याकल्टी 
५.  सदस्य, र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता डा.चन्रकान्त ज्ञर्वाली नेपाल कानून व्यर्वसायी परिषद्  
६.  सदस्य, अमधर्वक्ता ्ी िामबाब ुवर्व.सी.  नेपाल कानून व्यर्वसायी परिषद्  
७.  सदस्य, ्ी भीमबहादिु गरुुङ नेपाल कानून व्यर्वसायी परिषद्  
८.  सदस्य-सजचर्व, ्ी िामहरि काफ्ले नेपाल कानून व्यर्वसायी परिषद्  
भच ुणअल 
१.  ्ी प्रकाशबहादिु पाण्डे सदुिुपजश् चम प्रदेश 
२.  ्ी मकुुन्दिाि अयाणल गण्डकी प्रदेश 
३.  ्ी श्यामकुमाि मम् प्रदेश नं. २  
४.  ्ी बाबिुाम पाण्डे लजुम्बनी प्रदेश 
५.  ्ी समुनता सनु्दि चौधिी प्रदेश नं. १  
 

प्रदेशस्तिीय छलफल कायणिममा उपजस्थत हनुहुनुहेरूको नामार्वली 
प्रदेश नं. १ मा सम्पन् न छलफल कायणिमहरू 

छलफल मममत : २०७७।०७।०३ 

छलफल स्थान : उदयपिु।  

कानून व्यर्वसायीसगँ भएको छलफल कायणिम 
ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी मोहनबहादिु काककी उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
२.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी सकुिाम ्ेष् ठ उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
३.  ्ेस्तेदाि ्ी धनबहादिु काककी उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
४.  अध्यक्ष ्ी श्यामानन्द चौधिी उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
५.  अमधर्वक्ता ्ी कृष्र्बहादिु बस्नेत उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
६.  अमधर्वक्ता ्ी ईन्रबहादिु तामाङ उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 



                                                        | 176 

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

७.  अमधर्वक्ता ्ी ब कुण्ठनाथ दाहाल उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
८.  अमधर्वक्ता ्ी कमलबहादिु काककी उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
९.  अमधर्वक्ता ्ी मिुािी खड्का उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
१०.  अमधर्वक्ता ्ी लक्ष्मीकामिी चौधिी उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
११.  अमधर्वक्ता ्ी पषु्पिाि चौधिी उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
१२.  अमधर्वक्ता ्ी वहमाल खड्का उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
१३.  अमधर्वक्ता ्ी शोभनाथ ढंुगाना उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
१४.  अमधर्वक्ता ्ी र्दलबहादिु बस्नेत उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
१५.  अमधर्वक्ता ्ी वर्वष्र्देुर्व चौधिी उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
१६.  अमधर्वक्ता ्ी मनिबहादिु िाई उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
१७.  अमधर्वक्ता ्ी जितेन्रदेर्व पाण्डर्व चौधिी उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
१८.  अमधर्वक्ता ्ी दीपक बस्नेत उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
१९.  अमधर्वक्ता ्ी कृतबहादिु िाई उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
२०.  अमभर्वक्ता ्ी केदाि कटुर्वाल उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
२१.  अमभर्वक्ता ्ी मोहन मनिौला उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
२२.  अमभर्वक्ता ्ी रिना तामाङ उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
२३.  अमभर्वक्ता ्ी गरे्शप्रसाद दाहाल उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
२४.  अमभर्वक्ता ्ी िािकुमाि मतजम्सना उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
२५.  अमभर्वक्ता ्ी कमलकुमाि काककी उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
२६.  अमभर्वक्ता ्ी ईन्रनािायर् ्ेष् ठ उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
२७.  अमभर्वक्ता ्ी कृष्र् खत्री उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
२८.  अमभर्वक्ता ्ी दगुाणकृष्र् पोखिेल उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
२९.  अमभर्वक्ता ्ी नमस अमधकािी उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
३०.  अमभर्वक्ता ्ी ब्रम्हदेर्व चौधिी उदयपिु जिल्ला अदालत बाि इकाई 
 

 

स्थानीय पत्रकाि, पामलका प्रमतमनमधसगँको छलफल 
ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  माननीय सभासद ्ी अजम्बका थापा प्रदेश नं.१ 
२.  नगि प्रमखु ्ी खगेन्र िाई चौ.नगिपामलका, उदयपिु 
३.  प्रमखु, ्ी र्वलदेर्व चौधिी मत्रयगुा नगिपामलका 
४.  उपप्रमखु ्ी देर्वी चौधिी मत्रयगुा नगिपामलका 
५.  अध्यक्ष, ्ी भित खड्का  नेपाल पत्रकाि महासंि 
६.  अध्यक्ष, ्ी मबष्र् ुओली उद्योग बाजर्ज्य संि, मत्रयगुा 
७.  अध्यक्ष, ्ी माया भण्डािी मवहला मानर्व िक्षक संिाल 
८.  उपाध्यक्ष, ्ी सानकुुमािी िाउत उदयपिु गढी गाउँपामलका 
९.  ्ी वर्विमी चौधिी नेपाल िनिाती महासंि 
१०.  ्ी भित खड्का नागरिक समाि, उदयपिु 
११.  ्ी सिृना दनरु्वाि नागरिक समाि 
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१२.  ्ी हरिकुमाि िाई पत्रकाि 
१३.  र्वडा अध्यक्ष ्ी बसन्तकुमाि मगि रे्वलर्वा न.पा.६  
१४.  अध्यक्ष, ्ी र्दमलप िसाईली दमलत अमधकाि संिाल, उदयपिु 
१५.  ्ी नर्वीनबाब ुिाई पत्रकाि 
१६.  ्ी मस.एम.गिुागाई ग .स.स., महासंि, उदयपिु 
१७.  ्ी समुन परियाि ग .स.स., महासंि, उदयपिु 
 

 

माननीय न्यायाधीश एर्वम ्कमणचािीहरूसगँ भएको छलफल कायणिम 
ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  माननीय न्यायाधीश ्ी दीपक खनाल उदयपिु जिल्ला अदालत 
२.  माननीय न्यायाधीश ्ी माधर्वप्रसाद सरेु्वदी उदयपिु जिल्ला अदालत 
३.  माननीय न्यायाधीश ्ी उत्तम मसलरु्वाल उदयपिु जिल्ला अदालत 
४.  ्ेस्तेदाि ्ी धनबहादिु काककी उदयपिु जिल्ला अदालत 
५.  तहमसलदाि ्ी िािकुमाि आचायण उदयपिु जिल्ला अदालत 
६.  सहन्यायामधर्वक्ता ्ी देर्विाि कोइिाला जि.स.र्व.का.उदयपिु 
७.  नायब सबु्बा ्ी कमला मनिौला उदयपिु जिल्ला अदालत 
८.  नायब सबु्बा ्ी ज्ञानने्रवर्विम अमधकािी उदयपिु जिल्ला अदालत 
९.  नायब सबु्बा ्ी र्दपा ्ेष् ठ उदयपिु जिल्ला अदालत 
१०.  नायब सबु्बा ्ी नर्वीन भट्टिाई उदयपिु जिल्ला अदालत 
११.  नायब सबु्बा ्ी नािायर्बहादिु थापा उदयपिु जिल्ला अदालत 
१२.  नायब सबु्बा ्ी प्रकाश दनरु्वाि उदयपिु जिल्ला अदालत 
१३.  नायब सबु्बा ्ी मजन्दपमजर् पोखिेल उदयपिु जिल्ला अदालत 
१४.  नायब सबु्बा ्ी वर्वर्ाकुमािी लेखी उदयपिु जिल्ला अदालत 
१५.  नायब सबु्बा ्ी शान्तकुमाि बस्नेत उदयपिु जिल्ला अदालत 
१६.  नायब सबु्बा ्ी सागि पोखिेल उदयपिु जिल्ला अदालत 
१७.  मडठ्ठा ्ी कोवपला पोखिेल उदयपिु जिल्ला अदालत 
१८.  मडठ्ठा ्ी प्रर्दप ्ेष् ठ उदयपिु जिल्ला अदालत 
१९.  मडठ्ठा ्ी बास ुसापकोटा उदयपिु जिल्ला अदालत 
२०.  क.अ. ्ी सम्झना काककी उदयपिु जिल्ला अदालत 
२१.  मस.स.प. ्ी काजशन्रप्रसाद यादर्व उदयपिु जिल्ला अदालत 
२२.  ्ी अम्बिनािायर् ्ेष् ठ उदयपिु जिल्ला अदालत 
२३.  ्ी िनश्याम आचायण जि.स.र्व.का. उदयपिु 
२४.  का.स. ्ी उदयकुमि खर्वास उदयपिु जिल्ला अदालत 
२५.  का.स. ्ी िामप्रसाद ठाकुि उदयपिु जिल्ला अदालत 
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खोटाङमा सम्पन् न छलफल कायणिम 

छलफल कायणिममा उपजस्थत पदामधकािीहरू 
छलफल मममत : २०७७।०७।०४ 

छलफल स्थान : र्दके्तल। 

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  माननीय न्यायाधीश ्ी मातकृाप्रसाद आचायण खोटाङ जिल्ला अदालत 
२.  जिल्ला न्यायामधर्वक्ता ्ी िमेश भट्टिाई जि.स.र्व.का. खोटाङ 
३.  र्व तमनक र्वकील ्ी देर्विाि िाई थलुङु खोटाङ जिल्ला अदालत 
४.  अमधर्वक्ता ्ी कुलप्रसाद शमाण फुयाल खोटाङ जिल्ला अदालतबाि इकाई 
५.  अमधर्वक्ता ्ी नािायर् ..... नेपाल बाि इकाई, खोटाङ 
६.  अमधर्वक्ता ्ी चन्रबहादिु खड्का नेपाल बाि इकाई, खोटाङ 
७.  नायब सबु्बा्ी पाण्डर्व जिममिे खोटाङ जिल्ला अदालत 
 

ओखलढुिामा सम्पन् न छलफल कायणिम 
छलफल मममत : २०७७।०७।०५ 

छलफल स्थान : ओखलढुिा। 

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  माननीय न्यायाधीश ्ी दलबहादिु के.सी. ओखलढंुगा जिल्ला अदालत 
२.  िजिस्राि ्ी िामानन्दप्रसाद अमधकािी उ.अ.वर्विाटनगि, अ.इ. ओखलढंुगा 
३.  ्ी मोहनकुमाि ्ेष् ठ प्रमखु, मसविचिर् नगिपामलका, ओखलढंुगा 
४.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी हकण बहादिु िाई अध्यक्ष, उ.अ.र्वाि इकाई 
५.  अमधर्वक्ता ्ी टेकबहादिु िाई अध्यक्ष, खोटाङ जिल्ला अदालतर्वाि इकाई 
६.  शाखा अमधकृत ्ी उिर्व ढोडािी उ.अ.वर्विाटनगि, अ.इ. ओखलढंुगा 
७.  सजचर्व ्ी टुकिाि मनिौला  ने.र्वा.ए 
८.  ्ी मेखबहादिु खड्का ने.क.पा., जि.क.स.स. 
९.  अमधर्वक्ता ्ी एकिाि खमतर्वडा  खोटाङ जिल्ला अदालतबाि ईकाई 
१०.  ्ी बोधनािायर् कटर्वाल खोटाङ जिल्ला अदालतबाि ईकाई 
११.  ्ी हकण बहादिु िाई उ.अ.बाि इकाऐ ओखलढंुगा 
१२.  ्ी चन्रबहादिु काककी प्रमतमनमध, ने.का. 
१३.  नायब सबु्बा ्ी देरे्वन्र िािभण्डािी ओखलढंुगा जिल्ला अदालत 
१४.  उपाध्यक्ष ्ी पूर्णकुमाि ्ेष् ठ उ.र्वा.संि 
१५.  सदस्य ्ी सानबुाब ुखड्का र्वडा नं.११ 
१६.  ्ी मदनकृष्र् सरेु्वदी  
१७.  ्ी िनककुमाि ्ेष् ठ मस.न.पा. -११ 
१८.  अध्यक्ष, ्ी गायत्रबहादिु खत्री  मस.न.पा. -१२ 
१९.  ्ी बालकृष्र् ्ेष् ठ मस.न.पा. -११ 
२०.  ्ी यरु्वकुमाि िाई मस.न.पा. -११ 
२१.  ्ी तेिबहादिु सरेु्वदी मस.न.पा. -११ 
२२.  ्ी अजम्बका ्ेष् ठ मस.न.पा. -१२ 
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ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

२३.  ्ी ित् नबहादिु खत्री मस.न.पा. -११ 
२४.  ्ी उत्तम के.सी. मस.न.पा. -११ 
२५.  ्ी वर्वनोद पोखिेल ओखलढंुगा जिल्ला अदालत 
२६.  क.अ. ्ी प्रमेप्रसाद बास्तोला उ.अ.वर्विाटनगि, अ.इ.ओखलढंुगा 
२७.  तहमसलदाि ्ी लालबहादिु काककी ओखलढंुगा जिल्ला अदालत 
२८.  ्ी हेमालक्षी िाई ने.का.जि. मवहला संि 
२९.  ्ी काजन्त िािभाण्डािी समािसेर्वी, मस.न.पा. -११ 
३०.  लेखापाल ्ी परुूषोत्तम सरेु्वदी उ.अ.वर्विाटनगि, अ.इ.ओखलढंुगा 
३१.  ्ी फमडन्रबहादिु खत्री समािसेर्वी, मस.न.पा. -११ 
 

सोलखुमु्बमुा सम्पन् न छलफल कायणिम 
छलफल मममत : २०७७।०७।०६ 

छलफल स्थान : सोलखुमु्ब।ु 

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  माननीय न्यायाधीश ्ी महेन्रिाि काफ्ले सोलखुमु्ब ुजिल्ला अदालत 
२.  तहमसलदाि ्ी वर्वदिु नेपाल सोलखुमु्ब ुजिल्ला अदालत 
३.  अध्यक्ष ्ी एकिाि बास्तोला सोलखुमु्ब ुजि.अ.बाि इकाई 
४.  नायब सबु्बा ्ी श्याम सरेु्वदी सोलखुमु्ब ुजिल्ला अदालत 
५.  नायब सबु्बा ्ी वकशोि लम्साल सोलखुमु्ब ुजिल्ला अदालत 
६.  स.जि.न्या.र्व. ्ी ्ीिाम खनाल जिल्ला सिकािी र्वकील कायाणलय, सोलखुमु्ब ु
७.  मडठ्ठा ्ी वर्वनोद अमधकािी सोलखुमु्ब ुजिल्ला अदालत 
 

कमणचािीहरूसगँ भएको छलफल 
छलफल मममत : २०७७।०८।१६ 

छलफल स्थान : उच्च अदालत वर्विाटनगि। 

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  िजिस्राि ्ी िीतेन्र थपमलया उच्च अदालत वर्विाटनगि 

२.  शाखा अमधकृत ्ी अिवर्वन्द कुमाि साह उच्च अदालत वर्विाटनगि 

३.  इिलास अमधकृत ्ी मडल्लीप्रसाद आचायण उच्च अदालत वर्विाटनगि 

४.  नायब सबु्बा ्ी समेुश जिममिे उच्च अदालत वर्विाटनगि 

५.  ्ेस्तेदाि ्ी वर्वष्र्पु्रसाद खमतर्वडा िािस्र्व न्यायाधीकिर् वर्विाटनगि 
६.  तहमसलदाि ्ी सन्तोष पोखिेल मोिङ जिल्ला अदालत 
७.  इिलास अमधकृत ्ी इन्रकुमाि ्ेष् ठ उच्च अदालत वर्विाटनगि 
८.  ्ेस्तेदाि ्ी  िािकुमाि दाहाल मोिङ जिल्ला अदालत 
९.  शाखा अमधकृत ्ी िािेन्रप्रसाद धमला मोिङ जिल्ला अदालत  
१०.  इिलास अमधकृत ्ी समीक्षा पोखिेल  मोिङ जिल्ला अदालत  
११.  शाखा अमधकृत ्ी मेमलस र्वास्कोटा उच्च अदालत वर्विाटनगि 
१२.  उपिजिस्राि ्ी मजर्िाम पोखिेल उच्च अदालत वर्विाटनगि 
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ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१३.  नायब सबु्बा ्ी वर्वष्र्पु्रसाद अमधकािी मोिङ जिल्ला अदालत 
१४.  नायब सबु्बा ्ी लक्ष्मी खमतर्वडा अमधकािी मोिङ जिल्ला अदालत 
१५.  इिलास अमधकृत ्ी समीक्षा पोखिेल दाहाल मोिङ जिल्ला अदालत 
१६.  नायब सबु्बा ्ी दशणनबाब ुकाफ्ले उच्च अदालत वर्विाटनगि 
१७.  नायब सबु्बा ्ी समेुश जिममिे उच्च अदालत वर्विाटनगि 
१८.  नायब सबु्बा ्ी वर्वनोद काककी मोिङ जिल्ला अदालत  
१९.  नायब सबु्बा ्ी उपमा खनाल उच्च अदालत वर्विाटनगि 
२०.  नायब सबु्बा ्ी समुन शमाण खिेल उच्च अदालत वर्विाटनगि 
२१.  शाखा अमधकृत ्ी वर्वमनता महिणन उच्च अदालत वर्विाटनगि 
२२.  सूचना प्रवर्वमध अमधकृत ्ी सिोि उप्रतेी उच्च अदालत वर्विाटनगि 
२३.  नायब सबु्बा ्ी कमल ्ेष् ठ उच्च अदालत वर्विाटनगि 
२४.  नायब सबु्बा ्ी देरे्वन्र खत्री मोिङ जिल्ला अदालत  
२५.  मडठ्ठा ्ी देरे्वन्रप्रसाद साह मोिङ जिल्ला अदालत 
२६.  इिलास अमधकृत ्ी गोवर्वन्द काककी मोिङ जिल्ला अदालत 
२७.  नायब सबु्बा ्ी िवर्वन्र भण्डािी मोिङ जिल्ला अदालत  
२८.  नायब सबु्बा ्ी वर्व्लर्व चौलागाई मोिङ जिल्ला अदालत  
२९.  नायब सबु्बा ्ी चन्रमजर् अमधकािी उच्च अदालत वर्विाटनगि 
३०.  नायब सबु्बा ्ी रूपनबहादिु िाई मोिङ जिल्ला अदालत  
३१.  शाखा अमधकृत ्ी हरिप्रसाद गिुागाईँ उच्च अदालत वर्विाटनगि 
३२.  शाखा अमधकृत ्ी ओमिाि सरेु्वदी उच्च अदालत वर्विाटनगि 
३३.  नायब सबु्बा ्ी खगेन्र दाहाल उच्च अदालत वर्विाटनगि 
३४.  नायब सबु्बा ्ी वपताम्बि आले उच्च अदालत वर्विाटनगि 
 

पत्रकाि एर्वम ्नागरिक समािका प्रमतमनमधहरूसगँको छलफल कायणिम  

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  उप-प्रमखु ्ी इन्दीिा काककी वर्विाटनगि महानगिपामलका 
२.  संर्वाददाता ्ी मोहन मानन्धि NTV वर्विाटनगि 
३.  कमणचािी ्ी शािदा थपमलया वर्विाटनगि महानगिपामलका 
४.  कमणचािी ्ी कल्पना खनाल वर्विाटनगि महानगिपामलका 
५.  अध्यक्ष ्ी बन्ध ुपोखिेल पत्रकाि महासंि, मोिङ 
६.  ्ी महेश  प्रदेश समाचाि व्यूिो 
७.  रिपोटणि ्ी गरे्श लम्साल नयाँ पमत्रका 
८.  अध्यक्ष ्ी प्रकाश मनु्दडा मोिङ व्यापाि संि 
९.  अध्यक्ष ्ी वर्विम लइँुटेल प.म.प्र.समममत 
१०.  संर्वाददाता ्ी सशुीला पाठक काजन्तपिु वट.मभ. 
११.  महामनदेशक ्ी चडुामजर् भट्टिाई उद्योग संगठन, मोिङ 
१२.  प्रमतमनमध ्ी शम्भ ुपोखिेल काजन्तपिु वट.मभ. 
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ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१३.  क्याम्पस प्रमखु ्ी मेनकुा भण्डािी मत्र.वर्व.नमसणङ क्याम्पस 
१४.  व्यापािी ्ी वर्वियकुमाि िाठी  वर्विाटनगि 
१५.  सामाजिक कायणकताण ्ी भेषप्रसाद धमला वर्विाटनगि 
१६.  उपाध्यक्ष ्ी िाकेश मिुार्व उद्योग संगठन, मोिङ 

१७.  सम्पादक ्ी मोहन भण्डािी उद् िोष द मनक 
१८.  सम्पादक ्ी यज्ञप्रसाद शमाण मनु सन्देश डट.कम. 
१९.  उपप्रमखु ्ी ढाका पिािलुी रे्वलर्वािी नगिपामलका 
२०.  उपाध्यक्ष ्ी सिला िाई ममक्लािङु गाउँपामलका 
२१.  व्यूिो प्रमखु ्ी िवर्वन भट्टिाई अन् नपूर्ण पोष् ट 
२२.  अध्यक्ष ्ी वर्वष्र् ुशमाण एवर्वमस नेपाल 
२३.  मन.अध्यक्ष ्ी पर्वन सािदा मोिङ व्यापाि संि 
२४.  व्यापािी ्ी कमलेश अ्र्वाल मोिङ व्यापाि संि 
 

सेर्वा्ाहीसगँ भएको छलफल कायणिम  

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  ्ी अनकुुमािी गु्  ता देर्वानगंि  

२.  ्ी समुनतादेर्वी गु्  ता देर्वानगंि 

३.  ्ी िीर्वछनािायर् यादर्व इनरुर्वा -९ 
४.  ्ी मलु कचढ  
५.  ्ी उिरू चौधिी इटहिी -१८ 
६.  ्ी हरिलाल केर्वित  
७.  ्ी गीता ्ेष् ठ वर्विाटनगि -४ 
८.  ्ी जशर्विाम महतो जचतर्वन 
९.  ्ी माधर्व सापकोटा वर्विाटनगि 
१०.  ्ी मगरिन्रप्रसाद दहाल वर्विाटनगि -३ 
११.  ्ी वर्विलीकुमाि मण्डल िहदा -४ 
१२.  ्ी र्दगम्बिप्रसाद दास दहुर्वी -१२ 
 

बाि एसोमसएसनसगँ भएको छलफल कायणिम  

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  अमधर्वक्ता ्ी हेमिाि पन्त  उच्च अदालत बाि इकाई 
२.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी सिेुशलाल ्ेष् ठ उच्च अदालत बाि इकाई 
३.  अमधर्वक्ता ्ी रुपेस कोइिाला मोिङ जिल्ला अदालत बाइ इकाई 
४.  अमधर्वक्ता ्ी वपकम िाई मोिङ जिल्ला अदालत बाइ इकाई 
५.  अध्यक्ष ्ी कवर्वता बस्नेत मोिङ जिल्ला अदालत बाइ इकाई 
६.  अमधर्वक्ता ्ी मडल्लीबहादिु काककी मोिङ जिल्ला अदालत बाइ इकाई 
७.  अमधर्वक्ता ्ी िाि ुढकाल सनुसिी जिल्ला अदालत बाइ इकाई 
८.  अमधर्वक्ता ्ी मडल्लीिाम जिममिे मोिङ जिल्ला अदालत बाइ इकाई 
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ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

९.  अमधर्वक्ता ्ी देरे्वन्र कोइिाला मोिङ जिल्ला अदालत बाइ इकाई 
१०.  अमधर्वक्ता ्ी शंकिप्रसाद पोखिेल सनुसिी जिल्ला अदालत बाइ इकाई 
११.  अमधर्वक्ता ्ी मानबहादिु रुम्दाली मोिङ जिल्ला अदालत बाइ इकाई 
१२.  अमधर्वक्ता ्ी पंचनािायर् मम् सनुसिी जिल्ला अदालत बाइ इकाई 
१३.  अमधर्वक्ता ्ी पनुमकुमाि गु्  ता मोिङ जिल्ला अदालत बाइ इकाई 
१४.  अध्यक्ष ्ी शािदाप्रसाद अमधकािी सनुसिी जिल्ला अदालत बाइ इकाई 
१५.  अमधर्वक्ता ्ी बालकृष्र् आचायण मोिङ जिल्ला अदालत बाइ इकाई 
१६.  अमधर्वक्ता ्ी हरिबहादिु बिाल उच्च अदालत बाि इकाई 
१७.  अमधर्वक्ता ्ी समुनचन्र काककी सनुसिी जिल्ला अदालत बाइ इकाई 
१८.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी माधर्वप्रसाद भट्टिाई मोिङ बाि इकाई 
१९.  अमधर्वक्ता ्ी प्रमेप्रसाद पोखिेल सनुसिी (पाषणद्) बाि इकाई 
२०.  अमधर्वक्ता ्ी उिर्वचन्र जिममिे उच्च अदालत बाि इकाई 
२१.  अमधर्वक्ता ्ी गरे्शिाि लइँुटेल मोिङ जिल्ला अदालत बाइ इकाई 
२२.  सजचर्व ्ी नागेश् र्विप्रसाद मसंह मोिङ जिल्ला अदालत बाइ इकाई 
२३.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी िमेश कोइिाला उच्च अदालत बाि इकाई 
२४.  अध्यक्ष ्ी िामप्रसाद भण्डािी उच्च अदालत बाि इकाई 
 

माननीय न्यायाधीश एर्वम ्न्यायामधर्वक्ताहरूसगँ भएको छलफल कायणिम  

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  माननीय मखु्य न्यायाधीश ्ी मतलप्रसाद ्ेष् ठ उच्च अदालत वर्विाटनगि 
२.  माननीय न्यायाधीश ्ी सत्यमोहन िोशी उच्च अदालत वर्विाटनगि 
३.  माननीय न्यायाधीश ्ी कृष्र्कमल अमधकािी उच्च अदालत वर्विाटनगि 
४.  माननीय न्यायाधीश ्ी तेिनािायर् मसंह िाई उच्च अदालत वर्विाटनगि 
५.  माननीय न्यायाधीश ्ी ममलनकुमाि िाई उच्च अदालत वर्विाटनगि 
६.  माननीय न्यायाधीश ्ी मिुािीबाब ु्ेष् ठ  उच्च अदालत वर्विाटनगि 
७.  माननीय न्यायाधीश ्ी िािनप्रसाद भट्टिाई  उच्च अदालत वर्विाटनगि 
८.  माननीय न्यायाधीश ्ी िेर्कुा साह  उच्च अदालत वर्विाटनगि 
९.  मा.न्या. ्ी ित् नबहादिु र्वाग्चन्र िािस्र्व न्यायाधीकिर् वर्विाटनगि 
१०.  सहन्यायामधर्वक्ता ्ी ज्ञानप्रसाद भसुाल उच्च सिकािी र्वकील कायाणलय, वर्विाटनगि 
११.  उपन्यायामधर्वक्ता ्ी परुुषोत्तम खमतर्वडा उच्च सिकािी र्वकील कायाणलय, वर्विाटनगि 
१२.  सहायक न्यायामधर्वक्ता ्ी िेर्वती सरेु्वदी उच्च सिकािी र्वकील कायाणलय, वर्विाटनगि 
१३.  स.जि.न्या.र्व. ्ी तेिबहादिु मसंिाली मगि जिल्ला सिकािी र्वकील कायाणलय मोिङ 
१४.  माननीय न्यायाधीश ्ी कवपलमजर् गौतम मोिङ जिल्ला अदालत 
१५.  माननीय न्यायाधीश ्ी तेिबहादिु खड्का मोिङ जिल्ला अदालत 
१६.  माननीय न्यायाधीश ्ी ईश् र्वि पिािलुी मोिङ जिल्ला अदालत 
१७.  माननीय न्यायाधीश ्ी मनोि के.सी. मोिङ जिल्ला अदालत 
१८.  माननीय न्यायाधीश ्ी दगुाण खड्का मोिङ जिल्ला अदालत 
१९.  माननीय न्यायाधीश ्ी वकशोि जिममिे मोिङ जिल्ला अदालत 
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ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

२०.  माननीय न्यायाधीश ्ी मेर्दनीप्रसाद पौडेल मोिङ जिल्ला अदालत 
२१.  माननीय न्यायाधीश ्ी िोशनकुमाि भट्टिाई  मोिङ जिल्ला अदालत 
२२.  माननीय न्यायाधीश ्ी जशजशििाि ढकाल  मोिङ जिल्ला अदालत 
२३.  माननीय न्यायाधीश ्ी अिुणनप्रसाद कोइिाला सनुसिी जिल्ला अदालत 

२४.  माननीय न्यायाधीश ्ी प्रकाश ्ेष् ठ सनुसिी जिल्ला अदालत 

२५.  माननीय न्यायाधीश ्ी क लाशप्रसाद सरेु्वदी सनुसिी जिल्ला अदालत 
 

मसन्धलुीमा सम्पन् न छलफल कायणिम 
छलफल मममत : २०७७।०८।१५ 

छलफल स्थान : मसन्धलुी जिल्ला अदालत।  

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  मा.न्या.्ी सन्तोष प्रसाद पिािलुी मसन्धलुी जिल्ला अदालत 

२.  अमधर्वक्ता ्ी िंग बहादिु िाई  
३.  अमधर्वक्ता मोहन बहादिु थापा  
४.  टंक वर्विम थापा   
५.  ्ेस्तेदाि ्ी भित दाहाल मसन्धलुी जिल्ला अदालत 
 

लजुम्बनी प्रदेश 

दाङ 

माननीय न्यायाधीशज्यूहरू ि सिकािी र्वकील 

मममत: २०७७।०७।२३ 

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  माननीय मखु्य न्यायाधीश ्ी िमेश पोखिेल उच्च अदालत तलुसीपिु 
२.  माननीय न्यायाधीश ्ी ऋवषिाम दर्वाडी उच्च अदालत तलुसीपिु 
३.  माननीय न्यायाधीश ्ी मिुािीबाब ु्ेष् ठ उच्च अदालत तलुसीपिु 
४.  माननीय न्यायाधीश ्ी वहमलाल बेल्बासे दाङ देउखिुी जिल्ला अदालत 
५.  माननीय न्यायाधीश ्ी पनुािाम खनाल दाङ देउखिुी जिल्ला अदालत 
६.  माननीय न्यायाधीश ्ी रितेन्र थापा दाङ देउखिुी जिल्ला अदालत 
७.  माननीय न्यायाधीश ्ी मडल्लीिाम अयाणल दाङ देउखिुी जिल्ला अदालत 

८.  
सहायक जिल्ला न्यायामधर्वक्ता ्ी ठकबहादिु 
िार्वत 

जिल्ला सिकािी र्वकील कायाणलय, तलुसीपिु 

९.  सहन्यायामधर्वक्ता ्ी िािनिाि जिममिे उच्च सिकािी र्वकील कायाणलय, तलुसीपिु 
१०.  जिल्ला न्यायामधर्वक्ता ्ी सजुशल देर्वकोटा जिल्ला सिकािी र्वकील कायाणलय, दाङ 
 

कमणचािीहरू (दाङ) 

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  ्ेस्तेदाि ्ी धनमसंह मगिी दाङ देउखिुी जिल्ला अदालत 
२.  तहमसलदाि ्ी प्रमेनािायर् पिािलुी दाङ देउखिुी जिल्ला अदालत 
३.  नायब सबु्बा ्ी केशर्विाि खनाल दाङ देउखिुी जिल्ला अदालत 
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ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

४.  नायब सबु्बा ्ी ओर्वीिाम खड्का दाङ देउखिुी जिल्ला अदालत 
५.  नायब सबु्बा ्ी माधर्वप्रसाद अमधकािी दाङ देउखिुी जिल्ला अदालत 
६.  नायब सबु्बा ्ी गादीिाम वर्व.क. दाङ देउखिुी जिल्ला अदालत 
७.  नायब सबु्बा ्ी जचत्रबहादिु डाँगी दाङ देउखिुी जिल्ला अदालत 
८.  नायब सबु्बा ्ी पवर्वत्रा के.सी. दाङ देउखिुी जिल्ला अदालत 
९.  सभेक्षक ्ी जशर्वबहादिु वर्वष् ट दाङ देउखिुी जिल्ला अदालत 
१०.  लेखापाल ्ी मनमानन्द रििाल दाङ देउखिुी जिल्ला अदालत 
११.  मडठ्ठा ्ी गरे्श खड्का दाङ देउखिुी जिल्ला अदालत 
१२.  मडठ्ठा ्ी टुकलाल वर्व.क. दाङ देउखिुी जिल्ला अदालत 
१३.  मडठ्ठा ्ी र्दर्वाकि पोख्रले दाङ देउखिुी जिल्ला अदालत 
१४.  मडठ्ठा ्ी मधसुदुन गौतम दाङ देउखिुी जिल्ला अदालत 
१५.  क.अ. ्ी मंगला डाँगी दाङ देउखिुी जिल्ला अदालत 
 

सेर्वा्ाही (दाङ देउखिुी जिल्ला अदालत) 

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  ्ी सावर्वत्रा डाँगी  
२.  ्ी डम्बिबहादिु र्वली  
३.  ्ी भगर्वती पनु   
४.  ्ी लक्ष्मी मगिी  
५.  ्ी सरिता पनु  
६.  ्ी टीका डाँगी  
७.  ्ी सरु्दप सनुाि  
८.  ्ी वर्वन्द ु  
९.  ्ी जचत्रबहादिु भण्डािी  
१०.  ्ी िामशंकि यादर्व  
११.  ्ी माया यादर्व  
१२.  ्ी कृष्र्प्रसाद भण्डािी  
१३.  ्ी िामबिर् यादर्व  
१४.  ्ी िािबहादिु यादर्व  
१५.  ्ी केदाि डाँगी  
 

बाि एसोमसएसन, दाङ देउखिुी जिल्ला अदालत 

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी भानभुक्त मधताल जिल्ला अदालत बाि इकाई, दाङ 
२.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी र्दपककुमाि िेग्मी जिल्ला अदालत बाि इकाई, दाङ 
३.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी िनश्याम थापा जिल्ला अदालत बाि इकाई, दाङ 
४.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी िेर्वतीिमर् भट्टिाई जिल्ला अदालत बाि इकाई, दाङ 
५.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी अनरुुर मगिी जिल्ला अदालत बाि इकाई, दाङ 
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ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

६.  अमधर्वक्ता ्ी कुमाििाि ्ेष् ठ जिल्ला अदालत बाि इकाई, दाङ 
७.  अमधर्वक्ता ्ी प्रमेबहादिु र्वली जिल्ला अदालत बाि इकाई, दाङ 
८.  अमधर्वक्ता ्ी वकिर्कुमाि िेग्मी जिल्ला अदालत बाि इकाई, दाङ 
९.  अमधर्वक्ता ्ी ऋवषिाि न्यौपाने जिल्ला अदालत बाि इकाई, दाङ 
१०.  अमधर्वक्ता ्ी मनमणल गौतम जिल्ला अदालत बाि इकाई, दाङ 
११.  अमधर्वक्ता ्ी सभुिाि चौधिी जिल्ला अदालत बाि इकाई, दाङ 
१२.  अमधर्वक्ता ्ी हरि रे्वल्र्वासे जिल्ला अदालत बाि इकाई, दाङ 
१३.  अमधर्वक्ता ्ी ठाकुिप्रसाद मगिी जिल्ला अदालत बाि इकाई, दाङ 
१४.  अमधर्वक्ता (अध्यक्ष) ्ी जशर्वप्रसाद जिममिे जिल्ला अदालत बाि इकाई, दाङ 
१५.  अमधर्वक्ता (सजचर्व) ्ी सन्ियकुमाि के.सी. जिल्ला अदालत बाि इकाई, दाङ 
१६.  अमधर्वक्ता ्ी प्रमेबहादिु चौधिी जिल्ला अदालत बाि इकाई, दाङ 
१७.  अमधर्वक्ता ्ी ओमभक्त डाँगी जिल्ला अदालत बाि इकाई, दाङ 
१८.  अमधर्वक्ता ्ी ्ीधि आचायण जिल्ला अदालत बाि इकाई, दाङ 
१९.  अमधर्वक्ता ्ी लमलतबहादिु के.सी. जिल्ला अदालत बाि इकाई, दाङ 
२०.  अमधर्वक्ता ्ी अिुणन अमधकािी जिल्ला अदालत बाि इकाई, दाङ 
२१.  अमधर्वक्ता ्ी प्रर्दपकुमाि गौतम जिल्ला अदालत बाि इकाई, दाङ 
२२.  अमधर्वक्ता ्ी िेशमिाि मगिी जिल्ला अदालत बाि इकाई, दाङ 
२३.  अमधर्वक्ता ्ी भपुबहादिु के.सी. जिल्ला अदालत बाि इकाई, दाङ 
२४.  अमधर्वक्ता ्ी मोहनलाल र्वली जिल्ला अदालत बाि इकाई, दाङ 
 

नागरिक समाि ि पत्रकािहरू 

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  ्ी हरिलाल वर्वश् र्वकमाण नागरिक समाि 
२.  ्ी माधर्वप्रसाद गौतम नागरिक समाि 
३.  अध्यक्ष ्ी सवर्वन वप्रयासन पत्रकाि महासंि, दाङ 
४.  ्ी नािायर्प्रसाद ्ेष् ठ नागरिक समाि 
५.  ्ी लक्ष्मी आचायण नागरिक समाि 
६.  ्ी ियनािायर् पनु इन्सेक 
७.  ्ी चन्रिाि पन्त नागरिक समाि 
८.  ्ी ्ीमर् न्यौपान े नागरिक समाि 
 



                                                        | 186 

सेर्वा्ाहीहरू, उच्च अदालत तलुसीपिु 

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  ्ी बडीवर्वशाल मम् फुलटेिा नगिपामलका -६ 
२.  ्ी िीता चौधिी गलुिीय -१५ 
३.  ्ी िचना सरेु्वदी िोिाही -१५ 
४.  ्ी िामचन्र ओली रुकुम पूर्वण 
५.  ्ी नन्दबहादिु पनु िोल्पा -७ 
६.  ्ी निेश िती मगि िोिाही -१४ 
 

बाि इकाई, तलुसीपिु 

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी बामदेर्व शमाण उच्च अदालत बाि इकाई, तलुसीपिु 
२.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी मडल्लीिाि मधताल उच्च अदालत बाि इकाई, तलुसीपिु 
३.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी प्रर्दप मधताल उच्च अदालत बाि इकाई, तलुसीपिु 
४.  ्ी प्रवर्वर् लम्साल उच्च अदालत बाि इकाई, तलुसीपिु 
५.  ्ी वर्वश् र्वमजर् मधताल उच्च अदालत बाि इकाई, तलुसीपिु 
६.  ्ी पषु्किबहादिु भण्डािी उच्च अदालत बाि इकाई, तलुसीपिु 
७.  ्ी समुनल मधताल उच्च अदालत बाि इकाई, तलुसीपिु 
८.  ्ी ्ीिाम चौधिी उच्च अदालत बाि इकाई, तलुसीपिु 
९.  ्ी भागर्वत िेग्मी उच्च अदालत बाि इकाई, तलुसीपिु 
१०.  ्ी भरु्वनेश् र्वि शमाण उच्च अदालत बाि इकाई, तलुसीपिु 
११.  ्ी प्रकाश िेग्मी उच्च अदालत बाि इकाई, तलुसीपिु 
१२.  ्ी वर्वन ु्ेष् ठ उच्च अदालत बाि इकाई, तलुसीपिु 
१३.  ्ी जचिञ् िीर्वी मतल्र्वयामी उच्च अदालत बाि इकाई, तलुसीपिु 
१४.  ्ी अरुर्कुमाि आचायण उच्च अदालत बाि इकाई, तलुसीपिु 
१५.  ्ी िामशिर् चौधिी उच्च अदालत बाि इकाई, तलुसीपिु 
१६.  ्ी चिदेर्व आचायण उच्च अदालत बाि इकाई, तलुसीपिु 
१७.  ्ी मधसुदुन गौतम उच्च अदालत बाि इकाई, तलुसीपिु 
 

उच्च अदालत तलुसीपिु, नागरिक समाि 

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  ्ी सिेुशकुमाि ्ेष् ठ पत्रकाि, न्यूि २४ 
२.  ्ी सजुशल बस्नेत नागरिक समाि 
३.  ्ी ओपेन्र बस्नेत िेमडयो प्रकृमत एफ.एम. 
 

उच्च अदालत तलुसीपिु, कमणचािीहरू 

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  शाख अमधकृत ्ी गोकर्ण र्वली उच्च अदालत तलुसीपिु 
२.  शाखा अमधकृत ्ी मनिन्िनबाब ुपाण्डेय उच्च अदालत तलुसीपिु 
३.  लेखा अमधकृत ्ी उदयिाम भण्डािी उच्च अदालत तलुसीपिु 
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ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

४.  शाखा अमधकृत ्ी नते्रबहादिु कँुर्वि उच्च अदालत तलुसीपिु 
५.  शाखा अमधकृत ्ी बच्च ुक लाश पौडेल उच्च अदालत तलुसीपिु 
६.  शाखा अमधकृत ्ी भपुाल भण्डािी उच्च अदालत तलुसीपिु 
७.  नायब सबु्बा ्ी अजम्बका गौतम उच्च अदालत तलुसीपिु 
८.  नायब सबु्बा ्ी कृष्र्प्रसाद पौडेल उच्च अदालत तलुसीपिु 
९.  नायब सबु्बा ्ी केशर्वकुमाि के.सी. उच्च अदालत तलुसीपिु 
१०.  नायब सबु्बा ्ी खड् गबहादिु िोक् का उच्च अदालत तलुसीपिु 
११.  नायब सबु्बा ्ी जखमकुमाि देर्वकोटा उच्च अदालत तलुसीपिु 
१२.  नायब सबु्बा ्ी नर्वीन वर्व.क. उच्च अदालत तलुसीपिु 
१३.  नायब सबु्बा ्ी योगेन्र खड्का उच्च अदालत तलुसीपिु 
१४.  नायब सबु्बा ्ी िश् मी पोखिेल उच्च अदालत तलुसीपिु 
१५.  नायब सबु्बा ्ी शसबहादिु पनु उच्च अदालत तलुसीपिु 
१६.  नायब सबु्बा ्ी शान्ताकुमािी र्वली भण्डािी उच्च अदालत तलुसीपिु 
१७.  नायब सबु्बा ्ी सीताकुमािी भण्डािी उच्च अदालत तलुसीपिु 
१८.  कम््यूटि अपिेटि ्ी अममत चौधिी उच्च अदालत तलुसीपिु 
१९.  कम््यूटि अपिेटि ्ी अिुणन पोख्रले उच्च अदालत तलुसीपिु 
२०.  कम््यूटि अपिेटि ्ी आशना र्वली उच्च अदालत तलुसीपिु 
२१.  कम््यूटि अपिेटि ्ी सावर्वत्रा र्वली उच्च अदालत तलुसीपिु 
२२.  पसु्तकालय सहायक ्ी लक्ष्मी र्वली उच्च अदालत तलुसीपिु 
२३.  लेखापाल ्ी िनश्याम खनाल उच्च अदालत तलुसीपिु 
२४.  ि.ुई.मस. ्ी यामप्रसाद शमाण  उच्च अदालत तलुसीपिु 
२५.  मडठ्ठा ्ी भरु्वनेश् र्वि आचायण उच्च अदालत तलुसीपिु 
२६.  तामेलदाि ्ी मन ु्ेष् ठ उच्च अदालत तलुसीपिु 
 

रूपन्देही जिल्ला अदालतका माननीय जिल्ला न्यायाधीश एर्वम ्सिकािी र्वकीलहरूसगँको छलफल 

मममत: २०७७।०७।२४ 

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  माननीय न्यायाधीश ्ी कृष्र्प्रसाद पौडेल रूपन्देही जिल्ला अदालत 
२.  माननीय न्यायाधीश ्ी कमलप्रसाद ज्ञर्वाली रूपन्देही जिल्ला अदालत 
३.  माननीय न्यायाधीश ्ी दीपक ढकाल रूपन्देही जिल्ला अदालत 
४.  जिल्ला न्यायामधर्वक्ता ्ी डम्मिप्रसाद काफ्ले रूपन्देही जिल्ला अदालत 
५.  माननीय न्यायाधीश ्ी बलिाम लम्साल रूपन्देही जिल्ला अदालत 
६.  माननीय न्यायाधीश ्ी मातकृाप्रसाद मिासेनी रूपन्देही जिल्ला अदालत 
७.  माननीय न्यायाधीश ्ी धनमसंह महिा रूपन्देही जिल्ला अदालत 
 



                                                        | 188 

सेर्वा्ाहीहरू (रूपन्देही जिल्ला अदालत) 

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  ्ी भगर्वती यादर्व िाम्ाम -८ 

२.  ्ी र्वजिहरु्द्दन खान सम्मिीमाई -७ 
३.  ्ी अहमर्द्दन खान सम्मिीमाई -७ 
४.  ्ी र्दपक अमधकािी मत.न.पा.-६ 
५.  ्ी बििंगीप्रसाद कुमी कवपलर्वस्त ुनगिपामलका -२ 
६.  ्ी अव्दलु गफुि वर्विय नगिपामलका -४ 
७.  ्ी कइमनट वर्विय नगिपामलका -४ 
८.  ्ी गलु्ले नि वर्विय नगिपामलका -४ 
९.  ्ी अव्दलु सइद वर्विय नगिपामलका -४ 
१०.  ्ी इिहारूल गद्दी वर्विय नगिपामलका -४ 
११.  ्ी देर्विाि कुमी कवपलर्वस्त ुनगिपामलका -२ 
१२.  ्ी िइस नि वर्विय नगिपामलका -४ 
१३.  ्ी गेमरू नि वर्विय नगिपामलका -४ 
१४.  ्ी अर्वसुमद मसुलमान यशोधिा गाउँपामलका -२ 
१५.  ्ी अव्दलु गफ्फाि यशोधिा गाउँपामलका -२ 
१६.  ्ी वकतार्वलु्लाह वर्विय नगिपामलका -४ 
१७.  ्ी सयुणनाथ यादर्व समिीमाई -४ 
१८.  ्ी कुिममला अवहि समिीमाई -४ 
 

कमणचािीहरू (रूपन्देही जिल्ला अदालत) 

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  ्ेस्तेदाि ्ी नेत्रप्रसाद भसुाल रूपन्देही जिल्ला अदालत 
२.  शाखा अमधकृत ्ी िनश्याम गौतम रूपन्देही जिल्ला अदालत 
३.  तहमसलदाि ्ी कृष्र्प्रसाद पौडेल रूपन्देही जिल्ला अदालत 
४.  शाखा अमधकृत ्ी गंगाप्रसाद अमधकािी रूपन्देही जिल्ला अदालत 
५.  नायब सबु्बा ्ी ठाकुिप्रसाद िेग्मी रूपन्देही जिल्ला अदालत 
६.  नायब सबु्बा ्ी आश्मन ग िे रूपन्देही जिल्ला अदालत 
७.  मडठ्ठा ्ी बाबिुाम आचायण रूपन्देही जिल्ला अदालत 
८.  ्ी िामप्रसाद पन्थी रूपन्देही जिल्ला अदालत 
 

रूपन्देही जिल्ला अदालत बाि एसोमसएसन, मसिाथणनगि 

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  ्ी निमसंह चौधिी  
२.  ्ी मोहनकुमाि देउिा के्षत्री  
३.  ्ी जशर्वप्रसाद गौडेल  
४.  ्ी िगतबहादिु िायमाझी  
५.  ्ी धमणबहादिु खडका  
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ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

६.  ्ी िाममजर् भतेुल  
७.  ्ी चोलाबहादिु काककी  
८.  ्ी जशर्वहरि अमधकािी  
९.  ्ी र्दमलपकुमाि मजल्लक  
१०.  ्ी शेषमन यादर्व  
११.  ्ी सूयणिाि अमधकािी  
१२.  ्ी वहिालाल धामी  
१३.  ्ी प्रख्यात बन्िाडे  
१४.  ्ी गरु्मनमध लम्साल  
१५.  ्ी तलु्सीिाम ढकाल  
१६.  ्ी देर्वीलाल पाण्डे  
१७.  ्ी कमलादेर्वी र्ववटक  
१८.  ्ी नर्वणदा सरेु्वदी  
१९.  ्ी िीर्वन पन्थी  
२०.  ्ी र्वार्विुाम भट्टिाई  
२१.  ्ी िनश्याम भसुाल  
२२.  ्ी हरिशंकि लाल दास  
२३.  ्ी फजर्न्रिाि पोखिेल  
२४.  ्ी सूयणिाि अमधकािी  
२५.  ्ी जशर्वहरि अमधकािी  
 

कमणचािीहरू, उच्च अदालत तलुसीपिु, बटुर्वल इिलास। 

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  िजिस्राि ्ी अच्यूत कुइकेल उच्च अदालत तलुसीपिु, बटुर्वल इिलास 

२.  शाखा अमधकृत ्ी सरु्वर्णप्रसाद खनाल उच्च अदालत तलुसीपिु, बटुर्वल इिलास 
३.  शाखा अमधकृत ्ी कृष्र्प्रसाद भट्टिाई उच्च अदालत तलुसीपिु, बटुर्वल इिलास 
४.  शाखा अमधकृत ्ी गोकर्ण लम्साल उच्च अदालत तलुसीपिु, बटुर्वल इिलास 
५.  शाखा अमधकृत ्ी सरिता अयाणल उच्च अदालत तलुसीपिु, बटुर्वल इिलास 
६.  शाखा अमधकृत ्ी कलार्वती थापा उच्च अदालत तलुसीपिु, बटुर्वल इिलास 
७.  शाखा अमधकृत ्ी प्रमतभा खनाल उच्च अदालत तलुसीपिु, बटुर्वल इिलास 
८.  शाखा अमधकृत ्ी ममनिाि पन्थी उच्च अदालत तलुसीपिु, बटुर्वल इिलास 
९.  शाखा अमधकृत ्ी मोहन िायमाझी उच्च अदालत तलुसीपिु, बटुर्वल इिलास 
१०.  शाखा अमधकृत ्ी गोवर्वन्दप्रसाद कोइिाला उच्च अदालत तलुसीपिु, बटुर्वल इिलास 
११.  शाखा अमधकृत ्ी र्दनानाथ कोइिाला उच्च अदालत तलुसीपिु, बटुर्वल इिलास 
१२.  शाखा अमधकृत ्ी िामप्रसाद पोख्रले उच्च अदालत तलुसीपिु, बटुर्वल इिलास 
१३.  नायब सबु्बा ्ी पनुम जि.सी. उच्च अदालत तलुसीपिु, बटुर्वल इिलास 
१४.  ्ी दीपा पाण्डेय उच्च अदालत तलुसीपिु, बटुर्वल इिलास 
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बाि एशोमसयसनका पदामधकािी एर्वम ्सदस्यहरू (बटुर्वल इिलास) 

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी शामलकिाम बन्िाडे  
२.  अमधर्वक्ता ्ी गोकर्ण मसंह थापा  
३.  अमधर्वक्ता ्ी िनश्याम पन्त बाि एसोमसएसन, बटुर्वल 
४.  अध्यक्ष ्ी वर्वनोद काककी बाि एसोमसएसन, पाल्पा 
५.  अमधर्वक्ता (मन.अध्यक्ष) ्ी खडानन्दप्रसाद भण्डािी बाि एसोमसएसन, बटुर्वल 
६.  ्ी बिेृन्रकुमाि चौधिी बाि एसोमसएसन, कवपलर्वस्त ु
७.  ्ी कमलिाि र्वस्याल बाि एसोमसएसन, बटुर्वल 
८.  ्ी वहमलाल न्यौपान े बाि एसोमसएसन, बटुर्वल 
९.  ्ी गोवर्वन्दप्रसाद मिामसनी बाि एसोमसएसन, बटुर्वल 
१०.  ्ी िोगबहादिु खत्री बाि एसोमसएसन, बटुर्वल 
११.  ्ी ममना पाण्डे पन्थ बाि एसोमसएसन, बटुर्वल 
१२.  ्ी ज्ञान ुके.सी. बाि एसोमसएसन, बटुर्वल 
१३.  ्ी नन्दिाम भण्डािी बाि एसोमसएसन, बटुर्वल 
१४.  ्ी रे्वनबहादिु पौड् याल बाि एसोमसएसन, बटुर्वल 
१५.  ्ी अिुणन काककी बाि एसोमसएसन, भ िहर्वा 
१६.  ्ी मनिन्िना पौडेल बाि एसोमसएसन, बटुर्वल 
१७.  ्ी कृष्र्प्रसाद पाण्डेय बाि एसोमसएसन, बटुर्वल 
१८.  ्ी कृष्र्प्रसाद बस्याल बाि एसोमसएसन, बटुर्वल 
 

सेर्वा्ाहीहरू 
ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  ्ी मीना ्ेष् ठ रूपन्देही जिल्ला अदालत 

२.  ्ी शाजन्त ्ेष् ठ रूपन्देही जिल्ला अदालत 
३.  ्ी अमतृ िसाईली रूपन्देही जिल्ला अदालत 
४.  ्ी भगर्वती चन्द रूपन्देही जिल्ला अदालत 
५.  ्ी दगुाण पौडेल रूपन्देही जिल्ला अदालत 
६.  ्ी सिस्र्वती शमाण रूपन्देही जिल्ला अदालत 
७.  ्ी वर्वना थापा रूपन्देही जिल्ला अदालत 
८.  ्ी महालक्ष्मी चौधिी रूपन्देही जिल्ला अदालत 
९.  ्ी सवर्वता न्यौपान े रूपन्देही जिल्ला अदालत 
१०.  ्ी रिता गरुुङ रूपन्देही जिल्ला अदालत 
११.  ्ी मध ुपाण्डेय रूपन्देही जिल्ला अदालत 
१२.  ्ी ज्योती पाण्डे रूपन्देही जिल्ला अदालत 
१३.  ्ी लोकनाथ बस्याल रूपन्देही जिल्ला अदालत 
१४.  ्ी पल्टन चौधिी थारू रूपन्देही जिल्ला अदालत 
१५.  ्ी मनमाय चौधिी रूपन्देही जिल्ला अदालत 
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माननीय न्यायाधीश एर्वम ्सिकािी र्वकीलहरूसगँको छलफल 

मममत : २०७७।०७।25 
स्थान : बटुर्वल। 

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  मखु्य भई काम गने मा.न्या. ्ी बाबिुाम िेग्मी  उच्च अदालत तलुसीपिु, बटुर्वल इिलास 

२.  माननीय न्यायाधीश ्ी नािायर्प्रसाद पोखिेल  उच्च अदालत तलुसीपिु, बटुर्वल इिलास 

३.  माननीय न्यायाधीश ्ी अच्यूतप्रसाद भण्डािी  उच्च अदालत तलुसीपिु, बटुर्वल इिलास 

४.  माननीय न्यायाधीश ्ी बलभर बास्तोला उच्च अदालत तलुसीपिु, बटुर्वल इिलास 

५.  माननीय न्यायाधीश ्ी हरिप्रसाद पौडेल उच्च अदालत तलुसीपिु, बटुर्वल इिलास 

६.  माननीय न्यायाधीश ्ी देशबहादिु साककी उच्च अदालत तलुसीपिु, बटुर्वल इिलास 

७.  सहन्यायामधर्वक्ता ्ी मोहन सागि बस्याल उच्च सिकािी र्वकील कायाणलय, बटुर्वल 
८.  सहायक न्यायाधीर्वक्ता ्ी नािायर् आचायण उच्च सिकािी र्वकील कायाणलय, बटुर्वल 
९.  उपन्यायामधर्वक्ता ्ी श्यामसनु्दि चौधिी उच्च सिकािी र्वकील कायाणलय, बटुर्वल 
 

नागरिक समािका प्रमतमनमध 

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  पत्रकाि ्ी ओमप्रसाद पंगेनी लजुम्बनी द मनक 

२.  पत्रकाि ्ी खेमिाि िेग्मी बिु टेमलमभिन, बटुर्वल 
३.  ्ी पनुािाम पोख्रले न्याय के्षत्र समन्र्वय समममत, बटुर्वल इिलास 
४.  ्ी महेन्रनािायर् ्ेष् ठ लायन्स क्लर्व, बटुर्वल 
५.  ्ी अिुणन काककी पािदजशण सिोकाि समूह, बटुर्वल 
 

गण्डकी प्रदेशमा सम्पन् न कायणिमहरू 

बागलङु  

छलफल मममत : २०७७।०८।१७ 

छलफल स्थान : उच्च अदालत पोखिा, बागलङु इिलास बाि एसोमसएसन।  

ि.सं.  नाम थि क वफयत 

१.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी हरिप्रसाद शमाण  

२.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी पदमनाथ शमाण  

३.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी कृष्र्प्रसाद न्यूिे  

४.  अमधर्वक्ता ्ी कािीगाउले ्ेष् ठ  

५.  अमधर्वक्ता ्ी भमूमश्वि गौतम  

६.  अमधर्वक्ता ्ी केशर्विाि पिािलुी  

७.  अमधर्वक्ता ्ी िािपु्रसाद गौतम  

८.  अमधर्वक्ता ्ी बरीप्रसाद पौडेल  

९.  अमधर्वक्ता ्ी िाम शमाण पौडेल  

१०.  अमधर्वक्ता ्ी िमेशबहादिु खड्का  

११.  अमधर्वक्ता ्ी अजखलनाथ शमाण  

१२.  अमधर्वक्ता ्ी सरिता के.सी.   
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ि.सं.  नाम थि क वफयत 

१३.  अमधर्वक्ता ्ी हरिप्रसाद गौतम  

१४.  अमधर्वक्ता ्ी िाधाकृष्र् ज्ञर्वाली  

१५.  अमधर्वक्ता ्ी वर्वष्र्पु्रसाद शमाण  

१६.  अमधर्वक्ता ्ी र्दनानाथ शमाण  

१७.  अमधर्वक्ता ्ी लक्ष्मी बासकोटा  

१८.  अमधर्वक्ता ्ी मनिन्िनलालिाि भण्डािी  

१९.  अमधर्वक्ता ्ी हरिकृष्र् सरेु्वदी  

२०.  ्ी जचिजन्िर्वी शमाण  

२१.  ्ी मदनबहादिु भण्डािी  
 

माननीय न्यायाधीशहरू एर्वम ्अनसुन्धान अमधकािीहरूसगँको छलफल 

छलफल मममत : २०७७।०८।१७ 

छलफल स्थान : उच्च अदालत पोखिा, बागलङु इिलास। 

ि.सं.  नाम थि क वफयत 

१.  माननीय न्यायाधीश ्ी मोहनबहादिु काककी  

२.  माननीय न्यायाधीश ्ी शामल्ाम कोइिाला  

३.  माननीय न्यायाधीश ्ी मनुेन्रप्रसाद अर्वस्थी  

४.  माननीय न्यायाधीश ्ी सदुशणनिाि पाण्डे  

५.  िजिस्राि ्ी मोहन सरेु्वदी बागलङु इिलास 

६.  प्र.जिल्ला अदालत ्ी सिेुश न्यौपान े  

७.  सहायक प्रमखु जिल्ला अमधकािी ्ी उपेन्र पौडेल  

८.  प्र.उ. ्ी लोकेन्र ्ेष् ठ  

९.  उ.अ.मन. ्ी दीपक उप्रतेी  

१०.  स.प्र.ना.उ. ्ी िमेशकुमाि गरुूङ  

११.  शाखा अमधकृत ्ी िामचन्र के.सी.   
 

छलफल कायणिममा उपजस्थत कमणचािी 
छलफल मममत : २०७७।०८।१७ 

सिकािी र्वकील एर्वम ्कमणचािीहरूसगँको छलफल 

ि.सं.  नाम थि क वफयत 

१.  उपन्यायमधर्वक्ता ्ी गोपालप्रसाद ढकाल उच्च सिकािी र्वकील कायाणलय 
२.  सहायक न्यायामधर्वक्ता ्ी टेकनाथ शमाण उच्च सिकािी र्वकील कायाणलय 
३.  नायब सबु्बा ्ी दगुाणदेर्वी शमाण सरेु्वदी उच्च सिकािी र्वकील कायाणलय 
४.  जिल्ला न्यायामधर्वक्ता ्ी लालप्रसाद लाममछान े उच्च सिकािी र्वकील कायाणलय 
५.  सहायक जिल्ला न्यायामधर्वक्ता ्ी िीर्वनाथ सरेु्वदी उच्च सिकािी र्वकील कायाणलय 
६.  िजिस्राि ्ी मोहन सरेु्वदी बागलङु इिलास 

७.  शाखा अमधकृत ्ी िामचन्र के.सी.  बागलङु इिलास 
८.  नायब सबु्बा ्ी सोमबहादिु िामिाली मगि जिल्ला सिकािी र्वकील कायाणलय 
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ि.सं.  नाम थि क वफयत 

९.  टा.नायब सबु्बा ्ी धमणिाि शमाण जिल्ला सिकािी र्वकील कायाणलय 
१०.  स.क.अ. ्ी गरे्श शमाण जिल्ला सिकािी र्वकील कायाणलय 
 

सेर्वा्ाहीहरूसगँको छलफल 
छलफल मममत : २०७७।०८।१७ 

छलफल स्थान : बागलङु जिल्ला अदालत।  

ि.सं.  नाम थि क वफयत 

१.  ्ी मकेुश वर्व.क.   
२.  ्ी धनबहादिु वर्व.क.   
३.  ्ी थमबहादिु िती  
४.  ्ी बमबहादिु िती मगि  
५.  ्ी सिेुश िती मगि  
६.  ्ी जखम िती  
७.  ्ी जखमानन्द कँडेल  
८.  ्ी चन्रकाली  
९.  ्ी कृष्र्प्रसाद ग िे  
१०.  ्ी होमबहादिु िोका  
११.  ्ी जचत्रिाि कटे्टल  
 

कमणचािीहरूसगँको छलफल 
छलफल मममत : २०७७।०८।१७ 

छलफल स्थान : उच्च अदालत पोखिा, बागलङु इिलास। 

ि.सं.  नाम थि क वफयत 

१.  ्ेस्तेदाि ्ी सूयणप्रसाद भण्डािी बागलङु जिल्ला अदालत  

२.  शाखा अमधकृत ्ी दयािाम पोखिेल बागलङु इिलास 

३.  शाखा अमधकृत ्ी िामचन्र के.सी. बागलङु इिलास 

४.  शाखा अमधकृत ्ी पार्वणती वहतान बागलङु इिलास 

५.  शाखा अमधकृत ्ी जखलप्रसाद बलुाणकोटी म्याग्दी जिल्ला अदालत  
६.  शाखा अमधकृत ्ी नन्दप्रसाद आचायण पर्वणत जिल्ला अदालत  
७.  शाखा अमधकृत ्ी िगतबहादिु भण्डािी बागलङु जिल्ला अदालत  
८.  शाखा अमधकृत ्ी गंगाधि सापकोटा बागलङु जिल्ला अदालत  
९.  शाखा अमधकृत ्ी भेषिाि पौडेल म्याग्दी जिल्ला अदालत  
१०.  शाखा अमधकृत ्ी शंकि सापकोटा बागलङु इिलास 
११.  मस.ई. कृष्र्बहादिु खत्री बागलङु इिलास 

१२.  नायब सबु्बा ्ी समबहादिु थापा मगि बागलङु इिलास 

१३.  नायब सबु्बा ्ी गंगािाम गौतम बागलङु जिल्ला अदालत  
१४.  नायब सबु्बा ्ी दानप्रसाद शमाण बागलङु जिल्ला अदालत  
१५.  नायब सबु्बा ्ी रिषीिाम रििाल बागलङु जिल्ला अदालत  
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ि.सं.  नाम थि क वफयत 

१६.  नायब सबु्बा ्ी धनिाि गौतम बागलङु इिलास  
१७.  कम््यूटि अपिेटि ्ी इन्रकुमािी काउचा बागलङु इिलास 

१८.  कम््यूटि अपिेटि ्ी हकण बहादिु थापा बागलङु इिलास 

१९.  ्ी बोमबहादिु ्ीस बागलङु इिलास 

२०.  मडठ्ठा ्ी सन्ध्या पन्त बागलङु जिल्ला अदालत  
 

पत्रकािहरूसगँको छलफल 
छलफल मममत : २०७७।०८।१७ 

छलफल स्थान : बागलङु। 

ि.सं.  नाम थि क वफयत 

१.  ्ी संगम िती मगि  

२.  ्ी कोवपला कँडेल  

३.  ्ी जखमिाि गौतम िाजष् रय समाचाि समममत 

४.  ्ी तािानाथ आचायण ढोिपाटन द मनक 

५.  ्ी प्रकाश बिाल काजन्तपिु द मनक 
 

बाग्लङु इिलास अन्तगणतका माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरूसगँको छलफल 
छलफल मममत : २०७७।०८।१७ 

छलफल स्थान : बागलङु।  

ि.सं.  नाम थि क वफयत 

१.  माननीय न्यायाधीश ्ी माधरे्वन्रिाि िेग्मी म्याग्दी जिल्ला अदालत 

२.  माननीय न्यायाधीश ्ी र्वलिाम मत्रपाठी पर्वणत जिल्ला अदालत 

३.  माननीय न्यायाधीश ्ी बासदेुर्व न्यौपान े बागलङु जिल्ला अदालत 
 

कानून व्यर्वसायी तथा पदामधकािीहरूसगँको छलफल 
छलफल मममत : २०७७।०८।१८ 

छलफल स्थान : बागलङु जिल्ला अदालत बाि एसोमसएसन।  

ि.सं.  नाम थि क वफयत 

१.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी कृष्र्बहादिु थापा  

२.  पासणद मकुुन्दिाि अयाणल  

३.  अमधर्वक्ता ्ी िनकबहादिु बोहिा  

४.  अमधर्वक्ता ्ी िगन् नाथ ढकाल  

५.  अमधर्वक्ता ्ी कमल पौडेल  

६.  अमधर्वक्ता ्ी सन्तोषमर्ी लाममछान े  

७.  अमधर्वक्ता ्ी सिेुन्र थापा मगि  

८.  अमधर्वक्ता ्ी कल्पना भण्डािी  

९.  अमधर्वक्ता ्ी यरु्विाि पिािलुी  

१०.  अमधर्वक्ता ्ी बोधाि पौडेल  

११.  अमधर्वक्ता ्ी दगेुशिाि पन्त  
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ि.सं.  नाम थि क वफयत 

१२.  अमधर्वक्ता ्ी माधर्वी पाण्डेय  

१३.  अमधर्वक्ता ्ी मकु्ती सापकोटा  

१४.  अमधर्वक्ता ्ी ममनाकुमािी िानाभाट  

१५.  अमधर्वक्ता ्ी गीताकुमािी लाममछान े  

१६.  अमधर्वक्ता ्ी लेखनाथ सापकोटा  

१७.  अमधर्वक्ता ्ी दयािाम गौतम  

१८.  अमधर्वक्ता ्ी सकुदेर्व गौतम  

१९.  अमधर्वक्ता ्ी अिुणन पौडेल  

२०.  अमधर्वक्ता ्ी कृष्र्माया भिेुल  

२१.  अमधर्वक्ता ्ी िामप्रसाद बढुा  

२२.  अमधर्वक्ता ्ी मबनका शमाण  

२३.  अमधर्वक्ता ्ी यज्ञिाि अमधकािी  

२४.  अमधर्वक्ता ्ी हेमिाि बिाल  

२५.  अमधर्वक्ता ्ी वर्वष्र्पु्रसाद शमाण  

२६.  अमधर्वक्ता ्ी अनन्तप्रसाद कोइिाला  

२७.  अमधर्वक्ता ्ी इश् र्वि जचलर्वाल  

२८.  अमधर्वक्ता ्ी इन्रकुमािी शमाण  

२९.  अमधर्वक्ता ्ी जशर्विाि र्वाग्ले  

३०.  अमधर्वक्ता ्ी मतलकप्रसाद कोइिाला  

३१.  अमधर्वक्ता ्ी िामचन्र मत्रपाठी  

३२.  अमधर्वक्ता ्ी रे्वदनाथ भण्डािी  

३३.  अमधर्वक्ता ्ी जशर्व सनुाि  

 

पोखिा 
उच्च अदालत पोखिाका माननीय न्यायाधीशहरूसगँको छलफल  
छलफल मममत : २०७७।०८।१८ 

छलफल स्थान : उच्च अदालत पोखिा। 

ि.सं.  नाम थि क वफयत 

१.  माननीय न्यायाधीश ्ी नािायर्प्रसाद ्ेष् ठ  

२.  माननीय न्यायाधीश ्ी प्रमोदकुमाि ्ेष् ठ र्व द्य  

३.  माननीय न्यायाधीश ्ी िमेशप्रसाद िािभण्डािी  

४.  माननीय न्यायाधीश ्ी वर्वनोदमोहन आचायण  

५.  माननीय न्यायाधीश ्ी डालकुमाि खड्का  
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कमणचािीहरूसगँको छलफल (अदालत एर्वम ्सिकािी र्वकील कायाणलय) 
छलफल मममत : २०७७।०८।१८ 

छलफल स्थान : पोखिा। 

ि.सं.  नाम थि क वफयत 

१.  िजिस्राि ्ी ्ीलाल पौडेल  

२.  सह न्यायामधर्वक्ता डा. गोवर्वन्दचन्र भट्टिाई  

३.  ्ेस्तेदाि ्ी िामप्रसाद पौडेल  

४.  जिल्ला न्यायामधर्वक्ता ्ी रूरप्रसाद सरेु्वदी  

५.  उपिजिस्राि ्ी वर्वश् र्वनाथ अयाणल  

६.  शाखा अमधकृत ्ी िेर्वती आचायण  

७.  शाखा अमधकृत ्ी ख्यामनािायर् लाममछान े  

८.  शाखा अमधकृत ्ी िामबहादिु थापा  

९.  शाखा अमधकृत ्ी मतलक पौडेल  

१०.  शाखा अमधकृत ्ी मनलप्रसाद पनेरू  

११.  इिलास अमधकृत ्ी िामप्रसाद न्यौपान े  

१२.  इिलास अमधकृत ्ी हरिकृष्र् मतममजल्सना  

१३.  तहमसलदाि ्ी हरिश् चन्र गौतम  

१४.  स.ुप्र.अ. ्ी सन्तोष पौडेल  

१५.  नायब सबु्बा ्ी वर्वष्र्िुाि मतममजल्सना  

१६.  नायब सबु्बा ्ी अ्सिा पोख्रले  

१७.  नायब सबु्बा ्ी शंकिनाथ खनाल  

१८.  नायब सबु्बा ्ी उमेश पौडेल  

१९.  नायब सबु्बा ्ी प्रकाशप्रमेी ग िे  

२०.  नायब सबु्बा ्ी वर्वियलक्ष्मी शमाण देर्वकोटा  

२१.  नायब सबु्बा ्ी गीता ढकाल  

२२.  मडठ्ठा कवर्वता खनाल  
 

जिल्ला न्यायाधीशहरूसगँको छलफल 
छलफल मममत : २०७७।०८।१८ 

छलफल स्थान : कास्की। 

ि.सं.  नाम थि क वफयत 

१.  माननीय न्यायाधीश ्ी ्ीकृष्र् भट्टिाई  

२.  माननीय न्यायाधीश ्ी तेिेन्रप्रसाद शमाण  

३.  माननीय न्यायाधीश ्ी डण्डपार्ी शमाण  

४.  माननीय न्यायाधीश ्ी वर्वष्र्पु्रसाद उपाध्याय  

५.  माननीय न्यायाधीश ्ी नािायर्प्रसाद पौडेल  

६.  माननीय न्यायाधीश ्ी देर्वप्रसाद योगी  

७.  माननीय न्यायाधीश ्ी आनन्दप्रसाद ्ेष् ठ  

८.  ्ेस्तेदाि ्ी िामप्रसाद पौडेल  
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सेर्वा्ाहीहरूसगँको छलफल 

छलफल मममत : २०७७।०८।१८ 

छलफल स्थान : कास्की जिल्ला अदालत। 

ि.सं.  नाम थि क वफयत 

१.  ्ी वहिा तामाङ  
२.  ्ी धनकुमािी क्षेत्री  
३.  ्ी पनुम तामाङ  
४.  ्ी नर्वीन वर्व.क.   
५.  ्ी अन्ि ुवर्व.क.   
६.  ्ी मडलबहादिु ममझाि  
७.  ्ी उमबहादिु ममझाि  
८.  ्ी जशर्वबहादिु िानाभाट  
९.  ्ी नािान सनुाि  
१०.  ्ी नर्वीन सनुाि  
११.  ्ी इश् र्विीप्रसाद अमधकािी  
१२.  ्ी सोमनाथ अमधकािी  
१३.  ्ी नन्दप्रसाद शमाण  
१४.  ्ी ज्ञानेन्रबहादिु काककी  
 

पत्रकािहरूसगँको छलफल 
छलफल मममत : २०७७।०८।१८ 

छलफल स्थान : उच्च अदालत पोखिा। 

ि.सं.  नाम थि क वफयत 

१.  ्ी कमाण गरुूङ नागरिक समाि प्रमतमनधी 
२.  ्ी केशर्वशिर् लाममछान े अन् नपूर्ण पोष् ट 
३.  ्ी भित कोइिाला समाधान द मनक 
४.  ्ी पणु्य पौडेल पोखिापत्र द मनक 
५.  ्ी लालप्रसाद शमाण काजन्तपिु द मनक 
६.  ्ी दीपेन्र ्ेष् ठ अध्यक्ष नेपाल पत्रकास महासंि कास्की 
७.  ्ी प्रर्दप पौडेल िेमडयो बािाही/इमेि टेमलमभिन 
 

अधणन्यावयक मनकायका पदामधकािी एर्वम ्अनसुन्धान अमधकािीसगँको छलफल 
छलफल मममत : २०७७।०८।१८ 

छलफल स्थान : उच्च अदालत पोखिा।  

ि.सं.  नाम थि क वफयत 

१.  ्ी ज्ञानप्रसाद ढकाल प्रमखु जिल्ला अमधकािी 
२.  प्रहिी उपरिक्षक ्ी िीर्वनकुमाि ्ेष् ठ जिल्ला प्रहिी कायाणलय 
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प्रदेश नं. २ मा सम्पन् न छलफल कायणिम 

िािवर्विाि 

पत्रकाि एर्वम ्नागरिक समािसगँ सम्पन् न छलफल कायणिम 
छलफल मममत : २०७७।०८।१७ 

छलफल स्थान : उच्च अदालत िनकपिु, िािवर्विाि इिलास।  

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  संर्वाददाता ्ी मालाकुमािी कर्ण गोिखापत्र द मनक, सम्पादक कल्यार् पोष् ट द मनक 
२.  सम्पादक ्ी ब द्यनाथ झा आिको र्वातार्विर् द मनक 

३.  र्वरिष् ठ पत्रकाि ्ी जशर्वहरिप्रसाद भट्टिाई नेपाल समाचािपत्र 

४.  पत्रकाि ्ी संिीर्व वर्विम शाह िेमडयो नेपाल 

५.  ्ी धीिेन्रप्रसाद साह गोिखापत्र द मनक 
६.  कोषाध्क्ष ्ी पणु्यप्रसाद यादर्व नागरिक समाि, स् तिी 
७.  ्ी चन्दनकुमाि यादर्व अमधकािकमी, सामाजिक कायणकताण 
८.  ्ी मनोिकुमाि माझी िािधानी द मनक, सगिमाथा वट.मभ. 
९.  ्ी नर्वीन गु्  ता ABC Television 
 

कमणचािीहरूसगँ भएको छलफल कायणिम 
ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  ्ेस्तेदाि ्ी कुमाि मास्के स् तिी जिल्ला अदालत 

२.  इिलास अमधकृत ्ी वर्वदिुबहादिु सपोखिेल उ.अ.िनकपिु, िािवर्विाि इिलास 
३.  शाखा अमधकृत ्ी वकशोि िाई उ.अ.िनकपिु, िािवर्विाि इिलास 
४.  शाखा अमधकृत ्ी िानकीिमर् यादर्व उ.अ.िनकपिु, िािवर्विाि इिलास 
५.  शाखा अमधकृत ्ी नर्वीन कोइिाला उ.अ.िनकपिु, िािवर्विाि इिलास 
६.  शाखा अमधकृत ्ी भोलानाथ काफ्ले उ.अ.िनकपिु, िािवर्विाि इिलास 
७.  शाखा अमधकृत ्ी िामचन्र बस् नेत उ.अ.िनकपिु, िािवर्विाि इिलास 
८.  शाखा अमधकृत ्ी लक्ष्मीप्रसाद यादर्व स् तिी जिल्ला अदालत 

९.  शाखा अमधकृत ्ी वर्विाट ्ेष् ठ स् तिी जिल्ला अदालत 
१०.  शाखा अमधकृत ्ी हरिशंकि महतो उ.अ.िनकपिु, िािवर्विाि इिलास 
११.  नायब सबु्बा ्ी  अजम्बकाप्रसाद सरेु्वदी स् तिी जिल्ला अदालत 

१२.  नायब सबु्बा ्ी  जशर्वशंकि साह स् तिी जिल्ला अदालत 

१३.  नायब सबु्बा ्ी कमलप्रसाद पिािलुी स् तिी जिल्ला अदालत 

१४.  नायब सबु्बा ्ी पूिा कर्ण  स् तिी जिल्ला अदालत 
१५.  नायब सबु्बा ्ी र्वर्वलकुुमाि मसंह स् तिी जिल्ला अदालत 
१६.  नायब सबु्बा ्ी शिर्कुमाि परियाि स् तिी जिल्ला अदालत 
१७.  नायब सबु्बा ्ी समध्र्वि िाई स् तिी जिल्ला अदालत 
१८.  लेखापाल ्ी शम्भ ुदाहाल स् तिी जिल्ला अदालत 
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सेर्वा्ाहीसगँको छलफल कायणिम 
ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  ्ी भगर्वतीप्रसाद साह सेर्वा्ाही 
२.  ्ी भोगेन्रप्रसाद साह सेर्वा्ाही 
३.  ्ी िोशनकुमाि साह सेर्वा्ाही 
४.  ्ी सािनकुमाि साह सेर्वा्ाही 
५.  ्ी अममतकुमाि साह सेर्वा्ाही 
६.  ्ी िंजितकुमाि पासर्वान सेर्वा्ाही 
७.  ्ी अमभलाषा पन्त सेर्वा्ाही 
८.  ्ी शम्भ ुसदा सेर्वा्ाही 
९.  ्ी हरिदेर्व मण्डल सेर्वा्ाही 
 

माननीय न्यायाधीश एर्वम ्सिकािी र्वकीलहरूसगँ सम्पन् न छलफल कायणिम 
छलफल मममत : २०७७।०८।१७ 

छलफल स्थान : उच्च अदालत िनकपिु, िािवर्विाि इिलास। 

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  
माननीय न्यायाधीश (मखु्य भई काम गने) 
्ी मडल्लीिाि आचायण उ.अ.िनकपिु, िािवर्विाि इिलास 

२.  माननीय न्यायाधीश ्ी बासदेुर्व आचायण उ.अ.िनकपिु, िािवर्विाि इिलास 
३.  माननीय न्यायाधीश ्ी भानभुक्त शमाण न्यौपान े उ.अ.िनकपिु, िािवर्विाि इिलास 
४.  माननीय न्यायाधीश ्ी दीपेन्र अमधकािी उ.अ.िनकपिु, िािवर्विाि इिलास 
५.  सहन्यायामधर्वक्ता ्ी शम्भ ुकाककी उ.स.र्व.का., िािवर्विाि 
६.  माननीय न्यायाधी ्ी प्रमेश पोख्रले स् तिी जिल्ला अदालत 
७.  माननीय न्यायाधी ्ी िािेन्रकुमाि ्ेष् ठ स् तिी जिल्ला अदालत 
८.  माननीय न्यायाधी ्ी चन्रमजर् ज्ञर्वाली स् तिी जिल्ला अदालत 
९.  माननीय न्यायाधी ्ी सूयणनाथ प्रकाश अमधकािी स् तिी जिल्ला अदालत 
१०.  माननीय न्यायाधी ्ी नािायर्प्रसाद दाहाल स् तिी जिल्ला अदालत 
११.  माननीय न्यायाधी ्ी पणु्यप्रसाद न्यौपान े स् तिी जिल्ला अदालत 
१२.  माननीय न्यायाधी ्ी इश् र्विमजर् ओझा स् तिी जिल्ला अदालत 
१३.  माननीय न्यायाधी ्ी रिताकुमािी बख्रले स् तिी जिल्ला अदालत 
१४.  स.जि.न्या.र्व. ्ी मनमणल नेपाल जि.स.र्व.का. स् तिी 
१५.  माननीय न्यायाधीश ्ी द्वारिकामान िोशी उ.अ.िनकपिु, िािवर्विाि इिलास 
१६.  माननीय न्यायाधीश ्ी गीताप्रसाद मतजम्सना उ.अ.िनकपिु, िािवर्विाि इिलास 
१७.  माननीय न्यायाधीश ्ी प्रकाश खिेल मसिाहा जिल्ला अदालत 

१८.  िजिस्राि ्ी िामप्रसाद भट्टिाई उच्च अदालत िनकपिु, िािवर्विाि 
इिलास 
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बाि एसोमसएसनहरूसगँ सम्पन् न छलफल कायणिम 
छलफल मममत : २०७७।०८।१७ 

छलफल स्थान : उच्च अदालत िनकपिु, िािवर्विाि इिलास। 

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी र्वौधकृष्र् भगत उ.अ.बाि एसोमसएसन िािवर्विाि 
२.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी अमिबहादिु पाण्डे उ.अ.बाि एसोमसएसन िािवर्विाि 
३.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी महेन्रकुमाि चौधिी उ.अ.बाि एसोमसएसन िािवर्विाि 
४.  अमधर्वक्ता ्ी समतशकुमाि िाय उ.अ.बाि एसोमसएसन िािवर्विाि 
५.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता डा. देर्वनािायर् यादर्व उ.अ.बाि एसोमसएसन िािवर्विाि 
६.  अमधर्वक्ता ्ी सिेुन्रप्रसाद यादर्व स् तिी जिल्ला अदालत बाि 
७.  अमधर्वक्ता ्ी हेमनािायर् चौधिी उ.अ.बाि एसोमसएसन िािवर्विाि 
८.  अमधर्वक्ता ्ी भोगन्रप्रसाद यादर्व उ.अ.बाि एसोमसएसन िािवर्विाि 
९.  अमधर्वक्ता ्ी मधिेन्रकुमाि यादर्व उ.अ.बाि एसोमसएसन िािवर्विाि 
१०.  अमधर्वक्ता ्ी मगिेन्रप्रसाद यादर्व उ.अ.बाि एसोमसएसन िािवर्विाि 
११.  अमधर्वक्ता ्ी िामप्रसाद चौधिी स् तिी जिल्ला अदालत बाि 
१२.  अमधर्वक्ता ्ी पणु्यप्रसाद यादर्व उ.अ.बाि एसोमसएसन िािवर्विाि 
१३.  अमधर्वक्ता ्ी वर्वियकुमाि यादर्व उ.अ.बाि एसोमसएसन िािवर्विाि 
१४.  अमधर्वक्ता ्ी गििाि पाण्डे उ.अ.बाि इकाई िािवर्विाि 
१५.  अमधर्वक्ता ्ी िािकुमाि टि त उ.अ.बाि एसोमसएसन िािवर्विाि 
१६.  अमधर्वक्ता ्ी िंिीता रििाल स् तिी जिल्ला अदालत बाि 
१७.  अमधर्वक्ता ्ी दानो चौधिी उ.अ.बाि इकाई िािवर्विाि 
१८.  अमधर्वक्ता ्ी मीनाकुमािी देर्व स् तिी जिल्ला अदालत बाि 
१९.  अमधर्वक्ता ्ी सजुितकुमाि पोखिेल उ.अ.बाि इकाई िािवर्विाि 
२०.  अमधर्वक्ता ्ी वकिर्कुमािी शाह स् तिी जिल्ला अदालत बाि 
२१.  अमधर्वक्ता ्ी कमलकुमाि यादर्व स् तिी जिल्ला अदालत बाि 
२२.  अमधर्वक्ता डा. भोलाप्रसाद िाउत मोिङ जिल्ला अदालत बाि 
२३.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी देर्वनािायर् यादर्व उ.अ.बाि इकाई िािवर्विाि 
२४.  अमधर्वक्ता ्ी नेिन्रबहादिु भट्टिाई उ.अ.बाि इकाई िािवर्विाि 
२५.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी िामकृष्र् गौतम उ.अ.बाि एसोमसएसन िािवर्विाि 
२६.  अमधर्वक्ता ्ी प्रल्हादप्रसाद जिममिे उ.अ.बाि एसोमसएसन िािवर्विाि 
२७.  अमधर्वक्ता ्ी डोमन साह स् तिी जिल्ला अदालत बाि 
२८.  अमधर्वक्ता ्ी कृपानािायर् यादर्व जि.र्वा.स.पूर्वण मध्यम 
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िनकपिु 

माननीय न्यायाधीश एर्वम ्सिकािी र्वकीलहरूसगँ सम्पन् न छलफल कायणिम 
छलफल मममत : २०७७।०८।१8 

छलफल स्थान : उच्च अदालत िनकपिु। 

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  माननीय न्यायाधीश डा. िमेश रििाल महोत्तिी जिल्ला अदालत 
२.  माननीय न्यायाधीश ्ी ठाकुिप्रसाद खिेल महोत्तिी जिल्ला अदालत 
३.  माननीय न्यायाधीश ्ी िाज्यलक्ष्मी बज्राचायण उच्च अदालत िनकपिु 
१.  माननीय न्यायाधीश ्ी हरिप्रसाद र्वगाले उच्च अदालत िनकपिु 
२.  माननीय न्यायाधीश ्ी कृष्र्मिुािी जशर्वाकोटी धनषुा जिल्ला अदालत 
३.  माननीय न्यायाधीश ्ी बालकृष्र् उप्रतेी उच्च अदालत िनकपिु 

४.  माननीय न्यायाधीश ्ी पषु्पिाि कोइिाला उच्च अदालत िनकपिु 

५.  माननीय न्यायाधीश ्ी िमेश ढकाल उच्च अदालत िनकपिु 
६.  माननीय न्यायाधीश डा. ्ीप्रकाश उप्रतेी धनषुा जिल्ला अदालत 

७.  माननीय न्यायाधीश ्ी तीथणिाि के.सी. धनषुा जिल्ला अदालत 

८.  माननीय न्यायाधीश ्ी ब्रिेश ्याकुिेल धनषुा जिल्ला अदालत 

९.  माननीय न्यायाधीश ्ी रबुप्रसाद सापकोटा धनषुा जिल्ला अदालत 

१०.  माननीय न्यायाधीश ्ी केशर्वप्रसाद जिममिे धनषुा जिल्ला अदालत 

११.  माननीय न्यायाधीश ्ी ररु्विाि काककी धनषुा जिल्ला अदालत 

१२.  माननीय न्यायाधीश ्ी िोशन गििेुल महोत्तिी जिल्ला अदालत 

१३.  माननीय न्यायाधीश ्ी तेिनािायर् पौडेल धनषुा जिल्ला अदालत 

१४.  उपन्यायामधर्वक्ता ्ी मकुुन्द पौडेल उ.स.र्व.का.िनकपिु 
१५.  सहायक न्यायामधर्वक्ता ्ी उमंग मनिौला उ.स.र्व.का.िनकपिु 
१६.  सहायक न्यायामधर्वक्ता ्ी खडानन्द गौतम उ.स.र्व.का.िनकपिु 
१७.  स.जि.न्या.र्व. ्ी अनन्तिाि न्यौपान े जि.स.र्व.का.धनषुा 
१८.  सहायक न्यायामधर्वक्ता ्ी िािन हमाल उ.स.र्व.का.िनकपिु 
१९.  जिल्ला न्यायामधर्वक्ता ्ी सामलकिाम अयाणल जि.स.र्व.का.धनषुा 
२०.  माननीय न्यायाधीश ्ी धीिबहादिु चन्द उच्च अदालत िनकपिु 
२१.  माननीय न्यायाधीश ्ी उज्िर्वल शकु्ल उच्च अदालत िनकपिु 
२२.  माननीय न्यायाधीश ्ी प्रभा बस्नेत उच्च अदालत िनकपिु 
२३.  माननीय न्यायाधीश ्ी लेखनाथ जिममिे उच्च अदालत िनकपिु 
२४.  माननीय न्यायाधीश ्ी िमेश ढकाल उच्च अदालत िनकपिु 
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कमणचािीहरूसगँको छलफल कायणिम (िनकपिु) 
ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  िजिस्राि ्ी खड् गिाि अमधकािी उच्च अदालत िनकपिु 

२.  शाखा अमधकृत ्ी नतुन झा उच्च अदालत िनकपिु 

३.  शाखा अमधकृत ्ी केशर्व कटुर्वाल उच्च अदालत िनकपिु 

४.  इिलास अमधकृत ्ी वटकाध्र्वि काककी उच्च अदालत िनकपिु 
५.  इिलास अमधकृत ्ी प्रमोदकुमाि यादर्व उच्च अदालत िनकपिु 
६.  तहमसलदाि ्ी धनिाि पोखिेल  धनषुा जिल्ला अदालत 
७.  नायब सबु्बा ्ी अममतकुमाि कर्ण धनषुा जिल्ला अदालत 

८.  इिलास अमधकृत ्ी शम्मीकपिु साह उच्च अदालत िनकपिु 
९.  नायब सबु्बा ्ी सकुर्णध्र्वि काककी धनषुा जिल्ला अदालत 

१०.  नायब सबु्बा ्ी गंगािाम यादर्व धनषुा जिल्ला अदालत 
११.  नायब सबु्बा ्ी संतोष डोटेल झा धनषुा जिल्ला अदालत 
१२.  नायब सबु्बा ्ी कमलकुमाि साह धनषुा जिल्ला अदालत 
१३.  नायब सबु्बा ्ी आत्मािाम वर्वश् र्वकमाण धनषुा जिल्ला अदालत 

१४.  नायब सबु्बा ्ी वर्वनोद महतो उच्च अदालत िनकपिु 
१५.  नायब सबु्बा ्ी धमेन्र दास उच्च अदालत िनकपिु 
१६.  नायब सबु्बा ्ी रुरनािायर् झा धनषुा जिल्ला अदालत 

१७.  नायब सबु्बा ्ी मनोहिकुमाि पौडेल धनषुा जिल्ला अदालत 

१८.  नायब सबु्बा ्ी खडानन्द पौडेल उच्च अदालत िनकपिु 
१९.  उपिजिस्राि ्ी िाि ुपिािलुी उच्च अदालत िनकपिु 
२०.  नायब सबु्बा ्ी मनोिकुमाि यादर्व उच्च अदालत िनकपिु 
२१.  शाखा अमधकृत ्ी वर्वधानचन्र झा  धनषुा जिल्ला अदालत 
 

नागरिक समाि एर्वम ्पत्रकािहरूसगँको छलफल कायणिमिः 
ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  ्ी मिुली मनोहि मम् नागरिक समाि, िनकपिु 

२.  ्ी अिुणनकुमाि पौडेल नागरिक समाि, िनकपिु 

३.  ्ी मसयािाम दास नागरिक समाि, िनकपिु 

४.  ्ी ियन्त ठाकुि डेली एक्सप्रसे 
५.  ्ी िािा झा देश संचाि 
६.  ्ी अर्वधेश कामत नेपाल पत्रकाि महासंि 
७.  ्ी शम्भपु्रसाद साह प्रमेी िनकपिुधाम 
 

सेर्वा्हीहरूसगँको छलफल कायणिमिः 
ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  ्ी मनतेन्रकुमाि यादर्व  

२.  ्ी नमसर्व कर्वािी  

३.  ्ी निु मोहम्मद िाईम  
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ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

४.  ्ी सिेुन्रप्रसाद मसंह िािपतु  

५.  ्ी मोहम्मद हसु न  

६.  ्ी र्दनेश साह  

७.  ्ी अजिम िाईन  

८.  ्ी कमला कर्वािी  

 

कानून व्यर्वसायीहरूसगँ सम्पन् न छलफल कायणिम 

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  अध्यक्ष ्ी वकशोिी साह नेपाल बाि एसोजशएसन, िनकपिु 
२.  उपाध्यक्ष ्ी वर्वमलकुमाि मम् नेपाल बाि एसोजशएसन, िनकपिु 
३.  पूर्वण अध्यक्ष ्ी चन्रकुमाि शमाण नेपाल बाि एसोजशएसन, िनकपिु 
४.  अमधर्वक्ता ्ी िाधाकान्त झा नेपाल बाि एसोजशएसन, िनकपिु 
५.  अमधर्वक्ता ्ी उपेस पंजियाि नेपाल बाि एसोजशएसन, िनकपिु 
६.  अमधर्वक्ता ्ी लमलतकुमाि झा नेपाल बाि एसोजशएसन, िनकपिु 
७.  सजचर्व ्ी नर्वलवकशोि मण्डल नेपाल बाि एसोजशएसन, िनकपिु 
८.  अमधर्वक्ता ्ी प्रकाशकुमाि जिममिे नेपाल बाि एसोजशएसन, िनकपिु 
९.  पाषणद् ्ी श्यामकुमाि मम् नेपाल बाि काउजन्सल, िनकपिु 
१०.  अमधर्वक्ता ्ी अव्दलु अिीि आलम नेपाल बाि एसोजशएसन, िनकपिु 
११.  अमधर्वक्ता ्ी वर्ववपनकुमाि झा नेपाल बाि एसोजशएसन, िनकपिु 
१२.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी लक्ष्मर् मसंह नेपाल बाि एसोजशएसन, िनकपिु 
१३.  अमधर्वक्ता ्ी देरे्वन्र ठाकुि मनिला नेपाल बाि एसोजशएसन, िनकपिु 
१४.  अमधर्वक्ता ्ी अचतुम आचायण नेपाल बाि एसोजशएसन, िनकपिु 
१५.  अमधर्वक्ता ्ी मकेुशकुमाि काककी नेपाल बाि एसोजशएसन, िनकपिु 
१६.  अमधर्वक्ता ्ी िामनेक साह नेपाल बाि एसोजशएसन, िनकपिु 
१७.  अमधर्वक्ता ्ी िेखाकुमािी झा नेपाल बाि एसोजशएसन, िनकपिु 
१८.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी वर्वनोदकुमाि शमाण नेपाल बाि एसोजशएसन, िनकपिु 
१९.  अमधर्वक्ता ्ी श्यामवकशोि मजल्लक नेपाल बाि एसोजशएसन, िनकपिु 
२०.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी नागेन्रलाभ कर्ण नेपाल बाि एसोजशएसन, िनकपिु 
 

र्वीिगंि 

माननीय न्यायाधीश एर्वम ्सिकािी र्वकीलसगँ भएको छलफल कायणिम 
छलफल मममत : २०७७।०८।१९ 
छलफल स्थान : उच्च अदालत िनकपिु, अस्थायी इिलास र्वीिगंि।  

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  मखु्य भई कामगने मा.न्या. ्ी शाििा सरेु्वदी उ.अ.िनकपिु, अस्थायी इिलास र्वीिगंि 
२.  माननीय न्यायाधीश ्ी िमेशकुमाि पोखिेल उ.अ.िनकपिु, अस्थायी इिलास र्वीिगंि 
३.  माननीय न्यायाधीश ्ी कृष्र्बहादिु थापा उ.अ.िनकपिु, अस्थायी इिलास र्वीिगंि 
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ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

४.  माननीय न्यायाधीश ्ी अन्ि ुउप्रतेी ढकाल उ.अ.िनकपिु, अस्थायी इिलास र्वीिगंि 
५.  माननीय न्यायाधीश ्ी वकिर्कुमािी गु्  ता उ.अ.िनकपिु, अस्थायी इिलास र्वीिगंि 
६.  माननीय न्यायाधीश ्ी र्वीिबहादिु डाँगी उ.अ.िनकपिु, अस्थायी इिलास र्वीिगंि 
७.  माननीय न्यायाधीश ्ी शान्ता सेढाई सापकोटा उ.अ.िनकपिु, अस्थायी इिलास र्वीिगंि 
८.  माननीय न्यायाधीश ्ी साधिुाम सापकोटा उ.अ.िनकपिु, अस्थायी इिलास र्वीिगंि 
९.  माननीय न्यायाधीश ्ी िमेशिाि पोखिेल उ.अ.िनकपिु, अस्थायी इिलास र्वीिगंि 
१०.  माननीय न्यायाधीश ्ी शखेिप्रसाद पौडेल  उ.अ.िनकपिु, अस्थायी इिलास र्वीिगंि 
११.  माननीय न्यायाधीश ्ी िनक पाण्डे  उ.अ.िनकपिु, अस्थायी इिलास र्वीिगंि 
१२.  माननीय न्यायाधीश ्ी गरे्शप्रसाद बिाल उ.अ.िनकपिु, अस्थायी इिलास र्वीिगंि 

१३.  माननीय न्यायाधीश ्ी महेशप्रसाद पडुास नी उ.अ.िनकपिु, अस्थायी इिलास र्वीिगंि 
१४.  माननीय न्यायाधीश ्ी लेखनाथ पौडेल उ.अ.िनकपिु, अस्थायी इिलास र्वीिगंि 
१५.  जिल्ला न्यायामधर्वक्ता ्ी पदमबहादिु काककी जिल्ला सिकािी र्वकील कायाणलय पसाण 
१६.  सहन्यायामधर्वक्ता ्ी कृष्र्मोहन कोइिाला उच्च सिकािी र्वकील कायाणलय पसाण 
१७.  माननीय न्यायाधीश ्ी माधर्वप्रसाद म नाली  पसाण जिल्ला अदालत 
१८.  माननीय न्यायाधीश ्ी िािेशकुमाि कटुर्वाल  पसाण जिल्ला अदालत 
१९.  माननीय न्यायाधीश ्ी उिर्वप्रसाद गििेुल  पसाण जिल्ला अदालत 
२०.  माननीय न्यायाधीश ्ी हरिकृष्र् ्ेष् ठ  पसाण जिल्ला अदालत 
२१.  माननीय न्यायाधीश ्ी िमेशप्रसाद ज्ञर्वाली  पसाण जिल्ला अदालत 
२२.  माननीय न्यायाधीश ्ी नािायर्प्रसाद शमाण  पसाण जिल्ला अदालत 
२३.  माननीय न्यायाधीश ्ी भोलानाथ ढकाल  पसाण जिल्ला अदालत 
२४.  माननीय न्यायाधीश ्ी धमणिाि पौडेल  पसाण जिल्ला अदालत 
 

नागरिक समािका प्रमतमनमध एर्वम ्पत्रकािसगँ सम्पन् न छलफल कायणिम, र्वीिगंि 

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  अध्यक्ष ्ी श्याम बन्िािा पत्रकाि महासंि 

२.  संर्वाददाता ्ी भषुर् यादर्व काजन्तपिु 

३.  संर्वाददाता ्ी सिेुश वर्वडािी  अनलाइन खर्वि 

४.  संर्वाददाता ्ी आि के पटेल प्रमतक द मनक 

५.  प्रकाशक/सम्पादक ्ी गयि यादर्व नािायर्ी टुडे द मनक 
६.  अध्यक्ष ्ी गोपाल केमडया र्वीिगंि उद्योग र्वाजर्ज्य संि, र्वीिगंि 

७.  सदस्य ्ी मनोिकुमाि दास नागरिक समाि 

८.  सदस्य ्ी लालबाब ुपटेल नागरिक समाि 

९.  संयोिक प्रा.डा.्ी दीपक शाक्य नागरिक समाि 
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कमणचािीहरूसगँ सम्पन् न छलफल कायणिम 

ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  िजिस्राि ्ी ठमगन्र कटे्टल  उ.अ.िनकपिु, अस्थायी इिलास र्वीिगंि 
२.  इिलास अमधकृत ्ी ियनािायर् िाम उ.अ.िनकपिु, अस्थायी इिलास र्वीिगंि 
३.  इिलास अमधकृत ्ी दीपक मगिी उ.अ.िनकपिु, अस्थायी इिलास र्वीिगंि 
४.  इिलास अमधकृत ्ी मनलहिी ढंुगेल उ.अ.िनकपिु, अस्थायी इिलास र्वीिगंि 
५.  इिलास अमधकृत ्ी िमेशप्रसाद आचायण उ.अ.िनकपिु, अस्थायी इिलास र्वीिगंि 
६.  शाखा अमधकृत ्ी धनबहादिु वर्व.क. पसाण जिल्ला अदालत 
७.  शाखा अमधकृत ्ी वर्वनोद पोखिेल पसाण जिल्ला अदालत  
८.  शाखा अमधकृत ्ी लक्ष्मीकान्त झा उ.अ.िनकपिु, अस्थायी इिलास र्वीिगंि 
९.  कायाणलय सहयोगी ्ी बाशरु्वाब ुमतर्वािी उ.अ.िनकपिु, अस्थायी इिलास र्वीिगंि 
१०.  नायब सबु्बा ्ी अनपुकुमाि िाना पसाण जिल्ला अदालत 
११.  नायब सबु्बा ्ी आलोककुमाि महतो उ.अ.िनकपिु, अस्थायी इिलास र्वीिगंि 
१२.  नायब सबु्बा ्ी कृष्र्नन्दन यादर्व पसाण जिल्ला अदालत 
१३.  नायब सबु्बा ्ी के आई मसं गलान उ.अ.िनकपिु, अस्थायी इिलास र्वीिगंि 
१४.  नायब सबु्बा ्ी प्रमोद साह अ्हिी पसाण जिल्ला अदालत 
१५.  नायब सबु्बा ्ी भलेुन्र िाम पसाण जिल्ला अदालत 
१६.  नायब सबु्बा ्ी िािमजर् पौडेल उ.अ.िनकपिु, अस्थायी इिलास र्वीिगंि 
१७.  नायब सबु्बा ्ी िामबाब ुप्रसाद चौहान पसाण जिल्ला अदालत 
१८.  नायब सबु्बा ्ी संियकुमाि यादर्व पसाण जिल्ला अदालत 
१९.  नायब सबु्बा ्ी सीताकुमािी र्वली पसाण जिल्ला अदालत 
२०.  नायब सबु्बा ्ी हार्दणक खमतर्वडा पसाण जिल्ला अदालत 
२१.  मडठ्ठा ्ी मडल्लीिाम आचायण पसाण जिल्ला अदालत 
२२.  मडठ्ठा ्ी र्विृमोहन प्रसाद पसाण जिल्ला अदालत 
 

बाि एसोमसएसन एर्वम ्कानून व्यर्वसायीसगँ सम्पन् न छलफल कायणिम (र्वीिगंि) 
ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता ्ी देरे्वन्र मसंह िािपतु उच्च अदालत बाि एसोमसएसन, र्वीिगंि 
२.  अमधर्वक्ता ्ी समुधिकुमाि कर्ण उच्च अदालत बाि एसोमसएसन, र्वीिगंि 
३.  सजचर्व ्ी श लेन्रप्रसाद चौिामसया उच्च अदालत बाि एसोमसएसन, र्वीिगंि 
४.  अमधर्वक्ता ्ी िामेश् र्वि सेढाई पसाण जिल्ला अदालत बाि इकाई 
५.  अमधर्वक्ता ्ी ममुताि अहमद पसाण जिल्ला अदालत बाि इकाई 
६.  अमधर्वक्ता ्ी सिािलु अन्सािी उच्च अदालत बाि एसोमसएसन, र्वीिगंि 
७.  सजचर्व ्ी श्यामसनु्दि प्रसाद दास पसाण जिल्ला अदालत बाि इकाई 
८.  र्व तमनक कानून व्यर्वसायी ्ी लनुा आचायण उच्च अदालत बाि एसोमसएसन, र्वीिगंि 
९.  अमधर्वक्ता ्ी वर्वनोदकुमाि मजल्लक उच्च अदालत बाि एसोमसएसन, र्वीिगंि 
१०.  अमधर्वक्ता ्ी र्दनानाथ प्रसाद  पसाण जिल्ला अदालत बाि इकाई 
११.  अमधर्वक्ता ्ी वर्वशाल चौधिी उच्च अदालत बाि एसोमसएसन, र्वीिगंि 
१२.  अमधर्वक्ता ्ी अर्वध वर्वहािी प्रसाद मसन्हा उच्च अदालत बाि एसोमसएसन, र्वीिगंि 
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ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१३.  अमधर्वक्ता ्ी पन् नालाल गु्  ता पसाण जिल्ला अदालत बाि इकाई 
१४.  अमधर्वक्ता ्ी वर्वनय मसंह उच्च अदालत बाि एसोमसएसन, र्वीिगंि 
१५.  अमधर्वक्ता ्ी र्दनानाथ चौिामसया उच्च अदालत बाि एसोमसएसन, र्वीिगंि 
१६.  अमधर्वक्ता ्ी श लेन्रकुमाि र्वमाण उच्च अदालत बाि एसोमसएसन, र्वीिगंि 
१७.  अमधर्वक्ता ्ी िािनाथ ठाकुि पसाण जिल्ला अदालत बाि इकाई 
१८.  अमधर्वक्ता ्ी िामाजशषप्रसाद यादर्व पसाण जिल्ला अदालत बाि इकाई 
१९.  अमधर्वक्ता ्ी प्रमोद साह उच्च अदालत बाि एसोमसएसन, र्वीिगंि 
२०.  अमधर्वक्ता ्ी प्रमेकुमाि साह पसाण जिल्ला अदालत बाि इकाई 
२१.  अमधर्वक्ता ्ी शामल्ाम प्रसाद  उच्च अदालत बाि एसोमसएसन, र्वीिगंि 
२२.  अमधर्वक्ता ्ी मो.अयरु्व खा ँ उच्च अदालत बाि एसोमसएसन, र्वीिगंि 
 

जचतर्वनमा सम्पन् न छलफल कायणिम 
छलफल मममत : २०७७।०८।१९ 
छलफल स्थान : जचतर्वन जिल्ला अदालत। 

सामूवहक छलफल : 
ि.सं.  नाम, थि क वफयत 

१.  माननीय न्यायाधीश ्ी हेमन्त िार्वल जचतर्वन जिल्ला अदालत 

२.  माननीय न्यायाधीश ्ी केशर्वप्रसाद अमधकािी  जचतर्वन जिल्ला अदालत 

३.  माननीय न्यायाधीश ्ी गायत्रीप्रसाद िेग्मी  जचतर्वन जिल्ला अदालत 

४.  माननीय न्यायाधीश ्ी अर्वनी म नाली भट्टिाई जचतर्वन जिल्ला अदालत 

 

कानून व्यर्वसायी 
स्थानिः द लेख 
मममतिः २०७७।१०।१६ गते 
ि.सं. नाम, थि क वफयत 
१.  खड् गबहादिु मसिापमत ने.र्वा.ए. द लेख कानूनी 
२.  सिेुन्रकुमाि अमधकािी ने.र्वा.ए. द लेख कानूनी 
३.  टेकबहादिु के.सी. ने.र्वा.ए. द लेख कानूनी 
४.  लमलतबहादिु मल्ल ने.र्वा.ए. द लेख कानूनी 
५.  सर्वणिाि िोशी ने.र्वा.ए. द लेख कानूनी 
६.  प्रमेबहादिु थापा ने.र्वा.ए. द लेख कानूनी 
७.  लमलतबहादिु थापा उपाध्यक्ष, ने.र्वा.ए.द लेख इकाई 
८.  माधर्विाि अमधकािी अध्यक्ष, ने.र्वा.ए.द लेख इकाई 
९.  यामिाि थापा सदस्य 
१०.  दीिणिाि अमधकािी कोषाध्यक्ष ने.र्वा.इ.द लेख 
 



                                                        | 207 

अदालत कमणचािी 
स्थानिः द लेख 
मममतिः २०७७।१०।१६ गते 
ि.सं. नाम, थि क वफयत 
१.  मा.जि.न्या.्ी दण्डपार्ी लाममछान े द लेख जिल्ला अदालत 
२.  ्ेस्तेदाि ्ी इन्रबहादिु काककी द लेख जिल्ला अदालत 
३.  तहमसलदाि शंकिप्रसाद अमधकािी द लेख जिल्ला अदालत 
४.  ना.स.ुहरिप्रसाद उपाध्याय द लेख जिल्ला अदालत 
५.  ना.स.ुपषु्पबहादिु िोकाया द लेख जिल्ला अदालत 
६.  मडठ्ठा ममुनिाम बढुा द लेख जिल्ला अदालत 
७.  मतलकप्रसाद सरेु्वदी (मडठ्ठा) द लेख जिल्ला अदालत 
८.  टीकािाम न्यौपान े द लेख जिल्ला अदालत 
९.  इजन्दिाकुमािी रििाल द लेख जिल्ला अदालत 
१०.  पिुा भण्डािी  द लेख जिल्ला अदालत 
११.  ित् नाकुमािी मसंह द लेख जिल्ला अदालत 
 

अनसुन्धान 
स्थानिः द लेख 
मममतिः २०७७।१०।१६ गते 
ि.सं. नाम, थि क वफयत  
१.  िािेश शाह ु जि.प्र.का. द लेख 
२.  आनन्दबहादिु चन्द जि.प्र.का. द लेख 
३.  मनवर्वि टमटा जि.प्र.का. द लेख 
 

संस्था/नागरिक समाि/पत्रकाि 
स्थानिः द लेख 
मममतिः २०७७।१०।१६ गते 
ि.सं. नाम, थि क वफयत  
१.  मा.जि.न्या.्ी दण्डपार्ी लाममछान े द लेख जिल्ला अदालत 
२.  जि.र्वाि अध्यक्ष ्ी माधर्व अमधकािी द लेख 
३.  ्ेस्तेदाि इन्रबहादिु काककी द लेख जिल्ला अदालत 
४.  अमि सनुाि बाल मनोवर्वज्ञ द लेख जिल्ला अदालत 
५.  सर्वणिाि िोशी  
६.  आनन्दबहादिु चन्द जि.प्र.का. द लेख 
७.  िािेश शाह ु जि.प्र.का. द लेख 
८.  टीकािाम थापा  
९.  िमा ्ेष् ठ सामाजिक सेर्वा केन्र  
१०.  िाधा मल्ल सेतो गिुाँस बाल वर्वकास सेर्वा 
११.  गीता बस्याल बाल मनोसामाजिक कायणकताण 



                                                        | 208 

१२.  सवर्वना वर्व .क.  मवहला सशजक्तकिर् मञ् च द लेख 
१३.  पषु्कि थापा नेपाल पत्रकाि महासंि अध्यक्ष 
१४.  भक्तबहादिु शाही िािधानी द मनक संर्वाददाता 
 

नागरिक समाि 
स्थानिः सखेुत 
मममतिः २०७७।१०।१७ गते 
ि.सं. नाम, थि क वफयत 
१.  लक्ष्मर् कडेल सखेुत उद्योग र्वाजर्ज्य संि 
२.  धनबहादिु िार्वत सखेुत उद्योग र्वाजर्ज्य संि 
३.  पीताम्बि ढकाल नागरिक सिोकाि संि, सखेुत 
४.  र्दलबहादिु चौधिी इन्सेक प्रदेश कायाणलय कायणिम अमधकृत 
५.  जखमबहादिु िेग्मी सनु्दि नेपाल संस्था, संयोिक 
६.  िनश्याम के.सी.  ग िसिकािी संस्था महासंि, सखेुत अध्यक्ष 
७.  मबन्दलुाल िेग्मी उपभोक्ता वहत संिक्षर् मञ् च नेपाल कोषाध्यक्ष 
८.  नन्दा ्ेष् ठ एकल मवहला समूह   
 

माननीय जिल्ला न्यायाधीशज्यूहरू 
स्थानिः सखेुत 
मममतिः २०७७।१०।१९ गते 
ि.सं. नाम, थि क वफयत 
१.  मा.जि.न्या.डा.्ी िािेन्रकुमाि आचायण सखेुत जिल्ला अदालत 
२.  मा.जि.न्या.्ी कुलप्रसाद पाण्डे सल्यान जिल्ला अदालत 
३.  मा.जि.न्या.्ी र्दलप्रसाद सापकोटा सखेुत जिल्ला अदालत 
४.  मा.जि.न्या.्ी दण्डपार्ी लाममछान े द लेख जिल्ला अदालत 
५.  मा.जि.न्या.्ी वर्वद्यािाि पौडेल रुकुम जिल्ला अदालत 
६.  मा.जि.न्या.्ी यज्ञप्रसाद आचायण िाििकोट जिल्ला अदालत 
 

स्थानिः सखेुत 
मममतिः २०७७।१०।२० गते 
ि.सं. नाम, थि क वफयत 
१.  शा.अ.ित् नप्रसाद उपाध्याय उच्च अदालत सखेुत 
२.  ना.स.ुधमणिाि न्यौपान े उच्च अदालत सखेुत 
३.  ना.स.ुहे् पी आकँुिा सखेुत जिल्ला अदालत  
४.  ना.स.ुिाजिर्व लाममछान े सखेुत जिल्ला अदालत  
५.  ता.नवर्वन चापागाई सखेुत जिल्ला अदालत  
६.  ता.मड.चन्रप्रसाद ढकाल सखेुत जिल्ला अदालत  
७.  ता.मड.ममनिाम खड्का सखेुत जिल्ला अदालत  
८.  ना.स.ुकृष्र्बहादिु खड्का सखेुत जिल्ला अदालत  
९.  ना.स.ुवटकािाम ढकाल सखेुत जिल्ला अदालत  
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१०.  ना.स.ुभपेुन्र बहादिु खड्का सखेुत जिल्ला अदालत  
११.  तहमसलदाि दामोदि पौडेल सखेुत जिल्ला अदालत  
१२.  इ.अ.उज्िर्वलदेर्व िार्वल उच्च अदालत सखेुत 
१३.  इ.अ.खेमिाि मतममल्सेना उच्च अदालत सखेुत 
१४.  कलबहादिु बढुा सखेुत जिल्ला अदालत 
१५.  ् ेस्तेदाि यमप्रसाद बासकोटा सखेुत जिल्ला अदालत 
१६.  ना.स.ु निेन्र प्रसाद लम्साल सखेुत जिल्ला अदालत 
१७.  इ.अ.मोमतप्रसाद देर्वकोटा उच्च अदालत सखेुत 
१८.  ना.स.ुवहिाकुमािी पौड्याल उच्च अदालत सखेुत 
 

पत्रकाि तथा सञ् चाि 
स्थानिः सखेुत 
मममतिः २०७७।१०।२० गते 
ि.सं. नाम, थि क वफयत 
१.  आकाश तािा बयक सम्र्वाददाता NTV/Radi o Nepal  
२.  सरु्दप पिुी पत्रकाि महासंि सखेुत 
३.  प्रकाश अमधकािी िासस प्रमतमनमध 
४.  जखमबहादिु बढुा सनुगाभा टेमलमभिन 
५.  िेर्वतीिमर् उपाध्याय AP1 HD TV 
६.  िगतदल िनाला वर्व .क.  िनचासो द मनक, का.सम्पादक 
७.  लमलत बसेल गोिखापत्र द मनक 
८.  गरे्श वर्वश ु नागरिक द मनक 
९.  ज्योती कडर्वाल काजन्तपिु द मनक 
१०.  लक्ष्मी भण्डािी िासस/इ-कागि डटकम 
११.  वर्वर्वश कुमाि सेिरु्वाल TV Today HD कर्ाणली संयोिक 
१२.  नवर्वन शाही सम्पादक दलु्लखुबि डटकम 
१३.  िमेश िार्वल नयाँ पमत्रका द मनक 
१४.  नवर्वन सरेु्वदी नेपाली खबि डटकम 
१५.  बसन्तबहादिु भण्डािी हाम्रो नयाँ नेपाल द मनक 
१६.  िमा के.सी. ए-र्वान मममडया 
१७.  शेिबहादिु थापा नेपाल प्रसे डटकम 
१८.  भ िर्वबहादिु शाही िागिर्/िातोपाटी 
१९.  गोवर्वन्द खत्री कािोबाि िाजष् रय द मनक 
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सखेुत जिल्ला अदालतका सेर्वा्ाहीहरू 
स्थानिः सखेुत 
मममतिः २०७७।१०।२० गते 
ि.सं. नाम, थि क वफयत 
१.  ्ी नर्विाि बम लाग ुऔषध 
२.  कृष्र् शाही लाग ुऔषध 
३.  मतब् र्वतबहादिु शाही लाग ुऔषध 
४.  मीनाकुमािी थापा मगि ढाका बनेु्न पेशा गछुण 
५.  पषु्पा िेश्मी मगि सम्बन्ध वर्वच्छेद 
६.  र्वीिबहादिु भण्डािी छोिा बहुािीको सम्बन्ध वर्वच्छेद 
७.  दलबहादिु माझी लेनदेन मदु्दाको साक्षी 
८.  तािादेर्वी थापा लेनदेन 
९.  िािकुमािी गरुुङ लेनदेन 
१०.  लक्ष्मी गरुुङ लेनदेन 
११.  वर्वन ुखत्री ्ृिनाको साथी 
१२.  ् ृिना पनु मगि सम्बन्ध वर्वच्छेद 
१३.  िममला चौधिी लेनदेन 
 

कानून व्यर्वसायी 
स्थानिः सखेुत 
मममतिः २०७७।१०।२० गते 
ि.सं. नाम, थि क वफयत 
१.  र्व.अ.भषूर्कुमाि मानन्धि उच्च अदालत र्वाि, सखेुत 
२.  र्व.अ.प्रमेध्र्वि शाही सखेुत जिल्ला अदालत र्वाि एसोमसएसन 
३.  गीताकुमािी कोइिाला सखेुत जिल्ला अदालत र्वाि एसोमसएसन 
४.  थानी प्रसाद पौड्याल सखेुत जिल्ला अदालत र्वाि एसोमसएसन 
५.  ररु्वकुमाि ्ेष् ठ उच्च अदालत र्वाि सखेुत 
६.  डा.नर्विाि गौतम रुकुम जिल्ला र्वाि रुकुम 
७.  नािायर्नाथ योगी उच्च र्वाि सखेुत 
८.  वहमालय िंग शाही जिल्ला र्वाि 
९.  र्वीिेन्रकुमाि थापा उच्च र्वाि सखेुत 
१०.  मानबहादिु मसिाली उच्च र्वाि सखेुत 
११.  िामबाब ुबी.सी. कानून व्यर्वसायी परिषद् 
१२.  नािायर्प्रसाद कडेल उच्च र्वाि सखेुत 
१३.  नन्दबहादिु भण्डािी जिल्ला र्वाि एशोमसयसन 
१४.  दगुाणप्रसाद सापकोटा उच्च अदालत र्वाि एशोमसएसन सखेुत 
१५.  शेिबहादिु खत्री जिल्ला अदालत र्वाि सखेुत 
१६.  उत्तमप्रसाद आचायण उच्च अदालत र्वाि सखेुत 
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उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरू 
स्थानिः सखेुत 
मममतिः २०७७।१०।२० गते 
ि.सं. नाम, थि क वफयत 
१.  मा.म.ुन्या.्ी नहकुल सरेु्वदी उच्च अदालत सखेुत 
२.  मा.न्या.्ी िािेन्र सरेु्वदी उच्च अदालत सखेुत 
३.  मा.न्या.्ी िािेश् र्वि मतर्वािी उच्च अदालत सखेुत 
४.  मा.न्या.्ी िािेन्र खिेल उच्च अदालत सखेुत 
 

न्यायाधीश, सिकािी र्वकील, कमणचािी तथा बािसगँको छलफल  
कायणिम मममत: २०७७।१०।१८                                  
स्थान: उच्च अदालत र्दपायल 
ि.सं.  नाम, थि पद मनकाय 
1.  ्ी शेषिाि जशर्वाकोटी का.म.ुमखु्य न्यायाधीश उच्च अदालत र्दपायल 
2.  ्ी मसतािाम मण्डल माननीय न्यायाधीश उच्च अदालत र्दपायल 
3.  ्ी मतलकिाम लम्साल सहन्यामधर्वक्ता उच्च सिकािी र्वकील कायाणलय, 

र्दपायल 
4.  ्ी इन्रबहादिु कठायत ्ेस्तेदाि  अछाम जिल्ला अदालत 
5.  ्ी िर्बहादिु मसंह अमधर्वक्ता उच्च अदालत बाि इकाई 
6.  ्ी भपूालिाि िोशी अमधर्वक्ता उच्च अदालत बाि इकाई 
7.  ्ी गोवर्वन्द िोशी अध्यक्ष/अमधर्वक्ता डोटी जिल्ला अदालत बाि इकाई 
8.  ्ी शंकिदीप मड  अध्यक्ष/अमधर्वक्ता उच्च अदालत र्दपायल बाि इकाई 
9.  ्ी मभमबहादिु के.सी.  र्व तमनक अमधर्वक्ता उच्च अदालत र्दपायल 
10.  ्ी प्रयागदत्त ि शी सहायक न्यायामधर्वक्ता उच्च सिकािी र्वकील कायाणलय, 

र्दपायल 
11.  ्ी प्रमेबहादिु मसंह अमभर्वक्ता उच्च अदालत र्दपायल बाि इकाई 
12.  ्ी िािेन्र लइुटेल शाखा अमधकृत उच्च अदालत र्दपायल 
13.  ्ी प्रकाशबहादिु मसंह शाखा अमधकृत उच्च अदालत र्दपायल 
14.  ्ी चेतबहादिु बोहिा शाखा अमधकृत उच्च अदालत र्दपायल 
15.  ्ी नन्दिाि उपाध्याय शाखा अमधकृत उच्च अदालत र्दपायल 
16.  ्ी मगिीिाि भण्डािी नायब सबु् बा उच्च अदालत र्दपायल 
17.  ्ी ियानन्द भट्ट नायब सबु् बा उच्च अदालत र्दपायल 
18.  ्ी कृष्र्िाि पाण्डेय नायब सबु् बा उच्च अदालत र्दपायल 
19.  ्ी अजस्मताकुमािी 

उपाध्याय 
नायब सबु् बा उच्च अदालत र्दपायल 

20.  ्ी ियदेर्व प्रसाद भट्ट नायब सबु् बा उच्च अदालत र्दपायल 
21.  ्ी मनमणल चौधिी नायब सबु् बा उच्च अदालत र्दपायल 
22.  ्ी गोपाल के .सी.  नायब सबु् बा उच्च अदालत र्दपायल 
23.  ्ी वर्वस ुकुमािी िोशी कम््यटुि अपिेटि उच्च अदालत र्दपायल 
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ि.सं.  नाम, थि पद मनकाय 
24.  ्ी बमबता खत्री  तामेलदाि मडठ्ठा उच्च अदालत र्दपायल 
25.  ्ी शंकि मसंह साउद िमुनयि इलेजक्रमसयन उच्च अदालत र्दपायल 
 

न्यायाधीश, कमणचािी तथा अन्य मनकायसगँको छलफल  
कायणिम मममत: २०७७।१०।१८                                    
स्थान: डोटी जिल्ला अदालत  
ि.सं.  नाम, थि पद मनकाय 
1.  ्ी वर्वदिुकुमाि काफ्ले माननीय जिल्ला न्यायाधीश डोटी जिल्ला अदालत 
2.  ्ी मभमप्रसाद भट्टिाई प्रमखु जिल्ला अमधकािी जिल्ला प्रशासन कायाणलय, डोटी 
3.  ्ी दानबहादिु मल्ल प्रहिी उपिीक्षक जिल्ला प्रहिी कायाणलय, डोटी 
4.  ्ी भपेून्र के.सी. सशस्त्र प्रहिी उपिीक्षक सशस्त्र प्रहिी बल नं.३६गर्, डोटी, 

जशलगढी 
5.  ्ी हरिश मबष् ट प्रमखु अनसुन्धान अमधकृत िाजष् रय अनसुन्धान जिल्ला कायाणलय, 

डोटी 
6.  ्ी िािेन्र लइँुटेल शाखा अमधकृत उच्च अदालत र्दपायल 
7.  ्ी क लाश मसंह साउद र्व तमनक अमधर्वक्ता डोटी जिल्ला अदालत 
8.  ्ी दामोदि िेग्मी  शाखा अमधकृत डोटी जिल्ला अदालत 
9.  ्ी सानमुाया मलम्र्व ु प्रमखु प्रशासकीय अमधकृत बाल सधुाि गहृ, डोटी 
 

न्यायाधीश, कमणचािी, बाि तथा अन्य मनकायसगँको छलफल  
कायणिम मममत: २०७७।१०।१८                                 
स्थान: अछाम जिल्ला अदालत  
ि.सं.  नाम, थि पद मनकाय 
1.  ्ी नर्वीन िोशी माननीय जिल्ला न्यायाधीश अछाम जिल्ला अदालत 
2.  ्ी गोकर्णप्रसाद उपाध्याय प्रमखु जिल्ला अमधकािी जिल्ला प्रशासन कायाणलय, 

अछाम 
3.  ्ी इन्रबहादिु कठायत ्ेस्तेदाि  अछाम जिल्ला अदालत 
4.  ्ी योगेन्र मसंह थापा प्रहिी नायब उपिीक्षक जिल्ला प्रहिी कायाणलय, अछाम 
5.  ्ी कृष्र्प्रसाद ढंुगाना अमधर्वक्ता जिल्ला बाि इकाई, अछाम 
6.  ्ी गरे्शप्रसाद ढुिाना अमधर्वक्ता जिल्ला बाि इकाई, अछाम 
7.  ्ी खड्ग बहादिु खड्का अमधर्वक्ता जिल्ला बाि इकाई, अछाम 
8.  ्ी मातकृाप्रसाद भण्डािी अमधर्वक्ता जिल्ला बाि इकाई, अछाम 
9.  ्ी िािेन्र लइुटेल शाखा अमधकृत उच्च अदालत र्दपायल 
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सिकािी र्वकील, बाि तथा कमणचािीहरूसगँको छलफल  
कायणिम मममत: २०७७।१०।१९                                
स्थान: ब तडी जिल्ला अदालत 
ि.सं.  नाम, थि पद मनकाय 
1.  ्ी िनक मसंह बोहिा ्ेस्तेदाि  डडेल्धिुा जिल्ला अदालत 
2.  ्ी भानदेर्व िोशी जिल्ला न्यायामधर्वक्ता जिल्ला सिकािी र्वकील कायाणलय, ब तडी 
3.  ्ी हरिदत्त भट्ट अध्यक्ष/अमधर्वक्ता जिल्ला बाि इकाई डडेल्धिुा 
4.  ्ी देर्व मसंह िार्वल अमभर्वक्ता जिल्ला बाि इकाई डडेल्धिुा 
5.  ्ी लक्ष्मीदत्त पाण्डेय अमधर्वक्ता जिल्ला बाि इकाई डडेल्धिुा 
6.  ्ी कर्णदत्त भट्ट अमधर्वक्ता जिल्ला बाि इकाई डडेल्धिुा 
7.  ्ी वहमलाल पौडेल अमधर्वक्ता जिल्ला बाि इकाई डडेल्धिुा 
8.  ्ी वर्वष्र्िुाि पन्त तहमसलदाि  ब तडी जिल्ला अदालत 
9.  ्ी इश् र्विी पाण्डेय नायब सबु् बा ब तडी जिल्ला अदालत 
10.  ्ी मनलम चन्द सभेक्षक ब तडी जिल्ला अदालत   
11.  ्ी दलबहादिु गडाल मडठ्ठा ब तडी जिल्ला अदालत 
12.  ्ी मनमणल चौधिी मडठ्ठा ब तडी जिल्ला अदालत 
13.  ्ी धािाकुमािी भण्डािी तामेलदाि मडठ्ठा ब तडी जिल्ला अदालत 
14.  ्ी गंगादत्त िोशी तामेलदाि मडठ्ठा ब तडी जिल्ला अदालत 
15.  ्ी मानदेर्व बोगटी तामेलदाि मडठ्ठा ब तडी जिल्ला अदालत  
16.  ्ी उिर्व मसंह तामेलदाि मडठ्ठा ब तडी जिल्ला अदालत 
17.  ्ी लर्वदेर्व पाण्डेय ह.स.चा. ब तडी जिल्ला अदालत 
18.  ्ी केशर्विाि पजण्डत कायाणलय सहयोगी ब तडी जिल्ला अदालत 
19.  ्ी वर्वष्र्दुत्त बड ु कायाणलय सहयोगी ब तडी जिल्ला अदालत 
20.  ्ी पमाणनन्द पन्त कायाणलय सहयोगी ब तडी जिल्ला अदालत 
21.  ्ी ममनिाि भट्ट कायाणलय सहयोगी ब तडी जिल्ला अदालत 
22.  ्ी कालिुाम चौधिी कायाणलय सहयोगी ब तडी जिल्ला अदालत 
23.  ्ी इश् र्विी कुमािी कायाणलय सहयोगी ब तडी जिल्ला अदालत 
24.  ्ी नािायर् पाण्डेय कायाणलय सहयोगी  ब तडी जिल्ला अदालत 
 

न्यायाधीश तथा कमणचािीहरूसगँको छलफल  
कायणिम मममत: २०७७।१०।२०                 
स्थान: उच्च अदालत र्दपायल, महेन्रनगि इिलास 
ि.सं.  नाम, थि पद मनकाय 
1.  ्ी तेिबहादिु काककी माननीय न्यायाधीश उच्च अदालत र्दपायल,महेन्रनगि 

इिलास 
2.  ्ी कृष्र्लाल भट्टिाई माननीय न्यायाधीश उच्च अदालत र्दपायल,महेन्रनगि 

इिलास 
3.  ्ी िाकेशकुमाि मनधी माननीय न्यायाधीश उच्च अदालत र्दपायल,महेन्रनगि 

इिलास 
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ि.सं.  नाम, थि पद मनकाय 
4.  ्ी भित लम्साल माननीय जिल्ला न्यायाधीश कन्चनपिु जिल्ला अदालत 
5.  ्ी जशर्वलाल पाण्डेय माननीय जिल्ला न्यायाधीश कन्चनपिु जिल्ला अदालत 
6.  ्ी मवहमनमसंह मबष् ट तहमसलदाि शाखा अमधकृत कन्चनपिु जिल्ला अदालत 
7.  कुमािीलक्ष्मी भट्ट सपुरिरे्वक्षक कन्चनपिु जिल्ला अदालत 
 

सिकािी र्वकील, बाि तथा अनसुन्धान अमधकािीहरूसगँको छलफल  
कायणिम मममत: २०७७।१०।२०                  
ि.सं.  नाम, थि पद मनकाय 
1.  ्ी िामकुमाि महतो प्रमखु जिल्ला अमधकािी जिल्ला प्रशासन कायाणलय, कन्चनपिु 
2.  ्ी जचिजञ् िर्वी पिािलुी सहन्यायामधर्वक्ता उच्च सिकािी र्वकील कायाणलय, 

कन्चनपिु 
3.  ्ी लक्ष्मीनािायर् दाहाल  जिल्ला न्यायामधर्वक्ता जिल्ला सिकािी र्वकील कायाणलय, 

कन्चनपिु 
4.  ्ी उमाप्रसाद चतरेु्वदी प्रहिी उपिीक्षक जिल्ला प्रहिी कायाणलय, कन्चनपिु 
5.  ्ी उमेशप्रसाद मबष् ट अमधर्वक्ता/केजन्रय 

उपाध्यक्ष 
नेपाल बाि एशोमसयशन 

6.  ्ी उिर्विाि भट्ट अमधर्वक्ता/अध्यक्ष उच्च अदालत बाि इकाई 
7.  ्ी गिेन्रबहादिु िार्वल अमधर्वक्ता उच्च अदालत बाि इकाई 
8.  ्ी पदमिाि भट्ट  अमधर्वक्ता उच्च अदालत बाि इकाई 
9.  ्ी प्रमेबहादिु चन्द अमधर्वक्ता उच्च अदालत बाि इकाई 
10.  ्ी कौशल्या ओझा अमधर्वक्ता उच्च अदालत बाि इकाई 
11.  ्ी पनुम मसंह (चन्द) अमधर्वक्ता उच्च अदालत बाि इकाई 
12.  ्ी देर्विाि पन्त अमधर्वक्ता/अध्यक्ष जिल्ला अदालत बाि इकाई 
13.  ्ी प्रकाश पाण्डेय अमधर्वक्ता/पाषणद उच्च अदालत बाि इकाई 
14.  ्ी भपेून्रबहादिु मबष् ट अमधर्वक्ता  उच्च अदालत बाि इकाई 
 

न्यायाधीश, बाि एर्वम ्सिकािी र्वकीलहरूसगँको छलफल  
कायणिम मममत: २०७७।१०।२०                               
स्थान: डडेल्धिुा जिल्ला अदालत 
ि.सं.  नाम, थि पद मनकाय 
1.  ्ी हरिप्रसाद पंगेनी माननीय जिल्ला न्यायाधीश डडेल्धिुा जिल्ला अदालत 
2.  ्ी हरिप्रसाद जिममिे प्रमखु जिल्ला अमधकािी जिल्ला प्रशासन कायाणलय, डडेल्धिुा 
3.  ्ी महेन्र नेपाल प्रहिी नायब उपिीक्षक जिल्ला प्रहिी कायाणलय,डडेल्धिुा 
4.  ्ी हरिहि मतममजल्सना सहायक जिल्ला न्यायामधर्वक्ता जिल्ला सिकािी र्वकील कायाणलय 

डडेल्धिुा 
5.  ्ी लालबहादिु िा्ी  अमधर्वक्ता/अध्यक्ष जिल्ला अदालत बाि इकाई 
6.  ्ी ओमप्रकाश साउद अमधर्वक्ता/सजचर्व जिल्ला अदालत बाि इकाई  
7.  ्ी यरु्विाि िोशी अमधर्वक्ता जिल्ला अदालत बाि इकाई 
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ि.सं.  नाम, थि पद मनकाय 
8.  ्ी हरिप्रसाद भट्ट अमधर्वक्ता जिल्ला अदालत बाि इकाई 
9.  ्ी वर्वष्र्िुाि भट्ट अमधर्वक्ता जिल्ला अदालत बाि इकाई 
10.  ्ी पषु्पिाि िोशी अमधर्वक्ता/के.पाषणद जिल्ला अदालत बाि इकाई 
11.  ्ी िोवहतबहादिु देउर्वा अमधर्वक्ता जिल्ला अदालत बाि इकाई 
12.  ्ी निेन्र िोकाय अमधर्वक्ता जिल्ला अदालत बाि इकाई 
13.  ्ी िाम ुशमाण ्ेस्तेदाि डडेल्धिुा जिल्ला अदालत 
 

बाि एसोमसएसनसगँको छलफल  
कायणिम मममत: २०७७।१०।२१                                
स्थान: क लाली 
ि.सं.  नाम, थि पद मनकाय 
1.  ्ी िमेशदेर्व भट्ट र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई  
2.  ्ी कृष्र्दत्त कलौनी र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई  
3.  ्ी िािेन्रबहादिु साउद र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई  
4.  ्ी प्रयागदत्त भट्ट अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई 
5.  ्ी जशर्वबहादिु के.सी. अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई 
6.  ्ी बीिबहादिु िेठािा अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई 
7.  ्ी भितबहादिु मसंह अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई 
8.  ्ी पषु्पमबिम शाही अमधर्वक्ता उच्च बाि र्दपायल 
9.  ्ी इन्रप्रसाद लेखक अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई 
10.  ्ी खगेन्रिाि िोशी अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई 
11.  ्ी कृष्र्िाि ि शी अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई 
12.  ्ी लोकबहादिु चौधिी अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई 
13.  ्ी ठिबहादिु मल्ल अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई 
14.  ्ी देर्विाि भट्ट अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई 
15.  ्ी लहानपु्रसाद चौधिी अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई 
16.  ्ी पदमिाि शमाण अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई 
17.  ्ी मसििाि ओझा अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई 
18.  ्ी गिेन्रबहादिु के.सी. अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई 
19.  ्ी प्रमेबहादिु शाही अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई 
20.  ्ी गंमभि मसंह ऐि अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई 
21.  ्ी कर्ण मसंह महिा अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई 
22.  ्ी गंगािाम पाध्याय अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई 
23.  ्ी मनलप्रसाद मतर्वािी अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई 
24.  ्ी यज्ञिाि भट्ट अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई 
25.  डा.्ी केदािचन्र भट्ट अमधर्वक्ता उच्च अदालत पाटन 
26.  ्ी तेिबहादिु िार्वल अमधर्वक्ता उच्च अदालत पाटन 
27.  ्ी तलुािाम मगिी  अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई 
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ि.सं.  नाम, थि पद मनकाय 
28.  ्ी भोििाि भण्डािी अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई 
29.  ्ी ओमप्रकाश िोशी अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई 
30.  ्ी टेकिाि भण्डािी अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई 
31.  ्ी हरिप्रसाद उपाध्याय अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई 
32.  ्ी देर्वीलाल चौधिी  अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई 
33.  ्ी वकशोिकुमाि चौधिी अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई 
34.  ्ी उिर्वबहादिु के्षत्री अमधर्वक्ता क लाली जिल्ला बाि इकाई 
 

कमणचािीहरूसगँको छलफल  
कायणिम मममत: २०७७।१०।२१                                   
ि.सं.  नाम, थि पद मनकाय 
1.  ्ी िाइभान कुन्िेडा ्ेस्तेदाि  क लाली जिल्ला अदालत  
2.  ्ी िािेन्र िोशी तहमसलदाि  क लाली जिल्ला अदालत  
3.  ्ी नािायर्दत्त ओझा शाखा अमधकृत क लाली जिल्ला अदालत  
4.  ्ी नर्विाि पाण्डेय शाखा अमधकृत क लाली जिल्ला अदालत  
5.  ्ी अमनरुर साउद शाखा अमधकृत क लाली जिल्ला अदालत  
6.  ्ी नर्विाि िोशी  नायब सबु् बा क लाली जिल्ला अदालत 
7.  ्ी कुलप्रसाद िोशी नायब सबु् बा क लाली जिल्ला अदालत 
8.  ्ी भानभुक्त पाण्डेय नायब सबु् बा क लाली जिल्ला अदालत 
9.  ्ी िामशंकि आचायण नायब सबु् बा क लाली जिल्ला अदालत 
10.  ्ी पषु्पिाि िोशी नायब सबु् बा क लाली जिल्ला अदालत 
11.  ्ी यज्ञिाि िोशी नायब सबु् बा क लाली जिल्ला अदालत 
12.  ्ी तलुसी कुमािी िोशी नायब सबु् बा क लाली जिल्ला अदालत 
13.  ्ी वर्वष्र्बुहादिु खत्री नायब सबु् बा क लाली जिल्ला अदालत 
14.  ्ी र्वन्दना पौडेल कम््यटुि अपिेटि क लाली जिल्ला अदालत 
15.  ्ी र्दपेन्र साउद आइ.वट.सपोटण पसणन क लाली जिल्ला अदालत 
16.  ्ी बीिेन्रबहादिु थापा सभेक्षक क लाली जिल्ला अदालत 
17.  ्ी पषु्पिाि िोशी मडठ्ठा क लाली जिल्ला अदालत 
18.  ्ी िामप्रसाद बाम्ती मडठ्ठा क लाली जिल्ला अदालत 
19.  ्ी मडल्लीबहादिु िार्वल मडठ्ठा क लाली जिल्ला अदालत 
20.  ्ी गरे्शमसंह साउद मडठ्ठा क लाली जिल्ला अदालत 
21.  ्ी रूपबहादिु धामी मडठ्ठा क लाली जिल्ला अदालत 
22.  ्ी र्दपक थापा मडठ्ठा क लाली जिल्ला अदालत 
23.  ्ी वर्वष्र्बुहादिु िोकाय मडठ्ठा क लाली जिल्ला अदालत 
24.  ्ी कर्णबहादिु मल्ल  तामेलदाि क लाली जिल्ला अदालत 
25.  ्ी धौली के.सी. कायाणलय सहयोगी क लाली जिल्ला अदालत 
26.  ्ी वहिालाल भट्ट कायाणलय सहयोगी क लाली जिल्ला अदालत 
27.  ्ी भक्त साउद कायाणलय सहयोगी क लाली जिल्ला अदालत 
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ि.सं.  नाम, थि पद मनकाय 
28.  ्ी भागीिाम चौधिी कायाणलय सहयोगी क लाली जिल्ला अदालत 
29.  ्ी गोपालमसंह महिा कायाणलय सहयोगी क लाली जिल्ला अदालत 
30.  ्ी महाना भट्ट कायाणलय सहयोगी क लाली जिल्ला अदालत 
 

जिल्ला न्यायाधीश एर्वम ्अन्य मनकायहरूसगँको छलफल  
कायणिम मममत: २०७७।१०।२१                                   
ि.सं.  नाम, थि पद मनकाय 
1.  ्ी ियानन्द पनेरु माननीय जिल्ला न्यायाधीश क लाली जिल्ला अदालत 
2.  ्ी बाबकुािी बामनया माननीय जिल्ला न्यायाधीश क लाली जिल्ला अदालत 
3.  ्ी टेकिाि िोशी माननीय जिल्ला न्यायाधीश क लाली जिल्ला अदालत 
4.  ्ी खेमिाि भट्ट माननीय जिल्ला न्यायाधीश क लाली जिल्ला अदालत 
5.  ्ी यज्ञिाि बोहिा प्रमखु जिल्ला अमधकािी जिल्ला प्रशासन कायाणलय, क लाली 
6.  ्ी उत्तमिाि सरेु्वदी प्रहिी नायबमहामनिीक्षक संिीय प्रदेश प्रहिी कायाणलय, 

स.ुप.क लाली 
7.  ्ी सजुशला मम् उपप्रमखु धनगढी उपमहानगिपामलका 
8.  ्ी अनपुम शमशेि 

ि.ब.िा. 
बरिष् ठ प्रहिी उपिीक्षक जिल्ला प्रहिी कायाणलय, क लाली 

 

सिकािी र्वकीलहरूसगँको छलफल  
कायणिम मममत: २०७७।१०।२१                             
ि.सं.  नाम, थि  पद मनकाय 
1.  ्ी िािेन्र मसंह भण्डािी जिल्ला न्यायामधर्वक्ता जिल्ला सिकािी र्वकील कायाणलय, 

क लाली 
2.  ्ी कवर्विाि शमाण सहायक जिल्ला 

न्यायामधर्वक्ता 
जिल्ला सिकािी र्वकील कायाणलय, 
क लाली 

3.  ्ी नपृिाि खड्का सहायक जिल्ला 
न्यायामधर्वक्ता 

जिल्ला सिकािी र्वकील कायाणलय, 
क लाली 

4.  ्ी सबुहादिु परियाि सहायक जिल्ला 
न्यायामधर्वक्ता 

जिल्ला सिकािी र्वकील कायाणलय, 
क लाली 

 

कमणचािीहरूसगँको छलफल 
कायणिम मममत: २०७७।१०।२२                                   
स्थान: बाँके जिल्ला अदालत 
ि.सं. नाम, थि पद मनकाय 
१.  ्ी मतथणिाि भट्ट ्ेस्तेदाि उपसजचर्व बाँके जिल्ला अदालत 
२.  ्ी गजम्भि िानामगि तहमसलदाि शा .अ.  बाँके जिल्ला अदालत 
३.  ्ी गरे्श रििाल शाखा अमधकृत बाँके जिल्ला अदालत 
४.  ्ी नमुानन्द अमधकािी शाखा अमधकृत बाँके जिल्ला अदालत 
५.  ्ी मबिबहादिु बोहिा शाखा अमधकृत बाँके जिल्ला अदालत 
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ि.सं. नाम, थि पद मनकाय 
६.  ्ी बालािाम जिममिे शाखा अमधकृत बाँके जिल्ला अदालत 
७.  ्ी नगेन्र चौलागाइँ शाखा अमधकृत बाँके जिल्ला अदालत 
८.  ्ी लोकबहादिु िार्वल नायब सबु् बा बाँके जिल्ला अदालत 
९.  ्ी चन्रबहादिु सनुाि नायब सबु् बा बाँके जिल्ला अदालत 
१०.  ्ी अजिता भट्टिाई नायब सबु् बा बाँके जिल्ला अदालत 
११.  ्ी चन्रबहादिु चौधिी नायब सबु् बा बाँके जिल्ला अदालत 
१२.  ्ी जशर्विाम आचायण नायब सबु् बा बाँके जिल्ला अदालत 
१३.  ्ी गीताकुमािी खिाल नायब सबु् बा बाँके जिल्ला अदालत 
१४.  ्ी वर्वमलकुमाि लाममछान े नायब सबु् बा बाँके जिल्ला अदालत 
१५.  ्ी सिला थापा नायब सबु् बा बाँके जिल्ला अदालत 
१६.  ्ी पूर्ण तािामी नायब सबु् बा बाकेँ जिल्ला अदालत 
१७.  ्ी गरे्शकुममाि मम् नायब सबु् बा बाँके जिल्ला अदालत 
१८.  ्ी मललाधि जिममिे नायब सबु् बा बाँके जिल्ला अदालत 
१९.  ्ी गरे्शकुममाि मम् नायब सबु् बा बाँके जिल्ला अदालत 
२०.  ्ी संजिर्वकुमाि र्वनणर्वाल सभेक्षक बाँके जिल्ला अदालत 
२१.  ्ी ररु्विाि थापा सभेक्षक बाँके जिल्ला अदालत 
२२.  ्ी पार्वणती भण्डािी मडठ्ठा बाँके जिल्ला अदालत 

 
माननीय न्यायाधीशहरूसगँको छलफल 
कायणिम मममत: २०७७।१०।२२                                   
ि.सं.  नाम, थि पद मनकाय 
१.  ्ी खडानन्द मतर्वािी माननीय जिल्ला न्यायाधीश बाँके जिल्ला अदालत 
२.  ्ी पूर्णप्रसाद बास्तोला माननीय जिल्ला न्यायाधीश बाँके जिल्ला अदालत 
३.  ्ी श्यामसनु्दि अमधकािी माननीय जिल्ला न्यायाधीश बाँके जिल्ला अदालत 
४.  ्ी धमनश् र्वि पौडेल माननीय जिल्ला न्यायाधीश बाँके जिल्ला अदालत 
५.  ्ी दगुाणबहादिु भसूाल माननीय जिल्ला न्यायाधीश बाँके जिल्ला अदालत 
६.  ्ी इश् र्विीप्रसाद भण्डािी माननीय जिल्ला न्यायाधीश बाँके जिल्ला अदालत 
७.  ्ी प्रलादकुमाि योगी माननीय जिल्ला न्यायाधीश बाँके जिल्ला अदालत 
८.  ्ी मनकुमािी जि.एम.मब.क. माननीय जिल्ला न्यायाधीश बाँके जिल्ला अदालत 
 

कमणचािीहरूसगँको छलफल (उच्च अदालत तलुसीपिु, नपेालगञ् ि इिलास) 
कायणिम मममत: २०७७।१०।२२                                     
ि.सं.  नाम, थि पद मनकाय 
१.  ्ी हेमिाि मतममजल्सना शाखा अमधकृत उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 
२.  ्ी बलबहादिु मबष् ट शाखा अमधकृत उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 
३.  ्ी सन्तबहादिु पौडेल शाखा अमधकृत उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 
४.  ्ी मबकास वर्विम मसंह शाखा अमधकृत उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 
५.  ्ी अमि चन्द शाखा अमधकृत उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 
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ि.सं.  नाम, थि पद मनकाय 
६.  ्ी िािािाम अमधकािी  र्व तमनक 

अमधर्वक्ता  
उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 

७.  ्ी गगनबहादिु मसंह नायब सबु् बा उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 
८.  ्ी िनश्याम बस्फोि नायब सबु् बा उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 
९.  ्ी हंशबीि िोकाय नायब सबु् बा उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 
१०.  ्ी िामप्रसाद धमला नायब सबु् बा उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 
११.  ्ी लालबहादिु िोकाय नायब सबु् बा उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 
१२.  ्ी डम्बिबहादिु मबष् ट नायब सबु् बा उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 
१३.  ्ी एकिाि कोइिाला नायब सबु् बा उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 
१४.  ्ी श्यामबहादिु शाही नायब सबु् बा उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 
१५.  ्ी कुमाि िाना नायब सबु् बा उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 
१६.  ्ी वकिर् मब .क.  नायब सबु् बा उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 
१७.  ्ी सपना पौडेल नायब सबु् बा उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 
१८.  ्ी आकृमत मल्ल  कम््यटुि 

अपिेटि 
उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 

१९.  ्ी समुमत्राकुमािी खिेल तामेलदाि उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 
२०.  ्ी आधाि शमाण तामेलदाि उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास  
२१.  ्ी िमेशिाम के्षत्री ह .स.चा.  उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 
२२.  ्ी हरिचन्र खत्री कायाणलय 

सहयोगी 
उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 

२३.  ्ी श्यामकुमाि मम् कायाणलय 
सहयोगी 

उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 

२४.  ्ी नमिाि भण्डािी कायाणलय 
सहयोगी 

उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 

२५.  ्ी गयार्दन बागर्वान कायाणलय 
सहयोगी 

उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 

२६.  ्ी वर्वद्यािाम बढई कायाणलय 
सहयोगी 

उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 

२७.  ्ी सरु्वाशचन्र धोर्वी कायाणलय 
सहयोगी 

उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 

 

माननीय न्यायाधीशहरूसगँको छलफल (उच्च अदालत तलुसीपिु, नपेालगञ् ि इिलास) 
कायणिम मममत: २०७७।१०।२२                                     
ि.सं.  नाम, थि  पद मनकाय 
1.  ्ी ित् नबहादिु 

बागचन्द 
माननीय न्यायाधीश उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास  

2.  ्ी केशर्विाि िोशी माननीय न्यायाधीश  उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 
3.  ्ी टेकप्रसाद ढुिाना माननीय न्यायाधीश  उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 
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ि.सं.  नाम, थि  पद मनकाय 
4.  ्ी गोकर्ण डाँगी माननीय न्यायाधीश  उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 
5.  ्ी ररु्विाि नन्द माननीय न्यायाधीश  उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 
6.  ्ी िािेश काफ्ले माननीय न्यायाधीश  उच्च अदालत तलुसीपिु, नेपालगञ् ि इिलास 

 

बाि एसोमसएसनसगँको छलफल (उच्च अदालत तलुसीपिु, नपेालगञ् ि इिलास) 
कायणिम मममत: २०७७।१०।२२                                    
ि.सं.  नाम, थि पद मनकाय 
1.  ्ी मगरिर्विप्रसाद अ्र्वाल र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता उच्च अदालत बाि इकाई  
2.  ्ी भोलामसंह हमाल र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता उच्च अदालत बाि इकाई  
3.  ्ी श्यामप्रसाद गौतम र्वरिष् ठ अमधर्वक्ता उच्च अदालत बाि इकाई  
4.  ्ी इश् र्विीप्रसाद ज्ञर्वाली अमधर्वक्ता उच्च अदालत बाि इकाई 
5.  ्ी जचत्रबहादिु शाही  अमधर्वक्ता उच्च अदालत बाि इकाई 
6.  ्ी बीिबहादिु खड्का अमधर्वक्ता उच्च अदालत बाि इकाई 
7.  ्ी वर्वश् र्वजित मतर्वािी  अमधर्वक्ता उच्च अदालत बाि इकाई 
8.  ्ी गरे्शमान के.सी. अमधर्वक्ता उच्च अदालत बाि इकाई 
9.  ्ी प्रलादबहादिु काककी अमधर्वक्ता उच्च अदालत बाि इकाई 
10.  ्ी वर्वकास आचायण अमधर्वक्ता/अध्यक्ष उच्च अदालत बाि इकाई 
11.  ्ी ररु्वप्रसाद बस्याल अमधर्वक्ता उच्च अदालत बाि इकाई 
12.  ्ी समुनलकुमाि ्ेष् ठ अमधर्वक्ता/केजन्रय 

उपाध्यक्ष 
नेपाल बाि एशोजशयशन 

13.  ्ी िनकबहादिु शाही अमधर्वक्ता/अध्यक्ष बाँके जिल्ला बाि इकाई 
14.  ्ी गरे्शप्रसाद थारु अमधर्वक्ता/सजचर्व बाँके जिल्ला बाि इकाई 
15.  ्ी वटकािंग मसंह अमधर्वक्ता बाँके जिल्ला बाि इकाई  
16.  ्ी मानबहादिु मबष् ट उपसजचर्व सर्वोच्च अदालत 
17.  ्ी हेमिाि शमाण शाखा अमधकृत सर्वोच्च अदालत 
 

सिकािी र्वकील एर्वम ्अन्य मनकायहरूसगँको छलफल  
कायणिम मममत: २०७७।१०।२२                                    
ि.सं.  नाम, थि पद मनकाय 
1.  ्ी दमन मसंह मबष् ट सहन्यायामधर्वक्ता उच्च सिकािी र्वकील कायाणलय, 

नेपालगञ् ि  
2.  ्ी प्रकाशबहादिु भण्डािी उपन्यायामधर्वक्ता उच्च सिकािी र्वकील कायाणलय, 

नेपालगञ् ि  
3.  ्ी र्दिणिाि उपाध्याय सहायक प्रमखु जिल्ला 

अमधकािी 
जिल्ला प्रशासन कायाणलय, बाँके 

4.  ्ी बासदेुर्व शमाण जिल्ला न्यायामधर्वक्ता जिल्ला सिकािी र्वकील कायाणलय, बाँके  
5.  ्ी अशोककुमाि बम सशस्त्र प्रहिी उपिीक्षक सशस्त्र प्रहिी बल  नं.३० गर्, बाँके 
6.  ्ी ईश् र्विदत्त िोशी सहायक न्यायामधर्वक्ता उच्च सिकािी र्वकील कायाणलय, 

नेपालगञ् ि  
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ि.सं.  नाम, थि पद मनकाय 
7.  ्ी इश् र्विदेर्व मगिी प्रहिी मनिीक्षक जिल्ला प्रहिी कायाणलय, बाँके 
8.  ्ी भास्कि मगिी प्रहिी नायब मनिीक्षक जिल्ला प्रहिी कायाणलय, बाँके 
9.  ्ी श्याम कुमािी मगि प्रहिी सहायक मनिीक्षक जिल्ला प्रहिी कायाणलय,बाँके 
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अनसूुची -2 

कायणयोिना 
 

न्यायपामलकामा वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत मनयन्त्रर्का लामग औलं्याइएका सझुार्वहरूमध्ये सर्वोच्च 
अदालतले कायाणन्र्वयन गनुणपने सझुार्वहरूको कायणयोिना 

१. नीमतगत ि कानूनी सधुाि 

शीषणक कायण कायणसम्पादन 
सूचक 

समयार्वमध जिम्मेर्वािी 

क्षते्रामधकाि 
पनुिार्वलोकन गने 

क्षेत्रामधकािसम्बन्धी र्वतणमान कानूनी व्यर्वस्थाबाट 
सर्वोच्च अदालतको कायणबोझ अत्यामधक र्ववृि भई 
न्याय सम्पादनमा वर्वलम्ब हनु गएकोले सब  तहका 
अदालत, न्यायाधीकिर् तथा वर्वजशजष् टकृत अदालतहरूको 
क्षेत्रामधकािसम्बन्धी कानूनी व्यर्वस्था पनुिार्वलोकन 
गिी अपर्वादात्मक अर्वस्थामा बाहेक सब  वकमसमका 
शरुू मदु्दा हेने क्षेत्रामधकाि जिल्ला अदालतलाई प्रदान 
गने गिी कानूनमा संशोधन गने तथा उच्च 
अदालतलाई पनुिारे्वदकीय क्षेत्रामधकाि अन्तगणत अजन्तम 
फ सला (Finality of Judgment) गने अमधकाि प्रदान 
गनणका लामग पहल गने। 

संवर्वधान तथा 
कानूनमा 
संशोधनका 
लामग पहल 
गने  

२०७८/
०७९ 

पूर्ण ब ठक/ 
प्रधान 
न्यायाधीश/
मखु्य 
िजिस्राि 

अनलाइन माफण त 
मदु्दा दताण गने 

अदालतमा यथासम्भर्व मछटो अनलाइन पिमतमाफण त 
मदु्दा तथा रिट मनरे्वदन दताण गने, मदु्दाका पक्ष एर्वम ्
कानून व्यर्वसायीलाई अनलाइन पिमतबाट  म्याद 
तािेख, सूचना, िनाउ प्रदान गनेलगायतका मदु्दाको 
कािबाहीमा सूचना प्रवर्वमधको प्रयोगलाई वर्वस्ताि गने।  

मनर्णय एर्वम ्
सफ्टरे्वयि 

माफण त मदु्दा 
दताण 

२०७८/
०७९ 

पूर्ण ब ठक/ 
प्रधान 
न्यायाधीश/
मखु्य 
िजिस्राि 

सर्वोच्च अदालतको 
पेसी व्यर्वस्थापन 

 सर्वोच्च अदालतमा हाल मदु्दाको कायणबोझ बढेकाले 
द मनक रूपमा पेसी चढ्ने मदु्दाको संख्या अत्यमधक 
हनुे गिेको, अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफलका 
लामग पेस भएका मनरे्वदन एर्वम ् अन्य प्राथममकता 
प्रा्त  मदु्दा समेत सनुरु्वाइ हनु नसकेको समेतका 
कािर्बाट अदालतप्रमतको िनआस्था एर्वम ्
वर्वश् र्वसनीयतामा कमी आएकोले त्यसको 
सम्बोधनको लामग द मनक रूपमा सनुरु्वाइ गनण 
सम्भर्व हनुे मदु्दा मात्र पेसीमा चढाई त्यस्ता मदु्दाको 
अमनर्वायण रूपमा सनुरु्वाइ हनुे पिमतको वर्वकास 
गने। 

 पेसी तािेख तथा तािेख तोक् ने कायणमा हनुसक्ने 
वर्वकृमत, वर्वसङ् गमत ि अमनयममततालाई मनयन्त्रर् 
गनण प्रभार्वकािी संयन्त्र मनमाणर् गिी मनिन्ति 
अनगुमन गने। 

पेसी सूचीमा 
परिमािणन 
हनु े

मनिन्ति प्रधान 
न्यायाधीश/ 
मखु्य 
िजिस्राि/ 
िजिस्राि/ 
मदु्दा 
महाशाखा 
प्रमखु 
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इिलास गठन ि 
पेसी तोक्न े
सम्बन्धमा 

इिलास गठन ि मदु्दाको पेसी तोक्ने वर्वद्यमान 
पिमतका कािर् न्यायपामलकामा वर्वकृमत, वर्वसिमत, 
अमनयममतता ि भ्रष्टाचाि बढेको भन् ने व्यापक रूपमा 
गनुासो आएकाले सोको सम्बोधन गनणका लामग जिल्ला 
अदालतमा एउट  न्यायाधीशलाई शरुूदेजख अन्तसम्म 
मदु्दा तोक्ने प्रर्ाली ि सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा 
इिलास गठन गने ि पेसी तोक्ने सम्बन्धमा भइिहेको 
कानूनी व्यर्वस्थामा संशोधन गिी स्र्वचामलत पेसी सूची 
प्रर्ाली (Automated Cause List System) लागू गनुणपने 
ि स्र्वचामलत पेसी सूची प्रर्ाली लागू नहुँदासम्म 
पािदशी ि वर्वश् र्वसनीय ढिले गोलाप्रथा (िाफल 
प्रर्ाली)द्वािा पेसी सूची प्रकाशन गने। 

ब ठक/ 
मनर्णय/ 
पत्राचाि 

2078 
मंमसि 
देजख 

पूर्ण ब ठक/ 
प्रधान 
न्यायाधीश 

औजचत्य समा्त  
भएका रिट 
मनरे्वदनको 
व्यर्वस्थापन 

सर्वोच्च अदालतमा दताण भई वर्वचािाधीन िहेका रिट 
मनरे्वदनहरू मध्ये औजचत्य समा्त  भइसकेका 
मनरे्वदनहरू पवहचान गिी एवककृत रूपमा पेसी सूची 
प्रकाशन गिी फर्छ्यौट गने प्रर्ालीको वर्वकास गने। 

मनर्णय 2078 
भार देजख 

प्रधान 
न्यायाधीश/
मखु्य 
िजिस्राि/ 
मदु्दा तथा 
रिट 
महाशाखा 

अन्तिप्रभार्वी मदु्दाको 
शीघ्र फर्छ्यौट 

संर्व धामनक इिलास तथा पूर्ण इिलासमा वर्वचािाधीन 
मदु्दाका कािर् सर्वोच्च अदालत ि मातहत 
अदालतहरूमा  वर्वचािाधीन मदु्दाहरूमा पिेको असि 
पवहचान गिी त्यस्ता मदु्दाहरूको अवर्वलम्ब फर्छ्यौट 
गने। 

मनर्णय 2078 
भार देजख 

प्रधान 
न्यायाधीश/
मखु्य 
िजिस्राि 

संर्व धामनक इिलास 
सम्बन्धी व्यर्वस्था 

संर्व धामनक इिलाससम्बन्धी व्यर्वस्थाको हालसम्मको 
अभ्यासको परिप्रके्ष्यमा सर्वोच्च अदालत स्र्वयम ्ले 
संर्व धामनक अदालतको रूपमा काम गने र्वा संर्व धामनक 
अदालतको छुट्ट  व्यर्वस्था गने र्वा संर्व धामनक 
इिलासलाई यथार्वत ् कायम गने भन् नेलगायतका 
वर्वषयमा वर्वस्ततृ रूपमा अध्ययन गने।  

अध्ययन 
प्रमतरे्वदन  

२०७८/
0७९ 

पूर्ण ब ठक/ 
मखु्य 
िजिस्राि 

म्याद तामेली म्याद तामेली समयम  सम्पन् न गनण देहायबमोजिमका 
कायणहरू गने:  
 म्याद तामेली प्रकृया सूचना प्रवर्वमधको माध्यमबाट 

समेत गिी र्व ज्ञामनक बनाउने, 
 तोवकएको समयमा तोवकएको वर्वमध ि प्रकृयाबाट 

म्याद तामेल नगने कमणचािीलाई कानून बमोजिम 
जिम्मेर्वाि बनाउने तथा  

 म्याद तामेली प्रकृयाको महत्र्वका र्वािेमा स्थानीय 
प्रमतमनमधहरूलाई ससूुजचत गिाउने। 

मनर्णय/ 
माइन्यटु/ 
सफ्टरे्वयि 
वर्वकास/ 

अन्तिविया 
एर्वम ्
छलफल  

2078 
भार देजख 

मखु्य 
िजिस्राि/ 
िजिस्राि/ 
्ेस्तेदाि 
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मममसल प्रमार् 
जझकाउन े

मदु्दाको कायणवर्वमधगत सिलता ि मदु्दाको 
कामकािबाहीलाई मछटोछरितो बनाउन मदु्दामा मममसल 
जझकाउने लगायतका कायण सम्बजन्धत कानून 
व्यर्वसायीसँग छलफल गिी िजिस्राि र्वा ्ेस्तेदािक  
तहबाट हनुसक्ने गिी आर्वश्यक कानूनी व्यर्वस्था 
गने। 

मनयमार्वलीमा 
संशोधन/ 
ब ठक/ 
मनर्णय/ 
पत्राचाि 

2078/
079 

पूर्ण 
ब ठक/मखु्य 
िजिस्राि/ 
मदु्दा 
महाशाखा 
प्रमखु/ 

िजिस्राि  

तथा 
्ेस्तेदाि 

वटपोट प्रर्ाली लागू 
गने 

इिलासको समय व्यर्वस्थापन ि फ सला लेखनमा 
सहिताका लामग मदु्दाको सनुरु्वाइ हनु ु अगामड न  
मदु्दाको वटपोट अमनर्वायण रूपमा तयाि गिी सम्बजन्धत 
अमधकािीद्वािा प्रमाजर्त गिाई मममसलसंलग्न गने 
व्यर्वस्था ममलाउने।  

वटपोट तयाि 
हनु े

2078/
079 

मदु्दा हेने 
िजिस्राि/ 
महाशाखा 
प्रमखु/ 
िजिस्राि/ 
्स्तेदाि 

फ सला कायाणन्र्वयनमा 
िोड र्दनपुने 

अदालतबाट भएका फ सलाहरूको प्रभार्वकािी 
कायाणन्र्वयनको लामग सम्बि मनकाय र्वा 
पदामधकािीहरूलाई जिम्मेर्वाि बनाउने ि आर्वमधक 
प्रमतरे्वदन प्रा्त  गने।  

फ सला 
कायाणन्र्वयन 
प्रभार्वकािी 
हनुे। 

मनिन्ति मखु्य 
िजिस्राि/ 
फ सला 
कायाणन्र्वयन 
मनदेशनालय 

न्यायाधीशहरूको 
सामवुहक आर्वास 
सम्बन्धमा  

न्यायाधीशहरूको एकीकृत आर्वास व्यर्वस्थाका लामग 
गरुूयोिना तिुणमा गिी मनमाणर्का लामग आर्वश्यक 
पहल गने।  

 

मनर्णय/ 
आर्वास भर्वन 
मनमाणर् हनुे 

मनिन्ति अदालत 
व्यर्वस्थापन 
समममत/ 
मखु्य 
िजिस्राि/ 
्ेस्तेदाि 

सञ् चाि माध्यम तथा 
सामाजिक सञ् िाल 
व्यर्वस्थापन 

 अदालतमा वर्वचािाधीन मदु्दा ि अदालतसँग 
सम्बजन्धत समाचाि प्रकाशन गदाण अपनाउनपुने 
संरे्वदनशीलता ि त्यसले पाने प्रभार्वसमेतको 
मूल्याङ्कन गिी समाचाि प्रकाशन गनण गिाउन 
मनयामक मनकायहरूले आर्वश्यक भमूमका मनर्वाणह 
गने।  

 न्यावयक पत्रकारितामा आर्वि ि आर्वि हनु चाहने 
िनशजक्तलाई न्यायलय ि न्यायसम्पादनसँग संलग्न 
िनशजक्तको संरे्वदनशीलताको वर्वषयमा मनजश् चत 
समयको तामलम सम्पन् न गिेि उक्त कायणमा 
लगाउने व्यर्वस्था गने।  

 पत्रकाि लगायत सब  सिोकािर्वालाहरूसँग 

ब ठक/मनर्णय
/पत्राचाि/ 

तामलम एर्वम ्
अन्तिविया 

2078/
079 
देजख 
मनिन्ति 

मखु्य 
िजिस्राि 
तथा 
िजिस्राि 
एर्वम ्
्ेस्तेदाि/ 
प्रसे 
काउजन्सल 
नेपाल/ 
नेपाल 
पत्रकाि 
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अन्तिविया गिी सर्वोच्च अदालतबाट िािी सञ् चाि 
नीमत तथा सोसँग सम्बजन्धत सूचनाहरूको 
कायाणन्र्वयन गनेतफण  आर्वश्यक समन्र्वय गने।  

महासंि 

मबचौमलयाको 
मनयन्त्रर् गने 

 मबचौमलयाको गमतवर्वमधलाई मनयन्त्रर् गनणका लामग 
मदु्दासँग असम्बजन्धत व्यजक्तहरूको अदालतमा प्ररे्वश 
मनषधे गने ि न्यावयक िनशजक्तसँगको पहुँचलाई 
मनयन्त्रर् गनण प्रभार्वकािी कदम चाल्ने।  

 मबचौमलयाको रूपमा पवहचान भएका व्यजक्तहरूको 
गमतवर्वमधहरूको सकु्ष्म मनगिानी गने।  

 वर्वद्यमान कानूनबमोजिम कािबाहीको दायिामा 
आउनसक्ने व्यजक्त मबचौमलयाको भमूमकामा संलग्न 
देजखएमा प्रभार्वकािी रूपमा कानूनी कािबाही गने 
गिाउने।  

 मबचौमलया मनयन्त्रर्का लामग अनसुन्धानसम्बन्धी 
वर्वज्ञको संलग्नतामा छुट्ट  संयन्त्र गठन गिी सकु्ष्म 
मनगिानी गने ि दोषीउपि कािबाहीका लामग 
सम्बजन्धत मनकायमा मसफारिस गने। 

 मबचौमलयाको मनयन्त्रर्को कायणलाई थप प्रभार्वकािी 
बनाउन मबचौमलया मनयन्त्रर्सम्बन्धी वर्वस्ततृ रूपको 
छुट्ट  कानून ि कायणयोिना मनमाणर् गिी कायाणन्र्वयन 
गने।  

ब ठक/ 
मनर्णय/ 
पत्राचाि/ 
अनगुमन 
एर्वम ्
मनगिानी 
हनु/े 

संयन्त्र गठन 
हनु/े      
छुट्ट  कानून 
मनमाणर्का 
लामग पहल 
गने 

2078/
079 
देजख 
मनिन्ति 

पूर्ण ब ठक/ 
प्रधान 
न्यायाधीश/ 
मूख्य 
िजिस्राि/ 
िजिस्राि/ 
्ेस्तेदाि/ 
बाि 
एसोमसएसन
/ नेपाल 
कानून 
व्यसायी 
परिषद् 

समममतहरूमा 
न्यायाधीशको 
संलग्नता सम्बन्धमा 

न्याय सम्पादनसँग सम्बजन्धत समममतहरू बाहेक 
अदालतका अन्य समममतहरूमा न्यायाधीशहरू संलग्न 
नहनुे व्यर्वस्थाका लामग मनयमार्वलीमा आर्वश्यक 
परिमािणन गने। 

मनयमार्वली 
परिमािणन 
गने 

2078/
079 

पूर्ण ब ठक 

न्याय सेर्वा तथा 
सिकािी 
र्वकीलसम्बन्धी छुट्ट  
ऐनको व्यर्वस्था 
गनुणपने 

नेपालको संवर्वधानको धािा १५५ ि 161 अनसुाि 
न्याय सेर्वाका कमणचािीहरू ि सिकािी र्वकील एर्वम ्
अन्य कमणचािीहरूको पारि्ममक, सवुर्वधा तथा सेर्वाका 
शतणसम्बन्धी छुट्ट  ऐन मनमाणर्का लामग पहल गने। 

पत्राचाि/ 
अन्य 
अन्तिविया 

२०७८/
०७९ 

पूर्ण ब ठक/ 
न्याय सेर्वा 
आयोग/ 
मखु्य 
िजिस्राि/ 
महान्यायामध
र्वक्ताको 
कायाणलय  

सिकािी साक्षीको 
भत्ता सम्बन्धमा 

सिकािर्वादी फौज्दािी मदु्दामा र्वकपत्रका लामग 
उपजस्थत साक्षीलाई सिकािी र्वकील कायाणलयबाट 
बकपत्र सम्पन् न हनुासाथ भत्ता उपलब्ध हनुे कानूनी  
व्यर्वस्था गनण पहल गने। 

कानूनमा 
संशोधन तथा 
बिेट 
वर्वमनयोिन 

2078/
07९ 

मखु्य 
िजिस्राि/ 
महान्यायामध
र्वक्ताको 
कायाणलय 

कमणचािीको 
व्यर्वस्थापन 
सम्बन्धमा 

कमणचािीलाई कुन पमन स्थानमा एकपटकमा 
सामान्यतया २ र्वषणभन्दा बढी निहने गिी सरुर्वालाई 
मनयममत, पािदशी ि मापदण्डमा आधारित बनाउने। 

मनर्णय मनिन्ति मखु्य 
िजिस्राि/ 
िजिस्राि 
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उिूिी एर्वम ्गनुासो 
व्यर्वस्थापन 

 उिूिी पेवटका सब को पहुँच ि सब ले देख् ने ठाउँमा 
िाख् न,े उिूिी पेवटका मनयममतरूपमा खोल्ने ि उिूिी 
पेवटकामा एर्वम ् अन्य माध्यमबाट पिेका 
उिूिीहरूको अमभलेजखकृत गिी िाख् न।े  

 अदालतमा वर्वमभन् न माध्यमबाट आएका गनुासा 
एर्वम ् उिूिीहरूको प्रभार्वकािी ढिबाट सम्बोधन 
गिी भएका मनर्णयको िानकािी गनुासोकताणलाई 
र्दने संयन्त्र वर्वकास गने।  

 

गनुासो 
सम्बोधन 
हनु/े 
उििुीको 
अमभलेख हनुे 

मनिन्ति मखु्य 
िजिस्राि/ 
िजिस्राि/ 
्ेस्तेदाि 

किाि मनयजुक्तलाई 
व्यर्वजस्थत गने 

 सहायकस्तिका पदमा किािमा कमणचािी भनाण गदाण 
लोकसेर्वा आयोगबाट पूमतण नहनु्िेलसम्म 
अत्यार्वश्यक देजखएको पदमा मात्र प्रमतस्पधाणका 
आधािमा मनयजुक्त गने। 

 लोकसेर्वा आयोगमा माग आकृमत फािाम नपठाई 
लामो समयसम्म किािमा मनयजुक्त गने 
पदामधकािीलाई िर्वाफदेही बनाउने। 

मनर्णय/ 
किािमा हनुे 
मनयजुक्तहरू 
िट्न ु 

मनिन्ति मखु्य 
िजिस्राि/ 
िजिस्राि/ 
्ेस्तेदाि 

 

२. संिचनागत सधुाि 

शीषणक कायण कायणसम्पादन 
सूचक 

समयार्वमध जिम्मेर्वािी 

न्यायाधीकिर्हरूको 
संिचना सधुाि गने 

न्यायाधीकिर् एर्वम ् वर्वजशजष् टकृत अदालतहरूको 
प्रभार्वकारिताका लामग संिचनागत सधुाि गिी 
व्यार्वसावयक मनकायको रूपमा स्थावपत गनण पहल 
गने। 

ब ठक/ 
मनर्णय 

2078/
079 

पूर्ण ब ठक/ 
मखु्य 
िजिस्राि 

अनलाइन एर्वम ्
ब वकि प्रर्ालीमाफण त 
कािोबाि 

सब  अदालतहरूमा अनलाइन एर्वम ् ब वकि प्रर्ाली 
माफण त शलु्क दस्तिु मतनण बझुाउन ममल्ने गिी 
आर्वश्यक प्रबन्ध गने। 

छलफल/ 
मनर्णय/ 
पत्राचाि तथा 
बैंकको 
काउन्टि 
अदालतमा 
स्थापना 

2078/
079 

मखु्य 
िजिस्राि/ 

िजिस्राि/ 

्ेस्तेदाि 

 

३. कायणगत सधुाि 

शीषणक कायण कायणसम्पादन 
सूचक 

समयार्वमध जिम्मेर्वािी 

कायण र्वातार्विर् 
सम्बन्धमा 

 सब  तहका अदालतहरूको संस्थागत सधुाि ि 
परिर्ामखुी कायण सम्पादनका लामग 
सिोकािर्वालाहरू बीच मनयममत रूपमा अन्तिविया 
एर्वम ्छलफल गने। 

मनयममत 
अन्तिविया 
छलफल भई 

मनिन्ति प्रधान 
न्यायाधीश/
मखु्य 
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 कायण 
र्वातार्विर्म 
सधुाि 

न्यायाधीश/ 
मखु्य 
िजिस्राि/ 
प्रमखु 
न्यायाधीश/ 
िजिस्राि/ 
्ेस्तेदाि  

िरुिी पिाउपूिी ि 
म्याद थप सम्बन्धमा 

 िरुिी पिाउपूिी सम्बन्धी कानूनी व्यर्वस्थाको ममण 
ि भार्वना अनरुूप कायाणन्र्वयन गने।  

 मदु्दाको अनसुन्धानका िममा पिाउपूिीको 
अनमुमत र्दंदा, अमभयकु्तलाई पिाउ गिी वहिासतमा 
िाख्दा तथा म्याद थप गदाण अनसुन्धानको कायणमा 
प्रगमत भए नभएको र्वस्तमुन्ठ आधािमा मात्र म्याद 
थप हनुसक्ने कानूनी व्यर्वस्थाको प्रभार्वकािी 
कायाणन्र्वयन गने। 

अमभलेख 
िहने 

मनिन्ति सम्बजन्धत 
अदालत 

सार्वणिमनक 
सिोकािको मनरे्वदन 
दताण सम्बन्धमा 

सार्वणिमनक सिोकािको वर्वर्वाद समारे्वश भएका रिट 
मनरे्वदनहरू पवहल्य  मनरूपर् नभएका र्वा सािभतू र्वा 
ताजत्र्वक अन्ति देजखने अर्वस्थामा बाहेक सोही वर्वषयमा 
अको रिट दताण गने कायणलाई मनरूत्सावहत गने।  

दताण/ दिपीठ मनिन्ति इिलास/ 
मखु्य 
िजिस्राि/  
िजिस्राि/ 
सहिजिस्राि 

मनधाणरित समयमा 
इिलास बस्न े

मनयममत रूपमा संर्व धामनक इिलासको गठन एर्वम ्
मनधाणरित समयमा सब  इिलास बस्ने सम्बन्धी कानूनी 
व्यर्वस्थाको प्रभार्वकािी कायाणन्र्वयन गने। 

मनर्णय मनिन्ति प्रधान 
न्यायाधीश/ 
मखु्य 
न्यायाधीश/ 
सब  
न्यायाधीश 

तािेख व्यर्वस्थापन 
सम्बन्धमा 

तािेख तोक्दा खािा समय अगामड ि खािा समय 
पछामडको समय मनधाणिर् गिी तोक्ने। तोवकएको 
समयभन्दा 1 िण्टासम्म कुन  पक्ष अनपुजस्थत िहेमा 
उपजस्थत पक्षलाई तािेख तोक्ने व्यर्वस्था गने। 

तािेख 
भिपाई 

मनिन्ति िजिस्राि/ 
्ेस्तेदाि/ 
मदु्दा फाँटका 
फाँटर्वाला  

बहस व्यर्वस्थापन मनधाणरित समयमभत्र बहस व्यर्वस्थापन गनणका लामग 
बहसको समय सीमा मनधाणिर् गने ि एकभन्दा बढी 
कानून व्यर्वसायी िहेको अर्वस्थामा Lead lawyer 

सम्बन्धी अर्वधािर्ाको प्रभार्वकािी कायाणन्र्वयन गने। 

मनधाणरित 
समयमा 
बहस सम्पन् न 

मनिन्ति सम्बजन्धत 
इिलास/ 
बाि 
एसोमसएसन 

बहसनोट पेश गने पेसी स्थगन गनण नपाउन े अर्वस्थामा उक्त पेसीको 
र्दनभन्दा अगार्व  र्वा पेसीको र्दन कानून व्यर्वसायीले 
बहसनोटको माध्यमबाट प्रमतमनमधत्र्व गने ि पेश गिेको 
बहसनोटलाई अिीकाि गने पिमत वर्वकास गने। 

छलफल/ 
मनर्णय  

२०७८ 
भार देजख 
मनिन्ति 

सम्बजन्धत 
इिलास/ 
बाि 
एसोमसएसन  
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बकपत्र समयमा ि 
न्यायाधीशले न  
गिाउनपुने 

सब  अदालतमा बयान एर्वम ् बकपत्र न्यायाधीशको 
प्रत्यक्ष संलग्नता एर्वम ् मनदेशनमा तोवकएको समयमा 
गने गिाउन।े 

कानूनी 
व्यर्वस्थाको 
कायाणन्र्वयन 

२०७८ 
भार देजख 
मनिन्ति 

सम्बजन्धत 
इिलास  

पेसी स्थगन 
सम्बन्धमा 

 उच्च ि जिल्ला अदालतमा फिक मदु्दा व्यर्वस्थापन 
पिमत (Differentiated Case Management System) 
लागू भएको सन्दभणमा मागणसमूह (Tracks) अनसुाि 
फ सला गनुणपने मनधाणरित अर्वमधलाई असि पने गिी 
पेसी स्थगन नगने।  

 सर्वोच्च अदालतमा अ्ामधकािप्रा् त मदु्दा, अन्तरिम 
आदेश िािी भएका मदु्दा, पिुाना मदु्दाहरूको पेसी 
स्थगन नगने सम्बन्धी व्यर्वस्थाको प्रभार्वकािी 
कायाणन्र्वयन गने। 

मनयमार्वलीमा 
भएको 
व्यर्वस्थाको 
कायाणन्र्वयन 

२०७८ 
भार देजख 
मनिन्ति 

सम्बजन्धत 
इिलास/ 
बाि एर्वम ्
सिकािी 
र्वकील 

अदालतमा वर्वद्यतुीय 
माध्यमको प्रयोग 

वर्वद्यतुीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रोत्सावहत गने ि म्याद 
थप लगायतका काम कािबाहीहरूमा सूचना प्रवर्वमधको 
प्रयोगलाई वर्वस्ताि गिी मभमडयो कन्फिेन्स र्वा कोटणरुम 
टेक्नोलोिीको उपयोग गिी अदालतका कामकािबाहीलाई 
वर्वद्यतुीय पिमतमा आर्वि गददै  ल िाने। 

सफ्टरे्वयि 
वर्वकास,  
उपकिर् 
िडान  

मनिन्ति पूर्ण ब ठक/ 
मखु्य 
िजिस्राि/ 
िजिस्राि/ 
्ेस्तेदाि/ 
सिकािी 
र्वकील/   
बाि 
एसोमसएसन 

अदालत प्ररे्वश 
व्यर्वस्थापन 

अदालतमा अनार्वश्यक व्यजक्तहरूको प्ररे्वश मनषधे गनण 
सब  अदालतले मनयममत प्रयोगकताणको पवहचान एर्वम ्
प्ररे्वश पासको व्यर्वस्था गने तथा सेर्वा्ाहीको परिचय 
खलु्ने कागिातका आधािमा मात्र अदालत प्ररे्वशको 
अनमुमत र्दने। 

परिचयपत्र 
मनमाणर् एर्वम ्
अमभलेख 

२०७८ 
भार देजख 

मखु्य 
िजिस्राि/ 
िजिस्राि/ 
्ेस्तेदाि/ 
सिकािी 
र्वकील/   
बाि 
एसोमसएसन 

मस.मस.वट.मभ. बाट 
काम कािर्वाहीको 
मनगिानी 

अदालत परिसिमा हनुसक्ने वर्वकृमत, वर्वसङ् गमतलाई 
मनगिानी गिी आचिर् वर्वपरितका कायण गनेलाई 
कानूनी कािबाही गनण मस.मस.वट.मभ. द्वािा मनिन्ति 
मनगिानी गने कायणलाई अझ वर्वस्ताि गिी देश भरिका 
अदालतहरूलाई यस पिमतमा आर्वि गने।  

मस.मस.वट.मभ. 
िडान हनुे 

२०७८ 
भार देजख 
मनिन्ति 

मखु्य 
िजिस्राि/ 
िजिस्राि/ 
्ेस्तेदाि  

मोबाइल स्र्वीच अफ 
सम्बन्धमा 

सूचना प्रवर्वमधको उपयोग गिी इिलास सञ् चालन 
भएको बेलामा मोबाइलमा सम्पकण  गनण नममल्ने गिी 
अदालतहरूमा िामिको व्यर्वस्था गने। सो व्यर्वस्था 
कायाणन्र्वयन नहुँदासम्म मोबाइल स्र्वीच अफ गने 

मनर्णय तथा 
िामि िडान 
हनु े

२०७८ 
भार देजख 
मनिन्ति 

पूर्ण ब ठक/ 
सब  
इिलास/ 
सूचना 
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व्यर्वस्था ममलाउने। प्रवर्वमध 
महाशाखा 

टोकन प्रर्ालीमाफण त 
सेर्वा प्रर्वाह गने 

अदालतबाट सम्पादन हनुे प्रत्येक कामको लामग समय 
सीमा मनधाणिर् गिी टोकन प्रर्ालीमाफण त कायण 
सम्पादन गने। 

टोकन 
प्रर्ाली लागू 
गने मनर्णय 

2078/
079 
देजख 
मनिन्ति 

मखु्य 
िजिस्राि/ 

िजिस्राि/ 

्ेस्तेदाि 

सूचना तथा सहायता 
कक्षको प्रभार्वकारिता 
बढाउन े

सूचना तथा सहायता कक्षमा खवटने कमणचािी तामलम 
प्रा्त , दक्ष, न मतकर्वान,् अनशुामसत, संरे्वदनशील हनुपुने 
ि सहायता कक्ष साधन ्ोत सम्पन् न बनाउन ुपने तथा 
इन्टनण गनण आउने कानूनका वर्वद्याथीहरूलाई सहायता 
कक्षमा खवटने कमणचािीको साथमा िाखी उजल्लजखत 
कायणमा समेत परिचालन गने। 

मनर्णय 2078/
079 

मखु्य 
िजिस्राि/ 

िजिस्राि/ 

्ेस्तेदाि 

क द दण्ड िरिर्वाना 
लागकेा व्यजक्तको 
एकीकृत एर्वम ्
अध्यार्वमधक लगत 
िाख् न े

अदालतबाट क द दण्ड िरिर्वाना लागेका व्यजक्तहरूको 
अद्यार्वमधक वर्वर्विर् सवहतको लगत सफ्टरे्वयिमा प्रवर्ववष्ट 
गिी उक्त लगतमा सिकािका अन्य सेर्वा प्रदायक 
मनकायहरूको समेत पहुँच वर्वस्ताि गिी त्यस्ता 
व्यजक्तहरूले अन्य सिकािी सेर्वा उपयोग गनण आउदा 
समेत क द दण्ड िरिर्वाना असूली गनुणपने कानूनी 
व्यर्वस्थाको प्रभार्वकािी कायाणन्र्वयन गने। 

लगत 
अध्यार्वमधक 
हनु े

मनिन्ति फ सला 
कायाणन्र्वयन 
मनदेशनाल/ 
जिल्ला 
अदालत/ 
तहमसलदाि 

नजिि सम्बन्धमा 

 

ि. सर्वोच्च अदालतले मदु्दा माममलाको िोहमा गिेको 
व्याख्या एर्वम ्प्रमतपादन गिेको कानूनी मसिान्तलाई 
अमनर्वायण रूपमा पालना गने।  

ङ. कानून व्यर्वसायीले पेश गिेको नजिि मदु्दामा 
आकवषणत नहनुे भएमा सोको कािर् फ सलामा 
उल्लेख गने।  

च. समानस्तिको इिलासबाट प्रमतपार्दत मसिान्तसँग 
असहमत हनुे इिलासले असहमत हनुे कािर्सवहत 
सोभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न िहेको इिलासमा 
पेश गने कानूनी व्यर्वस्थाको प्रभार्वकािी कायाणन्र्वयन 
गने।  

छ. सर्वोच्च अदालतबाट पवहले कायम भएको 
नजििलाई अमान्य (Overruled) गदाण प्रष्ट भाषामा 
फ सलामा न  उल्लेख गने ि त्यस्ता नजििलाई 
सफ्टरे्वयिमा िहेको नेपाल कानून पमत्रकामा पमन 
संकेतद्वािा िनाउने व्यर्वस्था गने।  

फ सला मनिन्ति सम्बजन्धत 
इिलास/ 
सम्बजन्धत 
महाशाखा 
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अदालतको अमभलेख 
व्यर्वस्थापन 

अदालतमा िहेका सम्पूर्ण मदु्दाका अमभलेख मममसलको 
स्क्यान गिी सफ्टरे्वयिमा प्रवर्ववष्ट गिी र्व ज्ञामनक ढिबाट 
व्यर्वस्थापन गने पिमतलाई प्रभार्वकािी रूपमा अगामड 
बढाउने। 

मनर्णय/ 
अमभलेख 
मममसल 
सफ्टरे्वयिमा 
प्रवर्ववष्ट हनुे 

मनिन्ति सम्बजन्धत 
अदालत/ 

मखु्य 
िजिस्राि/ 

िजिस्राि/ 

्ेस्तेदाि 
मनिःशलु्क कानूनी 
सहायता सम्बन्धी 
व्यर्वस्थाको 
प्रभार्वकारिता 
सम्बन्धमा 

 अदालतबाट प्रदान गरिने ब तमनक कानून 
व्यर्वसायीको सेर्वा ि बाि एसोमसएसन तथा अन्य 
संस्थाबाट प्रदान गने गरिएको मनिःशलु्क कानूनी 
सहायता, प्रोबोनो सेर्वाहरूका बािेमा लजक्षत र्वगणका 
सेर्वा्ाहीहरूलाई पयाण्त  मात्रामा िानकािी 
प्ु याउने।  

 सेर्वाको गरु्स्तिीयता अमभर्ववृि गनणको लामग 
ब तमनक कानून व्यर्वसायी मनयजुक्तमा पेशागत 
दक्षतालाई ध्यानमा िाखी प्रमतस्पधाणको आधािमा 
पूर्णकालीन रूपमा मनयजुक्त गने मनयमार्वलीको 
व्यर्वस्थालाई प्रभार्वकािी रूपमा कायाणन्र्वयन गने। 

मनयजुक्त 
मनर्णय 

मनिन्ति सम्बजन्धत 
अदालत/ 
बाि 
एसोमसएसन 

अदालत मनिीक्षर्को 
प्रभार्वकारिता 
अमभर्ववृि गने  

सर्वोच्च अदालतबाट उच्च अदालत ि उच्च 
अदालतबाट जिल्ला अदालतमा हनुे मनिीक्षर्लाई 
प्रभार्वकािी ि उद्देश्यमूलक बनाउने।  

मनर्णय/ 
माइन्यटु 

2078/
079 

प्रधान 
न्यायाधीश/ 
न्यायाधीश 

फ सला लेख् न समय 
छुट्याउन े

न्यायाधीशलाई आर्वश्यकतानसुाि ह्त ाको एकर्दन 
फ सलाको पूर्णपाठ तयािी गनण समय उपलब्ध गिाउने 
पिमत अर्वलम्बन गने।  

ह्त ामा 
एकर्दन 
इिलास 
नतोवकने  

2078/
079 

पूर्ण ब ठक/ 

प्रधान 
न्यायाधीश/ 
मखु्य 
न्यायाधीश/ 
मखु्य 
िजिस्राि/ 
्ेस्तेदाि 

धिौटी तथा िेथा  धिौटी तथा िेथा िमानतलाई व्यर्वजस्थत बनाउन बैंक 
िमानत मलन े कायणलाई प्रभार्वकािी रूपमा अर्वलम्बन 
गने। बैंक िमानत िाख् न नसक् न े अर्वस्थामा 
सामान्यतया आफ्नो र्वा परिर्वािको सदस्यको नाममा 
दताण ्ेस्ता कायम िहेको िग्गाको स्थलगत अर्वलोकन 
ि मूल्याङ्कन गिी गिाई त्यस्तो िग्गामात्र िेथाको 
रूपमा स्र्वीकाि गने। 

बैंक िमानी/ 
िेथा िमानी 

207८ 
भार देजख 
मनिन्ति 

मखु्य 
िजिस्राि/ 
िजिस्राि/ 
्ेस्तेदाि 

आमथणक तथा 
प्रशासमनक 
कायणसम्पादन 

सब  तहका अदालतका न्यायाधीशहरूलाई आमथणक तथा 
कमणचािी प्रशासनबाट अलग िाख् ने। 

ब ठक/ 
मनर्णय/ 
परिपत्र 

मनिन्ति पूर्ण ब ठक/ 

प्रधान 
न्यायाधीश/ 
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 मूख्य 
िजिस्राि 

बिेट ि ्ोत 
साधनको व्यर्वस्थापन 

अदालतलाई प्रा्त  बिेट ि उपलब्ध ्ोत साधनको 
समजुचत ढिबाट व्यस्थापन गिी खचण गने प्रर्ाली 
पािदशी बनाउने। 

खचण वर्वर्विर् 
सार्वणिमनक 
हनु े

मनिन्ति मखु्य 
िजिस्राि/ 
िजिस्राि/ 
्ेस्तेदाि/ 
लेखाप्रमखु 

ग िसिकािी 
संस्थासँगको सम्बन्ध 

संयकु्त िाष्ट्रसंिीय मनकाय र्वा सोसिहका मनकाय र्वा 
कुन  िाष्ट्रबाट प्रा्त  हनुे सहयोग बाहेक अन्य कुन  
िावष्ट्रय र्वा अन्तिाणवष्ट्रय ग िसिकािी संस्थाबाट न्यायालय, 
महान्यायामधर्वक्ताको कायाणलय ि अन्तगणतका 
कायाणलयहरू, अनसुन्धानसम्बन्धी कायणमा संलग्न 
कायाणलयहरूले कुन  प्रकािको सहयोग स्र्वीकाि नगने।  

मनर्णय मनिन्ति पूर्ण ब ठक/ 
मखु्य 
िजिस्राि/ 
महान्यायामध
र्वक्ताको 
कायाणलय/ 
नेपाल प्रहिी 

सामाजिक सञ् िालमा 
फ सला र्वा आदेश 
प्रकाशन सम्बन्धमा 

मदु्दा माममलाको सम्बन्धमा आफू संलग्न आदेश र्वा 
फ सला सामाजिक सञ् िालमा िाख् न र्वा सोसम्बन्धी 
वर्वषय सेयि गनण नहनुे। 

 

प्रकाशन  
नहनुे 

मनिन्ति सम्बजन्धत 
न्यायाधीश/ 
कानून 
व्यर्वसायी 

 

४. र्वातार्विर्ीय सधुाि 

शीषणक कायण कायणसम्पादन 
सूचक 

समयार्वमध जिम्मेर्वािी 

न्यावयक बाह्य संर्वाद 
(Judicial 

Outreach) 
कायणिम ि स्थानीय 
तहको न्यावयक 
समममतको मनिीक्षर्  

स्थानीय तहको न्यावयक समममतको मनिीक्षर्का िममा 
िनप्रमतमनमध तथा कमणचािीहरूबाट हनुसक्ने दरुुपयोग 
मनयन्त्रर् गनण स्थानीय तहको मनिीक्षर्मा िाँदा 
न्यावयक बाह्य संर्वाद कायणिमसमेत सञ् चालन गने।  

मनिीक्षर् तथा 
कायणिम 

2078/
079 

सम्बजन्धत 
न्यायाधीश/
िजिस्राि/ 
्ेस्तेदाि 

सिोकािर्वाला 
मनकायसँगको 
सम्बन्ध ि सहकायण  

 

न्याय सम्पादनको कायण न्यायपामलकाको एक्लो 
प्रयासले मात्र सम्भर्व नहनुे हनुाले अन्तिमनकायगत 
समन्र्वय अमभर्ववृि गिी न्याय सम्पादनका िममा 
िहेका बाधाहरूलाई हटाई न्यायमा पहुँच वर्वस्ताि 
गनणका लामग सम्बजन्धत बाि एसोमसएसन, पत्रकाि, 

नागरिक समाि, स्थानीय मनकायका पदामधकािी एर्वम ्
अन्य सिकािी ि ग िसिकािी मनकायसँग मनयममत 
अन्तिविया गने।    

अन्तिविया मनिन्ति प्रधान 
न्यायाधीश/ 
मखु्य 
न्यायाधीश/ 
मखु्य 
िजिस्राि/  
िजिस्राि/ 
्ेस्तेदाि 
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सेर्वा्ाहीम त्री 
व्यर्वहािका लामग 
तामलम 

न्यायपामलकामा कायणित कमणचािीलाई सेर्वा्ाहीम त्री 
व्यर्वहाि एर्वम ्सोका आधािभतू पक्षहरूका सम्बन्धमा 
समय समयमा प्रजशक्षर् प्रदान गिी सेर्वा्ाहीम त्री 
व्यर्वहाि गनण उत्प्ररेित गने।   

तामलम 
सञ् चालन 
हनु े

मनिन्ति मखु्य 
िजिस्राि/ 

िजिस्राि/ 

्ेस्तेदाि 

अव्यार्वहारिक एर्वम ्
अस्पष्ट कानूनी 
व्यर्वस्थामा सधुाि 

 अस्पष्ट ि अव्यार्वहारिक कानूनका आधािमा न्याय 
सम्पादन गदाण न्यायालयप्रमतको िनआस्थामा 
प्रमतकूल असि पनणसक्ने हुँदा सोको संशोधन एर्वम ्
परिमािणनका लामग आर्वश्यक पहल गने।  

 कानूनमा िहेका कमतपय सधुािात्मक 
व्यर्वस्थाहरूको कायाणन्र्वयन नहुँदा सधुािात्मक दण्ड 
प्रर्ालीले बोकेको उद्देश्य पिाजित हनुे देजखँदा 
त्यस्ता कानूनी व्यर्वस्थाहरूको प्रभार्वकािी 
कायाणन्र्वयनका लामग पहल गने। 

कानून 
संशोधनको 
पहल हनुे/ 
मनर्णय/ 
अन्तिविया/ 
छलफल गने 

२०७८/
0७९ 

पूर्ण ब ठक/ 
मखु्य 
िजिस्राि 

दबाब समूहको 
भमूमका 

िािन मतक दल, सिकािी तथा ग िसिकािी संस्थाका 
पदामधकािी एर्वम ् पत्रकाि, नागरिक समािलगायतसँग 
न्यावयक कामको प्रकृमत, न्यायालयको स्र्वच्छता एर्वम ्
स्र्वतन्त्रता सम्बन्धमा समय समयमा अन्तिविया एर्वम ्
छलफल गिी न्याय सम्पादनमा पनणसक्ने नकािात्मक 
असिलाई मनरूत्सावहत गने। 

छलफल,  
अन्तिविया 
सञ् चालन 
हनु े

मनिन्ति मखु्य 
िजिस्राि/ 
िजिस्राि/ 
्ेस्तेदाि 

अन्य मनकायले 
कायाणन्र्वयन गनुणपने 
सझुार्वहरू 
कायाणन्र्वयनको पहल 
गने 

यस अध्ययन प्रमतरे्वदनले अदालतबाहेक अन्य 
मनकायहरूले कायाणन्र्वयन गनुणपने भनी औलं्याएका 
सझुार्वहरूको कायाणन्र्वयनको लामग मनिन्ति प्रयास 
गने। 

पत्राचाि/ 
छलफल  

मनिन्ति प्रधान 
न्यायाधीश/ 
मखु्य 
न्यायाधीश/ 
मखु्य 
िजिस्राि/  
िजिस्राि/ 
्ेस्तेदाि 
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