न्यायमा पहुँच आयोगको वार्षिक कायियोजना
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1

परिच्छे द एक
१. पृष्ठभूममलोकतान्त्न्िक शासन व्यवस्थाको प्रभावकारिताका लामग न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता त्यमतकै

महत्तवपूणि हन्छ। अदालत तथा न्यार्यक मनकायहरूबाट प्रदान गरिने सेवाहरू उपयोग गने क्षमता सवै

व्यन्त्िमा समान निहेको किा र्वमभन्न समयमा भएका अ्ययन अनसन्धाानले दे ााएको छ। यही

असक्षमताका कािण नै केही वगिका व्यन्त्िहरू न्यायको पहुँचबाट टाढा िहेका छन्। अदालत तथा
न्यार्यक मनकायमा प्रवेश गिे का सेवाग्राहीहरूले पमन त्यहाुँबाट प्रदान गरिने सेवा सहज, सलभ एवं

प्रभावकािी हन नसकेको गनासो समेत व्यि गने गिे को अवस्था छ। न्यायसम्मको सहज पहुँचमा
निहेका मर्हला, र्वपन्न तथा असहायलाई ि न्यार्यक मनकायहरूमा प्रवेश गिे का सेवाग्राहीहरूलाई
प्राथममकता साथ न्यायमा सहज

पहुँच उपलब्धा गिाउन िाज्यको दार्यत्व हो। न्यार्यक सं िचना तथा

प्रर्ियामाी कानूनी व्यवस्था ि झन्झर्टलो कायिर्वमधाको पालना गनप
ि ने अवस्थाका कािणबाट पमन
सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता आउन नसकेको दे न्त्ान्छ।

न्यायपामलकाको प्रमा काम न्यायसम्पादन गन ि हो। तथार्प न्यायका आकांक्षीहरूको न्याय प्राप्त

गनेिममा भोगेका र्वमभन्न समस्याहरूलाई न्यायपामलकाले अन्दे ाा गनि ममल्दै न। यसै भावना अनरुप

न्यायपामलकाले िाज्यका र्वमभन्न अंगहरू कायािपामलका, व्यवस्थार्पका तथा सिोकािवाला मनकायहरूसुँग
ुँ को वाताविण बनाउन आवश्यक दे न्त्ाएको छ। र्ववाद
समन्वय गिी जनताको न्यायमा सहज पहच
समाधाानका लामग सक्षम ि प्रभावकािी मनकायहरूको उपलब्धाता ि सेवाग्राहीहरूले त्यस्ता मनकायहरूबाट
सेवा मलन सक्षम बनाउने भूममका न्यायमापामलकामा समेत िहन्छ।

ुँ ै आएका छन्। न्यायपामलकाको कामलाई
पमछल्ला ददनहरूमा न्यायपामलकाको सधाािको काम हद

व्यवन्त्स्थत ि प्रभावकािी बनाउने उद्देश्यले २०६१ सालदे न्त्ा पञ्चवषीय िणमनमतक योजनाको तजम
ि ा गिी
कायािन्वयन

गरिदै

आएको

छ।

न्यायपामलकाको

ते स्रो

पञ्चवषीय

िणनीमतक

योजना

(२०७१/०७२-२०७५/०७६) ले चािवटा लक्ष्यलाई आत्मसाथ गिे को छ। जसमा पर्हलो
न्याय सम्पादनको कायिलाई मछटोछरितो तल्याउने, दोस्रो न्यार्यक प्रर्ियालाई अनमान योग्य
बनाउने, ते स्रो न्याय प्रणालीलाई पहुँचयोग्य बनाउने ि चौथो न्यायपामलका प्रमत जनआस्था ि

र्वश्वास अमभवृर्ि गने िहे का छन्। न्यायपामलकाको तेस्रो पञ्चवषीय िणनीमतक योजनाले अन्य
लक्ष्यका अमतरिि न्याय प्रणालीलाई पहुँच योग्य बनाउन भनी मलएको लक्ष्य पूिा गनि र्वमभन्न
िणनीमतहरू अवलम्बन गिे को छ। जसमााः1. आमथिक रूपले र्वपन्न नागरिकहरूका मनन्त्म्त न्यार्यक सेवामा लाग्ने गिे का दस्तिहरू
पनिावलोकन गिी सलभ व्यवस्था गने ,
2. न्यार्यक कायिर्वमधालाई सिल बनाउने,
3. अदालतबाट प्रदान गरिने कानूनी सहायता प्रणालीलाई प्रभावकािी बनाउने,
4. मेलममलाप प्रर्ियाद्वािा र्ववाद समाधाान गने प्रणालीलाई प्रभावकािी बनाउने,
5. अदालतका भौमतक सर्वधााहरू सेवाग्राहीहरूका आवश्यकता अनरूप तल्याउने।
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न्यायमा पहुँच भनेको उपयि मनकायमार्ित न्याय ाोज्न ि प्राप्त

गनि सर्कने अवस्थाको

समनन्त्श्चतता नै हो। न्यायमा पहुँचको लामग आफ्नो हक र्हतको िक्षा गनि वा आर्ूलाई अन्याय
हुँदा न्यायको ाोजी गनि सक्ने क्षमता व्यन्त्िमा हन आवश्यक छ। त्यसै गिी न्याय प्रदान गने

मनकायको सक्षमता, प्रभावकािीता लगायत न्यायको ाोजी ि प्रान्त्प्त गने सन्दिभमा उपयि
वाताविणको समनन्त्श्चतता ि उपलब्धाताको प्रत्याभूमतसमेत त्यमतकै अपरिहयि हन्छ।
अदालतमा सेवा मलन आउने सेवाग्राहीहरू समान है मसयतका नहन सक्दछन। ाासगिी

आमथिक, सामान्त्जक, सास्कृमतक, भौगोमलक तथा शैन्त्क्षक कािणले पछामि पिे का व्यन्त्िहरू
न्यायसम्मको पहुँचबाट टाढा िहने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्ता लन्त्क्षत वगिका व्यन्त्िहरूलाई

न्यायसम्मको सहज पहुँच पर्याउने िाज्यको दार्यत्व हो। लन्त्क्षत वगिका व्यन्त्िहरूलाई न्यायमा
सहज पहुँचको समनन्त्श्चतता पर्याउने उद्देश्यकासाथ न्यायपामलकाकै प्रयासमा स्पष्ट कायािदेश सर्हत

सम्माननीय प्रधाान न्यायाधाीशको अ्यक्षतामा र्व.सं . २०७२।०४।१० गते सवोच्च अदालतमा
िहने गिी न्यायमा पहुँच आयोग गठन भई कायिसम्पादन हुँदै आएको छ।
२. कायािदेशाः आयोगलाई दे हायबमोन्त्जमको कायािदेश िहे को छ :
क)

मर्हला, र्वपन्न, असहाय ि असक्षम वगिका व्यन्त्िहरूलाई समाजको समान सदस्यको
रूपमा मतनीहरूलाई प्राप्त हक अमधाकािबािे सचेतना कायििम सञ्चालन गने।

ा)

कानूनी हक अमधाकािहरूको उपभोग गने ि न्यार्यक उपचाि सं यन्िहरूको प्रयोग
गने क्षमता अमभवृर्िका लामग िणनीमतगत योजना तय गिी कायािन्वयन गने।

ग)

न्यायमा पहुँच समनन्त्श्चतताका लामग प्रभावकािी सहयोग प्रणाली (Support system)
को र्वकास गने।

घ)

न्यायको पहुँचमा

िहेका अविोधाक तत्त्वहरू पर्हचान गिी सोको न्यू नीकिणका लामग

आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गने गिाउने।
ङ)

मर्हला, र्वपन्न असहाय ि असक्षम वगिका व्यन्त्िहरूको कानूनी आवश्यकताहरूको

पर्हचान गिी न्यायमा पहुँच अमभवृर्िका लामग चाल्नपने नीमतगत परिवतिनका
सम्बन्धामा सझाव ददने।

च)

न्यायमा पहुँच अमभवृर्ि गने मसलमसलामा कायिित र्वमभन्न सं घ सं स्थाहरूसुँग समन्वय
गने।

३. आ.व.२०७४/०७५ मा सम्पन्न भएका कायििमहरू-

न्यायमा पहुँच आयोगले हिे क आमथिक वषिको लामग वार्षिक कायियोजना मनमािण गिी
सोहीबमोन्त्जम आफ्ना र्ियाकलापहरू सन्चालन गदै आएको छ। न्यायमा पहुँच आयोगले लन्त्क्षत
वगिका

व्यन्त्िहरूलाई

न्यायमा

सहज

पहुँच

पर्याउने

उद्देश्यले

आ.व.२०७४/०७५

कायियोजना अनरुप मलताः दे हायका कायििमहरू सम्पन्न गरिएको मथयोाः3

को

क)

स्थानीय तहका न्यार्यक समममतका पधाामधाकािीहरूलाई प्रन्त्शक्षण कायििमाःस्थानीय तहका न्यार्यक समममतका सं योजकहरूलाई न्यार्यक कायिसम्पादनको क्षमता

अमभवृर्ि गिी सशासन कायम गनि ि न्यार्यक प्रर्िया सिल एवं सहज बनाउने उद्देश्यले न्यार्यक

ुँ का लामग
कायिर्वमधाका सम्बन्धामा जानकािी ददन मनम्नमलन्त्ात स्थानमा “न्यायमा सहज पहच
स्थानीय न्यार्यक समममतको भूममका” र्वषययक अन्तिर्िया कायििम सम्पन्न भएका मथएाः1. मममत

२०७४।०९।१४

ि

१५

गते

काभ्रेको

धामलाेलमा

काभ्रेपलान्चोक,

मसन्धापाल्चोक, दोलाा, िामेछाप ि मसन्धाली गिी ५ न्त्जल्लाका स्थानीय तहका
न्यार्यक समममतका ५० जना सं योजकहरूसुँग अन्तिर्िया कायििम सम्पन्न भएको
मथयो।
2. मममत २०७४।१०।१७ ि १८ गते पसािको वीिगंजमा बािा, पसाि ि िौतहट गिी ३
न्त्जल्लाका स्थानीय तहका न्यार्यक समममतका ४६ जना सं योजकहरूसुँग अन्तिर्िया
कायििम सम्पन्न भएको मथयो।
3. मममत २०७५।०२।२७ ि २८ गते रुपन्दे हीको बटवलमा अघािााुँची, गल्मी, पाल्पा,
नवलपिासी, रुपन्दे ही ि कर्पलवस्त गिी ६ न्त्जल्लाका स्थानीय तहका न्यार्यक
समममतका ६१ जना सं योजकहरूसुँग अन्तिर्िया कायििम सम्पन्न भएको मथयो।
4. मममत २०७५।०३।२९ ि ३० गते दाङको घोिाहीमा प्यठान, िोल्पा, रुकम पूवी
भाग, दाङ्ग, बाुँके ि बददिया गिी ६ न्त्जल्लाका स्थानीय तहका न्यार्यक समममतका ४०
जना सं योजकहरूसुँग अन्तिर्िया कायििम सम्पन्न भएको मथयो।
ुँ
ा) न्यार्यक तथा अधािन्यार्यक मनकायमा कायिित कमिचािीहरूलाई सेवाग्राहीहरूसग
गनपि ने
व्यवहािसम्बन्धाी प्रन्त्शक्षण कायििमाःन्यार्यक तथा अधािन्यार्यक मनकायमा कायिित कमिचािीहरूलाई सेवाग्राहीसुँग गनप
ि ने
व्यवहािसम्बन्धाी

जानकािी

ददई

सेवा

प्रवाहमा

गणस्तिीयता

कायम

गने

उद्देश्यले

दे हायबमोन्त्जमका कायििमहरू सम्पन्न गरिएका मथएाः1. मममत २०७४।१२।२८ गते मगको गमगढीमा मग न्त्जल्ला अदालत ि मगन्त्स्थत
अधािन्यार्यक मनकायमा कायिित िाजपि अनर्ित कमिचािीहरूलाई प्रन्त्शक्षण ददइएको
मथयो। उि कायििममा २५ जना कमिचािीहरूको सहभामगता िहेको मथयो।
2. मममत २०७५।०२।२६ गते रुपन्दे हीको बटवलमा उच्च अदालत तलसीपि बटबल
इजलास

ि

बटवलन्त्स्थत

अधािन्यार्यक

4

मनकायमा

कायिित

िाजपि

अनर्ित

कमिचािीहरूलाई

प्रन्त्शक्षण

ददइएको

मथयो।

उि

कायििममा

३९

जना

कमिचािीहरूको सहभामगता िहेको मथयो।
3. मममत २०७५।०३।२८ गते दाङको तलसीपिमा उच्च अदालत तलसीपि ि सोही
स्थानमा िहे का अधािन्यार्यक मनकायमा कायिित िाजपि अनर्ित कमिचािीहरूलाई
प्रन्त्शक्षण ददइएको मथयो। उि कायििममा ३१ जना कमिचािीहरूको सहभामगता
िहे को मथयो।
ुँ को अन्तिर्ियााः
ग) सिोकािवाला मनकायसग
न्याय सम्पादनको काम अदालतको एक्लो प्रयासले माि सम्भव छै न। न्याय सम्पादनको
कामलाई मछटो छरितो ि प्रभावकािी बनाउन सिोकािवाला मनकायहरूको सहयोग ि समन्वय
त्यमतकै आवश्यक हन्छ। सिोकािवाल मनकायहरूका बीच आपसी समझदािी र्वकास गिी न्याय
सम्पादनको कायिलाई प्रभावकािी बनाउने उद्देश्यले दे हायबमोन्त्जमका कायििमहरू सम्पन्न
गरिएका मथएाः1. न्यायमा सहज पहुँच ि सिोकािवाला मनकाय बीचको समन्वय र्वषयक अन्तिर्िया
कायििम मममत २०७४।१२।२६ गते जम्लामा सिोकािवाला मनकायहरूका प्रमा
तथा प्रमतमनमधाहरूको उपन्त्स्थमतमा सम्पन्न गरिएको मथयो।
2. कािागाि व्यवस्थापन र्वभागका महामनदे शक ि काठमाण्िौँ उपत्यकामा िहे का
कािागाि कायािलयका प्रमाहरू बीच मममत २०७५।३।२१ गते काठमािौंमा
अन्तिर्िया सम्पन्न भएको मथयो। कािागािमा िहे का बन्दी वा थनवाका मद्दामा
भएको र्ैसला मनाःशल्क पाउन सक्ने ब्यवस्था, कैदी वा थनवा स्थानान्तिण गदाि
अदालतलाई जानकािी ददन पने, कैद वा थनाबाट छटे को व्यन्त्िका अरु मद्दा पमन
र्वचािाधाीन िहेको अवस्थामा त्यस्तो बन्दी वा थनवालाई ि सम्बन्त्न्धात अदालतलाई
समेत जानकािी ददने लगायतका र्वषयहरूमा छलर्ल भएको मथयो।
घ) जानकािीमूलक पन्त्स्तका ब्रे लमलर्पमा प्रकाशन तथा र्वतिणाः
लन्त्क्षत
ब्रे लमलपीमा

वगिका

हक

रुपान्तरित

गिी

अमधाकािसम्बन्धाी
मममत

दे हायबमोन्त्जमका

२०७४।६।२७

जानकािीमूलक

लोकापणि

व्यन्त्िहरूलाई र्वतिण गरिएको मथयोाः१. अदालत ि न्याय प्रर्ियासम्बन्धाी जानकािी पन्त्स्तका,
२. न्यायमा पहुँच आयोग सं न्त्क्षप्त जानकािी पन्त्स्तका,
३. अपाङ्ग भएका व्यन्त्िको अमधाकािसम्बन्धाी जानकािी पन्त्स्तका,
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गनक
ि ा

साथै

पन्त्स्तकाहरू
दृर्ष्टर्वर्हन

४. असमथि तथा आमथिक रुपले र्वपन्न नागरिकको अमधाकाि एवं उपचािसम्बन्धाी
जानकािी पन्त्स्तका
ङ) जनकािीमूलक पन्त्स्तकाहरू स्थानीय भाषामा प्रकाशन ि र्वतिणाः
लन्त्क्षत वगिका हक अमधाकािसम्बन्धाी दे हाय बमोन्त्जका जानकािीमूलक पन्त्स्तकाहरू
भोजपिी भाषामा तयाि गिी पसािको र्विगंजमा मममत २०७४।१०।१७ गते लोकापिण हनका
साथै बािा, पसाि िौतहट न्त्जल्लाका स्थानीय मनकायहरू, उच्च अदालत जनकपि अस्थायी
इजलाश र्विगंज ि पसाि न्त्जल्ला अदालतबाट सिोकािवाला व्यन्त्िहरूले पाउने गिी र्वतिणको
व्यवस्था ममलाइएको मथयो।
१. न्यायमा पहुँच आयोग सं न्त्क्षप्त जानकािी पन्त्स्तका,
२. बालबामलकाको अमधाकािसम्बन्धाी जानकािी पन्त्स्तका,
३. असमथि पक्ष तथा आमथिक रुपले र्वपन्न नागरिकको अमधाकाि एवम् उपचािसम्बन्धाी
जानकािी पन्त्स्तका,
४. जामतय भेदभाव तथा छवाछत र्वरुिको अमधाकाि एवम् उपचािसम्बन्धाी जानकािी
पन्त्स्तका,
५. आददवासी जनजामतको अमधाकाि एवम् उपचािसम्बन्धाी जानकािी पन्त्स्तका,
६. अपाङ्गता भएका व्यन्त्िको अमधाकािसम्बन्धाी जानकािी पन्त्स्तका,
७. दे वानी मद्दामा मर्हलाको अमधाकाि एवम् उपचािसम्बन्धाी जानकािी पन्त्स्तका,
८. र्ौजदािी मनामा मर्हलाको अमधाकाि उवम् उपचािसम्बन्धाी जानकािी पन्त्स्तका ि
९. जेष्ठ नागरिकको अमधाकाि एवम् उपचािसम्बन्धाी जानकािी पन्त्स्तका।
च)

पीमित तथा मर्हलामैिी कक्षको स्थापनााः
काठमािौ, झापा, मोिङ, धानषा, न्त्चतवन, तनहुँ, रुपन्दे ही, साे त ि कैलाली न्त्जल्ला

अदालतमा पीमितमैिी कक्ष स्थापना गिी भौमतक साधानको व्यवस्था ममलाइनका साथै तनहुँ
न्त्जल्ला अदालतमा िहे को पीमित मैिी कक्षलाई इजलाससुँग आबि गने कायिसमेत सम्पन्न
गरिएको छ।
छ) र्ैसला वा आदे शाः न्यायमा पहुँचसुँग सम्बन्त्न्धात सवोच्च अदालतबाट भएका र्ैसला वा
आदे शहरू सं कलन गिी प्रकाशनको चिणमा िहे को छ।
ज) स्वेन्त्च्छक मनाःशल्क कानूनी सेवा (Pro-bono): स्वेन्त्च्छक मनाःशल्क कानूनी सेवासम्बन्धाी
मनदे न्त्शकाको मस्यौंदा तयाि गिी आवश्यक कायिका लामग नेपाल बाि एसोमसयसनमा
पठाईएको छ।
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झ) आफ्नो मद्दामा आर्ै प्रमतमनमधात्व गने (Pro Se): आफ्नो मद्दामा आर्ै प्रमतमनमधात्व
गनेसम्बन्धाी मनदे न्त्शका २०७५ को मस्यौदा तयाि भई आयोगमा पेस हने चिणमा िहे को
छ।
ञ) इन्टनिाः अदालतमा इन्टनि गिाउने सम्बन्धामा व्यवस्था गनि बनेको मनदे न्त्शका २०७५ को
मस्यौदा तयाि भई आयोगमा पेस हने चिणमा िहे को छ।
ट)

अ्ययन अनसन्धाानाः

दे हायका र्वषयमा अ्ययन समूहबाट अ्ययन गिी प्रािन्त्म्भक

अ्ययन प्रमतवेदन प्राप्त भएका छन्१. जातीय भेदभाव तथा छवाछतसम्बन्धाी मद्दाको अनसन्धाान, अमभयोजन, र्ैसला ि
र्ैसला कायािन्वयनको अवस्थाका सम्बन्धामा अ्ययन प्रमतबेदन।
२. र्ौजदािी मद्दामा साक्षीबाट भएका प्रमतकूल बकपि (Hostile Witness)सम्बन्धाी
अ्ययन प्रमतबेदन।
ठ) कानूनका र्वद्याथीबाट अदालत अवलोकन भ्रमणाः- यस आमथिक वषिमा नेशनल ल कले जबाट
BA/LLB प्रथम सेमेस्टिमा अ्ययनित ५० जना ि Intensive International Academy बाट
कक्षा ११ मा अ्ययनित २० जना गिी जम्मा ७० जना र्वद्याथीहरूले यस अदालतको
कामकािवाहीको अवलोकन भ्रमण गिे का मथए। अवलोकन गिे का र्वद्याथीको अमभमत
सकािात्मक िहेको पाइयो।
४. आ.व. २०७४।०७५ मा भएका कायििमहरूको समीक्षााःक)

ुँ अन्तिर्ियााःन्यार्यक समममतका पदामधाकािीसग
नेपालको शासकीय स्वरूप सं घीय स्वरूपमा रुपान्तिण भएको छ। सं घ, प्रदे श ि स्थानीय

तहमा तीन तहका सिकाि िहेका छन् ति न्यायपामलको स्वरुप भने एकात्मक प्रकृमतको िहेको
छ। र्वकेन्त्न्ित न्याय ि न्यायमा सहज पहुँचका लामग सानामतना र्ववाद समाधाान गने अमधाकाि

सं र्वधाान ि कानूनद्वािा स्थानीय तहलाई सन्त्म्पएको छ। नेपालको सं र्वधाानको धाािा २१७ मा
न्यार्यक समममतको व्यवस्था गिे को

छ। यस समममतले आफ्नो अमधाकाि क्षेिमभिका र्ववाद

मनरुपणको लामग गाउुँपामलकामा उपा्यक्षको सं योजकत्वमा ि नगिपामलकामा उपप्रमाको

सं योजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यार्यक समममत िहने व्यवस्था गिे को छ। स्थानीय सिकाि
सन्चालन ऐन, २०७४ को दर्ा ४७ को उपदर्ा (१) ले आलीधाि, बाुँधा पैनी, कलो वा

पानीघाटको बाुँिर्ाुँि तथा उपयोग जस्ता स-साना प्रकृमतका र्ववादहरुको न्यार्यक मनिोपण तथा
उपदर्ा (२) ले सिकािी, साविजमनक वा सामदार्यक बाहे क एकाको हकको जग्गा अकोले चापी,
ममन्त्च वा घसाई ााएको जस्ता प्रकृमतका र्ववादहरूमा मेलममलापको मा्यमबाट माि मनरूपण
गने अमधाकाि न्यार्यक समममतलाई ददएको छ।
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सं र्वधाान तथा कानूनमा िहेको यस व्यवस्थाबाट जनताको न्यायमा सहज पहुँचको
अमधाकािको सं िक्षण हनका साथै मछटोछरितो ि सलभ न्याय सम्पादन हने अपेक्षा िान्त्ाएको छ।
जनताका र्ववाद मतनीहरूले नै मनवािन्त्चत गिे का जनप्रमतमनमधाबाट समाधाान हने व्यवस्थाले न्यार्यक
व्यवस्थाको र्वकेन्िीकिण हन गई जनताको न्यायमा सहज पहुँच कायम हने अपेक्षा गरिएको
छ।
न्याय सम्पादनको कायि प्रार्वमधाक र्वषय हो। यस कायिको लामग कानूनको न्यू नतम् ज्ञान
आवश्यक हन्छ। नेपालको सं र्वधाानको धाािा १३६ ले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकािी बनाउने
अन्त्न्तम न्त्जम्मेवािी प्रधाान न्यायाधाीशलाई ददएको छ। न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दर्ा ७
को उपदर्ा (४) ले “प्रचमलत कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहे क न्त्जल्ला अदालतलाई

आफ्नो न्त्जल्लामभि सं घीय कानूनबमोन्त्जम अधाि न्यार्यक मनकाय वा अमधाकािीले गिे को मनणिय वा
अन्त्न्तम आदे श उपि ि प्रदे श कानूनबमोन्त्जम गदठत स्थानीय स्तिका न्यार्यक मनकायले गिे को
मनणिय वा अन्त्न्तम आदे शउपि पनिावेदन सन्ने अमधाकाि हनेछ” भन्ने व्यवस्था हनका साथै सोही
ऐनको दर्ा २१ मा “पनिावेदन सन्ने अदालतले आफ्नो अदालतको न्यायाधाीश ाटाई मातहतका

अदालत, न्यार्यक वा अधािन्यार्यक मनकाय वा अमधाकािीको कायािलयको वषिमा कम्तीमा एक
पटक मनिीक्षण गन ि पनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था छ।
न्यार्यक सममतले मद्दामाममलामा ददएको मनणिय उपि सम्बन्त्न्धात न्त्जल्ला अदालतले
पनिावेदन सन्ने तथा ती मनकायको न्यार्यक काम कािबाहीको मनिीक्षण न्त्जल्ला अदालतबाट हने
कानूनी व्यवस्था भएकोले स्थानीय न्यार्यक समममतका न्यार्यक कायिहरूमा सिलता ि स्पष्टताका
लामग न्यायपामलका तथा स्थानीय न्यार्यक समममत बीचको आपसी सहकायि उपयोमग हन
सक्दछ। सम्माननीय प्रधाान न्यायाधाीश न्यायमा पहुँच आयोगको अ्यक्ष समेत भएको ि न्याय
प्रशासनको अन्त्न्तम दार्यत्वसमेत प्रधाान न्यायाधाीशमा मनर्हत िहे को सन्दभिमा स्थानीय न्यार्यक
मनकायबाट सम्पादन हने काम कािबाहीलाई व्यवन्त्स्थत एवम् प्रभावकािी बनाउन अदालतले
स्थानीय न्यार्यक समममतका पदामधाकािीहरूलाई न्यार्यक कायिर्वमधाका बािे मा आधाािभूत जानकािी
ददई सक्षम बनाउन उपयि हनका साथै ती मनकायमा कायिित जनशन्त्िलाई समेत तामलम तथा
प्रन्त्शक्षणमार्ित सक्षम जनशन्त्िको र्वकास गनि सवोच्च अदालतले उपयि पहल गनप
ि ने
अवस्थालाई

नकानि

ममल्दै न।

यही

पृष्ठभूमममा

न्यायमा

पहुँच

आयोगले

आफ्नो

आ.व.

२०७४/०७५ को वार्षिक कायियोजनामा न्यार्यक समममतका सं योजकहरूलाई लन्त्क्षत गिी
काभ्रेको धामलाेलमा, पसािको र्विगन्जमा, रुपन्दे हीको बटवलमा ि दाङ्गको दाङ्ग घोिाहीमा
अन्तिर्िया तथा प्रन्त्शक्षण कायििमहरू सन्चालन गरिएको मथयो। न्यार्यक कायि सम्पादनको
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क्षमता अमभवृर्ि गिी सशासन कायम गनि ि न्यार्यक प्रर्िया सिल एवम् सहज बनाउनको लामग
स्थानीय न्यार्यक समममतलाई लन्त्क्षत गिी सन्चालन गरिएका उल्लेन्त्ात कायििमहरू प्रभावकािी
िहेको पृष्ठपोषण सहभामगहरूबाट प्राप्त भएको मथयो। यस प्रकािका छलर्ललाई मनिन्तिता ददन
पने, प्रन्त्शक्षणको अवमधा बढाउन पने ि अभ्यासमूलक प्रन्त्शक्षणमा जोि ददनपने सझावहरू समेत
सहभामगहरूबाट प्राप्त भएका मथए।
ुँ गनप
ा. सेवाग्राहीसग
ि ने व्यवहािसम्बन्धाी प्रन्त्शक्षण कायििमाःसेवा प्रदायक मनकायहरूले प्रभावकािी रुपमा सेवा प्रवाह गिी सेवाग्राहीलाई सन्तर्ष्ट ददन
सक्न पदिछ। सेवाग्राहीको सन्तर्ष्टनै सेवा प्रदायक मनकायहरूको दार्यत्व हो। कमिचािीहरूको
कायि व्यवहािबाट नै त्यस्ता मनकायहरूप्रमतको सेवाग्राहीको धाािणा बन्दछ। न्यायमा जनताको
सहज

पहुँच

अमभवृर्ि

गनि सेवा

प्रदायक

मनकायमा

कायिित

कमिचािीहरूको

व्यवहािले

सेवाग्राहीमा प्रभाव पानि सक्ने दे न्त्ान्छ। बदमलदो परिवेशमा से वाग्राहीका अपेक्षाहरू धाेिै ि र्िक
शैलीका छन्। यही उद्देश्यलाई ्यानमा िााी सवोच्च अदालत न्यायमा पहुँच आयोगद्वािा
ुँ गनप
र्वमभन्न न्त्जल्लामा “न्यार्यक तथा अधािन्यार्यक मनकायमा कायिित जनशन्त्िलाई सेवाग्राहीसग
ि ने
व्यवहािसम्बन्धाी प्रन्त्शक्षण कायििम” सञ्चालन गदै आएको छ। कमिचािीहरूलाई

सकािात्मक

सोच, प्रभावकािी सञ्चाि, सशासन, Business Etiquette जस्ता र्वषयहरूमा प्रन्त्शक्षण तथा
अन्तिर्िया गरिएका मथए। यी र्वषयहरू उपयोगी िहे को सहभामगहरूबाट सं कमलत अमभमतबाट
पाइएको छ।

कायििमबाट प्राप्त ज्ञान

ि सीप

सही तरिकाले

उपयोग गनि सर्कएमा

अदालतप्रमतको जनआस्था वृर्ि हने ि अन्तताः त्यसबाट न्यायमा सहज पहुँचको अमभवृर्ि हने
र्वश्वास मलइएको छ।
ग. समन्वयात्मक बैठकाःन्याय सम्पादनको काम अदालतको एक्लो प्रयासले माि सम्भव छै न। न्याय सम्पादनको
कामलाई मछटो छरितो ि प्रभावकािी बनाउन सिोकािवाला मनकायहरूको सहयोग ि समन्वय
त्यमतकै आवश्यक हन्छ। सिोकािवाला मनकायहरूबाट न्यायसुँग सम्बन्त्न्धात कायिहरू प्रभावकािी
रुपमा हन नसकेमा त्यसको असि समग्र न्याय सम्पादनमा नै पदिछ। तसथि न्यायमा सहज
पहुँचका र्वषयमा सिोकािवाला मनकायहरूसुँगको छलर्ल ि अन्तिर्ियाको पमन त्यमतकै महत्तव
िहेको हन्छ। न्यार्यक मनकाय ि स्थानीय स्तिमा िहे का सिोकािवाला मनकायमा प्रमा एवम्
प्रमतमनमधाहरूसुँग छलर्ल तथा अन्तिर्िया गदाि स्थानीय स्तिमा िहेका समस्याहरूको पर्हचान
हनका साथै समाधाानका उपयि उपायहरू पर्हलाउन ि नीमतगत सधाािका र्वषयमा समेत
मागिप्रसस्त गदिछ।
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घ. जानकािीमूलक पन्त्स्तकाहरू प्रकाशनाःलन्त्क्षत वगिका व्यन्त्िहरूलाई आफ्ना हकअमधाकािहरूको बािे मा सचेत हन अमधाकािहरूको
बािे मा ससन्त्चत हने ि ती अमधाकािको उलं घन हुँदा उपचाि प्राप्त गने प्रर्िया स्पष्ट भएमा माि
उपचािको ाोजी गनि सक्ने हन्छ। यही उद्देश्यले आयोगले लन्त्क्षत वगिका व्यन्त्िहरूका
अमधाकािसम्बन्धाी सामान्य ि सिल भाषामा जानकािीमूलक पन्त्स्तका प्रकाशन गिी र्वतिण गदै
आएको छ। दृर्ष्टर्वर्हन व्यन्त्िका लामग अदालत ि न्यार्यक प्रर्ियासम्बन्धाी जानकािी पन्त्स्तका,
न्यायमा

पहुँच

आयोगसम्बन्धाी

सं न्त्क्षप्त

जानकािी

पन्त्स्तका,

अपाङ्ग

भएका

व्यन्त्िको

अमधाकािसम्बन्धाी जानकािी पन्त्स्तका ि असमथि तथा आमथिक रुपले र्वपन्न नागरिकको अमधाकाि
एवं उपचािसम्बन्धाी जानकािी पन्त्स्तकालाई ब्रे लमलर्पमा रूपान्तिण गिी प्रकाशन गरिएको छ।
उन्त्ल्लन्त्ात जानकािीमूलक पन्त्स्तका भोजपिी भाषाको बाहल्यता िहे का बािा, पसाि ि
िौतहट न्त्जल्लाका व्यन्त्िहरूलाई लन्त्क्षत गिी भोजपिी भाषामा प्रकाशन तथा सम्बन्त्न्धात न्त्जल्ला
अदालतमार्ित र्वतिणको व्यवस्था ममलाइएको छ।
ङ. मैिी कक्ष स्थापनााःकाठमाण्िौँ, झापा, मोिङ्ग, धानषा, न्त्चतवन, तनहुँ, रुपन्दे ही, साे त ि कैलाली न्त्जल्ला
अदालतहरूमा पीमित मैिी कक्ष स्थापना गिी साधान सम्पन्न तल्याइएको छ। तनहुँ न्त्जल्ला
अदालतमा स्थापना गरिएको पीमित मैिी कक्षलाई इजलाससुँग आबि गरिएको छ। काठमािौ
न्त्जल्ला अदालतमा स्तनपान कक्षको स्थापना गरिएको छ। हिे क अदालतमा पीमित मैिी कक्ष
तथा स्तनपान कक्षको स्थापना गनि सर्कएको अवस्थामा त्यस अवस्थाका से वाग्राहीलाई सहजता
पग्न जाने हन्छ। गम्भीि ि ाासाास प्रकृमतका मद्दाका प्रमतवादी तथा साक्षीहरूलाई सूचना
प्रर्वमधाको मा्यमबाट पीमितमैिी कक्षबाट नै बयान ि बकपि गनि सर्कने व्यवस्था गिी
र्पिीतको उपन्त्स्थमतलाई पिोक्ष बनाउनेतर्ि समेत िमशाः कायि गदै जान पने अवस्था छ।
५. गत आ.ब. २०७४।७५ को वार्षक
ि कायियोजनामा सम्पन्न हन नसकेका कायििमहरू ि
त्यसको कािण:
न्यायमा पहुँच आयोगले प्राप्त कायािदेश बमोन्त्जम आ.ब. २०७४।७५ को वार्षिक
कायियोजनामा ५ वटा लक्ष्य, १४ वटा कायििम ि ८० वटा र्ियाकलापहरू समावेश गरिएको
मथयो। आ.ब. २०७४।७५ मा न्यायमा पहुँच आयोगबाट पीमितमैिी कक्षको स्थापना, न्यार्यक
तथा अधािन्यार्यक मनकायमा कायिित कमिचािीहरूलाई सेवाग्राहीसुँग गनप
ि ने व्यवहािसम्बन्धाी
प्रन्त्शक्षण कायििम, स्थानीय तहमा िहे का न्यार्यक समममतका सं योजकहरूलाई प्रन्त्शक्षण कायििम,

10

न्यायमा पहुँच ि सिोकािवाला मनकाय बीचको समन्वय र्वषयक अन्तिर्िया कायििम, न्यायमा
सहज पहुँचका लामग िहेको अविोधाक तत्त्वहरूको पर्हचान गनि अ्ययन अनसन्धाान, समन्वय
वैठक, लन्त्क्षत वगिका व्यन्त्िहरूको हक अमधाकािसम्बन्धाी जानकािीमूलक पन्त्स्तकाहरू ब्रे ल मलर्प
ि भोजपिी भाषामा प्रकाशन गिी र्वतिण गिी प्रचाि प्रसाि गने जस्ता कायििमहरू सं चालन
भएका छन्। आफ्नो मद्दामा आर्ै प्रमतमनमधात्व (Pro Se) सम्बन्धाी मनदे न्त्शका ि अदालतमा इन्टनि
गनेसम्बन्धाी मनदे न्त्शकाको प्रािन्त्म्भक मस्यौदा तयाि गनेलगायतका कायिहरू सम्पन्न भएका छन।
न्यायमा पहुँच आयोगले आफ्नो वार्षिक कायियोजनामा समावेश भएका कमतपय कायिहरू
र्वमभन्न कािणले समयमै सम्पादन हन नसकेको अवस्था समेत र्वद्यमान छ। न्यायमा पहुँच
आयोगसम्बन्धाी कानूनी सं िचनाको र्वकास, लन्त्क्षत वगिका अमधाकािसम्बन्धाी सचेतना कायििम,
लन्त्क्षत वगिका व्यन्त्िका अमधाकािसम्बन्धाी श्रव्यदृश्य सामग्री उत्पादन ि प्रसािण, मनाःशल्क
कानूनी सहायताको प्रचाि प्रसाि, पीमितमैिी कक्षलाई इजलाससुँग आबि गने, अपिाधा
पीमितलाई मनोसामान्त्जक पिामशि सेवा उपलब्धा गिाउने, Pro-Bono सेवालाई सं स्थागत गने,
सोधापछ/सहायता कक्षलाई प्रभावकािी बनाउने, न्यायमा पहुँचसुँग सम्बन्त्न्धात सिोकािवाला
मनयकायहरूसुँग समन्वय गने, वैतमनक कानूनी व्यवसायी ि कानूनी सहायता समममतमा कायिित
कमिचािीहरूको क्षमता र्वकाससम्बन्धाी कायििम, न्यायमा पहुँच अमभवृर्िको क्षेिमा कायिित
सं स्थाहरूसुँग समन्वय गने ि सञ्चामलत कायििमहरूको अनगमन तथा मूल्यािन गने जस्ता
कायिहरू सम्पन्न हन सकेनन्। आयोगलाई प्राप्त कायािदेश बमोन्त्जम सम्पाददत कायिबाट केही
उपलब्धाी हामसल गिे को भए तापमन वार्षिक कायियोजनामा समावेश भएका कमतपय कायििमका
लामग आवश्यक बजेट प्राप्त हन नसक्न, पयािप्त कमिचािी व्यस्थापन हन नसक्नका साथै
अदालतमा कायिित जनशन्त्ि सं घ ि प्रदे श सभा तथा स्थानीय तहको मनवािचनमा सं लग्नता हन
पिे को

कािण

समेतबाट

उन्त्ल्लन्त्ात

कायिहरू

प्रभार्वत

हन

गएको

दे न्त्ाएको

छ।

र्ियाकलापहरूलाई चाल आ.व. को कायियोजनामा समावेश गिी मनिन्तिता ददइएको छ।
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ती

परिच्छे द दई
२.१ आ.व. २०७५/७६ को कायियोजनाले मलएका लक्ष्यहरू:
न्यायमा पहुँच आयोगलाई प्राप्त कायािदेशसमेतलाई आधााि मानी आ.ब. २०७५/७६ का
लामग दे हायबमोन्त्जमका लक्ष्यहरू मनधााििण गिी सो अनरूपका र्ियाकलापहरू सञ्चालन गने
योजना िहेको छ १) न्यायमा पहुँचका अविोधाक तत्त्वहरूको पर्हचान गिी सम्बोधान गने,
२)

लन्त्क्षत वगि (मर्हला, र्वपन्न, असहाय ि असक्षम) का व्यन्त्िको न्यायमा पहुँच अमभवृर्ि
गिी सशिीकिणका लामग कानूनी आधाािको र्वकास गने,

३) न्यायमा पहुँच समनन्त्श्चतताका लामग प्रभावकािी सहयोग प्रणाली (Support System) को
र्वकास गने, ि

४) न्यायमा पहुँच अमभवृर्िका लामग र्वमभन्न मनकाय ि सं स्थासुँग समन्वय ि सहजीकिण
गने।

२.२ न्यायमा पहुँच आयोगको आ.व. २०७५/७६ को वार्षिक कायियोजना –
मामथ २.१ मा उल्लेा गरिएका लक्ष्यका आधाािमा आ.व. २०७५/७६ का लामग
दे हायबमोन्त्जमका कायििमहरू सञ्चालन गरिनेछलक्ष्य १: न्यायमा पहुँचका अविोधाक तत्त्वहरूको पर्हचान ि सम्बोधान गनेकायििम १.१: न्यायको पहुँचमा िहेका अविोधाक तत्त्वहरूको पर्हचान ि सम्बोधान गने
मस.नं.

न्त्जम्मेवाि

र्ियाकलाप

मनकाय

न्यायको पहुँचमा दे न्त्ाएका सामान्त्जक, आयोग

१

२
३

सहयोगी मनकाय

कायिसम्पादन

कायिसम्पन्न

सूचक

हने समय

सवोच्च अदालत,

मनणिय/

२०७५

कानून मन्िालय,

अ्ययन

माघ

कािागािमा िहे का मर्हला बन्दीहरूको आयोग

सवोच्च अदालत,

अ्ययन

२०७५

अवस्था

कानून मन्िालय

प्रमतवेदन

र्ाल्गण

सवोच्च अदालत

मनणिय

२०७५

पिाचाि

मन्त्ससि

सांस्कृमतक तथा पारिवारिक अविोधाक
तत्त्वहरू पर्हचान गने/गिाउने।

ि

पनस्थािपनासम्बन्धाी

प्रमतवेदन

अ्ययनलाई मनिन्तिता ददने।
मद्दा

माममलामा

कािणबाट

सं लग्न

पक्षहरूले

वा

हन

पिे को आयोग

पीमितहरूले
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बेहोन ि

पने

प्रमतवेदन

ाचिकोसम्बन्धाी
अ्ययन

प्राप्त

गिी

तत्सम्बन्धाी

आवश्यक प्रर्िया अगामि बढाउने।

४

अधािन्यार्यक मनकायले प्रदान गने सेवामा आयोग /
पक्षहरूकालामग

लाग्ने

ाचि,

मद्दाको सन्त्चवालय

सवोच्च अदालत

कािवाहीमा लाग्ने समय तथा प्रर्ियागत
जर्टलताको
प्रमतवेदन

अवस्थासम्बन्धाी
अ्ययन

गिी

मनणिय

२०७५

पिाचाि

र्ागन

पिाचाि

२०७६

प्राप्त
तत्सम्बन्धाी

आवश्यक प्रर्िया अगामि बढाउने।

५

लन्त्क्षत वगिको हक अमधाकािको प्रवििन ि

आयोग/

सं िक्षणसुँग सम्बन्त्न्धात र्ैसला/मनदे शनात्मक सन्त्चवालय
आदे शको कायािन्वयनको न्त्स्थमतको अ्ययन
गिी

त्यसको

कायािन्वयनमा

समन्वय

सहजीकिण गने।

सवोच्च अदालत

बैशाा

कानून मन्िालय

ि

न्यायमा पहुँच अमभवृर्ि एवं सशिीकिणका लामग कानूनी

लक्ष्य २: लन्त्क्षत वगिका व्यन्त्िहरूको
आधाािको र्वकास गने-

कायििम २.१ लन्त्क्षत वगिका व्यन्त्िको हक अमधाकािसम्बन्धाी न्त्शक्षा सचेतनामूलक सामग्री प्रकाशन गने
मस.नं.
१

न्त्जम्मेवाि

र्ियाकलाप
आयोगबाट

तयाि

भएका

मनकाय

लन्त्क्षत

वगिका आयोग

अमधाकािसम्बन्धाी जानकािीमूलक पन्त्स्तकाहरू
(leaflets)

सहयोगी मनकाय

सवोच्च अदालत

लाई परिमाजिन गिी र्वमभन्न भाषामा

कायिसम्पादन
सूचक

कायिसम्प
न्न हने
समय

छपाइ/

२०७५

र्वतिण

र्ाल्गण

प्रमतवेदन

२०७५

प्रकाशन गने।

२

लन्त्क्षत

३

स्थानीय तहमा न्यायमा पहुँचको अवस्थाका आयोग

वगिका

व्यन्त्िका

अमधाकािसम्बन्धाी आयोग

प्रन्त्शक्षण कायििम सञ्चालन गने।
सम्बन्धामा

सिोकािवाला

चै त

ुँ
मनकायहरूसग

अन्तिर्िया गने।
४

सवोच्च अदालत

अदालती

प्रर्िया,

जानकािीमूलक

कायिर्वमधाका

पन्त्स्तका

र्वतिणको व्यवस्था ममलाउने।

प्रकाशन

बािे मा आयोग
ि
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सवोच्च अदालत, प्रमतवेदन

२०७६

कानून मन्िालय

असाि

सवोच्च अदालत

पन्त्स्तका
तयाि/र्वतिण

२०७५
र्ागन

५

पहुँचसुँग

न्यायमा
अदालतका

सम्बन्त्न्धात

र्ैसला

सवोच्च आयोग/स सवोच्च अदालत

आदे शहरूको न्त्चवालय

तथा

पस्तक

२०७५

प्रकाशन

र्ागन

प्रकाशन गनि समन्वय गने।
र्ियाकलाप नं. २.२- लन्त्क्षत वगिका हक अमधाकािसम्बन्धाी कानूनमा आवश्यक सधाािको लामग समन्वय
तथा सहजीकिण गने
१

लन्त्क्षत

वगिका

व्यन्त्िहरूको

हक, आयोग/

अमधाकािबािे स्थानीय तहमा सचेतनामूलक सन्त्चवलाय
कायििम सञ्चालन गनि समन्वय गने।
२

आयोगले

गिे का

कायियोजनाका

बािे मा आयोग/

पिकािसुँग अन्तिर्िया सञ्चालन गने।
३

सबै

तहका

अदालतमा

प्रर्ियाका

सम्बन्धामा

कन्त्म्तमा

एकपटक

मनिन्ति

कानून मन्िालय
सवोच्च अदालत, अन्तिर्िया २०७५
कायििम

सन्त्चवालय

अदालती आयोग/

वार्षिक

सवोच्च अदालत, प्रमतवेदन

सवोच्च अदालत, अमभमाीक

रुपमा सन्त्चवालय

िण

अमभमाीकिण

पौष
२०७६
बैशाा

कायििम

कायििम सन्चालन गने।
कायििम २.३- अदालतमा आर्ैँ प्रमतमनमधात्व गने मद्दाका पक्षहरूका लामग र्वशेष सेवा उपलब्धा गिाउने
1.

आफ्ना

मद्दामा आर्ैं

मनदे न्त्शका

बनाई

प्रमतमनमधात्व गने आयोग

सवोच्च अदालत

कायािन्वयनमा

मनणिय/परि

२०७५

पि

पौष

सहजीकिण गने।
२.

आफ्ना मद्दामा आर्ैं

प्रमतमनमधात्व गने आयोग

सवोच्च अदालत, प्रमतवेदन

२०७५

मनदे न्त्शकाका

न्यायाधाीश

तथा

अमभमाीकिण

तथा

िार्िय न्यार्यक

चै ि

बािे मा

कमिचािीहरूलाई

प्रमतष्ठान

तामलम सञ्चालन गने गिाउने।
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ुँ समनन्त्श्चतताका लामग प्रभावकािी सहयोग प्रणाली (Support System) को
लक्ष्य ३: न्यायमा पहच
र्वकास गनेुँ नजान्ने पक्ष वा साक्षीका लामग अदालतमा अनवादकको
कायििम ३.१: नेपाली भाषा िाम्रोसग
सेवा उपलब्धा गिाउने
मस.नं.
१

मनकाय

र्वमभन्न अदालतमा दोभाषे सेवा प्रदान गनि आयोग सवोच्च अदालत
सूचीकृत

व्यन्त्िहरूको

रूपमा अ्यावमधाक
२

न्त्जम्मेवाि सहयोगी मनकाय

र्ियाकलाप

अदालतमा

मनिन्ति /सन्त्च

गने।

न सूचक

हने समय

अनवादक

मनिन्ति

को सूची

भाषाको आयोग सवोच्च अदालत

अ्ययन

मनदे न्त्शका

कायिसम्पन्न

वालय

सासकेमतक

प्रयोगसम्बन्धाी
आधाािमा

र्वविण

कायिसम्पाद

मनदे न्त्शका

प्रमतवेदनका /सन्त्च
तयाि

२०७५
र्ागन

गिी वालय

कायािन्वयनमा ल्याउने।
३

सासकेमतक

भाषाको

मनदे न्त्शका

तयाि आयोग सवोच्च अदालत

सूचीकृत

भएपमछ सो भाषाका र्वज्ञको िोस्टि तयाि /सन्त्च
गने, गिाउने।

२०७५
चै त

वालय

कायििम ३.२ पीमित मैिी कक्ष ि पीमितका लामग मनोपिामशि सेवा उपलब्धा गिाउने
१

मद्दाको

बढी

पीमित

मैिी

चाप

भएका

कक्ष/मर्हला

अदालतमा आयोग सवोच्च
मैिीकक्ष /सन्त्च

कक्षको

अदालत

स्थापना

अपिाधा पीमितलाई मनोसामान्त्जक पिामशि

आयोग सवोच्च अदालत,

पिामशि

सेवा उपलब्धा गिाउन आवश्यक समन्वय

/सन्त्च

सेवा

गने।

वालय

स्थापना गिी सो कक्षलाई इजलाससुँग वालय

मनिन्ति

आबि गने कायिलाई मनिन्तिता ददने।
२

कानून मन्िालय,

मनिन्ति

मर्हला मन्िालय,
म.न्या.का.

कायििम ३.३ मनाःशल्क कानूनी सहायता सेवालाई एकीकृत रूपमा प्रभावकािी बनाउने
१.

स्वेन्त्च्छक मनाःशल्क कानूनी सेवा (Pro आयोग सवोच्च अदालत,
bono)

लाई

सं स्थागत

गनि

समन्वय ि सहजीकिण गने।

आवस्यक /सन्त्च
वालय
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समन्वय

कानून मन्िालय,

बैठक,

ने. बा. ए.

पिाचाि

मनिन्ति

२.

वैतमनक कानून व्यवसायीहरू ि न्त्जल्ला आयोग सवोच्च अदालत,
कानूनी

सहायता

कमिचािीको

क्षमता

समममतमा

कायिित /सन्त्च

अमभवृर्ि

कायििम वालय

सञ्चालन गनि आवस्यक समन्वय ि पहल

प्रमतवेदन

२०७६
जेठ

कानून मन्िालय,
ने.बा.ए.

गने।
३.

मन:शल्क

कानूनी

सहायताका

जानकािीमूलक
मनकाय

बािे मा सन्त्चवा

सामग्रीहरू

ि

स्थानीय लय

जनसम्पकि

कायािलयहरूमार्ित

हने

र्वतिणको

पिाचाि

मनिन्ति

प्रमतवेदन/प

२०७६

कानून मन्िालय,
म.न्या.का.,

व्यवस्था

ने.बा.ए.

ममलाउने।
४.

सवोच्च अदालत,

मनाःशल्क कानूनी सहायतालाई एकीकृत ि सन्त्चवा

सवोच्च अदालत,

प्रभावकािी ढं गले सञ्चालन गनि समन्वय लय

कानून मन्िालय,

ि सहजीकिण गने।

म.न्या.का.,

िाचाि

आसाि

कायििम ३.४ अदालतमा सेवाग्राहीमैिी वाताविणको प्रवििन गने
१.

प्रत्येक अदालतमा िहे का सोधापछ तथा आयोग सवोच्च अदालत

साधान

सहायता

स्रोत प्रामप्त

कक्षलाई

थप

प्रभावकािी

मनिन्ति

बनाउने।
२.

सामान्य

प्रकृमतका

पिाचाि

मनिन्ति

सवोच्च अदालत

पिाचाि

मनिन्ति

एक घण्टामभि प्रदान गरिने सेवाहरूको आयोग सवोच्च अदालत,

अनगमन

मनिन्ति

अनगमन

मनिन्ति

(टे मप्ले ट)

को

मनवेदनका

प्रयोगलाई

ढाुँचाहरू आयोग सवोच्च अदालत

थप

सहज /सन्त्च

बनाउन आवस्यक कायि गने।
३.

लन्त्क्षत
अदालतबाट

वगिका
प्रदान

उपलब्धा गिाउनका
४.

वालय

सेवाग्राहीहरूलाई सन्त्चवा
हने

सेवा

सर्वधाा लय

लामग समन्वय गने।

प्रभावकारिताका लामग आवश्यक समन्वय /सन्त्च
ि सहजीकिण गने।
५.

अदालतका

कमिचािीले

वालय
ददएको

मातहत

अदालतहरू

सेवाको आयोग सवोच्च अदालत

गणस्तिको बािे मा सेवाग्राहीको अमभमत /सन्त्च
सं कलन गने व्यवस्था ममलाउने।
६.

प्रमतवेदन

प्रमतवेदन

वालय

सेवाग्राहीको गनासो सनवाइसम्बन्धाी व्यवस्था आयोग
प्रभावकािी बनाउन आवश्यक कायि गने।

16

सवोच्च अदालत

प्रमतवेदन

मनिन्ति

कायििम ३.५ न्यायमा पहुँच अमभवृर्िका लामग सूचना प्रर्वमधाको र्वकास गने
१.

उच्च

अदालतका

िन्त्जस्राि,

न्त्जल्ला आयोग

अदालतका स्रे स्तेदाि तथा वैतमनक कानून /सन्त्च
व्यवसायीको नाम ि सम्पकि नम्बिसर्हतको वालय
र्वविण

मोबाइलबाट

एन्त्प्लकेसनलाई

परिष्कृत

प्राप्त

गिी

सवोच्च अदालत

मनमािण

२०७५
मं मसि

गने

सरुवा

वा

मनयन्त्ि भएकै बात स्वत: नाम ि सम्पकि
नम्बि अ्यावमधाक हने व्यवस्था ममलाउने।
२.

आयोगको वेबसाइट मनमािण गने।

आयोग सवोच्च अदालत

वेबसाइट

मनमािण

२०७५
चै ि

कायििम ३.६ क्षमता अमभवृर्िसम्बन्धाी कायििम सञ्चालन गने
१.

लन्त्क्षत वगिका व्यन्त्िका हक, अमधाकाि आयोग सवोच्च अदालत,
तथा न्यार्यक उपचािका र्वषयमा स्थानीय /सन्त्च कानून मन्िालय,
तहका पदामधाकािी, न्त्शक्षक, र्वद्याथी वालय प्रन्त्शक्षण प्रदायक
सामान्त्जक

परिचालकहरूलाई

प्रन्त्शक्षण

प्रन्त्शक्षण

कायििम

२०७५
चै त

मनकाय

कायििम सञ्चालन गने तथा सहजीकिण
गने।
२.

३.

न्यार्यक

तथा

मनकायमा आयोग सवोच्च अदालत,
कायिित जनशन्त्िलाई सेवाग्राहीसुँग गनप
ि ने /सन्त्च
म.न्या.का.,
व्यवहािका सम्बन्धामा प्रन्त्शक्षण ददने वालय
व्यवस्था ममलाउने।

प्रन्त्शक्षण

र्वशेष प्रकृमतका मद्दामा पक्षको गोपनीयता आयोग सवोच्च अदालत,

प्रन्त्शक्षण

कायम

४.

अधािन्यार्यक

गने

मनदे न्त्शकाको

प्रभावकािी

कानून मन्िालय,

कायािन्वयनको लामग प्रन्त्शक्षणको व्यवस्था

म.न्या.का.,

गने, गिाउने।

ने.बा.ए,

सोधापक्ष

तथा

अन्यकमिचािीलाई

सहायता

कक्षमा

िहने

ि आयोग

पीमितमैिी/मर्हलामैिी/ /
बालमैिी व्यवहािका साथै न्यायमा पहुँचका
सम्बन्धामा
स्तिीय

गिाउने।
५.

स्थानीय

जानकािी

ददने

तहका

न्यार्यक

प्रन्त्शक्षण कायििम

पदामधाकािीरूलाई

न्यार्यक

उद्देश्यले

सञ्चालन

प्रदे श

गने,

सवोच्च अदालत,
कानून मन्िालय,

सन्त्चवा

प्रन्त्शक्षण प्रदायक

लय

मनकाय

समममतका आयोग सवोच्च अदालत,
कानून मन्िालय,
कायिर्वमधाका /
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कायििम

कायििम

प्रन्त्शक्षण

कायििम

२०७६
असाि

२०७५
पस

२०७६
असाि

मनणिय

२०७६

प्रमतवेदन

असाि

सम्बन्धामा
६.

अमभमाीकिण

कायििम सन्त्चवा

सं घीय माममला

सञ्चालनमा समन्वय ि सहजीकिण गने

लय

मन्िालय

लन्त्क्षत वगिका व्यन्त्िका अमधाकािसम्बन्धाी

आयोग सवोच्च अदालत,

प्रदे श स्तिीय प्रन्त्शक्षक प्रन्त्शक्षण कायििम

कानून मन्िालय,

प्रन्त्शक्षण

कायििम

सन्चालन गने

२०७६
बैशाा

ुँ अमभवृर्िका सम्बन्धामा र्वमभन्न मनकायसग
ुँ समन्वय ि सहजीकिण गनेलक्ष्य ४: न्यायमा पहच

ुँ समन्वय ि सहजीकिण गने
कायििम ४.१ सिकािी मनकायहरूसग
मस.नं.

न्त्जम्मेवाि सहयोगी मनकाय कायिसम्पादन कायिसम्पन्न

र्ियाकलाप

सूचक

मनकाय
१.

न्यायमा पहुँचका सम्बन्धामा सं घीय तथा आयोग सवोच्च अदालत,
प्रादे न्त्शक मन्िालय, स्थानीय तह एवम्
सं घीय तथा
सिोकािवाला
मनकायका
प्रादे न्त्शक
पदामधाकािीहरूसुँग समन्वय/अन्तिर्िया
मन्िालय,
गने

समन्वय/

अपिाधा

अनगमन

हने समय
मनिन्ति

अन्तिर्िया

स्थानीय तह

२.

व्यन्त्िलाई आयोग
कानूनबमोन्त्जम अदालतबाट ददलाउन पने

सवोच्च अदालत,

सिकािी साक्षीले पाउने सर्वधाा

म.न्या.का.,

क्षमतपूमति,

पीमित

तत्काल

िाहतका

र्वषय,

समयमै

उपलब्धा भएको समनन्त्ित गने सम्बन्धामा

प्रमतवेदन

सिकािवादी मद्दाका साक्षीहरूको सिक्षा, आयोग सवोच्च अदालत,

समन्वय

२०७५

अदालतमा पेस भएका व्यन्त्िगत सामान

बैठक

मं मसि

समन्वय

२०७६

बैठक

जेठ

र्र्तािलगायतका

र्वषयमा

मनकायसुँग समन्वय गने।
४.

मर्हला मन्िालय,

मनिन्ति

गृह मन्िालय

समन्वय गने।
३.

कानून मन्िालय,

मेलममलापसम्बन्धाी
पहुँचसुँग

आबि

म.न्या.का,

सम्बि

प्रहिी प्रधाान
कायािलय

कायिलाई
गिी

कानून मन्िालय,

न्यायमा

न्यायमा आयोग सवोच्च अदालत,
पहुँच

मेलममलाप

अमभवृर्िका लामग कायिित सं स्थाहरूसुँग

परिषद्

समन्वय गिी कायििम सञ्चालन गने,
गिाउने।
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ुँ को समन्वय ि सहजीकिण गने
कायििम ४.२ कानून ि न्यायको क्षेिमा कायिित संघसं स्थासग
१

अदालतमा
व्यवस्था

इन्टनि
गने

गिाउने

सम्बन्धामा

सम्बन्धामा आयोग सवोच्च अदालत,

मनणिय/प

मनदे न्त्शका /सन्त्च

िाचाि

बनाई कायािन्वयनमा सहजीकिण गने।
२

वालय

कानून मन्िालय,
र्वश्वर्वद्यालयहरू

र्वश्वर्वद्यालय, र्वद्यालयका

र्वद्याथीलाई आयोग सवोच्च अदालत,

अदालतबाट

हने

सम्पाददत

काम

२०७५ पस

अमभले ा

मनिन्ति

मनणिय/

मनिन्ति

र्वश्वर्वद्यालयहरू

कािवाहीको अवलोकन गने व्यवस्थाका
लामग समन्वय ि सहजीकिण गने।
३

सिकािी

सस्थासुँग

तथा

गैि

न्याय

ि

सिकािी
कानूनको

सं घ आयोग सवोच्च अदालत
क्षेिमा

प्रमतवेदन

सहकायि, समन्वय ि सहजीकिण गने।
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