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न्यायाधीशहरूको तेस्रो राष्ट् िय सम्मेलन, २०७५ बाट पाररत  

घोषणा-पत्र  

 

प्रस्तावना 

स्वतन्त्र, नन्पक्ष एवं सक्षम न्यायपानलका लोकताष्टन्त्रक राज्य व्यवस्थाको आधारस्तम्भ 
हो भन् न ेमान्यतालाई आत्मसात गरै्द; 

नागररक स्वतन्त्रता, मौनलक अनधकार र मानव अनधकारको संरक्षण तथा कानूनी 
राज्यको अवधारणालाई साथथक बनाउन ननरन्तर क्रियाशील रहन ेअठोट गरै्द; 

संक्रवधान, कानून तथा न्यायका मान्य नसद्धान्तअनरुूप न्याक्रयक काम कारबाहीमा 
इमानर्दाररता, नन्पक्षता, स्वच्छता, समानता र पारर्दष्टशथता कायम गने प्रनतबद्धता व्यक्त 
गरै्द; 

नेपालको संक्रवधानले सनुनष्ट ित गरेको संघीय लोकताष्टन्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन 
व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दर्दगो शाष्टन्त, सशुासन, क्रवकास र समकृ्रद्धको आकाङ्क्क्षा पूरा 
गने राष्ट् िय लक्ष्यलाई मागथर्दशथनको रूपमा ग्रहण गरै्द; 

संक्रवधानले अवलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणालीअन्तगथतको एकीकृत न्याय 
प्रणालीको ममथ र भावनाअनरुूप न्यायपानलकाप्रनत सबैको स्वानमत्व स्थाक्रपत गरै्द 
जनआस्था अनभवकृ्रद्ध गनथ र योजनाबद्ध कायथिमहरूको माध्यमबाट न्याय प्रशासनलाई 
नछटो, छररतो, सवथसलुभ, नमतव्ययी, नन्पक्ष, गणुस्तरीय, प्रभावकारी र जवाफरे्दही 
बनाउन दृढ सङ्कष्टपपत रहँरै्द;  

न्यायाधीशहरूका पूवथ राष्ट् िय सम्मेलनहरूद्वारा पाररत घोषणापत्रहरूप्रनत पनुः प्रनतबद्धता 
जनाउँरै्द; 
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संवत ्२०७५ साल िैत्र २० गते बधुवार प्रारम्भ भई िैत्र २२ गते शिुवार सम्पन् न 
भएको न्यायाधीशहरूको तेस्रो राष्ट् िय सम्मेलनका सहभागी हामी न्यायाधीशहरू यो 
घोषणा-पत्र जारी गर्दथछौं।  

१. ऐनतहानसक संक्रवधानसभाद्वारा जारी भएको नेपालको संक्रवधानमा संघीय 
लोकताष्टन्त्रक शासन प्रणालीका आधारभतू मूपय मान्यताहरूलाई समाक्रहत गरै्द 
स्वतन्त्र न्यायपानलकासम्बन्धी सवथस्वीकृत मूपय मान्यताहरूलाई आत्मसात गरी 
नेपालको न्यायपानलकाले नागररक स्वतन्त्रता, मौनलक अनधकार, मानव अनधकार 
र कानूनी राज्यको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा व्यवहारमा उतानथ क्रवगत छ 
र्दशकमा गरेको योगर्दानको कर्दर गरै्द राज्यको न्यायसम्बन्धी अनधकार संक्रवधान, 
अन्य कानून र न्यायका मान्य नसद्धान्तबमोष्टजम अर्दालत तथा न्याक्रयक ननकायबाट 
प्रयोग गररने संवैधाननक प्रत्याभनूत दर्दइएकोमा यो सम्मेलन सन्तोष व्यक्त गर्दथछ।  

२. नेपालको संक्रवधानले मौनलक हकको प्रत्याभनूत गर्दाथ नागररक र राजनीनतक 
प्रकृनतका अनधकारहरूको अनतररक्त आनथथक, सामाष्टजक र सांस्कृनतक 
अनधकारहरूलाई समेत प्रिलनयोग्य हकका रूपमा समेटेको हुँर्दा सबै मौनलक 
हकहरूको प्रभावकारी प्रिलनको लानग आवयक सबै व्यवस्था नमलाउन 
सम्बष्टन्धत सबै सरोकारवाला पक्षसँग आह् वान गरै्द यी हकहरूको जनस्तरमा 
अनभुनूत हनु ेगरी प्रिलन गराउन र न्याय सनुनष्ट ित गनथ हामी सरै्दव क्रियाशील 
रहने प्रनतबद्धता व्यक्त गर्दथछौं।  

३. संक्रवधानले अवलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गनथ तथा संघीय 
शासन प्रणालीको माध्यमद्वारा जनतालाई आनधकानधक रूपमा शासनमा सहभागी 
हनु े अवसर प्रर्दान गनथ संक्रवधानद्वारा पररभाक्रषत सक्षमताको अधीनमा रही सबै 
संघीय इकाइको स्वायत्तताको रक्षा गनथ र सबै तहबाट ननमाथण भएका कानूनको 
सम्मान, प्रयोग र व्याख्या गनथ न्यायपानलका सधैं क्रियाशील रहनछे। 
संघीयतासम्बन्धी क्रववार्द समाधान गर्दाथ संक्रवधानको रिनात्मक व्याख्यामाफथ त 
संघीय इकाइहरूको अनधकार क्रवभाजनमा रहेका अस्प् टता र कमी कमजोरीलाई 
सम्बोधन गरै्द जाने अग्रसरता नलन हामी तत्पर छौं।   



3 

 

 

४. नेपालमा संघीय शासन प्रणाली नवीन क्रवषय भएको र यसको संस्थागत क्रवकास र 
सदुृढीकरणमा न्यायपानलकाको महत्त्वपूणथ भनूमका रहन ेयथाथथतालाई हृर्दयङ्गम गरै्द 
न्यायाधीशहरूलाई संघीय क्रवनधशास्त्रको अध्ययन, संघीयता अवलम्बन गरेका 
रे्दशहरूले स्थाक्रपत गरेका संक्रवधानको व्याख्यासम्बन्धी नसद्धान्त तथा 
संघीयतासम्बन्धी क्रववार्दको समाधानमा अवलम्बन गररएका असल अभ्यासको 
अद्यावनधक जानकारी र अनभुव आर्दानप्रर्दानको पयाथप् त अवसर नसजथना हनुपुने 
हाम्रो मान्यता छ। यस सन्र्दभथमा न्यायका सहयात्री सरकारी वक्रकल तथा कानून 
व्यवसायीको क्रवशेषज्ञता अनभवकृ्रद्धमा समेत महान्यायानधवक्ताको कायाथलय र नेपाल 
बार एसोनसएसनसँग हामी सहकायथको अपेक्षा गर्दथछौं।   

५. उच्ि अर्दालतको भनूमकालाई संघीय संरिनासँग आबद्ध गरी सक्षम र मयाथदर्दत 
बनाउनको लानग उच्ि अर्दालतबाट अष्टन्तम हनुे मदु्दाको हकमा अनभलेख 
अर्दालतको मान्यता दरँ्दरै्द सम्बष्टन्धत प्ररे्दश र स्थानीय तहबीिको संवैधाननक एवं 
काननुी क्रववार्द र सम्बष्टन्धत प्ररे्दश सभाबाट बनेको कानून तथा सो अन्तगथतका 
स्थानीय तहबाट बनकेो कानून बाष्टिएको क्रवषयमा ननरूपण गने अनधकार उच्ि 
अर्दालतलाई हनु े व्यवस्था गनथ वाञ् छनीय हनुछे। यसो हनु सकेमा सवोच्ि 
अर्दालतमा संवैधाननक इजलासको कायथबोि कम हनु,े उच्ि अर्दालतको 
प्रभावकाररता बढ्न े र प्ररे्दशहरूको उच्ि अर्दालतमानथको स्वानमत्वभाव स्थाक्रपत 
हनुे हाम्रो क्रव वास रहेको छ।  

६. नेपालको संक्रवधानको धारा १३९ ले प्रत्येक प्ररे्दशमा एउटा उच्ि अर्दालत रहन े
भनी  गरेको व्यवस्था र राज्यका सबै संरिनाको संघीयकरण भइरहेको हालको 
पररवेशमा उच्ि अर्दालतका सबै इजलासलाई समायोजन गरी हरेक प्ररे्दशमा एक 
शष्टक्तशाली र अनधकारसम्पन् न उच्ि अर्दालत स्थापना गनुथ नै संक्रवधानको ममथ र 
भावनाबमोष्टजम हनुे र त्यसो हनु सकेमा प्ररे्दशनभत्रका समान कानूनी क्रववार्दमा 
न्याक्रयक ननणथयको एकरूपता कायम गनथ, अर्दालतको सीनमत जनशष्टक्त र साधन 
स्रोतलाई अनधकतम उपयोग गनथ सक्रकने हाम्रो क्रव वास रहेको छ।  
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७. न्यायाधीशको ननयषु्टक्त पूवथ संसर्दीय सनुवुाइ गने पद्धनत मूलतः रा् िपतीय प्रणाली 
अपनाएका तथा कायथपानलकाले न्यायाधीश ननयषु्टक्त गने संवैधाननक व्यवस्था भएका 
मलुकुले अवलम्बन गरेको व्यवस्था हो। नेपालको संक्रवधानले संसर्दीय शासन 
प्रणाली अवलम्बन गरेको र संवत ्२०४७ सालरे्दष्टख नै संवैधाननक पररषद् एवं 
न्याय पररषद्को नसफाररशमा न्यायाधीश ननयकु्त गने पद्धनत अपनाएको हनुाले 
नेपालमा प्रधानन्यायाधीश र सवोच्ि अर्दालतको न्यायाधीशको ननयषु्टक्तमा संसर्दीय 
सनुवुाइ गने क्रवद्यमान प्रणालीको औष्टित्य रे्दष्टखरैँ्दन। यसले न्यायाधीश ननयषु्टक्त 
प्रक्रियालाई राजनीनतक क्रववार्दको क्रवषय बनाएको, नसफाररश भएका व्यष्टक्तको 
बारेमा आधारहीन प्रिार भएको र अन्ततः स्वतन्त्र न्यायपानलकाको आस्था, 
मयाथर्दा र संवेर्दनशीलतामा आिँ परु् याइरहेकोले यो व्यवस्था हटाउन ुपने हाम्रो दृढ 
धारणा छ।  

८. सवोच्ि अर्दालतको वाक्रषथक प्रनतवेर्दन पेश गनेसम्बन्धी संवैधाननक व्यवस्था 
स्वतन्त्र न्यायपानलकाको अवधारणाअनरुूप नरे्दष्टखएकोले सो व्यवस्थामा 
पनुरावलोकन गरी वाक्रषथक प्रनतवेर्दन सावथजननक गने व्यवस्था हनु ु वाञ्छनीय 
हनु्छ।  

९. न्याक्रयक ननयषु्टक्त र न्यायाधीशमानथ हनुे अनशुासनात्मक कारबाहीमा स्वतन्त्रता, 
वस्तनुन् ठता र व्यावसाक्रयकता कायम गनथ न्याय पररषद्को हालको संरिनामानथ 
पनुक्रवथिार गरी सवोच्ि अर्दालतका न्यायाधीशहरूको बाहपुयता हनुे संरिना कायम 
गनथ वा प्रधान न्यायाधीशको नेततृ्वमा वररष्ठतम ् न्यायाधीशहरू सष्टम्मनलत रहेको 
संयन्त्र गठन गनथ उपयकु्त हनुे भन् न ेहाम्रो मान्यता छ।  

१०. न्यायाधीशको ननयषु्टक्तमा राजनीनतक भागबण्डा वा अन्य र्दबाब वा प्रभाव परेको 
भन् न ेआक्षेप आउन े गरेको सन्र्दभथमा सो आके्षपबाट मकु्त गनथ र न्यायाधीशको 
ननयषु्टक्तका क्रवषयमा उठ्ने गरेका नकारात्मक क्रटकाक्रटप्पणीहरूलाई न्यूनीकरण गनथ 
कुनै पनन र्दलीय राजनीनतमा संलग्न नरहेको व्यष्टक्तलाई योग्यता, र्दक्षता, क्षमता, 
अनभुव, उमेर, न्याक्रयक नन् ठा, इमानर्दाररता, क्रवगतको पषृ्ठभनूम, सावथजननक जीवनमा 
आजथन गरेको ख्याती र उच्ि नैनतक िररत्रसमेतलाई क्रविार गरी न्यायाधीशको 
पर्दमा ननयषु्टक्त गररनपुर्दथछ।  
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११. प्रनतनननध सभाका तीनजना सर्दस्यले सूिना दर्दएमा पनन प्रधानन्यायाधीश वा 
सवोच्ि अर्दालतको न्यायाधीशउपर महानभयोगको प्रस्तावबारे संघीय संसद्को 
सनमनतमा छानक्रवन प्रारम्भ हनुे व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपानलकाको मान्यता अनकूुल 
नभई आत्मगत, अनत बहृत ् र सतही हनु जान े र यसले न्यायाधीशको पर्दको 
संवेर्दनशीलतामा प्रनतकूल असर पने हुँर्दा कायथक्षमताको अभाव भएको वा खराब 
आिरण भएको तथ्य पषु्ट् ट भएमा मात्र प्रधानन्यायाधीश वा सवोच्ि अर्दालतको 
न्यायाधीशउपर प्रनतनननध सभाका एक िौथाइ सर्दस्यको हस्ताक्षरबाट मात्र 
महानभयोगको प्रस्ताव पेश गनथ सक्रकने व्यवस्था हनु ुपर्दथछ।  

१२. न्यायाधीशहरूको मयाथर्दािम अस्थीर बनाई पटकपटक पररवतथन गरररहने र 
त्यसमा क्रवनभन् न तहका न्यायाधीशको मयाथर्दा पटकैक्रपच्छे तलमानथ पारररहन े
कायथप्रनत हाम्रो गम्भीर ध्यानाकषथण भएको छ। राष्ट् िय एवं अन्तराथष्ट् िय प्रिलन 
समेतलाई मध्यनजर गरी न्यायाधीशको उपयकु्त मयाथर्दािम ननधाथरण हनु 
सरकारको ध्यानाकषथण गर्दथछौं। 

१३. सबै तहका अर्दालतको प्रशासननक खिथ र न्यायाधीश एवं न्यायपानलकाका 
कमथिारीहरूको पाररश्रनमक, ननवषृ्टत्तभरण र सकु्रवधाहरू संघीय सष्टञ् ित कोषमानथ 
व्ययभार हनु े व्यवस्था गरै्द कानूनबमोष्टजम स्वतन्त्र आयोग (Judicial Pay 

Commission) गठन गरी सो आयोगको नसफाररशको आधारमा वस्तनुन् ठ रूपमा 
न्यायाधीश तथा कमथिारीहरूको पाररश्रनमक, ननवषृ्टत्तभरण र सकु्रवधा ननधाथरण गररन ु
आवयक छ। आवनधकरूपमा न्यायाधीशहरूको पाररश्रनमक र सकु्रवधा 
पनुरावलोकन गर्दाथ कानूनबमोष्टजम सवोच्ि अर्दालतसँग परामशथ नलनपुने 
व्यवस्थाको कायाथन्वयन गनथ हामी जोडर्दार माग गर्दथछौं।  

१४. उच्ि अर्दालत तथा ष्टजपला अर्दालतमा कायथरत सबै न्यायाधीश तथा 
कमथिारीहरूलाई संक्रहताका क्रवक्रवध क्रवषयमा सघन रूपमा ननयनमत तानलम, 
प्रष्टशक्षण, अन्तरक्रिया, छलफल, अनभमखुीकरण कायथिममाफथ त क्षमता क्रवकास 
गनथ आवयक भएकोले न्यायाधीश तथा कमथिारीको क्षमता क्रवकासको क्रवशेष 
कायथिम सञ् िालन गनथ आवयक छुटै्ट बजेटको व्यवस्थाका लानग यो सम्मेलन 
नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दथछ। 
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१५. संक्रहता कानूनहरू लागू भएप िात ् अर्दालतको अनधकारक्षेत्रमा क्रवस्तार भएको 
पररप्रके्ष्यमा न्यायाधीश तथा कमथिारीको र्दरबन्र्दीमा पनुरावलोकन गरी 
न्यायपानलका स्वयंले आफ्नो कायथबोिको आधारमा जनशष्टक्तको र्दरबन्र्दी ननधाथरण, 

स्थानान्तरण र समायोजन गनथ पाउन े प्रशासननक तथा क्रवत्तीय स्वायत्तता 
हनुपुर्दथछ।  

१६. फौजर्दारी कसूर (सजाय ननधाथरण तथा कायाथन्वयन) ऐन, २०७४ ले अङ्गीकार 
गरेका पीनडत राहत कोष, बाल सधुार गहृलगायतका सधुारात्मक र्दण्डका 
नवीनतम ् व्यवस्थाहरूलाई यथाशीघ्र लागू गनथ र सोको कायाथन्वयनको लानग 
आवयक पने कानूनी तथा भौनतक संरिनाको ननमाथण गनथ आवयक प्रक्रिया 
प्रारम्भ गनथ सम्बष्टन्धत ननकायको ध्यानकषथण गर्दथछौं।  

१७. रे्दवानी क्रवषयमा प्रनतर्दाबीसम्बन्धी कारबाही, क्रवद्यतुीय प्रमाण परीक्षण, श्रव्यदृय 
संवाद्को प्रयोग, मदु्दामा क्षनतपूनतथ ननधाथरण र फैसला कायाथन्वयन गनेसमेतका 
आवयक क्रवषयमा सवोच्ि अर्दालतबाट आवयक ननरे्दष्टशका वा दर्दग्र्दशथनको 
ननमाथण गनथ आवयक भएको महससु गर्दथछौं। 

१८. फौजर्दारी कसूर (सजाय ननधाथरण तथा कायाथन्वयन) ऐन, २०७४ बमोष्टजम पीनडत 
राहत कोषसम्बन्धी ननयमावली तरुुन्त बनाई लागू गनथ सम्मेलन नेपाल 
सरकारसँग अनरुोध गर्दथछौं। 

१९. मलुकुी फौजर्दारी कायथक्रवनध (संक्रहता) ऐन, २०७४ बमोष्टजम पिाउ पजुीको 
अनमुनतसम्बन्धी कायथ गनथ न्यायाधीश र कमथिारीहरू अनतररक्त समय र 
सावथजननक नबर्दाको दर्दनमा समेत खक्रटनपुने भएकोले सो प्रयोजनको लानग 
ननजहरूलाई छुटै्ट सकु्रवधा (नबर्दा, भत्ता, सञ् िार, कायथकक्ष आदर्द) को व्यवस्था 
तत्काल गनथ सवोच्ि अर्दालतले आवयक पहल गनथ अनरुोध गर्दथछौं।  

२०. न्यायपानलकानभत्र हनु े अननयनमतताप्रनत शून्य सहनशीलता अपनाउन ु आवयक 
हनु्छ। एउटा व्यष्टक्तको कारणबाट वा कुनै घटना क्रवशेषको आधारमा समग्र 
न्यायपानलकाको छक्रवलाई नकारात्मक रूपमा प्रस्ततु गने र बझु्न े वतथमान 
प्रवषृ्टत्तको अन्त्यका लानग न्यायपानलकामा कायथरत कमथिारीलगायत कुनै पनन 
तहका न्यायाधीशका सम्बन्धमा लाग्ने गम्भीर प्रकृनतका आके्षपहरूलाई 
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न्यायपानलका स्वयंले क्रववेकपूणथ, क्रवनधसम्मत र पद्धनतगत रूपमा सम्बोधन गनथ 
अनत आवयक छ। न्यायाधीशउपर ननगरानीमूलक कायथ गर्दाथ न्याक्रयक 
स्वतन्त्रतामा प्रनतकूल प्रभाव नपने गरी सावधानी अपनाउनपुर्दथछ।  

२१. नेपालीको सरर्दर आय ु बक्रढरहेको सन्र्दभथ र न्यायाधीशहरूले लामो समयसम्म 
प्राप् त गरेको क्रवष्टश् ट अनभुव एवं पररपक्वतालाई सेवामा नलन ेऔष्टित्यतासमेतका 
आधारमा हाल कायम रहेको न्यायाधीशहरूको अवकाश उमेर हर्द पनुरावलोकन 
गरी अवकाश उमेर हर्द बढाउन ुआवयक छ। 

२२. न्याक्रयक काम कारबाहीमा स्वतन्त्रता, समानता, नन्पक्षता, सर्दािार, स्वच्छता, 
पारर्दष्टशथता र नन् ठा कायम रहनपुर्दथछ भन् ने मान्यतामा अटल क्रव वास राख्रै्द 
न्यायपानलकाप्रनत जनआस्था अनभवकृ्रद्ध गनथ न्यायाधीशहरूको आिारसंक्रहता 
महत्त्वपूणथ आधार हो भन् न े तथ्यलाई मध्यनजर गरी हामी सबै न्यायाधीशहरू 
आिार संक्रहताको पूणथ पररपालना गने प्रनतबद्धता व्यक्त गर्दथछौं। 

२३. फैसलाको साथथकता यसको कायाथन्वयनमा ननभथर रहन्छ। वतथमान न्याय पद्धनतमा 
फैसला कायाथन्वयन गने ष्टजम्मेवारीसमेत न्यायपानलकाले नलनपुने बाध्यता भएको र 
सम्बद्ध ननकायहरूको वाष्टञ्छत सहयोग एवं स्रोत साधन प्राप् त नभइरहेको 
कारणसमेतबाट नछटो, छररतो एवं प्रभावकारी फैसला कायाथन्वयन हनु नसकी 
न्यायपानलकाप्रनतको जनआस्थामा नकारात्मक प्रभाव परेको अवस्था छ। अतः 
फैसला कायाथन्वयनका लानग सम्बद्ध ननकायहरूबाट भरपरु सहयोग उपलब्ध 
हनुपुर्दथछ। फैसला कायाथन्वयनसम्बन्धी कानूनको पनुरावलोकन गरी आवयक 
संशोधन हनुपुर्दथछ। 

२४. अर्दालतमा नबिौनलयाबाट हनु सक्ने अवाष्टञ्छत क्रियाकलाप रोक्न त्यस्ता 
व्यष्टक्तहरूको पक्रहिान गरी त्यसलाई ननरुत्साक्रहत गने कानूनी एवं संस्थागत 
संरिना तयार गनथ आवयकता महससु गर्दथछौं।  

२५. न्यायपानलकाको काम कारबाही, आरे्दश, फैसला वा अर्दालतमा क्रविाराधीन 
मदु्दाको क्रवषयमा यथाथथताको खोजी नै नगरी न्यायपानलका वा न्यायाधीशउपर 
लाञ्छना लाग्ने गरी अपु्  ट, अपररपक्व र अनतरष्टञ् जत सूिनाहरू सञ् िार 
माध्यममा सम्प्रषेण हनुे गरेकोमा हाम्रो ध्यानाकषथण भएको छ। यसबाट न्याक्रयक 
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स्वतन्त्रता र सक्षमतापूवथक न्याय सम्पार्दन गने कायथमा बाधा पगु्ने र 
न्यायपानलकाप्रनतको जनआस्थामा समेत प्रनतकूल असर पने भएकोले सञ् िार 
के्षत्रले न्याक्रयक काम कारबाहीको संवेर्दनशीलतालाई मनन ्गरी थप ष्टजम्मेवार एवं 
उत्तरर्दायी भई सही, शदु्ध र सत्य समािार सम्प्रषेण गनेछ भन् न े क्रव वास व्यक्त 
गर्दथछौं। 

२६. अर्दालतप्रनतको जनआस्था अनभवकृ्रद्ध गने सम्बन्धमा सवोच्ि अर्दालतबाट क्रवनभन् न 
समयमा भएका अध्ययन प्रनतवेर्दनहरूमाफथ त पक्रहिान गररएका सवालहरू तथा 
सम्मेलनका पूवथ घोषणापत्रहरूको प्रभावकारी कायाथन्वयनका लानग सम्बद्ध सबै 
ननकायहरूको सकारात्मक भनूमकाको अपेक्षा गर्दथछौं। 

२७. न्यायपानलकाको रणनीनतक योजना कायाथन्वयनबाट उत्साहजनक ननतजा प्राप् त 
भएको  हुँर्दा त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन राक्रिय योजना आयोगद्वारा तजुथमा 
भइरहेको पन्रौं योजनासँग आबद्ध गरै्द न्यायपानलकामा योजनाबद्ध काम 
कारबाहीको ननरन्तरतामा जोड दरँ्दरै्द आगामी िौथो रणनीनतक योजनालाई अि 
व्यावहाररक, वैज्ञाननक, यथाथथपरक र वस्तनुन् ठ रूपमा तजुथमा गरी त्यसको 
स्वानमत्त्व नलई प्रभावकारी कायाथन्वयनमा सामूक्रहक प्रनतबद्धता व्यक्त गर्दथछौं। 

२८. आगामी रणनीनतक योजनाको प्रभावकारी कायाथन्वयनका लानग आवयक हनुे स्रोत 
साधनको उष्टित व्यवस्थापन, सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय र सहयोग क्रवस्तार 
एवं अर्दालतका सम्पूणथ जनशष्टक्तको काम, कतथव्य र ष्टजम्मेवारीलाई योजनामा 
आबद्ध गरी प्रगनत सूिकाङ्क ननधाथरण गरै्द थप गणुस्तरीयता र उत्पार्दकत्त्वतफथ  
उत्प्ररेरत गनुथपनेमा जोड दर्दन्छौं। 

२९. न्यायपानलकाको रणनीनतक योजनामा ननधाथररत मूपय, मान्यता र रणनीनतहरूको 
उच्ि सम्मान र कायाथन्वयनमा जोड दरँ्दरै्द सबैका लानग न्याय प्रर्दान गनथ स्वच्छ 
एवं स्वतन्त्र न्यायप्रणालीको मान्यता अनरुूप “न्यायपानलकाको स्वतन्त्रताः न्याक्रयक 
सशुासन हाम्रो प्रनतबद्धता” भन् ने मूल नारालाई आत्मसात ् गरै्द न्याक्रयक काम 
कारबाहीलाई अि स्वच्छ, मयाथदर्दत र प्रभावकारी बनाउन प्रनतबद्धता व्यक्त 
गर्दथछौं। 
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अन्तमा, यस राक्रिय सम्मेलनको समदु् घाटन समारोहमा उपष्टस्थत भई महत्त्वपूणथ 
सम्बोधनसमेत गनुथभएकोमा सम्माननीय रािपनत श्रीमती क्रवद्यारे्दवी भण्डारीज्यूप्रनत 
हादर्दथक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दथछौं। साथै, सम्मेलनमा क्रवष्टशष्ठ अनतनथका रूपमा 
उपष्टस्थत भई कायथिमको गररमा बढाई दर्दनहुनु ेसम्माननीय उपरािपनतज्यू, राक्रिय 
सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यूलगायत अन्य अनतनथज्यूहरूप्रनत क्रवशेष धन्यवार्द 
व्यक्त गर्दथछौं। सम्मेलनको सफल आयोजनाका लानग आआफ्नो के्षत्रबाट सहयोग 
गने सबैमा हादर्दथक धन्यवार्द ज्ञापन गर्दथछौं। 

 


