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अमेिरकी अन्तरार्ि य िवकास िनयोग (यूएसएआईडी)
िप./िद एिशया फाउण्डेसन

ूःतुत न्याियक बा पहुँच कायर्बम

सुझाव समेतको आधारमा तयार पारी

ारा सञ्चािलत िस.िट.आइर्.

सञ्चालन मागर्-िनदिशका, २०७२ सम्बिन्धत सरोकारवालाह को

अमेिरकी अन्तरार्ि य िवकास िनयोग (यूएसएआईडी) र िद एिशया

फाउण्डेसन माफर्त अमेिरकी जनताको सहयोगमा ूकाशन भएको हो। यस न्याियक बा पहुँच कायर्बम

सञ्चालन मागर्-िनदिशकामा समािव
ि कोण ूितिविम्बत गन छै न।

िवचार तथा िवषयवःतुले यूएसएआईडी वा अमेिरकी सरकारको

भूिमका
िछटो छिरतो र गुणःतरीय न्याय सम्पादन गन उ ेँयले न्यायाधीश‚ सरकारी वकील‚
न्याय सेवाका अिधकृत तथा कानून व्यवसायीको कायर्क्षमता र व्यवसाियक दक्षता
अिभवृि

गनर् तथा कानून र न्यायको क्षेऽमा अध्ययन अनुसन्धान तथा कानूनी सूचना

ूवाह गन उ ँ
े यले राि य न्याियक ूित ान ऐन‚ २०६३ बमोिजम ःथािपत ूित ान

एक अिविच्छन्न उ रािधकारवाला‚ ःवशािसत सं ःथा हो।

आफ्नो ःथापनाकालदे िख नै ूित ानले न्याियक जनशिक्तको व्यवसाियक
क्षमता अिभवृि का लािग

ान‚ सीप र

कायर्शाला‚ ूिशक्षण‚ ूवचन‚ छलफल र अनुसन्धान

समेत गद आएको छ। यसै बममा ूित ानले अदालत र समुदाय बीचको सम्वाद र

सहकायर्लाई सहजीकरण गन कायर्को थालनी गरे को छ। सवर्साधारण समक्ष

न्याियक सं रचना‚ न्याियक कायर्िविध‚ अदालतबाट ूदान गिरने सेवा‚ नेपालको न्याय

ूणाली लगायत िविभन्न िवषयमा सूचना ूवाह गनर् िविभन्न ःथानमा न्याियक

बा पहुँच (Judicial Outreach) कायर्बमको आयोजना पिन गद आएको छ।
अदालतले ूभावकारी तथा व्यावसाियक

पमा सक्षम न्याय सम्पादन गिर रहेको भए

पिन त्यसको ूभावकारी सूचना सम्ूेषण हुन नसक्दा सवर्साधारणको

ि कोणमा

अदालत िढलो र सुधार हुन नसक्ने िनकाय हो भन्ने ॅम पिररहेको हुन्छ।

अदालतका बारे मा अपिरपक्व, अधुरो र कितपय अवःथामा असत्य सूचना ूवाहका
कारण समुदायमा अदालतूित नकारात्मक धारणा िवकिसत हुँदै गएको पाइर्न्छ।

यसै पिरूेआयमा न्यायपािलकाको कायर् सञ्चालन ूभावकारीताका बारे मा समुदायलाइर्

न्यायपािलका ःवयमले जानकारी गराउने उ ँ
े यले न्यायपािलकाको तेॐो रणनीितक

योजना (२०७१÷७२ — २०७५÷७६) मा न्याियक बा पहुँच (Judicial Outreach)
तथा न्यायाधीशलाइर् भेट
कायर्बमह

(Meet the Judge) जःता िबयाकलाप सञ्चालन गन

िनधार्रण गिरएका छन्।

न्यायपािलकाको रणनीितक योजनाले िनधार्रण गरे को न्याियक बा पहुँच कायर्बमको

कायार्न्वयन गनर् न्यायाधीश र अदालतका कमर्चारीह को भूिमका महत्वपूण र् हुन्छ।
केही िजल्ला तथा पुनरावेदन अदालतह ले न्याियक बा पहुँच कायर्बम अन्तगर्त

समुदाय र सेवामाहीसँग सम्वादको शु वात गिरसकेका छन्। यस कायर्बमलाइर्
ूभावकारी

पमा सञ्चालन गनर् र न्यायपािलकाबाट सञ्चालन गिरने यःता

कायर्बमह मा एक पता कायम गनर् ूित ानले न्याियक बा पहुँच कायर्बम

सञ्चालन मागर्-िनदिशका तयार गरे को हो।
ूःतुत न्याियक बा पहुँच कायर्बम

सञ्चालन

मागर्-िनदिशका तयार गन बममा

ूािविधक तथा आिथर्क सहयोग गन यूएसएआईडी ारा सञ्चािलत िस.िट.आइर्.िप./िद
एिशया फाउण्डेसन तथा त्यस सं ःथाका सहायक आवासीय ूितिनिध ौी निन्दता

व वा, आयोजना ूमुख ौी अ णा राणा थापा र कायर्बम अिधकृत ौी रामकान्त
ितवारीलाइर् ूित ान हािदर्क धन्यवाद

ापन गदर्छ। यसै गरी न्याियक बा पहुँच

कायर्बम सञ्चालन मागर्-िनदिशकाको मःयौदालाइर् अिन्तम

प िदन आयोजना

गिरएका परामशर् वैठकमा आफ्नो अमूल्य राय सुझाव िदनु हुने िव

पिन ूित ान धन्यवाद

ापन गदर्छ।

ूःतुत न्याियक बा पहुँच कायर्बम सञ्चालन

सहभागीह लाइर्

मागर्-िनदिशका तयारी समूहमा रही

माननीय िजल्ला न्यायाधीश ौी राजेन्ि खरे ल‚ माननीय िजल्ला न्यायाधीश ौी टे क

नारायण कँ ु वर‚ माननीय िजल्ला न्यायाधीश ौी सूय र् ूसाद पराजुली‚ सव च्च

अदालतका सह-रिज ार ौी लाल बहादुर कँ ु वरले कायर्व्यःतताका बाबजुद पिन यो
मागर्-िनदिशका तयार गनर् िव को है िसयतले

पुर्याउनु भएको सहयोगका लािग

ूित ान उहाँह ूित आभार ूकट गदर्छ। यसैगरी ूःतुत मागर्-िनदिशका तयारीको
सं योजन तथा व्यवःथापनमा सहयोग गनुर् हुने यस ूित ानका तत्कालीन रिज ार ौी

लेखनाथ पौडेल, रिज ार ौी िवमल पौडेल र कायर्बम व्यवःथापक ौी राजन कुमार
के.सी. लाइर् समेत ूित ान धन्यवाद गदर्छ।
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पिरच्छे द – १
पिरचय
१.१ पृ भूिम

न्याियक बा पहुँच कायर्बम भनेको अदालत र समुदाय बीचको सहकायर् हो।

सहकायर् भनेको अदालत र समुदायबीचको सम्बन्धको ःथापना र बृहतःतरको

साझेदारी हो। यसका लािग दीघर्कालीन सं यन्ऽ तथा अदालत र समुदायबीचको
सम्वाद र सहयोगका ढाँचाह

िनिँचत हुनपु दर्छ। न्याय ूणाली, न्याियक कायर्िविध

गराई

जनताको

र ूिबया तथा अदालतले ूदान गन सेवाह का बारे मा जनसाधारणलाई सुसूिचत
अदालतूितको

आम

सम्मान

जनसाधारणसँग अदालतले िविभन्न कायर्बमह

र

आःथाको

अिभवृि

गनर्

माफर्त सम्बन्ध र सहकायर् ःथािपत

गनुप
र् दर्छ। यस अथर्मा न्याियक बा पहुँच कायर्बम भन्नाले अदालतबाट सम्पादन
हुने काम कारवाही बारे जनसाधारणलाई बुझाउने अदालतको योजनाब

ूयास हो।

न्यायपािलकाको काम कारवाही सं सारभिर नै आलोचना मुक्त भने छै न। िढलो न्याय

हुन,ु फैसला समयमा कायर्न्वयन नहुन,ु गिरव, मिहला असहाय तथा बिञ्चतीकरणमा

परे का समुदायको लािग न्यायमा सहज पहुँच नहुन,ु न्याय महं गो हुन ु जःता जनगुनासो

न्यायपािलकाले व्यहोिररहेको छ। कानूनी र कायर्िविधगत जिटलता, अदालतमा ौोत
साधनको

कमी, अनुसन्धान

सवर्साधारणबीच

रहेको

र

अिभयोजनामा

सम्वादहीनता, न्याय

हुने

ऽुिट

ूणालीूित

तथा

रहेको

अदालत

तथा

सवर्साधारणको

अनिभ ता, न्याियक सूचना ूवाहमा कमी र गलत सूचना ूवाहका कारण पिन
न्यायपािलकाको छिव नकारात्मक दे िखएको वाःतिवकतालाई नकानर् सिकदन।

अदालतले ूभावकारी तथा व्यावसाियक

पमा सक्षम न्याय सम्पादन गिररहेको भए

पिन त्यसको ूभावकारी सूचना सम्ूेषण हुन नसक्दा सवर्साधारणको

ि कोणमा

अदालत िढलो र सुधार हुन नसक्ने िनकाय हो भन्ने ॅम पिररहेको हुन्छ। नेपालकै

सन्दभर्मा कुरा गन हो भने पिन रणनीितक योजनाको कायार्न्वयन माफर्त न्याियक
सुधारको थालनी र नेतत्ृ व अदालत आफैले गरे को छ। मु ा फर्

ट लआय िनधार्रण

गिरएको छ। न्यायाधीशह लाई आफ्नो कायर् सम्पादनमा िजम्मेवार बनाइएको छ।

मु ा

व्यवःथापन,

अदालतमा

सूचना

ूिविधको

ूयोग

र

सरोकारवालाह सँगको सु ढ सम्बन्ध ःथािपत गन जःता कायर्ह
1

न्याय

क्षेऽका

माफर्त न्याियक

ँ कायर्बम सञ्चालन मागर्-िनदिशका २०७२
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सुधारका ूयासह

भएका र ितनीह को सकारात्मक नितजा दे िखएका पिन छन्।

सावर्जिनक सरोकारका िववाद िन पण गद सव च्च अदालतले वातावरण सं रक्षण,

मिहलाको हक, मिहलाको ूजनन ःवाःथ्य, बालबािलकाको अिधकार, सामािजक न्याय,

मानव अिधकार, समावेिशकरण, कानूनको शासनको ःथापना, ूजातन्ऽको सुढृढीकरण,

सं िवधानवादको िवकास, न्यायमा पहुँच जःता सवर्साधारणको ूत्यक्ष सरोकार र राि य
महत्वका िवषयमा धेरै सकारात्मक िनणर्यह

गरे को छ। तर यित धेरै सकारात्मक

काम गदार्गद पिन नेपालको न्यायपािलका पिन आलोचना मुक्त िकन छै न ? भन्ने

गम्भीर कुरा हाॆो अगािड छ।

आधुिनक न्याय ूशासनको मुख्य उ ेँय न्यायका उपभोक्ताह को सावर्जिनक सन्तुि
(Public Satisfaction) लाई

अिभवृि

गनुर्

हो।

त्यसकारण

अदालतूितको

जनिव ासलाई बढाउनु अदालत व्यवःथापनको मुख्य लआय हुन ु पदर्छ, जसको ूाि

समुदायसँगको सहकायर्बाट माऽै सम्भव छ। न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गदार्
आफूलाइर् समुदायबाट पूणत
र् या अलग राखेर काम गन शैली परम्परागत शैली हो।
यसो गदार् समुदायले अदालतह लाई हेन

ि कोण कःतो रहेको छ भनी बुझ्न

सिकन्न र समुदायको अदालतलाई बुझ्ने

ि कोण नकारात्मक र आलोचनात्मक

रहन सक्छ। तसथर् अदालतले समुदायलाई उनीह ले बुझ्ने भाषामा न्याय ूणाली,

न्याियक कायर्िविध, अदालतले ूदान गन सेवा आिदको बारे मा सूचना ूवाह गनुर्
पदर्छ,

जसबाट

समुदाय

अदालतलाई यथाथर्

र

अदालतबीच

सम्वादहीनताको

अन्त

ु ा
हुनक

साथै

पमा बुझ्ने र अदालतूित सकारात्मक सोच राख्ने भावनाको

िवकास हुन्छ। अदालतूित समुदायका सदःयह मा रहेको नकारात्मक सोचको

व्यवःथापन गनुर् नै आधुिनक अदालत व्यवःथापनको मुख्य च ुनौती हो।
न्यायपािलकाूितको

जनआःथा र

िवँवास

अिभवृि

गनुर् न्यायपािलकाको

तेॐो

रणनीितक योजनाका चार लआयह मध्ये एउटा लआय हो। रणनीितक योजनाले यो
लआय हािसल गनर्का लािग िविभन्न रणनीित र िबयाकलापह

िनधार्रण गरे को छ।

ँ अन्तरसं वाद
ती मध्ये " न्याियक ूिबया र ूणालीबारे समुदायका िविभन्न वगर्ह सग

गन " रणनीित समेत रहेको छ। यो रणनीित कायार्न्वयन गनर् न्याियक बा पहुँच
(Judicial Outreach) तथा

न्यायाधीश

र

मु ाका

पक्षह बीचको

"न्यायाधीशलाइर् भेट " (Meet the Judge) जःता कायर्ह
रणनीितक िबयाकलाप तोिकएको छ।
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यःता कायर्बमह ले जनसमुदाय र न्यायपािलकाबीचको आपसी सम्बन्धमा िनकटता
आउने र न्यायपािलकाूितको जनआःथा र िवँवास अिभवृि

हुने उ ेँय राखेको

पाइन्छ। त्यसै सन्दभर्मा नोभेम्बर २२ र २३, २०१३ मा टकीर्को इःतानबुलमा
भएको नेपाललगायत िविभन्न दे शह का ूधानन्यायाधीशह को सहभािगतामा सम्पन्न

सम्मेलनबाट समेत अदालतले न्याियक बा पहुँच (Judicial Outreach) सम्बन्धी
िबयाकलापह

सञ्चालन

गनुप
र् न कुरालाई ःवीकार गिरएको छ। नेपालको दोॐो

रणनीितक योजनाको मध्याविध मूल्या नपिछ न्याियक सम्वादसम्बन्धी अवधारणालाई

नेपालको न्यायपािलकाले पिन अवलम्बन गरे को र िविभन्न अदालतह ले यस
सम्बन्धी कायर्बमह

आ आफ्नो वािषर्क कायर्योजनामा समावेश गरी न्याियक

बा पहुँच कायर्बम सञ्चालन गद आइरहेका पिन छन्।
१.२ मागर्-िनदिशकाको आवँयकता

नेपालमा न्याियक बा पहुँच कायर्बम अदालत र समुदायबीच सम्बन्ध ःथािपत गन
नयाँ ूयोग हो। न्यायपािलकाूितको जनआःथा अिभवृि

गन तेॐो रणनीितक

योजनाको लआय ूािप्त गनर् न्याियक बा पहुँच कायर्बम माफर्त सेवामाही र समुदाय
समक्ष सम्वाद र सहकायर् गनुर् पन हुन्छ। अदालत र समुदायबीचको सम्वादहीनताको
कारण जनमानसमा रहेको अदालतूितको नकारात्मक धारणालाइर् पिरवतर्न गनुर् अित

आवँयक छ।अदालतूित सवर्साधारणमा रहेको अनिभ ता र ॅमह लाइर् न्यूनीकरण

गद जानु न्यायपािलकाको मुख्य च ुनौतीको िवषय भएकोले न्याियक सूचना ूवाह
माफर्त सेवामाही र सवर्साधारणलाइर् अदालतको ूिबयाको बारे मा सुसूिचत गनुर् नै

न्याियक बा पहुँच कायर्बमको मुख्य उ ँ
े य हो। यसै उ ेँय ूािप्तका लािग

िविभन्न

तहका

अदालतह ले

आ-आफ्नो

ढं गले

सञ्चालन गद आइरहेका छन्। तर ती कायर्बमह

न्याियक

बा पहुँच

कायर्बम

एकै खालका छै नन् र ितनको

आयोजनामा एक पता दे िखदै न। अदालतह ले आयोजना गन न्याियक बा पहुँच
कायर्बमको सन्दे श समाजमा एकै ढं गले सम्ूेषण गरी एउटै सन्दे श िदनुपन हुन्छ।

यस ूयोजनका लािग न्याियक वा पहुँच कायर्बम सञ्चालन मागर्-िनदिशकाको
आवँयकता महसुस भएकोले ूःतुत िनदिशका तयार गिरएको हो।
१.३ मागर् िनदिशकाको उ ँ
े य

न्याियक

बा पहुँच

कायर्बमलाई

सहज

र

ूभावकारी

पमा

सञ्चालन

अदालतह लाइर् सघाउ पुर्याउनु यो मागर्-िनदिशकाको मुख्य उ ेँय हो।
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१.४ मागर्-िनदिशकाको संरचना
कायर्बम

सञ्चालनमा

एक पता

र

कायर्बमको

िनदिशकाको सं रचना यस ूकार ूःतुत गिरएको छ।

ूभावकािरताका

लािग

मागर्-

पिरच्छे द -१ मा पिरचय, पृ भूिम, मागर्-िनदिशकाको आवँयकता, मागर् िनदिशकाको

उ ेँय उल्लेख गिरएको छ भने पिरच्छे द -२ मा कायर्बमको तयारी र योजना तजुम
र् ा

सम्बन्धमा अन्तगर्त कायर्बमको लआय िनधार्रण दे िख न्याियक बा पहुँच कायर्बमको

ढाँचा

िनधार्रण,

सहभागीह को

छनौट,

सहभागी

सं ख्याको

िनधार्रण,

कायर्बम

सञ्चालन गदार् ःथानको छनौट र कायर्बम खचर्को व्यवःथापन समेत समावेश

गिरएको छ। यसै गरी पिरच्छे द -३ मा कायर्बमको व्यवःथापन र सञ्चालन
सम्बन्धमा अन्तगर्त आयोजकको पिरचय, कायर्बम सञ्चालन तथा ूःतुित, कायर्बम

आयोजना गन िदन र समय, सहभागीको हािजरी वा उपिःथितको अिभलेख, कायर्बम
सन्दभर् साममी िवतरण, कायर्बममा छलफल गनर् नहुने िवषयह , खाजा व्यवःथापन,

कायर्बमको िटपोट, कायर्बम

समापनका बारे मा उल्लेख गिरएको छ। अन्त्यमा,

पिरच्छे द -४ मा कायर्बमको समीक्षा र ूितवेदन सम्बन्धमा अन्तगर्त कायर्बम
समीक्षा, ूितवेदन तयारी तथा आवँयक कारबाही र कायर्बम पँचात् कायर्बम

ःथलको सरसफाइर्का बारे मा उल्लेख गिरएको छ।
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पिरच्छे द – २
कायर्बमको तयारी र योजना तजुम
र् ा सम्बन्धमा
हरे क अदालतले न्याियक बा पहुँच कायर्बम सञ्चालनपूव र् कायर्बमसम्बन्धी योजना

कायर् तयार गनुर् पन हुन्छ। कायर् योजनाको तजुम
र् ाबाट कायर्बमको उ ँ
े य अनु प

व्यविःथत

अदालतले

पमा कायर्बम सञ्चालन गनर् सहज हुन्छ। योजना तजुम
र् ा गदार्

आन्तिरक

पमा

छलफल

गनुक
र् ा

साथै

ःथानीय

पिरवेश,

लिक्षत

समुदायको अवःथा लगायत अदालतका अन्य िबयाकलाप गन समय आिद पक्षमा
िवचार गनुर् पछर्। न्याियक बा पहुँचसम्बन्धी कायर् योजनाको तजुम
र् ा गदार् अदालतले
मूलभूत

पमा दे हायका िवषयह मा ध्यान िदनु आवँयक हुन्छ।

२.१ कायर्बमको लआय िनधार्रण

न्याियक बा पहुँच कायर्बम आिथर्क वषर्को कुन मिहनामा र कितवटा सञ्चालन गन
भन्ने बारे मा ःपंट हुन ु पदर्छ। एक आिथर्क वषर्मा कम्तीमा ूत्येक चार मिहनामा
एउटा कायर्बम सञ्चालन गन र हरे क अदालतले िनमार्ण गन वािषर्क कायार्न्वयन

ँ समेत तादम्यता रहने गरी कायर्बमको लआय िनधार्रण गनुर् उपयुक्त
योजनासग

हुन्छ।

२.२ न्याियक बा पहुँच कायर्बमको ढाँचा िनधार्रण

न्याियक बा पहुँच कायर्बमका िविभन्न ढाँचा वा तिरकाह
लिक्षत

वगर् वा

समुदाय

र

कायर्बमको

िवषय

ूचलनमा रहेका छन्।

समेतका

आधारमा

दे हायका

ढाँचाह मध्ये कुनै एक कायर्बमको ढाँचा अवलम्वन गनर् सिकन्छ। अदालतह को

आफ्नो पिरवेश र आवँयकता अनुसार अन्य उपयुक्त ढाँचा वा तिरका ूयोग गनर्

पिन सिकन्छ। न्याियक बा पहुँच अन्तगर्त मूलत: िनम्न ढाँचाह को ूयोग गनर्
सिकनेछ:

ँ
क) िव ाथीर्/अिभभावकसग
न्यायाधीश : न्यायाधीशह

आफ िव ालय र

कलेजको कक्षा कोठामा गई िव ाथीर्ह सँग ूत्यक्ष अन्तिबर्या वा छलफल

गन।

ख) अदालतको अवलोकन : अदालतको मुकाम रहेको ःथानमा खासगरी िव ाथीर्

वा िशक्षकह लाई लिक्षत गरी सञ्चालन गिरने कायर्बम अन्तगर्त समय
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िनधार्रण गरी अदालतको अवलोकन गराउने र सो सन्दभर्मा िव ाथीर्ह का

िज ासाको जवाफ िदने गिर छलफल कायर्बमको ूबन्ध गन।

ँ न्यायाधीश : समाजका िविभन्न वगर्का व्यिक्तह लाइर् समूहमा
ग) समुदायसग

भेटेर उनीह लाई न्याियक ूिबयाका बारे मा जानकारी िदने। अदालतको काम

ँ अन्तिबर्या गरी अदालतका वारे का समाजमा रहेका
कारवाही बारे मा उनीह सग
ॅम िनवारण गन। साथै, न्यायमा पहुँच अिभवृि

िवषयह

सम्ूेषण गन।

िविभन्न

सञ्चार

गन गरी जानकारीमूलक

घ) सञ्चारमा अदालत : अदालतबाट गिरने काम कारवाइसम्बन्धी सूचनाह
माध्यमबाट

ूवाह

गन। अदालत,

न्याियक

ूिबया

अदालतबाट ूदान गिरने सेवा सम्बन्धी जानकारीमूलक ौव्य ँय सामामीह
उत्पादन गरी ूशारण गन।
ङ)

ँ
सेवामाहीसग

सेवामाहीह सँग

न्यायाधीश

न्यायाधीशले

सुधारका बारे मा छलफल गन।

:

िनि त

भेटघाट

िदन

गरी

र

समय

अदालतका

तोकी

काम

र

अदालतका

कारवाही

र

च) िनि त िवषयवःतुमा छलफल : समुदायमा कायर्बम िलएर जाँदा मानव

बेचिबखन, घरे ल ु िहं सा, बाल िबज्याईं, मिहला हक आिद मध्ये कुनै एक

िवषयमा छलफल गन।

छ) अन्य : न्याियक सम्वादको िस ान्त अनुकूल हुने अन्य िबयाकलापह

गन।

२.३ कायर्बममा जानकारी िदने िवषयको िनधार्रण

कायर्बमको उ ेँयमा आधािरत भै सहभागीह को ूकृित र कायर्बमको ढाँचाका

आधारमा सामान्यतयाः िनम्न िवषयमध्ये आवँयक िवषयह का बारे मा जानकारी

ूदान गन गरी कायर्बम िनधार्रण गन। यी िवषयह बारे शु को ूःतुितका बममा
वा पिछ िज ासा सम्बोधन गन बममा आवँयक जानकारी वा सूचना िदने।





न्याियक उपचार र त्यसको लािग ःथािपत िव मान सं यन्ऽह ।

अदालतको भूिमका र काम कतर्व्य।

अदालतमा आउने िववादका ूकृित। जःतै दे वानी, फौजदारी आिद।

िविभन्न ूकृितका िववादका सम्बन्धमा अपनाइने कायर्िविध- खासगरी सामान्य,

सं िक्षप्त र िवशेष।



न्याियक कायर्िविधसम्बन्धी आधारभूत मूल्य मान्यताह ।
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अनुसन्धान, अिभयोजन तथा न्याियक ूिबयामा िजम्मेवार िनकाय तथा

पदािधकारीह ।


न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, सरकारी वकील आिदको काम कतर्व्य, अदालत

र अन्य सरकारी िनकाय बीचको िभन्नता।




अदालतको काममा दे िखएका मुख्य समःया र किठनाइह ।

न्यायपािलकाको

िबयाकलापह ।



रणनीितक

योजना

र

यसका

लआय

तथा

मुख्य– मुख्य

अदालतले ूदान गन सेवाह । जःतै: वैतिनक कानून व्यवसायी, बन्द
इजलास, गोपनीयता, मेलिमलाप आिद।





न्याय सम्पादनमा सरोकारवालाको भूिमका र अपेक्षाह ।

अदालतले गन कायर्मा जनसाधारण वा सहभागी समूहको सहयोग र समन्वय।
न्याियक

ूिबयामा

बालबािलका

र

मिहलाका

लािग

गिरएका

व्यवःथाह । जःतै: बाल न्याय, मानव बेचिबखन, बाल इजलास।





िवशेष

कानूनी िशक्षा ूणालीबारे सामान्य जानकारी।

न्यायसेवाको ूकृित र यसमा ूवेश गन तिरका।

अदालतको बडापऽसम्बन्धी जानकारी।
अदालतको जनआःथा र जनधारणा।



अदालतमा लाग्ने कोटर् फी, राजःव तथा दःतुर।



अदालतको बारे मा ौव्य- ँय वा िभिडयो डकुमेन्शी (Video Documentary) ।







न्याय सम्पादनमा नागिरकह को कतर्व्य।

साक्षी ूमाणको महत्व र साक्षी बकपऽ।

अदालतको फैसला र आदे श पालना गदार् र नगदार् हुने पिरणाम।

अदालतूित आम नागिरकका अपेक्षाह ।

कानूनले तोकेका दःतुर बाहेक अन्य कुनै खचर् अदालतमा ितनुर् नपन कुराको
जानकारी।





ु ाइसम्बन्धी कुराह ।
ःवच्छ सुनव

सहभागीह को ूकृित अनुसारका अन्य उपयुक्त र सान्दिभर्क िवषयह ।

न्यायाधीश र कमर्चारीह को आचार सं िहता सम्बन्धी िवषय।
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२.४ कायर्बमसम्बन्धी िनणर्य गन र िजम्मेवारी तोक्ने

१) एकभन्दा बढी न्यायाधीश भएका अदालतमा रणनीितक योजना बमोिजम
गिठत योजना सम्बन्धी सं यन्ऽले

अदालतको

सम्बन्धमा

मुख्य

िजल्ला न्यायाधीश वा पुनरावेदन

ँ
न्यायाधीशसग

समन्वय

गरी

वािषर्क

कायर्योजना बमोिजम न्याियक बा पहुँच कायर्बम सञ्चालन गदार् कसले,

किहले, कुन ढाँचा र िवषयमा केिन्ित रही सञ्चालन गन भन्ने बारे मा
िनणर्य गनुप
र् छर्। कायर्बमको व्यवःथापनका लािग अदालतको कुनै

अिधकृतलाई िजम्मेवारी तोक्न सिकनेछ।

२) यसरी िनणर्य गनुअ
र् िघ आवँयकता अनुसार सरकारी वा ःथानीय िनकाय
तथा

कानून

र

न्यायको

क्षेऽमा

छलफल गनर् सिकन्छ।

कायर्रत

गैरसरकारी

ँ
सँःथाह सग

३) न्याय क्षेऽ समन्वय सिमितको िनणर्य अनुसार पिन कायर्बमको सञ्चालन
गनर् सिकन्छ।

४) कायर्बमसम्बन्धी िनणर्य गदार् ःथानीय बार इकाइर्को सुझाव िलन र

बारका ूितिनिधलाइर् समेत सहभागी गराउने गरी कायर्बम िनमार्ण गनर्
सिकनेछ।

५) तोिकएको ःथानमा कायर्बम गदार् सम्बिन्धत ःथानको अगुवा समुदायसँग
समन्वय गरी उनीह को अपनत्व भाव महण गराउन आवँयक छ।

६) ःकूल,

कलेज

वा

समुदायमा

कायर्बम

गदार्

तत्

तत्

सं ःथाका

कायर्कारीह सँग समन्वय गरी गनर् उपयुक्त हुन्छ।
२.५ सहभागीह को छनौट

कायर्बमको लआय, ढाँचा र ूकृित अनुसार सामान्यतयाः दे हायका व्यिक्तह लाई

कायर्बममा सहभागी बनाउन सिकन्छ।




माध्यािमक वा उच्च माध्यािमक िव ालय वा कलेजका िव ाथीर्ह ,
िव ालय वा िवँविव ालयका िशक्षकह ,

सम्बिन्धत िजल्लाका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपािलकाका सिचव र
अन्य कमर्चारीह ,



ूहरी

तथा

कमर्चारीह ,

िजल्लािःथत

अन्य
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सम्बिन्धत िजल्लामा कानून, न्याय र मानव अिधकारका क्षेऽमा कायर्रत

सं घ सं ःथाका ूितिनिधह ,



ःथानीय मिहला समूह, युवा क्लव, उपभोक्ता सिमितजःता सामािजक
सं ःथासम्ब




जे

व्यिक्तह ,

नागिरक, एकल मिहलाह ,

ःथानीय ःवाःथ्यकमीर्ह

कायार्लयका कमर्चारीह ,

र अदालतको कामसँग सम्बिन्धत अन्य सरकारी



समुदायमा रहेका िविभन्न भाषा, िल , वगर् र जातजाितका व्यिक्तह ,



ःथानीय नागिरक समाजका ूितिनिधह ,



िविभन्न राजनीितक दलका कायर्कतार् र ूितिनिधह , ःथानीय
राजनीितकमीर्ह ,



अदालतले उपयुक्त ठानेका ःथानीय पिरवेश अनुसारका अन्य व्यिक्तह ।

२.६ सहभागी संख्याको िनधार्रण

कायर्बमको िवषय, ूकृित र ढाँचा अनुसार सहभागी समूह वा व्यिक्तह को िनधार्रण
गिर सकेपिछ सहभागी सं ख्या तय गनुर् पदर्छ। सहभागी सं ख्या कायर्बमको उ ेँय,

कायर्बम सञ्चालन हुने ःथान र तयारीको अवःथा अनु प िनधार्रण गनर् नसिकएमा
कायर्बम असफल हुने सम्भावना रहनुका साथै खचर् लगायत अन्य कुराह को
व्यवःथापन गनर् किठनाइर् हुन्छ। तसथर्, सकेसम्म एकै ूकृितका व्यिक्तह

समावेश

गरी सामान्यतया ३० दे िख ५० जनासम्मको सहभािगतामा कायर्बम सञ्चालन गनर्
उपयुक्त हुन्छ। तर ःथानीय
सक्ने सम्भावनालाइर्

पमा गाउँ समुदायमा जाँदा सहभागीको सं ख्या बढ्न

िंटगत गद त्यसलाई समायोजन र व्यवःथापन गन सीप रहनु

आवँयक छ।यसका अितिरक्त सहभागी समूह र समूदायको

िचअनुसार कुनै कुनै

कायर्बम पिहले नै िनणर्य गरी मािथ लेिखएको सं ख्याभन्दा बढी व्यिक्तह लाइर् गनर्

सिकने छ।

२.७ कायर्बम सञ्चालन गिरने ःथानको छनौट

सिजलोसँग अटाउने गरी कुसीर् वा बेन्च

सहभागी सं ख्याको आधारमा सहभागीह

भएको हलको व्यवःथा िमलाउनु पछर्। मामीण क्षेऽमा कायर्बम गदार् सकभर

ःथानीय िनकाय, िव ालय वा सामािजक सं ःथाका हलह

उपयोग गन गरी व्यवःथा

िमलाउनु पछर्। कायर्बम ःथलमा खानेपानीको व्यवःथाका साथै उपयुक्त शौचालय
9

ँ कायर्बम सञ्चालन मागर्-िनदिशका २०७२
न्याियक बा पहुच

हुन ु आवँयक छ। कितपय मामीण क्षेऽमा सामुदाियक भवन र हलह को

उपलब्धता नहुनसक्ने भएकोले खुला चौरमा पिन सामान्य बार बन्दे ज गरे र कायर्बम

सञ्चालन गनर् सिकन्छ।

२.८ कायर्तािलका िनमार्ण तथा सऽ सञ्चालनको िविध र तिरका िनधार्रण

कायर्बमलाइर् व्यविःथत एवम् ूभावकारी ढं गले सञ्चालन गनर्का लािग कायर्बमको
कायर्तािलका अत्यावँयक हुन्छ। कायर्तािलकामा कुन समयबाट कायर्बम शु

हुने,

कुन/कित समयसम्म कायर्बम चल्ने, को कसको िजम्मेवारी के के हुन,े कायर्बम

सञ्चालनको लािग को को उपिःथत हुने भन्ने कुराह

उल्लेख गनुर् पदर्छ। साथै

कायर्बम सञ्चालक र अितिथ को हुने ःपंट तोिकनु पदर्छ। को कसले कित
समय कुन िवषयमा बोल्ने सो कुरा समेत ःपंट हुन ु पदर्छ। अन्य ूिशक्षण

कायर्बमजःतै सऽ अनुसारको कायर्तािलका बनाइर् कायर्बम सञ्चालन गनुर् पदर्छ।

कायर्बमको समयाविध कायर्बम गन मौसम (जाडो मिहना/गमीर् मिहना) को
आधारमा तय गनुर् पदर्छ। कायर्बमको समय सामान्यतया ३-4 घण्टाको हुनपु छर्।

ँ कायर्बम सञ्चालन गदार् दे हायका कुराह लाइर् ध्यानमा राख्नु
न्याियक बा पहुच

पदर्छ :

(क)

सम्बिन्धत अदालतको न्यायाधीशको नेतत्ृ वमा उक्त कायर्बम सञ्चालन

(ख)

कायर्बमको ढाँचा र िवषयवःतुको आधारमा सम्बिन्धत अदालतको बार

गन,

इर्काइर्का ूितिनिध र सम्बिन्धत सरकारी वकीललाई उपयुक्त भूिमकाको

िनधार्रण सिहत कायर्बममा उपिःथत गराउने,

(ग)

अवःथा अनुसार अदालतका सबै न्यायाधीशह

(घ )

अदालतका ौे ःतेदार तथा अिधकृत र इच्छु क कमर्चारीलाइर् समेत सामेल

(ङ )

कायर्बमलाई धेरै औपचािरक नबनाइर् सकेसम्म अनौपचािरक

(च )

कायर्बममा उपिःथत हुँदा अनौपचािरक तर सभ्य पोशाक लगाउने,

(छ)

हुन सक्ने,

पिन कायर्बममा उपिःथत

गराउन सिकने,

सञ्चालन गन,

छलफल

गनर्

नपाइने

िवषयह को

सहभागीह लाई जानकारी िदने,
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(ज)

कायर्बमको

पिहलो

तथा

अिन्तम

(झ)

के िवषयमा कित समय बोल्ने भन्ने कुरा ूःतोताले राॆो तयारी गरी

सहभागीह को धारणा बुझ्ने,

चरणमा

अदालतको

सेवाूित

कायर्बममा सहभागी हुने।

कायर्बम तािलका ढाँचा अनुसूची -२ मा उल्लेख गिरएको छ ।
२.९ कायर्बमबारे जानकारी

न्याियक बा पहुँच कायर्बम आयोजना हुने ःथान र िमित तय भएपिछ सम्बिन्धत

िनकाय वा पदािधकारीलाइर् सो बारे मा जानकारी िदनुपन हुन्छ। न्याियक बा पहुँच

कायर्बमको नाम, कायर्बमको उ ँ
े य, कायर्बम आयोजना हुने िमित, समय र ःथान

उल्लेख गरी सम्बिन्धत िनकायमा पऽाचार गनुप
र् दर्छ। खासगरी दे हायका िनकाय वा

पदािधकारीलाइर् कायर्बमबारे जानकारीका लािग पऽाचार गनुप
र् न हुन्छ। जःतै,





मािथल्लो अदालत,
सुरक्षा िनकाय,

ःथानीय िनकायका पदािधकारी,

सहभागी समूह कायर्बमको ूकृितका आधारमा अन्य व्यिक्त, िनकाय वा
पदािधकारीह ।

२.१० कायर्बम खचर्को व्यवःथापन

कायर्बम

सञ्चालनका

लािग

आवँयक

न्यूनतम

रकमको

अभावमा

न्याियक

बा पहुँच कायर्बम सञ्चालन गनर् सिकदै न। तर यसका लािग ठू लो बजेटको

आवँयकता भने पदन। कायर्बमका लािग उपलब्ध बजेटलाइर् ूभावकारी र

िमतव्ययी ढं गले उपयोग गनुर् पदर्छ। तसथर्, कायर्बम सञ्चालनका लािग आवँयक
खचर्ह को पूव र् अनुमान गरी बजेट व्यवःथा गनुर् पछर्। कायर्बम सम्पन्न

भइसकेपिछ िनयमानुसार कायर्बममा भएको खचर्का िववरणह
फरफारक गनुर् पदर्छ।
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पिरच्छे द – ३
कायर्बमको व्यवःथापन र सञ्चालन सम्बन्धमा
न्याियक बा पहुँच कायर्बमसम्बन्धी योजनाको ूभावकारी कायार्न्वयनका लािग
कायर्बम सञ्चालन सम्बन्धी ूःतुत चरणमा िवशेष ध्यान पुर्याउनु आवँयक छ।

यस चरणमा कायर्बम ःथलको ब्यवःथापनदे िख कायर्बम समापनसम्मका िविभन्न

िबयाकलापह

पदर्छन्। यस चरणमा गिरने कायर्ह को ूभावकािरताबाट नै समम

कायर्बमको सफलता वा असफलता िनभर्र गदर्छ। तसथर्, ूःतुत चरणमा गिरने

कायर्ह का सम्बन्धमा िवशेष सतकर्ता, होिशयारी र कौशलता दे खाउनु आवँयक

छ। अदालतको िनंपक्षता, गिरमा र न्यायका आधारभूत मान्यताह को सम्मान
कायम राख्दै कायर्बम सञ्चालन गनुप
र् छर्। यस चरणमा ध्यान िदनु पन िवषयह
मूलभूत



पमा दे हायबमोिजम रहेका छन् :

न्यायाधीश र कमर्चारीको आचारसं िहतालाई मध्यनजर राख्नुपछर्।

सहभागीह लाई आफ्ना भनाइह

खुलेर तर सम्मान र सं यमतापूवक
र्

अिभव्यक्त गनर् ूेिरत गनुप
र् छर्।



सहभागीह ले

अदालतूित

कडा

अिभव्यिक्त

त्यसलाई सहज र सं यमपूवक
र् महण गनुप
र् छर्।



िदइरहेका

हुन

सक्छन्।

सहभागीह ले बोलेको कुरा िटपोट गनुप
र् छर्, तत्काल ूितवाद गनुर् हुँदैन। तर

वातावरण जिटल हुन भने िदनु हुदैन। िटपेका कुराह लाई पिछ जवाफ

िदने वेलामा आवँयकतानुसार सम्बोधन गनुप
र् छर्।



कायर्बमको आवाज वा

सिकन्छ।




रे कडर् गरी सुरिक्षतसाथ राख्ने व्यवःथा गनर्

कायर्बममा उपिःथत सहभागी र आयोजक सबैको हािजरी गराउनु पछर्।
सम्बिन्धत

अदालतको

जानकारीमूलक साममीह



ँयह

उपलब्ध

बजेट

जानकारी

पुिःतका

(ॄोसर)



खचर् गन

िनधार्िरत

ूिबयाका

आधारमा

आवँयकता अनुसार ौव्य ँय सामामीको ूयोग गनर् सिकन्छ।

कायर्बम अनावँयक

पछर्।

अन्य

तयार गिरएको भए सोको िवतरण गनर् सिकन्छ।

आयोजकका लािग िचया, खाजाको व्यवःथा गनर् सिकन्छ।



लगायत

सहभागी

र

पमा लामो नहोस भन्ने कुरामा सँधै सजग रहनु
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३.१ आयोजकको पिरचय
कायर्बम शु

गदार् आयोजकले

आफ्नो छोटो पिरचय िदनु पदर्छ। त्यसले

सहभागीह लाइर् आयोजकको बारे मा जानकारी पाउने मौका पिन िमल्दछ जसले गदार्

सहभागीलाइर् आफ्नो िज ासा वा िवचार राख्न उत्ूेिरत गदर्छ। आयोजकको

पिरचयसँगसँगै सहभािगह लाइर् कायर्बममा सहभािगताको लािग धन्यवाद
पदर्छ।

ापन गनुर्

३.२ कायर्बम सञ्चालन तथा ूःतुित

कायर्बमलाइर् व्यविःथत एवम् अनुशािसत तुल्याउन कायर्बम सञ्चालकले मयार्िदत र

सं यिमत भइर् सरल शब्दह

ूयोग गरी शालीन ढं गले कायर्बम सञ्चालन गनुर्

पदर्छ। कायर्बम सञ्चालन गदार् िवशेष गरी दे हायका कुराह मा ध्यान िदनु पदर्छ:






सहभागीह को उपिःथित र बसाइको व्यवःथापनको अवःथा,
कायर्बमका अितिथह को उपिःथित र आसन महण,

ूःतुितका साममीह को तयारीको अवःथा र कायर्बम सञ्चालनको वातावरण,
कायर्तािलकानुसारका गितिविधह को ःपंटता,

कायर्बम सञ्चालन भइरहेको ःथानमा तत्काल व्यवःथापन गनुर् पन अन्य

कुराह ।

३.३ कायर्बम आयोजना गन िदन र समय

समुदायमा न्याियक बा पहुँच कायर्बम गदार् सकेसम्म कायार्लय समय पानुर् हुँदैन।
शुबबार ३ बजे पिछ वा शिनवार वा अ

कुनै सावर्जिनक िवदाको िदनमा कायर्बम

गनुर् पदर्छ। कायर्बमको समय िनधार्रण गदार् सहभागीह को समय र फुसर्दको

अवःथालाइर् समेत ख्याल गरी िनधार्रण गनुप
र् छर्।

३.४ सहभागीको हािजरी वा उपिःथितको अिभलेख

न्याियक बा पहुँच कायर्बममा कुन कुन समुदायका वा को को व्यिक्तह को

सहभािगता रहेको िथयो भनी ःपंट हुन र ूितवेदन तयार गन ूयोजनका लािग
सहभागीह को हािजरी गराउनु आवँयक हुन्छ। यसले यस ूकारको कायर्बम गदार्

सहभागीह

दाहोिरन नपाउने र सकेसम्म िभन्न र बढी ःथानीय समुदायह को

सहभागीता गराउने समेत आधार ूदान गनछ। सहभागीह मध्ये आफै हािजर
जनाउन नसक्ने भएमा त्यसको लािग आयोजकले सहजीकरण गनुर् उपयुक्त हुन्छ।
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हािजरीमा व्यिक्तको नाम, सम्पकर् ठे गाना र फोन नम्बर आिद उल्लेख गनर्

सिकन्छ।

३.५ सन्दभर् साममी िवतरण

सहभागीलाइर् खाजा पानीको अलावा कायर्बमसँग सम्बिन्धत कुनै सन्दभर् साममी भए

उनीह लाइर् िवतरण गनर् सिकन्छ। कायर्बम शु
सं ख्यामा

त्यःता

साममीह को

ु न्दा पिहले नै आवँयक
हुनभ

व्यवःथा गनुर् पदर्छ।

यःता

साममीह

जःतै

अदालतसम्बन्धी सामान्य जानकारी पुिःतका, आविधक ूितवेदनह , ॄोसर, पोःटर
आिद हुन सक्छन्। पोःटरह
हुन्छ।

कायर्बम ःथलमा सबैले दे ख्ने गरी टाँःनु उपयुक्त

३.६ कायर्बममा छलफल गनर् नहुने िवषयह ः

 जातीय, भािषक, साम्ूदाियक वा लैि क आधारमा

े ष बढाउने िवषय,

 अदालतमा िवचाराधीन मु ामा ूितकूल असर पान कुनै खास िवषयबःतु,
 व्यिक्तगत आक्षेप लाग्ने िकिसमका िवषयह ,
 कसैको िनजी मु ाको िवषयबःतु,

 ःथानीय ःतरको कुनै िवषय वा सन्दभर्लाइर् ूभािवत गन कुनै िवषयवःतु,
 तथ्यहीन र अनुमानको कुनै िवषय,

 राजनीितक िवषय समावेश भएका कुराह
सान्दिभर्क नहुने अन्य िवषयह ,

लगायत कायर्बमको उ ेँयसँग

 मिहला, बालबािलका वा शारीिरक वा मानिसक अशक्तता भएका व्यिक्तलाइर्
होच्याउने शब्द वा वाक्यह ,

 न्यायपािलकाको ःवतन्ऽता र िनःपक्षता ूितकूल हुने िवषयह ।
३.७ खाजा व्यवःथापन

कायर्बमको तािलकानुसार खाजा समयमा सहभागीह लाइर् खाजा खुवाउने व्यवःथा

गनुर् पदर्छ। खाजा सबै सहभागीह लाइर् पुग्ने गरी व्यवःथा गनुर् पदर्छ।
३.८ कायर्बमको िटपोट

ूितवेदन तयारीका लािग एकजना ूितवेदक तोकी कायर्बमको सम्पूण र् गितिविधको
िटपोट गराउनु पदर्छ। िटपोट गदार् सम्भव भएसम्म ौव्य ँय पिन िलनु पदर्छ। यही

िटपोटको आधारमा ूितवेदन तयार हुने भएकोले सकेसम्म कायर्बमका िवषयह
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नछु टाइर् िटपोट गनुर् पदर्छ। ूितवेदन तयार गरी अदालतको ूशासिनक अिभलेखमा

दतार् गरी राख्नु पछर्। वािषर्क ूितवेदनमा सम्पन्न कायर्बमबारे उल्लेख गनर्
सिकन्छ।

३.९ कायर्बम समापन
कायर्बममा

सहयोग

पुर्याउने

सम्ब

िनकाय,

पदािधकारी

र

व्यिक्तह लाई

उनीह को सहभागीता र योगदानका लािग धन्यवाद व्यक्त गनुप
र् छर्। िवशेषगरी

सहभागीह लाइर् कायर्बमका लािग समय िदनु भएकोमा धन्यवाद

ापन गनर् छु टाउन

हुँदैन। समापन गदार् सहभागीह ले उठाएका िज ासा सकेसम्म सम्बोधन गद
आगामी िदनमा यःतै सिबय सहभािगताको अपेक्षा सिहत समापन गनुर् पदर्छ।
कायर्बम सञ्चालन गनुक
र् ो उ ँ
े य हािसल भएको र यसले अदालतूितको

िंटकोण,

अदालतबारे यथाथर् जानकारी सम्ूेषण भएको लगायत कायर्बमको उपलिब्धका

बारे मा सं क्षेपमा ःमरण गराउन उपयुक्त हुन्छ। यसबाट कायर्बमको उपयुक्तता,

औिचत्यता र सहभागीह को भूिमकाबारे ःपंट हुन म त गदर्छ। अन्तमा कायर्बममा
ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष तिरकाले सहयोग गन सबैलाइर् सम्बोधन गद कायर्बम समापन
गनुर् पदर्छ।

३.१० कायर्बम ःथलको सरसफाइ

कायर्बम ःथलमा कायर्बम सञ्चालनको बममा िवभन्न िकिसमका फोहोर वःतुह ,

पेय पदाथर्का िससी, बोटल, कागज, खाजाका प्याकेट आिद हुन सक्छन्। कायर्बम
सकेपिछ ती फोहोरह लाइर् यथोिचत व्यवःथा गरी कायर्बम ःथल सफा सुघ्घर गरी

छोड्नु पदर्छ।
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पिरच्छे द – ४
कायर्बमको समीक्षा र ूितवेदन सम्बन्धमा
४.1 कायर्बम समीक्षा

न्याियक बा पहुँच कायर्बम सम्पन्न भइर्सकेपिछ ूितवेदकबाट ूितवेदन तयार गरी

अदालतमा पेश गनुर् पदर्छ। त्यःतो ूितवेदन पेश भएपिछ अदालतमा सो बारे मा

छलफल र समीक्षा गनुर् पदर्छ। कायर्बमको िवषयवःतु, ढाँचाको उपयुक्तता तथा

व्यवःथापन लगायतका िविभन्न पक्षमा रहेको सबल पक्षह का िवषयमा समीक्षा गनुर्
पदर्छ। यसूकारको समीक्षाले भावी कायर्बममा सुधार गरी सञ्चालन गनर् सहयोग

पुर्याउँछ। तसथर् कायर्बम सम्पन्न भइर् ूितवेदन ूाप्त भएपिछ यथाशक्य चाँडो
कायर्बमको समीक्षा गनुर् पदर्छ। यसरी कायर्बमको समीक्षा भएपिछ सो समेतका

आधारमा ूितवेदकको ूितवेदनमा आवँयक पिरमाजर्न गरी सो को सं िक्ष

ूितवेदन

तयार गरी अदालतमा राख्नुपछर् र एक ूित मािथल्लो अदालत र सव च्च अदालतमा

पठाउनु पछर्।

४.२ ूितवेदन तयारी तथा आवँयक कारबाही

न्याियक बा पहुँच कायर्बम सम्पन्न भइर् सो कायर्बमको सम्बन्धमा समीक्षा भएपिछ
त्यस आधारमा सं िक्षप्त ूितवेदन तयार गनुर् पछर्। कायर्बमका सहभागीह बाट

उठाइएका तथा व्यवःथापन र सुधार गनुर् पन िवषयह का बारे मा अदालत ःवयम् र

न्याय सम्पादनको कायर्मा सम्बिन्धत अन्य िनकायले त्यसलाइर् पृंठपोषणका

पमा

िलइर् आवँयक सुधारको पहल गनुर् पदर्छ। तसथर्, ूाप्त पृंठपोषण वा सुधारका
िवषयह लाइर् अदालतले गम्भीरतापूवक
र् िलने र अन्य िनकायसँग सम्बिन्धत िवषय भए
सम्बिन्धत अंश सम्बिन्धत िनकायमा पठाउन सिकन्छ। साथै, न्याय क्षेऽ समन्वय

सिमितको वैठकमा समेत यस बारे मा छलफल गनर् उपयुक्त एवम् सान्दिभर्क हुन्छ।
कायर्बममा नीितगत

ूितवेदनमा

समावेश

पमा सुधार गनुर् पन िवषयह
गनुर्

पदर्छ।

ूितवेदनमा

उठे को भए ती िवषयह लाइर्

औ ंल्याइएका

त्यस

ूकारका

िवषयह लाइर् केन्िीय न्याय क्षेऽ समन्वय सिमितको वैठकमा ूःतुत गनर् सिकन्छ।

कायर्बम सम्पन्न भएपिछ सो कुराको ूितवेदन िजल्ला अदालतले सम्बिन्धत

पुनरावेदन अदालत र सव च्च अदालतमा र पुनरावेदन अदालतले सव च्च अदालतमा
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पठाउनु

सिकन्छ।

पछर्।

कायर्बमको

ौव्य ँय

अदालतको

डकुमेन्शीमा

 ूितवेदनमा सहभागीह को धारणा र कायर्बमूितको
छु टाउनु हुँदैन।

समावेश

गनर्

ि कोण उल्लेख गनर्

 ूितवेदनमा कायर्बमूितको खास अनुभिू त र नीितगत सुझाव भए सो समेत
उल्लेख गनर् सिकन्छ।

 कायर्बमको आवाज वा
पछर्।

कायर्बमको संिक्ष

ँय रे कडर् गरे को भए त्यसलाई सुरिक्षत गरी राख्नु

ूितवेदनको ढाँचा अनुसूची -३ मा उल्लेख गिरएको छ
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अनुसूची – १
कायर्बम आयोजना गनर् जाँदा िलएर जानुपन साममी सूची
(चेक िल )
१.

कायर्बम तािलका

३.

क्यामेरा

२.

४.

सहभागी हािजरी फारम
ःटे सनरी

− कलम
− कापी
− ः

− िपन

ापलर

− कैची

− मािःकङ टे प

५.

ब्यानर

७.

पानी/ पानी राख्ने भाडा/ग्लास

६.

८.

९.

खाजा

कम्प्युटर
ूोजेक्टर

१०. िःबन

११. साउण्ड िसःटम

१२. जानकारीमूलक साममीह

१३. केही रकम
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अनुसूची -२
.....................अदालत
......................

कायर्बमको नाम: न्याियक सेवा ूवाहमा न्यायपािलकाः हाॆो बुझाइ र अपेक्षाह

कायर्बम तािलकाको ढाँचा
िमित ......................
ःथान .....................
समय

िवषय

सहजकतार्

नाःता /खाजा/िचया
अध्यक्षता

ौी ......................

कायर्बम ूारम्भः पिरचय र अपेक्षा सं कलन
नेपालको न्यायूणाली र यसको वातावरण

ौी ......................

न्याियक कायर् सम्पादन ूिबयाः ःवभाव र

ौी ......................

न्याय सम्पादन ूिबयामा

ौी ......................

ूकृित

सरोकारवालाह को भूिमका
न्यायपािलका ूितका जनअपेक्षाह
सम्बोधन

र ितनको

ौी ......................

अन्तिबर्या/ूँनो र
समुदायको तफर्बाट ूितिबया
समापन मन्तव्य

ौी....................

खाजा
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अनुसूची – ३
कायर्बमको सं िक्ष

ूितवेदनको ढाँचा

1= कायर्बमको नाम:
2= कायर्बम सञ्चालन ःथान:
3= िमित:
4= कायर्बमको अविध:
5= सहभागी सख्या:

मिहला:

पु ष :

अन्य :

6= कायर्बमको उ ँ
े य
१. ..................... ..................... ..................... .....................
२. ..................... ..................... ..................... .....................
३. ..................... ..................... ..................... .....................
४. ..................... ..................... ..................... .....................
7= सहकायर् भएको िनकाय वा संःथा:
8= मुख्य उपलिब्धह :
१.

२.

३.

४.
9= सहभागीका सुझावह :
1=
2=
3=
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10= आयोजकको अनुभव र सुझावह :

१.

२.

३.

४.
अन्य
१.

२.
संलग्न

क) कायर्बम तािलका

ख) सहभागीको नामावली
ग) अन्य

संयोजक:
सह-संयोजक:
ूितवेदक:
िमित:
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