
 परिच्छेद - १ 
 

प्रािम्भिक 

१.१  पृष्ठिूम् िः- 
 

संविधान, प्रचवित काननू र न्यायका मान्य वसद्धान्तका आधारमा न्याय सम्पादन गननु 

न्यायपाविकाको संिधैावनक दावयत्ि हो ।  न्याय सिै नागररकको पहुचयोग्य बनाई   स्ितन्र, 

वनष्पक्ष र सक्षम न्याय प्रणािीबाट विटो िररतो र कम खवचुिो रुपमा न्याय प्राप्त गने 

नागररकको मौविक अवधकारिाई सनवनवित गने अवििारा पवन न्यायपाविकामावि नै रहकेो 

ि । अदाितको काम कारिावहको सन्तनविको प्रमनख आधारनै सेिाग्राहीको आस्िा एिं जन 

विश्वास हुने िएकोिे यसको सफिताको सचूक पवन सेिाग्राहीको सन्तनवष् ट न्यायािय प्रवतको 

जनविश्वास र जनआस्िानै हो । तसिु, स्ितन्र, वनष् पक्ष, समक्ष, वमतव्ययी, प्रिािकारी र 

जनआस्िामा आधाररत सनदृढ न्यायप्रणािी माफुत मानि अवधकारको संरक्षण गद ैकाननूको 

शासनको माध्यमद्वारा न्याय सनवनव् चत गने पररदृ्य एि ंसंविधान, ऐन, काननू तिा न्यायका 

मान्य वसद्वान्तहरुका आधारमा स्िच्ि एिं वनष् पक्ष न्याय सम्पादन गने पररि्यका साि 

नेपािको न्यायपाविकािे दनई ओटा पञ्च िर्षीय रणनीवतक योजना पार गरी तेश्रो रणनीवतक 

योजना कायाुन्ियनको अिस्िामा ि । 
   

मिू योजनािे वनधाुरण गरेको ि्य र रणनीवतको पररवधविर रहरे हरेक अदाितिे आफ्नो 

कायुयोजना िनाई िाग ूगने पद्धवत अननरुप यस अदाितिे पवन विगतका िर्षुदवेख नै आफ्नो 

िावर्षुक कायुयोजना बनाइ कायाुन्ियन गद ै आएको ि । विगतका आ.ि.मा िए गरेका 

कामकारिाहीको मलूयांकन एिं वि् िेर्षण आगामी योजनाको वनमाुण र त्यसको सफि 

कायाुन्ियनको िागी सान्दविुक रहने हुन्ि । यस अदाितिे पवन कायुयोजना वनमाुण गदाु 

विगतका िर्षुमा वनधाुररत ि्य र हावसि गररएका उपिवधधको अननििका आधारमा प्रस्तनत 

काययुोजनाको ि्य वनधाुरण गररएको ि । सिुसनिि र विटो िररतो न्याय आम 

जनसरोकारको विर्षय िएकोिे प्रस्तनत कायुयोजना पवन न्यावयक कायुिाई विटो िररतो एिं 

चनस्त बनाउने र आम जनवहतमा अवधकतम रुपमा कसरी प्रयोग गने िन् ने उद्दे्  यसगग सम्िवन्धत 

रहकेो ि ।  
 

१.२  कार्य र्ोजना  सौदा सम् म्ि गठनिः- 
 

गत िर्षुको िावग तयार पाररएको कायुयोजनाको समीक्षा तिा तेश्रो पञ्च िर्षीय रणनीवतक 

योजनाको पररवधविर रहरे आविुक िर्षु २०७४।०७५ का िावग कायु योजना तयार गनु  यस 
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अदाितको वमवत २०७४।०३।३० मा िसेको पणूु िैठकिे माननीय वजलिा न्यायाधीश श्री 

अमतृबहादनर िस्नेतको  संयोजकत्िमा श्रेस्तेदार श्री विनोद खवतिडा, शाखा अवधकृत श्री 

िरतमणी पोखरेि र ना.सन. श्री संवजि तामाड सदस्य रहकेो एक कायु योजना मसौदा सवमवत 

गठन गरी कायु योजनाको प्रारम्िीक मसौदा तयार गने वजम्मेिारी तोवकएकोमा सो 

वजम्मेिारीिाई मसौदा सवमवतिे वनधाुररत िोटो समयमा काय ुयोजनाको प्रारम्िीक मसौदा 

तयार गनु सफि िएको ि । 
 

१.३  पूर्य वैठकबाट पािीि गिी स्वीकृम्िका लाम्ग पठाउने म्नर्यर्िः-  
 

मस्यौदा सवमवतिे तयार पारेको िावर्षुक कायु योजनािाई यस अदाितका कमुचारीहरुसगग 

समेत ििफि गरी केही पररमाजनु सवहत वमवत २०७४।०४।२४ मा िसेको पणूु िैठकबाट 

पारीत गरी स्िीकृवतका िावग सम्मावनत श्री सिोच्च अदाितको योजना महाशाखामा पठाउने 

वनणुय गररयो । योजना महाशाखाबाट स्िीकृत िएपवि प्रस्तनत कायुयोजना िाग ूहुनेि । 

 

________________ 
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परिच्छेद - २ 
 

आ.व.२०७३/०७४ को वाम्षयक कार्य र्ोजनाको  कार्ायन्वर्नको स ीक्ािः- 
 

तेस्रो पञ् चिवर्षुय रणनीवतक योजना कायाुन्ियनका िावग यस अदाितिे आ.ि. 

२०७३/०७४ मा िावर्षुक कायु योजना तयार गरी िाग ूगरेको वियो । योजनािे वनधाुरण गरेको 

ि्य र सो ि्य परूा गनु विइएका रणनीवतिाई आधार मानी न्यायाधीशगत र समग्र रुपमा 

अदाितमा विद्यमान मनद्दाहरुको सन्दिमुा िन ्ा िन ्ै रुपमा ि्य वनधाुरण गररएको वियो । 

िावर्षुक कायुयोजना यिासम्िि अदाितका काम कारिाहीको समग्र पक्षिाई समेट्ने र 

त्यसको प्रिािकारी कायाुन्ियन गने उदे्ध्यका साि तयार गररएको वियो । आ.ि. 

२०७३/०७४ मा यस अदाितबाट सम्पादन गररएका कामकारिाही दहेायबमोवजम रहकेो ि । 
  

२.१  न्र्ार्म्निोपर् सभवन्धी कार्य :- 
 

यस अदाितमा अविलिो िर्षुबाट वजम्मेिारी सरी आएको १८६२ िान र आ.ि. 

२०७३/०७४ मा दताु िएको २७१० िान मनद्दा समेत जम्मा ४५७२ िान मनद्दाको िगत कायम 

िएकोमा २६२५ िान मनद्दा फर्छ्यौट िई १९४७ िान मनद्दा बाकी रहकेो दवेखएको ि । िगत 

फर्छ्यौटको वििरण हदेाु यस आ.ि. मा कन ि िगतको ५७.४१%  मनद्दा फर्छ्यौट िएको ि । 

वजम्मेिारी सरेका १९४७ िान मनद्दा मध्ये दनई िर्ष ुनािेका मनद्दाको संङ्््या १८८ रहकेो ि । 
  

यस अ. ि. मा जम्मा  २२६१  मनद्दा दताु हुने अननमान गररएकोमा जम्मा  २७१० िान मनद्दा दताु 

िइ अननमानिन्दा कररि ४४९ अिाुत १९.८६% प्रवतशत बढी मनद्दा दताु हुन आएको र 

अदाितको कन ि फिुयौट ि्य २४७८ िान िएकोमा २६२५ िान मनद्दा फिुयौट िई 

अननमान िन्दा १४७ अिाुत ५.९३% प्रवतशत बढी मनद्दा फिुयौट िएको पाइन्ि । यस 
आ.ि.मा पटक पटक िएका मधेश बन्द र आन्दोिन, आ.ि. को वबच अिवधमा मा.न्या.श्री 

पणूेश्वर प्रसाद उपाध्यायिाई मनगन वजलिा अदाितमा र मा.न्या.श्री चन्रमणी ज्ञिािीिाई 

वनिाुचन प्रयोजनको िागी ओखिढनंगा वजलिामा िएको काज जस्ता आन्तररक तिा बाह्य 

कारणहरुिे गदाु मनद्दाको फिुयौट अननमावनत फिुयौट ि्य िन्दा बढी िएता पवन मनद्दा दताु 

िएको अननपातमा फिुयौट कमी िएको दवेखन आएको ि   । 
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२.२  फैसला कार्ायन्वर्न :- 
 

अदाितिे गरेको न्यायको अननिवूत फैसिाको सािुक कायाुन्िनबाट मार सम्िि हुने हुगदा 

न्यायका उपिोक्तािाई िास्तविक अिुमा न्याय प्राप्त गरेको आिार्ष वदिाउन फैसिा 

कायाुन्ियनिाई प्रािवमकतामा राखी गत िर्षुको कायुयोजना वनमाुण गररएको वियो । विगत 

आ.ि. िाट वजम्मेिारी सरी आएका वनिेदन िान ४६६ र आ.ि. २०७३/०७४ मा ५५७ नयाग 

वनिेदन दताु िई जम्मा १०२३ वनिेदनको िगत कायम िएकोमा ६३० िान वनिेदन फिुयौट 

िई आ.ि. ०७४/०७५ को िावग ३९३ िान वनिेदन वजम्मेिारी सरी आएका िन । जस मध्ये  

एक िर्षु नािेका वनिेदनहरूको सं्या ८४ रहकेो  ि ।  

२.३ सुपरिवेक्र् िथा अनुग न सभवन्धी कार्यिः- 

आ.ि. २०७३/०७४ को िावग िावर्षुक कायु योजनामा उलिेवखत आन्तररक वनरीक्षण तिा 

अननगमनको कायु प्रिािकारी रुपमा गररएको वियो । तामेिदार, मनद्दा शाखाका 

कमुचारीिगायतिाई तोवकएको वजम्मेिारी परूा गराउन श्रेस्तेदारबाट पटक पटक अननगमन 

गररएको वियो । मनद्दाको अङ््ग पनयाुउन वमवसिहरुमा सनपररिेक्षण तिा अननगमन सम्िन्धी 

कायु पवन प्रिािकारी रुपमा िएको वियो । वमवसिको आन्तररक वनरीक्षण मनद्दा फागटका 

सनपररटेन्डेट र श्रेस्तेदारिाट सम्पन् न गररएको वियो । 
 

२.४   ेलम् लाप सभवन्धी कार्यिः- 
 

आ.ि. २०७२/०७३ मा ८५ िान मनद्दाहरु मेिवमिापको िावग पठाईएकोमा ५ िान मनद्दा 

मेिवमिाप िएको र ६४ िान मनद्दाहरु मेिवमिाप हुन नसकी वफताु िएको र १६ िटा मनद्दा 

मेिवमिाप प्रवियामा रहकेो दवेखन्ि । उवलिवखत तथ्याङ््क अननसार मेिवमिापको 

उपायबाट वििादको समाधान गने काय ुसफि हनु सकेको िैन । 
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परिच्छेद - ३ 
 

परिदृश् र्,  परिलक्ष्र् ि  ुल्र्हरु 
 

न्यायपाविकाको प्रिम पञ् चबर्षीय रणनीवतक योजनािे न्यायपाविकाका पररदृ्य, पररि्य र 

मलूयहरुको पररिार्षा गरेकोमा दोश्रो योजनािे सो पररिार्षामा सामान्य पररमाजुन सवहत 

त्यसिाई वनरन्तरता प्रदान गरेको वियो । हािै िाग ू िएको तेश्रो पन्च िर्षीय रणनीवतक 

योजनािे पवन विगतमा जस्तै न्यायपाविकाको पररदृ्य, पररि्य र मलूयहरु दहेाय अननसार 

वनधाुरण गरेको ि । 
 

३.१  परिदृश्र् (Vision) - 

स्ितन्र, सक्षम, कम खवचुचो,  विटोिररतो, प्रिािकारी र जनताको सहज पहुगचयनक्त,  

जनआस्िामा आधाररत न्यायप्रणािी माफुत मानि अवधकारको संरक्षण गद ै काननूको 

शासनको माध्यमद्वारा सबैको वनवम्त न्याय सनवनव् चत गननु नेपािको न्यायपाविकाको पररदृ् य 

हो । 
 

३.२   परिलक्ष्र् (Mission) - 

संविधान, काननू र न्यायका मान्य वसद्वान्तहरुका आधारमा स्िच्ि एिं वनष्पक्ष न्याय सम्पादन 

गननु नेपािको न्यायपाविकाको पररि्य हो । 
 

३.३  आधाििूि  ूल्र्हरु - 

 संविधान र काननू प्रवत आस्िा  

 स्ितन्रता र स्िायतता  

 स्िच्िता, समानता र वनष्पक्षता  

  उत्तर दावयत्ि  

 गनणस्तररयता  

 सदाचार 

 प्रवतवनवधत्ि र समािेवसता 

प्रस्तनत कायु योजना वनमाुण गदाु योजनािे वनधाुरण गरेका न्यायपाविकाका उलिेवखत 

पररदृ्य, पररि्य र आधारितू मलूयहरुिाई मागुदशुक वसद्धान्तको रुपमा ग्रहण गररएको ि ।  
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परिच्छेद – ४ 

आम्थयक वषय २०७४/२०७५ को लक्ष्र् म्नधायिर् 

तेश्रो पञ् चिवर्षुय रणनीवतक योजनािे अदाितिे हावसि गननु पने विविन्न चार ओटा ि्य 

वनधाुरण गरी सो ि्य प्रावप्तका िावग वबविन्न रणानीवतहरु अििम्िन गरेको ि । सो रणनीवत 

अन्तरगत सबै तहका अदाितहरुका िावग कायु सम्पादन पररसचूक समेत तोकेको   ि । 

प्रस्तनत कायु योजनामा वजलिा अदाितको कायु सम्पादन पररसचूकिाई आधार मानी 

योजनाको कायाुन्ियनका िावग दहेाय बमोवजम िावर्षुक ि्य वनधाुरण गररएको ि । 
 

फािा  न.ं १ 

लक्ष्र् म्नधायिर् फािा  नं. १ 

(मिू रणनीवत अन्तगुत ि्य १ को रणनीवत १ सगग सम्बवन्धत) 

अदाितको समहूः- ग 

योजनाबाट वनधाुरण िए अननसार िावरु्षक रुपमा फैसिा गननुपने मनद्दा प्रवतशतः- ६०% 
म्स.नं. म्बषर् अवम्धगि 

म्वविर् 
म्जभ ेवािी सिी आएको  ुद्दा 

नर्ााँ दिाय 

अनु ान 

जभ ा 

कार्  हुन 

आउने 

अनु ाम्नि 

लगि 

अनु ाम्नि 

वाम्षयक  ुद्दा 

फर्छ्र्ौट 

सङ्ख ्र्ा 

कैम्फर्ि 

थुनुवा साना 

प्रकृम्िका 

प्राथम् किा प्राप्त ि अन्र् 

 ुद्दाहरु 

जभ ा 

१  ुद्दा 

१ वषय म्ित्रको ४२ ३३७ १०७३ १४५२ 

२९०७ ४८२८ 

२५१८  

१ वषय देम्ि १८ 

 म्हना म्ित्रको 
६ ६६ १५२ २२४ १३४  

१८  म्हना देम्ि 

२ वषय म्ित्रको 
३ २२ ३२ ५७ ५७  

२ वषय नाघेको ० ४३ १४५ १८८ १८८  

२ 

रिट ि 

म्नषेधाज्ञा 

म्नवेदन 

१ वषय म्ित्रको २२ 

७४ १०० 

५६  

१ वषय देम्ि १८  म्हना म्ित्रको ३ ३  

१८  म्हना देम्ि २ वषय म्ित्रको १ १  

२ वषय नाघेको ० ०  

३ 
पननरािेदन 

 

१ वषय म्ित्रको 0 0 0 
0 

0 

३० ३० १८  

१ वषय म्ित्र देम्ि 

१८   म्हना म्ित्र 

को 

0 0 
0 0 

१८  म्हना देिी 

२ वषय म्ित्रको 

0 0 
0 0 

२ वषय नाघेको 0 0 0 0 
                                जभ ा १९४७ ३०११ ४९५८ २९७५  

४ अ. िं .१७ नं. वनिेदन उपरको कैवफयत प्रवतिेदन ० ३० ३० ३०  

                       सबैको जभ ा  ३०४१ ४९८८ ३००५  

 प्रवत न्यायाधीश फिौट ि्य शनरु मनद्दा ¸पननरािेदन तिा ररट     ९९२ ५९५  

 कैवफयत प्रवतिेदन ६ ६  
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फािा  न.ं २ 

 ाम्सक लक्ष्र् म्नधायिर् फािा  

(मिू रणनीवत अन्तगुत ि्य १ को रणनीवत १ सगग सम्बवन्धत) 
 

र्ोजनाले म्नधायिर् गिे अनुसाि वाम्षयक रुप ा फैसला गनुयपनम  ुद्दाको जभ ा सङ्ख ्र्ािः२९७५ 

प्रम्िशििः ६०.००  

 

वस.

नं. 
विर्षय 

मवहना साउन िदौ असोज 
कावतु

क 
मंवसर पनर्ष माि 

फागन

न 
चैत 

िैशा

ख 
जेठ असार जम्मा 

कायुवद

न 

 २५ २५ १३ २३ २४ २४ २२ २३ २५ २४ २६ २५ २७९ 

१ मनद्दा 
फर्छ्यौट 

ि्य 
८९ १२५ ६५ १६५ २७२ २६६ २७५ ३३० ३३० ३०५ ३२० ३५५ २८९७ 

२ 

ररट र 

वनर्षेधाज्ञा 

वनिेदन 

फर्छ्यौट 

ि्य 
० ५ ० ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ १० १० ६० 

३ पननरािेदन 
फर्छ्यौट 

ि्य 
० ० ० ० ५ ० ० ३ ४ २ ४ ० १८ 

जभ ा 
फर्छ्यौट 

ि्य 
८९ १३० ६५ १७० २८२ २७१ २८० ३३८ ३३९ ३१२ ३३४ ३६५ २९७५ 

म्नवेदन 

पम्िवेदन 

फर्छ्यौट 

ि्य 
० ० ० ० ५ ० ५ ५ ४ १ ५ ५ ३० 

 

   

…................         …................. 

 तयार गने         प्रमावणत गने 
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फािा  नं ३ 

न्र्ार्ाधीशगि  ाम्सक लक्ष्र् म्नधायिर् फािा  

(मिू रणनीवत अन्तगुत ि्य १ को रणनीवत १ सगग सम्बवन्धत) 

 

न्यायाधीशको नाम:- अमतृ बहादनर बस्नेत                 मनद्दा सं्याः- ९९२ 

म्स

.नं. 
म्वषर् 

 म्हना 
साउ

न 
िदौ 

असो

ज 

काम्िय

क 

 ंम्स

ि 
पुष  ाघ 

फागु

न 
चैि 

वैशा

ि 
जेठ 

असा

ि 
जभ ा 

कार्यम्द

न 
 २५ २५ १३ २३ २४ २४ २२ २३ २५ २४ २६ २५ २७९ 

१ मनद्दा 
फर्छ्यौट 

ि्य 
३० १५ ५ २० ५५ ५१ ५५ ७० ७० ६५ ६८ ७५ ५७९ 

२ 

ररट र 

वनर्षेधा

ज्ञा 

वनिेदन 

फर्छ्यौट 

ि्य 
० १ ० १ १ १ १ १ १ १ २ २ १२ 

३ 
पननरािे

दन 

फर्छ्यौट 

ि्य 
० ० ० ० १ ० ० ० १ १ १ ० ४ 

जम्मा 
फर्छ्यौट 

ि्य 
३० १६ ५ २१ ५७ ५२ ५६ ७१ ७२ ६७ ७१ ७७ ५९५ 

४ 

 

निवेद
ि।प्रनि
वेदि 

 

फर्छ्यौट 

ि्य 

 

० ० ० ० १ ० १ १ १ ० १ १ ६ 

 

 

सम्िवन्धत न्यायाधीशिे फैसिा गननुपने मनद्दा मध्ये १८ मवहना नािेको बागकी सं्या- ३६ 
 

 

     

    

…................         …................. 

 तयार गने         प्रमावणत गने 

                                            

    

 



   9 

 

फािा  नं ३ 

न्र्ार्ाधीशगि  ाम्सक लक्ष्र् म्नधायिर् फािा  

(मिू रणनीवत अन्तगतु ि्य १ को रणनीवत १ सगग सम्बवन्धत) 

 

न्यायाधीशको नाम:- चन्रमणी ज्ञिािी            मनद्दा सं्याः- ९९२ 

म्स

.नं. 
म्वषर् 

 म्हना साउन िदौ 
असो

ज 

काम्िय

क 

 ंम्स

ि 
पुष 

 ा

घ 

फा

गुन 
चैि 

वै

शा

ि 

जेठ असाि 
ज

भ ा 

कार्यम्द

न 
 २५ २५ १३ २३ २४ २४ २२ २३ २५ २४ २६ २५ २७९ 

१ मनद्दा 
फर्छ्यौट 

ि्य 
७ ३० १५ ४० ५५ ५४ ५५ ६५ ६५ ६० ६३ ७० ५७९ 

२ 

ररट र 

वनर्षेधा

ज्ञा 

वनिेदन 

फर्छ्यौट 

ि्य 
० १ ० १ १ १ १ १ १ १ २ २ १२ 

३ 
पननरािे

दन 

फर्छ्यौट 

ि्य 
० ० ० ० १ ० ० ० १ १ १ ० ४ 

जम्मा 
फर्छ्यौट 

ि्य 
७ ३१ १५ ४१ ५७ ५५ ५६ ६६ ६७ ६२ ६६ ७२ ५९५ 

४ 

 

निवेद
ि।प्रनि
वेदि 

 

फर्छ्यौट 

ि्य 

 

० ० ० ० १ ० १ १ १ ० १ १ 
६ 

 

                     

 

सम्िवन्धत न्यायाधीशिे फैसिा गननुपने मनद्दा मध्ये १८ मवहना नािेको बागकी सं्या- ६६ 

 
 

 

     

 …................         …................. 

   तयार गने         प्रमावणत गने 
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फािा  नं ३ 

न्र्ार्ाधीशगि  ाम्सक लक्ष्र् म्नधायिर् फािा  

(मिू रणनीवत अन्तगुत ि्य १ को रणनीवत १ सगग सम्बवन्धत) 

 

न्यायाधीशको नाम:- राजेन्र अवधकारी       मनद्दा सं्याः- ९९२ 

म्स.

नं. 
म्वषर् 

 म्हना 
साउ

न 

ि

दौ 

असो

ज 

काम्िय

क 

 ं

म्सि 
पुष 

 ा

घ 

फागु

न 
चैि 

वै

शा

ि 

जेठ 
असा

ि 
जभ ा 

कार्यम्दन  २५ २५ १३ २३ २४ २४ २२ २३ २५ २४ २६ २५ २७९ 

१ मनद्दा 
फर्छ्यौट 

ि्य 
२५ २० १५ ३५ ५२ ५५ ५५ ६५ ६५ ६० ६३ ७० ५८० 

२ 

ररट र 

वनर्षेधा

ज्ञा 

वनिेदन 

फर्छ्यौट 

ि्य 
० १ ० १ १ १ १ १ १ १ २ २ १२ 

३ 
पननरािेद

न 

फर्छ्यौट 

ि्य 
० ० ० ० १ ० ० १ ० ० १ ० ३ 

जम्मा 
फर्छ्यौट 

ि्य 
२५ २१ १५ ३६ ५४ ५६ ५६ ६७ ६६ ६१ ६६ ७२ ५९५ 

४ 

 

निवेदि
।प्रनिवे
दि 

 

फर्छ्यौट 

ि्य 

 

० ० ० ० १ ० १ १ १ ० १ १ 

 

 ६ 

                     

 

सम्िवन्धत न्यायाधीशिे फैसिा गननुपने मनद्दा मध्ये १८ मवहना नािेको बागकी सं्या- ४६ 
 

 

     

    

…................             …................. 

     तयार गने          प्रमावणत गने 
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फािा  नं ३ 

न्र्ार्ाधीशगि  ाम्सक लक्ष्र् म्नधायिर् फािा  

(मिू रणनीवत अन्तगुत ि्य १ को रणनीवत १ सगग सम्बवन्धत) 

 

न्यायाधीशको नाम:- ध्रनि प्रसाद सापकोटा             मनद्दा सं्याः- ९९२ 

म्स

.नं. 

म्वष

र् 

 म्हना साउन िदौ 
असो

ज 

काम्िय

क 
 ंम्सि पुष 

 ा

घ 

फागु

न 
चैि 

वैशा

ि 
जेठ 

अ

साि 
जभ ा 

कार्य

म्दन 
 २५ २५ १३ २३ २४ २४ २२ २३ २५ २४ २६ २५ २७९ 

१ मनद्दा 

फर्छ्यौ

ट 

ि्य 

१२ ३० १५ ३५ ५५ ५४ ५५ ६५ ६५ ६० ६३ ७० ५७९ 

२ 

ररट र 

वनर्षे

धाज्ञा 

वनिेद

न 

फर्छ्यौ

ट 

ि्य 

० १ ० १ १ १ १ १ १ १ २ २ १२ 

३ 
पननरा

िेदन 

फर्छ्यौ

ट 

ि्य 

० ० ० ० १ ० ० १ १ ० १ ० ४ 

जम्मा 

फर्छ्यौ

ट 

ि्य 

१२ ३१ १५ ३६ ५७ ५५ ५६ ६७ ६७ ६१ ६६ ७२ ५९५ 

४ 

 

निवेद
ि।प्र
निवेद
ि 

 

फर्छ्यौ

ट 

ि्य 

 

० ० ० ० १ ० १ १ १ ० १ १  

  ६ 

 

 

    सम्िवन्धत न्यायाधीशिे फैसिा गननुपने मनद्दा मध्ये १८ मवहना नािेको बागकी सं्या- ४१ 

 

   …................         …................. 

 तयार गने         प्रमावणत गने 

                                            

 



   12 

 

फािा  नं ३ 

न्र्ार्ाधीशगि  ाम्सक लक्ष्र् म्नधायिर् फािा  

(मिू रणनीवत अन्तगुत ि्य १ को रणनीवत १ सगग सम्बवन्धत) 

 

न्यायाधीशको नाम:- तीिुराज के.सी.       मनद्दा सं्याः- ९९२ 

म्स

.

नं

. 

म्वषर् 

 म्हना 
साउ

न 
िदौ 

असो

ज 

काम्िय

क 

 ं

म्सि 
पुष 

 ा

घ 

फागु

न 
चैि 

वैशा

ि 
जेठ 

असा

ि 
जभ ा 

कार्य 

म्दन 
 २५ २५ १३ २३ २४ २४ २२ २३ २५ २४ २६ २५ २७९ 

१ मनद्दा 
फर्छ्यौट 

ि्य 
१५ ३० १५ ३५ ५५ ५२ ५५ ६५ ६५ ६० ६३ ७० ५८० 

२ 

ररट र 

वनर्षेधा

ज्ञा 

वनिेदन 

फर्छ्यौट 

ि्य 
० १ ० १ १ १ १ १ १ १ २ २ १२ 

३ 
पननरािे

दन 

फर्छ्यौट 

ि्य 
० ० ० ० १ ० ० १ १ ० ० ० ३ 

जम्मा 
फर्छ्यौट 

ि्य 
१५ ३१ १५ ३६ ५७ ५३ ५६ ६७ ६७ ६१ ६५ ७२ ५९५ 

४ 

 

निवेद
ि।प्रनि
वेदि 

 

फर्छ्यौट 

ि्य 

 

० ० ० ० १ ० १ १ ० १ १ १ 

 

६ 

                     

सम्िवन्धत न्यायाधीशिे फैसिा गननुपने मनद्दा मध्ये १८ मवहना नािेको बागकी सं्या-५७ 

 
 

 

     

   …................         …................. 

 तयार गने         प्रमावणत गने 
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फाराम नं.४ 

अङ्ख ग पुर्ायउने कार्यको  ाम्सक लक्ष्र् म्नधायिर् फािा  

(मिू रणनीवत अन्तगुत ि्य १ को रणनीवत १ सगग सम्बवन्धत) 

 

योजनाबाट वनधाुरण िए अननसार िावरु्षक रुपमा फैसिा गननुपने मनद्दाको सङ्््याः २९७५        प्रवतशत: ६०% 

फ
ागट

 न
.ं 

फ
ागट

क
ो 

म
नद्द
ा 

त
ि

ा 
रर

ट
 स

ङ्
्

य
ा मवहना साउ

न 

िदौ असो

ज 

कावतुक मंवसर पनर्ष माि फागनन चैत िैशा

ख 

जेठ असा

र 

जभ ा 

कायुवदन  २५ २५ १३ २३ २४ २४ २२ २३ २५ २४ २६ २५ २७९ 

१ ९९२ 

अगं 

पनयाुउनन 

पने 

सङ्््या 

५० ५२ ४८ ५५ ६० ६२ ६० ५७ ६० ६१ ६५ ६५ ६९५ 

२ 

९९२ अगं 

पनयाुउनन 

पने 

सङ्््या 

५० ५२ ४८ ५५ ६० ६२ ६० ५७ ६० ६१ ६५ ६५ ६९५ 

३ 

९९२ अगं 

पनयाुउनन 

पने 

सङ्््या 

५० ५२ ४८ ५५ ६० ६२ ६० ५७ ६० ६१ ६५ ६५ ६९५ 

४ 

९९२ अगं 

पनयाुउनन 

पने 

सङ्््या 

५० ५२ ४८ ५५ ६० ६२ ६० ५७ ६० ६१ ६५ ६५ ६९५ 

५ 

९९२ अगं 

पनयाुउनन 

पने 

सङ्््या 

५० ५२ ४८ ५५ ६० ६२ ६० ५७ ६० ६१ ६५ ६५ ६९५ 

जम्मा 
२५० २६० २४० २७५ ३०० ३१० ३०० २८५ ३०० ३०५ ३२५ ३२५ ३४७५ 

 

िावरु्षक रुपमा अङ््ग पनयाुउनन पने मनद्दाको सङ्््याः ३४७५ प्रवतशत:  ७०% 
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फािा  नं. ५ 

फैसला कार्ायन्वर्न म्नवेदन फर्छ्र्ौट गनम कार्यको वाम्षयक लक्ष्र् म्नधायिर् फािा  

 (मनि रणनीवत अन्तगुत ि्य १ को रणनीवत ३ सगग सम्बवन्धत)  

 

 

तहवसिदारको नामः- िा चन्र  ण्डल 

िावरु्षक रुपमा जम्मा फर्छ्यौट गननुपने वनिेदनको सङ्््याः  ६९६ 

म्स.न.  अवम्धगि सङ्ख ्र्ा म्जभ ेवा

िी सरि 

आएको 

नर्ााँ दिाय 

अनु ान 

जभ ा कार्  

हुने वाम्षयक 

लगि 

अनु ाम्नि 

वाम्षयक म्नवेदन 

फछयर्ौट 

सङ्ख ्र्ा 

कैम्फर्

ि 

१ 

फैसला 

कार्ायन्वर्न

को म्नवेदन 

६  म्हना म्ित्रको २०९ 

५७५ ९६८ 

३८४  

६  म्हना देम्ि ९ 

 म्हना म्ित्रको 
६४ १९२  

९  म्हनादेम्ि १ वषय 

म्ित्रको 
३६ ३६ 

 

१ वषय नाघेको ८४ ८४  

जभ ा ३९३ ५७५ ९६८ ६९६  

 

 

 

 

…................         …................. 

 तयार गने         प्रमावणत गने 
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फािा  नं.६ 

फैसिा कायाुन्ियनका वनिेदन फर्छ्यौट गने कायुको मावसक ि्य वनधाुरण फाराम 

(मनि रणनीवत अन्तगुत ि्य १ को रणनीवत ३ सगग सम्बवन्धत) 

 

 

तहवसिदारको नामः-  श्री िा चन्र  ण्डल 

िावरु्षक रुपमा जम्मा फिुयौट गननुपने वनिेदनको सङ्््याः  ६९६ 

 

      वबर्षय  मवहना साउन िदौ असोज कावतुक मंवसर पनर्ष माि फागनन चैत िैशाख जेठ असार जभ ा 

कायुवदन  २५ २५ १३ २३ २४ २४ २२ २३ २५ २४ २६ २५ २७९ 

फैसिा 

कायाुन्ियनको 

वनिेदन 

फिुयौट 

ि्य 

३७ ६५ ३४ ६० ६२ ६२ ५७ ६० ६५ ६२ ६७ ६५ ६९६ 

 

       

…................         …................. 

 तयार गने         प्रमावणत गने 
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फाराम नं. ७ 

बेरुजन कैद जररिानाको िगत न्यनू गने कायुको मावसक ि्य वनधाुरन फाराम 

(मिू रणनीवत अन्तगुत ि्य १ को रणनीवत ३ सगग सम्बवन्धत) 

 

 

िावरु्षक रुपमा न्यनू गननुपने कैद जररिनाको अङ््क मध्ये 

कैद िरु्षः  ८०० वषय 

जररिानाको रकम रु.:  २००,००,०००।– (दुई किोड रुपैर्ााँ) 

 

वजम्मिेारी सरर 

आएको 

 

मावसक रुपमा फर्छ्यौट गननुपने िगत 

 

साउ

न 

िदौ असो

ज 

कावतु

क 

मवंस

र 

पनर्ष माि फागनन चैत िशैा

ख 

जठे असा

र 

जभ ा 

कायु वदन 
 २५ २५ १३ २३ २४ २४ २२ २३ २५ २४ २६ २५ २७९ 

 

कैद िर्षु 

 

४२ ७५ ४० ६९ ७१ ७१ ६६ ६९ ७५ ७१ ७६ ७५ ८०० 

 

जररिानाको 

रकम 

(िाखमा) 

१० १९ १० १७ १८ १७ १६ १७ १९ १८ २० १९ २ किोड 
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फािा  नं. ८ 

दण्ड जरिवाना असुल गनय बााँकी  ुद्दाको लगि फर्छ्र्ौट गनम कार्यको  ाम्सका लक्ष्र् म्नधायिर् फािा  

(मनि रणनीवत अन्तगुत ि्य १ को रणनीवत ३ सगग सम्बवन्धत) 

 

िावर्षुक रुपमा फर्छ्यौट गननु पने दण्ड जररिाना असनि गनु बागकी मनद्दाको सं्याः ६०० िान 

वजम्मिेारी सरर 

आएको मनद्दा 

सङ्््या 

 

 

मावसक रुपमा फर्छ्यौट गननुपने मनद्दा सङ्््या 

 

३२७३ 

साउन िदौ असोज कावतुक मवंसर पनर्ष माि फागनन चैत िशैाख जठे असार जभ ा 

 २५ २५ १३ २३ २४ २४ २२ २३ २५ २४ २६ २५ २७९ 

३० ५६ २९ ५१ ५४ ५४ ५० ५१ ५६ ५४ ५९ ५६ ६०० 
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फािा  नं. ९ 

फैसला कार्ायन्वर्नको लगि अद्यावम्धक गनम लगार्िका कार्यको  ाम्सक लक्ष्र् म्नधायिर् फािा  

 

तहवसिदारको नामः िा चन्र  ण्डल 

 

 ुद्दा मवहना साउन िदौ असोज कावतुक मंवसर पनर्ष माि फागनन चैत िैशाख जेठ असार जभ ा 

 कायुवदन  २५ २५ १३ २३ २४ २४ २२ २३ २५ २४ २६ २५ २७९ 

१ अद्यािवधक गररन े

िगत सङ्््या 
४५ ७५ ३५ ६५ ७५ ७० ६५ ६५ ७५ ७० ८० ७५ ७५९ 

२ दण्ड जररिानाको 

िगत सािुजवनक गन े

(पटक) 

- - - १ - - - - १ -  - - २ 

३ दण्ड जररिाना िन ट 

सम्बन्धी सचूना 

प्रकाशन गन े(पटक) 

- - - १ - - - - १ - - - २ 

४ असनि तहवसिको डोर 

खटाउन े(पटक) 
१ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १२ 

५ वजन्सी वििाम गन े

(पटक) 
- - - - - - - - १ - - - १ 

६ अन्य ... - - - - - - - - - - - - - 

 

 

…................         …................. 

 तयार गने         प्रमावणत गने             
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फािा  नं. १० 

म् म्सलको आन्िरिक म्निीक्र् गनम कार्यको  ाम्सक लक्ष्र् म्नधायिर् फािा  

(मनि रणनीवत अन्तगुत ि्य १ को रणनीवत ४ सगग सम्बवन्धत) 

 

वजम्मेिारी सरर आएको वमवसि सङ्््याः  १९४७ 

यस िरु्ष दताु हुने अननमावनत मनद्दा संङ्््याः  ३०११ 

जम्मा वनरीक्षण गननुपने वमवसि सङ्््याः     ४९५८ 

स्रेस्तेदारको नामः निेन्र कु ाि शे्रष्ठ 

सनपरीटेन्डेन्टको नामः 

 

 

वबर्षय 

 

पट

क 

 

वमवसि आन्तररक वनरीक्षणको मावसक ि्य 

म

वह

ना 

साउ

न 

िदौ असो

ज 

का

वतुक 

मवंस

र 

पनर्ष माि फागन

न 

चैत िशैा

ख 

जठे असार जभ ा 

वमवस

को 

आन्त

ररक 

वनरीक्ष

ण 

पवहिो 

पटक 

गने 

ि्य 

१९५ २०७ १८० २०७ २१० २१५ २०७ २१० २१६ २१० २१२ २१० २४७९ 

दोस्रो 

पटक 

गने 

ि्य 

१९५ २०७ १८० २०७ २१० २१५ २०७ २१० २१६ २१० २१२ २१० २४७९ 

 

 

 

…................         …................. 

 तयार गने         प्रमावणत गने 
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फािा  नं. ११ 

आन्िरिक म्निीक्र्को बिि म्दईएको म्नदमशन कार्ायन्वर्न िए निएको अनुग न गनम कार्यको 

 ाम्सक लक्ष्र् म्नधायिर् फािा  

(मिू रणनीवत अन्तगुत ि्य १ को रणनीवत ४ सगग सम्बवन्धत) 

 

सम्बवन्धत वजलिा न्यायाधीशको नामः अमतृ बहादनर बस्नेत 

सम्बवन्धत वजलिा न्यायाधीशको वजम्मामा रहकेो मनद्दा सङ्््याः ९९२ 

वनरीक्षण गननु पने अननमावनत वमवसि सङ्््याः७९३ 

 

वबर्षय पटक  

आन्तररक वनरीक्षण वनदशेन अननगमनको मावसक ि्य 

मवहना साउन िदौ असोज कावतुक मंवसर पनर्ष माि फागनन चैत िैशाख जेठ असार जभ ा 

वमवसिको 

आन्तररक 

वनरीक्षण 

वनदशेनको 

अननगमन 

वनरीक्षण गररने 

सङ्््या 

५० ६५ ५० ७० ७० ७५ ७० ७० ७५ ७० ७० ५८ ७९३ 

वनदशेन 

अननगमन 

गररने सङ्््या 

५० ५५ ४० ६५ ५५ ६५ ६५ ६० ६० ६० ५५ ६० ६९० 

 

 

 

 

 

 

 

…................         …................. 

 तयार गने         प्रमावणत गने 
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फािा  नं. ११ 

आन्िरिक म्निीक्र्को बिि म्दईएको म्नदमशन कार्ायन्वर्न िए निएको अनुग न गनम कार्यको 

 ाम्सक लक्ष्र् म्नधायिर् फािा  

(मिू रणनीवत अन्तगुत ि्य १ को रणनीवत ४ सगग सम्बवन्धत) 

 

सम्बवन्धत वजलिा न्यायाधीशको नामः चन्रमणी ज्ञिािी 

सम्बवन्धत वजलिा न्यायाधीशको वजम्मामा रहकेो मनद्दा सङ्््याः ९९२ 

वनरीक्षण गननु पने अननमावनत वमवसि सङ्््याः ७९३ 

 

वबर्षय पटक  

 

आन्तररक वनरीक्षण वनदशेन अननगमनको मावसक ि्य 

मवहना साउन िदौ असोज कावतुक मंवसर पनर्ष माि फागनन चैत िैशाख जेठ असार जभ ा 

वमवसिको 

आन्तररक 

वनरीक्षण 

वनदशेनको 

अननगमन 

वनरीक्षण गररने 

सङ्््या 
५० ६५ ५० ७० ७० ७५ ७० ७० ७५ ७० ७० ५८ ७९३ 

वनदशेन 

अननगमन 

गररने सङ्््या 

५० ५५ ४० ६५ ५५ ६५ ६५ ६० ६० ६० ५५ ६० ६९० 

 

 

 

 

 

…................         …................. 

 तयार गने         प्रमावणत गने 
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फािा  नं. ११ 

आन्िरिक म्निीक्र्को बिि म्दईएको म्नदमशन कार्ायन्वर्न िए निएको अनुग न गनम कार्यको 

 ाम्सक लक्ष्र् म्नधायिर् फािा  

(मिू रणनीवत अन्तगुत ि्य १ को रणनीवत ४ सगग सम्बवन्धत) 

 

सम्बवन्धत वजलिा न्यायाधीशको नामः राजेन्र अवधकारी 

सम्बवन्धत वजलिा न्यायाधीशको वजम्मामा रहकेो मनद्दा सङ्््याः ९९२ 

वनरीक्षण गननु पने अननमावनत वमवसि सङ्््याः ७९३ 

 

वबर्षय पटक  

आन्तररक वनरीक्षण वनदशेन अननगमनको मावसक ि्य 

मवहना साउन िदौ असोज कावतुक मंवसर पनर्ष माि फागनन चैत िैशाख जेठ असार जम्मा 

वमवसिको 

आन्तररक 

वनरीक्षण 

वनदशेनको 

अननगमन 

वनरीक्षण गररने 

सङ्््या 
५० ६५ ५० ७० ७० ७५ ७० ७० ७५ ७० ७० ५८ ७९३ 

वनदशेन 

अननगमन 

गररने सङ्््या 

५० ५५ ४० ६५ ५५ ६५ ६५ ६० ६० ६० ५५ ६० ६९० 

 

 

 

 

 

 

 

 

…................         …................. 

 तयार गने         प्रमावणत गने 
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फािा  नं. ११ 

आन्िरिक म्निीक्र्को बिि म्दईएको म्नदमशन कार्ायन्वर्न िए निएको अनुग न गनम कार्यको 

 ाम्सक लक्ष्र् म्नधायिर् फािा  

(मिू रणनीवत अन्तगुत ि्य १ को रणनीवत ४ सगग सम्बवन्धत) 

 

सम्बवन्धत वजलिा न्यायाधीशको नामः ध्रनि प्रसाद सापकोटा 

सम्बवन्धत वजलिा न्यायाधीशको वजम्मामा रहकेो मनद्दा सङ्््याः ९९२ 

वनरीक्षण गननु पने अननमावनत वमवसि सङ्््याः ७९३ 

 

वबर्षय पटक  

                 आन्तररक वनरीक्षण वनदशेन अननगमनको मावसक ि्य 

मवहना साउन िदौ असोज कावतुक मंवसर पनर्ष माि फागनन चैत िैशाख जेठ असार जभ ा 

वमवसिको 

आन्तररक 

वनरीक्षण 

वनदशेनको 

अननगमन 

वनरीक्षण गररने 

सङ्््या 
५० ६५ ५० ७० ७० ७५ ७० ७० ७५ ७० ७० ५८ ७९३ 

वनदशेन 

अननगमन 

गररने सङ्््या 

५० ५५ ४० ६५ ५५ ६५ ६५ ६० ६० ६० ५५ ६० ६९० 

 

 

 

…................         …................. 

 तयार गने         प्रमावणत गने 
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फािा  नं. ११ 

आन्िरिक म्निीक्र्को बिि म्दईएको म्नदमशन कार्ायन्वर्न िए निएको अनुग न गनम कार्यको 

 ाम्सक लक्ष्र् म्नधायिर् फािा  

(मिू रणनीवत अन्तगुत ि्य १ को रणनीवत ४ सगग सम्बवन्धत) 

 

सम्बवन्धत वजलिा न्यायाधीशको नामः- तीिुराज के.सी. 

सम्बवन्धत वजलिा न्यायाधीशको वजम्मामा रहकेो मनद्दा सङ्््याः  ९९२ 

वनरीक्षण गननु पने अननमावनत वमवसि सङ्््याः  ७९३ 

 

वबर्षय पटक  

 

आन्तररक वनरीक्षण वनदशेन अननगमनको मावसक ि्य 

म

वह

ना 

साउ

न 

िदौ असो

ज 

कावतुक मंवसर पनर्ष माि फागनन चैत िैशा

ख 

जेठ असार जभ ा 

वमवसिको 

आन्तररक 

वनरीक्षण 

वनदशेनको 

अननगमन 

वनरीक्षण 

गररने 

सङ्््या 

५० ६५ ५० ७० ७० ७५ ७० ७० ७५ ७० ७० ५८ ७९३ 

वनदशेन 

अननगमन 

गररने 

सङ्््या 

५० ५५ ४० ६५ ५५ ६५ ६५ ६० ६० ६० ५५ ६० ६९० 

 

 

 

 

…................         …................. 

 तयार गने         प्रमावणत गने 
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kl/R5]b–% 

d"n /0fgLltx¿sf] sfof{Gjog of]hgf 

 

dfly pNn]lvt nIo xfl;n ug{ / d"n /0fgLltsf] sfof{Gjog ug{ cf=j= @)&$/)&% sf 

nflu b]xfo adf]lhdsf] sfo{of]hgf /x]sf] 5 .  
 

nIo ! M   Gofo ;Dkfbgsf] sfo{nfO{ l56f]5l/tf] t'Nofpg]  

/0fgLlt !M  d'2fsf] km};nf Pj+ km};nfsf] tof/L tf]lsPsf] ;dofjlwleq ug]{ k|aGw 

ldnfpg] .  

sfo{ sfo{;Dkfbg ;"rs ;dofjlw 

y'g'jf d'2f, ;fgf k|s[ltsf d'2f / 
k|fyldstf k|fKt d'2fx¿ ! 

jif{leq km5\of}{6 ug]{]  

 

! jif{ gf3]sf y'g'jf d'2f, ;fgf 

k|s[ltsf d'2f / k|fyldstf k|fKt 

d'2fx¿sf] ;+Vof z"Godf cfpg]  

 

@)&%c;f/ d;fGt;Dd 

 

y'g'jf d'2f, ;fgf k|s[ltsf d'2f / 

k|fyldstf k|fKt d'2fx¿ afx]ssf 

cGo d'2fx¿ !* dlxgfleq 

km5\of}{6 ug]{   

 

!* dlxgf gf3]sf cGo  

d'2fx¿sf] ;+Vof z"Godf cfpg]  

 
@)&% c;f/ d;fGt;Dd 

 

;a} l/6 lgj]bgx¿ ! 

jif{leq  

km5\of]{6 ug]{ 

! jif{ gf3]sf l/6 

lgj]bgx¿sf] ;+Vof z"Godf cfpg]  

 

@)&% c;f/ d;fGt;Dd 

 

s"n jflif{s nutsf] ^) k|ltzt 
मदु्दा km5\of}{6 ug]{ 

 

^) k|ltzt nut km5\of}{6 x'g] 

 
@)&% c;f/ d;fGt;Dd 

 

km};nf ePsf] ldltn] !% lbgleq 

km};nf tof/ ug]{ 

 

!% lbgleq km};nf tof/ x'g]  

 
@)&% c;f/ d;fGt;Dd 

 

 

/0fgLlt @M  k'/fgf aSof}tf d'2fx¿sf] Go"gLs/0fdf hf]8 lbg] 

sfo{ sfo{;Dkfbg ;"rs ;dofjlw 

! jif{ gf3]sf y'g'jf d'2f, ;fgf 

k|s[ltsf d'2f / k|fyldstf 

k|fKt ;j} d'2fx¿ फर्छयौट ug]{   
 

! jif{ gf3]sf y'g'jf d'2f, ;fgf 

k|s[ltsf d'2f / k|fyldstf 

k|fKt d'2fx¿sf] ;+Vof z"Godf 

cfpg]  

 
 

@)&% c;f/ d;fGt;Dd 

 

!* dlxgf gf3]sf cGo ;a} 

d'2fx¿ km5\of]{6 ug]{   

 

!* dlxgf gf3]sf cGo  

d'2fx¿sf] ;+Vof z"Godf cfpg]  

 

@)&% c;f/ d;fGt;Dd 

! jif{ gf3]sf ;a} l/6 lgj]bgx¿ 

km5\of]{6 ug]{]  

 

! jif{ gf3]sf l/6 

lgj]bgx¿sf] ;+Vof z"Godf cfpg]  

 

@)&% c;f/ d;fGt;Dd 
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 /0fgLlt #M  km};nf sfof{Gjogsf] sfo{nfO{ ljz]if cleofgsf] ¿kdf ;~rfng ug]{ 

 

sfo{ sfo{;Dkfbg ;"rs ;dofjlw 

b]jfgL d'2fsf] km};nf 

sfof{Gjogsf nflu k/]sf %) 

k|ltzt lgj]bgx¿ ^ dlxgfleq 

km5\of}{6 ug]{  

 

km};nf sfof{Gjogsf nflu 

k/]sf %) k|ltzt lgj]bgx¿ ^ 

dlxgfleq km5\of}{6 x'g]  

 

@)&% c;f/ d;fGt;Dd 

b]jfgL d'2fsf] km};nf 

sfof{Gjogsf nflu k/]sf &% 

k|ltzt lgj]bgx¿ ( dlxgfleq 

km5\of}{6 ug]{ 

 

km};nf sfof{Gjogsf nflu k/]sf 

&% k|ltzt lgj]bgx¿ 

( dlxgfleq km5\of}{6 x'g] 

 

@)&% c;f/ d;fGt;Dd 

km};nf sfof{Gjogsf nflu 

k/]sf ;j} lgj]bgx¿ Psjif{ leq 

km5\of}{6 ug]{ 

 

km};nf sfof{Gjogsf nflu k/]sf 

Ps jif{ gf3]sf lgj]bgx? z'Godf 

cfpg] 

 

@)&% c;f/ d;fGt;Dd 

cf=j=@)&$–)&% df sfod x'g 

cfpg] kmf}hbf/L d'2fdf nfu]sf] 

s}b / h/Ljfgfsf] nut a/fa/sf] 

s}b / h/Ljfgf c;"n pk/ ug]{ 

 

cfufdL jif{sf nflu o; jif{sf] 

eGbf j9L s}b / h/Ljfgfsf] 

nutsf] lhDd]jf/L g;g]{ @)&% c;f/ d;fGt;Dd 

cf=j==@)&$–)&% df sfod x'g 

cfpg] gofF d'2fsf] nut 

a/fa/sf] ;+Vofdf nut km5\of]{6 

ug]{ 

 

cfufdL jif{sf nflu o; jif{sf] 

eGbf j9L d'2fsf] nutsf] 

lhDd]jf/L g;g]{ @)&% c;f/ d;fGt;Dd 

o; jif{ lhDd]jf/L ;/]sf] s}b / 

hl/jfgfsf] nfut !) k|ltztn] 

Go"g ug]{ 

lhDd]jf/L ;/]sf] s}b / 

hl/jfgfsf] nfut !) k|ltztn] 

Go"g x'g] 

@)&%c;f/ d;fGt;Dd 

 

 

/0fgLlt $M ;'k/Lj]If0f Pj+ lg/LIf0fsf] sfo{nfO{ k|efjsf/L agfpg] 

s= ldl;nsf] cfGtl/s lg/LIf0f ug]{ / ;f]sf] cg'udg ug]{ 

 

sfo{ sfo{;Dkfbg ;"rs ;dofjlw 

ldl;nsf] cfGtl/s lg/LIf0f ug]{ 

 

ldl;n lgl/If0f x'g] @)&% c;f/ d;fGt ;Dddf @ 

k6s 

lg/LIf0f lgb]{zgsf] sfof{Gjog 

eP gePsf] cg'udg ug]{ 

 

lgरीIf0fdf ePsf] lgb]{zg 

sfof{Gjog x'g] lg/Gt/ 
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लक्ष्र् ३:      न्र्ार् प्रर्ालीलाई पहुाँचर्ोग्र् बनाउने 

िर्नीम्ि ३:- अदालिवाट प्रदान गरिने कानूनी सहार्िा प्रर्ालीलाई थप प्रिावकािी बनाउने 

कायछ कायछसम्पादन सूचक समयावधि जिम्मेवारी 

बैतधनक कानून व्यवसायीको धनयजुि खलुा 
प्रधतस्पिाछद्वारा गने 

 

र्नौटको मापदण्ड र 
परीक्षा 

२०७३ 

फागनु 
जिल्ला न्यायािीश, 

शे्रस्तेदार 

थनुवुा मदु्दामा बैतधनक कानून व्यवसायी 
धनयिु गररएकोमा सम्वजन्ित थनुवुाले सोको 
िानकारी पाउने व्यवस्था गररने 

थनुवुालाई िानकारी 
गराएको पत्र 

धनरन्तर 
शे्रस्तेदार 

वैतधनक कानून व्यवसायीमाफछ त देहायको 
सेवा उपलब्ि गराइने 

 आवश्यक कानूनी धलखत ववषयमा 
परामशछ गने 

 मदु्दासँग सम्वजन्ित ववषयमा परामशछ 
गने 

 मदु्दाको कारवाही अवस्था िानकारी 
गराउने 

 समय समयमा सम्वजन्ित जिल्लाको 
कारागार भ्रमण गने 

कायछसम्पादन प्रधतवेदन २०७३ 

श्रावण देजख 

धनरन्तर 

शे्रस्तेदार 

वैतधनक कानून व्यवसायीको कारागार भ्रमण 

प्रधतवेदनवाट वेजिल्लाका अदालतवाट 

सम्वोिन हनु ु पने मदु्दासम्वन्िी कुनै समस्या 
देजखए सम्वजन्ित अदालतलाई िानकारी 
गराइन े 

िानकारी पत्र २०७३ 

श्रावण देजख 

धनरन्तर शे्रस्तेदार 

गरीव असहायका तफछ वाट आवश्यकता 
अनसुार वैतधनक कानून व्यवसायीमाफछ त 

ताररखमा रहने व्यवस्था धमलाउने । 

संशोधित धनयमावली धनयमावली 
संशोिन भै 

आएपधर् 
शे्रस्तेदार 

कानूनी सहायताको प्रवर्द्छनका लाधग 

सरोकारवाला धनयकायहरुसँग र्लफल गने  
समन्वय वैठक २ पटक 

शे्रस्तेदार 
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लक्ष्र् ३:          न्र्ार् प्रर्ालीलाई पहुाँचर्ोग्र् बनाउने 

रणनीधत ४:- मेलधमलाप प्रवियाद्वारा वववाद समािान गने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन े 
कायछ कायछसम्पादन सूचक समयावधि जिम्मेवारी 

कानूनबमोजिम मेलधमलाप हनु सक्ने 
मदु्दामा प्रधतउत्तर परेपधर् प्रारजम्भक 

सनुवुाईका बखत मदु्दा मेलधमलापका 
लाधग पठाइने  
 

आदेश धनरन्तर न्यायािीश 

मेलधमलापकताछहरु र न्यायािीशबीच 

अन्तरविया गने । 
अन्तरविया २ पटक जिल्ला न्यायािीश 

 
लक्ष्र् ३:          न्र्ार् प्रर्ालीलाई पहुाँचर्ोग्र् बनाउने 

रणनीधत ५:-  अदालतका भौधतक सवुविाहरुलाई सेवाग्राहीहरुको आवश्यकता अनरुुप तलु्याउन े
ि.स. कायछ कायछसम्पादन सूचक समयावधि जिम्मेवारी 

 

१ 

कैदीहरुका लागी नयाँ कोठाको 
व्यवस्था गने  

कोठाको उपलव्िता 
यसै आ.व. धभत्र 

 

 

 

शे्रस्तेदार 

 

२ 

सेवाग्राहीहरुका धनजम्त शरु्द् 

खानेपानीको प्रबन्ि धमलाउने 
 

शरु्द् वपउन ेपानी 
उपलव्ि हनुे 

धनरन्तर शे्रस्तेदार 

३ 

थप न्यायािीश र सरुक्षाकमी 
आवासमा आवश्यकता अनसुार 
थप फधनछचर र अन्य सवुविा 

व्यवस्था गने 

फधनछचर लगायत अन्य 
सवुविा आउने 

धनरन्तर 

शे्रस्तेदार 
 

 

 

 

 

 
 

लक्ष्र् ४:           न्र्ार्पाम्लकाप्रम्िको आस्था ि म्वश् वास अम्िबृम्ग गनम  

िर्नीम्ि १:       न्र्ार्पाम्लकावाट प्रवाह हुने सेवालाई गुर्स्ििीर् बनाउने 

कायछ कायछसम्पादन सूचक समयावधि जिम्मेवारी 

सूचना तथा सहयोग कक्षको 
सेवालाई थप प्रभावकारी 
वनाउन े

 

सेवाग्राहीले सवुविा प्राप्त 

गने 
धनरन्तर 

शे्रस्तेदार 

सबै न्यायािीश र 
कमछचारीहरुले सेवाग्राहीहरुप्रधत 

सेवाग्राहीको प्रधतविया र 
पषृ्ठपोषण 

धनरन्तर सवै न्यायािीश र 
कमछचारी 
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मयाछददत व्यवहार गने । 
 

लक्ष्र् ४:       न्र्ार्पाम्लकाप्रम्िको आस्था ि म्वश् वास अम्िवृम्ग गनम 

िर्नीम्ि २:    न्र्ाम्र्क प्रम्िर्ा, अदालिवाट प्राप् ि हुने सेवा एवं सुम्वधाहरु ि  ुद्दाको कािवाही अवस्थाका 

वािे ा जानकािी प्रवाह गिाउने प्रर्ाली स्थापना गनम । 

कायछ कायछसम्पादन सूचक समयावधि जिम्मेवारी 

अदालतमा आउने सेवाग्राहीहरुका 
धनजम्त न्यावयक प्रविया र अदालतले 

ददने सेवा एवं सवुविाहरुका वारेमा  
परामशछ सेवा (Counseling 

Service) सञ चालन गने  

कायछिम सञ चालन धनरन्तर शे्रस्तेदार 

 
लक्ष्र् ४:     न्र्ार्पाम्लकाप्रम्िको आस्था ि म्वश् वास अम्िवृम्ग गनम 

िर्नीम्ि ३: अम्नर्म् ििा ि गुनासो सुनुवाईका लाम्ग प्रिावकािी संर्न्त्रको स्थापना गनम  

कायछ कायछसम्पादन सूचक समयावधि जिम्मेवारी 

अदालतमा स्थावपत 

अधनयधमतता र गनुासो सनुवुाइ 

संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने  
गनुासो सनुवुाइमा 

धनयधमतता धनरन्तर जिल्ला न्यायािीश 

गनुासो सनुवुाइ भएको 
सधुनजश् चतताका लाधग सनुवुाइ 

भएको कुराको िानकारी प्रवाह 

हनुे प्रणाली स्थापना गने  

सूचना प्रवाह धनरन्तर जिल्ला न्यायािीश 

उिरुी एवं गनुासोको आिारमा 
सम्वजन्ित कमछचारीको 
मूल्याङ्कन हनुे जस्थती कायम गनछ 
मूल्याङ्कनकताछलाई कारवाहीको 
वववरण उपलब्ि गराउने । 

वववरणको उपलब्िता धनरन्तर शे्रस्तेदार 

लक्ष्र् ४:     न्र्ार्पाम्लकाप्रम्िको आस्था ि म्वश् वास अम्िवृम्ग गनम 

िर्नीम्ि ४: न्र्ाम्र्क प्रम्िर्ा ि प्रर्ालीवािे स ुदार्का म्वम्िन् न वगयहरुसाँग अन्ििसंवाद गनम प्रर्ालीको स्थापना 

गनम  

कायछ कायछसम्पादन सूचक समयावधि जिम्मेवारी 

ववधभन् न समदुायलाई लजक्षत गरी Judicial कायछिम सञ चालन ४ पटक जिल्ला न्यायािीश 
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Outreach कायछिम सञ चालन गने  प्रधतवेदन 

न्यायािीशसँग मदु्दाका  पक्षहरुले 

अन्तरविया गनछ पाउने (Meet the 

Judge) प्रणाली लागू गने  

अन्तरविया मवहनाको १ 

पटक 
जिल्ला न्यायािीश 

 
 
लक्ष्र् ४:      न्र्ार्पाम्लकाप्रम्िको आस्था ि म्वश् वास अम्िवृम्ग गनम 

िर्नीम्ि ४: न्र्ाम्र्क सूचना प्रवाह प्रर्ालीलाई प्रिावकािी बनाउने  

कायछ कायछसम्पादन सूचक समयावधि जिम्मेवारी 

न्यावयक सूचना संप्रषेणलाई 

प्रभावकारी बनाउन 

संचारकधमछहरुसँग अन्तरविया 
गने  

अन्तरविया दईु पटक  शे्रस्तेदार 

 
 

 

५ सहर्ोगी िर्नीम्िहरुको कार्ायन्वर्न र्ोजना 

क. र्ोजना कार्ायन्वर्न प्रर्ालीलाई प्रिावकािी वनाउने 

कायछ कायछसम्पादन सूचक समयावधि जिम्मेवारी 

प्रगधत समीक्षा बैठक गने  चौमाधसक प्रगधत समीक्षा चौमाधसक रुपमा जिल्ला न्यायािीश 

योिना हेने १ िना न्यायािीश 

संयोिक तोकी अन्य न्यायािीश, 

अधिकृत तथा सहयोगी 
कमछचारीहरु सवहतको  योिना 
सधमधत धनमाछण गने  

योिना सधमधत गठन भाद्र   जिल्ला न्यायािीश 

वाषीक कायछ योिना धनमाछण 

गरीसकेपधर् 

सरोकारवालाहरुसँग 

अन्तरविया गने 

अन्तरविया भाद्र  जिल्ला न्यायािीश 

 
ि.  ुद्दा व्र्वस्थापन पद्दम्िलाई प्रिावकािी बनाउने 

कायछ कायछसम्पादन सूचक समयावधि जिम्मेवारी 

तोवकएका मदु्दाहरुमा धनरन्तर सनुवुाइ धनरन्तर सनुवुाइको प्रयोग धनरन्तर जिल्ला न्यायािीश 
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प्रणालीको प्रयोगलाई प्रभावकारी 
बनाउन े

मदु्दा दताछ गदाछकै अवस्थामा पक्षहरुको 
बतन गा.वव.स./न.पा.हरुको जिल्ला 
नक्सा पजुस्तकावाट यकीन गरेर मात्र 

दताछ गने व्यवस्था गने  

वतन यवकन गनछ नक्साको 
प्रयोग 

धनरन्तर मदु्दा दताछ फाँट 

म्याद तामेली कायछको अधभलेखलाई 

व्यवजस्थत गरी हाल ददई आएको 
प्रोत्साहन भत्तालाई म्याद तामेली 
कायछसँग आवर्द् गने  

प्रोत्साहन भत्ता 
कायछसम्पादनसंग आवर्द् 

२०७३ भाद्र शे्रस्तेदार 

तामेलदार र स्थानीय धनकायका 
सजचवहरुसँग अन्तरविया कायछिमको 
सञ चालन गने   

अन्तरविया दईु पटक  शे्रस्तेदार 

आधथछक वषछको अन्तमा १८ मवहना नाघेका 
मदु्दाहरु वाकँी रहेमा त्यस्ता मदु्दाहरु १८ 

मवहनाधभत्र फैसला हनु नसक्नकुो 
कारणसवहतको वववरण योिना कायाछन्वयन 

सजचवालयमा पठाउने । 

कारण सवहतको वववरण श्रावण शे्रस्तेदार 

 
ग:  ुद्दासाँग सभवम्न्धि म्जन्सी व्र्वस्थापन गनम 

कायछ कायछसम्पादन सूचक समयावधि जिम्मेवारी 

जिन्सी सामानको पवहचान हनुे 
उपयिु वववरण िनाई सरुजक्षत 

स्थानमा राख ने  

सामान सरुजक्षत स्थानमा 
रहने 

धनरन्तर शे्रस्तेदार 

जिन्सी सामानहरुको धनयधमतरुपमा 
धललाम वविी गने  

धललाम वविी धनरन्तर शे्रस्तेदार 

 
घ.  ुद्दासाँग सभबम्न्धि धिौट जेथा ज ानिलाई व्र्वस्थापन गनम 

कायछ कायछसम्पादन सूचक समयावधि जिम्मेवारी 

मदु्दाको अजन्तम वकनारा भए पधर् कोटछफी 
तथा िरीवाना तरुुन्त धनवेदकलाई वफताछ 
ददन आवश्यक व्यवस्था गने  

रकम वफताछ धनरन्तर शे्रस्तेदार 
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ङ्.  ुद्दा ा लागेको दण्ड जिीवानाको अम्िलेि िथा असूलीलाई प्रिावकािी बनाउने 

कायछ कायछसम्पादन सूचक समयावधि जिम्मेवारी 

असूल गनुछपने लगतलाई अवधिगत, 

मदु्दागत र व्यजिगत आिारमा तयार 
गरी अद्यावधिक डाटावेश तयार गने । 

एकीकृत डाटावेस धनरन्तर तहसीलदार 

 
च. केन्रीर् अम्िलेि प्रर्ालीको म्वकास गनम 

कायछ कायछसम्पादन सूचक समयावधि जिम्मेवारी 

धर्नवुा धमधसलहरुलाई व्यवजस्थत गने । 
 धर्नवुा धमधसलहरुको वववरण 

अद्यावधिक गने 
 सफ्टवेयरमा इन्री गने कायछको 

थालनी गने  
 सडाउनपुने २००० धमधसलका 

कागिहरु सडाउने 
 २००० धमधसलका फाइल फेने 

अधभलेख धमधसल 

व्यवजस्थपत हनुे 
धनरन्तर अधभलेख शाखा 

 
छ. सवािी साधन,  ेम्शनिी औजाि िथा फम्नयचिको ििीद िथा म्वििर्को व्र्वस्था गनम 

कायछ कायछसम्पादन सूचक समयावधि जिम्मेवारी 

प्रयोगमा आउन नसक्ने सवारी सािन, मेशीनरी 
औिार तथा फधनछचरहरु धललाम गने  

धललाम चैत्र शे्रस्तेदार 

 
ज. सुिक्ा व्र्वस्थालाई सुदृढ िुल्र्ाउने 

कायछ कायछसम्पादन सूचक समयावधि जिम्मेवारी 

अदालतका लाधग उपलब्ि सरुक्षाकधमछहरुलाई 

सरुक्षा व्यवस्थापनमा प्रभावकारी रुपमा प्रयोग 

गने 

सरुक्षा व्यवस्थामा 
प्रभावकाररता 
आउने  

धनरन्तर अदालत 

व्यवस्थापन 

सधमधत 

 
झ. पुस्िकालर्लाई सुदृढ िुल्र्ाउने 

कायछ कायछसम्पादन सूचक समयावधि जिम्मेवारी 

पसु्तकालयका लाधग आवश्यकपसु्तक खरीद गने  पसु्तक खरीद यसै आ.व. शे्रस्तेदार 
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धभत्र 
 
ञ. सूचना ि संचि प्रम्वम्धको प्रर्ोगलाई संस्थागि गनम 

कायछ कायछसम्पादन सूचक समयावधि जिम्मेवारी 

किधलष्ट अनलाइनमा प्रकाशन गने  किधलष्ट अनलाइन 

प्रकाशन 
धनरन्तर जिल्ला न्यायािीश 

/शे्रस्तेदार 

फैसला वेवसाइटमा अपलोड गने प्रवियालाई 

धनरन्तरता ददने  
फैसला अपलोड धनरन्तर शे्रस्तेदार 

अदालतवाट सम्पादन हनुे सम्पूणछ काम 

कारवाहीलाई यधुनकोड माफछ त सञ चालन गने  
यधुनकोडको प्रयोग धनरन्तर शे्रस्तेदार  

 
ट. गैिसिकािी संस्थाहरुसाँगको सहकार्यलाई व्र्वम्स्थि गनम 

कायछ कायछसम्पादन सूचक समयावधि जिम्मेवारी 

न्याय क्षेत्रमा कायछरत स्थानीय गैरसरकारी 
संस्थाहरुसँग अन्तरविया गरी सहकायछका 
क्षेत्रहरु पवहचान गरी नीधत तय गने  

सहकायछका 
क्षेत्रहरुका पवहचान 

काधतछक जिल्ला न्यायािीश 

स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरुसँग समन्वय गरी 
ती संस्थाहरुका कायछिमहरुलाई योिनाद्वारा 
प्राथधमकता ददइएका क्षेत्रमा पररचालन हनुे 
वातावरण कायम गने  

समन्वय बैठक पषु जिल्ला न्यायािीश 

न्याय क्षेत्रमा कायछरत स्थानीय गैरसरकारी 
संस्थाहरुसँग बैठक गरी न्यावयक सिुारका 
क्षेत्रमा परु् याएको योगदानका वारेमा समीक्षा गने  

समीक्षा बैठक िेठ शे्रस्तेदार  

 
ठ. सिोकािवालाहरुसाँगको सहर्ोग ि सहकार्यलाई व्र्वम्स्थि गिाउने  

कायछ कायछसम्पादन सूचक समयावधि जिम्मेवारी 

योिना कायाछन्वयनमा सहयोग अधभववृर्द्का 
लाधग सरकारी वकील, वार र प्रहरीलगायत 

सवै सरोकारवालाहरुसम्म योिनामा धनिाछररत 

लक्ष्यहरुका सम्बन्िमा िानकारी संप्रषेणका 
लाधग कायछिमहरु आयोिना गने 

अन्तरविया 
कायछिम 

भाद्र शे्रस्तेदार,  

न्याय क्षेत्र समन्वय सधमधतको वैठक गने सधमधतको वैठक तै्रमाधसक शे्रस्तेदार 
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न्याय क्षेत्र समन्वय सधमधतका गधतववधि वारे 
तै्रमाधसक प्रधतवेदन केन्द्रीय न्याय क्षेत्र 

समन्वय सधमधतमा पठाउने ।  

तै्रमाधसक प्रधतवेदन तै्रमाधसक   शे्रस्तेदार 

वार र सरकारी वकीलसँग आवधिक 

अन्तरविया कायछिम सञ चालन गने । 
अन्तरविया प्रत्येक ३ 

मवहना 
जिल्ला न्यायािीश 

न्यावयक काम कारवाहीसम्बन्िी सूचना सही 
रुपमा संप्रषेण हनुे जस्थती कायम गनछ स्थानीय 

सञ चारकमीहरुसँग आवधिक अन्तरविया 
गने  

अन्तरविया प्रत्येक ६ 

मवहना 
जिल्ला न्यायािीश 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

फाराम नं. १२ 

वसराहा वजलिा अदाित 

आविुक िर्ष ु२०७३/०७४ को को िावर्षकु कायुयोजना 

ि्य वनधाुरण फाराम नं. १२: व्यिस्िापकीय कायुको मावसक ि्य वनधाुरण फाराम 

 

कायुको विर्षञ 

मावसक रुपमा सम्पन्न गननपुन ेकायुहरको ि्य 

 

 

 

जम्मा मवहना साउन िदौ असोज कावतुक मंवसर पनर्ष माि फागनन चैत िैशाख जेठ असार 

िैतवनक काननू 

व्यिसायीबाट 

कारागार भ्रमण 

पटक 

ि्य ४ ४ १ ३ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४४ 

काउवन्सविङ् सेिा 

संचािन पटक 
वनरन्तर वनरन्तर वनरन्तर वनरन्तर वनरन्तर वनरन्तर वनरन्तर वनरन्तर वनरन्तर वनरन्तर वनरन्तर वनरन्तर वनरन्तर वनरन्तर 
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न्यावयक 

सािुजवनक संिाद 

(Judicial 

Outreach) 

संचािन पटक 

ि्य ० १ ० ० १ 0 ० १ ० ० १ ० ४ 

Meet the Judge 

कायुिम संचािन 

पटक 

ि्य १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १२ 

योजनाको 

आन्तररक प्रगवत 

सवमक्षा 

० ० ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० १ ३ 

योजाना 

कायाुन्ियनका 

सम्बन्धमा 

सरोकारिािाहरुसग

ग अन्तविुया पटक 

ि्य ० ० ० ० १ ० ० ० ० ० ० ० १ 

तामिेदार र 

स्िानीय वनकायका 

पदावधकारी िीच 

अन्तविुया पटक 

ि्य ० ० ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० २ 

सडाउनन पने 

कागजातहरु 

सडाईने वमवसि 

सङ्््या 

ि्य ० ० ० ० १००० ० १००० ० १००० ० १००० ० ४००० 

न्याय क्षरे समन्िय 

सवमवतको बैठक  
ि्य ० १ ० ० ० १ ० ० १ ० ० १ ४ 

िार र सरकारी 

िवकिसगग 

अन्तरविया  

ि्य ० १ ० ० ० ० ० ० ० ० १ ० 
२ 

 

संचारकमीहरुसगग 

अन्तविुया पटक 
ि्य ० ० ० १ ० ० ० ० ० ० ० १ २ 

कानननी सहायता 

प्रिदु्धनका िावग 

सरोकारिािासगग 

ििफि गन े

ि्य ० ० ० १ ० ० १ ० ० ० ० ० 

 

२ 

मेिवमिापकताु र 

न्यायाधीशबीच 

अन्तरविया 

ि्य ० ० १ ० ० ० ० १ ० ० ० ० २ 

स्िानीय गरै 

सरकारी 

संस्िाहरुसगग 

अन्तविुया गरी 

सहकायुका क्षेर 

ि्य ० ० ० ० ० ० १ ० ० ० ० ० 

 

 

१ 
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पवहचान नीवत 

तयार गन े

स्िानीय गरै 

सरकारी संस्िाका 

कायुिमहरुिाई 

योजनाद्वारा 

प्रािवमकता 

वदईएका क्षरेमा 

पररचािन गने 

समन्िय बैठक गन े

ि्य ० ० ० ० ० ० ० ० १ ० १ ० २ 

स्िानीय गरै 

सरकारी संस्िासगग 

बैठक गरी न्यावयक 

सनधारका क्षेरमा 

पनयाुएको 

योगदानको बारेमा 

सवमक्षा गन े

ि्य ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ 

 

 

 

 

 

kl/R5]b –^ 

sfo{ of]hgf sfof{Gjogsf lglDt cfjZos jh]6sf] k|If]k0f-lgoldt vr{ jfx]s_ 

qm=;+= ljj/0f u0fgf hDdf ? 

!= d]nldnfkstf{ / GofofwLशsf aLr cGt/lqmof 

ug]{ 

२०,०००×२ k6s ४०,०००।- 

@ ;]jfu|fxLsf nflu z'4 vfg]kfgLsf] k|jGw ldnfpg] !),)))×!@ dlxgf !,@),))). 

# Judicial outreach sfo{qmd ;+rfng ug]{ !२,)))×४ 5nkmn ४८,०००।- 

$ Meet the Judge sfo{qmd ;+rfng ug]{ १५००×!@ 5nkmn १८,०००।- 
% ;+rf/sdLx?;Fu cGt/lqmof ug]{ %)))×@5nkmn !),))). 

^ jflif{s sfo{ of]hgfsf ;DjGwdf hfgsf/Lsf %)))×!5nkmn %))). 
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nflu cGt/lqmof ;+rfng ug]{ 

& tfd]nbf/ / :yfgLo lgsfosf kbflwsf/Lx? aLr 

cGt/lqmof ;+rfng ug]{ 

%),)))×@5nkmn !,)),))). 

* b08 hl/jfgf nfu]sf JolQmx?sf] ljj/0f 

k|sflzt ug]{ 

%),)))×! k6s %),))). 

( ldl;nsf ;8fpg' kg]{ sfuhftx? ;8fpg]  ;8fpg] w'Nofpg] 

sd{rf/L 

eQf %×४))) ldl;n 

 jS; kmfOn #))×@)) 

jS; kmOn 

 g]kfnL sfuh 

kmfOn !)×४))) 

kmfOn 

 s]ldsn df:s Pk|f]g 

cflb ^)×%))jS; 

 

 

–२०,०००. 

 

 

–^),))). 

 

 

–$),))). 

 

–#),))). 

!) kmlg{r/ vl/b ug] 

(इजिास तिा नयाग सनरक्षाकमी आिास समतेका िावग) 
७)))))×!k6s ७))))). 

!! lnnfd vr{ %),)))×! k6s %),))). 

!@ k':tsfnosf nflu k':ts vl/b ug]{ !)))))×! k6s !))))). 

!# योिना कायाछन्वयनमा सहयोग अधभववृर्द्का 
लाधग सरकारी वकील, वार र प्रहरीलगायत 

सवै सरोकारवालाहरुसम्म योिनामा धनिाछररत 

लक्ष्यहरुका सम्बन्िमा िानकारी संप्रषेणका 
लाधग कायछिमहरु आयोिना गने 

%)))×४ 5nkmn 

 

२०,))). 

!$ न्याय क्षेत्र समन्वय सधमधतको वैठक गने %))) ×$ j}7s @),))). 

!% समग्र न्याय प्रशासन एवं फैसला 
कायाछन्वयनको कायछलाई प्रभावकारी बनाउन 

%))) ×$ j}7s @),))). 
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नीधतगत तहमा गररनपुने सिुारका लाधग 

केन्द्रीय तहमा लेखी पठाउन र आ-आफ्नो 
तहमा गररन ु पने सहयोग र समन्वयका 
क्षेत्रहरुको पवहचान गनछ समन्वय वैठक गने 

!^ वार र सरकारी वकीलसँग अन्तरविया 
कायछिम सञ चालन गने 

%))) ×२ j}7s १),))). 

!& स्थानीय सञ चारकमीहरुसँग आवधिक 

अन्तरविया गने 

%))) ×२ j}7s !),))). 

!( न्याय क्षेत्रमा कायछरत स्थानीय गैरसरकारी 
संस्थाहरुसँग सहकायछका क्षेत्रहरु पवहचान 

नीधत तय गनछ अन्तरविया गने  

%))) ×१ j}7s %))). 

@) स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरुसँग समन्वय गरी 
ती संस्थाहरुका कायछिमहरुलाई योिनाद्वारा 
प्राथधमकता ददइएका क्षेत्रमा पररचालन हनेु 

वातावरण कायम गनछ वैठक गने  

%))) ×२ j}7s १०,०००।- 

@! न्याय क्षेत्रमा कायछरत स्थानीय गैरसरकारी 
संस्थाहरुसँग न्यावयक सिुारका क्षेत्रमा 
परु् याएको योगदानका वारेमा समीक्षा बैठक  

गने 

%))) ×१ j}7s %))). 

@@ कानूनी सहायता प्रवर्द्छनको लाधग 

सरोकारवालासँग समन्वय वैठक गने 

%))) ×२ j}7s !),))). 

२३ कमछचारीलाई IT सँग सम्बजन्ित कमप्यूटर 
ताधलम र मदु्दा व्यवस्थापन सँग सम्वन्िी 
ताधलम 

१५,००००।- ×२ पटक 

 

 

 

 

३०,०००।- 

जम्मा &,^!,)))।- 
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परिच्छेद ७ 

जोम्ि  ि जोम्ि  न्रू्म्नकिर् र्ोजना  

 

७.१ सभिाम्वि जोम्ि हरुिः- 

िावर्षुक कायु योजनािे हासीि गनु खोजेको ि्य प्राप्त गनु वनधाुरण गररएका कायुिमहरु 

कायाुन्ियन गनुको िावग विविन्न गवतविवधहरु संचािन गने कायु योजना िनाइएको ि । 

त्यसको सफि कायाुन्ियनका िावग पयाुप्त िजेट र श्रोत साधनको आि्यकता पने  हुन्ि ।तर 

पयाुप्त िजेट समयमा नै उपिव्ध निएर कायु योजनाका गवतविवधहरुिाई वनधाुररत समयमा 

कायाुन्ियनमा लयाउन समस्या आउने एक प्रमनख जोवखम रहकेो ि ।  
 

कायु योजनािाई सफितापिूुक कायाुन्ियन गनु अदाितबाट हाि सम्पादन िैरहकेा हरेक 

कायुिाई योजनासगग आिद्ध गनु जरुरी िएकोिे काननू व्यिसायी, िेखापढी व्यिसायी 

मनद्दाका पक्ष िगायतका सरोकारिािाहरुसम्म रणनीवतक योजनाको ि्य र हाम्रो कायु 

योजनाका िारेमा पयाुप्त सचूना सम्पे्रर्षण हुन नसकी सरोकारिािाहरुसगग पयाुप्त समन्िय हुन 

नसकेर आि्यक सहयोग प्राप्त हुन नसक्ने जोवखम रहकेो ि । 
 

समयमा म्याद तामिेी हुन नसकी मनद्दाको काम कारिाही प्रिावित हुने सम्िािना रहकेोिे 

वनधाुररत समयमा मनद्दाको अङ््ग पनग्न नसकेर ि्य अननरुप मनद्दाको फर्छ्योट हुन नसक्ने जोवखम 

रहकेो ि । 
 

न्यायाधीशिाई ताविम तिा अन्य कायुिममा मनोनयन गने समय र विदामा िस्ने वदनको 

पिूाुननमान गनु नसवकने िएकोिे पवन ि्य हावसि गनु कवठन हुन सक्ने दवेखएको    ि ।  
 

कायु योजना कायाुन्ियनमा आएपवि अदाितको कायुशैिीमा केही पररितुन आउने र सचूना  

प्रविवधको प्रयोगको मारामा पवन अवििवृद्ध हनेु िएकोिे हाि विधमान सबै जनशवक्तिे 

पररितुनिाई आत्मसात गनु नसक्ने र कायु योजना प्रवत स्िावमत्ििाि ग्रहण गनु नसक्ने 

सम्िािना पवन कयु योजनाको सफि कायाुन्ियनमा जोवखम रहकेो ि ।   

 

७.१ जोम्ि  न्रू्म्नकिर् र्ोजनािः- 
 

 कायुयोजनाको प्रिािकारी कयाुन्ियनका वनवम्त आि्यक पने िजेट समयमानै प्राप्त गनु 

योजना कायाुन्ियन सवचिािय माफुत िजेट माग गने,  
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 कायु योजनाको सफि कायाुन्ियनका िावग सरोकारिािाहरुसम्म रणनीवतक योजनाको 

ि्य र हाम्रो कायु योजनाका िारेमा पयाुप्त सचूना सम्पे्रर्षण गनु सरोकारिािाहरुसगग पटक 

पटक समन्ियन िैठक गरी आि्यक सहयोग प्राप्त गने, 
 

 म्याद तामेिीिाई विटो िररतो िनाउन तामिेदार र स्िावनय वनकायका पदावधकारीका 

िीच आिवधक रुपमा अन्तरविया संचािन गने र आि्यकता अननसार स्िावनय विकास 

अवधकारीसगग समन्िय गने, 
 

 कमुचारीहरुिाई कायुशिैीमा आएको पररितनुमा अभ्यस्त गनु र कायुयोजना प्रवत 

वनजहरुको स्िावमत्ििाि वनमाुण गनु वनयवमत स्टाफ वमवटङ् िसी कामकारिहीको सवमक्षा 

गने । 

स ाप्त ! 

 

 

 

 

 

 

  


