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२०७५ 



दईु शब्द 

  वि.सं.२०६१ सालदेखि शरुु भएको न्यायपाललकाको पञ्चबवषिय रणनीलिक योजना 
अन्िर्िि हाल िेस्रो पञ्चबवषिय रणनीलिक योजना लारू् भै अखन्िम चरणमा प्रिेश र्रेको अिस्था 
छ। सम्मालनि सिोच्च अदालिको नीलि, लनदेशन र पररपत्र अन्िर्िि रवह िजुिमा र्ररने कायि 
योजना हरेक खजल्ला अदालिले आ आफ्नै ढंर्ले बनाई लार् ुर्ने र्ररएको छ।यसै लसललसलामा 
यस अदालिले पलन यस आ.िं. २०७५/०७६ को श्रािण १ देखि लार् ुहनुे र्री कायियोजना 
बनाई सम्मानीि सिोच्च अदालिमा पठाएकोमा हाल सिोच्च अदालिको च.नं १०४३२   
लमलि २०७५।०५।२८ को प्राप्त पत्रमा उक्त िजुिमा र्री पठाईएको बावषिक कायि योजनामा 
केही पररमाजिन र्री पठाउनू भने्न समेि बेहोरा उल्लेि भै आएकोले पूिि कायियोजनामा केही 
पररमाखजिि र्ररएको छ।प्रस्ििु कायि योजना िजुिमा र्दािका बिि रहन ुभएका माननीय खजल्ला 
न्यायाधीशज्यूहरु र योजना िजुिमा कायािन्ियन सलमलिका केही सदस्यहरु समेिको सरुिा 
भएको सन्दभिमा आिश्यकिा अनसुार संयोजक िथा सदस्यहरुको समेि हेरफेर पररमाजिन र्री 
पररमाखजिि कुराहरु मात्र यस योजनामा समेटीएको बेहोरा जानकारी र्राउन चाहन्छु।  

 नयााँ मलुकुी फौजदारी कायिविलध (संवहिा) ऐन २०७४, मलुकुी देिानी कायिविलध 
(संवहिा) ऐन¸ २०७४ समेिले र्रे बमोखजमका व्यिस्थाहरुलाई मयनयनजर रािी र्ि आ.ब. 
मा सम्पन्न र्नि नसवकएको कायिलाई समेि प्राथलमकिामा ददई विर्िमा भएका कमी 
कमजोरीलाई सच्याउदै सरोकारिाला लनकाय िथा अदालिका कमिचारीको सकारात्मक 
सहयोर्बाट प्रस्ििु कायि योजनाले ललएको लक्ष्य हालसल हनुेछ भने्न विश्वास ललएको छ। 
प्रस्ििु योजना ियार पानि सहयोर् र्ने माननीय खजल्ला न्यायाधीश श्री दीपक ढकालज्यू¸ योजना 
िजुिमा कायािन्ियन सलमलिका सम्पूणि सदस्यहरु र  छलफलमा सहभार्ी सरोकारिालाहरु 
लर्ायि सम्बखन्धि सबैलाई धन्यिाद ददन चाहन्छु ।  

  
                                                                         धन्यिाद 

                                                
................... 

             ॐकार उपायनयाय 

              खजल्ला न्यायाधीश  
             िथा  
                                  संयोजक, योजना िजुिमा िथा कायािन्ियन सलमलि 

                          िनहूाँ खजल्ला अदालि, दमौली ।  
  लमलि २०७५।०६।१६         
    



 

 

 

 

योजना िजुिमा सलमलि  
 

यस अदालिको लमलि २०७५।०४।० र्िेको पूणि बैठकको लनणियानसुार र्ठन भएको 
योजना िजुिमा सलमलिले कायि योजना ियार र्रेकोमा सम्मालनि सिोच्च अदालिको पत्रानसुार 
योजना पररमाजिन र्ररएको साथै यस अदालिको लमलि २०७५।६।   को पूणि बैठकबाट  
योजना िजुिमा कायािन्ियन सलमलिमा समेि केही पररमाजिन र्ररएको हुाँदा उक्त सलमलिमा रहन ु
भएका संयोजक िथा सदस्यहरु नामािली ।   

 

 माननीय न्यायाधीश श्री ॐकार उपायनयाय                    - संयोजक 

माननीय न्यायाधीश श्री दीपक ढकाल             -सदस्य 

 से्रस्िेदार श्री सदुशिन िनाल              -सदस्य 

      िहलसलदार ना.स.ु श्री दामोदर आचायि             -सदस्य 

 ना.स.ु श्री खशिराज पौडेल         -सदस्य 

ना.स.ु श्री कृष्ण प्रसाद र्ौिम         -सदस्य 

ना.स.ु श्री घनश्याम लिलमल्सेना         -सदस्य 

लेिापाल श्री खचज कुमार शे्रष्ठ              -सदस्य 

लसष्टम सपोटि पसिन श्री सरोज लिलमल्सेना                     -सदस्य 

 लडठ्ठा श्री लबश्विेर सिेुदी         -सदस्य 

 लडठ्ठा श्री अप्सरा पोिरेल                   -सदस्य 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

पररच्छेद- ३ 

३.५ लक्ष्य लनधािरण र लक्ष्य प्रालप्तका रणनीलिहरुुः 
 

१ आर्ामी कायि योजनाको मलु लक्ष्य र रणनीलिक उपायहरुः  

     न्यायपाललकाको िेस्रो पंचबवषिय रणलनलिक योजनाले मलु रणनीलिहरु र केही सहायक 
रणनीलिहर अिलम्बन र्ररएको छ । योजनाले लनधािरण र्रेको मापदण्डका आधारमा यो 
अदालि "समहु ि" मा पने देखिदा "समहु ि" को मलु लक्ष्य अन्िर्ििका रणनीलिहरुको 
कायािन्ियन योजना लनम्न बमोखजम छन ्। 

लक्ष्य 1. न्याय सम्पादनको कायिलाई लछटो छररिो िलु्याउन े 

रणनीलि नं. १- मदु्दाको फैसला एिं फैसलाको ियारी िोवकएको समयिालधलभत्र र्ने  प्रिन्ध 
लमलाउन े। 

कायि अदालि 
समहु 

कायिसम्पादन सूचक समयािलध खजम्मेिारी 

मदु्दा फछयौटको 
अिलधर्ि कायि 

समहु ि थनुिुा मदु्दा, सानो प्रकृलिका मदु्दा र 
प्राथलमकिा प्राप्त मदु्दाहरु १ बषि लभत्र 
फछयौट र्ने । 

सो बाहेकका अन्य मदु्दाहरु १५ 
मवहना लभत्र फछयौट र्ने। 

प्रत्येक 
बषि 

न्यायाधीश 

पनुरािेदन 
फछियौटको 
अिलधर्ि कायि 

सबै सबै पनुरािेदनहरु १ बषिलभत्र 
फछियौट हनुे 

प्रत्येक 
बषि 

न्यायाधीश 

ररट फछयौटको 
अिलधर्ि कायि 

सबै सबै ररट लनिेदनहरु ६ मवहना लभत्र 
फछयौट र्ने । 

प्रत्येक 
बषि 

न्यायाधीश 

करारको 
पररपलना 
सम्बन्धमा 
उपयकु्त आदेश  
र्री पाउाँ भने्न 
उजरुी फछियौट 

सबै ३ मवहना लभत्र फछियौट र्ने प्रत्येक 
बषि 

न्यायाधीश 



 

 

रणनीलि नं. २- परुाना िक्यौिा मदु्दाहरुको न्यूनीकरणमा जोड ददन े। 

कायि अदालि 
समहु 

कायिसम्पादन सूचक समयािलध खजम्मेिारी 

मदु्दा पनुरािेदन िथा ररट 
लनिेदनको बक्यौिा 
न्यूनीकरण 

समहु ि १ बषि नाघेका थनुिुा मदु्दा, साना 
प्रकृलिका मदु्दा र प्राथलमकिा प्राप्त 
मदु्दाहरुको संख्या सनु्यमा आउने, 
सो बाहेकका १८ मवहना नाघेका 
अन्य मदु्दाहरु शनु्यमा आउने । 

प्रत्येक 

बषि 
न्यायाधीश 

ररट लनिेदनको िक्यौिा 
न्यून र्ने 

सबै १ बषि नाघेका ररट लनिेदनको 
संख्या सनु्यमा आउन े

प्रत्येक बषि न्यायाधीश 

करारको पररपालना सम्बन्धी 
उजरुीको बक्यौिा न्यून र्ने 

सबै ३ मवहना नाघेका करारको 
पररपालना सम्बन्धी उजरुीको 
संङ्खख्या शून्यमा आउने । 

लनरन्िर न्यायाधीश 

प्रलििेदनहरुको बक्यौिा 
न्यून र्ने 

सबै १ मवहना नाघेका प्रलििेदनहरुको 
संख्या शून्यमा आउन े

लनरन्िर न्यायाधीश 

 

 

 

मदु्दा फछयौटको 
संख्यात्मक कायि 

समहु ि कुल बावषिक लर्िको ७० प्रलिशि प्रत्येक 
बषि 

न्यायाधीश 

मदु्दाको अंर् 
परु ्याउने कायि 

सबै दिाि भएको लमलिले ६ मवहना लभत्र 
मदु्दा फैसलाको लालर् अंर् पयुािउने 
।लनधािररि फछियौट र लक्ष्य कखम्िमा 
१० प्रलिशि बढी अंर् परु् याउने । 

लनरन्िर फााँटिाला/
से्रस्िेदार 

फैसला ियार 
र्ने 

सबै फैसला भएको लमलिले 15 ददन लभत्र 
फैसला ियार र्ने । 

लनरन्िर इजलास 
अलधकृि/
न्यायाधीश 

प्रलििेदन 
फर्छ्यौट र्ने 
कायि 

सबै सबै प्रलििेदनहरु दिाि भएको लमलिले 
१ मवहना लभत्र फर्छ्यौट र्ने । 

लनरन्िर न्यायाधीश 



रणनीलि नं. ३- फैसला कायािन्ियनको कायिलाई विशषे अलभयानको रुपमा संचालन र्ने 

कायि अदालि 
समहु 

कायिसम्पादन सूचक समयािलध खजम्मेिारी 

देिानी मदु्दा एिं विर्ो िा 
रकम भराउने प्रकृलिका 
फौजदारी मदु्दाको फैसला 
कायािन्ियनको लार्ी परेका 
लनिेदनहरु फर्छ्यौट र्ने । 

खजल्ला 
अदालि 

फैसला कायािन्ियनका लालर् 
परेका ५० प्रलिशि लनिेदनहरु 
६ मवहना लभत्र फछयौट हनु।े  
फैसला कायािन्ियनका लालर् 
परेका ७५ प्रलिशि लनिेदनहरु 
९ मवहना लभत्र फछयौट हनुे 
फैसला कायािन्ियनका लालर् 
परेका लनिेदनहरुको फछयौट 
हनु कुनै पलन अिस्थामा १ 
नाघ्न नददने योजना अिधीको 
अन्िमा फैसला कायािन्ियनका 
लालर् परेका िक्यौिा 
लनिेदनहरु  शनु्यमा ल्याउन े

लनरन्िर 
 

 

 

 

 

लनरन्िर 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रत्येक बषि 
 

 

 

 

 

िहलसलदार 
 

 

 

 

 

   " 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   " 

फौजदारी मदु्दामा लारे्को 
कैद र जररिानाको लर्ि 
असलु र्ने 

खजल्ला 
अदालि 

प्रत्येक बषि कम्िीमा सो बषि 
कायम हनुे लर्ि बराबरको 
कैद र जररिाना असलु उपर 
हनुे । 

योजना अिधीको अन्िमा 
िेरुज ुकैद र जररिानाको 
लर्ि ५० प्रलिशिले न्यून हनु े

प्रत्येक बषि िहलसलदार 

दण्ड जररिाना असलु र्नुिपने 
मदु्दाको लर्ि फछयौट र्ने 

खजल्ला 
अदालि 

प्रत्येक बषि कम्िीमा सो बषि 
कायम हनुे फैसला 
कायािन्ियनको नयााँ मदु्दा 
संख्या बराबरकोलर्ि 
फछेयौट हनुे 
योजना अिलधको अन्िमा 
िक्यौिा लर्िको संख्या ५० 
प्रलिशिले न्यून हनु े

प्रत्येक बषि िहलसलदार 

 



रणनीलिक नं. ४- सपुरीिेक्षण एिं लनरीक्षणको कायिलाई प्रभािकारी बनाउन े 

१. लमलसलको आन्िररक लनररक्षण र्ने र सोको अनरु्मन र्ने । 

कायि अदालि 
समहु 

कायिसम्पादन सूचक समयािलध खजम्मेिारी 

लमलसलको आन्िररक 
लनरक्षण र्ने  

खजल्ला 
अदालि   
ि  

अदालिका चाल ुलमलसलहरु 
कखम्िमा बषिको २ पटक 
लनररक्षण र्ने 

प्रत्येक बषि से्रस्िेदार/ 
सपुररटेण्डेन्ट 

लनररक्षण लनदेशनको 
कायािन्ियन भए 
नभएको अनरु्मन र्ने 

खजल्ला 
अदालि 
ि 

लनदेशन ददएको ७ ददन लभत्र 
लनदेशन कायािन्ियन भए 
नभएको अनरु्मन र्ने िथा 
लनदेशन ददने  

लनरन्िर सम्बखन्धि 
न्यायाधीश/ 
से्रस्िेदार 

 

२. अधिन्यावयक लनकायहरुको लनररक्षण र्ने र लनरीक्षण लनदेशनहरु कायािन्ियन भए नभएको 
अनरु्मन र्ने  । 

कायि अदालि 
समहु 

कायिसम्पादन सूचक समयािलध खजम्मेिारी 

मािहि अधिन्यावयक लनकाय र 
कारार्ारको लनरीक्षण र्ने 
न्यायाधीश िोकी लनरीक्षणको 
कायाििाललका बनाउने 

खजल्ला 
अदालि  
 ि 

न्यायाधीश िोवकएको 
लनणिय र कायििाललका 
ियार 

प्रत्येक 
बषिको 
श्रािण 

न्यायाधीश
/ पूणि 
बैठक 

कायििाललका बमोखजम 
अधिन्यावयक लनकाय र 
कारार्ार लनरीक्षण र्ने 

खजल्ला 
अदालि 

 ि 

मािहि लनकाय र 
कारार्ारको लनरीक्षण 
प्रलििेदन 

प्रत्येक बषि 
कायििालल
का 
बमोखजम 

िोवकएको 
न्यायाधीश 

मािहि अधिन्यावयक लनकाय र 
कारार्ारको लनरीक्षणपलछ 
ददइएका लनदेशनहरुको 
कायािन्ियन भए नभएको 
अनमुर्न र्री अलभलेि राख्न े

खजल्ला 
अदालि 

 ि 

अनरु्मन/ प्रलििेदन 
अलभलेि 

लनरीक्षण 
पलछ ६ 
मवहना लभत्र 

न्यायाधीश
/से्रस्िेदार 

 

 

 



लक्ष्य २ न्यावयक प्रवियालाई अनमुानयोग्य बनाउन े। 

रणनीलि नं. १-  मदु्दामा हनु ेकामकारिाहीको जानकारी हनु ेप्रणाली लारू् र्ने  

कायि कायिसम्पादन 
सूचक 

समयािलध खजम्मेिारी 

समय िाललका पद्दलिको बारेमा 
कमिचारीहरुलाई प्रखशक्षण कायििम 
संचालन र्ने  

अनखुशक्षण 
कायििम 

२०७५ श्रािण  नेटिकि /लसष्टम 
सपोटि पसिन 

मदु्दाको काम कारिाहीको समयिाललका 
फाराम लमलसलमा राख्न ेर पक्षलाई 
उपलब्ध र्राउने 

समयिाललका 
फाराम 

लनरन्िर सम्बखन्धि फााँट 

से्रस्िेदार 

समय िाललका पद्दलि कायािन्ियन भए 
नभएको अनरु्मन र्ने 

कायािन्ियन 
प्रलििेदन 

२०७५ श्रािण 
देखि चौमालसक 
आधारमा 

से्रस्िेदार 

 

लक्ष्य ३. न्याय प्रणालीलाई पहुाँचयोग्य बनाउन े

रणनीलिक नं. १ – अदालिबाट प्रदान र्ररन ेकानूनी सहायिा प्रणालीलाई थप 
प्रभािकारी बनाउन े। 

कायि कायिसम्पादन 
सूचक 

समयािलध खजम्मेिारी 

िैिलनक कानून व्यिसायीको  लनयखुक्त िलुा 
प्रलिस्पधािद्धारा र्ने 

छनौटको 
मापदण्ड र 
पररक्षा 

लनरन्िर सम्बखन्धि 
अदालि 

िैिलनक कानून व्यिसायीको सेिालाई पूणिकाललन 
बनाउने 

पूणिकाललन 
बनाउने व्यिस्था 

लनरन्िर  पूणि बैठक 

थनुिुा मदु्दामा िैिलनक कानून व्यिसायी लनयकु्त 
र्ररएकोमा सम्बखन्धि थनुिुाले सोको जानकारी 
पाउने व्यिस्था र्ने 

थनुिुालाई 
जानकारी 
र्राएको पत्र 

लनरन्िर से्रस्िेदार 

िैिलनक कानून व्यिसायी माफि ि देहायको सेिा 
उपलब्ध र्राउने व्यिस्था र्ने : 
 आिश्यक कानूनी ललिि ियार र्ने 

 मदु्दासंर् सम्बखन्धि विषयमा परामशि र्ने 

कायिसम्पादन 
प्रलििेदन 

२०७५ 
श्रािण 
देखि 
लनरन्िर 

से्रस्िेदार 



 मदु्दाको कारिाही अिस्था जानकारी            
र्राउन  

 मवहनाको ४ पटक खजल्लाको कारार्ार 
भ्रमण र्ने  

िैिलनक कानून व्यिसायीको कारार्ार भ्रमण 
प्रलििेदनबाट अदालिबाट सम्बोधन हनु ुपने मदु्दा 
सम्बन्धी कुनै समस्या देखिए अदालिलाई 
जानकारी र्राउने 

जानकारी पत्र लनरन्िर से्रस्िेदार 

िैिलनक कानून व्यिसायीबाट सम्पाददि 
कायिहरुको प्रलििेदन प्रणालीलाई प्रभािकारी 
बनाउने 

प्रलििेदन फारम लनरन्िर योजना 
कायािन्ियन 
सखचिालय 

स्थानीय िहमा कानूनी सहायिाको प्रिद्धिनका लालर् 
सरोकारिाला लनकायहरुसंर् समन्िय र्री एकीकृि 
कायि प्रणालीको विकास र्ने 

न्याय क्षेत्र 
समन्िय सलमलि  
िैठक 

लनरन्िर से्रस्िेदार 

अदालिबाट उपलब्ध हनुे लन:शलु्क कानूनी 
सहायिा र अन्य लनकायबाट उपलब्ध र्राइने 
कानूनी सहायिा (Pro Bono Service) समेिका 
बीचमा समन्िय र र्णुस्िरीयिा कायम र्नि एंि 
सोको प्रिदिनका लालर् एकीकृि कायि प्रणालीको 
विकास र्ने 

सम्बखन्धि िहको 
समन्िय 
सलमलिको बैठक 

लनरन्िर से्रस्िेदार 

 

रणनीलिक नं. २- मेललमलाप प्रवियाद्धारा वििाद समाधान र्ने प्रणालीलाई प्रभािकारी बनाउन े 

कायि कायिसम्पादन 
सूचक 

समयािलध खजम्मेिारी 

कानून बमोखजम मेललमलाप हनु सक्ने 
मदु्दामा प्रलिउत्तर परेपलछ प्रारखम्भक 
सनुिुाइका ििि कखम्िमा एक पटक मदु्दा 
मेललमलापका लालर् पठाउने 

आदेश लनरन्िर न्यायाधीश 

सम्बखन्धि अदालिका मेललमलापकिािहरु 
र न्यायाधीश बीच आिलधकरुपमा 
अन्िरविया र्ने 

अन्िरविया २०७५ मंलसर  खजल्ला 
न्यायाधीश  

अदालिबाट मेललमलापका लालर् पठाउन 
उपयकु्त हनुे मदु्दाहरुको प्रकृलि, 

कायिदल र्ठन/ 
प्रलििेदन सझुाि र 

२०७५ पौष न्यायाधीश 



मेललमलापका ललर् पठाइएका मदु्दाहरुको 
अिस्था, मेललमलापकिािको सफलिाको 
प्रिलृि समेिका सम्बन्धमा अयनययन र्री 
प्राप्त सझुािहरु कायािन्ियन र्ने 

उपयकु्त मदु्दाहरु 
मेललमलापका लालर् 
पठाइने 

 

लक्ष्य ४ न्यायपाललका प्रलिको आस्था र विश्वास अलभिवृद्ध र्ने । 

रणनीलि नं. १- न्यायपाललकाबाट प्रिाह हनु ेसेिालाई र्णुस्िरीय बनाउन े । 

कायि कायिसम्पादन सूचक समयािलध खजम्मेिारी 
सूचना िथा सहयोर् कक्षको स्थापनालाई 
विस्िार र्ने 

सबै अदालिमा सूचना 
िथा सहयोर् कक्षको 
स्थापना 

लनरन्िर से्रस्िेदार 

सबै न्यायाधीश र कमिचारीहरुले सेिाग्राही 
प्रलि मयािदीि व्यिहार र्ने । 

सेिाग्राही प्रलिकृया र 
पषृ्टपोषण 

लनरन्िर न्यायाधीश
/कमिचारी 

सबै न्यायाधीश र कमिचारीहरुबाट मयािददि 
व्यिहार भए नभएको सम्बन्धमा सेिा 
ग्राहीहरुबाट सिेक्षण र्राउने प्रणाली 
अपनाउने  

सिेक्षण प्रलििेदन तै्रमालसक 

कालििक 

फार्नु 

असार 

से्रस्िेदार 

बढी कायिबोझ भएमा मदु्दाका पक्षहरुबाट 
दाखिल हनुे न्यावयक दस्िरु बैवकङ प्रणाली 
माफि ि जम्मा र्ने पद्धलि अिलम्बन र्ने 

न्यावयक दस्िरु बैवकङ 
प्रणालीमा आिद्ध 

लनरन्िर से्रस्िेदार 

 

रणनीलि नं. २- न्यावयक प्रविया, अदालिबाट प्राप्त हनु ेसेिा एिं सवुिधाहरु र मदु्दाको कारिाही 
अिस्थाका बारेमा जानकारी र्राउन ेप्रणाली स्थापना र्ने  

कायि कायिसम्पादन सूचक समयािलध खजम्मेिारी 
अदालिमा आउने सेिाग्राहीहरुका 
लनखम्ि परामशि सेिा संचालन र्ने 

 न्यावयक प्रविया र 
अदालिले ददने सेिा एिं 
सवुिधाहरु बारेमा जानकारी 
र्राउने 

कायििम संचालन २०७५ श्रािण 
देखि लनरन्िर 

से्रस्िेदार 



टेली इन्क्िारी प्रणाली स्थापना र्ने सूचना िथा सहयोर् 
कक्षमा टेलीफोन सेिा 

लनरन्िर से्रस्िेदार 

 

रणनीलि नं. ३- अलनयलमििा र र्नुासो सनुिुाइका लालर् प्रभािकारी संयन्त्रको स्थापना र्ने। 

कायि कायिसम्पादन 
सूचक 

समयािलध खजम्मेिारी 

अदालिमा स्थावपि अलनयलमििा र  र्नुासो 
सनुिुाई संयन्त्रलाई प्रभािकारी बनाउने  

र्नुासो सनुिुाइमा 
लनयलमििा 

लनरन्िर खजल्ला 
न्यायाधीश  

र्नुासो सनुिुाई भएको सलुनखिििाका लालर् 
सनुिुाई भएको कुराको जानकारी प्रिाह हनुे 
प्रणाली स्थापना र्ने 

सूचना प्रिाह  लनरन्िर खजल्ला 
न्यायाधीश  

उजरुी एिं र्नुासोको आधारमा सम्बखन्धि 
कमिचारीको मूल्यांकन हनु ेखस्थलि कायम र्नि 
मूल्यांकनकिािलाई कारिाहीको वििरण 
उपलब्ध र्राउने 

वििरणको 
उपलब्धिा 

लनरन्िर से्रस्िेदार 

 

रणनीलि नं. ४- न्यावयक प्रविया र प्रणालीबारे समदुायका विलभन्न िर्िहरुसंर् अन्िरसंिाद र्ने 
प्रणालीको स्थापना र्ने  

कायि कायिसम्पादन 
सूचक 

समयािलध खजम्मेिारी 

न्यावयक संिाद (judicial Outreach) कायििम 
सञ्चालनलाई लनरन्िरिा ददने । 

 अलभमिुीकरण प्राप्त स्रोि व्यखक्तहरुबाट 
विलभन्न समदुायलाई लखक्षि र्री कायििम 
सञ्चालन र्ने । 

कायििम 
सञ्चालन प्रलििेदन 

२०७५  
कालििक 

माघ 

बैशाि 

असार 

खजल्ला 
न्यायाधीश 

खजल्ला अदालिमा न्यायाधीशसंर् मदु्दाका 
पक्षहरुले अन्िरविया र्नि पाउने (Meet the 

judge) प्रणाली कायािन्ियन र्ने । 

 अन्िरविया ढााँचा र िररका लनधािरण र्ने 

 अन्िरविया कायििम संचालन र्ने 

अन्िरविया मवहनामा १ 
पटक 

खजल्ला 
न्यायाधीश 

 

 



रणनीलिक ५ :- न्यावयक सूचना प्रिाह प्रणालीलाई प्रभािकारी बनाउन े।  

कायि कायिसम्पादन 
सूचक 

समयािलध खजम्मेिारी 

न्यावयक प्रविया र काम कारिाही सम्बन्धी 
आधारभिु जानकारी प्रिाहका लालर् रेलडयो, एफएम, 
टेलललभजन जस्िा आम सञ्चारका मायनयम िथा 
आन्िररक उपकरणहरु माफि ि सम्भि भए सम्म 
स्थानीय भाषामा समेि कायििमहरु सञ्चालन र्ने 

श्रव्यदृश्य 
सामाग्री 

२०७५ 
श्रािण देखि 

खजल्ला 
न्यायाधीश/ 
से्रस्िेदार 

न्यावयक सूचना सम्प्रषेणलाई प्रभािकारी बनाउन 
प्रत्येक िहका अदालिले सञ्चारकमीहरुसाँर् 
अन्िविया र्ने 

अन्िविया 
अलभलेि 

भाद्र र माघ 
मवहना 

से्रस्िेदार 

रणनीलि नं. ६- कायािन्ियन िहको कायािन्ियन योजना । 

कायि कायिसम्पादन 
सूचक 

समयािलध खजम्मेिारी 

खजल्ला अदालिहरुको लालर् बजेट मार् फाराम 
ियार र्दाि LMBIS अनशुरण र्ने र योजना 
अन्िर्ििका कायििमको लालर् छुट्याइएको बजेट 
िचिको लालर् कायििम ियार र्दाि सम्बखन्धि 
अदालिको योजना सलमलिसाँर् अलनिायि परामशि र 
समन्िय र्ने 

LMBIS को 
अनशुरण/ 
समन्िय बैठक 

प्रत्येक बषि से्रस्िेदार 

खजल्ला अदालिहरुमा योजना हेने १ जना 
न्यायाधीश संयोजक िोक्न े र अन्य न्यायाधीश 
अलधकृि िथा सहयोर्ी कमिचारीहरुको सवहिको 
योजना सलमलि लनमािण र्ने । 

योजना सलमलि २०७५ 
श्रािण 

खजल्ला 
न्यायाधीश 

खजल्ला अदालिहरुको लालर् बजेट मार् फारम 
ियार र्दाि र योजना अन्िर्ििका कायििमको 
लालर् छुट्याईएको बजेट िचिको लालर् 
कायििम ियार र्दाि सम्बखन्धि अदालिको 
योजना सलमलिसंर् अलनिायि परामशि र समन्िय 
र्ने  

समन्िय िैठक प्रत्येक बषि से्रस्िेदार 

यस अदालिले आ.ि. को श्रािण मवहनाको 
१५ र्िे लभत्र बावषिक कायियोजना बनाई 
सिोच्च अदालिको योजना कायािन्ियन 
सखचिालयमा पठाउन े

कायियोजना प्रत्येक बषि योजना सलमलि 



अदालिहरुले प्रत्येक आ.ि. को बावषिक 
कायियोजना  लनमािण र्रेपलछ 
सरोकारिालाहरुसंर् अन्िरविया कायििमहरु 
संचालन र्ने 

अन्िरविया प्रत्येक बषि 
श्रािण 

खजल्ला 
न्यायाधीश 

खजल्ला अदालिहरुको योजनाको प्रर्लि समीक्षा 
प्रत्येक चौमालसक आधारमा उच्च अदालिमा 
र्री सोको लनधािररि ढााँचा बमोखजमको 
प्रलििेदन सबोच्च अदालिको योजना 
कायािन्ियन सखचिालयमा पेश र्ने 

समीक्षा बैठक २०७५ 
कालििक देखि 
चौमालसक 
रुपमा 

न्यायाधीश 

 

क) मदु्दा व्यिस्थापन पद्दलिलाई प्रभािकारी बनाउन े। 

कायि कायिसम्पादन 
सूचक 

समयािलध खजम्मेिारी 

िोवकएका मदु्दाहरुमा लनरन्िर सनुिुाई प्रणालीको 
प्रयोर्लाई प्रभािकारी बनाउने 

 सरोकारिालाहरुसाँर् अन्िरविया 
 मदु्दामा साक्षी प्रमाण पेश दाखिल र्ने 

कायिको सलुनखिििा  

लनरन्िर 
सनुिुाईको प्रयोर् 

लनरन्िर खजल्ला 
न्यायाधीश 

मदु्दा दिाि र्दािकै अिस्थामा पक्षहरुको ििन 
र्ा.वि.स./ न.पा.हरुको खजल्ला नक्सा 
पखुस्िकाबाट यवकन र्रेर मात्र दिाि र्ने व्यिस्था 
र्ने । 

ििन यवकन र्नि 
नक्साको प्रयोर् 

लनरन्िर मदु्दा दिाि 
फााँट 

म्याद िामेली कायिको अलभलेिलाई व्यिखस्थि 
र्री हाल ददई आएको प्रोत्साहन भत्तालाई म्याद 
िामेली कायिसंर् आिद्ध र्ने 

प्रोत्साहन भत्ता 
कायिसम्पादनसंर् 
आिद्ध 

लनरन्िर से्रस्िेदार 

िामेलदार र स्थानीय लनकायका सखचिहरुसंर् 
कम्िीमा बषिको १ पटक अन्िरविया 
कायििमको संचालन र्ने 

अन्िरविया िषिमा १ 
पटक 

से्रस्िेदार 

मदु्दा दिाि प्रवियामा कुपन प्रणाली लारू् र्ने कुपन प्रणालीको 
प्रयोर् 

लनरन्िर से्रस्िेदार 

आलथिक बषिको अन्िमा १५ मवहना नाघेका 
मदु्दाहरु बााँकी रहेमा त्यस्िा मदु्दाहरु १५ मवहना 
लभत्र फैसला हनु नसक्नकुो कारण सवहिको 
वििरण योजना कायािन्ियन सखचिालयमा पठाउने 

कारण सवहिको 
वििरण 

प्रत्येक 
बषि 

से्रस्िेदार 



 

ि) मदु्दासंर् सम्बखन्धि खजन्सी व्यिस्थापन र्ने । 

कायि कायिसम्पादन सूचक समयािलध खजम्मेिारी 
खजन्सी सामानको पवहचान हनुे उपयकु्त 
वििरण जनाई सरुखक्षि स्थानमा राख्न े

सामान सरुखक्षि 
स्थानमा रहने 

२०७५श्रािण
देखि लनरन्िर 

से्रस्िेदार 

खजन्सी सामानहरुको लनयलमिरुपमा लललाम 
वििी र्ने 

लललाम वििी २०७५श्रािण
देखि लनरन्िर 

से्रस्िेदार 

र्) मदु्दासंर् सम्बखन्धि धरौट र जेथा जमानिलाई व्यिस्थापन र्ने । 

कायि कायिसम्पादन सूचक समयािलध खजम्मेिारी 
धरौट िथा जेथा जमानिको अलभलेि 
सफ्टिेयरमा इन्री र्री अयनयािलधक र्ने 

अयनयािलधक 
अलभलेि 

२०७५ 
श्रािण देखि 
लनरन्िर 

से्रस्िेदार 

कोटिफी िथा जररिाना वफिाि पाउने र्री 
मदु्दाको अखन्िम वकनारा भएमा अदालिबाट 
िरुुन्ि लनिेदकलाई वफिाि ददन आिश्यक 
व्यिस्था र्ने 

रकम वफिाि २०७५ 
श्रािणदेखि 
लनरन्िर 

से्रस्िेदार 

घ) मदु्दामा लारे्को  दण्ड जररिानाको अलभलेि  िथा असलुीलाई प्रभािकारी बनाउन े। 

कायि कायिसम्पादन सूचक समयािलध खजम्मेिारी 
हरेक अदालिले असलु र्नुिपने लर्िलाई 
अिलधर्ि, मदु्दार्ि व्यखक्तर्ि आधारमा 
लर्ि ियार र्री अद्यािलधक डाटािेश 
ियार र्ने 

एकीकृि डाटािेस २०७५ 
श्रािणदेखि 
लनरन्िर 

िहलसलदार 

 

ङ) अलभलेि प्रणालीको विकास र्ने । 

कायि कायिसम्पादन सूचक समयािलध खजम्मेिारी 
लछनिुा लमलसलहरुलाई व्यिखस्थि र्ने 

 लछनिुा लमलसलहरुको वििरण 
अद्यािलधक र्ने 

 नयााँ दिाि हनु आउने लमलसलहरु 
सफ्टिेयरमा इन्री र्ने 

अलभलेि लमलसल 
व्यिखस्थि हनुे 

लनरन्िर अलभलेि 
शािा 



 दराजबावहर रहेका लछनिुा 
लमलसलहरुलाई दराजलभत्र राख्न े

 मदु्दामा सडाउनपुने लमलसलका 
कार्जहरु लनयलमि रुपमा सडाउने 

 बाढी पसी लभजेका लमलसलहरु 
ब्यिखस्थि र्ने सकुाउन,े  
 

च) पसु्िकालयलाई सदुृढ िलु्याउन े। 

कायि कायिसम्पादन सूचक समयािलध खजम्मेिारी 
 अदालिका पसु्िकालयका लालर् 

पसु्िक िररद र्ने 
पसु्िक िररद प्रत्येक बषि 

प्राप्त बजेट 
अनरुुप  

 से्रस्िेदार 

 

छ) कायािन्ियन िहको कायािन्ियन योजना । 

कायि कायिसम्पादन सूचक समयािलध खजम्मेिारी 
खजल्ला अदालिहरुको कजललष्ट 
अनलाइनमा प्रकाशन र्ने 

कजललष्ट अनलाईन 
प्रकाशन 

लनरन्िर खजल्ला 
न्यायाधीश
/लस.ने.स.प 

फैसला िेिसाइटमा अपलोड र्ने 
प्रवियालाई अलनिायि र्राउने 

फैसला अपलोड लनरन्िर से्रस्िेदार 

अदालिबाट सम्पादन हनुे सम्पूणि काम 
कारिाहीलाई यलुनकोट माफि ि संचालन हनु े
व्यिस्थालाई प्रभािकारी बनाउने । 

यलुनकोडको प्रयोर् लनरन्िर कमिचारीहरु
/लस.ने.स.प 

 

ज) कायािन्ियन िहको कायािन्ियन योजना । 

कायि कायिसम्पादन 
सूचक 

समयािलध खजम्मेिारी 

योजना कायािनव्यनमा सहयोर् अलभिवृद्धका 
लालर् सरकारी िवकल, िार र प्रहरी लर्ायि 
सबै सरोकारिालाहरु सम्म योजना लनधािररि 

अन्िरविया 
कायििम 

२०७५ 
श्रािण 

से्रस्िेदार 



लक्ष्यहरुका सम्बन्धमा जानकारी संप्रषेणका 
लार्ी कायििमहरु आयोजना र्ने । 
न्याय क्षेत्र समन्िय सलमलिका र्लिविलध बारे 
तै्रमालसक प्रलििेदन केखन्द्रय न्याय क्षेत्र 
समन्िय सलमलिमा पठाउने 

तै्रमालसक प्रलििेदन प्रत्येक ३ 
मवहनामा १ 
पटक 

से्रस्िेदार 

समग्र न्याय प्रशासन एिं फैसला 
कायािन्ियनको कायिलाई प्रभािकारी बनाउन 
नीलिर्ि िहमा र्ररनपुने सधुारका लालर् 
केखन्द्रय िहमा लेिी पठाउने र आ-आफ्नो 
िहमा र्ररन ु पने सहयोर् र समन्ियका 
क्षेत्रहरुको पवहचान र्री कायािन्ियन  र्ने 

समन्िय बैठक प्रत्येक बषि से्रस्िेदार 

सम्बखन्धि अदालिहरुले बावषिक कायि 
योजना बनाउाँदा र कायि योजनाको आन्िररक 
प्रर्लि सलमक्षा र्दाि सरकारी िवकल र िार 
अयनयक्षलाई समेि समािेश र्राउने  

सलमक्षा बैठक प्रत्येक ४ 
मवहनामा १ 
पटक 

योजना 
सलमलि 

सम्बखन्धि िार र सरकारी िवकलसंर् 
आिलधक अन्िरविया कायििम संचालन र्ने  

अन्िरविया प्रत्येक ४  
मवहनामा १ 
पटक 

खजल्ला 
न्यायाधीश 

न्यावयक काम कारिाही सम्बन्धी सूचना सही 
रुपमा संप्रषेण हनुे खस्थलि कायम र्नि 
स्थानीय संचारकमीहरुसंर् आिलधक 
अन्िरविया र्ने 

अन्िरविया ६ मवहना १ 
पटक 

खजल्ला 
न्यायाधीश 

न्यावयक कायि सम्पादनमा प्रभािकाररिा 
िवृद्धका लालर् विलध विज्ञान प्रयोर्शाला र 
विलध विज्ञानिेत्ताहरुसंर् समय समयमा 
अन्िरविया र्ने 

अन्िरविया आिश्यकिा 
अनसुार 

खजल्ला 
न्यायाधीश 

 

 

 

 

 



परुाना मदु्दा फर्छ्यौट सम्बन्धमा विशेष कायििम । 

 यस अदालिमा आ.ि. २०७५।०७६ को लार्ी अखघल्लो आ.ि.बाट आएका 
१८ मवहना नाघेका मदु्दा ३ थान¸  १५ मवहना नाघेका मदु्दा १२ थान समेि 
र्री ३७७ थान मदु्दा खजम्मेिारी सरी आएको छ । यी र यसरी हनुे परुानो 
मदु्दा फर्छ्यौट सम्बन्धमा यस अदालिले र्नि िोजेको लबशेष कायििम । 

 पेशी स्थलर्ि र्ने कायिलाई लनयन्त्रण र्ररन े। 

 अन्य अदालि िा लनकायहरुबाट जिाफ िा प्रमाण लमलसल/कार्जािहरु 
नआएका मदु्दाहरुका लार्ी पत्राचार, टेललफोन र्री Mail माफि ि जिाफ मार् 
र्ररने । 

 साप्तावहक रुपमा पेशी राख्न े। 

 त्यस्िा मदु्दाहरुलाई माननीय खजल्ला न्यायाशीशज्यूहरु िथा से्रस्िेदारले 
लनयलमि अनरु्मन लनरीक्षण र्ररन े। 

 परुाना मदु्दाहरुलाई प्राथलमकिा रािी त्यस्िा अिधी नाघेका मदु्दाहरुलाई 
फर्छ्यौट र्री शनु्यमा झाने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



यस अदालिको चाल ुआलथिक िषिको बजेट अन्िर्िि चौमालसक रुपमा 
र्ररने कायििम र खशषिकको वििरण 

रु.हजािमा 

 

र्ि.न.ं 

 

खर्ि र्िषिकको नाम 
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िकम 

र्ौमार्िक खर्ि ह ने िकम 
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