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अदालतको भनाई 

“जिटो िररटो न्र्ार्, सबैका लाजि न्र्ार्” भन्ने िलू नािाका िाथ कायािन्ियनको 

चिणिा िहकेो न्यायापासलकाको तेस्रो पञ्चिषीय िणनीसतक योजना (२०७१/७२-

२०७५/७६) ले सनसदिष्ट गिेको ढााँचा एिं श्री ििोच्च अदालतको सनदशेन अनजरुप िबै 

कििचािीहरु एिं ििोकाििालाहरुिाँगको व्यापक छलफल, पिािशि पश्चात ्प्रस्तजत िासषिक कायि 

योजना तयाि गरिएको छ। यि कायि योजनाको िफल कायािन्ियनका लासग ििोकाििाला 

लगायत िबै क्षेत्रबाट िहयोग, ििन्िय ि िजझािको अपेक्षा गरिएको छ । 

यो कायि योजना तयाि पानि िहयोग पजर् याउनज हुने िहकिी िाननीय न्यायार्ीशज्य,ू 

कायियोजना तजजििा ििहूका िदस्यहरु, छलफलिा िहभागी ििोकाििालाहरु लगायत 

िम्बसन्र्त िबै प्रसत आभाि व्यक्त गनि चाहन्छज  । 

 

 

पणूिप्रिाद िास्तोला 

सजल्ला न्यायार्ीश 

संर्ोिक 

कायियोजना तजजििा ििहू 

निलपजि सजल्ला अदालत 

सिसताः- २०७४।०४।३० 
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 पररच्िेद-१ 

१.१.पृष्ठभूज िः- 

नेपालको िंसिर्ान बिोसजि निलपिािी सजल्ला टजसिई निलपिािी (बदिघाट िजस्ता-

पिूि) ि निलपिािी (बदिघाट िजस्ता-पसश्चि) सजल्लाहरु कायि भएको । न्याय प्रशािन ऐन, 

२०७३ को दफा ३, ७ ि ३१ (३) तथा (५) ििेतको आर्ाििा नयााँ कायि भएको सजल्ला 

निलपिािी (बदिघाट िजस्ता-पिूि) िा सजल्ला अदालत स्थापना गने, िासिक निलपिािी 

सजल्ला अदालतबाट नयााँ स्थापना हुने अदालतको प्रादसेशक के्षत्रासर्काि अन्तगितका िजद्दा, 

पजनिािेदन, सनिेदन, प्रसतिेदन ििेत िाने िम्बन्र्िा आिश्यक काििाही हुन न्याय परिषदक्ो 

सिसत २०७४।६।३१ ि २०७४।७।२८ को पत्रबाट नेपाल ििकाि काननू, न्याय तथा िंिदीय 

िासिला िन्त्रालयिा लेखी पठाइएको ि िो िन्त्रालयबाट नेपाल ििकाि िसन्त्रपरिषदिा प्रस्ताि 

पेश भएकोिा िन्त्रीपरिषदबाट सिसत २०७४।८।६ िा निलपिािी (बदिघाट िजस्ता-पिूि) 

सजल्लाको िदििजकाि कािािोतीिा सजल्ला अदालत स्थापना गने सनणिय भएको हो। यिैं 

िििा अदालतको कायि िञ्चालनका लासग भिनको  खोजी गद ैजााँदा कािािोती न.पा. -३ 

िा सस्थत कज िािी सनजी शैसक्षक गजठीको भिनलाई घिभाडा िम्झौता गिी घि भाडािा सलइयो। 

श्री ििोच्च अदालतको सनदशेानजिाि यि निलपजि सजल्ला अदालतको स्थापनजा एि ं

ििजद्घाटनको तयािी पजिा भई सिसत २०७४।८।५ िा िम्िाननीय प्रर्ान न्यायार्ीश श्री गोपाल 

पिाजजली ज्यबूाट अदालतको ििजदघाटन िम्पन्न भएको हो । 

यि अदालतको ििजदघाटन भए पश्चात ्अदालतिा दताि हुन आएका िजद्दाहरु दताि गने  

लगायतका अदालती काि काििाहीहरुको शजरुिात गरियो। अदालतले भाडािा सलएको 

भिनिा ८ िटा ठूला ठूला हलहरु भएकोिा उक्त हलहरुलाई आल्िजसनयि पासटििन गिी 

इजलाि, चेम्बि, बाथरुि सनिािण गने, फााँटहरु छज ट्याउने सिद्यजत िाइरिङ्ग, नेटिसकि ङ् गने 

लगायतका कािहरु गनजि पने भई श्री ििोच्च अदालतिा आिश्यक व्यिस्थाका लासग अनजिोर् 

गरिएकोिा ििोच्च अदालतबाट खसटआएको प्रासिसर्क टोलीले िो सनिािण कायिको नाप 

नकिांकन गिी तयाि गिेको लगत सस्टिेट अनजिाि उक्त सनिािण कायिहरु २०७४ पौष असन्ति 

हप्तासति िम्पन्न भयो। यििी अदालतको लासग चासहने भौसतक िंिचनाहरु तयाि भएपसछ 
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२०७४ िाघ २ गते दसेख िात्र इजलाि िञ्चालनका सनयसित कायिहरु िजचारु भएकोले यि 

अदालतले आ.बं. २०७४।०७५ को २०७४ िाघ दसेख २०७५ अिाििम्ि छ िसहनाको 

अिसर्को लासग आफ्नो अषििासषिक कायािन्ियन योजना तजजििा गिी २०७४ िाघ १ गत ेदसेख 

लाग ूगरिएको सथयो । 

िासिक निलपिािी सजल्ला अदालतबाट यि अदालतको क्षेत्रासर्काि अन्तगितका 

चालज िजद्दाहरु सनिेदन प्रसतिेदन एिं फैिला कायािन्ियनका सनिेदनहरु िाने काि २०७४ पौष 

दोस्रो िाता गरिए पसन िो का लासग िफ्टिेयिको सनिािण कायि गनि ििय लागेका कािण 

निलपिािी सजल्ला अदालतबाट ििेका िजद्दाहरु िफ्टिेयििा इन्री गिी व्यिसस्थत गने कायि 

२०७४ फागजनको पसहलो हप्तािा िात्र िम्पन्न भएको सथयो । तथासप २०७४ िाघ िसहनाको 

शजरु दसेख  नै यि अदालतिा सनयसित रुपिा दजईजना िाननीय सजल्ला न्यायार्ीशज्यहूरु 

कायिित िहनज भई दसैनक दजई िटा इजलािहहरु िञ्चालन भइिहकेो छ ।यि आ.ि. 

२०७५/०७६ को लासग िासषिक कायि योजना तजजििा गिी २०७५।०४।०१ गते दसेख लाग ू

गरिएको छ । 

१.२ कार्ि र्ोिनाको  उदे्दश्र्:- 

न्यायापासलकाको तेस्रो पञ्चिषीय िणनीसतक योजना (२०७१/०७२-२०७५/०७६) ले 

परिलसक्षत गिेका लक्ष्यहरु ि उक्त लक्ष्यहरु प्रासप्तको लासग अिलम्बन गरिएको िणनीसतहरू 

अन्तगित िही िंसिर्ान, काननू ि न्यायका िान्य सिद्धान्त तथा िेिाग्राहीले पाउने िेिा 

ििेतलाई िध्यनजि गिी अदालतको दासयत्िलाई िहज ि िक्षि ढंगले सनिािह गिी न्याय 

िम्पादन िम्बन्र्ी काि काििाही सछटो छरितो, अनजिान योग्य ि पहुाँच योग्य बनाई अदालत 

प्रसत जनसिश्वाि बढाउाँद ै लैजानका लासग आफ्नो तहबाट गनजिपने ि गनि िसकने कायिहरूलाई 

िहज, व्यिसस्थत ि िैज्ञासनक रुपिा िञ्चालन गनजि प्रस्तजत िासषिक कायियोजनाको िलू उद्दशे्य 

िहकेो छ । िणनीसतक योजना अिसर्िा अदालतको काि काििाहीिा सछटो छरितो सनस्पक्ष 

ढंगले कायि िम्पादन गिी न्यायका प्रयोगकतािहरुले दखे्न तथा अनजभि गनि िकने गिी अदालती 

िेिा प्रिाह गनजि यि कायियोजनाको प्रिजख उद्दशे्य िहकेो छ ।  
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१.३  वाजषिक कार्िर्ोिना तिुि ा स ूह  

तेश्रो पन्चिषीय िणनीसतक योजनाको िागि सनदशेन अन्तगित तयाि गरिएको यि 

अदालतको आ.ि. ०७५।०७६ को िासषिक कायियोजनाको सनिािणको लासग दहेाय बिोसजको 

कायियोजना तजजििा ििहू गठन गरिएको छ ।  

िाननीय  सजल्ला न्यायार्ीश श्री पणूिप्रिाद िास्तोला  - िंयोजक 

िाननीय सजल्ला न्यायार्ीश श्री पजनािाि खनाल   - िदस्य  

स्रेस्तेदाि (उप-िसचि) श्री तािादत्त बडज    - िदस्य 

तहसिलादाि (शाखा असर्कृत) श्री लक्ष्िण पौडेल   - िदस्य 

इजलाि असर्कृत (शा.अ.) श्री चन्र कज िाि जोशी   - िदस्य 

ना.िज. श्री बेगि प्रिाद भजषाल     - िदस्य 

ना.िज. श्री सिना लासिछाने      - िदस्य 

ना.िज. श्री सिश्वनाथ सिग्दले       - िदस्य 

ना.िज. श्री िाि उगि कज िाि िाउत     - िदस्य 

सडठ्ठा श्री बाबजिाि भण्डािी      - िदस्य 

सडठ्ठा श्री िन्तोष सिग्दले       - िदस्य 

सडठ्ठा. श्री दोलािाि चौर्िी       - िदस्य 

तािेलदाि श्री सजिन सघसििे       -       िदस्य 

ि.क.अ. श्री हरिकला खाम्चा      - िदस्य 

उक्त िासषिक कायियोजना २०७५/०७६ को कायािन्ियन, अनजगिन ि िसिक्षा गने 

प्रयोजनका लासग दहेाय बिोसजिको इकाई गठन गिीएको छ । 
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तपजसल 

 

१. िा.सज.न्या. श्री पणूिप्रिाद िास्तोला   - िंयोजक 

२. िा.सज.न्या.श्री पजनािाि खनाल   - िदस्य  

३. से्रस्तेदाि श्री तािादत्त बडू    - िदस्य 

४. तहसिलदाि श्री लक्ष्िण पौडेल   - िदस्य 

५. इजलाि असर्कृत श्री चन्र कज िाि जोशी  - िदस्य 

६. ना.िज.श्री बेगि प्रिाद भजिाल    - िदस्य िसचि 

यि अदालतको िासषिक कायियोजना तजजििा तथा कायािन्ियन िम्पकि  व्यसक्तको रुपिा 

से्रस्तेदाि श्री तािादत्त बडज (०७८-५४०४१२, िो.नं.९८४८७३५९७१,९८५७०४१७५६ ) लाई 

तोसकएको छ । 

१.४  कार्ि र्ोिनाको संिठनात् क स्वरुप  

प्रस्तजत कायियोजनालाई ५ परिच्छेदिा सिभाजन गरिएको छ । पसहलो परिच्छेदिा 

कायियोजनाको पषृ्ठभसूि, उद्दशे्य, योजना तजूििा ििहू तथा कायिन्ियन, अनजगिन तथा िसिक्षा 

इकाईको िंगठनात्िक स्िरुपका बािेिा चचाि गरिएको छ । दोस्रो परिच्छेदिा गत आसथिक 

िषिको सनर्ािरित लक्ष्य ि प्रगसतको िसिक्षा गरिएको छ । तेस्रो परिच्छेदिा ितििानको 

िस्तजसस्थसत सिशे्लषण ि िम्बोर्न गनजि पने सिषयहरूको चचाि गरिएको छ । चौथों परिच्छेदिा 

िासषिक कायियोजनाका फािािहरू, जििा िजद्दाको लगत तथा  फर्छ्यौंट, फैिला कायािन्ियन, 

िजद्दाको अङंग पजर् याउने, िजद्दाको सनिीक्षण ि अनजगिन िम्बन्र्ी फािािहरु ििािेश गरिएको छ ।  

त्यिै गिी परिच्छेद ५ िा कायियोजनाका िणनीसतक सियाकलापहरू उल्लेख गरिएको छ । 
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पररच्िेद २ 

 

२.१  ित आजथिक वषिको  जनर्ािररत लक्ष्र् र प्रिजतको सज क्ािः 

 यि अदालतिा ३ जना सजल्ला न्यायार्ीशको दिबन्दी िहकेो भएपसन आ.ब. 

२०७४/०७५ को २०७५ अिाििम्ि २ जना िात्र सजल्ला न्यायार्ीशज्यहूरू कायिित िहनज भई 

दजई िटा इजलाि िात्र िञ्चालन भएको अिस्था छ । यि अदालतले आफ्नो अर्ििासषिक 

कायािन्ियन योजनािा निलपिािी सजल्ला अदालतबाट अड्डा ििी आएका ६०० थान ि यि 

अदालतिा नयााँ दताि हनेु अनजिासनत ३३० थान ििेत जम्िा ९३० थान िजद्दाको लगत हुने ि 

उक्त लगतको ३०% (िासषिक न्यतूि ६०% फर्छ्यौट गनजि पनेिा ६ िसहनाको लासग लक्ष्य 

सनर्ाििण गिेको) अथाित ्२७९ थान िजद्दा फर्छ्यौट गने लक्ष्य िासखएको सथयो । ति िजद्दा दताि 

िंख्यािा अत्यसर्क बसृद्ध भई नयााँ दताि िंख्या ६७४ थान पजग्न गई जम्िा लगत १२५८ थान 

हुन गयो । उक्त लगत िध्ये ६१९ थान अथाित ्लगतको ४९.२०% फर्छ्यौट हुन गयो । यििी  ६ 

िसहनािा कूल लगतको ४९.२०% फर्छ्यौट भएकोले सनर्ािरित ३०% लक्ष्य भन्दा १९.२०% 

बढी िजद्दा फर्छ्यौट भएको अिस्था छ ।  

त्यस्तै फैिला कायािन्ियनतफि  अड्डा ििी आएका ५२ थान ि यि अदालतिा दताि 

भएका ५१ थान गिी १०३ थान सनिेदन िहकेोिा ६० थान फर्छ्यौट भई ४३ थान िात्र बााँकी 

िहकेोले ५८.२५% सनिेदन फर्छ्यौट भएको छ ।  
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पररच्िेद-३ 

वति ान वस्तुजस्थजत जवशे्लषण र सम्बोर्न िनुिपने जवषर्हरूको पजहचानिः 

➢ सिसत २०७४।०८।०५ िा स्थापना भएको यि निलपजि सजल्ला अदालतले आफ्नो 

कायि िञ्चलनको लासग कािािोती न.पा.-३ सस्थत कज िािी सनजी शैसक्षक गजठीको भिन 

भाडािा सलएको ि उक्त भिनका हलहरूिा पासटििन गिी २ िटा इजलाि तथा च्यम्बि 

एिं फााँटहरू सनिािणहरू गरिएको छ । 

➢ अदालत परििि सभत्र ििेाग्राही प्रसतक्षालय, थजनजिा प्रसतक्षालय, िजिक्षा चेक पोष्ट एि ं

ििािी िार्न पासकि ङ्ग स्थल ििेत सनिािण गरिएको छ । 

➢ गत आ.ि. िा निलपिािी सजल्ला अदालतबाट अड्डा ििी आएका ५८४ ि यि 

अदालतिा नयााँ दताि भएका ६७४ गिी जम्िा १२५८ थान िजद्दाको लगत िहकेोिा ६१९ 

फर्छ्यौट भई ६३९ थान बााँकी िहकेा छन ् । िेिाग्राहिीको अदालतिम्िको पहुाँचिा 

िहज भएको कािण िजद्दा दतािको िंख्या उल्लेख्य रूपिा  बसृद्ध भएको अिस्था छ । 

➢ यि अदादलतिा ३ जना सजल्ला न्यायार्ीशहरूको दिबन्दी िहकेोिा गत ब.ि. 

२०७४।०७५ को अिाि ििान्तिम्ि २ जना िात्र कायिित िहनज भएकोिा २०७५ 

श्रािणिा ३ जना सजल्ला न्यायार्ीशको िरूिा भई पदपसूति भएको छ । 

➢ अन्य कििचािीको हकिा २ जना असर्कृत ि १ जना ना.िज. िरूिा तथा पदस्थापनबाट 

पदपसूति भए पसन बााँकी कििचािीहरूिा स्थायी कििचािीहरू सिसभन्न अदालतबाट यि 

अदालतिा कागजिा िहकेा ि केही कििचािी लोक िेिा आयोगबाट पदपसूति 

नभएिम्िका लासग िेिा किाििा भनाि गरिएको छ । 

सम्बोर्न िनुि पने जवषर्हरूिः 

➢ यि अदालतले भाडािा सलएको भिनिा हाल २ िटा िात्र इजलाि सनिािण भएको  

हुाँदा २०७५ श्रािणिा ३ जना सजल्ला न्यायार्ीशको पदपसूति भएकोले १ िटा इजलाि 

तत्काल थप  सनिािण गनजि पने अिस्था छ । 
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➢ कायिबोझको सहिाबले यि अदालतको स्िीकृत दिबन्दी अनजिािका िबै 

कििचािीहरूको पदपसूति हुनज  जरूिी छ । 

➢ यि अदालतको आफ्नो भिन सनिािणको लासग जग्गा खरिद गिी भिन सनिािण प्रसिया 

अगासड बढाउनज पने अिस्था छ । 

➢ िजद्दाको चाप बढ्द ै गइिहकेो हुनाले हाल भाडािा सलइएको भिन अपयािप्त हुन िकने 

दसेखन्छ । 

➢ नयााँ स्पथना अदालत हुाँदा अदालतको कायि िञ्चालनको लासग हाल उपलब्र् भएका 

कम््यजटि, सप्रन्टि, स्कयानि तथा फसनिचि नपजग िंख्यािा िहकेोले थप व्यिस्था गनि 

आिश्यक छ । 

➢ तिाई ि पहाड दजि ैप्रकािको भभूाग िहकेो सजल्ला हुाँदा कैद तथा दण्ड जरििाना अिलू 

तहसिल गनि तथा म्याद तािेल गनि खसटजाने कििचािीका लासग २ िटा 

िोटििाइकलको आिश्यकता िहकेो छ । 

➢ अदालतका िजिक्षागाडि बस्नको लासग उपयजिक्त खालको िजिक्षा ब्यािेक आिश्यक छ । 
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पररच्िेद-४ 

वाजषिक लक्ष्र् जनर्ािरण तथा वाजषिक लक्ष्र् ब ोजि को  ाजसक कार्ि ताजलका 

फरा हरूिः 

 िासषिक कायियोजना २०७५।०७६ को िासषिक लक्ष्य सनर्ाििण तथा िासषिक लक्ष्य 

बिोसजिका काि काििाहीहरूको अनजिासनत प्रगसत सिििण ििेतका कज िाहरू खजलाई िासषिक 

कायियोजना तजजििा िम्बसन्र् फािाि नं. १ दसख १५ िम्िका फािािहरू भिी यि परिच्छेदिा 

ििािेश गरिएको छ । 

यि आसथिक िषि दसेख सिषयगत िन्त्रालय बजेट िचूना प्रणाली  ( LMBIS) िाफि त ्

आ.ि.२०७५/०७६ को िासषिक बजेट प्राप्त हुने हुाँदा कायियोजनाका सियाकलापहरूका लासग  

प्राप्त िकि उक्त सियाकलापहरू िञ्चलान गने भनी सनर्ाििण गरिएको िियिा सनर्ािरित 

बजेटको सििासभत्र िही खचि गरिने लक्ष्य िासखएको छ । 
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पररच्िेद-५ 

रणजनजतक जिर्ाकलापहरूिः 

➢ कायियोजनाको िलू लक्ष्य ि िणनीसतक उपायहरूाः 

लक्ष्र् १ :- न्र्ार् सम्पादनको कार्िलाई जिटो िररतो तुल्र्ाउने 

रणनीजत नं. १- ुद्दाको फैसला एवं फैसलाको तर्ारी तोजकएको स र्वजर्जभत्र िने प्रवन्र् 

ज लाउने । 

कायि अदालत 

ििजह 

कायििम्पादन िचूक िियािसर् सजम्ििेािी 

िजद्दा फछयौटको 

अिसर्गत कायि 

ििजह ग थजनजिा िजद्दा, िानो प्रकृसतका िजद्दा ि 

प्राथसिकता प्राप्त िजद्दाहरु १ िषि सभत्र फछयौट 

गने । 

िो बाहकेका अन्य िजद्दाहरु १५ िसहना सभत्र 

फछयौट गने हुने। 

प्रत्येक 

िषि 

न्यायार्ीश 

रिट फछयौटको 

अिसर्गत कायि 

िबै िबै रिट सनिदेनहरु १ िषि सभत्र फछयौट गने । प्रत्येक िषि न्यायार्ीश 

िजद्दा फछयौटको 

िंख्यात्िक कायि 

ििजह ग कज ल िासषिक लगतको ६० प्रसतशत िजद्दा 

फर्छ्यौट गनजि पनेिा िासषिक कायि योजना 

अनजिाि ३०% 

छ िसहना न्यायार्ीश 

िजद्दाको अगं पज-

याउन ेकायि 

िबै दताि भएको सिसतले ६ िसहना सभत्र िजद्दा 

फैिलाको लासग अगं पजयािउने ।सनर्ािरित 

फछियौट ि लक्ष्य कसम्तिा १० प्रसतशत बढी 

अगं पजर् याउने । 

सनिन्ति फााँटिाला/स्रेस्तेदाि 

फैिला तयाि 

गन े

िबै फैिला भएको सिसतले ७ सदन सभत्र फैिला 

तयाि गने । 

सनिन्ति इजलाि 

असर्कृत/न्यायार्ीश 
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रणनीजत नं. २-पुराना वक्र्ौता  ुद्दाहरुको न्रू्नीकरण ा िोड जदने । 

कायि अदालत ििजह कायििम्पादन िचूक िियािसर् सजम्ििेािी 

िजद्दाको िकयौता 

न्यनूीकिण 

ििजह ग १ िषि नाघकेा थजनजिा िजद्दा, िाना प्रकृसतका 

िजद्दा ि प्राथसिकता प्राप्त िजद्दाहरुको िंख्या 

शनू्यिा आउने, िो बाहकेका १५ िसहना 

नाघकेा अन्य िजद्दाहरु शजन्यिा आउने । 

प्रत्येक 

िषि 

न्यायार्ीश 

रिट सनिदेनको 

िकयौता न्यनू गने 

िबै १ िषि नाघकेा रिट सनिदेनको िंख्या 

शनू्यिा आउने 

प्रत्येक िषि न्यायार्ीश 

 

रणनीजत नं. ३- फैसला कार्ािन्वर्नको कार्िलाई जवशेष अजभर्ानको रुप ा संचालन िने । 

कायि अदालत ििजह कायििम्पादन िचूक िियािसर् सजम्ििेािी 

दिेानी िजद्दाको 

फैिला 

कायािन्ियनका 

लासग पिेका 

सनिदेनहरु 

फछयौट गने 

सजल्ला 

अदालत 

फैिला कायािन्ियनका लासग पिेका ५० प्रसतशत 

सनिदेनहरु ६ िसहना सभत्र फछयौट हुने 

फैिला कायािन्ियनका लासग पिेका ७५ प्रसतशत 

सनिदेनहरु ९ िसहना सभत्र फछयौट हुने 

फैिला कायािन्ियनका लासग पिेका सनिदेनहरुको 

फछयौट हुन कज नै पसन अिस्थािा १ िषि ननाघ्ने 

योजना अिर्ीको अन्तिा फैिला कायािन्ियनका 

लासग पिेका िकयौता सनिदेनहरु  शनू्यिा आउने 

प्रत्येक िषि तहसिलदाि 

फौजदािी िजद्दािा 

लागकेो कैद ि 

जरििानाको 

लगत अिजल गने 

सजल्ला 

अदालत 

प्रत्येक िषि कम्तीिा िो िषि कायि हुने लगत 

बिाबिको कैद ि जरििाना अिजल उपि हुने । 

योजना अिर्ीको अन्तिा िरेुजज कैद ि 

जरििानाको लगत ५० प्रसतशतले न्यनू हुने 

प्रत्येक िषि तहसिलदाि 

दण्ड जरििाना 

अिजल गनजिपने 

िजद्दाको लगत 

फछयौट गने 

सजल्ला 

अदालत 

प्रत्येक िषि कम्तीिा िो िषि कायि हुने फैिला 

कायािन्ियनको नयााँ िजद्दा िंख्या बिाबिकोलगत 

फछेयौट हुने 

योजना अिसर्को अन्तिा िकयौता लगतको 

िंख्या ५० प्रसतशतले न्यनू हुने 

प्रत्येक िषि तहसिलदाि 
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रणनीजतक नं. ४- सुपरीवेक्ण एवं जनररक्णको कार्िलाई प्रभावकारी बनाउने । 

 १. सिसिलको आन्तरिक सनरिक्षण गने ि िोको अनजगिन गने । 

कायि अदालत ििजह कायििम्पादन िचूक िियािसर् सजम्ििेािी 

सिसिलको 

आन्तरिक सनिक्षण 

गने  

सजल्ला 

अदालत 

अदालतका चालज सिसिलहरु 

कसम्तिा िषिको २ पटक सनिीक्षण 

गनजि पनेिा िासषिक कायि योजना 

हुाँदा १ पटक 

छ िसहना स्रेस्तेदाि 

सनरिक्षण 

सनदशेनको 

कायािन्ियन भए 

नभएको अनजगिन 

गन े

सजल्ला 

अदालत 

सनदशेन सदएको ७ सदन सभत्र 

सनदशेन कायािन्ियन भए नभएको 

अनजगिन गने तथा सनदेशन सदने  

सनिन्ति िम्बसन्र्त 

न्यायार्ीश 

 

लक्ष्र् २:- न्र्ाजर्क प्रजिर्ालाई अनु ानर्ोग्र् बनाउने । 

रणनीजत नं. १- ुद्दा ा हुने का कारवाहीको िानकारी हुने प्रणाली लािू िने  

कायि कायििम्पादन 

िचूक 

िियािसर् सजम्ििेािी 

ििय तासलका पद्दसतको बािेिा कििचािीहरुलाई 

प्रसशक्षण कायििि िंचालन गने  

अनजसशक्षण 

कायििि 

२०७५ भार नेटिकि /सिष्टि 

िपोटि पििन 

िजद्दाको काि काििाहीको िियतासलका फािाि 

सिसिलिा िाख्ने ि पक्षलाई उपलब्र् गिाउने 

िियतासलका 

फािाि 

सनिन्ति िम्बसन्र्त फााँट 

स्रेस्तेदाि 

ििय तासलका पद्दसत कायािन्ियन भए नभएको 

अनजगिन गने 

कायािन्ियन 

प्रसतिदेन 

२०७५ भार दसेख 

त्रैिासिक आर्ाििा 

स्रेस्तेदाि 
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रणनीजत नं. २-  ुद्दाको कारवाहीको लाजि जनर्ािररत िररने स र् ताजलकाको पररपालना हुने 

जस्थजत कार्  िने । 

कायि अदालत 

ििजह 

कायििम्पादन िचूक िियािसर् सजम्ििेािी 

िियतासलका पद्दती कायािन्ियनको 

िहजीकिणका लासग निजनाको रुपिा 

यि अदालतिा कायिित िा.न्या. 

कििचािी, िाि िदस्यहरु ि ििकािी 

िसकलहरुको लासग अनजसशक्षण 

िंचालन गने  

ििजह ग अनजसशक्षण कायििि २०७५ 

भार 

स्रेस्तेदाि 

िियतासलका पद्दसत कायािन्ियन भए 

नभएको अनजिगन गने 

िबै लागज भए नभएको सनिन्ति न्यायार्ीश/ स्रेस्तेदाि 

 

लक्ष्र् ३:- न्र्ार् प्रणालीलाई पहुुँचर्ोग्र् बनाउने  

रणनीजतक नं. १ –न्र्ाजर्क सेवा ा लाग्ने दस्तुरहरु पुनरावलोकन िरी आजथिक रुपले 

जवपन्न नािररकहरुका लाजि सलुभ व्र्वस्था िने । 

कायि कायििम्पादन िचूक िियािसर् सजम्ििेािी 

अदालतिा लाग्ने दस्तजिहरु पजनिािलोकन गिी आसथिक 

रुपिा सिपन्न नागरिकहरुका लासग िजलभ व्यिस्था गने 

आिश्यक भएको । 

ििोच्च अदालतबाट 

आएको सनदशेन, 

परिपत्र बिोसजि गने 

सनिन्ति न्यायार्ीश/ 

स्रेस्तेदाि 

रणनीजतक नं. २–न्र्ाजर्क कार्िजवजर्लाई सरल बनाउने । 

कायि कायििम्पादन िचूक िियािसर् सजम्ििेािी 

न्यासयक कायिसिसर्लाई ििल बनाउने िाि ि िने्च तथा 

ििोकाििाला िाँग 

अन्तिकृया 

- - 
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रणनीजतक नं. ३- अदालतबाट प्रदान िररने कानूनी सहार्ता प्रणालीलाई थप प्रभावकारी 

बनाउने । 

कायि कायििम्पादन िचूक िियािसर् सजम्ििेािी 

ितैसनक काननू व्यििायीको सनयजसक्त खजला प्रसतस्पर्ािद्धािा 

गन े

छनौटको िापदण्ड ि 

परिक्षा 

 िम्बसन्र्त 

अदालत 

ितैसनक काननू व्यििायीको िेिालाई पणूिकासलन बनाउने पणूिकासलन बनाउने 

व्यिस्था 

 पणूि बैठक 

थजनजिा िजद्दािा ितैसनक काननू व्यििायी सनयजक्त गरिएकोिा 

िम्बसन्र्त थजनजिाले िोको जानकािी पाउने व्यिस्था गने 

थजनजिालाई जानकािी 

गिाएको पत्र 

सनिन्ति स्रेस्तेदाि 

ितैसनक काननू व्यििायी िाफि त दहेायको िेिा उपलब्र् 

गिाउने व्यिस्था गने : 

• आिश्यक काननूी सलखत तयाि गने 

• िजद्दािंग िम्बसन्र्त सिषयिा पिािशि गने 

• िजद्दाको काििाही अिस्था जानकािी गिाउन 

कायििम्पादन प्रसतिदेन सनिन्ति स्रेस्तेदाि 

ितैसनक काननू व्यििायीको कािागाि भ्रिण प्रसतिदेनबाट 

अदालतबाट िम्बोर्न हुनज पने िजद्दा िम्बन्र्ी कज नै ििस्या 

दसेखए अदालतलाई जानकािी गिाउने 

जानकािी पत्र सनिन्ति स्रेस्तेदाि 

ितैसनक काननू व्यििायीबाट िम्पासदत कायिहरुको 

प्रसतिदेन प्रणालीलाई प्रभािकािी बनाउने 

प्रसतिदेन फािि सनिन्ति योजना 

कायािन्ियन 

िसचिालय 

स्थानीय तहिा काननूी िहायताको प्रिद्धिनका लासग 

ििोकाििाला सनकायहरुिंग ििन्िय गिी एकीकृत कायि 

प्रणालीको सिकाि गने 

ििन्िय िठैक सनिन्ति स्रेस्तेदाि 
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रणनीजतक नं. ४-  ेलज लाप प्रजिर्ाद्धारा जववाद स ार्ान िने प्रणालीलाई प्रभावकारी 

बनाउने  

कायि कायििम्पादन िचूक िियािसर् सजम्ििेािी 

काननू बिोसजि िलेसिलाप हुन िकने िजद्दािा 

प्रसतउत्ति पिेपसछ प्रािसम्भक िजनजिाइका िखत 

कसम्तिा एक पटक िजद्दा िलेसिलापका लासग 

पठाउन े

आदशे सनिन्ति सजल्ला 

न्यायार्ीश 

िम्बसन्र्त अदालतका िलेसिलापकतािहरु ि 

न्यायार्ीशबीच आिसर्करुपिा अन्तिसिया गने 

अन्तिसिया २०७५ अिोज सजल्ला 

न्यायार्ीश  

 

रणनीजतक नं. ५ 

कायि कायििम्पादन िचूक िियािसर् सजम्ििेािी 

अदालतको भौसतक िजसिर्ाहरुलाई 

िेिाग्राहीहरुको आिश्यकता अनजरुप बनाउने 

प्राप्त बजटे ि 

ििोकाििालाहरु िाँग 

अन्तिकृया 

सनिन्ति न्यायार्ीश/ 

स्रेस्तेदाि 

लक्ष्र् ४:- न्र्ार्पाजलका प्रजतको आस्था र जवश्वास अजभवजृद्ध िने । 

रणनीजत नं. १- न्र्ार्पाजलकाबाट प्रवाह हुने सेवालाई िणुस्तरीर् बनाउने  । 

कायि कायििम्पादन िचूक िियािसर् सजम्ििेािी 

िचूना तथा िहयोग कक्षको स्थापनालाई सिस्ताि 

गन े

िबै अदालतिा िचूना 

तथा िहयोग कक्षको 

स्थापना 

सनिन्ति स्रेस्तेदाि 

िबै न्यायार्ीश ि कििचािीहरुले िेिाग्राही प्रसत 

ियािदीत व्यिहाि गने । 

िेिाग्राही प्रसतकृया ि 

पषृ्टपोषण 

सनिन्ति न्यायार्ीश/

कििचािी 

िबै न्यायार्ीश ि कििचािीहरुबाट ियािसदत 

व्यिहाि भए नभएको िम्बन्र्िा िेिा 

ग्राहीहरुबाट ििके्षण गिाउने प्रणाली अपनाउने  

ििके्षण प्रसतिदेन त्रैिासिक स्रेस्तेदाि 
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रणनीजत नं. २- न्र्ाजर्क प्रजिर्ा, अदालतबाट प्राप्त हुने सेवा एवं सुजवर्ाहरु र  ुद्दाको 

कारवाही अवस्थाका बारे ा िानकारी िराउने प्रणाली स्थापना िने  

कायि कायििम्पादन िचूक िियािसर् सजम्ििेािी 

अदालतिा आउने िेिाग्राहीहरुका सनसम्त 

पिािशि िेिा िंचालन गने 

• न्यासयक प्रसिया ि अदालतले 

सदने िेिा एि ं िजसिर्ाहरु बािेिा 

जानकािी गिाउने 

कायििि िंचालन सनिन्ति स्रेस्तेदाि 

टेली इन्किािी प्रणाली स्थापना गने िचूना तथा िहयोग कक्षिा 

टेलीफोन िेिा 

सनिन्ति स्रेस्तेदाि 

रणनीजत नं. ३- अजनर्ज तता र िुनासो सुनुवाइका लाजि प्रभावकारी संर्न्त्रको स्थापना िने । 

कायि कायििम्पादन 

िचूक 

िियािसर् सजम्ििेािी 

अदालतिा स्थासपत असनयसितता ि  गजनािो िजनजिाई 

िंयन्त्रलाई प्रभािकािी बनाउने  

गजनािो िजनजिाइिा 

सनयसितता 

सनिन्ति सजल्ला 

न्यायार्ीश  

गजनािो िजनजिाई भएको िजसनसश्चतताका लासग िजनजिाई 

भएको कज िाको जानकािी प्रिाह हुने प्रणाली स्थापना 

गन े

िचूना प्रिाह  सनिन्ति सजल्ला 

न्यायार्ीश  

उजजिी एि ं गजनािोको आर्ाििा िम्बसन्र्त 

कििचािीको िलू्यांकन हुने सस्थसत कायि गनि 

िलू्यांकनकतािलाई काििाहीको सिििण उपलब्र् 

गिाउने 

सिििणको 

उपलब्र्ता 

सनिन्ति स्रेस्तेदाि 

रणनीजत नं. ४- न्र्ाजर्क प्रजिर्ा र प्रणालीबारे स ुदार्का जवजभन्न वििहरुसंि अन्तरसंवाद िने 

प्रणालीको स्थापना िने  

कायि कायििम्पादन 

िचूक 

िियािसर् सजम्ििेािी 

सजल्ला अदालतिा न्यायार्ीशिंग िजद्दाका पक्षहरुले 

अन्तिसिया गनि पाउने प्रणाली कायािन्ियन गने । 

• अन्तिसिया ढााँचा ि तरिका सनर्ाििण गने 

• अन्तिसिया कायििि िंचालन गने 

अन्तिसिया िसहनािा १ 

पटक 

सजल्ला 

न्यायार्ीश 
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रणनीजत नं. ५- कार्ािन्वर्न तहको कार्ािन्वर्न र्ोिना । 

कायि कायििम्पादन 

िचूक 

िियािसर् सजम्ििेािी 

सजल्ला अदालतहरुिा योजना हनेे १ जना 

न्यायार्ीश िंयोजक तोकने ि अन्य न्यायार्ीश 

असर्कृत तथा िहयोगी कििचािीहरुको िसहतको 

योजना िसिसत सनिािण गने । 

योजना िसिसत २०७५ श्रािण सजल्ला 

न्यायार्ीश 

सजल्ला अदालतहरुको लासग बजटे िाग फािि तयाि 

गदाि ि योजना अन्तगितका कायिििको लासग 

छज ट्याईएको बजटे खचिको लासग कायििि तयाि गदाि 

िम्बसन्र्त अदालतको योजना िसिसतिंग असनिायि 

पिािशि ि ििन्िय गने  

ििन्िय िठैक प्रत्येक िषि स्रेस्तेदाि 

यि अदालतले आ.ि. को िाघ ििान्त सभत्र िासषिक 

कायियोजना बनाई ििोच्च अदालतको योजना 

कायािन्ियन िसचिालयिा पठाउने 

कायियोजना प्रत्येक िषि योजना िसिसत 

अदालतहरुले प्रत्येक आ.ि. को िासषिक कायियोजना  

सनिािण गिेपसछ ििोकाििालाहरुिंग अन्तिसिया 

कायिििहरु िंचालन गने 

अन्तिसिया प्रत्येक िषि 

आिश्यकता 

अनजिाि 

सजल्ला 

न्यायार्ीश 

क.  ुद्दा व्र्वस्थापन पद्दजतलाई प्रभावकारी बनाउने । 

कायि कायििम्पादन 

िचूक 

िियािसर् सजम्ििेािी 

सजल्ला अदालतहरुिा तोसकएका िजद्दाहरुिा सनिन्ति 

िजनजिाई प्रणालीको प्रयोगलाई प्रभािकािी बनाउने 

सनिन्ति िजनजिाईको 

प्रयोग 

सनिन्ति सजल्ला 

न्यायार्ीश 

िजद्दा दताि गदािकै अिस्थािा पक्षहरुको ितन 

गा.सि.ि./न.पा.हरुको सजल्ला नकिा पजसस्तकाबाट 

यसकन गिेि िात्र दताि गने व्यिस्था गने 

ितन यसकन गनि 

नकिाको प्रयोग 

सनिन्ति िजद्दा दताि 

फााँट 

म्याद तािलेी कायिको असभलेखलाई व्यिसस्थत गिी 

हाल सदई आएको प्रोत्िाहन भत्तालाई म्याद तािलेी 

कायििंग आिद्ध गने 

प्रोत्िाहन भत्ता 

कायििम्पादनिंग 

आिद्ध 

सनिन्ति स्रेस्तेदाि 

तािलेदाि ि स्थानीय सनकायका िसचिहरुिंग कम्तीिा 

िषिको १ पटक अन्तिसिया कायिििको िंचालन गने 

अन्तिसिया प्रत्येक िषि स्रेस्तेदाि 

िजद्दा दताि प्रसियािा कज पन प्रणाली लाग ूगने कज पन प्रणालीको सनिन्ति स्रेस्तेदाि 
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प्रयोग 

आसथिक िषिको अन्तिा १५ िसहना नाघकेा िजद्दाहरु 

बााँकी िहिेा त्यस्ता िजद्दाहरु १५ िसहना सभत्र फैिला हुन 

निकनजको कािण िसहतको सिििण योजना कायािन्ियन 

िसचिालयिा पठाउने 

कािण िसहतको 

सिििण 

प्रत्येक िषि स्रेस्तेदाि 

ख.  ुद्दासंि सम्बजन्र्त जिन्सी व्र्वस्थापन िने । 

कायि कायििम्पादन िचूक िियािसर् सजम्ििेािी 

सजन्िी िािानको पसहचान हुने उपयजक्त सिििण 

जनाई िजिसक्षत स्थानिा िाख्ने 

िािान िजिसक्षत 

स्थानिा िहने 

२०७५ श्रािण 

दसेख सनिन्ति 

स्रेस्तेदाि 

सजन्िी िािानहरुको सनयसितरुपिा सललाि 

सििी गने 

सललाि सििी सनिन्ति स्रेस्तेदाि 

ि.  ुद्दासंि सम्बजन्र्त र्रौट र िेथा ि ानतलाई व्र्वस्थापन िने । 
कायि कायििम्पादन िचूक िियािसर् सजम्ििेािी 

र्िौट तथा जथेा जिानतको असभलेख 

िफ्टियेििा इन्री गिी अध्यािसर्क गने 

अध्यािसर्क 

असभलेख 

सनिन्ति स्रेस्तेदाि 

कोटिफी तथा जरििाना सफताि पाउने गिी िजद्दाको 

असन्ति सकनािा भएिा अदालतबाट तजरुन्त 

सनिदेकलाई सफताि सदन आिश्यक व्यिस्था गने 

िकि सफताि सनिन्ति स्रेस्तेदाि 

घ.  ुद्दा ा लािेको  दण्ड िररवानाको अजभलेख  तथा असलुीलाई प्रभावकारी बनाउने । 
कायि कायििम्पादन िचूक िियािसर् सजम्ििेािी 

हिेक अदालतले अिजल गनजिपने लगतलाई 

अिसर्गत, िजद्दागत व्यसक्तगत आर्ाििा लगत 

तयाि गिी अद्यािसर्क डाटािेश तयाि गने 

एकीकृत डाटाििे सनिन्ति तहसिलदाि 

ङ. केजन्िर् अजभलेख प्रणालीको जवकास िने । 
कायि कायििम्पादन िचूक िियािसर् सजम्ििेािी 

सछनजिा सिसिलहरुलाई व्यिसस्थत गने 

• सछनजिा सिसिलहरुको सिििण अद्यािसर्क 

गन े

• नयााँ दताि हुन आउने सिसिलहरु िफ्टियेििा 

इन्री गने 

• दिाजबासहि िहकेा सछनजिा सिसिलहरुलाई 

दिाजसभत्र िाख्ने 

असभलेख सिसिल 

व्यिसस्थत हुने 

सनिन्ति असभलेख 

शाखा 
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• िजद्दािा िडाउनजपने सिसिलका कागजहरु 

सनयसित रुपिा िडाउने 

• बाढी पिी सभजकेा सिसिलहरु ब्यिसस्थत गने 

िजकाउने,  

च.पुस्तकालर्लाई सुदृढ तुल्र्ाउने । 

कायि कायििम्पादन िचूक िियािसर् सजम्ििेािी 

• अदालतका पजस्तकालयका लासग पजस्तक 

खरिद गने 

पजस्तक खरिद प्रत्येक िषि स्रेस्तेदाि 

ि. कार्ािन्वर्न तहको कार्ािन्वर्न र्ोिना । 
कायि कायििम्पादन िचूक िियािसर् सजम्ििेािी 

सजल्ला अदालतहरुको कजसलष्ट अनलाइनिा 

प्रकाशन गने 

कजसलष्ट अनलाईन 

प्रकाशन 

सनिन्ति सजल्ला 

न्यायार्ीश 

फैिला िेििाइटिा अपलोड गने प्रसियालाई 

असनिायि गिाउने 

फैिला अपलोड सनिन्ति स्रेस्तेदाि 

अदालतबाट िम्पादन हुन े िम्पणूि काि 

काििाहीलाई यजसनकोट िाफि त िंचालन हुने 

व्यिस्थालाई प्रभािकािी बनाउने । 

यजसनकोडको प्रयोग सनिन्ति कििचािीहरु 

ि. कार्ािन्वर्न तहको कार्ािन्वर्न र्ोिना । 
कायि कायििम्पादन िचूक िियािसर् सजम्ििेािी 

योजना कायािनव्यनिा िहयोग असभिसृद्धका 

लासग ििकािी िसकल, िाि ि प्रहिी लगायत िबै 

ििोकाििालाहरु िम्ि योजना सनर्ािरित 

लक्ष्यहरुका िम्बन्र्िा जानकािी िंप्रेषणका 

लागी कायिििहरु आयोजना गने । 

अन्तिसिया कायििि सनिन्ति स्रेस्तेदाि 

न्याय क्षेत्र ििन्िय िसिसतका गसतसिसर् बािे 

त्रैिसिक प्रसतिदेन केसन्रय न्याय क्षेत्र ििन्िय 

िसिसतिा पठाउने 

त्रैिासिक प्रसतिदेन प्रत्येक ३ िसहना स्रेस्तेदाि 
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ििग्र न्याय प्रशािन एि ं फैिला कायािन्ियनको 

कायिलाई प्रभािकािी बनाउन नीसतगत तहिा 

गरिनजपने िजर्ािका लासग केसन्रय तहिा लेखी 

पठाउने ि आ-आफ्नो तहिा गरिनज पने िहयोग ि 

ििन्ियका क्षेत्रहरुको पसहचान गिी कायािन्ियन  

गन े

ििन्िय बैठक प्रत्येक िषि स्रेस्तेदाि 

िम्बसन्र्त अदालतहरुले िासषिक कायि योजना 

बनाउाँदा ि कायि योजनाको आन्तरिक प्रगसत 

िसिक्षा गदाि ििकािी िसकल ि िाि अध्यक्षलाई 

ििते ििािशे गिाउने  

िसिक्षा बैठक प्रत्येक ३ िसहना योजना िसिसत 

िम्बसन्र्त िाि ि ििकािी िसकलिंग आिसर्क 

अन्तिसिया कायििि िंचालन गने  

अन्तिसिया प्रत्येक ३ िसहना सजल्ला न्यायार्ीश 

न्यासयक काि काििाही िम्बन्र्ी िचूना िही 

रुपिा िंप्रेषण हुने सस्थसत कायि गनि स्थानीय 

िंचािकिीहरुिंग आिसर्क अन्तिसिया गने 

अन्तिसिया प्रत्येक ३ िसहना सजल्ला न्यायार्ीश 

न्यासयक कायि िम्पादनिा प्रभािकारिता िसृद्धका 

लासग सिसर् सिज्ञान प्रयोगशाला ि सिसर् 

सिज्ञानिेत्ताहरुिंग ििय िियिा अन्तिसिया 

गन े

अन्तिसिया आिश्यकता 

अनजिाि 

सजल्ला न्यायार्ीश 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


