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परिच्छेद - एक 

परिचय 
१.१ पषृ्ठभमूि 

खास खास िदु्दाको कािवाही ि ककनािा गनन नेपालिा २०१3 सालदेखख कवशेष अदालतको गठन 
हुुँदै आएको देखखन्छ । नेपाल अमििाज्यको संकविान २०४७ ले खास खास िदु्दाको नभई खास 
प्रकृमतका िदु्दाहरुको कािवाही ि ककनािा गनन कानूनद्वािा अन्य अदालत न्याकयक मनकाय वा 
न्यायामिकिण स्थापना ि गठन गनन सककन े व्यवस्था गिेको मथयो । उक्त संवैिामनक 
व्यवस्थाबिोखिि २०५७ सालिा नेपाल सिकािले अध्यादेश िार्न त हालको कवशेष अदालतको 
स्थापना गिेको मथयो । कवशेष अदालत ऐन, २०५९ ले उक्त अदालतलाई मनिन्तिता ददुँदै आएको 
छ ।  

नेपालिा न्यायसम्बन्िी अमिकाि अदालतहरुबाट प्रयोग हनुे ि खास ककमसि ि प्रकृमतका िदु्दाहरुको 
कािवाही ि ककनािा गनन कानूनद्वािा अन्य अदालत, न्यायामिकिण स्थापना गनन सककन े संवैिामनक 
व्यवस्था िहेको छ । कवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दर्ा ३ अनसुाि नेपाल सिकािले नेपाल 
िािपत्रिा सूचना प्रकाशन गिी खास ककमसिका िदु्दाको कािवाही ि ककनािा मछटो छरितो ि 
प्रभावकािी ढंगले गिाउन न्याय परिषदको पिािशनिा आवश्यक सदस्य िहेको कवशेष अदालतको 
गठन गनन सक्ने व्यवस्था गिेको छ । नेपालिा कवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दर्ा ३ ले 
गिेको कानूनी व्यवस्थाबिोखिि कवशेष अदालतको स्थापना भई हालसम्ि सञ्चालनिा िहेको छ। 

१.२ कवशेष अदालतको के्षत्रामिकाि 
कवशेष अदालतको  िदु्दा हेने अमिकाि क्षेत्र नपेाल सिकािले नेपाल िािपत्रिा सूचना प्रकाशन गिी 
तोके बिोखिि हनुेछ  भने्न कानूनी व्यवस्था िहेको छ। नेपाल सिकािले पकहलो पटक २०५९ 
साल भाद्र ६ गते नेपाल िािपत्रिा सूचना प्रकाखशत गिी कवशेष अदालतको गठन ि क्षेत्रामिकाि 
तोकेको पाइन्छ । उक्त िािपत्रको सूचनाबिोखिि िाज्य कवरुद्धको अपिाि ि सिाय ऐन, २०४६ 
ि अखततयाि दरुुपयोग अनसुन्िान आयोग ऐन, २०४८ ि भ्रष्टाचाि मनवािण ऐन, 2059 अन्तगनत 
दायि हनुे िदु्दा हेने क्षेत्रामिकाि तोकेको पाइन्छ । साथै सम्पखि शदु्धीकिण -िनी लाउन्डरिङ्ग_ 

मनवािण ऐन, २०६४ अन्तगनतका िदु्दा कवशेष अदालतको क्षेत्रामिकाि अन्तगनत पने गिी नेपाल 
सिकािले मिमत 2066/02/11 िा नेपाल िािपत्रिा सूचना प्रकाखशत गिी तोकेको छ ।  

१.३ नेपालको न्यायपामलकािा िणनीमतक योिना 
कव=स+= १९९७ साल असाि १२ गते नेपालिा पकहलोपटक न्यायपामलकालाई कायनपामलकाबाट अलग 
गिी स्वतन्त्र मनकायको रुपिा स्थापना गरिएको मथयो । त्यसपमछ न्यायपामलकाको तहगत स्वरुप 
ि संिचनािा पटकपटक रे्िबदल हुुँदै आएको छ । अदालतको सिुािलाई िूल कवषय बनाई 
२०२८ सालिा पकहलोपटक शाही उच्चस्तिीय न्याकयक सिुाि आयोगको गठन गरिएको मथयो । 
त्यसपमछ २०४२ सालिा शाही न्याय सिुाि आयोग गठन गरिएको मथयो ।ती आयोगले 
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न्यायपामलकाको सिुािका सन्दभनिा कवमभन्न साुावहरु ददएका मथए । अदालतको सिग्र 
व्यवस्थापनलाई िूल कवषय बनाई २०५५ सालिा अदालत व्यवस्थापन समिमत गठन भई उक्त 
समिमतले अध्ययन गिी प्रमतवेदन ददएको मथयो । त्यसपमछ अदालतिा िदु्दा प्रवाह व्यवस्थापनका 
सन्दभनिा निूना अदालत, सिूहगत सनुवुाइ प्रणाली िस्ता कवमभन्न कवमिहरुको प्रयोग गरिएको 
पाइन्छ । यसै पषृ्ठभमूििा दखक्षण एखशयािै पकहलोपटक नेपालको न्यायापामलकािा २०६१ सालिा 
न्यायपामलकाको पकहलो पञ्चवकषनय िणनीमतक योिना २०६१-०६६ लागू गरिएको मथयो । 
परिवमतनत व्यवस्थापनका क्रििा कवद्यिान चनुौती ि उपलब्ि अवसिहरुको अमिकति प्रयोग गदै 
आन्तरिक कायन वाताविणिा सिुाि गिी िूल योिनाले मनिानिण गिेको गन्तव्यिा पगु्ने लक्ष्यका 
साथ न्यायपामलकािा िणनीमतक व्यवस्थापनलाई आत्िसात ् गिेको पाइन्छ । िूल योिनाले 
मनिानिण गिेका परिदृश्य, परिलक्ष्य ि िूल्यहरु प्रत्येक अदालतले वाकषनक कायन योिना तिुनिा गदान 
मनदेशक मसद्धान्तका रुपिा मलन ुपने हनु्छ । 

न्यायपामलकाको दोश्रो पन्चवकषनय िणनीमतक योिना आ.व. २०६६/०६७ देखख लागू भई आ.व. 
२०७०/०७१ िा कायानन्वयन सम्पन्न भई हाल न्यायपामलकािा तेस्रो िणनीमतक 2071-076 
चौंथो बषनिा प्रवेश गिेको छ ि यसै आ= व= िा यस तेस्रो योिनाको िध्यावमि िूल्याङ्कन पमन भइ 
सकेको छ । 

 १.४ कवशेष अदालत ि िणनीमतक योिना  
न्यायपामलकाको तेस्रो पञ्चबकषनय िणनीमतक योिनाले चािवटा लक्ष्यहरु मनिानिण गिेको छ। ती 
लक्ष्यहरु प्रामिका लामग चाि वटा िूल िणनीमतक उपायहरु ि अन्य ९ वटा सहयोगी 
िणनीमतहरुको प्रक्षेपण गिेको छ । नेपालको न्यायपामलकाको िणनीमतक योिनाको कायानन्वयनको 
क्रििा िूल योिनाको दायिामभत्र िही प्रत्येक अदालत ि कायनित िनशखक्तलाई अदालत ि 
व्यखक्तगत रुपिा आफ्नो वाकषनक तथा िामसक लक्ष्य मनिानिण गने ि सोको कायानन्वयनका लामग 
िामसक कायनतामलका बनाउने, खिम्िेवािीसिेत ककटान गिी वाकषनक कायनयोिना बनाई कायानन्वयन 
गने व्यवस्था गिेको छ । पकहलो िणनीमतक योिनाको कायानन्वयन क्रिदेखख नै कवशेष अदालतले 
बाकषनक कायन योिनाको तिुनिा तथा आवमिक सिीक्षा गदै आएको छ । 

१.५ कायन योिना तिुनिा कायन सिूहको गठन ि कायानदेश 
न्यायपामलकाको तेस्रो पञ्चबकषनय िणनीमतक योिनाअन्तगनत यस अदालतको वाकषनक कायनयोिना 
२०७५/०७६ तिुनिा संयन्त्रको स्थापना गिी योिना तिुनिा गनन सवोच्च अदालतको च.नं. 
९७५८ मिमत २०७५/0३/१७ को पत्रबिोखिि ि यस अदालतको मिमत 207४/0४/०१ को 
मनणनय बिोखिि आमथनक बषन २०७५/२०७६ को वाकषनक कायनयोिना तिुनिा गनन िाननीय 
न्यायािीश श्री द्वारिकािान िोशीज्यूको अध्यक्षतािा देहायका किनचािीहरु सदस्य िहने गिी कायन 
योिना तिुनिा समिमत गठन गिीएको मथयो। 
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कायन योिना तिुनिा समिमतको गठन स्वरुप 

िाननीय ( सदस्य ) न्यायािीश श्री द्वारिकािान िोशी………………. .अध्यक्ष 

िखिष्ट्राि श्री भीिकुिाि शे्रष्ठ …………………………………….......सदस्य 

उप-िखिष्ट्राि श्री नगेन्द्र केशिी पोखिेल ..………………………….....सदस्य 

लेखा अमिकृत श्री रुद्रहिी सापकोटा ………………………….….......सदस्य 

शाखा अमिकृत श्री लाल मसुँह थापा   …… …………………………सदस्य 

शाखा अमिकृत श्री िकुुन्द मनिौला ………………………...............सदस्य 

नायब सबु्बा श्री सदुदप पोखिेल ................................................सदस्य 

नायब सबु्बा श्री िाििणी रु्ुँ याल  ............................................सदस्य 

टा. नायब सबु्बा श्री कल्पना बतौला...........................................सदस्य 

का.स. श्री चन्द्रिान तािाङ्ग ……………………….……………........सदस्य 

गत वषनहरुिा यस अदालतले तयाि गिेको कायन योिनाले मलएका लक्ष्य ि प्रगमत सिीक्षा गिी सोही 
आिाििा आगािी बषनको कायनयोिना तयाि गनुनपने हनु्छ । बक्यौता हनु आएका पिुाना िदु्दा, 
प्रकृमतगत िदु्दा दतानको बदमलुँदो प्रवमृतसिेतलाई िध्यनिि िाखी कायनयोिना सिुाि गने प्रयास 
गरिएको छ ।समिमतले सबै तहको िनशखक्तको सकक्रय सहभामगतािा कायनयोिना तिुनिा गिी यस 
अदालतका िाननीय अध्यक्षज्यू एवि ् िाननीय सदस्यज्यूहरुसिेतको पणुन बैठकबाट मिमत 
२०७५।०३।१८ िा छलर्ल साथ पारित भई पारित गरियो ।प्रस्ततु कायन योिना कायानन्वयनका 
लामग सबै तहका किनचािीकवच अनखुशक्षण प्रदान सिेत गने मनणनय गरियो ।  
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परिच्छेद - दईु 

वाकषनक कायन योिनाको सिीक्षा 
२.१ वाकषनक कायन योिनाको सिीक्षा  

न्यायपामलकाको तेस्रो पञ्चवकषनय िणनीमतक योिनाले मनिानिण गिेका कायनसम्पादन सूचकका 
आिाििा मनिानरित वाकषनक तथा िामसक लक्ष्य ि प्रगमतलाई ितुय आिाि बनाई वाकषनक 
कायनयोिनाको सिीक्षा गरिएको छ । गत आमथनक बषनिा िूलकायन तर्न  िदु्दाको रै्सला गने, 
रै्सला लेखन, िदु्दािा रै्सला गनन अंग परु् याउने, मिमसलको आन्तरिक मनिीक्षणतर्न  िाखखएका 
वाकषनक लक्ष्य ि प्रगमतका आिाििा प्राि उपलब्िीहरुको सिीक्षा गरिएको छ । साथै िणनीमतक 
कायनहरुतर्न  मनिानरित वाकषनक कायनक्रि ि त्यस्ता कायनक्रिको सम्पादनिा भएको प्रगमतलाई आिाि 
िानी उपलब्िीहरुको सिीक्षा गरिएको छ । 

२.२ रै्सला गने कायन 

२.२.१ िदु्दा रै्सला तर्न  चाि आमथनक वषनको तलुनात्िक सिीक्षा 
अदालतहरुको प्रथि ि प्रिखु कायनको रुपिा िदु्दािा रै्सला गने कायनलाई मलइन्छ । न्याय 
सम्पादनका कवमभन्न चिणका कायनहरुिध्ये रै्सला पूवनका कायन, िदु्दािा रै्सला गने कायन ि रै्सला 
पश्चातका कायनहरु गिी ितुय तीन चिणिा न्याय सम्पादनको कायन गने गरिन्छ । िूलभतू रुपिा 
न्याय सम्पादनको काििा प्रभावकारिता ल्याउनका लामग िदु्दािा खिम्िेवािी सिी आउने लगत एवि ्
नयाुँ दतान हनुे िदु्दाले अदालतको कायनबोािा उल्लेतय प्रभाव पाने गदनछ । न्याय सम्पादनतर्न को 
कायनिा कवगत आमथनक वषनहरुिा क्रिश: वकृद्ध हुुँदै आएको सन्दभनिा कवगत चाि आमथनक वषनको 
िदु्दा र्र्छ्यौट तर्न को कायनसम्पादनको अवस्थाको तलुनात्िक कवविण देहायको तामलकािा प्रस्ततु 
गरिएको छ। 

चाि आमथनक वषनको तलुनात्िक कायनबोा 

 

बाि चाटन नं. १ 

५२३
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कवशेष अदालतको कवगत चाि आमथनक बषनको कायनसम्पादनको अवस्थालाई हेदान आमथनक बषन 
०६८/६९ पमछ क्रिश: िदु्दा लगत, र्र्छ्यौट संतया ि बाुँकी िदु्दाको कवविण हेदान दतान बढ्दो 
अवस्थािा िहेको देखखन्छ। कवगतका आमथनक बषन 071।72 उल्लेतय रुपिा नयाुँ िदु्दा दतान 
भएको भए तापमन आ.व. 072।073 िा िदु्दाको लगत र्र्छ्यौट ि बाुँकी संतया िा केही 
मगिावट आएको देखखन्छ । गत आ.ब. 07४।07५ िा िदु्दाको कुल लगत ४२९ िहेकोिा 
१७६ थान र्र्छ्यौट भई २५३ थान िदु्दा बाुँकी िहन गएको छ ।  

२.२.२ नयाुँ िदु्दा दतानको प्रवखृि 

कवगत पाुँच आमथनक वषनिा कायनबोा हेदान आ. व. ०७१।७२ िा िदु्दा सुँतया वकृद्ध भई आएकोिा 
गत २ आमथनक बषनिा नयाुँ िदु्दा दतानिा किी  आएता पमन गत आ. व. िा िदु्दा दतानिा केही वकृद्ध 
हनु आएको छ । कवगत पाुँच आमथनक वषनको नयाुँ िदु्दा दतानको तलुनात्िक प्रवखृिलाई मनम्न 
बिोखििको चाटनिा प्रस्ततु गरिएको छ । 

पाुँच आमथनक वषनको नयाुँ िदु्दा दतानको प्रवखृि 

 

बाि चाटन नं. २ 

कवशेष अदालतिा कवगत ५ बषनको तलुनािा ३ बषन देखख प्रत्येक आमथनक बषनिा नयाुँ िदु्दा दतान हनु े
प्रवखृििा वकृद्ध हुुँदै आएको देखखन्छ । गत आ.ब. िा १९७ थान िदु्दा दतान भएका छन ्।  

  

०७०।७१ ०७१।७२ ०७२।७३ ०७३।७४ ०७४।७५

१८७

३१९

१५९ १७०
१९७

िदु्दा दतान
मुद्दा दर्ा्
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तामलका १ 

प्रकृमतगत ३ बषे िदु्दा दतान 

आ  .व.  गै .का.स.आ.  मनणनयगत न .प्र.प.  
घसु 

/रिसवत  

िाज्य 

मबरुद्वको 
अपिाि 

सम्पखि 

शदु्वीकिण 
पनुिावेदन 

०७२।७३ 
७ ३८ ५५ ४७ ५ ४ ३ 

०७३।७४ 
११ ४१ ४६ ६२ २ ६ २ 

०७४।७५ ४ ३४ ५८ ९७ ० ४ 0 
 

यस अदालतिा पमछल्लो ३ बषनको प्रकृमतगत िदु्दा दतान अमभलेखबाट केही िदु्दाहरु कि पनन 
आएका ि केही िदु्दाहरु बढ्ने क्रििा िहेको देखखन्छ । यसिा िाज्य कवरुद्ध अपिाि आ.व. 
०७२।७३ िा ५ थान दतान हनु आएकोिा आ.व. ०७३।७४ िा २ थान ि आ.व. ०७४।७५ 

िा कुनै िदु्दा दायि हनु आएन । यसैगिी घसु/रिसवत िदु्दा दतान आ.व. ०७२।७३ िा ४७ थान 
आ.व. ०७३।७४ िा ६२ थान ि आ.व. ०७४।७५ िा  वकृद्ध भै ९७ थान िदु्दा दतान हनु 
आएको देखखन्छ। िदु्दाको अुँग परु् याउन लाग्ने सिय ि सनुवुाइको लामग लाग्ने अविी सिेत घटी 
बढी हनुे हदुा र्र्छ्यौट लक्ष्य ि सुँतयािा सिेत कायन योिनािा ध्यान परु् याउन ुपने देखखन्छ । 

तामलका २ 

३ बषनको िकहनागत तलुनात्िक िदु्दा दतान तामलका 
िकहना आ.व. श्रावण भाद्र असोि कामतनक िंसीि पौष  िाघ र्ागनु चैत्र बैशाख िेष्ठ असाि 
०७२/०७३ 13 16 1 8 6 9 11 19 19 11 18 29 

०७३/०७४ 16 25 10 8 18 13 10 11 11 13 15 20 

०७४/०७५ 15 16 9 14 10 14 10 9 6 19 42 33 

 

यसैगिी  पमछल्लो ३ बषनको तलुनात्िक िामसक िदु्दा दतान अमभलेख हेदान अखघल्ला िकहनाहरुको 
तलुनािा पमछल्ला ३ िकहनािा उल्लेतयरुपिा िदु्दा दतान वकृद्ध हनु आएको देखखन्छ। यसका कािण  
आ. व. अन्तिा िदु्दा लगत वकृद्ध हनु गइ सोही अनपुातले र्र्छ्यौट लक्ष्य बढ्दा िदु्दािा अुँग 
परु् याउन लाग्न े सियले सिस्त लक्ष्य अनसुािको बाकषनक प्रगमतिा प्रभाव पाने हुुँदा कायानन्वयन 
योिना तिुनिा गदानको सियिा यसलाई पमन ध्यान ददनपुने देखखन्छ ।  

िणनीमतक योिनाले कवशेष अदालतको हकिा रै्सला गने कायनतर्न  मनिानिण गिेको कायनसम्पादन 
सूचकलाई आिाि िानी मनिानिण गिेको वाकषनक तथा िामसक लक्ष्य ि वास्तकवक िदु्दाको लगतलाई 
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आिाि िानी परििाखिनत लक्ष्य मनिानिण गिी हामसल भएको प्रगमतलाई देहायको तामलकािा प्रस्ततु 
गरिएको छ । 

तामलका नं. ३ 

रै्सला गने कायनको वाकषनक लक्ष्य ि प्रगमतको अवस्था 
मस.नं. िदु्दा कवविण श्रावण भदौ असोि कामतनक िंमसि पौष िाघ र्ागनु चैत्र वैशाख िेष्ठ असाि िम्िा 

१ 

िदु्दा 
तर्न  

लक्ष्य १० २२ ९ २४ २५ 25 २४ 2६ २७ २६ ३० ३४ २८२ 

प्रगमत १० ११ ४ ३ ८ १३ १३ १४ २२ १० ३१ ३७ १७६ 

२ 

मनवेदन 
तर्न  

लक्ष्य २५ २० १२ १९ २२ २२ २१ १९ २४ २४ २८ २४ २६० 

प्रगमत २६ ४२ १९ ३० ३५ ४८ ३० २४ १२ २८ २१ ६४ ३७९ 

३ 

कूल 
िम्िा 

लक्ष्य ४२ ५२ २५ ४६ ५२ ५० ५० ५० ५५ ५३ ५८ ५८ ५४२ 

प्रगमत ५४ ४२ १७ २२ ४२ ४५ ४३ २४ ४४ ३३ ६३ ६५ ४९४ 

 

आमथनक बषन 07४/7५ िा यस अदालतको वाकषनक कायनयोिनाले वाकषनक २८२ िदु्दा र्र्छ्यौट गने 
लक्ष्य िाखेकोिा १७६ थान िदु्दा र्ि भई लक्ष्यको ६२.४१ % प्रगमत भएको छ । वास्तकवक 
लगतलाई आिाि िान्दा यस आमथनक वषनिा किीव ४१.0३ प्रमतशत िदु्दा र्र्छ्यौट भई िम्िा 
२५३ थान िदु्दा बाुँकी िहेको देखखन्छ । यस आमथनक वषनिा थनुछेक प्रयोिनका लामग पेश हनु 
आएका ३७९ थान मनवेदनिध्ये  सबै मनवेदनहरु र्र्छ्यौट भएको छन ्।यस अदालतको करिव 
आिा कायन सिय थनुछेक प्रकक्रयािा लाग्न ुपने,  थनुछेक बहस ि आदेशका लामग लाग्ने सियको 
आिाििा गत आ=व= हरुिा िस्तै २ थान हाखिि हनु आउने मनवेदन बिावि १ थान िदु्दा बिाविको 
कायनभाि ददइदै आइएकोिा कायन सम्पादनको िूल्याङ्कन गने प्रयोिनको लामग सोही आिाििा  
कायनयोिना तयाि गरिएको छ । 

२.२.३ पिुाना बक्यौता िदु्दाहरुको न्यूनीकिण 

िणनीमतक योिनाले पिुाना बक्यौता िदु्दाहरुको न्यूनीकिण गने िणनीमतक कायनअन्तगनत यस कवशेष 
अदालतको हकिा १८ िकहना नाघेका िदु्दाहरु शून्यिा आउने कायनसम्पादन सूचक मनिानिण 
गिेबिोखिि गत बषनको वाकषनक कायनयोिनािा िाखखएको लक्ष्य ि भएको प्रगमतलाई देहायको 
तामलकािा प्रस्ततु गरिएको छ । 

तामलका नं. ४ 

बक्यौता िदु्दा न्यून गने लक्ष्य ि प्रगमतको अवस्था 

मस.नं. गत आ व िा खिम्िेवािी सिेको 
१८ िकहना नाघेको 

लक्ष्य प्रगमत प्रगमत प्रमतशत बाुँकी 

१ ४१ ६६ ८३ ९० ४७ 
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गत आमथनक बषनको वाकषनक कायनयोिना बिोखिि खिम्िेवािी सिी आएका सबै १८ िकहना नाघेका 
६६ थान बक्यौता िदु्दा न्यून गने लक्ष्य िाखखएकोिा िम्िा ८३ थान िदु्दा र्र्छ्यौट भई लक्ष्य 
भन्दा बढी प्रगमत भएको देखखन्छ । यस आमथनक वषनको अन्त्यसम्ििा बक्यौता िदु्दाको संतया 
बढ्न गई १८ िकहना नाघेको 4७ थान िदु्दा बाुँकी िहेको देखखन्छ । 

२.२.४ बाुँकी िदु्दाहरुको अवमिगत अवस्था 
कवगत आमथनक वषनिा कवशेष अदालतको कायनबोािा भएको मनिन्ति वकृद्धको कािण बक्यौता 
िदु्दाको संतयािा पमन वकृद्ध हुुँदै आएको अवस्था छ । गत आमथनक वषनिा १८ िकहना नाघेको 
खिम्िेवािी सिेको िदु्दा संतया ४१ थान िहेकोिा यस आमथनक वषनिा सो संतया ४७ थान बाुँकी 
िहेको छ । १८ िकहना नाघेको बक्यौता िदु्दा घटाउने  प्रयास गरिएता पमन आशामतत सर्लता 
प्राि हनु सकेन । खिम्िेवािी सिी आएका िदु्दाहरुको अवमिगत कवविण देहायको तामलकािा 
प्रस्ततु गरिएको छ । 

तामलका नं. ५ 

वाुँकी िदु्दाको खस्थमतM अवमिगत अवस्था 

मस.नं. १ बषन मभत्रका १ बषनदेखख १८ िकहनामभत्रका १८ िकहना नाघेका िम्िा 
१. १६९ ३७ ४७ २५३ 

  

आमथनक वषनको अन्त्यिा खिम्िेवािी सिी आएका २५३ िदु्दाहरु िध्ये १८ िकहना नाघेका ४७ 
थान, १ वषनदेखख १८ िकहनामभत्रको ३७ थान ि १ वषनमभत्रको १६९ थान िदु्दा बाुँकी िहेको 
देखखन्छ । कवगत आमथनक वषनहरुको तलुनािा न्यायपामलकाको िणनीमतक योिनाले तोकेको 
सियसीिा नाघेको िदु्दाको संतया वकृद्ध भएको देखखन्छ । योिनाले तोकेबिोखिि कवशेष अदालतले 
सबै िदु्दा १८ िकहनामभत्र रै्सला गरिसक्न ु पनेिा सो गनन नसकी बक्यौता िदु्दाको संतया केही 
बढ्दो क्रििा िहेको अवस्था छ। 

२.२.५ रै्सला लेखन कायन 
न्यायपामलकाको तेस्रो पञ्चवकषनय िणनीमतक योिनाले रै्सला लेखन कायनतर्न  रै्सला भएको मिमतले 
१ िकहनामभत्र रै्सला तयाि हनुे भनी मनिानिण गिेको कायनसम्पादन सूचकलाई आिाि िानी यस 
अदालतले मनिानिण गिेको लक्ष्यबिोखििको प्रगमत मनम्नबिोखिि सिीक्षा गरिएको छ । 
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तामलका नं. ६ 

रै्सला लेखन तर्न को लक्ष्य ि प्रगमतको अवस्था 

तयाि 
गनुनपने 
रै्सला 
संतया 

तयाि भएको रै्सला संतया तयाि हनु बाुँकी रै्सला संतया 

७ 
ददनमभत्र 

८… 
१५ 
ददन 
मभत्र 

१६ ददन 
… १ 
िकहना 
मभत्र 

१ … 
२ 

िकहना 
मभत्र 

२ 
िकहना 
नाघेि 

िम्िा  

१५ 
ददन 

मभत्रको 

१६ 
ददन 

देखख १ 
िकहना 
मभत्रको 

१ िकहना 
देखख २ 
िकहना 
सम्िको 

२ 
िकहना 
नाघेको  

िम्िा 

२२२ ० 16 82 59 25 182 
17 12 9 २ 40 

 

यस आमथनक बषनिा गत आ.ब. बाट खिम्िेवािी सिी आएका ४६ थान ि यस बषन रै्सला भएका 
१७६थान सिेत गिी तयाि गनुन पने रै्सलाहरु २२२ थान िध्ये १४७थान योिनाले तोकेको 
अवमिमभतै्र रै्सला भएको छ भने ८४ थान रै्सला योिनाले तोकेको अवमि नाघेि तयाि भएको 
अवस्था छ। त्यसै गिी लेख्न बाुँकी िहेका ११ थान िदु्दाहरु योिनाले मनिानिण गिेको अवमि 
नाखघसकेको अवस्थाका छन ्भने २९ थान िदु्दाहरु योिनाले तोकेको अवमिमभतै्र लेख्न बाुँकी िहेको 
देखखन्छ ।  

२.२.६ िदु्दािा अंग परु् याउने कायन  

िणनीमतक योिनाले कवशेष अदालतको हकिा अंग परु् याउने कायनतर्न  तोकेको कायनसम्पादन 
सूचकलाई आिाि िानी मनिानिण गिेको वाकषनक तथा िामसक लक्ष्य ि हामसल भएको प्रगमतलाई 
देहायको तामलकािा प्रस्ततु गरिएको छ । 

तामलका नं. ७ 

िदु्दािा अंग परु् याउन ेकायनको लक्ष्य ि प्रगमतको अवस्था 

वास्तकवक लगत गत बषनको 
लक्ष्य 

अंग पगेुको संतया प्रगमत प्रमतशत वास्तकवक लगतको आिाििा 
प्रगमत प्रमतशत 

429 282 ३०४ ७१.०० 93.०० 

 

यस आ.ब. िा अंग परु् याउने वास्तकवक लक्ष्य 379 थान मनिानिण गरिएकोिा सो लगतका 
आिाििा मनिानिण गरिएको लक्ष्यलाई आिाि िान्दा िदु्दािा रै्सला गनन अंग परु् याउने कायनतर्न  
९३.०० प्रमतशत प्रगमत भई लक्ष्यभन्दा बढी नै प्रगमत भएको छ । िदु्दाको कूल लगतलाई आिाि 
िान्दा ७१.०० प्रमतशत िदु्दािा रै्सलाको लामग अंग पगेुको देखखन्छ।बाुँकी िहेका २५३ थान 
िदु्दा िध्ये ८८ अथानत ३५.00 प्रमतशत िदु्दा पेशीिा चढेको अवस्था छ । िदु्दािा अंग 
परु् याउनेतर्न  लक्ष्य भन्दा केही कि िात्र प्रगमत भएको देखखन्छ । 

 



 

10 
 

२.२.७ मिमसलको आन्तरिक मनिीक्षण 

न्यायपामलकाको तेस्रो पञ्चवकषनय िणनीमतक योिनाले अदालतका चाल ुमिमसलहरु बषनको कम्तीिा २ 
पटक मनिीक्षण गने कायनसम्पादन सूचक मनिानिण गिेकोिा गत बषनको कायनयोिनािा अनिुामनत 
लगतका आिाििा ९२० मिमसल मनिीक्षण हनुे लक्ष्य तोककएको भए तापमन नयाुँ दतान हनुे अनिुान 
गरिएको २३८ को तलुनािा केवल १९७ िदु्दा िात्र दायि हनु आएकोले वास्तकवक लगतका 
आिाििा भएको प्रगमतलाई देहायबिोखिि प्रस्ततु गरिएको । 

तामलका नं. ८ 

मिमसलको आन्तरिक मनिीक्षणको िामसक लक्ष्य ि प्रगमतको अवस्था 
पटक िकहना साउन भदौ असोि कामतनक िंमसि पषु िाघ र्ागनु चैत्र बैशाख िेठ असाि िम्िा 

पकहलो 
पटक 

लक्ष्य २० ४० ३५ ४३ ५० ४० ५५ ५० ४८ ४० ५० ३८ ५०९ 

प्रगमत २३ ४५ ४० ४६ ५७ ४५ ५५ ५२ ४९ ४३ ५१ ४० ५४६ 

 दोस्रो 
पटक 

लक्ष्य 0 ५१ ३० ४२ ५२ ५६ ४५ ४८ ४८ ३९ - - ४११ 

प्रगमत १५ ६३ ३५ ४५ ५३ ५२ ४८ ४८ 50 ४० ० 0 ४४९ 

 

मिमसलको आन्तरिक मनिीक्षणतर्न  परििाखिनत लक्ष्यलाई आिाि िान्दा सबै िदु्दा एक पटक ि केही 
थान िदु्दािा दईु पटक मनिीक्षण गिी मिमसलको आन्तरिक मनिीक्षणतर्न  शतप्रमतशत प्रगमत भएको 
देखखन्छ । 

२.२.८ िणनीमतक व्यवस्थापकीय कायनतर्न को सिीक्षा 
गत आमथनक बषनिा िूल कायनतर्न  मनिानिण गरिएका लक्ष्य प्रामिका लामग प्रक्षेपण गरिएका 
िणनीमतक कायनहरुलाई देहायबिोखिि प्रस्ततु गरिएको छ । 

 िदु्दा प्रवाह व्यवस्थापनलाई प्रभावकािी बनाउन दैमनक तथा सािाकहक िदु्दा पेशीको िापदण्ड 
मनिानिण गरिएको छ ।  

 यस अदालतिा िहेको िदु्दा प्रवाह व्यवस्थापनसम्बन्िी सफ्टवेयििा आवश्यक सिुाि गिी प्रयोगिा 
ल्याइएको छ । 

 तीव्रगमतको इन्टिनेटका लामग अखटटकल र्ाइवि तथा वल्डनमलंक कम्यमुनकेसनसिेतको वाईर्ाइ 
िडान गरिएको छ ।  

 दैमनक तथा सािाकहक पेशी सूची एवं इिलासबाट हनुे काि कािवाहीहरु इन्टिनेट िार्न त 
सावनिमनक गने गरिएको छ ।  

 इिलासको सनुवाइ एवि ्काि कािवाहीको  खस्थती तत्काल सावनिमनक गिाउन ३ थान मडस्टले 
बोडन िडान गिी िदु्धाको  दैमनक पेशी सूची देखखने व्यवस्था गरिएको छ । 
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 यस आमथनक बषनिा नयाुँ डेस्कटप कम्टयटुि- ५वटा, यकुपएस- ५वटा, कप्रन्टि- ३ थान, सीसीटीभी 
क्यािेिा -३थान, ह्याण्ड िेटलमडटेक्टि सिुक्षा िाुँच िेखशन- २ थान, ई-हािीिी थप िडान -१ थान, 
कहटि -१० थान, पानीताने्न िेखशन -१ थान, वालर्ाईन- ३ थान,खानेपानी ट्ांकी -२ थान,टेमलर्ोन 
सेट -७ थान, भ्याकुि खक्लनि- २ थान सिेत खिीद एवं िडान गिी व्यवस्थापन गरिएको छ भने 
र्मननचितर्न  खस्टलर् याक- ४ थान, रिभखल्भङ खचयि -८ थान, कम्टयटुि टेबलु -४ थान ि कापेकटङ 
तथा र्मननमसङ खरिद तथा ब्यवस्थासिेत गरिएको छ । साथै सवािी सािनतर्न  िोटिसाईकल -१ 
थान खरिद गरिएको छ । 

 अदालत भवन परिसिबाट ढलको सिुाि तथा व्यवस्थापन गिी ढलिामथ स्ल्याब िाख्न ेकायन सम्पन्न 
भएको छ ।अदालतिा सेखफ्ट ट्ाङ्कको अपयानिताले मभत्री कोठाहरुिा मसपेि भै दगुनन्ि भैिहेकोिा 
अत्यावश्यक देखखएकोले नयाुँ सेफ्टी ट्ांकी मनिानण गिी ढल व्यवस्थापन ि मनकासलाई अा 
व्यवखस्थत गरिएको छ । 

 यसवषन थप एकवटा ई-हाखििी खरिद एवं िडान गिी हाल दईुवटा ई-हाखििी प्रयोगिा ल्याइएको 
छ । 

 अदालतको काि कािवाही चसु्त, दरुुस्त, प्रभावकािी ि पािदशी बनाउन आवश्यक देखखएका 
स्थानिा मसमसकटमभ िडान गिी सञ्चालनिा ल्याइएको छ। 

 लेखाशाखा तथा स्टोिशाखाको कािकािवाहीलाई पािदशी तथा चसु्त बनाउनको लामग आवश्यक 
िेकडन बकहखाताहरु¸एक्सल मसटका प्रोग्राि तथा सफ्टवेयिसिेतको िडान एवं ब्यवस्थापन गिी 
अनलाईनिार्न त िािश्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली RMIS तथा िन्त्रालयगत बिेट व्यवस्था सचुना 
प्रणाली LMBIS मबद्यतुीय प्रणाली सिेतको प्रयोग गदै सशुासनसम्बन्िी व्यवस्था बिोखिि आम्दानी 
खचनलाई सावनिमनक गने गरिएको छ । हालका ददनसम्ि कवशेष अदालत बेरुि ुशून्य अवस्थािा 
िहेको छ । 

 अदालतिा सञ्चालन हनुे तालीि¸सिीक्षा लगायतका कायनक्रिको सञ्चालनका लामग आवश्यक पने 
प्रोिेक्टि तथा प्रोिेक्टि स्ट्ाण्ड आददको व्यवस्थापन  गरिएको छ । 

 अदालत भवनिा दईुवटा इिलास व्यवस्थापन गनुनपने अवस्था भएकोिा अदालत भवन सो 
प्रयोिनाथन अपयानि हुुँदा नखिकै िोमडएको भवन प्रामिको लामग पहल गदान वन िन्त्रालयद्वािा 
उपलब्ि भएको भवन सम्िामनत सवोच्च अदालतसिेतको मनदेशनिा हाल उक्त भवन काठिाडौं 
खिल्ला अदालतले प्रयोग गने भएकोले यस अदालतको लामग भवन व्यवस्थापन हनु सकेको छैन। 

 स्वीकृत बिेटको सीिामभत्र िही अदालतलाई आवश्यक पने कवमभन्न पसु्तकहरु खिीद गिी १३४३ 
थान पसु्तकहरु पसु्तकालयिा दतान गरिएको छ । 

  िाननीय न्यायािीशज्यूहरु सिेत यस अदालतिा कायनित सबै किनचािीहरुको सहभागीतािा 
क्षिता अमभवकृद्धसम्बन्िी एक ददवसीय तालीि मिमत 207५/0१/२२ िा िमसनङपौवा 
भोटेचौि¸काठिाण्डौिा सञ्चालन गरिएको मथयो । 
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 सवोच्च अदालत, िाकष्ट्रय न्याकयक प्रमतष्ठान, न्याय सेवा तालीि केन्द्र, किनचािी प्रखशक्षण प्रमतष्ठान 
लगायतका मनकायद्वािा सञ्चामलत दक्षता अमभवकृद्ध ि सुँकहतासम्वन्िी तालीििा सिेत यस 
अदालतिा कायनित किनचािीहरुको सहभागीता भएको छ । यससम्बन्िी कवस्ततृ कवविण अनसूुची-
९ िा उल्लेख गरिएको छ । 

 207४ साल भदौ २२ गते मनिािती सेवा ददवसको अवसि पािेि यस अदालतका शाखा 
अमिकृत श्री मबष्णपु्रसाद पाण्डेलाई सवोच्च अदालतबाट, ना.स.ुश्री सदुीप पोखिेल, टा.ना.स.ुश्री 
कल्पनाकुिािी बतौला ि कायानलय सहयोगी श्री पशुनिाि मतिल्सीनालाई यस अदालतबाट पिुस्कृत 
गरिएको मथयो।साथै उक्त अवसििा कवशेष अदालत अन्ति किनचािी ब्याडमिन्टन प्रमतयोमगता 
आयोिना गिी पिुस्कृतसिेत गरिएको मथयो । 

 अदालतबाट भएका रै्सला तथा िहत्त्वपूणन मनणनयहरुको सञ्चाि िगत, सेवाग्राही तथा कानून 
व्यवसायीसिेतलाई िानकािी गिाउनको लामग िा.प.दद्वतीय शे्रणीको प्रवक्ता तोकी िानकािी प्रवाह 
गने व्यवस्था गरिएको छ भने आवश्यक सियिा पत्रकाि सम्िेलनसिेत गरिएको छ।  

 वाकषनक कायन योिनाको प्रथि चौिामसक सिीक्षा कायनक्रि मिमत 207४/0८/०८ गते ि दोश्रो 
चौिामसक सिीक्षा कायनक्रि मिमत 207५/०१/ २१ िा गिी २ पटक सम्पन्न भएको छ। 

 न्यायािीश तथा सेवाग्राहीबीच अदालतको काि कािवाही तथा गनुासोहरुका सम्बन्ििा छलर्ल 
गनन एकपटक न्यायािीश ि सेवाग्राहीका बीचिा मिट द िि ् (Meet The Judge)कायनक्रिसिेत 
सम्पन्न भएका छन ्। 

 यस अदालतबाट स्थापना कालदेखख हालसम्ि भएका रै्सलाबिोखिि लागेको दण्ड िरिवाना 
असूल उपिको लामग सम्बखन्ित अदालतहरुिा लगत मनयमित पठाउने गरिएको छ । 

 सेवाग्राहीको गनुासो सनु्न अदालत परिसििा गनुासो पेकटका िाखखएको तथा गनुासो सनेु्न अमिकािी 
सिेत तोककएको छ।  

 सेवाग्राहीलाई सकुविा सन्तलुनको कहसाबले िदु्धा र्ाुँट ि अमभलेख र्ाुँटिा काउन्टिको ब्यवस्था 
गिी काउन्टिबाटै सेवा प्रवाह गने गरिएको छ । 

 सेवाग्राहीको लामग बस्नका लामग प्रमतक्षालयको ब्यवस्थापन गरिएको छ भने शदु्ध खानेपानीको 
सिखुचत व्यवस्था गरिएको छ । 

 गत आ.व.िा अमभलेखसम्वन्िी नयाुँ सफ्टवयि मनिानण गिी २५२३ मिमसल अमभलेख प्रकवष्ट 
गरिएको ि रै्सलाको खस्थमत ि अवखस्थमत तत्काल हेनन सककने अवस्था मिलाइएको छ । 

 सवोच्च अदालत सूचना प्रकवमि िहाशाखाको सहकायनिा सफ्टवयि मनिानण गिी सम्बखन्ित खिल्ला 
अदालतिा अनलाइन  बाट म्याद तािेली शरुुआत गिी म्याद तािेली मसघ्र ि भिपदो बनाइएको 
छ । 

 सेवाग्राहीको सकुविाको लामग िदु्दाको पेशी ि िदु्दा खस्थमत िानकािी गिाउन SMS सेवा शरुुआत 
गरिएको ि यस आ. व. अन्त सम्ि िम्िा २५६ िना सेवाग्राही लाभाखन्वत भई सकेका छन ्।  
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 मडस्टले बोडन ि वेवसाइट िार्न त  िदु्दा खस्थमतको िानकािी तत्काल गिाउने गरिएको छ। 

 तयाि भएका रै्सलाहरु अमभलेख शाखािा बाुाउन ुअगावै अमनवायन अपलोड गिाइएको ि उक्त 
रै्सलाहरु सवोच्च अदालतको रै्सला पोटनलबाट िदु्दा न.  दायिी मिमत, रै्सला मिमत का 
आिाििा सवनसािािणले सिेत हेनन , डाउनलोड गनन ि कप्रन्ट गनन सककने व्यवस्था मिलाइएको ि 
हालसम्ि  १०६२ थान रै्सला अपलोड भै सकेका छन ्। 

 टेम्टलेटको अमिकति प्रयोगका लामग प्रयास गरिएको ि  असहाय पक्षको लामग अड्डाको तर्न बाट 
र्ािि भरिददने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

 यस आ. व. िा शहिी मबकास शाखाको सहयोगिा अदालतको भकूम्पबाट क्षमत भएको भवनको 
ििनत सम्भाि तथा िङ्गिोगन गरिएको छ । सेड मनिानण, प्राङ्गण सिसर्ाइ व्यवखस्थत ि शौचालय 
ििनत सिुाि गरिएको छ । 

  वैकखल्पक पानीको स्रोतको लामग आकाशे पानी व्यवस्थापन गिी िडान, ढल व्यवस्थापन, सेफ्टी 
ट्ाङ्की मनिानण िस्ता कायन  पमन यस आ. व. िा  सम्पन्न भएका छन ्। 
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परिच्छेद - तीन 

िूल िणनीमतहरुको कायानन्वयन योिना 
३.१.१.लक्ष्य १. न्याय सम्पादनको कायनलाई मछटो छरितो तलु्याउने 

अदालतप्रमत िनआस्थािा अमभवकृद्ध गदै न्याय सिल सहि ि पहुुँच योग्य बनाउन ु पछन भने्न 
िान्यतालाई आत्िसात ् गदै उपलब्ि स्रोत, सािन ि प्रकवमिको अमिकति उपयोग गिी ×मछटो 
छरितो न्याय, सबैका लामग न्याय "  भने्न नािालाई व्यवहाििा उतानन कवशेष अदालत काठिाडौंले  
यस आ.व. २०७५।०७६ का लामग तपमसलबिोखििको कायन योिना तय गिेको छ । 

िणनीमत नं. १ िदु्दाको रै्सला एवं रै्सलाको तयािी तोककएको सियावमिमभत्र गने प्रवन्ि मिलाउन े

कायन कायनसम्पादन सूचक सियावमि खिम्िेवािी 

िदु्दा र्र्छ्यौटको 
अवमिगत कायन 

सबै िदु्दाहरू १८ िकहनामभत्र 
र्र्छ्यौट हनुे 

प्रत्येक वषन अध्यक्ष ि सदस्यहरू 

िदु्दा र्र्छ्यौटको 
सङ्खतयात्िक कायन 

वाकषनक कूल लगतको ६० प्रमतशत 
र्र्छ्यौट हनुे 

प्रत्येक वषन अध्यक्ष ि सदस्यहरू 

िदु्दाको अङ्ग प-ुयाउने 
कायन 

िदु्दा दतान भएको मिमतले 
६िकहनामभत्र िदु्दा रै्सलाको लामग 
अङ्ग पगेुको हनुे 

मनिन्ति र्ाुँटवाला/सपुरिटेन्डेन्ट 

रै्सलाको तयािी गने 
कायन 

रै्सला भएको १५ ददनमभत्र 
रै्सला तयाि हनु े

मनिन्ति अध्यक्ष ि सदस्यहरू 

 

िणनीमत २– पिुाना बक्यौता िदु्दाहरूको न्यूनीकिणिा िोड ददन े

कायन कायनसम्पादन सूचक सियावमि खिम्िेवािी 

िदु्दाको बक्यौता न्यून 
गने  

१८ िकहना नाघेका बाुँकी िदु्दाहरू 
शून्यिा आउने 

प्रत्येक वषन अध्यक्ष ि सदस्यहरू 

 

िणनीमत ३– रै्सला कायानन्वयनको कायनलाई प्रभावकािी बनाउन े

कायन अदालत कायनसम्पादन सूचक सियावमि खिम्िेवािी 

दण्ड िरिवाना असलु गनुनपने 
िदु्दाको लगत उताि गिी 
सम्बखन्ित खिल्लािा लगत 
कस्न पठाउने ि लगत 

 दण्ड िरिवाना असलु 
गनुनपने िदु्दाको लगत 
उताि गिी सम्बखन्ित 
खिल्लािा लगत कस्न 
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कसेको िानकािी प्राि 
हनुासाथ  लगत कट्टा गने। 

पठाउने ि लगत कसेको 
िानकािी प्राि हनुासाथ  
लगत कट्टा गने । 

मनिन्ति र्ाुँटवाला/सपुरिटेन्डेन्ट  

 

िणनीमत ४– सपुिीवेक्षण एवं मनिीक्षणको कायनलाई प्रभावकािी बनाउन े

क. मिमसलको आन्तरिक मनिीक्षण गने ि सोको अनगुिन गने 

कायन कायनसम्पादन सूचक सियावमि खिम्िेवािी 

मिमसलको आन्तरिक मनिीक्षण गने  अदालतका चालू मिमसलहरू 
कम्तीिा वषनको २ पटक 
मनिीक्षण हनु े

प्रत्येक वषन  

उपिखिष्टाि । 
सपुरिटेन्डेन्ट 

मनिीक्षण मनदेशनको कायानन्वयन 
भए नभएको अनगुिन गने  

मनदेशन ददएको ७ ददनमभत्र 
मनदेशन कायानन्वयन भए 
नभएको अनगुिन गिी 
अमभलेख िाखखन े

मनिन्ति िखिष्ट्राि /उप 
िखिष्ट्राि 

 

३.१.२.लक्ष्य २. न्याकयक प्रकक्रयालाई अनिुान योग्य बनाउने 

िणनीमत -१ सियतामलका परिपालना 

िदु्दाको सनुवुाइ प्रकक्रयाको समुनखश्चतता, सेवाग्राहीको सहिता एवं अदालत स्वयंको कायन 
व्यवस्थापनलाई सिल एवं पािदशी बनाउन ि न्याकयक प्रकक्रयालाई अनिुानयोग्य बनाउन िदु्दाको 
कािवाहीको सिय तामलकाको अहि ् भमूिका िहन्छ । यस अदालतिा पिेका िदु्दाको कािवाही 
सम्बन्िी िानकािी र्ािाि िदु्धा दतान, प्रिाण िकुिि पेशी, साक्षी उपखस्थत गिाउने, ि'द्दा सनुवुाइको 
लामग इिलास सिक्ष पेश हनुे ि रै्सला तयाि गने सम्िको  न्याकयक प्रकक्रयालाई अनिुानयोग्य 
बनाउनको लामग अध्ययन गने सम्बन्ििा यस आ.व. का लामग तपसीलबिोखििको  कायनयोिना 
तय गिेको छ । 

कायन कायनसम्पादन सूचक सियावमि 

प्रािखम्भक 
खिम्िेवािी 

अखन्ति 
खिम्िेवािी 

सिय तामलकाको कायानन्वयन गने  मनिन्ति िदु्दा शाखा 
प्रिखु 

िखिष्ट्राि 

िदु्दा दतान भएपमछ सिय तामलकाको 
र्ािाि मिमसल सािेल गने 

पखिका मनिन्ति दायिी ि िदु्दा 
र्ाुँटवाला  

सपुरिवेक्षक 

सिय तामलका र्ािाििा िदु्दाको 
कािवाहीको सिय तामलका भने 

तामलका मनिानण मनिन्ति दायिी ि िदु्दा 
र्ाुँटवाला 

सपुरिवेक्षक 

सिय तामलकाको एक प्रमत पक्षलाई भिपाई मनिन्ति दायिी ि िदु्दा सपुरिवेक्षक 
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३.१.३.लक्ष्य ३ न्याय प्रणालीलाई पहुुँच योग्य ब . नाउने   
िणनीमत २. न्याकयक कायनकवमिलाई सिल बनाउन े 

न्याय मछटो ,छरितो ,सिल ि सियिा न्याय प्राि होस ्सेवाग्राहीहरुलाई अनावश्यक हैिानी बेहोनुन 
नपिोस \ ि आमथनक हैमसयतका  कािण न्याय प्रामिबाट बखञ्चत हनु नपिोस ्। न्याकयक कायनकवमि ि 
प्रकक्रया प्रकवमियकु्त,  पािदशी ि सचुनािलुक होस ्भन्नाका लामग  यस आ.व. का लामग तपमसल 
बिोखििको कायनयोिना तय गिेको छ । 

उपलब्ि गिाउन े र्ाुँटवाला 
सिय तामलका अनरुुप िदु्दाको 
कािवाही अगामड बढाउन े

मिमसल मनिन्ति दायिी ि िदु्दा 
र्ाुँटवाला 

सपुरिवेक्षक 

सिय तामलकािा संशोिन गनुनपने 
भएिा कािण िनाई प्रिाखणत गने  

सिय तामलका मनिन्ति सम्बखन्ित 
र्ाुँटवाला 

सपुरिवेक्षक 

कायन कायनसम्पादन 
सचुक 

सियावमि 

प्रािखम्भक 
खिम्िेवािी 

अखन्ति 
खिम्िेवािी 

कािण खोली तािेख ददने तािेख भिपाई मनिन्ति र्ाुँटवाला 
िदु्दा शाखा 
प्रिखु 

देहायको कायनिा सूचना प्रकवमिको 
उपयोग 

1. िदु्दा दतान 
2. तािेख व्यवस्थापन 

3. पेशी व्यवस्थापन 

4. अमभलेख व्यवस्थापन 

5. िदु्दाको खस्थमत 

6. रै्सलाको पणुन पाठको 
िानकािी  

प्रयकु्त 
सफ्टवेयि 

मनिन्ति 
सूचना प्रकवमि 
शाखा 

िखिष्ट्राि 

सािाहीक पेशी सूची प्रकाशन गने 

पेशी सूची /
सफ्टवेयि 

हिेक कवहीबाि 
४ बिे सम्ििा 

पेशी व्यवस्थापन 
सिूह 

िखिष्ट्राि 

दैमनक पेशी सूची प्रकाशन 

पेशी सचुी /
सफ्टवेयि 

हिेक ददन  १० 
बिे अगावै 

पेशी व्यवस्थापन  
सिूह 

िखिष्ट्राि 

पूिक पेशी सूची तोक्ने 
पूिक पेशी सूची /
सफ्टवेयि 

आवश्यकता 
अनसुाि २ बिे 
मभत्र 

  अध्यक्ष   अध्यक्ष 

गनुासो सनेु्न अमिकािी व्यवस्था  मनिन्ति  
गनुासो सनेु्न 
अमिकािी 
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िणनीमत नं ५. अदालतका भौमतक सकुविाहरुलाई सेवाग्राहीहरुको आवश्यकताअनरुुप तलु्याउन े 

क.पूवानिाि सिुाि ि स्रोत सािनको व्यवस्थापन गने वाकषनक कायनक्रि तय गने  

यस अदालतिा उपलब्ि पूवानिािलाई सिय सापेक्ष सिुाि गने ि स्रोत सािनको मितव्ययी 
उपयोगबाट अपेखक्षत लक्ष्य हामसल गनन पूवानिाि सिुाि ि स्रोत सािनको व्यवस्थापनतर्न  यस 
आ.व. को लामग तपसील बिोखििको कायनयोिना तिुनिा गिीएको छ । 

कायन कायनसम्पादन 
सूचक 

सियावमि प्रािखम्भक खिम्िेवािी अखन्ति 
खिम्िेवािी 

सेवाग्राहीको सकुविाको लामग सेवा 
प्रदान गनन मडस्ल्पे कट.भी. ,शाखा 
तथा कायनकक्ष िनाउन ेगिी  
सूचना बोडन एवि ्नक्सा िाख्न े 

प्रमतक्षालय मनिन्ति  शा.अ., प्रशासन 
शाखा  

उप िखिष्ट्राि 

पाककन ङ्ग एरिया व्यवखस्थत गने  पाककन ङ्ग स्थल मनिन्ति शा.अ., प्रशासन 
शाखा  

उप िखिष्ट्राि 

शौचालय व्यवखस्थत गने  व्यवखस्थत 
शौचालय 

मनिन्ति शा.अ., प्रशासन 
शाखा  

उप िखिष्ट्राि 

चिेना गहृ व्यवखस्थत गने  व्यवखस्थत 
चिेनागहृ 

मनिन्ति शा.अ., प्रशासन 
शाखा  

उप िखिष्ट्राि 

बगैंचा संिक्षण  व्यवस्थापन गने  बगैचा मनिन्ति शा.अ., प्रशासन 
शाखा  

उप िखिष्ट्राि 

मनयमित सिसर्ाइ गने  भवन कम्पाउण्ड मनिन्ति शा.अ., प्रशासन 
शाखा  

उप िखिष्ट्राि 

सेवाग्राही प्रमतक्षालय अा 
व्यवखस्थत गिी मनिाणन गने 

सकुविासकहतको 
कवश्राि स्थल 

बिेट प्राि 
भएपमछ 

उप िखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

 

३.१.४.लक्ष्य ४. न्यायपामलकाप्रमतको आस्था ि कवश्वास अमभवदृ्धी गने  
िणनीमत नं १. अदालतबाट प्रवाह हनु ेसेवालाई गणुस्तिीय बनाउन े 

अदालतप्रमतको िनआस्थािा कमि आउन नददन कवशेष अदालत काठिाडौँ प्रमतवद्ध छ । गनुासो 
सनेु्न अमिकािी एवं अदालतको प्रवक्ताको व्यवस्थासिेत गरिएको छ । त्यस्तै सेवा प्रवाह हनु े
कायनकक्षहरुको नक्सािा िानकािी प्रदान, नागरिक बडापत्र, उििुी पेकटकाको व्यवस्था गरिएको 
छ। यस अदालतको काि कािवाहीका सन्दभनिा सेवाग्राहीहरुका मसकायत गननका लामग यस 
अदालतको एक्सटेन्सन सकहतको ०१४२४२६३६ नं. को टेमलर्ोन २४ सै घण्टा खलुा िाखखएको 
छ । यसै गिी कायानलय सियिा िदु्दा पेशी तािेख रै्सला तयािीको अवस्था िानकािी 
टेमलर्ोनबाट सोिपछु गनन  मिल्ने गिी आन्तरिक कायन प्रयोिनसिेतको लामग चिेनागहृसिेतिा ि 
प्रत्येक शाखा कोठाहरुिा इन्टिकि टेमलर्ोनको व्यवस्था शरुुआत गरिएको छ । यसका 
अमतरिक्त यस आ.व.का लामग तपमसलबिोखििको कायनयोिना तय गरिएको छ ।  
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िणनीमत नं.२.  न्याकयक प्रकक्रया, अदालतबाट प्राि हनु े सेवा एवं सकुविाहरु ि िदु्दाको कािवाही 
अवस्थाका बािेिा िानकािी प्रवाह गिाउन ेप्रणाली स्थापना गिाउन े 

कायन कायनसम्पादन सूचक सियावमि 

प्रािखम्भक 
खिम्िेवािी 

अखन्ति 
खिम्िेवािी 

अदालतिा आउने सेवाग्राहीहरुका मनखम्त 
पिािशन सेवा (Counseling Service) 
संचालन गने 

 न्याकयक प्रकक्रया 
 अदालतले ददने सेवा एवं 

सकुविाहरु 

कायनक्रि संचालन 
२०७५ श्रावण 
देखख मनिन्ति 

उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

टेमल इन्क्वायिी प्रणाली  लागू गने 

सूचना तथा सहयोग 
कक्षिा टेमलर्ोन सेवा 

मनिन्ति उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

 

 

कायन कायनसम्पादन सूचक सियावमि 

प्रािखम्भक 
खिम्िेवािी 

अखन्ति 
खिम्िेवािी 

सूचना कक्ष व्यवखस्थत गने 

व्यवखस्थत सूचना 
कक्षको स्थापना 

स्थापना भै 
सकेको  उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

सेवाग्राही सुँग ियानददत व्यवहाि गने । 

सेवाग्राहीको 
सकािात्िक 
प्रमतकक्रया 

मनिन्ति 
सबै किनचािी 
तथा िाननीय 
अध्यक्ष सदस्य  

अध्यक्ष 

ियानददत व्यवहािका लामग सेवाग्राहीको 
सवेक्षण गने 

सवेक्षण प्रमतवेदन तै्रिामसक उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

कायनकवमिगत प्रकक्रया पिुा नगिी वा बझु्न ु
पने नबाुी रै्सला गिेको कािण पनु M 
इन्सार्का लामग कर्तान पठाइएका 
िदु्दाहरुको अमभलेख प्रणाली कायि गने 

िदु्दाहरुको अमभलेख 

२०७५ 
श्रावण देखख 
मनिन्ति 

उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

दतानहनु आएका िदु्दाहरुको न्यायािीशगत 
कवविण िाख्न ेपद्धमत अवलम्बन गने 

कवविण िाख्न ेनीमतगत 
मनणनय 

२०७५ 
श्रावण देखख 
मनिन्ति 

उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

किनचािीहरुको कायनसम्पादन कवविण 
अमभलेख िाख्न े 

अमभलेख िेकडन 
२०७५ 
श्रावण देखख 
मनिन्ति 

उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 
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िणनीमत नं. ३. अमनयमितता ि गनुासो सनुवुाइका लामग प्रभावकािी संयन्त्रको स्थापना गने 

कायन 
कायनसम्पादन 

सूचक 

सियावमि 

प्रािखम्भक 
खिम्िेवािी 

अखन्ति 
खिम्िेवािी 

अदालतिा स्थाकपत अमनयमितता ि 
गनुासो सनुवुाइ संयन्त्रलाई 
प्रभावकािी बनाउने 

गनुासो सनुवुाइिा 
मनिन्तिता 

२०७५ श्रावण 
देखख मनिन्ति 

िखिष्ट्राि   अध्यक्ष 

सनुवुाइ भएको गनुासो बािे िानकािी 
प्रवाह गने 

सूचना प्रवाह 
२०७५ श्रावण 
देखख मनिन्ति 

िखिष्ट्राि   अध्यक्ष 

गनुासो सनेु्न अमिकािी व्यवस्था  मनिन्ति  
गनुासी सनेु्न 
अमिकािी 

किनचािी प्रमतको गनुासोको िूल्याङ्कन ि 
कािवाहीको कवविण िूल्याङ्कन कतानलाई 
उपलब्ि गिाउन े

कवविणको 
उपलब्िता 

२०७५ श्रावण 
देखख मनिन्ति 

उप िखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

उििुी पेकटका को व्यवस्था गने 

उििुी पेकटकाको 
व्यवस्था 

२०७५ श्रावण 

गनुासो सनेु्न 
अमिकािी 

िखिष्ट्राि 

 

िणनीमत नं.४. न्याकयक प्रकक्रया ि प्रणालीबािे सिदुायका मबमभन्न वगनहरुसुँग अन्तिसंवाद गने प्रणालीको 
स्थापना गने  

 

 

कायन 
कायनसम्पादन 

सूचक 

सियावमि 

प्रािखम्भक 
खिम्िेवािी 

अखन्ति 
खिम्िेवािी 

न्याकयक सम्वाद 
(Judicial Outreach) 
कायनक्रि संचालनका 
लामग पूवन तयािी । 

अमभिखुीकिण प्राि स्रोत 
व्यखक्तहरुबाट कवमभन्न 
सिदुायलाई लखक्षत गिी 
कायनक्रि संचालन गने 

कायनक्रि 
संचालन 
प्रमतवेदन 

आवश्यकतानसुाि 
सुँयोिक 
सदस्य 

अध्यक्ष 

न्यायािीशसुँग पक्षहरुले अन्तिकक्रया गनन पाउने 
(Meet the Judge) प्रणाली कायानन्वयन गने 

 अन्तिकक्रया ढाुँचा ि तरिका मनिानिण गने 

 अन्तिकक्रया कायनक्रि संचालन गने । 

अन्तिकक्रया आवश्यकतानसुाि 
सुँयोिक 
सदस्य 

अध्यक्ष 

नागरिक वडापत्रको स्थापना 
नागरिक 
वडापत्र 

भैसकेको उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 
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िणनीमत नं  .५ न्याकयक सूचना प्रवाह प्रणालीलाई प्रभावकािी बनाउन े

 

३.२.१ सहयोगी िणनीमतहरुको कायानन्वयन योिना 
यस अदालतको वाकषनक कायानन्वयन योिना २०७५/०७६ को मनिानरित लक्ष्य प्रमिका लामग िूल 
िणनीमतहरुका अमतरिक्त, आन्तरिक कायनवाताविणको सिूखचत व्यवस्थापन गनन कवद्यिान कायनबोा 
ि कायनवाताविणको कवश्लषेण गिी पकहचान गरिएका कवमभन्न िणनीमतक कायनहरुको कायनसम्पादन 
सूचक, कायानकवमि, प्रािखम्भक ि अखन्ति खिम्िेवािीसकहत देहायबिोखििको सहयोगी िणनीमतहरुसिेत 
तिुनिा गरिएको छ ।  

क )  सूचना प्रकवमिको प्रयोगको कवस्ताि गने । 

मस.नं. कायन कायन सम्पादन 
सूचक 

सियावमि प्रािखम्भक 

खिम्िेवािी 
अखन्ति 

खिम्िेवािी 
१ िदु्दा प्रवाह व्यवस्थापनसम्बन्िी 

सफ्टवेयिको स्ति उन्नमत गने  

स्तिोन्नमत हनु े मनिन्ति उप िखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

२ अमभलेख व्यवस्थानसम्बन्िी 
सफ्टवेयि प्राि गनन पहल गने 

प्राि भैसकेको भाद्र उप िखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

३ अमभलेख व्यवस्थानसम्बन्िी 
सफ्टवेयि प्राि भएपमछ सञ्चालन 
गने 

क्रिश: भै 
िहेको 

असोि अमभलेख 
संिक्षक 

उप िखिष्ट्राि 

४ SMS सम्वन्िी सफ्टवेयि तयाि 
गिी प्रकवष्ट शरुुआत गरिएको 

प्राि भैसकेको भाद्र उप िखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

५ म्याद तािेलीसम्बन्िी सफ्टवयि 
तयाि गिी कायन सचुारु गरिएको 

प्राि भैसकेको भाद्र उप िखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

कायन 
कायनसम्पादन 

सूचक 

सियावमि 

प्रािखम्भक 
खिम्िेवािी 

अखन्ति 
खिम्िेवािी 

न्याकयक प्रकक्रया ि काि कािवाहीसम्बन्िी 
आिािभतू िानकािी प्रवाहका लामग आि संचािका 
िाध्यिहरुिार्न त मनम्न कायनक्रिहरु संचालनको पूवन 
तयािी 
 कायनक्रि उत्पादन 

 कायनक्रि संचालन 

कायनक्रि 
संचालन  

२०७५ 
श्रावणदेखख 
मनिन्ति 

उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

न्याकयक सूचना सम्प्रषेणलाई प्रभावकािी बनाउन 
संचािकिीहरुसुँग अन्तिकक्रया गने 

अन्तिकक्रया २०७५ 
श्रावणदेखख 
मनिन्ति 

उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 
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६ सूचना प्रकवमिसुँग सम्बखन्ित 
सािग्रीहरु खिीद गने । 

खिीद हनुे  स्टोि ि लेखा िखिष्ट्राि 

७ मसमसकटमभ क्याििा लगायत 
आवश्यक उपकिण 
आवश्यकतानसुाि खिीद गिी 
कवस्ताि गने 

िडान हनुे  उप िखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

 

ख ) वैकखल्पक उिानको व्यवस्था गने 

मस.नं. कायन कायन सम्पादन 
सूचक 

सियावमि प्रािखम्भक 

खिम्िेवािी 
अखन्ति 

खिम्िेवािी 
१ हाल प्रयोगिा िहेको िेनेिेटिको 

ििनतसम्भाि गने ।  

ििनत हनु े मनिन्ति स्टोि ि 
लेखा 

उप िखिष्ट्राि 

२ सौयन उिानको लामग िडान भएको 
सौयन प्रणालीको मनिन्ति अनगुिन 
गिी थप गनुनपने भएिा सो 
सम्बन्िी अध्ययन  गने 

  िडान असोि  उप िखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

 

ग )  क्षिता कवकास ि िनशखक्तको उत्प्रिेणा अमभबकृद्धका कायनक्रि सञ्चालन गने 

मस.नं. कायन कायन सम्पादन 
सूचक 

सियावमि प्रािखम्भक 
खिम्िेवािी 

अखन्ति 
खिम्िेवािी 

१ सूचना प्रकवमिसम्बन्िी तालीि 
सञ्चालन गने । 

सञ्चालन हनु े  उप िखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

२ सेवाग्राहीप्रमत गने व्यवहाि ि 
उत्प्रिेणासम्बन्िी तालीि सञ्चालन 
गने ।  

सञ्चालन हनु े  उप िखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

३ किनचािीहरुको दक्षता अमभवकृद्ध 
सम्बन्िी तालीि सञ्चालन गने  

सञ्चालन हनु े  उप िखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

४ अन्य मनकायबाट सञ्चालन हनुे 
तालीििा सहभागीता बढाउन 
पहल गने  

पहल हनु े मनिन्ति उप िखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

५ कायनसम्पादनका आिाििा प्रत्येक 
बषन मनिािती सेवा ददवसका ददन 
उत्कृष्ट किनचािीलाई पिुस्कृत 
गने 

पिुस्कृत हनु े भाद्र िखिष्ट्राि  अध्यक्ष 
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घ) अमभलेख व्यवस्थापन  गने 

मस.नं. कायन कायन सम्पादन 
सूचक 

सियावमि प्रािखम्भक 
खिम्िेवािी 

अखन्ति 
खिम्िेवािी 

१ अमभलेख मिमसलहरु 
सफ्टवेयििा इन्री गने 

प्रकवष्ट हनुे मनिन्ति अमभलेख संिक्षक उप िखिष्ट्राि 
िदु्दा 

२ दण्ड िरिवानाको लगत 
कम्टयटुििा इन्री गने 

प्रकवष्ट हनुे मनिन्ति अमभलेख संिक्षक उपसखचव िदु्दा 

३ अमभलेख मिमसलको 
व्यवस्थापन गने 

व्यवस्थापन हनुे मनिन्ति अमभलेख संिक्षक उप िखिष्ट्राि 
िदु्दा 

४ खिन्सी मनिीक्षण गिी 
प्रमतवेदन मलन े

मनिीक्षण हनु े साउन ि 
र्ागनु 

उप िखिष्ट्राि  िखिष्ट्राि 

५ खिन्सीको सािानहरुको 
कवविण तयाि गिी 
अमभलेख दरुुस्त िाख्न े

दरुुस्त हनु े मनिन्ति स्टोि उप िखिष्ट्राि 

६ दशीका सािानको 
अमभलेखहरु दरुुस्त िाख्न े

दरुुस्त हनु े मनिन्ति स्टोि उप िखिष्ट्राि 

 

ङ ) सिोकािवाला बीचको सहयोग ि सिन्वयको कायनलाई प्रभावकािी बनाउन े। 

मस.नं. कायन कायन सम्पादन 
सूचक 

सियावमि प्रािखम्भक 
खिम्िेवािी 

अखन्ति 
खिम्िेवािी 

१ सिोकािवालाहरुका बीच तै्रिामसक 
रुपिा सिन्यव बैठक सञ्चालन गने  

सञ्चालन हनु े  िखिष्ट्राि  अध्यक्ष 

२ सिोकािवालाहरुका बीच अन्तिकक्रया 
कायनक्रि सञ्चालन गने  

सञ्चालन हनु े  िखिष्ट्राि  अध्यक्ष 

३ सेवाग्राहीसंग न्यायािीशरुको भेट 
कायनक्रि सञ्चालन गने 

सञ्चालन हनु े  सदस्यहरु अध्यक्ष 

 

च) कायन योिना तिूनिा, कायानन्वयन ि सिीक्षा सम्बन्िी सीप कवकास गने । 

कायन कायनसम्पादन 
सूचक 

सियावमि 

प्रािखम्भक 
खिम्िेवािी 

अखन्ति 
खिम्िेवािी 

योिना हेनन एक िना िाननीय सदस्य 
संयोिक तोकी अन्य अमिकृत तथा सहयोगी 
किनचािीसकहतको योिना समिमत मनिानण गने  

योिना समिमत 
गठन 

२०७५ 
श्रावण 

िखिष्ट्राि   अध्यक्ष 



 

23 
 

कायन 
कायनसम्पादन 

सूचक 

सियावमि 

प्रािखम्भक 
खिम्िेवािी 

अखन्ति 
खिम्िेवािी 

बिेट िाग र्ािाि तयाि गदान ि योिना 
अन्तगनतका कायनक्रिको लामग छुट्ाइएको 
बिेट खचनको लामग कायनक्रि तयाि गदान 
योिना समिमतसुँग अमनवायन पिािशन ि 
सिन्वय गने । 

सिन्वय बैठक प्रत्येक वषन उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

श्रावण १५ गतेमभत्र वाकषनक कायन योिना 
बनाई सवोच्च अदालतको योिना कायानन्वयन 
सखचवालयिा पठाउने  

कायनयोिना प्रत्येक वषन िखिष्ट्राि 
योिना 
कायानन्वय
न संयन्त्र 

प्रत्येक चौिामसक रुपिा योिना प्रगमत 
समिक्षा गिी सो को प्रमतवेदन सवोच्च 
अदालतको योिना कायानन्वयन सखचवालयिा 
पेश गने । 

सिीक्षा बैठक 

प्रत्येक ४ 
िकहनािा 

उपिखिष्ट्राि 
िखिष्ट्राि /

 अध्यक्ष  

वाकषनक कायनयोिना मनिानण पश्चात ्
सिोकािवालाहरुसुँग अन्तिकक्रया कायनक्रि 
संचालन गने । 

अन्तिकक्रया 
प्रत्येक वषन 
श्रावण 
िकहना 

िखिष्ट्राि   अध्यक्ष 

 

छ_  िदु्दा व्यवस्थापन पद्दमतलाई प्रभावकािी बनाउन े

िदु्दाको कािवाहीको सिय तामलका र्ािािको उपयोग गने, न्यायािीशको िदु्दा र्र्छ्यौटको 
व्यखक्तगत अमभलेख िाख्न,े िदु्दा सनुवुाइको समुनखश्चत व्यवस्थापन गने, मनखश्चत प्रकृमतका िदु्दािा 
बाहेक अन्य िदु्दािा तािेखिा िहन नपने कायन प्रणालीको अवलम्बन गने, िदु्दा व्यवस्थापनलाई 
सूचना प्रकविीसुँग आवद्ध गने िस्ता कायन िार्न त िदु्दा व्यवस्थापन पद्धतीलाई प्रभावकािी बनाउन 
यस आ.व.का लामग यस अदालतबाट तपमसल बिोखििका कायनयोिना तिुनिा गरिएको छ ।                      

कायन कायनसम्पादन सूचक सियावमि प्रािखम्भक खिम्िेवािी 
अखन्ति 
खिम्िेवािी 

इिलासबाट भएका दैमनक कायन 
सम्पादनको अमभलेख कम्टयूटििा 
प्रकवष्ट गने  

अमभलेख मनिन्ति इिलास अमिकृत 
अध्यक्ष  
सदस्य 

िामसक तथा वाकषनक कायनसम्पादनको 
अमभलेख सम्िानीत सवोच्च अदालत 
सिेतिा पठाउन े। 

प्रमतवेदन मनिन्ति प्रमतवेदन शाखा प्रिखु िखिष्ट्राि 

सािान्यतया २ पटक भन्दा बढी पेशी 
स्थगीत नगने 

आदेश पत्र /
मनिीक्षण र्ािाि 

मनिन्ति अध्यक्ष  सदस्य 
अध्यक्ष  
सदस्य 
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िदु्दाको सनुवुाइ व्यवस्थापन 
सम्बन्ििा बाि इकाइ सुँग 
अन्तिकक्रया गने 

अन्तिकक्रया 
आश्यक
तानसुाि 

िखिष्ट्राि   अध्यक्ष 

पेशी स्थगनको अमभलेख िाख्न े दतान अमभलेख मनिन्ति 
इिलास अमिकृत /
सम्बखन्ित र्ाुँट वाला 

उपिखिष्ट्राि 

छोटो तािेख ददन े तािेख भिपाई मनिन्ति र्ाुँटवाला सपुरिवेक्षक 

िदु्दाको कटपोटका मनखम्त अपलोड 
गरिएका रै्सलाको उपयोग 

उपयोग मनिन्ति सूचना प्रकवमि शाखा िखिष्ट्राि 

 

ि_ म्याद तािेली कायनलाई प्रभावकािी बनाउन े

कायन 
कायनसम्पादन 

सूचक 

सियावमि प्रािखम्भक खिम्िेवािी 
अखन्ति 
खिम्िेवािी 

म्याद तािेली कायनिा सूचना 
प्रकवमिको उपयोग 

सूचना प्रकवमिको  
उपयोग 

मनिन्ति सूचना प्रकवमि शाखा िखिष्ट्राि 

म्याद तािेलीसम्वन्िी 
सफ्टवयि तयाि गिी कायन 
सचुारु गिीएको 

प्राि भैसकेको भाद्र उप िखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

तािेल हनु नसकेको म्यादको 
हकिा कािण उल्लेख गिी 
प्रमतवेदन मलन े

प्रमतवेदन १ ददनमभत्र म्याद तािेली सिूह िखिष्ट्राि 

िापदण्डबिोखिि कायन भए 
नभएको िामसक रुपिा 
अनगुिन गने  

मनिीक्षण 
र्ािाि का.स. 
अमभलेख 
र्ािाि 

प्रत्येक िकहना म्याद र्ाुँटवाला सपुरिवेक्षक 

अन्य अदालतवाट तािेल 
गिाउन ुपने म्याद पठाउने 
तथा अनगुिन गने 

पत्र मनिन्ति म्याद र्ाुँटवाला सपुरिवेक्षक 

तािेलदािले पेश गिेको 
प्रमतवेदनका आिाििा म्याद 
तािेली कायन प्रभावकािी 
बनाउन र्ाुँटवाला ि सहयोग 
मलनपुने पक्षसंग  छलर्ल 
गिी कायानन्वयन गने  

बैठकको 
िाइन्यूट 

आवश्यकता 
अनसुाि 

सपुरिवेक्षक िखिष्ट्राि 
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िापदण्डअनसुाि म्याद तािेल 
नगने तािेलदािलाई 
कािवाईको लामग लेखी 
पठाउन े 

मनणनय आवश्यकता 
अनसुाि 

सपुरिवेक्षक िखिष्ट्राि 

 

३.३.१. कायानन्वयन तहको कायानन्वयन योिना 
क_ िदु्दा व्यवस्थापन पद्दमतलाई प्रभावकािी बनाउन े

 

ख_ िदु्दासुँग सम्बखन्ित ििौट ि िेथा ििानतलाई व्यवस्थापन गने । 

 

 

 

 

 

कायन 
कायनसम्पादन 

सूचक 

सियावमि प्रािखम्भक खिम्िेवािी 
अखन्ति 
खिम्िेवािी 

आिोपपत्र दतान गदानकै अवस्थािा 
प्रमतवादीहरुको िोबाइल नं., 
वतन, गा.कव.स./ न.पा. हरुको 
खिल्ला नक्सा पखुस्तकाबाट एककन 
गिेि िात्र दतान गने व्यवस्था गने 

वतन यककन 
गनन िोबाइल 
नं  .एवं 
नक्साको प्रयोग 

मनिन्ति िदु्दा शाखा प्रिखु 

पनुिावेदन 
दतान र्ाुँट 

िदु्दा दतान प्रकक्रयािा कुपन प्रणाली 
लागू गने । 

कुपन प्रणालीको 
उपयोग 

आवश्यकतानु
साि मनिन्ति 

पनुिावेदन दतान शाखा िखिष्ट्राि 

आमथनक वषनको अन्तिा १८ 
िकहना नाघेका िदु्दाहरुको रै्सला 
हनु नसक्नकुो कािणसकहतको 
कवविण योिना कायानन्वयन 
सखचवालयिा पठाउन े

कवविण श्रावण िदु्दा शाखा प्रिखु िखिष्ट्राि 

कायन 
कायनसम्पादन 

सूचक 

सियावमि 

प्रािखम्भक 
खिम्िेवािी 

अखन्ति 
खिम्िेवािी 

िेथा ििानत, बैक ग्यािेण्टीको अमभलेख िाख्न े अमभलेख भोमलपल्ट र्ाुँटवाला िखिष्टाि 
कोटनर्ी तथा िरिवाना कर्तान पाउने गिी 
िदु्दाको अखन्ति ककनािा भएिा तरुुन्त 
मनवेदकलाई कर्तान ददन आवश्यक व्यवस्था गने 

िकि कर्तान 
२०७५ 
श्रावण देखख 
मनिन्ति 

आमथनक 
प्रशासन 
शाखा 

िखिष्ट्राि 
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ग_ केन्द्रीय अमभलेख प्रणालीको कवकास गने 

 

३.३.२ िानव संसािन व्यवस्थापनलाई प्रभावकािी बनाउने 

क_ िनशखक्त आपूमतन ि वखृि कवकास योिना लागू गने 

 

कायन 
कायनसम्पादन 

सूचक 

सियावमि 

प्रािखम्भक 
खिम्िेवािी 

अखन्ति 
खिम्िेवािी 

मछनवुा मिमसलहरुलाई व्यवखस्थत गने । 

 मछनवुा मिमसलहरुको कवविण अध्यावमिक 
गने 

 सफ्टवेयििा प्रकवष्ट गनन बाुँकी मिमसलहरुको 
कवविण प्रकवष्ट गने 

 दिाि बाकहि िहेका मछनवुा मिमसलहरुलाई 
दिािमभत्र िाख्न े

 िदु्दा सडाउनपुने मिमसलका कागिहरु 
मनयमित रुपिा सडाउन े

 स्थान अभावको कािण व्यवखस्थत गनन 
नसककएका मिमसलहरुलाइ वैकखल्पक 
व्यवस्था सकहत व्यवस्थापन गने । 

 अखन्ति भएका  िदु्दासाथ िहेका  अखततयाि 
िार्न त प्राि प्रिाण सक्कल मिमसल 
अखततयािसुँग छलर्ल गिी सम्बखन्ित 
कायानलयिा पठाउन पहल गने । 

अमभलेख मिमसल 
व्यवखस्थत हनु े

मनिन्ति 
अमभलेख 
शाखा 

िखिष्ट्राि 

कायन कायनसम्पादन सूचक सियावमि 

प्रािखम्भक 
खिम्िेवािी 

अखन्ति 
खिम्िेवािी 

किनचािीलाई प्राि हनुे गिेको 
कायनसम्पादनिा आिारित प्रोत्साहन  
भिालाई थप नमतिािखुी बनाउने । 

नमतिा परिसूचकको 
मनिानिण 

मनिन्ति उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

सियिै दिबन्दीबिोखििको आवश्यक 
किनचािीहरु आपूमतन हनुे व्यवस्थाका 
लामग सम्िामनत सवोच्च अदालत तथा 
िाग आपूमतनका लामग लोकसेवा 
आयोगसुँग सिन्वय गने । 

सियिै िनशखक्त 
आपूमतन 

मनिन्ति उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 
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ख_ िानव संसािनको क्षिता अमभवकृद्ध गने 

कायन कायनसम्पादन सूचक सियावमि 

प्रािखम्भक 
खिम्िेवािी 

अखन्ति 
खिम्िेवािी 

कायनित िनशखक्तका लामग आवश्यक 
तामलिको पकहचान गने। 

तामलि आवश्यकता 
पकहचान प्रमतवेदन 

२०७५ भाद्र उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

सेवाकालीन तामलिका लामग आवश्यक 
व्यवस्था गने । 

आवश्यक व्यवस्था २०७५ भाद्र उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

सिसािकयक सूचना प्रकवमिसम्बन्िी 
तामलिका लामग आवश्यक व्यवस्था गने  

आवश्यक व्यवस्था २०७५ भाद्र उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

भाषागत तामलिका लामग थप पहल गने तामलिको पहल २०७५ िंमसि उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 
िेलमिलाप सम्बन्िी तामलिका लामग 
पहल गने 

तामलिको पहल २०७५ आखश्वन उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

नेततृ्व कवकास िदु्दा व्यवस्थापन  तामलिको पहल २०७५ आखश्वन उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 
िलुकुी अपिाि।र्ौज्दािी सुँकहता 
सम्वन्िी  

तामलिको पहल २०७५ आखश्वन उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

सेवाग्राही सम्बन्ि व्यवस्थापन  तामलिको पहल २०७५ आखश्वन उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 
रै्सला लेखन सम्बन्ििा तामलि  तामलिको पहल २०७५ आखश्वन उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

 

३.३.३  नीमतगत तहको कायानन्वयन योिना 
क_ सिुक्षा व्यवस्थालाई सदुृढ तलु्याउन े

सिग्र अदालत संगठनको सिुक्षा व्यवस्थालाई ििबूद बनाइिाख्न ि अदालत संगठन परिवािका  
सम्पूणन सदस्यहरुिा थप सिुक्षाको प्रत्याभमूत ददलाउन ि सेवाग्राहीहरुको अदालतप्रमतको कवश्वासलाई 
कायि िाख्न यस आ.व.का लामग तपमसलबिोखििको कायनयोिना तिुनिा गिीएको छ । 

कायन कायनसम्पादन 
सूचक 

सियावमि प्रािंमभक 
खिम्िेवािी 

अखन्ति 
खिम्िेवािी 

सिुक्षा िोखखि न्यूनीकिण गनन अदालत 
प्रवेश द्वाििा सिुक्षायन्त्रको प्रयोग गने 

सिुक्षायन्त्रको 
प्रयोग /िडान  

२०७५ उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

र्ोकल टवाइन्ट तोक्ने तथा सिुक्षा 
व्यवस्था गने  
–सिुक्षासम्बन्िी कवषय हेनन किनचािीलाई 
र्ोकल टवाइन्टको रुपिा तोक्ने 

– सिुक्षाका लामग आवश्क किनचािीको 
दिवन्दीको लामग िाग गने 

मनणनय मनिन्ति   प्रशासन 
प्रिखु 

िखिष्ट्राि 
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– र्ोकल टवाइन्ट तोककएको 
किनचािीको र्ोन नम्वि सम्पकन  
ठेगाना सम्पूणन किनचािी 
न्यायािीशलाई उपलव्ि गिाउने  

– स्थानीय सिुक्षा मनकायसंग सिन्वय 
गने  

– आन्तरिक सिुक्षाको खतिा िहशसु 
भएिा र्ोकल टवाइन्टिा सूखचत गने 

– र्ोकल टवाइन्ट िनुसकैु सिय सिुक्षा 
सम्बन्िी सूचना प्राि हनु सक्ने हुंदा 
सकक्रय िहन ुपने 

– सिुक्षा व्यवस्थाका लामग आवश्यक 
पने उपकिणको लामग इकष्टिेटसकहत 
विेट वा उपकिण िाग गने  

– प्राि भए पश्चात ्उपकिण िडान गने  
– न्यायािीश तथा किनचािीको मनवासिा 
सिुक्षा प्रवन्िका लामग सम्पकन  र्ोन 
नम्वि, मनवासको ठेगाना संकलन गने 
ि आवश्यकताअनसुाि स्थानीय   
सिुक्षा मनकायलाई िानकािी ददने  

– आवश्यकता अनसुाि वाि, सिकािी 
वककल, िदु्दाका पक्षहरु बीच छलर्ल 
तय सिन्वय गने  

पखानल, प्रवेशद्वाि, सिुक्षा िाुँच कक्ष, 

अविोिक, सिुक्षा गाडन क्वाटिको 
मनिानणको लामग इकष्टिेटसकहत बिेट 
िाग गने ि बिेट मनकाशा भई 
आएबिोखिि मनिानण सिुाि कायन गने 

अदालतिा मनयमित प्रयोगकतान ,कानून 
व्यवसायी, पक्षहरु वाहेक अन्य 
व्यखक्तहरुका हकिा दतान गिी प्रवेशको 
व्यवस्था मिलाउने 

सिुक्षा आ.व. 
०७५÷०७६ 

र्ोकल 
टवाइण्ट, 

प्रशासन 

सिुक्षा 

पखानल, प्रवेशद्वाि, सिुक्षा िाुँच कक्ष, 

अविोिक, सिुक्षा गाडन क्वाटिको 
मनिानणको लामग इकष्टिेटसकहत बिेट 

कायनक्रि 
विेट÷ पत्राचाि 

आ.व. 
०७५÷०७६ 

प्रशासन 
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िाग गने ि बिेट मनकाशा भई 
आएबिोखिि मनिानण सिुाि कायन गने । 
चालक एवि ्किनचािीहरुलाई 
सिुक्षासम्बन्िी आवश्यक तालीि ददने  

 

ख _ पसु्तकालयलाई सदुृढ तलु्याउन े

उपलब्ि पसु्तकहरुको संिक्षण गने, अमभलेख व्यवखस्थत िाख्न ेसो को लामग कम्टयटुििा तथ्याङ्क 
प्रकवष्ट गने कायनलाई मनिन्तिता ददइनेछ । पसु्तकालय शाखालाई व्यवखस्थत गरिनेछ । उपलब्ि 
पसु्तक, पत्रपमत्रकाको संिक्षणको लामग उपयकु्त व्यवस्था सिेत गरिनेछ । आम्दानी हनुे पसु्तक 
पत्रपमत्रकालाई आम्दानी बाध्ने कायनलाई मनिन्तिता ददइने छ । आ.व. ०७५÷०७६ को लामग 
तपसील बिोखििको कायनयोिना तिुनिा गिीएको छ । 

कायन{ 
कायन सम्पादन 

सूचक 

सियावमि 

प्रािखम्भक 
खिम्िेवािी 

अखन्ति 
खिम्िेवािी 

पसु्तकालका लामग आवश्यक पसु्तक, 
पत्रपमत्रकाको अमभलेख अद्यावमिक गने 

अध्ययन प्रमतवेदन २०७५ िंमसि उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

पसु्तकालयका लामग सािकयक एवं 
सान्दमभनक पसु्तकको खरिद गने 

पसु्तक खरिद प्रत्येक वषन उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

वाचनालय कक्षको व्यवस्थाको लामग 
पहल 

कक्षको व्यवस्था मनिन्ति उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

पसु्तकालयबाट पसु्तक ददंदा ि मलंदा 
अमभलेख िाख्न ेव्यवस्था मिलाउने  

प्रयोगकतान मनिन्ति पसु्तकालय 
शाखा प्रिखु 

उप 
िखिष्ट्राि 

पसु्तकालयिा आवश्यक पने पसु्तकको 
पकहचान गिी िाग गने  

पत्र प्रत्येक साल पसु्तकालय 
शाखा प्रिखु 

उप 
िखिष्ट्राि 

पसु्तकलाई नम्बरिङ्ग गिी वैज्ञामनक 
ढंगबाट िाख्न ेव्यवस्था मिलाउने 

िखिष्टि मनिन्ति पसु्तकालय 
शाखा प्रिखु 

उप 
िखिष्ट्राि 

ििाना वा अवकाश भई िाुँदा 
खक्लयिेन्स गने व्यवस्था मिलाउने  

भिपाइ मनिन्ति पसु्तकालय 
शाखा प्रिखु 

उप 
िखिष्ट्राि 

पसु्तक कर्तान नबाुाएिा असूल गने 
कािवाई अगामड वढाउने  

पत्र चौिामसक पसु्तकालय 
शाखा प्रिखु 

उप 
िखिष्ट्राि 

व्यवखस्थत पसु्तकालयको लामग तामलि, 

पसु्तक प्रदशननी, ठूला पसु्तक पसल, 

ठूला पसु्तकालयिा पसु्तकालय 
व्यवस्थापन तथा पसु्तक अवलोकनका 
लामग खटाउने 

 

सीप हस्तान्तिण 
 

प्रत्येक साल 
 

पसु्तकालय 
शाखा प्रिखु 

 

िखिष्ट्राि 
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३.३.४ अदालत व्यवस्थापनिा सूचना ि संचाि प्रकवमिको प्रयोगलाई संस्थागत गने 

क) सूचना प्रकविीको प्रयोगको कवस्ताि गने । 

कायन 
कायनसम्पादन 

सूचक 

सियावमि 

प्रािखम्भक 
खिम्िेवािी 

अखन्ति 
खिम्िेवािी 

सूचना तथा संचाि प्रकवमि प्रयोगको 
वतनिान अवस्थाको कवश्लषेण गने 

अध्ययन प्रमतवेदन २०७५ भाद्र उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

ई सािाग्रीको प्रयोग ि कागिकवहीन 
अदालतका लामग पहल गने । 

नीमतगत पहल मनिन्ति उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

मभमडयो कन्र्िेखन्सङका लामग पहल 
गने 

मभमडयो 
कन्र्िेखन्सङको 
स्थापना 

स .अ.बाट प्राि 
भएपमछ 

शाखा अमिकृत 
प्रशासन शाखा 

सचुना 
प्रकवमि 
शाखा 

िदु्दाको खस्थमतका बािेिा अनलाइन 
िार्न त िानकािी गिाउने 

अनलाइन िार्न त 
िानकािी 

मनिन्ति 
इिलास 
अमिकृत /
न्यायािीश 

सूचना 
प्रकवमि 
शाखा 

अनलाइन किमलष्ट प्रकाशन गने 
अनलाइन 
किमलष्ट प्रकाशन 

मनिन्ति 
पेशी व्यवस्थापन 
सिहु 

िखिष्ट्राि 

सामबकिा अदालतको आफ्नै पहलिा 
मनमिनत अमभलेख व्यवस्थापन सम्बन्िी 
सफ्टवेयिलाई सवोच्च अदालतबाट 
उपलब्ि गिाइएको सफ्टवेयिसुँग 
आवद्ध गिाउने । 

अमभलेख 
व्यवस्थापन 

मनिन्ति उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

कवद्यतुीय पत्राचाि गने पत्राचाि मनिन्ति सम्बखन्ित शाखा 
सचुना 
प्रकवमि 
शाखा 

रै्सला अपलोड गने रै्सला अपलोड मनिन्ति इिलास अमिकृत 
सूचना 
प्रकवमि 
शाखा 

िदु्दाको अनलाईन दतान  अनलाइन दतान मनिन्ति दायिी  शाखा 
सूचना 
प्रकवमि 
शाखा 

सिुक्षा मनगिानी (Surveillance) िाख्न े सिुक्षा मनगिानी मनिन्ति 
शाखा अमिकृत 
प्रशासन शाखा 

सचुना 
प्रकवमि 
शाखा 
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ख) कायानन्वयन तहको कायानन्वयन योिना 

 

३.३.५ न्याय के्षत्रका सिोकािवालाहरुसंगको सम्बन्ि ि सिन्वयलाई सदुृढ गने 
क_ सिोकािवाला मनकायहरु सुँगको सम्वन्ि ि सिन्वय अमभवकृद्ध गने 

कायन नमतिा 
कायनसम्पादन 

सूचक 

सियावमि 

प्रािखम्भक 
खिम्िेवािी 

अखन्ति 
खिम्िेवािी 

रै्सला बेवसाइटिा अपलोड गने 
प्रकक्रयालाई अमनवायन बनाउने । 

 रै्सला अपलोड 

२०७५ श्रावण 
देखख मनिन्ति 

उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

यमुनकोडको प्रयोगलाई 
प्रभावकािी बनाउने । 

 यमुनकोडको प्रयोग मनिन्ति उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

कायन 
कायनसम्पादन 

सूचक 

सियावमि 

प्रािखम्भक 
खिम्िेवािी 

अखन्ति 
खिम्िेवािी 

योिना कायानन्वयनिा सहयोग अमभवकृद्धका लामग 
सिकािी वककल, बाि ि प्रहिी लगायत सबै 
सिोकािवालाहरुसम्ि योिना मनिानरित लक्ष्यहरुका 
सम्बन्ििा िानकािी सम्प्रेषणका लामग 
कायनक्रिहरु आयोिना गने । 

अन्तिकक्रया 
कायनक्रि 

२०७५ 
भाद्र 

उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

 बाकषनक कायन योिना बनाउदा ि कायन योिनाको 
आन्तरिक प्रगमत सिीक्ष गदान सिकािी वकील ि 
बाि लाई सिेत सिावेश गिाउने 

समिक्षा 
बैठक 

प्रत्येक ४ 
िकहनािा 

सम्बखन्ित 
योिना 
समिमत 

संयोिक 
योिना 
कायानन्वयन 
संयन्त्र 

सिग्र न्याय प्रशासन एवं रै्सला कायानन्वयनको 
कायनलाई प्रभावकािी बनाउन नीमतगत तहिा 
गरिनपुने सिुािका लामग केखन्द्रय तहिा लेखी 
पठाउने ि अदालतिा गरिनपुने सहयोग ि 
सिन्वयका क्षेत्रहरुको पकहचान गिी कायानन्वयन 
गने । 

सिन्वय 
बैठक 

प्रत्येक ३ 
िकहनािा 

उपिखिष्ट्राि िखिष्ट्राि 

सम्बखन्ित बाि ि सिकािी वककल सुँग आवमिक 
अन्तकक्रन या कायनक्रि संचालन गने 

अन्तिकक्रया 
प्रत्येक ४ 
िकहनािा 

िखिष्ट्राि   अध्यक्ष 

न्याकयक कायन सम्पादनिा प्रभावकारिता बकृद्धका 
लामग कवमि कवज्ञान प्रयोगशाला ि 
कवमिकवज्ञानवेिाहरुसुँग सिय सियिा अन्तिकक्रया 
गने । 

अन्तिकक्रया 
आवश्यक
तानसुाि 

िखिष्ट्राि   अध्यक्ष 
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परिच्छेद - चाि 

कायन वाताविणको कवश्लषेण 

 

४.१ आन्तरिक कायन वाताविणको कवश्लषेण 
कुनै पमन संगठन सञ्चालन प्रकक्रयािा आन्तरिक कायन वाताविणको िहत्त्वपूणन भमूिका िहन्छ । 
स्रोत सािनको सिखुचत परिचालनको लामग पद्धमत ि प्रकक्रयाहरु मनिानिण गरिएको हनु्छ । कायन 
वाताविण अनकुुल बनाउन िानव संसािन, भौमतक पूवानिाि, कवमि ि प्रकक्रया एवि ् सफ्टवेयि 
सञ्चालन ि मसमसकटमभ अनगुिनिा िोड ददइएको छ । कवशेष अदालतको आन्तरिक कायन 
वाताविणको अवस्थालाई देहायबिोखिि प्रस्ततु गरिएको छ । 

४.१.१ िानव संशािनको अवस्था 
सक्षि ि उत्प्ररेित िनशखक्तको अभाविा मनिानरित लक्ष्य प्राि गनन सककुँ दैन । न्याय सम्पादन िस्तो 
संवेदनशील कायन सम्पादनिा उच्च िनोबलयकु्त सेवाभाव मनदेखशत िनशक्तीको आवश्यकता   
पदनछ । कवशेष अदालतिा हाल िहेको िनशक्तीको कवविणलाई देहायको तामलकािा प्रस्ततु 
गरिएको छ ।  

तामलका नं. ८ 

िानव संशािनको तलुनात्िक अवस्था 

किनचािी ०६९/७० ०७०/७१ ०७१/७२ 072/73 073।074 07४।07५ 
न्यायािीश ३ ३ ६ 6 ६ ६ 
किनचािी ४७ ४७ ४७ 47 ४७ ४७ 

 

कायनबोािा भएको बकृद्धलाई आिाि िानी िनशखक्तको दिबन्दी बकृद्ध हनु सकेको छैन । यसले 
गदान यस अदालतको कायनबोा बढेको तलुनािा सेवा प्रवाहलाई मछटो छरितो ि चसु्त बनाउन केही 
िनशखक्त थप हनु आवश्यक िहेको छ । 

४.१.२ सूचना प्रकवमिको प्रयोग  

मछटो, छरितो, प्रभावकािी ि सहि पहुुँचयकु्त न्याय सम्पादनका लामग सूचना प्रकवमिको प्रयोगिा 
िोड ददन ु पने हनु्छ । कवशेष अदालतिा सूचना प्रकवमिको प्रयोगसम्बन्िी पूवानिािको अवस्था 
देहायको तामलकािा प्रस्ततु गरिएको छ । 
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तामलका नं. ९ 

सूचना प्रकवमिको प्रयोगको अवस्था 
कवविण कम्टयटुि कप्रन्टि स्क्यानि सफ्टवेयि नटेवककन ङ इन्टिनटे मसमसकटमभ इ-हाखििी िेनिेेटि 

चाल ुअवस्थाका ३७ २२ ७ २ १ २ १२ २ १ 

ििनत गनुनपने ३ ३ ० – – – – –  

काि नलाग्न े ५ ४ ० – – – – – – 

िम्िा ४५ २९ ७ २ १ २ १२ २ १ 

 

यस अदालतिा िदु्दा प्रवाह व्यवस्थापनसम्बन्िी सफ्टवेयि प्रयोगिा िहेको छ । ति यसलाई 
सियसापेक्ष रुपिा स्तिोन्नमत गनुन आवश्यक छ । यस बषन तीव्र गमतको अखटटकल र्ाइवि 
इन्टिनेट।इन्रानेट आवद्ध गिी सूचना प्रकवमिको कािलाई स्तिोन्नमत गरिएको छ । हाल ३७ 
वटा कम्टयटुि चाल ु अवस्थािा िहेका छन ् । सबै कम्टयटुि आन्तरिक नेटवकन  संिालिा 
िोमडएको छ।अदालतको काि कािवाहीको अनगुिन तथा सिुक्षा प्रबन्िलाई थप प्रभावकािी 
बनाउन मसमसकटमभ क्याििा िडान गरिएको छ । त्यसैगिी इ-हाखििी प्रणाली लाग ुगरिएको छ । 

४.१.३ भौमतक पूवानिाि  

यस अदालतको भौमतक पूवानिाि ि स्रोत सािनको अवस्था देहायको तामलकािा प्रस्ततु गरिएको   
छ । 

तामलका नं. १० 

भौमतक पूवानिािको अवस्था 
कवविण सवािी सािन सुँतया टेमलर्ोन र्ोटोकपी पसु्तक भवन िग्गा 

काि  िीप िोटि 
साइकल 

स्कुटि साइकल 

चाल ुअवस्थाका ७  ३ १ १ २० २ १३४३ – – 

ििनत गनुनपने २ १ ३  १ ६ – – – – 

काि नलाग्न े – – – ० ० ० – – – – 

िम्िा ९ १ ६ १ २ २६ २ १३४३ – – 

 

यस अदालतको आफ्नो भवन ि िग्गा छैन । नेपाल सिकािको मनणनयबिोखिि वन परिसििा 
िहेको भवनिा अदालत सञ्चालनिा िहेको छ । सामबकिा एउटािात्र इिलास सञ्चालन हुुँदै 
आएकोिा 2071 पषुिा एक इिलास थप भएको छ । इिलास थप भएपमछ इिलास सञ्चालन, 
िाननीय न्यायािीशहरुको च्याम्बि ि इिलाश अमिकृतको कायनकक्ष सञ्चालन गनन कदठन अवस्था 
िहेको छ । इिलाश ि अन्य आवश्यक कायनको लामग कोठाहरु अपगु भै स्थान अभाव भएकाले 
मिमसल¸ प्रिाण एवं अमभलेखको सिुखक्षत ि ब्यवखस्थत ब्यवस्थापन गनन तत्कालका लामग यस 
अदालत िहेको भवनिा थप कोठा प्रामि गनन ि आबश्यक उपयुनक्त र्मननचि तथा कर्क्चसन 
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व्यवस्थापनका लामग सम्बखन्ित मनकायहरुिा पहल गिी भौमतक पूवानिािको अल्पकालीन 
ब्यवस्थापन गनुनपने आवश्यकता छ । अपगु भवनको व्यवस्थापनका लामग यस अदालतसंगै 
िोमडएको वन िन्त्रालयअन्तगनतको भवन प्राि भएकोिा काठिाडौं खिल्ला अदालतलाई भवन 
अपयानि भएका कािणले सवोच्च अदालतले उक्त भवन काठिाडौं खिल्ला अदालतले प्रयोग गने 
गिी अनिुमत ददएकोले भवनको अपयानिता कवद्यिान नै िहेको छ । साथै यस अदालतको िदु्दाको 
प्रकृमत¸ संवेदनशीलता¸ प्रमतवादीहरुको अमिक संतयासिेतको परिप्रके्ष्यिा आफ्नै उपयकु्त िग्गा¸ 
भवन ब्यवस्थापनका लामग सम्बखन्ित मनकायहरुिा भौमतक पूबानिािको ददघनकालीन व्यवस्थापनका 
लामग पहल  हनु ुिरुिी छ । 

४.१.४ सिोकािवाला बीचको सहयोग ि सिन्वय  

कवशेष अदालतको आफ्नै मनयिावली नभएको कािणले गदान न्याय क्षेत्र सिन्वय समिमतिस्ता 
संयन्त्रहरुको गठन गने प्रचलन िहेको छैन । त्यसैगिी न्यायपामलकाको िणनीमतक योिनाले 
अगाडी सािेका सहयोग सिन्वय सम्बन्िी कायनक्रिहरु यस अदालतबाट सञ्चालन हनुे गिेका  
छैनन ् । िणनीमतक योिना कायानन्वयनको सन्दभनिा सवोच्च अदालतबाट अन्य अदालतहरुलाई 
उपलब्ि गिाएका कायनक्रि यस अदालतलाई उपलब्ि गिाउन आवश्यक देखखएको छ । 

४.१.५ कायन वाताविणिा देखखएका सवल पक्षहरु 

िदु्दा प्रवाह व्यवस्थापनलाई प्रभावकािी बनाउन पेशी व्यवस्थापनको पद्धमत कवकास गरिएको छ । 
यस अदालतिा प्रयोगिा िहेको  िदु्दा प्रवाह व्यवस्थापनसम्बन्िी सफ्टवेयि सञ्चालन गने िनशखक्त 
तयाि भएको छ । दैमनक तथा सािाकहक पेशी सूची एवं इिलासबाट हनुे काि कािवाहीहरु 
इन्टिनेटिार्न त सावनिमनक गने गरिएको छ ।इिलासिा दैमनक पेशी सूची मडस्टले िार्न त देखखन े
व्यवस्था मिलाइएको छ ।इ-हाखििी प्रणाली िडान गरिएको छ । काउन्टि िार्न त सेवा प्रवाहको 
थालनी गरिएको छ ।१२ वटा CCTV िार्न त अनगुिन मनगिानी तथा सिुक्षा प्रबन्ि मिलाइएको 
छ ।  

४.२ सम्बोिन गरिन ुपने िणनीमतक सवालहरु 

िणनीमतक रुपिा सम्बोिन गनुन पने कवषयहरु देहाय बिोखिि प्रस्ततु गरिएको छ । 

४.२.१ सूचना प्रकवमिको प्रयोगको कवस्ताि  

यस अदालतिा िदु्दा प्रवाह सम्बन्िी सफ्टवेयिलाइ केकह हदसम्ि स्तिोन्नमत गरिएको भए तापमन सो 
सफ्टवेयिलाई अन्य अदालतहरुिा प्रचलनिा िहेको िदु्दा प्रवाहसम्बन्िी पेशी व्यवस्थापनसिेत 
हनुेगिी अनकूुल सफ्टवेयि स्तिोन्नमत गनुनपने अवस्था िहेको छ । कम्टयटुिको संतया बढ्दै गएको 
साथै लोडसेमडङ्गको सियिा ब्याकअपको लामग सोलाि पाविको िडान गरिएको  छ । िेनेिेटि 
पमन ििनत गिी िाखखएको छ ।यस अदालतको लामग I T Support Person नहुुँदा सािान्य 
सफ्टवयि नेटवककन ङिा सिस्या आई सूचना प्रकवमिको  प्रयोगबाट  सेवाग्राहीलाई उखचत सेवा ददन 
सककएको छैन ।  
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४.२.२ भौमतक पूवानिाि  

कवशेष अदालतले हाल प्रयोग गिेको वन परिसिको भवन पिुानो ि िीणन रुपिा िहेको छ। कवशेष 
अदालतको लामग नयाुँ भवन मनिानण गनन िग्गा ि भवन मनिानणको लामग बिेट कवमनयोिन हनु 
आवश्यक िहेको छ । साथै तत्काल नयाुँ भवनको मनिानण हनु नसक्ने अवस्थािा सो 
अवमिसम्िको लामग भवन भाडािा मलने अथवा सिकािी अन्य भवनको कवकल्प खोज्नपुने अवस्था 
छ ।  

४.२.३ क्षिता कवकासका कायनक्रि  

यस अदालतिा कायनित िनशखक्तको क्षिता कवकास तथा सूचना प्रकवमिसम्बन्िी तालीिहरु 
सञ्चालनिा मनिन्तिता ददनपुने छ । यस अदालतबाट प्रवाह हनुे सेवाको प्रकृमतसिेतलाई िध्यनिि 
िातदा सियसापेक्ष रुपिा तालीि गोष्ठी ि सेमिनाििस्ता कायनक्रििा सहभागी गिाई सेवा प्रवाहिा 
चसु्त दरुुस्त ि स्वच्छता कायि गनन आवश्यक िहेको छ । 

४.२.४ रै्सला तयािीको लामग कटपोट कायनको थालनी  
यस अदालतिा बढेको कायनबोा सिेतका कािणले योिनाले तोकेको सियमभत्र सबै रै्सला तयाि 
गनन िदु्दािा रै्सला अगावै कटपोट तयाि गननका लामग छुटै्ट कटपोट शाखाको व्यवस्था गनन आवश्यक 
िहेको छ । कटपोट प्रणालीको िाध्यिले िदु्दाको सफ्ट कवविण तयाि गिी रै्सला तयािीिा मछटो 
छरितो ि प्रभावकािी बनाउन आवश्यक िहेको छ । किनचािी अभावका कािण हाल कटपोट तयािी 
गनन नसककएको हुुँदा िनशक्ती िाग ि व्यवस्थापन गिी यसलाइ थालनी ि मनिन्तिता ददन ु
आवश्यक छ। 

४.२.५ सिोकािवाला बीचको सहयोग ि सिन्वय  

कवशेष अदालतबाट प्रवाह हनुे सेवालाई थप प्रभावकािी रुपिा सञ्चालन गननका लामग यसका 
सिोकािवाला मनकायहरुका बीचको सहयोग ि सिन्वयलाई थप प्रभावकािी बनाउन आवश्यक 
िहेको छ । न्याय क्षेत्र सिन्वय समिमत िस्तो संयन्त्रको व्यवस्था गिी सिोकािवाला मनकायहरुका 
बीचिा मनिन्ति छलर्ल अन्तिकक्रया गिी आपसी सहयोगलाई अा बढी प्रभावकािी बनाई सेवा 
प्रवाहिा मछटो छरितो बनाउन आवश्यक छ ।  

४.२.६ कायन योिना तिुनिा, कायानन्वयन ि सिीक्षासम्बन्िी सीप कवकास 

न्यायपामलकाको सिग्र सिुािको लामग िणनीमतक योिनाहरु तिुनिा ि कायानन्वयन हुुँदै आएको 
पषृ्ठभमूििा यस कवशेष अदालतलाई पमन िूल योिनाको दायिामभत्र िाखी वाकषनक कायनयोिनाको 
तिुनिा सोको कायानन्वयन ि आवमिक सिीक्षा प्रकक्रयािा प्रभावकािी रुपिा सिावेश गिाउुँदै लैिान 
आवश्यक छ । प्रत्येक बषन िसो वाकषनक कायनयोिना तिुनिा हुुँदै आएको भए तापमन वाकषनक 
योिनाको तिुनिा प्रकक्रया कायानन्वयन ि सिीक्षासम्बन्िी सीप हस्तान्तिणको लामग सञ्चामलत 
कायनक्रििा कवशेष अदालतको सहभामगतालाई बढाउन आवश्यक छ ।  
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४.३ िणनीमतक कायनहरुको पकहचान 

न्यायपामलकाको िणनीमतक योिनाले यस अदालतको हकिा कवमभन्न कायनहरुको लामग मनिानिण 
गिेका परििाणात्िक एवि ् अवमिगत लक्ष्यहरुका मनिानरित वाकषनक तथा िामसक लक्ष्य प्रामिका 
उपयकु्त कायन वाताविण मसिनना गनन यसै प्रमतवेदनको परिच्छेद तीनिा उपलब्ि स्रोत सािनको 
कवश्लषेण गरिएको छ । िूल योिनाले यस अदालतको हकिा कवमभन्न कायनहरुको लामग 
तोकेबिोखििको लक्ष्य प्राि गनन आन्तरिक कायन वाताविणिा सिुाि गिी कायन सक्षिता वकृद्ध गनन 
आवश्यक िहेको छ ।तोककएका खिम्िेवािी सम्पन्न गनन िनशखक्तको वकृद्ध, क्षिता िोड, भौमतक 
स्रोत सािनको उखचत व्यवस्थापन लगायत िणनीमतक सवालहरुको सम्बोिनका लामग 
देहायबिोखििका िणनीमतक उपायहरुको प्रक्षेपण गरिएको छ । 

 सूचना प्रकविीको प्रयोगको कवस्ताि गने । 

 भौमतक पूवानिाि व्यवस्थापन गने । 

 वैकखल्पक उिानको आवश्यकतानसुाि थप व्यवस्था गने । 

 कायनित िनशखक्तको क्षिता कवकासका कायनक्रि सञ्चालन गने । 

 अमभलेख व्यवस्थापन गने  

 सिोकािवाला बीचको सहयोग ि सिन्वय प्रभावकािी बनाउने । 

 कायन योिना तिूनिा, कायानन्वयन ि सिीक्षासम्बन्िी सीप कवकास गने आदद । 

४.४ वाकषनक कायन योिना कायानन्वयनिा देखखएका सिस्या ि चनुौतीहरु 

िामथ कायनसम्पादनको अवस्था खशषनकअन्तिगत प्रस्ततु भएका कवमभन्न तथ्याङ्कहरुलाई हेदान कवगत 
आमथनक वषनदेखख नै यस अदालतको कायनबोािा वकृद्ध हुुँदै आएको छ । यस अदालतिा दायि हनु 
आउने िदु्दािा िहेका पक्षहरु ि िदु्दाको कवषयवस्तकुा कािणले िदु्दा ककनािा गनन लािो सिय लाग्न े
गिेको छ । त्यसैगिी िदु्दािा हाखिि हनु आउने पक्षको बयान ि थनुछेक बहस एवं आदेशले पमन 
अदालतको िेिै सिय मलने गिेको छ । नक्कली प्रिाणपत्र िदु्दािा प्रिाण परु् याउन लािो सिय 
लाग्ने गिेको छ । त्यसै गिी घसु रिसवत िदु्दािा प्रिाणको रुपिा पेश भएका मस.मड. लेखबद्ध 
गनन िेिै सिय लाग्ने गिेको छ । अमभलेख व्यवस्थापन ि लगत व्यवस्थापनका लामग सफ्टवेयि 
बनाई लागू गनुनपने अवस्था छ । यस अदालतिा िहेको िदु्दा प्रवाहसम्बन्िी सफ्टवेयििा 
सियसापेक्ष सिुाि गनन आवश्यक िहेको छ । त्यसैगिी कवशेष अदालतसंग सिोकाि िाख्न ेकवमभन्न 
सिोकािवालाहरुका बीचिा सहयोग ि सिन्वयका लामग आवश्यकताअनसुाि सिन्वय बैठकहरुको 
आयोिना गनुन आवश्यक छ । यी सबै सिस्याहरुलाई सिेत सम्बोिन गिी यस अदालतबाट सेवा 
प्रवाह लाई चसु्त दरुुस्त बनाउनको लामग सिुाि गनुनपने पक्षहरुको सम्बन्ििा  कवश्लषेण 
गरिसककएको छ । 
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परिच्छेद - पाुँच 

वाकषनक लक्ष्य मनिानिण ि िणनीमतक कायनहरुको प्रके्षपण 

५.१ िूल कायन तर्न को लक्ष्य  

न्यायपामलकाको तेस्रो पञ्चबकषनय िणनीमतक योिनाले मनिानिण गिेको न्यायपामलकको परिदृश्य ि 
परिलक्ष्य प्रामिका लामग मनिानरित लक्ष्यहरु प्राि गनन िूल ि सहयोगी िणनीमतक कायनहरुको 
मनिानिण गिी सोको कायानन्वयनका लामग कायनसम्पादन सूचकसकहत कवमभन्न अदालत तथा 
न्यायामिकिणहरुका लामग कायनयोिना प्रस्ततु गिेको छ । िूल कायनहरुतर्न  कवशेष अदालत एवं 
न्यायामिकिणहरुका लामग तोककएका परििाणात्िक ि आवमिक लक्ष्यहरुलाई आिाि मलई 
देहायबिोखिि वाकषनक तथा िामसक लक्ष्यहरु मनिानिण गरिएको छ ।  

५.१.१ िदु्दाको रै्सला गने कायनको बाकषनक लक्ष्य मनिानिण  

िूल योिनाले मनिानिण गिेको कायनसम्पादन सूचकलाई आिाि िानी िदु्दाको रै्सला गने 
कायनतर्न को अदालतगत एवं न्यायािीशगत लक्ष्यहरुलाई देहायबिोखिि मनिानिण गरिएको छ । 
यस अदालतिा २०७५ आषाढ िसान्त सम्ििा खिम्िेवािी सिी आएका २५३ थान ि यस बषन 
पने १९६ थान सिेत ४४९ थान िदु्दा िध्ये २७० थान अथानत ६० प्रमतशत र्र्छ्यौट गने लक्ष्य 
मनिानिण गरिएको छ । साथै यस अदालतिा िहेका १८ िकहना नाघेका ४७ थान िदु्दालाई र्ागनु 
िसान्तसम्ि र्र्छ्यौट गने लक्ष्य मनिानिण गरिएको छ । िदु्दाको रै्सला गने कायनको वाकषनक लक्ष्य 
मनिानिण कवस्ततृ रुपिा र्ािि नं १ ि २ िा कवविण भिी क्रिश अनसूुची १ ,१क  िा सिावेश 
गिी उल्लेख गरिएको छ ।  

५.१.२ िदु्दाको रै्सला गने कायनको िामसक लक्ष्य मनिानिण 

आमथनक बषनिा िम्िा ४४९ थान िदु्दा पगु्ने अनिुान गरिएको छ । सोिध्ये २७०थान (६० 
प्रमतशत) िदु्दा यस आ.व. िा र्र्छ्यौट गने लक्ष्य िाखखएको ि थनुछेकको मनवेदन यस आ.व.िा 
२५० पने अनिुान गिी मनवेदनहरु शत प्रमतशत र्र्छ्यौट हनुसक्ने अनिुान गरिएको छ । यसको 
कवस्ततृ कवविण र्ािि नं.३ िा सिावेश गिी अनसुचुी २ िा उल्लेख गरिएको छ ।  

५.१.३ िदु्दाको रै्सला गने कायन तर्न को इिलासगत िामसक लक्ष्य मनिानिण 

यस अदालतिा छ िना िाननीय न्यायािीशहरु ि दईुवटा इिलास िहने हुुँदा दईु इिलास मनयमित 
रुपिा लाग्न े आिाििा इिलासगत िामसक लक्ष्यलाई योिनाबाट मनिानिण भएअनसुाि बाकषनक 
लक्ष्यका आिाििा इिलासगत िामसक रुपिा रै्सला गनुनपने िदु्दाको संतया र्ािि नं. ४ िा 
सिावेश गिी क्रिश इिलास नं. १ ि २ को िामसक लक्ष्य मनिानिण र्ािि अनसुचुी ३क, ३ख िा 
उल्लेख गरिएको छ ।इिलास नं.१ बाट १४० थान िदु्दा ि उपखस्थत हनुे मनवेदन १२५ थान 
गिी २६५ थान ि इिलास नं. २ बाट १३० थान िदु्दा ि १२५ थान उपखस्थत हनुे मनवेदन 
सिेत गिी १५५ थान बाकषनक रुपिा रै्सला गने संतया मनिानिण गरिएको छ । 
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५.१.४ िदु्दािा रै्सला गनन अंग पयुानउने कायनको बाकषनक लक्ष्य मनिानिण 
यस आमथनक बषनिा खिम्िेवािी सिीआएका िम्िा िदु्दासंतया २५३ िध्ये ८८ िा अंग पगुी पेशीिा 
चकढिहेको ि बाुँकी १६६ िदु्दािा रै्सला गनन अंग परु् याउन बाुँकी िहेको छ। अंग पयुानउन बाुँकी 
१६६ थान िध्ये ६ िकहनामभत्रको १२४ थान ि ६ िकहना नाघेको ४१ थान िहेको छ । 
खिम्िेवािी सिी आएको २५३ थान ि यस बषन दतान हनुसक्ने नयाुँ अनिुामनत संतया १९६ सिेत 
गिी िम्िा 449 वाकषनक लगत कायि हनुसक्ने देखखन्छ । योिनाबाट मनिानिण भएअनसुाि 
बाकषनक रुपिा अंग परु् याउने संतया ि प्रमतशत उल्लेख गदान बाकषनक रुपिा रै्सला गनुनपने संतयािा 
कम्तीिा १० प्रमतशत थप गिी हनु आउने संतया ि प्रमतशत उल्लेख गनुनपछन ि िामसक लक्ष्य 
मनिानिण गदान उक्त बाकषनक लक्ष्यलाइ िामसक कायन ददनको आिाििा सिानपुामतक रुपिा िामसक 
लक्ष्यिा कवभािन गनुनपने साथै बाकषनक रुपिा अंग परु् याउन ुपने िदु्दाको लक्ष्य मनिानिण गदान दतान 
भएको ६ िकहनामभत्र िदु्दाको अंग परु् याउन ु पने गिी तेश्रो िणनीमतक योिनाले तोकेको 
लक्ष्यलाईसिेत कवचाि गिी लक्ष्य मनिानिण गने क्रििा गत आ.ब. बाट खिम्िेवािी सिी आएका 
253 थान ि यस आ.ब. िा नयाुँ दतान हनुे अनिुान गरिएको  १९६ थान िदु्दा सिेत गिी ४४९ 
थान िदु्दाको लगत अनिुान गरिएकोिा सो को ६० प्रमतशतले २७० थान िदु्दा र्र्छ्यौट गने 
लक्ष्य मनिानिण गरिएकोिा सोको १० प्रमतशतले हनुे २७ थान सिेत गिी २९७ थान भई सोिा 
खिम्िेवािी सिी आएका २५३ थान िोड्दा 550 थान हनु आई सोको ७० प्रमतशतले हनु आउन े
संतया 385 थान िदु्दािा अंग परु् याउन ुपने देखखन्छ ि सो िध्ये 165 थान िदु्दा ६ िकहनामभत्र 
अंग परु् याउने गिी लक्ष्य मनिानिण गरिएको छ ।  

अंग परु् याउने लक्ष्यको कवविण र्ािि नं. ५ िा उल्लेख गिी अनसूुची ४ िा ि र्ािाि नं. ६ िा 
िामसक कवविण भिी अनसुचुी ५ िा सिावेश गरिएको छ । 

५.१.५ मिमसलको आन्तरिक मनिीक्षण गने कायनको िामसक लक्ष्य मनिानिण 

मिमसलको आन्तरिक मनिीक्षण को लक्ष्य मनिानिण 

कवषय खिम्िेवािी 
सिी आएको 

नयाुँ दतान 
अनिुान 

िम्िा 
कायि हनु े
लगत 

आ.ब. शरुुवात िकहनाको हकिा १ 
पटक ि पमछल्लो २िकहनािा दतान हनु 
आउन े िदु्दालाई १ पटक ि अन्य 
िदु्दालाई कम्तीिा २ पटक मनिीक्षण 
गदान हनु आउन ेवाकषनक लक्ष्य 

मिमसलको 
आन्तरिक मनिीक्षण 

253 196 ४४९ ८६५ 

 

िदु्दािा अंग परु् याउने कायनको लक्ष्य मनिानिण गदान िम्िा लगतको 70 प्रमतशत िदु्दािा रै्सला गनन 
अंग पगेुको अवस्था छ । िदु्दाको अंग परु् याउने कायनतर्न  िूल योिनाले मनिानिण गिेको 
कायनसम्पादन सूचकबिोखिि प्रगमत हामसल भएको अवस्था छ । तथाकप नयाुँ िदु्दािा भएको 
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संतयाको बढोििी, िदु्दाको कवषयवस्तकुो गाम्भीयनता, िदु्दािा संलग्न पक्षहरु ि नक्कली प्रिाणपत्र 
िस्ता िदु्दाहरुिा कवदेशबाट प्रिाण िटुाउनपुने ि घसु रिसवत िस्ता िदु्दाहरुिा प्रिाणको रुपिा 
पेश भएका मसमड मलकपबद्ध गने िस्ता कायनहरु सम्पन्न गनन बढी सिय लाग्ने गिेको छ । िूल 
कायनअन्तगनत मिमसलको आन्तरिक मनिीक्षण गने कायनको लामग योिनाले मनिानिण गिेको नमतिा 
परिसूचकबिोखिि मिमसलको आन्तरिक मनिीक्षण गने कायनको कवविणका सम्बन्ििा गत आमथनक 
बषनबाट खिम्िेवािी सिी आएको २५३ ि यस बषन दतान हनुे अनिुान गरिएको िदु्दा संतया १९६ 
गिी िम्िा वाकषनक अनिुामनत लगत ४४९ लाई योिनाले मनिानिण गिेको चाल ु िदु्दा कखम्तिा 
बषनको २ पटक मनिीक्षण हनुपुछन भने्न कायनसम्पादन सूचकका मनिानिण गिेको भए तापमन आमथनक 
बषनको पकहलो िकहना ि पमछल्लो २ िकहनािा दतान हनु आउने िदु्दाहरुको २ पटक मनिीक्षण गने 
गिी लक्ष्य मनिानिण गदान व्यवहारिक हनुसक्ने नदेखखएकोले सो अवमििा दतान हनु े िदु्दालाई 
एकपटक िात्र मनिीक्षण गने गिी 865 िदु्दाको मिमसल मनिीक्षण गने िामसक लक्ष्य मनिानिण 
गरिएको छ । मिमसलको आन्तरिक मनिीक्षण गने कायनको कवविण अनसुचुी ६, र्ािि नं. ७ िा 
भिी सिावेश गरिएको छ । 

५.१.६ अनगुिन गने कायनको िामसक लक्ष्य मनिानिण 

िणनीमतक योिनाले अनगुिन गने कायनको लक्ष्य मनिानिण गदान आन्तरिक मनिीक्षणका बखत 
ददइएको मनदेशन कायानन्वयन भए नभएको अनगुिन गने कायनको िामसक लक्ष्य मनिानिण गदान 
मनिीक्षण गरिने संतया मनिानिण गरिसकेपमछ मनदेशन अनगुिन गरिने संतया मनिानिण गरिन ुपने भनी 
उल्लेख गिेकोले सोहीबिोखिि ९४० िदु्दाको अनगुिन गने कायनको कवविण भिी अनसुचुी ७ , 

र्ािि नं. ८ िा उल्लेख गिी सिावेश गरिएको छ। 

५.१.७ रै्सला लेखन कायनतर्न को लक्ष्य मनिानिण   
न्यायपामलकको तेस्रो पञ्चबकषनय योिनाले कवशेष अदालतको लामग रै्सला लेखन तर्न को 
कायनसम्पादन सूचक मनिानिण गिेको छैन । खिल्ला ि पनुिावेदन अदालतको हकिा रै्सला भएको 
मिमतले १५ ददनमभत्र ि सवोच्च अदालतको हकिा रै्सला भएको मिमतले १ िकहनामभत्र रै्सला 
तयाि हनुे कायनसम्पादन सूचक मनिानिण गिेको छ । कवशेष अदालतको हकिा पमन िध्यावमि 
िूल्याङ्कनले १५ ददनमभत्र रै्सला तयाि गने लक्ष्य मनिानिण गरिएको छ । गत आमथनक बषनिा 
खिम्िेवािी सिेको ४६ ि यस आमथनक बषनिा रै्सला भएको १७६ गिी िम्िा २२२ थान रै्सला 
लेखन कायन सम्पन्न गनुन पनेिा १८२ थान रै्सला लेखन कायन सम्पन्न भई ४० थान रै्सला लेख्न 
बाुँकी िहेका छन।् बाुँकी ४० थानिध्ये असाि िकहनािा रै्सला भएका ३७ थान िहेका छन ्। 
रै्सला  कवविण तामलका नं. ६ िा िाखखएको छ । इिलास थप भएको ि रै्सला संतया बढेको 
आिाििा थप िनशखक्त व्यवस्थापन हनु नसकेपमन रै्सला लेखन कायनलाई अपवादिा बाहेक १ 
िकहनामभत्र सम्पन्न गने प्रयास गरिएको छ । केही ठूला िदु्दािा भने योिनाले मनिानिण गिेभन्दा 
बढी सिय लाग्ने गिेको छ । यस अदालतिा बढेको कायनबोालाई िध्यनिि गिी इिलास थप 
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भए तापमन सोहीअनपुातिा इिलास अमिकृत लगायतका अन्य किनचािीहरुको व्यवस्थापन हनु 
नसक्दा रै्सला लेखन कायन योिनाले तोकेको सियमभत्र हनु सकेको छैन । 

५.१.८ रै्सला कायानन्वयनको कायन  

कवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दर्ा १८ अनसुाि कवशेष अदालतले गिेको रै्सला वा अखन्ति 
आदेशिा कुनै मनकायले कायानन्वयन गने भनी लेखखददएकोिा सोही मनकायले ि त्यसिी 
नलेखखएकोिा सम्वखन्ित खिल्ला अदालतले कायानन्वयन गने छ भन्ने व्यवस्था िहेको छ । उक्त 
व्यवस्थाबिोखिि यस अदालतबाट भएका रै्सलाहरुले लागेको दण्ड िरिवानाको लगत 
प्रमतवादीहरुको वतनबिोखिि सम्वखन्ित खिल्ला अदालतिा लगत कसी िानकािी पठाइ ददन ुभनी 
रै्सलाको प्रमतसिेत साथै िाखी पठाउने ि लगत कमसएको िानकािी आएपमछ लगत ककताविा 
िनाउने गरिएको छ । लगत असूलीको सम्बन्ििा कवमभन्न अदालतहरुको अनगुिन गिी प्रमतवेदन 
मलने ि यस अदालतिा िहेको दण्ड िरिवानाको लगतलाई अद्यावमिक गिी िाखखन ेगरिएको छ । 

५.१.९ अमभलेख व्यवस्थापन 

कवशेष अदालतिा मिमसल तथा दण्ड िरिवानाको अमभलेख व्यवस्थापनसम्बन्िी सफ्टवेयि प्रयोगिा 
िहेको छैन । आमथनक वषन ०५७/५८ देखखका २६१८ थान अमभलेख मिमसल िहेका छन ्।बषै 
कपच्छे थकपुँदै गएका अमभलेख मिमसललाई व्यवखस्थत रुपिा िाख्न स्थान अभाविा केही चनुौती 
देखखए पमन यस आ.ब. िा केही दिाि थप गिी िाखखएको छ । ििौटीको िकिलाई िािश्विा 
सदिस्याहा गिाउन िदु्दा अखन्ति भए नभएको सम्बन्ििा लेखा शाखाको ििौटी खाता ि सेर्िा 
िहेको नगदका सम्वन्ििा िदु्दा अखन्ति भए नभएको अमभलेख िाुँची सिय सियिा कवविण तयाि 
रुि ुगने गरिएको छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


