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"न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीलिक योजना" 

बालर्षिक कायि योजना 

२०७६/०७७ 

 

िनह ूँ लजल्िा अदािि 

दमौिी¸ िनह ूँ । 
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परिच्छेद १ 

प्रािम्भिक खण्ड 

 

१.१.परिचय तथा उद्दशे्य 
 न्यायपालिकाको चौथो पन्चबर्षिय िणनीलतक योजना (२०७६/०७७-२०८०/०८१ िे 
परििम्ित गिेको िक्ष्यहरु ि उक्त िक्ष्यहरु प्रालिको िालग अविभबन गरिएको िणनीलतहरू अन्तगित 
िही कानून ि न्यायका मान्य लिद्धान्त तथा िेवाग्राहीिे पाउने िेवा िमेतिाई मध्यनजि गिी यो 
कायियोजना तजजुिमा गरिएको छ न्याय िभपादनको कायि लछटो छरितो, अनजुमान योग्य ि पहजुुँच योग्य 
बनाई अदाित प्रलत जनर्वश्वाि बढाउुँने आफ्नो तहबाट गनजुिपने ि गनि िर्कने कायिहरूिाई िहज, 

व्यवम्थथत ि वैज्ञालनक रुपमा िंचािन गनजुि प्रथतजुत बार्षिक कायियोजनाको मजुि उदे्दश्य िहेकोछ प्रथतजुत 
योजनािे िबैको िालग न्याय िजुलनम्ित गने परिदृष्यका िाथ न्याय िंपादनको कायििाई लछटो छरितो 
ि गजुणथतिीय बनाउने ि न्यायमा िहज पहजुच, न्यार्यक िजुशािन कायम गने िमेतका उदेश्यहरु 
लिएको छ यि योजनािे लनभनानजुिािका उदे्दश्यहरु िाखेको छ    

 िभमालनत िवोच्च अदाितबाट तयाि िएको न्यायपालिकाको चौथो िणनीलतक योजनाको मजुिममि 
तथा लबगतका बषिहरुको अनजुिव अनजुरुप म्जल्िा अदाितको बार्षिक योजना तजजुिमा गिी िागू गने, 

 न्यार्यक प्रकृयािाई लछटो छरितो ि अनजुमान योग्य बनाउने, 
 अदाितको र्वद्यमान िाधन श्रोतको उच्चतम िदजुपयोग ि वैज्ञालनक व्यवथथापन गिी न्यायमा िहज 
पहजुच अलिबरृ्द्ध गने, 

 अदाितमा िहेका िमथया ि च जुनौलतिाई पर्हचान ि िमाधान गने¸ 
 न्याय िभपादन तथा व्यवथथापर्कय कायििाई वैज्ञालनक, व्यवम्थथत तथा योजनावद्ध रुपमा अगालड 
बढाउन िमयानजुकजु ि फिक ढंगबाट काम गने शैिीिाई प्रणािीगत रुपमा र्वकाि गने, 

 उल्िेम्खत कायिहरु उपिब्ध जनशम्क्त ि र्वत्तीय श्रोत िाधनको उपिब्धता अनजुरुप कायिक्रमहरु 
िंचािन गने    
१.२ योजना तजजुिमा कायि िमजुह 
     यि अदाितिे आ.ब.२०७६/०७७ को िालग यि अदाितिे वार्षिक कायि योजना लनमािण गनि म्जल्िा 
अदाित लनयमाविी, २०७५ को लनयम ९९ बमोम्जम यि अदाितका म्जल्िा न्यायाधीश श्री दजुगािप्रिाद ढजुं गेि 
अध्यि, तहलििदाि श्री घनश्याम लतलमल्िेना-िदथय ि से्रथतेदाि श्री िजुदशिन खनाि िदथय-िम्चव िहने गिी 
१ योजना तजजुिमा तथा कायािन्वयन िलमलत गठन िएको ि यि अदाितको लमलत २०७६ ०४ १३ गतेको 
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पूणि बैठकको लनणियानजुिाि गठन िएको देहाय बमोम्जमको योजना तजजुिमा कायि िमजुहबाट प्रथतजुत कायियोजना 
तयाि िई लमलत २०७६ ४ १५ को पूणि बैठकमा पेश िएको  

 योजना तजजुिमा कायि िमजुह 
माननीय न्यायाधीश श्री दजुगािप्रिाद ढजुं गेि             -िंयोजक 

माननीय न्यायाधीश श्री दीपक ढकाि   -िदथय 

तहलििदाि श्री घनश्याम लतलमल्िेना   -िदथय 

ना.िजु. श्री म्शविाज पौडेि    -िदथय 

ना.िजु श्री कृष्णप्रिाद गौतम           -िदथय 

ना.िजु. श्री अलनता बोहिा     -िदथय 

ना.िजु श्री जीतबहादजुि बथयाि         -िदथय   

िेखापाि श्री प्रकाश पौडेि    -िदथय 

लिष्टम नेटवकि  पििन श्री ििोज लतलमल्िेना  -िदथय 

ता./लडठ्ठा श्री लबशेश्वि िजुवेदी    -िदथय 

ता/लड श्री अप्ििा पोखिेि         -िदथय  
का.ि श्री केशीमायाुँ िजुंगेिी                     -िदथय 

से्रथतेदाि श्री िजुदशिन खनाि         िदथय-िम्चव 
पजुनिः िभमालनत िवोच्च अदाितको परिपत्र अनजुिाि २०७६ ०४ १५ गते लितै्र योजना लनमािण 
गरि पठाउनजुपनेमा यि अदाितमा कायिित माननीय न्यायाधीश श्री दीपक ढकािज्यूको िरुवा िै 
जानजु िएको ि नयाुँ हाम्जि हजुन आउने माननीय न्यायाधीश श्री बािजुदेव पौडेिज्यू लमलत 
२०७६ ०४ २० मा हाम्जि हजुनजु िएकािे २०७६ ०४ २० गते मात्र कायि योजना पूणि बैठकमा 
पेश िै परिमाजिन िर्हत पारित िएको   

     िाथै यि अदाितको बार्षिक कायियोजना तजजुिमा तथा कायािन्वयन िभपकि  व्यम्क्तको रुपमा 
से्रथतेदाि श्री िजुदशिन खनाि ०६५-५६०१९५(९८४७०२९३८४) िाई तोर्कएको छ  
    

१.३ योजनाको िंिचनात्मक थवरुप 
 प्रथतजुत कायियोजनािाई ७ परिच्छेद तथा २ अनजुिजुचीमा र्विाजन गरिएको छ पर्हिो परिच्छेद 

योजनाको प्रािम्भिक खण्डको रुपमा प्रथतजुत गरिएको छ जिमा कायाियोजनाको परिचय तथा 
उदे्दश्यहरु ि योजनाको िंिचनात्मक थवरुपका बािेमा चचाि गरिएको छ परिच्छेद दजुईमा गत आ.व. 
२०७५/०७६ को बार्षिक कायियोजना तथा यि अदाितबाट िए गिेका काम िगत फछियौटको 
िलमिा गरिएको छ त्यिैगिी चौथो पन्चबर्षिय िणनीलतक योजनामा उल्िेख गरिएका 
न्यायापालिकाका बार्षिक तथा मालिक िक्ष्य लनधाििणिाई परिच्छेद ३ मा उल्िेख गरिएको छ   
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परिच्छेद ४ मा चौथो िणनीलतक योजनािे प्रिपेण गिेका िक्ष्य प्रालिको िालग िंचािन गनजुिपने 
िणनीलतक कायिक्रमहरुको कायि योजना अन्तगित म्जल्िा अदाितको बार्षिक कायाियोजना िभबन्धमा 
उल्िेख गरिएको छ िने िभमालनत िवोच्च अदाितबाट प्राि ढाचा अनजुिािका फािामहरुिाई 
परिच्छेद ५ मा िमावेश गरिएको छ त्यिैगिी परिच्छेद ६ मा योजनाको अनजुगमन तथा मजुल्याङ्न 
िभबन्धमा चचाि गरिएको छ िने िौलतक अवथथा ि बजेट िभबम्न्ध लबषयिाई परिच्छेद ७ मा 
उल्िेख गरिएको छ  
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परिच्छेद २ (दजुई) 
िलमिा खण्ड 

२.१ गत आ.व.को योजनाको िमीिा  
आ.ब. २०७५/०७६ को िालग यि अदाितिे तयाि गिेको वार्षिक कायियोजनाको अवलध 

िमाि िएिंगै यि बषिदेखी िम्रग न्यायपालिकाको िालग चौथो पन्चबर्षिय िणनीलतक योजना शजुरु 
िएको छ यि अदाितमा यि योजना अवलधमा, दिबन्दी अनजुरुपका जनशम्क्तहरु निए पलन उपिव्ध 
न्यून जनशम्क्त, िौलतक अवथथा, ि परिम्थथलतका बावजजुद आफजु िे लिएको िक्ष्य हालिि गनि िफि 
िएको छ यि तनहूुँ म्जल्िा अदाितिे न्यायपालिकाको तेश्रो पच्चबर्षिय िणनीलतक योजना अन्तगित 
आ.व. २०७१/७२, देखी प्रत्येक बषिको िालगआफ्नो छजु टै्ट कायि योजना तजजुिमा गिी कायािन्वयन 
गरििकेको ि िबै बषिहरुमा आफजु िे लिएको िक्ष्य अनजुरुप कायि गिेको अवथथा छ तेस्रो पन्चबर्षिय 
िणनीलतक योजना अवलधमा र्वशेषत: मजुद्दाको िगत फर्छ्यौटको म्थथलत यिप्रकाि िहेको पाईयो    

आ.ब िगत फर्छ्यौट प्रलतशत बाुँकी 

०७१/०७२ १०१७ ८०२ ७८.८६ २१५ 

०७२/०७३ ११०९ ८१२ ७३.२१ २९७ 

०७३/०७४ १२३२ ८८९ ७२.१५ ३४३ 

०७४/०७५ १२७१ ८९४ ७०.३३ ३७७ 

 

०७५/०७६ १६१६ १०१० ६२.५० ६०६ 
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तेस्रो पंचवर्षिय िणलनलतक योजनािे न्याय िभपादनको कायििाई लछटो छरितो तजुल्याउने, 
न्यार्यक प्रकृयािाई अनजुमान योग्य बनाउने, न्याय प्रणािीिाई पहजुुँच योग्य बनाउने ि न्यायपालिका 
प्रलतको आथथा ि र्वश्वाि अलिवरृ्द्ध गने मूि िक्ष्यहरुको रुपमा पर्हचान गिेकोिे ती िक्ष्य हालिि 
गनि गएको वार्षिक कायियोजना २०७५/०७६ तजजुिमा गदाि लिइएको िक्ष्य ि हालिि िएका 
उपिब्धी देहाय बमोम्जम उल्िेख गरिएको छ    

२.२ मजुद्दा फछियौटको अवथथा 
 बार्षिक कायि योजनािे लिएको िक्ष्य अनजुिाि मजुद्दाको फैििा एवं फैििाको तयािी 
तोर्कएको िमयावधी लित्र गने िक्ष्य अनजुरुप िए गिेको  थजुनजुवा मजुद्दा, िाना प्रकृलतका 
मजुद्दा ि प्राथलमकता प्राि मजुद्दाहरु लनधािरित िमयमै फर्छ्यौट िएको त्यिका अलतरिक्त 
अन्य मजुद्दाहरु पलन १८ मर्हना लितै्र फछियौट िएका छन ् गत बषिबाट यि वषिको 
िालग २ वषि नाघेको मजुद्दा कजु नै पलन बाुँकी िहेको अवथथा छैन १८ मर्हना नाघेको 
मजुद्दा जभमा ५ थान मात्र म्जभमेवािी िरि आएको म्थथलत छ २ बषि नाघेको कजु नै पलन 
मजुद्दा नहजुनजु ि १८ मर्हना नाघेको मजुद्दा िमेत ५ थान मात्र िहेको अवथथामा न्याय 
िभपादनको प्रथतजुत कायि अदाितको लनयन्त्रण ि योजना मजुतार्वक नै िहेको देम्खन्छ   
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 तनहूुँ म्जल्िा अदाितिे आफजु िे लनमािण गिेको वार्षिक कायियोजना २०७५/७६ तजजुिमा 
गदाि देहाय बमोम्जम अनजुमालनत िक्ष्य लिएको लथयो  उक्त िक्ष्य ि यथाथितािाई देहाय 
बमोम्जम उल्िेख गरिएको छ    

आ.व. २०७५/७६ को मजुद्दा फछियौटको बार्षिक कायि योजना 
 

लि.नं. र्वषय अनजुमान यथाथिता कैर्फयत 

१. म्जभमेवािी ििेको मजुद्दा - ३७७ 
 

२. चािजु आ.व. को मजुद्दा ९५७ १२३९ 
 

३. कजु ि िगत १३३४ १६१६ 
 

४ कजु ि फछियौट ९३४ १०१० 
 

५. बाुँकी ४०० ६०६ 
 

६. फछियौट प्रलतशत ७० 62.50 िक्ष्य िन्दा बढी मजुद्दा 
दताि हजुन आएकोिे 
िक्ष्यको तजुिनामा 
१०८.१३ प्रलतशत 

फर्छ्यौट िएको   

           

 यि अदाितिे योजना तजजुिमा गदाि कजु ि अनजुमालनत मजुद्दा िख्या १३३४ को ७० प्रलतशत 
अथाित ९३४ थान मजुद्दा फछियौट गने िक्ष्य लिइएकोमा िक्ष्य िन्दा ७६ थान मजुद्दा बढी 
फछियौट गिेको यििी लिएको िक्ष्य ९३४ िन्दा ७६ थान मजुद्दा बढी फछियौट गिी कजु ि 
१०१० मजुद्दा फछियौट िएकोिे यि अबलधमा िंख्यात्मक रुपमा िक्ष्य िन्दा बढी मजुद्दा 
फर्छ्यौट गनि िफि िएको    

 

 यि अदाितमा यि अबलधमा कायिित माननीय म्जल्िा न्यायाधीशज्यूहरुको न्यायाधीशगत 
रुपमा फछियौटको िक्ष्य ि यथाथिता देहाय बमोम्जम िहेको छ   
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माननीय म्जल्िा न्यायाधीशहरुको कायि र्वविण 

लि.नं. माननीय न्यायाधीशको नाम िगत फछियौट फछियौट प्रलतशत बाुँकी 

१. श्री दजुगािप्रिाद ढजुं गेि ५४५ २३९ ४३.८५ ३०६ 

२. श्री दीपक ढकाि 

 

८५६ ५५६ ६४.९५ ३०० 

 

 

िरुवा िै जानजु िएका म्जल्िा न्यायाधीशहरु 

१  

श्री ॐकाि उपाध्याय 
२१३ २१३ १०० 0 

२  

श्री अजजुिन कोईिािा 
२ २ १०० 

 

 

जभमा  १६१६ 1010 ६२.५० ६०६ 

         यि आ.ब.अबधीमा १ जना मा.न्या.ज्यूको काज िरुवा िै केही िमय १ वटा ईजिाि मात्र 
िंचािन हजुन गएको हजुुँदा िक्ष्य मजुतार्वक मजुद्दा फछियौटमा केही प्रिार्वत हजुन पजुगेको त्यिैगिी 
कमिचािीहरुको िमेत जजुनिजुकै बेिा काज/िरुवा हजुने प्रणािीिे गदाि योजना िफि बनाउन केही 
कठठनाई िएको अवथथा छ       

2.३ लनिन्ति िजुनजुवाईतफि  

 यि आ.व. मा दताि हजुन आएका लनिन्ति िजुनजुवाई िभबन्धी मजुद्दा २७ थान मध्ये १८ थान 
फछियौट िई 9 थान मात्र बाुँकी िहेका छन ्  पजुिाना बक्यौता मजुद्दाहरुको न्यूनीकिणमा 
जोड ठदने िक्ष्य अन्तगित पजुिाना मजुद्दाको तािेख छोटो तोक्ने, अन्य कायािियबाट लमलिि 
जवाफको िालग टेलिफोनबाट िमेत िभपकि  गिी ताकेता गने, हिा हिामा कािबाही बािे 
अनजुगमन गने, कमिचािी बैठकमा आन्तरिक िलमिा िगायतका कायिक्रमहरु गिी योजनािे 
लिएको िक्ष्य प्रालिमा अग्रिि िएकोिे पजुिाना मजुद्दाहरुको िगत कम गिाउन िफि िएको 
अवथथा छ   १८ मर्हना नाघेका मजुद्दा ५ थान मात्र बाुँकी  िहेको ि २ बषे मजुद्दा ० 
हजुनजुिे योजािे लिएको िक्ष्य हालिि िएकै अवथथा छ    
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२.४ लनिीिण ि िजुपिीवेिण 

 लमलििको आन्तरिक लनिीिण ि िजुपरिवेिणको कायििाई प्रिावकािी बनाउनेतफि  
आ.व.२०७५/७६ का िालग मजुद्दाको आन्तरिक लनिीिणिक्ष्य अनजुरुप नै िभपन्न  गरिएको 
छ िने माननीय म्जल्िा न्यायाधीशज्यूहरुबाट िमेत िोही बमोम्जम मजुद्दामा िजुपिीवेिण तथा 
अनजुगमन गने कायि गनजुि िएको   

२.५ मेिलमिापतफि  

 मेिलमिाप प्रकृयाद्वािा र्ववाद िमाधान गने प्रणािीिाई प्रिावकािी बनाउन मजुद्दाका 
पिहरुिाई मजुद्दा दायि हजुुँदादेखी नै प्रत्येक चिणमा मेिलमिाप गनि उत्प्ररेित गने 
गरिएको  प्रमाण मजुकििकै क्रममा यि प्रर्क्रयामा िहमत िएका पिहरुिाई 
मेिलमिाप केन्रमा पठाई यि अदाितमा िूम्चकृत मेिलमिापकतािबाट मेिलमिाप 
गिाउने कायििाई प्राथलमकता ठदइएको छ गत बषिको योजना अवलधमा मेिलमिाप 
केन्रमा पठाइएका ३७३ थान मजुद्दा पठाईएकोमा िो मध्ये ६८ थान मजुद्दामा 
मेिलमिाप िएको २८४ थान मेिलमिाप हजुन निकी र्फताि िएका ि २७ थान 
मजुद्दा छिफिका क्रममा मेिलमिाप केन्रमा चािजु िहेका छन ् 

२.६ मजुल्तवी मजुद्दातफि  

 म्जभमेवािी िरि आएको ३६ थान ि अम्घल्िो आ.ब. को ९ थान िमेत गिी योजना अबलधमा 
जभमा ४५ थान मजुल्तवी मजुद्दा िहेकोमा  ६ थान जागी यि बषिको िालग ३८ थान मजुल्तवी 
मजुद्दा िहन पजुगेको अवथथा छ कलतपय मजुद्दाहरु उच्च अदाितमा गएको ि कलतपय मजुद्दाहरु 
िवोच्च अदाितमा गई र्फताि नआएको अवथथा हजुुँदा धेिै मजुद्दा मजुल्तवीबाट नजागेको 
अवथथा यि बषि िह्यो  ती मजुद्दाहरुमा लनयलमत पत्राचाि िै िहेको अवथथा हजुुँदा यि योजना 
अबलधमा त्यथता मजुल्तबी मजुद्दाहरुको िंख्या घट्ने अपेिा गरिएको छ   

२.७  फैििा तयािीको अवथथा 

 यि गत बषिको योजना अबलधमा यि अदाितमा फैििा िेखनको कायिमा खािै र्ढिाई 
निएको महिजुि गरिएको छ   कानूनिे तोकेको अबलधमा नै िबै फैििा प्रमाम्णकिण 
हजुने गिेकोिे यि योजना अबलधमा िोही अनजुिाि यि अदाितको तफि बाट िोही अनजुिाि 
कायि गने प्रलतबद्दता गरिएको छ     

 

 

२.८ अलििेख ब्यवथथापनतफि  
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 यि अदाितको अन्य कि ि फाुँटहरुको तजुिनामा अलििेख शाखािाई ब्यवम्थथत गनि 
निर्कएको यथाथितािाई िजुकाउन िर्कएन अदाित िवनमा प्रयाि कोठाहरुको अिावमा 
लमलििहरुिाई िाम्रोिंग िाख्न िर्कएको छैन अिावको बावजजुद पलन िबै लछनजुवा 
लमलिििाई व्यवम्थथत गनि अलििेख अध्यावलधक गने, िफ्टवेयिमा इन्री गने, लमलिि 
िडाउने कायििाई लनिन्तिता ठददै हाििभम अलििेखमा िहेका िबै लमलिि िफ्टवेयिमा 
इन्री िईिकेका छन ्  आ.ब २०७५/०७६ को कायि योजनामा लिएकोिक्ष्य अनजुिाि 
४०० लमलििको कागजात िडाउने कायि िभपन्न  िएको छ िने उक्त कायिहरुिाई 
लनिन्तिता ठदईएको छ यि बषि केही दिाजहरु खरिद गिी लमलिि ब्यवथथापनको 
कायििाई अझ प्रिावकािी रुपिे अगालड बढाउने योजनाका िाथ कायि गरिने हजुुँदा 
अलििेख ब्यवथथापनमा िजुधाि हजुने अपेिा गरिएको छ   

२.९ बािबालिका िभबन्धी मजुद्दा तफि   

 यि अदाितमा  यि योजना अबलधमा जभमा पीलडत बािबालिका िएको मजुद्दा ६ थान 
मात्र दताि हजुन आएकोमा ४ थान फैििा िै २ थान बाुँकी िहेको अवथथा छ   

२.१०. फैििा कायािन्वयनतफि  

 फैििा कायािन्वयनको कायििाई र्वशेष अलियानको रुपमा िंचािन गने िक्ष्य लिईएको 
लथयो फैििा कायािन्वयनतफि  र्वगो ििीपाउुँ,, चिनचिाई पाउुँ ि बण्डा छजुट्याई पाउुँ िने्न  
लनवेदनहरु दताि हजुन आएको पाईन्छ  िोतफि  म्जभमेवािी ििी आएका ३९ थान ि यि 
वषि १४५ थान दताि हजुने अनजुमान गिी कजु ि १८४ थान लनवेदन दताि  हजुने अनजुमान 
गरिएकोमा अनजुमान गरिए अनजुिािकै िगत १८४ कायम हजुन आएको अवथथा छ िो 
मध्ये ११६ थान लनवेदन फछियौट िै ६८ थान यि बषिको िालग म्जभमेवािी ििेको 
अवथथा छ यि अदाितमा फैििा कायािन्वयन तफि को लनवेदन ६ मर्हना नाघेको कजु नैपलन 
िहन नआएको अवथथामा फैििा कायािन्वयनतफि को अवथथा िन्तोषजनक छैन    

कैद, ि जरिवाना तफि ः 

 जरिवाना तफि ः अम्घल्िो बषिबाट म्जभमेवािी ििी आएको जरिवाना रु १५,२४,४७६/४४ 
यि आ.व.०७५/०७६ मा कायम हजुन आएको रु ६३४७८०१ - गिी जभमा जिीवाना 
रु.२१,८७,२,२७५ ४४ मध्ये जरिवाना रु.७५५८६४२ ४० अिजुि िएको छ 
िने१४३१३६५ ४० म्जभमेवािी िरि आएको अवथथा छ    

 कैदतफि ः गत आ.व.बाट १२३४ ११ ७ ि  यि आ.व.मा कायम हजुन आएको कैद ३८१-
०६-१५ ठदन गिी जभमा १६१६-०५-२२ कैदको िगत िएकोमा  ६३५-06-१९ अिजुि 
िई बाकी कैद ९८०-११-0 अिजुि हजुन बाुँकी िहेको देखीन्छ    
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 िगत अिजुिीको िालग िमय िमयमा डोि खर्टई ि िभबम्न्धत िेत्रमा भयाद तामेि गने 
तामेिदािहरुिाई िमेत िगतको प्रलतलिपी ठदई दण्ड जरिवानाको अिजुिीिाई जोड 
ठदईएको छ यििाई आगामी योजनामा िमेत लनिन्तिता ठदईने छ यिैगिी कैद जरिवाना 
िमेत अिजुि उपि गने कायि प्रिावकािी बनाउन यि अदाितमा िहेको प्रत्येक 
नगिपालिका ि गाउुँ पालिकागत रुपमा िहेको िगतको प्रलतलिर्प म्जल्िा प्रहिी कायाििय, 

म्जल्िा प्रिाशन कायाििय, म्जल्िा िमन्वय िलमलतको कायाििय ि मािपोत कायाििय 
नविपिािीमा पठाईएको छ त्यिबाट िगत अिजुिीको कायिमा बरृ्द्ध िै फैििा 
कायािन्वयनमा प्रिावकारिता आएको अवथथा छ   

२.११ ब्यवथथापर्कय कायितफि  

 ब्यवथथापर्कय कायि अन्तगित अदाित ब्यवथथापन िलमलत, म्जल्िा न्याय िेत्र िमन्वय 
िलमलत, बाि ि बेन्चको अन्तर्क्रया, कमिचािी बैठक, जथता िक्ष्य अनजुिाि नै िएको   
यिका अलतरिक्त Meet the judge, judicial outreach, councelling service जथता अन्य 
र्क्रयाकिाप पलन िक्ष्य अनजुरुप िए गिेको छ  कानून िभबन्धी िामान्य जानकािी 
िर्हतका लबषय, अदािती प्रर्क्रया, दथतजुि तथा शजुल्क, उपिब्ध हजुने िेवा िभबन्धमा 
Brouchar बनाई र्वतिण गरिएको छ िाथै अदाितबाट लनशजुल्क रुपमा िेवा प्रदान हजुन े
वैतलनक कानजुन ब्यविार्यको िेवािाई प्रिावकािी गिाउन councelling service मा 
वैतलनक वर्किको पलन िहयोग लिईएको छ  यि म्जल्िामा कानूनी िहायता िलमलतबाट 
पलन धेिै मजुद्दाहरुमा कानूनी िहायता उपिब्ध गिाईएको देखीन्छ  बैतलनक कानून 
ब्यविायीबाट अिहाय पिहरुको िालग प्रत्यि रुपमा लनशजुल्क िेवा प्रदान गरिदै 
आएको यििे आलथिक रुपमा कमजोि वगिहरुिाई पलन न्याय पहजुुँच योग्य नै िएको 
महिजुि गरिएको छ  अदाितको िौलतक िजुर्वधाहरुिाई िेवाग्राहीको आवश्यकता अनजुरुप 
तजुल्याउन गलमि िमयको िालग म्चिो खानेपानी,, मर्हिा मैत्री शौचािय लनमािण िएको ि 
िेवाग्राहीको िालग प्रलतिाियको िमेत िमजुम्चत व्यवथथा गरिएको छ िने अपांगता 
िएकाहरुको िालग ठिि चेयिको ब्यवथथा गिी अपाङ्गमैत्रीिाई पलन जोड ठदईएको    

२.१२. र्वर्वध  

 म्जल्िा न्यायाधीशको िंयोजकत्वमा न्यायाधीश, ि कमिचािीहरु िर्हतको योजना तजजुिमा 
तथा कायािन्वयन िलमलत गठन गरिएको    

 मजुद्दािंग म्जन्िी व्यवथथापन गने तफि  र्वलिन्न  मजुद्दामा दम्शको रुपमा दाम्खि िएका िमान 
म्जन्िी खातामा आभदानी बाुँधी िेकडि अध्यावलधक गरिएको छ यि योजनाको कायािवधीमा 
लििाम हजुन निक्ने िामानहरु िडाइएको छ िने ९ थान मोटििाईकि कानूनको रित 
पजुर् याई लििाम गरिएको छ    
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 िूचना प्रर्वलधको प्रयोग ि प्रिावकारिताको िालग िािर्हक तथा दैलनक पेशी िूम्च  
प्रकाशन, फैििा वेििाईडमा अपिोड गने कायि लनिन्ति रुपमा िभपादन गदै आईएको छ 
 मजुद्दामा आदेश तथा फैििा िए पिात कभप्यजुटिमा म्थथलत जनाउने गरिएको छ   

 यि अदाितबाट तेस्रो पंचवर्षिय िणनीलतक योजना अन्तगित आ.ब २०७५/०७६ मा  
व्यवथथापर्कय कायि अन्तगित देहायका र्क्रयाकिापहरु देहाय बमोम्जम गने िनी 
कायािन्वयन योजना तजजुिमा गरिएकोमा तपलिि बमोम्जमका र्क्रयाकिाप िभपन्न  िएका    

 

 

 

व्यवथथापर्कय कायि िक्ष्य प्रगलत कैर्फयत 

बैतलनक का.व्य.बाट कािागािभ्रमण ४८ ४८ 
 

काउन्िेलिङ्ग िेवा लनिन्ति -  

Judicial Outreach ४ ४  

Meet the Judge १२ १२ 
 

योजनाको आन्तरिक प्रगलत िलमिा ३ ३ 
 

योजनाको उच्च अदाितको तहको 
िलमिा 

३ ३ 
 

ििोकािवािािंगको अन्तिर्क्रया २ २ 
 

िडाईएको लमलिि िंख्या ४00 ४०० 
 

न्याय िेत्र िमन्वय िलमलतको बैठक 4 ४ 
 

बाि ि ििकािी वर्कििंग अन्तिकृया 3 3  

िंचािकमीिंग अन्तिकृया २ २ 
 

 

२.१३ लनष्कषि  

 न्यायपालिकाको तेस्रो पंचवषीय िणनीलतक योजना २०७१-०७५ तजजुिमा िै 
कायािन्वयनमा आएको ५ वषि प जुिा िएको ि उक्त अवलधमा ५ वटा कायािन्वयन 
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योजना तजजुिमा गिी कायि िभपादन गरिएको छ  तेस्रो पंचवर्षिय िणनीलतक योजना 
अन्तगित २०७५ श्रावण देखी िागू हजुने गिी यि अदाितको आ.व. २०७५/७६ 
को िालग प्रथतजुत वार्षिक कायािन्वयन योजना तजजुिमा गरि कायािन्वयन िएको 
छ योजना अन्तगित यि अदाितिे यि अगालडका कायियोजना िफिता पजुविक 
कायािन्वयन गिेको छ  योजना कायािन्वयनका िालगिाधन स्रोतिे भ्याएिभम हििंिव 
िक्ष्य हालिि गवनि प्रयत्नम्शि िर्ह कायि गरिएको नं छ  यि अर्वलधमा न्यायका 
ििोकािवािा  िगायत िबैबाट  िहयोग प्राि िईिहेकै छ बषेनी अदाितको कायि 
बोझ थर्पदै गएको परिप्रके्ष्यमा कायि बोझको अनजुपातमा जनशम्क्त कमी िौलतक स्रोत 
िाधनको कमी नै िहेको महिजुि गरिएको छ गत.आ.व २०७५/०७६ मा झेल्नजु 
पिेको िमथयाहरुिाई िामान्यतया यि प्रकाि उल्िेख गनि िर्कन्छ    

 प्रयािि ि दि जनशम्क्तको अिाव  

 कभप्यूटि, र्प्रन्टि, िवािी िाधन जथता उपकिणको कमी गाउुँ गाउुँमा न्यार्यक 
अन्तििंवाद जथता कायिक्रमहरुमा जान तथा थथालनय तहहरुको अनजुगमन लनिीिण 
गनि जानको िालग िवािी िाधनको अिाविे टडकािो रुपमा िहेको  महिजुि गरियो   

  िएका उपकिणको ममित िभिािको िालग आवश्यक िकमको कमी िमेतका 
िमथयाहरु िहेको िएतापलन कायािन्वयन योजनाको िक्ष्य हालिि गनि यि अदाितका 
माननीय म्जल्िा न्यायाधीशज्यूहरु तथा अदाित परिवािको प्रयाििे आफजु िे लिएको 
िक्ष्य हालिि गनि िफि िएको छ  

 यि अदाितमा िेवा ग्राहीहरुको िालग खािै िजुलबधा िभपन्न  िवन निहेको अवथथा 
छ  कोठाहरुको अिावमा िबै शाखा तथा फाटको िालग छजुट्टा छजु टै्ट किहरुको 
ब्यवथथापन गनि िर्कएको छैन  अदाित िवन अपाङ्ग मैत्री  निएको, थजुनजुवा कि, 
र्फलडङ रुम (थतनपान) कि जथता धेिै किहरु लनमािण तथा प्रयोग गनि िर्कएको 
छैन  यथता िमथयाहरु पजुिा गनि निर्कएकोिे आगामी योजनाहरुमा केही िंबोधन 
होिा िने्न  अपेिा िमेत िाम्खएको छ    
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परिच्छेद ३ (तीन) 
बार्षिक तथा मालिक िक्ष्य लनधाििणः 

 

      न्यायपालिकाको चौथो पंचबर्षिय िणलनलतक योजना अन्तगित लछटो छरितो ि गजुणथतरिय 
न्यायिभपादन,न्यायमा पहजुच अलिबरृ्द्ध, न्यार्यक िजुशािनको प्रबद्धिन,अदाित ब्यवथथापनको िजुदृढीकिण 
ि न्यायपालिका प्रलतको आथथा ि र्वश्वाि अलिबरृ्द्धगिी ५ बटा िक्ष्य ि २३ वटा िणनीलतक 
उदेश्यहरुको ब्यवथथापन िर्हत तयाि िएको मूि योजनाको परिलध लित्र िर्ह यि अदाितबाट 
प्रथतजुत कायि योजना तयाि गरिएको छ यि अदाितबाट उक्त मूि योजनािे लिएको ५ बटा 
िक्ष्यहरु िर्हतका १७ वटा िणनीलतक उदेश्यहरुिाई िाम्ख आफ्नो कायि िभपादनमा जोड ठदने गिी 
कायि योजना तयाि गरिएको छ     

३.१. िक्ष्यहरु 

िक्ष्य १. लछटोछरितो ि गजुणथतिीय न्याय िभपादन   

 िणनीलतक उद्दशे्य १.१ : मजुद्दाको शीघ्र फर्छ्यौट गनजुि   

 (क) फिक मजुद्दा व्यवथथापन पद्धलत िागजु हजुने मजुद्दाको िालग 

 (ख) फैििा िेखन ि तयािी 
िणनीलतक उद्दशे्य १.२: मजुद्दा व्यवथथापन पद्धलतमा िजुधाि गनजुि   

 (क) फिक मजुद्दा व्यवथथापन पद्धलत िागजु गनि व्यर्वथथापर्कय प्रबन्ध गने    
 (ख) मजुद्दा व्यवथथापन पद्धलतमा िजुधाि गने    
 (ग) मजुद्दाको कािबाहीिाई िूचना प्रर्वलधिुँग आवद्ध गने   

 (घ) लमलििको आन्तरिक लनिीिण गने   

िणनीलतक उद्दशे्य १.३: न्यार्यक काम कािबाही तथा मजुद्दाको फैििामा गजुणथतिीयता अलिवरृ्द्ध गनजुि  

 (क) न्यार्यक प्रर्क्रयािाई अनजुमानयोग्य बनाउने    
 (ख) लमलिि कागजको गजुणथतिीयता कायम गने 

िणनीलतक उद्दशे्य १.४ :र्ववाद िमाधानका वैकम्ल्पक उपायहरूको प्रयोगिाई प्रिावकािी बनाउनजु  

(क) न्यार्यक मेिलमिाप पद्धलतको िजुदृढीकिण गने  

िणनीलतक उद्दशे्य १.५ :फैििा कायािन्वयनको कायििाई प्रिावकािी बनाउनजु  

(क) फैििाको शीघ्र कायािन्वयन गने  
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(ख) बक्यौता दण्ड जरिवाना ि ििकािी लबगो अलियानको रूपमा अिजुि उपि गने  

(ग)दण्ड जरिवाना,ििकािी लबगो ि िलतपूलतिको िगत अद्यावलधक गने  

(घ) फैििा कायािन्वयनको िंथथागत िजुदृढीकिण गने   

(ङ) मजुद्दामा दिीको रूपमा पेि िएका नगद तथा म्जन्िीको व्यवथथापन गने  

िक्ष्य २. न्यायमा पहजुुँच अलिवरृ्द्ध 

िणनीलतक उदे्दश्य २.१: अदाितको कायि िेत्र लित्रका न्यायमा पहजुुँचका अविोधहरूको िभबोधन 
गनजुि   
िणनीलतक उदे्दश्य 2.2: अदाितबाट प्रवाह हजुने िेवािाई गजुणथतिीय ि प्रिावकािी बनाउनजु  

िणनीलतक उदे्दश्य 2.3 कानूनी िहायतािाई प्रिावकािी बनाउनजु  
िणनीलतक उदे्दश्य 2.4 न्यार्यक प्रर्क्रया ि प्रणािीबािे िूचना प्रवाह गनजुि  

िक्ष्य ३. न्यार्यक िजुशािनको प्रवद्धिन  

िणनीलतक उदे्दश्य 3.१ न्यार्यक जनशम्क्तको कायि िंथकृलतमा िजुधाि गनजुि  

िणनीलतक उदे्दश्य 3.२ अदाितको काम कािबाहीमा अनजुगमन ि लनिीिणिाई प्रिावकािी बनाउनजु   
(क) न्यार्यक काम कािबाहीको लनिीिण अनजुगमन गने  

(ख) िेवाप्रवाहको अनजुगमन गने  

(ग) गजुनािो िजुनजुवाइको िंयन्त्रिाई प्रिावकािी बनाउने  

िक्ष्य ४: अदाित व्यवथथापनको िजुदृढीकिण 

िणनीलतक उदे्दश्य ४.१: मानव िंशाधन व्यवथथापन िजुदृढ बनाउनजु  

    (क) मानव िंशाधन नीलत तथा योजना लनमािण गने  

िणनीलतक उदे्दश्य ४.२ :िौलतक ि िेवा पूवािधािमा िजुधाि एवम ्र्वत्तीय व्यवथथापन गनजुि   
(क) िौलतक ि िेवा पूवािधाि व्यवथथापन गने  

(ख) िवनबाहेककाअन्यिौलतकपूवािधािव्यवथथापनगने  

(ग) र्वत्तीय व्यवथथापन गने  
(घ) अलििेखव्यवथथापनगने   

(ङ) पजुथतकािय व्यवथथापन गने  

िणनीलतक उदे्दश्य ४.३ योजना कायािन्वयन प्रणािीिाई प्रिावकािी बनाउनजु  

िक्ष्य ५: न्यायपालिका प्रलतको आथथा ि र्वश् वाि अलिवरृ्द्ध  

िणनीलतक उदे्दश्य ५.१: अदाितका कामकािबाही िभबन्धमा िेवाग्राहीको िन्तजुर्ष्ट अलिवरृ्द्ध गनजुि  
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िणनीलतक उदे्दश्य ५.२ न्यार्यक िूचना, िञ्चाि तथा म्शिा पद्धलतको िजुधाि गनजुि  
(क) अदाित ि िञ्चािमाध्यमिुँगको िभबन्ध प्रिावकािी बनाउने  

(ख) कानूनी म्शिाको प्रवद्धिन गने  

िणनीलतक उदे्दश्य ५.३ अदाितका ििोकािवािाहरूिुँगको िभबन्ध ि िहयोगिाई िजुदृढ तजुल्याउनजु   
(क) अदाितका ििोकािवािा लनकायहरूिुँग िभबन्ध ि िमन्वय अलिवरृ्द्ध गने  

(ख) थथानीय तहका न्यार्यक िलमलतहरूिुँग िमन्वय ि िहकायि गनजुि  
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परिच्छेद ४ (चाि) 
िक्ष्य प्रालिको िालग िंचािन गरिन ेिणनीलतक कायिक्रमको िणनीलतक योजना  

 

४.१ आगामी कायियोजनाको िक्ष्य प्रालिको िालगः िंचािन गनजुिपने िणनीलतक कायिक्रमहरुको 
कायािन्वयन योजनाः 

 न्यायपालिकाको चौथो पंचबर्षिय िणलनलतक योजनािे लछटोछरितो ि गजुणथतिीय न्याय 
िभपादन, न्यायमा पहजुुँच अलिवरृ्द्ध िक्ष्य, न्यार्यक िजुशािनको प्रवद्धिन, अदाित व्यवथथापनको 
िजुदृढीकिण ,न्यायपालिका प्रलतको आथथा ि र्वश् वाि अलिवरृ्द्ध गने ५ वटा मजुि िक्ष्यहरु िमावेश 
गिी उक्त िक्ष्य प्रालिका २३ वटा मजुि िणनीलतहरुिाई उल्िेख गिेको छ िोही अनजुरुप यि 
अदाितिे पलन आफ्नो बार्षिक कायि योजनामा म्जल्िा अदाितिाई तोर्कएको िक्ष्य तथा िणनीलतहरु 
िाम्ख कायि योजना लनमािण िएको हजुुँदा उक्त िक्ष्यहरुिाई देहाय बमोम्जम उल्िेख गरिएको छ   

िक्ष्य १ : लछटोछरितो ि गजुणथतिीय न्याय िभपादन   

िणनीलतक उद्दशे्य १.१ : मजुद्दाको शीघ्र फर्छ्यौट गनजुि   

(क) फिक मजुद्दा व्यवथथापन पद्धलत िागजु हजुन जुप जुविका मजुद्दा तथा लनवेदनको िालग 
कायि कायििभपादन 

िूचक 

िमयावलध  म्जभमेवािी 

म्जभमेवािी िरिआएका िबै मजुद्दा, लनवेदन 
तथा पजुनिावेदनहरु चािजु आलथिक वषिमा 

फर्छ्यौट गने   

अम्न्तम 
आदेश/लनणिय 

२०७७ अिाि 
मिान्त 

न्यायाधीश 

चािजु आलथिक वषिमा दताि िएका मजुद्दा, 
लनवेदन तथा पजुनिावेदनहरुमध्ये कम्भतमा 

५० प्रलतशत फर्छ्यौट गने   

अम्न्तम 
आदेश/लनणिय 

२०७७ अिाि 
मिान्त 

न्यायाधीश 

र्वशेष प्रकृलतका लनवेदनहरुमध्ये प्रमाण 
बजुझ्नजु नपनेका हकमा दताि िएको लमलतिे ि 
प्रमाण बजुझ्नजु पनेका हकमा प्रमाण च जुक्ता 
िएको लमलतिे ७ ठदनलित्र फछंयौट गने   

अम्न्तम 
आदेश/लनणिय 

लनिन्ति न्यायाधीश 

प्रलतवेदनहरु दताि िएको लमलतिे १ 
मर्हनालित्र फर्छ्यौट गने   

अम्न्तम आदेश लनिन्ति न्यायाधीश 

 

(ख) फैििा िेखन ि तयािी 



वार्षिक कार्ि र्ोजना २०७६/०७७ 

तनह ूँ जजल्ला अदालत 

Email: info.dctanahun@supremecourt.gov.np   
website: www.supremecourt.gov.np/court/tanahundc                                                                              pg. 18 

 
 

कायि कायििभपादन िूचक िमयावलध म्जभमेवािी 

कानूनको भयाद लित्र फैििा/ 
अम्न्तम आदेश तयाि गने 

फैििा/अम्न्तम 
आदेश प्रमाणीकिण 

२०७६ श्रावण 
देखी लनिन्ति 

न्यायाधीश/इजिाश 
अलधकृत 

 

िणनीलतक उद्दशे्य १.२: मजुद्दा व्यवथथापन पद्धलतमा िजुधाि गनजुि   

(क) फिक मजुद्दा व्यवथथापन पद्धलत िागजु गनि व्यर्वथथापर्कय प्रबन्ध गने    
कायि कायििभपादन िूचक िमयावलध म्जभमेवािी 

फिक मजुद्दा व्यवथथापन पद्धलत 
कायािन्वयन गनि आवश्यक तयािी 

गने   

िमन्वय 
वैठक/लनणिय 

२०७७ जेष्ठ म्जल्िा 
न्यायाधीश/से्रथतेदाि 

(ख) मजुद्दा व्यवथथापन पद्धलतमा िजुधाि गने    
कायि कायििभपादन िूचक िमयावलध म्जभमेवािी 

मजुद्दाका पिको व्यम्क्तगत र्वविण 
ििी लमलिि िंिग्न गने   

व्यम्क्तगत र्वविण २०७६श्रावण 
देखी लनिन्ति 

से्रथतेदाि 

मजुद्दा व्यवथथापन ठदग्दशिन ि 
इजिाि पजुम्थतका बनाई मजुद्दा 
शाखा तथा इजिािमा िाख्न े  

ठदग्दशिन/इजिाि 
पजुम्थतका 

२०७६श्रावण 
देखी/िवोच्च 
अदािबाट प्राि 
ठदग्दशिनका 
आधािमा 
लनमािण गिे 
पिात 

से्रथतेदाि 

पिहरुिाई अदाितको 
कायिबोझिाई र्वचाि गिी िमय 

तोकी तािेख ठदने   

तािेख पचाि/ििपाई लनिन्ति फाुँटवािा/िजुपरिवेिक 

लनधािरित िमयलित्र कजु नै पि 
अनजुपम्थथत िएमा उपम्थथत 
पििाई तािेख ठदने   

तािेख पचाि/ििपाई लनिन्ति फाुँटवािा/िजुपरिवेिक 

प्रलतवेदनउपिको िजुनजुवाईमा पििे 
तारिखमा िहन चाहेमा तारिखमा 

िाख्न े  

तािेख पचाि/ििपाई लनिन्ति से्रथतेदाि 

 

(ग) मजुद्दाको कािबाहीिाई िूचना प्रर्वलधिुँग आवद्ध गने   
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कायि कायििभपादन िूचक िमयावलध म्जभमेवािी 
मजुद्दा दताि देखी अम्न्तम 
फैििािभम हिेक तहका 

अदाितमा एउटै पर्हचाननभबि 
(Registration number) 

ठदने  

िफ्टवेयि २०७६श्रावण 
देखी लनिन्ति 

से्रथतेदाि 

मजुद्दाको पि ि कानून 
व्यविायीिाई User Id  ि 
Password प्रदान गने   

िफ्टवेयि २०७६श्रावण 
देम्ख 

से्रथतेदाि 

पेिी तथा िाधािण तारिख 
कभप्यजुटिबाट थवत: लिजिना हजुने 

प्रणािी र्वकाि गने   

िफ्टवेयि २०७६श्रावण 
देम्ख 

से्रथतेदाि 

मजुद्दाका हिेक गलतर्वलधको 
जानकािी पिहििाई 
एिएमएिबाट ठदने   

िफ्टवेयि २०७६श्रावण 
देम्ख 

से्रथतेदाि 

पेिी थथगनको पटक पेिी 
िूचीमा जनाई वेबिाइटमा 

प्रकाशन गने   

पेिी 
िूची/िफ्टवेयि 

२०७६श्रावण 
देम्ख 

से्रथतेदाि 

मजुद्दाको अम्न्तम आदेश ि फैििा 
वेबिाइटबाट डाउनिोड गनि 
िर्कने पद्धलतको र्वकाि गने   

िफ्टवेयि/वेबिाइट लनिन्ति से्रथतेदाि 

मजुद्दािभबन्धी पत्राचािमा इमेिको 
प्रयोग गने   

िफ्टवेयि/इमेि 
अलििेख 

लनिन्ति से्रथतेदाि 

िक्किै लमलिि चार्हन ेअवथथामा 
बाहेक मजुद्दाको र्वद्यजुतीय फाइि 
तयाि गिी प्रयोग गने   

िफ्टवेयि/इ-फाइि २०७६श्रावण 
देखी 

से्रथतेदाि 

र्टपोटको र्वद्यजुलतय प्रलत तयाि 
िएपलछ मात्र मजुद्दा पेिीमा 

चढाउने पद्धलत अविभबन गने   

र्वद्यजुतीय प्रलत २०७६ देखी 
लनिन्ति 

मजुद्दा शाखा प्रमजुख 

 

(घ) लमलििको आन्तरिक लनिीिण गने   

कायि कायििभपादन िूचक िमयावलध म्जभमेवािी 
मजुद्दामा अङ्ग पजुर् याउन छजु टै्ट शाखा लनणिय/पत्राचाि २०७६श्रावण से्रथतेदाि 
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थथापना गिी लनिीिण अलधकृत 
तोक्ने   

पिात 

लनिीिण अलधकृतिे चािजु 
लमलििहरुको लनयलमत रुपमा 
लनिीिण गिी ठदएका लनदेशनहरु 
िफ्टवेयिमा प्रर्वष्ट गने   

िफ्टवेयि/प्रर्वष्ट २०७६श्रावण 
पिात 

लनिीिण 
अलधकृत/से्रथतेदाि 

मागि अनजुिाि गनेपने कामको 
अवलध नाघेका ि नाघ्न िागेका 
मजुद्दाको िफ्टवेयिमाफि त 

कभप्यजुटिमा प्राि िङ्केतअनजुिाि 
प्राथलमकताका िाथ लनिीिण गने  

लनिीिण प्रलतवेदन २०७६ श्रावण 
पिात लनिन्ति 

से्रथतेदाि 

मजुद्दामा अङ्ग पजुगी पेिी चढन 
योग्य िएको प्रमाम्णत गने   

िफ्टवेयि /पेिी 
प्रमाणीकिण फािाम 

लनिन्ति लनिीिण अलधकृत 

लनिीिण अलधकृतिे पाम्िक 
रुपमा लमलिि लनिीिणको 
प्रलतवेदन िभबम्न्धत म्जल्िा 

न्यायाधीशिाई उपिब्ध गिाउने 
  

लनिीिण प्रलतवेदन लनिन्ति से्रथतेदाि 

प्राि लनिीिण प्रलतवेदनका 
आधािमा िभबम्न्धत कमिचािीिाई  

लनदेशन ठदने    

लनदेशन पत्राचाि लनिन्ति न्यायाधीश 

 

िणनीलतक उद्दशे्य १.३: न्यार्यक काम कािबाही तथा मजुद्दाको फैििामा गजुणथतिीयता अलिवरृ्द्ध गनजुि  

 

(क) लमलिि कागजको गजुणथतिीयता कायम गने 

कायि कायििभपादन 
िूचक 

िमयावलध म्जभमेवािी 

लनधािरित मापदण्डका आधािमा फाइि, 
कागज, मिीिमेतका िामग्री खरिद गिी 

प्रयोगमा ल्याउने  

थपेलिर्फकेिन २०७६ श्रावण 
देखी लनिन्ति 

से्रथतेदाि 
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लमलिि िंिग्न कागजातहरूको िंििणको 
िालग प्रिावकािी लमलिि व्यवथथापन 

गने  

 तायदाती फािाम अद्यावलधक गने  

 लििलििे बाि रूपमा लमिाएि िाख्न े 

 खोजेका बखत िहजरूपमा फेिा पानि 
िर्कने  

 लमलििमा िहनजुपने िबै कागज उपिब्ध हजुने  

 लनयलमत रूपमा िंििण ि उपचाि गने  

व्यवम्थथत लमलिि २०७६ श्रावण 
देखी लनिन्ति 

से्रथतेदाि 

लमलिि िंिग्न मजुख्यमजुख्य कागजातहरूको 
(िडाउन नलमल्ने) र्वद्यजुतीय प्रलत तयाि 
पािी िफ्टवेयिमा प्रर्वष् ट गने  

िफ्टवेयि लनिन्ति से्रथतेदाि 

िणनीलतक उद्दशे्य १.४ :र्ववाद िमाधानका वैकम्ल्पक उपायहरूको प्रयोगिाई प्रिावकािी बनाउनजु  

(क) न्यार्यक मेिलमिाप पद्धलतको िजुदृढीकिण गने  

कायि कायििभपादन 
िूचक 

िमयावलध म्जभमेवािी 

लमिापत्र हजुन िक्ने प्रकृलतका िबै 
र्ववादहरू कभतीमा एकपटक 

मेिलमिापका िालग प्रोत्िार्हत गने  

आदेश/ 

मेिलमिापमा वरृ्द्ध 

२०७६ श्रावण 
देखी लनिन्ति 

न्यायाधीश/ 
से्रथतेदाि 

अदाितमा मेिलमिाप पिामशि कि 
थथापना गने  

पिामशि कि २०७६ श्रावण से्रथतेदाि 

मजुद्दाको कायिबोझ अनजुिाि मेिलमिाप 
किको र्वथताि गने  

थप मेिलमिाप 
कि 

२०७६ श्रावण 
पिात/िवन 
तथा कोठको 
उपिब्धता 
अनजुिाि 

से्रथतेदाि 
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अदाितमा िहेका मेिलमिाप किहरूको 
िजुदृढीकिण गने  

िजुदृढ मेिलमिाप 
कि 

२०७६ श्रावण 
पिात 

से्रथतेदाि 

अदाितिे र्वलिन् न िेत्रको र्वषयगत 
र्वज्ञता िएका मेिलमिापकतािहरूको िूची 

तयाि गने  

मेिलमिापकतािको 
िूची 

प्रत्येक वषि से्रथतेदाि 

मेिलमिापिभबन्धी ििोकािवािाहरूलबच 
छिफि ि िमन्वय गने  

बैठक/माइन्यजुट आ.ब.२०७६
मा २ पटक 

न्यायाधीश/ 

से्रथतेदाि 

मेिलमिाप केन्र ि मेिलमिाप प्रर्क्रयाको 
अनजुगमन गने  

अनजुगमन प्रलतवेदन लनिन्ति न्यायाधीश/ 
से्रथतेदाि 

िणनीलतक उद्दशे्य १.५ :फैििा कायािन्वयनको कायििाई प्रिावकािी बनाउनजु  

(क) फैििाको शीघ्र कायािन्वयन गने  

कायि कायििभपादन 
िूचक 

िमयावलध म्जभमेवािी 

देवानी मजुद्दाको फैििा 
कायािन्वयनिभबन्धी लनवेदन वा अम्न्तम 
कायम िएको िगत पिहरू अदाितमा 
हाम्जि िएको लमलतिे ६ मर्हनालित्र 

फर्छ्यौट गने  

तामेिी आदेश 2076 श्रावण 
देखी लनिन्ति 

न्यायाधीश/तहलििदाि 

फौजदािी मजुद्दामा अम्न्तम कायम िएको 
लनजी लबगो ि िलतपूलति िभबन्धमा 
लनवेदन पिेको लमलतिे ६ मर्हनालित्र 

फर्छ्यौट गने  

प्रलतवेदन/िगत 
र्कताब 

2076 श्रावण 
देखी लनिन्ति 

न्यायाधीश/ 
तहलििदाि 
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फौजदािी मजुद्दामा अम्न्तम कायम िएको 
कैद, जरिवाना ि ििकािी लबगोमध्ये 

प्रत्येक वषि कभतीमा िो वषि कायम हजुन े
िगत बिाबि अिजुि गने  

प्रलतवेदन/ 
िगत र्कताब 

प्रत्यके वषि न्यायाधीश/ 
तहलििदाि 

(ख) बक्यौता दण्ड जरिवाना ि ििकािी लबगो अलियानको रूपमा अिजुि उपि गने  

कायि कायििभपादन िूचक िमयावलध म्जभमेवािी 

योजनाको पर्हिो वषिमा र्व.िं. २०३५ 
िाििभमका िबै बक्यौता दण्ड जरिवाना 

ि ििकािी लबगो अिजुिी गने  

प्रलतवेदन/िगत 
र्कताब 

२0७७ अिाि 
मिान्त िभम 

न्यायाधीश/ 
तहलििदाि 

(ग)दण्ड जरिवाना, ििकािी लबगो ि िलतपूलतिको िगत अद्यावलधक गने  

कायि कायििभपादन िूचक िमयावलध म्जभमेवािी 

मजुद्दा अम्न्तम िई कायािन्वयन गनि लमल्ने ि 
मजुद्दा अम्न्तम िई निकेको कािणिे 

कायािन्वयन गनि नलमल्ने अवथथाका दण्ड 
जरिवाना ि ििकािी लबगोको अिग अिग 

िगत अलििेख अद्यावलधक गने  

िगत र्कताब २०७६ श्रावण 
देखी लनिन्ति 

न्यायाधीश/ 
तहलििदाि 

परिवलतित थथानीय तहको िंिचनाअनजुिाि 
िगतमा िहेको वतन अद्यावलधक गने  

िगत र्कताब २०७६ श्रावण 
देखी लनिन्ति 

न्यायाधीश/ 
तहलििदाि 

फैििाअनजुिाि लतनजुिपने िलतपूलतिको िगत 
ि फर्छ्यौटको छजु टै्ट अलििेख िाख् ने  

िगत र्कताब २०७६ श्रावण 
देखी 

न्यायाधीश/ 
तहलििदाि 

फौजदािी कायिर्वलध िंर्हताको दफा १६० 
अनजुिाि कट्टा हजुने िगत मूि िगत 
र्कताबबाट कट्टा गिी छजु टै्ट अलििेख 

िाख् ने  

िगत र्कताब २०७६ श्रावण 
देखी 

न्यायाधीश/ 
तहलििदाि 

(घ) फैििा कायािन्वयनको िंथथागत िजुदृढीकिण गने 
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कायि कायििभपादन िूचक िमयावलध म्जभमेवािी 

दण्ड जरिवाना अिजुिीको िालग थथानीय 
तह, नेपाि प्रहिी ि अन्य 

ििोकािवािाहरूिुँग िमन्वय गने  

िमन्वय बैठक/ 
पत्राचाि 

२०७६ 
िार/मंलिि/ 
चैत्र/२०७७ 

जेठ 

न्यायिेत्र 
िमन्वय 
िलमलत/  
न्यायाधीश/ 

से्रथतेदाि/तहलि
िदाि 

अदाितिे मातहतका न्यार्यक वा 
अद्धिन्यार्यक लनकाय/ थथानीय न्यार्यक 
िलमलतिमेतको लनिीिणको क्रममा फैििा 
कायािन्वयनिाई िमेत लनिीिणको र्वषय 

बनाउने  

लनिीिण प्रलतवेदन २०७६ 

फागजुन/चैत्र 
२०७७ 
बैशाख/जेठ 

न्यायाधीश 

अम्न्तम फैििािे दण्ड जरिवाना िागेका 
व्यम्क्तहरूको र्वविण िाविजलनक िञ्चाि 
माध्यम तथा अदाितको वेबिाइटमा 

प्रकाशन गने  

वेबिाइट/िञ्चाि 
माध्यम 

२०७६ श्रावण 
देखी 

तहलििदाि 

दण्ड जरिवाना िागेका ब्यम्क्तिाई ििकािी 
िेवा प्रवाहमा बन्देज िगाउन िगतको 
र्वविण िेवा प्रवाह गने लनकायहरूमा 

िेखी पठाउने  

पत्राचाि/िमन्वय २०७६ देखी 
लनिन्ति 

तहलििदाि 

कैद तथा जरिवाना अिजुिी बापतको 
प्रोत्िाहन िकम तत्काि उपिब्ध 

गिाउने  

िौचि/ििपाई २०७६ श्रावण 
देखी (प्राि 

बजेट अनजुिाि) 

से्रथतेदाि/ 

तहलििदाि 

फैििा कायािन्वयनको िालग तामेिदाि ि 
प्रहिीिमेतको िहयोग लिन ेगिी लनयलमत 

डोि खटाउने  

डोिपजुजी/आदेश २०७६श्रावण 
देखी लनिन्ति 

तहलििदाि 
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म्जल्िा अदाितमा से्रथतेदािपलछको 
न्यायिेवाको वरिष्ठ कमिचािीिाई 
तहलििदािको म्जभमेवािी ठदने  

लनणिय/पत्र २०७६ श्रावण 
पिात 

न्यायाधीश 

फैििा कायािन्वयनिाई प्रिावकािी 
बनाउन िमन्वय गने तथा आवश्यक 
कमिचािी ि स्रोत िाधन प्राथलमकताका 

िाथ उपिब्ध गिाउने  

लनणिय/बैठक २०७६ श्रावण 
देखी लनिन्ति 

न्यायाधीश/ 
से्रथतेदाि 

दण्ड जरिवानाको पजुिानो बक्यौतामध्ये 
प्रलतवादीको नाम, थि, वतन (हाि 

परिवलतित वतन) ि तीनपजुथते र्वविण थपष्ट 
नखजुिेको कािण अिजुि हजुन निक्ने 

अवथथामा िहेको िगतको अदाितगत ि 
एकीकृत अलििेख तयाि गिी त्यथता 
िगत फर्छ्यौट गने िभबन्धमा अध्ययन 

गने  

अध्ययन प्रलतवेदन २०७६ श्रावण 
देखी लनिन्ति 

न्यायाधीश/ 
से्रथतेदाि 

(ङ) मजुद्दामा दिीको रूपमा पेि िएका नगद तथा म्जन्िीको व्यवथथापन गने  

कायि कायििभपादन िूचक िमयावलध म्जभमेवािी 
दिीमा पेि िएका नगद तथा म्जन्िीको 

अलििेख अद्यावलधक गने  

िगत र्कताब २०७६ श्रावण 
देखी लनिन्ति 

न्यायाधीश/ 
तहलििदाि 

मजुद्दामा पेि िएका दिीका िामानहरू 
र्फताि ठदन/े म्जभमा ठदने/लििाम गने/नष्ट 
गनेिमेतका कायि थजुनछेक आदेश िएको 

३ मर्हनालित्रिभपन्न  गने  

आदेश/पत्राचाि २०७६ श्रावण 
देखी लनिन्ति 

न्यायाधीश/ 

से्रथतेदाि/ 
तहलििदाि 

िक्ष्य २. न्यायमा पहजुुँच अलिवरृ्द्ध 

िणनीलतक उद्दशे्य २.१:अदाितको कायििते्र लित्रका न्यायमा पहजुुँचका अविोधहरूको िभबोधन गनजुि   
कायि कायििभपादन िूचक िमयावलध म्जभमेवािी 
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अदाितका िौलतक पूवािधािहरू 
िेवाग्राहीमैत्री बनाउने  

िजुदृढ पूवािधाि २०७६ श्रावण 
पिात 

अदाित 
व्यवथथापन 
िलमलत  

िाषा अनजुवादक ि िांकेलतक िाषा 
अनजुवादकको अलििेख अद्यावलधक गिी 

िेवािाई लनिन्तिता ठदने  

अद्यावलधक िूची/ 
अलििेख 

२०७६ श्रावण 
देखी प्रत्येक 

वषि 

न्यायाधीश/से्रथते
दाि 

िणनीलतक उद्दशे्य 2.2: अदाितबाट प्रवाह हजुन ेिेवािाई गजुणथतिीय ि प्रिावकािी बनाउनजु  

कायि कायििभपादन िूचक िमयावलध म्जभमेवािी 

िेवाग्राहीमैत्री व्यवहाि गनिको िालग 
"लछटोछरितो ि गजुणथतिीय िेवाहाम्रो 
प्रलतबद्धता िन्न े नािामा आधारित िही 
न्यार्यक जनशम्क्तिाई अलिमजुखीकिण 

गने  

तालिम प्रलतवेदन २०७६ श्रावण 
पिात लनिन्ति 

से्रथतेदाि 

िबै अदाितमा िहेका िेवाग्राही पिामशि ि 
िहायता किको िजुदृढीकिण गने  

लनणिय २०७६ श्रावण से्रथतेदाि 

अदाितमा आउने िेवाग्राहीिाई न्यार्यक 
प्रर्क्रयाबािेमा पिामशि िेवा उपिब्ध 

गिाउने  

प्रलतवेदन २०७६ श्रावण 
देखी लनिन्ति  

से्रथतेदाि 

िेवाग्राहीिाई अदाितमा प्रवेश गने 
र्वन्दजुबाटै िहजीकिण गनि दि थवयम ्
िेवक ि इन्टनिहरू खटाउने  

लनणिय २०७६ श्रावण 
देखी लनिन्ति 

से्रथतेदाि 

मजुद्दाको कािबाहीको अवथथािभबन्धी 
जानकािी टेलि इन्क्यायिी, एिएमएि, 
मोबाइि एप्िमाफि त मजुद्दाको पििाई 

उपिब्ध गिाउने  

एिएमएि/ 
टेलिफोन 

२०७६ िार 
पिात 
िफ्टवेयि 
लनमािण पिात 

से्रथतेदाि 
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मजुद्दाका पििाई पायक पने अदाितबाट 
र्वद्यजुतीय माध्यम (Online) बाट तािेख 
उपिब्ध गिाउने प्रणािीिाई प्रिावकािी 

बनाई र्वथताि गने  

वेबिाइट लनिन्ति से्रथतेदाि 

न्यायाधीशिुँग िेवाग्राहीहरूिे आवलधक 
रूपमा अन्तर्क्रि या गनि पाउने प्रणािीिाई 
थप प्रिावकािी बनाई लनिन्तिता ठदने  

प्रलतवेदन २०७६ श्रावण 
देखी प्रत्येक 
मर्हना 

न्यायाधीश/ 
से्रथतेदाि 

िवििाधािण ि र्वद्याथीिाई अदाितको 
अविोकन गने अविि प्रदान गनेबािेमा 

लनदेम्शका बनाई िागजु गने  

लनदेम्शका लनमािण २०७६श्रावण 
पिात  

न्यायाधीश/ 
से्रथतेदाि 

अदाित अविोकन गनि आउने 
व्यम्क्तहरूका िालग अदाितको िामान्य 
परिचय, िभपादन गने कायि ि कायि 
कििमेतको जानकािी िमावेश िएको 
श्रव्यदृश्य िामग्री लनमािण गिी अविोकन 

किबाट प्रशािण गने  

श्रव्यदृश्य िामग्री २०७६ श्रावण 
देखी 

आवश्यकता 
अनजुिाि 

न्यायाधीश/ 
से्रथतेदाि 

िणनीलतक उद्दशे्य 2.3 कानूनी िहायतािाई प्रिावकािी बनाउनजु  
कायि कायििभपादन िूचक िमयावलध म्जभमेवािी 

वैतलनक कानून व्यविायीको िेवािभबन्धी 
लनदेम्शकािाई पजुनिाविोकन गिी थप 

प्रिावकािी बनाउने  

प्रलतवेदन/लनणिय ि.अ.बाट प्राि 
लनदेम्शका 
अनजुिाि 

न्यायाधीश/ 
से्रथतेदाि 

नेपाि बाि एिोलिएिनिुँग िमन्वय गिी 
प्रोवोनो (थवेम्च्छक) लनःशजुल्क कानूनी िेवा 
िञ् चािन लनदेम्शका कायािन्वयन गने  

िमन्वय 
बैठक/लनणिय 

२०७६ श्रावण 
पिात 

से्रथतेदाि 

प्रोवोनो (थवेम्च्छक) कानूनी िेवा प्रदान वेबिाइट/िूचना २०७६ श्रावण से्रथतेदाि 
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गने कानून व्यविायीहरूको िूची 
अद्यावलधक गिी र्वद्यजुतीय माध्यम तथा 
अदाित ि बाि एिोलिएिनको िूचना 

पाटीमा प्रकाशन गने  

पाटी देखी 

लनःशजुल्क कानूनी िहायताका बािेको 
जानकािी िाविजलनक िञ् चाि माध्यम, 

अदाितबाट जािी हजुने भयाद िूचना तथा 
वेबिाइटको माध्यमबाट प्रवाह गने  

वेबिाइट/भयाद 
िूचना 

लनिन्ति से्रथतेदाि 

वैतलनक कानून व्यविायीबाट प्रदान गरिने 
िेवाको जानकािीिर्हत िबै अदाितमा 
कायिित वैतलनक कानून व्यविायीको नाम 
ि िभपकि  नं अदाित परिििको िबैिे 
देख् न ेथथानमा टाुँथने ि वेबिाइटमा 

प्रकाशन गने  

जानकािी 
र्वविण/वेबिाइट 

२०७६ 

श्रावण  

से्रथतेदाि 

िणनीलतक उद्दशे्य 2.4 न्यार्यक प्रर्क्रया ि प्रणािीबािे िूचना प्रवाह गनजुि  

कायि कायििभपादन िूचक िमयावलध म्जभमेवािी 

हिेक अदाितमा िेवाग्राही पिामशि ि 
िहायता किमा अदाितबाट प्रदान हजुने 
िेवा, मजुद्दाको प्रर्क्रया, िाग्ने दथतजुि आठद 
बािेमा िेवाग्राहीिाई जानकािी ठदने  

अलििेख २०७६ श्रावण 
देखी लनिन्ति 

से्रथतेदाि 

अदाितबाट प्रदान हजुने िेवा, मजुद्दाको 
प्रर्क्रया, िाग्ने दथतजुि आठद बािेमा 

जानकािीमूिक पजुम्थतका तयाि गिी पर्हिो 
पटक आउने पििाई उपिब्ध गिाउने  

जानकािी पजुम्थतका लनिन्ति से्रथतेदाि 

िबै अदाितहरूमा पयािि पूवािधाििर्हतको 
प्रलतिाियको थथापना ि िजुदृढीकिण 

प्रलतिािय २०७६ श्रावण 
पिात प्राि 

से्रथतेदाि 
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गने  बजेट अनजुिाि 

न्यार्यक प्रर्क्रयािभबन्धी श्रब्यदृश्य िामग्री 
तयाि गिी प्रलतिाियमा िहेको लडथप्िेबाट 

प्रशािण गने  

अलििेख लनिन्ति से्रथतेदाि 

िेवाग्राहीका अपेिा/ गजुनािा िभबन्धमा 
िल्िाह/ िजुझाव लिई िोको िभबोधन गनि 
हेिो अदाित कायिक्रम िञ्चािन गने  

अलििेख २०७६ श्रावण 
पिात 

से्रथतेदाि 

न्यार्यक प्रर्क्रयािभबन्धी जानकािीहरू 
थथानीय िञ्चाि माध्यममाफि त थथानीय 
िाषाहरूमा िमेत प्रकाशन तथा प्रशािण 

गने  

कायिक्रम अलििेख २०७६ श्रावण 
देखी 

से्रथतेदाि 

फाुँट/इजिाि िगायत अदाितका 
कायिकिको थपष्ट जानकािी प्राप् त हजुने 
िङ् केत बोडि̧  लडम्जटि भयाप अदाितको 
प्रवेश र्वन्दजु, िहायता कि तथा बढी 
िभपकि  हजुने थथान ि अदाितको 

वेबिाइटमा िाख् ने  

िङ् केत 
बोडि/वेबिाइट 

२०७६ श्रावण   
देखी 

से्रथतेदाि 

अदाितबाट प्रदान हजुने िेवा, न्यार्यक 
प्रर्क्रया ि प्रणािी, मजुद्दाको कािबाहीका 
िालग िाग्ने दथतजुि आठद बािेमा 
अदाितको हातालित्र अदाित 

प्रयोगकतािको वडापत्र टाुँथने व्यवथथा 
लमिाई वेबिाइटमा िमेत प्रकाशन गने  

नागरिक वडापत्र/ 

वेबिाइट 

२०७६ श्रावण 
देखी लनिन्ति 

से्रथतेदाि 

अदाितबाट प्रदान हजुने िेवा, न्यार्यक 
प्रर्क्रया ि प्रणािी, मजुद्दाको कािबाहीका 
िालग िाग्ने दथतजुि आठद बािेमा 

कायिक्रम प्रलतवेदन २०७६ 
कालतिक/फागजुन 

२०७७ 

न्यायाधीश/ 
से्रथतेदाि 
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अदाितबाट िमजुदायका र्वलिन्न  वगििुँग 
अन्तििंवाद गने  

बैशाख/जेठ 

िहायता ि पिामशि किमा तालिम प्राि 
जनशम्क्तको व्यवथथा गने  

लनणिय २०७६ श्रावण 
देखी 

से्रथतेदाि 

िहायता ि पिामशि कििाई स्रोत 
िाधनयजुक्त बनाई िेवाग्राहीिाई प्रदान 
गरिने िेवािाई प्रिावकािी बनाउने  

िूचना/स्रोत 
िाधन/ िेवाको 
अलििेख 

२०७६ श्रावण 
देखी 

से्रथतेदाि 

िणनीलतक उद्दशे्य 2.5 पीलडतमैत्री न्याय प्रणािीको िजुदृढीकिण गनजुि  

कायि कायििभपादन िूचक िमयावलध म्जभमेवािी 

पीलडतमैत्री किको थथापना ि अन्य 
पूवािधाि व्यवथथापन गने  

लनणिय/बजेट 
लनकािा 

२०७६ श्रावण 
पलछ प्राि बजेट 

अनजुरुप 

से्रथतेदाि 

िबै अदाितमा पीलडतको िालग प्राथलमक 
थवाथ्य उपचाि, मनोिामाम्जक पिामशि ि 

िजुििाको व्यवथथा गने  

लनणिय/पत्राचाि/ 
पूवािधाि 

२०७६ श्रावण 
पलछ पजुवािधाि 
लनमािण ि प्राि 
बजेट अनजुरुप 

से्रथतेदाि 

पीलडतको पिमा िएका अन्तरिम िाहत, 
िंििणि पजुनथथािपनािभबन्धी आदेश 

कायािन्वयनको िमन्वय ि अनजुगमन गने  

बैठक/अनजुगमन 
प्रलतवेदन 

लनिन्ति न्यायाधीश/ 
से्रथतेदाि 

पीलडत वादी िई दायि हजुने मजुद्दामा 
लनःशजुल्क कानूनी िहायता उपिब्ध 

गिाउने  

आदेश/पत्र लनिन्ति न्यायाधीश/ 
से्रथतेदाि 

पीलडतमैत्री व्यवहािका िालग न्यार्यक 
जनशम्क्तिाई अलिमजुखीकिण गने  

प्रलतवेदन लनिन्ति न्यायाधीश/ 
से्रथतेदाि 
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मजुद्दाको कािबाही ि फैििामा पीलडतको 
परिचयको गोपनीयता कायम गने  

पिको गोपनीयता  
फािाम 

लनिन्ति न्यायाधीश/ 
से्रथतेदाि 

पीलडतिाई मजुद्दाको कािबाही ि आदेश वा 
फैििाको जानकािी ठदने  

लनणिय/पत्राचाि लनिन्ति न्यायाधीश/ 
से्रथतेदाि 

पीलडतिे ििी पाउने ठहिेको लबगो ि 
िलतपूलतिको छजु टै्ट अलििेख िाखी 
प्राथलमकतािाथ कायािन्वयन गने  

िगत अलििेख २०७६ िाउन न्यायाधीश/ 
तहलििदाि 

न्यार्यक काम कािबाहीमा पीलडतमैत्री िेवा 
प्रवाहको िजुलनम्श् चतता गनि पषृ् ठपोषण 

लिने  

पषृ्ठ पोषण फािाम/ 
प्रलतवेदन 

२०७६ श्रावण 
देखी लनिन्ति 

न्यायाधीश/ 
से्रथतेदाि 

 

िक्ष्य ३ न्यार्यक िजुशािनको प्रवद्धिन  

िणनीलतक उद्दशे्य 3.१ न्यार्यक जनशम्क्तको कायि िंथकृलतमा िजुधाि गनजुि  

कायि कायििभपादन िूचक िमयावलध म्जभमेवािी 

न्यार्यक जनशम्क्तिाई उत्कृष्ट व्यवथथापन 
ि िेवा प्रवाहमा प्रलिर्द्ध पाएका 

िाविजलनक/लनजी िंथथाहरूको अविोकन 
गिाउने  

लनणिय/प्रलतवेदन २०७६श्रावण 
पिात 

आवश्यकता 
अनजुरुप 

से्रथतेदाि 

िणनीलतक उद्दशे्य 3.२ अदाितको काम कािबाहीमा अनजुगमन ि लनिीिणिाई प्रिावकािी बनाउनजु   
(क) न्यार्यक काम कािबाहीको लनिीिण अनजुगमन गने  

कायि कायििभपादन िूचक िमयावलध म्जभमेवािी 

पजुनिावेदन िजुने्न  अदाितहरूिे अदाित, 
अन्य न्यार्यक लनकायको वार्षिक रूपमा 
कभतीमा १ पटक लनिीिण गने  

लनिीिण प्रलतवेदन २०७६ 
फागजुन/ चैत्र 
२०७७ 
बैशाख/जेठ 

न्यायाधीश 
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लनिीिण कायिको िालग आलथिक वषिको 
िजुरुमै न्यायाधीश तोकी िभबम्न्धत 
न्यायाधीशबाट तोर्कएको अदाितको 
वषैिरि लनयलमत अनजुगमन गने 

व्यवथथािाई प्रिावकािी बनाउने  

लनणिय/प्रलतवेदन २०७६ श्रावण न्यायाधीश 

अनजुगमनबाट देखीएका कैर्फयत वा िजुधाि 
गनजुिपने र्वषयमा तत्कािै लनदेशन ठदने ि 

िमन्वय गने  

लनदेशन/पत्राचाि २०७६ 
लनिीिण पिात 

लनिीिणकताि 
न्यायाधीश 

(ख) िेवाप्रवाहको अनजुगमन गने  

कायि कायििभपादन िूचक िमयावलध म्जभमेवािी 

मापदण्डबमोम्जम िेवाप्रवाह िए निएको 
लनयलमत अनजुगमन गिी तत्काि िजुधाि गनि 

लनदेशन ठदने  

अनजुगमन 
प्रलतवेदन/ लनणिय 

लनिन्ति से्रथतेदाि 

मापदण्डबमोम्जम उत्कृष्ट कायििभपादन 
तथा िेवाप्रवाह गने कमिचािीिाई पजुिष्कृत 
ि कमी कमजोिीको पजुनिावमृ्त्त गने 

कमिचािीिाई अनजुशािनात्मक कािबाही 
गने  

लनणिय २०७६ श्रावण 
देखी  

आवश्यकता 
अनजुिाि 

से्रथतेदाि 

(ग) गजुनािो िजुनजुवाइको िंयन्त्रिाई प्रिावकािी बनाउन े 

कायि कायििभपादन िूचक िमयावलध म्जभमेवािी 
अदाितबाट िएका काम कािबाहीमा हजुन 
िक्ने अलनयलमतािभबन्धी उजजुिीको 
िभबोधन गने, कायिर्वलध,  िाधन,  

म्जभमेबाि अलधकािी, िमयावलध िमेतका 
र्वषयहरू िमावेश गिी  कायियोजना बनाई 

िागजु गने  

कायियोजना २०७६ देखी से्रथतेदाि 



वार्षिक कार्ि र्ोजना २०७६/०७७ 

तनह ूँ जजल्ला अदालत 

Email: info.dctanahun@supremecourt.gov.np   
website: www.supremecourt.gov.np/court/tanahundc                                                                              pg. 33 

 
 

िेवाग्राहीिे अदाितको काम कािबाहीको 
िभबन्धमा न्यायाधीशिमि लिम्खत वा 
मौम्खक रूपमा कजु नै गजुनािो/उजजुिीगनि 

िक्ने  

अलििेख २०७६श्रावण 
देखी 

िभबम्न्धत 
न्यायाधीश 

 

िक्ष्य ४: अदाित व्यवथथापनको िजुदृढीकिण 

िणनीलतक उद्दशे्य ४.१: मानव िंशाधन व्यवथथापन िजुदृढ बनाउनजु  

(क) मानव िंशाधन नीलत तथा योजना लनमािण गने  

िणनीलतक उद्दशे्य ४.२ :िौलतक ि िेवा पूवािधािमा िजुधाि एवम ्र्वत्तीय व्यवथथापन गनजुि   
(क) िौलतक ि िेवा पूवािधाि व्यवथथापन गने  

कायि कायििभपादन िूचक िमयावलध म्जभमेवािी 

र्फल्डमा खर्टने तामेिदाि कमिचािीिाई 
कायि िभपादन मापदण्ड बनाई िोको 
आधािमा थप ित्ता ि मोबाइि शजुल्क 

िजुर्वधा उपिब्ध गिाउने  

ििपाइ २०७६ श्रावण 
पलछ प्राि बजेट 

अनजुिाि 
मापदण्ड गिाई 

से्रथतेदाि 

कायि कायििभपादन िूचक िमयावलध म्जभमेवािी 

िङ् घीयता कायािन्वयनको लििलििामा 
म्जल्िा िदिमजुकामम्थथत ििकािी 
कायािियहरू थथानीय तहमा 

थथानान्तिण/खािेज हजुन गई खािी िएका 
िवन/ जग्गा अदाित प्रयोजनको िालग 
प्राि गने पहि ि िमन्वय गने  

बैठक/लनणिय/पत्रा
चाि 

२०७६ श्रावण 
देखी 

अदाित 
व्यवथथापन 
िलमलत/ 

न्यायाधीश/  
से्रथतेदाि 

नयाुँ लनमािण िई िञ्चािनमा िहेका 
अदाित, आवाि तथा िजुििा िवनहरूको 
लनयलमत िंििण तथा ममित िभिािको 

मापदण्ड/बजेट 
लनकािा 

२०७६ श्रावण 
देखी लनिन्ति 

से्रथतेदाि 
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(ख) िवन बाहेकका अन्य िौलतक पूवािधाि व्यवथथापन गने  

 

(ग) र्वत्तीय व्यवथथापन गने  

िालग मापदण्ड लनधाििण गिी िागजु गने  

कायि कायििभपादन िूचक िमयावलध म्जभमेवािी 

अदाितमा खरिद गरिने वथतजु ि िेवाको 
वार्षिक खरिद योजना तयाि पािी 

कायािन्वयन गने  

खरिद योजना प्रत्येक वषि से्रथतेदाि 

लनधािरित मापदण्डका आधािमा   
अदाितको िालग आवश्यक पने 

फलनिचििगायतका िामग्रीहरू खरिद गने  

लनणिय प्रत्येक वषि से्रथतेदाि 

कायि कायििभपादन िूचक िमयावलध म्जभमेवािी 

आगामी आलथिक वषिको िालग िणनीलतक 
योजनाको कायिक्रमिमेतका आधािमा 
चािजु ि पजुुँजीगत खचितफि को प्रािम्भिक 

बजेट अनजुमान तयाि गने  

बजेट अनजुमान 
र्वविण 

२०७६ 
मम्ङ् िि 

से्रथतेदाि/ 
आलथिक प्रशािन 
शाखा प्रमजुख 

िभबम्न्धत अदाितको योजना कायािन्वयन 
िलमलतिुँग पिामशि ि िमन्वय गिी बजेट 
अनजुमानिाई अम्न्तम रूप ठदईवार्षिक 
खरिद योजनािर्हत िवोच्च अदाित 
अनजुिन्धान तथा योजना महाशाखामा 

पठाउने  

बजेट अनजुमान 
र्वविण 

२०७६ 
मम्ङ् िि 

से्रथतेदाि 
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(ग) अलििेख व्यवथथापन गने   

लनधािरित लिलिङको आधािमा वार्षिक 
कायिक्रमिमेतको प्राथलमकीकिण गिी 

LMBIS मा बजेट प्रर्वष् ट गने  

LMBIS अलििेख प्रत्येक वषि से्रथतेदाि 
/आलथिक 

प्रशािन शाखा 
प्रमजुख 

िभबम्न्धत अदाितिे प्राप् त गिेको बजेट 
LMBIS मा उम्ल्िम्खत र्क्रयाकिाप 
कायािन्वयनको िालग अदाितको पूणि 
बैठक ि कमिचािी बैठकमा छिफि 
गिाई लमतव्यर्यता, पािदम्शिता ि 

प्रिावकारितािमेतको आधािमा योजनाका 
कायिक्रमहरू िञ् चािन गने  

लनणिय/िौलतक ि 
र्वत्तीय प्रलतवेदन 

प्रत्येक वषि से्रथतेदाि 

वार्षिक रूपमा तोर्कएको िक्ष्यबमोम्जम 
बेरुजजु फर्छ्यौट गने ि आगामी ठदनमा 

शून्य बेरुजजु कायम गने  

बेरुजजु फर्छ्यौट 
प्रलतवेदन 

प्रत्येक वषि से्रथतेदाि 

बढी कायिबोझ िएका अदाितहरूमा 
िेवाग्राहीिे बजुझाउनजुपने अदािती शजुल्क, 
दथतजुि, धिौटी आठद िकमहरू बैंकमाफि त 
दाम्खिा गने व्यवथथा लमिाउने  

िौचि २०७६ िार 
पिात 
आवश्यक 
पहि गने 

से्रथतेदाि 

कायि कायििभपादन 
िूचक 

िमयावलध म्जभमेवािी 

िबै अदाितहरूमा लछनजुवा लमलििहरू  
थक्यान गिी िफ्टवेयिको माध्यमबाट 
क्रमशः प्रर्वष् ट गिी िंििण गने  

िफ्टवेयि/ 

अलििेख 
2076 श्रावण 
देखी लनिन्ति 

से्रथतेदाि 
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(घ) पजुथतकािय व्यवथथापन गने  

िणनीलतक उद्दशे्य ४.३ योजना कायािन्वयन प्रणािीिाई प्रिावकािी बनाउनजु  

 

 

िक्ष्य ५: न्यायपालिकाप्रलतको आथथा ि र्वश् वाि अलिवरृ्द्ध  

िणनीलतक उद्दशे्य ५.१: अदाितका काम कािबाही िभबन्धमा िेवाग्राहीको िन्तजुर्ष्ट अलिवरृ्द्ध गनजुि  

िणनीलतक उद्दशे्य ५.२ न्यार्यक िूचना,िञ्चाि तथा म्शिा पद्धलतको िजुधाि गनजुि  
(क) अदाित ि िञ्चािमाध्यमिुँगको िभबन्ध प्रिावकािी बनाउन े 

लमलिि िंिग्न लिखतहरू कानूनबमोम्जम 
धजुल्याउने/िडाउने/ िंििण गने  

अलििेख 2076 श्रावण 
देखी लनिन्ति 

से्रथतेदाि 

कायि कायििभपादन 
िूचक 

िमयावलध म्जभमेवािी 

अदाितका पजुथतकाियको र्वथताि ि िजुधाि 
गने  

पजुथतक अलििेख 2076 श्रावण 
देखी लनिन्ति 

पजुथतकािय 
िलमलत/से्रथतेदाि 

न्यार्यक कायिको िालग आवश्यक पने 
पजुथतक िगायत अन्य पाठ्य िामग्रीको 
आवश्यकता पर्हचान गिी खरिद गने  

खरिद लनणिय/ 
पजुथतक 

2076 श्रावण 
देखी (उपिब्ध 
बजेट अनजुिाि) 

पजुथतकािय 
िलमलत/से्रथतेदाि 

कायि कायििभपादन 
िूचक 

िमयावलध म्जभमेवािी 

िबै अदाितहरूिे मालिक कायि प्रगलत 
र्वविण अनजुिन्धान तथा योजना िलमलतमा 

पेि गने  

प्रगलत र्वविण प्रत्येक मर्हनाको 
५ गतेलित्र 

से्रथतेदाि 

कायि कायििभपादन 
िूचक 

िमयावलध म्जभमेवािी 
िबै अदाितमा आवलधक रूपमा 

िेवाग्राहीको िन्तजुर्ष्टको थति मापन गने  
प्रलतवेदन २०७६ 

पजुष/२०७७ 
अिाि 

से्रथतेदाि 
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कायि कायििभपादन 
िूचक 

िमयावलध म्जभमेवािी 

म्जल्िा अदाितिे आवलधक रूपमा 
िञ्चािकमीिुँग  अन्तर्क्रि या गने  

माइन्यजुट/ प्रिे 
र्वज्ञलि 

2076 
िार/वैशाख 

से्रथतेदाि 

िञ्चाि िेत्रिुँग गरिने व्यवहाि ि िूचना 
िभप्रषेणको तरिका तथा िमाम्जक 

िञ् जाििुँगको आवद्धताबािेमा अदाितको 
जनशम्क्तिाई अलिमजुखीकिण गने  

अलिमजुखीकिण 2076 श्रावण 
देखी आवश्यकता 

अनजुिाि  

से्रथतेदाि 

(ख) कानूनी म्शिाको प्रवद्धिन गने  
 

कायि कायििभपादन 
िूचक 

िमयावलध म्जभमेवािी 

अदाितको काम कािबाहीबािेमा र्वद्यािय 
तथा र्वश् वर्वद्याियका र्वद्याथीिाई 

अदाितको अविोकन भ्रमणको अविि 
ठदने  

अलििेख 2076 श्रावण 
देखी आवश्यकता 

अनजुिाि 

से्रथतेदाि 

न्यायाधीश तथा अदाितका अलधकृतबाट 
न्यार्यक प्रर्क्रया ि प्रणािीका र्वषयमा 
र्वद्यािय तथा र्वश्व र्वद्याियमा प्रवचन 

ठदने  

प्रबचन कायिक्रम 2076 श्रावण 
देखी आवश्यकता 

अनजुिाि 

न्यायाधीश/ 
अलधकृत 

िणनीलतक उद्दशे्य ५.३ अदाितका ििोकािवािाहरूिुँगको िभबन्ध ि िहयोगिाई िजुदृढ तजुल्याउनजु   
(क) अदाितका ििोकािवािा लनकायहरूिुँग िभबन्ध ि िमन्वय अलिवरृ्द्ध गने  

कायि कायििभपादन 
िूचक 

िमयावलध म्जभमेवािी 

ििोकािवािा लनकायहरूिाई पत्राचाि/ 2076 श्रावण न्यायधीश/ 
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न्यायपालिकाको िणनीलतक योजनाका 
िभबन्धमा जानकािी गिाउने  

माइन्यजुट से्रथतेदाि 

ििोकािवािा लनकायहरूिाई िणनीलतक 
योजना तजजुिमामाफि त िजुधािका कायिक्रमहरू 

िञ् चािन गनि प्रोत्िार्हत गने  

पत्राचाि/ 
माइन्यजुट 

प्रत्येक वषि न्यायधीश/ 
से्रथतेदाि 

िणनीलतक योजनामाफि त िजुधािका 
कायिक्रम िञ्चािन गरििहेका ििोकािवािा 
लनकायहरूका योजनामा िमावेश िएका 
न्यायपालिकाको काम कािबाहीिुँग 
िभबम्न्धत िाझा र्वषयहरूमा अन्ति 

लनकायगत िमन्वय तथा िहकायि गने  

पत्राचाि/ 
माइन्यजुट 

श्रावण देखी 
आवश्यकता 
अनजुिाि 

न्यायधीश/ 
से्रथतेदाि 

न्यार्यक काम कािबाहीिुँग प्रत्यि 
ििोकाि िाख् न ेलनकायहरू (बाि 

एशोलिएिन,म्ज.ि.व., प्रहिी तथा अन्य 
िभबम्न्धत लनकायिुँग लनयलमत िभपकि  ि 

िहकायि गने  

आवलधक 
बैठक/ िंवाद/ 
लनणिय/पत्राचाि 

2076 श्रावण 
देखी 

न्यायिेत्र 
िमन्वय िलमलत 

(ख) थथानीय तहका न्यार्यक िलमलतहरूिुँग िमन्वय ि िहकायि गनजुि  

कायि कायििभपादन 
िूचक 

िमयावलध म्जभमेवािी 

थथानीय तहिुँगको िहकायिमा न्यार्यक 
िलमलतका पदालधकािीहरू तथा कायिित 
कमिचािीिाई न्यार्यक प्रर्क्रया, मेिलमिापि 

न्यार्यक लनिीिणका िभबन्धमा 
अलिमजुखीकिण गने  

अलिमजुखीकिण 
कायिक्रम 

2076 श्रावण 
देखी 

न्यायधीश/ 
से्रथतेदाि 

भयाद तामेिी, फैििा कायािन्वयन, 
नापनक्िा, मजुच जुल्का आठद र्वषयमा थथानीय 
तहिे गनजुिपने िहयोगका िभबन्धमा 

आवलधक 
बैठक/ िंवाद/ 
लनणिय/ पत्राचाि 

2076 श्रावण 
देखी 

म्जल्िा न्यायिेत्र 
िमन्वय िलमलत 
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िमन्वय गने  

थथानीय तहका न्यार्यक िलमलतहरूको 
काम कािबाही तथा िेत्रालधकािलित्रका 
र्वषयमा जानकािीमजुिक िामग्री तथा काम 
कािबाहीमा प्रयोग हजुने लिखतका ढाुँचा 

तयाि गनि िहयोग गने  

िामग्री 2076 श्रावण 
देखी 

म्जल्िा न्यायिेत्र 
िमन्वय िलमलत 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

परिच्छेद ५ (पाुँच) 
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       न्यायपालिकाको चौथो पंचबर्षिय िणनीलतक योजनािे लिएको लछटोछरितो ि गजुणथतिीय न्याय 
िभपादन, न्यायमा पहजुुँच अलिवरृ्द्ध , न्यार्यक िजुशािनको प्रवद्धिन, अदाित व्यवथथापनको िजुदृढीकिण, 
न्यायपालिका प्रलतको आथथा ि र्वश् वाि अलिवरृ्द्ध गने ५ वटा मजुि िक्ष्यहरु लिई कायिहरु गनेगिी 
योजना लनमािण गरिएको छ  योजना आफैमा िाध्य निएकोिे त्यििाई मूति रुप ठदन यि िंथथामा 
काम गने िबैको प्रलतवद्धता आवश्यक हजुन्छ यिै अनजुरुप यि अदाितिे आलथिक वषि 
२०७६ ०७७ को न्यायपालिकाको चौथो िणनीलतक योजनाको अलधनमा िर्ह आफ्नो िक्ष्य लनधाििण 
गरिएको छ उल्िेम्खत योजनामा लिईएको िक्ष्य लनधािरित फािामहरुिाई लनभनानजुिाि उल्िेख 
गरिएको छ  िाथै आ.ब. ०७६/०७७ मा दताि हजुनिक्ने मजुद्दा तथा फैििा कायािन्वयनको लनवेदनहरु 
िमेतको  अनजुमान गदाि अम्घल्िो तीन आलथिक वषिमा दताि िएका औषत मजुद्दा िंख्यामा कभतीमा १० प्रलतशतिे 
थप गिी आगामी वषिको नयाुँ दतािको अनजुमालनत िुँख्या लनधाििण गरिएको छ    
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फा.नं १ 

तनहूुँ म्जल्िा अदाित 

आलथिक वषि २०७६/०७७ को वार्षिक कायि योजना 
वार्षिक िक्ष्य लनधाििण फािाम 

( िक्ष्य १ कोिणनीलत १.१ (क) िुँग िभबम्न्धत) 

अदाितको नाम:- तनहूुँ म्जल्िा अदाित 

योजना अनजुिाि वार्षिकरुपमा फैििा गनजुिपने मजुद्दाको िंख्याः-११७६ 

लि.नं 

म्जभमेवािी 
नयाुँ दतािको अनजुमान 

जभमा 
बार्षिक 

अनजुमालनत 
िगत 

योजनािे 

तोकेको 
िक्ष्य* 

बार्षिक 

िक्ष्य रिट/किािको परिपािना मजुद्दातफि  

३ 
मर्हनालित्र 

३देखी 
६ 

मर्हना 
लित्रको 

६मर्हना 
नाघेको 

जभमा ६मर्हना 
लित्रको 

१बषिलित्रको १बषिदेखी 
१८ 
मर्हना 
लित्रको 

१८मर्हना 
नाघेको 

जभमा तीनआ.व.को 
औषत मजुद्दा 
दताि िंख्या 

१०प्रलतशतिे 

हजुने बरृ्द्ध 

अनजुमालनत 

िंख्या 

१ ४ ० ० ४ ३५९ २०३ ३५ ५ ६०२ १०३४ १०४ ११३८ १७४४ ११७६ ११७६ 

                

तयाि गने                                                          प्रमाम्णत गने 
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फाराम नं २ 

तनह ूँ जिल्ला अदालत 

आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को वार्र्िक कार्ि र्ोजना 

वाजषिक लक्ष्य जनर्ािरण फाराम 

(योिनाको लक्ष्य १रणनीजतक उद्दशे्य १.१ (क)सूँग सम्बजधर्त) 

अदालतको नाम:- तनह ूँ जिल्ला अदालत 

वाजषिक रुपमा फैसला गननिपने मनद्दा सङ्ख ्या:११७६ 

चौथौ रणनीजतक योिनाले जिल्लाहरुका लाजग (र.उ. १.१.(क) अधतगित जनर्ािरण गरेका लक्ष्यहरु 

॰जिम्मवेारी सरीआएका सब ैमनद्दा, ररट तथापननरावेदनहरु चालन आजथिक बषिमा फर्छ्यौट गने 

॰चालन आजथिक बषिमा दताि भएका मनद्दा, ररट तथा पननरावेदनहरु मध्ये कजम्तमा ५० प्रजतशत फर्छ्यौट गने 

॰जवशषे प्रकृजतकाजनवेदनहरु मध्ये प्रमाण बनझ्नन नपनेका हकमा दताि भएको जमजतले र प्रमाण बनझ्ननपनेका हकमा प्रमाण बनझ्ने कायि सम्पधन भएको जमजतले ७ जदनजभत्रफर्छ्यौट गने 

॰प्रजतवेदनहरुदताि भएको जमजतले १ मजहनाजभत्र फर्छ्यौट गने।  

 
        
र्ि.नं. र्वर्र् अवर्िगत िंख्र्ा र्जम्मेवारी िरी आएका नर्ााँ दताि अनुमान 

जम्मा कार्म हुने आउने अनुमार्नत 

बार्र्िक लगत 

अनुमार्नत वार्र्िक मुद्दा 

फछर्ौटिंख्र्ा 
कैर्फर्त 

 

 

 

१ 

 

 

 

शनरुमनद्दा 

६मजहना जभत्रको ३५७ 

१११८ १७१५ 

६९६   

६ मजहना दखेी १ वषिजभत्रको २०० ३९०   

१ वषि दखेी १८ मजहना जभत्रको ३५ ६६   

१८ मजहना नाघकेो ५ ५   

 

 

 

२ 

 

 

 

पननरावेदन 

६मजहना जभत्रको १ 

१० १३ 

३   

६ मजहना दखेी १ वषिजभत्रको २ ५   

१ वषि दखेी १८ मजहना जभत्रको ० ०   

१८ मजहना नाघकेो ० ०   

३ ररट रजनषेर्ाज्ञा जनवेदन ६मजहना जभत्रको ४ 

६ १० 

७   

६ मजहना दखेी १ वषिजभत्रको ० ०   

१ वषि दखेी १८ मजहना जभत्रको ० ०   

१८ मजहना नाघकेो ० ०   

४ करारको पररपालना सम्बधर्ी जनवेदन ३ मजहना जभत्रको ०  

२ 

 

४ 

०   

३ मजहना नाघकेो २ ४   

जम्मा ६०६ ११३६ १७४२ ११७६   

  जवशषे प्रकृजतका जनवेदन ० ११५ ११५ ११५   

५ अधय जनवेदन/प्रजतवेदन ० ८५१ ८५१ ८५१   

कूल जम्मा ६०६ २१०२ २७०८ २१४२  

  

अम्घल्िो तीन आलथिक वषिमा दताि िएका औषत मजुद्दा िंख्यामा 
कभतीमा १० प्रलतशतिे थप गिी आगामी वषिको नयाुँ दतािको 
अनजुमालनत िुँख्या लनधाििण गरिएको  
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फाराम नं ३ 

तनह ूँ जिल्ला अदालत 

आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को वार्र्िक कार्ि र्ोजना 

माजसक लक्ष्यजनर्ािरण फाराम 

(योिनाको लक्ष्य १रणनीजतक उद्देश्य १.१ (क)सूँग सम्बजधर्त) 

वार्र्िक रुपमा फैिलागनुिपने मुद्दाको जम्मा िाँख्र्ााः ११७६ 

क्र.िं. मुद्दा अवर्िगत वर्गिकरण 
र्ववरण िाउन भदौ अिोज कार्िक मंर्िर पुि माघ फागुन चैत बैशाख जेठ अिार जम्मा 

कार्िर्दन १२ २५ १२ २२ २६ २५ २५ २३ २५ २४ २७ २७ २७३ 

१ शनरुमनद्दा 

६ मजहनाजभत्रको 
लक्ष्य ३० ६४ ३० ५६ ६६ ६४ ६४ ६० ६४ ६२ ७० ७० ७०० 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

६ मजहनादेखी १वषिजभत्रको 
लक्ष्य १६ ३६ १६ ३० ३८ ३६ ३६ ३२ ३६ ३४ ४० ४० ३९० 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

१ वषिदेखी 

१८मजहनाजभत्रको 

लक्ष्य २ ६ २ ६ ८ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६६ 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

१८ मजहना नाघेको 
लक्ष्य १ १ १ १ ० १ ० ० ० ० ० ० ५ 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

२ पननरावेदन 

६ मजहनाजभत्रको 
लक्ष्य १ ० १ ० ० ० ० ० १ ० ० ० ३ 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

६ मजहनादेखी १वषिजभत्रको 
लक्ष्य ० ० १ १ १ ० १ ० ० १ ० ० ५ 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

१ वषिदेखी 

१८मजहनाजभत्रको 

लक्ष्य ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

१८ मजहना नाघेको 
लक्ष्य ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

३ ररट 

६ मजहनाजभत्रको 
लक्ष्य १ १ १ ० ० १ १ ० १ १ ० ० ७ 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

६ मजहनादेखी १वषिजभत्रको 
लक्ष्य ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

१ वषिदेखी १८ 

मजहनाजभत्रको 

लक्ष्य ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

१८ मजहना नाघेको 
लक्ष्य ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

जम्मा लक्ष्य ५१ १०८ ५२ ९४ ११३ १०८ १०८ ९८ १०८ १०४ ११६ ११६ ११७६ 
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प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

४ जवशेष प्रकृजतको जनवेदन 

७ जदन जभत्र 
लक्ष्य ३ १२ ४ ८ १२ १२ १२ ८ १० १० १२ १२ ११५ 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

७ जदन नाघेको 
लक्ष्य ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

५ 

जनवेदनप्रजतवेदन फन टकर जनवेदन 

१ मजहना जभत्र 
लक्ष्य ३६ ७८ ३६ ७० ८२ ७८ ७८ ७३ ७८ ७४ ८४ ८४ ८५१ 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

६ १ मजहना नाघेको 
लक्ष्य ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

जम्मा 
लक्ष्य ३९ ९० ४० ७८ ८४ ९० ९० ८१ ८८ ८४ ९६ ९६ ९६६ 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

कूल जम्मा 
लक्ष्य ९१ १९८ ९२ १७२ १९६ १९८ १९८ १७९ १९६ १८८ २१२ २१२ २१४२ 

प्रगजत - - - - - - - - - - - -   

                 

तर्ार गने                                                                               प्रमार्णत गने 
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फाराम न ं४ 

तनह ूँ जिल्ला अदालत 

आर्थिक वर्ि२०७६/०७७ को वार्र्िक कार्ि र्ोजना 

धयायार्ीशगत माजसकलक्ष्य जनर्ािरण फाराम 

(रणनीजतक योिनालक्ष्य १रणनीजत उद्दशे्य न.ं१. १ सूँगसम्बजधर्त) 

न्र्ार्ािीशको नामाःदुगािप्रिाद ढुङ्गेल 

र्ि.नं. र्वर्र् 
मर्हना िाउन भदौ अिोज कार्िक मंर्िर पुि माघ फागुन चैत बैशाख जेठ अिार जम्मा 

कायि जदन १२ २५ १२ २२ २६ २५ २५ २३ २५ २४ २७ २७ २७३ 

१ शनरु मनद्दा 
लक्ष्य २५ ५३ २४ ४७ ५६ ५४ ५३ ४९ ५३ ५१ ५८ ५८ ५८१ 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

२ पननरावेदन 
लक्ष्य १ ० १ १ ० ० १ ० ० ० ० ० ४ 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

३ 
बधदी प्रत्यक्षीकण र 

जनषेर्ाज्ञा जनवेदन 

लक्ष्य ० १ ० ० ० ० १ ० १ ० ० ० ३ 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

जम्मा 
लक्ष्य २६ ५४ २५ ४८ ५६ ५४ ५५ ४९ ५४ ५१ ५८ ५८ ५८८ 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

४ जवशेप प्रकृजतका जनवेदन 
लक्ष्य २ ६ २ ४ ६ ६ ६ ४ ५ ५ ६ ६ ५८ 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

५ जनवेदन प्रजतवदेन 
लक्ष्य १८ ३९ १८ ३५ ४१ ३९ ३९ ३६ ३९ ३७ ४२ ४२ ४२५ 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

जम्मा 
लक्ष्य २० ४५ २० ३९ ४७ ४५ ४५ ४० ४४ ४२ ४८ ४८ ४८३ 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

कूलजम्मा 
लक्ष्य ४६ ९९ ४५ ८७ १०३ ९९ १०० ८९ ९८ ९३ १०६ १०६ १०७१ 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

सम्बजधर्त धयायार्ीशले फैसला गननिपन ेमनद्दामध्ये १८ मजहनानाघकेो बाूँकी सूँ्या:- ३ थान 

                

  
तर्ार गने 

        
प्रमार्णत गने 

 



वार्षिक कार्ि र्ोजना २०७६/०७७ 

तनह ूँ जजल्ला अदालत 

Email: info.dctanahun@supremecourt.gov.np   
website: www.supremecourt.gov.np/court/tanahundc                                                                              pg. 46 

 
 

 

फाराम न ं४ 

तनह ूँ जिल्ला अदालत 

आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को वार्र्िक कार्ि र्ोजना 

धयायार्ीशगत माजसकलक्ष्य जनर्ािरण फाराम 

(रणनीजतक योिनालक्ष्य १ रणनीजत उद्दशे्य नं.१. १ सूँगसम्बजधर्त) 

न्र्ार्ािीशको नामाःबािदेुव पौडेल 

र्ि.नं. र्वर्र् 
मर्हना िाउन भदौ अिोज कार्िक मंर्िर पुि माघ फागुन चैत बैशाख जेठ अिार जम्मा 

कायि जदन १२ २५ १२ २२ २६ २५ २५ २३ २५ २४ २७ २७ २७३ 

१ शनरु मनद्दा 
लक्ष्य २४ ५४ २५ ४६ ५६ ५३ ५३ ४९ ५३ ५१ ५८ ५८ ५८० 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

२ पननरावेदन 
लक्ष्य ० ० १ ० १ ० ० ० १ १ ० ० ४ 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

३ 
बधदी प्रत्यक्षीकण र 

जनषेर्ाज्ञा जनवेदन 

लक्ष्य १ ० १ ० ० १ ० ० ० १ ० ० ४ 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

जम्मा 
लक्ष्य २५ ५४ २७ ४६ ५७ ५४ ५३ ४९ ५४ ५३ ५८ ५८ ५८८ 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

४ 
जवशेप प्रकृजतका 

जनवेदन 

लक्ष्य १ ६ २ ४ ६ ६ ६ ४ ५ ५ ६ ६ ५७ 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

५ जनवेदन प्रजतवदेन 
लक्ष्य १८ ३९ १८ ३५ ४१ ३९ ३९ ३७ ३९ ३७ ४२ ४२ ४२६ 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

जम्मा 
लक्ष्य १९ ४५ २० ३९ ४७ ४५ ४५ ४१ ४४ ४२ ४८ ४८ ४८३ 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

कूलजम्मा 
लक्ष्य ४४ ९९ ४७ ८५ १०४ ९९ ९८ ९० ९८ ९५ १०६ १०६ १०७१ 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

सम्बजधर्त धयायार्ीशले फैसला गननिपन ेमनद्दामध्ये १८ मजहनानाघकेो बाूँकी सूँ्या :- २ थान 

 

तर्ार गने         
प्रमार्णत गने 
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फारामनं ५ 

 तनह ूँ जिल्ला अदालत 

 आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को वार्र्िक कार्ि र्ोजना 

 फैसला कायािधवयनका जनवेदन, कैद दण्ड िररवानार सरकारी जवगो तथा वक्यौता फछयौटको लक्ष्य जनर्ािरण फाराम 

 (योिनाको लक्ष्य १ कोरणनीजतक उद्दशे्य १.५ सूँग सम्बजधर्त) 

 तहजसलदारको नामः घनश्याम जतजमल्सेना 

 ॰ वाजषिक रुपमा िम्मा फछयौट गननिपने जनवेदन सङ्ख  ् या: १३७ 

 ॰ कैद असलूीको अकं (प्रत्येक वषि कम्तीमा सो वषि कायम हुने वरावर) : ४५५ वषि  

॰िररवाना असलूीको अकं (प्रत्येक वषि कम्तीमा सो वषि कायम हुने वरावर) : ८४ लाख 
   

 ॰सरकारी जवगो असलूीको अकं (प्रत्येक वषि कम्तीमा सो वषि कायम हुने वरावर) 
   

 ॰बक्यौता धयजूनकरण तफि को २०३५ सालसम्मको कैद ६१ बषि िररवाना ...................... सरकारी जवगो ..................... 
 

 र्ि.नं. र्वर्र् अवर्िगत िंख्र्ा र्जम्मेवारीिरी आएको नर्ााँ दताि अनुमान जम्मा कार्म हुने वार्र्िक 

लगत 

अनुमार्नत  वार्र्िक र्नवेदन फछर्ौट र 

कैद जररवाना अिुली वार्र्िक लक्ष्र् 

कैर्फर्

त  

१ 
फैसलाकायािधवय

नको जनवेदन 

६ मजहना जभत्रको ६८ 
१३८ २०६ 

१३७ 

 
 

६ मजहना नाघेको - - 

 
 

जम्मा ६८ १३८ २०६ १३७ 

 
 

२ 
कैद असनलीको 

लक्ष्य 

यसवषि कायम हुने लगत 

बराबरको कैद 
९८०।११।३ ४५४।५।१८ १४३५।४।२१ ४५५।०।० 

 

 

२०३५ सालभधदा अजघको 

वक्यौता कैद 
६१।०।० - - - 

 

 

३ 
िररवाना 

असनलीको लक्ष्य 

यसवषि कायम हुने लगत 

बराबरको िररवाना 
१,४३,१३,६३५।४० ८३,९०,३७४।५० २,२७,०४,००९।९० 

८४,००,०००।- 

 

 

२०३५ सालभधदा 

अजघकोवक्यौता िररवाना 
- - - - 

 

 

४ सरकारी जवगो 

यसवषि कायम हुने लगत 

बराबरको जवगो 
- - - - 

 

 

२०३५ सालभधदा 

अजघकोवक्यौता सरकारी जबगो 
- - - - 

 

 

जम्मा 

कैदको िम्मा १०४१।११।३ ४५४।५।१८ १४३५।४।२१ ४५५।०।० 

 
 

िररवानाको िम्मा १,४३,१३,६३५।४० ८३,९०,३७४।५० २,२७,०४,००९।९० ८४,००,०००।- 

 
 

सरकारी जवगो िम्मा - - - - 
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फाराम न ं६ 

तनह ूँ जिल्ला अदालत 

आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को वार्र्िक कार्ि र्ोजना 

 फैसला कायािधवयनका जनवेदन फछयौट  गने कायिको माजसक 

लक्ष्य जनर्ािरण फाराम 

(योिनाको लक्ष्य १ को रणनीजतक उद्दशे्य १.५(क) सूँग सम्बजधर्त) 

तहर्िलदारको नामाः  घनश्र्ाम र्तर्मल्िेना 

वार्र्िक रुपमा जम्मा फछर्ौट  गनुिपने र्नवेदनको िाँख्र्ााः  

र्वर्र् 

मर्हना िाउन भदौ अिोज कार्िक मंर्िर पुि माघ फागुन चैत बैशाख जेठ अिार जम्मा 

कार्ि र्दन १२ २५ १२ २२ २६ २५ २५ २३ २५ २४ २७ २७ २७३ 

फैिला 

कार्ािन्वर्नको 

र्नवेदन 

फछर्ौट  

लक्ष्र् 
३ १३ ६ ११ १३ १३ १३ १२ १३ १२ १४ १४ १३७ 

लक्ष्र् प्रार्ि 
             

               
तर्ार गने                                                                         प्रमार्णत गने    
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फाराम नं ७ 

 तनह ूँ जिल्ला अदालत 

 आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को वार्र्िक कार्ि र्ोजना 

 कैद िररवाना र सरकारी जबगोको माजसक लक्ष्य जनर्ािरण फाराम  

 वाजषिक रुपमा धयून गननि पने कैद िररवाना र सरकारी जवगोको अङ्खक मध्ये 

 कैद वषिः ४५५ वषि                                                                            २०३५ सालसम्मको कैद वषि: ६१ बषि                                           

 िररवानाको रकम रु . ८४ लाख                                                          २०३५ सालसम्मको िररवाना रकम: .................... 

 सरकारी जवगोको रकम रु..................                                               २०३५ सालसम्मको सरकारी जबगो : ................... 

र्ववरण 
मार्िक रुपमा फछर्ौट  गनुि पने लगत   

िाउन भदौ अिोज कार्िक मंर्िर पौर् माघ फागुन चैत बैशाख जेठ आर्ाढ जम्मा 

यस वषि कायम हुने 

लगत बराबरको कैद 

वषि  

लक्ष्य ३२।०।० ३५।०।० २२।०।० ३०।०।० ४२।०।० ४२।०।० ४२।०।० ३८।०।० ४२।०।० ४०।०।० ४५।०।० ४५।०।० ४५५।०।० 

प्रगजत - - - 

- 

 

 

 

- - - - - - - - - 

२०३५ सालसम्मको 

वक्यौता कैद 

लक्ष्य - - - - २०।०।० २०।०।० २१।०।० - - - - - ६१।०।० 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

यस वषि कायम हुने 

लगत बराबरको 

िररवानाको रकम 

लक्ष्य ३ ८ ४ ७ ८ ८ ८ ७ ८ ७ ८ ८ ८४ लाख 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

२०३५ सालसम्मको 

वक्यौता िररवाना 

लक्ष्य - - - - - - - - - - - - - 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

यस वषि कायम हुने 

लगत बराबरको 

सरकारी जवगोको रकम  

लक्ष्य - - - - - - - - - - - - - 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

२०३५ सालसम्मको 

वक्योता सरकारी जवगो 

लक्ष्य - - - - - - - - - - - - - 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

  

 

             तर्ार गने                    प्रमार्णत गने 
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फाराम नं ८ 

तनह ूँ जिल्ला अदालत 

आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को वार्र्िक कार्ि र्ोजना 

फैसला कायािधवयनको लगत अद्यावजर्क गने लगायतका कायिको माजसक कायि ताजलका 

तहर्िलदारको नामाः  घनश्र्ाम र्तर्मल्िेना 

मु

द्दा 

मर्हना िाउन भाद्र अिोज कार्तिक मागि पौर् माघ फागुन चैत्र वैशाख जेष्ठ आर्ाढ जम्मा 

कार्ि र्दन १२ २५ १२ २२ २६ २५ २५ २३ २५ २४ २७ २७ २७३ 

१ 

लगत अध्यावजर्क गररने  सूँ्या लक्ष्य र्नरन्तर र्नरन्तर र्नरन्तर र्नरन्तर र्नरन्तर र्नरन्तर र्नरन्तर र्नरन्तर र्नरन्तर र्नरन्तर र्नरन्तर र्नरन्तर र्नरन्तर 

प्रगजत              

२ 

पररवजतित स्थानीय तहको संरचना अननसार लगतमा 

रहकेो वतन अध्यावजर्क गने  
लक्ष्य 

र्नरन्तर र्नरन्तर र्नरन्तर र्नरन्तर र्नरन्तर र्नरन्तर र्नरन्तर र्नरन्तर र्नरन्तर र्नरन्तर र्नरन्तर र्नरन्तर र्नरन्तर 

प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

३ 
दण्ड िररवानाको लगत सावििजनक गने  लक्ष्य - - - १ - - - - - १ - - २ 

प्रगजत 
             

४ 
असनल तहजसलको डोर खटाउन े 

  

लक्ष्य - - १ ० १ - १ ० १ - १ - ५ 

प्रगजत 
             

५ 
फौ.का.सं.को दफा १६० अननसार 

कट्टा गने लगत 

कैद लक्ष्य - - - - - - १ - - - - 1 २ 

प्रगजत 
             

िररवाना लक्ष्य - - - - - - १ - - - - १ २ 

प्रगजत 
             

सरकारी जबगो लक्ष्य - - - - - - 1 - - - - 1 २ 

प्रगजत 
             

६ 
जिधसी जललाम गने  (पटक)   लक्ष्य - - - - १ - - - १ - ० - २ 

  प्रगजत 
             

७ 
अधय जियाकलाप   लक्ष्य 

             
  प्रगजत - - - - - - - - - - - - - 

८ 

फैसला कायािधवयन सम्बधर्ी 

सरोकारवालाहरु बीच 

अधतरजिया 

 लक्ष्य - - - - १ - - - - १ - - २ 

 
प्रगजत              

 
                   तर्ार गने                                                                                               प्रमार्णत गने     
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फािाम नं ९ 
तनहूुँ म्जल्िा अदाित 

आलथिक वषि २०७६/०७७ को वार्षिक कायि योजना 
लमलििको आन्तरिक लनिीिण गने कायिको मालिक िक्ष्य लनधाििण फािाम 

म्जभमेवािी िरिआएको लमलिि िुँख्याः–  ६०६ 

यिवषि दताि हजुने अनजुमालनत मजुद्दा िंख्याः– ११३८ 

जभमा लनिीिण गनजुिपने लमलिि िंख्याः– १४६० 

से्रथतेदािको नामः िजुदशिन खनाि 

िजुपरिन्टेन्डेन्टको नामः–     

र्वषय 
लमलििको आन्तरिक लनिीिणको मालिक िक्ष्य 

मर्हना िाउन िदौ अिोज काम्त्तक मंलिि पजुि माघ फागजुन चैत बैशाख जेठ अिाि जभमा 

लमलििको 
आन्तरिक 
लनिीिण 

िक्ष्य ६४ १३४ ६४ ११८ १३९ १३४ १३४ १२३ १३४ १२८ १४४ १४४ १४६० 

प्रगलत - - - - - - - - - - - - - 

               

   तयाि गने                                                                 प्रमाम्णत गने    
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फािाम नं १० 

तनहूुँ म्जल्िा अदाित 

आ व  २०७६/०७७ को वार्षिक कायि योजना 
 न्यार्यक िलमलत, अधिन्यार्यक लनकायको लनिीिण एवं अनजुगमनिभबन्धी िक्ष्य लनधाििण फािाम 

     

लनिीिण गनजुिपने जभमा लनकायको िुँख्याः १२ 

लनिीिण गनजुिपने न्यार्यक िलमलत, अधि न्यार्यक लनकायको िुँख्याः  ९, ३ 

लि.नं. न्यायाधीशको नाम लनिीिण गने  मर्हना लनिीिण गनजुिपने अधिन्यार्यक लनकाय ि कायािियको नाम कैर्फयत  

१ श्री दजुगािप्रिाद ढजुङ्गेि 
फागजुन, चैत्र, बैशाख, 

जेठ 

म्जल्िा प्रशािन कायाििय तनहूुँ, म्जल्िा बन कायाििय तनहूुँ, आवजुुँखैिेनी गाउुँपालिका, 
देवघाट गाउुँपालिका, व्याि नगिपालिका, शजुक्िागण्डकी नगिपालिका 

आवश्यकता 
अनजुिाि 

फूिकोटिबाट 
हेिफेि  हजुन 
िक्ने   

  
२ श्री बािजुदेव पौडेि 

फागजुन, चैत्र, बैशाख, 

जेठ 

मािपोत कायाििय तनहजुुँ, बम्न्दपजुि गाउुँपालिका, भयाग्दे गाउुँपालिका, ऋर्षङ गाउुँपालिका, 
म्घरिङ गाउुँपालिका, लिमाद नगिपालिका, िानजु नगिपालिका 

जभमा िंख्या १२   

    
  

 तयाि गने          प्रमाम्णत गनि 
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फािाम नं ११ 

तनहूुँ म्जल्िा अदाित 

आलथिक वषि २०७६/०७७ को वार्षिक कायि योजना 
 व्यवथथापकीय कायि िञ्चािनको मालिक कायि तालिका  

कायिको र्वषय 
मालिक रुपमा िभपन्न  गनजुि पने कायिहरुको र्वविण   

िाउन  िदौ  अिोज काम्त्तक मंलिि पौष माघ फागजुन चैत बैशाख जेठ आषाढ जभमा 
वैतलनक कानूनव्यवशायीबाट कािागाि भ्रमण पटक ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४८ 

काउन्िेलिङ िेवा िंचािन  (लनिन्ति) दैलनक दैलनक दैलनक दैलनक दैलनक दैलनक दैलनक दैलनक दैलनक दैलनक दैलनक दैलनक दैलनक 

योजनाको प्रगलत िमीिा  ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० १ ३ 

िमता र्वकाििुँग िभबम्न्धत पजुनतािजगी तालिम कायिक्रम  ० ० १ ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ 

योजना कायािन्वयनका िभबन्धमा ििोकािवािाहरुिंग 

अन्तिर्क्रया  
० १ ० ० ० ० ० ० १ ० ० ० २ 

तामेिदाि ि थथानीय तहका वडा िम्चबहरु बीच अन्तिर्क्रया  ० ० ० १ ० ० ० ० १ ० ० ० २ 

िडाउनजु पने कागजातहरु िडाइने लमलिि िंख्या ० ० १० १० ५० ३० ५० ५० ५० ५० ५० ५० ४०० 

न्याय िेत्र िमन्वय िलमलतको बैठक  ० १ ० ० १ ० ० ० १ ० १ ० ४ 

वाि ि ििकािी वकीििंग अन्तिर्क्रया  ० १ ० ० ० ० १ ० ० ० ० १ ३ 

िंचािकमीहरुिंग अन्तिर्क्रया  ० 1 ० ० ० ० ० ० ० १ ० ० २ 

मजुद्दाको र्टपोट तालिम  ०  ० ०  १ ० ० ० ० ० ० ० ० १ 

मजुिजुकी िंर्हता िभबन्धी प्रम्शिण ० ० १ ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ 

meet the judge कायिक्रम १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १२ 

judicial outreach कायिक्रम ० ० ० १ ० ० ० १ ० १ १ ० 
 

४ 
वार्षिक कायि योजनको अधिवार्षिक मजुल्याङ्कन ० ० ० ० ० १ ० ० ० ० ० ० १ 

तयाि गने               प्रमाम्णत गने 
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परिच्छेद छ (६) 
योजना अनजुगमन तथा मजुल्याङ्कन 

६.१ योजना कायािन्वयन अनजुगमन ि मजुल्याङ्न िलमलतः 
          कजु नै पलन योजना कथतो छ िन्दा िन्दा त्यिको कायािन्वयनको पाटो के िह्यो िने्न  मूि लबषय हजुन 
आउछ न्यायपालिकाको चौथो पंचबर्षिय िणलनलतक योजना कायािन्वयिाई प्रिावकािी ढंगिे कायािन्वयन गनजुि 
आजको हाम्रो आवश्यकता हो यि अदाितको प्रथतजुत योजनािाई पलन िर्ह तविबाट िागू गनि म्जल्िा 
अदाित लनयमाविीमा िएको ब्यवथथा अनजुरुप माननीय म्जल्िा न्यायाधीश श्री दजुगाि प्रिाद ढजुं गेिको 
अध्यितामा योजना तजजुिमा तथा कायािन्वयन िलमलत गठन गरिएको   िोही योजना तजजुिमा तथा कायािन्वयन 
िलमलतिे  प्रथतजुत योजनामा िएको ब्यवथथाहरु कायािन्वयन ियो िएन िनी अनजुगमन तथा मजुल्याङ्नको कायि 
गनि िमेत तोर्कएको छ    

           योजना अनजुगमन मजुल्याङ्न िलमलत 
माननीय न्यायाधीश श्री दजुगािप्रिाद ढजुं गेि            -अध्यि 

माननीय न्यायाधीश श्री बािजुदेब पौडेि    -िदथय 
तहलििदाि            -िदथय 
से्रथतेदाि िजुदशिन खनाि     -िदथय-िम्चव 

 न्यायपालिकाको चौथो िणनीलतक योजना अन्तगित यि अदाितिे लनमािण गिेको योजना 
कायािन्वयनिाई प्रिावकािी रुपिे कायािन्वयन गनि योजना अनजुगमन मजुल्याङ्न िलमलत  लनमािण िएको छ  
यि िलमलतिे अनजुगमन गिेि मात्र योजना िफि हजुन े नहजुने िन्दा पलन योजनािाई मेिो हो िने्न  िावनाको 
लबकाि गिी िबैिे अपनत्व लिई काम गने िावनाको लबकाि गने प्रलतबद्दता िर्हत प्रथतजुत योजनािाई मूतिरुप 
ठदन देहायको कायि हरुबाट िमेत योजनाको मजुल्याङ्न ि अनजुगमन गरिनछे   
 योजनािाई िफलिितू बनाउन िबै न्यायाधीश तथा कमिचािीहरु प्रलतबद्द िहने   

 म्जल्िा न्याय िेत्र िमन्वय िलमलत, अदाित ब्यवथथापन िलमलतका बैठकहरुबाट िमेत योजनािाई 
प्रमजुख लबषय बनाई छिफि गरिने  

 न्यायका ििोकािवािहरुिंगको छिफि ि िजुझाविाई िमेत योजनािंग जोडेि कायािन्वयन गरिन े 

मालिक रुपमा बथने कमिचािी बैठकहरुमा िमेत योजना कायािन्वयनको लबषयमा िलमिा गरिने तथा शाखा 
तथा फाुँटगत रुपमा आ.आफ्नो शाखाको प्रगलत िलमिा गरिने     
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परिच्छेद ७ (िात) 
बजेट तथा िौलतक अवथथा िजुधाि 

७.१ परिचय ि लबषय प्रवेशः 
 कजु नै पलन कायिक्रम िञ्चािनका िालग उपयजुक्त वाताविणको लनमािण ि आवश्यक िाधन 
स्रोतको उपिब्धताको जरुिी हजुन्छ   यि अदाितिे न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवषीय िणनीलतक 
योजनामा आधारित िएि आलथिक वषि लबगत बषिहरुमा ५ वटा कायियोजना तजजुिमा गिेको छ बार्षिक 
कायियोजनाको िफि कायािन्वयनका िालग दि एवं उच्च मनोवियजुक्त जनशम्क्त ि ििोकािवािा 
लनकायहरुको िहयोगका िाथै केही िौलतक िजुधाि पलन अपरिहायि देखीएको छ  गत बषिको कायि 
योजना लनमािण गदाि िमेत यि अदाितको िौलतक िजुधािका िालग केही र्वम्शष्ट परिकल्पना गरिएको 
लथयो जजुन पूणि रुपमा िागू गनि िर्कएको अवथथा छैन िमथयाहरु जलत पलन हजुन्छन ति पलन यि 
अदाितिे हाि लिएका मजुख्य िमथयाहरुिाईमा त्मात्र पलन िमाधान गनि िर्कएमा योजना अझ 
उपिम्ब्धमूिक हजुने छ   जजुन आवश्यकताहरु उपिब्ध आलथिक स्रोत िाधन अनजुरुप पजुिा हजुने अपेिा 
िमेत गरिएको छ  
 न्यायपालिकाको प्रथतजुत चौथो िणलनलतक योजनािे उल्िेख गिेका मूि कायिहरु बाहेक 
न्यायपालिकाको िमग्र िजुधािको िालग ि यि अदाितको िालग िेवाग्राहीहरुिाई लछटो छरितो न्याय 
प्रदान गनि ि योजनािे लिएको िबैका िालग न्याय िजुलनम्ित गने परिदृष्यका िाथ प्राि मूि योजनाको 
िक्ष्य ि िणलनलतक उपाय अन्तगित यि आलथिक वषिमा िंचािन गरिनजु पने र्वर्वध कायिक्रमहरुका 
िालग प्रिेपण गरिएकोिे लनयलमत बजेटको अलतरिक्त लनभन म्शषिकमा लनभन बमोम्जमको बजेट 
उपिब्ध हजुन िकेमा काम कािवाहीहरु अझ प्रिावकािी रुपिे अगालड बढ्ने लबश्वाि लिईएको छ   
7.2 अदाितको िौलतक पूवािधाि र्वकाितफि   

 अदाितको िौलतक पूवािधाि र्वकािमा अपाङ्गता िएका व्यम्क्तहरूको िहज पहजुुँचिाई 
िवािलधक प्रथलमकता ठदइएको देखीन्छ  जि अनजुिाि गोपलनयता कायम गनजुिपने पि ि िािीहरूको 
िालग छजु टै र्वश्राम किको ब्यवथथा, बािबालिका ि मर्हिाहरूका िालग आवश्यक किको व्यवथथा, 
थजुनजुवाहरूको िालग िजुिम्ित प्रलतिाियको ब्यवथथा, पिहरूिुँग पिामशि (काउन्िेलिङ) गने किको 
िालग छजु टै्ट ब्यवथथापन िएमा अदाित  िौलतक ब्यवथथा िेवाग्राही मैत्री हजुने हजुुँदा िो ब्यवथथामा जोड 
ठदइएको छ उल्िेम्खत र्वषयहरु िेवाग्राही तथा िेवाग्राहीको िन्तजुष्टीिुँग िभबम्न्धत िएकािे 
अदाितिे त्यिमा िमयमै िजुधाि गनि निकेमा न्यायपालिका प्रलत िेवाग्राहीमा अर्वश्वाि पैदा हजुने ि 
त्यििे अन्ततोगत्वा अदाितप्रलतको आथथा ि र्वश्वाि िय हजुने अवथथा आउुँछ  त्यिैिे प्रथतजुत 
योजना लित्र पलन यी र्वषयहरु पिेका छन ्  यी ि यथतै र्वषयहरु िभवोलधत हजुनजु जरुिी देखीन्छ   
अदाितमा कायिित जनशम्क्त ि िेवाग्राहीिाई आधािितू िजुर्वधा प्रदान गने प्रयोजनका िालग केही 
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थप र्वषय िमेत (पजुष्ट्याईं िर्हत) यि कायियोजनामा िमावेश गरिएको छ  तिथि यि अदाितिे 
लनमािण गिेको वार्षिक कायियोजनाको िफि कायािन्वयनका िालग अपरिहायि देखीएका थप िंिचना 
लनमािण िमेतका र्वषयहरुमा यि आलथिक वषि लितै्र आवश्यक स्रोत िाधन उपिब्ध हजुने र्वश्वाि 
लिइएको छ      
७.३ अदाित िवनको अग्रिागमा बुँगैचा लनमािण िभबन्धमा  
      यि अदाित िवन परिििको अग्रिागमा करिव १० आना ि–ूिाग खािी िहेको ि उक्त ि–ू
िागमा फूिबािी बुँगैचा लनमािण गदाि अदाित िवन एवं परििि आकषिक हजुने हजुुँदा िेवाग्राही ि 
अदािनका ििोकािवािा िबैमा प्रत्यि रुपमा िकािात्मक प्रिाव पनि जाने देखीएकोिे फूिबािी 
बुँगैचा बनाउन अत्यावश्यक महिजुि गरिएको छ   िो को िालग बजेट प्राि नहजुुँदा िोच अनजुरुप 
कायि गनि िर्कएको छैन  

 ७.४ न्यायाधीशहरुको िालग आवाि गहृ लनमािण 

      यि अदाितका माननीय न्यायाधीशज्यूहरु आवाि गहृको अिावमा घि िाडामा लिई 
बलििहनजु िएको छ   यििी बार्हि घि िाडामा लिई बथदा िजुििा तथा अन्य दृर्ष्टकोणबाट िमेत 
अिजुर्वधा हजुने हजुुँदा यि अदाित िवनको दम्िण पूविमा िहेको खालि जग्गामा माननीयज्यूहरुको िालग 
दजुई वटा आवाि गहृ बनाउनका िालग आवश्यक देखीएकोिे िोतफि  िमेत िभमालनत िवोच्च 
अदाितिंग अनजुिोध गने उदेश्य लिईएको   

७.५ व्यवम्थथत एवं उपयोगी पजुथतकािय िभबन्धमा 

       यि अदाितमा कानून ि न्यायिुँग िभबम्न्धत र्वलिन्न  पजुथतकहरु िहेको अलििेखबाट देखीए 
पलन त्यििाई व्यवम्थथत गनि िर्कएको छैन ती पजुथतकहरु िामान्य दिाजलित्र थन्क्याएि िाख्नजु पिेको 
कािणबाट ती पजुथतकहरुिे पजुथतकाियको थवरुप ग्रहण गनि िकेका छैनन ् पजुथतकाियको 
व्यवम्थथत िञ्चािन गनि निर्कएकै कािणिे गदाि हाि िहेका पाठ्यिामग्रीको उपयोग गनि िमेत 
निर्कएको अवथथा र्वद्यमान िहेको छ यिै िन्दििमा यि योजना अबलधमा पजुथतकािय 
िजुदृढीकिणका िालग अध्ययन एवं आवश्यकता पर्हचान गिी आवश्यक पजुथतक खिीद गने 
कायािन्वयन योजना अम्घ िारिएको छ  िभबद्ध जनशम्क्तको िमता एवं दिता अलिबरृ्द्धका िाथै 
िेवा प्रवाहको गजुणथतिीयता कायम गनिका िालग पलन पजुथतकाियको महत्वपूणि िलूमका िहन्छ   ति 
यि अदाितमा हाि िहेका पजुथतकहरु अपयािि मात्र होइन अिान्दलििक िमेत देम्खन्छन ्  तिथि 
यि अदाितमा पयािि ि िमय िापेि पजुथतक िर्हतको पजुथतकािय व्यवथथापनका िालग िमेत िोच 
गरि कायि योजना लनमािण गरिएको छ        
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७.६ बाि इजिाि लनमािण 

 यि अदाितमा २ बटा ईजिाि िहेकोिे बाि ईजिािको िालग िामान्य ईजिािबाटै कायि 
िंचािन गिएको अवथथा छ बािबालिक मजुद्दा िमेत प्रत्येक बषि दताि हजुन आउने हजुुँदा बाि ईजिाि 
अत्यावश्यक िहेको छ  यिको िलग अदाित िवनमा तिा थप गनि नलमल्ने अवथथा िहेकोिे छजु टै्ट 
िवन लनमािण हजुनजुपने देम्खन्छ  छजु टै्ट बाि ईजिाि नहजुदािभम तत्कािको आवश्यकता पजुिा गनि 
अदाितको पर्हिो तिाको बाुँकी िागमा बािमैत्री कि लनमािण गरिएको छ यििी बाि इजिाि ि 
बािमैत्री किको िालग आवश्यक पने फलनिचि तथा र्फक्चिि ि खेिौना निएकोिे िो खरिद गनि 
िमेत आवश्यक बजेट चार्हने हजुुँदा िोतफि  पलन यि योजनामा केही िोच गरिएको छ    
७.७ प्रवेशद्धाि िभबन्धमा  

 यि अदाित िवनको दम्िण िागको खािी जलमनमा िजुििाकमी बथने ब्यािेक िवन लनमािण 
िभपन्न  िएको ि बाुँकी िागमा न्यायाधीश आवाि गहृ लनमािणका िालग बजेट माग गरिएको हजुुँदा 
उक्त िवनहरुका िालग छजु टै्ट प्रवेश द्वाि (गेट) लनमािण गनिका िालग म्जल्िा प्रार्वलधक कायािियबाट 
िगत अनजुमान तयाि िई िौलतक प्रशािन शाखामा पठाइिर्कएको हजुुँदा उक्त िगत अनजुमान 
अनजुिािको िकम लनकाशा हजुनजुपने देखीन्छ    

७.८ मोटि ग्यािेज लनमािण 

 यि अदाित िवनको अगाडी िहेको प्रहिी पोष्ट ि हाि िहेको मोटि ग्यािेजको वीचमा मोटि 
िाइकि, िाइकि ि मोटिको ग्यािेज लनमािण गिी व्यावम्थथत गिीएमा अदाितमा िहेका कमिचािीका 
मोटििाइकि, िाइकि ि अदाित ि अन्य ििकािी कायािियबाट आउने िवािी िाधन व्यवम्थथत 
तरिकािे िाख्न िर्कने हजुुँदा उक्त खािी ठाउुँमा मोटि ग्यािेज लनमािण गनि िमेत आवश्यकता िहेको 
छ     

 जजुनिजुकै योजना कायािन्वयनको िालग आलथिक स्रोत िाधनको अिाव हजुन गएमा उक्त योजना 
शजुन्य ििह हजुन्छ त्यिैिे आलथिक पाटो ि योजना िंगिंगै र्हड्ने लबषय हो  गत बषिको 
योजनािे उल्िेख गिेका कलतपय उदेश्यहरु बजेट अिावमा कायािन्वयन हजुन िकेन कलतपय 
लनयलमत कायिहरुको िालग बजेट िगायतको िजुलबधाको अलनवायि आवश्यक पछि   हाि  

Lmbis system बाट बजेट प्राि हजुन आउने हजुुँदा कलतपय िजुधािका लबषयहरु पजुिा हजुन 
निकेकोिे योजना कायािन्वयनमा थप िमथया हजुने गिेको यथाथिता छ   
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७.९ केही प्रथतार्वत कायिक्रम ि अनजुमालनत बजेट 

क्र.िं. र्वविण एकाई/दि जभमा िकम कैर्फयत 

१ भयाद तामेिीका िालग तामेिदाििाई 
५ थान मोटििाईकि 

- रु.१०,00,००० -  

२ मािी, इिेम्क्रम्शयन तथा थवीपि 
किािमा लिनको िालग पिामशि िेवा 

वापत 

- रु.६,00,000 -  

३ २ वटा म्जल्िा न्यायाधीशका िालग 
आवाि िवन लनमािण 

 

इर्ष्टमेट अनजुिाि 

४ बगैचा लनमािणको िालग रु २००००० - २००००० -  

५ तामेल्दािका िालग छजुट्टा छजु टै्ट र्पजन 
होि ि दिाज खरिद गनि 

रु.१५०००० - रु.१५०००० -  

६ बाि ईजिाि लनमािण ईर्ष्टमेट अनजुिाि   

७ पिामशि कि, म्जन्िी कि लनमािणका 
िालग 

इर्ष्टमेट अनजुिाि 

९ अलििेख व्यवथथापन फाइि  
र्कटनाशक औषधी/क्यार्वन दिाज) 

खरिदका िालग 

रु.5,00,000×१ रु 5,00,000 -  

१० यि अदाितको Brochure छपाउने खचि रु.१,५०,००० - रु.१,५०,००० -  

११ मजुद्दामा तािेख लिने िमेतको कामको 
िागी काउन्टि लनमािण 

इर्ष्टमेट अनजुिाि  

१२ श्रव्यदृश्य documentary लनमाणि रु.१,००,००० - रु.१,००,००० -  

जभमा बजेट 

 2७,00,000 -  
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उपिंहाि 
  िमय गलतम्शि छ, आज हिेक िेत्रमा िूचना ि प्रलबलधिे र्वश्वको हि िेत्रमा लबकािका जिा 

र्फजाएको अवथथा छ  कानून ि न्यायको मान्य लिद्धान्त अनजुरुप अदाितिे आफ्नो न्याय िंपादनको 
कायिहरु गछि अदाित प्रलतको जनआथथा ि र्वश्वाि आजिन गदै न्यार्यक काम कािवाहीको प्रिावकािी 
रुपिे िंचािन गनिको िालग आ.ब ०६१/०६२ देखी शजुरु िएको न्यायपालिकाको िणनीलतक योजनाको 
तेस्रो पञ्चवर्षिय िणनीलतक योजना िमाि िै िकेको अवथथा छ  गत बषिको योजनामा गरिएका 
Counseling service, meet the judge, judicial outreach, broucher लनमाणि, श्रव्य नागरिक 
वडापत्रको लनमाणि तथा उच्च अदाितमा हजुने योजनाको प्रगती िलमिा, िंर्हता िभबन्धी तालिम जथता 
लबलबध तालिम कायिक्रमहरु िमेत िभपन्न  गरिएको छ  िो अनजुरुप गत आ.व.मा. अदाितमा आउने िबै 
िेवाग्राहीिाई counseling service ठदइएको judicial outreach,Meet the judge कायिक्रमहरु िक्ष्य 
बमोम्जम नै िंचािन गरिएको, र्वलिन्न  ििोकािवािाहरुिंग अन्तिर्क्रया गरिएको छ  यथता कायिहरुिे 
लनिय नै अदाित प्रलत जन आथथा अलिबरृ्द्धको िालग केही िकािात्मक पहि गिेको महिजुि गरिएको छ 
ि नयाुँ कानून बािे कमिचािीहरुिाई केही न केर्ह कानूनी जानकािी ठदई म्शम्ित गिाएको महिजुि गरिएको 
छ  वैतलनक कानून व्यवािर्यको िेवा प्रिावकािी गिाउने कायििाई लनिन्तिता ठदईएको छ   

     यि अदाितिे गत बषि आफजु िे लिएको िक्ष्यिन्दा प्रगलत बढी नै गिेको छ यिबाट यि बषििाई 

काम गनि थप उजाि प्राि िमेत िएको आवाि लमिेको छ  Judicial outreach, Meet the 

Judge कायिक्रमिे अदािती कामकािवार्हहरुको जानकािी गाउुँ गाउुँमा िमेत गिाईएको छ िदि 
मजुकाम देखी कलतपय थथानहरुमा यिको अझ प्रचाि पिािको खाुँचो र्वगतको अनजुिविे देखीएको लबषय छ 
 हामीिे ठदएको िेवावाट नै उनीहरुिे हामी प्रलतको धािणा वनाएका हजुन्छन ्  त्यिैिे आगामी ठदनमा 
िौलतक श्रोत िाधन िर्हत िैिहेको जनशम्क्तिाई अझवढी दि, म्जभमेवाि िगनशीि कतिव्यलनष्ठ ि 
प्रिावकािी बनाउनजु आजको प्रमजुख आवश्यकता िहेको छ यििी योजनाबद्ध तरिकािे गरिएका कामबाट 
लबगत िन्दा पलछल्िा बषिहरुमा अदाितको काममा िएको प्रगलतिे अदाित प्रलतको जनआथथामा लनिय 
पलन बरृ्द्ध हजुनेछ िने्न  आशा ि अपेिा िर्हत यि बषिको योजना लनमािण गरिएको छ  र्वगत बषिको जथतै 
िफि बनाउन िबैको िहयोगको यि बषि पलन िहनेछ िने्न  अपेिा गरिएको छ   

    अन्त्यमा आ.व २०७५/०७६ िािको कायि योजानािाई िफि बनाउन िहयोग गनजुि हजुने ििकािी 
वर्कि, कानून ब्यविायी, लबलिन्न  अधिन्यार्यक लनकाय थथालनय तह िगायत िबै ििोकािवािाहरु प्रलत यि 
तनहूुँ म्जल्िा अदाित हाठदिक कृतज्ञता ब्यक्त गदिछ    
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अनजुिजुची -१ 

तनहूुँ म्जल्िा अदाित 

कायिित न्यायाधीश तथा कमिचािीहरुको नामाविी 
 

क्र.सं. पद नाम¸ थर कायिरि फाूँट सम्पकि  नम्बर कैलफयि 

१ जिल्ला न्यायाधीश दरु्ााप्रसाद ढुुंङ्र्ेल  ९८५१२००७४५  

२ जिल्ला न्यायाधीश बासदुवे पौडेल  ९८४९२७२८०२  

३ स्रेस्तेदार  सदुशान खनाल  ९८४७०२९३८४  

४ वै.का. सररता थापा भण्डारी  ९८४६०६२२६४ सेवा करार 

५ ना.स.ु जशवराि पौडेल मदु्दा फााँट १ ९८४६०४३२०६  

६ ना.स.ु घनश्याम जतजमल्सनेा मदु्दा फााँट २ ९८५६०२१५९५  

७ ना.स.ु कृष्णप्रसाद र्ौतम जफराद/अजभयोर् शाखा ९८४७६३७५८२  

८ ना.स.ु अजनता बोहोरा मदु्दा फााँट २ ९८४६२७६६७२  

९ ना.स.ु नारायण दत्त शमाा तहजसल शाखा ९८४६०१९२२२ नवलपुर जिल्ला अदालतबाट कािमा आएको 
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