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अर्ागखााँची जजल्िा अदािि 

सजन्िखकग   



भलूिका 

न्यायपालिका न्याययक स्वत्रन्त्रताका ववश्व प्रचलित मान्यताअनुसार सञ्चािन हुनुपर्दछ । 
न्याययक स्वतन्त्रतासँगै न्याययक उत्तरर्ाययत्व पयन त्यत्त्तकै महत्वपूर्द पक्ष हो । सुयनत्श्चत 
योजनाको अभावमा न्याययक स्वतन्त्रता र न्याययक उत्तरर्ाययत्वका आधारभूत मान्यताहरु 
सफलिभूत हुन सक्रै्नन ्र जसको अभावमा जनताको न्याय सम्बन्धी हक समेत सुयनत्श्चत हुन 
सक्रै्न । त्यसैिे आजको न्यायपालिका योजनाबध्र् ढंगमा सञ्चािन गररनु आवश्यक छ । यस ै
पषृ्ठभूलममा न्यायपालिकािे पयन राज्यका अन्य यनकाय जस्तै यनत्श्चत कायदयोजनाको साथ 
आफ्नो भूलमका यनभाउनुपछद भन्ने मान्यतामा आधाररत रहेर सवदप्रथम वव.स.ं २०६१ सािमा 
न्यायपालिकाको प्रथम पञ्चवर्षीय रर्नीयतक योजना यनमादर् गरी िागू गररएको थथयो । प्रथम 
पञ्चवर्षीय रर्नीयतक योजना सम्पन्न भएपयछ न्यायपालिकाका काम कारवाहीहरु बढी भन्र्ा बढी 
व्यवत्स्थत भई िक्ष्य र प्रगयतको मूलयांकनको आधारमा कायद सम्पार्न गररने पररपाटीको ववकास 
भएको छ । यसै अनुभवबाट पाठ लसक्रै् हाि तशे्रो पञ्चवर्षीय रर्नीयतक योजना सम्पन्न भई 
यही २०७६ साि श्रावर्बाट चौथो पञ्चवर्षीय रर्नीयतक योजना िागू भैरहेको छ । उक्त चौथो 
रर्नीयतक पञ्चववर्षदय योजनाका आधारमा आफ्नो कायदयोजना आफै यनमादर् गने र त्यसको 
आधारमा अर्ाितका रै्यनक कामकारवाही सञ्चािन गने सोच राखी यस आ.व. २०७६/०७७ को 
बावर्षदक कायदयोजना यनमादर् गररएको छ ।  

बबगत ३ वटा पञ्चबर्षीय रर्नीयतक योजनाका उपिब्धीहरुिाई मध्यनजर राखी यस 
आ.व. २०७६/०७७ मा पयन िक्षक्षत कायदयोजना सफि पानदका िाथग साववक झै व्यापक सुधारका 
कायदक्रमहरु अयि साररएको छ । ती सुधारका कायदक्रमहरु सफि पानदका िाथग प्रभावकारी न्याय 
पध्र्यतका यनम्न लिखखत पाँच लसध्र्ान्तहरुिाई आधारभूत लसध्र्ान्तको रुपमा राखखएको छ ।  

१. न्यायमा सहज पहँुच,  

२. गयतलििता र समय यनधादरर्,  

३. समानता, स्वच्छता र यनष्पक्षता,  

४. स्वतन्त्रता र उत्तरर्ाययत्व तथा  

५. जनताको आस्था र ववश्वास ।  



न्यायका ययनै मुख्य आधारलििािाई केन्रमा राखेर यस अर्ाितमा न्याय सम्पार्नको 
समग्र पहिुहरुमा कायद योजनािाई साकार रुप दर्इने छ । त्यसका िाथग गत वर्षदहरु जस्तै यस 
वर्षद पयन न्यायाधीि समेतका सम्पूर्द कमदचारीहरुको इमान्र्ारीता, िगनिीिता, मेहनत, 
यनष्पक्षता र सक्रक्रयता अत्यावश्यक छ ।  

चािु आथथदक वर्षदमा यस अर्ाितको आफ्नै वावर्षदक कायदयोजना अनुसार थप उपिब्धी 
हालसि गने ववश्वास लिइएको छ । ववगतमा जस्तै गरी यस अिादखाँची त्जलिा अर्ाित, त्जलिा 
बार इकाई, त्जलिा सरकारी वक्रकि कायादिय, त्जलिा प्रिासन कायादिय, त्जलिा प्रहरी कायादिय, 
मािपोत कायादिय, नापी कायादिय, स्थानीय तहहरु, अर्ाितका प्रयोगकताद, नागररक समाज, 
संिसंस्थाहरु, राजनीयतक र्िहरु एवं सरोकारवािा पक्षहरु सबैसँग सकारात्मक सहयोग र 
सद्भावको अपेक्षा राखेको छ ।  

अन्तमा, अर्ाितबाट प्रर्ान गररने सेवािाई अझ बढी प्रभावकारी बनाई समयानुकूि 
पररमाजदन गरै् जाने र न्याययक स्वतन्त्रता र न्याययक उत्तरर्ाययत्वका प्रचलित मान्यताहरुिाई 
आत्मसात गरै् न्यायपालिकाप्रयतको जनआस्था अलभवतृ्ध्र् गने दृढ अठोटका साथ सबैिाई यछटो 
छररतो, स्वच्छ र यनष्पक्ष न्याय सम्पार्न गनद सरोकारवािा सबैमा बबगतमा जस्तै आउँर्ा दर्नमा 
समेत सक्र्ो सहयोगको अपेक्षा राख्रै् प्रस्तुत कायद योजनाको प्रभावकारी कायादन्वयन गनद 
प्रयतबद्धता समेत व्यक्त गर्दछ ।   
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पररच्छेद एक 
पररचय 

१.१- पषृ्ठभूलि 

नेपािको संववधानिे न्यायसम्बन्धी कामकारवाही न्यायपालिकाबाट सम्पार्न हुने संवैधायनक 
व्यवस्था गरेको छ । न्याय सम्पार्न यछटो, छररतो, सहज, पहँुचयुक्त र प्रभावकारी बनाउने 
उदे्दश्यिे नेपािको न्यायपालिका सुधारका प्रयासहरु यनरन्तर रुपमा हँुरै् आएको पाइन्छ । 
यसक्रममा न्यायपालिकािे सुधारका कायदहरुिाई व्यवत्स्थत रुपमा अगाडि बढाउन पञ्चवर्षीय 
रर्नीयतक योजना यनमादर् गरी सोको आधारमा आफ्ना कायद सम्पार्न गरै् आएको छ । 
न्याययक कायदिाई योजनावद्ध रुपमा अयि बढाउन चसु्त अर्ाित व्यवस्थापन पद्धयत स्थावपत 
गररनु आवश्यक हुन्छ । अर्ाित व्यवस्थापन अन्तगदत भौयतक व्यवस्थापन, मुद्दा व्यवस्थापन, 
कमदचारी व्यवस्थापन, वजेट व्यवस्थापन, सरोकारवािाहरुको सहयोग, समन्वय र सम्बन्ध 
व्यवस्थापन िगायतका प्रमुख कुराहरु कायादन्वयनमा लयाउनु पने हुन्छ । ती मध्ये मुद्दा 
व्यवस्थापन योजनाको केन्र ववन्र्मुा रहेको हुन्छ । 

न्यायपालिकािे पञ्चवर्षीय रर्नीयतक योजना यनमादर् गरी योजनाअनसुार कायद सञ्चािन 
गरेको िढे र्िक पुरा भएको छ । यस अवथधमा तीन वटा पञ्चवर्षीय रर्नीयतक योजनाको 
कायादन्वयन भैसकेको छ । खास गरी र्ोश्रो पञ्चवर्षीय रर्नीयतक योजना २०६६/२०७१ रे्खख 
प्रत्येक अर्ाितिे आफ्नो अर्ाित अनुकूि हुने गरी वावर्षदक कायादन्वयन योजना यनमादर् गरी 
कायादन्वयनमा िैजाने नीयत अयि सारेको र यो नीयत न्यायपालिका सुधार प्रकृयाको िाथग 
प्रभावकारी समेत रे्खखएको हँुर्ा चौथो पञ्चवर्षीय रर्नीयतक योजनािे समेत प्रत्येक अर्ाितको 
काम कारवाही कस्को िाथग कदहिे ?, कसरी ?, कस्िे ? गन ेभन्ने कुरा प्रष्ट पारी वावर्षदक 
कायदयोजना यनमादर् गरी िागू पने गरी यनरे्लित गरेको छ । यो बर्षद चौथो रर्नीयतक योजनाको 
सुरुवाती बर्षद हो । यस अिादखाँची त्जलिा अर्ाितबाट आ.व. २०७६/०७७ को एक वर्षदको अवथधमा 
गररने कामको सन्र्भदमा न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रर्नीयतक योजना २०७६/२०८१ िे 
यनरे्ि गरे अनुरुप प्रस्तुत कायादन्वयन योजना यनमादर् गररएको छ । 

पदहिो पञ्चवर्षीय रर्नीयतक योजना (२०६१–२०६६) बाट न्यायपालिकामा योजनाबद्ध सुधारको 
प्रकृया आरम्भ गररएको हो । पदहिो पञ्चवर्षीय रर्नीयतक योजनािे प्रक्षेपर् गरेका काम 
कारवाहीहरु र त्यसका अनुभवहरु समेतिाई समेटी आ-आफ्ना कामको सन्र्भदमा आ-आफैिे 
वावर्षदक रुपमा गररने कामको कायदयोजना यनमादर् गर्ाद कायदयोजनाप्रयत स्वालमत्वभाव र 
अपनत्वभाव(Ownership) हुने भएकोिे र्ोश्रो पञ्चवर्षीय रर्नीयतक योजनाको समयरे्खख 
प्रत्येक अर्ाितहरुिे वावर्षदक कायदयोजना यनमादर् गनद थािेको हो । 



चाि ुचौथो पञ्चवर्षीय रर्नीयतक योजना (२०७६-२०८१) को कायादन्वयनको पदहिो वर्षद अथादत 
२०७६/०७७ को िाथग २०७६/४/१ गतेरे्खख िागु हुने गरी यस वर्षदको िाथग त्जम्मेवारी 
सररआएका र नयाँ र्ताद हुने मुद्दाको संख्या समेतिाई ववचार गरी प्रस्तुत कायादन्वयन योजना 
यनमादर् गरी सोही अनुरूप काम कारवाही अगाडि बढाइने छ । 

१.२- िुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन : 

न्यायपालिकाको रर्नीयतक योजना कायादन्वयनका क्रममा भएका ववलभन्न अध्ययनहरुिे मुद्दा 
प्रवाह व्यवस्थापनमा जोि दर्एको रे्खखन्छ । सब ै प्रकृयतका मुद्दाहरुिाई एकै प्रकारका स्रोत 
साधन र समय प्रर्ान गनुद र मुद्दा प्रवाहको यनयन्त्रर् अर्ाित र न्यायाधीिमा नहुनु मुद्दा 
प्रवाह व्यवस्थापनको प्रमुख चनुौयतका रुपमा पदहचान भएका छन ्। मुद्दा प्रवाहिाई यनयलमत, 
व्यवत्स्थत र अर्ाित तथा न्यायाधीिको यनयन्त्रर्मा राख्ने उदे्दश्यिे सबै अर्ाित तथा 
न्यायाधीिको वावर्षदक तथा मालसक मुद्दा फछदयौटको िक्ष्य सदहतको कायद तालिका यनमादर् गरी 
कायादन्वयनमा लयाइएको छ । तर मुद्दामा यनदहत ववर्षयगत गाम्भीयदता, पक्ष तथा कानुन 
व्यवसायीको संिग्नता तथा प्रमार् संकिन र परीक्षर् गने कायदमा रहेको जदटिता जस्ता 
पक्षहरुिाई मध्यनजर राखी फरक फरक मुद्दाका िाथग फरक व्यवस्थापन पद्धयत अविम्बन 
गनद तथा प्रत्येक मुद्दाका िाथग मुद्दा प्रवाहको समय तालिका यनमादर् गरी कायादन्वयन गनद 
समेत सक्रकएको छैन । प्रस्तुत कमीिाई सम्बोधन गने उदे्दश्यिे न्यायपालिकाको र्ोस्रो 
पञ्चवर्षीय रर्नीयतक योजनारे्खख नै फरक मुद्दाका िाथग फरक व्यवस्थापन पद्धयतको ववकास 
गरी िागू गने िक्ष्य राखेको थथयो । फरक मुद्दाका िाथग फरक व्यवस्थापन पद्धयत नेपािको 
सन्र्भदमा नयाँ ववर्षयवस्तु भएको र यसका िाथग पद्धयत तथा प्रववथधको क्षेत्रमा समेत सुधार 
गनुद पने अवस्था रे्खखएबाट प्रस्तुत व्यवस्थापन पद्धयत िागू गने पूवद तयारी स्वरुप मुद्दा 
प्रवाहको समय तालिका यनमादर् गरी नमूनाको रुपमा केही अर्ाितमा परीक्षर् गररएको   
थथयो ।  

ववगतमा रे्खखएका कमी कमजोरी र कायादनुभवको आधारमा आगामी दर्नमा सुधार गरै् जाने 
मान्यतािाई यस कायादन्वयन योजनामा पयन आत्मासात गररएको छ । यस आ.व. मा यस 
अर्ाितिे अर्ाित व्यवस्थापन र न्यायसम्पार्न पद्धयतमा प्रभावकारी सुधार गनदको िाथग 
प्रयतवद्धताहरू अयि सारै् सो अनुरुप कायदयोजनािाई कायादन्वनमा लयाइएको छ । त्यसको 
आधारमा यस अर्ाितबाट सेवाग्राहीहरुिाई प्रर्ान गररने सेवामा ववस्तार, केही नववनतम 
गयतववथधको सुरुवात तथा भौयतक यनमादर्‚ भैरहेका संरचनाको ममदत‚ सम्हार तथा अर्ाित 
पररसरको वातावरर्िाई स्वच्छ, सफा र सुन्र्र बनाई सेवाग्राहीिे सकारात्मक पररवतदनको 
अनुभयूत गनद सक्ने कायदहरुगररने छ । 

१.३- अदाििको जनशजति :-  

यस अर्ाितमा मुद्दाको चापको कारर् एउटा मात्र इजिास सञ्चािनमा रहेका छन ् । यस 



अर्ाितमा शे्रस्तेर्ार अथधकृत १, तहलसिर्ारसदहत नायव सुब्बा ३, िेखापाि १, सहायक 
कम््युटर अपरेटर १, डिठ्ठा ३, तामेिर्ार ६, अलमन १, ह.स.चा. १ र कायादिय सहयोगी ७ 
समेत गरी जम्मा २४ जना कमदचारीको र्रबन्र्ी रहेको छ । र्रबन्र्ीमध्ये  ना.स.ु १, डिठ्ठा १, 
तामेिर्ार २ पर् ररक्त रहेको अवस्था छन भने हिुवा सवारी चािक १, कायादिय सहयोगी ७ 
जना, तामिेर्ार २ गरी १० जना करारमा रहेका छन ् । केही कमदचारी काजमा समेत रहेको 
अवस्था छ । यस मध्ये २ जना मदहिा र २ जनजाती जनित्क्त कायदरत रहेका छन ्। 

१.४- अदाििको भौतिक अवस्था:-  

अिादखाँची त्जलिा अर्ाित सत्न्धखकद  नगरपालिकाको विा नं. १ मा अवत्स्थत रहेको छ । यस 
अर्ाित भवन १३५० वगदलमटर क्षेत्रफि जग्गामा रहेको छ । यो अर्ाित भवन िात्न्त तथा 
पुनयनदमादर् मन्त्राियवावारा यनमादर् सम्पन्न भई गत आ.ब. अथादत २०७५ साि कायतदक 
मदहनारे्खख कायद सञ्चािनमा आएको हो । जसमा यतन तिाको रहेको र यस भवनलभत्र जम्मा 
२ वटा ईजिास, २ वटा ईजिाससँगै न्यायाधीिको च्याम्वर, शे्रस्तेर्ार, तहलसिर्ार, इजिास 
सहायक तथा अन्य कमदचारी बस्ने कायदकक्ष, सेवाग्राहीिाई सेवा प्रर्ान गनद कोठाहरु, अलभिेख 
िाखा, प्रिासन िाखा, र्ायरी िाखा, िेखा िाखा, स्टोर िाखा, सूचना प्रववथध िाखा समेत 
रहेका छन ्। 

१.५- अदाििको सािनश्रोि :-  

कायादिय प्रयोजनको िाथग टाटा इत्न्िका कार -१ चािू अवस्थामा रहेको छ । १ वटा 
मोटरसाइकि सञ्चािनमा रहेको छ । कम््युटर जम्मा ११ थान‚ वप्रन्टर ७ थान‚ स्क्यानर २ 
थान‚ डिस््िे दट.भी. २ थान, फ्याक्स मेलसन १ थान (बबग्रीएको), फोटोकपी मेलसन चािू 
अवस्थामा २ थान, प्रोजेक्टर १, जेनेरेटर १ थान (बबग्रीएको) रहेको छ ।   

१.६- तनरीक्षण र अनुर्िनः-  

यस अर्ाितको कामकारवाही अथादत जनतािाई उपिब्ध गराइने सेवािाई यछटो छररतो र 
प्रभावकारी बनाउन आन्तररक यनरीक्षर्िाई जोि दर्इएको छ । अर्ाितबाट प्रर्ान हुने सेवाको 
सम्बन्धमा सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष रुपमा प्रयतक्रक्रया लिइने संयन्त्रको ववकास गररएको छ । यसै 
गरी यनयलमत रुपमा उच्च अर्ाित तुिसीपुर, बुटवि इजिास र सवोच्च अर्ाितबाट भएका 
यनरीक्षर् र यनरीक्षर्को क्रममा दर्इएका यनरे्िन र सुझाविाई वविरे्ष प्राथलमकता दर्एर 
कायादन्वयन गररएको छ । यसबाट मुद्दा व्यवस्थापन समेतमा सकारात्मक पररवतदन रे्खखएको 
छ ।  

 

 

 



 

पररच्छेद दईु 
आ.व. २०७५/०७६ को वार्र्षगक कायागन्वयन योजनाको सलिक्षा 

२.१- र्ि आ.व. िा िुि कायगहरुिर्ग  तनिागरण र्ररएका पररिाणात्िक िक्ष्य र सो िा प्राप्ि 
भएका प्रर्तिको र्ववरणः- 

आ.व. २०७४/०७५ बाट ६२ मुद्दा त्जम्मेवारी सरीआएको र गत आ.व. ०७५/७६ मा ३२६ नया ँ
मुद्दा र्ताद भई कुि िगत ३८८ पुगेको थथयो । आ.व. ०७४/७५ बाट त्जम्मेवारी सररआएका र 
आ.व. ०७५/७६ मा र्ताद भएका समेत गरी २६१ थान अथादत ६७.२६% मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ 
। त्जम्मेवारी सररआएका सबै ६२ थान मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ भने आ.व. ०७५/७६ मा र्ताद 
भएका १२७ थान मुद्दा फर्छ्यौट गनद बाँकी भई आ.व. ०७६/७७ को िाथग त्जम्मेवारी सरेका छन ्
।  

आ.व. २०७४/०७५ बाट त्जम्मेवारी सररआएका ६२ थान तथा आ.व. ०७५/७६ मा २६९ थान नया ँ
मुद्दा र्ताद भई कुि ३३१ थान मुद्दाको िगत हुने अनुमान गररए पयन यथाथदमा अनुमान 
गरेभन्र्ा बढी मुद्दा र्ताद हुन आई कुि ३८८ थान मुद्दाको िगत पुगेको अवस्था रह्यो । 
अनुमायनत िगत ३३१ को ७५% िे २४९ थान मुद्दा फर्छ्यौट गने िक्ष्य राखखएकोमा २६१ थान 
मुद्दा फर्छ्यौट भए पयन मुद्दा बढी परेको कारर् ७५ प्रयतित फर्छ्यौट पुर ्याउन सक्ने अवस्था 
रहेन । 

आगामी आ.व. ०७६/७७ का िाथग १ वर्षदलभत्रका मुद्दा मात्र त्जम्मेवारी सरेका छन ्। यसबाट 
यस त्जलिा अर्ाितिे चािु चौथो रर्नीयतक योजनािे यनधादरर् गरेजस्तो त्जम्मेवारी सरेका 
सबै मुद्दा र यस आ.व. मा परेका मध्ये आधा मुद्दा फर्छ्यौट गने उध्रे्श्य पुरा गनेतफद  िम्केको 
सहजै अनुमान िगाउन सक्रकन्छ । यस अर्ाितमा कायदरत सबैको अथक प्रयास, लमहेनत तथा 
कानून व्यवसायी र न्यायका उपभोक्ताहरुको योगर्ान अथवा समग्रमा भन्नुपर्ाद अनुकुि 
न्याययक वातावरर्िे गर्ाद नै मुद्दा फर्छ्यौटमा उलिेखनीय सफिता प्रा्त गनद सक्रकएको 
अनुभूयत गररएको छ । 

फैसिा कायादन्वयनतफद  आ.व. २०७४/०७५ बाट त्जम्मेवारी सरी आएका ११ थान र आ.व. 
०७५/७६ मा पनद आएका ४८ थान गरी कुि ५९ थान फैसिा कायादन्वयनका यनवेर्न मध्ये 
त्जम्मेवारी सरी आएका ११ थान सबै र आ.व. ०७५/७६ मा र्ताद हुन आएका ४८ थान मध्ये ३३ 
थान यनवेर्न फर्छ्यौट भई जम्मा १५ थान यनवेर्न आ.व. ०७६/७७ का िाथग त्जम्मेवारी सरेका 
छन । आ.व. ०७६/७७ का िाथग त्जम्मेवारी सरेका १५ थान मध्ये सब ै६ मदहना लभत्रका रहेका 



छन ् । समग्रमा फैसिा कायादन्वयतफद  ७४.५७ प्रयतित यनवेर्न फर्छ्यौट भई यनधादररत िक्ष्य 
हालसि गनद सफि भएको अवस्था छ ।  

२.२- रणनीतिक उपायहरुको कायागन्वयनको क्रििा र्ररएका िुख्य क्रक्रयाकिापहरु 

२.२.१- िुद्दा व्यवस्थापन पध्दतििा सुिार- 

• पेिी व्यवस्थापनिाई प्रभावकारी बनाई मुद्दाको सुनुवाई स्थगनमा यनयन्त्रर् गने प्रयास 
गररएको ।  

• ताररख प्रर्ािीमा सुधार गरर ६ मदहना लभत्र ैमुद्दामा अगं पुर् याउने प्रयास गररएको ।  

• मुद्दा व्यवस्थापनिाई सूचना प्रववथधसँग आबध्र् गरी कजलिष्ट सफ्टवेयरबाट यनकालिने 
गररएको, पेिीको दर्न मुद्दामा भएको आरे्ि वा फैसिा जनाउने गररएको, थचठ्ठीपत्र मेिबाट 
पठाउने गररएको, सफ्टवेयरमा दटपोट राख्ने गररएको । 

• फैसिाहरुिाई प्राथलमकता दर्ई अपिोि गनद िुरु गररएको ।   

• फैसिा िेखनिाई यछटो, छररतो र गुर्स्तरीय बनाउने प्रयास गररएको ।  

• म्यार् तामेिी कायदिाई यछटो र प्रभावकारी बनाइएको ।  

• इजिासबाट भएको आरे्ि कायादन्वयनिाई िीघ्र तथा प्रभावकारी बनाइएको ।  

२.२.२- रै्सिा कायागन्वयनिाई सरि, तछटो, छररिो र प्रभावकारी बनाउने- 

• फैसिा कायादन्वयनका िाथग परेका यनवेर्नहरु तोक्रकएको समयलभत्र फर्छ्यौट गने प्रयत्न 
गररएको ।  

• र्ण्ि जररवानाको िगत अध्यावथधक गरी भएका बेरुजु िगतिाई सफ्टवेयरमा प्रववष्ट 
गरीसक्रकएको र यनयलमत रुपमा िगत प्रववष्ट गने गररएको ।   

• मुद्दामा पेि भएका त्जन्सीका सामानहरु त्जन्सी नम्बर र लमयत सदहत त्स्टकर टाँसी राख्ने 
गररएको ।  

२.२.३- िानव संशािन र्वकास- 

• कायदरत जनित्क्तिाई उत्प्रेररत गराउन सामान्यतया कमदचारीको योग्यता, अनुभव र 
रुचीको आधारमा काम तोक्ने गररएको । 

• यस अर्ाितमा कायदरत कमदचारीहरुको िाथग अर्ाित स्वयमिे समय समयमा मुद्दा 



व्यवस्थापन, सेवाग्राहीसँग गररने व्यवहार, नयाँ संदहता र संदहता सम्बन्धी 
यनयमाविीहरुको व्यवस्था, फैसिा िेखन, म्यार् तामेिी िगायतका ववर्षयमा आन्तररक 
प्रलिक्षर् दर्ई क्षमता अलभवतृ्ध्र् गराइएको ।  

२.२.४- पुवागिार र्वकास र श्रोि सािनको व्यवस्थापन र्न-े  

• कोठालभत्र सवेाग्राहीको प्रवेििाई ववचार गरी झ्यािबाट सेवा दर्इने गररएको । 

• स्वच्छ वपउने पानीको व्यवस्था गररएको छ ।  

• अर्ाितमा रहेका सवारी साधनहरु ममदत सम्भार गरी र्रुुस्त राखखएको ।  

२.२.५- िेिलििाप पध्दतिको प्रबिगनः  

• हािसम्म ४० िण्टाभन्र्ा बढी अवथधको तालिम प्रा्त २० जना मेिलमिापकतादको रुपमा 
सूथचकृत गररएको छ । गत आ.व. मा ४३ थान मुद्दा मेिलमिापको िाथग प्रेवर्षत गररएकोमा 
११ थान मुद्दामा मेिलमिाप भई लमिापत्र भएको । 

२.३- अदाििका चनुौतिहरु 

तालिमप्रा्त र प्रया्त जनित्क्तको अभावमा न्यायका उपभोक्तािाई समयमा फैसिा उपिब्ध 
गराउन सक्रकएको छैन भने कागजबबदहन सेवा अथादत सम्पुर्द कामकारवाहीिाई सूचना 
प्रववथधसँग आवध्र् गनद सक्रकएको छैन । सेवाग्राहीको िाथग बादहर बबश्रामस्थि, ट्वाइिेटको 
एवं सवारी पाकीङको व्यवस्था गनद सक्रकएन । अर्ाितमा कायदरत केही कमदचारी सरुवा, बढुवा 
र राजीनामा दर्ई ररक्त रहेका पर्हरुमा समयमा सेवा करारमा लिनको िाथग अनुमयत प्रा्त 
हुन नसक्र्ा म्यार् तामेिीमा असर पनद गएको थथयो ।  

 

 
 
 
 



पररच्छेद िीन 
प्रतिवद्धिाहरु 

३.१- यस अदाििका प्रतिवद्धिाहरु :-  

यस अर्ाितको वावर्षदक कायदयोजनािाई प्रभावकारी रुपमा िागू गरी नागररकको न्यायमा सहज 
पहँुच‚ यछटो, छररतो, प्रभावकारी र गुर्स्तरीय न्याय सम्पार्नको िाथग रे्हायमा उत्लिखखत 
एिार प्रयतवद्धताहरुिाई व्यानर कायदक्रमको रुपमा अयि साररएको छ । ती प्रयतवद्धताहरु सबैिे 
रे्ख्न जान्न पाउने गरी सावदजयनक रुपमा अर्ाितमा प्रकालित गररनेछ भने यसबाट न्याय 
सम्पार्नको कायदमा सम्िग्न न्यायाधीि तथा कमदचारीहरुमा न्याययक उत्तरर्ाययत्व बहन गनद 
उत्प्रेरर्ा लमलने आिा गररए अनुरूप सफिता हालसि गनद सक्ने ववश्वास गररएको छ । एिार 
प्रयतवद्धताहरूिाई अनुसूचीमा समेत उलिेख गररएको छ । 

 

१. मुद्दामा पूवद सुनुवाई (Pre-trial Conference) पध्र्यतिाई प्रभावकारी बनाउने । 

२. एक वर्षदलभत्र मुद्दाको कारवाही र क्रकनारा गने । 

३. मुद्दामा यनरन्तर सुनुवाई (Continuous Hearing) िाई प्रभावकारी बनाउने । 

४. मेिलमिाप (Mediation) पध्र्यतिाई प्रभावकारी बनाउने । 

५. मदहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक र फरक क्षमता भएका सेवाग्राहीका िाथग वविरे्ष 
सेवा उपिब्ध गराउने ।  

६. सूचना तथा सहायता (Information and Helpdesk) सेवािाई प्रभावकारी बनाउने ।  

७. फौजर्ारी मुद्दाको फैसिा कायादन्वयनिाई प्राथलमकतामा राख्ने । 

८. मुस्कान सदहतको सेवा (Smile Service) प्रर्ान गने । 

९. समुर्ायमा अर्ाित (Judicial Outreach), सेवाग्राही तथा न्यायाधीि बीच अन्तक्रक्रद या 
(Meet the Judge) एवं सरोकारवािाहरुसँग न्याययक अन्तरसम्वार् (Judicial 

Interaction) गने ।  

१०. सेवाग्राहीसँग परामिदका िाथग रै्यनक रुपमा वविेर्ष परामिद सेवा सञ्चािन गने ।  

११. अर्ाितको वातावरर् स्वच्छ, सुन्र्र र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने । 

 
 



३.१.१- िुद्दािा पूवग सुनुवाई (Pre-trial Conference)पध्दतििाई प्रभावकारी बनाइने: पदहिो 
सुनुवाईमा रहेका मुद्दामा पेिीको दर्न मुद्दाको तथ्यमा प्रविे गनुदभन्र्ा अगावै 
न्यायाधीिबाट र्वुै पक्ष र यनजहरुका कानून व्यवसायीिाई राखी छिफि गराउँर्ा मुद्दाको 
उठान हुनुको जि अथवा कारर्को बारेमा जानकारी भई यनर्दयमा लिघ्रता, सहजता 
आउने र र्वुै पक्षिाई एकै साथ राखख छिफि गराउँर्ा मुद्दा लमिापत्र हुने सम्भावना 
समेत प्रवि हुने भएकािे मुद्दामा पूवद सुनुवाई पध्र्यतिाई क्रमि िागू गरै् िथगनेछ ।  

३.१.२-िुद्दाको र्र्छ्यौट १ वर्षगलभत्र र्ने : न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रर्नीयतक योजनािे 
प्रके्षपर् गरे अनुरूप त्जम्मेवारी सरी आएका सब ैर यस वर्षद र्ताद हुन आउने मुद्दाको ५० 
प्रयतित फर्छ्यौट गने गरी न्याययक काम कारवाही अगाडि बढाइने छ । उलिेखखत िक्ष्य 
हालसि गनद १५ दर्नलभत्र म्यार् तामेिी गने, तामेि भै आएको म्यार् बेररत रे्खखए 
तत्कािै बर्र गरी पुनः म्यार् तामेि गराउने, तारेख व्यवस्थापन गने, प्रारत्म्भक पेिीमा 
नै सम्पूर्द प्रमार्हरु बुझ्ने आरे्ि गने, आरे्ि यथालसघ्र कायादन्वयन गने, सरोकारवािा 
यनकायहरुसँग समन्वय गने, वार तथा सरकारी वकीिसमेत सँग समन्वय गरी पेिी 
स्थथगतिाई यनयन्त्रर् गने र बहस ब्यवस्थापन समेतका कायदिाई प्रभावकारी बनाइने 
छ । 

३.१.३- िुद्दािा तनरन्िर सुनुवाई (Continuous Hearing) िाई प्रभावकारी बनाउने : नयाँ 
संदहतामा व्यवस्था भएबमोत्जमका मुद्दाहरुमा अयनवायद रुपमा यनरन्तर सुनुवाई गन ेप्रवन्ध 
लमिाइने छ । यसको प्रभावकारीताका िाथग सरोकारवािा यनकायहरु बार‚ सरकारी वकीि 
र प्रहरीहरुसँग छिफि‚ समन्वय र सहयोगात्मक पद्दती ववकास गररने छ । प्रभावकारी 
रुपमा र्ोहोरो सञ्चारको समेत प्रयोग गरी यनरन्तर सुनुवाईको प्रक्रक्रयािाई प्रभावकारी 
रुपमा िागू गररने छ । यनरन्तर सुनुवाईिाई थप प्रभावकारी बनाउन यनम्न पर्ाथधकारी 
रहेको वविरे्ष सलमयतको गठन गररएको छ । 

 
१. माननीय त्जलिा न्यायाधीि   संयोजक 
२. त्जलिा न्यायाथधवक्ता         सर्स्य 
३. प्रहरी नायव उपररक्षक         सर्स्य 
४. त्जलिा बार अध्यक्ष    सर्स्य 
५. शे्रस्तेर्ार           सर्स्य सथचव 
 
 

३.१.४- िेिलििाप (Mediation) पद्धतििाई प्राथलिकिासाथ िार्ू र्ने : कानूनिे लमिापत्र गनद 
हुने सबै प्रकारका मुद्दाहरु सकेसम्म मेिलमिापबाट वववार्को समाधान हुन सकोस ्भनेर 
मुद्दा र्तादको समय रे्खख नै मेिलमिाप गनद मुद्दाका पक्षिाई उत्प्रेररत गररने छ । मुद्दा 
र्ताद हँुर्ाका बखत शे्रस्तेर्ारबाट मेिलमिाप गनद परामिद गररने र इजिासमा पेि 



भएपश्चात र्वुै पक्षसँग छिफि र सहमती गरी इजिासबाट सो मुद्दा मेिलमिापको िाथग 
मेिलमिाप केन्रमा पठाइने छ । मेिलमिाप कक्ष र मेिलमिापको प्रक्रक्रयामा समय 
समयमा अनुगमन समेत गररने छ ।  

३.१.५- िहहिा, बािबालिका, जेष्ठ नार्ररक र र्रक क्षििा भएका सेवाग्राहीका िागर् र्वशरे्ष 
सेवा उपिब्ि र्राउने : यस अर्ाितमा आउने सेवाग्राहीहरू सबैिाई समान ढंगिे 
व्यवहार गनुदपने अर्ाितको कतदव्य हो । यद्धपी अर्ाितबाट प्रर्ान गररने सेवाहरू जस्तैः 
नक्कि दर्ने, तारेख तोक्ने िगायतका कायदहरूका िाथग अर्ाितमा धेरै समय ववताउन 
नपरोस भन्ने उदे्दश्यिे वविरे्षतः मदहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक र िारीररक एवं 
मानलसक रूपिे फरक क्षमता एवं वपछडिएका वगदको न्यायमा सहज पहँुचका िाथग 
वविरे्ष कायदक्रम माफद त सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता लयाइने छ । वन्र् इजिास र 
गोपयनयता कायम राख्ने यनरे्लिकाको प्रभावकारी कायादन्वयन गररने छ । 

३.१.६- सूचना िथा सहायिा (Information and Helpdesk) सेवािाई प्रभावकारी बनाउने: 
प्रायजसो अर्ाितमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरु कानूनको सामान्य ज्ञानसम्म पयन 
नभएका‚ अलिक्षक्षत र सामान्य नागररकहरु हुन्छन ् । अथधकारप्रयत सचते कयतपय 
नागररकहरु पयन अर्ाितको प्राववथधक सेवाप्रयत अपररथचत हुन सक्र्छन ् । जनता नै 
सवोपरी हुन ्भन्ने र्िदनिाई मूि आधारमानी अर्ाितमा सेवा लिन आउने नागररकहरुिाई 
न्यायमा सहज पहँुचका िाथग सहायता कक्षबाट सेवा उपिब्ध गराइनु आजको आवश्यकता 
हो । यसको िाथग अर्ाितमा सूचना तथा सहायता कक्षको सेवािाई प्रभावकारी बनाई 
सुचना तथा सहायत कक्ष माफद त सहयोगी हात अयि बढाई न्यायमा जनताको सहज 
पहँुचका िाथग न्यायाधीि एवं सम्पूर्द कमदचारीहरूबाट सेवाग्राहीमैत्री मयाददर्त व्यवहार 
गररने छ । 

३.१.७- रै्सिा कायागन्वयन प्राथलिकिािा राख्ने : यस आथथदक वर्षदका िाथग कायदयोजनािे 
यनदर्दष्ट गरे अनुरूप फैसिा कायादन्वयनका यनवेर्न तोक्रकएको समयमा फर्छ्यौट गनदका 
अयतररक्त कैर् तथा र्ण्ि जररवाना असूिीिाई अलभयानकै रुपमा व्यापक रूपमा प्रचार 
प्रसार गरी प्रहरी, नागररक समाज, स्थानीय यनकाय एवं सरोकारवािाहरू बीच समन्वय 
गरी असूिी कायदिाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । 

३.१.८- िुस्कान सहहिको सेवा (Smile Service) प्रदान र्ने : सावदजयनक सेवामा समवपदत 
व्यत्क्तहरुिे नागररकहरुिाई सेवा प्रर्ान गर्ाद सेवाग्राहीको गुनासो सहज रुपमा सुन्ने, 
यछटोछररतो कायदसम्पार्न गने र सेवाग्राहीिे प्रा्त सेवाबाट सन्तुष्टी लिएर फकद ने 
वातावरर् लसजदना गनुद हाम्रो कतदव्य मायनन्छ । यस अर्ाितबाट सम्पुर्द 
कमदचारीहरुिाई नागररकप्रयत समवपदत मुस्कान सेवा उपिब्ध गराउन उत्प्रेररत गन े
गररएको छ ।   

३.१.९- सिुदायिा अदािि (Judicial Outreach), सेवाग्राही िथा न्यायािीश बीच अन्िक्रक्रग या 



(Meet the Judge) एवं सरोकारवािाहरुसाँर् न्यातयक अन्िरसम्वाद (Judicial Interaction) 
र्ने : न्याययक प्रकृया र प्रर्ािीबारे समुर्ायका ववलभन्न वगदहरूसँग अन्तर सम्वार् गने 
प्रर्ािीिाई कायदरूप दर्ई न्यायपालिकाप्रयतको आस्था र ववश्वास अलभववृद्ध गनदको िाथग 
समाजका ववलभन्न समुर्ाय बीच सावदजयनक सम्वार् (Public outreach), न्याययक 
संरचना, प्रकृया प्रर्ािीबारे यथाथद जानकारी समुर्ायका ववलभन्न व्यत्क्तहरूिाई दर्ने, 
अर्ाितिे गने काम कारवाहीको बारेमा यथाथद जानकारी जनसमुर्ायमा गराई समाजसँग 
अर्ाितको यनकटता बढाउने कायदक्रम न्याययक संवार् (judicial outreach), 
न्यायपालिकािे प्रर्ान गने गरेको सेवाको गुर्स्तरीयताको वास्तववक मुलयाङ्कन यसका 
सेवाग्राहीहरूबाट मात्र हुन सक्ने हँुर्ा अर्ाित प्रविे गरेपयछ सेवाग्राहीहरूको अथधकारको 
सम्मान भएको छ छैन ? र उनीहरूप्रयत असि र मानवोथचत व्यवहार भएको छ छैन ? 
भन्ने सम्बन्धमा मुद्दाका पक्षहरूसँग न्यायाधीििे अन्तरक्रक्रया (Meet the judge) गने 
कायदक्रमिाई प्रभावकारी ढंगिे कायादन्वयन गररने छ । 

३.१.१०- सेवाग्राहीसाँर् परािशगका िागर् दैतनक रुपिा र्वशरे्ष परािशग सेवा- अर्ाितबाट 
सम्पार्न हुने समग्र कामकारवाहीहरुको जानकारी पाउनु न्यायका उपभोक्ताको अथधकार 
हो । मुद्दाको कारवाहीको लसिलसिामा िागू हुने कायदववथध र यससँग सम्बत्न्धत ववववध 
पक्षका सम्बन्धमा सेवाग्राहीिाई वविरे्ष परामिद दर्नु हाम्रो कतदव्य समेत हो । 
सेवाग्राहीिाई परामिदका िाथग रै्यनक रुपमा वविेर्ष परामिद सेवा प्रर्ान गररनेछ। 

३.१.११- अदाििको वािावरण स्वच्छ, सुन्दर र सेवाग्राहीिैत्री बनाउने :अर्ाितबाट सम्पार्न 
हुने कामकारवाही संगै अर्ाितको बादहरी वातावरर् समेत स्वच्छ, सफा र सुन्र्र 
बनाउनु जरुरी छ । अर्ाित सेवाग्राहीको िाथग भएकािे अर्ाित सेवाग्राहीमैत्री बनाउन 
आवश्यक व्यवस्थापन र पुवादधारको यनमादर् गररनेछ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

पररच्छेद चार 
न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र कायागन्वयन प्रकृया 

 

४.१- पररचय : यस योजनाको मूि मन्त्र न्यायपालिकाको स्विन्त्रिा; न्यातयक सुशासन हाम्रो 
प्रतिबद्धिा भन्ने रहेकोिे त्यसैमा आधाररत रहेर यस अिादखाँची त्जलिा अर्ाितको कायद 
योजनाको मुख्य उदे्दश्य सबैको िागर् न्याय, तछटोछररिो र र्ुणस्िरीय न्याय भन्ने राखखएको 
छ । प्रस्तुत कायदयोजना चौथो पञ्चवर्षीय रर्नीयतक योजना २०७६-०८१ को मूि लसद्धान्तका 
आधारमा तयार गररने भएकोिे उक्त चौथो पञ्चवर्षीय योजनािे यनधादरर् गरेको पररदृष्य‚ 
पररिक्ष्य र आधारभुत मूलयहरुिाई रे्हायबमोत्जम उलिेख गररएको छ । 

४.२- पररदृष्य – सबैका िाथग न्याय सुयनत्श्चत गनुद । 

४.३- पररिक्ष्य – संववधान, कानून र न्यायका मान्य लसद्धान्तका आधारमा स्वच्छ एवं यनश्पक्ष 
न्याय सम्पार्न गनुद नेपािको न्यायपालिकाको पररिक्ष्य हो । 

४.४- आिारभुि िुल्यहरु  

१. संववधान र कानूनप्रयतको आस्था, 

२. स्वतन्त्रता यनष्पक्षता र सक्षमता, 

३. स्वायत्तता, 

४. उत्तरर्ाययत्व र जवाफरे्दहता, 

५. स्वच्छता र समानता, 

६. गुर्स्तरीयता, 

७. सर्ाचार 

८. प्रयतयनथधत्च र समावेलिता, 

९. स्वालमत्व, 

१०. सहभाथगता र समन्वय ।  

माथथ उलिेख गररएका पररदृष्य, पररिक्ष्य तथा आधारभुत मुलयहरु चौथो पञ्चवर्षीय 
रर्नीयतक योजना २०७६-२०८१ िे आत्मसात गरेको छ । तोक्रकएका रर्नीयत अनुसरर् गर्ाद 
पररदृष्य, पररिक्ष्य तथा आधारभुत मूलयका आधारमा गररने तथा न्यायपालिकाको स्विन्त्रिा; 



न्यातयक सुशासन हाम्रो प्रतिबद्धिा भन्ने रर्नीयत योजनाको मूि नारा समेत यसै आधारमा 
सफि हुने आिा गररएको छ । 

योजना कायागन्यवन र्नग देहाय बिोजजिको सलिति र्ठन र्ररएको छ ।  

१. योजना कायागन्वयन सलिति 

माननीय न्यायाधीि श्री बासुरे्व न्यौपाने– संयोजक 

शे्रष्तेर्ार श्री गम्भीर यिलमरे– सर्स्य 

ना.सु. श्री नारायर् बहार्रु भट्टराई -  सर्स्य 

ना.सु. श्री टेकराज गैरे – सर्स्य 

िेखापाि श्री अजुदन प्रसार् रेग्मी – सर्स्य 

२. िुद्दा िथा अदािि व्यवस्थापन सलिति 

माननीय न्यायाधीि श्री बासुरे्व न्यौपाने – संयोजक 

स्रेस्तेर्ार श्री गम्भीर यिलमरे – सर्स्य 

नायब सुब्बा श्री नारायर् बहार्रु भट्टराई – सर्स्य 

३. भौतिक प्रशासन सलिति 

माननीय न्यायाधीि श्री बासुरे्व न्यौपाने – संयोजक 

शे्रष्तेर्ार श्री गम्भीर यिलमरे – सर्स्य 

ना.सु. श्री राम प्रसार् आचायद – सर्स्य 

४. रै्सिा िेखन, सूचना प्रर्वगि र पुस्िकािय व्ववस्थापन सलिति  

माननीय न्यायाधीि श्री बासुरे्व न्यौपाने – संयोजक 

शे्रष्तेर्ार श्री गम्भीर यिलमरे – सर्स्य 

ना.सु. श्री नारायर् बहार्रु भट्टराई – सर्स्य 

ना.सु. श्री राम प्रसार् आचायद - सर्स्य 

IT सपोटद पसदन श्री प्रयतकराज यिलमरे – सर्स्य 
५. रै्सिा कायागन्वयन सलिति 

माननीय न्यायाधीि श्री बासुरे्व न्यौपाने – संयोजक 

तहलसिर्ार श्री केिव प्रसार् भुसाि– सर्स्य 

६. तनरन्िर सुनुवाई कायागन्वयन सलिति 

माननीय त्जलिा न्यायाधीि श्रीबासुरे्व न्यौपाने – संयोजक 

त्जलिा न्यायाथधवक्ता – सर्स्य 



त्जलिा प्रहरी प्रमुख, प्र. ना. उपररक्षक – सर्स्य 

त्जलिा बार अध्यक्ष – सर्स्य 

स्रेस्तेर्ार गम्भीर यिलमरे – सर्स्य-सथचव 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पररच्छेद पााँच 
आ.व. २०७६/०७७ िा िार्ू र्ररने नवीनिि कायगपद्धतिहरु 

 

५.१-  नवीनिि कायगपद्धतिहरु पााँच लसद्धान्ििा आिाररि हुने- 

यस कायदयोजनामा गररएका प्रयतवद्धता‚ योजना कायादन्वयनका िाथग अपनाइएका 
रर्नीयत र कायद पद्दतीहरुिाई अझै सुदृढ गरी त्यसिाई यनरन्तरता दर्इने छ । साथ ैयोजना 
कायादन्वयनको प्रभावकारीताका िाथग मुख्य रुपमा यनम्न लिखत पाँच लसद्धान्तमा आधाररत 
रहेर योजना िागू गररने छ - 

१. न्यायमा सहज पहँुच (Access to Justice) 

२. गयतिीिता र समय यनधादरर् (Expedition and Timeliness) 

३. समानता‚ स्वच्छता र यनष्पक्षता (Equality, Fairness and Integrity) 

४. स्वतन्त्रता र उत्तरर्ाययत्व (Independence and Accountability) 

५. जनताको आस्था र ववश्वास (Public Trust and Confidence) 

 

५.२-  कायगक्रिहरू : यस अदाििको प्रतिवद्धिाहरूिाई कायिै राखी न्याय तछटो, छररिो, 
प्रभावकारी र सवगसुिभ रूपिा प्रदान र्नग यस आ.व. िा तनम्न लिखि कायगहरू संचािन 
र्ररने छ । 

५.२.१- अदाििको आन्िररक व्यवस्थापन 

क) कुपन (टोकन) प्रणािी :- सेवाग्राहीको लभि बढी भएको अबस्थामा अर्ाितबाट प्रर्त्त 
सेवािाई सहज पानद first come first service को आधारमा कुपन प्रर्ािी िागू गने । 

ख) सुरक्षा व्यवस्था : अदाििको सिग्र सुरक्षा व्यवस्थािाई सुदृढ र्नग आवश्यक उपायहरू 
अपनाउने । सुरक्षा तनर्रानी (Surveillance) बढाउने । 

र्) बािन्याय प्रणािीिा सुदृढीकरण : यस अर्ाितको बाि इजिासिाई प्रभावकारी रुपमा 
सञ्चािनमा लयाउनुका साथ ै बाि सुधार गहृमा राखखएका बािबालिकाको अवस्था र 
सञ्चालित सुधार कायदक्रमको न्याययक अनुगमन हुने प्रर्ािी ववकास गररने छ । 

र्) सलितिहरूको वैठक : योजना कायादन्वनयका िाथग गठन गररएका ववलभन्न सलमयतहरु र 
त्जलिा अर्ाित यनयमाविीमा उत्लिखखत सलमयतहरुको यनयलमत बैठक गररने छ । 

 

५.२.२- िुद्दा व्यवस्थापन 

क) र्वद्युिीय प्रति लिने :- यस अर्ाितमा र्ताद हुने मुद्दाहरुको अयनवायद रुपमा वववायुतीय 



प्रयत लिने व्यवस्थािाई यनरन्तरता दर्इने छ । यसबाट मुद्दाको दटपोट गनद सहज हुने र 
समयमै फैसिा तयार गनद सक्रकने आिा गररएको छ । 

ख) हटपोट प्रणािी :- िुद्दा ईजिासिा पेश हुनु अर्ाबै सम्बजन्िि िुद्दा र्ााँटबाट हटपोट 
सिेि ियार र्री िुद्दा पेशीिा राख्ने र पेशीिा चढेको िुद्दाको हटपोट अतनवायग रुपिा 
ियार र्री ईजिास सिक्ष पेश र्ररने छ । 

र्) बयान‚ बकपत्र पेशी चढाउने :- बयान, बकपत्रको िाथग मुद्दा पेिीमा चढाई सो कायद 
न्यायाधीि स्वयंिे प्रत्यक्ष रुपमा गराउने व्यवस्था अयनवायद रुपमा िागू गने । बयान 
र बकपत्र अयनवायद रुपमा कम््युटरबाट हुने व्यवस्था गररने छ ।  

र्) अलभयुतिको पररचय खुल्ने र्ववरण लिने :- मुद्दामा पदहिो पटक म्यार् थप गर्ाद 
रे्खखनै अलभयुक्तको पररचय खलुने वववरर् पेि गनद िगाउने, यसरी पररचय खलुने 
वववरर् लिँर्ा नाम, वावु बाजेको नाम, वतन, हस्ताक्षर तथा लया्च े सहीछाप, 
अलभयुक्तको प्रष्ट फोटो समेतका वववरर् लिने । 

ङ) बेञ्च पुजस्िका :- इजिासबाट सम्पार्न गररने यनरन्तर सुनुवाई‚ मेिलमिाप‚ वविरे्ष 
आरे्ि र अन्य कायदहरुको िाथग इजिास पुत्स्तका (बेञ्चबुक) तयार गरी प्रयोगमा 
लयाउने । 

च) इजिास िथयांक :- इजिासबाट फैसिा हुने मात्र नभई मुद्दामा गररने ववलभन्न 
आरे्िका अयतररक्त रोक्का‚ फुकूवा‚ अन्तरकालिन आरे्ि, अथधकृत वारेिनामा 
सदहतका वविरे्ष प्रकृयतका यनवेर्न समेतका सम्पूर्द कायदको अलभिेख अयनवायद रुपमा 
राखखनेछ । 

छ) प्रतिवेदन र्ने :- १ बर्षद अवथध नािेका मुद्दाहरुमा सो अवथधलभत्र ैफैसिा हुन नसक्नुको 
कारर्सदहत प्रयतवेर्न सवोच्च अर्ाित, उच्च अर्ाित तुिसीपुर र बुटवि इजिासमा 
पठाउने छ । 

ज) म्याद िािेिी कायगिाई अझ प्रभावकारी बनाउने :- यस अर्ाितका तामेिर्ारहरुिाई 
न्यूनतम मोवाइि िुलक र इन्धन उपिब्ध गराउने सम्बन्धमा छिफि गरर आवश्यक 
व्यवस्था गररने छ ।  

झ) िुद्दा व्यवस्थापन पद्दिीिाई अझ प्रभावकारी बनाउने :- मुद्दाहरुिाई सरि‚ सामान्य र 
वविरे्ष मागदमा वगीकरर् भएपश्चात िीघ्र न्याय पद्दतीिाई प्रभावकारी रुपमा िागू 
गररने छ । 

ञ) िुद्दासाँर् सम्बजन्िि िरौट र जेथा जिानििाई व्यवस्थापन र्ने :- धरौट तथा जेथा 
जमानतको अलभिेख सफ्टवेरमा इन्री गरी अध्यावथधक गने । साथ ैअर्ािती र्स्तुर 
तथा जररवाना क्रफताद पाउने गरी मुद्दाको अत्न्तम क्रकनारा भएमा तुरुन्त यनवेर्किाई 
क्रफताद दर्न आवश्यक व्यवस्था गररने छ । 

ट) काउजन्सलिङ सेवा :- सेवाग्राहीहरुिाई सेवा प्रर्ान गर्ाद हरेक चरर्को काममा अर्ाित 



आँउर्ा सम्बत्न्धत फाँटका कमदचारीिे सेवाग्राहीहरुिाई मुद्दामा के आरे्ि भएको छ, 
आरे्ि कायादन्वयन गनद कयत समय िाग्छ, के के काम बाँकी छन ्?  भन्ने समेत सब ै
जानकारी सेवाग्राहीहरुिाई उपिब्ध गराइनेछ । 

ठ) टेिी इन्तवाईरी सेवा:- मुद्दाका पक्ष वा सेवाग्राहीिे आफ्नो मुद्दाको बारेमा िर वा 
कायादियमा बसी बसी जानकारी लिन सकुन भन्ने उरे्श्यिे टेिीफोन माफद त तारेख, 
पेिी तथा अन्य अवस्थाको बारेमा जानकारी टेिीफोनबाटै दर्ने ब्यवस्था गररने छ । 

ढ) र्म्भीर प्रकृतिका िुद्दािा बयान बकपत्र रेकर्ड गङ्र् र्ने :- र्वशरे्ष प्रकृतिका र्म्भीर 
िुद्दाहरुिा अलभयुतिको वयान र सरकारी साक्षीहरुको बकपत्र श्रव्यदृष्य रेकडग र्ने 
प्रणािी िार्ू र्ररने छ । 

ण) बन्द इजिास िथा लभर्डयो कन्र्रेजन्सङ :- बन्र् इजिासबाट सुनुवाई हुने, यनरन्तर 
सुनुवाई हुने र अर्ाितिे आवश्यक ठानेका गम्भीर प्रकृयतका मुद्दाहरूमा पीडित तथा 
साक्षीहरुिाई लभडियो कन्फरेत्न्सङ पद्दती स्थापना गरी स्वच्छ सुनुवाईको उथचत 
व्यवस्थापन गररने छ । 

ि) सिय सारणी पध्दिी िार्ू र्ने :- मुद्दामा सिय सारणी पद्धिी िार्ू र्ररनेछ । 
 

५.२.३- जनशजतिको क्षििा अलभवरृ्द्ध 

 

क) कायगक्षििा अलभवरृ्द्ध :- अर्ाितका कमदचारीको क्षमता अलभववृद्धको िाथग आफ्नै साधन 
श्रोत र लसपको प्रयोग गरी पाक्षक्षक/मालसक रुपमा नेततृ्व ववकास‚ मुद्दा व्यवस्थापन‚ 
सेवाग्राही सम्बन्ध व्यवस्थापन‚ सूचना प्रववथध‚ हटपोट िेखन‚ फैसिा िेखन‚ फैसिा 
कायादन्वयन‚ मेिलमिाप इत्यादर् ववर्षयमा यनयलमत रुपमा प्रलिक्षर् र अन्तरक्रक्रया 
कायदक्रम गररने छ । 

ख) किगचारी उत्प्रेरणा :- कमदचारीहरुिाई काममा उत्प्रेररत गनद ववलभन्न सरकारी तथा गैर 
सरकारी यनकायको अविोकन भ्रमर् गराई अर्ाित व्यवस्थापन र नागररक सेवा 
प्रवाहसँग सम्बत्न्धत असि अभ्यासहरु लसक्ने र प्रयोगमा लयाउने छ ।  

र्) किगचारी लिहटङ :- कत्म्तमा मदहनाको एक पटक स्टाफ लमदटङ बसी प्रभावकारी न्याय 
सम्पार्नमा रे्खखएको समस्या र समाधानका उपायहरुको खोजी गररने छ । 

 

५.२.४- र्वर्वि कायगक्रि र अन्िरक्रक्रया 
 

क) अदािि बाह्य पहुाँच कायगक्रि :- अदाििको बारेिा जानकारी हदन र अदाििप्रति 
जनिाको िारणा के कस्िो रहेको हुन्छ ? सो सम्बन्ििा जानकारी लिनको िागर् 
न्यातयक बाह्य पहुाँच कायगक्रि प्रभावकारी रूपिा सञ्चािन र्ररने छ । 

ख) अन्य सरोकारवािा तनकायहरुसाँर् वठैक :- न्यायक्षेत्र समन्वय सलमयत र न्यायका 



सरोकारवािाहरुको, समसामययक समस्या र समाधानका उपायहरु पत्ता िगाउनतेफद , 
यनयलमत बठैक गररनेछ । 

र्) िेखापढी व्यवसायीहरुसाँर् अन्िक्रक्रग या :- यस अर्ाितमा िेखापढी गने िेखापढी 
व्यवसायीहरुसँग अन्तक्रक्रद या कायदक्रम गररनेछ । 

र्) पत्रकारहरुसाँर् अन्िरक्रक्रग या :- न्याययक काम कारवाहीको सूचना सम्प्रेर्षर्मा 
प्रभावकाररता र भूलमका सम्बन्धमा पत्रकारसँग अन्तक्रक्रद या कायदक्रम गररने छ । 

ङ) अन्य संस्थासाँर्को सहकायग :- न्याय क्षेत्रसँग सम्बत्न्धत ववलभन्न संिसंस्थाहरुसँग 
समन्वय गरी न्याय सम्पार्नको क्षेत्रमा गररनु पने सुधारका सम्बन्धमा छिफि, 
अन्तरक्रक्रया संवार् कायदक्रमहरु आयोजना गररने छ । 

च) िािेिदार र स्थानीय िहका वडा सगचवहरुसाँर्को अन्िरक्रक्रया :-तामेिर्ार र स्थानीय 
तहका विा सथचवहरुसँग कत्म्तमा वर्षदको ३ पटक अन्तरक्रक्रया कायदक्रमको सञ्चािन 
गररने छ । 

छ)  बाह्य जजल्िाको भ्रिण :- व्यवस्थापकीय दृजष्टकोणिा सक्षि र सुदृढ रहेका बाह्य 
जजल्िा अदािि/सरकारी कायागिय वा बैंक िथा र्वत्िीय संस्थाहरुको अविोकन भ्रिण 
कायगक्रि सञ्चािन र्ररने छ । 

ज) लिट द जज ्:- हरेक मदहनाको १ दर्न यस अर्ाितका न्यायाधीि समक्ष सेवाग्राहीहरुिे 
आफ्ना गुनासोहरु तथा सुझावहरुको िाथग न्यायाधीिसंग प्रत्यक्ष भेट गरी कुरा गनद 
पाउने ब्यवस्था लमिाईने छ ।  

झ) सेवाग्राहीप्रति ियागहदि व्यवहार भए नभएको सम्बन्ििा सेवाग्राहीको प्रतिकृया लिने :- 
अदाििको काि कारवाही बारे सेवाग्राहीको िारणा कस्िो रहेको छ भनी त्रिैालसक 
रूपिा अदाििको काि कारवाहीको बारेिा सेवाग्राहीबाट feed back लिने व्यवस्था 
लििाइने छ । 

ञ) अदाििको भ्रिण :- र्वद्याथी िर्ायि र्वलभन्न वर्ग सिुदायिाई सिय सियिा 
अदाििको भ्रिण र्राई न्यातयक प्रकृया र अदाििबाट प्रदान र्ररने सेवाको बारेिा 
जानकारी र्राइने छ । 

 

५.२.५- सूचना प्रवाह र सूचना प्रर्वगि व्यवस्थापन 

 

क) सूचना प्रर्वगिको प्रयोर् :- अर्ाितबाट सम्पार्न गररने सम्पूर्द कायदहरु सूचना तथा 
सञ्चार प्रववथधमा आवद्ध गरी कागज ववदहन अर्ाित स्थापना गनद SMS सेवा‚ IVRS 
सेवा‚ ववध्युतीय पत्राचार‚ फैसिा तथा सूचनाहरु अपिोि‚ सेवाग्राहीहरुिे प्रयोग गने 
लिखतहरुको टेम््िेट अर्ाितको वेवसाइटमा राख्ने र अर्ाितलभत्र मोवाइि प्रयोगको 
कारर् ध्वनी प्रर्रु्षर् भई कायद गनद असहज पररत्स्थती उत्पन्न भएमा Mobile jammer 
को समेत प्रयोग गररने छ । 



ख) रेकर्ड गङ िथा लभर्डयो कन्र्रेजन्सङ :- साक्षीको बकपत्र िर्ायि इजिासिा हुने 
कारवाहीको रेकर्ड गङ र लभर्डयो कन्र्रेजन्सङबाट िुद्दाको सुनुवाई र्नग आवश्यक व्यवस्था 
र्ररने छ । 

र्) नेटवक्रकग ङ िर्ायि IT सम्बन्िी अन्य कायग :- अदािििा कायगरि जनशजतििाई 
सफ्टवेयर, नेटवक्रकग ङ, इ-िेि सिेिका क्षेत्रिा न्यूनिि जानकारी हुने र्री आवश्यक  
िालिि सञ्चािन र्ररने छ । यस अदाििको web site बाट सूचना प्रवाह र्ररने छ । 

र्)  र्वद्युिीय अलभिेखीकरण :- यस अदाििको अलभिेख शाखािा दिाग हुने सम्पूणग तछनुवा 
लिलसिहरूको अलभिेख चसु्ि, दरुूस्ि र प्रभावकारी बनाउन त्यस्िा लिलसिहरूको 
र्वद्युिीय अलभिेखीकरण र्ररने छ । 

ङ) EPABX System िाई व्यवजस्थि बनाइने :- टेलिर्ोनको िाध्यिबाट कायागियलभत्र एक 
शाखाबाट अको शाखािा तछटो, छररिो र सुिभ िरीकािे EPABX  िार्ग ि आन्िररक 
संचारको प्रभावकारी व्यवस्थापन र्रर हदर्ो बनाइने छ । 

 

५.२.६- िेिलििाप 

 

क) िेिलििापिा प्रोत्साहन :- िेिलििाप प्रणािीको सुदृढीकरण र िेिलििाप हुनसतने 
र्ववादिाई िेिलििापबाट सिािान र्नग प्रोत्साहन र्री अगिकिि ् िुद्दाहरू 
िेिलििापको िागर् िेिलििाप केन्रिा पठाइने छ । 

ख) िेिलििापिा पठाउने :- िेिलििाप हुनसतने र्ववादिाई िेिलििापबाट सिािान र्नग   
अगिकिि ्िुद्दाहरू शे्रस्िेदारबाट िेिलििापको िागर् िेिलििाप केन्रिा पठाइने छ । 

र्) िेिलििापको अनुर्िन :-सािुदातयकिेिलििाप प्रणािीको सुदृढीकरणको िागर् 
सािुदातयक िेिलििाप केन्दको अनुर्िनिाई प्रभावकारी बनाइने छ । 

र्) िेिलििापकिागसाँर् अन्िक्रक्रग या :- मेिलमिाप पद्धयतिाई प्रभावकारी ढंगिे िागू गनद यस 
अर्ाितमा सूचीबद्ध रहेका मेिलमिापकतादहरुसँग समय समयमा अन्तक्रक्रद या गररने छ। 

 

५.२.७- जजन्सी व्यवस्थापन 

 

क) िुद्दासाँर् सम्बजन्िि जजन्सीको प्रभावकारी व्यवस्थापन र्ने :- र्िीको रुपमा अर्ाित 
लयाइएका त्जन्सी सामानहरु क्रफताद पाउने अवस्थामा सम्बत्न्धत पक्षिाई तत्काि क्रफताद 
दर्ने र क्रफताद हुन सम्भव नभएका त्जन्सी सामान मुद्दाको थनुछेक भैसकेपयछ थनुछेक 
आरे्ि मै प्रष्ट गरी सो र्िीका सामान लििाम गरी प्रा्त रकम धरौटीमा आम्र्ानी 
बाँध्ने कायदको थािनी गररनेछ । 

 

५.२.८- रै्सिा कायागन्वयन 

 



क) िुद्दािा िारे्का दण्ड जररवानाको अलभिेख िथा असूिीिाई अझ प्रभावकारी बनाउने :- र्ण्ि 
जररवानाको अलभिेख प्रर्ािी सुदृढ गनद पुराना तथा अस्पष्ट िगत भएका अलभिेखहरुको 
फर्छ्यौट सम्बन्धमा आवश्यक यनर्दय गनुदका साथ ै अर्ाितका सरोकारवािा अन्य 
यनकायहरुमा असूिीको िाथग सहयोग गनद अलभिेख पठाई समन्वयात्मक रुपमा काम गन ेर 
र्ण्ि जररवाना िागेका व्यत्क्तहरुको वववरर् प्रकािन गररन ेछ । 
 

५.२.९- अन्य 

 

क) तनकासा र खचगको बबवरण :- यनकासा र खचद भएको रकम तथा राजस्वको िीर्षदकगत 
वववरर्‚ अर्ाितिे खरीर् गन ेर खचद नहुन ेसामानहरु जस्त ैगािी‚ कम््यटुर िगायतका 
कायादिय सामान र फयनदचरहरुको वववरर्‚ अर्ाितहरुको भौयतक अवस्थाको प्रोफाइलिङ 
समेत बनाउन े। 

ख) खचगको पारदलशगिा :- यस अर्ाितको वजेटिाई उच्चतम ्आवश्यकता यनधादरर् गरी 
अथधकतम सर्पुयोग गने प्रयतवद्धता अनुरुप प्रत्येक मदहना हुन जाने आम्र्ानी खचदको 
वववरर् सवदसाधारर् सबैिे जानकारी पाउन सक्ने गरी सावदजयनक रुपमा अर्ाितको 
सूचना पाटीमा प्रकालित गररने छ । 

र्) पुनस्थागपकीय न्याय (Restrorative justice) िाई प्रोत्साहन :- पीर्डि, पीडक र 
सिाजको भिाईका िागर् र्वद्यिान कानूनको दायरालभत्र रही पुनस्थागपकीय न्यायका 
िागर् र्वशरे्ष अभ्यास अर्ार्ड बढाइने छ । 

र्) कानून व्यवसायीहरुको अलभिेख :- यस अदािििा बहस पैरवी र्नुग हुने कानून 
व्यवसायीहरुको अलभिेख जजल्िा अदािि तनयिाविीिा व्यवस्था भए बिोजजि 
अध्यावगिक र्री राखखने छ । 

ङ) सूचनािुिक सािाग्रीको प्रकाशन :- अर्ागखााँची जजल्िा अदाििको पररचय, िेिलििाप 
प्रकृया, तनःशुल्क कानूनी सहायिा र बािबालिका िथा िहहिाका सम्बन्ििा र्ररएका 
र्वशरे्ष व्यवस्थाहरूका बारेिा जानकारी पुजस्िका प्रकाशन र्री सेवाग्राहीहरूिाई र्विरण 
र्ने । 

च)  प्िाजष्टकिुति अदािि पररसर बनाउने:- अदािििाई सर्ा, सुग्र्र र वािावरणिैत्री 
बनाउन प्िाजष्टकजन्य झोिा जस्िा सािानको प्रयोर्िाई तनर्षेि र्री प्िाजष्टकिुति 
अदािि पररसर बनाइनेछ । 

 
 
 
 
 
 
 



पररच्छेद छ 
यस आ.व. २०७६/०७७ िा र्नुगपने पूवागिार र्वकास सम्बन्िी प्रिुख कायगहरु 

 
यस अर्ाितको भवन हािै यनमादर् सम्पन्न भै सञ्चािनमा आएको हो । यस भवनमा 

प्रया्त कोठाहरु रहेका छन । जनित्क्त र सेवाग्राहीको आवतजावत गनद भवन प्रया्त नै भए 
पयन रे्हायका पुवादधारको यनमादर् तथा ववकास गनद अत्यावश्यक रहेको छ ।   
पूवागिार र्वकास कायगहरू 

१. चिेना र्हृ, छुटै्ट पािे र्र, सौचािय, कार सेड, िोटरसाइकि पाक्रकग ङ, प्रतिक्षािय 
तनिागण :- सवारी साधनको व्यवस्थापन, अर्ाित भवनिाई सफासुग्िर राख्न अर्ाित 
पररसरमा चमेना गहृ, पािे िर, सौचािय, कार सेि, मोटरसाइकि पाक्रकद ङ्ग एवं 
सेवाग्राही प्रयतक्षािय (गोि िर) को यनमादर् गनद पहि गररने छ ।   

२. लभर्डयो लिङ्क स्थापना :- जोखखममा रहेका साक्षीहरुिाई वविरे्ष रुपमा संरक्षर्को 
प्रवन्ध गरी साक्षी संरक्षर् कक्षको स्थापना गररने छ । साक्षी संरक्षर् कक्षसँग सुनुवाई 
हुने अन्य सबै इजिासमा लभडियो लिङ्क स्थापना गरी अलभयुक्त र साक्षीको बीचमा 
कुनै प्रकारको वावन्वाव नहुने र सुरक्षक्षत पद्दती स्थापना गररनु अझ प्रभावकारी हुन े
भएकोिे सो तफद  प्रभावकारी रूपमा गहृ कायद गररनेछ । 

३. थप कम्प्युटर :- यस अर्ाितमा अथधकांि कम््युटर पुराना छन ्। पुराना कम््युटरहरु 
पुनस्थादवपत गने र कम््युटर जान्ने अथधकृत तथा कमदचारीहरु सबैको िाथग कम््युटर 
उपिब्ध गराउनु आवश्यक भएकािे सोको आपूयत दमा जोि दर्इने छ ।  

४.  एयर कजण्डसन :- यस अर्ाितको इजिास, चमे्बर तथा प्रत्येक िाखा, कोठािाई 
वातावरर् अनुकूि बनाउन एयर कत्ण्िसन राख्न पहि गररनेछ । 

५. सुरक्षा र्ाडग र्र : यनमादर्ाथधन सुरक्षा गािद भवनिाई यसै आ.व. बाट प्रयोगमा लयाइनेछ 
। 

७.  िेटि र्डटेतटर र एतस रे जााँच :- अर्ाितको सुरक्षा संवेर्निीितािाई मध्यनजर 
राखी अर्ाित प्रवेिवावारमा मेटि डिटेक्टर र एक्स रे जाँच मेलसनको जिान र 
सञ्चािन गररनेछ । 

८.  पुस्िकािय व्यवस्थापन :- पुस्तकाियिाई व्यवत्स्थत बनाई अर्ाितमा उपिब्ध 
भएका महत्वपूर्द पुस्तकहरू व्यवत्स्थत गरी कमदचारी िगायत कानून व्यवसायीहरूिे 
समेत अध्ययन गनद सक्ने वातावरर् सजृना हुन ेगरी सवोच्च अर्ाित तथा अन्य 
र्ात ृसंि संस्थाहरूसँग समन्वय गरी यस अर्ाितको पुस्तकाियिाई स्तर उन्नती 
गरी व्यवत्स्थत गररने छ । 

९.  CCTV बाट तनर्रानी :- अर्ाितको सुरक्षा व्यवस्थािाई प्रभावकारी बनाउन तथा 



अर्ाितमा हुन सक्न ेअयनयलमततािाई समेत यनयन्त्रर् गनद जिान भएका १२ वटा 
CCTV को सहायतािे अर्ाित पररसर तथा कमदचारीको यनगरानी गरी अझ प्रभावकारी 
बनाइनेछ ।  

१०. बर्ैचा तनिागण सुिार:- अर्ाित भवनिाई सफा सुग्िर र थप आकर्षदक बनाउन 
अर्ाित पररसरमा रहने बाँकी भागमा बगैचा यनमादर् गरी बगैचािाई व्यवत्स्थत 
गररनेछ । 

११. टायि र्वर्छ्याउने:- अर्ाितको पूवदतफद  रहेको बाँकी भागमा प्रयतक्षािय समेतका भौयतक 
यनमादर् गरी बाँकी रहने भागमा र अर्ाित भवनको छतमा टायि बबर्छ्याउन 
आवश्यक रे्खखरँ्ा सोतफद  बबिरे्ष पहि गररने छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पररच्छेद साि 

कायागन्वयन योजना ०७६/७७ को िक्ष्य िथा सो प्राजप्िका िागर् अविम्बन र्ररने र्वर्वि 
क्रक्रयाकिापहरु 

७.१ वार्र्षगक कायग योजनािे र्रेको िक्ष्य तनिागरण र िक्ष्य प्राजप्िका रणनीतिहरू – 

माथथका पररच्छेर्हरुमा उलिेखखत कायदहरु गनद मूि रर्नीयतक योजना २०७६-२०८१ िे 
यनधादरर् गरेका रर्नीयत र सहयोगी रर्नीयतका आधारमा यस अर्ाितबाट गररने ववलभन्न 
गयतववथध तथा रर्नीयतको िक्ष्य यनधादरर् प्रस्तुत पररच्छेर्मा गररएको छ ।  

१. चािु आ.व. को कायग योजनािे र्रेको िक्ष्य तनिागरण र िक्ष्य प्राजप्िका रणनीतिहरू 

१. यछटो छररतो र गुर्स्तरीय न्याय सम्पार्न, 
२. न्यायमा पहँुच अलभववृद्ध, 
३. न्याययक सुिासनको प्रबद्धदन गनुद, 
४. अर्ाित व्यवस्थापनको सुदृढीकरर् र  
५. न्यायपालिकाप्रयतको आस्था र ववश्वास अलभववृद्ध ।  

२. ििू रणनीति अनुसारको कायागन्वयन योजना 

िक्ष्य - १. यछटो छररतो र गुर्स्तरीय न्याय सम्पार्नः 

रणनीति १. िुद्दाको शीघ्र र्र्छ्यौट र्नुग । 
क) फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धयत िागु हुनुपूवदका मुद्दा तथा यनवेर्नको िाथग । 

कायग कायग सम्पादन 
सचूक 

सियावगि जजम्िेवारी 

त्जम्मेवारी सररआएका सब ै मदु्दा, यनवेर्न तथा 
पनुरावेर्नहरु चाि ुआथथदक वर्षदमा फर्छ्यौट गने । 

अत्न्तम 
आरे्ि/यनर्दय 

०७७/७८ सम्म न्यायाधीि 

चाि ु आथथदक वर्षदमा र्ताद भएका मदु्दा, यनवेर्न 
तथा पनुरावेर्नहरुमध्ये कम्तीमा ५० प्रयतित 
फर्छ्यौट गने 

अत्न्तम 
आरे्ि/यनर्दय 

०७६/७७ न्यायाधीि 

वविरे्ष प्रकृयतका यनवेर्नहरुमध्ये प्रमार् बझु्न ु
नपनेका हकमा र्ताद भएको लमयतिे र प्रमार् बझु्न ु
पनेका हकमा प्रमार् चकु्ता भएको लमयति े ७ 
दर्नलभत्र फर्छ्यौट गने । 

अत्न्तम 
आरे्ि/यनर्दय 

०७६-८१ 
 

न्यायाधीि 

प्रयतवेर्नहरु र्ताद भएको लमयतिे १ मदहनालभत्र 
फर्छ्यौट गने ।  

अत्न्तम आरे्ि ०७६-८१ न्यायाधीि 



 

ख) फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धयत िागु हुने मुद्दाको िाथग । 
कायग कायग सम्पादन 

सचूक 
सियावगि जजम्िेवारी 

सरि मागदमा रहने मदु्दा, यनवेर्न तथा पनुरावेर्न 
र्ताद भएको लमयतिे ६ मदहनालभत्र फर्छ्यौट गने ।  
 

अत्न्तम 
आरे्ि/यनर्दय 

०७७/८१ सम्म न्यायाधीि 

सामान्य मागदमा रहने मदु्दा, यनवेर्न तथा 
पनुरावेर्न र्ताद भएको लमयतिे १२ मदहनालभत्र 
फर्छ्यौट गने ।  
 

अत्न्तम 
आरे्ि/यनर्दय 

०७७/८१ न्यायाधीि 

वविरे्ष मागदमा रहने मदु्दा र्ताद भएको लमयतिे १८ 
मदहनालभत्र फर्छ्यौट गने ।  
 

अत्न्तम 
आरे्ि/यनर्दय 

०७७-८१ 
 

न्यायाधीि 

काननूको म्यार्लभत्र फैसिा/अत्न्तम आरे्ि तयार 
गने  

प्रमार्ीकरर् ०७६-८१ न्यायाधीि 

 
 
 

रणनीति २. िुद्दा व्यवस्थापन पद्धतििा सुिार र्न े। 
क) फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धयत िागू गनद व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गने । 

कायग कायग सम्पादन 
सचूक 

सियावगि जजम्िेवारी 

फरक मदु्दा व्यवस्थापन पद्धयत कायादन्वयन गनद 
आवश्यक तयारी  

समन्वय, 
बठैक/यनर्दय 

२०७७ जठे न्यायाधीि/
स्रेस्तरे्ार 

फरक मदु्दा व्यवस्थापन पद्धयत िाग ुगने  यनर्दय/सफ्टवेयर 
अलभिेख 

२०७७ साउन न्यायाधीि/
स्रेस्तरे्ार 

फरक मदु्दा व्यवस्थापन पद्धयत कायादन्वयनको 
अनगुमन गने  
 

प्रयतवेर्न/अलभिे
ख 

०७७-८१ 
 

न्यायाधीि/
स्रेस्तरे्ार 

 
 
 



रणनीति २. िुद्दा व्यवस्थापन पद्धतििा सुिार र्न े। 
ख) मुद्दा व्यवस्थापन पद्धयतमा सुधार गने ।  

कायग कायग सम्पादन 
सचूक 

सियावगि जजम्िेवारी 

मदु्दाको पक्षको व्यत्क्तगत वववरर् भरी लमलसि 
सिंग्न गने ।  
 

व्यत्क्तगत 
वववरर्  

 

२०७६-०८१ स्रेस्तरे्ार  
 

मदु्दा व्यवस्थापन दर्ग्र्िदन र इजिास पतु्स्तका 
बनाई मदु्दा िाखा तथा इजिासमा राख्ने ।  

दर्ग्र्िदन/इजिास 
पतु्स्तका  

२०७६-०८१ स्रेस्तरे्ार  
 

पक्षहरुिाई अर्ाितको कायदबोझिाई ववचार गरी 
समय तोकी तारेख दर्ने ।  
 

तारेख 
पचाद/भरपाई 

२०७६-०८१ फाँटवािा  
 

यनधादररत समयलभत्र कुन ै पक्ष अनपुत्स्थत भएमा 
उपत्स्थत पक्षिाई तारेख दर्ने ।  
 

तारेख 
पचाद/भरपाई  

२०७६-०८१ फाँटवािा  
 

प्रयतवेर्नउपरको सनुवुाइमा पक्षिे ताररखमा रहन 
चाहेमा ताररखमा राख्ने ।  

तारेख 
पचाद/भरपाई  

२०७६-०८१ स्रेस्तरे्ार  
 

रणनीति २. िुद्दा व्यवस्थापन पद्धतििा सुिार र्न े। 
ग) मुद्दाको कारवाहीिाई सूचना प्रववथधसँग आबद्ध गने ।   

कायग कायग सम्पादन 
सचूक 

सियावगि जजम्िेवारी 

मदु्दाको अत्न्तम आरे्ि र फैसिा वेबसाइटबाट 
िाउनिोि गनद सक्रकने पद्धयतको ववकास गने  
 

सफ्टवेयर/ 
वेबसाइट 

२०७६-०८१ स्रेस्तरे्ार  
 

मदु्दा सम्बन्धी पत्राचारमा इमेिको प्रयोग गने ।  
 

सफ्टवेयर/इमेि 
अलभिेख  

२०७६-०८१ स्रेस्तरे्ार  
 

सक्कि ै लमलसि चादहने अवस्थामा बाहेक मदु्दाको 
ववधुतीय फाइि तयार गरी प्रयोग गने,  
 

सफ्टवेयर/इ 
फाइि  

२०७६-०८१ स्रेस्तरे्ार 
 

दटपोटको ववधुतीय प्रयत तयार भएपयछ मात्र मदु्दा 
पेसीमा चढाउने पद्धयत अबिम्बन गने ।  
 

ववधुतीय प्रयत  २०७६-०८१ मदु्दा प्रमखु 
 



रणनीति २. िुद्दा व्यवस्थापन पद्धतििा सुिार र्न े। 
ि) लमलसिको आन्तररक यनरीक्षर् गने ।   

कायग कायग सम्पादन 
सचूक 

सियावगि जजम्िेवारी 

आरे्ि भएको सामान्यतया १५ दर्नलभत्र अङ्ग 
परु् याउने, 
 

अलभिेख/पत्राचार २०७६-०८१ स्रेस्तरे्ार  
 

यनरीक्षर् अथधकृतिे यनरीक्षर् गरी दर्एका 
यनरे्िनहरु सफ्टवेयरमा प्रववष्ट गने  
 

सफ्टवेयर  

 

२०७६-०८१ स्रेस्तरे्ार  
 

मदु्दामा अङ्ग पगुी पेसी चढ्न योग्य भएको 
प्रमाखर्त गने ।  
 

सफ्टवेयर/पेसी 
प्रमार्ीकरर् 
फाइि  

 

२०७६-०८१ यनरीक्षर् 
अथधकृत 
 

यनरीक्षर् अथधकृतिे पाक्षक्षक रुपमा प्रयतवेर्न 
उपिब्ध गराउने  
 

प्रयतवेर्न  

 

२०७६-०८१ यनरीक्षर् 
अथधकृत 
 

प्रयतवेर्नका आधारमा यनरे्िन दर्ने ।  
 

यनरे्िन/पत्राचार २०७६-८१ न्यायाधीि 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



रणनीति ३. न्यातयक काि कारवाही िथा िुद्दाको रै्सिािा र्ुणस्िरीयिा अलभबरृ्द्ध र्ने । 
क) न्याययक प्रक्रक्रयािाई अनुमानयोग्य बनाउने ।   

कायग कायग सम्पादन 
सचूक 

सियावगि जजम्िेवारी 

मदु्दामा हरेक चरर्को सफ्टवेयरमाफद त कायदतालिका 
बनाई लमलसि सामेि राख्ने ।  

कायदतालिका  २०७६-०८१ स्रेस्तरे्ार  
 

मदु्दाका पक्षहरु अर्ाितमा हात्जर भएपयछ 
कायदतालिका उपिब्ध गराउने ।  

कायदतालिका २०७६-०८१ स्रेस्तरे्ार 

कायदतालिकामा यनधादररत समयमा तोक्रकएको कायद 
सम्पन्न गने ।  

कायदतालिका २०७६-०८१ स्रेस्तरे्ार  
 

समयमा नसके सिंोधन गरी सोको जानकारी दर्ने सिंोथधत 
कायदतालिका  

२०७६-०८१ स्रेस्तरे्ार  

कायदतालिकाको यनयलमत अनगुमन गने  
 

प्रयतवेर्न  २०७६-८१ न्यायाधीि/
स्रेस्तरे्ार 

पक्षहरुिाई वेभसाइटमाफद त मदु्दाको कारवाही तथा 
आरे्ि/फैसिाको जानकारी दर्न सक्रकने पद्धयत 
ववकास गने  

वेभसाइट  २०७६-०८१ स्रेस्तरे्ार  
 

 
रणनीति ३. न्यातयक काि कारवाही िथा िुद्दाको रै्सिािा र्ुणस्िरीयिा अलभबरृ्द्ध र्ने । 

ख) लमलसि कागजको गुर्स्तरीयता कायम गने ।    
कायग कायग सम्पादन 

सचूक 
सियावगि जजम्िेवारी 

यनधादररत मापर्ण्िका आधारमा फाइि, कागज, 
मसी समेतका सामग्री खररर् गरी प्रयोगमा 
लयाउने ।  

स्पेलसक्रफकेसन  २०७६-०८१ स्रेस्तेर्ार  
 

तायर्ाती फाराम अवायावथधक गरी कागजहरु 
लसिलसिेवार रुपमा लमिाएर राख्न,े 

व्यवत्स्थत 
लमलसि 

२०७६-०८१ स्रेस्तेर्ार 

खोजेको बखत सहज रुपमा फेिा पानद सक्रकने 
गरी राख्न े

व्यवत्स्थत 
लमलसि 

२०७६-०८१ स्रेस्तेर्ार  
 

यनयलमत रुपमा संरक्षर् र उपचार गने  व्यवत्स्थत 
लमलसि 

२०७६-०८१ स्रेस्तेर्ार 



लमलसि संिग्न मुख्यमुख्य कागजातहरुको 
(सिाउन नलमलने) वववायुतीय प्रयत तयार पारी 
सफ्टवेयरमा प्रववष्ट गने ।  

सफ्टवेयर २०७६-८१ स्रेस्तेर्ार 

 

रणनीति ४. र्ववाद सिािानका वैकजल्पक उपायहरुको प्रयोर्िाई प्रभावकारी बनाउनु । 
क) न्याययक मेिलमिाप पद्धयतको सुदृढीकरर् गने ।    
कायग कायग सम्पादन 

सचूक 
सियावगि जजम्िेवारी 

लमिापत्र हुन सक्ने प्रकृयतका सब ै वववार्हरु 
कम्तीमा एकपटक मेिलमिापका िाथग प्रोत्सादहत 
गने 

आरे्ि/मेिलमिापमा 
बवृद्ध 

२०७६-०८१ न्यायाधीि/
स्रेस्तरे्ार  
 

मेिलमिाप परामिद कक्ष स्थापना गने,  परामिद कक्ष २०७६-०८१ स्रेस्तरे्ार 

मदु्दाको कायदबोझअनसुार मेिलमिाप कक्षको 
ववस्तार गने 

थप मेिलमिाप कक्ष २०७६-०८१ स्रेस्तरे्ार  
 

अर्ाितमा रहेका मेिलमिाप कक्षहरुको सदुृढीकरर् 
गने,  
 

सदुृढ मेिलमिाप 
कक्ष 

२०७६-०८१ स्रेस्तरे्ार 

ववलभन्न क्षेत्रको ववर्षयगत ववज्ञता भएका 
मेिलमिापकतादहरुको सचूी तयार गने  

सचूी तयार  २०७६-०८१ स्रेस्तरे्ार 

मेिलमिापसम्बन्धी सरोकारवािाहरुबबच छिफि र 
समन्वय गने,  

बठैक/माइन्यटु २०७६-०८१ न्यायाधीि/
स्रेस्तरे्ार 

मेिलमिाप केन्र र मेिलमिाप प्रक्रक्रयाको 
अनगुमन गने  

प्रयतवेर्न २०७६-०८१ स्रेस्तरे्ार  
 

 
रणनीति ५. रै्सिा कायागन्वयनको कायगिाई प्रभावकारी बनाउने । 

क) फैसिाको िीघ्र कायादन्वयन गने ।    
कायग कायग सम्पादन 

सचूक 
सियावगि जजम्िेवारी 

रे्वानी मदु्दाको फैसिा कायादन्वयनसम्बन्धी यनवेर्न 
वा अत्न्तम कायम भएको िगतो पक्षहरु 
अर्ाितमा हात्जर भएको लमयतिे ६ मदहनालभत्र 
फर्छ्यौट गने । 

तामेिी आरे्ि  

 

२०७६-०८१ न्यायाधीि/
तहलसिर्ार  
 

फौजर्ारी मदु्दामा अत्न्तम कायम भएको यनजी 
बबगो र क्षयतपयूत द सम्बन्धमा यनवेर्न परेको 

प्रयतवेर्न/िगत २०७६-०८१ न्यायाधीि/
तहलसिर्ार  



लमयतिे ६ मदहनालभत्र फर्छ्यौट गने, क्रकताब  

फौजर्ारी मदु्दामा अत्न्तम कायम भएको कैर्, 
जररवाना र सरकारी बबगोमध्ये प्रत्येक वर्षद 
कम्तीमा सो वर्षद कायम हुने िगत बराबर असिु 
गने,  

प्रयतवेर्न/िगत 
क्रकताब 

२०७६-०८१ न्यायाधीि/
तहलसिर्ार  
 

रणनीति ५. रै्सिा कायागन्वयनको कायगिाई प्रभावकारी बनाउने । 
ख) बक्यौता र्ण्ि जररवाना र सरकारी बबगो अलभयानको रुपमा असूिउपर गने ।  

कायग कायग सम्पादन 
सचूक 

सियावगि जजम्िेवारी 

योजनाको पदहिो वर्षदमा वव.स.ं २०३५ सािसम्मका 
सब ै बक्यौता र्ण्ि जररवाना र सरकारी बबगो 
असिुी गने,  

प्रयतवेर्न/िगत 
क्रकताब 

२०७६-०७७ न्यायाधीि/
तहलसिर्ार  
 

योजनाको र्ोस्रो वर्षदमा वव.स.ं २०४५ सािसम्मका 
सब ैर्ण्ि जररवाना र सरकारी बबगो असिुी गने, 

प्रयतवेर्न/िगत 
क्रकताब 

२०७७-०७८ न्यायाधीि/
तहलसिर्ार  
 

योजनाको तसे्रो वर्षदमा वव.स.ं २०५५ सािसम्मका 
सब ैर्ण्ि जररवाना र सरकारी बबगो असिुी गने, 

प्रयतवेर्न/िगत 
क्रकताब 

२०७८-०७९ न्यायाधीि/
तहलसिर्ार  
 

योजनाको चौथो वर्षदमा वव.स.ं २०६५ सािसम्मका 
सब ैर्ण्ि जररवाना र सरकारी बबगो असिुी गने  

प्रयतवेर्न/िगत 
क्रकताब 

२०७९-०८० न्यायाधीि/
तहलसिर्ार  
 

योजनाको पाँचौ वर्षदमा वव.स.ं २०७५ सािसम्मका 
सब ैर्ण्ि जररवाना र सरकारी बबगो असिुी गने । 

प्रयतवेर्न/िगत 
क्रकताब  

२०८०-०८१ न्यायाधीि/
तहलसिर्ार  
 

 
रणनीति ५. रै्सिा कायागन्वयनको कायगिाई प्रभावकारी बनाउने । 

ग) र्ण्ि जररवाना, सरकारी बबगो र क्षयतपूयत दको िगत अध्यावथधक गने ।  
कायग कायग 

सम्पादन 
सचूक 

सियावगि जजम्िेवारी 

मदु्दा अत्न्तम भई कायादन्वयन गनद लमलने र मदु्दा 
अत्न्तम भई नसकेको कारर्ि े कायादन्वयन गनद 
नलमलने अवस्थाका र्ण्ि जररवाना र सरकारी बबगोको 
अिग अिग िगत अलभिेख अध्यावथधक गने  

िगत क्रकताब २०७६-०८१ न्यायाधीि/
तहलसिर्ार  
 



पररवयत दत स्थानीय तहको सरंचनाअनसुार िगतमा 
रहेको वतन अध्यावथधक गने, 

िगत क्रकताब २०७६-०७७ न्यायाधीि/
तहलसिर्ार  
 

फैसिाअनसुार यतनुदपने क्षयतपयूत दको िगत र 
फर्छ्यौटको छुटै्ट अलभिेख राख्ने,  

िगत क्रकताब २०७६-०८१ न्यायाधीि/
तहलसिर्ार  
 

फौजर्ारी कायदववथध सदंहताको र्फा १६० अनसुार कट्टा 
हुने िगत मिू िगत क्रकताबबाट कट्टा गरी छुटै्ट 
अलभिेख राख्ने  

िगत क्रकताब २०७६-०८१ न्यायाधीि/
तहलसिर्ार  
 

 
रणनीति ५. रै्सिा कायागन्वयनको कायगिाई प्रभावकारी बनाउने । 

ि) फैसिा कायादन्वयनको संस्थागत सुदृढीकरर् गने ।  
कायग कायग 

सम्पादन 
सचूक 

सियावगि जजम्िेवारी 

र्ण्ि जररवाना असुिीको िाथग स्थानीय तह, 
प्ररे्ि सरकार, नेपाि प्रहरी र अन्य 
सरोकारवािाहरुसँग समन्वय गन,े  

िगत 
क्रकताब 

२०७६-०८१ न्यायाधीि
/तहलसिर्ा
र  
 

फैसिा कायादन्वयनिाई समेत यनरीक्षर्को ववर्षय 
बनाउन,े  

िगत 
क्रकताब 

२०७६-०८१ न्यायाधीि  
 

र्ण्ि जररवाना िागेका व्यत्क्तहरुको वववरर् 
सावदजयनक सञ्चार माध्यम तथा अर्ाितको 
वेभसाइटमा प्रकािन गने,  

िगत 
क्रकताब 

२०७६-०८१ तहलसिर्ार  
 

र्ण्ि जररवाना िागेका ब्यत्क्तिाई सरकारी सेवा 
प्रवाहमा बन्रे्ज िगाउन िगतको वववरर् सेवा 
प्रवाह गने सबै यनकायहरुमा िेखी पठाउने,  

िगत 
क्रकताब 

२०७६-०८१ तहलसिर्ार  
 

कैर् तथा जररवाना असुिी बापतको प्रोत्साहन 
रकम तत्काि उपिब्ध गराउने, 

भौचर/भरपाई २०७६-०८१ 
 

स्रेस्तेर्ार/ 
तहलसिर्ार 

फैसिा कायादन्वयनको िाथग तामेिर्ार र 
प्रहरीसमेतको सहयोग लिने गरी यनयलमत िोर 
खटाउने, 

िोरपूजी/आरे्
ि  

२०७६-०८१ 
 

तहलसिर्ार  
 



त्जलिा अर्ाितमा स्रेस्तर्ारपयछको न्यायसेवाको 
वररष्ठ कमदचारीिाई तहलसिर्ारको त्जम्मेवारी 
दर्ने, 

यनर्दय/पत्र  २०७६-०८१ 
 

त्जलिा 
न्यायाधीि 

फैसिा कायादन्वयनिाई प्रभावकारी बनाउन 
समन्वय गने तथा आवश्यक कमदचारी र स्रोत 
साधन प्राथलमकताका साथ उपिब्ध गराउने, 

यनर्दय/बैठक  

 

२०७६-०८१  
 

न्यायाधीि
/ स्रेस्तेर्ार  
 

 
 
 
 

रणनीति ५. रै्सिा कायागन्वयनको कायगिाई प्रभावकारी बनाउने । 
क) मुद्दामा र्सीको रुपमा पेस भएका नगर् तथा त्जन्सीको व्यवस्थापन गने ।  

कायग कायग 
सम्पादन 
सचूक 

सियावगि जजम्िेवारी 

र्सीका पेस भएका नगर् तथा त्जन्सीको 
अलभिेख अध्यावथधक गने,  
 

िगत 
क्रकताब 

२०७६-०८१ न्यायाधीि
/तहलसिर्ा
र  
 

मुद्दामा पेस भएका र्सीका सामानहरु क्रफताद 
दर्ने/त्जम्मा दर्ने/लििाम गने/नष्ट गने समतेका 
कायद थनुछेक आरे्ि भएका ३ मदहनालभत्र 
सम्पन्न गने ।  
 

आरे्ि/पत्राचा
र  

 

२०७६-०८१ न्यायाधीि
/स्रेस्तेर्ार/
तहलसिर्ार  
 

 

िक्ष्य - २. न्यायमा पहँुच अलभववृद्ध 

रणनीति १. अदाििको कायगक्षेत्रलभत्रका न्यायिा पहुाँचका अरोिहरुको सम्बोिन र्ने ।  
 

कायग कायग सम्पादन 
सचूक 

सियावगि जजम्िेवारी 

भार्षा अनुवार्क र सांकेयतक भार्षा 
अनुवार्कको अलभिेख अध्यावथधक गरी 
सेवािाई यनरन्तरता दर्ने ।  

अलभिेख ०७६-८१ स्रेस्तेर्ार 



 
 
 

रणनीति २. अदाििबाट प्रवाह हुने सेवािाई र्ुणस्िरीय र प्रभावकारी बनाउने ।  
 

कायग कायग 
सम्पादन 
सचूक 

सियावगि जजम्िेवारी 

सेवाग्राहीमतै्री व्यवहार गनदको िाथग "यछटोछररतो र 
गरु्स्तरीय सेवाः हाम्रो प्रयतबद्धता" भन्ने नारामा 
आधाररत रही न्याययक जनित्क्तिाई अलभमखुीकरर् 
गने । 

तालिम ०७६-८१ स्रेस्तरे्ार 

सब ै अर्ाितमा रहेका सवेाग्राही परामिद र सहायता 
कक्को सदुृढीकरर् गने ।  

यनर्दय ०७६-८० स्रेस्तरे्ार 

अर्ाितमा आउने सेवाग्राहीिाई न्याययक प्रक्रक्रयाबारेमा 
परामिद सेवा उपिब्ध गराउने । 

प्रयतवेर्न ०७६-८१ स्रेस्तरे्ार 

सेवाग्राहीिाई अर्ाितमा प्रवेि गने ववन्र्बुाटै 
सहजीकरर् गनद र्क्ष स्वयसंेवक उपिब्ध गराउने । 

यनर्दय ०७६-८१ स्रेस्तरे्ार 

मदु्दाको कारवाहीको अवस्थासम्बन्धी जानकारी टेलि 
इन्क्वायरी, एसएमएस, मोबाइि ए्समाफद त मदु्दाको 
पक्षिाई उपिब्ध गराउने, 

एसएमएस/ 
टेलिफोन 

०७६-८१ स्रेस्तरे्ार 

न्यायाधीिसँग सेवाग्राहीहरुिे आवथधक रुपमा 
अन्तक्रक्रद या गनद पाउने प्रर्ािीिाई थप प्रभावकारी बनाई 
यनरन्तरता दर्ने ।  

प्रयतवेर्न ०७६-८१ न्यायाधीि/
से्रस्तरे्ार 

सवदसाधारर्/वववायाथीिाई अर्ाितको अविोकन गने 
अवसर प्रर्ान गने बारेमा यनरे्लिका बनाई िाग ुगने । 

यनरे्लिका ०७६-८१ न्यायाधीि/
स्रेस्तरे्ार 

अर्ाित अविोकन गनद आउने व्यत्क्तहरुका िाथग 
अर्ाितको सामान्य पररचय, सम्पार्न गने कायद र 
कायद कक्ष समेतको जानकारी समावेि भएको श्रव्यदृश्य 
सामाग्री यनमादर् गरी अविोकन कक्षबाट प्रिारर् गने ।  

श्रव्यदृश्य 
सामाग्री 

०७६-८१ न्यायाधीि/
स्रेस्तरे्ार 

 
 
 
 
 



 
 

रणनीति ३. कानूनी सहायिािाई प्रभावकारी बनाउनु । 
 

कायग कायग 
सम्पादन 
सचूक 

सियावगि जजम्िेवारी 

वतैयनक काननू व्यवसायीको सेवासम्बन्धी यनरे्लिकािाई 
पनुराविोकन गरी थप प्रभावकारी बनाउने ।  

यनर्दय ०७६-८१ न्यायाधीि/
स्रेस्तरे्ार 

प्रो वोनो काननूी सेवा प्रर्ान गने काननू व्यवसायीको 
सचूी सावदजयनक गने 

सचूना पाटी ०७६-८१ स्रेस्तरे्ार 

वतैयनक काननू व्यवसायीबाट प्रर्ान गररने सेवाको 
जानकारीसदहत यस अर्ाितमा कायदरत वतैयनक काननू 
व्यवसायीको नाम र सम्पकद  न.ं अर्ाित पररसरको 
सबिेै रे्ख्ने स्थानमा टाँस्ने र बेवसाइटमा प्रकािन गने 

जानकारी 
वववरर् 

०७६-८१ स्रेस्तरे्ार 

 
रणनीति ४. न्यातयक प्रक्रक्रया र प्रणािीबारे सूचना प्रबाह र्नुग ।  

कायग कायग 
सम्पादन 
सचूक 

सियावगि जजम्िेवारी 

सेवाग्राही परामिद र सहायता कक्षमा अर्ाितबाट प्रर्ान 
हुने सेवा, मदु्दाको प्रक्रक्रया, िाग्ने र्स्तरु आदर् बारेमा 
सेवाग्राहीिाई जानकारी दर्ने ।  

अलभिेख ०७६-८१ से्रस्तरे्ार 

अर्ाितबाट प्रर्ान हुने सेवा, मदु्दाको प्रक्रक्रया, िाग्ने 
र्स्तरु आदर् बारेमा जानकारीमिूक पतु्स्तका तयार गरी 
पदहिो पटक आउने पक्षिाई उपिब्ध गराउने 

जानकारी 
पतु्स्तका 

०७६-८१ स्रेस्तरे्ार 

पयाद्त पवूादधारसदहतको प्रयतक्षाियको स्थापना र 
सदुृढीकरर् गने 

प्रयतक्षािय ०७६-८१ स्रेस्तरे्ार 

न्याययक प्रक्रक्रयासम्बन्धी श्रव्यदृश्य सामग्री तयार गरी 
प्रयतक्षाियमा रहेको डिस््िेबाट प्रिारर् गने 

अलभिेख ०७६-८१ स्रेस्तरे्ार 

सेवाग्राहीका अपक्षा/गनुासा सम्बन्धमा सलिाह/सझुाब 
लिई सोको सम्बोधन गनद हेिो अर्ाित कायदक्रम 
सञ्चािन गने 

अलभिेख ०७६-८१ स्रेस्तरे्ार 

अर्ाित प्रयोगकतादको िाथग बिापत्र टाँस्ने व्यवस्था 
लमिाई वेबसाइटमा समेत प्रकािन गने, 

नागररक 
बिापत्र 

०७६-८१ स्रेस्तरे्ार 



अर्ाितबाट समरु्ायका ववलभन्न वगदसँग अन्तरसवंार् 
गने 

कायदक्रम 
प्रयतवेर्न 

०७६-८१ स्रेस्तरे्ार 

सहायता र परामिद कक्षिाई स्रोत साधनयकु्त बनाई 
तालिम प्रा्त जनित्क्तको व्यवस्था गने, 

यनर्दय ०७६-८१ स्रेस्तरे्ार 

रणनीति ५. पीर्डििैत्री न्याय प्रणािीको सुदृढीकरण र्नुग ।  
कायग कायग 

सम्पादन 
सचूक 

सियावगि जजम्िेवारी 

पीडितमतै्री कक्षको स्थआपना र अन्य पवूादधार 
व्यवस्थापन गने, 

यनर्दय/बजेट ०७६-८१ से्रस्तरे्ार 

पीडितको िाथग प्राथलमक स्वास्थ्य उपचार, 
मनोसामात्जक परामिद र सरुक्षाको व्यवस्था गने, 

यनर्दय/पवूाद
धार 

०७६-८१ स्रेस्तरे्ार 

पीडित वार्ी भई र्ायर हुने मदु्दामा यनःिलुक काननूी 
सहायता उपिब्ध गराउने, 

आरे्ि ०७६-८१ न्यायाधीि/
स्रेस्तरे्ार 

पीडितमतै्री व्यवहारका िाथग न्याययक जनित्क्तिाई 
अलभमखुीकरर् गने, 

प्रयतवेर्न ०७६-८१ न्यायाधीि/
स्रेस्तरे्ार 

मदु्दाको कारवाही र फैसिामा पीडितको पररचयको 
गोपनीयता कायम गने, 

फाराम ०७६-८१ न्यायाधीि/
स्रेस्तरे्ार 

पीडितिाई मदु्दाको कारवाही र आरे्ि वा फैसिाको 
जानकारी दर्न,े 

पत्राचार ०७६-८१ न्यायाधीि/
स्रेस्तरे्ार 

पीडितिे भरी पाउने ठहरेको बबगो र क्षयतपयूत दको छुटै्ट 
अलभिेख राखी प्राथलमकतासाथ कायादन्वयन गने, 

िगत 
अलभिेख 

०७६-८१ न्यायाधीि/
तहलसिर्ार 

न्याययक काम कारबाहीमा पीडितमतै्री सेवा प्रवाहको 
सयुनत्श्चतता गनद पषृ्ठपोर्षर् लिने, 

फाराम ०७६-८१ न्यायाधीि/
स्रेस्तरे्ार 

 

 

 

 

 

 

 



िक्ष्य - ३. न्याययक सुिासनको प्रवद्धदन । 

रणनीति १. न्यातयक स्विन्त्रिा र स्वायत्ििाको प्रवद्धगन र्नुग । 
रणनीति २. न्यातयक उत्िरदातयत्व र जवार्देहहिा अलभवरृ्द्ध र्नुग । 
 
रणनीति ३. न्यातयक जनशजतिको कायग संस्कृतििा सुिार र्नुग । 

 
कायग कायग सम्पादन 

सचूक 
सियावगि जजम्िवेारी 

न्याययक जनित्क्तिाई उत्कृष्ट व्यवस्थापन र 
सेवा प्रवाहमा प्रलसवद्ध पाएका सावदजयनक/यनजी 
संस्थाहरुको अविोकन गराउने । 

यनर्दय/प्रयतवेर्न ०७६-८१ स्रेस्तेर्ार 

 
रणनीति ४. अदाििको काि कारवाहीिा अनुर्िन र तनरीक्षणिाई प्रभावकारी बनाउनु । 

 
क) सेवाप्रवाहको अनुगमन गने ।  

कायग कायग सम्पादन 
सचूक 

सियावगि जजम्िेवारी 

तोक्रकएको मापर्ण्ि बमोत्जम सेवाप्रवाह भए 
नभएको यनयलमत अनुगमन गरी तत्काि 
सुधार गनद यनरे्िन दर्ने, 

यनर्दय/प्रयतवेर्न ०७६-८१ स्रेस्तेर्ार 

मापर्ण्िबमोत्जम उत्कृष्ट कायदसम्पार्न तथा 
सेवाप्रवाह गने कमदचारीिाई पुरस्कृत र कमी 
कमजोरीको पुनरावतृ्त्त गने कमदचारीिाई 
अनुिासनात्मक कारवाही गने, 

यनर्दय ०७६-८१ स्रेस्तेर्ार 

 
ख) गुनासो सुनुवाईको संयन्त्रिाई प्रभावकारी बनाउने ।  

कायग कायग 
सम्पादन 
सचूक 

सियावगि जजम्िेवारी 

अर्ाितबाट भएका काम कारवाहीमा हुन सक्ने 
अयनयलमततासम्बन्धी उजुरीको सम्बोधन गने, कायदववथध, 
साधन, त्जम्मेवार अथधकारी, समयावथध समेतका 
ववर्षयहरु समावेि गरी कायदयोजना बनाई िाग ुगने, 

कायदयोजना ०७६-८१ स्रेस्तेर्ार 



सेवाग्राहीिे अर्ाितको काम कारवाहीको सम्बन्धमा 
न्यायाधीिसमक्ष लिखखत वा मौखखक रुपमा कुन ै
गनुासो/उजुरी गनद सक्ने, 

अलभिेख ०७६-८१ न्यायाधीि 

िक्ष्य - ४. अर्ाित व्यवस्थापनको सुदृढीकरर् । 

रणनीति १. िानव संशािन व्यवस्थापन सुदृढ बनाउनु । 
क) मानव संिाधन नीयत तथा योजना यनमादर् गने ।  

कायग कायग सम्पादन 
सचूक 

सियावगि जजम्िेवारी 

क्रफलिमा खदटने तामेिर्ार कमदचारीिाई कायद 
सम्पार्न मापर्ण्ि बनाई सोको आधारमा थप 
भत्ता र मोबाइि िुलक सुववधा उपिब्ध 
गराउने । 

भरपाई ०७६-८१ स्रेस्तेर्ार 

 
रणनीति २. भौतिक र सेवा पूवागिारिा सुिार एवि ्बबत्िीय व्यवस्थापन र्नुग । 

क) भौयतक र सेवा पूवादधार व्यवस्थापन गने ।  
कायग कायग सम्पादन 

सचूक 
सियावगि जजम्िवेारी 

नयाँ यनमादर् भई सञ्चािनमा रहेका अर्ाित, 

आवास तथा सुरक्षा भवनहरूको यनयलमत 
संरक्षर् तथा ममदत सम्भारको िाथग मापर्ण्ि 
यनधादरर् गरी िाग ुगने ।  

मापर्ण्ि/बजेट 
यनकासा 

०७६-८१ स्रेस्तेर्ार 

 
ख) भवनबाहेकका अन्य भौयतक पूवादधार व्यवस्थापन गने ।  

कायग कायग सम्पादन 
सचूक 

सियावगि जजम्िेवारी 

अर्ाितमा खररर् गररने वस्तु र सेवाको 
वावर्षदक खररर् योजना तयार पारी कायादन्वयन 
गने । 

खररर् योजना प्रत्येक बर्षद  स्रेस्तेर्ार 

यनधादररत मापर्ण्िका आधारमा अर्ाितको 
िाथग आवश्यक पन े फयनदचरिगायतका 
सामग्रीहरु खररर् गने ।  

यनर्दय प्रत्येक बर्षद स्रेस्तेर्ार 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

ग) ववत्तीय व्यवस्थापन गने । 
कायग कायग सम्पादन 

सचूक 
सियावगि जजम्िेवारी 

यस अर्ाितको योजना कायादन्वयन 
सलमयतसँग परामिद र समन्वय गरी बजेट 
अनुमानिाई अत्न्तम रुप दर्ई  वावर्षदक खररर् 
योजनासदहत सवोच्च अर्ाित अनुसन्धान 
तथा योजना महािाखामा पठाउने ।  

बजेट अनमुान 
वववरर् 

प्रत्येक वर्षद 
मङ्लसर 

स्रेस्तेर्ार 

अर्ाितिे प्रा्त गरेको बजेट LMBIS मा 
उत्लिखखत क्रक्रयाकिाप कायादन्वयनको िाथग 
अर्ाितको पूर्द बैठक र कामदचारी बैठकमा 
छिफि गराई लमतव्यययता, पारर्लिदता र 
प्रभावकाररतासमेतको आधारमा योजनाका 
कायादक्रमहरु सञ्चािन गने  

यनर्दय/भौयतक र 
ववत्त्तय 
प्रयतवेर्न 

प्रत्येक बर्षद  स्रेस्तेर्ार 

वावर्षदक रुपमा तोक्रकएको िक्ष्यबमोत्जम बेरुजु 
फर्छ्यौट गनद र आगामी दर्नमा िून्य बेरुजु 
कायम गने ।  

बेरुजु फर्छ्यौट 
प्रयतवेर्न 

प्रत्येक वर्षद  स्रेस्तेर्ार 

 
ि) अलभिेख व्यवस्थापन गने । 

कायग कायग सम्पादन 
सचूक 

सियावगि जजम्िेवारी 

सबै यछनुवा लमलसिहरु स्क्यान गरी 
सफ्टवेयरको माध्यामबाट क्रमिः प्रववष्ट गरी 
संरक्षर् गने ।  

सफ्टवेयर/अलभिे
ख 

०७६-८१ स्रेस्तेर्ार 

लमलसि संिग्न लिखतहरु कानून बमोत्जम 
धलुयान/ेसिाउन/ेसंरक्षर् गने ।  

अलभिेख ०७६-८१ स्रेस्तेर्ार 

 
ङ) पुस्तकािय व्यवस्थापन गने ।  

कायग कायग सम्पादन 
सचूक 

सियावगि जजम्िेवारी 



न्याययक कायदको िाथग आवश्यक पने पुस्तक 
िगायत अन्य पाठ्य सामग्रीको आवश्यकता 
पदहचान गरी खररर् गने ।  

खररर् 
यनर्दय/पसु्तक 

०७६-८१ स्रेस्तेर्ार 

 
 
 

रणनीति ३. सूचना प्रर्वगिको संस्थार्ि सुदृढीकरण र क्षििा अलभवरृ्द्ध र्नुग । 
रणनीति ४. संहहिाहरुको नतिजािूिक र प्रभावकारी कायागन्वयनको व्यवस्थापन र्नुग ।  
रणनीति ५. न्यातयक अध्ययन, अनुसन्िानको पद्धति र्वकास र्नुग ।  

 
रणनीति ६. योजना कायागन्वयन प्रणािीिाई प्रभावकारी बनाउनु ।  

कायग कायग सम्पादन 
सचूक 

सियावगि जजम्िेवारी 

मालसक कायद प्रगयत वववरर् अनुसन्धान तथा 
योजना सलमयतमा पेस गने 

प्रगयत वववरर् प्रत्येक 
मदहनाको ५ 
गतेलभत्र 

स्रेस्तेर्ार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

िक्ष्य - ५. न्यायपालिकाप्रयतको आस्था र ववश्वास अलभववृद्ध । 

रणनीति १. अदाििका काि कारवाही सम्बन्ििा सेवाग्राहीको सन्िुजष्ट अलभवरृ्द्ध र्नुग । 
 

रणनीति २. न्यातयक सूचना, सञ्चार िथा लशक्षा पद्धतिको सुिार र्नुग । 
क) अर्ाित र सञ्चारमाध्यमसँगको सम्बन्ध प्रभावकारी बनाउने ।   
कायग कायग सम्पादन 

सचूक 
सियावगि जजम्िेवारी 

आवथधक रुपमा सञ्चारकमीसँग अन्तक्रक्रद या 
गने । 

माइनटु ०७६-८१ स्रेस्तेर्ार 

सञ्चारके्षत्रसँग गररने व्यवहार र सूचना 
सम्प्रेर्षर्को तररका तथा सामात्जक 
सञ्जािसँगको आबद्धताबारेमा अर्ाितको 
जनित्क्तिाई अलभमुखीकरर् गने ।  

अलभमखुीकरर् ०७६-८१ स्रेस्तेर्ार 

अर्ाितको काम कारवाहीबारेमा वववायािय 
तथा ववश्ववववायाियका वववायाथीिाई 
अर्ाितको अविोकन भ्रमर्को अवसर दर्ने ।  

अलभिेख ०७६-८१ स्रेस्तेर्ार 

 
ख) कानूनी लिक्षाको प्रबधदन गने ।   

कायग कायग सम्पादन 
सचूक 

सियावगि जजम्िेवारी 

अर्ाितको काम कारवाहीबारेमा वववायािय 
तथा ववश्ववववायाियका वववायाथीिाई 
अर्ाितको अविोकन भ्रमर्को अवसर दर्ने ।  

अलभिेख ०७६-८१ स्रेस्तेर्ार 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

रणनीति ३. अदाििका सरोकारवािाहरुसाँर्को सम्बन्ि र सहयोर्िाई सुदृढ िुल्याउनु । 
क) अर्ाितका सरोकारवािा यनकायहरुसँग सम्बन्ध र समन्वय अलभववृद्ध गने ।    

कायग कायग सम्पादन 
सचूक 

सियावगि जजम्िेवारी 

सरोकारवािा यनकायहरुिाई न्यायपालिकाको 
रर्नीयतक योजनाका सम्बन्धमा जानकारी 
गराउने ।  

माइनटु ०७६-८१ स्रेस्तेर्ार 

सरोकारवािा यनकायहरुिाई रर्नीयतक योजना 
तजुदमामाफद त सुधारका कायदक्रमहरु सञ्चािन 
गनद प्रोत्सादहत गनद ।  

माइनटु ०७६-८१ न्यायाधीि
/स्रेस्तेर्ार 

साझा ववर्षयहरुमा अन्तर यनकायगत समन्वय 
तथा सहकायद गने ।  

माइनटु ०७६-८१ न्यायाधीि
/स्रेस्तेर्ार 

न्याययक काम कारबाहीसँग प्रत्यक्ष सरोकार 
राख्ने यनकायहरुसँग यनयलमत सम्पकद  र 
सहकायद गने ।  

आवथधक 
बठैक/सवंार्/यनर्द
य 

०७६-८१ न्यायक्षेत्र 
समन्वय 
सलमयत 

 
ख) स्थानीय तहका न्याययक सलमयतसँग समन्वय र सहकायद गनुद ।    
कायग कायग सम्पादन 

सचूक 
सियावगि जजम्िेवारी 

स्थानीय तहको सहकायदमा न्याययक सलमयतका 
पर्ाथधकारीहरु तथा कायदरत कमदचारीिाई 
न्याययक प्रक्रक्रया, मेिलमिाप र न्याययक 
यनरीक्षर्का सम्बन्धमा अलभमुखीकरर् गने । 

अलभमखुीकरर् 
कायदक्रम 

०७६-८१ न्यायाधीि
/स्रेस्तेर्ार 

म्यार् तामेिी, फैसिा कायादन्वयन, नापनक्सा, 
मुचलुका आदर् ववर्षयमा स्थानीय तहिे गनुदपने 

बठैक/यनर्दय/ 
पत्राचार 

०७६-८१ न्यायक्षेत्र 
समन्वय 



सहयोगका सम्बन्धमा समन्वय गने ।  सलमयत 

स्थानीय तहका न्याययक सलमयतहरूको काम 
कारबाही तथा क्षेत्राथधकारलभत्रका ववर्षयमा 
जानकारीमिु क सामग्री तथा काम कारबाहीमा 
प्रयोग हुन ेलिखतका ढाँचा तयार गनद सहयोग 
गने। 

सामाग्री ०७६-८१ न्यायक्षेत्र 
समन्वय 
सलमयत 

 
 

 

 

पररच्छेद - आठ 

कायगयोजनाको िूल्याङ्कन पद्धति 

पररचय 

न्यायपालिकाको चौथो रर्नीयतक योजनािे यनधादरर् गरेको िक्ष्य तथा रर्नीयतक उदे्दश्य 
प्रात््तको बनेको प्रस्तुत कायदयोजनाको प्रभावकारी कायादन्वयनको अत्यावश्यक छ । 
कायदयोजनािे लिएका ववववध कायदक्रमहरुको कायादन्वयनिाई सुयनत्श्चत गनद आवथधक एवं 
स्वचालित अनुगमन र मूलयांकन प्रर्ािीको पयन जरुरत पर्दछ । यस अर्ाितको कायादन्वयन 
योजनािाई प्रभावकारी रुपमा कायादन्वयन गनद, प्रभावकारी कायादन्वयन भए नभएको सम्बन्धमा 
र कायदयोजनाको कायादन्वयनको लसिलसिामा पने अफ्ठ्यारा र कदठनाईको समयमै उथचत 
सम्बोधन गनद सहज योजना कायादन्वयन प्रक्रक्रया बनाउनु पने हुन्छ । कायदयोजनाको अनुगमन 
र मूलयांकन गनद, ववलभन्न चरर्मा कायदयोजनाको समीक्षा गनद सो माथथलिो अर्ाितिाई 
प्रयतवेर्न गने पद्धयत एव ंसंस्कारको ववकास हुनु पयन त्यत्त्तकै जरुरी छ ।  

कायगयोजना कायागन्वयन, र िलू्यांकन सयंन्त्र  

प्रस्तुत कायदयोजनाको तजुदमारे्खख लिएर कायादन्वयनको हरेक चरर्मा अर्ाितको नेततृ्वको 
भूलमका अलि बढी नै हुन्छ । यही भुलमकािाई मध्यनजर गरी यस अर्ाितको कायादन्वयन 
योजनाको तजुदमा एवं प्रभावकारी कायादन्वयन गनद रे्हायबमोत्जमको सलमयतको व्यवस्था 
गररएको छ ।    



क) योजना कायागन्वयन सलिति 

माननीय न्यायाधीि श्री बासुरे्व न्यौपाने– संयोजक 

शे्रष्तेर्ार श्री गम्भीर यिलमरे– सर्स्य 

ना.सु. श्री नारायर् बहार्रु भट्टराई -  सर्स्य 

ना.सु. श्री टेकराज गैरे – सर्स्य 

िेखापाि श्री अजुदन प्रसार् रेग्मी – सर्स्य 

ख) िुद्दा िथा अदािि व्यवस्थापन सलिति 

माननीय न्यायाधीि श्री बासुरे्व न्यौपाने – संयोजक 

स्रेस्तेर्ार श्री गम्भीर यिलमरे – सर्स्य 

नायब सुब्बा श्री नारायर् बहार्रु भट्टराई – सर्स्य 

र्) रै्सिा कायागन्वयन सलिति 

माननीय न्यायाधीि श्री बासुरे्व न्यौपाने – संयोजक 

तहलसिर्ार श्री केिव प्रसार् भुसाि– सर्स्य 

र्) िर्ािार सुनुवाई कायागन्वयन सलिति 

माननीय त्जलिा न्यायाधीि – संयोजक 

त्जलिा न्यायाथधवक्ता – सर्स्य 

त्जलिा प्रहरी प्रमुख – सर्स्य 

त्जलिा बार अध्यक्ष – सर्स्य 

स्रेस्तेर्ार – सर्स्य-सथचव 

 

कायगयोजनाको िलू्याकंन  

न्यायपालिकाको चौथो रर्नीयतक योजनािे लिएको िक्ष्य एवं रर्नीयतक उदे्दश्य पुरा गनद यस 
अर्ाितिे बनाएको यस बर्षदको बावर्षदक कायदयोजनाको कायादन्वयनको लसिलसिामा हुने 
आवथधक मूलयाङ्कन समीक्षा र माथथलिो अर्ाितबाट अनुगमन तथा सुपररवेक्षर् गर्ादको 
अवस्था दर्इने यनरे्िन नै कायदयोजनाको मूलयाङ्कनको आधार हो । यस कायदयोजनाको प्रथम 
चौमालसक, वाववतीय चौमालसक र अत्न्तम स मीक्षा मूलयाङ्कन गरी ३ चरर्को हुनेछ ।  

 

 



 

पररच्छेद - नौ 
जोखखि र्वश्िेर्षण िथा न्यूनीकरण योजना 

पररचय 

न्यायपालिकाको चौथो रर्नीयतक योजनािे यनधादरर् गरेको िक्ष्य तथा रर्नीयतक उदे्दश्य 
प्रात््तको बनेको प्रस्तुत कायदयोजनाको प्रभावकारी कायादन्वयन गने क्रममा ववलभन्न समयमा 
ववलभन्न अवरोधहरु आउन सक्र्छन । यी अवरोधहरु आन्तररक र बाह्य र्वुै हुन सक्र्छन । 
त्यस्ता अवरोध एवं जोखखमहरुको समयमै पदहचान गरी सम्बोधन गनद सक्रकयो भने मात्र 
तोक्रकएको िक्ष्य पुरा गनद सहज हुन्छ । यस अर्ाितिे प्रस्तुत कायद योजनाको कायादन्वयनको 
क्रममा रे्हाय बमोत्जमको जोखखम हुन सक्ने अनुमान गरी प्रस्ताव गररएको छ ।  

 कार्यक्रम अनसुारको बजेट 

 जनशक्तिको आपूर्तय, वकृ्ति ववकास 

 सूचना प्रवरृ्िको ववकास 

 सरोकारवालाहरुसँगको समन्वर् र सहर्ोग 

 

जोखखि न्यूनीकरण योजनाः 
क) कार्यक्रम अनसुारको बजेटः र्स अदालतमा र्स आ.व. मा प्राप्त हनुे बजेटलाई र्मतव्र्र्ी 

तररकाले खचय गररने छ । कम बजेटबाट बढी भन्दा बढी कार्यक्रम सम्पन्न गनय प्रर्त्न 
गररने छ । 

  

ख) जनशक्तिको आपूर्तय, वकृ्ति ववकासः क्षमतावान र दरवन्दीअनरुुपका कमयचारीबाट मात्र 
संगठनले र्लने लक्ष्र् परुा हनुे भएकाले र्स अदालतमा कार्यरत जनशक्तिलाई र्नजहरुको 
क्षमता, ईच्छा बमोक्तजमको काममा लगाइने छ । त्र्सै गरी कमयचारीहरुको क्षमता 
ववकासको लार्ग आन्तररक रुपमा प्रक्तशक्षण ददइन ेछ । कामको दौरानमा पनय आउने 
समस्र्ालाई तत्कालै समािान गनय प्रर्त्न गररने छ । बढुवा, सरुवा वा अवकाशबाट ररि 
हनु आएको पदमा स्थार्ी आपरु्तयको लार्ग पहल गररने छ र स्थार्ी आपूर्तय हनु समर् 
लाग्ने भएमा सो पदमा सेवा करारमा र्लई काम गनय अनमुर्तको लार्ग सवोच्च अदालतमा 
पठाइने छ । ररि भएको कुनै पर्न पद १५ ददनभन्दा बढी खाली नरहने (सेवा 
करारबाट र्नर्िु गरेर भएपर्न) गरी आवश्र्क व्र्वस्था गररने छ ।   



 
ग) सूचना प्रववर्िको ववकासः सूचना प्रववर्िको ववकास गरी र्सको उच्चतम उपर्ोग गदै 

अदालतबाट हनुे दैर्नक कामकारवाहीलाई सूचना प्रववर्िसँग आवद्ध गररने छ ।  

 

घ) सरोकारवालाहरुसँग समन्वर् र सहर्ोगः अदालतको कामकारवाहीमा सरोकारवाला 
र्नकार्हरुको समेत त्र्र्तकै भरू्मका रहने हुँदा अदालतसँग सरोकार राख्न े र्नकार् तथा 
पदार्िकारी एवं प्रर्तर्नर्िसँग समर् समर्मा छलफल, अन्तरवक्रर्ा गररने छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

३ मवहना र्भत्र

३ देक्तख ६ 
मवहना 
र्भत्रको

६ मवहना 
नाघेको

जम्मा ६ मवहना
 र्भत्रको

१ बर्यर्भत्रको १ बर्यदेक्तख 
१८ मवहना र्भत्रको

१८ मवहना 
नाघेको

जम्मा तीन आ.व.को 
और्त मदु्दा दताय संख्र्ा

१० प्रर्तशतले 
हनुे बवृद्ध

अनमुार्नत 
संख्र्ा

१ ० ० ० ० ९५ ३२ ० ० १२७ 267 27 294 421 274 274

फाराम नं १

अघायखाँची क्तजल्ला अदालत

आर्थयक वर्य २०76।077 को वावर्यक कार्य र्ोजना

वावर्यक लक्ष्र् र्निायरण फाराम

( लक्ष्र् १ को रणनीर्त १.१ (क) सँग सम्बक्तन्ित)

लक्ष्र् र्निायरण गने तररका :
* क्तजम्मेवारी सररआएको सबै लगत सङ्खख्र्ामा र्स आर्थयक वर्य नर्ाँ दताय हनु सक्ने अनमुार्नत मदु्दा सङ्ख ख्र्ाको कम्तीमा ५० प्रर्तशतले हनु आउने लगत सङ्खख्र्ा थप गरी वावर्यक मदु्दा फछर्ौटको लक्ष्र् र्निायरण गने।

अदालतको नामः अघायखाँची क्तजल्ला अदालत

र्ोजना अनसुार वावर्यक रुपमा फैसला गनुयपने मदु्दाको संख्र्ाः -  274

   तर्ार गने                                                                                    प्रमाक्तणत गने   

ररट/करारको पररपालना 

क्तजम्मेवारी

र्स.नं

नर्ाँ दतायको अनमुान
जम्मा बावर्यक 
अनमुार्नत लगत

र्ोजनाले 
तोकेको लक्ष्र्*

बावर्यक 
लक्ष्र्मदु्दातफय



 

 

 

 

                                                        अघायखाँची क्तजल्ला अदालत
                                            आर्थयक वर्य २०76।077 को वावर्यक कार्य र्ोजना

६ मवहना र्भत्रको 93 218
६ मवहना देक्तख १ वर्यर्भत्रको 32 49
१ वर्य देक्तख १८ मवहना र्भत्रको 0 0
१८ मवहना नाघेको 0 0
६ मवहना र्भत्रको 2 4
६ मवहना देक्तख १ वर्यर्भत्रको 0 0
१ वर्य देक्तख १८ मवहना र्भत्रको 0 0
१८ मवहना नाघेको 0 0
६ मवहना र्भत्रको 0 3
६ मवहना देक्तख १ वर्यर्भत्रको 0 0
१ वर्य देक्तख १८ मवहना र्भत्रको 0 0
१८ मवहना नाघेको 0 0
3 मवहना र्भत्रको 0 0 0 0
३ मवहना नाघेको 0 0 0 0

127 294 421 274
0 27 27 27

५ 0 100 100 100
127 421 548 401 कूल जम्मा

ररट र 
र्नर्िेाज्ञा र्नवेदन

३

जम्मा
ववशेर् प्रकृर्तका र्नवेदन
अन्र् र्नवेदन/प्रर्तवेदन

करारको 
पररपालना 

४

चौथौ रणनीर्तक र्ोजनाले क्तजल्लाहरुका लार्ग (र.उ. १.१.(क) अन्तगयत र्निायरण गरेका लक्ष्र्हरु

(र्ोजनाको लक्ष्र् १ रणनीर्तक उदे्दश्र् १.१ (क)सँग सम्बक्तन्ित)

5 5

शरुु मदु्दा१

पनुरावेदन2

॰ क्तजम्मेवारी सरीआएका सबै मदु्दा, ररट तथा पनुरावेदनहरु चाल ुआर्थयक बर्यमा फर्छ्यौट गने

॰ चाल ुआर्थयक बर्यमा दताय भएका मदु्दा, ररट तथा पनुरावेदनहरु मध्रे् कक्तम्तमा ५० प्रर्तशत फर्छ्यौट गने

॰ ववशेर् प्रकृर्तका र्नवेदनहरु मध्रे् प्रमाण बझु्न ुनपनेका हकमा दताय भएको र्मर्तले र प्रमाण बझु्नपुनेका हकमा प्रमाण बझु्ने कार्य सम्पन्न भएको र्मर्तले ७ ददनर्भत्र 

॰ प्रर्तवेदनहरु दताय भएको र्मर्तले १ मवहनार्भत्र फर्छ्यौट गने।

वावर्यक रुपमा फैसला गनुयपने मदु्दा सङ्खख्र्ा: 274 

फाराम नं २

5 7

284 409

 वावर्यक लक्ष्र् र्निायरण फाराम

 
र्स.नं

ववर्र् अवर्िगत संख्र्ा
अनमुार्नत वावर्यक 
मदु्दा फछर्ौट  संख्र्ा

कैवफर्त
क्तजम्मेवारी सरी 

आएका
नर्ाँ दताय 
अनमुान

जम्मा कार्म हनुे आउने 
अनमुार्नत बावर्यक लगत

अदालतको नामः अघायखाँची क्तजल्ला अदालत



    

 

 

 

 

वववरण साउन भदौ असोज काक्तिक मंर्सर पसु माघ फागनु चैत बैशाख जेठ असार जम्मा
कार्यददन 10 25 12 20 24 20 20 20 24 25 25 25 250
लक्ष्र् ० २५ 11 १८ २२ 17 १८ १८ २२ २३ 22 22 218
प्रगर्त 0
लक्ष्र् ० ४ 2 ४ 5 ४ ५ ५ 5 5 5 5 49
प्रगर्त 0
लक्ष्र्             0
प्रगर्त 0
लक्ष्र् 0
प्रगर्त 0
लक्ष्र् 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4
प्रगर्त 0
लक्ष्र् 0
प्रगर्त 0
लक्ष्र्             0
प्रगर्त 0
लक्ष्र् 0
प्रगर्त 0
लक्ष्र् 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
प्रगर्त 0
लक्ष्र् 0
प्रगर्त 0
लक्ष्र्             0
प्रगर्त 0
लक्ष्र् 0
प्रगर्त 0
लक्ष्र् 0 30 13 23 28 21 23 24 28 28 28 28 274
प्रगर्त 0

लक्ष्र् ० 2 1 2 2 2 ३ 3 3 3 3 3 27

प्रगर्त 0

लक्ष्र् 0

प्रगर्त 0

लक्ष्र् ० ९ ७ 8 8 8 १० १० १० 10 10 10 100

प्रगर्त 0
लक्ष्र् 0

प्रगर्त 0
लक्ष्र् 0 11 8 10 10 10 13 13 13 13 13 13 127
प्रगर्त 0
लक्ष्र् 0 41 21 33 38 31 36 37 41 41 41 41 401
प्रगर्त

अवर्िगत वर्गयकरणमदु्दाक्र.सं.

१ वर्यदेक्तख १८ मवहनार्भत्रको

१८ मवहना नाघेको

१८ मवहना नाघेको

६ मवहनार्भत्रको

७ ददन र्भत्र

७ ददन नाघेको

शरुु मदु्दा1

६ मवहनार्भत्रको

६ मवहनादेक्तख १ वर्यर्भत्रको

२ पनुरावेदन
६ मवहनादेक्तख १ वर्यर्भत्रको

कूल जम्मा

जम्मा

फाराम नं ३

(र्ोजनाको लक्ष्र् १ रणनीर्तक उदे्दश्र् १.१ (क)सँग सम्बक्तन्ित)
वावर्यक रुपमा फैसला गनुयपने मदु्दाको जम्मा सँख्र्ाः २७४

अघायखाँची क्तजल्ला अदालत
आर्थयक वर्य २०76 / 077 को वावर्यक कार्य र्ोजना

मार्सक लक्ष्र् र्निायरण फाराम

१ वर्यदेक्तख १८ मवहनार्भत्रको

५

६ मवहनार्भत्रको

६ मवहनादेक्तख १ वर्यर्भत्रको

१ वर्यदेक्तख १८ मवहनार्भत्रको

जम्मा

र्नवेदनप्रर्तवेदन 
फुटकर र्नवेदन

१ मवहना र्भत्र

१ मवहना नाघेको६

४
ववशेर् प्रकृर्तको 

र्नवेदन

३ ररट

१८ मवहना नाघेको



 

मवहना साउन भदौ असोज काक्तिक मंर्सर पसु माघ फागनु चैत बैशाख जेठ असार जम्मा
कार्य ददन 10 25 12 20 24 20 20 20 24 25 25 25 २५०
लक्ष्र् ० २९ १३ २२ २७ २१ २३ २३ २७ २८ २७ २७ २६७
प्रगर्त ०
लक्ष्र् ० १ ० ० १ ० ० १ ० ० १ ० ४
प्रगर्त ०
लक्ष्र् ० ० ० १ ० ० ० ० १ ० ० १ ३
प्रगर्त ०

लक्ष्र् ० ३० १३ २३ २८ २१ २३ २४ २८ २८ २८ २८ २७४

प्रगर्त ०

लक्ष्र् ० 2 1 2 2 2 ३ 3 3 3 3 3 २७

प्रगर्त ०

लक्ष्र् ० ९ ७ 8 8 8 १० १० १० 10 10 10 १००

प्रगर्त ०

लक्ष्र् ० ११ ८ १० १० १० १३ १३ १३ १३ १३ १३ १२७

प्रगर्त ०

लक्ष्र् ० ४१ २१ ३३ ३८ ३१ ३६ ३७ ४१ ४१ ४१ ४१ ४०१

प्रगर्त ०
सम्बक्तन्ित न्र्ार्ािीशले फैसला गनुयपने मदु्दामध्रे् १८ मवहना नाघेको बाँकी सँख्र्ा - 0

पनुरावेदन

शरुु मदु्दा१

२

बन्दी प्रत्र्क्षीकण र 
र्नर्िेाज्ञा र्नवेदन

ववशेप प्रकृर्तका 
र्नवेदन

४

३

र्नवेदन प्रर्तवेदन

जम्मा

जम्मा

कूल जम्मा

५

र्स.
नं.

ववर्र्

फाराम नं ४
अघायखाँची क्तजल्ला अदालत

आर्थयक वर्य २०76/077 को वावर्यक कार्य र्ोजना
न्र्ार्ािीशगत मार्सक लक्ष्र् र्निायरण फाराम

(रणनीर्तक र्ोजना लक्ष्र् १  रणनीर्त उदे्दश्र् नं.१. १ सँग सम्बक्तन्ित)
न्र्ार्ािीशको नामः बासदेुव न्र्ौपाने                     



 

 

 

॰ जररवाना असूलीको अंक (प्रत्रे्क वर्य कम्तीमा सो वर्य कार्म हनुे वरावर)१०,७२,०००।-
॰ सरकारी ववगो असूलीको अंक (प्रत्रे्क वर्य कम्तीमा सो वर्य कार्म हनुे वरावर)
॰ बक्र्ौता न्रू्र्नकरण तफय को २०३५ सालसम्मको कैद ........... जररवाना ...................... सरकारी ववगो .....................साल सम्मको कैद वर्य २०।-।-

र्स.नं.  अवर्िगत संख्र्ा क्तजम्मेवारी सरीआएको नर्ाँ दताय अनमुान जम्मा कार्म हनुे वावर्यक 
लगत

अनमुार्नत वावर्यक र्नवेदन 
फछर्ौट र कैद जररवाना 

असलुी वावर्यक लक्ष्र्

कैवफर्त

६ मवहना र्भत्रको १४ ४४

६ मवहना नाघेको १

१५ ५७ ७२ ४४

र्स वर्य कार्म हनुे लगत 
बराबरको कैद

४३१।११।२६ 265।-।- ६९६।११।२६ 285।-।-

20।-।- २०।-।- २०।-।-

३ जररवाना असलुीको लक्ष्र्
र्स वर्य कार्म हनुे लगत 

बराबरको जररवाना
४६,२१,९४३।५१

१०,७२,०००।- 56,93,943।51 १०,७२,०००।-

0 0 0 0

र्स वर्य कार्म हनुे लगत 
बराबरको कैद

0 ० ० ०

० ० ० ०

कैदको जम्मा ४३१।११।२६ 265।-।- ६९६।११।२६ 285।-।-

जररवानाको जम्मा ४६,२१,९४३।५१ १०,७२,०००।- 56,93,943।51 १०,७२,०००।-

सरकारी ववगो जम्मा

२०३५ सालभन्दा अक्तघको 
वक्र्ौता कैद

२०३५ सालभन्दा अक्तघको 
जररवाना रकम

 ववर्र्

फैसला कार्ायन्वर्नको 
र्नवेदन

जम्मा

जम्मा

२०३५ सालभन्दा अक्तघको 
वक्र्ौता सरकारी र्बगो

२ कैद असलुीको लक्ष्र्

सरकारी ववगो४

॰ कैद असूलीको अंक (प्रत्रे्क वर्य कम्तीमा सो वर्य कार्म हनुे वरावर) २६५।-।-

फाराम नं ५
अघायखाँची क्तजल्ला अदालत

आर्थयक वर्य २०76/077 को वावर्यक कार्य र्ोजना
 फैसला कार्ायन्वर्नका र्नवेदन, कैद दण्ड जररवाना र सरकारी ववगो तथा वक्र्ौता फछर्ौटको लक्ष्र् र्निायरण फाराम

(र्ोजनाको लक्ष्र् १ को रणनीर्तक उदे्दश्र् १.५ सँग सम्बक्तन्ित)
तहर्सलदारको नामः  केशवराज भसुाल 
॰ वावर्यक रुपमा जम्मा फछर्ौट गनुयपने र्नवेदन सङ्ख ख्र्ा: ४४

१ ५७ ७२



 

 

 

 

मवहना साउन भदौ असोज काक्तिक मंर्सर पसु माघ फागनु चैत बैशाख जेठ असार जम्मा

कार्य ददन 10 25 12 20 24 20 20 20 24 25 25 25 250

फछर्ौट  लक्ष्र् ३ ३ २ ३ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ५ ४४

लक्ष्र् प्रार्प्त

तहर्सलदारको नामः  केशवराज भसुाल 
वावर्यक रुपमा जम्मा फछर्ौट  गनुयपने र्नवेदनको सँख्र्ाः ४४

फैसला 
कार्ायन्व
र्नको 
र्नवेदन

ववर्र्

(र्ोजनाको लक्ष्र् १ को रणनीर्तक उदे्दश्र् १.५(क) सँग सम्बक्तन्ित)

फाराम नं 6
अघायखाँची क्तजल्ला अदालत

आर्थयक वर्य २०76/077 को वावर्यक कार्य र्ोजना
 फैसला कार्ायन्वर्नका र्नवेदन फछर्ौट गने कार्यको मार्सक

लक्ष्र् र्निायरण फाराम

साउन भदौ असोज काक्तिक मंर्सर पौर् माघ फागनु चैत बैशाख जेठ आर्ाढ जम्मा

लक्ष्र् १५।-। 2२।-। १८।-। २०।-। 2२।-। २३।-। २५।-। 2२।-। २३।-। २५।-। 2५।-। २५।-। 265।-।

प्रगयत

लक्ष्र् ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० २०। । ० २०। ।

प्रगयत
लक्ष्र् ३२,०००। १,००,०००। ४०,०००। ८०,०००। ९०,०००। १,००,०००। ९०,०००। १,००,०००। १,००,०००। १,१०,०००। १,२०,०००। १,१०,०००। १०,७२,०००।

प्रगयत

लक्ष्र् ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०

प्रगयत
लक्ष्र् ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०

प्रगयत

लक्ष्र् ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०

प्रगयत

२०३५ सालसम्मको 
वक्र्ौता जररवाना

२०३५ सालसम्मको 
वक्र्ोता सरकारी ववगो

र्स वर्य कार्म हनुे 
लगत बराबरको 
जररवानाको रकम

र्स वर्य कार्म हनुे 
लगत बराबरको 

सरकारी ववगोको रकम

फाराम नं 7
अघायखाँची क्तजल्ला अदालत

आर्थयक वर्य २०76/077 को वावर्यक कार्य र्ोजना
कैद जररवाना र सरकारी र्बगोको मार्सक लक्ष्र् र्निायरण फाराम 

वावर्यक रुपमा न्रू्न गनुय पने कैद जररवाना र सरकारी ववगोको अङ्क मध्रे्

कैद वर्यः २६५।-।-                                                                      ॰ २०३५ सालसम्मको कैद वर्य: 20।-।-                                          
जररवानाको रकम रु 10,72,000।-                                                        ॰ २०३५ सालसम्मको जररवाना रकम: ०
सरकारी ववगोको रकम रु ०                                                                ॰ २०३५ सालसम्मको सरकारी र्बगो : ०

वववरण
मार्सक रुपमा फछर्ौट  गनुय पने लगत

र्स वर्य कार्म हनुे 
लगत बराबरको कैद 

वर्य

२०३५ सालसम्मको 
वक्र्ौता कैद



 

 

श्रावण भाद्र असोज कार्तयक मागय पौर् माघ फागनु चैत्र वैशाख जेष्ठ आर्ाढ जम्मा
10 25 12 20 24 20 20 20 24 25 25 25 250

िक्ष्य १०३ सवै ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५
१५८ नर्ाँ 
परुाना सवै

प्रगयत

िक्ष्य १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १
१२ पटक   
र्नरन्तर

प्रगयत

िक्ष्य ० १ ० ० ० ० ० ० ० १ ० ० २ पटक

प्रगयत

िक्ष्य ० १ ० ० ० ० ० ० १ ० ० ० २ पटक
प्रगयत

िक्ष्य ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ ० १ पटक
प्रगयत

िक्ष्य ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ ० १ पटक
प्रगयत

िक्ष्य ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०
प्रगयत
िक्ष्य ० ० ० ० ० ० ० १ ० ० ० ० १ पटक

प्रगयत
िक्ष्य ० ० १ ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ पटक

प्रगयत

क्तजल्ला अदालत र्नर्मावली २०७५ को र्नर्म ८७ वमोक्तजम 
वाँकी लगत असलु नहुँदासम्म सेवा सवुविामा रोक लगाउन 

सेवा प्रदार्क र्नकार्मा पत्राचार

असलु तहर्सलको डोर खटाउने

कैद

मदु्दा
कार्य ददन
मवहना

फौ.का.सं.को दफा १६० 
अनसुार कट्टा गने लगत

६
क्तजन्सी र्ललाम गने  (पटक)

लगत अध्र्ावर्िक गररने  सँख्र्ा

पररवर्तयत स्थानीर् तहको संरचना अनसुार लगतमा 
रहेको वतन अध्र्ावर्िक गने

दण्ड जररवानाको लगत सावयजर्नक गने

जररवाना

सरकारी र्बगो

फाराम नं ८
अघायखाँची क्तजल्ला अदालत

आर्थयक वर्य २०76/077 को वावर्यक कार्य र्ोजना
फैसला कार्ायन्वर्नको लगत अद्यावर्िक गने लगार्तका कार्यको मार्सक कार्य तार्लका

तहर्सलदारको नामः  केशवराज भसुाल 

१

२

३

४

७

५

मवहना साउन भदौ असोज काक्तिक मंर्सर पसु माघ फागनु चैत बैशाख जेठ असार जम्मा

लक्ष्र् 20 35 22 24 30 26 26 26 34 35 35 35 348

प्रगर्त

जम्मा र्नरीक्षण गनुयपने र्मर्सल संख्र्ाः– 348
से्रस्तेदारको नामः गम्भीर क्तघर्मरे
सपुररन्टेन्डेन्टको नामः–

र्मर्सलको 
आन्तररक 
र्नरीक्षण

र्सवर्य दताय हनुे अनमुार्नत मदु्दा संख्र्ाः– 294

ववर्र्
र्मर्सलको आन्तररक र्नरीक्षणको मार्सक लक्ष्र्

फाराम नं 9
अघायखाँची क्तजल्ला अदालत

आर्थयक वर्य २०76/077 को वावर्यक कार्य र्ोजना
र्मर्सलको आन्तररक र्नरीक्षण गने कार्यको मार्सक लक्ष्र् र्निायरण फाराम

क्तजम्मेवारी सररआएको र्मर्सल सँख्र्ाः– 127



 

 

 

 

 

 

 

 

र्स.नं. न्र्ार्ािीशको नाम र्नरीक्षण गने  मवहना र्नरीक्षण गनुयपने अियन्र्ावर्क 
र्नकार् र कार्ायलर्को नाम

कैवफर्त

१ बासदेुव न्र्ौपाने फागनु स्थानीर् तह (६)
२ बासदेुव न्र्ौपाने चैत अियन्र्ावर्क र्नकार् (३)

नौ (९)

र्नरीक्षण गनुयपने न्र्ावर्क सर्मर्त , अिय न्र्ावर्क र्नकार्को सँख्र्ाः  

जम्मा संख्र्ा

फाराम नं १०
अघायखाँची क्तजल्ला अदालत

आर्थयक वर्य २०76/077 को वावर्यक कार्य र्ोजना
 न्र्ावर्क सर्मर्त , अियन्र्ावर्क र्नकार्को र्नरीक्षण एवं अनगुमनसम्बन्िी लक्ष्र् र्निायरण फाराम

र्नरीक्षण गनुयपने जम्मा र्नकार्को सँख्र्ाः ९ नौ

साउन भदौ असोज काक्तिक मंर्सर पौर् माघ फागनु चैत बैशाख जेठ आर्ाढ जम्मा

वैतर्नक कानूनव्र्वशार्ीबाट कारागार भ्रमण पटक 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 45

काउन्सेर्लङ्क सेवा संचालन

र्ोजनाको प्रगर्त समीक्षा 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3

क्षमता ववकाससँग सम्बक्तन्ित तार्लम कार्यक्रम 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3र्ोजना कार्ायन्वर्नका सम्बन्िमा सरोकारवालाहरुसंग 
अन्तरवक्रर्ा 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

तामेलदार र स्थानीर् तहका वडा सक्तचबहरु बीच अन्तरवक्रर्ा 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2

सडाउन ुपने कागजातहरु सडाइने र्मर्सल संख्र्ा 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200

न्र्ार् क्षेत्र समन्वर् सर्मर्तको बैठक 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3

वार र सरकारी वकीलसंग अन्तरवक्रर्ा 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3

संचारकमीहरुसंग अन्तरवक्रर्ा 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

मदु्दाको वटपोट

अन्र् आवश्र्क कार्यक्रम थप गनय सवकने 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

फाराम नं १1
अघायखाँची क्तजल्ला अदालत

आर्थयक वर्य २०76/077 को वावर्यक कार्य र्ोजना
 व्र्वस्थापकीर् कार्य सञ्चालनको मार्सक कार्य तार्लका 

कार्यको ववर्र्
मार्सक रुपमा सम्पन्न गनुय पने कार्यहरुको वववरण

दैर्नक

दैर्नक
 



अनसुचूी १ 

र्वर्ि ५ बर्षगको िर्ि िथा र्छगयौटको िुिनात्िक र्ववरण 

अिादखाँची त्जलिा अर्ाितको बबगत ५ बर्षदको मदु्दाहरुको तथ्यांक यसप्रकार रहेको छ ।  

आ.व. जजम्िेवारी नयााँ दिाग जम्िा र्र्छ्यौट र्र्छ्यौट प्रतिशि बााँकी 

०७१/७२ ६० २३० २९० २३५ ८१.०३% ५५ 

०७२/७३ ५५ २४८ ३०३ २६३ ८६.७९% ४० 

०७३/७४ ४० २३० २७० २३० ८५.१८% ४० 

०७४/७५ ४० २४५ २८५ २२३ ७८.२४% ६२ 

०७५/७६ ६२ ३२६ ३८८ २६१ ६७.२६% १२७ 

 

 

 आ.ब. ०७३/७४  मा ८५.१८% मदु्दा फर्छ्यौट भएको ।  

 आ.ब. ०७४/७५  मा ७८.२४% मदु्दा फर्छ्र्यौट भएको ।  

 आ.ब. ०७५/७६ मा ६७.२६% मदु्दा फछदयौट भएको ।  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसुचूी २ 

प्रतिवद्धिाहरू 

१. मुद्दामा पूवद सुनुवाई (Pre-trial Conference) पध्र्यतिाई प्रभावकारी बनाउने । 

२. एक वर्षदलभत्र मुद्दाको कारवाही र क्रकनारा गने । 

३. मुद्दामा यनरन्तर सुनुवाई (Continuous Hearing) िाई प्रभावकारी बनाउने । 

४. मेिलमिाप (Mediation) पध्र्यतिाई प्रभावकारी बनाउने । 

५. मदहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक र फरक क्षमता भएका सेवाग्राहीका िाथग 
वविेर्ष सेवा उपिब्ध गराउने ।  

६. सूचना तथा सहायता (Information and Helpdesk) सेवािाई प्रभावकारी बनाउने ।  

७. फौजर्ारी मुद्दाको फैसिा कायादन्वयनिाई प्राथलमकतामा राख्ने । 

८. मुस्कान सदहतको सेवा (Smile Service) प्रर्ान गने । 

९. समुर्ायमा अर्ाित (Judicial Outreach), सेवाग्राही तथा न्यायाधीि बीच 
अन्तक्रक्रद या (Meet the Judge) एवं सरोकारवािाहरुसँग न्याययक अन्तरसम्वार् 
(Judicial Interaction) गने ।  

१०. सेवाग्राहीसँग परामिदका िाथग रै्यनक रुपमा वविेर्ष परामिद सेवा सञ्चािन गने ।  

११. अर्ाितको वातावरर् स्वच्छ, सुन्र्र र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने । 

 

 

  



अनसुचूी ३ 

उपिब्ि सेवाहरु 

 सहायता कक्ष (Help Desk)  

 सूचना कक्ष (Information Desk) 
 मुद्दा सुनुवाइको ववधुयतय डिस््िे (Television Display of Case hearing) 

 सुचना पाटी (Information Board) 
 मुद्दाको रै्यनक तथा सा् तादहक पेिी सूची ( Daily and Weekly Based Causelist) 

 मुद्दा सुनुवाइको त्स्थयत (Current status of each cases through the white board) 

 बाि इजिास (Juvenile Court room)  

 बन्र् इजिास (In camera court room) 

 गुनासो सुन्ने व्यवस्था (Grievance handling) 

 स्वच्छ वपउने पानी (Drinking water) 

 िौचाियको उथचत प्रवन्ध (Rest room) 

 सुरक्षा प्रवन्ध (Security) 

 फोटोकपी सेवा (Court annex) 

 सेवा प्रवाहमा मदहिा‚ बािबालिका‚ अपाङ्ग‚ वदृ्ध तथा अिक्तिाई वविेर्ष प्राथलमकता 
(Priority to the women and vulnerable people) 

 प्रत्येक फाँटमा काउन्टरबाट सेवा ( Counter Services in every court branch) 

 नागररक विापत्र (Citizen Charter) 

 इजिासमा पािना गनुदपने यनयमहरुको जानकारी (List of court room rules) 

 वववायुतीय अलभिेख (E - record) 

 असहाय‚ असक्त तथा ववपन्न वगदिाई यन:िुलक कानूनी सेवा (Legal aid) 

 मेिलमिाप केन्र (Mediation centre) 

 मेिलमिापकतादको सूची(Mediators' roster ) 

 

 

 



अनसुचूी ४ 

 

इजिाशिा पािना र्नुगपने तनयिहरुको जानकारी 

 

 इजिासलभत्र हातहयतयार‚ छाता‚ झोिा‚ हेिमेट जस्ता सामान िैजान पाईने छैन । 

 इजिासलभत्र रेडियो सुन्न र पुस्तक एवं पत्रपबत्रका पढ्न पाइने छैन । 

 इजिासलभत्र मोवाइि बन्र् (Switch Off) गनुद पनेछ । 

 इजिासलभत्र अनावश्यक कुराकानी र होहलिा नगरी अनुिालसत रुपमा बलसदर्नु पनेछ। 

 बन्र् इजिास िागेको समयमा अनुमयत बबना प्रवेि गनद पाइने छैन । 

 इजिासमा खानेकुरा िैजान र खान पाइने छैन । 

 इजिासलभत्र श्रव्य‚ दृष्य रेकिद गनद वा खखच्न पाइने छैन । 

 इजिासलभत्र प्रवेि गर्ाद प्रवेिव्र्ार रहने राष् रसेवकिे दर्एको सुझाविाई पािना गनुद पनेछ। 

 इजिासमा तिकभिक तथा अिोभनीय पदहरनमा प्रवेि गनद पाइने छैन । 

 इजिासमा बस्र्ा हेिमेट, मास्क, कािो चश्मा, ड्याट िगाउन पाइने छैन । 

 इजिासमा बस्र्ा उपरखुट्टी िगाएर बस्न पाइने छैन । 

 इजिासमा आफ्नो कुरा राख्र्ा उठेर मयाददर्त ढंगिे राख्नुपने छ । 

 



 

अनसुचूी ५ 

अदािि पररसरिा पािना र्नुगपने तनयिहरु 

 

अर्ाितको वातावरर् िान्त र सवु्यवत्स्थत गनद‚ आर्रर्ीय सेवाग्राही महानभुावहरुको िाथग यस अर्ाितमा 
पररसरलभत्र रहँर्ा यनम्न बमोत्जम यनयमहरु पािन गनदको िाथग अनरुोध गररएको छ । 

 लभत्तामा राखखएको नागररक विापत्रमा िेखखएको सचूना पदढ सो अनसुार गररदर्न ुहोिा । 

 अर्ाित पररसरलभत्र िान्त, सौम्य तथा सवु्यवत्स्थत वातावरर् कायम राख्न सहयोग गररदर्नहुोिा । 

 फोहोर वस्त ुएव ंकागजका टुक्राहरु यत्रतत्र नफािी फोहोर मिाई िेखखएको भाँिोमा राखखदर्नहुोिा । 

 इजिाि वा अर्ाितको कायदकक्षलभत्र रही मोवाइिमा कुराकानी नगररदर्नहुोिा । 

 अर्ाित पररसरमा अनावश्यक लभिभाि एव  होहलिा नगररदर्नहुोिा । 

 फाँट वा िाखामा नगई बादहर काउन्टरबाटै सेवा लिनहुोिा । 

 पीडित, नावािक तथा सरंक्षक्षत साक्षीहरुको िाथग साक्षी सरंक्षर् कक्षको व्यवस्था गररएको जानकारी 
गराउन चाहान्छौं । 

 अर्ाितबाट प्रर्ान गररने कुन ैपयन सेवाका सम्बन्धमा केही जानकारी चादहएमा हेलप िसे्क (सहायता 
कक्ष)  मा सम्पकद  राख्नहुुन अनरुोध गर्दछौं । 

 यस अर्ाितको सम्बन्धमा केही उजरुी, गनुासो तथा सझुाव लिखखत रुपमा दर्न चाहने महानभुावहरुिे 
बादहर राखखएको उजुरी पेदटका प्रयोग गनद सक्नहुुनेछ ।  

 यस अर्ाितको काम कारवाही सम्बन्धमा गनुासो सनु्नका िाथग गनुासो सनु्ने अथधकारी (Nodal 

Officer) को व्यवस्था गररएको जानकारी गराउन चाहान्छौं ।  

 यस अर्ाितमा काननूबमोत्जम बाहेक अरु र्स्तरु िाग्ने छैन । र्स्तरु यतरेपयछ रलसर् लिन नववसदनहुोिा। 

 


