
पǐरÍछेदġ१ 

Ĥारिàभक 

१.१पƵृभǓूम 

ÛयायपाǓलकाको योजनावƨ सधुार तथा ǒवकासका लाǓग रणनीǓतक योजना माफ[ त योजना Ǔनमा[ण गरȣ पǒहलो, दोİो र तेİोपÑ चवषȸय 

योजना Ǔनमा[ण गरȣ लागू गरेको लामो समय åयǓतत भईसकेको छ।आ.व. २०७६ Įावण १ गतेदेिख लागू हनेु गरȣ चौथो पÑ चवषȸय 

रणनीǓतक योजनाको Ĥथम वष[मा Ĥवेश गरेको अवèथामा Ǔछटोछǐरतो र गणुèतरȣय Ûयाय सàपादन,Ûयायमा पहुँच अǓभवǒृƨ, Ûयाǒयक 

सशुासनको Ĥवƨन, अदालत åयवèथापनको सǺुढȣकरण र ÛयायपाǓलका ĤǓतको आèथा र ǒवƳास अǓभवǒृƨ गदȷ Ûयाय åयवèथालाई 

åयविèथत र Ĥभावकारȣ वनाउने उƧेæयले Ǔनमा[ण गǐरएको आ.व.२०७६/०७७-२०८०/०८१ सàमको ÛयापाǓलकाको चौथो 

पÑ चवषȸय रणनीǓतक योजना तथा सवȾÍच अदालतबाट ĤाƯ पǐरपğ र माग[दश[न समेतलाई Ǻǒƴगत गरȣ हरेक अदालतबाट आÝनो 

वाǒष[क काय[ योजना बनाई लागू गनȶ सÛदभ[मा यस अदालतले पǓन ÛयायपाǓलकाकोचौथो रणनीǓतक योजनासँग आवƨ हुँदै चाल ुआ.व. 

२०७६/०७७ को लाǓग वाǒष[क काय[योजना तयार गरेको छ। 

१.२योजनातजु[मातथाकाय[ÛवयनसǓमǓतकोगठन 

यस अदालतको गत आ.व.को ĤगǓत समी¢ा गदȷ चाल ुआ.व. २०७६/०७७ सालको लाǓग वाǒष[क काया[Ûवयन योजना Ǔनमा[ण गन[ 

तथा काय[ योजनालाई सफल ǽपमा काया[Ûवयन गरȣ वाǒष[क काय[योजनाको काया[Ûवयन िèथǓतको अनगुमन गन[ देहाय बमोिजम योजना 

तजु[मा तथा काया[Ûवयन अनगुमन सǓमǓतको गठन गǐरएको छ। 

वाǒष[क काया[Ûवयन योजना Ǔनमा[ण तथा काया[Ûवयन सǓमǓत 

माननीय Ûयायाधीश Įी अमतृबहादरु वèनेत                          संयोजक 

ना.स.ु Įी गोǒवÛदĤसाद ढकाल (तहǓसलदार)                                                        सदèय 



ना.स.ु Įी ǒवनोद कुमार काकȽ                                    सदèय 

                 Ǔडʧा Įी सकृुत महतो                                        सदèय 

Įेèतेदार Įी मोहन िघǓमरे                                   सदèय-सिचव 

१.३योजनातजु[माǒवǓध 

सǓमǓतले काया[Ûवयन योजना Ǔनमा[णको Đममा अदालतका सàपूण[ कम[चारȣ, कानून åयवसायी, सरकारȣ वǒकल र Ĥहरȣ लगायत अÛय 

सरोकारवालाहǽसँग åयापक ǽपमा अÛतरǒĐया र छलफल गरȣ राय सझुाव Ǔलने काय[ गरेको छ। साथै गत वष[को काया[Ûवयन 

योजनामा परेका तर काया[Ûवयन गन[ नसǒकएका ǒĐयाकलापहǽको पǒहचान गरȣ काया[Ûवयन योÊय ǒवषयहǽको पǒहचान गǐरएको छ। 

èथानीय भगूोल र आवæयकता अनǽुपका काय[Đमहǽ पǒहचान गरȣ थप गǐरएको छ। सǓमǓतको पǒहलो वैठकले काया[Ûवयन योजनाको 

Ĥारिàभक मèयौदा तयार पानȶ िजàमेवारȣ यस अदालतका Įेèतेदार Įी मोहन िघǓमरे, तहǓसलदार Įी गोǒवÛदĤसाद ढकाल र ना.स.ु 

ǒवनोद कुमार काकȽलाई Ǒदइएको Ǔथयो। यस Đममा सǓमǓतको बैठक तीन पटक बसेको Ǔथयो।पेश भएको मसौदामा Þयापक छलफल 

र पǐरमाज[न गरȣ मसौदालाईअिÛतमǽप Ǒदइएको छ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

पǐरÍछेद   - २ 

ĤǓतवƨता र उƧेæय 

२.१वाǒष[ककाया[Ûवयनयोजना(०७६/०७७)माǓनधा[रणगǐरएकाĤǓतवƨताः 
 

 सेवाĒाहȣलाई सलुभ सेवा Ĥदान गन[ अदालत पǐरवार अĒसर हनेु। 

 ǓनरÛतर सनुवुाई (Continues Hearing)का मƧुाहǽको åयवèथा Ĥभावकारȣ ǽपमा लागू गनȶ। 

 अदालतबाट ĤाƯ हनेु आधारभतु सेवाहǽ १ घÖटाǓभğ Ĥदान गनȶ। 

 CMS SystemरOnlineतारेखलाई Ĥभावकारȣ ǽपमा काया[Ûवयन गनȶ। 

 अदालतको काय[वातावरण सेवाĒाहȣ मैğी बनाई मèुकान सǒहतको सेवा Ĥवाह गनȶ। 

 मƧुामा मेलǓमलाप पƨǓतलाई ĤाथǓमकता Ǒदने। 

 कानूनले तोकेको समयावǓधǓभğ मƧुाको ǒकनारा गरȣ १ वष[ नाËन नǑदने। 

 सरल माग[मा रहेका Ǔनवेदन तथा पनुरावेदन दता[ भएको ǓमǓतले ६ मǒहनाǓभğ फछȿट गनȶ। 

 अदालतबाट सàपादन हनेु काय[लाई सूचना ĤǒवǓध मैğी बनाउदै लैजाने। 



 Ûयाǒयक काम कारवाहȣ तथा मƧुाको फैसलामा गणुèतरȣयता अǓभवǒृƨ गनȶ। 

 मƧुा åयवèथापन पƨǓतमा सूधार गनȶ। 

२.२वाǒष[ककाया[Ûवयनयोजना (०७६/०७७)काउƧेæयहǽः 

 चौथो पÑ चवǒष[य रणनीǓतक योजनाको Ĥभावकारȣ ǽपमा काया[Ûवयन गनȶ। 

 यस अदालतबाट चाल ुआ.व. मा गǐरने ǒĐयाकलापहǽको पǒहचान र ĤाथǓमकȧकरण गनȶ। 

 योजना काया[Ûवयको लाǓग आवæयक İोत साधनको åयवèथापन गनȶ। 

 सरोकारवाला Ǔनकायहǽसँगको सàवÛध सǺुढ बनाउने। 

 अदालत ĤǓतको जनआèथा अǓभवǒृƨ गनȶ। 

 Ûयासàपादनको काय[लाई पारदशȸ,अनमुानयोÊय र Ĥभावकारȣ बनाउने। 

 अदालतका कामकारवाहȣका सàवÛधमा सेवाĒाहȣको सÛतǒुƴ अǓभवǒृƨ गनȶ। 

 Ûयाǒयक सूचना, संचार र िश¢ा पƨǓतको सूधार गनȶ। 

 

२.३वाǒष[ककाय[योजनाकाकाया[ÛवयनकाउƧेæयहǽः 

 समयताǓलका लागू गरȣ मƧुाको कामकारवाहȣलाई पारदशȸ र अनमुानयोÊय बनाउने। 

 पवु[ सनुवुाई छलफललाई ǓनरÛतरता Ǒदने। 

 ǓनरÛतर सनुवुाईलाई Ĥभावकारȣ वनाउने। 

 मेलǓमलापलाई उÍच ĤाथǓमकता Ǒदने। 

 बयान बकपğ लगायतका अदालती काम कारवाहȣ कàÜयूटर माफ[ त गनȶ। 

 Ûयायमा पहुँच अǓभबǒृƨ हनेु ǒĐयाकलापमा जोड Ǒदने। 

 अदालतĤǓतको जनआèथा अǓभवǒृƨ गराउन Ĥय× नशील रहने। 



 कम[चारȣहǽलाई काम ĤǓत उ× Ĥǐेरत गराउन दÖड र परुèकारको माÛयता अंगीकार गनȶ। 

 समूहगत काय[लाई ĤाथǓमकता Ǒदने। 

 अदालतको सेवालाई सबैका लाǓग पहुँचयोÊय बनाउदै लैजाने। 

 सूचना ĤǒवǓधको अ×यǓधक Ĥयोग गनȶ। 

 अदालतका सरोकारवाला तथा सेवाĒाहȣसँग ǓनरÛतर अÛतरǒĐया गनȶ। 

 भौǓतक पूवा[धार ǒवकासमा जोड Ǒदने। 

 अदालतको नयाँ भवन Ǔनमा[ण सàवÛधमा आवèयक पहल गनȶ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

पǐरÍछेद   - ३ 

आ.व. २०७५/०७६ को वाǒष[क काया[Ûवयन योजनाको ĤगǓत समी¢ा 

३.१पƵृभǓूम 

समĒ ÛयायपाǓलकाको योजनाबƨ सधुार गरȣ ÛयायपाǓलकाको द¢ता, ¢मता र Ĥभावकारȣता बǒृƨ गनȶ उƧेæयले Ǔनमा[ण गǐरएका 

पÑ चवषȸय रणनीǓतक योजना काया[Ûवयन गनȶ सÛदभ[माÛयायपाǓलकाको तेİोपÑ चवषȸय रणनीǓतक योजना (आ.व.२०७१/०७२-

०७५/०७६) समाƯ भई यहȣ २०७६ Įावण १ गतेदेिख चौथो पÑ चवषȸय रणनीǓतक योजना (आ.व. २०७६/०७७ -०८०/०८१) 

Ĥारàभ भई यस अदालतको आ.व. २०७६/०७७ को वाǒष[क काय[योजना तजु[मा गǐरएको छ। यस काय[योजनाको अवǓधमा काय[रत 

माननीय Ûयायाधीश Įी नारायण Ĥसाद सवेुदȣ ǓमǓत २०७५।९।१ गतेदेिख Įी सवȾÍच अदालमा काजमा रहन ुभएको र उƠ èथानमा 

ǓमǓत २०७५।१0।१७ गते काज सǽवा भई माननीय Ûयायाधीश Įी अमतृबहादरु वèनेत ǓमǓत २०७५।११।२७ गतेदेिख काय[रत 

रहेकोमा जेƵ मǒहनामा २ हƯाको लाǓग चाइना ħमण गई फकȽ आए पƱात समेत Ǔनजलाई ओखलढुǍा िजãला अदालत र सोलखुàुव ु

िजãला अदालत समेत दवैुतफ[  हेनȶ गरȣ तोǒकएको हुँदा काममा केहȣ असǒुवधा पन[ गएतापǓन उपलÞध İोत साधनको अǓधकतम 

सदपुयोगगरȣ यस आ.व.मा ५४.४९ ĤǓतशत मƧुा फʪȿट भई आ.व. २०७५/०७६ को वाǒष[क काय[योजनाले Ǔनधा[रण गरेको भÛदा 

केहȣ कमलêय हाǓसल गन[ सǒकएको अवèथा देिखन आएको छ । 

३.२.यस￦अदालतको￦भौǓतक￦िèथǓत￦सàवÛधी￦सामाÛय￦झलक 

सोलखुàुब ु िजãला अदालतको नाम को ǒक.नं. २२२४ ¢े.फ. १०,१७७व.मी. मÚये दईु Ǔतहाई भÛदा बढȣ ¢ेğफलमा 

ǒव.सं.२०५८।८।१० को घटना   पƱात नेपालȣ सेनाले तारबारलगाई Ĥयोगगरेको र बाकँȧ जÊगामा ǒव.स.२०४५ मा वनेको 

अदालतको २ तले कÍची भवन रहेको छ। २०७२।१।१२ र २९ गते गएको ǒवनाशकारȣ भकुàपले भवनमा ¢Ǔतपगुेकोले 



सामाÛय मम[त पƱात काय[  सÑ चालन गǐरएको उƠ भवनको माǓथãलो तलामा १ इजलास, १चेàवर, İेèतेदारको 

काय[क¢,लेखाफाँट र शौचालय तथा तãलो तलामा रहेका पाँच कोठामा मƧुा शाखा,तहसील, अǓभलेख, पèुतकालय,दता[ 

चलानी,सोधपछु तथा सहायता क¢, वैतǓनक कानून åयवसायीको काय[ क¢ र पाले कोठाको åयवèथापन गरȣ काय[ सÑ चालन 

भईरहेको छ।काया[लय भवन पिƱम पʣी ĤǓत¢ालय र दईु कोठे शौचालय रहेको छ। अदालत भवनमा èथान अभावको कारण सहज 

तǐरकाबाट दैǓनक काय[ संचालन हनु नसकेको महसूस गǐरएको छ । 

३.३अदालतको￦जनशिƠ￦सàवÛधी￦ǒववरण 

यस अदालतमा १ जना Ûयायाधीशको दरवÛदȣ रहेकोमा माननीय Ûयायाधीश Įी अमतृबहादरु वèनेत ǓमǓत२०७५।११।२७ गते 

देिख काय[रत रहन ु भएको छ ।ǓमǓत२०७५।१२।१ गते देिख Įेèतेदार शाखा अǓधकृतको पदमा Įी मोहन िघǓमरे काय[रत 

रहनभुएको छ।चार जना ना.स.ु को दरवÛदȣ रहेको मा हाल १ जना उÍच अदालत ǒवराटनगरमा,१ जना सनुसरȣ िजãला 

अदालतमा, १ जना झापा िजãला अदालतमा काजमा रहनभुएको र १ जना दरवÛदȣको ना.स.ु र अÛय अदालतबाट ४ जना ना.स.ु 

काजमाकाय[रत रहनभुएको छ । ४ जना Ǔडʧाको दरवÛदȣ रहेकोमा २ ǐरƠ र १ जना सवȾÍच अदालतमा काजमा रहन ुभएको 

छ।१ जना Ǔसç टमसपोट[पस[नर १ जना सहायक कàÜयूटर अपरेटर करारमा काय[रत रहनभुएको छ।अǓमन सƯरȣ िजãला अदालतमा 

काजमा रहेकोअवèथा छ।तामेãदार Ǔडʧा पदमा ६ जनाको दरवÛदȣ रहेकोमा ४ जना èथायी काय[रत रहेको,१ जना काजमा अÛय 

अदालतमा जान ु भएको र १ जना करारमा काय[रत रहेको, २ जना तामेलदार/Ǔडʧा लोकसेवा आयोगमा माग भएको अवèथा 

छ।काया[लय सहयोगी पदमा सात जनाको दरवÛदȣ रहेकोमा ३ जना èथायी र ३ जना करार मा काय[रत रहेको, १ जना काजमा 

ओखलढंुगा उÍच अदालतबाट आउन ुभएको र एक जना हलकुा सवारȣ चालक रहन ुभएको छ। 



३.४मƧुा￦तफ[ को￦Ĥगती￦सǓम¢ा 

३.४.१कूल￦लगत￦र￦फछयȿटः 

अिघãलो आ.व.को िजàमेवारȣ सरȣ आएको ३८ थान र आ.व.२०७५/०७६ मा नया ँदता[ भएको १२९ थान मƧुा समेत गरȣ 

जàमा १६७ थान मƧुाको लगत रहेकोमा ९१ थान मƧुा फछयȿट भई यस आ.व.मा ७६ थानमƧुाको िजàमेवारȣसǐर आएको 

देिखÛछ। 

कूललगतफछयȿटताǓलका 

िजàमेवारȣसरȣआएको नयादँता[ जàमा फछयȿट फछयȿटĤǓतशत वाकँȧ 

३८ १२९ ९१ ५४.४९ ७६ 

३.४.२￦मƧुाको￦लगत￦फछयȿट￦सàवÛधी￦५￦वषȶ￦तलुना×मक￦ǒववरणः 

ǒवगत पाँच वष[मा यस अदालतमा दायर भएका मƧुाहǽको ǒवषयगत िèथǓत Ǔनàनानसुार रहेको छ।  

मƧुाकोलगतफछयȿटसàवÛधीतलुना×मकताǓलका 

आ.व. देवानी फौजदारȣ रȣट/Ǔनवदेन जàमा 

२०७१/०७२ ४७ १०४ १ १५२ 

२०७२/०७३ ६२ १३० - १९२ 

२०७३/०७४ ४६ ७८ १ १२५ 

२०७४/०७५ ५६ १०६ २ १६४ 



२०७५/०७६ ८४ ८१ २ १६७ 

३.४.३ǒवषयगत￦आधारमा￦आ.व.०७ 5/ ०७6को￦कूल￦मƧुाहǽको￦िèथǓतः 

यस अदालतमा गत वष[को वाँकȧ र यस वष[ परेका मƧुाहǽको ǒवषयगत वगȸकरणको आधारमा दायरȣ िèथǓत हेदा[ गत 

आ.व.२०७५/०७६ मा कूल लगत १६७ रहेकोमा देवानीतफ[  ८४ थान, फौजदारȣ मƧुाहǽ८१ थान, फौजदारȣ मƧुाहǽ मÚये 

पǓन दǓुनयावादȣ फौजदारȣ मƧुाहǽको संÉया ३८ थान, सरकारवादȣ फौजदारȣ मƧुाहǽको संÉया ४० थान र पनुरावदेकȧय 

¢ेğाǓधकार अÛतग[त ३ थान मƧुा दता[ भएको पाइÛछ। साथै देवानी मÚये सàवÛध ǒवÍछेद मƧुाको संÉया बढȣ परेकोपाइÛछ। 

३.४.४ĤǓतशतकोआधारमामƧुाफछयȿटकोĤकृǓतः 

आ.व.२०७५/०७६ मा यस अदालतबाट फछयȿट भएका 91थान मƧुाहǽको फछयȿट ĤकृǓत Ǔनàनानसुार रहेको छः 

मƧुा फछयȿटको Ĥकार संÉया कैǒफयत 

इÛसाफȧ/तजǒवजी ६४  

Ǔमलापğ/ मेलǓमलाप 
१५ 

मेलǓमलाप बाट ६ 

थान 

ǓडसǓमस २  

मãुतवी ३  

तामेलȣ ४  



सǽवा -  

मƧुा ǒफता[ अ.वं ९२ २  

खारेजी १  

जàमा ९१  

३.४.५वाँकȧमƧुाहǽकोसालवसालȣǒववरण 

आ.व.२०७६/०७७कोलाǓग जàमा ७६ थान मƧुा लगत सरेको जस मÚये ७४ थान मƧुाहǽ आ.व.२०७५/०७६ मा दता[ भएका 

मƧुाहǽ रहेका छन ्भने २ थान मƧुा एक बष[ नाघेको अवèथा छ। 

३.४.६मãुतवीसàवÛधीः 

मãुतवीरहेकाǓमǓसलहǽमाǓनयǓमतǽपमापğाचारगǐरएकोछ।आ.व.०७५/०७६सàम४थानमãुतवीरहेकोअवèथाछ। 

३.४.७फरारȣहǽकोलगतसàवÛधमाः 

फरारȣहǽकोलगतअधावǓधक र åयविèथतगǐरएकोछ। यो काय[लाई ǓनरÛतरता Ǒदइएको छ।  

३.४.८फैसलाकाया[ÛवयनसàवÛधीदरखाèतहǽः 

फैसलाकाया[ÛवयनसàवÛधीदरखाèतकोकारवाहȣसàवÛधमावÖडाछुʫाउने, ǒवगोभराउने, 

चलनचलाउनेसàवÛधीदरखाèतपनȶगरेकाछन।्आǓथ[कवष[०७५/०७६माफैसलाकाया[ÛवयनकालाǓगपरेकादरखाèत१६थानरअिघãलोआǓथ[क

वष[बाटिजàमेवारȣसरȣआएका९थानगरȣकूललगत२५थानमÚये१९थानअथा[त७६ĤǓतशतफʪȿटभई६थानयसआǓथ[कवष[कालागीिजàमेवारȣस

रेकाछन।् 



३.४.९दÖडजǐरवानाअसूलसàवÛधीः - 

जǐरवानातफ[  आ.व.२०७४/०७५ बाट िजàमेवारȣ सरȣ आएको ǽ.१,२०,१४,११२/८७ र यस वष[ लगत कǓसएको 

ǽ.३३,८७,८१०।- समेत कूलजàमा ǽ.१,५४,०१,९२२।८७ भएकोमा ǽ.४६,७७,४२०।- असूल भई वाँकȧ 

ǽ.१,०७,२४,५०२।८७ रहन गएको छ। कैदतफ[  गत आǓथ[क वष[बाट िजàमेवारȣ सरȣ आएको ५२८/८/८ र यस आǓथ[क 

वष[मा १६८/११0/१५ समेत कूल जàमा ६९७/७/२४ लगत भएकोमा १७५/२/९ फछयȿट भई ५२२/५/१५ वाँकȧ रहेको 

छ।  

३.४.१०दÖडजǐरवानाकोलगतåयवèथापनसàवÛधीः 

(क)वेिजãलाको वतन देखाइएका åयिƠहǽलाई लागेको दÖड जǐरवानाको लगत सàविÛधत िजãला अदालतहǽमा पठाई ×यèतो 

लगत कǓसएको जानकारȣ ĤाÜ त भएपǓछ लगत कʣा गनȶ गǐरएको छ। 
 

(ख) िजãला अदालत Ǔनयमावलȣवमोिजम दÖड जǐरवानाको लगतलाई åयविèथत गन[ डोर खटाई दÖड जǐरवाना असूल गराउनको 

लाǓग पहल गनȶ गǐरएको छ।  

(ग)दÖड जǐरवाना लागेका åयिƠहǽको लगत ǒववरण जनसàपक[  वढȣ हनेु काया[लयहǽ िजãला Ĥशासन काया[लय,मालपोत 

काया[लय, िजãला समÛवय सǓमǓतको काया[लय, िजãला Ĥहरȣ काया[लय, नगरपाǓलका र गाउँपाǓलकाको काया[लयहǽमा पठाई 

दÖड जǐरवाना असूल उपर गनȶ काय[लाई ĤाथǓमकता Ǒदईएको छ। 

(घ) कैद र दÖड जǐरवाना छुटको सूचना Ǔनयमानसुार Ǔनकालȣ सोको एक ĤǓत जनसàपक[  बढȣ हनेु काया[लयमा सूचना टासँ गन[ 

पठाईएको छ। 



३.४.११तहसीलिजÛसीसàवÛधीः 
यस अदालतमा ǒवǓभÛ न मƧुाहǽमा दािखला भएका दशी Ĥमाणका सामानहǽ िजÛसी खातामा आàदानी बाँधी रेकड[ अÚयावǓधक गǐरएको छ। 

खासगरȣ िजÛसी सामानमा यस अदालतको िजÛसी खातामा आàदानी वाँǓधएका फैसला तथा आदेशानसुार ǒफता[ पाउने ठहǐरएका िजÛसी 

सामानहǽ सàविÛधत जाहेरवालाहǽले ǒफता[ माÊन आए Ǔनजहǽलाई ǒफता[ Ǒदने गǐरएको छ। 

३.४.१२अǓभलेखåयवèथापनसàवÛधीः 

यस अदालतमा २००२ सालदेिख हालसàम ५,७२२ थान ǓमǓसलहǽ सरुि¢त साथ अǓभलेख शाखामा रहेका छन।् उƠ ǓमǓसलहǽ 

अǓभलेख फाँटमा åयविèथत र व£ैाǓनक तवरलेकाठको दराजमा रािखएको छ। अǓभलेख फाँटमा देवानी र फौजदारȣ मƧुाहǽ दता[ 

गन[ देवानी र फौजदारȣ पिʷकाहǽ खडा गǐरएको छ। अǓभलेख दता[लाई अÚयावǓधक गरȣ åयविèथत गǐरएको छ। कानून वमोिजम 

सडाउन ु पनȶ ǓमǓसलका कागजहǽ सडाई आवæयक अǓभलेखहǽ माğ राखी खोजेको वखत तǽुÛतै ĤाÜ त गन[ सǒकने ǒहसावले 

åयविèथत र Đमवƨ ǽपमा ǓमǓसलहǽ Ǔमलाई रािखएका छन।् साथै यस आ.व.को असार मसाÛतसàम अǓभलेखशाखामा दता[ भएका 

सवै ǓमǓसलहǽ सÝटवयेरमा Ĥǒवç ट गǐरसǒकएको छ। अǓभलेख ǓमǓसल सÝटवेयरमा ĤǒवƵ गनȶ काय[लाई ǓनरÛतरता Ǒदईने छ।  

३.४.१३कम[चारȣĤशासनसàवÛधीः 

ई-हािजर मǓेसन जडान गǐरएको र कम[चारȣको हािजर, ǒवदा र अǓतǐरƠ समय काय[सàपादनको अǓभलेख ई-हािजरबाट राÉ ने 

गǐरएको छ। कम[चारȣहǽको åयिƠगत ǒववरण फाइलहǽ अÚयावǓधक गǐरएको छ।सवै कम[चारȣहǽको Ǔसटरोल फारम Ǔनजामती 

ǒकताबखानामा दता[ गǐरएको छ। 

३.४.१४ताǓलमतथाअÛतरǒĐयासàवÛधीः 

यस अदालतका मा.िज.Ûया.Įी अमतृ बहादरु वèनेत समेतबाट ǓमǓत २०७६।०२।३१ देिख २०७६।०३।०३ सàम ५ Ǒदवसीय 

मलुकुȧ देवानी र फौÏजदारȣ संǒहतसàबÛधमा यस अदालतका कम[चारȣहǽको लाǓग ǒवǓभÛ न İोत ÞयिƠबाट ताǓलम काय[Đम 

सàपÛ न भएको Ǔथयो। यस आ.व.मा समेत सो सàबÛधी ताǓलमहǽ İोत साधनले ßयाएसàम ǓनरÛतरता Ǒदइनेछ। 



३.४.१५अदालतकोभौǓतकåयवèथापनः 

यस अदालतमा जàमा कàÜयूटर संÉया७ थानमÚये १ थानमम[त गनु[ पनȶ अवèथाको रहेको‚ãयापटप १ थान चाल ुअवèथामा रहेको 

छ। ǒĤÛटर मेिशन ५ थान मÚये चाल ुअवèथाका 3थान र २ थान मम[त गनु[ पनȶ अवèथाको रहेको छ। ÝयाÈस मेिशन १ थान‚ 

èÈयानर २ थान, फोटोकǒप मेǓसन २ थान, मिãटǓमǓडया (ĤोजेÈटर) १ थान र ५ के. Ǔभ. ¢मताको सोलार Ĥणालȣ समेत रहेको 

छ। यस अदालतको भवन ǒव.स. २०४५ सालमा Ǔनमा[ण भएको हो। दईु तले कÍची भवनमा समय सापे¢ भौǓतक सǒुवधा 

उपलÞध हनु नसकेको र ०७२ सालकोभकूàपबाट भवन चǒक[ एको हुँदा बèन योÊय रहेको छैन। ×यसमा पǓन भवन Ïयादै सानो 

भएको कारण योजना र Ǔनयमावलȣले ǓनǑद[ç ट गरेका फाँटहǽ, मेलǓमलाप क¢, बाल इजलास, सूचना क¢ र Ǔमǒटङ हल जèता 

अǓत आवæयक क¢हǽ राÉ न नसǒकएको हुँदा त×काल नयाँ भवन Ǔनमा[ण गनु[पनȶ टडकारो आवæयƠा रहेको छ। ×यèतै 

Ûयायाधीशको आवास गहृ‚ कम[चारȣहǽको लाǓग आवास गहृ, चमेना गहृ‚ Ûयाǒयक सरु¢ाकमȸको लाǓग सरु¢ा गहृ नभएकोले सो 

को Ǔनमा[णमासमेत त×काल पहल हनु ुअ×यावæयक देिखएको छ।  

३.४.१६िजÛसीåयवèथापनः 

यस अदालतको चल अचल सàपतीको Įेèता Ǔनयमानसुार अÚयावǓधक गǐरएको छ।  

३.४.१७मेलǓमलापसàवÛधीगǓतǒवǓधः 

आ.व. ०७५/०७६माजàमा३३थानमƧुामेलǓमलाप केÛġमापठाएकोमा६थानमƧुामामेलǓमलाप भईउãलेखनीयĤगǓतहाǓसल हनु नसकेको 

अवèथादेिखÛछ।यसअदालतअÛतग[त५जनामेलǓमलापकता[सूिचकृतभएकाछन।् 

३.४.१८आǓथ[कĤशासनसàवÛधीः 

आ.व. ०७५।०७६ को लाǓग चालू खच[तफ[ को ब.उ.Ǔस.नं. २०४०१५३ को ǽ.१,71,20,989।-र ब.उ.Ǔस.नं. २०४0154 

को ǽ.२,00,०००।- गरȣ जàमा ǽ.1,73,20,989।-बाǒष[क बजेट Ǔनकाशा भएको Ǔथयो। सो मÚये ब.उ.Ǔस.नं. २०४०१५३ 

बाट ǽ.1,47,44,842।53 र ब.उ.Ǔस.नं. २०४0154 बाट ǽ.1,96,055।- गरȣ जàमा ǽ.1,49,40,897।53 रकम 



Ǔनकासा भई खच[ भएको अवèथा छ। धरौटȣतफ[  गत आ.व.बाट िजàमेवारȣ सरेको ǽ.33,19,239।27र यस वष[ जàमा भएको 

ǽ.37,42,683।01समेत गरȣ जàमा ǽ.70,61,922।28कूल धरौटȣ रहेको छ। धरौटȣमÚयेबाट ǽ.26,30,186।70ǒफता[ 

र सदर èयाहा ǽ.3,27,642।30भई यस आ.व.मा ǽ.41,04,093।28धरौटȣ मौÏदात रहेको देिखÛछ। राजèवतफ[  यस 

आ.व.मा दÖड जǐरवाना,कोट[ ǒफ तथा अÛय दèतरुबाट समेत जàमा ǽ.17,79,075.01आàदानी बाǓँधएको देिखÛछ।  

३.४.१९ǒवǒवधः- 

(क)Ǔनरȣ¢ण सपुǐरव¢ेणः- आ.व.२०७५।०७६ मा भएका Ǔनरȣ¢ण सपुǐरव¢ेण अÛतग[त ǓमǓत २०७५।१२।०३ देिख  

२०७५।१२।०६ गते सàम उÍच अदालत ǒवराटनगर, अèथायी इजलाश ओखलढंुगाका माननीय Ûयायाधीश Įी गणेश 

Ĥसाद बरालÏयूबाट Ǔनरȣ¢ण भएको Ǔथयो। ×यèतै ǓमǓत २०७६।०२।०७ मा Įी सवȾÍच अदालतका माननीय Ûयायाधीश 

Įी केदार Ĥसाद चाǓलसेÏयूबाट अदालतको भौǓतक अवèथाका सàबÛधमा Ǔनरȣ¢ण गरȣ भवन Ǔनमा[णका लाǓग आवæयक पहल 

गनȶ आæ वासन ĤाÜ त भएको Ǔथयो। उƠ Ǔनरȣ¢णहǽमा ĤाÜ त Ǔनदȶशनहǽको Ĥभावकारȣ ǽपमा काया[Ûवयन गǐरँदै आएको 

अवèथा छ। यस अदालतका माननीय Ûयायाधीश Įी अमतृ बहादरु वèनेतÏयबुाट र Įेèतेदार Įी मोहन िघǓमरेÏयूबाट 

काय[योजनाले ǓनǑद[ç ट गरेअनǽुप ǓनयǓमत ǽपले ǓमǓसल र अÛय काय[को आÛतǐरक Ǔनरȣ¢ण हनुकुो साथै अदालतबाट सàपादन 

हनेु Ûयाǒयक तथा ĤशासǓनक ĤकृǓतको काय[ समेत समयमै सàपÛ न गनȶ गराउने सàबÛधमा आवæयक Ǔनदȶशन समेत हदुɆ 

आएको अवèथा छ।  
 

(ख) वैतǓनक कानून Þयावसायीः- असहाय एवं असमथ[ प¢लाई Ǔनःशãुक कानूनी सेवा उपलåध गराउन यस अदालतमा पǓन वैतǓनक कानून 

åयवसायीको åयवèथा गǐरएको छ। वैतǓनक कानून åयवसायीको ǽपमा अǓधवƠा Įी एकराज वाèतोलालाई पǓछãलो पटक 

ǓमǓत २०७५।०५।१ देिख एक वष[को लाǓग ǓनयिुƠ गǐरएको छ। वैताǓनक कानून åयवसायीबाट तोǒकएको मƧुाका 

असहाय र असमथ[ प¢लाई Ǔनःशãुक कानूनी सेवा Ĥदान गनȶ ]{, बहस पैरवी गनȶ, कानूनी Ǔलखत तयार गनȶ, मƧुासँग सàबिÛधत 

ǒवषयमा कानूनी परामश[ Ǒदने, अदालतबाट उपलÞध हनेु Ǔनःशãुक फारमहǽ (Templates) भनȶ काय[मा सेवाĒहȣलाई सहयोग 



गनȶ, मǒहनाको किàतमा ४ पटक कारागार ħमण गरȣ ĤǓतवेदन Ǒदने लगायतका काय[हǽ गदȷ आउन ुभएको छ। आगाǓम 

आ.व.मा समेत वैताǓनक कानून åयवसायीको सेवालाई अझै  Ĥभावकारȣ बनाउदै लǓगनेछ। 
 

(ग) वार र वÑे च वीच छलफलःआ.व. २०७५/०७६ मा वार र वÑे च वीच सौहाġपूण[ सàवÛध कायम रहेको Ǔथयो। Ûयाǒयक 

सशुासन कायम गन[ तथा देखा परेका समèयाहǽको समाधान गन[ िजãला Ûयायाधीश, िजãला ÛयायाǓधवƠा र सोलखुàुब ुवार 

एकाईका पदाǓधकारȣहǽ वीच ǒवǓभÛ न समयमा औपचाǐरक र अनौपचाǐरक अÛतरǒĐया गǐरएको Ǔथयो। जसको फलèवǽप बार 

बेÑ च बीचको सàबÛध समुधरु रहेको छ। साथै आगामी Ǒदनमासमेत बार बेÑ च बीच ǓनरÛतर छलफल र सàबाद गरȣ आपसी 

सàबÛधलाई अझै सǺुढ पादȷ लǓगनेछ। 
 

(घ) िजãला Ûयाय ¢ेğ समÛवय सǓमǓतः-आ.व.२०७५।०७६ माÛयाǒयक काम कारवाहȣमा सवै Ǔनकायको समथ[न र सहयोग जटुाई 

Ûयाय Ĥशासनमा Ĥभावकारȣता ãयाउने Ĥयास गǐरएको Ǔथयो। उƠ आ.व. मा िजãला Ûयाय ¢ेğ समÛवय सǓमǓतको २ वटा 

वैठक सàपÛ न भएका छन।् उƠ बैठकमा Ûयाǒयक कामकारवाहȣमा सरोकारवाला Ǔनकायहǽ वीच सहयोग र समÛवय 

अǓभवǒृƨ गदȷ जाने सàबÛधमा Ǔनण[य गरȣ ती Ǔनण[यहǽको काया[Ûवयनलाई ǓनरÛतरता Ǒदइदै आएको छ। यèतो सहयोग र 

समÛवयको काय[लाई आगामी Ǒदनमासमेत थप Ĥभावकारȣ बनाउँदै लǓगनेछ। 
 

(ङ)पèुतकालय सàवÛधीः- भनवको अपया[Ü तताले गदा[ छुʣै पèुतकालय क¢ èथापना गन[ सǒकएको छैन। तथाǒप यस अदालतमा 

रहेका पèुतकहǽ खोजेको वखत तǽुÛत ĤाÜ त गन[ सǒकने गरȣरिजç टरमा दता[ गरȣ पèुतकमा नàवर Ĥदान गरȣ åयविèथत 

तǐरकाबाट रािखएको छ। गत आ.व. २०७५।०७६ मा पèुतकतफ[  ǒवǓनयोिजत बजेटको Ǔमतåययी ǽपमा पǐरचालन गरȣ 

ǒवǓभÛ न ऐन, Ǔनयम, èवदेशी र ǒवदेशी ǒवƮानहǽबाट लेिखएका आǓधकारȣ पèुतकहǽ खरȣद गǐरएको छ। चालू आǓथ[क वष[मा 

समेत ǒवǓनयोिजत बजेटको सीमाǓभğ रहȣ अदालतको लाǓग आवæयक पèुतकहǽ खरȣद गǐरनेछ। 



३.४.२०अÛयः 

 अदालतमा आउने सेवाĒाहȣहǽलाई Ǔछटो Ǔछǐरतो ǽपमा सेवा Ĥवाह गन[, कामकारवाहȣ ĤǓत सàबिÛधत कम[चारȣहǽलाई जवाफदेहȣ 
वनाउन र काम कारवाहȣमा पारदिश[ता ãयाई अदालतĤǓतको जनआèथा अǓभवǒृƨ गन[ नागǐरक वडापğको मह×वपूण[ भǓूमका रहने 
ǒवषयमा ǒववाद हनु सÈदैन। ×यसैले यस अदालतमा पǓन सवैले देÉ ने ठाउँमा नागǐरक वडापğ लगायतका अÛय Ĥबƨ[ना×मक बोड[ 
राÉ नेåयवèथा Ǔमलाइएको छ।  

 अदालतबाट Ĥदान गǐरने Templatesहǽको ǒववरण भरȣ सवैले देÉ ने ठाउमा राÉ ने åयवèथा गǐरएको छ। 
 मेलǓमलाप ĤǒĐयालाई Ĥो×साहन गन[ मेलǓमलापबाट हनुे फाईदाहǽ लेिख सबैले देÉ ने ठाउँमा राÉ ने åयवèथा गǐरएको छ। 
 यस अदालतको फैसलाअनसुार कैद लागेका थनुवुाहǽलाई लगत ǒकताव तयार गरȣ कǓसएको लगत वमोिजमको कैदȣ पूिज[ समयमा 

नै पठाई रेकड[ åयविèथत गǐरएको छ।  
 चालू ǓमǓसलहǽको पटकपटक आÛतरȣक Ǔनरȣ¢ण गरȣ िशēतापूव[क काय[ सàपÛ न गनȶ Ĥय× न गǐरएको छ।  
 सवȾÍच अदालत र उÍच अदालतका आदेशानसुार माग भएको Ǔलिखत जवाफ र कैǒफयत ĤǓतवेदन समयमै पठाउने गǐरएको छ।  
 फैसला काया[Ûवयनका ǓसलǓसलामा आई परेका कǑठनाई र समèयाहǽ वारेमा आपसी छलफल गरȣ समूहगत ǽपमा काय[ सàपÛ न 

गनȶ Ĥय× न गǐरएको छ।  
 असहाय मǒहला प¢ हनेु मानाचामल अंश जèता ĤकृǓतका मƧुाको फैसलालाई ĤाथǓमकता Ǒदई काया[Ûवयन गनȶ गǐरएको छ।  

३.५ .आगामीवष[कोकाय[Đमः 

 मƧुाको काम कारवाहȣलाई समय ताǓलकामा आबƨ गदȷ लǓगने छ। 

 भौगोǓलक ǒवकटता रमौसमी ĤǓतकूलता रहेको भए पǓन तामेलदारलाई उ×Ĥǐेरत गदȷàयाद तामेलȣ काय[लाई थप Ĥभावकारȣ बनाउँदै 
लǓगनेछ।  

 तोǒकए बमोिजमका मƧुामा पूव[ सनुवुाई छलफललाई अǓनवाय[ गǐरनेछ।  
 ǓनरÛतर सनुवुाई हनेु र ĤाथǓमकता ĤाÜ त मƧुाको काम कारवाहȣ Ĥभावकारȣ ǽपमा गǐरने छ।  
 मƧुा दता[ कै Đममा मेलǓमलाप ĤǒĐया लगायत Ûयाǒयक ĤǒĐयाका बारेमा परामश[ सेवा Ĥदान गǐरनेछ। 
 कानून बमोिजम Ǔमलापğ हनु सÈने मƧुा किàतमा १ पटक अǓनवाय[ ǽपमा मेलǓमलाप केÛġमा पठाइने छ।  



 मेलǓमलाप ĤǒĐयामा देखा पनȶ समèया समाधान गन[ किàतमा दईु पटक मेलǓमलापकता[हǽ सँग छलफल गरȣ मेलǓमलापलाई थप 
Ĥभावकारȣ बनाइने छ। 

 फैसला भएको ǓमǓतले २१ Ǒदन Ǔभğ फैसला Ǒदने काय[लाई ǓनरÛतरता Ǒदइनेछ। 
 थनुवुाहǽलाई पनुरावेदनको àयाद Ǒदँदा फैसलाको नÈ कलसमेत साथै पठाइने åयवèथा गǐरने छ।  
 यौनजÛय ǒहँसा सàबÛधी मƧुाका पीǓडतहǽलाई पǓन फैसलाको ĤǓतǓलǒप पठाई जानकारȣ गराइने छ।  
 िजãला Ûयायाधीश र İेèतेदारबाट चालू ǓमǓसलहǽ Ĥ×येक १/१ मǒहनामा Ǔनरȣ¢ण र अनगुमन गनȶ काय[लाई ǓनरÛतरता Ǒदईनेछ।  
 अदालतको कामकारवाहȣ ĤǓत आउने गनुासो वा उजूरȣलाई åयवèथापन गन[ हरेक मǒहना उजूरȣ पेǒटका खोǓलनेछ। अǓनयǓमतता तथा 

गनुासो सनुवुाइ संयÛğको गठन र Ĥभावकारȣ पǐरचालनलाई ǓनरÛतरता Ǒदइने छ। 
 अदालतको कामकारवाहȣलाई åयविèथत ǽपमा सÑ चालन गन[ ǓनयǓमत ǽपमा अदालत åयवèथापन सǓमǓतको वैठक, वार र वेʶको 

वैठक र कम[चारȣहǽको वैठक (Staff Meeting)रािखनेछ। 
 अदालतको काम कारवाहȣ ĤǓत सेवाĒाहȣहǽबाट मǒहनाको किàतमा एक पटक पçृ ठ पोषण Ǔलने åयवèथा Ǔमलाइनेछ। ĤाÜ त पçृ ठ 

पोषणका आधारमा अदालतको कामकारवाहȣमा सधुार गदȷ लǓगनेछ।  
 फैसला काया[Ûवयन सàवÛधी दरखाèतहǽ फछयȿट गदा[ दता[को आधारमा ĤाथǓमकता Ǒदइनेछ।  
 दÖड जǐरवाना उठाउन समय समयमा डोर खटाइने छ। 
 लगत फछ[यौट सǓमǓतको वैठक Ǔनधा[ǐरत ǓमǓतमा रािखनेछ। 
 दÖड जǐरवानाको मूल लगत ǒकताव अÚयावǓधक गरȣ दÖड जǐरवानाको लगत फछयȿट गनȶ काय[लाई åयविèथत गǐरनेछ । 
 िजãला Ĥशासन काया[लय, मालपोत काया[लय, िजãला Ĥहरȣ काया[लय, िजãला समÛवय सǓमǓतको काया[लय लगायतका बढȣ 

जनसàपक[  हनेु काया[लयहǽमा दÖड जǐरवानाको लगत एक एक ĤǓत उपलåध गराई जǐरवाना असलुȣ गरे वापत पाउने Ĥो×साहन 
रकम असूल गनȶलाई उपलåध गराउने कुराको जानकारȣ गराइनेछ।  

 दÖड जǐरवाना साव[जǓनक छुट सàवÛधी सूचना, िजÛसीका सामान ǒफता[ Ǔलन आउने सूचना, लगत कʣा सàवÛधी सूचना तहसील 
शाखाबाट Ĥकािशत गǐरनेछ। यसरȣ ĤकाǓसत गदा[ सूचना ĤǒवǓधको अǓधकतम Ĥयोगमा जोड Ǒदइनेछ।  

 चालू वष[मा समेत फैसला काया[Ûवयन सàवÛधी लगत सÝटवेयर इÛĚȣ गरȣ असलु भएको दÖड जǐरवानाको लगत कʣा गनȶ काय[लाई 
ǓनरÛतरता Ǒदइने छ। 



  धरौटȣ रकम सदर èयाहा गनȶ, मƧुा अिÛतम भई दशीको ǽपमा आàदानी वाǓँधएका सामानहǽ सडी गलȣ जाने अवèथाको सामानहǽ 
Ǔललाम गनȶ काय[लाई समेत Ĥभावकारȣ वनाइदै लǓगनेछ।  

 अदालतको वाǒष[क योजना काया[Ûवयनको चौमाǓसक ǽपमा Ĥगती सǓम¢ा गǐरनेछ। 
 अदालतको काम कारवाहȣलाई åयविèथत र Ĥभावकारȣ ǽपमा सàपÛ न गन[ यस अदालतमा काय[रत कम[चारȣहǽलाई उपलÞध 

İोतसाधनका आधारमा कàÜयटुर र अÛय आवæयक ताǓलम Ǒदने åयवèथा Ǔमलाइनेछ ।  
 ÛयायपाǓलकाको चौथो पʶवǒष[य रणनीǓतक काय[ योजना अनसुार काम गन[ ĤाथǓमकता Ǒदइने छ । 
 अदालतसàम सडक बाटोको पहुँचको लागी èथानीय नगरपाǓलकासँग समÛवय र सहकाय[ गरȣ सडक बाटो जोǓडने छ।  

 

३.६वाǒष[ककाय[योजनाकाया[ÛवयनबाटĤापत्उपलåधीहǽः 

 वाǒष[क काय[योजनाको ǓनरÛतरताले अदालतमासमेत योजनाबमोिजम काय[ गनȶ Ĥणालȣको ǒवकास हनु पगुेको छ। योजनाले Ǔनधा[रण 
गरेको लêय र ĤगǓतअनसुार काय[ सàपादनको आधारमा Ĥो×साहन भƣाको ĤǓतशत Ǔनधा[रण हनेु हुँदा कम[चारȣहǽमा योजना बमोिजम 
काय[ गनȶ संèकृǓतको ǒवकाश हनु पगुेको छ। यी उपलÞधीहǽ वाǒष[क काय[योजनाको सकारा×मक प¢ हो।  

 वाǒष[क काय[योजनाको काया[Ûवयनबाट यस अदालतमा १ बष[ नाघेको मƧुालाई संÉया २ थानमा झाǐरएको छ।  
 Ûयाǒयक बाƻ संवाद, Meet the Judge, संचारकमȸ, èथानीय तहका पदाǓधकारȣ र सरोकारवालाहǽ सँगका अÛतरǒĐयाले Ûयायमा 

सव[साधारणको पहुँच अǓभवǒृƨका साथै Ûयाǒयक कामकारवाǒहमा सहजता ãयाएको छ। यसबाट समĒमा Ûयायलय ĤǓतको जनआèथा 
अǓभबǒृƨ भएको छ।  

३.७ǒवƭमानचनुौतीहǽः 

(क) जनशिƠ åयवèथापन सàवÛधीः-यस अदालतमा चार जना नायव सåुवाको दरवÛदȣ रहेकोमा हाल एक जना माğ रहȣ अǽ ३ जना  अÛय 

अदालतमा काजमा रहेको, चार जना Ǔडʧाको दरवÛदȣ रहेकोमा २ जना रहȣ सो मा पǓन १ जना अÛय अदालतमा काजमा रहेको र २ 

जनाको दरवÛदȣ खालȣ रहेको हुँदा लोक सेवामा माग गǐरएको छ। अमीन गत आ.व.मा लोकसेवाआयोगबाट Ǔसफारȣस भई आएको 

भएपǓन हाल काजमा अÛय अदालतमा गएकोिèथǓत छ। तामेलदारमा छ वटा दरवÛदȣ रहेकोमा ३ जना काय[रत रहेको र हाल एक 



जना काजमा अÛय अदालतमा काय[रत रहेको र ǐरƠ दईु जनाको लाǓग लोकसेवा आयोगमा लेखी पठाइएको छ। दगु[म èथानको 

अदालत भएकोले जनशिƠहǽ बèन नमाÛ न ु र काज जाने Ĥविृƣ बढȣ देिखÛछ। तालकु Ǔनकायहǽबाट पǓन यस अदालतको 

आवæयकतालाई Ǻç टȣगत नगरȣ माÊना साथ काजमा रािखǑदने गरेको कारण जनशिƠको कमी अदालतको Ĥमखु चनुौतीको ǽपमा रहेको 

छ। 
 

(ख) सरु¢ा åयवèथा सàवÛधीः-अदालतको भौǓतक सàपतीको संर¢ण तथा दैǓनक कामकारवाहȣसँग सàविÛधत सरु¢ा संवेदनशीलतालाई  

मÚयेनजर राÉदै अदालतबाट भएका फैसला काया[Ûवयन गन[ एवं नÈसांकन लगायत ǒफãडमा खǒटने कम[चारȣको सरु¢ा åयवèथा मजवतु 

बनाउन सरु¢ाकǓम[को आवæयकता छ। तर यस अदालतमा सरु¢ाकǓम[को åयारेक नभएको कारण एक जना पǓन सरु¢ाकमȸ उपलÞध 

हनु नसकेकोले सरु¢ाको ǒवषय klg चनुौǓतको ǽपमा रहेको छ। 
 

(ग) अदालतको भौिƣक पूवा[धार सàवÛधीः- ǒव.स. २०४५ सालमा Ǔनमा[ण भएको २ तले कÍची भवनमा अदालतका कामकारवाहȣहǽ 

सÑ चालन भएका छन।् जसको कारण समय सापे¢ भौǓतक सǒुवधा उपलÞध हनु सकेको छैन। अदालत Ǔनयमावलȣ र योजनाअनǽुप 

रहन ुपनȶ मेलǓमलाप क¢, बाल इजलास, सूचना र सहायता क¢, ǓमǒटǍ हल र ǒवǓभÛ न फाँट राÉ ने जèता आधारभतू क¢हǽको अभाव 

रहेको छ। सेनाको माइǓनǍ ǒवèफोट र २०७२ सालको भकूàपबाट सो भवन बèन योÊय नरहेको हदुा नयाँ भवनको आवæयता रहेको 

छ। साथै अदालत पǐरसरसàम गाडी जान नसÈने र सडकबाट अदालतसàम पÊुन १५-२० Ǔमनेटको ठाडो उकालो चÕन ुपनȶ हुँदा 

थनुवुा ãयाउन कǑठनाई भएको र अपाǍता भएका åयिƠहǽका लाǓग सहज पहचुयोÊय बÛ न सकेको छैन। यस अदालतमा Ûयायाधीशको 

आवास गहृ‚ कम[चारȣहǽको लाǓग आवास गहृ, चमेना गहृ‚ Ûयाǒयक सरु¢ाकमȸको लाǓग सरु¢ा गहृ Ǔनमा[ण गǐरन ु अ×यावæयक 

देिखएको छ। साथै İेèतामा भएको सवै जÊगा अदालतको उपभोगमा नरहȣ अǓधकांश जÊगा नेपालȣ सेनाले Ĥयोग गǐररहेको अवèथा 

रहेको हुँदा सो जÊगा ĤाÜ त गनु[ चनूौतीपूण[ रहेको छ। 

 

(घ) ¢मता ǒवकास सàवÛधीः- अदालतमा काय[रत कम[चारȣहǽलाई २०७५ साल भाġ १ गतेबाट लागू भएको संǒहता र सàविÛधत ǒवषयको 

ǒवषयगत ताǓलम Ǒदइएको छ। तर परàपरागत काय[मा आमूल पǐरवत[न भएको र ǒवषयवèतकुो नवीनताले गदा[  यस सàबÛधमा थप 



तालȣम, गोƵी, सेǓमनारमा सहभागी गराई Ǔनजहǽको ¢मता अǓभवǒृƨ गरȣ कामĤǓत उ×सकु र लगनशील हनु उ×Ĥǐेरत गराउन ु पनȶ 

देिखÛछ। सेवाकालȣन ताǓलम, नाप नÈसा सàवÛधी ताǓलम, कàÜयटुर सàवÛधी ताǓलम, Ĥशासǒकय £ान सàवÛधी ताǓलम, जनसàपक[  र 

काया[लय सÑ चालन तथा अǓभलेख åयवèथापन सàवÛधी ǒवषयहǽ ताǓलमका लाǓग उपयƠु ǒवषयहǽ हनु सÈछन।् Ûयाय सेवा तालȣम 

केÛġको तालȣम यèतो दगु[म èथानसàम नआउने र दगु[मèथानमा काय[रत कम[चारȣलाई केÛġȣय र ¢ेğीय èतरमा सÑ चालन गǐरने 

तालȣममासमेत उपे¢ा गǐरएको हुँदा ¢मता ǒवकासको चनुौǓत कायम रहने देिखÛछ। 
 

(ङ) àयाद तामलेȣ सàवÛधीः- èथानीय तहको पनुरसंरचना भई सकेको सÛदभ[मा साǒवकका èथानीय Ǔनकायको नाम र ¢ेğ ǒवभाजन फरक पन[ 

गएकोले àयाद तामेल गन[ कǑठनाई पनȶ गरेको छ। ×यèतै भौगोǓलक ǒवकटता, मौसमी ĤǓतकूलता तथा जनशिƠको अभाव जèता 

कारणबाट पǓन कǓतपय गाउँपाǓलकामा तोकुवा àयाद तामेलȣ काय[मा कǑठनाई पनȶ गरेको छ। भौगोǓलक ǒवकटता तथा जनशिƠको 

कमीका कारण àयाद तामेलȣ चनुौǓतपूण[ रहेको छ।  
 

(च)फैसला काया[Ûवयन सàवÛधीः- फैसला काया[Ûवयन सàवÛधमा ǒवशेष गरȣ दÖड जǐरवाना सàवÛधी लगत अÚयावǓधक‚ दÖड जǐरवानाको 

लगत इÛĚȣ गनȶ काम र लगत कʣा गनȶ काम सàपÛ न भएको छ। भौगोǓलक ǒवकटता‚ लगत भएकाहǽको नाम र वतन 

पǐरवत[न‚लगत भएकाहǽको उमेर, बाब ुबाजेको नाम नखलेुको वा Ǔनजहǽको पǐरचय खãुने Ǔलखतका ĤǓतǓलǒप समेत ǓमǓसल संलÊन 

नरहेको, जनशिƠको अभाव जèता कारण रणनीǓतक योजाले Ǔनधा[रण गरेको लêय अनǽुपदÖड जǐरवाना असलु तहसीलमा ĤगǓत हाǓसल 

गनु[ थप चनुौतीपूण[बनेको ] छ। 

 

पǐरÍछेद-चार 
रणनीǓतहǽकोकाया[Ûवयनयोजना 



४.१:मूलरणनीǓतहǽकोकाया[Ûवयनयोजना 

लêय १-Ǔछटो छǐरतो र गणुèतरȣय Ûयाय सàपादन गनȶ 

रणनीǓत१M- मƧुाको शीē फछयȿट गनु[। 

काय[ अदालत 
समूह 

काय[ सàपादन सूचक समयावǓध िजàमेवारȣ 

िजàमेवारȣ सरȣआएका सवै मƧुा, 
Ǔनवेदन तथा पनुरावदेनहǽ चाल ु
आǓथ[क बष[मा फछयȿट गनȶ । 

क 

अिÛतम आदेश/ Ǔनण[य २०७६/०
७७ 

िजãला 
Ûयायाधीश 

 

चाल ु आǓथ[क वष[मा दता[ भएका 
मƧुा, Ǔनवेदन तथा पनुरावदेनहǽ 
मÚये  कàतीमा ५० ĤǓतशत 
फछयȿट गनȶ। 

क 

अिÛतम आदेश/ Ǔनण[य २०७६/०
७७ 

िजãला 
Ûयायाधीश 

 

ǒवशेष ĤकृǓतका Ǔनवेदनहǽ मÚय े
Ĥमाण बÐुन ु नपनȶका हकमा दता[ 
भएको ǓमǓतले र Ĥमाण बÐुन ु
पनȶका हकमा Ĥमाण चƠुा भएको 
ǓमǓतले ७ ǑदनǓभğ फछयȿट गनȶ। 

क 

अिÛतम आदेश/ Ǔनण[य ǓनरÛतर िजãला 
Ûयायाधीश 

 

ĤǓतवेदनहǾ दता[ भएको ǓमǓतले १ 
मǒहनाǓभğ फछयȿट गनȶ । क 

अिÛतम आदेश/Ǔनय[ण ǓनरÛतर िजãला 
Ûयायाधीश 

 

मƧुा (सबै मƧुा,पनुरावेदन, ǐरट){ 
अंग पâु याउन े क 

१. मƧुा तथा पनुरावदेन दता[  
भएको ǓमǓतले ६ मǒहना Ǔभğ 
मƧुा फैसलाको लाǓग अंग 

ǓनरÛतर फाँटवाला
/ 
İेèतेदार 



पगेुको हनेु 

२. ǐरट Ǔनवेदन दता[ भएको 
ǓमǓतले ३ मǒहना Ǔभğ 
अिÛतम आदेशको लाǓग अंग 
पगेुको हनेु 

फैसला तयार गनȶ काय[ 
क 

फैसला भएको ǓमǓतले २१ 
Ǒदन Ǔभğ फैसला तयार हनु।े

lg/Gt/ इजलास 
सहायक/ 
Ûयायाधीश 

 

लêय १M Ǔछटो छǐरतो र गणुèतरȣय Ûयाय सàपादन गनȶ। 

रणनीǓत२.मƧुा åयवèथापन पƨǓतमा सधुार गनȶ। 

काय[ अदालत समूह काय[ सàपादन सचुक समयावǓध िजàमेवारȣ 

मƧुा, पनुरावदेन तथा ǐरट 

Ǔनवेदनको बÈयौता Ûयनु गनȶ 
क 

अिÛतम आदेश/ Ǔनण[य  

Ĥ×येकवष[ 

िजãला 

Ûयायाधीश 

 

लêय १ M Ǔछटो छǐरतो र गणुèतरȣय Ûयाय सàपादन गनȶ। 

रणनीǓत३.Ûयाǒयक काम कारवाहȣ तथा मƧुा फैसलामा गणुèतरȣयता अǓभवǒृƨ गनु[। 

काय[ 
अदालत 

समूह 

काय[ सàपादन 

सचुक 
समयावǓध िजàमेवारȣ 

गणुèतरȣय आदेश र फैसला लेखनका 

सàवÛधमा Ûयाǒयक जनशिƠलाई 
क 

Ĥिश¢ण ĤǓतवेदन  Ĥ×येकवष[ िजãला 

Ûयायाधीश 



Ĥिशि¢त गनȶ । 

 

लêय १ M Ǔछटो छǐरतो र गणुèतरȣय Ûयाय सàपादन गनȶ। 

रणनीǓत४.ǒववाद समाधानको वैकिãपक उपायहǽको Ĥयोगलाई Ĥभावकारȣ बनाउन।ु 

काय[ 
अदालत 

समूह 
काय[ सàपादन सूचक समयावǓध िजàमेवारȣ 

Ǔमलापğ हनु सÈने ĤकृǓतका 

सवै ǒववादहǽ किàतमा एक 

पटक मेलǓमलापको लाǓग 

Ĥो×साǒहत गनȶ । 

क 

आदेश/मेलǓमलाप
मा वǒृƨ 

 

Ĥ×येकव

ष[ 

िजãला 

Ûयायाधीश/Įेèते

दार 

अदालतमा मेलǓमलाप क¢ 

èथापना गन[ आवæयक पहल 

गनȶ । 

क 

पğाचार यथािशē Įेèतेदार 

अदालतको ǒवǓभǏ ¢ेğको 

ǒवषयगत ǒव£ता भएका 

मेलǓमलापकता[हǽको सचुी तयार 

गनȶ । 

क 

मेलǓमलापकता[को 
सूची 

- Įेèतेदार 

मेलǓमलाप सàवÛधी 

सरोकारवालाहǽ वीच छलफल 
क 

वैठक / माइÛयटु पटक/प

टक 

िजãला 

Ûयायाधीश/Įेèते



र समÛवय गनȶ दार 

मेलǓमलाप केÛġ र मेलǓमलाप 

ĤǒĐयाको अनगुमन गनȶ । क 

अनगुमन ĤǓतवेदन - िजãला 

Ûयायाधीश/Įेèते

दार 

 

लêय १ M Ǔछटो छǐरतो र गणुèतरȣय Ûयाय सàपादन गनȶ। 

रणनीǓत५.फैसला काया[Ûवयनको काय[लाई Ĥभावकारȣ बनाउन।ु 

 

काय[ 

अदा

लत 

समूह 

काय[ 

सàपादन 

सूचक 

समयावǓध िजàमेवारȣ 

देवानी मƧुाको फैसला काया[ÛवयनसàवÛधी 

Ǔनवेदन वा अÛतम कायम भएको लगत  

प¢हǽ अदालतमा हािजर भएको ǓमǓतले ६ 

मǒहनाǓभğ फछयȿट गनȶ। 

क तामेलȣ 
आदेश 

२०७६/०७७ 
Ûयायाधीश/

तहǓसलदार 

फौजदारȣ मƧुामा अिÛतम कायम भएको Ǔनजी 

ǒवगो र ¢ǓतपूǓत[ सàबÛधमा Ǔनवेदन परेको ६ 

मǒहनाǓभğ फछयȿट गनȶ । 

क ĤǓतवेदन/ल
गत ǒकताव

२०७६/०७७ 
Ûयायाधीश/

तहǓसलदार 

फौजदारȣ मƧुामा अिÛतम कायम भएको कैद, 

जǐरवाना र सरकारȣ ǒवगोमÚये Ĥ×येक वष[ 
क ĤǓतवेदन/ल

गत ǒकताव
२०७६/०७७ Ûयायाधीश/



किàतमा सो वष[ कायम हनुे लगत बराबर 

असलु गनȶ 

तहǓसलदार 

योजनाको पǒहलो वष[मा ǒव.स. २०३५ 

सालसàमका सबै बÈयौता दÖड जǐरवाना र 

सरकारȣ Ǔबगो असलुȣ गनȶ। 

क ĤǓतवेदन/ल
गत ǒकताव

२०७६/०७७ 
Ûयायाधीश/

तहǓसलदार 

मƧुा अिÛतम भई काया[Ûवयन गन[ Ǔमãने र 

मƧुा अिÛतम भई नसकेको कारणले 

काया[Ûवयन गन[ नǓमãन े अवèथाका दÖड 

जǐरवाना र सरकारȣ ǒवगोको अलग अलग 

लगत अǓभलेख अÚयावǓधक गनȶ। 

क लगत 
ǒकताव 

२०७६/०७७ 
Ûयायाधीश/

तहǓसलदार 

पǐरवǓत[त èथानीय तहको संरचनाअनसुार 

लगतमा रहेको वतन अƭावǓधक गनȶ । 
क लगत 

ǒकताव 

२०७६/०७७ 
Ûयायाधीश/

तहǓसलदार 

फैसला अनसुार Ǔतनु[पनȶ ¢ǓतपǓुत[को लगत र 

फछयȿट छुʣै अǓभलेख राÉ ने। 
क लगत 

ǒकताव 

२०७६/०७७ 
Ûयायाधीश/

तहǓसलदार 

फौजदारȣ काय[ǒवǓध संǒहताको दफा १६० 

अनसुार कʣा हनुे लगत मूल लगत 

ǒकतावबाट कʣा गरȣ छुʣै अǓभलेख राÉ ने । 

क लगत 
ǒकताव 

२०७६/०७७ 
Ûयायाधीश/

तहǓसलदार 

दÖड जǐरवाना असलुȣको लाǓग èथानीय तह, 

Ĥदेश सरकार, नेपाल Ĥहरȣ र अÛय 
क समÛवय/वै

ठक/पğाचा
२०७६/०७७ 

Ûयाय¢ेğ 

समÛवय 



सरोकारवालाहǽसंग समÛवय गन[ । र सǓमǓत/Ûया

याधीश/Įेèते

दार/तहǓसल

दार 

अिÛतम फैसलाले दÖड जǐरवाना लागेका 

åयिƠहǽको ǒववरण साव[जǓनक संचार 

माÚयम तथा अदातलको वेवसाइटमा Ĥकाशन 

गनȶ । 

क वेवसाइट/सं
चार माÚयम

२०७६/०७७ तहǓसलदार 

दÖडजǐरवाना लागेका åयिƠलाई सरकारȣ 

सेवा Ĥवाहमा वÛदेज लगाउन लगतको 

ǒववरण सेवा Ĥवाह गनȶ Ǔनकायहǽमा लेखी 

पठाउने । 

क पğाचार र 
समÛवयन 

२०७६/०७७ तहǓसलदार 

कैद तथा जǐरवाना असूलȣ वापतको Ĥो×साहन 

रकम त×काल उपलÞध गराउन े
क भौचर/भरपा

ई 

२०७६/०७७ 
Įेèतेदार/तह

Ǔसलदार 

फैसला काया[Ûवयनलाई Ĥभावकारȣ वनाउन 

समÛवय गनȶ तथा आवæयक कम[चारȣ र İोत 

साधन ĤाथǓमकताका साथ उपलÞध गराउने 

। 

क Ǔनण[य र 
वैठक 

२०७६/०७७ 
Ûयायाधीश/

Įेèतेदार 

दिशमा पेश भएका नगद तथा िजÛसीको क लगत 
ǒकताव 

२०७६/०७७ Ûयायाधीश/



अǓभलेख अƭावǓधक गनȶ र तहǓसलदार 

मƧुामा पेश भएका दिशका सामानहǽ ǒफता[ 

Ǒदने/िजàमा Ǒदने /Ǔललाम गनȶ/नƴ गनȶ 

समेतका काय[ थनुछेक आदेश भएको ३ 

मǒहनाǓभğ सàपǏ गनȶ 

क आदेश/पğा
चार 

२०७६/०७७ 

Ûयायाधीश/

Įेèतेदार/तह

Ǔसलदार 

 

लêय २ M Ûयायमा पहुचँ अǓभवǒृƨ 

रणनीǓत१.अदालतको काय[¢ğे Ǔभğका Ûयायमा पहुँचका अवरोधहǽको सàवोधन गनु[ । 

काय[ 
अदालतसमू

ह 

काय[ सàपादन 

सूचक 
समयावǓध िजàमेवारȣ 

भाषा अनवुादक र सांकेǓतक भाषा 

अनवुादकको अǓभलेख अƭावǓधक गरȣ 

सेवालाई ǓनरÛतरता Ǒदने। 

क 
अƭावǓधक 

सूचना/अǓभलेख 
२०७६/०७७ 

Ûयायाधीश/

Įेèतेदार 

 

लêय २ M Ûयायमा पहुचँ अǓभवǒृƨ 

रणनीǓत१.अदालतको काय[¢ğे Ǔभğका Ûयायमा पहुँचका अवरोधहǽको सàवोधन गनु[। 

काय[ 
अदालत 

समूह 

काय[ सàपादन 

सचुक 
समयावǓध िजàमेवारȣ 



भाषा अनवुादक र सांकेǓतक भाषा 

अनवुादकको अǓभलेख अƭावǓधक 

गरȣ सेवालाई ǓनरÛतरता Ǒदने। 

क 
अƭावǓधक 

सूचना/अǓभलेख 
२०७६/०७७

Ûयायाधीश/

Įेèतेदार 

 

 

लêय २ M Ûयायमा पहुचँ अǓभवǒृƨ 

रणनीǓत२.अदालतबाट Ĥवाह हनु ेसेवालाई गणुèतरȣय र Ĥभावकारȣ वनाउन।ु 

काय[ काय[ सàपादन 

सूचक 

समयावǓध िजàमेवारȣ 

सेवाĒाहȣमैğी åयवहार गन[को लाǓगǓछटो छǐरतो र 

गणुèतरȣय सेवा हाĨो ĤǓतवƨता भǏे नारामा 

आधाǐरत रहȣ Ûयाǒयक जनशƠीलाई 

अǓभमिुखकरण गनȶ । 

ताǓलम र 

ĤǓतवेदन 

२०७६/०७७ İेèतेदार 

सेवाĒाहȣ परामश[ र सहायत क¢को सǺुढȣकरण 

गनȶ । 

Ǔनण[य २०७६/०७७ İेèतेदार 

अदालतमा आउने सेवाĒाहȣहǽलाई Ûयाǒयक 

ĤǒĐयाको बारेमा परामश[ सेवा उपलÞध गराउन।े 

ĤǓतवेदन २०७६/०७७ İेèतेदार 

Ûयायाधीश संग सेवाĒाहȣले आवǓधक ǽपमा 

अÛतरǒĐया गन[ पाउने Ĥणालȣलाई थप Ĥभावकारȣ 

वनाई ǓनरÛतरता Ǒदने । 

ĤǓतवेदन २०७६/०७७ Ûयायाधीश/

İेèतेदार 



Ǔनशãुक कानूनी सहायता बारेको जानकारȣ 

साव[जǓनक संचार माÚयम, अदालतबाट जारȣ हनु े

àयाद सूचना तथा ववेसाइटको माÚयमबाट Ĥभाव 

गनȶ । 

वेवसाइट/àया

द सूचना 

२०७६/०७७ İेèतेदार 

वैतǓनक कानून åयवसायीबाट Ĥदान गǐरने सेवाको 

जानकारȣ सǒहत वैतǓनक कानून åयवसायीको नाम 

र सàपक[  नàवर अदालत पǐरसरको सवैले देÉ ने 

èथानमा टाèँने र वेवसाइटमा Ĥकासन गनȶ । 

वेवसाइट/जान

कारȣ ǒववरण 

२०७६/०७७ İेèतेदार 

 

लêय २ M Ûयायमा पहुचँ अǓभवǒृƨ 

रणनीǓत४.Ûयाǒयक ĤǒĐया र Ĥणालȣ बारे सूचना Ĥभाह गनु[। 

काय[ 

काय[ 

सàपादन 

सचुक 

समयावǓध िजàमेवारȣ 

अदालतबाट Ĥदान हनुे सेवा,मƧुाको ĤǒĐया र लाÊन े

दèतरु आǑदको बारेमा सेवाĒाहȣलाई जानकारȣ Ǒदन।े 
अǓभलेख २०७६/०७७ İेèतेदार 

अदालतबाट Ĥदान हनुे सेवा, मƧुाको ĤǒĐया ,लाÊन े

दèतरु आǑद बारेमा जानकारȣमलुक पिुèतका तयार 

गरȣ पǒहलो पटक आउने प¢लाई उपलÞध 

जानकारȣ 

पिुèतका 
२०७६/०७७ İेèतेदार 



गराउन।े 

अदालतबाट Ĥदान हनुे सेवा, Ûयाǒयक ĤǒĐया र 

Ĥणालȣ, मƧुाको कारवाहȣको लाǓग लाÊने दèतरु 

आǑद वारेमा अदालबाट समदुायका ǒवǓभǏ वग[संग 

अÛतरसàवाद गनȶ । 

काय[Đम 

ĤǓतवेदन 
२०७६/०७७ İेèतेदार 

सहायता र परामश[ क¢मा ताǓलम ĤाƯ जनशिƠको 

åयवèथापन गनȶ । 
Ǔनण[य २०७६/०७७ İेèतेदार 

 

लêय २ M Ûयायमा पहुँच अǓभवǒृƨ 

रणनीǓत५.पीǓडतमğैी ÛयायĤणालȣको सǺुढȣकरण गनु[। 

काय[ काय[ सàपादन सूचक समयावǓध िजàमेवारȣ 

पीǓडत वादȣ भै दायर हनु ेमƧुामा Ǔनशãुक 

कानूनी सहायता उपलÞध गराउने 

आदेश/पğ ǓनरÛतर Ûयायाधीश

/Įेèतेदार 

पीǓडतमैğी åयवहारको लाǓग Ûयाǒयक 

जनशƠीलाई अǓभमखुीकरण गनȶ 

ĤǓतवेदन पटक 

पटक 

Ûयायाधीश

/Įेèतेदार 

मƧुाको कारवाहȣ र फैसलामा पीǓडतको 

पǐरचयको गोपनीयता कायम गनȶ 

प¢को गोपनीयता 

फाराम 

ǓनरÛतर Ûयायाधीश

/Įेèतेदार 



पीǓडतलाई मƧुाको कारवाहȣ र आदेश वा 

फैसलाको जानकारȣ Ǒदने । 

Ǔनण[य/पğाचार ǓनरÛतर Ûयायाधीश

/Įेèतेदार 

पीǓडतले भरȣ पाउने ठहरेको ǒवगो र 

¢ेǓतपǓुत[को छुʣै अǓभलेख राखी 

ĤाथǓमकताका साथ काया[Ûवयन गनȶ  

लगत/अǓभलेख ǓनरÛतर Ûयायाधीश

/Įेèतेदार 

लêय ३ M Ûयाǒयक सशुासनको Ĥवƨ[न 

रणनीǓत उƧæेय१.Ûयाǒयक èवतÛğता र èवायƣताको Ĥवƨ[न गनु[। 

काय[ 
काय[ सàपादन 

सूचक 

समयावǓध िजàमेवारȣ 

Ûयाǒयक काम कारवाहȣमा वाƻ तथा आÛतǐरक 

ǽपमा पन[ सÈने दवाद र Ĥभावलाई Ǔनǽ×साǒहत 

र इÛकार गनȶ । 

सभȶ¢ण ĤǓतवेदन ǓनरÛतर Ûयायाधीश 

लêय ३ M Ûयाǒयक सशुासनको Ĥवƨ[न 

रणनीǓत उƧæेय४.सेवाĤवाहको अनगुमन गनȶ र गनुासो सनुवुाइको सयÛğलाई Ĥभावकारȣ वनाउन े। 

काय[ 
काय[ सàपादन 

सूचक 

समयावǓध िजàमेवारȣ 

मापदÖडबमोिजम सेवाĤवाह भए नभएको ǓनयǓमत 

अनगुमन गरȣ त×काल सधुार गन[ Ǔनदȶशन Ǒदने । 

अनगुमन 

ĤǓतवेदन/Ǔनण[य

ǓनरÛतर Įेèतेदार 



मापदÖडबमोिजम उ×कृƴ काय[सàपादन तथा 

सेवाĤवाह गनȶ कम[चारȣलाई परुèकृत र कमी 

कमजोरȣको पनुराविृƣ गनȶ कम[चारȣलाई 

अनशुासना×मक कारबाहȣ गनȶ । 

Ǔनण[य ǓनरÛतर Įेèतेदार 

अदालतबाट भएका काम कारबाहȣमा हनु सÈने 

अǓनयǓमतासàवÛधी उजरुȣको सàबोधन गनȶ, 

काय[ǒवǓध,साधन, िजàमेवारȣ अǓधकारȣ, समयावǓध 

समेतका ǒवषयहǽ समावेश गरȣ काय[योजना बनाई 

लागू गनु[ । 

काय[योजना - Įेèतेदार 

सेवाĒाहȣले अदालतको काम कारबाहȣको 

सàवÛधमा Ûयायाधीशसम¢ Ǔलिखत वा मौिखक 

ǽपमा कुनै गनुासो/उजरुȣ गन[ सÈने । 

अǓभलेख २०७६/

०७७ 

Ûयायाधीश 

लêय ४ M अदालत åयवèथापनको सǺुढȣकरण 

रणनीǓत उƧæेय२. क.भौǓतक र सेवापवुा[धारमा सधुार एवं ǒविƣय åयवèथापन गनु[ । 

काय[ 
काय[ सàपादन 

सचुक 

समयावǓध िजàमेवारȣ 

संघीयता काया[Ûवयनको िशलिशलामा िजãला 

सदरमकुाम िèथत सरकारȣ काया[लयहǽ èथानीय 

तहमा èथानाÛतरण/खारेज हनु गै खालȣ भएका 

भवन/जÊगा अदालत Ĥयोजनको लाǓग ĤाƯ गन[ 

वैठक/Ǔनण[य/

पğाचार 

२०७६/०७७ Ûयायाधीश

/Įेèतेदार 



पहल र समÛवय गनȶ । 

 

लêय ४ M अदालत åयवèथापनको सǺुढȣकरण 

रणनीǓत उƧæेय२. ख.भवन बाहेकका अÛय भौǓतक पवूा[धार åयवèथापन गनȶ । 

काय[ काय[सàपादन सूचक समयावǓध िजàमेवारȣ 

अदालतमा खǐरद गǐरने वèत ुर सेवाको बाǒष[क 

खǐरद योजना तयार पारȣ काया[Ûवयन गनȶ 

खǐरद योजना Ĥ×येक 

वष[ 

Įेèतेदार 

Ǔनधा[ǐरत मापदÖडका आधारमा अदालतको लाǓग 

आवæयक पनȶ फǓन[चरलगायतका सामाĒीहǽ 

खǐरद गनȶ 

Ǔनण[य Ĥ×येक 

वष[ 

Įेèतेदार 

 

लêय ४ M अदालत åयवèथापनको सǺुढȣकरण 

रणनीǓत उƧæेय२. घ.अǓभलेख åयवèथापन गनȶ । 

काय[ 
काय[ सàपादन 

सचुक 

समयावǓध िजàमेवारȣ 

ǓमǓसल संलÊन Ǔलखतहǽ काननुबमोिजम 

धãुयाउने/सडाउने/संर¢ण गनȶ । 

अǓभलेख २०७६/०७७ Įेèतेदार 

लêय ४ M अदालत åयवèथापनको सǺुढȣकरण 

रणनीǓत उƧæेय२. ङ.पèुतकालय åयवèथापन गनȶ । 



काय[ काय[ सàपादन 

सचुक 

समयावǓध िजàमेवारȣ 

Ûयाǒयक काय[को लाǓग आवæयक पनȶ पèुतक 

लगायत अÛय पाʬ सामाĒीको आवæयकता 

पǒहचान गरȣ खǐरद गनȶ । 

खǐरद 

Ǔनण[य/पèुतक 

२०७६/०७७ Įेèतेदार 

अदालतमा भएका पèुतकहǽको अƭावǓधक 

गरȣ åयविèथत गरȣ राÉ ने । 

दता[ ǒकताव २०७६/०७७ Įेèतेदार 

लêय ५ M ÛयापाǓलका ĤǓतको आæथा र ǒवƳास अǓभवǒृƨ । 

रणनीǓत उƧæेय१.अदालतको काम कारवाहȣ सàवÛधमा सेवा Ēाǒहको सÛतƴुी अǓभवǒृƨ गनु[ । 

काय[ काय[ सàपादन 

सचुक 

समयावǓध िजàमेवारȣ 

आवǓधक ǽपमा सेवाĒाहȣको सÛतǒुƴको èतर 

मापन गनȶ । 

ĤǓतवेदन २०७६/०७७ Įेèतेदार 

आवǓधक ǽपमा संचारकमȸसंग अÛतरǒĐया 

गनȶ । 

माइÛयटु/Ĥसेǒव£ǓƯ २०७६/०७७ Įेèतेदार 

लêय ५ M ÛयापाǓलका ĤǓतको आæथा र ǒवƳास अǓभवǒृƨ । 

रणनीǓत उƧæेय३.क.अदालतका सरोकारवालाहǽसंगको सàबÛध र सहयोगलाई सǺुढ तãुयाउन ु। 

काय[ काय[ सàपादन समयावǓध िजàमेवारȣ 



सचुक 

सरोकारवाला Ǔनकायहǽलाई 

ÛयायपाǓलकाको रणनीǓतक योजनाका 

सàबÛधमा जानकारȣ गराउने । 

पğाचार/माइÛयटु २०७६/०७७ Ûयायाधीश/Įेèतेदार 

सरोकारवाला Ǔनयकायहǽलाई 

रणनीǓतक योजना तजु[मामाफ[ त 

सधुारका काय[Đमहǽ सÑ चालन गन[ 

Ĥो×साǒहत गनȶ । 

पğाचार/माइÛयटु २०७६/०७७ Ûयायाधीश/Įेèतेदार 

लêय ५ M ÛयायपाǓलका ĤǓतको आèथा र ǒवƳास अǓभवǒृƨ । 

रणनीǓत उƧæेय३.ख.èथानीय तहका Ûयाǒयक सǓमǓतहǽसगँ समÛवय र सहकाय[ गनु[ । 

काय[ 
काय[ सàपादन 

सूचक 

समयावǓध िजàमेवारȣ 

èथानीय तहसंगको सहकाय[मा Ûयाǒयक सǓमǓतका 

पदाǓधकारȣहǽ तथा काय[रत कम[चारȣलाई Ûयाǒयक 

ĤǒĐया, मेलǓमलाप र Ûयाǒयक Ǔनरȣ¢णका 

सàवÛधमा अǓभमखुीकरण गनȶ । 

अǓभमखुीकरण 

काय[Đम 

२०७६/०७७ Ûयायाधीश

/Įेèतेदार 

àयाद तामेलȣ फैसला काया[Ûवयन नापनÈसा 

मचुãुका आǑद ǒवषयमा èथानीय तहले गनु[पनȶ 

आवǓधक 

बैकठ/संसाद/ 

२०७६/०७७ िजãला 

Ûयाय¢ेğ 

समÛवय 



सहयोगका सàबÛधमा समÛवय गनȶ । Ǔनण[य/पğाचार सǓमǓत 

èथानीय तहका Ûयाǒयक सǓमǓतहǽको काम 

कारवाहȣ तथा ¢ेğाǓधकारǓभğका ǒवषयमा 

जानकारȣमलुक सामाĒी तथा काम कारबाहȣमा 

Ĥयोग हनुे Ǔलखतका ढाँचा तयार गन[ सहयोग 

गनȶ। 

सामाĒी २०७६/०७७ िजãला 

Ûयाय¢ेğ 

समÛवय 

सǓमǓत 

 

  



	

सोलखुàुव ुिजãला अदालत 

आǓथ[क वष[ २०७६-०७७ सालको वाǒष[क काय[ योजना 
वाǒष[क लêय Ǔनधा[रण फाराम 

( लêय १ को रणनीǓत १.१ (क) सँग सàबिÛधत) 
अदालतको नाम . क 

योजना अनसुार वाǒष[क ǽपमा फैसला गनु[पनȶ मƧुाको संÉयाः-  १२२ 

Ǔस.
नं 

क़ 
नयाँ दता[को अनमुान 

जàमा 
बाǒष[क  

अनमुाǓन
त लगत 

योजना
ले  

तोकेको 
लêय* 

बाǒष[क  

लêय ǐरट/करारको पǐरपालना  मƧुातफ[  

३ मǒहना 
Ǔभğ 

३ देिख 
६ 

मǒहना 
Ǔभğ
को 

६ 

मǒहना  
नाघे
को 

ज
àमा 

६ 

मǒहना
 

Ǔभğ
को 

१ 

बष[Ǔभğ
को 

१ 

बष[देिख  

१८ 
मǒहना 
Ǔभğको 

१८ 

मǒहना  
नाघे
को 

ज
àमा 

तीन 

आ.व.
को  

औषत 
मƧुा 
दता[ 
संÉया 

१० 

ĤǓतशत
ले  

हनुे बǒृƨ 

अनमुाǓन
त  

संÉया 

१ १ १ ० ० १ ७४ २ ० ७६ १५२ १६ १६८ १६८ ७३ १२२ 

२                               

   तयार गनȶ                                                                                    Ĥमािणत गनȶ    

लêय Ǔनधा[रण गनȶ तǐरका: 
* िजàमेवारȣ सǐरआएको सबै लगत सÌÉयामा यस आǓथ[क वष[ नयाँ दता[ हनु सÈने अनमुाǓनत मƧुा सÌ Éयाको कàतीमा ५० ĤǓतशतले हनुआउने लगत सÌÉया थप गरȣ 
वाषȸक मƧुा फछयȿटको लêय Ǔनधा[रण गनȶ। 

 



  



फाराम नं २ 

सोलखुàुव ुिजãला अदालत 

आǓथ[क वष[ २०७६-०७७ सालको वाǒष[क काय[ योजना 
बǓग[कृत वाǒष[क लêय Ǔनधा[रण फाराम 

(योजनाको लêय १ रणनीǓतक उƧेæय १.१ (क)सँग सàबिÛधत) 

अदालतको नाम Įी सोलखुàुव ुिजãला अदालत 

वाǒष[क ǽपमा फैसला गनु[पनȶ मƧुा सÌÉया:  १२२ 

चौथौ रणनीǓतक योजनाले िजãलाहǽका लाǓग (र.उ. १.१.(क) अÛतग[त Ǔनधा[रण गरेका लêयहǽ 

॰ िजàमेवारȣ सरȣआएका सबै मƧुा, ǐरट तथा पनुरावेदनहǽ चाल ुआǓथ[क बष[मा फʪȿट गनȶ 

॰ चाल ुआǓथ[क बष[मा दता[ भएका मƧुा, ǐरट तथा पनुरावेदनहǽ मÚये किàतमा ५० ĤǓतशत फʪȿट गनȶ 

॰ ǒवशेष ĤकृǓतका Ǔनवेदनहǽ मÚये Ĥमाण बÐुन ुनपनȶका हकमा दता[ भएको ǓमǓतले र Ĥमाण बÐुनपुनȶका हकमा Ĥमाण बÐुने काय[ सàपǏ भएको ǓमǓतले ७ 

ǑदनǓभğ फʪȿट गनȶ 

॰ ĤǓतवेदनहǽ दता[ भएको ǓमǓतले १ मǒहनाǓभğ फʪȿट गनȶ। 

 Ǔस.नं. ǒवषय अवǓधगत संÉया 
िजàमेवारȣ सरȣ 
आएका बǓग[कृत 

ǒववरण 

िजàमेवारȣ 
सǐरआएको 

जàमा सÌ Éया 

अनमुाǓनत बाǒष[क 
लगतको ५०% ले हनु 

आउने सÌ Éया 

वाǒष[क मƧुा 
फछयȿट  संÉया 

कैǒफयत 

१ शǽु मƧुा ६ मǒहना Ǔभğको ५१ 

७३ ४४ ११७ 

  

६ मǒहना देिख १ वष[Ǔभğको २० 
१ वष[ देिख १८ मǒहना Ǔभğको २ 
१८ मǒहना नाघेको ० 



2 पनुरावेदन ६ मǒहना Ǔभğको २ 

२ १ ३ 

  

६ मǒहना देिख १ वष[Ǔभğको ० 
१ वष[ देिख १८ मǒहना Ǔभğको ० 
१८ मǒहना नाघेको ० 

३ ǐरट र 

Ǔनषधेा£ा 
Ǔनवेदन 

६ मǒहना Ǔभğको १ 

१ १ २ 

  

६ मǒहना देिख १ वष[Ǔभğको ० 
१ वष[ देिख १८ मǒहना Ǔभğको ० 
१८ मǒहना नाघेको ० 

४ करारको 
पǐरपालना 
सàबÛधी 
Ǔनवेदन 

3 मǒहना Ǔभğको ० 
० ० ० 

  

३ मǒहना नाघेको ० 
जàमा ७६ ७६ ४६ १२२   

  ǒवशेष ĤकृǓतका Ǔनवेदन ० 
० १०६ १०६ 

  

५ अÛय Ǔनवेदन/ĤǓतवेदन ० 
 कूल जàमा ७६ ७६ १५२ २२८   



               तयार गनȶ                                                                        Ĥमािणत गनȶ    
फाराम नं 2 भनȶ तǐरका – 
१. फैसला गनु[पनȶ मƧुा, ǐरट  र पनुरावेदनहǽको संÉया Ǔनधा[रण माǓथ उãलेिखत चौथौ रणनीǓतक योजनाले Ǔनधा[रण गरेका लêयहǽलाई आधार मानी Ǔनधा[रण गनु[पनȶ  
२. िजàमेवारȣ सǐरआएका मƧुाहǽको महलमा चालू आǓथ[क वष[को आषाढ मासाÛतमा बाँकȧ रहन आएका मƧुा, ǐरट. पनुरावेदन र Ǔनवेदन/ĤǓतवेदनको सँÉया उãलेख गनȶ  
३. आगामी आ.ब. ०७६/०७७ मा दता[ हनुसÈने मƧुाको अनमुान गदा[ सàविÛधत अदालतमा अिघãलो तीन आǓथ[क वष[मा दता[ भएका औषत मƧुा संÉयामा कàतीमा १0 ĤǓतशतले थप गरȣ 
आगामी वष[को नयाँ दता[को अनमुाǓनत सँÉया Ǔनधा[रण गनȶ । नयाँ दता[को अनमुानलाई मƧुा, ǐरट र पनुरावेदनतफ[  ǒवभाजन गरȣ Ĥèततु गनȶ ।   

४. वाǒष[क फछयȿट  लêय कायम गदा[ नयाँ दता[ हनु सÈने अनमुाǓनत सÉयाको ५० ĤǓतशतले हनु आउने संÉया र  िजàमेवारȣ सǐरआएका सबै मƧुा, ǐरट, तथा पनुरावेदनहǽको संÉया जोडी 
बाǒष[क फछयȿट लêय Ǔनधा[रण गनȶ। बाǒष[क लêयको आधारमा माǓसक लêय Ǔनधा[रण गदा[ सकभर िजàमेवारȣ सरȣ आएका मƧुा, ǐरट तथा पनुरावेदनहǽ आǓथ[क बष[ शǽु भएको ǓमǓतले ६ 
मǒहनासàममा फछयȿट गनȶ गरȣ माǓसक लêय Ǔनधा[रण गनȶ।  

५.  ǒवशेष ĤकृǓतका Ǔनवेदनहǽको अनमुाǓनत संÉया Ǔनधा[रण गदा[ गतआǓथ[क बष[मा दता[ हनु आएका Ǔनवेदनमा १० ĤǓतशतले थप गरȣ हनुआउने संÉया Ǔनधा[रण गनȶ।  

६. ĤǓतवेदनहǽको अनमुाǓनत संÉया Ǔनधा[रण गदा[ ǒवगत ३ आǓथ[क बष[मा दता[ हनु आएका ĤǓतवेदनको औषत संÉयाको १० ĤǓतशत थप गदा[ हनु आउने संÉया Ǔनधा[रण गरȣ बाǒष[क तथा 
माǓसक फछयȿट संÉया Ǔनधा[रण गनȶ। 

 

  



फाराम नं ३ 

सोलखुàुव ुिजãला अदालत 

आǓथ[क वष[ २०७६-०७७ सालको वाǒष[क काय[ योजना 

माǓसक लêय Ǔनधा[रण फाराम 

(योजनाको लêय १ रणनीǓतक उƧेæय १.१ (क)सँग सàबिÛधत) 

वाǒष[क ǽपमा फैसला गनु[पनȶ मƧुाको जàमा सÉँयाः १२२ 

Đ.सं. ǒवषय अवǓधगत वǓग[करण 

ǒववरण साउन भदौ असोज कािƣक मंǓसर पसु माघ फागनु चैत बैशाख जेठ असार जàमा 

काय[Ǒदन १२ २३ ११ २० २४ २३ २३ २० २३ २२ २५ २४ २५०

1 शǽु मƧुा 

६ मǒहनाǓभğको
लêय ३ 8 3 6 7 3 3 7 9 8 7 9 ७३ 

ĤगǓत                     

६ मǒहनादेिख १ 

वष[Ǔभğको
लêय 2 4 2 3 4 1 1 4 5 5 5 6 42 

ĤगǓत                     

१ वष[देिख १८ 

मǒहनाǓभğको
लêय 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

ĤगǓत                     

१८ मǒहना नाघेको
लêय 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĤगǓत                     

२ पनुरावेदन 

६ मǒहनाǓभğको
लêय 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

ĤगǓत                     

६ मǒहनादेिख १ 

वष[Ǔभğको
लêय 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĤगǓत                     

१ वष[देिख १८ लêय 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



मǒहनाǓभğको ĤगǓत                     

१८ मǒहना नाघेको
लêय 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĤगǓत                     

३ ǐरट 

६ मǒहनाǓभğको
लêय 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

ĤगǓत                     

६ मǒहनादेिख १ 

वष[Ǔभğको
लêय 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĤगǓत                     

१ वष[देिख १८ 

मǒहनाǓभğको
लêय 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĤगǓत                     

१८ मǒहना नाघेको
लêय 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĤगǓत                     

जàमा  
लêय ६ 14 6 10 11 4 5 11 15 13 12 15 १२२

ĤगǓत                           

४ 
ǒवशेष ĤकृǓतको 

Ǔनवेदन 

७ Ǒदन Ǔभğ 

लêय 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĤगǓत 
                          

७ Ǒदन नाघेको 
लêय 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĤगǓत                           

५ 

ǓनवेदनĤǓतवेदन 
फुटकर 
Ǔनवेदन 

१ मǒहना Ǔभğ 
लêय 

4 10 5 9 12 6 5 9 11 12 10 13 106 

ĤगǓत                           



 

  

६ १ मǒहना नाघेको 
लêय 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĤगǓत                           

जàमा  
लêय 4 10 5 9 12 6 5 9 11 12 10 13 106 

ĤगǓत                           

कूल जàमा 
लêय 

10 24 11 19 23 10 10 20 26 25 22 28 228 

ĤगǓत                           

   तयार गनȶ                                                                                      Ĥमािणत गनȶ    
फाराम नं ३ भनȶ तǐरका – 

१. फैसला गनु[पनȶ जàमा सÉँया उãलेख गदा[ फाराम नं २ बाटǓनधा[रण भएको अदालतको वाǒष[क फछयȿट  लêय सÉँया उãलेख गनȶ । 

२. काय[Ǒदनको ǒहसाव गदा[ साउन मǒहनामा वाǒष[क काय[योजना तयारȣ, लगत अƭावǓधक, वाǒष[क ĤǓतवेदन तयारȣ लगायतका काय[ सàपǏ गन[ लाÊने समय घटाई 
मƧुाको पेशी तोǒकएको Ǒदनदेिख सो आǓथ[क वष[मा पनȶ ǒवदाका Ǒदनहǽ बाहेक गरȣ अदालत खãुने काय[Ǒदनको गणना गनȶ ।  

३. माǓसक फछयȿट लêय कायम गदा[ माǓसक काय[Ǒदन, Ûयायाधीशले ǓलनसÈने ǒवदा र तालȣममा सहभागी हनुे भए सो समेत ǒवचार गरȣ कायम गनȶ । 

4. काय[ Ĥारàभ भएपǓछ नयाँ दता[ हनुे अनमुाǓनत लêय नǓमãदो देिखएमा आवæयकता अनसुार बाǒष[क लêय पǐरमाज[न गरȣ लêय समायोजन गनु[पनȶ । 



फाराम नं ४ 

सोलखुàुव ुिजãला अदालत 

आǓथ[क वष[ २०७६-०७७ सालको वाǒष[क काय[ योजना 

Ûयायाधीशगत माǓसक लêय Ǔनधा[रण फाराम 

(रणनीǓतक योजना लêय १  रणनीǓत उƧेæय नं.१. १ सँग सàबिÛधत) 

Ûयायाधीशको नामः अमतृ बहादरु वèनते                      

Ǔस.नं. ǒवषय 

मǒहना साउन भदौ असोज कािƣक मंǓसर पसु माघ फागनु चैत बैशाख जेठ असार जàमा 
काय[ 
Ǒदन 

१२ २३ ११ २० २४ २३ २३ २० २३ २२ २५ २४ २५० 

१ शǽु मƧुा 
लêय 5 13 5 10 11 4 4 11 14 13 12 15 117 

ĤगǓत                           

२ पनुरावेदन 
लêय 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

ĤगǓत                           

३ 

बÛदȣ Ĥ×य¢ीकण 
र Ǔनषधेा£ा 
Ǔनवेदन 

लêय 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

ĤगǓत                           

जàमा 
लêय 6 14 6 10 11 4 5 11 15 13 12 15 122 

ĤगǓत                           

४ 
ǒवशेप ĤकृǓतका 

Ǔनवेदन 

लêय 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĤगǓत                           

५ Ǔनवेदन ĤǓतवेदन लêय 
4 10 5 9 12 6 5 9 11 12 10 13 106 



ĤगǓत                           

जàमा 
लêय 

4 10 5 9 12 6 5 9 11 12 10 13 106 

ĤगǓत                           

कूल जàमा 
लêय 

10 24 11 19 23 10 10 20 26 25 22 28 228 

ĤगǓत                           

सàबिÛधत Ûयायाधीशले फैसला गनु[पनȶ मƧुामÚय े१८ मǒहना नाघकेो बाकँȧ सÉँया - नभएको 

  
तयार गनȶ         Ĥमािणत गनȶ 

फाराम नं. ४ भनȶ तǐरका – 
१. एकभÛदा बढȣ Ûयायाधीश भएको अदालतमा Ûयायाधीशगत वाǒष[क मƧुा फछयȿट लêय कायम गदा[ सकभर सबै Ûयायाधीशलाई काय[वोझ बराबर हनुे 
गरȣ मƧुा बाँडफाड गनु[पछ[ ।  

२. कुनै Ûयायाधीश लामो ǒवदा वा काजमा वèने कुराको पूव[जानकरȣ हनुसÈन ेअवèथा भएमा ǒवदामा बèने मǒहनाको लêय उãलेख गदा[ सो कुरालाई समेत 

Úयानमा राखी सàबिÛधत  Ûयायाधीशको लêय तोÈन सǒकनेछ ।  

३. सàबिÛधत Ûयायाधीशले फैसला गनु[पनȶ मƧुा मÚये १८ मǒहना नाघेको बाँकȧ संÉया उãलेख गदा[ सàबिÛधत Ûयायाधीशको िजàमामा िजàमेवारȣ सदा[ १८ 
मǒहना नाघेका मƧुाहǽ कǓत िजàमेवारȣ सरेका छन ्सोहȣ संÉया उãलेख गनȶ  । 

 

  



फाराम नं ५ 

सोलखुàुब ुिजãला अदालत 

आǓथ[क वष[ २०76/077को वाǒष[क काय[ योजना 

 फैसला काया[Ûवयनका Ǔनवदेन, कैद दÖड जǐरवाना र सरकारȣ ǒवगो तथा वÈयौता फछयȿटको लêय Ǔनधा[रण फाराम 

(योजनाको लêय १ को रणनीǓतक उƧेæय १.५ सँग सàबिÛधत) 

तहǓसलदारको नामः- गोǒवÛद Ĥसाद ढकाल 

॰ वाǒष[क ǽपमा जàमा फछयȿट  गनु[पनȶ Ǔनवेदन सÌ Éया:- 20 

॰ कैद असूलȣको अंक (Ĥ×येक वष[ कàतीमा सो वष[ कायम हनुे वरावर) 

॰ जǐरवाना असूलȣको अंक (Ĥ×येक वष[ कàतीमा सो वष[ कायम हनुे वरावर) 
   

॰ सरकारȣ ǒवगो असूलȣको अंक (Ĥ×यके वष[ कàतीमा सो वष[ कायम हनुे वरावर) 
   

॰ बÈयौता ÛयूǓनकरण तफ[ को २०३५ सालसàमको कैद 28-3-23 जǐरवाना 21,545।84 सरकारȣ ǒवगो 
*    

              

Ǔस.नं.  ǒवषय  अवǓधगत संÉया िजàमेवारȣ 
सरȣआएको 

नया ँदता[ अनमुान जàमा कायम 
हनुे वाǒष[क 

लगत 

अनमुाǓनत वाǒष[क 
Ǔनवेदन फछयȿट र 
कैद जǐरवाना असलुȣ 

वाǒष[क लêय 

कैǒफय
त 

 

१ 
फैसला काया[Ûवयनको 

Ǔनवेदन 

६ मǒहना Ǔभğको  5 

17 23 

12 
  

 

६ मǒहना नाघेको 1 8 
   

जàमा 6 17 23 20 
   



२ कैद असलुȣको लêय 

यस वष[ कायम हनुे लगत 
बराबरको कैद 

0 125 वष[ 125 वष[ 152 वष[ 
  

 

२०३५ सालभÛदा अिघको 
वÈयौता कैद 

28-3-23 - 28-3-23 28-3-23 

  
 

३ जǐरवाना असलुȣको लêय 

यस वष[ कायम हनुे लगत 
बराबरको जरȣवाना 

0 7,50,000।- 7,50,000।- 8,00,000।- 

  

 

२०३५ सालभÛदा अिघको 
वÈयौता जǐरवाना 

21,545।84 - 21,545।84 21,545।84 
  

 

४ सरकारȣ ǒवगो 

यस वष[ कायम हनुे लगत 
बराबरको सरकारȣ ǒवगो 

0       

  
 

२०३५ सालभÛदा अिघको 
वÈयौता सरकारȣ Ǔबगो 

0 0 0 0 

  
 

जàमा 

कैदको जàमा 522-5-15 125-0-0 647-5-15 180-3-23 
   

जǐरवानाको जàमा 1,07,24,502/87 7,50,000।- 
1,14,74,502।8

7 
10,00,000।- 

   

सरकारȣ ǒवगो जàमा         
   

        

   तयार गनȶ                                                                         Ĥमािणत गनȶ     

फाराम नं ५ भनȶ तǐरका –  



१.बाǒष[क ǽपमा कायम हनुे Ǔनवेदनहǽको अनमुाǓनत संÉया Ǔनधा[रण गदा[ ǒवगत ३ आǓथ[क बष[मा दता[ हनु आएका वाèतǒवक लगतको औषतमा १० 
ĤǓतशतले थप गदा[ हनु आउने संÉया Ǔनधा[रण गनु[पनȶ।सो कायम हनु आउने संÉयाको आधारमा बाǒष[क र माǓसक फछयȿट लêय Ǔनधा[रण गनȶ।  

२. कैद जǐरवाना र सरकारȣ ǒवगो असलुȣको बाǒष[क लêय Ǔनधा[रण गदा[ योजनाले Ǔनधा[रण गरेबमोिजमको यस आǓथ[क बष[ कायम हनुे अनमुाǓनत लगत 
कायम गदा[ ǒवगत तीन आǓथ[क वष[मा कायम भएको नयाँ लगतको औसत अंकमा १० ĤǓतशत थप गरȣ यस आ.व. को नयाँ दता[ हनुे अनमुाǓनत वाǒष[क 
लगत कायम गनȶ। 

३. बÈयौता ÛयूǓनकरणतफ[  Ǔब.स. २०३५ सालसàम कायम रहेको दÖड, जǐरवाना र सरकारȣ ǒवगोको सबै लगत समावशे गनȶ।  

 

४. Ǔब.स. २०३५ सालसàमको बÈयौताको लêय उãलेख गदा[ Ǔस.नं. २,३ र ४ को दोİो खÖडमा उãलेख गनȶ। 

५. ǒव.सं. २०३५ सालसàमको वÈयौता नरहेको वा Ûयून रहेको अवèथामा सोभÛदा पǓछको वÈयौता वा यस आǓथ[क वष[मा कायम हनु सÈन ेनयाँ लगत मÚयेबाट 
थप गरȣ फʪȿट  

लêय कायम गन[ सǒकने। 

 

 

  



फाराम नं 6 

सोलखुàुब ुिजãला अदालत 

आǓथ[क वष[ २०76/077को वाǒष[क काय[ योजना 

 फैसला काया[Ûवयनका Ǔनवदेन फछयȿट  गनȶ काय[को माǓसक 

लêय Ǔनधा[रण फाराम 

(योजनाको लêय १ को रणनीǓतक उƧेæय १.५(क) सँग सàबिÛधत) 

तहǓसलदारको नामः- गोǒवÛद Ĥसाद ढकाल 

वाǒष[क ǽपमा जàमा फछयȿट  गनु[पनȶ Ǔनवदेनको सÉँयाः  

ǒवषय 

मǒहना साउन भदौ असोज कािƣक मंǓसर पसु माघ फागनु चैत बैशाख जेठ असार जàमा 

कायᭅ ᳰदन  १२ २३ 11 20 24 23 23 20 23 22 25 24 250 

फैसला 
काया[Ûवयनको 

Ǔनवेदन 

फछयᲆट  ल᭯य 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 20 

ल᭯य ᮧाि᳙                           

   तयार गनȶ                                                                         Ĥमािणत गनȶ    
फाराम नं 6 भनȶ तǐरका – 

१. फछयȿट गनु[पनȶ जàमा Ǔनवेदन सÉँया उãलेख गदा[ फाराम नं 5 बाट देिखने सàबिÛधत अदालतको फैसला काया[Ûवयनको Ǔनवेदतफ[ को वाǒष[क फछयȿट  

लêय उãलेख गनȶ । 



२. काय[Ǒदनको ǒहसाव गदा[ साउन मǒहनामा वाǒष[क काय[योजना बनाउने, लगत अƭावǓधक गनȶ, वाǒष[क ĤǓतवेदन तयार गनȶ लगायतका काय[सàपǏ भै 
ǓनयǓमत ǽपमा काम शǽु भएको Ǒदनदेिख ǒवदाका Ǒदन बाहेक अदालत खãुन ेकाय[Ǒदनको गणना गनȶ ।  

३. माǓसक फछयȿट  लêय कायम गदा[ मǒहनाको काय[Ǒदनको अनपुात समेत ǒवचार गरȣ कायम गनȶ । 

 

  



फाराम नं 7 

सोलखुàुब ुिजãला अदालत 

आǓथ[क वष[ २०76/077 को वाǒष[क काय[ योजना 

कैद जǐरवाना र सरकारȣ Ǔबगोको माǓसक लêय Ǔनधा[रण फाराम  

वाǒष[क ǽपमा Ûयून गनु[ पनȶ कैद जǐरवाना र सरकारȣ ǒवगोको अǋ मÚये 

कैद वष[ः 180-0-0                                                            ॰ २०३५ सालसàमको कैद वष[:-28-3-23                                           

जǐरवानाको रकम ǽ. 10,00,000।-                                              ॰ २०३५ सालसàमको जǐरवाना रकम:-21,545.84 

सरकारȣ ǒवगोको रकम ǽ.                                                         ॰ २०३५ सालसàमको सरकारȣ Ǔबगो :-0 

ǒववरण 

माǓसक ǽपमा फछयȿट  गनु[ पनȶ लगत   

साउन  भदौ  असोज कािƣक मंǓसर पौष माघ फागनु चैत बैशाख जेठ आषाढ जàमा 

यस वष[ कायम 
हनुे लगत 

बराबरको कैद वष[  

लêय सबै सबै सबै सबै सबै सबै सबै सबै सबै सबै सबै सबै सबै 

ĤगǓत                           

२०३५ 
सालसàमको 
वÈयौता कैद 

लêय 1-0-0 2-0-0 1-0-0 2-0-0 2-0-0 3-0-0 3-0-0 3-0-0 3-0-0 3-0-0 3-0-0 3-3-23 28-3-23 

ĤगǓत                           

यस वष[ कायम 
हनुे लगत 
बराबरको 

जǐरवानाको रकम 

लêय सबै सबै सबै सबै सबै सबै सबै सबै सबै सबै सबै सबै सबै 

ĤगǓत                           

२०३५ लêय 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2545.82 2000 2000 21,545.84 



सालसàमको 
वÈयौता जǐरवाना 

ĤगǓत                           

यस वष[ कायम 
हनुे लगत 

बराबरको सरकारȣ 
ǒवगोको रकम  

लêय सबै सबै सबै सबै सबै सबै सबै सबै सबै सबै सबै सबै सबै 

ĤगǓत                 

  

        

२०३५ 
सालसàमको 

वÈयोता सरकारȣ 
ǒवगो 

लêय 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĤगǓत 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 

   तयार गनȶ                                                                         Ĥमािणत गनȶ    
फाराम नं 7 भनȶ तǐरका – 

१. माǓसक लêय Ǔनधा[रण गदा[ वाǒष[क लêयलाई आधार मानी सबै मǒहनामा काय[Ǒदनको अनपुातमा लêय Ǔनधा[रण गनȶ । 

२. कैद, जǐरवाना र सरकारȣ ǒवगोको लगत मÚये योजना काया[Ûवयनको पǒहलो बष[ अथा[त आ.ब. २०७६/०७७ मा  ǒव.स. २०३५ साल सàमका सबै 
बÈयौता दÖड जǐरवाना र सरकारȣ ǒवगो असलुȣ गनȶ लêय रािखएको हुँदा ǒव.स. २०३५ सालसàमका बÈयौता असलुȣका लाǓग Ǔनधा[ǐरत बाǒष[क फछयȿट 
लêय Ǔनधा[रणका आधारमा माǓसक लêय Ǔनधा[रण गनȶ। 

 

  



फाराम नं ८ 

सोलखुàुब ुिजãला अदालत 

आǓथ[क वष[ २०76/077को वाǒष[क काय[ योजना 

फैसला काया[Ûवयनको लगत अƭावǓधक गनȶ लगायतका काय[को माǓसक काय[ ताǓलका 

तहǓसलदारको नामः- गोǒवÛद Ĥसाद ढकाल 

मƧुा 
मǒहना 

Įाव
ण 

भाġ 
असो
ज 

काǓत[
क 

माग[ पौष माघ फागनु चैğ 
वैशा
ख 

जे
Ƶ 

आषाढ जàमा 

काय[ Ǒदन 12 23 11 20 24 23 23 20 23 22 25 24 250 

१ 

लगत अÚयावǓधक गǐरन े सÉँया ल
᭯य 1 

2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 15 

ᮧग
ित   

                        

२ 

पǐरवǓत[त èथानीय तहको संरचना अनसुार 
लगतमा रहेको वतन अÚयावǓधक गनȶ  

ल
᭯य 

1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 16 

ᮧग
ित 

                          

३ 

दÖड जǐरवानाको लगत साव[जǓनक गनȶ  ल
᭯य 

- - 1 - - - - - 1 - - - 2 

ᮧग
ित 

                          

४ 

असलु तहǓसलको डोर खटाउन े  ल
᭯य 

- - - - - - 1 - - 1 - - 2 

ᮧग
ित 

                     

५ 
फौ.का.सं.को दफा १६० 
अनसुार कʣा गनȶ लगत 

कैद ल
᭯य 

- 10-0-

0 

- - 20-0-

0 

- - 20-0-

0

- - - 20-0-

0

70-0-0 

ᮧग                      



ित 

जǐरवा
ना 

ल
᭯य 

- 3,00

0 

- - 5,000 - - 3,000 - - - 2,000 13,000 

ᮧग
ित 

                     

सरकारȣ 
Ǔबगो 

ल
᭯य 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ᮧग
ित 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

६ 

िजÛसी Ǔललाम गनȶ  (पटक)   ल
᭯य 

- - - - - - - 1 - - - - 1 

  ᮧग
ित 

                     

७ 

अÛय ǒĐयाकलाप   ल
᭯य 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ᮧग
ित 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   तयार गनᱷ                                                                                              ᮧमािणत गनᱷ    
नोटः  
१. दÖड जǐरवाना र ǒवगोको असलुȣ र िजÛसी åयवèथापनतफ[ का आवæयकता अनसुार थप काय[हǽ राÉ न सǒकने छ । Ǔस.न. ५ मा उãलेिखत काय[ कǒहले  गनȶ हो सो 
र असूलȣको लगत अंक समेत उãलेख गनȶ 
२.  लêय Ǔनधा[रण गदा[ माǓसकǽपमा सàपǏ गनȶलाई सोहȣ आधारमा साथै  संÉयाƣमक ǽपमा उãलेख गन[ सǒकनेमा संÉया उãलेख गरȣ लêय Ǔनधा[रण गनȶ र सोहȣ 
आधारमा ĤगǓत ǒववरण उãलेख गनȶ। 

 

  



फाराम नं 9 

सोलखुàुव ुिजãला अदालत 

आǓथ[क वष[ २०७६-०७७ सालको वाǒष[क काय[ योजना 

ǓमǓसलको आÛतǐरक Ǔनरȣ¢ण गनȶ काय[को माǓसक लêय Ǔनधा[रण फाराम 

िजàमेवारȣ सǐरआएको ǓमǓसल सÉँयाः– ७६ 

यसवष[ दता[ हनु ेअनमुाǓनत मƧुा संÉयाः– ९२ 

जàमा Ǔनरȣ¢ण गनु[पनȶ ǓमǓसल संÉयाः– १२६ 

İेèतेदारको नामः Įी मोहन िघǓमरे 

सपुǐरÛटेÛडेÛटको नामः–     

ǒवषय 
ǓमǓसलको आÛतǐरक Ǔनरȣ¢णको माǓसक लêय 

मǒहना साउन भदौ असोज कािƣक मंǓसर पसु माघ फागनु चैत बैशाख जेठ असार जàमा 

ǓमǓसलको 
आÛतǐरक 
Ǔनरȣ¢ण 

लêय ७ १२ ७ ९ ११ १० ११ १९ १५ १३ १५ १६ १४५ 

ĤगǓत                           

   तयार गनȶ                                                                 Ĥमािणत गनȶ    
फाराम नं 9 भनȶ तǐरका – 

१. चाल ुǓमǓसल Ǔनरȣ¢णको वाषȸक लêय Ǔनधा[रण गदा[ िजàमेवारȣ सरȣ आएको लगत सÌ Éयामा र यस आ.व.मा नयाँ दता[ हनुसÈने अनमुाǓनत लगतको 
७५ ĤǓतशतले हनु आउने सÌ Éया जोडी वाǒष[क लêय Ǔनधा[रण गनȶ र उƠ वाषȸक लêयलाई काय[ Ǒदनका आधारमा माǓसक लêय कायम गनȶ। 

२. मƧुा दता[ भएपǓछ ३ मǒहनाǓभğ ǓमǓसलहǽ Ǔनरȣ¢ण हनुे गरȣ लêय उãलेख गनȶ। 



फाराम नं १० 

सोलखुàुव ुिजãला अदालत 

आ व  २०७६-०७७ सालको वाǒष[क काय[ योजना 

 Ûयाǒयक सǓमǓत, अध[Ûयाǒयक Ǔनकायको Ǔनरȣ¢ण एवं अनगुमनसàबÛधी लêय Ǔनधा[रण फाराम 

     

Ǔनरȣ¢ण गनु[पनȶ जàमा Ǔनकायको सÉँयाः १२ 

Ǔनरȣ¢ण गनु[पनȶ Ûयाǒयक सǓमǓत, अध[ Ûयाǒयक Ǔनकायको सÉँयाः  १२ 

Ǔस.नं. Ûयायाधीशको नाम Ǔनरȣ¢ण गनȶ  मǒहना Ǔनरȣ¢ण गनु[पनȶ अध[Ûयाǒयक Ǔनकाय र काया[लयको नाम कैǒफयत  

१ 

मा.िज.Ûया. Įी अमतृ बहादरु वèनते 

जƵे Įी िजãला Ĥशान काया[लय सोलखुàुव ु।   

२ जƵे Įी ǓडǓभजन वन काया[लय सोलखुàुव ु   

३ जƵे Įी मालपोत काया[लय सोलखुàुव ु।   

४ जƵे Įी सोलदुधुकुÖड न.पा.को काया[लय सãलेरȣ ।   

५ चैᮢ  ᮰ी नचेास᭨यान गा.पा.को कायाᭅलय   

६ चैᮢ  ᮰ी मा᭡यदधुकोशी गा.पा.को कायाᭅलय   

७ चैᮢ  ᮰ी सोताङ गा.पा.को कायाᭅलय   

८ फागनु ᮰ी िलखिुपके गा.पा.को कायाᭅलय    

९ वशैाख ᮰ी ख᭥ुव ुपासाङ गा.पा.को कायाᭅलय   

१० चैᮢ  ᮰ी माहाकुल᭑ुग गा.पा. को कायाᭅलय   

११ चैᮢ  ᮰ी थलुङु दधुकोशी गा.पा. को कायाᭅलय   

१२ वशैाख ᮰ी सगरमाथा राि᳦ य िनकु᭠जको कायाᭅलय ना᭥जबेजार ।   

ज᭥मा १२   

 

  



फाराम नं ११ 

सोलखुàुव ुिजãला अदालत 

आǓथ[क वष[ २०७६-०७७ सालको वाǒष[क काय[ योजना 

 åयवèथापकȧय काय[ सʶालनको माǓसक काय[ ताǓलका  

काय[को ǒवषय 

माǓसक ǽपमा सàपǏ गनु[ पनȶ काय[हǽको ǒववरण   

साउन  भदौ  
असो
ज 

कािƣ
क 

मंǓसर पौष माघ 
फागु
न 

चैत 
बैशा
ख 

जेठ 
आषा
ढ 

जàमा 

वैतǓनक कानूनåयवशायीबाट कारागार ħमण 
पटक 

४ ५ २ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४७ 

काउÛसेǓलǋ सेवा संचालन   
िनर
᭠तर 

िनर
᭠तर 

िनर
᭠तर 

िनर
᭠तर 

िनर
᭠तर 

िनर
᭠तर 

िनर
᭠तर 

िनर
᭠तर 

िनर
᭠तर 

िनर
᭠तर 

िनर
᭠तर 

िनर
᭠तर 

िनर᭠तर 

योजनाको ĤगǓत समी¢ा  ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० १ ३ 

¢मता ǒवकाससँग सàबिÛधत ताǓलम काय[Đम ० ० ० ० ० ० ० १ ० ० ० १ २ 

योजना काया[Ûवयनका सàबÛधमा 
सरोकारवालाहǽसंग अÛतरǒĐया  ० ० ० ० १ ० ०   ० ० १ ० २ 

तामेलदार र èथानीय तहका वडा सिचबहǽ 
बीच अÛतरǒĐया  ० ० ० ० १ ० ० ० ० १ ० ० २ 

सडाउन ुपनȶ कागजातहǽ सडाइने ǓमǓसल 
संÉया ० ११ ० ११ ० १२ ० १३ ० १५ ० १० ७२ 

Ûयाय ¢ेğ समÛवय सǓमǓतको बैठक  ० ० १ ० ० ० १ ० १ ० ० १ ४ 

वार र सरकारȣ वकȧलसंग अÛतरǒĐया  ० ० १ ० ० ० ० १ ० ० ० १ ३ 

संचारकमȸहǽसंग अÛतरǒĐया  ० ० ० १ ० ० ० ० ० ० १ ० २ 



मƧुाको ǒटपोट ११ १३ १० ८ ९ ७ ७ १० ११ १६ १८ १६ 136 

अÛय आवæयक काय[Đम थप गन[ सǒकने 
                          

ÛयायपाǓलकाको चौथो पʶवषȸय रणनीǓतक योजनाले Ûयाǒयक बाƻ संवाद (Judicial outreach) काय[Đमहǽको सàवÛधमा Ǔनदȶ िशका पनुरावलोकन भएपǓछ  

काय[Đमको ढाँचा र सʶालन ǒवǓध एवम ्ĤǒĐया तय हनुे भǏे यसै फारामको ३ नं. वदुामा उãलेख भएकोले सोहȣ बमोिजम गनȶ । 

   तयार गनȶ                                                                         Ĥमािणत गनȶ    
फाराम नं १1 भनȶ तǐरका – 

१. यो फाराममा उãलेख गǐरएका काय[हǽ मÚये कुनै काय[हǽ दैǓनक, माǓसक र ğैमाǓसक ǽपमा गनु[ पनȶ ĤकृǓतका छन ्। लêय उãलेख गदा[ ğैमाǓसक 
ǽपमा गनु[ पनȶ काय[का लाǓग कुन कुन मǒहनामा गनȶ हो सोहȣ मǒहनामा गनु[ पनȶ गरȣ उãलेख गन[ सǒकÛछ जèतो Ûयाय ¢ेğ समÛवय सǓमǓतको बैठक ३ 
मǒहनाको १ पटक बèन ुपनȶ भए कुन कुन मǒहनामा बèने हो सोहȣ मǒहनामा बèने गरȣ लêय उãलेख गन[ सǒकÛछ । 

२. िजãला अदालत Ǔनयमावलȣ तथा योजनामा यǓत नै पटक गनु[ पनȶ भनी èपƴ उãलेख नभएको ǒĐयाकलापहǽको हकमा अदालतले अÛय कामकारवाहȣमा 
सÛतलुन Ǔमलाई लêय Ǔनधा[रण गन[ सǒकनेछ । 

३. ÛयायपाǓलकाको चौथो पʶवषȸय रणनीǓतक योजनाले Ûयाǒयक बाƻ संवाद (Judicial outreach) काय[Đमहǽको Ǔनदȶ िशका पनुरावलोकन गनȶ åयवèथा 
गरेको हुँदा उƠ Ǔनदȶ िशका पनुरावलोकन भएपǓछ काय[Đमको ढाँचा र सʶालन ǒवǓध एवम ्ĤǒĐया तय हनुे भएकोले सोहȣ अनसुार हनुे गरȣ काय[ ताǓलका 
तयार गनु[ होला। 

 


