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अदालतको भनाई 

न्याय लबना शाजन्त र शाजन्त लबना लबकास असम्भव छ। लबकासको प्रारम्भ न्यायबाट नै हनुे हुुँदा 
न्याययक कायगमा अदाितको महत्वपूणग भूलमका रहेको हुुँदा जनताको आस्था र धरोहरको रुपमा रहेको 
अदाितबाट संपाददत हनुे कायगिे नार्ररकिाई न्याय प्रदान र्रर नार्ररकको धन, सम्पजि, मानप्रलतष्ठा, 
स्वतन्रताको संरक्षकत्व र अलभभावकको भूलमका लनवागह र्नुग पने भएकोिे यसबाट सम्पन्न हनुे कायग अत्यन्तै 
महत्वपूणग र सम्वेदनशीि रहन जान्छ । त्यसैिे अदाितबाट संपाददत हनुे कायगहरु चसु्त-दरुुस्त, लछटो-
छररतो तथा प्रभावकारी हनु ु पने कटुयथाथगिाई महसरु्ष र्रर यवर्त केही दशक अर्ाडीबाट शरुु भएको 
न्यायपालिकाको रणनीलतक योजनािे न्यायपालिकामा उल्िेख्य सफिता हालसि भएको कुरा हामी सर्वग 
प्रस्ततु र्नग चाहान्छौं। न्यायपालिकाको सवोच्च लनकाय सम्मालनत सवोच्च अदाितबाट यव.सं. २०६१ साि 
देजि पयहिो, २०६६ सािदेजि दोस्रो हदैु यव.सं. २०७१/०७२ देजि ०७५/०७६ सम्म तेस्रो पञ्चबर्षीय 
रणनीलतक योजनाको कायागन्वयनभै हाि चौथो पञ्चवयर्षगय रणनीलतक योजनाको प्रथम बर्षगमा प्रवेश र्रेका छौं 
। यसै लसिलसिामा न्यायापालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीलतक योजना (२०७६-०८१) को दायरा लभर 
रही आ-आफ्नो अदाितको बायर्षगक कायगयोजना तजुगमा र्री कायागन्वयन र्नुगपने प्रयिया बमोजजम आलथगक बर्षग 
२०७६/०७७ को िालर् यस अदाितको बायर्षगक कायगयोजना तजुगमा एवं कायागन्वयन सलमलत र्ठन भई 
अदाितका सम्पूणग न्यायाधीशहरु, से्रस्तेदार, तहलसिदार, अलधकृत तथा कमगचारीहरु संर् आवश्यक छिफि 
र्री यस अदाितिे पलन यस आ.वं. २०७६।०७७ को िालर् प्रस्ततु कायग योजना लनमागण र्री श्रावण १ 
देजि िार् ुहनुे र्री पेश र्ररएको छ । 

र्त आ.व मा यस अदाितमा जजम्मेवारी सरी बएका मदु्दा थान 778 र सो आ.व. मा दताग भएका 
थान 17६3 र्री जम्मा 2541 थान मदु्दा रहेकोमा 1267 फैसिा भै 1274 बाुँकी रहेको जस्थलत छ । 
यस अदाितमा ३ जना मा.जज.न्या. को दरबन्दी भएतापलन 2 जना मा.न्याहरु मार रहेकोमा फार्नुमा १ 
जना न्यायाधीश थप भै ३ जना भएकोमा चैरमा काज सरुवा भै जान ुभएको, पनुः काज सरुवा भै जेष्ठमा 
आउन ुभएका मा.न्या ज्यूको यस अदाितमा सरुवा भएपलन यस आ.व.मा पनु काज सरुवा भै जान ुभएकोिे 
र्तबर्षग २ जना मा.न्या. ज्यू मार लनयलमत कायगरत रहेको अवस्थामा 126८ फैसिा सयहतको कायगहरु हनु 
लनश्चय नै सकारात्क हो भने्न िार्ेको छ ।  

न्यायपालिकाको चौथो पञ्चबयर्षगय रणनीलतक योजनािे लिएको न्यायाधीश कायगको िक्ष्य (वक्यौता सबै 
समाप्त र्ने र चाि ुआ.व मा परेका 50% फर्छ्यौट र्ने) हेदाग यस आ.व.मा वक्यौता 1274 सबै यस 
आ.व.मा पने अनमुान 2044 मा 50% िे हनु आउन े1022 र्दाग र हाि कायगरत 2 जना न्यायाधीशिे 
फर्छ्यौट र्नुग पने मदु्दा 1148 पनग आउने तथा यवशेर्ष प्रकृलतका लनवेदन सयहत प्रलत न्यायाधीश 1505 पनग 
जाने जस्थलत रहेकोिे उक्त िक्ष्य अनरुुपको कायग र्ने भैरहेको न्यायाधीश संख्याको अनपुातमा अलत 
चनुौतीपणुग मार नभै असम्भव नै देजिएकािे यस अदाितमा दरवन्दी रहेको तेस्रो न्यायाधीशको हकमा समेत 
िक्ष्य लनधागरण र्ररएको छ सो वमोजजम मदु्दा र लनवेदन सयहत प्रलत न्यायाधीश १००4 जती मदु्दाको िक्ष्य 
लनधागरण हनु जाने देजिन्छ त्यसैिे यस सम्बन्धमा सम्मालनत सवोच्च अदाितको यवशेर्ष ध्यान जानेछ भने्न 
कुरामा यस कैिािी जजल्िा अदाितको पणुग यवश्वास रहेको समेत यवनम्रता पवुगक जानकारी र्राउन 
आवश्यक ठान्दछौँ।  
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 हाम्रो उदे्दश्य भनेको सेवाग्राहीिाई सहज र सिुभ न्याय प्रदान र्नुग हो। लछटो, छररतो, सरि र सहज 
ढंर्िे प्रभावकारी रुपमा न्याय प्रदान र्ने योजनाका साथ हामी कायागन्वयनका िालर् प्रलतवद्ध छौं ।योजना 
आफैमा चनुौतीपूणग छ। लछटो, छररतो, न्याय सम्पादन र्नग लनधागररत समयावलधमा नै मदु्दामा आवश्यक 
कानूनी प्रकृया परुा र्री सेवाग्राहीमा न्यायको अनभुूती र्राउन ु छ र यसको िालर् योजना अनसुार मदु्दा 
फर्छ्यौंट र्नुग छ। फर्छ्यौंट र्दाग हताररएर फैसिा र्छग भने्न शंकािाई मेटाएर सही न्याय प्रदान र्नुग पने छ 
भने्न कुरामा झन बढी चनािो हनुपुरेको पलन छ। यसको िालर् हाम्रो काम कारबाहीमा साझेदारको रुपमा 
रहेका बार एशोलसएशन, सरकारी वयकि, प्रहरी प्रशासन, नार्ररक समाज, स्थानीय लनकाय, जजल्िा न्याय क्षरे 
समन्वय सलमलत, अदाित व्यवस्थापन सलमलत, जजल्िा बाि न्याय समन्वय सलमलत, बार र सञ्चारकमीसुँर्को 
अन्तरयियाको माध्यमबाट हामीिे पयागप्त सहयोर् प्राप्त र्नग प्रयासरत छौ र केही हदसम्म यसमा सफि पलन 
भएका छौं। यसिे न्याय संपादनमा प्रभावकारीता ल्याउनमा लनकै बि परु्ेको र थप बि पगु्ने लबश्वास छ। 
 अन्तमा, आवश्यकता महससु र्ररएका साधन, श्रोत र जनशजक्तको अपयागप्तताको बाबजूद पलन हामीिे 
तेस्रो पञ्चबर्षीय रणनीलतक योजना कायागन्वयन सफितापूवगक सम्पन्न र्रेका छौं । िक्ष्य लनधागरण र्ररएका 
सबै यियाकिापमा अपेक्षा र्रे अनसुार मूि रणनीलतहरु तथा फैसिा कायागन्वयन िर्ायतका मूिभूत कायगमा 
िक्ष्य सुँर् कररव कररव मेि िाने र्रर कायग भएको छ । यवर्तमा भएको कमी कमजोरीिाई सच्याउदै 
सरोकारवािाहरु सबैको लनरन्तर सहयोर्बाट यो कायगयोजना समेत पूणग सफि हनुेछ भने्न यवश्वास लिएको छु 
।यस िममा सम्मालनत सवोच्च अदाित,उच्च अदाित तथा यवयवध क्षेरबाट प्राप्त हनुे सझुाविाई मार्ग 
दशगनको रुपमा लिईनेछ ।  

 यो योजना तयार पानग सहयोर् प-ुयाउन ु हनुे सहकमी माननीय न्यायाधीशज्यू योजना तजुगमा 
कायागन्वयन सलमलतका सदस्य, छिफिमा सहभार्ी सरोकारवािाहरु िर्ायत सम्बजन्धत सबै प्रलत आभार 
व्यक्त र्नग चाहन्छु।  

                     धन्यवाद । 

............................ 
जयानन्द पनेरु 

जजल्िा न्यायाधीश 

संयोजक 

 लमलत २०७६।०४।१५                    योजना तजुगमा तथा कायागन्वयन सलमलत  

               कैिािी जजल्िा अदाित, धनर्ढी 
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पररच्छेद - एक 
1.1 प्रारजम्भक 

 नेपािमा न्यायपालिकाको न्याययक काम कारबाही लछटोछररतो बनाई समग्र व्यवस्थापयकय सधाुरको 
उदे्दश्यसयहत यव.सं. २०६१ सािदेजि रणनीलतक योजना िार् ुर्ररएको हो । हािसम्ममा तीनवटा पञ्चबर्षीय 
रणनीलतक योजनाहरू िार् ुभई कायागन्वयन भइसकेका छन। तेस्रो रणनीलतक योजनाबाट प्राप्त उपिब्धी र 
देजिएका कमी कमजोरीको यथातग यवश्लरे्षण र्रर तेस्रो रणनीलतक योजनािे लनधागरण र्रेका िक्ष्यहरुमा 
न्याययक शशुासनको प्रवद्धगन थप र्रर योजनाबद्ध सधुार प्रयियािाई लनरन्तरता दददै न्यायपालिकाको चौथो 
पञ्चबयर्षगय रणनीलतक योजना (२०७६/०७७-२०८०/०८१) को तजुगमा र्री यही 2076 श्रावण १ देजि 
कायागन्वयमा ल्याइएको अवस्था छ। 

 यस रणनीलतक योजनािे र्रेको लनधागरण र्रेका िक्ष्यहरु हासीि र्नग रणनीलतक योजनासंर् 
तादाम्यता हनुे र्री प्रत्येक अदाितहरुिे आ-आफ्नो आवश्यकता र वास्तयवकताको आधारमा वायर्षगक 
कायगयोजना लनमागण र्री कायागन्वयमा ल्याउन ुपने व्यवस्था अनरुुप चौथौ रणनीलतक योजनािे लिएको िक्ष्य 
सो अनरुुपका रणनीलतक तथा देशमा भएको सवगजलनक र कानूनी पररवतगन सो पररवतगनिे जजल्िा 
अदाितिाई न्याय प्रदान र्ने कायगमा ददएको भलुमका र दाययत्व समेतमा तादाम्यता हनुेर्री प्रस्ततु 
कायगयोजना लनमागण र्रर कायागन्वयनमा ल्याइएको  छ।  

 

1.1.1 योजना तजुगमा तथा कायागन्वयन सलमलत 
चौथो पञ्चवयर्षगय रणनीलतक योजना बमोजजम यस अदाितको आ.व. २०७6/०७7 को बायर्षगक 

कायगयोजना लनमागण र्री कायागन्वयमा ल्याउने कायगका िालर् यस जजल्िा अदाितका माननीय जजल्िा 
न्यायाधीश श्री जयानन्द पनेरुको संयोजकत्वमा लनम्न बमोजजमको बायर्षगक कायगयोजना तजुगमा तथा 
कायागन्वयन सलमलतको र्ठन र्रीएको लथयो। 

माननीय जजल्िा न्यायाधीश श्री जयानन्द पनरेु                  संयोजक 

माननीय जजल्िा न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद नेपाि                सदस्य    

तहलसिदार श्री नर बहादरु नेर्ी     सदस्य 

से्रस्तेदार श्री भवुन लर्री      सदस्य सजचव 

 

साथै यस अदाितमा कायगरत शे्रष्तेदार श्री भवुन लर्रीिाई (मो.नं.९८५८०२९४००) सम्पकग  
व्यजक्तको रुपमा र कायगरत शािा अलधकृतहरु, लसष्टम स्पोटग पसगन/कम््यूटर अपरेटर तथा सवै शािाका 
फाुँटवािाहरुिाई समेत सदस्यको रुपमा राख्न ेव्यवस्था र्ररएको छ । 

 

1.1.2  चौथो पंचबर्षीय रणनीलतक योजनािे लनधागरणका िक्ष्यहरु 

िक्ष्य १ लछटोछररतो र र्णुस्तरीय न्याय सम्पादन 

िक्ष्य २ न्यायमा पहुुँच अलभबयृद्ध 

िक्ष्य ३ न्याययक सशुासनको प्रबद्धगन 

िक्ष्य ४ अदाित व्यवस्थापनको सदुृढीकरण 

िक्ष्य ५ न्यायपालिकाप्रलतको आस्था र यवश् वास अलभबयृद्ध 
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1.1.3 पररदृष्य, पररिक्ष्य र आधारभतू मूल्यहरु 

न्यायपालिकाको प्रथम पञ्चवर्षीय रणनीलतक योजनािे न्यायपालिकाका पररदृश्य , पररिक्ष्य र 
मलु्यहरुको पररभार्षा र्रेको लथयो र लबर्तका रणनीलतक योजनाहरुिे उक्त पररभार्षा तथा दायराहरुिाई 
पररमाजगन र्दै हािको चौथो पञ्चबर्षीय रणनीलतक योजनािे यी कुराहरुिाई अझै पररष्कृत तथा पररमाजजगत 
रुपमा पररभायर्षत र्री न्यायपालिकाको पररदृश्य, पररिक्ष्य र आधारभूत मलु्यहरु एवं मलु्याङ्कनका आधार र 
सचुकहरु समेत सधुार र्री लनधागरण र्रेको आधारमा यस अदाितिे पलन सोही पररदृश्य, पररिक्ष्य, मलु्य 
मान्यता र कायगिमिाई आत्मसात र्रर यो वायर्षगक कायगयोजना लनमागण र्ररएको छ। 

1.1.4 पररदृष्य (Vision) 

"सबैका िालर् न्याय सलुनजश्चत र्नुग" 
1.1.5 पररिक्ष्य (Mission) 

"संयवधान, कानून र न्यायका मान्य लसद्धान्तका आधारमा स्वच्छ एवं लनष्पक्ष न्याय सम्पादन र्नुग" 

1.1.6 मूल्यहरु (Values) 

 संयवधान र कानूनप्रलत आस्था,  
 स्वतन्रता, लनष्पक्षता र सक्षमता,  
 स्वायिता,  
 उिरदाययत्व र जवाफदेयहता,  
 स्वच्छता र समानता, 
 र्णुस्तरीयता,  
 सदाचार,  
 प्रलतलनलधत्व र समावेशीता,  
 स्वालमत्व, 
 सहभालर्ता र समन्वय 

1.1.7 चौथो रणनीलतक योजनामा मखु्य सधुारका क्षरेहरू 

 जजल्िा र उच्च अदाितमा फरक मदु्दा व्यवस्थापन 
 सवोच्च अदाितमा बक्यौता न्यूनीकरण योजना  
 सवोच्च अदाितमा समूह पद्धलत र न्याययक कायग समयको यवस्तार 
 न्याययक प्रयिया र न्याय सम्पादनमा र्णुस्तररयता 
 फैसिा कायागन्वयनको यवशेर्ष अलभयान  )परुानो िर्त फर्छ्यौटमा प्राथलमकता(  
 यववाद समाधानका वैकजल्पक उपायहरूको प्रबद्धगन 
 मदु्दा व्यवस्थापनमा स्वचालित सूचना प्रलबलधको प्रयोर् 
 पीलडतमैरी न्याय प्रणािीको यवकास 
 न्यायमा पहुुँचको कायगिमको प्राथलमकता 
 कानूनी सहायताको प्रभावकाररता 
 न्याययक सशुासन, उिरदाययत्व तथा जवाफदेयहता 
 न्याययक स्वतन्रता र स्वायिताको प्रबद्धगन 
 न्याययक कायग संस्कृलतमा सधुार 
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 मिुकुी संयहताहरूको कायागन्वयन 
 न्याययक प्रयियाको पारदजशगता  
 अदाितको समग्र व्यवस्थापनमा जोड (मानव संशाधन यवकास, उत्प्रेरणा, भौलतक तथा सेवा पूवागधार र 

यविीय व्यवस्थापन) 
 न्याययक पद्धलत, मदु्दाको प्रयिया तथा न्याययक सेवा प्रवाह सम्बन्धमा जानकारी संप्रेर्षण/अन्तरसंवाद 
 सेवाग्राहीको सन्तयुष्ट मापनको पद्धलत 
 सरोकारवािाहरूसुँर्को सम्बन्ध, सहकायग र समन्वय 
 न्याययक अध्ययन अनसुन्धान पद्धलतको यवकास 
 योजना कायागन्वयन, अनरु्मन र मूल्याङ्कन पद्धलत 
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1.2 पररचय 

 हाम्रो मिुकुमा संजियता िार् ुभएपश्चात यो कैिािी जजल्िा सदुरुपजश्चम प्रदेशमा अवजस्थत रहेको छ, 
यस जजल्िािाई तराइको जजल्िा भनेर जचलनने भएतापलन यस जजल्िामा ठुिो मारामा पहाडी भभुार् समेत 
रहेको अवस्था हो। यस जजल्िाको क्षेरफि ३,२३५ वर्ग यकिोलमटर र जनसङ्खख्या ७७५,७०९(२०६८) 
रहेको छ। कैिािी जजल्िा अदाित यस जजल्िाको सदरमकुाम धनर्ढीमा अवजस्थत रहेको छ भने यसै 
जजल्िामा सदुरुपजश्चम प्रदेशको राजधानी समेत तोकेको अवस्था छ। यस जजल्िामा ५ नर्रपालिका १ उप-
महानर्रपालिका र ७ वटा र्ाउुँपालिका रहेका छन। यस जजल्िाको पूवगमा कणागिी नदी, बददगया र सिेुत 
जजल्िा, पजश्चममा कञ्चनपरु र डडेल्धरुा जजल्िा, उिरमा डोटी, डडेल्धरुा र सिेुत जजल्िा र दजक्षणमा भारतको 
लसमाना रहेको छ भने यो जजल्िा समनु्र सतहबाट १०९ मी. देजि १९५० मी.को उचाईमा पदगछ। 

कैिािी जजल्िा अदाितमा २००७ साि देजिका अलभिेि तथा लमलसिहरु भेटीएका छन।् कैिािी 
जजल्िा अदाितको नामाकरण भई यस्को स्थापना २०३३ सािमा भएको पाइन्छ भने यव.सं. २०२३ 
सािभन्दा अर्ालड कैिािी कंचनपरु इिाका अदाितको रुपमा रहेको अलभिेि भेयटन्छ। 

यस जजल्िाको भ-ुभार्का आधारमा मदु्दाको म्याद तामेिी िर्ायतका यफल्डमा र्इ सम्पन्न र्नुग पने 
कामहरुको समयावलध समेतिाई लबचार र्रर यो बायर्षगक कायगयोजना लनमागण र्ररएको छ।  

कैिािी जजल्िाको नक्शाः 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कैिािी जजल्िा अदाितको आफ्नै भवन रहेको छ। जसमा ४ वटासम्म इजिास संचािन र्नग 
सयकने क्षमता रहेको यस भवनमा हाि ३ जना जजल्िा न्यायाधीशहरुको दरबन्दी रहे पलन हाि २ जना 
मार जजल्िा न्यायाधीश कायगरत रहन ुभएको र बढदो मदु्दाको चाप तथा चौथो रणनीलतक योजनािे लनधागरण 
र्रेको फर्छ्यौटको मापदण्डिाई मध्यनजर र्री दरवन्दी अनसुार ३ वटा इजिासको िालर् यो बायर्षगक 
कायगयोजनाको लनमागण र्ररएको छ। अदाितको भवन हाििाइ पयागप्त रहेको र ३ वटा इजिासहरु समेत 
लनमागण भई माननीय जजल्िा न्यायाधीशज्यूहरुको दरबन्दी पलुतग  भएको िण्डमा सजजिै इजिास संचािनमा 
ल्याउन सयकने अवस्था रहेको छ। 

 

मोहन्याि र्ा.पा. 

भजनी न.पा. 

िजम्क-चहुा न.पा. 

जानकी र्ा.पा. 
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1.2.1 यस अदाितको सेवा प्रवाह तालिका 
कोठा 
नं. 

तिा फांट लबवरण सम्पादन हनेु मखु्य - मखु्य कायगहरु कैयफयत 

१ भुंइतिा 
दतागचिानी तथा राजश्व 
नर्दी रलसद फाुँट 

(क) जचट्ठी परहरु बझु्ने तथा दताग र चिानी र्ने।  
(र्) सबै यकलसमका साधारण लनवेदन दताग र्ने।   
(ि) सबै यकलसमका राजश्व तथा धरौटो रलसद संकिन र्ने।  

 

२ भुंइतिा 
प्रशासन तथा लनवेदन 

फाुँट 

(क) कमगचारी प्रशासन व्यवस्थापन र्ने। 
(ि) र्नुासो तथा उजरुी सनु्ने। 
(र्) लबशेर्ष प्रकृलतका लनवेदनहरुको कायग सम्पादन र्ने। 

 

३ भुंइतिा सूचना प्रलबलध शािा 
यस अदाितमा संचािनमा रहेका सबै यकलसमका प्रलबलध उपकरणहरुको 
ममगत, संचािन तथा रेिदेि ।  

 

४ र 
५ 

भुंइतिा मदु्दा दताग फाुँट 

(क) यफराद दताग र्ने।        
(ि) अलभयोर्पर बजुझ दताग र्ने।   
(र्) मलु्तवी सम्बन्धी मदु्दाको कारवाही र्ने।  
(ि) मास्केवारी र बायर्षकग  प्रलतवेदन तयार र्ने।  

 

६ भुंइतिा म्याद तामेिी फाुँट 
(क) अनिाइन तारेि ददने।   
(ि) म्याद तामेिी सम्बन्धी कायगहरु र्ने।    

७ भुंइतिा मदु्दा फांट (क) 
(क) तारेि लिने, र्जु्रकेो म्याद तारेि थाम्ने, प्रलतउतरपर लिने।  
(ि) आदेश कायागन्वयन।   
(र्) फांटमा रहेका लमलसि कार्जात हरुको नक्कि लिने।  

 

८ भुंइतिा मदु्दा फांट (ि) 
(क) तारेि लिने, र्जु्रकेो म्याद तारेि थाम्ने, प्रलतउतरपर लिने।  
(ि) आदेश कायागन्वयन।   
(र्) फांटमा रहेका लमलसि कार्जात हरुको नक्कि लिने।  

 

९ भुंइतिा मदु्दा फांट (र्) 
(क) तारेि लिने, र्जु्रकेो म्याद तारेि थाम्ने, प्रलतउतरपर लिने।  
(ि) आदेश कायागन्वयन।   
(र्) फांटमा रहेका लमलसि कार्जात हरुको नक्कि लिने।  

 

१० भुंइतिा शािा अलधकृत कक्ष 
मदु्दा शािाको कामको रेिदेि, सपुररवेक्षण र्ने र आदेशानसुार पराचार 
र्ने।  

 

११ भुंइतिा शे्रस्तेदार कक्ष 

(क) यफरादपर, अलभयोर्पर, जमानी सम्बन्धी लनवेदन, पनुरावेदनपर 
िर्ायतका लिितको जांचबझु र्री दताग वा दरपीठको आदेश र्ने। 
(ि) अदाितका सबै शािा वा फांटहरुको कामको रेिदेि, लनयन्रण 
र लनदेशन ददने। 
(र्) मातहतका शािा, फांट वा कमगचारीका काम कारवायहका बारेमा 
प्राप्त लसकायत वा उजूरीका बारेमा कानून बमोजजमको कारबायह।  

 

१२ भुंइतिा तहलसिदार कक्ष 

(क) तहलसि शािा अन्तगर्तका फांटहरुको कामको रेिदेि 
सपुररवेक्षण र्ने र तहलसिदारबाट सम्पादन हनेु कायगहरु।  
(ि) शािा अन्तगर्तका काम कारवायहका बारेमा लसकायत र्ने वा 
मौजिक उजूरी ददने।  

 

१३ भुंइतिा तहलसि शािा 

(क) फैसिा कायागन्वयन सम्बन्धी लनवेदन दताग िर्ायतका कायग। 
(ि) दशीका जजन्सी सामानहरु आम्दानी एवं यफताग।  
(र्) धरौटीको रलसद काट्ने   
(ि) कैद जररवाना एवं सरकारी यवर्ोको िर्त कस्ने र असूिी।  

 

१४ भुंइतिा अलभिेि शािा 
फैसिा भैसकेका मदु्दाहरुका लमलसिहरु तथा अन्य कार्जपरहरु 
सरुक्षीत राख्ने र फैसिा िर्ायतका कार्जातहरुको नक्कि ददने कायग। 
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१५ भुंइतिा मेिलमिाप केन्र मदु्दाहरुमा मेिलमिाप सम्वन्धी कायगहरु र्ने।  
 

१६ भुंइतिा बैठक / तालिम कक्ष लबलभन्न तािीम एवं बैठक संचािन स्थि।   

१७ भुंइतिा तहलसि स्टोर मदु्दामा दसी स्वरुप पेश भएका जजन्सी सामानहरुको भण्डारण।  
 

१८ पयहिोतिा 
िेिा शािा तथा 
जजन्सी फाुँट 

धरौटी यफताग िर्ायतका िेिा सम्बन्धी कायग।   

१९ पयहिोतिा यपडीत मैरी कक्ष यपडीतहरुको आराम र्ने तथा बस्ने ब्यवस्था।   

२० पयहिोतिा कम््यूटर कक्ष आदेश फैसिा िर्ायतका कार्जातहरु टाइप र्ने।   

२१ पयहिोतिा सेवाग्राही कक्ष सेवाग्राहीहरुकािालर् आराम र्ने तथा बस्ने ब्यवस्था। 
 

२२ पयहिोतिा बािमैरी कक्ष 
अलभयोर् िारे्का बािबािीकाको र्लतलबलधको लभलडयो द्वारा शकु्ष्म 
अध्ययन र्नग प्रयोर् हनेु कोठा।   

२३ पयहिोतिा इजिाश नं. 2 
(क) मदु्दाको सनुवुाई, बहस छिफि र फैसिा।  
(ि) लमिापर, मदु्दा यफताग। 
(र्) बयान, बकपर तथा म्याद थपको कायग।  

 

२४ पयहिोतिा स्टोर रुम अदाितका जजन्सी सामानहरुको भण्डारण।  
 

२५ पयहिोतिा चेम्बर नं. 2 माननीय जजल्िा न्यायाधीश ज्यूको चेम्बर।  
 

२६ पयहिोतिा पसु्तकािय 
उपिब्ध भएसम्मका यकताब एवं परपलरकाहरुको भण्डारण तथा 
अध्ययन र्ने।  

 

२७ पयहिोतिा अलतलथ कक्ष लबजशष्ट अलतलथ कक्ष।  
 

२८ पयहिोतिा चेम्बर नं. १ माननीय जजल्िा न्यायाधीश ज्यूको चेम्बर।  
 

२९ पयहिोतिा इजिाश नं. १ 
(क) मदु्दाको सनुवुाई, बहस छिफि र फैसिा।  
(ि) लमिापर, मदु्दा यफताग। 
(र्) बयान, बकपर तथा म्याद थपको कायग।  

 

३० पयहिोतिा इजिास अलधकृत कक्ष इजिाशबाट भएका आदेश वा फैसिा तयार र्ने कायगमा सिाउने।  

३१ पयहिोतिा नक्सा फाुँट मदु्दामा आदेश भए अनरुुप नक्साहरु तयार र्ने।  

३२ पयहिोतिा चेम्वर नं. 3 माननीय जजल्िा न्यायाधीश ज्यूको चेम्बर।  
 

३३ पयहिोतिा इजिास नं. 3 
(क) मदु्दाको सनुवुाई, बहस छिफि र फैसिा।  
(ि) लमिापर, मदु्दा यफताग। 
(र्) बयान, बकपर तथा म्याद थपको कायग।  

 

1.2.2 कैिािी जजल्िा अदाितको भौलतक अवस्था 
जग्र्ा तफग  – धनर्ढी उपमहानर्रपालिका वडा नं. 1 जस्थत 

यक.नं. २५० को ज. लब. १-१-६  

भवन तफग ः - अदाित भवन  - १ वटा 
आवाश भवन  - 2 वटा 
पािेिर   - १ वटा 
र्ाडग क्वाटर  - १ वटा 
सरुक्षा ब्यारेक  - १ वटा 

1.2.3 सवारी साधन तफग ः 
टाटा समुो जजप  - १ (१३ बर्षग परुानो भएको पटक पटक ममगत र्नुग पने) 
मोटर साइकि  - 2  (ममगत र्दाग पलन िामो यारामा जान नसक्ने अवस्थाका) 
साइकि   - ८ थान 
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1.2.4 सूचना प्रयवलध िर्ायतका उपकरणहरुः- 
लबवरण चाि ु ममगत हनु सक्ने ममगत हनु नसक्ने जम्मा 

कम््यूटर 27 2 1 ३० 
यप्रन्टर 8 3 2 13 
फोटोकपी 0 1 1 2 
स्क्यानर 4 0 1 5 
इन्टरकम टेिीफोन 0 1 0 1 
सोिार पावर १ 0 0 1 
प्रोजेक्टर १ 0 0 1 
ए.सी. १० 0 0 10 

                                      

1.1 जनशक्ती लबवरण 

यस बर्षग देजि िार् ुर्ररने र्री न्यायपािीकाको O&M िे यस अदाितमा ३ जना माननीय जजल्िा 
न्यायाधीशहरु रहनेर्री दरवन्दी कायम र्री सोही अनरुुप 45 जना कमगचारीहरुको आवश्यकता महससु 
र्री दरवन्दी तथा केयह कमगचारी करारमा राख्न सक्ने र्रर दरवन्दी कायम भएको छ। कायम भएका यी 
सबै दरवन्दीहरु यो योजना लनमागण हुुँदाको अवस्थामा पदपतुी भएको अवस्था नभएतापलन यस बर्षग लभरमा 
पतुी र्ने िक्ष्य राजिएको छ। मदु्दाको बढ्दो िम हेदाग यस अदाितिाई ३ जना न्यायाधीश र देहाय 
बमोजजमको कमगचारीहरुको दरवन्दी संख्यािे मार नपरु् हनुे महससु समेत र्ररएको छ। 

लस.नं पद शे्रणी सेवा दरवन्दी पूती ररक्त कैयफयत 

१ शे्रस्तेदार रा.प.दद्वलतय न्याय १ १ 0  

२ तहलसिदार रा.प.ततृीय न्याय १ १ 0  
३ शािा अलधकृत रा.प.ततृीय न्याय 1 1 0  

४ इजिास अलधकृत रा.प.ततृीय न्याय 2 0 2  

५ सूचना प्रयवलध सहायक रा.प.अन.प्रथम लबलबध 1 0 1  

6 नायव सवु्वा रा.प.अन.प्रथम न्याय 10 6 4  

7 कम््यटुर अपरेटर रा.प.अन.प्रथम यवयवध १ १ 0 २जना करारमा लनयजुक्त र्ने 
8 िेिापाि रा.प.अन.प्रथम िेिा 1 0 1  

9 सवेक्षक रा.प.अन.प्रथम लबलबध 1 0 1  

१० लडठ्ठा रा.प.अन.यद्धलतय न्याय ११ 10 1  

११ तामेल्दार रा.प.अन.यद्धलतय न्याय १२ 8 4  

१२ ह.स.चािक शे्रणी यवयहन इजन्जलनयरीङ 0 0 0 1 जना करारमा लनयकु्त र्ने  

13 का. स. शे्रणी यवयहन प्रशासन ३ २ १ ६ जना करारमा लनयकु्त र्ने  

जम्मा 45 30 15  
नोटः-  दरवन्दी बाहेक यस अदाितको लनणगयानसुार इिेजक्िलसयन १, स्वच्छकमी १ र मािी १ र्री जम्मा ३ जना 
कमगचारीहरुिाई ज्यािादारीमा लनयकु्ती र्रीएको छ। 
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पररच्छेद - दईु 

2.1 तेस्रो पञ्चबयर्षगय रणनीलतक योजनाको सलमक्षा 
  न्यायपालिकामा योजनाबद्ध यवकासको िममा आलथगक वर्षग २०६१/६२ देजि पयहिो, आलथगक वर्षग 
२०६६/६७ देजि दोस्रो र आलथगक वर्षग २०७१/७२ देजि तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीलतक योजनाहरू प्रारम्भ 
भई कायागन्वयन भइसकेका छन।् यवर्तका योजनाहरूबाट प्राप्त उपिजब्धहरूिाई संस्थार्त बनाउन र कमी 
कमजोरीहरूको समीक्षा र्दै सवोच्च अदाितबाट आलथगक वर्षग २०७६/७७ देजि 2080/081 
सम्मकािालर् चौथो पञ्चबयर्षगय रणनीलतक योजना लनमागण र्री सधुारका कायगिमहरूिाई लनरन्तरता ददएको 
अवस्था छ। तेस्रो रणनीलतक योजनािे न्याय सम्पादनको कायगिाई लछटोछररतो तलु्याउने, न्याययक 
प्रयियािाई अनमुानयोग्य बनाउन,े न्याय प्रणािीिाई पहुँच ु योग्य बनाउने र न्यायपालिकाप्रलत आस्था र 
यवश्वास अलभवयृद्ध र्नेसमेतका ४ वटा िक्ष्यहरू लनधागरण र्रेको लथयो। उजल्िजित िक्ष्य हालसि र्नगका 
िालर् १७ वटा मूि रणनीलतहरू र व्यवस्थापकीय एवम ्नीलतर्त कायग सुँर् सम्बजन्धत ९ वटा सहयोर्ी 
रणनीलत समेत र्री जम्मा २6 वटा रणनीलतहरू लनधागरण र्री ती रणनीलत सुँर् सम्बजन्धत जम्मा ४८२ 
यियाकिाप र कायग सम्पादन सूचक समेत योजनामा समावेश र्ररएका लथए। 

 सो रणलनलतक योजना बमोजजम यस अदाितिे प्रत्येक बर्षगको आफ्नो बायर्षगक कायगयोजना लनमागणर्री 
कायागन्वयमा ल्याएको लथयो। जसको संक्षेपमा देहाय बमोजजम उल्िेि र्ररएको छ ।  

 पयहिो आ.ब. 2071/072 सािको बायर्षगक कायगयोजनािे लनधागरण र्रेको िक्ष्य र प्रर्लतको  
अवस्था लनम्नानसुार रहेको लथयो। 

जजम्मेवारी 
सरेको 

अनमुालनत 
िर्त 

जम्मा 
िर्त 

नयाुँ िर्त 
यथातग जम्मा 

िर्त 

फर्छ्यौट 
िक्ष्य 

फर्छ्यौट 
फर्छ्यौट 
प्रलतशत 

बाुँकी 

440 835 1275 900 1340 893 928 69.25 412 
 

 दोस्रो आ.ब. 2072/073 सािको बायर्षगक कायगयोजनािे लनधागरण र्रेको िक्ष्य र प्रर्लतको  अवस्था 
लनम्नानसुार रहेको लथयो। 

जजम्मेवारी 
सरेको 

अनमुालनत 
िर्त 

जम्मा 
िर्त 

नयाुँ िर्त 
यथातग 

जम्मा िर्त 

फर्छ्यौट 
िक्ष्य 

फर्छ्यौट 
फर्छ्यौट 
प्रलतशत 

बाुँकी 

412 988 1477 854 1266 988 906 71.56 360 
 

 तेस्रो आ.ब. 2073/074 सािको बायर्षगक कायगयोजनािे लनधागरण र्रेको िक्ष्य र प्रर्लतको  अवस्था 
लनम्नानसुार रहेको लथयो। 

जजम्मेवारी 
सरेको 

अनमुालनत 
िर्त 

जम्मा 
िर्त 

नयाुँ िर्त 
यथातग 

जम्मा िर्त 

फर्छ्यौट 
िक्ष्य 

फर्छ्यौट 
फर्छ्यौट 
प्रलतशत 

बाुँकी 

360 969 1329 896 1256 931 670 53.34 586 
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 चौथो आ.ब. 2074/075 सािको बायर्षगक कायगयोजनािे लनधागरण र्रेको िक्ष्य र प्रर्लतको  अवस्था 
लनम्नानसुार रहेको लथयो। 

जजम्मेवारी 
सरेको 

अनमुालनत 
िर्त 

जम्मा 
िर्त 

नयाुँ िर्त 
यथातग जम्मा 

िर्त 

फर्छ्यौट 
िक्ष्य 

फर्छ्यौट 
फर्छ्यौट 
प्रलतशत 

बाुँकी 

586 973 1559 1190 1776 1091 998 56.19 778 
 

 अजन्तम आ.ब. 2075/076 सािको बायर्षगक कायगयोजनािे लनधागरण र्रेको िक्ष्य र प्रर्लतको  
अवस्था लनम्नानसुार रहेको लथयो। 

जजम्मेवारी 
सरेको 

अनमुालनत 
िर्त 

जम्मा 
िर्त 

नयाुँ िर्त 
यथातग जम्मा 

िर्त 

फर्छ्यौट 
िक्ष्य 

फर्छ्यौट 
फर्छ्यौट 
प्रलतशत 

बाुँकी 

778 1078 1856 1763 2541 1300 1267 49.90 1274 
 

समग्रमा न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चबयर्षगय रणनीलतक योजनाको अवधीमा रणनीलतक योजनािे यस 
अदाितिाई तोकेको िक्ष्य अनरुुपको प्रर्ती हेदाग कुि जम्मा यथाथग िर्त 8179 को योजनाको लनधागररत 
फर्छ्यौट प्रलतशत ७० िे हनु आउने संख्या िक्ष्य लनधागरण र्ररएकोमा यस अदाितिे यथाथगमा 4770 
थान मदु्दा फर्छ्यौट र्री 58.32 प्रलतशत मदु्दा फर्छ्यौट र्रेको देजिन्छ। मिुत तीन जना माननीय जजल्िा 
न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको यस अदाितमा १ जना न्यायाधीशज्यूको दरवन्दी यस रणनीलतक योजनाको 
अवलधभरका बर्षगहरुमा कुनै पलन बर्षग बर्षगभरी कायगरत रयह काम नर्रेको अवस्था लथयो भने संयवधान सभा 
लनवागचन, स्थालनय तह लनवागचन र संजिय तथा प्रदेश तहको लनवागचन समेतका महत्वपणुग जजम्मेवारीहरु समेत 
मा.जज.न्या.ज्यूिे लनवागह र्री लनवागचन सम्पन्न र्नुगपने जजम्मेवारी रहेको हुुँदा इजिास संचािनमा बाधा परु्ेको 
साथै यस योजनाको समग्रमा अनमुालनत िर्त भन्दा मदु्दाको यथाथग िर्त बयृद्ध भएको देजिन ु र सोही 
अनरुुप कमगचारी व्यवस्थापन हनु नसक्न ुसाथै भएका कमगचारीहरुमा समेत कायगदक्षतामा कमी हनु ुआलथगक 
र भौलतक श्रोत साधनको अप्रयाप्तता एवं रणनीलतक योजनािे िक्ष्य लनधागरण र्दाग यस जजल्िािाई तराईको 
जजल्िा भलन िक्ष्य लनधागरण र्रेको भलनएतापलन यस जजल्िाको अलधकांश भभुार् पहाडी क्षेरमा पने यातायात 
तफग  बाटोको कदठनाइ जस्ता अवस्थािे कायगसम्पन्नतामा प्रत्यक्ष असर पाने िर्ायतका कारणिे स्वभायवक 
रुपमा मदु्दा फर्छ्यौटको प्रर्लत हाुँलसि हनु सकेको देजिदैन। यसका अलतररक्त कानून व्यवसायीबाट मदु्दा 
हटाउने प्रवजृिमा कमी नआउन ु र न्यायपालिकाको रणनीलतक योजना तथा यस अदाितका 
कामकारवाहीिाई सरोकारवािाहरु समेतिे आत्मसाथ र्नग नसक्न,ु सहयोर् र समन्वयको प्रभावकाररतामा 
कमी समेतका कारणिे पलन मदु्दा फर्छ्यौटमा आशालतत नलतजा उपिब्ध हनु नसकेको पाइयो। तथापी 
समग्र न्यायपालिकािाई यौजनाबद्ध बनाई प्रत्येक बर्षग प्रत्येक अदाितिे आफ्नै बायर्षगक कायगयोजना लनमागण 
र्री कायग र्ने र आफुिे आफ्नो काममा जवाफदेहीता हनुे र्री िक्ष्य लनधागरण र्ने व्यवस्था अनरुुप मदु्दा 
फर्छ्यौटको दर, अदाितको व्यवस्थापयकय कायग, भौलतक सामाग्रीको लनमागण र ममगत िर्ायतका समग्र 
व्यवस्थापयकय पक्षहरु सन्तोर्षजनकरुपमा नै सम्पादन भएको अनभुलुत र्रेका छौं। फैसिा कायागन्वयन तफग  
पलन यस अबलधभरी उल्िेख्य मारामा नै उपिब्धी भएको अवस्था देजिन्छ।   
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2.2 फैसिा कायागन्वयन तफग को उपिब्धीहरु 

फैसिा कायागन्वयनको कायग तफग  लबर्तका रणनीलतक योजनाहरुिे उल्िख्य रुपमा उपिब्धी हाुँलसि 
र्नग सकेको अवस्था देजिन्छ। तेस्रो पञ्चबयर्षगय रणनीलतक योजनािे समेत सोही बमोजजमको िक्ष्य प्राप्तीमा 
बयृद्ध र्रेको देजिन्छ। तेस्रो पञ्चबयर्षगय रणनीलतक योजनािे यस अदाितको ि बर्गको आधारमा जम्मा 
फैसिा कायागन्वयनका लनवेदनको ७५ प्रलतशतिे हनु आउने संख्या फर्छ्यौट र्नुग पने िक्ष्य तोकेकोमा 
लनवागचन िर्ाएतका यवयवध कारण र मदु्दाको संख्या अनमुान भन्दा बढी दताग हनु र्एको समेत कारणिे 
िक्ष्य अनरुुपको कायग परुा हनु नसकेको भएतापलन समग्रमा पाुँच वटै बर्षगको कुि लनवेदन 701 को 
69.90प्रलतशत अथागत 490 थान लनवेदनहरु फर्छ्यौट हनु र्एको र कैद जररवाना तफग  कुि जम्मा 
कैद10514।08।08 को 25 प्रलतशत अथागत 2529।05।08 कैद र जररवाना तफग  कुि अंक 
486772646।13 को 25।65 प्रलतशत अथागत 124880738।24 रकम जररवाना असरु र्ने 
कायगमा सफि भएको अवस्था देजिन्छ। 

 

फैसिा कायागन्वयनको लनवेदन तफग  
 

आलथगक बर्षग २०७१/०७२ 

जजम्मेवारी 
सरेको 

नयाुँ दतागको 
अनमुान 

यथाथग दताग कुि 
जम्मा 

फर्छ्यौट 
िक्ष्य 

फछगयौट बांकी 

18 77 70 88 58 58 30 

आलथगक बर्षग २०७२/०७३ 

जजम्मेवारी 
सरेको 

नयाुँ दतागको 
अनमुान यथाथग दताग कुि 

जम्मा 
फर्छ्यौट 
िक्ष्य फछगयौट बांकी 

30 78 105 135 108 95 40 

आलथगक बर्षग २०७३/०७४ 

जजम्मेवारी 
सरेको 

नयाुँ दतागको 
अनमुान 

यथाथग नयाुँ 
दताग 

यथाथग 
कुि 
जम्मा 

फर्छ्यौट 
िक्ष्य फछगयौट बांकी 

40 १५7 100 140 118 99 41 

आलथगक बर्षग २०७४/०७५ 

जजम्मेवारी 
सरेको 

नयाुँ दतागको 
अनमुान 

यथाथग नयाुँ 
दताग 

यथाथग 
कुि 
जम्मा 

फर्छ्यौट 
िक्ष्य 

फछगयौट बांकी 

41 102 93 134 108 94 40 

आलथगक बर्षग २०७५/०७६ 

जजम्मेवारी 
सरेको 

नयाुँ दतागको 
अनमुान 

यथाथग नयाुँ 
दताग 

यथाथग 
कुि 
जम्मा 

फर्छ्यौट 
िक्ष्य फछगयौट बांकी 

40 109 164 204 112 144 60 
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फैसिा कायागन्वयनको कैद जररवाना तफग  
 

आलथगक बर्षग २०७१/०७२ 

लबर्षय जजम्मेवारी सरेको नयाुँ दताग कुि जम्मा फर्छ्यौट िक्ष्य फछगयौट बांकी 
कैद 1094।०३।१७ 145।05।09 2039।08।26 109।05।00 709।01।22 1330।07।04 

जररवाना 48292281।20 51285127।91 87468260।05 3618313।00 40622464।23 46845795।82 

आलथगक बर्षग २०७२/०७३ 

लबर्षय जजम्मेवारी सरेको नयाुँ दताग कुि जम्मा फर्छ्यौट िक्ष्य फछगयौट बांकी 
कैद 1330।07।04 665।01।24 1995।09।08 133।00।21 476।09।25 1518।11।13 

जररवाना 46845795।82 82748225।96 129594021।78 4684579।58 61856342।39 67737679।39 

आलथगक बर्षग २०७३/०७४ 

लबर्षय जजम्मेवारी सरेको नयाुँ दताग कुि जम्मा फर्छ्यौट िक्ष्य फछगयौट बांकी 
कैद 1518।11।13.5 514।01।05 2033।00।18  407।01।01 1625।11।17 

जररवाना 97737679।39 8997024।92 76734704।31  6115747।30 70618957।01 

आलथगक बर्षग २०७४/०७५ 

लबर्षय जजम्मेवारी सरेको नयाुँ दताग कुि जम्मा फर्छ्यौट िक्ष्य फछगयौट बांकी 
कैद 1625।11।17 450।00।13 2076।00।00 220।00।00 421।09।19 1654।02।11 

जररवाना 70618957।01 10553229।98 81172186।99 8052000।00 8688525।32 72483661।67 

आलथगक बर्षग २०७५/०७६ 

लबर्षय जजम्मेवारी सरेको नयाुँ दताग कुि जम्मा फर्छ्यौट िक्ष्य फछगयौट बांकी 
कैद 1654।02।11 715।09।05 2369।11।16 224।00।00 514।10।01 1828।01।15 

जररवाना 72483661।67 39319811।33 111803473।00 8200000।00 7597659।00 104205814।00 
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2.३ अन्य ब्यवस्थापकीय कायगहरुको उपिब्धी 
2.३.1 लनरीक्षण अनरु्मनको कायग: -  

अधगन्याययक लनकायहरु र स्थानीय तहका न्यायीक सलमलतहरुको लनररक्षण र्ने कायगको िक्ष्य लनधागरण र्रे 
अनरुुप प्रत्येक बर्षग बायर्षगक रुपमा लनररक्षण र्ररएको र लनररक्षणमा ददइएका लनदेशनहरुको कायागन्वयन भए नभएको 
सम्बन्धमा अनरु्मन समेत र्ने कायग र्ररएको लथयो। 

आलथगक बर्षग 2075।076 मा कैिािी जजल्िा लभर रहेका अधगन्यायीक लनकायहरु जजल्िा प्रशासन 
कायागिय धनर्ढी, मािपोत कायागिय कैिािी र यटकापरु, 1३ वटा स्थालनय तह मध्ये ८ स्थालनय तहका न्यायीक 
सलमलतहरुको १-१ पटक लनररक्षण र्ररएको लथयो। 

 

2.३.2 अलभिेि व्यवस्थापन तफग : -  

यस अदाितको अलभिेि फाुँटमा लब.स. २००७ साि देजिका लमलसिहरु भेयटएको र उक्त लमलसिहरु 
लबर्तका रणनीलतक योजनाहरु समेतिे िक्ष्य लनधागरण र्री कायागन्वयनमा ल्याइएको र यस तेस्रो पञ्चबयर्षगय रणनीलतक 
योजनािे समेत बायर्षगक रुपमा िक्ष्य लनधागरण र्री लमलसिहरु धलु्याउन ेकायग सम्पन्न र्री अलभिेि फाुँट व्यवस्थापन 
र्ने कायगिाई अलभयानकै रुपमा संचािन र्री दराज तथा िरागमा व्यवजस्थत र्ने कायगका िालर् र्त आ.ब. 
२०७५।076 सम्ममा 17769 थान लमलसिहरु मध्ये 10111 थान लमलसि कार्ज धलु्याउने कायग सम्पन्न भै 
साि िम अनसुार लमलसि छुट्याउने कायग समेत र्री 17379 थान लमलसिहरु सफ्टवयरमा इन्िी र्री सफ्टवयर 
अनसुार दराज र िरागमा ब्यवस्थापन र्ने कायग र्रीएको र 390 थान लमलसिहरु धलमरािे िाइ अक्षर नजचलनने 
अवस्थाका भएको हुुँदा उक्त लमलसिहरु सफ्टवयरमा दताग र्नग नसयकन े अवस्था भएको हुुँदा सरुजक्षत रुपमा 
दराजहरुमा राजिएको छ। 

 

2.३.3 भौलतक लनमागण लबकास तफग ः- 
न्यायपालिकािे आफ्नै योजना बनाई कायग थािनी र्रे पश्चातको अवस्थामा योजनािे न्यायाियका लबलभन्न 

भौलतक संरचना तथा लबकास लनमागणका कायगहरुमा उपिब्धी र्नग सकेको देशव्यापी पररदृश्यमा यस अदाितिे समेत 
लबर्तका रणनीलतक योजनाहरु अनरुुप र्रेका लबलभन्न यवकास लनमागणका कायगहरुिाई लनरन्तरता दददै तेस्रो पञ्चबयर्षगय 
रणनीलतक योजनािे लनधागरण र्रे अनरुुप आफ्नो बायर्षगक कायगयोजना बनाई लबलभन्न भौलतक लनमागणका कायगहरु र्रेको 
अवस्था छ। 

क) न्यायाधीशको आवास भवनः- आ.ब. 2074।075 मा सयुवधा समपन्न न्यायाधीशको आवास भवन लनमागण 
र्रर प्रयोर्मा ल्याइएको छ।  

ि) अदाित पररसरमा माटो भरान र्री पानी लनकासको िालर् नािीहरुको लनमागण तथा ममगत र्ररएको छ। 

र्) अदाितमा उपजस्थत र्राउन ु पने कैदी बन्दीहरुिाई जजल्िा प्रहरी कायागिय तथा कारार्ार कायागियहरुबाटै 
बयान तथा थनुछेकको कायगका िालर् लभलडयो कन्रेन्स लसस्टम जडान र्ररएको छ। 

ि) अदाित पररसर, भवन तथा फाुँटहरुको सूरक्षाथग लस.लस.यट.लभ जडान र्रर संचािनमा ल्याइएको छ। 

2.३.4 तािीम तथा अन्तरकृयाहरुः -  

यवर्तका रणनीलतक योजनाहरुिे लनधागरण र्रे बमोजजमका यस अदाितका बायर्षगक कायगयोजनाहरुिे लनधागरण 
र्रेका यवलभन्न प्रजशक्षण िर्ायतका कायगिमहरु सफि रुपमा सञ्चािन र्ररयो। जसमा कमगचारीहरुकािालर् पनुतागजर्ी 
तथा मिुकुी देवानी र फौजदारी संयहता सम्बन्धी प्रजशक्षण कायगिम, न्यायाधीशसंर् भेटिाट कायगिम, वार वेन्च तथा 
सरकारी वकीि यवचको अन्तरकृया र न्याययक सम्वाद, अदाित व्यवस्थापन सलमलतको बैठक, सूचना प्रयवलध सम्बन्धी 
तालिम, न्याय क्षेर समन्वय सलमलतका बैठक तथा स्टाफ लमयटङ्ग िर्ायतका लबलभन्न कायगिमहरु लबलभन्न समयमा 
सञ्चािन र्ररयो।  
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2.३.5 सूचना तथा सहायता कक्षको व्यवस्थापनः-  

यस अदाितमा लबर्तका बर्षगहरुमा स्थापना र्ररएको सूचना तथा सहायता कक्ष िाई अझै ब्यवजस्थत 
बनाउन UNDP/RoLHR को सहयोर्मा लबलभन्न भौलतक सामग्रीहरु तथा जनशक्ती समेतको ब्यवस्था भई 
प्रभावकारी रुपमा संचािन र्ररएको लथयो। साथै सम्मालनत श्री सवोच्च अदाितबाट तयार र्ररएका जजल्िा 
अदाितमा मदु्दाको प्रकृयामा आवश्यक पने लबलभन्न Templates (लनवेदनका ढाुँचाहरु) समेत यसै शािाबाट 
सेवाग्राहीहरुिाइ लनःशलु्क रुपमा उपिब्ध र्राउने र उक्त लनवेदनहरु लनशलु्क रुपमा भररददने व्यवस्थाका 
िालर् बैतलनक वकीि समेतिाई सोही शािाबाट काम र्ने व्यवस्था लमिाइएको मा हाि आएर 
UNDP/RoLHR संस्थािे न्यायपालिकामा र्रररािेको यस प्रकारको सहयोर्को कायगिम सामाप्त भएको हुुँदा 
आ.ब. २०७५।०७६ देजि यस अदाितिे आफ्नै आन्तररक व्यवस्थापनमा यस कायगिाई प्रभावकारीरुपमा 
लनरन्तरता ददइएको छ। 

2.३.6 सूचना प्रयवलध तफग ः- 
न्यायपालिकािे आफ्नो रणनीलतक योजना लनमागण र्री लबर्तका बर्षगहरुबाटै सूचना प्रयवलधमा उल्िेख्य 

मारामा प्रर्लत हाुँलसि र्रेको अवस्थामा तेस्रो पञ्चबयर्षगय रणनीलतक योजनािे समेत यस कुरािाई 
प्राथलमकतामा रािेको हुुँदा यस अदाितिे समेत प्रत्येक बर्षगको बायर्षगक कायगयोजनामा सूचना प्रयवलधको 
आफ्नै बायर्षगक कायगयोजना समेत बनाई समग्र अदाितको बायर्षगक कायगयोजना संरै् अर्ाडी बढाएको लथयो। 
जसिे र्दाग यस अदाितमा प्रयाप्त मारामा नभएतापलन प्रत्येक फाुँटहरुमा अत्यावश्य मारामा हनुेर्री 
कम््यटुर यप्रन्टर िर्ायतका सूचना प्रयवलध उपकरणहरुको उपिब्धता र्राई कायग संचािन र्दै आइएको 
छ, मदु्दा व्यवस्थापन प्रणालि CMS को अलधक प्रयोर् र्ररएको छ, कमगचारीहरुिाई समय समयमा तालिम 
संचािन र्री ज्ञान अलभबयृद्ध र्ररएको छ, लडस््िे यटलभ संचािनमा ल्याई अदाितको लनयलमत र्लतयवध र 
मदु्दा पेशी सूजचको जस्थलत प्रसारण र्ररने र्रेको छ, यस अदाितको वैबसाइट लनमागण र्री सूचनाहरु र 
संयहता कानूनिे व्यवस्था र्रे अनरुुप प्रत्येक हप्ता प्रमाजणकरण भएका फैसिाहरु प्रकासन र्ररने र्रेको 
िर्ायतका उल्िेख्य उपिब्धीहरु र्री आसालतत रुपमा सूचना प्रयवलधिाई अर्ाडी बढाएको अवस्था 
देजिन्छ। 

2.३.7 समग्रमा योजनाबद्ध प्रयियाबाट देजिएका सकारात्मक प्रभावहरुः- 

 योजनाबद्ध सधुारको प्रयियाबाट न्यायपालिकाको काम कारबाहीमा प्रभावकाररता आएको, 
 योजनाबद्ध कायग संस्कृलतको यवकास भएको, 
 मदु्दाको फैसिाको सङ्खख्यामा वृद्धी भएको, 
 बक्यौता न्यूनीकरणमा सधुार भएको, 
 मानव संसाधन व्यवस्थापनमा सधुार भएको, 
 भौलतक पूवागधारमा सधुार भएको, 
 सूचना प्रयवलधको प्रयोर्मा यवस्तार भएको, 
 कानूनमा समसामययक सधुार भएको, 
 न्यायपालिकाको रणनीलतक योजनाको रायिय योजनामा सम्बोधन भएको, 
 सरोकारवािाहरूसुँर्को समन्वय र सहकायगमा अलभवयृद्ध भएको आदद। 
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2.4 मदु्दा दतागको अनपुात र लबश्लरे्षणः- 

जनसुँख्याको अनपुातमा केयह पवुी तराईको जजल्िा भन्दा मदु्दा दताग अनपुात कम देजिए तापलन यस 
जजल्िामा भैरहेको भौलतक पवुागधारको लतव्र यवकास, सेवा सयुवधाहरु प्रलतको आकर्षगण र यस जजल्िाको 
सदमकुाममा आप्रवासनको बयृद्ध दर तथा बढ्दो अव्यवजस्थत सहरीकरण, िुिा सीमाना र िना वस्ती 
िर्ायत उपभोग्य वस्त ु तथा सेवामा हनुे प्रलतस्पधाग र समाजमा व्याप्त र्ररवी, अजशक्षा, अज्ञानता र 
वेरोजर्ारीिे सजृजत यहुँसात्मक कृयाकिाप एवं आपरालधक मानलसकताको पररणाम स्वरुप ददन प्रलत ददन 
यवलभन्न िािे िटना, पररिटनाहरु बढ्दो रुपमा देिा परेको पाईन्छ। फिस्वरुप अदाितमा दताग हनु 
आउने देवानी तथा फौजदारी मदु्दाहरुको संख्या पलन बढ्दोिममा रहेको देजिन्छ।  

 

तेस्रो पञ्चबयर्षगय रणनीलतक योजनाको अबलधमा मदु्दा दतागको अनपुात 

 

लस नं आलथगक बर्षग िर्त फछगयौट बायंक 

१ ०७१/०७२ १३४० ९२८ ४१२ 
२ ०७२/०७३ 126६ 90६ 360 
३ ०७३/०७४ १२५६ ६७० ५८६ 
४ 074/075 1776 998 778 
५ 075/076 2541 1267 1274 

 

 

  

०

५००

१०००

१५००

२०००

२५००

३०००

आलथगक बर्षग 
०७१/०७२

आलथगक बर्षग 
०७२/०७३

आलथगक बर्षग 
०७३/०७४

आलथगक बर्षग 
०७४/०७५

आलथगक बर्षग 
०७५/०७६

िर्त फर्छ्यौट बाुँकी
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पररच्छेद - तेस्रो 
आ.ब. २०७6/०७7 को कायगयोजना 

न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीलतक योजना अनसुार यवर्त तीन आ.व. को यथाथग िर्तको 
और्षत अनपुातमा १० प्रलतशत थप र्नुग पने र र्त आ.ब. 075/076 बाट जजम्मेवारी सरी आएका 
मदु्दाहरुको संख्यािाई जोडी यस आ.ब. को िर्त अनमुान र्ने तथा र्त आ.ब. 075/076 बाट 
जजम्मेवारी सरी आएका सम्पणुग मदु्दाहरु एवं यस बर्षग अनमुान र्रेका मदु्दाको ५० प्रलतशतिे हनु आउने मदु्दा 
मदु्दा संख्या समेत र्री फैसिा र्नुग पने ब्यवस्था र्रेको हुुँदा सोही अनरुुप यो वायर्षगक कायगयोजना लनमागण 
र्री यस अदाितको आ.ब. 2076/077 िक्ष्य लनधागरण र्रेको छ। 

अनमुालनत िर्त लनधागरण तालिकाः- 
ि.सं. आलथगक बर्षग शूरु मदु्दा पनुरावेदन ररट जम्मा 

१ २०७३/०७४ 1223 1 32 1256 
२ 2074/075 1730 11 35 1776 
३ 2075/076 2479 19 43 2541 

जम्मा 5432 31 110 5573 
तीन बर्षगको और्षत मदु्दा संख्या 1811 10 37 1858 

और्षत मदु्दामा १० प्रलतशतिे थप र्दाग हनु आउने मदु्दा संख्या 181 1 4 186 
नयाुँ दताग हनु आउने मदु्दाको अनमुालनत िर्त 1992 11 41 2044 

फैसिा कायागन्वयनका लनवेदन तफग को िर्त लनधागरण तालिकाः- 

लबर्षय 
र्त तीन आ.व.को 
नया ंदतागको और्षात 

संख्या 

सो को १० 
प्रलतशतिे हनेु अंक 

जम्मा नया ंदताग 
अनमुान 

र्त बर्षग बाट जजम्मेवारी 
सरी आएको मदु्दा 

अनमुालनत जम्मा िर्त 

लनवेदन 
तफग  

159 16 176 60 236 

कैद तफग  215900।00 216।00।00 2375।00।00 1828।01।15 4203।01।15 

जररवाना 
तफग  

89903455।00 8990345।00 98893800।00 104205814।०० 203099614।०० 

  
फैसिा र्नुगपने िक्ष्य लनधागरण तालिकाः- 

 

लबवरण जजम्मेवारी सरको नयाुँ दताग अनमुानको 
५० प्रलतशत 

जम्मा फर्छ्यौट िक्ष्य 

मदु्दा र ररट तफग  1274 1022 2295 

फैसिा 
कायागन्वयनका 

लनवेदन तफग  60 88 148 

कैद तफग  २०३५ साि अजिको 
बक्यौता  ७३।06।05 

१६५।00।०० 238।06।05 

जररवाना तफग  २०३५ साि अजिको 
बक्यौता  22553।80 10093293।44 10115847।24 
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3.1 बायर्षगक तथा मालसक िक्ष्य लनधागरण 

चौथो रणनीलतक योजनािे लनधागरण र्रे अनरुुप मदु्दा र फैसिा कायागन्वयनको िर्त एवं फछगयौट तथा अन्य मखु्य मखु्य काम कारकारवाहीहरु समेतको 
फछगयौट र्नुगपने बायर्षगक तथा मालसक िक्ष्य देहाय बमोजजम लनधागरण र्ररएको छ।  

 

फाराम नं १ 

कैिािी जजल्िा अदाित 

आलथगक वर्षग २०76/077 को वायर्षगक कायग योजना 
वायर्षगक िक्ष्य लनधागरण फाराम 

( िक्ष्य १ को रणनीलत १.१ (क) सुँर् सम्बजन्धत) 

अदाितको नाम कैिािी जजल्िा अदाित, धनर्ढी 
      

    योजना अनसुार वायर्षगक रुपमा फैसिा र्नुगपने मदु्दाको संख्याः-  2296   
   

    

लस.नं 

जजम्मेवारी 
नयाुँ दतागको अनमुान 

जम्मा 
बायर्षगक  

अनमुालनत 
िर्त 

योजनािे  

तोकेको 
िक्ष्य* 

बायर्षगक  

िक्ष्य 

ररट/करारको पररपािना  मदु्दातफग  

३ मयहना 
लभर 

३ देजि ६ 
मयहना  
लभरको 

६ 

मयहना  
नािेको 

जम्मा 
६ 

मयहना 
 लभरको 

१ 

बर्षगलभरको 

१ बर्षगदेजि  

१८ मयहना 
लभरको 

१८ 

मयहना  
नािेको 

जम्मा 

तीन 

आ.व.को  
और्षत मदु्दा 
दताग संख्या 

१० 

प्रलतशतिे  

हनुे बयृद्ध 

अनमुालनत  

संख्या 

१ 8 6 10 24 769 276 148 57 1250 1858 186 2044 3318 2296 2296 

                 

   तयार र्ने                                                                                    प्रमाजणत र्ने    

िक्ष्य लनधागरण र्ने तररका: 
* जजम्मेवारी सररआएको सबै िर्त सङ्खख्यामा यस आलथगक वर्षग नयाुँ दताग हनु सक्ने अनमुालनत मदु्दा सङ्ख ख्याको कम्तीमा ५० प्रलतशतिे हनुआउने िर्त सङ्खख्या थप र्री वायर्षगक मदु्दा फछयौटको 
िक्ष्य लनधागरण र्ने। 
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फाराम नं २ 

कैिािी जजल्िा अदाित 

आलथगक वर्षग २०76।077 को वायर्षगक कायग योजना 
बलर्गकृत वायर्षगक िक्ष्य लनधागरण फाराम 

(योजनाको िक्ष्य १ रणनीलतक उद्देश्य १.१ (क)सुँर् सम्बजन्धत) 
अदाितको नामः- कैिािी जजल्िा अदाित, धनर्ढी 
वायर्षगक रुपमा फैसिा र्नुगपने मदु्दा सङ्खख्या: 2295 

चौथौ रणनीलतक योजनािे जजल्िाहरुका िालर् (र.उ. १.१.(क) अन्तर्गत लनधागरण र्रेका िक्ष्यहरु 

॰ जजम्मवेारी सरीआएका सबै मदु्दा, ररट तथा पनुरावेदनहरु चाि ुआलथगक बर्षगमा फर्छ्यौट र्नेः- 1273 

॰ चाि ुआलथगक बर्षगमा दताग भएका मदु्दा, ररट तथा पनुरावदेनहरु मध्ये कजम्तमा ५० प्रलतशत फर्छ्यौट र्नेः- 1022 

॰ यवशेर्ष प्रकृलतका लनवेदनहरु मध्ये प्रमाण बझु्न ुनपनेका हकमा दताग भएको लमलतिे र प्रमाण बझु्नपुनेका हकमा प्रमाण बझु्न ेकायग सम्पन्न भएको लमलतिे ७ ददनलभर फर्छ्यौट र्नेः- 106 

॰ प्रलतवदेनहरु दताग भएको लमलतिे १ मयहनालभर फर्छ्यौट र्ने। 

 लस.नं. यवर्षय अवलधर्त संख्या जजम्मवेारी सरी आएका बलर्गकृत 
यववरण 

जजम्मवेारी सररआएको जम्मा 
सङ्ख ख्या 

अनमुालनत बायर्षगक िर्तको ५०% िे 
हनु आउने सङ्ख ख्या 

वायर्षगक मदु्दा 
फछयौट  संख्या कैयफयत 

१ शरुु मदु्दा 

६ मयहना लभरको 763 

1237 996 2233 

  

६ मयहना देजि १ वर्षगलभरको 273 

१ वर्षग देजि १८ मयहना लभरको 145 

१८ मयहना नािेको 56 

2 पनुरावेदन 

६ मयहना लभरको 6 

13 6 19 

  

६ मयहना देजि १ वर्षगलभरको 3 

१ वर्षग देजि १८ मयहना लभरको 3 

१८ मयहना नािेको 1 

३ ररट र लनर्षधेाज्ञा लनवेदन 

६ मयहना लभरको 14 

23 20 43 

  

६ मयहना देजि १ वर्षगलभरको 5 

१ वर्षग देजि १८ मयहना लभरको 0 

१८ मयहना नािेको 4 

४ 
करारको पररपािना 
सम्बन्धी लनवेदन 

3 मयहना लभरको 0 
1 0 1 

  

३ मयहना नािेको 1 

जम्मा 1274 1274 1022 2296   

५ 
यवशेर्ष प्रकृलतका लनवेदन 0 0 234 234   

अन्य लनवेदन/प्रलतवेदन 0 0 480 480 
 

 कूि जम्मा 1274 1274 1736 3010   

 

तयार र्ने                                                                                 प्रमाजणत र्ने    
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फाराम नं ३ 

कैिािी जजल्िा अदाित 

आलथगक वर्षग २०76।077 को वायर्षगक कायग योजना 
मालसक िक्ष्य लनधागरण फाराम 

(योजनाको िक्ष्य १ रणनीलतक उद्देश्य १.१ (क)सुँर् सम्बजन्धत) 

वायर्षगक रुपमा फैसिा र्नुगपने मदु्दाको जम्मा सुँख्याः 3010                           

ि.सं. यवर्षय 
अवलधर्त 
वलर्गकरण 

यववरण साउन भदौ असोज काजिक मंलसर पसु माि फार्नु चैत बैशाि जेठ असार जम्मा 
कायगददन 15 26 12 22 26 25 24 23 25 25 27 27 277 

1 शरुु मदु्दा 

६ मयहनालभरको 
िक्ष्य 35 120 30 60 122 126 125 130 135 125 135 135 1263 

प्रर्लत                         
 

६ मयहनादेजि १ 
वर्षगलभरको 

िक्ष्य 25 70 25 35 78 75 80 69 75 75 81 81 769 

प्रर्लत                          
१ वर्षगदेजि १८ 
मयहनालभरको 

िक्ष्य 4 14 3 6 14 13 12 11 13 13 20 22 145 

प्रर्लत                          
१८ मयहना 
नािेको 

िक्ष्य 1 5 1 2 7 5 5 5 5 5 7 8 56 

प्रर्लत                          

२ पनुरावेदन 

६ मयहनालभरको 
िक्ष्य 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

प्रर्लत                          
६ मयहनादेजि १ 
वर्षगलभरको 

िक्ष्य 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 6 

प्रर्लत                          
१ वर्षगदेजि १८ 
मयहनालभरको 

िक्ष्य 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

प्रर्लत                          
१८ मयहना 
नािेको 

िक्ष्य 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

प्रर्लत                         
 

३ ररट 

६ मयहनालभरको 
िक्ष्य 0 0 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 35 

प्रर्लत                          
६ मयहनादेजि १ 
वर्षगलभरको 

िक्ष्य 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 

प्रर्लत                          
१ वर्षगदेजि १८ 
मयहनालभरको 

िक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

प्रर्लत                          
१८ मयहना 
नािेको 

िक्ष्य 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

प्रर्लत                          
जम्मा  िक्ष्य 69 216 61 106 229 225 222 221 224 224 248 251 2296 
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प्रर्लत                          

४ 
यवशेर्ष प्रकृलतको 

लनवेदन 

७ ददन लभर 
िक्ष्य 12 22 10 18 22 21 22 20 21 22 22 22 234 

प्रर्लत                          

७ ददन नािेको 
िक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

प्रर्लत                          

५ 
लनवेदनप्रलतवेदन 
फुटकर लनवेदन 

१ मयहना लभर 
िक्ष्य 26 45 21 38 45 43 42 40 43 43 47 47 480 

प्रर्लत                          

६ १ मयहना नािेको 
िक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

प्रर्लत                          

जम्मा  
िक्ष्य 38 67 31 56 67 64 64 60 64 65 69 69 714 

प्रर्लत                          

कूि जम्मा 
िक्ष्य 107 283 92 162 296 289 286 281 288 289 317 320 3010 

प्रर्लत                          

  
 

  तयार र्ने                                                                                      प्रमाजणत र्ने    

फाराम नं ३ भने तररका – 
              १. फैसिा र्नुगपने जम्मा सुँख्या उल्िेि र्दाग फाराम नं २ बाटलनधागरण भएको अदाितको वायर्षगक फछयौट  िक्ष्य सुँख्या उल्िेि र्ने । 

२. कायगददनको यहसाव र्दाग साउन मयहनामा वायर्षगक कायगयोजना तयारी, िर्त अद्यावलधक, वायर्षगक प्रलतवेदन तयारी िर्ायतका कायग सम्पन्न र्नग िाग्न ेसमय िटाई मदु्दाको पेशी 
तोयकएको ददनदेजि सो आलथगक वर्षगमा पने यवदाका ददनहरु बाहेक र्री अदाित िुल्न ेकायगददनको र्णना र्ने ।  

३. मालसक फछयौट िक्ष्य कायम र्दाग मालसक कायगददन, न्यायाधीशिे लिनसक्न ेयवदा र तािीममा सहभार्ी हनुे भए सो समेत यवचार र्री कायम र्ने । 

4. कायग प्रारम्भ भएपलछ नयाुँ दताग हनुे अनमुालनत िक्ष्य नलमल्दो देजिएमा आवश्यकता अनसुार बायर्षगक िक्ष्य पररमाजगन र्री िक्ष्य समायोजन र्नुगपने ।  
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फाराम नं ४ 

कैिािी जजल्िा अदाित 

आलथगक वर्षग २०76।077 को वायर्षगक कायग योजना 
न्यायाधीशर्त मालसक िक्ष्य लनधागरण फाराम 

(रणनीलतक योजना िक्ष्य १  रणनीलत उद्देश्य नं.१. १ सुँर् सम्बजन्धत) 

न्यायाधीशको नामः                       श्री जयानन्द पनेरु 
            

लस.नं. यवर्षय 
मयहना साउन भदौ असोज काजिक मंलसर पसु माि फार्नु चैत बैशाि जेठ असार जम्मा 

कायग ददन 15 26 12 22 26 25 24 23 25 25 27 27 277 

१ शरुु मदु्दा 
िक्ष्य 22 70 20 35 74 73 72 72 73 73 81 82 747 

प्रर्लत                          

२ पनुरावेदन 
िक्ष्य 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 8 

प्रर्लत                          

३ बन्दी प्रत्यक्षीकण र लनरे्षधाज्ञा लनवेदन 
िक्ष्य 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 14 

प्रर्लत                          

जम्मा 
िक्ष्य 24 72 21 36 77 75 74 74 75 76 82 83 769 

प्रर्लत                          

४ यवशेप प्रकृलतका लनवेदन 
िक्ष्य 4 7 3 6 7 7 7 7 7 7 7 7 76 

प्रर्लत                          

५ लनवेदन प्रलतवेदन 
िक्ष्य 9 15 7 13 15 14 14 13 14 14 16 16 160 

प्रर्लत                          

जम्मा 
िक्ष्य 13 22 10 19 22 21 21 20 21 21 23 23 236 

प्रर्लत                          

कूि जम्मा 
िक्ष्य 37 94 31 55 99 96 95 94 96 97 105 106 1005 

प्रर्लत                          

सम्बजन्धत न्यायाधीशिे फैसिा र्नुगपने मदु्दामध्ये १८ मयहना नािेको बाुँकी सुँख्याः- 28  
 
 

            

  

तयार र्ने 

         
प्रमाजणत र्ने 
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फाराम नं ४  
कैिािी जजल्िा अदाित 

आलथगक वर्षग २०76।077 को वायर्षगक कायग योजना 
न्यायाधीशर्त मालसक िक्ष्य लनधागरण फाराम 

(रणनीलतक योजना िक्ष्य १  रणनीलत उद्देश्य नं.१. १ सुँर् सम्बजन्धत) 

न्यायाधीशको नामः                       श्री कृष्णप्रसाद नेपाि 
           

लस.नं. यवर्षय 
मयहना साउन भदौ असोज काजिक मंलसर पसु माि फार्नु चैत बैशाि जेठ असार जम्मा 

कायग ददन 15 26 12 22 26 25 24 23 25 25 27 27 277 

१ शरुु मदु्दा 
िक्ष्य 22 70 20 35 74 73 72 72 73 73 81 82 747 

प्रर्लत                          

२ पनुरावेदन 
िक्ष्य 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 7 

प्रर्लत                          

३ बन्दी प्रत्यक्षीकण र लनरे्षधाज्ञा लनवेदन 
िक्ष्य 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 15 

प्रर्लत                          

जम्मा 
िक्ष्य 24 73 21 36 77 75 73 74 75 75 82 84 769 

प्रर्लत                          

४ यवशेप प्रकृलतका लनवेदन 
िक्ष्य 4 7 3 6 7 7 7 7 7 7 7 7 76 

प्रर्लत                          

५ लनवेदन प्रलतवेदन 
िक्ष्य 9 15 7 13 15 14 14 13 14 14 16 16 160 

प्रर्लत                          

जम्मा 
िक्ष्य 13 22 10 19 22 21 21 20 21 21 23 23 236 

प्रर्लत                          

कूि जम्मा 
िक्ष्य 37 95 31 55 99 96 94 94 96 96 105 107 1005 

प्रर्लत                          

सम्बजन्धत न्यायाधीशिे फैसिा र्नुगपने मदु्दामध्ये १८ मयहना नािेको बाुँकी सुँख्याः- 33 

 
 

 
              

  
तयार र्ने 

        
प्रमाजणत र्ने 
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फाराम नं ४  

कैिािी जजल्िा अदाित 

आलथगक वर्षग २०76।077 को वायर्षगक कायग योजना 
न्यायाधीशर्त मालसक िक्ष्य लनधागरण फाराम 

(रणनीलतक योजना िक्ष्य १  रणनीलत उद्देश्य नं.१. १ सुँर् सम्बजन्धत) 

न्यायाधीशको नामः                       .......... 
             

लस.नं. यवर्षय 
मयहना साउन भदौ असोज काजिक मंलसर पसु माि फार्नु चैत बैशाि जेठ असार जम्मा 

कायग ददन 15 26 12 22 26 25 24 23 25 25 27 27 277 

१ शरुु मदु्दा 
िक्ष्य 21 69 19 33 74 72 73 71 72 72 81 82 739 

प्रर्लत                          

२ पनुरावेदन 
िक्ष्य 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 

प्रर्लत                          

३ बन्दी प्रत्यक्षीकण र लनर्षधेाज्ञा लनवेदन 
िक्ष्य 0 1 0 1 1 2 2 2 2 1 2 1 15 

प्रर्लत                          

जम्मा 
िक्ष्य 21 71 19 34 76 74 75 73 74 73 84 84 758 

प्रर्लत                          

४ यवशेप प्रकृलतका लनवेदन 
िक्ष्य 4 8 4 6 8 7 8 6 7 8 8 8 82 

प्रर्लत                          

५ लनवेदन प्रलतवेदन 
िक्ष्य 8 15 7 14 15 15 14 14 15 15 15 15 160 

प्रर्लत                          

जम्मा 
िक्ष्य 12 23 11 18 23 22 22 20 22 23 23 23 242 

प्रर्लत                          

कूि जम्मा 
िक्ष्य 33 94 30 52 99 96 97 93 96 96 107 107 1000 

प्रर्लत                          

सम्बजन्धत न्यायाधीशिे फैसिा र्नुगपने मदु्दामध्ये १८ मयहना नािेको बाुँकी सुँख्याः- 0 0               

  
तयार र्ने 

        
प्रमाजणत र्ने 

 

फाराम नं. ४ भने तररका – 
            १. एकभन्दा बढी न्यायाधीश भएको अदाितमा न्यायाधीशर्त वायर्षगक मदु्दा फछयौट िक्ष्य कायम र्दाग सकभर सबै न्यायाधीशिाई कायगवोझ बराबर हनुे र्री मदु्दा बाुँडफाड र्नुगपछग ।  

२. कुनै न्यायाधीश िामो यवदा वा काजमा वस्ने कुराको पूवगजानकरी हनुसक्ने अवस्था भएमा यवदामा बस्ने मयहनाको िक्ष्य उल्िेि र्दाग सो कुरािाई समेत ध्यानमा रािी सम्बजन्धत  न्यायाधीशको िक्ष्य तोक्न सयकनेछ ।  

३. सम्बजन्धत न्यायाधीशिे फैसिा र्नुगपने मदु्दा मध्ये १८ मयहना नािेको बाुँकी संख्या उल्िेि र्दाग सम्बजन्धत न्यायाधीशको जजम्मामा जजम्मेवारी सदाग १८ मयहना नािेका मदु्दाहरु कलत जजम्मेवारी सरेका छन ्सोही संख्या उल्िेि र्ने  । 
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फाराम नं ५ 
 कैिािी जजल्िा अदाित 
 आलथगक वर्षग २०76।077 को वायर्षगक कायग योजना 
  फैसिा कायागन्वयनका लनवेदन, कैद दण्ड जररवाना र सरकारी यवर्ो तथा वक्यौता फछयौटको िक्ष्य लनधागरण फाराम 
 (योजनाको िक्ष्य १ को रणनीलतक उद्देश्य १.५ सुँर् सम्बजन्धत) 
 तहलसिदारको नामः श्री नरबहादरु नेर्ी 

      
 ॰ वायर्षगक रुपमा जम्मा फछयौट र्नुगपने लनवेदन सङ्ख ख्या: 148 

   
 ॰ कैद असूिीको अंक (प्रत्येक वर्षग कम्तीमा सो वर्षग कायम हनुे वरावर) 

 
165।00।00 

   
॰ जररवाना असूिीको अंक (प्रत्येक वर्षग कम्तीमा सो वर्षग कायम हनु ेवरावर) 

 
10093293।44 

  
 ॰ सरकारी यवर्ो असूिीको अंक (प्रत्येक वर्षग कम्तीमा सो वर्षग कायम हनु ेवरावर) 0 

  
 ॰ बक्यौता न्यूलनकरण तफग को २०३५ सािसम्मको कैद 73।06।05 जररवाना 22553।80 सरकारी यवर्ो 0 
 

लस.नं.  यवर्षय  अवलधर्त संख्या 
जजम्मेवारी 
सरीआएको नयाुँ दताग अनमुान 

जम्मा कायम हनु ेवायर्षगक 
िर्त 

अनमुालनत वायर्षगक लनवेदन फछयौट र 
कैद जररवाना असिुी वायर्षगक िक्ष्य कैयफयत 

१ फैसिा कायागन्वयनको लनवेदन 
६ मयहना लभरको  46 

176 236 
88   

६ मयहना नािेको 14 60   

जम्मा 60 176 236 148   

२ कैद असिुीको िक्ष्य 

यस वर्षग कायम हनुे 
िर्त बराबरको कैद 

0 165।00।00 165।00।00 165।00।00 
  

२०३५ सािभन्दा 
अजिको वक्यौता कैद 

73।06।05 0 0 238।06।05 
  

३ जररवाना असिुीको िक्ष्य 

यस वर्षग कायम हनुे 
िर्त बराबरको 

जररवाना 
0 20186586।88 20186586।88 10093293।44 

  

२०३५ सािभन्दा 
अजिको वक्यौता 

जररवाना 
22553।80 0 0 10115847।24 

  



24 
कैलाली जिल्ला अदालतको आ.ब. २०७६।०७७ को बाजषिक कार्िर्ोिना 

 

४ सरकारी यवर्ो 

यस वर्षग कायम हनुे 
िर्त बराबरको कैद 

0 0 0 0 

  

२०३५ सािभन्दा 
अजिको वक्यौता 
सरकारी लबर्ो 

0 0 0 0 

  

जम्मा 
कैदको जम्मा 73।06।05 165।00।00 165।00।00 238।06।05   

जररवानाको जम्मा 22553।80 20186586।88 20186586।88 10115847।24   

सरकारी यवर्ो जम्मा 0 0 0 0   

        
    तयार र्ने                                                                         प्रमाजणत र्ने    

फाराम नं ५ भने तररका – 
    १.बायर्षगक रुपमा कायम हनु ेलनवेदनहरुको अनमुालनत संख्या लनधागरण र्दाग यवर्त ३ आलथगक बर्षगमा दताग हनु आएका वास्तयवक िर्तको और्षतमा १० प्रलतशतिे थप र्दाग हनु आउने संख्या लनधागरण र्नुगपने।सो कायम हनु 

आउने संख्याको आधारमा बायर्षगक र मालसक फछयौट िक्ष्य लनधागरण र्ने। 

२. कैद जररवाना र सरकारी यवर्ो असिुीको बायर्षगक िक्ष्य लनधागरण र्दाग योजनािे लनधागरण र्रेबमोजजमको यस आलथगक बर्षग कायम हनुे अनमुालनत िर्त कायम र्दाग यवर्त तीन आलथगक वर्षगमा कायम भएको नयाुँ िर्तको 
औसत अंकमा १० प्रलतशत थप र्री यस आ.व. को नयाुँ दताग हनुे अनमुालनत वायर्षगक िर्त कायम र्ने। 
३. बक्यौता न्यूलनकरणतफग  लब.स. २०३५ सािसम्म कायम रहेको दण्ड, जररवाना र सरकारी यवर्ोको सबै िर्त समावेश र्ने।  
४. लब.स. २०३५ सािसम्मको बक्यौताको िक्ष्य उल्िेि र्दाग लस.नं. २,३ र ४ को दोस्रो िण्डमा उल्िेि र्ने। 

   

५. यव.सं. २०३५ सािसम्मको वक्यौता नरहेको वा न्यून रहेको अवस्थामा सोभन्दा पलछको वक्यौता वा यस आलथगक वर्षगमा कायम हनु सक्ने नयाुँ िर्त मध्येबाट थप र्री फर्छ्यौट  
िक्ष्य कायम र्नग सयकने। 
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फाराम नं 6 
कैिािी जजल्िा अदाित 

आलथगक वर्षग २०76।077 को वायर्षगक कायग योजना 
 फैसिा कायागन्वयनका लनवेदन फछयौट  र्ने कायगको मालसक 

िक्ष्य लनधागरण फाराम 
(योजनाको िक्ष्य १ को रणनीलतक उद्दशे्य १.५(क) सुँर् सम्बजन्धत) 

तहलसिदारको नामः  श्री नरबहादरु नरे्ी 
वायर्षगक रुपमा जम्मा फछयौट  र्नुगपने लनवेदनको सुँख्याः  148 

        

यवर्षय 
मयहना साउन भदौ असोज काजिक मंलसर पसु माि फार्नु चैत बैशाि जेठ असार जम्मा 

कायग ददन  15 26 12 22 26 25 24 23 25 25 27 27 277 

फै
सि

ा 
क
ाय
ागन्व

यन
क
ो 

लनवे
दन
 फछयौट िक्ष्य 9 8 5 7 15 15 15 15 15 15 15 14 148 

िक्ष्य प्रालप्त                           

                  तयार र्ने                                                                         प्रमाजणत र्ने    
फाराम नं 6 भने तररका 

          १. फछयौट र्नुगपने जम्मा लनवेदन सुँख्या उल्िेि र्दाग फाराम नं 5 बाट देजिने सम्बजन्धत अदाितको फैसिा कायागन्वयनको लनवेदनतफग को वायर्षगक फछयौट  
   िक्ष्य उल्िेि र्ने । 
२. कायगददनको यहसाव र्दाग साउन मयहनामा वायर्षगक कायगयोजना बनाउन,े िर्त अद्यावलधक र्ने, वायर्षगक प्रलतवेदन तयार र्ने िर्ायतका कायगसम्पन्न भै लनयलमत रुपमा काम शरुु                 

भएको ददनदेजि यवदाका ददन बाहेक अदाित िलु्ने कायगददनको र्णना र्ने ।  
३. मालसक फछयौट  िक्ष्य कायम र्दाग मयहनाको कायग ददनको अनपुात समेत यवचार र्री कायम र्ने । 
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फाराम नं 7 
कैिािी जजल्िा अदाित 

आलथगक वर्षग २०76।077 को वायर्षगक कायग योजना 
कैद जररवाना र सरकारी लबर्ोको मालसक िक्ष्य लनधागरण फाराम  

वायर्षगक रुपमा न्यून र्नुग पने कैद जररवाना र सरकारी यवर्ोको अङ्क मध्य े
कैद वर्षगः                                                                                                 238।06।05 

     
॰ २०३५ सािसम्मको कैद वर्षग: 73।06।05 

 
  

जररवानाको रकम रु.                                  10115847।24 
     

॰ २०३५ सािसम्मको जररवाना रकम:  22553।80 
 

  
सरकारी यवर्ोको रकम रु.0                                                       ॰ २०३५ सािसम्मको सरकारी लबर्ो :  0 

 

    

यववरण 
मालसक रुपमा फछयौट  र्नुग पने िर्त   

साउन  भदौ  असोज काजिक मंलसर पौर्ष माि फार्नु चैत बैशाि जेठ आर्षाढ जम्मा 

यस वर्षग कायम हनु े
िर्त बराबरको कैद 

वर्षग  

िक्ष्य 02।00।00 03।00।00 02।00।00 02।00।00 04।00।00 08।00।00 25।00।00 25।00।00 25।00।00 25।00।00 24।00।00 20।00।00 165।00।00 

प्रगति                           

२०३५ सािसम्मको 
वक्यौता कैद 

िक्ष्य 12।00।00 12।00।00 12।00।00 12।00।00 12।06।05 13।00।00 0 0 0 0 0 0 73।06।05 
प्रगति                           

यस वर्षग कायम हनु े
िर्त बराबरको 
जररवानाको रकम 

िक्ष्य 337348।98 837348।78 337348।79 337348।80 837348।78 837348।78 1094866।75 1094866।75 1094866।75 1094866।75 1094866।75 1094866।75 10093293।43 

प्रगति                           

२०३५ सािसम्मको 
वक्यौता जररवाना 

िक्ष्य 3758।80 3759।00 3759।00 3759।00 3759।00 3759।00 0।00 0।00 0।00 0।00 0।00 0।00 22553।80 
प्रगति                           

यस वर्षग कायम हनु े
िर्त बराबरको 
सरकारी यवर्ोको 

रकम  

िक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

प्रगति                 

  

        

२०३५ सािसम्मको 
वक्योता सरकारी 

यवर्ो 

िक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

प्रगति                 
  

        

                  तयार र्ने                                                                         प्रमाजणत र्ने    
फाराम नं 7 भने तररका – 

          १. मालसक िक्ष्य लनधागरण र्दाग वायर्षगक िक्ष्यिाई आधार मानी सबै मयहनामा कायगददनको अनपुातमा िक्ष्य लनधागरण र्ने । 

२. कैद, जररवाना र सरकारी यवर्ोको िर्त मध्ये योजना कायागन्वयनको पयहिो बर्षग अथागत आ.ब. २०७६/०७७ मा  यव.स. २०३५ साि सम्मका सबै बक्यौता दण्ड जररवाना र सरकारी यवर्ो असिुी र्ने िक्ष्य राजिएको हुुँदा यव.स. २०३५ सािसम्मका बक्यौता असिुीका िालर् 
लनधागररत बायर्षगक फछयौट िक्ष्य लनधागरणका आधारमा मालसक िक्ष्य लनधागरण र्ने। 
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फाराम नं ८ 
कैिािी जजल्िा अदाित 

आलथगक वर्षग २०76।077 को वायर्षगक कायग योजना 
फैसिा कायागन्वयनको िर्त अद्यावलधक र्ने िर्ायतका कायगको मालसक कायग तालिका 

तहलसिदारको नामः  श्री नरबहादरु नरे्ी 

मदु्दा 
मयहना श्रावण भार असोज कालतगक मार्ग पौर्ष माि फार्नु चैर वैशाि जेष्ठ आर्षाढ जम्मा 

कायग ददन 15 26 12 22 26 25 24 23 25 25 27 27 277 

१ िर्त अध्यावलधक र्ररन े सुँख्या 
लक्ष्य                           

प्रगति                           

२ पररवलतगत स्थानीय तहको संरचना अनसुार िर्तमा रहेको वतन अध्यावलधक र्ने  
लक्ष्य 10 40 25 25 35 35 35 40 40 30 30 20 365 

प्रगति                           

३ दण्ड जररवानाको िर्त सावगजलनक र्ने  
लक्ष्य                           

प्रगति                           

४ असिु तहलसिको डोर िटाउने   
लक्ष्य             √             

प्रगति                           

५ फौ.का.सं.को दफा १६० अनसुार कट्टा र्ने िर्त 

कैद 
लक्ष्य             √             

प्रगति                           

जररवाना 
लक्ष्य             √             

प्रगति                           

सरकारी लबर्ो 
लक्ष्य                           

प्रगति                           

६ जजन्सी लििाम र्ने  (पटक) 
  प्रगति   1                 1   2 

  लक्ष्य                           

७ अन्य यियाकिाप 
  प्रगति                           

  लक्ष्य                           

                    ियार गर्न े                                                                                       प्रमाणिि गर्न े   
नोटः  
१. दण्ड जररवाना र यवर्ोको असिुी र जजन्सी व्यवस्थापनतफग का आवश्यकता अनसुार थप कायगहरु राख् न सयकने छ । लस.न. ५ मा उल्िेजित कायग कयहिे  र्ने हो सो र असूिीको िर्त अंक समेत उल्िेि र्ने 
२.  िक्ष्य लनधागरण र्दाग मालसकरुपमा सम्पन्न र्नेिाई सोही आधारमा साथै  संख्यािमक रुपमा उल्िेि र्नग सयकनेमा संख्या उल्िेि र्री िक्ष्य लनधागरण र्ने र सोही आधारमा प्रर्लत यववरण उल्िेि र्ने। 
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फाराम नं 9 
कैिािी जजल्िा अदाित 

आलथगक वर्षग २०76।077 को वायर्षगक कायग योजना 
लमलसिको आन्तररक लनरीक्षण र्ने कायगको मालसक िक्ष्य लनधागरण फाराम 

जजम्मेवारी सररआएको लमलसि सुँख्याः-  1274 
           

यसवर्षग दताग हनुे अनमुालनत मदु्दा संख्याः- 2044 
           

जम्मा लनरीक्षण र्नुगपने लमलसि संख्याः- 2488 
           

से्रस्तेदारको नामः श्री भवुन लर्री 
            

सपुररन्टेन्डेन्टको नामः-     श्री नारायण दि ओझा 
          

यवर्षय 
लमलसिको आन्तररक लनरीक्षणको मालसक िक्ष्य 

मयहना साउन भदौ असोज काजिक मंलसर पसु माि फार्नु चैत बैशाि जेठ असार जम्मा 

लमलसिको आन्तररक लनरीक्षण 
िक्ष्य 150 207 150 150 230 230 230 230 230 230 226 225 2488 

प्रर्लत                           

               
   तयार र्ने                                                                 प्रमाजणत र्ने    

फाराम नं 9 भने तररका – 
            १. चाि ुलमलसि लनरीक्षणको वार्षीक िक्ष्य लनधागरण र्दाग जजम्मेवारी सरी आएको िर्त सङ्ख ख्यामा र यस आ.व.मा नयाुँ दताग हनुसक्ने अनमुालनत िर्तको ७५ प्रलतशतिे हनु आउने 

सङ्ख ख्या जोडी वायर्षगक िक्ष्य लनधागरण र्ने र उक्त वार्षीक िक्ष्यिाई कायग ददनका आधारमा मालसक िक्ष्य कायम र्ने। 
२. मदु्दा दताग भएपलछ ३ मयहनालभर लमलसिहरु लनरीक्षण हनुे र्री िक्ष्य उल्िेि र्ने। 
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फाराम नं १० 
कैिािी जजल्िा अदाित 

आलथगक वर्षग २०76।077 को वायर्षगक कायग योजना 

 न्याययक सलमलत, अधगन्याययक लनकायको लनरीक्षण एवं अनरु्मनसम्बन्धी िक्ष्य लनधागरण फाराम 

     

लनरीक्षण र्नुगपने जम्मा लनकायको सुँख्याः- 18 
  

लनरीक्षण र्नुगपने न्याययक सलमलत, अधग न्याययक लनकायको सुँख्याः- 18  
 

लस.नं. न्यायाधीशको नाम लनरीक्षण र्ने  मयहना लनरीक्षण र्नुगपने अधगन्याययक लनकाय र कायागियको नाम कैयफयत  

१ श्री जयानन्द पनेरु असोज,मंलसर र फार्नु 

श्री जजल्िा प्रशासन कायागिय, कैिािी   

श्री लडलभजन वन कायागिय, कैिािी   

श्री धनर्ढी उपमहानर्रपालिका   

श्री र्ोदावरी नर्रपालिका   

श्री जानकी र्ाउुँपालिका   

श्री वदगर्ोररया र्ाउुँपालिका   

२ श्री कृष्णप्रसाद नेपाि असोज,मंलसर र फार्नु 

श्री मािपोत कायागिय, कैिािी   

श्री िोडािोडी नर्रपालिका   

श्री िम्की चहुा नर्रपालिका   

श्री भजनी नर्रपालिका   

श्री कैिारी र्ाउुँपालिका   

श्री चरेु र्ाउुँपालिका   

३ तोयकन ुहनेु न्यायाधीश असोज,मंलसर र फार्नु 

श्री लडलभजन वन कायागिय, पहिमानपरु   

श्री मािपोत कायागिय, यटकापरु   

श्री यटकापरु नर्रपालिका   

श्री र्ौरीरं्र्ा नर्रपालिका   

श्री जोशीपरु र्ाउुँपालिका   

श्री मोहन्याि र्ाउुँपालिका   

जम्मा संख्या 18   

     

     
   तयार र्ने                                               प्रमाजणत र्ने    
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फाराम नं १1 
कैिािी जजल्िा अदाित 

आलथगक वर्षग २०76।077 को वायर्षगक कायग योजना 
 व्यवस्थापकीय कायग सञ्चािनको मालसक कायग तालिका  

कायगको यवर्षय 
मालसक रुपमा सम्पन्न र्नुग पने कायगहरुको यववरण   

साउन  भदौ  असोज काजिक मंलसर पौर्ष माि फार्नु चैत बैशाि जेठ आर्षाढ जम्मा 
वैतलनक कानूनव्यवशायीबाट कारार्ार भ्रमण पटक 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 पटक 

काउन्सेलिङ्क सेवा संचािन   लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर   

योजनाको प्रर्लत समीक्षा        1       1       1 ३ पटक 

क्षमता यवकाससुँर् सम्बजन्धत तालिम कायगिम         1       1       2 पटक 

योजना कायागन्वयनका सम्बन्धमा सरोकारवािाहरुसंर् अन्तरयिया    1             1       २ पटक 

तामेिदार र स्थानीय तहका वडा सजचबहरु बीच अन्तरयिया              1           १पटक 

सडाउन ुपने कार्जातहरु सडाइने लमलसि संख्या                       500 ५०० 

न्याय क्षेर समन्वय सलमलतको बैठक      1     1     1     1 ४ पटक 

वार र सरकारी वकीिसंर् अन्तरयिया  1                     1 २ पटक 

संचारकमीहरुसंर् अन्तरयिया  1                     1 २ पटक 

मदु्दाको यटपोट 69 216 61 106 229 225 222 221 224 224 248 251 2296 

अन्य आवश्यक कायगिम थप र्नग सयकन े                           

   तयार र्ने                                                                         प्रमाजणत र्ने    
फाराम नं १1 भने तररका – 

             
१. यो फाराममा उल्िेि र्ररएका कायगहरु मध्ये कुनै कायगहरु दैलनक, मालसक र रैमालसक रुपमा र्नुग पने प्रकृलतका छन ्। िक्ष्य उल्िेि र्दाग रैमालसक रुपमा र्नुग पने कायगका िालर् कुन कुन मयहनामा र्ने हो सोही मयहनामा र्नुग पने 
र्री उल्िेि र्नग सयकन्छ जस्तो न्याय क्षेर समन्वय सलमलतको बैठक ३ मयहनाको १ पटक बस्न ुपने भए कुन कुन मयहनामा बस्ने हो सोही मयहनामा बस्ने र्री िक्ष्य उल्िेि र्नग सयकन्छ । 

२. जजल्िा अदाित लनयमाविी तथा योजनामा यलत नै पटक र्नुग पने भनी स्पष्ट उल्िेि नभएको यियाकिापहरुको हकमा अदाितिे अन्य कामकारवाहीमा सन्तिुन लमिाई िक्ष्य लनधागरण र्नग सयकनेछ । 
३. न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीलतक योजनािे न्याययक बाह्य संवाद (Judicial outreach) कायगिमहरुको लनदेजशका पनुराविोकन र्ने व्यवस्था र्रेको हुुँदा उक्त लनदेजशका पनुराविोकन भएपलछ कायगिमको ढाुँचा र 
सञ्चािन यवलध एवम ्प्रयिया तय हनुे भएकोिे सोही अनसुार हनुे र्री कायग तालिका तयार र्नुग होिा। 
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पररच्छेद - चौथो 

रणनीलतक कायगिमहरुको कायागन्वयन योजना 

4.1 मूि रणनीलतहरु 

िक्ष्य १ लछटोछररतो र र्णुस्तरीय न्याय सम्पादन 

रणनीलतक उद्दशे्य 1.१: मदु्दाको लसघ्र फर्छ्यौट र्ने 

(क) फरक मदु्दा व्यवस्थापन पद्धलत िार् ुहनु ुपूवगका मदु्दा तथा लनवेदनको फर्छ्यौटको िालर् 
 

ि.सं. कायग 
कायगसम्पादन 

सूचक 
समयावलध प्रारजम्भक जजम्मेवारी अजन्तम जजम्मेवारी 

1 
जजम्मेवारी सरर आएका सबै मदु्दा, 
लनवेदन तथा पनुरावेदनहरू चाि ु
आलथगक वर्षगमा फर्छ्यौट र्ने। 

अजन्तम आदेश/ 

लनणगय 

२०७६/०७७ जजल्िा न्यायाधीश जजल्िा न्यायाधीश 

2 

चाि ु आलथगक वर्षगमा दताग भएका 
मदु्दा, लनवेदन तथा पनरुावेदनहरू 
मध्ये कम्तीमा ५० प्रलतशत 
फर्छ्यौट र्ने। 

अजन्तम आदेश/ 

लनणगय 

२०७६/०७७ जजल्िा न्यायाधीश जजल्िा न्यायाधीश 

3 

यवशेर्ष प्रकृलतका लनवेदनहरू मध्ये 
प्रमाण बझु्न ु नपनेका हकमा दताग 
भएको लमलतिे र प्रमाण बझु्न ु
पनेकाहकमा प्रमाण चकु्ता भएको 
लमलतिे ७ ददन लभर फर्छ्यौट 
र्ने। 

अजन्तम आदेश/ 

लनणगय 

२०७६/०७७ से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 

4 
प्रलतवेदनहरू दताग भएको लमलतिे १ 
मयहना लभर फर्छ्यौट र्ने। 

अजन्तम आदेश/ 

लनणगय 

२०७६/०७७ से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 

 

(ि) फैसिा िेिन र तयारीः 

ि.सं. कायग कायगसम्पादन 
सूचक 

समयावलध प्रारजम्भक जजम्मेवारी अजन्तम जजम्मेवारी 

1 
कानूनको म्यादलभर फैसिा / 
अजन्तम आदेश तयार र्ने। 

फैसिा /अजन्तम 
आदेश 
प्रमाणीकरण 

२०७६/०७७ ईजिास अलधकृत जजल्िा न्यायाधीश 

रणनीलतक उद्दशे्य 1.2: मदु्दा व्यवस्थापन पद्धलतमा सधुार र्ने 

(क) फरक मदु्दा व्यवस्थापन पद्धलत िार् ुर्नग व्यवस्थापकीय प्रबन्ध र्ने। 
 

ि.सं. कायग कायगसम्पादन सूचक समयावलध 
प्रारजम्भक 
जजम्मेवारी 

अजन्तम जजम्मेवारी 

1 
फरक मदु्दा व्यवस्थापन पद्धलत 
कायागन्वयन र्नग आवश्यक तयारी 
र्ने। 

 तालिम संचािन र्ने 
 बजेट मार् र्ने 

2०७७ जेठ से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 
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(ि) मदु्दा व्यवस्थापन पद्धलतमा सधुार र्ने 

ि.सं. कायग कायगसम्पादन सूचक समयावलध 
प्रारजम्भक 
जजम्मेवारी 

अजन्तम जजम्मेवारी 

1 
मदु्दाका पक्षको व्यजक्तर्त यववरण 
भरी लमलसि संिग्न र्ने। 

व्यक्तीर्त यववरण 
फायि 

2076।077  फाुँटवािा से्रस्तेदार 

2 
पक्षहरूिाई अदाितको कायग 
बोझिाई यवचार र्री समय तोकी 
तारेि ददने। 

तारेि पचाग / भरपाई 2076।077  फाुँटवािा से्रस्तेदार 

3 
लनधागररत समयलभर कुनै पक्ष 
अनपजुस्थत भएमा उपजस्थत 
पक्षिाई तारेि ददने। 

तारेि पचाग / भरपाई 2076।077  फाुँटवािा से्रस्तेदार 

4 
प्रलतवेदन उपरको सनवुाइमा पक्षिे 
ताररिमा रहन चाहेमा ताररिमा 
राख्ने। 

तारेि पचाग / भरपाई 2076।077  फाुँटवािा से्रस्तेदार 

 

(र्)  मदु्दाको कारबाहीिाई सूचना प्रयवलधसुँर् आबद्ध र्ने 

ि.सं. कायग कायगसम्पादन सूचक समयावलध 
प्रारजम्भक 
जजम्मेवारी 

अजन्तम जजम्मेवारी 

1 
मदु्दाको अजन्तम आदेश र फैसिा 
वेबसाइटबाट डाउनिोड र्ने 
सयकने पद्धलतको यवकास र्ने। 

सफ्टवेयर / वेबसाइट 2076।077  फाुँटवािा से्रस्तेदार 

2 
मदु्दा सम्बन्धी पराचारमा इमेिको 
प्रयोर् र्ने। 

इन्टरनेट / इमेि 2076।077  फाुँटवािा से्रस्तेदार 

3 
सक्किै लमलसि चायहने अवस्थामा 
बाहेक मदु्दाको यवद्यतुीय फाइि 
तयार र्री प्रयोर् र्ने। 

सफ्टवेयर / इ-फाइि 2076।077  फाुँटवािा से्रस्तेदार 

4 
यटपोटको यवद्यतुीय प्रलत तयार 
भएपलछ मार मदु्दा पेसीमा चढाउने 
पद्धलत अवि म्बन र्ने। 

यटपोट तयार र्ने 2076।077  फाुँटवािा से्रस्तेदार 

(ि)  लमलसिको आन्तररक लनरीक्षण र्ने 

ि.सं. कायग 
कायगसम्पादन 

सूचक 
समयावलध प्रारजम्भक जजम्मेवारी अजन्तम जजम्मेवारी 

1 
मदु्दामा अङ्ग परु् याउन लनरीक्षण 
अलधकृत तोक्ने। 

लनणगय 2076।077  
लनररक्षण / 

सपुररबेक्षण अलधकृत 
से्रस्तेदार 

2 
मदु्दामा अङ्ग परु्ी पेसी चढन योग्य 
भएको प्रमाजणत र्ने। 

लनररक्षण फाराम 2076।077  
लनररक्षण / 

सपुररबेक्षण अलधकृत 
से्रस्तेदार 

3 

लनरीक्षण अलधकृतिे पाजक्षक रूपमा 
लमलसि लनरीक्षणको प्रलतवेदन 
सम्बजन्धत जजल्िा न्यायाधीश / 
से्रस्तेदारिाई उपिब्ध र्राउने। 

लनररक्षण प्रलतवेदन 2076।077  
लनररक्षण / 

सपुररबेक्षण अलधकृत 
जजल्िा न्यायाधीश / 

से्रस्तेदार 

4 
प्राप्त लनरीक्षण प्रलतवेदनका 
आधारमा सम्बजन्धत कमगचारीिाई 
लनदेशन ददने। 

लनदेशन 2076।077  
लनररक्षण / 

सपुररबेक्षण अलधकृत 
जजल्िा न्यायाधीश / 

से्रस्तेदार 

 



33 
कैलाली जिल्ला अदालतको आ.ब. २०७६।०७७ को बाजषिक कार्िर्ोिना 

 

रणनीलतक उद्दशे्य 1.3: न्याययक काम कारबाही तथा मदु्दाको फैसिामा र्णसु्तरीयता अलभवयद्ध ृर्ने 
 

(क)  लमलसि कार्जको र्णुस्तरीयता कायम र्ने 
 

ि.सं. कायग कायगसम्पादन सूचक समयावलध 
प्रारजम्भक 
जजम्मेवारी 

अजन्तम जजम्मेवारी 

1 
अदाितमा प्रयोर् हनेु फाइलिङ्ग 
प्रणािी, कार्ज, मसी (टोनरसमेत) 
को र्णसु्तरमा सधुार र्ने। 

 बजेट मार् र्ने 
 र्णुस्तरमा 

सधुार हनेु 
2076।077  िेिा / स्टोर से्रस्तेदार 

2 

प्रभावकारी लमलसि व्यवस्था पन 
र्ने। 
• तायदाती फाराम अद्यावलधक र्ने। 
• लसिलसिेबार रूपमा लमिाएर 
राख्ने। 
• िोजेकाबित सहज रूपमा 
फेिापानग सयकने। 
• लमलसिमा रहन ुपने सबै कार्ज 
उपिब्ध हनेु। 
• लनयलमत रूपमा संरक्षण र उपचार 
र्ने। 

लमलसि व्यवजस्थत 
हनेु 

2076।077  फाुँटवािा से्रस्तेदार 

3 

लमलसि संिग्न मखु्य मखु्य 
कार्जातहरूको (सडाउन नलमल्ने) 
यवद्यतुीय प्रलत तयार पारी 
सफ्टवेयरमा प्रयवष्ट र्ने। 

सफ्टवयर 2076।077  फाुँटवािा से्रस्तेदार 

 

रणनीलतक उद्दशे्य 1.4: यववाद समाधानका वैकजल्पक उपायहरूको प्रयोर्िाई प्रभावकारी बनाउने 

(क) न्याययक मेिलमिाप पद्धलतको सदुृढीकरण र्ने 

ि.सं. कायग कायगसम्पादन सूचक समयावलध 
प्रारजम्भक 
जजम्मेवारी अजन्तम जजम्मेवारी 

1 
लमिापर हनु सक्ने प्रकृलतका सबै 
यववादहरू कम्तीमा एकपटक 
मेिलमिापका िालर् प्रोत्सायहत र्ने। 

आदेश / 
मेिलमिापमा वयृद्ध 

2076।077  से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 

2 मेिलमिापको िालर् परामशग ददने। परामशग प्राप्त हनेु 2076।077  से्रस्तेदार से्रस्तेदार 

3 
अदाितमा रहेका मेिलमिाप 
कक्षहरूको सदुृढीकरण र्ने। 

सदुृढ मेिलमिाप 
कक्ष 

2076।077  फाुँटवािा से्रस्तेदार 

4 
यवलभन्न क्षेरको यवर्षयर्त यवज्ञता 
भएका मेिलमिापकतागहरूको सूची 
तयार र्ने। 

मेिलमिाप कतागको 
सूची 

2076।077  प्रशासन से्रस्तेदार 

5 
मेिलमिाप केन्र र मेिलमिाप 
प्रयियाको अनर्मुन र्ने। 

अनरु्मन प्रलतवेदन 2076।077  से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 
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रणनीलतक उद्दशे्य 1.5: फैसिा कायागन्वयनको कायगिाई प्रभावकारी बनाउने 

(क) फैसिाको शीघ्र कायागन्वयन र्ने 

ि.सं. कायग कायगसम्पादन सूचक समयावलध 
प्रारजम्भक 
जजम्मेवारी 

अजन्तम जजम्मेवारी 

1 

देवानी मदु्दाको फैसिा कायागन्वयन 
सम्बन्धी लनवेदन वा अजन्तम कायम 
भएको िर्त पक्षहरू अदाितमा 
हाजजर भएको लमलतिे ६ मयहना लभर 
फर्छ्यौट र्ने। 

तामेिी आदेश 2076।077  तहलसिदार जजल्िा न्यायाधीश 

2 

फौजदारी मदु्दामा अजन्तम कायम 
भएको लनजी लबर्ो र क्षलतपूलतग 
सम्बन्धमा लनवेदन परेको लमलतिे ६ 
मयहना लभर फर्छ्यौट र्ने। 

प्रलतवेदन / िर्त 
यकताब 2076।077  तहलसिदार जजल्िा न्यायाधीश 

3 

फौजदारी मदु्दामा अजन्तम कायम 
भएको कैद, जररवाना र सरकारी 
लबर्ो मध्ये प्रत्येक वर्षग कम्तीमा सो 
वर्षग कायम हनेु िर्त बराबर असि ु
र्ने। 

प्रलतवेदन / िर्त 
यकताब 2076।077  तहलसिदार जजल्िा न्यायाधीश 

 

(ि) बक्यौता दण्ड जररवाना र सरकारी लबर्ो अलभयानको रूपमा असि ुउपर र्ने 

ि.सं. कायग कायगसम्पादन सूचक समयावलध 
प्रारजम्भक 
जजम्मेवारी 

अजन्तम जजम्मेवारी 

1 
यव.सं. २०३५ साि सम्मका सबै 
बक्यौता दण्ड जररवाना र सरकारी 
लबर्ो असिुी र्ने। 

प्रलतवेदन/िर्त 
यकताब 

2076।077  तहलसिदार जजल्िा न्यायाधीश 

(र्) दण्ड जररवाना, सरकारी लबर्ो र क्षलतपूलतगको िर्त अद्यावलधक र्ने 

ि.सं. कायग कायगसम्पादन सूचक समयावलध 
प्रारजम्भक 
जजम्मेवारी 

अजन्तम जजम्मेवारी 

1 

मदु्दा अजन्तम भई कायागन्वयन र्नग 
लमल्ने र अजन्तम भई नसकेको 
कारणिे कायागन्वयन र्नग नलमल्ने 
अवस्थाका दण्ड जररवाना र सरकारी 
लबर्ोको अिर् अिर् िर्त 
अलभिेि अध्यावलधक र्ने। 

िर्त यकताब 2076।077  फाुँटवािा तहलसिदार 

2 
पररवलतगत स्थानीय तहको संरचना 
अनसुार िर्तमा रहेको वतन 
अद्यावलधक र्ने। 

िर्त यकताब 2076।077  फाुँटवािा तहलसिदार 

3 

फौजदारी कायगयवलध संयहताको दफा 
१६० अनसुार कट्टा हनेु िर्त मूि 
िर्त यकताबबाट कट्टा र्री छुटै्ट 
अलभिेि राख्ने। 

िर्त यकताब 2076।077  तहलसिदार जजल्िा न्यायाधीश 
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(ि) फैसिा कायागन्वयनको संस्थार्त सदुृढीकरण र्ने 

ि.सं. कायग कायगसम्पादन सूचक समयावलध 
प्रारजम्भक 
जजम्मेवारी 

अजन्तम जजम्मेवारी 

1 

दण्ड जररवाना असिुीको िालर् 
स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, नेपाि 
प्रहरी र अन्य सरोकारवािाहरूसुँर् 
समन्वय र्ने। 

समन्वय 
बैठक / पराचार 

2076।077  तहलसिदार जजल्िा न्यायाधीश 

2 

अदाितिे मातहतका न्याययक वा 
अद्धगन्याययक लनकाय / स्थानीय 
न्याययक सलमलत समेतको लनरीक्षणको 
िममा फैसिा कायागन्वयनिाई 
समेत लनरीक्षणको यवर्षय बनाउने। 

लनरीक्षण प्रलतवेदन 2076।077  तहलसिदार जजल्िा न्यायाधीश 

3 

दण्ड जररवाना िारे्का ब्यजक्तिाई 
सरकारी सेवा प्रवाहमा बन्देज 
िर्ाउन िर्तको यववरण सेवा 
प्रवाह र्ने लनकायहरूमा िेिी 
पठाउने। 

पराचार / समन्वय 2076।077  तहलसिदार जजल्िा न्यायाधीश 

4 
कैद तथा जररवाना असिुी बापतको 
प्रोत्साहन रकम तत्काि उपिब्ध 
र्राउने। 

रकम लनकासा 2076।077  तहलसिदार से्रस्तेदार 

५ 
फैसिा कायागन्वयनको िालर् 
तामेिदार र प्रहरीसमेतको सहयोर् 
लिने र्री लनयलमत डोर िटाउने। 

डोरपजुी /आदेश 2076।077  तहलसिदार तहलसिदार 

६ 

वायर्षगक बजेट तजुगमा र्री पठाउुँदा 
फैसिा कायागन्वयनको िालर् 
आवश्यक कायगिम सयहतको बजेट 
अनमुान र्री LMBIS मा समावेश 
र्ने र उक्त शीर्षगकमा आन्तररक 
यवलनयोजन र िचग र्ने। 

बजेट लबलनयोजन 2076।077  
िेिा / 

तहलसिदार से्रस्तेदार 

७ 

फैसिा कायागन्वयनिाई प्रभावकारी 
बनाउन समन्वय र्ने तथा 
आवश्यक कमगचारी र स्रोतसाधन 
प्राथलमकताका साथ उपिब्ध 
र्राउने। 

लनणगय / बैठक 2076।077  तहलसिदार से्रस्तेदार 

 

(ङ) मदु्दामा दसीको रूपमा पेस भएका नर्द तथा जजन्सीको व्यवस्थापन र्ने 

ि.सं. कायग कायगसम्पादन सूचक समयावलध 
प्रारजम्भक 
जजम्मेवारी 

अजन्तम जजम्मेवारी 

1 
दसीमा पेस भएका नर्द तथा 
जजन्सीको अलभिेि अध्यावलधक 
र्ने। 

िर्त यकताब 2076।077  तहलसिदार जजल्िा न्यायाधीश 

2 
मद्दामा पेस भएका दसीका 
सामानहरू यफताग ददने / जजम्मा ददने 
/ लििाम र्ने / नष्ट र्ने समेतका 

आदेश / पराचार 2076।077  तहलसिदार जजल्िा न्यायाधीश 
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कायग थनुछेक आदेश भएको ३ 
मयहना लभर सम्पन्न र्ने। 

 

िक्ष्य २ न्यायमा पहुुँच अलभबयृद्ध 

रणनीलतक उद्दशे्य 2.1: अदाितबाट प्रवाह हनेु सेवािाई र्ण ुस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने 

ि.सं. कायग कायगसम्पादन सूचक समयावलध 
प्रारजम्भक 
जजम्मेवारी 

अजन्तम जजम्मेवारी 

1 

सेवाग्राहीमैरी व्यवहार र्नगको िालर् 
"लछटो छररतो र र्णुस्तरीय सेवा: 
हाम्रो प्रलत बद्धता" भन्ने नारामा 
आधाररत रही न्याययक जनशजक्तिाई 
अलभमिुीकरण र्ने। 

प्रजशजक्षत हनेु 2076।077  से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 

2 
सेवाग्राही परामशग र सहायता 
कक्षको 
सदुृढीकरण र्ने लनणगय र्ने । 

बजेट मार् र्ने 
/ व्यवस्थापन 

2076।077  से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 

३ 
सेवाग्राहीिाई अदाितमा प्रवेश र्ने 
यवन्दबुाटै सहजीकरण र्नग दक्ष 
स्वयमंसेवक र इन्टनगहरू िटाउने। 

लनणगय र्ने 2076।077  से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 

रणनीलतक उद्दशे्य 2.2: कानूनी सहाय तािाई प्रभावकारी बनाउने 

ि.सं. कायग कायगसम्पादन सूचक समयावलध 
प्रारजम्भक 
जजम्मेवारी 

अजन्तम जजम्मेवारी 

1 

प्रोवोनो (स्वेजच्छक) कानूनी सेवा 
प्रदान र्ने कानून व्यवसायीहरूको 
सूची अद्यावलधक र्री यवद्यतुीय 
माध्यम तथा अदाित र बार 
एसोलसएसनको सूचना पाटीमा 
प्रकाशन र्ने। 

वेबसाइट / सूचना 
पाटी 

2076।077  से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 

2 

लनःशलु्क कानूनी सहायताका बारेको 
जानकारी सावगजलनक सञ्चार माध्यम, 
अदाितबाट जारी हनेु म्याद सूचना 
तथा वेबसाइटको माध्यमबाट प्रवाह 
र्ने। 

वेबसाइट / म्याद 
सूचना 

2076।077  से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 

३ 

वैतलनक कानून व्यवसायीबाट प्रदान 
र्ररने सेवाको जानकारी सयहत 
वैतलनक कानून व्यवसायीको नाम र 
सम्पकग  नं. अदाित पररसरको सबैिे 
देख्ने स्थानमा टाुँस्ने र वेबसाइटमा 
प्रकाशन र्ने। 

जानकारी यववरण / 
वेबसाइट 

2076।077  से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 
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रणनीलतक उद्दशे्य 2.4: न्याययक प्रयिया र प्रणािीबारे सूचना प्रवाह र्नुग 

ि.सं. कायग कायगसम्पादन सूचक समयावलध 
प्रारजम्भक 
जजम्मेवारी 

अजन्तम जजम्मेवारी 

1 
अदाितबाट प्रदान हनेु सेवा, मदु्दाको 
प्रयिया, िाग्ने दस्तरु आदद बारेमा 
सेवाग्राहीिाई जानकारी ददने। 

नार्ररक वडापर 2076।077  से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 

2 

अदाितबाट प्रदान हनेु सेवा, मदु्दाको 
प्रयिया, िाग्ने दस्तरु आददका 
बारेमा जानकारी मूिक पजुस्तका 
तयार र्री पयहिो पटक आउने 
पक्षिाई उपिब्ध र्राउने। 

जानकारी पजुस्तका 2076।077  से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 

३ 
पयागप्त पूवागधारसयहतको प्रलतक्षाियको 
स्थापना र्ने। 

बजेट मार् र्ने 2076।077  से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 

४ 

न्याययक प्रयिया सम्बन्धी 
जानकारीहरू स्थानीय सञ्चार माध्यम 
माफग त स्थानीय भार्षाहरूमा समेत 
प्रकाशन तथा प्रशारण र्ने। 

बजेट मार् र कायग 
िम संचािन 

2076।077  से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 

५ 

फाुँट/इजिास िर्ायत अदाितका 
कायग कक्षको स्पष्ट जानकारी प्राप्त 
हनेु सङ्केत बोडग अदाितको प्रवेश 
यवन्द,ु सहायता कक्ष तथा बढी 
सम्पकग  हनेु स्थान र अदाितको 
वेबसाइटमा राख्न े

सङ्केत बोडग/ 
वेबसाइट 

2076।077  से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 

६ 

अदाितबाट प्रदान हनेु सेवा, 
न्याययक प्रयिया र प्रणािी, मदु्दाको 
कारबाहीका िालर् िाग्ने दस्तरु 
आदद बारेमा अदाितबाट समदुायका 
यवलभन्न वर्गसुँर् अन्तरसंवाद र्ने। 

बजेटमार् र्री कायग 
िम र्ने 

2076।077  से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 

७ 
सहायता र परामशग कक्षमा जनशजक्त 
को व्यवस्था र्ने। 

सहायता अलभबयृद्ध  2076।077  से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 

८ 

सहायता र परामशग कक्षिाई स्रोत 
साधनयकु्त बनाई सेवाग्राहीिाई 
प्रदान र्ररने सेवािाई प्रभावकारी 
बनाउने। 

बजेट मार् 
सूचना/स्रोत 
साधन/सेवाको 

अलभिेि 

2076।077  से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 

रणनीलतक उद्दशे्य 2.5: पीलडतमैरी न्याय प्रणािीको सदुृढीकरण र्ने 

ि.सं. कायग कायगसम्पादन सूचक समयावलध 
प्रारजम्भक 
जजम्मेवारी 

अजन्तम जजम्मेवारी 

1 
पीलडतमैरी कक्षको पूवागधार 
व्यवस्थापन र्ने। बजेट मार् 2076।077  से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 

2 
पीलडतको िालर् प्राथलमक स्वास््य 
उपचार सरुक्षाको व्यवस्था र्ने। 

लनणगय/बजेट मार्त/ 
पूवागधार 

2076।077  से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 

३ 
पीलडतको पक्षमा भएका अन्तररम 
राहत, संरक्षण र पनुस्थागपना 

बैठक/अनरु्मन हनेु लनयलमत से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 
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सम्बन्धी आदेश कायागन्वयनको 
समन्वय र अनरु्मन र्ने। 

४ 
पीलडतमैरी व्यवहारका िालर् 
न्याययक जनशजक्तिाई 
अलभमिुीकरण र्ने। 

तालिम संचािन हनेु 2076।077  से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 

५ 
मदु्दाको कारबाही र फैसिामा 
पीलडतको पररचयको र्ोपनीयता 
कायम र्ने। 

पक्षको र्ोपनीयता 
हनेु 

लनयलमत से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 

६ 
पीलडतिाई मदु्दाको कारबाही र 
आदेश वा फैसिाको जानकारी 
ददने। 

लनणगय/पराचार लनयलमत से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 

७ 
पीलडतिे भरी पाउने ठहरेको लबर्ो र 
क्षलतपूलतगको छुटै्ट अलभिेि रािी 
प्राथलमकता साथ कायागन्वयन र्ने। 

िर्त अलभिेि लनयलमत तहलसिदा जजल्िा न्यायाधीश 

िक्ष्य ३ न्याययक सशुासनको प्रवद्धगन 

रणनीलतक उद्दशे्य 3.1: न्याययक जनशजक्तको कायग संस्कृलतमा सधुार र्ने 

ि.सं. कायग कायगसम्पादन सूचक समयावलध 
प्रारजम्भक 
जजम्मेवारी 

अजन्तम जजम्मेवारी 

1 

न्याययक जनशजक्तिाई उत्कृष्ट 
व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा प्रलसयद्ध 
पाएका सावगजलनक / लनजी 
संस्थाहरूको अविोकन र्राउने। 

लनणगय/प्रलतवेदन 
अविोकन भ्रमण 

2076।077  से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 

रणनीलतक उद्दशे्य 3.2: अदाितको काम कारबाहीमा अनरु्मन र लनरीक्षणिाई प्रभावकारी बनाउन 

(क) सेवाप्रवाहको अनरु्मन र्ने। 
 

ि.सं. कायग कायगसम्पादन सूचक समयावलध 
प्रारजम्भक 
जजम्मेवारी 

अजन्तम जजम्मेवारी 

1 
मापदण्ड बमोजजम सेवाप्रवाह भए 
नभएको लनयलमत अनरु्मन र्री 
तत्काि सधुार र्नग लनदेशन ददने। 

अनरु्मन, प्रलतवेदन 
/ लनणगय 

2076।077  से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 

2 

मापदण्ड बमोजजम उत्कृष्ट कायग 
सम्पादन तथा सेवाप्रवाह र्ने 
कमगचारीिाई परुष्कृत र कमी 
कमजोरीको पनुरावजृि र्ने 
कमगचारीिाई अनशुासनात्मक 
कारबाही र्ने। 

अनरु्मन / लनणगय 2076।077  से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 

 

(ि) र्नुासो सनुवुाइको संयन्रिाई प्रभावकारी बनाउन।े 
 

ि.सं. कायग कायगसम्पादन सूचक समयावलध 
प्रारजम्भक 
जजम्मेवारी 

अजन्तम जजम्मेवारी 

1 अदाितबाट भएका काम कायगयोजना 2076।077  से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 
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कारबाहीमा हनु सक्ने अलनयलमता 
सम्बन्धी उजरुीको सम्बोधन र्ने, 
कायगयवलध, साधन, जजम्मेबार 
अलधकारी, समयावलध समेतका 
यवर्षयहरू समावेश र्री कायगयोजना 
बनाई िार् ुर्ने। 

िक्ष्य ४ अदाित व्यवस्थापनको सदुृढीकरण 

रणनीलतक उद्दशे्य ४.1: मानव संशाधन व्यवस्थापन सदुृढ बनाउन े

 

ि.सं. कायग कायगसम्पादन सूचक समयावलध 
प्रारजम्भक 
जजम्मेवारी 

अजन्तम जजम्मेवारी 

1 

यफल्डमा ियटने तामेिदार 
कमगचारीिाई कायग सम्पादन 
मापदण्ड बनाई सोको आधारमा थप 
भिा र मोबाइि शलु्क सयुवधा 
उपिब्ध र्राउने। 

बजेट मार् 2076।077  से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 

 

रणनीलतक उद्दशे्य ४.2: भौलतक र सेवा पूवागधारमा सधुार एव ्यविीय व्यवस्थापन र्ने 

(क) भौलतक र सेवा पूवागधार व्यवस्थापन र्ने 
 

ि.सं. कायग कायगसम्पादन सूचक समयावलध 
प्रारजम्भक 
जजम्मेवारी 

अजन्तम जजम्मेवारी 

1 

सङ्घीयता कायागन्वयनको लसिलसिामा 
जजल्िा सदरमकुाम जस्थत सरकारी 
कायागियहरू स्थानीयतहमा 
स्थानान्तरण / िारेज हनुर्ई िािी 
भएका भवन / जग्र्ा अदाित 
प्रयोजनको िालर् प्राप्त र्ने पहि 
र्ने। 

बैठक / लनणगय / 
पराचार 

2076।077  िेिा स्टोर से्रस्तेदार 

2 
से्रस्तेदार तथा कमगचारी आवास 
भवन लनमागण र्ने। 

अध्ययन / पराचार 
/ बजेटमार् 

2076।077  िेिा स्टोर से्रस्तेदार 

3 

अदाित भवन, न्यायाधीश आवास, 
सरुक्षा भवन िर्ायतका भवनहरुको 
लनयलमत संरक्षण तथा ममगत सम्भार 
र्ने। (रंर्रोर्न) 

लनणगय / पराचार / 
बजेट मार् 

2076।077  िेिा स्टोर से्रस्तेदार 

4 

आवश्यकतानसुार देहाय का 
पूवागधारहरू यवस्तार र थप र्नेः 
 पसु्तकािय / इ-िा इबे्ररी 
 वैतलनक कानून व्यवसायी कक्ष 
 सूचना तथा सहायता कक्ष 
 यवशेर्ष प्रकृलतका लनवेदन, पिाउ 

बजेट मार् / 
संरचना लबस्तार 

2076।077  िेिा स्टोर से्रस्तेदार 
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पजुी, कि लडटेि, अनरु्मन 
तथा मास्केवारी र म्यादथप 
शािा 

5 

सेवाग्राही मैरी भौलतक पूवागधार 
बनाउन देहायका लनमागण कायग र 
सदुढीकरण र्नेः 
 वाइफाई र यटलभ लडस््िे सयवधुा 

सयहतको प्रलतक्षािय 

 चमेनार्हृ 

 शौचािय 

 यपउने पानी 
 प्राथलमक स्वास््य उपचार कक्ष 

 साक्षी पीलडत संरक्षण कक्ष 

 थनुवुा कक्ष 

 पूवग सनुवुाइ कक्ष 

 श्रव्यदृश्य संवाद कक्ष 

 बाि इजिास 

 जशश ुस्याहार/बािपोर्षण कक्ष 

बजेट मार् / 
संरचना लबस्तार 

2076।077  िेिा स्टोर से्रस्तेदार 

6 
मदु्दामा दशी स्वरुप पेश हनु आएका 
सवारी साधनहरुको व्यवस्थापन र्नग 
टहरा (ग्यारेज) लनमागण र्ने। 

बजेट मार् 2076।077  िेिा स्टोर से्रस्तेदार 

 
 
 

(ि)  भवन बाहेकका अन्य भौलतक पूवागधार व्यवस्थापन र्ने। 

ि.सं. कायग कायगसम्पादन सूचक समयावलध 
प्रारजम्भक 
जजम्मेवारी 

अजन्तम जजम्मेवारी 

1 
अदाितमा िररद र्ररने वस्त ु र 
सेवाको वायर्षगक िररद योजना तयार 
पारी कायागन्वयन र्ने। 

िररद योजना 2076।077  िेिा स्टोर से्रस्तेदार 

2 
अदाितको िालर् आवश्यक पने 
फलनगचर िर्ायतका सामग्रीहरू 
िररद र्ने। 

बजेट मार् 2076।077  िेिा स्टोर से्रस्तेदार 

3 

अदाित भवनकािालर् प्रयाप्त हनेु 
र्री लबद्यतु आपतुी र्नग लबजिुीको 
नयाुँ लमटर िररद र्री जडान 
संचािन र्ने। 

प्रलतवेदन / बजेट 
मार् 

2076।077  िेिा स्टोर से्रस्तेदार 

4 

लनम्न बमोजजमका सवारी 
साधनहरुको िररद र्ने 
 कायागिय प्रयोजनका िालर् ठुिो 

र्ाडी – १ 
 कायागिय प्रयोजनका िालर् 

मोटरसाइक – २ 
 साइकि – ३  

बजेट मार् 2076।077  िेिा स्टोर से्रस्तेदार 
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(र्)  यविीय व्यवस्थापन र्ने। 

ि.सं. कायग कायगसम्पादन सूचक समयावलध 
प्रारजम्भक 
जजम्मेवारी 

अजन्तम जजम्मेवारी 

1 

आर्ामी आलथगक वर्षगको िालर् 
रणनीलतक योजनाको कायगिम 
समेतका आधारमा चािू र पजुी ीँर्त 
िचगतफग को प्रारजम्भक बजेट अनमुान 
तयार र्ने। 

बजेट अनमुान 
यववरण 

2076।077  िेिा स्टोर से्रस्तेदार 

2 

बजेट अनमुानिाई अजन्तम रूप ददई 
वायर्षगक िररद योजना सयहत सवोच्च 
अदाित अनसुन्धान तथा योजना 
महाशािामा पठाउने। 

बजेट अनमुान 
यववरण 

2076।077  िेिा स्टोर से्रस्तेदार 

3 
लनधागररत लसलिङको आधारमा वायर्षगक 
कायगिम समेतको प्राथलमकीकरण 
र्री LMBI S मा बजेट प्रयवष्ट र्ने। 

LMBIS बजेट 
अलभिेि 

2076।077  िेिा स्टोर से्रस्तेदार 

4 

प्राप्त र्रेको बजेट LMBI S मा 
उजल्िजित यियाकिापकायागन्वयनको 
िालर् पूणग बैठक र कमगचारी 
बैठकमा छिफि र्राई 
लमतव्यययता, पारदजशगता र 
प्रभावकाररता समेतको आधारमा 
योजनाका कायगिमहरू सञ्चािन 
र्ने। 

लनणगय/भौलतक र 
यविीय प्रलतवेदन 

2076।077  िेिा स्टोर से्रस्तेदार 

5 

वायर्षगकरूपमा तोयकएको िक्ष्य 
बमोजजम बेरुज ु फर्छ्यौट र्ने र 
आर्ामी ददनमा शून्य बेरुज ुकायम 
र्ने। 

बेरुज ुफर्छ्यौट 
प्रलतवेदन 

2076।077  िेिा स्टोर से्रस्तेदार 

6 

सेवाग्राहीिे बझुाउन ु पने अदािती 
शलु्क, दस्तरु, धरौटी आदद 
रकमहरू बैंक माफग त दाजििा र्ने 
व्यवस्था लमिाउने। 

भौचर 2076।077  िेिा स्टोर से्रस्तेदार 

 

(ि)  अलभिेि व्यवस्थापन र्ने। 

ि.सं. कायग कायगसम्पादन सूचक समयावलध 
प्रारजम्भक 
जजम्मेवारी 

अजन्तम जजम्मेवारी 

1 
लछनवुा लमलसिहरू स्क्यान र्री 
सफ्टवेयरको माध्यमबाट िमशः 
प्रयवष्ट र्री संरक्षण र्ने। 

सफ्टवेयर / 
अलभिेि 

2076।077  फाुँटवािा से्रस्तेदार 

2 
लमलसि संिग्न लिितहरू कानून 
बमोजजम धलु्याउने / सडाउने / 
संरक्षण र्ने। 

लमलसि व्यवस्थापन 2076।077  फाुँटवािा से्रस्तेदार 
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(ङ)  पसु्तकािय व्यवस्थापन र्ने। 

ि.सं. कायग कायगसम्पादन सूचक समयावलध 
प्रारजम्भक 
जजम्मेवारी 

अजन्तम जजम्मेवारी 

1 
पसु्तकाियको यवस्तार र सधुार 
र्ने। 

बजेट मार् र्री 
पसु्तक िररद र्ने 

2076।077  िेिा से्रस्तेदार 

रणनीलतक उद्दशे्य ४.3: सूचना प्रयवलधको संस्थार्त सदुृढीकरण र क्षमता अलभवयद्ध ृर्नुग। 

(क)  सूचना प्रयवलध सम्बन्धी नीलत र योजना बनाउन।े 
आ.ब. २०७6/०७7 को सूचना प्रलबलध सम्वजन्ध बायर्षगक कायगयोजना 

 

ि.स कायग सचुक समयावधी प्रारजम्भक जजम्मेवारी 
अजन्तम 
जजम्मेवारी 

1.1  नेटवकग  र Intranet सम्वजन्ध योजनाहरुः- 

i) 

leas line को िार्ी नेटवयकग ङ पोटगको 
आवश्यकता भएको कोठाहरुमा 
नेटवकग  पोटगहरु पयुागउने । 

नेटवयकग ङ मंलसर IT support person से्रस्तेदार 

2.1  Software सम्वजन्ध योजनाहरुः- 

i) 
CMS System को प्रयोर् लनयलमत र 
अलनवायग बनाईने। 

CMS को प्रयोर् 
श्रावण देजि 
लनरन्तर 

IT support person से्रस्तेदार 

ii) 

तहलसि िर्तको सफ्टवरमा देजिएका 
धेरै जसो समस्याहरुको समाधानका 
िालर् पराचार र्ने। 

पराचार भार IT support person से्रस्तेदार 

iii) 
इ-मेिको प्रयोर् अलनवायग बनाउने 
ब्यवस्था लमिाउने । 

इ-मेिको प्रयोर् र्ने लनरन्तर IT support person से्रस्तेदार 

iv) 

Display TV मा दैलनक पेशी सूजच 
प्रकाशन र्ने र थप Display TV 
िररद र्ररने । 

Display TV को 
प्रयोर् 

श्रावण देजि 
लनरन्तर 

IT support person से्रस्तेदार 

3.1  System सम्वजन्ध योजनाहरुः- 

i) 
एक फाुँट एक कम््यटुर एक कोठा 
एक Printer को व्यवस्था र्नुगपने। 

पराचार / बजेट 
मार् 

2076/077 IT support person से्रस्तेदार 

ii) 
प्रत्येक फाुँटमा Scanner को व्यवस्था 
र्ने। 

पराचार / बजेट 
मार् 

2076/077 IT support person से्रस्तेदार 

iii) 
EPBX Intercom Telephone ममगत 
सम्भार र्रर संचािनमा ल्याउने। 

पराचार / बजेट 
मार् 

2076/077 IT support person से्रस्तेदार 

iv) 
Server Computer िररद र्रर  
Local Server संचािनमा ल्याइने  

पराचार / बजेट 
मार् 

2076/077 IT support person से्रस्तेदार 

4.1  तालिम तथा जनशजक्त व्यवस्थापन सम्वजन्ध योजनाहरुः- 
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i) 

Update र Advance रुपमा नयाुँ र 
परुाना कमगचारीहरुिाइ सफ्टवरयहरु 
र अन्य दैलनक आइरहने सना लतना 
समस्या सामाधानका िालर् तालिम 
संचािन र्ररने । 

बजेट मार् / तालिम 
संचािन 

2076।077  IT support person से्रस्तेदार 

ii) 

यस अदाितमा प्रयोर्मा आएका 
अन्य मेलसनहरु (सोिार लसस्टम, 

Computer, Printer आदद) समय 
समयमा ममगत र्ररने ।  

ममगत 2076।077  IT support person से्रस्तेदार 

 

रणनीलतक उद्दशे्य ४.4: योजना कायागन्वयन प्रणािीिा ई प्रभावकारी बनाउन ु

ि.सं. कायग कायगसम्पादन सूचक समयावलध 
प्रारजम्भक 
जजम्मेवारी 

अजन्तम जजम्मेवारी 

1 
मालसक कायग प्रर्लत यववरण 
अनसुन्धान तथा योजना सलमलतमा 
पेस र्ने। 

मास्केवारी लनमागण 
र्ने 2076।077  फाुँटवािा से्रस्तेदार 

िक्ष्य ५: न्यायपालिकाप्रलतको आस्था र यवश्वास अलभवयृद्ध। 

रणनीलतक उद्दशे्य 5.1: न्याययक सूचना, सञ्चार तथा जशक्षा पद्धलतको सधुार र्नुग। 

ि.सं. कायग कायगसम्पादन सूचक समयावलध 
प्रारजम्भक 
जजम्मेवारी 

अजन्तम जजम्मेवारी 

1 आवलधकरूपमा सञ्चारकमी सुँर् 
अन्तयिग या र्ने। 

प्रेस यवज्ञलप्त / 
अन्तरकृया 

2076।077  से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 

2 

सञ्चार क्षेरसुँर् र्ररने व्यवहार र 
सूचना सम्प्रेर्षणको तररका तथा 
समाजजक सञ्जािसुँर्को आबद्धता 
बारेमा अदाितको जनशजक्तिाई 
अलभमिुीकरण र्ने। 

तालिम / 
अलभमजुिकरण 

2076।077  से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 

रणनीलतक उद्दशे्य 5.2: अदाितका सरोकारवािाहरूसुँर्को सम्बन्ध र सहयोर्िाई सदुृढ तलु्याउन ु
(क)  अदाितका सरोकारवािा लनकायहरूसुँर् सम्बन्ध र समन्वय अलभवयृद्ध र्ने 

ि.सं. कायग कायगसम्पादन सूचक समयावलध 
प्रारजम्भक 
जजम्मेवारी 

अजन्तम जजम्मेवारी 

1 
सरोकारवािा लनकायहरूिाई बायर्षगक 
कायगयोजनाका सम्बन्धमा जानकारी 
र्राउने। 

पराचार/ अन्तरकृया 2076।077  से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 

2 

सरोकारवािा लनकायहरूिाई बायर्षगक 
कायगयोजना तजुगमामाफग त सधुारका 
कायगिमहरू सञ्चािन र्नग प्रोत्सायहत 
र्ने। 

पराचार/ अन्तरकृया 2076।077  से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 
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(ि)  स्थानीयतहका न्याययक सलमलतहरूसुँर् समन्वय र सहकायग र्नुग। 

ि.सं. कायग कायगसम्पादन सूचक समयावलध 
प्रारजम्भक 
जजम्मेवारी 

अजन्तम जजम्मेवारी 

1 

स्थानीयतहसुँर्को सहकायगमा 
न्याययक सलमलतका पदालधकारीहरू 
तथा कायगरत कमगचारीिाई न्याययक 
प्रयिया, मेिलमिाप र न्याययक 
लनरीक्षणका सम्बन्धमा 
अलभमिुीकरण र्ने। 

पराचार / 
अन्तरकृया संचािन 

2076।077  से्रस्तेदार जजल्िा न्यायाधीश 

2 

म्याद तामेिी, फैसिा कायागन्वयन, 
नापनक्सा, मचुलु्का आदद यवर्षयमा 
स्थानीय तहिे र्नुगपने सहयोर्का 
सम्बन्धमा समन्वय र्ने। 

बैठक / लनणगय / 
पराचार 

2076।077  
जजल्िा न्यायक्षेर 
समन्वय सलमलत 

जजल्िा न्यायाधीश 

3 

स्थानीयतहका न्याययक सलमलतहरूको 
काम कारबाही तथा क्षेरालधकार 
लभरका यवर्षयमा जानकारी मिुक 
सामग्री तथा काम कारबाहीमा प्रयोर् 
हनेु लिितका ढाुँचा तयार र्ने। 

समन्वय / पराचार 2076।077  
जजल्िा न्यायक्षेर 
समन्वय सलमलत 

जजल्िा न्यायाधीश 
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पररच्छेद – पाुँच 

बजेट प्रके्षपण 

५. पररचयः- 
 न्यायपालिकाको चौथो रणनीलतक योजनामा उल्िेि र्ररएका सधुारका कायगिमहरू बमोजजम यस अदाितको 
बायर्षगक कायगयोजना लनमागण र्ररएको छ यस कायगयोजनािाई कायागन्वयन र्नगको िालर् लनजश्चत बजेटको आवश्यकता 
पदगछ। यस अदाितको बायर्षगक कायगयोजनािाई कायागन्वयनकािालर् आवश्यक पने बजेट सम्मालन सवोच्च अदाितबाट 
प्राथलमकतासाथ लबलनयोजन हनुेछ। यस योजनाका प्रत्येक िक्ष्य, सो अन्तगर्तका रणनीलतक उद्देश्यहरू र यस आलथगक 
वर्षगको अजन्तम सम्ममा सञ्चािन र्ररने हरेक यियाकिापका िालर् वायर्षगक रूपमा आवश्यक पने बजेटको प्रक्षेपण 
लनम्नानसुार र्ररएको छ। बजेट प्रक्षेपण र्दाग न्यायपालिकािे बजेट िचग र्नग सक्ने क्षमता समेतिाई दृयष्टर्त र्री 
सकेसम्म सन्तलुित व्यावहाररक, यथाथग परक ढङ्गबाट हरेक यियाकिाको िालर् आवश्यक पने रकम लनधागरण र्री 
बजेट प्राप्त र्ररने कुरामा यवश्वस्त रहेका छौँ। 

५.१ अनमालनतु बजेट 
 उपयुगक्त आधारहरूमा यस अदाितको बायर्षगक कायगयोजना कायागन्वयन र्नगका िार्ी यस आलथगक वर्षगको 
लनयलमत बजेट बाहेक कायगयोजनािे लनधागरण र्रेका रणनीलतहरुको कायागन्वयन र्नगकािार्ी िर्त जस्टमेट र्री रकम 
लनधागरण र्नुग पने कायगिमहरु बाहेक साधारण िचग र पजुीर्त िचग तफग को जम्मा रकम रु. 1,29,54,960।– 
(एक करोड उनजन्तस िाि चौपन्न हजार नौ सय साठी मार) थप बजेट आवश्यक पनग जान ेअनमुान र्ररएको 
छ। बजेट प्रक्षेपणको यवस्ततृ यववरण लनम्नानसुार प्रस्ततु र्ररएको छ। 
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यस अदाितको बयर्षगक कायगयोजनाको िालर् आवश्यक पने अनमुालनत बजेट 

साधारण तफग  
ि.स रणलनलत अन्तरर्तका कायगिमहरु यववरण संख्या जम्मा 

१ फरक मदु्दा व्यवस्थापन पद्धलत कायागन्वयन र्नग आवश्यक तयारी र्ने। तालिम ददने २ पटक 4,00,000।- 
२ यटपोटको यवद्यतुीय प्रलत तयार भएपलछ मार मदु्दा पेसीमा चढाउने पद्धलत अविम्बन र्ने। यटपोट र्ने २२९६ लमलसि 22,960।- 

3 लछनवुा लमलसिहरू स्क्यान र्री सफ्टवेयरको माध्यमबाट िमशः प्रयवष्ट र्री संरक्षण र्ने। 
अलभिेि व्यवस्थापन 

/ िाजा िचग 
19000 
लमलसि 

9,50,000।- 

4 मेिलमिाप केन्र र मेिलमिाप प्रयियाको अनर्मुन र्ने। अनरु्मन २ पटक 1,00,000।- 

5 
फौजदारी मदु्दामा अजन्तम कायम भएको कैद, जररवाना र सरकारी लबर्ो मध्ये प्रत्येक वर्षग कम्तीमा सो वर्षग कायम 
हनेु िर्त बराबर असि ुर्ने। 

िर्त असिुी २ पटक 1,00,000।- 

6 यव.सं. २०३५ साि सम्मका सबै बक्यौता दण्ड जररवाना र सरकारी लबर्ो असिुी र्ने। िर्त असिुी २ पटक 1,00,000।- 

7 
दण्ड जररवाना असिीुकोिालर् स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, नेपाि प्रहरी र अन्य सरोकारवािाहरूसुँर् समन्वय 
र्ने। 

बैठक २ पटक 1,00,000।- 

8 
फैसिा कायागन्वयनिाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय र्ने तथा आवश्यक कमगचारी र स्रोत साधन प्राथलमकताका 
साथ उपिब्ध र्राउने। 

भिा र इन्धन लनरन्तर 2,00,000।- 

9 
सेवाग्राहीमैरी व्यवहार र्नगको िालर् "लछटो छररतो र र्ण ुस्तरीय सेवा: हाम्रो प्रलत बद्धता" भन्न ेनारामा आधाररत 
रही न्याययक जनशजक्तिाई अलभमिुीकरण र्ने। 

तालिम ददने १ पटक 3,50,000।- 

10 सेवाग्राहीसंर् परामशग र्ने। परामशग  लनरन्तर 2,00,000।- 

11 
अदाितबाट प्रदान हनेु सेवा, मदु्दाको प्रयिया, िाग्ने दस्तरु आददका बारेमा जानकारी मूिक पजुस्तका तयार र्री 
पयहिो पटक आउने पक्षिाई उपिब्ध र्राउने। 

ब्रोसर छपाउने १ पटक 1,00,000।- 

12 
न्याययक प्रयिया सम्बन्धी जानकारीहरू स्थानीय सञ्चार माध्यम माफग त स्थानीय भार्षाहरूमा समेत प्रकाशन तथा 
प्रशारण र्ने। 

न्याययक प्रकृयाको 
जानकारी र्राउने 

लनरन्तर 1,00,000।- 

13 
अदाितबाट प्रदान हनेु सेवा, न्याययक प्रयिया र प्रणािी, मदु्दाको कारबाहीका िालर् िाग्ने दस्तरु आदद बारेमा 
अदाितबाट समदुायका यवलभन्न वर्गसुँर् अन्तरसंवाद र्ने। 

अन्तरसंवाद र्ने ३ पटक 2,10,000।- 

14 पीलडतको िालर् प्राथलमक स्वास््य उपचार सरुक्षाको व्यवस्था र्ने। 
और्षधी िररद र्री 
ब्यवस्थापन र्ने 

१ पटक 1,00,000।- 
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15 पीलडतको पक्षमा भएका अन्तररम राहत, संरक्षण र पनुस्थागपना सम्बन्धी आदेश कायागन्वयनको समन्वय र अनरु्मन 
र्ने। 

समन्वय र अनरु्मन 
र्ने 

लनरन्तर 50,000।- 

16 पीलडतमैरी व्यवहारका िालर् न्याययक जनशजक्तिाई अलभमिुीकरण र्ने। 
अलभमजुिकरण 

तालिम 
१ पटक 80,000।- 

17 
न्याययक जनशजक्तिाई उत्कृष्ट व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा प्रलसयद्ध पाएका सावगजलनक / लनजी संस्थाहरूको 
अविोकन र्राउने। 

अविोकन २ पटक 2,00,000।- 

18 
मापदण्ड बमोजजम उत्कृष्ट कायग सम्पादन तथा सेवाप्रवाह र्ने कमगचारीिाई परुष्कृत र कमी कमजोरीको पनुरावजृि 
र्ने कमगचारीिाई अनशुासनात्मक कारबाही र्ने। 

दण्ड र परुष्कार १ पटक 50,000।- 

19 
यफल्डमा ियटने तामेिदार कमगचारीिाई कायग सम्पादनमा पदण्ड बनाई सोको आधारमा थप भिा र मोबाइि 
शलु्क सयुवधा उपिब्ध र्राउने। 

थप भिा र मोबाइि 
िचग 

लनरन्तर 3,12,000।- 

20 
स्थानीयतहका न्याययक सलमलतहरूको काम कारबाही तथा क्षेरालधकार लभरका यवर्षयमा जानकारी मिुक सामग्री 
तथा काम कारबाहीमा प्रयोर् हनेु लिितका ढाुँचा तयार र्ने। 

लिित तयार र्ने १ पटक 2,00,000।- 

21 लमलसि संिग्न लिितहरू कानून बमोजजम धलु्याउने / सडाउने / संरक्षण र्ने। 
िाजा िचग र 

अलभिेि व्यवस्थापन 
१ पटक 1,00,000।- 

22 
Update र Advance रुपमा नयाुँ र परुाना कमगचारीहरुिाइ सफ्टवयर र अन्य दैलनक आइरहने सनालतना समस्या 
सामाधानका िालर् तालिम संचािन र्ररने । 

अलभमिुीकरण 
तालिम 

१ पटक 1,50,000।- 

23 आवलधकरूपमा सञ्चारकमी सुँर् अन्तयिग या र्ने। अन्तरयिया २ पटक 80,000।- 

24 
सञ्चार क्षेरसुँर् र्ररने व्यवहार र सूचना सम्प्रेर्षणको तररका तथा समाजजक सञ्जािसुँर्को आबद्धता बारेमा 
अदाितको जनशजक्तिाई अलभमिुीकरण र्ने। 

अलभमिुीकरण लनरन्तर 1,50,000।- 

25 
स्थानीयतहसुँर्को सहकायगमा न्याययक सलमलतका पदालधकारीहरू तथा कायगरत कमगचारीिाई न्याययक प्रयिया, 
मेिलमिाप र न्याययक लनरीक्षणका सम्बन्धमा अलभमिुीकरण र्ने। 

अलभमिुीकरण १ पटक 2,50,000।- 

26 
म्याद तामेिी, फैसिा कायागन्वयन, नापनक्सा, मचुलु्का आदद यवर्षयमा स्थानीय तहिे र्नुगपने सहयोर्का सम्बन्धमा 
समन्वय र्ने। 

अलभमिुीकरण र्ने लनरन्तर 2,00,000।- 

27 दशीका सामानहरु लििाम लबिी र्ने। (बैठक भिा, िाजा िचग तथा सूचना) लििाम लबिी लनरन्तर २,००,०००।- 

जम्मा रकम 50,54,960।- 
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पजुजर्त तफग  
1 अदाितको िालर् आवश्यक पने फलनगचर िर्ायतका सामग्रीहरू िररद र्ने। फलनगचर िररद १ पटक 10,00,000।- 

२ leas line को िार्ी नेटवयकग ङ पोटगको आवश्यकता भएको कोठाहरुमा नेटवकग  पोटगहरु पयुागउने । 
इन्टरनेट नेटवकग  

व्यवस्थापन 
१ पटक 2,00,000।- 

३ एक फाुँट एक कम््यटुर एक कोठा एक Printer को व्यवस्था र्नुगपने। कम््यूटर िररद १ पटक 8,00,000।- 
४ प्रत्येक फाुँटमा र अलभिेि ब्यवस्थापनका िार्ी Scanner को व्यवस्था र्ने। स्क्यानर िररद १ पटक 2,00,000।- 
५ EPBX Intercom Telephone ममगत सम्भार र्रर संचािनमा ल्याउने। ममगत तथा संचािन १ पटक 1,00,000।- 

६ 
यस अदाितमा प्रयोर्मा आएका अन्य मेलसनहरु (सोिार लसस्टम, Computer, Printer आदद) समय समयमा ममगत 
र्ररने ।  

ममगतग लनरन्तर 5,00,000।- 

७ सवारी साधन (र्ाडी – १, मोटरसाइकि – २ र साइकि - ५) िररद र्ने र्ाडी िररद बजेट मार् ५०,००,०००।- 

८ 
फाुँट/इजिास िर्ायत अदाितका कायग कक्षको स्पष्ट जानकारी प्राप्त हनेु सङ्केत बोडग अदाितको प्रवेश यवन्द,ु 
सहायता कक्ष तथा बढी सम्पकग  हनेु स्थान र अदाितको वेबसाइटमा राख्ने 

लनमागण र्ने १ पटक 1,00,000।- 

जम्मा 79,00,000।- 

९ से्रस्तेदार तथा कमगचारी आवास भवन लनमागण र्ने। िर्त इजस्टमेट १ पटक 
िर्त जस्टमेट अनसुार 

बजेट मार् र्ने 

१० अदाित भवन, न्यायाधीश आवास, सरुक्षा भवन िर्ायतका भवनहरुको लनयलमत संरक्षण तथा ममगत सम्भार र्ने। िर्त इजस्टमेट १ पटक 
िर्त जस्टमेट अनसुार 

बजेट मार् र्ने 

११ 

आवश्यकतानसुार देहाय का पूवागधारहरू यवस्तार र थप र्नेः 
 पसु्तकािय / इ-िा इबे्ररी 
 वैतलनक कानून व्यवसायी कक्ष 
 सूचना तथा सहायता कक्ष 
 यवशेर्ष प्रकृलतका लनवेदन, पिाउ पजुी, कि लडटेि, अनरु्मन तथा मास्केवारी र म्यादथप शािा 

िर्त इजस्टमेट १ पटक 
िर्त जस्टमेट अनसुार 

बजेट मार् र्ने 

१२ 
सेवाग्राही मैरी भौलतक पूवागधार बनाउन देहायका लनमागण कायग र सदुढीकरण र्नेः 
 सेवाग्राही सोधपछु तथा सहायता कक्ष 

 पीलडतमैरी कक्ष 

िर्त इजस्टमेट १ पटक 
िर्त जस्टमेट अनसुार 

बजेट मार् र्ने 
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 वाइफाई र यटलभ लडस््िे सलुबधा सयहतको प्रलतक्षािय 

 चमेनार्हृ 

 शौचािय 

 यपउने पानी 
 प्राथलमक स्वास््य उपचार कक्ष 

 साक्षी पीलडत संरक्षण कक्ष 

 थनुवुा कक्ष 

 पूवग सनुवुाइ कक्ष 

 श्रव्यदृश्य संवाद कक्ष 

 बाि इजिास 

 जशश ुस्याहार/बािपोर्षण कक्ष 

१३ अदाित भवन रंर्रोर्न तथा ममगत सम्भार, रे्स्ट हाउस लनमागण र्ने। िर्त जस्टमेट बजेट मार् 
स्टमेट बमोजजमको 
रकम मार् र्ने 

१४ अदाितको कम्पाउडमा पानी लनकासको िालर् नािी लनमागण, सवारी साधन पाकीङ्गको िालर् ग्यारेज लनमागण िर्त जस्टमेट बजेट मार् 
स्टमेट बमोजजमको 
रकम मार् र्ने 

जम्मा 
जस्टमेट बमोजजमको रकम पलछ मार् 

र्ररने 
साधारण तफग को ििेुको जम्मा रकम रु. ५०,५४,९६०।- 
पजुीर्त तफग को ििेुको जम्मा रकम रु.  ७९,००,०००।- 

कुि जम्मा 1,29,54,960।- 
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उपसंहार 

यस कैिािी जजल्िामा सदुरुपजश्चम प्रदेशको राजधानी रहेको, यस प्रदेश अन्तरर्तका अन्य 
जजल्िाको आवतजावत यसै जजल्िा भएर मार र्नग सयकने भएकोिे न्याययक यहसावबाट पलन यस जजल्िा 
प्रदेश सदुरमकुाम जस्तै मानु्नपने जस्थलत एकालतर छ भने यस अदाितमा 77 वटै जजल्िाका मालनसहरुको 
बसोबास स्थि भएकोमा यवशेर्ष र्री यस क्षेरको ९ जजल्िाको बालसन्दाको राजधानी हो । यसिे र्दाग 
यहाुँबाट प्रवाह हनुे सेवाको र्णुास्तरको आधारमा न्यापालिका प्रलतको आचरण र व्यबहारिे ठुिो प्रभाव 
पादगछ साथै यस प्रदेश अन्तर्गत एकमार यवमानस्थि धनर्ढी मै रहेको, यस क्षेरका यवलभन्न जजल्िा तथा 
उच्च अदाित र सम्मालनत सवोच्च अदाितबाट आउन ुहनुे मा.न्या.ज्यूहरु तथा रजजिारज्यू एवं अन्य 
जनशजक्तको आउन े जाने िममा यस कैिािी जजल्िा अदाितिे समन्वयकारी भलुमका िेल्दै आएको 
अनरुोध र्दै यस अदाितको आलथगक तथा भौलतक श्रोत व्यवस्थापन, मानव श्रोत साधनको व्यवस्थापन, 
न्याययक अनशुासनको प्रवधगन तफग  सम्मालनत सवोच्च अदाितबाट न्यायपालिकाको नतेतृ्वतहबाट यवशेर्ष 
पहि हनुे छ भने्न कुरामा यस कैिािी जजल्िा अदाित यवश्वस्त रहेको कुरा यवनम्रता पवुगक अनरुोध 
र्ररन्छ ।  

बदलिदो पररजस्थलत र जनचाहाना अनरुुप अदािती काम कारवाहीहरुमा समेत वयृद्ध हनु,ु नयाुँ 
नयाुँ प्रकारका मदु्दा मालमिा पनुग, सामान्य लबर्षयमा समेत इजिास समक्ष पेश र्नुग पने कानूनी व्यवस्था 
जस्ता यवयवध कारणिे अदाितको कायगबोझ बढ्न र्ई अदाितिे आफ्नो िक्ष्य हालसि र्नग कदठनाई 
बढ्दै र्एको छ । सूचना र संचारको आजको पररवेशमा मानव जनशजक्त सयहतको भूलमका पलन कम 
महत्वपूणग छैन । उच्च मनोवियकु्त कायग उत्प्ररेरत जनशजक्त नै आजको प्रमिु आवश्यकता हो । 
यसको िालर् संर्ठनमा आवद्ध जनशजक्तको एकता र आफ्नो जजम्मेवारी प्रलतको िर्नशीितािे अझ 
प्रभावकारी भूलमका िेल्दछ । 

लछटो छररतो र प्रभावकारी न्याय नै समग्र न्यायापालिकाको प्रमिु उदेश्य हो ।अदाित प्रलतको 
जनआस्था र यवश्वास आजगन र्दै न्याययक काम कारवाहीको प्रभावकारी रुपिे संचािन र्नगको िालर् 
आ.व. ०६१/०६२ देजि शरुु भएको न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीलतक योजना सम्पन्न भै  हाि 
चौथो पञ्चवयर्षगय रणनीलतक योजनाको प्रथम बायर्षगक कायगयोजनाका िममा छौ । तेस्रो पञ्चवर्षीय 
रणनीलतक योजनािे औीँल्याएका लबशेर्ष र्री Counseling service, meet the judge, judicial outreach, 

कायगिमहरु सफितापूवगक योजना अनरुुप सम्पन्न भएको र brochure लनमागण, नार्ररक वडापरको 
लनमागण तथा उच्च अदाितमा योजनाको प्रर्लत सलमक्षा आदद जस्ता केही नयाुँ कायगिमहरू र्री 
अदाितको काम चसु्त र दरुुस्त र्नग प्रयासरत रहेको छ र हाम्रा काम कारवाहीिाई अझ बढी 
जजम्मेवारीका साथ प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न र्नग थप मद्दत पगु्न र्एको छ। सो अनरुुप र्त आ.व.मा. 
अदाितमा आउने सबै सेवाग्राहीिाई counseling service ददइएको judicial outreach, Meet the judge 

कायगिम संचािन र्ररएको, यवलभन्न सरोकारवािाहरुसंर् अन्तगयिया र्ररएको छ ।त्यस्तै योजना प्रर्लत 
समीक्षा, परामशग सेवा, अनजुशक्षण कायगिम समेत संचािन र्ररएको छ साथै चौथो पञ्चवयर्षगय रणनीलतक 
योजनािे लिएको न्याय सम्पादन तथा व्यवस्थापयकय कायगहरु समेतिाई कायग योजनामा समावेश 
र्ररएको छ।यस्ता कायगहरुिे लनश्चय नै अदाित प्रलत जनआस्था अलभबयृद्धको िालर् अझबढी सकारात्मक 
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प्रभाव पाने महससु र्ररको छ। असहाय पक्षको िालर् वैतलनक कानून व्यवासययको सेवा प्रभावकारी 
र्राउने कायगिाई लनरन्तरता ददई अझबढी प्रभावकारी बनाईने छ।  

यलत हदुा हदैु पलन कलतपय सेवाग्राहीहरुिे लनशलु्क कानूनी सेवा प्राप्त र्ने कुराको जानकारी प्राप्त 
र्नग नसकेको, न्यापालिकाको काम कारवाहीहरुको जानकारी आम रुपमा नार्ररकहरु समक्ष पगु्न नसकी 
अझै पलन सयुवधायकु्त शहरमा मार लसलमत भएको हो भने्न महससु भएको। सदर मकुाम देजि कलतपय 
टाढा टाढा पने स्थानहरुमा यसको अझ प्रचार प्रसारको कमीको अनभुलूत र्ररएको छ। अदाितबाट 
प्रवाह हनुे सेवाबाट नै उनीहरुिे अदाित प्रलतको धारणा वनाएका हनु्छन।् त्यसैिे आर्ामी ददनमा 
भौलतक श्रोत साधन सयहत भैरहेको जनशजक्तिाई अझवढी दक्ष, जजम्मेवार िर्नशीि कतगव्यलनष्ठ र 
प्रभावकारी बनाउन ु आजको प्रमिु आवश्यकता रहेको छ ।न्यायपालिका प्रलत जनआस्था बयृद्ध र्रर  
अदाित प्रलतको धारणािाई सकारात्मक रुपमा यवकास र्राउन ु आजको हाम्रो उदे्दश्य हो । लछटो 
छररतो तथा स्वच्छ र प्रभावकारी न्याय संपादन र्री अन्यायमा परेकािाई न्याय ददिाउन ु
न्यायापालिकाको उदे्दश्य रहेकोिे त्यसको िालर् हरपि यस अदाित पररवार सजर् रही िक्ष्य प्रालप्तमा 
प्रलतवद्ध र कयटवद्ध रहेको कुरा सर्वग व्यक्त र्दै यसका िालर् उत्प्ररेरत जनशजक्त,भौंलतक श्रोत साधनको 
प्रयाप्तता समेतको आवश्यकता पने हुुँदा त्यसतफग  सम्मालनत सवोच्च अदाितबाट उजचत सम्बोधन हनुेनै 
छ भने्न कुरामा यस अदाित लबश्वस्त रहेको छ । 

                                                   धन्यवाद । 

 
 


