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िन्तव्र् 

 “सबैका लार्ग न्र्ार् सरू्नर्ित गनुि” पररदृश्र् र  "सरं्वधान, काननू र न्र्ार्का िान्र् र्सद्धान्तका आधारिा 

स्वच्छ एवं र्नष्पक्ष न्र्ार्सम्पादन गनुि" पररलक्ष्र् साथ न्र्ार्पार्लकाको चौथो पञ्चवर्षिर् रणनीर्तक र्ोजना 

२०७६।०४।०१ दरे्ि लाग ू भएको पररपे्रक्ष्र्िा उक्त र्ोजनाले र्नर्दिष्ट गरेका कार्ि र्दशाका साथै स्थानीर् 

वस्तरु्स्थर्तलाई सिते िध्र्नजर रािी न्र्ार् र्नरुपणको कार्िलाई र्ोजनावद्ध ढङ्गले व्र्वर्स्थत गरी 

“न्र्ार्पार्लकाको स्वतन्रतााः न्र्ार्र्क सशुासन हाम्रो प्रर्तवद्धता” भन्न ेिागिदशिन सर्हत न्र्ार् सम्पादनका लार्ग 

र्स अदालतबाट र्ो वार्षिक कार्ि र्ोजना तर्ार गररएको छ । 

 सरं्वधान , काननू र न्र्ार्का िान्र् र्सद्धान्तहरुको पररर्धर्भर रहरे आफ्नो प्रादरे्शक अर्धकार क्षेरर्भर 

अदालतले न्र्ार् र्नरुपण गन ेर्दशािा गहन र्जम्िवेारी बहन गद ैन्र्ार् सम्पादनको कार्ि र्छटो, छररतो,पारदशी, 

प्रभावकारी, स्वच्छ, स्वतन्र,कि िर्चिलो, र्नष्पक्ष, जनर्वश्वास प्राप्त गनि सक्न ेर्दशािा र न्र्ार्िा जनताको सहज 

पह ुँच परु् र्ाउनसदबै अग्रसर र र्जम्िवेारीका साथ अगाडी बढीरहकेो छ । र्स कार्िलाई र्नरन्तरता र्दई र्जम्िवेार र 

गणुस्तर वरृ्द्धिा प्रर्तवद्धता ह न आवश्र्क छ । 

 र्सर्ित बजेट, सरं्हताहरुको कार्ािन्वर्निा जटीलता, दक्ष जनशर्क्त अभाव, न्र्ार्र्क अनशुासनिा 

र्दनानरु्दन दरे्िएका आि जनाता र राज्र्ाका अंगहरुको उदार्सनता जस्ता चनुौतीको सािना गरी र्ोजनाबद्ध रुपिा 

न्र्ार्र्क कार्िलाई र्छटो छररतो रुपिा सम्पन्न गरी न्र्ार्िा सबैको पह ुँच बढाई शार्न्त र सवु्र्वस्था कार्ि गरी 

न्र्ार्को अनभुरू्त र्दलाई जनआस्था वरृ्द्धका लार्ग भर् रर्हत वातावरणिा र्नश्पक्ष भै र्वश्वसर्नर् रुपिा न्र्ार् 

सम्पादन गनुि आजको आवश्र्कता हो । र्ही आवश्र्कतालाई पररपरू्ति गनि सरं्वधान र काननूद्वारा न्र्ार् 

सम्पादनको प्रििु र्जम्िवेारी अदालतलाई सरु्म्पएको भए पर्न अदालतको एक्लो प्रर्ासबाट सम्भव नह न े

र्थाथितालाई हृदर्गंि गरी न्र्ार् सम्पादनको कार्ििा, राज्र् शर्क्तका अवर्वहरू, नागररक सिाज, बार 

एशोर्सएसन, न्र्ार्का उपभोक्ताहरू, न्र्ार् किीहरू, कििचारीहरू सबैको सर्िर् सिन्वर्ात्िक एवंि ्रचनात्िक 

सहर्ोग र्वना असम्भव ह दा र्सको लार्ग प्रर्तवद्ध ह न र सिन्वर्का लार्ग सरोकारवालाहरु सबै सुँग  अपके्षा 

रािेको छु । अन्र्तिा स्र्ाङ्जा र्जल्ला अदालतको बार्षिक कार्िर्ोजना र्निािणिा अहोरार िर्ट सहर्ोग गनुिह न े

से्रस्तेदार लगार्त र्ोजना कार्िसम्पादन सर्िर्तका सम्िणुि पदार्धकारीहरुलाई  धन्र्वाद ब्र्क्त गनि चहान्छु ।  

धन्र्वाद !         

 

               रिानाथ पौड्र्ाल 

२०७६ साउन         र्जल्ला न्र्ार्ाधीश 
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प्रारर्म्भक 

१.१ पररचर् 

र्ोजनाहरूले न्र्ार्पार्लकाको आवश्र्कता र प्राथर्िकता पर्हचान गनि नसकेको सन्दभििा न्र्ार्पार्लका 

स्वर्ि ्ले आफ्ना कािकारबाहीहरूलाई व्र्वर्स्थत रूपिा सम्पादन गरी न्र्ार् सम्पादनको कार्िलाई 

र्छटोछररतो, प्रभावकारी, र्वश् वसर्नर्, कििर्चिलो र पह ुँचर्ोग्र् बनाउन आर्थिक वषि २०६१/०६२ दरे्ि 

आवर्धक रणनीर्तक र्ोजना तजुििा गरी कार्ािन्वर्न गररआएको हो । न्र्ार्पार्लकािा रणनीर्तक 

र्ोजनाहरूको कार्ािन्वर्न पिात ्सधुारका प्रर्ासहरू ससं्थागत ह ुँद ैआएको पाइन्छ । सम्िानीत सवोच्च 

अदालतले साविजर्नक गरेको रणनीर्तक र्ोजना र सोही  बिोर्जिको र्नदशेन अनसुार  स्र्ाङ्जा र्जल्ला 

अदालतले पर्न हरेक बषि बार्षिक कार्िर्ोजना र्निािण गरी सोही ितुार्वक कार्ािन्वर्न गद ैआएको छ । 

२०७६ श्रावण १ गतेदरे्ि चौथो रणनीर्तक र्ोजना लाग ुभएको अवस्थािा चौथो र्ोजनाको कार्ािन्वर्नका 

लार्ग र्स अदालतले र्ो प्रथि वषिको वार्षिक कार्ि र्ोजना र्निािण गरेको छ । 

सवेा प्रवाहलाई र्छटोछररतो, गणुस्तरीर्, प्रभावकारी, सविसलुभ एवं सबैको पह ुँचर्ोग्र् बनाई आि 

नागररकको आस्था र र्वश् वास कार्ि राख न ुन्र्ार्पार्लकाको साविकार्लक र्जम्िवेारीको र्वषर् रहकेो कुरा 

सविर्वर्तत न ैरहकेो छ । र्स पररवेशिा न्र्ार्पार्लकालाई चसु्त, गर्तशील, प्रभावकारी र व्र्वर्स्थत बनाउन 

र्ोजनाबद्ध सधुार प्रर्िर्ालाई र्नरन्तरता र्दनका लार्ग स्र्ाङ्जा र्जल्ला अदालतले पर्न एउटा इट्टा थ्न े

काि गद ैआएको छ । 

१.२ बार्षिक कार्ि र्ोजनाको आवश्र्कता 

राज्र्का अन्र् र्नकार्हरूिा रणनीर्तक र्ोजनाको सोच र्वकास नह ुँद ैर्व.स.ं २०६१ सालिा दर्क्षण एर्सर्ाि ै

पर्हलोपटक नपेालको न्र्ार्पार्लकाले आफ्न ैपहलिा पाुँच वषिको लार्ग पञ् चवषीर् रणनीर्तक र्ोजना 

तजुििा गरी लाग ुगरेको र्थर्ो। अदालतिा पर्न र्ोजना आवश्र्क पछि र ? भन् न ेआि धारणा रहकेो सिर्िा 

रणनीर्तक र्ोजनािाफि त न्र्ार्र्क कािकारबाहीहरूलाई र्ोजनाबद्ध ढङ् गबाट सम्पादन गन ेअठोट न्र्ार्र्क 

सधुारको क्षेरिा कोषढुेङ्गाको रूपिा रहकेोछ।न्र्ार्पार्लकाको प्रथि पञ् चवषीर् रणनीर्तक र्ोजनाको 

कार्ािन्वर्नबाट प्राप्त उपलर्ब्ध र दरे्िएका किीकिजोरीबाट पाठ र्सक्द ै त्र्सपर्छ लाग ु गररएका 

र्ोजनाहरूको कार्ािन्वर्नबाट नपेालको न्र्ार्पार्लकािा र्ोजनाबद्ध र्वकास प्रर्िर्ा ससं्थागत रूपिा 
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स्थार्पत भइसकेको छ । जसको पररणािस्वरूप सधुार कार्िििबाट प्रा् त नर्तजाहरूलाई तथ्र्ाङ्किा 

छलफल गनि सर्कन ेअवस्थािा परु्गएको छ । अब र्ोजना आवश्र्क छ वा छैन भन् ने र्वषर् र र्ोजनाको 

स्वार्ित्व र्लन ेर्वषर्िा कुन ैर्द्वर्वधा छैन।  

सवैंधार्नक तथा काननूी पररवतिनको प्रभाव, पररवर्तित सन्दभि र वतििान न्र्ार्र्क नतेतृ्वले अर्िसारेको 

न्र्ार्पार्लका सधुारका एजने्डालाई ससं्थागत गनि न्र्ार्पार्लकाको र्ोजनाबद्ध सधुार कार्िलाई र्नरन्तरता 

र्दन आवश्र्क रहकेो छ। 

अताः न्र्ार्पार्लकाको तसे्रो पञ्च बर्षिर् र्ोजना अनरुुप र्निािण भएका र्वगतका बार्षिक र्ोजनाहरूको 

कार्ािन्वर्नबाट हार्सल भएका उपलर्ब्धहरूबाट पषृ्ठपोषण र्लद ै तथा कार्ािन्वर्न गनि नसर्कएका 

पक्षहरूबाट पाठ र्सकेर ती र्ोजनाका राम्रा पक्षहरूको आत्िसात ्गद ैर्नरन्तरता र्दन ुर थप रणनीर्त तथा 

कार्िििहरूको पर्हचान गरी न्र्ार्पार्लकाको चौथो पञ् चवषीर् रणनीर्तक र्ोजना तजुििा गनुिपन ेदरे्िएको 

हो। र्वगतिा दिेापरेका किीकिजोरीहरूिा सधुार गद ै सरोकारवाला पक्ष तथा र्नकार्हरूको र्ोजना 

कार्ािन्वर्नप्रर्त पणूि स्वार्ित्व सरु्नर्श् चत गनुि उर्िकै आवश्र्क छ। र्ोजना कार्ािन्वर्निा रहकेा 

सिस्र्ाहरूको पर्हचान गरी र्तनको सधुारलाई सिट्ेन सिते अत्र्ावश्र्क ह न आउुँछ । न्र्ार्पार्लकाको 

चौथो पञ्चबर्षिर् र्ोजनाको सफल कार्ािन्वर्न गनि स्र्ाङ्जा र्जल्ला अदालतले आगािी आर्थिक बषि 

२०७६/०७७ को लार्ग र्ो  बार्षिक कार्ि र्ोजना र्निािण गनुि परेको हो। 

१.२ र्ोजना तजुििा संर्न्र 

कुन ैपर्न साविजर्नक सङ् गठनको रणनीर्तक र्ोजना र्निािण गनिको लार्ग सवैंधार्नक र काननूी प्रार्धकार 

वा कार्ािदशेको आवश्र्कता पदिछ। न्र्ार्ापार्लकाको चौथो पञ्चबर्षिर् र्ोजनालाई सफल कार्ािन्वर्न 

गनिका लार्ग सोही र्ोजना बिोर्जि स्र्ाङ्जा र्जल्ला अदालतको बार्षिक कार्िर्ोजना र्निाणि तथा 

कार्ािन्वर्न गनिका लार्ग दहेार्का सर्िर्तहरुको गठन गररएको र्थर्ो । 

क) र्ोजना तजुििा तथा कार्ािन्वर्न सर्िर्त 

र्जल्ला अदालत र्नर्िावली २०७५ र्नर्ि ९९ बिोर्जि न्र्ार्पार्लकाको रणनीर्तक र्ोजनाअनसुार 

अदालतिा बार्षिक कार्िर्ोजनाको तजुििा र कार्ािन्वर्न सितेका कार्ि गनि दहेार् बिोर्जिको र्ोजना तथा 

कार्ािन्वर्न सर्िर्त रहकेो छ । 

िाननीर् र्जल्ला न्र्ार्ाधीश श्री रिानाथ पौड्र्ाल      अध्र्क्ष 

तहर्सलदार श्री गरुुप्रसाद आचार्ि        सदस्र् 

स्रेस्तेदार श्री नन्दप्रसाद आचार्ि        सदस्र् सर्चव 

आिर्न्रत प्रर्तर्नर्धहरु 

िाननीर् र्जल्ला न्र्ार्ाधीश श्री बलराि र्रपाठी 
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र्जल्ला न्र्ार्ाधीवक्ता श्री अशोकराज रेग्िी 

र्जल्ला वार इकाईका अध्र्क्ष श्री प्रकाश अर्ािल 

ि) र्ोजना तजुििा तथा कार्ािन्वर्न सर्िर्तलाई सहर्ोग गनि नार्व सबु्बा श्री नीता ढकालको 

संर्ोजकत्विा दहेार् बिोर्जिको कार्ि सर्िर्त गठन भएको र्थर्ो । 

नार्व सबु्बा श्री नीता ढकाल                                                            सरं्ोजक 

ना.स.ु भीिराज पौडल                                                                       सदस्र् 

र्स.स. पसिन श्री श्रीकृष्ण र्तर्िल्सनेा     सदस्र् 

र्डठ्ठा श्री हरी शिाि       सदस्र् 

र्डठ्ठा श्री अजर् सबेुदी       सदस्र् 

र्डठ्ठा श्री दीपा लम्साल       सदस्र् 

र्डठ्ठा श्री सजुन ढकाल       सदस्र् 

र्डठ्ठा श्री उिशे पौडेल             सदस्र् सर्चव 

१.३ र्ोजनाको स्वरुप 

न्र्ार्पार्लकाको तेस्रो पञ्चवषीर् रणनीर्तक र्ोजना बिोर्जि र कार्ि वातावरणको र्वशे्लषणसितेका 

आधारिा र्ोजनाको ढाुँचा तथा स्वरूप र र्ोजनाले सम्बोधन गनुिपन ेर्वषर्हरूको सम्बन्धिा सरोकारवाला 

तथा र्वषर् र्वज्ञहरूसुँग प्रत्र्क्ष छलफल एवं अन्तरर्िर्ाका िाध्र्िबाट सङ् कर्लत रार्, सझुाव र 

पषृ्ठपोषणहरूसितेलाई सरं्ोजन गरी सम्िानीत सवोच्च अदालतबाट तर्ार गररएको न्र्ार्पार्लकाको चौथो 

पञ्चवषीर् रणनीर्तक र्ोजनाले िागि र्नदशेन गरे बिोर्जि र्स आ.ब. को स्र्ाङ्जा र्जल्ला अदालतले 

र्निाणि गरेको बार्षिक कार्िर्ोजनाको स्वरुप सरं्क्षप्त रुपिा प्रस्ततु गररएको छाः- 

पररच्छेद १ – प्रारर्म्भक 

पररच्छेद २ – आ.ब. २०७५/०७६ को बार्षिक कार्ि र्ोजनाको सिीक्षा 

पररच्छेद ३ – न्र्ार्पार्लकाको चौथो पञ्चबर्षिर् र्ोजनाको पररदृश्र्, पररलक्ष्र् र िलू्र्हरू 

पररच्छेद ४– स्र्ाङ्जा र्जल्ला अदालतसगं सम्बर्न्धत लक्ष्र् र रणनीर्तक उद्दशे्र्हरु 

पररच्छेद ५ – स्र्ाङ्जा र्जल्ला अदालतसगं सम्बर्न्धत लक्ष्र् र रणनीर्तक उद्दशे्र्हरुको कार्ािन्वर्न र्ोजना 

पररच्छेद ६– सम्िानीत सवोच्च अदालतद्वारा र्नधािरण गरे बिोर्जि बार्षिक कार्िर्ोजना फारािहरु 

 

१.४ कार्ािदशेाः 
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न्र्ार्पार्लकाको चौथो पञ्चबर्षिर् रणनीर्तक र्ोजनाको अर्धनिा रर्ह र्स स्र्ाङ्जा र्जल्ला अदालतको 

आ.ब. २०७६/०७७ को बार्षिक कार्िर्ोजना तजुििा र कार्ािन्वर्न गन े। न्र्ार्पार्लकाको चौथो पञ्चबर्षिर् 

रणनीर्तक र्ोजना (२०७६/०७७-२०८१/०८२) को कार्ािन्वर्नको लार्ग आवश्र्क अन्र् कार्ि गन े। 

*** 
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kl/R5]b\–@ 

आ.ब. २०७५/०७६ को बार्षिक कार्िर्ोजना सर्िक्षा 

Gofo िानवको  g};lu{s cfjZostf xf] . Oltxf;sf] x/]s sfnv08df Gofosf] vfFrf] 

dflg;n] dx;"; u/] / o;sf nflu cf–cfˆgf] vfnsf] k|aGw klg u/]. x/]s /fHo Joj:yfdf 

Gofo k|bfg ug]{ sfo{n] dxTjk"0f{ :yfg cf]u6\b} cfof] . Gofo g} /fHo / gful/snfO{ ;"qdf 

af+Wg] Pp6f dxTjk"0f{ s8Lsf ?kdf :yflkt x'Fb} uof] . ljsf;qmddf Gofo k|bfg ug]{ 

/fHosf] lhDd]jf/LnfO{ k[ys, :jtGq / ;+ul7t ?kdf Jojl:yt ul/g'kg]{ cfjZostf 

dx;"; u/L /fHosf] Pp6f k|d'v c+usf] ?kdf Gofokflnsfsf] ;+/rgf :yflkt eO{ ;f]xL 

;+/rgfdfkm{t Gofo ;Dkfbgsf] sfo{ x'+b} cfPsf] अन्तरार्ष्िर् पररप्रेक्ष्र्िा g]kfnn] klg laleGg 

sfn v08df hf/L ePsf ;+ljwfgdf Aoj:yf u/L :jtGq / ;Ifd Gofokflnsfsf] 

cfjZostf dx;"; u/L To;sf] oyf]lrt k|aGw ug]{  sfo{ u/]sf] kfOG5 .  

गण्डकी प्रदशे अन्तगित पने ११ र्जल्ला िध्र्े  स्र्ाङ्जा र्जल्ला अदालतको आ.व. २०७५/०७६ 

को िदु्दा िार्िलाको कािकारवाही सवोच्च अदालतको तेस्रो रणनीर्तक र्ोजनाको अर्न्ति बषिको 

प्रर्तवेदनको रुपिा प्रस्ततु गररएको छ । प्रर्तवेदन अवर्धिा र्ोजनाले र्नधािरण गरेको लक्ष्र् ७० % िदु्दा 

फर्छ्र्ौट गनुि र्थर्ो । सो लक्ष्र् प्राप्तीिा प्रर्तवद्ध भई कुल लगतको ६२.४७ %  फर्छ्र्ौट भएको अवस्था छ 

। तथ्र्ाङ्कीर् र्हसाविा लक्ष्र् र्नधािरण गररएको ह ुँदा प्रर्तशत प्राप्त ह न संखर्ात्िक रुपिा गत बषि भन्दा र्स 

बषि २२ थान िदु्दा बढी फछिर्ौट भएको छ ।  कुनै पर्न िदु्दालाई २ बषि ननिाउने प्रर्तवद्धता ब्र्क्त गरेकोिा 

र्बर्भन्न कारणले गदाि ११ थान िदु्दा २ बषि नािेर र्जम्िेवारी सनि गएका छन । आर्थिक बषि २०७५ स्र्ाङ्जा 

र्जल्लाको ईर्तहासिा  सबै भन्दा बढी िदु्दा दताि ह न आएको अवस्था रह्यो । 

Gofokflnsf ;+ljwfg / sfg"gn] k|bfg ug]{ cfˆgf] e"ldsfk|lt ;hu / ;r]t 5 . 

k|ltjif{ cfˆgf sfdx¿sf] :jd"Nof+sg aflif{s k|ltj]bg ;d]tsf dfWodn] Gofokflnsfn] 

ug{] kl/kf6L cjnDag u/]sf] 5 सोर्ह अनरुुप र्स अदालतले पर्न प्रत्रे्क बषि बार्षिक प्रर्तवेदन 

र्निािण गने गरेको छ । तेस्रो पञ्चबर्षिर् रणनीर्तक र्ोजना अवर्ध भर गत आ.ब. २०७५/०७६ अथाित  

र्ोजनाको अर्न्ति बषििा  Gofo k|bfg ug]{ cfˆgf] cflei6sf ;fy ;+j}wflgs, काननूी e"ldsfk|lt 

cem a9L ;lqmo /xg s] s:tf gLlt / sfo{qmdsf] cfjZostf 5 eGg] lrGtg klg 

Gofokflnsfn] ul/g} cfPsf] 5 . To;sf s]xL c+zको रुपिा र्स स्र्ाङ्जा र्जल्ला अदालतको 
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बार्षिक प्रर्तवेदनिा सिेट्ने कोर्शश गररएको छ . न्र्ार्पार्लकाको तेस्रो पंचबर्षिर् रणनीर्तक र्ोजनालाई 

सफल बनाउनका लार्ग स्र्ाङ्जा र्जल्ला अदालतले पर्न बार्षिक रुपिा र्ोजना बनाई कार्ि गद ैआएको 

र्थर्ो । केही हदसम्ि बार्षिक कार्िर्ोजना सफल भएको छ । फैसला गने तोर्कएको फर्छ्र्ौट प्रर्तशत बाहके 

अन्र् र्ोजनाले तर् गरेको कार्िहरु १००% परुा गनि सफल भएको र्थर्ो ।  

• सम्पार्दत कार्ि र्ववरण न्र्ार्पार्लकाबाट सम्पादन ह ने र्वर्भन्न कािहरु िध्रे् िदु्दाहरुको फैसला गनुि र 

उक्त फैसलाहरुको कार्ािन्वर्न गनुि िखुर् कार्िहरु रर्ह आएका छन । प्रर्तवेदन अवर्ध (आर्थिक बषि 

२०७५/०७६) िा स्र्ाङ्जा र्जल्ला अदालतिा रहकेा सबै सरुु तथा पनुरावेदन िदु्दाहरुको लगत फछर्ौट 

र बाुँकीको र्बबरण दहेार्को तार्लकािा उल्लेि गररएको छ । 

सबै सरुु िदु्दा तथा पनुरावेदन िदु्दाहरुको र्बबरणाः- 

र्जम्िेवारी सरी आएको र्स बषि दताि भएको लगत फर्छ्र्ौट बाुँकी कैर्फर्त 

२०० ७०६ ९०६ ५६६ ३४०  

संर्हता लाग ुह नपुवूि र संर्हता लाग ुपिात दताि भएका िदु्दाहरुको लगत फर्छ्र्ौट बाुँकीको अवस्थााः- 

प्रकृर्त र्जम्िेवारी 

सरेको 

नर्ाुँ दताि जम्िा 

लगत 

फर्छ्र्ौट बाुँकी 

संर्हता लाग ुह न ु

पवूिको 

संर्हता लाग ु

भएपर्छको 

जम्िा 

दताि 

दरु्नर्ावादी दवेानी ९७ ३७ ४२४ ४६१ ५५८ ३६२ १९६ 

दरु्नर्ावादी फौ. ६३ ४३ ४८ ९१ १५४ ९२ ६२ 

सरकारबादी फौ. ४० २० ११३ १३३ १७३ ९६ ७७ 

पनुरावेदन.स.फौ. ० ६ १४ २० २० १५ ५ 

प.ुद.े ० ० १ १ १ १ ० 
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• र्स अदालतिा रहकेा बाुँकी िदु्दा ररट तथा पनुरावेदन िदु्दाहरुको सालबसाली र्बबरण  

आ.ब.  २०७३/०७४ २०७४/०७५ २०७५/०७६ 

बाुँकी संखर्ा ११ ६२ २६७ 

• तलुनात्िक रुपिा गत ५ वषिको लगत फर्छ्र्ौटको र्ववरण र्स प्रकार छ । 

आ.ब. र्जम्िवेारी 

सरेको 

नर्ाुँ 

दताि 

कुल 

लगत 

लगतको 

तलुनात्िक 

अवस्था 

फछर्ौट   

संखर्ा तलुना प्रर्तशत बाुँकी कैर्फर्त 
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• र्बशेष प्रकृर्तका र्नवेदन तफि  लगत फर्छ्र्ौट बाुँकीको अवस्था 

र्बषर् र्जम्िेवारी 

सरेका 

र्स बषि दताि 

भएका 

जम्िा लगत फर्छ्र्ौट बाुँकी 

अर्धकृत वारेसनािा प्रिार्णत गरी 

पाउुँ 

० ४४ ४४ ४४ ० 

दतािद्वारा र्बबाह गरी पाउुँ ० १० १० १० ० 

ितृ्र्कुो न्र्ार्ीक िोषणा गरी पाउुँ ० १४ १४ १४ ० 

 

• फैसला कार्ािन्वर्न तफि  

क) र्नवेदन तफि ाः- फैसला कार्ािन्वर्निा गत बषिको २४ थान र र्स बषिको ६२ थान गरी जम्िा ८६ 

थान िदु्दा परेकोिा ५८ थान िदु्दा फर्छ्र्ौट भई कुल लगतिा ६७.४७% फर्छ्र्ौट भएको र्थर्ो । 

आगािी बषि र्ोजना अनरुुप नै फर्छ्र्ौट गने प्रर्तवद्धता ब्र्क्त गररएको छ । 

ि) जररवाना असलुी तफि ाः- प्रत्रे्क बषि सो बषि बढ्न सक्ने दण्ड जररवानाको लगत बरावरको 

संखर्ािा दण्ड जररवाना असलु उपर गने र गत बषिसम्िको बेरुज ुजररवाना प्रर्तवषि ५ प्रर्तशतले 

न्र्नू गद ैलैजाने लक्ष्र् रहकेोिा गत बषिको र्जम्िेवारी सरर आएको रु. ८८२८३७०।०१ र र्स 

आ.ब.िा थप ह न आएको जररवाना रु. ५४९५१०३।– गरी कुल लगत रु १४३२३४७३ िध्र्े 

रु. ५३३७३७४।४१ फर्छ्र्ौट भई रु. ८९८६०९८।६० बाुँकी रहकेो छ ।  

ग) कैद तफि ाः- प्रत्रे्क बषििा सो बषि बढ्न सक्ने कैदको लगत बरावरको संखर्ािा कैद असलु उपर 

गने र गत बषिको बेरुज ु कैद प्रर्तवषि ५ प्रर्तशतले न्र्नू गद ै लैजाने लक्ष्र् रहकेोिा गत बषि 

र्जम्िेवारी सरी आएको कैद बषि १२६९।९।११ र्स बषिको ४२७।१।२७ गरी जम्िा कैद  

१६९६।११।८ िध्र्े ६४३।२।४ फर्छ्र्ौट भई १०५३।९।४ बाुँकी रहन गर्ो । 
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 र्बषर् र्जम्िेवारी सरेको नर्ाुँ दताि कुल लगत फर्छ्र्ौट बाुँकी 

र्नवेदन २४ ६२ ८६ ५८ २८ 

कैद १२६९।९।११ ४२७।१।२७ १६९६।११।८ ६४३।२।४ १०५३।९।४ 

जररवाना ८८२८३७०।०१ ५४९५१०३।– १४३२३४७३ ५३३७३७४।४१ ८९८६०९८।६० 

• िलुकुी फौजदारी सरं्हताको दफा १६०(२) बिोर्जि कैद बषि २६६।२।४ र जररवाना ११६४७५२।७५ 

लगत कट्टा गन ेकार्ि गररर्ो ।  

• दण्ड जररवाना लागेका ब्र्र्क्तहरुको नािनािसेी सिते सवेा प्रवाह गन े र्नकार्िा पठाइएकोिा सब ै

भन्दा बढी र्जल्ला प्रहरी कार्ािलर् स्र्ाङ्जाले रु. ८११७२ जररवाना र २९।८।१९ कैद असलु गरेको 

र र्भरकोट नगरपार्लका स्र्ाङ्जाले रु. २१०००।– जररवाना असलु गरी दािीला गनि सकेको अवस्था 

छ ।  

• अर्भलिे ब्र्वस्थापन तफि ाः- 

र्स अदालतको अर्भलेि शािािा जम्िा र्िर्सल सखंर्ा ३९०५३ रहकेोिा सफ्टवर्ेरिा इन्िी भएको 

सखंर्ा १७९९२ र इन्िी ह न बाुँकी २१०६१ रहकेा छन । अर्भलेििा रहकेा परुाना िदु्दाहरुलाई 

सफ्टवर्ेरिा इन्िी गन ेकार्िलाई र्नरन्तरता प्रदान गररएको छ । र्िर्सल सडाउन ेर कागज धलु्र्ाउन े

कार्िलाई अर्भर्ानका रुपिा सचंालन गररएको र्थर्ो । सबै र्िर्सलहरु अर्भलेि शािािा सरुर्क्षत 

तररकाले व्र्वस्थापन गररएको छ । र्स अदालतिा रहकेो र्िर्सलहरु िध्र्े सबै भन्दा परुानो र्िर्सल 

र्ब.स. १९७६ सालिा दताि भएको िदु्दा न.ं ८९ को हाडनाता करणीको िदु्दा रहकेो छ । परुाना 

र्िर्सलहरुको सरुर्क्षत राखनका लार्ग सिर् सिर्िा र्कटनासक औषधी प्रर्ोग गररद ैआएको छ । 

६५२ थान र्िर्सलिा फाईल फेररनकुो साथै ८९० र्िर्सल धलु्र्ाइएको र ३००० थान र्िर्सल 

सडाइएको छ । अर्भलेििा परुानो र्िर्सल धलु्र्ाउन ेर कागज सडाउन ेकार्ि र्नरन्तर रुपिा जारी रहकेो 

छ । 

*** 
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पररच्छेद- ३ 

न्र्ार्पार्लकाको चौथो पञ्चबर्षिर् र्ोजनाल ेर्नदृष्ट गरेका पररदृश्र्, पररलक्ष्र् र िलू्र्हरू 

४.१ पररचर् 

सरं्वधान र काननूले न्र्ार्पार्लकालाई समु्पकेो र्जम्िवेारी, सरं्वधान, काननू तथा न्र्ार्का िान्र् र्सद्धान्त, 

नपेालले अन्तरािर्ष्िर् स्तरिा व्र्क्त गरेका प्रर्तबद्घता, नपेालको न्र्ार्पार्लकाले न्र्ार्र्क व्र्ाखर्ािाफि त ्

प्रर्तपादन गरेका र्सद्घान्त, अन्तरािर्ष्िर् स्तरिा स्वीकृत तथा स्थार्पत न्र्ार्पार्लकाका िलू्र् िान्र्ताहरू एवं 

न्र्ार्का उपभोक्ताहरूको अपके्षासितेलाई न्र्ार्पार्लकाको चौथो रणनीर्तक र्ोजनाले दहेार्का पररदृष्र्, 

पररलक्ष्र् र िलु्र्का आधारको रूपिा ग्रहण गररएको छ । साथै, पररवर्तित सन्दभििा जवाफदरे्हता, 

सहभार्गता र सिन्वर्लाई न्र्ार्पार्लकाका थप िलू्र्का रूपिा स्थार्पत गद ैपररभाषािा सािान्र् भार्षक 

पररिाजिन गररएको छ ।  

४.२ पररदृश्र् (Vision) 

"सबैका लार्ग न्र्ार् सरु्नर्ित गनुि" 

४.३ पररलक्ष्र् (Mission) 

"सरं्वधान, काननू र न्र्ार्का िान्र् र्सद्धान्तका आधारिा स्वच्छ एवं र्नष्पक्ष न्र्ार्सम्पादन गनुि" 

४.४ िलू्र्हरू (Values) 

• संर्वधान र काननूप्रर्त आस्थााः- 

 सरं्वधान र काननूबिोर्जि र्छटोछररतो, सविसलुभ, र्ितव्र्र्ी, र्नष्पक्ष र प्रभावकारीन्र्ार् प्रदान गद ै

काननूको शासन प्रवद्धिनगनि न्र्ार्पार्लका प्रर्तबद्ध रहनछे ।  

• स्वतन्रता, र्नष्पक्षता र सक्षितााः- न्र्ार्र्क सक्षिताको िाध्र्िबाट स्वतन्र र र्नष्पक्ष रूपिा न्र्ार् सम्पादन 

गनिन्र्ार्पार्लका प्रर्तबद्ध रहनछे। 

• स्वार्ितााः- न्र्ार्पार्लकाल ेन्र्ार्र्क व्र्वस्थापनिा प्रशासकीर्, र्विीर् एवं कार्िर्वर्धगत स्वार्िताको 

प्रत्र्ाभरू्तको अपके्षा राखदछ।   

• उिरदार्र्त्वर जवाफदरे्हतााः- सरं्वधान र काननूप्रर्त उिरदार्ी ह ुँद ैउपलब्ध स्रोत साधनको अर्धकति 

सदपुर्ोग गरी जवाफदरे्हता र न्र्ार्र्क सशुासन कार्ि गनि न्र्ार्पार्लका प्रर्तबद्घ रहनछे। 
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• स्वच्छता र सिानतााः- सरं्वधान, काननू र न्र्ार्का िान्र् र्सद्धान्तको आधारिा न्र्ार्र्क प्रर्िर्ािा 

स्वच्छता, र्नर्श् चतता र सिानताको प्रत्र्ाभरू्त गद ै न्र्ार्िा सहज पह ुँच अर्भवरृ्द्ध गनि न्र्ार्पार्लका 

प्रर्तबद्ध रहनछे।   

• गणुस्तरीर्तााः सचूना प्रर्वर्धको उच्चति उपर्ोग गददैक्ष जनशर्क्त र प्रभावकारी व्र्वस्थापनको 

िाध्र्िबाट अनिुान र्ोग्र् एवंगणुस्तरीर् सवेा प्रवाह गनि न्र्ार्पार्लका र्िर्ाशील रहनछे। 

• सदाचाराः सवेा प्रवाहिा नरै्तकता, र्नष्ठार इिान्दाररता कार्ि राख द ैआचारसरं्हताको पणूि पालना गनि 

न्र्ार्र्क जनशर्क्त प्रर्तबद्घरहनछेन।् 

• प्रर्तर्नर्धत्व र सिावेशी न्र्ार्र्क कािकारबाहीिा गणुस्तरीर्ता कार्ि राखद ैसिानपुार्तक, सिावेशी र 

सहभार्गतािलूक प्रर्तर्नर्धत्वको र्सद्धान्तलाई ससं्थागत रूपिा आत्िसात ्गनि न्र्ार्पार्लका र्िर्ाशील 

रहनछे। 

• स्वार्ित्वाः- न्र्ार्र्क सवेािासिर्पित जनशर्क्तको र्ोगदानको उच्च िलू्र्ाङ् कन गद ै र्ोजनाप्रर्त 

स्वार्ित्वभाव सरु्नर्ित गराउनतेफि  न्र्ार्पार्लकाका प्रर्ासहरू लर्क्षत रहनछेन।् 

• सहभार्गता र सिन्वर्ाः- न्र्ार्र्क सधुारको र्ोजनािा सरोकारवालाहरूको स्वार्ित्वभाव जागतृ गराई 

रचनात्िक सहर्ोग र सिन्वर्िाफि त ् न्र्ार्र्क कार्ि सम्पादनको प्रभावकाररता अर्भवरृ्द्ध गनि 

न्र्ार्पार्लका प्रर्त् नशील रहनछे । 

*** 
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पररच्छेद- ४ 

 स्र्ाङ्जा र्जल्ला अदालतसगं सम्बर्न्धत लक्ष्र् र रणनीर्तक उद्दशे्र्हरू 

स्र्ाङ्जा र्जल्ला अदालतसगं सम्बर्न्धत न्र्ार्पार्लकाको चौथो पञ्चबर्षिर् रणनीर्तक र्ोजनाले जम्िा ५ वटा 

लक्ष्र् र्नधािरण गररएको छ। साथै, लक्ष्र्हरू हार्सल गनिको लार्ग अपनाउन ु पन े िाध्र्िको रूपिा प्रत्र्के 

लक्ष्र्हरूसुँग सम्बर्न्धत रणनीर्तक उद्दशे्र्हरू र्नधािरण गररएको छ।लक्ष्र् र रणनीर्तक उद्दशे्र्हरूलाई दहेार्िा 

प्रस्ततु गररएको छाः  

ि. सं. लक्ष्र्हरू रणनीर्तक उद्दशे्र्हरू 

 

१ 

र्छटोछररतो र 

गणुस्तरीर् न्र्ार् 

सम्पादन 

 

1.1 िदु्दाको शीघ्र फर्छ्र्ौट गनुि । 

1.2 िदु्दा व्र्वस्थापन पद्धर्तिा सधुार गनुि । 

1.3 न्र्ार्र्क काि कारबाही तथा िदु्दाको फैसलािा गणुस्तरीर्ता अर्भवरृ्द्ध गनुि । 

1.4 र्ववाद सिाधानका वैकर्ल्पक उपार्हरूको प्रर्ोगलाई प्रभावकारी बनाउन ु। 

1.5 फैसला कार्ािन्वर्नको कार्िलाई प्रभावकारी बनाउन ु। 

 

 

२ 

न्र्ार्िा पह ुँच 

अर्भवरृ्द्ध 

२.१ अदालतको कार्िक्षेर र्भरका न्र्ार्िा पह ुँचका अवरोधहरूको सम्बोधन गनुि ।  

२.२ अदालतबाट प्रवाह ह न ेसवेालाई गणुस्तरीर् र प्रभावकारी बनाउन ु। 

२.३ काननूी सहार्तालाई प्रभावकारी बनाउन ु। 

२.४ न्र्ार्र्क प्रर्िर्ा र प्रणालीबारे सचूना प्रवाह गनुि । 

२.५ पीर्डतिरैी न्र्ार् प्रणालीको सदुृढीकरण गनुि । 

 

३ 

न्र्ार्र्क सशुासनको 

प्रवद्धिन 

३.१ न्र्ार्र्क स्वतन्रता र स्वार्िताको प्रवद्धिन गनुि । 

३.३ न्र्ार्र्क जनशर्क्तको कार्ि ससं्कृर्तिा सधुार गनुि । 

३.४ अदालतको काि कारबाहीिा अनगुिन र र्नरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन ु। 

 

४ 

अदालत 

व्र्वस्थापनको 

सदुृढीकरण  

४.१ िानव सशंाधन व्र्वस्थापन सदुृढ बनाउन ु।  

४.२ भौर्तकर सवेा पवूािधारिा सधुार एवं र्विीर् व्र्वस्थापन गनुि ।                                

४.६ र्ोजना कार्ािन्वर्न प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन ु। 

 

५ 

न्र्ार्पार्लकाप्रर्तको 

आस्था र र्वश् वास 

अर्भवरृ्द्ध 

5.1 अदालतका काि कारबाही सम्बन्धिा सवेाग्राहीको सन्तरु्ष्टअर्भवरृ्द्ध गनुि । 

5.2 न्र्ार्र्क सचूना,सञ् चार र र्शक्षा पद्धर्तको सधुार गनुि ।  

5.3 अदालतका सरोकारवालाहरूसुँगको सम्बन्ध र सहर्ोगलाई सदुृढ तलु्र्ाउन ु। 

*** 

 

 



बार्षिक कार्िर्ोजना  आ.ब. २०७६/०७७ 

स्र्ाङ्जा र्जल्ला अदालत   
 

 

 

पररच्छेद  ५ 

स्र्ाङ्जा र्जल्ला अदालतसंग सम्बर्न्धत लक्ष्र् तथा रणनीर्तक 

उद्दशे्र्हरुको कार्ािन्वर्न र्ोजना 

लक्ष्र् १ 

र्छटो छररतो र गणुस्तरीर् न्र्ार् सम्पादन गनुि 

रणनीर्तक उद्दशे्र् १.१ 

िदु्दाको र्सघ्र फर्छ्र्ौट गनुि 

क) फरक िदु्दा ब्र्वस्थापन पद्धर्त लाग ुह नपुवूिका िदु्दा तथा र्नवेदनको लार्ग 

कार्ि कार्िसम्पादन 

सचूक 

सिर्ाअर्व 

(आ.ब) 

र्जम्िेवारी 

र्जम्िवेारी सररआएका सबै िदु्दा र्नवेदन 

तथा पनुरावेदनहरु चाल ुआर्थिक बषििा 

फर्छ्र्ौट गन े। 

अर्न्ति 

आदशे/र्नणिर् 

२०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश 

चाल ुआर्थिक बषििा दताि भएका िदु्दा 

र्नवेदन तथा पनुरावेदनहरु िध्र्े कम्तीिा 

५० प्रर्तशत फर्छ्र्ौट गन े। 

अर्न्ति 

आदशे/र्नणिर् 

२०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश 

र्बशषे प्रकृर्तका र्नवेदनहरु िध्र्े प्रिाण 

बझु्न ुनपनकेा हकिा दताि भएको र्िर्तले र 

प्रिाण बझु्न पनकेा हकिा प्रिाण चकु्ता 

भएको र्िर्तले ७ र्दनभर फर्छ्र्ौट गन े। 

अर्न्ति 

आदशे/र्नणिर् 

२०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश 

प्रर्तवेदनहरु दताि भएको र्िर्तले १ िर्हना 

र्भर फर्छ्र्ौट गन े

अर्न्ति आदशे २०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश 
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रणनीर्तक उद्दशे्र् १.२. 

िदु्दा ब्र्वस्थापन पद्धर्तिा सधुार गनुि । 

क) फरक िदु्दा ब्र्वस्थापन पद्धर्त लाग ुगनि ब्र्वस्थापकीर् प्रवन्ध गने । 

कार्ि कार्िसम्पादन 

सचूक 

सिर्ावर्ध 

(आ.ब) 

र्जम्िेवारी 

फरक िदु्दा ब्र्वस्थापन कार्ि गनि आवश्र्क 

ब्र्वस्थापन पद्धर्त कार्ािन्वर्न गनि आवश्र्क 

तर्ारी गने । 

सिन्वर् 

बैठक/र्नणिर् 

२०७७ जठे र्जल्ला 

न्र्ार्ाधीश/स्रेस्तेदार 

ि) िदु्दा ब्र्वस्थापन पद्धर्तिा सधुार गनेाः- 

कार्ि कार्िसम्पादन सचूक सिर्ावर्ध 

(आ.ब) 

र्जम्िेवारी 

िदु्दाका पक्षको ब्र्र्क्तगत र्बबरण भरी 

र्िर्सल सलंग्न गने 

ब्र्र्क्तगत र्बबरण २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

िदु्दा ब्र्वस्थापन र्दगदशिन र इजलास 

परु्स्तका बनाई िदु्दा शािा तथा 

इजालसिा राखन े

र्दग्दशिन/इजलास 

परु्स्तका 

२०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

पक्षहरुलाई अदालतको कार्िवोझ र्बचार 

गरी सिर् तोकी तारेि र्दन े

तारेि पचाि/भरपाई २०७६/०७७ फाुँटवाला/ 

सपुररवेक्षक 

र्नधािररत सिर् र्भर कुन ैपक्ष अनपुर्स्थत 

भएिा उपर्स्थत पक्षलाई तारेि र्दन े

तारेि पचाि/भरपाई २०७६/०७७ फाुँटवाला 

/सपुररवेक्षक 

प्रर्तवेदन उपरको सनुवुाईिा पक्षले 

तारेििा रहन चाहिेा तारेििा राखन े। 

तारेि पचाि/भरपाई २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

ग) िदु्दाको कारवाहीलाई सचूना प्रर्वर्धसंग आवद्ध गने । 

कार्ि कार्िसम्पादन 

सचूक 

सिर्ावर्ध 

(आ.ब) 

र्जम्िेवारी 

िदु्दा दताि दरे्ि अर्न्ति फैसला सम्ि एउटै पर्हचान 

नम्वर (Registration Number) र्दन े 

सफ्टवेर्र २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

िदु्दाको पक्ष र काननू ब्र्वसार्ीलाई User ID र 

Password प्रदान गन े

सफ्टवेर्र २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 



बार्षिक कार्िर्ोजना  आ.ब. २०७६/०७७ 

स्र्ाङ्जा र्जल्ला अदालत   
 

पशेी तथा साधारण तारेि कम््र्टूरबाट स्वताः 

सजृना ह न ेप्रणार्ल र्वकास गन े। 

सफ्टवेर्र २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

िदु्दाका हरेक गर्तर्वर्धको जानकारी पक्षहरुलाई 

SMS बाट र्दन े

सफ्टवेर्र २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

पशेी स्थगनको पटक पशेी सचूीिा जनाई Web 

Site िा प्रकाशन गन े। 

पशेी सचूी 

/सफ्टवेर्र 

२०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

िदु्दाको अर्न्ति आदशे र फैसला वेब साईटिा 

प्रकाशन गन े

वेब साईट 

/सफ्टवेर्र 

२०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

िदु्दा सम्बर्न्ध पराचारिा इिलेको प्रर्ोग गन े सफ्टवेर्र/इिले 

अर्भलिे 

२०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

सक्कलै र्िसल चार्हन ेअवस्थािा बाहके िदु्दाको 

र्बद्यरु्तर् फाईल तर्ार गरी प्रर्ोग गन े

सफ्टवेर्र/ई-

फाईल 

२०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

र्टपोटको र्बद्यरु्तर् प्रर्त तर्ार भएपर्छ िार िदु्दा 

पशेीिा चढाउन ेपद्धर्त अवलम्वन गन े। 

र्वद्यरु्तर् प्रर्त २०७६/०७७ िदु्दा शािा 

प्रििु 

ि) र्िर्सलको आन्तरर्क र्नरीक्षण गनेाः- 

कार्ि कार्िसम्पादन सचूक सिर्ावर्ध 

(आ.ब) 

र्जम्िेवारी 

अदालतका िदु्दािा अंग परु् र्ाउन छुटै्ट शािा 

स्थापना गरी र्नरीक्षण अर्धकृत तोक्न े

र्नणिर्/पराचार २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

र्नरीक्षण अर्धकृतले चाल ु र्िर्सलहरुको 

र्नर्र्ित रुपिा र्नरीक्षण गरी र्दएका 

र्नदशेनहरु सफ्टवेर्रिा प्रर्वष्ट गन े

सफ्टवेर्र २०७६/०७७ र्नरीक्षण 

अर्धकृत / 

स्रेस्तेदार 

िागि अनसुार गनुिपन ेकािको अवर्ध नािकेा 

र नाघ्न लागेका िदु्दाहरुको सफ्टवेर्र िाफि त 

कम््र्टूरिा प्राप्त सकेंत अनसुार 

प्राथर्िकताका साथ र्नरीक्षण गन े

र्नरीक्षण प्रर्तवेदन २०७६/०७७ र्नरीक्षण 

अर्धकृत / 

स्रेस्तेदार 

िदु्दािा अंग पगुी पशेी चढ्न र्ोग्र् भएको 

प्रिार्णत गन े

सफ्टवेर्र /पशेी 

प्रिार्णकरण फाराि 

२०७६/०७७ र्नरीक्षण 

अर्धकृत  

र्नरीक्षण अर्धकृतले पार्क्षक रुपिा र्िर्सल 

र्नरीक्षणको प्रर्तवेदन सम्वर्न्धत र्जल्ला 

न्र्ार्ाधीशलाई उपलब्ध गराउन े

र्नरीक्षण प्रर्तवेदन २०७६/०७७ र्नरीक्षण 

अर्धकृत  

प्राप्त र्नरीक्षण प्रर्तवेदनका आधारिा 

सम्बर्न्धत कििचारीलाई र्नदशेन र्दन े

र्नदशेन/पराचार २०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश 
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रणनीर्तक उद्दशे्र् १.३ 

न्र्ार्र्क काि कावािही तथा िदु्दाको फैसलािा गणुस्तरीर्ता अर्भवरृ्द्ध गनेाः 

क) र्िर्सल कागजको गणुस्तरीर्ता कार्ि गनेाः- 

कार्ि कार्िसम्पादन 

सचूक 

सिर्ावर्ध 

(आ.ब) 

र्जम्िेवारी 

अदालतिा प्रर्ोग ह न ेफाईर्लङ प्रणाली, कागज, 

िर्सको गणुस्तरको िापदण्ड र्नधािरण गन े

िापदण्ड 

प्रर्तवेदन 

२०७६ पौष स्रेस्तेदार 

र्नधािररत िापदण्डका आधारिा फाईल, कागज, िर्स 

सितेका सािाग्री िररद गरी प्रर्ोगिा ल्र्ाउने, 

स्परे्सर्फकेसन २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

र्िर्सल सलंग्न कागजातहरुको सरंक्षका लार्ग 

प्रभावकारी र्िर्सल ब्र्वस्थापन गनाेः- 

• तार्दाती फाराि अध्र्ावर्धक गन े

• र्सलर्सलेवार रुपिा र्िर्सल राखन े

• िोजकेा बित सहज रुपिा फेला पानि सर्कन े

• र्िर्सलिा रहन ुपन ेसबै कागज उपलब्ध ह न े। 

• र्नर्र्ित रुपिा सरंक्षण र उपचार गन े

 

 

ब्र्वर्स्थत 

र्िर्सल 

२०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

र्िर्सल सलंग्न िखुर् िखुर् कागजातहरुको (सडाउन 

नर्िल्न)े र्बद्यरु्तर् प्रर्त तर्ार पारी सफ्टवेर्रिा प्रर्वष्ट 

गन े

सफ्टवेर्र २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

 

रणनीर्तक उद्दशे्र् १.४ 

र्ववाद सिाधानका वैकर्ल्पक उपार्हरुको प्रर्ोगलाई प्रभावकारी बनाउनाुः- 

क) न्र्ार्र्क िलेर्िलाप पद्धर्तको सदुृढीकरण गनेाः- 

कार्ि कार्िसम्पादन 

सचूक 

सिर्ावर्ध 

(आ.ब) 

र्जम्िेवारी 

र्िलपर ह न सक्न ेप्रकृर्तका सबै र्बबादहरु कर्म्तिा १ 

पटक िलेर्िलापका लार्ग प्रत्सार्हत गन े

आदशे/िलेर्िलाप

िा बरृ्द्ध 

२०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश 

/स्रेस्तेदार 

िलेर्िलाप परािशि कक्ष स्थापना गन े परािशि कक्ष २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 
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िदु्दाको कार्िवोझ अनसुार िलेर्िलाप कक्षको र्बस्तार 

गन े

थप िलेर्िलाप 

कक्ष 

२०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

अदालतिा रहकेा िलेर्िलाप कक्षहरुको सदुृढीकरण गन े सदुृढ िलेर्िलाप 

कक्ष 

२०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

अदालतले र्बर्भन्न क्षेरको र्बषर्गत र्बज्ञता भएका 

िलेर्िलाप कतािहरुको सचूी तर्ार गन े

िलेर्िलाप कतािको 

सचूी 

२०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

िलेर्िलापसम्बन्धी सरोकारवाला हरु बीच छलफल र 

सिन्वर् गन े

बैठक/िाइन्र्टु २०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश 

/स्रेस्तेदार 

िलेर्िलाप केन्र र िलेर्िलाप प्रकृर्ाको अनगुिन गन े अनगुिन प्रर्तवेदन २०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश 

/स्रेस्तेदार 

 

रणनीर्तक उद्दशे्र् १.५ 

फैसला कार्ािन्वर्नको कार्िलाई प्रभावकारी बनाउन ु

क) फैसलाको र्सघ्र कार्ािन्वर्न गनुिाः- 

कार्ि कार्िसम्पादन 

सचूक 

सिर्ावर्ध 

(आ.ब) 

र्जम्िेवारी 

दवेानी िदु्दाको फैसला कार्ािन्वर्न सम्बन्धी र्नवेदन वा 

अर्न्ति कार्ि भएको लगत
1
  पक्षहरु अदालतिा हार्जर 

भएको र्िर्तले ६ िर्हना र्भर फर्छ्र्ौट गन े

तािलेी आदशे २०७६-०८१ न्र्ार्ाधीश/ 

तहर्सलदार  

फौजदारी िदु्दािा अर्न्ति कार्ि भएको
2
  र्नजी र्बगो र 

क्षर्तपरू्ति सम्बन्धिा र्नवेदन परेको र्िर्तले ६ िर्हना र्भर 

फर्छ्र्ौट गन े

प्रर्तवेदन/लगत 

र्कताव 

२०७६-०८१ न्र्ार्ाधीश/ 

तहर्सलदार  

फौजदारी िदु्दािा अर्न्ति भएको कैद जररवाना र सरकारी 

र्वगो िध्र्े प्रत्र्ेक बषि कर्म्तिा सो बषि कार्ि ह न े लगत 

बरावर असलु गन े। 

प्रर्तवेदन/लगत 

र्कताव 

२०७६-०८१ न्र्ार्ाधीश/ 

तहर्सलदार  

ि) बक्र्ौता दण्ड जररवाना र सरकारी र्बगो अर्भर्ानको रुपिा असलु उपर गनेाः- 

कार्ि कार्िसम्पादन सचूक सिर्ावर्ध 

(आ.ब) 

र्जम्िेवारी 

                                                           
1
िुलुकी दवेानी कार्िर्वर्ध संर्हता २०७४ को दफा २३१ बिोर्जि स्थर्गत भएका बाहके 

2
िुलुकी फौजदारी कार्िवर्ध संर्हता २०७४ को दफा १५३ बिोर्जि स्थर्गत रहकेो बाहके 
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र्ोजनाको पर्हलो बषििा र्ब.स. २०३५ साल 

सम्िका सबै बक्र्ौता दण्ड जररवाना र सरकारी 

र्वगो असलु गन े

प्रर्तवेदन / लगत 

र्कताव 

२०७६-०७७ न्र्ार्ाधीश/ 

तहर्सलदार  

 

ग) दण्ड जररवाना, सरकारी र्वगो र क्षर्तपरू्तिको लगत अध्र्ावर्धक गनेाः- 

कार्ि कार्िसम्पादन 

सचूक 

सिर्ावर्ध 

(आ.ब) 

र्जम्िेवारी 

िदु्दा अर्न्ति भई कार्ािन्वर्न गनि र्िल्न ेर िदु्दा अर्न्ति 

भई नसकेको कारणले कार्ािन्वर्न गनि नर्िल्न े

अवस्थाका दण्ड जररवाना र सरकारी र्वगोको अलग 

अलग लगत अर्भलिे अध्र्ावर्धक गन े

लगत र्कताव  २०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश/ 

तहर्सलदार  

पररवर्तित स्थानीर् तहको सरंचना अनसुार लगतिा 

रहकेो वतन अध्र्ावर्धक गन े

लगत र्कताव  २०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश/ 

तहर्सलदार  

फैसला अनसुार र्तनुिपन े क्षर्तपरू्तिको लगत र 

फर्छ्र्ौटको छुटै्ट अर्भलेि राखन े 

लगत र्कताव  २०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश/ 

तहर्सलदार  

फौजदारी कार्िर्वर्ध सरं्हताको दफा १६० अनसुार 

कट्टा ह न ेलगत िलु लगत र्कतावबाट कट्टा गरी छुटै्ट 

अर्भलिे राखन े

लगत र्कताव  २०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश/ 

तहर्सलदार  

 

ि) फैसला कार्ािन्वर्नको संस्थागत सदुृढीकरण गने 

कार्ि कार्िसम्पादन 

सचूक 

सिर्ावर्ध 

(आ.ब) 

र्जम्िेवारी 

दण्ड जररवाना असरु्लको लार्ग स्थार्नर् तह, 

प्रदशे सरकार, नपेाल प्रहरी र अन्र् सरोकारवाला 

हरुसगं सिन्वर् गन े

सिन्वर् बठैक / 

पराचार 

२०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश/ 

स्रेस्तेदार/ 

तहर्सलदार  

अदालतले िातहतका न्र्ार्र्क वा अधिन्र्ार्र्क 

र्नकार् / स्थार्नर् न्र्ार्र्क सर्िर्त सितेको 

र्नरीक्षणको िििा फैसला कार्ािन्वर्नलाई 

र्नरीक्षणको र्बषर् बनाउन े। 

र्नरीक्षण 

प्रर्तवेदन 

२०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश 

अर्न्ति फैसलाले दण्ड जररवाना लागेका 

ब्र्र्क्तहरुको र्बबरण साविजार्नक सचंार िाध्र्ि 

तथा अदालतको वेब साईटिा प्रकाशन गन े

वेब साईट/ 

सचंार िाध्र्ि 

२०७६/०७७ तहर्सलदार 
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दण्ड जररवाना लागेका ब्र्र्क्तलाई सरकारी सवेा 

प्रभावहिा बन्दजे लगाउन लगतको र्बबरण सवेा 

प्रभाह गन ेर्नकार्हरुिा लेर्ि पठाउन े

पराचार/सिन्वर् २०७६/०७७ तहर्सलदार 

कैद तथा जररवाना असलुी बापतको प्रत्साहन 

रकि तत्काल उपलब्ध गराउन े

भौचर भरपाई २०७६/०७७ स्रेस्तेदार/ 

तहर्सलदार 

फैसला कार्ािन्वर्नको लार्ग तािलेदार र प्रहरी 

सितेको सहर्ोग र्लन ेगरी र्नर्र्ित डोर िटाउन े

डोरपजूी / 

आदशे 

२०७६/०७७ तहर्सलदार 

अदालतिा स्रेस्तेदार पर्छको न्र्ार् सवेाको बररष्ट 

कििचारीलाई तहर्सलदार को र्जम्िवेारी र्दन े

र्नणिर्/पर २०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश 

फैसला कार्ािन्वर्नलाई प्रभावकारर बनाउन 

सिन्वर् गन े तथा आवश्र्क कििचारी र सोर 

साधन प्रथर्िकताका साथ उपलब्ध गराउन े

र्नणिर्/ बैठक २०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश/स्रेस्तदार 

दण्ड जररवानाको परुानो बक्र्ौता िध्र् े

प्रर्तवादीको नाि, थर,वतन (हाल पररवर्तित वतन) 

र र्तन पसु्ते र्बबरण स्पष्ट निलेुको कारण असलु 

ह न नसकेको कारण असलु ह न नसक्न ेअवस्थािा 

रहकेो लगतको एर्ककृत अर्भलेि तर्ार गरी 

त्र्स्ता लगत फर्छ्र्ौट गन ेसम्बन्धिा अध्र्र्न गन े

। 

अध्र्र्न 

प्रर्तवेदन 

२०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश/स्रेस्तेदार 

 

ङ) िदु्दािा दसीको रूपिा पसे भएका नगद तथा र्जन्सीको व्र्वस्थापन गने । 

कार्ि कार्िसम्पादन 

सचूक 

सिर्ावर्ध र्जम्िेवारी 

दसीिा पसे भएका नगद तथा र्जन्सीको 

अर्भलिे अद्यावर्धक गन।े 

लगत र्कताब २०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश/ 

तहर्सलदार 

िदु्दािा पसे भएका दसीका सािानहरू र्फताि 

र्दन/े र्जम्िा र्दन/ेर्ललाि गन/ेनष्ट गनसेितेका 

कार्ि थनुछेक आदशे भएको ३ 

िर्हनार्भरसम्पन्न गन।े 

आदशे/पराचार २०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश/स्रेस्तेदार/ 

तहर्सलदार 
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रणनीर्तक उद्दशे्र् २.  

न्र्ार्िा पह ुँच अर्भवरृ्द्ध 

रणनीर्तक उद्दशे्र् २.१ 

अदालतको कार्िक्षरेर्भरका न्र्ार्िा पह ुँचकाअवरोधहरूको सम्बोधन गनुि । 

कार्ि कार्िसम्पादन सचूक सिर्ावर्ध र्जम्िेवारी 

भाषा अनवुादक र सांकेर्तक भाषा 

अनवुादकको अर्भलेि अद्यावर्धक 

गरी सवेालाई र्नरन्तरता र्दन।े 

अद्यावर्धक सचूी/ 

अर्भलिे 

२०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश/ स्रेस्तेदार 

 

रणनीर्तक उद्दशे्र् २.२ 

अदालतबाट प्रवाह ह ने सेवालाई गणुस्तरीर् र प्रभावकारी बनाउन।ु 

कार्ि कार्िसम्पादन 

सचूक 

सिर्ावर्ध र्जम्िेवारी 

सवेाग्राहीिरैी व्र्वहार गनिको लार्ग "र्छटोछररतो र 

गणुस्तरीर् सवेा: हाम्रो प्रर्तबद्धता" भन्न े नारािा 

आधाररत रही न्र्ार्र्क जनशर्क्तलाई अर्भििुीकरण 

गन।े 

तार्लि 

प्रर्तवेदन 

२०७६/०७७  स्रेस्तेदार 

अदालतिा रहकेा सवेाग्राही परािशि र सहार्ता कक्षको 

सदुृढीकरण गन े। 

र्नणिर् २०७६/०७७  स्रेस्तेदार 

अदालतिा आउन ेसवेाग्राहीलाई न्र्ार्र्क प्रर्िर्ाबारेिा 

परािशि सवेा उपलब्ध गराउन।े  

 प्रर्तवेदन २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

सवेाग्राहीलाई अदालतिा प्रवेश गन े र्वन्दबुाटै 

सहजीकरण गनि दक्ष स्वर्ि ्सवेक र इन्टनिहरू िटाउन े। 

र्नणिर् २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

िदु्दाको कारबाहीको अवस्थासम्बन्धी जानकारी टेर्ल 

इनक्वार्री, एसएिएस, िोबाइल ए्सिाफि त िदु्दाको 

पक्षलाई उपलब्ध गराउन।े 

एसएिएस/ 

टेर्लफोन 

२०७६/०७७  स्रेस्तेदार 

िदु्दाका पक्षलाई पार्क पन े अदालतबाट र्वद्यतुीर् 

िाध्र्ि (Online) बाट तारेि उपलब्ध गराउन े

प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई र्वस्तार गन।े 

वेबसाइट २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 
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न्र्ार्ाधीशसुँग सवेाग्राहीहरूले आवर्धक रूपिा 

अन्तर्िि र्ा गनि पाउन े(Meet The Judge) प्रणालीलाई 

थप प्रभावकारी बनाई र्नरन्तरता र्दन े।  

प्रर्तवेदन २०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश/ 

स्रेस्तेदार 

सविसाधारण / र्वद्याथीलाई अदालतको अवलोकन गन े

अवसर प्रदान गनबेारेिा र्नदरे्शका बनाई लाग ुगन।े 

र्नदरे्शका २०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश/ 

स्रेस्तेदार 

अदालत अवलोकन गनि आउन े व्र्र्क्तहरूका लार्ग 

अदालतको सािान्र् पररचर्, सम्पादन गने कार्ि र कार्ि 

कक्षसितेको जानकारी सिावेश भएको श्रव्र्दृश्र् सािग्री 

र्निािण गरी अवलोकन कक्षबाट प्रशारण गन े। 

श्रव्र्दृश्र् 

सािग्री 

२०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश/ 

स्रेस्तेदार 

 

रणनीर्तक उद्दशे्र् २.३ 

काननूी सहार्तालाई प्रभावकारी बनाउन ु। 

कार्ि कार्िसम्पादन 

सचूक 

सिर्ावर्ध र्जम्िेवारी 

वैतर्नक काननू व्र्वसार्ीको सवेासम्बन्धी 

र्नदरे्शकालाई पनुरावलोकन गरी थप प्रभावकारी 

बनाउन।े 

प्रर्तवेदन/र्नणिर् २०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश/ 

श्रेस्तदार 

नपेाल बार एसोर्सएसनसुँग सिन्वर् गरी प्रोवोनो 

(स्वेर्च्छक) र्नाःशलु्क काननूी सवेा सञ् चालन 

र्नदरे्शका कार्ािन्वर्न गन।े 

सिन्वर् 

बैठक/र्नणिर् 

२०७६/०७७  स्रेस्तेदार 

प्रोवोनो (स्वेर्च्छक) काननूी सवेा प्रदान गन ेकाननू 

व्र्वसार्ीहरूको सचूी अद्यावर्धक गरी र्वद्यतुीर् 

िाध्र्ि तथा अदालत र बार एसोर्सएसनको सचूना 

पाटीिा प्रकाशन गन।े 

वेबसाइट/सचूना 

पाटी  

२०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

र्नाःशलु्क काननूी सहार्ताका बारेको जानकारी 

साविजर्नक सञ् चार िाध्र्ि, अदालतबाट जारी ह न े

म्र्ाद सचूना तथा वेबसाइटको िाध्र्िबाट प्रवाहगन।े 

वेबसाइट/म्र्ाद 

सचूना 

२०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

वैतर्नक काननू व्र्वसार्ीबाट प्रदान गररन े सवेाको 

जानकारीसर्हत अदालतिा कार्िरत वैतर्नक काननू 

व्र्वसार्ीको नाि र सम्पकि  न ं अदालत पररसरको 

सबैले दखे न े स्थानिा टाुँस्न े र वेबसाइटिा प्रकाशन 

गन।े 

 जानकारी 

र्ववरण/वबेसाइट 

२०७६/०७७  स्रेस्तेदार 
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रणनीर्तक उद्दशे्र् २.४ 

न्र्ार्र्क प्रर्िर्ा र प्रणालीबारे सचूना प्रवाह गनुि ।  

कार्ि कार्िसम्पादन 

सचूक 

सिर्ावर्ध र्जम्िेवारी 

अदालतिा सवेाग्राही परािशि र सहार्ता कक्षिा 

अदालतबाट प्रदान ह न ेसवेा, िदु्दाको प्रर्िर्ा, लाग्न ेदस्तरु 

आर्द बारेिा सवेाग्राहीलाई जानकारी र्दन।े 

अर्भलिे २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

अदालतबाट प्रदान ह न ेसवेा, िदु्दाको प्रर्िर्ा, लाग्न ेदस्तरु 

आर्द बारेिा जानकारीिलूक परु्स्तका तर्ार गरी पर्हलो 

पटक आउन ेपक्षलाई उपलब्ध गराउन।े 

जानकारी 

परु्स्तका 

२०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

सबै अदालतहरूिा पर्ािप्त पवूािधारसर्हतको प्रर्तक्षालर्को 

स्थापना र सदुृढीकरण गन।े 

प्रर्तक्षालर् २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

न्र्ार्र्क प्रर्िर्ासम्बन्धी श्रब्र्दृश्र् सािग्री तर्ार गरी 

प्रर्तक्षालर्िा रहकेो र्डस््लबेाट प्रशारण गन।े  

अर्भलिे २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

सवेाग्राहीका अपके्षा/ गनुासा सम्बन्धिा सल्लाह/ सझुाव 

र्लई सोको सम्बोधन गनि हलेो अदालत कार्ििि सञ्चालन 

गन।े 

अर्भलिे २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

न्र्ार्र्क प्रर्िर्ासम्बन्धी जानकारीहरू स्थानीर् सञ्चार 

िाध्र्ििाफि त स्थानीर् भाषाहरूिा सिते प्रकाशन तथा 

प्रशारण गन।े 

कार्ििि 

अर्भलिे 

२०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

फाुँट/इजलास लगार्त अदालतका कार्िकक्षको स्पष्ट 

जानकारी प्रा् त ह न े सङ् केत बोडि/ र्डर्जटल म्र्ाप 

अदालतको प्रवेश र्वन्द,ु सहार्ता कक्ष तथा बढी सम्पकि  ह ने 

स्थान र अदालतको वेबसाइटिा राख न।े 

सङ् केत 

बोडि/वेबसाइट 

२०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

अदालतबाट प्रदान ह न े सवेा, न्र्ार्र्क प्रर्िर्ा र प्रणाली, 

िदु्दाको कारबाहीका लार्ग लाग्न े दस्तरु आर्द बारेिा 

अदालतको हातार्भर अदालत प्रर्ोगकतािको वडापर टाुँस्न े

व्र्वस्था र्िलाई वेबसाइटिा सिते प्रकाशन गन।े 

नागररक वडापर/ 

वेबसाइट 

२०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

अदालतबाट प्रदान ह न े सवेा, न्र्ार्र्क प्रर्िर्ा र प्रणाली, 

िदु्दाको कारबाहीका लार्ग लाग्न े दस्तरु आर्द 

बारेिाअदालतबाट सिदुार्का र्वर्भन्न वगिसुँग अन्तरसवंाद 

गन।े 

कार्ििि 

प्रर्तवेदन 

२०७६/०७७  न्र्ार्ाधीश/ 

स्रेस्तेदार 
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सहार्ता र परािशि कक्षिा तार्लि प्राप्त जनशर्क्तको व्र्वस्था 

गन।े 

र्नणिर् २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

सहार्ता र परािशि कक्षलाई स्रोत साधनर्कु्त बनाई 

सवेाग्राहीलाई प्रदान गररन ेसवेालाई प्रभावकारी बनाउन।े 

सचूना/स्रोत 

साधन/ सवेाको 

अर्भलिे 

२०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

 

रणनीर्तक उद्दशे्र् २.५ 

पीर्डतिरैी न्र्ार् प्रणालीको सदुृढीकरण गनुि । 

कार्ि कार्िसम्पादन 

सचूक 

सिर्ावर्ध र्जम्िेवारी 

पीर्डतिरैी कक्षको स्थापना र अन्र् पवूािधार 

व्र्वस्थापन गन।े 

र्नणिर्/बजेट 

र्नकासा 

२०७६/०७७  स्रेस्तेदार 

सबै अदालतिा पीर्डतको लार्ग प्राथर्िक स्वास्थ्र् 

उपचार, िनोसािार्जक परािशिर सरुक्षाको व्र्वस्था 

गन।े 

र्नणिर्/पराचार/ 

पवूािधार 

२०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

पीर्डतको पक्षिा भएका अन्तररि राहत, सरंक्षणर 

पनुस्थािपनासम्बन्धी आदशे कार्ािन्वर्नको सिन्वर् र 

अनगुिन गन।े 

बैठक/अनगुिन 

प्रर्तवेदन 

२०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश/ 

स्रेस्तेदार 

पीर्डत वादी भई दार्र ह न े िदु्दािा र्नाःशलु्क काननूी 

सहार्ता उपलब्ध गराउन।े 

आदशे/पर २०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश/ 

स्रेस्तेदार 

पीर्डतिरैी व्र्वहारका लार्ग न्र्ार्र्क जनशर्क्तलाई 

अर्भििुीकरण गन।े 

प्रर्तवेदन २०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश/ 

स्रेस्तेदार 

िदु्दाको कारबाही र फैसलािा पीर्डतको पररचर्को 

गोपनीर्ता कार्ि गन।े 

पक्षको गोपनीर्ता  

फाराि 

२०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश/ 

स्रेस्तेदार 

पीर्डतलाई िदु्दाको कारबाही र आदशे वा फैसलाको 

जानकारी र्दन।े  

र्नणिर्/पराचार २०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश/ 

स्रेस्तेदार 

पीर्डतले भरी पाउन ेठहरेको र्बगो र क्षर्तपरू्तिको छुटै्ट 

अर्भलिे रािी प्राथर्िकतासाथ कार्ािन्वर्न गन।े 

लगत अर्भलेि २०७६ साउन न्र्ार्ाधीश/ 

तहर्सलदार 

न्र्ार्र्क काि कारबाहीिा पीर्डतिरैी सवेा प्रवाहको 

सरु्नर्श् चतता गनि पषृ् ठपोषण र्लन।े 

पषृ्ठ पोषण फाराि/ 

प्रर्तवेदन 

२०७६-०८१ न्र्ार्ाधीश/ 

स्रेस्तेदार 

 

*** 
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लक्ष्र् ३ 

 न्र्ार्र्क सशुासनको प्रवद्धिन 

रणनीर्तक उद्दशे्र् ३.१ 

न्र्ार्र्क स्वतन्रता र स्वार्िताको प्रवद्धिन गनुि । 

कार्ि कार्िसम्पादन 

सचूक 

सिर्ावर्ध र्जम्िेवारी 

न्र्ार्र्क काि कारबाहीिा बाह्य तथा आन्तररक रूपिा 

पनिसक्न ेदबाब र प्रभावलाई र्नरूत्सार्हत र इन्कार गन।े 

सवेक्षण प्रर्तवेदन २०७६-०८१ सम्बर्न्धत 

न्र्ार्ाधीश 

 

 

रणनीर्तक उद्दशे्र् ३.२ 

न्र्ार्र्क जनशर्क्तको कार्ि संस्कृर्तिा सधुार गनुि । 

कार्ि कार्िसम्पादन सचूक सिर्ावर्ध र्जम्िेवारी 

न्र्ार्र्क जनशर्क्तलाई उत्कृष्ट व्र्वस्थापन र सवेा 

प्रवाहिा प्रर्सर्द्ध पाएका साविजर्नक/र्नजी 

ससं्थाहरूको अवलोकन गराउन े। 

र्नणिर्/प्रर्तवेदन २०७६-०८१ स्रेस्तेदार 

 

रणनीर्तक उद्दशे्र् ३.४ 

अदालतको काि कारबाहीिा अनगुिन र र्नरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन।ु 

(क) न्र्ार्र्क काि कारबाहीको र्नरीक्षण अनगुिन गने। 

कार्ि कार्िसम्पादन सचूक सिर्ावर्ध र्जम्िेवारी 

पनुरावेदन सनु्न े अदालतहरूले अदालत, अन्र् 

न्र्ार्र्क र्नकार् र कारागारहरूको वार्षिक रूपिा 

कम्तीिा १ पटक र्नरीक्षण गन।े 

र्नरीक्षण प्रर्तवेदन २०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश 

(ि) सेवाप्रवाहको अनगुिन गने । 

कार्ि कार्िसम्पादन सचूक सिर्ावर्ध र्जम्िेवारी 

िापदण्डबिोर्जि सवेाप्रवाह भए नभएको 

र्नर्र्ित अनगुिन गरी तत्काल सधुार गनि र्नदशेन 

र्दन।े  

अनगुिन प्रर्तवेदन/ 

र्नणिर् 

२०७६/०७७ स्रेस्तेदार 
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िापदण्डबिोर्जि उत्कृष्ट कार्िसम्पादन तथा 

सवेाप्रवाह गन े कििचारीलाई परुष्कृत र किी 

किजोरीको पनुरावरृ्ि गन े कििचारीलाई 

अनशुासनात्िक कारबाही गन।े 

र्नणिर् २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

(ग) गनुासो सनुवुाइको संर्न्रलाई प्रभावकारी बनाउने । 

कार्ि कार्िसम्पादन 

सचूक 

सिर्ावर्ध र्जम्िेवारी 

अदालतबाट भएका काि कारबाहीिा ह न सक्न े

अर्नर्र्ितासम्बन्धी उजरुीको सम्बोधन गन,े कार्िर्वर्ध,  

साधन,  र्जम्िबेार अर्धकारी, सिर्ावर्ध सितेका 

र्वषर्हरू सिावेश गरी  कार्िर्ोजना बनाई लाग ुगन।े 

कार्िर्ोजना २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

सवेाग्राहीले अदालतको काि कारबाहीको सम्बन्धिा 

न्र्ार्ाधीशसिक्ष र्लर्ित वा िौर्िक रूपिा कुन ैगनुासो 

/उजरुीगनि सक्न।े  

अर्भलिे २०७६/०७७ सम्बर्न्धत 

न्र्ार्ाधीश  

 

*** 
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लक्ष्र् ४ 

अदालत व्र्वस्थापनको सदुृढीकरण 

रणनीर्तक उद्दशे्र् ४.१ 

िानव सशंाधन व्र्वस्थापन सदुृढ बनाउन ु। 

(क) िानव संशाधनको संस्थागत सदुृढीकरण गने । 

कार्ि कार्िसम्पादन 

सचूक 

सिर्ावर्ध र्जम्िेवारी 

र्फल्डिा िर्टन ेतािलेदार कििचारीलाई कार्ि 

सम्पादन िापदण्ड बनाई सोको आधारिा थप 

भिा र िोबाइल शलु्क सरु्वधा उपलब्ध गराउन।े 

भरपाइ २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

 

रणनीर्तक उद्दशे्र् ४.२ 

भौर्तक र सवेा पवूािधारिा सधुार एवि ्र्विीर् व्र्वस्थापन गनुि । 

क) भौर्तक र सेवा पवूािधार ब्र्वस्थापन गनुि 

कार्ि कार्िसम्पादन सचूक सिर्ावर्ध र्जम्िेवारी 

सङ् िीर्ता कार्ािन्वर्नको र्सलर्सलािा 

र्जल्ला सदरिकुािर्स्थत सरकारी 

कार्ािलर्हरू स्थानीर् तहिा 

स्थानान्तरण/िारेज ह न गई िाली भएका 

भवन/ जग्गा अदालत प्रर्ोजनको लार्ग प्राप्त 

गन ेपहल र सिन्वर् गन।े 

बैठक/र्नणिर्/पराचार २०७६/०७७ अदालत 

व्र्वस्थापन 

सर्िर्त/ 

न्र्ार्ाधीश/ 

स्रेस्तेदार 

नर्ाुँ र्निािण भई सञ्चालनिा रहकेा 

अदालत, आवास तथा सरुक्षा भवनहरूको 

र्नर्र्ित सरंक्षण तथा ििित सम्भारको लार्ग 

िापदण्ड र्नधािरण गरी लाग ुगन।े 

िापदण्ड/बजेट 

र्नकासाका लार्ग 

सम्बर्न्धत र्नकार्िा 

लेर्ि पठाउन े

२०७६/०७७  स्रेस्तेदार 
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ि) भवन बाहकेका अन्र् भौर्तक पवूािधार व्र्वस्थापन गने। 

कार्ि कार्िसम्पादन सचूक सिर्ावर्ध र्जम्िेवारी 

अदालतिा िररद गररन ेवस्त ुर सवेाको वार्षिक 

िररद र्ोजना तर्ार पारी कार्ािन्वर्न गन।े 

िररद र्ोजना २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

र्नधािररत िापदण्डका आधारिा   अदालतको 

लार्ग आवश्र्क पन े फर्निचरलगार्तका 

सािग्रीहरू िररद गन।े 

र्नणिर् २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

(ि)र्विीर् व्र्वस्थापन गने । 

कार्ि कार्िसम्पादन 

सचूक 

सिर्ावर्ध र्जम्िेवारी 

अदालतहरूले आगािी आर्थिक वषिको लार्ग 

रणनीर्तक र्ोजनाको कार्िििसितेका आधारिा 

चाल ुर पुुँजीगत िचितफि को प्रारर्म्भक बजेट अनिुान 

तर्ार गन।े 

बजेट अनिुान 

र्ववरण 

िर्ङ् सर स्रेस्तेदार आर्थिक 

प्रशासन शािा 

प्रििु 

अदालतको र्ोजना कार्ािन्वर्न सर्िर्तसुँग परािशि र 

सिन्वर् गरी बजेट अनिुानलाई अर्न्ति रूप 

र्दईवार्षिक िररद र्ोजनासर्हत सवोच्च अदालत 

अनसुन्धान तथा र्ोजना िहाशािािा पठाउन।े 

बजेट अनिुान 

र्ववरण 

िर्ङ् सर स्रेस्तेदार 

र्नधािररत र्सर्लङको आधारिा वार्षिक 

कार्िििसितेको प्राथर्िकीकरण गरी LMBIS िा 

बजेट प्रर्वष् ट गन।े 

LMBIS 

अर्भलिे 

२०७६/०७७ स्रेस्तेदार /आर्थिक 

प्रशासन शािा 

प्रििु 

सम्बर्न्धत अदालतले प्रा् त गरेको बजटे LMBIS िा 

उर्ल्लर्ित र्िर्ाकलाप कार्ािन्वर्नको लार्ग 

अदालतको पणूि बैठक र कििचारी बैठकिा छलफल 

गराई र्ितव्र्र्र्ता, पारदर्शिता र प्रभावकाररतासितेको 

आधारिा र्ोजनाका कार्िििहरू सञ् चालन गन।े 

र्नणिर्/भौर्तक 

र र्विीर् 

प्रर्तवेदन 

२०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

वार्षिकरूपिा तोर्कएको लक्ष्र्बिोर्जि बेरुज ुफर्छ्र्ौट 

गन ेर आगािी र्दनिा शनू्र् बेरुज ुकार्ि गन।े 

बेरुज ुफर्छ्र्ौट 

प्रर्तवेदन 

२०७६/०७७ स्रेस्तेदार/  

अदालतिा सवेाग्राहीले बझुाउनपुन ेअदालती शलु्क, 

दस्तरु, धरौटी आर्द रकिहरू बैंकिाफि त दार्िला गन े

व्र्वस्था र्िलाउन े। 

भौचर २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 
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(ग) अर्भलेि व्र्वस्थापन गने ।  

कार्ि कार्िसम्पादन सचूक सिर्ावर्ध र्जम्िेवारी 

अदालतका र्छनवुा र्िर्सलहरू  स्क्र्ान गरी 

सफ्टवेर्रको िाध्र्िबाट ििशाः प्रर्वष् ट गरी 

सरंक्षण गन।े 

सफ्टवेर्र/ अर्भलेि २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

र्िर्सल सलंग्न र्लितहरू काननूबिोर्जि 

धलु्र्ाउन/ेसडाउन/े सरंक्षण गन।े 

अर्भलिे २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

 

(ि) पसु्तकालर् व्र्वस्थापन गने । 

कार्ि कार्िसम्पादन सचूक सिर्ावर्ध र्जम्िेवारी 

अदालतिा पसु्तकालर्को र्वस्तार र सधुार गन े।  पसु्तक अर्भलेि २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

न्र्ार्र्क कार्िको लार्ग आवश्र्क पन े पसु्तक 

लगार्त अन्र् पाठ्र् सािग्रीको आवश्र्कता 

पर्हचान गरी िररद गन े। 

िररद र्नणिर्/ पसु्तक २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

 

रणनीर्तक उद्दशे्र् ४.६ 

र्ोजना कार्ािन्वर्न प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन ु। 

कार्ि कार्िसम्पादन सचूक सिर्ावर्ध र्जम्िेवारी 

अदालतले िार्सक कार्ि प्रगर्त र्ववरण 

अनसुन्धान तथा र्ोजना सर्िर्तिा पसे गन।े   

प्रगर्त र्ववरण प्रत्र्ेक िर्हनाको 

५ गतेर्भर 

स्रेस्तेदार 

 

**** 
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लक्ष्र् ५ 

न्र्ार्पार्लकाप्रर्तको आस्था र र्वश् वास अर्भवरृ्द्ध। 

रणनीर्तक उद्दशे्र् ५.१ 

अदालतका कािकारबाही सम्बन्धिा सवेाग्राहीको सन्तरु्ष्ट अर्भवरृ्द्ध गनुि । 

कार्ि कार्िसम्पादन सचूक सिर्ावर्ध र्जम्िेवारी 

अदालतिा आवर्धक रूपिा 

सवेाग्राहीको सन्तरु्ष्टको स्तर िापन गन े। 

प्रर्तवेदन असार र पसु  स्रेस्तेदार 

 

रणनीर्तक उद्दशे्र् ५.२ 

न्र्ार्र्क सचूना,सञ्चार तथा र्शक्षा पद्धर्तको सधुार गनुि । 

(क) अदालत र सञ्चारिाध्र्िसुँगको सम्बन्ध प्रभावकारी बनाउने। 

कार्ि कार्िसम्पादन सचूक सिर्ावर्ध र्जम्िेवारी 

अदालतिा आवर्धक रूपिा सञ्चारकिीसुँग  

अन्तर्िि र्ा गन।े 

िाइन्र्टु/ पे्रस र्वज्ञर्प्त २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

सञ्चार क्षेरसुँग गररने व्र्वहार र सचूना सम्पे्रषणको 

तररका तथा सिार्जक सञ् जालसुँगको आवद्धताबारेिा 

अदालतको जनशर्क्तलाई अर्भििुीकरण गन।े  

अर्भििुीकरण २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

(ि) काननूी र्शक्षाको प्रवद्धिन गने। 

कार्ि कार्िसम्पादन 

सचूक 

सिर्ावर्ध र्जम्िेवारी 

अदालतको काि कारबाही बारेिा र्वद्यालर् तथा 

र्वश् वर्वद्यालर्का र्वद्याथीलाई अदालतको अवलोकन 

भ्रिणको अवसर र्दन।े 

अर्भलिे २०७६/०७७ स्रेस्तेदार 

न्र्ार्ाधीश तथा अदालतका अर्धकृतबाट न्र्ार्र्क प्रर्िर्ा र 

प्रणालीका र्वषर्िा र्वद्यालर् तथा र्वश्व र्वद्यालर्िा प्रवचन 

र्दन े। 

प्रबचन 

कार्ििि 

२०७६/०७७ न्र्ार्ाधीश/ 

अर्धकृत 
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रणनीर्तक उद्दशे्र् ५.३ 

अदालतका सरोकारवालाहरूसुँगको सम्बन्ध र सहर्ोगलाई सदुृढ तलु्र्ाउन ु। 

(क) अदालतका सरोकारवाला र्नकार्हरूसुँग सम्बन्ध र सिन्वर् अर्भवरृ्द्ध गने। 

कार्ि कार्िसम्पादन सचूक सिर्ावर्ध र्जम्िवेारी 

सरोकारवाला र्नकार्हरूलाई न्र्ार्पार्लकाको रणनीर्तक 

र्ोजनाका सम्बन्धिा जानकारी गराउने। 

पराचार/ िाइन्र्टु २०७६/०७७ न्र्ार्धीश/ 

स्रेस्तेदार 

सरोकारवाला र्नकार्हरूलाई रणनीर्तक र्ोजना 

तजुििािाफि त सधुारका कार्िििहरू सञ् चालन गनि 

प्रोत्सार्हत गने। 

पराचार/ िाइन्र्टु २०७६/०७७ न्र्ार्धीश/ 

स्रेस्तेदार 

रणनीर्तक र्ोजनािाफि त सधुारका कार्ििि सञ्चालन 

गरररहकेा सरोकारवाला र्नकार्हरूका र्ोजनािा सिावशे 

भएका न्र्ार्पार्लकाको काि कारबाहीसुँग सम्बर्न्धत 

साझा र्वषर्हरूिा अन्तर र्नकार्गत सिन्वर् तथा सहकार्ि 

गने। 

पराचार/ िाइन्र्टु २०७६/०७७ न्र्ार्धीश/ 

स्रेस्तेदार 

न्र्ार्र्क काि कारबाहीसुँग प्रत्र्क्ष सरोकार राख ने 

र्नकार्हरू (बार एशोर्सएसन, िहान्र्ार्ार्धवक्ताको 

कार्ािलर्, प्रहरी, र्वर्धर्वज्ञानसुँग सम्बर्न्धत र्नकार् र 

र्वशेषज्ञ सिते) सुँग र्नर्र्ित सम्पकि  र सहकार्ि गने।  

आवर्धक बैठक/ 

संवाद/ र्नणिर्/ 

पराचार 

२०७६/०७७ न्र्ार्क्षेर 

सिन्वर् 

सर्िर्तहरू 

(ि) स्थानीर् तहका न्र्ार्र्क सर्िर्तहरूसुँगसिन्वर् र सहकार्ि गनुि । 

कार्ि कार्िसम्पादन सचूक सिर्ावर्ध र्जम्िवेारी 

स्थानीर् तहसुँगको सहकार्ििा न्र्ार्र्क सर्िर्तका 

पदार्धकारीहरू तथा कार्िरत कििचारीलाई न्र्ार्र्क 

प्रर्िर्ा, िलेर्िलाप र न्र्ार्र्क र्नरीक्षणका 

सम्बन्धिा अर्भििुीकरण गन े।  

अर्भििुीकरण 

कार्ििि 

२०७६/०७७ न्र्ार्धीश/ 

स्रेस्तेदार 

म्र्ाद तािलेी, फैसला कार्ािन्वर्न, नापनक्सा, 

िचुलु्का आर्द र्वषर्िा स्थानीर् तहले गनुिपन े

सहर्ोगका सम्बन्धिा सिन्वर् गन े।  

आवर्धक बैठक/ 

सवंाद/ र्नणिर्/ 

पराचार 

२०७६/०७७ र्जल्ला न्र्ार्क्षेर 

सिन्वर् सर्िर्त 

स्थानीर् तहका न्र्ार्र्क सर्िर्तहरूको काि 

कारबाही तथा क्षेरार्धकारर्भरका र्वषर्िा 

जानकारीिलुक सािग्री तथा काि कारबाहीिा प्रर्ोग 

ह न ेर्लितका ढाुँचा तर्ार गनि सहर्ोग गन े। 

सािग्री २०७६/०७७ र्जल्ला न्र्ार्क्षेर 

सिन्वर् सर्िर्त 

*** 
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पररच्छेद- ६ 

सवोच्च अदालतल ेर्नदृष्ट गरेका लक्ष्र् र्नधािरणका फारािहरु 
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फाराम नं १ 

स्याङ्जा जजल्ला अदालत 

आर्थिक वर्ि २०७६\०७७ को वार्र्िक कायि योजना 
वार्र्िक लक्ष्य र्नर्ािरण फाराम 

( लक्ष्य १ को रणनीर्त १.१ (क) सँग सम्बजधर्त) 
अदालतको नाम श्री स्याङ्जा जजल्ला अदालत      

    

योजना अनसुार वार्र्िक रुपमा फैसला गनुिपने मदु्दाको संखयााः- ६६४    

    

र्स.नं 

जजम्मेवारी 
नयाँ दतािको अनमुान 

जम्मा बार्र्िक  

अनमुार्नत 
लगत 

योजनाले  

तोकेको 
लक्ष्य* 

बार्र्िक  

लक्ष्य ररट/करारको पररपालना  मदु्दातफि  

३ 
मर्
िन

ा र्ि
त्र 

३ 
देजि

 ६
 म

र्िन
ा र्ि

त्रक
ो 

६ 
मर्
िन

ा न
ाघे
क
ो 

जम्
मा

 

६ 
मर्
िन

ा र्ि
त्रक

ो 

१ 
बर्

िर्ि
त्रक

ो 

१ 
बर्

िदेजि
 १
८ 

मर्
िन

ा र्
ित्र

क
ो 

१८
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र्िन

ा न
ाघे
क
ो 

जम्
मा

 

ती
न आ

.व
.क

ो औ
र्त

 म
द्दा 

दत
ाि 

संख
या

 

१०
 प्रर्

तश
तले

 िनु
े ब

र्ि
 

अन
मुा
र्नत

 सं
खय

ा 

१ 0 0 0 0           १ १ २ २ १ ५०.००% 

२   १६५ १०२ ५० २३ ३४० ५८७ ५९ ६४५ ९८५ ६६३ ६७.३१% 

जम्मा 0 0 0 0 १६५ १०२ ५० २३ ३४० ५८८ ६० ६४७ ९८७ ६६४ ६७.२७% 

   तयार गने                                                                                                                प्रमाजणत गने   (नधदप्रसाद आचायि) 
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६ िर्हना र्भरको 161

६ िर्हना दरे्ि १ वषिर्भरको 101

१ वषि दरे्ि १८ िर्हना र्भरको 50

१८ िर्हना नािकेो 23

६ िर्हना र्भरको 4

६ िर्हना दरे्ि १ वषिर्भरको 1

१ वषि दरे्ि १८ िर्हना र्भरको 0

१८ िर्हना नािकेो 0

६ िर्हना र्भरको ०

६ िर्हना दरे्ि १ वषिर्भरको ०

१ वषि दरे्ि १८ िर्हना र्भरको ०

१८ िर्हना नािकेो ०

3 िर्हना र्भरको ०

३ िर्हना नािकेो ०
३४० 340 ४९३ ६६४
०

५ ०

३४० 340 ५८५ ८४७

फाराि नं २

5 १४

335 ४७७

बर्गिकृत  वार्षिक लक्ष्र् र्नधािरण फाराि

 र्स.नं. र्वषर् अवर्धगत  संखर्ा
वार्षिक िदु्दा फछर्ौट  

संखर्ा
कैर्फर्त

र्जम्िेवारी सरी आएका 

बर्गिकृत  र्ववरण

अनिुार्नत बार्षिक लगतको  ५०% 
ले ह न आउने सङ् खर्ा

स्र्ाङ्जा र्जल्ला अदालत

अदालतको  नाि स्र्ाङ्जा र्जल्ला अदालत 

(र्ोजनाको लक्ष्र् १ रणनीर्तक उद्दशे्र् १.१ (क)सुँग सम्बर्न्धत )

वार्षिक रुपिा फैसला गनुिपने िदु्दा सङ्खर्ा:  ६६४

0

१

शरुु िदु्दा१

पनुरावेदन2

१

र्जम्िेवारी सररआएको 

जम्िा सङ् खर्ा

 कूल जम्िा

ररट र र्नषेधाज्ञा र्नवेदन

॰ र्जम्िेवारी सरीआएका सबै िदु्दा, ररट तथा पनुरावेदनहरु चाल ुआर्थिक बषििा फर्छ्र्ौट गने

॰ चाल ुआर्थिक बषििा दताि भएका िदु्दा, ररट तथा पनुरावेदनहरु िध्रे् कर्म्तिा ५० प्रर्तशत फर्छ्र्ौट गने

॰ र्वशेष प्रकृर्तका र्नवेदनहरु िध्रे् प्रिाण बझु्नु नपनेका हकिा दताि भएको र्िर्तले र प्रिाण बझु्नपुनेका हकिा प्रिाण बझु्ने कार्ि सम्पन्न भएको र्िर्तले ७ र्दनर्भर फर्छ्र्ौट गने

॰ प्रर्तवेदनहरु दताि भएको र्िर्तले १ िर्हनार्भर फर्छ्र्ौट गने।

१
१0

0 92 183

आर्थिक वषि २०७६/०७७ को वार्षिक कार्ि र्ोजना

३

जम्िा

र्वशेष प्रकृर्तका र्नवेदन

अन्र् र्नवेदन/प्रर्तवेदन

करारको पररपालना 

सम्बन्धी  र्नवेदन

४

चौथौ रणनीर्तक र्ोजनाले र्जल्लाहरुका लार्ग (र.उ. १.१.(क) अन्तगित  र्नधािरण गरेका लक्ष्र्हरु

६४६

१६

               तर्ार  गने                                                                                                                                                    प्रिार्णत  गने    
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स्र्ाङ्जा र्जल्ला अदालत   
 

 

र्ववरण साउन िदौ असोज काजिक मंर्सर पसु माघ फागनु चैत बैशाि जेठ असार जम्मा
कायिददन 27 26 12 22 25 22 24 22 24 23 22 23 272
लक्ष्य 16 21 12 २५ 25 24 16 16 19 20 22 20 236
प्रगर्त
लक्ष्य 7 9 2 ८ 18 28 18 17 16 18 19 17 177
प्रगर्त
लक्ष्य 4 8 1 ९ 14 25 16 16 18 16 19 28 174
प्रगर्त
लक्ष्य 1 4 0 6 6 7 3 4 4 6 9 10 60
प्रगर्त
लक्ष्य 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 10
प्रगर्त
लक्ष्य 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5
प्रगर्त
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
प्रगर्त
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
प्रगर्त
लक्ष्य 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
प्रगर्त
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
प्रगर्त
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
प्रगर्त
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
प्रगर्त
लक्ष्य 29 43 15 50 64 85 54 54 58 61 72 79 664
प्रगर्त

लक्ष्य 3 4 2 2 5 7 8 6 3 9 10 6 65

प्रगर्त

लक्ष्य 0 1 1 0 0 0 3 1 0 1 0 3 10

प्रगर्त

लक्ष्य 11 12 8 17 20 25 21 17 18 28 29 28 234

प्रगर्त

लक्ष्य 0 4 0 4 0 3 0 3 0 0 4 4 22

प्रगर्त
लक्ष्य 14 21 11 23 25 35 32 27 21 38 43 41 331
प्रगर्त
लक्ष्य 43 64 26 73 89 120 86 81 79 99 115 120 995
प्रगर्त

१ वर्िदेजि १८ मर्िनार्ित्रको

५

६ मर्िनार्ित्रको

६ मर्िनादेजि १ वर्िर्ित्रको

१ वर्िदेजि १८ मर्िनार्ित्रको

जम्मा

र्नवेदन प्रर्तवेदन 
फुटकर र्नवेदन

१ मर्िना र्ित्र

१ मर्िना नाघेको६

४
र्वशरे् प्रकृर्तको 

र्नवेदन

३ ररट

१८ मर्िना नाघेको

फाराम नं ३

(योजनाको लक्ष्य १ रणनीर्तक उदे्दश्य १.१ (क)सँग सम्बजधर्त)
वार्र्िक रुपमा फैसला गनुिपने मदु्दाको जम्मा सँखयााः ६६४

स्याङ्जा जजल्ला अदालत
आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को वार्र्िक कायि योजना

मार्सक लक्ष्य र्नर्ािरण फाराम

१८ मर्िना नाघेको

६ मर्िनार्ित्रको

७ ददन र्ित्र

७ ददन नाघेको

शरुु मदु्दा1

६ मर्िनार्ित्रको

६ मर्िनादेजि १ वर्िर्ित्रको

२ पनुरावेदन
६ मर्िनादेजि १ वर्िर्ित्रको

   तयार गने                                                                                      प्रमाजणत गने   

कूल जम्मा

जम्मा

अवर्र्गत वर्गिकरणर्वर्यक्र.सं.

१ वर्िदेजि १८ मर्िनार्ित्रको

१८ मर्िना नाघेको
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स्र्ाङ्जा र्जल्ला अदालत   
 

  

मर्िना साउन िदौ असोज काजिक मंर्सर पसु माघ फागनु चैत बैशाि जेठ असार जम्मा
कायि ददन 27 26 12 22 25 22 24 22 24 23 22 23 272
लक्ष्य 14 19 6 24 31 42 26 27 28 30 35 38 320
प्रगर्त
लक्ष्य 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 8
प्रगर्त
लक्ष्य 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
प्रगर्त

लक्ष्य 14 20 6 25 32 42 27 27 29 31 36 40 329

प्रगर्त

लक्ष्य 1 2 1 1 3 3 5 3 1 6 5 5 36

प्रगर्त

लक्ष्य 6 8 4 10 10 14 11 10 9 15 16 17 130

प्रगर्त

लक्ष्य 7 10 5 11 13 17 16 13 10 21 21 22 166

प्रगर्त

लक्ष्य 21 30 11 36 45 59 43 40 39 52 57 62 495

प्रगर्त

र्स.
नं.

र्वर्य

फाराम नं ४
स्याङ्जा जजल्ला अदालत जजल्ला अदालत

आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को वार्र्िक कायि योजना
धयायार्ीशगत मार्सक लक्ष्य र्नर्ािरण फाराम

(रणनीर्तक योजना लक्ष्य १  रणनीर्त उदे्दश्य नं.१. १ सँग सम्बजधर्त)
धयायार्ीशको नामाः   श्री रमानाथ पौड्याल                   

तयार गने प्रमाजणत गने

सम्बजधर्त धयायार्ीशले फैसला गनुिपने मदु्दामध्ये १८ मर्िना नाघेको बाँकी सँखयााः - १४

पनुरावेदन

शरुु मदु्दा१

२

बधदी प्रत्यक्षीकण र 
र्नर्रे्ाज्ञा र्नवेदन

र्वशेप प्रकृर्तका 
र्नवेदन

४

३

र्नवेदन 
प्रर्तवेदन/फुटकर 

र्नवेदनिरु

जम्मा

जम्मा

कूल जम्मा

५
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स्र्ाङ्जा र्जल्ला अदालत   
 
 

मर्िना साउन िदौ असोज काजिक मंर्सर पसु माघ फागनु चैत बैशाि जेठ असार जम्मा
कायि ददन 27 26 12 22 25 22 24 22 24 23 22 23 272
लक्ष्य 14 23 9 24 32 42 27 26 29 30 34 37 327
प्रगर्त
लक्ष्य 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 2 8
प्रगर्त
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
प्रगर्त

लक्ष्य 15 23 9 25 32 43 27 27 29 30 36 39 335

प्रगर्त

लक्ष्य 2 3 2 1 2 4 6 4 2 4 5 4 39

प्रगर्त

लक्ष्य 5 8 4 11 10 14 10 10 9 13 17 15 126

प्रगर्त

लक्ष्य 7 11 6 12 12 18 16 14 11 17 22 19 165

प्रगर्त

लक्ष्य 22 34 15 37 44 61 43 41 40 47 58 58 500

प्रगर्त

जम्मा

कूल जम्मा

सम्बजधर्त धयायार्ीशले फैसला गनुिपने मदु्दामध्ये १८ मर्िना नाघेको बाँकी सँखयााः - ९

तयार गने प्रमाजणत गने

५
र्नवेदन 

प्रर्तवेदन/फुटकर 
र्नवेदनिरु

र्स.
नं.

र्वर्य

१ शरुु मदु्दा

२ पनुरावेदन

३
बधदी प्रत्यक्षीकण र 
र्नर्रे्ाज्ञा र्नवेदन

जम्मा

४
र्वशेप प्रकृर्तका 

र्नवेदन

धयायार्ीशको नामाः   श्री बलराम र्त्रपाठी               

फाराम नं ४
स्याङ्जा जजल्ला अदालत जजल्ला अदालत

आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को वार्र्िक कायि योजना
धयायार्ीशगत मार्सक लक्ष्य र्नर्ािरण फाराम

(रणनीर्तक योजना लक्ष्य १  रणनीर्त उदे्दश्य नं.१. १ सँग सम्बजधर्त)
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स्र्ाङ्जा र्जल्ला अदालत   
 

  

॰ जररवाना असूलीको अंक (प्रत्येक वर्ि कम्तीमा सो वर्ि कायम िनु ेवरावर)
॰ सरकारी र्वगो असूलीको अंक (प्रत्येक वर्ि कम्तीमा सो वर्ि कायम िनु ेवरावर)
॰ बक्यौता धयूर्नकरण तफि को २०३५ सालसम्मको कैद ३० बर्ि ९ मर्िना जररवाना ० सरकारी र्वगो ०

र्स.नं.  अवर्र्गत संखया जजम्मेवारी 
सरीआएको

नयाँ दताि अनमुान जम्मा कायम िनु े
वार्र्िक लगत

अनमुार्नत वार्र्िक र्नवेदन 
फछयौट र कैद जररवाना 

असलुी वार्र्िक लक्ष्य

कैर्फयत

६ मर्िना र्ित्रको 18 28
६ मर्िना नाघेको 10 30

28 60 88 58

यस वर्ि कायम िनु ेलगत बराबरको कैद 1023।0।4 325।5।24 1379।2।28 ५९८
30।9।0 0 30।9।0 30।9।0

यस वर्ि कायम िनु ेलगत बराबरको जररवाना 8986098.69 3025385 12011483.7 3025385

0 0 0 0
यस वर्ि कायम िनु ेलगत बराबरको कैद 0 0

0 0 0 0

कैदको जम्मा 1053।9।4 325।5।24 1379।2।28 598
जररवानाको जम्मा 8986098.69 3025385 12011483.7 628।9।0

सरकारी र्वगो जम्मा 0 0 0

२०३५ सालिधदा अजघको वक्यौता कैद

२०३५ सालिधदा अजघको वक्यौता जररवाना

 र्वर्य

फैसला कायािधवयनको 
र्नवेदन

जम्मा

जम्मा

२०३५ सालिधदा अजघको वक्यौता सरकारी र्बगो

२ कैद असलुीको लक्ष्य

जररवाना असलुीको लक्ष्य३

सरकारी र्वगो४

॰ कैद असूलीको अंक (प्रत्येक वर्ि कम्तीमा सो वर्ि कायम िनु ेवरावर)

फाराम नं ५
स्याङ्जा जजल्ला अदालत

आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को वार्र्िक कायि योजना
 फैसला कायािधवयनका र्नवेदन , कैद दण्ड जररवाना र सरकारी र्वगो तथा वक्यौता फछयौटको लक्ष्य र्नर्ािरण फाराम

(योजनाको लक्ष्य १ को रणनीर्तक उदे्दश्य १.५ सँग सम्बजधर्त)
तिर्सलदारको नामाः  श्री गरुुप्रसाद आचायि
॰ वार्र्िक रुपमा जम्मा फछयौट  गनुिपने र्नवेदन सङ् खया: ५८

   तयार गने                                                                         प्रमाजणत गने   

१ 60 88
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मर्िना साउन िदौ असोज काजिक मंर्सर पसु माघ फागनु चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

कायि ददन 27 26 12 22 25 22 24 22 24 23 22 23 272

फछयौट  लक्ष्य १ ४ ३ ५ ५ ४ ६ ६ ५ ६ ७ ६ 58

लक्ष्य प्रार्ि

तिर्सलदारको नामाः  श्री गरुुप्रसाद आचायि
वार्र्िक रुपमा जम्मा फछयौट  गनुिपने र्नवेदनको सँखयााः ५८

फैसला 
कायािधव
यनको 
र्नवेदन

   तयार गने                                                                         प्रमाजणत गने   

र्वर्य

(योजनाको लक्ष्य १ को रणनीर्तक उदे्दश्य १.५(क) सँग सम्बजधर्त)

फाराम नं 6
स्याङ्जा जजल्ला अदालत

आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को वार्र्िक कायि योजना
 फैसला कायािधवयनका र्नवेदन फछयौट  गने कायिको मार्सक

लक्ष्य र्नर्ािरण फाराम
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साउन िदौ असोज काजिक मंर्सर पौर् माघ फागनु चैत बैशाि जेठ आर्ाढ जम्मा

लक्ष्य ५६ ५३ ४० ४५ ५२ ४९ ४८ ५६ ५१ ४२ ५२ ५४ ५९८

प्रगर्त

लक्ष्य 0 0 30।9।0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30।9।0

प्रगर्त

लक्ष्य 152115 252116 152115 252115 3E +05 252115 252115 252115 252119 302115 352115 302115 3025385

प्रगर्त

लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगर्त

लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगर्त

लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगर्त

फाराम नं 7
स्याङ्जा जजल्ला अदालत

आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को वार्र्िक कायि योजना
कैद जररवाना र सरकारी र्बगोको मार्सक लक्ष्य र्नर्ािरण फाराम 

सरकारी र्वगोमा िालसम्म लगत िएको नदेजिदा कायियोजनामा समावेश नगररएको ।

वार्र्िक रुपमा धयून गनुि पने कैद जररवाना र सरकारी र्वगोको अङ्क मध्ये

कैद वर्िाः 628/9/0                                                                 ॰ २०३५ सालसम्मको कैद वर्ि: 0                                       
जररवानाको रकम रु ३०२५३८५                                                          ॰ २०३५ सालसम्मको जररवाना रकम: 0

   तयार गने                                                                         प्रमाजणत गने   

सरकारी र्वगोको रकम रु-०                                                      ॰ २०३५ सालसम्मको सरकारी र्बगो : 0

र्ववरण
मार्सक रुपमा फछयौट  गनुि पने लगत

यस वर्ि कायम िनु ेलगत बराबरको कैद 
वर्ि

२०३५ सालसम्मको वक्यौता कैद

२०३५ सालसम्मको वक्यौता जररवाना

२०३५ सालसम्मको वक्योता सरकारी 
र्वगो

यस वर्ि कायम िनु ेलगत बराबरको 
जररवानाको रकम

यस वर्ि कायम िनु ेलगत बराबरको 
सरकारी र्वगोको रकम
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साउन िदौ असोज काजिक मंर्सर पौर् माघ फागनु चैत बैशाि जेठ आर्ाढ जम्मा

लक्ष्य ५६ ५३ ४० ४५ ५२ ४९ ४८ ५६ ५१ ४२ ५२ ५४ ५९८

प्रगर्त

लक्ष्य 0 0 30।9।0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30।9।0

प्रगर्त

लक्ष्य 152115 252116 152115 252115 3E +05 252115 252115 252115 252119 302115 352115 302115 3E +06

प्रगर्त

लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगर्त

लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगर्त

लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगर्त

फाराम नं 7
स्याङ्जा जजल्ला अदालत

आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को वार्र्िक कायि योजना
कैद जररवाना र सरकारी र्बगोको मार्सक लक्ष्य र्नर्ािरण फाराम 

सरकारी र्वगोमा िालसम्म लगत िएको नदेजिदा कायियोजनामा समावेश नगररएको ।

वार्र्िक रुपमा धयून गनुि पने कैद जररवाना र सरकारी र्वगोको अङ्क मध्ये

कैद वर्िाः 628/9/0                                                                 ॰ २०३५ सालसम्मको कैद वर्ि: 0                                       
जररवानाको रकम रु ३०२५३८५                                                          ॰ २०३५ सालसम्मको जररवाना रकम: 0

   तयार गने                                                                         प्रमाजणत गने   

सरकारी र्वगोको रकम रु-०                                                      ॰ २०३५ सालसम्मको सरकारी र्बगो : 0

र्ववरण
मार्सक रुपमा फछयौट  गनुि पने लगत

यस वर्ि कायम िनु ेलगत बराबरको कैद 
वर्ि

२०३५ सालसम्मको वक्यौता कैद

२०३५ सालसम्मको वक्यौता जररवाना

२०३५ सालसम्मको वक्योता सरकारी 
र्वगो

यस वर्ि कायम िनु ेलगत बराबरको 
जररवानाको रकम

यस वर्ि कायम िनु ेलगत बराबरको 
सरकारी र्वगोको रकम
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श्रावण िाद्र असोज कार्तिक मागि पौर् माघ फागनु चैत्र वैशाि जेष्ठ आर्ाढ जम्मा
27 26 12 22 25 22 24 22 24 23 22 23 272

लक्ष्र् १५ १४ १० १५ २० १८ १७ १८ १७ १८ २० २० 202
प्रगर्त 0

लक्ष्र्
६ ८ ५ १० १२ ११ १० ११ १२ १० ९ १० 114

प्रगर्त 0

लक्ष्र्
१ 0 0 0 0 0 0 १ 0 0 0 0 2

प्रगर्त 0

लक्ष्र् 0 १ 0 0 0 0 0 0 १ 0 0 0 2
प्रगर्त 0

लक्ष्र् 0 0 0 0 0 0 0 0 0 १ 0 0 1
प्रगर्त 0

लक्ष्र् 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
प्रगर्त 0

लक्ष्र् 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
प्रगर्त 0
nI\o 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

k|ult 0
nIo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

k|ult 0

जररवाना

सरकारी र्बगो

   तयार  गर्ने                                                                                               प्रमाणित  गर्ने    

फाराम नं ८
स्याङ्जा जजल्ला अदालत

आर्थिक वर्ि २०७६/०७६ को वार्र्िक कायि योजना
फैसला कायािधवयनको लगत अद्यावर्र्क गने लगायतका कायिको मार्सक कायि तार्लका

तिर्सलदारको नामाः  श्री गरुुप्रसाद आचायि

मदु्दा
कायि ददन
मर्िना

१

२

३

४

७
अधय र्क्रयाकलाप

५
फौ.का.सं.को दफा १६० अनसुार कट्टा गने 

लगत

६
जजधसी र्ललाम गने  (पटक)

लगत अध्यावर्र्क गररन े सँखया

पररवर्तित स्थानीय तिको संरचना अनसुार लगतमा रिेको वतन 
अध्यावर्र्क गने

दण्ड जररवानाको लगत साविजर्नक गने

असलु तिर्सलको डोर िटाउने

कैद
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िर्हना साउन भदौ असोज कार्िक िंर्सर पसु िाि फागनु चैत बैशाि जठे असार जम्िा

लक्ष्र् 50 48 25 40 67 69 85 75 74 71 70 65 739

प्रगर्त

जम्िा र्नरीक्षण गनुिपने र्िर्सल संखर्ााः 739
से्रस्तेदारको नािाः श्री नन्दप्रसाद आचार्ि

सपुररन्टेन्डेन्टको  नािाः श्री नीता ढकाल

   तर्ार  गने                                                                  प्रिार्णत  गने    

र्िर्सलको आन्तररक 

र्नरीक्षण

र्सवषि दताि ह ने अनिुार्नत िदु्दा संखर्ााः 6४७

र्वषर्
र्िर्सलको आन्तररक र्नरीक्षणको िार्सक लक्ष्र्

फाराम नं ९

स्याङ्जा.जजल्ला अदालत

आजथिक वर्ि २०७६/०७७ को वाजर्िक कायि योजना

जमजिलको आन्तररक जनरीक्षण गने कायिको माजिक लक्ष्य जनर्ािरण फाराम

र्जम्िेवारी सररआएको र्िर्सल सुँखर्ााः 340
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र्स.नं. धयायार्ीशको नाम र्नरीक्षण गने  मर्िना र्नरीक्षण गनुिपने अर्िधयार्यक र्नकाय र कायािलयको 
नाम

कैर्फयत

१ जजल्ला प्रशासन कायािलय स्याङ्जा
२ कारागार कायािलय स्याङ्जा
३ र्डर्िजन बन कायािलय स्याङ्जा
४ मालपोत कायािलय स्याङ्जा
५ पतुलीबजार नगरपार्लका (धयायीक समीर्त )
६ वार्लङ नगरपार्लका (धयायीक समीर्त )
७ गल्याङ नगरपार्लका (धयायीक समीर्त )
८ चापाकोट नगरपार्लका (धयायीक समीर्त )
९ र्िरकोट नगरपार्लका (धयायीक समीर्त )
१० आरँ्ीिोला गाउँपार्लका (धयायीक समीर्त )
११ फेदीिोला गाउँपार्लका (धयायीक समीर्त )
१२ र्बरुवा गाउँपार्लका (धयायीक समीर्त )
१३ िररनास गाउँपार्लका (धयायीक समीर्त )
१४ अजुिन चौपारी गाउँपार्लका (धयायीक समीर्त )
१५ कार्लगण्डकी गाउँपार्लका (धयायीक समीर्त )

15

र्नरीक्षण गनुिपने धयार्यक सर्मर्त, अर्ि धयार्यक र्नकायको सँखयााः  15

जम्मा संखया

   तयार गने                                               प्रमाजणत गने   

फाराम नं १०
स्याङ्जा जजल्ला अदालत

आजथिक वर्ि २०७६/०७७ को वाजर्िक कायि योजना

 धयार्यक सर्मर्त, अर्िधयार्यक र्नकायको र्नरीक्षण एवं अनगुमनसम्बधर्ी लक्ष्य र्नर्ािरण फाराम

र्नरीक्षण गनुिपने जम्मा र्नकायको सँखयााः ४

श्री रमानाथ पौड्याल
श्री बलराम र्त्रपाठी

माघ र चैत्र मर्िनामा
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साउन िदौ असोज काजिक मंर्सर पौर् माघ फागनु चैत बैशाि जेठ आर्ाढ जम्मा

वैतर्नक कानूनव्यवशायीबाट कारागार भ्रमण पटक 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

काउधसेर्लङ्क सेवा संचालन र्नरधतर र्नरधतर र्नरधतर र्नरधतर र्नरधतर र्नरधतर र्नरधतर र्नरधतर र्नरधतर र्नरधतर र्नरधतर र्नरधतर

योजनाको प्रगर्त समीक्षा 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

क्षमता र्वकाससँग सम्बजधर्त तार्लम कायिक्रम

M e e t T h e  J u d g e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12योजना कायािधवयनका सम्बधर्मा सरोकारवालािरुसंग 
अधतरर्क्रया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4

तामेलदार र स्थानीय तिका जनप्रर्तर्नर्र्संगको अधतर्क्रि या 0 0 0 0 २

सडाउन ुपने कागजातिरु सडाइन ेर्मर्सल संखया 55 85 55 85 97 110 135 190 189 138 198 197 1534

धयाय के्षत्र समधवय सर्मर्तको बैठक 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

वार र सरकारी वकीलसंग अधतरर्क्रया 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3

अदालत िवनको टस्ट र्नमािण 0 0 0 0 0 0 0 0 1

संचारकमीिरुसंग अधतरर्क्रया 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

मदु्दाको र्टपोट 40 42 12 29 70 65 65 55 70 75 66 75 664

स्टाफ र्मर्टङ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १२

स्थानीय र्नकायका प्रर्तर्नर्र्संग अधतरर्क्रया ० ० ० ० ० ० ० १

अदालत माझ र्बद्याथी 0 0 0 0 2

अदालतको पूणि बैठकको र्नणिय बमोजजम

१

१ १

१

१

फाराम नं १1
स्याङ्जा जजल्ला अदालत

आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को वार्र्िक कायि योजना
 व्यवस्थापकीय कायि सञ्चालनको मार्सक कायि तार्लका 

कायिको र्वर्य
मार्सक रुपमा सम्पन्न गनुि पने कायििरुको र्ववरण

१

   तयार गने                                                                         प्रमाजणत गने   
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पररच्छेद- ७ 

जोर्िि र्वश् लषेण तथा न्र्नूीकरण र्ोजना 

७.१  र्वगत र्ोजनाको जोर्िि र्वश् लषेण 

न्र्ार्पार्लकाको र्वगत र्ोजनािा सिते कार्ािन्वर्नको िििा आउन सक्न ेसम्भार्वत जोर्िि पर्हचान गरी 

जोर्िि न्र्नूीकरणको कार्िर्ोजना प्रस्ततु भएको र्थर्ो। उर्ल्लर्ित जोर्ििहरूको न्र्नूीकरणका लार्ग र्ोजना 

अवर्धिा सक्दो प्रर्ास गररएको दरे्िन्छ।न्र्ार्पार्लकाले िखुर्ताः बजेट एवं स्रोत साधनको उपलब्धताका लार्ग 

रार्ष्िर् र्ोजना आर्ोग र अथि िन्रालर्का सम्बर्न्धत पदार्धकारीहरूसुँग र्नरन्तर सवंाद र छलफल गररएको 

पाइन्छ।  

७.२ बार्षिक कार्ि र्ोजनाका सम्भार्वत जोर्ििहरू 

न्र्ार्पार्लकाको चौथो पञ्चवषीर् रणनीर्तक र्ोजना कार्ािन्वर्नका िििा आउन सक्न ेसम्भार्वत जोर्ििका 

क्षेरहरू दहेार्बिोर्जि पर्हचान गररएको छाः 

• सचूना प्रर्वर्धको प्रर्ोग, 

• सरोकारवालाहरूसुँगको सिन्वर् र सहर्ोग, 

• पररवतिनको प्रर्तरोध गन ेससं्कृर्त। 

७.३  जोर्िि न्र्नूीकरण र्ोजनााः   

रणनीर्तक र्ोजना कार्ािन्वर्नको र्दशािा आई पनि सक्ने प्रर्तकूल प्रभाव तथा जोर्ििहरूलाई न्र्नूीकरण गरी 

र्ोजनाको सफल कार्ािन्वर्न सरु्नर्ित गररनछे। सम्भाव्र् जोर्िि, सोका लार्ग गनुि पन ेकाि, सिर्ावर्ध र 

र्जम्िवेार पदार्धकारीसिते र्कटान गरी जोर्िि न्र्नूीकरण र्ोजना र्स प्रकार प्रस्ततु गररएको छाः  

र्स न ं सम्भाव्र् 

जोर्ििहरू 

न्र्नूीकरणका लार्ग गनुि पन ेकार्िहरू सिर्ावर्ध र्जम्िवेारी 

१. सचूना प्रर्वर्धको 

प्रर्ोग 

 

• सचूना प्रर्वर्धको प्रर्ोगका लार्ग 

आवश्र्क पन े हाडिवेर्र र सफ्टवेर्रको 

र्निािण र सधुार गरी लाग ुगन े। 

• सचूना प्रर्वर्धको प्रर्ोगका लार्ग 

जनशर्क्तको क्षिता र्वकास गन।े 

र्नरन्तर स्रेस्तेदार 
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२. सरोकारवालाहरूसुँ

गको सिन्वर् र 

सहर्ोग 

 

• र्ोजनािा र्नधािररत कार्िििहरू 

प्रभावकारी रूपिा सम्पन्न गनिका लार्ग 

सरोकारवालाहरूसुँग सिन्वर् गरी 

सहर्ोग अर्भवरृ्द्ध गन े। 

• सिन्वर् र सहर्ोग क्षेरहरू पर्हचान र 

र्वस्तार गन े। 

र्नरन्तर न्र्ार्ाधीश/न्र्ा

र् क्षेर सिन्वर् 

सर्िर्त/ 

स्रेस्तेदार 

३. पररवतिनको प्रर्तरोध 

गन ेससं्कृर्त 

• सरं्हताको 

कार्ािन्वर्न 

• फरक िदु्दा 

व्र्वस्थापन 

पद्धर्त 

• र्ोजनाको 

कार्ािन्वर्न र 

स्वार्ित्वभाव 

 

• न्र्ार्र्क जनशर्क्तको 

अर्भििुीकरणलगार्त क्षिता र्वकास 

कार्ििि सञ्चालन गन।े 

• पररवतिनका व्र्वस्थाहरूलाई ििश: 

आत्िसात ्(Internalize) गराउन े। 

• न्र्ार्र्क जनशर्क्तिा सािरू्हक कार्ि 

ससं्कृर्तको र्वकास गराउन।े 

• न्र्ार्र्क जनशर्क्तलाई उत्प्रेररत गराउन।े 

• र्ोजनाप्रर्त स्वार्ित्वभाव र्सजिना 

गराउन।े 

• आवश्र्क स्रोत र साधनको उपलब्धता 

अर्भवरृ्द्ध गन।े 

• सचूना प्रर्वर्धको प्रर्ोगिा अर्भवरृ्द्ध 

गन।े  

 

र्नरन्तर न्र्ार्ाधीश/से्र

स्तेदार 

 

सिाप्त 

 


