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लनणिय 
योजना तज ििा तथा कायािन्ियन सलिलतबाट तयार भएको आ.ि. २०७६/०७७ को कायियोजना 
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कायियोजना तज ििा गने कायि भएको छ। 
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गन िका साथै सम्िद्ध पक्षहरुसुंग सिन्िय र सहकायि गदै अगालि बढ्ने कायिक्रिहरु सिािेश गररएको 
छ। 
   
 यस कायियोजना तज ििा गनि आफ्नो अि ल्य योगदान ददन ह ने योजनातज ििा सलिलतका सदस्य तथा 
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सम्प णि पक्ष एुंिि िहान भािहरुको सहयोग र सहकायि भए िाि यो कायियोजनाले कायािन्ियनको 
ददशातफि  उच्चति सफलता हालसल प्राप्त गने र अपेस्क्षत लक्ष्य प्राप्त ह ने लबश्वाश ललएको छ ।  
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पररच्छेद-१ 

पषृ्ठभलूि एिि ्तज ििाविलध 

न्याय, शास्न्त, विकास र स्स्थरताको आधार हो । सिाजिा व्यस्क्तको िानिोस्चत लबकासका 
लालग न्यायको अपहररहायि रहेको ह न्छ।  सुंविधानको प्रस्तािनािानै स्ितन्ि, लनष्पक्ष र सक्षि 
न्यायपाललकाको पररकल्पना गरेको छ। न्याय प्रशासनलाई लछटो छररतो, सििस लभ , लनष्पक्ष, 
प्रभािकारी, उत्तरदायी बनाउने नीलत अबलम्बन गरेको छ। सुंविधानको धारा १२६ को उपधारा (१) 
िा नेपालको न्यायसम्बन्धी अलधकार सुंविधान, अन्य कानून र न्यायका िान्य लसद्धान्तबिोस्जि अदालत 
तथा न्यावयक लनकायबाट प्रयोग ह ने व्यिस्था गरेको छ। 

सुंलबधानको उक्त पररकल्पनालाई ि तिरुप ददने, न्यावयक कािकारिाहीलाई योजनािद्ध ढुंगले 
अगालि बढाउने प्रयास स्िरुप न्यायपाललकाले प्रथि पञ्चबवषिय रणनीलतक योजना 2061 सालदेस्ख 
लनिािण गरी लागू गनि स रुिात गरेको हो । उक्त योजनाका प्रगलत र उपलस्धधलाई आधार िानी 
न्यायपाललकाको दोस्रो पञ्चिषीय रणनीलतक योजना (२०६६/०६७-2०७०/०७१) तज ििा गरी लागू 
गररएको लथयो भने दोस्रो पञ्चिषीय योजनाको कायािन्ियनको सिग्र उपलस्धधलाई आधार बनाएर 
न्यायपाललकाको तेस्रो पञ्चिषीय रणनीलतक योजना (२०७१/०७२-2०७५/०७६) लागू  गरेको 
लथयो, ज न यसै आलथिक िषिको अन्तसँगै सिाप्त भएको छ।  

रणनीलतक योजनाले लनधािरण गरेका लक्ष्य हालसल गनि प्रत्येक अदालतले आफ्नो िावषिक योजना 
लनिािण गन ि  पने व्यिस्था अन रुप यस अदालतले पलन आफ्ना कायि योजनाहरु लनिािण गरी लागू गरी 
आएको लथयो। गत आ.ि. िा कायािन्ियन भएको कायियोजना सलिक्षा तथा यसै आ.ि. देस्ख लागू 
भएको चौथो पञ्चबवषिय रणनीलतक योजनाले लनधािरण गरेको लक्ष्य तथा रणनीलतक वक्रयाकलाप सिेतका 
आधारिा यस आ.ि. को कायियोजना लनधािरण गन ि परेको छ।  

हरेक रणनीलतक योजनाले कायािन्ियनको क्रििा प्राप्त गरेको उपलधधीहरुलाई सुंस्थागत गदै 
जाने र पवहचान गररएका किी किजोरीहरुलाई स धार गदै आगािी ददनिा गन िपने थप नयाँ विषयहरु 
सिािेश गदै लैजाने नीलत अन रुप पवहलो, दोस्रो र तेस्रो योजना सम्पन्न भई यसै आलथिक िषिदेस्ख 
आगािी पाँच िषिको लालग "न्यायपाललकाको स्ितन्िता: न्यावयक स शासन हाम्रो प्रलतबद्धता" भने्न िूल 
नाराको साथ चौथो पञ्चिषीय रणनीलतक योजना (२०७६/७७-2०८0/८1) लागू भएको छ । यस 
योजनाले विगतका योजनाले लनधािरण गरेका लक्ष्यहरुिा केही पररितिन र पररिाजिन गरी नयाँ 
विषयसिेत सिािेश गरेको स्स्थलत छ। यस योजनाले प्रक्षेपण गरेको पररदृश्य, पररलक्ष्य र 



िूल्यहरुलाई िूल आधार बनाई  यस अदालतले गत आ.ि.िा गरेको ि द्दा फर्छ्यौटको स्स्थलत लगायत 
अन्य उपलस्धधि लक कायिहरु तथा बेहोन ि परेका सिस्याहरुको सिग्र िूल्याङ्कन गरी उच्च अदालत 
लनयिािली 2073 को लनयि 166 (क) बिोस्जि गठन भएको कायियोजना सलिलतले सम्बस्न्धत 
न्यायाधीश,सरकारी िवकल, िार तथा कििचारीहरुसँग छलफल गरी आ.ि. 2०७६/०७७ को िावषिक 
कायियोजना तयार गने काि भएको छ।  
 

योजना तज ििा  तथा कायािन्ियन सलिलत 

 

 

१. िाननीय न्यायाधीश श्री गणेशप्रसाद बराल                      अध्यक्ष 

२. रस्जष्ट्रार श्री बलराि लम्साल                                सदस्य 

३. शाखा अलधकृत श्री कणि बहाद र राई                          सदस्य सस्चि 

 

 

 
  



पररच्छेद - २ 

2.1 आ.ि. २०७५/०७६ को िावषिक कायियोजनाको सिीक्षा 
यस अदालतले लिलत 2073/06/03 गते स्थापना भएपश्चात चाल  तेस्रो पञ्चबवषिय रणनीलतक योजना 
अन रुप आ.ि. 2073/074, 2074/075 र 075/076 िा कायियोजनाहरु लनिािण गरी 
कायािन्ियन गरेको लथयो। आ.ि. 2075/076 िा ि द्दा, व्यिस्थापकीय कायि तथा अन्य रणनीलतक 
वक्रयाकलापहरुका लक्ष्य लनधािरण भएको लथयो। उक्त योजना कायािन्ियनको सलिक्षा देहाय बिोस्जि 
रहेको छ।  

    यस अदालतिा गत ३ आलथिक िषिको ि द्दाको लगत, फछयौट र बाँकी ि द्दाको त लनात्िक 
स्स्थलत ताललका नुं. १ िा प्रस्त त गररएको छ। 

 ताललका नुं. १ 

आ.ि. ि द्दाको लगत फछयौट फछयौट प्रलतशत बाँकी कैवफयत 
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२.१.1 सम्पूणि ि द्दाको स्स्थलत 

  आलथिक िषि २०७५/०७६ िा अस्िल्लो आलथिक िषिबाट स्जम्िेिारी सरी आएका ि द्दा १३७ र 
उक्त आ.ि.िा दताि ह न आउने अन िालनत ि द्दा सुंख्या ३१४ गरी कूल ४५१  दताि ह ने अन िान 
गररएको लथयो। यो अदालत  ख सिूहिा पने भएकोले सो को ७० प्रलतशतले ह न आउने ३१६ ि द्दा 
फछयौट गने अन िान गरी कायियोजना लनिािण गरी ०७५/०४/०१ बाट लागू गररएको लथयो । 
यसरी उक्त िावषिक कायि योजना बनाउँदा  नयाँ दताि ३१४ ह ने अन िान गररएकोिा सो भन्दा २०३ 
बढी दताि भई ५१७ ह न गई जम्िा ६५४ लगत कायि ह न आयो । यस अन सार योजनाले ललएको 
ि द्दाको सुंख्यात्िक रुपिा वहसाब गदाि  फछयौट गन िपने सुंख्या ४५८ ह न आउँछ। तर सो भन्दा ४३ 
बढी अथाित ५०१ फर्छ्यौट ह न आयो। यसरी अन िान गररए भन्दा धेरै बढी ि द्दा दताि ह न आए पलन 
बास्तविक रुपिा दताि ह न आएकै वहसाबले पलन लक्ष्य भन्दा बढी फर्छ्यौट ह न आएको अबस्था छ। 
अथाित बास्तविक दतािको वहसाबले 458 फर्छ्यौट ह ँदा ७० प्रलतशत लक्ष्य प रा ह नेिा 501 फर्छ्यौट 
ह ँदा ७६.60 अथाित लक्ष्य भन्दा 6.60% बढी भएको देस्खन्छ। जसलाई ताललका न.२ िा प्रस्त त 
गररएको छ। 

ताललका नुं. २ अन िालनत लगत, फछयौट र िास्तविक दताि एिि ्फछयौटको वििरण  
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आ.ि. २०७५/०७६ िा अिलध नािेका (१८ िवहना) ि द्दा सुंख्या ६ रहेको र त्यसलाई शून्यिा 
झाने लक्ष्य ललएकोिा सफलता हालसल भएको छ। १ िषि नािेका थ न िा ि द्दा र ९ िवहना नािेका 
ररटको सुंख्या शून्यिा झाने लक्ष्य ललएकोिा प्रिाण ि करर आदेश कायािन्ियनिा देस्खएका कदठनाई 
लगायतका कारण थ न िा ि द्दा- २ थान र ररट लनिेदन- १ थान फछयौट ह न नसकी बाँकी रहन 
गएको छ।  
 

2.1.2. ि द्दा तफि को अबलधगत फर्छ्यौट स्स्थलत 

ि द्दातफि  फर्छ्यौट भएकािध्ये अिलधगत रुपिा हेदाि 9 िवहना लभिको 372 थान, 9 िवहनादेस्ख १ 
बषि लभिको 38 थान, १ बषिदेस्ख १८ िवहना लभिको 23 थान, १८ िवहनादेस्ख 2 बषि लभिको १७ 
थान र २ बषि नािेका ५ थान ि द्दा ४५५ फर्छ्यौट भई १३४ थान ि द्दा फर्छ्यौट ह न बाँकी रहेको 
अबस्था छ। फर्छ्यौट ह न बाँकी १३४ थान ि द्दािध्ये अबलधगत रुपिा हेदाि ९ िवहना लभिका ि द्दा 
११८ थान, ९ िवहनादेस्ख १ बषि लभिको १४ थान, १ बषिदेस्ख १८ िवहना लभिको २ थान आ.ि. 
२0७६/07७ िा  स्जम्िेिारी सनि आएको अबस्था छ।त्यसिध्ये श रू ि द्दातफि  ४ थान स्जम्िेिारी 
सरेको र २ थान नया ँदताि भई जम्िा ६ थान लगत कायि ह न आएकोिा ती सबै ि द्दा फर्छ्यौट भई 
शून्य भएको स्स्थलत छ। प नरािेदनतफि   १2४ थान स्जम्िेिारी सरी आएको र नयाँ दताि ह न आएको 
448 गरी जम्िा लगत ५७२ भएकोिा ४४२ फर्छ्यौट भई बाँकी १३० थान ि द्दा आ.ि. 
२0७६/07७ िा स्जम्िेिारी सनि आएको अबस्था छ। 

 

2.1.3 ररटतफि को दताि र फर्छ्यौटको स्स्थलत      

आ.ि. 075/076 िा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको स्जम्िेिारी शून्य रहेकोिा नयाँ दताि १ ह न आई लगत 
सुंख्या १ रहेकोिा सो पलन फर्छ्यौट भई शून्य रहन गएको अबस्था छ। परिादेशतफि  स्जम्िेिारी १ 
थान सरी आएकोिा नयाँ दताि ११ ह न गई लगत सुंख्या १२ प गेकोिा सो िध्ये ९ थान फर्छ्यौट भई 



३ थान बाँकी रहेको छ। प्रलतषधे र अलधकारपचृ्छाको स्जम्िेिारी शून्य र नयाँ दताि पलन शून्य रहेको 
अिस्था छ।  उत्प्रषेणको लनिेदन ६ थान स्जम्िेिारी सरी आएको र नयाँ दताि २५ थान गरी ३१ थान 
भएकोिा २१ थान फर्छ्यौट भई १० थान बाँकी रहेको छ । लनषधेाज्ञातफि को लनिेदन २ थान 
स्जम्िेिारी सरी आएको तथा नयाँ दताि १९ थान ह न गई जम्िा लगत २१ थान कायि भएकोिा १५ 
थान फर्छ्यौट भई ६ थान बाँकी रहेकोछ। उपरोक्त तथयाुंकबाट आ.ि. 075/076 िा जम्िा ६५ 
ररट लनिेदनहरुिध्ये ४६ थान फर्छ्यौट भई १९ थान आ.ि. २०७६/०७७ िा स्जम्िेिारी सनि 
आएको अिस्था छ। 

 

2.1.4 लनिेदन प्रलतिेदनतफि   

आ.ि. 2075/076 िा क नैपलन लनिेदन स्जम्िेिारी नसरेको, नयाँ दताि ४९ ह न गएकोिा ती सबै 
लनिेदन फर्छ्यौट भई शून्यको अबस्थािा रहेको छ। त्यसैगरी प्रलतिेदनतफि  आ.ि. 2075/076 िा   
स्जम्िेिारी सरी आएको ५ थान र नयाँ दताि 49 थान गरी जम्िा ५४ थान लगत कायि ह न 
आएकोिा ती सबै फछियौट भई शतप्रलतशत सफलता हालसल भएको छ। 

 

2.1.5 फ टकर लनिेदनतफि  
आ.ि. 2075/076 िा स्जम्िेिारी सरी आएको २ थान र नयाँ दताि १९ थान गरी जम्िा २१ थान 
लगत कायि ह न आएकोिा सो सबै लनिेदनहरु फर्छ्यौट भई शतप्रलतशत सफलता हालसल भएको छ। 

 

2.2 व्यिस्थापकीय कायितफि  
गत आ. ि. 2075/076 िा judicial outreach  कायिक्रि िुंलसर, फाल्ग ण र जेष्ठिा गरी ३ पटक, 
Meet the judge कायिक्रि प्रत्येक िवहनािा १  पटक गरी १२ पटक, योजनाको आन्तररक प्रगलत 
सिीक्षा कायिक्रि िुंलसर, चैि र असारिा गरी ३ पटक, योजना कायिक्रि सम्बन्धिा 
सरोकारहरुिालासुंग अन्तरवक्रया कालतिक र बैशाखिा गरी २ पटक, न्यायक्षेि सिन्िय सलिलतको 
बैठक कालतिक, िाि र जेष्ठिा गरी ३ पटक, सुंचारकिीहरुसुंगको अन्तरवक्रया पौष र असारिा गरी २ 
पटक गने लक्ष्य रास्खएकोिा ती सबै कायिक्रि लक्ष्य अन रुप प्रगलत भएको छ। बार र सरकारी 
िकीलसुंग अन्तरवक्रया कायिक्रि िुंलसर र बैशाखिा गरी २ पटक गने लक्ष्य रास्खएकोिा लक्ष्यभन्दा 
बढी ३ पटक गररको छ भने ३४८ ि द्दाको वटपोट गने लक्ष्य ललइएकोिा ३० ि द्दािा िाि वटपोट ह न 
सकी लक्ष्य अन रुप कायि ह न नसकेको अिस्था छ।   

२.3 लनिािण तथा भौलतक स धारका कायिहरु 

योजना अिलधिा अदालत भिन ििित सुंभारको कायि जारी रहेको छ। यसै आ.ि.िा नयाँ टहराहरुको 
लनिािण, प्रलतक्षालयको लनिािण भएकोछ। अदालत पररसरिा फ लिारी लनिािण तथा प्राङ्गणिा प रानो 



प्लास्टरलाई ििित गने कायि भएको छ। अदालतको सूचना प्रविलधको लालग internet service अलत नै 
slow भएकोले त्यसिा स धार गनि फाइबर नेट जिान गररएको छ। अदालतिा जनशस्क्त थप भएको 
अिस्थािा केही कम्प्यूटर, वप्रन्टर तथा टेब ल क सी थप खररद गरी धयिस्थापन गररएको छ ।  

 

२.4 ताललि ,सिीक्षा ,गोष्ठी तथा क्षिता विकास सम्िन्धी कायिहरु 
योजना कायािन्ियनको अिलधिा यस अदालत र िातहतका अदालतहरुसँग िावषिक कायियोजनद्वारा 
िुंलसर, चैि र असार िवहनािा गरी तीन पटक योजनाको सिीक्षा गने लक्ष्य लनधािरण गररएकोिा लक्ष्य 
अन रुप कायि सम्पन् न गररएको छ । यस अदालत र िातहतका ४ िटै स्जल्ला अदालतका राजपि 
अनुंवकत कििचारीहरुलाई सस्म्िललत गराई ि ल की देिानी तथा फौजदारी सुंवहता सम्बन्धी ३ ददिसीय 
प नतािजगी तालीि सम्पन् न भएको छ। त्यसैगरी बजेटद्वारा लनददिि भए बिोस्जि अन्य ताललि र 
अन्तरवक्रया कायिक्रि सम्पन् न गररएको छ।   
 

२.5 योजना बिोस्जि प्रगलत हालसल नभएका कायिहरू 

  योजनाद्वारा तोवकएका र नतोवकएका कलतपय कायिहरु योजना कायािन्ियनको अिलधिा सम्पन्न ह न 
सकेनन ् । योजनाद्वारा लनधािररत लक्ष्य सुंख्यातिक वहसाबले प्रगलत हालसल गनि सवकए पलन विविध 
कारणबाट २ थान थ न िा ि द्दा र ९ िवहना नािेको ररट १ थान ि द्दा १ योजनाले तोकेको सियलसिा 
लभि फर्छ यौट ह न सकेन। त्यसैगरी स्जल्ला अदालत र कारागार कायािलय लनरीक्षण गदाि ददएको 
लनदेशन कायािन्ियन भए नभएको सम्बन्धिा स्थलगत अन गिन ह न सकेन। त्यसैगरी O & M सभेक्षण 
भई कििचारीहरुको दरबन्दी थप भएतापलन गत आ.ि.075/76 को अन्तलतर िाि दरिन्दी अन रुको 
पदिा पदप लति ह न स रु भएको र केवह पदिा पदपूती ह न िाँकीनै रहेकोले ि द्दाको वटपोट गने कायि र 
लिलसलका कागजातहरु सिाउने कायि लक्ष्य अन रुप ह न सकेन। यस अदालतको नयाँ िापदण्ि 
अन सारको भिनको लनिािणको लालग जग्गाको क्षेिफल अप ग रहेको भन्ने सम्िालनत सिोच्च अदालतको 
लनदेशन पलछ जग्गा प्रालप्तको लालग पहल भए पलन यस कायिले पूणिता प्राप्त गनि सकेन।  



 पररच्छेद  -३ 

३.१ ितििानको िस्त स्स्थलत विश्लषेण र सम्बोधन गन ि पने विषयको पवहचान 

न्यायपाललकािा पञ्चिषीय रणनीलतक योजना लागू भएपश्चात न्यावयक कािकारबाहीिा उल्लेख्य 
रूपिा सकारात्िक नलतजाहरू देस्खएका छन ् । ि द्दाको फछयौटको स्स्थलतिा स धार आएको छ। 
िक्यौता ि द्दाहरूको न्यूलनकरण ह ँदै गएको छ । योजनाले ि द्दाको प्रकृलत अन सार फर्छ्यौट गने 
सियलसिा लनधािरण गरेको छ। हरेक अदालतले आफ्नो िावषिक कायि योजना तज ििा गरी त्यसलाई 
िालसक रुपिा आफूले गन िपने कायिहरुको लक्ष्य लनधािरण गरी कायािन्ियियन गदै आएको छ। यसरी 
लनरन्तर रुपिा आफूले लनधािरण गरेको कायियोजना ि ताविक कायि गदाि गदै पलन शतप्रलतशत लक्ष्य 
हालसल गनि सवक रहेको स्स्थलत छैन। योजनाको िध्यािलध िूल्याङ्कनले लनधािरण गरे अन रूप कूल 
ि द्दाको ७० प्रलतशत फछयौट गन िपनेिा यस अदालतले लक्ष्य भन्दा बढीनै अथाित ७६.६० प्रलतशत 
ि द्दा फछयौट गनि सफल भएको छ।  

योजनाले साना प्रकृलतका, थ न िा र प्राथलिकता प्राप् त ि द्दाहरू १ िषिलभि, ररट लनिेदनहरू ९ 
िवहनालभि र अन्य सबै ि द्दाहरू १८ िवहना लभिै फछयौट गन ि पने भनी लनदेस्शत गरेको र यस 
अदालतले पलन योजनाले लनदेस्शत गरेको अिलधलभि ि द्दा फछयौट गनि सबै न्यावयक, अधिन्यावयक 
लनकाय, सरकारी िकील, कानून व्यिसायी, सरोकारिाला पक्ष लगायतसँग सिन्िय गरी लनरन्तर रुपिा 
कायि गदाि गदैको अिस्थािा पलन केही ि द्दाहरू लनधािररत सियलसिालभि फछयौट ह न सकेन। यसरी 
ि द्दा फर्छ्यौटतफि  सुंख्यात्िक रुपले लक्ष्य भन्दा बढी नै प्रगलत भएपलन योजनाले लनधािरण गरेको 
सियलसिा लभि फर्छ्यौट ह न सकेन यसको लालग विलम्ि ह न का कारणहरूको पवहचान गरी आगािी 
आ.ि.िा त्यसको लनराकरण गररनेछ ।  

ि द्दाको अुंग प र् याउने कायिलाई उच्च प्राथलिकतािा रास्खएको छ। यसको लालग ि द्दाको 
आन्तररक लनरीक्षण र अन गिन गने कायिलाई िहत्ि ददइएको छ। आदेश भएका ि द्दाहरुलाई प्रत्यक्ष 
लनगरानीिा राखी आदेश कायािन्ियनको लालग टेललफोन, इिेल, फ्याक्स, online जस्ता सूचना 
प्रविलधका सुंयन्िहरू पररचालन गररएका छन ् ।यसको लालग फाँटका कििचारी र स पररटेण्िेण्टलाई 
स्जम्िेिारी बनाइएको भएपलन कलतपय आदेश कायािन्ियनिा विलम्ब ह न कासाथै जवटलतासिेत देखा 
परेको छ । त्यस्ता सिस्या सिाधानका लालग सम्बस्न्धत विलभन्न कायािलयका कायािलय प्रि ख तथा 
प्रलतनीलधसिेतलाई आिन्िण गरी न्यायक्षेि सिन्िय सलिलतको बैठक, सरकारी िकील, बार र बेञ्चको 
बैठक, Judicial outreach, Meet the judge जस्ता कायिक्रििाफि त अदालतप्रलत रहेको जनधारणा 



ब झ्न,े नकारात्िक भ्रि स्चने र  अदालतप्रलतको जनआस्था अलभिवृद्ध गने कायि गररएका छन ् । 
त्यसैगरी अदालतका सूचनाहरू सम्प्रषेण गनि पिकारसँग भेटिाट, विलभन्न सूचनाि लक सन्देशहरू 
स्थानीय रेलियो, एफ.एि. िाफि त सूचना सम्प्रषेण गने कायि ह न  कासाथै सूचना पाटी, नागररक ििापि 
तथा अन्य सूचना ि लक बोििहरुलाई अदालत पररसरिा रास्खएको छ।  

३.२ आगािी कायियोजनािा सम्बोधन गन ि पने विषयहरू 

 योजना लनरन्तर चललरहन े स धार प्रवक्रया हो । योजनाले लनधािरण गरेका लक्ष्य हालसल भए 
नभएको सिीक्षा गदै लक्ष्य हालसल  ह न नसकेका क्षेिहरूको पवहचान गने र यसलाई आगािी कायि 
योजनािा स धार गररनेछ। विगत िषिहरूको अन भि, ितििानको िस्त स्स्थलत विश्लषेण गरी आगािी 
िावषिक योजनािा सिेट्न  पने विषयहरूको उल्लेख गररएको छ ।  

३.२.१ ि द्दा िालिलातफि  सम्बोधन गन ि पने विषय  

 यसै आलथिक िषि 075/076 को अन्तसुंगै न्यापाललकाको तेस्रो पञ्चिषीय रणनीलतक 
योजनाको सियािलध सवकएको र नयाँ आ.ि. 076/077को  सँगसँगै चौथो पञ्चिषीय रणनीलतक 
योजनाको श रुिात भएको छ।यस नयाँ रणनीलतक योजनाले तेस्रो पञ्चिषीय रणनीलतक योजनाले 
ललएको लक्ष्यिा केही फेरिदल भएको छ।साविकिा अदालतहरुलाई क, ख र ग सिूहिा विभाजन 
गरी क्रिशः ७५, ७० र ६५ प्रलतशत ि द्दा फछौयौट लक्ष्य लनधािरण गररएकोिा अबको योजनाले 
स्जम्िेिारी सरेको सबै र नयाँ दताि ह ने ि द्दाको ५० प्रलतशत फर्छ्यौट गन िपने भएको छ। त्यसैगरी 
ि द्दा फर्छ्यौटको सियलसिािा फेरबदल गरी िटाएको छ।  यसरी पररिलतित सन्दभििा योजनाले 
लनधािरण गरेका सियािलधलभि ि द्दाको कारबाही गने, अुंग प र् याउने, स न िाई गने र वकनारा गने 
कायिलाई श्रोत, साधन र जनशस्क्तको पररचालन गरी तीब्रता ददइने छ । क नै पलन ि द्दालाई अिलध 
नाघ्न नददनका लालग ि द्दाको अुंग प र् याउने कायििा ितििानिा देस्खएका विशेष गरी म्याद तािेलीिा 
विलम्ि, नक्सा ि च  ल्कािा देस्खएको सिस्या, ह लाकिाफि त अन्य स्जल्ला िा लनकायबाट सक्कल लिलसल 
िा प्रिाण कागज आइप ग्न लािो सिय लाग्ने सिस्या देस्खएको छ। यसको लालग म्याद तािेली 
कायििा देस्खएका सिस्यालाई स्जल्ला अदालत, स्थानीय तह, प्रहरी कायािलयसँग सिन्िय गरी सिाधान 
खोस्जनेछ । न्यायक्षेि सिन्िय सलिलतको काि कारबाही र लनणिय कायािन्ियनिा शीघ्रता ल्याइने, पेसी 
स्थगनको सिस्यालाई सम्बोधन गनि िार इकाइ र सरकारी िकीलसँग छलफल तथा अन्तरवक्रया गरी 
लनयन्िण गने प्रयास गररनेछ। ह लाक कायािलयसँग छलफल गरी लछटो छररतो रुपिा लिलसल 
कागजात प्राप्त गनि प्रयास गररने छ।  



   ि द्दा स न िाईिा प्रभािकारीता ल्याउनका लालग Prima facie रुपिै ि द्दाको प्राथलिकीकरण गररने 
छ।यसको लालग स्जम्िेिारी सरी आएका ि द्दा र ६ िवहना नािेका ररट लनिेदनका छ ट्याउने सुंकेत 
स्िरुप रातो र यस आलथिक बषििा दताि ह ने नयाँ ि द्दा र ६ िवहना लभिका ररट लनिेदनका लालग लनलो 
स्स्टकर भएको फाइल प्रयोग गररने छ । 

    फैसला तयार गने काि कानूनले तोकेको म्याद लभिै सम्पन्न गने गरी वटपोट कायिलाई अगालि 
बढाइने र आिश्यक जनशस्क्तको व्यिस्था गररनेछ । ि द्दाका पक्षहरुलाई िेललिलाप गनि प्ररेरत 
गनिको लालग १ जना अलधकृत कििचारीलाई स्जम्िेिारी ददई िेललिलापको फाइदाको बारेिा जानकारी 
प्रदान गररने छ साथै िेललिलापको िाध्यिबाट फर्छ्यौट भएको ि द्दाको सफलता शून्यको स्स्थलतिा 
रहेकोले िेललिलापकतािसँग सिय सियिा छलफल एिि ्अन्तरवक्रया गरी प्रभािकाररता ल्याइने छ।  

३.२.२ सूचना प्रविलधको अलधकति प्रयोग  

अदालतका हरेक कािकारबाहीलाई सूचना प्रविलधसँग आबद्ध गने न्यायपाललकाको रणनीलतलाई 
प्रभाकारीताकासाथ अबलम्बन गररनेछ  ।ि द्दा दतािदेस्ख अलभलेखिा इन्री गने लगायतका सबै काि 
सफ्टिेयरिा गररने छ । इन्टरनेट सेिा वढलो ह न का साथै सिय सियिा बन्द ह ने सिस्यालाई स धार 
गनेतफि  सिोच्च अदालत लगायत सम्बस्न्धत लनकायसँग सिन्िय गररने छ। साप्तावहक तथा दैलनक 
पेसी सूची लनकाल्ने काि पलन नेटिकि बाटै सम्पन्न गने गररएको र सििसाधारणको जानकारीको लालग 
Display Board को व्यिस्था गररएको छ। म्याद तािेली एिि ्अन्य पिाचार पलन Online  र  
mail को िाध्यिबाट गन िका साथै टेललफोनिाफि त विलभन्न कायािलयसँग सम्पकि  र सिन्िय गररन े
भएकोले अदालतको कािकारिाहीिा थप तीब्रता आउनेछ। सििसाधारणहरूले अदालतका सूचना र 
सहज रूपिा प्राप् त गनि सक न भने्न उदे्दश्यले रेलियो, एफ.एि िा स्थानीय भाषािा सिेत सूचना तथा 
सिाचार सम्प्रषेण गनेतफि  पहल गररनेछ।अदालतको पररसर लभि भएका गलतविलधहरूको लनगरानीका 
लालग लस.लस क्यािेरा जिान नभएकोले त्यसतफि  पहल गररने छ।  

 

३.२.३ भौलतक पूिािधारको विकास र सेिाग्राहीिैिी िातािरणको सजृना 
कािकारिाहीका लालग अदालत भिन अपयािप् त रहेको छ । सेिाग्राहीहरूलाई सेिा प्राप् त गनि र 
प्रदान गनि कदठनाई भएको छ ।गत आ.ि.075/076 िा ४/४ कोठाको २ िटा टहरो भिन 
लनिािण गरी ती टहराका कोठाहरुिा ि द्दा शाखा, प नरािेदन शाखा, प स्तकालय शाखा, िेललिलाप 
शाखा रास्खएको, सेिाग्राही विश्रािका लालग प्रलतक्षालयको लनिािण भएको छ ।तथावप सेिाग्राहीका 
लालग शौचालय र अदालको स रक्षाका लालग िररपरी कम्पाउण्ि िाल नरहेकोले सो लनिािणतफि  पहल 



गररने छ। गत आ.ि.075/076 िा कम्य टर, टेबल क सी लगायतको फलनिचर खररद गने कायि 
भएतापलन कििचारीहरुको दरबन्दी थप भए अन रुप अप ग रहेकोले जनशस्क्तको अन पातिा सो 
व्यिस्था गनेतफि  पहल गररने छ। यस अदालतको भिन  स्जणि र अपयािप्त रहेकोले भिन लनिािणका 
लालग िापदण्ि अन रुपको जग्गा प्रालप्त तथा भिन लनिािणका लालग सिोच्च अदालत लगायत 
सम्बस्न्धत लनकायहरुसँग सिन्िय गरी यसतफि  पहल गररने छ।   
 

३.२.४  जनशस्क्तको दरिन्दी प नरािलोन र क्षिता विकास सम्बन्धी कायिक्रि  

गत आ.ि. 075/076 िा कििचारीहरुको O & M सबेक्षण भई दरबन्दी अन सारको कििचारी पूलति 
भई केही राजपि अनुंवकत कििचारीको पद पूती ह न बाँकी रहेको छ। थप भएका नयाँ राजपि 
अनुंवकत पदका दरबन्दीिा Law background का जनशस्क्त नरहेको, सेिा प्रिेश ताललिको व्यिस्था 
नभएको साथै भैरहेको जनशस्क्त  पलन साविक एउटा ि ल की ऐनबाट लनदेस्शत तथा अभ्यस्त भई 
आएकोिा २०७५ भाद्र १ गतेबाट नयाँ नयाँ कानून (सुंवहताहरू) िा प्रिेश गदाि अललिललको 
अिस्थािा छ। यसको लालग कििचारीहरूका क्षिता विकासका लालग  ताललिको आिश्यक पने 
पवहचान गरी विलभन्न प्रकारका ताललि, छलफल एिि ्अन्तरवक्रया कायिक्रिहरू सञ्चालन गन िका साथै 
सेिाग्राहीसँग गरीने व्यिहारका सम्बन्धिा प्रस्शक्षण गराई सिय सापेक्ष बनाउनेतफि  आिश्यक पहल 
गररने छ।  

३.२.५  प स्तकालयको व्यिस्थापन 

 गत आ.ि. 075/076 िा अदालतिा नयाँ टहरा भिन लनिािण गरी प स्तकालय शाखा तयार 
गररएको छ। यो अदालत नयाँ गठन भएकोले कानूनका विलभन्न विधाका फौज्दारी, देिानी, ररट, 
सुंिैधालनक कानून, िास्णज्य कानून, उपभोक्ता हकवहत, िातािरण सुंरक्षण साििजलनक सरोकारको विषय 
लगायतका सैद्धास्न्तक प स्तकहरू ऐन कानूनका सुंसोलधत प्रलतहरू सियिा नै प स्तकालयिा राख्न 
आिश्यक ठानी ती विषयका प स्तकहरू खररद गररएका छन ्।यस आ.ि.िा आगािी िषििा अझै थप 
प स्तकहरू, सिोच्च अदालतबाट प्रकास्शत  विषयगत नस्जरहरु खररद गरी प स्तकालय शाखालाई 
व्यिस्स्थत गन िकासाथै प स्तकालयको अलधकति उपयोगका लालग अदालतिा कायिरत जनशस्क्तलाई 
प्रोत्सावहत गररनेछ ।  

३.४ उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढ ुंगा अन्तगितका स्जल्ला 
अदालतहरूसँगको सम्बन्ध र सिन्िय 



   यस अदालत अन्तरगत ४ िटा स्जल्ला अदालतहरू(ओखलढ ुंगा, खोटाङ, सोल ख म्ब  र उदयप र) 
रहेका छन ् । प नरािेदकीय क्षेिालधकारको हैलसयतिा सिय सियिा छलफल, अन्तरवक्रया एिि ्
योजनाको सिीक्षा कायिक्रि ह ँदै आएको छ । िातहत  अदालतहरूले भोग्न  परेको सिस्याहरूको 
पवहचानका लालग आकस्स्िक लनरीक्षण एिि ् अन गिन गने गररएकोछ । प्रशासलनक लनयन्िण, 
स पररिेक्षण गररएको छ । यस अदालत अन्तगितका सबै अदालतको कािकारबाहीिा एकरूपता 
ल्याउने प्रयास गररएको छ । 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

पररच्छेद -४ 

आलथिक िषि 2076/077 को िावषिक कायियोजनाको रणनीलतक वक्रयाकलापहरू 
 यस अदालत गठन भएपश्चात तेस्रो पटक र न्यायपाललकाको चौथो पञ्चबवषिय रणनीलतक 

योजनाको पवहलो बषि यो कायियोजना लनिािण ह ने क्रििा छ। यस चौथो रणनीलतक योजनाले विगतका 
योजनाले लनधािरण गरेका लक्ष्य एिि ् रणनीलतिा केही पररिलतित र पररिास्जित गरेर रणनीलतक 
वक्रयाकलाप हरु लनधािरण गरेका छ।  

यसै पररिास्जित रणनीलतक योजना अन सार यस अदालतबाट चाल  आलथिक िषििा सञ चालन 
गररने ि ख्य वक्रयाकलापहरुलाई सिेटेर प्रस्त त िावषिक कायियोजना तयार गररएको छ। योजनाको 
सफल कायािन्ियनको लालग यस अदालतका िाननीय िररष्ठति ्न्यायाधीश तथा िाननीय न्यायाधीशहरु, 
रस्जष्ट्रार र सम्पूणि कििचारीहरुबाट सािूवहक प्रलतिद्धता व्यक्त गदै सरोकारिालाहरु सबैको रचनात्िक 
एिुं सवक्रय सहयोगको अपेक्षा गररएको छ ।  

रणनीलतक योजनाले लनधािरण गरेको योजना अन्तगितको लक्ष्य, नलतजा पररसूचक र रणनीलतक 
वक्रयाकलापहरुलाई यस अदालतको सम्बन्धिा लनम्नान सार उल्लेख गररएको छ। 

 
लक्ष्य १. लछटोछररतो र ग णस्तरीय न्याय सम्पादन 
रणनीलतक उदेश्य १. ि द्दाको स्शघ्र फर्छ्यौट गन ि। 

कायि कायिसम्पादन सूचक सियािलध स्जम्िेिारी 
स्जम्िेिारी सरी आएको सबै लनबेदन, श र ि द्दा, 
प  नरािेदन, साधकहरु 

सबै फर्छ्यौट भई 
 शून्य ह न े

६ िवहनालभि न्यायाधीश 

चाल  आलथिक िषििा दताि भएका लनबेदन, श रु 
ि द्दा, प  नरािेदन र साधकहरु 

कम्तीिा ५० 
प्रलतशत फर्छ्यौट ह न े

१ िषिलभि न्यायाधीश 

प्रलतिेदनहरु सबै फर्छ्यौट भई 
 शून्य हन े

दताि भएको लिलतले १ 
िवहनालभि 

न्यायाधीश 

 
फैसला लेखन र तयारी 

फैसला/अस्न्ति 
आदेश तयार ह न े

 कानूनको म्याद लभि न्यायाधीश/ 
इजलास अलधकृत 

 
 
 



 
रणनीलतक उदेश्य १.२: ि द्दा व्िस्थापन पद्दतीिा स धार गन ि 

 फरक ि द्दा व्यबस्थापन पद्धती लाग  गनि व्याबस्थापकीय प्रबन्ध गने। 
कायि कायि सम्पादन 

सूचक  
सियाबधी स्जम्िेिारी 

फरक ि द्दा व्यिस्थापन पद्दती कायािन्ियन 
गनि आिश्यक तयारी 

सिन्िय/ 
बैठक/लनणिय गने 

जेष्ठ/असार िररष्ठति 
न्यायाधीश/रस्जष्ट्रार 

 
 ि द्दा व्यिस्थापन पद्धतीिा स धार गने 

कायि कायिसम्पादन सूचक  सियाबलध स्जम्िेिारी  
ि द्दाका पक्षको व्यस्क्तगत लबबरण भरी लिलसल 
सुंलग्न गने। 

व्यस्क्तगत लबबरण 
तयार 

लनरन्तर  रस्जष्ट्रार 

ि द्दा व्यिस्थपन ददग्दशिन र इजलास प स्स्तका 
बनाई ि द्दा शाखा तथा इजलासिा राख्न।े 

ददग्दशिन/ इजलास 
प स्स्तका वितरण 

2076/ िाि 
सम्ि 

रस्जष्ट्रार 

पक्षहरुलाई अदालतको कायिबोझलाई लबचार गरी 
सिय तोकी तारेख ददने। 

तारेख पचाि/ 
भरपाई  

2076 िाि फाँटिला/
स पररिेक्षक 

लनधािररत सिय लभि क नै पक्ष अन पस्स्थत भएिा 
उपस्स्थत पक्षलाई तारेख ददने। 

तारेख पचाि/ 
भरपाई  

2076 िाि फाँटिला/
स पररिेक्षक 

प्रलतिेदनउपरको स न िाईिा पक्षले ताररखिा रहन 
चाहेिा तारेखिा राख्न े। 

तारेख पचाि/ 
भरपाई  

 2076 भदौ रस्जष्ट्रार 

 
 ि द्दाको कारिाहीलाई सूचना प्रलबलधसँग आिद्ध गने। 

कायि कायिसम्पादन सूचक  सियाबलध स्जम्िेिारी  
ि द्दाको अस्न्ति आदेश र फैसला िेबसाइटबाट 
िाउनलोि गनि सवकने पद्धतीको लबकास  

सफ्टिेयर/िेबसाईट 
तयार 

लनरन्तर रस्जष्ट्रार 
 

ि द्दा सम्बन्धी पिाचारिा इिेलको प्रयोग गने  सफ्टिेयर/इिेल 
अलभलेख 

लनरन्तर रस्जष्ट्रार 
 

 

 लिलसलको आन्तररक लनरीक्षण गने। 

कायि कायिसम्पादन सूचक  सियाबलध स्जम्िेिारी  
ि द्दािा अङ्ग प र् याउने छ टैै  शाखा स्थापना गरी 
लनरीक्षण अलधकृत तोक्न े

लनणिय/पिचार 2076 
श्रािण 

रस्जष्ट्रार 
 

लनरीक्षण अलधकृतले चाल  लिलसलहरुको लनयलित 
रुपिा लनरीक्षण गरी ददएका लनदेशनहरु सफ्टिेरिा 

सफ्टिेयरिा प्रविि 
ह ने । 

लनरन्तर लनरीक्षण 
अलधकृत/ 



प्रविि गने रस्जष्ट्रार 
 

िागि अन सार गन िपने कािको अबलध नािेका र नाघ्न 
लागेका ि द्दाको सफ्टिेरिाफि त कम्प्य टरिा प्राप्त 
सुंकेतअन सार प्राथलिकताका साथ लनरीक्षण गने 

लनरीक्षण प्रलतिेदन 
तयार ह ने  

लनरन्तर लनरीक्षण 
अलधकृत/ 
रस्जष्ट्रार 
 

ि द्दािा अङ्ग प गी पेशी चढ्न योग्य भएका ि द्दा 
प्रिास्णत गने 

सफ्टिेयर/पेशी 
प्रिास्णकरण फाराि 
तयार ह ने  

लनरन्तर लनरीक्षण 
अलधकृत 
 

लनरीक्षण अलधकृतले पास्क्षक रुपिा लिलसल 
लनरीक्षणको प्रलतिेदन रस्जष्ट्रारलाई उपलधध गराउने 

लनरीक्षण प्रलतिेदन 
तयार ह ने । 

हरेक िवहना 
2 र 17 
गते 

लनरीक्षण 
अलधकृत 

प्राप्त लनरीक्षण प्रलतिेदनका आधारिा सम्बस्न्धत 
कििचारीलाई लनदेशन ददन े

लनदेशन/पिचार आिश्यकता 
अन सार 

न्यायाधीश/ 
रस्जष्ट्रार 

 

रणनीलतक उदेश्य १.३ न्यावयक कािकारिाही तथा ि द्दाको फैसलािा ग णस्तरीयता 
अलभिवृद्धगन ि। 

 लिलसल कागजको ग णस्तरीयता कायि गने। 

कायि कायिसम्पादन सूचक  सियाबलध स्जम्िेिारी  
लिलसल सुंम्लग कागजातहरुको सुंरक्षणकोलालग 
प्रभािकारी लिलसल व्यिस्थापन गने। 
 तायदाती फाराि अध्याबलधक गने। 
 लसललसलेिार रुपिा लिलाएर राख्न े
 खोजेका बखत सहज रुपिा फेला पानि सवकने 
। 

 लिलसलिा रहन  पने सबै कागज उपपलबध ह ने  
 लनयलित रुपिा सुंरक्षण र उपचार गने  

 

लिलसल व्यिस्स्थत 
ह ने  

लनरन्तर रस्जष्ट्रार 

लिलसल सुंलग्न ि ख्य ि ख्य कागजातहरुको 
सिाउन नलिल्ने लबध तीय प्रलत तयार पारी 
सफ्टिेयरिा प्रविि गने 

सफ्टिेयर लनिािण 
ह ने। 

लनरन्तर रस्जष्ट्रार 

लनधािररत िापदण्िका आधारिा फाइल,कागज, 
िसीसिेतका सािाग्री खररद गरी प्रयोगिा 
ल्याउने। 

स्पेलसवफकेसन लनरन्तर रस्जस्रार 



रणनीलतक उदेश्य 1.4 वििाद सिाधानका बैकस्ल्पक उपायहरुको प्रयोगलाई प्रभािकारी 
बनाउन । 

 न्यायीक िेललिलप पद्धलतको स दृवढकरण 

कायि कायिसम्पादन सूचक  सियाबलध स्जम्िेिारी  
लिलापि ह न सक्ने प्रकृलतका सबै 
वििादहरु कस्म्तिा एक पटक 
िेललिलापका लालग प्रोत्सावहत गने 

िेललिलापिा बवृद्ध ह न े
 

लनरन्तर न्यायाधीश/रस्जष्ट्रार 

िेललिलाप परािशि कक्ष स्थापना गने  परािशि कक्ष स्थापना 
ह ने 

लनरन्तर रस्जष्ट्रार 

अदालतिा कायिरत जनशस्क्तलाई 
िेललिलापको सिबन्धिा प्रस्शस्क्षत गने 

प्रस्शक्षण कायिक्रि 
सुंचालन  

आिश्यकता 
अन सार 

रस्जष्ट्रार 

अदालतले लबलभन्न क्षेिको लबषयगत 
लबज्ञता भएका िेललिलाप कतािहरुको 
सूची तयार गने। 

िेललिलापकतािको सूची 
लनिािण ह न े

2077 
बैशाख सम्ि  

रस्जष्ट्रार 

िेललिलाप सम्बन्धी सरोकारिालाबीच 
छलफल र सिन्िय गने। 

बैठक /िाईन्य ट आिश्यकता 
अन सार 

न्यायाधीश/रस्जष्ट्रार 

िेललिलाप केन्द्र र िेललिलाप 
प्रकृयाको अन गिन गने। 

अन गिन प्रलतिेदन 
तयार ह ने। 

आिश्यकता 
अन सार 

न्यायाधीश/रस्जष्ट्रार 

 

   लक्ष्य २. न्यायिा पह ँच अवििवृद्ध  

  रणनीलतक उदेश्य २.१: अदालतको कायिके्षिलभिका न्यायिा पह ँचका अबरोधहरुको सम्बोधन 

कायि कायिसम्पादन सूचक  सियाबलध स्जम्िेिारी  
भाषा अन िादक र साुंकेलतक 
भाषा अन िादकको अलभलेख 
अद्याअबलध गरी सेिालाई 
लनरन्तरता ददने। 

सूची/ अलभलेख 
अद्याअबलध ह ने 

2077 न्यायाधीश/रस्जष्ट्रार 

 

रणनीलतक उदेश्य २.२ अदालतिा प्रिाह ह ने सेिालाई ग णस्तरीय र प्रभािकारी बनाउन । 

कायि कायिसम्पादन सूचक  सियाबलध स्जम्िेिारी  
सेिाग्राहीिैिी व्यिहार गनिको लालग “लछटो 
छररतो र ग णस्तरीय सेिाः हाम्रो 
प्रलतबद्धता” भन्ने नारािा आधाररत रही 
न्यावयक जनशस्क्तलाई अलभि खीकरण 
गने। 

ताललि प्रलतिेदन आिश्यकता 
अन सार 

रस्जष्ट्रार 



अदालतिा रहेका सेिाग्राही परािशि र 
सहायता कक्षको स दृवढकरण गने  

लनणिय  लनरन्तर रस्जष्ट्रार 

अदलतिा आउने सेिाग्राहीलाई न्यावयक 
प्रकृयाबारे परािशि सेिा उपलधध गराउने 

प्रलतिेदन  लनरन्तर रस्जष्ट्रार 

ि द्दाको कारिाही अबस्था सम्बन्धी 
जानकारी टेली इन्क्िायरी,एसएिएस, 
िोबाईल एप्सिाफि त ि द्दाको पक्षलाई 
उपलधध गराउने। 

एस एि एस/ 
टेलीफोन 

आिश्यकता 
अन सार 

रस्जष्ट्रार 

ि द्दाका पक्षलाई पायक पने अदालतबाट 
लबद्य तीय िाध्यािबाट अनलाईन तारेख 
उपलधध गराउने प्रणालीलाई प्रभािकारी 
गराउने। 

िेबसाइट लनिािण 
ह ने 

आिश्यकता 
अन सार 

रस्जष्ट्रार 

न्यायाधीशसँग सेिाग्राहीको आिलधक 
रुपिा अन्तरकृया गनि पाउने प्रणालीलाई 
थप प्रभािकारी बनाई लनरन्तरता ददने। 

प्रलतिेदन  िवहनाको 
पवहलो 
श क्रिार 

न्यायाधीश/रस्जष्ट्रार 

 

रणनीलतक उदेश्य २.३ कानूनी सहायतालाई प्रभािकारी बनाउन । 

कायि कायिसम्पादन सूचक  सियाबलध स्जम्िेिारी  
प्रोिोनो (स्िेस्च्छक) कानूनी सेिा प्रदान गने 
कानून व्यिसायीको सूची अद्याबलधक गरी 
लबद्य तीय िाध्याि तथा अदालत र िार 
एशोलसयसनको सूचना पाटीिा प्रकाशन गने। 

िेिसाईट/सूचना 
पाटीिा प्रकास्शत ह ने  

2076 असोज रस्जष्ट्रार 

लन:श ल्क कानूनी सहायताका बारेको जानकारी 
साििजलनक सुंचार िाध्याि, अदालतबाट जारी 
ह ने म्याद सूचना तथा िेिसाइटको 
िाध्यििाट जारी गने  

िेिसाईट/म्याद 
सूचना  

2076 िुंलसर रस्जष्ट्रार 

िैतलनक कानून व्यिसायीको नाि र सम्पकि  
नम्बर अदालत पररसरको सबैले देख्न ेस्थानिा 
टाँस्ने र िेिसाइटिा प्रकाशन गने। 

जानकारी 
वििरण/िेिसाइट 
तयार  

2076 श्रािण रस्जस्रार 

 
 

रणनीलतक उदेश्य २.४ न्यावयक प्रकृया र प्रणालीबारे सूचना प्रबाह गन ि।  
कायि कायिसम्पादन सूचक  सियाबलध स्जम्िेिारी  
हरेक अदालतिा सेिाग्राही परािशि र सहायता कक्षिा जनकारी गराएको लनरन्तर रस्जष्ट्रार 



अदालतबाट प्रदान ह ने सेिा, ि द्दाको प्रकृया, लाग्न े
दस्त र आदद बारेिा सेिाग्राहीलाई जानकारी ददने। 

अलभलेख रहने । 

अदालतबाट प्रदान ह ने सेिा, ि द्दाको प्रवक्रया, लाग्न े
दस्त र आदद बारेिा  जानकारीि लक प स्स्तका तयार 
गरी पवहलो पटक आउने पक्षलाई उपलधध गराउने। 

जनकारी प स्स्तका 
तयार 

207७ 
असार सम्ि 

रस्जष्ट्रार 

न्यावयक प्रवक्रयासम्बन्धी श्रव्यदृश्य सािाग्री तयार गरी 
प्रलतक्षालयिा रहेको लिस्प्लेबाट प्रशारण गने 

अलभलेख ३ िवहनालभि  रस्जष्ट्रार 

सेिाग्रहीका/अपेक्षा/ग नासा सम्बन्धिा सल्लाह स झाि 
ललई सोको सम्बोधन गनि हेलो अदालत कायिक्रि 
सुंचालन गने 

अलभलेख लनरन्तर रस्जष्ट्रार 

न्यावयक प्रकृया सम्बन्धी जानकारीहरु स्थानीय सुंचार 
िाध्याििाफि त स्थानीय भाषािा सिेत प्रकाशन तथा 
प्रशारण गने । 

कायिक्रि/ अलभलेख  लनरन्तर रस्जस्रार 

फाँट/इजलास लगायत अदालतका कायिकक्षको स्पि 
जानकारी प्राप्त ह ने सङ्केत बोिि/लिस्जटल म्याप 
अदालतको प्रिेश लबन्द , सहायता कक्ष तथा बढी 
सम्पकि  ह ने स्थान र अदालतको िेबसाइटिा राख्न।े 

सङ्केत बोिि/ 
िेबसाइट लनिािण ह न े

िुंलसर रस्जस्रार 

अदालतबाट प्रदान ह ने सेिा,न्यावयक प्रकृया र प्रणाली, 
ि द्दाको कारिाहीका लालग लाग्ने दस्त र आदद बारेिा 
अदालतको हातालभि अदालत प्रयोगकतािको बिापि 
टाँस्ने व्यिस्था लिलाई िेबसाईटिा सिेत प्रकाशन 
गने। 

नागररक बिापि/ 
िेबसाईट 

लनरन्तर रस्जस्रार 

अदालतबाट प्रदान ह ने सेिा,न्यावयक प्रकृया र 
प्रणाली,ि द्दाको कारिाहीका लालग लाग्ने दस्त र आदद 
बारेिा सि दायका लबलभन्न िगिगसँग अन्तरसुंम्िाद गने।   

कायिक्रि /प्रलतिेदन  आबश्यकता 
अन सार  

रस्जस्रार 

सहायता र परािशि कक्षिा ताललि प्राप्त जशस्क्तको 
व्यिस्थापन गने। 

लनणिय लनरन्तर रस्जस्रार 

 

 

रणनीलतक उदेश्य 2.5: पीलितिैिी न्याय प्रणालीको स दृढीकरण गन ि। 

कायि कायिसम्पादन सूचक  सियाबलध स्जम्िेिारी  
पीलित िादी भई दायर ह ने ि द्दािा 
लन:श ल्क कानूनी सहायता उपलधध 
गराउने । 

आदेश पि आबश्यकता 
अन सार  

न्यायाधीश/रस्जस्रार 



पीलितिैिी व्यिहारका लालग न्यावयक 
जनशस्क्तलाई अलभि खीकरण गने । 

प्रलतिेदन  आबश्यकता 
अन सार  

न्यायाधीश/रस्जस्रार 

ि द्दाको कारिाही र फैसलािा पीलितको 
पररचयको गोपलनयता कायि राख्न।े 

पक्षको 
गोपलनयताको 

फाराि लनिािण ह ने 

लनरन्तर न्यायाधीश/रस्जस्रार 

पीलितलाई ि द्दाको कारिाही र आदेश िा 
फैसलाको जानकारी ददने । 

लनणिय /पिाचार लनरन्तर न्यायाधीश/रस्जस्रार 

न्यावयक काि कारिाहीिा पीलितिैिी 
सेिा प्रिाहको स लनस्श्चता गनि पिृपोषण 
ललने । 

पषृ्ठपोषण फाराि 
प्रलतिेदन तयार 

2076 िुंलसर न्यायाधीश/रस्जस्रार 

 

लक्ष्य:3 न्यावयक श शासनको प्रिद्धिन। 

रणनीलतक उदेश्य 3.1 : न्यावयक स्ितन्िता र स्िायतताको प्रिद्धिन गनूि। 

कायि कायिसम्पादन सूचक  सियाबलध स्जम्िेिारी  
न्यावयक काि कारिाही बाह्य तथा 
आन्तररक रुपिा पनिसक्न ेदबाद र 
प्रभािलाई लनरुत्सावहत र इन्कार गने। 

सिेक्षण प्रलतिेदन  लनरन्तर न्यायाधीश 

 

रणनीलतक उदेश्य 3.4 अदालतको काि कारिाहीिा अन गिन र लनरीक्षणलाई प्रभािकारी 
बनाउन । 

  न्यावयक काि कारिाहीको लनरीक्षण अन गिन गने। 

कायि कायिसम्पादन सूचक सियािलध स्जम्िेिारी  

प नरािेदन स ने्न अदालतहरुले अदालत, अन्य 
न्यावयक लनकाय र कारागारहरुको बावषिक रुपिा 
कम्तीिा १ पटक लनरीक्षण गने । 

लनरीक्षण /प्रलतिेदन  िाि/फाल्ग ण न्यायाधीश 

लनरीक्षण कायिको लालग आलथिक बषिको श रूिै 
न्यायाधीश तोकी सम्बन्धीत न्यायाधीशबाट 
तोवकएको अदालतको बषैभरर लनयलित अन गिन 
गने व्यिस्थालाई प्रभािकारी बनाउने। 

लनणिय/प्रलतिेदन  श्रािण 15 
लभि 

िररष्ठति ्
न्यायाधीश 

अन गिनबाट देस्खएका कैवफयत िा स धार 
गन िपने लबषयिा तत्कालै लनदेशन ददने र सिन्िय 
गने । 

लनदेशन /पिाचार लनरन्तर  लनरीक्षणकताि 
न्यायाधीश 

 

 ग नासो स न  िाईको सुंयन्िलाई प्रभािकारी बनाउने। 



कायि कायिसम्पादन सूचक सियािलध स्जम्िेिारी  

सेिाग्राहीले अदालतको 
कािकारिाहीको सम्बन्धिा 
न्यायाधीशसिक्ष ललस्खत िा िैस्खक 
रुपिा क नै ग नासो/उज री गनि सक्ने। 

अलभलेख लनरन्तर सम्बन्धीत 
न्यायाधीश 

अदालतबाट भएका काि कारिाहीिा 
ह न सक्ने अलनयलिता सम्बन्धी 
उज रीको सम्बोधन 
गने,कायिलबलध,साधन,स्जम्िेिारी 
अलधकारी, सियाबलध सिेतका 
लबषयहरु सिािेश गरी कायियोजना 
बनाई लाग  गने। 

कायियोजना 2076 कालतिक रस्जस्रार 

 

लक्ष्य नुं ४ अदालत व्यिस्थापनको स दृढीकरण 

रणनीलतक उदेश्य 4.2 भौलतक र सेिा पूिािधारिा स धार एिि ्वित्तीय व्यिस्थापन गन ि। 

भौलतक र सेिा पूिािधार व्यिस्थापन गने। 

कायि कायिसम्पादन सूचक सियािलध स्जम्िेिारी  

स्जल्ला सदरि काि स्स्थत सरकारी 
कायािलयहरू स्थालनय तहिा 
स्थानान्तरण/खारेज/ह न गई खाली भएका 
भिन/जग्गा अदालत प्रयोजनको लालग 
प्राप्त गने पहल र सिन्िय गने। 

बैठक/लनणिय/पिाचार लनरन्तर रस्जस्रार 

अदालत भिन, आिास तथा स रक्षा भिन 
सिेतका लालग जग्गा पहल गने र भिन 
लनिािण नभएसम्िका लालग अस्थायी 
सुंरचना लनिािणका लालग पहल गने। 

 

ललखत/जग्गाधनी 
प्रिाणप जाि 

लनरन्तर अदालत 
व्यिस्थापन 
सलिलत/रस्जस्रार 

 

 भिन बाहेकका अन्य भौलतक प िािधार व्यिस्थापन गने। 

कायि कायिसम्पादन 
सूचक 

सियािलध स्जम्िेिारी  

लनधािररत िापदण्िका आधारिा अदालतको लालग 
आिश्यक पने फलनिचर लगायतका सािाग्री खररद 
गने। 

लनणिय  आिश्यकता 
अन ससार 

रस्जस्रार 



 

 वित्तीय व्यिस्थापन गने। 

कायि कायिसम्पादन 
सूचक 

सियािलध स्जम्िेिारी  

सम्बस्न्धत अदालतको योजना कायािन्ियन 
सलिलतसँग परािशि र सिन्िय गरी बजेट 
अन िानलाई अस्न्ति रुप ददई बावषिक खररद 
योजनासवहत सिोच्च अदालत अन सन्धान तथा 
योजना िहाशाखािा पठाउने। 

बजेट अन िान 
लबबरण  

 2076 
िुंलसर 

रस्जस्रार  

लनधािररत लसललङको आधारिा िावषिक 
कायिक्रिसिेतको प्राथलिकीकरण गरी LMBIS 
िा बजेट प्रविि गने।  

लेखा शाखा  2077 
बैशाख  

आलथिक प्रशासन 
शाखा 

सम्बस्न्धत अदालतले प्राप्त गरेको बजेट  

LMBIS िा उल्लेस्खत वक्रयाकलाप 
कायािन्ियनको लालग अदालतको पूणि बैठक र 
कििचारी बैठकिा छलफल गराई 
लितव्यवयता,पारदशी र प्रभािकारीता सिेतको 
आधारिा योजनाको कायिक्रिहरु सुंचालन गने 
।  

लनणिय/ भौलतक र 
वित्तीय प्रलतिेदन  

लनरन्तर  रस्जस्रार 

बावषिकरुपिा तोवकएको लक्ष्य बिोस्जि बेरुज  
फर्छ्यौट गने आगािी ददनिा शून्य बेरुज  
कायि गने । 

बेरुज  फर्छ्यौट 
प्रलतिेदन  

लनरन्तर  रस्जस्रार 

आगािी आलथिक बषिको रणनीलतकयोजनाको 
कायिक्रिसिेतका आधारिा चाल  र प जँीगत 
खचितफि को प्रारस्म्भक बजेट अन िान तयार 
गने। 

बजेट अन िान 
लबबरण  

2076 
िुंलसर  

रस्जस्रार/आलथिक 
प्रशासन शाखा 
प्रि ख 

 
 

 अलभलेख व्यिस्थापन गने। 

कायि कायिसम्पादन सूचक सियािलध स्जम्िेिारी  

लछन िा लिलसलहरु स्क्यान गरी सफ्टिेयरको 
िाध्यािबाट क्रिश: प्रविि गरी सुंरक्षण  गने 
। 

सफ्टिेयर/अलभलेख  लनरन्तर  रस्जस्रार 

लिलसल सुंलग्न ललखतहरु कानूनबिोस्जि 
ध ल्याउन,ेसिाउने सुंरक्षण गने 

अलभलेख रहन े लनरन्तर रस्जस्रार 



 

 प स्तकालय व्यिस्थापन गने। 
कायि कायिसम्पादन सूचक सियािलध स्जम्िेिारी  

प स्तकालयको लबस्तार र स धार गने   प स्तक अलभलेख 
व्यिस्स्थत ह ने 

लनरन्तर रस्जष्ट्रार 

न्यावयक कायिको लालग आिश्यक पने 
प स्तक लगायत अन्य पाठ्यसािाग्रीको 
आिश्यकता पवहचान गरी खररद गने  

खररद लनणिय/प स्तक लनरन्तर प स्तकालय 
सलिलत/रस्जष्ट्रार 

 

रणनीलतक उदेश्य 4.6 योजना कायािन्ियन प्रणालीलाई प्रभािकारी बनाउन । 

कायि कायिसम्पादन 
सूचक 

सियािलध स्जम्िेिारी  

कायियोजना कायािन्ियन गरी कायि 
प्रगलतको िालसक रुपिा आन्तररक 
सलिक्षा गने। 

सलिक्षा बैठक 
सम्पन्न   

प्रत्येक िवहनाको १ 
गते  

योजना तज ििा 
तथा कायािन्ियन 
सलिलत 

िालसक कायि प्रगलत वििरण 
अन सन्धान तथा योजना सलिलतिा पेश 
गने 

प्रगलत वििरण 
तयार 

प्रत्येक िवहनाको ५ 
गते लभि 

रस्जष्ट्रार 

आफ्नो र िातहत अदालतहरुको 
कायिप्रगलतको िैिालसक सलिक्षा गने। 

सलिक्षा 
बैठक/िाइन्य ट  

प्रत्येक िषिको 
कालतिक,िाि,बैशाख 
िवहनाको ७ गते 
लभि 

योजना तज ििा 
तथा कायािन्ियन 
सलिलत 

 

लक्ष्य ५: न्यायपाललकाप्रलतको आस्था र विश्वास अलभबवृद्ध। 

रणनीलतक उदेश्य 5.1: अदालतका काि कारिाही सम्बन्धिा सेिाग्राहीको सन्त वि अलभबवृद्ध 
गन ि। 

कायि कायिसम्पादन सूचक सियािलध स्जम्िेिारी  

आिलधक रुपिा सेिाग्राहीको 
सन्त विको स्तर िापन गने 

प्रलतिेदन  2076 प ष रस्जष्ट्रार 

 

 5.2 अदालत र सुंञ्चारिाध्यािसँगको सम्बन्ध प्रभािकारी बनाउने। 

कायि कायिसम्पादन सूचक सियािलध स्जम्िेिारी  

आिलधकरुपिा सुंचारकिीहरु सँग 
अन्तरकृया गने  

िाइन्य ट/प्रशे 
विज्ञलप्त 

पौष र असार िवहना रस्जष्ट्रार 



सुंचारक्षेिसँग गररने व्यिहार र सूचना 
सम्प्रषेणको तररका तथा सािास्जक 
सुंन्जालसँगको आबद्धताबारेिा 
अदालतको जनशस्क्तलाई 
अलभि खीकरण गने। 

अलभि खीकरण 
कायिक्रि 

आबश्यकता अन सार  रस्जस्रार 

 

 कानूनी स्शक्षाको प्रिद्धिन गने। 

कायि कायिसम्पादन सूचक सियािलध स्जम्िेिारी  

अदालतको काि कारिाही बारेिा लबद्यालय 
तथा विश्वविद्यालयका लबद्याथीलाई अदालतको 
अिलोकन भ्रिणको अिसर ददने। 

अलभलेख आबश्यकता 
अन सार  

रस्जस्रार 

न्यायाधीश तथा अदालतका अलधकृतबाट 
न्यावयक प्रकृया र प्रणालीका लबषयिा विद्यालय 
तथा विश्चविधालयिा प्रिचन ददने। 

प्रिचन कायिक्रि आबश्यकता 
अन सार  

न्यायाधीश 
/अधीकृत 

 

रणनीलतक उदेश्य 5.3 अदालतका सरोकारिालाहरुसँगको सम्बन्ध र सहयोगलाई स दृढ 
त ल्याउन । 

अदालतका सरोकारिाला लनकायहरुसँग सम्बन्ध र सिन्िय अलभिवृद्ध गने। 

कायि कायिसम्पादन सूचक सियािलध स्जम्िेिारी  

सरोकारिाला लनकायहरुलाई 
न्यायपाललकाको रणनीलतक योजनाका 
सम्बन्धिा जानकारी गराउने। 

पिाचार /िाइन्य ट श्रािण न्यायाधीश/रस्जस्रार 

रणनीलतक योजनािाफि त स धारका 
कायिक्रि सुंचालन गरररहेका सरोकारिाला 
लनकायहरुका योजनािा सिािेश भएका 
न्यायपाललकाको काि कारिाहीसँग 
सम्बस्न्धत साझा लबषयहरुिा अन्तर 
लनकायगत सिन्िय तथा सहकायि गने। 

पिाचार /िाइन्य ट लनरन्तर न्यायाधीश/रस्जस्रार 

 

 स्थानीय तहका न्यावयक सलिलतहरुसँग सिन्िय र सहकायि गन ि। 

कायि कायिसम्पादन सूचक सियािलध स्जम्िेिारी  

स्थानीय तहसँगको सहकायििा न्यावयक 
सलिलतका पदालधकारीहरु तथा कायिरत 
काििचारीलाई न्यावयक प्रकृया, िेललिलाप र 

अलभि खीकरण 
/कायिक्रि 

आबश्यकता 
अन सार 

न्यायाधीश/
रस्जस्रार 



न्यावयक लनरीक्षणका सम्बन्धिा अलभि खीकरण 
गने  

 
पररच्छेद–५ 

िावषिक लक्ष्य लनधािरण तथा बावषिक लक्ष्य बिोस्जिको िालसक कायिताललका 
लगत अन िान 
ि द्दा तफि  

207६ साल श्रािणिा स्जम्िेिारी सरी आएको (बक्यौता) ि द्दा १५३ 

आ.ि.207६-07७ िा दताि ह ने अन िालनत ि द्दा ४०८1 

जम्िा लगत ५६१ 
              लनिेदन प्रलतिेदन र फ टकर लनिेदनतफि  
207६ साल श्रािणिा स्जम्िेिारी सरी आएको (बक्यौता) ० 
आ.ि.207६-07७ िा दताि ह ने अन िालनत  १००2 
जम्िा लगत 100 

फर्छ्यौट लक्ष्य 

स्जम्िेिारी सरी आएको १५३ थान ि द्दा शून्यिा आउन े 

चाल  िषििा दताि ह ने सबै लनिेदन, श रु ि द्दा, प नरािेदन र साधकहरुिध्ये कम्तीिा ५० प्रलतशत  फर्छ्यौट ह ने 

प्रलतिेदनहरु दताि भएको लिलतले १ िवहनालभि फर्छ्यौट ह ने 
ि द्दातफि  जम्िा फर्छ्यौट लक्ष्य ३५७3 

कैवफयत प्रलतिेदनतफि  जम्िा फर्छ्यौट लक्ष्य १०0 

कैवफयत प्रलतिेदन तफि  फर्छ्यौट प्रलतशत १००% 

 
1 आ.ि. २०७३/०७४, २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को दताि क्रिशः ३५२, २४२ र ५१७ गरी  लगत सुंख्या 
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2 आ.ि. २०७३/०७४, २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को दताि क्रिशः ७२, ६९ र ९८ गरी  लगत सुंख्या २३९ 
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3 अन िालनत दताि सुंख्या 408 को  ५० प्रलतशतिा  स्जम्िेिारी सरी आएको सुंख्या जोिी िावषिक फर्छ्यौट लक्ष्य 357 
कायि गररएको। 

 
 

 
 


