
उच्च अददालत वविरदाटनगर
विदावररक पपरवतविवेदन
 आ.वि.२०७५/०७६

भभवमिकदा :-
उच्च  अददालत  वविरदाटनगर  म मददाकको  चदापकको  ददवषटककोणलले  नलेपदालकको  ठठलको  उच्च

अददालतहरू  मध्यलेकको  एक  हको  ।   यस  अददालतलले  न्यदायपदावलकदाकको  तलेससरको  पञ्चविरर्षीय
रणननीवतक यकोजनदा आ.वि.  २०७१/०७२-२०७५/७६ अन्तगर्गत आ.वि.  २०७५/०७६ कको
विदावरर्गक कदायर्गयकोजनदा अन मरूप आफ्नको लक्ष्य वनरदार्गरण  गरलेकको वथियको । विदावरर्गक कदायर्ग यकोजनदा
अनमरूप  अवरकदाकांश  कदायर्गहरू  शतपसरवतशत  कदायदार्गन्वियन  भएकदा  छनस  भनले  कवतपयकको
कदायदार्गन्वियन पक्षलले पठणर्गतदा नपदाएपवन उत्सदाहजनक रूपमदा ननै रहलेकको अविस्थिदा छ । आ.वि.

२०७५/०७६  कको  म मददा,  वरटतरर्ग कको  लगत  रछस  यरर्गट  र  बदाबाँकनीकको  वविविरण  तथिदा  अन्य
व्यविस्थिदापकनीय कदायर्गकको लक्ष्य र पसरगवतकको वविविरण तकोवकएकदा रदारदामहरूमदा उल्ललेख गरनी
पसरवतविलेदन पसरस्त मत गवरएकको छ । 
वजिम्मिवेविदा

रर
चदालल आ.वि.मिदा
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कभ ल
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 चदालम आ.वि.  मदा दतदार्ग
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मदावथि उल्ललेवखत तदावलकदाबदाट गत आ.वि.  २०७४/०७५ मदा वजममलेविदारनी सरनी आएकदा
९५६ थिदान म मददा र यस आ.वि.मदा दतदार्ग भएकदा म मददा तथिदा वरट वनविलेदन समलेत ३४६८ भई कठ ल
लगत ४४२४ रहलेकको छ । स मरूमदा २२८५  थिदान म मददा पनर्ने अनममदान गरनी कठ ल ३२४१ थिदान
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ममददाकको ७०% अथिदार्गतस २२६९ म मददा रछस  रयरट गनर्ने अनममदान गरनी विदावरर्गक कदायर्गयकोजनदा तयदार
गवरएकको वथियको  । अनममदान भन्ददा ११८३ थिदान म मददा बढनी दतदार्ग हमन आएकको अविस्थिदा छ भनले
रछस  रयरट  गनमर्गपनर्ने  अनममदान २२६९ भएककोमदा  अनममदान गवरए  भन्ददा  २१३ थिदान बढनी  म मददा
रछस  यरर्गट हमन गई कठ ल रछस  रयरट २४८२ थिदान हमन प मगलेतदापवन  (ख)  विगर्ग  वभतसर पनर्ने  यस
अददालतमदा ७० पसरवतशत  रछस  यरर्गट लक्ष्य प मग्न नसकनी जममदा रछस  रयरट पसरवतशत ५६.१०
रहन गएकको छ । सको लक्ष्य अन मसदार रछस  रयरट पसरवतशत कम हमनदाकको म मख्य कदारणमदा म मददा
दतदार्ग  हमनले अनममदान गवरएकको सकांख्यदा भन्ददा ११८३ थिदान म मददा बढनी ददायर हमन प मगलेकको दलेवखन्छ
। सदाथिनै यस अददालतमदा कले हनी असहज पवरवस्थितनी वसजर्गनदा हमन प मगनी अददालतमदा कदायर्गरत
अवरकदाकांश मदानननीय न्यदायदारनीशज्यठहरू न्यदाय पवररद् मदा कदाज सरूविदा भई तत्कदाल वनणर्गय गनर्ने
वजममलेविदारनीबदाट अलग रहन म पनर्ने र अन्यतसरबदाट कदाज सरूविदा भई यस अददालतमदा आउन महमनले
मदानननीय न्यदायदारनीशज्यठहरू हदावजर हमन आउनले र जदानले मदा.न्यदा.ज्यठहरू बनीचकको ग्यदाप बढनी
हमन प मगलेकको र असहज कदायर्ग विदातदाविरणमदा स मरदार गनर्ग समय लदागलेकको, १२ जनदा न्यदायदारनीश र
६ विटदा इजलदास लदाग्नले  आरदारमदा  रछस  यरर्गट पसरवतशत वनरदार्गरण भएककोमदा  आवथिर्गक विरर्गकको
उत्तरदारर्गमदा   मदातसर दरबन्दनी अनमरूपकको न्यदायदारनीशकको व्यविस्थिदा हमन सकले ककोलले   रछस  रयरट
गनमर्गपनर्ने ७० पसरवतशतकको लक्ष्य पसरवतशतकदा वहसदाबलले प मरदा हमन नसकनी कम पसरवतशत दलेवखन
गएकको अविस्थिदा भएतदापवन विदावरर्गक रछस  रयरट गनमर्गपनर्ने २२६९ थिदानकको लक्ष्य भन्ददा २१३ थिदान
बढनी ननै म मददा रछस  रयरट हमन प मगनी कठ ल रछस  यरर्गट सकांख्यदा २४८२ थिदान हमन प मगलेकको दलेवखन्छ ।  यको
रछस  यरर्गट सकांख्यदा सकांख्यदाकको वहसदाबलले लक्ष्यकको  कवरवि १०७% हमन आउबाँछ । यस वहसदाबलले
हलेददार्ग रछस  यरर्गट अविस्थिदा कमजकोर भन्न वमल्नले अविस्थिदा छनैन । 

आ.वि. २०७५/०७६ मदा रछस  रयरट हमन बदाबाँकनी रहनी आगदामनी आ.वि. २०७६/०७७ कदा
लदावग वजममलेविदारनी सरलेकदा १९४२  म मददा मध्यले २ विरर्ग नदाघलेकदा  म मददा  २१ थिदान, १८ मवहनदादलेखनी
२ विरर्ग वभतसरकदा ५३ थिदान, १ विरर्ग दलेवख १८ मवहनदा वभतसरकदा म मददा ११० थिदान , ९ मवहनदा
दलेवख १ विरर्ग वभतसरकदा ३५५थिदान  र बदाबाँकनी १४०३ थिदान म मददा ९ मवहनदा  वभतसरनैकदा छनस ।
बदाबाँकनी रहलेकदा म मददा मध्यले थि मन मविदा म मददा १२१थिदान  र थि मन मविदा सकांख्यदा १२६ रहलेकको अविस्थिदा छ
।  बदाबाँकनी रहलेकदा १८ मवहनदा नदाघलेकदा र थि मन मविदा म मददालदाई पवहलको पसरदाथिवमकतदामदा रदाखनी तनी
म मददाहरूमदा  भएकको आदलेशदान मसदारकको कदायर्ग  यथिदावशघसर  अकांग  प मर यदाई पलेसनीमदा  रदाखनी रछस  रयरट
गवरनलेछ भनले अन्य म मददाहरूमदा समलेत समयमदाननै अकांग प मर यदाई यकोजनदालले तकोकले कको रछस  रयरट लक्ष्य
हदाबाँवसल  गनर्ग  पसरयत्नवशल  रवहरहनलेछर कां  ।  चरथिको  रणननीवतक  यकोजनदाकको  पवहलको  विरर्गमदा
वजममलेविदारनी  सनर्ने  गरनी  वनरदार्गवरत  रणननीवतलदाई  यस  अददालतबदाट  पवन  मदागर्गदशर्गन  र
रणननीवतकरूपमदा  अकांवगकदार  गरनी  अहकोरदातसर  जमटनी  सको  कदायर्ग  समपन्न  गनर्ग  हदामनी  ददढ
सङकल्परत छर कां । 
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फछप  रररट हलन बदाबाँकर रहवेकदा मिलददाहरूकको अविवधिगत वविविरण
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     फछप   रररट हलन बदाबाँकर मिलददाहरूकको अविवधिगत वविविरण

3



रस अददालत र मिदातहतकदा वजिल्लदा अददालतहरूकको मिलददा लगत फछप  रररट र बदाबाँकरकको
ससंवक्षिप् त वविविरण  :

वस.
नसं.

अददालतकको नदामि लगत फछप  रररट पपरवतशत बदाबाँकर

१ उच्च  अददालत

वविरदाटनगर

४४२४ २४८२ ५६.१० १९४२

२ मकोरङ  वजल्लदा

अददालत

६५८१ ४५५८ ६९.१० २०३३

३ समनसरनी  वजल्लदा

अददालत

७५३३ ४५५१ ६०.०३ ३०३२

रस अददालत र मिदातहतकदा वजिल्लदा अददालतहरूकको मिलददा लगत फछप  रररट पपरवतशत

  उच्च अददालत वविरदाटनगर; 56.1

  मकोरङ वजल्लदा अददालत; 69.1

  समनसरनी वजल्लदा अददालत; 60.03

न्रदारदाधिरशगत फछप  रररट वविविरण  :

कदाजि सरूविदा हलनभएकदा न्रदारदाधिरशज्रभहरूकको  फछप  रररट वविविरण
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नदामिथर फछप  रररट ससंख्रदा
मिदा.मिल.न्रदा.डदा. कल लरत् न भलतरल १६१
मिदा.न्रदा. नदागवेन्दपरलदाभ कणर १४९

मिदा.न्रदा. शपरर थरर बहदादलर कदाकरर १६२
मिदा.न्रदा.शपररशदारङप गदा सलविवेदर २०५
मिदा.न्रदा. शपरर उमिवेशरदाजि परडरदाल १९०
मिदा.न्रदा.शपरर उमिवेश कल मिदार वससंह १८८
मिदा.न्रदा.शपरर सदाधिलरदामि सदापककोटदा १३५
मिदा.न्रदा.शपरर जिनक पदाण्डवे १८९

जिम्मिदा १३७९
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हदाल कदारररत मिदाननरर न्रदारदाधिरशज्रभहरूकको फछप  रररट वविविरण

नदामिथर फछप  रररट ससंख्रदा
शसरनी वशविरदाज अवरकदारनी ३४५

शसरनी पसरलेमरदाज कदाकर्षी १७७

शसरनी बनीर बहदाद मर डदाबाँगनी २३२

शसरनी हवरपसरसदाद विगदालले १४२

शसरनी ललेखनदाथि वघवमरले ४२२

शसरनी हवरपसरसदाद भण्डदारनी ३९८

शसरनी महलेशशमदार्ग परडलेल ५०४

शसरनी शलेखरपसरसदाद परडलेल ३६०

शसरनी रदाम पसरसदाद अवरकदारनी २३८

शसरनी ऋवररदाम दविदाडनी ४७६

शसरनी महममद जमननैद आजदात ९१

शसरनी रलेण मकदा शदाह १११

शसरनी अन्जम उपसरलेतनी ढकदाल ८४
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शसरनी रलेण मकदा शदाह
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मिदावसक लक्ष्र र पपरगवत
मिवहनदा लक्ष्र पपरगवत 
शपरदाविण १२५ ४१
भदादपर २०६ ९०
असकोजि १६३ १३२
कदावतरक १३१ १०१
मिसंवसर १९६ २३३
परर २१३ २२८
मिदाघ २०५ १४९

फदागलन १९७ २३२
चचैतपर १९७ २५५

विचैशदाखि १८८ २९०
जिवेष्ठ २२४ ३५७
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३ विरर तललनदात्मिक वविविरण
उच्च  अददालत वविरदाटनगर
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लगत फछप  रररटकको ३ विरर तललनदात्मिक वविविरण मिकोरङ वजिल्लदा अददालत
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लगत फछप  रररटकको ३ विरर तललनदात्मिक वविविरण सलनसरर वजिल्लदा   अददालत 
आ.वि. लगत फछप  रररट पपरवतशत बदाबाँकर २ विरर
०७३/०

७४
५७९७ ३२८९ ५८.७३ २५०८ ६६

०७४/०
७५

६७९३ ३४६४ ५०.९९ ३३२९ ८४

०७५/०
७६

७५३३ ४५४१ ६०.०३ ३०३२ ४०

सलनसरर वजिल्लदा अददालत

लगत रछयरर्गट पसरवतशत बदाबाँकनी २ विरर्ने
0
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मदावथि  उवल्लवखत  ३  विरर्ने  त मलनदात्मक  वविविरण  हलेददार्ग  सविर्गपसरथिम  उच्च  अददालत
वविरदाटनगरकको हकमदा आ.वि.  २०७३/०७४ मदा कठ ल लगत ३८३५ रहनी सको कको ५६.७३
पसरवतशत अथिदार्गत २३९१ थिदान म मददा रछस  यरर्गट भई १४४४ थिदान म मददा आ.वि. २०७४/०७५ मदा
वजममलेविदारनी  सरनी  आएककोमदा  आ.वि.  २०७४/०७५  मदा  कठ ल  लदागत  ३३५२  रहनी  सको  कको
७१.४७ पसरवतशत अथिदार्गतस २३९६ म मददा रछस  यरर्गट भई ९५६ थिदान म मददा आ.वि. २०७५/०७६
कदा लदावग वजममलेविदारनी सरनी आएकको दलेवखन्छ । त्यसनै गरनी आ.वि.  २०७५/०७६ मदा ४४२४
पमग्न गएककोमदा सको कको ५६.१० पसरवतशत अथिदार्गतस २४८२ थिदान म मददा रछस  यरर्गट भएकको दलेवखन्छ
। यसरनी त मलनदात्मक रूपमदा हलेददार्ग आ.वि. २०७४/०७५ मदा उल्ललेख्य मदातसरदामदा म मददा रछस  रयरट
भएकको दलेवखन गएकको छ । 

 त्यसनैगरनी  मकोरङ वजल्लदा अददालतकको हकमदा आ.वि.  २०७३/०७४ मदा  कठ ल
लगत ६३७९ रहनी  सको  कको  ६५.०३ पसरवतशत अथिदार्गत  ४१६२ थिदान म मददा  रछस  यरर्गट  भई
२११३  थिदान  म मददा  आ.वि.  २०७४/०७५  कको  लदावग  वजममलेविदारनी  सरनी  आएककोमदा  आ.वि.

२०७४/०७५ मदा कठ ल लदागत ६५२२ थिदान  हमन प मगनी ६२.६५ पसरवतशत अथिदार्गतस ४०४७
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थिदान म मददा रछस  यरर्गट भई २४७५ थिदान म मददा आ.वि. २०७५/०७६ कको लदावग वजममलेविदारनी सरलेकको
अविस्थिदा  छ । आ.वि.  २०७५/०७६ मदा  ६५८१ थिदान  प मग्न  गएककोमदा  सको  कको  ६९.१०
पसरवतशत अथिदार्गत ४५४८ थिदान म मददा रछस  यरर्गट भएकको दलेवखन्छ । यसरनी त मलनदात्मक रूपमदा
हलेददार्ग  मकोरङ वजल्लदा अददालतमदा आ.वि.  २०७५/०७६ मदा उल्ललेख्य मदातसरदामदा म मददा रछस  यरर्गट
भई  पसरवतशत  दर रलेरनै मदावथि हमन प मगलेकको दलेवखन्छ  ।  

 त्यसनैगरनी स मनसरनी वजल्लदा अददालतकको हकमदा आ.वि. २०७३/०७४ मदा कठ ल लगत
५७९७ थिदान म मददा रहनी सको कको ५८.७३ पसरवतशत अथिदार्गत ३२८९ थिदान म मददा रछस  यरर्गट भई
२५०८  थिदान  म मददा  आ.वि.  २०७४/०७५  कको  लदावग  वजममलेविदारनी  सरनी  आएककोमदा  आ.वि.
२०७४/०७५ मदा कठ ल लदागत ६७९३ थिदान म मददा  रहनी सको कको ५०.९९ पसरवतशत अथिदार्गतस
३४६४ थिदान म मददा रछस  यरर्गट भई ३३२९ थिदान म मददा आ.वि. २०७५/०७६ कदा लदावग वजममलेविदारनी
सरलेकको अविस्थिदा छ । जममदा लगत ७५३३ प मग्न गएककोमदा सको कको ६०.०३ पसरवतशत अथिदार्गतस
४५५१ थिदान म मददा  रछस  यरर्गट भएकको दलेवखन्छ । यसरनी त मलनदात्मक अध्ययन गददार्ग  आ.वि.
२०७५/०७६ मदा स मनसरनी अददालतमदा रछस  यरर्गट पसरवतशत वविगतकदा विरर्गहरूमदा भन्ददा कले हनी
सन्तकोरपसरद ननै दलेवखन्छ ।  

अददालत व्रविस्थदापन सम्बन्धिमिदा 

यस अददालतकको दनैवनक कदायर्ग  सकांचदालन वविरदाटनगर  १० वस्थित १-१-१० जग्गदामदा
वनवमर्गत आफ्ननै भविनबदाट सकांचदालन भई आएकको छ । भविनलदाई सबनै द दवषटककोणबदाट स मवविरदा
समपन्न  बनदाउन  आ.वि.  २०७१/०७२  मदा  विनैकवल्पक  उजदार्ग  पसरविरर्गन  कले न्दसर  र  यस
अददालतकको  सकांय मक्त  लगदाननीमदा  १० KVA  क्षमतदाकको  सरयर्ग  उजदार्ग  जडदान  गवरएकको  छ  ।
यसबदाट  चदालठ  अविस्थिदाकदा  २७  थिदान  कमप्य मटर  र  इजलदासमदा  पकांखदा  चलदाउनले  गवरएकको
भएतदापवन  थिप  कमप्य मटर,  एयरकवण्डसनर,  पकांखदा  चलदाउन  बढ्दको  भदारकदा  कदारण  हदाल
भइरहलेकको सरयर्ग उजदार्गलले रदान्न नसवकरहलेकको अविस्थिदामदा सको उपकरणहरूलदाई सठचदारू रदाख
थिप १० KV क्षमतदाकको सरयर्ग  उजदार्ग  जडदान गन मर्गपनर्ने  आविश्यकतदा टड्कदारको रूपमदा महस मस
गवरएकको छ । 
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यस  अददालतलले  सममदावनत  सविकोर्गच्च  अददालतबदाट  भएकदा  वनरनीक्षण  एविकां  वदइएकदा
वनदर्नेशनहरूकको  पदालनदा  गनर्ने  र  यस अददालतबदाट मदातहतकदा  वजल्लदा  अददालत एविकां  अन्य
वनकदायहरूकको वनरनीक्षण गरनी वदइएकदा वनदर्नेशनहरूकको पदालनदा भए नभएकको अन मगमन गनर्ने
कदायर्ग गदर्दै आइरहलेकको छ ।

अददालतकको शवक्त भनलेकको जनआस्थिदा  हको । जनआस्थिदा र अददालत बनीच गवहरको
नदातदा रहन्छ । न्यदायपदावलकदाकको तलेससरको रणननीवतक यकोजनदालले वनरदार्गरण गरलेकको लक्ष्यहरू मध्यले
लक्ष्य ४ अददालतपसरवत आस्थिदा र वविश्विदास अवभविदवर गनर्ने रहलेकको छ । सको लक्ष्य पसरदाप् त गनर्ग
रणननीवतक यकोजनदालले वविवभन्न उपदायहरू पवन स मझदाएकको छ । तनी उपदायहरूलदाई अविलमबन
गरनी न्यदायमदा जनतदाकको सहज पहमबाँच स्थिदापनदा गनर्ग र न्यदायपदावलकदापसरवत आस्थिदा र वविश्विदास
अवभविदवर गनर्ग  यस अददालतलले  आ.वि.  ०७४/०७५ मदा वविवभन्न कदायर्गकस रमहरू सञ्चदालन
गरलेकको वथियको । यसकदा लदावग दनैवनक रूपमदा अददालत आउनले पक्षहरूलदाई कदाउन्सलेवलङ्ग
सलेविदा  सकांचदालन गरनी  आएकको छ । असहदाय एविकां  थि मन मविदाकको उवचत पसरवतवनवरत्विकको लदावग
मदावसक ४ पटक विनैतवनक विवकलबदाट कदारदागदार एविकां बदाल स मरदार गदहमदा भसरमणकको व्यविस्थिदा
वमलदाइएकको छ भनले परदामशर्ग सलेविदा पसरददान गदर्दै आइरहलेकको छ । 

जनतदासबाँग  समपकर्ग  कदायम  गरनी  अददालतकदा  वविवभन्न  सठचनदा  समपसरलेरण  गनर्ग  र
न्यदायलयपसरवतकको  जनरदारणदा  सकदारदात्मक  वदशदामदा  अवघ  बढदाउन  नदागवरक  समदाजकदा
पसरवतवनवर,  वविवभन्न क्यदामपसकदा पसरदाचदायर्ग  एविकां  पसरदाध्यदापक,  सरकोकदारविदालदा वनकदायहरूकदा
पसरवतवनवरहरू  सकांलग्न  गरनी  ४  पटक   न्यदावयक  सकांविदाद  (Judicial  Outreach)

कदायर्गकस रम समपन्न गरनी सवकएकको छ । यस्तदा कदायर्गकस रमहरू मदारर्ग त जनआस्थिदा अवभविदवर
भनै न्यदायदालयकको छववि उचको हमनले दलेवखन्छ । सलेविदागसरदाहनीकदा पनीर मकदार्ग  ब मझ्न  Meet the

Judge  कदायर्गकस रम एविकां ग मनदासको स मन्नले वविवभन्न सकांयन्तसरहरूकको व्यविस्थिदापन गनर्ने  गवरएकको
छ  ।  न्यदायक्षलेतसर  समन्विय  सवमवतकको  बनैठकमदा  पसरदादलेवशक  क्षलेतसरवभतसरकदा  सरकोकदारविदालदा
वनकदायहरूकदा पसरम मख एविकां  स मरक्षदा वनकदायकदा पसरम मखहरूलदाई समदाविलेश गरनी  म मददाकको कदाम
कदारबदाहनी लगदायत रनै सलदा कदायदार्गन्वियनकको कदाममदा वतबसरतदा वदइएकको छ । 
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 विदार  र  विलेञ्च  बनीचकको  समबन्रलदाई  घवनभठत  पदानर्ग  पटक-पटक अन्तरवकस रयदा  एविकां
छलरल गनर्ने  गवरएकको छ । यसबदाट दनैवनक जसको आईपनर्ने  सदानदावतनदा  समस्यदाहरूलदाई
सवजलनै  सल्टदाउन सवकएकको छ । यसरनी ननै  पतसरकदारहरू मदारर्ग त अददालतकदा वविवभन्न
गवतवविवरहरू जनतदा समक्ष प मर यदाउन पतसरकदारसबाँग भलेटघदाट एविकां अन्तरवकस रयदा गनर्ने गवरएकको छ
।  वविवभन्न  कललेजकदा  वविददाथिर्षीहरू  एविमस  मवहलदा  समठहकदा  सदस्यहरूलदाई  अददालत
अविलकोकन भसरमण गरदाई अददालतकदा वविवभन्न गवतवविवरहरूकदा बदारलेमदा सठचनदा समपसरलेरण गनर्ने
गवरएकको छ । 

 अददालत भविन वभतसर र बदावहरनी विदातदाविरण सरदा, स्विच्छ र हरदाभरदा पदानर्ग स मन्दर बगनैचदा
वनमदार्गण  गवरएकको  छ जसकदा लदावग २ जनदा मदालनी र ३ जनदा स्विच्छकमर्षी करदार सलेविदामदा रदाखनी
अददालत भविनकको सरसरदाइ गरनी विदातदाविरण हवरयदालनी र मनमकोहक बनदाउनले प सरयदास गवरएकको
छ । यस अददालतमदा रहलेकको रठ लबदारनीलदाई नमठनदाकको रूपमदा पसरस्त मत गनर्ग सवकन्छ । 

समगसरमदा,  यस  अददालतलले  म मददा  मदावमलदा  रछस  यरर्गट  गनर्ने  मठल  रणननीवतलदाई
कदायर्गयकोजनदाकको कले न्दसरमदा  रदाख्दनै  अन्य वविवभन्न कदायर्गकस रमहरू सकांचदालन गदर्दै   अददालतकदा
सठचनदाहरू जनस्तरसमम प मर यदाउनले र न्यदायपदावलकदापसरवतकको आस्थिदा र वविश्विदास अवभविदवर गनर्ने
कदायर्ग यस अददालतबदाट सञ्चदालन हम बाँदनै आएकको छ । 
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समिस्रदा र सलझदावि

जिनशवकत व्रविस्थदापन : 
जनशवक्त व्यविस्थिदापन सकांगठनकको उदलेश्य हदावसल गनर्ने एक प सरम मख रणननीवतक

हवतयदार हको । न्यदायदारनीश एविकां  अन्य जनशवक्त समयमनै पठवतर्ग  हमन मपनर्ने हमन्छ भनले न्यदायदारनीश
एविम अन्य कमर्गचदारनीलदाई तदालनीम एविकां  पसरवशक्षणकको यथिकोवचत व्यविस्थिदापन हमन म पवन उवतकनै
आविश्यक  छ  ।  यस  अददालतमदा  कदायर्गरत  २१  जनदा  शदाखदा  अवरकद तहरूकको  दरविन्दनी
रहलेककोमदा शमरुमदा ५ जनदा शदाखदा अवरकद तमदातसर कदायर्गरत रहबाँददा अददालतकको कदाममदा ज्यदादनै
असर परलेकको अझनै पवन दरबन्दनी अन मरूप कमर्गचदारनीहरू पठतर्षी हमन नसकले कको अविस्थिदा छ ।
जनशवक्तकको सकांख्यदात्मक र ग मणदात्मक द मविनै  वहसदाबलले समस्यदा रहलेकको र थिप जनशवक्त विदा
दरबन्दनी बढदाउबाँदनै  उपलब्र जनशवक्तकको क्षमतदा वविकदास गरदाउन आविश्यक छ । सविकोर्गच्च
अददालतबदाट कमर्गचदारनीकको कदाज सरूविदा विदा पदस्थिदापनदा गददार्ग  कमर्गचदारनीकको दक्षतदा,  क्षमतदा,
सनीप र अददालतकको कदायर्ग  चदाप र वनजलले गनर्ग  सक्नले  यकोगददान समलेतलदाई मठल्यदाङ्कन गनर्ग
आविश्यक हमनलेमदा तदनमरूप हमन नसकले कको अविस्थिदा छ । 

 पलस्तकदालर:-
"पलरदानको ककोट लगदाउ, नरदाबाँ  पलस्तक पढ" थकोरको पसरवसर  वचन्तककको भनदाईलदाई

मध्यनजर गदर्दै   अददालतमदा नयदाबाँ  नयदाबाँ  वविरयकदा वविविदादहरू आईरहलेकदा हमन्छनस । नयदाबाँनयदाबाँ
वविरयहरू प मरदानको कदानठन विदा अवभललेखबदाट  समविकोरन नहमनले  हमनदालले प मस्तकदालयलदाई समय
सदापलेक्ष बनदाउन म पनर्ने हमन्छ । यस आवथिर्गक विरर्गमदा पसरदाप् त बजलेटबदाट प मस्तकदालयकदा लदावग ऐन
कदानमनकदा सकांशकोवरत प मस्तकहरू र कले हनी सनैरदावन्तक प मस्तकहरू खवरद गरनी प मस्तकदालयलदाई
समय सदापलेक्ष बनदाउनले पसरयदास गवरएकको छ । यस आ.वि.कको जस्तनै आगदामनी  आ.वि. लदावग
छमट्यदाईएकको बजलेटबदाट यस अददालतलदाई आविश्यक पनर्ने ऐन, कदानठन एविमस समय सदान्दवभर्गक
पमस्तकहरू खवरद गरनी  प मस्तकदालयकको व्यविस्थिदापन गवरनलेछ । E library कको वविकदास
गनर्ग आविश्यक दलेवखएकको छ । 

सभचनदा पपरवविवधि
सठचनदा पसरवविवर शदाखदालदाई आविश्यक पनर्ने  वविद मतनीय उपकरणहरू जस्तनै  कमप्य मटर,

फ्यदाक्स,  वपसरन्टर एविकां  अन्य आविश्यक उपकरणहरू अददालतकको भविन,  न्यदायदारनीश एविमस
जनशवक्तकको  अनमपदातमदा  व्यविस्थिदा  हमन मपनर्ने  दलेवखन्छ  ।  ललेखदा  तथिदा  भरवतक  पसरशदासन
शदाखदाकदा लदावग  Software वनमदार्गण हमन जरूरनी छ । कमप्य मटर  Lab वनमदार्गणकदा लदावग
चदावहनले  उपकरणहरू एविकां  जनशवक्त व्यविस्थिदापन हमन मपनर्ने  दलेवखन्छ । पसरत्यलेक इजलदासमदा
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रहनले कमप्य मटरमदा LMCD कदा लदावग बजलेट वविवनयकोजन हमन म पनर्ने दलेवखएकको छ । इन्टरनलेट
ज्यदादनै Slow भएककोलले यसकको स्तर विदवर गनमर्ग ज्यदादनै जरूरनी  दलेवखन्छ । 

अवभलवेखि व्रविस्थदापन :
अवभललेखमदा  दतदार्ग  भएकदा  वमवसलहरू  कमप्य मटरमदा  इन्टसरनी  गनर्ने  कदाम  पसरदारमभ  गरनी

४५००० (पनैतदावलस ) हजदार भन्ददा बढनी वमवसल दतदार्ग  भए पवन भरपदकोर्ग  Software कको
अभदाविमदा  उवचत  व्यविस्थिदापन  गनर्ग  सवकएकको  छनैन  ।  अददालतकदा  लदावग  उपय मक्त  हमनले
अवभललेख  समबन्रनी   Software  वनमदार्गण  गनर्ग  जरूरनी  दलेवखएकको  छ  । अवभललेखकदा
वमवसलहरू सफ्टविलेयरमदा इन्टसरनी गनर्ने कदायर्गलदाई वनरन्तरतदा वदइएकको छ । 

भरवतक अविस्थदा :
यस अददालतमदा १ जनदा रवजस्टसरदार र २ जनदा उप-रवजस्टसरदार तथिदा २१ जनदा शदाखदा

अवरकद तकको  दरविन्दनी  रहलेककोलले  रवजस्टसरदार,  उप-रवजस्टसरदारलदाई  क्विदाटरकको  व्यविस्थिदापन
समभवि भए  १०/१२ जनदा शदाखदा अवरकद तहरूकको लदावग क्विदाटरकको व्यविस्थिदापन हमन सकले मदा

उच्च मनकोविलकदा सदाथि "रको मिवेरको कदामि हको, मिचैलवे नचै गनलरपछर , मिचैलवे नगरवे कस्लवे गछर  ?"

भन्नले आन्तवरक भदाविनदा जदागदत हमन प मगनी ग मणदात्मक र पवरणदामम मखनी कदाम हमनलेमदा ढमक्क हमन
सवकन्थ्यको  । यस अददालतमदा  सभदाकक्ष वनमदार्गण  गनर्ग  आविश्यक रहलेकको  र  न्यदायदारनीशकको
वनविदासमदा पवन कदायर्ग विदातदाविरण वसजर्गनदा गनर्ग जरूरनी छ । 

सविदारर सदाधिन र मिमिरत ससंम्भदार
 यस  अददालतलले  पसरयकोग  गरलेकदा  गदाडनी,  मकोटरसदाइकल  एविकां  मदानननीय

न्यदायदारनीशज्यठहरूलले पसरयकोग गनमर्ग  भएकदा गदाडनीहरू प मरदानको हम बाँदनै गएकको सन्दभर्गमदा ममर्गत सकांभदार
गनर्ग र कमप्य मटर, वपसरन्टर एविकां अन्य वविदमतनीय उपकरणहरू समलेत ममर्गत सकांभदार गनर्गकदा लदावग
उक्त  शनीरर्गकमदा  बजलेट  थिप  हमन  आविश्यक  दलेवखन्छ  ।  पसरत्यलेक  अवरकद त  तहकदा
कमर्गचदारनीहरूलदाई कवमतमदा मकोटर सदाइकल र न्यठनतम इन्रन समवविरदा उपलब्र गरदाउन म पनर्ने
दलेवखन्छ । तसथिर्ग, ममर्गत शनीरर्गकमदा पयदार्गप्त बजलेट वविवनयकोवजत गनर्ग सवकन्छ । 

जनशवक्तकको सकांख्यदा र क्षमतदा,  ममददाकको चदाप,  सलेविदागसरदाहनीकको अपलेक्षदालदाई मध्यनजर
गददार्ग  जनशवक्तकको अनमपदातमदा कमप्य मटर र वपसरन्टरकको सकांख्यदा न्यठन भएककोलले कमप्य मटरकको
सकांख्यदा  थिप  गन मर्गपनर्ने  टड्कदारको  आविश्यकतदा  दलेवखन्छ  ।  आरमवनक  य मग  भनलेकको  सठचनदा
पसरवविवरकको  य मग  भएकको  कदारणलले  गददार्ग  अददालतकदा सठचनदा  वबनदा  रकोकटकोक वनविदार्गर  ढकांगलले
जनतदा समक्ष सहज रूपमदा लनैजदान सठचनदा पसरवविवरकदा वविवभन्न उपदायहरू अबलमबन गन मर्गपनर्ने
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हमन्छ । वविगत  विरर्गहरुमदा अददालत समबन्रनी जदानकदारनी प मवस्तकदा पसरकदाशन गरनी शसरव्य ददषय
सदामगसरनी वनमदार्गण गरनी Electronic Display Board कको मदाध्यमबदाट पसरसदारण  गनर्ने
गवरएकको र हदाल पवन यस कदायर्गलदाई वनरन्तरतदा वदइआइएकको अविस्थिदा छ । यस अददालतमदा
रहलेकको  IT  शदाखदालदाई  पठविदार्गञ्चल  स्तरनीय  ल्यदाब  बनदाउन म  व्यविस्थिदापकनीय,  आवथिर्गक  एविकां
पसरशदासवनक सबनै  ददवषटककोणलले  उपय मक्त हमनले  हम बाँददा  त्यसकदा लदावग चदावहनले  उपकरणहरूकको
व्यविस्थिदापन हमन म जरूरनी छ । 

आ.वि. २०७५/०७६ मिदा भएकदा उपलब्धिरहरू 
 ममददामदा  पसरवतशतकको  वहसदाबलले  लक्ष्य  अनमरूप  रछस  यरर्गट  हमन  नसकले तदापवन  लक्ष्य

वलइएकको रछस  यरर्गट सकांख्यदाकदा वहसदाबलले तथिदा गत विरर्ग भन्ददा बढनी रछस  रयरट भएकको । 
 विदावरर्गक  कदायर्गयकोजनदा  म मतदावविक  ननै  वविवभन्न  रणननीवतक  उपदायहरू  अबलमबन  गरनी

व्यविस्थिदापकनीय कदायर्गहरू समपन्न गनर्ने गवरएकको ।  
 यस अददालतकदा  समपठणर्ग  कदाम  कदारबदाहनीहरू वविद मतनीय  मदाध्यमबदाट  ननै  समपन्न  गरनी

सठचनदा पसरवविवरमदा आबर गनर्ने गवरएकको  । 
 इ हदावजरनी पदवतलदाई विनैजदावनक रूपमदा लदागठ गवरएकको ।  
 अददालत हदातदा वभतसर ६ विटदा  वस.वस. TV जडदान गवरएकको । 
 अददालत  पवरसरवभतसरकको  क्षलेतसर  विदहत  भएतदापवन  त्यसलदाई  सरदा  स मग्घर  रदाखनी

आकरर्गक र मनमकोहक  रठ लविदारनीददारदा सजदाइएकको । 
 न्यदायदारनीश/न्यदायदारनीश, न्यदायदारनीश/कमर्गचदारनी, विदार/विलेन्चददारदा कमर्गचदारनी  बनीच अत्यन्त

गदाढदा र स ममर मर समबन्र कदायम रहनी आएकको । 
 कवरवि ४५००० (पनैतदावलस) हजदार  वमवसल अवभललेखमदा कमप्य मटरमदा इन्टसरनी गवरएकको

। 
 अविवर प मगलेकदा समपठणर्ग  वमवसलकदा कदागजदात सडदाई  सवकएकको अविस्थिदा छ । 
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