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 प्रारम्भिक खण्ड  

(पररच्छेद -१) 

1. पषृ्ठिलूि एवं तजुििा यवलि 
1.1. उच्च अदाित पोखरा, बागिङु इजिासको पररचय 

सायवक िौिालगरर अञ्चिको सदरिकुाि हाि गण्डकी प्रदेश अन्तगित बागिङु म्जपिा, बागिङु 
बजारिा अवम्स्थत तत्कालिन पनुरावेदन अदाित बागिङुको स्थापना २०५३ साि बैशाख १ 
गते िएकोिा तत्कािीन िौिालगरर अञ्चि अदाित र बागिङु म्जपिा अदाितको संयिु नाििा 
रहेको बागिङु म्जपिा बागिङु नगरपालिका वडा नं. २ यक.नं. ३७८ को क्षेरफि रोपनी ७–
१५–०–३ को जग्गािा बनेको दईुतिे िवनिा उच्च अदाित पोखरा, बागिङु इजिास 
सञ्चािन िइरहेको छ । यव.सं. २०७२ साि वैशाख १२ गतेको िकुभपिे यस अदाितको 
िवनिा क्षलत पगुी र अदाितको कािकारवाही गनि ज्यादै कठिनाई परी जस्ताको छाना िएको 
अस्थायी टहरा लनिािण गरी इजिास संचािन िै काि कारवाही गरी आएको अवस्था रही सो 
परुानो िकुभपबाट क्षलत ग्रस्त िवनिाई ित्काई नयााँ िवन बनाउन ुपने टड्कारो आवश्यकता 
रहेको छ । नेपािको संयविानको िारा १३९ अनसुार उच्च अदाित गिन िई उच्च अदाित 
पोखरा बागिङु इजिासको २०७३ साि असोज देम्ख यस अदाितको स्थापना िई संचािन 
िई आएको छ । यस अदाितिे संयविान एवं कानूनिे तोयकए बिोम्जि आफ्नो अलिकार क्षेर 
लिरका काि कारवाही गरी आएको अवस्था यवद्यिान छ । 

1.2. जनशम्ि 

न्याय सेवािा कायिरत कििचारीहरुिे सभपादन गनुि पने कायिको  जयटिता, संवेदनम्शिता र 
यवम्शष्टताका कारण आफ्नो कायि सभपादन प्रिावकारी रुपिा गनिका िालग दक्ष जनशम्िको 
यवकास र व्यवस्थापन यथोम्चत रुपिा गनुिपने हनु्छ । सेवािाई चसु्त दरुुस्त बनाउन र न्याय 
सभपादन लछटो छररतो तपुयाउन एवं सेवा प्रवाहिाई व्यवहाररक तथा प्रिावकारी गराउनका 
िालग दक्ष कििचारीहरुिाई सिय सापेक्ष तालिि अलििमु्खकरण, वमृ्ि यवकास र उत्प्ररेणा 
जगाउने खािको कायिक्रिको आवश्यकता देम्खन्छ cbfntx?df tTsfn gofF ;+u7g 

;+/rgf cyf{t O and M e} b/aGbLx? l;h{gf ePsf]df tf]lsPsf] b/aGbL tTsfn 

k"lt{ x'g kg{] cj:yf ljBdfgtf 5 . अदाितिा दक्ष जनशम्िको कलि, किजोर िौलतक 



        पृष्ठ 2         वायर्षिक कायियोजना २०७६/७७ 

 

अवस्था िगायतका सिस्याहरुका बाबजदु पलन आगालि वर्षिहरुिा चौथो योजनािे लनिािरण गरेको 
िक्ष्य हालसि गनि यस बागिङु इजिासिे िौजदुा काििचारीहरुबाट अझै सयक्रय र सियपित िई 
कायि सभपादन गनुि पने देम्खन्छ ।  
यस अदाितिा हाि िखु्य िई काि गने न्यायािीश सयहत तीन जना िाननीय न्यायािीशहरु 
कायिरत  रहेको अवस्था छ । अन्य जनशम्ििा अलिकृत स्तरिा रम्जष्ट्रार (रा.प.ठितीय) एक, 
शाखा अलिकृत (इजिास अलिकृत रा.प.तलृतय) चार, शाखा अलिकृत (रा.प.तलृतय) दईु गरी छ 
जना दरबन्दी रहेकोिा एकजना शाखा अलिकृत उच्च अदाित सखेुत इजिासिा काजिा रहेको, 
ना.स.ु (राजपर अनंयकत प्रथि) नौ पद िध्ये पााँचजना कायिरत र चार पदपतुी हनु बााँकी 
,िेखापाि (राजपर अनंयकत प्रथि) एक ,सूचना प्रलबलि सहायक (राजपर अनंयकत प्रथि) एक, 
पसु्तकािय सहायक (राजपर अनंयकत प्रथि) एक, कभ्यटुर अपरेटर (राजपर अनंयकत प्रथि) 
दईु, लसलनएर इिेम्रिलसएन(राजपर अनंयकत प्रथि) एक, तािेिदार (राजपर अनंयकत ठितीय) 
दईु, रहेकोिा दबैुजना अन्य अदाितिा काजिा रहेका,हिकुा सवारी चािक (शे्रणी यवहीन) एक, 
कायाििय सहयोगी (शे्रणी यवयहन) दश गरी जभिा ३५ जनाको दरवन्दी रहेको छ । एकजना 
ना.स.ुएकजना तािेिदार लडट्ठा िसु्ताङ म्जपिा अदाितबाट यस अदाितिा काजिा रहनिुएको 
छ । सायवक पद लडट्ठा (राजपर अनंयकत ठितीय) सात पद रहेकोिा हाि लडठ्ठा पद फाम्जििा 
परेको िए पलन ४ जना स्थायी लडठ्ठा कायिरत रहेको र १ जना बागिङु म्जपिा अदाितिा काज 
रहेको अवस्था छ । 

1.3. पषृ्ठिलूि 

न्यायपालिकािे आफ्ना काि कारवाहीिाई योजनावद्ध ढंगिे अगाडी वढाउने स्पष्ट दृयष्टकोणका 
साथ न्यायपालिकाको पञ्चवयर्षिय रणनीलतक योजनाको सरुुवात २०६१ साि देम्ख शरुु िै लिलत 
२०७६ साि श्रावण १ गते देम्ख िागू हनुे गरी सवोच्च अदाितको पूणि वैिकवाट लिलत 
२०७६।३।१८ गतेको लनणिय अनसुार चौथो पञ्चवयर्षिय रणनीलतक योजना (०७५/०७६-
०८०/८१) िागू िएको छ। सािाम्जक िूपय िान्यतािा आएको पररवतिन सगै यवज्ञान 
प्रयवलिका क्षेरिा िएको यवकास एवं यवश्वव्यापीकरणको प्रिाव र देशिा िएको यूगान्तकारी 
पररवतिन सगै न्याय सभपादनको कायििा जयटिताहरु थयपएका छन।् िूिकुको संबैिालनक, 
राजनीलतक तथा सािाम्जक क्षेरिा आएको पररवतिन संगै न्यायपालिका प्रलत आि नागररकको 
अपेक्षा पलन बढेको छ। न्यायपालिकािे यी यवर्षयहरुिाई सभबोिन गदै म्शघ्र, सिुि, सहज 
पहुाँचयोग्य र न्यायको सलुनम्ितता प्रदान गदै आफ्नो सेवािाई थप प्रिावकारी ढंगबाट न्याय 
सभपादन गनुिपने आवश्यकता र चनुौलत देम्खएको छ। यस पररप्रके्ष्यिा यस अदाितिे पलन 
आफ्ना न्यायीक सिुारका प्रयासहरुिाई योजनाबद्ध रुपिा यवगतका योजनाहरुवाट पाि लसरदै 



        पृष्ठ 3         वायर्षिक कायियोजना २०७६/७७ 

 

सवि र सकरात्िक पक्षहरुिाई आत्िसाथ गदै यवगत योजनावाट प्राप्त उपिम्धििाई सिेत 
िध्यनजर राखी आगािी ठदनहरुिा यस चौथो पञ्चवयर्षिय रणनीलतक योजनािे अंलगकार गरेको 
लछटो छररतो र गणुष्तररय न्याय सभपादन, न्यायिा पहुाँच अलिबयृद्ध, न्यायीक सशुासनको प्रवद्धिन, 
अदाित व्यवस्थापन को सदुृढीकरण र न्यायपालिका प्रलतको आस्था र यवश्वास अलिबयृद्ध गने 
जस्ता िक्ष्य र उदे्दश्यहरु हालसि गनि िूि योजनाको दायरा लिर रयह सवोच्च अदाितबाट प्राप्त 
िागि लनदेशन सिेतका आिारिा योजनािे लनिािरण गरेको िक्ष्य र कायि सभपादन सूचक 
बिोम्जि आफ्नो दैलनक कािकारवाही एवं सेवा प्रवाहिाई चसु्त दरुुस्त राखी सेवािाई 
प्रिावकारी रुपिा सभपादन गरी योजनािे लिएका िक्ष्य प्राप्त गने पररदृष्य, पररिक्ष्य र 
िूपयहरुिाई  पूणि रुपिा आत्िसाथ गदै यो वायर्षिक कायि योजना तयार गरी लिलत ०७६।४।१ 
गतेदेम्ख िागू हनुे गरी यस अदाितको फूिकोटिवाट लिलत  २०७६/०४/१० िा पाररत गराई 

कायािन्वयन गररएको छ। 

प्रस्ततु कायियोजना लनिािणको पषृ्ठिलूििा गत आ.व. ०७५/०७६को कायियोजनाको 
यवश्लरे्षणात्िक सलिक्षा गरी योजनाका बारेिा आन्तररक वैिक र छिफि, न्यायका सरोकारवािा 
व्यम्ि, बार एसोलसएसन, न्यायक्षेर सिन्वय सलिलत, परकार एवं नागररक सिाजसाँग िएको 
सिन्वयात्िक एवं अन्तरयक्रयात्िक कायिक्रि बाट प्राप्त सझुाव र सहयोगिाई सिेत आत्िसाथ 
गररएको छ। 

 प्रस्ततु कायियोजनािाई िूतिरूप ठदन हािीिे सहिालगतािूिक रुपिा योजनािाई अपनत्व र 

स्वालित्विाव प्रकट गदै इिान्दाररताका साथ संलबिान कानून र न्यायका िान्य लसद्धान्तका 

आिारिा स्वच्छ एवं लनश्पक्ष न्याय सभपादन गने प्रलतवद्धता जाहेर गदै यवगतिा झै यस कायि 

योजनाको कायािन्वयनिा सिेत बार एसोलसएसन, सरोकारवािा लनकाय, आि नागररक एवं 

सेवाग्राही िगायत सवै पक्षको सयक्रय सहयोगको अपेक्षा गदिछौ।  

प्रस्ततु  कायियोजना तजुििाको िालग देहायबिोम्जिको कायि सिूह रहेको छ । 

१- िखु्य िई काि गने िा. न्या. श्री िोहनबहादरु काकी - संयोजक 
२- रम्जष्ट्रार श्री ध्रबु कुिार ढकाि                  - सदस्य 

३- शा.अ. श्री गोकणिराज पन्त                        - सदस्य  

४- शा.अ. श्री शंकर सापकोटा                    - सदस्य 
५- शा.अ. श्री रािचन्र केसी                          - सदस्य 
६- सू. प्र. अ. श्री सन्तोर्ष शिाि  पौडेि                     - सदस्य 
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७- क.अ. श्री इन्रकुिारी काउचा          - सदस्य  

८- ता. लड. श्री सिबहादरु थापा                            - सदस्य 

९- लड. श्री प्रकाश पौडेि                                 - सदस्य 

 

कायियोजना तजुििा तथा कायािन्वयन सलिलत 

प्रस्ततु कायियोजनाको प्रिावकारी कायािन्वयन, अनगुिन तथा िूपयांकन गनि उच्च अदाित 
लनयिाविी २०७३ को लनयि १६६(क) बिोम्जि देहाय अनसुारको सलिलत गिन गररएको छ।  

१- िा.ि.ु िई काि गने िा. न्या. श्री िोहनबहादरु काकी - संयोजक 

२- रम्जष्ट्रार  श्री ध्रबुकुिार ढकाि                             - सदस्य  

३- शा.अ. - श्री गोकणिराज पन्त                                 - सदस्य  

1.4. योजना तजुििा लबलि  

न्यायपालिकाको योजनाबद्ध यवकास गने उदे्दश्यका साथ लिलत २०६१ सािदेम्ख आवलिक 
रुपिा रणलनलतक योजना तजुििा गरी योजनािे लिएको िक्ष्य लनठदिष्ट गररएको, रणलनलतक 
कृयाकिापहरुिाई वायर्षिक कायियोजनाको िाध्यिबाट कायािन्वयन गररंदै आएकोिा यस आ.व. 
०७६/०७७ देम्ख यक्रयाम्शि न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवयर्षिय रणलनलतक योजनाबिोम्जि 
लनिािरण गररएको िक्ष्य हालसि गनि चौथो पञ्चवर्षीय रणनीलतक योजनाको पयहिो वर्षि अथाित 
आगािी आलथिक वर्षि ०७६/०७७ का िालग वायर्षिक कायियोजना तजुििा गरी कायािन्वयन गने 
सन्दिििा लिलत २०७६।०४।१० को यस अदाितको फुिकोटिबाट लनणिय िए अनसुार यस 
अदाितका िखु्य िई काि गने िाननीय न्यायालिश श्री िोहन बहादरु काकी ज्यकुो 
संयोजकत्विा यवलिन्न शाखा तथा फााँटको प्रलतलनलित्ब हनुे गरी आि सदस्यीय सलिलत गिन 
िई प्रस्ततु कायि योजना तजुििा गरी कायि योजनाको प्रिावकारी कायािन्वयन, अनगुिन तथा 
िूपयाङ्कन गनि तीन सदस्यीय कायि योजना तजुििा तथा कायािन्वयन सलिती गिन गरी 
सभबम्न्ित सरोकारवािाहरूसंग अन्तरयक्रया, सझुाव, छिफिसिेत गरी यवगत ३ बर्षिको 
िदु्दाको िगत, फर्छ्यौट तथा बााँकीको आिारिा तत्थयांक अध्ययन गरी यवश्लरे्षणात्िक 
आिारिा यो वायर्षिक कायियोजना तयार पारी लिलत २०७६।०४।०१ गतेदेम्ख नै िागहुनु े
गरर यस अदाितको लिलत २०७६।०४।१०को फुिकोटिबाट पाररत गराई कायािन्वयनिा 
पयाइएको छ ।    
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सलिक्षा खण्ड 

(पररच्छेद-२ ) 

2. वस्तमु्स्थलत यवश्लरे्षण तथा सलिक्षा 
2.1. वतििानको वस्तमु्स्थलत यवश्लरे्षण 

ििुकु संवैिालनक पररवतिनपलछ संम्घय संरचनािा प्रवेश गररसकेको अवस्थािा राजनीलतक आलथिक 
तथा सािाम्जक क्षेरिा िएको पररवतिन संगै यवज्ञान प्रयवलिको यवकास एवं कानूनी पररवतिनबाट 
अदाित साि ु नयााँनयााँ प्रकृलतका यवर्षय यववादहरु थयपएका छन ् िने सियानकूुि पररवलतित 
संयहताहरु कायािन्वयनका सन्दिििा अदाितिा थप चनुौलतहरु लसम्जित िएका छन ्। अदाित 
व्यवस्थापन क्षेरिा आएका पररवतिनहरुिाई सिेत आफ्नो कािकारवाहीिा आत्िसाथ गनि 
नसकेको कारण योजनािे अपेच्छा गरेको नम्जता हालसि गनि नसकेको अवस्था छ । पररवलतित 
सिय सन्दिि संगै न्यायपालिका प्रलत जनताको बढ्दो अपेच्छा रहेको हुाँदा अदाितिे आफूिाई 
गलतम्शि लनकायको रुपिा स्थायपत गनिका िालग पलन न्यायपालिकािा थालिएको योजनाबद्ध 
सिुार प्रयक्रयािाई लनरन्तरता ठदन ुजरुरी छ । 

तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीलतक योजनाको सिाप्ती िै चौथो पञ्चवर्षीय रणनीलतक योजना िागू हनु े
अवस्थासभि अदाितिा योजनाबद्ध कायि संस्कृलतको यवकास िएको र पररवलतित पररम्स्थलतहरुको 
यवश्लरे्षण गदै आफ्नो सिुार प्रयासिाई सिय सापेक्ष तपुयाउने प्रयास िईरहेको छ । यस 
अवलििा अदाितिे आफ्नो काि कारवाहीिा प्रिावकाररता पयाउनकुो साथै लछटोछररतो र 
गणुस्तरीय न्याय प्रदान गने ठदसािा आफ्नो सेवा प्रवाहिाई चसु्तदरुुस्त पाररएको छ । 

न्याय सभपादन कायििा अदाितको एरिो प्रयासिे िार साथिकता पाउन नसरने हुाँदा न्याय 
क्षेरका सरोकारवािाहरुको पयहचान हनुकुा साथै न्याय क्षेर सिन्वय सलिलत िाफि त 
सरोकारवािाहरुसंगको सिन्वय र सहकायििा अलिवयृद्ध िएको छ । 

म्जपिाको िौगोलिक यवकटता, नयााँ संयहताहरुको प्रयोग र कायियवलि एवं स्रोत सािनको कलििे 
यस अदाितिे योजना कायािन्वयनिा आसालतत नलतजा प्राप्त गनि कठिनाई उत्पन्न हनु सरने 
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देम्खन्छ । अदाित िवन तथा िौलतक पूवाििार िगायतका कायि सिय अनकुुिको हनु सकेको 
देम्खदैन । 

अदाितिाई हेने दृयष्टकोणिा पररवतिन पयानपुछि िने्न सरोकारवािाहरुको िारणा रहेको पाइदा 
अदाितप्रलत आि नागररकको आस्था र यवश्वास अलिवयृद्ध गनिको िालग आगािी ठदनहरुिा 
न्यायीक सशुासनको अवस्थािा सिुार गनिका िालग आचार संयहताको प्रिावकारी पािना, सेवा 
प्रवाहिा चसु्त दरुुस्त, सेवाग्राहीप्रलत िैरीपूणि व्यवहार एवं िसु्कान सयहतको सेवा कििचारीहरुिा 
पारदशी र इिान्दाररता, उजरुी र गनुासोको तत्काि सभवोिन हनुे व्यवस्था हनु उपयिु देम्खन्छ 
। साथै अदाित प्रलत जनतािा सकरात्िक दृयष्टकोण लनिािण गनि अपररहायिता देम्खन्छ । 
अदाितका सभपूणि न्यायािीश, कििचारीहरुको साझा प्रयासबाट योजनािा लनिािररतिक्ष्य प्रालप्तका 
ठदशािा आफ्ना प्रयासहरुिाई केम्न्रत गने पररम्स्थलत लनिािण गनि नसकेिा योजनाको व्यवहाररक 
कायािन्वयन गनि असभिव हनु्छ । 

न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीलतक योजना शरुुवाती वर्षििा छ । वतििान अवस्थािा 
योजनािे लिएको उदे्दश्य साकार पानि अदाितिे प्रवाह गने आफ्नो काि कारवाहीिाई अझ बढी 
लनष्पक्ष, लितव्ययी, सििसिुि, गणुस्तरीय, प्रिावकारी, लछटो छररतो र पहुाँचयोग्य बनाई अदाित 
प्रलत जनआस्था अलिवयृद्ध गदै सिुारका कायिहरुिाई लनरन्तरता ठदन आवश्यक हनु्छ । लछटो 
छररतो र गणुस्तरीय न्याय सभपादन, न्यायिा पहुाँच अलिवयृद्ध, न्यायीक सशुानको प्रवद्धिन, अदाित 
व्यवस्थापनको सदुृढीकरण र न्यायपालिका प्रलतको आस्था र यवश्वास अलिवयृद्ध गने जस्ता 
िक्ष्यका साथ तजुििा िएको न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीलतक योजनािाई सफि बनाई 
योजनािे लिएको िक्ष्य हालसि गनि यस अदाितबाट यवगतिा कायािन्वयन िएका योजनाहरुको 
सवि पक्षिाई लनरन्तरता ठदंदै वतििान अवस्थािा िूि योजनािे लिएको िक्ष्य हालसि गनि 
प्रस्ततु कायियोजना तयार गररएको हो । 

यवगतिा योजना ितुायवक राम्खएका यस अदाितको व्यवस्थापकीय कायिहरुको पूणि रुपिा 
कायािन्वयन गररएको लथयो िने उि कायिहरुिाई पनुाः लनरन्तरता ठदई सभपन्न गने िक्ष्य रहेको 
छ । आदेशानसुारको कािकारवाही यथाम्शघ्र सभपन्न गनेतफि  कििचारीहरुिे म्जभिेवारीपूविक 
कतिव्य लनिाएको पाइन्छ । न्याय लनरुपण कायििाई प्रिावकारी बनाउन िेिलििाप पद्धलतिाई 
पूणि रुपिा अविभवन गररएको हो । त्यस्तै वैतलनक कानून व्यवसायीको सेवािाई अदाितको 
व्यवस्थापकीय कायि अन्तगित राखी असाह्य अशि िगायत न्यायिा पहुाँच निएको व्यम्िहरुको 
िदु्दािा उम्चत प्रलतलनलित्वको िालग प्रिावकारी बनाउन इ-हाम्जरीको व्यवस्था सिेत लििाइएको 
हो साथै थनुवुा िदु्दािा थनुवुािाई अलनवायि पेशीको जानकारी गराउने व्यवस्था अपनाइएको हो। 
िदु्दा सनुवुाईको क्रििा पेशी स्थलगत गने पररपाटीिाई बढीिा २ पटक सभि स्थलगतको िौका 
ठदई थप कडाई गररएको हो। िदु्दािा यटपोट र फैसिा िेखनको कायििाई म्शघ्रता ठदई १५ 
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दलन लिरैिा फैसिा तयार हनुे गरेको िने हाि ििुकुी संयहताहरुिा उपिेख िए अनसुार २१ 
ठदनलिर नै फैसिा तयार गरी प्रिाम्णकरण गने गररएको छ । वायर्षिक कायि योजनाको 
चौिालसक एवं आवलिक सलिक्षा गरी सलिक्षाबाट औिाइएका सिस्याहरु र न्यायीक काि काि 
कारवाहीिा देम्खन आएको सिस्याको लनराकरणको िालग उम्चत लनदेशन सिेत ठदने गररएको 
छ। सूचना प्रयवलिको संस्थागत सदुृढीकरण र क्षिता अलिवयृद्धतफि  खास प्रगलत हनु नसकेपलन 
िदु्दा व्यवस्थापन िगायतका कायििा सूचना प्रयवलिको अलिकति प्रयोग हनुे गरेको, िदु्दाहरु 
सफ्टवेरिा इन्िी, दैलनक केश स्टाटस जनाउने, फैसिा अपिोड फ्यारस इिेि आदान प्रदान गने 
गररएको, इ-हाम्जरी, लडस््िेबाट पेशी सूचीको जानकारी िगायत लस.सी. यट.िी. जडानका कायि 
िएका छन ्। सियसियिा यवद्यिान जनशम्ििाई प्रम्शक्षण कायिक्रि सिेत हनुे गरेका छ िने 
आगािी ठदनिा सिेत सो कायििाई लनरन्तरता ठदई कििचारीहरुको लसप र दक्षता अलिवयृद्ध 
गनेतफि  जोड ठदइने छ । न्यायका सरोकारवािाहरुसंगको अन्तरयक्रया, परकार, वार, प्रहरी, 
सरकारी वयकि, नागररक सिाजहरुसंगको अन्तरयक्रयात्िक कायिक्रिहरुिाई लनरन्तर संचािन 
गरी अदाितबाट प्रवाह हनुे सेवा, सयुविा र कायि प्रयक्रयाको बारेिा जानकारी गराई योजनाको 
कायािन्वयनिा जानकारी सिेत गराइएको र सो कायििाई सिेत लनरन्तरता ठदइने छ । जनशम्ि 
िौलतक व्यवस्थापन तालिि, गोष्ठी आदीका िालग सभबम्न्ित लनकायिा िेम्ख पिाइने छ । 
अदाितबाट प्रदान हनुे सेवा र सेवाग्राहीहरुिाई कायि प्रयक्रया एवं अदािती दस्तरु िगायतका 
यवर्षयिा जानकारी गराउने उदे्दश्यिे Help Desk को व्यवस्था िएको छ र लनरन्तर हनुेछ साथै 
अदाित पररसर लिर नगाररक बडापर राख्न े सिेत व्यवस्था िएको छ । अदाितको 
कायिबोझको आिारिा हाि ठददैैै ं आइरहेको कायि सभपादनिा आिाररत प्रोत्साहन ििािे 
कििचारीहरुिा उत्प्ररेणा जगाई काि कतिव्यिाई चसु्तदरुुस्त राख्न सिेत उपिेख्य योगदान 
पगेुको हुाँदा सो व्यवस्था लनरन्तर िागू हनु पने देम्खन्छ । 

अन्तिा चौथो योजनािे आत्िसाथ गरेको "न्यायपालिकाको स्वतन्रता न्यायीक सशुासन हाम्रो 
प्रलतबद्धता" िने्न िूि नारािाई साकार पादै न्याय सभपादनिाई लछटो छररतो तपुयाई सभपूणि 
जनतािाई न्यायिा पहुाँच परु् याउने उदे्दश्यका साथ सबैका िालग न्याय सलुनम्ित गने पररदृश्यका 
साथ िागू िएको चौथो योजना र प्रस्ततु कायि योजनािा उपिेख िएका यक्रयाकिाप एवं कानूनी 
व्यवस्थािाई पूणि रुपिा व्यवहारिा िागू गरी योजनाको सफि र प्रिावकारी कायािन्वयन हनु े
कुरािा यस अदाितिे प्रलतवद्धता व्यि गदिछ । 

2.2. आ.व.075/76 को लनिािररत िक्ष्य र प्रगलतको सलिक्षा 

न्यायपालिकाको योजनावद्ध सिुारको तेश्रो शृ्रखिाका रुपिा आलथिक वर्षि 2071/72-
075/76 को िालग तेश्रो पञ्चवर्षीय रणनीलतक योजना तजुििा गरी िागू गररएको लथयो । यस 
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योजनािे न्याय सभपादनको कायििाई लछटो छररतो तपुयाउने, न्याययक प्रयक्रयािाई 
अनिुानयोग्य बनाउने, न्याय प्रणािीिाई पहुाँचयोग्य बनाउने र न्यायपालिका प्रलत आस्था र 
अलिवयृद्ध गने सिेतका ४ वटा िक्ष्य लनिािरण गरेको लथयो । उपिेम्खत िक्ष्य प्रालप्तका िालग 
ती िक्ष्यहरुसाँग सभबम्न्ित १६ वटा िूि रणनीलतहरु र व्यवस्थापकीय एवं नीलतगत कायि तथा 
कृयाकिाप र कायि सभपादन सूचक सिेत लनिािरण गररएको लथयो ।िूि योजनािे लिएको 
िक्ष्य प्रालप्तका िालग तेश्रो पञ्चवर्षीय रणनीलतक योजनािे लनठदिष्ट गरे अनरुुप िूि योजनाको 
अलिनिा रही यस उच्च अदाित पोखरा बागिङु इजिासिे पलन आफ्नो वायर्षिक कायि योजना 
बनाई सोही योजनािे लनठदिष्ट गरे ितुायवक नै आफ्नो लनयलित न्याय सभपादनको कायि गरर 
आएको छ । 

आ.व.075/076 को अवलििा यस योजनािे लिएको िक्ष्य हालसि गनि योजनाको प्रिावकारी 
कायािन्वयनका िालग िहत्वपूणि म्जभिेवारी लनिाउन ु हनुे िाननीय न्यायािीश ज्यूहरु, रम्जष्ट्रार 
अलिकृत एवं सभपूणि कििचारीहरुको कायि सभपादन तथा न्याययक जनशम्िका अलतररि अन्य 
सरोकारवािा, न्यायक्षेर सिन्वय सलिलत, यवलिन्न सरकारी कायाििय एवं स्थालनय लनकायहरु, 

नागररक सिाज,प्रहरी, बार इकाई िगायत आि सेवाग्राही िगायतको सयक्रय, सिन्वयात्िक 
एवं रचनात्िक सहयोगबाट यस अदाितिे आफ्नो िम्क्षत उद्धेश्य अनरुुपको प्रगती प्राप्त गनि 
सफि िएको छ। 

यस अवलििा कायि योजनािे लिएको उद्धेश्य र िक्ष्य प्रालप्तका िालग योजनािे लनठदिष्ट गरेका 
व्यवस्थापकीय कायिहरुिा न्याययक प्रयक्रया र प्रणािीका बारेिा सिदुायका यवलिन्न वगिसाँग 
अन्तरसभवाद न्यायिा वाह्य पाहचु (Judical Outreach) कायिक्रि संचािन, न्यायािीशहरुसाँग 
िदु्दाका पक्षहरुिे अन्तरयक्रया गनि पाउने (Meet the Judge) प्रणािी सिेत िक्ष्य अनरुुप नै 
सभपन्न गररएको छ। न्याययक प्रयक्रया र काि कारवाही सभबन्िी आिारितू जानकारी प्रवाह 
गनिका िालग आि संचारका िाध्यिहरुसाँग यवलिन्न अन्तरयक्रया कायिक्रिहरु सिेत सभपन्न 
गररएको छ। यस अदाितिा आउने सेवाग्राहीका िालग लनयलित रुपिा परािशि सेवा 
(Counseling Service) सिेत संचािन गररदै आएको छ। त्यस्तै योजनाको आन्तररक प्रगलत 
सलिक्षा, सरोकारवािाहरुसाँग योजना कायािन्वयन सलिक्षा, न्यायक्षेर सिन्वय सलिती, बार 
सरकारी वयकिसाँगको अन्तरयक्रयाहरु सिेत सियिै सभपन्न गररएको अवस्था छ। त्यसैगरी 
अदाित व्यवस्थापन सलितीको वैिक एवं र िेिलििापकतािहरुसाँग सिेत अन्तरयक्रयाहरु 
सभपन्न गररनकुा सथै सूचना प्रयवलि प्रयोग सभबन्िी तालिि, अलििेख व्यवस्थापन, पसु्तकाित 
व्यवस्थापन, िानव संसािन क्षिता यवकास, यटपोट जस्ता तालििहरु सिेत सभपन्न गररएको 
छ। यस अवलििा वायर्षिक कायि योजना हेने न्यायािीश र अन्य कििचारीहरु सयहतको संयन्र 
सिेत लनिािण गररएको लथयो । यस अदाित िगायत िातहत अदाितहरुको सिेत आफ्नो 
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कायि योजनािा उपिेम्खत िक्ष्य प्रगलतको सभबन्ििा चौिालसक र वायर्षिक सिीक्षा कायिक्रि 
सिेत सभपन्न गररएको छ । यस अदाितिा गनुासो सनेु्न अलिकारी तोकी गनुासो सनुवुाईिाई 
लनयलित गररएकोिा यस अवलििा सरोकारवािा एवं सेवाग्राहीबाट सिेत कुनै गनुासो गरेको 
पाइएन ।  

यसरी सिग्रिा यस अदाितिे हालसि गरेको यो आ.व.िा तोयकएको िक्ष्य र प्रगलत 
सन्तोर्षजनक रुपिा देम्खन्छ । 

ििु कायि (िदु्दा फछियौट) अन्तगितको न्याय लनरुपण गने कायिको यववरणिाई लनभन तालिकािा 
प्रस्ततु गररएको छ ।    

आ.व.२०७५/२०७६ 

शीर्षिक  

म्जभिेवारी 
सररआएका 

नयााँ 
दताि 

अनिुान
  

जभिा 
अनिुालनत 
िगत 
  

फछ्र्यौट िक्ष्य   

कायि 
िएको 

बास्तयवक 
िगत  

फछ्र्यौट 

;+Vof k|ltzt ;+Vof k|ltzt 

न्याय प्रशासन ऐन, 

२०७३ र नागररक 
अलिकार ऐन २०१२ 
अन्तगितको लनवेदन 

३ ३३ ३६ २८ ७७.७७% ५३ ४२ ७९.२५ 

देवानी तथा फौजदारी 
िदु्दािा परेको पनुरावेदन 

४६ १६४ @०९ १५५ ७४.१६ ३०७ २३६ ७७.४६ 

सािक ० २ २ २ १०० ८ ८ १०० 

सरुु क्षेरालिकार 
अन्तरगतको िदु्दा 

० ३ ३ ३ १०० ४ १ २५ 

hDdf ४९ 218168 1   1                     २०२ 3262         ३                        २५० १८८ ७५.२० ३७२ २८७ ७७.१५ 

लनवेदन ० 8072       72                     ८६  ८६  ८६ 80                                         ८६ १०० ३९ ३९ १०० 

k|ltj]bg १ 69       1                          ८६ 84                                       ८६ 84                                         ८६ १०० ३७ २९ ७८.३८ 

फुटकर लनवेदन 
० ११ ११ ११ १०० २८ २८ १०० 

जभिा १ 149                                 १८३ 164                                   १८३ 164                                    १८३ १०० १०४ ९६ ९२.३१ 

कूि जभिा ४९ ४१०४                           ३८५ 490                                    ४३३ 408                        ३७१ ८५.६८ ४८४ ३९२ ८०.९९ 

 

ििु कायितफि ाः- 

आ.व.०७५/७६ िा सरकारवादी फौजदारी ३५, दलुनयावादी देवानी ८, दलुनयावादी फौजदारी ३ थान 
ररट लनवेदनतफि  ३ थान लनर्षिेाज्ञा गरी जभिा ४९ थान िदु्दा म्जभिेवारी सररआएकोिा यो वर्षि १८४ थान 
सरकारवादी फौजदारी, ५८ थान दलुनयावादी र २७ थान दलुनयावादी फौजदारी िदु्दा तथा ररट 
लनवदनतफि  २ थान बन्दी प्रत्यक्षीकरण, २२ थान लनर्षिेाज्ञा र १२ थान परिादेश र उत्प्ररे्षण तथा अन्य 
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१४ गरी ३२३ थान दताि हनु आई कुि िदु्दा संख्या ३७२ िएकोिा यो वर्षि २८७ थान िदु्दा फर्छ्यौट 
िई बााँकी ८५ थान िदु्दा आ.व. ०७६/७७ का िालग म्जभिेवारी सरी आएको देम्खन्छ ।त्यस्तै  ८ 
थान प्रलतवेदन यो वर्षििा म्जभिेवारी सरी आएको देम्खन्छ ।  

म्जभिेवारी सरी आएका ८५ थान िदु्दािध्ये ८२ थान िदु्दा १ वर्षि लिरकै रहेका छन ्िन े३ थान िदु्दा 
१ वर्षि नाघेका अवस्था छ ।िगाउ िदु्दा, पेशी स्थलगत, पक्षहरुिे तारेख गजुारेका कारण र 
आदेशानसुारको कायि सियिा सभपन्न नहुाँदा उपिेम्खत ३ थान िदु्दाहरु फछयौट हनु सकेको पाइएन । 
म्जभिेवारी सरेका िदु्दाहरु िध्ये आ.व.०७५/७६ िा 46 थान िदु्दा फर्छ्यौट िई बााँकी 3 रहन गएको 
देम्खन्छ । आ.व. ०७५/७६ िा अनिुालनत िदु्दा दताि संख्या 202 गरी जभिा िगत 251 हनुे 
अनिुान गररएकोिा यस वर्षिको िाघ ियहनािा नै उि संख्या दताि िई बााँकी 121 बढी िदु्दा दताि हनु 
गई जभिा 323 िदु्दा संख्या दताि हनु आई कुि िगत 372 देम्खन्छ । उि िदु्दा संख्याको फर्छ्यौट 
७५% रहेकोिा यो वर्षि ७७.१५% फर्छ्यौट िई िक्ष अनसुारको प्रगती िएको देम्खन्छ । आ.व. 
०७५/७६ िा कुि िगत संख्याको 287 िदु्दाहरु फर्छ्यौट िएकोिा यस वर्षि २०७६ सािको वैशाख 
ियहनािा 198 थान िदु्दा फछियौट िई गत आ.व.को फछियौट संख्या उि वैशाख ियहनािा नै परुा 
िएको देम्खन्छ । साथै अनिुान गररए िन्दा बढी िदु्दा दताि िएको म्स्थतीिा कायियोजनािा उपिेम्खत 
िालसक िदु्दा फर्छ्यौटको म्स्थलत पलन िक्ष्य अनसुार प्रगलत िएको देम्खंदा आ.व. 075/76 को िूि 
कायितफि  िक्ष्य प्रगलत सन्तोर्षजनक रुपिा रहेको अवस्था छ। यस अवलििा िेिलििापको िालग 
िेिलििाप केन्रिा ११ थान िदु्दा पिाइएकोिा १ थान िदु्दा िेिलििाप िाफि त लििापर िएको, ९ थान 
िदु्दा लििापर हनु नसयक यफताि हनु आएको र १ थान िदु्दा लििलििापको प्रयक्रयािा रहेको छ। 
िपुतबी तफि  म्जभिेवारी सरर आएको ४ थान िदु्दाहरु सभबन्िीत लिम्शिहरु सवोच्च अदाितबाट प्राप्त 
नहुाँदा िपुतवीिा रहेको । यस वर्षि सडाउन पने लिम्शि संख्या ११४ िएकोिा सबै लिम्शि कागजहरु 
सडाई िक्ष्य अनसुार तोयकएका कािहरु सियिै सभपन्न गररएको छ ।  

 

यस अदाितिा रहेका बााँकी िदु्दाहरुको अवलिगत यववरणाः 

यस अदाितिा बााँकी रहेका िदु्दाहरुको अवलिगत यववरण लनभन अनसुार रहेको छ ।   
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यस अदाितको यवगत ५ वर्षिको िदु्दा प्रवाहको म्स्थलत 

d'2f )&!÷)&@ )&@÷)&# )&#÷)&$ )&$÷)&% ०७५/०७६ 

पनुराबेदन 
तफि  

देवानी ५४ ५१ ६१ ४० ६६ 

फौजदारी १८८ १७० १६९ १४४ २४१ 

सािक १ २ १ २ ८ 

ररट लनवेदन 
तफि  

लनर्षिेाज्ञा ७ १६ १५ १७ २५ 

परिादेश ७ १० ८ ५ १२ 

बन्दीप्रत्यक्षीकरण २ ६ १ १ २ 

उत्प्ररे्षण ४ ९ १३ ११ १४ 

सरुु क्षेरालिकार तफि का २ १ ४ ४ ४ 

hDdf २६५ २६५ २७२ २२४ ३७२ 

 लनवेदन ६८ ८९ ४८ $^ ३९ 

 प्रलतवेदन ६१ ५९ २८ ३७ ३७ 

 

 

 

यवगत ५ वर्षि देम्खको कायिप्रगलतको सिीक्षा 

यस अदाितको यवगत ५ वर्षिको कायिप्रगलत देहाय बिोम्जि उपिेख गररएको छ । 

लस.नं. आलथिक वर्षि म्जभिेवारी सरेको नयााँ दताि जभिा फछयोट फछयोट प्रलतशत बााँकी 

१ @)&!÷)&@ #^ @@( @^% @@@ *#=&& $# 

२ )&@ ÷)&# $# @@@ @^% @@$ *$=%@ $! 
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३ )&# ÷)&$ $! @#! @&@ @@$ *@=#% $* 

४ )&$ ÷)&% $* !&^ @@$ !&% &*=!@ $( 

५ ०७५ / ०७६ ४९ ३२३ ३७२ २८७ ७७.१५ ८५ 

 

 

 

 

२.३. फैसिा कायािन्वयनतफि    

न्यायपालिकाको चौथो रणनीलतक योजनािे लनिािरण गरेको दोस्रो ििु कायि अन्तगित फैसिा 
कायािन्वयन हो । उच्च अदाितबाट फैसिा कायािन्वयनको क्रििा गनुिपने कायि किै हनुे र 
फैसिा कायािन्वयन सभवन्ििा प्राथलिक म्जभिेवारी म्जपिा अदाितको हनुे िएकोिे उच्च 
अदाितिे सरुु म्जपिा अदाितबाट िएको फैसिा फरक परेिा फैसिा बिोम्जि िगत कसी 
असूिउपर गनुि िनी िगत रहेको सभबम्न्ित अदाितिा िेखी पिाइने हुाँदा फैसिा कायािन्वयन 
एवि ्असूि तहलसिको कायििा यस अदाित प्रत्यक्ष संिग्न हनुपुने म्स्थलत रहाँदैन । यस योजना 
अवलििा नागररक अलिकार ऐन र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ बिोम्जि यस अदाितिे सरुु 
कारवाही र यकनारा गरेका यववादसाँग सभबम्न्ित लनणियको कायािन्वयनका िालग िेखी पिाउने 
गरेको र उपरोि बिोम्जि लनणियहरुको कायािन्वयन िइरहेको पाइयो । त्यस्तै यस अदाितबाट 
हनुे िातहत म्जपिा अदाितहरुको लनरीक्षणका क्रििासिेत फैसिा कायािन्वयनिाई प्रिावकारी 
बनाउन लनदेशन ठदइएको तथा ठदइएका लनदेशनहरुको कायािन्वयन िए निएतपिm लनरन्तर 
सपुररवेक्षण सिेत हनुे गरेको छ । साथै यस अदाितिे सायवक योजना बिोम्जि फैसिा 
कायािन्वयनका िालग लनदेशन ठदने गररएको र आगािी ठदनिा सिेत उच्च अदाित पोखरा, 
बागिङु इजिासबाट ठदइएका लनदेशनहरुको कायािन्वयन िए निएतफि  लनरन्तर सपुररवेक्षण गररन े
छ ।    
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वायर्षिक तथा िालसक िक्ष्य लनिािरण खण्ड 
(पररच्छेद – ३) 

३. वायर्षिक िक्ष्य लनिािरण तथा वायर्षिक िक्ष्य बिोम्जि िालसक कायितालिका 
फाराि नं १ 

उच्च अदाित पोखरा, बागिङु इजिास 

आलथिक वर्षि २०७६/२०७७ को वायर्षिक कायि योजना 
 वायर्षिक िक्ष्य लनिािरण फाराि 

(योजनाको िक्ष्य १ को रणनीलत उदे्दय नं.१ १ (ग) साँग सभबम्न्ित) 

अदाितको नािाः- उच्च अदाित पोखरा, बागिङु इजिास 

       न्यायपालिकाको चौथौ रणनीलतक योजनािे उच्च अदाितहरुका िालग र.उ. १.१.(ग) अन्तगित लनिािरण गरेका िक्ष्यहरु 

योजना अनसुार वायर्षिक रुपिा फैसिा गनुिपने िदु्दाको संख्यााः-  २४५ 

               

लस.नं 

  

म्जभिेवारी 
नयााँ दतािको अनिुान 

जभिा बायर्षिक  

अनिुालनत िगत 

योजनािे  

तोकेको 
िक्ष्य 

बायर्षिक  

िक्ष्य* 

ररटतफि  िदु्दातफि  
६ ियहना  
लिरको 

१ बर्षि 
लिरको 

१८ 

ियहना 
लिरको 

जभिा १ 
बर्षिलिर 

१ बर्षिदेम्ख  

१८ 
ियहना 
लिर 

१८ 

ियहना  
नाघेको 

जभिा तीन 

आ.व.को 
और्षत  

िदु्दा दताि 
संख्या 

१० 

प्रलतशतिे  

हनु ेबयृद्ध 

अनिुालनत  

संख्या 

१ १० १ ० ११ ६६ ८ ० ७४ २९० २९ ३१९ ४०४ ६१ २४५ 

  
 

  तयार गने                                                                                                                                          प्रिाम्णत गने    
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फाराि नं २ 

उच्च अदाित पोखरा, बागिङु इजिास 

आलथिक वर्षि २०७६/२०७७ को वायर्षिक कायि योजना 

वायर्षिक िक्ष्य लनिािरण फाराि 

(रणनीलतक योजनाको अन्तगित िक्ष्य १ को रणनीलत उद्दशे्य १.१ (ग) साँग सभबम्न्ित) 

अदाितको नािाः- उच्च अदाित पोखरा, बागिङु इजिास 

योजना अनसुार वायर्षिक रुपिा फैसिा गनुिपने िदु्दाको संख्यााः-  २४५ 

 लस.नं. यवर्षय अवलिगत संख्या म्जभिेवारी सरी 
आएको िदु्दा नयााँ दताि अनिुान  

जभिा कायि हनु ेआउन े
अनिुालनत बायर्षिक िगत 

अनिुालनत वायर्षिक 

िदु्दा फछयौट  

संख्या 
कैयफयत 

१ शरुु िदु्दा 

६ ियहना लिरको ३ 

५ ८ 

६ 

  

६ ियहना देम्ख १ वर्षिलिरको 
      

१ वर्षि देम्ख १८ ियहना लिरको 
      

१८ ियहना नाघेको 
      

२ पनुरावेदन 
६ ियहना लिरको 

४५ २६3 ३34 १२2   

६ियहना देम्ख १ वर्षि लिरको २४ ८०   
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१ वर्षि देम्ख १८ ियहना लिरको 
२ ०   

१८ ियहना नाघेको   ०   

३ 

ररट र लनर्षेिाज्ञा लनवेदन ६ ियहना लिरको १० ४५ ५६ ३४   

६ियहनादेम्ख १ वर्षि लिरको ० ०   

१ वर्षि देम्ख १८ ियहना लिरको १ ०   

१८ ियहना नाघेको ० ०   

४ 

सािक जााँच ६ ियहना लिरको ० ६ ६ ३   

६ियहनादेम्ख १ वर्षि लिरको           

१ वर्षि देम्ख १८ ियहना लिरको           

१८ ियहना नाघेको            

िदु्दा तथा ररटको जभिा ८५  ३१९  ४०४  २४५    

५ लनवेदन  ० ५० ५० ५०   

५.क कैयफयत प्रलतवेदन ८ ३८ ४६ ४६  

६ फुटकर लनवेदन ० ३० ३० ३०   

जभिा ८   ११८ १२६  १२६    

कूि जभिा ९३ ४३७ ५३० ३७१   

                     
 
 

 तयार गने                                                                      

     
 
 

प्रिाम्णत गने    
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फाराि नं ३ 

उच्च अदाित पोखरा, बागिङु इजिास/अस्थायी इजिास 

आलथिक वर्षि २०७६/२०७७को वायर्षिक कायि योजना 
 िालसक िक्ष्य लनिािरण फाराि 

(योजनाको िक्ष्य १ को रणनीलत उदेश्य नं. १.१ ग. साँग सभबम्न्ित) 

योजनाबाट लनिािरण िए अनसुार वायर्षिक रुपिा फैसिा गनुिपने िदु्दाको जभिा साँख्यााः २४५ प्रलतशताः ६१% 

क्र.सं. िदु्दा अवलि 
यववरण साउन िदौ असोज काम्िक िंलसर पसु िाघ फागनु चैत बैशाख जेि असार जभिा 

कायिठदन १३ २४ ११ २२ २६ २५ २५ २५ २५ २४ २७ २६ २७३ 

१ शरुु िदु्दा 

६ ियहना 
लिरको 

िक्ष्य १ १ १ १ १ १ ० ० ० ० ० ० ६ 

प्रगलत                           

६ ियहनादेम्ख 
१ वर्षिलिरको 

िक्ष्य                           

प्रगलत                           

१ वर्षिदेम्ख १८ 
ियहनालिरको 

िक्ष्य                           

प्रगलत                           

१८ ियहना 
नाघेको  

िक्ष्य                           

प्रगलत                           

२ 

 पनु
रावे

दन
 ६ ियहना 

लिरको 

िक्ष्य १ १० २ २ २ १ २ ० ० ० ० ० २० 

प्रगलत                           

६ ियहनादेम्ख 
१ वर्षिलिरको 

िक्ष्य ३ ७ ३ ११ १४ १६ १६ २१ २३ २२ २३ २४ १८३ 

प्रगलत                           
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१ वर्षिदेम्ख १८ 
ियहना लिरको  

िक्ष्य २ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० २ 

प्रगलत                           

१८ ियहना 
नाघेको  

िक्ष्य                           

प्रगलत                           

३ ररट
 

६ियहनालिरको 

ररट 

िक्ष्य १ १ १ १ ० ० ० ० ० ० ० ० ४ 

प्रगलत                           

६ ियहनादेम्ख 
१ वर्षिलिरको 

िक्ष्य १ १ १ २ ३ ३ ३ ३ ४ ३ ३ २ २९ 

प्रगलत                           

१ वर्षिदेम्ख १८ 
ियहना लिरको  

िक्ष्य १ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ 

प्रगलत                           

१८ ियहना 
नाघेको  

िक्ष्य                           

प्रगलत                           

जभिा  
िक्ष्य १० 20 ८ 17 20 21 21 24 27 25 26 26 २४५ 

प्रगलत                           

४ 

लनवेदन १ ियहना लिर 
िक्ष्य ० ४ ६ ४ ८ ८ १० ६ ४ ० ० ० ५० 

प्रगलत                           

प्रलतवेदन  १ ियहना लिर 
िक्ष्य ० ६ ५ ८ ७ ४ 0 0 0 0 0 0 ३० 

प्रगलत                           

फुटकर लनवेदन १ ियहना िक्ष्य ४ ४ ६ ८ १० ८ ६ ० ० ० ० ० ४६ 
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नाघेको प्रगलत                           

जभिा  
िक्ष्य ४ १४ १७ २० २५ २० १६ ६ ४ ० ० ० १२६ 

प्रगलत                           

कूि जभिा 
िक्ष्य १४ ३४ २५ ३७ ४५ ४१ ३७ ३० ३१ २५ २६ २६ ३७१ 

प्रगलत                           

  
                

 
 

   तयार गने                                                                                                           प्रिाम्णत गने    
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फाराि नं ४ 

उच्च अदाित पोखरा बागिङु इजिास 

आलथिक वर्षि २०७६/२०७७को वायर्षिक कायि योजना 
 इजिासगत िक्ष्य लनिािरण फाराि 

(रणनीलतक योजना िक्ष्य १ को रणनीलत उदे्दश्य नं.१. १ साँग सभबम्न्ित) 

योजनाबाट लनिािरण िए अनसुार वायर्षिक रुपिा फैसिा गनुिपने िदु्दाको जभिा साँख्यााः २४५                                                             

क्र.सं. िदु्दा अवलि 
यववरण साउन िदौ असोज काम्िक िंलसर पसु िाघ फागनु चैत बैशाख जेि असार जभिा 

कायिठदन १३ २४ ११ २२ २६ २५ २५ २५ २५ २४ २७ २६ २७३ 

1 शरुु िदु्दा 

६ ियहना लिरको 
िक्ष्य १ १ १ १ १ १ ० ० ० ० ० ० ६ 

प्रगलत                           

६ ियहनादेम्ख १ 
वर्षिलिरको 

िक्ष्य                           

प्रगलत                           

१ वर्षिदेम्ख १८ 
ियहनालिरको 

िक्ष्य                           

प्रगलत                           

१८ ियहना 
नाघेको  

िक्ष्य                           

प्रगलत                           

2 

 पनु
रावे

दन
 

६ ियहना लिरको 
िक्ष्य १ १० २ २ २ १ २ ० ० ० ० ० २० 

प्रगलत                           
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६ ियहनादेम्ख १ 
वर्षिलिरको 

िक्ष्य ३ ७ ३ ११ १४ १६ १६ २१ २३ २२ २३ २४ १८३ 

प्रगलत                           

१ वर्षिदेम्ख १८ 
ियहना लिरको  

िक्ष्य २ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० २ 

प्रगलत                           

१८ ियहना 
नाघेको  

िक्ष्य                           

प्रगलत                           

३ ररट
 

६ियहनालिरको 

ररट 

िक्ष्य १ १ १ १ ० ० ० ० ० ० ० ० ४ 

प्रगलत                           

६ ियहनादेम्ख १ 
वर्षिलिरको 

िक्ष्य १ १ १ २ ३ ३ ३ ३ ४ ३ ३ २ २९ 

प्रगलत                           

१ वर्षिदेम्ख १८ 
ियहना लिरको  

िक्ष्य १ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ 

प्रगलत                           

१८ ियहना 
नाघेको  

िक्ष्य                           

प्रगलत                           

जभिा  
िक्ष्य १० २० ८ १७ २० २१ २१ २४ २७ २५ २६ २६ २४५ 

प्रगलत                           

४ लनवेदन १ ियहना लिर 
िक्ष्य ० ४ ६ ४ ८ ८ १० ६ ४ ० ० ० ५० 

प्रगलत                           
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प्रलतवेदन १ ियहना लिर 
िक्ष्य ० ६ ५ ८ ७ ४ ० ० ० ० ० ० ३० 

प्रगलत                           

 फुटकर 
लनवेदन 

१ ियहना नाघेको 
िक्ष्य ४ ४ ६ ८ १० ८ ६ ० ० ० ० ० ४६ 

प्रगलत                           

जभिा  
िक्ष्य ४ १४ १७ २० २५ २० १६ ६ ४ ० ० ० १२६ 

प्रगलत                           

कूि जभिा 
िक्ष्य १४ ३४ २५ ३७ ४५ ४१ ३७ ३० ३१ २५ २६ २६ ३७१ 

प्रगलत                           
 

 

तयार गने                                                                                                                               प्रिाम्णत गने    
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फाराि नं ५ 

उच्च अदाित पोखरा बागिङु इजिास 

आ व  २०७६/०७७ को वायर्षिक कायि योजना 

िातहत अदाित र कायािियको लनरीक्षण एवं अनगुिनसभबन्िी िक्ष्य लनिािरण फाराि 

लनरीक्षण गनुिपने अदाितको साँख्यााः ४ 

लनरीक्षण गनुिपने कारागारको साँख्यााः ४ 

लस.नं. न्यायािीशको नाि लनरीक्षण गने  ियहना लनरीक्षण गनिपने अदाित र कायािियको 
नाि 

कैयफयत  

१       यस अदालतको पूर्ण वैठकबाट 
निर्णय भए बमोजिम २०७६ 
साल फागुि र चतै्र महििामा 

िुिे 

२       

३       

४       

जभिा संख्या     

   

 

 

     
   तयार गने                                                                                                                        प्रिाम्णत गने    
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फाराि नं ६ 

उच्च अदाित पोखरा बागिङु इजिास 

आलथिक वर्षि २०७६/२०७७ को वायर्षिक कायि योजना 
लिलसिको आन्तररक लनरीक्षण गने कायिको िालसक िक्ष्य लनिािरण फाराि 

               म्जभिेवारी सररआएको लिलसि साँख्यााः– ८५ 

यसवर्षि दताि हनु ेअनिुालनत िदु्दा संख्यााः–४०४ 

जभिा लनरीक्षण गनुिपने लिलसि संख्यााः– ३५० 

स्रोस्तेदारको नािाः श्री ध्रवु कुिार ढकाि 

सपुररन्टेन्डेन्टको  नािाः–     

यवर्षय 
लिलसिको आन्तररक लनरीक्षणको िालसक िक्ष्य 

ियहना साउन िदौ असोज काम्िक िंलसर पसु िाघ फागनु चैत बैशाख जेि असार जभिा 
लिलसिको 
आन्तररक 
लनरीक्षण 

िक्ष्य २० ४० २० ४० ३० २५ ३० ३५ २० ३० ३० ३० ३५० 

प्रगलत                           

    

 

          
   तयार गने                                                                                                                               प्रिाम्णत गने    
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फाराि नं ७ 

उच्च अदाित पोखरा, बागिङु इजिास 

आलथिक वर्षि २०७६/२०७७को वायर्षिक कायियोजना 
 व्यवस्थापकीय कायिको िालसक िक्ष्य लनिािरण फाराि 

कायिको यवर्षय 
िालसक रुपिा सभपन्न गनुि पने कायिहरुको िक्ष्य   

साउन  िदौ  असोज काम्िक िंलसर पौर्ष िाघ फागनु चैत बैशाख जेि आर्षाढ जभिा 
वैतलनक कानूनव्यवशायीबाट कारागार भ्रिण 
पटक 

२ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३५ 

काउन्सेलिङ्क सेवा संचािन पटक  लनरन्तर   

योजनाको प्रगलत सिीक्षा पटक        १     १     १   १ ४ 

योजना कायािन्वयनका सभबन्ििा 
सरोकारवािाहरुसंग अन्तरयक्रया पटक  

  १     १     १     १   ४ 

तािेिदार र स्थानीय लनकायका सम्चबहरु 
बीच अन्तरयक्रया पटक 

             १            १ 

सडाउन ुपने कागजातहरु सडाइने लिलसि 
संख्या 

              २७ २७ २७ २७ ३० १३८ 

न्याय क्षेर सिन्वय सलिलतको बैिक पटक     १     १     १     १ २ 

वार र सरकारी वकीिसंग अन्तरयक्रया 
पटक 

  १             १       २ 
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संचारकिीहरुसंग अन्तरयक्रया पटक      १                 १ २ 

िदु्दाको यटपोट १९ २२ २० २० २० २० २० २० २१ २३ २० २० २४५ 

अन्य आवश्यक कायिक्रि सिावेश गनि 
सयकनेाः तालिि, गोष्ठी        

१ 
    

१ 
  

२ 

              

न्याययक बाह्य संवाद (Judicial outreach)  र Meet the Judge वायर्षिक कायिक्रिको सभबन्ििा लनदेम्शका प्राप्त िएका बखत कायिक्रि तय गररन े

 

             

                                       तयार गने                                                                                                    प्रिाम्णत गने    
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फारि नं. ८ 

रणनीलतक उद्दशे्य १.४ यववाद सिािानका वैकम्पपक उपायहरुको प्रयोगिाई प्रिावकारी बनाउन ु

(क)  न्याययक िेिलििाप पद्धलतको सदुृढीकरण गने 

क्र.स. कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि प्रारम्भिक म्जभिेवारी अम्न्ति म्जभिेवारी 

१ 

िेिलििाप हनुे सरने प्रकृलतका सबै यववादहरु 
कम्भतिा एकपटक िेिलििापका िालग प्रोत्सायहत 

गने 

आदेश/ िेिलििापिा वयृद्ध 
२०७६ साउन देखी 
लनरन्तर 

रम्जष्ट्रार न्यायािीश 

२ 
सबै अदाितिा िेिलििाप परािशि कक्ष स्थापना 
गने 

परािशि कक्ष २०७६  रम्जष्ट्रार न्यायािीश 

३ 
अदाितिे यवलिन् न क्षेरको लबर्षयगत यवज्ञता 
िएका िेिलििापकतािहरुको सूची तयार गने 

िेिलििापकतािको सूची तयार 
२०७६ साउन 
िसान्त सभि 

 रम्जष्ट्रार न्यायािीश 

 

   तयार गने           प्रिाम्णत गने   
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रणनीलतक कायिक्रिहरुको कायािन्वयन योजना खण्ड 
(पररच्छेद -४) 

४. िक्ष्य तथा रणनीलतक उद्दशे्यहरूको कायािन्वयनका िालग वायर्षिक रुपिा संचािन हनु े

   राणनीलतक  यकयाकिापहरु   
न्यायपालिकाको चौथो पञ्चबयर्षिय रणनीलतक योजना २०७६/२०७७-२०८०/२०८१िे लनिािरण 
गरेका िक्ष्य तथा रणनीलतक उदे्दश्यहरु प्रालप्तको िालग तय गररएका यक्रयाकिापहरुको वायर्षिक रुपिा 
गररने कायािन्वयन योजना लनभनानसुार रहेका छन । 

िक्ष्य १: लछटोछररतो  गणसु्तरीय न्याय सभपादन। 

रणनीलतक उद्दशे्य १.१: िदु्दाको शीघ्र फर्छ्यौट गनुि। 

 (क) फरक िदु्दा व्यवस्थापन पद्धलत िाग ुहनुपूुविका िदु्दा तथा सबै लनवेदनको िालगाः 
कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि म्जभिेवारी 

म्जभिेवारी सररआएका सबै लनवदेन, सरुु िदु्दा, 
पनुरावेदन, सािकहरू र िध्यस्थसभबन्िी लनवेदन 
फर्छ्यौट गने। 

अम्न्ति आदेश/ 

लनणिय 
 

२०७६/०७७ 
 

न्यायािीश 
 

चाि ुआलथिक वर्षििा दताि िएका लनवदेन, सरुु िदु्दा, 
पनुरावेदन र सािकहरूिध्ये कभतीिा ५० प्रलतशत 
फर्छ्यौट गने। 

अम्न्ति आदेश/ 

लनणिय 
२०७६/७७ न्यायािीश 

प्रलतवेदनहरू दताि िएको लिलतिे १ ियहनालिर 
फर्छ्यौट गने। 

अम्न्ति आदेश/ 

लनणिय 
२०७६/०७७ न्यायािीश 

 
(ख) फरक िदु्दा व्यवस्थापन पद्धलत िाग ुहनु ेिदु्दाको िालगाः 
कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि म्जभिेवारी 
सरि िागििा रहन ेसरुु कारबाही हनुे िदु्दा, देवानी र 
फौजदारी पनुरावेदन तथा ररट लनवेदन दताि िएको 
लिलतिे ६ ियहना लिर फर्छ्यौट गने। 

फैसिा /अम्न्ति 
आदेश 

२०७६/०७७ न्यायािीश 

सािान्य िागििा रहने सरुु कारबाही हनुे िदु्दा, देवानी 
र फौजदारी पनुरावेदन तथा ररट लनवेदन दताि िएको 
लिलतिे १२ ियहनालिर फर्छ्यौट गने। 

फैसिा /अम्न्ति 
आदेश 

 
२०७६/०७७ 

न्यायािीश 

यवशेर्ष िागििा रहने सरकारवादी फौजदारी पनुरावेदन 
दताि िएको 
लिलतिे १८ ियहना लिर फर्छ्यौट गने। 
 

फैसिा /अम्न्ति 
आदेश 

 
२०७६/०७७ 

न्यायािीश 
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िध्यस्थतासभबन्िी 
लनवेदन 
फर्छ्यौट 
गने। 
 

िध्यस्थ लनयमु्ि सभबन्िी 
लनवेदन दताि िएको 
लिलतिे ६० ठदन लिर 

अम्न्ति आदेश/ 

लनणिय 
२०७६/०७७ न्यायािीश 

िध्यस्थ हटाउनेसभबन्िी 
लनवेदन दताि िएको 
लिलतिे ४५ ठदन लिर 

अम्न्ति आदेश/ लनणिय २०७६-०७७ न्यायािीश 

िध्यस्थको 
क्षेरलिकारसभबन्िी 
लनवेदन दताि िएको 
लिलतिे ३० ठदन लिर 

अम्न्ति आदेश/ 

लनणिय 

२०७६/०७७ न्यायािीश 

िध्यस्थको लनणिय 
बदरसभबन्िी लनवेदन दताि 
िएको लिलतिे ४५ ठदन 
लिर 

अम्न्ति आदेश/ २०७७-०७७ न्यायािीश 

यवदेशी लनणियको 
िान्यतासभबन्िी लनवेदन 
दताि िएको लिलतिे १२० 
ठदन लिर 

लनणिय २०७६-०७७ न्यायािीश 

 
रणनीलतक उद्दशे्य १.२: िदु्दा व्यवस्थापन पद्धलतिा सिाुर गनुि। 
(क) फरक िदु्दा व्यवस्थापन पद्धलत िाग ुगनि व्यवस्थापकीय प्रबन्ि गने। 
कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि म्जभिेवारी 
फरक िदु्दा व्यवस्थापन पद्धलत कायािन्वयन गनि 
आवश्यक तयारी गने। 

सिन्वय बैिक/लनणिय 
 

२०७७ जेि 
 

ि.ुन्या/रम्जस्िार 
 

फरक िदु्दा व्यवस्थापन पद्धलत िाग ुगने। 
 

लनणिय/ सफ्टवेयर 
अलििेख 

२०७७ साउन 
 

ि.ुन्या/रम्जस्िार 
 

फरक िदु्दा व्यवस्थापन पद्धलत कायािन्वयनको अनगुिन 
गने। 

प्रलतवेदन/अलििेख 
 

२०७६/०७७ ि.ुन्या/रम्जस्िार 

 
(ख) िदु्दा व्यवस्थापन पद्धलतिा सिाुर गने। 
कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि म्जभिेवारी 
िदु्दाका पक्षको व्यम्िगत यववरण िरी लिलसि संिग्न 
गने। 

व्यम्िगत यववरण 
 

२०७६/०७७ रम्जस्िार 
 

िदु्दा व्यवस्थापन ठदग्दशिन र इजिास पमु्स्तका बनाई 
िदु्दा शाखा तथा इजिासिा राख्न।े 
 

ठदग्दशिन/ 
इजिास पमु्स्तका 

२०७६/०७७ 
 

रम्जस्िार 
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पक्षहरूिाई अदाितको कायि बोझिाई यवचार गरी 
सिय तोकी तारेख ठदने। 

तारेख पचाि /िरपाई 
 

२०७६/०७७ फााँटवािा/ 
सपरुरवेक्षक 

लनिािररत सियलिर कुनै पक्ष अनपमु्स्थत िएिा 
उपम्स्थत पक्षिाई तारेख ठदने। 

तारेख पचाि /िरपाई 
 

२०७६/०७७ फााँटवािा/ 
सपरुरवेक्षक 

प्रलतवेदनउपरको सनुवुाइिा पक्षिे ताररखिा रहन 
चाहेिा ताररखिा राख्न।े 

तारेख पचाि / िरपाई 
 

२०७६/०७७ रम्जस्िार 

 

(ग) िदु्दाको कारबाहीिाई सूचना प्रयवलिसाँग आबद्ध गने। 
कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि म्जभिेवारी 
अनिाइन शपुक ििुानी र िदु्दा दताि गने सभबन्ििा 
िएको अध्ययन प्रलतवेदन पनुराविोकन गरी क्रिशाः 
िाग ुगने। 

सफ्टवेयर २०७६/०७७ रम्जस्िार 

िदु्दा दतािदेम्ख अम्न्ति फैसिासभि हरेक तहका 
अदाितिा एउटै पयहचाननभबर (Registration 

Number) ठदने। 

सफ्टवेयर २०७६/०७७ रम्जस्िार 

िदु्दाको पक्ष र कानून व्यवसायीिाई User Id र 
password प्रदान गने। 

सफ्टवेयर २०७६/०७७ रम्जस्िार 

पेसी तथा सािारण ताररख कभ्टयरुबाट स्वताः लसजिना 
हनुे प्रणािी यवकास गने। 

सफ्टवेयर २०७६/०७७ रम्जस्िार 

िदु्दाका हरेक गलतयवलिको जानकारी पक्षहरूिाई 
एसएिएसबाट ठदने। 

सफ्टवेयर २०७६/०७७ रम्जस्िार 
 

पेसी स्थगनको पटक पेसी सूचीिा जनाई वेबसाइटिा 
प्रकाशन गने। 

पेसी सूची/ सफ्टवेयर २०७६/०७७ रम्जस्िार 
 

िदु्दाको अम्न्ति आदेश र फैसिा वेबसाइटबाट 
डाउनिोड गनि सयकने पद्धलतको यवकास गने। 

सफ्टवेयर/वेबसाइट 
 

२०७६/०७७ रम्जस्िार 
 

िदु्दासभबन्िी पराचारिा इिेिको प्रयोग गने। 
 

सफ्टवेयर/इिेि 
अलििेख 

२०७६/०७७ रम्जस्िार 

सक्किै लिलसि चायहने अवस्थािा बाहेक िदु्दाको 
यवद्यतुीय फाइि तयार गरी प्रयोग गने। 

सफ्टवेयर/इ-फाइि 
 

२०७६/०७७ रम्जस्िार 

यटपोटको यवद्यलुतय प्रलत तयार िएपलछ िार िदु्दा 
पेसीिा चढाउन ेपद्धलत अविभबन गने। 

यवद्यतुीय प्रलत २०७६/०७७ िदु्दा िहाशाखा 
प्रिख ु 

 

(घ) लिलसिको आन्तररक लनरीक्षण गने। 
कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि म्जभिेवारी 
िदु्दािा अङ्ग प¥ुयाउन छुटै्ट शाखा स्थापना गरी 
लनरीक्षण अलिकृत तोरने। 

लनणिय/पराचार २०७६/०७७ रम्जस्िार 
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लनरीक्षण अलिकृतिे चाि ु लिलसिहरूको लनयलित 
रूपिा 
लनरीक्षण गरी ठदएका लनदेशनहरू सफ्टवेयरिा प्रयवष्ट 
गने। 

सफ्टवेयर २०७६/०७७ लनरीक्षण 
अलिकृत/ 
रम्जस्िार 

िागि अनसाुर गनुिपने कािको अवलि नाघेका र नाघ्न 
िागेका िदु्दाको सफ्टवेयरिाफि त कभ्टयरुिा प्राप्त 
सङे्कत अनसाुर प्राथलिकताका साथ लनरीक्षण गने। 

लनरीक्षण प्रलतवेदन २०७६/०७७ लनरीक्षण 
अलिकृत/ 
रम्जस्िार 

िदु्दािा अङ्ग पगुीु पेसी चढन योग्य िएको प्रिाम्णत 
गने। 
 

सफ्टवेयर/पेसी 
प्रिाणीकरण 
फाराि 

२०७६/०७७ लनरीक्षण 
अलिकृत 

लनरीक्षण अलिकृतिे पाम्क्षक रूपिा लिलसि लनरीक्षणको 
प्रलतवेदन सभबम्न्ित न्यायािीश/रम्जस्िारिाई उपिधि 
गराउने। 

लनरीक्षण प्रलतवेदन २०७६/०७७ लनरीक्षण 
अलिकृत 
 

प्राप्त लनरीक्षण प्रलतवेदनका आिारिा सभबम्न्ित 
कििचारीिाई लनदेशन ठदने। 

लनदेशन/पराचार २०७६/०७७ न्यायािीश/ 
रम्जस्िार 

 
रणनीलतक उद्दशे्य १.३: न्याययक काि कारबाही तथा िदु्दाको फैसिािा गणसु्तरीयता अलिवयृद्ध गनुि। 
(क) न्याययक प्रयक्रयािाई अनिुानयोग्य बनाउन।े 
कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि म्जभिेवारी 

िदु्दाको कारबाहीिा िाग्ने हरेक चरणको 
सफ्टवेयरिाफि त कायितालिका बनाई लिलसि सािेि 
राख्न।े 

कायि तालिका २०७६/०७७ रम्जस्िार 

िदु्दाका पक्षहरू अदाितिा हाम्जर िएपलछ कायि 
तालिका उपिधि गराउने। 

कायि तालिका २०७६/०७७ रम्जस्िार 

कायितालिकािा लनिािररत सियिा तोयकएको कायि 
सभपन्न गने। 

कायितालिका २०७६/०७७ रम्जस्िार 

कायितालिकाअनसाुर काि हनु नसकेिा वा िागि 
पररवतिन गनुिपरेिा कारण खिुाई सफ्टवेयरिाफि त 
कायाितालिका संशोिन/िागि पररवतिन गरी सोको 
जानकारी िदु्दाका पक्षहरूिाई ठदने। 

संशोलित 
कायितालिका/ 

सफ्टवेयर 

 

 २०७६/०७७ रम्जस्िार 

कायितालिकाअनसाुर काि िए निएको लनयलित 
अनगिुन गने। 

अनगिुन प्रलतवेदन २०७६/०७७ न्यायािीश/ 
रम्जस्िार 
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पक्षहरूिे वेिसाइटिाफि त िदु्दाको कारबाही तथा 
आदेश/फैसिाको जानकारी लिन सयकने पद्धलत 
यवकास गने। 

वेबसाइट अद्यवलि २०७६/०७७ रम्जस्िार 

 

 
(ख) लिलसि कागजको गणसु्तरीयता कायि गने। 
कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि म्जभिेवारी 
अदाितिा प्रयोग हनुे फाइलिङ्ग प्रणािी, कागज, िसी 
(टोनरसिेत)को गणसु्तरको िापदण्ड लनिािरण गने। 

िापदण्ड प्रलतवेदन २०७६ पस ु रम्जस्िार 

लनिािररत िापदण्डका आिारिा फाइि, कागज, 
िसीसिेतका सािग्री खररद गरी प्रयोगिा पयाउने। 

स्पेलसयफकेसन २०७६/०७७ रम्जस्िार 
 

लिलसि संिग्न कागजातहरूको संरक्षणको िालग 
प्रिावकारी लिलसि व्यवस्थापन गने। 
• तायदाती फाराि अद्यावलिक गने। 
• लसिलसिेबार रूपिा लििाएर राख्न।े 
• खोजेका बखत सहज रूपिा फेिा पानि सयकने। 
• लिलसििा रहन ुपने सबै कागज उपिधि हनुे। 
• लनयलित रूपिा संरक्षण र उपचार गने। 

व्यवम्स्थत लिलसि २०७६/०७७ 
 

रम्जस्िार 
 

लिलसि संिग्न िखु्यिखु्य कागजातहरूको (सडाउन 
नलिपने) यवद्यतुीय प्रलत तयार पारी सफ्टवेयरिा प्रयवष्ट 
गने। 

सफ्टवेयर २०७६/०७७ रम्जस्िार 
 

 
रणनीलतक उद्दशे्य १.४: यववाद सिािानका वैकम्पपक उपायहरूको प्रयोगिाई प्रिावकारी बनाउन।ु 
(क) न्याययक िेिलििाप पद्धलतको सदुृढीकरण गने। 
कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि म्जभिेवारी 
लििापर हनु सरने प्रकृतलतका सबै यववादहरु 
कम्भतिा एक पटक िेिलििापका िालग प्रोत्सायहत 
गने । 

आदेश/िेिलििापिा 
बयृद्ध 

२०७६/०७७ न्यायिीश/ 
रम्जस्िार 

िेिलििाप परािशि कक्ष स्थापना गने। परािशि कक्ष २०७६/०७७ रम्जस्िार 
िदु्दाको कायिबोझअनसुार िेिलििाप कक्षको यवस्तार 
गने। 

थप िेिलििाप कक्ष 
 

२०७६/०७७ रम्जस्िार 
 

अदाितिा रहेका िेिलििाप कक्षहरूको सदुृढीकरण 
गने। 

सदुृढ िेिलििाप कक्ष २०७६/०७७ रम्जस्िार 
 

अदाितिा कायिरत जनशम्ििाई िेिलििापको 
सभबन्ििा प्रम्शम्क्षत गने। 

प्रम्शक्षण कायिक्रि २०७६/०७७ रम्जस्िार 

अदाितिे यवलिन्न क्षेरको यवर्षयगत यवज्ञता िएका िेिलििापकतािको सूची २०७६/०७७ रम्जस्िार 
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िेिलििापकतािहरूको सूची तयार गने।   
िेिलििापसभबन्िी सरोकारवािाहरूलबच छिफि र 
सिन्वय गने। 

बैिक/िाइन्टय ु २०७६/०७७ न्यायािीश/ 

रम्जस्िार 

िेिलििाप केन्र र िेिलििाप प्रयक्रयाको अनगिुन 
गने। 

अनगिुन प्रलतवेदन २०७६/०७७ न्यायािीश/ 

रम्जस्िार 
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िक्ष्य २. न्यायिा पहुाँच अलिबयृद्ध 
रणनीलतक उद्दशे्य २.१: अदाितको कायिक्षरे लिरका न्यायिा पहुाँचका अवरोिहरूको सभबोिन गनुि। 
कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि म्जभिेवारी 
िार्षा अनवुादक र सांकेलतक िार्षा अनवुादकको 
अलििेख अद्यावलिक गरी सेवािाई लनरन्तरता ठदने। 

अद्यावलिक 
सूची/अलििेख 

२०७६/०७७ रम्जस्िार 

 
रणनीलतक उद्दशे्य 2.२: अदाितबाट प्रवाह हनु ेसेवािाई गणसु्तरीय र प्रिावकारी बनाउन ु। 
कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि म्जभिेवारी 

सेवाग्राहीिैरी व्यवहार गनिको िालग "लछटोछररतो र 
गणसु्तरीय सेवा हाम्रो प्रलतबद्धता" िन्न ेनारािा आिाररत 
रही न्याययक जनशम्ििाई अलििखुीकरण गने। 

तालिि / प्रलतवेदन २०७६/०७७ रम्जस्िार 

सबै अदाितिा रहेका सेवाग्राही परािशि र सहायता 
कक्षको सदुृढीकरण गने। 

लनणिय २०७६/०७७ रम्जस्िार 
 

अदाितिा आउने सेवाग्राहीिाई न्याययक प्रयक्रया 
बारेिा परािशि सेवा उपिधि गराउने। 

प्रलतवेदन २०७६/०७७ रम्जस्िार 
 

सेवाग्राहीिाई अदाितिा प्रवेश गने यवन्दबुाटै 
सहजीकरण गनि दक्ष स्वयि ् सेवक र इन्टनिहरू 
खटाउने। 

लनणिय २०७६/०७७ रम्जस्िार 
 

िदु्दाको कारबाहीको अवस्था सभबन्िी जानकारी टेलि 
इन्यायरी, एसएिएस, िोबाइि ए्सिाफि त िदु्दाको 
पक्षिाई उपिधि गराउने। 

एसएिएस/ टेलिफोन 
 

२०७६/०७७ रम्जस्िार 
 

िदु्दाका पक्षिाई पायक पने अदाितबाट यवद्यतुीय 
िाध्यि (Online)बाट तारेख उपिधि गराउन े
प्रणािीिाई प्रिावकारी बनाई यवस्तार गने। 

वेबसाइट २०७६/०७७ रम्जस्िार 
 

न्यायािीशसाँग सेवाग्राहीहरूिे आवलिक रूपिा 
अन्तयक्रि या गनि पाउन े प्रणािीिाई थप प्रिावकारी 
बनाई लनरन्तरता ठदने। 
 

प्रलतवेदन २०७६/०७७ न्यायािीश/ 
रम्जस्िार 
 

सविसािारण/यवद्याथीिाई अदाितको अविोकन गने 
अवसर प्रदान गनेबारेिा लनदेम्शका बनाई िागगुने। 

लनदेम्शका २०७६/०७७ न्यायािीश/ 
रम्जस्िार 

अदाित अविोकन गनि आउने व्यम्िहरूका िालग 
अदाितको सािान्य पररचय, सभपादन गने कायि र 
कायिकक्षसिेतको जानकारी सिावेश िएको श्रव्यदृश्य 
सािग्री लनिािण गरी अविोकन कक्षबाट प्रशारण 
गने। 

श्रव्यदृश्य सािग्री 
 

२०७६/०७७  

न्यायािीश/ 
रम्जस्िार 
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रणनीलतक उद्दशे्य 2.३ कानूनी सहायतािाई प्रिावकारी बनाउन ु। 

कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि म्जभिेवारी 
वैतलनक कानून व्यवसायीको सेवासभबन्िी 
लनदेम्शकािाई पनुराविोकन गरी थप प्रिावकारी 
बनाउने। 

प्रलतवेदन/लनणिय २०७६/०७७ न्यायािीश/ 
रम्जस्िार 

नेपाि बार एसोलसएसनसाँग सिन्वय गरी प्रोवोनो 
(स्वेम्च्छक) लनाःशपुक कानूनी सेवा सञ्चािन लनदेम्शका 
कायािन्वयन गने। 

सिन्वय बैिक/ 
लनणिय 

२०७६/०७७ 
 

रम्जस्िार 
 

प्रोवोनो (स्वेम्च्छक) कानूनी सेवा प्रदान गने कानून 
व्यवसायीहरूको सूची अद्यावलिक गरी यवद्यतुीय 
िाध्यि तथा अदाित र बार एसोलसएसनको सूचना 
पाटीिा प्रकाशन गने। 

वेबसाइट/सूचना 
पाटी 

२०७६/०७७ रम्जस्िार 

 

लनाःशपुक कानूनी सहायताका बारेको जानकारी 
साविजलनक सञ्चार िाध्यि, अदाितबाट जारी हनुे भयाद 
सूचना तथा वेबसाइटको िाध्यिबाट प्रवाह गने। 

वेबसाइट/भयाद 
सूचना 

२०७६/०७७ रम्जस्िार 

वैतलनक कानून व्यवसायीबाट प्रदान गररने सेवाको 
जानकारीसयहत सबै अदाितिा कायिरत वैतलनक 
कानूनव्यवसायीको नाि र सभपकि  नं अदाित 
पररसरको सबैिे देख्न ेस्थानिा टााँस्न ेर वेबसाइटिा 
प्रकाशन गने। 

जानकारी 
यववरण/वेबसाइट 

२०७६/०७७ रम्जस्िार 

 
रणनीलतक उद्दशे्य 2.४ न्याययक प्रयक्रया र प्रणािीबारे सूचना प्रवाह गनुि। 
कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि म्जभिेवारी 
हरेक अदाितिा सेवाग्राही परािशि र सहायता कक्षिा 
अदाितबाट प्रदान हनुे सेवा, िदु्दाको प्रयक्रया, िाग्ने 
दस्तरु आठद बारेिा सेवाग्राहीिाई जानकारी ठदने। 

अलििेख २०७६/०७७ रम्जस्िार 

अदाितबाट प्रदान हनुे सेवा, िदु्दाको प्रयक्रया, िाग्ने 
दस्तरु आठद बारेिा जानकारीिूिक पमु्स्तका तयार 
गरी पयहिो पटक आउने पक्षिाई उपिधि गराउने। 

जानकारी पमु्स्तका २०७६/०७७ रम्जस्िार 

पयािप्त पूवाििारसयहतको प्रलतक्षाियको स्थापना र 
सदुृढीकरण गने। 

प्रलतक्षािय २०७६/०७७ रम्जस्िार 

न्याययक प्रयक्रया सभबन्िी श्रधय दृश्य सािग्री तया र 
गरी प्रलतक्षाियिा रहेको लडस््िेबाट प्रशारण गने। 

अलििेख २०७६/०७७ रम्जस्िार 

 
सेवाग्राहीका अपेक्षा/गनुासा सभबन्ििा सपिाह/सझुाव 
लिई सोको सभबोिन गनि हेिो अदाित कायिक्रि 

अलििेख २०७६/०७७ रम्जस्िार 
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सञ्चािन गने। 
न्याययक प्रयक्रयासभबन्िी जानकारीहरू स्थानीय सञ्चार 
िाध्यििाफि त स्थानीय िार्षाहरूिा सिेत प्रकाशन तथा 
प्रशारण गने। 

कायिक्रि अलििेख २०७६/०७७ रम्जस्िार 

 

फााँट/इजिास िगायत अदाितका कायिकक्षको स्पष्ट 
जानकारी प्राप्त हनुे सङे्कत बोडि/लडम्जटि भयाप 
अदाितको प्रवेश यवन्द,ु सहायता कक्ष तथा बढी 
सभपकि  हनुे स्थान र अदाितको वेबसाइटिा राख्न।े 

सङे्कत बोडि/ 
वेबसाइट 

२०७६/०७७ रम्जस्िार 

 

अदाितबाट प्रदान हनुे सेवा, न्याययक प्रयक्रया र 
प्रणािी, िदु्दाको कारबाहीका िालग िाग्न ेदस्तरु आठद 
बारेिा अदाितको हातालिर अदातत प्रयोगकतािको 
वडापर टााँस्ने व्यवस्था लििाई वेबसाइटिा सिेत 
प्रकाशन गने। 

नागररक वडापर/ 
वेबसाइट 
 

२०७६/०७७ रम्जस्िार 

अदाितबाट प्रदान हनुे सेवा, न्याययक प्रयक्रया र 
प्रणािी, िदु्दाको कारबाहीका िालग िाग्न ेदस्तरु आठद 
बारेिा सिदाुयका यवलिन्न वगिसाँग अन्तरसंवाद गनि 
तयार िएको लनदेम्शका पनुराविोकन गने। 

पररिाम्जित 
लनदेम्श का 

२०७६/०७७ रम्जस्िार 
 

अदाितबाट प्रदान हनुे सेवा, न्याययक प्रयक्रया र 
प्रणािी, िदु्दाको कारबाहीका िालग िाग्न ेदस्तरु आठद 
बारेिा अदाितबाट सिदाुयका यवलिन्न वगिसाँग 
अन्तरसंवाद गने। 

कायिक्रि 
प्रलतवेदन 

२०७६/०७७ न्यायािीश/ 
रम्जस्िार 

 

सहायता र परािशि कक्षिा तालिि प्राप्त जनशम्िको 
व्यवस्था गने। 

लनणिय २०७६/०७७ रम्जस्िार 

सहायता र परािशि कक्षिाई स्रोत सािनयिु बनाई 
सेवाग्राहीिाई प्रदान गररने सेवािाई प्रिावकारी 
बनाउने। 

सूचना/स्रोत 
सािन/सेवाको 
अलििेख  

२०७६/०७७ रम्जस्िार 

 

 
रणनीलतक उद्दशे्य 2.5 पीलडतिैरी न्याय प्रणािीको सदुृढीकरण गनुि। 

कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि म्जभिेवारी 
पीलडतिैरी कक्षको स्थापना र अन्य पूवाििार  
व्यवस्थापन गने। 

लनणिय/बजेट 
लनकासा 

२०७६/०७७ रम्जस्िार 
 

सबै अदाितिा पीलडतको िालग प्राथलिक स्वास्थय 
उपचार, िनोसािाम्जक परािशि र सरुक्षाको व्यवस्था 
गने। 

लनणिय/पराचार/ 

पूवाििार 
२०७६/०७७ रम्जस्िार 

 

पीलडतको पक्षिा िएका अन्तररि राहत, संरक्षण र 
पनुस्थािपनासभबन्िी आदेश कायािन्वयनको सिन्वय र 

बैिक/अनगिुन 
प्रलतवेदन 

२०७६/०७७ रम्जस्िार/ 
न्यायािीश 
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अनगिुन गने।   

पीलडत वादी िई दायर हनुे िदु्दािा लनाःशपुक कानूनी 
सहायता उपिधि गराउने। 

आदेश/पर २०७६-०८१ 
 

न्यायािीश/ 
रम्जस्िार  

पीलडतिैरी व्यवहारका िालग न्याययक जनशम्ििाई 
अलििखीुकरण गने। 

प्रलतवेदन २०७६/०७७ न्यायािीश/ 
रम्जस्िार 

िदु्दाको कारबाही र फैसिािा पीलडतको पररचयको 
गोपनीयता कायि गने। 

पक्षको गोपनीयता 
फाराि 

२०७६/०७७ न्यायािीश/ 
रम्जस्िार 

पीलडतिाई िदु्दाको कारबाही र आदेश वा फैसिाको 
जानकारी ठदने। 

लनणिय/पराचार २०७६/०७७ न्यायािीश/ 
रम्जस्िार 

न्याययक काि कारबाहीिा पीलडतिैरी सेवा प्रवाहको 
सलुनम्ितता गनि पषृ्ठपोर्षण लिने। 

पषृ्ठपोर्षण फाराि / 
प्रलतवेदन 

२०७६/०७७ रम्जस्िार 
 

 
  



        पृष्ठ 37         वायर्षिक कायियोजना २०७६/७७ 

 

िक्ष्य ३ न्याययक सशुासनको प्रवििन। 

रणनीलतक उद्दशे्य 3.1: रणनीलतक उद्दशे्य 3.1: न्याययक जनशम्िको कायि संस्कृलतिा सिुार गनुि। 

कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि म्जभिेवारी 

न्याययक जनशम्ििाई उत्कृष्ट व्यवस्थापन र सेवा 
प्रवाहिा प्रलसयद्ध पाएका साविजलनक/ लनजी 
संस्थाहरूको अविोकन गराउने। 

लनणिय/प्रलतवेदन २०७६/०७७ रम्जस्िार 

रणनीलतक उद्दशे्य 3.२:अदाितको काि कारबाहीिा अनगिुन र लनरीक्षणिाई प्रिावकारी बनाउन ु। 
 
(क) न्याययक काि कारबाहीको लनरीक्षण अनगिुन गने। 
कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि म्जभिेवारी 

लनरीक्षण कायिको िालग आलथिक वर्षिको सरुुिै 
न्यायािीश तोकी सभबम्न्ित न्यायािीशबाट तोयकएको 
अदाितको वरै्षिरर लनयलित अनगिुन गने 
व्यवस्थािाई प्रिावकारी बनाउने। 

लनणिय/प्रलतवेदन २०७६/०७७ िखु्य न्यायािीश 

 
(ख) सेवाप्रवाहको अनगिुन गने। 
कायि  कायिसभपादन सूचक सियावलि  म्जभिेवारी 
अदाितबाट प्रवाह हनुे सेवाको गणसु्तरीयताको बारेिा 
अनगुिन गनि िापदण्ड लनिािण गने। 

िापदण्ड २०७६/०७७ रम्जस्िार 
 

िापदण्डबिोम्जि सेवाप्रवाह िए निएको लनयलित 
अनगुिन गरी तत्काि सिाुर गनि लनदेशन ठदने। 

अनगुिन 
प्रलतवेदन/लनणिय 

२०७६/०७७ रम्जस्िार 
 

िापदण्डबिोम्जि उत्कृष्ट कायिसभपादन तथा सेवाप्रवाह 
गने कििचारीिाई परुष्कृत र किी किजोरीको 
पनुरावमृ्ि गने कििचारीिाई अनशाुसनात्िक कारबाही 
गने। 

लनणिय २०७६/०७७ रम्जस्िार 
 

अदाितबाट सभपादन गररने सेवा प्रवाह र सिुार 
गनुिपने यवर्षयका सभबन्ििा प्रम्शक्षण प्राप्त कििचारीबाट 
अन्तर अदाित अनगिुन तथा लनगरानी गने। 

लनणिय/पर/ 

अनगिुन 
प्रलतवेदन 

२०७६/०७७ रम्जस्िार 
 

 
(ग) गनुासो सनुवुाइको संयन्रिाई प्रिावकारी बनाउन।े 
कायि  कायिसभपादन सूचक सियावलि  म्जभिेवारी 

अदाितबाट िएका काि कारबाहीिा हनु सरन े लनणिय/पराचार २०७६/०७७ िखु्य न्यायािीश 
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अलनयलिता सभबन्िी उजरुी लिई पेस गनि प्रिान 
न्यायािीश र िखु्य न्यायािीशको सम्चवाियिा गनुसो 
सनुवुाइ संयन्रिाई सदृढ बनाउने। 

 

पनि आएका गनाुसो/उजरुीिा १ ियहनालिर कारबाही 
र लनणिय गरी उजरुीकताििाई सोको जानकारी ठदने। 

लनणिय /पराचार २०७६/०७७ िखु्य न्यायािीश/ 

रम्जस्िार 
अदाितबाट िएका काि कारबाहीिा हनु सरने 
अलनयलितता सभबन्िी उजरुीको सभबोिन गने, 
कायियवलि,सािन, म्जभिेबार अलिकारी,सियावलि 
सिेतका यवर्षयहरू सिावेश गरी कायियोजना बनाई 
िाग ुगने। 

कायियोजना २०७६/०७७ रम्जस्िार 

सेवाग्राहीिे अदाितको काि कारबाहीको सभबन्ििा 
न्यायािीशसिक्ष लिम्खत वा िौम्खक रूपिा कुनै 
गनाुसो/उजरी गनि सरने। 

अलििेख २०७६/०७७ सभबम्न्ित 
न्यायािीश 
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िक्ष्य ४ अदाित व्यबस्थापनको सदुृढीकरण 
रणनीलतक उद्दशे्य ४.१ िानव संशािन व्यबस्थापन सदुृढ बनाउन ु। 
(क) िानव संशािन नीलत तथा योजना लनिािण गने। 
कायि  कायिसभपादन सूचक  सियावलि  म्जभिेवारी 
यफपडिा खयटने तािेिदार कििचारीिाई कायिसभपादन 
िापदण्ड बनाई सोको आिारिा थप ििा र िोबाइि 
शपुक सयुविा उपिधि गराउने। 

िरपाइ २०७६/०७७ रम्जस्िार 

 
रणनीलतक उद्दशे्य ४.२: िौलतक र सेवा पूवाििारिा सिुार एवि ्यविीय व्यवस्थापन गनुि। 
(क) िौलतक र सेवा पूवाििार व्यवस्थापन गने। 
कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि म्जभिेवारी 

सङ्घीयता कायािन्वयनको लसिलसिािा म्जपिा 
सदरिकुाि म्स्थत सरकारी कायािियहरू स्थानीय 
तहिा स्थानान्तरण/खारेज हनु गई खािी िएका 
िवन/जग्गा अदाित प्रयोजनको िालग प्राप्त गने पहि 
र सिन्वय गने। 

बैिक/लनणिय/ 
पराचार 
 

२०७६/०७७ अदाित व्यवस्थापन 
सलिलत/ 
न्यायािीश/ 
रम्जस्िार 
 

िौलतक पूवाििारहरूिाई सेवाग्राही िैरी बनाउन 
लनरन्तर सदृढीकरण गनि देहायका लनिािण कायि गने। 
• वाइफाई र यट.लि. लडस््िे सयुविासयहतको प्रलतक्षािय 
• चिेनागहृ 
• शौचािय (ियहिा /परुूर्ष/फरक क्षिता) 
• यपउने पानी 
• प्राथलिक स्वास्थय उपचार कक्ष 
• सूचना तथा सहायता कक्ष 
• साक्षी पीलडत संरक्षण कक्ष 
• थनुवुाकक्ष 
• Lost and Found कक्ष लनिािण 
• िेिलििाप कक्ष/लनिािण/यवस्तार 
• पूवि सनवुाइ कक्ष 
• फरक क्षिता िएका व्यम्िहरूको िालग आवश्यक 
पूवाििार 
• श्रव्यदृश्य संवाद कक्ष 
• परािशि कक्ष 
• बाि इजिास 
• म्शश ुस्याहार/बाि पोर्षण कक्ष 

संरचना 
यवस्तार/थप 

२०७६/०७७ अदाित व्यवस्थापन 
सलिलत /रम्जस्िार 
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• अन्य। 

 
(ख) िवनबाहेकका अन्य िौलतक पूवाििार व्यवस्थापन गने। 
कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि म्जभिेवारी 

अदाितिा खररद गररने वस्त ुर सेवाको वायर्षिक खररद 
योजना तयार पारी कायािन्वयन गने। 

खररद योजना प्रत्येक वर्षि 
 

रम्जस्िार 
 

लनिािररत िापदण्डका आिारिा अदाितको िालग 
आवश्यक पने फलनिचरिगायतका सािग्रीहरू खररद 
गने। 

लनणिय प्रत्येक वर्षि 
 

रम्जस्िार 

िापदण्ड तयार नहुाँदासभि ििुकुको िौगोलिक 
अवस्था सिेतिाई यवचार गरी अदाितको िालग खररद 
गररने सवारीसािन Sport Utility Vehicle स्तरको 
खररद गने। 

लनणिय प्रत्येक वर्षि 
 

रम्जस्िार 
 

सवारी सािन, िेलसनरी सािान तथा फलनिचरसिेतको 
इन्िेन्िी लनिािण गने। 

लनणिय प्रत्येक वर्षि 
 

रम्जस्िार 
 

प्रयोगिा आउन नसरने सवारी सािन, िेलसनरी औजार 
तथा फलनिचरहरू लििाि यवक्री गने। 

लनणिय प्रत्येक वर्षि 
 

रम्जस्िार 
 

 
(ग) यविीय व्यवस्थापन गने। 
कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि म्जभिेवारी 

सभबम्न्ित अदाितको योजना कायािन्वयन सलिलतसाँग 
परािशि र सिन्वय गरी बजेट अनिुानिाई अम्न्ति 
रूप ठदई वायर्षिक खररद योजनासयहत सवोच्च अदाित 
अनसनु्िान तथा योजना िहाशाखािा पिाउने। 

बजेट अनिुान 
यववरण 
 

प्रत्येक वर्षि 
िम्ससर 

रम्जस्िार 
 

कायिक्रिसयहतको एकिषु्ट बजेटका सभबन्ििा 
छिफि गरी अम्न्ति रूप ठदने। 

बजेट अनिुान 
यववरण 

प्रत्येक वर्षि 
 

रम्जस्िार 
 

सभबम्न्ित अदाितिे प्राप्त गरेको बजेट LMBIS िा 
उम्पिम्खत यक्रयाकिाप कायािन्वयनको िालग 
अदाितको पूणि बैिक र कििचारी बैिकिा छिफि 
गराई लितव्यययता, पारदम्शिता र प्रिावकाररतासिेतको 
आिारिा योजनाका कायिक्रिहरू सञ्चािन 
गने। 

लनणिय/िौलतक 
र यविीय प्रलतवेदन 
 

प्रत्येक वर्षि रम्जस्िार 
 

वायर्षिक रूपिा तोयकएको िक्ष्यबिोम्जि बेरुज ुफर्छ्यौट 
गने र आगािी ठदनिा शून्य बेरुज ुकायि गने। 

बेरुज ुफर्छ्यौट 
प्रलतवेदन 

प्रत्येक वर्षि रम्जस्िार 
 

बढी कायिबोझ िएका अदाितहरूिा सेवाग्राहीिे िौचर २०७६/०७७ रम्जस्िार 
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बझाुउनपनेु अदािती शपुक, दस्तरु, िरौटी आठद 
रकिहरू बैंकिाफि त दाम्खिा गने व्यवस्था लििाउने। 

 

 
(घ) अलििेख व्यवस्थापन गने। 
कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि म्जभिेवारी 

लछनवुा लिलसिहरू स्यान गरी सफ्टवेयरको 
िाध्यिबाट क्रिशाः प्रयवष्ट गरी संरक्षण गने। 

सफ्टवेयर/ अलििेख 
 

२०७६/०७७ रम्जस्िार 
 

लिलसि संिग्न लिखतहरू कानूनबिोम्जि 
िपुयाउन/ेसडाउने/ संरक्षण गने। 

अलििेख २०७६/०७७ रम्जस्िार 
 

 
(ङ) पसु्तकािय व्यवस्थापन गने। 
कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि म्जभिेवारी 

आफ्नो तथा िातहत अदाितका पसु्तकाियको 
यवस्तार र सिाुर गने। 

पसु्तक अलििेख २०७६/०७७ रम्जस्िार 

अदाितका सबै इजिासहरूिा दैलनक रूपिा 
आवश्यक पने कानूनका पसु्तक र सािग्रीहरू 
सयहतको Mini Library को व्यवस्था गने। 

पसु्तकािय 207७/078 
 

रम्जस्िार 

न्याययक कायिको िालग आवश्यक पने पसु्तक िगायत 
अन्य पाठ्य सािग्रीको आवश्यकता पयहचान गरी 
खररद गने। 

खररद लनणिय/पसु्तक २०७६/०७७ रम्जस्िार 
 

 
रणनीलतक उद्दशे्याः 4.3 सूचना प्रयवलिको संस्थागत सदुृढीकरण र क्षिता अलिवयद्ध ृगनुि। 

(क) सूचना प्रयवलिसभबन्िी नीलत र योजना बनाउन।े 
कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि म्जभिेवारी 

एक कििचारी एक कभ्टयरु, एक कोिा एक 
यप्रन्टरका आिारिा उपकरणको व्यवस्थापनिा जोड 
ठदने। 

लनणिय २०७६/०७७ रम्जस्िार  

 
रणनीलतक उद्दशे्य ४.४ संयहताहरूको नलतजािूिक र प्रिावकारी कायािन्वयनको व्यवस्थापन गनुि। 
कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि म्जभिेवारी 

संयहताको प्रिावकारी कायािन्वयनको िालग तयार 
िएको लनयिाविी, ठदग्दशिन, लनदेम्शका, सजाय लनिािरण 
सभबन्िी िापदण्ड र संयहता कानूनहरूिा हनुे संशोिन 

सिीक्षा कायिक्रि २०७६/०७७ िखु्य न्यायािीश/ 

रम्जस्िार 
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तथा कायािन्वयनका क्रििा आउन सरन े बािा 
अड्काउका यवर्षयहरूका सभबन्ििा न्याययक 
जनशम्िहरूकालबच अन्तियक्रया गने। 

 

संयहता कायािन्वयनको िालग आवश्यक पने थप बजेट 
र स्रोत सािन उपिधि गराउने। 
• ऐन, लनयि, लनदेम्शका, ठदग्दशिन र स्रोत सािाग्री 
छपाई र यवतरण, सभप्ररे्षण 
• भयाद सूचना प्रकाशन 
• फाराि, प्रिाणपर, दताि यकताब, अलििेख रम्जष्टर 
छपाइ 
• िौलतक पूवाििार यवस्तार 
• सूचना प्रयवलि सभबन्िी उपकरण 
• संयहतासभबन्ििा जनशम्िको क्षिता यवकास 
•अलतररि सिय कायि सभपादन (पक्राउपजुी 
/किलडटेि/फैसिा तयारी आठद) 
• सिन्वय र सहकायि 
• अन्य 

बजेट लनकासा 

आदेश 

२०७६/०७७ िखु्य न्यायािीश/ 

रम्जस्िार 

 

बाि सिाुर गहृ,संरक्षण गहृ (Safe House), 
सिाुरात्िक दण्डका स्वरूप, पीलडत राहत कोर्ष 
कायािन्वयन गनि आवश्यक पने पूवाििार स्थापना गनि 
सिन्वय र पहि गने  

लनणिय/पराचार २०७६/०७७ रम्जस्िार 
 

सजाय लनिािरणसभबन्िी िापदण्डअनसुार कायि िए 
निएको अनगुिन गने। 

प्रलतवेदन २०७६/०७७ रम्जस्िार 
 

 
रणनीलतक उद्दशे्य ४.५: योजना कायािन्वयन प्रणािीिाई प्रिावकारी बनाउन ु
कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि म्जभिेवारी 

चौथो रणनीलतक योजनाको प्रकाशन गरी  
साविजलनकीकरण गने र न्याययक जनशम्ि तथा 
सरोकारवािाहरूिाई यवतरण गने। 

कायिक्रि/िरपाई २०७६ साउन रम्जस्िार 
 

रणनीलतक योजना सभबन्ििा न्याययक जनशम्ििाई 
अलििखीुकरण तथा सीप हस्तान्तरण गने। 

कायिक्रि २०७६ साउन रम्जस्िार 
 

सबै अदािहरूिे िालसक कायि प्रगती यववरण 
अनसुन्िान तथा योजना सलिलतिा पेस गने  
 

प्रगलत यववरण 
 

प्रत्येक 
ियहनाको ५ 
गतेलिर 

रम्जस्िार 
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िक्ष्य ५: न्यायपालिकाप्रलतको आस्था र यवश्वास अलिवयृद्ध 
रणनीलत क उद्दशे्य ५.१: अदाितका काि कारबाही सभबन्ििा सेवाग्राहीको सन्तयुष्ट अलिवयृद्ध गनुि। 

कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि म्जभिेवारी 

अदाितिा आवलिक रूपिा सेवाग्राहीको सन्तयुष्टको 
स्तर िापन गने। 

प्रलतवेदन प्रत्येक वर्षि 
असार 
र पसु 

रम्जस्िार 

 
रणनीलत क उद्दशे्य ५.२: न्याययक सूचना, सञ्चार तथा म्शक्षा पद्धलतको सिुार गनुि। 
(क) अदाित र सञ्चारिाध्यिसाँग सभबन्ि प्रिावकारी बनाउन े

कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि म्जभिेवारी 

सञ्चार क्षेरसाँग गररन े व्यवहार र सूचना सभप्ररे्षणको 
तररका तथा सिाम्जक सञ्जािसाँगको आबद्धताबारेिा 
अदाितको जनशम्ििाई अलििखुीकरण गने। 

अलििखुीकरण 2076-0७७ रम्जस्िार 

 
(ख) कानूनी म्शक्षाको प्रवद्धिन गने। 

कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि म्जभिेवारी 

अदाितको काि कारबाहीबारेिा यवद्यािय तथा 
यवश्वयवद्याियका यवद्याथीिाई अदाितको अविोकन 
भ्रिणको अवसर ठदने। 

अलििेख २०७६/०७७ रम्जस्िार 

न्यायािीश तथा अदाितका अलिकृतबाट न्याययक 
प्रयक्रया र प्रणािीका यवर्षयिा यवद्यािय तथा 
यवश्वयवद्याियिा प्रवचन ठदने। 

प्रबचन कायिक्रि 

 

२०७६/०७७ न्यायािीश/ 
अलिकृत 

 
रणनीलतक उद्दशे्य ५.३: अदाितका सरोकारवािाहरूसाँगको सभबन्ि र सहयोगिाई सदुृढ तपुयाउन।ु 
(क) अदाितका सरोकारवािा लनकायहरूसाँग सभबन्ि र सिन्वय अलिवयृद्ध गने। 

कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि म्जभिेवारी 

सरोकारवािा लनकायहरूिाई न्यायपालिकाको 
रणनीलतक योजनाका सभबन्ििा जानकारी गराउने। 

पराचार/ िाइन्यटु 

 

२०७६/०७७ न्यायिीश/रम्जस्िार 

 

सरोकारवािा लनकायहरूिाई रणनीलतक योजना 
तजुििािाफि त सिुारका कायिक्रिहरू सञ्चािन गनि 
प्रोत्सायहत गने। 
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रणनीलतक योजनािाफि त सिुारका कायिक्रि सञ्चािन 
गरररहेका सरोकारवािा लनकायहरूका योजनािा 
सिावेश िएका न्यायपालिकाको काि कारबाहीसाँग 
सभबम्न्ित साझा यवर्षयहरूिा अन्तर लनकायगत 
सिन्वय तथा सहकायि गने। 

पराचार/िाईन्यटु २०७६/०७७ न्यायिीश/रम्जस्िार 

 

न्याययक काि कारबाहीसाँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न े
लनकायहरू (बार एशोलसएसन, िहान्यायालिविाको 
कायाििय, प्रहरी, यवलियवज्ञानसाँग सभबम्न्ित लनकाय र 
यवशेर्षज्ञ सिेत) साँग लनयलित सभपकि  र सहकायि गने। 

आवलिक 
बैिक/संवाद/ 

लनणिय/पराचार 

२०७६/०७७ न्यायक्षेर सिन्वय 
सलिलतहरू 

 
(ख) स्थानीय तहका न्याययक सलिलतहरूसाँग सिन्वय र सहकायि गनुि। 

कायि कायिसभपादन सूचक सियावलि म्जभिेवारी 

स्थानीय तहसाँगको सहकायििा न्याययक सलिलतका 
पदालिकारीहरू तथा कायिरत कििचारीिाई न्याययक 
प्रयक्रया, िेिलििाप र न्याययक लनरीक्षणका सभबन्ििा 
अलििखुीकरण गने। 

अलििखुीकरण 

कायिक्रि 

२०७६/०७७ न्यायिीश/ 

रम्जस्िार 
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बजेट खण्ड 

(पररच्छेद – ५) 

 

आ.व. २०७६÷०७७ को वायर्षिक कायियोजना कायािन्वयन गनि यवयवि कायिक्रिको िालग 
आवश्यक अनिुालनत 

बजेट तालिका 
  

क्र.सं. कायिक्रिको नाि 
कायिक्रि 
संख्या 

सहिागी 
संख्या 

जभिा अनिुालत खचि कैयफयत 

! सेवाग्राही Counseling सेवा 

 

lg/Gt/ #)) #),))).–  

@ न्याययक संवाद कायिक्रि 
$ @%) *),))).–  

# Meet the judge कायिक्रि 
!@ @)) @$,))).–  

$ कायि योजनाको आन्तररक प्रगलत सलिक्षा $ !#) @,)),))).–  

% िातहतका अदाितको कायियोजना प्रगलत 

सलिक्षा 

$ !%) @,)),))).–  

^ सरोकारवािासाँग योजना कायािन्वयन 

सलिक्षा 

# #) #),))).–  

& न्याय क्षेर सिन्वय सलिलत बैिक 
$ %) ^),))).–  

* बार, सरकारी वयकिसाँग अन्तरयक्रया # () #),))).–  

( सञ्चारकिीहरुसाँग अन्तरयक्रया # $) #),))).–  

!) िेिलििापकतािसंग अन्तरयक्रया गोष्ठी ! #) %),))).–  

!! कििचारीिाई क्षिता यवकास तालिि # #) !,%),))).–  

!@ अलििेख पसु्तकािय व्यवस्थापन तालिि @ #) !,)),))).–  

hDdf  (,*$,))).–  

 

     

                                                                

         =======================            ==================               

    tof/ ug]{                   k|dfl0ft ug]{ 
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सिस्या सिािान र लनष्कर्षि खण्ड 

(पररच्छेद –६) 

 

उच्च अदाित पोखरा, बागिङु इजिासिे आफ्नो िक्ष्यगत कायि सभपादन गने क्रििा केही व्यवहाररक 
एवं सैद्धाम्न्तक सिस्याहरु देम्खएका छन ्।ती सिस्याहरुको सिािान लनभन अनसुार प्रस्ततु गररएको 
छ। 

यस उच्च अदाित पोखरा, बागिङु इजिासिे आफ्नो काि कारवाही एवं सेवा प्रवाहिाई लछटो छररतो 
गणुस्तरीय, प्रिावकारी बनाई आि सेवाग्राहीको अदाित प्रलतको आस्था र यवश्वास राख्न े कायि आफ्नो 
साविकालिक म्जभिेवारीको रुपिा अंलगकार गररआएको छ ।बतििान अवस्थािा परुानो ििुकुी ऐन, 

२०२० िगायत अन्य छररएर रहेका कानूनहरुिाई प्रलतस्थापन र एयककृत गदै जारी िएका ििुकुी 
संयहताहरु २०७४ र लतनको कायािन्वयनका िालग बनेका लनयिाविी, कायियवलि तथा िापदण्डहरुिे 
अदाितको काि कारवाहीिा आिूि पररवतिन गरेको अवस्थािा यस अदाितिे आफूिाई थप चसु्त, 

गलतम्शि, प्रिावकारी र व्यवम्स्थत बनाउन िूि योजना लिएको िक्ष्य प्रालप्त गनि यवलिन्न अवसर र 
चनुौलतको सािना गनुिपने अवस्था देम्खन्छ । लबगतका रणनीलतक योजनाका सकारात्िक पक्षहरु र 
सिुारका प्रयासहरुिाई आत्िसाथ गरी प्राप्त उपिधिीहरुिाई संस्थागत गदै अदाितिे सिुारका 
प्रकृयाहरुिाई लनरन्तरता ठदनपुने अवस्था देम्खएको पररप्रके्ष्यिा यस अदाितिा आफ्ना् िक्ष्यगत कायि 
सभपादन गने क्रििा केही व्यवहाररक एवं सैद्धाम्न्तक सिस्याहरु देम्खएका छन ् । जो लनभनानसुार 
प्रस्ततु गररएको छ । 

-क) अदाित िवनको हािको िौलतक अवस्था 
 उच्च अदाित पोखरा, बागिङु इजिासको िवन लनकै परुानो िएको हुाँदा २०७२ वैशाख १२ 
गतेको िहािकूभप र सो पलछका पराकभपन सिेतिे यस अदाितको िवनिा िूिो क्षलत पगु्न गई 
अदाितको दैलनक कायि संचािन गनि नलििी बााँकी िवनका कोिाहरुबाट अदाितको दैलनक कायि 
संचािन गरी आएको अवस्था छ । उि िवनिा रहेका, िदु्दा शाखा, प्रशासन, दताि शाखा र रम्जष्ट्रार 
कक्ष सिेतका कायिकक्षहरु सोही परुानै िवनको तपिो कोिाहरु बाटै िूिो जोम्खिका साथ सेवा प्रदान 
गदै आउन ुपरेको बाध्यात्िक अवस्थािे गदाि जनुसकैु अवस्थािा पनु िकूभप आएको खण्डिा िवन ढपन 
सरने म्स्थलत देम्खन्छ ।यसरी क्षलतग्रस्त िवनको कारणिे गदाि सेवाप्रदायकका िालग छुट्टाछुटै्ट 
कोिाहरुको अिाविे गदाि केही सेवाहरु एकै कक्षबाट सिेत संचािन गनुिपने म्स्थलत रहेकोिे सोही 
अनरुुप गररदै आइएको छ ।िदु्दा, अलििेख, दताि िगायत कििचारीको िालग कायि कक्षहरु पगेुको अवस्था 
िएपलन पसु्तकाियको िालग छुटै्ट कक्ष व्यवस्था गनि सयकएको छैन तापलन पसु्तकाियिाई पलन 
व्यवम्स्थत गररएको छ ।साथै, िेिलििाप कक्ष, वैतलनक वयकिको कायि कक्ष सिेतको िागी नयााँ बनेका 
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िवनको कोिाहरुिा व्यवस्था गररएको छ ।रातो स्टीकर िागेको अवस्थािा सिेत स्थान अिावको 
कारणिे सोही िवनबाट िूिो जोम्खिका साथ सेवा प्रदान गदै आउन ु परेकोिे दैलनक न्यायीक कायि 
सभपादन एवं सेवा प्रवाहिा ज्यादै कठिनाई परेकोिे नयााँ िवन बनाउन ु पने आवश्यकता देम्खन्छ । 
सिय सियिा बसेको न्याय क्षेर सिन्वय सलिती र यस अदाितको पूणि बैिक सिेतबाट अदाितको 
िालग नयााँ िवन लनिािणको िालग सवोच्च अदाितिा िेखी पिाइएकोिा सैद्धाम्न्तक सहिती सिेत िएको 
हुाँदा सो कायिको िालग बजेट व्यवस्था हनु सिेत आवश्यक देम्खन्छ ।  

(ख) सवारी सािन 

 यस अदाितिा ३ जना िाननीय न्यायािीशज्यूहरु कायिरत रहन ु िएकोिा िाननीय 
न्यायािीशज्यूहरुिाई सयुविा अन्तरगत सरकारी सवारी सािन उपिधि िएको छ । अदाित प्रयोगको 
िालग परुानो एक थान टाटा सिुो, एक थान कार, एक थान िोटर साइकि उपिधि िई रहेकोिा पहालड 
इिाका सिेत िालग िध्यनजर गरी सोही अनरुुप १ थान नयााँ िोटर र अलिकृत स्तरका कििचारीको र 
तािेिदारको िालग ४ थान िोटरसाईकि र कायाििय सहयोगीका िालग दईु थान साइकि उपिधि हनु 
आवश्यक देम्खन्छ ।  

(ग) यवलनयोजन बजेट सभवन्ििा  
 यस अदाितको िालग यस वर्षि सािारणतफि  दईु वटा ब.उ.शी.नं. अन्र्तगत चाि ु खचितफि  
२,८४,५०,००० र पुाँजीगततफि  ९,०००००।-गरी जभिा रु.२,९३,५०,००० बजेट यवलनयोजन िएको 
देम्खन्छ । यस अदाितिा ३ (तीन) जना िाननीय न्यायािीशज्यूहरु कायिरत रहन ु िएको छ । 
कायिबोझ पलन ठदन प्रलत ठदन बढ्दै गएको अवस्था छ । अन्य यक्रयाकिापहरु, ििित संिार, आवास 
व्यवस्थापन िगायतिा खचि वयृद्ध हनु ुस्विायवकै हो । अदाितिाई उपिधि िएका यवद्यलुतय उपकरण, 

सवारी सािन, िगायतका सािग्रीहरु क्रिशाः परुाना िै ििित गरररहन ुपने िएको र रणनीलतक योजनािे 
लनिािरण गरेको िक्ष्य हालसि गनि बढी यक्रयाकिापहरु गनुिपने िएकोिे िदु्दा संख्यािासिेत बढ्दो 
अवस्था देम्खंदा अदाित व्यवस्थापन, ििित संिार, इन्िन, स्टेशनरी, पानी, यवद्यतु र टेलिफोन िहशिु, 

सवारी सािनको कर वीिा आठदिा वरे्षनी व्यापक वयृद्ध हनु गएको छ । बागिङु म्जपिा यवकट र 
दगुिि िएको कारण व्यवस्थापकीय कायिहरु सभपन्न गनि लनद्याररत बजेट नपगु हनुाका साथै बढ्दो 
िपुयवयृद्ध सिेतिाई दृयष्टगत गरी यस अदाितिाई प्राप्त हनुे वजेट शीर्षिकहरुिा उपरोि कुराहरुिाई 
िध्यनजर गरी सिय सापेक्ष वयृद्ध हनु ुआवश्यक देम्खन्छ ।  
(घ) यवद्यतु अवरुद्धको वैकम्पपक व्यवस्था 

 यवद्यतु िोड सेलडङिा किी आएपलन यस बागिङु म्जपिािा िोडसेलडङ नहनुे सियिा पलन 
पटक–पटक यवद्यतु अवरुद्ध िै रहने गरेको पाइन्छ। हाि यस अदाितिा यवद्यतुको वैकम्पपक 
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व्यवस्थाको रुपिा सोिारको व्यवस्था िएको । जसको कारण हाि यस अदाितको काि कारवाहीिा 
सहजता िएकोिा हाि उि सोिारको ििित संिार गनुिपने अवस्था रहेको छ ।   
 

(ङ) न्यायािीश तथा कििचारीको आवास 

 िाननीय िखु्य िई काि गने न्यायािीशज्यूको लनवास उपिधि िएको तर उि आवास िवन 
परुानो र पयािप्त निएको हुाँदा नयााँ आवास िवन बनाउन ु पने आवश्यकता िइसकेको छ । अदाित 
िवन, आवास िवन सिेत रहेका जग्गा कायािियको पररसर बायहरको जग्गािन्दा लनकै नै होचो स्थानिा 
रहेकािे बर्षािद्को सियिा अन्यरको पानी सिेत लिर पसी डुबान हनुे िएकोिे िूिो सिस्याहरु िोग्न ु
परेको छ । अन्य िाननीय न्यायािीशज्यूहरुको लनवासको व्यवस्था निएकािे एकीकृत आवास िवन 
लनिािण गने तफि  पहि गररनपुने, काििा अझ बढी प्रिावकाररता पयाउन तथा कििचारीिा कािप्रलत 
उच्सायहत र उत्प्ररेणा जगाउन ियवष्यिा अन्य कििचारीहरुिाई सिेत आवासको व्यवस्था गनुि पने हदुा 
न्यायािीश िगायत अलिकृत र अन्य कििचारीहरुको लनवासको िालग जग्गा खररद गने र आवास 
लनिािणको िालग ियवष्यिा योजनावद्ध रुपिा अम्घ बढ्नपुने देम्खन्छ ।    
 

लनष्कर्षि 
यवगतका योजनाहरुको अनिुविे योजनावद्ध यक्रयाकिापहरुको थािनीबाट यस अदाितिे यवगतिा िन्दा 
राम्रो कायि सभपादन गरेको स्पष्ट देम्खएको छ । चौथो पञ्चवर्षीय रणनीलतक योजना अझ पररिाम्जित 
रुपिा आएको र यसको िक्ष्य हालसि गनि आगािी ठदनिा यस अदाित र िातहतका चारवटै म्जपिा 
अदाित प्रलतवद्ध रहने र सरि, सहज र लछटो छररतो रुपिा सेवाग्राहीहरुिाई न्याय प्रदान गरी 
न्यायपालिका प्रलत जनताको सभिान र आस्था अलिवयृद्ध गनेतफि  अदाितका सरोकारवािाहरुसाँगको 
सभबन्ि र सहयोगिाई  सदुृढ तपुयाउदै अदाितका कािकारवाही सभबन्ििा सेवाग्राहीहरुको सन्तयुष्ट 
अलिवयृद्ध गने ठदशािा आगािी ठदनिा अझ प्रगलत हालसि गनि प्रलतवद्ध रहने व्यहोरा व्यि गदिछौं ।  
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अनसूुची १ 

 

वायर्षिक कायियोजना तजुििा सलिलतको नािाविी 
qm=;+= kb gfd kmf]g g+= Od]n 

! संयोजक िखु्य िई काि गने िाननीय 
न्यायािीश श्री िोहनबहादरु काकी  

9851091932 karkibmohan@gmali.com 

@ सदस्य 
सम्चव 

रम्जस्िार श्री ध्रवुकुिार ढकाि 9852030940 saidhruba.dhakal@gmail.com 

# सदस्य शा.अ.श्री गोकणिराज पन्त 9847624955  

$ सदस्य शा.अ. श्री शंकर सापकोटा 9841908157 shankarsapkota128@gmail.com 

% सदस्य शा.अ.श्री रािचन्र के.सी. 9847624364 ramchandrakc08@gmail.com 

^ सदस्य सू.प्र.अ.श्री सन्तोर्ष शिाि पौडेि 9849477737 santosh.poudel@supremecourt.gov.np 

santoshs.poudel@gmail.com 

& सदस्य क.अ.श्री इन्रकुिारी काउचा 9857654079 indra74kaucha@gmail.com 

* सदस्य तािेिदार श्री सिबहादरु थापा िगर 9847650534 samash.magar@gmail.com 

९ सदस्य लड. श्री प्रकाश पौडेि 9841689501 prakash.quanta@gmail.com 
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