
पररिच्छछेद-१
पपरिरारिरमम्भिक

१.१ पपष्ठम्भिभरमि एवमिप तरररमिरारवरध
  ननपपल अधधरपजयकक ससधवधपन,   २०४७ जपरर भएपछछि  पपनरपवनदन

अदपलत,  धवरपटनगरकक छमिछति   २०४८।०७।२४ मप स्थथापनथा भएकको छथयको ।
  सथपपनप हपहदप ततकपलछि  न पिू   वपरञचल कनततररय अदथालति  धनकप टप

अन्तिरर्गति रहहेकको         ककशर अञचल अदपलत धरपन र मनचर अञचल अदपलत
        इलपम अनतगरत रहनकप र सक अनतगरतकप धजललप अदपलत तिथथा

अधरनयपयछि       क धनकपयहरकक फफ सलप उपर पपनरपवनदन सपनर मपदपकक
       कपरबपहर र धकनपरप गनर अधधकपरकनततर पतरपपत गरनककमप पछछि  धनकप टप र

इलपममप छिछट्टथा छिछट्टट    पपनरपवनदन अदपलत सथपपनप भएपशचपति् यस
      अदपलतकक पतरपदनधशक कनततरपधधकपर धभततर ककशर अञचल अनतगरतकथा

     मकरसग र सपनसरर धजललप मपततर रहन रए  । नहेपथालकको ससंछविधथान २०७२ जथारर
भएपछछि  तित्कथाछलन  प छनरथाविहेदन  अदथालति  छविरथाटनरर  उच्च  अदथालतिकको  रूपमिथा
रूपथान्तिछरति  हछन  प छग्यको  ।  सको  ससंछविधथानलहे  ररहेकको  व्यविस्थथा  अन छसथार  तित्कथाछलन
पछनरथाविहेदन अदथालतिकको नथामिबथाट स्थथापनथा भएकथा धनकछ टथा, इलथामि र ओखलढछ संरथालथाई
यस उच्च अदथालति छविरथाटनररकको धनकछ टथा, इलथामि इजलथास र अस्थथायर इजलथास
ओखलढछ संरथा कथायमि ररर पर्थादहेछशिक कहेतिर्थाछधकथार छविभथाजन रछरएकको र न्यथाछयक कथायर्ग
मिथातिहति इजलथासबथाट सम्पथाछदति भएतिथापछन पर्शिथासछनक कथायर्ग भनहे यसट अदथालतिबथाट
सञ्चथालन हछ हुँदट आइहहेकको छि । 

रथाज्यकथा  ३  असंरमिध्यहे  न्यथायपथाछलकथा  ससंछविधथानकको  ससंरककर  नथारररककको
अछधकथारकको  पहरहेदथारकको रूपमिथा रहहेकको  ससंस्थथा हको ।  यसलहे ससंछविधथान, कथाननू र
न्यथायकथा  मिथान्य  छसदथान्तिकथा  आधथारमिथा  छनधथार्गछरति  समियछभतिर्  पर्भथाविकथारर  रूपमिथा
न्यथाय छनरकोपण ररर अदथालतिपर्छति जनआस्थथा  र छविश्विथास अछभविवछद रनर्ने लक्ष्यकथा
सथाथ कथायर्ग सम्पथादन ररर आएकको छि । 

न्यथाछयक सछधथार एविमि्  कथामिकथारबथाहरलथाई यकोजनथाबद ढसंरलहे अरथाछडि बढथाउनहे
पर्यथास न्यथायपथाछलकथा स्वियमि आफट लहे २०६१ सथालमिथा पछहलको पञ्चविरर्षीय रणनरछतिक
यकोजनथा  तिजछर्गमिथा  ररर  थथालनर  ररहेकको  हको  ।  पछहलको  रणनरछतिक  यकोजनथा
पछरकणककोरूपमिथा  कथायथार्गन्वियनमिथा  आएतिथापछन  यकोजनथा  कथायथार्गन्वियन  पश्चथाति्  मि छदथा
फछ्ि रययौटकको दर बढ्नछकथा सथाथट  विक्ययौतिथा मि छदथाकको न्यछूनकरणमिथा उल्लहेख्य सफलतिथा
पर्थाप् ति भएकको दहेछखन्छि । फट सलथा कथायथार्गन्वियनकको छस्थतिर पछन स छधथारकोन्मि छख छदशिथामिथा
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अरथाछडि बढहेकको तिथथा भयौछतिक व्यविस्थथापनमिथा समिहेति छनकट  पर्रछति हथाछसल भटसकहे कको
अविस्थथा  छि  ।  पछहलको  यकोजनथाकको  उपलब्धरलथाई  आधथार  मिथानर  न्यथायपथाछलकथाकको
दकोसर्को  पञ्चविरर्षीय  रणनरछतिक  यकोजनथा  (२०६६/०६७-०७०/०७१)  र  दकोसर्को
पञ्चविरर्षीय  रणनरछतिक  यकोजनथाकको  कथायथार्गन्वियनकको  समिरर्  उपलब्धरलथाई  आधथार
बनथाएर  न्यथायपथाछलकथाकको  तिहेसर्को  पञ्चविरर्षीय  रणनरछतिक  यकोजनथा  (२०७१/०७२-
०७५/०७६) लथारू ररर न्यथाछयक सछधथारकको पर्यथासलथाई छनरन्तिरतिथा छदइएकको छथयको
। हथाल न्यथायपथाछलकथाकको चयौथको पञ्चविरर्षीय रणनरछतिक यकोजनथा  (२०७६/०७७  –
२०८०/०८१) यहर २०७६/४/१ दहेछख कथायथार्गन्वियनमिथा आएकको छि । 

न्यथायथापथाछलकथाकको  पञ्चविरर्षीय  रणनरछतिक  यकोजनथामिथा  छनधथार्गरण  ररहेकथा  लक्ष्य
हथाछसल  रनर्ग  यकोजनथालहे  छनधथार्गरण  ररहेकथा  रणनरछतिक  उपथायहरू  अविलम्बन  ररर
पर्त्यहेक अदथालतिलहे आफ्नको विथाछरर्गक कथायर्गयकोजनथा छनमिथार्गण ररर कथायर्गयकोजनथा अन छरूप
सफलतिथा हथाछसल भए नभएकको  समिरर् मिलू्यथाङ्कन एविमि् समिरकथा छविरतिकथा विरर्गहरू
दहेछखनट  हछ हुँदट  आएकथा  छिन  ।  पर्त्यहेक  अदथालतिलहे  आ-आफ्नको  अदथालतिकको  लथाछर
विथाछरर्गक  कथायर्गयकोजनथा  तिजछर्गमिथा  र  कथायथार्गन्वियन  रनर्ने  क्रमिमिथा  यस अदथालतिबथाट  पछन
तिदनछरूपकको कथायर्ग  हछ हुँदट  आएकको छि । यस क्रमिमिथा वितिर्गमिथान रणनरछतिक यकोजनथामिथा
रथाछखएकको लक्ष्य,  रणनरछतिक उदहेश्य र  मिलू यकोजनथाकको दथायरथा छभतिर् रहर सबट
अदथालतिहरूलहे  आ-आफ्नको  विथाछरर्गक  कथायर्ग  यकोजनथा   तिजछर्गमिथा  ररर  कथायथार्गन्वियन  रनर्ने
व्यविस्थथा ररहेकको छि । उक्ति व्यविस्थथा बमिकोछजमि सविकोर्गच्च अदथालतिबथाट पर्थाप् ति छनदर्नेशिन
र  छनछदर्गष्ट  फथारथामिहरूकथा  आधथारमिथा  यस अदथालतिकथालथाछर  आ.वि.  २०७६/०७७
ककोपर्स्ति छति कथायर्गयकोजनथा तिजछर्गमिथा रछरएकको छि ।   

पर्त्यहेक अदथालतिलहे आफ्नको विथाछरर्गक कथायर्ग यकोजनथा तिज छर्गमिथा रदथार्ग  सरकोकथारविथालथा
छनकथायहरू बरच  छिलफल  एविमि्  अन्तिरछक्रयथा  ररर  पर्थाप् ति  पवष्ठपकोरणलथाई  समिहेति
सम्विकोधन रन छर्गपनर्ने  हछन्छि  । त्यस्तिट,  पर्त्यहेक अदथालतिलहे  एक जनथा  न्यथायथाधरशिकको
अध्यकतिथामिथा  अदथालतिकको सबट  तिहकथा कमिर्गचथाररहरूकको ससंलग्नतिथा हछनहे  ररर  यकोजनथा
तिजछर्गमिथा कथायर्ग समिहू रठन ररर सको सछमिछतिलहे यकोजनथा तिजछर्गमिथा ररर पणूर्ग विटठक समिक पहेस
ररर  पणूर्ग  विटठकबथाट  पथाछरति  ररथाई  आछथर्गक  विरर्गकको  शिर्थाविण  १  रतिहेबथाट  यकोजनथा
कथायथार्गन्वियन रन छर्ग पनर्ने हछन्छि । यस अदथालतिलहे पछन छविरति विरर्गहरूमिथा झट यको आछथर्गक
विरर्गकको  कथायर्गयकोजनथा  छनमिथार्गण  रदथार्ग  मिथाननरय  न्यथायथाधरशि  मिहहेशिशिमिथार्ग  पयौडिहेलज्यकूको
अध्यकतिथामिथा रठन भएकको यकोजनथा तिजछर्गमिथा कथायर्गदललहे तियथार पथाछरएकको पर्थारछम्भक मिस्ययौदथा उपर  यस
अदथालतिकथा मिथाननरय न्यथायथाधरशिहरूबथाट पर्थाप्ति सछझथाविहरू,  कमिर्गचथाररहर एविमि ्सरकोकथारविथालथाहरसहुँर छिलफल परथामिशिर्ग ररथाई
सकोविथाट पर्थाप्ति सछझथाविहरलथाई समिथाविहेशि ररर मिस्ययौदथा तियथार ररर सको मिस्ययौदथा उपर यस अदथालतिकको पणूर्ग बटठकमिथा छिलफलररर
सको बटठककको सछझथावि समिहेति समिथाविहेशि ररर पर्स्ति छति कथायर्ग यकोजनथाकको अछन्तिमि मिस्ययौदथा स्विरकव ति रछरएकको छि।

१.२. न्यरायपरारलिकराकको पररिदपष्य, पररिलिक्ष्य रि आधरारिम्भिभत मिभल्य रि लिक्ष्य 
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न्यथायपथाछलकथाकको  चयौथको  पञ्चविरर्षीय  रणनरछतिक  यकोजनथा  २०७६/०७७  -
२०८०/०८१ दथारथा छनधथार्गछरति पछरदवष्य, पछरलक्ष्य र आधथारभतूि मिलू्यहरू छनम्नथान छसथार
रहहेकथा छिन् । यस अदथालतिलहे पछन छयनट पछरदवष्य,  पछरलक्ष्य र मिलू्यकको आधथारमिथा
आफ्नको कथायर्ग सम्पथादन रदर्गछि । 

१.२.१ पररिदपष्य
"सबटकथा लथाछर न्यथाय सछछनछश्चति रनर्ने " न्यथायपथाछलकथाकको पछरदवष्य हको । 

१.२.२. पररिलिक्ष्य
ससंछविधथान, कथानछन र न्यथायकथा मिथान्य छसदथान्तिकथा आधथारमिथा स्विच्छि एविसं छनष्पक

न्यथाय सम्पथादन रनछर्ग नहेपथालकको न्यथापथाछलकथाकको पछरलक्ष्य हको । 

१.२.३. आधरारिम्भिभत मिभल्यहर
1. ससंछविधथान र कथान छनपर्छति आस्थथा ।
2.स्वितिन्तिर्तिथा, छनष्पकतिथा र सकमितिथा ।
3.स्विथायत्ततिथा ।
4. उत्तरदथाछयत्वि र जविथाफदहेछहतिथा ।
5.स्विच्छितिथा र समिथानतिथा ।
6. रछणस्तिररयतिथा ।
7. स्विथाछमित्वि ,सदथाचथार, पर्छतिछनछधत्वि र समिथाविहेछशितिथा ।
8.सहभथाछरतिथा र समिन्विय ।

१.२.४. लिक्ष्यहरकको रनिधराररिण
लक्ष्य १- छछिटको छिछरतिको र र छणस्तिररय न्यथाय सम्पथादन । 
लक्ष्य २- न्यथायमिथा पहछ हुँच अछभविवछद ।
लक्ष्य ३- न्यथाछयक सछशिथासनकको पर्विदर्गन ।
लक्ष्य ४- अदथालति व्यविस्थथापनकको स छदवढरकरण । 
लक्ष्य ५- न्यथायपथाछलकथापर्छति आस्थथा र छविश्विथास अछभविवछद ।

१.२.५. लिक्ष्य पपरिरारप तकरा रिणनिनीरतहर
क्र. लक्ष्यहरू लक्ष्य तिथथा रणनरछतिक उदहेश्यहरू
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स.
१ छछिटको  छिछरतिको

र  र छणस्तिररय
न्यथाय सम्पथादन

१.१. मिछदथाकको शिरघर् फछ्ि ययौर्गट रनछर्ग  ।
१.२. मिछदथा व्यविस्थथापन पदछतिमिथा स छधथार रनछर्ग ।
१.३.  न्यथाछयक कथामिकथारबथाहर तिथथा मि छदथाकको फट सलथामिथा र छणस्तिररयतिथा
अछभविवछद रनछर्ग ।
१.४.  छविविथाद  समिथाधथानकथा  विटकछल्पक  उपथायहरूकको  पर्यकोरलथाई
पर्भथाविकथारर बनथाउनछ  ।
१.५ फट सलथा कथायथार्गन्वियनकको कथायर्गलथाई पर्भथाविकथारर बनथाउनछ ।

२ न्यथायमिथा  पहछहुँच
अछभविवछद

२.१  अदथालतिकको  कथायर्गकहेतिर्  छभतिर्कथा  न्यथाछयक  पहछहुँचकथा
अविरकोधहरूकको सम्विकोधन रन छर्ग ।
२.२. अदथालतिबथाट पर्विथाह हछनहे सहेविथालथाई र छणस्तिररय र पर्भथाविकथारर
बनथाउनछ ।
२.३. कथाननूर सहथायतिथालथाई पर्भथाविकथारर बनथाउनछ ।
२.४. न्यथाछयक पर्छक्रयथा र पर्णथालरबथारहे सचूनथा पर्विथाह रनछर्ग ।
२.५. परछडितिमिटतिर्र न्यथाय पर्णथालरकको सछदवढरकरण रनछर्ग ।

३ न्यथाछयक
सछशिथासनकको
पर्विदर्गन

३.१. न्यथाछयक स्वितिन्तिर्तिथा र स्विथायत्ततिथाकको पर्विदर्गन रनछर्ग ।
३.२. न्यथाछयक उत्तरदथाछयत्वि र जविथाफदहेहरतिथा अछभविवछद रनछर्ग ।
३.३. न्यथाछयक जनशिछक्तिकको कथायर्ग ससंस्कव छतिमिथा स छधथार रनछर्ग ।
३.४अदथालतिकको  कथामि  कथारबथाहरमिथा  अन छरमिन  र  छनररकणलथाई
पर्भथाविकथारर बनथाउनछ ।

४ अदथालति
व्यविस्थथापन
कको
सछदवढरकरण

४.१. मिथानवि ससंशिथाधन व्यविस्थथापन स छदवढ बनथाउनछ ।
४.२. भयौछतिक र सहेविथा पवूिथार्गधथारमिथा स छधथार एविमि ्छवित्तरय व्यविस्थथापन रनछर्ग
।
४.३. सचूनथा पर्छविछधकको ससंस्थथारति स छदवढरकरण र कमितिथा अछभविवछद
रनछर्ग ।
४.४.  ससंछहतिथाहरूकको  नछतिजथामिलूक  र  पर्भथाविकथारर  कथायथार्गन्वियनकको
व्यविस्थथापन रनछर्ग ।
४.५. न्यथाछयक अध्ययन, अनछसन्धथानकको पदछति छविकथास रन छर्ग ।
४.६. यकोजनथा कथायथार्गन्वियन पर्णथालरलथाई पर्भथाविकथारर बनथाउनछ ।

५ न्यथायपथाछलकथा
कको  आस्थथा  र
छविश्विथास
अछभविवछद

५.१. अदथालतिकथा कथामि कथारबथाहर सम्बन्धमिथा सहेविथारर्थाहरकको सन्ति छष्टर
अछभविवछद रनछर्ग ।
५.२. न्यथाछयक सचूनथा, सञ्चथार र छशिकथा पदछतिकको स छधथार रनछर्ग ।
५.३.  अदथालतिकथा सरकोकथारविथालथाहरूसहुँरकको सम्बन्ध र सहयकोरलथाई
सछदवढ  ति छल्यथाउनछ ।

 १.२.६. चयौथको रणनरछतिक यकोजनथाकथा मि छख्य सछधथारकथा कहेतिर्हरू

4



 छजल्लथा र उच्च अदथालतिमिथा फरक मि छदथा व्यविस्थथापन, 

 सविकोर्गच्च अदथालतिमिथा विक्ययौतिथा न्यछूनकरण यकोजनथा,
 सविकोर्गच्च अदथालतिमिथा समिहू पदछति र न्यथाछयक कथायर्ग समियकको छविस्तिथार,
 न्यथाछयक पर्छक्रयथा र न्यथाय सम्पथादनमिथा र छणस्तिररयतिथा,
 फट सलथा  कथायथार्गन्वियनकको  छविशिहेर  अछभयथान,  (पछरथानको  लरति  फछ्ि ययौर्गटमिथा

पर्थाथछमिकतिथा)
 छविविथाद समिथाधथानकथा विटकछल्पक उपथायहरूकको पर्विदर्गन, 

 मिछदथा व्यविस्थथापनमिथा स्विचथाछलति सचूनथा पर्छविछधकको पर्यकोर,

 परछडिति मिटतिर्र न्यथाय पर्णथालरकको छविकथास,

 न्यथायमिथा पहछ हुँच कथायर्गक्रमिकको पर्थाथछमिकतिथा,
 कथाननूर सहथायतिथाकको पर्भथाविकथाररतिथा,
 न्यथाछयक सछशिथासन, उत्तरदथाछयत्वि तिथथा जविथाफदहेहरतिथा, 
 न्यथाछयक स्वितिन्तिर्तिथा र स्विथायत्ततिथाकको पविदर्गन,

 न्यथाछयक कथायर्गसहुँस्कव छतिमिथा स छधथार,
 मिछल छकर ससंछहतिथाहरूकको कथायथार्गन्वियन,

 न्यथाछयक पर्छक्रयथाकको पथारदछशिर्गतिथा,
 अदथालतिकको  समिरर्  व्यविस्थथापनमिथा  जकोडि  (  मिथानवि  ससंसथाधन  छविकथास,

उत्पर्हेरणथा भयौछतिक तिथथा सहेविथा पवूिथार्गधथार र छवित्तरय व्यविस्थथापन)

 न्यथाछयक पदतिर,  मिछदथाकको  पर्छक्रयथा  तिथथा न्यथाछयक सहेविथा  पर्विथाह सम्बन्धमिथा
जथानकथारर सम्पर्हेरण/अन्तिरसम्विथाद,

 सहेविथारर्थाहरकको सन्ति छष्टरमिथापनकको पदछति,

 सरकोकथारविथालथाहरूसहुँरकको सम्बन्ध, सहकथायर्ग र समिन्विय,

 न्यथाछयक अध्यन, अनछसन्धथान पदछतिकको छविकथास,

 यकोजनथा कथायथार्गन्वियन अनछरमिन र मिलू्यथाङ्न पदछति ।
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पररिच्छछेद - २
आ.व. २०७५/०७६ कको वरारररक करायरयकोरनिराकको समिनीकरा

२.१.  मिरदरामिरारमिलिरातरर कको  गत आरररक वररकको रनिधरार ररित लिक्ष्य रि पपरिगरतकको
समिनीकरा 

सम्विति्  २०७५   शिर्थाविण  मिछहनथा  दहेछख  लथारू  रनर्ने  ररर  तिजछर्गमिथा  रछरएकको
कथायर्गयकोजनथालहे  उक्ति  आछथर्गक  विरर्गमिथा  छनधथार्गरण  रछरएकको  लक्ष्य  अन छसथार  पर्रछति
हथाहुँछसल रनर्ग  सछकए नसछकएकको  भन्नहे  सम्बन्धमिथा  दहेहथाय  बमिकोछजमि  मिलू्यथाङ्कन र
छविश्लहेरण  रछरएकको । 
२.१.  मिरदरा रछप  यररटकको करायरयकोरनिरा अनिरसरारि लिक्ष्य रि पपरिगरत

आछथर्गक विरर्ग २०७५/०७६ मिथा विथाछरर्गक कथायर्गयकोजनथालहे छलएकको लक्ष्य कहे  कछति
कथायथार्गन्वियन रनर्ग  सछकयको  ? कहे  कछति रनर्ने सछकएन भन्नहे पर्रछति समिरकथा उल्लहेख
रछरएकको छि । 

छस.

नसं.
लक्ष्य छविविरण ससंख्यथा छस.

नसं.
पर्रछति छविविरण ससंख्यथा

१ छजम्मिहेविथारर  सरहेकको  मि छदथा
ससंख्यथा

९५६ १ छजम्मिहेविथारर  सरहेकको  मि छदथा
ससंख्यथा

९५६

२ आ.वि.  २०७५/०७६  मिथा
दतिथार्ग  हछनहे अनछमिथान रछरएकको
लक्ष्य ससंख्यथा

२२८५ २ आ.वि.  २०७५/०७६  मिथा
दतिथार्ग भएकको मि छदथा ससंख्यथा

३४६
८

३ जम्मिथा मि छदथा ससंख्यथा ३२४१ ३ जम्मिथा मि छदथा ससंख्यथा ४४२
४

४ फछ्ि ययौर्गट लक्ष्य ससंख्यथा २२६९ ४ फछ्ि ययौर्गट  ससंख्यथा २४८
२

५ - - ५ बथाहुँकर मि छदथा ससंख्यथा १९४
२

६ फछ्ि ययौर्गट पर्छतिशिति ७० ६ फछ्ि ययौर्गट पर्छतिशिति ५६.
१०

    मपधथ उललनधखत तपधलकपबपट गत आ.व.  २०७५/०७६ मप
        धजममनवपरर सरर आएकप ९५६ थपन मपदप र यस आ.व.   मप दतपर भएकप

           मपदप तथप धरट धनवनदन समनत ३४६८ भई ककल लगत ४४२४ रहनकक छ
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            । सपरमप २२८५ थपन मपदप पनर अनपमपन गरर ककल ३२४१ थपन मपदपकक
७०%         अथपरतत २२६९ मपदप फछतरययट गनर अनपमपन गरर वपधररक

          कपयरयकजनप तयपर गधरएकक धथयक । अनपमपन भनदप ११८३ थपन मपदप
          बढर दतपर हपन आएकक अवसथप छ भनन फछतरययट गनप रपनर अनपमपन २२६९

          भएककमप अनपमपन गधरए भनदप २१३ थपन बढर मपदप फछतययर ट हपन गई
      ककल फछतरययट २४८२ थपन हपन पपगनतपपधन (ख)     वगर धभततर पनर यस

  अदपलतमप ७० पतरधतशतकको  छहसथाबलहे     फछतययर ट लकय पपगन नसकर
   जममप फछतरययट पतरधतशत ५६.        १० रहन गएकक छ । सक लकय अनपसपर

          फछतरययट पतरधतशत कम हपनपकक मपखय कपरणमप मपदप दतपर हपनन अनपमपन
         गधरएकक ससखयप भनदप ११८३ थपन मपदप बढर दपयर हपन पपगनकक,  यस

अदपलतमप यस  आ.वि.कको  कथायर्ग  सम्पथादनमिथा  आकछस्मिक  रूपमिथा  असहज
       पधरधसथतर धसजरनप हपन पपगर अदपलतमप कपयररत अधधकपसश मपननरय

       नयपयपधरशजयकहर नयपय पधररदतमप कपज सरवप भई ततकपल धनणरय
         गनर धजममनवपररबपट अलग रहनप पनर र अनयततरबपट कपज सरवप भई
      यस अदपलतमप आउनपहपनन मपननरय नयपयपधरशजयकहर हपधजर हपन

आउन समिय लथारहेकको तिथथा असहज रहहेकको कथायर्ग सम्पथादनकको विथातिथाविरणलथाई स छधथार
रदर्दै  छविश्विथासनरय विथातिथाविरण सवजनथा रन छर्ग  परहेकको जस्तिथा कथारणहरूलहे  पतरधतशतकक

         लकय पपरप हपन नसकर कम पतरधतशत दनधखन गएकक अवसथप छि । यद्यछप
   वपधररक फछतरययट गनप रपनर        २२६९ थथनकक लकय भनदथ २१३ थथन बढढ नन

 ममदथ रछप  यररट       हमन पमगढ ककल फछछ यर रट ससखयथ २४८२ थथन  हमन पमगगकक
दग खखनछ  ।  यस रहसराबलिछे अररारतप रछप  यररट ससंख्यराकको अनिरपरातकको आधरारिमिरा
कररिव १०९% मिरदरा रछप  यररट म्भिएकको छ ।  आ.व.    कक पपरप अवधधमप कप नफ

      पधन खपलकक असहज पधरधसथतर धसजरनप हपन नपपगर छनविथार्गध रूपमिथा कपम
  गनर पपएकक  भए अझट उल्लहेख्य र   उतसपहजनक फछतययौर्ग  ट हछनहे  अविस्थथा भई

पर्छतिशितिकथा छहसथाबलहे  पछन छनधथार्गछरति रछरएकको पर्छतिशिति अनछरूपनट  फछ्ि ययौर्गट हछनहे
सक्नहे अविस्थथा छथयको । 

२.१.२. मिरदराकको लिगत रछप  यररटकको तरलिनिरात्मिक रववरिण 
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यस अदथालतिमिथा रति ३ आछथर्गक विरर्गमिथा परहेकथा, फछिययौर्गट भएकथा र बथाहुँकर रहहेकथा
मि छदथाकको ति छलनथात्मिक तिथाछलकथा छनम्न अनछसथार रहहेकको छि । 

आ.वि. मिछदथाकको लरति फछिययौर्गट फछिययौर्गट
पर्छतिशिति

बथाहुँकर कट छफयति

०७३/०७४ ३८३५ २३९१ ५६.७३ १४४४
०७४/०७५ ३३५२ २३९६ ७१.४७ ९५६
०७५/०७६ ४४२४ २४८२ ५६.१० १९४२

        मपधथ उधललधखत ३ वरर तपलनपतमक धववरण हनदपर सवरपतरथम यस
अदपलतमिथा आ.व.  २०७३/        ०७४ मप ककल लगत ३८३५ रहर सक कक
५६.   ७३ पतरधतशत अथपरति ्       २३९१ थपन मपदप फछतययर ट भई १४४४ थपन

 मपदप आ.व. २०७४/        ०७५ कक लपधग धजममनवपरर सनर गएकक दनधखनछ भनन
आ.व.  २०७४/         ०७५ मप ककल लपगत ३३५२ रहर सक कक ७१.४७

         पतरधतशत अथपरतत २३९६ मपदप फछतययर ट भई ९५६ थपन मपदप आ.व.
२०७५/         ०७६ कप लपधग धजममनवपरर सरनकक दनधखनछ । तयसफगरर आ.व.
२०७५/        ०७६ मप ४४२४ पपगन गएककमप सक कक ५६.   १० पतरधतशत अथपरत

          २४८२ थपन मपदप फछतययर ट भएकक दनधखनछ । यसरर तपलनपतमक रपमप
 हनदपर आ.व. २०७४/    ०७५ मप उललनखय मपततरपमिथा  मपदप फछतययौर्ग   ट भएकक छ

।
 

२.३       फछछ रयरट हमन बथबकढ रहगकथ ममदथहरकक अवखधगत खववरण
कतर
.स.

 २ वरर
नपघनकप
मपदप

 १८ मधहनपदनधख
  २ वरर धभततरकप

   १ वरर दनधख १८
मधहनप
धभततरकप

  ९ मधहनप दनधख
  १ वरर धभततरकप

 १ वरर
धभततर
कप

जममप

१ २१ ५३ ११० ३५५ १४०३ १९४२
आ.वि.  २०७५/०७६ मिथा अविछध नथाघहेकथा  (१८ मिछहनथा)  मिछदथा शिनू्यमिथा झथानर्ने

लक्ष्य छलएककोमिथा कूल अछधकव तिहरूकको दरबन्दर २१ जनथाकको रहहेककोमिथा अछहलहेसम्मि
१३ जनथा मिथातिर् कथायर्गरति रहहेकको र अन्य कमिर्गचथाररहरू पछन न्यनू भई जनशिछक्तिकको
अभथाविमिथा आदहेशि कथायथार्गन्वियन स छपररविहेकणमिथा समिस्यथा परहेकको र  अन्य छनकयबथाट मिथार
रछरएकथा छमिछसल, फथायल, र अन्य कथारजथाति पर्थाप्ति हछन नसकहे कको जस्तिथा समिस्यथा
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भएकथा कथारणबथाट आदहेशि कथायथार्गन्वियनमिथा कछठनथाई भई अविछध नथाघहेकथा ७४ थथान मि छदथा
फछ्ि ययौर्गट रनर्ग ससंभवि हछन सकहे न । 

२.१. ४ रनिवछेदनि तररा ककै ररयत पपरिरतवछेदनितरर

रववरिण लिगत रछप  यररट रछप  यररट पपरिरतशत
रनिवछेदनि ४२४ ४२४ १००%
पपरिरतवछेदनि ४४६ ४१४ ९२.८२%
मिरदरातरर ४४२४ २४८१ ५६.१०%

रनिवछेदनि पपरिरतवछेदनिकको रछप  यररट ससंख्यरा अपछेकराकप त रिहछेकको अवस्ररा छ । 

२.१. ५ मिरदराकको असंग परर यराउनिछे रि आन्तररिक रनिरिनीकणतरर
अछघल्लको आ.वि.बथाट छजम्मिहेविथारर सरर आएकथा मि छदथा १४४४ थथान मिध्यहे असंर प छग्न

बथाहुँकर २७५ र यस आछथर्गक विरर्गमिथा दतिथार्ग  हछनहे २६२१ र सको कको १० पर्छतिशितिलहे थप
हछन  आउनहे  ३१२९  कको  ७०  पर्छतिशिति  अथथार्गति्  २६७८  मि छदथाकको  र  ४५१  छरट
छनविहेदनकको  असंर  प छर यथाउनछ पनर्ने  लक्ष्य  छनधथार्गरण  रछरएककोमिथा  लक्ष्य  अन छरूप  पर्रछति
हथाछसल भएकथा कथारण नट मि छदथा फछिययौर्गटमिथा सफलतिथा हथाछसल भएकको हको । 

त्यसरर  नट  आन्तिछरक  छनररकणतिफर्ग कको  लक्ष्य  छनधथार्गरण  रदथार्ग  पछहलको  पटक
३८०८  मि छदथाकको  आन्तिछरक  छनररकण  रनर्ने  दकोसर्को  पटक  पछन  सकोहर  ससंख्यथामिथा
आन्तिछरक छनररकण रनर्ने लक्ष्य छनधथार्गरण रछरएककोमिथा लक्ष्य अन छसथार पर्त्यहेक मिछहनथा
आन्तिछरक छनररकण रनर्ने कथायर्ग सम्पन्न भएकको छथयको । यद्यछप, जनशिछक्ति अभथाविकथा
कथारण आन्तिछरक छनररकणमिथा पछन समिस्यथाहरू रहहेकथा छथए । 

२.२. अन्य व्यवस्ररापकनीय करायरकको लिक्ष्य रि पपरिगरत रववरिण
न्यथाछयक  सचूनथा  सम्पर्हेरण  रनर्ने,  अदथालतिबथाट  पर्दथान  रछरनहे  सहेविथा

सछछविधथाहरूकको  बथारहेमिथा  जनसथाधथारणलथाई  जथानकथारर  छदनहे,  सरकोकथारविथालथा
छनकथायहरूसहुँर अन्तिरछक्रयथा एविमि् छिलफल सञ्चथालन रनर्ने,  अछभलहेख र छटपकोट
व्यविस्थथापन रनर्ने, व्यविस्थथापकरय पकलथाई स छधथार रदर्दै न्यथायपथाछलकथापर्छति आस्थथा र
छविश्विथास अछभविवछद  रनर्ने लक्ष्यकथा सथाथ छविछभन्न पर्कथारकथा व्यविस्थथापकरय कथायर्गकको
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लक्ष्य छनधथार्गरण रनर्ने  ररर यकोजनथा कथायथार्गन्वियनमिथा ल्यथाइएककोमिथा व्यविस्थथापनकथायर्गतिफर्ग
उत्सथाहजनक रूपमिथा नट सफलतिथा पर्थाप् ति भएकको   छि । 
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व्यवस्ररापकनीय करायरतरर कको लिक्ष्य रि पपरिगरत रववरिण रनिमनिरानिरसरारि रिहछेकको छ ।

रस.निसं. व्यवस्ररापकनीय करायर लिक्ष्य पपरिगरत ककै ररयत

1 न्यथाय कहेतिर् समिन्विय सछमिछति बटठक ४ ४

2 अदथालति व्यविस्थथापन सछमिछतिकको बटठक १ १

3 छमिछसलकको आन्तिछरक छनररकण १७६२ १७९०

4 अछभलहेख व्यविस्थथापन इन्ट्रर ससंख्यथा सबकै सबकै ४५,००० 

5 विथार  र  सरकथारर  विकरल  बरचकको
अन्तिरछक्रयथा 

२ २

6 कथाउछन्सछलङ्र सहेविथा ससंचथालन (पटक) १५५ १८८

7 न्यथाछयक ससंविथाद ४ ४

8 Meet the judge ११ ११

9 यकोजनथाकको आन्तिछरक पर्रछति समिरकथा २ २

10 यकोजनथा  कथायथार्गन्वियनकको  सम्बन्धमिथा
प छनरथाविहेदन तिहमिथा हछनहे समिरकथा 

१ १

11 ससंचथारकमिर्षीसहुँर अन्तिरछक्रयथा १ १

12 मिथातिहति अदथालतिहरूकको छनररकण १ १

13 अधर्गन्यथाछयक छनकथायसहुँर अन्तिरछक्रयथा - -

14 विटतिछनक  कथान छन  व्यविसथायरबथाट  कथारथारथार
भर्मिण 

३२ ४३

उपयछर्गक्ति अनछसथारकथा व्यविस्थथापकरय कथायर्गहरू छनधथार्गछरति समियमिथा नट  सम्पन्न
भटसकहे कको अविस्थथा छि ।  

२.३ यकोरनिरा अनिररप पपरिगरत हरारसलि म्भिए निम्भिए समबन्धमिरा रवश्लिछेरण
आ.वि.  २०७५/०७६ कको विथाछरर्गक कथायर्ग यकोजनथामिथा लक्ष्य छनधथार्गरण रदथार्ग  दतिथार्ग

हछन आउनहे अनछमिथाछनति मि छदथा ससंख्यथा २२८५ भन्दथा ११८३थथान मि छदथा बढर दतिथार्ग हछन आई
३४६८ आएकको अविस्थथा छि भनहे फछ्ि ययौर्गट रनर्ने लक्ष्य छनधथार्गरण ररहेकको ससंख्यथा २२६९
भन्दथा २१३ थथान बढर मि छदथा फछ्ि ययौर्गट भई २४८२ प छग्न रएपछन पर्छतिशितिकको छहसथाबलहे
छनधथार्गरण रछरएकको ७० पर्छतिशिति भन्दथा कमि ५६.१० मि छदथा फछ्ि ययौर्गट रनर्ग सछकएकको
छस्थतिर छि ।
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रति आछथर्गक विरर्गमिथा विरर्ग भछरनट १२ जनथा मिथाननरय न्यथायथाधरशिज्यहूरू कथायर्गरति
रहनहे  र  ६  विटथा  इजलथास  लथाग्नहे  अन छमिथान   रछरएककोमिथा  आछथर्गक  विरर्गकको
उत्तरथाधर्गछतिरमिथातिर् दरबन्दर अनछरूपकको मिथाननरय न्यथायथाधरशिज्यू कथायमि रहन छ भएकको,
रति  आछथर्गक  विरर्गमिथा     अदपलतमप कपयररत अधधकपसश मपननरय

       नयपयपधरशजयकहर नयपय पधररदतमप कपज सरवप भई ततकपल धनणरय
    गनर धजममनवपररबपट अलग रहनप परहेकको  तिथथा   अनयततरबपट कपज सरवप
       भई यस अदपलतमप आउनपहपनन मपननरय नयपयपधरशजयकहर हपधजर हपन

आउन समिय लथारहेकको,  छविरर्न रएकको अदथालतिकको कथायर्ग  विथातिथाविरणलथाई सहज र
अनछकूल बनथाउन कहे हर  समिय लथारहेकको  जस्तिथा  कथारणलहे    फछतरययट गनप रपनर ७०

         पतरधतशतकक लकय पपरप हपन नसकर कम पतरधतशत दनधखन गएकक  छि ।
तिथथापर ,   वपधररक फछतरययट       गनमरपनर २२६९ थथनकक लकय भनदथ २१३ थथन

           बढढ नन ममदथ फछछ रयरट हमन पमगढ ककल फछछ यर रट ससखयथ २४८२ थथन हमन
पमगककोबराट रछप  यररट ससंख्यराकरा रहसराबलिछे  १०९ पपरिरतशत रिहछेकको कर रिरा छि ।
यसटलहे  रछप  यररट  ससंख्यराकको  रहसराबलिछे  अनिरमिरानि  गररिएकको  १०९  पपरिरतशत
रछप  यररट हरनिर सन्तकोररनिक निकै छ । 

मि छदथाकको  अविछध  (  १८ मिछहनथा)  नथाघ्न  नछदन  पर्यथासरति रहहुँदथा  रहहुँदट  पछन
अविछध नथाघहेकथा कहे हर मि छदथाहरू फछिययौर्गट हछन सकहे कथा छिटनन् । यसकको पछिथाडिर धहेरट
कथारणहरू रहहेकथा छिन ्। मि छदथामिथा भएकको आदहेशिथान छसथार कथायथार्गन्वियन रनर्ग र स छपररविहेकण
रनर्ग  दरबन्दर  अनछरूपकथा  अछधकव ति  र  अन्य कथामिर्गचथाररहरूकको  अभथावि  तिथथा  अन्य
छनकथायबथाट आउनछपनर्ने  छमिछसल तिथथा कथारजथातिहरू समियमिथा पर्थाप् ति हछन नसक्नछ नट
यसकको  पर्मि छख  कथारण   हको  ।  पर्छतिविथादरकको  वितिन एछकन नहछहुँदथा  म्यथाद  तिथामिहेलर
हछननसकहे बथाट अपहेकति लक्ष्य हथाहुँछसल हछन रथाह्रको भएकको हको ।  यसरर नट मि छदथामिथा धहेरट
पर्छतिविथादरहरू रहहेककोमिथा पककथा तिफर्ग बथाट बथारम्बथार हछनहे पहेशिर स्थरनकथा कथारण पछन
कछतिपय मि छदथामिथा छविलम्ब हछन रएकको पथाइयको  ।   । समिरर्मिथा मि छदथा मिथाछमिलथातिफर्ग कको
फछ्ि ययौर्गटकको अविस्थथा सन्तिकोरजनक नट रहहेकको  छि । 

मि छदथाकको  असंर  प छर यथाउनहे  र  आन्तिछरक छनररकणण रनर्ने  कथायर्ग  लक्ष्य अन छरूप नट
पर्रछति हथाछसल भएकको अविस्थथा छि । पर्मिथाण मि छकरर आदहेशि कथायथार्गन्वियनमिथा कहे हर
जटरलतिथा दहेछखए पछन असंर प छर यथाउनहे कथायर्ग छनधथार्गछरति समियमिथा नट सम्पन्न रछरएकको छि ।
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आन्तिछरक छनररकणकको कथायर्गलथाई पर्भथाविकथारर  रूपमिथा  अरथाडिर बढथाएकथा कथारण नट
मि छदथाकको असंर प छर यथाउनहे कथायर्गमिथा सफलतिथा छमिलहेकको हको । मिथातिहति अदथालति एविमि् अन्य
छनकथायहरूकको छनररकण ररर छनदर्नेशिन छदनहे कथायर्ग यकोजनथा अन छरूप नट सम्पन्न भएकथा
छिन ्।

     नयपयकनततर समनवय सधमधतकक वफठक ,  अदपलत वयवसथपपन
  सधमधतकक वफठक  र     अदपलतकक वपहत य पहपहच  जस्तिथा अन्य व्यविस्थथापकरय

कथायर्गक्रमिहरू लकय अनछरूप नट सम्पन्नभटसकहे कथा छिन ्। 
यस अदथालतिबथाट रति विरर्गमिथा जनशिछक्तिकको दकतिथा छविकथासकथा लथाछर तिथाछलमि र

भयौछतिक सछधथारकथा कथायर्ग पछन भएकथा छिन ्। उच्च अदथालति छविरथाटनरर १ नसं. पर्दहेशि
भररकथा  अदथालतिहरूकथा  लथाछर  छविछभन्न  कथायर्गक्रमिहरू  सञ्चथालन  रनर्ने  अदथालति
भएकथालहे मि छल छकर अपरथाध  (ससंछहतिथा)  एविमि् दहेविथानर  (ससंछहतिथा)  सम्बन्धर तिथालरमि सबट
कमिर्गचथाररहरूलथाई  समिथाविहेशि  ररर  २  पटक  ररर  १०  छदनहे  पर्छशिकण  कथायर्गक्रमि,

मिहेलछमिलथाप  सम्बन्धर  २  छदविसरय  प छनतिथार्गजरर  तिथाछलमि  ,  छटपकोट  सम्बन्धर  ३  छदनहे
पर्छशिकण कथायर्गक्रमि र  सचूनथा  पर्छविछध सम्बन्धर  ३ छदनहे  कथायर्गक्रमि लरथायतिकथा
कथायर्गक्रमि यस आ.वि. २०७५/०७६ मिथा सम्पन्न भएकथा छिन् । सछरकथा व्यथारहेककको
मिथाछथल्लको तिलथामिथा फलथामिकको रहेछलङ तिथथा छभतिर्भथार पथाटर्नेसनकको कथायर्ग सम्पन्न ररर
रहेटकको अरथाछडि भथारमिथा  पकोष्ट समिहेति छनमिथार्गण रछरएकको छि ।  
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पररिच्छछेद  -३
वतरमिरानिकको  वस्तररस्ररत  रवश्लिछेरण  रि  समबकोधनि  गनिरर  पनिर  रवरयकको
परहचरानि
३.१. वतरारमिरानि अवस्रराकको रवश्लिछेरण 

यस  अदथालतिकको  भयौछतिक  पवूिथार्गधथारहरूमिथा  भविन  र  कथायर्गकककको  पयथार्गप्तितिथा
रहहेकको,  हथाल ११ जनथा मिथाननरय न्यथायथाधरशिज्यहूर कथायर्गरति रहन छ भएकको,  थछपर्ट
जनशिछक्ति  समिहेति  रहहेकको,   यस  अदथालतिलहे  पर्णथालररति  रूपमिथा  कथायर्गसम्पथादन
रछररहहेकको र जनआस्थथा कथायमि रहहेकको जस्तिथा अदथालतिकथा सबल पकहरू पछन छिन्
। अदथालतिमिथा कथायर्गबकोझकथा आधथारमिथा पयथार्गप्ति रूपमिथा जनशिछक्ति नभएकको, दरबन्दर
अनछरूपकथा अछधकव ति कमिर्गचथाररहरू पछूतिर्ग नभएकको, कछतिपय नयथाहुँ छनय छछक्ति भएकथा र
कथाननू  अध्ययन  नररहेकथा  (Non-Law)  कमिर्गचथारर  भएकथालहे  कथायर्गअन छभवि
नभएकको, पयथार्गप्ति मिथातिर्थामिथा कम्प्य छटर, छपर्न्टर लरथायतिकथा आविश्यक सथामिरर्रहरू
उपलब्ध हछन नसकहे कको, अन्य छनकथायबथाट छमिसरल कथारजथातिहरू समियमिथानट पर्थाप् ति
रनर्ग  नसछकएकथालहे  मि छदथामिथा  असंर प छर यथाउनहे  कथायर्गमिथा  नकथारथात्मिक असर परहेकको जस्तिथा
कमिजकोर पकहरू पछन छिन् । हथामिर सथामि छ  रहहेकथा समिस्यथा र कमिजकोररकथा विथाविज छद
पछन  भएकथा  भयौछतिक  सथामिरर्रहरू,  जनशिछक्ति  र  आमि  नथारछरकबथाट  पर्थाप् ति
जनआस्थथाकथा  आधथारमिथा  कथामि रनर्ने  र  समिस्यथा  तिथथा  च छनयौतिरहरूलथाई  सथामिनथा  रदर्दै
न्यथायपथाछलकथापर्छतिकको  जनछविश्विथास  अझट  अछभविवछद  रनर्ने,  न्यथाय  सम्पथादनमिथा
पर्भथाविकथाररतिथा ल्यथाई स्वितिन्तिर्, छनष्पक र सकमि तिथथा उच्च स्तिरकको न्यथाछयक कथामि
कथारबथाहर  सञ्चथालन  रनर्ने,  न्यथाछयक सछशिथासन  र  उत्तरदथाछयत्विमिथा  विवछद  रनर्ने  तिथथा
र छणथात्मिक न्यथायलथाई पर्बदर्गन  रनर्ने  जस्तिथा अविसरहरू पछन हथामिर सहुँरट  छिन् । यर
कथायर्गहरू  कसरर  अरथाछडि  बढथाउनहे,  जनआस्थथालथाई  अझट  पर्भथाविकथारर  बनथाउदट
कसरर अरथाछडि बढ्नहे भन्नहे जस्तिथा थ छपर्ट च छनयौतिरहरू पछन हथामिर सथामि छ छिन ्। पर्स्ति छति
कथायर्गयकोजनथाकको कथायथार्गन्वियन तिथथा अदथालतिकको समिरर् न्यथाछयक कथामि कथारबथाहरलथाई
अछघ बढथाउनहे क्रमिमिथा अदथालतिलथाई पर्थाप् ति हछनहे बजहेट र सर्कोति सथाधन, कथामि रनर्ने
प छरथातिन अभ्यथास र सहुँस्कव छतिमिथा पछरवितिर्गन,  नयथाहुँ ससंछहतिथाहरूलहे ल्यथाएकथा हथाहुँकहरूकको
सम्बकोधन जस्तिथा थछपर्ट च छनयौतिरहरू पछन यस अदथालति सथामि छ रहहेकथा छिन ्। 
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न्यथायपथाछलकथामिथा  पञ्चविरर्षीय  रणनरछतिक  यकोजनथा  लथारू  भएपश्चथाति ् न्यथाछयक
कथामिकथारबथाहरमिथा उल्लहेख्य रूपमिथा सकथारथात्मिक नछतिजथाहरू दहेछखएकथा छिन ्। मि छदथाकको
फछ्ि ययौर्गटकको छस्थछतिमिथा स छधथार आएकको छि भनहे बक्ययौतिथा मि छदथाहरूकको न्यछूनकरण रदर्दै
छनधथार्गछरति समिय छभतिर्ट फट सलथा रनर्ने कथामिमिथा पर्भथाविकथाररतिथा आएकको छि । यकोजनथालहे
छनधथार्गरण ररहेकको समियथाविधर छभतिर्ट मि छदथा फछ्ि ययौर्गट रनर्ने अथक पर्यथास रदथार्ग  रदर्दै पछन
कहे हर  मि छदथाहरू तिकोछकएकको अविछध नथाघहेर पछन फछ्ि रययौट हछन सकहे कथा छिटनन् । मि छदथा
दतिथार्गमिथा अनछमिथान भन्दथा बढर मि छदथा दतिथार्ग  हछन आएबथाट फछ्ि ययौर्गट पर्छतिशितिमिथा अपहेछकति
पर्रछति हछन सकहे न ।   यकोजनथाकको मिध्यथाविछध मिलू्यथाङ्कनलहे छनधथार्गरण ररहे अन छरूप
कूल मि छदथाकको ७० पर्छतिशिति फछ्ि ययौर्गट रनर्ने  कथायर्ग  यकोजनथा बनथाएइककोमिथा लक्ष्य भन्दथा
घटर ५६.१० पर्छतिशिति मि छदथा फछ्ि ययौर्गट रछरएकको छि । छविछभन्न कछठनथाईकथा बथाबज छद
पछन यको उपलब्धरलथाई सकथारथात्मिक रूपमिथा छलसंदट  आरथामिर आछथर्गक विरर्गमिथा यको भन्दथा
रथामिर्को नछतिजथा हथाछसल रनर्ने छदशिथामिथा  हथामिर अझट छक्रयथाछशिल हछन छपनर्ने अविस्थथा छि ।
हथामिर यसकथा लथाछर कव ति ससंकल्परति र पर्छतिबद छियौ सं । 

यकोजनथालहे  सथानथा  पर्कव छतिकथा,  थछन छविथा  र  पर्थाथछमिकतिथा  पर्थाप् ति  मि छदथाहरू  १
विरर्गछभतिर्, छरट छनविहेदनहरू ९ मिछहनथाछभतिर् र अन्य सबट मि छदथाहरू १८ मिछहनथा छभतिर्ट
फछ्ि ययौर्गट रन छर्ग पनर्ने भनर छनदर्नेछशिति ररहेकको र यस अदथालतिलहे पछन सको अविछध छभतिर् मि छदथा
फछ्ि ययौर्गट रनर्ग  सबट  कहेतिर्कको सहयकोर जछटथाई पर्यत्नछशिल रहहुँदथा  रहहुँदट  पछन अविछध
नथाघहेर  पछन  कहे हर  मि छदथाहरू फछ्ि ययौर्गट   रनर्ग  सछकएन । फछ्ि ययौर्गट  हछन  नसक्नछकथा
कथारणहरूकको पछहचथान ररर छनरथाकरणकथा उपथायहरू अपनथाइनहे छि। 

मि छदथाकको असंर प छर यथाउनहे कथायर्गलथाई उच्च पर्थाथछमिकतिथामिथा रथाखर कथायर्ग रदथार्ग रदर्दै पछन
कहे हर  मि छदथाहरूमिथा  भएकको  आदहेशि  कथायथार्गन्वियनमिथा  जछटलतिथा  दहेखथा  परहेकको  मिहस छस
रछरएकको  छि  ।  यसकथा  लथाछर  सम्बछन्धति  सरकोकथारविथालथा  छनकथायहरूसहुँरकको
सम्बन्धलथाई स छमिधछर ति छल्यथाउनछपनर्ने हछन्छि । छविशिहेरतितः अन्य कथायथार्गलयबथाट पर्थाप् ति हछन छ
पनर्ने पर्मिथाण कथारजथाति समियमिथा नट पर्थाप् ति हछन नसक्नछकथा कथारण असंर प छर यथाउनहे कथायर्गमिथा
कहे हर  कछठनथाई  दहेखथा  परहेकको  छि । मि छदथाकको  आन्तिछरक छनररकण र  अन छरमिन रनर्ने
कथायर्गलथाई  अझट  तिरबर्तिथा  छदन छपनर्ने  अविस्थथा  छि  । आन्तिछरक छनररकणबथाट  मि छदथामिथा
भएकको  आदहेशि समियमिथा  कथायथार्गन्वियन भए नभएकको  एछकन हछनहे  हछ हुँदथा  सको  कको  लथाछर
टहेछलफकोन,  इमिहेल,  फ्यथाक्स,  online जस्तिथा  सचूनथा  पर्छविछधकथा  ससंयन्तिर्हरू
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पछरचथालन रछरएकथा छिन ्। यसलथाई अझट थप सछक्रयतिथाकथा सथाथ  कथायर्ग सञ्चथालन
रनछर्गपनर्नेछि । 

अदथालतिपर्छतिकको जनआस्थथा अछभविवछद रनर्ग छविछभन्न कथायर्गक्रमिहरू सञ्चथालन
रछरएकथा  छिन्  ।  अदथालतिकथा  सचूनथाहरू  सम्पर्हेरण  रनर्ग  पतिर्कथारसहुँर  भहेटघथाट,

छविछभन्न सचूनथामिलूक सन्दहेशिहरू छिपथाई छवितिरण रनर्ने, सचूनथा पथाटरमिथा रथाख्न लरथाउनहे,
अदथालति पर्यकोरकतिथार्गकको  विडिथापतिर्मिथा   तियथार रनर्ने  जस्तिथा कथायर्गहरू पछन सम्पन्न
भएकथा छिन ्। अन्य सरकोकथारविथालथा छनकथायहरूसहुँरकको सम्बन्ध स छमिधछर बनथाउन न्यथाय
कहेतिर्  समिन्विय  सछमिछतिकको  विटठक  रथाखर  छविछभन्न  कहेतिर्मिथा  दहेछखएकथा  समिस्यथाकको
पछहचथान ररर समिथाधथान खकोज्नहे  पर्यथास रछरएकको छि । मि छदथामिथाछमिलथामिथा पठथाउन छ पनर्ने
कथारजथाति  रहनहे  कथायथार्गलय  पर्मि छखहरूलथाई  पछन  उक्ति  विटठकमिथा  आमिन्तिर्ण  रनर्ने
रछरएकको  छि  ।  समिछदथायमिथा  अदथालति  कथायर्गक्रमिहरू  सदरमिछकथामि  भन्दथा  टथाढथाकथा
स्थथानमिथा पछन सम्पन्न रनर्ने रछरएकको छि । यस्तिथा कथायर्गक्रमिहरू अझट पर्भथाविकथारर,
उदहेश्यमिलूक र पछरणथामिमि छखर बनथाउहुँन जरूरर दहेछखएकको छि ।

३.२ आगरामिनी करायरयकोरनिरा समबकोधनि गनिरर  पनिर रवरयहर
यकोजनथा  छनछश्चति  छविन्द छमिथा  प छछरनहे  रन्तिव्य  नभई  छनरन्तिर  चछलरहनहे  यथातिर्था

भएककोलहे त्यसलथाई सकोहर अनछरूप छलई आफ्नथा भथाविर कथायर्गक्रमिहरू तिय रन छर्गपनर्ने हछन्छि
।  यकोजनथालहे छनधथार्गरण ररहेकथा लक्ष्य हथाछसल भए नभएकको समिरकथा रदर्दै लक्ष्य हथाछसल
हछन नसकहे कथा कहेतिर्हरूकको पछहचथान ररर आरथामिर कथायर्ग  यकोजनथा स छधथार ररर लक्ष्य
अनछरूप पर्रछति हथाछसल रनर्ग  पर्यत्नछशिल रहनछपछिर्ग  । छविरति विरर्गहरूकको अन छभवि,

वितिर्गमिथानकको विस्ति छछस्थतिर छविश्लहेरण पश्चथाति् आरथामिर विथाछरर्गक यकोजनथामिथा समिहेट्न छ पनर्ने
छविरयहरूकको उल्लहेख रछरएकको छि। 

३.३ मिरदरा मिरारमिलिरातरर  समबकोधनि गनिरर  पनिर रवरय 
न्यथापथाछलकथाकको चयौथको पञ्चविरर्षीय रणनरछतिक  यकोजनथालहे छनधथार्गरण ररहेकथा लक्ष्य

हथाछसल रनर्ग रणनरछतिक उपथायहरू अबलम्बन रन छर्ग  पनर्ने हछन्छि । यकोजनथालहे छनधथार्गरण
ररहेकथा  समियथाविछध  छभतिर्  मि छदथाकको  कथारबथाहर  रनर्ने,  असंर  प छर यथाउनहे,  सछन छविथाई  रनर्ने  र
छकनथारथा  रनर्ने  कथायर्गलथाई  शिर्कोति,  सथाधन र  जनशिछक्तिकको  पछरचथालन ररर  छतिबर्तिथा

16



छदइनहे छि । कछ नट पछन मि छदथालथाई अविछध नथाघ्न नछदन सदटवि पर्यत्नशिरल रहनछपछिर्ग  ।
मिछदथाकको  असंर  प छर यथाउनहे  कथायर्गमिथा  वितिर्गमिथानमिथा  दहेछखएकथा  समिस्यथाहरूकको  आविश्यक
समिथाधथान खकोजर असंर प छर यथाउनहे  कथायर्गलथाई अछभयथानकट  रूपमिथा सञ्चथालन रछरनहेछि ।
मिछदथाकको छनररकण र  सछपररविहेकण रनर्ने कथायर्गमिथा  पर्भथाविकथाररतिथा ल्यथाइनहेछि । कछ नट एक
मिथाननरय न्यथायथाधरशिज्यलूथाई  यसकको अनछरमिन रनर्ग  छजम्मिहेविथारर  तिकोकर  मि छदथाकको  असंर
प छर यथाउनहे  कथायर्गलथाई  व्यविछस्थति  बनथाइनहेछि  ।   म्यथाद  तिथामिहेलर  कथायर्गमिथा  दहेछखएकथा
समिस्यथालथाई छजल्लथा अदथालति, स्थथानरय तिह र पर्हरर कथायथार्गलयसहुँर समिन्विय ररर
समिथाधथान खकोछजनहेछि । न्यथायकहेतिर् समिन्विय सछमिछतिकको कथामि कथारबथाहरमिथा सछक्रयतिथा
र  छनणर्गयकको  कथायथार्गन्वियनमिथा  छशिघर्तिथा  ल्यथाइनहेछि  ।  पहेसर  स्थरनकको  समिस्यथालथाई
सम्बकोधन रनर्ग सम्बछन्धति विथार इकथाइ र सरकथारर विकरलसहुँर छिलफल र अन्तिरछक्रयथा
ररर कथाननूकको पछरछध छभतिर् ल्यथाउन पर्यथास रछरनहेछि । फट सलथा तियथार रनर्ने कथामि
१५ छदन छभतिर्ट  सम्पन्न रनर्ने  ररर छटपकोट कथायर्गलथाई अरथाछडि बढथाइनहे  र आविश्यक
जनशिछक्तिकको व्यविस्थथा  रछरनहेछि  । मिहेलछमिलथापकथा  लथाछर  मि छदथा  पर्हेछरति रछरएतिथापछन
सफलतिथाकको पर्छतिशिति सथामिथान्य रहहेककोलहे   सकोकको लथाछर मिहेलछमिलथापकतिथार्गसहुँर समिय
समियमिथा  छिलफल एविमि् अन्तिरछक्रयथा  सम्पन्न  रनर्ग  र  मि छदथाकथा  पकहरूलथाई  समिहेति
समिथाविहेशि ररर मिहेलछमिलथापकथा फथाइदथा बथारहेमिथा जथानकथारर पर्दथान रछरनहेछि । समि छदथायमिथा
अदथालति  कथायर्गक्रमि  सञ्चथालन  रदथार्ग  मिहेलछमिलथापकथा  छविरयलथाईपछन  छविशिहेर
पर्थाथछमिकतिथामिथा रथाखर यसलथाई उदहेश्यमिलूक ढसंरबथाट अरथाछडि बढथाइएकको छि ।  

३.४. सभचनिरा पपरिरवरधकको अरधकतमि पपरियकोग 
अदथालतिकथा हरहेक कथामिकथारबथाहरलथाई सचूनथा पर्छविछधसहुँर आबद रदर्दै  अरथाछडि

बछढनहे छि ।  मि छदथा दतिथार्ग  रनर्ने कथायर्ग  दहेछख छलएर अछभलहेखमिथा इन्ट्रर रनर्ने लरथायतिकथा
सबट  कथामि सफ्टविहेयरमिथा  रछरनहेछि ।  पहेसर  सचूर  छनकथाल्नहे  कथामि पछन नहेटविकर्ग बथाटट
सम्पन्न  रनर्ने  रछरएकको  छि  ।  पहेसर  सचूर  सविर्गसथाधथारणलहे  हहेनर्गकथा  लथाछर  ६  विटथा
Display Board कको व्यविस्थथा  रछरएकको छि । रहहेकथा ४५,०००/- छमिछसलहरू
सफ्टविहेयरमिथा इन्ट्रर रनर्ने कथामि सम्पन्न भएकको छि । आरथामिर विरर्ग यसलथाई छनरन्तिरतिथा
छदहुँदट सबट छमिछसलहरू इन्ट्रर रनर्ने कथायर्ग सम्पन्न रछरनहेछि । म्यथाद तिथामिहेलर एविमि ्अन्य
पतिर्थाचथार पछन Online  र  mail कको मिथाध्यमिबथाट सम्पन्न रदर्दै आएकथालहे आरथामिर
कथायर्ग यकोजनथामिथा थप छतिबर्तिथा छदइनहेछि । सविर्गसथाधथारणलहे अदथालतिकथा सचूनथा सहज
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रूपमिथा पर्थाप् ति रनर्ग  सकछ न भन्नहे  पछवितिर् उदहेश्यलहे  रहेछडियको,  टहेछलछभजन एविमि् अन्य
ससंचथारकथा मिथाध्यमिहरूकको पर्यकोर रनर्ग पछन जरूरर ठथाछनएकको छि । अदथालतिछभतिर् र
कम्पथाउण्डिमिथा  भएकथा  रछतिछविछधहरूकको  स छक्ष्मि  छनररथानरकथा  लथाछर  ६  विटथा
छस.छस.क्यथामिहेरथा जडिथान रछरएकको भएतिथापछन पछन  थप छस.छस. क्यथामिहेरथा व्यविस्थथापन
रनछर्गपनर्ने  टड्कथारको आविश्यकतिथा   दहेछखन्छि ।  

३.५.म्भिररतक पभवरारधरारिकको रवकरास रि सछेवरा गपरिराहनीमिकैतपरिनी वरातरावरिणकको सपरनिरा
अत्यथाध छछनक सछछविधथा  सम्पन्न यस अदथालतिकको भविन,  ककोठथा,  इजलथासकको

ससंख्यथा एविमि् अन्य अविस्थथालथाई दवछष्टरति ररर भयौछतिक पवूिथार्गधथारकको व्यविस्थथा रथामिर्को
हछ हुँदथा हछ हुँदट पछन कछतिपय भयौछतिक पवूिथार्गधथारकको अभथावि मिहसछस  रछरएकको छि । फछनर्गचर
शिररर्गकमिथा  पर्थाप् ति  हछनहे  बजहेटकको  आकथार  विरर्नेनर  सथानको  हछ हुँदट  रएकको  अविस्थथालहे
व्यविस्थथापन रनर्ग  रथारको  हछनहे  भएकको  छि । आधछछनक तिछरकथाकको   भविन भएतिथापछन
अपथासंरमिटतिर्र हछन नसक्दथा कहे हर सहेविथारर्थाहरहरूलथाई सहेविथा पर्थाप् ति रनर्ग  र पर्दथान रनर्ग
कछठनथाई भएकको छि । भविन लरथायति कम्पथाउण्डिविथाल व्यविछस्थति र विरटचथा सरसफथाई
रथाखर नमिनूथा अदथालतिकको रूपमिथा छविकथास रछरनहेछि । सहेविथारर्थाहरकथा लथाछर अदथालति
भविनछभतिर्  फछनर्गचरकको  व्यविस्थथा ररर  बस्नहे  व्यविस्थथा  रछरएकको  भएपछन  छिछट्टट
छविशिर्थामि कककको व्यविस्थथा नभएकथालहे छविशिर्थामि कक छनमिथार्गण रन छर्ग आविश्यक दहेछखएकको
छि । सहेविथारर्थाहरकथा लथाछर शिछलभ शियौचथालय एविमि् खथानहेपथानरकको उछचति पर्बन्ध हछन
नसकहे कको हछ हुँदथा त्यसलथाई पछन पर्थाथछमिकतिथामिथा रथाखर सकोहर अरूपकको कथायर्ग रछरनहेछि ।
सथाविर्गजछनक व्यविस्थथापनकथा मिथान्यतिथालथाइ  आत्मिसथाति र  ध्यथान छदइ कथायर्ग  सम्पथादन
रछरनहेछि  । सथाकर  ससंरकण एविमि् बथालबथाछलकथाकको  लथाछर  बस्नहे  ककोठथा  र  आविश्यक
पवूिथार्गधथारकको व्यविस्थथा रन छर्ग  पनर्ने दहेछखएकको छि । हथाल अदथालतिमिथा जडिथान भएकको १०
KVA कमितिथाकको सकोलथार ३ विरर्ग  प छछरसकहे कको हछ हुँदथा  सकोहर  कमितिथाकको नयथाहुँ सकोलथार
जडिथान  हछन  आविश्यक छि । सचूनथा  पर्छविछधसहुँर   सम्बछन्धति मिहेछसनरर  औजथार,
कम्प्य छटर,  पर्कोजहेक्टर,  फकोटकोकपर मिहेसरन जस्तिथा छविद्यछतिरय उपकरणहरूकको मिमिर्गति
सम्भथार  रदर्दै  उछचति पर्यकोर  र  व्यविस्थथापनकको  विथातिथाविरण छमिलथाइनहेछि  । अदथालति
पछरसर  छभतिर्  रछजस्ट्रथार  क्विथाटर  हथालसम्मि  नबनहेककोलहे  अविस्थथा  रहहेककोलहे  यस
आछथर्गक विरर्गमिथा  सकोकथा  लथाछर विजहेट छविछनयकोजन भट सकहे कको हछ हुँदथा  अब उक्ति क्यथाविटर
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छनमिथार्गण रछरनहेछि । यसकथा सथाथट तिहेसर्को तिलथामिथा तिहहेकको हथालकको विटठक कक सथानको
भएकथालहे सभथाकककको छनमिथार्गणकथा लथाछर ससंभथाव्यतिथा अध्ययन ररर सविकोर्गच्च अदथालतिमिथा
अनछरकोध रछरनहेछि । 
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३.६. न्यरायराधनीश रि रिररस्टप रिरारिकको आवरासमिरा करायर वरातरावरिणण
यस अदथालतिकथा मिथाननरय न्यथायथाधरशिज्यहूरूलहे आविथासबथाटपछन फट सलथा लहेखन

समिहेतिकथा कथायर्ग  रन छर्गपनर्ने  र  रछजस्ट्रथारलहेपछन आफ्नको छनविथासबथाट समिरर् पर्शिथासन
तिथथा व्यविस्थथापनकको कथायर्ग रन छर्गपनर्ने भएकको हछनथालहे तिदअनछरूपकको कथायर्ग रनर्ग आविथासमिथा
कथायर्ग विथातिथाविरण छसजर्गनथा रछरनहेछि । 

३.७. न्यरायमिरा पहरहुँच अरम्भिवपदपरध समबन्धमिरा
न्यथायपथाछलकथाकको चयौथको पञ्चविरर्षीय रणनरछतिक यकोजनथा छविछभन्न मिध्यहे न्यथायमिथा

सविर्गसथाधथारणकको पहछहुँच अछभविवछद  रनर्ने पछन एक पर्मि छख उदहेश्य हको । न्यथाय सविर्गस छलभ
र  सबटकथा  लथाछर  पहछहुँचयकोग्य हछन छपछिर्ग  भन्नहे  म्यथाग्नथाकथाटकोकको  दशिर्गछनक  मिथान्यतिथालथाई
हथामिर्को ससंछविधथान एविमि् न्यथायपथाछलकथालहे पछन  आत्मिसथाथ रदर्दै  मि छख्य नथारथाकको रूपमिथा
स्विरकथार  ररहेकको  पथाइन्छि  ।  न्यथायमिथा  पहछ हुँच  अछभविवछदकथा  लथाछर  विटतिछनक  कथाननू
व्यविसथायरकको  सहेविथा  पणूर्गकथालरन  बनथाई  कथामिमिथा  छनररथानर  रछरनहे  छि  ।  छनजकको
कथायर्गछविविरणलथाई  अद्यथाविछधक  रछरनहेछि  ।  त्यसरर  नट  दकोभथारहेकको  सहेविथा,  छनशिछतःल्क
रूपमिथा छवितिरण रछरनहे  छविछभन्न पर्कथारकथा टहेम्प्लहेटहरू उछचति छवितिरणकको व्यविस्थथा
छमिलथाइनहेछि । अदथालतिबथाट पर्थाप् ति सहेविथा स छछविधथाहरूकथा बथारहेमिथा बर्कोसर छिपथाई ररर
छवितिरण  रनछर्गकथा  सथाथट  तिथारहेख  पचथार्गमिथा  पछन  रथाछखनहेछि  ।  स्थथानरय  पतिर्पछतिर्कथा,
रहेछडियको  र  टहेछलछभजनबथाट  पछन  पर्चथार  पर्सथार  रछरनहे  व्यविस्थथा  छमिलथाइछदनहेछि  ।
परथामिशिर्गसहेविथाकको  पर्भथाविकथाररतिथा  अध्ययन ररर  थप  जनशिछक्ति  एविमि्  विटतिछनक
अछधविक्तिथालथाई पछरचथालन    रछरनहेछि । न्यथायमिथा पहछ हुँच अछभविवदकथा लथाछर Meet

the Judge, Judicial Outreach जस्तिथा कथायर्गक्रमिमिथा सचूनथा र
सन्दहेशिमिलूक छविरयहरू समिथाविहेशि रछरनहेछि । यस्तिथा कथायर्गक्रमिकको पर्भथाविकथाररतिथामिथा
जकोडि छदइनहेछि । 

३.८. रनिशरकतकको कमितरा रवकरास समबन्धनी करायरकप रिमि 
न्यथायपथाछलकथामिथा कथायर्गरति सबट  तिहकथा जनशिछक्ति  दक,  सकमि र  छशिपय छक्ति

भएमिथा मिथातिर् अदथालतिबथाट पर्दथान रछरनहे  सहेविथामिथा र छणस्तिररयतिथा आई न्यथायथालयकको
मिछहथार  चछम्कलको  हछनहेछि  ।  २०७५   भथादर्  १  रतिहेबथाट  मि छल छकमिथा  नयथाहुँ  कथाननू
(ससंछहतिथाहरू)  लथारू  भटसकहे कको  अविस्थथा  तिर  छविरयहरूमिथा  सबट  कमिर्गचथाररहरूलथाई
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पर्छशिकण छदइएकको  भए तिथापछन  प छनतिथार्गजरर तिथालरमि छदइरहन छ आविश्यक दहेछखन्छि ।
कमिर्गचथाररहरूकको कमितिथा छविकथासकथा लथाछर छविछभन्न पर्कथारकथा तिथालरमि, छिलफल एविमि्
अन्तिरछक्रयथा  कथायर्गक्रमिहरू  सञ्चथालन  रदर्दै  रहन छपनर्ने  हछन्छि  ।  कथाननू  लरथायति
समिसथामिछयक छविरयहरूमिथा,  सहेविथारर्थाहरसहुँर रछरनहे  व्यविहथारकथा सम्बन्धमिथा पर्छशिकण
ररथाई समिय सथापहेक बनथाई रथाख्नछ अपछरहथायर्ग हछन्छि । छविरति विरर्गहरूमिथा झट सहेविथाकथालरन
तिथालरमि एविमि्  अन्य  पर्छशिकण,  छिलफल कथायर्गक्रमिलथाई  अरथाछडि बढथाइनहे  छि  ।
ससंछहतिथाहरू लथार ूभट सकहे कको सन्दभर्गमिथा तिथालरमि सञ्चथालन रदथार्ग हथालसम्मिकथा अन छभवि र
दहेखथा  परहेकथा  समिस्यथामिथा  आधथाछरति  रहर  Adult  Learning  Method

अपनथाइनहेछि । 
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३.९. मिछेलिरमिलिराप पद्धरतकको रवकरासमिरा रकोड 
छविविथाद  समिथाधथानकथा   विटकछल्पक  उपथायकको  रूपमिथा  सबट  कथाननू  पर्णथालरलहे

स्विरकथार ररहेकको मिहेलछमिलथाप पदछतिलथाई हथामिर्को कथाननू पर्णथालरलहे समिहेति मिथान्यतिथा छदई
छविछभन्न कथायर्गक्रमिहरू  सञ्चथालन   रदर्दै   आइरहहेकथा छि । मिहेलछमिलथाप पदछतिकथा
बथारहेमिथा  समिथाजकथा  छविछभन्न  विरर्ग  र  समि छदथायलथाई  लछकति  ररर  सचहेतिनथामिलूक
कथायर्गक्रमिहरू सञ्चथालन रछरनहेछिन् । मिहेलछमिलथापकतिथार्गकको कथायर्ग दकतिथामिथा अछभविवछद
रनर्ग प छनतिथार्गजरर तिथालरमि पछन सञ्चथालन रन छर्ग पनर्ने हछन्छि ।  मिहेलछमिलथाप पदछति सफल
बनथाउनकथा लथाछर दहेछखएकथा समिस्यथाहरूकथा बथारहेमिथा मिहेलछमिलथापकतिथार्गहरूससंर आविछधक
रूपमिथा छिलफल/अन्तिरछक्रयथा ररर समिस्यथा समिथाधथानकथा उपथायहर खकोछजनहे छिन ्।
मिहेलछमिलथापकहे न्दर्लथाई  आविश्यक  पनर्ने  फछनर्गचर,  कम्प्य छटर  एविमि्  अन्य  आविश्यक
सथामिरर्रहरूकको व्यविस्थथापनमिथा जकोडि छदइनहेछि । मिहेलछमिलथापकको लथाछर मि छदथा पठथाउनहे
पदछतिलथाई  बढविथा  रछरन छकथा  सथाथट  मिहेलछमिलथापमिथा  पठथाइएकथा  मि छदथाकको  मिहेलछमिलथाप
पर्छक्रयथाकको  सफलतिथा  र  असफलतिथाकको  दरलथाई  पछन  अन छरमिन   रनर्ने  पदछतिकको
छविकथास रछरनहेछि । 

३.१०. यकोरनिरा करायरारन्वयनिकरा समबन्धमिरा
यकोजनथा बनथाउनछ मिथातिर्ट  पयथार्गप्ति छिटन त्यसकको सफलतिथा/असफलतिथा त्यसकको

कथायथार्गन्वियनमिथा भर पदर्गछि । पर्भथाविकथारर रूपमिथा यकोजनथा कथायथार्गन्वियन भएमिथा मिथातिर्
यकोजनथालहे  छनधथार्गरण  ररहेकको  उदहेश्य  हथाछसल हछन  सक्छि । यकोजनथाकको  कथायथार्गन्वियन
अदथालति विथा अदथालतिकथा कमिर्गचथाररहरूकको पर्यथासबथाट मिथातिर् ससंभवि हछ हुँदटन । यसकथा
लथाछर  सम्बद  सरकोकथारविथालथा पक  तिथथा  छनकथायहरूकको  सहयकोर  र  भछूमिकथा  ज्यथादट
मिहत्विपणूर्ग  हछन्छि  ।  यकोजनथाकको  स्विथाछमित्विविकोधकथा  लथाछर  यकोजनथा  छनमिथार्गण  रदथार्गकथा
अविस्थथादहेछख नट व्यथापक सहभथाछरतिथा ज छटथाउन आविश्यक छि । यकोजनथा तिजछर्गमिथा रदथार्ग
अदथालतिकथा जनशिछक्तिबथाट एविमि् अन्य छनकथायहरूसहुँर छिलफल/अन्तिरछक्रयथा ररर
आएकथा  स छझथाविहरूलथाई  रर्हण  रछरनहेछि  ।  यकोजनथा  कथायथार्गन्वियनमिथा  अन्य
सरकोकथारविथालथा  छनकथायहरूकको  सहयकोर  ज छटथाउन  न्यथायकहेतिर्  समिन्विय  सछमिछतिकको
विटठकमिथा समिहेति आमिन्तिर्ण ररर सहभथारर ररथाइनहेछि । यस्तिथा छिलफल र विटठकबथाट
भएकथा छनष्करर्ग/ छनणर्गय एविमि ्पर्थाप् ति स छझथाविहरूकको कथायथार्गन्वियनमिथा पर्थाथछमिकतिथा छदई
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यकोजनथालहे छनधथार्गरण ररहेकथा लक्ष्य हथाछसल रनर्ने छदशिथामिथा हथामिर्था कथायर्गक्रमिहरू अरथाछडि
बढथाइनहेछिन ्। 

३.११. परस्तकरालियकको व्यवस्ररापनि
उच्च अदथालति छविरथाटनरर  .  पर्दहेशि नसं.  १ कको रथाजधथानर रहहेकको  र यस

अदथालतिमिथा छविछभन्न पर्कव छतिकथा मि छदथाहरू दतिथार्ग  हछनहे ररहेकको विथास्तिछविकतिथालथाई ध्यथानमिथा
रथाखर छविरय/छविरयकथा प छस्तिकहरू प छस्तिकथालयमिथा ससंरर्ह रनछर्ग आविश्यक रहहेकको छि ।
यको अदथालति पछहलहे दहेछख नट कथाननूकथा कहेतिर्मिथा छविज्ञतिथा रथाख्नहे पर्विछद छविदथान् कथाननू
व्यविसथायरहरूकको  थलकोकको  रूपमिथा  समिहेति  छचरपछरछचति छि ।  सथाथट  छविरथाटनररमिथा
कथाननूमिथा  स्नथाककोत्तरकको  अध्ययन  समिहेति  हछनहे  भएकथालहे   छविद्यथाथर्षीहरूलहे  पछन  यको
प छस्तिकथालयकको पर्यकोर रनर्ने ररहेकको पथाइन्छि । यर सबट दवछष्टककोणबथाट यस अदथालतिकको
सछछविधथा  सम्पन्न  बनथाउन छ आविश्यक छि । कथाननूकथा छविछभन्न छविधथा-  फयौज्दथारर,
दहेविथानर,  छरट,  ससंविटधथाछनक  कथाननू,  विथाछणज्य  कथाननू,  उपभकोक्तिथा  हकछहति,

विथातिथाविरण  ससंरकण,  सथाविर्गजछनक  सरकोकथारकको  छविरय  लरथायतिकथा  सटदथाछन्तिक
पछस्तिकहरू,  ऐन  कथाननूकथा  ससंशिकोछधति  पर्छतिहरू  समियमिथानट  प छस्तिकथालयमिथा  रथाख्न
आविश्यक ठथानर तिर छविरयकथा प छस्तिकहरू प छस्तिकथालयमिथा व्यविस्थथापन रछरदट आइएकको
छि  भनहे आरथामिर विरर्गमिथा अझट थप प छस्तिकहरू व्यविस्थथापन रछरनहेछि । प छस्तिक दतिथार्ग,
पर्यकोर एविमि ्छफतिथार्ग पर्छक्रयथालथाई विटज्ञथाछनक एविमि ्पथारदशिर्षी बनथाइनहेछि । प छस्तिकथालय
सहथायकलथाई प छस्तिकथालय सछधथारकको कथामिमिथा लरथाइनहे छि । 

३.१२. उच्च  अदरालित  रवरिराटनिगरि  अन्तगरतकरा  इरलिरास  रि  ररल्लिरा
अदरालितहरसहुँगकको समबन्ध रि 

समिन्वय
यस  अदथालति  अन्तिररति  २  विटथा  धनकछ टथा  र  इलथामि  इजलथास,  अस्थथायर

इजलथास ओखलढछ संरथा र १४ विटथा छजल्लथा अदथालतिहरू रहहेकथा छिन ्। यको अदथालति र
तिर  अदथालतिहरूबरचकको  सम्बन्ध  र  समिन्विय  स छमिधछर  हछन छ  विथाञ्छिनरय  छि  ।  सबट
अदथालतिकको पर्छतिछनछधत्वि हछनहे  ररर  समिय समियमिथा छिलफल,  अन्तिरछक्रयथा एविमि्
यकोजनथाकको सछमिकथा कथायर्गक्रमि सम्पन्न रछरनहेछि । उच्च अदथालति तिहमिथा हछनहे समिरकथा
तिर सबट  अदथालतिहरूकको सहभथाछरतिथामिथा यसट अदथालतिमिथा हछन आविश्यक र उपय छक्ति
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ठथाछनएकको छि । मिथातिहति  अदथालतिहरूलहे भकोग्न छ परहेकथा समिस्यथाहरूकको पछहचथानकथा
लथाछर समिय समियमिथा पर्छतिविहेदन छलनहे र आकछस्मिक छनररकण एविमि् अविलकोकनकको
व्यविस्थथा  छमिलथाइनहेछि  ।  पर्शिथासछनक  छनयन्तिर्ण,  सछपछरविहेकणलथाई  पर्भथाविकथारर
रूपमिथा कथायथार्गन्वियनमिथा ल्यथाउन छपनर्ने हछन्छि । यस सन्दभर्गमिथा विरर्गमिथा एकपटक मिथाननरय
मिछख्य  न्यथायथाधरशि विथा  मि छख्य  न्यथायथाधरशिलहे  तिकोकहे कको  न्यथायथाधरशि विथा  रछजस्ट्रथारबथाट
पर्शिथासछनक  अनछरमिन  रनर्ने  कथायर्ग  आरम्भ  रछरनहेछि  ।  यकोजनथा  कथायथार्गन्वियनमिथा
पर्भथाविकथाछरतिथा ल्यथाउन पर्दहेशि स्तिररय यकोजनथा कथायथार्गन्वियन ससंयन्तिर् बनथाउन र यस
अदथालतिमिथा छिछट्टट  सछचविथालय स्थथापनथा हछन आविश्यक ठथाछनएकको छि । यस अदथालति
अन्तिरर्गतिकथा सबट अदथालतिकको कथामिकथारबथाहरमिथा एकरूपतिथा ल्यथाउन छ पछन आविश्यक छि
। सबट अदथालतिकको  सथामिछूहक पर्यथास र सकथारथात्मिक सकोचबथाट यकोजनथालहे छनधथार्गरण
ररहेकथा समिरर् लक्ष्य हथाछसल रनछर्ग पनर्ने आविश्यकतिथा छि । 
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पररिच्छछेद - ४
४.१. आ.व. २०७६/०७७ कको पपरिकछेपण रि  वरारररक लिक्ष्य रनिधराररिण रि

मिरारसक करायर तरारलिकरा 
आ.वि.  २०७५/०७६ कको  विथाछरर्गक कथायर्गयकोजनथामिथा रथाछखएकथा लक्ष्य,  पर्थाप् ति

उपलब्धर  समिहेतिकको  छविश् लहेरण र  अछघल्लथा  आछथर्गक विरर्गहरमिथा  परहेकथा  मि छदथा  चथापकको
छविश्लहेरण रदर्दै  न्यथायपथाछलकथाकको चयौथको रणनरछतिक यकोजनथालहे छनधथार्गरण ररहेकथा लक,

रणनरछतिक र छक्रयथाकलथाप र कथायर्ग  सचूकथाङ्क समिहेतिलथाइ ध्यथान छदई  आरथामिर
आछथर्गक  विरर्ग  २०७६/०७७  कथा  लथाछर  मि छदथातिफर्ग कको  लक्ष्य  र  फछ्ि ययौर्गटकको  ससंख्यथा
छनम्नथान छसथार तिथाछलकथामिथा उल्लहेख ररर कथायर्गयकोजनथा छनमिथार्गण रछरएकको छि :-

आरररक वरर ०७६/०७७ मिरा दतरार  हरनिछे रि रछप  यररट गररिनिछे  मिरदराकको अनिरमिरारनित
तरारलिकरा

क्र.
स.

छविरय छजम्मिहेविथारर
सरहेकको

नयथाहुँ दतिथार्ग
अनछमिथान

नयथाहुँ कथायमि
हछनहे ससंख्यथा

विथाछरर्गक
फछ्ि ययौर्गट
ससंख्यथा

विथाछरर्गक
फछ्ि ययौर्गट
पर्छतिशिति

१ शिछर मि छदथा ८२ १५२ २३४ १५८
२ पछनरथाविहेद

न
१६२५ २१६६ ३७९१ २७०८

३ सथाधक ३ ११ १४ १४
४ छरट

छनविहेदन र
छनरहेधथाज्ञथा

२३२ ५१९ ७५१ ४८६

रममिरा १९४२ २८४८ ४७९० ३३३६
मिलू कथायर्ग न्यथाय छनरकोपण रनर्ने तिफर्ग  रति आ.वि. २०७५/०७६ मिथा यस अदथालति

मिथातिहतिकथा छजल्लथा अदथालतिमिथा भएकको फछ्ि ययौर्गट ससंख्यथा तिथथा रणनरछतिक यकोजनथाकको
मिध्यथाविधर मिलू्यथाङ्कनबथाट पर्थाप् ति कथायथार्गदहेशि एविसं हथाल कथायमि न्यथायथाधरशिकको कथायर्गरति
ससंख्यथा ११ र इजलथास ससंख्यथा ५ लथाई आधथार मिथानर आरथामिर आछथर्गक विरर्गमिथा मि छदथा
फछ्ि ययौर्गट रनर्ने लक्ष्य रथाछखएकको छि ।  ५ विटथा इजलथास कथायमि ररर फछ्ि ययौर्गट लक्ष्य
३३६६ लिराई पपरिरत इरलिरास ६७३ रि एक इरलिरासकको रप १ ररानि रछप  यररट
गनिररपनिर  लिक्ष्य रनिधराररिण गररिएकको छि । हथाल कथायर्गरति न्यथायथाधरशिकथा आधथारमिथा ५
विटथा  इजलथास  लथाग्नहे  मिथानर  फछ्ि ययौर्गटकको  ससंख्यथा  पर्कहेपण  रछरएकको  भएतिथापछन
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कथायर्गबकोझलथाई  दवछष्टरति  रदथार्ग  फछ्ि ययौर्गटकको  लक्ष्य  हथाहुँछसल  रनर्ग  न्यथायथाधरशि  र
इजलथासकको  ससंख्यथा  बढथाउन  आविश्यक  छि  ।  यस  सन्दभर्गमिथा  सम्मिथानरति  सविकोर्गच्च
अदथालतिमिथा पहल रछरनहेछि । रणनरछतिक यकोजनथालहे छनदर्नेशि ररहे अन छरूप २ विरर्ग र १८
मिछहनथा नथाघहेकथा शितिपर्छतिशिति मि छदथा फछ्ि ययौर्गट रनर्ने लक्ष्य छनधथार्गरण रछरएकको छि । त्यस्तिट
छरट छनविहेदनतिफर्ग  लरति सरर आएकथा सम्पणूर्ग छरट छनविहेदनहरू र नयथाहुँ दतिथार्ग  हछनहे छरट
छनविहेदनहरू ९ मिछहनथा छभतिर्ट फछ्ि ययौर्गट रनर्ने लक्ष्य छलइएकको छि । सको लक्ष्य पर्थाछप् तिकथा
लथाछर मि छदथाकको आन्तिछरक छनररकण रनर्ने  र सको कको अन छरमिन रनर्ने  कथायर्गलथाई छछिटको-
छिछरतिको र पर्भथाविकथारररूपमिथा ससंचथालन रछरनहेछि । शिर्थाविण मिछहनथा दहेछख नट पर्त्यहेक
मिछहनथामिथा अविधर नथाघहेकथा मि छदथामिथा भएकको पर्रछतिकको अनछरमिन रनर्ग र अविधर ननथाघ्नहे
ररर अविस्थथा सवजनथा रनर्ग एक जनथा उप-रछजस्ट्रथारलथाई छजम्मिहेविथार बनथाई तिकोछकएकको
न्यथायथाधरशिसमिक  पर्रछति  पहेस  रन छर्गपनर्ने  व्यविस्थथा  रछरनहेछि  । चथालछ  मि छदथाकको
समियथाविछधकथा आधथारमिथा दहेहथाय अन छसथार फथाइलकको रङ्र छनधथार्गरण ररर पर्थाथछमिकतिथा
सथाथ मि छदथाकको असंर प छर यथाउनहे कथायर्ग अरथाछडि बढथाइनहे छितः- 

1. १८ मिछहनथा नथाघहेकथा मि छदथाकको फथाइलकको रङ - रथातिको
2. १ विरर्ग दहेछख १८ मिछहनथा छभतिर्कथा मि छदथाकको फथाइलकको रङ - हछरयको
3. १ विरर्गछभतिर्कथा मि छदथाकको फथाइलकको रङ - फछ सर्को 
स छपररविहेकण  तिथथा  अनछरमिनतिफर्ग  मिथातिहतिकथा  अदथालति  एविसं  अधर्गन्यथाछयक

छनकथायकको कछम्तिमिथा विरर्गमिथा १ पटक छनररकण रनर्ने र छनररकणबथाट छदइएकथा छनदर्नेशिन
एविसं विथाछरर्गक कथायर्ग यकोजनथाकको कथायथार्गन्वियन भए नभएकको सम्बन्धमिथा अन छरमिन रनर्ने ररर
अविलम्बन रछरएकको पदछतिलथाई आरथामिर आछथर्गक विरर्गमिथा पछन लथार ूरनर्ने लक्ष्य छलइएकको
छि । यस अदथालतिमिथा रहहेकथा छमिछसलहरूकको आन्तिछरक छनररकण र अन छरमिन रनर्ने
कथायर्गलथाई  पर्भथाविकथारर  रूपमिथा  कथायथार्गन्वियन  ररर  मि छदथाकको  असंर  प छर यथाउनहे  कथायर्गलथाई
पर्थाथछमिकतिथासथाथ लथार ू रछरनहेछि । 

अछघल्लको आछथर्गक विरर्गमिथा  यस अदथालतिलहे  फट सलथा भएकको छमिछतिलहे  १५ छदन
छभतिर् फट सलथा तियथार रनर्ने लक्ष्य छलएककोमिथा कहे हर  फट सलथाहरू बथाहहेक सबट फट सलथाहरू
१५ छदन छभतिर्ट तियथार रनर्ने कथायर्ग सम्पन्न भएकको छि ।  यस कथायर्गकथा लथाछर पर्त्यहेक
इजलथास अछधकव तिलथाई १/१ विटथाकथा दरलहे कम्प्य छटर उपलब्ध ररथाईएककोमिथा अरू थप
१/१ विटथा आविश्यक मिहसछस भई आ.वि. २०७६/०७७ मिथा ६ विटथा कम्प्य छटर खछरद
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ररर  व्यविस्थथापन  रनर्ने  पर्यथास  रछरएकको  छि  ।  कथारज  सडिथाउन  अविछध  प छरहेकथा
छमिछसलकथा कथारजथातिहरू सडिथाइनहेछि । अछभलहेख शिथाखथामिथा रहहेकथा ४५ हजथार छमिछसल
कम्प्यटूर सफ्टविहेयरमिथा इन्ट्रर भईसकहे कको र सको कथायर्गलथाई आरथामिर छदनमिथा छनरन्तिरतिथा
छदइनहेछि । 

आरथामिर  आछथर्गक  विरर्ग  २०७६/०७७  कथा  लथाछर  मि छदथा  मिथाछमिलथा  एविमि्  अन्य
व्यविस्थथापकरय कथायर्गहरकको लक्ष्य छनधथार्गरण र मिथाछसक कथायर्गतिथाछलकथा दहेहथायकथा फथारथामि
नसं. १ दहेछख ७ सम्मि समिथाविहेशि रछरएकको छि । 
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पररिच्छछेद – ५
रिणनिनीरतक रकप रियराकलिरापहर

उच्च  अदथालति  छविरथाटनररलहे  आ.वि.  २०७५/०७६  कको  विथाछरर्गक
कथायर्गयकोजनथाबथाट  पर्थाप् ति  उपलछब्धकको  मिलू्यथाङ्कन रदर्दै  आ.वि.  २०७६/०७७ कथा
लथाछर विथाछरर्गक लक्ष्य छनधथार्गरण रछरएकको छि । यर लक्ष्य एविसं न्यथायपथाछलकथाकको   छमिछति
२०७६  सथाल  शिर्थाविण  १  रतिहेदहेछख  कथायथार्गन्वियनमिथा  आएकको  चयौथको  पञ्चविरर्षीय
रणनरछतिक  यकोजनथालहे  छनधथार्गरण  ररहेकथा  लक्ष्य  पर्थाछप्तिकथा  लथाछर  आरथामिर  आ.वि.
२०७६/०७७ मिथा यस अदथालतिमिथा दहेहथाय बमिकोछजमिकथा रणनरछतिक छक्रयथाकलथापहरू
सञ्चथालन रछरनहेछि :- 
लक्ष्य १- छछिटकोछिछरतिको र र छणस्तिररय न्यथाय सम्पथादन । 
लक्ष्य २- न्यथायमिथा पहछ हुँच अछभविवछद ।
लक्ष्य ३- न्यथाछयक सछशिथासनकको पर्विदर्गन ।
लक्ष्य ४- अदथालति व्यविस्थथापनकको स छदवढरकरण । 
लक्ष्य ५- न्यथायपथाछलकथापर्छति आस्थथा र छविश्विथास अछभविवछद ।

५.१ रछटकोछररितको रि गरणस्तरिनीय न्यराय समपरादनि
५.१.१ मिरदराकको शनीघपरि  रछप  यररट गनिरर  

कथायर्ग करायरसमपरादनि सभचक समियराव
धनी

ररममिछेवरारिनी

छजम्मिहेविथारर  सछरआएकथा  सबट  छनविहेदन,

सछरू मि छदथा,  पछनरथाविहेदन,  सथाधकहरू र
मिध्यस्थसम्बन्धर छनविहेदन फछ्ि ययौर्गट रनर्ने
। 

अछन्तिमि आदहेशि /छनणर्गय ०७७
असथार

मिसथान्तिसमि्
मि

न्यथायथाधरशि

चथालछ  आछथर्गक  विरर्गमिथा  दतिथार्ग  भएकथा
छनविहेदन,  सछरू  मि छदथा,  पछनरथाविहेदन  र
सथाधकहरूमिध्यहे  कम्तिरमिथा  ५०
पर्छतिशिति फछ्ि ययौर्गट रनर्ने । 

" " "

पर्छतिविहेदनहरू दतिथार्ग  भएकको छमिछतिलहे १
मिछहनथाछभतिर् फछ्ि ययौर्गट रनर्ग । 

" छनरन्तिर "

कथाननूकको  म्यथाद  छभतिर्
फट सलथा/अछन्तिमि आदहेशि तियथार रनर्ने

फट सलथा/ अछन्तिमि आदहेशि
पर्मिथाछणकरण

छनरन्तिर प छनरथाविहेदन शिथाखथा
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पछनरथाविहेदन दतिथार्ग  भएकट  छदन इमिहेलबथाटट
स छरू  छमिछसल  र  भए  पर्मिथाण
छमिछसलसमिहेति मिथार रनर्ने

पतिर्थाचथार भएकको हछनहे छनरन्तिर प छनरथाविहेदन शिथाखथा

आदहेशि  बमिकोछजमि  पतिर्थाचथार  रनछर्गपनर्ने
छविरयमिथा ससंभवि भए सकोहर छदन र ससंभवि
नभए भकोछलपल्ट पतिर्थाचथार रनर्ने

पतिर्थाचथार भएकको हछनहे छनरन्तिर मिछदथा शिथाखथा

फथाहुँटबथाट  सछपछरटहेन्डिहेन्टलथाई  दटछनक
कथायर्गपर्रछतिकको जथानकथारर छदनहे

दटछनक रूपमिथा भएकथा कथायर्ग
पर्रछति सछमिकथा हछन

छनरन्तिर सबट शिथाखथाहरू

छनरन्तिर  सछन छविथाई  )ठूलथा  र  जछटल
मिछदथामिथा)

आदहेशि/छिलफल छनरन्तिर मिछख्यन्यथायथाधरशि तिथथा
न्यथायथाधरशि

म्यथाद  तिथामिहेलरलथाइर्ग  छछिटकोछिछरतिको
पर्भथाविकथारर बनथाउनहे 

म्यथाद तिथामिहेलर पर्छतिविहेदन पर्त्यहेक
पन्धर् छदन रछजस्टथार

तिथामिहेलदथारकको  पथाछकक  कथायर्गपर्रछति
छविविरण छलनहे

पथाछकक पर्छतिविहेदन पर्त्यहेक
पन्धर् छदन

तिथामिहेलदथार/सछपछरविहेक
क

  धमधसलकक आनतधरक धनररकण
गनर

  मधहनपकक १ पटक
 धनररकण हपनन

पतरतयनक
मधहनप

सपपधरटहेनडननट

  धनररकण धनदरशनकक कपयपरनवयन
   भए नभएकक अनपगमन गनर

  धनदरशन धदएकक ७
 धदनधभततर धनदरशन

  कपयपरनवयन भए नभएकक
 अनपगमन हपनन

धनरनतर

  मपदपकक अङत ग पिछर यथा  उनन कपयर   मपदप फफ सलपकक लपधग
  अङतग पपगनकक हपनन

धनरनतर
/सपपधरटन णडनणट

५.१.२.  मिरदरा व्यवस्ररापनि पद्धरतमिरा सरधरारि गनिरर  
कथयर कथयरसमपथदन

सकचक
समयथवखध खजममगवथरढ

फरक मिछदथा व्यविस्थथापन पदछति कथायथार्गन्वियन
रनर्ग आविश्यक तियथारर रनर्ने

समिन्विय विटठक/छनणर्गय २०७७ जहेष्ठ रछजस्ट्रथार/उपरछजस्ट्
रथार

   मपदपकप पककक वयधकतगत
     धववरण भरर धमधसल ससलगन गनर

।

वयधकतगत
धववरण

छनरन्तिर रधजषटतरपर/उपरछजस्
ट्रथार

    मपदप वयवसथपपन धदगदशरन र
    इजलपस पपधसतकप मपदप शपखप

   तथप इजलपसमप रपखनन ।

धदगदशरन/इजलप
 स पपधसतकप

छनरन्तिर " 

  पकहरलपई अदपलतकक
    कपयरवकझलपई धवचपर गरर समय

   तककर तपरनख धदनन ।

 तपरनख पचपर/भपपरई छनरन्तिर फपहटवपलप
/सपपधरवनकक

इजलथास बस्नछपनर्ने हहेन छर्गपनर्ने छविरयमिथा 
चहेकछलस्ट तियथार ररर कथायथार्गन्वियन रनर्ने 

चहेकछलस्टकको
छनमिथार्गण र

छनरन्तिर रछजस्ट्रथार र
इजलथास अछधकव ति
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। कथायथार्गन्वियन
    धनधपरधरत समयधभततर कप नफ पक

   अनपपधसथत भएमप उपधसथत
   पकलपई तपरनख धदनन ।

 तपरनख पचपर/भपपरई छनरन्तिर फपहटवपलप
/सपपधरवनकक

  पतरधतवनदनउपरकक सपनपवपईमप
    पकलन तपधरखमप रहन चपहनमप

   तपधरखमप रपखनन ।

 तपरनख पचपर/भपपरई छनरन्तिर रधजषटतरपर/उपछरजस्
ट्रथार

५.१.३. न्यरारयक करामि करारिवराहनी तररा मिरदराकको रकै सलिरामिरा गरणस्तरिनीयतरा अरम्भिवपदपरध गनिरर

न्यरारयक पपरिरकप रियरालिराई अनिरमिरानियकोग्य बनिराउनिछे
कथयर कथयरसमपथदन

सकचक
समयथव

खध
खजममगवथरढ

   मपदपकक कपरवपहरमप लपगनन हरनक
  चरणकक सफटवनयर मपफर त

   कपयरतपधलकप बनपई धमधसल सपमनल

 कपयरतपधलकप छनरन्तिर रधजषटतरपर/
उपरछजस्ट्रथार

   मपदपकप पकहर अदपलतमप हपधजर
  भएपधछ कपयरतपधलकप उपलबध

गरपउनन  ।

 कपयरतपधलकप छनरन्तिर रधजषटतरपर/ 
उपरछजस्ट्रथार

  कपयरतपधलकपमप धनधपरधरत समयमप
   तकधकएकक कपयर समपनन गनर  ।

 कपयरतपधलकप छनरन्तिर रधजषटतरपर/ 
उपरछजस्ट्रथार

   कपयरतपधलकप अनपसपर कपम हपन
   नसकन मप सककक जपनकपरर मपदपकप

 पकहरलपई धदनन  ।

ससशकधधत
कपयरतपधलकप/

 सफटवनयर

छनरन्तिर रधजषटतरपर/ 
उपरछजस्ट्रथार

   कपयरतपधलकप अनपसपर कपम भए
   नभएकक धनयधमत अनपगमन गनर  ।

अनपगमन
 पतरधतवनदन

छनरन्तिर नयपयपधरश/रधजरत
टतरपर

   पकहरलन वनभसपइट मपफर त मपदपकक
  कपरवपहर तथप आदनश/  फफ सलपकक
    जपनकपरर धलन सधकनन पदधत धवकपस

गनर  ।

वनवसपइट
 अदवधधक

छनरन्तिर रधजषटतरपर

५.१.४     आदगश तथथ फन सलथकक गमणसतर अखभवप  दछखध गनर:
कथयर कथयरसमपथदन

सकचक
समयथव

खध
खजममगवथरढ

    अदपलतबपट भएकप आदनश तथप
   फफ सलपहरमप समपवनश हपनपपनर

    आधपरभपत धवरय एवमत गपणसतर
   समबनधमप धवजसमनतबपट अधययन

अधययन
पतरधतवनदन

छनरन्तिर मिछख्य न्यथायथाधरशि/ 
रधजषटतरपर

    गपणसतररय आदनश र फफ सलप लनखनकप
  समबनधमप नयपधयक जनशधकतलपई

अछभमिछछखकरण गनर  ।

पतरधशकण
पतरधतवनदन

छनरन्तिर मिछख्य न्यथायथाधरशि/
रधजषटतरपर
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  अदपलतबपट भएकप गपणसतररय
 अधनतम आदनश/  फफ सलपहर पतरकपशन

गनर्ग  रथाछष्टय न्यथाछयक पर्छतिष्ठनमिथा पठथाउनहे
पठथाउनहे 

फफ सलपहर
ससगतरह

छनरन्तिर  अनपसनधपन तथप
 यकजनप सधमधत

   मपतहत अदपलत धनररकणकक कतरममप
  नयपयपधरशबपट भएकप धवधभनन

  पतरकक धतकप मपदपकक आदनश/फफ सलपकक
 गपणसतररयतप समबनधमप

  धनररकणकतपरलन हनरर समबधनधत
  नयपयपधरशलपई समनत जपनकपरर

गरपउनन।

धनणरय/अधयय
 न पतरधतवनदन

छनरन्तिर धनररकणकतपर
नयपयपधरश

  पपनरपवनदन सपनपवपईकक कतरममप
  मपतहत अदपलतकक कपमकपरवपहरमप
   दनधखएकप कपयरधवधधगत धवधवधतप र

    सपधपर हपनपपनर अनय धवरयहर पकणर
   वफठकमप पनश गरर समबधनधत

  अदपलत एवमत नयपयपधरशलपई
 जपनकपरर गरपउनन   ।

  धनदरशन पततर छनरन्तिर  पकणर वफठक/मपखय
नयपयपधरश

  अधधकक त कमरचपररहरमप धवशनरजतप
   सकजनप गनर धबरयगत तपधलम,  उचच
   धशकप अधययन समनतकक वयवसथप

 धमलपउनन ।

धनणरय/
तपधलम
पतरधतवनदन

छनरन्तिर रधजषटतरपर

न्यथाछयक  पररकणलथाइ  कसरर  पर्भविकथारर
बनथाउन  सछकन्छि  भन्नहे  सम्बन्धमिथा
न्यथायथाधरशिकको  अध्यकतिथामिथा  सछमिछति  बनथाइ
अध्ययन रनर्ने

पर्छतिविहेदन कथाछतिर्गक मिछख्य न्यथायथाधरशि
रधजषटतरपर

५.१.५. रववराद समिराधरानिकरा वकैकरल्पक उपरायहरकको पपरियकोगलिराई पपरिम्भिरावकरारिनी बनिराउनिर 
न्यरारयक मिछेलिरमिलिराप पद्धरतकको सरदपढनीकरिण गनिर

कथयर कथयरसमपथदन
सकचक

समयथवखध खजममगवथरढ

    धमलपपततर हपन सकनन पतरकक धतकप सबफ
  धववपदहर कधमतमप एकपटक

मनलधमलपप कहे न्दर्मिथा  पठथाउनहे  र पर्त्यथर्षी
छझकथाउनहे  आदहेशि  रदथार्गकट  अविस्थथामिथा  सको
आदहेशि समिहेति रनर्ने कथायर्गलथाई पर्कोत्सथाछहति रनर्ने
। 

आदनश/
मनलधमलपपमप
बकद तधध

छनरन्तिर न्यथायथाधरशि

  मनलधमलपप कक थप व्यविछस्थति, छविस्तिथार
र सछदवढरकरण  गनर   ।

 परपमशर कक छनरन्तिर रधजषटतरपर

  अदपलतमप कपयररत जनशधकतलपई
 मनलधमलपपकक समबनधमप

पतरधशकण
कपयरकतरम

छनरन्तिर रधजषटतरपर
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अछभमिछूखकरण गनर  ।

  अदपलतलन धवधभनन कनततरकक
  धवरयगत धवजतप भएकप

 मनलधमलपपकतपरहरकक सकचर
अध्यथाविछधक गनर   ।

मनलधमलपपकतपर
 कक सकचर

भथादर् रधजषटतरपर

 मनलधमलपप समबनधर
  सरककपरवपलपहरबरच छलफल र

 समनवय गनर  ।

 बफठक /
मपइनयकट

कथाछतिर्गक र
चटतिर्

रधजषटतरपर

   मनलधमलपप कन नदतर र मनलधमलपप
  पतरधकतरयपकक अनपगमन गनर  ।

अनपगमन
पतरधतवनदन

छनरन्तिर नयपयपधरश/
रधजषटतरपर

५.१.६     फन सलथ कथयथरनवयनकक कथयरलथई पछरभथवकथरढ बनथउनम

मिरदरामिरा दसनीकको रुपमिरा पछेश म्भिएकरा निगद तररा ररन्सनीकको व्यवस्ररापनि गनिरण
कथयर  कथयरसमपथदन सकचक समयथवखध खजममगवथरढ

    दसरमप पनश भएकप नगद तथप
  धजनसरकक अधभलनख अधयपवधधक

गनर  ।

 लगत धकतपव छनरन्तिर नयपयपधरश
/ रछजस्ट्रथार

   मपदपमप पनश भएकप दशरकप
  सपमपनहर धफतपर धदनन/  धजममप

धदनन/  धललपम गनर /   नषट गनर समनतकप

आदनश/पततरपचपर छनरन्तिर रछजस्ट्रथार/
उपरछजस्ट्रथा
र
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 लकय ५.२.   नयथयमथ पहम बच अखभवपदछखध
५.२.१ अदरालितकको करायरकछेतपरि रम्भितपरिकरा न्यरायमिरा पहरहुँचकरा  अवरिकोधहरकको  समबकोधनि गरि

कथयर  कथयरसमपथदन सकचक समयथव
खध

खजममगवथरढ

  नयपयमप पहपहच अधभबकदतधधकक
   लपधग समनवय र सहधजकरण

गनर  ।

समनवय
वफठक/पततरपचपर

छनरन्तिर रधजषटतरपर

स्थथानरय  स्तिरमिथा  न्यथायमिथा  पहछ हुँचकथा
समिस्यथा  र  अछभविवछदकथा  उपथायबथारहे
अध्ययन रनर्ने 

सछमिछति  रठन  र  अध्ययन
पर्छतिविहेदन तियथार रनर्ने

भथादर् मि छख्य
न्यथायथाधरशि/रछज
स्ट्रथार

 अदपलतकप भयधतक
  पकवपरधपरहर सनवपगतरपहर मफततरर

बनपउनन।

 सपदकढ पकवपरधपर छनरन्तिर मिछख्य
न्यथायथाधरशि/
रधजषटतरपर

५.२.२ अदरालितबराट पपरिवराह हरनिछे सछेवरालिराई गरणस्तरिनीय रि पपरिम्भिरावकरारिनी बनिराउनिरण
कथयर कथयरसमपथदन

सकचक
समयथवखध खजममगवथरढ

   धननशपलक रपमप पतरयकग गधरनन
 धवधभनन धलखतकप

ढपहचपहर(Templets)  ससधहतपकक
   वयवसथपअनपसपर सहज रपमप उपलबध

गरपउनन  ।

धनणरय/
टन मपलनट/अधभ
लनख

छनरन्तिर रधजषटतरपर

    हपल अदपलतमप सञचपलनमप रहनकक १
    घणटन सनवपकक कनततर र धवरयहरलथाई

 धनरनतरतप धदनन  ।

अधययन
पतरधतवनदन/धन
णरय

छनरन्तिर रधजषटतरपर

   सनवपगतरपहर मफततरर वयवहपर गनरकक
 लपधग "   धछटकछधरतक र गपणसतररय

सनवप:   हपमतरक पतरधतवदतप"  भननन
   नपरपमप आधपधरत रहर नयपधयक

  जनशधकतलपई अधभमपखरकरण गनर  ।

तपधलम
पतरधतवनदन

छनरन्तिर रधजषटतरपर

   सबफ अदपलतमप रहनकप सनवपगतरपहर
    परपमशर र सहपयतप कककक सपदकढरकरण

गनर  ।

धनणरय छनरन्तिर रधजषटतरपर

  अदपलतमप आउनन सनवपगतरपहरलपई
   नयपधयक पतरधकतरयपबपरनमप परपमशर सनवप
 उपलबध गरपउनन   ।

 पतरधतवनदन छनरन्तिर रधजषटतरपर

  सनवपगतरपहरलपई अदपलतमप पतरवनश
    गनर धवनदकबपटफ सहजरकरण गनर दक

    सवयमत सनवक र इनटनरहर खटपउनन  ।

धनणरय छनरन्तिर रधजषटतरपर

   मपदपकक कपरवपहरकक अवसथप समबनधर
  जपनकपरर टन धल इनकयपयरर,

एसएमएस,    मकवपइल एपस मपफर त
   मपदपकक पकलपई उपलबध गरपउनन  ।

एसएमएस/
टन धलफकन

छनरन्तिर रधजषटतरपर
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   मपदपकप पकलपई पपयक पनर
  अदपलतबपट धवदपतरय मपधयपम

(Online)     बपट तपरनख उपलबध गरपउनन
  पतरणपलरलपई पतरभपवकपरर बनपई

 धवसतपर गनर  ।

वनवसपइट छनरन्तिर रधजषटतरपर

 नयपयपधरशसहग सनवपगतरपहरहरलन
   आवधधक रपमप अनतधकतररयप गनर

   पपउनन पतरणपलरलपई थप पतरभपवकपरर
  बनपई धनरनतरतप धदनन   ।

पतरधतवनदन छनरन्तिर रधजषटतरपर

सथामिथान्य  छनदर्नेछशिकथा  बनथाइ   सवरसपधपरण /
  धवदपथर रलपई अदपलतकक अवलककन

    गनर अवसर पतरदपन गनर

धनदरधशकप छनरन्तिर रधजषटतरपर

   अदपलत अबलककन गनर आउनन
  वयधकतहरकप लपधग अदपलतकक

 सपमपनय पधरचय,    समपपदन गनर कपयर र
   कपयर ककसमनतकक जपनकपरर समपवनश

 भएकक सविकोर्गच्च  अदथालतिबथाठ  पर्थाप्ति
   शतरवयदकशय सपमगतरर धनमपरण गरर

   अबलककन ककबपट पतरशपरण गनर  ।

शतरवयदकशय
सपमगतरर

छनरन्तिर रधजषटतरपर

अदथालतिकको जथानकथारर प छछस्तिकथा बनथाउनहे । बर्कोसहेयर भथादर् मि छख्य  न्यथायथाधरशि/
रछजस्ट्रथार

५.२.३. करानिभनिनी सहरायतरालिराई पपरिम्भिरावकरारिनी बनिराउनिर
कथयर कथयरसमपथदन

सकचक
समयथवखध खजममगवथरढ

  वफतधनक कपनकन वयवसपयरससंर सथाप्तिछहक
रूपमिथा पर्रछति छविविरण लरइ र छनदर्नेशिन छदइ
छनज     कक सनवप थप पतरभपवकपरर  बनपउनन
।

छनदर्नेशिन छनरन्तिर नयपयपधरश/रधजष
टतरपर

   ननपपल बपर एशकधसएसनसहग समनवय
  गरर पतरकवकनक (सवनधचछक)  धननशपलक

   कपनकनर सनवप सञचपलन धनदरधशकप
 कपयपरनवयन गनर  ।

समनवय
बफठक/धनणरय

छनरन्तिर रधजषटतरपर

 पतरकवकनक (सवनधचछक)   कपनकनर सनवप
   पतरदपन गनर कपनकन वयवसपयरहरकक

   सकचर अदपवधधक गरर धवदपतरय
    मपधयम तथप अदपलत र बपर

  एशकधसएसनकक सकचनप पपटरमप
 पतरकपशन गनर  ।

वनवसपइट/सकच
  नप पपटर

छनरन्तिर रधजषटतरपर

   धननशपलक कपनकनर सहपयतपकप वपरनकक
   जपनकपरर सपवरजधनक सञचपर मपधयम,

    अदपलतबपट जपरर हपनन मयपद सकचनप
   तथप वनवसपइटकक मपधयमबपट पतरबपह

गनर  ।

वनवसपइट/मयपद
सकचनप

छनरन्तिर रधजषटतरपर
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   वफतधनक कपनकन वयवसपयरबपट पतरदपन
   गधरनन सनवपकक जपनकपररसधहत सबफ

   अदपलतमप कपयररत बफतधनक कपनकन
    वयवसपयरकक नपम र समपकर नस

   अदपलत पधरसरकक सबफलन दनखनन
   सथपनमप टपहसनन र वनवसपइटमप
 पतरकपशन गनर  ।

 जपनकपरर
धववरण/वनवसपइ
ट

छनरन्तिर रधजषटतरपर

५.२.४. न्यरारयक पपरिरकप रियरा रि पपरिणरालिनीबरारिछे सभचनिरा पपरिवराह गनिरर
कथयर कथयरसमपथदन

सकचक
समयथवखध खजममगवथरढ

     हरनक अदपलतमप सनवपगतरपहर परपमशर र सहपयतप
    ककमप अदपलतबपट पतरदपन हपनन सनवप,  मपदपकक

पतरधकतरयप,     लपगनन दसतपर आधद वपरनमप
  सनवपगतरपहरलपई जपनकपरर धदनन  ।

अधभलनख छनरन्तिर रधजषटतरपर

   अदपलतबपट पतरदपन हपनन सनवप,  मपदपकक
पतरधकतरयप,     लपगनन दसतपर आधद वपरनमप

    जपनकपररमकलक पपधसतकप तयपर गरर पधहलक
    पटक आउनन पकलपई उपलबध गरपउनन  ।

जपनकपरर
पपधसतकप

छनरन्तिर रधजषटतरपर

    सवफ अदपलतहरमप पयपरपत पकवपरधपर सधहतकक
    पतरधतकपलयकक सथपपनप र सपदकढरकरण गनर  ।

पतरधतकपलय छनरन्तिर रधजषटतरपर

   नयपधयक पतरधकतरयप समबनधर शतरबयदकशय
    सपमगतरर तयपर गरर पतरधतकपलयमप रहनकक

  धडसपलनबपट पतरशपरण गनर   ।

अधभलनख छनरन्तिर रधजषटतरपर

 सनवपगतरपहरकप अपनकप/   गपनपसप समबनधमप
सललपह/      सपझपव धलई सककक समबकधन गनर हनलक

   अदपलत कपयरकतरम सञचपलन गनर  ।

अधभलनख छनरन्तिर रधजषटतरपर

   नयपधयक पतरधकतरयप समबनधर जपनकपररहर
   सथपनरय ससचपर मपधयपममपफर त सथपनरय

     भपरपहरमप समनत पतरकपसन तथप पतरशपरण गनर
।

कपयरकत रम
अधभलनख

छनरन्तिर रधजषटतरपर

फपहट/    इजलपस लगपयत अदपलतकप कपयरकककक
     सपषट जपनकपरर पतरपपत हपनन ससकन त बकडर/

    धडधजटल मयपप अदपलतकक पतरवनश धवनदक,
       सहपयतप कक तथप बढर समपकर हपनन सथपन र

  अदपलतकक वनवसपइटमप रपखनन  ।

 ससकन त
बकडर/वनवसपइट

छनरन्तिर रधजषटतरपर/

   अदपलतबपट पतरदपन हपनन सनवप,  नयपधयक
  पतरधकतरयप र पतरणपलर,   मपदपकक कपरवपहरकप

     लपधग लपगनन दसतपर आधद वपरनमप अदपलतकक
   हपतपधभततर अदपलत पतरयकगकतपरकक वडपपततर

    टपहसनन वयवसथप धमलपई वनवसपइटमप समनत
 पतरकपशन गनर  ।

नपगधरक
वडपपततर/
वनवसपइट

छनरन्तिर रधजषटतरपर

   अदपलतबपट पतरदपन हपनन सनवप,  नयपधयक
  पतरधकतरयप र पतरणपलर,   मपदपकक कपरवपहरकप

पधरमपधजरत
धनदरधशकप

छनरन्तिर  रधजषटतरपर
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    लपधग लपगनन दसतपर आधद वपरनमपसमपदपयकप
     धवधभनन वगरसहग अनतरससवपद गनर तयपर भएकक
  धनदरधशकप पपनरपवलककन गनर  ।

   अदपलतबपट पतरदपन हपनन सनवप,  नयपधयक
  पतरधकतरयप र पतरणपलर,   मपदपकक कपरवपहरकप

    लपधग लपगनन दसतपर आधद वपरनमपअदपलतबपट
    समपदपयकप धवधभनन वगरसहग अनतरससवपद गनर  ।

कपयरकत रम
पतरधतवनदन

छनरन्तिर रधजषटतरपर

     सहपयतप र परपमशर ककमप तपधलम पतरपपत
  जनशधकतकक वयवसथप गनर  ।

धनणरय छनरन्तिर रधजषटतरपर

     सहपयतप र परपमशर ककलपई सतरकत सपधनयपकत
    बनपई सनवपगतरपहरलपई पतरदपन गधरनन सनवपलपई

 पतरभपवकपरर बनपउनन  ।

सकचनप/सतरकत
सपधन/
सनवपकक
अधभलनख

छनरन्तिर रधजषटतरपर

५.२.५. पनीरडतमिकैतपरिनी न्यराय पपरिणरालिनीकको सरदपढनीकरिण गनिरर
कथयर कथयरसमपथदन

सकचक
समयथवखध खजममगवथरढ

     परधडत बपदर भई दपयर हपनन मपदपमप
   धननशपलक कपनकनर सहपयतप उपलबध

गरपउनन।

आदनश/पततर छनरन्तिर रधजषटतरपर

  परधडतमफततरर वयवहपरकप लपधग
  नयपधयक जनशधकतलपई अधभमपखरकरण

गनर।

पतरधतवनदन छनरन्तिर  रधजषटतरपर शत

   मपदपकक कपरवपहर र फफ सलपमप
  परधडतकक पधरचयकक गकपनरयतप

 कपयम गनर।

पककक
गकपनरयतप
फपरपम

छनरन्तिर रधजषटतरपर

    परधडतलपई मपदपकक कपरवपहर र आदनश
    वप फफ सलपकक जपनकपरर धदनन।

धनणरय/पततरपचपर छनरन्तिर रधजषटतरपर

    परधडत रपहत ककरकक कपनकनर वयवसथप
     लपगक गनरकक लपधग समनवय र पहल

गनर।

बफठक/धनणरय/पतत
रपचपर

छनरन्तिर रधजषटतरपर

  नयपधयक कपम कपरवपहरमप
  परधडतमफततरर सनवप पतरवपहकक
   सपधनधशचततप गनर पकषठपकरण धलनन।

 पकषठ पकरण
फपरपम/
पतरधतवनदन

छनरन्तिर रधजषटतरपर

५.३   नयथखयक समशथसनकक पछरबदछरधन
५.३.१ न्यरारयक स्वतन्तपरितरा रि स्वरायत्ततराकको पपरिवदपरधनि गनिरर ण
कथयर कथयरसमपथदन

सकचक
समयथवखध खजममगवथरढ

  नयपयपपधलकपकक कपम कपरवपहरमप
   बपह कनततरबपट हपनसकनन हसतकनप,

 अनपधचत दवपव,   पतरभपव र
   असहयकगलपई धनरतसपधहत गनर पदधत

 धवकपस गनर   ।

नरधत
/धनणरय/समनवय
बफठक

छनरन्तिर मिछख्य न्यथायथाधरशि 
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  नयपयपपधलकपकक रणनरधतक यकजनपकक
  कपयपरनवयनकक लपधग कपयरकतरमकप

   आधपरमप बजनट धवधनयकजनकक लपधग
   समनवय र पहल गनर  ।

बफठक/
धनणरय/पततरपचपर

छनरन्तिर मिछख्य
न्यथायथाधरशि/रछजस्ट्
रथार

  नयपयपधरश तथप कमरचपररलपई
    अधतधरकत समय गरनकक कपम र

  यकजनपकक लकय अनपसपर
  कपयरसमपपदनकक आधपरमप अधतधरकत

  सपधवधप उपलबध गरपउनन  ।

धनणरय/  तलवर
भरपपई

छनरन्तिर मिछख्य
न्यथायथाधरशि/रछजस्ट्
रथार

५.३.२. न्यरारयक उत्तरिदरारयत्व रि रवरारदछेरहतरा अरम्भिवपदपरध गनिरर  
कथयर कथयरसमपथदन

सकचक
समयथव

खध
खजममगवथरढ

  कमरचपररहरकक धजममनवपरर सधहतकक
    कपयरसमपपदन मपपदणड पपनरपवलककन गरर लपगक

गनर।

कपयरधववरण छनरन्तिर मिछख्य
न्यथायथाधरशि  
/रछजस्ट्रथार

    नयपयपधरशकक लपधग इजलपसमप बसदप पतरयकग
     भफ आएकक पकशपक भयगकधलक अवसथप समनतलपई

    धवचपर गरर पपनरपवलककन गनर।

ससशकधधत
 धनयमपवलर

छनरन्तिर मिछख्य
न्यथायथाधरशि

   नयपयपधरश तथप कमरचपररहरकक आचपरससधहतप
     पतरभपवकपरर रपमप लपगक गनर र धनयधमत

 अनपगमन गनर।

अनपगमन
पतरधतवनदन

छनरन्तिर पतरधपन
नयपयपधरश/
रधजषटतरपर

    नयपयपपधलकपमप हपन सकनन अधनयधमततप तथप
    भतरषटतरपचपर धनयनततरणकप लपधग नयपय पधररद

    लगपयतकप समबधनधत धनकपयहरसहग छलफल र
    समनवय गरर धनरकधपतमक र दणडपतमक

   उपपयहरकक पतरभपवकपरर कपयपरनवयन गनर।

छलफल/
धनणरय

छनरन्तिर मपखय
 नयपयपधरश

/ रधजषटतरपर

   अदपलतमप धवचयलयपबपट हपनसकनन धकतरयपकलपप
 रककनन ।

छनररथानर छनरन्तिर मिछख्य
न्यथायथाधरशि/
रधजषटतरपर

५.३.३. न्यरारयक रनिशरकतकको करायर  ससंस्कप रतमिरा सरधरारि गनिरर
कथयर कथयरसमपथदन

सकचक
समयथव

खध
खजममगवथरढ

  जनशधकतलन सनवपगतरपहरपतरधत गधरनपपनर
  वयवहपरकप समबनधमप अधभमकखरकरण
   कपयरकतरम ससचपलन गनर।

अधभमकखरकरण
कपयरकतरम
पतरधतवनदन

भथादर् रधजषटतरपर

   नयपधयक जनशधकतलपई उतकक षट वयवसथपपन
    र सनवप पतरवपहमप पतरधसदतधध पपएकप

सपवरजधनक/   धनजर सससथपहरकक अबलककन
गरपउनन  ।

धनणरय/पतरधतवनदन उपयछक्ति 
समियमिथा

मि छख्य
न्यथायथाधरशि/रछज
स्ट्रथार
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५.३.४        अदथलतकक कथम कथरवथहढमथ अनमगमन र खनरढकणलथई पछरभथवकथरढ
बनथउन

न्यरारयक करामि करारिवराहनीकको रनिरिनीकण अनिरगमिनि गनिरण
कथयर कथयरसमपथद

 न सकचक
समयथव

खध
खजममगवथरढ

अदपलत,      नयपधयक एवमत अधर नयपधयक धनकपयकक
  नयपधयक धनररकणलपई पतरभपवकपरर,

   उपलबधरमकलक र धमतवययर बनपउन,  धजललप
   अदपलतबपट गधरनन धनररकणकक धवरयसमनत

     समपवनश गनर तथप अनलपइनबपट समनत अनपगमन
    गनर पदधत धवकपस गनर सविकोर्गच्च  अदथालतिबथाट

पछरमिथाछजर्गति भएपछिर सको     धनररकण धनदरधशकप लथारू गनर
।

 धनररकण छनरन्तिर मिछख्य  न्यथायथाधरशि
/रछजस्ट्रथार

   पपनरपवनदन सपननन अदपलतहरलन अदपलत,  अनय
     नयपधयक धनकपय र कपरपगपरहरकक वपधररक रपमप
    कधमतमप १ पटक धनररकण गनर  ।

धनररकण
पतरधतवनदन

छनरन्तिर मिछख्य
नयपयपधरश 

     धनररकण कपयरकक लपधग आधथरक वररकक शपरमफ
   नयपयपधरश तककर समबधनधत नयपयपधरशबपट

    तकधकएकक अदपलतकक वररभधर धनयधमत अनपगमन
   गनर वयवसथपलपई पतरभपवकपरर बनपउनन  ।

 धनणरय /
पतरधतवनदन

छनरन्तिर मिछख्य न्यथायथाधरशि 

     अनपगमनबपट दनधखएकप कफ धफयत वप सपधपर गनप रपनर
       धवरयमप ततकपलफ धनदरशन धदनन र समनवय गनर।

धनदरशन/
पततरपचपर

छनरन्तिर धनररकणकतपर
नयपयपधरश/र
छजस्ट्रथार 

   अदपलतकक कपम कपरवपहरमप पतरभपवकपररतप
     अधभबकदतधध गरर नयपधयक सपशपसन कपयम रपखन
 आकधसमक धनररकण,     सपकम अनपगमन र धनयधमत

  धनगरपनर गनर ।

कपयरधवधध/
धनदरधशकप

छनरन्तिर मिछख्य
न्यथायथाधरशि/रछजस्
ट्रथार
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सछेवरापपरिवराहकको अनिरगमिनि गनिर
कथयर कथयरसमपथदन

सकचक
समयथव

खध
खजममगवथ

रढ
     सनवपपतरवपह भए नभएकक धनयधमत अनपगमन गरर

    ततकपल सपधपर गनर धनदरशन धदनन   ।
अनपगमन
पतरधतवनदन/
धनणरय

छनरन्तिर रधजषटतरप
र

    मपपदणड बमकधजम उतकक षट कपयरसमपपदन तथप
     सनवपपतरबपह गनर कमरचपररलपई पपरषकक त र कमर
   कमजकररकक पपनरपबकधत गनर कमरचपररलपई

  अनपशपसनपतमक कपरवपहर गनर  ।

धनणरय छनरन्तिर रधजषटतरप
र

      अदपलतबपट समपपदन गधरनन सनवप पतरबपह र सपधपर
    गनप रपनर धवरयकप समबनधमप पतरधशकण पतरपपत

    कमरचपररबपट अनतर अदपलत अनपगमन तथप
 धनगरपनर गनर  ।

धनणरय/  पततर/
अनपगमन
पतरधतवनदन

छनरन्तिर रधजषटतरप
र

गरनिरासको सरनिरवराइकको ससंयन्तपरिलिराई पपरिम्भिरावकरारिनी बनिराउनिछेण
कथयर कथयरसमपथद

 न सकचक
समयथव

खध
खजममगवथरढ

     अदपलतबपट भएकप कपम कपरवपहरमप हपन सकनन
    अधनयधमतप समबनधर उजकरर धलई मपखय

   नयपयपधरशकक सधचवपलयमप गपनपसक सपनपवपइ

शिर्थाविण छनरन्तिर मपखय
नयपयपधरश

  पनर आएकप गपनपसक/    उजपररमप १ मधहनपधभततर
     कपरवपहर र धनणरय गरर उजपररकतपरलपई सककक
 जपनकपरर धदनन   ।

धनणरय/ 
पततरपचपर

छनरन्तिर  मपखय
नयपयपधरश
/ 

     अदपलतबपट भएकप कपम कपरवपहरमप हपन सकनन
    अधनयधमतप समबनधर उजकररकक ससवकधन गनर ,

कपयरधवधध,  सपधन,   धजममनवपर अधधकपरर, समयपवधध
      समनतकप धबरयहर समपवनश गरर कपयरयकजनप बनपई

कपयरयकजनप छनरन्तिर रधजषटतरपर
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५.४    अदथलत वयवसथथपनकक समददढढकरण
५.४.१:      मथनव ससशथधन वयवसथथपन समददढ बनथउनम

      मथनव ससशथधन नढखत तथथ यकजनथ खनमथरण गनर

५.४.२.          भरखतक र सगवथ पकवथरधथरमथ समधथर एवमछ खवतढय वयवसथथपन गनम र
    भरखतक र सगवथ पकवथरधथरवयवसथथपन गनर

40

कथयर कथयरसमपथ
 दन सकचक

समयथवखध खजममगवथरढ

   सकचनप पतरधबधध समबनधर दक
 जनशधकतकक आपकधतर,   सथपधयतव र

     उतपतरन रणप कपयम गनर नरधत धनमपरण गरर
 कपयपरनवयन गनर  ।

बफठक/
मपइनयकट/
पततरपचपर

छनरन्तिर रधजषटतरपर

   धफलडमप खधटनन तपमनलदपर कमरचपररलपई
    कपयर समपपदन मपपदणड बनपई सककक

     आधपरमप थप भतप र मकवपइल शपलक
  सपधवधप उपलबध गरपउनन  ।

भरपपइ छनरन्तिर रधजषटतरपर

   नयपधयक जनशधकतकक कमतप धवकपसकक
    लपधग दनहपयकप धवरयमप तपधलम पतरदपन

गनरन- 
    दनवपनर तथप फयजदपरर ससधहतप
   फरक मपदप वयवसथपपन
  सकचनप पतरधवधध
  फफ सलप लनखन
अधभमपखरकरण
सनवपपतरबनश/
सनवपकपधलन/पपनतपरजगर

तपधलम
सञचपलन
पतरधतवनदन

छनरन्तिर मिछख्य न्यथायथाधरशि
/न्यथायथाधरशि /रधजषटतरपर

आरथामिर बरर्ग ७७ /७८ कथालथाछर यस अदथालतिकथा
कमिर्गचथाररकथा  लथाछर  आविश्यक  पनर्ने  तिथाछलमि  र
अछभमिछूखकरणकको  आविश्यकतिथा पछहचथान रनर्ने  र
समियमिट पतिर्थाचथार रनर्ने ।

अध्ययन
पतिर्थाचथार

मिथारर्ग मि छख्य न्यथायथाधरशि
रछजस्टथार



म्भिवनि बराहछेककरा अन्य म्भिररतक पभवरारधरारि व्यवस्ररापनि गनिर :

कथयर कथयरसमपथदन
सकचक

समयथव
खध

खजममगवथ
रढ

      अदपलतमप खररद गधरनन वसतप र सनवपकक वपधररक
      खररद यकजनप तयपर पपरर कपयपरनवयन गनर ।

 खररद यकजनप शिर्थाविण रधजषटतरपर

    अदपलतकक लपधग आवशयक पनर मनधशनरर
सपमपन,   एअर कधणडसनर,    हनभर डडपटर सकयपनर,
फधनरचर,     सपरकप उपकरण समनतकक मपपदणड

  धनधपररण गनर ।

धनणरय/पतरधतवन
दन

शिर्थाविण रधजषटतरपर
/

पर्शिथासन/
लहेखथा

अछधकव ति
    धनधपरधरत मपपदणडकप आधपरमप अदपलतकक

      लपधग आवशयक पनर सपमगतररहर खधरद गनर ।
धनणरय छनरन्तिर रधजषटतरपर

     मपपदणड तयपर नपहहदप समम मपलपककक भयगकधलक
     अवसथप समनतलपई धवचपर गरर अदपलतकक लपधग

धनणरय छनरन्तिर रधजषटतरपर

41

कथयर कथयरसमपथदन
सकचक

समयथव
खध

खजममगवथरढ

अदपलत,     आवपस तथप सपरकप भबनहरकक
    धनयधमत ससरकण तथप ममरत समभपर गनर  ।

मपपदणड/बजन
 ट धनकपशप

छनरन्तिर रधजषटतरपर

   भयधतक पकवपरधपरहरलपई सनवपगतरपहर मफततरर
    बनपउन धनरनतर सपदकधढकरण गनर दनहपयकप

  धनमपरण कपयर गनर  आविश्यक रहहेकको नरहहेकको विथा कहे
कस्तिको  आविश्यकतिथा  रहहेकको  भन्नहे  सम्बन्धमिथा
आविश्यकतिथा  पछहचथान  र  ससंभथाब्यतिथा  अध्ययन  ररर
सविकोर्गच्च अदथालतिमिथा अनछरकोध रनर्ने 
     वपइफपई र धटधभ धडसपलन सपधवधपसधहतकक
पतरधतकपलय

चमननपगकह
  शयचपलय (मधहलप/ पपरर/  फरक कमतप)
  धपउनन पपनर
    पतरपथधमक सवपसथय उपचपर कक
    सकचनप तथप सहपयतप कक
सपकरपरधडतससरकणकक
थपनपवपकक
Lost and Found  कक धनमपरण
मनलधमलपपकक/धनमपरण/धवसतपर
पकवरसपनपवपइकक
फरककमतपभएकपवयधकतहरककलपधग

 आवशयक पकवपरधपर
शतरवयदकशयससवपदकक
परपमशरकक
बपलइजलपस
  धशशप सयपहपर/  वपलपकरण कक
  अनय ।

ससरचनप
धवसतपर/थप

मिथारर्ग रधजषटतरपर



   खधरद गधरनन सवपररसपधन Sport Utility Vehicle
   सतरकक खधरद गनर ।

    धवधभनन तहकप अदपलतहरमप रहनकप सवपरर
सपधन,      मनधशनरर सपमपन तथप फधनरचर समनतकक

   इनभननटतरर धनमपरण गनर ।

धनणरय छनरन्तिर /
रधजषटतरपर

    पतरयकगमप आउन नसकनन फधनरचरहर धललपम
  धवकतरर गनर ।

धनणरय छनरन्तिर रधजषटतरपर

 रवत्तनीय व्यवस्ररापनिण
कथयर कथयरसमपथदन

सकचक
समयथव

खध
खजममग
वथरढ

तपधलम,  गकषठर,  सनधमनपर,  कपयरशपलप,  वफठक
    सञचपलन लगपयत नयपयपपधलकपमप हपनन धवशनर
     पतरकक धतकप कपयरहर समपपदन गनर बजनट खचरकक

  मपपदणड धनधपररण गनर   ।

मपपदणड २०७६
सपउन

रिररस्टप
रिरारि

   समबधनधत अदपलतकक यकजनप कपयपरनवयन
     सधमधतसहग परपमशर र समनवय गरर बजनट
    अनपमपनलपई अधनतम रप धदईवपधररक खररद
    यकजनपसधहत सवक रचच अदपलत अनपसनधपन तथप

  यकजनप महपशपखपमप पठपउनन  ।

 बजनट अनपमपन
धववरण

मसधसर "

  अदपलतहरबपट पतरपपत कपयरकतरमसधहतकक
   अनपमपधनत बजनटकप आधपरमप नयपयपपधलकपकक

   एकमपषट बजनट पतरकनपण गनर।

 बजनट अनपमपन
धववरण

पपर "

   कपयरकतरमसधहतकक एकमपषट बजनटकप समबनधमप
    छलफल गरर अधनतम रप धदनन  ।

 बजनट अनपमपन
धववरण

पपर "

   धनधपरधरत धसधलङत गकक आधपरमप वपधररक
   कपयरकतरमसमनतकक पतरपथधमकरकरण गरर LMBIS

   मप बजनट पतरधवषट गनर  ।

LMBIS
अधभलनख

छनरन्तिर "

     समबधनधत अदपलतलन पतरपपत गरनकक बजनट LMBIS
    मप उधललधखत धकतरयपकलपप कपयपरनवयनकक लपधग

     अदपलतकक पकणर बफठक र कमरचपरर बफठकमप
  छलफल गरपई धमतवययरतप,   पपरदधशरतप र

  पतरभपवकपररतपसमनतकक आधपरमप यकजनपकप
  कपयरकतरमहर सञचपलन गनर  ।

धनणरय/  भयधतक
  र धवतरय
पतरधतवनदन

छनरन्तिर "

    बपधररक रपमप तकधकएकक लकयबमकधजम बनरजप
      फछतरययट गनर र आगपधम धदनमप शकनय बनरजप

 कपयम गनर  ।

 बनरजप फछतरययट
पतरधतवनदन

छनरन्तिर "

अरम्भिलिछेख व्यवस्ररापनि गनिर
कथयर कथयरसमपथदन

सकचक
समयथव

खध
खजममगवथरढ

 अधभलनख वयवसथपपन गनर  । मपपदणड/
धनणरय

छनरन्तिर रधजषटतरपर

  मपपदणडकप आधपरमप अधभलनख
   वयवसथपपन धनदरधशकप लपगक गनर  ।

अधभलनख
धनदरधशकप

२०७७
विटशिथाख

रधजषटतरपर/उप-
रछजस्ट्रथार/ 
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    धछनपवप धमधसलहर सकयपन गरर
  सफटवनयरकक मपधयमबपट कतरमशन

   पतरधवषट गरर ससरकण गनर  ।

सफटवनयर/
अधभलनख

छनरन्तिर रछजस्ट्रथार 
/अछभलहेख/सचूनथा
पर्छविछध शिथाखथा

  धमधसल ससलगन धलखतहर
 कपनकनबमकधजम धपलयपउनन /सडपउनन /

 ससरकण गनर  ।

अधभलनख छनरन्तिर रधजषटतरपर/शिथाखथा
पर्मि छख
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  पमसतकथलय वयवसथथपन गनरःण

कथयर कथयरसमपथदन
सकचक

समयथवखध खजममगवथरढ

  पपसतकपलय वयवसथपपन समबनधमप
  भएकप पकवर अधययनहरकक

   पपनरपवलककन गरर मपपदणड बनपई
 लपगक गनर  ।

मपपदणड  २०७६ पपर पपसतकपलय
पर्मि छख/
रधजषटतरपर

   अदपलतकप सबफ इजलपसहरमप दफधनक
    रपमप आवशयक पनर कपनकनकप पपसतक

   र सपमगतररहर सधहतकक Mini Library
  कक वयवसथप गनर  ।

लपइवतरन रर शिर्थाविण रधजषटतरपर/
पर्शिथासन  पर्मि छख
पपसतकपलयमि
तिकोछकएकको
कमिर्गचथारर

    नयपधयक कपयरकक लपधग आवशयक पनर
   पपसतक लगपयत अनय पपठड

   सपमगतररकक आवशयकतप पधहचपन गरर
 खररद गनर  ।

 खधरद धनणरय/
पपसतक

छनरन्तिर रधजषटतरपर

न्यथायथाधरशिकथा  छनविथासमिथा  आधथारभतूि
प छस्तिककको व्यविस्थथा

पपसतक छनरन्तिर रधजषटतरपर/
पर्शिथासन  पर्मि छख
पपसतकपलयमि
तिकोछकएकको
कमिर्गचथारर

५. ४.३.        सकचनथ पछरखवखधकक सससथथगत समददढढकरण र कमतथ अखभबददछखध गनमर

सभचनिरा पपरिरवरध समबन्धनी निनीरत रि यकोरनिरा बनिराउनिछेण
कथयर कथयरसमपथदन

सकचक
समयथव

खध
खजममगवथरढ

   एक कमरचपरर एक कमपयकटर,   एक ककठप
   एक धपतरनटरकप आधपरमप उपकरणकक

 वयवसथपपन गनर आविश्यक पनर्ने ससंख्यथा सछहति
सविकोर्गच ्अदथालतिमिथा मिथार रनर्ने । 

पतिर्थाचथार शिर्थाविण रधजषटतरपर/
सकचनप
पतरधबधध
महपशपखप

५.४.४ ससंरहतराहरकको निरतररामिभलिक रि पपरिम्भिरावकरारिनी करायरारन्वयनिकको व्यवस्ररापनि गनिरर

कथयर कथयरसमपथद
 न सकचक

समयथवखध खजममगवथरढ

  ससधहतप कपयपरनवयनकपधसलधसलपमप अदपलतर
   कपयरधवधध समबनधर वपधप अडतकपउमप

छिलफल । 

धनणरय आविश्यकतिथा
अनछसथार

 पकणर बफठक

   ससधहतपहर कपयपरनवयनकप समबनधमप अनपभव
 आदपन पतरदपन,   आइपरनकप समसयप,  एकरपतप

समरकप
कपयरकत रम

आविश्यकतिथा
अनछसथार

मपखय
नयपयपधरश/
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 कपयम गनर   मपतहत अदपलतहरसमनत सहभपगर
    गरपई अदतरधबपधररक रपमप समरकप कपयरकत रम

    गरर कन धनदतरय ससयनततरमप पतरधतवनदन गनर  ।

रधजषटतरपर

   ससधहतपकक पतरभपवकपरर कपयपरनवयनकक लपधग
  तयपर भएकक धनयमपवलर,  धदगदशरन,  धनदरधशकप,
     सजपय धनधपररण समबनधर मपपदणड र ससधहतप

    कपनकनहरमप हपनन ससशकधन तथप कपयपरनवयनकप
    कतरममप आउन सकनन बपधप अडतकपउकप

  धवरयहरकप समबनधमप नयपधयक
   जनशधकतहरकप बरच अनतरधकतरयप गनर  ।

समरकप
कपयरकत रम

आविश्यकतिथा अनछसथार मपखय
नयपयपधरश/
रधजषटतरपर

     ससधहतप कपयपरनवयनकक लपधग आवशयक पनर थप
    बजनट र सतरकत सपधन  पर्कहेपण ररर सविकोर्गच ्

अदथालतिमिथा मिथार रनर्ने  ।
 ऐन,  धनयम,धनदर धशकप,   धदगदशरन र सतरकत

   सपमपगतरर छपपई र धवतरण, समपतरनरण
   मयपद सकचनप पतरकपशन
 फपरपम,पतरमपणपततर,  दतपर धकतपव,  अधभलनख

 रधजषटर छपपई
   भयधतक पकवपरधपर धवसतपर
    सकचनप पतरधवधध समबनधर उपकरण
    ससधहतप समबनधमप जनशधकतकक कमतप
धवकपस

    अधतधरकत समय कपयर समपपदन
(पकतरपउपकजर र/  कल धडटनल/  फफ सलप तयपरर
आधद)

   समनवय र सहकपयर
 अनय

पतिर्थाचथार शिर्थाविण मपखय
नयपयपधरश/
रधजषटतरपर

    सजपय धनधपररण समबनधर मपपदणड अनपसपर
    कपयर भए नभएकक अनपगमन गनर  ।

पतरधतवनदन छनरन्तिर मिछख्य न्यथायथाधरशि

५.५     नयथयपथखलकथपछरखतकक आसथथ र खवशवथस अखभवपदछखध
५.५.१ अदरालितकरा करामि करारिबराहनी समबन्धमिरा सछेवरागपरिराहनीकको  सन्तरष्टनी अरम्भिवपदपरध गनिरर

   सबफ अदपलतमप आवधधक रपमप
   सनवपगतरपहरकक सनतप षटरकक सतर मपपन

 गनर ।

पतरधतवनदन   असपर र पपर रधजषटतरपर

  यकजनपकक मधयपवधधमप सनवपगतरपहरकक
   सनतप षटरकक समरकप गरर आवशयक

    सपधपर गनर कनततरहरकक पधहचपन गरर
   समबकधन गनर ।

पतरधतवनदन यकजनपकक
मधयपवधध

 अनपसनधपन तथप
यकजनप
महपशपखप

अदरालित रि ससंचरारिमिराध्यमिसहुँगकको समबन्ध पपरिम्भिरावकरारिनी बनिराउनिछे
कथयर कथयरसमपथदन

सकचक
समयथवखध खजममगवथरढ

सविकोर्गच्च  अदपलतबथाट  र ससचपर
  कनततरसहगकक समबनधलपई पतरभपवकपरर

  ससचपर नरधत छनरन्तिर रधजषटतरपर
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   र सनतपधलत बनपउन तिजछर्गमिथा रछरनहे ससंचथार
नरछति लथार ूरनर्ने । 

    उचच अदपलतमप सकचनप तथप ससचपर
    कक सथपपनप गरर धजममनवपर अधधकक त

तककनन   ।

धनणरय छनरन्तिर  मप रधजषटतरपर

   अदपलतकक कपम कपरवपहर समबनधमप
   पतरकपधशत समपचपरकक सतयतप र

 आधधकपधरकतपकक वपरनमप
  सवरसपधपरणलपई जपनकपरर गरपउनन  ।

सकचनप छनरन्तिर रधजषटतरपर/सू
चनथा अछधकथारर

   ससचपरकमर रसहग अनतधकतररयप गनर  । मपइनयकट/  पतरनस
धवजधपत

आविश्यकतिथान छसथार
छनरन्तिर

 रधजषटतरपर

    ससचपर कनततरसहग गधरनन वयवहपर र
   सकचनप समपतरनरणकक तधरकप तथप

  समपधजक ससजपलसहगकक आवदतप
  बपरनमप अदपलतकक जनशधकतलपई

 अधभमपखरकरण गनर   ।

अधभमपखरकरण भथादर् रधजषटतरपर

५.५.२:      अदथलतकथ सरककथरवथलथहरसबगकक समबनध र सहयकगलथई समददढ
 तमलयथउनम

अदरालितकरा सरिकोकरारिवरालिरा रनिकरायहरसहुँग समबन्ध रि समिन्वय अरम्भिवपदपरध गनिर
कथयर कथयरसमपथ

 दन सकचक
समयथव

खध
खजममगवथरढ

  सरककपरवपलप धनकपयहरलपई नयपयपपधलकपकक
   रणनरधतक यकजनपकप समबनधमप जपनकपरर

 गरपउनन ।

पततरपचपर/
मपइनयकट

शिर्थाविण  रधजषटतरपर

   सरककपरवपलप धनकपयहरलपई रणनरधतक यकजनप
    तजप रमप मपफर त सपधपरकप कपयरकत रमहर सञचपलन

   गनर पतरकतसपधहत गनर ।

पततरपचपर/
मपइनयकट

छनरन्तिर रधजषटतरपर/उप
-रछजस्ट्रथार 

    रणनरधतक यकजनप मपफर तत सपधपरकप कपयरकत रम
   सञचपलन गधररहनकप सरककपरवपलप धनकपयहरकप
    यकजनपमप समपवनश भएकप नयपयपपधलकपकक कपम

   कपरवपहरसहग समबधनधत सपझप धवरयहरमप
      अनतर धनकपयगत समनवय तथप सहकपयर गनर ।

पततरपचपर/
मपइनयकट

छनरन्तिर  रधजषटतरपर
/उप-रछजस्ट्रथार

    नयपधयक कपम कपरवपहरसहग पतरतयक सरककपर
  रपखनन धनकपयहर (  वपर एशकधसएसन,

 महपनयपयपधधवकतपकक कपयपरलय,  पतरहरर,
    धवधधधवजपनसहग समबधनधत धनकपय र धवशनरज

समनत)        सहग धनयधमत समपकर र सहकपयर गनर ।

आवधधक
बफठक/
ससवपद/
धनणरय/
पततरपचपर

छनरन्तिर मिछख्य
न्यथायथाधरशि/
रछजस्ट्रथार
नयपयकनततर
समनवय
सधमधतहर

स्ररानिनीय तहकरा न्यरारयक सरमिरतहरसहुँग समिन्वय रि सहकरायर गनिरर
कथयर कथयरसमपथदन

सकचक
समयथवखध खजममगवथरढ

  सथपनरय तहसहगकक सहकपयरमप अधभमपखरकरण आछश्विन रधजषटतरपर
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  नयपधयक सधमधतकप पदपधधकपररहर
   तथप कपयररत कमरचपररलपई नयपधयक

पतरधकतरयप,  मनलधमलपप  र नयपधयक
  धनररकणकप समबनधमप अधभमपखरकरण

 गनर।

कपयरकत रम

 मयपद तपमनलर,   फफ सलप कपयपरनवयन,
नपपनकसप,    मपचपलकप आधद धवरयमप

   सथपनरय तहलन गनप रपनर सहयकगकप
  समबनधमप समनवय गनर   ।

 आवधधक बफठक/
ससवपद/  धनणरय/
पततरपचपर

फथाल्र छण रछजस्ट्रथार/उप-
रछजस्ट्रथार
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पररिच्छछेद - ६
यकोरनिरा तरररमिरा, करायरारन्यवनि, अनिरगमिनि रि मिभल्यराङप कनि ससंयन्तपरि

६.१.पररिचय
रणनरछतिक  यकोजनथालहे  छनधथार्गरण  ररहेकथा  लक्ष्य  तिथथा  रणनरछतिक  उदहेश्य

पर्थाछप्तिकथा  लथाछर  छनधथार्गछरति  कथायर्गक्रमिहरूकको  पर्भथाविकथारर  कथायथार्गन्वियन आविश्यक
हछन्छि । छनधथार्गछरति कथायर्गक्रमिहरूकको कथायथार्गन्वियन स छछनछश्चति रनर्ग  छनयछमिति रूपमिथा
अनछरमिन तिथथा मिलू्यथाङ्कन रनर्ने पर्णथालर स्थथापनथा रन छर्गपनर्ने हछन्छि । यसरर स्थथाछपति
पर्णथालरकको मिथाध्यमिबथाट यकोजनथा पर्भथाविकथारर रूपमिथा कथायथार्गन्वियन भए नभएकको एविमि्
कथायथार्गन्वियनकथा  छसलछसलथामिथा  कछ नट  विथाधथा  अविरकोध  विथा  कछठनथाई  उत्पन्न  भएमिथा
समियमिथानट सको कको उछचति सम्बकोधन ररर यकोजनथा कथायथार्गन्वियन पर्छक्रयथालथाई सहज
बनथाउनछ पनर्ने हछन्छि । यसकथा अछतिछरक्ति, यकोजनथाकको अनछरमिन र मिलू्यथाङ्कन रनर्ग
छविछभन्न चरणमिथा आविछधक समिरकथा रनर्ने र पर्छतिविहेदन छलनहे पर्णथालरकको छविकथास रनर्ग
पछन उछत्तकट  आविश्यक  पदर्गछि । 
६.२. यकोरनिरा करायरारन्वयनि, अनिरगमिनि रि मिभल्यराङप कनि ससंयन्तपरि 
(क) मिरख्य न्यरायराधनीश

यकोजनथाकको कथायर्गलथाई पर्भथाविकथारर रूपमिथा तिजछर्गमिथा,  कथायथार्गन्वियन,  अनछरमिन र
मिलू्यथाङ्कन रनर्गकथा लथाछर मि छख्य न्यथायथाधरशिकको नहेतिवत्विदथायर भछूमिकथा  रहन्छि ।
मिछख्य  न्यथायथाधरशिबथाट  छनरन्तिर  यकोजनथाकको  कथायथार्गन्वियन,  अनछरमिन  र
मिलू्यथाङ्कन रछरनछि ।

(ख) पभणर  बकैठक 
यस अदथालतिकको पणूर्ग  बटठकमिथा समिहेति  यकोजनथाकको कथायथार्गन्वियन,  अनछरमिन र
मिलू्यथाङ्कन सम्बन्धमिथा आविश्यतिथान छसथार  समिरकथा रछरनहे छि ।

६.३.यकोरनिरा करायरारन्वयनि, अनिरगमिनि रि मिभल्यराङप कनि 
व्यविछस्थति रूपमिथा यकोजनथाकको कथायर्ग तिज छर्गमिथा एविमि ्कथायथार्गन्वियन रनर्ग दहेहथाय बमिकोछजमिकको
सछमिछति रठन रछरएकको  छि :-  

1. मिथाननरय न्यथायथाधरशि शिर्र मिहहेशिशिमिथार्ग पयौडिहेल - ससंयकोजक
2. उप-रछजस्ट्रथार शिर्र छविश्विजसंर छसजथापछति - सदस्य
3. शिथाखथा अछधकव ति शिर्र मिछणरथामि पकोखरहेल - सदस्य
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4. नथायब सछब्बथा शिर्र ओमिरथाज सछविहेदर - सदस्य
5. कम्प्य छटर अपरहेटर शिर्र कछवितिथा बरथाल - सदस्य
6. नथायब सछब्बथा शिर्र स छमिहेशि छघछमिरहे - सदस्य
7. रछजस्ट्रथार शिर्र ठछरन्दर् कट्टहेल -  सदस्य

सछचवि
६.३. अनिरगमिनि मिभल्यराङप कनि पपरिरकप रियरा

यकोजनथाकको कथायथार्गन्वियन कथायर्ग यकोजनथा  दहेहथाय बमिकोछजमि रहहेकको छि ।
कथायथार्गन्वियन यकोजनथा

कथयर कथयरसमपथदन
सकचक

समयथवखध खजममगवथरढ

रणनरछतिक  यकोजनथा  सम्बन्धमिथा  जथानकथारर
पर्विथाह

कथायर्गक्रमि २०७६ शिर्थाविण मिछख्य
न्यथायथाधरशि

न्यथायथाधरशिकको ससंयकोजकत्विमिथा  अन्य सहयकोरर
कमिर्गचथाररहरू  सछहतिकको  यकोजनथा  सछमिछति
छनमिथार्गण रनर्ने

यकोजनथा सछमिछति रठन शिर्थाविण मिछख्य
न्यथायथाधरशि

पर्त्यहेक  मिछहनथामिथा  रन छर्ग  पनर्ने
छक्रयथाकलथापहरूकको  बथारहेमिथा  सछमितिकथा
ससंयकोजकलथाइ जथानकथारर ररथाउनहे

मिहेमिको पर्त्यहेक
मिछहनथाकको पछहलको
छदन

सछमिछतिमिथा  कथामि
रनर्ने  शिथाखथा
अछधकव ति

रणनरछतिक यकोजनथाकको अधरनमिथा रहर विथाछरर्गक
कथायथार्गन्वियन  यकोजनथा  तिजछर्गमिथा  ररर  अनछमिकोदन
ररथाई सछमिछतिमिथा पहेस रनर्ने । 

कथायथार्गन्वियन यकोजनथा शिर्थाविण १५ रतिहे
छभतिर्

अनछसन्धथान
तिथथा  यकोजनथा
सछमिछति  /यकोजनथा
तिजछर्गमिथा
कथायथार्गन्वियन
सछमिछति

यकोजनथा कथायर्गक्रमि कथायथार्गन्वियन रदथार्ग  यकोजनथा
सछमिछतिसहुँर परथामिशिर्ग र समिन्वियमिथा रनर्ने । 

समिन्विय  र  परथामिशिर्ग
भएकको हछनहे 

आविश्यकतिथा
अनछसथार

मिछख्य
न्यथायथाधरशि/यकोज
नथा  सछमिछति  र
रछजस्ट्रथार

विथाछरर्गक  कथायर्गयकोजनथा  बनथाई  सविकोर्गच्च
हदथालतिकको यकोजनथा कथायथार्गन्वियन सछचविथालयमिथा
पठथाउनहे । 

कथायर्गयकोजनथा शिर्थाविण
मिछहनथाकको  १५
रतिहे छभतिर्

यकोजनथा सछमिछति

यस  अदथालति  र  छजल्लथा  अदथालतिहरूकको
यकोजनथा पर्रछति समिरकथा  पर्त्यहेक तिर्टमिथाछसक
आधथारमिथा  यस  अदथालतिमिथा  ररर  सकोकको
पर्छतिविहेदन  सविकोर्गच्च  अदथालतिकको  यकोजनथा
कथायथार्गन्वियन सछचविथालयमिथा पहेस रनर्ने । 

समिरकथा विटठक पर्त्यहेक  ३
मिछहनथामिथा

मि छख्य  न्यथायरशि/
रछजस्ट्रथार

सरकोकथारविथालथाहरूसहुँर  अन्तिरछक्रयथा
कथायर्गक्रमिहरू सञ्चथालन रनर्ने ।

अन्तिरछक्रयथा भथादर् मि छख्य
न्यथायथाधरशि
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मिथाछसक  कथायर्ग  पर्रछति  छविविरण  अनछसन्धथान
तिथथा यकोजनथा सछमिछतिमिथा पहेस रनर्ने

पर्रछति छविविरण पर्त्यहेक
मिछहनथाकको ५ रतिहे
छभतिर्

रछजस्ट्रथार

आफ्नको  र  मिथातिहति  अदथालतिहरूकको
कथायर्गपर्रछतिकको तिर्टमिथाछसक समिरकथा रनर्ने । 

सछमिकथा
विटठक/मिथाइन्य छट

पर्त्यहेक  विरर्गकको
कथाछतिर्गक,  मिथाघ,
विटशिथाख मिछहनथाकको
७ रतिहे छभतिर्

यकोजनथा  तिजछर्गमिथा
तिथथा
कथायथार्गन्वियन
सछमिछति 

यस कथायथार्गन्वियन  यकोजनथाकको  अछतिछरक्ति  यकोजनथा  सछमिछतिलहे  मिथाछसक,
तिर्टमिथाछसक र मिध्यथाविछधक मिलू्यथाङ्कन समिहेति रनर्नेछि ।  अन्त्यमिथा आरथाढ मिछहनथामिथा
विथाछरर्गक  कथायर्गयकोजनथाकको  अछन्तिमि  मिलू्यथाङ्कन  समिहेति  रछरनहेछि  ।  सछमिछतिलहे  रनर्ने
अनछरमिन,  मिलू्यथाङ्कन र समिरकथा रदथार्ग  चयौथको रणनरछतिक यकोजनथालहे छनछदर्गष्ट ररहेकको
सविकोर्गच्च अदथालतिकको अनछसन्धथान तिथथा यकोजनथा सछमिछतिलहे छनधथार्गरण ररर पर्थाप् ति हछनहे
फथारथामिलथाई पर्यकोर रछरनहेछि । 
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पररिच्छछेद - ७
चरमिरारसक रपमिरा गररिनिछे खचर यकोरनिरा

१. पपरिरमि चरमिरारसक यकोरनिरा (शपरिरावण दछेरख करारतरक मिरहनिरा)
रस.

निसं.
करायरकप रिमिकको निरामि करायरकप रिमि

मिरहनिरा
खचर रिकमि र. ककै ररय

त
१ न्यथायथाधरशिसहुँर सहेविथारर्थाहर भहेटघथाट पर्त्यहेक

मिछहनथा

४०,०००/-

२ यकोजनथा  कथायथार्गन्वियन  सम्बन्धमिथा
सरकोकथारविथालथाहरूसहुँर अन्तिरछक्रयथा

शिर्थाविण 90,०००/-

३ विथाछरर्गक  पर्छतिविहेदन  तिथथा  विथाछरर्गक
कथायर्ग यकोजनथा तियथारर र छिपथाई

शिर्थाविण ३०,०००/-

४ पछस्तिकथालय व्यविस्थथापनथा भथादर् ७५,०००/-

५ अदथालति  हथातिथाछभतिर्  फूलविथारर
व्यविस्थथापन

असकोज २०,०००/-

६ उच्च अदथालतिमिथा यकोजनथा समिरकथा असकोज ५०,०००/-

७ समिछदथायसहुँर  अन्तिरसम्विथाद असकोज २५,०००/-

८ न्यथाय कहेतिर् समिन्विय सछमिछति विटठक असकोज २०,०००/-

९ छटपकोट सम्बन्धर तिथालरमि कथाछतिर्गक ५०,०००/-

१० पछस्तिकथालयमिथा कम्प्य छटर जडिथान शिर्थाविण ३,२०,०००/-

१२ मिहेलछमिलथापकतिथार्गलथाई  पछरविहनभत्तथा
तिथथा  मिसलन्द  छिपथाई  र  स्थथानरय
न्यथाछयक  सछमिछतिकथा
पदथाछधकथाररहरूसहुँरकको छिलफल

पर्त्यहेक
मिछहनथा

१,१६,०००/-

१३ सडिथाउनछपनर्ने  कथारजथाति  /अछभलहेख
व्यविस्थथापन

पर्त्यहेक
मिछहनथा

-

जम्मिथा ८,६१,०००/-
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२. दकोसपरिको चरमिरारसक करायरकप रिमिमिरा हरनिछे खचर यकोरनिरा  
रस.
निसं.

करायरकप रिमिकको निरामि करायरकप रिमि
मिरहनिरा

खचर रिकमि र. ककै ररय
त

१ न्यथायथाधरशिसहुँर सहेविथारर्थाहर भहेटघथाट पर्त्यहेक मिछहनथा ४०,०००/-

२ तिथामिहेलदथार  र  सछचवि  बरच
अन्तिरछक्रयथा

मिसंछसर ५०,०००/-

३ अदथालति  हथातिथा  छभतिर्   फूलबथारर
व्यविस्थथापन

मिसंछसर ४०,०००/-

४ विथातिथाविरण  तिथथा  सरसफथाई
कथायर्गक्रमि

मिसंछसर ५०,०००/-

५ विथार  र  सरकथारर  विछकलसहुँर
अन्तिरछक्रयथा

मिसंछसर 50,000/-

६ उच्च अदथालतिमिथा यकोजनथा समिरकथा पयौर ५०,०००/-

७ न्यथाय कहेतिर् समिन्विय सछमिछति विटठक पयौर २०,०००/-

८ समिछदथायमिथा अदथालति पयौर २५,०००/-

९ सहेविथारर्थाहरपर्छति  रछरन छपनर्ने  व्यविहथार
सम्बन्धमिथा अछभमिछछखकरण तिथालरमि

मिथाघ ५५,०००/-

१० दहेविथानर/ फयौजदथारर ससंछहतिथा सम्बन्धर
१ छदनहे तिथालरमि

फथाल्र छण ८०,०००/-

११ अछभलहेख व्यविस्थथापन पर्त्यहेक मिछहनथा -

१२ मिहेलछमिलथापकतिथार्गलथाई  पछरविहनभत्तथा
तिथथा मिसलन्द छिपथाई 

पर्त्यहेक मिछहनथा १,१६,०००/-

जम्मिथा ५,७६,०००/-
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३.  तछेसपरिको चरमिरारसक करायरकप रिमिमिरा हरनिछे  खचर  यकोरनिरा  (२०७६ चकैतपरि दछेरख
२०७७ आरराढ मिरहनिरा)
रस.
निसं.

करायरकप रिमिकको निरामि करायरकप रिमि
मिरहनिरा

खचर रिकमि र. ककै ररय
त

१ न्यथायथाधरशिसहुँर सहेविथारर्थाहर भहेटघथाट पर्त्यहेक
मिछहनथा

४०,०००/-

२ उच्च अदथालतिमिथा यकोजनथा समिरकथा चटतिर् ५०,०००/-

३ सञ्चथारकमिर्षीसहुँर अन्तिरछक्रयथा चटतिर् २५,000/-

४ विथार  र  सरकथारर  विछकलसहुँर
अन्तिरछक्रयथा

जहेष्ठ २०७७ २५,000/-

५ अदथालतिकको फूलविथारर व्यविस्थथापन जहेष्ठ २०७७ २०,०००/-

६ समिछदथायमिथा अदथालति २०७७
चटतिर्  र
आरथाढ

५०,०००/-

७ विथातिथाविण तिथथा सफथाई कथायर्गक्रमि आरथाढ
२०७७

५०,०००/-

८ उच्च अदथालतिमिथा यकोजनथा समिरकथा २०७७
चटतिर्  र
आरथाढ

५०,०००/-

९ न्यथाय कहेतिर् समिन्विय सछमिछति विटठक २०७७
चटतिर्  र
आरथाढ

२०,०००/-

११ अछभलहेख व्यविस्थथापन पर्त्यहेक
मिछहनथा

-

१० मिहेलछमिलथापकतिथार्गलथाई पछरविहन भत्तथा,
मिसलन्द  र  छिपथाई  तिथथा
मिहेलछमिलथापकतिथार्ग  एविसं
सरकोकथारविथालथाहरूसहुँरकको
अन्तिरछक्रयथा

पर्त्यहेक
मिछहनथा

१,१८,०००/-

जम्मिथा ४,४८,०००/ -

तिरन विटट चयौमिथाछसककको जम्मिथा बजहेट १८,८५,000/-
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. आ.व. २०७६/०७७ मिरा पपरिराप त बरछेट तररा करायरकप रिमिबराट बरछेट बढनी म्भिएकको
करायरकप रिमि शनीररकबराट अन्य करायरकप रिमिमिरा रिकमि स्ररानिरान्तरिण म्भिकै  करायरकप रिमि
स्वनीकप त हरनिरपनिर ।
रस.
निसं.

पपरिरापत करायरकप रिमिकको निरामि पपरिस्तरारवत करायरकप रिमिकको निरामि 

करायरकप रि
मिकको
निरामि

पपरिरापत
बरछेट
रिकमि

बढनीहरनिछे
बरटछे रिकमि करायरकप रिमिकको निरामि

बरछेट
रिकमि 

१ उच्च
अदथालति
मिथा
यकोजनथा
समिरकथा

३,००००
०/-

१,००,०००
/-

-दहेविथानर  फयौजदथारर  ससंछहतिथा
सम्बन्धर तिथालरमि
-छटपकोट तिथालरमि ५०,०००/

-

५०,०००/
-

२ Meet
the
judge

३,००००
०/-

१,८०,०००
/-

-  समिछदथाय  सहुँर  अन्तिर
ससंविथाद 
-  सहेविथारर्थाहरसहुँर  रछरनहे
व्यविहथार  सम्बन्धमिथा
अछभमिछछखकरण तिथालरमि

७५,०००/
-

१,०५,००
०/-

जम्मिथा २,८०,०००/ - जम्मिथा २,८०,००
०/-
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आ.व.२०७६/०७७ कको  वरारररक करायर यकोरनिरामिरा रिहछेकको तरि बरछेट व्यवस्ररापनि निम्भिएककोलिछे बरछेट मिराग गनि रर  पनिर रववरिण

 रस.
निसं.

करायरकप रिमिकको निरामि आवश्यक पनिर बरछेट
रिकमि

१ अदथालतिमिथा कथायर्गरति जनशिछक्तिलथाई मिहेलछमिलथापकको 
सम्बन्धमिथा अछभमिछछखकरण रनर्ने

५,००००/-

२ मिहेलछमिलथाप सम्बन्धर सरकोकथारविथालथाहरूबरच छिलफल र 
समिन्विय रनर्ने

२०,०००/-

३ सथामिथान्य छनदर्नेछशिकथा बनथाई सविर्गसथाधरण/छविद्यथाथर्षीलथाई 
अदथालतिकको अविलकोकन रनर्ने अविसर पर्दथान रनर्ने

५०,०००/-

४ अदथालतिकको जथानकथारर प छछस्तिकथा बनथाउनहे ५०,०००/-

५ परछडिति मिटतिर्र व्यविहथारकथा लथाछर न्यथाछयक 
जनशिछक्तिलथाई अछभमिछछखकरण रनर्ने

५०,०००/-

६ न्यथाछयक पर्छक्रयथा सम्बन्धर जथानकथाररहरू स्थथानरय 
ससंचथार मिथाध्यमिमिथाफर्ग ति स्थथानरय भथारथाहरूमिथा समिहेति 
पर्कथाशिन तिथथा पर्सथारण रनर्ने 

२०,००००/-

७ सचूनथा पर्छविछध तिथथा फट सलथा लहेखन तिथालरमि १,५०,०००/-

८ न्यथाछयक जनशिछक्तिलथाई उत्कव ष्ठ व्यविस्थथापन र सहेविथा 
पर्विथाहमिथा पर्छसछद पथाएकथा सथाविर्गजछनक/छनजर 
ससंस्थथाहरूकको अविलकोकन ररथाउनहे 

५,०००००/-

९ स्थथानरय स्तिरमिथा न्यथायमिथा पहछ हुँचकथा समिस्यथा र 
अछभविवछदकको उपथायबथारहे अध्ययन

१,००,०००/-

१० मिछख्य न्यथायथाधरशि सछचविथालयमिथा र छनथासको स छन छविथाई 
ससंयन्तिर् स्थथापनथा- फछनर्गचर, कम्प्य छटर, छपर्न्टर

१,००,०००/-

११ फरक मिछदथा व्यविस्थथापनकको 
अछभमिछछखकरण/सविर्गसथाधथारण र सरकोकथारविथालथालथाई 
जथानकथारर पर्विथाहकथा लथाछर अन्तिरछक्रयथा

३,००,०००/-

१२ एक कमिर्गचथाररकथा लथाछर एक  कम्प्य छटर र पर्त्यहेक 
ककोठथामिथा छपर्न्टरकथा लथाछर 

१०,०००००/-

१३ ससंसछहतिथाहरूकको कथायथार्गन्वियनकथा लथाछर फथारथामि छिपथाई, 
ऐन, छनयमि कमिर्गचथाररलथाई छवितिरण, कमितिथा छविकथास, 
समिन्विय समिहेतिकथा लथाछर 

३,००,०००/-

१४ ससंचथारकहेतिर्सहुँर रछरनहे  व्यविहथार र सचूनथा  ससंपर्हेरणकको
तिछरकथा  तिथथा  सथामिथाछजक  ससंजथालसहुँरकको  आविश्यकतिथा
बथारहेमिथा अदथालतिकथा जनशिछक्तिलथाई अछभमि छछखकरण 

५०,०००/-

जम्मिथा २७,४०,०००/-
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