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परिच्छेद - १  

प्रारम्भिक 

१.१  पषृ्ठिमू िः- 
वि.स. २०१३ सालदेम्ि नेपाल ा योजनाबद्ब विकासको थालनी िएको हो।राविय योजना 

थालनीको धेरै स यसभ  पमन न्यायपामलकाको आिश्यकता र प्राथम कता पवहचान गनन नसकेकोले 
न्यायपामलका स्ियंले आफ्ना का कारिाहीलाई व्यिम्स्थत गरी न्याय सभपादनको कायनलाई मिटोिररतो, 
प्रिािकारी, गणुस्तररय, विश् िसनीय र पहु च यो्य बनानन २०६१ सालदेम्ि आिमधक रणनीमतक योजना 
तजुन ा गरी लाग ुगनन थालेको हो। तीन िटा रणनीमतक योजना कायानन्ियन िैसकेका िन।्२०७६ साल 
श्रािण १ गतेदेम्ि चौथो रणनीमतक योजना कायानन्ियन ा आएको ि।न्यायपामलका ा रणनीमतक 
योजनाको कायानन्ियन पश्चात सधुारका सकारात् क पक्षहरु देम्िएका िन।्अदालतहरु पमन योजनाबद्ब 
रुप ा का कारिाहीहरु संचालन गनन अभ्यस्त िएका िन।् 

मसराहा म्जल्ला अदालतले पमन िावषनक रुप ा कायनयोजना तजुन ा गरी कायानन्ियन गदै आइरहेको 
ि।संविधान, प्रचमलत कानून र न्यायका  ान्य मसद्धान्तका आधार ा न्याय सभपादन गनुन न्यायपामलकाको 
संिैधामनक दावयत्ि हो।न्याय सिै नागररकको पहचुयो्य बनाई स्ितन्र, मनष्पक्ष र सक्ष  न्याय 
प्रणालीबाट मिटो िररतो र क  िम्चनलो रुप ा न्याय प्राप्त गने नागररकको  ौमलक अमधकारलाई 
समुनम्श्चत गने अमििारा पमन न्यायपामलका  ामथ नै रहेको ि।अदालतको का  कारिाहीको सन्तवुिको 
प्र िु आधार नै सेिाग्राहीको आस्था एिं विश्वास हनुे िएकोले यसको सफलताको सूचक पमन 
सेिाग्राहीको सन्तवुि, न्यायालय प्रमतको जनविश्वास र जनआस्था नै हो।तसथन, स्ितन्र, मनष्पक्ष, सक्ष , 

म तव्ययी, प्रिािकारी र जनआस्था ा आधाररत सदुृढ न्यायप्रणाली  ाफन त  ानि अमधकारको संरक्षण गदै 
कानूनको शासनको  ाध्य द्वारा सिैका लामग न्याय समुनम्श्चत गने पररदृश्य, संविधान, कानून  र न्यायका 
 ान्य मसद्वान्तहरुका आधार ा स्िच्ि एिं मनष्पक्ष न्याय सभपादन गने पररलक्ष्य एिं "न्यायपामलकाको 
स्ितन्रतािः न्यावयक सशुासन हाम्रो प्रमतिद्बता" िन् न े ूल नारा सवहत चौथो पच चिवषनय रणनीमतक योजना 
२०७६ श्रािण १ गतेदेम्ि प्रारभि िएको ि।चौथो रणनीमतक योजनाको लक्ष्य ४ "अदालत व्यिस्थापन 
सढृुढीकरण" अन्तगनत "योजना कायानन्ियन प्रणालीलाई प्रिािकारी बनानने" रणनीमतक नदे्दश्य (४.6) को 
दायरामिर रही यस मसराहा म्जल्ला अदालतबाट आ.ि. २०७७/०७८ को िावषनक कायनयोजना तजुन ा 
गरी प्रस्ततु गररएको ि।   

 ूल योजनाले मनधानरण गरेको लक्ष्य र रणनीमतको पररमधमिर रहेर हरेक अदालतले आफ्नो 
कायनयोजना िनाई लागू गने पद्धमत अनरुुप यस मसराहा म्जल्ला अदालतले पमन विगतका िषनदेम्ि नै 
आफ्नो िावषनक कायनयोजना बनाइ कायानन्ियन गदै आएको ि।विगतका आ.ि.हरु ा िए गरेका 
का कारिाहीको  ूल्यांकन एिं विश्लषेण आगा ी योजनाको मन ानण र सफल कायानन्ियनको लामग िावषनक 
कायनयोजनाको  हत्ि रहेको हनु्ि।यस अदालतले पमन कायनयोजना मन ानण गदान विगतका िषन ा मनधानररत 
लक्ष्य र  नपलम्धधको अनिुि र न्यायपामलकाको चौथो पच चिवषनय रणनीमतक योजनाले मन्दनि गरेका 
लक्ष्य र रणनीमतहरुको आधार ा प्रस्ततु कायनयोजनाको लक्ष्य मनधानरण गररएको ि।विश्वधयापी रुप ा 
फैमलएको  ाहा ारी covid-19 ले मसम्जनत पररम्स्थतीका कारण अदालतको कायन गत आ.ि. 
2076/077  ा लक्ष्य अनरुुप प्रगती हनु नसकेको अबस्था एकामतर रहेको ि िने यसै िषनबाट लाग ु
िएको फरक  दु्दा व्यिस्थापन (DCM) पद्धती लाग ु िएको अिस्था स ेतलाई दृिीगत गरी आनदो 
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आ.ब. 2077/078  ा मिटोिररतो, सलुि, म तव्ययी, मनष्पक्ष र प्रिािकारी न्याय सभपादन आ  
जनसरोकारको विषय िएकोले न्यावयक कायनलाई मिटोिररतो, सलुि, गणुस्तरीय बनाई न्याय सभपादन 
गने नदे्दश्यस ग प्रस्ततु कायनयोजना सभिम्न्धत रहेको ि।  
१.२  कायन योजना  सौदा सम मत गठनिः- 

गत िषनको लामग तयार पाररएको कायनयोजनाको स ीक्षा तथा चौथो पञ्च िषीय रणनीमतक योजनाको 
पररमधमिर रहेर आमथनक िषन २०७७।०७८ का लामग कायनयोजना तयार गनन यस अदालतको म मत 
२०७७।०३।30  ा िसेको पूणन िैठकबाट देहायब ोम्ज को कायन योजना तजुन ा सम मत गठन गरेको 
मथयो। 

 ा. म्ज.न्या. श्री केदारनाथ पौडेल  ...................................................संयोजक 

मन.से्रस्तेदार श्री सीतारा  िड्का........................................................सदस्य 

शा.अ. श्री कु ारबहादरु शे्रष्ठ ............................................................सदस्य 

ई.अ. श्री गोपालप्रसाद आचायन ...........................................................सदस्य   

ना.स.ु श्री अशोक कु ार  हतो .........................................................सदस्य  

मस./ने.स.प. श्री प्रिाकर कु ार साह ...................................................सदस्य       

कायन योजना  सौदा सम मतले कायन योजनाको प्रारभिीक  सौदा तयार गने म्जभ ेिारी 
तोवकपाएको ा सो म्जभ ेिारी ब ोम्ज   सौदा सम मतले कायनयोजनाको प्रारभिीक  सौदा तयार गरी पेश 
गरेको मथयो। 

१.3 कायन योजनाका  लुितू नद्दशे्यहरुिः- 

आ.ि. 207७/07८ का लामग यस अदालतबाट तजुन ा गररएको िावषनक कायन योजनाका देहाय 
ब ोम्ज  नदे्दश्यहरु रहेका िन:्- 

- चौथो पच चिवषनय रणमनमतक योजनाको प्रिािकारी कायानन्ियन ा सहयोग परु् यानन।ु 

- मिटोिररतो न्याय सभपादन, सेिाको गणुस्तरीयता, मनष्पक्षता र प्रिािकाररताद्वारा अदालतप्रतीको जन 
आस्था र विश् िास अमििृ् द्ब गनुन। 

- व्यिस्थापनका नविनत   ूल्य र  ान्यताहरुलाई अदालत व्यिस्थापन ा आत् सात ्गनुन। 

- फरक   दु्दा व्यिस्थापनको प्रविमधहरु अिलभिन गरी सेिाको गणुस्तरीयता र प्रिािकाररता अमििृ् द्ब  
गनुन। 

- अदालतको लामग नपलधध हनुे सीम त साधन स्रोतको नच्चत  ् नपयोग गरी सोको अनिुमूत 
सेिाग्राहीहरुलाई गरानन।ु 

- न्याय क्षेरका सरोकारिालाहरुबीचको सभबन्ध ा सधुार गरी न्यावयक प्रविया र का कारिाहीलाई 
सरल, सहज तथा प्रिािकारी तलु्यानन योगदान गनुन। 

 

1.4 कायन योजनाको ढा चा 
यस कायन योजना ा पररच्िेद १  ा पषृ्ठिमूि, पररच्िेद २  ा गत आमथनक िषनको कायन प्रगमतको सम क्षा¸ 
पररच्िेद ३  ा सभिोधन गनुन पने विषयको पवहचान¸ पररच्िेद ४  ा िावषनक तथा  ामसक लक्ष्य 
मनधानरण, पररच्िेद ५  ा लक्ष्य तथा रणनीमतक नदे्दश्यहरुको कायानन्ियन योजना र पररच्िेद ६  ा 
कायनयोजना कायानन्ियनका लामग आिश्यक बजेटको प्रक्षेपण, नल्लेम्ित ढा चा ा प्रस्ततु कायन योजनाको 
मन ानण गररएको ि। 
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१.५  पूणन िैठकबाट पारीत गरी स्िीकृमतका लामग पठानन ेमनणनयिः-  

 स्यौदा सम मतले तयार पारेको िावषनक कायन योजनालाई यस अदालतका क नचारीहरुस ग स ेत 
िलफल गरी प्राप् त सझुािहरुस ेत स ािेश गरी म मत २०७७।४।09.  ा िसेको पूणन िैठकबाट 
पारीत गरी स्िीकृमतका लामग सभ ामनत श्री सिोच्च अदालतको अनगु न तथा योजना  हाशािा ा 
पठानने मनणनय गररयो।अनगु न तथा योजना  हाशािाबाट स्िीकृत िएपमि प्रस्ततु कायनयोजना लागू 
हनुेि। 
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पररच्िेद – २ 

गत आ. ि. २०७६/०७७ को िावषनक कायन योजनाको कायन प्रगमत स ीक्षािः- 

चौथो पञ्चिवषनय रणनीमतक योजना कायानन्ियनका लामग यस अदालतले आ.ि. २०७6/०७7  ा 
िावषनक कायन योजना तयार गरी लागू गरेको मथयो।योजनाले मनधानरण गरेको लक्ष्य र सो लक्ष्य पूरा गनन 
मलइएका रणनीमतलाई आधार  ानी न्यायाधीशगत र स ग्र रुप ा अदालत ा विद्य ान  दु्दाहरुको 
सन्दिन ा िुट्टा िुटै्ट रुप ा लक्ष्य मनधानरण गररएको मथयो।िावषनक कायनयोजना यथासभिि अदालतका का  
कारिाहीको स ग्र पक्षलाई स ेट्ने र त्यसको प्रिािकारी कायानन्ियन गने नदे्दश्यका साथ तयार गररएको 
मथयो।आ.ि. २०७६/०७७  ा यस अदालतबाट सभपादन गररएका का कारिाही देहायब ोम्ज  नल्लेि 
गररएको ि। 

२.१  न्यायमनरोपण सभिन्धी कायन :- 

यस अदालत ा अम्िल्लो िषनबाट म्जभ ेिारी सरी आएको 2209 थान र आ.ि. २०७6/०७7  ा 
दतान िएको 2687 थान  दु्दा स ेत जभ ा 4896 थान  दु्दाको लगत काय  िएको ा 1888 थान 
 दु्दा फर्छ्यौट िई 3008 थान  दु्दा बा की रहेको ि।लगत फर्छ्यौटको वििरण हेदान यस आ.ि.  ा कुल 
लगतको 38.6%   दु्दा फर्छ्यौट िएको ि।बा की रहेको 3008 थान  दु्दा  ध्ये दईु िषन नािेका 
 दु्दाको संङ्ख्या 359 रहेको ि।8 जना  ाननीय न्यायाधीशहरुको दरिन्दी रहेको ा 2 जना  ाननीय 
न्यायाधीशहरुको दरबन्दी यस आ.ि को श्रािण  वहनादेिीनै ररक्त रहेको र 6 जना  ाननीय 
न्यायधीशहरु  ारै कायनरत रहन ुिएको र आमथनक िषनको चैर  वहनादेिी विश्वधयापी रुप ा फैमलएको 
 ाहा ारी covid-19 ले मसम्जनत पररम्स्थतीका कारण बन्दाबन्दीको अिस्था सजृना िई यस अदालतको 
कायन ा लक्ष्य अनरुुप प्रगती हनु नसकी  दु्दा फियौटको सं्या ा कम  देम्िएको ि।फाल्गणु  सान्त 
पिी covid-19 को कारण बन्दाबन्दी िई मनयम त कायन सभपादन गनन नसकेको अिस्था रहेको 
ि।बन्दाबन्दी पिुनको अिधीलाई अथानत फागनु  सान्तसभ को लक्ष्यलाई यस गत आ.ि को परुा लक्ष्य 
 ानी प्रगती हेदान लक्ष्यको 62.08%    दु्दा फर्छ्यौट िएको अिस्था देम्िन्ि।यसरी स ग्र ा यस 
अदालतबाट  दु्दा फियौट तफन  िएको प्रगमत सन्तोषजनक नै रहेको ि।  

२.2  लु्तिी  दु्दातफन   

यस अदालत ा गत आमथनक िषनबाट 159 थान  दु्दाहरु  लुतिी तफन  म्जभ ेिारी सरी आएको र 
यस िषन  लु्तिी ा दतान िएका 11 थान स ेत गरी जभ ा 170  लु्तिी  दु्दाहरुको लगत रहेको 
देम्िन्ि।यस िषनमिर जभ ा 25 थान  दु्दाहरु  लुतिीबाट जागेको देम्िन्ि िने 145 थान  दु्दा 
 लुतिी ा रहेका िन।् यस आ.ि.  ा  लु्तिी रहेको  दु्दा सं्या िन्दा जागेको  दु्दा सं्या 14 थानले 
बढी देम्िएकोले स ग्र ा  लु्तिी  दु्दाको अिस्था संतोषजनक रहेको देम्िन्ि।  

२.३   ेलम लाप सभिन्धी कायनिः- 

यस अदालत ा  ेलम लाप प्रकृया ा पठाइएका र सफलता हामसल िएका  दु्दाहरुको सं्यात् क 
अिस्थालाई देहायको तामलका ा प्रस्ततु गररएको ििः 
आ. ब. 2076/077 ा  
 ेलम लाप ा पठाईएको 

सफल  ेलम लाप हनु 
नसकी वफतान िएका 

प्रकृया ा 
रहेका 

सूचीकृत  ेलम लाप 
कतानको सं्या 

कैवफयत 

337 45 249 43 २0 
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आ.ि. २०७6/०७7  ा  ेलम लाप ा पठानने आदेश िएका  दु्दाहरुको लगत 337 थान 
रहेको ा 45 थान  दु्दा  ेलम लाप िएको र 249 थान  दु्दाहरु  ेलम लाप हनु नसकी वफतान िएको 
देम्िन्ि।43 िटा  दु्दाहरु  ेलम लाप प्रविया ा रहेको देम्िन्ि।नम्ल्लम्ित तथ्याङ्क अनसुार 
 ेलम लापको नपायबाट वििादको स ाधान गने कायन सन्तोषजनक रुप ा हनु नसके पमन  ेलम लापको 
 ाध्य बाट वििाद स ाधानको लागी मनरन्तर प्रयास गररएको ि। 
२.४ अमिलेि व्यिस्थापन  

रणनीमतक योजनाले अमिलेि व्यिस्थापनलाई पमन  हत्ि ्दएको ि।यस अदालतले पमन 
अमिलेि व्यिस्थापनलाई प्रिािकारी बनाननको लामग फैसला म मत अनसुार म मसल कभप्यटुर ा दतान गने 
कायनलाई मनरन्तरता ्दइएको ि।अमिलेि ा १३118१ थान  दु्दाको म मसल रहेका िन।्कभप्यटुर ा 
४928९ थान म मसल इम्न्ि िएको ि।त्यसैगरी यस आ.ि.  ा १४४६ थान म मसलहरु सडाइएको ि 
र १,31,181 थान म मसलहरु दराज र बाकस ा राम्िएको ि।यस अदालत ा वि.स. 19८८ 
सालदेम्िका म मसलहरु अमिलेि ा दतान रहेका िन।् 

२.५  फैसला  कायानन्ियन :- 

फैसला कायानन्ियन म्जल्ला अदालतबाट सभपादन हनुे  हत्िपूणन कायन हो।फैसला कायानन्ियनलाई 
प्राथम कता ा रािी गत िषनको कायनयोजना तजुन ा गररएको मथयो।यस अदालत ा गत आ.ि. 
2075/076 िाट म्जभ ेिारी सरी आएका मनिेदन थान 524 र आ.ि. २०७6/०७7  ा 910 नया  
मनिेदन दतान िई जभ ा १43४ मनिेदनको लगत काय  िएको ा 553 थान मनिेदन फिनयौट िई 
आ.ि. ०७7/०७8 को लामग 881 थान मनिेदन म्जभ ेिारी सरी आएका िन। गत आ.ि.  ा मनिेदन 
दतान हनुे सं्या 736 अन ुान गररएको ा 910 थान मनिेदन दतान िई दतान अन ुान िन्दा 174 थान 
मनिेदन बढी दतान हनु आएको िएतापमन 553 थान मनिेदन फियौट िई लगतको 38.५6%  
फियौट िएको ि। ाहा ारीको कारण चैर  वहनादेिी अदालतको का कारिाही बन्द रहेकोले लक्ष्य 
अनसुार प्रगती हनु नसकेको हो। फैसला कायानन्ियनको कायनलाई प्रिािकारी बनाननको लामग यस 
अदालत ा कमसएको कैद तथा जररिानाको लगत कभप्यूटर ा प्रविि गरी  िुट्टा िुटै्ट लगत तयार गरी 
सभपूणन गान पामलका, नगरपामलका, म्जल्ला प्रशासन कायानलय र म्जल्ला प्रहरी कायानलय ा लगत पठाई 
फैसला कायानन्ियन ा सहयोगको लामग अनरुोध गररएको ि। कैद तथा दण्ड जररिाना असलु गनन 
सहयोग पगुोस ्िने्न नदे्दश्यले नागररक स ाज, सञ्चारक ी लगायत सरोकारिाला मनकायहरुस ग अन्तरविया 
गररएको ि।यस आमथनक बषन २०७६/७७ बाट नक्त अनगु न सम मतलाई थप प्रिािकारी बनानन 
पहल गररनेि।फैसला कायानन्ियन तफन को तथ्यांकलाई देहाय ब ोम्ज  प्रस्ततु गररएको ििः  

मबषय जभ ा लगत फर्छ्यौट बा की  .ु फौ. का. सं., 
२०७४ को दफा 
१६०(२) ब ोम्ज  

कैवफयत      

मनिेदन तफन  1434 553 881 - 
 

जररिाना तफन  12,8583448।- 7061160 १२१52२288।- - 
 

कैद तफन  2407-1-3 592-4-1४ 1814-8-19 - 
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२.६ आन्तररक सपुररिेक्षण तथा अनगु न सभिन्धी कायनिः- 

आ.ि. २०७6/०७7 को लामग िावषनक कायन योजना ा नल्लेम्ित आन्तररक मनरीक्षण तथा 
अनगु नको कायन लक्ष्य अनरुुप प्रिािकारी रुप ा स पन्न िएको मथयो। ता ेलदार,  दु्दा शािाका 
क नचारीहरु, सिेक्षक, अमिलेि, दायरी शािा स ेत ा मनरन्तर अनगु न गरी  तोवकएको म्जभ ेिारी 
पूरा गनन यथेि प्रयास गररएको मथयो।  दु्दाको अङ्ग परु् यानन म मसलहरु ा सपुररिेक्षण तथा अनगु न 
सभिन्धी कायन पमन प्रिािकारी रुप ा िएको मथयो। म मसलको आन्तररक मनरीक्षण  दु्दा फा टका 
सपुररटेन्डेन्टबाट िएको र सोको अनगु न शे्रस्तेदारबाट सभपन्न गररएको मथयो। 

२.७ िाह् य सपुररिेक्षण तथा अनगु न सभिन्धी कायनिः- 
आ.ि.०७6/०७7  ा नच्च अदालत जनकपरु, राजविराज इजलासबाट म मत २०७6।१2।05 
देिी 7 गते सभ  र सिोच्च अदालतबाट म मत २०७7।3।24  ा यस अदालतको 
का कारिाहीका सभबन्ध ा अनलाईन  ाफन त अनगु न तथा मनरीक्षणको कायन सभपन्न िएको मथयो। 

२.८ सम मत गठनिः-  

यस अदालतबाट सभपा्दत हनुे कायनहरुलाई अझ बढी चसु्त दरुुस्त बनाई कायन योजना अनसुारको 
लक्ष्य हामसल गननका लामग आन्तररक रुप ा यस अदालतको न्यायाधीशहरुको पणुन बैठक 
(फुलकोटन) बाट म्जल्ला अदालत मनय ािली २०७५ को मनय  ९८,९९ र १०० ब ोम्ज  ि शिः 
पसु्तकालय सम मत, योजना तजुन ा तथा कायानन्ियन सम मत र सूचना प्रविमध सम मत गठन गररएको 
मथयो।त्यसैगरी फैसला कायानन्ियन तथा म्जन्सी व्यिस्थापन सम मत,  दु्दा व्यिस्थापन तथा 
 ेलम लाप सम मत र अमिलेि व्यिस्थापन सम मत गठन िएको मथयो। नक्त सम मतहरुबाट 
सभपा्दत कायनले अदालतको का  कारिाही मिटोिररतो, गणुस्तरीय र प्रिािकारी बनानन 
 हत्िपणुन योगदान गरेको  ि। 

२.९ न्यावयक सम मत, अधनन्यावयक मनकायको मनरीक्षण एिं अनगु न 

यस अदालतबाट आ.ि. २०७6/०७7  ा न्यायीक सम मत र अधन न्यायीक मनकायको मनररक्षण 
अनगु ण गने लक्ष्य चैर, बैसाि, जेष्ठ र असार ा राम्िएको ा आमथनक िषनको चैर  वहनादेिी 
विश्वधयापी रुप ा फैमलएको  ाहा ारी covid-19 ले मसम्जनत बन्दाबन्दीको पररम्स्थतीका कारण 
न्यायीक सम मत र अधन न्यायीक मनकायको मनररक्षण अनगु ण गने यस अदालतको लक्ष्य अनरुुप 
प्रगती हनु सकेन।  

२.10 अदालत प्रिेश व्यिस्थापन गनन प्रिेशपास र सरुक्षा जा चको व्यबस्थािः-  

अदालत ििनमिर  ामनसहरुको अनािश्यक िीडलाई मनयन्रण र व्यिस्थापन गरी अदालतको 
मनयम त का कारिाहीलाई सहज तलु्यानन अदालत ा कायनरत क नचारी, काननु व्यिसायी, सेिाग्राही, 
अदालत सहयोगी (लेिपढी व्यिसायी) परकार स ेतका व्यम्क्तहरुलाई पररचयपरको आधार ा  ार 
अदालत प्रिेशको व्यिस्था गररएको ि। बेसरोकार व्यम्क्तहरुलाई प्रिेश मनषधे गरी अदालतको 
का कारिाही ा स्िच्िता, म्शघ्रता र सरुक्षा ा  जबतु बनानने प्रयास गररएको ि। 

2.11 संरचना   नत सधुार र मन ानणिः- 

सेिाग्राहीको चापलाई  ध्यनजर गरी नया  शौचालयको मन ानण गररएको ि। अदालत ििनको 
अगामड िषानको पानी जभने र क नचारी तथा सेिाग्राहीहरुलाई अदालत प्रिेश गनन असहज हनुे 
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गरेकोले  लु गेट अगामडको आ गन ढलान गरी पानी जभने स स्याको स ाधान गररएको 
ि।अदालतका कोठाहरु ा िएका अिरोधहरुलाई व्यिम्स्थत ढंगले म लाएर सकेसभ  सबै 
कोठाहरुलाई प्रयोग ा ल्याईएको ि। 

2.12 न्याय प्रणालीलाई पहु चयो्य बनाननिेः-  

गत आ.ि. 2076/077  ा िावषनक कायनयोजनाले मनधानरण गरेको लक्ष्य अनरुुपको मनरन्तर रुप ा 

परा शन सेिा, हरेक  वहना  Meet the Judge, कायनि  सभपन्न गररएको, अदालत प्रमतको 
स दुायको धारणा िझु्न र अदालतले ्दने सेिा सवुिधाका सन्दिन ा जानकारी ्दन म्जल्ला मसराहा 
म चैया नगरपामलका ा म मत 2076/05/13  ा र मसराहा न.पा िाड नं 17   ा म मत 
2076/11/3  ा गरी 2 िटा Judicial Outreach कायनि  संचालन गररएको ि। बार र 
बेन्चको अन्तरविया 4 पटक, योजनाको आन्तररक सम क्षा २ पटक, ता ेलदारहरु संगको 
अन्तरविया 4 पटक, सन्चारक ीहरुसंग अन्तरविया 3 पटक गरी कायनयोजना अनरुुपका 
कायनि हरु गने लगायत स य स य ा क नचारीहरुसंग बैठक (Staff Meeting) रािी 
क नचारीहरुलाई विमिन्न मनदेशन तथा सझुाि सल्लाहहरु स ेत ्दईने गररएको ि। असाहय तथा 
अशक्त पक्षहरुलाई मनिः शलु्क रुप ा काननुी सहायता नपलव्ध गरानन िैतमनक काननु व्यिसायीको 
सेिा नपलधध गराइएको ि। प्रत्येक हप् ताको शिुिार िैतमनक िवकलले कारागार कायानलयको 
भ्र ण गरी थनुिुा र कैदी बन्दीहरुका स स्या बझु्ने र स ाधानका लामग पहल गने साथै आिश्यता 
अनसुार पनुरािेदन तथा अन्य मनिेदन ले् ने र असाहय तथा अशक्त पक्षहरुको तफन बाट बहस पैरिी 
गने गरेको ि। 

2.1३ नागररक बडापरको व्यिस्थािः-  

नया  देिानी संवहता र फौजदारी संवहता ा िएका अदालती शलु्क र अदालतबाट प्रदान गररने अन्य 
सेिाहरुको सभबन्ध ा सेिाग्राहीहरुलाई जानकारी ्दन अदालत ििनको अग्र िाग ा नागररक 
बडापर राम्िएको ि । साथै अदालतको Website  ा सभपूणन व्यहोराको सूचना राम्िएको ि । 

2.१४ प्रम्शक्षण कायनि  संचालनिः- 
अदालतको का कारिाही, नया  देिानी र फौजदारी संवहता, भयाद ता ेली तथा फरक  दु्दा 
व्यिस्थापनका सभबन्ध ा प्रम्शक्षण कायनि  संचालन गररएको मथयो ।   

2.1५ िर ज्गा सट्टापट्टा सभबन्ध ा पराचारिः- 

यस अदालतले हाल प्रयोग गदै आईरहेको मसराहा न.पा. िडा नं. १ म्स्थत साविक  ौजे  वहसोथा िडा 
नं. ३ गान  धलक नं.३५८ को ज.वि. ०-९-० ज्गा र सो ा बनेको िौमतक संरचनास ग साविक कृवष 
विकास कायानलय मसराहाले प्रयोग गदै आएको मसराहा न.प. िडा नं. ३  ा पने वक.नं. ४४१ स ेतका 
२-०-० (दईु वििा) क्षेरफल िएको ज्गा र सो ा रहेका कायानलय ििन एक आपस ा सट्टापट्टा गरी 
मलन े्दने सभबन्ध ा प्र िु म्जल्ला अमधकारीको अध्यक्षता ा सरकारी सभपम्ि व्यिस्थापन सम मतको 
म मत २०७६।०२।१९ को बैठकबाट यस अदालत  ाफन त सिोच्च अदालत हदैु सभबद्ब 
 न्रालयस्तरीय स न्िय गरी नेपाल सरकार ( न्रीपररषद) स क्ष अम्न्त  मनणनयका लामग मसफाररस 
गने मनणनय िई सो मनणनयको प्रमतमलवप संल्न गरी सभ ामनत सिोच्च अदालत ा पराचार गररएको र 
सिोच्च अदालतको मनणनयानसुार  ामथ नम्ल्लम्ित िरज्गा एक आपस ा सट्टापट्टा गरी मलने ्दन े
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प्रविया अगामड बढानन आिश्यक सहयोग गरर्दन ुहनु िनी सिोच्च अदालतबाट काननु, न्याय तथा 
संसदीय  ाम ला  न्रालय ा पराचार गररएको ि।सो परचार िएको िोधाथनपर म मत 
२०७६।०३।०९  ा  यस अदालत ा प्राप्त िएको ि।यस अदालतको कायानलय ििन सा िरुो 
रहेकोले साविक कृवष विकास कायानलय मसराहाले प्रयोग गदै आएको मसराहा न.पा.  िडा नं. ३  ा 
पने वक.नं. ४४१ स ेतका २-०-० (दईु वििा) क्षेरफल िएको ज्गा र सो ा रहेका कायानलय ििन 
एक आपस ा सट्टापट्टा गदान यस अदालतको कायानलय संचालन ा सहजता हनुे देम्िएकोले सो 
सभबन्ध ा चामलएका कद हरु कारिाहीयकु्त अिस्था ा रहेको ि। 

2.1६ िानपेानीको प्रिन्धिः- 

यस अदालत ा कायनरत जनशम्क्त र सेिाग्राहीहरुको लामग शदु्द म्चसो िानेपानीको व्यिस्था गररएको 
ि।बन्दाबन्दीको अिस्थास ेतलाई ध्यान ा रािी अदालत पररसरमिर प्रिेशगने हरेक व्यक्तीलाई 
 ास्कको प्रयोग अमनिायन गररनकुा साथै  लु ढोका ा थ नल गनबाट शरररको तापि  पररक्षणको 
व्यिस्था, सािनु पानीले अमनिायन हात धनुे व्यिस्था तथा सेमनटाईजरको व्यिस्था गररएको ि।  
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पररच्िेदिः- ३ 

सभबोधन गनुनपने विषयहरुको पवहचान : 
 िषानया  ा अदालतको पररसर मिर पानी जभ ा हनुे हु दा सो पानी मनकास गननका लामग व्यिस्था 

गनुनपने। 

  यस अदालत ा दरिन्दी अनसुारका क नचारीहरुको पदपूमतन निएको र कायन िोझ बढ्न गएकोले 
दैमनक कायनसभपादन ा असर परेको ि।बावहरबाट आनने क नचारीहरुको लामग आिासको 
व्यिस्था िैन। जसले गदान क नचारीहरु ा नच्च  नोिल िैन। क नचारीहरुलाई नत्प्ररेरत गननको 
लामग २ नं. प्रदेशका अदालतहरुका का  गने जनशम्क्तहरुको लामग आिासको सवुिधा र विशेष 
ििाको व्यिस्था हनु ुपने। 

 यसै आ.ि.  ा यस अदालत ा 1 जना  ाननीय म्जल्ला न्यायाधीशज्यहुरु थप दरबन्दी िएकोले 
1 िटा इजलाश तथा चेभबरको व्यिस्थापन गनन सवकएको िैन।इजलास नं.6 र 7 रहेको 
इजलास कक्ष र चेभबर रहेका कोठाहरु सा िरुो िएकोले कायनसभपादन ा असहजता रहेको हु दा 
इजलास कक्ष र चेभबरको लामग कोठाहरु र फमननचरको व्यिस्था हनुपुने देम्िएको ि। 

 गत आ.ि.  ा ८ जना रा.प.तमृतय शे्रणीका अमधकृतहरु सवहत अन्य क नचारीहरुको पमन दरिन्दी 
थप िएकोले अदालत ा क नचारीहरु व्यिस्थापन गननको लामग कायन कक्ष, फमननचर र 
कभप्यूटरको प्रिन्ध गनन सिोच्च अदालतबाट यथेि िजेटको व्यिस्था हनुपुने देम्िएको ि। 

 अमिलेि शािाको लामग कोठा अपयानप्त िएकोले कोठाको व्यिस्थापनको लामग आिश्यक प्रबन्ध  
गनुनपने अिस्था रहेको ि। 

 सडक विस्तार हु दा अदालत ििनको धेरै िाग िम्त्कने हाल अदालत ििन रहेको स्थान ा ज्गा 
अपयानप्त िएकोले नया  ििन तथा न्यायाधीश आिास ििन स ेत मन ानणको लामग साविक कृवष 
विकास कायानलयको ज्गा सट्टपट्टाको िा अन्यर ज्गाको व्यिस्था िई ििन मन ानणको कायन 
तत्काल प्रारभि गनुनपने देम्िएको ि। 

  ेलम लाप कक्षको अिाि हु दा पक्षहरु र  ेलम लापकतानबीच िलफल गनन क्ठनाई िएकोले 
 ेलम लाप कक्षको लामग आिश्यक पने स्थान, फमननचर लगायतका साधनको व्यिस्थापन 
गनुनपने। 

 यस अदालत ा िुटै्ट िाल इजलास नरहेकोले िाल इजलासको व्यिस्था अविलभि हनुपुने 
देम्िएको ि। 

३.1 सभिावित जोम्ि  र जोम्ि  न्यूनीकरणका नपायहरुिः-   

रणनीमतक योजनाले मलएको लक्ष्य र नदे्दश्य प्रामप्तका लामग यस योजना ा नल्लेि गररएका 
वियाकलापहरूको प्रिािकारी रुप ा कायानन्ियन जरुरी हनु्ि।योजना कायानन्ियन ा आन्तररक तथा 
बाह्य पक्षको सहयोग र सहकायन पमन नम्िकै आिश्यक पदनि। न्याय क्षेरका सरोकारिालाहरुको 
सहयोग, अदालतका लामग आिश्यक पने साधन स्रोतको आपूमतन, जनशम्क्तको क्ष ता विकास गरी 
ननीहरुलाई का प्रमत नत्प्ररेरत गरी योजना कायानन्ियन गनन सके अपेम्क्षत लक्ष्य हामसल गनन 
सवकन्ि।  
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न्यायपामलकाको पञ्चिषीय रणनीमतक योजना प्रस्ततु कायनयोजनाको  ूल आधार हो। पच चिवषनय 
रणनीमतक योजनाले पवहचान गरेका जोम्ि हरुले न्यायपामलकाको स ग्र वियाकलापहरुलाई प्रिाि 
पानन सक्िन।्सो प्रिािबाट यस म्जल्ला अदालतले तयार पारेको बावषनक कायनयोजनाको 
कायानन्ियन ा असर पनन सक्ि। केन्रीय तह ा हनुे जोम्ि  न्यूनीकरणका प्रयासहरुले प्रस्ततु 
कायनयोजनाको कयानन्ियन ा स ेत  हत्िपूणन योगदान परु् यानने िएकाले रणनीमतक योजनाले 
अन ुान गरेका सभिावित जोम्ि हरू र मतनीहरुको न्यूनीकरण गने नपायहरूलाई देहाय ब ोम्ज  
प्रस्ततु गररएको ििः   

३.१.1 सभिावित जोम्ि हरु 

क. पयानप्त बजेट एिं स्रोत साधन नपलधधता नहनु ु। 

ि. जनशम्क्तलाई वटकाई राख्न नसक्न ु। 

ग. न्याय क्षेरका सरोकारिालाहरूस ग आपसी सहयोग र स न्िय ा क ी । 

ि. प्रिािकारी अनगु नका संयन्र नहनु ु। 

ङ. स्िाम त्ििाि ा क ी । 

च. DCM पद्धती लाग ुगरी मनयम त रुप ा संचालन गनन तथा अदालतको अन्य का कारिाही 
प्रविधीयकु्त बनानन आिश्यक विजलुी(सोलार प्यानले तथा धयािी), ल्यापटप तथा डेस्कटप 
कभप्यूटरको अिाि हनु।े   

३.२.2 जोम्ि  न्यूनीकरणका नपायहरु   
क. योजना कायानन्ियनका लामग आिश्यक पने बजेटको मनकासा र साधन स्रोतको नपलधधताका लामग 

नच्च अदालतस ग स न्िय गरी सिोच्च अदालतलाई स य ै अनरुोध गररनेि । 

ि. नपलधध िएको बजेट र साधन स्रोतलाई कायन योजनाका वियाकलापहरूस ग आिद्ध गरी त्यसको 
नच्चत  नपयोग गररनेि । 

ग. जनशम्क्तको क्ष ता अमििृ् द्ब गनन आिश्यक तामल को प्रिन्ध म लानन प्रयास गररनेि ।  

ि. सूचना प्रविमधलाई अदालत व्यिस्थापनका विमिन् न क्षेर ा आिद्ब गररनेि। 

ङ. न्याय क्षेरका सरोकारिालाहरुबीच आपसी सहयोग र स न्ियलाई थप प्रिािकारी बनानन पहल 
गररनेि। 

च. विश्वधयापी रुप ा फैमलएको  ाहा ारी covid-19 ले मसम्जनत बन्दाबन्दीको पररम्स्थतीका कारण   
अदालतको का कारिाही ा पनन सक्ने चापलाई दृिीगत गरी व्यिस्थापन पक्षलाई  जबतु बनाईनेि। 
DCM पद्धतीलाई प्रिाबकारी बनाईने ि। 
ि. DCM पद्धती लाग ुगरी मनयम त रुप ा संचालन गनन तथा अदालतको अन्य का कारिाही प्रविधीयकु्त 
बनानन आिश्यक पने विजलुी (सोलार प्यानले तथा धयािी), ल्यापटप तथा डेस्कटप कभप्यूटरको िरीद 
गनन आिश्यक पने बजेट विमनयोजनका लागी सभ ानीत श्री सिोच्च अदालत ा पराचार गने।   
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पररच्िेद- ४ 

आमथनक िषन २०७7/२०७8 को लक्ष्य मनधानरण 

चौथो पञच्वर्षिय िणनीतिक योजनाले अदालिले हामसल गनुनपने विमिन्न ५ ओटा लक्ष्य मनधानरण 
गरी सो लक्ष्य प्रामप्तका लामग मबमिन्न २३ िटा रणानीमतहरु अिलभिन गरेको ि।नक्त रणनीमतहरु 
अन्तरगत सबै तहका अदालतहरुका लामग कायन सभपादन पररसूचक स ेत तोकेको ि।प्रस्ततु कायन 
योजना ा म्जल्ला अदालतको कायन सभपादन पररसूचकलाई आधार  ानी योजनाको कायानन्ियनका लामग 
देहाय ब ोम्ज  िावषनक लक्ष्य मनधानरण गररएको ि।  
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फारा  नं १ 

मसराहा म्जल्ला अदालत 

आमथनक िषन २०७7/०७8 को िावषनक कायनयोजना 
िावषनक लक्ष्य मनधानरण फारा  

( लक्ष्य १ को रणनीमत १.१ (क) स ग सभबम्न्धत) 
अदालतको ना :- मसराहा  म्जल्ला अदालत 

       

    योजना अनसुार िावषनक रुप ा फैसला गनुनपने  दु्दाको सं्यािः-  ३९११ 
   

    

मस.नं 

म्जभ ेिारी 
नया  दतानको अन ुान 

जभ ा 
बावषनक  

अन ुामनत 
लगत 

योजनाले  

तोकेको 
लक्ष्य* 

बावषनक  

लक्ष्य 

ररट/करारको पररपालना   दु्दातफन  

३ 
 वहना 
मिर 

३ देम्ि 
६  वहना  
मिरको 

६ 
 वहना  
नािेको 

जभ ा 
६  वहना 
 मिरको 

१ 
बषनमिर
को 

१ 
बषनदेम्ि  

१८ 
 वहना 
मिरको 

१८ 
 वहना  
नािेको 

जभ ा 

तीन 
आ.ि.को  
औषत  दु्दा 
दतान सं्या 

१० 
प्रमतशतले  

हनुे बवृद्ध 

अन ुामनत  

सं्या 

१ १ १ १० १२ १११७ ५०३ २९८ २७९ २१९७ ३०९४ ३१० ३४०४ ५६१३ ३९११ ६९६८% 

                
   तयार गने                                                                                    प्र ाम्णत गने    
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फारा  नं २ 

मसराहा म्जल्ला अदालत 

आमथनक िषन २०७६/०७७ को िावषनक कायनयोजना 
बमगनकृत िावषनक लक्ष्य मनधानरण फारा  

(योजनाको लक्ष्य १ रणनीमतक नदे्दश्य १.१ (क)स ग सभबम्न्धत) 
अदालतको ना : मसराहा म्जल्ला अदालत 

िावषनक रुप ा फैसला गनुनपने  दु्दा सङ्ख्या: ३९११ 

चौथौ रणनीमतक योजनाले म्जल्लाहरुका लामग (र.न. १.१.(क) अन्तगनत मनधानरण गरेका लक्ष्यहरु 

॰ म्जभ ेिारी सरीआएका सबै  दु्दा, ररट तथा पनुरािेदनहरु चाल ुआमथनक बषन ा फर्छ्यौट गने 

॰ चाल ुआमथनक बषन ा दतान िएका  दु्दा, ररट तथा पनुरािेदनहरु  ध्ये कम्भत ा ५० प्रमतशत फर्छ्यौट गने 

॰ विशेष प्रकृमतका मनिेदनहरु  ध्ये प्र ाण बझु्न ुनपनेका हक ा दतान िएको म मतले र प्र ाण बझु्नपुनेका हक ा प्र ाण बझु्ने कायन सभपन्न िएको म मतले ७   

 ्दनमिर फर्छ्यौट गने 
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॰ प्रमतिेदनहरु दतान िएको म मतले १  वहनामिर फर्छ्यौट गने। 

         

 

मस.नं. विषय अिमधगत सं्या 
म्जभ ेिारी सरी 
आएका बमगनकृत 

वििरण 

म्जभ ेिारी 
सररआएको 
जभ ा 
सङ्ख ्या 

अन ुामनत 
 दु्दा दतान 
सं्या 

अन ुामनत बावषनक 
 दु्दा दतानको 
५०% ले हनु 
आनने सङ्ख ्या 

िावषनक 
 दु्दा 

फियौट  

सं्या 

कैवफयत 

१ 

शरुु  दु्दा ६  वहना मिरको 1111 

2187 3308 1654 3841 

  

६  वहना देम्ि १ िषनमिरको 499 

१ िषन देम्ि १८  वहना मिरको 298 

१८  वहना नािेको 279 

२ 

पनुरािेदन ६  वहना मिरको 6 

10 16 8 18 

  

६  वहना देम्ि १ िषनमिरको 4 

१ िषन देम्ि १८  वहना मिरको 0 

१८  वहना नािेको 0 

३ 

ररट र मनषधेाज्ञा 
मनिेदन 

६  वहना मिरको 0 

10 68 34 44 

  

६  वहना देम्ि १ िषनमिरको 1 

१ िषन देम्ि १८  वहना मिरको 3 

१८  वहना नािेको 6 

४ 

करारको 
पररपालना 
सभबन्धी 
मनिेदन 

3  वहना मिरको 1 

2 12 6 8 

  

३  वहना नािेको 
1 
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जभ ा 2209 2209 3404 1702 3911   

  विशेष प्रकृमतका मनिेदन 0 0 
62 31 62 

  

५ अन्य मनिेदन/प्रमतिेदन 0 

 कूल जभ ा 2209 2209 3466 1733 3973   

         
               तयार गने                                                                        प्र ाम्णत गने    
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फारा  नं ३ 

मसराहा म्जल्ला अदालत  

आमथनक िषन २०७६/०७७ को िावषनक कायन योजना 
 ामसक लक्ष्य मनधानरण फारा  

(योजनाको लक्ष्य १ रणनीमतक नदे्दश्य १.१ (क)स ग सभबम्न्धत) 

िावषनक रुप ा फैसला गनुनपने  दु्दाको जभ ा स ् यािः ३९११ 

ि.सं. विषय अिमधगत िमगनकरण 
वििरण सानन िदौ 

असो
ज 

काम्ि
क 

 ंमस
र 

पसु  ाि 
फागु
न 

चैत बैशाि जेठ 
असा
र 

जभ ा 

कायन् दन 41 72 47 77 72 71 72 77 72 72 72 72 722 

१ शरुु  दु्दा 

६  वहनामिरको 
लक्ष्य 27 422 27 422 427 442 442 447 

47
7 

477 137 472 4212 

प्रगमत 
             

६  वहनादेम्ि १ 

िषनमिरको 

लक्ष्य 72 442 27 441 447 99 99 92 472 472 442 
47
2 

4422 

प्रगमत 
             

१ िषनदेम्ि १८ 

 वहनामिरको 

लक्ष्य 42 22 17 22 21 22 22 21 29 29 22 27 227 

प्रगमत 
             

१८  वहना नािेको 
लक्ष्य 41 22 27 22 22 27 27 12 24 24 22 21 222 

प्रगमत                         
 

२ पनुरािेदन ६  वहनामिरको 
लक्ष्य 4 4 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

प्रगमत                         
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६  वहनादेम्ि १ 

िषनमिरको 

लक्ष्य 7 4 4 4 4 4 7 7 7 4 4 7 2 

प्रगमत                         
 

१ िषनदेम्ि १८ 

 वहनामिरको 

लक्ष्य 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

प्रगमत                         
 

१८  वहना नािेको 
लक्ष्य 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

प्रगमत                         
 

३ ररट 

६  वहनामिरको 
लक्ष्य 7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 2 2 42 

प्रगमत                         
 

६  वहनादेम्ि १ 

िषनमिरको 

लक्ष्य 4 4 7 4 4 4 2 7 2 2 2 2 77 

प्रगमत                         
 

१ िषनदेम्ि १८ 

 वहनामिरको 

लक्ष्य 7 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 2 

प्रगमत                         
 

१८  वहना नािेको 
लक्ष्य 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

प्रगमत                         
 

जभ ा  
लक्ष्य 94 393 202 384 376 334 336 326 350 351 398 367 2944 

प्रगमत                         
 

४ 

विशेष 
प्रकृमतको 
मनिेदन 

७ ्दन मिर 
लक्ष्य 2 4 2 2 5 3 2 3 4 3 4 5 29 

प्रगमत                         
 

७ ्दन नािेको लक्ष्य 0 1 0 1 0 1 1 1 2 1 0 2 47 
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प्रगमत                         
 

५ 
मनिेदनप्रमतिे
दन फुटकर 
मनिेदन 

१  वहना मिर 
लक्ष्य 1 1 0 2 1 1 1 0 0 1 2 0 47 

प्रगमत                         
 

६ १  वहना नािेको 
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 

प्रगमत                         
 

जभ ा  
लक्ष्य 3 6 2 5 6 5 5 4 6 6 6 8 27 

प्रगमत                         
 

कूल जभ ा 
लक्ष्य 97 399 204 389 382 339 341 330 356 357 404 375 2922 

प्रगमत                          

                 
   तयार गने                                                                                      प्र ाम्णत गने    
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फारा  नं ४ 

मसराहा म्जल्ला अदालत 

आमथनक िषन २०७६/०७७ को िावषनक कायनयोजना 
न्यायाधीशगत  ामसक लक्ष्य मनधानरण फारा  

(रणनीमतक योजना लक्ष्य १  रणनीमत नदे्दश्य नं.१. १ स ग सभबम्न्धत) 

न्यायाधीशको ना िः योगेन्र प्रसाद शाह                  

मस.नं. विषय 
 वहना सानन िदौ असोज काम्िक  ंमसर पसु  ाि फागनु चैत बैशाि जेठ असार जभ ा 
कायन ्दन 7 72 47 77 72 71 72 77 72 72 72 72 724 

१ शरुु  दु्दा 
लक्ष्य 6 65 35 65 65 55 55 55 58 58 65 60 217 

प्रगमत                         7 

२ पनुरािेदन 
लक्ष्य 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

प्रगमत                         7 

३ 

बन्दी प्रत्यक्षीकण 
र मनषधेाज्ञा 
मनिेदन 

लक्ष्य 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 

प्रगमत                         7 

जभ ा 
लक्ष्य 6 66 36 65 65 56 56 56 59 60 66 61 227 

प्रगमत                         7 

४ 
विशेप प्रकृमतका 

मनिेदन 

लक्ष्य 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 2 

प्रगमत                         7 

५ मनिेदन प्रमतिेदन 
लक्ष्य 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 

प्रगमत                         7 
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जभ ा 
लक्ष्य 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 2 47 

प्रगमत                         7 

कूल जभ ा 
लक्ष्य 7 67 36 66 66 56 57 56 60 61 67 63 227 

प्रगमत                         7 

सभबम्न्धत न्यायाधीशले फैसला गनुनपने  दु्दा ध्ये १८  वहना नािेको बा की स ् या 

  
तयार गने 

        
प्रमाणणि गन े
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फारा  नं ४ 

मसराहा म्जल्ला अदालत 

आमथनक िषन २०७६/०७७ को िावषनक कायनयोजना 
न्यायाधीशगत  ामसक लक्ष्य मनधानरण फारा  

(रणनीमतक योजना लक्ष्य १  रणनीमत नदे्दश्य नं.१. १ स ग सभबम्न्धत) 

न्यायाधीशको ना िः प्रकाश ढंुगाना                   

मस.नं. विषय 
 वहना सानन िदौ असोज काम्िक  ंमसर पसु  ाि फागनु चैत बैशाि जेठ असार जभ ा 
कायन ्दन 7 72 47 77 72 71 72 77 72 72 72 72 724 

१ शरुु  दु्दा 
लक्ष्य 6 65 35 65 65 55 55 55 58 58 65 60 217 

प्रगमत                         7 

२ पनुरािेदन 
लक्ष्य 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 

प्रगमत                         7 

३ 

बन्दी प्रत्यक्षीकण 
र मनषधेाज्ञा 
मनिेदन 

लक्ष्य 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 

प्रगमत                         7 

जभ ा 
लक्ष्य 6 66 36 65 66 56 56 56 59 59 66 61 227 

प्रगमत                         7 

४ 
विशेप प्रकृमतका 

मनिेदन 

लक्ष्य 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 

प्रगमत                         7 

५ मनिेदन प्रमतिेदन 
लक्ष्य 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7 

प्रगमत                         7 

जभ ा लक्ष्य 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 47 
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प्रगमत                         7 

कूल जभ ा 
लक्ष्य 7 67 36 66 67 57 56 57 60 60 67 62 227 

प्रगमत                         7 

सभबम्न्धत न्यायाधीशले फैसला गनुनपने  दु्दा ध्ये १८  वहना नािेको बा की स ् या 

  
तयार गने 

        
प्रमाणणि गन े
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फारा  नं ४ 

मसराहा म्जल्ला अदालत 

आमथनक िषन २०७६/०७७ को िावषनक कायनयोजना 
न्यायाधीशगत  ामसक लक्ष्य मनधानरण फारा  

(रणनीमतक योजना लक्ष्य १  रणनीमत नदे्दश्य नं.१. १ स ग सभबम्न्धत) 

न्यायाधीशको ना िः नर नारायण पौडेल                 

मस.नं. विषय 
 वहना सानन िदौ असोज काम्िक  ंमसर पसु  ाि फागनु चैत बैशाि जेठ असार जभ ा 
कायन ्दन 2 72 47 77 72 71 72 77 72 72 72 72 722 

१ शरुु  दु्दा 
लक्ष्य 10 65 35 65 61 55 55 55 58 58 65 60 217 

प्रगमत                         7 

२ पनुरािेदन 
लक्ष्य 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 

प्रगमत                         7 

३ 

बन्दी प्रत्यक्षीकण 
र मनषधेाज्ञा 
मनिेदन 

लक्ष्य 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 

प्रगमत                         7 

जभ ा 
लक्ष्य 10 66 35 66 65 56 56 56 59 59 66 61 227 

प्रगमत                         7 

४ 
विशेप प्रकृमतका 

मनिेदन 

लक्ष्य 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2 

प्रगमत                         7 

५ मनिेदन प्रमतिेदन 
लक्ष्य 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 

प्रगमत                         7 

जभ ा लक्ष्य 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 47 
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प्रगमत                         7 

कूल जभ ा 
लक्ष्य 11 67 35 67 63 57 57 56 60 60 67 62 227 

प्रगमत                         7 

सभबम्न्धत न्यायाधीशले फैसला गनुनपने  दु्दा ध्ये १८  वहना नािेको बा की स ् या 
                

  
तयार गने 

        
प्रमाणणि गन े
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फारा  नं ४ 

मसराहा म्जल्ला अदालत 

आमथनक िषन २०७६/०७७ को िावषनक कायनयोजना 
न्यायाधीशगत  ामसक लक्ष्य मनधानरण फारा  

(रणनीमतक योजना लक्ष्य १  रणनीमत नदे्दश्य नं.१. १ स ग सभबम्न्धत) 

न्यायाधीशको ना िः अमनल कु ार श ान                   

मस.नं. विषय 
 वहना सानन िदौ असोज काम्िक  ंमसर पसु  ाि फागनु चैत बैशाि जेठ असार जभ ा 
कायन ्दन 2 72 47 77 72 71 72 77 72 72 72 72 722 

१ शरुु  दु्दा 
लक्ष्य 10 65 35 65 61 55 55 55 58 58 65 60 217 

प्रगमत                         7 

२ पनुरािेदन 
लक्ष्य 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

प्रगमत                         7 

३ 

बन्दी प्रत्यक्षीकण 
र मनषधेाज्ञा 
मनिेदन 

लक्ष्य 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 

प्रगमत                         7 

जभ ा 
लक्ष्य 10 66 35 66 62 55 56 56 59 59 66 62 227 

प्रगमत                         7 

४ 
विशेप प्रकृमतका 

मनिेदन 

लक्ष्य 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

प्रगमत                         7 

५ मनिेदन प्रमतिेदन 
लक्ष्य 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 

प्रगमत                         7 

जभ ा लक्ष्य 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 
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प्रगमत                         7 

कूल जभ ा 
लक्ष्य 10 67 36 67 63 56 57 57 60 60 67 63 ६६३ 

प्रगमत                         7 

सभबम्न्धत न्यायाधीशले फैसला गनुनपने  दु्दा ध्ये १८  वहना नािेको बा की स ् या 
                

  
तयार गने 

        
प्रमाणणि गन े
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फारा  नं ४ 

मसराहा म्जल्ला अदालत 

आमथनक िषन २०७६/०७७ को िावषनक कायनयोजना 
न्यायाधीशगत  ामसक लक्ष्य मनधानरण फारा  

(रणनीमतक योजना लक्ष्य १  रणनीमत नदे्दश्य नं.१. १ स ग सभबम्न्धत) 

न्यायाधीशको ना िः केदारनाथ पौडेल            

मस.नं. विषय 
 वहना सानन िदौ असोज काम्िक  ंमसर पसु  ाि फागनु चैत बैशाि जेठ असार जभ ा 
कायन ्दन 41 72 47 77 72 71 72 77 72 72 72 72 722 

१ शरुु  दु्दा 
लक्ष्य 30 64 30 60 60 55 55 50 56 56 65 60 214 

प्रगमत                         7 

२ पनुरािेदन 
लक्ष्य 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

प्रगमत                         7 

३ 

बन्दी प्रत्यक्षीकण 
र मनषधेाज्ञा 
मनिेदन 

लक्ष्य 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 1 2 

प्रगमत                         7 

जभ ा 
लक्ष्य 31 64 30 61 61 55 56 51 58 57 67 61 227 

प्रगमत                         7 

४ 
विशेप प्रकृमतका 

मनिेदन 

लक्ष्य 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 2 

प्रगमत                         7 

५ मनिेदन प्रमतिेदन 
लक्ष्य 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 

प्रगमत                         7 
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जभ ा 
लक्ष्य 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 47 

प्रगमत                         7 

कूल जभ ा 
लक्ष्य 31 65 31 61 62 56 57 52 59 58 68 62 227 

प्रगमत                         7 

सभबम्न्धत न्यायाधीशले फैसला गनुनपने  दु्दा ध्ये १८  वहना नािेको बा की स ् या 
                

  
तयार गने 

        
प्रमाणणि गन े
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फारा  नं ४ 

मसराहा म्जल्ला अदालत 

आमथनक िषन २०७६/०७७ को िावषनक कायनयोजना 
न्यायाधीशगत  ामसक लक्ष्य मनधानरण फारा  

(रणनीमतक योजना लक्ष्य १  रणनीमत नदे्दश्य नं.१. १ स ग सभबम्न्धत) 

न्यायाधीशको ना िः वटकेन्र दाहाल                     

मस.नं. विषय 
 वहना सानन िदौ असोज काम्िक  ंमसर पसु  ाि फागनु चैत बैशाि जेठ असार जभ ा 

कायन ्दन 41 72 47 77 72 71 72 77 72 72 72 72 722 

१ शरुु  दु्दा 
लक्ष्य 30 65 30 60 60 55 55 50 55 55 65 60 217 

प्रगमत 
            

7 

२ पनुरािेदन 
लक्ष्य 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 

प्रगमत 
            

7 

३ 

बन्दी प्रत्यक्षीकण 
र मनषधेाज्ञा 
मनिेदन 

लक्ष्य 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 

प्रगमत 
            

7 

जभ ा 
लक्ष्य 31 65 30 61 60 56 56 51 56 57 67 61 224 

प्रगमत 
            

7 

४ 
विशेप प्रकृमतका 

मनिेदन 

लक्ष्य 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 9 

प्रगमत 
            

7 

५ मनिेदन प्रमतिेदन 
लक्ष्य 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 7 

प्रगमत 
            

7 
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जभ ा 
लक्ष्य 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 44 

प्रगमत 
            

7 

कूल जभ ा 
लक्ष्य 31 66 30 62 61 57 57 52 57 58 68 63 227 

प्रगमत 
            

7 

सभबम्न्धत न्यायाधीशले फैसला गनुनपने  दु्दा ध्ये १८  वहना नािेको बा की स ् या 

  
तयार गने 

        
प्रमाणणि गन े
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फारा  नं ५ 

मसराहा म्जल्ला अदालत  

आमथनक िषन २०७६/०७७ को िावषनक कायन योजना 
 फैसला कायानन्ियनका मनिेदन, कैद दण्ड जररिाना र सरकारी विगो तथा िक्यौता फियौटको लक्ष्य मनधानरण फारा  

(योजनाको लक्ष्य १ को रणनीमतक नदे्दश्य १.५ स ग सभबम्न्धत) 

  तहमसलदारको ना िः  मसतारा  िड्का 
 ॰ िावषनक रुप ा जभ ा फियौट  गनुनपने मनिेदन सङ्ख ्या: ८९२ 

 ॰ कैद असूलीको अंक (प्रत्येक िषन कभती ा सो िषन काय  हनुे िरािर): ६२० िषन 
॰ जररिाना असूलीको अंक (प्रत्येक िषन कभती ा सो िषन काय  हनुे िरािर): १,५६,२०,०००।- 

   

॰ सरकारी विगो असूलीको अंक (प्रत्येक िषन कभती ा सो िषन काय  हनुे िरािर): ० 
   

॰ बक्यौता न्यूमनकरण तफन को २०३५ सालसभ को कैद ० जररिाना  ०   सरकारी विगो ० 
 

              
 मस.नं.  विषय  अिमधगत सं्या म्जभ ेिारी सरीआएको नया  दतान अन ुान जभ ा काय  

हनुे िावषनक 
लगत 

अन ुामनत िावषनक 
मनिेदन फियौट र 
कैद जररिाना असलुी 

िावषनक लक्ष्य 

कैवफयत 

(फिनयौट 
प्रमतशत) 

१ 
फैसला कायानन्ियनको 

मनिेदन 

६  वहना मिरको  355 
736 1260 892 

७०.७९% ६  वहना नािेको 169 

जभ ा 524 736 1260 892 

२ कैद असलुीको लक्ष्य यस िषन काय  हनुे लगत १८६३-१०-१७ 62३-०-० २४८६-१०- ६२०-०-० २४.९२% 
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बराबरको कैद १७ 

२०३५ सालिन्दा अम्िको 
िक्यौता कैद 

० 0 0 0 
 

३ 
जररिाना असलुीको 

लक्ष्य 

यस िषन काय  हनुे लगत 
बराबरको कैद 

१२,१६,६२,०१२।- १,५९,००,०००।- 13,75,62,012.- 1,56,20,000.- ११.३५% 

२०३५ सालिन्दा अम्िको 
िक्यौता जररिाना  

0 0 0 
 

४ सरकारी विगो 

यस िषन काय  हनुे लगत 
बराबरको कैद 

0  ० ० ० 
० 

२०३५ सालिन्दा अम्िको 
िक्यौता सरकारी मबगो 

० ० ० ० ० 

जभ ा 
कैदको जभ ा १८६३-१०-१७ 62३-०-० 

२४८६-१०-
१७ 

६२०-०-० २४.९२% 

जररिानाको जभ ा १२,१६,६२,०१२।- १,५९,००,०००।- 13,75,62,012.- 1,56,20,000.- ११.३५% 

सरकारी विगो जभ ा ० ० ० ० ० 

       

 
   तयार गने                                                                         प्र ाम्णत गने    
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फारा  नं ६ 

मसराहा म्जल्ला अदालत 

आमथनक िषन २०७६/०७७ को िावषनक कायन योजना 
 फैसला कायानन्ियनका मनिेदन फियौट  गने कायनको  ामसक 

लक्ष्य मनधानरण फारा  

(योजनाको लक्ष्य १ को रणनीमतक नदे्दश्य १.५(क) स ग सभबम्न्धत) 
तहमसलदारको ना िः  मसतारा  िड्का 
िावषनक रुप ा जभ ा फियौट  गनुनपने मनिेदनको स ् यािः  

विषय 
 वहना सानन िदौ असोज काम्िक  ंमसर पसु  ाि फागनु चैत बैशाि जेठ असार जभ ा 

कायन ्दन  14 27 12 22 26 24 23 22 25 25 27 26 273 

 



पररच्िेद- ५ 
लक्ष्य तथा रणनीमतक नद्दशे्यहरुको कायनन्ियन योजना 

प्रत्येक म्जल्ला अदालतहरुले न्यायपामलकाको चौथो पञ्चिषीय रणमनमतक योजनाले तय गरेका 
नदे्दश्यहरुको पररपूमतनको लामग बावषनक कायन योजना बनाई कायानन्ियन ा ल्यानन ु पने हनु्ि। योजना 
कायानन्ियनलाई प्रिािकारी बनानन, बस्तमुनष्ठ र अन ुानयो्य बनाई योजनाले अंमगकार गरेका लक्षहरुलाई 
पररपूमतन गनन मबमिन्न वियाकलापहरु सञ्चालन गनुन पने िएकोले चौथो पञ्चिषीय रणमनमतक योजनाको 
अधीन ा रही िावषनक कायनयोजना बनाई सभपन्न गनुनपने कायन/वियाकलापहरू, कायन सभपादन सूचक, कायन 
सभपन्न गनुनपने स याबमध र सोको म्जभ ेिारी स ेत वकटान गररएको ि। 

लक्ष्य १: मिटोिररतो र गणुस्तरीय न्याय सभपादन 
रणनीमतक नद्दशे्य १.१:  दु्दाको शीघ्र फर्छ्यौट गनुन। 
क :- फरक  दु्दा व्यिस्थापन पद्धती लाग ुहनु े दु्दाको लामग 

कायन कायनसभपादन 
सचुक 

स यािमध म्जभ ेिारी 

सरल  ागन ा रहने  दु्दा, मनिेदन तथा पनुरािेदन 
दतान िएको म मतले 6  वहनामिर पियौट गने । 

फैसला/अम्न्त  
आदेश 

077/078 न्यायाधीश 

सा ान्य  ागन ा रहने  दु्दा, मनिेदन तथा 
पनुरािेदन दतान िएको म मतले 12  वहनामिर 
फियौट गने । 

फैसला/अम्न्त  
आदेश 

077/078 न्यायाधीश 

विशेष  ागन ा रहने  दु्दा दतान िएको म मतले 18 
 वहनामिर फियौट गने । 

फैसला/अम्न्त  
आदेश 

077/078 न्यायाधीश 

 

रणनीमतक नद्दशे्य 1.2:-  दु्दा व्यिस्थापन पद्धती ा सधुार गनुन । 

क:- फरक  दु्दा ियिस्थापन पद्धमत लाग ुगनन व्यिस्थापकीय प्रिन्ध गने । 

कायन कायनसभपादन सचुक स यािमध म्जभ ेिारी 
फरक  दु्दा व्यिस्थापन पद्धती लाग ुगने । मनणनय/सफ्टिेयर 

अमिलेि 

077/078 न्यायाधीश/से्रस्तेदार 

फरक  दु्दा व्यिस्थापन पद्धती 
कायनन्ियनको अनगु न गने 

प्रमतिेदन/अमिलेि 077-078 न्यायाधीश/से्रस्तेदार 

ि:-  दु्दा व्यिस्थापन पद्धती ा सधुार गने । 

कायन कायनसभपादन 
सचुक 

स यािमध म्जभ ेिारी 

 दु्दाका पक्षको व्यम्क्तगत वििरण िरी म मसल 
संल्न गने । 

व्यम्क्तगत वििरण 077/078 से्रस्तेदार 

 दु्दा व्यिस्थापन ्द्दशनन र इजलाश पमु्स्तका 
बनाई  दु्दा शािा तथा इजलाश ा राख्न े। 

्द्दशनन/इजलास 
पमु्स्तका 

077/078 से्रस्तेदार 

पक्षहरुलाई अदालतको कायनबोझलाई विचार तारेि 077/078 फा टिाला/सपुररिेक्षक 
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ग:-  दु्दाको कारिाहीलाई सचुना प्रविमधस ग आबद्ध गने । 

गरी स य तोकी तारेि ्दने । पचान/िरपाई 

मनधानररत स यमिर कुनै पक्ष अनपुम्स्थत िए ा 
नम्स्थत पक्षलाई ताररि ्दने । 

तारेि 
पचान/िरपाई 

077/078 फा टिाला/सपुररिेक्षक 

प्रमतिेदन नपरको सनुिुाई ा पक्षले ताररि ा 
रहन चाहे ा ताररि ा राख्न े। 

तारेि 
पचान/िरपाई 

077/078 से्रस्तेदार 

कायन कायनसभपादन सचुक स यािमध म्जभ ेिारी 
 दु्दा दतानदेम्ि अम्न्त  फैसलासभ  एनटै पवहचान 
नंभबर( Registration Number) ्दने । 

सफ्टिेयर 077/078 से्रस्तेदार 

 दु्दाको पक्ष र कानून व्यिसायीलाई User id र 

password प्रदान गने । 

सफ्टिेयर 077/078 से्रस्तेदार 

पेसी तथा साधारण ताररि कभप्यटुरबाट 
स्ितिःमसजनना हनुे प्रणामल विकास गने । 

सफ्टिेयर 077/078 से्रस्तेदार 

 दु्दाको हरेक गमतविमध जानकारी पक्षलाई 
एस.ए .एस.बाट ्दने । 

सफ्टिेयर 077/078 से्रस्तेदार 

पेसी स्थमगतको पटक पेसी सचुी ा जनाई 
िेबसाईट ा प्रकाशन गने । 

पेसी 
सचुी/सफ्टिेयर 

077/078 से्रस्तेदार 

 दु्दाको अम्न्त  आदेश र फैसला िेबसाईट ा 
डाननलोड गनन सवकने पद्धतीको विकास गने । 

सफ्टिेयर/िेिसाईट 077/078 से्रस्तेदार 

 दु्दा सभिम्न्ध पराचार ा इ ेलको प्रयोग गने । सफ्टिेयर/इ ेल 
अमिलेि 

077/078 से्रस्तेदार 

सक्कलै म मसल चावहने अिस्था िाहेक  दु्दाको 
विद्यमुतय फाईल तयार गरी प्रयोग गने । 

सफ्टिेयर/इ-
फाईल 

077/078 से्रस्तेदार 

वटपोटको विद्यमुतय प्रमत तयार िएपमि  ार  दु्दा 
पेसी ा चढानने पद्धती अिलभिन गने । 

विद्यतुीय प्रमत 077/078 से्रस्तेदार 

 दु्दा ा अङ्ग परु् यानन िुटै्ट शािा स्थापना गरी 
मनररक्षण अमधकृत तोक्ने । 

मनणनय/पराचार 077/078 से्रस्तेदार 

मनररक्षण अमधकृतहरुले चाल ुम मसलहरुको 
मनयम त रुप ा मनररक्षण गरी ्दएका मनदेशनहरु 
सफ्टिेयर ा प्रविि गने । 

सफ्टिेयर 077/078 से्रस्तेदार/मनररक्षक 
अमधकृत 

 ागनअनसुार गनुनपने का को अिधी नािेका र 
नाघ्न लागेका  दु्दाको सफ्टिेयर  ाफन त 
कभप्यटुर ा प्राप्त संकेतानसुार प्राथम कताका साथ 

मनरीक्षण प्रमतिेदन 077/078 से्रस्तेदार/मनररक्षक 
अमधकृत 
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रणनीमतक नद्दशे्य 1.3:- न्यावयक का  कारिाही तथा  दु्दाको फैसला ा गणुस्तरीयता अमििदृ्धी गनुन । 

क:-न्यावयक प्रवियालाई अन ुान यो्य िनानन े। 

कायन कायनसभपादन सचुक स यािमध म्जभ ेिारी 
 दु्दाको कारिावह ा ला्ने हरेक चरणको सफ्टिेयर 
 ाफन त कायनतामलका िनाई म मसल सा ेल राख्न े। 

कायनतामलका 077-078 से्रस्तेदार 

 दु्दाका पक्षहरु अदालत ा हाम्जर िएपमि 
कायनतामलका नपलधध गरानने । 

कायनतामलका 077-078 से्रस्तेदार 

कायनतामलका मनधानररत स य ा तोवकएको कायन 
सभपन्न गने । 

कायनतामलका 077-78 से्रस्तेदार 

कायनतामलका अनसुार का  हनु नसके ा िा  ागन 
पररितनन गनुनपरे ा कारण िलुाई सफ्टिेयर  ाफन त 
कायनतामलका संशोधन/ ागन पररितनन गरी सोको 
जानकारी  दु्दाका पक्षहरुलाई ्दने । 

संशोमधत 
कायनतामलका 
/सफ्टिेयर 

077-078 से्रस्तेदार 

कायनतामलका अनसुार का  िए निएको मनयम त 
अनगु न गने 

अनगु न प्रमतिेदन 077-078 से्रस्तेदार 

पक्षहरुले िेबसाईट  ाफन त  दु्दाको कारबाही तथा 
आदेश/ फैसलाको जानकारी मलन सवकने पद्धती 
विकास गने । 

िेबसाईट अद्यिमधक 077-078 से्रस्तेदार 

ि:- म मसल कागजको गणुस्तररयता काय  गने । 

कायन कायनसभपादन सचुक स यािमध म्जभ ेिारी 
अदालत ा प्रयोग हनुे फाईमलङ्ग प्रणाली, कागज, 
 सी (टोनरस ेतक) को गणुस्तरको  ापदण्ड 
मनधानरण गने । 

 ापदण्ड प्रमतिेदन 077/078 से्रस्तेदार 

मनधानररत  ापदण्डका आधार ा फाईल, कागज, 
 सीस ेतका सा ामग्र िररद गरी प्रयोग ा ल्यानने। 

स्पेमसवफकेसन 077/078 से्रस्तेदार 

म मसल संल्न कागजहरुको संरक्षणको लामग 
प्रिािकारी म मसलको व्यिस्थापन गने। 

-तायदाती फार  अद्यिमधक गने। 

-िोजेको बित सहज रुप ा फेला पानन सवकने । 

-म मसल ा रहनपुने सबै कागज नपलधध गरानने। 

-मनयम त रुप ा संरक्षण र नपचार गने । 

व्यिम्स्थत म मसल 077/078 से्रस्तेदार 

मनरीक्षण गने 

 दु्दाको अङ्ग पगुी पेशी चढ्न यो्य िएको 
प्र ाम्णत गने । 

सफ्टिेयर/पेसी 
प्र ाम्णकरण फार  

077/078 मनररक्षण अमधकृत 
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म मसल संल्न  ु् य ु् य कागजातहरुको (सडानन 
नम ल्न)े विद्यतुीय प्रमत तयार पारी सफ्टिेयर ा 
प्रविि गने। 

सफ्टिेयर 077/078 से्रस्तेदार 

 

रणनीमतक नद्दशे्य 1.4: वििाद स ाधानका िैकम्ल्पक नपयाहरुको प्रयोगलाई प्रिािकारी बनान न ु। 

क:- न्यावयक  ेलम लाप पद्धतीको सदुृढीकरण गने । 

कायन कायनसभपादन सचुक स यािमध म्जभ ेिारी 
म लापर हनु सक्ने प्रकृमतका सबै वििादहरु 
कभती ा एकपटक  ेलम लापका लामग प्रोत्सावहत 
गने। 

आदेश/ ेलम लाप
 ा िदृ्धी 

077/078 से्रस्तेदार 

 दु्दाको कायनिोझ अनसुार  ेलम लाप कक्षको 
विस्तार गने । 

थप  ेलम लाप कक्ष 077/078 से्रस्तेदार 

अदालत ा रहेका  ेलम लाप कक्षहरुको सदुृढीकरण 
गने। 

सदुृढ  ेलम लाप 
कक्ष 

077/078 से्रस्तेदार 

अदालतले विमिन्न क्षेरको विषयगत विज्ञता िएका 
 ेलम लापकतानहरुको सूची तयार गने। 

 ेलम लापकतानको 
सूची 

077/078 से्रस्तेदार 

 ेलम लाप सभिन्धी सरोकारिालाहरुविच िलफल 
र स न्िय गने। 

बैठक/ ाईन्यटु 077/078 से्रस्तेदार 

 ेलम लाप केन्र र  ेलम लाप प्रवियाको अनगु न 
गने। 

अनगु न प्रमतिेदन 077/078 से्रस्तेदार 

रणनीमतक नद्दशे्य 1.5:फैसला कायान्ियनको कायनलाई प्रिािकारी बनानन ु। 

क:-फैसला म्शघ्र कायानन्ियन गने । 

कायन कायनसभपादन सचुक स यािमध म्जभ ेिारी 
देिानी  दु्दाको फैसला कायानन्ियन सभिन्धी 
मनिेदन िा अम्न्त  काय  िएको लगत पक्षहरु 
अदालत ा हाम्जर िएको म मतले ६  वहनामिर 
फियौट गने। 

ता ेली आदेश 077/078 न्यायाधीश/तहमसल
दार 

फौजदारी  दु्दा ा अम्न्त  काय  िएको मनम्ज 
विगो र क्षमतपमुतन सभिन्ध ा मनिेदन परेको 6 
म हनामिर फियौट गने। 

प्रमतिेदन लगत 
वकताब 

077/078 न्यायाधीश/तहमसल
दार 

फौजदारी  दु्दा ा अम्न्त  काय  िएको कैद, 
जररिाना र सरकारी विगो कभती ा सो िषन काय  
हनुे लगत बराबर असलु गने। 

प्रमतिेदन/लगत 
वकताब 

077/078 न्यायाधीश/तहमसल
दार 

ि:- िक्यौता दण्ड जररिाना र सरकारी विगो अमियानको रुप ा असलुनपर गने । 
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कायन कायनसभपादन सचुक स यािमध म्जभ ेिारी 
योजनाको पवहलो िषन ा वि.स.2040 साल 
सभ का सबै िक्यौता दण्ड जररिाना र सरकारी 
विगो असलुी गने। 

प्रमतिेदन/लगत 
वकताब 

077/078 न्यायाधीश/तहमसल
दार 

योजनको दोश्रो िषन ा वि.स. 2045 सालसभ का 
सबै दण्ड जररिाना र सरकारी विगो असलुी गने। 

प्रमतिेदन/लगत 
वकताब 

077/078 न्यायाधीश/तहमसल
दार 

योजनाको तेस्रो िषन ा वि.स. 2055 सालसभ को 
सबै दण्ड जररिाना र सरकारी विगो असलुी गने। 

प्रमतिेदन/लगत 
वकताब 

077/078 न्यायाधीश/तहमसल
दार 

योजनाको चौथो िषन ा वि.स. 2065 
सालसभ को सबै दण्ड जररिाना र सरकारी विगो 
असलुी गने। 

प्रमतिेदन/लगत 
वकताब 

077/078 न्यायाधीश/तहमसल
दार 

योजनाको पा चौ िषन ा वि.स. 2075 
सालसभ को सबै दण्ड जररिाना र सरकारी विगो 
असलुी गने। 

प्रमतिेदन/लगत 
वकताब 

077/078 न्यायाधीश/तहमसल
दार 

ग:- दण्ड जररिाना, सरकारी विगो र क्षतीपतुीको लगत अद्यािमधक गने । 

कायन कायनसभपादन सचुक स यािमध म्जभ ेिारी 
 दु्दा अम्न्त  िई कायानन्ियन गनन म ल्न े र  दु्दा 
अम्न्त  िई नसकेको कारणले कायानन्ियन गनन 
नम ल्ने अिस्थाका दण्ड जररिाना र सरकारी 
विगोको अलग अलग लगत अमिलेि बद्यािमधक 
गने । 

लगत वकताब 077/078 न्यायाधीश/तहमसल
दार 

पररिमतनत स्थामनय तहको संरचनाअनसुार लगत ा 
रहेको िथन अद्यािमधक गने । 

लगत वकताब 077/078 न्यायाधीश/तहमसल
दार 

फैसलानसुार मतनुनपने क्षमतपमुतनको लगत र 
फियौटको िुटै्ट अमिलेि राख्न े। 

लगत वकताब 077/078 न्यायाधीश/तहमसल
दार 

फौजदारी कायनविधी संवहताको दफा 160 
अनसुार कट्टा हनुे लगत  लु लगत वकताबबाट 
कट्टा गरी िुटै्ट अमिलेि राख्न।े 

लगत वकताब 077/078 न्यायाधीश/तहमसल
दार 

ि:- फैसला कायानन्ियन संस्थागत सदुृढीकरण गने । 

कायन कायनसभपादन सचुक स यािमध म्जभ ेिारी 
दण्ड जररिाना असलुीको लामग स्थामनय तह, प्रदेश 
सरकार, नेपाल प्रहरी र अन्य सरोकारिालाहरुसंग 
स न्िय गने । 

स न्िय 
बैठक/पराचार 

077/078 न्यायाधीश/से्रस्तेदा
र/तहमसलदार 

 ातहतका न्याय िा अधनन्यावयक मनकाय/स्थामनय मनररक्षण प्रमतिेदन 077/078 न्यायाधीश 
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मनकाय सम मत स ेतको मनररक्षणको ि  ा 
फैसला कायानन्ियनलाई स ेत मनररक्षण विषय 
बनानने । 

अम्न्त  फैसलाले दण्ड जररिाना लागेका 
व्याम्क्तहरुको वििरण सािनजमनक सञ्चार  ाध्य  
तथा अदालतको िेिसाइट ा प्रकाशन गने । 

िेबसाइट/सञ्चार 
 ाध्य  

077/078 तहमसलदार 

दण्ड जररिाना लागेका व्यम्क्तलाई सरकारी सेिा 
प्रिाह ा बन्देज लगानन लगतको वििरण सेिा 
प्रिाह गने मनकायहरु ा लेिी पठानने । 

पराचार/स न्िय 077/078 तहमसलदार 

कैद तथा जररिाना असलुी िापतको प्रोत्साहन 
रक  तत्काल नपलधध गरानने । 

िौचर/िरपाई 077/078 से्रस्तेदार/तहमसलदा
र 

फैसला कायानन्यिनका लामग ता ेलदार र प्रहरी 
स ेतको सहयोग मलने गरी मनयम त डोर 
िटानन।े 

डोरपजुी/आदेश 077/078 तहमसलदार 

से्रस्तेदार पमिको न्यायसेिाको िररष्ठ क नचारीलाई 
तहमसलदारको म्जभ ेिारी ्दने । 

मनणनय/पर 077/078 म्जल्ला न्यायाधीश 

फैसला कायानन्ियनलाई प्रिािकारी बनानन 
स न्िय गने तथा आिश्यक क नचारी र स्रोत 
साधन प्राथम कताका साथ नपलधध गरानने । 

मनणनय/बैठक 077/078 न्यायाधीश/से्रस्तेदा
र 

दण्ड जररिानाको परुानो िक्यौता  ध्ये 
प्रमतिादीको ना , थर ितन (हाल पररिमतनत 
ितन) र मतन पसु्ते वििरण स्पि निलेुको कारण 
असलु हनु नसक्ने अिस्था ा रहेको लगतको 
अदालतगत  र एकीकृत अमिलेि तयार गरी 
त्यस्ता लगत फियौट गने सभिन्ध ा अध्ययन 
गने । 

अध्ययन प्रमतिेदन 077/078 से्रस्तेदार 

 

ङ:- दु्दा ा दसीको रुप ा पेस िएका नगद तथा म्जन्सीको व्यिस्थापन गने । 

कायन कायनसभपादन सचुक स यािमध म्जभ ेिारी 
दसी ा पेस िएका नगद तथा म्जन्सीको अमिलेि 
अद्यािमधक गने। 

लगत वकताब 077/078 न्यायाधीश/तहमसल
दार 

 दु्दा ा पेस िएका दसीका सा ानहरु वफतान 
्दने/म्जभ ा ्दने/मलला  गने/नि गनेस ेतका 
कायन थनुिेक आदेश िएको 3  वहनामिर सभपन्न 
गने। 

आदेश/पराचार 077/078 न्यायाधीश/से्रस्तेदा
र/तहमसलदार 
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लक्ष्य 2: न्याय ा पहु च अमििवृद्ध 

रणनीमतक नद्दशे्य 2.1:- अदालतको कायनक्षरे मिरका न्याय ा पहु च अिरोधहरुको सभिोधन गनुन । 

कायन कायनसभपादन सचुक स यािमध म्जभ ेिारी 
िाषा अनिुादक र सांकेमतक िाषा अनिुादको 
अमिलेि अद्यािमधक गरी सेिालाई मनरन्तरता 
्दने। 

अद्यािमधक सचुी 
/अमिलेि 

077/078 न्यायाधीश/से्रस्तेदा
र 

रणनीमतक नद्दशे्य 2.2: अदालतबाट प्रिाह हनु ेसेिालाई गणुस्तरीय र प्रिािकारी िनानन ु। 

कायन कायनसभपादन सचुक स यािमध म्जभ ेिारी 
सेिाग्रावह  ैरी व्यिहार गननको लामग "मिटोिररतो 
र  गणुस्तरीय सेिा:हाम्रो प्रमतिद्धता'' िन्ने नारा ा 
आधाररत रही न्यावयक जनशम्क्तलाई 
अमि मु्िकरण गने। 

तामल  प्रमतिेदन 077/078 से्रस्तेदार 

अदालत ा आनने सेिाग्रावहलाई न्यावयक 
प्रिीयाका िारे ा परा शन सेिा नपलधध गरानने। 

प्रमतिेदन 077/078 से्रस्तेदार 

 दु्दाको कारिाहीको अिस्था सभिन्धी जानकारी 
टेमल इनक्यायरी, एसए एस  ोिाईल एप्स ाफन त 
 दु्दाका पक्षलाई नपलधध गरानने। 

एस.ए .एस./टेमल
फोन 

077/078 से्रस्तेदार 

 दु्दाका पक्षलाई पायक पने अदालतबाट विद्यतुीय 
 ाध्य  online बाट तारेि नपलधध गरानने 
प्रणालीलाई प्रिािकारी बनाई विस्तार गने। 

िेबसाईट 077/078 से्रस्तेदार 

न्यायाधीशस ग सेिाग्रावहहरुले आिमधक रुप ा 
अन्तविन या गनन पानने प्रणालीलाई थप प्रिािकारी 
बनाई मनरन्तरता  
्दने। 

प्रमतिेदन 077/078 से्रस्तेदार 

सिनसाधारण/विद्याथीलाई अदालतको अिलोकन 
गने अिसर प्रदान गने िारे ा मनदेम्शका बनाई 
लाग ुगने। 

मनदेम्शका 077/078 न्यायाधीश/से्रस्तेदा
र 

अदालतको अिलोकन गनन आनने व्याम्क्तहरुका 
लामग अदालतको सा ान्य पररचय, सभपादन गने 
कायन र कायन कक्ष स ेतको जानकारी स ािेश 
िएको श्रव्यदृश्य सा ाग्री मन ानण गरी अिलोकन 
कक्षबाट प्रशारण गने।  

श्रव्यदृश्य सा ाग्री 077/078 से्रस्तेदार 

रणनीमतक नद्दशे्य 2.3: कानूनी सहायतालाई प्रिािकारी बनानन ु। 

कायन कायनसभपादन सचुक स यािमध म्जभ ेिारी 
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रणनीमतक नद्दशे्य 2.4: न्यावयक प्रविया र प्रणालीबारे सचुना प्रिाह गनुन । 

कायन कायनसभपादन सचुक स यािमध म्जभ ेिारी 
अदालत ा सेिाग्राही परा शन र सहायता कक्ष ा 
अदालतबाट प्रदान हनुे सेिा,  दु्दाको प्रविया, 
ला्ने दस्तरु आ्द बारे ा सेिाग्राहीलाई जानकारी 
्दने । 

अमिलेि 077/078 से्रस्तेदार 

अदालतबाट प्रदान हनु े सेिा,  दु्दाको प्रवकया, 
ला्ने दस्तरु आ्द िारे ा जानकारी  ूलक 
पमु्स्तका तयार गरी पवहलो पटक आनने पक्षलाई 
नपलधध गरानने । 

जानकारी पमु्स्तका 077/078 से्रस्तेदार 

अदालत ा पयानप्त पिुानधार सवहतको प्रमतक्षालयको 
स्थापना र सदुृढीकरण गने । 

प्रमतक्षालय 077/078 से्रस्तेदार 

न्यावयक प्रविया सभिन्धी श्रव्यदृश्य सा ाग्री 
तयार गरी प्रमतक्षालय ा रहेको मडस्प्लेबाट प्रसारण 

अमिलेि 077/078 से्रस्तेदार 

िैतमनका कानून व्यिसायीको सेिासभिन्धी 
मनदेम्शकालाई पनुरािलोकन गरी थप प्रिािकारी 
बनानने । 

प्रमतिेदन/मनणनय 077/078 न्यायाधीश/से्रस्तेदा
र 

नेपाल िार एसोम्शयसनस ग स न्िय गरी प्रोिोनो 
(स्िेम्च्िक) मनिःशलु्क कानूनी सेिा सञ्चालन 
मनदेम्शका कायानन्ियन गने । 

स न्िय/िैठक/मन
णनय 

077/078 से्रस्तेदार 

प्रोिोनो (स्िेम्च्िक) कानूनी सेिा प्रदान गने 
कानून व्यिसायीहरुको सचुी अद्यािमधक गरी 
विद्यतुीय  ाध्य  तथा अदालत र बार 
एसोम्शयसनको सूचना पाटी ा प्रकाशन  
गने । 

िेबसाइट/सचुना 
पाटी 

077/078 से्रस्तेदार 

मनशलु्क कानूनी सहायताका िारेको जानकारी 
सािनजमनक संचार  ाध्य ¸ अदालिवाट जािी हुने 
म्याद िथा वेवसाइटको माध्यमवाट प्रवाह गने । 

िेबसाइट/भयाद 
सूचना  

077/078 से्रस्तेदार 

िैतमनक कानून व्यिसायीबाट प्रदान गररने सेिाको 
जानकारी सवहत अदालत ा कायानरत िैतमनक 
कानून व्यिसायीको ना  र सभपकन  नभिर 
अदालत पररसरको सिैले देम्िने स्थान ा टा स्ने र 
िेिसाइट ा प्रकाशन गने । 

जानकारी 
वििरण/िेिसाइट 

077/078 से्रस्तेदार 
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गने । 

सेिाग्रहीको अपेक्षा/गनुासा सभिन्ध ा 
सल्लाह/सझुाि मलई सोको सभिोधन गनन हेलो 
अदालत कायनि  सञ्चालन गने। 

अमिलेि 077/078 से्रस्तेदार 

न्यावयक प्रवियासभिन्धी जानकारीहरु स्थामनय 
सञ्चार  ाध्य  ाफन त स्थामनय िाषाहरु ा स ेत 
प्रकाशन तथा प्रशारण गने । 

कायनि  अमिलेि 077/078 से्रस्तेदार 

फा ट/इजलास लगायतका कायनकक्षको स्पि 
जानकारी प्राप्त हनुे संकेत/िोडन/ मडम्जटल भयाप 
अदालतको प्रिेश विन्द,ु सहायता कक्ष तथा बढी 
सभपकन  हनुे स्थान र अदालतको िेबसाइट ा राख्न े

  सकेमतक 
िोडन/िेबसाईट 

077/078 से्रस्तेदार 

अदालतबाट प्रदान हनु े सेिा, न्यावयक प्रविया र 
प्रणाली,  दु्दाको कारिाहीका लामग ला्ने दस्तरु 
आ्द िारे ा अदालतको हातामिर अदालत 
प्रयोगकतानको िडापर टास्ने व्यिस्था म लाई 
िेबसाईट ा स ेत प्रकाशन गने । 

नागररक िडापर/ 
िेबसाईट 

077/078 से्रस्तेदार 

अदालतबाट प्रदान हनु े सेिा, न्यावयक प्रविया र 
प्रणाली,  दु्दाको कारिावहका लामग आ्द िारे ा 
अदालतबाट स दुायका विमिन्न िगनस ग 
अन्तरसंिाद गने । 

कायनि  प्रमतिेदन 077/078 से्रस्तेदार 

सहायता र परा शन कक्ष ा तामल  प्राप्त 
जनशम्क्तको व्यिस्था गने । 

मनणनय 077/078 से्रस्तेदार 

सहायता र परा शन कक्षलाई स्रोत साधनयकु्त 
बनाई सेिाग्राहीलाई प्रदान गररने सेिालाई 
प्रिािकारी बनानने । 

सचुान/स्रोतसाधन/
सेिाको अमिलेि 

077/078 से्रस्तेदार 

रणनीमतक नद्दशे्य 2.5: पीमडत ैरी न्याय प्रणालीको सदुृढीकरण गनुन । 

कायन कायनसभपादन 
सचुक 

स यािमध म्जभ ेिारी 

पीमडत ैरी कक्षको स्थापना र अन्य पिुानधार 
व्यिस्थापन गने । 

मनणनय/बजेट 
मनकासा 

077/078 से्रस्तेदार 

अदालत ा पीमडतको लामग प्राथम क स्िास्थ्य 
नपचार,  नोसा ाम्जक परा शन र सरुक्षाको 
व्यिस्था गने । 

मनणनय/पराचार/पु
िानधार 

077/078 से्रस्तेदार 

पीमडतको पक्ष ा िएका अन्तरर  राहत, संरक्षण बैठक/अनगु न 077/078 न्यायाधीश/से्रस्तेदार 
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र पनुस्थानपनासभिन्धी आदेश कायनन्ियनको 
स न्िय र अनगु न गने । 

प्रमतिेदन 

पीमडत िादी िई दायर हनुे  दु्दा ा मनिःशलु्क 
काननुी सहायता नपलधध गरानने । 

आदेश/पर 077/078 न्यायाधीश/से्रस्तेदार 

पीमडत ैरी व्यिहारका लामग न्यावयक 
जनशम्क्तलाई अमि मु्िकरण गने । 

प्रमतिेदन 077/078 न्यायाधीश/से्रस्तेदार 

 दु्दाको कारबाही र फैसला ा पीमडतको पररचयको 
गोपमनयता काय  गने । 

पक्षको गोपमनयता 
फार  

077/078 न्यायाधीश/से्रस्तेदार 

पीमडतलाई  दु्दाको कारबाही र आदेश िा 
फैसलाको जानकारी ्दने । 

मनणनय/पराचार 077/078 न्यायाधीश/से्रस्तेदार 

पीमडतले िरी पानने ठहरेको विगो र क्षमतपमुतनको 
िुटै्ट अमिलेि रािी प्राथम कताका साथ 
कायानन्ियन गने । 

लगत अमिलेि 077/078 न्यायाधीश/तहमसल
दार 

न्यावयक का  कारिाही ा पीमडत ैरी सेिा 
प्रिाहको समुनम्श्चतता गनन पषृ्ठपोषण मलने । 

पषृ्ठपोषण 
फार /प्रमतिेदन 

077/078 न्यायाधीश/से्रस्तेदार 

लक्ष्य ३ : न्यावयक सशुासनको प्रिद्धनन 

रणनीमतक नद्दशे्य 3.३: न्यावयक जनशम्क्तको कायन संस्कृमत ा सधुार गनुन । 
कायन कायनसभपादन 

सचुक 

स यािमध म्जभ ेिारी 

न्यावयक जनशम्क्तलाई नत्कृि व्यिस्थापन र सेिा 
प्रिाह ा प्रमसद्धी पाएका सािनजमनक/मनम्ज 
संस्थाहरुको अिलोकन गरानने । 

मनणनय/प्रमतिेदन  077/078 से्रस्तेदार 

रणमनमतक नद्दशे्य 3.4:- अदालतको का  कारबाही अनगु न र मनरीक्षणलाई प्रिािकारी बनानन ु। 

क: सेिाप्रिाहको अनगु न गने । 

कायन कायनसभपादन 
सचुक 

स यािमध म्जभ ेिारी 

 ापदण्डब ोम्ज  सेिाप्रिाह िए निएको मनयम त 
अनगु न गरी तत्काल सधुार गनन मनदेशन ्दने । 

अनगु न 
प्रमतिेदन/मनणनय 

077-078 से्रस्तेदार 

 ापदण्डब ोम्ज  नत्कृि कायनसभपादन तथा सेिा 
प्रिाह गने क नचारीलाई परुष्कृत र क ी 
क जोरीको पनुरािमृ्ि गने क नचारीलाई 
अनशुासनात् क कारबाही गने । 

मनणनय 077-078 से्रस्तेदार 

ि: गनुासो सनुिुाईको संयन्रलाई प्रिािकारी बनानन े। 

कायन कायनसभपादन 
सचुक 

स यािमध म्जभ ेिारी 
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अदालतबाट िएका का  कारबाही ा हनु सक्ने 
अमनयम तता सभिन्धी नजरुीको सभिोधन गने, 
कायनविधी, साधन, म्जभ ेिारी अमधकारी, स यािधी 
स ेतका विषयहरु स ािेश गरी कायनयोजना बनाई 
लागू गने । 

कायनयोजना 077-078 से्रस्तेदार 

सेिाग्राहीले अदालतको का कारबाहीको 
सभिन्ध ा न्यायाधीशस क्ष मलम्ित िा  ौम्िक 
रुप ा कुनै गनुासो/नजरुी गनन सक्ने । 

अमिलेि 077-078 सभिम्न्धत 
न्यायाधीश 

लक्ष्य 4: अदालत व्यिस्थापनको सदुृढीकरण 

रणनीमतक नद्दशे्य 4.1:  ानि संशाधन व्यिस्थापन सदुृढ बनानन ु। 

क:-  ानि संशाधन नीमत तथा योजना मन ानण गने । 

कायन कायनसभपादन 
सचुक 

स यािमध म्जभ ेिारी 

वफल्ड ा िवटने ता ेलदार क नचारीलाई कायन 
सभपादन  ापदण्ड बनाई सोको आधार ा थप 
ििा र  ोिाईल शलु्क सवुिधा नपलधध गरानने 
। 

िरपाई 077-078 से्रस्तेदार 

रणनीमतक नद्दशे्य 4.2: िौमतक र सेिा पिुानधार ा सधुार एि  ्वििीय व्यिस्थापन गने । 

क: िौमतक र सेिा पिुानधार ा व्यिस्थापन गने । 

कायन कायनसभपादन 
सचुक 

स यािमध म्जभ ेिारी 

संम्ियता कायानन्ियनको मसलमसला ा म्जल्ला 
सदर कुा  म्स्थत सरकारी कायानलयहरु स्थामनय 
तह ा स्थानान्तरण/िारेज हनु गई िाली िएका 
ििन/ज्गा अदालत प्रयोजनको लामग प्राप्त गने 
पहल र स न्िय गने । 

बैठक/मनणनय/परा
चार 

077-078 न्यायाधीश/से्रस्तेदार 

नया  मन ानण िई सञ्चालन ा रहेका अदालत 
आिास तथा सरुक्षा ििनको मनयम त संरक्षण तथा 
  नत संिारको लामग  ापदण्ड मनधानरण गरी लाग ु
गने । 

 ापदण्ड/बजेट 
मनकासा 

077/078 से्रस्तेदार 

ि:-ििनबाहेक अन्य िौमतक पिुानधार व्यिस्थापन गने । 

कायन कायनसभपादन 
सचुक 

स यािमध म्जभ ेिारी 

अदालत ा िररद गररने िस्त ु र सेिाको िावषनक 
िररद योजना तयार पारी कायानन्ियन गने । 

िररदयोजना प्रत्येक िषन से्रस्तेदार 
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मनधानररत  ापदण्डका आधार ा अदालतको लामग 
आिश्यक पने फमननचर लगायतका सा ाग्रीहरु 
िररद गने । 

मनणनय प्रत्येक िषन से्रस्तेदार 

ग:- वििीय व्यिस्थापन गने । 

कायन कायनसभपादन 
सचुक 

स यािमध म्जभ ेिारी 

अदालतको आगा ी आमथनक िषनको लामग 
रणमनमतक योजनाको कायनि स ेतका आधार ा 
चाल ु र पु जीगत िचनतफन को प्रारम्भिक बजेट 
अन ुान तयार गने। 

बजेट अन ुान 
वितरण 

077/078 से्रस्तेदार/लेिापाल 

अदालतको योजना कायानन्ियन सम मतस ग परा शन 
र स न्िय गरी बजेट अन ुानलाई अम्न्त  रुप 
्दई िावषनक िररद योजनासवहत सिोच्च अदालत 
अनसुन्धान तथा योजना  हाशािा ा पठानने । 

बजेट अन ुान 
वितरण 

077/078 से्रस्तेदार/लेिापाल 

मनधानररत िजेट मसमलङ्गको आधार ा िावषनक 
कायनि  स ेत को प्राथम वकरण गरी LMBIS  ा 
बजेट प्रविि गने । 

LMBIS अमिलेि 077/078 से्रस्तेदार /लेिापाल 

अदालतले प्राप्त गरेको बजेट LMBIS  ा 
नम्ल्लम्ित वियाकलाप कायानन्ियनको लामग  
अदालतको पणुन बैठक र क चानरी िैठक ा 
िलफल गराई म तव्यवयता, पारदम्शनता, र 
प्रिािकाररता स ेतको आधार ा योजनाका 
कायनि हरु सञ्चालन गने । 

मनणनय/िौमतक र 
वििीय प्रमतिेदन 

077/078 से्रस्तेदार/लेिापाल 

िावषनक रुप ा तोवकएको लक्ष्यब ोम्ज को िेरुज ु
फियौट गने र आगा ी ्दन ा शनु्य िेरुज ु
काय  गने । 

िेरुज ुफियौट 
प्रमतिेदन 

077/078 से्रस्तेदार 

सेिाग्राहीले बझुाननपुने अदालती शलु्क, दस्तरु, 
धरौटी  
आ्द रक हरु बैङ्क ाफन त दाम्िला गने व्यिस्था 
म लानने । 

िौचर 077/078 से्रस्तेदार 

ि:. अमिलेि व्यिस्थापन गने ।  

कायन कायनसभपादन 
सचुक 

स यािमध म्जभ ेिारी 

मिनिुा म मसलहरु स्क्यान गरी सफ्टिेयरको 
 ाध्य बाट ि शिःप्रविि गरी संरक्षण गने । 

सफ्टिेयर/अमिले
ि 

077-078 से्रस्तेदार 
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म मसल संल्न मलितहरु कानून ब ोम्ज  
धलु्यानन/ेसडानने/संरक्षण गने । 

अमिलेि 077-078 से्रस्तेदार 

ङ:- पसु्तकालय व्यिस्थापन गने । 

कायन कायनसभपादन 
सचुक 

स यािमध म्जभ ेिारी 

पसु्तकालयको विस्तार र सधुार गने र पसु्तक अमिलेि 077-078 से्रस्तेदार 

न्यावयक कायनको लामग आिशयक पने पसु्तक 
लगायत अन्य पाठ्य सा ाग्रीको आिश्यकता 
पवहचान गरी िररद गने । 

िररदमनणनय/ 
पमु्स्तका 

077-078 से्रस्तेदार 

रणनीमतक नद्दशे्य 4.६: योजना कायानन्ियन प्रणालीलाई प्रिािकारी िनानन े। 

कायन कायनसभपादन 
सचुक 

स यािमध म्जभ ेिारी 

 ामसक कायन प्रगमत वििरण अनसुन्धान तथा 
योजना सम मत ा पेस गने  

प्रगमत वििरण प्रत्येक  वहनाको 
7 गतेमिर 

से्रस्तेदार 

लक्ष्य 5: न्यायपामलका प्रमतको आस्था र विश्वास अमििदृ्धी । 

रणनीमतक नद्दशे्य 5.1: अदालतका का  कारबाही सभिन्ध ा सेिाग्राहीको सन्तवुि अमििवृद्ध गनुन । 

कायन कायनसभपादन 
सचुक 

स यािमध म्जभ ेिारी 

आिमधक रुप ा सेिाग्राहीको सन्तवुिको स्तर 
 ापन गने ।  

प्रमतिेदन प्रत्येक िषन 
असार र पसु 

से्रस्तेदार 

 

ि: अदालत र सञ्चार  ाध्य स गको सभिन्ध प्रिािकारी बनानन े। 

कायन कायनसभपादन 
सचुक 

स यािमध म्जभ ेिारी 

आिमधक रुप ा सञ्चारक ीसग अन्तरकृया गने ।  ाइन्यटु/प्रसे 
विज्ञमप्त 

077-078 से्रस्तेदार 

सञ्चार क्षेरस ग गररने व्यिहार र सूचना 
सभप्रषेणको तररका तथा सा ाम्जक सञ्जालस गको 
आिद्धताबारे ा अदालतको जनशम्क्तलाई 
अमि मु्िकरण गने । 

अमि िुीकरण 077-078 से्रस्तेदार 

 

ग: कानूनी म्शक्षाको प्रिद्धनन गने 

कायन कायनसभपादन 
सचुक 

स यािमध म्जभ ेिारी 

अदालतको का  कारबाहीका बारे ा विद्यालय अमिलेि 077-078 से्रस्तेदार 
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तथा विश्वविद्यालयका विद्याथीलाई अदालतको 
अिलोकन भ्र णको अिसर ्दने । 

न्यायाधीश तथा अदालतका अमधकृतिाट न्यायीक 
प्रकृया र प्रणालीका विषय ा विद्यालय तथा 
विश्वविद्यालय ा प्रिचन ्दने । 

प्रिचन कायनि  ०७7-०78 न्यायाधीश/अमधकृत 

 

रणनीमतक नद्दशे्य 5.3: अदालतका सरोकारिालाहरुस गको सभिन्ध र सहयोगलाई सदुृढ तलु्यानन ु। 

क:- अदालतका सरोकारिाला मनकायहरुस ग सभिन्ध र स न्िय अमििवृद्ध गने । 

कायन कायनसभपादन 
सचुक 

स यािमध म्जभ ेिारी 

सरोकारिाला मनकायहरुलाई रणनीमतक योजनाका 
सभिन्ध ा जानकारी गरानने । 

पराचार/ ाइन्यटु 077-078 न्यायाधीश/से्रस्तेदार 

सरोकारिाला मनकायहरुलाई रणनीमतक योजना 
तजुन ा ाफन त सधुारका कायनि हरु सञ्चालन गनन 
प्रोत्साहन गने । 

पराचार/ ाइन्यटु 077-078 न्यायाधीश/से्रस्तेदार 

रणनीमतक योजना  ाफन त सधुारका कायनि  
सञ्चालन गरररहेका सरोकारिाला मनकायहरुका 
योजना ा स ािेश िएका न्यायपामलकाको का  
कारबाहीस ग सभिम्न्धत साझा विषयहरु ा अन्तर 
मनकायगत स न्िय तथा सहकायन गने । 

पराचार/ ाइन्यटु 077-078 न्यायाधीश/से्रस्तेदार 

ि:- स्थामनय तहका न्यावयक सम मतहरुस ग स न्िय र सहकायन गनुन । 

कायन कायनसभपादन 
सचुक 

स यािमध म्जभ ेिारी 

स्थामनय तहस गको सहकायन ा न्यावयक सम मतका 
पदामधकाररहरु तथा कायनरत क नचारीलाई 
न्यावयक प्रविया,  ेलम लाप र न्यावयक 
मनरीक्षणका सभिन्ध ा अमि मु्िकरण गने । 

अमि मु्िकरण 
कायनि  

077-078 न्यायाधीश/से्रस्तेदार 

भयाद ता ेली, फैसला कायान्ियन, नापनक्सा 
 चुलु्का आ्द विषय ा स्थामनय तहले गनुनपने 
सहयोगका सभिन्ध ा स न्िय गने । 

आिमधक 
बैठक/संिाद/मन
णनय/ पराचार 

077-088 म्जल्ला न्यायक्षेर 
स न्िय सम मत 

स्थामनय तहका न्यावयक सम मतहरुको का  
कारबाही तथा क्षेरामधकारका विषय ा जानकारी 
 लुक सा ाग्री तथा का  कारबाही ा प्रयोग हनुे 
मलितका ढा चा तयार गनन सहयोग गने । 

सा ाग्री 077-078 म्जल्ला न्यायक्षेर 
स न्िय सम मत 

जोम्ि  न्यमुनकरण योजना: 
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सभिाव्य जोम्ि हरु न्यमुनकरणका लामग गनुनपने कायनहरु स यािमध म्जभ ेिारी 
सरोकारिालाहरुस गको 
स न्िय र सहयोग  

 योजना ा मनधानररत कायनि हरु प्रिािकारी रुप ा 
सभपन्न गननका लामग सरोकारिालाहरुस ग स न्िय 
गरी सहयोग अमििवृद्ध गने । 

 

मनरन्तर से्रस्तेदार 

पररितननको प्रमतरोध गने 
संस्कृमत 

-संवहताको कायानन्ियन 

-फरक  दु्दा व्यिस्थापन 
पद्धमत 

-योजनाको कायानन्ियन र 
स्िाम त्ििाि 

-सिोच्च अदालतको बक्यौता 
न्यमुनकरण 

-न्यावयक जनशम्क्तको अमि मु्िरकण 
लगायतका क्ष ता विकास कायनि  
सञ्चालन गने । 

-पररितननका व्यिस्थाहरुलाई 
ि शिःआत् ासात (Internalize) गरानने । 

-न्यावयक जनशम्क्त ा सा वुहक कायन 
संस्कृमतको विकास गरानने । 

-न्यावयक जनशम्क्तलाई नत्प्ररेरत गरानने । 

-योजनाप्रमत स्िाम त्ििाि सजृनना गरानने । 

-आिश्यक स्रोत र साधनको नपलधधता 
अमििवृद्ध गने । 

-सूचना प्रविमधको प्रयोग अमििवृद्ध गनन नपगु 
सोलार प्यानल, धयािी ,ल्यापटप र डेस्कटप 
कभप्यूटर िररद गनन आिश्यकपने बजेट 
विमनयोजनका लागी सभ ानीत श्री सिोच्च 
अदालत ा पराचार गने। 

मनरन्तर से्रस्तेदार 
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kl/R5]b –^ 

कायन योजना कायानन्ियनका मनम्भत आिश्यक िजेटको प्रक्षपेण (मनयम त िचन िाहेक) 

ि.सं. वििरण गणना जभ ा रु 

१  ेलम लापकतान र न्यायाधीशका मबच अन्तरविया  २८,०००×२ पटक 56,०००।- 

२= Judicial outreach कायनि  सचालन गने ]{ २०,०००×४ िलफल 80,०००।- 

३ Meet the Judge कायनि  सचालन गने ]{ ५०००×४ िलफल  20,०००।- 

४= सचारक ीहरुस ग अन्तरविया गने । { १०,०००×३ िलफल  3०,०००। 

५ योजना प्रगमत सम क्षा ५०००×४ िलफल  2०,०००। 

६ ता ेलदार र स्थानीय मनकायका पदामधकारीहरु 
िीच अन्तरविया सचालन गने । 

५०,०००×२ िलफल  1,00,000/- 

७ योजना कायानन्ियन सभबन्ध ा सरोकारिालासंग 
अन्तरविया 

५,०००×३ िलफल १५,०००।- 

८= दण्ड जररिाना लागेका व्यम्क्तहरुको वििरण 
प्रकाम्शत गने । 

१० ०̧००×२ पटक २० ०̧००।- 

९ 

म मसलका सडानन ुपने कागजातहरु सडानने ] 

 धलु्यानने क नचारी 
ििा ५×३६०६ 
म मसल 

 िक्स फाइल 
३००×२००  

 नेपाली कागज फाइल 
१०×४००  

 केम कल  ास्क एप्रोन 
६०×५०० िक्स 

 

१८,०३०। 

६०,०००। 

 

४०,०००। 

३०,०००। 

१० मलला  िचन{ ३० ०̧००×२ पटक ६०¸०००।- 

११ पसु्तकालयका लामग पसु्तक िररद गनन १ ०̧० ०̧००×१ पटक १¸००¸०००। 

१२ न्याय क्षेर स न्िय सम मतको िैठक गने १०००० ×४ िैठक ४०,०००। 

१३ िार र सरकारी िकीलस ग अन्तरविया कायनि  
सच चालन गने 

१०,००० ×३ िैठक ३० ०̧००।- 

१४ स्थानीय सच चारक ीहरुस ग आिमधक अन्तरविया 
गने 

५०००×३ िैठक १५ ०̧००।- 

१५ क नचारीलाई IT स ग सभबम्न्धत कभप्यूटर तामल  
र  दु्दा व्यिस्थापन स ग सभिन्धी तामल  

२०,०००×२ पटक 

 
४०,०००।- 

१६ यस अदालतको प्रत्येक फा टहरु ा Intercom 

Telephone set जडान गनन  १५०,०००/-  १५०,०००/- 
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१७ हाल यस अदालत ा कायनरत शािा अमधकृत तथा 
ईजलाश अमधकृतहरुका लागी आिश्यकपने 
ल्यापटप िररदगननका लागी  

७०,०००×५ ३५०,०००/- 

१८ शे्रस्तेदार कक्ष , तहम्शलदार कक्ष तथा शािा 
अधीकृत कक्ष ा A/C जडान गननका लागी  ८०,०००×८ ६४०,०००/- 

१९ सोलार प्यानल तथा धयािीको व्याकअप क्ष ता 
अमिबधृीका लागी थप २ सोलार प्यानल, 

स्टेपलाईजर, ईन्िटनर तथा ८ थान धयािी िररद 
गननका लागी 

६,५५,०००/- ६,५५,०००/- 

२० प्रत्येक ईजलाशको अगाडी पेशी मडस्पले देिानन 
जडान गनुन पने (३२ ईन्च कलर वट.िी.)प्रोक्सी 
िएको 

५०,०००×८ ४००००0/- 

२१ ५०० म टर रेन्जको (करलेश) सेट थान १ २०,०००/- २०,०००/- 
२२ कायानलय प्रयोजनको लागी फोटोकपी 

( म्ल्टपरपस)  ेमसन िररद गननका लागी  
२५०,०००/- २५०,०००/- 

जभ ा २८,7९,०30
। 

   

ज्गा िररद तथा ििन मन ानण 

१. ज्गा िररद तथा ििन मन ानण सभबन्धी:  

      नपेाल सरकारको सडक विस्तार गने योजना 
अनसुार म चैया-मसराहा तथा चोहिान-मसराहा  ाडर 
अन्तगनत पने दिैु सडकको विच ा यस अदालतको 
ििन अिम्स्थत रहेकोले दिैु तफन को सडक विस्तार 
गदान दिैु तफन बाट अदालत ििनहरु िम्त्कन े िनी 
मलम्ित सचुना सडक कायानलय लहान र मसराहा 
नगरपामलकाबाट स ेत प्राप्त िएकोले तत्काल 
अदालतको ििन तथा  ाननीय न्यायाधीश र 
अदालतका क नचारीहरुलाई स ेत आिास मन ानणको 
लामग नया  ज्गा िररद गनन र ििन मन ानण गनन । 

 

१-०-० (१ विगाहा) 
ज्गाको िररदका लागी 

 

 

 

अदालतको ििन तथा 
क्िाटर मन ानणको लागी 
आिश्यकता अनसुार 

प्रमतकठ्ठा 
रु.40¸००,०००।- 

का दरले रु. 
८¸००,००,०००।- 

(आठ करोड) 

 

न्यनुत  
रु.८¸००,००,०००।- 

(आठ करोड 

जभ ा  १०,००,००,०००।- 

 

स ाप्त ! 


