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मममत २०७७।०४।०७ 
 

र्वषर्ः- वार्षिक कार्िर्ोिना पठाईएको सम्वन्धमा । 

श्री सवोच्च अदालत, 
अनसुन्धान तथा र्ोिना महाशाखा, 
रामशाहपथ, काठमाण्डौ ।  

 

उपर्ुिक्त व र्वषर्मा र्स अदालतको ्मथिक वषि २०७७।०७८ को वार्षिक कार्िर्ोिना तर्ार गरी संलग्न 
ढााँचा वमोजिमको फाराम १ देखी १२ सम्मको र्ववरण भरी र्स ्मथिक वषिमा गररने कामहरुको वार्षिक लक्ष्र् 
मनधािरण गरी कार्ि र्ोिना प्रस्ततु गररएको व्र्होरा सादर अनरुोध छ । 

 

वोधाथिः- 
श्री न्र्ार् पररषद सजचवालर्,                                            भीमप्रसाद भसुाल 

रामशाहपथ, काठमाण्डौ।                                         शे्रस्तेदार उप-सजचव  

 

श्री फैसला कार्ािन्वर्न मनदेशनालर्,                       

बबरमहल, काठमाण्डौ ।  

 

श्री उच्च अदालत तलुसीपरु, दाङ 

                        

श्री उच्च अदालत तलुसीपरु¸ बटुवल इिलास 

बटुवल । 
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प्रारजम्भक खण्ड 

न्र्ार्पामलकाले ्फ्ना काम कारवाहीहरुलाई व्र्वजस्थत रुपमा सम्पादन गरी न्र्ार् सम्पादको कार्िलाई मछटो 
छररतो प्रभावकारी र्वश्वस्नीर् एवं पहुाँच र्ोग्र् बनाउने उदेश्र् अनरुुप रणमनमतक र्ोिनाको थालनी भए संगै 
प्रत्रे्क ्मथिक वषिहरुमा र्स अदालतले पमन मूलर्ोिनाको अमधनमा रही ्फ्नो वार्षिक कार्िर्ोिना मनमािण गरी 
न्र्ार् सम्पादनको काम गदै ्एको छ । 

 र्स सन्दभिमा र्वगतका कमी कमिोरीहरुबाट पाठ मसक्दै र्स ्मथिक वषिको कार्िर्ोिनामा सधुार गनुिपने 
काम कारवाहीलाई सधुार गदै लमगने प्रमतवद्धता सर्हत र्ो ्मथिक वषि २०७७/०७८ को कार्िर्ोिना मनमािण 
गररएको छ । 

 न्र्ार्पामलकाको चौथो पञ्चवर्षिर् रणमनमतक र्ोिनाले मममत २०७७।४।१ गते देजख सबै जिल्ला अदालत 
एवं उच्च अदालतमा समेत फरक मदु्दा व्र्वस्थापन लाग ुगने रणमनमत अंगीकार गरे अनरुुप र्स अदालतले पमन 
कार्िर्ोिना मनमािण गदाि फरक मदु्दा व्र्वस्थापनको मापदण्डलाई अवलम्वन गररएको छ ।र्ोिनाले मनधािरण 
गरेको मापदण्डका ्धारमा र्ो अदालत "ख" वगिमा पने हुाँदा सोही बमोजिमको लक्ष्र् मनधािरण गरी कार्िर्ोिना 
मनमािण गरर लाग ुगररएको छ । 

 
  

गत ्मथिक वषि २०७६/०७७ को कार्िर्ोिनाको सममक्षा  

्.व. २०७६।०७७ मा जिम्मेवारी सरी ्एका मदु्दा सङ्ख्र्ा १६१ र नर्ााँ दताि हनु सक्ने मदु्दा सङ्ख्र्ा  
३८८ समेत गरी िम्मा ५४९ कुल लगतको अनमुान गरी सो ५४९ मध्रे् जिम्मेवारी तफि को १६१ थान परैु र 
अनमुानीत नर्ााँ दताि ३८८ को ्धा स्र्ा कार्म गरी सो मदु्धा स्र्ाको ७०% ले फछिर्ौट गनुिपने मदु्दा 
सङ्ख्र्ा ३५५ थान वार्षिक लक्ष्र् राजखएको मथर्ो । नर्ााँ दताि हनु ्उने अनमुामनत सङ्ख्र्ा ३८८ मा िम्मा 
२९२ थान मार दताि हनु ्ई अनमुान भन्दा ९६ थान मदु्धा कम दताि भै कुल लगत ४५३ कार्म भई २८७ 
मदु्धा फछिर्ौट भई फछिर्ौट प्रमतशत ६३.३५% हनु गएको र १६६ थान मदु्दा बााँकी रहेका छन ।  

 

वाकी रहेका मदु्दा मध्रे्  २ वषि नाघेको मदु्धा १ थान र १८ मर्हना देखी २ वषि मभरको मदु्धा स्र्ा ८ थान 
त्र्सैगरी १ वषि देखी १८ मर्हना मभरका मदु्दा सङ्ख्र्ा २१ थान रहेका छन भने ६ मर्हना देखी १ वषि मभरका 
७४ थान मदु्धा बााँकी रहेका छन र अन्र् ६२ थान मदु्धा ६ मर्हना मभरका रहेका छन । 

 र्सरी कार्िर्ोिनामा उल्लेखीत लक्ष्र् अनरुुप मदु्दा फछिर्ौट हनु नसक्नमुा माननीर् जिल्ला 
न्र्ार्ाधीशज्रू्हरुको सरुवा, र्वश्वव्र्ापीरुपमा फैमलएको महामारी कोमभड १९ रोगको प्रकोप, मलुकुी देवानी तथा 
फौिदारी कार्िर्विमध संर्हता लाग ु भए पश्चात कार्िर्वमधमा अडवड तथा िर्टलता, िन शजक्त वको अभाव, भौमतक 
सामाग्ी तथा सवारी साधनको अभाव, जिल्लाको भौगोमलक र्वकटता िस्ता समस्र्ा रहेतापमन मत सम्स्र्ाका 
बाबिदु र्स अदालतले लकडाउनको अवमधमै पमन ्वश्र्क सरुक्षा सतकि ता र तोर्कएको मापदण्ड अपनाउदै 
२०७७ असार १ गते बाटै अदालतबाट प्रवाह हनुे सबै सेवा सरु्वधा प्रदान गरी सम्पूणि मनर्ममत काम काि 
सचुारु गरेको कारणबाट न्र्ार्का उपभोक्त वाले राहतको महशसु गरेका छन र अदालत मदु्दा फछिर्ौटको लक्ष्र् 
नजिक पगेुको अवस्था रहेको छ ।   
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१. मदु्धा तफि ः 
्.व. २०७६।०७७ मा जिम्मेवारी सरी ्एका मदु्दा सङ्ख्र्ा १६१ र नर्ााँ दताि हनु सक्ने मदु्दा सङ्ख्र्ा  
३८८ समेत गरी िम्मा ५४९ कुल लगतको अनमुान गरी सो ५४९ मध्रे् जिम्मेवारी तफि को १६१ थान परैु र 
अनमुानीत नर्ााँ दताि ३८८ को ्धा स्र्ा कार्म गरी सो मदु्धा स्र्ाको ७०% ले फछिर्ौट गनुिपने मदु्दा 
सङ्ख्र्ा ३५५ थान वार्षिक लक्ष्र् राजखएको मथर्ो । नर्ााँ दताि हनु ्उने अनमुामनत सङ्ख्र्ा ३८८ मा िम्मा 
२९२ थान मार दताि हनु ्ई अनमुान भन्दा ९६ थान मदु्धा कम दताि भै कुल लगत ४५३ कार्म भई २८७ 
मदु्धा फछिर्ौट भई फछिर्ौट प्रमतशत ६३.३५% हनु गएको र १६६ थान मदु्दा बााँकी रहेका छन ।  

 

वाकी रहेका मदु्दा मध्रे्  २ वषि नाघेको मदु्धा १ थान र १८ मर्हना देखी २ वषि मभरको मदु्धा स्र्ा ८ थान 
त्र्सैगरी १ वषि देखी १८ मर्हना मभरका मदु्दा सङ्ख्र्ा २१ थान रहेका छन भने ६ मर्हना देखी १ वषि मभरका 
७४ थान मदु्धा बााँकी रहेका छन र अन्र् ६२ थान मदु्धा ६ मर्हना मभरका रहेका छन । 

 

१.१ मदु्धा फछिर्ौट तफि को तामलकागत र्ववरणः- 

जिम्मेवारी सरर 
्एको लगत 

नर्ााँ दताि हनु सक्न े
अनमुानीत स्र्ा 

नर्ााँ 
दताि 

िम्मा 
लगत 

फछिर्ौट 
लक्ष्र् 

(७०%) 
फछिर्ौट 

फछिर्ौट 
प्रमतशत 

बााँकी 

१६१ ३८८ २९२ ४५३ ३५५ २८७ ६३.३५% १६६ 
 

१.२ मदु्दातफि को ३ वषे तलुनात्मक र्ववरण 

्.व. 
जिम्मेवारी सरर ्एको 

लगत 

नर्ााँ 
दताि 

िम्मा फछिर्ौट 
फछिर्ौट 
प्रमतशत 

बााँकी 

२०७४/0७५ ८९ ३११ ४०० ३०२ ७५.५०% ९८ 
२०७५/०७६ ९८ ४२३ ५२१ ३६० ६९.०९% १६१ 
२०७६/०७७ १६१ २९२ ४५३ २८७ ६३.३५% १६६ 

 

 

2. फैसला कार्ािन्वर्न तफि ः 
्.व. २०७६।०७७ मा फैसला कार्ािन्वर्नको लागी जिम्मेवारी सरी ्एको मनवेदन थान ४ र र्स वषि दताि 
हनु ्एको ५५ समेत गरी िम्मा कुल लगत ५९ थान बाट ३२ थान फछिर्ौट हनु गै लगतको ५४.२३ % 

फछिर्ौट हनु गएको छ । वार्षिक लक्ष्र् बमोजिम जिम्मेवारीको परैु र नर्ााँ दतािको ५०% फछिर्ौट भई बााँकी 
रहेका २७ थान मनवेदन मध्रे् छ मर्हना  नाघेको स्र्ा ४ थान अन्र् २३ थान मनवेदन छ मर्हना मभरैका 
रहेका छन ।  
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२.१. र्वगो तफि को तामलका र्ववरणः 

जिम्मेवारी 
सरर ्एको 

लगत 

नर्ााँ दताि हनु 
सक्न ेअनमुानीत 

स्र्ा 

नर्ााँ 
दताि 

िम्मा 
लगत 

फछिर्ौट 
लक्ष्र् 

 
फछिर्ौट 

फछिर्ौट 
प्रमतशत 

बााँकी कैर्फर्त 

४ ४० ५५ ५९ २४ ३२ १३३.३३% २७  
 

२.२. फैसला कार्ािन्वर्न तफि को ३ वषे तलुनात्मक र्ववरणः 

्.व. 
जिम्मेवारी सरर ्एको 

लगत 
नर्ााँ दताि िम्मा फछिर्ौट 

फछिर्ौट 
प्रमतशत 

बााँकी 

२०७४/0७५ १३ ४० ५३ ४४ ८३.०१ ९ 
२०७५/०७६ ९ ४० ४९ ३२ ८८.८८ ४ 
२०७६/०७७ ४ ५५ ५९ ३२ ५४.२३ २७ 

 

दण्ड िररवाना तफि ः 

दण्ड िररवाना अन्तगितको जिम्मेवारी रु. ९३,५४,९८७।६१  र र्स वषि रु.१३२९७०३४।०४ गरी कुल 
लगत रु. २२६५२०२१।६५ बाट िररवाना रु. १,१०,२२,०५६।१० फछिर्ौट भएको छ र बााँकी िररवाना 
रु. १,१६,२९,९६५।५५ रहन गएको छ । 

२.३ िररवाना तफि को ३ वषे तलुनात्मक र्ववरणः 

 

२.४. कैद तफि ः 

जिम्मेवारी सरी ्एको लगत ४९१।०१।१९ र र्स वषि १२९।०५।०३ समेत िम्मा लगत ५८०।०६।२२ मध्रे् 
१४२।१२।२६ फछिर्ौट भएको छ र बााँकी कैद ४३७।०५।२६ रहन गएको छ । 

 

्.व. 
जिम्मेवारी सरर 
्एको लगत 

नर्ााँ दताि िम्मा फछिर्ौट बााँकी 

२०७४/0७५ 5¸13¸43¸858।31 १२¸७४¸२४¸०७७।०४ १७¸८७¸६७¸९३५।३५ १६¸७४¸४३०।- १७¸७०¸९३¸५०५.४० 

2075/076 १७¸७०¸९३¸५०५।४० ५,४८,५५९।50 १७¸76,42,064।90 १६,८२,८७,०७७।29 93,54,987।61 

२०७६/०७७ ९३,५४,९८७।६१   १३२९७०३४।०४ २२६५२०२१।६५ १,१०,२२,०५६।१० १,१६,२९,९६५।५५ 
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कैद तफि को ३ वषे तलुनात्मक र्ववरणः 

्.व. 
जिम्मेवारी सरर 
्एको लगत 

नर्ााँ दताि िम्मा फछिर्ौट बााँकी 

२०७४/७५ ५७३-०१-२९-१२ २५५-०४-२१ 828-06-20-12 116-02-12 712-04-08-12 

2075/076 712-04-08-12 147-09-19 860-01-27-12 409-00-08-12 451-01-19 

207६/07७ ४९१।०१।१९ १२९।०५।०३ ५८०।०६।२२ १४२।१२।२६ ४३७।०५।२६ 

 

२.५ लगत असलुी सम्वन्धी कार्िः 

दण्ड िररवाना अशलुको लागी न्र्ार् क्षेर समन्वर् समममतको वैठक समर् समर्मा बसी अन्तरर्िर्ा समेत गरी 
लगत बााँकी रहेका लगतवालाको नाम नामेसी सर्हत लगत असलुीको कार्िमा सहर्ोग गरीददन ुहनु भमन जिल्ला 
प्रशासन कार्ािलर्¸ जिल्ला प्रहरी कार्ािलर्¸ मालपोत कार्ािलर् लगार्तका सम्पूणि सरकारी तथा गाउाँपामलका 
तथा नगरपामलकाको कार्ािलर्हरु समेतमा लगतको र्ववरण मस.डी. तथा पर माफि त पठाउने िस्ता कामहरु 
माफि त लगत अशलु गने कामलाई प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न गने गररएको छ । त्र्सैगरी लगत बााँकी रहेका 
व्र्जक्त वहरुको हकमा मनिहरुको लगत असलुी नभए सम्म सरकारी सेवा सरु्वधा रो्ा राख्न ुभनी पराचार समेत 
गररएको छ । 

 

३.  सूचना प्रर्वधी सम्वन्धी कार्िः 
 र्स ्.व.मा मदु्दा सम्बजन्ध कार्िहरू िस्तै परुानो तथा नर्ा मदु्दा दताि, मदु्दा वण्डा, म्र्ाद र्प्रन्ट, साप्तार्हक, 

दैमनक र पूरक पेशी सचुी सम्बजन्ध कार्िहरू, मदु्दाको जस्थमत िनाउने कार्ि, ईत्र्ादी कार्िहरु कम््र्टुर 
माफि त CMS Software को प्रर्ोग गरी लगत अध्र्ावमधक गररएको छ । सबै लगत कम््र्टुरमा प्रर्वस्ट 
गरर सर्कएको छ । 

 इिलासबाट हनुे वर्ान¸ वकपर¸ ्देश समेतका सम्पूणि कामहरु कम््र्टुर माफि त गने गररएको छ ।  

 अदालतवाट हनुे दैमनक प्रशासनका कामहरु पमन कम््र्टुर माफि त गने गररएको छ । 

 सबै प्रकारका सूचना तथा परहरू इमेल माफि त प्ररे्षत गने गररएको छ । 

 तहमसल शाखामा हनुे दैमनक काम िस्तै मलु्र् कार्म¸ मललाम समेतको कार्िहरु समेत कम््र्टुर माफि त  
हनुे गरेको छ । तहमसल शाखाको लगत सबै कम््र्टुरमा प्रमबष्ट गरर सर्कएको छ । 

 मलुकुी फौिदारी कार्िमबमध संर्हता, 2074 को दफा १६० (२) बमोजिम र्स ्.व.मा लगत कट्टा 
गनुिपने लगत कट्टा गरी सर्कएको छ । 

 दैमनक, पूरक पेशी सचुी  तथा अन्र् सूचनाहरु  (TV Display) माफि त देखाउने गररएको छ । 
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 फैसला तथा र्टपोट लेखन कार्ि, फैसला अपलोड कार्ि सबै कम््र्टुर तथा सफ्टवेर माफि त गने गररएको 
छ। 

 अमभलेख राख्न ेतथा व्र्वजस्थत गने कार्ि कम््र्टुर तथा सफ्टवेर माफि त गने गररएको छ । 

 सवोच्च¸ उच्च अदालत तथा अन्र् अदालतबाट प्राप्त हनु ्एका म्र्ाद तामेलीको काम (Online Software) 

माफि त गने गररएको ।  

 वार्षिक, रैमामसक, मामसक, प्रमतवेदन सबै कम््र्टुर माफि त गने गररएको छ । 

 

४. जिन्सी व्र्वस्थापन सम्वन्धी कार्िः 
र्स अदालतको जिन्सी र्कताबमा र्वमभन्न मदु्दामा दसीको रुपमा र्स अदालतमा पेश भई र्वमभन्न मममतको ्देशले 
जिन्सीमा ्म्दानी वामधएका मललाम हनु सक्ने सामानहरु मललाम गरीएको र मललाम हनु नसक्ने सामानहरु 
काननु वमोजिम सडाउने काम सम्पन्न भई सकेको छ । बााँकी रहेका जिन्सीका सामानहरु खोिेका वखत तरुुन्त 
फेला पानि सर्कने गरी जिन्सी व्र्वस्थापन गररएको छ । 

   

५. मेलममलाप तफि ः 
मेलममलाप प्रकृर्ाबाट र्ववादको समाधान गनि र्ोिनाले मलएको लक्ष्र् अनरुुप र्स वषि मेलममलापको लागी ६५ 
थान मदु्दा पठाएकोमा ६ थान मदु्दा मार मेलममलाप हनु सफल भएको छ भने ४७ थान मदु्दा मेलममलाप हनु 
नसकी र्फताि भएका छन र १२ थान मदु्दा मेलममलामको प्रर्िर्ामा रहेको छ । 

 

६. मनरन्तर सनुवुाईः 
र्स ्.व.मा मनरन्तर सनुवुाईको ्देश भएको मदु्धा स्र्ा ३० थान रहेकोमा सो बाट १४ थान फछिर्ौट भै  
१६ थान मदु्धा मनरन्तर सनुवुाईको प्रकृर्ामा बााँकी रहेको छ । 

 

७. र्ोिनाका गमतर्वधीः 
 र्स ्मथिक वषिमा परामशि सेवा २३४ िनालाई ददईएको मथर्ो । 

 न्र्ार्क्षेर समन्वर् समममतको वैठक, वार तथा सरकारी वर्कल कार्ािलर् वीचमा अन्तरर्िर्ा कार्ििम, 
अदालत व्र्वस्थापन सममतको वैठक, सञ्चार कमीहरु संग अन्तरर्िर्ा समेतका वार्षिक र्ोिनामा उल्लेख 
भएका कार्िहरु मनधािररत समर्मै सम्पन्न गने गररएको छ । िसको पररणाम स्वरुप लगत असलुी गने कार्ि 
तथा मदु्धा फछेर्ौट तफि  मलइएको लक्ष्र् हामसल गनि सहर्ोग पगेुको मथर्ो । 

 ्न्तररक मममसल मनररक्षण लक्ष्र् ५४९ रहेकोमा ३८७ थान मममसल ्न्तररक मनररक्षण गररएको छ । 
र्सबाट मदु्धाको शीघ्र कारवाही र फछिर्ौटमा मद्धत पगेुको महशसु गररर्ो ।  

 मदु्धाहरुको फैसला सकेसम्म सोही ददन नभए सो को भोली पल्ट तर्ार गरी ददने र अपलोड समेत गने 
काम गररएको छ । 
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 सेवाग्ाहीहरुको सरु्वधालाई मध्र्निर गदै साक्षी उपजस्थत भएकै ददन वर्ान वकपरको काम सम्पन्न गने 
गररएको छ । र्स बाट दूर दरािबाट ्उने सेवाग्ाहीलाई ्मथिक रुपमा कम भार पने र समर्को वचत 
हनुे हुाँदा सेवाग्ाही सन्तषु्ट रहेको पाइएको छ । 

 अमभलेख शाखामा रहेका मममसलहरुको पोस्ती फेने, मममसलहरुलाई सफ्टवरे्रमा प्रर्वष्ट गने र खोिेको वखत 
तरुुन्त भेर्टने गरी दराि तथा फाइल क्र्ार्वनेटमा व्र्वजस्थत गरी राजखएको छ । तोर्कएको समर् मभर 
सडाउन ुपने कागिात सडाउन बााँकी रहेको छैन । 

 

८. तामलम¸ प्रजशक्षण तथा अन्तरर्िर्ाः 
 अदालतमा कार्िरत कमिचारीहरुले अदालतमा प्रर्ोग हनुे सफ्टवेर्र सञ्चालन माफि त सूचना प्रर्वमधको 

अमधकतम प्रर्ोगमा ल्र्ाई दैमनक कार्िहरु सबै कम्र्टुर माफि त गने गररएको छ । 

 मनिामती सेवा ददवसको अवसरमा १ िना कार्िरत कमिचारीलाई परुस्कार र्वतरण समेत गररएको मथर्ो। 

 

९. भवन मनमािण तफि ः 
र्स अदालतको नर्ााँ भवनमा हालको ्वश्र्कतालाई परुा गनि कोठाहरुको अभाव रहेको केही कोठाहरुमा पानी 
चरु्हने समस्र्ाका कारणबाट ममित तथा र्सै नर्ााँ भवनमा थप कोठा मनमािणको लामग विेटको माग गरर पठाइए 
पमन बिेट मनकासा हनु नसकी मनमािण हनुे काम बाकी रहेको छ । 

 

1०. भौमतक सामाग्ीः 
 हाल र्स अदालतमा प्राप्त हनु ्एको १ थान टाटा समुो जिप परुानो अवस्थामा रहेको ममित गरररहन ुपने 

भएको हनुाले सवारी साधन नरहेको अवस्थामा र्फल्ड लगार्तका अन्र् काम कािमा कदठनाई हनुे 
अवस्थाको सिृना हनु गएको हुाँदा १ थान मोटर साईकल लगार्तका सवारी साधन उपलव्ध हनु अत्र्न्त 
्वश्र्क छ । 

 

1१. ्न्तररक मनररक्षण मनदेशन 

र्स अदालत बाट जिल्ला जस्थत र्वमभन्न स्थामनर् मनकार्हरु र जिल्ला प्रशासन कार्ािलर् गलु्मी, मडमभिन वन 
कार्ािलर् गलु्मी र मालपोत कार्ािलर् तमघासमा मनररक्षण गरर ्वश्र्क मनदेशन तथा सझुावहरु समेत ददईएको 
छ ।  

 

1२. मनररक्षण मनदेशन 

सम्मानीत श्री सवोच्च अदालतका माननीर् न्र्ार्ाधीश द्वर् श्री दीपककुमार काकी र प्रकाशमान मसंह राउत तथा 
उच्च अदालत तलुसीपरु बटुवल इिलासका माननीर् न्र्ार्ाधीश श्री कृष्णकमल अमधकारीज्रू्बाट मनररक्षणको 
िममा औल्र्ाईएका मनदेशन तथा सझुावहरुलाई पररपालन गने गररएको छ ।  
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न्र्ार्पामलकाको चौथो रणनीमतक र्ोिना अनसुार र्स जिल्ला अदालतको मूल लक्ष्र् र रणनीमतक उदेश्र्हरु 
 

ि.स लक्ष्र्हरु रणनीमतक उदेश्र्हरु 

१ मछटो छररतो न्र्ार् 

१.१ मदु्दाको शीघ्र फछर्ौट गनुि 

१.२ मदु्दा व्र्वस्थापन पद्धमतमा सधुार गनुि 

१.३ न्र्ार्र्क काम कारवाही तथा मदु्दाको फैसलामा गणुस्तरीर्ता अमभवरृ्द्ध गनुि 

१.४ र्ववाद समाधानका वैकजल्पक उपार्हरुको प्रर्ोगलाई प्रभावकारी बनाउन ु

१.५ फैसला कार्ािन्वर्नको कार्िलाई प्रभावकारी बनाउन ु

२ न्र्ार्मा पहुाँच अमभवरृ्द्ध 

२.१ अदालतको कार्ि के्षर मभरका न्र्ार्मा पहुाँचका अवरोधहरुको सम्वोधन गनुि 

२.२ अदालतबाट प्रवाह हनु ेसेवालाई गणुस्तरीर् र प्रभावकारी बनाउन ु

२.३ काननुी सहार्तालाई प्रभावकारी बनाउन ु

२.४ न्र्ार्र्क प्रर्िर्ा र प्रणालीबारे सूचना प्रवाह गनुि 

२.५ पीमडत मैरी न्र्ार् प्रणालीको सदुृढीकरण गनुि 

३ न्र्ार्र्क सशुासनको प्रवद्धिन 

३.१ न्र्ार्र्क स्वतन्रता र स्वार्त्तताको प्रवद्धन गनुि 

३.२ न्र्ार्र्क उत्तरदार्र्त्व र िवाफदेर्हता अमभवरृ्द्ध गनुि 

३.३ न्र्ार्र्क िनशजक्त वको कार्ि संस्कृमतमा सधुार गनुि 

३.४ दालतको काम कारवाहीमा अनगुमन र मनररक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन ु

४ 
अदालतव्र्वस्थापनको 

सदुृढीकरण 

४.१ मानव संसाधन व्र्वस्थापन सदुृढ बनाउन ु

४.२ भौमतक र सेवा पवुािधारमा सधुार एवं र्वत्तीर् व्र्वस्थापन गनुि 

४.३ सूचना प्रर्वमधको संस्थागत सदुृढीकरण र क्षमता अमभवरृ्द्ध गनुि 

४.४ संर्हताहरुको नमतिामूलक र प्रभावकारी कार्ािन्वर्नको व्र्वस्था गनुि 

४.५ न्र्ार्र्क अध्र्र्न अनसुन्धानको पद्धमत र्वकास गनुि 

४.६ र्ोिना कार्ािन्वर्न प्रणालीलाई प्रभावकारी वनाउन ु

५ 
न्र्ार्पामलकाप्रमतको ्स्था र 

र्वश्वास अमभवरृ्द्ध 

५.१ अदालतका काम कारवाही सम्वन्धमा सेवाग्ाहीको सन्तरु्ष्ट अमभवरृ्द्ध गनुि 

५.२ न्र्ार्र्क सूचना सञ्चार र जशक्षा पद्धमतको सधुार गनुि 

५.३ अदालतका सरोकारवालाहरुसंगको सम्वन्ध र सहर्ोगलाई सदुृढ तलु्र्ाउन ु
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र्स अदालतको वार्षिक कार्िर्ोिना २०७७/०७८ ले मलइएका रणनीमतक लक्ष्र् तथा उदेश्र् परुा गनिको लामग 
तोर्कएका र्िर्ाकलापहरुको कार्ािन्वर्न र्ोिना मनम्नानसुार रहेको छ । 

लक्ष्र् १:  मछटो छररतो र गणुस्तरीर् न्र्ार् सम्पादन  
१.१. मदु्दाको जशघ्र फर्छ्यौट गने 

 (क) जिम्मेवारी सरी ्एका मदु्धाहरुको लामग 

ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ 
जिम्मेवारी सरर ्एका सबै मदु्दा, मनवेदन तथा पनुरावेदनहरु चाल ु
्मथिक वषिमा फर्छ्यौट गने, 

फैसला/अजन्तम 
्देश 

07७/07८ शे्रस्तेदार/न्र्ार्ाधीश 

२ 
चाल ु्मथिक वषिमा दताि भएका मदु्दा, मनवेदन तथा 
पनुरावेदनहरु मध्रे् कजम्तमा ५०% फर्छ्यौट गने, 

फैसला/अजन्तम 
्देश 

07७/07८ शे्रस्तेदार/न्र्ार्ाधीश 

३ 
र्वशेष प्रकृमतका मनवेदनहरु मध्रे् प्रमाण बझु्ननुपनेका हकमा दताि 
भएको मममतले र प्रमाण बझु्न ुपनेका हकमा प्रमाण चकु्त वा भएको 
मममतले ७ ददन मभर फर्छ्यौट गने, 

फैसला/अजन्तम 
्देश 

07७/07८ शे्रस्तेदार/न्र्ार्ाधीश 

४ प्रमतवेदनहरु दताि भएको मममतले १ मर्हना मभर फर्छ्यौट गने, 
फैसला/अजन्तम 
्देश 

07७/07८ शे्रस्तेदार/न्र्ार्ाधीश 

 

(ख) फरक मदु्धा व्र्स्थापन पद्धमत लाग ुभए पछीका मदु्धाहरुको लामग 

ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ 
सरल मागिमा रहने मदु्दा मनवेदन तथा पनुरावेदन दताि भएको 
मममतले ६ मर्हना मभर फछर्ौट गने 

फैसला/अजन्तम 
्देश 

07७/07८ शे्रस्तेदार/न्र्ार्ाधीश 

२ 
सामान्र् मागिमा रहने मदु्दा मनवेदन तथा पनुरावेदन दताि भएको 
मममतले १२ मर्हना मभर फछर्ौट गने 

फैसला/अजन्तम 
्देश 

07७/07८ शे्रस्तेदार/न्र्ार्ाधीश 

३ 
र्वशेष मागिमा रहने मदु्दा दताि भएको मममतले १८ मर्हना मभर 
फछर्ौट गने 

फैसला/अजन्तम 
्देश 

07७/07८ शे्रस्तेदार/न्र्ार्ाधीश 

 

१.२. मदु्दा व्र्वस्थापन पद्धमतमा सधुार गने 

क) प्रत्रे्क मदु्दाको कार्ि तामलका (कम््र्टुरमा प्रर्वष्ट भए अनसुार) लागू गनेः 
ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ समर् तामलका बनाई प्रत्रे्क मदु्दामा लागू गने तामलका मनमािण मनरन्तरता शे्रस्तेदार/न्र्ार्ाधीश 

२ मदु्दा दताि भएपमछ समर् तामलकाको फारम मममसल सामेल गने पजिका मनरन्तरता शे्रस्तेदार/न्र्ार्ाधीश 

३ समर् तामलका फारममा मदु्दाको कारवाहीको समर् तामलका भने तामलका मनमािण मनरन्तरता शे्रस्तेदार 
४ समर् तामलकाको एक प्रमत पक्षलाई उपलव्ध गराउने भपािई मनरन्तरता शे्रस्तेदार 
५ समर् तामलका अनरुूप मदु्दाको कारवाही अगामड वढाउन े मममसल मनरन्तरता शे्रस्तेदार / न्र्ार्ाधीश 
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ख). मदु्दा सनुवुाई स्थगनमा मनर्न्रण गने 

ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ सनुवुाई व्र्वस्थापन सम्बन्धमा बार संग अन्तरर्िर्ा गने अन्तरर्िर्ा ्वश्र्कता अनसुार न्र्ार्ाधीश 
२ वहसको समर् मनधािरण गने समर् मनरन्तर न्र्ार्ाधीश 

३ 
३ पटकसम्म इिलासबाट पकुारा गराउंदा पमन मदु्दाका पक्षहरू वा 
काननु व्र्वसार्ी इिलासमा उपजस्थत नभएमा मदु्दाको सनुवुाई 
अगामड वढाउन े

उपजस्थमत मनरन्तर न्र्ार्ाधीश 

४ कानून व्र्वसार्ी पररवतिन भएको ्धारमा पेशी स्थमगत नगने ्देश मनरन्तरता न्र्ार्ाधीश 

५ 
समावेश हनु ्उन ेवा जझकाइएको पक्षको तफि बाट पेशी स्थमगत 
नगने 

्देश मनरन्तरता न्र्ार्ाधीश 

६ प्रारजम्भक सनुवाइमा पेशी स्थमगत नगने ्देश मनरन्तरता न्र्ार्ाधीश 

७ सामान्र्तर्ाः २ पटक भन्दा वढी पेशी स्थमगत नगने 

्देश / 
मनररक्षण फारम 

मनरन्तरता न्र्ार्ाधीश 

८ 
स्थमगत भएको मदु्दाको पेशी सामान्र्तर्ा पन्र ददन भन्दा वर्ढको 
नददने 

तारेख भरपाई मनरन्तर शे्रस्तेदार 

९ वक्र्ौता मदु्दाको पेशी स्थमगत नगने ्देश मनरन्तरता न्र्ार्ाधीश 
१० स्थमगत नहनुे व्र्होरा उल्लेख गरी तारेख ददने तारेख भरपाई मनरन्तर शे्रस्तेदार 
११ लगाउको मदु्दाबाट पेशी स्थमगत नगने ्देश मनरन्तरता न्र्ार्ाधीश 

१२ 

पेजश स्थमगतको अमभलेख राख्न े

 मनवेदनमा हटाएको पटक उल्लेख गनि लगाउन े

 मनवेदन दताि गने 

 मनवेदन पजिकामा चढाउने 
 समर् तामलकामा िनाउने 
 पोस्तीमा िनाउने 

दताि र्कताब / 
पजिका 

मनरन्तर न्र्ार्ाधीश 

 

 

ग) तारेख प्रणालीमा सधुार गने 

ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ पूराना मदु्दामा छोटो तारेख (बढीमा पन्र ददनको) ददन े तारेख भरपाई मनरन्तर शे्रस्तेदार 

२ 
तारेख ददंदा समर् िनाई ददने, 
तोर्कएको समर्मा ्इपगुेका पक्षलाई तत्काल तारेख ददने 

तारेख भरपाई मनरन्तर शे्रस्तेदार 

३ कारण खोलेर मार तारेख ददने तारेख भरपाई मनरन्तर शे्रस्तेदार 

४ 
कारण खोली तारेख ददए नददएको अनगुमन गरी कमिचारीलाई उत्तरदार्ी 
बनाउन े

तारेख भरपाई मनरन्तर शे्रस्तेदार 

५ तारेख र्कताबको व्र्वस्था लाग ुगने तारेख र्कताव मनरन्तर शे्रस्तेदार 

६ 
तारेख गिुारेकोमा उसैददन अमनवार्ि रुपमा तारेख पचाि र तारेख र्कताबमा 
िनाउन े

तारेख भरपाई मनरन्तर शे्रस्तेदार 
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घ) न्र्ार्ाधीशको मदु्दा फछिर्ौटको व्र्जक्त वगत अमभलेख अध्र्ावमधक राख्नःे 
ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध जिम्मेवारी 

१ 
रणनीमतक र्ोिनाले तोकेको मापदण्ड अनरुूप न्र्ार्ाधीशको मदु्दा फछिर्ौटको 
बार्षिक तथा मामसक लक्ष्र् मनधािरण गने 

अमभलेख मनरन्तर शे्रस्तेदार 

२ न्र्ार्ाधीशको कार्िसम्पादनको अमभलेख राख्न े अमभलेख मनरन्तर शे्रस्तेदार 

३ 
व्र्जक्त वगत अमभलेखमा न्र्ार्ाधीशले दैमनक रुपमा गरेका फैसला, ्देश, 

मनवेदन/प्रमतवेदन, थनुछेक, वर्ान, बकपर, अमधकृत वारेश लगार्तका काम 
कारवाहीको र्ववरण समावेश गने 

अमभलेख मनरन्तर शे्रस्तेदार 

४ अमभलेखको मामसक तथा बार्षिक प्रमतवेदन पठाउन े प्रमतवेदन मनरन्तर शे्रस्तेदार 
 

ङ) इिलासबाट भएको ्देश कार्ािन्वर्नलाई जशघ्र तथा प्रभावकारी गराउन े

ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ 

्देश कार्ािन्वर्न गने  
  पर लेख्न े

  म्र्ाद िारी गने 

  डोर खटाउन े

 स्ल कागिात जझकाउने 
  वर्ान बकपर गराउने 
  र्वशेषज्ञद्धारा िााँच गराउने 
  प्रमाण दाजखल गराउने 
  र्वशेषज्ञको बकपर गराउन े

चलानी / डोर 
पजुस्तका / बर्ान 

/ बकपर  
मनरन्तर 

शे्रस्तेदार / 
न्र्ार्ाधीश 

२ 
फोन सरु्वधा भएका स्थानमा पराचारका अमतररक्त व फोन, फ्र्ाक्स र 
इमेल समेत वाट पराचार गने 

भरपाई मनरन्तर शे्रस्तेदार 

३ तोर्कएको समर् नाघेपमछ ताकेता गने ताकेता पर मनरन्तर शे्रस्तेदार 

५ 
ताकेता गदाि पमन िवाफ प्राप्त नभएमा कार्ािलर् प्रमखुलाई संवोधन 
गने 

ताकेता पर मनरन्तर शे्रस्तेदार 

६ 
कार्ािलर् प्रमखुलाई सम्वोधन गदाि पमन िवाफ प्राप्त नभए मामथल्लो 
मनकार्को ध्र्ानाकषिण गने 

ताकेता पर मनरन्तर शे्रस्तेदार 

७ 
स्थानीर् तहमा सहर्ोग प्राप्त नभएका र्वषर्मा न्र्ार्क्षेर समन्वर् 
समममतमा छलफल गने  

मनणिर् 
्वश्र्कता 
अनसुार 

शे्रस्तेदार 

च) पेशी व्र्वस्थापनलाई प्रभावकारी गराउन े

ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ 
साप्तार्हक पेशी, पेशीसूची पजुस्तकामा चढाउन,े पेशी व्वस्थापनलाई अमनवार्ि 
रुपमा सफ्टवर्र माफि त गने  

पेशी र्कताव / 
सफ्टवेर्र 

मनरन्तर शे्रस्तेदार 

२ साप्तार्हक पेशी सूची प्रकाशन गने पेशी प्रकाशन मनरन्तर शे्रस्तेदार 
३ मदु्दाको प्राथममकताका ्धारमा दैमनक तथा पूरक पेशी सूची प्रकाशन गने पेशी प्रकाशन मनरन्तर शे्रस्तेदार 
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१.३. न्र्ार्र्क काम कारवाही तथा मदु्दाको फैसलामा गणुस्तररर्ता अमभबरृ्द्ध गने 

 

क) दार्री शाखाको काम कारवाही व्र्वजस्थत गने  
ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ र्फरादपर, अमभर्ोग पर दतािको लामग समर् तोक्ने  सूचना  ३ विे मभर शे्रस्तेदार 

२ 
वादी प्रमतवादीको नाम थर, वतन, र्वद्यतुीर् ठेगाना, टेमलफोन नम्बर, 

तीन पसु्ते स्पष्ट खलुाउन लगाउने 
र्फराद / अमभर्ोग मनरन्तर शे्रस्तेदार 

३ 
अमभर्ोग एवं र्फरादपर िााँची पेश गरी ्देश बमोजिम दताि वा 
दरपीठ गने  

तोक ्देश १ घण्टा मभर शे्रस्तेदार 

४ मदु्दाको र्टपोट अमनवार्ि रुपमा दार्री शाखाबाट शरुु गने र्टपोट मनरन्तर शे्रस्तेदार 

५ 
फरक मदु्धा व्र्वस्थापन पद्धमत बमोजिम कार्ितामलका मनमािण गरी 
लाग ुगने 

कार्ि तामलका मनरन्तर शे्रस्तेदार 

६ म्र्ाद काट्न े/ तामेली फााँटमा बझुाउने  म्र्ाद मनरन्तर शे्रस्तेदार 
७ मदु्दा फााँटमा मममसल जिम्मा लगाउन े भरपाई मनरन्तर शे्रस्तेदार 
८ वर्ान बकपर गराउन े बर्ान / बकपर मनरन्तर शे्रस्तेदार 
९ शाखामा दताि गनि ल्र्ाएका मनवेदन ररत वेररत हेरी दताि गने ्देश मनरन्तर शे्रस्तेदार 

 

 

ख) मदु्दा फााँटको काम कारबाही व्र्वजस्थत गने 

ि. 
स. 

कार्ि कार्ि सम्पादन सूचक समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ दताि भएका मदु्दा वझु्ने 
भरपाई 

कार्िबोझ हेरी 
१५-३० ददन 

शे्रस्तेदार 

२ मनवेदन, प्रमतउत्तर िांची मामथल्लो अमधकारी समक्ष पेश गने ्देश उसै ददन शे्रस्तेदार 
३ ्देश भएमा मनर्मानसुार दताि गने दताि र्कताब उसै ददन शे्रस्तेदार 
४ तारेख ममलान गरी तारेख तोक्ने तारेख भरपाई उसै ददन शे्रस्तेदार 
५ प्रमतवादी चकु्त वा भएका वा म्र्ाद पगुेका मदु्दा साप्तार्हक पेशीमा चढाउन े पेशी सूची  उसै ददन शे्रस्तेदार 
६ दैमनक पेशीमा चढेका मदु्दाका मममसल इिलासमा पेश गने  पेशी सूची  पेशीको ददन शे्रस्तेदार 
८ बर्ान, बकपर, ममलापर, मदु्दा र्फताि गने, गराउने बर्ान र बकपर मनरन्तर शे्रस्तेदार 
९ दार्री, र्कताब, पजिका, तारेख र्कताव, अद्यावमधक गने पजिका मनरन्तर शे्रस्तेदार 
१० मदु्दाको र्टपोट तर्ार गने तथा सफ्टवेर्रमा समेत अध्र्ावमधक गने र्टपोट र्कताब/ 

सफ्टवेर्र 
मनरन्तर शे्रस्तेदार 

११ र्ढलो भएका मदु्दाको प्रत्रे्क चरण मध्रे् कुन चरणमा कमत र्ढला भर्ो 
सो को अमभलेख राख्न े

मनररक्षण फारम  मनरन्तर शे्रस्तेदार 

१२ सरोकारवालाले न्ल माग गरेमा ददने भरपाई १ घण्टा मभर शे्रस्तेदार 
१३ उपजस्थत पक्षलाई फैसला भएको ददनमा नै फैसला समुनपाएको कागि 

गराउन े

कागि तत्काल शे्रस्तेदार 
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१४ मापदण्ड अनसुार फैसला तर्ार गने र तर्ारी फैसलालाई तरुुन्त 
अपलोड गने । 

फैसला १५ ददन मभर न्र्ार्ाधीश 

१५ पनुरावेदन म्र्ाद तर्ार गरर म्र्ाद तामेल गनि पठाउने, कैदीको म्र्ाद 
र सरकारी वर्कल कार्ािलर्को म्र्ाद संग संगै तामेल गनि पठाउने । 
कैदीको म्र्ाद साथ फैसलाको प्रमतमलपी समेत पठाउने । 

म्र्ाद तर्ारी ३ ददन मभर शे्रस्तेदार 

1६ फैसला बमोजिम लगत तहमसलमा ददने लगत पजुस्तका ३ ददन मभर शे्रस्तेदार 
 

 

ग) म्र्ाद तामेल गने कार्िलाई मछटो र प्रभावकारी बनाउन े

ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ ररक्त व रहन गएका सबै तामेलदार पदहरुमा पदपमुतिको व्र्वस्था गने   पराचार मनरन्तर न्र्ार्ाधीश 
२ तामेलदारको कार्ि सम्पादन मापदण्ड बनाउन े मापदण्ड मनरन्तर शे्रस्तेदार 

३ 
प्रत्रे्क मदु्दाको म्र्ाद तामेली गनि समर् र्कटान गरी तामेल गने 
म्र्ादको प्रमत ददने 

भरपाई र्कताब मनरन्तर शे्रस्तेदार 

४ तामेल गरेको म्र्ादको मनर्मानसुार प्रमतवेदन मलने प्रमतवेदन १ ददन मभर शे्रस्तेदार 

५ 
तामेल हनु नसकेको म्र्ादको हकमा कारण उल्लेख गरी प्रमतवेदन 
मलन े

प्रमतवेदन १ ददन मभर शे्रस्तेदार 

६ प्रत्रे्क तामेलदारवाट मामसक रुपमा कार्ि प्रगतीको प्रमतवेदन मलने प्रमतवेदन प्रत्रे्क मर्हना शे्रस्तेदार 

७ 
म्र्ाद तामेलीको मामसक प्रगमत र्ववरण उच्च अदालत तथा सवोच्च 
अदालतमा पठाउन े

मामसक प्रमतवेदन प्रत्रे्क मर्हना शे्रस्तेदार 

८ 
तामेलदारले पेश गरेको प्रमतवेदनका ्धारमा म्र्ाद तामेली कार्ि 
प्रभावकारी बनाउन सहर्ोग मलनपुने पक्षसंग छलफल गरी कार्ािन्वर्न 
गने 

मनररक्षण प्रमतवेदन 
्वश्र्कता 
अनसुार 

शे्रस्तेदार 

९ मापदण्ड अनसुार म्र्ाद तामेल नगने तामेलदारलाई कारवाही गने मनणिर् 
्वश्र्कता 
अनसुार 

शे्रस्तेदार 

 

 

घ) फैसला लेखन कार्िलाई मछटो छररतो र गणुस्तरीर् बनाउन े

ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ 
मापदण्ड बमोजिम काम गदाि समेत समर्मा फैसला तर्ार हनु नसक्ने 
देजखएमा अमतररक्त व समर् काम गरेर भए पमन समर्मै फैसला तर्ार 
गने 

फैसला मनरन्तर न्र्ार्ाधीश 

२ 

फैसलालाई स्तरीर् बनाउन मनरुपणको र्वषर्, प्रमाणको मूल्र्ााँकन, 

कानून व्र्वसार्ीको वहस वुंदा, कानून एवं निीरको प्रर्ोग, तपमसल 
खण्ड लेखनमा समेत  र्वशेष ध्र्ान ददई फैसलाको गणु स्तर कार्म 
गने 

फैसला मनरन्तर न्र्ार्ाधीश 
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१.४. र्ववाद समाधानका वैकजल्पक उपार्हरुको प्रर्ोगलाई प्रभावकारी बनाउन ु

ि. 
स. 

कार्ि कार्ि सम्पादन सूचक समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ 
मेलममलाप हनु सक्ने प्रकृमतका सबै र्ववादहरु कम्तीमा एक 
पटक मेलममलापका लामग प्रोत्साहन गने 

्देश/मेलममलाप 
बरृ्द्ध 

२०७७ श्रावण 
देजख मनरन्तर 

न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 

२ मेलममलापकतािको सूजच अद्दावमधक गने सूजच प्रकाशन प्रत्रे्क वषि शे्रस्तेदार 

३ 
मेलममलाप सम्वजन्ध सरोकारवालाहरु र्वच छलफल र 
समन्वर् 

बैठक/माइन्र्टु 
२०७७ श्रावण 

देजख 
न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 

४ मेलममलाप केन्र र मेलममलाप प्रर्िर्ाको अनगुमन गने अनगुमन प्रमतवेदन मनरन्तर न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 
 

१.५. फैसला कार्ािन्वर्नको कार्िलाई प्रभावकारी बनाउन े 
ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ 
तहमसल शाखाको कामको ्धारमा ्वश्र्क साधन स्रोत पर्हचान 
गने  

स्रोत साधन 
पर्हचान 

मनरन्तर न्र्ार्ाधीश 

२ 
विेट नपगु भएमा कार्ििम सर्हत फैसला कार्ािन्वर्न मनदेशनालार् र 
सवोच्च अदालतमा लेखी पठाउने  

स्रोत साधन मनरन्तर न्र्ार्ाधीश 

३ 
मदु्दा सं्र्ाको ्धारमा वार्षिक रुपमा लाग्न ेर्फल्ड कार्ि ददन 
अनमुान गने  

र्फल्ड कार्ि एकीन मनरन्तर न्र्ार्ाधीश 

४ र्फल्डमा खर्टने कमिचारीको सं्र्ा मनजश्चत गने  र्फल्ड कार्ि एकीन मनरन्तर न्र्ार्ाधीश 

५ 
वषि ददन भरीमा र्फल्डमा िान लाग्न ेर्फल्ड भत्ता, दै.भ्र.भ. को एर्कन 
गरी माग गने  

र्फल्ड भत्ता एकीन मनरन्तर न्र्ार्ाधीश 

६ 
र्वमभन्न वैठकहरुको सं्र्ा एर्कन गरी वैठक भत्ता र खािा खचिको 
अनमुान गरी विेट माग गने  

विेट एकीन मनरन्तर न्र्ार्ाधीश 

७ समर् तामलका फारम मममसल सामेल गने पजिका मनरन्तर तहमसलदार 

८ समर्  तामलका फारममा मदु्दाको कारवाहीको समर् तामलका भने 
समर् तामलका 

फारम 
मनरन्तर तहमसलदार 

९ दण्ड िररवानाको लगत अध्र्ावमधक गरी अमभलेख राख्न े लगत र्कताब मनरन्तर तहमसलदार 
१० दण्ड िररवानाको  अध्र्ावमधक लगतलाई कम््र्टुरमा  इजन्ि गने सफ्टवेर्र मनरन्तर तहमसलदार 

११ 
दताि भएका सबै अमभलेखहरूलाई फैसला कार्ािन्वर्न मनदेशनलार्को 
केन्रीर् अमभलेखमा ्बद्ध गने 

अमभलेख 
अध्र्ावमधक 

मनरन्तर तहमसलदार 

१२ 
अद्यावमधक गररएका लगतहरू वार्षिक रुपमा स्थानीर् मनकार्मा 
पठाउन े

लगत पजुस्तका प्रत्रे्क वषि तहमसलदार 

१२ 
मलुकुी फौिदारी संर्हता, २०७४ को दफा १६० (२) बमोजिम 
लगत फर्छ्यौटको कार्ि गने 

लगत पजुस्तका मनरन्तर तहमसलदार 

१५ लगत फछ्र्र्ौटको प्रमतवेदन मामथल्लो मनकार्मा पठाउने चलानी  मामसक तहमसलदार 
१६ दण्ड िररवाना असूलीको लामग कार्िर्ोिना अनसुार डोर खटाउने डोर पजुस्तका र्ोिना अनसुार तहमसलदार 
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१७ कार्ि प्रगतीको सममक्षा गने सममक्षा रैमामसक तहमसलदार 
१८ दताि हनु ्एका मलखतहरुमा लगत मभडाउन े लगत र्कताब मनरन्तर तहमसलदार 

१९ 
अजन्तम फैसला भई ्एका  स्ल मममसल वा परका ्धारमा 
लगत अध्र्ावमधक गरी फैसलाको र्पठमा सर्हछाप गरी अमभलेखमा 
बझुाउन े

लगत र्कताब मनरन्तर तहमसलदार 

20 
जिल्ला जस्थत सरकारी कार्ािलर्हरुमा लगत पठाई लगत मभडाई 
लगत नलागेको व्र्क्त वीलाई मार सेवा सरु्वधा उपलव्ध गराउन भनी 
पराचार गने 

पराचार 
्वश्र्कता 
अनसुार 

तहमसलदार 

२१ 
अदालतबाट र्फल्डमा खर्टने कमिचारीहरुलाई सम्वन्धीत स्थामनर् 
मनकार्को लगतबारे िानकारी ददई लगत उठाई ल्र्ाउन प्रोत्साहन गने 

लगत र्कताब मनरन्तर तहमसलदार 

 

 

लक्ष्र् २ :  न्र्ार्मा पहुाँच अमभबरृ्द्ध गने 

 

२.१. अदालतको कार्ि क्षरेमभरका न्र्ार्मा पहुाँचका अवरोधहरुको सम्वोधन गने 

ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ अदालतका भौमतक पूवािधारहरु सेवाग्ाहीमैरी बनाउने सदुृढ पवुािधार 
२०७७ श्रावण 
देजख मनरन्तर 

अदालत व्र्वस्थापन 
समममत 

२ 
भाषा अनवुादक र सांकेमतक भाषा अनवुादकको अमभलेख 
अद्दावमधक गरी सेवालाई मनरन्तरता ददने 

अद्दावमधक 
सूजच/अमभलेख 

२०७७ श्रावण 
देखी 

न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 

 

 

२.२ अदालतबाट प्रवाह हनु ेसेवालाई गणुस्तरीर् र प्रभावकारी वनाउन े

ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ 
सेवाग्ाही मैरी व्र्वहार गनिको लामग मछटो छररतो र गणुस्तरीर् सेवा 
हाम्रो प्रमतवद्धता भन्ने नारामा ्धाररत रही न्र्ार्र्क िनशजक्त वलाई 
अमभमजुखकरण गने 

तामलम/प्रमतवेदन 
२०७७ 
श्रावण 

शे्रस्तेदार 

२ 
अदालतमा ्उने सेवा ग्ाहीलाई न्र्ार्र्क प्रर्िर्ा बारेमा परामशि सेवा 
उपलव्ध गराउन े

प्रमतवेदन 
२०७७ 
श्रावण 

शे्रस्तेदार 

३ 
न्र्ार्ाधीश संग सेवाग्ाहीले ्वमधक रुपमा अन्तर्कि र्ा गनि पाउने 
प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाई मनरन्तरता ददने 

प्रमतवेदन 
२०७७ 
श्रावण 

न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 

४ 
सविसाधारण र र्वद्दाथीलाई अदालतको अवलोकन गने अवसर प्रदान 
गने वारेमा मनदेजशका बनाई लाग ुगने 

मनदेजशका मनमािण 
२०७७ 
श्रावण 

न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 

५ 
सेवाग्ाहीलाई अदालतमा प्रवेश गने र्वजत्तकै सहजिकरण गनि स्वर्म 
सेवक खटाउन े

मनणिर् 
२०७७ 
श्रावण 

शे्रस्तेदार 
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 २.३. काननुी सहार्तालाई प्रभावकारी बनाउन े

ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध जिम्मेवारी 

१ 
वैतमनक वकीलको कार्ि र्ववरण ददने  कार्ि र्ववरण 

पर 
मनरन्तर शे्रस्तेदार 

२ 
मनर्ममत हाजिर गराउन े 

हाजिर रेकडि मनरन्तर शे्रस्तेदार 

३ मदु्दा तोर्कएको िानकारी ददने  पर उसै ददन शे्रस्तेदार 

४ 
वैतमनक वकीललाई अध्र्र्नको लामग मममसल उपलव्ध गराउन े मममसल 

उपलव्ध 
्वश्र्कता 
अनसुार 

शे्रस्तेदार 

५ 
वैतमनक वकीलले ्फू मनर्कु्त व भएको मदु्दामा मदु्दाको बहस र्टपोट बनाउने  

र्टपोट  मनरन्तर 
वैतमनक 
वकील 

६ असहार् पक्षलाई ्वश्र्क पने कानूनी सहार्ता उपलब्ध गराउन तोक्ने पराचार मनरन्तर शे्रस्तेदार 

७ 
कार्ि सम्पादनको अमभलेख राख्न े 

अमभलेख मनरन्तर 
प्रशासन 
शाखा 

८ 
कम्तीमा हप्ताको एक पटक कारागारको मनररक्षण गरी थनुवुाहरुको तफि बाट 
्वश्र्क वहस पैरवी गने लगार्तका कानूनी सर सल्लाह प्रदान गनि लगाउन े

मनररक्षण मनरन्तर 
प्रशासन 
शाखा 

९  
नेपाल वार एशोमसएशन संग समन्वर् गरी प्रोवोनो(स्वेजच्छक) काननुी सेवा 
प्रदान गने काननु व्र्वशार्ीहरुको सूजच अद्दावमधक गरी राख्न े

मनणिर् 
२०७७ श्रावण 

देखी 
शे्रस्तेदार 

 

 

२.४ न्र्ार्र्क प्रकृर्ा र प्रणालीबारे सूचना प्रवाह गने 
ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध 

 
जिम्मेवारी 

१ 
अदालतको सहार्ता कक्षमा अदालतबाट प्रदान हनुे सेवा मदु्धाको प्रकृर्ा लाग्ने 
दस्तरु ्दद बारेमा सेवाग्ाहीलाई िानकारी ददने 

अमभलेख 
२०७७ 
श्रावण 

शे्रस्तेदार 

२ न्र्ार्र्क प्रकृर्ा सम्वन्धी श्रव्र् दृष्र् सामाग्ी तर्ार गरी मडस््लेबाट प्रसारण गने अमभलेख 
२०७७ 
श्रावण 

शे्रस्तेदार 

३ 
न्र्ार्र्क प्रकृर्ा सम्वन्धी िानकारीहरु स्थानीर् सञ्चार माध्र्म माफि त प्रकाशन तथा 
प्रसारण गने 

कार्ििम 
अमभलेख 

२०७७ 
श्रावण 

शे्रस्तेदार 

४ 
अदालतबाट प्रदान हनुे सेवा¸न्र्ार्र्क प्रकृर्ा र प्रणाली मदु्धाको कारवाहीमा लाग्ने 
दस्तरु अदद बारेमा अदालतको हाता मभर अदालत प्रर्ोग कतािको वडापर राख्न े

नागररक 
वडापर 

२०७७ 
श्रावण 

शे्रस्तेदार 

 

 

 

 

 

२.५ पीमडत मैरी न्र्ार् प्रणालीको सदुृढीकरण गने 
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ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ 
पीमडतमैरी कक्षको स्थापना र अन्र् पूवािधार व्र्वस्थापन 
गने 

मनणिर्/विेट 
२०७७ श्रावण पछी 
प्राप्त विेट अनरुुप 

शे्रस्तेदार 

२ 
पीमडत वादी भई दार्र हनुे मदु्धामा मनःशलु्क काननुी 
सहार्ता उपलव्ध गराउन े

्देश/पर मनरन्तर न्र्ार्ाधी/शे्रस्तेदार 

३ 
पीमडतमैरी व्र्वहारका लामग न्र्ार्र्क िनशजक्त वलाई 
अमभमजुखकरण गने 

प्रमतवेदन मनरन्तर न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 

४ 
मदु्दाको कारवाही र फैसलामा पीडीतको पररचर्को 
गोपमनर्ता कार्म गने 

नागररक वडापर २०७७ श्रावण न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 

५ 
पीमडतले भरी पाउने ठहरेको र्वगो र क्षमतपमुतिको छुटै्ट 
अमभलेख राखी प्राथममकताकासाथ कार्ािन्वर्न गने 

लगत अमभलेख २०७७ श्रावण न्र्ार्ाधीश/तहमसलदार 

 

 

लक्ष्र् ३: न्र्ार्र्क सशुासनको प्रवद्धिन गने 

 

३.१. न्र्ार्र्क स्वतन्रता र स्वार्त्तताको प्रवद्धिन गने  

ि. 
स. 

कार्ि कार्ि सम्पादन सूचक समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ 
अदालतको काम कारवाही¸ फैसला 
कार्ािन्वर्न¸र्फल्डको काममा हनु सक्ने 
असहर्ोगलाई मनरुत्सार्हत गनुि 

न्र्ार्क्षेर लगार्तका 
र्वमभन्न वैठक मनणिर् 

२०७७ श्रावण पछी 
्वश्र्कतानसुार 

न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 

२ 
न्र्ार्ाधीश तथा कमिचारीलाई अमतररक्त व समर् काम 
गरेको ्धारमा प्रोत्साहन भत्ता माग गने 

मनणर्ि/विेट २०७७ श्रावण न्र्ार्ाधी/शे्रस्तेदार 

३ 
कार्िर्ोिनाको कार्ािन्वर्नको लामग कार्ििममा 
्धाररत नपगु विेट माग गने 

मनणर्ि/विेट २०७७ श्रावण न्र्ार्ाधी/शे्रस्तेदार 

 

 

३.२. न्र्ार्र्क उत्तरदार्र्त्व र िवाफदेर्हता अमभवरृ्द्ध गने 

ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ 
अदालतमा कार्िरत कमिचारीको ्चार संर्हता, २०७५ पणुि रुपमा 
पररपालन गने 

सूचना मनरन्तर न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 

२ 
्चार संर्हता पालना गरे नगरेको कार्ि सम्पादनमा ्धार बनाउने  ्चार संर्हता 

पालन 
मनरन्तर न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 
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३.३. उिरूी तथा गनुासो सनु्न ेसंर्न्रको सदुृढीकरण गने 

ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ उिूरी पेर्टका मनर्ममत रुपमा खोल्ने व्र्वस्था ममलाउने उिूरी पेर्टका मनरन्तर शे्रस्तेदार 

२ 
पनि ्एका गनुासो तथा उिूरी उपर छानर्वन गने प्रमतवेदन / 

र्ट्पणी 
मनरन्तर न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 

३ 
छानर्वनका ्धारमा कुनै कारवाही गनुि पने देजखएमा कारवाही 
गने 

मनणिर् / पर 
्वश्र्कता 
अनसुार 

न्र्ार्ाधीश 

४ 
छानर्वनबाट देजखएको तथ्र्का बारेमा सम्बजन्धत उिूरी कतािलाई 
िानकारी गराउने 

मनणिर् / पर 
्वश्र्कता 
अनसुार 

शे्रस्तेदार 

५ 
भर्वष्र्मा सोही प्रकृतीको ररु्ट दोहोररन नददनका लामग सधुार गने 

मनदेशन 
्वश्र्कता 
अनसुार 

शे्रस्तेदार 

 

३.४. न्र्ार्र्क िनशजक्त वको कार्ि संस्कृमतमा सधुार गनुि 
क) प्रशासन फााँटको काम कारबाही व्र्वजस्थत गने 

ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ सूचना अमधकारी तथा गनुासो सनु्ने अमधकारी तोक्ने कमिचारी मनरन्तर न्र्ार्ाधीश 
२ हाजिर प्रमाजणत गरी लेखा शाखामा ददने हाजिर रेकडि मामसक शे्रस्तेदार 
३ कमिचारी दरवन्दी र्ववरण अद्यावमधक राख्न े कमिचारी  मनरन्तर शे्रस्तेदार 
४ कार्िबोझको ्धारमा दरबन्दी पदपतुी सम्बन्धी कार्ि गने पदपतुी मनरन्तर शे्रस्तेदार 
५ वैर्जक्त वक फाइल अद्यावमधक राख्न े वैर्जक्त वक फाइल मनरन्तर शे्रस्तेदार 
६ पालो पहरा व्र्वजस्थत गने कमिचारी मनरन्तर शे्रस्तेदार 
७ सरसफाई व्र्वजस्थत गने गराउने कमिचारी मनरन्तर शे्रस्तेदार 

८ 
कानून पमरका, सवोच्च अदालत बलेुटीन, नेपाल रािपर व्र्वजस्थत 
गरी राख्न े 

पसु्तकालर् मनरन्तर शे्रस्तेदार 

९ परपमरका फाइमलङ्ग गरी राख्न े पसु्तकालर् मनरन्तर शे्रस्तेदार 
10 अनपुजस्थत कमिचारीको वैकजल्पक व्र्वस्था गने कमिचारी मनरन्तर शे्रस्तेदार 
11 प्रजशक्षण गने कार्ि समन्वर् गरी ममलाउन े प्रजशक्षण मनरन्तर शे्रस्तेदार 

12 
न्र्ार्क्षेर समन्वर्  समममत तथा अदालत ब्र्बस्थापन समममत 

लगार्तका र्ोिनामा उल्लेखीत मबमभन्न वैठक बोलाउने  
वैठक मनरन्तर शे्रस्तेदार 

13 कार्ािलर् सामानको मनर्ममत ममित संभार गने  ममित संभार मनरन्तर शे्रस्तेदार 
14 प्रत्रे्क सालको जिन्सी अमभलेख अद्यावमधक गने  जिन्सी व्र्वस्थापन मनरन्तर शे्रस्तेदार 

15 
प्रर्ोगमा न्एका परुाना जिन्सी सामान,  ममित गनि नसर्कने भएमा 
मललाम गने  

मललाम मनरन्तर शे्रस्तेदार 

16 कार्ािलर् समर्मा वार्हर िाने सन्दभिमा लगबकु राख्न े लगबकु मनरन्तर शे्रस्तेदार 
17 जचर्ा खािा समर् मनजश्चत गरी अनगुमन गने समर् मनरन्तर शे्रस्तेदार 
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18 
सेवाग्ाहीका लामग र्पउने पानी, प्रमतक्षालर्, शौचालर्, सरुक्षा िांच, भीड 
मनर्न्रण, सूचना प्रवाह, उिूरी व्र्वस्थापन, कमिचारी गनुासोको 
व्र्वस्थापन िस्ता कार्िको प्रभावकारी व्र्वस्थापन गने 

व्र्वस्थापन मनरन्तर शे्रस्तेदार 

19 
लेखापढी व्र्बसार्ीका लामग इिाितपर ददन सूचना प्रकाशन गने, 

परीक्षा संचालन गने र प्रमाणपर ददने 
व्र्वस्थापन मनरन्तर शे्रस्तेदार 

20 बाल इिलास, बन्द इिलास सम्बन्धमा व्र्वस्थापन गने व्र्वस्थापन मनरन्तर शे्रस्तेदार 
21 इ-हाजिरीको रेकडि अद्यावमधक गरी राख्न े व्र्वस्थापन मनरन्तर शे्रस्तेदार 
 

ख) अदालतको काम कारवाहीमा अनगुमन र मनररक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन े

ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ 
वषि भरीमा गररने अधिन्र्ार्र्क मनकार् तथा स्थामनर् मनकार्हरुको 
मनररक्षणको समर् ममलाउने 

मनररक्षणको समर्  र्ोिना अनसुार न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 

२ 
मनररक्षणमा देजखएका कार्िहरुको मलु्र्ाङकन गरी ्वश्र्क 
मनदेशन िारी गने 

मनदेशन िारी 
्वश्र्कता 
अनसुार 

न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 

 

लक्ष्र् ४: अदालत व्र्वस्थापनको सदुृढीकरण गने 

४.१. मानव संसाधन व्र्वस्थापन सदुृढ बनाउन े

ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ 
कमिचारीलाई मनामसव कारण मबना मनर्ममत काममा वाधा हनुे 
गरी लामो र्वदा स्वीकृत नगने 

र्वदाको प्रमतवेदन मनरन्तर शे्रस्तेदार 

२ र्वदा बस्न ेकमिचारीका वैकजल्पक व्र्वस्था गने मनणिर्/ ्देश मनरन्तर शे्रस्तेदार 
३ काममा वाधा पने गरी कािमा बस्न वा राख्न सहममत नददने । पराचार मनरन्तर न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 

४ 
र्वना सूचना १५ ददन भन्दा वढी अनपुजस्थतको हकमा कारवाही 
गने । 

मनणिर् / पर  मनरन्तर न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 

५ 
अमतररक्त व समर्मा गररने काम तथा हाजिरीको र्ववरण इ-
हाजिररमा अद्याबमधक गने 

 इ-हाजिरर मनरन्तर 
शे्रस्तेदार 

 

६ 
कार्िरत िनशजक्त वको लामग ्वश्र्क तामलम सञ्चालनको व्र्वस्था 
गने 

तामलम मनरन्तर शे्रस्तेदार 

४.२ भौमतक र सेवा पूवािधारमा सधुार एवं र्वत्तीर् व्र्वस्थापन गने 

क) भौमतक र सेवा पूवािधार व्र्वस्थापन गने 

ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ 
्वश्र्क स्र्ामा कोठा थपको लामग र्वस्ततृ लगत स्टीमेट 
तर्ार गने 

लगत स्टीमेट 
तर्ार 

२०७७ भार न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 

२ 
लगत स्टीमेट राखी लाग्ने विेटको माग गरर श्री सवोच्च 
अदालतमा पठाउन े

लगत स्टीमेट 
तर्ार 

२०७७ भार न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 
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ख) भवन बाहेकका अन्र् भौमतक पवुािधार व्र्वस्थापन गने 

ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ जिन्सी र्कतावहरु दरुुस्त गरी राख्न े। जिन्सी र्कताव मनरन्तर तहमसलदार 

२ 
जिन्सी र्कतावमा रहेका सडी गली िान ेजिजन्सको मललामी गने तफि  
पहल गने 

जिजन्सको मललामी मनरन्तर तहमसलदार 

३ जिन्सी सामानमा मदु्दाको नम्वर, नाम सर्हतको जस्टकर राख्न े जस्टकर राख्न े मनरन्तर तहमसलदार 

४ मदु्दा साथ पेश भएका सडी गली िान ेजिन्सीको मललामी गनि 
थनुछेक ्देशकै िममा ्देश गने 

्देश 
्देशको 
समर्मै 

न्र्ार्ाधीश 

५ सडी गली िान ेजिन्सीको मललामी गने  ्देश र्ोिना अनसुार तहमसलदार 
६ र्फताि ददन ेजिन्सी सामान र्फताि ददन े भरपाई मनरन्तर तहमसलदार 

7 दशी स्वरुप ्एका हात हमतर्ार र्वस्फोटक पदाथि सामान 
तरुुन्त सम्बजन्धत मनकार्लाई जिम्मा ददन े

्देश पर तत्काल शे्रस्तेदार 

८ मललाम गनि नममल्ने सामान मदु्दा कारवाहीकै िममा सम्बजन्धत 
मनकार्मा पठाउन े 

्देश पर तत्काल न्र्ार्ाधीश 

 

ग) र्वत्तीर् व्र्वस्थापन गने 
ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ वेरुि ुफर्छ्यौट ताकेता गने पराचार ६-६ मर्हनामा शे्रस्तेदार/लेखापाल 

२ 
खचिको र्ववरण अद्यावमधक गरी राख्न े र्ववरण 

अद्यावमधक 
मनरन्तर शे्रस्तेदार/लेखापाल 

३ 
खचिको ्धार र कारण माग गरेमा उपलव्ध गराउने  र्ववरण 

उपलब्ध 
्वश्र्कता 
अनसुार 

शे्रस्तेदार/लेखापाल 

 

घ) अमभलेख व्र्वस्थापन गने 

ि. 
स. 

कार्ि कार्ि सम्पादन सूचक समर्ावमध 
 

जिम्मेवारी 
१ अमभलेख दार्री र्कताव खडा गने तथा दताि गने अमभलेख दार्री र्कताव मनरन्तर शे्रस्तेदार 
३ दार्री बमोजिमको मबवरण कम््रू्टर सफ्टवेर्रमा दताि गने सफ्टवेर्रमा दताि मनरन्तर शे्रस्तेदार 

४ 
अमभलेख हराएको,  सडेको नामसएको समेतको व्र्होरा दार्री र्कतावमा 
िनाउन े

अमभलेख दार्री र्कताव मनरन्तर शे्रस्तेदार 

५ अवमध नाघेका मममसल तथा कागिातहरू मनर्मानसुार धलुाउने, सडाउने अमभलेख पजिका मनरन्तर शे्रस्तेदार 

६ 
धलुाए सडाएका मममसल तथा कागिातहरूको कम््र्टुर तथा दार्रीमा 
दोहोरो अमभलेख राख्न े

दार्री र्कताव / 
सफ्टवेर्र 

मनरन्तर शे्रस्तेदार 

७ मममसलका पोस्ती फेने मनणिर्/ दार्री/ पजिका मनरन्तर शे्रस्तेदार 
८ मममसलको लामग दरािको व्र्वस्था गने अमभलेख दराि मनरन्तर शे्रस्तेदार 
9 दरािमा र्फनेल लगार्तको मममसल संरक्षण गने केममकल राख्न े मममसल संरक्षण मनरन्तर शे्रस्तेदार 
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ङ) पसु्तकालर् व्र्वस्थापन गने   
ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध 

 
जिम्मेवारी 

१ भएका पसु्तकको अमभलेख अद्यावमधक गने  रजिष्टर मनरन्तर शे्रस्तेदार 
२ पसु्तकालर्बाट पसु्तक ददंदा र मलंदा अमभलेख राख्न ेव्र्वस्था ममलाउने  प्रर्ोगकताि मनरन्तर शे्रस्तेदार 

3 
पसु्तकालर्मा ्वश्र्क पने पसु्तकको पर्हचान गरी विेट माग गरी 
खरीद गने व्र्वस्था ममलाउने  

पराचार 
्वश्र्कता 
अनसुार 

शे्रस्तेदार 

४ रमाना वा अवकाश भई िााँदा जक्लर्रेन्स गने व्र्वस्था ममलाउने  भरपाई मनरन्तर शे्रस्तेदार 
५ पसु्तक र्फताि नबझुाएमा असूल गने कारवाई अगामड वढाउने  पराचार मनरन्तर शे्रस्तेदार 

 

 

४.३. सूचना प्रर्वमधको संस्थागत सदुृढीकरण र क्षमता अमभवरृ्द्ध गने । 

ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ सूचना प्रर्वमध शाखालाई व्र्वजस्थत गने  मनणिर् 
्वश्र्कता 
अनसुार 

सूचना प्रर्वमध 
शाखा/शे्रस्तेदार 

२ कमिचारीलाई कम््र्टुर/सफ्टवेर्र सम्बन्धी तामलम ददने तामलम 
्वश्र्कता 
अनसुार 

सूचना प्रर्वमध 
शाखा/शे्रस्तेदार 

३ सफ्टवेर्र प्रर्ोगमा व्र्वधान ्ए सवोच्च अदालतमा सूचना 
शाखामा तरुुन्त प्रमतवेदन गने 

प्रमतवेदन तत्काल 
सूचना प्रर्वमध 
शाखा/शे्रस्तेदार 

४ कम््र्टुर, र्प्रन्टर समेतको ममित सम्भारको बार्षिक कार्ििम तर् 
गरी विेट माग गने  

मनणिर् 
्वश्र्कता 
अनसुार 

सूचना प्रर्वमध 
शाखा/शे्रस्तेदार 

५ मदु्दा व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्िलाई सूचना प्रर्वमधसंग ्वद्ध गने  सफ्टवेर्र मनरन्तर 
सूचना प्रर्वमध 
शाखा/शे्रस्तेदार 

६ मदु्दा सम्बन्धी पराचारमा इमेलको प्रर्ोग गने पराचार मनरन्तर 
सूचना प्रर्वमध 
शाखा/शे्रस्तेदार 

७ ्वश्र्क कम््रू्टर, सफ्टवेर्र र िनशक्त वी सवोच्च अदालतसंग 
माग गने 

मनणिर् 
्वश्र्कता 
अनसुार 

सूचना प्रर्वमध 
शाखा/शे्रस्तेदार 

८ 
कम््रू्टर टाइप भई दताि हनु ्एका मलखत दताि गनि ल्र्ाउन े
पक्षहरूसंग र्वद्यतुीर् प्रमत मलई कम््रू्टर अमभलेखसंग ्वद्ध गने 

र्टपोट मनरन्तर 
सूचना प्रर्वमध 
शाखा/शे्रस्तेदार 

९ 
कम््रू्टर सञ्चालनमा समस्र्ा ्ए प्रार्वमधक वा तालकु अड्डासंग 
सम्पकि  गरी तरुुन्त समाधान गने 

सूचना मनरन्तर 
सूचना प्रर्वमध 
शाखा/शे्रस्तेदार 

१० 

र्वद्यतु ्पूमतिमा अवरोध, कम््रू्टर प्रणालीमा प्रार्वमधक खरावी ्दद 
िस्ता कारणले गदाि कम््र्टुरको प्रर्ोग गनि नसकेको अवस्थामा 
उपरोक्त व कार्िहरू म्र्ानवुल रुपमा गरी कम््रू्टर संचालन भए 
पश्चात डाटा प्रर्वष्ट गने 

म्र्ानवुल मनरन्तर 

सूचना प्रर्वमध 
शाखा/शे्रस्तेदार 
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४.४. संर्हताहरुको नमतिामूलक र प्रभावकारी कार्ािन्वर्नको व्र्वस्थापन गने 
ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ 
संर्हता कार्ािन्वर्नको मसलमसलामा बाधा अडकाउ परेमा मनकास मलई 
कार्ािन्वर्न गने 

पराचार मनरन्तर न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 

२ अदालतमा ्वश्र्क पने ऐन मनर्म मनदेजशकाको व्र्वस्थापन गने विेट मनकासा मनरन्तर शे्रस्तेदार 

3 
अदालतमा ्वश्र्क पने संर्हता सम्वन्धी फारम¸ म्र्ाद¸ रजिष्टर 
लगार्तका सामाग्ीको व्र्वस्थापन गने 

विेट मनकासा मनरन्तर शे्रस्तेदार 

 

 

४.५. न्र्ार्र्क अध्र्र्न अनसुन्धानको पद्धमत र्वकास गने 
ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ 

न्र्ार्र्क वाह्य सम्वाद(judicial outrich) न्र्ार्ाधीश संग सेवाग्ाहीको 
भेटघाट(meet the judje) िस्ता कार्ाििम सञ्चालन गरी सो बाट 
पषृ्ठपोषण प्राप्त गरी ्गामी कार्िर्ोिनामा समेत समावेश गने गरी 
सधुार गने 

अन्तरर्िर्ा ्वश्र्कतानसुार न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 

२ 
मामसक तथा वार्षिक रुपमा सञ्चालन हनुे सममक्षा गोष्ठी लगार्तका 
अन्तरर्िर्ा कार्ििममा सर्िर् सहभामगता िनाई कार्ििममा प्रजशजक्षत 
भएका कुराहरु कमिचारी माझमा लाग ुगराउन े

अन्तरर्िर्ा ्वश्र्कतानसुार न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 

 

 

४.६. र्ोिना कार्ािन्वर्न प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन े
ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ 
न्र्ार्ाधीश, शे्रस्तेदार, तहसीलदार र अन्र् कमिचारी समेतवाट बढीमा 
५ िनाको र्ोिना कार्ािन्वर्न समममत गठन गने 

समममत गठन २०७७ श्रावण न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 

२ 
र्ोिनाको कार्ािन्वर्न र्ोिना तिुिमा गने र्ोिनाको 

कार्ािन्वर्न 
२०७७ श्रावण 

न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 

३ र्ोिना कार्ािन्वर्नको कार्ािन्वर्न गने र अनगुमन गने अनगुमन गने मनरन्तर न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 

४ रैमामसक तथा बार्षिक रुपमा प्रगती प्रमतवेदन पठाउने पराचार मनरन्तर न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 

५ 
र्ोिनाको सम्बन्धमा सरोकारवाला बीच वैठक माफि त िानकारी 
गराउन े 

िानकारी 
गराउन े

्वश्र्कता 
अनसुार 

न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 

6 
र्ोिना सम्बन्धमा वार र सरकारी वकील समेतसंग समन्वर् गरी  
अन्तर्िर्ा  गने  

पराचार / 
वैठक 

्वश्र्कता 
अनसुार 

न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 

 

लक्ष्र् ५ न्र्ार्पामलकाप्रमतको ्स्था र र्वश्वास अमभवरृ्द्ध गने 
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५.१. अदालतका काम कारवाही सम्वन्धमा सेवाग्ाहीको सन्तरु्ष्ट अमभवरृ्द्ध गने 
ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ 

कमिचारीहरुबाट सेवाग्ाही प्रमत गररने व्र्वहारको सम्वन्धमा अनजुशक्षण गरी 
"मसु्कान सर्हतको न्र्ार्" र "न्र्ार्पामलकाको स्वतन्रताः न्र्ार्र्क सशुासन 
हाम्रो प्रमतबद्धता" एवं "सबैका लामग न्र्ार् समुनजश्चत गने" पररदृश्र्का साथ 
लाग ुभएको चौथो पञ्चवर्षिर् रणनीमतक र्ोिनालाई प्रभावकारी रुपमा 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउने । 

कार्ािन्वर्नमा 
ल्र्ाउने  

मनरन्तर न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 

२ 
परामशि सेवा¸ Meet the Judge/ Judicial Outreach/  िस्ता 
कार्ििमहरुलाई बढी भन्दा बढी सञ्चालन गरी न्र्ार्ापामलका प्रमतको 
िन्स्था अमभवृदी गने तफि  ्वश्र्क पहल गने 

कार्ििम 
सञ्चालन 

र्ोिना 
अनसुार 

न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 

 

 

५.२. न्र्ार्र्क सूचना सञ्चार तथा जशक्षा पद्धमतको सधुार गने 
ि. 
स. 

कार्ि 
कार्ि सम्पादन 

सूचक 
समर्ावमध  जिम्मेवारी 

१ 
कार्िर्ोिनामा तोर्कए बमोजिम सञ्चार कमी संगको अन्तरर्िर्ा 
सञ्चालन गने 

अन्तरर्िर्ा ्वश्र्कतानसुार न्र्ार्ाधीश/शे्रस्तेदार 

२ 
सञ्चार क्षेर संग गररने व्र्वहार र सूचना सम्प्रषेणको तररका तथा 
सामाजिक सिाल संगको ्वद्धताबारेमा अदालतको िनशजक्त वलाई 
अमभमजुखकरण गने 

अमभमजुखकरण ्वश्र्कतानसुार शे्रस्तेदार 

3 
अदालतको काम कारवाहीको बारेमा र्वद्दाथीलाई अदालतको 
अवलोकन भ्रमणको अवसर ददने 

अमभलेख 
२०७७ श्रावण 

देजख 
शे्रस्तेदार 

 

 

५.३. अदालतका सरोकारवालाहरुसंगको सम्वन्ध र सहर्ोगलाई सदुृढ तलु्र्ाउन े
ि. 
स. 

कार्ि कार्ि सम्पादन सूचक समर्ावमध 
 

जिम्मेवारी 

१ 
स्थानीर् स्तरमा सञ्चामलत कानूनी सहार्ता कार्ििमका बीच समन्वर् 
गनि सम्बजन्धत पक्षसंग  अन्तर्िर्ा गने 

वैठकको माईन्र्टु / 
पराचार 

्वश्र्कता 
अनसुार 

न्र्ार्ाधीश 

२ 
स्थानीर् स्तरमा सञ्चालन हनुे मेलममलाप सम्बन्धी संघ संस्थासंग 
अन्तरर्िर्ा गने  

अन्तरर्िर्ा हनुे 
्वश्र्कता 
अनसुार 

न्र्ार्ाधीश 

३ 
फैसला कार्ािन्वर्नका लामग सरोकारवालाहरू बीच सहर्ोग िटुाउन 
समन्वर् गने  

वैठकको माईन्र्टु / 
पराचार 

्वश्र्कता 
अनसुार 

न्र्ार्ाधीश 

४ 
मनदेशनात्मक ्देश कार्ािन्वर्न सम्बन्धमा स्थानीर्सरोकारवाला भए 
सूची सर्हत वोलाई ्वश्र्क छलफल गने  

वैठकको माईन्र्टु / 
पराचार 

्वश्र्कता 
अनसुार 

न्र्ार्ाधीश 

५ 
मनदेशनात्मक ्देशको सचुी अद्यावमधक गने  

सूची तर्ार 
्वश्र्कता 
अनसुार 

न्र्ार्ाधीश 

७ 
अजघल्लो वैठकमा कार्ािन्वर्न गने भमनएका र्वषर्को कार्ािन्वर्न 
सम्बन्धमा सममक्षा गने  

वैठकको माईन्र्टु / 
पराचार 

्वश्र्कता 
अनसुार 

न्र्ार्ाधीश 

८ 
फैसला कार्ािन्वर्न हनु नसकेका कारणहरू एर्कन गरी 
सरोकारवालासंग छलफल गरी सहर्ोग िटुाउने  

वैठकको माईन्र्टु / 
पराचार 

्वश्र्कता 
अनसुार 

न्र्ार्ाधीश 

 



 

३६ 

 

 

गलु्मी जिल्ला अदालत 

तमघास, गलु्मी  
वार्षिक कार्िर्ोिना 207७/०७८ 

मस.न. कार्ििम सं्र्ा अनमुामनत लागत जिम्मेवार मनकार् कैर्फर्त 

१ 

अदालत भवनमा सबै शाखा एवम ्फााँटहरु सञ्चालन गनि पर्ाि् त कोठाहरुको 
अभाब भएको हुाँदा अदालत भवनमा १,१/२ (डेढ) तल्ला थपी ्वश्र्क कोठा 
हरु थप गने 

५ वटा 
Engineer बाट र्वस्ततृ लागत 

प्रा् त भएपमछ र्र्कन हनुे 
सवोच्च अदालत 

गलु्मी जिल्ला अदालत 

बिेट मनकाशा 
भई ्एमा 

कार्ि सम्पादन 
गने 

२ सेवाग्ाहीका लामग स्वच्छ र्पउने पानीको सरु्वधा 1 वटा रू. ७५००० गलु्मी जिल्ला अदालत 

३ 
अदालत पररसर तथा न्र्ार्ाधीश क्वाटर वररपरी Compound Wall तथा Bar 

मनमािण गनुिपने ्वश्र्कता देजखएको । 
 

रू. ५००००० सवोच्च अदालत 

४ FM Radio सम्वाद कार्ििम  १२ पटक रू. ३००००० " 

५ Computer Trainning कमिचारीहरुका लागी  १ पटक रू. ७५००० " 

६ स्थामनर् मनकार्का िनप्रमतनीमध तथा कमिचारीहरुलाई न्र्ार्र्क तामलम (३ ददने)  २ पटक रू. ७००००० " 

७ अदालत तथा अधिन्र्ार्र्क मनकार्का कमिचारीहरुलाई पनुितािगी तामलम (3 ददने) १ पटक रू. १००००० " 

8 
र्फल्ड, लगत तथा िररवाना लगार्तका असलुीका लामग कमिचारीलाई डोरमा 
खटाउने 

12 पटक 
रू. ५००००० " 

८ ८ थान कम््र्टुर, ४ थान र्प्रन्टर, २ थान स्क्र्ानर थ्ने ९ थान - सवोच्च अदालत 

९ थप ५०० KVA Solar power capacity बढाउने १ थान सेट - " 

९ अदालतको मबमभन्न शाखामा Telephone Inter-cum िडान गने 12 सेट रू. १००००० " 

१० 
अदालत र तामेलदार कमिचारी समेतका लामग सवोच्च अदालत साँग Motorcycle 
माग गने 

७ थान 
- " 

 



 

३७ 

 

 

गलु्मी जिल्ला अदालत 

तमघास, गलु्मी 
र्स अदालतमा कार्िरत माननीर् जिल्ला न्र्ार्ाधीश तथा कमिचारीहरुको र्ववरण 

 

ि.स नाम थर पद शे्रणी मोवाइल नं. 

१ श्री राधाकृष्ण उप्रतेी माननीर् जिल्ला न्र्ार्ाधीश संबैधामनक 9851100847 

२ श्री मभमप्रसाद भसुाल शे्रस्तदार रा.प. र्द्धतीर् 9847026934 

३ श्री ददपेन्रकुमार मतवारी तहमसलदार रा.प ततृीर् 9855033806 

४ श्री रामबहादरु कुाँ वर इिलास अमधकृत रा.प ततृीर् 9844753340 

५ श्री िनादिन पाण्डे नार्व सवु्वा रा.प अनं प्रथम 9847184417 

६ श्री र्वष्णबुहादरु थापा नार्व सवु्वा रा.प अनं प्रथम 9847105317 

७ श्री रामचन्र अर्ािल नार्व सवु्वा रा.प अनं प्रथम 9867738886 

८ श्री र्वष्णपु्रसाद पन्थी नार्व सवु्वा रा.प अनं प्रथम 9847163768 

९ श्री अमनता खरी नार्व सवु्वा रा.प अनं प्रथम 9867242483 

१० श्री पषु्पा गैरे अमधकारी कम््र्टुर अपरेटर रा.प अनं प्रथम 9847018828 

११ श्री जिवन शे्रष्ठ ्इ.र्ट.पसिन रा.प अनं प्रथम 9849621336 

१२ श्री वावरुाम भसुाल लेखापाल रा.प अनं प्रथम 9857067911 
१३ श्री रामबकृ्ष बराई सवेक्षक रा.प अनं प्रथम ९८४८५८९८११ 
१४ श्री मगता घमति मडठ्ठा रा.प अनं र्द्धमतर् 9847803882 

१५ श्री मभमलाल पाण्डे मडठ्ठा रा.प अनं र्द्धमतर् 9847167136 

१६ श्री प्रकाश पन्थी मडठ्ठा रा.प अनं र्द्धमतर् 9847311192 

१७ श्री तलुसीराम गौतम मडठ्ठा रा.प अनं र्द्धमतर् 9857063604 

१८ श्री दगुािनारार्ण जि.सी. मडठ्ठा रा.प अनं र्द्धमतर् 9842920927 

१९ श्री मकुुन्द खनाल तामेलदार रा.प अनं र्द्धमतर् 9867040087 

२० श्री चेतनारार्ण काँ डेल तामेलदार रा.प अनं र्द्धमतर् 9857060013 
2१ श्री मसमसिर्ा न्र्ौपान े तामेलदार रा.प अनं र्द्धमतर् 9867227937 

२२ श्री केशव पाण्डे हलकुा सवारी चालक शे्रणी र्वर्हन 9847491540 

२३ श्री टंकप्रसाद भण्डारी कार्ािलर् सहर्ोगी शे्रणी र्वर्हन 9847106102 

२४ श्री र्वष्णकुुमारी पाण्डे कार्ािलर् सहर्ोगी शे्रणी र्वर्हन 9847391338 

२५ श्री रामबहादरु रेश्मी कार्ािलर् सहर्ोगी शे्रणी र्वर्हन 9847453850 

२६ श्री तोमलाल पाण्डे कार्ािलर् सहर्ोगी शे्रणी र्वर्हन 9867143964 

२७ श्री र्वश्वम्भर र्ादव कार्ािलर् सहर्ोगी शे्रणी र्वर्हन 9818820088 

 २८ श्री गोमा पन्थी कार्ािलर् सहर्ोगी शे्रणी र्वर्हन 9847184949 

 २९ श्री कमल थापा कार्ािलर् सहर्ोगी शे्रणी र्वर्हन 9847019498 

 


