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भमूिकघ 

  आ.व. २०७६/७७ देजख लघगू भएको न्र्घर्पघमलकघको चौथो पञ्चवषीर् रणनीमतक र्ोिनघले 
मनर्दाष्ट गरेकघ लक्ष्र् एवं उदे्दश्र् प्रघमिकघ लघमग र्स अदघलतले र्स आमथाक वषाको लघमग वघर्षाक 
कघर्ार्ोिनघ तिजािघ गरी लघगू गरेको छ। वस्तजतः र्ो र्ोिनघ न्र्घर्पघमलकघको चौधौ रणनीमतक 
र्ोिनघ अनजरुप तर्घर गररएको छ । संवत ्2077 सघल श्रघवण िर्िनघदेजख लघगू भएको फरक 
िजद्दघ व्र्वस्थघपनको र्वषर् सिेत र्सिघ सिघवेश गररएको छ ।  

 प्रस्तजत कघर्ार्ोिनघ र्वगतकै कघर्ार्ोिनघकै मनरन्तरतघ भएकघले र्वगतकघ कघर्ार्ोिनघिरुको 
र्वश्लषेण गररएको छ। कघर्ार्ोिनघ मनिघाणको क्रििघ सरकघरी वर्कल, कघनून व्र्वसघर्ी, सञ्चघरकिी 
लगघर्त सरोकघरवघलघिरुसाँग छलफल गरी आवश्र्क सजझघविरु संकलन गररएको मथर्ो।  

र्स अदघलतको वघर्षाक कघर्ार्ोिनघको तिजािघ गने कघर्ािघ जिल्लघ बघर इकघई, जिल्लघ सरकघरी 
वर्कल कघर्घालर्, जिल्लघ प्रशघसन कघर्घालर्, जिल्लघ प्रिरी कघर्घालर्, िघलपोत कघर्घालर्, नघपी 
कघर्घालर्, स्थघनीर् तििरु, नघगररक सिघि, सञ्चघरकिी लगघर्त सरोकघरवघलघ पक्षिरु सबैको 
सकघरघत्िक सिर्ोग प्रघि भएको छ । 

कघर्ार्ोिनघ तर्घर गने कघर्ािघ सिर्ोग गने सबैलघई र्स अर्घाखघाँची जिल्लघ अदघलत िघर्दाक 
धन्र्वघद ज्ञघपन गदाछ। 
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पररच्छेद- एक 

प्रघरजभभक 

१.१ पषृ्ठभमूि 

नेपघलको न्र्घर्सभबन्धी अमधकघर संर्वधघन, कघनून र न्र्घर्कघ िघन्र् मसद्धघन्त बिोजिि 
अदघलत तथघ न्र्घर्र्क मनकघर्बघट प्रर्ोग िजने भनी नेपघलको संर्वधघनिघ उल्लेख छ। 
नेपघलको संर्वधघनको धघरघ १२७ ले नेपघलिघ सवोच्च अदघलत, उच्च अदघलत र जिल्लघ 
अदघलत रिने व्र्वस्थघ गरेको छ। जिल्लघ अदघलतलघई संर्ीर् कघनूनिघ अन्र्थघ व्र्वस्थघ 
भएकोिघ बघिेक आफ्नो अमधकघरक्षेत्रमभत्रकघ सभपूणा िजद्दघको सजरु कघरबघिी र र्कनघरघ गने, 
बन्दी प्रत्र्क्षीकरण, मनषधेघज्ञघ लगघर्त कघनून बिोजििकघ मनवेदन िेने, अधान्र्घर्र्क मनकघर्ले 
गरेको मनणार् उपर कघनून बिोजिि पजनरघवेदन सजने्न, प्रदेश कघनून बिोजिि गर्ित 
स्थघनीर्स्तरकघ न्र्घर्र्क मनकघर्ले गरेको मनणार् उपर पजनरघवेदन सजने्न तथघ आफू र आफ्नो 
िघतितकघ अदघलतिरुको न्र्घर् सभपघदनको कघर्ािघ कसैले अवरोध गरेिघ वघ आदेश वघ 
फैसलघको अवज्ञघ गरेिघ संर्ीर् कघनून बिोजिि अविेलनघिघ कघरबघिी चलघई सिघर् गना 
सक्ने अमधकघर संर्वधघनको धघरघ १५१ ले प्रत्र्घभतू गरेको छ। 

नेपघलिघ र्व.सं. २०१३ सघलिघ र्ोिनघवद्ध र्वकघसको थघलनी भएको िो। न्र्घर् 
सभपघदनको कघर्ालघई र्ोिनघवद्धरुपिघ अजर् बढघउन आ.व. २०६१/६२ देजख 
न्र्घर्पघमलकघको पञ्चवषीर् रणनीमतक र्ोिनघको शजरुवघत गररर्ो। सोको मनरन्तरतघको रुपिघ 
आ.व. २०७६/७७ देजख चौथो पञ्चवषीर् रणनीमतक र्ोिनघ लघगू गररएको छ।  

“सबैकघ लघमग न्र्घर् सजमनजित गनजा” न्र्घर्पघमलकघको चौथो पञ्चवषीर् रणनीमतक र्ोिनघको 
पररदृष्र् रिेको छ।“संर्वधघन, कघनून र न्र्घर्कघ िघन्र् मसद्दघन्तकघ आधघरिघ स्वच्छ एवं 
मनष्पक्ष  न्र्घर् सभपघदन गनजा” उक्त रणनीमतक र्ोिनघको पररलक्ष्र् रिेको छ। त्र्सै गरी 
रणनीमतक र्ोिनघले “मछटो छररतो र गजणस्तरीर् न्र्घर् सभपघदन, न्र्घर्िघ पिजाँच अमभवरृ्द्ध, 

न्र्घर्र्क सजशघसनको प्रवद्धान, अदघलत व्र्वस्थघपनको सजदृर्ढकरण र न्र्घर्पघमलकघको आस्थघ र 
र्वश्वघस अमभवरृ्द्ध गने भने्न पघाँचवटघ लक्ष्र् मनधघारण गरेको छ। ती लक्ष्र् प्रघमिकघ लघमग 
पर्िचघन गररएकघ रणनीमतक उदे्दश्र्िरुको कघर्घान्वर्नकघ लघमग सबै अदघलत एवं न्र्घर्र्क 
मनकघर्िरुले वघर्षाक रुपिघ आआफ्नो कघर्ार्ोिनघ बनघई कघर्ाक्रि सञ्चघलन गनजा पने िजन्छ। 
र्सै सन्दभािघ र्स अर्घाखघाँची जिल्लघ अदघलतबघट र्वगतिघ िस्तै र्स आ.व. २०७७/७८ को 
लघमग िघमसक तथघ वघर्षाक िजद्दघ फछ्यौटको लक्ष्र् सर्ित र्ो वघर्षाक कघर्ार्ोिनघ मनिघाण 
गररएको छ। 



 

2 

 

१.२ वघर्षाक कघर्ा र्ोिनघ तिजािघ कघर्ा समिमत 

र्स अदघलतको वघर्षाक कघर्ार्ोिनघ तिजािघको लघमग देिघर् बिोजिि वघर्षाक कघर्ा 
र्ोिनघ तिजािघ कघर्ा समिमत गिन गररएको मथर्ोः- 

िघननीर् न्र्घर्घधीश श्री वघसजदेव न्र्ौपघने   - संर्ोिक 

तिमसलदघर अनन्तरघि िरघमसनी   - सदस्र् 

नघ.सज. श्री टेकरघि गैरे (प्रशघसन)   - सदस्र् 

लेखघपघल श्री दजगघा न्र्ौपघन े   - सदस्र् 

नघ.सज. श्री रघिप्रसघद आचघर्ा(िजद्दघ शघखघ)   - सदस्र् 

नघ.सज. श्री जशवप्रसघद पौडेल (इिलघस सिघर्क)  -सदस्र् 

सूचनघ प्रर्वमध सिघर्क श्री प्रमतकरघि जर्मिरे - सदस्र् 

तघ.मड. श्री प्रिेनघरघर्ण िरघमसनी (भर्घद शघखघ) - सदस्र् 

तघ.मड. श्री ऋषव शे्रष्ठ (अमभलेख शघखघ)  - सदस्र् 

से्रस्तेदघर श्री ििेश खनघल    - सदस्र्-सजचव 

 

कघर्ार्ोिनघ मनिघाणको क्रििघ सरकघरी वर्कल, कघनून व्र्वसघर्ी, सञ्चघर किी लगघर्त 
सरोकघरवघलघसाँग छलफल गरी आवश्र्क सजझघविरु संकलन गररएको छ। 
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पररच्छेद -दजई 

  आ.व. २०७६/७७ को कघर्ार्ोिनघ कघर्घान्वर्नको सिीक्षघ 
 

२.१ न्र्घर्र्क कघर्ातफा ः- 
आ.व. 2075÷076 बघट जिभिेवघरी सरी आएकघ 127 थघन र नर्घाँ दतघा भएकघ २१६ 

थघन गरी गत आ.व. २०७६/७७ िघ िभिघ ३४३ थघन िजद्दघको लगत रिेको मथर्ो। सो 
िध्रे् 194 थघन अथघात 57 प्रमतशत फछ्यौट भएकघ छन ्। जिभिेवघरी सरी आएकघ १२७ 
थघन िजद्दघ िध्रे् ८३ थघन िजद्दघ फछ्यौट भई ४५ थघन िजद्दघ र्स आ.व. ०७७÷०७८ को 
लघमग जिभिेवघरी सरी आएकघ छन।्  
  आ.व. ०७5÷०७6 बघट जिभिेवघरी सरी आएकघ 127 थघन तथघ आ.व. 2076÷077 
िघ 294 थघन नर्घाँ िजद्दघ दतघा भई कज ल 421 थघन िजद्दघ लगत रिने अनजिघन गररएपमन 
र्थघथािघ अनजिघन गरे भन्दघ कि िजद्दघ दतघा िजन आई कज ल ३४३ थघन िजद्दघको लगत पजगेको 
अवस्थघ रह्यो। गत आ.व. िघ अनजिघमनत लगत 421 को ७५ प्रमतशतले २७४ थघन िजद्दघ 
फछ्यौट गने लक्ष्र् रघजखएकोिघ 194 थघन िजद्दघ फछ्यौट भए। 

र्वश्वभर ििघिघरीको रुपिघ फैमलएको कोरोनघ भघईरस(कोमभड-19)को कघरण मसजिात 
बन्दघबन्दीको अवस्थघले िजद्दघ दतघा तथघ फछ्यौट अनजिघन भन्दघ कि िजन गएको छ। तथघर्प 
बन्दघबन्दीको अवमधिघ पमन र्स अदघलतबघट कघनून व्र्वसघर्ी, सरकघरी वर्कल, 

सरोकघरवघलघिरु सिेतसाँग छलफल गरी कोरोनघ भघईरसको संक्रिणबघट बच्न र्वमभन्न 
सजरक्षघत्िक उपघर्िरु अवलभबन गदै अमभर्ोग पत्र दतघा, िजलजकी फौिदघरी कघर्ार्वमध 
संर्ितघ,२०७४ को दफघ १५५ बिोजिि कैद बघपत रकि मतना सर्कने र्वषर्कघ मनवेदनिरु, 

नघबघलक अमभभघवकको जिभिघ लगघइ पघउाँ भने्न मनवेदन, सरकघरवघदी फौिदघरी िजद्दघिरुिघ 
िरुरी पक्रघउ पूिीको अनजिमत, सिथान,  भर्घद थप, अमभर्ोगपत्र दतघा, बर्घन र थजनछेक, 

मिलघपत्र, िजद्दघ र्फतघा, सरकघरवघदी भई दतघा भएकघ कघरघगघर तथघ बघलसजधघर गिृिघ रिेकघ 
प्रमतवघदीको अङ्ग पजगेकघ िजद्दघ, िजद्दघकघ पक्षले तघररख छघडी बन्दघबन्दीको अवस्थघ भन्दघ पर्िलघ 
नै थघभने थिघउने अवमधसिेत व्र्तीत भईसकेकघ िजद्दघिरु, र्स अदघलतले गरेकघ आदेश उपर 
िजलजकी फौिदघरी कघर्ार्वमध संर्ितघ, २०७४ को दफघ ७३ बिोजिि परेकघ मनवेदनिघ िघग 
भएकघ कैर्फर्त प्रमतवेदनिरु पेस गने, अमभर्ोगपत्रसघथ पेस भई अदघलतको आदेश वघ 
फैसलघले र्फतघा पघउने दशीकघ सघिघनिरु र्फतघा र्दने, सिघर् मनधघारण गने, केिी िजद्दघकघ र्फरघद 
तथघ प्रमतउत्तर दतघा गने लगघर्तकघ कघर्ािरु सभपन्न भएकघ छन।् र्सै बन्दघबन्दीको अवमधिघ 
र्स अदघलतबघट १६ थघन िजद्दघिरु फछ्यौट भएकघ छन।् सघथै नघबघलक अमभभघवकको 
जिभिघ लगघइ पघउाँ भने्न मनवेदनको सजनजवघइको क्रििघ िजद्दघ पजपाक्षको लघमग बघल सजधघर गिृिघ 
रिेकघ २ िनघ प्रमतवघदी/बघलमबज्र्घकतघालघई अमभभघवकको जिभिघिघ छघमडएको छ। 
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फघगजन िसघन्तसभि कूल १६३ थघन िजद्दघ फछ्यौट गने लक्ष्र् मलईएकोिघ कूल १७८ 
फछ्यौट भई लक्ष्र्भन्दघ १५ थघन बढी िजद्दघ फछ्यौट भएको छ।  

२.२ फैसलघ कघर्घान्वर्नतफा   
फैसलघ कघर्घान्वर्न तफा  आ.व. 075÷076 बघट जिभिेवघरी सरी आएकघ १५ थघन र 

आ.व. ०७६÷०७७ िघ पना आएकघ ३१  थघन गरी कज ल ४६ थघन फैसलघ कघर्घान्वर्नकघ 
मनवेदन िध्रे् जिभिेवघरी सरी आएकघ १५ थघन सबै र आ.व. ०७६÷०७७ िघ दतघा िजन 
आएकघ ३१ थघन िध्रे् १५ थघन मनवेदन फछ्यौट भई िभिघ १६ थघन मनवेदन आ.व. 
०७७÷०७८ कघ लघमग जिभिेवघरी सरेकघ छन।् जिभिेवघरी सरेकघ १६ थघन िध्रे् ४ थघन ६ 
िर्िनघ नघरे्कघ छन ्भने १२ थघन ६ िर्िनघमभत्रकघ रिेकघ छन।् २०७६ फघगजन िसघन्तसभिघ 
फैसलघ कघर्घान्वर्नकघ मनवेदनको फछ्यौट लक्ष्र् २७ थघन रिेकोिघ २८ थघन फछ्यौट भएकघ 
छन।् र्सबघट बन्दघबन्दी सजरु िजनज भन्दघ अजर् लक्ष्र् भन्दघ बढी प्रगमत रिेको देजखएको छ। 

दण्ड िररवघनघको लगत अद्यघवमधक गरी बेरुिज लगतलघई सफ्टवेर्रिघ मनर्मित रुपिघ 
लगत प्रर्वष्ट गने गररएको छ । िजद्दघिघ पेस भएकघ जिन्सी सघिघनिरु जिन्सी नभबर र मिमत 
सर्ित स्टीकर टघाँसी सजरजक्षत रघख्न े गररएको छ। अदघलतको फैसलघले िफत िजन े ििरेकघ 
कघििरु तथघ ट्रकसिेत मललघि गररएको छ। 

स्थघनीर् न्र्घर्र्क समिमतिरुको मनरीक्षणको क्रििघ स्थघनीर् मनकघर्िरुलघई सो इलघकघिघ 
बस्ने व्र्जक्तको असजल िजन बघाँकी कैद तथघ िररवघनघको लगत र्दई सो कैद तथघ िररवघनघ 
असजल नभएसभि स्थघनीर् मनकघर्बघट प्रदघन गररन े सेवघ तथघ सजर्वधघ प्रदघन नगना अनजरोध 
गररएको छ। 

२.३ अन्र् व्र्वस्थघपकीर् कघर्ातफा  
किाचघरीिरुको र्ोग्र्तघ, अनजभव र रुचीको आधघरिघ कघर्ार्वभघिन गररएको छ। 

अदघलतिघ कघर्ारत िनशक्तीलघई कघर्ाप्ररेणघ प्रदघन गना आमथाक वषाको अन्त्र्िघ कघर्ासभपघदनको 
आधघरिघ उत्कृष्ट किाचघरी छनौट गरी ३ िनघ किाचघरीलघई नगद तथघ प्रशंसघपत्र सर्ित 
पजरस्कृत गररएको छ। र्स अदघलतिघ कघर्ारत किाचघरीिरुको लघमग िजलजकी देवघनी संर्ितघ तथघ 
िजलजकी अपरघध संर्ितघ लगघर्तकघ कघनूनी र्वषर्िघ र जचट्ठी पूिी दतघा चलघनी, िजद्दघ व्र्वस्थघपन, 
फैसलघ कघर्घान्वर्न, सूचनघ प्रर्वमधको प्रर्ोग, अमभलेख व्र्वस्थघपन आर्द र्वषर्िघ क्षितघ अमभवरृ्द्ध 
प्रजशक्षण प्रदघन गररएको छ। 

र्स अदघलतिघ िजद्दघको पेसी सजनजवघई स्थगनिघ मनर्न्त्रण गने प्रर्घस गररएको छ। िजद्दघिघ 
तघररख छोटो अवमधको र्दने गररएको छ । दैमनक तथघ सघिघर्िक पेसी सूची सफ्टवेर्रबघट 
मनकघल्ने गररएको छ। जचिी पत्र, कैर्फर्त प्रमतवेदन, अरह्रौटे तघिेली भर्घद आर्द इिेलबघट 
पिघउने गररएको छ। प्रत्रे्क िजद्दघिघ र्टपोट गरी सफ्टवेरिघ रघख्न ेगररएको छ।भर्घद तघिेलीको 
कघर्ा मछटो छररतो िजने गरेको छ। इिलघसबघट भएको आदेश मछटो कघर्घान्वर्न िजने गरेको 
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छ। फैसलघ लेखनलघई मछटो छररतो र गजणस्तररर् बनघउने प्रर्घस गररएको छ। फैसलघ तर्घर 
भई प्रिघजणकरण भएपमछ अपलोड गने गररएको छ।  

 

िजद्दघ शघखघिघ सभबजन्धत किाचघरी िघत्र मभत्र प्रवेश गना पघउने गरी डेस्क मनिघाण गररएको 
र सेवघग्रघिीले सोिी डेस्कबघट सेवघ मलन सर्कने सिि र सजरजक्षत व्र्वस्थघ गररएको छ। र्वद्यजत 
आपूमता अवरुद्ध भएको अवस्थघिघ पमन अदघलतको प्रत्रे्क शघखघिघ सौर्ा उिघाको िघध्र्िबघट 
कभ्र्जटरिरु सञ्चघलन िजन ेव्र्वस्थघ मिलघईएको छ। अदघलतिघ सेवघग्रघिीको लघमग सिेत स्वच्छ 
र्पउने पघनीको व्र्वस्थघ गररएको छ।  

र्स अदघलतिघ २० िनघ िेलमिलघपकतघाको नघि सूजचकृत गररएको छ। गत आ.व. िघ 
िेलमिलघपिघ पिघईएकघ िजद्दघिरुको संख्र्घ ७५ रिेकोिघ िभिघ ४ थघन िजद्दघ िघत्र सफल भएको 
छ।  
  न्र्घर् प्रशघसन ऐन, २०७३ को दफघ २१ बिोजिि अर्घाखघाँची जिल्लघ अदघलतको 
क्षेत्रघमधकघर अन्तगातकघ जिल्लघजस्थत अधा न्र्घर्र्क मनकघर् एवं स्थघनीर् तििरुको न्र्घर्र्क 
समिमतको मनरीक्षण कघर्ा सभपन्न गररएको छ।स्थघनीर् तिको न्र्घर्र्क समिमतको िघलै पर्िलो 
पटक जिल्लघ न्र्घर्घधीश सर्ितको टोलीले गरेको मनरीक्षणबघट न्र्घर्र्क समिमतको क्षेत्रघमधकघर 
अन्तगात पने कघनूनकघ नर्वनति व्र्वस्थघकघ बघरेिघ समिमतकघ सदस्र्िरुलघई सजसूजचत गरघई 
आवश्र्क सजझघवसिेत प्रदघन गररएको छ। 

 

२.४. वस्तजजस्थमत र्वश्लषेण 

 

अर्घाखघाँची जिल्लघ अदघलत अर्घाखघाँची जिल्लघ सजन्धखका  नगरपघमलकघ वडघ नं. १ जस्थत 
सजन्धखका  बिघरको दजक्षण पूवा र्दशघिघ अवजस्थत रिेको छ। कररब १३५० वगा मिटर िग्गघिघ 
फैमलएको अदघलतको नवमनमिात भवन नेपघल सरकघर, शघजन्त तथघ पजनमनािघाण िन्त्रघलर्द्धघरघ 
मनिघाण गररएको िो। आ.व. २०७५ कघमताक िर्िनघदेजख अदघलतको नवमनमिात भवनबघट सेवघ 
सञ्चघलन भई आएको छ।अदघलतको नवमनमिात भवनको सवोच्च अदघलतकघ िघननीर् न्र्घर्घधीश 
श्री िररकृष्ण कघकीज्रू्बघट मिमत २०७६।११।१८ िघ सिजद् र्घटन भएको िो। तीन तलघको 
र्स भवनिघ २ वटघ इिलघस, न्र्घर्घधीशको चेभबर, शे्रस्तेदघर, तिमसलदघर, इिलघस सिघर्क तथघ 
अन्र् किाचघरीिरुको लघमग कघर्ाकक्ष, सेवघग्रघिीलघई सेवघ प्रदघन गने कोिघिरु, अमभलेख शघखघ, 
प्रशघसन शघखघ, दघर्री शघखघ, लेखघ शघखघ, स्टोर शघखघ, सूचनघ प्रर्वमध शघखघ, सोधपजछ कक्ष सिेत 
रिेकघ छन।् सूचनघ अमधकघरी तोर्कएको छ।वैतमनक कघनून व्र्वसघर्ीबघट असिघर् तथघ असक्षि 
पक्षको लघमग मनःशजल्क कघनूनी सेवघ प्रदघन गने कघर्ाले मनरन्तरतघ प्रघि गरेको छ। 

र्स अदघलतको गत ३ आमथाक वषाको लक्ष्र् र प्रगमतको तजलनघत्िक र्ववरण र्स प्रकघर 
रिेको छः- 
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आ.व.  जिभिेवघरी  नर्घाँ दतघा  िभिघ  फछ्यौट  फछ्यौट 
प्रमतशत  

बघाँकी  

२074/075 40 245 285 223 78.24% 62 

२075/076 62 326 388 261 67.26% 127 

२076/077 127 216 343 १९४ ५७% १४९ 

 

 र्स अदघलतको टघटघ इजन्डकघ कघर–१ चघलज अवस्थघिघ रिेपमन पजरघनो भएकोले पटक 
पटक ििात गनजा पने अवस्थघिघ छ। अदघलतबघट स्थघनीर् मनकघर्कघ न्र्घर्र्क समिमतिरुको 
अनजगिन िूल्र्घङ्कन गने प्रर्ोिन तथघ Judicial Out Reach कघर्ाक्रिकघ लघमग कच्ची बघटो भएर 
जिल्लघ मभत्रकघ र्वमभन्न स्थघनिघ िघनको लघमग उक्त कघर उपर्जक्त निजाँदघ अर्घाखघाँची िस्तो पिघडी 
क्षेत्रिघ रिेको जिल्लघ अदघलतलघई TATA  SUMO (िीप) को आवश्र्कतघ रिेको छ।  

र्स अदघलतको िनशजक्तको अवस्थघ िेदघा आ.व. २०७६-७७ देजख र्स अदघलतिघ जिल्लघ 
न्र्घर्घधीश - १, से्रस्तेदघर(उपसजचव, रघ.प. र्ितीर्) - १, तिमसलदघर (शघखघ अमधकृत, रघ.प. 
ततृीर्)- १, इिलघस सिघर्क (नघ.सज., रघ.प.अनंर्कत प्रथि) -१, नघ.सज. (रघ.प. अनंर्कत प्रथि) - 
४, लेखघपघल (रघ.प. अनंर्कत प्रथि)-१, सवेक्षक (रघ.प. अनंर्कत प्रथि) - १ सूचनघ प्रर्वमध 
सिघर्क (रघ.प.अनंर्कत प्रथि) - १,कभ्र्जटर अपरेटर (रघ.प. अनंर्कत प्रथि) - १, मडठ्ठघ (रघ.प. 
अनंर्कत र्ितीर्) - ६, तघिेलदघर मडठ्ठघ (रघ.प. अनंर्कत र्ितीर्) - ६, कघर्घालर् सिर्ोगी - ७, 
िलजकघ सवघरी चघलक - १ (करघर सेवघबघट) सिेत गरी िभिघ दरबन्दी ३२ रिेकोिघ गत आ.व. 
२०७६/७७ िघ नघ.सज. - २, मडठ्ठघ - ५, तघिेलदघर मडठ्ठघ - ४ गरी िभिघ पदसंख्र्घ ११ ररक्त 
िजन गएको छ। र्सरी ररक्त दरबन्दीिघ सिर्िै पदपूमता निजाँदघ आवश्र्कभन्दघ कि किाचघरीबघट 
कघर्ासभपघदन गनजापने अवस्थघ मसिानघ भएको छ।   

िघल र्वश्वभर फैमलएको कोरघनघ भघइरसको कघरण अदघलत सिेत 2076।१२।9 देजख 
बन्दघबन्दीको अवस्थघिघ रिी सीमित सेवघिरु िघत्र सञ्चघलनिघ मथए। बन्दघबन्दीको कघरणले १८ 
िर्िनघ नघरे्कघ िजद्दघिरु सिेत जिभिेवघरी सरेकघ छन।् जिभिेवघरी सरेकघ सभपूणा िजद्दघिरुलघई 
प्रघथमिकतघ र्दई मछटै्ट र्कनघरघ गने र र्स आमथाक वषािघ दतघा भएकघ िजद्दघिरु सिेत वघर्षाक कघर्ा 
र्ोिनघ िजतघर्वक मनजित सिर्घवमध मभत्र फैसलघ गनजा पने च जनौती रिेको छ। सघथै र्स अदघलतिघ 
२ िनघ नघ.सज., ५ िनघ मडठ्ठघ तथघ ३ िनघ तघिेलदघरको पद ररक्त भएको िजाँदघ ती ररक्त पदिरु 
पूमता निजन्िेलसभि अपर्घाि िनशजक्तबघट सेवघ सञ्चघलन गनजा पने थप च जनौमत थर्पएको छ।  
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पररच्छेद - तीन  

आ.व. २०७७/७८ को वघर्षाक तथघ िघमसक लक्ष्र् र रणनीमत  
लक्ष्र् १. मछटो छररतो र गजणस्तरीर् न्र्घर् सभपघदन।  

 

(क) िजद्दघको शीघ्र फछ्यौट गने। 

 (फरक िजद्दघ व्र्वस्थघपन पद्धमत लघगू िजन ज पूवाकघ िजद्दघ तथघ मनवेदनको लघमग) 
 

(फरक िजद्दघ व्र्वस्थघपन पद्धमत लघगू िजन ेिजद्दघको लघमग) 
 

 

 

 

कघर्ा कघर्ासभपघदन 
सूचक 

सिर्घवमध  जिभिेवघरी  

जिभिेवघरी सररआएकघ सबै िजद्दघ  र 
मनवेदन फछ्यौट गने।  

अजन्ति आदेश/ 
मनणार् 

आ.व.२०७७/७८  न्र्घर्घधीश  

चघलू आमथाक वषािघ दतघा भएकघ िजद्दघ, 
मनवेदन तथघ पजनरघवेदनिरुिध्रे् कभतीिघ 
५० प्रमतशत फछ्यौट गने।  

अजन्ति आदेश/ 
मनणार् 

आ.व.२०७७/७८  न्र्घर्घधीश 

र्वशेष प्रकृमतकघ मनवेदनिरु फछ्यौट गने।  अजन्ति आदेश/ 
मनणार् 

प्रिघण च जक्तघ 
भएको मिमतले ७ 
र्दनमभत्र 

न्र्घर्घधीश 

प्रमतवेदनिरु फछौट गने। अजन्ति आदेश/ 
मनणार् 

दतघा भएको मिमतले 
१ िर्िनघमभत्र 

न्र्घर्घधीश 

कघर्ा कघर्ासभपघदन सूचक सिर्घवमध  जिभिेवघरी  
सरल िघगािघ रिने िजद्दघ, मनवेदन तथघ 
पजनरघवेदन फछ्यौट गने। 

अजन्ति आदेश/ मनणार् दतघा भएको मिमतले ६ 
िर्िनघमभत्र  

न्र्घर्घधीश  

सघिघन्र् िघगािघ रिने िजद्दघ, मनवेदन तथघ 
पजनरघवेदन फछ्यौट गने।   

अजन्ति आदेश/ मनणार् दतघा भएको मिमतले 12 
िर्िनघमभत्र 

न्र्घर्घधीश 

र्वशेष िघगािघ रिने िजद्दघ फछ्यौट गने।   अजन्ति आदेश/ मनणार् दतघा भएको मिमतले 18 
िर्िनघमभत्र 

न्र्घर्घधीश 

फैसलघ, अजन्ति आदेश तर्घर गने। फैसलघ/अजन्ति 
आदेशप्रिघणीकरण 

कघनूनको भर्घदमभत्र न्र्घर्घधीश/ इिलघस 
अमधकृत 
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(ख) फरक िजद्दघ व्र्वस्थघपन पद्धमत लघगू गने र िजद्दघको कघरबघिीलघई सूचनघ प्रर्वमधसाँग आवद्ध 
गने। 

 

 

 

 

 

 

कघर्ा कघर्ासभपघदन सूचक सिर्घवमध  जिभिेवघरी  
फरक िजद्दघ व्र्वस्थघपन पद्धमत 
लघगू गने। 

सफ्टवेर्र/अमभलेख सघउन १ गते देजख न्र्घर्घधीश/से्रस्तेदघर 

िजद्दघको पक्षको व्र्जक्तगत र्ववरण 
(स्व-र्ोषणघ)भरी मिमसल संलग्न 
गने।  

व्र्जक्तगत र्ववरण िजद्दघ दघर्र िजाँदघको र्दन से्रस्तेदघर 

फरक िजद्दघ व्र्वस्थघपन पद्धमतको 
कघर्घान्वर्नको अनजगिन गने। 

प्रमतवेदन/अमभलेख आ.व.२०७७/७८ न्र्घर्घधीश/ 
से्रस्तेदघर 

पक्षिरुलघई अदघलतको 
कघर्ाबोझलघई र्वचघर गरी सिर् 
तोकी तघरेख र्दन।े  

तघरेख पचघा/भरपघई  र्फरघद/प्रमतउत्तर 
परेपमछ  

फघाँटवघलघ 

मनधघाररत सिर्मभत्र कज नै पक्ष 
अनजपजस्थत भएिघ उपजस्थत 
पक्षलघई तघरेख र्दने ।  

तघरेख पचघा/भरपघई  तघररखको र्दन फघाँटवघलघ 

प्रमतवेदन उपरको सजनजवघइिघ पक्ष 
तघररखिघ रिन चघिेिघ तघररखिघ 
रघख्न े।  

तघरेख पचघा/भरपघई  प्रमतवेदन पेस भएपमछ से्रस्तेदघर 

िजद्दघ सभबन्धी पत्रघचघरिघ 
इिेलको प्रर्ोगलघई मनरन्तरतघ 
र्दन।े 

पत्रिरुको अमभलेख मनरन्तर सूचनघ प्रर्वमध 
सभबन्धी किाचघरी/ 
फघाँटवघलघ/से्रस्तेदघर 

र्टपोटको र्वद्यजतीर् प्रमत तर्घर 
भएपमछ िघत्र िजद्दघ पेसीिघ 
चढघउने पद्धमत अवलभवन गने। 

र्टपोट सफ्टवेर्रिघ 
रघखेको िजन े

मनरन्तर फघाँटवघलघ/से्रस्तेदघर 

िजद्दघको अजन्ति आदेश र फैसलघ 
वेबसघइटबघट डघउनलोड गना 
सर्कने पद्धमतको र्वकघस गने ।  

सफ्टवेर्र/वेबसघइट मनरन्तर से्रस्तेदघर 

सक्कलै मिमसल चघर्िने अवस्थघिघ 
बघिेक िजद्दघको र्वधजतीर् फघइल 
तर्घर गरी प्रर्ोग गने ।  

सफ्टवेर्र/इ-फघइल  भघद्रदेजख सभबजन्धत 
फघाँटवघलघ/से्रस्तेदघर 
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(ग) मिमसलको आन्तररक मनरीक्षण गने ।  
 

 

(र्) न्र्घर्र्क प्रर्क्रर्घलघई अनजिघनर्ोग्र् बनघउन।े   
 

कघर्ा कघर्ासभपघदन सूचक सिर्घवमध  जिभिेवघरी  
अङ्ग पजर् र्घउन मनरीक्षण अमधकघरी तोक्ने।  मनणार्/पत्रघचघर  एक 

िर्िनघमभत्र 
से्रस्तेदघर 

मनरीक्षण अमधकृतले मनरीक्षण गरी र्दएकघ 
मनदेशनिरु सफ्टवेर्रिघ प्रर्वष्ट गने।   

सफ्टवेर्र  मनदेशन 
र्दएको एक 
ििघमभत्र 

मनरीक्षण 
अमधकृत/शे्रस्तेदघर 

िजद्दघिघ अङ्ग पजगी पेशी चढ्न र्ोग्र् भएको 
प्रिघजणत गने ।   

स्टवेर्र/पेशी 
प्रिघणीकरण फघइल 

अङ्ग पजगेको 
मिमतले एक 
ििघमभत्र 

मनरीक्षण अमधकृत  

मनरीक्षण अमधकृतले प्रमतवेदन उपलब्ध 
गरघउने।  

प्रमतवेदन  पघजक्षक 
रुपिघ 

मनरीक्षण अमधकृत 

प्रमतवेदनकघ आधघरिघ सभबजन्धत 
किाचघरीलघई मनदेशन र्दन े  

मनदेशन/पत्रघचघर  िघमसकरुपिघ न्र्घर्घधीश  

कघर्ा कघर्ासभपघदन 
सूचक 

सिर्घवमध  जिभिेवघरी  

िजद्दघिघ िरेक चरणको सफ्टवेर्र िघफा त 
कघर्ातघमलकघ बनघई मिमसल सघिेल रघख्न े।  

कघर्ातघमलकघ अमभर्ोगपत्र/र्फरघद 
परेको र्दन 

से्रस्तेदघर 

िजद्दघकघ पक्षिरु अदघलतिघ िघजिर भएपमछ 
कघर्ातघमलकघ उपलब्ध गरघउने ।  

कघर्ातघमलकघ  पक्ष िघजिर भएको 
र्दन 

सभबजन्धत 
फघाँटवघलघ/ 
से्रस्तेदघर 

कघर्ातघमलकघिघ तोर्कएको कघर्ा सभपन्न गने ।  कघर्ातघमलकघ  कघर्ातघमलकघिघ 
मनधघाररत सिर्िघ 

से्रस्तेदघर 

कघर्ातघमलकघ अनजसघर कघि िजन नसकेिघ 
कघर्ातघमलकघ संशोधन/िघगा पररवतान गरी सोको 
िघनकघरी िजद्दघकघ पक्षलघई र्दन।े  

संशोमधत 
कघर्ातघमलकघ/ 
सफ्टवेर्र  

कघर्ातघमलकघ 
संशोधन गनजापने 
भएपिघत पक्ष 
िघजिर भएको र्दन 

से्रस्तेदघर 

कघर्ातघमलकघको मनर्मित अनजगिन गने।  प्रमतवेदन  मनर्मितरुपिघ न्र्घर्घधीश/से्रस्तेदघर 
पक्षिरुलघई वेभघसघइटिघफा त िजद्दघको कघरवघिी 
तथघ आदेश/फैसलघको िघनकघरी र्दन सर्कन े
पद्धमत र्वकघस गने ।  

वेबसघइट/ 

अपलोड 
कघर्ासभपन्न भए 
पमछ 

से्रस्तेदघर 
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(ङ) न्र्घर्र्क कघि कघरवघिी तथघ िजद्दघको फैसलघिघ गजणस्तरीर्तघ अमभवरृ्द्ध गने।   
 

 

(च) िेलमिलघप पद्धमतको सजदृढीकरण गने।  
 

 

 

 

 

कघर्ा कघर्ासभपघदन सूचक सिर्घवमध  जिभिेवघरी  
आधघर र कघरण सर्ितको फैसलघ/ मनणार् गररन।े फैसलघ/अजन्ति 

आदेश 
मनरन्तर न्र्घर्घधीश 

फैसलघ लेखनकघ र्वषर्िघ किाचघरीलघई  प्रजशक्षण 
र्दन।े 

प्रजशक्षण प्रमतवेदन २०७७ 
िघर्  

न्र्घर्घधीश/ 
से्रस्तेदघर 

मनधघाररत िघपदण्डकघ आधघरिघ फघइल, कघगि, िसी 
सिेतकघ सघिग्री खररद गरी प्रर्ोगिघ ल्र्घउने ।  

स्पेमसर्फकेसन  मनरन्तर से्रस्तेदघर 

मिमसल खोिेको बखत सिि रुपिघ फेलघ पघना सर्कन े
गरी रघख्न े।  

व्र्वजस्थत मिमसल मनरन्तर से्रस्तेदघर 

बघल िनोर्वज्ञ र सिघिसेवीको सेवघलघई गजणस्तरीर् र 
प्रभघवकघरी बनघउन क्षितघ र्वकघस कघर्ाक्रिको लघमग 
पिल गने 

मनणार्/तघमलि 
प्रमतवेदन 

आ.व.२०७
७/७८ 

से्रस्तेदघर/बघल
न्र्घर् समिमत 

मिमसल संलग्न िित्वपूणा कघगिघतिरुको र्वद्यजतीर् 
प्रमत तर्घर पघरी सफ्टवेर्रिघ प्रर्वष्ट गने।  

सफ्टवेर्र  मनरन्तर से्रस्तेदघर 

कघर्ा कघर्ा सभपघदन सूचक सिर्घवमध  जिभिेवघरी  
मिलघपत्र िजन सक्ने प्रकृमतकघ सबै 
र्ववघदिरु कभतीिघ एकपटक 
िेलमिलघपकघ लघमग प्रोत्सघर्ित गने ।  

आदेश/िेलमिलघपिघ 
वृर्द्ध 

मनरन्तर न्र्घर्घधीश/से्रस्तेदघर 

िेलमिलघप सभबन्धी सरोकघरघवघलघिरु 
बीच छलफल र सिन्वर् गने।  

बैिक/िघइन्र्जट सिर् सिर्िघ न्र्घर्घधीश/से्रस्तेदघर 

िेलमिलघप केन्द्र र िेलमिलघप प्रर्क्रर्घको 
अनजगिन गने ।  

प्रमतवेदन  िघमसक रुपिघ से्रस्तेदघर 

िेलमिलघप परघिशा कक्ष स्थघपनघ गने। परघिशा कक्ष आ.व. 
२०७७/0७८ 

से्रस्तेदघर 

िजद्दघकघ पक्षलघई िेलमिलघपको िित्वको 
बघरेिघ परघिशा र्दन।े 

परघिशा/मिलघपत्र प्रत्रे्क र्दन न्र्घर्घधीश/से्रस्तेदघर 
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(छ) फैसलघको शीघ्र कघर्घान्वर्न गने।    
 

 

 

  
(ि) दण्ड िररवघनघ, सरकघरी मबगो र क्षमतपूमताको लगत अद्यघवमधक गने।  

 

 

(झ)  फैसलघ कघर्घान्वर्नको संस्थघगत सजदृढीकरण गने।  

कघर्ा कघर्ासभपघदन 
सूचक 

सिर्घवमध  जिभिेवघरी  

देवघनी िजद्दघको फैसलघ कघर्घान्वर्न 
सभबन्धी मनवेदन वघ अजन्ति कघर्ि भएको 
लगत  फछ्यौट गने ।  

तघिेली आदेश  पक्षिरु अदघलतिघ 
िघजिर भएको मिमतले 
६ िर्िनघमभत्र 

न्र्घर्घधीश/तिमसलदघर 

फौिदघरी िजद्दघिघ अजन्ति कघर्ि भएको 
मनिी मबगो र क्षमतपूमता सभबन्धी मनवेदन  
फछ्यौट गने।  

प्रमतवेदन/लगत 
र्कतघब  

मनवेदन परेको 
मिमतले ६ 
िर्िनघमभत्र । 

न्र्घर्घधीश/तिमसलदघर 

फौिदघरी िजद्दघिघ अजन्ति कघर्ि भएको 
कैद, िररवघनघ र सरकघरी मबगो िध्रे् 
प्रत्रे्क वषा कभतीिघ सो वषा कघर्ि िजन े
लगत बरघबर असजल गने।  

प्रमतवेदन/लगत 
र्कतघब  

आ.व. २०७७/७८ न्र्घर्घधीश/तिमसलदघर 

र्व.सं. 2045 सघलसभिकघ सबै दण्ड 
िररवघनघ र सरकघरी मबगो असजली गने।  

प्रमतवेदन/लगत 
र्कतघब 

आ.व. २०७७/७८ न्र्घर्घधीश/तिमसलदघर 

कघर्ा कघर्ासभपघदन सूचक सिर्घवमध  जिभिेवघरी  
िजद्दघ अजन्ति भई कघर्घान्वर्न गना मिल्ने र 
िजद्दघ अजन्ति भई नसकेको कघरणले 
कघर्घान्वर्न गना नमिल्ने अवस्थघकघ दण्ड 
िररवघनघ र सरकघरी र्वगोको अलग अलग 
लगत अद्यघवमधक गने।  

लगत र्कतघब आ.व.२०७७/७८ तिमसलदघर 

पररवमतात स्थघनीर् तिको संरचनघअनजसघर 
लगतिघ रिेको वतन अद्यघवमधक गने ।  

लगत र्कतघब आ.व.२०७७/७८ तिमसलदघर 

फैसलघ अनजसघर मतनजापने क्षमतपूमताको लगत 
र फछ्यौटको छज टै्ट अमभलेख रघख्न े।  

लगत र्कतघब आ.व.२०७७/७८ तिमसलदघर 

कघर्ा कघर्ासभपघदन सूचक सिर्घवमध  जिभिेवघरी  
दण्ड िररवघनघ असजलीको लघमग स्थघनीर् पत्रघचघर/सिन्वर् आ.व.२०७७/७८ न्र्घर्घधीश/तिमसलदघर 
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(ञ) िजद्दघिघ दसीको रुपिघ पेस भएकघ नगद तथघ जिन्सीको व्र्वस्थघपन गने ।  
 

लक्ष्र् 2 न्र्घर्िघ पिजाँच अमभवरृ्द्ध।  
(क) अदघलतबघट प्रवघि िजन ेसेवघलघई गजणस्तरीर् र प्रभघवकघरी बनघउन।े  

ति, नेपघल प्रिरी र अन्र् 
सरोकघरवघलघिरुसाँग सिन्वर् गने   

बैिक 

िघतितकघ अधान्र्घर्र्क मनकघर् तथघ 
स्थघनीर् न्र्घर्र्क समिमत सिेतको 
मनरीक्षणको क्रििघ फैसलघ 
कघर्घान्वर्नलघई सिेत मनरीक्षणको र्वषर् 
बनघउने ।  

मनरीक्षण प्रमतवेदन आ.व.२०७७/७८ न्र्घर्घधीश 

दण्ड िररवघनघ लघगेकघ व्र्जक्तिरुको 
र्ववरण सघवािमनक सञ्चघर िघध्र्ि तथघ 
अदघलतको वेबसघइटिघ प्रकघशन गने । 

सञ्चघर िघध्र्ि/ 
वेबसघईट 

आ.व.२०७७/७८ तिमसलदघर 

दण्ड िररवघनघ लघगेकघ व्र्जक्तलघई 
सरकघरी सेवघ प्रवघििघ बन्देि लगघउन 
लगतको र्ववरण सेवघ प्रवघि गने सबै 
मनकघर्िघ लेखी पिघउने ।  

पत्रघचघर/सिन्वर् आ.व.२०७७/७८ तिमसलदघर 

कैद तथघ िररवघनघ असजली बघपतको 
प्रोत्सघिन रकि तत्कघल उपलब्ध 
गरघउने ।  

भौचर/भरपघई आ.व.२०७७/७८ से्रस्तेदघर/तिमसलदघर 

फैसलघ कघर्घान्वर्नको लघमग तघिेलदघर 
प्रिरी सिेतको सिर्ोग मलने गरी 
मनर्मित डोर खटघउन।े  

डोरपजिी/आदेश आ.व.२०७७/७८ तिमसलदघर 

कघर्ा कघर्ासभपघदन सूचक सिर्घवमध  जिभिेवघरी  
दसीिघ पेस भएकघ नगद तथघ 
जिन्सीको अमभलेख अद्यघवमधक गने 
।  

लगत र्कतघव  आ.व. २०७७/७८ न्र्घर्घधीश/तिमसलदघर 

िजद्दघिघ पेस भएकघ दसीकघ 
सघिघनिरु र्फतघा र्दने/जिभिघ 
र्दने/मललघि गने/नष्ट गने सिेतकघ 
कघर्ा सभपन्न गने। 

आदेश/पत्रघचघर थजनछेक आदेश भएको ३ 
िर्िनघमभत्र 

न्र्घर्घधीश/से्रस्तेदघर/ 
तिमसलदघर 

कघर्ा कघर्ासभपघदन सूचक सिर्घवमध  जिभिेवघरी  
भघषघ अनजवघदक र सघंकेमतक भघषघ अनजवघदकको 
अमभलेख अद्यघवमधक गरी सेवघलघई मनरन्तरतघ र्दने ।  

अमभलेख/ अद्यघवमधक 
सूची   

आ.व.२०७७/७८ से्रस्तेदघर  

सेवघग्रघिीिैत्री व्र्विघर गनाको लघमग न्र्घर्र्क तघमलि प्रमतवेदन आ.व.207७/७८ से्रस्तेदघर  
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(ख) कघनूनी सिघर्तघलघई प्रभघवकघरी बनघउन।े    
 

 

(ग) न्र्घर्र्क प्रर्क्रर्घ र प्रणघमलबघरे सूचनघ प्रवघि गने ।  

िनशजक्तलघई अमभिजखीकरण गने।  
अदघलतिघ आउने सेवघग्रघिीलघई न्र्घर्र्क प्रर्क्रर्घबघरेिघ 
परघिशा सेवघ उपलब्ध गरघउने।  

प्रमतवेदन  आ.व.२०७७/७८ से्रस्तेदघर  

सेवघग्रघिीलघई अदघलतिघ प्रवेश गने र्वन्दजबघटै 
सििीकरण गना दक्ष स्वरं्सेवक खटघउन।े  

मनणार्  आ.व.२०७७/७८ से्रस्तेदघर  

िजद्दघको कघरवघिीको अवस्थघसभबन्धी िघनकघरी टेमल 
इन्क्वघर्री, एसएिएस, िोबघइल ए्सिघफा त िजद्दघको 
पक्षलघई उपलब्ध गरघउने।  

एसएिएस/ टेमलफोन मनर्मितरुपिघ से्रस्तेदघर  

न्र्घर्घधीशसाँग सेवघग्रघिीलघई आवमधक रुपिघ 
अन्तरर्क्रर्घ गना पघउने प्रणघलीलघई थप प्रभघवकघरी 
बनघई मनरन्तरतघ र्दने ।  

प्रमतवेदन िघमसकरुपिघ न्र्घर्मधश/ से्रस्तेदघर  

सवासघधघरण/र्वद्यघथीलघई अदघलतको अवलोकन गने 
अवसर प्रदघन गने ।  

प्रमतवेदन ।  आ.व.२०७७/७८ न्र्घर्मधश/ से्रस्तेदघर  

अदघलत अवलोकन गना आउने व्र्जक्तिरुकघ लघमग 
अदघलतको सघिघन्र्  पररचर्, सभपघदन गने कघर्ा र 
कघर्ा कक्ष सिेतको िघनकघरी सिघवेश भएको 
श्रव्र्दृश्र् सघिघग्री मनिघाण गरी अवलोकन कक्षबघट 
प्रशघरण गने ।  

श्रव्र्दृश्र् सघिघग्री  आ.व.२०७७/७८ न्र्घर्घधीश/ से्रस्तेदघर  

कघर्ा कघर्ासभपघदन 
सूचक 

सिर्घवमध  जिभिेवघरी  

वैतमनक कघनून व्र्वसघर्ीको सेवघलघई थप 
प्रभघवकघरी बनघउने ।  

मनणार्/ 
प्रमतवेदन 

आ.व.२०७७/७८ न्र्घर्घधीश/से्रस्तेदघर  

प्रो-वोनो कघनूनी सेवघ प्रदघन गने कघनून 
व्र्वसघर्ीको सूची सघवािमनक गने ।  

सूचनघ पघटी/ 
वेबसघईट 

आ.व.२०७७/७८ से्रस्तेदघर  

वैतमनक कघनून व्र्वसघर्ीबघट प्रदघन गररने सेवघको 
िघनकघरी सर्ित र्स अदघलतिघ कघर्ारत वैतमनक 
कघनून व्र्वसघर्ीको नघि र सभपका  नं. अदघलत 
पररसरको सबैले देख्न ेस्थघनिघ टघाँस्ने र बेवसघइटिघ 
प्रकघशन गने ।  

िघनकघरी 
र्ववरण/वेबसघ
ईटिघ प्रकघशन  

२०७७ भघद्र से्रस्तेदघर  

कघर्ा कघर्ासभपघदन सूचक सिर्घवमध  जिभिेवघरी  
सेवघग्रघिी परघिशा र सिघर्तघ कक्षिघ 
अदघलतबघट प्रदघन िजने सेवघ, िजद्दघको 

अमभलेख  मनर्मितरुपिघ से्रस्तेदघर  
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(र्) पीमडतिैत्री न्र्घर् प्रणघलीको सजदृढीकरण गने। 

प्रर्क्रर्घ, लघग्ने दस्तजर आर्द बघरेिघ 
सेवघग्रघिीलघई िघनकघरी र्दने ।  
अदघलतबघट प्रदघन िजने सेवघ, िजद्दघको 
प्रर्क्रर्घ, लघग्ने दस्तजर आर्द बघरेिघ 
िघनकघरीिूलक पजजस्तकघ तर्घर गरी 
पर्िलो पटक आउने पक्षलघई उपलब्ध 
गरघउने ।  

िघनकघरी पजजस्तकघ  आ.व.२०७७/७८ न्र्घर्घधीश/से्रस्तेदघर  

पर्घाि पूवघाधघरसर्ितको प्रमतक्षघलर्को 
स्थघपनघ र सजदृढीकरण गने ।  

प्रमतक्षघलर्  मनिघाण आ.व.२०७७/७८  न्र्घर्घधीश/से्रस्तेदघर  

सेवघग्रघिीकघ अपेक्षघ/गजनघसघ सभबन्धिघ 
सल्लघि/सजझघव मलई सोको सभबोधन गना 
िेलो अदघलत कघर्ाक्रि सञ्चघलन गने। 

अमभलेख  207७ असोि देजख 
मनर्मितरुपिघ 

से्रस्तेदघर  

अदघलतबघट सिजदघर्कघ र्वमभन्न वगासाँग 
अन्तरसंवघद गने ।  

कघर्ाक्रि प्रमतवेदन  आ.व.२०७७/७८ से्रस्तेदघर  

सिघर्तघ र परघिशा कक्षलघई स्रोत 
सघधनर्जक्त बनघई तघमलि प्रघि िनशजक्तको 
व्र्वस्थघ गरी सेवघ प्रवघिलघई प्रभघवकघरी 
बनघउन े 

मनणार्/श्रोतसघधन/ 

सेवघको अमभलेख 
आ.व. २०७७/७८ से्रस्तेदघर  

कघर्ा कघर्ासभपघदन 
सूचक 

सिर्घवमध  जिभिेवघरी  

पीमडतिैत्री कक्षको पूवघाधघर 
व्र्वस्थघपन गने ।  

भौमतक पूवघाधघर आ.व.२०७७/७८ से्रस्तेदघर  

पीमडतको लघमग प्रघथमिकतघ स्वघस््र् 
उपचघर, िनोसघिघजिक परघिशा र 
सजरक्षघको व्र्वस्थघ गने।  

मनणार्/पूवघाधघर/ 
पत्रघचघर  

आ.व.२०७७/७८ से्रस्तेदघर  

पीमडत वघदी भई दघर्र िजने िजद्दघिघ 
मनःशजल्क कघनूनी सिघर्तघ उपलब्ध 
गरघउने ।  

आदेश/पत्र  आ.व.२०७७/७८ न्र्घर्घधीश/से्रस्तेदघर  

पीमडतिैत्री व्र्विघरकघ लघमग न्र्घर्र्क 
िनशक्तीलघई अमभिजजखकरण गने ।  

प्रजशक्षण प्रमतवेदन  आ.व.२०७७/७८  न्र्घर्घधीश/से्रस्तेदघर  

पीमडतलघई िजद्दघको कघरवघिी र 
फैसलघिघ पीमडतको पररचर्को 
गोपनीर्तघ कघर्ि गने। 

फघरघि  मनरन्तर न्र्घर्घधीश/से्रस्तेदघर  
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लक्ष्र् 3 न्र्घर्र्क सजशघसनको प्रवद्धान।   
(क)न्र्घर्र्क िनशजक्तको कघर्ा संस्कृमतिघ सजधघर गने]। 

 

 

(ख) सेवघ प्रवघिको अनजगिन तथघ गजनघसो सजनजवघई गने। 

 

 

पीमडतलघई िजद्दघको कघरवघिी र 
आदेश वघ फैसलघको िघनकघरी र्दन।े  

पत्रघचघर  मनरन्तर न्र्घर्घधीश/से्रस्तेदघर  

पीमडतले भरी पघउन े 
ििरेको मबगो र क्षमतपूमताको छज टै्ट 
अमभलेख रघखी प्रघथमिकतघसघथ 
कघर्घान्वर्न गने ।  

लगत अमभलेख  सघउन न्र्घर्घधीश/तिमसलदघर 

न्र्घर्र्क कघि कघरबघिीिघ पीमडतिैत्री 
सेवघ प्रवघिको सजमनजिततघ गना 
पषृ्ठपोषण मलने ।  

पषृ्ठपोषण फघरघि/ 
प्रमतवेदन  

आवश्र्कतघनजसघर न्र्घर्घधीश/से्रस्तेदघर 

कघर्ा कघर्ासभपघदन सूचक सिर्घवमध  जिभिेवघरी  
न्र्घर्र्क िनशजक्तलघई उत्कृष्ट 
व्र्वस्थघपन र सेवघ प्रवघििघ प्रमसर्द्ध 
पघएकघ सघवािमनक/मनिी 
संस्थघिरुको अवलोकन गरघउने।   

मनणार्/प्रमतवेदन  आ.व.२०७७/७८ से्रस्तेदघर  

कघर्ा कघर्ासभपघदन सूचक सिर्घवमध  जिभिेवघरी  
तोर्कएको िघपदण्ड बिोजिि सेवघप्रवघि भए 
नभएको मनर्मित अनजगिन गरी तत्कघल सजधघर 
गना मनदेशन र्दने ।  

मनणार्/प्रमतवेदन मनर्मितरुपिघ से्रस्तेदघर  

िघपदण्डबिोजिि उत्कृष्ट कघर्ासभपघदन तथघ 
सेवघप्रवघि गने किाचघरीलघई पजरस्कृत गने।   

मनणार्/पजरस्कघर २०७८ असघर न्र्घर्घधीश/से्रस्तेदघर 

तोर्कएको  जिभिेवघरी पजरघ नगने र  
पटकपटक किी कििोरीको पजनरघवजृत्त गने 
किाचघरीलघई अनजशघसनघत्िक कघरबघिी गने । 

स्पर्ष्टकरण/कघरबघिी आ.व.२०७७/७८ से्रस्तेदघर 

अदघलतबघट भएकघ कघि कघरबघिीिघ िजन सक्न े
अमनर्मिततघसभबन्धी उिजरीको सभबोधन गने। 

कघर्ार्ोिनघ/उिजरी 
सजन जवघइ/मनणार्  

उिजरी परेको सघत 
र्दनमभत्र 

से्रस्तेदघर  

सेवघग्रघिीले अदघलतको कघि कघरबघिीको 
सभबन्धिघ न्र्घर्घधीशसिक्ष मलजखत वघ िौजखक 
रुपिघ कज नै गजनघसो/उिजरी गना सक्ने ।  

अमभलेख  आ.व.२०७७/७८ न्र्घर्घधीश  
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लक्ष्र् 4. अदघलत व्र्वस्थघपनको सजदृढीकरण ।  
(क)िघनव संशघधनको क्षितघ र्वकघस गने। 

 

(ख) भौमतक र सेवघ पूवघाधघरिघ सजधघर एवं र्वत्तीर् व्र्वस्थघपन गने।  

कघर्ा कघर्ासभपघदन सूचक सिर्घवमध  जिभिेवघरी  
र्फल्डिघ खर्टने तघिेलदघर 
किाचघरीलघई कघर्ा सभपघदन 
िघपदण्ड बनघई सोको आधघरिघ थप 
भत्तघ र िोबघइल शजल्क सजर्वधघ 
उपलब्ध गरघउने ।   

भरपघई  िघपदण्डिघ 
तोर्कएबिोजिि 

से्रस्तेदघर  

अदघलतिघ कघर्ारत न्र्घर्र्क 
िनशजक्तको क्षितघ र्वकघसको लघमग 
देवघनी तथघ फौिदघरी संर्ितघ, फरक 
िजद्दघ व्र्वस्थघपन, सूचनघ प्रर्वमध, 
फैसलघ लेखन, िनसभपका  तथघ 
सञ्चघरसीप आर्द र्वषर्िघ 
आन्तररकरुपिै प्रजशजक्षत गरघउने। 

तघमलि प्रमतवेदन  आ.व. 
२०७७/७८  

न्र्घर्घधीश/से्रस्तेदघर 

कघर्ा कघर्ासभपघदन सूचक सिर्घवमध  जिभिेवघरी  
अदघलत, आवघस तथघ सजरक्षघ 
भवनिरुको मनर्मित संरक्षण तथघ 
ििात सभभघर ।      

संरक्षण र ििात िजने ।  आ.व. २०७७/७८ से्रस्तेदघर  

अदघलतिघ खररद गररन े वस्तज र 
सेवघको वघर्षाक खररद र्ोिनघ तर्घर 
पघरी कघर्घान्वर्न गने ।  

खररद र्ोिनघ  आ.व.२०७७/७८ से्रस्तेदघर  

मनधघाररत िघपदण्डकघ आधघरिघ 
अदघलतको लघमग आवश्र्क पने 
फमनाचरलगघर्कघ सघिघग्रीिरु खररद 
गने।  

मनणार्  आ.व.२०७७/७८ से्रस्तेदघर  

र्स अदघलतको र्ोिनघ कघर्घान्वर्न 
समिमतसाँग परघिशा र सिन्वर् गरी 
बिेट अनजिघनलघई अजन्ति रुप र्दई 
वघर्षाक खररद र्ोिनघसर्ित सवोच्च 
अदघलत अनजसन्धघन तथघ र्ोिनघ 
ििघशघखघिघ पिघउने ।  

बिेट अनजिघन र्ववरण  िंमसर से्रस्तेदघर  
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(ग) अमभलेख व्र्वस्थघपन  गने।   
 

 

(र्) पजस्तकघलर् व्र्वस्थघपन गने। 

 

 

 

 

अदघलतले प्रघि गरेको बिेट LMBIS 
िघ उजल्लजखत र्क्रर्घकलघप 
कघर्घान्वर्नको लघमग अदघलतको पूणा 
बैिक र किाचघरी बैिकिघ छलफल 
गरघई मितव्र्र्र्तघ, पघरदजशातघ र 
प्रभघवकघररतघ सिेतको आधघरिघ 
र्ोिनघकघ कघर्ाक्रििरु संचघलन गने ।  

मनणार्/ भौमतक र 
र्वजत्तर् प्रमतवेदन  

आ.व. २०७७/७८  से्रस्तेदघर  

वघर्षाक रुपिघ तोर्कएको लक्ष्र्बिोजिि 
बेरुिज फछौट गना र आगघिी र्दनिघ 
शून्र् बेरुिज कघर्ि गने ।  

बेरुिज फछ्यौट 
प्रमतवेदन  

आ.व. २०७७/७८  से्रस्तेदघर  

कघर्ा कघर्ासभपघदन सूचक सिर्घवमध  जिभिेवघरी  
सबै मछनजवघ मिमसलिरु स्क्र्घन 
गरी सफ्टवेर्रको िघध्र्िबघट 
क्रिशःप्रर्वष्ट गरी संरक्षण गने ।  

सफ्टवेर्र/अमभलेख २०७७ भघद्रदेजख 
मनर्मित रुपिघ 

से्रस्तेदघर  

मिमसल संलग्न कघगििरु कघनून 
बिोजिि धजल्र्घउने/ सडघउने/ 
संरक्षण गने। 

अमभलेख  मनरन्तर से्रस्तेदघर  

कघर्ा कघर्ासभपघदन सूचक सिर्घवमध  जिभिेवघरी  
र्स अदघलतको पजस्तकघलर्को 
र्वस्तघर र सजधघर गने।  

पजस्तक/अमभलेख आ.व.२०७७/७८ से्रस्तेदघर  

न्र्घर्र्क कघर्ाको लघमग आवश्र्क 
पने पजस्तक लगघर्त अन्र् पघठ्य 
िघग्रीको आवश्र्कतघ पर्िचघन 
गरी खररद गने। 

खररद/मनणार्/पजस्तक आ.व.२०७७।७८ से्रस्तेदघर  
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लक्ष्र् ५. न्र्घर्पघमलकघप्रमतको आस्थघ र र्वश्वघस अमभवरृ्द्ध।    
(क) अदघलतको कघि कघरबघिी सभबन्धिघ सेवघग्रघिीको सन्तजष्टी अमभवरृ्द्ध गने। 

 

 

(ख) न्र्घर्र्क सूचनघ, सञ्चघर तथघ जशक्षघ पद्धमतको सजधघर गने। 

 

 

(ग) अदघलतकघ सरोकघरवघलघिरुसाँगको सभबन्ध र सिर्ोगलघई सजदृढ तजल्र्घउन।े  

कघर्ा कघर्ासभपघदन सूचक सिर्घवमध  जिभिेवघरी  
आवमधकरुपिघ सेवघग्रघिीिरुको 
सन्तजर्ष्टको स्तर िघपन गने  

सवेक्षण प्रमतवेदन  पजस र असघर  से्रस्तेदघर  

सेवघग्रघिीको सन्तजर्ष्टको सिीक्षघ गरी 
आवश्र्क सजधघर गने गने।  

प्रमतवेदन पजस र असघर से्रस्तेदघर 

कघर्ा कघर्ासभपघदन सूचक सिर्घवमध  जिभिेवघरी  
आवमधक रुपिघ सञ्चघरकिीसाँग अन्तरर्क्रर्घ 
गने ।  

िघईन्र्जट/प्रसेर्वज्ञमि सघउन, फघगजन से्रस्तेदघर  

सञ्चघर के्षत्रसाँग गररने व्र्विघर र सूचनघ 
सभप्रषेणको तररकघ तथघ सघिघजिक 
सञ्जघलसाँगको आवद्धतघबघरेिघ अदघलतको 
िनशजक्तलघई अमभिजखीकरण गने। 

अमभिजखीकरण  आ.व. २०७७/७८ से्रस्तेदघर  

अदघलतको कघि कघरबघिी बघरेिघ 
र्वद्यघलर्कघ र्वधघथीलघई अदघलतको 
अवलोकन भ्रिणको अवसर र्दने ।  

भ्रिण अमभलेख  िरेक शजक्रबघर से्रस्तेदघर  

कघर्ा कघर्ासभपघदन सूचक सिर्घवमध  जिभिेवघरी  
सरोकघरवघलघ मनकघर्िरुलघई 
न्र्घर्पघमलकघको रणनीमतक र्ोिनघकघ 
सभबन्धिघ िघनकघरी गरघउन े।  

पत्रघचघर/िघइन्र्जट आ.व.२०७७/७८ न्र्घर्घधीश/से्रस्तेदघर  

सरोकघरवघलघ मनकघर्िरुलघई 
रणनीमतक र्ोिनघ तिजािघ िघफा त 
सजधघरकघ कघर्ाक्रििरु सञ्चघलन गना 
प्रोत्सघर्ित गने ।  

पत्रघचघर/िघइन्र्जट आ.व.२०७७/७८ न्र्घर्घधीश/से्रस्तेदघर  

न्र्घर्र्क कघि कघरबघिीसाँग 
सभबजन्धत सघझघ र्वषर्िरुिघ अन्तर 
मनकघर्गत सिन्वर् तथघ सिकघर्ा 
गने ।  

पत्रघचघर/िघईन्र्जट आ.व.२०७७/७८ न्र्घर्घधीश/से्रस्तेदघर  
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(र्) स्थघनीर् तिकघ न्र्घर्र्क समिमतिरुसाँग सिन्वर् र सिकघर्ा गने। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

न्र्घर्र्क कघि कघरबघिीसाँग प्रत्र्क्ष 
सरोकघर रघख्न ेमनकघर्िरुसाँग मनर्मित 
सभपका  र सिकघर्ा गने ।  

आवमधक 
वैिक/संवघद/मनणार्  

आ.व.२०७७/७८ जिल्लघ न्र्घर्क्षेत्र 
सिन्वर् समिमत 

कघर्ा कघर्ासभपघदन सूचक सिर्घवमध जिभिेवघरी 
स्थघनीर् न्र्घर्र्क समिमतको न्र्घर्र्क 
कघि कघरबघिीको मनरीक्षण तथघ 
अनजगिन गने 

मनरीक्षण प्रमतवेदन िघर्/फघगजन न्र्घर्घधीश 

स्थघनीर् तिको सिकघर्ािघ न्र्घर्र्क 
समिमतकघ पदघमधकघरीिरु तथघ 
कघर्ारत किाचघरीलघई न्र्घर्र्क 
प्रर्क्रर्घ, िेलमिलघप र न्र्घर्र्क 
मनरीक्षणकघ सभबन्धिघ 
अमभिजखीकरण गने ।  

अमभिजखीकरण कघर्ाक्रि  आ.व.२०७७/७८ न्र्घर्घधीश/से्रस्तेदघर   

भर्घद तघिेली, फैसलघ कघर्घान्वर्न, 
नघपनक्सघ, िजच जल्कघ आर्द र्वषर्िघ 
स्थघनीर् तिले गनजापने सिर्ोगकघ 
सभबन्धिघ सिन्वर् गने ।  

बैिक/मनणार्/पत्रघचघर आ.व.२०७७/७८ जिल्लघ न्र्घर्क्षेत्र 
सिन्वर् समिमत 

स्थघनीर् तिकघ न्र्घर्र्क 
समिमतिरुको कघि कघरबघिी तथघ 
क्षेत्रमधकघरमभत्रकघ र्वषर्िघ 
िघनकघरीिजलक सघिघग्री तथघ कघि 
कघरबघिीिघ प्रर्ोग िजने मलखतकघ 
ढघाँचघ तर्घर गना सिर्ोग गने ।   

सघिघग्री  आ.व.२०७७/७८ न्र्घर्क्षेत्र सिन्वर् 
समिमत 
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पररच्छेद - ४   
र्ोिनघ अनजगिन तथघ िूल्र्घङ्कन 

४.१ र्ोिनघ कघर्घान्वर्न, अनजगिन र िूल्र्घङ्कन संर्न्त्र 

जिल्लघ अदघलत मनर्िघवली, २०७५ को दफघ ९९ बिोजिि गर्ित मनभन बिोजििको र्ोिनघ 
तिजािघ तथघ कघर्घान्वर्न समिमतले वघर्षाक कघर्ार्ोिनघ कघर्घान्वर्नको आवमधक अनजगिन र 
िूल्र्घङ्कन गनेछ। 

िघननीर् न्र्घर्घधीश श्री वघसजदेव न्र्ौपघने   - संर्ोिक 

तिमसलदघर अनन्तरघि िरघमसनी   - सदस्र् 

से्रस्तेदघर श्री ििेश खनघल    - सदस्र्-सजचव 
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पररच्छेद पघाँच  
बिेट प्रक्षपेण 

लक्ष्र् रणनीमतक उद्दशे्र्  कघर्ािरु अनजिघमनत खचा रकि 

मछटो छररतो र  गजणस्तरीर् 
न्र्घर् सभपघदन 

न्र्घर्र्क कघि कघरवघिी तथघ िजद्दघको 
फैसलघिघ गजणस्तरीर्तघ अमभवरृ्द्ध गने।  
 

फैसलघको शीघ्र कघर्घान्वर्न गने। 

फैसलघ लेखन सभबन्धी प्रजशक्षण 

 

 

फौिदघरी िजद्दघिघ अजन्ति कघर्ि भएको कैद, िररवघनघ 
र सरकघरी मबगो िध्रे् प्रत्रे्क वषा कभतीिघ सो वषा 
 कघर्ि िजन ेलगत बरघबर असजल गने। 

 

 ३०,०००।- 
   

     

 

 

 

३५,०००।- 
 

न्र्घर्िघ पिजाँच अमभवरृ्द्ध  
 

अदघलतबघट प्रवघि िजने सेवघलघई 
गजणस्तरीर् र प्रभघवकघरी बनघउने   

 

 

न्र्घर्र्क प्रर्क्रर्घ र प्रणघमलबघरे सूचनघ 
प्रवघि गने   
 

सेवघग्रघिीिैत्री अमभिजखीकरण तघमलि सञ्चघलन गने। 

  
 

प्रमतक्षघलर् मनिघाण 

 

 

 

 

अदघलतबघट प्रदघन िजन े सेवघ, िजद्दघको प्रर्क्रर्घ, लघग्न े
दस्तजर आर्द बघरेिघ िघनकघरीिूलक पजजस्तकघ तर्घर गरी 
पर्िलो पटक आउन ेपक्षलघई उपलब्ध गरघउने । 

२०,०००।- 
      
 

७,००,०००।-          
    
     
 

 

 

 

 

३०,०००।- 
     

न्र्घर्र्क सजशघसनको    प्रवद्धान सेवघ प्रवघिको अनजगिन तथघ गजनघसो 
सजनजवघई गने   

िघपदण्डबिोजिि उत्कृष्ट कघर्ासभपघदन तथघ सेवघप्रवघि 
गने किाचघरीलघई पजरस्कृत गने   

 

 १०,०००।-               
     

अदघलतको व्र्वस्थघपनको 
सजदृढीकरण  

 

िघनव संशघधनको क्षितघ र्वकघस गने   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भौमतक पूवघाधघरिघ सजधघर  
 

 

 

 

 

 

 

पजस्तकघलर् व्र्वस्थघपन गने  

 

अदघलतिघ कघर्ारत न्र्घर्र्क िनशजक्तको क्षितघ 
र्वकघसको लघमग देवघनी तथघ फौिदघरी संर्ितघ, फरक 
िजद्दघ व्र्वस्थघपन, सूचनघ प्रर्वमध, फैसलघ लेखन, 
िनसभपका  तथघ सञ्चघरसीप आर्द र्वषर्िघ 
आन्तररकरुपिै प्रजशजक्षत गरघउने। 

 

 

 

नर्घाँ मनिघाण भई संचघलनिघ रिेकघ अदघलत, आवघस 
तथघ सजरक्षघ भवनिरुको मनर्मित संरक्षण तथघ ििात 
सभभघरको लघमग िघपदण्ड मनधघारण गरी लघगू गने।     
 

 

 

 

न्र्घर्र्क कघर्ाको लघमग आवश्र्क पने पजस्तक लगघर्त 
अन्र् पघठ्य सघिघग्रीको आवश्र्कतघ पर्िचघन गरी खररद 
गने । 
 

 

  

 

 

 

 

५०,०००।- 
       
 

 

 

 

 

 

१,५०,०००।-  
   
  
 

 

 

 

 

३५,०००।-   

न्र्घर्पघमलकघप्रमतको आस्थघ र 
र्वश्वघस अमभवरृ्द्ध    

 

न्र्घर्र्क सूचनघ, सञ्चघर तथघ जशक्षघ 
पद्धमतको सजधघर गने   
स्थघनीर् तिकघ न्र्घर्र्क समिमतिरुसाँग 
सिन्वर् र सिकघर्ा गने  
 

 

सञ्चघर के्षत्रसाँग गररने व्र्विघर र सूचनघ सभप्रषेणको 
तररकघ तथघ सघिघजिक सञ्जघलसाँगको आवद्धतघबघरेिघ 
अदघलतको िनशक्तीलघई अमभिजखीकरण गने। 

स्थघनीर् न्र्घर्र्क मनकघर्को मनरीक्षण, अनजगिन तथघ 
िेलमिलघप एवं न्र्घर्र्क प्रर्क्रर्घकघ बघरेिघ 
अमभिजजखकरण गने। 

     
  
 

 

१०,०००। 

     
    
९०,०००।- 

                                                                                    िभिघ अनजिघमनत रकि रु.  ११,६०,०००।- 
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