
तनह ूँ जिल्ला अदालत वाजषिक कार्ि र्ोिना २०७७/०७८ 

E-mail: info.dctanahun@supremecourt.gov.np 

website: www.supremecourt.gov.np/court/tanahundc 

Page 1 of 48 
 

"न्र्ार्पाजलकाको स्वतन्रता: न्र्ाजर्क सुशासन हामो प्रजतबद्धता" 

"न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीलिक योजना" 

बालर्षिक कायि योजना 

२०७७/०७८ 

िनह ूँ लजल्िा अदािि 

दमौिी¸ िनह ूँ । 
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पररच्छेद १ 

प्रारलभिक खण्ड 

१.१.  पररचय:- 

 नेपालमा योजनावद्ध ववकासको सरुुवात वव.स.ं २०१३ साल देवि भएको हो । हाल मलुकुमा 

पन्ध्रौ रावरिय योजना कायाान्ध्वयनको अवस्थामा रहेको छ । यसै सन्ध्दभामा न्ध्यायपावलका स्वयमले 

आफ्ना कामकारवाहीलाई व्यववस्थत रुपमा सम्पादन गरी न्ध्याय सम्पादनको कायालाई वछटोछररतो¸ 

प्रभावकारी¸ ववश्वासनीय र पह ुँचयोग्य बनाउन आ.ब. २०६१/०६२ देवि आवविक योजनाहरु तजुामा 

गरी कायाान्ध्वयन गदै आईरहेको छ । हाल न्ध्यायपावलकाको चौथो पञ्चववषाय रणनीवतक 

योजना(२०७६/०७७-२०८०/०८१) को दोस्रो बषा प्रारम्भ भएको छ ।  

 चौथो पञ्चबवषाय रणनीवतक योजनाको सफल कायाान्ध्वयन गनाका लावग प्रत्येक वजल्ला 

अदालतले रणनीवतक योजनाको ममा र भावना बमोवजम रणनीवतक योजनाको पररविवभत्र रही बावषाक 

काया योजना वनमााण गरी कायाान्ध्वयन गनुा  पने व्यवस्था बमोवजम आ.ब. २०७७/०७८ को लावग यस 

काया योजनाको वनमााण गररएको हो। रणनीवतक योजनाले वनवदाष्ट गरकेा लक्ष्य तथा उदेश्य हावसल 

गनाका लावग यस अदालतले प्रस्ततु काया योजनाको वनमााण गरीएको छ । यस काया योजनाका 

उदेश्यहरु देहाय बमोवजम रहेका छन :- 

 सम्मावनत सवोच्च अदालतबाट तयार भएको न्ध्यायपावलकाको चौथो रणनीवतक 

योजनाको सफल कायाान्ध्वयन गने । 

 न्ध्यावयक प्रकृयालाई वछटो छररतो¸ ववश्वासनीय¸ प्रभावकारी एवं गणुस्तरीय बनाउने ।  

 न्ध्यायमा सहज पह ुँच अवभबवृद्ध गने । 

 फरक मदु्दा व्यवस्थापन पद्दवतको कायाान्ध्वयन गने । 

 अदालतको ववद्यमान सािन श्रोतको उवचत व्यवस्थापन गरी उच्चतम उपयोग गने । 

 अदालतका समस्या र चनुौवतलाई पवहचान गरी समािान गने । 

१.२  योजना िजजिमा िथा कायािन्वयन सलमलि:- 

 यस अदालतको आ.ब. २०७७/०७८ को वावषाक काया योजना वनमााण गना तथा सोको 

कायाान्ध्वयन गनाका लावग वजल्ला अदालत वनयमावली, २०७५ को वनयम ९९ बमोवजम देहाय 

बमोवजमको योजना तजुामा तथा कायाान्ध्वयन सवमवत गठन गररएको छः-। 

माननीय न्ध्यायािीश श्री दगुााप्रसाद ढंुगेल            -  अध्यक्ष 

तहवसलदार श्री जीवनकुमार पौडेल      -  सदस्य 

से्रस्तेदार श्री वबदरुकुमार उपाध्याय                  -  सदस्य- सवचव 

यसै अदालतका से्रस्तेदार श्री ववदरुकुमार उपाध्यायको वमवत २०७७/०४/१२ देवि  सेवा 

अववि पूरा भई अवनवाया अवकाश ह न ुभएकोले उहाुँको अवकाश पवछ सोको काया वजम्मेवारी वनवमत्त 

से्रस्तेदारका रुपमा कायारत तहवसलदार श्री जीवनकुमार पौडेलले पूरा गनुाभएको अवस्था छ ।  
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यस अदालतको पूणा बैठकको वनणायानसुार योजनाको प्रारम्भीक मस्यौदा तयार गना देहाय 

बमोवजमको काया समूह गठन गररएको वथयोः- 

माननीय न्ध्यायािीश श्री दगुााप्रसाद ढंुगेल                     -सयंोजक 

माननीय न्ध्यायािीश श्री वासदुेव पौडेल     -सदस्य 

तहवसलदार श्री जीवनकुमार पौडेल     -सदस्य 

ना.स ुश्री कृरणप्रसाद गौतम             -सदस्य 

ना.स.ु श्री वशव शमाा वतवारी      -सदस्य 

ना.स.ु श्री ववरने्ध्रनाथ िनाल      -सदस्य 

ना.स.ुश्री नारायणदत्त शमाा      -सदस्य 

लेिापाल श्री प्रकाश पौडेल      -सदस्य 

वसष्टम नेटवका  पसान श्री सरोज वतवमल्सेना    -सदस्य 

वडठ्ठा श्री वशवप्रसाद चापागाई      -सदस्य 

ता/वड श्री योगेन्ध्र देव िनाल                -सदस्य  

का.स श्री केशीमायाुँ लुंगेली                                       -सदस्य 

से्रस्तेदार श्री ववदरुकुमार उपाध्याय                -सदस्य-सवचव 

१.३ योजनाको सरंचनात्मक स्वरुप:- 

 प्रस्ततु कायायोजनालाई ८ पररच्छेद तथा १ अनसूुचीमा ववभाजन गररएको छ । पवहलो 

पररच्छेद योजनाको प्रारवम्भक िण्डको रुपमा प्रस्ततु गररएको छ । जसमा कायाायोजनाको पररचय¸ 

योजना तजुामा तथा कायाान्ध्यवन सवमवत र योजनाको सरंचनात्मक स्वरुपका बारमेा चचाा गररएको छ । 

पररच्छेद दईुमा गत आ.व. २०७६/०७७ को बावषाक कायायोजना तथा यस अदालतबाट भए गरकेा 

काम¸ लगत फछायौटको सवमक्षा गररएको छ । त्यसै गरी चौथो पन्ध्चबवषाय रणनीवतक योजनामा उल्लेि 

गररएका न्ध्यायापावलकाका बावषाक तथा मावसक लक्ष्य वनिाारणलाई पररच्छेद ३ मा उल्लेि गररएको छ 

। पररच्छेद ४ मा चौथो रणनीवतक योजनाले प्रके्षपण गरकेा लक्ष्य प्राविको लावग सचंालन गनुापने 

रणनीवतक कायाक्रमहरुको काया योजना अन्ध्तगात वजल्ला अदालतको बावषाक कायायोजना सम्बन्ध्िमा 

उल्लेि गररएको छ । सम्मावनत सवोच्च अदालतबाट प्राि ढाुँचा अनसुारका फारामहरुलाई पररच्छेद 

५ मा समावेश गररएको छ । त्यसैगरी पररच्छेद ६ मा योजनाको अनगुमन तथा मलु्याङ्न सम्बन्ध्िमा 

चचाा गररएको छ । पररच्छेद ७ मा योजना कायाान्ध्वयनको जोविम सम्बन्ध्िमा चचाा गररएको छ भने 

भौवतक अवस्था र बजेट सम्बवन्ध्ि वबषयलाई पररच्छेद ८ मा उल्लेि गररएको छ । 
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पररच्छेद २ (दजई) 

सलमक्षा खण्ड 

२.१  गि आ.व.को योजनाको समीक्षा  

गतबषा चौथो पञ्चबवषाय रणनीवतक योजनाको आिार बषाको रुपमा रह्यो । वजम्मेवारी सरी 

आएका ६०६ थान सवै मदु्दा र नयाुँ दताा ह न आउने जम्मा मदु्दा सखं्याको आिा ५७० थान मदु्दा गरी 

जम्मा ११७६ थान मदु्दा फछौट गने गरी लक्ष्य वनिाारण गररएको वथयो । कायाक्रम अनसुार बजेटको 

अभाव¸ न्ध्यून जनशवि र ववश्वव्यापी रुपमा फैवलएको कोराना भाइरस (covid-19) को प्रवतकुलताको  

बावजदु पवन यस अदालत आफूले वलएको लक्ष्य नवजक पगु्न सफल भएको छ ।  

यस अदालतको पवछल्लो ३ वषाको मदु्दाको लगत¸ फर्छ्यौट र बाुँकीको अवस्था देहाय 

बमोवजम रहेको देविन्ध्छ ।  

देहाय 

आ.ब िगि फर्छ्यौट प्रलिशि बाूँकी 

०७४/०७५ १२७१ ८९४ ७०.३३ ३७७ 

०७५/०७६ १६१६ १०१० ६२.५० ६०६ 

०७६/०७७ १४९२ ८३४ ५५.८९ ६५८ 
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२.२ मजद्दाको िगि¸ फछियौट र बाूँकीको अवस्था:-  

िगििफि  

अनजमालनि िगि वास्िलवक िगि कैलफयि 

लजभमेवारी नयाूँ दिाि जभमा लजभमेवारी नयाूँ दिाि जभमा  

६०६ ११३८ १७४४ ६०६ ८८६ १४९२  

बन्ध्दाबन्ध्दी (लकडाउन)को कारण लक्ष्य भन्ध्दा २५२ थान मदु्दा कम दताा भएको । 

फर्छ्यौटिफि  

अनजमालनि फर्छ्यौट वास्िलवक फर्छ्यौट कैलफयि 

लजभमेवारी नयाूँ दिाि जभमा लजभमेवारी नयाूँ दिाि जभमा  

६०६ ५७० ११७६ ४२५ ४०९ ८३४  

बन्ध्दाबन्ध्दी (लकडाउन)को कारण ३४२ थान मदु्दा कम फर्छ्यौट भई लक्ष्यको तुलनामा ७०.९१% 

र लगतको तलुनामा ५५.८९%  फर्छ्यौट भएको । 

बाूँकी िफि  

लजभमेवारी नयाूँदिाि जभमा कैलफयि 

१८१ ४७७ ६५८  

बाुँकी मदु्दाहरु मध्ये २ वषा नाघेका ४ थान¸ १८ मवहना नाघेका ४८ थान र बाुँकी सबै १८ मवहना 

वभत्रका मदु्दाहरु रहेका । 

न्यायाधीशगि मजद्दाको िगि¸ फछौट र  लववरण 

लस.न.ं माननीय न्यायाधीशको 

नाम 

िगि फछियौट फछियौट 

प्रलिशि 

बाूँकी 

१. श्री दगुााप्रसाद ढंुगेल ७३३ ४०० ५४.५७ ३३३ 

२. श्री वासदुेव पौडेल ७५३ ४२८ ५६.८३ ३२५ 

सरुवा भै जान ुभएका वजल्ला न्ध्यायािीश  

१ श्री दीपक ढकाल ६ ६ १०० ६ 

जभमा  १४९२ ८३४ ५५.९१ ६५८ 

 २.३ लनरन्िर सजनजवाई िफि :- 

िगि फर्छ्यौट बाूँकी कैलफयि 

२५ १४ ११  

वनरन्ध्तर सनुवुाईका मदु्दालाई वछटो फर्छ्यौट गनाको लावग इजलासबाट भएको आदेश बमोवजम 

छोटो तारिे तोक्ने¸ फोन माफा त अन्ध्तर वनकाय समन्ध्वय गने¸ वनयवमत रुपमा अनगुमन गने 

लगायतका कायाहरु गने गररएको । 

 



तनह ूँ जिल्ला अदालत वाजषिक कार्ि र्ोिना २०७७/०७८ 

E-mail: info.dctanahun@supremecourt.gov.np 

website: www.supremecourt.gov.np/court/tanahundc 

Page 6 of 48 
 

२.४  लनरीक्षण र सजपरीवेक्षण 

 वमवसलको आन्ध्तररक वनरीक्षण तथा सपुररवेक्षणको काया गत आ.ब.मा लक्ष्य अनरुुप नै सम्पन्ध्न 

भएको देविन्ध्छ ।  गत आ.ब.मा १४६० थान मदु्दाहरुका वमवसलहरुको आन्ध्तररक वनरीक्षण गने लक्ष्य 

रहेकोमा १४६२ थान मदु्दाको वनरीक्षण गररएको छ । 

२.५  मेिलमिापिफि :- 

यस अदालतबाट मेलवमलाप प्रकृयाद्वारा वववाद समािान गने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन 

मदु्दाका पक्षहरुलाई मदु्दा दायर ह ुँदा देवि नै प्रत्येक चरणमा मेलवमलाप गना उत्पे्रररत गने काया गररद ै

आएको छ। कानून बमोवजम मेलवमलाप ह न सक्ने सवै प्रकृवतका मदु्दाहरुलाई कवम्तमा १ पटक 

मेलवमलाप केन्ध्रमा पठाउने गररएको छ । गत आ.ब.मा मेलवमलापतफा को मदु्दाको अवस्था देहाय 

बमोवजम रह्यो:- 

मेिलमिाप केन्रमा 

पठाइएको मजद्दा सखं्या 

सफि असफि सफि प्रलिशि बाूँकी 

४१० ५८ ३५२ १४% ० 

मेलवमलाप केन्ध्रमा पठाइएका केही मदु्दाहरुमा मेलवमलापका लावग तोवकएको म्याद बन्ध्दाबन्ध्दी 

(लकडाउन)को कारण समाि भएकोले बाुँकी कारवाहीका लावग उि मदु्दाहरुलाई मेलवमलाप 

केन्ध्रमा असफल जनाई सम्बवन्ध्ित मदु्दा फाुँटमा वफताा पठाइएको अवस्था छ । 

२.६ मजल्िवी मजद्दािफि  

वजम्मेवारी सरी आएको ३८ थान र अवघल्लो आ.ब. को २२ थान गरी जम्मा ६० थान मदु्दा 

मलु्तवीमा रहेकोमा गत बषा १५  थान जागी ४५ थान मदु्दा मलु्तवी जगाउन बाुँकी रहेको अवस्था छ । 

मलु्तवी जगाउन बाुँकी रहेका कवतपय मदु्दाहरु उच्च अदालत पोिरामा गएका तथा सवोच्च 

अदालतमा गएको र समयमै वमवसल वफताा  नआएको कारण मदु्दा मलु्तवीबाट नजागेको अवस्था छ । ती 

मदु्दाहरुमा वनयवमत पत्राचार गने काया भै रहेको अवस्था ह ुँदा यस यस बषा त्यस्ता मलु्तबी मदु्दाहरुको 

सखं्या घट्ने अपेक्षा गररएको छ । 

२.७   फैसिा ियारीको अवस्था 

यस अदालतबाट गत आ.ब.मा ८३४ थान मदु्दाहरु फछौट भएका छन । न्ध्यनु जनशवि¸ 

मदु्दाको उच्च भार एवं प्रववविमैत्री जनशविको न्ध्यनु उपलब्िताको बावजदु कानूनले तोकेको 

अवविवभतै्र फैसला लेिन तथा प्रमावणकरणको काया सम्पन्ध्न भएको अवस्था छ । 

२.८ अलििेख ब्यवस्थापनिफि  

यस अदालतको अवभलेि शािामा रहेका वमवसलहरुलाई ब्यववस्थत गने कायामा गत आ.ब. 

यस अदालतका लावग कोशेढुङ्गा साववत भयो। सबै वछनवुा वमवसलहरुलाई फैसला वमवतका आिारमा 

सफ्टवेयरमा दताा गररएको छ । आ.ब. २०७६/०७७ को अन्ध्त्यसम्म यस अदालतको अवभलेि 

शािामा २०७४४ थान मदु्दाका वमवसलहरु रहेका छन । सवै वमवसलहरुलाई ३३ वटा दराजवभत्र 
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काटुानमा व्यववस्थत रुपमा राविएको छ । तहवसल शािातफा का सवै वमवसलहरुलाई ३ वटा दराजवभत्र 

काटुानमा व्यववस्थत रुपमा राविएको छ ।  

वमवसलका कागजात सडाउनेतफा  गत आ.ब.मा ४०० थान वमवसलको कागजात सडाउने लक्ष्य 

रहेकोमा २७३१ थान वमवसलका कागजातहरु सडाइएको अवस्था छ । यस बषा केही दराजहरु र 

काटुान िररद गरी वमवसल ब्यवस्थापनको कायालाई अझ प्रभावकारी रुपले अगावड बढाउने योजना 

यस बषा पवन रहेको छ । 

२.९  बािबालिका सभबन्धी मजद्दािफि   

यस अदालतको बाल इजलासबाट हेररने बालबावलका सम्वन्ध्िी मदु्दाको जम्मा लगत गत 

आ.ब.मा ८ थान रहेकोमा सो मध्ये ५ थान फर्छ्यौट भई ३ थान चाल ुअवस्थामा रहेको छन ्। चाल ु

अवस्थाका मदु्दाहरुमा अङ्ग परु् याउने काया भइरहेको छ । 

२.१०. फैसिा कायािन्वयनिफि :- 

 फैसला कायाान्ध्वयनका वनवेदनहरु फैसला अवन्ध्तम भएको ६ मवहनावभत्र फछौट गनुा  पने भनी 

रणनीवतक योजनाले वनवदाष्ट गरकेो देविन्ध्छ । न्ध्यून जनशवि र ववश्वव्यापी रुपमा फैवलएको कोराना 

भाइरस (covid-19) को प्रवतकुलताको कारण यस बषा लक्ष्य प्रािीमा समस्या देवियो । अत: गत 

आ.ब.को फैसला कायाान्ध्वयनको अवस्था देहाय बमोवजम रह्यो । 

लनवेदनिफि  

लजभमेवारी नयाूँ दिाि जभमा 

िगि 

फछौट 

िक्ष्य 

फर्छ्यौट फछौट 

प्रलिसि 

बाूँकी 

६८ १४१ २०९ १३७ १०२ ७४ १०७ 

बाुँकी वनवेदनहरु मध्ये ३७ थान ६ मवहना नाघेका र बाुँकी ६ मवहनावभत्र कै रहेका छन । 

कैदिफि  

लजभमेवारी नयाूँ जभमा िगि फछौट 

िक्ष्य 

फर्छ्यौट फछौट 

प्रलिसि 

बाूँकी 

९८०।११।३ ४००।०।१९ १३८०।११।२२ ४५५।०।० ३८७।८।१२ ८५ ९९३।३।१० 

बाुँकी कैद मध्ये वव.स.२०३५ साल अगाडीको कैद असलु ह न बाुँकी नरहेको । 

जररवानािफि  

लजभमेवारी नयाूँ जभमा फछौट 

िक्ष्य 

फर्छ्यौट फछौट 

प्रलिसि 

बाूँकी 

१¸४३¸१३¸६३५.४ १¸६०¸७८¸९५५.५ ३¸०९¸०२¸५९०.९ ८४¸००¸००० ६६¸२९¸२९२.९ ७८ २¸३७¸६३¸२९८ 

बाुँकी जररवाना मध्ये वव.स.२०३५ साल अगाडीको जररवाना असलु ह न बाुँकी नरहेको । 

२.११  ब्यवस्थापकीय कायििफि  

मलुकुमा बन्ध्दाबन्ध्दी (लकडाउन) ह नपुवुा  बावषाक काया योजना बमोवजम नै व्यवस्थापकीय काया 

सञ्चालन भईरहेको वथयो । वमवत २०७६/१२/११ देवि ववश्वव्यापी रुपमा फैवलएको कोराना भाइरस 
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(covid-19) को कारण मलुकुभर लकडाइन ह न गयो । तत्पश्चातका व्यवस्थापवकय काया सञ्चालन 

गना कवठनाई उत्पन्ध्न भएका कारण समग्र लक्ष्य प्रािीमा समस्या देवियो । अत: गत आ.ब.को 

व्यवस्थापकीय कायाको अवस्था देहाय बमोवजम रह्यो । 

व्यवस्थापकीय कायि िक्ष्य प्रगलि 

परामशा दैवनक दैवनक 

 judicial outreach  ४ १ 

meet the judge १२ ८ 

योजनाको आन्ध्तररक सवमक्षा ४ २ 

सरोकारवालाहरुसुँगको अन्ध्तवक्रा या २ १ 

कागज सडाउन ुपने वमवसल सखं्या ४०० २७१० 

न्ध्याय के्षत्र समन्ध्वय सवमवतको वैठक ४ ३ 

वार र सरकारी ववकल सुँग अन्ध्तवक्रा या ३ ४ 

सचंारकमीसुँग अन्ध्तवक्रा या १ ० 

२.१२. न्यालयक सलमलि¸ अधिन्यालयक लनकायको लनरीक्षण एव ंअनजगमनिफि :-  

यस अदालतमा पनुरावेदन लाग्ने १० वटा न्ध्यावयक सवमवत र ३ वटा अिान्ध्यावयक वनकायको 

यस अदालतबाट बषामा कम्तीमा १ पटक वनरीक्षण तथा अनगुमन गनेपने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । 

गत बषाको बावषाक काया योजनामा यी वनकायहरुको वनरीक्षण तथा अनगुमन गने कायाको लावग फागनु¸ 

चैत्र¸ बैसाि र जेठ मवहनालाई तोवकएको वथयो । वमवत २०७६/१२/११ देवि ववश्वव्यापी रुपमा 

फैवलएको कोराना भाइरस (covid-19) को कारण मलुकुभर लकडाइन ह न गयो । जसको कारण 

वनरीक्षण तथा अनगुमन ह न सकेन ।  

२.१३.  लबशेर्ष प्रकृलिका लनवेदनिफि   

गत बषा यस अदालतमा वबशेष प्रकृवतका वनवेदनहरु ६७ थान दताा भएकोमा ६० थान फछौट 

भई ७ थान बाुँकी रहेको अवस्था छ ।  

२.१४. पजनरावेदन िफि  

 गत बषा यस अदालतमा पनुरावेदनहरु १५ थान दताा भएकोमा ४ थान फछौट भई ११ थान 

बाुँकी रहेको अवस्था छ ।  

२.१५.  लवलवध िफि  

 अदालतको सेवा प्रवाह वछटो¸ छररतो¸ व्यववस्थत एवम् प्रभावकारी बनाउनका लावग 

यसै अदालतबाट प्रवाह ह ने सबै सेवाहरुलाई काउन्ध्टरबाट प्रवाह ह ने व्यवस्था 

वमलाईएको छ । 

 कारागार कायाालयमा रहेका थनुवुा/कैदीहरुसुँग पेशीको वदन वभवडयो कन्ध्फरने्ध्स माफा त 

सम्वाद गना सरुुवात गररएको अवस्था छ ।  
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२.१६ लनष्कर्षि र मजख्य समस्याहरुः 

 २०७६ साल फागुन मसान्ध्तसम्म योजनाले वनवदाष्ट गर े बमोवजम काया भई रहेकोमा 

ववश्वव्यापी रुपमा फैवलएको कोरोना भाइरस (covid-19) को कारण वमवत 

२०७६।१२।११ देवि मलुकुभर बन्ध्दाबन्ध्दी (लकडाउन) भई अदालतबाट प्रवाह ह ने 

काम कारबाहीमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परी गत आवथाक वषाको योजनाले रािेको लक्ष्य 

हावसल ह न सकेको छैन। तथावप गत आवथाक वषामा ७० प्रवतशतभन्ध्दा बढी मदु्दा 

फछौट भएको ह ुँदा र केवल ६५८ थान मदु्दा मात्र वजम्मेवारी सरी आएको ह ुँदा 

बन्ध्दाबन्ध्दी (लकडाउन)को बाबजूद समेत गत आवथाक वषाको कायासम्पादन सन्ध्तोषप्रद 

रहन गयो। 

 आ.व २०७६/०७७ मा योजना कायाान्ध्वयनको वसलवसलामा झेल्न ु परकेो मखु्य 

समस्याहरुलाई देहाय बमोवजम उल्लेि गररएको छः-  

-  अदालतमा मदु्दाको तलुनामा जनशविको आपूवताको अवस्था न्ध्यून रहेको । 

- न्ध्यायािीश समेत गरी जम्मा ५५ जनाको जनशवि दरवन्ध्दी रहेकोमा जम्मा 

२२ जनाको मात्र स्थायी पूवता भएको र त्यसमा पवन यस अदालतबाट वववभन्ध्न 

अदालतहरुमा काजमा पठाइएको ह ुँदा स्थायी, दक्ष र प्रववविमैत्री जनशविकको 

अभाव रहेको । 

-  यो वजल्ला पहाडी वजल्ला रहेको र स्थानीयस्तरसम्म पगुी कायासम्पादन गना 

उपयिु सवारी सािनको अभाव । 

- मदु्दा तथा जनशविको अनपुातमा यस अदालतको भौवतक सरंचनाको अपयााि 

ह न गएको ।  

- हाल २ जना न्ध्यायािीशको दरवन्ध्दी रहेकोमा १ जना न्ध्यायिीशको लावग मात्र 

सरकारी आवासको व्यवस्था भएको ह ुँदा १ जना न्ध्यायािीशको आवास 

भाडामा वलन ुपरकेो । 

- तामेल्दारलाई म्याद तामेल गना जानको लागी मोटरसाईकलको अभाव । 

 

 

 

 

 

 



तनह ूँ जिल्ला अदालत वाजषिक कार्ि र्ोिना २०७७/०७८ 

E-mail: info.dctanahun@supremecourt.gov.np 

website: www.supremecourt.gov.np/court/tanahundc 

Page 10 of 48 
 

पररच्छेद ३ (िीन) 

बालर्षिक िथा मालसक िक्ष्य लनधािरणः 

  न्ध्यायपावलकाको चौथो पंचबवषाय रणवनवतक योजना अन्ध्तगात वछटो छररतो र गणुस्तररय 

न्ध्यायसम्पादन, न्ध्यायमा पह च अवभबवृद्ध, न्ध्यावयक सशुासनको प्रबद्धान, अदालत ब्यवस्थापनको 

सदुृढीकरण र न्ध्यायपावलका प्रवतको आस्था र ववश्वास अवभबवृद्धगरी ५ बटा लक्ष्य र २३ वटा 

रणनीवतक उदेश्यहरुको ब्यवस्थापन सवहत तयार भएको मूल योजनाको पररवि वभत्र रवह यस 

अदालतबाट प्रस्ततु काया योजना तयार गररएको छ । यस अदालतले समेत उि मूल योजनाले वलएको 

५ बटा लक्ष्यहरु सवहतका २३ वटा रणनीवतक उदेश्यहरुलाई ह बह  रावि आफ्नो काया सम्पादनमा 

जोड वदने गरी काया योजना तयार गररएको छ ।   

३.१. िक्ष्यहरु 

िक्ष्य १. लछटोछररिो र गजणस्िरीय न्याय सभपादन:- 

 रणनीलिक उदे्दश्य १.१: मजद्दाको शीघ्र फर्छ्यौट गनजि । 

 (क) फरक मदु्दा व्यवस्थापन पद्धवत लाग ुह न ुपूवाका मदु्दाको लावग । 

 (ि) फरक मदु्दा व्यवस्थापन पद्धवत लाग ुह ने मदु्दाको लावग । 

 (ग) फैसला लेिन र तयारी । 

रणनीलिक उदे्दश्य १.२: मजद्दा व्यवस्थापन पद्धलिमा सजधार गनजि । 

 (क) फरक मदु्दा व्यवस्थापन पद्धवत लाग ुगना व्यववस्थापवकय प्रबन्ध्ि गने ।  

 (ि) मदु्दा व्यवस्थापन पद्धवतमा सिुार गने ।  

 (ग) मदु्दाको कारबाहीलाई सूचना प्रववविसुँग आवद्ध गने । 

 (घ) वमवसलको आन्ध्तररक वनरीक्षण गने । 

रणनीलिक उदे्दश्य १.३: न्यालयक काम कारबाही िथा मजद्दाको फैसिामा गजणस्िरीयिा अलिवृलद्ध 

गनजि । 

 (क) न्ध्यावयक प्रवक्रयालाई अनमुानयोग्य बनाउने ।  

 (ि) वमवसल कागजको गुणस्तरीयता कायम गने । 

 रणनीलिक उदे्दश्य १.४: लववाद समाधानका वैकलल्पक उपायहरूको प्रयोगिाई प्रिावकारी       

बनाउनज । 

(क) न्ध्यावयक मेलवमलाप पद्धवतको सदुृढीकरण गने । 

रणनीलिक उदे्दश्य १.५ :फैसिा कायािन्वयनको कायििाई प्रिावकारी बनाउनज । 

(क) फैसलाको शीघ्र कायाान्ध्वयन गने । 

(ि) बक्यौता दण्ड जररवाना र सरकारी वबगो अवभयानको रूपमा असलु उपर गने । 

(ग) दण्ड जररवाना,सरकारी वबगो र क्षवतपूवताको लगत अद्यावविक गने । 

(घ) फैसला कायाान्ध्वयनको ससं्थागत सदुृढीकरण गने । 

(ङ) मदु्दामा दसीको रूपमा पेस भएका नगद तथा वजन्ध्सीको व्यवस्थापन गने । 
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िक्ष्य २. न्यायमा पह ूँच अलिवृलद्ध:- 

रणनीलिक उदे्दश्य २.१: अदाििकोकायिके्षत्रलित्रकान्यायमापह ूँचकाअवरोधहरूकोसभबोधन गनजि ।  

रणनीलिक उदे्दश्य २.२: अदाििबाट प्रवाह ह ने सेवािाई गजणस्िरीय र प्रिावकारी बनाउनज । 

रणनीलिक उदे्दश्य २.३: कानूनी सहायिािाई प्रिावकारी बनाउनज । 

रणनीलिक उदे्दश्य २.४: न्यालयक प्रलिया र प्रणािीबार ेसूचना प्रवाह गनजि । 

िक्ष्य ३. न्यालयक सजशासनको प्रवद्धिन:- 

रणनीलिक उदे्दश्य ३.१: न्यालयक जनशलिको कायि ससं्कृलिमा सजधार गनजि । 

रणनीलिक उदे्दश्य ३.२: अदाििको काम कारबाहीमा अनजगमन र लनरीक्षणिाई प्रिावकारी 

बनाउनज ।  

(क) न्ध्यावयक काम कारबाहीको वनरीक्षण अनगुमन गने । 

(ि) सेवाप्रवाहको अनगुमन गने । 

(ग) गनुासो सनुवुाइको सयंन्ध्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने । 

िक्ष्य ४: अदािि व्यवस्थापनको सजढीकीकरण:- 

रणनीलिक उदे्दश्य ४.१: मानव सशंाधन व्यवस्थापन सजढीक बनाउनज । 

(क) मानव सशंािन नीवत तथा योजना वनमााण गने । 

रणनीलिक उदे्दश्य ४.२: िौलिक र सेवा पूवािधारमा सजधार एवम ्लवत्तीय व्यवस्थापन गनजि ।  

(क) भौवतक र सेवा पूवाािार व्यवस्थापन गने । 

(ि) भवनबाहेककाअन्ध्यभौवतकपूवाािारव्यवस्थापनगने । 

(ग) ववत्तीय व्यवस्थापन गने । 

(घ) अवभलेिव्यवस्थापनगने ।  

(ङ) पसु्तकालय व्यवस्थापन गने । 

रणनीलिक उदे्दश्य ४.३: योजना कायािन्वयन प्रणािीिाई प्रिावकारी बनाउनज । 

िक्ष्य ५: न्यायपालिका प्रलिको आस्था र लवश् वास अलिवृलद्ध:- 

रणनीलिक उदे्दश्य ५.१: अदाििका कामकारबाही सभबन्धमा सेवाग्राहीको सन्िजलि अलिवृलद्ध   गनजि । 

रणनीलिक उदे्दश्य ५.२ न्यालयक सूचना, सञ्चार िथा लशक्षा पद्धलिको सजधार गनजि । 

(क) अदालत र सञ्चारमाध्यमसुँगको सम्बन्ध्ि प्रभावकारी बनाउने । 

(ि) कानूनी वशक्षाको प्रवद्धान गने । 

रणनीलिक उदे्दश्य ५.३ अदाििका सरोकारवािाहरूसूँगको सभबन्ध र सहयोगिाई सजढीक 

िजल्याउनज ।  

(क) अदालतका सरोकारवाला वनकायहरूसुँग सम्बन्ध्ि र समन्ध्वय अवभववृद्ध गने । 

(ि) स्थानीय तहका न्ध्यावयक सवमवतहरूसुँगसमन्ध्वय र सहकाया गनुा  । 
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पररच्छेद ४ (चार) 

िक्ष्य प्रालिको िालग सचंािन गररने रणनीलिक कायििमको रणनीलिक योजना  

४.१  आगामी कायियोजनाको िक्ष्य प्रालिको िालगः संचािन गनजिपने रणनीलिक कायििमहरुको 

कायािन्वयन योजनाः 

 न्ध्यायपावलकाको चौथो पचंबवषाय रणवनवतक योजनाले वछटोछररतो र गणुस्तरीय न्ध्याय 

सम्पादन,न्ध्यायमा पह ुँच अवभववृद्धलक्ष्य, न्ध्यावयक सशुासनको प्रवद्धान, अदालत व्यवस्थापनको 

सदुृढीकरण ,न्ध्यायपावलका प्रवतको आस्था र ववश् वास अवभववृद्ध गने ५ वटा मलु लक्ष्यहरु समावेश गरी 

उि लक्ष्य प्राविका २३ वटा मलु रणनीवतहरुलाई उल्लेि गरकेो छ। सोही अनरुुप यस अदालतले 

पवन आफ्नो बावषाक काया  योजनामा वजल्ला अदालतलाई तोवकएको लक्ष्य तथा रणनीवतहरु रािी 

काया योजना वनमााण भएको ह ुँदा उि लक्ष्यहरुलाई देहाय बमोवजम उल्लेि गररएको छ । 

िक्ष्य १ : लछटोछररिो र गजणस्िरीय न्याय सभपादन । 

रणनीलिक उदे्दश्य १.१ : मजद्दाको शीघ्र फर्छ्यौट गनजि । 

(क) फरक मजद्दा व्यवस्थापन पद्धलि िागज ह नजपजविका मजद्दा िथा लनवेदनको िालग 

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध  लजभमेवारी 

वजम्मेवारी सररआएका सबै मदु्दा, 

वनवेदन तथा पनुरावेदनहरु चाल ु

आवथाक वषामा फर्छ्यौट गने । 

अवन्ध्तम आदेश/वनणाय २०७७ श्रावण देवि 

२०७८ असार मसान्ध्त 

न्ध्यायािीश 

चाल ुआवथाक वषामा दताा भएका मदु्दा, 

वनवेदन तथा पनुरावेदनहरुमध्ये 

कवम्तमा ५० प्रवतशत फर्छ्यौट गने । 

अवन्ध्तम आदेश/वनणाय 

" 

न्ध्यायािीश 

ववशेष प्रकृवतका वनवेदनहरुमध्ये 

प्रमाण बझु्न ुनपनेका हकमा दताा 

भएको वमवतले र प्रमाण बझु्न ुपनेका 

हकमा प्रमाण चिुा भएको वमवतले ७ 

वदनवभत्र फछंयौट गने । 

अवन्ध्तम आदेश/वनणाय 

" 

न्ध्यायािीश 

प्रवतवेदनहरु दताा भएको वमवतले १ 

मवहनावभत्र फर्छ्यौट गने । 

अवन्ध्तम आदेश 
" 

न्ध्यायािीश 

(ख) फरक मजद्दा व्यवस्थापनपद्धलि िागज ह ने मजद्दाको िालग 

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

सरल मागामा रहने मदु्दा वनवेदन तथा 

पनुरावेदन दताा भएको वमवतले ६ 

मवहनावभत्र फर्छ्यौट गने । 

फैसला/अवन्ध्तम 

आदेश 

२०७७ श्रावण देवि 

२०७८ असार मसान्ध्त 

न्ध्यायािीश 
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सामान्ध्य मागामा रहने मदु्दा, वनवेदन 

तथा पनुरावेदन दताा भएको वमवतले 

१२ मवहना वभत्र फछंयौट गने । 

फैसला/अवन्ध्तम 

आदेश 

" न्ध्यायािीश 

ववशेष मागामा रहने मदु्दा दताा भएको 

वमवतले १८ मवहनावभत्र फर्छ्यौट गने । 

फैसला/अवन्ध्तम 

आदेश 

" न्ध्यायािीश 

(ग) फैसिा िेखन र ियारी 

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

कानूनको म्याद वभत्र फैसला/ अवन्ध्तम 

आदेश तयार गने 

फैसला/अवन्ध्तम 

आदेश प्रमाणीकरण 

२०७७ श्रावण देवि 

२०७८ असार मसान्ध्त 

न्ध्यायािीश

/इजलाश 

अविकृत 

रणनीलिक उदे्दश्य १.२: मजद्दा व्यवस्थापन पद्धलिमा सजधार गनजि । 

(क) फरक मजद्दा व्यवस्थापन पद्धलि िागज गनि व्यलवस्थापलकय प्रबन्ध गने ।  

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

फरक मदु्दा व्यवस्थापन पद्धवत लाग ु

गने । 

वनणाय/सफ्टवेयर 

अवभलेि 

२०७७ श्रावण देवि 

२०७८ असार मसान्ध्त 

न्ध्यायािीश

/से्रस्तेदार 

फरक मदु्दा व्यवस्थापन पद्धवत 

कायाान्ध्वयनको अनगुमन गने । 

प्रवतवेदन/अवभलेि 
" 

न्ध्यायािीश

/से्रस्तेदार 

(ख) मजद्दा व्यवस्थापन पद्धलिमा सजधार गने ।  

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

मदु्दाका पक्षको व्यविगत वववरण भरी 

वमवसल सलंग्न गने । 

व्यविगत वववरण २०७७ श्रावण देवि 

२०७८ असार 

मसान्ध्त 

से्रस्तेदार 

मदु्दाका पक्षलाई कायातावलका वदने अवभलेि " से्रस्तेदार 

पक्षहरुलाई अदालतको कायाबोझलाई 

ववचार गरी समय तोकी तारिे वदने । 

तारिे पचाा/भरपाई " फाुँटवाला/

सपुररवेक्षक 

वनिाा ररत समयवभत्र कुनै पक्ष 

अनपुवस्थत भएमा उपवस्थत पक्षलाई 

तारिे वदने । 

तारिे पचाा/भरपाई " फाुँटवाला/

सपुररवेक्षक 

प्रवतवेदनउपरको सनुवुाईमा पक्षले 

ताररिमा रहन चाहेमा ताररिमा राख्ने  

तारिे पचाा/भरपाई " से्रस्तेदार 

(ग) मजद्दाको कारबाहीिाई सूचना प्रलवलधसूँग आवद्ध गने । 

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

मदु्दा दताा देवि अवन्ध्तम फैसलासम्म सफ्टवेयर २०७७ श्रावण देवि से्रस्तेदार 
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एउटै पवहचान नम्बर (Registration 

number)वदने । 

२०७८ असार मसान्ध्त 

पेसी स्थगनको पटक पेसी सूचीमा 

जनाई वेबसाइटमा प्रकाशन गने । 

पेसी सूची/सफ्टवेयर 
" 

से्रस्तेदार 

मदु्दासम्बन्ध्िी पत्राचारमा इमेलको प्रयोग 

गने । 

सफ्टवेयर/इमेल 

अवभलेि 
" 

फाुँटवाला/

से्रस्तेदार 

वटपोटको ववद्यवुतय प्रवत तयार भएपवछ 

मात्र मदु्दा पेसीमा चढाउने पद्धवत 

अवलम्बन गने । 

ववद्यतुीय प्रवत 

" 

मदु्दा शािा 

प्रमिु/से्र

स्तेदार 

(घ) लमलसिको आन्िररक लनरीक्षण गने । 

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

मदु्दामा अङ्ग परु् याउन छुटै शािा 

स्थापना गरी वनरीक्षण अविकृत तोक्ने । 

वनणाय/पत्राचार २०७७ श्रावण देवि 

२०७८ असार 

मसान्ध्त 

से्रस्तेदार 

वनरीक्षण अविकृतले वमवसलहरुको 

वनरीक्षण गरी वदएका वनदेशनहरु 

सफ्टवेयरमा प्रववष्ट गने । 

सफ्टवेयर 

" 

वनरीक्षण 

अविकृत/

से्रस्तेदार 

मागा अनसुार गनेपने कामको अववि 

नाघेका र नाघ्न लागेका मुद्दाको 

सफ्टवेयरमाफा त कम््यटुरमा प्राि 

सङ्केत अनसुार प्राथवमकताका साथ 

वनरीक्षण गने  

वनरीक्षण प्रवतवेदन 

" 

से्रस्तेदार 

मदु्दामा अङ्ग पगुी पेसी चढन योग्य 

भएको प्रमावणत गने । 

सफ्टवेयर /पेसी 

प्रमाणीकरण फाराम 
" 

वनरीक्षण 

अविकृत 

वनरीक्षण अविकृतले पावक्षक रुपमा 

वमवसल वनरीक्षणको प्रवतवेदन 

सम्बवन्ध्ित वजल्ला न्ध्यायािीशलाई 

उपलब्ि गराउने । 

वनरीक्षण प्रवतवेदन 

" 

से्रस्तेदार 

प्राि वनरीक्षण प्रवतवेदनका आिारमा 

सम्बवन्ध्ित कमाचारीलाई  वनदेशन वदने ।  

वनदेशन पत्राचार 
" 

न्ध्यायािीश 

रणनीलिक उदे्दश्य १.३: न्यालयक काम कारबाही िथा मजद्दाको फैसिामा गजणस्िरीयिा अलिवृलद्ध 

गनजि । 

(क) न्यालयक प्रलियािाई अनजमानयोग्य बनाउन े।  
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कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

मदु्दाको कारबाहीमा लाग्ने हरके चरणको 

सफ्टवेयरमाफा त कायातावलका बनाई 

वमवसल सामेल राख् ने। 

कायातावलका २०७७ श्रावण देवि 

२०७८ असार 

मसान्ध्त 

से्रस्तेदार 

मदु्दाका पक्षहरू अदालतमा हावजर 

भएपवछ कायातावलका उपलब्ि गराउने। 

कायातावलका 
" 

से्रस्तेदार 

कायातावलकामा वनिााररत समयमा 

तोवकएको काया सम्पन्ध्न गने। 

कायातावलका 
" 

से्रस्तेदार 

कायातावलका अनसुार काम ह न 

नसकेमा वा मागा पररवतान गनुापरमेा 

कारण िलुाई सफ्टवेयरमाफा त 

कायाातावलका सशंोिन/मागा पररवतान 

गरी सोको जानकारी मदु्दाका 

पक्षहरूलाई वदने। 

सशंोवित 

कायातावलका/ 

सफ्टवेयर 
" 

से्रस्तेदार 

कायातावलका अनसुार काम भए नभएको 

वनयवमत अनगुमन गने। 

अनगुमन प्रवतवेदन 
" 

न्ध्यायािीश

/से्रस्तेदार 

पक्षहरूले वेभसाइटमाफा त आफ्नो 

मदु्दाको कारबाही तथा आदेश/ 

फैसलाको जानकारी वलन सक्ने । 

वेबसाइट  

" 

से्रस्तेदार 

(ख) लमलसि कागजको गजणस्िरीयिा कायम गने 

कायि कायिसभपादन 

सूचक 

समयावलध लजभमेवारी 

वनिाा ररत मापदण्डका आिारमा फाइल, 

कागज, मसीसमेतका सामग्री िररद गरी 

प्रयोगमा ल्याउने । 

स्पेवसवफकेसन २०७७ श्रावण 

देवि २०७८ 

असार मसान्ध्त 

से्रस्तेदार 

वमवसल सलंग्न कागजातहरूको सरंक्षणको 

लावग प्रभावकारी वमवसल व्यवस्थापन गने । 

 तायदाती फाराम अद्यावविक गने । 

 वसलवसलेबार रूपमा वमलाएर राख्ने । 

 िोजेका बित सहजरूपमा फेला पाना 
सवकने । 

 वमवसलमा रहनपुने सबै कागज उपलब्ि 

व्यववस्थत वमवसल 

" 

फाुँटवाला/

से्रस्तेदार 



तनह ूँ जिल्ला अदालत वाजषिक कार्ि र्ोिना २०७७/०७८ 

E-mail: info.dctanahun@supremecourt.gov.np 

website: www.supremecourt.gov.np/court/tanahundc 

Page 16 of 48 
 

ह ने। 

 वनयवमत रूपमा सरंक्षण र उपचार गने । 

रणनीलिक उदे्दश्य १.४ : लववाद समाधानका वैकलल्पक उपायहरूको प्रयोगिाई प्रिावकारी 

बनाउनज । 

(क) न्यालयक मेिलमिाप पद्धलिको सजढीकीकरण गने । 

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

वमलापत्र ह न सक्ने प्रकृवतका सबै 

वववादहरू कम्तीमा एकपटक 

मेलवमलापका लावग प्रोत्सावहत गने। 

आदेश/ 

मेलवमलापमा ववृद्ध 

२०७७ श्रावण देवि 

२०७८ असार 

मसान्ध्त 

न्ध्यायािीश

/ से्रस्तेदार 

अदालतमा रहेका मेलवमलाप 

कक्षहरूको सदुृढीकरण गने । 

सदुृढ मेलवमलाप कक्ष 
" 

से्रस्तेदार 

मेलवमलाप केन्ध्र र मेलवमलाप 

प्रवक्रयाको अनगुमन गने । 

अनगुमन प्रवतवेदन 
फागनु/चैत्र २०७७  

न्ध्यायािीश

/ से्रस्तेदार 

रणनीलिक उदे्दश्य १.५ :फैसिा कायािन्वयनको कायििाई प्रिावकारी बनाउनज। 

(क) फैसिाको शीघ्र कायािन्वयन गने । 

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

देवानी मदु्दाको फैसला 

कायाान्ध्वयनसम्बन्ध्िी वनवेदन वा अवन्ध्तम 

कायम भएको लगतपक्षहरू अदालतमा 

हावजर भएको वमवतले ६ मवहनावभत्र 

फर्छ्यौट गने। 

तामेली आदेश 

२०७७ श्रावण देवि 

२०७८ असार 

मसान्ध्त 

तहवसलदार/

न्ध्यायािीश 

फौजदारी मदु्दामा अवन्ध्तम कायम भएको 

वनजी वबगो र क्षवतपूवता सम्बन्ध्िमा 

वनवेदन परकेो वमवतले ६ मवहनावभत्र 

फर्छ्यौट गने। 

प्रवतवेदन/लगत 

वकताब 
" 

तहवसलदार/

न्ध्यायािीश  

फौजदारी मदु्दामा अवन्ध्तम कायम भएको 

कैद, जररवाना र सरकारी वबगो कम्तीमा 

सो वषा कायम ह ने लगत बराबर असलु 

गने । 

प्रवतवेदन/ लगत 

वकताब 
" 

तहवसलदार/

न्ध्यायािीश  

(ख) बक्यौिा दण्ड जररवाना र सरकारी लबगो अलियानको रूपमा असजि उपर गने। 

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

वव.स.ं२०४५ सालसम्मका सबै दण्ड प्रवतवेदन/लगत २०७७ श्रावण देवि तहवसलदार/
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जररवाना र सरकारी वबगो असलुी गने । वकताब २०७८ असार मसान्ध्त  न्ध्यायािीश  

(ग)दण्ड जररवाना, सरकारी लबगो र क्षलिपूलििको िगि अद्यावलधक गने। 

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

मदु्दा अवन्ध्तम भई कायाान्ध्वयन गना वमल्ने र 

मदु्दा अवन्ध्तम भई नसकेको कारणले 

कायाान्ध्वयन गना नवमल्ने अवस्थाका दण्ड 

जररवाना र सरकारी वबगोको अलग अलग 

लगत अवभलेि अद्यावविक गने । 

लगत वकताब 

२०७७ श्रावण 

देवि २०७८ 

असार मसान्ध्त 

तहवसलदार 

पररववतात स्थानीय तहको सरंचना 

अनसुार लगतमा रहेको वतन अद्यावविक 

गने । (वजम्मेवारी सरकेो) 

लगत वकताब 

साउन/भदौ/असोज 

तहवसलदार 

पररववतात स्थानीय तहको सरंचना 

अनसुार लगतमा रहेको वतन अद्यावविक 

गने । (नयाुँ दताा ह ने) 

लगत वकताब २०७७ श्रावण 

देवि २०७८ 

असार मसान्ध्त  

तहवसलदार 

फैसलाअनसुार वतनुापने क्षवतपूवताको लगत 

र फर्छ्यौटको छुटै अवभलेि राख् ने । 

लगत वकताब 
" 

तहवसलदार 

फौजदारी कायावववि संवहताको दफा 

१६० को उपदफा (२) बमोवजम कटा ह ने 

लगतको छुटै अवभलेि राख् ने । 

लगत वकताब 

" 

न्ध्यायािीश/ 

तहवसलदार 

(घ) फैसिा कायािन्वयनको ससं्थागि सजढीकीकरण गने 

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

दण्ड जररवाना असलुीको लावग स्थानीय 

तह, प्रदेश सरकार, नेपाल प्रहरी र अन्ध्य 

सरोकारवालाहरूसुँग समन्ध्वय गने । 

समन्ध्वय बैठक/ 

पत्राचार 
२०७७ श्रावण 

देवि २०७८ 

असार मसान्ध्त 

न्ध्यायके्षत्र 

समन्ध्वय 

सवमवत/  

न्ध्यायािीश/ 

से्रस्तेदार/तह

वसलदार 

अदालतले मातहतका न्ध्यावयक वा 

अद्धान्ध्यावयक वनकाय/ स्थानीय न्ध्यावयक 

सवमवतसमेतको वनरीक्षणको क्रममा 

फैसला कायाान्ध्वयनलाई समेत 

वनरीक्षणको ववषय बनाउने। 

वनरीक्षण प्रवतवेदन 
२०७७ फागुन 

देवि २०७८ 

असार 

मसान्ध्तसम्म 

न्ध्यायािीश 
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अवन्ध्तम फैसलाले दण्ड जररवाना लागेका 

व्यविहरूको वववरण सावाजवनक सञ्चार 

माध्यम तथा अदालतको वेबसाइटमा 

प्रकाशन गने । 

वेबसाइट/सञ्चार 

माध्यम 
" 

तहवसलदार 

दण्ड जररवाना लागेका ब्यविलाई 

सरकारी सेवा प्रवाहमा बन्ध्देज लगाउन 

लगतको वववरण सेवा प्रवाह गने 

वनकायहरूमा लेिी पठाउने। 

पत्राचार/समन्ध्वय 

" 

तहवसलदार 

कैद तथा जररवाना असलुी बापतको 

प्रोत्साहन रकम तै्रमावसक रुपमा उपलब्ि 

गराउने । 

भौचर/भरपाई 
असोज/पौष/चैत्र/ 

असार २०७८ 

से्रस्तेदार/ 

तहवसलदार 

फैसला कायाान्ध्वयनको लावग तामेलदार र 

प्रहरीसमेतको सहयोग वलने गरी वनयवमत 

डोर िटाउने । 

डोरपजुी/आदेश 
२०७७ फागुन 

मसान्ध्त 

तहवसलदार/से्र

स्तेदार 

फैसला कायाान्ध्वयनलाई प्रभावकारी 

बनाउन समन्ध्वय गने तथा आवश्यक 

कमाचारी र स्रोत सािन प्राथवमकताका 

साथ उपलब्ि गराउने। 

वनणाय/बैठक 
२०७७ श्रावण 

देवि २०७८ 

असार मसान्ध्त   

न्ध्यायािीश/ 

से्रस्तेदार 

(ङ) मजद्दामा दसीको रूपमा पेस िएका नगद िथा लजन्सीको व्यवस्थापन गने। 

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

दसीमा पेस भएका नगद तथा वजन्ध्सीको 

अवभलेि अद्यावविक गने । 

लगत वकताब 
२०७७ श्रावण 

देवि २०७८ 

असार मसान्ध्त 

तहवसलदार 

मदु्दामा पेस भएका दसीका सामानहरू 

वफताा वदने/ वजम्मा वदने/वललाम गने/नष्ट 

गने । 

आदेश/पत्राचार २०७७ 

श्रावणदेवि 

थनुछेक आदेश 

भएको ३ 

मवहनावभत्र 

तहवसलदार/ 

से्रस्तेदार  

िक्ष्य २. न्यायमा पह ूँच अलिवृलद्ध 

रणनीलिक उदे्दश्य २.१: अदाििको कायि के्षत्र लित्रका न्यायमा पह ूँचका अवरोधहरूको सभबोधन 

गनजि ।  

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 
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अदालतका भौवतक पूवाािारहरू 

सेवाग्राहीमैत्री बनाउने । 

सदुृढ पूवाािार २०७७ श्रावण 

देवि २०७८ 

असार मसान्ध्त 

अदालत 

व्यवस्थापन 

सवमवत  

भाषा अनवुादक र साकेंवतक भाषा 

अनवुादकको अवभलेि अद्यावविक गने 

अद्यावविक सूची/ 

अवभलेि 
" 

से्रस्तेदार 

रणनीलिक उदे्दश्य २.२: अदाििबाट प्रवाह ह ने सेवािाई गजणस्िरीय र प्रिावकारी बनाउनज । 

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार गनाको लावग 

"वछटोछररतो र गणुस्तरीय सेवा हाम्रो 

प्रवतबद्धता” भन्ध्ने नारामा आिाररत रही 

न्ध्यावयक जनशविलाई अवभमिुीकरण 

गने । 

तावलम प्रवतवेदन 

२०७७ भार 

से्रस्तेदार 

अदालतमा आउने सेवाग्राहीलाई 

न्ध्यावयक प्रवक्रयाबारमेा परामशा सेवा 

उपलब्ि गराउने । 

प्रवतवेदन २०७७ श्रावण 

देवि २०७८ 

असार मसान्ध्त 

से्रस्तेदार 

सेवाग्राहीलाई अदालतमा प्रवेश गने 

ववन्ध्दबुाटै सहजीकरण गना दक्ष स्वयम ्

सेवक र इन्ध्टनाहरू िटाउने । 

वनणाय 

" 

से्रस्तेदार 

मदु्दाको कारबाहीको अवस्थासम्बन्ध्िी 

जानकारी टेवल इन्ध्क्यायरी, एसएमएस, 

मोबाइल ए्समाफा त मदु्दाको पक्षलाई 

उपलब्ि गराउने । 

एसएमएस/ टेवलफोन 

सफ्टवेयर तयार 

भए पश्चात 

से्रस्तेदार 

 

न्ध्यायािीशसुँग सेवाग्राहीहरूले आवविक 

रूपमा अन्ध्तवक्रा या गना पाउने प्रणालीलाई 

थप प्रभावकारी बनाई वनरन्ध्तरता वदने । 

 

प्रवतवेदन 

२०७७ श्रावण 

देवि २०७८ 

असार 

मसान्ध्तसम्म 

प्रत्येक मवहना 

न्ध्यायािीश/ 

से्रस्तेदार 

रणनीलिक उदे्दश्य २.३ कानूनी सहायिािाई प्रिावकारी बनाउनज । 

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

नेपाल बार एसोवसएसनसुँग समन्ध्वय गरी 

प्रोवोनो (स्वेवच्छक) वनःशलु्क कानूनी 

सेवा सञ् चालन वनदेवशका कायाान्ध्वयन 

गने । 

समन्ध्वय बैठक/वनणाय 
२०७७ श्रावण 

देवि २०७८ 

असार मसान्ध्त 

से्रस्तेदार 
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प्रोवोनो (स्वेवच्छक) कानूनी सेवा प्रदान 

गने कानून व्यवसायीहरूको सूची 

अद्यावविक गरी ववद्यतुीय माध्यम तथा 

अदालत र बार एसोवसएसनको सूचना 

पाटीमा प्रकाशन गने। 

वेबसाइट/सूचना पाटी 

" 

से्रस्तेदार 

वनःशलु्क कानूनी सहायताका बारकेो 

जानकारी सावाजवनक सञ् चार माध्यम, 

अदालतबाट जारी ह ने म्याद सूचना तथा 

वेबसाइटको माध्यमबाट प्रवाह गने। 

वेबसाइट/म्याद सूचना 

" 

से्रस्तेदार 

वैतवनक कानून व्यवसायीबाट प्रदान 

गररने सेवाको जानकारीसवहत कायारत 

वैतवनक कानून व्यवसायीको नाम र 

सम्पका  न ंअदालत पररसरको सबैले 

देख् ने स्थानमा टाुँस्ने र वेबसाइटमा 

प्रकाशन गने। 

जानकारी 

वववरण/वेबसाइट 

" 

से्रस्तेदार 

रणनीलिक उदे्दश्य २.४ न्यालयक प्रलिया र प्रणािीबार ेसूचना प्रवाह गनजि। 

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

हरके अदालतमा सेवाग्राही परामशा र 

सहायता कक्षमा अदालतबाट प्रदान ह ने 

सेवा, मदु्दाको प्रवक्रया, लाग्ने दस्तरु आवद 

बारमेा सेवाग्राहीलाई जानकारी वदने। 

अवभलेि 
२०७७ श्रावण 

देवि २०७८ 

असार मसान्ध्त 

से्रस्तेदार 

अदालतबाट प्रदान ह ने सेवा, मदु्दाको 

प्रवक्रया, लाग्ने दस्तरु आवद बारमेा 

जानकारीमूलक पवुस्तका तयार गरी 

पवहलो पटक आउने पक्षलाई उपलब्ि 

गराउने। 

जानकारी पवुस्तका 

" 

से्रस्तेदार 

न्ध्यावयक प्रवक्रयासम्बन्ध्िी श्रब्यदृश्य 

सामग्री तयार गरी प्रवतक्षालयमा रहेको 

वडस््लेबाट प्रशारण गने । 

अवभलेि 

" 

से्रस्तेदार 

न्ध्यावयक प्रवक्रयासम्बन्ध्िी जानकारीहरू 

स्थानीय सञ्चार माध्यममाफा त स्थानीय 

भाषाहरूमा समेत प्रकाशन तथा प्रशारण 

गने। 

कायाक्रम अवभलेि 

" 

से्रस्तेदार 
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फाुँट/इजलास लगायत अदालतका 

कायाकक्षको स्पष्ट जानकारी प्रा् त ह ने 

सङ् केत बोडा / वडवजटल म्याप 

अदालतको प्रवेश ववन्ध्द,ु सहायता कक्ष 

तथा बढी सम्पका  ह ने स्थान र 

अदालतको वेबसाइटमा राख् ने। 

सङ् केत 

बोडा /वेबसाइट 

" 

से्रस्तेदार 

अदालतबाट प्रदान ह ने सेवा, न्ध्यावयक 

प्रवक्रया र प्रणाली, मदु्दाको कारबाहीका 

लावग लाग्ने दस्तरु आवद बारमेा 

अदालतको हातावभत्र अदालत 

प्रयोगकतााको वडापत्र टाुँस्ने व्यवस्था 

वमलाई वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गने। 

नागररक वडापत्र/ 

वेबसाइट 

" 

से्रस्तेदार 

अदालतबाट प्रदान ह ने सेवा, न्ध्यावयक 

प्रवक्रया र प्रणाली, मदु्दाको कारबाहीका 

लावग लाग्ने दस्तरु आवद बारमेा 

अदालतबाट समदुायका वववभन्ध्न वगासुँग 

अन्ध्तरसवंाद गने। 

कायाक्रम प्रवतवेदन 

" 

न्ध्यायािीश/ 

से्रस्तेदार 

सहायता र परामशा कक्षमा तावलम प्राि 

जनशविको व्यवस्था गने। 

वनणाय 
" 

से्रस्तेदार 

सहायता र परामशा कक्षलाई स्रोत 

सािनयिु बनाई सेवाग्राहीलाई प्रदान 

गररने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने। 

सूचना/स्रोत सािन/ 

सेवाको अवभलेि " 

से्रस्तेदार 

रणनीलिक उदे्दश्य २.५ पीलडिमैत्री न्याय प्रणािीको सजढीकीकरण गनजि । 

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

पीवडतमैत्री कक्षको स्थापना र अन्ध्य 

पूवाािार व्यवस्थापन गने। 

वनणाय/बजेट वनकासा २०७७ श्रावण 

देवि २०७८ 

असार मसान्ध्त 

से्रस्तेदार 

पीवडतको लावग प्राथवमक स्वास््य 

उपचार, मनोसामावजक परामशार 

सरुक्षाको व्यवस्था गने। 

वनणाय/पत्राचार/ 

पूवाािार " 

से्रस्तेदार/अस्प

ताल 

पीवडतको पक्षमा भएका अन्ध्तररम राहत, 

सरंक्षणर पनुस्थाापनासम्बन्ध्िी आदेश 

कायाान्ध्वयनको समन्ध्वय र अनगुमन गने। 

बैठक/अनगुमन 

प्रवतवेदन " 

न्ध्यायािीश/ 

से्रस्तेदार 
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पीवडत वादी भई दायर ह ने मदु्दामा 

वनःशलु्क कानूनी सहायता उपलब्ि 

गराउने। 

आदेश/पत्र 

" 

न्ध्यायािीश/ 

से्रस्तेदार 

पीवडतमैत्री व्यवहारका लावग न्ध्यावयक 

जनशविलाई अवभमिुीकरण गने। 

प्रवतवेदन 
" 

न्ध्यायािीश/ 

से्रस्तेदार 

मदु्दाको कारबाही र फैसलामा पीवडतको 

पररचयको गोपनीयता कायम गने। 

पक्षको गोपनीयता  

फाराम 
" 

न्ध्यायािीश/ 

से्रस्तेदार/सर

कारी 

ववकल/प्रहरी 

पीवडतलाई मदु्दाको कारबाही र आदेश वा 

फैसलाको जानकारी वदने। 

वनणाय/पत्राचार 
" 

न्ध्यायािीश/ 

से्रस्तेदार 

पीवडतले भरी पाउने ठहरेको वबगो र 

क्षवतपूवताको छुटै अवभलेि रािी 

प्राथवमकतासाथ कायाान्ध्वयन गने। 

लगत अवभलेि 

" 

न्ध्यायािीश/ 

तहवसलदार 

न्ध्यावयक काम कारबाहीमा पीवडतमैत्री 

सेवा प्रवाहको सवुनवश् चतता गना 

परृ ठपोषण वलने। 

पषृ्ठ पोषण फाराम/ 

प्रवतवेदन " 

न्ध्यायािीश/ 

से्रस्तेदार 

िक्ष्य ३ न्यालयक सजशासनको प्रवद्धिन । 

रणनीलिक उदे्दश्य ३.१ न्यालयक जनशलिको कायि ससं्कृलिमा सजधार गनजि। 

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

न्ध्यावयक जनशविलाई उत्कृष्ट 

व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा प्रवसवद्ध 

पाएका सावाजवनक/वनजी ससं्थाहरूको 

अवलोकन गराउने। 

वनणाय/प्रवतवेदन २०७७ श्रावण 

देवि २०७८ 

असार मसान्ध्त 

से्रस्तेदार 

रणनीलिक उदे्दश्य ३.२ अदाििको काम कारबाहीमा अनजगमन र लनरीक्षणिाई प्रिावकारी 

बनाउनज ।  

(क) न्यालयक काम कारबाहीको लनरीक्षण अनजगमन गने । 

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

वनरीक्षण कायाको लावग आवथाक वषाको 

सरुुमै न्ध्यायािीश तोकी सम्बवन्ध्ित 

न्ध्यायािीशबाट तोवकएको न्ध्यावयक 

सवमवत तथा अिान्ध्यावयक वनकायको 

वषैभरर वनयवमत अनगुमन गने 

वनणाय/प्रवतवेदन २०७७ श्रावण 

देवि २०७८ 

असार मसान्ध्त 

न्ध्यायािीश 
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व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने । 

अनगुमनबाट देविएका कैवफयत वा 

सिुार गनुापने ववषयमा तत्कालै वनदेशन 

वदने र समन्ध्वय गने। 

वनदेशन/पत्राचार "  वनरीक्षणकताा 

न्ध्यायािीश 

(ख) सेवाप्रवाहको अनजगमन गने । 

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

मापदण्डबमोवजम सेवाप्रवाह भए नभएको 

वनयवमत अनगुमन गरी तत्काल सिुार 

गना वनदेशन वदने। 

अनगुमन प्रवतवेदन/ 

वनणाय 

२०७७ श्रावण 

देवि २०७८ 

असार मसान्ध्त 

से्रस्तेदार 

मापदण्डबमोवजम उत्कृष्ट कायासम्पादन 

तथा सेवाप्रवाह गने कमाचारीलाई 

परुरकृत र कमी कमजोरीको पनुराववृत्त 

गने कमाचारीलाई अनशुासनात्मक 

कारबाही गने। 

वनणाय " से्रस्तेदार 

(ग) गजनासो सजनजवाइको सयंन्त्रिाई प्रिावकारी बनाउने ।  

कायि कायिसभपादन 

सूचक 

समयावलध लजभमेवारी 

सेवाग्राहीले अदालतको काम कारबाहीको 

सम्बन्ध्िमा न्ध्यायािीशसमक्ष वलवित वा 

मौविक रूपमा कुनै गनुासो/उजरुीगना सक्ने । 

अवभलेि २०७७ श्रावण 

देवि २०७८ 

असार मसान्ध्त 

सम्बवन्ध्ित 

न्ध्यायािीश 

िक्ष्य ४: अदािि व्यवस्थापनको सजढीकीकरण 

रणनीलिक उदे्दश्य ४.१: मानव सशंाधन व्यवस्थापन सजढीक बनाउनज । 

(क) मानव सशंाधन नीलि िथा योजना लनमािण गने । 

रणनीलिक उदे्दश्य ४.२ :िौलिक र सेवा पूवािधारमा सजधार एवम ्लवत्तीय व्यवस्थापन गनजि ।  

(क) िौलिक र सेवा पूवािधार व्यवस्थापन गने। 

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

वफल्डमा िवटने तामेलदार कमाचारीलाई 

काया सम्पादन मापदण्ड बनाई सोको 

आिारमा थप भत्ता र मोबाइल शलु्क 

सवुविा उपलब्ि गराउने। 

भरपाइ २०७७ श्रावण 

देवि २०७८ 

असार मसान्ध्त 

से्रस्तेदार 
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(ख)  िवन बाहकेका अन्य िौलिक पूवािधार व्यवस्थापन गने । 

(ग) लवत्तीय व्यवस्थापन गने । 

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

नयाुँ वनमााण भई सञ्चालनमा रहेका 

अदालत, आवास तथा सरुक्षा 

भवनहरूको वनयवमत सरंक्षण तथा ममात 

सम्भारको लावग मापदण्ड वनिाारण गरी 

लाग ुगने। 

मापदण्ड/बजेट 

वनकासा 

२०७७ श्रावण 

देवि २०७८ 

असार मसान्ध्त 

से्रस्तेदार 

कायाालय प्रयोजनका लावग िस भवन 

वनमााण गने (तला थप) । 

मापदण्ड/बजेट 

वनकासा 

" से्रस्तेदार 

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

अदालतमा िररद गररने वस्त ुर सेवाको 

वावषाक िररद योजना तयार पारी 

कायाान्ध्वयन गने। 

िररद योजना २०७७ श्रावण 

देवि २०७८ 

असार मसान्ध्त 

से्रस्तेदार 

वनिाा ररत मापदण्डका आिारमा   

अदालतको लावग आवश्यक पने 

फवनाचरलगायतका सामग्रीहरू िररद 

गने। 

वनणाय " से्रस्तेदार 

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

सबै अदालतहरूले आगामी आवथाक 

वषाको लावग रणनीवतक योजनाको 

कायाक्रमसमेतका आिारमा चाल ुर 

पुुँजीगत िचातफा को प्रारवम्भक बजेट 

अनमुान तयार गने। 

बजेट अनमुान वववरण २०७७ मवङ् सर 

मवहनामा 

से्रस्तेदार/ 

आवथाक 

प्रशासन 

शािा प्रमिु 

अदालतको योजना कायाान्ध्वयन 

सवमवतसुँग परामशा र समन्ध्वय गरी बजेट 

अनमुानलाई अवन्ध्तम रूप वदईवावषाक 

िररद योजनासवहत सवोच्च अदालत 

अनसुन्ध्िान तथा योजना महाशािामा 

पठाउने। 

बजेट अनमुान वववरण " से्रस्तेदार 

वनिाा ररत वसवलङको आिारमा वावषाक 

कायाक्रमसमेतको प्राथवमकीकरण गरी 

LMBIS अवभलेि " से्रस्तेदार 

/आवथाक 
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(ग) अलििेख व्यवस्थापन गने ।  

(घ) पजस्िकािय व्यवस्थापन गने । 

LMBIS मा बजेट प्रववर ट गने। प्रशासन 

शािा प्रमिु 

प्रा् त गरकेो बजेट LMBIS मा 

उवल्लवित वक्रयाकलाप कायाान्ध्वयनको 

लावग अदालतको पूणा बैठक र कमाचारी 

बैठकमा छलफल गराई वमतव्यवयता, 

पारदवशाता र प्रभावकाररतासमेतको 

आिारमा योजनाका कायाक्रमहरू 

सञ् चालन गने। 

वनणाय/भौवतक र 

ववत्तीय प्रवतवेदन 

" से्रस्तेदार 

वावषाक रूपमा तोवकएको लक्ष्यबमोवजम 

बेरुज ुफर्छ्यौट गने र आगामी वदनमा 

शून्ध्य बेरुज ुकायम गने। 

बेरुज ुफर्छ्यौट 

प्रवतवेदन 

" से्रस्तेदार/आ

वथाक प्रशासन 

शािा प्रमिु 

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

वछनवुा वमवसलहरू  स्क्यान गरी 

सफ्टवेयरको माध्यमबाट क्रमशः प्रववर ट 

गरी सरंक्षण गने। 

सफ्टवेयर/ अवभलेि २०७७ श्रावण 

देवि २०७८ 

असार मसान्ध्त 

अवभलेि 

शािा 

प्रमिु/से्रस्ते

दार 

२०७३ साल असार मसान्ध्तसम्का 

कागजात िलु्याउने/सडाउने/ सरंक्षण 

गने। 

अवभलेि " अवभलेि 

शािा 

प्रमिु/से्रस्ते

दार 

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

अदालतका पसु्तकालयको ववस्तार र 

सिुार गने। 

पसु्तक अवभलेि २०७७ श्रावण 

देवि २०७८ 

असार मसान्ध्त 

पसु्तकालय 

सवमवत/से्रस्ते

दार 

अदालतका सबै इजलासहरूमा दैवनक 

रूपमा आवश्यक पने कानूनका पसु्तक र 

सामग्रीहरू सवहतको Mini Library को 

व्यवस्था गने। 

लाइबे्ररी " पसु्तकालय 

सवमवत/से्रस्ते

दार 
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रणनीलिक उदे्दश्य ४.३ योजना कायािन्वयन प्रणािीिाई प्रिावकारी बनाउनज । 

िक्ष्य ५: न्यायपालिकाप्रलिको आस्था र लवश् वास अलिवृलद्ध । 

रणनीलिक उदे्दश्य ५.१:अदाििका काम कारबाही सभबन्धमा सेवाग्राहीको सन्िजलि अलिवृलद्ध गनजि । 

रणनीलिक उदे्दश्य ५.२ न्यालयक सूचना, सञ्चार िथा लशक्षा पद्धलिको सजधार गनजि । 

(क) अदािि र सञ्चारमाध्यमसूँगको सभबन्ध प्रिावकारी बनाउने। 

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

आवविक रूपमा सञ्चारकमीसुँग  

अन्ध्तवक्रा या गने । 

माइन्ध्यटु/ पे्रस ववज्ञवि चौमावसक रुपमा से्रस्तेदार 

सञ्चार के्षत्रसुँग गररने व्यवहार र सूचना 

सम्पे्रषणको तररका तथा समावजक 

सञ् जालसुँगको आवद्धताबारमेा 

अदालतको जनशविलाई अवभमिुीकरण 

गने। 

अवभमिुीकरण "  से्रस्तेदार 

(ख) कानूनी लशक्षाको प्रवद्धिन गने। 

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

अदालतको काम कारबाहीबारमेा 

ववद्यालय तथा ववश् वववद्यालयका 

ववद्याथीलाई अदालतको अवलोकन 

भ्रमणको अवसर वदने । 

अवभलेि २०७७ श्रावण 

देवि २०७८ 

असार मसान्ध्त 

से्रस्तेदार 

न्ध्यायािीश तथा अदालतका अविकृतबाट प्रबचन कायाक्रम " न्ध्यायािीश/ 

न्ध्यावयक कायाको लावग आवश्यक पने 

पसु्तक लगायत अन्ध्य पाठ्य सामग्रीको 

आवश्यकता पवहचान गरी िररद गने। 

िररद वनणाय/ पसु्तक " पसु्तकालय 

सवमवत/से्रस्ते

दार 

कायि कायिसभपादन 

सूचक 

समयावलध लजभमेवारी 

मावसक काया प्रगवत वववरण अनसुन्ध्िान 

तथा योजना सवमवतमा पेस गने। 

प्रगवत वववरण २०७७ श्रावण 

देवि २०७८ 

असार मसान्ध्तसम्म 

से्रस्तेदार 

कायि कायिसभपादन 

सूचक 

समयावलध लजभमेवारी 

सबै अदालतमा आवविक रूपमा 

सेवाग्राहीको सन्ध्तवुष्टको स्तर मापन गने। 

प्रवतवेदन २०७७ श्रावण 

देवि २०७८ 

असार मसान्ध्त 

से्रस्तेदार 
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न्ध्यावयक प्रवक्रया र प्रणालीका ववषयमा 

ववद्यालय तथा ववश्व ववद्यालयमा प्रवचन 

वदने। 

से्रस्तेदार 

रणनीलिक उदे्दश्य ५.३ अदाििका सरोकारवािाहरूसूँगको सभबन्ध र सहयोगिाई सजढीक 

िजल्याउनज ।  

(क) अदाििका सरोकारवािा लनकायहरूसूँग सभबन्ध र समन्वय अलिवृलद्ध गने। 

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

सरोकारवाला वनकायहरूलाई 

न्ध्यायपावलकाको रणनीवतक योजनाका 

सम्बन्ध्िमा जानकारी गराउने। 

पत्राचार/ माइन्ध्यटु २०७७ श्रावण 

देवि २०७८ 

असार मसान्ध्त 

न्ध्यायिीश/ 

से्रस्तेदार 

सरोकारवाला वनकायहरूलाई रणनीवतक 

योजना तजुामामाफा त सिुारका 

कायाक्रमहरू सञ् चालन गना प्रोत्सावहत 

गने। 

पत्राचार/ माइन्ध्यटु " न्ध्यायिीश/ 

से्रस्तेदार 

रणनीवतक योजनामाफा त सिुारका 

कायाक्रम सञ्चालन गरररहेका 

सरोकारवाला वनकायहरूका योजनामा 

समावेश भएका न्ध्यायपावलकाको काम 

कारबाहीसुँग सम्बवन्ध्ित साझा 

ववषयहरूमा अन्ध्तर वनकायगत समन्ध्वय 

तथा सहकाया गने। 

पत्राचार/ माइन्ध्यटु "  न्ध्यायिीश/ 

से्रस्तेदार 

न्ध्यावयक काम कारबाहीसुँग प्रत्यक्ष 

सरोकार राख् ने वनकायहरू (बार 

एशोवसएसन,वज.स.व., प्रहरी तथा अन्ध्य 

सम्बवन्ध्ित वनकायसुँग वनयवमत सम्पका  र 

सहकाया गने। 

आवविक बैठक/ 

सवंाद/ वनणाय/ 

पत्राचार 

" न्ध्यायके्षत्र 

समन्ध्वय 

सवमवत 

(ख) स्थानीय िहका न्यालयक सलमलिहरूसूँग समन्वय र सहकायि गनजि। 

कायि कायिसभपादन सूचक समयावलध लजभमेवारी 

स्थानीय तहसुँगको सहकायामा न्ध्यावयक 

सवमवतका पदाविकारीहरू तथा कायारत 

कमाचारीलाई न्ध्यावयक प्रवक्रया, 

मेलवमलापर न्ध्यावयक वनरीक्षणका 

सम्बन्ध्िमा अवभमिुीकरण गने। 

अवभमिुीकरण 

कायाक्रम 

२०७७ श्रावण 

देवि २०७८ 

असार मसान्ध्त 

न्ध्यायिीश/ 

से्रस्तेदार 
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म्याद तामेली, फैसला कायाान्ध्वयन, 

नापनक्सा, मचुलु्का आवद ववषयमा 

स्थानीय तहले गनुापने सहयोगका 

सम्बन्ध्िमा समन्ध्वय गने। 

आवविक बैठक/ 

सवंाद/ वनणाय/ 

पत्राचार 

" वजल्ला 

न्ध्यायके्षत्र 

समन्ध्वय 

सवमवत 

स्थानीय तहका न्ध्यावयक सवमवतहरूको 

काम कारबाही तथा के्षत्राविकारवभत्रका 

ववषयमा जानकारीमलुक सामग्री तथा 

काम कारबाहीमा प्रयोग ह ने वलितका 

ढाुँचा तयार गना सहयोग मागेमा सहयोग 

गने । 

सामग्री " वजल्ला 

न्ध्यायके्षत्र 

समन्ध्वय 

सवमवत 
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पररच्छेद ५ (पाूँच) 

यस योजनाका पररमाणात्मक लक्ष्यहरु देहाय बमोवजम रहेका छन । 

फाराम न ं१ 

िनह ूँ लजल्िा अदािि 

आलथिक वर्षि २०७७/०७८ को वालर्षिक कायि योजना 

वालर्षिक िक्ष्य लनधािरण फाराम 

( िक्ष्य १ को रणनीलि उदे्दश्य १.१ (क) र (ख) सूँग सभबलन्धि) 

अदाििको नाम: िनह ूँ लजल्िा अदािि 

योजना अनजसार वालर्षिक रुपमा फैसिा गनजिपने मजद्दाको संख्याः-  १२४४ 

वस.नं 

 

लजभमेवारी 
नयाूँ दिाि अनजमान 

ररट मजद्दािफि  (शजरु, पजनरावेदन र साधक) मजद्दा िथा ररट 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

 ६ 

मलहना  

लित्रको 

६ 

मलहना  

नाघेको 

जभमा ६ मलहना 

 लित्रको 

६ देलख १२ 

मलहनालित्रको 

१२ मलहनादेलख 

१८ 

मलहनालित्रको 

१८ 

मलहना 

नाघेको 

जभमा लजभमेवारीिफि को 

जभमा 
नयाूँ दिाि 

अनजमान 

अनजमालनि 

नयाूँ दिािको 

५० प्रलिशि 

जभमा 

वालर्षिक 

िक्ष्य 

१ १ २ ३ १९४ २८१ १२८ ५२ ६५५ ६५८ ११७१ ५८६ १२४४ 

ियार गने                                                                                                                                                                                               प्रमालणि गने 
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फाराम न ं२ 

िनह ूँ लजल्िा अदािि 

आलथिक वर्षि २०७७/०७८ को वालर्षिक कायि योजना 

बलगिकृि वालर्षिक िक्ष्य लनधािरण फाराम 

(योजनाको िक्ष्य १ रणनीलिक उदे्दश्य १.१ (क) र (ख) सूँग सभबलन्धि) 

अदाििको नाम: िनह ूँ लजल्िा अदािि 

योजनािे लनदेशन गर ेबमोलजमको कायम ह ने मजद्दा फर्छ्यौटको वालर्षिक िक्ष्य: १२४४ 

 

लस.न.ं 

लवर्षय अवलधगि सखं्या लजभमेवारी सरी 

आएका बलगिकृि 

लववरण 

लजभमेवारी 

सररआएको जभमा 

सङ् ख्या 

मागि 

समहू 

नयाूँ दिाििफि को 

िक्ष्य लनधािरण 

जभमा दजबैको  

जभमा 

१ शरुु मदु्दा 

(देवानी/फौजदारी) 

६ मवहना वभत्रको  १९२ ६४४ सरल ४६० ११५० १७९४ 

६ मवहना देवि १ वषावभत्रको २७२ सामान्ध्य ३४५ 

१ वषादेवि १८ मवहना वभत्रको   १२७ ववशेष ३४५ 

१८ मवहना नाघेको ५२     

२ पनुरावेदन ६ मवहना वभत्रको  २ ११ सरल ९ १५ २६ 

६ मवहना देवि १ वषावभत्रको ८ सामान्ध्य ६ 

१ वषादेवि १८ मवहना वभत्रको   १     

१८ मवहना नाघेको ०     

३ ररट र वनषेिाज्ञा 

वनवेदन 

६ मवहना वभत्रको १ ३ सरल ४ ६ ९ 

६ मवहना नाघेको २ सामान्ध्य २ 

जम्मा ६५८ ६५८ ० ११७१ ११७१ १८२९ 

४ ववशेष प्रकृवतका वनवेदन ७ ७ ० ९१ ९१ ९८ 

५ अन्ध्य वनवेदन/प्रवतवेदन ० ० ० ७३० ७३० ७३० 

 कूि जभमा ६६५ ६६५ ० १९९२ १९९२ २६५७ 
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फाराम न ं३ 

िनह ूँ लजल्िा अदािि 

आलथिक वर्षि २०७७/०७८ को वालर्षिक कायि योजना 

अदाििगि मालसक िक्ष्य र प्रगलिको लववरण 

(योजनाको िक्ष्य १ रणनीलिक उदे्दश्य १.१ (क) र (ख) सूँग सभबलन्धि) 

अदाििको नाम: िनह ूँ लजल्िा अदािि 

वालर्षिक मजद्दाको फर्छ्यौट िक्ष्य: १२४४ 

लस.न.ं 
िगिको 

लववरण 

जभमा मजद्दा 

सखं्या 

िक्ष्य/प्रगलि श्राबण िार आलिन कालििक मलंसर पौर्ष माघ फाल्गजण चैत्र  बैशाख जेष्ठ आर्षाक जभमा 

कायिलदन २७ २६ २६ ११ २५ २५ २६ २२ २७ २४ २६ २७ २९२ 

१ 
वजम्मेवारी 

तफा  
६५८ 

लक्ष्य १६ ६२ ६२ २६ ६० ६० ६२ ५४ ६६ ६२ ६२ ६६ ६५८ 

प्रगवत                         
 

२ नयाुँ दताातफा  ११७१ 
लक्ष्य १६ ५६ ५६ २४ ५६ ५६ ५६ ४६ ५८ ४८ ५६ ५८ ५८६ 

प्रगवत                         
 

जभमा १८२९ 
लक्ष्य ३२ ११८ ११८ ५० ११६ ११६ ११८ १०० १२४ ११० ११८ १२४ १२४४ 

प्रगवत                         
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फाराम न ं४ 

िनह ूँ लजल्िा अदािि 

आलथिक वर्षि २०७७/०७८ को वालर्षिक कायि योजना 

न्यायाधीशगि मालसक िक्ष्य र प्रगलिको लववरण 

(योजनाको िक्ष्य १ रणनीलिक उदे्दश्य १.१ (क) र (ख) सूँग सभबलन्धि) 

न्यायाधीशको नाम: दजगािप्रसाद कज ङ्गेि 

वालर्षिक मजद्दाको फर्छ्यौट िक्ष्य: ६२२ 

लस.न.ं 
िगिको 

लववरण 

जभमा मजद्दा  

सखं्या 

िक्ष्य/प्रगलि श्राबण िार आलिन कालििक मलंसर पौर्ष माघ फाल्गजण चैत्र  बैशाख जेष्ठ आर्षाक जभमा 

कायिलदन २७ २६ २६ ११ २५ २५ २६ २२ २७ २४ २६ २७ २९२ 

१ 
वजम्मेवारी 

तफा  
३३३ 

लक्ष्य ८ ३२ ३२ १३ ३० ३० ३२ २७ ३३ ३१ ३२ ३३ ३३३ 

प्रगवत                         
 

२ नयाुँ दताातफा  ५८२ 
लक्ष्य ८ २७ २७ १२ २८ २८ २७ २३ २९ २४ २७ २९ २८९ 

प्रगवत                         
 

जम्मा ९१५ 
लक्ष्य १६ ५९ ५९ २५ ५८ ५८ ५९ ५० ६२ ५५ ५९ ६२ ६२२ 

प्रगवत                         
 

 

 

 



तनह ूँ जिल्ला अदालत वाजषिक कार्ि र्ोिना २०७७/०७८ 

E-mail: info.dctanahun@supremecourt.gov.np 

website: www.supremecourt.gov.np/court/tanahundc 

Page 33 of 48 
 

 

फाराम न ं४ 

िनह ूँ लजल्िा अदािि 

आलथिक वर्षि २०७७/०७८ को वालर्षिक कायि योजना 

न्यायाधीशगि मालसक िक्ष्य र प्रगलिको लववरण 

(योजनाको िक्ष्य १ रणनीलिक उदे्दश्य १.१ (क) र (ख) सूँग सभबलन्धि) 

न्यायाधीशको नाम: वासजदेव पौडेि 

वालर्षिक मजद्दाको फर्छ्यौट िक्ष्य: ६२२ 

लस.न.ं 
िगिको 

लववरण 

जभमा मजद्दा  

सखं्या 

िक्ष्य/प्रगलि श्राबण िार आलिन कालििक मलंसर पौर्ष माघ फाल्गजण चैत्र  बैशाख जेष्ठ आर्षाक जभमा 

कायिलदन २७ २६ २६ ११ २५ २५ २६ २२ २७ २४ २६ २७ २९२ 

१ 
वजम्मेवारी 

तफा  
३२५ 

लक्ष्य ८ ३० ३० १३ ३० ३० ३० २७ ३३ ३१ ३० ३३ ३२५ 

प्रगवत                         
 

२ 
नयाुँ 

दताातफा  
५८९ 

लक्ष्य ८ २९ २९ १२ २८ २८ २९ २३ २९ २४ २९ २९ २९७ 

प्रगवत                         
 

जम्मा ९१४ 
लक्ष्य १६ ५९ ५९ २५ ५८ ५८ ५९ ५० ६२ ५५ ५९ ६२ ६२२ 

प्रगवत                         
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फाराम न ं५ 

िनह ूँ लजल्िा अदािि 

आलथिक वर्षि २०७७/०७८ को वालर्षिक कायि योजना 

वालर्षिक िक्ष्य लनधािरण फाराम 

(योजनाको िक्ष्य १ रणनीलिक उदे्दश्य १.१ (क) र (ख) सूँग सभबलन्धि) 

अदाििको नाम:- िनह ूँ लजल्िा अदािि 

वालर्षिक रुपमा फैसिा गनजिपने मजद्दाको जभमा सूँख्याः १२४४ 

ि.

स.ं 
लवर्षय अवलधगि वलगिकरण 

लववरण साउन िदौ असोज कालत्तक मलंसर पजस माघ 
फागज

न 
चैि 

बैशा

ख 
जेठ 

असा

र 
जभमा 

कायिलदन २७ २६ २६ ११ २५ २५ २६ २२ २७ २४ २६ २७ २९२ 

१ 
शरुु 

मदु्दा 

६ मवहना वभत्रको 

(सरल) 

लक्ष्य १२ ४७ ४७ २० ४६ ४८ ४७ ४० ५० ४४ ४७ ४८ ४९६ 

प्रगवत                         ० 

६ मवहना देवि १ 

वषावभत्रको (सामान्ध्य) 

लक्ष्य १० ३५ ३५ १५ ३४ ३४ ३५ ३० ३७ ३३ ३५ ३६ ३६९ 

प्रगवत                         ० 

१ वषादेवि १८ मवहना 

वभत्रको  (ववशेष) 

लक्ष्य १० ३४ ३१ ११ २४ २४ २५ २० २६ २४ २५ २८ २८२ 

प्रगवत                         ० 

१८ मवहना नाघेको 
लक्ष्य ० २ २ २ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ १० ७२ 

    प्रगवत                         ० 

२ 
पनुरावे

दन 

६ मवहना वभत्रको 

(सरल) 

लक्ष्य ० ० ० १ २ १ १ १ १ १ १ १ १० 

प्रगवत                         ० 

६ मवहना देवि १ 

वषावभत्रको (सामान्ध्य) 

लक्ष्य ० ० ० १ १ १ १ १ १ ० १ १ ८ 

प्रगवत                         ० 

१ वषा नाघेको   
लक्ष्य ० ० १ ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ 

प्रगवत                         ० 
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३ ररट 

 (सरल)६ 

मवहनावभत्रको 

लक्ष्य ० ० ० ० १ ० १ ० १ ० १ ० ४ 

प्रगवत                         ० 

 (सामान्ध्य)६ मवहना 

नाघेको  

लक्ष्य ० ० २ ० ० ० ० ० ० ० ० ० २ 

प्रगवत                         ० 

जभमा  
लक्ष्य ३२ ११८ ११८ ५० ११६ ११६ ११८ १०० १२४ ११० ११८ १२४ १२४४ 

प्रगवत                         ० 

४ 

ववशेष 

प्रकृवत

को 

वनवेदन 

७ वदन वभत्र 
लक्ष्य २ ४ ८ ८ ८ ८ ८ ९ ९ ९ ९ ९ ९१ 

प्रगवत                         ० 

७ वदन नाघेको 
लक्ष्य ३ ४ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ७ 

प्रगवत                         ० 

५ 
वनवेदन

प्रवतवेद

न 

फुटकर 

वनवेदन 

१ मवहना वभत्र 
लक्ष्य १८ ७० ७० ३० ६७ ६७ ७० ५९ ७२ ६५ ७० ७२ ७३० 

प्रगवत                         ० 

६ १ मवहना नाघेको 

लक्ष्य ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

प्रगवत                         ० 

जभमा  
लक्ष्य २३ ७८ ७८ ३८ ७५ ७५ ७८ ६८ ८१ ७४ ७९ ८१ ८२८ 

प्रगवत                         ० 

कूि जभमा 
लक्ष्य ५५ १९६ १९६ ८८ १९१ १९१ १९६ १६८ २०५ १८४ १९७ २०५ २०७२ 

प्रगवत                         ० 
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फाराम न ं६ 

िनह ूँ लजल्िा अदािि 

आलथिक वर्षि २०७७/०७८ को वालर्षिक कायि योजना 

 फैसिा कायािन्वयनका लनवेदन, कैद दण्ड जररवाना र सरकारी लवगो िथा वक्यौिा फछयौटको िक्ष्य लनधािरण फाराम 

(योजनाको िक्ष्य १ को रणनीलिक उदे्दश्य १.५ सूँग सभबलन्धि) 

अदाििको नामः  िनह ूँ लजल्िा अदािि 

॰ वालर्षिक रुपमा जभमा फछयौट  गनजिपने लनवेदन सङ् ख्या: १८४ 

॰ कैद असूिीको अकं (प्रत्येक वर्षि कभिीमा सो वर्षि कायम ह ने वरावरको अनजमालनि अकं) ५०५।०।० 

॰ जररवाना असूिीको अकं (प्रत्येक वर्षि कभिीमा सो वर्षि कायम ह ने वरावरको अनजमालनि अकं): १,३०,०००००।- 

॰ सरकारी लवगो असूिीको अकं (प्रत्येक वर्षि कभिीमा सो वर्षि कायम ह ने वरावरको अनजमालनि अकं): २ िाख । 

॰ बक्यौिा न्यूलनकरण िफि को २०४५ सािसभमको कैद ६० वर्षि जररवाना: रु.१३५०।- सरकारी लवगो: निएको । 

लस.न.ं  लवर्षय  अवलधगि संख्या लजभमेवारी 

सरीआएको 

नयाूँ दिाि 

अनजमान* 

जभमा कायम 

ह ने वालर्षिक 

िगि 

अनजमालनि वालर्षिक लनवेदन फछयौट 

र कैद जररवाना असजिी वालर्षिक िक्ष्य 

कैलफयि 

१ 
फैसला कायाान्ध्वयनको 

वनवेदन 

६ मवहना वभत्रको  ७० 
१५४ २६१ 

१४७   

६ मवहना नाघेको ३७ ३७   

जभमा १०७ १५४ २६१ १८४   

२ कैद असलुीको लक्ष्य 

यस वषा कायम ह ने लगत 

बराबरको कैद 
९९३।३।१० ५०५।०।० १४९८।३।१० ५०५।०।० 

  

२०४५ सालभन्ध्दा अवघको 

वक्यौता कैद 
६०।०।० ० ६०।०।० ६०।०।० 

  

३ 
जररवाना असलुीको 

लक्ष्य 

यस वषा कायम ह ने लगत 

बराबरको जररवाना(रु.मा) 

 

२३,७६३,२९८  

 

१२,९९२,८३७  
३६,७५६,१७०                 १३,०००,००० 

  

२०४५ सालभन्ध्दा अवघको १३५० ० १३५० १३५०   
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वक्यौता जररवाना (रु.मा) 

४ सरकारी ववगो 

यस वषा कायम ह ने लगत 

बराबरको कैद 
- २¸००¸००० २¸००¸००० २¸००¸००० 

  

२०४५ सालभन्ध्दा अवघको 

वक्यौता सरकारी वबगो 
- - - - 

  

जभमा 

कैदको जम्मा १०५३।३।१० ५०५।०।० १५५८।३।१० ५६५।०।०   

जररवानाको जम्मा २३,७६४,६४८  १२,९९२,८७३  ३६,७५७,५२०                 १३,००१,३५०    

सरकारी ववगो जम्मा - २¸००¸००० २¸००¸००० २¸००¸०००   
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फाराम न ं७ 

िनह ूँ लजल्िा अदािि 

आलथिक वर्षि २०७६/०७७ को वालर्षिक कायि योजना 

 फैसिा कायािन्वयनका लनवेदन फछयौट  गने कायिको मालसक 

िक्ष्य लनधािरण फाराम 

(योजनाको िक्ष्य १ को रणनीलिक उदे्दश्य १.५(क) र (ख) सूँग सभबलन्धि) 

िहलसिदारको नामः जीवनकज मार पौडेि 

वालर्षिक रुपमा जभमा फछयौट  गनजिपने लनवेदनको सूँख्याः १८४ 

ववषय 

मवहना साउन भदौ असोज कावत्तक मंवसर पसु माघ फागनु चैत बैशाि जेठ असार जम्मा 

काया वदन  २७ २६ २६ ११ २५ २५ २६ २२ २७ २४ २६ २७ २९२ 

फैसला 

कायाान्ध्वयनको 

वनवेदन 

फछयौट  लक्ष्य ४ १७ १७ ७ १७ १७ १७ १५ १९ १७ १८ १९ १८४ 

लक्ष्य प्रावि                         
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फाराम न ं८ 

िनह ूँ लजल्िा अदािि 

आलथिक वर्षि २०७७/०७८ को वालर्षिक कायि योजना 

कैद जररवाना र सरकारी लबगोको मालसक िक्ष्य लनधािरण फाराम  

वालर्षिक रुपमा न्यून गनजि पने कैद जररवाना र सरकारी लवगोको अङ्क मध्ये 

कैद वर्षिः ६०                                                                                 ॰ २०४५ सािसभमको कैद वर्षि: ६०                                          

जररवानाको रकम रु १३५०                                                           ॰ २०४५ सािसभमको जररवाना रकम: १३५० 

सरकारी लवगोको रकम रु निएको                                                    ॰ २०४५ सािसभमको सरकारी लबगो : निएको 

लववरण 
मालसक रुपमा फछयौट  गनजि पने िगि   

साउन  िदौ  असोज कालत्तक मलंसर पौर्ष माघ फागजन चैि बैशाख जेठ आर्षाक जभमा 

यस वषा कायम ह ने लगत बराबरको कैद 

वषा  

लक्ष्य १३ ४८ ४८ २० ४७ ४७ ४७ ४१ ५० ४५ ४८ ५० ५०५ 

प्रगवत                         ० 

२०४५ सालसम्मको वक्यौता कैद 
लक्ष्य ० ० ० ० २० ० २० ० २० ० ० ० ६० 

प्रगवत                         ० 

यस वषा कायम ह ने लगत बराबरको 

जररवानाको रकम (लािमा) 

लक्ष्य ३ १२ १२ ५ १२ १२ १३ ११ १३ ११ १३ १३ १३० 

प्रगवत                         ० 

२०४५ सालसम्मको वक्यौता 

जररवाना(रु.मा) 

लक्ष्य ० ० ० ० ० १३५० ० ० ० ० ० ० १३५० 

प्रगवत                         ० 

यस वषा कायम ह ने लगत बराबरको 

सरकारी ववगोको रकम (लािमा) 

लक्ष्य ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ ० २ 

प्रगवत                         ० 

२०४५ सालसम्मको वक्यौता सरकारी 

ववगो 

लक्ष्य ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

प्रगवत                         ० 
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फाराम न ं९ 

िनह ूँ लजल्िा अदािि 

आलथिक वर्षि २०७७/०७८ को वालर्षिक कायि योजना 

फैसिा कायािन्वयनको िगि अद्यावलधक गने िगायिका कायिको मालसक कायि िालिका 

िहलसिदारको नामः  जीवनकज मार पौडेि 

मदु्दा 
मवहना श्रावण भार असोज कावताक मागा पौष माघ फागनु चैत्र वैशाि जेष्ठ आषाढ जम्मा 

काया वदन २७ २६ २६ ११ २५ २५ २६ २२ २७ २४ २६ २७ २९२ 

१ लगत अध्यावविक गररने  सुँख्या 
लक्ष्य दैवनक दैवनक दैवनक दैवनक दैवनक दैवनक दैवनक दैवनक दैवनक दैवनक दैवनक दैवनक दैलनक 

प्रगवत                         
 

२ 
पररववतात स्थानीय तहको संरचना अनसुार 

लगतमा रहेको वतन अध्यावविक गने  

लक्ष्य दैलनक दैलनक दैलनक दैलनक दैलनक दैलनक दैलनक दैलनक दैलनक दैलनक दैलनक दैलनक दैलनक 

प्रगवत                         
 

३ 
दण्ड जररवानाको लगत सावाजवनक गने 

 

लक्ष्य ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ ० ० १ 

प्रगवत                         ० 

४ 
असलु तहवसलको डोर िटाउने   लक्ष्य ० ० ० ० ० ० ० १ ० ० ० ० १ 

प्रगवत                         ० 

५ 
फौ.का.सं.को दफा १६० 

अनसुार कटा गने लगत 

कैद लक्ष्य ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ 

प्रगवत                         
 

जररवाना लक्ष्य ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ 

प्रगवत                         ० 

सरकारी 

वबगो 

लक्ष्य ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

प्रगवत                         ० 

६ 
वजन्ध्सी वललाम गने  

(पटक) 

  लक्ष्य ० ० ० ० ० ० ० ० १ ० ० ० १ 

  प्रगवत                         ० 

७ 
अन्ध्य वक्रयाकलाप   लक्ष्य ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

  प्रगवत                         ० 
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फाराम न ं१० 

िनह ूँ लजल्िा अदािि 

आलथिक वर्षि २०७७/०७८ को वालर्षिक कायि योजना 

लमलसिको आन्िररक लनरीक्षण गने कायिको मालसक िक्ष्य लनधािरण फाराम 

लजभमेवारी सररआएको लमलसि सूँख्याः– ६५८ 

यसवर्षि दिाि ह ने अनजमालनि मजद्दा सखं्याः– ११७१ 

जभमा लनरीक्षण गनजिपने लमलसि सखं्याः– १५३६ 

स्रेस्िेदारको नामः  

सजपररन्टेन्डेन्टको नामः–     

लवर्षय 
लमलसिको आन्िररक लनरीक्षणको मालसक िक्ष्य 

मलहना साउन िदौ असोज कालत्तक मलंसर पजस माघ फागजन चैि बैशाख जेठ असार जभमा 

लमलसिको 

आन्िररक लनरीक्षण 

िक्ष्य ४० १४७ १४७ ६२ १४१ १४१ १४७ १२४ १५३ १३४ १४७ १५३ १५३६ 

प्रगलि                         ० 

 



तनह ूँ जिल्ला अदालत वाजषिक कार्ि र्ोिना २०७७/०७८ 

E-mail: info.dctanahun@supremecourt.gov.np 

website: www.supremecourt.gov.np/court/tanahundc 

Page 42 of 48 
 

 

फाराम न ं११ 

िनह ूँ लजल्िा अदािि 

आ व  २०७७/०७८ को वालर्षिक कायि योजना 

 न्यालयक सलमलि, अधिन्यालयक लनकायको लनरीक्षण एवं अनजगमनसभबन्धी िक्ष्य लनधािरण फाराम 

लनरीक्षण गनजिपने जभमा लनकायको सूँख्याः १३ 

लनरीक्षण गनजिपने न्यालयक सलमलि, अधि न्यालयक लनकायको सूँख्याः  १०, ३ 

लस.न.ं न्यायाधीशको नाम लनरीक्षण गने  मलहना 
लनरीक्षण गनजिपने अधिन्यालयक लनकाय 

र कायािियको नाम 

कैलफयि  

१ दगुाा प्रसाद ढुङ्गेल फागनु, चैत्र, वैशाि र जेठ 

वजल्ला प्रशासन कायाालय तनह ुँ, 

आवुुँिैरनेी गाउुँपावलका, देवघाट 

गाउुँपावलका, व्यास नगरपावलका, 

शकु्लागण्डकी नगरपावलका 

पवछ फुलकोटाबाट हेरफेर भएमा सोही बमोवजम ह ने । 

२ वासदुेव पौडेल फागनु, चैत्र, वैशाि र जेठ 

वडवभजन वन कायाालय तनह ुँ, मालपोत 

कायाालय तनह ुँ,  बवन्ध्दपरु गाउुँपावलका, 

म्याग्दे गाउुँपावलका, ऋवषङ्ग 

गाउुँपावलका, वघररङ गाउुँपावलका, 

वभमाद नगरपावलका, भान ुनगरपावलका 

जभमा सखं्या १३   
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फाराम न ं१२ 

 िनह ूँ लजल्िा अदािि 

आलथिक वर्षि २०७७/०७८ को वालर्षिक कायि योजना 

 व्यवस्थापकीय कायि सञ्चािनको मालसक कायि िालिका  

कायिको लवर्षय मालसक रुपमा सभपन्न गनजि पने कायिहरुको लववरण   

साउन  िदौ  असोज कालत्तक मलंसर पौर्ष माघ फागजन चैि बैशाख जेठ आर्षाक जभमा 

वैिलनक कानूनव्यवशायीबाट कारागार 

भ्रमण पटक 

४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४८ 

काउन्सेलिङ्क सेवा सचंािन   दैलनक दैलनक दैलनक दैलनक दैलनक दैलनक दैलनक दैलनक दैलनक दैलनक दैलनक दैलनक 0 

योजनाको प्रगलि समीक्षा  ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० १ ३ 

क्षमिा लवकाससूँग सभबलन्धि िालिम 

कायििम 

० १ ० ० १ ० ० ० १ ० ० ० ३ 

योजना कायािन्वयनका सभबन्धमा 

सरोकारवािाहरुसगं अन्िरलिया  

० १ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ 

िामेिदार र स्थानीय िहका वडा 

सलचबहरु बीच अन्िरलिया  

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

सडाउनज पने कागजािहरु सडाइने 

लमलसि सखं्या 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ४०० ४०० 

न्याय क्षेत्र समन्वय सलमलिको बैठक  ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० १ ० ३ 

वार र सरकारी वकीिसगं अन्िरलिया  ० ० ० ० ० ० १ ० ० ० ० ० १ 

सचंारकमीहरुसगं अन्िरलिया  ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ 

मजद्दाको लटपोट िालिम ० १ ० ० ० ० ० १ ० ० ० ० २ 

अन्य आवश्यक कायििम थप गनि सलकने ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
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पररच्छेद छ (६) 

योजना अनजगमन िथा मजल्याङ्कन 

६.१ योजना कायािन्वयन अनजगमन र मूल्याङ्न सलमलिः 

      कुनै पवन योजनाको सफल कायाान्ध्वयनका लावग यसको आवविक रुपमा वनरीक्षण एवं अनगुमन 

जरुरी ह न्ध्छ । तसथा यस योजना कायाान्ध्वयनको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गना देहाय बमोवजमको 

योजना अनगुमन र मूल्याङकन सवमवत रहेको छ । 

           

योजना अनजगमन र  मजल्याङ्न सलमलि 

माननीय न्ध्यायािीश श्री दगुााप्रसाद ढंुगेल              -सयंोजक 

माननीय न्ध्यायािीश श्री बासदुेब पौडेल        -सदस्य 

तहवसलदार श्री जीवनकुमार पौडेल       -सदस्य 

से्रस्तेदार          -सदस्य-सवचव 

  

 उल्लेवित सवमवतको प्रत्यक्ष वनगरानीमा प्रस्ततु योजनाको लक्ष्य एवं उदे्दश्य अनरुुप आववद्यक 

तथा वनरन्ध्तर अनगुमन तथा मलु्याङ्कन गरी योजनाको आववद्यक सवमक्षा गरी आवश्यकीय सिुार 

समेत गररनेछ । 
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पररच्छेद साि (७) 

योजना कायािन्वयको जोलखम 

 हरके योजनाको सफल कायाान्ध्वयनका लावग पररवस्थवत आफू अनकुुल रहन ु जरुरी छ । 

प्रवतकुल पररवस्थवत वसजाना भएमा लक्ष्यमा पगु्न कवठनाई पदाछ । प्रस्ततु योजना तजुामा गदाा  

पररवस्थवत सामान्ध्य रहन्ध्छ भनी अनमुान गररएको छ । तथावप देहायको अवस्था वसजाना भएमा 

योजनाको लक्ष्य प्रािीमा कवठनाई वसजाना पवन ह न सक्छ । अत: प्रस्तुत योजना कायाान्ध्वयनको 

जोविमहरु देहाय बमोवजम रहेका छन ।   

देहाय 

 ववश्वव्यापी रुपमा फैवलएको नवोल कोराना भाइरस (covid-19) को प्रभाव । 

 जनशविको उपलब्िता । 

 प्रवववि मैत्री जनशविको उपलब्िता । 

 सरोकारवालाको सहयोग । 

 स्रोत र सािनको उपलब्िता । 
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पररच्छेद ८ (आठ) 

बजेट िथा िौलिक अवस्था सजधार 

८.१ पररचय :- 

 कुनै पवन कायाक्रम सञ्चालनका लावग उपयिु वातावरणको वनमााण र आवश्यक सािन 

स्रोतको उपलब्िताको जरुरी ह न्ध्छ । रणनीवतक योजनाले वलएका लक्ष्य तथा उदेश्यहरु हावसल गनाका 

लावग यस आवथाक वषामा सचंालन गनुा  पने ववववि कायाक्रमहरुका लावग वनयवमत बजेटको अवतररि 

वनम्न वशषाकमा समेत बजेट उपलब्ि ह न ुउपयिु एवं आवश्यक देविन्ध्छः- 

 अदालत भवनको स्तरोवन्ध्तका लावग । 

 अपाङ्गता भएका व्यवि¸ कानून बमोवजम गोपवनयता राख्नपुने व्यवि¸ मवहला तथा 

बालबावलकाको लावग छुटा छुटै कक्षको ब्यवस्थाका लावग । 

 अदालत भवनको अग्रभागमा बुँगैचा वनमााणका लावग । 

 न्ध्यायािीश¸ से्रस्तेदार तथा कमाचारीहरुको लावग आवास गहृ वनमााणका लावग । 

 व्यववस्थत पसु्तकालयका लावग । 

 बाल इजलास वनमााणका लावग । 

 प्रवेशद्वार¸ मोटर ग्यारजे वनमााणका लावग ।  

 कमाचारी तथा सेवाग्राहीका लावग छुटा छुटै शौचालय वनमााणका लावग । 

८.२ केही प्रस्िालवि कायििम र अनजमालनि बजेट:- 

ि.स.ं लववरण एकाई/दर जभमा रकम कैलफयि 

१ म्याद तामेलीका लावग तामेलदारलाई 

मोटरसाईकल 

- रु.१२,५०,०००।-  

२ न्ध्यायािीश¸से्रस्तेदार तथा कमाचारीका लावग 

आवास भवन वनमााण 

 

इवष्टमेट अनसुार 

३ बगैचा वनमााणको लावग रु २०००००।- २०००००।-  

४ तामेल्दारका लावग छुटा छुटै वपजन होल र 

दराज िररद गना 

रु.१५००००।- रु.१५००००।-  

५ बाल ईजलास वनमााण ईवष्टमेट अनसुार 

६ परामशा कक्ष, वजन्ध्सी कक्ष वनमााणका लावग इवष्टमेट अनसुार 

८ यस अदालतको Brochure छपाउने िचा रु.१,५०,०००।- रु.१,५०,०००।-  

९ िस भवन वनमााणका लावग नपगु बजेट रु.३०¸००¸०००।- रु.३०¸००¸०००।-  

 अन्ध्त्यमा यस योजना सफल कायाान्ध्वयनका लावग सेवा प्रदायकको गणुस्तरीय सेवाका अवतररि 

सेवाग्राही तथा सरोकारवाला सबैको सकरात्मक सहयोगको अपेक्षा गररएको छ । िन्ध्यवाद ।  
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अनजसजची -१ 

यस अदालतमा कायाारत जनशवि देहाय बमोवजम रहेको छ ।  

ि.स.ं पद नाम¸ थर कायिरि फाूँट कैलफयि 

१ वजल्ला न्ध्यायािीश दगुााप्रसाद ढंुङ्गेल  ०६५-५६००४६ 

२ वजल्ला न्ध्यायािीश बासदुवे पौडेल  ०६५-५६२४१२ 

३ से्रस्तेदार उपसवचव   ०६५-५६०१९५ 

४ तहवसलदार शा.अ. जीवनकुमार पौडेल तहवसल फाुँट  

५ वै.का. तै्रलोक्य वाग्ले काननुी सहायता कक्ष सेवा करार 

६ ना.स.ु कृरणप्रसाद गौतम वफराद/अवभयोग शािा  

७ ना.स.ु घनश्याम वतवमल्सेना  काज कास्की वजल्ला अदालत 

८ ना.स.ु जीत बहादरु बस्याल मदु्दा फाुँट २  

९ ना.स.ु वशव शमाा वतवारी मदु्दा फाुँट १  

१० ना.स.ु ववरने्ध्रनाथ िनाल मदु्दा फाुँट २  

११ ना.स.ु लेिनाथ लावमछाने मदु्दा फाुँट १  

१२ ना.स.ु नारायण दत्त शमाा तहवसल नवलपरु वजल्ला अदालतबाट काजमा आएको 

१३ ना.स ु वसता के्षत्री दताा चलानी सेवा करार म्याद थप ह न बाुँकी 

१४ ना.स ु अशोक वतवमल्सेना अवभलेि शािा सेवा करार म्याद थप ह न बाुँकी 

१५ ना.स.ु वशवशर वतवमल्सेना अवभलेि शािा सेवा करार म्याद थप ह न बाुँकी 

१६ ना.स.ु हररकला थापा मदु्दा फाुँट १ सेवा करार म्याद थप ह न बाुँकी 

१७ लेिापाल प्रकाश पौडेल आवथाक प्रशासन शािा  

१८ क.अ. वबवनता ढकाल मदु्दा फाुँट २ सेवा करार म्याद थप ह न बाुँकी 

१९ क.अ. सवबता थपवलया(कारािेती) अवभलेि शािा सेवा करार म्याद थप ह न बाुँकी 

२० वस.ने.स.प सरोज वतवमल्सेना सूचना प्रवववि शािा सेवा करार म्याद थप ह न बाुँकी 

२१ वडठ्ठा ववरणपु्रसाद लावमछाने तहवसल  

२२ वडठ्ठा प्रश्न नानी के्षत्री  काज वैदवेशक रोजगार न्ध्यायाविकरण 

२३ वडठ्ठा वबरण ुप्रसाद वतवमवल्सना वफराद/अवभयोग शािा  

२४ वडठ्ठा वशव प्रसाद चापागाई अवभलेि शािा मनाङ वजल्ला अदालतबाट काजमा आएको 

२५ वडठ्ठा मिसुिुन गौतम  काज दाङ वजल्ला अदालत 

२६ वडठ्ठा वशवराज पौडेल मदु्दा फाुँट १ सेवा करार म्याद थप ह न बाुँकी 

२७ वडठ्ठा राजेन्ध्र प्रसाद अविकारी म्याद सेवा करार म्याद थप ह न बाुँकी 

२८ वडठ्ठा सववना पन्ध्थ अवभलेि शािा सेवा करार म्याद थप ह न बाुँकी 

२९ ता.वड सूयामोहन आचाया  काज सवोच्च अदालत 

३० ता.वड सफल न्ध्यौपाने म्याद  

३१ ता.वड योगेन्ध्र दवे िनाल प्रशासन/म्याद/स्टोर शािा  

३२ ता.वड प्रल्हाद सनुार म्याद  

३३ ता.वड. कृरणप्रसाद सवेुदी मदु्दा फाुँट २ सेवा करार म्याद थप ह न बाुँकी 

३४ ह.स.चा. सूया न्ध्यौपाने प्रशासन/म्याद/स्टोर शािा  

३५ का.स. इन्ध्र वगरी म्याद  

३६ का.स केशीमाया लगुेंली   

३७ का.स. गीता कुमारी पौडेल  सेवा करार 

३८ का.स. सन्ध्तवहादरु दरुा  सेवा करार 
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३९ का.स. शान्ध्ता लम्साल  सेवा करार 

४० का.स. सररता ढकाल  सेवा करार 

४१ का.स. रमेश प्रसाद थारु  सेवा करार 

४२ का.स. मवणराम थापा  सेवा करार 

४३ का.स. समुन चापागाई  सेवा करार 

 


