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मन्तव्य 

अदालतबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई छिटोिरितो, गणुस्तिीय, प्रभावकािी, सववसलुभ ववम  
सबैको पहुुँचयोग्य बनाई आम नागरिकको आस्था ि ववश्वास कायम िाख्न ुन्यायपाछलकाको सववकाछलन 
जिम्मेवािीको ववषय हो। सूचना प्रववछिको ववकास, भमूण्डलीकिण ि परिवछतवत समय सन्दभवसगैँ 
न्यायपाछलकाको लाछग अवसि ि चनुौती दवैु छसिवना भवका िन । यस परिवेशमा न्यायपाछलकाले 
आफुलाई थप चसु्त, गछतशील, प्रभावकािी ि व्यवजस्थत बनाउन योिनाबद्ध सिुाि प्रविया अगाडी 
बढाउदै आवको ि। न्यायपाछलकाको सवोच्च छनकाय सम्माछनत सवोच्च अदालतबाट वव.सं.२०६१ 
साल देजि शरुु भवको पञ्चवषीय योिनाको चौथो संस्किण २०७६ साल श्रावण १ गतेदेिी लागू 
भई कायावन्वयनको चिणमा िहेकोमा ववश्वव्यापी रुपमा फैछलवको कोछभड-19 को महामािी भव तापछन 
हाल दोस्रो वषव कायावन्वयनको चिणमा िौ। यसै छसलछसलामा छमछत 2077।04।01 बाट जिल्ला 
अदालतबाट शरुु भवको फिक मदु्दा व्यवस्थापन पद्धछत (DCM) लाई समेट्दै यस अदालतले पछन यस 
आ.व. २०७७/०७८ को श्रावण १ देजि लाग ुहनुे गिी प्रस्ततु कायव योिना छनमावण गरिवको ि। 

यस योिनामा न्यायपाछलकाले छलवको लक्ष्य प्राछिका लाछग न्याय सम्पादनको कायवलाई छिटो 
िरितो तलु्याउन, न्यायमा पहुुँच बढाउन ि न्यायपाछलकाप्रछतको िनआस्था ववं ववश्वास अछभबवृद्ध गनव 
ि न्यावयक सशुासनको प्रवद्धवन ि अदालत व्यवस्थापनको सदुृढीकिण गनव, लक्ष्य यस अदालतले गने 
योिनाबद्द कायवहरूको छनिाविण गरिवका िन । साथै परिवछतवत सन्दभवमा िवाफदेवहता, सहभाछगता ि 
समन्वयलाई न्यायपाकाछलकाको थप मूल्यको रुपमा स्थावपत गरिवको अवस्थामा सो मूल्य मान्यताप्रछत 
कवटबद्ध िहन अछभप्ररेित िौ ।  

न्यायसम्पादनमा परिमाणात्मक साथसाथै गणुात्मक बवुद्ध गिी उत्पादन, उत्पादकत्व ि 
उत्तिदावयत्व अछभबवृद्ध गदै िानपुने आवश्यकता देजिवको वतवमान परिप्रके्ष्यमा यस अदालतबाट प्रदान 
गरिने सेवालाई अझ बढी परिष्कृत ि समयानकूुल बनाई सेवाग्राहीमैत्री वाताविण शृ्रिना गने तथा 
अदालतप्रछतको िनआस्था अछभबवृद्ध गने कायवमा हाम्रा प्रयासहरू िािी िहने िन । त्यस ददशातफव को 
प्रकृयामा यस अदालतका न्यायािीशहरू ववं कमवचािीहरू पूणव रुपले कवटबद्ध िहने प्रण गदविौ । 
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यस अदालतलाई सिोकािवालाहरू ववं सेवाग्राहीहरूबाट ववगतमा िस्तै छनिन्ति रुपमा सहयोग 
ि सद्भाव प्राि हनुे कुिामा हामी ववश्वस्त िहेका िौ। यो योिना तयाि पानव सहयोग पयुावउने सहकमी 
माननीय न्यायािीशज्यूहरू, योिना तिुवमा कायावन्वयन सछमछतका सदस्य, िलफलमा सहभागी 
सिोकािवालाहरू लगायत सम्बजन्ित सबै प्रछत आभाि व्यक्त गनव चाहन्िु।  

िन्यवाद। 

            
            
         ............................ 
            (ध्रवुकुमाि शाह) 
                जिल्ला न्यायािीश  
              संयोिक 

                           योिना तिुवमा तथा कायावन्वयन सछमछत  
                        नवलपिासी जिल्ला अदालत, पिासी 
छमछत :- २०७७।04।27          
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योिना तिुवमा तथा कायावन्वयन सछमछत  
 

चौथो पन्चबषीय िणनीछतक योिना अन्तगवत तयाि गरिवको यस अदालतको आ.व. 
०७७/०७८ को बावषवक कायव योिनाको तिुवमा तथा कायावन्वयनका लाछग यस अदालतमा देहाय 
बमोजिमको योिना तिुवमा तथा कायावन्वयन सछमछत गठन गरिवको ि ।  

 

 माननीय न्यायािीश श्री ध्रवुकुमाि शाह                     - संयोिक 

माननीय न्यायािीश श्री  अशोककुमाि बस्नेत    - सदस्य 

माननीय न्यायािीश श्री  हेमबहादिु सेन    - सदस्य 

माननीय न्यायािीश श्री चन्रकान्त पौडेल    - सदस्य 

 से्रस्तेदाि श्री छडल्लीिाम शमाव अयावल     - सदस्य 

 तहछसलदाि श्री कृष्णप्रसाद पाण्डे     - सदस्य 

शािा अछिकृत श्री छतथविाि शमाव     - सदस्य 

शािा अछिकृत श्री समनु्र वव.क.     - सदस्य 

 ना.स.ु श्री छडल्लीिाि न्यौपाने      - सदस्य  
      ना.स.ु श्री देवेन्र रिमाल      - सदस्य 

ना.स.ु श्री सषृ्टी जि.सी.       - सदस्य 

लेिापाल श्री जिमा अयावल      - सदस्य 

छसष्टम सपोटव पसवन श्री मिसुदुन पिािलुी                 - सदस्य 

 तामेलदाि श्री पदम अयावल      - सदस्य 

 छडठ्ठा श्री िमुिाि भट्टिाई      - सदस्य 

छडठ्ठा श्री िमेश पौडेल       - सदस्य 

तामेलदाि श्री सिुन पौडेल      - सदस्य 

       
 

साथै यस अदालतको बावषवक कायवयोिना तिुवमा तथा कायावन्वयन सम्पकव  व्यजक्तको रुपमा से्रस्तेदाि 
(०७८-५२०१९५) लाई तोवकवको ि। 
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परिच्िेद १ 

परिचय  
 

१.१. योिनाको परिचय तथा उद्दशे्य:- 
 

 कुनै पछन तोवकवको कायव छनजित समयमा ब्यवजस्थत तरिकाले गनव योिनाको सहयोग 
आवश्यक हनु्ि। लक्ष्य प्राछिको लाछग योिना सवहतको कायवले सहयोग पगु्ने हुुँदा आि हिेक क्षेत्रमा 
योिनलाई अंछगकाि गरिवको पाइन्ि। यसै सन्दभवमा न्यायापाछलकाले पछन ववगत करिब दईु दशक 
अगाछड देजि नै आफ्नो कायवहरूलाई छनिावरित समयमा सक्ने उदे्दश्यले योिनाको सहािा छलवको ि, 
िनु न्यायपाछलकाको पन्चबषीय िणनीछतक योिनाको नामले जचछनवको ि। हाल कायावन्वयनमा िहेको 
न्यायपाछलकाको योिना चौथो पन्चबषीय िणनीछतक योिना हो ि यस अदालतले पछन आ.ब 
२०७७/०७८ को लाछग आफ्नो बावषवक तथा माछसक कायवहरू समेटी प्रस्ततु बावषवक कायव योिना 
तयाि गिेको ि ।  

“न्यायपाछलकाको स्वतन्त्रतााः न्यावयक सशुासन हाम्रो प्रछतबद्धता" भने्न सन्देशलाई मूल मन्त्रको 
रूपमा स्वीकाि गरिवको चौथो िणनीछतक योिनामा न्यायपाछलकाको साङ्गठछनक संिचनाअन्तगवत िहन े
सबै जिल्ला अदालतहरू, उच्च अदालत तथा इिलासहरू, ववशेष अदालत तथा अन्य न्यायािीकिणहरू 
ि सवोच्च अदालतबाट प्रस्ततु योिनाको कायावन्वयन हनु,े यस योिनाको अिीनमा िही सबै अदालत 
तथा अन्य न्यावयक छनकायहरूले वावषवक रूपमा आ-आफ्नो कायवयोिना बनाई कायविम सञ्चालन गने, 

कायावन्वयन योिनामा िणनीछतक योिनाअनसाुि सम्पन्न गनुवपने कायव/वियाकलापहरू, कायवसम्पादन 
सूचक, कायव सम्पन्न गनुवपने समयावछि ि सोको जिम्मेबाि अछिकािी वकटान गरिवको ि। 

न्यायपाछलकाको तेस्रो पञ्चवषीय िणनीछतक योिना २०७१/७२-०७५/७६ तिुवमा भै कायावन्वयनमा 
आव पिात उक्त योिना बमोजिम हिेक अदालतले योिना कायावन्वयनको लाछग आ-आफ्नो कायवबोझ, 

िनशजक्त भौछतक अवस्था समेतका कुिाहरूलाई मध्यनिि गिी आ-आफ्नो वावषवक कायवन्वयन योिना 
तिुवमा गनुवपने ि सो कायावन्वयन योिनाले छलवको लक्ष्य हाछसल भयो वा भवन  हाछसल हनु नसकेको 
भव के कुन कािणबाट हनु नसकेको हो, त्यसको कािण ि समािानका उपायहरू समेत उल्लेि गिी 
मौिदुा कायावन्वयन योिनाको मूल्याकंन ववं सछमक्षा गदै आगामी वषवका लाछग कायावन्वयन योिना 
तिुवमा गने प्रविया बमोजिम यस नवलपिासी जिल्ला अदालतले ववगतका आ.व. हरूमा मा पछन कायव 
योिना तिुवमा गिी कायावन्वयन गिी सकेको ि। 
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 न्यायपाछलकाको चौथो पन्चबवषवय िणनीछतक योिनाले परिलजक्षत गिेका लक्ष्यहरू ि उक्त 
लक्ष्यहरू प्राछिको लाछग अवलम्बन गरिवका िणनीछतहरू अन्तगवत िही संवविान कानून ि न्यायका 
मान्य छसद्धान्त तथा न्यायमा पहुुँच, िाविय तथा अन्तिावविय परिवेश, सेवाग्राहीको अपेक्षा, 
सिोकािवालाहरूको िािणा ववम  न्यायपाछलकाको िवाफदेवहता अछभववृद्ध गनव न्यावयक सशुासनको 
प्रवद्धवन गने लक्ष्य यस कायव योिनाले छलवको ि। न्यायपाछलकाको चौथो िणनीछतक योिना अवछिमा 
अदालतको काम कािवाहीमा छिटो िरितो छनष्पक्ष ढंगले कायव सम्पादन गिी न्यायका प्रयोगकतावहरूले 
देख्न तथा अनभुव गनव सक्ने गिी सिुाि भवको प्रत्यक्ष अनभुछूत ददलाउन ेतफव  अग्रसि िहन ुयस 
कायवयोिनाको प्रमिु उदे्दश्य हो। यस योिनाले छनम्नानसुािको उदे्दश्य िािेको ि।  

 न्यायपाछलकाको चौथो िणनीछतक योिनाको मलु ममवलाई अवङ्गकाि गदै प्रथम ,दोस्रो तथा तेस्रो 
वषवको अनभुव अनरुुप जिल्ला अदालतको बावषवक योिना तिुवमा गिी लागू गने, 

 मदु्दाको प्रकृछत अनसुाि फिक मदु्दा व्यवस्थापन (DCM) लाई कायावन्वयन गदै न्यावयक प्रकृयालाई 
छिटोिरितो ि अनमुान योग्य बनाउने, 

 अदालतको ववद्यमान सािन श्रोतको उच्चतम सदपुयोग ि वैज्ञाछनक व्यवस्थापन गिी न्यायका 
अपेजक्षतलाई न्यायमा सहि पहुुँच परु् याउन,े 

 वववाद समािानका वैकजल्पक उपायहरूको प्रयोगलाई प्रभावकािी बनाउने, 
 अदालतको कायवक्षेत्रछभत्रका न्यायमा पहुुँचका अविोिहरूको सम्बोिन गने, 

 पीछडतमैत्री न्याय प्रणालीको सदुृढीकिण गने, 

 न्यावयक स्वतन्त्रता ि स्वायत्तताको प्रबद्धवन गने, 

 न्यावयक िनशजक्तको कायवसंस्कृछतमा सिुाि गने, 

 अदालतको काम कािबाहीमा अनगुमन ि छनिीक्षणलाई प्रभावकािी बनाउने, 
 मानव संशािनको उपलब्िता ि व्यवस्थापन सदुृढ बनाउने, 
 भौछतक ि सेवा पूवाविािमा सिुाि ववम ववत्तीय व्यवस्थापन गने, 

 संवहताहरूको नछतिामूलक ि प्रभावकािी कायावन्वयनको व्यवस्थापन गने, 

 न्यावयक अध्ययन, अनसुन्िानको पद्धछत ववकास गने, 

 योिना कायावन्वयन प्रणालीलाई प्रभावकािी बनाउन,े 

 अदालतका काम कािबाही सम्बन्िमा सेवाग्राहीको सन्तवुष्ट अछभववृद्ध गने, 

 न्यावयक सूचना, सञ्चाि ि जशक्षा पद्धछतको सिाुि गने, 

 अदालतका सिोकािवालाहरू सुँगको सम्बन्ि ि सहयोगलाई सदृढ तलु्याउन,े 
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१.२  योिनाको संगठनात्मक स्वरुप  
प्रस्ततु कायवयोिनालाई ४ परिच्िेदहरूमा ववभािन गरिवको ि। पवहलो परिच्िेदलाई 

योिनाको परिचय िण्डको रुपमा प्रस्ततु गरिवको ि। िसमा कायवयोिनाको पषृ्ठभछूम, परिचय तथा 
उदे्दश्यहरू ि योिनाको संगठनात्मक स्वरुपका बािेमा चचाव गरिवको ि। दोस्रो परिच्िेदमा गत 
आ.व. २०७६/०७७ को बावषवक कायवयोिनाको सछमक्षा गरिवको ि। त्यसैगिी परिच्िेद ३ मा 
न्यायपाछलकाको चौथो िणनीछतक योिनाले छनदेश गिे अनसुाि यस अदालतको आ.व. २०७७/०७८ 
को बावषवक तथा माछसक लक्ष्य छनिाविण गिी सो को कायवयोिना समावेश गरिवको ि। परिच्िेद ४ 
मा योिना कायावन्वयनका लाछग चावहने आवश्यक बिेट उल्लेि गरिवको ि। अन्तमा अनसूुचीहरू 
समावेश गरिवको ि। 
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परिच्िेद २  

गत आ.व.को सछमक्षा 

२.१. वावषवक कायव योिनाको समीक्षा  

गत आ.व.मा यस अदालतले तेस्रो योिनाले न्याय सम्पादनको कायवलाई छिटोिरितो तलु्याउन,े 
न्यावयक प्रवियालाई अनमुानयोग्य बनाउन,े न्याय प्रणालीलाई पहुुँचयोग्य बनाउने ि न्यायपाछलकाप्रछत 
आस्था ि ववश्वास अछभववृद्ध गनेसमेतका ४ वटा लक्ष्यहरू छनिाविण गिेको छथयो। उजल्लजित लक्ष्य 
हाछसल गनवका लाछग १७ वटा मूल िणनीछतहरू ि व्यवस्थापकीय ववम नीछतगत कायवसुँग सम्बजन्ित 
९ वटा सहयोगी िणनीछतसमेत गिी िम्मा २६ वटा िणनीछतहरू छनिाविण गिी ती िणनीछतसुँग सम्बजन्ित 
िम्मा ४८२ वियाकलाप ि कायवसम्पादन सूचकसमेत योिनामा समावेश गरिवका छथव। 

सोही कायव योिनाअन्तगवत िही गत आ.व. २०७६/०७७ को लाछग यस अदालतको बावषवक 
कायव योिना छनमावण गरिवको छथयो। सो कायव योिनाको समयावछि २०७७ साल आषाढ मसान्तमा 
समाि भई सकेकोले सो कायव योिनाको सछमक्षा गदै यस आ.व.२०७७ साल श्रावण १ देजि २०७८ 
साल आषाढ मसान्त सम्मका लाछग प्रस्ततु बावषवक कायव योिना तिुवमा गरिवको ि ।  

यस तेस्रो पञ्चवषीय िणनीछतक योिनाले न्याय सम्पादनको कायवलाई छिटो िरितो तलु्याउन,े 
न्यावयक प्रकृयालाई अनमुान योग्य बनाउने, न्याय प्रणालीलाई पहुुँच योग्य बनाउने ि न्यायपाछलका 
प्रछतको आस्था ि ववश्वास अछभववृद्ध गने मूल कायवहरूको रुपमा पवहचान गिेकोले ती लक्ष्य हाछसल 
गनव गवको वावषवक कायवयोिना २०७६/०७७ तिुवमा गदाव छलइवको लक्ष्य ि हाछसल भवका उपलब्िी 
देहाय बमोजिम उल्लेि गरिवको ि । 
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ववगत ६ आछथवक वषवमा मदु्दा तफव  िहेको लगत फिवयौट ि बाुँकी ववविण 

 

आछथवक वषव लगत फिवयौट बाुँकी फिवयौट प्रछतशत 

आ.ब. २०७१/०७२ 2611 1779 832 68.13 

आ.ब. २०७२/०७३ 2883 1927 956 66.84 
आ.ब. २०७३/०७४ 3404 1854 1550 54.47 
आ.ब. २०७४/०७५ 3328 2441 887 73.34 
आ.ब. २०७५/०७६ 2543 1843 700 72.47 
आ.ब. २०७६/०७७ १९८६ ९३६ १०५० ४७.१२ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

२.२  न्याय सम्पादनको कायवलाई छिटो िरितो तलु्याउन े  

 मदु्दाको फैसला ववं फैसलाको तयािी तोवकवको समयाविी छभत्र गिी लक्ष्य अनरुुप थनुवुा 
मदु्दा, साना प्रकृछतका मदु्दा ि प्राथछमकता प्राि मदु्दाहरूलाई १ वषव छभतै्र फिवयौट गरिवको ि भने सो 
बाहेकका अन्य मदु्दाहरूमा २ वषव नाघेका मदु्दा १३ थान मात्र ि १८ मवहना नाघेका मदु्दा ६७ थान 
बाुँकी िहेको देजिन्ि। १ वषवदेजि १८ मवहनाछभत्रको मदु्दा िम्मा २१५ थान बाुँकी िहेको ि १ 
वषवछभत्रको ४३३ थान बाुँकी िहेको अवस्था ि। 
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आ.ब. २०७१/०७२ आ.ब. २०७२/०७३ आ.ब. २०७३/०७४ आ.ब. २०७४/०७५ आ.ब. २०७५/०७६ आ.ब. २०७६/०७७

Chart Title

लगत फर्छर्यौट ब ाँकी फर्छर्यौट प्रततशत
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यस अदालतले समग्र मदु्दा फिवयौटको वावषवक कायावन्वयन योिना २०७७/०७८ तिुवमा 
गदाव देहाय बमोजिम अनमुाछनत लक्ष्य छलवको ि यथाथव समेत देहाय बमोजिम भवको देजिन्ि ।  

आ.व. २०७6/०७7 को मदु्दा फिवयौट कायावन्वयन योिना 
 

छस.नं. ववषय अनमुान यथाथवता कैवफयत 

१. जिम्मेवािी सिेको मदु्दा - 700 
 

२. चाल ुआ.व. मा पिेको मदु्दा 2156 1286 
 

३. कुल लगत  2856 1986 
 

४ कुल फिवयौट  1778 936 
 

५. बाुँकी 1078 1050 
 

फिवयौट प्रछतशत 62.25 47.12  

           

यस आछथवक वषवमा अनमुान गिेको भन्दा 870 थान  मदु्दा दताव कम भवको देजिन्ि। यस 
आछथवक वषवमा िम्मा लगत 2856 हनुे अनमुान गिी सोही अनमुानको आिािमा  जिम्मेवािी 
सरिआवका सबै मदु्दा ि चाल ुआ.व. मा दताव हनु आवका अनमुाछनत 2156 को 50 प्रछतशत फिवयौट 
गने गिी ६2.25 प्रछतशत अथावत 1778 थान मदु्दा फियौटको लक्ष्य छनिाविण गरिवको छथयो। यस 
आछथवक वषवमा अनमुान गरिवको 2156 थान मदु्दा दताव ववश्वव्यापी रुपमा फैछलवको कोछभड-19 को 
महामािीका कािण बन्दाबन्दीको अवस्था सिृना भवकाले अनमुान गरिवको भन्दा 870 थान मदु्दा 
कम दताव भई िम्मा लगत 1986 कायम भवको हुुँदा उक्त दतावको आिािमा 1343 सशोछित 
लक्ष्य कायम हनु आवकोमा 936 फियौट भवकोले यस आछथवक वषवमा समग्र लगतको 47.12 

प्रछतशत मदु्दा फियौट भवको देजिन्ि।  
सबै रिट छनवेदनहरू १ वषव छभत्र फियौट गने लक्ष्य छलइवकोमा उक्त लक्ष्यको कायावन्वयनको 

अवस्था देहाय बमोजिम िहेको ि। 

छस.नं. छबषय जिम्मेवािी सिी   
आवको 

नयाुँ दतावको 
लगत 

फिवयौट बाुँकी १ वषव 
नाघेको 

१ छनषिेाज्ञा ५ १२ ८ ९ 2 

२ बन्दी 
प्रत्यक्षीकिण 

० ३ २ १ ० 
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यसै गिी गत वषव दताव भवको छमछतले ६ मवहना छभत्र मदु्दा फैसलाको लाछग अंग पयुावउन े
लक्ष्य छलइवकोमा िम्मा मदु्दाको लगत १९८६ िहेकामा ६ मवहना नाघेि अंग पगेुको मदु्दा संख्या 
१२८ मात्र िहेको ि। यसैगिी ६ मवहना नाघेि अंग पगेुको रिटको संख्या शून्य िहेको ि। 

यस अदालतमा कायवित माननीय जिल्ला न्यायािीश ज्यूहरूको न्यायािीशगत रुपमा 
फिवयौटको लक्ष्य ि यथाथवता देहाय बमोजिम िहेको ि । 

माननीय जिल्ला न्यायािीशहरूको कायव ववविण 
छस.नं. माननीय न्यायािीशको नाम  लगत  फिवयौट  बाुँकी  १८ मवहना 

देिी २ 
वषवछभत्रको 

२ वषव 
नाघेको 

फिवयौट 
प्रछतशत 

१. श्री मिुािीबाब ुशे्रष्ठ 54 54 - - -  
२. श्री ध्रबुकुमाि शाह 529 291 238 8 -  

३. श्री अशोककुमाि बस्नेत 495 234 261 8 4  
४. श्री हेमबहादिु सेन 558 273 285 12 5  
५. श्री चन्रकान्त पौडेल 291 25 266 39 4  
६. श्री िामप्रसाद न्यौपाने 58 58 - - -  
७. श्री िड्कबहादिु के.सी. 1 1 - - -  

 िम्मा  1986 936 1050 67 13  
 

2.३  पिुाना मदु्दा न्यूनीकिण गने 

उपिोक्त बमोजिम पिुाना बक्यौता मदु्दाहरूको न्यूनीकिणमा िोड ददने लक्ष्य अन्तगवत पिुाना 
मदु्दाको तािेि िोटो तोक्ने चाल ुआ.व.मा दताव हनुे फिक मदु्दा व्यवस्थापन पद्दछत अनसुाि नै फर्छ्वयौट 
गने ि अन्य कायावलयबाट छमछसल/िवाफको लाछग फोनबाट समेत सम्पकव  गिी ताकेता गने, हिा 
हिामा कािबाही बािे अनगुमन गने, आवश्यकता अनसुाि सािसोिका लाछग पेश गने लगायतका 
कायवहरूलाई छनिन्तिता ददइवकोमा कोछभड-१९का कािण करिब ४ मवहना बन्दाबन्दीको अवस्था 
िहेकाले यस कायावन्वयन अवछिछभत्र जिम्मेवािी सिेका मदु्दाको फिवयौट प्रछतशत 57.86 िहेको ि। 
१८ मवहना नाघेका मदु्दा 67 थान बाुँकी  िहेको ि २ बषे मदु्दा 13 थान मात्र हनुलेु प्रस्ततु लक्ष्य 
हाछसल गनव अदालत सफल भवको ि।  
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मदु्दाको लगत, फिवयौट ि बाुँकीको अवस्था 

ववषय जिम्मेवािी मध्येको आ.व.०७६/०७७ िम्मा 
लगत 700 1286 1986 

फिवयौट  405 531 936 

बाुँकी  295 755 1050 

फिवयौट प्रछतशत  57.86 41.29 47.12 
१८ मवहना नाघेको  67 

 67 

२ वषव नाघेको १३  १३ 
 

2.४  फैसला कायावन्वयन छिटो िरितो बनाउन े

गत वषव समेत फैसला कायावन्वयनको कायवलाई ववशेष अछभयानको रुपमा संचालन गने लक्ष्य 
छलईवको छथयो िसमा फैसला कायावन्वयनका लाछग पिेका ५० प्रछतशत छनवेदनहरू ६ मवहना छभत्र 
फियौट गने, फैसला कायावन्वयनका लाछग पिेका ७५ प्रछतशत छनवेदनहरू ९ मवहना छभत्र फियौट 
गने, फैसला कायावन्वयनका लाछग पिेका छनवेदनहरूको फियौट हनु कुनै पछन अवस्थामा १ वषव 
ननाघ्न,े योिना अविीको अन्तमा फैसला कायावन्वयनका लाछग पिेका वक्यौता छनवेदनहरू शनु्यमा 
पयुावउने लक्ष्य छलइवको छथयो। फैसला कायावन्वयनतफव  जिम्मेवािी सरि आवको छनवेदन संख्या ४१६ 
िहेकोमा यस आछथवक वषवको अन्त सम्ममा िम्मा तीनै वकछसमका छनवेदन गिी ९३१ थान लगत 
िहेकोमा २७८ थान फिवयौट भई तहछसल तफव को ६५३ थान छनवेदन अको आछथवक वषवको लाछग 
जिम्मेवािी सिेको  देजियो। कोछभड-१९ को असि यसमासमेत पिेको देजियो।  

कैद, िरिवानातफव  

िरिवाना तफव :-    
गत आ.व. बाट सिी आवको िरिवाना रु.१०,०७,३३,२१८।१५ ि सिकािी ववगो 
रू.२,२८,६६,४२४।१९ िहेकोमा यस आ.व. मा कायम हनु आवको रु.७६,७७,०७७।०० 

गिी िम्मा ििीवाना रु.१०,८४,१०,२९५।१५ मध्ये िरिवाना रु.२२,४१,४९०।०० असलु 
भवको ि भने असलु गनव बाुँकी रु. १०,६१,६८,८०५।१५ िहेको अवस्थामा यस आ.व. 
077/078 मा िरिवाना रु.1,3२,२१,९९०।५५ असलु गने लक्ष्य छलइवको ि। 
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कैद तफव :- 

गत आ.व. बाट सिी आवको २२९२।१२।१५ ि  यस आ.व. मा कायम हनु आवको कैद 
५७।०८।२५ ददन गिी िम्मा कैदको लगत २८६७।०९।१० यस वषव भवकोमा 
२११।११।०२ असलु भई बाकी कैद २६५५।१०।०८ असलु हनु बाुँकी िहेकोमा  यस 
आ.व. मा ७४५।०४।२५ असलु गने लक्ष्य छलइवको ि।  
 

लगत असलुीको लाछग छमछत २०७१।७।१ देजि नै फैसला कायावन्वयन ववशेष अछभयान 
पूणवकालीन कायव समूह गठन गिी दण्ड िरिवाना असलु गने कायव भईिहेको ि। उक्त फैसला 
कायावन्वयनबाट यस वषव पछन कैद वषव ०१।०८।१८ ि िरिवाना रु.१३,७५,१७९।-असलु उपि 
भवको ि ।  

कैद िरिवानासमेत असलु उपि गने कायव प्रभावकािी बनाउन ेलगतको प्रछतछलवप जिल्ला प्रहिी 
कायावलय, जिल्ला प्रसाशन कायावलय, जिल्ला समन्वय सछमछतको कायावलय ि मालपोत कायावलय 
नवलपिासीमा पठाईवको ि। त्यसबाट लगत असलुीमा केही प्रभावकारिता आवको महससुसमेत 
गरिवको ि।  

२.५ सपुरिवेक्षण ववं छनिीक्षणको कायवलाई प्रभावकािी बनाउन े

सपुरिवेक्षण ववं छनिीक्षणको कायवलाई प्रभावकािी बनाउने तफव  आ.व. २०७6/७7 का लाछग 
आन्तरिक छनिीक्षण कायव ताछलका बनाउदा वषवमा कजम्तमा दईु पटक छनिीक्षण गने कायव योिना 
बनाई योिनाले छलवको लक्ष्य अनरुुप नै आन्तिीक छनिीक्षण भवको ि भने माननीय 
न्यायािीशज्यूहरूबाटसमेत सोहीबमोजिम लक्ष्य अनरुुप मदु्दामा सपुरिवेक्षण तथा अनगुमन भवको ि। 

२.६ न्याय प्रणालीलाई पहुुँचयोग्य बनाउन े 

न्यायप्रणालीलाई पहुुँचयोग्य बनाउने लक्ष्यबमोजिम मेलछमलाप प्रकृयाद्वािा वववाद समािान गने 
प्रणालीलाई प्रभावकािी बनाउने मदु्दाका पक्षहरूलाई मदु्दा दायि गदावदेजि नै प्रत्येक चिणमा मेलछमलाप 
गनव उत्प्ररेित गिी प्रमाण मकुििकै िममा पक्षहरूलाई मेलछमलाप केन्रमा पठाई ताछलमप्राि 
मेलछमलापकतावबाट मेलछमलाप गिाउने कायवलाई प्राथछमकता ददइवको ि। योिनाको कायावन्वयन 
अवछिमा मेलछमलाप हनु सक्ने मदु्दाको संख्या 1343 िहेको छथयो।गत आ.ब. बाट लगत सिी 
आवको मदु्दा संख्या 22 िहेको छथयो भने यो वषव मेलछमलापको लाछग दताव भवको मदु्दा संख्या 389 
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िहेको छथयो। यसिी िम्मा लगत 41१ िहेको छथयो िसमध्ये 47 थान मदु्दामा मेलछमलाप 
भवको,312 थानमा मेलछमलाप हनु नसकी वफताव भवका ि 50 थान मदु्दा िलफलका िममा 
मेलछमलाप केन्रमा चाल ु िहेका िन । यसका अछतरिक्त Meet the Judge, Judicial outreach, 

councelling service िस्ता अन्य वियाकलाप पछन लक्ष्य अनरुुप भव गिेको ि। अदालतबाट 
छनशलु्क रुपमा सेवा प्रदान हनुे वैतछनक काननु ब्यवसावयको सेवालाई प्रभावकािी गिाउन Councelling 

Service मा वैतछनक ववकलको पछन सहयोग छलइवको ि । 

अदालतबाट प्रदान गरिने कानूनी सहायता प्रणालीलाई थप प्रभावकािी बनाउने िणनीछतका 
साथ गत वषव वैतछनक कानून व्यवसायी माफव त आवश्यक कानूनी छलित तयाि गने, मदु्दासंग 
सम्बजन्ित ववषयमा पिामशव गने, मदु्दाको कािवाही अवस्था िानकािी गिाउने, मवहनाको ४ पटक 
जिल्लाको कािागाि भ्रमण गने भन्न ेकायवहरू समेवटवको छथयो। सोही अनसुाि यस वषव गरिवका 
कायवहरू देहाय बमोजिम लेजिवका िन   :- 

ि.स. सेवाको छबषय सेवा प्रदान गिेको संख्या सेवा प्राि गने िम्मा 
व्यजक्त संख्या  अजघल्लो वषवको यस वषवको 

१. छलित तयािी 85 17  

२ टेम््लेट भिेको 104 11  

३ पिामशव सेवा 230 33  

४ साक्षी परिक्षण 65 19  

५ बहस 162 51  

६ तािेिमा बसेको ० 0  

७ कािागाि भ्रमण 50 39  

िम्मा 696 170  

८ सेवा प्रदान गिेका 
मदु्दाको संख्या 

696 170  

 

   अदालतको भौछतक सवुविाहरूलाई सेवाग्राहीको आवश्यकता अनरुुप तलु्याउन गमी 
समयको  लाछग तातो जचसो िानेपानीको यिुो गाडव िडान भैसकेको, सेवाग्राहीको लाछग प्रछतक्षालयको 
समेत समजुचत व्यवस्था गरिवको ि भने अपांगता भवकाहरूको लाछग ह्वववल चेयिको ब्यवस्था गिी 
अपाड्डमैत्रीको अबिािणालाई समेत आत्मसाथ गने प्रयास गरिवको ि। 
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२.७. न्यावयक प्रवियालाई अनमुानयोग्य बनाउनाेः  

न्यावयक प्रवियालाई अनमुानयोग्य बनाउने लक्ष्य अन्तगवत मदु्दामा हनुे कामकािवाहीको 
िानकािी हनुे प्रणाली लागू गने भने्न िणनीछत छलइवकोमा मदु्दा फिक व्यवस्थापन (DCM) बािेमा 
कमवचािीहरूलाई प्रजशक्षण कायविम संचालन गने, मदु्दाको काम कािवाहीको समयताछलका फािाम 
छमछसलमा िाख्न ेि पक्षलाई उपलब्ि गिाउने तथा समय ताछलका पद्दछत कायावन्वयन भव नभवको 
अनगुमन गने भने्न योिना िहेकोले चाल ुआ.ब.मा नयाुँ दताव भवका मदु्दाहरूमा न्यावयक प्रकृया अनमुान 
योग्य हनुेि। 

२.८ न्यायपाछलका प्रछत आस्था ि ववश्वास अछभववृद्ध गनेाः  

1. न्यायपाछलका प्रछतको आस्था ि ववश्वास अछभववृद्धका लाछग न्यायापाछलकाबाट प्रवाह हनुे 
सेवाहरूलाई गणुस्तिीय बनाउने कायवमा न्यायािीश ववं कमवचािीबाट सेवाग्राहीप्रछत 
मयावददत व्यवहाि गने ि मसु्कान सवहतको सेवा प्रदान गने अविािणा अनरुुप सेवा 
प्रदान गदै आइवको ि। 

2. अदालतमा आउने सेवाग्राहीलाई दैछनक पिामशव ददने गिीवको ि। यसलाई आ.ब 
अवछिमा छनिन्ति रुपले पिामशव ददवको छथयो भने अदालतको काम कािबाहीको 
िानकािी ददन Broucher समेत उपलब्ि गिाउने गरिवको ि। 

3. अछनयछमतता ि गनुासो सनुवुाई सछुनजितताको लाछग नोडल अवफसि तोकीवको, उििुी 
पेवटका िाजिवको, आवका उििुी गनुासो सम्बन्िमा िानछबन गिी कािबाही ि समािान 
गरिवको ि। 

4. न्यावयक प्रकृया ि प्रणालीबािे समदुायको ववछभन्न वगवसंग अन्तिसंवाद गने प्रणालीको 
स्थापना गने लक्ष्य अनरुुप सेवाग्राही - न्यायािीश बीच अन्तिविया Meet The Judge 

कायविम वषवभिी 9 पटक संचालन गरिवको ि भन ेयस आ.व.मा २ पटक Judicial 

Outreach कायविम समेत सम्पन्न भवको ि।  
२.९. वववविाः 

क. न्यावयक सूचना प्रवाह प्रणालीलाई प्रभावकािी बनाउन संचािकमीसुँग अन्तिविया 
कायविम बैशाि मवहनामा गने लक्ष्य िाजिवकोमा कोिोना भाइिसको कािण हनु नसके 
पछन सम्वाद ि समन्वय गिी न्यायीक सूचना प्रवाहको व्यवस्था छमलाइवको छथयो।  
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ि. यस अदालतमा योिना हेनव १ िना न्यायािीशको संयोिकत्वमा अन्य न्यायािीश, 

अछिकृत ि कमवचािीहरू सवहतको योिना तिुवमा तथा कायावन्वयन सछमछत गठन गरिवको 
ि।  

ग. मदु्दा व्यवस्थापन पद्दतीलाई प्रभावकािी बनाउने यस आ.व. मा पनव आवका छनिन्ति 
सनुवुाई सम्बन्िी मदु्दा 210 थान मध्ये 103 थान फैसला भवको अवस्था ि।  

घ. मदु्दासुँग जिन्सी व्यवस्थापन गने तफव  ववछभन्न मदु्दामा दशीको रुपमा दािेल भवका दशी 
प्रमाण समान जिन्सी िातामा आम्दानी बाुँिी िेकडव अद्यावछिक गरिवको ि। यस 
योिनाको कायाववछिमा तहजशल शािाको सम्पूणव लगत कम््यटुिमा प्रववष्ट गरिवको ि। 
४० वटा मदु्दामा िहेका िीणव अवस्थाका जिन्सी सामानहरू सडाइवको ि। 

ङ. छिनवुा छमछसललाई व्यवजस्थत गनव अछभलेि अध्यावछिक गने सफ्टवेयिमा इन्री गने, 
छमछसल सडाउने कायवलाई छनिन्तिता दददै हालसम्म अछभलेिमा िहेका सबै छमछसल 
सफ्टवेयिमा इन्री भइसकेका िन । यस आछथवक वषवको अन्त्य सम्ममा 47147 थान 
छमछसल सफ्टवेयिमा इन्री भवको ि।  

च. सूचना प्रववछिको प्रयोग ि प्रभावकारिताको लाछग किछलष्ट अनलाईन प्रकाशन, फैसला 
वेभसाइटमा अपलोड गने कायव छनिन्ति रुपमा सम्पादन गदै आइवको ि। मदु्दाको 
आदेश भै सकेपिात तथा फैसला भव पिात तरुुन्तै सो को जस्थछत िनाउन ेगरिवको 
ि। यसै गिी Multiple Display ५ वटा इिलासमा िािी बयान बकपत्रको कायव गने 
गरिवको ि। 

ि. वषौदेजि अछभलेिबद्ध नगरिवका पसु्तकहरूलाई व्यवजस्थत गदै नयाुँ ऐन छनयमका 
पसु्तकहरू थप गिी पसु्तकालय व्यवस्थापन गरिवको ि।  

ि. चौथो पञ्चवषीय िणनीछतक योिना कायावन्वयनको िममा व्यवस्थापकीय कायव अन्तिगवत 
सिोकािवाला ववछभन्न व्यजक्त ववं छनकायहरूको सविय सहयोग छलने प्रयोिनको लाछग 
ववछभन्न वियाकलापहरू मध्ये देहायबमोजिमका मखु्य वियाकलापहरू देहायबमोजिम गने 
भनी कायावन्वयन योिना तिुवमा गरिवकोमा देहायबमोजिमका वियाकलाप सम्पन्न भवका 
िन  ।  

 

 

व्यवस्थापकीय कायव  लक्ष्य  प्रगछत  कैवफयत  
बैतछनक का.व्य.बाट कािागाि भ्रमण  ४८ 39 

 

काउन्सेछलङ्ग सेवा छनिन्ति   

Judicial Outreach कायविम  ३ 2  

Meet the Judge कायविम १२ 9 
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योिनाको आन्तरिक प्रगछत सछमक्षा  8 2 
 

तामेलदाि ि स्थानीय तहका सजचवहरूबीच अन्तिविया २ 1 
 

सिोकािवालासंगको अन्तिविया  २ 0 
 

सडाईवको छमछसल संख्या  1850 0 
 

न्याय क्षेत्र समन्वय सछमछतको बैठक  ४ 1 
 

बाि ि सिकािी ववकलसंग अन्तिकृया  1 2 
 

संचािकमीसंग अन्तिकृया 1 0 
 

मदु्दा वटपोट 1749 1055  

 

२.१०. छनष्कषवाः 

न्यायपाछलकाको चौथो पञ्चवषीय िणनीछतक योिना २०७6/077-2०80/081 ले 
छिटोिरितो ि गणुस्तिीय न्याय सम्पादन गने, न्यायमा पहुुँच अछभववृद्ध गने, न्यावयक सशुासनको 
प्रवद्धवन गने, अदालत व्यवस्थापनको सदुृढीकिण गने तथा न्यायपाछलका प्रछतको आस्था ि ववश्वास 
अछभववृद्ध गनेसमेतका 5 वटा लक्ष्यहरू छनिाविण गिेको छथयो। सोही लक्ष्य अन्तगवत िही बावषवक कायव 
योिना २०७6/077 तिुवमा गरिवको छथयो। सोवह बावषवक कायव योिना अनसुाि गत वषव ववछभन्न 
कायवहरू सम्पादन गरियो। न्याय सम्पादनको कायवलाई छिटोिरितो तलु्याउने लक्ष्यलाई मूतव रुप 
दददै कूल मदु्दाको 62.25 प्रछतशत फिवयौट गने लक्ष्य िाजिवकोमा ववश्वव्यापी रुपमा फैछलवको 
कोछभड-19को महामारिका कािण 936 थान मदु्दा फैसला भई लक्ष्य भन्दा कम प्रछतशत मदु्दा 
फिवयौट भई कूल मदु्दाको िम्मा 47.12 प्रछतशत मदु्दा फिवयौट भवको ि। यसैगिी लक्ष्य अनसुाि 
२ बषे मदु्दालाई 13 मा  झारिवको ि। 

यस आ.व. मा अनपेजक्षत ि अस्वभाववक रूपमा यस अदालतमा कमवचािीको दिबन्दी कटौती 
भवको (अनसूुची-१) ि केही कमवचािीको काि सरुवा भई कमवचािीको अभाव िहे तापछन न्याय 
सम्पादन गने कायवलाई ववगतमा झै छनिन्तिता ददई न्यायका उपभोक्ता ववं सिोकािवालाहरूसंग 
अन्तिविया, योिना प्रगछतको समीक्षा, सेवाग्राहीलाई पिामशव सेवा, न्याय सेवामा प्रवेश गिी यस 
अदालतमा आउन ु भवका कमवचािीहरूलाई सेवाप्रवेश ताछलम सञ्चालन गरिन ु यस वषवमा गरिवका 
उल्लेख्य कायव हनु । 

योिना कायावन्वयनका लाछग केन्रबाट अपेजक्षत सहयोग प्राि भवकै अनभुछूत गरिवको ि। 
सिोकािवाला अन्य छनकायबाट पछन सहयोग िटुाउन अदालत प्रयासित ि। वषेनी अदालतको कायव 
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बोझ थवपदै गवको परिपेक्ष्यमा कायव बोझको अनपुातमा िनशजक्त कमी भवको ि अस्वभाववक रूपमा 
कमवचािीको दिबन्दी कटौती हनु पगेु बाट कमवचािीको अत्यछिक अभाव िहेको ि। गत आ.व 
२०७६/०७७ मा झेल्न ुपिेको समस्यामा ववश्वव्यापी रुपमा फैछलवको कोछभड-19 को महामािी, 
याजन्त्रक (कम््यूटि, वप्रन्टि, सवािी सािन) उपकिणको कमी ि भवका उपकिणको ममवत सम्भािको 
लाछग आवश्यक िकमको कमी समेतका समस्याहरू िहेको भव तापछन कायावन्वयन योिना कायावन्वयन 
गनव यस अदालतका माननीय जिल्ला न्यायािीशज्यूहरू लगायत अदालतका कमवचािीको संयकु्त प्रयासले 
आफूले छलवको लक्ष्य िेिै हदसम्म हाछसल भवको ि। प्राकृछतक रुपमा आ.व.२०७२/०७३ मा 
आवको बाढीले अछभलेि फाुँटमा िहेका छमछसललाई क्षछत परु् यावको तयलयलाई मनन गदाव यस्ता 
प्राकृछतक ववपतबाट अदालतलाई बचाउनको लाछग तथा पिुानो भवनबाट कोठाहरू अपगु हनु गै 
अदालत संचालनमा पगेुको समस्या ि सेवाग्राहीलाई पिेको असछुबिाको लाछग नयाुँ अत्यािछुनक भवनको 
आवश्यकता टड्कािो रुपमा िहेको ि। भवन छनमावणको लाछग कािागाि कायावलयको िग्गा प्राछि भै 
सकेको अवस्था ि। यसै वषव अदालतको नयाुँ भवन छनमावणको योिनासमेत सम्माछनत अदालतबाट 
स्वीकृत हनुेि भने्न अपेक्षा समेत िाजिवको ि । 
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परिच्िेद -३ 

वावषवक कायवयोिना 
 

३.१  आगामी कायवयोिनाको मलु लक्ष्य ि िणनीछतक उपायहरू  

न्यायपाछलकाको चौथो पञ्चवषीय िणनीछतक योिनाले न्यायसम्पादनको कायवलाई छिटोिरितो 
ि गणुस्तिीय तलु्याउन,े न्यावयक सशुासनको प्रबद्धवन गने, न्याय प्रणालीलाई पहुुँचयोग्य बनाउन,े 
अदालत व्यवस्थापनको सदुृढीकिण गने, न्यायपाछलका प्रछत आस्था ि ववश्वास अछभववृद्ध गने ५ वटा 
मूल लक्ष्यहरू समावेश गिी उक्त लक्ष्य प्राछिका लाछग २३ िणनीछतक उद्धेश्यहरू छनिाविण गिेको 
ि। ती लक्ष्य ि उद्धेश्यहरूलाई देहायबमोजिम प्रस्ततु गिी छतनकै आिािमा यस अदालतका 
कायविमहरू छनिाविण गरिवको ि ।  

छस.नं. लक्ष्यहरू िणनीछतक उद्धशे्यहरू 

१. छिटोिरितो ि गणुस्तिीय 
न्याय  सम्पादन 

१.१. मदु्दाको शीघ्र फर्छ्यौट गनुव।   

१.२.  मदु्दा व्यवस्थापन पद्धछतमा सिाुि गनुव 
१.३. न्यावयक काम कािबाही तथा मदु्दाको फैसलामा 

गणुस्तिीयता अछभववृद्ध गनुव। 

 १.४.वववाद समािानका वैकजल्पक उपायहरूको प्रयोगलाई 
प्रभावकािी बनाउने। 

 १.५. फैसला कायावन्वयनको कायवलाई प्रभावकािी 
बनाउने। 

२. न्यायमा पहुुँच अछभववृद्ध १.१.अदालतको कायवक्षेत्र छभत्रका न्यायमा पहुुँचका 
    अविोिहरूको सम्बोिन गनुव। 

२.२. अदालतबाट प्रवाह हनु ेसेवालाई गणुस्तिीय ि 

    प्रभावकािी बनाउन।ु 

२.३. कानूनी सहायतालाई प्रभावकािी बनाउन ु 

२.४.न्यावयक प्रविया ि प्रणालीबािे सूचना प्रवाह गनुव 
२.५. पीछडतमैत्री न्याय प्रणालीको सदृढीकिण गनुव। 

३. न्यावयक सशुासनको प्रवद्धवन ३.१.न्यावयक स्वतन्त्रता ि स्वायत्तताको प्रवद्धवन गनुव। 

३.२. न्यावयक उत्तिदावयत्व ि िवाफदेवहता 
    अछभववृद्ध गनुव 
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३.३.न्यावयक िनशजक्तको कायव संस्कृछतमा सिाुि गनुव।  

३.४.अदालतको काम कािबाहीमा अनगमुन ि  

    छनिीक्षणलाई प्रभावकािी बनाउन।ु 
४. अदालत व्यवस्थापनको  

सदृढीकिण 
४.१.मानव संशािन व्यवस्थापन सदृढ बनाउने।  

४.२.भौछतक ि सेवा पूवाविािमा सिाुि ववम ववत्तीय  

    व्यवस्थापन गनुव। 

४.३. सूचना प्रववछिको संस्थागत सदृढीकिण ि क्षमता 
    अछभववृद्ध गनुव। 

४.४.संवहताहरूको नछतिामूलक ि प्रभावकािी  
कायावन्वयनको व्यवस्थापन गनुव।  

 ४.५.न्यावयक अध्ययन, अनसुन्िानको पद्धछत  

    ववकास गनुव। 

 ४.६.योिना कायावन्वयन प्रणालीलाई प्रभावकािी बनाउन ु
५. न्यायपाछलकाप्रछतको आस्था 

ि ववश्वास अछभववृद्ध 
५.१. अदालतका काम कािबाही सम्बन्िमा सेवाग्राहीको 
    सन्तवुष्ट अछभववृद्ध गनुव 
५.२.न्यावयक सूचना, सञ्चाि ि जशक्षा पद्धछतको 
     सिुाि गनुव। 

 ५.३. अदालतका सिोकािवालाहरूसुँगको सम्बन्ि ि 

     सहयोगलाई सदृढ तलु्याउन े

लक्ष्य 1:- छिटोिरितो ि  गणुस्तिीय न्याय  सम्पादन 

िणनीछत नं. १-मदु्दाको फैसला ववं फैसलाको तयािी तोवकवको समयवाछिछभत्र गने प्रबन्ि छमलाउन।े 

 

कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

समयावछि जिम्मेवािी 

जिम्मेवािी सरि आवका सबै मदु्दा, छनवदेन 
तथा पनुिावेदनहरू चाल ुआछथवक वषवमा 
फर्छ्यौट गने। 

अजन्तम आदेश/ 

छनणवय 
प्रत्येक वषव न्यायािीश 

चाल ुआछथवक वषवमा दताव भवका मदु्दा, 
छनवदेन तथा पनुिावेदनहरूमध्ये कम्तीमा 
५० प्रछतशत फर्छ्यौट गने। 

अजन्तम आदेश/ 

छनणवय 
प्रत्येक वषव न्यायािीश 
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िणनीछत नं. २ मदु्दा व्यवस्थापन पद्धछतमा सिुाि गने। 

कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

समयावछि जिम्मेवािी 

मदु्दाका पक्षको व्यजक्तगत ववविण भिी 
छमछसल संलग्न गने। 

व्यजक्तगत ववविण प्रत्येक 

वषव 
से्रस्तेदाि 

पक्षहरूलाई अदालतको कायवबोझलाई 
ववचाि गिी समय तोकी तािेि ददने। 

तािेि पचाव/ 

भपावई 

प्रत्येक वषव फाुँटवाला/ 

सपुिीवेक्षक 

छनिावरित समयछभत्र कुनै पक्ष अनपुजस्थत 
भवमा उपजस्थत पक्षलाई तािेि ददने। 

तािेि पचाव/ 

भपावई 
प्रत्येक वषव फाुँटवाला/ 

सपुिीवेक्षक 

प्रछतवेदनउपिको सनुवुाइमा पक्षले 
तारििमा िहन चाहेमा तारििमा िाख्न े 

तािेि पचाव/ 

भपावई 
प्रत्येक वषव से्रस्तेदाि 

DCM का लाछग िुट्टा िुटै्ट छमछसल/फाइल 
बनाउने 

फाइल िरिद श्रावण से्रस्तेदाि 

िणनीछत नं.३ - मदु्दाको कािबाहीलाई सूचना प्रववछिसुँग आवद्ध गने। 

कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

समयावछि जिम्मेवािी 

पेसी तथा सािािण तारिि कम््यटुिबाट  
स्वताः छसिवना हने प्रणाली ववकास गने। 

    सफ्टवेयि प्रत्येक वषव से्रस्तेदाि 

मदु्दाका हिेक गछतववछिको िानकािी 
पक्षहरूलाई वसवमवसबाट ददने। 

    सफ्टवेयि प्रत्येक वषव से्रस्तेदाि 

पेसी स्थगनको पटक पेसी सूचीमा िनाई 
वेबसाइटमा प्रकाशन गने। 

    सफ्टवेयि प्रत्येक वषव से्रस्तेदाि 

ववशेष प्रकृछतका छनवेदनहरूमध्ये प्रमाण 
बझु्न ुनपनेका हकमा दताव भवको छमछतले ि 
प्रमाण बझु्न ु पनेका हकमा प्रमाण चकु्ता 
भवको छमछतले ७ ददनछभत्र फर्छ्यौट गने। 

अजन्तम आदेश/ 

छनणवय 

प्रत्येक वषव न्यायािीश 

प्रछतवेदनहरू दताव भवको छमछतले १ 
मवहनाछभत्र फर्छ्यौट गने। 

अजन्तम आदेश/ 

छनणवय 

छनिन्ति फाुँटवाला/से्र
स्तेदाि 
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मदु्दाको अजन्तम आदेश ि फैसला 
वेबसाइटबाट डाउनलोड गने सवकने 
पद्धछतको ववकास गने। 

    सफ्टवेयि प्रत्येक वषव से्रस्तेदाि 

मदु्दासम्बन्िी पत्राचािमा इमेलको प्रयोग 
गने। 

    सफ्टवेयि प्रत्येक वषव से्रस्तेदाि 

सक्कलै छमछसल चावहने अवस्थामा बाहेक 
मदु्दाको ववद्यतुीय  फाइल तयाि गिी प्रयोग 
गने। 

    सफ्टवेयि प्रत्येक वषव से्रस्तेदाि 

वटपोटको ववद्यतुीय प्रछत तयाि भवपछि 
मात्र मदु्दा पेसीमा चढाउने पद्धछत 
अवलम्बन गने। 

   ववद्यतुीय प्रछत प्रत्येक वषव फाुँटवाला 

िणनीछत नं. ४- सपुिीवेक्षण ववं छनिीक्षणको कायवलाई प्रभावकािी बनाउन े। 

१. छमछसलको आन्तरिक छनिीक्षण गने ि सोको अनगुमन गने । 

कायव कायवसम्पादन सूचक समयावछि जिम्मेवािी 
छमछसलको आन्तरिक छनिीक्षण गने अदालतका चाल ु

छमछसलहरू कजम्तमा 
वषवको २ पटक छनिीक्षण 
गने 

प्रत्येक वषव सपुरिवेक्षक 

छनिीक्षण छनदेशनको कायावन्वयन 
भव नभवको अनगुमन गने 

छनदेशन ददवको ७ ददन 
छभत्र छनदेशन कायावन्वयन 
भव नभवको अनगुमन 
गने तथा छनदेशन ददन े

छनिन्ति सम्बजन्ित 
न्यायािीश 

िणनीछत नं. ५- मेलछमलाप प्रवियाद्धािा वववाद समािान गने प्रणालीलाई सदुृढीकिण गने 

कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

समयावछि जिम्मेवािी 

कानून बमोजिम मेलछमलाप हनु 
सक्ने मदु्दामा प्रछतउत्ति पिेपछि 
प्रािजम्भक सनुवुाइका वित 

आदेश छनिन्ति न्यायािीश 
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कजम्तमा वक पटक मदु्दा 
मेलछमलापका लाछग पठाउने 
सम्बजन्ित अदालतका 
मेलछमलापकतावहरू ि 
न्यायािीशववच आवछिकहरूपमा 
अन्तिविया गने 

अन्तिविया २०७७ मंछसि जिल्ला न्यायािीश  

अदालतमा िहेका मेलछमलाप 
कक्षहरूको सदुृढीकिण गने। 

सदुृढ मेलछमलाप 

कक्ष 
२०७७मंछसि से्रस्तेदाि 

िणनीछत नं. ६ :- फैसला कायावन्वयनको कायवलाई प्रभावकािी बनाउन।े 

कायव कायव सम्पादन 
सूचक 

समयाविी जिम्मेवािी 

देवानी मदु्दाको फैसला कायावन्वयनसम्बन्िी 
छनवेदन वा अजन्तम कायम भवको लगत 
पक्षहरू अदालतमा हाजिि भवको छमछतले ६ 
मवहनाछभत्र  फर्छ्यौट गने। 

तामेली आदेश 
 न्यायािीश/ 

तहछसलदाि 

फौिदािी मदु्दामा अजन्तम कायम भवको छनिी 
छबगो ि क्षछतपूछतव सम्बन्िमा छनवेदन पिेको 
छमछतले ६ मवहनाछभत्र फर्छ्यौट गने। 

प्रछतवेदन लगत  न्यायािीश/ 

तहछसलदाि 

फौिदािी मदु्दामा अजन्तम कायम भवको 
कैद, िरिवाना ि सिकािी  छबगोमध्ये प्रत्येक 
वषव कम्तीमा सो वषव कायम हनुे लगत 
बिाबि असल ुगने। 

प्रछतवेदन लगत 
 न्यायािीश/ 

तहछसलदाि 

िणनीछत न.७ :- दण्ड िरिवाना, सिकािी छबगो ि क्षछतपूछतवको लगत अद्यावछिक गने। 

कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

समयाविी जिम्मेवािी 

मदु्दा अजन्तम भई कायावन्वयन गनव छमल्ने ि मदु्दा 
अजन्तम भई नसकेको कािणले कायावन्वयन गनव 
नछमल्ने अवस्थाका दण्ड िरिवाना  ि सिकािी 

लगत वकताब 
 न्यायािीश/ 

तहछसलदाि 



बार्षिक कार्िर्ोजना २०७७/०७८                                                                                            पेज | 23 

नवलपरासी जजल्ला अदालत, परासी 

Email : Info.dcnawalparasi@supremecourt.gov.np 

छबगोको अलग अलग लगत अछभलेि 
अध्यावछिक गने। 

परिवछतवत स्थानीय तहको संिचनाअनसाुि लगतमा 
िहेको वतन अद्यावछिक गने। 

लगत वकताब 
 न्यायािीश/ 

तहछसलदाि 
फैसला अनसाुि छतनुवपने क्षवछतपूछतवको लगत ि 
फर्छ्यौटको िुटै्ट अछभलेि िाख्न।े 

लगत वकताब 
 न्यायािीश/ 

तहछसलदाि 
फौिदािी कायवववछि संवहताको दफा १६० 
अनसाुि कट्टा हनुे लगत मूल लगत वकताबबाट 
कट्टा गिी िुटै्ट अछभलेि िाख्न।े 

लगत वकताब 
 न्यायािीश/ 

तहछसलदाि 

दण्ड िरिवानासम्बन्िी लगतको वकीकृत ि 
स्वचाछलत सफ्टवेयि बनाउने। 

सफ्टवेयि  सूचना प्रववछि 
सछमछत 

िणनीछत न. ८ :- फैसला कायावन्वयनको संस्थागत सदृढीकिण गने 

कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

समयाविी जिम्मेवािी 

दण्ड िरिवाना असलुी को लाछग स्थानीय 
तह, प्रदेश सिकाि, नेपाल प्रहिी ि अन्य 
सिोकािवालाहरूसुँग समन्वय गने। 

समन्वय 

बैठक/पत्राचाि 
 न्यायक्षेत्र समन्वय 

सछमछत/ 
न्यायािीश/ 

से्रस्तेदाि/ 

तहछसलदाि 
अदालतले मातहतका न्यावयक वा 
अद्धवन्यावयक छनकाय/स्थानीय न्यावयक 
सछमछतसमेतको छनिीक्षणको िममा फैसला 
कायावन्वयनलाई समेत छनिीक्षणको ववषय 
बनाउने। 

छनिीक्षण प्रछतवेदन 
 न्यायािीश 

अजन्तम फैसलाले दण्ड िरिवाना लागेका 
व्यजक्तहरूको ववविण सावविछनक सञ्चाि 
माध्यम तथा अदालतको वेबसाइटमा 
प्रकाशन गने। 

वेबसाइट/सञ्चाि 

माध्यम 

 तहछसलदाि 

दण्ड िरिवाना लागेका ब्यजक्तलाई सिकािी 
सेवा प्रवाहमा बन्देि लगाउन लगतको 

पत्राचाि/ 

समन्वय 

 तहछसलदाि 
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ववविण सेवा प्रवाह गने छनकायहरूमा लेिी 
पठाउने। 

शे्रस्तेदािपछिको न्यायसेवाको वरिष्ठ 
कमवचािीलाई तहछसलदािको जिम्मेवािी 
ददने। 

छनणवय /पत्र 
 जिल्ला 

न्यायािीश 

फैसला कायावन्वयनलाई प्रभावकािी बनाउन े
समन्वय गने तथा आवश्यक कमवचािी ि 
स्रोत सािन प्राथछमकताका साथ उपलब्ि 

गिाउने। 

छनणवय/बैठक 
 न्यायािीश/ 

से्रस्तेदाि 

िणनीछत नं. ९ मदु्दामा दसीको रूपमा पेस भवका नगद तथा जिन्सीको व्यवस्थापन गने। 

कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

समयाविी जिम्मेवािी 

दसीमा पेस भवका नगद तथा 
जिन्सीको अछभलेि अध्यावछिक 

गने। 

लगत वकताब 
 न्यायािीश/तहछसलदाि 

मदु्दामा पेस भवका दसीका 
सामानहरू वफताव ददने/जिम्मा 
ददने/ छललाम गने/नष्ट 
गनेसमेतका कायव थनुिेक 
आदेश भवको ३ मवहनाछभत्र 
सम्पन्न गने। 

आदेश/पत्राचाि  न्यायािीश/से्रस्तेदाि/ 

तहछसलदाि 

लक्ष्य २:- न्यायमा पहुुँच अछभववृद्ध गने 

िणनीछत नं. १. मदु्दामा हनु ेकामकािवाहीको िानकािी हनु ेप्रणाली लागू गने  

कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

समयावछि जिम्मेवािी 

DCM पद्दछतको बािेमा कमवचािीहरूलाई 
प्रजशक्षण कायविम संचालन गने  

अनजुशक्षण 
कायविम 

२०७७श्रावण/
भार  

नेटवकव /छसष्टम 
सपोटव पसवन 
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मदु्दाको काम कािवाहीको DCM 
समयताछलका फािाम छमछसलमा िाख्न ेि 
पक्षलाई उपलब्ि गिाउने 

समयताछलका 
फािाम 

छनिन्ति सम्बजन्ित फाुँट/ 

शे्रस्तेदाि 

DCM पद्दछत कायावन्वयन भव नभवको 
अनगुमन गने 

कायावन्वयन 
प्रछतवेदन 

२०७७ श्रावण 
देजि चौमाछसक 
आिािमा 

शे्रस्तेदाि 

फैसला तयाि भवपछि पक्षहरूलाई फोन 
माफव त िानकािी गिाउने (केन्रबाट 
स्वचाछलत प्रणाली कायावन्वयन नभवसम्म) 

िानकािी हनुे २०७७ श्रावण 
देजि 

सपुिीवेक्षक/शािा 
प्रमिु 

लक्ष्य ३: न्याय प्रणालीलाई पहुुँचयोग्य बनाउन े 

िणनीछत नं. १ - कानूनी सहायतालाई प्रभावकािी बनाउन े। 

कायव कायवसम्पादन सूचक समयावछि जिम्मेवािी 
वैतछनक कानून व्यवसायीको  छनयजुक्त िलुा 
प्रछतस्पिावद्बािा गने। 

िनौटको मापदण्ड ि 
परिक्षा 

 सम्बजन्ित 
अदालत 

वैतछनक कानून व्यवसायीको सेवालाई पूणवकाछलन 
बनाउने। 

पूणवकाछलन बनाउन े
व्यवस्था 

 पूणव बैठक 

थनुवुा मदु्दामा वैतछनक कानून व्यवसायी छनयकु्त 
गरिवकोमा सम्बजन्ित थनुवुाले सोको िानकािी 
पाउने व्यवस्था गने। 

थनुवुालाई िानकािी 
गिावको पत्र 

छनिन्ति शे्रस्तेदाि 

वैतछनक कानून व्यवसायीमाफव त देहायको सेवा 
उपलब्ि गिाउने व्यवस्था गने। 
 आवश्यक कानूनी छलित तयाि गने 

 मदु्दासंग सम्बजन्ित ववषयमा पिामशव गने 

 मदु्दाको कािवाही अवस्था िानकािी गिाउन 

 मवहनाको ४ पटक जिल्लाको कािागाि 
भ्रमण गने  

कायवसम्पादन 
प्रछतवेदन 

छनिन्ति शे्रस्तेदाि 

वैतछनक कानून व्यवसायीको कािागाि भ्रमण 
प्रछतवेदनबाट अदालतबाट सम्बोिन हनु ु पने मदु्दा 
सम्बन्िी कुनै समस्या देजिव अदालतलाई िानकािी 
गिाउने। 

िानकािी पत्र छनिन्ति शे्रस्तेदाि 
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वैतछनक कानून व्यवसायीबाट सम्पाददत कायवहरूको 
प्रछतवेदन प्रणालीलाई प्रभावकािी बनाउने। 

प्रछतवेदन फािम छनिन्ति योिना 
कायावन्वयन 
सजचवालय 

स्थानीय तहमा कानूनी सहायताको प्रवद्धवनका लाछग 
सिोकािवाला छनकायहरूसंग समन्वय गिी वकीकृत 
कायव प्रणालीको ववकास गने। 

समन्वय वैठक छनिन्ति से्रस्तेदाि 

छनाःशलु्क कानूनी सहायताका बािेको िानकािी 
पत्रकािसुँग बैठक गिी सावविछनक सञ्चाि माध्यम, 

अदालतबाट िािी हनुे म्याद सूचना तथा वेबसाइटको 
माध्यमबाट प्रवाह गने। 

वेबसाइट/म्याद 

सूचना 
 से्रस्तेदाि 

िणनीछत नं. २ :-  न्यावयक प्रविया ि प्रणालीबािे सूचना प्रवाह गने। 

कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

समयावछि जिम्मेवािी 

सेवाग्राही पिामशव ि सहायता कक्षमा अदालतबाट प्रदान 
हनुे सेवा, मदु्दाको प्रविया, लाग्ने दस्तिु  आदद बािेमा 
सेवाग्राहीलाई िानकािी ददने। 

अछभलेि 
 से्रस्तेदाि 

अदालतबाट प्रदान हनुे सेवा, मदु्दाको प्रविया, लाग्न े
दस्तिु आदद बािेमा िानकािीमूलक पजुस्तका तयाि गिी 
पवहलो पटक आउन ेपक्षलाई उपलब्ि गिाउने। 

िानकािी  
पजुस्तका 

छनिन्ति से्रस्तेदाि 

न्यावयक प्रवियासम्बन्िी िानकािीहरू स्थानीय सञ्चाि 
माध्यममाफव त  स्थानीय भाषाहरूमा समेत प्रकाशन तथा 
प्रशािण गने। 

कायविम 

अछभलेि 

 से्रस्तेदाि 

अदालतबाट प्रदान हनुे सेवा, न्यावयक प्रविया ि 
प्रणाली,मदु्दाको कािवाहीका लाछग लाग्ने दस्तिु आदद 
बािेमा अदालतको हाताछभत्र भवको अदालत 
प्रयोगकतावको वडापत्रमा भवका व्यवस्थालाई 
वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गने ि छडस्लेबाट प्रशािण 
गने। 

नागरिक 

वडापत्र/ 

वेबसाइट 

  
से्रस्तेदाि 

सहायता ि पिामशव कक्षमा ताछलम प्राि िनशजक्तको 
व्यवस्था गने। 

छनणवय 
 से्रस्तेदाि 
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सहायता ि पिामशव कक्षलाई स्रोत सािनयकु्त बनाई 
प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकािी बनाउने। 

सूचना/स्रोत 

सािन/सेवाको 
अछभलेि 

 से्रस्तेदाि 

लक्ष्य ४ :- अदालत व्यवस्थापनको सदृढीकिण 

 

िणनीछत नं. १- मानव संसािन व्यवस्थापन सदुृढ बनाउन।े 

कायव सूचक समयावछि जिम्मेवािी 
ववगत आ.व. मा यस अदालतको कमवचािी 
दिबन्दी अस्वभाववक रुपमा कटौती 
भवकाले थप गिाउने। 

पत्राचाि २०७७ भार से्रस्तेदाि 

२५ वषव सेवा अवछि पिुा भवका 
कमवचािीको सम्मान। 

सम्मान 
गरिने 

२०७७ फागनु से्रस्तेदाि/न्यायािीश 

ताछलमको व्यवस्था गिाउने।  २०७७ असोि से्रस्तेदाि/न्यायािीश 
कमवचािी/न्यायािीश बैठक गने।  तै्रमाछसक से्रस्तेदाि 
सछमक्षा बैठक गने।  पौष/असाि से्रस्तेदाि 
माली, स्वच्िकमी तथा इलेजक्रछसयनको 
सेवा छलई अदालत परिसि आकषवक 
बनाउने। 

सम्झौता छनिन्ति से्रस्तेदाि 

कोछभड-१९ को महामािीबाट बच्न 
मास्क, सेछनटाइििसमेतको व्यवस्था गने। 

 आवश्यकतानसुाि से्रस्तेदाि 

 

िणनीछत नं. २- भौछतक व्यवस्थापन 

कायव सूचक समयावछि जिम्मेवािी 
नयाुँ अदालत भवनको लाछग पहल गने। पत्राचाि २०७७ भार से्रस्तेदाि 
न्यायािीश आवासको लाछग िग्गा 
िरिदका लाछग पहल गने। 

पत्राचाि २०७७ भार से्रस्तेदाि 

अजन्तम भवका मदु्दामा आम्दानी बाुँछिवका 
जिन्सीलाई छललाम प्रवकयामा लैिाने 

छललाम २०७७ फागनु तहछसलदाि 

तामलेदािहरूका लाछग साइकल/ 
मोटिसाइकल िरिद गने। 

बोलपत्र 
आह्वान 

२०७७ मंछसि से्रस्तेदाि 

िाता, वषावदी आदी िरिद गने। िरिद २०७८ बैशाि से्रस्तेदाि 
वक वटा इिलास ि ग्यािेि थप गने ।  २०७७  से्रस्तेदाि 



बार्षिक कार्िर्ोजना २०७७/०७८                                                                                            पेज | 28 

नवलपरासी जजल्ला अदालत, परासी 

Email : Info.dcnawalparasi@supremecourt.gov.np 

 

िणनीछत नं. ३- अछभलेि व्यवस्थापन गने। 

कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

समयावछि जिम्मेवािी 

छमछसल संलग्न छलितहरू कानूनबमोजिम 
िलु्याउने/सडाउने/ संिक्षण गने। 

अछभलेि 
 से्रस्तेदाि 

नयाुँ फैसला भवका मदु्दाहरूमा अछभलेि छमछसल 
Scan Software मा कवहल्यै निलु्याउने 
छलितहरू Scan गिेि सफट्वेयिमा िाख्न े

अछभलेि साउन देजि 
छनिन्ति 

से्रस्तेदाि  

 

िणनीछत नं. ४- पसु्तकालय व्यवस्थापन गने। 

कायव कायवसम्पादन सूचक समयावछि जिम्मेवािी 
न्यावयक कायवको लाछग आवश्यक पने 
पसु्तक लगायत अन्य पाठ्य सामग्रीको 
आवश्यकता पवहचान गिी िरिद गने। 

िरिद छनणवय /पसु्तक  से्रस्तेदाि 

लक्ष्य  ५:- न्यायपाछलकाप्रछतको आस्था ि ववश्वास अछभववृद्ध 

िणनीछत नं.१:- कानूनी जशक्षाको प्रवद्धवन गने। 

कायव कायवसम्पादन सूचक समयावछि जिम्मेवािी 

अदालतको कामकािबाहीबािेमा 
ववद्यालयका ववद्याथीलाई अदालतको 
अवलोकन भ्रमणको अवसि ददने। 

अछभलेि 
 से्रस्तेदाि 

न्यायािीश तथा अदालतका 
अछिकृतबाट न्यावयक प्रविया ि 

प्रणालीका ववषयमा ववद्यालय तथा 
क्याम्पसहरूमा प्रवचन ददने। 

प्रवचन कायविम 
 न्यायािीश/ अछिकृत 
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िणनीछत नं. २:- अदालतका सिोकािवालाहरूसुँगको सम्बन्ि ि सहयोगलाई सदुृढ तलु्याउन े। 

कायव कायवसम्पादन सूचक समयावछि जिम्मेवािी 
सिोकािवाला छनकायहरूलाई 
न्यायपाछलकाको िणनीछतक योिनाका 
सम्बन्िमा िानकािी गिाउने। 

पत्राचाि/ माइन्यटु   से्रस्तेदाि/न्यायािीश 

सिोकािवाला छनकायहरूलाई 
िणनीछतक योिना तिुवमामाफव त  

सिाुिका कायविमहरू सञ्चालन गनव 
प्रोत्सावहत गने। 

पत्राचाि/ माइन्यटु 
 से्रस्तेदाि/न्यायािीश 

िणनीछतक योिनामाफव त सिाुिका 
कायविम सञ्चालन गरििहेका 
सिोकािवाला छनकायहरूका योिनामा 
समावेश भवका न्यायपाछलकाको काम 
कािबाहीसुँग सम्बजन्ित साझा 
ववषयहरूमा अन्ति छनकायगत समन्वय 
तथा सहकायव गनुव 

पत्राचाि/ माइन्यटु  से्रस्तेदाि/न्यायािीश 

िणनीछत नं. ३  स्थानीय तहका न्यावयक सछमछतहरूसुँ ग समन्वय ि सहकायव गने । 

कायव कायवसम्पादन सूचक समयावछि जिम्मेवािी 
स्थानीय तहसुँगको सहकायवमा 
न्यावयकसछमछतका पदाछिकािीहरू तथा 
कायवित कमवचािीलाई न्यावयक प्रविया, 
मेलछमलाप ि न्यावयक छनिीक्षणका 
सम्बन्िमा अछभमिुीकिण गने। 

अछभमिुीकिण  

कायविम 

२०७७ 
माघ 

से्रस्तेदाि 
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परिच्िेद-४ 

बिेट प्रस्ताव 

न्यायपाछलकाको तेश्रो िणनीछतक योिनाले उल्लेि गिेका मूल कायवहरू बाहेक न्यायपाछलकाको 
समग्र सिुािको लाछग मूल योिनाको िणनीछतक उपाय अन्तगवत यस आछथवक वषवमा संचालन गरिन ु
पने ववववि कायविमहरूका लाछग प्रक्षेपण गरिवको बिेट ववविण साथै यस नवलपिासी जिल्ला 
अदालत यस आ.व.को शरुु संगै वाढीको चपेटामा परि यस अदालतमा िहेका छमछसल लगायत 
कम््यटुि, फछनवचि, यस आ.व. का लाछग आवश्यक िपाई सामाग्रीहरूमा क्षछत पगेुकाले सो समेतलाई 
ववचाि गरि आवश्यक बिेट छनकासाको व्यवस्था हनु समेत आवश्यक िहेको  हुुँदा छनयछमत बिेटको 
अछतरिक्त छनम्न जशषवकमा छनम्न बमोजिमको बिेट उपलब्ि हनुसमेत अपेक्षा गरिवको ि । 

ि.सं. ववविण वकाई/दि िम्मा िकम कैवफयत 

१ कमवचािीहरूलाई मदु्दाको फिक व्यवस्थापन 
(DCM) सम्बन्िी ताछलम वापत आवश्यक पने 
िकम 

३०×१५००।- रु.४५०००।-  

२ वप्रन्टि फोटोकपी मेजशन फ्याक्स मेछसन 
ममवतका लाछग 

रु.२०००००।- रु.२०००००।-  

३ वफल्डमा िवटने कमवचािीको सवािी सािनको 
इन्िन तथा सञ्चाि वापत 

रु.१०००००।- रु.१०००००।-  

४ तहछसल तफव को लगत असलु फछ्यौटका 
लाछग िवटने कमवचािीका लाछग कायविम 
भ्रमण िचव वापत 

- रु.१,००,०००।-  

५ माली,स्वच्ि कमी इलेजक्रजशयन तथा अन्य  
सानाछतना सेवा किािममा छलनको लाछग 
पिामशव सेवा वापत 

- रु.६,00,000।-  

६ पसु्तक ििीद तथा व्यवस्थापनको लाछग - रु.१,००,०००।-  

७ पत्र पछत्रका ििीद ि वाईजण्डङ्ग गनव समेत - रु.५०,०००।-  

८ ३ वटा जिल्ला न्यायािीशका लाछग आवाश 
भवन छनमावणका लाछग िग्गा िरिद गने 

- स्थानीय मूल्य अनसुाि  

९ DCM मदु्दाको प्रकृछत अनसुाि िुट्टा िुटै्ट 
फाइल छनमावण गने 

- रु.५०,०००।-  

१० म्याद तामेली कायवलाई प्रभावकािी बनाउने 
स्थानीय छनकाय संग वषव २ पटक 
अन्तिकृया तथा ववशेष तामेली भत्ता बापत 

रु.१००००×६ रु.६००००।-  
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११ छबशेष अछभयान संचालन गनव 
सिोकािवालाहरू संग िलफल/अन्तिकृया 
गने ।  

- रु.२००००।-  

१२ आन्तरिक छनिीक्षण ि अनगुमनका सम्बन्िमा 
प्रत्येक ३ मवहनामा न्यायािीश ि 
कमवचािीहरूको वैठक बस्ने । 

- रु.४००००।-  

१३ थप इिलास छनमावणका लाछग फछनवचि/ 
फछनवछसङ्ग समेत 

 रू.३,००,०००।-  

१४ यस आ.ब.मा थप १ ओटा इिलासका लाछग 
Multiple  display िडान ि इिलास 
ब्यवस्थापनको लाछग  

 

रु.२०००००×१ 

रु.२०००००।-  

१५ प्रत्येक ३ मवहनामा न्यायक्षेत्र समन्वय 
सछमछतको वैठक भत्ता वापत । 

रु.१२,०००×४ रु.४८,०००.– 
 

१६ अदालत संग सम्बजन्ित सूचनाहरू सम्प्रके्षण 
गनव वषवमा १ पटक स्थानीय सञ्चािकमीहरू 
संग अन्तिविया िलफल गने । 

रु.२०,०००× १ रु.२०,०००.– 
 

१७ योिनाको आन्तरिक समीक्षा  रु.१०,०००×३ रु.३०,०००.– 
 

१८ मेलछमलाप कताव ि अदालत ववच अन्तिवियत  - रु.२०,०००।-  

१९ पनुिावेदन अदालतमा योिना सछमक्षाको  रु.२४,०००× ३ रु.७२,०००।-  

२० JUDICIAL OUTREACH   सञ्चालनको लाछग  रु.२०,०००×4 रु.८००००।-  

२१ MEET THE JUDGE कायविम सञ्चालनका 
लाछग  

रु.२००0×१२ रु.२४०००।-  

२२ Solar System को Backup थपका ि यस 
आ.ब.मा व्यारी चेन्ि गनुवपने 

- रु.७,७५,०००।-  

२३ फछनवचि - रु.२,००,०००।-  

२४ मेजशनिी उपकिण, कम््यटुि,UPS, 
Invertor, व्यारी लगायत ममवत तथा िरिद  

- रु.३,००,०००।-  

२५ िपाई सामग्री तथा अन्य स्टेशनिी - रु.२,५०,०००।-  

२६ तामेलदािका लाछग सवािी सािन िरिद गनव रू.३,५०,०००।-×३ रू.१०,५०,०००।-  

२७ कमवचािी उत्प्रिेणाका अन्य कायविमका 
लाछग 

 रू.२,००,०००।-  

२८ मास्क, Disinfection material, sanitizer 

इत्यादद िरिद गनव ि PCR Test गनव। 
 रू.५,००,०००।-  

िम्मा बिेट रु.५१,३४,000।-  
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अनसूुचीहरू 

अनसूुची- 1 

न्यायािीश तथा कमवचािीको ववविण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

परुुष मवहला िम्मा

6 4 0 4 2 1 1 0
से्रस्तेदाि िा. प. दद्वतीय 1 1 0 1 0 0 0 0
शािा अछिकृत िा. प. ततृीय 8 3 0 3 5 0 0 0

ना.सु िा. प. अ.प्रथम 7 2 4 6 1 0 1 0
छडठ्ठा िा. प. अ. दद्वतीय 10 11 3 14 0 0 3 0 4 िना कमवचािी फाजिलमा िहेका

तामेलदाि िा. प. अ. दद्वतीय/  ता. छड 10 10 1 11 0 0 2 0 १ िना कमवचािी फाजिलमा िहेका

िा.प. अ ततृीय 0 0 0 0 0 0 0 0
लेिा अछिकृत िा. प. ततृीय 0 0 0 0 0 0 0 0
लेिापाल िा. प. अ.प्रथम 1 0 1 1 0 0 0 0
सह लेिापाल िा. प. अ. दद्वतीय 1 1 0 1 0 0 0 0
अछिकृत िा. प. ततृीय 0 0 0 0 0 0 0 0
ना.सु िा. प. अ.प्रथम 2 0 0 0 2 0 0 १
िरिदाि िा. प. अ. दद्वतीय 0 0 1 1 0 0 0 0 १ िना कमवचािी फाजिलमा िहेका

सूचना प्रववछि अछिकृत िा. प. ततृीय 0 0 0 0 0 0 0 0
सभेक्षक िा. प. अ.प्रथम 1 0 0 0 1 0 0 0 लामो समय देजि रिक्त

सूचना प्राववछिक सहायक िा. प. अ.प्रथम 1 0 0 0 0 0 0 1
अछमन िा. प. अ. दद्वतीय 0 0 0 0 0 0 0 0
इलेजक्रछसयन िा.प.अ. प्रथम / दद्वतीय 0 0 0 0 0 0 0 0
हल्का सवािी चालक ह.स.चा 1 0 0 0 0 0 0 1
कायावलय सहयोगी का.स 6 3 0 3 3 0 0 8

55 35 10 45 14 1 7 11 0

किाििाली

न्यायािीश

काि
सेवा समूह कािमा 

िहेको
कािमा 
गवको

िम्मा

शे्रणी
पदपूछतव

दिवन्दी कैवफयत

लेिा

कम््यूटि अपिेटि

अन्य (प्राववछिक समेत )

न्याय

पद
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अनसूुजच-२ 

कानूनी शब्दावली तथा न्यावयक प्रविया सम्बन्िी संचािकमीहरूका लाछग वक ददवसीय अनजुशक्षण 
कायविम 

DCM सम्बन्िी कायविम 
न्यायपाछलकाको चौथो िणनीछतक योिनाले संचािकमीलाई महत्वपूणव सिोकािवालाको 

रुपमा अंछगकाि गिेको ि। अदातल प्रछतको िनआस्थामा अछभववृद्ध गनुव नेपालको 
न्यायपाछलकाको चौथो िणनीछतक योिनाको पाुँचौ महत्वपूणव लक्ष्य मध्येको वक िहेको 
सन्दभवमा अदालतका गछतववछि न्यायका याचक तथा सिोकाि िाख्न ेसबै समक्ष यथाथव रुपमा 
पगु्नपुने हनु्ि। न्यायका याचक ि सम्बजन्ित सबैको अदालतप्रछतको दृवष्टकोण ि बझुाई 
अदालतसम्म पगु्न पछन अछनवायव हनु्ि। यी दवैु जस्थछतमा महत्वपूणव ि सकािात्मक भछूमका 
छनवावह गने क्षेत्र संचाि िगत नै हो। 

संचािकमीहरूले अदालतबाट भव गिेका आदेश, फैसला तथा अन्य गछतववछिहरूको 
सूचना सम्प्रषेण गदाव अदालतले िनु रुप ि अथवमा गिेको हनु्ि सोही रुप ि अथवमा सम्प्रषेण 
भवन भने त्यस्तो सूचनाले िनआस्था अछभववृद्धको लक्ष्यमा नकािात्मक असि पगु्न िाने 
हनु्ि। संचािकमीहरूको मनसाय सकािात्मक िहेपछन कानून ि न्यायको क्षेत्रमा प्रयकु्त 
शब्दावली भाषा ि न्यावयक प्रवियाका चिणको नाम सवह रुपमा प्रयोग नभवको अवस्थामा 
त्यस्तो सूचनाले उल्टो अथव ददने हनु्ि। तसथव यस क्षेत्रको सामान्य ज्ञान संचािकमीहरूमा 
हनु ुअपरिहायव हनु्ि। 

यस आवश्यकतालाई ववगतमा आयोजित संचािकमीहरूसुँगको अन्तिविया कायविममा 
स्वयं संचािकमीहरूबाट महशसु गरिवको छथयो भने यस आछथवक वषवमा अनजुशक्षण कायविम 
िाख्न सझुाव पछन ददइवको छथयो। फलस्वरुप वफ.वम. िछडयो वट.भी. पत्रपछत्रका तथा 
अनलाईन िबिहरूका क्षते्रमा कायवित स्थानीय संचािकमीहरूलाई लजक्षत गिी वकददवसीय 
अनजुशक्षण कायविम छनिाविण गरिवको ि।  

यसै आवश्यकतलाई महससु गदै न्याय तथा कानूनी क्षेत्रका शब्दावली तथा न्यावयक 
प्रविया सम्बजन्ि संचािकमीहरूका लाछग गत आ.व.मा अनजुशक्षण कायविम कायव योिनामा 
िाजिवको छथयो। उक्त कायविम छनकै फलदायी िहेको प्रछतविया प्राि भवको छथयो ि आगामी 
वषव पछन त्यस्तै कायविमलाई छनिन्तिता ददने सल्लाह प्राि भव बमोजिम गत वषव संचािकमीका 
लाछग वक ददवसीय अनजुशक्षण कायविम िाजिवकोमा कोिोना भाइिसका कािण उत्पन्न ववषम 
परिजस्थछतले गदाव सम्पन्न हनु सकेन। सोही कुिालाई मध्यनिि गदै ि न्यायपाछलकाको चौथो 
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िणनीछतक योिनाको उदे्दश्यलाई मनन गदै वम.वम, िेछडयो, वट.भी. पत्रपछत्रका तथा 
अनलाईनिबिहरूका क्षेत्रमा कायवित स्थानीय सचािकमीहरूलाई लजक्षत गिी वक ददवछसय 
अनजुशक्षण कायविम छनिाविण गरिवको ि। 

 

१) कायविमबाट प्राि हनु ेउपलब्िीहरू 

 न्यावयक प्रकृयामा प्रयकु्त शब्दावली सम्बन्िमा संचािकमीहरू प्रजशजक्षत/पनुताविगी हनु ु
हनुेि। 

 प्रत्यक्ष िलफलबाट यस क्षेत्रमा देजिवका समस्याको पवहचान ि समािानको उपाय 
पवहल्याउन मद्दत पगु्नेि। 

 मदु्दाका प्रकृया तथा चिणका बािेमा परिजचत हनु ुहनुेि। 

 अदालतले प्रयोग गिेकै रुप ि अथवमा सवह सूचना सम्प्रषेण हनुेि। 

 सेवाग्राहीले सवह सूचना प्राि गनेिन  । 

 अदालत प्रछतको िनआस्था अछभबवृद्ध हनुमा मद्दत पगु्नेि। 

 

२) कायविमको रुपिेिा 

 यो वक ददवछसय कायविम अदालतको आफ्नै सभाहलमा आयोिना गरिनेि। यस छबषयमा 
छबषयका २ वटा कायवपत्र, ववज्ञ समूहबाट प्रस्ततु गिी िलफल गरिनेि। कायविमको 
रुपिेिा यसप्रकाि हनुेि : 

प्रस्ताववत कायविम  
छमछत :- २०७७।०७८ साल 

स्थान : नवलपिासी जिल्ला अदालत, पिासी 
कायविमको नाम : न्याय ि कानूनका क्षेत्रमा प्रयकु्त हनुे महत्वपूणव शब्दावली, भाषा तथा 
न्यावयक प्रवियाका चिणहरू सम्बन्िमा संचािकमीहरूका लाछग आयोजित वक ददवछसय 
अनजुशक्षण कायविम । 

समय कायविम कैवफयत 

उदघाटन सत्र : प्रथम सत्र 

११:०० देजि ११:१० अध्यक्षता : माननीय न्यायािीश मन्तव्य 

१) स्वागत तथा कायविम माथी प्रकाश 

२) मन्तव्य : वाि वकाई अध्यक्ष 

३) मन्तव्य : प्रमिु जिल्ला अछिकािी 
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४) मन्तव्य : अध्यक्ष, नेपाल पत्रकाि महासंघ 
नवलपिासी 
५) समापन मन्तव्य : अध्यक्षबाट 

 

कायवपत्र प्रस्ततुी सत्र: दोस्रो पत्र 

११:१० देजि १२:१० न्यायीक प्रवियाका चिणहरू 
 

१२:१० देजि ०१:१० न्यावयक प्रवियामा प्रयूक्त हनुे महत्वपूणव कानूनी 
शब्द, शब्दावली तथा प्रकृयाको बािेमा िानकािी 

 

०१:१० देजि २:३० जचया / िािा  

०२:०० देजि ३:३० िलफल सत्र : 
ववद्यमान समस्या ि समािानका उपायहरू : 
वट्पणी ि सझुाव सहिकताव : माननीय जिल्ला 
न्यायािीश 

 

३:३० देजि ०४:०० कायविम समापन  

३) कायविमका लजक्षत समूह, बगव तथा सहभागी संख्या 

 स्थानीय वफ.वम. का सम्बाददाता, पत्रपछत्रकाका पत्रकाि तथा अनलाईन पछत्रकाका 
ववं सम्वाददाता, टेछलछभिनका सम्बाददाता -२० िना 

 िम्मा सहभागी २० िना 
४) अनमुाछनत िचव 
 

छस.नं. ववविण परिमाण दि िम्मा 
१ अध्यक्षता / वट्पणीकताव १ ३,०००।- ३,०००।- 
२ सहिकतावको पारिश्रछमक ३ ३,५००।- १०,५००।- 
३ सहभागी तथा कायविम संञ्चालन 

सहयोगी कमवचािीको यातायात 
िचव (आतेिाते) 

२० ५००।- १०,०००।- 

४ िाना ि िािा २० ४००।- ८,०००।- 
५ स्टेशनिी ३० १५० ४,५००।- 
६ प्रछतवेदन लेिन / तयािी वकमषु्ठ ५,०००।- 
७ तलु, ब्यानि, पानी ि अन्य ववववि वकमषु्ठ १०,०००।- 

िम्मा 51,000।- 
 



१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 9 १० ११ १२

 ६ महिना 
भित्रको

६ महिना 
नाघेको

जम्मा ६ महिना
 भित्रको

६ देखि १२ 
महिनाभित्रको

१२ महिनादेखि १८ 
महिनाभित्रको

१८ महिना 
नाघेको

जम्मा खजम्मेवारीतर्फ को 
जम्मा# नयााँ दताफ 

अनमुान**
अनमुाभनत नयााँ 

दताफको ५० प्रभतशत
जम्मा वाहषफक 

लक्ष्य*

१ 5 5 10 322 433 215 80 1040 1050 1810 905 1955

अदालतको नाम: नवलपरासी खजल्ला अदालत परासी

नयााँ दताफ अनमुान

मदु्दातर्फ  (शरुु, पनुरावेदन र साधक) मदु्दा तथा ररट

भस.नं

ररट

योजना अनसुार वाहषफक रुपमा रै्सला गनुफपने मदु्दाको संखयााः-  
खजम्मेवारी

पेज ।३६

र्ाराम नं १

नवलपरासी खजल्ला अदालत
आभथफक वषफ २०७७/०७८ को वाहषफक कायफ योजना

वाहषफक लक्ष्य भनधाफरण र्ाराम
( लक्ष्य १ को रणनीभत उदे्दश्य १.१ (क) र (ि) साँग सम्बखधधत)



६ महिना भित्रको 315 सरल* 717
६ महिना देखि १ वषफभित्रको 431 सामाधय* 537

१ वषफदेखि १८ महिना भित्रको 213 हवशषे* 537

१८ महिना नाघेको 80
६ महिना भित्रको 1 सरल* 3

६ महिना देखि १ वषफभित्रको - सामाधय*

१ वषफदेखि १८ महिना भित्रको -

१८ महिना नाघेको -
६ महिना भित्रको 6 सरल* 16
६ महिना नाघेको 4 सामाधय* -

1050 1050 0 1810 1810 2860
४ 4 4 70 70 74

५ 2 2 0 20 20 22
1056 1056 0 1900 1900 2956

           
र्ाराम नं 2 िने तररका –
* नयााँ दताफ तर्फ को लक्ष्य भनधाफरण गदाफ हवगत ३ आभथफक वषफको औसत दताफ लगतमा १५% थप गरी िनु आउन ेजम्मा लगतको ४०% सरल मागफमा , ३०% सामाधय मागफमा र ३०% हवशषे मागफमा रािी लक्ष्य भनधाफरण गनुफिोला।

१. खजम्मेवारी सरी आएका मदु्दािरुको मिलमा चालू आभथफक वषफको आषाढ मसाधतसम्म बााँकी रिेका मदु्दा, ररट र पनुरावेदन मदु्दाको संखया उल्लेि गनुफिोला।
२. प्रभतवेदनको अनमुाभनत संखया भनधाफरण गदाफ हवगत ३ आभथफक वषफमा दताफ िन आएका प्रभतवेदनको औसत संखयाको १५ प्रभतशत थप गरी िनु आउन ेसंखया भनधाफरण गरी वाहषफक तथा माभसक लक्ष्य भनधाफरण गनुफिोला। 

पेज।३7

 कूल जम्मा

हवशषे प्रकृभतका भनवेदन

1791 2830

3 4

३ ररट र भनषधेाज्ञा भनवेदन 10

जम्मा

अधय भनवेदन/प्रभतवेदन

16 26

2 पनुरावेदन

1

हवषय अवभधगत संखया
खजम्मेवारी सरी आएका 

बभगफकृत हववरण
खजम्मेवारी सररआएको 

जम्मा सङ् खया
मागफ समूि

तयार गने प्रमाणित गर्ने

र्ाराम नं २

नवलपरासी खजल्ला अदालत
आभथफक वषफ २०७७/०७८ को वाहषफक कायफ योजना

बभगफकृत वाहषफक लक्ष्य भनधाफरण र्ाराम
(योजनाको लक्ष्य १ रणनीभतक उदे्दश्य १.१ (क) र (ि) साँग सम्बखधधत)

 
भस.नं.

अदालतको नाम :- नवलपरासी खजल्ला अदालत परासी
योजनाले भनदेशन गरे बमोखजमको कायम िनु ेमदु्दा र्र्छ्यौटको वाहषफक लक्ष्य:

नयााँ दताफतर्फ को 
लक्ष्य भनधाफरण

जम्मा
दबैुको 
जम्मा

१ शरुु मदु्दा
(देवानी/र्ौजदारी)

1039



लक्ष्य/प्रगभत श्राबण िाद्र आखिन काभतफक मंभसर पौष माघ र्ाल्गणु चैत्र बैशाि जेष्ठ आषाढ जम्मा
कायफददन* 27 27 26 12 24 25 24 22 26 26 26 27 292

लक्ष्य 40 60 90 30 108 108 114 93 105 101 101 100 1050
प्रगभत
लक्ष्य 15 22 26 18 62 69 89 94 116 129 132 133 905
प्रगभत
लक्ष्य 55 82 116 48 170 177 203 187 221 230 233 233 1955
प्रगभत

पेज।३8

िाल ४ जना माननीय धयायाधीशिरू कायफरत रिन ुिएकाले सोिी बमोखजम माभसक लक्ष्य भनधाफरण गररएकोमा माननीय धयायाधीशिरूको संखया थपघट िएमा माभसक लक्ष्य सोिी बमोखजम संशोधन गररन ेछ।

वाहषफक मदु्दाको र्र्छ्यौट लक्ष्य: 1955

२ नयााँ दताफतर्फ 905

जम्मा 1955

सि.र्नं. लगतको हववरण जम्मा मदु्दा संखया

१ खजम्मेवारी तर्फ 1050

अदालतको नाम: नवलपरासी खजल्ला अदालत, परासी

र्ाराम नं ३
नवलपरासी खजल्ला अदालत, परासी

आभथफक वषफ २०७७/०७८ को वाहषफक कायफ योजना
अदालतगत माभसक लक्ष्य र प्रगभतको हववरण

(योजनाको लक्ष्य १ रणनीभतक उदे्दश्य १.१ (क) र (ि) साँग सम्बखधधत)





लक्ष्य/प्रगभत श्राबण िाद्र आखिन काभतफक मंभसर पौष माघ र्ाल्गणु चैत्र बैशाि जेष्ठ आषाढ जम्मा
कायफददन* 27 27 26 12 24 25 24 22 26 26 26 27 292

लक्ष्य 12 13 20 6 26 26 26 20 23 22 20 24 238
प्रगभत - - - - - - - - - - - - -
लक्ष्य 4 5 8 4 18 18 23 25 32 37 39 38 251
प्रगभत - - - - - - - - - - - - -
लक्ष्य 16 18 28 10 44 44 49 45 55 59 59 62 489
प्रगभत - - - - - - - - - - - - -

पेज।३9

िाल ४ जना माननीय धयायाधीशिरू कायफरत रिन ुिएकाले सोिी बमोखजम माभसक लक्ष्य भनधाफरण गररएकोमा माननीय धयायाधीशिरूको संखया थपघट िएमा माभसक लक्ष्य सोिी बमोखजम संशोधन गररन ेछ।

२ नयााँ दताफतर्फ 251

जम्मा 489

वाहषफक मदु्दाको र्र्छ्यौट लक्ष्य: 4८९

सि.र्नं. लगतको हववरण
जम्मा मदु्दा 

संखया

१ खजम्मेवारी तर्फ 238

धयायाधीशको नाम: ध्रवुकुमार शाि

र्ाराम नं ४
नवलपरासी खजल्ला अदालत, परासी

आभथफक वषफ २०७७/०७८ को वाहषफक कायफ योजना
धयायाधीशगत माभसक लक्ष्य र प्रगभतको हववरण

(योजनाको लक्ष्य १ रणनीभतक उदे्दश्य १.१ (क) र (ि) साँग सम्बखधधत)





लक्ष्य/प्रगभत श्राबण िाद्र आखिन काभतफक मंभसर पौष माघ र्ाल्गणु चैत्र बैशाि जेष्ठ आषाढ जम्मा
कायफददन* 27 27 26 12 24 25 24 22 26 26 26 27 292

लक्ष्य 10 15 22 7 27 27 29 24 27 26 22 25 261
प्रगभत - - - - - - - - - - - - -
लक्ष्य 4 5 6 5 15 16 23 25 30 33 33 33 228
प्रगभत - - - - - - - - - - - - -
लक्ष्य 14 20 28 12 42 43 52 49 57 59 55 58 489
प्रगभत - - - - - - - - - - - - -

पेज।४०
िाल ४ जना माननीय धयायाधीशिरू कायफरत रिन ुिएकाले सोिी बमोखजम माभसक लक्ष्य भनधाफरण गररएकोमा माननीय धयायाधीशिरूको संखया थपघट िएमा माभसक लक्ष्य सोिी बमोखजम संशोधन गररन ेछ।

धयायाधीशको नाम: अशोककुमार बस्नते

२ नयााँ दताफतर्फ 228

जम्मा 489

वाहषफक मदु्दाको र्र्छ्यौट लक्ष्य: 4८९

सि.र्न.ं लगतको हववरण
जम्मा मदु्दा 

संखया

१ खजम्मेवारी तर्फ 261

र्ाराम नं ४
नवलपरासी खजल्ला अदालत, परासी

आभथफक वषफ २०७७/०७८ को वाहषफक कायफ योजना
धयायाधीशगत माभसक लक्ष्य र प्रगभतको हववरण

(योजनाको लक्ष्य १ रणनीभतक उदे्दश्य १.१ (क) र (ि) साँग सम्बखधधत)





लक्ष्य/प्रगभत श्राबण िाद्र आखिन काभतफक मंभसर पौष माघ र्ाल्गणु चैत्र बैशाि जेष्ठ आषाढ जम्मा
कायफददन* 27 27 26 12 24 25 24 22 26 26 26 27 292

लक्ष्य 10 17 25 9 28 28 30 27 27 26 32 26 285
प्रगभत - - - - - - - - - - - - -
लक्ष्य 4 6 6 4 15 21 21 22 25 25 26 28 203
प्रगभत - - - - - - - - - - - - -
लक्ष्य 14 23 31 13 43 49 51 49 52 51 58 54 488
प्रगभत - - - - - - - - - - - - -

पेज।४१

िाल ४ जना माननीय धयायाधीशिरू कायफरत रिन ुिएकाले सोिी बमोखजम माभसक लक्ष्य भनधाफरण गररएकोमा माननीय धयायाधीशिरूको संखया थपघट िएमा माभसक लक्ष्य सोिी बमोखजम संशोधन गररन ेछ।

२ नयााँ दताफतर्फ 203

जम्मा 488

वाहषफक मदु्दाको र्र्छ्यौट लक्ष्य: 4८८

सि.र्न.ं लगतको हववरण
जम्मा मदु्दा 

संखया

१ खजम्मेवारी तर्फ 285

धयायाधीशको नाम: िेमबिादरु सेन

र्ाराम नं ४
नवलपरासी खजल्ला अदालत, परासी

आभथफक वषफ २०७७/०७८ को वाहषफक कायफ योजना
धयायाधीशगत माभसक लक्ष्य र प्रगभतको हववरण

(योजनाको लक्ष्य १ रणनीभतक उदे्दश्य १.१ (क) र (ि) साँग सम्बखधधत)



लक्ष्य/प्रगभत श्राबण िाद्र आखिन काभतफक मंभसर पौष माघ र्ाल्गणु चैत्र बैशाि जेष्ठ आषाढ जम्मा
कायफददन* 27 27 26 12 24 25 24 22 26 26 26 27 292

लक्ष्य 8 15 23 8 27 27 29 22 28 27 27 25 266
प्रगभत - - - - - - - - - - - - -
लक्ष्य 3 6 6 5 14 14 22 22 29 34 34 34 223
प्रगभत - - - - - - - - - - - - -
लक्ष्य 11 21 29 13 41 41 51 44 57 61 61 59 489
प्रगभत - - - - - - - - - - - - -

पेज।४२

िाल ४ जना माननीय धयायाधीशिरू कायफरत रिन ुिएकाले सोिी बमोखजम माभसक लक्ष्य भनधाफरण गररएकोमा माननीय धयायाधीशिरूको संखया थपघट िएमा माभसक लक्ष्य सोिी बमोखजम संशोधन गररन ेछ।

२ नयााँ दताफतर्फ 223

जम्मा 489

वाहषफक मदु्दाको र्र्छ्यौट लक्ष्य:4८९

सि.र्न.ं लगतको हववरण
जम्मा मदु्दा 

संखया

१ खजम्मेवारी तर्फ 266

धयायाधीशको नाम: चधद्रकाधत पौडेल

र्ाराम नं ४
नवलपरासी खजल्ला अदालत, परासी

आभथफक वषफ २०७७/०७८ को वाहषफक कायफ योजना
धयायाधीशगत माभसक लक्ष्य र प्रगभतको हववरण

(योजनाको लक्ष्य १ रणनीभतक उदे्दश्य १.१ (क) र (ि) साँग सम्बखधधत)





55 82 116 48 170 177 203 187 221 230 233 233

हववरण साउन िदौ असोज काखिक मंभसर पसु माघ र्ागनु चैत बैशाि जेठ असार जम्मा
कायफददन 27 26 26 11 25 25 26 22 27 24 26 27 292
लक्ष्य 22 39 66 13 103 106 134 115 143 153 155 148 1197
प्रगभत
लक्ष्य 20 22 26 18 36 40 39 42 44 46 48 52 433
प्रगभत
लक्ष्य 11 16 18 14 20 20 18 18 20 20 20 20 215
प्रगभत
लक्ष्य 2 3 4 2 8 9 8 10 10 8 6 10 80
प्रगभत
लक्ष्य 1 1 1 1 4
प्रगभत
लक्ष्य
प्रगभत
लक्ष्य
प्रगभत
लक्ष्य 1 2 2 3 2 3 3 3 3 22
प्रगभत
लक्ष्य 0 2 1 1 4
प्रगभत
लक्ष्य 55 82 116 48 170 177 203 187 221 230 233 233 1955
प्रगभत 0
लक्ष्य 4 4 4 2 7 7 7 7 7 7 7 7 70
प्रगभत 0
लक्ष्य 1 1 1 1 4
प्रगभत 0
लक्ष्य 0
प्रगभत 2 2 2 2 3 2 3 2 2 20
लक्ष्य 1 1 2
प्रगभत 0
लक्ष्य 6 6 5 3 7 7 7 7 7 7 7 7 76
प्रगभत 0
लक्ष्य 61 88 121 51 177 184 210 194 228 237 240 240 2031
प्रगभत 0

र्ाराम नं ५ िने तररका –

क्र.सं.

६ महिना भित्रको (सरल)

६ महिना देखि १ वषफभित्रको (सामाधय)2 पनुरावेदन

१ वषफ नाघेको

१८ महिना नाघेको

७ ददन भित्र

७ ददन नाघेको

शरुु मदु्दा1

६ महिना भित्रको (सरल)

६ महिना देखि १ वषफभित्रको (सामाधय)

   तयार गने                                                                                      प्रमाखणत गने   
कूल जम्मा

जम्मा

१. रै्सला गनुफपने जम्मा साँखया उल्लेि गदाफ र्ाराम नं २ बाटभनधाफरण िएको अदालतको वाहषफक मदु्दा र्छयौटको  लक्ष्य साँखया उल्लेि गनुफिोला।

२. कायफददनको हिसाव गदाफ साउन महिनामा वाहषफक कायफयोजना तयारी, लगत अद्यावभधक, वाहषफक प्रभतवेदन तयारी लगायतका कायफ सम्पन्न गनफ लाग्न ेसमय घटाई मदु्दाको पेशी तोहकएको ददन एवम ्स्थानीय स्तरमा िनु सक्न ेहवदा समेतलाई 
मध्येनजर गरी सो आभथफक वषफमा पने हवदाका ददनिरु बािेक गरी अदालत िलु्न ेकायफददनको गणना गनुफिोला।

र्ाराम नं ५

(योजनाको लक्ष्य १ रणनीभतक उदे्दश्य १.१ (क) र (ि) साँग सम्बखधधत)

वाहषफक रुपमा रै्सला गनुफपने मदु्दाको जम्मा साँखयााः 1955

नवलपरासी खजल्ला अदालत
आभथफक वषफ २०७७/०७८ को वाहषफक कायफ योजना

वाहषफक लक्ष्य भनधाफरण र्ाराम

अदालतको नाम: नवलपरासी खजल्ला अदालत परासी

१ वषफदेखि १८ महिना भित्रको  (हवशषे)

५

 (सरल)६ महिनाभित्रको

 (सामाधय)६ महिना नाघेको

जम्मा

भनवेदनप्रभतवेदन 
रु्टकर भनवेदन

१ महिना भित्र

१ महिना नाघेको६

४ हवशषे प्रकृभतको भनवेदन

३ ररट

अवभधगत वभगफकरणहवषय



॰ जररवाना असूलीको अंक (प्रत्येक वषफ कम्तीमा सो वषफ कायम िनु ेवरावरको अनमुाभनत अंक*) १,३१,५४,८५६
॰ सरकारी हवगो असूलीको अंक (प्रत्येक वषफ कम्तीमा सो वषफ कायम िनु ेवरावरको अनमुाभनत अंक*) 0
॰ बक्यौता धयूभनकरण तर्फ को २०4५ सालसम्मको कैद ८४।१०।१३ जररवाना ६७,१३४।५५ सरकारी हवगो ०

भस.नं.  अवभधगत संखया खजम्मेवारी सरीआएको नयााँ दताफ अनमुान* जम्मा कायम िनु ेवाहषफक 
लगत

अनमुाभनत वाहषफक भनवेदन 
र्छयौट र कैद जररवाना 
असलुी वाहषफक लक्ष्य

कैहर्यत

६ महिना भित्रको 114 284
६ महिना नाघेको 539 653

653 568 1221 937

यस वषफ कायम िनु ेलगत बराबरको कैद 2292।12।15 660।6।12 2953।6।27 660।6।12

84।10।13 0 0 84।10।13

यस वषफ कायम िनु ेलगत बराबरको कैद 10,07,33,218।15 1,31,54,856।00 11,38,88,074।15  1,31,54,856।00

67,134।55 0 0 67,134।55

यस वषफ कायम िनु ेलगत बराबरको कैद 0 0 0 0

0 0 0 0

कैदको जम्मा 2292।12।15 660।6।12 2953।6।27 745।4।25

जररवानाको जम्मा 100733218।15 1,31,54,856।00 11,38,88,074।15 132,21,990।55

सरकारी हवगो जम्मा 2,28,66,424।19 0 2,28,66,424।19 0
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र्ाराम नं ६
नवलपरासी खजल्ला अदालत, परासी

आभथफक वषफ २०७७/०७८ को वाहषफक कायफ योजना
 रै्सला कायाफधवयनका भनवेदन, कैद दण्ड जररवाना र सरकारी हवगो तथा वक्यौता र्छयौटको लक्ष्य भनधाफरण र्ाराम

(योजनाको लक्ष्य १ को रणनीभतक उदे्दश्य १.५ साँग सम्बखधधत)

२०४५ सालिधदा अखघको वक्यौता कैद

२०४५ सालिधदा अखघको वक्यौता जररवाना

जम्मा

२०४५ सालिधदा अखघको वक्यौता सरकारी भबगो

२ कैद असलुीको लक्ष्य

जररवाना असलुीको लक्ष्य३

सरकारी हवगो४

अदालतको नामाः  नवलपरासी खजल्ला अदालत परासी
॰ वाहषफक रुपमा जम्मा र्छयौट  गनुफपने भनवेदन सङ् खया: ९३७

१ 568 1221

॰ कैद असूलीको अंक (प्रत्येक वषफ कम्तीमा सो वषफ कायम िनु ेवरावरको अनमुाभनत अंक*) ६६०।६।१२

 हवषय

रै्सला कायाफधवयनको 
भनवेदन

जम्मा
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कायफ ददन 27 27 26 12 24 25 24 22 26 26 26 27 292

र्छयौट  लक्ष्य 25 45 70 45 75 85 90 91 91 100 100 120 937

लक्ष्य प्राभि - - - - - - - - - - - - -
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तिभसलदारको नामाः कृष्णप्रसाद पाण्डे
वाहषफक रुपमा जम्मा र्छयौट  गनुफपने भनवेदनको साँखयााः 937

रै्सला 
कायाफधवय
नको 
भनवेदन

हवषय

(योजनाको लक्ष्य १ को रणनीभतक उदे्दश्य १.५(क) र (ि) साँग सम्बखधधत)

र्ाराम नं ७
नवलपरासी खजल्ला अदालत

आभथफक वषफ २०७७/०७८ को वाहषफक कायफ योजना
 रै्सला कायाफधवयनका भनवेदन र्छयौट  गने कायफको माभसक

लक्ष्य भनधाफरण र्ाराम
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लक्ष्य 15।-।- 50।-।- 50।-।- 55।-।- 55।-।- 55।-।- 60।-।- 60।-।- 60।-।- 65।-।- 65।-।- 70।6।12 660।6।12

प्रगभत - - - - - - - - - - - - -

लक्ष्य 0 5।-।- 5।-।- 5।-।- 7।-।- 7।-।- 8।-।- 8।-।- 8।-।- 11।-।- 11।-।- 12।10।13 84।10।13

प्रगभत

लक्ष्य

5,
00

,0
00

9,
00

,0
00

10
00

00
0

10
,0

0,
00

0

10
,0

0,
00

0

11
,0

0,
00

0

11
,0

0,
00

0

12
,0

0,
00

0

12
,0

0,
00

0

13
,0

0,
00

0

14
,0

0,
00

0

14
,5

4,
85

6

1,
31

,5
4,

85
6

प्रगभत - - - - - - - - - - - - -

लक्ष्य 0 5000 5000 5000 5000 5000 6000 6000 6000 6000 9000 9134।35 67,134।45

प्रगभत - - - - - - - - - - - - -
लक्ष्य - - - - - - - - - - - - -

प्रगभत - - - - - - - - - - - - -

लक्ष्य - - - - - - - - - - - - -

प्रगभत - - - - - - - - - - - - -
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२०४५ सालसम्मको वक्यौता सरकारी हवगो

यस वषफ कायम िनु ेलगत बराबरको जररवानाको 
रकम

यस वषफ कायम िनु ेलगत बराबरको सरकारी 
हवगोको रकम

र्ाराम नं ८
नवलपरासी खजल्ला अदालत

आभथफक वषफ २०७७/०७८ को वाहषफक कायफ योजना
कैद जररवाना र सरकारी भबगोको माभसक लक्ष्य भनधाफरण र्ाराम 

वाहषफक रुपमा धयून गनुफ पने कैद जररवाना र सरकारी हवगोको अङ्क मध्ये

कैद वषफाः 660।6।12                                                                     ॰ २०४५ सालसम्मको कैद वषफ: 84।10।13                                         
जररवानाको रकम रु १,३१,५४,856                                                          ॰ २०४५ सालसम्मको जररवाना रकम: 67,134।55
सरकारी हवगोको रकम रु.०                                                                  ॰ २०४५ सालसम्मको सरकारी भबगो : 0

हववरण
माभसक रुपमा र्छयौट  गनुफ पने लगत

यस वषफ कायम िनु ेलगत बराबरको कैद वषफ

२०४५ सालसम्मको वक्यौता कैद

२०४५ सालसम्मको वक्यौता जररवाना





श्रावण िाद्र असोज काभतफक मागफ पौष माघ र्ागनु चैत्र वैशाि जेष्ठ आषाढ जम्मा
27 27 26 12 24 25 24 22 26 26 26 27 292

लक्ष्य 50 100 140 50 180 175 200 200 200 250 261 200 2006
प्रगति - - - - - - - - - - - - -

लक्ष्य - - - - - - - - - - - - 2

प्रगति - - - - - - - - - - - - -

लक्ष्य - - - - - - - - - - - - 2
प्रगति - - - - - - - - - - - - -

लक्ष्य - - 1 - - - - - - 1 - - 2
प्रगति - - - - - - - - - - - - -

लक्ष्य 0 0 4 5 5 5 5 5 5 10 10 10 64
प्रगति - - - - - - - - - - - - -

लक्ष्य 0 0 8 10 10 10 10 10 10 20 20 20 128
प्रगति - - - - - - - - - - - - -

लक्ष्य - - - - - - - - - - - - -
प्रगति - - - - - - - - - - - - -
लक्ष्य - 1 - - - - 1 - - - - - 2

प्रगति - - - - - - - - - - - - -
लक्ष्य - - - - - - - - - - - - -

प्रगति - - - - - - - - - - - - -
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दण्ड जररवानाको लगत सावफजभनक गने

असलु तिभसलको डोर िटाउने

कैद

७
अधय हक्रयाकलाप

५ र्ौ.का.सं.को दर्ा १६० अनसुार कट्टा गने लगत

६
खजधसी भललाम गने  (पटक)

जररवाना

सरकारी भबगो

३

४

र्ाराम नं ९
नवलपरासी खजल्ला अदालत

आभथफक वषफ २०77/078 को वाहषफक कायफ योजना
रै्सला कायाफधवयनको लगत अद्यावभधक गने लगायतका कायफको माभसक कायफ ताभलका

तिभसलदारको नामाः कृष्णप्रसाद पाण्डे

मदु्दा
कायफ ददन
महिना

१

२

लगत अध्यावभधक गररन े साँखया

पररवभतफत स्थानीय तिको संरचना अनसुार लगतमा रिेको वतन 
अध्यावभधक गने



महिना साउन िदौ असोज काखिक मंभसर पसु माघ र्ागनु चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

लक्ष्य १८७ १८८ १६८ १४० १९० १९५ २०० २१० २२५ २३० २३५ २४० 2408

प्रगभत - - - - - - - - - - - - -
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जम्मा भनरीक्षण गनुफपने भमभसल संखयााः- २४०८
से्रस्तेदारको नामाः श्री भडल्लीराम शमाफ अयाफल
सपुररटेधडेधटको नामाः-शा.अ. श्री भतथफराज शमाफ /शा.अ. श्री समधुद्र हव.क.

भमभसलको 
आधतररक भनरीक्षण

यसवषफ दताफ िनु ेअनमुाभनत मदु्दा संखयााः-१८१०

हवषय
भमभसलको आधतररक भनरीक्षणको माभसक लक्ष्य

र्ाराम नं १०
नवलपरासी खजल्ला अदालत

आभथफक वषफ २०७७/०७८ को वाहषफक कायफ योजना
भमभसलको आधतररक भनरीक्षण गने कायफको माभसक लक्ष्य भनधाफरण र्ाराम

खजम्मेवारी सररआएको भमभसल साँखयााः- १०५०



भस.नं. धयायाधीशको नाम भनरीक्षण गने  महिना
भनरीक्षण गनुफपने अधफधयाहयक भनकाय र कायाफलयको नाम

कैहर्यत

१ - - खजल्ला प्रशासन कायाफलय

२ - - मालपोत तथा िमूीसधुार कायाफलय

३ - - भडभिजन वन कायाफलय नवलपरासी
४ - - सनुवल नगरपाभलका
५ - - रामग्राम नगरपाभलका
६ - - बदफघाट नगरपाभलका
७ - - पाल्िीनधदन गाउाँपाभलका
८ - - प्रतापपरु गाउाँपाभलका
९ - - ससु्ता गाउाँपाभलका
१० - - सरावल गाउाँपाभलका

10
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भनरीक्षण गनुफपने धयाहयक सभमभत, अधफ धयाहयक भनकायको साँखयााः  १०

जम्मा संखया : 10

र्ाराम नं 1१
नवलपरासी खजल्ला अदालत, परासी

आ व  २०७७/०७८ को वाहषफक कायफ योजना
 धयाहयक सभमभत, अधफधयाहयक भनकायको भनरीक्षण एवं अनगुमनसम्बधधी लक्ष्य भनधाफरण र्ाराम

भनरीक्षण गनुफपने जम्मा भनकायको साँखयााः १०

भनरीक्षण गने महिना र माननीय धयायाधीशज्यू 
पभछ पूणफ बैठकबाट अनकुुल िनु ेगरर तोहकने



साउन िदौ असोज काखिक मंभसर पौष माघ र्ागनु चैत बैशाि जेठ आषाढ जम्मा

वैतभनक कानूनव्यवशायीबाट कारागार भ्रमण पटक 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

काउधसेभलङ्क सेवा संचालन भनरधतर भनरधतर भनरधतर भनरधतर भनरधतर भनरधतर भनरधतर भनरधतर भनरधतर भनरधतर भनरधतर भनरधतर 0

योजनाको प्रगभत समीक्षा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

क्षमता हवकाससाँग सम्बखधधत ताभलम कायफक्रम - - - 1 - - - - १ - - 1 3

Meet The Judge कायफक्रम 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 63

 धयायमा बाह्य पिुाँच कायफक्रम १ - - - १ - - १ - - १ - ४

योजना कायाफधवयनका सम्बधधमा सरोकारवालािरुसंग अधतरहक्रया - - 1 - - - - - - 1 - - 2

तामेलदार र स्थानीय तिका वडा सखचबिरु बीच अधतरहक्रया - - - - - 1 - - - - 1 - 2

सडाउन ुपने कागजातिरु सडाइन ेभमभसल संखया 0 110 100 90 220 115 110 210 210 210 210 110 1695

धयाय के्षत्र समधवय सभमभतको बैठक - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 4

वार र सरकारी वकीलसंग अधतरहक्रया - - - - - - 1 - - - - 1 2

धयायाधीश कमफचारी बैठक १ - - - १ - - १ - - १ - ४

संचारकमीिरुसंग अधतरहक्रया - - - - 1 - - - - - 1 - 2

मदु्दाको हटपोट 80 92 120 55 180 180 210 190 225 240 240 235 2047

कमफचारी सम्मान - - - - - - - - - - - 1 1

पेज।50

र्ाराम नं १२
नवलपरासी खजल्ला अदालत

आभथफक वषफ २०७७/078 को वाहषफक कायफ योजना
 व्यवस्थापकीय कायफ सञ्चालनको माभसक कायफ ताभलका 

कायफको हवषय
माभसक रुपमा सम्पन्न गनुफ पने कायफिरुको हववरण
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नवलपरासी जजल्ला अदालत, परासी 

Email : Info.dcnawalparasi@supremecourt.gov.np 

 

उपसंहार 

छिटो िररतो न्याय सबैको लाछि न्याय भन्न े न्यायपाछलकाको मूल नारालाई आत्मसात िरै्द 
अिाछि बढ्न ुनै समग्र न्यायपाछलकाको उदे्दश्य हो। अर्दालत प्रछतको जनआस्था अछभबदृ्धि र द्धिश्वास 
आजजन िरै्द न्याद्धयक काम कारिाहीको प्रभािकारी रुपले संचालन िनजको लाछि आ.ि. ०६१/०६२ 
रे्दखि शरुु भएको न्यायपाछलकाको रणनीछतक योजनाको हाल हामी चौथो पञ्चिर्षीय रणनीछतक योजना 
अन्तिजत िौ। ित बर्षजको योजनामा िररएका Counseling service, meet the judge, judicial outreach, 

brochures छनमाणज, नािररक ििापत्रको छनमाजण तथा उच्च अर्दालतमा हनु ेयोजनाको प्रिछत सछमक्षा 
आदर्द जस्ता केही  कायजक्रमहरू यस बर्षज पछन छनरन्तरता दर्दइने ि। यस िर्षजमा ित िर्षजरे्दखि फैछलरहेको 
द्धिश्वव्यापी महामारी कोछभि-१9 को कारण अर्दालतहरूको कायजसमेत प्रभाद्धित हनुे छनखित ि। 
अर्दालतका न्यायाधीश, कमजचारी, कानून व्यिसायी एिं सेिाग्राही समेतमा िर त्रासको अिस्था व्याप्त 
ि। यसले हाम्रा कामकाजमा छनिय नै असर िने हुुँर्दा कायजयोजना पूणज रूपमा सफल हनुेमा आशंकाको 
खस्थछत ि। यस्तो पररखस्थछतका िािजरु्द प्रस्ततु कायजयोजना प्रस्ताि िररएको ि। 

ित बर्षज यस अर्दालतले आफ्नो लक्ष्यभन्र्दा बढी नै प्रिछत िरेको ि। यसबाट यस बर्षजलाई 
काम िनज थप उजाज समेत प्राप्त भएको आभास छमलेको ि। आिामी दर्दनमा कोछभि-१९ को महामारीसुँि 
जिुै उपलब्ध भौछतक श्रोत साधन सद्धहत भैरहेको जनशखिलाई अझ बढी र्दक्ष, खजम्मेिार, लिनशील, 
कतजव्यछनष्ठ र प्रभािकारी बनाउरै्द लैजान ुपने अिस्था रहेको ि। यसरी योजनाबि तररकाले िररएका 
कामबाट द्धिित भन्र्दा पछिल्ला बर्षजहरुमा अर्दालतको काममा भएको प्रिछतले अर्दालत प्रछतको 
जनआस्थामा छनिय पछन बदृ्धि हनुेि भन्न ेआशा र अपेक्षा सद्धहत यस बर्षजको योजना द्धिित बर्षजको जस्तै 
सफल बनाउने सबैको सहयोिको अपेक्षा सद्धहत प्रस्ततु योजना छनमाजण िररएको ि। यस अर्दालतले 
कमजचारी उत्प्ररेणाका लाछि समेत लखक्षत िरी केही नयाुँ कायजक्रम प्रस्ताि िरेकाले छत कायजमा सफल 
प्राप्त िनज द्धििमा झै सिोच्च अर्दालतबाट पूणज सहयोि प्राप्त हनुे अपेक्षा िररएको ि। अन्तमा ित 
आ.ि २०७6/०७7 को योजनालाई सफलीभतू बनाउन सहयोि िनुजहनुे कानून व्यिसायी लिायत 
सबै सरोकारिालाहरुप्रछत यस निलपरासी खजल्ला अर्दालत हादर्दजक कृतज्ञता व्यि िर्दजि । 

 


