
 

 

 

 

" न्यायपालिकाको स्वतन्रतााः न्यालयक सुशासन हाम्रो प्रलतबद्धता" 

न्यायपालिकाको चौथो पञ्चबलषिय रणनीलतक योजना 

(२०७६।०७७-२०८०।०८१) अन्तर्ितको श्री नविपुर लजल्िा 

अदाितको दोस्रो बालषिक कायियोजना 

(आ.व. २०७७।०७८) 
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अदाितको भनाई 

“सबैका िालर् न्यायको सुलनलिता र्ने” भन्ने मलू ईद्दशे्यकासाथ २०७६।०४।०१ दसेि 

कायािन्ियनको चरणमा रहकेो न्यायपासलकाको चौथो पत्र्चिषीय रणनीसतक योजना (२०७६/०७७- 

२०८०/०८१) ले सनसदिष्ट गरेको ढााँचा एि ं श्री सिोच्च ऄदालत, ऄनसुन्धान तथा योजना 

महाशािाको सनदशेन ऄनरुूप यस ऄदालतका माननीय सजल्ला न्यायाधीशहरू, सबै कमिचारीहरू 

एिं सरोकारिालाहरू समेतसाँगको व्यपाक छलफल, परामशि पश्चात ् न्यायपासलकाको चौथो 

पञ्चिसषिय रणनीसतक योजना (२०६७।०७७-२०८०।८१) ऄन्तगितको यस ऄदालतको प्रस्ततु दोस्रो 

िासषिक कायि योजना २०७७/०७८ तयार गररएको छ । 

यस िासषिक कायि योजनाको सफल कायािन्ियनका लासग सरोकारिाला लगायत सबै क्षेत्रबाट 

सहयोग, समन्िय र सझुािको ऄपेक्षा गररएको छ । 

 

 

निलपरु सजल्ला ऄदालत 

कािासोती (निलपरासी ब.स.ु पिूि) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

पररच्छेद  :  एक   

प्रारसभभक 

 

१.१. पृष्ठभूलमाः- 

नेपालमा न्यासयक सधुारका प्रयासहरूलाइ योजनाबद्ध रूपमा ऄगासड बढाईने स्पष्ट 

दृसष्टकोणका साथ नेपालको न्यायपासलकाको रणनीसतक योजना पसहलो पटक अ.ि. २०६१/०६२ 

सालमा लागभुएको सथयो । योजनाको शरुुिातको समयमा ऄदालत अफैं ले योजनाबद्ध रूपमा 

अफ्ना काम कारबाहीलाइ ऄसि बढाईन सक्छ भन्ने कुरा ऄपत्याररलो सिषयको रूपमा सलने 

गररन््यो। पसहलो पञ्चिषीय रणनीसतक योजना (अ.ि. २०६१/०६२-२०६५/०६६) को 

कायािन्ियनबाट सरुु भएको योजनाबद्ध सधुार प्रसियाको शङ्ृिलालाइ सनरन्तरता सदाँद ै  अ.ि. 

२०६६।०६७ दसेि २०७०।०७१ सभम दोस्रो पञ्चबसषिय रणनीसतक योजना, अ.ि. २०७१/०७२ 

दसेि २०७५/०७६ सभम तेस्रो पञ्चबसषिय रणनीसतक योजनाको कायािन्ियन सपन्न गररयो । हाल 

न्यायपालीकाको चौथो पञ्चिषीय रणनीसतक योजना (२०७६/०७७- २०८०/०८१)  तजुिमा गरी 

सि.सं. २०७६/०४/०१ दसेि लाग ूगररएको छ ।  जनतामा ऄदालत प्रसतको जनअस्था ऄसभिसृद्ध 

गरी न्याय प्रासिमा जनताको सहज, सरल र शलुभ पह ाँच िढाइ न्यासयक सचुनाको समेत ससुनसश्चत 

गरी ऄसहाय पक्षलाइ काननुी सहायता ईपलब्ध गराइ मदु्दाको राम्रो पक्ष मेलसमलाप गनुि पसन हो 

भन्ने कुरालाइ प्रोत्साहन गने कुरामा जोड सदद ै जानपुने अजको अिश्यकता हो । मदु्दासंग 

सभिसन्धत ऄदालत प्रयोगकतािको काम कारिाहीमा सढला नगरी सशघ्रता ल्याइ सछटो, छररतो, 

सलुभ र काननु बमोसजम न्याय प्रदान गरेको अभाष एिं महशसु गराईने र न्याय सनरुपणलाइ 

प्रभािकारी बनाईन फरक मदु्दा व्यिस्थापन पद्धसतमाफि त समग्र  मदु्दा व्यिस्थापन पद्धसतमा सधुार 

गने तफि  न्यायपासलका ऄग्रसर ह न थालेको पाआन्छ । त्यसैले प्रत्येक ऄदालतको भौसतक, असथिक, 

सांगठसनक, जनशसि र सरुक्षा समेतका मदु्दासाँग सभिसन्धत सभपणूि सिषयबस्त ुएिं काम कारिाही 

समेतको पसहचान गरी तयार गररएको न्यायपालीकाको चौथो पञ्चिषीय रणनीसतक योजना 

(२०७६/०७७- २०८०/०८१)  लाग ुगनि प्रत्येक ऄदालतले हरेक बषि ईि मलू योजना ऄनसुारका 

रणनीसतक ईपायहरु ऄन्तगित संचालन गररने सियाकलापहरुको िासषिक कायियोजना तजुिमा गरी 

लाग ू गद ैअएका छन ् । न्यायपासलकाको चौथो पञ्चिषीय रणनीसतक योजना तथा  सभमानीत 

सिोच्च ऄदालतले समय समयमा प्रेसषत गरेको  सनदशेन ऄनरुुप यस निलपरु सजल्लाले पसन ईि 

चौथो पञ्चिसषिय रणनीसतक योजना ऄन्तगित यस दोस्रो बासषिक कायियोजना (२०७७/०७८) 



 

 

तजुिमा गरेको छ । यस बासषिक कायियोजनामा न्यायाधीश, कमिचारी, सरकारी िकील, सनजी क्षेत्रका 

काननू व्यािसायी एिं िार र ऄदालतसाँग सभिसन्धत व्यसि एिं सनकाय समेतले सनिािह गनुिपने 

सजभमेिारी र दासयत्ि समेत ईल्लेि गररएको छ । मदु्दा दताि भए दसेि फैसला कायािन्ियन पश्चात 

रेकडि राख्ने ऄसभलेि शािा समेतमा मदु्दाको काम कारिाही प्रसियागत तिरले सनरन्तर रुपमा 

ऄगासड बढोस र मदु्दासाँग सभिसन्धत ऄथाित ऄदालत प्रयोगकतािले पेश गरेका महत्िपणूि सलित 

एिं फैसलाहरु जस्ताको तस्तै सिद्यसुतय प्रणालीद्वारा कभ्यटुरमा अिद्ध गरी सजिन्त राख्न 

िोसजएको छ । मदु्दाका सभिन्धमा ऄदालत प्रयोगकतािलाइ कुनै पसन कारणले दःुि एिं हरैानी 

नहोस ् र ऄदालतका काम कारिाही प्रकृयागत तिरले सनरन्तर रुपमा ऄगासड बढी बढाइ 

न्यायपासलकाको मान मयािदा समेत ईच्च बनाईद ै लैजानको लागी न्यायपासलकाको पञ्चिसषिय 

रणनीसतक योजनाले न्यायीक सनकायले ऄिलभिन गनुिपने सबैिाले सिषयिस्त ुएिं कृयाकलापहरु 

योजनाको दायरासभत्र रािी न्यायालयको नीसत एिं मागिदशिन स्पष्ट गनि यस निलपरु सजल्ला 

ऄदालतले पसन अ.ि. २०७७/०७८ को अफ्नो यस बासषिक  कायियोजना तयार पारी कायािन्िनमा 

ल्याएको छ ।  

 

१.२ नवरऩयु जजल्रा अदारतको ऐततहातसक अफस्था 
 

     तत्कासलन निलपरासी सजल्लाको नामाकरण चरेु पिितको (पिूी भाग) निलपरु र चरेु 

पसश्चमको समथर तराआ भाग रहकेो परासी क्षेत्रलाइ समलाएर २०१८ सालमा निलपरासी नामाकरण 

गररएको हो । सो भन्दा पसहले यसलाआ बटुिलको पाल्ही माझिण्ड भसनन््यो । निलपरासी 

सजल्ला ऄदालत सि. सं २०२१ सालमा स्थापना भएको हो । यसको आसतहास हदेाि पसहले 

तौसलहिा ऄदालत (गोश्वारा) ऄन्तगित यो माझिण्ड गोश्वाराको रुपमा रहकेोमा पसछ आलाका 

ऄदालत परासी भसनएको पाआन्छ । त्यस पश्चात यसलाइ ऄसमनी, परासी भन्न थासलयो । सि.सं. 

२०२१ सालबाट मात्र यसलाआ निलपरासी सजल्ला ऄदालत भन्न थासलएको हो र हालसभम सोसह 

नामबाट सञ्चासलत छ । यो ऄड्डा २०२१ सालभन्दा ऄगासड कसहलेबाट सञ्चालनमा अयो 

भन्ने कुरा यसकन भन्न नससकए पसन निलपरासी सजल्ला ऄदालतको ऄसभलेि शािामा 

ऄसभलेि रासिएको समससल मध्ये सबैभन्दा परुानो मदु्दा २००५/१२/१६ मा फैसला भएको समससल 

रहकेो दसेिएबाट २००५ सालभन्दा ऄगाडी नै ऄदालत सञ् चालनमा सथयो भनेर भन्न ससकन्छ । 

सिसभन्न समयमा परासीको सिसभन्न स्थानमा रहकेो भिनमा निलपरासी सजल्ला ऄदालत 

सञ्चालनमा रहकेोमा सि. सं २०५० सालदसेि हालसभम निलपरासीको रामग्राम न. पा. िडा न. 

५ सस्थत परासी बजारको ऄदालत रोडमा ऄदालत सञ्चालनमा रहकेो छ ।  



 

 

सि.सं. २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संसिधान बमोसजम तत्कासलन निलपरासी 

सजल्ला टुसिइ निलपरासी (बदििाट ससु्ता-पिूि) र निलपरासी (बदििाट ससु्ता-पसश्चम)  गरी दइु 

िटा सजल्लाहरु कायम ह न पगु्यो । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३, ७ र ३१ (३) तथा (५) 

समेतको अधारमा नयााँ कायम भएको सजल्लाहरु मध्ये निलपरासी (ब.स.ुपसश्चम) सजल्लाको 

के्षत्रासधकार ऄन्तगितका मदु्दा सासिककै निलपरासी सजल्ला ऄदालतले हनेे कायिलाइ सनरन्तरता 

सदआयो । ऄको सजल्ला निलपरासी (बदििाट ससु्ता-पिूि) मा सजल्ला ऄदालत स्थापना गने, सासिक 

निलपरासी सजल्ला ऄदालतबाट नयााँ स्थापना ह ने ऄदालतको प्रादसेशक के्षत्रासधकार ऄन्तगितका 

मदु्दा, पनुरािेदन, सनिेदन, प्रसतिेदन समेत साने सभबन्धमा अिश्यक कारिाही ह न न्याय पररषदक्ो 

समसत २०७४/६/३१ र २०७४/७/२८ को पत्रबाट नेपाल सरकार काननू, न्याय तथा संसदीय 

मासमला मन्त्रालयमा लेिी पठाआएको र सो मन्त्रालयबाट नेपाल सरकार मसन्त्रपररषदमा प्रस्ताि पेश 

भएकोमा मन्त्रीपररषदबाट समसत २०७४/८/६ मा निलपरासी (बदििाट ससु्ता-पिूि) सजल्लाको 

सदरमकुाम कािासोतीमा सजल्ला ऄदालत स्थापना गने सनणिय भएको हो । यसैं िममा सभमानीत 

श्री सिोच्च ऄदालतको सनणिय एिम ् सनदशेानसुार निलपरासी (ि.स.ुपिूि) सजल्ला सभत्रका शरुु 

मदु्दा/ पनुरािेदन/ ररट सनिेदन समेत हनेिका लासग सजल्ला सदरमकुाम कािासोतीमा स्थापना गनि 

ऄदालतको कायि सञ्चालनका लासग भिनको िोजी गद ैजााँदा कािासोती न.पा. -३ मा सस्थत 

कुमारी सनजी शैसक्षक गठुीको भिनलाइ िरभाडा सभझौता गरी िर भाडामा सलइ यस निलपरु 

सजल्ला ऄदालतको स्थापना एिं समदु्घाटन समसत २०७४।८।५ मा तत्कासलन सभमाननीय 

प्रधानन्यायाधीश श्री गोपाल पराजलुी ज्यबूाट भयो । सो पश्चात ऄदालतमा दताि ह न अएका 

मदु्दाहरु दताि गने  लगायतका ऄदालती काम कारिाहीहरुको शरुुिात गररएको सथयो । ऄदालतको 

लासग चासहने भौसतक संरचनाहरु तयार भएपसछ २०७४ माि २ गते दसेि मात्र आजलास 

सञ्चालनका सनयसमत कायिहरु सचुारु भएकोले यस ऄदालतले न्यायपासलकाको तेस्रो पत्र्चिषीय 

रणनीसतक योजना (२०७१/०७२-२०७५/०७६) कायािन्ियनमा अएको चौथो िषिमा अएर मात्र 

ईि रणनीसतक योजना ऄन्तगितको अफ्नो अ.ि. २०७४/०७५ को २०७४ माि दसेि २०७५ 

ऄसारसभम छ मसहनाको ऄिसधको लासग अफ्नो  पसहलो ऄधििासषिक कायियोजना (२०७४/०७५) 

तजुिमा गरी २०७४ माि १ गते दसेि लाग ूगरेको सथयो । 
 

१. ३  वालषिक कायियोजना तजुिमा समूहाः  

चौथो पत्र्चिषीय रणनीसतक योजना (२०७६/०७७- २०८०/०८१) को मागि सनदशेन 

ऄन्तगित तयार गररएको यस ऄदालतको अ.ि. ०७७/०७८ को िासषिक कायियोजनाको सनमािणको 

लासग दहेाय बमोसजको कायियोजना तजुिमा समहू गठन गररएको छ ।  



 

 

 

माननीय  सजल्ला न्यायाधीश श्री ऄजुिन ऄसधकारी   -  संयोजक 

माननीय सजल्ला न्यायाधीश श्री रामराजा ईप्रेती   - सदस्य  

स्रेस्तेदार (ईप-ससचि) श्री सशिप्रसाद पराजलुी   - सदस्य 

तहससलदार (शािा ऄसधकृत) श्री लक्ष्मण पौडेल   - सदस्य 

आजलास ऄसधकृत (शा.ऄ.) श्री दगुाि बहादरु काकी   - सदस्य 

ना.स.ु श्री बेगम प्रसाद भषुाल     - सदस्य 

ना.स.ु श्री कृष्ण प्रसाद िाग्ले      - सदस्य 

ना.स.ु श्री सिश्वनाथ ससग्दले               - सदस्य 

ना.स.ु श्री रामचन्र िती                                                - सदस्य 

ना.स.ु श्री जीिन सिसमरे                                                      -       सदस्य 

ना.स.ु श्री सन्तोष ससग्दले                       - सदस्य 

ने.स.प. श्री ससचन्र सापकोटा              -  सदस्य 

क.ऄ. श्री सफरोज समयााँ                                                      - सदस्य 

सडठ्ठा श्री धमिराज शमाि पौडेल     - सदस्य 

तामेलदार श्री दगुािबहादरु के्षत्री              -       सदस्य 

ईि िासषिक कायियोजना २०७७/०७८ को िासषिक कायियोजना तजुिमा तथा कायािन्ियन 

ससमसत  दहेाय बमोसजम रहकेो छ । 

तपलसि 

१. मा.सज.न्या. श्री ऄजुिन ऄसधकारी   - संयोजक 

२. तहससलदार श्री लक्ष्मण पौडेल   - सदस्य 

३. स्रेस्तेदार श्री सशिप्रसाद पराजलुी   - सदस्य ससचि 

यस ऄदालतको िासषिक कायियोजना तजुिमा तथा कायािन्ियन सभपकि  व्यसिको रुपमा 

स्रेस्तेदार श्री सशिप्रसाद पराजलुी (०७८-५४०४१२, मो.नं. ९८५७०४१७५६ ) लाइ तोसकएको छ 

। 

१.४  कायि योजनाको संर्ठनात्मक स्वरुप  

प्रस्ततु बासषिक कायियोजनालाइ ९ पररच्छेदमा सिभाजन गररएको छ । पसहलो पररच्छेदमा 



 

 

प्रारसभभक, दोस्रो पररच्छेदमा अ.ि. २०७६।०७७ को बासषिक कायियोजनाको ससमक्षा तसे्रो 

पररच्छेदमा सिगत सतन असथिक बषिको शरुु मदु्दा, पनुरािेदन, ररट सनिेदन समेतको बस्तसुस्थसत 

सिशे्लषण गररएकोछ। त्यस्तै गरी पररच्छेद ४ मा पररदृश्य, पररलक्ष्य र मलू्यहरु ईल्लेि गररएको छ 

भने पररच्छेद ५ मा बासषिक तथा माससक लक्ष्य सनधािरण फारामहरु, पररच्छेद ६ लक्ष्य सनधािरण तथा 

लक्ष्य प्रासिका रणसनसतक ईद्दशे्यहरु ईल्लेि गररएको छ। पररच्छेद ७ मा लक्ष्य तथा रणसनसतक 

ईद्दशे्यहरुको कायािन्ियन योजनाको िाका प्रस्ततु गररएको छ भने पररच्छेद ८ मा कायियोजना 

कायािन्ियन गनिका लासग अिश्यक पने बजेट प्रक्षेपण गररएको छ।    

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  
पररच्छेद : दइु 

 न्यायापासलकाको चौथो पञ्चबसषिय रणसनसतक 

योजना ऄन्तगितको पसहलो बासषिक कायियोजनाको 

ससमक्षा 

 

       न्मामऩातरकाको चौथो ऩञ्चववषदम यणनीततक मोजना (२०७६/०७७–२०८०/०८१) 
अन्तर्दतको ऩवहरो वावषदक कामदमोजनाको रुऩभा मस नवरऩयु जजल्रा अदारतरे आ. व. 
२०७६/०७७ को वावषदक कामदमोजना तजुदभा र्यी तभतत २०७६ सार श्रावण १ र्तेदेजि 
कामादन्वमनभा ल्माएको तथमो । उक्त वावषदक कामदमोजना (२०७६/०७७) तजुदभा र्दादको 
सभमभा मस अदारतभा आ.व. २०७५/०७६ फाट जजम्भेवायी सयी आएका कुर भदु्दा सॊख्मा 
५१३ यहेका तथए । आ. व. २०७६/०७७ भा जजम्भेवायी सयी आएका ५१३ थान भदु्दाभध्मे 
६ भवहना तबत्रको २४९, ६ भवहना देजि १ फषद तबत्रको २१३, १ फषद देजि १८ भवहना 
तबत्रको ३९, १८ भवहना देजि २ फषद तबत्रको १२ यहेकोभा २ वषद नाघेका कुनै ऩतन भदु्दा 
वाॉकी यहेका तथएनन ्। आ. व. २०७५/०७६ भा दताद बएका थनुवुा भदु्दाहरु भध्मे ४१ थान 
भदु्दाहरु जजम्भेवायी सयी आएकोभा ३ भवहना तबत्रको १० थान, ३ देजि ६ भवहना तबत्रको १५ 
थान, ६ भवहना देजि १ फषदतबत्रको ९ थान य १ फषद देजि १८ भवहनातबत्रको ७ थान थनुवुा 
भदु्दाहरु यहेका तथए । त्मस्तै र्यी साना प्रकृततका भदु्दाहरु ९५ थान , प्राथतभकता प्राप्त भदु्दाहरु 
४३ थान य अन्म भदु्दाहरु ३३४ थान जजम्भेवायी सयी आएका तथए । आ.व. २०७६/०७७ 
का रातर् जजम्भेवायी सयी आएका भदु्दा सॊख्मा ५१३ य नमाॉ दताद हनेु अनभुान र्यीएको शरुु भदु्दा 
/ ऩनुयावेदन/ रयट तनवेदन १२४३ सभेत र्यी कामभ हनु आउने अनभुातनत भदु्दा रर्त सॊख्मा 
१७५६ तनजित र्रयएको तथमो । तथाऩी कोतबड-१९ को भहाभायीको कायण नेऩार सयकायरे 
चैत्र ११ र्ते देजि रार् ु हनेु र्यी भरुकुबय जायी र्येको फन्दाफन्दी (रकडाउन) का कायण 
आ.फ. २०७६/०७७ भा शरुु भदु्दा / ऩनुयावेदन/ रयट तनवेदन सभेत र्यी जम्भा भदु्दा सॊख्मा 
८९० भात्र नमाॉ भदु्दा दताद बई अनभुातनत नमाॉ दताद भदु्दा सॊख्मा बन्दा ३५३ थान कभ भदु्दा 
दताद हनु र्ई जजम्भेवायी सवहत जम्भा भदु्दा रर्त सॊख्मा १४०३ कामभ हनु आमो ।  

आ.व. २०७६/०७७ भा शरुु भदु्दा / ऩनुयावेदन/ रयट तनवेदन पर्छ्यौटतपद  हेदाद 



 

 

जजम्भेवायी सयी आएका भदु्दा सॊख्मा ५१३ सफै य नमा दताद हनु आउने अनभुातनत भदु्दा सॊख्मा 
१२४३ भध्मे ५० प्रततशत र्यी जम्भा ११३५ थान (६४.६३ प्रततशत) भदु्दा पर्छ्यौट र्ने 
रक्ष्म याजिएको तथमो । आ.व. २०७६/०७७ को अन्त्म सम्भ आईऩगु्दा शरुु भदु्दा / 
ऩनुयावेदन/ रयट तनवेदन तपद  जम्भा कामभ हनु आएको फास्तववक रर्त सॊख्मा १४०३ थान 
भदु्दा भध्मे ६१९ थान भदु्दा पर्छ्यौट र्यी ४४.१३ प्रततशत भदु्दा पर्छ्यौट बएको अवस्था छ । 
मसयी आ.व. २०७६/०७७ भा स्थानीम तहको उऩतनवादचन, न्मामाधीशको दयफन्दी कटौती य 
फन्दाफन्दीको कायण मस अदारतरे तनधादयीत रक्ष्म बन्दा २०.५०  प्रततशत कभ भदु्दा पर्छ्यौट 
र्नद ऩगु्मो । आ.व. को अन्त्मसम्भ आईऩगु्दा शरुु भदु्दा / ऩनुयावेदन/ रयट तनवेदन तपद  
जजम्भेवायी सने फाॉकी भदु्दा सॊख्मा ७८४ यहन र्एको छ । जजम्भेवायी सने ७८४ थान भदु्दा 
भध्मे ६ भवहना तबत्रको २३१, ६ भवहना देजि १ फषद तबत्रको २६४, १ फषद देजि १८ भवहना 
तबत्रको २२०, १८ भवहना देजि २ फषद तबत्रको ५२ यहेकोभा २ वषद नाघेका १७ थान भदु्दाहरु 
यहेका छन ्।  

त्मस्तै पैसरा कामदन्वमन तपद  ववर्ो बयाउने, वण्डा छुट्याउने य अन्म सभेत र्यी 
जजम्भेवायी सयेको थान ७३ य आ.व. २०७६।०७७ भा नमाॉ दताद १०९ थान सभेत जम्भा 
१८२ थान भध्मे १२९ थान अथादत ७०.८७% पर्छ्यौट बई ५३ थान जजम्भेवायी सयेको तथा १ 
वषद नाघेको ७ थान तनवेदनहरु फाॉकी यहेको छ । पैसरा कामादन्वमन तपद का तनवेदनहरुको 
पर्छ्यौट रक्ष्म १४९ थान यहेकोभा १२९ थान पर्छ्यौट बई रक्ष्म अनसुाय पर्छ्यौट प्रततशत 
८६.८७ यहेको छ। कैद तपद  जम्भा जजम्भेवायी ४०।११।२४ सयेकोभा आ.व. 
२०७६।०७७ को २१४।५।९ सभेत जम्भा कैद फषद २५५।५।३ भध्मे २०३।६।४ 
अथादत (७९.६८%) पर्छ्यौट बई कैद फषद ५१।१०।२९ फाॉकी यहेको छ। त्मस्तै र्यी 
जरयवानातपद  जजम्भेवायी सयी आएको   रु४२,३५,६७७।३८ य मो आ.व.को रु 
३२,१५,२७०।- र्यी जम्भा जयीवाना रु. ७४,५०,९४७।३८ भध्मे ४२,६२,३३४।- अथादत 
(५७.२१%) पर्छ्यौट हनु र्ई फाॉकी जरयवाना रु. ३१,८८,६१३।३८ यहेको छ।          

सम्बोधन हुनु पने लवषयहराः 

 कायिबोझको सहसाबले यस ऄदालतमा सजल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी बढाइ सो 

ऄनरुुपको पदपसूति ह न ु जरूरी छ । 

 यस ऄदालतको अफ्नो भिन सनमािणको लासग जग्गा िररद गरी भिन सनमािण प्रसिया 

ऄगासड बढाईन ुपने ऄिस्था छ । 

 यस ऄदालतमा मदु्दाको चाप बढ्द ै गआरहकेो ह नाले हाल भाडामा सलआएको भिन 

ऄपयािि भएको ऄिस्था छ । 



 

 

 नयााँ स्थापना भएको ऄदालत ह ाँदा ऄदालतको कायि सञ्चालनको लासग हाल ईपलब्ध 

भएका कभ्यटुर, सप्रन्टर, स्क्यानर तथा फसनिचर नपगु संख्यामा रहकेोले थप व्यिस्था गनि 

अिश्यक छ । 

 तराइ र पहाड दिुै प्रकारको भभूाग रहकेो सजल्ला ह ाँदा कैद तथा दण्ड जररिाना ऄसलू 

तहससल गनि तथा भयाद तामेल गनि िसटजाने कमिचारीका लासग कसभतमा २ िटा 

मोटरसाआकलको अिश्यकता रहकेो छ । 

 ऄदालतका सरुक्षागाडि बस्नको लासग ईपयिु िालको सरुक्षा ब्यारेकको व्यिस्था गनुि 

पने अिश्यकता छ । 

 

          मस अदारतको आ. व. २०७६/०७७ को फावषदक कामद मोजनाराई चसु्त दरुुस्त 
फनाउन न्मामाधीश य कभदचायी फीच अन्तयविमा, फाय य फेन्च फीचको अन्तयविमा, कभदचायी 
फैठक, न्मामऺेत्र सभन्वम सतभतत, फार न्माम सभन्वम सतभतत तथा अदारत ब्मवस्थाऩन 
सतभततको फैठक, तभतसरहरुको आन्तरयक तनरयऺण रर्ामत तफतबन्न कामद र्ने रक्ष्म तनधादयण 
र्रयएकोभा अतधकाॊश विमाकराऩहरु वावषदक कामदमोजनारे तरएको रक्ष्म अनरुुऩ नै प्रर्तत 
बएको देजिन्छ।त्मसै र्यी मस अदारतभा आ फ २०७६/०७७ को वावषदक कामदमोजनाका 
विमाकराऩहरु सॊचारन र्नदका रातर् तफतबन्न जशषदकभा र्यी जम्भा रु. ८,६८,०००।– फजेट 
तनकासा बएको तथमो । कोतबड-१९ को भहाभायीका कायण नेऩार सयकायरे २०७६ चैत्र ११ 
देजि रार् ु हनेु र्यी जायी र्येको फन्दाफन्दीको कायण तथा यणनीततक मोजना अन्तर्दत िचद 
र्नेर्यी तनकासा बै िचद र्ने अजख्तमायीसॉरै् आएको नम्सद ऩारना र्दै िचद र्नुद ऩने मथाथदताको 
कायण सभेतरे  रु.३,१०,८०८।- िचद र्यी फाॉकी रु. ५,५७,१९२।- विज हनु र्एको 
अवस्था देजिन्छ । तसथद मो आतथदक फषद २०७७/०७८ को कामद मोजनाभा प्रस्तातफत र्रयएको 
फजेट सभमभै प्राप्त बएभा कामद मोजना कामादन्वमन र्नद सहज हनेु बई तरइएको रक्ष्म हातसर 
र्नद सपर हनेु कुयाभा ववश्वास तरइएको छ । 

 

  अन्त्मभा मस अदारतको वावषदक कामद मोजनाराई सपर फनाउन तफर्तभा झै मस 
फषद ऩतन तफतबन्न सयोकायफाराहरु सॊर्को अन्तयविमाराई तनयन्तयता ददई कामद मोजनाको 
तफतबन्न चयणभा भूल्माङकन सभेत र्दै भौजदुा जनशजक्तराई अतधकातधक ऩरयचारन सभेत 
र्यी कामद मोजनारे तरएको रक्ष्म हातसर र्ने तपद  नवरऩयु जजल्रा अदारत ऩरयवायरे 
प्रततफद्धता ब्मक्त र्ददछ ।  



 

 

  
 

पररच्छेद ३, बस्तसुस्थसत सबशे्लषण ( सिगत तीन 

असथिक बषिको बस्तसुस्थसत सिशे्लषण) 

 

३.१ पररचयाः 

            नेपालको संसिधानले तत्कासलन निलपरासी सजल्लालाइ निलपरासी (ि.स.ुपिूि) र 

निलपरासी (ि.स.ुपसश्चम) गरी दइु सजल्लामा सिभाजन गरे पश्चात निलपरासी (ि.स.ु पसश्चम) 

सजल्लाको के्षत्रासधकार ऄन्तगितका मदु्दा मात्र सासिककै निलपरासी सजल्ला ऄदालतले हनेे 

भएपसछ निलपरासी (ि.स.ुपिूि) सजल्लाको के्षत्रासधकार  ऄन्तगितका मदु्दा हनेि अ.ि. २०७४।०७५ 

को मध्यसतर समसत २०७४।०८।५ मा यस निलपरु सजल्ला ऄदालतको स्थापना भइ समसत 

२०७५।०८।०७ दसेि मदु्दा दताि कायि सरुु गररएको सथयो।  सजल्ला सबभाजनबाट निलपरासी 

(ि.स.ुपिूि) सजल्लाको क्षेत्रासधकार ऄन्तगितका तत्कासलन निलपरासी सजल्ला ऄदालतमा 

सिचारासधन मदु्दाहरु यस निलपरु सजल्ला ऄदालतमा ऄड्डासार गररएको सथयो । यस ऄदालतले 

भाडामा सलएको कुमारी सनजी शैसक्षक गठुीको भिनका ८ िटा हलहरुलाइ अल्मोसनयम-पाटेसन 

गरी आजलास, च्याभबर तथा फााँटहरु बनाआएको छ। ईि सनमािण कायिका लासग २ मसहना समय 

लागेकोले २०७४ साल माि दसेि मात्र आजलासहरु सनयसमसत रुपमा सञ्चालन ह न सकेका सथए । 

यसरी सि.सं. २०७४ मंससर ५ गते स्थापना भएको यस ऄदालतको सिगत तीन असथिक बषिहरुको 

मदु्दा दताि, फर्छ्यौट र बााँकी समेतको बस्तसुस्थसत सिशे्लषण दहेाय बमोसजम गररएको छ।  

 

३.२ शुरु मुद्दा, पुनरावेदन र ररटतर्ि को िर्त, र्र्छ्यौट र बााँकी मुद्दाको बस्तुलस्थलत 

लवशे्लषण 

       यस निलपरु सजल्ला ऄदालत स्थापना भएपश्चात यस ऄदालतले न्यायपासलकाको 

तेस्रो पत्र्चिषीय रणनीसतक योजना (२०७१/०७२-२०७५/०७६) कायािन्ियनमा अएको चौथो 

िषिमा अएर मात्र ईि रणनीसतक योजना ऄन्तगितको अफ्नो अ.ि. २०७४/०७५ को २०७४ 

माि दसेि २०७५ ऄसारसभम छ मसहनाको ऄिसधको लासग अफ्नो  पसहलो ऄधििासषिक 

कायियोजना तजुिमा गरी २०७४ माि १ गते दसेि लाग ुगररएको सथयो । त्यस्तैगरी ईि रणनीसतक 



 

 

योजना ऄन्तगितको बासषिक कायियोजना (२०७५।०७६) र न्यायपासलकाको चौथो पञ्चबसषिय 

रणनीसतक योजना (२०७६।०७७-२०८०।०८१) ऄन्तगितको पसहलो बासषिक कायि योजना 

(२०७६।०७७) समेत सभपन्न गररसकेको छ । सिगतका ईल्लेसित तीन बासषिक कायि योजनाको 

कायािन्ियनबाट शरुु मदु्दा, पनुरािेदन र ररटतफि को लगत, फर्छ्यौट र बााँकी मदु्दाको ऄिस्था दहेाय 

बमोसजम रहकेो पाआन्छ ।  

शुरु मुद्दा, पुनरावेदन र ररटतर्ि को लवर्त तीन बषिको िर्त,  

र्र्छ्यौट र बााँकी मुद्दाको बस्तुलस्थलत लवशे्लषण 

आलथिक 

बषि 

िर्त र्र्छ्यौट बााँकी 

मुद्दा लजम्मेवारी 

/अड्डा 

सरी 

आएको 

नयााँ दताि जम्मा संख्या र्र्छ्यौट 

िक्ष्य 

प्रलतशत 

२०७४।०७५ 

(यस ऄदालतको 

स्थापना 

२०७४।८।५ मा) 

६०० थान 

(निलपरासी 

सज. ऄ.बाट 

ऄड्डा सार भइ 

अएका) 

६७४ थान १२५८ 

थान 

६१९ थान ३०% ४९.२० 

% 

६३९ 

२०७५।०७६ ६३९ ११३१ १७७० १२५७ ६०% ७१% ५१३ 

२०७६।०७७ ५१३ ८९० १४०३ ६१९ ६४.६३%  ४४.१२ ७८४ 

 

      यसरी यस ऄदालतले अ.ि. २०७४।०७५ मा ऄड्डा सरी अएका ६०० थान र नयााँ दताि 

भएका ६७४ थान गरी जभमा बासषिक १२५८ थान बास्तसिक मदु्दाको लगत रहकेोमा  ऄदालत 

स्थापना भएको ६ मसहनामा जभमा ६१९ मदु्दा फर्छ्यौट गरी  िास्तसिक लगतको ४९.२० प्रसतशत 

मदु्दा फर्छ्यौट गनि सफल भइ ६३९ थान मदु्दा मात्र सजभमेिारी सरेको दसेिन्छ । अ.ि. २०७५/०७६ 

मा सजभमेिारी सरेका ६२९ थान र नयााँ दताि ११३१ थान गरी जभमा मदु्दा लगत १७७० रहकेोमा 

१२५७ थान मदु्दा फर्छ्यौट गरी बास्तसिक लगतको ७१ प्रसतशत मदु्दा फर्छ्यौट भइ ५१३ थान मदु्दा 

मात्र सजभमेिारी सरेको दसेिन्छ। त्यस्तै गरी अ.ि. २०७६/०७७ मा सजभमेिारी सरेका ५१३ नाँया 

दताि ८९० थान गरी जभमा मदु्दा लगत १४०३ रहकेोमा ६१९ थान मदु्दा फर्छ्यौट गरी बास्तसिक 

लगतको ४४.१२ प्रसतशत मदु्दा फर्छ्यौट भइ ७८४ थान मदु्दा  सजभमेिारी सरेको दसेिन्छ ।               

       यसरी शरुु मदु्दा, पनुरािेदन र ररटतफि को सिगत तीन बषिको लगत, फर्छ्यौट र बााँकी मदु्दाको 

सस्थसत हदेाि शरुु अ.ि. २०७४/०७५ को ६ मसहनामा ४९.२ प्रसतशत मदु्दा फर्छ्यौट भइ 



 

 

ऄधिबासषिक कायियोजनाले सनधािररत गरेको ३० प्रसतशत फर्छ्यौट लक्ष्य भन्दा १९.२० प्रसतशत 

बढी मदु्दा फर्छ्यौट भएको दसेिन्छ ।  अ.ि. २०७५/०७६ मा ७१ प्रसतशत मदु्दा फर्छ्यौट भइ 

बासषिक कायियोजनाले सनधािररत गरेको ६० प्रसतशत फर्छ्यौट लक्ष्य भन्दा ११ प्रसतशत बढी मदु्दा 

फर्छ्यौट भएको दसेिन्छ। त्यस्तै गरी अ.ि. २०७६/०७७ मा बासषिक कायियोजना (अ.ि. 

२०७६/०७७) ले ६४.६३% ( सजभमेिारी तफि को सबै र नयााँ दताि मध्य ५०%) मदु्दा फर्छ्यौट गने 

लक्ष्य रािकेोमा स्थानीय तहको ईपसनिािचन, न्यायाधीशको दरबन्दी कटौती तथा कोसभड-१९ को 

महामारीको कारण मलुकुभरी लाग ुभएको बन्दाबन्दी (Lockdown) समेतको कारणले बासषिक 

लक्ष्य भन्दा कम ४४.१२ प्रसतशत मदु्दा फर्छ्यौट ह न सकेको ऄिस्था छ । 

 

३.३ रै्सिा कायािन्वयनतर्ि को िर्त, र्र्छ्यौट र बााँकी लनवेदनहरुको बस्तुलस्थलत 

लबशे्लषण 

यस निलपरु सजल्ला ऄदालतको फैसला कायािन्ियनतफि का सनिेदनको सिगत तीन बषिको 

लगत, फर्छ्यौट र बााँकीको ऄिस्था दहेाय बमोसजम रहकेो पाआन्छ ।  

फैसला कायािन्ियनतफि का सनिेदनको सिगत तीन बषिको लगत, 

फर्छ्यौट र बााँकीको बस्तसुस्थसत सबशे्लषण 

असथिक बषि लगत फर्छ्यौट बााँकी मदु्दा 

सजभमेिारी 

/ऄड्डा सरी 

अएको 

नयााँ दताि जभमा संख्या प्रसतशत 

२०७४।०७५ 

(यस ऄदालतको 

स्थापना 

२०७४।८।५ मा) 

५२ 

(निलपरासी सज. 

ऄ.बाट ऄड्डा 

सार भइ 

अएका) 

५१ १०३ ६० ५८.२५% ४३ 

२०७५।०७६ ४३ १३७ १८० १०७ ५९% ७३ 

२०७६/०७७ ७३ १०९ १८२ १२९ ७०.८७ ५३ 

 

      यसरी यस ऄदालतले अ.ि. २०७४।०७५ मा ऄड्डा सरी अएका फैसला 

कायािन्ियनतफि का ५२ थान र नयााँ दताि भएका ५१ थान गरी जभमा बासषिक १०३ थान फैसला 

कायािन्ियनसभबसन्ध सनिेदनको बास्तसिक लगत रहकेोमा  ऄदालत स्थापना भएको ६ मसहनामा 

जभमा ६० थान  सनिेदन फर्छ्यौट भइ ४३ थान मात्र बााँकी रहकेोले ५८.२५ प्रसतशत सनिेदन 



 

 

फर्छ्यौट भएको दसेिन्छ । अ.ि. २०७५।०७६ मा फैसला कायािन्ियनतफि  सजभमेिारी सरेर 

अएका सनिेदन ४३ थान र नयााँ दताि भएका सनिेदन १३७ थान गरी १८० थान लगत कायम 

भएकोमा १०७ थान फर्छ्यौट भइ ७३ थान बााँकी रहकेोले ५९% सनिदेन फर्छ्यौट भएको दसेिन्छ। 

त्यस्तैगरी अ.ि. २०७६।०७७ मा सजभमेिारी सरेर अएका ७३ थान सनिेदन र नयााँ दताि भएका 

१०९ थान सनिेदन गरी जभमा लगत १८२ थान कायम ह न अएकोमा १२९ थान सनिेदन फर्छ्यौट 

भइ ५३ थान बााँकी रहकेोले ७०.८७ सनिेदन फर्छ्यौट गनि सफल भएको दसेिन्छ।   

 

३.४  कैद तथा जररिानातफि को  लगत, फर्छ्यौट र बााँकी को बस्तसुस्थसत सबशे्लषण 

         यस निलपरु सजल्ला ऄदालतको कैद तथा जररिानातफि को  सिगत तीन बषिको लगत, 

फर्छ्यौट र बााँकीको ऄिस्था दहेाय बमोसजम रहकेो पाआन्छ ।  

कैद तथा जररिानातफि को  सिगत तीन बषिको लगत, 

फर्छ्यौट र बााँकीको बस्तसुस्थसत सबशे्लषण 

असथिक 

बषि 

सबषय लगत फर्छ्यौट बााँकी मदु्दा 

सजभमेिारी 

/ऄड्डा सरी 

अएको 

नयााँ लगत जभमा संख्या प्रसतश

त 

२०७४।०

७५ (यस 

ऄदालत

को 

स्थापना 

२०७४।८

।५ मा) 

कैद - ७४।११।६ ७४।११।६ ६२।७।५ ८४% १२।४।१ 

जररिा

ना 

- ३८४२७०० ३८४२७०० २६१११९६ ६८% १२३१५०४ 

२०७५।०

७६ 

कैद १२।४।१ ४५१।०।१५ ४६३।४।१६ ४२२।४।२३ ९१.१४

% 

४०।११।२४ 

जररिा

ना 

१२३१५०४।

- 

१२१८३८८७

।८० 

१३४१५२९१

।८० 

९१७९७१४।

४२ 

६८.४३

% 

४२३५६७७।

३८ 

२०७६/०

७७ 

कैद ४०।११।२४ २१४।५।९ २५५।५।३ २०३।६।४ ६९.६८

% 

५१।१०।२९ 

जररिा

ना 

४२३५६७७।

३८ 

३२१५२७०।- ७४५०९४७।

३८ 

४२६२३३४।

- 

५७.२१

% 

३१८८६१३।

३८ 

 



 

 

       यस ऄदालतको क्षेत्रासधकार ऄन्तगितको  सासिकको  कैद तथा जररिानाको लगत हालसभम 

पसन निलपरासी सजल्ला ऄदालतबाट ऄड्डा सरी अएको ऄिस्था छैन ।  अ.ि. २०७४।०७५ 

मा कैदतफि को नयााँ लगत ७४।११।६ रहकेोमा ६२।७।५ (८४%) फर्छ्यौट भइ ऄसलू गनि १२।४।१ 

लगत बााँकी रहकेो र जररिानातफि  नया लगत रु. ३८,४२,७००।- रहकेोमा रु. २६,११,१९६।-  

(६८ %) फर्छ्यौट भइ  ऄसलु गनि रु. १२,३१,५०४।- लगत बाकी रहकेो दसेिन्छ । अ.ि. 

०७५।०७६ मा कैदतफि को सजभमेिारी सरी अएका लगत १२।४।१ रहकेोमा नया लगत 

४५१।०।१५ समेत गरी जभमा लगत कैद बषि  ४६३।४।१६ रहकेोमा कैद बषि ४२२।४।२३ 

(९१.१४%) फर्छ्यौट भइ ऄसलू गनि कैद बषि ४०।११।२४ लगत बााँकी रहकेो र जररिानातफि  

सजभमेिारी सरी अएको रु. १२,३१,५०४।-  रहकेोमा नयााँ लगत रु. १,२१,८३,८८७।८० समेत 

गरी जभमा ऄसलू गनुिपने जररिाना रकम रु. १,३४,१५,२९१।८० मध्ये रु. ९१,७९,७१४।४२ 

(६८.४३%) फर्छ्यौट भइ ऄसलू गनि बााँकी जररिाना रु. ४२,३५,६७७।३८ रहकेो दसेिन्छ । त्यस्त ै

गरी अ.ि. ०७६।०७७ मा कैदतफि को सजभमेिारी सरी अएका लगत ४०।११।२४  रहकेोमा नया 

लगत २१४।५।९ समेत गरी जभमा लगत कैद बषि  २५५।५।३  रहकेोमा कैद बषि २०३।६।४ 

(७९.६८%) फर्छ्यौट भइ ऄसलू गनि कैद बषि ५१।१०।२९ लगत बााँकी रहकेो र जररिानातफि  

सजभमेिारी सरी अएको रु. ४२,३५,६७७।३८ रहकेोमा नयााँ लगत रु. ३२,१५,२७०।- समेत गरी 

जभमा ऄसलू गनुिपने जररिाना रकम रु. ७४,५०,९४७।३८ मध्ये रु. ४२,६२,३३४।- (५७.२१%) 

फर्छ्यौट भइ ऄसलू गनि बााँकी जररिाना रु. ३१,८८,६१३।३८ रहकेो दसेिन्छ । यसरी यस निलपरु 

सजल्ला ऄदालतको स्थापना बषि दसेि हालसभम नै कैद तथा जररिानाको ऄसलू तहससलको कायि 

सफल रुपमा सञ्चालन भएको दसेिन्छ । 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

पररच्छेद ४, पररदृश्य, पररलक्ष्य र मलू्यहरु 

          "न्यायपासलकाको स्ितन्त्रताः न्यासयक सशुासन हाम्रो प्रसतिद्धता" नाराका साथ सि.सं. 

२०७६ साल श्रािण १ गते दसेि लाग ू गररएको न्यायपासलकाको चौथो पञ्चबसषिय रणसनसतक 

योजना (२०७६।०७७- २०८०।०८१) ले ऄङ्सगकार गरेको दहेाय बमोसजमका पररदृश्य, पररलक्ष्य 

र मलू्यहरु नै ईि योजना ऄन्तगतिको निलपरु सजल्ला ऄदालतको यस दोस्रो बासषिक कायि 

योजनाको समेत पररदृश्य, पररलक्ष्य र मलू्यहरुको रुपमा रहकेा छन ्।  

४.१ पररदृश्य (Vision)  

                           "सबैका लासग न्याय ससुनसश्चत गनुि । " 

४.२ पररलक्ष्य (Mission) 

      "संसिधान, काननू र न्यायका मान्य ससद्धान्तका अधारमा स्िच्छ एिं सनष्पक्ष न्याय सभपादन 

गनुि । " 

४.३ मलू्यहरू (Values)  

 संसिधान र काननूप्रसत अस्था 

 स्ितन्त्रता, सनष्पक्षता र सक्षमता  

 स्िायत्तता 

 ईत्तरदासयत्ि र जिाफदसेहता 

  स्िच्छता र समानता  

 गणुस्तरीयता  

 सदाचार  

 प्रसतसनसधत्ि र समािेसशता  

 स्िासमत्ि  

 सहभासगता र समन्िय  

४.४ लक्ष्यहरु (Goals) 

 सछटोछररतो र गणुस्तरीय न्याय सभपादन 

 न्यायमा पह ाँच ऄसभबसृद्ध 

 न्यासयक सशुासनको प्रिद्धिन 

 ऄदालत व्यिस्थापनको सदुृढीकरण  

 न्यापासलकाप्रसतको अस्था र सिश्वास ऄसभबसृद्ध 

  



 

 

  
पररच्छेद ५, िासषिक तथा माससक लक्ष्य सनधािरण 

फारामहरू  

 

न्यायपासलकाको चौथो पञ्चबसषिय रणनीसतक योजना (२०७६।०७७- २०८०।०८१) 

ऄन्तगितको यस निलपरु सजल्ला ऄदालतको दोस्रो िासषिक कायियोजना (२०७६।०७७) को 

िासषिक लक्ष्य सनधािरण तथा िासषिक लक्ष्य बमोसजमका काम कारिाहीहरूको ऄनमुासनत लक्ष्य 

तथा प्रगसत सििरण समतेका कुराहरू िलु्ने िासषिक कायियोजना तजुिमा सभबसन्ध फाराम नं. १ दसि 

१२ सभमका फारामहरू भरी यस पररच्छेदमा समािेश गररएको छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

पररच्छेद ६, लक्ष्य सनधािरण तथा लक्ष्य प्रासिका 

रणसनसतक ईद्दशे्यहरु 

 

    न्यायपासलकाको चौथो पञ्चबसषिय रणसनसतक योजना (२०७६/०७७-२०८०/०८१) ले सछटो 

छररतो र गणुस्तररय न्याय सभपादन गने, न्यायमा पह ाँच ऄसभबसृद्ध गने, न्यासयक सशुासनको प्रिधिन 

गने, ऄदालत व्यिस्थापनको सदुृसढकरण गने र न्यायपासलकाप्रसतको अस्था र सिश्वास ऄसभबसृद्ध 

गने समेत ५ िटा लक्ष्य सलएको दसेिन्छ । ईि योजनामा सलएका ईल्लेसित पााँच लक्ष्यहरु हाससल 

गनिका लासग ऄपनाईने पने माध्यमको रुपमा प्रत्येक लक्ष्यसाँग सभबसन्धत जभमा २३ रणसनसतक 

ईद्दशे्यहरु सनधािरण गररएको पाआन्छ। न्यायपासलकाको मलू योजनाको रुपमा रहकेो ईि चौथो 

पञ्चबसषिय रणसनसतक योजना ऄन्तगित निलपरु सजल्ला ऄदालतको यस दोश्रो बासषिक 

कायियोजनाको लक्ष्य र रणसनसतक ईद्दशे्यहरु पसन ईि मलू योजनाले ऄसि सारे ऄनरुुपकै दहेाय 

बमोसजमका लक्ष्य एिं रणनीसतक ईद्दशे्यहरु प्रासिमा अफ्नो तफि बाट सियासशल रहकेो छ ।   

ि.सं. लक्ष्यहरु रणनीसतक ईद्दशे्यहरु 

१ सछटो छररतो र गणुस्तररय 

न्याय सभपादन 

१.१ मदु्दाको शीघ्र फर्छ्यौट गनुि 

१.२ मदु्दा व्यिस्थापन पद्धसतमा सधुार गनुि 

१.३ न्यासयक काम कारिाही तथा मदु्दाको फैसलामा 

गणुस्तररयता ऄसभबसृद्ध गनुि 

१.४ सििाद समाधानका बैकसल्पक ईपायहरुको प्रयोगलाइ 

प्रभािकारी बनाईन ु

१.५ फैसला कायािन्ियनको कायिलाइ प्रभािकारी बनाईन ु

२. न्यायमा पह ाँच ऄसभबसृद्ध २.१ ऄदालतको कायिके्षत्रसभत्रका न्यायमा पह ाँचका 

ऄिरोधहरुको सभबोधन गनुि 

२.२ ऄदालतबाट प्रिाह ह ने सेिालाइ गणुस्तररय र 

प्रभािकारी बनाईन।ु 

२.३ काननूी सहायतालाइ प्रभािकारी बनाईन ु



 

 

२.४ न्यासयक प्रकृया र प्रणालीबारे सचूना प्रिाह गनुि 

२.५ पीसडतमैत्री न्याय प्रणालीको सदुृढीकरण गनुि 

३ न्यासयक सशुासनको 

प्रिद्धिन 

३.१ न्यासयक स्ितन्त्रता र स्ियत्तताको प्रिद्धिन गनुि 

३.२ न्यासयक ईत्तरदासयत्ि र जिाफदसेहता ऄसभबसृद्ध गनुि 

३.३ न्यासयक जनशसिको कायि संस्कृसतमा सधुार गनुि 

३.४ ऄदालतको काम कारिाहीमा ऄनगुमन र 

सनरीक्षणलाइ प्रभािकारी बनाईन ु

४ ऄदालत व्यिस्थापनको 

सदुृढीकरण 

४.१ मानि संशाधन व्यिस्थापन सदुृढ बनाईन ु

४.२ भौसतक र सेिा पिूािधारमा सधुार एिम ्सित्तीय 

व्यिस्थापन गनुि 

४.३ सचूना प्रसिसधको संस्थागत सदुृढीकरण र क्षमता 

ऄसभबसृद्ध गनुि 

४.४ संसहताहरुको नसतजामलूक र प्रभािकारी 

कायािन्ियनको व्यिस्थापन गनुि 

४.५ न्यासयक ऄध्ययन, ऄनसुन्धानको पद्धसत सिकास गनुि 

४.६ योजनाको कायािन्ियन प्रणालीलाइ प्रभािकारी 

बनाईन ु

५. न्यायपासलकाप्रसतको 

अस्था र सिश्वास 

ऄसभबसृद्ध 

५.१ ऄदालतका काम कारिाही सभबन्धमा सेिाग्राहीको 

सन्तसुष्ट ऄसभबसृद्ध गनुि 

५.२ न्यासयक सचूना, सञ्चार र सशक्षा पद्धसतको सधुार गनुि 

५.३ ऄदालतका सरोकारिालाहरुसाँगको सभबन्ध र 

सहयोगलाइ सदुृढ तलु्याईन ु

 

 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

पररच्छेद ७¸ लक्ष्य तथा रणसनसतक ईद्दशे्यहरुको 

कायािन्ियन योजना  

  

         न्यायपासलकाको चौथो पञ्चबसषिय रणसनसतक योजना (२०७६।०७७- २०८०।०८१) 

ऄन्तगित निलपरु सजल्ला ऄदालतको यस दोस्रो बासषिक कायियोजनाले सनधािरण गरेबमोसजमका 

सियाकलापहरूको कायिन्ियन योजना सनभनानसुार रासिएको छ । 

 
रक्ष्म १. तछटोछरयतो य र्णुस्तयीम न्माम सम्ऩादन। 

यणनीततक उद्दशे्म १.१ भदु्दाको शीघ्र पछमौट र्नुद। 

क) पयक भदु्दा व्मवस्थाऩन ऩद्धतत रारू् हनुऩूुवदका भदु्दा तथा तनवेदनको रातर् 

 

कामद कामदसम्ऩादन सूचक सभमावतध 
(आ.व.) 

जजम्भेवायी 

जजम्भवायी सरयआएका सफै भदु्दा, 
तनवेदन तथा ऩनुयावेदनहरु चार ु
आतथदक वषदभा पछमौट र्ने। 

अजन्तभ 
आदेश/तनणदम 

२०७७/०७८ न्मामाधीश 

 

चार ु आतथदक वषदभा दताद बएका 
भदु्दा, तनवेदन तथा 
ऩनुयावेदकहरुभध्मे कम्तीभा ५० 
प्रततशत पछमौट र्ने। 

अजन्तभ 
आदेश/तनणदम 

२०७७/०७८  न्मामाधीश 

 

ववषशे प्रकृततका तनवेदनहरुभध्मे 
प्रभाण फझु्न नऩनेका हकभा प्रभाण 
चकु्ता बएको  तभततरे ७ ददनतबत्र  
पछमौट र्ने। 

अजन्तभ 
आदेश/तनणदम 

२०७७/०७८ न्मामाधीश 

 

प्रततवेदनहरु दताद बएको तभततरे १ 
भवहनातबत्र पछमौट र्ने। 

अजन्तभ आदेश २०७७/०७८ न्मामाधीश 

 
 
 



 

 

 
 
 

ि) पयक भदु्दा व्मवस्थाऩन ऩद्धतत रारू् हनु ेभदु्दाको रातर् 

 

कामद कामदसम्ऩादन सूचक सभमावतध 
(आ.व.) 

जजम्भेवायी 

सयर भार्दभा यहने भदु्दा, तनवेदन 
तथा ऩनुयावेदन दताद बएको तभततरे 
६ भवहनातबत्र पर्छ्यौट र्ने 

पैसरा/अजन्तभ 
आदेश 

२०७७/०७८ न्मामाधीश 

 

साभान्म भार्दभा यहने भदु्दा, तनवेदन 
तथा ऩनुयावेदन दताद बएको तभततरे 
१२ भवहनातबत्र पर्छ्यौट र्ने 

पैसरा/अजन्तभ 
आदेश 

२०७७/०७८  न्मामाधीश 

 

ववशेष भार्दभा यहने भदु्दा दताद बएको 
तभततरे १८ भवहनातबत्र पर्छ्यौट र्ने 

पैसरा/अजन्तभ 
आदेश 

२०७७/०७८ न्मामाधीश 

 

 

र्) पैसरा रेिन य तमायी 

कामद कामदसम्ऩादन सूचक सभमावतध 
(आ.व.) 

जजम्भेवायी 

कानूनको म्मादतबत्र पैसरा/ 
अजन्तभ आदेश तमाय र्ने 

पैसरा/अजन्तभ 
आदेश प्रभाजणकयण 

२०७७/०७८ न्मामाधीश/ 
इजराश अतधकृत 

 

 
 

यणतनततक उद्दशे्म १.2 भदु्दा व्मवस्थाऩन ऩद्धततभा सधुाय र्नुद 
(क) पयक भदु्दा व्मवस्थाऩन ऩद्धतत रार् ुर्नद व्मवस्थाऩकीम प्रफन्ध र्ने 

 

कामद कामदसम्ऩादन सूचक सभमावतध 
(आ.व.) 

जजम्भेवायी 

पयक भदु्दा व्मवस्थाऩन रारू् र्ने सफ्टवेमय अतबरेि २०७७ श्रावण न्मामाधीश/ 
से्रस्तेदाय 

 

पयक भदु्दा व्मवस्थाऩन ऩद्धतत 
कामादन्वमनको अनरु्भन र्ने। 

प्रततवेदन/ अतबरेि २०७७/०७८ न्मामाधीश/ 
से्रस्तेदाय 

 



 

 

 
 
 

(ि) भदु्दा व्मवस्थाऩन ऩद्दततभा सधुाय र्ने 

 
 

कामद कामदसम्ऩादन सूचक सभमावतध 
(आ.व.) 

जजम्भेवायी 

भदु्दाको ऩऺको व्मजक्तर्त वववयण 
बयी तभतसर सॊरग्न र्ने 

व्मजक्तर्त वववयण २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

 

भदु्दा व्मवस्थाऩन ददग्दशदन य 
इजरास ऩजुस्तका फनाई भदु्दा शािा 
तथा इजरासभा याख्न े

ददग्दशदन/ इजरास 
ऩजुस्तका 

२०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

 

ऩऺहरुराई अदारतको 
कामदफोझराई ववचाय र्यी सभम 
तोकी तायेि ददने  

तायेि ऩचाद/ बयऩाई २०७७/०७८ पाॉटवारा/ 
सऩुरयवेऺक 

तनधादरयत सभमतबत्र कुनै ऩऺ 
अनऩुजस्थत बएभा उऩजस्थत ऩऺराई 
तायेि ददन े

तायेि ऩचाद/ बयऩाई २०७७/०७८ पाॉटवारा/ 
सऩुरयवेऺक 

प्रततवेदन उऩयको सनुवुाईभा ऩऺरे 
तारयिभा यहन चाहेभा तायेिभा याख्न े

तायेि ऩचाद/ बयऩाई २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

 

(र्) भदु्दाको कायवाहीराई सूचना प्रववतधसॉर् आफद्ध र्ने 

कामद कामदसम्ऩादन सूचक सभमावतध 
(आ.व.) 

जजम्भेवायी 

भदु्दा दताददेजि अजन्तभ पैसरासम्भ 
हयेक तहका अदारतभा एउटै 
ऩवहचान नम्फय (Registration 

Number) ददन े

सफ्टवेमय २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

 

ऩेसी तथा साधायण तारयि 
कम््मूटयफाट स्वत् तसजदना हनुे 
प्रणारी ववकास र्ने 

सफ्टवेमय २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

 

भदु्दाका हयेक र्ततववतधको जानकायी 
ऩऺहरुराई एसएभएसफाट ददने 

सफ्टवेमय २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

 

ऩेसी स्थर्नको ऩटक ऩेसी सूचीभा ऩेसी सूची/सफ्टवेमय २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 



 

 

जनाई वेफसाइटभा प्रकाशन र्ने  

भदु्दाको अजन्तभ आदेश य पैसरा 
वेफसाइटफाट डाउनरोड र्नद सवकन े
ऩद्धततको ववकास र्ने 

सफ्टवेमय/ 
वेवसाइट 

२०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

 

भदु्दासम्फजन्ध ऩत्राचायभा इभेरको 
प्रमोर् र्ने 

सफ्टवेमय/ इभेर 
अतबरेि 

२०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

 

सक्करै तभतसर चावहन े अवस्थाभा 
वाहेक भदु्दाको ववद्यतुीम पाइर 
तमाय र्यी प्रमोर् र्ने 

सफ्टवेमय/ ई-
पाइर 

२०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

 

 

(घ) तभतसरको आन्तरयक तनयीऺण र्ने 

कामद कामदसम्ऩादन सूचक सभमावतध 
(आ.व.) 

जजम्भेवायी 

भदु्दाभा अङ्ग ऩमुादउन छुटै्ट शािा 
स्थाऩना र्यी तनयीऺण अतधकृत 
तोक्ने 

तनणदम/ऩत्राचाय २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

 

तनयीऺण अतधकृतरे चार ु
तभतसरहरुको तनमतभत रुऩभा 
तनयीऺण र्यी ददएका तनदेशनहरु 
सफ्टवेमय प्रववष्ट र्ने 

सफ्टवेमय २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

 

भार्द अनसुाय र्नुदऩने काभको अवतध 
नाघेका य नाघ्न रारे्का भदु्दाको 
सफ्टवेमयभापद त कम््मूटयभा प्राप्त 
सङ्केत अनसुाय प्राथतभकताका साथ 
तनयीऺण र्ने 

तनयीऺण प्रततवेदन २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

भदु्दाभा अङ्ग ऩरु्ी ऩेसी चढ्न मोग्म 
बएको प्रभाजणत र्ने 

सफ्टवेमय/ ऩेसी 
प्रभाजणकयण पायाभ 

२०७७/०७८ तनयीऺण अतधकृत 

तनयीऺण अतधकृतरे ऩाजऺक रुऩभा 
तभतसर तनयीऺणको प्रततवेदन 
से्रस्तेदायराई उऩरब्ध र्याउने 

तनयीऺण प्रततवेदन २०७७/०७८ तनयीऺण अतधकृत 

प्राप्त तनयीऺण प्रततवेदनका आधायभा 
सम्फजन्धत कभदचायीराई तनदेशन 
ददने 

तनदेशन/ऩत्राचाय २०७७/०७८ न्मामाधीश/ 
से्रस्तेदाय 

 

 



 

 

 
 

यणनीततक उद्दशे्म १.३ न्मावमक काभ कायफाही तथा भदु्दाको पैसराभा र्णुस्तयीमता अतबफवृद्ध र्नुद। 

(क) न्मावमक प्रकृमाराई अनभुानमोग्म फनाउन े

कामद कामदसम्ऩादन सूचक सभमावतध 
(आ.व.) 

जजम्भेवायी 

भदु्दाको कायवाहीभा राग्ने हयेक 
चयणको सफ्टवेमयभापद त 
कामदतातरका फनाई तभतसर साभेर 
याख्न े

कामदतातरका २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

 

भदु्दाका ऩऺहरु अदारतभा हाजजय 
बएऩतछ कामदतातरका उऩरब्ध 
र्याउने 

कामदतातरका २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

 

कामदतातरकाभा तनधादरयत सभमभा 
तोवकएको कामद सम्ऩन्न र्ने 

कामदतातरका २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

 

कामदतातरका अनसुाय काभ हनु 
नसकेभा वा भार्द ऩरयवतदन र्नुदऩयेभा 
कायण िरुाई सफ्टवेमयभापद त 
कामदतातरका सॊशोधन / भार्द 
ऩरयवतदन र्यी सोको जानकायी 
भदु्दाका ऩऺहरुराई ददन े

सॊशोतधत 
कामदतातरका/ 
सफ्टवेमय 

२०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

 

कामदतातरका अनसुाय काभ बए 
नबएको तनमतभत अनरु्भन र्ने 

अनरु्भन प्रततवेदन २०७७/०७८ न्मामाधीश/ 
से्रस्तेदाय 

ऩऺहरुरे वेबसाइट भापद त भदु्दाको 
कायवाही तथा आदेश/ पैसराको 
जानकायी तरन सवकने ऩद्धतत ववकास 
र्ने 

वेफसाइट अद्यावतधक २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

 

 

(ि) तभतसर कार्जको र्णुस्तयीमता कामभ र्ने। 

कामद कामदसम्ऩादन 
सूचक 

सभमावतध 
(आ.व.) 

जजम्भेवायी 



 

 

तनधादरयत भाऩदण्डका आधायभा पाइर, 
कार्ज, भसीसभेतका सभाग्री ियीद 
र्यी प्रमोर्भा ल्माउने। 

स्ऩेतसवपकेसन २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

 

तभतसर सॊरग्न कार्जातहरुको 
सॊयऺणको रातर् प्रबावकायी तभतसर 
व्मवस्थाऩन र्ने। 

 तामदाती पायाभ अद्यावतधक 
र्ने। 

 तसरतसरेफाय रुऩभा तभराएय 
याख्न।े 

 िोजेका फित सहज रुऩभा 
पेरा ऩानद सवकने। 

 तभतसरभा यहन ुऩने सफै कार्ज 
उऩरब्ध हनुे। 

 तनमतभत रुऩभा सॊयऺण य 
उऩचाय र्ने। 

व्मवजस्थत तभतसर  

२०७७/०७८ 
से्रस्तेदाय 

तभतसर सॊरग्न भखु्म भखु्म 
कार्जातहरुको(सडाउन नतभल्ने) 
ववद्यतुीम प्रतत तमाय ऩायी सफ्टवेयभा 
प्रववष्ट र्ने। 

सफ्टवेमय २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

 

यणनीततक उद्दशे्म १.४ वववाद सभाधानका वैकजल्ऩक उऩामहरुको प्रमोर्राई प्रबावकायी फनाउन।ु 

(क) न्मावमक भेरतभराऩ ऩद्धततको सदुृढीकयण र्ने। 

कामद कामदसम्ऩादन सूचक सभमावतध 
(आ.व.) 

जजम्भेवायी 

तभराऩत्र हनु सक्ने प्रकृततका सफै 
वववादहरु कम्तीभा एकऩटक 
भेरतभराऩका रातर् प्रोत्सावहत र्ने। 

आदेश/भेरतभराऩभा 
फवृद्ध 

२०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

 

अदारतभा भेरतभराऩ ऩयाभशद कऺ 
स्थाऩना र्ने। 

ऩयाभशद कऺ २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

भदु्दाको कामदफोझअनसुाय  भेरतभराऩ 
कऺको ववस्ताय र्ने। 

थऩ भेरतभराऩ कऺ २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

अदारतभा यहेका भेरतभराऩ 
कऺहरुको सदुृढीकयण र्ने। 

सदुृढ भेरतभराऩ 
कऺ 

२०७७/०७८ से्रस्तेदाय 



 

 

अदारतरे ववतबन्न ऺेत्रको ववषमर्त 
ववऻता बएका भेरतभराऩकतादहरुको 
सूची तमाय र्ने। 

भेरतभराऩकतादको 
सूची 

२०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

भेरतभराऩसम्फन्धी 
सयोकायवाराहरुतफच छरपर र्ने य 
सभन्वम र्नद। 

फैठक/भाइन्मटु २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

भेरतभराऩ केन्र य भेरतभराऩ 
प्रविमाको अनरु्भन र्ने। 

अनरु्भन प्रततवेदन २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

 
 
 
 
 

यणतनततक उद्दशे्म 1.५: पैसरा कामादन्वमनको कामदराई प्रबावकायी फनाउन।ु 

(क) पैसराको  शीघ्र कामादन्वमन र्ने। 

कामद कामदसम्ऩादन सूचक सभमावतध 
(आ.व.) 

जजम्भेवायी 

देवानी भदु्दाको पैसरा कामादन्वमन 
सम्फन्धी तनवेदन वा अजन्तभ 
आदेश कामभ बएको रर्त 
ऩऺहरु अदारतभा हाजजय बएको 
तभततरे ६ भवहनातबत्र पछमौट 
र्ने।  

ताभेरी आदेश २०७७/०७८ न्मामाधीश/तहतसरदाय 

 

पौजदायी भदु्दाभा अजन्तभ कामभ 
बएको तनजी ववर्ो य ऺततऩूततद 
सम्फन्धभा तनवेदन ऩयेको तभततरे 
६ भवहनातबत्र पछमौट र्ने। 

प्रततवेदन/रर्त 
वकताफ 

२०७७/०७८ न्मामाधीश/तहतसरदाय 

पौजदायी भदु्दाभा अजन्तभ कामभ 
बएको कैद, जरयवाना य सयकायी 
तफर्ोभध्मे प्रत्मेक वषद कामभ हनुे 
रर्त फयाफय असरु र्ने।  

प्रततवेदन/रर्त 
वकताफ 

२०७७/०७८ न्मामाधीश/तहतसरदाय 

 
 
 



 

 

 
 
 

(ि) फक्मौता दण्ड जरयवाना य सयकायी तफर्ो अतबमानको रुऩभा असरु उऩय र्ने। 

कामद कामदसम्ऩादन 
सूचक 

सभमावतध 
(आ.व.) 

जजम्भेवायी 

वव.सॊ. २०४५ सारसम्भका सफै 
फक्मौता दण्ड जरयवाना य सयकायी 
तफर्ो असरु र्ने। ( नवरऩयासी 
जजल्रा अदारतफाट फक्मौता, दण्ड 
जरयवाना य सयकायी तफर्ोको मथाथद 
भर्ाई प्रस्ततु कामद र्ने) 

प्रततवेदन/रर्त 
वकताफ 

२०७७/०७८ न्मामाधीश/तहतसरदाय 

 

 
 
 

(र्) दण्ड जरयवाना, सयकायी तफर्ो य ऺततऩूततदको रर्त अद्यावतधक र्ने। 

कामद कामदसम्ऩादन सूचक सभमावतध 
(आ.व.) 

जजम्भेवायी 

भदु्दा अजन्तभ बई कामादन्वमन र्नद 
तभल्ने य भदु्दा  अजन्तभ बई 
नसकेको कायणरे कामादन्वमन 
र्नद नतभल्ने अवस्थाका दण्ड 
जरयवाना य सयकायी तफर्ोको 
अरर् अरर् अतबरेि अद्याववतधक 
र्ने।  

रर्त वकताफ २०७७/०७८ न्मामाधीश/तहतसरदाय 

 

ऩरयवततदत स्थानीम तहको 
सॊयचनाअनसुाय रर्तभा यहेको 
वतन अद्यावतधक र्ने। 

रर्त वकताफ २०७७/०७८ न्मामाधीश/तहतसरदाय 

पैसराअनसुाय ततनुदऩने ऺततऩूततदको 
रर्त य पछमौट छुटै्ट अतबरेि 
याख्न।े 

रर्त वकताफ २०७७/०७८ न्मामाधीश/तहतसरदाय 

पौजदायी कामदववतध सॊवहताको 
दपा 160 अनसुाय कट्टा हनुे 

रर्त वकताफ २०७७/०७८ न्मामाधीश/तहतसरदाय 



 

 

रर्त भूर रर्त वकताफफाट कट्टा 
र्यी छुटै्ट अतबरेि याख्न।े 
 
 

(घ) पैसरा कामादन्वमनको सॊस्थार्त सदुृढीकयण र्ने। 

कामद कामदसम्ऩादन 
सूचक 

सभमावतध 
(आ.व.) 

जजम्भेवायी 

दण्ड जरयवाना असरुीको 
रातर् स्थानीम तह, प्रदेश 
सयकाय, नेऩार प्रहयी य 
अन्म सयोकायवाराहरुसॉर् 
सभन्वम र्ने।  

सभन्वम 
फैठक/ऩत्राचाय 

२०७७/०७८ न्मामाधीश/से्रस्तेदाय/तहतसरदाय 

 

अदारतरे भातहतका 
न्मावमक वा अद्धदन्मावमक 
सतभततसभेतको तनरयऺणको  
िभभा पैसरा 
कामादन्वमनराई सभेत 
तनरयऺणको ववषम फनाउन।े 

तनरयऺण 
प्रततवेदन 

२०७७/०७८ न्मामाधीश 

अजन्तभ पैसरारे दण्ड 
जरयवाना रारे्का 
व्मजक्तहरुको वववयण 
सावदजतनक सञ्चाय भाध्मभ 
तथा अदारतको वेबसाइटभा 
प्रकाशन र्ने।  

वेबसाइट/सञ्चाय 
भाध्मभ 

२०७७/०७८ तहतसरदाय 

दण्ड जरयवाना रारे्का 
व्मजक्तराई सयकायी सेवा 
प्रवाहभा फन्देज रर्ाउन 
रर्तको वववयण सेवा प्रवाह 
र्ने तनकामहरुभा रेिी 
ऩठाउने। 

ऩत्राचाय/सभन्वम २०७७/०७८ तहतसरदाय 

कैद तथा जरयवाना असरुी 
फाऩतको प्रोत्साहन यकभ 
तत्कार उऩरब्ध र्याउने। 

बौचय/बयऩाई २०७७/०७८ से्रस्तेदाय/तहतसरदाय 



 

 

पैसरा कामादन्वमनको रातर् 
ताभेरदाय य प्रहयी सभेतको 
सहमोर् तरने र्यी तनमतभत 
डोय िटाउने। 

डोयऩजुॉ/आदेश २०७७/०७८ तहतसरदाय 

जजल्रा अदारतभा स्रस्तेदाय 
ऩतछको न्मामसेवाको वरयष्ठ 
कभदचायीराई तहतसरदायको 
जजम्भेवायी ददने। 

तनणदम/ऩत्र २०७७/०७८ जजल्रा न्मामाधीश 

पैसरा कामादन्वमनराई 
प्रबावकायी फनाउन सभन्वम 
र्ने तथा आवश्मक कभदचायी 
य स्रोत साधन प्राथतभकताका 
साथ उऩरब्ध र्याउने। 

तनणदम/फैठक २०७७/०७८ न्मामाधीश/से्रस्तेदाय 

दण्ड जरयवानाको ऩयुानो 
फक्मौता भध्मे प्रततवादीको 
नाभ, थय,वतन(हार 
ऩरयवततदत वतन) य तीन ऩसु्ते 
वववयण स्ऩष्ट निरेुको 
कायण असूर हनु नसक्ने 
अवस्थाभा यहेको रर्तको 
अदारतर्त  य एकीकृत 
अतबरेि तमाय र्यी त्मस्ता 
रर्त पछमौट र्ने 
सम्फन्धभा अध्ममन र्ने। 

अध्ममन 
प्रततवेदन 

२०७७/०७८ न्मामाधीश/से्रस्तेदाय 

 

(ङ) भदु्दाभा दसीको रुऩभा ऩेस बएका नर्द तथा जजन्सीको व्मवस्थाऩन र्ने। 

कामद कामदसम्ऩादन 
सूचक 

सभमावतध 
(आ.व.) 

जजम्भेवायी 

दसीकभा ऩेस बएका नर्द 
तथा जजन्सीको अतबरेि 
अध्मावतधक र्ने  

रर्त वकताफ २०७७/०७८ न्मामाधीश/तहतसरदाय 

 

भदु्दाभा ऩेस बएका दसीका 
साभानहरु वपताद 

आदेश/ऩत्राचाय २०७७/०७८ न्मामाधीश/से्रस्तेदाय/तहतसरदाय 

 



 

 

ददने/जजम्भा ददने/तरराभ 
र्ने/नष्ट र्ने सभेतका 
कामद थनुछेक आदेश 
बएको ३ भवहनातबत्र 
सम्ऩन्न र्ने। 

 
 
रक्ष्म २. न्मामभा ऩहुॉच अतबफवृद्ध 

यणनीततक उद्दशे्म २.1: अदारतको कामदऺ ते्रतबत्रका न्मामभा ऩहुॉचका अवयोधहरु सम्फोधन 
र्नुद। 

कामद कामदसम्ऩादन 
सूचक 

सभमावतध 
(आ.व.) 

जजम्भेवायी 

बाषा अनवुादक य साॊकेततक 
बाषा अनवुादकको अतबरेि 
अद्यावतधक र्यी सेवाराई 
तनयन्तयता ददने।  

अद्यावतधक 
सूची/अतधरेि 

२०७७/०७८ न्मामाधीश/से्रस्तेदाय 

 
 

 
यणनीततक उद्दशे्म २.२: अदारतफाट प्रवाह हनु े सेवाराई र्णुस्तयीम य प्रबावकायी 
फनाउन।ु 

कामद कामदसम्ऩादन सूचक सभमावतध 
(आ.व.) 

जजम्भेवायी 

सेवाग्राहीभैत्री व्मवहाय 
र्नदको रातर् "तछटोछरयतो 
य र्णुस्तयीम सेवा: हाम्रो 
प्रततफद्धता" बन्ने नायाभा  
आधारयत यही न्मावमक 
जनशजक्तराई 
अतबभिुीकयण र्ने।  

तातरभ प्रदान २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

अदारतभा यहेका 
सेवाग्राही ऩयाभशद य 
सहामता कऺको 

तनणदम २०७७/०७८ यजजस्राय/से्रस्तेदाय 



 

 

सदुृढीकयण र्ने। 
अदारतभा आउन े
सेवाग्राहीराई न्मावमक 
प्रविमाफाये ऩयाभशद सेवा 
उऩरब्ध र्याउने। 

प्रततवेदन २०७७/०७८ यजजस्राय/से्रस्तेदाय 

सेवाग्राहीराई  अदारतभा 
प्रवेश र्ने ववन्दफुाटै 
सहजीकयण र्नद दऺ 
स्वमभ ्सेवक य इन्टनदहरु 
िटाउने। 

तनणदम २०७७/०७८ यजजस्राय/से्रस्तेदाय 

भदु्दाकोकायफाहीको 
अवस्थासम्फन्धी जानकायी 
टेतर इन्क्वामयी, 
एसएभएस,भोफाइर 
ए्सभापद त भदु्दाको 
ऩऺराई उऩरब्ध 
र्याउने। 

एसएभएस/टेतरपोन २०७७/०७८ यजजस्राय/से्रस्तेदाय 

भदु्दाका ऩऺराई ऩामक 
ऩने अदारतफाट ववद्यतुीम 
भाध्मभ(Online)फाट 
तायेि उऩरब्ध र्याउने 
प्रणारीराई प्रबावकायी 
फनाई ववस्ताय र्ने। 

वेबसाइट २०७७/०७८ यजजस्राय/से्रस्तेदाय 

न्मामधीशसॉर् 
सेवाग्राहीहरुरे 
आवद्यीकरुऩभा 
अन्तयविमा र्नद ऩाउन े
प्रणारीराई थऩ 
प्रबावकायी फनाई 
तनयन्तयता ददने। 

प्रततवेदन २०७७/०७८ न्मामधीश/यजजस्राय/से्रस्तेदाय 

सवदसाधायण/ववद्याथॉराई 
अदारतको अवरोकन 
र्ने अवसय प्रदान 

तनदेजशका २०७७/०७८ यजजस्राय/से्रस्तेदाय 



 

 

र्नेफायेभा तनदेजशका 
फनाई रारू् र्ने। 
अदारत अवरोकन र्नद 
आउने व्मजक्तहरुका रातर् 
अदारतको साभान्म 
ऩरयचम,सम्ऩादन र्ने कामद 
य कामद कऺसभेतको 
जानकायी सभावेश बएको 
श्रव्मदृश्म साभाग्री तनभादण 
र्यी अवरोकन कऺफाट 
प्रशायण र्ने। 

श्रव्मदृश्म साभग्री २०७७/०७८ यजजस्राय/से्रस्तेदाय 

 
यणनीततक उदे्दश्म 2.3 कानूनी सहामताराई प्रबावकायी फनाउन।ु 

कामद कामदसम्ऩादन 
सूचक 

सभमावतध 
(आ.व.) 

जजम्भेवायी 

वैतातनक कानून व्मवसामीको 
सेवासम्फन्धी तनदेजशका थऩ 
प्रबावकायी रुऩभा 
कामादन्वमनभा ल्माउन।े 

प्रततवेदन/तनणदम २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

नेऩार फाय एसोतसएनसॉर् 
सभन्वम र्यी प्रोवोनो 
(स्वेजछछक) तन:शलु्क कानूनी 
सेवा सञ्चारन तनदेजशका 
कामादन्वमन र्ने। 

सभन्वम फैठक/ 
तनणदम 

२०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

तन:शलु्क कानूनी सहामताका 
फायेको जानकायी सावदजतनक 
सञ्चाय भाध्मभ, अदारतफाट 
जायी हनुे म्माद सूचना तथा 
वेफसाइटको भाध्मभफाट 
प्रवाह र्ने। 

वेफसाइट/म्माद 
सूचना 

२०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

वैतातनक कानून 
व्मवसामीफाट प्रदान र्रयने 
सेवाको जानकायी सवहत 

जानकायी 
वववयण/वेफसाइट 

२०७७/०७८ से्रस्तेदाय 



 

 

अदारतभा कामदयत वैतातनक 
कानून व्मवसामामीको नाभ 
य सम्ऩकद  नॊ. अदारत 
ऩरयसयको सफैरे देख्न े
स्थानभा टाॉस्ने य वेफसाइटभा 
प्रकाशन र्ने। 
 
 
 
यणनीततक उद्दशे्म २.४: न्मावमक प्रविमा य प्रणारीफाये सूचना प्रवाह र्नुद। 

कामद कामदसम्ऩादन 
सूचक 

सभमावतध 
(आ.व.) 

जजम्भेवायी 

अदारतभा सेवाग्राही ऩयाभशद 
य सहामता कऺभा 
अदारतफाट प्रदान हनुे सेवा, 
भदु्दाको प्रविमा,राग्ने दस्तयु 
आदद फायेभा सेवाग्राहीराई 
जानकायी ददने।  

अतबरेि २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

अदारतफाट प्रदान हनुे सेवा, 
भदु्दाको प्रकृमा, राग्ने दस्तयु 
आदद फायेभा जानकायीभूरक 
ऩजुस्तका तमाय र्यी ऩवहरो 
ऩटक आउने ऩऺराई 
उऩरब्ध र्याउन े

जानकायी ऩजुस्तका २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

अदारतभा ऩमादप्त ऩूवादधाय 
सवहतको प्रततऺारमको 
स्थाऩना य सदुृढीकयण र्ने। 

प्रततऺारम २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

न्मावमक प्रविमासम्फन्धी  
श्रव्मदृश्म साभग्री तमाय र्यी 
प्रततऺारमभा यहेको 
तडस््रेफाट प्रशायण र्ने 

अतबरेि २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

न्मावमक प्रविमासम्फन्धी 
जानकायीहरु स्थानीम सञ्चाय 

कामदिभ अतबरेि २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 



 

 

भाध्भमभभापद त स्थानीम 
बाषाहरुभा सभेत प्रकाशन 
तथा प्रशायण र्ने। 
पाॉट/इजराश रर्ामत 
अदारतका कामदकऺको स्ऩष्ट 
जानकायी प्राप्त हनुे सङ्केत 
फोडद/तडजजटर म्माऩ 
अदारतको प्रवेश ववन्द,ु 
सहामता कऺ तथा फढी 
सम्ऩकद  हनुे स्थान य 
अदारतको वेफसाइटभा 
याख्न।े  

सङ्केत 
फोडद/वेफसाइट 

२०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

अदारतफाट प्रदान हनुे सेवा, 
न्मावमक प्रविमा य प्रणारी, 
भदु्दाको कायफाहीका रातर् 
राग्ने दस्तयु आदद फायेभा 
अदारतको हातातबत्र अदारत 
प्रमोर्कतादको वडाऩत्र टाॉस्न े
व्मवस्था तभराई वेफसाइटभा 
सभेत प्रकाशन र्ने। 

नार्रयक 
वडाऩत्र/वेफसाइट 

२०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

अदारतफाट प्रदान हनुे सेवा, 
न्मावमक प्रविमा य प्रणारी, 
भदु्दाको कायफाहीका रातर् 
राग्ने दस्तयु आदद फायेभा 
अदारतफाट सभदुामका 
ववतबन्न वर्दसॉर् अन्तयसॊवाद 
र्ने। 

कामदिभ प्रततवेदन २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

सहामता य ऩयाभशद कऺभा 
तातरभ प्राप्त जनशजक्तको 
व्मवस्था र्ने। 

तनणदम २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

सहामता य ऩयाभशद कऺराई 
स्रोत साधनमकु्त फनाई 
सेवाग्राहीराई प्रदान र्रयने 

सूचना/स्रोत 
साधन/सेवाको 

अतबरेि 

२०७७/०७८ से्रस्तेदाय 



 

 

सेवाराई प्रबावकायी 
फनाउने। 

 

 
यणनीततक उद्दशे्म २.५: ऩीतडतभैत्री न्माम प्रणारी सदुृढीकयण र्नुद। 

कामद कामदसम्ऩादन सूचक सभमावतध 
(आ.व.) 

जजम्भेवायी 

ऩीतडतभैत्री कऺको स्थाऩना 
य अन्म ऩूवादधाय व्मवस्थाऩन 
र्ने। 

तनणदम/फजेट/तनकासा २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

अदारतभा ऩीतडतको रातर् 
प्राथतभक स्वास््म उऩचाय, 
भनोसाभाजजक ऩयाभशद य 
सयुऺाको व्मवस्था र्ने। 

तनणदम/ऩत्राचाय/ऩूवादधाय २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

ऩीतडतको ऩऺभा बएका 
अन्तरयभ याहत, सॊयऺण य 
ऩनुस्थादऩना सम्फन्धी आदेश 
कामादन्वमनको सभन्वम य 
अनरु्भन र्ने। 

आदेश/ऩत्र २०७७/०७८ न्मामाधीश/से्रस्तेदाय 

ऩीतडत वादी बइ दामय हनु े
भदु्दाभा तन:शलु्क कानूनी 
सहामता उऩरब्ध र्याउने। 

आदेश/ऩत्र २०७७/०७८ न्मामाधीश/से्रस्तेदाय 

ऩीतडतभैत्री व्मवहायका रातर् 
न्मावमक जनशजक्तराई 
अतबभजुिकयण र्ने। 

प्रततवेदन २०७७/०७८ न्मामाधीश/से्रस्तेदाय 

भदु्दाको कायफाही य 
पैसराभा ऩीतडतको 
ऩरयचमको र्ोऩतनमता कामभ 
र्ने। 

ऩऺको  र्ोऩनीमता 
पायाभ 

२०७७/०७८ न्मामाधीश/से्रस्तेदाय 

ऩीतडतराई भदु्दाको कायफाही 
य आदेश वा पैसराको 
जानकायी ददने। 

तनणदम/ऩत्राचाय २०७७/०७८ न्मामाधीश/से्रस्तेदाय 

ऩीतडतरे बयी ऩाउने ठहयेको रर्त अतबरेि २०७७/०७८ न्मामाधीश/से्रस्तेदाय 



 

 

तफर्ो य ऺततऩूततदको छुटै्ट 
अतबरेियािी प्राथतभकतासाथ 
कामादन्वमन र्ने। 
न्मावमक काभ कायफावहभा 
ऩीतडतभैत्री सेवा प्रवाहको 
सतुनजितता र्नद ऩषृ्ठऩोषण 
तरने। 

ऩषृ्ठऩोषण 
पायाभ/प्रततवेदन 

२०७७/०७८ न्मामाधीश/से्रस्तेदाय 

 
 

रक्ष्म ३: न्मावमक सशुासनको प्रवद्धदन। 

यणनीततक उद्दशे्म ३.१: न्मावमक  जनशजक्तको कामद सॊस्कृततभा सधुाय र्नुद। 

कामद कामदसम्ऩादन सूचक सभमावतध 
(आ.व.) 

जजम्भेवायी 

न्मावमक जनशजक्तराई 
उत्कृष्ट व्मवस्थाऩन य 
सेवा प्रवाहभा प्रतसवद्ध ऩाएका 
सावदजतनक/तनजीसॊस्थाहरूको 
अवरोकन र्याउने। 

तनणदम /प्रततवेदन २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

 

यणनीततक उद्दशे्म ३.२: अदारतको काभ कायफाहीभा अनरु्भन य तनरयऺणराई प्रबावकायी 
फनाउन।ु 

(क) सेवा प्रवाहको अनरु्भन र्ने। 

कामद कामदसम्ऩादन सूचक सभमावतध 
(आ.व.) 

जजम्भेवायी 

भाऩदण्ड फभोजजभ सेवाप्रवाह 
बए नबएको तनमतभत 
अनर्भुन र्यी तत्कार 
सधुाय र्नद तनदेशन ददने। 

अनर्भुन 
प्रततवेदन/तनणदम 

२०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

भाऩदण्ड फभोजजभ उत्कृष्ट 
कामद सम्ऩादन तथा सेवा 
प्रवाह र्ने कभदचायीराई 
ऩयुष्कृत 

तनणदम २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 



 

 

य कभी कभजोयीको 
ऩनुयावजत ृ र्ने कभदचायीराई 
अनशुासनात्भक कायफाही 
र्ने। 

 
 

(ि) र्नुासो सनुवुाइको सॊमन्त्रराई प्रबावकायी फनाउन।े 

कामद कामदसम्ऩादन 
सूचक 

सभमावतध (आ.व.) जजम्भेवायी 

अदारतफाट बएका काभकायफाहीभा 
हनु सक्न े अतनमतभता सम्फन्धी 
उजयुीको 
सम्फोधन र्ने, कामदववतध, साधन, 
जजम्भेफाय अतधकायी, 
सभमावतधसभेतका ववषमहरू सभावेश 
र्यी कामदमोजना फनाई रार्रु्ने। 

कामदमोजना २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

सेवाग्राहीरे अदारतको 
काभकायफाहीको सम्फन्धभा 
न्मामाधीशसभऺ तरजित वा 
भौजिकरूऩभा कुनै र्नुासो/ उजयुी र्नद 
सक्ने। 

अतबरेि २०७७/०७८ सम्फजन्धत 
न्मामाधीश 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

रक्ष्म ४: अदारत व्मवस्थाऩनको सदृढीकयण 

यणनीततक उद्दशे्म ४.१: भानव सॊशाधन व्मवस्थाऩन सदृढ फनाउन ु

 

(क) भानव सॊशाधनको सॊस्थार्त सदृढीकयण र्ने। 

कामद कामदसम्ऩादन 
सूचक 

सभमावतध 
(आ.व.) 

जजम्भेवायी 

वपल्डभा िवटन े ताभेरदाय 
कभदचायीराई कामद सम्ऩादन 
भाऩदण्ड फनाई सोको आधायभा 
थऩ बता य भोफाइर शलु्क 
सवुवधाउऩरब्ध र्याउने। 

बयऩाइ २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

 
यणनीततक उद्दशे्म ४.२: बौततक य सेवा ऩूवादधायभा सधाुय एवभ ववतीम व्मवस्थाऩन र्नुद। 
 

(क) बौततक य सेवा ऩूवादधाय व्मवस्थाऩन र्ने। 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कामद कामदसम्ऩादन सूचक सभमावतध 
(आ.व.) 

जजम्भेवायी 

नमाॉ तनभादण बई सञ्चारनभा 
यहेका अदारत, आवास तथा 
सयुऺा बवनहरूको तनमतभत 
सॊयऺण तथा भभदत सम्बायको 
रातर् भाऩदण्ड तनधादयण र्यी 
रार् ुर्ने। 

भाऩदण्ड/फजेट तनकासा २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 



 

 

(ि) बवनफाहेकका अन्म बौततक ऩूवादधाय व्मवस्थाऩन र्ने। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कामद कामदसम्ऩादन 
सूचक 

सभमावतध (आ.व.) जजम्भेवायी 

अदारतभा िरयद र्रयने फस्त ु य 
सेवाको फावषदक िरयद मोजना तमाय 
ऩायी कामादन्वमन र्ने 

िरयद मोजना २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

तनधादरयत भाऩदण्डका आधायभा 
अदारतको रातर् आवश्मक ऩने 
पतनदचय रर्ामतका साभाग्रीहरु िरयद 
र्ने 

तनणदम २०७७/०७८ से्रस्तेदाय  



 

 

 

(र्) ववजतम व्मवस्थाऩन र्ने। 

 

 

 

 

 

 

 

(घ) अतबरेि व्मवस्थाऩन र्ने। 

कामद 
 

कामदसम्ऩादन 
सूचक 

सभमावतध 
(आ.व.) 

जजम्भेवायी 

अदारतरे आर्ाभी आतथदक वषदको रातर् यणनीततक 
मोजनाको कामदिभसभेतका आधायभा चार ुय ऩजुी ीँर्त 
िचदतपद को प्रायजम्बक फजेट अनरु्भन तमाय र्ने। 

फजेट अनभुान 
वववयण 

प्रत्मेक वषद 
भजससय 

से्रस्तेदाय/ 
आतथदक 
प्रशासन 
शािा 
प्रभिु 

अदारतको मोजना कामादन्वमन सतभततसॉर् ऩयाभशद य 
सभन्वम र्यी फजेट अनरु्भनराई अजन्तभ रूऩ ददई 
वावषदकिरयद मोजना सवहत सवोछच अदारत अनसनु्धान 
तथा मोजना भहाशािाभा ऩठाउने। 

फजेट अनभुान 
वववयण 

प्रत्मेक वषद 
भजससय 

से्रस्तेदाय 
 

अदारतरे प्राप्त र्येको फजेट LMBIS भा उजल्रजित 
विमाकराऩ कामादन्वमनको रातर् अदारतको ऩूणद फैठक 
य कभदचायी फैठकभा छरपर र्याई तभतव्मवमता, 
ऩायदजशदता य 
प्रबावकारयता सभेतको आधायभा मोजनाका कामदिभहरू 
सञ्चारन र्ने। 

तनणदम 
/बौततक य 
ववतीम 
प्रततवेदन 

प्रत्मेकवषद से्रस्तेदाय 
 

वावषदक रूऩभा तोवकएको रक्ष्म फभोजजभ फेरुज ुपर्छ्यौट 
र्ने य आर्ाभी ददनभा शून्म फेरुज ुकामभ र्ने। 

फेरुज ु
पर्छ्यौट 
प्रततवेदन 

प्रत्मेकवषद से्रस्तेदाय 
 

फढी कामद फोझ बएका अदारतहरूभा सेवाग्राहीरे 
फझुाउनऩुने अदारती शलु्क, दस्तयु, धयौटी आदद 
यकभहरू फैंक भापद त दाजिरा र्ने व्मवस्था तभराउने। 

बौचय २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 
 



 

 

 

(ङ) ऩसु्तकारम व्मवस्थाऩन र्ने। 

कामद 
 

कामदसम्ऩादन 
सूचक 

सभमावतध (आ.व.) जजम्भेवायी 

न्मावमक कामदको रातर् 
आवश्मक ऩने ऩसु्तक रर्ामत 
अन्म ऩाठ्य साभाग्रीको 
आवश्मकता ऩवहचान र्यी 
िरयद र्ने। 

िरयद 
तनणदम/ऩसु्तक 

२०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

 
 

यणतनततक उद्दशे्म ४.३ सूचना प्रववतधको सॊस्थार्त सदुृढीकयण य ऺभता अतबववृद्ध र्नुद। 

(क) सूचना प्रववतधसम्फन्धी नीतत य मोजना फनाउन।े 

कामद 
 

कामदसम्ऩादन 
सूचक 

सभमावतध (आ.व.) जजम्भेवायी 

अदारतरे स्वीकृत कामदमोजना 
र्यी प्रर्ततको भातसक रुऩभा 
आन्तरयक सतभऺा र्ने। 

तनदेशन प्रत्मेक भवहनाको १ 
र्ते  

से्रस्तेदाय 

अदारतरे भातसक कामद प्रर्तत 
वववयण अनसुन्धान तथा मोजना 
सतभततभा ऩेस र्नद। 

प्रर्तत वववयण प्रत्मेक भवहनाको ५ 
र्ते तबत्र 

से्रस्तेदाय 

सफै उछच अदारत/इजरास 
तहभा आफ्नो य भातहत 

सतभऺा 
फैठक/भाइन्मटु 

प्रत्मेक वषदको 
काततदक,भाघ,वैशाि 

मोजना तजुदभा तथा 
कामादन्वमन सतभतत 

कामद 
 

कामदसम्ऩादन 
सूचक 

सभमावतध (आ.व.) जजम्भेवायी 

तछनवुा तभतसरहरू स्क्मान र्यी 
सफ्टवेमयको भाध्मभफाट िभश् 
प्रववष्ट र्यी सॊयऺण र्ने। 

सफ्टवेमय/अतबरेि २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

तभतसर सॊरग्न तरितहरू कानून 
फभोजजभ धलु्माउने /सडाउने/ 
सॊयऺण र्ने। 

अतबरेि २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 



 

 

अदारतकरुको कामदप्रर्ततको 
तै्रभातसक सतभऺा र्ने। 

भवहनाको 7 र्तेतबत्र 

 
यणतनततक उदे्दश्म 5.1 न्मावमक सूचना, सञ्चाय तथा जशऺा ऩद्धततको सधुाय र्नुद। 

(क) अदारत य सञ्चाय भाध्मभसॉर्को सम्फन्ध प्रबावकायी फनाउन।े 

कामद 
 

कामदसम्ऩादन सूचक सभमावतध (आ.व.) जजम्भेवायी 

जजल्रारे आवतद्यक रुऩभा 
सञ्चायकभॉसॉर् 
अन्तयविमात्भक र्ने। 

भाइन्मटु/प्रसे 
ववऻतप्त 

२०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

सञ्चाय ऺेत्रसॉर् र्रयने 
व्मवहाय य सूचना 
सम्प्रषेणको तरयका तथा 
साभाजजक सञ्जारसॉर्को 
आफद्धता फायेभा 
अदारतको जनशजक्तराई 
अतबभजुिकयण र्ने। 

अतबभजुिकयण २०७७/०७८  
 
 

से्रस्तेदाय 

 

(क) कानूनी जशऺाको प्रवद्धदन र्ने। 

कामद 
 

कामदसम्ऩादन 
सूचक 

सभमावतध (आ.व.) जजम्भेवायी 

अदारतको काभ कायफाही 
फायेभा ववद्यारम तथा 
ववश्वववद्यारमका ववद्याथॉराई 
अदारतको अवरोकन 
भ्रभणको अवसय ददने। 

अतबरेि २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

 
 
 
 
 

यणनीततक उद्दशे्म ५.२: अदारतका सयोकायवाराहरूसॉर्को सम्फन्ध य सहमोर्राई सदुृढ 
तलु्माउन।ु 



 

 

(क) अदारतका सयोकायवारा तनकामहरूसॉर् सम्फन्ध य सभन्वम अतबववृद्ध र्ने। 

कामद 
 

कामदसम्ऩादन सूचक सभमावतध (आ.व.) जजम्भेवायी 

सयोकायवारा 
तनकामहरुराई 
न्मामऩातरकाको 
यणनीतततक मोजनाका 
सम्फन्धभा जानकायी 
र्याउने। 

ऩत्राचाय/भाइन्मटु २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

सयोकायवारा 
तनकामहरुराई यणनीततक 
मोजना तजुदभाभापद त 
सधुायका कामदिभहरु 
सञ्चारन र्नद प्रोत्सावहत 
र्ने। 

ऩत्राचाय/भाइन्मटु २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

यणनीततक मोजनाभापद त 
सधुायका कामदिभ सञ्चारन 
र्रययहेका सयोकायवारा 
तनकामहरुका मोजनाभा 
सभावेश बएका 
न्मामऩातरकाको काभ 
कायफाहीसॉर् सम्फजन्धत 
साझा ववषमहरुभा अन्तय 
तनकामर्त सभन्वम तथा 
सहकामद र्ने। 

ऩत्राचाय/भाइन्मटु २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

 

 

 

 

 

(ि) स्थातनम तहका न्मावमक सतभततहरुसॉर् सभन्वम य सहकामद र्नुद। 

कामद 
 

कामदसम्ऩादन सूचक सभमावतध (आ.व.) जजम्भेवायी 



 

 

स्थातनम तहसॉर्को 
सहकामदभा न्मावमक 
सतभततका ऩदातधकायीहरु 
तथा कामदयत 
कभदचायीराई न्मावमक 
प्रविमा, भेरतभराऩ य 
न्मावमक तनरयऺणका 
सम्फन्धभा अतबभजुिकयण 
र्ने। 

अतबभजुिकयण २०७७/०७८ से्रस्तेदाय 

म्माद ताभेरी, पैसरा 
कामादन्वमन, नाऩनक्सा, 
भचुलु्का आदद ववषमभा 
स्थानीम तहरे र्नुदऩने 
सहमोर्का सम्फन्धभा 
सभन्वम र्ने। 

आवतद्यक 
फैठक/सॊवाद/तनणदम/ऩत्राचाय 

२०७७/०७८ जजल्रा न्मामऺेत्र 
सभन्वम सतभतत 

स्थातनम तहका न्मावमक 
सतभततहरुको काभ 
कायफाही तथा 
ऺेत्रातधकायतबत्रका 
ववषमभा जानकायीभरुक 
साभाग्री तथा काभ 
कायफाहीभा प्रमोर् हनुे 
तरितका ढाॉचा तमाय 
र्नद सहमोर् र्ने। 

साभाग्री २०७७/०७८ जजल्रा न्मामऺेत्र 
सभन्वम सतभतत 

 
 
 

 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

पररच्छेद ९, कायियोजना कायािन्ियनका लासग बजटे 

प्रक्षेपण 

श्री नवरऩयु जजल्रा अदारत 

कावासोती, नवरऩयासी (व.स.ुऩ.ु) 

आ.व. २०७७।०७८ फावषदक कामदमोजनाको कामादन्वमनको रातर् 

प्रस्तातफत फजेट 

        मस अदारतरे तरएको व्मवस्थाऩवकम रक्ष्म य मोजना सम्फन्धी 
कृमाकराऩहरु सॊञ्चारन र्नद आवश्मक ऩने फजेट रु. ५५,५५,०००।- (ऩचऩन्न 
राि ऩचास हजाय रुऩैमा) प्रऺेऩण र्रयएको छ। 

तस .नॊ.  वववयण ऩटक अनभुातनत रार्त 
रु. 

आधाय कायण 

१ फैततनक कानून 
व्मवसावमको प्रततस्ऩधादत्भक 

तनमकु्तीको रातर् 

१ ५0,000।- सॊचाय भाध्मभफाट सूचना जायी 
र्ने, अन्तयवाताद सॊचारन र्ने, 
छनोट सतभततको फैठक फस्ने 

रर्ामत  
२ न्मावमक सावदजतनक सवाद  

(judicial outreach) 

कामदिभ सॊचारन  

4 १,६0,000।– सभदुामभा कामदिभ सञ्चारन 
र्नदको रार्ी राग्ने िचद 

3 Meet the Judge कामदिभ 
सॊचारन  

12 ६0,000।– स्टेशनयी, जचमा नास्ता सभेतको 
रार्ी राग्ने िचद 

4 मोजना कामादन्वमनका 
सम्वन्धभा 

सयोकायवाराहरुसॊर् 
अन्तविद मा  

३ ४५,000।- स्टेशनयी, जचमा नास्ता सभेतको 
रार्ी राग्ने िचद 

5 ताभेरदाय य स्थातनम 
तहका सजचफहरु फीच 

अन्तविद मा  

२ १,२0,000।-  ताभेरदाय, चाय नर्यऩातरका 
य चाय र्ाउॉऩातरकाका वडा 
सजचवहरुराई जचमा नास्ता य 
स्टेशनयी सभेतको रार्ी राग्ने 



 

 

िचद 
6 अतबरेिका तभतसर 

तडजजटराइजेसन तथा 
सडाउन ुऩने कार्जातहरु 

सडाउने 

आवश्मकता 
अनसुाय 

५,००,०००।- अतबरेि तभतसर 
तडजजटराइजेशन तथा 
अतबरेिका तभतसर 

व्मवस्थाऩनका सभेतका रातर् 

7 न्माम ऺेत्र सभन्वम 
सतभततको फैठक  

4 १,२0,०००।- सतभततको फैठकभा उऩजस्थत 
हनुे ऩदातधकायीहरुराई जचमा 

नास्ता सभेतको रार्ी 
8 वाय य सयकायी वकीरसॊर् 

अन्तविद मा  
३ ४५,०००।- अन्तविद माभा उऩजस्थत हनु े

ऩदातधकायीहरुराई जचमा नास्ता 
सभेतको रार्ी 

9 सॊचायकभॉहरुसॊर् 
अन्तविद मा 

2 ४०,०००।- स्टेशनयी य जचमा नास्ता 
सभेतका रार्ी 

10 फार न्माम सभन्वम 
सतभततको फैठक 

४ ८०,०००।- फैठकभा उऩजस्थत हनुे 
ऩदातधकायीहरुराई जचमा नास्ता 

सभेतको रार्ी 
11 अदारत ब्मफस्थाऩन 

सतभततको वैठक 

४ ६०,०००।- फैठकभा उऩजस्थत हनुे 
ऩदातधकायीहरुराई जचमा नास्ता 

सभेतको रार्ी 
12 रेिाऩढी ब्मफसामीको 

ऩरयऺा सॊचारन 

१ १,१५०००।- स्टेशनयी, ऩयीऺा तथा 
अनत्वादताद सतभतत सभेतको 

रार्ी 
13 वावषदक कामद मोजनाभा 

उल्रेजित अन्म ववतबन्न 
फैठक तथा अन्तविद मा  

आवश्मकता 
अनसुाय 

१,50,000।- अन्तविद मा वा फैठकभा 
उऩजस्थत हनुे भहानबुावहरुराई 
स्टेशनयी, जचमा नास्ता सभेतको 

रार्ी 
14 कभदचायीहरुको 

अतबभिुीकयण तथा तातरभ 
सञ्चारन  

२ ४,००,०००।- कम््मूटय सफ्टवेय तातरभ य 
सॊवहता तथा सेवा प्रवाहसॉर् 
सम्फजन्धत तातरभको रार्ी 

1५ पतनदचय य पतनदतसङ का 
साभान िरयद  

१ 10,००,०००।- पतनदचयहरु, सेप,  स्टीर 
दयाज सोपासेट रर्ामतका 
पतनदचयहरु य पतनदतसङ 

सभेतको रार्ी  

1६ अदारतको ऩसु्तकारमका १ २,००,०००।- कानून सम्वन्धी सैद्धाजन्तक 



 

 

रातर् ऩसु्तकहरु ियीद  तथा व्मावहारयक ऩसु्तकहरु 
िरयद र्नदका रार्ी 

1७ फरै्चा व्मवस्थाऩन य 
सयसपाई 

तनयन्तय  १,००,०००।- फरै्चा व्मवस्थाऩन तथा 
सयसपाईको रार्ी 

1८ भेरतभराऩकताद य 
न्मामाधीशहरुववच 

अन्तयविमा 

२ ६०,०००।- स्टेशनयी, जचमा नास्ता सभेतको 
रार्ी 

१९ भातहतका तनकामहरुको 
तनयीऺण 

१ २,५०,०००।- स्टेशनयी, जचमा नास्ता िान 
तथा बता सभेतको रातर् 

२० कम््मूटय रर्ामतका 
भेजशनयी उऩकयण िरयद 

आवश्मकता 
अनसुाय 

२०,००,०००।- कम््मूटय, राऩटऩ, तस.तस. 
वट.बी., तडस््रे फोडद, स्क्मानय 
आदद िरयद र्नदका रातर् 

जम्भा यकभ ५५,५५,०००।-  
 
 

नवलपरु जिल्ला अदालत न्यायाधीश तथा कर्मचारीको दरबन्दी  
 

ि.सॊ.  
अदारतको  
नाभ 

ऩद शे्रणी सेवा / सभहु 

स्वीकृत  

दयफन्दी 
सॊख्मा  

१ 

स्वीकृत  स्थामी दयफन्दी  
 जजल्रा न्मामाधीश २ 

नवरऩयु 
जजल्रा 
अदारत 

से्रस्तेदाय या.ऩ.दिततम न्माम/न्माम १ 

तहजशरदाय या.ऩ.ततृतम न्माम/न्माम १ 

इजरास अतधकृत या.ऩ.ततृतम न्माम/न्माम ४ 

सऩुरयटेण्डेट(शा.अ.) या.ऩ.ततृतम न्माम/न्माम २ 

रेिाऩार या.ऩ.अनॊ.प्रथभ प्रशासन/रेिा १ 

नामफ सबु्फा या.ऩ.अनॊ.प्रथभ न्माम/न्माम १२ 

सबेऺक या.ऩ.अनॊ.प्रथभ ववववध १ 

सूचना प्रववतध 
सहामक या.ऩ.अनॊ. प्रथभ 

ववववध 
१ 

कम््मटुय अऩयेटय या.ऩ.अनॊ.प्रथभ ववववध २ 

तडठ्ठा या.ऩ.अनॊ.दिततम न्माम/न्माम १२ 

ताभेरदाय या.ऩ.अनॊ.दिततम न्माम/न्माम ४ 

स्वीकृत  स्थामी दयफन्दी जम्भा ४३ 



 

 

२ 

फजेट प्रमोजनको रातर् कयायफाट ऩद ऩतुतद सॊख्मा  (११ जना)  

नवरऩयु 
जजल्रा 
अदारत 

जतुनमय 
इरेजक्रतसमन या.ऩ.अनॊ.दिततम 

इजन्जतनमरयङ 
१ 

्रम्फय या.ऩ.अनॊ.दिततम इजन्जतनमरयङ १ 

हरकुा सवायी 
चारक शे्रणी वववहन 

इजन्जतनमरयङ/भेकातनकर 
१ 

कामदरम सहमोर्ी शे्रणी वववहन प्रशासन ८ 

 फजेट प्रमोजनको रातर् कयाय दयफन्दी जम्भा  ११ 

  जम्भा दयफन्दी ५४ 
 

नोटः- स्थायी दरबन्दी ४१ िना र विेट प्रयोिनको लाजि सेवा करारर्ा कायम िराउने पदहरु ११ 

िरी िम्र्ा ५२ िना। 
 
 

  
 

 


