
 
 

  



 
 

  



 
 

भमूिका 
 

"न्यापामिकाको स्वतन्रतााः न्याययक सशुासन हाम्रो प्रमतबद्धता" भने्न िूि नाराका साथ न्यायपामिकाको चौथो पञ्चवर्षीय 
रणनीमतक योजना (2076/077-2080/081) प्रारम्भ भएको छ ।न्याय सम्पादनको काययिाई मछटो छररतो 
तलु्याउन,े न्याययक प्रयियािाई अनिुानयोग्य बनाउन,े न्याय प्रणािीिाई पहुुँचयोग्य बनाउन े र न्यायपामिकाप्रमत 
आस्था र यवश्वास अमभवृयद्ध गने जस्ता िक्ष्यहरु मिएकोिे उक्त योजनाको िक्ष्य प्रामिका िामग यवमभन्न रणनीमतहरु 
अविम्बन गररएका छन ्।उल्ल्िल्ित िक्ष्य प्रामि गनयका िामग न्यायपामिकाको एक्िो प्रयासबाट िार सम्भव नहनुे 
हुुँदा न्याय के्षरका सरोकारवािाहरुको पमन अमत िहत्त्वपूणय  भमूिका रहने सन्दभयिा सरोकारवािा मनकायहरुसुँग हनु े
सिन्वय र सहकाययिाई जोड ददईएको पाइन्छ। सिाजिा आउने सािाल्जक, साांस्कृमतक, राजनीमतक, आमथयक पररवतयन, 
सूचना प्रयवमिको यवकास र पररवमतयत कानूनी व्यवस्था अनसुार न्यायपामिकािाई गमतल्शि, जनिूिी र प्रभावकारी 
रुपिा यवस्तार एवां सञ्चािन गनयका िामग योजनावद्ध सिुारको प्रकृयािाई मनरन्तरता ददन जरुरी छ । सबैका िामग 
न्याय समुनल्ित गने पररदृश्य (Vison) तथा सांयविान कानून र न्यायका मसद्धान्तका आिारिा स्वच्छ एवां मनष्पक्ष 
न्याय सम्पादन गने पररिक्ष्य (Mission) मिई सांयविान र कानूनप्रमत आस्था, स्वतन्रता, मनष्पक्षता र सक्षिता, 
जवाफदेयहता र गणुस्तरीयता, उत्तरदाययत्त्व जस्ता िूल्यहरु (Values) िाई अांमगकार गरर िागू भएको चौथो पञ्चवर्षीय 
रणनीमतक योजनाको अयहिे दोस्रो वर्षय (आ.व. २०७७।078) सरुु भएको छ ।    

 गत आमथयक वर्षय 2076/077 को फागनु िसान्तसम्ििा यस अदाितबाट मनिायररत सम्पूणय िक्ष्यहरु शत 
प्रमतशत (िदु्दा फछययौटको हकिा ११२.०५६ प्रमतशत फछ्यौट भएको) हामसि गररएको भए तापमन यवश्वभर 
फैमिएको कोरोना भाइरस (Covid-19) िाहािाररका कारण चैत, वैशाि, जेठ र असारिा कािकाज गनय नपाउदा 
आ.व. 2076/077 िा मिएको िक्ष्यहरु परुा हनु सकेनन ्। जसको कारण यस आमथयक वर्षय 2077/078 िा 
ल्जम्िेवारी सरी आउने 149थान िदु्दाहरुसिेत शत प्रमतशत फछययौट गनुयपने दाययत्व रहेको छ । 

 मिमत २०७7/४/१ गतेदेल्ि िागू हनु ेगरी मिमत  २०७7/०४/0६ िा बसेको यस अदाितको पणुय 
बैठकको मनणययानसुार िाननीय न्यायािीश श्री द्वाररकािान जोशीज्यूको सांयोजकत्विा गदठत योजना काययन्वयन 
समिमतिे तयार गरेको प्रस्ततु वायर्षयक कायययोजना पाररत गरी काययनवयन गनय िामगएको छ ।आ. व. २०७६/०७७ 
िा ल्जम्िेवारी सरेको ८५ थान िदु्दासयहत जम्िा िगत ३१३ थान रहेकोिा १६४ थान फछ्यौट भइ जम्िा िगतको 
५२% िदु्दा फछ्यौट भएको देल्िन्छ भन ेयस आ.व. 2077/078 िा ल्जम्िेवारी सरेको १४९ थान र नयाुँ 
अनिुामनत २७८ को पचास प्रमतशतिे हनु े१३९ थान गरर जम्िा २८८ थान िदु्दा फछ्यौट गने िक्ष्य मिइएको 
छ। प्रस्ततु वायर्षयक कायय योजनािे मिएको िक्ष्य र उद्दशे्य हामसि गनय यस आ.व. को भाद्र 1 गते देल्ि फरक 
िदु्दा व्यवस्थापन Differentiated Case Management (DCM) पद्वमत र प्रयकयासिेतिाई प्रभावकारी रुपिा िागू 
गररनेसिेतका प्रमतवद्धता जाहेर गदै यस आ.व. २०७७/0७8 को वायर्षयक रुपिा तोयकएको िक्ष्य प्राि गनय 
काययक्षेरिा रयह कायय गने र प्रस्ततु वायर्षयक कायय योजना तयार गने काययिा सांिग्न यस अदाितका सबै िाननीय 
न्यायािीशज्यूहरु, रल्जष्ट्रार, कियचारीहरु र वायर्षयक कायय योजना तयार गनय आफ्नो अिलु्य राय ददनहुनुे उच्च सरकारी 
वकीि कायायिय, बागिङुका सहन्यायामिवक्ता, बार एशोमसयसनका कानून व्यवसायी िगायत सबैिाई हाददयक 
िन्यवाद ददन चाहन्छु । 

 

              .................................. 
 िोहनबहादरु काकी 

          िखु्य भई काि गने न्यायािीश  

                    उच्च अदाित पोिरा, बागिङु इजिास 
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पररच्छेद  - १ 

(प्रारल्म्भक िण्ड) 

१. पषृ्ठभमूि एवां तजुयिा यवमि 

१.१ उच्च अदाित पोिरा, बागिङु इजिासको पररचय 

गण्डकी प्रदेशअन्तगयत बागिङु ल्जल्िा, बागिङु बजारिा अवल्स्थत तत्कािीन पनुरावेदन अदाित 
बागिङुको स्थापना २०५३ साि बैशाि १ गते भएकोिा तत्कािीन िौिामगरर अञ्चि अदाित र 
बागिङु ल्जल्िा अदाितको सांयकु्त नाििा रहेको बागिङु ल्जल्िा, बागिङु नगरपामिका, वडा नां. 
२ यक.नां. ३७८ को क्षेरफि रोपनी ७-१५-०-३ को जग्गािा बनेको दईुतिे भवनिा नेपािको 
सांयविानको िारा १३९ अनसुार उच्च अदाित गठन भई उच्च अदाित पोिरा बागिङु इजिासको 
२०७३ साि असोज देल्ि स्थापना भई सञ्चािन भई आएको छ । यव.सां. २०७२ साि वैशाि 
१२ गतेको भकूम्पिे यस अदाितको भवनिा क्षमत पगुी  अदाितको कािकारबाही गनय ज्यादै 
कदठनाई परी जस्ताको छाना भएको अस्थायी टहरा मनिायण गरी इजिास सञ्चािन भै काि कारवाही 
गरी आएको अवस्था रही सो भकूम्पबाट क्षमत ग्रस्त जीणय भवनिाई भत्काई नयाुँ भवन बनाउन ु
पने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । यसै पररप्रके्ष्यिा उच्च अदाित बागिङु इजिासको नयाुँ 
भवन मनिायणको िामग सवोच्च अदाित, योजना काययनवयन िहाशािाबाट यस आ.व.िा बजेट 
छुट्याइएको छ । अब नयाुँ भवनको मनिायणको कायय सांघारिा आइपगेुको आशाप्रद अवस्था छ ।  
यस अदाितिे सांयविान एवां कानूनिे तोयकएबिोल्जि आफ्नो अमिकार क्षेरमभरका काि कारवाही 
गरी आइरहेको अवस्था यवद्यिान छ । 

१.२ पषृ्ठभमूि 

"न्यायपामिकाको स्वतन्रतााः न्याययक ससुासन हाम्रो प्रमतबद्धता" िूि नाराका साथ न्यायपामिकाको 
पञ्चवर्षीय रणनीमतक योजनाको सरुुवात २०६१ सािदेल्ि शरुु भै मिमत २०७६ साि श्रावण १ 
गते देल्ि िागू हनुे गरी सवोच्च अदाितको पूणय वैठकबाट मिमत २०७६।३।१८ गतेको मनणयय 
अनसुार चौथो पञ्चवर्षीय रणनीमतक योजना (०७५/०७६-०८०/८१) िागू भएको छ। सािाल्जक 
िूल्य िान्यतािा आएको पररवतयन सगैँ, कोमभड-19 जस्ता िहािारीिे उत्पन्न बन्दाबन्दीको सिस्यािे 
यवज्ञान प्रयवमिका क्षेरिा भएको यवकास एवां यवश्वव्यापीकरणको प्रभाव र देशिा भएको यूगान्तकारी 
पररवतयन सुँगै न्याय सम्पादनको काययिा जयटिताहरु थयपएका छन।् ििुकुको सांवैिामनक, 
राजनीमतक तथा सािाल्जक क्षेरिा आएको पररवतयन सांगै न्यायपामिका प्रमत आि नागररकको अपेक्षा 
पमन बढेको छ। न्यायपामिकािे यी यवर्षयहरुिाई सम्बोिन गदै ल्शघ्र, सिुभ, सहज पहुुँचयोग्य र 
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न्यायको समुनल्ितता प्रदान गदै आफ्नो सेवािाई थप प्रभावकारी ढांगबाट न्याय सम्पादन गनुयपने 
आवश्यकता र चनुौती देल्िएको छ। यस पररप्रके्ष्यिा यस अदाितिे पमन आफ्ना न्यायीक सिुारका 
प्रयासहरुिाई योजनाबद्ध रुपिा यवगतका योजनाहरुबाट पाठ मसक्दै सवि र सकरात्िक पक्षहरुिाई 
आत्िसाथ गदै यवगत योजनाबाट प्राि उपिल्धििाईसिेत िध्यनजर रािी आगािी ददनहरुिा यस 
चौथो पञ्चवर्षीय रणनीमतक योजनािे अांमगकार गरेको मछटो छररतो र गणुष्तरीय न्याय सम्पादन, 
न्यायिा पहुुँच अमभबयृद्ध, न्यायीक सशुासनको प्रवद्धयन, अदाित व्यवस्थापनको सदुृढीकरण र 
न्यायपामिकाप्रमतको आस्था र यवश्वास अमभबयृद्ध गने जस्ता िक्ष्य र उदे्दश्यहरु हामसि गनय िूि 
योजनाको दायरामभर रयह सवोच्च अदाितबाट प्राि िागय मनदेशनसिेतका आिारिा योजनािे मनिायरण 
गरेको िक्ष्य र कायय सम्पादन सूचकबिोल्जि आफ्नो दैमनक कािकारबाही एवां सेवा प्रवाहिाई चसु्त 
दरुुस्त रािी सेवािाई प्रभावकारी रुपिा सम्पादन गरी योजनािे मिएका िक्ष्य प्राि गने पररदृष्य, 
पररिक्ष्य र िूल्यहरुिाई  पूणय रुपिा आत्िसात गदै यो वायर्षयक कायय योजना तयार गरी मिमत 
०७7।४।१ गतेदेल्ि िागू हनुे गरी यस अदाितको फूिकोटय वैठकबाट मिमत  २०७7/०४/0६ 
िा  पाररत गररएको छ। 

प्रस्ततु कायय योजना मनिायणको पषृ्ठभमूििा गत आ.व. ०७६/०७७ को कायय योजनाको यवश्लरे्षणात्िक 
सिीक्षा गरी योजनाका बारेिा आन्तररक वैठक र छिफि, न्यायका सरोकारवािा व्यल्क्त, बार 
एसोमसएसन, न्यायक्षेर सिन्वय समिमत, परकार एवां नागररक सिाजसुँग भएको सिन्वयात्िक एवां 
अन्तरयियात्िक काययििबाट प्राि सझुाव र सहयोगिाईसिेत आत्िसाथ गररएको छ। 

प्रस्ततु कायय योजनािाई िूतयरूप ददन हािीिे सहभामगतािूिक रुपिा योजनािाई अपनत्व र 
स्वामित्वभाव प्रकट गदै इिान्दाररताका साथ सांयविान कानून र न्यायका िान्य मसद्धान्तका आिारिा 
स्वच्छ एवां मनष्पक्ष न्याय सम्पादन गने प्रमतवद्धता जाहेर गदै यवगतिा झै यस कायय योजनाको 
कायायन्वयनिासिेत बार एसोमसएसन, सरोकारवािा मनकाय, आि नागररक एवां सेवाग्राही िगायत 
सवै पक्षको सयिय सहयोगको अपेक्षा गदयछौ।  

१.३ जनशल्क्त 

न्याय सेवािाई चसु्त दरुुस्त र न्याय सम्पादन मछटो छररतो बनाई सेवा प्रवाहिाई व्यावहाररक 
तथा प्रभावकारी गराउनका िामग दक्ष कियचारीहरुिाई सिय सापेक्ष तामिि अमभिलु्िकरण, वलृ्त्त 
यवकास र उत्प्ररेणा जगाउने िािको काययििको आवश्यकता देल्िन्छ । अदाितिा दक्ष 
जनशल्क्तको कमि, किजोरी भौमतक अवस्था िगायतका सिस्याहरुका बाबजूद पमन आगामि 
वर्षयहरुिा चौथो योजनािे मनिायरण गरेको िक्ष्य हामसि गनय यस बागिङु इजिासिे िौजूदा 
कियचारीहरुबाट अझै सयिय र सियपयत भई कायय सम्पादन गनुय पने देल्िन्छ । 
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यस अदाितिा हाि िखु्य भई काि गने न्यायािीश सयहत चारजना िाननीय न्यायािीशहरु काययरत  
रहेको अवस्था छ । अन्य जनशल्क्तिा अमिकृत स्तरिा रल्जष्ट्रार (रा.प.दद्वतीय) एक, शािा अमिकृत 
(इजिास अमिकृत, रा.प.ततृीय) र  शािा अमिकृत (रा.प.ततृीय) गरी छ जना दरबन्दी रहेकोिा 
एकजना शािा अमिकृत बढुवा हनुभुएको र एकजना शािा अमिकृत बागिङु ल्जल्िा अदाितिा 
सरुवा हनुभुइ दईु पद ररक्त रहेको छ ।नायव सवु्वा (राजपर अनांयकत प्रथि) नौ पद दरवन्दी 
िध्ये एकजना करारसयहत सात जना काययरत, एकजना काजिा र बाुँकी दईु पद पूती हनु बाुँकी 
रहेको छ । िेिापाि (राजपर अनांयकत प्रथि) एकजना रहेकोिा अन्य काययियिा काजिा रहेको,  
सूचना प्रयवमि अमिकृत (राजपर ततृीय) एक सम्िामनत सवोच्च अदाितबाट करािा मनयलु्क्त भइ 
काययरत रहेको, सूचना प्रयवमि सहायकको दरबन्दी हािसम्ि ररक्त रहेको, पसु्तकािय सहायक 
(राजपर अनांयकत प्रथि) एक, कम््यटुर अपरेटर (राजपर अनांयकत प्रथि) दईु, मसमनएर 
इिेल्क्िमसएन(राजपर अनांयकत प्रथि) एक, तािेिदार (राजपर अनांयकत दद्वतीय) २ दरवन्दी 
रहेकोिा ररक्त रहेको, हिकुा सवारी चािक (शे्रणी यवहीन) एक र कायायिय सहयोगी (शे्रणी यवयहन) 
दश गरी जम्िा 39जनाको दरवन्दी रहेको छ । ना.स.ु एकजना नविपरु ल्जल्िा अदाितबाट 
यस अदाितिा काजिा रहनभुएको र तािेिदार १ जना पवयत ल्जल्िा अदाितिा काजिा जानभुएको 
अवस्था छ । 

प्रस्ततु  कायय योजना तजुयिाको िामग देहायबिोल्जिको कायय सिूह रहेको छ । 

१- िा. न्या. श्री  द्वाररकािान जोशी    - अध्यक्ष 
२- रल्जष्ट्रार श्री िोहन सवेुदी                    - सदस्य 

३- शा.अ. श्री शांकर सापकोटा                    - सदस्य 
४- शा.अ. श्री रािचन्द्र केसी                          - सदस्य सल्चव 

५- शा.अ. श्री पावयती यहतान         - सदस्य 
६- सू. प्र. अ. श्री सन्तोर्ष शिाय  पौडेि                     - सदस्य 

७- क.अ. हकय बहादरु थापा      - सदस्य  

८- ना.स.ु श्री सिबहादरु थापा िगर                           - सदस्य 

कायय योजना तजुयिा तथा कायायन्वयन समिमत 

प्रस्ततु कायय योजनाको प्रभावकारी कायायन्वयन, अनगुिन तथा िूल्याांकन गनय उच्च अदाित 
मनयिाविी, २०७३ को मनयि १६६ क बिोल्जि देहायअनसुारको समिमत गठन गररएको छ।  
१- िा. न्या. श्री  द्वाररकािान जोशी    - अध्यक्ष 

२- रल्जष्ट्रार  श्री िोहन सवेुदी                              - सदस्य  

३- शा.अ. - श्री रािचन्द्र के.सी.                                  - सदस्य सल्चव 
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१.४ योजना तजुयिा मबमि  
न्यायपामिकाको योजनाबद्ध यवकास गने उदे्दश्यका साथ मिमत २०६१ सािदेल्ि आवमिक रुपिा 
रणनीमतक योजना तजुयिा गरी योजनािे मिएको िक्ष्य मनददयि गररएको, रणनीमतक 
यियाकिापहरुिाई वायर्षयक कायय योजनाको िाध्यिबाट कायायन्वयन गररां दै आएकोिा यस आ.व. 
०७७/०७८ देल्ि यियाल्शि न्यायपामिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीमतक योजनाबिोल्जि मनिायरण 
गररएको िक्ष्य हामसि गनय चौथो पञ्चवर्षीय रणनीमतक योजनाको दोस्रो वर्षय अथायत आगािी आमथयक 
वर्षय ०७७/०७८ का िामग वायर्षयक कायय योजना तजुयिा गरी कायायन्वयन गने सन्दभयिा मिमत 
२०७७।०४।06 को यस अदाितको फुिकोटयको बैठकबाट भएको मनणयय अनसुार यस 
अदाितका िाननीय न्यायािीश श्री द्वाररकािान जोशीज्यूको अध्यक्षतािा यवमभन्न शािा तथा फाुँटको 
प्रमतमनमित्व हनुे गरी आठ सदस्यीय समिमत गठन भई प्रस्ततु कायय योजना तजुयिा गरी कायय 
योजनाको प्रभावकारी कायायन्वयन, अनगुिन तथा िूल्याङ्कन गनय तीन सदस्यीय कायय योजना तजुयिा 
तथा कायायन्वयन समिमत गठन गरी सम्बल्न्ित सरोकारवािाहरूसांग अन्तरयिया, सझुाव, 
छिफिसिेत गरी यवगत ३ बर्षयको िदु्दाको िगत, फछ्यौट तथा बाुँकीको आिारिा तयायाङ्क 
अध्ययन गरी यवश्लरे्षणात्िक आिारिा यो वायर्षयक कायय योजना तयार पारी मिमत २०७७।०४।०१ 
गतेदेल्ि नै िाग ुहनुे गरर यस अदाितको मिमत २०७७।०४।06 को फुिकोटयबाट पाररत गराई 
कायायन्वयनिा ल्याइएको छ ।    
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पररच्छेद-2 

(सिीक्षा िण्ड) 

२. वस्तलु्स्थमत यवश्लरे्षण तथा समिक्षा 
२.१ वस्तलु्स्थमत यवश्लरे्षण 

नपािको सांयविानिे मनिायरण गरेको न्यायपामिकाको िक्ष्य र उदेश्यहरु प्रामिका िामग योजनावद्ध 
यवकासको आवश्यकता पदयछ । ििुकुिा भएको सािाल्जक, साांस्कृमतक, आमथयक पररवतयनसुँगै सूचना 
प्रयवमिको यवकास र कानूनी व्यवस्थाको पररवतयनिे न्यायपामिकािा थप चनुौतीहरु देल्िएका छन।् 
न्यायपामिकािा रहेका परम्परागत प्रयियागत सिस्याका साथै पररवमतयत नयाुँ सांयहताहरु र 
कानूनहरुको प्रभावकारी काययन्वयन गरी अदाितको थप ल्जम्िेवारी, अवसर र चनुौतीिाई आत्िसात 
गदै आफ्नो कािकारबाहीिा प्रभावकाररता र जवाफदेयहता ल्याउनको िामग वायर्षयक कायय योजना 
मनिायणिाई मनरन्तरता ददईएको हो । हाि न्यायपामिकािा चौथो पञ्चवर्षीय रणमनमतक योजना 
(2076-77 देल्ि 2080-81) िागू भएको दोस्रो वर्षयिा प्रवेश गरररहेको अवस्थािा यो आमथयक 
वर्षयको भदौ  १ गते देल्ि िदु्दाको प्रभावकारी व्यवस्थापनको िामग फरक िदु्दा व्यवस्थापन (DCM) 

प्रणािी िाग ुभएको छ । अताः यस अदाित आफ्नो कािकारबाहीिा प्रभावकाररता ल्याउनकुो 
साथै   गणुस्तरीय न्याय प्रदान गनेतफय  आफ्नो सेवा प्रवाहिाई मछटो छररतो र चसु्तदरुुस्त बनाउन े
प्रयासरत रहनेछ ।  

न्याय सम्पादन काययिा अदाितको एक्िो प्रयासिे िार साथयकता पाउन नसक्ने हुुँदा न्याय क्षेरका 
सरोकारवािाहरुको पयहचान हनुकुा साथै न्याय क्षेर सिन्वय समिमत िाफय त सरोकारवािाहरुसांगको 
सिन्वय र सहकाययिा अमभवयृद्ध भएको छ । ल्जल्िाको भौगोमिक यवकटता, नयाुँ सांयहताहरुको 
प्रयोग र कायययवमि एवां स्रोत सािनको कमििे यस अदाितिे योजना कायायन्वयनिा आशामतत 
नमतजा प्राि गनय कदठनाई उत्पन्न हनु सक्ने देल्िन्छ ।  
अदाितिाई हेने आि नागररकको दृयिकोणिा पररवतयन ल्यानपुछय भने्न सरोकारवािाहरुको िारणा 
रहेको पाइएकोिे न्याययक सशुासन अमभवयृद्ध गनयका िामग आचार सांयहताको पािना, सेवा प्रवाहिा 
चसु्त दरुुस्त, सेवाग्राहीप्रमत िैरीपूणय व्यवहार एवां िसु्कानसयहतको सेवा, कियचारीहरुिा पारदशीता 
इिान्दाररता, उजरुी र गनुासोको तत्काि सम्वोिन हनुे व्यवस्था भएको छ ।अदाितका 
न्यायािीशहरु र कियचारीहरुको साझा प्रयासबाट योजनािा मनिायररत िक्ष्य प्रामिका िामग आफ्ना 
प्रयासहरुिाई केल्न्द्रत गने प्रयास गररएको छ ।  

न्यायपामिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीमतक योजनािाई सफि बनाई योजनािे मिएको िक्ष्य हामसि 
गनय यस अदाितबाट यवगतिा कायायन्वयन भएका योजनाहरुको सवि पक्षिाई मनरन्तरता ददां दै 
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वतयिान अवस्थािा िूि योजनािे मिएको िक्ष्य हामसि गनय प्रस्ततु कायय योजना तयार गररएको 
हो। यवगतिा जस्तै न्यायसम्पादन गने काययहरुिाई मनरन्तरता ददई आदेशानसुारको कािकारबाही 
यथाल्शघ्र सम्पन्न गनेतफय  कियचारीहरुिे ल्जम्िेवारीपूवयक कतयव्य मनभाएको पाइन्छ । न्याय मनरुपण 
काययिाई प्रभावकारी बनाउन िेिमििाप पद्धमतिाई पूणय रुपिा अविम्वन गररएको हो । त्यस्तै 
वैतमनक कानून व्यवसायीको सेवािाई अदाितको व्यवस्थापकीय काययअन्तगयत रािी असाहय, 
अशक्त िगायत न्यायिा पहुुँच नभएको व्यल्क्तहरुको िदु्दािा उल्चत प्रमतमनमित्वको िामग प्रभावकारी 
बनाउन इ-हाल्जरीको व्यवस्थासिेत मििाइएको हो । साथै थनुवुा िदु्दािा थनुवुािाई अमनवायय 
पेसीको जानकारी गराउने व्यवस्था अपनाइएको हो। िदु्दा सनुवुाईको िििा पेसी स्थमगत गने 
पररपाटीिाई कानूनी आिारिा बढीिा २ पटक सम्ि स्थमगतको िौका ददई थप कडाई गररएको 
हो। फैसिा िेिनको काययिाई ल्शघ्रता ददई बढी २१ ददन मभरैिा फैसिा तयार गरी प्रिाणीकरण 
गने गररएको छ । वायर्षयक कायय योजनाको चौिामसक एवां आवमिक समिक्षा गरी सिीक्षाबाट 
औिाइएका सिस्याहरु र न्याययक काि काि कारवाहीिा देल्िन आएको सिस्याको मनराकरणको 
िामग उल्चत मनदेशनसिेत ददने गररएको छ। सूचना प्रयवमिको सांस्थागत सदुृढीकरण र क्षिता 
अमभवयृद्धतफय  िास प्रगमत हनु नसकेपमन िदु्दा व्यवस्थापन िगायतका काययिा सूचना प्रयवमिको 
अमिकति प्रयोग हनुे गरेको, िदु्दाहरु सफ्टवेरिा इन्िी, दैमनक केश स्टाटस जनाउने, फैसिा 
अपिोड फ्याक्स इिेि आदान प्रदान गने गररएको, इ-हाल्जरी, मडस््िेबाट पेसी सूचीको जानकारी 
िगायत मस.सी. यट.भी. जडानका कायय भएका छन ्। सियसियिा यवद्यिान जनशल्क्तिाई प्रल्शक्षण 
काययििसिेत हनुे गरेको छ भने आगािी ददनिासिेत सो काययिाई मनरन्तरता ददई कियचारीहरुको 
मसप र दक्षता अमभवयृद्ध गनेतफय  जोड ददइने छ । न्यायका सरोकारवािाहरुसांगको अन्तरयिया, 
परकार, बार, प्रहरी, सरकारी वयकि, नागररक सिाजहरुसांगको अन्तरयियात्िक काययििहरुिाई 
मनरन्तर सञ्चािन गरी अदाितबाट प्रवाह हनुे सेवा, सयुविा र कायय प्रयियाको बारेिा जानकारी 
गराई योजनाको कायायन्वयनिा जानकारीसिेत गराइएको र सो काययिाईसिेत मनरन्तरता ददइन े
छ। जनशल्क्त भौमतक व्यवस्थापन तामिि, गोष्ठी आददका िामग सम्बल्न्ित मनकायिा िेल्ि पठाइन े
छ । अदाितबाट प्रदान हनुे सेवा र सेवाग्राहीहरुिाई कायय प्रयिया एवां अदािती दस्तूर िगायतका 
यवर्षयिा जानकारी गराउने उदे्दश्यिे Help Desk को व्यवस्था भएको छ र मनरन्तर हनुेछ साथै 
अदाित पररसरमभर नगाररक बडापर राख्नसेिेत व्यवस्था भएको छ । अदाितको काययबोझको 
आिारिा हाि ददुँदै आइरहेको कायय सम्पादनिा आिाररत प्रोत्साहन भत्तािे कियचारीहरुिा उत्प्ररेणा 
जगाई काि कतयव्यिाई चसु्तदरुुस्त राख्नसिेत उल्िेख्य योगदान पगेुको हुुँदा हाि  रोयकए पमन 
सो व्यवस्था मनरन्तर िागू हनु ुपने देल्िन्छ । 
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अताः चौथो पञ्चवर्षीय रणनीमतक योजनािे आत्िसात गरेको "न्यायपामिकाको स्वतन्रतााः 
न्याययक सशुासन हाम्रो प्रमतबद्धता" भने्न िूि नारािाई अििम्बन गदै न्याय सम्पादनिाई मछटो 
छररतो र चसु्त दरुुष्त तलु्याई सम्पूणय जनतािाई न्यायिा सहज पहुुँच परु् याउने उदे्दश्यका साथ 
सबैका िामग न्याय समुनल्ित गने पररदृश्यका साथ िागू भएको चौथो पञ्चवर्षीय योजना र प्रस्ततु 
वायर्षयक कायय योजनािा उल्िेि भएका यियाकिाप एवां कानूनी व्यवस्थािाई पूणय रुपिा व्यवहारिा 
िागू गरी योजनाको सफि र प्रभावकारी कायायन्वयन हनुे कुरािा यस अदाितिे प्रमतवद्धता व्यक्त 
गदयछ । 

२.२. आ.व. 07६/7७ को मनिायररत िक्ष्य र प्रगमतको सिीक्षा 
आ.व. २०७६।७७ िा न्यापामिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीमतक योजनाको प्रथि वर्षयको रुपिा 
तजुयिा गरी िागू गररएको मथयो । यस योजनािे न्याय सम्पादनको काययिाई मछटो छररतो र 
गणुस्तरीय न्याय सम्पादन गने, न्यायिा पहुुँच अमभवयृद्ध गने न्याययक सशुासनको प्रवद्धयन गने, 
अदाित व्यवस्थापनको सदुृढीकरण गने र न्यायपामिकाप्रमतको आस्था र यवश्वास अमभवयृद्ध 
गनेसिेतका 5 वटा िक्ष्य मनिायरण गरेको मथयो । उल्ल्िल्ित िक्ष्य प्रामिका िामग ती िक्ष्यहरुसुँग 
सम्बल्न्ित 23 वटा िूि रणनीमतहरु र व्यवस्थापकीय, नीमतगत कायय तथा यियाकिाप र कायय 
सम्पादन सूचकसिेत मनिायरण गररएको मथयो । 

आ.व. 07६/07७ को अवमििा यस योजनािे मिएको िक्ष्य हामसि गनय योजनाको प्रभावकारी 
कायायन्वयनका िामग िहत्त्वपूणय ल्जम्िेवारी मनभाउन ुहनुे िाननीय न्यायािीश ज्यूहरु, रल्जष्ट्रार, 
अमिकृत एवां सम्पूणय कियचारीहरुको कायय सम्पादन तथा न्याययक जनशल्क्तका अमतररक्त अन्य 
सरोकारवािा, न्यायक्षेर सिन्वय समिमत, यवमभन्न सरकारी कायायिय एवां स्थानीय मनकायहरु, 

नागररक सिाज, प्रहरी, बार इकाई, आि सेवाग्राही िगायतको सयिय, सिन्वयात्िक एवां 
रचनात्िक सहयोगबाट यस अदाितिे आफ्नो िल्क्ष्यत उदे्दश्य अनरुुपको प्रगमत प्राि गनय सफि 
भएको छ।यस आ.व. िा बन्दाबन्दी सरुु हनुपूुवय (फागनु िसान्त) सम्िको िदु्दा फछययौटको 
अवस्थािाई तिुना गदाय दताय िगतको ११२.056 प्रमतशत िदु्दा फछययौट भएको मथयो तर 
काययसम्पादनको िििा Covid-19 को िहािारीको सिस्याको कारणिे गदाय कररव ४ ियहना 
बन्दाबन्दी रहुँदा यस अवमििा कायय योजनािे मिएको उद्धेश्य र िक्ष्य प्रामि गनय नसयकएको 
यथाथय यवददतै छ । सिदुायका यवमभन्न वगयसुँग अन्तरसम्वाद न्यायिा वाह्य पाहचु (Judical 

Outreach) काययिि सञ्चािन, न्यायािीशहरुसुँग िदु्दाका पक्षहरुिे अन्तरयिया गनय पाउने 
(Meet the Judge) प्रणािीसिेत िक्ष्यअनरुुप नै सम्पन्न गररएको छ। न्याययक प्रयिया र काि 
कारवाहीसम्बन्िी आिारभतू जानकारी प्रवाह गनयका िामग आि सांचारका िाध्यिहरुसुँग यवमभन्न 
अन्तरयिया काययििहरुसिेत सम्पन्न गररएको छ। यस अदाितिा आउने सेवाग्राहीका िामग 
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मनयमित रुपिा परािशय सेवा (Counseling Service)सिेत सञ्चािन गररदै आएको छ। त्यस्तै 
योजनाको आन्तररक प्रगमत सिीक्षा, सरोकारवािाहरुसुँग योजना कायायन्वयन सिीक्षा, न्यायक्षेर 
सिन्वय समिमतसुँग छिफि, बार सरकारी वकीिसुँगको अन्तरयियाहरुसिेत सियिै सम्पन्न 
गररएको अवस्था छ। त्यसैगरी अदाित व्यवस्थापन समिमतको वैठक एवां र 
िेिमििापकतायहरुसुँगसिेत अन्तरयियाहरु सम्पन्न गररनकुा सथै सूचना प्रयवमि प्रयोगसम्बन्िी 
तामिि, अमभिेि व्यवस्थापन, पसु्तकािय व्यवस्थापन, िानव सांसािन क्षिता यवकास, यटपोट 
जस्ता तामििहरुसिेत सम्पन्न गररएको छ । यस अदाित िगायत िातहत अदाितहरुकोसिेत 
आफ्नो कायय योजनािा उल्ल्िल्ित िक्ष्य प्रगमतको सम्बन्ििा चौिामसक र वायर्षयक सिीक्षा 
काययििसिेत सम्पन्न गररएको छ । यस अदाितिा गनुासो सनेु्न अमिकारी तोकी गनुासो 
सनुवुाईिाई मनयमित गररएकोिा यस अवमििा सरोकारवािा एवां सेवाग्राहीबाटसिेत कुनै गनुासो 
गरेको पाइएन ।  

िूि कायय (िदु्दा फछययौट) अन्तगयतको न्याय मनरुपण गने काययको यववरणिाई मनम्न तामिकािा 
प्रस्ततु गररएको छ ।    

आ.व.२०७6/०७7 िा िदु्दाको अनिुान, िगत र फछययौटको अवस्था 

शीर्षयक  

ल्जम्िेवारी 
सररआएका 

नयाुँ दताय 
अनिुान  

जम्िा 
अनिुामनत 
िगत 
  

फछ्र्यौट िक्ष्य 
  

कायि 
भएको 

बास्तयवक 
िगत  

फछ्र्यौट 

;+Vof k|ltzt ;+Vof k|ltzt 

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ 
अन्तगयतसिेतका मनवेदन 

11 45 56 34 61% 35 20 56% 

देवानी तथा फौजदारी 
िदु्दािा परेको पनुरावेदन 

71 263 334 202 60% 273 139 56% 

सािक ० 6 6 3 50% 1 1 १००% 

सरुु क्षेरामिकार 
अन्तरगतको िदु्दा 

3 5 8 6 75% ४ ४ १००% 

hDdf 85 319 404 245 61% 313 174 52% 
मनवेदन ० 50 50 50 १००% 64 64 १००% 

k|ltj]bg 8 38 46 46 १००% 60 58 97% 
फुटकर मनवेदन ० 30 30 30 १००% 18 14 ७८% 

जम्िा 8 118 126 126 १००% 142 136 96% 

कूि जम्िा 93 437 530 371 70% ४55 310 68% 

 

िूि काययतफय ाः- 
आ.व.०७६/0७७ िा सरकारवादी फौजदारी 32, दमुनयावादी देवानी 27, दमुनयावादी फौजदारी 12 
थान ररट मनवेदनतफय  (मनर्षिेाज्ञा-1, परिादेश-6, उत्प्ररे्षण-3, बन्दीप्रत्यक्षीकरण-1) 11 थान गरी जम्िा 
85 थान िदु्दा ल्जम्िेवारी सररआएकोिा यो वर्षय 136 थान सरकारवादी फौजदारी, 34 थान दमुनयावादी 



9                           वायर्षयक कायय योजना २०७७/0७८ 

 

देवानी 32 थान दमुनयावादी फौजदारी िदु्दा तथा ररट मनवदनतफय  24 थान (बन्दी प्रत्यक्षीकरण 1 थान 
मनर्षिेाज्ञा 10 थान, परिादेश 7 र उत्प्ररे्षण तथा अन्य 6) सािक १ थान र शरुु िदु्दा १ थान थान दताय 
हनु आई कुि िदु्दा सांख्या 313 भएकोिा यो वर्षय 164 थान िदु्दा फछ्यौट भई बाुँकी 149 थान िदु्दा 
आ.व. ०७७/७८ का िामग ल्जम्िेवारी सरी आएको देल्िन्छ ।त्यस्तै  मनवेदन ४ थान र प्रमतवेदन २ 
थान यो वर्षयिा ल्जम्िेवारी सरी आएको देल्िन्छ।  

आ.व. ०७६।७७ िा ल्जम्िेवारी सरी आएको ८५ थान िदु्दा र नयाुँ दतायको िगत २२८ थान गरी जम्िा 
३१३ िगत रहकोिा जम्िा १६४ थान िदु्दा फछययौट भएको देल्िन्छ । जम्िा िगतको ५२ % िार 
िदु्दा फछययौट भएको देल्िन्छ । गत वर्षय जम्िा अनिुामनत िगतको ६१% फछययौट गने िक्ष्य राल्िएकोिा 
कोमभड-19 वन्दावन्दीको कारण ९% िे िक्ष्य हामसि गनय नसयकएको अवस्था हो ।त्यस्तै सोही कारणबाट 
प्रभायवत भई १३ थान िदु्दाहरु १ वर्षय नाघ्न पगेुको हो । ३१९ थान िदु्दाहरु दताय अनिुान गररएकोिा 
सो भन्दा कि २२८ नयाुँ िदु्दाहरु दताय भएको अवस्था रह्यो । Covid-19 Pendamic  को कारण 
फागनु ियहनासम्ििाई आमथयक वर्षय िान्दा ११२% िदु्दाहरु फछययौट हनु ुउत्साहजनक उपिल्धि िानु्न पने 
हनु्छ । यस अवमििा िेिमििापको िामग िेिमििाप केन्द्रिा 33 थान िदु्दा पठाइएकोिा 4 थान िदु्दा 
िेिमििाप िाफय त मििापर भएको, 24 थान िदु्दा मििापर हनु नसयक यफताय हनु आएको र 5 थान िदु्दा 
मििमििापको प्रयियािा रहेका छन ्। ििुतबीतफय  ल्जम्िेवारी सरी आएको 3 थान िदु्दाहरु सम्बन्िीत 
मिल्शिहरु सवोच्च अदाितबाट प्राि नहुुँदा िलु्तवीिा रहेको । नयाुँ ििुतवी दताय नरहेको, २ थान िलु्तवी 
जागी बाुँकी १ थान िदु्दा िलु्तवी जगाउन बाुँकी रहेको छ । यस वर्षय सडाउन पने मिमसि सांख्या 138 
भएकोिा 137 थान मिमसि कागजहरु सडाई िक्ष्यअनसुार तोयकएका कािहरु सियिै सम्पन्न गररएको 
छ ।  

यस अदाितिा रहेका बाुँकी िदु्दाहरुको अवमिगत यववरणाः 
यस अदाितिा बाुँकी रहेका िदु्दाहरुको अवमिगत यववरण मनम्न अनसुार रहेको छ ।   

cbfntsf] 

gfd 
ljifo 

af+sL /x]sf d"@fx? 

hDdf 
Ps jif{  

leq 

1 jif{b]lv  

18 dlxgf leq 

18 dlxgfb]lv  

2 jif{ leq 

2 jif{  

gf#]sf] 

pRr cbfnt 

kf]v/f, afun'ª 

Ohnf; 

k"g/fj]bg 123 10 1 ० 134 
;"? d"@f ० ० ० ० ० 
;fws ० ० ० ० ० 

l/^ lgj]bg 13 
2 ० ० 

15 
lgj]bg/फुटकर  4 0 0 ० 4 

k|ltवbेg 2 ० ० ० 2 

hDdf 142 12 
1 0 

155 
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यस अदाितको यवगत ५ वर्षयको िदु्दा प्रवाहको ल्स्थमत 

d'2f )&@÷)&# )&#÷)&$ )&$÷)&% ०७५/०७६ 076/077 

पनुराबेदन 
तफय  

देवानी ५१ ६१ ४० ६६ 61 

फौजदारी १७० १६९ १४४ २४१ 212 
सािक २ १ २ ८ 1 

ररट 
मनवेदन 
तफय  

मनर्षिेाज्ञा १६ १५ १७ २५ 12 

परिादेश १० ८ ५ १२ 13 
बन्दीप्रत्यक्षीकरण ६ १ १ २ 1 
उत्प्ररे्षण ९ १३ ११ १४ 9 

सरुु क्षेरामिकार तफय का १ ४ ४ ४ 4 
hDdf २६५ २७२ २२४ ३७२ 313 

 मनवेदन ८९ ४८ $^ ३९ 64 
 प्रमतवेदन ५९ २८ ३७ ३७ 60 

 

 

 

यवगत ५ वर्षय देल्िको काययप्रगमतको सिीक्षा 

यस अदाितको यवगत ५ वर्षयको काययप्रगमत देहायबिोल्जि उल्िेि गररएको छ । 

मस.नां. आमथयक वर्षय ल्जम्िेवारी सरेको नयाुँ दताय जम्िा फछयोट फछयोट प्रमतशत बाुँकी 

२ )&@ ÷)&# $# @@@ @^% @@$ *$=%@ $! 

३ )&# ÷)&$ $! @#! @&@ @@$ *@=#% $* 

४ )&$ ÷)&% $* !&^ @@$ !&% &*=!@ $( 

५ ०७५/०७६ ४९ ३२३ ३७२ २८७ ७७.१५ ८५ 

6 076/077 85 228 313 164 52.00 149 
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२.३. फैसिा कायायन्वयनतफय    
न्यायपामिकाको चौथो रणनीमतक योजनािे मनिायरण गरेको दोस्रो िूि काययअन्तगयत फैसिा 
कायायन्वयन हो । उच्च अदाितबाट फैसिा कायायन्वयनको िििा गनुयपने कायय किै हनुे र फैसिा 
कायायन्वयन सम्वन्ििा प्राथमिक ल्जम्िेवारी ल्जल्िा अदाितको हनुे भएकोिे उच्च अदाितिे सरुु 
ल्जल्िा अदाितबाट भएको फैसिा फरक परेिा फैसिाबिोल्जि िगत कसी असिुउपर गनुय भनी 
िगत रहेको सम्बल्न्ित अदाितिा िेिी पठाइने हुुँदा फैसिा कायायन्वयन एवि ्असिु तहमसिको 
काययिा यस अदाित प्रत्यक्ष सांिग्न हनुपुने ल्स्थमत रहुँदैन । यस योजना अवमििा न्याय प्रशासन 
ऐन, २०७३बिोल्जि यस अदाितिे सरुु कारवाही र यकनारा गरेका यववादसुँग सम्बल्न्ित मनणययको 
कायायन्वयनका िामग िेिी पठाउने गरेको र उपयुयक्तबिोल्जि मनणययहरुको कायायन्वयन भइरहेको 
पाइयो । त्यस्तै यस अदाितबाट हनुे िातहत ल्जल्िा अदाितहरुको मनरीक्षणका िििा सिेत 
फैसिा कायायन्वयनिाई प्रभावकारी बनाउन मनदेशन ददइएको तथा ददइएका मनदेशनहरुको 
कायायन्वयन भए नभएतपयm मनरन्तर सपुररवेक्षणसिेत हनुे गरेको छ । साथै यस अदाितिे सायवक 
योजनाबिोल्जि फैसिा कायायन्वयनका िामग मनदेशन ददने गररएको र आगािी ददनिासिेत उच्च 
अदाित पोिरा, बागिङु इजिासबाट ददइएका मनदेशनहरुको कायायन्वयन भए नभएतफय  मनरन्तर 
सपुररवेक्षण गररने छ ।    
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पररच्छेद - ३ 

(वायर्षयक तथा िामसक िक्ष्य मनिायरण िण्ड) 

३. वायर्षयक िक्ष्य मनिायरण तथा वायर्षयक िक्ष्यबिोल्जि िामसक काययतामिका 
फाराि नां १ 

उच्च अदाित पोिरा बागिङु इजिास 

आमथयक वर्षय २०७७/078 को वायर्षयक कायय योजना 
 वायर्षयक िक्ष्य मनिायरण फाराि 

(योजनाको िक्ष्य १ को रणनीमत उदे्दश्य नां.१ १ (ग) र (घ) सुँग सम्बल्न्ित) 

अदाितको नािाः-उच्च अदाित पोिरा बागिङु इजिास 

िदु्दा फछ्यौट तफय को वायर्षयक िक्ष्य: २८८ 
             

मस.नां 

ल्जम्िेवारी नयाुँ दताय अनिुान 

ररट िदु्दातफय  (शरुु, पनुरावेदन र सािक) िदु्दातफय  (शरुु तथा पनुरावेदन) 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

 ६ ियहना  
मभरको 

६ ियहना  
नाघेको 

जम्िा ६ ियहना 
 मभरको 

६ देल्ि १२ 
ियहनामभरको 

१२ ियहनादेल्ि १८ 
ियहनामभरको 

१८ ियहना 
नाघेको 

जम्िा  ल्जम्िेवारी 
तफय को जम्िा# 

नयाुँ दताय 
अनिुान** 

अनिुामनत 

नयाुँ दतायको 
५० प्रमतशत 

जम्िा वायर्षयक 
िक्ष्य* 

१ 7 8 15 54 69 10 1 134 149 278 139 288 
 

कुल जम्मा दर्ाा लगर् अनुमानः ४२७ 

तयार गने               प्रिाल्णत गने 
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फाराि नां २ 

उच्च अदाित पोिरा, बागिङु इजिास 

आमथयक वर्षय २०७७/०७8 को वायर्षयक कायय योजना 
वमगयकृत िदु्दाको वायर्षयक िक्ष्य मनिायरण फाराि 

(योजनाको िक्ष्य १ रणनीमतक उदे्दश्य १.१ (ग) र (घ) सुँग सम्बल्न्ित) 

योजना अनसुार वायर्षयक रुपिा फैसिा गनुयपने िदु्दाको सांख्यााः-  २28 

मस.नां. यवर्षय अवमिगत सांख्या 
ल्जम्िेवारी सरी 
आएका बमगयकृत 

यववरण 

ल्जम्िेवारी 
सररआएको जम्िा 

सङ् ख्या 
िागय सिूह 

नयाुँ दतायतफय को 
िक्ष्य मनिायरण 

जम्िा दबैुको  
जम्िा 

१ शरुु िदु्दा 
(देवानी/फौजदारी) 

६ ियहना मभरको  0 

0 

सरि* 2 

4 4 

६ ियहना देल्ि १ 
वर्षयमभरको 

0 
सािान्य* 

1 

१ वर्षयदेल्ि १८ ियहना 
मभरको   

0 
यवशेर्ष* 

1 

१८ ियहना नाघेको 0     

2 पनुरावेदन ६ ियहना मभरको  
54 

134 

सरि* 
45 

111 245 ६ ियहना देल्ि १ 
वर्षयमभरको  

69 
सािान्य* 

33 
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१ वर्षयदेल्ि १८ ियहना 
मभरको   

10 
यवशेर्ष* 

33 

१८ ियहना नाघेको 1     

3 सािक ६ ियहना मभरको  
0 

0 

सरि* 
3 

4 4 
६ ियहना देल्ि १ 
वर्षयमभरको  

0 
सािान्य* 

1 

१ वर्षयदेल्ि १८ ियहना 
मभरको   

0 
  

  

जम्िा 
0 0 

- - - - 

4 ररट र मनर्षिेाज्ञा 
मनवेदन 

६ ियहना मभरको 7 
15 

सरि* 12 
20 35 

६ ियहना नाघेको 8 सािान्य* 8 

जम्िा 149 149 - - 139 288 

5 अन्य मनवेदन/प्रमतवेदन 6 6 - - 163 169 

 कूि जम्िा 155 155 -  - 441 745  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

तयार गने               प्रिाल्णत गने 
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फाराि नां ३ 

उच्च अदाित पोिरा, बागिङु इजिास 

आमथयक वर्षय २०७7/०७8 को वायर्षयक कायय योजना 
अदाितगत िामसक िक्ष्य र प्रगमतको यववरण 

(योजनाको िक्ष्य १ रणनीमतक उदे्दश्य १.१ (ग) र (घ) सुँग सम्बल्न्ित) 
 

अदाितको नाि: उच्च अदाित पोिरा बागिङु इजिास 

इजिास नां.:1 
वायर्षयक िक्ष्य: 144 

सि.न.ं िगतको 
यववरण 

जम्िा िदु्दा 
सांख्या 

िक्ष्य/प्रगमत श्राबण भाद्र आल्श्वन कामतयक िांमसर पौर्ष िाघ फाल्गणु चैर  बैशाि जेष्ठ आर्षाढ जम्िा 

काययददन * 27 26 26 11 25 25 26 22 27 24 26 27 292 

१ 
ल्जम्िेवारी 

तफय  
74 

िक्ष्य 3 6 7 3 11 11 11 11 11 -  - - 74 

प्रगमत             0 

२ नयाुँ दतायतफय  70 
िक्ष्य 3 4 5 3 7 7 7 7 7 7 7 6 70 

प्रगमत             0 

जम्िा 144 
िक्ष्य 6 10 12 6 18 18 18 18 18 7 7 6 144 

प्रगमत                         0 

 

 

तयार गने               प्रिाल्णत गने 
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 फाराि नां ४ 

उच्च अदाित पोिरा, बागिङु इजिास 

आमथयक वर्षय २०७7/०७8 को वायर्षयक कायय योजना 
इजिासगत िामसक िक्ष्य र प्रगमतको यववरण 

(योजनाको िक्ष्य १ रणनीमतक उदे्दश्य १.१ (ग) र (घ) सुँग सम्बल्न्ित) 

अदाितको नाि: उच्च अदाित पोिरा, बागिङु इजिास 

इजिास नां.:२ 
वायर्षयक िक्ष्य: 144 

सि.न.ं िगतको 
यववरण 

जम्िा िदु्दा  
सांख्या 

िक्ष्य/प्रगमत श्राबण भाद्र आल्श्वन कामतयक िांमसर पौर्ष िाघ फाल्गणु चैर  बैशाि जेष्ठ आर्षाढ जम्िा 
काययददन* 27 26 26 11 25 25 26 22 27 24 26 27 292 

१ ल्जम्िेवारी 
तफय  

75 
िक्ष्य 4 5 7 4 11 11 11 11 11 -  - - 75 

प्रगमत                         0 

२ नयाुँ दतायतफय  69 
िक्ष्य 2 3 5 3 7 7 7 7 7 7 7 7 69 

प्रगमत                         0 

जम्िा 144 
िक्ष्य 6 8 12 7 18 18 18 18 18 7 7 7 144 

प्रगमत                         0 

 

 
तयार गने               प्रिाल्णत गने 
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फाराि नां ५ 
उच्च अदाित पोिरा बागिङु इजिास 

आमथयक वर्षय २०७७/078 को वायर्षयक कायय योजना 
बमगयकृत िदु्दाको िामसक िक्ष्य मनिायरण फाराि 

-योजनाको िक्ष्य १ को रणनीमत उदेश्य नां. १.1 -ग) र (घ) सुँग सम्बल्न्ित) 
योजनाबाट मनिायरण भए अनसुार वायर्षयक रुपिा फैसिा गनुयपने िदु्दाको जम्िा सुँख्यााः 288 प्रमतशताः 67% 

ि.सां. यवर्षय 
अवमिगत 
वमगयकरण 

यववरण साउन भदौ असोज काल्त्तक िांमसर पसु िाघ फागनु चैत बैशाि जेठ असार जम्िा 

काययददन 27 26 26 11 25 25 26 22 27 24 26 27 292 

1 शरुु िदु्दा 

६ ियहना मभरको 
(सरि) 

िक्ष्य 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 

प्रगमत                         0 
६ ियहना देल्ि 
१ वर्षयमभरको  
-सािान्य) 

िक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

प्रगमत                         0 

१ वर्षयदेल्ि १८ 
ियहना मभरको  
-यवशेर्ष) 

िक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

प्रगमत                         0 

१८ ियहना 
नाघेको 

िक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

प्रगमत                         0 

1 पनुरावेदन िक्ष्य 2 5 8 3 10 10 10 10 10 10 10 9 97 
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६ ियहना मभरको 
(सरि) 

प्रगमत                         0 

६ ियहना देल्ि 
१ वर्षयमभरको  
-सािान्य) 

िक्ष्य 1 4 5 2 8 9 9 8 8 8 7 5 74 

प्रगमत                         0 

१ वर्षय नाघेको 
िक्ष्य 1 4 5 2 8 9 9 8 8 8 7 5 74 

प्रगमत                         0 

3 सािक 

६ ियहना मभरको 
(सरि) 

िक्ष्य 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 

प्रगमत                         0 
६ ियहना देल्ि 
१ वर्षयमभरको  
-सािान्य) 

िक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

प्रगमत                         0 

१ वर्षय नाघेको 
िक्ष्य  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

प्रगमत                         0 

जम्िा  
िक्ष्य 4 13 19 9 28 30 28 26 26 26 24 19 252 

प्रगमत                         0 

४ ररट 

 -सरि)  ६ 
ियहनामभरको 

िक्ष्य 0 1 1 0 3 3 3 3 3 2 1 1 21 

प्रगमत                         0 

िक्ष्य 0 1 1 0 2 2 1 1 2 2 1 1 14 
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 (सािान्य)६ 
ियहना नाघेको  

प्रगमत                         0 

जम्िा  
िक्ष्य 0 2 2 0 5 5 4 4 5 4 2 2 35 

प्रगमत                         0 

५ 
मनवेदनप्रमतवेदन 

फुटकर 
मनवेदन 

१ ियहना मभर 
िक्ष्य 3 5 7 3 10 10 10 10 10 9 9 8 94 

प्रगमत                         0 

१ ियहना नाघेको 
िक्ष्य 2 4 5 2 7 7 8 7 7 7 7 6 69 

प्रगमत                         0 

जम्िा  
िक्ष्य 5 9 12 5 17 17 18 17 17 16 16 14 163 

प्रगमत                         0 

कूि जम्िा 
िक्ष्य 9 24 33 14 50 52 50 47 48 46 42 35 450 

प्रगमत                         0 

                 
 
 
 
 
 

तयार गने               प्रिाल्णत गने 
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फाराि नां 6 

उच्च अदाित पोिरा बागिङु इजिास 

आ. व.  २०७७/0७८ को वायर्षयक कायय योजना 
िातहत अदाित र कायायियको मनरीक्षण एवां अनगुिनसम्बन्िी िक्ष्य मनिायरण फाराि 

मनरीक्षण गनुयपने अदाितको सुँख्यााः 4 
मनरीक्षण गनुयपने कायायियको सुँख्यााः 4 

मस.नां. न्यायािीशको नाि मनरीक्षण गने  ियहना मनरीक्षण गनयपने अदाित र 
कायायियको नाि 

कैयफयत  

१ श्री िोहनबहादरु काकी 
  म्याग्दी ल्जल्िा अदाित 

यस अदाितको पूणय वैठकबाट मनणयय 
भएबिोल्जि २०७७ साि कामतयक देल्ि पसु 
ियहनासम्ि मनरीक्षण हनुे ।  

  कारागार कायायिय, म्याग्दी 

२ 
श्री द्वाररकािान जोशी 
  

  बागिङु ल्जल्िा अदाित 

  कारागार कायायिय, बागिङु 

३ 
 श्री िनुेन्द्रप्रसाद अवस्थी 
  

  पवयत ल्जल्िा अदाित 

 कारागार कायायिय, पवयत 

४ 
  श्री सदुशयनराज पाण्डे 

  

 िसु्ताङ ल्जल्िा अदाित 

  कारागार कायायिय, िसु्ताङ 

जम्िा सांख्या  
  

 

 

तयार गने               प्रिाल्णत गने 



21                                               वायर्षयक कायय योजना २०७७/0७८ 

 

फाराि नां 7 

उच्च अदाित पोिरा बागिङु इजिास 

आमथयक वर्षय २०७७/078 को वायर्षयक कायय योजना 
मिमसिको आन्तररक मनरीक्षण गने काययको िामसक िक्ष्य मनिायरण फाराि 

ल्जम्िेवारी सररआएको मिमसि सुँख्यााः– १४९ 

 

यस वर्षय दताय हनु ेअनिुामनत िदु्दा सांख्यााः–४२७ 

 

जम्िा मनरीक्षण गनुयपने मिमसि सांख्यााः–३५८ 

 

रल्जस्िारको नािाः िोहन सवेुदी 
 

सपुररन्टेन्डेन्टको नािाः–     
 

यवर्षय 
मिमसिको आन्तररक मनरीक्षणको िामसक िक्ष्य 

 
ियहना साउन भदौ असोज काल्त्तक िांमसर पसु िाघ फागनु चैत बैशाि जेठ असार जम्िा 

 

मिमसिको आन्तररक 
मनरीक्षण 

िक्ष्य 31 32 32 14 31 31 32 27 33 30 32 33 358 
 

प्रगमत                           

 

 

तयार गने               प्रिाल्णत गने 
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फाराि नां 8 
उच्च अदाित पोिरा बागिङु इजिास 

आमथयक वर्षय २०७७/078  को वायर्षयक कायय योजना 
 व्यवस्थापकीय काययको िामसक िक्ष्य मनिायरण फाराि 

काययको यवर्षय 
िामसक रुपिा सम्पन्न गनुय पने काययहरुको िक्ष्य   

साउन  भदौ  असोज काल्त्तक िांमसर पौर्ष िाघ फागनु चैत बैशाि जेठ आर्षाढ जम्िा 

न्याययक वाह्य सांवाद * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

वैतमनक कानूनव्यवशायीबाट कारागार भ्रिण पटक 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

काउन्सेमिङ्क सेवा सञ्चािन पटक  मनरन्तर 0 

योजनाको प्रगमत सिीक्षा पटक  0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4 

योजना कायायन्वयनका सम्बन्ििा सरोकारवािाहरुसांग 

अन्तरयिया पटक  
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4 

तािेिदार र स्थानीय मनकायका सल्चबहरु बीच 

अन्तरयिया पटक 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

सडाउन ुपने कागजातहरु सडाइने मिमसि सांख्या 0  0 0 0 0 0 21  21 22 22 22 0 108 
न्याय क्षेर सिन्वय समिमतको बैठक पटक 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 

बार र सरकारी वकीिसांग अन्तरयिया पटक 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4 

सांचारकिीहरुसांग अन्तरयिया पटक  0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

िदु्दाको यटपोट 10 15 20 10 30 30 30 30 30 29 29 25 288 

अन्य आवश्यक काययिि सिावेश गनय सयकने                         0 

 

            तयार गने                प्रिाल्णत गने 
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फारि नां. 9 

रणनीमतक उद्दशे्य १.४ यववाद सिािानका वैकल्ल्पक उपायहरुको प्रयोगिाई प्रभावकारी बनाउन ु

(क)  न्याययक िेिमििाप पद्धमतको सदुृढीकरण गने 

ि.स. कायय काययसम्पादन सूचक सियावमि प्रारल्म्भक ल्जम्िेवारी अल्न्ति ल्जम्िेवारी 

१ 

िेिमििाप हनुे सक्ने प्रकृमतका सबै यववादहरु 
कल्म्तिा एकपटक िेिमििापका िामग प्रोत्सायहत 

गने 

आदेश/ िेिमििापिा वयृद्ध 
२०७७ साउन देिी 
मनरन्तर 

रल्जष्ट्रार न्यायािीश 

२ 
सबै अदाितिा िेिमििाप परािशय कक्ष स्थापना 
गने 

परािशय कक्ष २०७७  रल्जष्ट्रार न्यायािीश 

३ 
अदाितिे यवमभन् न क्षेरको मबर्षयगत यवज्ञता भएका 
िेिमििापकतायहरुको सूची तयार गने 

िेिमििापकतायको सूची तयार 
२०७७ साउन 
िसान्त सम्ि 

 रल्जष्ट्रार न्यायािीश 

 

 

तयार गने                           प्रिाल्णत गने   
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पररच्छेद -४ 

(रणनीमतक काययििहरुको कायायन्वयन योजना िण्ड) 

४. िक्ष्य तथा रणनीमतक उद्दशे्यहरूको कायायन्वयनका िामग वायर्षयक रुपिा सञ्चािन हनु े
रणनीमतक  यकयाकिापहरु   

न्यायपामिकाको चौथो पञ्चबर्षीय रणनीमतक योजना (२०७६/२०७७-२०८०/२०८१) िे मनिायरण 
गरेका िक्ष्य तथा रणनीमतक उदे्दश्यहरु प्रामिको िामग तय गररएका यियाकिापहरुको वायर्षयक रुपिा 
गररने कायायन्वयन योजना मनम्नानसुार रहेका छन । 

िक्ष्य १: मछटोछररतो  गणसु्तरीय न्याय सम्पादनाः 

रणनीमतक उद्दशे्य १.१: िदु्दाको शीघ्र फछ्यौट गनुय 
 (क) फरक िदु्दा व्यवस्थापन पद्धमत िाग ुहनुपूुवयका िदु्दा तथा सबै मनवेदनको िामग । 

कायय काययसम्पादन सूचक सियावमि ल्जम्िेवारी 

ल्जम्िेवारी सररआएका सबै मनवदेन, सरुु िदु्दा, 
पनुरावेदन, सािकहरू र िध्यस्थसम्बन्िी मनवेदन 
फछ्यौट गने। 

अल्न्ति आदेश/ 

मनणयय 
 

२०७7/०७8 
 

न्यायािीश 
 

चाि ुआमथयक वर्षयिा दताय भएका मनवदेन, सरुु िदु्दा, 
पनुरावेदन र सािकहरूिध्ये कम्तीिा ५० प्रमतशत 
फछ्यौट गने। 

अल्न्ति आदेश/ 

मनणयय 
२०७7/०७8 
 

न्यायािीश 

प्रमतवेदनहरू दताय भएको मिमतिे १ ियहनामभर फछ्यौट 
गने। 

अल्न्ति आदेश/ 

मनणयय 
२०७7/०७8 
 

न्यायािीश 

 
(ि) फरक िदु्दा व्यवस्थापन पद्धमत िागू हनु ेिदु्दाको िामग । 
कायय काययसम्पादन सूचक सियावमि ल्जम्िेवारी 
सरि िागयिा रहने सरुु कारबाही हनुे िदु्दा, देवानी र 
फौजदारी पनुरावेदन तथा ररट मनवेदन दताय भएको 
मिमतिे ६ ियहना मभर फछ्यौट गने। 

फैसिा /अल्न्ति 
आदेश 

२०७7/०७8 
 

न्यायािीश 

सािान्य िागयिा रहने सरुु कारबाही हनुे िदु्दा, देवानी 
र फौजदारी पनुरावेदन तथा ररट मनवेदन दताय भएको 
मिमतिे १२ ियहनामभर फछ्यौट गने। 

फैसिा /अल्न्ति 
आदेश 

 
२०७7/०७8 

न्यायािीश 

यवशेर्ष िागयिा रहने सरकारवादी फौजदारी पनुरावेदन 
दताय भएको 

फैसिा /अल्न्ति 
आदेश 

 
२०७7/०७8 

न्यायािीश 
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मिमतिे १८ ियहना मभर फछ्यौट गने। 
 

 

िध्यस्थतासम्बन्िी 
मनवेदन 
फछ्यौट 
गने। 
 

िध्यस्थ मनयलु्क्त सम्बन्िी 
मनवेदन दताय भएको मिमतिे 
६० ददन मभर 

अल्न्ति आदेश/ 

मनणयय 
२०७7/०७8 
 

न्यायािीश 

िध्यस्थ हटाउनेसम्बन्िी 
मनवेदन दताय भएको मिमतिे 
४५ ददन मभर 

अल्न्ति आदेश/ मनणयय २०७7/०७8 
 

न्यायािीश 

िध्यस्थको 
क्षेरमिकारसम्बन्िी 
मनवेदन दताय भएको मिमतिे 
३० ददन मभर 

अल्न्ति आदेश/ 

मनणयय 

२०७7/०७8 
 

न्यायािीश 

िध्यस्थको मनणयय 
बदरसम्बन्िी मनवेदन दताय 
भएको मिमतिे ४५ ददन 
मभर 

अल्न्ति आदेश/ २०७7/०७8 
 

न्यायािीश 

यवदेशी मनणययको 
िान्यतासम्बन्िी मनवेदन 
दताय भएको मिमतिे १२० 
ददन मभर 

मनणयय २०७7/०७8 
 

न्यायािीश 

 

रणनीमतक उद्दशे्य १.२: िदु्दा व्यवस्थापन पद्धमतिा सिुार गनुयाः 
(क) फरक िदु्दा व्यवस्थापन पद्धमत िाग ुगनय व्यवस्थापकीय प्रबन्ि गने । 
कायय काययसम्पादन सूचक सियावमि ल्जम्िेवारी 
फरक िदु्दा व्यवस्थापन पद्धमत कायायन्वयन गनय आवश्यक 
तयारी गने। 

सिन्वय बैठक/मनणयय 
 

२०७8 जेठ 
 

ि.ुन्या/रल्जस्िार 
 

फरक िदु्दा व्यवस्थापन पद्धमत िाग ुगने। 
 

मनणयय/ सफ्टवेयर 
अमभिेि 

२०७8 भाद्र 
 

ि.ुन्या/रल्जस्िार 
 

फरक िदु्दा व्यवस्थापन पद्धमत कायायन्वयनको अनगुिन 
गने। 

प्रमतवेदन/अमभिेि 
 

२०७7/०७8 ि.ुन्या/रल्जस्िार 

 
(ि) िदु्दा व्यवस्थापन पद्धमतिा सिुार गने। 
कायय काययसम्पादन सूचक सियावमि ल्जम्िेवारी 
िदु्दाका पक्षको व्यल्क्तगत यववरण भरी मिमसि सांिग्न 
गने। 

व्यल्क्तगत यववरण 
 

२०७7/०७8 
 

रल्जस्िार 
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िदु्दा व्यवस्थापन ददग्दशयन र इजिास पलु्स्तका बनाई 
िदु्दा शािा तथा इजिासिा राख्न।े 
 

ददग्दशयन/ 
इजिास पलु्स्तका 

२०७7/०७8 
 

रल्जस्िार 

पक्षहरूिाई अदाितको कायय बोझिाई यवचार गरी 
सिय तोकी तारेि ददने। 

तारेि पचाय /भरपाई 
 

२०७7/०७8 
 

फाुँटवािा/ 
सपरुरवेक्षक 

मनिायररत सियमभर कुनै पक्ष अनपलु्स्थत भएिा 
उपल्स्थत पक्षिाई तारेि ददने। 

तारेि पचाय /भरपाई 
 

२०७7/०७8 
 

फाुँटवािा/ 
सपरुरवेक्षक 

प्रमतवेदनउपरको सनुवुाइिा पक्षिे ताररििा रहन 
चाहेिा ताररििा राख्न।े 

तारेि पचाय / भरपाई 
 

२०७7/०७8 
 

रल्जस्िार 

 

(ग) िदु्दाको कारबाहीिाई सूचना प्रयवमिसुँग आबद्ध गने। 
कायय काययसम्पादन सूचक सियावमि ल्जम्िेवारी 
अनिाइन शलु्क भकु्तानी र िदु्दा दताय गने सम्बन्ििा 
भएको अध्ययन प्रमतवेदन पनुराविोकन गरी ििशाः 
िाग ुगने। 

सफ्टवेयर २०७7/०७8 
 

रल्जस्िार 

िदु्दा दतायदेल्ि अल्न्ति फैसिासम्ि हरेक तहका 
अदाितिा एउटै पयहचाननम्बर (Registration 

Number) ददने। 

सफ्टवेयर २०७7/०७8 
 

रल्जस्िार 

िदु्दाको पक्ष र कानून व्यवसायीिाई User Id र 
password प्रदान गने। 

सफ्टवेयर २०७7/०७8 रल्जस्िार 

पेसी तथा सािारण ताररि कम््टयरुबाट स्वताः मसजयना 
हनुे प्रणािी यवकास गने। 

सफ्टवेयर २०७7/०७8 रल्जस्िार 

िदु्दाका हरेक गमतयवमिको जानकारी पक्षहरूिाई 
एसएिएसबाट ददने। 

सफ्टवेयर २०७7/०७8 रल्जस्िार 
 

पेसी स्थगनको पटक पेसी सूचीिा जनाई वेबसाइटिा 
प्रकाशन गने। 

पेसी सूची/ सफ्टवेयर २०७7/०७8 रल्जस्िार 
 

िदु्दाको अल्न्ति आदेश र फैसिा वेबसाइटबाट 
डाउनिोड गनय सयकने पद्धमतको यवकास गने। 

सफ्टवेयर/वेबसाइट 
 

२०७7/०७8 रल्जस्िार 
 

िदु्दासम्बन्िी पराचारिा इिेिको प्रयोग गने। 
 

सफ्टवेयर/इिेि 
अमभिेि 

२०७7/०७8 रल्जस्िार 

सक्किै मिमसि चायहने अवस्थािा बाहेक िदु्दाको 
यवद्यतुीय फाइि तयार गरी प्रयोग गने। 

सफ्टवेयर/इ-फाइि 
 

२०७7/०७8 रल्जस्िार 

यटपोटको यवद्यमुतय प्रमत तयार भएपमछ िार िदु्दा 
पेसीिा चढाउन ेपद्धमत अविम्बन गने। 

यवद्यतुीय प्रमत २०७7/०७8 िदु्दा िहाशािा 
प्रिि ु 
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(घ) मिमसिको आन्तररक मनरीक्षण गने। 
कायय काययसम्पादन सूचक सियावमि ल्जम्िेवारी 
िदु्दािा अङ्ग प¥ुयाउन छुटै्ट शािा स्थापना गरी मनरीक्षण 
अमिकृत तोक्ने। 

मनणयय/पराचार २०७7/०७8 रल्जस्िार 

मनरीक्षण अमिकृतिे चाि ुमिमसिहरूको मनयमित रूपिा 
मनरीक्षण गरी ददएका मनदेशनहरू सफ्टवेयरिा प्रयवि 
गने। 

सफ्टवेयर २०७7/०७8 मनरीक्षण 
अमिकृत/ 
रल्जस्िार 

िागय अनसाुर गनुयपने कािको अवमि नाघेका र नाघ्न 
िागेका िदु्दाको सफ्टवेयरिाफय त कम््टयरुिा प्राि 
सङे्कत अनसाुर प्राथमिकताका साथ मनरीक्षण गने। 

मनरीक्षण प्रमतवेदन २०७7/०७8 मनरीक्षण 
अमिकृत/ 
रल्जस्िार 

िदु्दािा अङ्ग पगुीु पेसी चढन योग्य भएको प्रिाल्णत 
गने। 
 

सफ्टवेयर/पेसी 
प्रिाणीकरण 
फाराि 

२०७7/०७8 मनरीक्षण 
अमिकृत 

मनरीक्षण अमिकृतिे पाल्क्षक रूपिा मिमसि मनरीक्षणको 
प्रमतवेदन सम्बल्न्ित न्यायािीश/रल्जस्िारिाई उपिधि 
गराउने। 

मनरीक्षण प्रमतवेदन २०७7/०७8 मनरीक्षण 
अमिकृत 
 

प्राि मनरीक्षण प्रमतवेदनका आिारिा सम्बल्न्ित 
कियचारीिाई मनदेशन ददने। 

मनदेशन/पराचार २०७7/०७8 न्यायािीश/ 
रल्जस्िार 

 

रणनीमतक उद्दशे्य १.३: न्याययक काि कारबाही तथा िदु्दाको फैसिािा गणसु्तरीयता अमभवयृद्ध गनुयाः 
(क) न्याययक प्रयियािाई अनिुानयोग्य बनाउन।े 
कायय काययसम्पादन सूचक सियावमि ल्जम्िेवारी 

िदु्दाको कारबाहीिा िाग्ने हरेक चरणको 
सफ्टवेयरिाफय त काययतामिका बनाई मिमसि सािेि 
राख्न।े 

कायय तामिका २०७7/०७8 रल्जस्िार 

िदु्दाका पक्षहरू अदाितिा हाल्जर भएपमछ कायय 
तामिका उपिधि गराउने। 

कायय तामिका २०७7/०७8 रल्जस्िार 

काययतामिकािा मनिायररत सियिा तोयकएको कायय 
सम्पन्न गने। 

काययतामिका २०७7/०७8 रल्जस्िार 

काययतामिकाअनसाुर काि हनु नसकेिा वा िागय 
पररवतयन गनुयपरेिा कारण ििुाई सफ्टवेयरिाफय त 
कायायतामिका सांशोिन/िागय पररवतयन गरी सोको 
जानकारी िदु्दाका पक्षहरूिाई ददने। 

सांशोमित 
काययतामिका/ 

सफ्टवेयर 

२०७7/०७8 रल्जस्िार 
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काययतामिकाअनसाुर काि भए नभएको मनयमित 
अनगिुन गने। 

अनगिुन प्रमतवेदन २०७7/०७8 न्यायािीश/ 
रल्जस्िार 

पक्षहरूिे वेभसाइटिाफय त िदु्दाको कारबाही तथा 
आदेश/फैसिाको जानकारी मिन सयकने पद्धमत 
यवकास गने। 

वेबसाइट अद्यवमि २०७7/०७8 रल्जस्िार 

 

 
(ि) मिमसि कागजको गणसु्तरीयता कायि गने। 
कायय काययसम्पादन सूचक सियावमि ल्जम्िेवारी 
अदाितिा प्रयोग हनुे फाइमिङ्ग प्रणािी, कागज, िसी 
(टोनरसिेत)को गणसु्तरको िापदण्ड मनिायरण गने। 

िापदण्ड प्रमतवेदन २०७7 पस ु रल्जस्िार 

मनिायररत िापदण्डका आिारिा फाइि, कागज, 
िसीसिेतका सािग्री िररद गरी प्रयोगिा ल्याउने। 

स्पेमसयफकेसन २०७7/०७8 रल्जस्िार 
 

मिमसि सांिग्न कागजातहरूको सांरक्षणको िामग 
प्रभावकारी मिमसि व्यवस्थापन गने। 
• तायदाती फाराि अद्यावमिक गने। 
• मसिमसिेबार रूपिा मििाएर राख्न।े 
• िोजेका बित सहज रूपिा फेिा पानय सयकने। 
• मिमसििा रहन ुपने सबै कागज उपिधि हनुे। 
• मनयमित रूपिा सांरक्षण र उपचार गने। 

व्यवल्स्थत मिमसि २०७7/०७8 रल्जस्िार 
 

मिमसि सांिग्न िखु्यिखु्य कागजातहरूको (सडाउन 
नमिल्न)े यवद्यतुीय प्रमत तयार पारी सफ्टवेयरिा प्रयवि 
गने। 

सफ्टवेयर २०७7/०७8 रल्जस्िार 
 

 

रणनीमतक उद्दशे्य १.४: यववाद सिािानका वैकल्ल्पक उपायहरूको प्रयोगिाई प्रभावकारी बनाउनाुः 
(क) न्याययक िेिमििाप पद्धमतको सदुृढीकरण गने। 
कायय काययसम्पादन सूचक सियावमि ल्जम्िेवारी 
मििापर हनु सक्ने प्रकृतमतका सबै यववादहरु कल्म्तिा 
एक पटक िेिमििापका िामग प्रोत्सायहत गने । 

आदेश/िेिमििापिा 
बयृद्ध 

२०७7/०७8 न्यायिीश/ 
रल्जस्िार 

िेिमििाप परािशय कक्ष स्थापना गने। परािशय कक्ष  रल्जस्िार 
िदु्दाको काययबोझअनसुार िेिमििाप कक्षको यवस्तार 
गने। 

थप िेिमििाप कक्ष 
 

२०७7/०७8 रल्जस्िार 
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अदाितिा रहेका िेिमििाप कक्षहरूको सदुृढीकरण 
गने। 

सदुृढ िेिमििाप कक्ष २०७7/०७8 रल्जस्िार 
 

अदाितिा काययरत जनशल्क्तिाई िेिमििापको 
सम्बन्ििा प्रल्शल्क्षत गने। 

प्रल्शक्षण काययिि २०७7/०७8 रल्जस्िार 

अदाितिे यवमभन्न क्षेरको यवर्षयगत यवज्ञता भएका 
िेिमििापकतायहरूको सूची तयार गने। 

िेिमििापकतायको सूची 
 

२०७7/०७8 रल्जस्िार 
 

िेिमििापसम्बन्िी सरोकारवािाहरूमबच छिफि र 
सिन्वय गने। 

बैठक/िाइन्टय ु २०७7/०७8 न्यायािीश/ 

रल्जस्िार 

िेिमििाप केन्द्र र िेिमििाप प्रयियाको अनगिुन 
गने। 

अनगिुन प्रमतवेदन २०७7/०७8 न्यायािीश/ 

रल्जस्िार 
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िक्ष्य २: न्यायिा पहुुँच अमभबयृद्ध 

रणनीमतक उद्दशे्य २.१: अदाितको काययक्षरे मभरका न्यायिा पहुुँचका अवरोिहरूको सम्बोिन गनुयाः 
कायय काययसम्पादन सूचक सियावमि ल्जम्िेवारी 
भार्षा अनवुादक र साांकेमतक भार्षा अनवुादकको 
अमभिेि अद्यावमिक गरी सेवािाई मनरन्तरता ददने। 

अद्यावमिक 
सूची/अमभिेि 

२०७7/०७8 रल्जस्िार 

 

रणनीमतक उद्दशे्य 2.२: अदाितबाट प्रवाह हनु ेसेवािाई गणुस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनाुः 
कायय काययसम्पादन सूचक सियावमि ल्जम्िेवारी 

सेवाग्राहीिैरी व्यवहार गनयको िामग "मछटोछररतो र 
गणुस्तरीय सेवा हाम्रो प्रमतबद्धता" भन्न ेनारािा आिाररत 
रही न्याययक जनशल्क्तिाई अमभििुीकरण गने। 

तामिि / प्रमतवेदन २०७7/०७8 रल्जस्िार 

सबै अदाितिा रहेका सेवाग्राही परािशय र सहायता 
कक्षको सदुृढीकरण गने। 

मनणयय २०७7/०७8 रल्जस्िार 
 

अदाितिा आउन ेसेवाग्राहीिाई न्याययक प्रयिया 
बारेिा परािशय सेवा उपिधि गराउने। 

प्रमतवेदन २०७7/०७8 रल्जस्िार 
 

सेवाग्राहीिाई अदाितिा प्रवेश गने यवन्दबुाटै 
सहजीकरण गनय दक्ष स्वयि ् सेवक र इन्टनयहरू 
िटाउने। 

मनणयय २०७7/०७8 रल्जस्िार 
 

िदु्दाको कारबाहीको अवस्था सम्बन्िी जानकारी टेमि 
इन्यायरी, एसएिएस, िोबाइि ए्सिाफय त िदु्दाको 
पक्षिाई उपिधि गराउने। 

एसएिएस/ टेमिफोन 
 

२०७7/०७8 रल्जस्िार 
 

िदु्दाका पक्षिाई पायक पने अदाितबाट यवद्यतुीय 
िाध्यि (Online)बाट तारेि उपिधि गराउन े
प्रणािीिाई प्रभावकारी बनाई यवस्तार गने। 

वेबसाइट २०७7/०७8 रल्जस्िार 
 

न्यायािीशसुँग सेवाग्राहीहरूिे आवमिक रूपिा 
अन्तयिय या गनय पाउन ेप्रणािीिाई थप प्रभावकारी बनाई 
मनरन्तरता ददने। 
 

प्रमतवेदन २०७7/०७8 न्यायािीश/ 
रल्जस्िार 
 

सवयसािारण/यवद्याथीिाई अदाितको अविोकन गने 
अवसर प्रदान गनेबारेिा मनदेल्शका बनाई िागगुने। 

मनदेल्शका २०७7/०७8 न्यायािीश/ 
रल्जस्िार 

अदाित अविोकन गनय आउने व्यल्क्तहरूका िामग 
अदाितको सािान्य पररचय, सम्पादन गने कायय र 
काययकक्षसिेतको जानकारी सिावेश भएको श्रव्यदृश्य 
सािग्री मनिायण गरी अविोकन कक्षबाट प्रशारण गने। 

श्रव्यदृश्य सािग्री 
 

२०७7/०७8  

न्यायािीश/ 
रल्जस्िार 
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रणनीमतक उद्दशे्य 2.३: कानूनी सहायतािाई प्रभावकारी बनाउनाुः 
कायय काययसम्पादन सूचक सियावमि ल्जम्िेवारी 
वैतमनक कानून व्यवसायीको सेवासम्बन्िी मनदेल्शकािाई 
पनुराविोकन गरी थप प्रभावकारी बनाउने। 

प्रमतवेदन/मनणयय २०७7/०७8 न्यायािीश/ 
रल्जस्िार 

नेपाि बार एसोमसएसनसुँग सिन्वय गरी प्रोवोनो 
(स्वेल्च्छक) मनाःशलु्क कानूनी सेवा सञ्चािन मनदेल्शका 
कायायन्वयन गने। 

सिन्वय बैठक/ 
मनणयय 

२०७7/०७8 रल्जस्िार 
 

प्रोवोनो (स्वेल्च्छक) कानूनी सेवा प्रदान गने कानून 
व्यवसायीहरूको सूची अद्यावमिक गरी यवद्यतुीय िाध्यि 
तथा अदाित र बार एसोमसएसनको सूचना पाटीिा 
प्रकाशन गने। 

वेबसाइट/सूचना 
पाटी 

२०७7/०७8 रल्जस्िार 

 

मनाःशलु्क कानूनी सहायताका बारेको जानकारी 
सावयजमनक सञ्चार िाध्यि, अदाितबाट जारी हनुे म्याद 
सूचना तथा वेबसाइटको िाध्यिबाट प्रवाह गने। 

वेबसाइट/म्याद 
सूचना 

२०७7/०७8 रल्जस्िार 

वैतमनक कानून व्यवसायीबाट प्रदान गररने सेवाको 
जानकारीसयहत सबै अदाितिा काययरत वैतमनक 
कानूनव्यवसायीको नाि र सम्पकय  नां अदाित पररसरको 
सबैिे देख्न ेस्थानिा टाुँस्ने र वेबसाइटिा 
प्रकाशन गने। 

जानकारी 
यववरण/वेबसाइट 

२०७7/०७8 रल्जस्िार 

 

रणनीमतक उद्दशे्य 2.४: न्याययक प्रयिया र प्रणािीबारे सूचना प्रवाह गनुयाः 
कायय काययसम्पादन सूचक सियावमि ल्जम्िेवारी 
हरेक अदाितिा सेवाग्राही परािशय र सहायता कक्षिा 
अदाितबाट प्रदान हनुे सेवा, िदु्दाको प्रयिया, िाग्ने 
दस्तरु आदद बारेिा सेवाग्राहीिाई जानकारी ददने। 

अमभिेि २०७7/०७8 रल्जस्िार 

अदाितबाट प्रदान हनुे सेवा, िदु्दाको प्रयिया, िाग्ने 
दस्तरु आदद बारेिा जानकारीिूिक पलु्स्तका तयार गरी 
पयहिो पटक आउने पक्षिाई उपिधि गराउने। 

जानकारी पलु्स्तका २०७7/०७8 रल्जस्िार 

पयायि पूवायिारसयहतको प्रमतक्षाियको स्थापना र 
सदुृढीकरण गने। 

प्रमतक्षािय २०७7/०७8 रल्जस्िार 

न्याययक प्रयिया सम्बन्िी श्रधय दृश्य सािग्री तया र 
गरी प्रमतक्षाियिा रहेको मडस््िेबाट प्रशारण गने। 

अमभिेि २०७7/०७8 रल्जस्िार 
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सेवाग्राहीका अपेक्षा/गनुासा सम्बन्ििा सल्िाह/सझुाव 
मिई सोको सम्बोिन गनय हेिो अदाित काययिि 
सञ्चािन गने। 

अमभिेि २०७7/०७8 रल्जस्िार 

 

न्याययक प्रयियासम्बन्िी जानकारीहरू स्थानीय सञ्चार 
िाध्यििाफय त स्थानीय भार्षाहरूिासिेत प्रकाशन तथा 
प्रशारण गने। 

काययिि अमभिेि २०७7/०७8 रल्जस्िार 

 

फाुँट/इजिास िगायत अदाितका काययकक्षको स्पि 
जानकारी प्राि हनुे सङे्कत बोडय/मडल्जटि म्याप 
अदाितको प्रवेश यवन्द,ु सहायता कक्ष तथा बढी सम्पकय  
हनुे स्थान र अदाितको वेबसाइटिा राख्न।े 

सङे्कत बोडय/ 
वेबसाइट 

२०७7/०७8 रल्जस्िार 

 

अदाितबाट प्रदान हनुे सेवा, न्याययक प्रयिया र प्रणािी, 
िदु्दाको कारबाहीका िामग िाग्ने दस्तरु आदद बारेिा 
अदाितको हातामभर अदातत प्रयोगकतायको वडापर 
टाुँस्न ेव्यवस्था मििाई वेबसाइटिासिेत प्रकाशन गने। 

नागररक वडापर/ 
वेबसाइट 
 

२०७7/०७8 रल्जस्िार 

अदाितबाट प्रदान हनुे सेवा, न्याययक प्रयिया र प्रणािी, 
िदु्दाको कारबाहीका िामग िाग्ने दस्तरु आदद बारेिा 
सिदाुयका यवमभन्न वगयसुँग अन्तरसांवाद गनय तयार भएको 
मनदेल्शका पनुराविोकन गने। 

पररिाल्जयत 
मनदेल्श का 

२०७7/०७8 रल्जस्िार 
 

अदाितबाट प्रदान हनुे सेवा, न्याययक प्रयिया र प्रणािी, 
िदु्दाको कारबाहीका िामग िाग्ने दस्तरु आदद बारेिा 
अदाितबाट सिदाुयका यवमभन्न वगयसुँग अन्तरसांवाद 
गने। 

काययिि 
प्रमतवेदन 

२०७7/०७8 न्यायािीश/ 
रल्जस्िार 

 

सहायता र परािशय कक्षिा तामिि प्राि जनशल्क्तको 
व्यवस्था गने। 

मनणयय २०७7/०७8 रल्जस्िार 

सहायता र परािशय कक्षिाई स्रोत सािनयकु्त बनाई 
सेवाग्राहीिाई प्रदान गररने सेवािाई प्रभावकारी 
बनाउने। 

सूचना/स्रोत 
सािन/सेवाको 
अमभिेि  

२०७7/०७8 रल्जस्िार 

 

 

रणनीमतक उद्दशे्य 2.5: पीमडतिैरी न्याय प्रणािीको सदुृढीकरण गनुयाः 
कायय काययसम्पादन सूचक सियावमि ल्जम्िेवारी 
पीमडतिैरी कक्षको स्थापना र अन्य पूवायिार  
व्यवस्थापन गने। 

मनणयय/बजेट 
मनकासा 

२०७7/०७8 रल्जस्िार 
 

सबै अदाितिा पीमडतको िामग प्राथमिक स्वास्याय 
उपचार, िनोसािाल्जक परािशय र सरुक्षाको व्यवस्था 
गने। 

मनणयय/पराचार/ 

पूवायिार 
२०७7/०७8 रल्जस्िार 
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पीमडतको पक्षिा भएका अन्तररि राहत, सांरक्षण र 
पनुस्थायपनासम्बन्िी आदेश कायायन्वयनको सिन्वय र 
अनगिुन गने। 

बैठक/अनगिुन 
प्रमतवेदन 
 

२०७7/०७8 रल्जस्िार/ 
न्यायािीश 
 

पीमडत वादी भई दायर हनुे िदु्दािा मनाःशलु्क कानूनी 
सहायता उपिधि गराउने। 

आदेश/पर २०७६-०८१ 
 

न्यायािीश/ 
रल्जस्िार  

पीमडतिैरी व्यवहारका िामग न्याययक जनशल्क्तिाई 
अमभििीुकरण गने। 

प्रमतवेदन २०७7/०७8 न्यायािीश/ 
रल्जस्िार 

िदु्दाको कारबाही र फैसिािा पीमडतको पररचयको 
गोपनीयता कायि गने। 

पक्षको गोपनीयता 
फाराि 

२०७7/०७8 न्यायािीश/ 
रल्जस्िार 

पीमडतिाई िदु्दाको कारबाही र आदेश वा फैसिाको 
जानकारी ददने। 

मनणयय/पराचार २०७7/०७8 न्यायािीश/ 
रल्जस्िार 

न्याययक काि कारबाहीिा पीमडतिैरी सेवा प्रवाहको 
समुनल्ितता गनय पषृ्ठपोर्षण मिन।े 

पषृ्ठपोर्षण फाराि / 
प्रमतवेदन 

२०७7/०७8 रल्जस्िार 
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िक्ष्य ३ न्याययक सशुासनको प्रवियन 

रणनीमतक उद्दशे्य 3.1: न्याययक जनशल्क्तको कायय सांस्कृमतिा सिुार गनुय 
कायय काययसम्पादन सूचक सियावमि ल्जम्िेवारी 

न्याययक जनशल्क्तिाई उत्कृि व्यवस्थापन र सेवा 
प्रवाहिा प्रमसयद्ध पाएका सावयजमनक/ मनजी सांस्थाहरूको 
अविोकन गराउने। 

मनणयय/प्रमतवेदन २०७7/०७8 रल्जस्िार 

रणनीमतक उद्दशे्य 3.२: अदाितको काि कारबाहीिा अनगिुन र मनरीक्षणिाई प्रभावकारी बनाउन ु

(क) न्याययक काि कारबाहीको मनरीक्षण अनगिुन गने। 
कायय काययसम्पादन सूचक सियावमि ल्जम्िेवारी 

मनरीक्षण काययको िामग आमथयक वर्षयको सरुुिै न्यायािीश 
तोकी सम्बल्न्ित न्यायािीशबाट तोयकएको अदाितको 
वरै्षभरर मनयमित अनगिुन गने व्यवस्थािाई प्रभावकारी 
बनाउने। 

मनणयय/प्रमतवेदन २०७7/०७8 िखु्य न्यायािीश 

 
(ि) सेवाप्रवाहको अनगिुन गने। 
कायय  काययसम्पादन सूचक सियावमि  ल्जम्िेवारी 
अदाितबाट प्रवाह हनुे सेवाको गणसु्तरीयताको बारेिा 
अनगुिन गनय िापदण्ड मनिायण गने। 

िापदण्ड २०७7/०७8 रल्जस्िार 
 

िापदण्डबिोल्जि सेवाप्रवाह भए नभएको मनयमित 
अनगुिन गरी तत्काि सिाुर गनय मनदेशन ददने। 

अनगुिन 
प्रमतवेदन/मनणयय 

२०७7/०७8 रल्जस्िार 
 

िापदण्डबिोल्जि उत्कृि काययसम्पादन तथा सेवाप्रवाह 
गने कियचारीिाई परुष्कृत र किी किजोरीको 
पनुरावलृ्त्त गने कियचारीिाई अनशाुसनात्िक कारबाही 
गने। 

मनणयय २०७7/०७8 रल्जस्िार 
 

अदाितबाट सम्पादन गररन ेसेवा प्रवाह र सिुार गनुयपने 
यवर्षयका सम्बन्ििा प्रल्शक्षण प्राि कियचारीबाट अन्तर 
अदाित अनगिुन तथा मनगरानी गने। 

मनणयय/पर/ 

अनगिुन 
प्रमतवेदन 

२०७7/०७8 रल्जस्िार 
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(ग) गनुासो सनुवुाइको सांयन्रिाई प्रभावकारी बनाउन।े 
कायय  काययसम्पादन सूचक सियावमि  ल्जम्िेवारी 

अदाितबाट भएका काि कारबाहीिा हनु सक्न े
अमनयमिता सम्बन्िी उजरुी मिई पेस गनय प्रिान 
न्यायािीश र िखु्य न्यायािीशको सल्चवाियिा गनुसो 
सनुवुाइ सांयन्रिाई सदृढ बनाउने। 

मनणयय/पराचार २०७7/०७8 िखु्य न्यायािीश 
 

पनय आएका गनाुसो/उजरुीिा १ ियहनामभर कारबाही 
र मनणयय गरी उजरुीकतायिाई सोको जानकारी ददने। 

मनणयय /पराचार २०७7/०७8 िखु्य न्यायािीश/ 

रल्जस्िार 
अदाितबाट भएका काि कारबाहीिा हनु सक्ने 
अमनयमितता सम्बन्िी उजरुीको सम्बोिन गने, 
कायययवमि,सािन, ल्जम्िेबार अमिकारी,सियावमिसिेतका 
यवर्षयहरू सिावेश गरी कायय योजना बनाई िाग ुगने। 

कायय योजना २०७7/०७8 रल्जस्िार 

सेवाग्राहीिे अदाितको काि कारबाहीको सम्बन्ििा 
न्यायािीशसिक्ष मिल्ित वा िौल्िक रूपिा कुनै 
गनाुसो/उजरी गनय सक्ने। 

अमभिेि २०७7/०७8 सम्बल्न्ित 
न्यायािीश 
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िक्ष्य ४ अदाित व्यवस्थापनको सदुृढीकरण 

रणनीमतक उद्दशे्य ४.१: िानव सांशािन व्यवस्थापन सदुृढ बनाउन ु

(क) िानव सांशािन नीमत तथा योजना मनिायण गने। 
कायय  काययसम्पादन सूचक  सियावमि  ल्जम्िेवारी 
यफल्डिा ियटन ेतािेिदार कियचारीिाई काययसम्पादन 
िापदण्ड बनाई सोको आिारिा थप भत्ता र िोबाइि 
शलु्क सयुविा उपिधि गराउन।े 

भरपाइ २०७7/०७8 रल्जस्िार 

 

रणनीमतक उद्दशे्य ४.२: भौमतक र सेवा पूवायिारिा सिुार एवि ्यवत्तीय व्यवस्थापन गनुय 
(क) भौमतक र सेवा पूवायिार व्यवस्थापन गने। 
कायय काययसम्पादन 

सूचक 
सियावमि ल्जम्िेवारी 

सङ्घीयता कायायन्वयनको मसिमसिािा ल्जल्िा सदरिकुाि 
ल्स्थत सरकारी कायायियहरू स्थानीय तहिा 
स्थानान्तरण/िारेज हनु गई िािी भएका भवन/जग्गा 
अदाित प्रयोजनको िामग प्राि गने पहि र सिन्वय गने। 

बैठक/मनणयय/ 
पराचार 
 

२०७7/०७8 अदाित व्यवस्थापन 
समिमत/ 
न्यायािीश/ 
रल्जस्िार 

भौमतक पूवायिारहरूिाई सेवाग्राही िैरी बनाउन मनरन्तर 
सदृढीकरण गनय देहायका मनिायण कायय गने। 
• वाइफाई र यट.मभ. मडस््िे सयुविासयहतको प्रमतक्षािय 
• चिेनागहृ 
• शौचािय (ियहिा /परुूर्ष/फरक क्षिता) 
• यपउन ेपानी 
• प्राथमिक स्वास्याय उपचार कक्ष 
• सूचना तथा सहायता कक्ष 
• साक्षी पीमडत सांरक्षण कक्ष 
• थनुवुाकक्ष 
• Lost and Found कक्ष मनिायण 
• िेिमििाप कक्ष/मनिायण/यवस्तार 
• पूवय सनवुाइ कक्ष 
• फरक क्षिता भएका व्यल्क्तहरूको िामग आवश्यक 
पूवायिार 
• श्रव्यदृश्य सांवाद कक्ष 
• परािशय कक्ष 
• बाि इजिास 
• ल्शश ुस्याहार/बाि पोर्षण कक्ष 
• अन्य। 

सांरचना 
यवस्तार/थप 

२०७7/०७8 अदाित व्यवस्थापन 
समिमत /रल्जस्िार 
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(ि) भवनबाहेकका अन्य भौमतक पूवायिार व्यवस्थापन गने। 
कायय काययसम्पादन सूचक सियावमि ल्जम्िेवारी 

अदाितिा िररद गररन ेवस्त ुर सेवाको वायर्षयक िररद 
योजना तयार पारी कायायन्वयन गने। 

िररद योजना प्रत्येक वर्षय 
 

रल्जस्िार 
 

मनिायररत िापदण्डका आिारिा अदाितको िामग 
आवश्यक पने फमनयचरिगायतका सािग्रीहरू िररद 
गने। 

मनणयय प्रत्येक वर्षय 
 

रल्जस्िार 

िापदण्ड तयार नहुुँदासम्ि ििुकुको भौगोमिक 
अवस्थासिेतिाई यवचार गरी अदाितको िामग िररद 
गररन ेसवारीसािन Sport Utility Vehicle स्तरको िररद 
गने। 

मनणयय प्रत्येक वर्षय 
 

रल्जस्िार 
 

सवारी सािन, िेमसनरी सािान तथा फमनयचरसिेतको 
इन्भेन्िी मनिायण गने। 

मनणयय प्रत्येक वर्षय 
 

रल्जस्िार 
 

प्रयोगिा आउन नसक्न ेसवारी सािन, िेमसनरी औजार 
तथा फमनयचरहरू मििाि यविी गने। 

मनणयय प्रत्येक वर्षय 
 

रल्जस्िार 
 

 
(ग) यवत्तीय व्यवस्थापन गने। 
कायय काययसम्पादन सूचक सियावमि ल्जम्िेवारी 

सम्बल्न्ित अदाितको योजना कायायन्वयन समिमतसुँग 
परािशय र सिन्वय गरी बजेट अनिुानिाई अल्न्ति रूप 
ददई वायर्षयक िररद योजनासयहत सवोच्च अदाित 
अनसनु्िान तथा योजना िहाशािािा पठाउने। 

बजेट अनिुान 
यववरण 
 

प्रत्येक वर्षय 
िल्ङ्सर 

रल्जस्िार 
 

काययििसयहतको एकििु बजेटका सम्बन्ििा छिफि 
गरी अल्न्ति रूप ददने। 

बजेट अनिुान 
यववरण 

प्रत्येक वर्षय 
 

रल्जस्िार 
 

सम्बल्न्ित अदाितिे प्राि गरेको बजेट LMBIS िा 
उल्ल्िल्ित यियाकिाप कायायन्वयनको िामग अदाितको 
पूणय बैठक र कियचारी बैठकिा छिफि गराई 
मितव्यययता, पारदल्शयता र प्रभावकाररतासिेतको 
आिारिा योजनाका काययििहरू सञ्चािन 
गने। 

मनणयय/भौमतक 
र यवत्तीय प्रमतवेदन 
 

प्रत्येक वर्षय रल्जस्िार 
 

वायर्षयक रूपिा तोयकएको िक्ष्यबिोल्जि बेरुज ुफछ्यौट 
गने र आगािी ददनिा शून्य बेरुज ुकायि गने। 

बेरुज ुफछ्यौट 
प्रमतवेदन 

प्रत्येक वर्षय रल्जस्िार 
 

बढी काययबोझ भएका अदाितहरूिा सेवाग्राहीिे 
बझाुउनपनेु अदािती शलु्क, दस्तरु, िरौटी आदद 
रकिहरू बैंकिाफय त दाल्ििा गने व्यवस्था मििाउने। 

भौचर २०७६/०७७ रल्जस्िार 
 



                                           पषृ्ठ  38                 वायर्षयक कायय योजना २०७७/0७८ 

  

 
(घ) अमभिेि व्यवस्थापन गने। 
कायय काययसम्पादन सूचक सियावमि ल्जम्िेवारी 

मछनवुा मिमसिहरू स्यान गरी सफ्टवेयरको 
िाध्यिबाट ििशाः प्रयवि गरी सांरक्षण गने। 

सफ्टवेयर/ अमभिेि 
 

२०७7/०७8 रल्जस्िार 
 

मिमसि सांिग्न मिितहरू कानूनबिोल्जि 
िलु्याउने/सडाउन/े सांरक्षण गने। 

अमभिेि २०७7/०७8 रल्जस्िार 
 

 
(ङ) पसु्तकािय व्यवस्थापन गने। 
कायय काययसम्पादन सूचक सियावमि ल्जम्िेवारी 

आफ्नो तथा िातहत अदाितका पसु्तकाियको यवस्तार 
र सिाुर गने। 

पसु्तक अमभिेि २०७7/०७8 रल्जस्िार 

अदाितका सबै इजिासहरूिा दैमनक रूपिा आवश्यक 
पने कानूनका पसु्तक र सािग्रीहरू सयहतको Mini 

Library को व्यवस्था गने। 

पसु्तकािय २०७7/०७8 रल्जस्िार 

न्याययक काययको िामग आवश्यक पने पसु्तक िगायत 
अन्य पाठ्य सािग्रीको आवश्यकता पयहचान गरी िररद 
गने। 

िररद मनणयय/पसु्तक २०७7/०७8 रल्जस्िार 
 

 

रणनीमतक उद्दशे्याः 4.3: सूचना प्रयवमिको सांस्थागत सदुृढीकरण र क्षिता अमभवयद्ध ृगनुय 
(क) सूचना प्रयवमिसम्बन्िी नीमत र योजना बनाउन।े 

कायय काययसम्पादन सूचक सियावमि ल्जम्िेवारी 

एक कियचारी एक कम््टयरु, एक कोठा एक 
यप्रन्टरका आिारिा उपकरणको व्यवस्थापनिा जोड 
ददने। 

मनणयय २०७7/०७8 रल्जस्िार  

 

रणनीमतक उद्दशे्य ४.४: सांयहताहरूको नमतजािूिक र प्रभावकारी कायायन्वयनको व्यवस्थापन गनुय 
कायय काययसम्पादन सूचक सियावमि ल्जम्िेवारी 

सांयहताको प्रभावकारी कायायन्वयनको िामग तयार भएको 
मनयिाविी, ददग्दशयन, मनदेल्शका, सजाय मनिायरण सम्बन्िी 
िापदण्ड र सांयहता कानूनहरूिा हनुे सांशोिन तथा 
कायायन्वयनका िििा आउन सक्ने बािा अड्काउका 

सिीक्षा काययिि २०७7/०७8 िखु्य न्यायािीश/ 

रल्जस्िार 



                                           पषृ्ठ  39                 वायर्षयक कायय योजना २०७७/0७८ 

  

यवर्षयहरूका सम्बन्ििा न्याययक जनशल्क्तहरूकामबच 
अन्तययिया गने। 

 

सांयहता कायायन्वयनको िामग आवश्यक पने थप बजेट 
र स्रोत सािन उपिधि गराउन।े 
• ऐन, मनयि, मनदेल्शका, ददग्दशयन र स्रोत सािाग्री छपाई 
र यवतरण, सम्प्ररे्षण 
• म्याद सूचना प्रकाशन 
• फाराि, प्रिाणपर, दताय यकताब, अमभिेि रल्जिर छपाइ 
• भौमतक पूवायिार यवस्तार 
• सूचना प्रयवमि सम्बन्िी उपकरण 
• सांयहतासम्बन्ििा जनशल्क्तको क्षिता यवकास 
•अमतररक्त सिय कायय सम्पादन (पिाउपजुी 
/किमडटेि/फैसिा तयारी आदद) 
• सिन्वय र सहकायय 
• अन्य 

बजेट मनकासा 

आदेश 

२०७7/०७8 िखु्य न्यायािीश/ 

रल्जस्िार 

 

बाि सिाुर गहृ,सांरक्षण गहृ (Safe House), सिाुरात्िक 
दण्डका स्वरूप, पीमडत राहत कोर्ष कायायन्वयन गनय 
आवश्यक पने पूवायिार स्थापना गनय सिन्वय र पहि 
गने  

मनणयय/पराचार २०७7/०७8 रल्जस्िार 
 

सजाय मनिायरणसम्बन्िी िापदण्डअनसुार कायय भए 
नभएको अनगुिन गने। 

प्रमतवेदन २०७7/०७8 रल्जस्िार 
 

 

रणनीमतक उद्दशे्य ४.५: योजना कायायन्वयन प्रणािीिाई प्रभावकारी बनाउन ु

कायय काययसम्पादन सूचक सियावमि ल्जम्िेवारी 

चौथो रणनीमतक योजनाको प्रकाशन गरी  
सावयजमनकीकरण गने र न्याययक जनशल्क्त तथा 
सरोकारवािाहरूिाई यवतरण गने। 

काययिि/भरपाई २०७7 साउन रल्जस्िार 
 

रणनीमतक योजना सम्बन्ििा न्याययक जनशल्क्तिाई 
अमभििीुकरण तथा सीप हस्तान्तरण गने। 

काययिि २०७7 साउन रल्जस्िार 
 

सबै अदािहरूिे िामसक कायय प्रगती यववरण अनसुन्िान 
तथा योजना समिमतिा पेस गने  
 

प्रगमत यववरण 
 

प्रत्येक 
ियहनाको ५ 
गतेमभर 

रल्जस्िार 
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िक्ष्य ५: न्यायपामिकाप्रमतको आस्था र यवश्वास अमभवयृद्ध 

रणनीमत क उद्दशे्य ५.१: अदाितका काि कारबाही सम्बन्ििा सेवाग्राहीको सन्तयुि अमभवयृद्ध गनुय 
कायय काययसम्पादन सूचक सियावमि ल्जम्िेवारी 

अदाितिा आवमिक रूपिा सेवाग्राहीको सन्तयुिको स्तर 
िापन गने। 

प्रमतवेदन प्रत्येक वर्षय 
असार 
र पसु 

रल्जस्िार 

 

रणनीमत क उद्दशे्य ५.२: न्याययक सूचना, सञ्चार तथा ल्शक्षा पद्धमतको सिुार गनुय 
(क) अदाित र सञ्चारिाध्यिसुँग सम्बन्ि प्रभावकारी बनाउन े

कायय काययसम्पादन सूचक सियावमि ल्जम्िेवारी 

सञ्चार क्षेरसुँग गररने व्यवहार र सूचना सम्प्ररे्षणको 
तररका तथा सिाल्जक सञ्जािसुँगको आबद्धताबारेिा 
अदाितको जनशल्क्तिाई अमभििुीकरण गने। 

अमभििुीकरण २०७7/०७8 रल्जस्िार 

 
(ि) कानूनी ल्शक्षाको प्रवद्धयन गने। 

कायय काययसम्पादन सूचक सियावमि ल्जम्िेवारी 

अदाितको काि कारबाहीबारेिा यवद्यािय तथा 
यवश्वयवद्याियका यवद्याथीिाई अदाितको अविोकन 
भ्रिणको अवसर ददने। 

अमभिेि २०७7/०७8 रल्जस्िार 

न्यायािीश तथा अदाितका अमिकृतबाट न्याययक 
प्रयिया र प्रणािीका यवर्षयिा यवद्यािय तथा 
यवश्वयवद्याियिा प्रवचन ददने। 

प्रबचन काययिि 

 

२०७7/०७8 न्यायािीश/ 
अमिकृत 

 

रणनीमतक उद्दशे्य ५.३: अदाितका सरोकारवािाहरूसुँगको सम्बन्ि र सहयोगिाई सदुृढ तलु्याउन ु

(क) अदाितका सरोकारवािा मनकायहरूसुँग सम्बन्ि र सिन्वय अमभवयृद्ध गने। 
कायय काययसम्पादन सूचक सियावमि ल्जम्िेवारी 

सरोकारवािा मनकायहरूिाई न्यायपामिकाको 
रणनीमतक योजनाका सम्बन्ििा जानकारी गराउने। 

पराचार/ िाइन्यटु 

 

२०७7/०७8 न्यायिीश/रल्जस्िार 
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सरोकारवािा मनकायहरूिाई रणनीमतक योजना 
तजुयिािाफय त सिुारका काययििहरू सञ्चािन गनय 
प्रोत्सायहत गने। 

   

रणनीमतक योजनािाफय त सिुारका काययिि सञ्चािन 
गरररहेका सरोकारवािा मनकायहरूका योजनािा 
सिावेश भएका न्यायपामिकाको काि कारबाहीसुँग 
सम्बल्न्ित साझा यवर्षयहरूिा अन्तर मनकायगत सिन्वय 
तथा सहकायय गने। 

पराचार/िाईन्यटु २०७7/०७8 न्यायिीश/रल्जस्िार 

 

न्याययक काि कारबाहीसुँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न े
मनकायहरू (बार एशोमसएसन, िहान्यायामिवक्ताको 
कायायिय, प्रहरी, यवमियवज्ञानसुँग सम्बल्न्ित मनकाय र 
यवशेर्षज्ञसिेत) सुँग मनयमित सम्पकय  र सहकायय गने। 

आवमिक 
बैठक/सांवाद/ 

मनणयय/पराचार 

२०७7/०७8 न्यायक्षेर सिन्वय 
समिमतहरू 

 
(ि) स्थानीय तहका न्याययक समिमतहरूसुँग सिन्वय र सहकायय गनुय। 

कायय काययसम्पादन सूचक सियावमि ल्जम्िेवारी 

स्थानीय तहसुँगको सहकाययिा न्याययक समिमतका 
पदामिकारीहरू तथा काययरत कियचारीिाई न्याययक 
प्रयिया, िेिमििाप र न्याययक मनरीक्षणका सम्बन्ििा 
अमभििुीकरण गने। 

अमभििुीकरण 

काययिि 

२०७7/०७8 न्यायिीश/ 

रल्जस्िार 
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पररच्छेद - ५ 

(बजेट िण्ड) 

५. आ.व. २०७7/०७8 को वायर्षयक कायय योजना कायायन्वयन गनय यवयवि काययििको 
िामग आवश्यक अनिुामनत बजेट तामिका 

बजेट तामिका 
  

ि.सां. काययििको नाि 
काययिि 
सांख्या 

सहभागी 
सांख्या 

जम्िा अनिुामत िचय कैयफयत 

! सेवाग्राही Counseling सेवा 

 

lg/Gt/ #)) #^,))).–  

@ न्याययक सांवाद काययिि 
@ @%) *),))).–  

# Meet the judge काययिि 
!@ @)) ^),))).–  

$ कायय योजनाको आन्तररक प्रगमत समिक्षा $ !#) @,)),))).–  

% िातहतका अदाितको कायय योजना प्रगमत 

समिक्षा 

$ !%) @,)),))).–  

^ सरोकारवािासुँग योजना कायायन्वयन 

समिक्षा 

# $) %),))).–  

& न्याय क्षेर सिन्वय समिमत बैठक 
$ %) *),))).–  

* बार, सरकारी वयकिसुँग अन्तरयिया $ () %),))).–  

( सञ्चारकिीहरुसुँग अन्तरयिया @ $) #),))).–  

!) िेिमििापकतायसांग अन्तरयिया गोष्ठी ! #) %),))).–  

!! कियचारीिाई क्षिता यवकास तामिि # #) !,%),))).–  

!@ अमभिेि पसु्तकािय व्यवस्थापन तामिि @ #) !,)),))).–  

hDdf  !),*^,))).–  

 

     

                                                                

         =======================            ==================               

    tof/ ug]{                   k|dfl0ft ug]{ 
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पररच्छेद –६ 

(सिस्या सिािान र मनष्कर्षय िण्ड) 
 

न्यायपामिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीमतक योजनािे मिएका िक्ष्यगत कायय सम्पादन गने िििा देल्िएका 
व्यवहाररक एवां सैद्धाल्न्तक सिस्याहरु मनम्नअनसुार प्रस्ततु गररएको छ।यस उच्च अदाित पोिरा, बागिङु 
इजिासिे आफ्नो काि कारवाही एवां सेवा प्रवाहिाई मछटो छररतो गणुस्तरीय, प्रभावकारी बनाई आि 
सेवाग्राहीको अदाितप्रमतको आस्था र यवश्वास राख्न ेकायय आफ्नो सावयकामिक ल्जम्िेवारीको रुपिा अांमगकार 
गररआएको छ । ििुकुी सांयहताहरु २०७४ र मतनको कायायन्वयनका िामग बनेका मनयिाविी, कायययवमि 
तथा िापदण्डहरुिे अदाितको काि कारवाहीिा आिूि पररवतयन गरेको अवस्थािा यस अदाितिे आफूिाई 
थप चसु्त, गमतल्शि, प्रभावकारी र व्यवल्स्थत बनाउन िूि योजना मिएको िक्ष्य प्रामि गनय यवमभन्न अवसर 
र चनुौमतको सािना गनुयपने अवस्था देल्िन्छ । मबगतका रणनीमतक योजनाका सकारात्िक पक्षहरु र 
सिुारका प्रयासहरुिाई आत्िसात गरी प्राि उपिधिीहरुिाई सांस्थागत गदै अदाितिे सिुारका 
प्रकृयाहरुिाई मनरन्तरता ददनपुने अवस्था देल्िएको पररप्रके्ष्यिा यस अदाितिा आफ्ना् िक्ष्यगत कायय 
सम्पादन गने िििा केही व्यवहाररक एवां सैद्धाल्न्तक सिस्याहरु देल्िएका छन ्। जो मनम्नानसुार प्रस्ततु 
गररएको छ । 

१) अदाित भवनको हािको भौमतक अवस्था 
उच्च अदाित पोिरा, बागिङु इजिास भवन तत्कािीन िौिामगरी अञ्चि अदाित र बागिङु, ल्जल्िा 
अदाितका नाििा रहेको बागिङु ल्जल्िा, बागिङु नगरपामिका वडा नां. 2 यक.नां. 378 को क्षेरफि 
7-15-0-3 को जग्गािा बनेको दईु तिे भवन 2072 साि वैशाि 12 गते गएको यवनासकारी 
भ ु"कम्पिे क्षमतग्रस्त हदुाुँ(रातो ल्स्टकर िगाएको) अदाितको काि कारवाही सञ्चािन गनय नसकी यटनको 
छानािनुी अस्थाई टहरा मनिायण गरी इजिाशसरू सञ्चािन गररएको अवस्था छ। अस्थाई टहरािा 
कायायियका सबै फाुँट र इजिासिे नपगु भएपछी सोही क्षमतग्रस्त भवनसिेतिा सञ्चािन भइरहेको छ। 

 यस अदाितको नुँया भवन मनिायण गने सम्बन्ििा यस कायायियबाट िगत, प्रायवमिक इयििेट भई 
पठाइएकोिा सम्िामनत सवोच्च अदाितबाट रु.4,00,00,000।- -अक्षरुपी चार करोड_ यस आ.व.िा 
बजेट छुट्टाइएको छ। यसै आ.व.िा अदाितको कािकारवाही सञ्चािन व्यवस्थापन गनयको िागी छुटै्ट 
भवन भाुँडािा मिई सञ्चािन गनूयपने तथा पनुाःमनिायण कायय सचुारू गनयको िामग आवस्यक तयारीहरू जस्तैाः- 
soil test, design, detail estimate िगायतका काययहरू तत्काि गनुयपने देल्िन्छ।   
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(२) सवारी सािन 
 यस अदाितिा 4 जना िाननीय न्यायािीशज्यूहरु काययरत रहन ु भएकोिा िाननीय 
न्यायािीशज्यूहरुिाई सयुविाअन्तरगत सरकारी सवारी सािन उपिधि भएको छ । अदाित प्रयोगको 
िामग परुानो एक थान टाटा सिुो, एक थान कार, एक थान िोटर साइकि उपिधि भई रहेकोिा पहाडी 
इिाकासिेत िामग िध्यनजर गरी सोहीअनरुुप १ थान नयाुँ िोटर र अमिकृत स्तरका कियचारीको र 
तािेिदारको िामग 7 थान िोटरसाईकि र कायायिय सहयोगीका िामग दईु थान साइकि उपिधि 
गराउन आवश्यक देल्िन्छ ।  

(३) यवमनयोजन बजेट सम्वन्ििा  
 यस अदाितको िामग यस वर्षय सािारणतफय  दईुवटा ब.उ.शी.नां. अन्तगयत चाि ु िचयतफय  रु. 
33196000।-र पुुँजीगततफय  रु 40600000।-गरी जम्िा रु 73796000।- बजेट यवमनयोजन 
भएको देल्िन्छ । यस अदाितिा 4 (चार) जना िाननीय न्यायािीशज्यूहरु काययरत रहन ुभएको छ । 
अन्य यियाकिापहरु, िियत सांभार, आवास व्यवस्थापन िगायतिा िचय वयृद्ध हनु ु स्वभायवकै हो । 
अदाितिाई उपिधि भएका यवद्यतुीय उपकरण, सवारी सािन, िगायतका सािग्रीहरु ििशाः परुाना भै 
िियत गरररहन ुपने भएको र रणनीमतक योजनािे मनिायरण गरेको िक्ष्य हामसि गनय बढी यियाकिापहरु 
गनुयपने भएकोिे िदु्दा सांख्यािा सिेत बढ्दो अवस्था देल्िांदा अदाित व्यवस्थापन, िियतसांभार, इन्िन, स्टेशनरी, 
पानी, यवद्यतु र टेमिफोन िहशिु, सवारी सािनको कर वीिा आददिा वरे्षनी व्यापक वयृद्ध हनु गएको छ । 
बागिङु ल्जल्िा यवकट र दगुयि भएको कारण व्यवस्थापकीय काययहरु सम्पन्न गनय मनिायररत बजेट नपगु 
हनुाका साथै बढ्दो िलु्यवयृद्धसिेतिाई दृयिगत गरी यस अदाितिाई प्राि हनु ेवजेट शीर्षयकहरुिा उपरोक्त 
कुराहरुिाई िध्यनजर गरी सिय सापेक्ष वयृद्ध हनु ुआवश्यक देल्िन्छ ।  
 

(४) यवद्यतु अवरुद्धको वैकल्ल्पक व्यवस्था 
 यवद्यतु िोड सेमडङिा किी आएपमन यस बागिङु ल्जल्िािा िोडसेमडङ नहनुे सियिा पमन पटक-
पटक यवद्यतु अवरुद्ध भै रहने गरेको पाइन्छ। हाि यस अदाितिा यवद्यतुको वैकल्ल्पक व्यवस्थाको रुपिा 
सोिारको व्यवस्था भएको । जसको कारण हाि यस अदाितको काि कारवाहीिा सहजता भएकोिा हाि 
उक्त सोिारको िियत सांभार गनुयपने अवस्था रहेको छ ।   
 

(५) न्यायािीश तथा कियचारीको आवास 
 िाननीय िखु्य भई काि गने न्यायािीशज्यूको मनवास र रल्जस्िारज्यकुो मनवाससिेत पनुाःमनिायण 
गने िििा भत्काउन ु पने भएकािे आवस्यकता अनसुार भाुँडािा ल्याई व्यवस्थापन गनुयपने देल्िन्छ। 
अदाित भवन, आवास भवनसिेत रहेका जग्गा कायायियको पररसर बायहरको जग्गाभन्दा मनकै नै होचो 
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स्थानिा रहेकािे बर्षायतको सियिा अन्यरको पानीसिेत मभर पसी डुबान हनुे भएकोिे हरेक वर्षय सिस्याहरु 
भोग्न ुपरेको छ । अन्य िाननीय न्यायािीशज्यूहरुको मनवासको व्यवस्था नभएकािे एकीकृत आवास भवन 
मनिायण गनेतफय  पहि गररनपुने, काििा थप प्रभावकाररता ल्याउन तथा कियचारीिा कािप्रमत उत्सायहत र 
उत्प्ररेणा जगाउन भयवष्यिा अन्य कियचारीहरुिाईसिेत आवासको व्यवस्था गनुयपने हुुँदा न्यायािीश िगायत 
अमिकृत र अन्य कियचारीहरुको मनवासको िामग जग्गा िररद गने र आवास मनिायणको िामग भयवष्यिा 
योजनावद्ध रुपिा अल्घ बढ्नपुने देल्िन्छ ।    
 

मनष्कर्षय 
यवगतका योजनाहरुको अनभुविे योजनावद्ध यियाकिापहरुको थािनीबाट यस अदाितिे यवगतिा भन्दा 
राम्रो काययसम्पादन गरेको स्पि देल्िएको छ । चौथो पञ्चवर्षीय रणनीमतक योजना अझ पररिाल्जयत रुपिा 
आएको र यसको िक्ष्य हाुँमसि गनय आगािी ददनिा यस अदाित र िातहतका चारवटै ल्जल्िा अदाित 
प्रमतवद्ध रहने र सरि, सहज र मछटो छररतो रुपिा सेवाग्राहीहरुिाई न्याय प्रदान गरी न्यायपामिका प्रमत 
जनताको सम्िान र आस्था अमभवयृद्ध गनेतफय  अदाितका सरोकारवािाहरुसुँगको सम्बन्ि र सहयोगिाई  
सदुृढ तलु्याउदै अदाितका कािकारबाही सम्बन्ििा सेवाग्राहीहरुको सन्तयुि अमभवयृद्ध गने ददशािा आगािी 
ददनिा अझ प्रगमत हामसि गनय प्रमतवद्ध रहने व्यहोरा व्यक्त गदयछौं ।  
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अनसूुची १ 
 

वायर्षयक कायय योजना तजुयिा समिमतको नािाविी 
qm=;+= kb gfd kmf]g g+= Od]n 

! सांयोजक िाननीय न्यायािीश श्री 
द्वाररकािान जोशी  

9851091932 dwarika.man.joshi@gmail.com 

@ सदस्य  रल्जस्िार श्री िोहन सवेुदी 9854035857 subdedim57@yahoo.com 

# सदस्य शा.अ. श्री शांकर सापकोटा 9847624993 shankarsapkota128@gmail.com 

$ सदस्य सल्चव शा.अ.श्री रािचन्द्र के.सी. 9847669191 ramchandrakc08@gmail.com 

% सदस्य शा.अ.श्री पावयती यहतान 9857064374 hitanparbati@gmail.com 

^ सदस्य सू.प्र.अ.श्री सन्तोर्ष शिाय 
पौडेि 

9849477737 santosh.poudel@supremecourt.gov.np 

santoshs.poudel@gmail.com 

& सदस्य क.अ.श्री हकय  बहादरु थापा 9857634434 harka.thapa3@gmail.com 

* सदस्य ना.स.ु श्री सिबहादरु थापा 
िगर 

9847650534 samash.magar@gmail.com 

 

 
 

 

सिाि । 
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