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परिच्छेद-१ 

प्रािम्भिक 

१.१ पृष्ठिूम्ि  

नेपालको संविधानले स्ितन्त्र न्त्यायपावलकाको संिैधावनक व्यिस्था गरेको छ । यो संस्था स्ितन्त्र र 

सक्षम भए काननूी शासन (Rule of Law)को अिधारणाले मतूत रूप वलई राष्ट्रमा सवु्यिस्था कायम भई 

राज्य एिं नागररकहरूबीच समुधरु सम्बन्त्ध स्थावपत हुने र न्त्यायपावलकाप्रवत जनआस्था अवभबवृि हुने गर्तछ।  

स्ितन्त्र न्त्यायपावलकाको आधार भनेकै वछटो छररतो, स्ितन्त्र र वनष्ट्पक्ष ढंगले न्त्याय सम्पार्न  गनुत हो। 

शवि पथृकीकरण एिं सन्त्तलुनको पविर उद्दशे्य अनरुूप राज्यको एक अंगको रुपमा न्त्यायापावलकाको गठन, 

वनयवुि तथा कायतसंचालन प्रवियाहरु आ-आफ्नो ढंगले संचालन गने विश्वव्यापी मान्त्यता अनसुार नेपालमा 

पवन २०६१ सालर्वेि न्त्यायपावलकाको कामकारबाहीलाई योजनाबि रुपमा अवि बढाउने उद्दशे्य अनरुुप 

रणनीवतक योजनाको थालनी भएको पाइन्त्छ। उि योजना लाग ूभएपश्चात न्त्यायापावलकाको समग्र संगठन, 

व्यिस्थापन, न्त्याय/प्रशासनमा समयानकूुल सदुृढीकरण हुुँर् ै गणुस्तरीय न्त्याय सम्पार्नमा राम्रो पररणाम 

र्वेिएको छ भने अकोतर्त  जनआस्थामा समेत िवृि भएको र्वेिन्त्छ । हाल न्त्यायपावलकाको चोथो 

पञ्चिर्षीय रणनीवतक योजना  (२०७६/०७७ - २०८०/०८१) सिैका लावग न्त्याय सवुनवश्चत गने पररदृश्य तथा 

संविधान, काननू र न्त्यायका मान्त्य वसिान्त्तका आधारमा स्िच्छ एिम ्वनश्पक्ष न्त्याय सम्पार्न गने पररलक्ष्यका 

साथ लाग ू भैरहकेो सन्त्र्भतमा यस योजनाको कायतलाई वनरन्त्तरता वर्ने िममा उच्च अर्ालत सिेुतले चोथो 

रणनीवतक कायत योजनाको तेस्रो बर्षत (०७८-०७९) को िावर्षतक कायत योजना बनाएको छ ।   

चोथो रणनीवतक योजनाको तेस्रो बर्षतको (आ.ि.२०७८-२०७९) कायतयोजना वमवत २०७८ साल 

श्रािण १ गते र्वेि लाग ू हुने िममा छ । यो रणनीवतक योजनाले वबगतका योजनाहरुबाट पषृ्ठपोर्षण वलुँर् ै

मागतर्शतनको रुपमा अंगीकार गर् ैशीघ्र एिं गणुस्तरीय न्त्याय प्रर्ान गने प्रवतििता ब्यि गरेको छ । यसै िममा 

उच्च अर्ालतहरुमा र्रक मदु्दा ब्यिस्थापन (DCM) २०७७ भाद्र १ र्वेि लागभुएको अिस्था छ । यस 

कायतमा सर्लता हावसल गनत वनकै नै चनुोतीपणूत र्वेिन्त्छ । तापवन आगामी वर्नमा आइपने चनुोतीहरुसुँग 

सामना गरी अगावि बढ्ने दृढताको अवतररि विश्वव्यापी महामारीको रूपमा उत्पन्त्न भएको कोवभि-१९ को 

जोविमका बाबजरू् पवन जोविम न्त्यनूीकरणका उपायहरूको िोजी गरी चोथो रणनीवतक योजनाले वनवर्तष्ट 

गरेका वछटो छररतो र गणुस्तरीय न्त्याय सम्पार्न, न्त्यायमा पहुच अवभिवृि, न्त्यावयक सशुासनको प्रिितन, 

अर्ालत व्यिस्थापनको सदुृढीकरण र न्त्यायपावलका प्रवत आस्था र विश्वास अवभिवृि गने लक्ष्यमा सतत् 

प्रयत्नशील रहन ुपने वजम्मेिारी हाम्रो साम ुछ ।  

प्रत्यके अर्ालतले आफ्नो िावर्षतक कायतयोजना तजुतमा गर्ात सरोकारिाला वनकायहरू बीच छलर्ल 

एिम ्अन्त्तरविया गरी प्राप् त पषृ्ठपोर्षणलाई समेत सम्िोधन गनुतपने हुन्त्छ । त्यस्तै, प्रत्येक अर्ालतले एक जना 
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न्त्यायाधीशको अध्यक्षतामा अर्ालतको सबै शािाका कमतचारीहरूको संलग्नता हुने गरी योजना तजुतमा कायत 

सवमवत गठन गरी सो सवमवतले योजना तजुतमा गरी पणूत बैठक समक्ष पेस गरी पणूत बैठकबाट पाररत गराई 

आवथतक बर्षतको श्रािण १ गतेबाट योजना कायातन्त्ियन गनुत पने हुन्त्छ । यस अर्ालतले पवन वबगत िर्षतहरूमा झै 

यो आवथतक िर्षतको कायतयोजना वनमातण गर्ात माननीय न्त्यायाधीश श्री राजेन्त्द्र िरेल ज्यकूो अध्यक्षतामा गठन 

बाट भएको योजना तजुतमा सवमतीले तयार पाररएको प्रारवम्भक मस्योर्ा उपर यस अर्ालतका माननीय 

न्त्यायाधीशहरूबाट प्राप्त सझुािहरू, कमतचारीहरु एिम ्सरोकारिालाहरुसुँग छलर्ल परामशत गरी सोबाट प्राप्त 

सझुािहरुलाई समािेश गरी मस्योर्ा तयार गरी सो मस्योर्ा उपर यस अर्ालतको वमवत २०७८/०४/७ गतेको 

पणूत बैठकमा छलर्लगरी सो बैठकको सझुाि समेत समािेश गरी प्रस्ततु कायतयोजनाको अवन्त्तम मस्योर्ा 

स्िीकृत गरर िावर्षतक कायतयोजना ०७८/०७९ लाग ुगररएको छ। 

१.२. न्यायपाम्िकाको परिदृष्य, परििक्ष्य ि आधाििूत िूल्य ि िक्ष्य  

न्त्यायपावलकाको चोथो पञ्चिर्षीय रणनीवतक योजना २०७६/०७७ - २०८०/०८१ द्वारा वनधातररत 

पररदृष्ट्य, पररलक्ष्य र आधारभतू मलू्यहरूवनम्नानसुार रहकेा छन ्। यस अर्ालतले पवन वयनै पररदृष्ट्य, पररलक्ष्य 

र मलू्यहरुको आधारमा आफ्नो कायत सम्पार्न गनेछ ।  

१.२.१ परिदृष्य 

 "सबैका लावग न्त्याय सवुनवश्चत गने " न्त्यायपावलकाको पररदृष्ट्य रहकेो छ ।  

 

१.२.२. परििक्ष्य 

 संविधान, काननु र न्त्यायका मान्त्य वसिान्त्तका आधारमा स्िच्छ एिं वनष्ट्पक्ष न्त्याय सम्पार्न गनुत 

न्त्यापावलकाको पररलक्ष्य रहकेो छ ।  

 

१.२.३. आधाििूत िूल्यहरू 

१. संविधान र काननुप्रवत आस्था । 

२. स्ितन्त्रता, वनष्ट्पक्षता र सक्षमता । 

३. स्िायत्तता । 

४. उत्तरर्ावयत्ि र जिार्र्ेवहता । 

५. स्िच्छता र समानता । 

६. गणुस्तरीयता । 

७. स्िावमत्ि ,सर्ाचार, प्रवतवनवधत्ि र समािेवशता । 
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८. सहभावगता र समन्त्िय ।  
 

१.२.४. िक्ष्यहरूको म्िधाािण 

लक्ष्य १- वछटो छररतो र गणुस्तरीय न्त्याय सम्पार्न ।  

लक्ष्य २- न्त्यायमा पहुुँच अवभिवृि । 

लक्ष्य ३- न्त्यावयक सशुासनको प्रिितन । 

लक्ष्य ४- अर्ालत व्यबस्थापनको सदुृढीकरण ।  

लक्ष्य ५- न्त्यायपावलकाप्रवत आस्था र विश्वास अवभिवृि । 

१.२.५. िक्ष्य प्राम् तका िणििम्तक ्देेशयहयहः - 

ि.स. लक्ष्यहरू लक्ष्य तथा रणनीवतक उद्दशे्यहरू 

१ वछटो छररतो र 

गणुस्तरीय न्त्याय 

सम्पार्न 

१.१. मदु्दाको शीघ्र र्छ् यौट गनुत  । 

१.२. मदु्दा व्यिस्थापन पिवतमा सधुार गनुत । 

१.३. न्त्यावयक कामकारबाही तथा मदु्दाको रै्सलामा गणुस्तरीयता अवभिवृि गनुत । 

१.४. वििार् समाधानका िकैवल्पक उपायहरूको प्रयोगलाई प्रभािकारी बनाउन ु । 

१.५ रै्सला कायातन्त्ियनको कायतलाई प्रभािकारी बनाउन ु। 

२ न्त्यायमा पहुुँच 

अवभिवृि 

२.१ अर्ालतको कायतक्षेर वभरका न्त्यायमा पहुुँचका अिरोधहरूको सम्िोधन गनुत । 

२.२. अर्ालतबाट प्रिाह हुने सेिालाई गणुस्तरीय र प्रभािकारी बनाउन ु। 

२.३. काननूी सहायतालाई प्रभािकारी बनाउन ु। 

२.४. न्त्यावयक प्रविया र प्रणालीबारे सचूना प्रिाह गनुत । 

२.५. पीवितमरैी न्त्याय प्रणालीको सदुृढीकरण गनुत । 

३ न्त्यावयक 

सशुासनको 

प्रिितन 

३.१. न्त्यावयक स्ितन्त्रता र स्िायत्तताको प्रिितन गनुत । 

३.२. न्त्यावयक उत्तरर्ावयत्ि र जिार्र्हेीता अवभिवृि गनुत । 

३.३. न्त्यावयक जनशविको कायत संस्कृवतमा सधुार गनुत । 

३.४अर्ालतको काम कारबाहीमा अनगुमन र वनरीक्षणलाई प्रभािकारी बनाउन ु। 
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४ अर्ालत 

व्यिस्थापनको 

सदुृढीकरण 

४.१. मानि संशाधन व्यिस्थापन सदुृढ बनाउन ु। 

४.२. भोवतक र सेिा पिूातधारमा सधुार एिम ्वित्तीय व्यिस्थापन गनुत । 

४.३. सचूना प्रविवधको संस्थागत सदुृढीकरण र क्षमता अवभिवृि गनुत । 

४.४. संवहताहरूको नवतजामलूक र प्रभािकारी कायातन्त्ियनको व्यिस्थापन गनुत । 

४.५. न्त्यावयक अध्ययन, अनसुन्त्धानको पद्दवत विकास गनुत । 

४.६. योजना कायातन्त्ियन प्रणालीलाई प्रभािकारी बनाउन ु। 

५ न्त्यायपावलकाको 

आस्था र विश्वास 

अवभिवृि 

५.१. अर्ालतका काम कारबाही सम्बन्त्धमा सेिाग्राहीको सन्त्तवुष्ट अवभबवृि गनुत । 

५.२. न्त्यावयक सचूना, सञ्चार र वशक्षा पद्दवतको सधुार गनुत । 

५.३. अर्ालतका सरोकारिालाहरूसुँगको सम्बन्त्ध र सहयोगलाई सदुृढ  तलु्याउन ु। 

 

१.२.६. चौथो िणििम्तक योजिाका िुख्य सुधािका के्षत्रहरू 

 वजल्ला र उच्च अर्ालतमा र्रक मदु्दा व्यिस्थापन,  

 सिोच्च अर्ालतमा बक्योता न्त्यवूनकरण योजना, 

 सिोच्च अर्ालतमा समहू पद्दवत र न्त्यावयक कायत समयको विस्तार, 

 न्त्यावयक प्रविया र न्त्याय सम्पार्नमा गणुस्तरीयता, 

 रै्सला कायातन्त्ियनको विशेर्ष अवभयान, (परुानो लगत र्छ् यौटमा प्राथवमकता) 

 वििार् समाधानका िैकवल्पक उपायहरूको प्रिितन,  

 मदु्दा व्यिस्थापनमा स्िचावलत सचूना प्रविवधको प्रयोग, 

 पीवित मैरी न्त्याय प्रणालीको विकास, 

 न्त्यायमा पहुुँच कायतिमको प्राथवमकता, 

 काननूी सहायताको प्रभािकारीता, 

 न्त्यावयक सशुासन, उत्तरर्ावयत्ि तथा जिार्र्हेीता,  

 न्त्यावयक स्ितन्त्रता र स्िायत्तताको पिितन, 

 न्त्यावयक कायतसुँस्कृवतमा सधुार, 

 मलुकुी संवहताहरूको कायातन्त्ियन, 

 न्त्यावयक प्रवियाको पारर्वशतता, 
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 अर्ालतको समग्र व्यिस्थापनमा जोि ( मानि संसाधन विकास, उत्पे्ररणा भोवतक तथा सेिा पिूातधार 

र वित्तीय व्यिस्थापन) 

 न्त्यावयक पिवत, मदु्दाको प्रविया तथा न्त्यावयक सेिा प्रिाह सम्बन्त्धमा जानकारी 

सम्प्रेर्षण/अन्त्तरसम्िार्, 

 सेिाग्राहीको सन्त्तुवष्ट मापनको पिवत, 

 सरोकारिालाहरूसुँगको सम्बन्त्ध, सहकायत र समन्त्िय, 

 न्त्यावयक अध्ययन, अनसुन्त्धान पिवतको विकास, 

 योजना कायातन्त्ियन अनगुमन र मलू्याङ्कन पिवत । 

१.३ योजिा म्ििााण सम्िम्तका पदाम्धकाििहः - 

यस अर्ालतको िावर्षतक कायतयोजनालाई सिल र सक्षम बनाउन यस अर्ालतका माननीय न्त्यायाधीश श्री 

राजेन्त्द्र िरेलज्यकूो संयोजकत्िमा र्हेाय बमोवजमको सवमवत वमवत २०७८।०३।३१ गते गठन गररएको वथयो ।  

सम्िम्त  

१.माननीय न्त्यायाधीश              श्री राजेन्त्द्र िरेल                      संयोजक 

२.रवजष्ट्रार                         श्री अजुतनप्रसार् कोइराला             सर्स्य 

४.उप-रवजष्ट्रार                          श्री सरोजवनवध िाग्ले                  सर्स्य 

५. शािा अवधकृत                श्री वथरेन्त्द्रकुमार सिेुर्ी               सर्स्य 

६.लेिा अवधकृत                        श्री भरत राित                         सर्स्य 

७.सचूना प्रविवध अवधकृत             श्री सन्त्तोर्ष शमात पोिेल               सर्स्य 

८.नायि सवु्बा                             श्री हमेन्त्त वगरी                         सर्स्य 

९.नायब सवु्िा                             श्री वर्पबहार्रु शाही                  सर्स्य 

१०.नायब सबु्बा                           श्री वपताम्िर अवधकारी               सर्स्य 
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१.४ काया योजिा तजुािाका सििाहः 

 १.  कोिोिा िहािािि:-विश्वब्यापी रुपमा रै्वलएको Covid-19महामारीको र्ोस्रो लहरका कारण 

विश्वभर करोिौं मावनस संिवमत भई लािो मावनसहरुको र्िुर् वनधन भएको छ । यसको असरबाट हाम्रो र्ेश 

नेपाल पवन अछुतो रहन सकेन ।यो िम बढ्र् ैगएको सन्त्र्भतले हाम्रो कायत योजना प्रभावित हुने जोविम बढ्र् ै

गएको छ । वनयन्त्रण भएन भने अझै यो संख्या अतलुनीय रुपमा बढ्ने वनवश् चत छ । यस Virus को 

वनराकरणका लावग िोपको विकास भएको भएतापवन यसको प्रभािकारी उपचार पिवत हालसम्म विकवसत 

भएको छैन । विगतको तथ्याङ् क हरे्ात वर्नानवुर्न यो संख्या बढ्र्ो छ । यसको समय सीमासमेत यवकन रुपमा 

भन्त्न सवकने अिस्था पवन छैन । तसथत यो भयािह अिस्थाबाट पार पाउन कवठनपणूत र्वेिन्त्छ । पररवस्थतीमा 

सधुार आएमा कायत योजनाको उद्दशे्य र लक्ष्य परूा हुने कुरामा विश् िास गनत सवकन्त्छ । 

 २. बजेटको सिम्ितता  Covid-19 महामारीका कारण र्शेको अथततन्त्र िवस्कएको अिस्थामा 

रहकेो र्ेविन्त्छ । पररवस्थवतमा सधुार नआए यो अिस्थामा अझ विकराल बन्त्न सक्ने र्ेविन्त्छ । यस ै

पररवस्थतीलाई मध्यनजर रािी बजेटको सीमा गत िर्षतको तुलनामा िटेको र्वेिन्त्छ । यसले िासगरी 

जनआस्थासुँग सम्बवन्त्धत ब्यिस्थापकीय कायतहरुको कायतिम कम संचालन गनुत पने हुन आउुँछ । एकपटक 

प्राप् त बजेटले िर्षतभरी प्ु याउन पने अिस्था छ । पररवस्थवतमा पररिततन आए त्यसमा जनमिुी कायतिमहरु 

थपिट गनुत पने हुन्त्छ । यस तर्त  सम्बवन्त्धत वनकायले ध्यान वर्न ुपने अिस्था छ । साथै LMBIS मा प्रविष्ट 

कायतिम िचतहरु के कसरी िचत गने िा सोको ब्यिस्थापन कसरी गने? एकमषु्ट रकम विवनयोजन गनुतपनेमा सो 

नगरी स्ियं तोवकएर आएको अिस्था हुुँर्ा यस अर्ालतको नविनतम कायतिमहरु संचालन गनत सवकने 

अिस्था छैन ।     

३. फिक िुदेशा ब्यवस्थापि (DCM) –सम्मावनत सिोच्च अर्ालतले सबै उच्च अर्ालतहरुमा 

वमवत २०७७ भाद्र १ गते र्वेि र्रक मदु्दा ब्यिस्थापन (DCM) पद्दवत लाग ु गरेको अिस्था छ । मदु्दाका 

सरोकारिाला पक्षहरु जस्तै कमतचारी, काननू ब्यिसायी, सरकारी िवकल, मालपोत कायातलय, भवूम सधुार 

कायातलय जस्ता वनकायहरुसुँग शीघ्र अन्त्तरविया तथा तावलम संचालन गनुत पने हुन्त्छ । र्शेभरी संचालन हुने 

उि ब्यिस्थापन सचूना प्रविवधकै भर पनुत पने अिस्था छ तर सचूना प्रविवधको ब्यिस्था नभए उि 

कायतिमको लक्ष्य परूा हुन नसक्ने र्वेिन्त्छ । यसका साथै सेिाग्राही तथा काननू ब्यिसायीहरुको पयातप्त 

सहयोगको अपेक्षा गररएको छ । सेिाग्राहीहरुले पवन सहयोग गनुत पने अिस्था छ । उहाुँहरुबाट पयातप्त सहयोग 

हुने कुरा चनुोतीपणूत छ । साथै यसका लावग अर्ालतमा कमतचारीहरुको लावग तावलमको अिसर पवन प्रर्ान 

गररन ुजरुरी छ । तर पवन िोर्षणा भै तय भैसकेको कायत गनत यस अर्ालत पणूततः प्रवतबि छ ।   
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परिच्छेद - २ 

आ.व. २०७७/०७८ को वाम्षाक कायायोजिाको सििक्षा 

 

२.१. िुदेशा फर्छ्यौट तफा को  गत आम्थाक वषाको म्िधाारित िक्ष्य ि प्रगम्तको सििक्षा  

सम्ित् २०७७  श्रािण मवहना र्वेि लाग ूगने गरी तजुतमा गररएको कायतयोजनाले उि आवथतक िर्षतमा 

वनधातरण गररएको लक्ष्य अनसुार प्रगवत हाुँवसल गनत सवकए नसवकएको भन्त्ने सम्बन्त्धमा र्हेाय बमोवजम 

मलू्याङ्कन र विशे्लर्षण  गररएको छ ।  

२.२.  िुदेशा फछ  यौटको कायायोजिा अिुसाि िक्ष्य ि प्रगम्त 

आवथतक िर्षत २०७७/०७८ मा िावर्षतक कायतयोजनाले वलएको लक्ष्य के कवत कायातन्त्ियन गनत सवकयो ? के 

कवत गने सवकएन भन्त्ने प्रगवत समीक्षा उल्लेि गररएको छः- 

आ.ि. २०७६/०७७ मा वजम्मेिारी सरी आएका २९३ थान मदु्दा र आ.ि. ०७७-०७८ मा र्तात भएका मदु्दा 

तथा ररट वनिेर्न समेत ४४०भई कूल लगत ७३३ रहकेो छ । सरुूमा ८४७  थान मदु्दा पने अनमुान गरी कूल 

मदु्दा मध्ये ६०१ थान अथातत ७०.९५% मदु्दा र्छतयोट गने अनमुान गरी िावर्षतक कायतयोजना तयार गररएको 

वथयो  । अनमुान भन्त्र्ा ११४  थान मदु्दा कम र्तात हुन आएको अिस्था छ भने र्छ् रय्ोट गनुतपने अनमुान ६०१ 

भएकोमा ४६८ थान मदु्दा र्छ्यौट भइ अनमुान गररए भन्त्र्ा १३३ थान मदु्दा कम र्छ् यौट हुन गई कुल 

र्छतयोट प्रवतशत ६३.८४ रहन गएको छ । सो लक्ष्य अनसुार र्छतयोट प्रवतशत कम हुनाको मखु्य कारणमा 

२०७८ साल िैशाि १४ गते र्वेि आर्षाढ मसान्त्त सम्म कोवभि-१९ को र्ोस्रो लहरका कारणले यस सिेुत 

वजल्लाभर वनरे्षधाज्ञा लाग ुभएको र उि अिवधभर यस अर्ालतको इजलास समेत पणूतरुपले संचालन हुन 

नसकेको अिस्था हुुँर्ा मदु्दा  हुने अनमुान गररएको संख्या भन्त्र्ा १३३ थान मुद्दा कम र्छतयोट हुन गएको 

अिस्था छ। यद्यवप िावर्षतक र्छतयोट गनुतपने ६०१ थािको िक्ष्य िन्दा १३३ थाि कि िुदेशा र्छतयोट हुि 

पुगि कुि र्छतयोट संख्या ४६८ थािहुि पुगेको देम्िन्छ ।  यस म्हसाबिे र्छतयोट अिुिाि गरिएको 

प्रम्तशतको अिुपातको आधाििा करिव ७.१० प्रम्तशत िुदेशा कि र्छतयोट िएको छ ।  आ.ि. 

०७७/०७८ को परुा अिवधमा कुनै पवन िालको असहज पररवस्थती वसजतना हुन नपगुी वनिातध रूपमा काम 

गनत पाएको  भए अझै उल्लेख्य र उत्साहजनक र्छतयोट हुने अिस्था भई प्रवतशतका वहसाबले पवन वनधातररत 

गररएको प्रवतशत अनरुूपनै र्छतयोट हुने सक्ने अिस्था वथयो ।  

 

२.३ फछायोट हुि बााँकी िहेका िुदेशाहरूको अवम्धगत म्वविण 

ि.स. २ िर्षत 

नािकेा मदु्दा 

१८ मवहनार्वेि २ िर्षत 

वभरका 

१ िर्षत र्वेि १८ 

मवहना वभरका 

छ मवहना र्वेि १२ 

मवहना वभरको 

छ मवहना 

वभरका 

जम्मा 

१ ० ८ २० ६१ १७६ २६५ 
 

२. ४ िुदेशा, म्िवेदि तथा कैम्फयत प्रम्तवेदितफा  

म्वविण १ िम्हिा म्ित्रको १ िम्हिा िाघेको जभिा िगत फछ  यौट फछ  यौट प्रम्तशत 

वनिेर्न १०० ० १०० १०० १०० 

प्रवतिेर्न ८१ २२ १०३ १०२ ९९.०२९ 

मदु्दातर्त  - - ७३३ ४६८ ६३.८४ 

म्िवेदि प्रम्तवेदिको फछ  यौट संख्या अपेक्षाकृत िहेको अवस्था छ ।  
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२.५ अन्य व्यवस्थापकीय कायाको िक्ष्य ि प्रगम्त म्वविण 

 न्त्यावयक सचूना सम्पे्रर्षण गने, अर्ालतबाट प्रर्ान गररने सेिा सवुिधाहरूको बारेमा जनसाधारणलाई 

जानकारी वर्ने, सरोकारिाला वनकायहरूसुँग अन्त्तरविया एिम ्छलर्ल सञ्चालन गने, अवभलेि र वटपोट 

व्यिस्थापन गने, व्यिस्थापकीय पक्षलाई सधुार गर्ै न्त्यायपावलकाप्रवत आस्था र विश्वास अवभिवृि  गने 

लक्ष्यका साथ विवभन्त्न प्रकारका व्यिस्थापकीय कायतको लक्ष्य वनधातरण गने गरी योजना कायातन्त्ियनमा 

ल्याइएकोमा व्यिस्थापनकायततर्त  उत्साहजनक रूपमा नै सर्लता प्राप् त भएको   छ ।  

२.६व्यवस्थापकीय कायातफा को िक्ष्य ि प्रगम्त म्वविण म्िभिािुसाि िहेको छ । 
 

म्स.िं. व्यवस्थापकीय काया िक्ष्य प्रगम्त कैम्फयत 

१ न्त्याय क्षेर समन्त्िय सवमवत बैठक ३ १  

२ अर्ालत व्यिस्थापन सवमवतको बैठक २ १  

३ पणूत िठैक आवयहयक्तािुसाि १४  

४ योजना कायातन्त्ियन सवमवतको िठैक आवयहयक्तािुसाि १ 
 

५ िार र सरकारी िकील बीचको अन्त्तरविया ३ १२  

६ न्त्यावयक बाह्य संिार्(Judicial  Outreach) ३ ०  

७ Meet the judge  १२ ३  

८ संचारकमीसुँग अन्त्तरविया २ १  

 उपयुति अनसुारका व्यिस्थापकीय कायतहरू कोवभि-१९ का कारण सवृजत पररवस्थवतले गर्ात 

वनधातररत समयमा सम्पन्त्न हुन नसकेको अिस्था छ ।   

२.७ योजिा अिुरूप प्रगम्त हाम्सि िए ििए सभबन्धिा म्वशे्लषण 

  न्त्यायपावलकाको चोथो पंचिर्षीय रणनीवतक योजना कायातन्त्ियन अन्त्तगतत अन्त्य अर्ालतहरुले जस्तै यस 

अर्ालतले पवन आ.ब. २०७७।०७८ को बावर्षतक कायतयोजना बनाई लाग ुगरेको वथयो । जसमध्ये योजनाले 

वलएको लक्ष्य र प्रगवतको अिस्था हरे्ात मदु्दा तर्त  आ.ि. २०७६/०७७मा वजम्मेिारी सरी आएका २९३ थान 

मदु्दा र आ.ि. ०७७-०७८ मा र्तात भएका मदु्दा तथा ररट वनिेर्न समेत ४४० भई कुल लगत ७३३ रहकेो छ । 

सरुूमा ८४७  थान मदु्दा पने अनमुान गरी कुल मदु्दा मध्ये ६०१ थान अथातत ७०.९५% मदु्दा र्छ् रय्ोट गने 

अनमुान गरी िावर्षतक कायतयोजना तयार गररएको वथयो  । अनमुान भन्त्र्ा ११४  थान मदु्दा कम र्तात हुन 

आएको अिस्था छ भने फछायोट गनुतपने अनमुान ६०१ भएकोमा ४६८ थान मदु्दा र्छ्यौट भइ अनमुान गररए 

भन्त्र्ा १३३ थान मदु्दा कम र्छ् यौट हुन गई कूल फछायोट प्रवतशत ६३.८४ रहन गएको छ । बांकी २६५ थान 

मदु्दाहरु मध्ये छ मवहना वभरको १७६ थान, छ मवहनार्वेि  १ िर्षत वभरका ६१ थान, १२ मवहना र्वेि १८ 

मवहना वभरका मदु्दा संख्या २० थान, १८ मवहना र्वेि २ िर्षतवभरका मदु्दा संख्या ८ थान रहकेा छन ्भने २ िर्षत 

नािेका कुनै मदु्दा रहकेा छैनन। वनिेर्न प्रवतिेर्न तर्त  जम्मा लगत १०३थान रहकेोमा १०२ थान र्छ्यौट भई 

१ थान मार बाुँकी रहकेो छ। त्यस्तै अन्त्य वनिेर्नहरु १०० थान र्तात हुन आएकोमा शतप्रवतशत वनिेर्न १ 

मवहनावभर र्छ्यौट भएका छन । आ.ि. ०७७/०७८ मा बाुँकी रहकेा मदु्दा तथा यस आवथतक िर्षतमा र्तात हुन 

आउने मदु्दाको संख्यात्मक वििरण सिोच्च अर्ालतबाट प्राप्त ढाुँचामा मदु्दाहरुको मावसक तथा िावर्षतक 

अनमुावनत लक्ष्य तथा प्रगवत समेतको विर्षयमा यसै कायतयोजनाको पररच्छेर्-४ मा उल्लेि गररएको छ। 
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परिच्छेद  -३ 

वतािािको वस्तुम्स्थम्त म्वशे्लषण ि सभबोधि गिुा पिे म्वषयको पम्हचाि 

३.१. वतािाि अवस्थाको म्वशे्लषण  

यस अर्ालत हाल नगर विकास सवमवत सिेुतको जीणत अिस्थामा रहकेो भिनबाट अर्ालतको 

र्वैनक कायत संचालन हुुँर् ैआएको छ । न्त्यायाधीश र्रबन्त्र्ी संख्या ७ रहकेो र हाल ५ जना कायतरत रहन ुभएको 

र १ जना काज सरुिा भइ यस अर्ालतमा हावजर हुने प्रकृयामा रहन ुभएको पररपे्रक्ष्यमा हाल २ िटा इजलास 

मार रहकेोमा  आ.ि. ०७७/०७८ मा थप १ इजलासको संरचना वनमातण गने लक्ष्य राविएकोमा बजेट 

अभािका कारण लक्ष्य बमोवजम थप अको १ इजलास वनमातण गनत नसवकएको अिस्था छ । 

यस अर्ालतको आफ्नै जग्गामा भिन वनमातणको लावग  आवथतक िर्षत ०७७/०७८ मारु ३ करोि रुपैया 

विवनयोजन गरेको भएपवन िमागत रूपमा कायत प्रारम्भ हुन नसकेको अिस्था छ। आ.ि. ०७७/०७८ मा 

नक्साङ्कन, विजाइवनङ तथा बोलपर आव्हानजस्ता कायतहरू गने भवनएतापवन उि कायत सिोच्च 

अर्ालतमा प्रकृयामा रहकेो अिस्था छ।नेपाल सरकारको आवथतक िर्षत ०७८/०७९ को बजेट ििव्यमा यस 

अर्ालतको भिन वनमातणका लावग बजेट उल्लेि गररएकोले चाल ु आवथतक िर्षतबाट नयाुँ भिन वनमातणको 

कायत प्रारम्भ हुनेछ ।यस अर्ालतमा हाल मखु्य न्त्यायाधीश सवहत ७ जना न्त्यायाधीशज्यहूरुको र्रबन्त्र्ी रहकेो 

भए पवन ५ जना कायतरत रहन ुभएको तथा १ जना न्त्यायाधीश ज्यकूो यस अर्ालतमा काज सरुिा भई हावजर 

हुने प्रकृयामा रहन ुभएको अिस्था छ। कायतबोझका आधारमा कमतचारीको पयातप्त जनशवि समेत रहकेो भए 

तापवन समयानकूुल क्षमता अवभिवृिका कायतिम संचालन हुन नसक्नलेु कायतसम्पार्न तथा सेिाप्रिाहमा 

कवठनाई उत्पन्त्न भएको र्वेिन्त्छ।  अर्ालतमा र्रबन्त्र्ी अनरुूपका अवधकृत कमतचारीहरू पवूतत भएको अिस्था 

भए पवन काजमा, अध्ययन विर्ामा रहन ुभएको र कवतपय नयाुँ वनयवुि भएका र काननू अध्ययन नगरेका 

(Non-Law)कमतचारी भएकाले कायतअनभुि नभएको, पयातप्त मारामा कम्प्यटुर, वप्रन्त्टर लगायतका आिश्यक 

सामग्रीहरू उपलब्ध हुन नसकेको, अन्त्य वनकायबाट वमवसल कागजातहरू समयमानै प्राप् त गनत नसवकएकाले 

मदु्दामा अंग प्ु याउने कायतमा नकारात्मक असर परेको जस्ता कमजोर पक्षहरू पवन  रहकेो र्वेिन्त्छ । हामी 

साम ु  रहकेा समस्या र कमजोरीका िािजरु् पवन भएका भोवतक सामग्रीहरू, जनशवि र आम नागररकबाट 

प्राप् त जनआस्थाका आधारमा काम गने र समस्या तथा चनुोतीहरूलाई सामना गर् ै न्त्यायपावलकाप्रवतको 

जनविश्वास अझै अवभिवृि गने, न्त्याय सम्पार्नमा प्रभािकाररता ल्याई स्ितन्त्र, वनष्ट्पक्ष र सक्षम तथा उच्च 

स्तरको न्त्यावयक काम कारबाही सञ्चालन गने, न्त्यावयक सशुासन र उत्तरर्ावयत्िमा िवृि गने तथा गणुात्मक 

न्त्यायलाई प्रबितन  गने जस्ता अिसरहरू पवन हामी सुँगै छन ् । यी कायतहरू कसरी अगावि बढाउने, 

जनआस्थालाई अझै प्रभािकारी बनाउर् ैकसरी अगावि बढ्ने भन्त्ने जस्ता थपैु्र चनुोवतहरू पवन हामी साम ुछन।्  
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प्रस्ततु कायतयोजनाको कायातन्त्ियन तथा अर्ालतको समग्र न्त्यावयक काम कारबाहीलाई अवि बढाउने िममा 

अर्ालतलाई प्राप् त हुने बजेट र स्रोत साधन, काम गने परुातन अभ्यास र सुँस्कृवतमा पररिततन, नयाुँ 

संवहताहरूले ल्याएका हाुँकहरूको सम्बोधन जस्ता थपैु्र चनुोतीहरू पवन यस अर्ालत साम ुरहकेा छन ्।  

न्त्यायपावलकामा पञ्चिर्षीय रणनीवतक योजना लाग ू भएपश्चात ् न्त्यावयक कामकारबाहीमा उल्लेख्य 

रूपमा सकारात्मक नवतजाहरू र्वेिएका छन ्। मदु्दाको र्छ् यौटको वस्थवतमा सधुार आएको छ भने बक्योता 

मदु्दाहरूको न्त्यवूनकरण गर्ै वनधातररत समय वभरै रै्सला गने काममा प्रभािकाररता आएको छ । योजनाले 

वनधातरण गरेको समयािवध वभरै मदु्दा र्छ्यौट गने अथक प्रयास गर्ात गर् ैपवन केही मदु्दाहरू तोवकएको अिवध 

नािेर पवन र्छ् रय्ोट हुन सकेका छैनन ्। योजनाको मध्यािवध मलू्याङ्कनले वनधातरण गरे अनरुूप कुल मदु्दाको 

७०.९० प्रवतशत र्छ् यौट गने कायत योजना बनाइकोमा लक्ष्य भन्त्र्ा िटी ६३.८४ प्रवतशत मदु्दा र्छ् यौट 

गररएको छ । कोवभि-१९ को र्ोस्रो लहरका कारण आवथतक िर्षतको अवन्त्तम कररब ३ मवहनाको वनरे्षधाज्ञाका 

(बन्त्र्ाबन्त्र्ी) बाबजरु् पवन यो उपलवब्धलाई सकारात्मक रूपमा वलंर् ैआगामी आवथतक िर्षतमा यो भन्त्र्ा राम्रो 

नवतजा हावसल गने वर्शामा  हामी अझै वियावशल हुनपुने अिस्था छ । हामी यसका लावग दृढ संकल्परत र 

प्रवतबि छौं । 

योजनाले साना प्रकृवतका, थनुिुा र प्राथवमकता प्राप् त मदु्दाहरू ६ मवहना वभर, ररट वनिेर्नहरू ९ 

मवहनावभर र अन्त्य सबै मदु्दाहरू १८ मवहना वभरै र्छ् यौट गनुत पने भनी वनर्ेवशत गरेको र यस अर्ालतले पवन 

सो अिवध वभर मदु्दा र्छ् यौट गनत सबै क्षेरको सहयोग जटुाई प्रयत्नवशल रहुँर्ा रहुँर् ैपवन अिवध नािेर पवन 

केही मदु्दाहरू र्छ् यौट गनत सवकएन । र्छ् यौट हुन नसक्नकुा कारणहरूको पवहचान गरी वनराकरणका 

उपायहरू अपनाइने छ।  

मदु्दाको अंग प्ु याउने कायतलाई उच्च प्राथवमकतामा रािी कायत गर्ात गर् ैपवन केही मदु्दाहरूमा भएको 

आर्शे कायातन्त्ियनमा जवटलता र्िेा परेको महससु गररएको छ । यसका लावग सम्बवन्त्धत सरोकारिाला 

वनकायहरूसुँगको सम्बन्त्धलाई समुधरु तलु्याउनपुने हुन्त्छ । विशेर्षतः अन्त्य कायातलयबाट प्राप् त हुन ुपने प्रमाण 

कागजात समयमा नै प्राप् त हुन नसक्नकुा कारण अंग प्ु याउने कायतमा केही कवठनाई र्िेा परेको छ । मदु्दाको 

आन्त्तररक वनरीक्षण र अनगुमन गने कायतलाई अझै तीब्रता वर्नपुने अिस्था छ । आन्त्तररक वनरीक्षणबाट 

मदु्दामा भएको आर्शे समयमा कायातन्त्ियन भए नभएको एवकन हुने हुुँर्ा सो को लावग टेवलर्ोन, इमेल, 

फ्याक्स, online जस्ता सचूना प्रविवधका संयन्त्रहरू पररचालन गररएका छन ्। यसलाई अझै थप सवियताका 

साथ  कायत सञ्चालन गनुतपनेछ ।  

अर्ालतप्रवतको जनआस्था अवभबवृि गनत विवभन्त्न कायतिमहरू सञ्चालन गररएका छन ् । 

अर्ालतका सचूनाहरू सम्पे्रर्षण गनत परकारसुँग भेटिाट, विवभन्त्न सचूनामलूक सन्त्र्शेहरू छपाई वितरण गने, 

सचूना पाटीमा राख्न लगाउने,  अर्ालत प्रयोगकतातको  बिापर  तयार गने जस्ता कायतहरू पवन सम्पन्त्न भएका 
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छन ्। कायातलयको कामकारबाहीमा आिश्यक पने कम्प्यटुर, ल्यापटप, यवूपयस, वप्रन्त्टर, स्क्यानर लागयतको 

संख्या िवृि गनत तर्त  आिश्यक कर्म चावलएको छ । सोधपछु तथा सहायता कक्षमा कम्प्यटुर सवहत 

कमतचारीको व्यिस्था गरी सेिाग्राहीलाई सहजतापिूतक सेिा प्राप्त गने अवधकारको सवुनवश्चतता गररनकुा साथै 

अन्त्य सरोकारिाला वनकायहरूसुँगको सम्बन्त्ध समुधरु बनाउन न्त्याय क्षेर समन्त्िय सवमवतको बैठक रािी 

विवभन्त्न के्षरमा र्वेिएका समस्याको पवहचान गरी समाधान िोज्ने प्रयास गररएको छ । मदु्दामावमलामा 

पठाउन ुपने कागजात रहने कायातलय प्रमिुहरूलाई पवन उि िैठकमा आमन्त्रण गने गररएको छ । समरु्ायमा 

अर्ालत कायतिमहरू सर्रमकुाम भन्त्र्ा टाढाका स्थानमा पवन सम्पन्त्न गने गररएको छ । यस्ता कायतिमहरू 

अझै प्रभािकारी, उद्दशे्यमूलक र पररणाममिुी बनाउुँन जरूरी र्ेविएको छ । 

३.२ ्च्च अदाित सुिेतको दिबन्दि तेरिज 

म्स.िं किाचाििको पद 

 

स्विकृत दिवन्दि पदपूती रिक्त कैम्फयत 

1 मा.मु.न्त्या. ज्य ूतथा न्त्यायाधीश 7 7 0 अन्र् अदालतबाट १ जना काजिा ििन ु
िएको तिा र्स अदालतबाट  २ जना अन्र् 
अदालतिा काजिा ििन ुिएको तिा १ जना 
िा.न्र्ा. र्वशेष अदालतबाट र्स अदालतिा 
काज सरुवा िनुिुएकोिा िाम्जि िनुे 
प्रकृर्ािा ििनिुएको 

2 रवजष्ट्रार(रा.प.प्रथम) 1 1 0 -  

3 उप-रवजष्ट्रार (रा.प.वि) 1 1 0 - 
4 शािा अवधकृत (रा.प.त)ृ 2 2 0  

5 इजलास अवधकृत (रा.प.त)ृ 6 ६ ० 1 जना काजिा कार्िित ििेको तिा १ जना  
अन्र् अदालतिा काज ििी अध्र्र्न र्वदा 
बस्निुएको 

6 वनजी सहायक(रा.प.त)ृ 1 0 1  
7 लेिा अवधकृत (रा.प.त)ृ 1 1 0 - 
8 सचुना प्रविवध अवधकृत (रा.प.त)ृ 1 0 1 - 
9 नापी अवधकृत (रा.प.त)ृ 1 0 1  

10 रेिा विरे्षशज्ञ (रा.प.त)ृ 1 0 1 - 
11 नायि सवु्िा (रा.प अनं प्र.) 8 8 0 - 
12 वनजी सहायक(रा.प अनं प्र.) 1 1 0  

13 लेिापाल (रा.प अनं प्र.) 1 0 1 काजिा कार्िित ििन ुिएको 
14 पसु्तकालय सहायक (रा.प अनं 

प्र.) 
1 0 1 - 

15 टा.ना.सु (रा.प.अनं प्र.) 0 0 0 1 जना फाम्जलिा कार्िित 
16 कम्प्यटुर अपरेटर (रा.प अनं प्र.) 2 १ १ 1 जना सेवा किाििा सनर्कु्त गरिएको 
17      

18 वसवनयर इलेवक्रवसयन (रा.प अनं 1 1 ० - 
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प्र.) 

19 विठ्ठा(रा.प.अनं वि) 0 0 0 १ जना काजिा कार्िित 

20 तामेलर्ार (रा.प.अनं वि) 2 २ ०  

21 हलकुा सिारी चालक 

(श्रेणीविवहन) 
2 0 - 2 जना सेवा किाििा कार्िित 

22 कायातलय सहयोगी (श्रेणीविवहन) 7 3 - 4 जना सेवा किाििा कार्िित 

                                जभिा 47 32 9  
 

 

बजेट प्रयोजिका िाम्ग किाि दिबन्दिबाट काया गिा्ि सम्किे 

वस नं पर् नाम श्रेवण सेिा  हालको संख्या थप  िट जम्मा 

१. कम्प्यटुर अपरेटर रा .प.अनं.प्र.  विविध 0  १ 0 १ 

२. हलका सिारी चालक श्रेणीविवहन नेपाल इवन्त्जवनयररङ्ग 0 0 0 0 

३. कायातलय सहयोगी श्रेणीविवहन नेपाल प्रशासन 0 ६ 0 ६ 

जभिा ७  ७ 

 
 

बजेट प्रर्ोजनको दिबन्दी अनसुाि कार्ि गिाइएका कििचािीको र्वविण 

म्स.िं किाचाििको पद 

 

स्विकृत दिवन्दि 

(बजेट प्रयोजि) 

पदपूती रिक्त कैम्फयत 

१. कायातलय सहयोगी (बजेट 

प्रयोजन) 

६ ५ १  

जभिा 5 २ - 
 

न्त्यायप्रवियालाई वछटो छररतो गरी सेिाग्राहीको सन्त्तुवष्ट अवभिवृि गरी अर्ालतप्रवतको जनआस्था कायम 

राख्न अध्ययन विर्ामा रहनभुएका १ जना शािा अवधकृतको सट्टामा कामकाज गने गरी यसै िर्षत यस 

अर्ालतमा कामकाजको लावग काजमा कमतचारी राख्न तथा ररि १ जना अवधकृत पर्पतूी गनत पहल गररनेछ। 

काज सरुिा भै यस अर्ालतमा आउन यसै मातहत अर्ालतका इच्छुक राजपर अनङ्वकत कमतचारीहरूलाई 

काज सरुिा गरी कामकाजको व्यिस्थापन गररनेछ । हालसम्म पर्पवूतत हुन नसकेका सचूना प्रविवध अवधकृत, 

नापी अवधकृत, रेिा विशेर्षज्ञ, पसु्तकालय सहायक, कम्प्यटुर अपरेटर (स्थायी) पर्हरूमा पर्पवूततको लावग 

सिोच्च अर्ालत तथा सम्बवन्त्धत वनकायमा पहल गररनेछ।  

३.३ आगािि कायायोजिा सभबोधि गिुा पिे म्वषयहरू 

 योजना वनवश्चत विन्त्र्मुा पवुगने गन्त्तव्य नभई वनरन्त्तर चवलरहने यारा भएकोले त्यसलाई सोही अनरुूप 

वलई आफ्ना भािी कायतिमहरू तय गनुतपने हुन्त्छ ।  योजनाले वनधातरण गरेका लक्ष्य हावसल भए नभएको 

समीक्षा गर् ै लक्ष्य हावसल  हुन नसकेका के्षरहरूको पवहचान गरी आगामी कायत योजना सधुार गरी लक्ष्य 

अनरुूप प्रगवत हावसल गनत प्रयत्नवशल रहनपुछत । विगत िर्षतहरूको अनभुि, िततमानको िस्तवुस्थवत विशे्लर्षण 

पश्चात ्आगामी िावर्षतक योजनामा समेट्न ुपने विर्षयहरूको उल्लेि गररएको छ।  
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३.३ िुदेशा िाम्ििातफा  सभबोधि गिुा पिे म्वषय  

 न्त्यापावलकाको चोथो पञ्चिर्षीय रणनीवतक  योजनाले वनधातरण गरेका लक्ष्य हावसल गनत रणनीवतक 

उपायहरू अबलम्बन गनुत पने हुन्त्छ । योजनाले वनधातरण गरेका समयािवध वभर मदु्दाको कारबाही गने, अंग 

प्ु याउने, सनुिुाई गने र वकनारा गने कायतलाई श्रोत, साधन र जनशविको पररचालन गरी वतब्रता वर्इनेछ । कुनै 

पवन मदु्दालाई अिवध नाघ्न नवर्न सर्िै प्रयत्नशील रहनपुछत । मदु्दाको अंग प्ु याउने कायतमा िततमानमा 

र्वेिएका समस्याहरूको आिश्यक समाधान िोजी अंग प्ु याउने  कायतलाई अवभयानकै रूपमा सञ्चालन 

गररनेछ । मदु्दाको वनरीक्षण र सपुरीिेक्षण गने कायतमा प्रभािकाररता ल्याइनेछ । कुनै एक माननीय 

न्त्यायाधीशज्यलूाई यसको अनगुमन गनत वजम्मेिारी तोकी मदु्दाको अंग प्ु याउने कायतलाई व्यिवस्थत 

बनाइनेछ।  म्यार् तामेली कायतमा र्वेिएका समस्यालाई वजल्ला अर्ालत, स्थानीय तह र प्रहरी कायातलयसुँग 

समन्त्िय गरी समाधान िोवजनेछ । न्त्यायक्षेर समन्त्िय सवमवतको काम कारबाहीमा सवियता र वनणतयको 

कायातन्त्ियनमा वशघ्रता ल्याइनेछ । पेसी स्थगनको समस्यालाई सम्बोधन गनत सम्बवन्त्धत िार इकाइ र सरकारी 

िकीलसुँग छलर्ल र अन्त्तरविया गरी काननूको पररवध वभर ल्याउन प्रयास गररनेछ । रै्सला तयार गने काम 

१५ वर्न वभरै सम्पन्त्न गने गरी वटपोट कायतलाई अगावि बढाइने र आिश्यक जनशविको व्यिस्था गररनेछ । 

मेलवमलापका लावग मदु्दा पे्रवर्षत गररएतापवन सर्लताको प्रवतशत सामान्त्य रहकेोले  सोको लावग 

मेलवमलापकतातसुँग समय समयमा छलर्ल एिम ् अन्त्तरविया सम्पन्त्न गनत र मदु्दाका पक्षहरूलाई समेत 

समािेश गरी मेलवमलापका र्ाइर्ा बारेमा जानकारी प्रर्ान गररनेछ । समरु्ायमा अर्ालत कायतिम सञ्चालन 

गर्ात मेलवमलापका विर्षयलाई पवन विशेर्ष प्राथवमकतामा रािी यसलाई उद्दशे्यमलूक ढंगबाट अगावि 

बढाइएको छ ।   

३.४. सचूिा प्रम्वम्धको अम्धकति प्रयोग  

 अर्ालतका हरेक कामकारबाहीलाई सचूना प्रविवधसुँग आबि गर् ै अगावि बवढनेछ ।  मदु्दा र्तात गने 

कायत  र्वेि वलएर अवभलेिमा इन्त्री गने लगायतका सबै काम सफ्टिेयरमा गररनेछ ।  पेसी सचूी वनकाल्ने 

काम पवन नेटिकत बाटै सम्पन्त्न गने गररएको छ । पेसी सचूी सितसाधारणले हनेतका लावग २ िटा Display 

Boardको व्यिस्था  गररएको छ । अर्ालतमा रहकेा सम्पणूत वमवसलहरू सफ्टिेयरमा इन्त्री गने काम सम्पन्त्न 

भएको छ । म्यार् तामेली एिम ्अन्त्य पराचार पवन Online  र  Email को माध्यमबाट सम्पन्त्न गर् ैआएकाले 

आगामी कायत योजनामा थप वतब्रता वर्इनेछ । सितसाधारणले अर्ालतका सचूना सहज रूपमा प्राप् त गनत सकुन 

भन्त्ने पविर उद्दशे्यले रेवियो, टेवलवभजन एिम ्अन्त्य संचारका माध्यमहरूको प्रयोग गनत पवन जरूरी ठावनएको 

छ । अर्ालतवभर र कम्पाउण्िमा भएका गवतविवधहरूको सकू्ष्म वनगरानीका लावग ५ िटा वस.वस.क्यामेरा 

जिान गररएको भएतापवन थप वस.वस. क्यामेरा व्यिस्थापन गनुतपने  टि्कारो आिश्यकता  र्वेिन्त्छ ।   
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३.५.िौम्तक पूवााधािको म्वकास ि सेवाग्राहििैत्रि वाताविणको सृजिा 

यस अर्ालतको भिन, कोठा, इजलासको संख्या एिम ् अन्त्य अिस्थालाई दृवष्टगत गरी भोवतक 

पिूातधारको अभाि महससु  गररएको छ । र्वनतचर शीर्षतकमा प्राप् त हुने बजेटको आकार िरे्षनी सानो हुुँर् ैगएको 

अिस्थाले व्यिस्थापन गनत गा्ो हुने भएको छ। सेिाग्राहीका लावग अर्ालत भिनवभर र्वनतचरको व्यिस्था 

गरी बस्ने व्यिस्था गररएको भएपवन छुटै्ट विश्राम कक्षको व्यिस्था नभएकाले विश्राम कक्ष वनमातण गनुत 

आिश्यक र्ेविएको छ । सेिाग्राहीका लावग शोचालय एिम ्िानेपानीको उवचत प्रबन्त्ध गररएको छ। साक्षी 

संरक्षण एिम ्बालबावलकाको लावग बस्ने कोठा र आिश्यक पिूातधारको व्यिस्था गनुत पने र्वेिएको छ । 

हाल अर्ालतमा जिान भएको १० KVA क्षमताको सोलार ३ िर्षत पवुगसकेको हुुँर्ा  सोही क्षमताको नयाुँ 

सोलार जिान हुन आिश्यक छ । सचूना प्रविवधसुँग  सम्बवन्त्धत मेवसनरी औजार, कम्प्यटुर, प्रोजेक्टर, 

र्ोटोकपी मेसीन जस्ता विद्यतुीय उपकरणहरूको ममतत सम्भार गर् ैउवचत प्रयोग र व्यिस्थापनको िातािरण 

वमलाइनेछ ।  

३.६. न्यायाधिश ि िम्जस्रािको आवासिा काया वाताविण  

 यस अर्ालतका माननीय न्त्यायाधीशज्यहूरूले आिासबाट पवन रै्सला लेिन समेतका कायत गनुतपने र 

रवजस्रारल े पवन आफ्नो वनिासबाट समग्र प्रशासन तथा व्यिस्थापनको कायत गनुतपने भएको हुनाले 

तर्अनरुूपको कायत गनत आिासमा कायत िातािरण वसजतना गररनेछ ।  

 

३.७. न्यायिा पहुाँच अम्िवृम्ि सभबन्धिा 

 न्त्यायपावलकाको चोथो पञ्चिर्षीय रणनीवतक योजना अनरुुप विवभन्त्न माध्यमबाट न्त्यायमा 

सितसाधारणको पहुुँच अवभिवृि  गने पवन एक प्रमिु उद्दशे्य हो । न्त्याय सितसलुभ र सबैका लावग पहुुँचयोग्य 

हुनपुछत भन्त्ने म्याग्नाकाटातको र्शतवनक मान्त्यतालाई हाम्रो संविधान एिम ्न्त्यायपावलकाले पवन आत्मसात गर् ै

मखु्य नाराको रूपमा स्िीकार गरेको पाइन्त्छ । न्त्यायमा पहुुँच अवभिवृिका लावग िैतवनक काननू व्यिसायीको 

सेिा पणूतकालीन बनाई काममा वनगरानी गररनेछ । वनजको कायतवििरणलाई अद्यािवधक गररनेछ । त्यसरी नै 

र्ोभारे्षको सेिा, वनशःुल्क रूपमा वितरण गररने विवभन्त्न प्रकारका टेम्प्लेटहरू उवचत वितरणको व्यिस्था 

वमलाइनेछ । अर्ालतबाट प्राप् त सेिा सवुिधाहरूका बारेमा ब्रोसर छपाई गरी वितरण गनुतका साथै तारेि 

पचातमा पवन राविनेछ । स्थानीय परपवरका, रेवियो र टेवलवभजनबाट पवन प्रचार प्रसार गररने व्यिस्था 

वमलाइनेछ । परामशतसेिाको प्रभािकारीता अध्ययन गरी थप जनशवि एिम ् िैतवनक काननू व्यिसायीलाई 

पररचालन    गररनेछ । न्त्यायमा पहुुँच अवभििृका लावग Meet the Judge, Judicial Outreach जस्ता 

कायतिममा सचूना र सन्त्र्शेमलूक विर्षयहरू समािेश गररनेछ । यस्ता कायतिमको प्रभािकाररतामा जोि 

वर्इनेछ ।  
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३.८. जिशम्क्तको क्षिता म्वकास सभबन्धि कायाक्रि  

 न्त्यायपावलकामा कायतरत सबै तहका जनशवि  र्क्ष, सक्षम र  वशपयिु भएमा मार अर्ालतबाट प्रर्ान 

गररने सेिामा गणुस्तरीयता आई न्त्यायालयको महुार चवम्कलो हुनेछ । २०७५  भाद्र १ गतेबाट मलुकुमा नयाुँ 

काननू (संवहताहरू) लाग ूभैसकेको अिस्थामा ती विर्षयहरूमा सबै कमतचारीहरूलाई प्रवशक्षण वर्इएको  भए 

तापवन  पनुतातजगी तालीम वर्इरहन ुआिश्यक र्वेिन्त्छ । कमतचारीहरूको क्षमता विकासका लावग विवभन्त्न 

प्रकारका तालीम, छलर्ल एिम ् अन्त्तरविया कायतिमहरू सञ्चालन गर् ै रहनपुने हुन्त्छ । काननू लगायत 

समसामवयक विर्षयहरूमा, सेिाग्राहीसुँग गररने व्यिहारका सम्बन्त्धमा प्रवशक्षण गराई समय सापेक्ष बनाई 

राख्न ुअपररहायत हुन्त्छ । विगत िर्षतहरूमा झै सेिाकालीन तालीम एिम ् अन्त्य प्रवशक्षण, छलर्ल कायतिमलाई 

अगावि बढाइने छ । संवहताहरू लाग ूभै सकेको सन्त्र्भतमा तालीम सञ्चालन गर्ात हालसम्मका अनभुि र र्िेा 

परेका समस्यामा आधाररत रही Adult Learning Methodअपनाइनेछ ।  

३.९. िेिम्ििाप पिम्तको म्वकासिा जोड  

वििार् समाधानका  िैकवल्पक उपायको रूपमा सबै काननू प्रणालीले स्िीकार गरेको मेलवमलाप 

पिवतलाई हाम्रो काननू प्रणालीले समेत मान्त्यता वर्ई विवभन्त्न कायतिमहरू  सञ्चालन गर् ै आइरहकेा छ । 

मेलवमलाप पिवतका बारेमा समाजका विवभन्त्न िगत र समरु्ायलाई लवक्षत गरी सचेतनामलूक कायतिमहरू 

सञ्चालन गररनेछन ्। मेलवमलापकतातको कायत र्क्षतामा अवभिवृि गनत पनुतातजगी तालीम पवन सञ्चालन गनुत 

पने हुन्त्छ ।  मेलवमलाप पिवत सर्ल बनाउनका लावग र्वेिएका समस्याहरूका बारेमा मेलवमलापकतातहरूसंग 

आिवधक रूपमा छलर्ल/अन्त्तरविया गरी समस्या समाधानका उपायहरु िोवजने छन ्। मेलवमलाप केन्त्द्रलाई 

आिश्यक पने र्वनतचर, कम्प्यटुर एिम ् अन्त्य आिश्यक सामग्रीहरूको व्यिस्थापनमा जोि वर्इनेछ । 

मेलवमलापको लावग मदु्दा पठाउने पिवतलाई बढिा गररनकुा साथै मेलवमलापमा पठाइएका मदु्दाको 

मेलवमलाप प्रवियाको सर्लता र असर्लताको र्रलाई पवन अनगुमन  गने पद्दवतको विकास गररनेछ ।  

 

३.१०. योजिा कायाान्वयिका सभबन्धिा 

 योजना बनाउन ु मारै पयातप्त छैन त्यसको सर्लता/असर्लता त्यसको कायातन्त्ियनमा भर पर्तछ । 

प्रभािकारी रूपमा योजना कायातन्त्ियन भएमा मार योजनाले वनधातरण गरेको उद्दशे्य हावसल हुन सक्छ । 

योजनाको कायातन्त्ियन अर्ालत िा अर्ालतका कमतचारीहरूको प्रयासबाट मार संभि हुुँर्ैन । यसका लावग 

सम्बि सरोकारिाला पक्ष तथा वनकायहरूको सहयोग र भवूमका ज्यार् ै महत्िपणूत हुन्त्छ । योजनाको 

स्िावमत्ििोधका लावग योजना वनमातण गर्ातका अिस्थार्वेि नै व्यापक सहभावगता जटुाउन आिश्यक छ । 
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योजना तजुतमा गर्ात अर्ालतका जनशविबाट एिम ्अन्त्य वनकायहरूसुँग छलर्ल/अन्त्तरविया गरी आएका 

सझुािहरूलाई ग्रहण गररनेछ । योजना कायातन्त्ियनमा अन्त्य सरोकारिाला वनकायहरूको सहयोग जटुाउन 

न्त्यायक्षेर समन्त्िय सवमवतको िैठकमा समेत आमन्त्रण गरी सहभागी गराइनेछ । यस्ता छलर्ल र िैठकबाट 

भएका वनष्ट्कर्षत/ वनणतय एिम ् प्राप् त सझुािहरूको कायातन्त्ियनमा प्राथवमकता वर्ई योजनाले वनधातरण गरेका 

लक्ष्य हावसल गने वर्शामा हाम्रा कायतिमहरू अगावि बढाइनेछन ्।  

 

३.११. पुस्तकाियको व्यवस्थापि 

 उच्च अर्ालत कणातली प्रर्शेको राजधानी रहकेो सिेुतमा अिवस्थत भएको  र यस अर्ालतमा 

विवभन्त्न प्रकृवतका मदु्दाहरू र्तात हुने गरेको िास्तविकतालाई ध्यानमा रािी विर्षय/विर्षयका पसु्तकहरू 

पसु्तकालयमा संग्रह गनुत आिश्यक रहकेो छ । काननूका विवभन्त्न विधा- र्ोज्र्ारी, र्िेानी, ररट, संिैधावनक 

काननू, िावणज्य काननू, उपभोिा हकवहत, िातािरण संरक्षण, साितजवनक सरोकारको विर्षय लगायतका 

सैिावन्त्तक पसु्तकहरू, ऐन काननूका संशोवधत प्रवतहरू समयमानै पसु्तकालयमा राख्न आिश्यक ठानी ती 

विर्षयका पसु्तकहरू पसु्तकालयमा व्यिस्थापन गररर् ैआइएको छ भने आगामी िर्षतमा अझै थप पसु्तकहरू 

व्यिस्थापन गररनेछ । पसु्तक र्तात, प्रयोग एिम ् वर्तात प्रवियालाई िैज्ञावनक एिम ् पारर्शी बनाइनेछ । 

पसु्तकालय सहायकको ररि र्रबन्त्र्ी पवूतत गनत आिश्यक पहल गररनेछ।  

३.१२.्च्च अदाित सिेुत अन्तगातका इजिास ि म्जल्िा अदाितहरूसाँगको सभबन्ध ि सिन्वय 

 यस अर्ालत अन्त्तरगत १ िटा इजलास र १० िटा वजल्ला अर्ालतहरू रहकेा छन ्। यो अर्ालत र 

ती अर्ालतहरूबीचको सम्बन्त्ध र समन्त्िय समुधरु हुन ुिाञ्छनीय छ । सबै अर्ालतको प्रवतवनवधत्ि हुने गरी 

समय समयमा छलर्ल, अन्त्तरविया एिम ् योजनाको सवमक्षा कायतिम सम्पन्त्न गररनेछ । उच्च अर्ालत 

तहमा हुने समीक्षा ती सबै अर्ालतहरूको सहभावगतामा यसै अर्ालतमा हुन आिश्यक र उपयिु ठावनएको 

छ । मातहत  अर्ालतहरूले भोग्न ुपरेका समस्याहरूको पवहचानका लावग समय समयमा प्रवतिेर्न वलने र 

आकवस्मक वनरीक्षण एिम ् अिलोकनको व्यिस्था वमलाइनेछ । प्रशासवनक वनयन्त्रण, सपुररिेक्षणलाई 

प्रभािकारी रूपमा कायातन्त्ियनमा ल्याउनपुने हुन्त्छ । यस सन्त्र्भतमा िर्षतमा एकपटक माननीय मखु्य न्त्यायाधीश 

िा मखु्य न्त्यायाधीशले तोकेको न्त्यायाधीश िा रवजस्रारबाट प्रशासवनक अनगुमन गने कायत आरम्भ गररनेछ । 

योजना कायातन्त्ियनमा प्रभािकाररता ल्याउन प्रर्ेश स्तरीय योजना कायातन्त्ियन संयन्त्र बनाउन र यस 

अर्ालतमा छुटै्ट सवचिालय स्थापना हुन आिश्यक ठावनएको छ । यस अर्ालत अन्त्तगततका सबै अर्ालतको 

कामकारबाहीमा एकरूपता ल्याउन ु पवन आिश्यक छ । सबै अर्ालतको  सामवूहक प्रयास र सकारात्मक 

सोचबाट योजनाले वनधातरण गरेका समग्र लक्ष्य हावसल गनुत पने आिश्यकता छ ।  
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परिच्छेद - ४ 

४.१.  आ.व. २०७८/०७९ को प्रके्षपण ि  वाम्षाक िक्ष्य म्िधाािण ि  िाम्सक काया ताम्िका  

 आ.ि. २०७८/०७९ को  िावर्षतक कायतयोजनामा राविएका लक्ष्य, प्राप् त उपलवब्ध समेतको विश् लरे्षण 

र अविल्ला आवथतक िर्षतहरुमा परेका मदु्दा चापको विशे्लर्षण गर् ैन्त्यायपावलकाको चोथो रणनीवतक योजनाले 

वनधातरण गरेका लक्ष, रणनीवतक र वियाकलाप र कायत सचूकाङ्क समेतलाइ ध्यान वर्ई  आगामी आवथतक 

िर्षत २०७८/०७९ का लावग मदु्दातर्त को लक्ष्य र र्छ् यौटको संख्या सम्मानवत सिोच्च अर्ालतबाट प्राप्त हुन 

आएको ढाुँचामा तयार गरी वनम्नानसुार तावलकामा उल्लेि गरी कायतयोजना वनमातण गररएको छ :- 

 

सिल सािान्र् र्वशषे

२०७५/०७६ २०७६/०७७ २०७७/०७८
513 527 440 493 99 592 355 178 59

गत ३ आसििक वषिको नर्ााँ दताि संख्र्ा
औषत संख्र्ा

कार्ि िनु े
दताि संख्र्ा

िागि सिूि

६०% ३०% १०%

फािाि नं १
उच्च अदालत सरेु्खत

आसििक वषि २०७८/०७९ को वार्षिक कार्ि र्ोजना
नर्ााँ दतािको लक्ष्र् सनधाििण फािाि

(र्ोजनाको लक्ष्र् १ िणनीसतक उदे्दश्र् १.१ (ग) ि (घ) साँग सभबम्न्धत)

20% िप 
िनु ेसंख्र्ा
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              तयाि गिे 

१ 1 2 4 2 1 ७ ९
2 ६० २४१ 131 66 22 २१९ ४६०
३ ० 0 4 2 0 ६ ६

६१ २४३ १३९ ७० २३ २३२ ४७५

४ २ 22 22 11 3 ३६ ५८

५ (बन्दीप्रत्र्क्षीकिण) ० 0 6 3 1 १० १०

६ अन्र् िदु्दा ० 0 10 6 2 १८ १८

६३ २६५ १७७ ९० २९ २९६ ५६१

७ 0 1 113 0 0 ११३ ११४

६३ २६६ २९० ९० २९ ४०९ ६७५

सिल* सािान्र्** र्वशषे***

अदालतको नाि:- उच्च अदालत सरेु्खत

फािाि नं २
उच्च अदालत सरेु्खत

आसििक वषि २०७८/०७९ को वार्षिक कार्ि र्ोजना
बसगिकृत वार्षिक लक्ष्र् सनधाििण फािाि

(र्ोजनाको लक्ष्र् १ को िणनीसत उदे्दर् नं.१ १ (ग) ि (घ) साँग सभबम्न्धत)

जभिा

र्ोजनाले सनदेशन गिे बिोम्जिको कार्ि िनु ेिदु्दा फर्छ्यौटको वार्षिक लक्ष्र्: ५६1
फर्छ्यौट लक्ष्र् सनधाििण:

म्जभिेवािी तफि को फर्छ्यौट लक्ष्र् िागि सिूि

नर्ााँ दताि तफि को 
जभिा

जभिा फछर्ौट 
लक्ष्र्

DCM लागू िनु ुपवुिको 
सबै

 जभिा 
सङ् ख्र्ा

DCM लागू िएपसछको सबै
 सस.नं. र्वषर्

िागि सिूििा नपने

शरुु िदु्दा
पनुिावेदन
साधक

जभिा

रिट ि सनषधेाज्ञा सनवेदन

१

२०

२०२

१८१

०

०
१८२

०

१

२०३

सनवेदन प्रसतवेदन

 कूल जभिा

प्रिाम्णत गने 
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६ िर्िना सिरको 1 2 ४ २ १ ७ 9

६ िर्िना देम्र्ख १ वषिसिरको ० 0 0 0 0 0 0

१ वषिदेम्र्ख १८ िर्िना सिरको 0 0 0 0 0 0 0

१८ िर्िना नाघेको 0 0 0 0 0 0 0
शरुुको जभिा 1 1 2 4 2 1 7 9

६ िर्िना सिरको 42 119 १३१ ६६ २२ २१९ 338
६ िर्िना देम्र्ख १ वषिसिरको 15 119 0 0 0 0 119
१ वषिदेम्र्ख १८ िर्िना सिरको 3 3 0 0 0 0 3

१८ िर्िना नाघेको 0 0 0 0 0 0 0
पनुिावेदनको जभिा 60 181 241 १३१ ६६ २२ २१९ ४६०

६ िर्िना सिरको 0 0 0 ४ २ ० 6 6

६ िर्िना देम्र्ख १ वषिसिरको 0 0 0 0 0 0 0 0

१ वषिदेम्र्ख १८ िर्िना सिरको 0 0 0 0 0 0 0 0

साधकको जभिा 0 0 0 4 2 0 6 6

61 182 243 139 70 23 232 475
६ िर्िना सिरको 1 16 17 २२ ११ ३ 36 53
६ िर्िना नाघेको 1 4 5 0 0 0 0 5
बन्दीप्रत्र्क्षीकिण 0 0 0 ६ ३ १ 10 10

अन्र् िदु्दा 0 0 0 १० ६ २ 18 18

63 202 265 177 90 29 296 561
६ 0 1 1 113 0 0 113 114

63 203 266 290 90 29 409 675

DCM लागू िनु ुपवुिको

(र्ोजनाको लक्ष्र् १ को िणनीसत उदे्दर् नं.१ १ (ग) ि (घ) साँग सभबम्न्धत)

DCM लागू िएपसछको

जभिा

िागि सिूििा नपने४

0

0

0

७७

िदु्दाको जभिा

2 साधक

रिट ि सनषधेाज्ञा 
सनवेदन

३

फािाि नं ३
आ. व.  २०७८/०७९ को वार्षिक कार्ि र्ोजना

बसगिकृत वार्षिक लक्ष्र् सनधाििण फािाि

१

फर्छ्यौट लक्ष्र् सनधाििण:

सिल* सािान्र्** र्वशषे***

िागि सिूि
नर्ााँ दताि तफि को 

जभिा
र्वषर् अवसधगत संख्र्ा

म्जभिेवािी तफि को फर्छ्यौट लक्ष्र् 

र्ोजनाले सनदेशन गिे बिोम्जिको कार्ि िनु ेिदु्दा फर्छ्यौटको वार्षिक लक्ष्र्: ५६1
अदालतको नाि: उच्च अदालत सरेु्खत

 जभिा 
सङ् ख्र्ा

सनवेदन प्रसतवेदन

जभिा फछर्ौट 
लक्ष्र्

शरुु िदु्दा
(देवानी/फौजदािी)

१

पनुिावेदन2
0

104
0

 कूल जभिा

 सस.नं.

प्रिाम्णत गने तर्ाि गने 
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र्वविण
साउन

िदौ
असोज

काम्िक
िंससि

पसु
िाघ

फ
ागनु

चैत
बैशार्ख

जेठ
असाि

जभिा

कार्िददन
27

25
16

20
25

26
24

23
25

26
25

27
289

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
प्रगसत

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

प्रगसत
0

1
1

1
1

1
0

0
0

0
0

0
0

5
प्रगसत

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

प्रगसत
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
1

0
2

प्रगसत
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
प्रगसत

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

प्रगसत
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
प्रगसत

0
लक्ष्र्

1
2

1
1

1
0

0
0

1
0

1
1

9
प्रगसत

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
5

6
2

3
6

5
4

3
6

6
6

6
58

प्रगसत
0

1
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

3
प्रगसत

0
23

21
14

17
22

23
21

19
22

23
22

25
252

प्रगसत
0

5
4

3
3

4
5

4
4

4
4

4
5

49
प्रगसत

0
8

6
3

4
7

8
6

4
6

8
7

9
76

प्रगसत
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
प्रगसत

0
2

2
1

1
2

2
2

2
2

2
2

2
22

प्रगसत
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
प्रगसत

0
लक्ष्र्

44
40

23
29

41
43

37
32

40
43

41
47

460
प्रगसत

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
लक्ष्र्

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
प्रगसत

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

प्रगसत
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
1

0
1

4
प्रगसत

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

प्रगसत
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

2
प्रगसत

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

प्रगसत
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
प्रगसत

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

प्रगसत
0

लक्ष्र्
0

0
0

0
1

0
0

1
1

1
1

1
6

प्रगसत
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
प्रगसत

0
4

5
2

3
5

5
4

3
5

6
6

7
55

प्रगसत
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
प्रगसत

0
1

0
0

1
1

2
1

0
1

1
1

1
10

प्रगसत
0

1
1

1
1

1
2

1
1

2
2

2
3

18
लक्ष्र्

6
7

4
5

8
9

6
4

8
9

9
11

86
प्रगसत

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
9

10
5

7
10

11
9

8
10

11
11

12
113

प्रगसत
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
प्रगसत

0
लक्ष्र्

9
10

5
7

10
11

9
8

10
11

11
12

113
प्रगसत

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
लक्ष्र्

60
59

33
42

61
63

52
45

60
64

63
72

674

प्रगसत
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

लक्ष्र्

लक्ष्र्

लक्ष्र्

लक्ष्र्

लक्ष्र्

लक्ष्र्

लक्ष्र्

लक्ष्र्

लक्ष्र्

लक्ष्र्

लक्ष्र्

लक्ष्र्

लक्ष्र्

लक्ष्र्

लक्ष्र्

३

 १२ िर्िना सिरको

सिल िागि

अदालतको नाि: उच्च अदालत सर्खत

िागि सिूि

सिल िागि

सािान्र् िागि

१८ िर्िना नाघेको

18 िर्िनासिरको

D
C

M
 लागू िनुपुूविबाट म्जभिेवािी सिेको

र्वषर्

शरु िद्दा

२

लक्ष्र्

लक्ष्र्

लक्ष्र्

लक्ष्र्

लक्ष्र्

लक्ष्र्

लक्ष्र्

लक्ष्र्

लक्ष्र्

लक्ष्र्

१ िर्िना सिर

१ िर्िना नाघेको

सािान्र् िागि

अवसधगत वसगिकिण

वार्षिक रुपिा फै
सला गन ुिपने िद्दाको जभिा स ाँख्र्ााः ५६1

६ िर्िना सिरको

६ नाघेको

१८ िर्िना नाघेको

६ िर्िना नाघेको

६ िर्िना सिरको

१८ िर्िना नाघेको

सिल िागि
६ िर्िना सिरको

६ नाघेको

 १२ िर्िना सिरको

१२ िर्िना नाघेको

पनुिावेदन

 िागि सििुिा
नपने

अन्र् िद्दा

  
D

C
M
 को

 म्जभिेवािी ि नर्ााँ
दताि तफिको

लक्ष्र्

लक्ष्र्

लक्ष्र्

लक्ष्र्

फ
ािाि नं ४

उच्च अदालत सर्खत

आ
. व.  २०७८/०७९ को वार्षिक कार्ि र्ोजना

िाससक फ
र्छ्य

ौट लक्ष्र् सनधाििण फ
ािाि

(र्ोजनाको लक्ष्र् १ िणनीसतक उद्दश्र् १.१ (ग) ि (घ) स ाँग सभबम्न्धत)

जभिा

कूल जभिा

१२ िर्िना नाघेको

ि
.सं.

सि
.नं .

२ १

जभिा

जभिा

जभिा

बन्दीप्रत्क्षीकिण

D
C

M
 लागू िनुपुूविबाट म्जभिेवािी सिेको

D
C

M
 लागू िनुपुूविबाट म्जभिेवािी सिेको

अन्र् सनवेदन/ प्रसतवेदन

  
D

C
M
 को

 म्जभिेवािी ि नर्ााँ
दताि तफिको

  
D

C
M
 को

 म्जभिेवािी ि नर्ााँ
दताि तफिको

जभिा

र्वशषे िागि
 १८ िर्िना सिरको

१८ िर्िना नाघेको

18 िर्िनासिरको

र्वशषे िागि
 १८ िर्िना सिरको

१८ िर्िना नाघेको

सनषधेाज्ञा
६ नाघेको

१२ िर्िना नाघेको

र्वशषे िागि
 १८ िर्िना सिरको

D
C

M
 लागू िनुपुूविबाट म्जभिेवािी सिेको

18 िर्िनासिरको

१८ िर्िना नाघेको

  
D

C
M
 को

 म्जभिेवािी ि नर्ााँ
दताि तफिको

साधक

सिल िागि
६ िर्िना सिरको

६ नाघेको

सािान्र् िागि
 १२ िर्िना सिरको
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तयाि गिे               प्रिाम्णत गिे 

 

 

 

 

 

 

िर्िना साउन िदौ असोज काम्िक िंससि पसु िाघ फागनु चैत बैशार्ख जेठ असाि जभिा
27 25 16 20 25 26 24 23 25 26 25 27 289

लक्ष्र् 66 61 39 49 61 64 59 56 61 64 61 66 709

प्रगसत

र्सवषि दताि िनु ेअनिुासनत िदु्दा संख्र्ााः– ५९२

र्वषर्
सिससलको आन्तरिक सनिीक्षणको िाससक लक्ष्र्

फािाि नं ५
 उच्च अदालत सरेु्खत

आ. व.  २०७८/०७९ को वार्षिक कार्ि र्ोजना
सिससलको आन्तरिक सनिीक्षण गने कार्िको िाससक लक्ष्र् सनधाििण फािाि

म्जभिेवािी सरिआएको सिससल साँख्र्ााः– २६५

जभिा सनिीक्षण गनुिपने सिससल संख्र्ााः– 709
िम्जस्रािको नािाः अजुिन प्रसाद कोइिाल
सपुरिन्टेन्डेन्टको नािाः–  ित्न प्रसाद उपाध्र्ार्

सिससलको 
आन्तरिक सनिीक्षण

कार्िददन
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फािाि नं ६ 

उच्च अदालत सरेु्खत 

आ. व.२०७८/०७९ को वार्षिक कार्ि र्ोजना 
न्र्ार्र्क ससिसत, अधिन्र्ार्र्क सनकार्को सनिीक्षण एवं अनगुिनसभबन्धी लक्ष्र् सनधाििण फािाि 

सनिीक्षण गनुिपने अदालतको साँख्र्ााः ५ 

 

सस.नं. न्र्ार्ाधीशको नाि सनिीक्षण गने िर्िना सनिीक्षण गनुिपने कार्ािलर् कैर्फर्त 

१ का.ि.ुिा.न्र्ा. श्री शषेिाज ससवाकोटी िाघ दोश्रो िप्ता रुकुि म्जल्ला अदालत   

2 िा.न्र्ा. श्री िाजेन्र सवेुदी फागणुको पर्िलो िप्ता दैलेर्ख म्जल्ला अदालत   

3 िा.न्र्ा. श्री िाजेश्वि सतवािी फागणुको तेश्रो िप्ता जाजिकोट म्जल्ला अदालत   

4 िा.न्र्ा. श्री िाजेन्र र्खिेल चैरको दोश्रो िप्ता सरेु्खत म्जल्लाअदालत   

5 िा.न्र्ा.श्री पूनि ससंि चन्द बैशार्ख पर्िलो िप्ता सल्र्ान म्जल्लाअदालत   

जभिा संख्र्ा 5   

 

 

  
 

 
        तयाि गिे 

  
प्रिाम्णत गिे 
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   तयाि गिे                                 प्रिाम्णत गिे 

 

 

साउन िदौ असोज काम्िक िंससि पौष िाघ फागनु चैत बैशार्ख जेठ आषाढ जभिा

वैतसनक कानूनव्र्वशार्ीबाट कािागाि भ्रिण पटक ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४८

काउन्सेसलङ्क सेवा संचालन

र्ोजनाको प्रगसत सिीक्षा 0 0 0 १ 0 0 0 १ 0 0 0 १ ३

क्षिता र्वकाससाँग सभबम्न्धत तासलि कार्ििि (DCM सभबन्धी) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 १र्ोजना कार्ािन्वर्नका सभबन्धिा सिोकािवालािरुसंग 
अन्तिर्िर्ा 0 0 १ 0 0 0 ० 0 0 0 १ 0 २

तािेलदाि ि स्िानीर् तिका वडा सम्चबिरु बीच अन्तिर्िर्ा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ०

सडाउन ुपने कागजातिरु सडाइन ेसिससल संख्र्ा १० ९ ६ ७ ९ १० ९ ९ ९ १० ९ १० १०७

न्र्ार् के्षर सिन्वर् ससिसतको बैठक 0 0 १ 0 0 0 १ 0 0 0 १ 0 ३

वाि ि सिकािी वकीलसंग अन्तिर्िर्ा 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 ३

संचािकिीिरुसंग अन्तिर्िर्ा 1 0 0 १ 0 0 0 १ 0 0 0 १ ४

िदु्दाको र्टपोट

अन्र् आवश्र्क कार्ििि िप गनि सर्कने ०

फािाि नं ७
उच्च अदालत सरेु्खत

आ. व.  २०७८/०७९ को वार्षिक कार्ि र्ोजना
 व्र्वस्िापकीर् कार्ि सञ्चालनको िाससक कार्ि तासलका 

कार्िको र्वषर्
िाससक रुपिा सभपन्न गनुि पने कार्ििरुको र्वविण

सनिन्ति

सनिन्ति
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मलू कायत न्त्याय वनरोपण गने तर्त  गत आ.ि. २०७७/०७८ मा यस अर्ालत  मातहतका वजल्ला अर्ालतमा 

भएको र्छ् यौट संख्या तथा रणनीवतक योजनाको  मध्यािधी मलू्याङ्कनबाट प्राप् त कायातर्शे एिं हाल 

कायम न्त्यायाधीशको कायतरत संख्या ५ र इजलास संख्या २ लाई आधार मानी आगामी आवथतक िर्षतमा मदु्दा 

र्छ् यौट गने लक्ष्य राविएको छ । हाल कायतरत न्त्यायाधीशका आधारमा र कायतबोझलाई दृवष्टगत गर्ात 

र्छ् यौटको लक्ष्य हाुँवसल गनत न्त्यायाधीशको संख्या अनसुार इजलासको संख्या बढाउन आिश्यक छ । यस 

सन्त्र्भतमा सम्मावनत सिोच्च अर्ालतमा पहल गररनेछ । रणनीवतक योजनाले वनर्शे गरे अनरुूप २ िर्षत र १८ 

मवहना नािेका शतप्रवतशत मदु्दा र्छ् यौट गने लक्ष्य वनधातरण गररएको र वजम्मेिारी सरी आएका र २०७७ 

श्रािणमा र्तात हुन आउने शतप्रवतशत मदु्दा, ररट तथा प्रवतिेर्नहरु र्छ्यौट गने लक्ष्य राविएकोमा कोवभि-

१९ को र्ोस्रो लहरका कारण लामो समयसम्म वनरे्षधाज्ञा जारी भएको सन्त्र्भतमा उि लक्ष्य अनरुुप कायत गनत 

कवठनाई उत्पन्त्न भएको छ । सो लक्ष्य प्रावप् तका लावग मदु्दाको आन्त्तररक वनरीक्षण गने र सो को अनगुमन गने 

कायतलाई वछटो- छररतो र प्रभािकारीरूपमा संचालन गररनेछ । श्रािण मवहना र्ेवि नै प्रत्येक मवहनामा अिवध 

नािेका मदु्दामा भएको प्रगवतको अनगुमन गनत र अिवध ननाघ्ने गरी अिस्था सजृना गनत उप-रवजस्रारलाई 

वजम्मेिार बनाई तोवकएको न्त्यायाधीशसमक्ष प्रगवत पेस गनुतपने व्यिस्था गररनेछ ।  

 सपुरीिेक्षण तथा अनगुमनतर्त  मातहतका अर्ालत एिं कारागार कायातलयहरुको कवम्तमा िर्षतमा १ 

पटक वनरीक्षण गने र वनरीक्षणबाट वर्इएका वनर्शेन एिं िावर्षतक कायत योजनाको कायातन्त्ियन भए नभएको 

सम्बन्त्धमा अनगुमन गने गरी अिलम्बन गररएको पिवतलाई आगामी आवथतक िर्षतमा पवन लाग ूगने लक्ष्य 

वलइएको छ । यस अर्ालतमा रहकेा वमवसलहरूको आन्त्तररक वनरीक्षण र अनगुमन गने कायतलाई प्रभािकारी 

रूपमा कायातन्त्ियन गरी मदु्दाको अंग प्ु याउने कायतलाई प्राथवमकतासाथ लाग ू गररनेछ ।  

 अविल्लो आवथतक िर्षतमा यस अर्ालतले रै्सला भएको वमवतले १५ वर्न वभर रै्सला तयार गने 

लक्ष्य वलएकोमा केही  रै्सलाहरू बाहके सबै रै्सलाहरू १५ वर्न वभरै तयार गने कायत सम्पन्त्न भएको छ ।  

यस कायतका लावग प्रत्येक इजलास अवधकृतलाई १/१ िटाका र्रले कम्प्यटुर उपलब्ध गराईएको छ।  

  



 

25                                                                                       वार्षिक कार्ि र्ोजना २०७८/७९                                
 

 

परिच्छेद – ५ 

िणििम्तक म्क्रयाकिापहरू 

 उच्च अर्ालत सिेुतले आ.ि. २०७७/०७८ को बावर्षतक कायतयोजनाबाट प्राप् त उपलवब्धको 

मलू्याङ्कन गर् ै आ.ि. २०७८/०७९ का लावग बावर्षतक लक्ष्य वनधातरण गररएको छ । यी लक्ष्य एिं 

न्त्यायपावलकाको   वमवत २०७६ साल श्रािण १ गतेर्वेि कायातन्त्ियनमा आएको चोथो पञ्चिर्षीय रणनीवतक 

योजनाले वनधातरण गरेका लक्ष्य प्रावप्तका लावग आगामी आ.ि. २०७८/०७९ मा यस अर्ालतमा र्हेाय 

बमोवजमका रणनीवतक वियाकलापहरू सञ्चालन गररनेछ :-  

लक्ष्य १- वछटोछररतो र गणुस्तरीय न्त्याय सम्पार्न ।  

लक्ष्य २- न्त्यायमा पहुुँच अवभिवृि । 

लक्ष्य ३- न्त्यावयक सशुासनको प्रिितन । 

लक्ष्य ४- अर्ालत व्यिस्थापनको सदुृढीकरण ।  

लक्ष्य ५- न्त्यायपावलकाप्रवत आस्था र विश्वास अवभिवृि । 

 

५.१ म्छटोछरितो ि गणुस्तििय न्याय सभपादि 

५.१.१ िुदेशाको शिघ्र  फछ  यौट गिुा  

कायत कायासभपादि सचूक सियावधि म्जभिेवािि 

वजम्मेिारी सररआएका सबै वनिेर्न, सरुू मदु्दा, 

पनुरािेर्न, साधकहरू र मध्यस्थसम्बन्त्धी वनिेर्न 

र्छ् यौट गने ।  

अवन्त्तम आर्शे /वनणतय ०७९ असार 

मसान्त्तसम्म 

न्त्यायाधीश 

चालु आवथतक िर्षतमा र्तात भएका वनिेर्न, सरुू 

मदु्दा, पनुरािेर्न र साधकहरूमध्ये कम्तीमा ५० 

प्रवतशत र्छ् यौट गने ।  

" " " 

प्रवतिेर्नहरू र्तात भएको वमवतले १ मवहनावभर 

र्छ् यौट गनत ।  

" वनरन्त्तर " 

काननूको म्यार् वभर रै्सला/अवन्त्तम आर्शे 

तयार गन े

रै्सला/ अवन्त्तम आर्शे प्रमावणकरण वनरन्त्तर न्त्यायाधीश 

पनुरािेर्न र्तात भएकै वर्न इमलेबाटै सरुू वमवसल 

र भए प्रमाण वमवसलसमते माग गने 

पराचार भएको हुन े वनरन्त्तर पनुरािेर्न शािा 

आर्शे बमोवजम पराचार गनुतपन े विर्षयमा संभि 

भए सोही वर्न र संभि नभए भोवलपल्ट पराचार 

गन े

पराचार भएको हुन े वनरन्त्तर मदु्दा शािा 

र्ाुँटबाट सपुररटेन्त्िेन्त्टलाई र्वैनक कायतप्रगवतको 

जानकारी वर्न े

र्वैनक रूपमा भएका कायत प्रगवत 

सवमक्षा हुन 

वनरन्त्तर सबै शािाहरू 

वनरन्त्तर सनुिुाई (ठूला र जवटल मदु्दामा) आर्शे/छलर्ल वनरन्त्तर मखु्यन्त्यायाधीश तथा 

न्त्यायाधीश 

म्यार् तामलेीलाइत वछटोछररतो प्रभािकारी 

बनाउने  

म्यार् तामलेी प्रवतिेर्न प्रत्येक पन्त्र 

वर्न 

तामलेर्ार/सपुररिेक्षक र  

रवजस्रार 

तामलेर्ारको पावक्षक कायतप्रगवत वििरण वलने पावक्षक प्रवतिेर्न प्रत्येक पन्त्र 

वर्न 

तामलेर्ार/सपुररिेक्षक 

वमवसलको आन्त्तररक वनरीक्षण गन े मवहनाको १ पटक वनरीक्षण हुन े प्रत्येक मवहना सपुररटेन्त्िेन्त्ट 
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वनरीक्षण वनर्शेनको कायातन्त्ियन भए नभएको 

अनगुमन गन े

वनर्शेन वर्एको ७ वर्नवभर वनर्शेन 

कायातन्त्ियन भए नभएको अनगुमन 

हुन े

वनरन्त्तर  रवजष्ट्रार/उपरवजष्ट्रार 

 

मदु्दाको अङ्ग प्ु याउन ेकायत मदु्दा रै्सलाको लावग अङ्ग पगुेको 

हुन े

वनरन्त्तर  सम्बवन्त्धत र्ाुँटिाला 

/सपुररटेण्िेण्ट 

 

५.१.२.  िुदेशा व्यवस्थापि पिम्तिा सुधाि गिुा  

काया कायासभपादि सचूक सियावम्ध म्जभिेवािि 

र्रक मदु्दा व्यिस्थापन पद्दवत कायातन्त्ियन गनत 

आिश्यक तयारी गन े

समन्त्िय िैठक/वनणतय २०७८भाद्र रवजस्रार/उपरवजस्रार 

मदु्दाका पक्षको व्यविगत वििरण भरी वमवसल 

संलग्न गने। 

व्यविगत वििरण वनरन्त्तर सम्बवन्त्धत शािा प्रमिु 

मदु्दा व्यिस्थापन वर्ग्र्शतन र इजलास पवुस्तका मदु्दा 

शािा तथा इजलासमा राख् ने। 

वर्ग्र्शतन/इजलास पवुस्तका वनरन्त्तर रवजष्ट्रार/उप-रवजष्ट्रार 

पक्षहरूलाई अर्ालतको कायतिोझलाई विचार गरी 

समय तोकी तारेि वर्ने। 

तारेि पचात/भपातई वनरन्त्तर र्ाुँटिाला/सपुररिेक्षक 

इजलास बस्नपुने हनेुतपने विर्षयमा चेकवलस्ट तयार 

गरी कायातन्त्ियन गने । 

चेकवलस्टको वनमातण र 

कायातन्त्ियन 

वनरन्त्तर रवजस्रार र इजलास 

अवधकृत 

वनधातररत समयवभर कुनै पक्ष अनुपवस्थत भएमा 

उपवस्थत पक्षलाई तारेि वर्ने। 

तारेि पचात/भपातई वनरन्त्तर र्ाुँटिाला/सपुररिेक्षक 

प्रवतिेर्नउपरको सनुिुाईमा पक्षले ताररिमा रहन 

चाहमेा ताररिमा राख् ने।  

तारेि पचात/भपातई वनरन्त्तर रवजस्रार/उप-ररजस्रार 

५.१.३. न्याम्यक काि कािवाहि तथा िुदेशाको फैसिािा गुणस्तिियता अम्िवृम्ि गिुा  

न्याम्यक प्रम्क्रयािाई अिुिाियोग्य बिा्िे 

काया कायासभपादि 

सूचक 

सियावम्ध म्जभिेवािि 

मदु्दाको कारिाहीमा लाग्ने हरेक चरणको सफ्टिेयर मार्त त 

कायततावलका बनाई वमवसल सामेल राख् ने। 

कायततावलका  वनरन्त्तर सपुररिेक्षक /शािा प्रमिु 

मदु्दाका पक्षहरू अर्ालतमा हावजर भएपवछ कायततावलका 

उपलब्ध गराउने। 

कायततावलका  वनरन्त्तर सपुररिेक्षक /शािा प्रमिु 

कायततावलकामा वनधातररत समयमा तोवकएको कायत सम्पन्त्न 

गने। 

कायततावलका  वनरन्त्तर सपुररिेक्षक /शािा प्रमिु 

कायततावलका अनसुार काम हुन नसकेमा सोको जानकारी 

मदु्दाका पक्षहरूलाई वर्ने। 

संशोवधत 

कायततावलका/ 

सफ्टिेयर  

वनरन्त्तर सपुररिेक्षक /शािा प्रमिु 

कायततावलका अनसुार काम भए नभएको वनयवमत 

अनगुमन गने। 

अनगुमन प्रवतिेर्न  वनरन्त्तर न्त्यायाधीश/ रवजस्रार 

पक्षहरूले िेभसाइट मार्त त मदु्दाको कारिाही तथा आर्शे/ 

रै्सलाको जानकारी वलन सवकने पिवत विकास गने। 

िेिसाइट अद्यिवधक  वनरन्त्तर रवजस्रार 
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५.१.४ आदेश तथा फैसिाको गुणस्ति अम्िवृम्ि गिे: 

काया कायासभपादि 

सचूक 

सियावम्ध म्जभिेवािि 

अर्ालतबाट भएका आर्शे तथा रै्सलाहरूमा समािेश 

हुनपुने आधारभतु विर्षय एिम ्गणुस्तर सम्बन्त्धमा 

विज्ञसमेतबाट अध्ययन गराउने।  

अध्ययन प्रवतिेर्न वनरन्त्तर मखु्य न्त्यायाधीश/रवजस्रार 

गणुस्तरीय आर्शे र रै्सला लेिनका सम्बन्त्धमा न्त्यावयक 

जनशविलाई अवभमवुिकरण गने। 

प्रवशक्षण प्रवतिेर्न वनरन्त्तर मखु्य न्त्यायाधीश/रवजस्रार 

अर्ालतबाट भएका गुणस्तरीय अवन्त्तम आर्शे/ 

रै्सलाहरू प्रकाशन गनत  रावष्टय न्त्यावयक प्रवतष्ठनमा 

पठाउने  

रै्सलाहरू संग्रह वनरन्त्तर मखु्य न्त्यायाधीश/ रवजस्रार 

मातहत अर्ालत वनरीक्षणको िममा  न्त्यायाधीशबाट 

भएका विवभन्त् न प्रकृवतका मुद्दाको आर्शे/रै्सलाको 

गणुस्तरीयता सम्बन्त्धमा वनरीक्षणकतातले हरेी सम्बवन्त्धत 

न्त्यायाधीशलाई समेत जानकारी गराउने। 

वनणतय/अध्ययन 

प्रवतिेर्न 

वनरन्त्तर वनरीक्षणकतात न्त्यायाधीश 

पनुरािेर्न सनुिुाईको िममा मातहत अर्ालतको 

कामकारिाहीमा र्वेिएका कायतविवधगत विविधता र 

सधुार हुनपुने अन्त्य विर्षयहरू पणूत िैठकमा पेश गरी 

सम्बवन्त्धत अर्ालत एिम ् न्त्यायाधीशलाई जानकारी 

गराउने।  

 वनर्शेन पर वनरन्त्तर पणूत िैठक/मखु्य न्त्यायाधीश 

अवधकृत कमतचारीहरूमा विशेर्षज्ञता सजृना गनत वबर्षयगत 

तावलम, उच्च वशक्षा अध्ययन समेतको व्यिस्था 

वमलाउने। 

वनणतय/ तावलम 

प्रवतिेर्न 

वनरन्त्तर रवजस्रार 

न्त्यावयक परीक्षणलाइ कसरी प्रभिकारी बनाउन सवकन्त्छ 

भन्त्ने सम्बन्त्धमा न्त्यायाधीशको अध्यक्षतामा सवमवत बनाइ 

अध्ययन गन े

प्रवतिेर्न कावततक मखु्य न्त्यायाधीश/ 

रवजस्रार 

 

५.१.५. म्ववाद सिाधािका वैकम्ल्पक ्पायहरूको प्रयोगिाई प्रिावकािि बिा्िु  

न्याम्यक िेिम्ििाप पिम्तको सदुृढिकिण गिे 

काया कायासभपादि सचूक सियावम्ध म्जभिेवािि 

वमलापर हुन सक्ने प्रकृवतका सबै वििार्हरू कवम्तमा 

एकपटक मेलवमलाप केन्त्द्रमा पठाउने र प्रत्यथी वझकाउने 

आर्शे गर्ातकै अिस्थामा सो आर्शे समेत गने कायतलाई 

प्रोत्सावहत गने ।  

आर्शे/ मेलवमलापमा 

बवृि 

वनरन्त्तर न्त्यायाधीश 

मेलवमलाप कक्ष थप व्यिवस्थत, विस्तार र सदुृढीकरण  

गने।  

परामशत कक्ष वनरन्त्तर रवजस्रार 
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अर्ालतमा कायतरत जनशविलाई मेलवमलापको 

सम्बन्त्धमा अवभमवूिकरण गने। 

प्रवशक्षण कायतिम वनरन्त्तर रवजस्रार 

अर्ालतले विवभन्त् न क्षेरको विर्षयगत विज्ञता भएका 

मेलवमलापकतातहरूको सचूी अध्यािवधक गने।  

मेलवमलापकतातको 

सचूी 

भाद्र रवजस्रार 

मेलवमलाप सम्बन्त्धी सरोकारिालाहरूबीच छलर्ल र 

समन्त्िय गने। 

बैठक / माइन्त्यटू कावततक र चैर रवजस्रार 

मेलवमलाप केन्त्द्र र मेलवमलाप प्रवियाको अनगुमन गने। अनगुमन प्रवतिेर्न वनरन्त्तर न्त्यायाधीश/रवजस्रार 

 

५.१.६ फैसिा कायाान्वयिको कायािाई प्रिावकािि बिा्िु 

िुदेशािा दसिको ःपिा पेश िएका िगद तथा म्जन्सिको व्यवस्थापि गिे  

काया कायासभपादि सचूक सियावम्ध म्जभिेवािि 

र्सीमा पेश भएका नगर् तथा वजन्त्सीको अवभलेि 

अध्यािवधक गने। 

लगत वकताि वनरन्त्तर न्त्यायाधीश/ 

रवजस्रार 

मदु्दामा पेश भएका र्शीका सामानहरू वर्तात वर्ने/ 

वजम्मा वर्ने/वललाम गने/नष्ट गने समेतका कायत थनुछेक 

आर्शे भएको ३ मवहनावभरसम्पन्त्न गने। 

आर्शे/पराचार वनरन्त्तर रवजस्रार/उप-

रवजस्रार 

 

िक्ष्य ५.२. न्यायिा पहुाँच अम्िवमृ्ि 

५.२.१ अदाितको कायाके्षत्र म्ित्रका न्यायिा पहुाँचका  अविोधहरूको  सभबोधि गिे 

काया कायासभपादि सचूक सियावम्ध म्जभिेवािि 

न्त्यायमा पहुुँच अवभबवृिको लावग समन्त्िय र 

सहवजकरण गने। 

समन्त्िय िैठक/पराचार वनरन्त्तर रवजस्रार 

स्थानीय स्तरमा न्त्यायमा पहुुँचका समस्या र 

अवभिवृिका उपायबारे अध्ययन गने  

सवमवत गठन र अध्ययन प्रवतिेर्न 

तयार गन े

भाद्र मखु्य 

न्त्यायाधीश/रवजस्रार 

अर्ालतका भोवत्तक पिूातधारहरू सेिाग्राही मैरी 

बनाउने। 

सदुृढ पिूातधार वनरन्त्तर मखु्य न्त्यायाधीश/ 

रवजस्रार 

५.२.२ अदाितबाट प्रवाह हुिे सेवािाई गुणस्तििय ि प्रिावकािि बिा्िु  

काया कायासभपादि सूचक सियावम्ध म्जभिेवािि 

वनःशलु्क रुपमा प्रयोग गररन े विवभन्त्न वलितका 

ढाुँचाहरू(Templets) संवहताको व्यिस्थाअनसुार सहज 

रुपमा उपलब्ध गराउने। 

वनणतय/ 

टेम्पलेट/अवभलेि 

वनरन्त्तर रवजस्रार 

हाल अर्ालतमा सञ् चालनमा रहकेो १ िण्टे सेिाको क्षेर र 

विर्षयहरूलाई वनरन्त्तरता वर्ने। 

अध्ययन 

प्रवतिेर्न/वनणतय 

वनरन्त्तर रवजस्रार 

सेिाग्राही मरैी व्यिहार गनतको लावग "वछटोछररतो र 

गणुस्तरीय सेिा: हाम्रो प्रवतििता" भन्त्ने नारामा आधाररत 

रही न्त्यावयक जनशविलाई अवभमिुीकरण गने। 

तावलम प्रवतिेर्न वनरन्त्तर रवजस्रार 

सबै अर्ालतमा रहकेा सेिाग्राही परामशत र सहायता कक्षको 

सदुृढीकरण गने। 

वनणतय वनरन्त्तर रवजस्रार 

अर्ालतमा आउने सेिाग्राहीलाई न्त्यावयक प्रवियाबारेमा 

परामशत सेिा उपलब्ध गराउने।  

 प्रवतिेर्न वनरन्त्तर रवजस्रार 

सेिाग्राहीलाई अर्ालतमा प्रिेश गने विन्त्र्बूाटै सहजीकरण 

गनत र्क्ष स्ियम ्सेिक र इन्त्टनतहरू िटाउने। 

वनणतय वनरन्त्तर रवजस्रार 
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मदु्दाको कारिाहीको अिस्था सम्बन्त्धी जानकारी टेली 

इन्त्क्यायरी, एसएमएस, मोिाइल एप्स मार्त त मदु्दाको 

पक्षलाई उपलब्ध गराउने। 

एसएमएस/ टेवलर्ोन वनरन्त्तर रवजस्रार 

मदु्दाका पक्षलाई पायक पन ेअर्ालतबाट विद्यतुीय माध्यम 

(Online) बाट तारेि उपलब्ध गराउने प्रणालीलाई 

प्रभािकारी बनाई विस्तार गने। 

िेिसाइट वनरन्त्तर रवजस्रार 

न्त्यायाधीशसुँग सेिाग्राहीहरूले आिवधक रुपमा अन्त्तवित या 

गनत पाउने प्रणालीलाई थप प्रभािकारी बनाई वनरन्त्तरता 

वर्ने।  

प्रवतिेर्न वनरन्त्तर रवजस्रार 

सामान्त्य वनर्वेशका बनाइ सितसाधारण / विद्याथीलाई 

अर्ालतको अिलोकन गने अिसर प्रर्ान गने  

वनर्वेशका वनरन्त्तर रवजस्रार 

अर्ालत अबलोकन गनत आउने व्यविहरूका लावग 

अर्ालतको सामान्त्य पररचय, सम्पार्न गन े कायत र कायत 

कक्षसमेतको जानकारी समािेश भएको सिोच्च 

अर्ालतबाठ प्राप्त श्रव्यदृश्य सामग्री वनमातण गरी अबलोकन 

कक्षबाट प्रशारण गने। 

श्रव्यदृश्य सामग्री वनरन्त्तर रवजस्रार 

अर्ालतको जानकारी पवुस्तका बनाउने । ब्रोसेयर भाद्र मखु्य न्त्यायाधीश/ 

रवजस्रार 

५.२.३. कािूिि सहायतािाई प्रिावकािि बिा्ि ु

काया कायासभपादि सचूक सियावम्ध म्जभिेवािि 

िैतवनक काननू व्यिसायीसंग साप्तवहक रूपमा प्रगवत 

वििरण लीइ र वनर्शेन वर्इ वनजको सेिा थप प्रभािकारी 

बनाउने। 

वनर्शेन वनरन्त्तर मखु्य न्त्यायाधीश/ 

रवजस्रार 

नेपाल बार एशोवसएसनसुँग समन्त्िय गरी प्रोिोनो 

(स्िेवच्छक) वनःशलु्क काननूी सेिा सञ् चालन वनर्वेशका 

कायातन्त्ियन गने। 

समन्त्िय बैठक/वनणतय वनरन्त्तर रवजस्रार 

प्रोिोनो (स्िेवच्छक) काननूी सेिा प्रर्ान गने काननू 

व्यिसायीहरूको सचूी अद्यािवधक गरी विद्यतुीय माध्यम 

तथा अर्ालत र बार एशोवसएसनको सचूना पाटीमा 

प्रकाशन गने। 

िेिसाइट/सचूना पाटी  वनरन्त्तर रवजस्रार 

वनःशलु्क काननूी सहायताका िारेको जानकारी साितजवनक 

सञ् चार माध्यम, अर्ालतबाट जारी हुन े म्यार् सचूना तथा 

िेिसाइटको माध्यमबाट प्रबाह गने। 

िेिसाइट/म्यार् सचूना वनरन्त्तर रवजस्रार 

िैतवनक काननू व्यिसायीबाट प्रर्ान गररने सेिाको 

जानकारीसवहत सबै अर्ालतमा कायतरत बैतवनक काननू 

व्यिसायीको नाम र सम्पकत  नं अर्ालत पररसरको सबैले 

र्खे् ने स्थानमा टाुँस्ने र िेिसाइटमा प्रकाशन गने। 

 जानकारी 

वििरण/िेिसाइट 

वनरन्त्तर रवजस्रार 

५.२.४. न्याम्यक प्रम्क्रया ि प्रणाििबािे सचूिा प्रवाह गिुा 

काया कायासभपादि 

सचूक 

सियावम्ध म्जभिेवािि 

अर्ालतमा सेिाग्राही परामशत र सहायता कक्षमा अर्ालतबाट प्रर्ान हुन े

सेिा, मदु्दाको प्रविया, लाग्ने र्स्तरु आवर् िारेमा सेिाग्राहीलाई जानकारी 

वर्ने। 

अवभलेि वनरन्त्तर सम्बवन्त्धत 

कमतचारी 

अर्ालतबाट प्रर्ान हुन े सेिा, मदु्दाको प्रविया, लाग्ने र्स्तुर आवर् िारेमा 

जानकारीमलूक पवुस्तका तयार गरी पवहलो पटक आउन ेपक्षलाई उपलब्ध 

गराउने। 

जानकारी पवुस्तका वनरन्त्तर रवजस्रार 
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अर्ालतहरूमा पयातप्त पिूातधार सवहतको प्रवतक्षालयको स्थापना र 

सदुृढीकरण गने। 

प्रवतक्षालय वनरन्त्तर रवजस्रार 

न्त्यावयक प्रविया सम्बन्त्धी श्रब्यदृश्य सामग्री तयार गरी प्रवतक्षालयमा 

रहकेो विस्प्लेबाट प्रशारण गने।  

अवभलेि वनरन्त्तर रवजस्रार 

सेिाग्राहीका अपके्षा/ गनुासा सम्बन्त्धमा सल्लाह/ सझुाि वलई सोको 

सम्बोधन गनत हलेो अर्ालत कायतिम सञ्चालन गने। 

अवभलेि वनरन्त्तर रवजस्रार 

न्त्यावयक प्रविया सम्बन्त्धी जानकारीहरू स्थानीय संचार माध्याममार्त त 

स्थानीय भार्षाहरूमा समते प्रकासन तथा प्रशारण गने। 

कायतिम अवभलेि वनरन्त्तर रवजस्रार 

र्ाुँट/इजलास लगायत अर्ालतका कायतकक्षको स्पष्ट जानकारी प्राप् त हुने 

संकेत बोित/ विवजटल म्याप अर्ालतको प्रिेश विन्त्र्,ू सहायता कक्ष तथा 

बढी सम्पकत  हुन ेस्थान र अर्ालतको िेिसाइटमा राख् ने। 

 संकेत बोित/िेिसाइट वनरन्त्तर रवजस्रार 

अर्ालतबाट प्रर्ान हुने सेिा, न्त्यावयक प्रविया र प्रणाली, मदु्दाको 

कारिाहीका लावग लाग्ने र्स्तुर आवर् िारेमा अर्ालतको हातावभर 

अर्ालत प्रयोगकतातको ििापर टाुँस्ने व्यिस्था वमलाई िेिसाइटमा समेत 

प्रकाशन गने। 

नागररक ििापर/ 

िेिसाइट 

वनरन्त्तर रवजस्रार 

अर्ालतबाट प्रर्ान हुने सेिा, न्त्यावयक प्रविया र प्रणाली, मदु्दाको 

कारिाहीका लावग लाग्न े र्स्तरु आवर् िारेमासमरु्ायका विवभन्त्न िगतसुँग 

अन्त्तरसंिार् गनत तयार भएको वनर्वेशका पनुरािलोकन गने। 

पररमावजतत वनर्वेशका वनरन्त्तर रवजस्रार 

अर्ालतबाट प्रर्ान हुने सेिा, न्त्यावयक प्रविया र प्रणाली, मदु्दाको 

कारिाहीका लावग लाग्न े र्स्तरु आवर् िारेमाअर्ालतबाट समरु्ायका 

विवभन्त्न िगतसुँग अन्त्तरसंिार् गने। 

कायतिम प्रवतिेर्न वनरन्त्तर न्त्यायाधीश 

सहायता र परामशत कक्षमा तावलम प्राप्त जनशविको व्यिस्था गने। वनणतय वनरन्त्तर रवजस्रार 

सहायता र परामशत कक्षलाई स्रोत साधनयिु बनाई सेिाग्राहीलाई प्रर्ान 

गररने सेिालाई प्रभािकारी बनाउने। 

सचूना/स्रोत साधन/ 

सेिाको अवभलेि 

वनरन्त्तर रवजस्रार 

५.२.५. पिम्डतिैत्रि न्याय प्रणाििको सदुृढिकिण गिुा 

काया कायासभपादि सचूक सियावम्ध म्जभिेवािि 

पीवित बार्ी भई र्ायर हुने मदु्दामा वनःशलु्क काननूी 

सहायता उपलब्ध गराउने। 

आर्शे/पर वनरन्त्तर रवजस्रार 

पीवितमरैी व्यिहारका लावग न्त्यावयक जनशविलाई 

अवभमिुीकरण गने। 

प्रवतिेर्न वनरन्त्तर रवजस्रार 

मदु्दाको कारिाही र रै्सलामा पीवितको पररचयको 

गोपनीयता कायम गने। 

पक्षको गोपनीयता  

र्ाराम 

वनरन्त्तर रवजस्रार 

पीवितलाई मदु्दाको कारिाही र आर्शे िा रै्सलाको 

जानकारी वर्ने।  

वनणतय/पराचार वनरन्त्तर रवजस्रार 

पीवित राहत कोर्षको काननूी व्यिस्था लाग ू गनतको लावग 

समन्त्िय र पहल गने। 

बैठक/वनणतय/पराचार वनरन्त्तर रवजस्रार 

न्त्यावयक काम कारिाहीमा पीवितमैरी सेिा प्रिाहको 

सवुनवश् चतता गनत पषृ्ट् ठपोर्षण वलने। 

पषृ्ठ पोर्षण र्ाराम/ 

प्रवतिेर्न 

वनरन्त्तर रवजस्रार 

५.३ न्याम्यक सुशासिको प्रबिाि 

५.३.१ न्याम्यक स्वतन्त्रता ि स्वायत्तताको प्रविाि गिुा  

काया कायासभपादि सचूक सियावम्ध म्जभिेवािि 

न्त्यायपावलकाको काम कारिाहीमा बाह्य क्षेरबाट हुनसक्न े

हस्तक्षेप, अनवुचत र्िाि, प्रभाि र असहयोगलाई 

वनरुत्सावहत गनत पिवत विकास गन।े  

नीवत/वनणतय/समन्त्िय 

बैठक 

वनरन्त्तर मखु्य न्त्यायाधीश/रवजष्ट्रार 

न्त्यायपावलकाको रणनीवतक योजनाको कायातन्त्ियनको 

लावग कायतिमका आधारमा बजेट विवनयोजनको लावग 

बैठक/ वनणतय/पराचार वनरन्त्तर मखु्य न्त्यायाधीश/रवजस्रार 
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समन्त्िय र पहल गने। 

न्त्यायाधीश तथा कमतचारीलाई अवतररि समय गरेको काम 

र योजनाको लक्ष्य अनसुार कायतसम्पार्नको आधारमा 

अवतररि सवुिधा उपलब्ध गराउने। 

वनणतय/ तलिी भरपाई वनरन्त्तर मखु्य न्त्यायाधीश/रवजस्रार 

 

५.३.२. न्याम्यक ्त्तिदाम्यत्व ि जवाफदेम्हता अम्िवमृ्ि गिुा 

काया कायासभपादि 

सचूक 

सियावम्ध म्जभिेवािि 

कमतचारीहरूको वजम्मेिारी सवहतको कायतसम्पार्न मापर्ण्ि पनुरािलोकन 

गरी लाग ूगने। 

कायतवििरण वनरन्त्तर मखु्य न्त्यायाधीश 

/रवजस्रार 

न्त्यायाधीशको लावग इजलासमा बस्र्ा प्रयोग भ ैआएको पोशाक भोगोवलक 

अिस्था समतेलाई विचार गरी पनुरािलोकन गने।  

संशोवधत वनयमािली  वनरन्त्तर मखु्य न्त्यायाधीश 

न्त्यायाधीश तथा कमतचारीहरूको आचारसंवहता प्रभािकारी रुपमा लाग ूगन े

र वनयवमत अनगुमन गने। 

अनगुमन प्रवतिेर्न वनरन्त्तर प्रधान न्त्यायाधीश/ 

रवजस्रार 

न्त्यायपावलकामा हुन सक्न ेअवनयवमतता तथा भ्रष्ट्राचार वनयन्त्रणका लावग 

न्त्याय पररर्षर् लगायतका सम्बवन्त्धत वनकायहरूसुँग छलर्ल र समन्त्िय गरी 

वनरोधात्मक र र्ण्िात्मक उपायहरूको प्रभािकारी कायातन्त्ियन गने। 

छलर्ल/ वनणतय वनरन्त्तर मखु्य न्त्यायाधीश 

/रवजस्रार 

अर्ालतमा विचोलयाबाट हुनसक्न ेवियाकलाप रोक्न े। वनगरानी वनरन्त्तर मखु्य न्त्यायाधीश/ 

रवजस्रार 

५.३.३. न्याम्यक जिशम्क्तको काया ससं्कृम्तिा सधुाि गिुा 

काया कायासभपादि सचूक सियावम्ध म्जभिेवािि 

जनशविले सेिाग्राहीप्रवत गररनपुन े व्यिहारका सम्बन्त्धमा 

अवभमिूीकरण कायतिम संचालन गने।  

अवभमिूीकरण कायतिम 

प्रवतिेर्न 

भाद्र रवजस्रार 

न्त्यावयक जनशविलाई उत्कृष्ट व्यिस्थापन र सेिा प्रिाहमा प्रवसवि 

पाएका साितजवनक/वनजी संस्थाहरूको अबलोकन गराउने। 

 

वनणतय/प्रवतिेर्न उपयिु 

समयमा 

मखु्य 

न्त्यायाधीश/रवजस्रार 

५.३.४ अदाितको काि कािवाहििा अिुगिि ि म्िििक्षणिाई प्रिावकािि बिा्ि 

न्याम्यक काि कािवाहिको म्िििक्षण अिुगिि गिे  
काया कायासभपादि 

सचूक 

सियावम्ध म्जभिेवािि 

अर्ालत, न्त्यावयक एिम ् अधत न्त्यावयक वनकायको न्त्यावयक वनरीक्षणलाई 

प्रभािकारी, उपलब्धीमलूक र वमतव्ययी बनाउन, वजल्ला अर्ालतबाट गररन े

वनरीक्षणको विर्षयसमेत समािेश गनत तथा अनलाइनबाट समते अनगुमन गन े

पिवत विकास गनत सिोच्च अर्ालतबाट पररमावजतत भएपछी सो  वनरीक्षण 

वनर्वेशका लाग ूगने। 

वनरीक्षण  वनरन्त्तर मखु्य न्त्यायाधीश 

/रवजस्रार 

पनुरािेर्न सनु्त्न े अर्ालतहरूले अर्ालत, अन्त्य न्त्यावयक वनकाय र 

कारागारहरूको िावर्षतक रुपमा कवम्तमा १ पटक वनरीक्षण गन।े 

वनरीक्षण प्रवतिेर्न वनरन्त्तर मखु्य 

न्त्यायाधीश/न्त्यायाधीश 

वनरीक्षण कायतको लावग आवथतक िर्षतको शरुुम ै न्त्यायाधीश तोकी सम्बवन्त्धत 

न्त्यायाधीशबाट तोवकएको अर्ालतको िरै्षभरर वनयवमत अनगुमन गन े

व्यिस्थालाई प्रभािकारी बनाउने। 

वनणतय / प्रवतिेर्न वनरन्त्तर  

 

मखु्य न्त्यायाधीश 

अनगुमनबाट र्वेिएका कैवर्यत िा सधुार गनुतपने विर्षयमा तत्कालै वनर्शेन 

वर्ने र समन्त्िय गने।  

वनर्शेन/ पराचार वनरन्त्तर वनरीक्षणकतात 

न्त्यायाधीश/रवजस्रार  
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अर्ालतको काम कारिाहीमा प्रभािकारीता अवभबवृि गरी न्त्यावयक 

सशुासन कायम राख् न आकवस्मक वनरीक्षण, सकु्ष्म अनगुमन र वनयवमत 

वनगरानी गने । 

कायतविवध/ 

वनर्वेशका 

वनरन्त्तर मखु्य 

न्त्यायाधीश/रवजस्रार 
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सेवाप्रवाहको अिुगिि गिे 

काया कायासभपादि 

सचूक 

सियावम्ध म्जभिेवािि 

सेिाप्रिाह भए नभएको वनयवमत अनगुमन गरी तत्काल सधुार गनत वनर्शेन वर्न।े  अनगुमन प्रवतिेर्न/ 

वनणतय 

वनरन्त्तर रवजस्रार 

मापर्ण्ि बमोवजम उत्कृष्ट कायतसम्पार्न तथा सेिाप्रबाह गन े कमतचारीलाई 

परुष्ट्कृत र कमी कमजोरीको पनुराबवृत्त गने कमतचारीलाई अनशुासनात्मक 

कारिाही गने। 

वनणतय वनरन्त्तर रवजस्रार 

अर्ालतबाट सम्पार्न गररने सेिा प्रबाह र सधुार गनुतपने विर्षयका सम्बन्त्धमा 

प्रवशक्षण प्राप्त कमतचारीबाट अन्त्तर अर्ालत अनगुमन तथा वनगरानी गने। 

वनणतय/ पर/ 

अनगुमन प्रवतिेर्न 

वनरन्त्तर रवजस्रार 

गुिासो सिुुवाइको सयंन्त्रिाई प्रिावकािि बिा्िे  

काया कायासभपादि 

सचूक 

सियावम्ध म्जभिेवािि 

अर्ालतबाट भएका काम कारिाहीमा हुन सक्ने अवनयवमतता सम्बन्त्धी उजरूी वलई 

मखु्य न्त्यायाधीशको सवचिालयमा गनुासो सनुिुाइ संयन्त्रलाई सदुृढ बनाउने।  

श्रािण वनरन्त्तर मखु्य न्त्यायाधीश 

पनत आएका गनुासो/ उजरुीमा १ मवहनावभर कारिाही र वनणतय गरी उजरुीकतातलाई 

सोको जानकारी वर्ने।  

वनणतय/ पराचार वनरन्त्तर मखु्य 

न्त्यायाधीश/रवज

स्रार 
अर्ालतबाट भएका काम कारिाहीमा हुन सक्ने अवनयवमता सम्बन्त्धी उजरूीको 

संिोधन गने, कायतविवध,  साधन,  वजम्मेिार अवधकारी, समयािवध समेतका 

वबर्षयहरू समािेश गरी  कायतयोजना बनाई लाग ूगने। 

कायतयोजना वनरन्त्तर रवजस्रार 

५.४ अदाित व्यवस्थापिको सुदृढिकिण 

५.४.१:  िािव सशंाधि व्यवस्थापि सदुृढ बिा्ि ु

िािव सशंाधि ििम्त तथा योजिा म्ििााण गिे 

काया कायासभपादि 

सचूक 

सियावम्ध म्जभिेवािि 

सचूना प्रवबवध सम्बन्त्धी र्क्ष जनशविको आपवूतत, स्थावयत्ि र 

उत्पे्ररणा कायम गनत नीवत वनमातण गरी कायातन्त्ियन गने। 

बैठक/ माइन्त्यटू/ 

पराचार 

वनरन्त्तर रवजस्रार 

वर्ल्िमा िवटने तामेल्र्ार कमतचारीलाई कायत सम्पार्न मापर्ण्ि 

बनाई सोको आधारमा थप भत्ता र मोिाइल शलु्क सवुिधा 

उपलब्ध गराउने। 

भरपाइ वनरन्त्तर  रवजस्रार 

न्त्यावयक जनशविको क्षमता विकासको लावग र्ेहायका 

विर्षयमा तावलम प्रर्ान गनेः-  

 र्िेानी तथा र्ोजर्ारी संवहता 

 र्रक मदु्दा व्यिस्थापन 

 सचूना प्रविवध 

 रै्सला लेिन 

 अवभमिुीकरण 

 सेिाप्रबेश  /सेिाकावलन/पुनतातजगी  

तावलम सञ् चालन 

प्रवतिेर्न 

वनरन्त्तर मखु्य न्त्यायाधीश /न्त्यायाधीश / 

रवजस्रार 

आगामी बर्षत ०७८/०७९ कालावग यस अर्ालतका कमतचारीका 

लावग आिश्यक पने तावलम र अवभमवूिकरणको आिश्यकता 

पवहचान गने र समयमै पराचार गने । 

अध्ययन 

पराचार 

मागत मखु्य न्त्यायाधीश/ रवजस्टार 
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५.४.२. िौम्तक ि सेवा पूवााधाििा सुधाि एवि  म्वत्तिय व्यवस्थापि गिुा  

िौम्तक ि सेवा पूवााधाि व्यवस्थापि गिे 
 

िवि बाहेकका अन्य िौम्तक पवूााधाि व्यवस्थापि गिे : 

 

काया कायासभपादि 

सचूक 

सियावम्ध म्जभिेवािि 

अर्ालतमा िरीर् गररन ेिस्तु र सेिाको िावर्षतक िरीर् योजना तयार 

पारी कायातन्त्ियन गने। 

िरीर् योजना श्रािण रवजस्रार 

अर्ालतको लावग आिश्यक पन ेमेवशनरी सामान, एअर कवण्िसनर, 

हभेी ि्यटुी स्क्यानर, र्वनतचर, सरुक्षा उपकरण समतेको मापर्ण्ि 

वनधातरण गने। 

वनणतय/प्रवतिेर्न श्रािण रवजस्रार/प्रशासन/लेिा 

अवधकृत 

वनधातररत मापर्ण्िका आधारमा  अर्ालतको लावग आिश्यक पन े

सामग्रीहरू िररर् गने। 

वनणतय वनरन्त्तर रवजस्रार 

मापर्ण्ि तयार नहुुँर्ा सम्म मलुुकको भोगोवलक अिस्था समतेलाई 

विचार गरी अर्ालतको लावग िररर् गररने सिारीसाधन Sport Utility 

Vehicle स्तरको िररर् गनत पहल गने। 

वनणतय वनरन्त्तर रवजस्रार 

अर्ालतमा रहकेा सिारी साधन, मेवशनरी सामान तथा र्वनतचर 

समेतको इन्त्भेन्त्री वनमातण गने। 

वनणतय वनरन्त्तर रवजस्रार 

प्रयोगमा आउन नसक्ने र्वनतचरहरू वललाम वििी गने। वनणतय वनरन्त्तर रवजस्रार 

 म्वत्तिय व्यवस्थापि  

काया कायासभपादि सचूक सियावम्ध म्जभिेवािि 

तावलम, गोष्ठी, सेवमनार, कायतशाला, िैठक सञ् चालन लगायत 

न्त्यायपावलकामा हुन ेविशेर्ष प्रकृवतका कायतहरू सम्पार्न गनत बजेट िचतको 

मापर्ण्ि वनधातरण गने।  

मापर्ण्ि २०७८ साउन िम्जस्राि/िेिा 

अम्धकृत 

सम्बवन्त्धत अर्ालतको योजना कायातन्त्ियन सवमवतसुँग परामशत र समन्त्िय 

गरी बजेट अनमुानलाई अवन्त्तम रुप वर्ईिावर्षतक िरीर् योजनासवहत 

बजेट अनमुान वििरण मंवसर " 

काया कायासभपादि 

सचूक 

सियावम्ध म्जभिेवािि 

अर्ालत, आिास तथा सरुक्षा भबनहरूको वनयवमत संरक्षण तथा 

ममतत सम्भारगने। 

मापर्ण्ि/बजेट 

वनकाशा 

वनरन्त्तर रवजस्रार 

भोवतक पिूातधारहरूलाई सेिाग्राही मैरी बनाउन वनरन्त्तर सदुृवढकरण 

गनत र्हेायका वनमातण कायत गनेआिश्यक रहकेो नरहकेो िा के कस्तो 

आिश्यकता रहकेो भन्त्न े सम्बन्त्धमा आिश्यकता पवहचान र 

संभाब्यता अध्ययन गरी सिोच्च अर्ालतमा अनरुोध गन े 

 िाइर्ाई र वटवभ विस्प्ले सवुिधासवहतको प्रवतक्षालय 

 शोचालय )मवहला /परुुर्ष/  

 वपउन ेपानी 

 सचूना तथा सहायता कक्ष 

 मेलवमलापकक्ष 

 श्रव्यदृश्यसंिार्कक्ष 

 परामशतकक्ष 

 बालइजलासकक्ष 

 अन्त्य । 

संरचना विस्तार/थप मागत रवजस्रार 
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सिोच्च अर्ालत अनसुन्त्धान तथा योजना महाशािामा पठाउन।े 

अर्ालतहरूबाट प्राप् त कायतिमसवहतको अनमुावनत बजेटका आधारमा 

न्त्यायपालीकाको एकमषु्ट बजेट प्रक्षपेण गने। 

बजेट अनमुान वििरण परु्ष " 

कायतिमसवहतको एकमषु्ट बजेटका सम्बन्त्धमा छलर्ल गरी अवन्त्तम रुप 

वर्ने। 

बजेट अनमुान वििरण परु्ष " 

वनधातररत वसवलङ्गको आधारमा िावर्षतक कायतिमसमतेको प्राथवमकीकरण 

गरी LMBIS मा बजेट प्रविष्ट् ट गने। 

LMBIS अवभलेि वनरन्त्तर " 

सम्बवन्त्धत अर्ालतले प्राप् त गरेको बजेट LMBIS मा उवल्लवित 

वियाकलाप कायातन्त्ियनको लावग अर्ालतको पणूत बैठक र कमतचारी 

बैठकमा छलर्ल गराई वमतव्ययीता, पारर्वशतता र प्रभािकारीतासमतेको 

आधारमा योजनाका कायतिमहरू सञ् चालन गने। 

वनणतय/भोवतक र 

वित्तीय प्रवतिेर्न 

वनरन्त्तर " 

बावर्षतक रुपमा तोवकएको लक्ष्यबमोवजम बेरुज ु र्छ्यौट गन े र आगावम 

वर्नमा शनू्त्य बेरुज ुकायम गन।े 

बेरुज ुर्छ्यौट 

प्रवतिेर्न 

वनरन्त्तर " 

अम्ििेि व्यवस्थापि गिे 

काया कायासभपादि सचूक सियावम्ध म्जभिेवािि 

अवभलेि व्यिस्थापनगने। मापर्ण्ि/ वनणतय वनरन्त्तर रवजस्रार 

मापर्ण्िका आधारमा अवभलेि व्यिस्थापन वनर्वेशका लाग ू

गने। 

अवभलेि वनर्वेशका २०७८भाद्र रवजस्रार/उप-रवजस्रार/  

वछनिुा वमवसलहरू  स्क्यान गरी सफ्टिेयरको माध्यमबाट 

िमशः प्रविष्ट् ट गरी संरक्षण गने। 

सफ्टिेयर/ अवभलेि वनरन्त्तर रवजस्रार 

/अवभलेि/सचूना प्रविवध 

शािा 

वमवसल संलग्न वलितहरू काननूबमोवजम धलु्याउने/सिाउने/ 

संरक्षण गने। 

अवभलेि वनरन्त्तर रवजस्रार/शािा प्रमिु 

 

पुस्तकािय व्यवस्थापि गिे  

 

 

५. ४.३. सूचिा प्रम्वम्धको संस्थागत सुदृढिकिण ि क्षिता अम्िबृम्ि गिुा 

 

सचूिा प्रम्वम्ध सभबन्धि ििम्त ि योजिा बिा्िे  

काया कायासभपादि सचूक सियावम्ध म्जभिेवािि 

काया कायासभपादि 

सचूक 

सियावम्ध म्जभिेवािि 

पसु्तकालय व्यिस्थापन सम्बन्त्धमा भएका पिूत 

अध्ययनहरूको पनुरािलोकन गरी मापर्ण्ि बनाई लाग ू

गने। 

मापर्ण्ि २०७८ परु्ष रवजस्रार/पसु्तकालय  

अर्ालतका सबै इजलासहरूमा र्वैनक रुपमा आिश्यक पन े

काननूका पसु्तक र सामग्रीहरू सवहतको Mini Library को 

व्यिस्था गने। 

लाइवे्ररी श्रािण रवजस्रार/  प्रशासन 

प्रमिु/पसु्तकालयमा 

तोवकएको कमतचारी 

न्त्यावयक कायतको लावग आिश्यक पन े पसु्तक लगायत 

अन्त्य पाठ्य सामग्रीको आिश्यकता पवहचान गरी िरीर् 

गने। 

िररर् वनणतय/ पसु्तक वनरन्त्तर रवजस्रार 

न्त्यायाधीशका वनिासमा आधारभतू पसु्तकको व्यिस्था पसु्तक वनरन्त्तर  रवजस्रार/  प्रशासन 

प्रमिु पसु्तकालयम 

तोवकएको कमतचारी 
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एक कमतचारी एक कम्प्यटूर, एक कोठा एक वप्रन्त्टरका 

आधारमा उपकरणको व्यिस्थापन गनत आिश्यक पने संख्या 

सवहत सिोच ्अर्ालतमा माग गने ।  

पराचार श्रािण रवजस्रार/ सचूना 

प्रवबवध महाशािा 

 

 

 

५ .४ .४ संम्हताहरूको िम्तजािूिक ि प्रिावकािि कायाान्वयिको व्यवस्थापि गिुा 

 

५.५न्यायपाम्िकाप्रम्तको आस्था ि म्वयह वास अम्िवृम्ि 

५.५.१ अदाितका काि कािबाहि सभबन्धिा सेवाग्राहिको  सन्तुष्टि अम्िवृम्ि गिुा 

अदाित ि सचंाििाध्यिसाँगको सभबन्ध प्रिावकािि बिा्िे 

काया कायासभपादि सचूक सियावम्ध म्जभिेवािि 

काया कायासभपादि 

सचूक 

सियावम्ध म्जभिेवािि 

संवहता कायातन्त्ियनकावसलवसलामा अर्ालती कायतविवध सम्बन्त्धी 

िाधा अि्काउमा छलर्ल ।  

वनणतय आिश्यकता अनसुार पणूत बैठक 

संवहताहरू कायातन्त्ियनका सम्बन्त्धमा अनुभि आर्ान प्रर्ान, आइपरेका 

समस्या, एकरुपता कायम गनत मातहत अर्ालतहरूसमेत सहभागी गराई 

अितबावर्षतक रुपमा समीक्षा कायतिम गरी केवन्त्द्रय संयन्त्रमा प्रवतिेर्न गने। 

समीक्षा कायतिम आिश्यकता अनसुार मखु्य न्त्यायाधीश/ 

रवजष्ट्रार 

संवहताको प्रभािकारी कायातन्त्ियनको लावग तयार भएको वनयमािली, 

वर्ग्र्शतन, वनर्वेशका, सजाय वनधातरण सम्बन्त्धी मापर्ण्ि र संवहता 

काननूहरूमा हुने संशोधन तथा कायातन्त्ियनका िममा आउन सक्ने बाधा 

अि्काउका विर्षयहरूका सम्बन्त्धमा न्त्यावयक जनशविहरूका बीच 

अन्त्ततविया गने। 

समीक्षा कायतिम आवश्र्कता 
अनसुाि 

मखु्य न्त्यायाधीश/  

रवजस्रार 

संवहता कायातन्त्ियनको लावग आिश्यक पने थप बजेट र स्रोत साधन  

प्रक्षेपण गरी सिोच ्अर्ालतमा माग गने  । 

 ऐन, वनयम,वनर्वेशका,वर्ग्र्शतन र स्रोत सामाग्री छपाई र वितरण, 

सम्प्रेर्षण 

 म्यार् सचूना प्रकाशन 

 र्ाराम,प्रमाणपर,र्तात वकताि, अवभलेि रवजष्टर छपाई 

 भोवतक पूिातधार विस्तार 

 सचूना प्रविवध सम्बन्त्धी उपकरण 

 संवहता सम्बन्त्धमा जनशविको क्षमता विकास 

 अवतररि समय कायत सम्पार्न पिाउपजूी/कल विटेल/रै्सला  

तयारी आवर् 

 समन्त्िय र सहकायत 

 अन्त्य 

पराचार श्रावण मखु्य न्त्यायाधीश/  

रवजस्रार 

सजाय वनधातरण सम्बन्त्धी मापर्ण्ि अनसुार कायत भए नभएको अनुगमन 

गने। 

प्रवतिेर्न सनिन्ति मखु्य न्त्यायाधीश 

सबै अर्ालतमा आिवधक रूपमा सेिाग्राहीको सन्त्तुष्टीको 

स्तर मापन गने। 

प्रवतिेर्न असार र परु्ष रवजष्ट्रार 

योजनाको मध्यािवधमा सेिाग्राहीको सन्त्तुष्टीको समीक्षा 

गरी आिश्यक सधुार गने क्षरेहरूको पवहचान गरी 

सम्बोधन गने।  

प्रवतिेर्न योजनाको 

मध्यािवध 

मखु्य न्त्यायाधीश/रवजष्ट्रार 
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सिोच्च अर्ालतबाट र संचार क्षेरसुँगको सम्बन्त्धलाई 

प्रभािकारी र सन्त्तुवलत बनाउन तजुतमा गररने संचार नीवत 

लाग ूगने ।  

संचार नीवत  सनिन्ति न्त्यायाधीश/रवजस्रा

र 

उच्च अर्ालतमा सचूना तथा संचार कक्ष स्थापना गरी 

वजम्मेिार अवधकृत तोक्ने।  

वनणतय सनिन्ति रवजस्रार 

अर्ालतको काम कारिाही सम्बन्त्धमा प्रकावशत 

समाचारको सत्यता र आवधकाररकताको िारेमा 

सितसाधारणलाई जानकारी गराउने। 

सचूना सनिन्ति रवजस्रार/सचूना 

अवधकारी 

संचारकमीसुँग  अन्त्तवित या गने। माइन्त्यटू/ पे्रस विज्ञवप्त आवश्र्कतानसुाि 
सनिन्ति 

रवजस्रार 

संचार क्षरेसुँग गररने व्यिहार र सचूना सम्पे्रर्षणको तररका 

तथा समावजक संजालसुँगको आििता बारेमा अर्ालतको 

जनशविलाई अवभमिुीकरण गने।  

अवभमिुीकरण िार रवजस्रार 

५.५.२: अदाितका सिोकािवािाहरूसाँगको सभबन्ध ि सहयोगिाई सदुृढ तुल्या्िु  

अदाितका सिोकािवािा म्िकायहरूसाँग सभबन्ध ि सिन्वय अम्िवृम्ि गिे 

काया कायासभपादि 

सचूक 

सियावम्ध म्जभिेवािि 

सरोकारिाला वनकायहरूलाई न्त्यायपावलकाको रणनीवतक योजनाका 

सम्बन्त्धमा जानकारी गराउन।े 

पराचार/ 

माइन्त्यटू 

श्रािण रवजस्रार 

सरोकारिाला वनकायहरूलाई रणनीवतक योजना तजुतमा मार्त त सधुारका 

कायतिमहरू सञ् चालन गनत प्रोत्सावहत गने। 

पराचार/ 

माइन्त्यटू 

वनरन्त्तर रवजस्रार/उप-

रवजस्रार  

रणनीवतक योजना मार्त त् सधुारका कायतिम सञ्चालन गरररहकेा 

सरोकारिाला वनकायहरूका योजनामा समािेश भएका न्त्यायपावलकाको 

काम कारिाहीसुँग सम्बवन्त्धत साझा विर्षयहरूमा अन्त्तर वनकायगत समन्त्िय 

तथा सहकायत गने। 

पराचार/ 

माइन्त्यटू 

वनरन्त्तर रवजस्रार /उप-

रवजस्रार 

न्त्यावयक काम कारिाहीसुँग प्रत्यक्ष सरोकार राख् ने वनकायहरू (िार 

एशोवसएसन, महान्त्यायावधििाको कायातलय, प्रहरी, विवधविज्ञानसुँग 

सम्बवन्त्धत वनकाय र विशेर्षज्ञ समते) सुँग वनयवमत सम्पकत  र सहकायत गने।  

आिवधक 

बैठक/ संिार्/ 

वनणतय/ पराचार 

वनरन्त्तर मखु्य न्त्यायाधीश/ 

रवजस्रार न्त्यायक्षरे 

समन्त्िय सवमवतहरू 

स्थाििय तहका न्याम्यक सम्िम्तहरूसाँगसिन्वय ि सहकायागिुा 

काया कायासभपादि सचूक सियावम्ध म्जभिेवािि 

स्थानीय तहसुँगको सहकायतमा न्त्यावयक सवमवतका 

पर्ावधकारीहरू तथा कायतरत कमतचारीलाई न्त्यावयक 

प्रविया, मलेवमलाप र न्त्यावयक वनरीक्षणका सम्बन्त्धमा 

अवभमिुीकरण गने।  

अवभमिुीकरण कायतिम आवश्वन रवजस्रार 

म्यार् तामलेी, रै्सला कायातन्त्ियन, नापनक्सा, मचुलु्का 

आवर् विर्षयमा स्थानीय तहले गनुतपने सहयोगका सम्बन्त्धमा 

समन्त्िय गने।  

आिवधक बैठक/ संिार्/ 

वनणतय/ पराचार 

र्ाल्गणु रवजस्रार/उप-

रवजस्रार 
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परिच्छेद - ६ 

योजिा तजुािा, कायाान्यवि, अिुगिि ि िूल्याङ कि संयन्त्र 

६.१.परिचय 

 रणनीवतक योजनाले वनधातरण गरेका लक्ष्य तथा रणनीवतक उद्दशे्य  प्रावप्तका लावग वनधातररत 

कायतिमहरूको प्रभािकारी कायातन्त्ियन आिश्यक हुन्त्छ । वनधातररत कायतिमहरूको कायातन्त्ियन सवुनवश्चत गनत 

वनयवमत रूपमा अनगुमन तथा मलू्याङ्कन गने प्रणाली स्थापना गनुतपने हुन्त्छ । यसरी स्थावपत प्रणालीको 

माध्यमबाट योजना प्रभािकारी रूपमा कायातन्त्ियन भए नभएको एिम ्कायातन्त्ियनका वसलवसलामा कुनै िाधा 

अिरोध िा कवठनाई उत्पन्त्न भएमा  समयमानै सो को उवचत सम्बोधन गरी योजना कायातन्त्ियन प्रवियालाई 

सहज बनाउन ुपने हुन्त्छ । यसका अवतररि, योजनाको अनगुमन र मलू्याङ्कन गनत विवभन्त्न चरणमा आिवधक 

समीक्षा गने र प्रवतिेर्न वलने प्रणालीको विकास गनत पवन उवत्तकै आिश्यक  पर्तछ ।  

६.२. योजिा कायाान्वयि, अिुगिि ि िूल्याङ कि संयन्त्र  

(क) िुख्य न्यायाधिश 

योजनाको कायतलाई प्रभािकारी रूपमा तजुतमा, कायातन्त्ियन, अनगुमन र मलू्याङ्कन गनतका लावग 

मखु्य न्त्यायाधीशको नेततृ्िर्ायी भवूमका  रहन्त्छ । मखु्य न्त्यायाधीशबाट वनरन्त्तर योजनाको 

कायातन्त्ियन, अनगुमन र  मलू्याङ्कन गररनेछ । 

(ि) पणूा बैठक  

यस अर्ालतको पणूत बैठकमा समेत  योजनाको कायातन्त्ियन, अनगुमन र  मलू्याङ्कन सम्बन्त्धमा 

आिश्यतानसुार  समीक्षा गररने छ । 

६.३.योजिा कायाान्वयि, अिुगिि ि िूल्याङ कि  

व्यिवस्थत रूपमा योजनाको कायत तजुतमा एिम ्कायातन्त्ियन गनत र्हेाय बमोवजमको सवमवत गठन गररएको  छ :-   

१.माननीय न्त्यायाधीश              श्री राजेन्त्द्र िरेल                      संयोजक 

२.रवजष्ट्रार                         श्री अजुतनप्रसार् कोइराला             सर्स्य 

४.उप-रवजष्ट्रार                          श्री सरोजवनवध िाग्ले                  सर्स्य 

५. शािा अवधकृत                श्री वथरेन्त्द्रकुमार सिेुर्ी               सर्स्य 

६.लेिा अवधकृत                        श्री भरत राित                         सर्स्य 

७.सचूना प्रविवध अवधकृत             श्री सन्त्तोर्ष शमात पोिेल               सर्स्य 

८.नायि सवु्बा                             श्री हमेन्त्त वगरी                         सर्स्य 

९.नायब सवु्िा                             श्री वर्पबहार्रु शाही                  सर्स्य 

१०.नायब सबु्बा                           श्री वपताम्िर अवधकारी               सर्स्य 
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६.३. अिुगिि िूल्याङ कि प्रम्क्रया 

योजनाको कायातन्त्ियन कायत योजना  र्हेाय बमोवजम रहकेो छ । 

कायातन्त्ियन योजना 

काया कायासभपादि सचूक सियावम्ध म्जभिेवािि 

रणनीवतक योजना सम्बन्त्धमा जानकारी प्रिाह कायतिम २०७८ श्रािण मखु्य 

न्त्यायाधीश/रवजष्ट्रार 

न्त्यायाधीशको संयोजकत्िमा अन्त्य सहयोगी कमतचारीहरू 

सवहतको योजना सवमवत वनमातण गने 

योजना सवमवत गठन श्रािण मखु्य 

न्त्यायाधीश/रवजष्ट्रार 

प्रत्येक मवहनामा गनुत पने वियाकलापहरूको बारेमा 

सवमवतका संयोजकलाइ जानकारी गराउन े

मेमो प्रत्येक मवहनाको 

पवहलो वर्न 

सवमवतमा काम गन े

शािा अवधकृत 

रणनीवतक योजनाको अधीनमा रही िावर्षतक कायातन्त्ियन 

योजना तजुतमा गरी अनमुोर्न गराई सवमवतमा पेस गन े।  

कायातन्त्ियन योजना श्रािण १५ गते वभर योजना तजुतमा 

कायातन्त्ियन सवमवत 

योजना कायतिम कायातन्त्ियन गर्ात योजना सवमवतसुँग 

परामशत र समन्त्ियमा गन े।  

समन्त्िय र परामशत भएको 

हुने  

आिश्यकता अनसुार मखु्य 

न्त्यायाधीश/योजना 

सवमवत र रवजस्रार 

िावर्षतक कायतयोजना बनाई सिोच्च अर्ालतको योजना 

कायातन्त्ियन सवचिालयमा पठाउने ।  

कायतयोजना श्रािण मवहनाको १५ 

गते वभर 

योजना सवमवत 

यस अर्ालत र वजल्ला अर्ालतहरूको योजना प्रगवत 

समीक्षा प्रत्येक रमैावसक आधारमा यस अर्ालतमा गरी 

सोको प्रवतिेर्न सिोच्च अर्ालतको योजना कायातन्त्ियन 

सवचिालयमा पेस गन े।  

समीक्षा िैठक प्रत्येक ३ मवहनामा मखु्य न्त्यायीश/ 

रवजस्रार 

सरोकारिालाहरूसुँग अन्त्तरविया कायतिमहरू सञ्चालन 

गने । 

अन्त्तरविया भाद्र मखु्य 

न्त्यायाधीश/रवजष्ट्रार 

मावसक कायत प्रगवत वििरण अनसुन्त्धान तथा योजना 

सवमवतमा पेस गन े

प्रगवत वििरण प्रत्येक मवहनाको ५ 

गते वभर 

रवजस्रार 

आफ्नो र मातहत अर्ालतहरूको कायतप्रगवतको रैमावसक 

समीक्षा गने ।  

सवमक्षा िैठक/माइन्त्यटु प्रत्येक िर्षतको 

कावततक, माि, िैशाि 

मवहनाको ७ गते वभर 

योजना तजुतमा तथा 

कायातन्त्ियन सवमवत  

 

यसकायातन्त्ियन योजनाको अवतररि योजना सवमवतले मावसक, रैमावसक र मध्यािवधक मलू्याङ्कन 

समेत गनेछ ।  अन्त्त्यमा आर्षाढ मवहनामा िावर्षतक कायतयोजनाको अवन्त्तम मलू्याङ्कन समेत गररनेछ । 

सवमवतले गने अनगुमन, मलू्याङ्कन र समीक्षा गर्ात चोथो रणनीवतक योजनाले वनवर्तष्ट गरेको सिोच्च 

अर्ालतको अनसुन्त्धान तथा योजना सवमवतले वनधातरण गरी प्राप् त हुने र्ारामलाई प्रयोग गररनेछ ।  
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परिच्छेद - ७ 

चौिाम्सक रूपिा गरििे िचा योजिा 

१. प्रथि चौिाम्सक योजिा (श्रावण देम्ि काम्ताक िम्हिा) 

म्स.िं. कायाक्रिको िाि कायाक्रि िम्हिा िचा िकि रू. कैम्फयत 

१ न्त्यायाधीशसुँग सिेाग्राही भेटिाट 

 

प्रत्येक मवहना ६,५००/-  

२ योजना कायातन्त्ियन सम्बन्त्धमा 

सरोकारिालाहरूसुँग अन्त्तरविया 

श्रािण २५,०००/-  

३ िावर्षतक प्रवतिेर्न तथा िावर्षतक कायत योजना 

तयारी र छपाई 

श्रािण ५०,०००/-  

४ पसु्तकालय व्यिस्थापन भाद्र १,००,०००/-  

५ अर्ालत हातावभर रू्लिारी व्यिस्थापन असोज २५,०००/-  

६ उच्च अर्ालतमा योजना समीक्षा असोज ८०,०००/-  

७ समरु्ायसुँग  अन्त्तरसम्िार् असोज २०,०००/-  

८ न्त्याय क्षेर समन्त्िय सवमवत लगायत िठैक असोज २१,०००/-  

९ वटपोट सम्बन्त्धी तालीम कावततक ३०,०००/-  

१० पसु्तकालयमा कम्प्यटुर जिान श्रािण १,००,०००/-  

१२ मलेवमलापकतातलाई पररिहनभत्ता तथा 

मसलन्त्र् छपाई र स्थानीय न्त्यावयक सवमवतका 

पर्ावधकारीहरूसुँगको छलर्ल 

प्रत्येक मवहना ५०,०००/-  

१३ सिाउनपुन ेकागजात /अवभलेि व्यिस्थापन प्रत्येक मवहना २५,०००/-  

१४ वि.वस. एम तावलम भाद्र १,५०,०००/-  

१५ रै्सला लेिन सम्बन्त्धी क्षमता अवभिवृि 

तावलम 

असोज 42,000/-  

१६ बार िेन्त्च अन्त्तरविया असोज 10,000/-  

जम्मा 7,34,५००/-  
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२. दोस्रो चौिाम्सक कायाक्रििा हुिे िचा योजिा   

म्स.िं. कायाक्रिको िाि कायाक्रि िम्हिा िचा िकि रू. कैम्फयत 

१ न्त्यायाधीशसुँग सिेाग्राही भेटिाट प्रत्येक मवहना ६,५००/-  

२ अर्ालत हाता वभर  रू्लबारी व्यिस्थापन मवंसर २५,०००/-  

३ िातािरण तथा सरसर्ाई कायतिम मवंसर २५,०००/-  

४ िार र सरकारी िवकलसुँग अन्त्तरविया मवंसर १०,०००/-  

५ उच्च अर्ालतमा योजना समीक्षा पोर्ष ८०,०००/-  

६ न्त्याय क्षेर समन्त्िय सवमवत लगायतका िैठक पोर्ष २१,०००/-  

७ समरु्ायमा अर्ालत  पोर्ष २०,०००/-  

८ सिेाग्राहीप्रवत गररनपुन े व्यिहार सम्बन्त्धमा 

अवभमवुिकरण तालीम/२ वर्न े

माि ६०,०००/-  

९ र्िेानी/ र्ोजर्ारी सवंहता सम्बन्त्धी २ वर्न े

तालीम 

र्ाल्गणु ६०,०००/-  

१० अवभलिे व्यिस्थापन प्रत्येक मवहना २५,०००/-  

११ मलेवमलापकतातलाई पररिहनभत्ता तथा 

मसलन्त्र् छपाई  

प्रत्येक मवहना ५०,०००/-  

१२ सचंारकमी सुँग अन्त्तरविया माि १०,०००/-  

जम्मा ३,९२,५००/-  

 

३. तेस्रो चौिाम्सक कायाक्रििा हुिे िचा योजिा  (२०७८ चैत्र देम्ि २०७९ आषाढ िम्हिा) 

म्स.िं. कायाक्रिको िाि कायाक्रि 

िम्हिा 

िचा िकि रू. कैम्फयत 

१ न्त्यायाधीशसुँग सिेाग्राही भेटिाट 

 

प्रत्येक मवहना ७,०००/-  

२ सञ्चारकमीसुँग अन्त्तरविया चरै १०,०००/-  

३ िार र सरकारी िवकलसुँग अन्त्तरविया जेष्ठ २०७८ १०,०००/-  

४ अर्ालतको रू्लिारी व्यिस्थापन जेष्ठ २०७८ २५,०००/-  

५ समरु्ायमा अर्ालत  चरै र आर्षाढ २०,०००/-  

६ िातािण तथा सर्ाई कायतिम आर्षाढ २०७८ २५,०००/-  

७ उच्च अर्ालतमा योजना समीक्षा  चरै र आर्षाढ ८०,०००/-  
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८ न्त्याय क्षेर समन्त्िय सवमवत िैठक  चरै र आर्षाढ २१,०००/-  

९ अवभलिे व्यिस्थापन  प्रत्येक मवहना २५,०००/-  

१० मलेवमलापकतातलाई पररिहन भत्ता, मसलन्त्र् र 

छपाई तथा मलेवमलापकतात एिं 

सरोकारिालाहरूसुँगको अन्त्तरविया 

प्रत्येक मवहना ५०,०००/-  

जम्मा २,७३,०००/-  

तीन िटै चोमावसकको जम्मा बजेट  14,00,000/-  

 

४. िौम्तक ि सेवा पवूााधाििा सधुाि एवि म्वम्त्तय व्यवस्थापि - 

 

४.१ रणनीवतक योजनाले भोवतक र सेिा पिुातधारमा सधुार एिम ्विवत्तय व्यिस्थापन तर्त रणनीवतक उद्दशे्यको  

४.२(क) मा उच्च अर्ालत सिेुतको भिन वनमातण गने कायतिम रहकेो र सो को लावग रकमको मापर्ण्ि 

वनधातरण गरी रकम प्रक्षेपण गरेको पाइन्त्छ। 

 

 उपयुति बमोवजमको  कायत मध्ये उच्च अर्ालत सिेुतका नाउमा रहकेोवजल्ला सिेुत साविक कटकुिा ििा 

नं ६ को वक.नं३जम्मा क्षेरर्ल २ विगाह ४ कट्ठा पोने ७ धरु जग्गामा उच्च अर्ालत सिेुतको भिनवनमातण 

कायत प्रारम्भ गनत गत आ.ि.मा ३ करोि रुपै ुँया रकम विवनयोजन भै आएकोमा ल्याब टेष्ट, परामशतर्ाताको 

छनोट, नक्सांकन ( ड्रइङ ), विजायवनङ्ग लगत वस्टमेट समेतकाप्रारवम्भक कायतहरु सम्पन्त्न हुने प्रकृयामा 

रहकेो छ ।भिन वनमातण गनत नेपाल सरकारको यस आवथतक िर्षतको बजेट बिव्यमा समेत आिश्यक बजेटको 

व्यिस्था उल्लेि भएकाले वनकट भविष्ट्यमा यस अर्ालतको नयाुँ भिन वनमातण हुनेछ । सो का लावग   

आिश्यक पने बजेटको सवुनवश्चतताको लावग सिोच्च अर्ालत मार्त त नेपाल सरकारसुँग आिश्यक पहल 

गररनेछ। 

 

 

४.२ म्यार् तामेली तथा वर्ल्िमा िवटने अवधकृत तथा कमतचारीको लावग २ थान मोटरसाइकल र कायातलय 

सहयोगी तथा हलकुा सिारी चालकको वनवम्त २ थान मोटरसाइकलको प्रबन्त्ध गनत सिोच्च अर्ालत समक्ष 

आिश्यक पहल गररनेछ। 
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.  

आ.व.२०७८/०७९ को वाम्षाक काया योजिािा िहेको ति बजेट व्यवस्थापि ििएकोिे बजेट िाग 

गिुा पिे म्वविण 

म्स.िं. कायाक्रिको िाि आवयहयक पिे बजेट िकि 

१ अर्ालतमा कायतरत जनशविलाई मलेवमलापको सम्बन्त्धमा 

अवभमिुीकरण गन े

५०,०००/- 

२ मलेवमलाप सम्बन्त्धी सरोकारिालाहरूबीच छलर्ल र समन्त्िय गन े ३०,000/- 

३ सामान्त्य वनर्वेशका बनाई सितसाधरण/विद्याथीलाई अर्ालतको 

अिलोकन गन ेअिसर प्रर्ान गन े

३०,000/- 

४ अर्ालतको जानकारी पवुस्तका बनाउन े 35,000/- 

५ पीवित मरैी व्यिहारका लावग न्त्यावयक जनशविलाई अवभमवुिकरण 

गन े

15,000/- 

६ सचूना प्रविवध तथा रै्सला लेिन तालीम 1,८०,000/- 
७ न्त्यावयक जनशविलाई उत्कृष्ठ व्यिस्थापन र सिेा प्रिाहमा प्रवसवि 

पाएका साितजवनक/वनजी ससं्थाहरूको अिलोकन गराउन े 

2,00,000/- 

८ स्थानीय स्तरमा न्त्यायमा पहुुँचका समस्या र अवभिवृिको उपायबारे 

अध्ययन 

1,00,000/- 

९ मखु्य न्त्यायाधीश सवचिालयमा गनुासो सनुिुाई सयंन्त्र स्थापना- 

र्वनतचर, कम्प्यटुर, वप्रन्त्टर 

1,50,000/- 

१० र्रक मदु्दा व्यिस्थापनको अवभमवुिकरण/सितसाधारण र 

सरोकारिालालाई जानकारी प्रिाहका लावग अन्त्तरविया 

50,000/- 

११ एक कमतचारीका लावग एक  कम्प्यटुर र प्रत्येक कोठामा वप्रन्त्टरका 

लावग  

६,00,000/- 

१२ सवंहताहरूको कायातन्त्ियनका लावग र्ाराम छपाई, ऐन, वनयम 

कमतचारीलाई वितरण, क्षमता विकास, समन्त्िय समतेका लावग  

1,८०,000/- 

१३ सचंारक्षेरसुँग गररन े व्यिहार र सचूना सपें्रर्षणको तररका तथा 

सामावजक सजंालसुँगको आिश्यकता बारेमा अर्ालतका 

जनशविलाई अवभमवुिकरण  

1,00,000/- 

जम्मा १७,२०,000/- 
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परिच्छेद-आठ 

जोम्िि म्वयह िेषण तथा न्यूििकिण योजिा 

८.१परिचय 

कुनै पवन संगठनको िावर्षतक कायतयोजना अनरुूप कायतिमहरू सञ् चालन गने िममा विवभन्त्न प्रकृवतका 

जोविमहरू आउन सक्र्छन,् यस्ता जोविमहरू आन्त्तररक िा िाह्य कारणबाट वसजतना हुन सक्र्छन।् त्यसैले, 

िावर्षतक कायतयोजना तजुतमाका िममा नै यस्ता सम्भावित जोविमहरूको विशे्लर्षण गरी न्त्यनूीकरणको योजना 

समेत प्रस्ताि गनुतपने हुन्त्छ।  

८.२ म्वगत योजिाको जोम्िि म्वयह िेषण 

उच्च अर्ालतको विगत कायतयोजनामा समेत कायातन्त्ियनको िममा आउन सक्ने सम्भावित जोविम पवहचान 

गरी जोविम न्त्यनूीकरणको कायतयोजना प्रस्ततु भएको वथयो। 

उवल्लवित जोविमहरूको न्त्यनूीकरणका लावग योजना अिवधमा सक्र्ो प्रयास गररएको र्वेिन्त्छ।मखु्यतः 

बजेट एिं स्रोत साधनको सवुनवश्चतताका लावग सम्मावनत सिोच्च अर्ालतसुँग अनरुोध गर् ै आएको 

पाइन्त्छ।त्यस्तै, अर्ालतमा कायतरत जनशविको क्षमता अवभिवृि विना गत िर्षतर्वेि लाग ूभएको र्रक मदु्दा 

व्यिस्थापन पिवतलाई प्रभािकारी बनाउन कमतचारीको तालीम लगायतका विर्षयमा आिश्यक पहल हुुँर्ै 

आएको पाइन्त्छ। 

काननूी सधुारका लावग भएको वनरन्त्तर प्रयासको पररणाम स्िरुप न्त्यावयक कायतप्रणालीमा मलूभतू पररिततन हुने 

गरी र्िेानी तथा र्ोजर्ारी संवहताहरू तथा वनयमािलीहरू समेत जारी भई सोही बमोवजम सर्लता पिूतक 

कायतसम्पार्न हुुँर् ै आएको पाइन्त्छ। त्यसैगरी, केही हर्सम्म न्त्यावयक जनशविको र्रबन्त्र्ी थप भई पर्पवूतत 

भएको कारण मदु्दा र्छ्यौटमा अवभबवृि भएकोछ। गत िर्षतको कायतयोजनाको अिवधमा कोवभि-१९ को 

र्ोस्रो लहरका कारण वनरे्षधाज्ञाको अिस्था वसजतना हुन गई सोको प्रभाि स्िरुप न्त्यावयक कामकारबाही 

प्रभावित हुन पगेुकोले कायतसम्पार्नमा असर परेको र्वेियो। बन्त्र्ाबन्त्र्ीबाट अर्ालतहरूमा परुाना मदु्दाहरूको 

बक्योता न्त्यनूीकरणमा असर पनत गएको र्वेिन्त्छ। उल्लेवित पषृ्ठभवूममा यस कायतयोजनामा समेत आइपनत 

सक्ने सम्भावित जोविमहरू पवहचान गरी त्यसको न्त्यनूीकरण योजना बनाउन ुपने भएको छ। 

८.३ वाम्षाक कायायोजिाका सभिाम्वत जोम्ििहरू 

चोथो पञ्चिर्षीय रणनीवतक योजना बमोवजम उच्च अर्ालत सिेुतको प्रस्ततु र्ोस्रो कायतयोजना 

कायातन्त्ियनका िममा आउन सक्ने सम्भावित जोविमका क्षेरहरू र्हेायबमोवजम पवहचान गररएको छः 

 कायतयोजनामा प्रक्षपेण गररएका कायतिम अनसुारको बजेट, 

 न्त्यावयक जनशविको आपवूतत, िवृत्त विकास र उत्पे्ररणा, 
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 सचूना प्रविवधको प्रयोग, 

 सरोकारिालाहरूसुँगको समन्त्िय र सहयोग, 

 संिैधावनक तथा काननूी सधुार, 

 कोवभि -को विर्षम पररवस्थवतमा सरुक्षात्मक उपायहरूको पालना।  

 

८.४ जोम्िि न्यूििकिण योजिा   

िावर्षतक कायतयोजना कायातन्त्ियनको वर्शामा आई पनत सक्ने प्रवतकूल प्रभाि तथा जोविमहरूलाई न्त्यनूीकरण 

गरी योजनाको सर्ल कायातन्त्ियन सवुनवश्चत गररनेछ। सम्भाव्य जोविम, सोका लावग गनुत पने काम, समयािवध 

र वजम्मेिार पर्ावधकारी समेत वकटान गरी जोविम न्त्यनूीकरण योजना यस प्रकार प्रस्ततु गररएको छः  

म्स िं सभिाव्य जोम्ििहरू न्यूििकिणका िाम्ग गिुा पिे कायाहरू सियावम्ध म्जभिेवािि 

१. योजनामा प्रके्षपण गररएका 

कायतिम अनसुारको बजेटप्राप्त 

नहुन।ु 

 सिोच्च अर्ालतका पर्ावधकारीहरूसुँग छलर्ल र संिार् 

गने। 

प्रत्येक िर्षत 

 

 

मखु्य  न्त्यायाधीश/ 

रवजष्ट्रार 

२. न्त्यावयक जनशविको आपूवतत, 

िवृत्त विकास र उत्पे्ररणा। 

 अर्ालतमा कायतरत जनशविहरू वटकाई राख्नका लावग 

उत्पे्ररणा र मनोिल अवभबवृि गने उपायहरू पवहल्याउने। 

वनरन्त्तर मखु्य न्त्यायाधीश/ 

रवजस्रार 

३. सचूना प्रविवधको प्रयोग 

 

 सचूना प्रविवधको प्रयोगका लावग ररि र्रबन्त्र्ीमा पर्पवूतत 

गनत पहल गने। 

वनरन्त्तर मखु्य 

न्त्यायाधीश/रवजस्रार 

४. सरोकारिालाहरूसुँगको 

समन्त्िय र सहयोग 

 

 कायत योजनामा वनधातररत कायतिमहरू प्रभािकारी रुपमा 

सम्पन्त्न गनतका लावग सरोकारिालाहरूसुँग समन्त्िय गरी 

सहयोग अवभबवृि गने। 

 समन्त्िय र सहयोग के्षरहरू पवहचान र विस्तार गने। 

वनरन्त्तर मखु्य न्त्यायाधीश/ 

न्त्यायाधीश/रवजस्रार/ 

न्त्याय के्षर समन्त्िय 

सवमवत 

५.  र्रक मदु्दा व्यिस्थापन 

पिवत 

 योजनाको कायातन्त्ियन र 

स्िावमत्िभाि 

 

 अर्ालतमा कायतरत जनशविको अवभमुिीकरण लगायत 

क्षमता विकास कायतिम सञ्चालन गने। 

 कमतचारीमा सामवूहक कायत संस्कृवतको विकास गराउने। 

 योजनाप्रवत स्िावमत्िभाि वसजतना गराउने। 

 आिश्यक स्रोत र साधनको उपलब्धता अवभबवृि गने। 

 सचूना प्रविवधको प्रयोगमा अवभबवि गने।  

 

वनरन्त्तर मखु्य न्त्यायाधीश, 

न्त्यायाधीश/रवजस्रार 
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८.५बन्दाबन्दि(दोस्रो) िुिेपम्छको अदाित व्यवस्थापिसाँग सभबम्न्धत कायायोजिा तथा काया 

ताम्िका  

सिोच्च अर्ालतबाट प्रकावशत सचूना समेतको आधारमा हर्म्यार्, म्यार्, तारेि थाम्ने विर्षयमा सिोच्च 

अर्ालतको वमवत 2078/04/01 को वनणतयका आधारमा यस अर्ालतमा आउने सेिाग्राहीहरुका लावग  

वमवत 207८/04/१५ गतेर्वेि बाटाको म्यार् बाहके 30 वर्न वभर उपवस्थत हुन सचूना प्रकावशत गने तथा 

कोवभि १९ को र्ोस्रो लहरको जोविम कायमै रहकेो यस अिस्थामा सो जोविम न्त्यकूरणका लावग आिश्य 

सरूक्षाका मापर्ण्ि अपनाई अर्ालतमा उपवस्थत हुने सरोकारिालाहरुलाई अर्ालत काउण्टर (बावहर) 

बाटसेिा प्रिाह गने लगायत अन्त्य आिश्यक व्यिस्थापनका सम्बन्त्धमा अिलम्िन गनुतपने उपायहरु समेतका 

विर्षयमा र्ेहाय बमोवजमको कायतयोजना तथा कायततावलका तयार गररएको छ। 

देिार्ाः- 
ि.स. कार्ि कार्िसभपादन सूचक प्रािम्भिक 

म्जभिेवािी 
अम्न्ति म्जभिेवािी 

कार्िर्ोजना 
 

1. अदालत प्रवेश 
व्र्वस्िापन 

(क)अदालत प्रवेश गने न्र्ार्ाधीश, 
कििचािी तिा सेवाग्रािीिरु, काननु 
व्र्वसार्ीिरु लगार्त सवैको िििल 
गनबाट ज्विो िापन गिी प्रवेश गने 
व्र्वस्िा सिलाउने। 

(र्ख) सेवाग्रािीको र्िासक्य 
असिलेम्र्खकिण गने व्र्वस्िा गने। 

(ग) अदालत प्रवेश गने सवैलाई 
िास्क, स्र्ासनटाइजि प्रर्ोग गनि साबनु 
पानीले िात धनुे लगार्त स्वास््र् 
िन्रालर्बाट जािी िापदण्ड पालना 
गने गिाउने। 

(घ)अदालत परिसि कोठाको सिसफाइ 
गनि ि सडसइन्फेक्सन गिाउने।  

(ङ) अदालत परिसि ि कार्िकक्षिरुिा 
िनु सक्न ेसिडिाड सनर्न्रण गनि 
संिक्षक आवश्र्क पनेिा बािेक िदु्दािा 
पक्षलाई िार प्रवेश गने व्र्वस्िा 
सिलाउने। 

(च) अदालतिा तत्काल सेवा प्राप्त गने 
अवस्िा िो िोइन ि कुन फााँट वा 
शार्खाबाट सेवा सलनपुने िो एर्कन गिी 
प्रवेश गने व्र्वस्िा सिलाउने। 

(छ) अदालत प्रवेश गदाि ि अदालत 
परिसि सिर ििदा सवै शार्खा फााँट 
इजलासिा ि वैठक छलफल जस्ता 
कार्ििि आर्ोजना गदाि असनवार्ि 
रुपिा २ िीटिको दूिी कार्ि गने। 

गटेिा र्खर्टएका 
कििचािी ि 
सूिक्षाकिी तिा 
कार्ािलर् 
सिर्ोगीिरु 

प्रशासन शार्खा/रवजस्रार 

2. अदालत प्रवेश पसछको 
व्र्वस्िापन 

(क) प्रवेश गरिसकेका सेवाग्रािीलाई 
सभबम्न्धत शार्खा वा फााँट 
देर्खाउन आवश् र्क संख्र्ािा 

सिार्ता कार्ििा 
र्खर्टएका कििचािी 
ि सिुक्षाकिी 

प्रशासन 
शार्खा/रवजस्रार 
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कििचािी व्र्वस्िा गने। 

(र्ख) कुन फााँटिा कसत सेवाग्रािी 
छन ् िन् न े कुिाको असिलेर्ख 
िाख् ने। 

(ग) एकैददन कुनै फााँटिा अत्र्ासधक 
सेवाग्रािीले सेवा सलनपुने 
अवस्िा आएिा सनम्श् चत संख्र्ा 
बािेकका सेवाग्रािीिरुको 
असिलेर्ख िार्खी अको ददन 
आउनलाई अनिुोध गने। ति 
अन्तिम्जल्ला र्ातार्ात सेवा 
सञ्चालन  िएपसछ उपम्स्ित िनु े
म्जल्ला बार्ििका सेवाग्रािीको 
िकिा तत् काल कार्ि सभपन् न 
गिी पठाउने। 

(घ) सेवाग्रािीलाई पालो पर्खिनका 
लासग आवश् र्क दिुी कार्ि 
गिी बस्नको लासग आवश् र्क 
व्र्वस्िा सिलाउने। 

3. सेवाग्रािी तिा 
शार्खा/फााँटिरुको 
व्र्वस्िापन 

 

(क) अत्र्ासधक िीडिाड िएिा िदु्दा 
दताि, तािेर्ख लगार्तको कािको 
लासग अदालतिा आउन े
सेवाग्रािीिरूलाई प्रसतक्षालर्िा 
बस्ने व्र्वस्िा गने।  

(र्ख) अदालत प्रवेश गरिसकेपसछ 
सिुक्षाकिी वा अदालतका 
कििचािीबाट जानकािी सलई  
आफ्नो कािसाँग सभबम्न्धत फााँट 
वा शार्खािा जान े व्र्वस्िा 
सिलाई कार्ि सभपन् न िएपसछ 
अनावश्र्क रुपिा अलिल 
नगिी परिसि बार्िि जान े
व्र्वस्िा गने। 

(ग) सभबम्न्धत शार्खा वा फााँटिा 
कािको पालो आएपसछ िार 
प्रवेश गने, गिाउने। 

 

सिार्ता कार्ििा 
र्खर्टएका कििचािी 
/ िदु्धा शार्खाका 
कििचािी 

प्रशासन शार्खा⁄ 
सपुरिटेण्डेट/िदु्धा शार्खा 

4. िदु्दा दताि, तािेर्ख तिा 
पशेी व्र्वस्िापन 

 

(क) प्रसतक्षालर् वा अदालतले 
तोकेको स्िानिा सेवाको 
प्रसतक्षािा ििेका सेवाग्रािीलाई 
आलोपालो गिी सेवा प्रवाि गने 
कक्षिा आिन्रण गिी िीडिाड 
नगिी िौसतक दूिी कार्ि गिी 
गिाई सेवा प्रदान गने।  

(र्ख) बन्दाबन्दीको अवसधको 
तारिर्खपटक कार्ि निनुे गिी 
पक्षलाई तारिर्ख िकुिि गने 
गिाउने व्र्वस्िा सिलाउने।  

(ग) आवश्र्कताका आधाििा 
तारिर्खिा ििेका वािेसलाई 

सिार्ता कार्ििा 
र्खर्टएका कििचािी 
/ िदु्धा शार्खाका 
कििचािी 

प्रशासन शार्खा⁄ मुद्धा 
शाखा 



 

48                                                                                       वार्षिक कार्ि र्ोजना २०७८/७९                                
 

असतरिक्त सिर् /सबदाको ददनिा 
तारिर्ख ददने व्र्वस्िा सिलाउने।  

(घ) काननु बिोम्जि पक्ष आफै 
तारिर्खिा ििनपुने अवस्िािा 
बािेक सिससलिा  वकालतनािा 
ििेका काननु व्र्बसार्ीले 
सनवेदन ददएिा एकपटकलाई 
तारिर्ख सलन सक्ने व्र्वस्िा 
सिलाउने। 

5. इजलास तिा सनुवुाई 
व्र्वस्िापन 

 

(क) इजलासिा कानून व्र्वसार्ी, 
िदु्दाका पक्ष तिा कििचािी 
सिेतको आवश्र्क दूिी कार्ि 
िनु सक्ने गिी इजलासको 
उपम्स्िसत व्र्वस्िापन सभबम्न्धत 
इजलास असधकृत वा इजलास 
सिार्कबाट िनुे व्र्वस्िा गने। 
इजलास बार्ििको प्र्ासेज वा 
र्खाली स्िानिा िाम्र्खएको िेचिा 
आवश्र्क दूिी कार्ि गिेि 
िार बस्न ेव्र्वस्िा गने। 

(र्ख) सनुवुाईको सिर्िा पक्ष वा 
वारिसलाई िाइकबाट बोलाउन,े 

तत्पश्चात ् िार बिसको लासग 
प्रसतक्षािा ििेका काननु 
व्र्वसार्ीलाई आलोपालो गिी 
उपम्स्ित ि बिस पैिवी गने 
प्रबन्ध सिलाउने।  

(ग) इजलासिा प्रवेश गदाि िास्कको 
प्रर्ोग गिे नगिेको अनगुिन 
सभबम्न्धत इजलासिा र्खर्टएका 
इजलास असधकृत वा 
सिुक्षाकिीले गने ि 
नलगाएकोिा असनवार्ि रुपिा 
लगाउन अनिुोध गने। 

इजलास असधकृत⁄ 
सिुक्षाकिी 

इजलास शार्खा 

6. सिसफाइ कार्िको 
व्र्वस्िापन 

 

(क) अदालत परिसि ि कार्िकक्षको 
सिसफाइ तिा स्प्रकेो व्र्वस्िा 
गिी सडसइ्न्फेक्सन /
सनििसलकिणको व्र्वस्िा 
सिलाउने। 

(र्ख) अदालतको तीस ददन े
कार्िबोझको आधाििा र्वदाको 
ददन तिा असतरिक्त सिर्िा 
कार्ि गने गिी सिलाउन 
सर्कने। 

(ग) िौसतक तिा सािाम्जक दूिी 
कार्ि िए निएको अदालत 
प्रशासनले कििचािी ि 
सिुक्षकिीबाट सनिन्ति अनगुिन 
गिी प्रिावकािी कार्ािन्वर्न गने 

सिसफाई 
कििचािी 

प्रशासन शार्खा 
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व्र्वस्िापन गिाउने। 

7. असतरिक्त सिर् कार्ि 
व्र्वस्िापन 

 

(क) बन्दाबन्दी सिाप् त िई कार्ि 
सञ् चालन िएपसछका केिी 
सिर् साविजसनक सबदाको 
ददनिा सिेत अदालत र्खलु्ला 
गिी बन्दको सिर्का साधािण 
तािेर्ख ति पेशी तािेर्ख तोक्न े
लगार्तको  काि गनि सर्कने। 

 

तोर्कएका 
कििचािी 

प्रशासन शार्खा/रवजस्रार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


