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मन्तव्य 

सवैका लागि न्याय सगुिश्चित ििनका लागि संववधाि, कािूि र न्यायका मान्य 
गसद्धान्तका आधारमा स्वच्छ एवम ् गिश्पक्ष रुपमा न्याय सम्पादि िदै अदालतबाट प्रदाि 
िररिे सेवा प्रवाहलाई गछटोछररतो, िणुस्तरीय, प्रभावकारी, एवं सवनसलुभ विाउि ु
न्यायपागलकाको श्चिम्मेवारी हो।सूचिा प्रववगधको ववकास, भमूण्डलीकरण र पररवगतनत समय 
सन्दभन न्यायपागलकाको लागि अवसर र चिुौती दवैु गसिनिा भएका छि।् यस पररवेशमा 
न्यायपागलकाले आफुलाई थप चसु्त, िगतशील, प्रभावकारी र व्यवश्चस्थत बिाउि योििाबद्ध 
सधुार प्रविया अिाडी बढाउदै आएको छ। न्यायपागलकाको सवोच्च गिकाय सम्मािीत 
सवोच्च अदालतबाट वव.सं.२०६१ साल देश्चि शरुु भएको पञ्चवर्षीय रणगिगतक योििाको 
चौथो संस्करण २०७६ साल श्रावण १ ितेदेश्चि लािू भई कायानन्वयिको चरणमा रहेको र 
हाल तेस्रो वर्षन कायानन्वयिको चरणमा छौ।यसै गसलगसलामा गमगत 2077।04।01 बाट 
श्चिल्ला अदालतबाट शरुु भएको फरक मदु्दा व्यवस्थापि पद्धगत (DCM) लाई समेट्दै यस 
अदालतले पगि यस आ.व. २०७९/०८० देश्चि लाि ुहिुे िरी प्रस्ततु कायनयोििा गिमानण 
िररएको छ। 

यस कायनयोििामा न्यायपागलकाले गलएको लक्ष्य प्रागिका लागि न्याय सम्पादिको 
कायनलाई गछटो छररतो तलु्याउि, न्यायमा पहुुँच बढाउि र न्यायपागलकाप्रगतको ििआस्था 
एवं ववश्वास अगभबवृद्ध ििन, न्यावयक सशुासिको प्रवद्धनि र अदालत व्यवस्थापिलाई 
सदुृढीकरण ििन यस अदालतले ििे कामहरू योििाबद्द रूपमा गिधानरण िररएका छि।् 
साथै पररवगतनत सन्दभनमा िवाफदेवहता, सहभागिता र समन्वयलाई न्यायपागलकाको थप 
मूल्यको रुपमा स्थावपत िररएको अवस्थामा सोमूल्य मान्यताप्रगत कवटबद्ध छौ । 

न्यायसम्पादिमा पररमाणात्मक साथसाथै िणुात्मक बवृद्ध िरी उत्पादि, उत्पादकत्व 
र उत्तरदावयत्व अगभबवृद्ध िदै िािपुिे आवश्यकता देश्चिएको वतनमाि पररप्रके्ष्यमा यस 
अदालतबाट प्रदाि िररिे सेवालाई अझ बढी पररष्कृत र समयािकूुल बिाई सेवाग्राहीमैत्री 
वातावरण शृ्रििा ििे तथा अदालतप्रगतको ििआस्था अगभबवृद्ध ििे कायनमा हाम्रा प्रयासहरू 
िारी रहिे छि।् कमनचारी संख्यामा अश्वभाववक कगम भएपगि र कोगभड-१९ को महामारी 
गिरन्तर रहे पगि न्यायपागलकाको रणिीगतक योििा सफल बिाउिे ददशातफन को काम 
कारवाहीमा अदालतका न्यायाधीशहरू एवं कमनचारीहरू पूणनरुपले कवटबद्ध रहिे प्रण िदनछौ 
। 
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यस अदालतलमा सरोकारवालाहरू एवं सेवाग्राहीहरूबाट ववितमा िस्तै गिरन्तर 
रुपमा सहयोि र सदभाव प्राि हिुे कुरामा हामी ववश्वस्त रहेका छौ। यो योििा तयार पािन 
सहयोि पयुानउिे सहकमी माििीय न्यायाधीशज्यूहरू, से्रस्तेदारज्यू एवं योििा तिुनमा 
कायानन्वयि सगमगतका सदस्य, छलफलमा सहभािी सरोकारवालाहरू लिायत सम्बश्चन्धत सबै 
प्रगत आभार व्यक्त ििन चाहन्छु।  

धन्यवाद। 

          
            ............................ 
      (ध्रवुकुमार शाह) 
      श्चिल्ला न्यायाधीश  
           संयोिक 

            योििा तिुनमा तथा कायानन्वयि सगमगत  
       िवलपरासी श्चिल्ला अदालत, परासी 

गमगत :- २०७९।04।१५         
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योििा तिुनमा तथा कायानन्वयि सगमगत  
 

न्यायपागलकामा गमगत २०७६ श्रावण १ िते देश्चि कायानन्वयिमा आएको चौथो 
पन्चबर्षीय रणिीगतकयोििा वमोश्चिम यस अदालतको आ.व. २०७९/०८० को बावर्षनक 
कायनयोििाको तिुनमा तथा कायानन्वयिका लागि देहाय बमोश्चिमको योििा तिुनमा तथा 
कायानन्वयि सगमगत िठि िररएको छ ।  

 

 माििीय न्यायाधीश श्री ध्रवुकुमार शाह                       - संयोिक 

माििीय न्यायाधीश श्री  अशोककुमार बस्िेत    -सदस्य 

माििीय न्यायाधीश श्री चन्रकान्त पौडेल    -सदस्य 

माििीय न्यायाधीश श्री ढाकाराम पौडेल    -सदस्य 

 से्रस्तेदार श्री प्रमेप्रसाद पौडेल      -सदस्य 

 तहगसलदार श्री गमिराि पन्थी       -सदस्य 

शािा अगधकृत श्री केशवराि भसुाल     -सदस्य 

शािा अगधकृत श्रीरामचन्र ििाल     -सदस्य 

 िा.स.ु श्री देबेन्र ररमाल      -सदस्य 

गसष्टम सपोटन पसनि श्री मधसुदुि परािलुी                 -सदस्य 

क.अ. श्री गसता श्चिगमरे       -सदस्य 

क.अ. श्री हरीिारायण यादव      -सदस्य 

 ता.गड. श्री शागलकराम पाण्डे      -सदस्य 

गडठ्ठा श्री शान्ती चौधरी       -सदस्य 

 

साथै यस अदालतको बावर्षनक कायनयोििा तिुनमा तथा कायानन्वयि सम्पकन  व्यश्चक्तको रुपमा 
से्रस्तेदार  (078-520195) लाई तोवकएको छ। 
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पररच्छेद १ 

पररचय  
 

१.१. योििाको पररचय तथा उद्दशे्य: 

 कुिै पगि कायन गिश्चित समयमा ब्यवश्चस्थत रुपलेसम्पन्न ििन योििावद्ध प्रकृया 
आवश्यक हनु्छ। योििा सवहतको कायनले लक्ष्य प्रागिको लागि सहयोि पगु्िे हुुँदा आि 
हरेक क्षेत्रमा योििालाई अंगिकार िररएको पाइन्छ। यसै सन्दभनमा न्यायपागलकाले पगि 
ववित कररब दईु दशक अिागड देश्चििै आफ्िो कायनहरूलाई गिधानररत समयमा सक्िे 
उदे्दश्यले योििाको सहारा गलएको छ, ििु न्यायपागलकाको पन्चबर्षीय रणिीगतक योििाको 
िामले श्चचगिएको छ। हाल कायानन्वयिमा रहेको न्यायपागलकाको योििा चौथो पन्चबर्षीय 
रणिीगतक योििा हो। यस अदालतले पगि चाल ुपन्चवर्षीय रणिीगतक योििा र सम्मािीत 
सवोच्च अदालतवाट प्राि गिदेशि समेतको आधारमा आ.ब २०७९/०८० को लागि 
आफ्िो बावर्षनक तथा मागसक कायनहरू समेटी प्रस्ततु बावर्षनक कायनयोििा तयार िरेको छ।  

सवैका लागि न्याय सगुिश्चित ििनका लागि “न्यायपागलकाको स्वतन्त्रतााः न्यावयक 
सशुासि हाम्रो प्रगतबद्धता" भने्न सन्देशलाई मूल मन्त्रको रूपमा स्वीकार िरी कायानन्वयिमा 
ल्याईएको चौथो पन्चवर्षीय रणिीगतक योििामा  न्यायपागलकाको साङ्गठगिक संरचिा अन्तिनत 
रहिे सबै श्चिल्ला अदालतहरू, उच्च अदालत तथा इिलासहरू, ववशेर्ष अदालत तथा अन्य 
न्यायाधीकरणहरू र सवोच्च अदालतबाट प्रस्ततु योििाको कायानन्वयि हिुे, न्यायपागलकाको 
चौथो रणिीगतक योििाको अधीिमा रही सबै अदालत तथा अन्य न्यावयक गिकायहरूले 

वावर्षनक रूपमा आ-आफ्िो कायनयोििा बिाई कायनिम सञ्चालि ििे, कायानन्वयि योििामा 
रणिीगतक योििाअिसुार सम्पन्न ििुनपिे कायन/वियाकलापहरू, कायनसम्पादि सूचक,कायन 
सम्पन्न ििुनपिे  समयावधी र सोको श्चिम्मेबार अगधकारी वकटाि िररएको छ।न्यायपागलकाको 
तेस्रो पञ्चवर्षीय रणिीगतक योििा २०७१/७२-०७६/७७ तिुनमा भै कायानन्वयिमा 
आएपिात उक्त योििा बमोश्चिम हरेक अदालतले योििा कायानन्वयिको लागि आ-आफ्िो 
कायनबोझ,ििशश्चक्त भौगतक अवस्था समेतका कुराहरूलाई मध्यििर िरी आ-आफ्िो वावर्षनक 
कायानन्वयि योििा तिुनमा ििुनपिे र सो कायानन्वयि योििाले गलएको लक्ष्य हागसल भयो वा 
भएि, हागसल हिु िसकेको भए के कुि कारणबाट हिु िसकेको हो, त्यसको कारण र 
समाधािका उपायहरू समेत उल्लेि िरी मौिदुा कायानन्वयि योििाको मूल्याकंि एवं 
सगमक्षा िदै आिामी वर्षनका लागि कायानन्वयि योििा तिुनमा ििे प्रवियाबमोश्चिम यस 
िवलपरासी श्चिल्ला अदालतले ववितका आ.व. हरूमापगि कायन योििा तिुनमा िरी 
कायानन्वयि िरी सकेको छ। 
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 न्यायपागलकाको चौथो पन्चबवर्षनय रणिीगतक योििाले पररलश्चक्षत िरेका लक्ष्यहरू र 
उक्त लक्ष्यहरू प्रागिको लागि अवलम्बि िररएका रणिीगतहरू अन्तिनत रही, संववधाि 
रकािूिको अगधिमा रही, न्यायमा पहुुँचको लक्ष्यतफन  उन्मिु रही सेवाग्राहीको अपेक्षा, 
सरोकारवालाहरूको धारणा एवम ् न्यायपागलकाको िवाफदेवहता अगभववृद्ध ििन न्यावयक 
सशुासिको प्रवद्धनि ििे लक्ष्य यस कायनयोििाले गलएको छ। न्यायपागलकाको चौथो 
पन्चबवर्षनय रणिीगतक योििा अवगधमा अदालतको काम कारवाहीमा गछटोछररतो गिष्पक्ष 

ढंिले कायन सम्पादि िरी न्यायका प्रयोिकतानहरूले देख्न तथा अिभुव ििन सक्िे िरी सधुार 
भएको प्रत्यक्ष अिभुगूत ददलाउिे तफन  अग्रसर रहि ुयस कायनयोििाको प्रमिु उदे्दश्य हो। 
यस योििाले गिम्िािसुारको उदे्दश्य रािेको छ।  

 न्यायपागलकाको चौथो पन्चबवर्षनय रणिीगतक योििाको मूलममनलाई अवङ्गकार िदै 
ववितका अिभुव अिरुुप श्चिल्ला अदालतको बावर्षनक योििा तिुनमा िरी लािू ििे, 

 मदु्दाको प्रकृगत अिसुार फरक मदु्दा व्यवस्थापि (DCM) लाई कायानन्वयि िदै न्यावयक 
प्रकृयालाई गछटोछररतो र अिमुाि योग्य बिाउिे, 

 अदालतको ववद्यमाि साधि श्रोतको उच्चतम ्सदपुयोि र वैज्ञागिक व्यवस्थापि िरी 
न्यायका अपेश्चक्षतलाई न्यायमा सहि पहुुँच परु् याउि,े 

 वववाद समाधािका वैकश्चल्पक उपायहरूको प्रयोिलाई प्रभावकारी बिाउिे, 
 अदालतको कायनक्षेत्र गभत्रका न्यायमा पहुुँचका अवरोधहरूको पवहचाि िरी सम्बोधि 

ििे, 
 पीगडतमैत्री न्याय प्रणालीको सदुृढीकरण ििे, 
 न्यावयक स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको प्रबद्धनि ििे, 
 अदालतको काम कारबाहीमा अििुमि र गिरीक्षणलाई प्रभावकारी बिाउिे, 
 मािव संशाधिको उपलब्धता र व्यवस्थापि सदुृढ बिाउिे, 
 न्यावयक ििशश्चक्तको कायनसंस्कृगतमा सधुार ििे, 
 अदालतका सरोकारवालाहरू सुँिको सम्बन्ध र सहयोिलाई सदृढ तलु्याउिे, 
 भौगतक र सेवा पूवानधारमा सधुार एवम ्ववत्तीय व्यवस्थापि ििे, 
 योििा कायानन्वयि प्रणालीलाई प्रभावकारी बिाउि,े 
 न्यावयक अध्ययि, अिसुन्धािको पद्धगत ववकास ििे, 
 अदालतका काम कारबाही सम्बन्धमा सेवाग्राहीको सन्तवुष्ट अगभववृद्ध ििे, 
 संवहताहरूको िगतिामूलक र प्रभावकारी कायानन्वयिको व्यवस्थापि ििे, 
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1.२ कायनयोििाको स्वरूपाः 
 ववितका वर्षनहरुमा िस्तै यस आगथनक वर्षनमा पगि कायनयोििा गिमानण िदान यस 
अदालतमा रहिे न्यायाधीश तथा कमनचारी संख्या, अदालतको भौगतक श्चस्थती, र ववितका 
वर्षनहरुमा कायनयोििा कायानन्वयिका लागि सम्मािीत सवोच्च अदालतवाट ववगियोिि हिु े
िरेको विेट समेतलाई मध्यििर िरी कायनयोििा तिुनमा िररएको छ। यस अदालतमा ६ 
ििा न्यायाधीशको दरबन्दी सिृिा िररएको भएपगि ५ ििा न्यायाधीशको पदपूती भएकोमा 
एक ििालाई कािमा अन्यत्र िटाईएको कारण ित आगथनक वर्षन चार ििा मात्र 
न्यायाधीशवाट न्याय सम्पादि भएको गथयो। हाल योििा गिमानण िदानकै अवस्थामा यस 
अदालतमा ५ ििा न्यायाधीशज्यूहरु सरुवा भई आउिे िरी गिणनय भएको हुुँदा ५ ििा 
न्यायाधीशलाई आधार मािी यो कायनयोििा तिुनमा िररएको छ। 

१.३ योििाको संिठिात्मक स्वरुपाः 
प्रस्ततु कायनयोििालाई ५ पररच्छेद हरूमा ववभािि िररएको छ।पवहलो पररच्छेदलाई 

योििाको प्रारश्चम्भक िण्डको रुपमा प्रस्ततु िररएको छ। िसमा कायनयोििाको पररचय तथा 
उदे्दश्यहरू, योििाको संिठिात्मक स्वरुप तथा योििा कायानन्वयिमा देिा पिन सक्िे 
चिुौगतहरूका बारेमा चचान िररएको छ।दोस्रो पररच्छेदमा ित आ.व. २०७8/०८9 को 
बावर्षनक कायनयोििाको समीक्षा िण्ड उल्लेि िररएको छ।त्यसैिरी पररच्छेद ३ मा 
न्यायपागलकाको चौथो पन्चबवर्षनय रणिीगतक योििाले गिदेश िरे अिसुार यस अदालतको 
आ.व. २०७९/०८० को बावर्षनक तथा मागसक लक्ष्य गिधानरण िरी सोको कायनयोििा 
समावेश िररएको छ। पररच्छेद ४ मा योििाको लक्ष्य प्रािीका लागि संचालि ििुनपिे 

रणिीगतक कायनिमहरुको कायानन्वयि योििा र पररच्छेद ५ मा योििा कायानन्वयिका 
लागि चावहिे आवश्यक बिेट उल्लेि िररएको छ।अन्त्यमा अिसूुचीहरू समावेश िररएको 
छ। 

1.४ योििा कायानन्वयिका चिुौतीहरूाः 

 ििुसकैु योििा महत्वकांक्षी हिुे भएकोले योििा कायानन्वयि चिुौतीपूणन हनु्छ। 
प्रस्ततु योििासमेत चिुौगतपूणन हिुे कुरालाई अन्यथा गलि गमल्दैि। यस अदालतमा भएको 
कमनचारी दरवन्दीको अवस्था र अदालतको भवि मूख्य चिुौतीको रुपमा रहि ेभएपगि समग्र 
चिुौतीलाई यस प्रकार उल्लेि ििन सवकन्छाः 

1.4.1 कमनचारी दरवन्दीाः यस अदालतमा ६ ििा न्यायाधीशको दरवन्दी कायम िररएको 
भएपगि दभुानग्यवस कमनचारीको दरबन्दी अत्यन्त न्यूि हिु पिेुको छ। ६ ििा न्यायाधीश 
रहेको हुुँदा ६ वटा मदु्दा फाुँट कायम हिु ेर एउटा मदु्दा फाुँटमा फाुँटवाला सवहत कश्चम्तमा 
३ ििा कमनचारी हिुे हुुँदा मदु्दा फाुँटमा मात्र िायव सवु्वा र सहायक कमनचारी १८ ििा 
आवश्यक पिेमा मदु्दा शािाहरूलाई पगि िपगु्िे िरी िा.स.ु को दरवन्दी ७ ििा, गडठ्ठाको 
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दरबन्दी 10 ििा कायम िररएको छ। यस अदालतको न्यायाधीशको संख्या भन्दा कम 
न्यायाधीशहरू रहिे श्चिल्ला अदालतहरू (उदाहरणको लागि काभ्रपेलाञ्चोक, िवलपरु, 
कवपलवस्त)ु को भन्दा अत्यन्त कम कमनचारी रहिे व्यवस्था िररएको छ। यगत थोरै 
कमनचारीबाट यो अदालत सञ्चालि ििन अत्यन्त कदठि छ। यसथन प्रस्ततु कायनयोििा 
कायानन्वयिका लागि कमनचारी दरबन्दी संख्या अत्यन्तै न्यूि हिु ुमूख्य चिुौती रहेको छ। 

1.4.2 कोगभड-१९ महामारीाःवव.सं. 207६ साल देश्चि ववश्वव्यापी रुपमा फैगलएको 
महामारी कोगभड-19 को कारण पटकपटक अदालत बन्द ििुनपिे ववितको अिभुव छ। 
यस वकगसमको महामारी रोिका कारण अदालत बन्द ििुनपिे अवस्था आउिे हुुँदा कोगभड-
19 महामारी पगि प्रस्ततु कायनयोििा कायानन्वयिको बाधक बन्न सक्िे देश्चिएको छ।  

1.4.3 सरुवााःववितको अिभुवले न्यायाधीश र कमनचारीको सरुवा पगि योििा 
कायानन्वयिको बाधक बन्न सक्िे देश्चिन्छ।िास िरी वीचवीचमा र पटकपटक हिुे सरुवा, 
काि सरुवाका कारण मदु्दा फर्छ्यौटमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको ववितको अिभुव रहेको हुुँदा 
न्यायाधीश तथा कमनचारीको सरूवा बीच बीचमा र पटकपटक हिु िएमा योििा 
कायानन्वयिमा अवरोध पगु्ि िािे देश्चिन्छ। 

1.4.४ अत्यागधक वर्षान र डबुािाःयस अदालतमा २०७३ सालमा परेको अत्यागधक वर्षानका 
कारण अगभलेि शािाका गमगसलहरु डुबािमा परी उक्त शािामा संरक्षण  िररएको 
गमगसलहरु हाल अदालत सरुक्षाका लागि गिमानण िररएको भविमा संरक्षण िररएको छ। 
गमगत २०७८/०५/१० िते रागत यस श्चिल्लामा परेको अगभरल वर्षानका कारण  
अदालतको भईुतलामा रहेको मदु्दा दतान शािा र तीिवटा मदु्दा फाुँट, शे्रस्तेदार कक्ष एवं 
इिलाससमेत डुवािमा परेको गततो यथाथन छ।उक्त डुवािका कारण यस अदालतमा रहेका 
कम््यूटर, वप्रन्टर समेतका ववधगुतय सामाग्रीको िोक्सािी भएको, डुवािमा परेका चाल ु
अवस्थामा रहेका गमगसलहरु, फैसला भई अगभलेि वझुाउि वाुँकी रहेका गमगसलहरु लामो 
समय सम्म िाममा सकुाई सरुश्चक्षत िररएको गथयो। यस वकगसमको िवटलतावाट सरुश्चक्षत 
हिु ुपगि प्रमिु चिुौतीको ववर्षय रहेको छ।  

1.4.4 ववववधाः 

क) कायनयोििा तिुनमा िदान यस अदालतका लागि बिेट ववगियोिि भै सकेको हनु्छ। 
यस्तो श्चस्थगतमा बिेट अिसुार योििा बिाउि पिे अवस्था छ। यस्तो श्चस्थगतमा 
कुिै ियाुँ कायन ििन सवकिे श्चस्थगत हदैुि। यसथन ववित वर्षन देश्चि िै बिेट पवहले 
तय िररिे र पगछ कायनयोििा बिाईिे पररपाटीले योििा कायानन्वयिमा कदठिाई 
उत्पन्न हनु्छ। 
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ि) बिेटको अपयानिता पगि कायनयोििा कायानन्वयिको बाधक बन्न सक्िे हनु्छ। 
ववित बर्षन देश्चििै यस अदालतले ियाुँ भवि बिाउि ुपिे कुरा औल्याएको छ। 
सोलार र ईन्भटनरको ब्यावि थप ििुन पिे वा फेिुन पिे कायनका लागि बिेट माि 
िरेको छ, तर हालसम्म पगि सोको लागि बिेट ववगियोिि भएको छैि। यस्तो 
अवस्थाले पगि योििा कायानन्वयि चिुौगतपूणन बन्न सक्िे हनु्छ। 

ि) ित आगथनक वर्षनदेश्चि यस अदालतमा समेत िोला प्रथाद्धारा पेसी व्यवस्थापि ििे 
िररएको छ। आगथनक वर्षन सम्पन्न िहुुँदै योििामा गिधानरण िररए भन्दा फरक 
वकगसमको व्यवस्थापि ििुनपिे हुुँदायस प्रकारका िीगतित पररवतनिले पगि योििा 
कायानन्वयि चिुौगतपूणन बन्न सक्िे देश्चिन्छ। 
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पररच्छेद २ 

ित आगथनक वर्षनको समीक्षा 

२.१. वावर्षनक कायनयोििाको समीक्षा  

ित आ.व.मा यस अदालतले चौथो पन्चबवर्षनय रणिीगतक योििाले अंगिकार िरे 
अिसुारिै न्याय सम्पादिको कायनलाई गछटोछररतो तलु्याउिे, न्यावयक प्रवियालाई 

अिमुाियोग्य बिाउिे, न्यायप्रणालीलाई पहुुँचयोग्य बिाउिे र न्यायपागलका प्रगतिि आस्था र 
ववश्वास अगभववृद्ध ििे समेतका ४ वटा लक्ष्यहरू गिधानरण िरेको गथयो। उश्चल्लश्चित लक्ष्य 
हागसल ििनका लागि मूलरणिीगतहरू र व्यवस्थापकीय एवम िीगतित कायनसुँि सम्बश्चन्धत 
सहयोिी रणिीगत र ती रणिीगतसुँि सम्बश्चन्धत वियाकलाप र कायनसम्पादि सूचक समेत 

समावेश िररएका गथए।न्यायपागलकाको चौथो पन्च बवर्षनय रणिीगतक योििामा आधाररत रही 
ित आ.व.२०७८/०७९ को लागि यस अदालतको बावर्षनक कायनयोििा गिमानण िररएको 
गथयो।सो कायनयोििाको समयावगध २०७९ साल आर्षाढ मसान्तमा समाि भई सकेकोले 
सो कायन योििाको सगमक्षा िदै यस आ.व.२०७९ साल श्रावण १ देश्चि २०८० साल 
आर्षाढ मसान्त सम्मका लागि प्रस्ततु बावर्षनक कायनयोििा तिुनमा िररएको छ।  

ववित आ.ब. को शरुु तथा मध्य िरी कररव दईु मवहिा ववश्वव्यापी रूपमा 
फैगलएको महामारी कोगभड-19 को कारण अदालत बन्द रहि िएको र स्थािीय तह 
सदस्य गिवानचिमा यस अदालतका न्यायाधीश तथा कमनचारी समेत िवटि ु परेका कारण 
अपेश्चक्षत लक्ष्य हागसल ििन िसवकएको अवस्था छ। त्यसै िरी अदालतको कमनचारी 
दरबन्दी कटौगत भई अस्वभाववक रुपमा कमनचारी न्यूि रहेको कारण पगि योििा 
कायानन्वयिमा असर परेको गथयो। यद्यपी ित आगथनक वर्षनको तलुिा िदान यस आ.ब. 
207८/07९ मा यस अदालतले तलुिात्मक रुपमा प्रिगत हागसल िरेको छ। 

न्यायपागलकाको चौथौँ पञ्चवर्षीय रणिीगतक योििाले न्याय सम्पादिको कायनलाई 
गछटो छररतो तलु्याउिे, न्यावयक प्रकृयालाई अिमुाि योग्य बिाउिे,न्याय प्रणालीलाई पहुुँच 
योग्य बिाउिे र न्यायपागलका प्रगतको ििआस्था र ववश्वास अगभववृद्ध ििे मूल कायनहरूको 
रुपमा पवहचाि िरेकोले ती लक्ष्य हागसल ििन यस अदालतले ितवर्षनको वावर्षनक कायनयोििा 
२०७८/०७९ तिुनमा िरेको गथयो। सो अिसुारका लक्ष्य र हागसल भएका उपलश्चब्धलाई 
देहायबमोश्चिम उल्लेि िररएको छ। 
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ववित ८ आगथनक वर्षनमा मदु्दा तफन  रहेको लित फछनयौट र बाुँकी वववरण 

आगथनक वर्षन लित फछनयौट बाुँकी फछनयौट प्रगतशत 

आ.ब. २०७१/०७२ 2611 1779 832 68.13 

आ.ब. २०७२/०७३ 2883 1927 956 66.84 
आ.ब. २०७३/०७४ 3404 1854 1550 54.47 
आ.ब. २०७४/०७५ 3328 2441 887 73.34 
आ.ब. २०७५/०७६ 2543 1843 700 72.47 
आ.ब. २०७६/०७७ १९८६ ९३६ १०५० ४७.१२ 
आ.ब. २०७७/०७८ 2686 1447 1239 53.87 
आ.ब. २०७८/०७९ ३४३८ १९४२ १४९६ 5६.४९ 
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ववित ८ आगथनक वर्षनमा  मुद्दा  तफन  र हेको लित फछनयौट र बाुँकी  वववरण

लगत फर्छर्यौट ब ाँकी फर्छर्यौट प्रततशत
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२.२  न्याय सम्पादिको कायनलाई गछटो छररतो तलु्याउिाेः 

 मदु्दाको फैसला एवं फैसलाको तयारी तोवकएको समयावधी गभत्र िरी लक्ष्य अिरुुप 
थिुवुा मदु्दा, सािा प्रकृगतका मदु्दा र प्राथगमकता प्राि मदु्दाहरूलाई १ वर्षन गभतै्र फछनयौट 
िररएको छ भिे सो बाहेकका अन्य मदु्दाहरूमा २ वर्षन िािेका मदु्दा ५१ थाि मात्र र १८ 
मवहिा िािेका मदु्दा ७८ थाि बाुँकी रहेको देश्चिन्छ।१ वर्षनदेश्चि १८ मवहिागभत्रको मदु्दा 
िम्मा १७० थाि बाुँकी रहेको र १ वर्षनगभत्रको ११९७ थाि बाुँकी रहेको अवस्था छ। 

यस अदालतले समग्र मदु्दा फछनयौटको वावर्षनक कायनयोििा २०७८/०७९ तिुनमा 
िदान देहायबमोश्चिम अिमुागित लक्ष्य गलएको र यथाथन समेत देहायबमोश्चिम भएको 
देश्चिन्छ।  

आ.व. २०७८/०७९ को मदु्दा फछनयौट कायानन्वयि योििा 
 

गस.िं. ववर्षय अिमुाि यथाथनता कैवफयत 

१. श्चिम्मेवारी सरेको मदु्दा 0 १२३९ 
 

२. चालआु.व. मा परेको मदु्दा 1755 २१९९ 
 

३. लित 2994 ३४३८ 
 

४ फछनयौट 195९ १९४२ 
अिमुाि भन्दा एक ििा 
माििीय न्यायाधीश कम 

५. बाुँकी 1035 १४९६ 
 

फछनयौट प्रगतशत 65.43 ५६.४९  

           

यस आगथनक वर्षनमा अिमुाि िरेको भन्दा ४४4 थाि मदु्दा दतान बढी भएको 
देश्चिन्छ। यस आगथनक वर्षनमा िम्मा लित 2९९४ हिुे अिमुाि िरी सोही अिमुािको 
आधारमा  श्चिम्मेवारी सररआएका १२३९ थाि मदु्दा र चाल ुआ.व. मा दतान हिु आएका 
अिमुागित मध्ये ७२० थाि िरी िम्मा १९५९ थाि मदु्दा फछनयौट लक्ष्य गिधानरण िररएको 
गथयो।यस आगथनक वर्षनमा 1७५५ थाि मदु्दा दतानको अिमुाि िररएकोमा अिमुाि िररएको 
भन्दा ४४४ थाि मदु्दा बढी दतान भई िम्मा लित ३४३८ कायम हिु आएको र 
बन्दाबन्दीको कारण लक्ष्य भन्दा १७ थाि मदु्दा कम फछनयौट भई 1९४२ फछयौट 
भएकोले यस आगथनक वर्षनमा समग्र लितको 5६.४९ प्रगतशत मदु्दा फछयौट हिु पगु्यो। 
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सबै ररट गिवेदिहरू १ वर्षन गभत्र फछयौट ििे लक्ष्य गलइएकोमा उक्त लक्ष्यको 
कायानन्वयिको अवस्था देहाय बमोश्चिम रहेको छ। 

गस.िं
. 

गबर्षय श्चिम्मेवारी सरी   
आएको 

ियाुँदतानको 
लित 

फर्छ्यौट बाुँकी १ वर्षन 
िािेको 

१ गिर्षधेाज्ञा ५ 11 ७ ९ 0 

२ बन्दी 
प्रत्यक्षीकरण 

० १ 1 0 ० 

 

यस अदालतमा कायनरत माििीय श्चिल्ला न्यायाधीश ज्यूहरूको न्यायाधीशित रुपमा 
फर्छ्यौटको लक्ष्य र यथाथनता देहायबमोश्चिम रहेको छ। 

माििीय श्चिल्ला न्यायाधीशहरूको कायन वववरण 
गस.िं. माििीय न्यायाधीशको 

िाम  
लित  फछनयौट  बाुँकी  फछनयौट प्रगतशत 

१. श्री ध्रबुकुमार शाह 

३४
३८

 

६३७ 

१४
९६

 

५६
.४

९Ü
 २. श्री अशोकुमार बस्िेत ४८४ 

३. श्री चन्रकान्त पौडेल ४३९ 

५. श्री ढाकाराम पौडेल ३८२ 

 िम्मा  १९४२ 

 

2.३ परुािा मदु्दा न्यूिीकरण ििेाः 

उपयुनक्त बमोश्चिम परुािा बक्यौता मदु्दाहरूको न्यूिीकरणमा िोड ददिे लक्ष्य 
अन्तिनत परुािा मदु्दाको तारेि छोटो तोक्िे, चाल ु आ.व.मा दतान हिु े फरक मदु्दा 
व्यवस्थापि पद्दगत अिसुारिै फर्छ्यौट ििे रअन्य कायानलयबाट गमगसल/िवाफको लागि 
फोिबाट समेत सम्पकन  िरी ताकेता ििे, हिा हिामा कारबाही बारे अििुमि ििे, 

आवश्यकता अिसुार साधसोधका लागि पेश ििे लिायतका कायनहरूलाई गिरन्तरता 
ददइएकोमा कोगभड-१९का कारण कररव २ मवहिा अदालत वन्द रहेको र  स्थािीय तह 
सदस्य गिवानचिमा न्यायाधीश तथा कमनचारी िवटिपुरेका कारण तोवकएको लक्ष्य हागसल 
हिु िसकेतापगि श्चिम्मेवारी सरेका मदु्दाको फछनयौट प्रगतशत ७५.९५ रहेको छ।१८ 
मवहिा िािेका मदु्दा ७८ थाि बाुँकी  रहेको र २ बरे्ष मदु्दा ५१थाि मात्र हिुलेु प्रस्ततु 
लक्ष्य हागसल ििन अदालतको प्रयासमा सफल भएको छ।  
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मदु्दाको लित, फर्छ्यौट र बाुँकीको अवस्था 

ववर्षय श्चिम्मेवारी मध्येको आ.व.०७८/०७९ िम्मा 
लित १२३९ २१९९ ३४३८ 

फछनयौट  ९४१ १००१ १९४२ 

बाुँकी  २९८ ११९८ १४९६ 

फछनयौट प्रगतशत  7५.९५ 4५.5२ ५६.४९ 
१८ मवहिा िािेको  ७८ 

 ७८ 

२ वर्षन िािेको ५१  ५१ 

2.४ फैसला कायानन्वयि गछटो छररतो बिाउिाेः 

ित वर्षन समेत फैसला कायानन्वयिको कायनलाई ववशेर्ष अगभयािको रुपमा संचालि 
ििे लक्ष्य गलईएको गथयो।िसमा फैसला कायानन्वयिका लागि परेका ५० प्रगतशत 
गिवेदिहरू ६ मवहिा गभत्र फछयौट ििे,फैसला कायानन्वयिका लागि परेका ७५ प्रगतशत 
गिवेदिहरू ९ मवहिा गभत्र फछयौट ििे,फैसला कायानन्वयिका लागि परेका गिवेदिहरूको 
फछयौट हिु कुिै पगि अवस्थामा १ वर्षन ििाघ्ि,ेयोििा अवधीको अन्त्यमा फैसला 
कायानन्वयिका लागि परेका वक्यौता गिवेदिहरू शनु्यमा पयुानउिे लक्ष्य गलइएको गथयो। 
फैसला कायानन्वयितफन  श्चिम्मेवारी सरी आएको गिवेदि संख्या ८८५ रहेकोमा यस आगथनक 
वर्षनको अन्त्यसम्ममा िम्मा तीिै वकगसमका गिवेदि िरी १५७६ थाि लित रहेकोमा 
६२२ थाि फछनयौट भई तहगसल तफन को ९५४ थाि गिवेदि अको आगथनक वर्षनको लागि 
श्चिम्मेवारी सरेको  देश्चियो। कोगभड-१९ को असर यसमा समेत परेको देश्चियो।कायानन्वयि 
हिुपुिे िरी भएका फैसला अिसुार फैसला कायानन्वयिको लित कायम िररि ेिरेको कारण 
लित संख्या बवढ देश्चिएको श्चस्थगत छ। 

कैद, िररवािातफन  

िररवािा तफन :- 

आ.व.२०७७/०७८ बाट श्चिम्मेवारी सरी आएको िररवािा रु.११¸२३,६१,२६५।०१ र 
सरकारी वविो रू.२,२८,६६,४२४।१९ रहेकोमा आ.व. २०७८/०७९ मा कायम हिु 
आएको रु.३२,५७,२२६।०० िरी िम्मा िररवािा रु.११,५६,१८,४९१।०१ मध्ये 
िररवािा रु.७७,३७,७२३।५३ असलु भएको छ भिे असलु ििन बाुँकी 
रु.१०,७८,८०,७६७।४८ र सरकारी वविो रु.२,२८,६६,४२४।१९ रहेको अवस्था छ। 
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कैद तफन :- 

आ.व. २०७७/०७८ बाट सरी आएको कैद ३१७१।८।२२ र  आ.व. 
२०७८/०७९ मा कायम हिु आएको कैद ३१३।०६।१३ ददि िरी िम्मा कैदको 
लित ३४८५।०३।०५ यस वर्षनभएकोमा ६६५।०२।१६ असलु भई बाकी कैद 
२८२०।०।१९ असलु हिु बाुँकी रहेको छ।  

 

लित असलुीको लागि गमगत २०७१।७।१ देश्चि िै फैसला कायानन्वयि ववशेर्ष 
अगभयाि पूणनकालीि कायन समूह िठि िरी दण्ड िररवािा असलु ििे कायन भईरहेको छ। 
उक्त फैसला कायानन्वयिबाट यस वर्षनपगि कैद वर्षन ७३।०६।२६ र िररवािा 
रु.१८,९०,०५९।९१ असलु उपर भएको छ।  

कैद िररवािा समेत असलु उपर ििे कायन प्रभावकारी बिाउि ेलितको प्रगतगलवप 
श्चिल्ला प्रहरी कायानलय, श्चिल्ला प्रशासि कायानलय,श्चिल्ला समन्वय सगमगतको कायानलय र 
मालपोत कायानलय िवलपरासीमा पठाईएको छ। त्यसबाट लित असलुीमा केही 
प्रभावकाररता आएको महससुसमेत िररएको छ।  

२.५ सपुररवेक्षण एवं गिरीक्षणको कायनलाई प्रभावकारी बिाउिाेः 

सपुररवेक्षण एवं गिरीक्षणको कायनलाई प्रभावकारी बिाउिे तफन  आ.व.२०७८/७९ 
का लागि आन्तररक गिरीक्षण कायन तागलका बिाउदा वर्षनमा कश्चम्तमा दईु पटक गिरीक्षण 
ििे कायन योििा बिाई योििाले गलएको लक्ष्य अिरुुप िै आन्तरीक गिरीक्षणर सपुररवेक्षण 
तथा अििुमि भएको छ। 

२.६ न्याय प्रणालीलाई पहुुँचयोग्य बिाउिाेः 

न्याय प्रणालीलाई पहुुँचयोग्य बिाउिे लक्ष्य बमोश्चिम सेवाग्राहीलाई यस अदालतवाट 
गियगमत रुपमा परामशन दददै कोगभड-१९ र स्थािीय तहका सदस्यको गिवानचिका बाबिदु 
पगि अदालती काम कारवाही सम्वन्धी ववर्षयमा िािकारीका लागि २ पटकसम्म न्यायीक 
वाह्य संवाद कायनिम संचालि िररयो। मेलगमलाप प्रकृयाद्वारा वववाद समाधाि ििे 
प्रणालीलाई प्रभावकारी बिाउिे मदु्दाका पक्षहरूलाई मदु्दा दायर िदान देश्चि िै मदु्दाको प्रत्येक 
चरणमा मेलगमलाप ििन उत्प्ररेरत िरी प्रमाण मकुररकै िममा पक्षहरूलाई मेलगमलाप 
केन्रमा पठाई तागलम प्राि मेलगमलापकतानबाट मेलगमलाप िराउिे कायनलाई प्राथगमकता 
ददइएको छ। योििाको कायानन्वयि अवगधमा मेलगमलाप हिु सक्िे मदु्दाको संख्या २३९८ 
रहेको गथयो। 
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ित आ.ब. बाट लित सरी आएको मदु्दा संख्या ५१ रहेको गथयो भिे यो वर्षन 
मेलगमलापको लागि दतान भएको मदु्दा संख्या 3८७ रहेको गथयो।यसरी िम्मा लित ४३८ 

रहेको गथयो िसमध्ये ५२ थाि मदु्दामा मेलगमलाप भएको,३३६ थािमा मेलगमलाप हिु 
िसकी वफतान भएको र 5० थाि मदु्दा छलफलका िममा मेलगमलाप केन्रमा चाल ु
अवस्थामा रहेका छि।् यसका अगतररक्त Meet the Judge, Councelling Service िस्ता 
वियाकलाप पगिलक्ष्य अिरुुपभए िरेको छ। अदालतबाट गिशलु्क रुपमा सेवा प्रदाि हिु े
वैतगिक काििु ब्यवसायीको सेवालाई प्रभावकारी िराउि Councelling Service मा 
वैतगिक ववकलको पगि सहयोि गलइएको छ। 

अदालतबाट प्रदाि िररिे कािूिी सहायता प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बिाउि े
रणिीगतका साथ ित वर्षनवैतगिक कािूि व्यवसायी माफन त आवश्यक कािूिी गलित तयार 
ििे, मदु्दासंि सम्बश्चन्धत ववर्षयमा परामशन ििे, मदु्दाको कारवाही अवस्था िािकारी िराउिे, 
मवहिाको ४ पटक श्चिल्लाको कारािार भ्रमण ििेभन्ने कायनहरू समेवटएको गथयो। सोही 
अिसुार यस वर्षन िररएका कायनहरू देहायबमोश्चिम लेश्चिएका छि ् :- 

ि.स. सेवाको गबर्षय सेवा प्रदाि िरेको संख्या सेवा प्राि ििे िम्मा 
व्यश्चक्त संख्या अश्चिल्लो वर्षनको यस वर्षनको 

१. गलित तयारी 68 ४२  

२ टेम््लेट भरेको 40 ० 

३ परामशन सेवा 226 २७८ 

४ साक्षी पररक्षण 56 १४६ 

५ बहस 193 १३५ 

६ तारेिमा बसेको 0 ० 

७ कारािार भ्रमण 92 ४८ 

िम्मा 675 ६४९  

८ सेवा प्रदाि िरेका 
मदु्दाको संख्या 

361 ५१० ५७५ 

सेवाग्राहीका लागि भौगतक सवुवधा अन्तिनत मवहला र परुुर्षका लागि छुट्टाछुटै  
ट्वाईलेट, वपउिे पािी, तथा प्रगतक्षालय समेतको समशु्चचत व्यवस्था िररएको छ भिे अपांिता 
भएका व्यश्चक्तहरूको लागि दिल चेयरको ब्यवस्था िरी अपाड्डमैत्रीको अबधारणालाई समेत 
आत्मसाथ ििे प्रयास िररएको छ। यस्ता व्यश्चक्तहरुको बयाि, बकपत्र सहि हिुे स्थािमा 
िररएको गथयो। 
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२.७. न्यावयक प्रवियालाई अिमुाियोग्य बिाउिाेः 

न्यावयक प्रवियालाई अिमुाियोग्य बिाउिे लक्ष्य अन्तिनत मदु्दामा हिु े
कामकारवाहीको िािकारीहिुे प्रणाली लािू ििे भने्न रणिीगत गलइएकोमा फरकमदु्दा 
व्यवस्थापि (DCM) बारेमा कमनचारीहरूलाई अिौपचाररक रुपमा समेत प्रश्चशक्षण ििे, 
मदु्दाको काम कारवाहीको समयतागलका फाराम गमगसलमा राख्न ेर पक्षलाई उपलब्ध िराउिे 
तथा समय तागलका पद्दगत कायानन्वयि भए िभएको अििुमि ििे भने्न योििा रहेकोले चाल ु
आ.ब.मा ियाुँ दतान भएका मदु्दाहरूमा न्यावयक प्रकृया अिमुाि योग्य हिुेछ। 

२.८ न्यायपागलका प्रगत आस्था र ववश्वास अगभववृद्ध ििेाः 

1. न्यायपागलका प्रगतको आस्था र ववश्वास अगभववृद्धका लागि न्यायापागलकाबाट प्रवाह 
हिुे सेवाहरूलाई िणुस्तरीय बिाउिे कायनमा न्यायाधीश एवं कमनचारीबाट 
सेवाग्राहीप्रगत मयानददत व्यवहार ििे र मसु्काि सवहतको सेवा प्रदाि ििे अवधारणा 
अिरुुप सेवा प्रदाि िदै आइएको छ। 

2. अदालतमा आउिे सेवाग्राहीलाई दैगिक परामशन ददिे िररएको छ। यसलाई आ.ब 
अवगधमा गिरन्तर रुपले परामशन ददएको गथयो भि ेअदालतको काम कारबाहीको 
िािकारी ददि Broucherसमेत उपलब्ध िराउिे िररएको छ। 

3. अगियगमतता र ििुासो सिुवुाई सगुिश्चितताको लागि िोडल अवफसर तोवकएको, 
उिरुी पेवटका राश्चिएको, आएका उिरुी ििुासो सम्बन्धमा छािगबि िरी कारबाही 
र समाधाि िररएको छ। 

4. न्यावयक प्रकृया र प्रणालीबारे समदुायको ववगभन्न विनसंि अन्तरसंवाद ििे 
प्रणालीको स्थापिा ििे लक्ष्य अिरुुप सेवाग्राही - न्यायाधीश बीच अन्तविन या 
Meet The Judge कायनिम वर्षनभरी १२ पटक संचालि िररएको गथयो भिे २ 
पटक Judicial Outreach कायनिम समेत सम्पन्न भएको छ।  

२.९. ववववधाः 

क. न्यावयक सूचिा प्रवाह प्रणालीलाई प्रभावकारी बिाउि संचारकमीसुँि अन्तविन या 
कायनिम बैशाि मवहिामा ििे लक्ष्य राश्चिएकोमा कोरोिा भाइरसको कारण 
हिु िसके पगि सम्वाद र समन्वय िरी न्यायीक सूचिा प्रवाहको व्यवस्था 
गमलाइएको गथयो।  

ि. कायनयोििा हेिन १ ििा न्यायाधीशको संयोिकत्वमा अन्य न्यायाधीश, 
अगधकृत र कमनचारीहरू सवहतको योििा तिुनमा तथा कायानन्वयि सगमगत 
िठि िररएको छ।  

ि. मदु्दा व्यवस्थापि पद्दतीलाई प्रभावकारी बिाउि यस आ.व. मा पिन आएका 
गिरन्तर सिुवुाई सम्बन्धी मदु्दा 2३६ थाि मध्ये १४८ थाि फैसला भएको 
अवस्था छ। 
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ि. मदु्दासुँि श्चिन्सी व्यवस्थापि ििे तफन  ववगभन्न मदु्दामा दशीको रुपमा दािेल 
भएका दशी प्रमाण समाि श्चिन्सी िातामा आम्दािी बाुँधी रेकडन अद्यावगधक 
िररएको छ।  

ङ. यस योििाको कायानवगधमा तहश्चशल शािाको सम्पूणन लित कम््यटुरमा प्रववष्ट 
िररएको छ। 

च. गछिवुा गमगसललाई व्यवश्चस्थत ििन अगभलेि अध्यावगधक ििे सफ्टवेयरमा 
इन्िी ििे, गमगसल सडाउिे कायनलाई गिरन्तरता दददै हालसम्म अगभलेिमा 
रहेका सबै गमगसल सफ्टवेयरमा इन्िी भइसकेका छि।्यस आगथनकवर्षनको 
अन्त्य सम्ममा ५०,०३७ थाि गमगसल सफ्टवेयरमा इन्िी भएको छ। 

छ. सूचिा प्रववगधको प्रयोि र प्रभावकाररताको लागि किगलष्ट अिलाईि प्रकाशि, 
फैसला वेभसाइटमा अपलोड ििे कायन गिरन्तर रुपमा सम्पादि िदै आइएको 
छ।मदु्दाको आदेश भै सकेपिात तथा फैसला भए पिात तरुुन्तै सो को 
श्चस्थगत ििाउिे िररएको छ। यसैिरी Multiple Display ५ वटा इिलासमा 
रािी बयाि बकपत्रको कायन ििे िररएको छ। 

ि. वर्षौ देश्चि अगभलेिबद्ध ििररएका पसु्तकहरूलाई व्यवश्चस्थत िदै ियाुँ ऐि 
गियमका पसु्तकहरू थप िरी पसु्तकालय व्यवस्थापि िररएको छ। 

झ. चौथोपञ्चवर्षीय रणिीगतक योििा कायानन्वयिको िममा व्यवस्थापकीय कायन 
अन्तरिनत सरोकारवाला ववगभन्न व्यश्चक्त एवं गिकायहरूको सविय सहयोि गलिे 
प्रयोििको लागि ववगभन्न वियाकलापहरू मध्ये देहायबमोश्चिमका मखु्य 
वियाकलापहरू देहायबमोश्चिम ििे भिी कायानन्वयि योििा तिुनमा िररएकोमा 
देहाय बमोश्चिमका वियाकलाप सम्पन्न भएका छि।्  

ञ. म्याद थप, बकपत्र, बयाि िस्ता कायनहरु गभगडयो कन्फरेन्स प्रणालीमाफन त 
ििन थागलएको र Online ताररि ददिे कायनलाई गिरन्तरता ददइएको छ। 

समग्र व्यवस्थापकीय कायनाः 

व्यवस्थापकीय कायन  लक्ष्य  प्रिगत  कैवफयत  

बैतगिक का.व्य.बाट कारािारभ्रमण  ४८ ४८ 
 

काउन्सेगलङ्ग सेवा गिरन्तर   

Judicial Outreachकायनिम  ४ 2  

Meet the Judgeकायनिम 12 १२ 
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२.१०. गिष्कर्षनाः 

न्यायपागलकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणिीगतक योििा २०७6/077-2०80/081 ले 
गछटोछररतो र िणुस्तरीय न्याय सम्पादि ििे, न्यायमा पहुुँच अगभववृद्ध ििे, न्यावयक 
सशुासिको प्रवद्धनि ििे, अदालत व्यवस्थापिको सदुृढीकरण ििे तथा न्यायपागलका प्रगतको 
आस्था र ववश्वास अगभववृद्ध ििे समेतका 5 वटा लक्ष्यहरू गिधानरण िरेको गथयो। 

सोही अन्तिनत रही यस अदालतको बावर्षनक कायन योििा २०७८/07९ तिुनमा 
िररएको गथयो। सो बावर्षनक कायनयोििा अिसुार ितवर्षन ववगभन्न कायनहरू सम्पादि िररयो। 
न्याय सम्पादिको कायनलाई गछटो छररतो तलु्याउिे लक्ष्यलाई मूतनरुप ददंदै कूल मदु्दाको ६५ 
प्रगतशत फछनयौट ििे लक्ष्य राश्चिएकोमा ववश्वव्यापी रुपमा फैगलएको कोगभड-19को 
महामारी, अगभरल वर्षानका कारण अदालतका गमगसल काििातहरु डुवािमा परेको अवस्था 
समेतका वाविदु १९४२ थाि मदु्दा फैसला भई लक्ष्य भन्दा १७ थाि कम मदु्दा 
फछनयौटभएपगि कूल मदु्दाको िम्मा ५६.४९ प्रगतशत मदु्दा फछनयौट भएको छ।  

अश्चिल्लो आ.व. मा अिपेश्चक्षत र अस्वभाववक रूपमा यस अदालतमा कमनचारीको 
दरबन्दी कटौती भएको (अिसूुची-१) र केही कमनचारीको काि सरुवा भई कमनचारीको 
अभाव रहेतापगि न्याय सम्पादि ििे कायनलाई ववितमा झै गिरन्तरता ददई न्यायका 
उपभोक्ता एवं सरोकारवालाहरूसंि अन्तरविया,योििा प्रिगतको समीक्षा, सेवाग्राहीलाई 
परामशन सेवा समेतकाकायन यस वर्षनमा िररएका उल्लेख्य कायन हिु।् 

योििा कायानन्वयिका लागि केन्रबाट अपेश्चक्षत सहयोि प्राि भएकै अिभुगूत िररएको 
छ। सरोकारवाला अन्य गिकायबाट पगि सहयोि िटुाउि अदालत प्रयासरत छ।वरे्षिी 
अदालतको कायन बोझ थवपदै िएको पररप्रके्ष्यमा कायन बोझको अिपुातमा ििशश्चक्त कमी 
भएको र अस्वभाववक रूपमा कमनचारीको दरबन्दी कटौती हिु पिेुबाट कमनचारीको 
अत्यगधक अभाव रहेको छ।ित आ.व २०७८/०७९ मा झेल्ि ु परेको समस्यामा 
ववश्वव्यापी रुपमा फैगलएको कोगभड-19 को महामारी, याश्चन्त्रक (कम््यूटर,वप्रन्टर,सवारी 
साधि) उपकरण समेत डुवािमा परी िोक्सािी भएको अवस्था र भएका उपकरणको ममनत 
सम्भारको लागि आवश्यक रकमको कमी समेतका समस्याहरू रहेको  भएतापगि कायनयोििा 
कायानन्वयि ििन यस अदालतका माििीय श्चिल्ला न्यायाधीशज्यूहरू लिायत अदालतका 
कमनचारीको संयकु्त प्रयासले अदालतले गलएको लक्ष्य धेरै हदसम्म हागसल भएको छ। 
प्राकृगतक रुपमा आ.व.२०७२/०७३ मा आएको बाढी र ित आ.व.२०७८/०७९ मा 
आएको बाढीले गमगसललाई क्षगत परु् याएको तयलयलाई मिि िदान यस्ता प्राकृगतक ववपतबाट 
अदालतलाई बचाउिको लागि तथा परुािो भविबाट कोठाहरू अपिु हिुिै अदालत 
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संचालिमा पिेुको समस्या र सेवाग्राहीलाई परेको असगुबधाको लागिियाुँ अत्याधगुिक 
भविको आवश्यकता टड्कारो रुपमा रहेको छ।भवि गिमानणको लागि कारािार 
कायानलयको िग्िा प्रागि भै सकेको अवस्था छ।अदालतको ियाुँ भवि गिमानणको 
योििासमेत सम्मागित अदालतबाट स्वीकृत हिुेछ भने्न अपेक्षासमेत राश्चिए पगि हालसम्म 
सो तफन  प्रिगत हिु िसकेको अवस्था छ। 

       

 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेद-३ 
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पररच्छेद -३ 

वावर्षनक तथा मागसक लक्ष्य गिधानरण  

 

३.१ आिामी कायनयोििाको मागसक तथा वावर्षनक लक्ष्य 

न्यायपागलकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणिीगतक योििाले न्यायसम्पादिको कायनलाई 
गछटोछररतो र िणुस्तरीय तलु्याउि,े न्यावयक सशुासिको प्रबद्धनि ििे, न्याय प्रणालीलाई 
पहुुँचयोग्य बिाउि,ेअदालत व्यवस्थापिको सदुृढीकरण ििे, न्यायपागलका प्रगत आस्था र 
ववश्वास अगभववृद्ध ििे ५ वटा मूल लक्ष्यहरू समावेश िरी उक्त लक्ष्य प्रागिका लागि २३ 
रणिीगतक उद्धेश्यहरू गिधानरण िरेको छ। ती लक्ष्य र उद्धेश्यहरूलाई पररपूगतनका लागि 
सम्मािीत श्री सवोच्च अदालतवाट िारी भएको पररपत्र समेतको आधारमा यस अदालतमा 
चाल ु आगथनक वर्षन २०७९/८० का लागि देहाय वमोश्चिम मागसक तथा वावर्षनक लक्ष्य 
गिधानरण िरी वावर्षनक योििा गिमानण िररएको छ। 
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पररच्छेद -४ 

लक्ष्य प्रागिका लागि ििुनपिे रणिीगतक कायनिमहरुको  
कायानन्वयि योििा 

न्यायपागलकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणिीगतक योििाले न्यायसम्पादिको कायनलाई 
गछटोछररतो र िणुस्तरीय तलु्याउि,े न्यावयक सशुासिको प्रबद्धनि ििे, न्याय प्रणालीलाई 
पहुुँचयोग्य बिाउि,ेअदालत व्यवस्थापिको सदुृढीकरण ििे, न्यायपागलका प्रगत आस्था र 
ववश्वास अगभववृद्ध ििे ५ वटा मूल लक्ष्यहरू समावेश िरी उक्त लक्ष्य प्रागिका लागि २३ 
रणिीगतक उद्धेश्यहरू गिधानरण िरेको छ। न्यायपागलकाको चाल ु चौथो पन्चववर्षनय 
कायानन्वयि योििा वमोश्चिम यस अदालतवाट चाल ुआगथनक वर्षनका लागि गिधानरण िररएका 
पररच्छेद ४ मा उल्लेश्चित लक्ष्यहरु प्रागिका लागि यस अदालतको देहाय वमोश्चिमका 
रणिीगतक कायनिमहरुको कायानन्वयि योििा रहेको छ।  

लक्ष्य-१: गछटो छररटो र िणुस्तरीय न्याय सम्पादि। 

रणिीगतक उद्दशे्य १.१ मदु्दाको शीघ्र फर्छ्यौट ििे। 
क.फरक मदु्दा व्यवस्थापि पद्दगत लाि ुहिुपूवनका मदु्दा तथा गिवेदिको लागि। 

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावगध 
(आ.व.) 

श्चिम्मेवारी 

श्चिम्मेवारी सररआएका सबै मदु्दा, गिवेदि तथा 
पिुरावेदिहरू चाल ु आगथनक वर्षनमा फर्छ्यौट 
ििे। 

अश्चन्तम आदेश/ 
गिणनय 

२०७९/०८० न्यायाधीश 

चाल ु आगथनक वर्षनमा दतान भएका मदु्दा, 
गिवेदि तथा पिुरावेदिहरूमध्ये कम्तीमा ५० 
प्रगतशत फर्छ्यौट ििे। 

अश्चन्तम 
आदेश/ गिणनय 

२०७९/०८० न्यायाधीश 

ववशेर्ष प्रकृगतका गिवेदिहरूमध्ये प्रमाण बझु्ि ु
िपिेका हकमा दतान भएको गमगतले र प्रमाण 
बझु्ि ु पिेका हकमा प्रमाण चकु्ता भएको 
गमगतले ७ ददिगभत्र फर्छ्यौट ििे। 

अश्चन्तम 
आदेश/ गिणनय 

२०७९/०८० न्यायाधीश 

प्रगतवेदिहरू दतान भएको गमगतले १ 
मवहिागभत्र फर्छ्यौट ििे। 

अश्चन्तम आदेश २०७८/०७९ न्यायाधीश 
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(ि) फरक मदु्दाब्यवस्थापि पद्दगत लाि ुहिु ेमदु्दाको लागि। 

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावगध 
(आ.व.) 

श्चिम्मेवारी 

सरल मािनमा रहिेमदु्दा, गिवेदि तथा 
पिुरावेदि दतान भएको गमगतले छ मवहिागभत्र 
फछनयौट ििे। 

अश्चन्तम आदेश/ 
गिणनय 

२०७९/०८० न्यायाधीश 

सामान्य मािनमा रहिे मदु्दा, गिवेदि तथा 
पिुरावेदि दतान भएको गमगतले १२ 
मवहिागभत्र फछनयौट ििे। 

अश्चन्तम 
आदेश/ गिणनय 

२०७९/०८० न्यायाधीश 

ववशेर्ष मािनमा रहिे मदु्दा, गिवेदि तथा 
पिुरावेदि दतान भएको गमगतले १२ 
मवहिागभत्र फछनयौट ििे। 

अश्चन्तम 
आदेश/ गिणनय 

२०७९/०८० न्यायाधीश 

१.२:मदु्दा व्यवस्थापि पद्धगतमा सधुार ििुन। 
क.मदु्दा व्यवस्थापि पद्धगतमा सधुार ििे। 

कायन कायनसम्पादि सूचक समयावगध श्चिम्मेवारी 

मदु्दाका पक्षको व्यश्चक्तित वववरण भरी 
गमगसल संलग्ि ििे। 

व्यश्चक्तित वववरण 
संलग्ि हिु े

गिरन्तर सपुररवेक्षक 
/फाुँटवाला 

पक्षहरूलाई अदालतको कायनबोझलाई 
ववचार िरी समय तोकी तारेि ददिे। 

तारेि पचान/भरपाई गिरन्तर सपुररवेक्षक 
/फाुँटवाला 

गिधानररत समयगभत्र कुिै पक्ष अिपुश्चस्थत 
भएमा उपश्चस्थत पक्षलाई तारेि ददिे। 

तारेि पचान/भरपाई गिरन्तर सपुररवेक्षक 
/फाुँटवाला 

पेशी अिाडी गमगसलको तयलय वटपोट 
ििे,रूि ुििे। 

वटपोट तयार हिु े गिरन्तर सपुररवेक्षक 
/फाुँटवाला 

DCM पद्दगत अिसुार गमगसलमा संकेतका संकेत रहि े गिरन्तर सपुररवेक्षक 
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लागि ववगभन्न रंिका श्चस्टकर राख्न े /फाुँटवाला 

गियमावली/ गिदेश्चशकाले तोके अिसुार 
समूह पररवतनि हिुे मदु्दाहरुको समूह 
पररवतनि ििे। 

समूह पररवतनि हिु े गिरन्तर सपुररवेक्षक 
/फाुँटवाला 

ि. मदु्दाको कारबाहीलाई सूचिा प्रववगधसुँि आवद्ध ििे। 

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 

पेसी तथा साधारण ताररि कम््यटुरबाट  
स्वताः गसिनिा हिुेप्रणाली ववकास ििे। 

सफ्टवेयर गिरन्तर से्रस्तेदार 

मदु्दाका हरेक िगतववगधको िािकारी 
पक्षहरूलाई एसएमएसबाटददिे। 

सफ्टवेयर गिरन्तर से्रस्तेदार 

पेसी स्थििको पटक पेसी सूचीमा ििाई 
वेबसाइटमा प्रकाशिििे। 

सफ्टवेयर गिरन्तर से्रस्तेदार 

मदु्दाको अश्चन्तम आदेश र फैसला 
वेबसाइटबाट डाउिलोडििे सवकिे 
पद्धगतको ववकास ििे। 

सफ्टवेयर गिरन्तर से्रस्तेदार 

मदु्दासम्बन्धी पत्राचारमा इमेलको प्रयोि 
ििे। 

सफ्टवेयर गिरन्तर से्रस्तेदार 

सक्कलै गमगसल चावहिे अवस्थामा बाहेक 
मदु्दाको ववद्यतुीयफाइल तयार िरी प्रयोि 
ििे। 

सफ्टवेयर गिरन्तर से्रस्तेदार 

वटपोटको ववद्यतुीय प्रगत तयार भएपगछ 
मात्र मदु्दा पेसीमाचढाउिे पद्धगत अवलम्बि 
ििे। 

वटपोट/ववद्यतुीय 
प्रगत 

गिरन्तर फाुँटवाला 

ि. गमगसलको आन्तररक गिरीक्षण ििे। 

कायन कायनसम्पादि सूचक समयावगध श्चिम्मेवारी 

गिरीक्षण अगधकृत तोक्िे। अगधकार प्रत्यायोिि २०७९ भार शे्रस्तेदार 

मदु्दामा अङ्ग पिुी पेसी चढि योग्य 
भएको प्रमाश्चणत ििे।  

पेसी प्रमाणीकरण 
फाराम 

गिरन्तर सपुररवेक्षक 
/फाुँटवाला 
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गमगसल गिरीक्षणको प्रगतवेदि 
सम्बश्चन्धत श्चिल्ला न्यायाधीश/र 
शे्रस्तेदारलाई उपलब्ध िराउिे। 

गिरीक्षण प्रगतवेदि २०७९ माि सपुररवेक्षक 
/फाुँटवाला 

 

रणिीगतक उद्दशे्य १.३:न्यावयक काम कारबाही तथा मदु्दाको फैसलामा िणुस्तरीयता अगभववृद्ध 
ििुन। 

क. न्यावयक प्रवियालाई अिमुाियोग्य बिाउि।े  
कायन कायनसम्पादि 

सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 

मदु्दाको कारबाहीमा लाग्िे हरेक 
चरणको सफ्टवेयरमाफन त कायनतागलका 
बिाई गमगसल सामेल राख् िे। 

कायनतागलका  गिरन्तर सपुररवेक्षक/फाुँटवाला 

मदु्दाका पक्षहरू अदालतमा हाश्चिर 
भएपगछ कायनतागलका उपलब्ध 
िराउिे। 

कायनतागलका  गिरन्तर सपुररवेक्षक/फाुँटवाला 

कायनतागलकामा गिधानररत समयमा 
तोवकएको कायन सम्पन्न ििे। 

कायनतागलका  गिरन्तर सपुररवेक्षक/फाुँटवाला 

रणिीगतक उद्दशे्य १.४:वववाद समाधािका वैकश्चल्पक उपायहरूको प्रयोिलाई प्रभावकारी 
बिाउि।ु 

(क) न्यावयक मेलगमलाप पद्धगतको सदुृढीकरण ििे। 

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 

गमलापत्र हिु सक्िे प्रकृगतका सबै 
वववादहरू कम्तीमा एकपटक 
मेलगमलापका लागि प्रोत्सावहत ििे। 

आदेश गिरन्तर न्यायाधीश 

मेलगमलाप केन्र र मेलगमलाप अििुमि गिरन्तर न्यायाधीश/ से्रस्तेदार 
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प्रवियाको अििुमि ििे। प्रगतवेदि 

मेलगमलापको प्रोत्साहिको लागि 
मेलगमलापका िारा सवहतका फ्लेक्स 
वोडनहरु ववगभन्न ठाउुँमा राख्न े

फ्लेक्स बोडन 
राख्न े

२०७९ मंगसर से्रस्तेदार 

 

रणिीगतक उद्दशे्य १.५: फैसला कायानन्वयिको कायनलाई प्रभावकारी बिाउि।ु 

(क)  फैसलाको शीघ्र कायानन्वयि ििे। 

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 

देवािी मदु्दाको फैसला कायानन्वयि 
सम्बन्धी गिवेदि वा अश्चन्तम कायम 
भएको लितपक्षहरू अदालतमा हाश्चिर 
भएको गमगतले ६ मवहिागभत्र फर्छ्यौट 
ििे। 

तामेली आदेश २०७९/०८० तहगसलदार 

/फाुँटवाला 

फौिदारी मदु्दामा अश्चन्तम कायम 
भएको गििी गबिो र क्षगतपूगतन 
सम्बन्धमा गिवेदि परेको गमगतले ६ 
मवहिागभत्र फर्छ्यौट ििे। 

प्रगतवेदि/लित 
वकताब 

२०७९/०८० तहगसलदार 

/फाुँटवाला 

फौिदारी मदु्दामा अश्चन्तम कायम 
भएको कैद, िररवािा र सरकारी 
गबिोमध्ये प्रत्येक वर्षनकम्तीमा सो वर्षन 
कायम हिुे लित बराबर असलु ििे। 

प्रगतवेदि/ लित 
वकताब 

२०७९/०८० प्रमिु न्यायाधीश/ 
तहगसलदार 
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(ि) बक्यौता दण्ड िररवािा र सरकारी गबिो अगभयािको रूपमा असलु उपर ििे। 

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 

यसवर्षनमा वव.सं. २०४५ सालसम्मका 
सबै बक्यौता दण्ड िररवािा र 
सरकारी गबिो असलुी ििे। 

प्रगतवेदि/लित 
वकताब 

२०७९/०८० न्यायाधीश/ 
तहगसलदार 

 

(ि) दण्ड िररवािा,सरकारी गबिो र क्षगतपूगतनको लित अद्यावगधक ििे। 

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 

पररवगतनत स्थािीय तहको 
संरचिाअिसुार लितमा रहेको वति 
अद्यावगधक ििे। 

लित वकताब २०७९/०८० न्यायाधीश/ 
तहगसलदार/ 
फाुँटवाला 

फैसलाअिसुार गतिुनपिे क्षगतपूगतनको 
लित र फर्छ्यौटको छुटै्ट अगभलेि 
राख् ि।े 

लित वकताब २०७९/०८० न्यायाधीश/ 
तहगसलदार/
फाुँटवाला 

प्रगतवादीबाट असूल ििुनपिे पीगडत 
राहत कोर्षको रकमको लित र 
फछनयौटको अगभलेि तयार ििे 

लित वकताब २०७९/०८० तहगसलदार/
फाुँटवाला 

फौिदारी कायनववगध संवहताको दफा 
१६० अिसुार कट्टा हिुे लित मूल 
लित वकताबबाट कट्टा िरी छुटै्ट 
अगभलेि राख् िे।  

लित वकताब २०७९/०८० न्यायाधीश/ 
तहगसलदार 
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(ि) फैसला कायानन्वयिको संस्थाित सदृढीकरण ििन। 

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयाव
धी 

श्चिम्मेवारी 

दण्ड िररवािा असलुीको लागि स्थािीय 
तह, प्रदेश सरकार, िेपालप्रहरी र अन्य 
सरोकारवालाहरूसुँि समन्वय ििे। 

समन्वयबैठक/प
त्राचार 

 न्यायक्षेत्र समन्वय 

सगमगत/प्रमिु 
न्यायाधीश/ 

से्रस्तेदार/तहगसल
दार 

अदालतले मातहतका न्यावयक वा 
अद्धनन्यावयक गिकाय/स्थािीयन्यावयक 
सगमगतसमेतको गिरीक्षणको िममा फैसला 
कायानन्वयिलाईसमेत गिरीक्षणको ववर्षय 
बिाउिे। 

गिरीक्षणप्रगतवेदि 
 न्यायाधीश 

अश्चन्तम फैसलाले दण्ड िररवािा लािेका 
व्यश्चक्तहरूको वववरणसावनिगिक सञ्चार 
माध्यम तथा अदालतको वेबसाइटमा 
प्रकाशिििे। 

वेबसाइट/सञ्चार
माध्यम 

 तहगसलदार 

दण्ड िररवािा लािेका ब्यश्चक्तलाई सरकारी 
सेवा प्रवाहमा बन्देिलिाउि लितको 
वववरण सेवा प्रवाह ििे गिकायहरूमा 
लेिीपठाउिे। 

पत्राचार/समन्वय 
 तहगसलदार 

फैसला कायानन्वयिलाई प्रभावकारी बिाउिे 
समन्वय ििे तथाआवश्यक कमनचारी र 
स्रोत साधि प्राथगमकताका साथ 
उपलब्धिराउिे। 

गिणनय/बैठक 
 न्यायाधीश/ 

से्रस्तेदार 

ङ. मदु्दामा दसीको रूपमा पेस भएका ििद तथा श्चिन्सीको व्यवस्थापि ििे। 

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावधी श्चिम्मेवारी 

दसीमा पेस भएका ििद तथा 
श्चिन्सीको अगभलेि 
अध्यावगधकििे। 

लित वकताब २०७९/०८० तहगसलदार 

मदु्दामा पेस भएका दसीका 
सामािहरू वफतान ददिे/श्चिम्मा 
ददिे/गललाम ििे/िष्ट 
ििेसमेतका कायन थिुछेक 

आदेश/पत्राचार २०७९/०८० प्रमिु 
न्यायाधीश/से्रस्तेदार/
तहगसलदार 
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आदेश भएको ३मवहिागभत्र 
सम्पन्नििे। 
लक्ष्य २. न्यायमा पहुुँच अगभववृद्ध ििन। 

रणिीगतक उद्दशे्य २.१: अदालतको कायनक्षते्र गभत्रका न्यायमा पहुुँचका अवरोधहरूको 
सम्बोधि ििुन।  

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 

भार्षा अिवुादक र सांकेगतक भार्षा 
अिवुादकको अगभलेि अद्यावगधक िरी 
सेवालाई गिरन्तरता ददिे। 

अद्यावगधक 
सूची/ अगभलेि 

२०७९/०८० न्यायाधीश/ 

से्रस्तेदार 

 
रणिीगतक उद्दशे्य 2.2: अदालतबाट प्रवाह हिु ेसेवालाई िणुस्तरीय र प्रभावकारी बिाउि।ु 

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 

"गछटोछररतो र िणुस्तरीय सेवा: हाम्रो 
प्रगतबद्धता" भन्ने िारामा आधाररत रही 
न्यावयक ििशश्चक्तलाई संवहता सम्बन्धी 
तागलम ददिे। 

तागलम 
प्रगतवेदि 

२०७९माि से्रस्तेदार 

अदालतमा आउिे सेवाग्राहीलाई 
न्यावयक प्रवियाबारेमा दैगिक रुपमा 
परामशन सेवा उपलब्ध िराउिे।  

 प्रगतवेदि गिरन्तर से्रस्तेदार 

सेवाग्राहीलाई अदालतमा प्रवेश ििे 
ववन्दबुाटै सहिीकरण ििन दक्ष स्वयम ्
सेवक र इन्टिनहरू िटाउिे र 
सोधपछु शािाको अििुमि ििे। 

गिणनय गिरन्तर से्रस्तेदार/ 
प्रशासि प्रमिु 

मदु्दाको कारबाहीको अवस्थासम्बन्धी 
िािकारी टेगल इन्क्यायरी, 
एसएमएस,मोबाइल ए्समाफन त मदु्दाको 

एसएमएस/टेगल
फोि 

गिरन्तर से्रस्तेदार/ 

प्रशासि प्रमिु/ 
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पक्षलाई उपलब्ध िराउिे। फाुँटवाला 

सवनसाधारण / ववद्याथीलाई अदालतको 
अवलोकि ििे अवसर प्रदाि ििे  

गिदेश्चशका माि भै आए 
अिसुार 

से्रस्तेदार 

अदालत अवलोकि ििन आउि े
व्यश्चक्तहरूका लागि अदालतको 
सामान्य पररचय, सम्पादि ििे कायन र 
कायन कक्षसमेतको िािकारी समावेश 
भएको श्रव्यदृश्य सामग्री गिमानण िरी 
अवलोकि कक्षबाट प्रशारण ििे। 

श्रव्यदृश्य 
सामग्री 

गिरन्तर से्रस्तेदार 

 
रणिीगतक उद्दशे्य 2.3 कािूिी सहायतालाई प्रभावकारी बिाउि।ु 

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 

वैतगिक कािूि व्यवसायीबाट प्रदाि िररि े
सेवाको िािकारी सवहत वैतगिक कािूि 
व्यवसायीको िाम र सम्पकन  िं. अदालत 
पररसरको सबैले देख् िे स्थािमा टाुँस्िे र 
वेबसाइटमा प्रकाशि ििे। 

 िािकारी 
वववरण/वेबसाइट 

२०७९/०८० से्रस्तेदार 

रणिीगतक उद्दशे्य 2.4 न्यावयक प्रविया र प्रणालीबारे सूचिा प्रवाह ििुन। 

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 

अदालतमा सेवाग्राही परामशन र सहायता 
कक्षमा अदालतबाट प्रदाि हिुे 
सेवा,मदु्दाको प्रविया, लाग्िे दस्तरु आदद 
बारेमा सेवाग्राहीलाई िािकारी ददिे। 

िािररक 
वडापत्र तथा 
िािकारी 
पशु्चस्तका 

गिरन्तर से्रस्तेदार 

न्यावयक प्रवियासम्बन्धी श्रब्यदृश्य सामग्री 
तयार िरी प्रगतक्षालयमा रहेको गडस््लेबाट 

गडस््ले मगिटर गिरन्तर से्रस्तेदार 
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प्रशारण ििे।  

सेवाग्राहीका अपेक्षा/ ििुासा सम्बन्धमा 
सल्लाह/ सझुाव गलई सोको सम्बोधि 
ििन हेलो अदालत कायनिम सञ्चालि 
ििे। 

कायनिम 
सञ्चालि 

गिरन्तर से्रस्तेदार/ 

प्रशासि प्रमिु 

फाुँट/इिलास लिायत अदालतका 
कायनकक्षको स्पष्ट िािकारी प्रा् त हिुे 
सङ् केत बोडन/ गडश्चिटल म्याप अदालतको 
प्रवेश ववन्द,ु सहायता कक्ष तथा बढी 
सम्पकन  हिुे स्थाि र अदालतको 
वेबसाइटमा राख् िे। 

सङ् केत 
बोडन/वेबसाइट 

गिरन्तर     से्रस्तेदार 

अदालतबाट प्रदाि हिुे सेवा, न्यावयक 
प्रविया र प्रणाली, मदु्दाको कारबाहीका 
लागि लाग्िे दस्तरु आदद बारेमा 
अदालतको हातागभत्र अदालत 
प्रयोिकतानको वडापत्र टाुँस्िे व्यवस्था 
गमलाई वेबसाइटमा समेत प्रकाशि ििे। 

िािररक 
वडापत्र/ 

वेबसाइट 

गिरन्तर     से्रस्तेदार 
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रणिीगतक उद्दशे्य 2.5 पीगडतमैत्री न्याय प्रणालीको सदुृढीकरण ििुन। 

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 

पीगडत वादी भई दायर हिुे मदु्दामा 
गिाःशलु्क कािूिी सहायता उपलब्ध 
िराउिे। 

आदेश/पत्र गिरन्तर न्यायाधीश/ 
शे्रस्तेदार 

पीगडतमैत्री व्यवहारका लागि न्यावयक 
ििशश्चक्तलाई अगभमिुीकरण ििे। 

प्रगतवेदि २०७९ माि न्यायाधीश/ 
शे्रस्तेदार 

मदु्दाको कारबाही र फैसलामा 
पीगडतको पररचयको िोपिीयता कायम 
ििे। 

पक्षको 
िोपिीयता  
फाराम 

गिरन्तर न्यायाधीश/ 
शे्रस्तेदार 

पीगडतलाई मदु्दाको कारबाही र आदेश 
वा फैसलाको िािकारी ददिे।  

गिणनय/पत्राचार गिरन्तर न्यायाधीश/ 
से्रस्तेदार 

लक्ष्य ३: न्यावयक सशुासिको प्रवद्धनि। 

रणिीगतक उद्दशे्य 3.1 न्यावयक स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको प्रवद्धनि ििुन। 
कायन कायनसम्पादि 

सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 

न्यावयक काम कारबाहीमा बाह्य तथा 
आन्तररक रूपमा पिनसक्िे दबाबर 
प्रभावलाई गिरूत्सावहत र इन्कार ििे। 

सवेक्षण 
प्रगतवेदि 

गिरन्तर सम्बश्चन्धत 
न्यायाधीश 

न्यायाधीश तथा कमनचारीलाई अगतररक्त 
समय िरेको काम र योििाको 
लक्ष्यअिसुार कायनसम्पादिको आधारमा 
अगतररक्त सवुवधा उपलब्ध िराउि पहल 
ििे। 

गिणनय गिरन्तर न्यायाधीश र 
शे्रस्तेदार 
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रणिीगतक उद्दशे्य 3.2: न्यावयक उत्तरदावयत्वर िवाफदेवहता अगभववृद्धििुन। 

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 

कमनचारीहरूको आचारसंवहता 
प्रभावकारी रूपमा लाि ुििे र 
गियगमत अििुमि ििे। 

अििुमि 
प्रगतवेदि 

गिरन्तर प्रमिु 
न्यायाधीश/ 
शे्रस्तेदार 

यस अदालतमा हिु सक्िे अगियगमतता 
तथा भ्रष्ट्राचार गियन्त्रणका लागि 
सवोच्च अदालत, उच्च अदालत 
लिायतका गिकायहरूसुँि समन्वय 
िरी गिरोधात्मक र दण्डात्मक 
उपायहरूको प्रभावकारी कायानन्वयि 
ििे। 

छलफल/ गिणनय गिरन्तर प्रमिु 
न्यायाधीश/ 
शे्रस्तेदार 

रणिीगतक उद्दशे्य 3.3: न्यावयक ििशश्चक्तको कायन संस्कृगतमा सधुार ििुन। 

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 

न्यावयक ििशश्चक्तले सेवाग्राहीप्रगत ििुनपिे 
व्यवहारका सम्बन्धमा अगभमिुीकरण 
ििे। 

प्रश्चशक्षण २०७९ श्रावण 
को कमनचारी 
बैठकमा 

प्रमिु 
न्यायाधीश/ 
शे्रस्तेदार 

न्यावयक ििशश्चक्तलाई उत्कृष्ट 
व्यवस्थापि र सेवा प्रवाहमा प्रगसवद्ध 
पाएका सावनिगिक/गििी संस्थाहरूको 
अवलोकि िराउिे। 

गिणनय/ 

प्रगतवेदि  

२०७९ फाल्िणु प्रमिु 
न्यायाधीश/ 
से्रस्तेदार 
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रणिीगतक उद्दशे्य 3.4: अदालतको काम कारबाहीमा अििुमि र गिरीक्षणलाई प्रभावकारी 
बिाउि।ु  

(क) न्यावयक काम कारबाहीको गिरीक्षण अििुमि ििे। 

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 

स्थािीय न्यायीक सगमगत, अधनन्यायीक 
गिकाय समेतको न्यायीक कामको 
गिरीक्षण कायनको लागि आगथनक वर्षनको 
सरुुमै न्यायाधीश तोकी गियगमत 
अििुमि ििे व्यवस्थालाई प्रभावकारी 
बिाउिे। 

गिणनय/प्रगतवेदि  २०७९ भार प्रमिु न्यायाधीश 

(ि)  सेवाप्रवाहको अििुमि ििे। 

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 

अदालतबाट प्रवाह हिुे सेवाको 
िणुस्तरीयताको बारेमा अििुमि ििे।  

गिणनय/प्रगतवेदि  गिरन्तर प्रमिु 
न्यायाधीश/ 
से्रस्तेदार 

मापदण्डबमोश्चिम सेवाप्रवाह भए 
िभएको गियगमत अििुमि िरी 
तत्काल सधुार ििन गिदेशि ददिे।  

गिणनय/प्रगतवेदि  गिरन्तर प्रमिु 
न्यायाधीश/ 
से्रस्तेदार 

मापदण्डबमोश्चिम उत्कृष्ट कायनसम्पादि 
तथा सेवाप्रवाह ििे कमनचारीलाई 
परुष्कृत र कमी कमिोरीको पिुरावशृ्चत्त 
ििे कमनचारीलाई अिशुासिात्मक 
कारबाही ििे। 

गिणनय/प्रगतवेदि  गिरन्तर तथा 
आगथनक वर्षनको 
अन्तमा 

प्रमिु 
न्यायाधीश/ 
से्रस्तेदार 
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(ि) ििुासो सिुवुाइको संयन्त्रलाई प्रभावकारी बिाउि।े 

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 
अदालतबाट भएका काम कारबाहीमा 
हिु सक्िे अगियगमता सम्बन्धी उिरुी 
गलिे।  

गिणनय/प्रगतवेदि  गिरन्तर प्रमिु 
न्यायाधीश/ 
से्रस्तेदार 

पिन आएका ििुासो/ उिरुीमा 
कारबाही र गिणनय िरी 
उिरुीकतानलाई सोको िािकारी 
ददिे।  

गिणनय/प्रगतवेदि  गिरन्तर प्रमिु 
न्यायाधीश/ 
से्रस्तेदार 

लक्ष्य ४: अदालत व्यवस्थापिको सदुृढीकरण 

रणिीगतक उद्दशे्य ४.१:  मािव संशाधि व्यवस्थापि सदुृढ बिाउि।ु 

(क) मािव संशाधिको क्षमता ववकास ििे। 

रणिीगतक उद्दशे्य ४.२:भौगतक पूवानधारमा सधुार ििुन।  

(क)  भौगतकपूवानधार व्यवस्थापि ििे। 

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावधी श्चिम्मेवारी 

तागलम आवश्यकता पवहचाि 
(Training Need Assessment) ििे 
िराउिे। 

गिणनय/प्रगतवेदि  २०७९ फाििु प्रमिु न्यायाधीश/ 
से्रस्तेदार 

तागलमका ववर्षयहरु पवहचाि ििे तागलम पवहचाि  २०७९ फाििु प्रमिु न्यायाधीश/ 
से्रस्तेदार 

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 

अदालत भवि, आवास तथा सरुक्षा 
भवि समेतका लागि िग्िा प्रागिका 
लागि र ियाुँ अदालत भवि गिमानणको 
लागि पहल ििे। 

गलित/ 
िग्िाधिी 
प्रमाण पूिान 

गिरन्तर प्रमिु 
न्यायाधीश/ 
से्रस्तेदार 
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(ि) भवि बाहेकका अन्य भौगतक पूवानधार व्यवस्थापि ििे। 

 
  

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 

अदालतमा िररद िररिे वस्त ु र 
सेवाको वावर्षनक िररद योििा तयार 
पारी कायानन्वयि ििे। 

िररद योििा २०७९ भार प्रमिु न्यायाधीश/ 
से्रस्तेदार 

गिधानररत मापदण्डमा आधाररत रही 
अदालतको लागि आवश्यक पिे देहाय 
बमोश्चिमका सवारी साधि, मेगसिरी 
सामाि तथा फगिनचरसमेतका सामाि 
िररद वा प्राि ििन पहल ििे 

गिणनय/ श्चिन्सी 
वकताब 

गिरन्तर प्रमिु न्यायाधीश/ 
से्रस्तेदार 

सवारी 
साधि 

 

मोटरसाइकल 
(अगधकृत/ वफल्डमा 
िवटिे कमनचारी/ 
तामेलदारसमेतको  
लागि आवश्यक 
मात्रामा िररदको लागि 
पहल ििे) 

कम््यटुर 
लिायतका 
मेगसिरी 
सामािहरू 
िररद तथा 
ममनत 

 कम््यटुर  
 यवुपएस  
 वप्रन्टर 
 स्क्यािर 
 इन्भटनर 
 सोलार ब्यािी 
 Air Condition  

गिणनय गिरन्तर प्रमिु न्यायाधीश/ 
से्रस्तेदार 
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(ि) ववत्तीय व्यवस्थापि ििे। 

(ि) अगभलेि व्यवस्थापि ििे।  

 
  

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 

गिधानररत गसगलङको आधारमा वावर्षनक 
कायनिमसमेतको प्राथगमकीकरण िरी 
LMBIS मा बिेट प्रववष् ट ििे। 

LMBIS अगभलेि २०७९/०८० से्रस्तेदार / 
आगथनक प्रशासि 
शािा प्रमिु 

अदालतहरूमा सेवाग्राहीले बझुाउिपुिे 
अदालती शलु्क, दस्तरु, धरौटी आदद 
रकमहरू बैंकमाफन त दाश्चिला ििे 
व्यवस्था गमलाउिे। 

भौचर गिरन्तर प्रमिु न्यायाधीश/ 
से्रस्तेदार 

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 

गमगसल संलग्ि मखु्य गलित 
काििातको ववद्यतुीय प्रगत तयार 
ििे। 

सफ्टवेयर/ 

अगभलेि 
२०७९/०८० सूचिा प्रववगध 

अगधकृत/ अगभलेि 
शािा प्रमिु 

गमगसल संलग्ि गलितहरू कािूि 
बमोश्चिम धलु्याउिे/सडाउिे/ संरक्षण 
ििे। 

अगभलेि २०७९ भार 
देश्चि २०८०  
आर्षाढ सम्म 

अगभलेि शािा 
प्रमिु 

िवलपरु श्चिल्ला अदालतको 
क्षेत्रागधकार गभत्रका गमगसलहरु 
छुट्याई उक्त अदालतमा पठाउिे 

गमगसल पठाइि े २०७९/०८० अगभलेि 
प्रमिु/से्रस्तेदार/ 

प्रमिु न्यायाधीश 
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(ि) पसु्तकालय व्यवस्थापि ििे। 

रणिीगतक उद्दशे्याः 4.3 सूचिा प्रववगधको सदुृढीकरण र क्षमता अगभववृद्ध ििुन। 

(क) सूचिा प्रववगध सम्बन्धी पूवानधार ववस्तार ििे।  

रणिीगतक उद्दशे्य ४.४ संवहताहरूको िगतिामूलक र प्रभावकारी कायानन्वयिको व्यवस्थापि 
ििुन। 

 

  

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 

अदालतका सबै इिलासहरूमा दैगिक 
रूपमा आवश्यक पिे कािूिका 
पसु्तक र सामग्रीहरू सवहतको Mini 

Library को व्यवस्था ििे। 

लाइबे्ररी २०७९/०८० प्रमिु न्यायाधीश/ 
से्रस्तेदार 

कािूि र न्याय क्षेत्रका ववद्यतुीय स्रोत 
सामग्रीहरू िररद/प्रा् त िरी ई-
लाइबे्ररी ववकास ििे। 

सफ्टवेयर २०७९/०८० सूचिा प्रववगध 
अगधकृत 

कायन कायनसम्पादि सूचक समयावगध श्चिम्मेवारी 

ईन्टरिेटको क्षमता ववस्तार 
ििन पहल ििे। 

पत्राचार २०७९/०८० शे्रस्तेदार/सूचिा प्रववगध 
सहायक 

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 

संवहता कायानन्वयिका गसलगसलामा 
अदालती कायनववगधसम्बन्धी बाधा 
अड्काउमा गिकासा गलि।े 

गिणनय/पत्राचार २०७९/०८० प्रमिु न्यायाधीश/ 
से्रस्तेदार 
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रणिीगतक उद्दशे्य 4.५:न्यावयक अध्ययि, अिसुन्धािको पद्धगत ववकास ििुन। 

(क) न्यावयक पद्धगत सधुार ििन आवगधक कायनिमहरू ििे। 

रणिीगतक उद्दशे्य ४.6:  योििा कायानन्वयि प्रणालीलाई प्रभावकारी बिाउि।ु 

 
 
 
 
 

  

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 

न्यायाधीश तथा कमनचारी वीच 
छलफल र अन्तविन या ििे। 

गिणनय हरेक मवहिा प्रमिु न्यायाधीश/ 
से्रस्तेदार 

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 

योििा प्रकाश्चशत िरी सबै 
सरोकारवालाहरु सिुँ अन्तरविया 
एबं कायानन्वयि सम्बन्धमा छलफल 
ििे। 

गिणनय २०७९ मंगसर 

२०80 बैशाि 

प्रमिु न्यायाधीश/ 
से्रस्तेदार 

वावर्षनक योििा सम्बन्धमा 
ििशश्चक्तलाई अगभमिुीकरण ििे। 

कायनिम/गिणनय २०७९ श्रावण, 
पौर्ष /  
२०८० बैशाि 

प्रमिु न्यायाधीश/ 
से्रस्तेदार 
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लक्ष्य ५: न्यायपागलका प्रगतको आस्था र ववश् वास अगभववृद्ध। 

रणिीगतक उद्दशे्य ५.१: अदालतका काम कारबाही सम्बन्धमा सेवाग्राहीको सन्तवुष्ट अगभववृद्ध 
ििुन। 

रणिीगतक उद्दशे्य ५.२ न्यावयक सूचिा, सञ्चार तथा श्चशक्षा पद्धगतको सधुार ििुन। 
(क) न्यावयक सूचिा सम्प्ररे्षण ििे। 

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 

न्यावयक काम कारबाहीसुँि सम्बश्चन्धत 
िािकारी पशु्चस्तका विाउिे ।  

सामग्री २०७९ भार प्रमिु 
न्यायाधीश/ 
से्रस्तेदार 

(ख) अदालत र सञ्चार माध्यमसुँिको सम्बन्ध प्रभावकारी बिाउि।े 
कायन कायनसम्पादि 

सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 

अदालतका सूचिा सम्प्ररे्षण ििन 
श्चिम्मेबार अगधकृत तोक्िे।  

गिणनय २०७९ श्रावण प्रमिु 
न्यायाधीश/ 
से्रस्तेदार 

सञ्चारकमीसुँि अन्तविन या ििे। माइन्यटु २०७९कागतनक 
२०८०आर्षाढ 

प्रमिु 
न्यायाधीश/ 
से्रस्तेदार 

 
  

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 
अदालतको काम कारबाहीको बारेमा 
सेवाग्राहीको सन्तवुष्ट सवेक्षण ििे। 

फारम 

 

 

२०७९ 
कागतनक,फाििु 

२०८० िेष्ठ 

प्रमिु 
न्यायाधीश/ 
से्रस्तेदार 
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(ग) कािूिी श्चशक्षाको प्रवद्धनि ििे। 
कायन कायनसम्पादि 

सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 

अदालतको काम कारबाहीबारेमा 
ववद्यालय तथा ववश् वववद्यालयका 
ववद्याथीलाई अदालतको अवलोकि 
भ्रमणको अवसर ददिे। 

अगभलेि माि अिसुार प्रमिु 
न्यायाधीश/ 
से्रस्तेदार 

रणिीगतक उद्दशे्य ५.३: अदालतका सरोकारवालाहरूसुँिको सम्बन्ध र सहयोिलाई सदुृढ 
तलु्याउि।ु  

(क) अदालतका सरोकारवाला गिकायहरूसुँि सम्बन्ध र समन्वय अगभववृद्ध ििे। 

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 

सरोकारवाला गिकायहरूलाई वावर्षनक 
योििाका सम्बन्धमा िािकारी 
िराउिे। 

पत्राचार/ 
माइन्यटु 

२०७९ भार प्रमिु 
न्यायाधीश/ 
से्रस्तेदार 

(ि) स्थािीय तहका न्यावयक सगमगतहरू सुँि समन्वय र सहकायन ििुन। 

कायन कायनसम्पादि 
सूचक 

समयावगध श्चिम्मेवारी 

स्थािीय तहसुँिको सहकायनमा न्यावयक 
सगमगतका पदागधकारीहरू तथा कायनरत 
कमनचारीलाई न्यावयक प्रविया, 
मेलगमलाप र न्यावयक गिरीक्षणका 
सम्बन्धमा अन्तरविया ििे।  

अन्तरविया 
कायनिम 

२०७९ माि प्रमिु 
न्यायाधीश/ 
से्रस्तेदार 
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पररच्छेद-५ 

बिेट प्रस्ताव 

न्यायपागलकाको तेश्रो रणिीगतक योििाले उल्लेि िरेका मूल कायनहरू बाहेक 
न्यायपागलकाको समग्र सधुारको लागि मूल योििाको रणिीगतक उपाय अन्तिनत यस आगथनक 
वर्षनमा संचालि िररि ुपिे ववववध कायनिमहरूका लागि प्रक्षेपण िररएको बिेट वववरण साथै यस 
िवलपरासी श्चिल्ला अदालतको आ.व.2078/079 को शरुु संिै वाढीको चपेटामा परी यस 
अदालतमा रहेका गमगसल लिायत कम््यटुर, फगिनचर, यस आ.व. का लागि आवश्यक छपाई 
सामाग्रीहरूमा क्षगत पिेुकाले सो समेतलाई ववचार िरर आवश्यक बिेट गिकासाको व्यवस्था हिु 
समेत आवश्यक रहेको हुुँदा गियगमत बिेटको अगतररक्त गिम्ि श्चशर्षनकमा गिम्ि बमोश्चिमको बिेट 
उपलब्ध हिुसमेत अपेक्षा िररएको छ । 

ि.सं. वववरण एकाई/दर िम्मा रकम 

कै
वफ

यत
 

१ कमनचारीहरूलाई फरक मदु्दा व्यवस्थापि 
(DCM)सम्बन्धीतागलम वापत आवश्यक पिे 
रकम। 

४५×१५००।- रु.५२,५००।-  

२ वप्रन्टर फोटोकपी मेश्चशि फ्याक्स मेगसि 
ममनतका लागि। 

रु.२,५०,०००।- रु.२,५०,०००।-  

३ वफल्डमा िवटिे कमनचारीको सवारी साधिको 
इन्धि तथा सञ्चार वापत। 

रु.१,५०,०००।- रु.१५०,०००।-  

४ तहगसल तफन को लित असलु फर्छ्यौटका 
लागि िवटिे कमनचारीका लागि कायनिम 
भ्रमण िचन वापत। 

- रु.१,००,०००।-  

५ माली,स्वच्छ कमी इलेश्चक्िश्चशयि तथा अन्य  
सािागतिा सेवा करारमा गलिको लागि 
परामशन सेवा वापत। 

- रु.७,२0,000।-  

६ पसु्तक िरीद तथा व्यवस्थापिको लागि। - रु.१,००,०००।-  

७ पत्र पगत्रका िरीद र वाईश्चण्डङ्ग ििन समेत। - रु.७५,०००।-  

८ ४ वटा श्चिल्ला न्यायाधीशका लागि आवाश 
भवि गिमानणका लागि िग्िा िररद ििे। 

- स्थािीय मूल्य 
अिसुार 

 

९ DCM मदु्दाको प्रकृगत अिसुार छुट्टा छुटै्ट 
फाइलमा श्चस्टकर राख्न। 

- रु.१,००,०००।-  

१० म्याद तामेली कायनलाई प्रभावकारी बिाउिे 
स्थािीय गिकायसंि वर्षनमा २ पटक 
अन्तरविया तथा ववशेर्ष तामेली भत्ता 
बापत। 

रु.१००००×7 रु.७०,०००।-  

११ गबशेर्ष अगभयाि संचालि ििन। 
सरोकारवालाहरूसंि छलफल/अन्तरविया 

- रु.3०,०००।-  
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ििे।  
१२ आन्तररक गिरीक्षण र अििुमिका सम्बन्धमा 

प्रत्येक ३ मवहिामा न्यायाधीश र 
कमनचारीहरूको वैठक बस्िे। 

- रु.5०,०००।-  

१३ थप इिलास गिमानणका लागि फगिनचर/ 
फगिनगसङ्ग समेत। 

 रू.५,००,०००।-  

१४ प्रत्येक ३ मवहिामा न्यायक्षेत्र समन्वय 
सगमगतको वैठक भत्ता वापत। 

रु.३०,०००×४ रु१,२0,०००.– 
 

१५ अदालत संि सम्बश्चन्धत सूचिाहरू सम्प्रके्षण 
ििन वर्षनमा २ पटक स्थािीय सञ्चारकमीहरू 
संि अन्तरविया छलफल ििे । 

रु.५०,०००×२ रु.१००,०००.– 
 

१६ योििाको आन्तररक समीक्षा। रु.२०,०००×३ रु.६०,०००.– 
 

१७ मेलगमलाप कतान र अदालत ववच अन्तरविया रु.2×२५००० रु.५०,०००।-  

१८ उच्च अदालतमा योििा सगमक्षाको  रु.२5,०००×4 रु.1,00,०००।-  

१९ JUDICIAL OUTREACH   सञ्चालिको लागि  रु.२५,०००×4 रु१०००००।-  

२० MEET THE JUDGE कायनिम सञ्चालिका 
लागि। 

रु.६००0×१२ रु.७२०००।-  

२१ Solar System को Backup थपका र यस 
आ.ब.मा व्यािी चेन्ि ििुनपिे। 

- रु.८,७५,०००।-  

२२ फगिनचर - रु.५,००,०००।-  

२३ मेश्चशिरी उपकरण, कम््यटुर,UPS,Invertor, 
व्यािी लिायत ममनत तथा िररद  

- रु.५,००,०००।-  

२४ छपाई सामग्री तथा अन्य स्टेशिरी - रु.४,५०,०००।-  

२५ तामेलदारका लागि सवारी साधि िररद ििन रू.३,५०,०००।-×३ रू.१०,५०,०००।-  

२६ कमनचारी उत्प्ररेणाका अन्य कायनिमका 
लागि। 

 रू.२,००,०००।-  

२७ मास्क,Disinfection material, sanitizer 

इत्यादद िररद ििन। 
 रू.2,००,०००।-  

28 ४ वटा िाडी पावकन ङ ििनको लागि ग्यारेि 
गिमानण। 

- 5,00,000।-  

29 संवहता सम्बन्धी तागलम संचालि। - 1,20,000।-  

िम्मा बिेट रु.७१,९४,500।-  
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अिसूुचीहरू 

 

अिसूुची- 1 

अदालतमा रहेका ििशश्चक्तको वववरण 
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अिसूुची-२ 

देवािी तथा फौिदारी संवहता कािूि सम्बन्धमा रा.प.अिवित कमनचारीहरुका लागि ५ 
ददवसीय तागलम कायनिम 

(पररच्छेद-४ बिेट प्रस्तावबाट समावेश) 

न्यायपागलकाको चौथो पञ्चबवर्षनय रणिीगतक योििाको सफल कायानन्वयिको लागि 
सहायक स्तरका कमनचारीहरुको अहम भगूमका रहिे गबर्षयमा मतक्य हिु सक्दैि। यस 
अदालतमा कायनरत अगधकांश कमनचारीहरु कािूि गबर्षय अध्ययि ििरेका र ियाुँ गियशु्चक्त 
भई कायनरत रहेका छि।् कािूिी अवधारणा र प्रवियाका बारेमा अदालतमा कायनरत 
ििशश्चक्तलाई संवहता कािूिको बारेमा तागलम कायनिम आयोििामा िरी प्रश्चशश्चक्षत ििे 
कायनिम ित आ.व.मा पगि संचालि िररएकोमा सहभािी कमनचारीहरुबाटै यस 
वकगसमको अको कायनिमको माि भएको पररप्रक्ष्यमा कायनिमको सान्दभीकतालाई समेत 
महशसु िरी यस आ.व.मा पगि देहाय बमोश्चिमको प्रश्चशक्षण कायनिम गिधानरण िररएको 
छ। 

प्रस्ताववत कायनिम  
गमगत :- २०७९ फाििु मवहिा 
स्थाि : िवलपरासी श्चिल्ला अदालतको सभाहल। 

 

कार्यक्रमको रुपरेखा 
 

अपराध संहिता र फौजदारी संहिता तथा देवानी संहिता र देवानी कार्यववधध संहिता सम्बन्धी ५ 
(पााँच हदवसीर्)प्रशिक्षण कार्यक्रम  

गस.िं गमगत सत्र प्रश्चशर्षक्षणको गबर्षय समय प्रश्चशक्षकको 
िाम 

कै
वफ

यत
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

20
७९

।१
१।

1५
 

   

  

 

आसि ग्रहण 

कायनिमको अध्यक्षता 
माििीय श्चिल्ला न्यायाधीश श्री   
अगतगथाः 
माििीय श्चिल्ला न्यायाधीश ज्यूहरू िमशाः 
से्रस्तेदार 
तहगसलदार 
वैतगिक ववकल 

   

रावष्ट्रय िाि / मा.श्चि.न्या............... 
(पािसमा दीप प्रज्वलि) 

 

कायनिमको उद्देश्य मागथ प्रकाशि 
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१ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उदिाटि मन्तव्य सवहत समापि -अध्यक्षबाट 
श्चचयापाि  

पवह
लो
 स

त्र DCMसम्बन्धीआधारभतु ज्ञाि र गमगसलSCAN र 
सफ\टकपी इन्िी 

गबहाि 

६:०० देश्चि 
७:०० 

 

 १ 

दोस्र
ो स

त्र मलुकुी फौिदारी कायनववगध संवहता ( 
पिाउपशु्चिन, म्यादथप र थिुछेक, धरौटी, धरौटी 
िमाित र म्याद तारेि सम्बन्धी व्यवस्था 

 

७:०० देश्चि       
८:०० 

 २ 

तेस्र
ो स

त्र 
मलुकुी देवािी कायनववगध संवहताका गसद्धान्त र 
क्षेत्रागधकार हदम्याद एवम ्हकदैया सम्बन्धी 
व्यवस्था 

 

 

८:०० देश्चि 
९:०० 

 ३ 
चौ
थो
 स

त्र 

मलुकुी अपराध संवहताको मलुभतु ववशेर्षता 
फौिदारी न्यायका सामान्य गसद्धान्त तथा 
सामान्य प्रावधाि अपरागधक र्षडयन्त्र, उद्योि, 

मगतयार दरुुत्साहि 

 

९:०० देश्चि 
१०:०० 

 ४ 

िािा समय                              १५ गमिेट 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२ 

 

 

 

 

 

२०
७९

।१
१।

१६
 

पाुँच
ौ स

त्र 

मलुकुी देवािी संवहतामा व्यश्चक्तसम्बन्धी काििु 
र पाररवाररक काििु सम्बन्धी व्यवस्था 

 

गबहाि 

६:०० देश्चि 
७:०० 

 ५ 

छठ
ौ स

त्र मलुकुी देवािी कायनववगध संवहतामा म्याद तारेि, 

म्याद तामेली, वारेस,  अन्तरकालीि आदेश 
सम्बन्धी व्यवस्था 

 

७:०० देश्चि 
८:०० 

 

 ६ 

सा
तौ
 स

त्र मलुकुी देवािी कायनववगध संवहतामा मदु्दाको 
दायरी, अदालती शलु्क, दरवपठ, प्रगतउत्तर र 
प्रगतवादी सम्बन्धी व्यवस्था 

 

 

८:०० देश्चि 
९:०० 

 ७ 

आ
ठौँ
 स

त्र 

मलुकुी देवािी कायनववगध संवहतामा फैसला, 
पिुरावेदि र फैसला कायनन्वयि, क्षगतपगुतन तथा 
(अन्य ववववध व्यवस्था ) 
 

 

 

९:०० देश्चि 
१००० 

 

 

 

 

 

 

 

 

८ 

 

िािा समय                              १५ गमिेट 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  
  
  

  
 

20
७९

।१
१।

१७
 

 

िब
ौँ स

त्र 

मलुकुी देवािी संवहतामा सम्पगत सम्बन्धी 
काििुमा भएको व्यवस्था 

 

गबहाि 

६:०० देश्चि 
७:०० 

 ९ 

दश
ौँ स

त्र मलुकुी अपराध संवहताले िरेको फौिदारी 
कसरुसम्बन्धी व्यवस्था (करणी अपरहण 
सम्बन्धी कसरु ) 

 

 

७:०० देश्चि 
८:०० 

 १० 
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३ 

 

एक
ारौ
 स

त्र मलुकुी फौिदारी कायनववगध संवहताको मलुभतु 
ववशेर्षता (कसरुको सचुिा र अिसुन्धाि, 

अगभयोिि र दायरी, कसरुको बिीकरण) 

 

गबहाि 

८:०० देश्चि 
९:०० 

 ११ 

  
बा
ह्रो 

सत्र
 मलुकुी अपराध संवहतामा सम्पगत र गलित 

सम्बन्धी कसरु सम्बन्धमा भएका व्यवस्था 

 

 

९:०० देश्चि 
१०:०० 

 

 १२ 

िािा समय          १५ गमिेट 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५ 

20
७९

।१
१।

१८
 

तेह्र
ौ स

त्र 
मलुकुी फौिदारी कायनववगध संवहतामा मदु्दाको 
कारबाही ÷मदु्दा स्थािान्तरण तथा मलुतवी 
सम्बन्धी व्यवस्था , फैसला ,पिुरावेदि ÷साधक 
, फैसला कायनन्वयि सम्बन्धी व्यवस्था 

 

गबहाि 

६:०० देश्चि 
७:०० 

 १३ 
चौ
धौ
 स

त्र 

मलुकुी देवािी संवहतामा देवािी काििुका 
सामान्य गसद्धान्तहरु िािररक अगधकार तथा 
गििी अन्तरावष्ट्रय काििु सम्बन्धी व्यवस्था 

 

 

७:०० देश्चि 
८:०० 

 १४ 

पन्
धौ
  

सत्र
 मदु्दाको प्रारश्चम्भक ÷पवुनसिुवुाई ÷प्रमाण परीक्षण 

सम्बन्धी व्यवस्था 

 

 

८:०० देश्चि 
९:०० 

 १५ 

 

सो
ह्रौ 

सत्र
 

फौिदारी कसरु (सिाय गिधानरण तथा 
कायनन्वयि  ऐिमा सिाय सम्बन्धी सामान्य 
गसद्धान्तहरु, सिुवुाई र सिाय गिधानरण तथा 
कायनन्वयि सम्बन्धी व्यवस्था 
 

 

गबहाि 

९:०० देश्चि 
१०:०० 

 १६ 

 िािा समय 

  
  
 2

0७
९।

११
।१

९ सत्र
ौ स

त्र 

मलुकुी देवीिी संवहतामा करार कािूि सम्बन्धी 
व्यवस्थारु (वस्तशु्चस्थगत र गलि करार/हायर 
पचेच/अिशु्चचत समवृद्ध,दृष्कृगतपूणन उत्पादि 
सम्बन्धी) 

 

७:०० देश्चि 
८:०० 

 १७ 

श्चचयापाि १० गमिेट   

समापि कायनिम 

आसि ग्रहण 

सहभािीहरुका तफन बाट पषु्ठपोर्षण सवहत मन्तव्य २ ििा 
अध्यक्षबाट मन्तव्य सहीत कायनिमको समापि 

 

८:१० देश्चि 
९:१० 

  

िािा समय                                 १५ गमिेट 
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अिसूुची-३ 

कािूिी शब्दावली तथा न्यावयक प्रविया सम्बन्धी संचारकमीहरूका लागि 
एक ददवसीय अिशु्चशक्षण कायनिम 

न्यायपागलकाको चौथोपञ्चववर्षनय रणिीगतक योििाले संचारकमीलाई महत्वपूणन 
सरोकारवालाको रुपमा अंगिकार िरेको छ। अदातल प्रगतको ििआस्थामा अगभववृद्ध 
ििुन िेपालको न्यायपागलकाको चौथो पञ्चववर्षनयरणिीगतक योििाको पाुँचौ महत्वपूणन 
लक्ष्य मध्येको एक रहेको सन्दभनमा अदालतका िगतववगध न्यायका याचक तथा 
सरोकार राख्न े सबै समक्ष यथाथन रुपमा पगु्िपुिे हनु्छ। न्यायका याचक र 
सम्बश्चन्धत सबैको अदालतप्रगतको दृवष्टकोण र बझुाई अदालतसम्म पगु्ि पगि 
अगिवायन हनु्छ। यी दवैु श्चस्थगतमा महत्वपूणन र सकारात्मक भगूमका गिवानह ििे क्षेत्र 
संचार िित िै हो। 

संचारकमीहरूले अदालतबाट भए िरेका आदेश, फैसला तथा अन्य 
िगतववगधहरूको सूचिा सम्प्ररे्षण िदान अदालतले ििु रुप र अथनमा िरेको हनु्छ 
सोही रुप र अथनमा सम्प्ररे्षण भएि भिे त्यस्तो सूचिाले ििआस्था अगभववृद्धको 
लक्ष्यमा िकारात्मक असर पगु्ि िािे हनु्छ। संचारकमीहरूको मिसाय सकारात्मक 
रहेपगि कािूि र न्यायको क्षेत्रमा प्रयकु्त शब्दावली भार्षा र न्यावयक प्रवियाका 
चरणको िाम सवह रुपमा प्रयोि िभएको अवस्थामा त्यस्तो सूचिाले उल्टो अथन ददिे 
हनु्छ। तसथन यस क्षेत्रको सामान्य ज्ञाि संचारकमीहरूमा हिु ुअपररहायन हनु्छ। 

यस आवश्यकतालाई ववितमा आयोश्चित संचारकमीहरूसुँिको अन्तरविया 
कायनिममा स्वयं संचारकमीहरूबाट महशसु िररएको गथयो भिे यस आगथनक वर्षनमा 
अिशु्चशक्षण कायनिम राख्न सझुाव पगि ददइएको गथयो। फलस्वरुप एफ.एम. रगडयो 
वट.भी.पत्रपगत्रका तथा अिलाईि िबरहरूका क्षेत्रमा कायनरत स्थािीय 
संचारकमीहरूलाई लश्चक्षत िरी एकददवसीय अिशु्चशक्षण कायनिम गिधानरण िररएको 
छ।  

यसै आवश्यकतलाई महससु िदै न्याय तथा कािूिी क्षेत्रका शब्दावली तथा 
न्यावयक प्रविया सम्बन्धी संचारकमीहरूका लागि ित आ.व.मा अिशु्चशक्षण कायनिम 
कायन योििा राश्चिएकोमा कोरोिा भाइरसका कारण उत्पन्न ववर्षम पररश्चस्थगतले िदान 
सम्पन्न हिु सकेि। सोही कुरालाई मध्यििर िदै र न्यायपागलकाको चौथो 
रणिीगतक योििाको उदे्दश्यलाई मिि िदै एम.एम, रेगडयो, वट.भी. पत्रपगत्रका तथा 
अिलाईििबरहरूका क्षते्रमा कायनरत स्थािीय सचारकमीहरूलाई लश्चक्षत िरी 
एकददवगसय अिशु्चशक्षण कायनिम गिधानरण िररएको छ। 
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१) कायनिमबाट प्राि हिु ेउपलब्धीहरू 

 न्यावयकप्रकृयामा प्रयकु्तहिुे शब्दावली सम्बन्धमा संचारकमीहरू 
प्रश्चशश्चक्षत/पिुतानििी हिुहुिुेछ। 

 प्रत्यक्ष छलफलबाट यस क्षेत्रमा देश्चिएका समस्याको पवहचाि र समाधािको 
उपाय पवहल्याउि मद्दत पगु्िेछ। 

 मदु्दाका प्रकृया तथा चरणका बारेमा पररश्चचत हिुहुिुछे। 

 अदालतले प्रयोि िरेकै रुप र अथनमा सही सूचिा सम्प्ररे्षण हिुेछ। 

 सेवाग्राहीले सही सूचिा प्राि ििेछि ्। 

 अदालत प्रगतको ििआस्था अगभबवृद्ध हिुमा मद्दत पगु्िेछ। 

 

२) कायनिमको रुपरेिा 

 यो एक ददवगसय कायनिम अदालतको आफ्िै सभाहलमा आयोििा िररिेछ। यस 
गबर्षयमा गबर्षयका २ वटा कायनपत्र, ववज्ञ समूहबाट प्रस्ततु िरी छलफल िररिेछ। 
कायनिमको रुपरेिा यसप्रकार हिुेछ : 

प्रस्ताववत कायनिम  
गमगत :- २०७९।८०आ.ब. 
स्थाि : िवलपरासी श्चिल्ला अदालत, परासी 
कायनिमको िाम : न्याय र कािूिका क्षेत्रमा प्रयकु्त हिुे महत्वपूणन शब्दावली, भार्षा 
तथा न्यावयक प्रवियाका चरणहरू सम्बन्धमा संचारकमीहरूका लागि आयोश्चित एक 
ददवगसय अिशु्चशक्षण कायनिम । 

समय कायनिम कैवफयत 

उदिाटि सत्र : प्रथम सत्र 

११:०० देश्चि ११:१० अध्यक्षता : माििीय न्यायाधीश मन्तव्य 

१) स्वाित तथा कायनिम माथी प्रकाश 

२) मन्तव्य : वार एकाई अध्यक्ष 

३) मन्तव्य : प्रमिु श्चिल्ला अगधकारी 
४) मन्तव्य : अध्यक्ष, िेपाल पत्रकार 
महासंि िवलपरासी 
५) समापि मन्तव्य : अध्यक्षबाट 

 

 

कायनपत्र प्रस्ततुी सत्र: दोस्रो पत्र 

११:१० देश्चि १२:१० न्यायीक प्रवियाका चरणहरू 
 

१२:१० देश्चि ०१:१० न्यावयक प्रवियामा प्रयूक्त हिुे महत्वपूणन  
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नवलपरासी जजल्ला अदालत, परासी : बाजषिक कार्िर्ोजना २०७९/०८० 

कािूिी शब्द,शब्दावली तथा प्रकृयाको बारेमा 
िािकारी 

०१:१० देश्चि २:३० श्चचया / िािा  

०२:०० देश्चि ३:३० छलफल सत्र : 
ववद्यमाि समस्या र समाधािका उपायहरू : 
वट्पणी र सझुाव सहिकतान : माििीय 
श्चिल्ला न्यायाधीश 

 

३:३० देश्चि ०४:०० कायनिम समापि  

३) कायनिमका लश्चक्षत समूह, बिन तथा सहभािी संख्या 

 स्थािीय एफ.एम. का सम्बाददाता, पत्रपगत्रकाका पत्रकार तथा अिलाईि 
पगत्रकाका एवं सम्वाददाता, टेगलगभििका सम्बाददाता -२० ििा 

 िम्मा सहभािी २० ििा 
४) अिमुागित िचन 
 

गस.िं. वववरण पररमाण दर िम्मा 
१ अध्यक्षता / वट्पणीकतान १ ३,०००।- ३,०००।- 
२ सहिकतानको पाररश्रगमक ३ ३,५००।- १०,५००।- 
३ सहभािी तथा कायनिम 

संञ्चालि सहयोिी कमनचारीको 
यातायात िचन (आतेिाते) 

२० ५००।- १०,०००।- 

४ िािा र िािा २० ४००।- ८,०००।- 
५ स्टेशिरी ३० १५० ४,५००।- 
६ प्रगतवेदि लेिि / तयारी एकमषु्ठ ५,०००।- 
७ तलु, ब्यािर, पािी र अन्य 

ववववध 
एकमषु्ठ १०,०००।- 

िम्मा 51,000।- 
 

 

 

 



२०
७७

/०
७८

२०
७८

/०
७९

सरल 942 1595 1268 190 1458 781 2239 207 574 660 1441
सामान्य 669 568 619 93 712 594 1306 197 397 239 833
विशषे 14 25 20 3 23 61 84 25 36 5 66

1625 2188 1907 286 2193 1436 3629 429 1007 904 2340

२
ररट 
(मार्ग समूहमा परे्न)

11 10 10 2 12 9 21 3 6 5 14

३
बन्दीप्रत्यक्षीकरण
(मार्ग समूहमा र्नपरे्न)

0 1 1 1 2 0 2 0 0 2 2

11 11 11 3 14 9 23 3 6 7 16
४ DCM पूिगको 51 51 51

1636 2199 1918 289 2207 1445 3652 51 432 1013 911 2407
५ विशषे प्रकृतिका तर्निेदर्न 0 83 83 13 96 2 98 2 0 96 98
६ अन्य तर्निेदर्न/प्रतििेदर्न 0 759 759 114 873 30 903 30 0 800 830

0 842 842 127 969 32 1001 0 32 0 896 928
१६३६ ३०४१ २७६० ४१६ ३१७६ १४७७ ४६५३ 51 464 1013 1807 3335

१ अर्नमुातर्नि र्नयााँ दिाग तर्नकाल्दा २ आतथगक िषगको औसि तर्नकाली १५ प्रतिशि थप र्री तर्नकाल्र्नहुोला।
२ िावषगक अर्नमुातर्नि लर्ि तर्नकाल्दा अर्नमुातर्नि र्नयााँ दिाग र जिम्मेिारीलाई िोडी तर्नकाल्र्नहुोला।
३

पजे न.ं ५१

िावषगक फर्छ्यौट लक्ष्य तर्नर्ागरण र्दाग जिम्मेिारी सरेकामध्ये DCM पूिगका सबै र DCM अन्िरर्िका सम्बजन्र्ि मार्ग समूहका तर्नर्ागररि अितर् र्नाघेका सबै र जिम्मेिारी सरेकामध्ये मार्ग समूहका लातर् तर्नर्ागररि अितर् तितै्रका र र्नयााँ दिाग मदु्दाको हकमा 
मार्गसमूहका लातर् तर्नर्ागररि अितर् र्नर्नाघ्र्न ेर्री िावषगक अर्नमुातर्नि लर्िको न्यूर्निम ६५ प्रतिशि हरु्न ेर्री लक्ष्य तर्नर्ागरण र्र्नुगहोला।

िावषगक फर्छ्यौट लक्ष्य तर्नर्ागरण

DCM पूिगको 
सबै

जिम्मेिारीमध्ये DCM 
अन्िरर्ि अितर् 

र्नाघेको सबै

जिम्मेिारी सरेकामध्ये 
अितर् तित्रका 
तर्नर्ागररि अितर् 
र्नर्नाघ्र्न ेर्री

 र्नयााँ दिाग मदु्दाको हकमा 
मार्गसमूहका लातर् 

तर्नर्ागररि अितर् र्नर्नाघ्र्न े
र्री

िावषगक फर्छ्यौट लक्ष्य 
(अर्नमुातर्नि िावषगक 
लर्िको न्यूर्निम 
६५% हरु्नरे्री)

फाराम रं्न १ िरे्न िररका –

फर्छ्यौट 
प्रतिशि

२ िषगको र्नयााँ दिाग

औसि 
संख्या

औसि 
संख्यामा 
१५% 
थप

अर्नमुातर्नि 
र्नयााँ दिाग

 
तस.
रं्न.

मार्ग समूह

अर्नमुातर्नि र्नयााँ दिाग

१

िम्मा

मदु्दा िथा ररट कूल िम्मा

िम्मा
तर्निेदर्नसवहि कूल िम्मा

ररटको िम्मा

जिम्मेिारी
िावषगक 

अर्नमुातर्नि 
लर्ि

 फाराम रं्न १
र्निलपरासी जिल्ला अदालि

आतथगक िषग २०७९/८० को िावषगक कायग योिर्ना
विषयर्ि िावषगक अर्नमुातर्नि लर्ि र फर्छ्यौटको लक्ष्य तर्नर्ागरण फाराम

(योिर्नाको लक्ष्य १ रणर्नीतिक उदे्दश्य १.१ (क) र (ख) साँर् सम्बजन्र्ि)



लक्ष्य 5 6 5 5 10 20 0 0 0 0 0 0 ५१
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ०
लक्ष्य 25 64 24 63 105 108 0 0 0 0 0 0 ३८९
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ०
लक्ष्य 24 64 25 66 108 105 0 0 0 0 0 0 ३९२
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ०
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 100 107 114 91 91 91 ५९४
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ०
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ०
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ०
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 11 ६१
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ०
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ०
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ०
लक्ष्य 54 134 54 134 223 233 110 117 124 101 101 102 १४८७
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ०
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 65 85 89 135 138 148 ६६०
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ०
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ०
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ०
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 35 38 38 42 43 43 २३९
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ०
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ५
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ०

विषय

२

 १२ मवहर्ना तित्रको

अितर्र्ि ितर्गकरण

िावषगक रुपमा फैसला र्र्नुगपरे्न मदु्दाको िम्मा साँख्यााः 2407

अदालिको र्नाम: र्निलपरासी जिल्ला अदालि परासी

६ मवहर्ना तित्रको

६ र्नाघेको

वििरण फार्रु्न चैि बैशाख िेठसाउर्न असार िम्मापसु माघ

१२ मवहर्ना र्नाघेको

काजिक मंतसर

२ िषग र्नाघेको

िदौ असोि

फाराम रं्न २
 र्निलपरासी जिल्ला अदालि

आतथगक िषग २०७९/८० को िावषगक कायग योिर्ना
मातसक फर्छ्यौट लक्ष्य तर्नर्ागरण फाराम

(योिर्नाको लक्ष्य १ रणर्नीतिक उदे्दश्य १.१ (क) र (ख) साँर् सम्बजन्र्ि)

सामान्य मार्ग

१८ मवहर्ना र्नाघेको

विशषे मार्ग

६ र्नाघेको

१

सि.नं.

DCM पूिगको जिम्मेिारी

विशषे मार्ग

DCM अन्िरर्िको जिम्मेिारी

र्नयााँ दिागिफग

मार्ग समूह

सरल मार्ग

सामान्य मार्ग

िम्मा

सरल मार्ग
६ मवहर्ना तित्रको

 १२ मवहर्ना तित्रको

 १८ मवहर्ना तित्रको

 १८ मवहर्ना तित्रको



विषय अितर्र्ि ितर्गकरण वििरण फार्रु्न चैि बैशाख िेठसाउर्न असार िम्मापसु माघकाजिक मंतसरिदौ असोिसि.नं. मार्ग समूह

लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 100 123 127 177 181 196 ९०४
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ०
लक्ष्य 0 1 0 0 1 1 1 1 2 2 3 2 १४
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ०
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ०
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ०
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 २

प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ०

लक्ष्य 0 1 0 0 1 1 1 1 4 2 3 2 16
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ०
लक्ष्य 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 ५२
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ०
लक्ष्य 2 3 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 ४६
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ०
लक्ष्य 30 60 30 60 80 80 81 81 81 82 82 83 ८३०
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ०
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ०
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ०
लक्ष्य 35 66 35 66 89 89 90 90 91 92 92 93 ९२८
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ०
लक्ष्य 89 201 89 200 313 323 301 331 346 372 377 393 ३३३५
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

फाराम रं्न २ िरे्न िररका – पेि रं्न. ५2-५३

७ ददर्न तित्र

७ ददर्न र्नाघेको

६ मवहर्ना तित्रको

६ र्नाघेको

िम्मा

कूल िम्मा

   ियार र्रे्न                                                                                      प्रमाजणि र्रे्न   

1. कायगददर्नको वहसाि र्दाग साउर्न मवहर्नामा िावषगक कायगयोिर्ना ियारी, लर्ि अद्याितर्क, िावषगक प्रतििेदर्न ियारी लर्ायिका कायग सम्पन्न र्र्नग लाग्र्न ेसमय घटाई मदु्दाको पेशी िोवकएको ददर्न एिम ्स्थार्नीय स्िरमा हरु्न सक्र्न ेविदा समेिलाई मध्येर्निर र्री सो आतथगक 
िषगमा परे्न विदाका ददर्नहरु बाहेक र्री अदालि खलु्र्न ेकायगददर्नको र्णर्ना र्र्नुगहोला।

सरल मार्ग

१ मवहर्ना तित्र

१ मवहर्ना र्नाघेको

ररट

४

विशषे प्रकृतिको तर्निेदर्न

तर्निेदर्नप्रतििेदर्न फुटकर तर्निेदर्न

िम्मा

िम्मा

मार्ग समहुमा र्नपरे्नबन्दीप्रयक्षीकरण

DCM को  जिम्मेिारी 
र र्नयााँ दिाग िफग को



लक्ष्य 1 2 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 11
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 10 26 10 26 43 44 0 0 0 0 0 0 159
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 24 23 22 16 16 18 119
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 13
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 15 15 16 27 28 30 131
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 6 7 7 9 9 9 47
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 11 28 11 27 45 48 47 47 48 54 55 61 482
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

र्नोट:

मंतसर पौषवििरण

१. सम्बजन्र्ि अदालिको िावषगक मदु्दा फर्छ्यौटको लक्ष्यलाई स्थार्नीयस्िरमा हरु्न े विदा समेि कटाई बााँकी रहर्न ेकायगददर्नका आर्ारमा समार्नवुपिक कायगबोझ परे्न र्री मातसक लक्ष्य तर्नर्ागरण र्र्नुगहोला।

* कायगददर्नको वहसाि र्दाग साउर्न मवहर्नामा िावषगक कायगयोिर्ना ियारी , लर्ि अद्याितर्क र्रे्न, िावषगक प्रतििेदर्न ियारी लर्ायिका कायगसम्पन्न िै तर्नयतमि रुपमा मदु्दा पेशी िोवकएको ददर्न पतिको अदालि खलु्र्न ेददर्नलाई कायगददर्नदेजख सािगितर्नक तबदाबाहेको र्णर्ना र्र्नुगहोला।

२.मातसक फियौट  लक्ष्य तर्नर्ागरण र्दाग मातसक कायगददर्नको अर्नपुाि समेि विचार र्री लक्ष्य तर्नर्ागरण र्र्नुगहोला।

विशषे मार्ग

 िम्मा

श्री
 ख

डा
र्नन्
द 

तिि
ारी

मार्ग समूहमा र्नपरे्न२

1

र्नयााँ दिाग अन्िरर्ि

सरल मार्ग

सामान्य मार्ग

विशषे मार्ग

DCM पूिगको

DCM को जिम्मेिारी 
अन्िरर्ि

सरल मार्ग

सामान्य मार्ग

पजे नं.५४

िावषगक मदु्दाको फर्छ्यौट लक्ष्य: 482

सि.नं. न्यायाधीशगत लक्ष्य/प्रर्ति

फाराम रं्न ३
र्निलपरासी जिल्ला अदालि

आतथगक िषग २०७९/८० को िावषगक कायग योिर्ना
मार्ग समहु अर्नसुार न्यायार्ीशर्ि मातसक लक्ष्य र प्रर्तिको वििरण

(योिर्नाको लक्ष्य १ रणर्नीतिक उदे्दश्य १.१ (क) र (ख) साँर् सम्बजन्र्ि)

िम्माचैत्र बैशाख िेष्ठ आषाढमाघ फाल्र्णुश्राबण िाद्र आजिर्न कातिगक



लक्ष्य 1 1 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 10
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 10 26 10 26 43 43 0 0 0 0 0 0 158
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 23 23 22 16 16 18 118
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 12
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 16 16 17 27 28 30 134
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 6 7 8 9 9 9 48
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 11 27 11 27 45 47 47 48 50 54 55 60 482
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

र्नोट:

 िम्मा

१. सम्बजन्र्ि अदालिको िावषगक मदु्दा फर्छ्यौटको लक्ष्यलाई स्थार्नीयस्िरमा हरु्न े विदा समेि कटाई बााँकी रहर्न ेकायगददर्नका आर्ारमा समार्नवुपिक कायगबोझ परे्न र्री मातसक लक्ष्य तर्नर्ागरण र्र्नुगहोला।
* कायगददर्नको वहसाि र्दाग साउर्न मवहर्नामा िावषगक कायगयोिर्ना ियारी , लर्ि अद्याितर्क र्रे्न, िावषगक प्रतििेदर्न ियारी लर्ायिका कायगसम्पन्न िै तर्नयतमि रुपमा मदु्दा पेशी िोवकएको ददर्न पतिको अदालि खलु्र्न ेददर्नलाई कायगददर्नदेजख सािगितर्नक तबदाबाहेको र्णर्ना र्र्नुगहोला।
२.मातसक फियौट  लक्ष्य तर्नर्ागरण र्दाग मातसक कायगददर्नको अर्नपुाि समेि विचार र्री लक्ष्य तर्नर्ागरण र्र्नुगहोला।

पजे न.ं५५

1

श्री
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क
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र्ा
र्ना

DCM पूिगको

DCM को जिम्मेिारी 
अन्िरर्ि

सरल मार्ग

सामान्य मार्ग

विशषे मार्ग

र्नयााँ दिाग अन्िरर्ि

सरल मार्ग

सामान्य मार्ग

विशषे मार्ग

२ मार्ग समूहमा र्नपरे्न

कातिगक मंतसर

िावषगक मदु्दाको फर्छ्यौट लक्ष्य: 482

सि.नं. न्यायाधीशगत वििरण लक्ष्य/प्रर्ति

फाराम रं्न ३
र्निलपरासी जिल्ला अदालि

आतथगक िषग २०७९/८० को िावषगक कायग योिर्ना
मार्ग समहु अर्नसुार न्यायार्ीशर्ि मातसक लक्ष्य र प्रर्तिको वििरण

(योिर्नाको लक्ष्य १ रणर्नीतिक उदे्दश्य १.१ (क) र (ख) साँर् सम्बजन्र्ि)

िेष्ठ आषाढ िम्मापौष माघ फाल्र्णु चैत्र बैशाखश्राबण िाद्र आजिर्न



लक्ष्य 1 1 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 10
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 10 26 10 26 42 43 0 0 0 0 0 0 157
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 23 23 22 17 16 18 119
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 12
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 16 16 17 27 28 30 134
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 6 7 8 9 9 9 48
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 11 27 11 27 44 47 47 48 49 55 55 60 481
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

र्नोट:

 िम्मा

१. सम्बजन्र्ि अदालिको िावषगक मदु्दा फर्छ्यौटको लक्ष्यलाई स्थार्नीयस्िरमा हरु्न े विदा समेि कटाई बााँकी रहर्न ेकायगददर्नका आर्ारमा समार्नवुपिक कायगबोझ परे्न र्री मातसक लक्ष्य तर्नर्ागरण र्र्नुगहोला।
* कायगददर्नको वहसाि र्दाग साउर्न मवहर्नामा िावषगक कायगयोिर्ना ियारी , लर्ि अद्याितर्क र्रे्न, िावषगक प्रतििेदर्न ियारी लर्ायिका कायगसम्पन्न िै तर्नयतमि रुपमा मदु्दा पेशी िोवकएको ददर्न पतिको अदालि खलु्र्न ेददर्नलाई कायगददर्नदेजख सािगितर्नक तबदाबाहेको र्णर्ना र्र्नुगहोला।
२.मातसक फियौट  लक्ष्य तर्नर्ागरण र्दाग मातसक कायगददर्नको अर्नपुाि समेि विचार र्री लक्ष्य तर्नर्ागरण र्र्नुगहोला।

आषाढ िम्मा

1

श्री
 ि

ोल
ार्न
ाथ
 ढ

क
ाल

DCM पूिगको

DCM को जिम्मेिारी 
अन्िरर्ि

सरल मार्ग

सामान्य मार्ग

विशषे मार्ग

र्नयााँ दिाग अन्िरर्ि

सरल मार्ग

सामान्य मार्ग

विशषे मार्ग

२ मार्ग समूहमा र्नपरे्न

माघ फाल्र्णु चैत्र बैशाख िेष्ठिाद्र आजिर्न कातिगक मंतसर पौषसि.नं. न्यायाधीशगत वििरण लक्ष्य/प्रर्ति श्राबण

र्निलपरासी जिल्ला अदालि
आतथगक िषग २०७९/८० को िावषगक कायग योिर्ना

मार्ग समहु अर्नसुार न्यायार्ीशर्ि मातसक लक्ष्य र प्रर्तिको वििरण
(योिर्नाको लक्ष्य १ रणर्नीतिक उदे्दश्य १.१ (क) र (ख) साँर् सम्बजन्र्ि)

िावषगक मदु्दाको फर्छ्यौट लक्ष्य: 481

फाराम रं्न ३

पजे न.ं ५६



लक्ष्य 1 1 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 10
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 10 26 10 26 43 43 0 0 0 0 0 0 158
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 23 23 22 17 16 18 119
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 12
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 16 16 17 26 28 30 133
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 6 7 8 9 9 9 48
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 11 27 11 27 45 47 47 48 49 54 55 60 481
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

र्नोट:

 िम्मा

१. सम्बजन्र्ि अदालिको िावषगक मदु्दा फर्छ्यौटको लक्ष्यलाई स्थार्नीयस्िरमा हरु्न े विदा समेि कटाई बााँकी रहर्न ेकायगददर्नका आर्ारमा समार्नवुपिक कायगबोझ परे्न र्री मातसक लक्ष्य तर्नर्ागरण र्र्नुगहोला।
* कायगददर्नको वहसाि र्दाग साउर्न मवहर्नामा िावषगक कायगयोिर्ना ियारी , लर्ि अद्याितर्क र्रे्न, िावषगक प्रतििेदर्न ियारी लर्ायिका कायगसम्पन्न िै तर्नयतमि रुपमा मदु्दा पेशी िोवकएको ददर्न पतिको अदालि खलु्र्न ेददर्नलाई कायगददर्नदेजख सािगितर्नक तबदाबाहेको र्णर्ना र्र्नुगहोला।
२.मातसक फियौट  लक्ष्य तर्नर्ागरण र्दाग मातसक कायगददर्नको अर्नपुाि समेि विचार र्री लक्ष्य तर्नर्ागरण र्र्नुगहोला।
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DCM पूिगको

DCM को जिम्मेिारी 
अन्िरर्ि

सरल मार्ग

सामान्य मार्ग

विशषे मार्ग

र्नयााँ दिाग अन्िरर्ि

सरल मार्ग

सामान्य मार्ग

विशषे मार्ग

२ मार्ग समूहमा र्नपरे्न

पौषसि.नं. न्यायाधीशगत वििरण लक्ष्य/प्रर्ति श्राबण

र्निलपरासी जिल्ला अदालि
आतथगक िषग २०७९/८० को िावषगक कायग योिर्ना

मार्ग समहु अर्नसुार न्यायार्ीशर्ि मातसक लक्ष्य र प्रर्तिको वििरण
(योिर्नाको लक्ष्य १ रणर्नीतिक उदे्दश्य १.१ (क) र (ख) साँर् सम्बजन्र्ि)

िावषगक मदु्दाको फर्छ्यौट लक्ष्य: 481

आषाढ िम्मामाघ फाल्र्णु चैत्र बैशाख िेष्ठिाद्र आजिर्न कातिगक मंतसर

फाराम रं्न ३

पजे न.ं ५७



लक्ष्य 1 1 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 10
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 10 26 10 26 43 43 0 0 0 0 0 0 158
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 23 23 22 17 16 18 119
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 12
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 16 16 17 26 28 30 133
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 6 7 8 9 9 9 48
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 11 27 11 27 45 47 47 48 49 54 55 60 481
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

र्नोट:

 िम्मा

१. सम्बजन्र्ि अदालिको िावषगक मदु्दा फर्छ्यौटको लक्ष्यलाई स्थार्नीयस्िरमा हरु्न े विदा समेि कटाई बााँकी रहर्न ेकायगददर्नका आर्ारमा समार्नवुपिक कायगबोझ परे्न र्री मातसक लक्ष्य तर्नर्ागरण र्र्नुगहोला।
* कायगददर्नको वहसाि र्दाग साउर्न मवहर्नामा िावषगक कायगयोिर्ना ियारी , लर्ि अद्याितर्क र्रे्न, िावषगक प्रतििेदर्न ियारी लर्ायिका कायगसम्पन्न िै तर्नयतमि रुपमा मदु्दा पेशी िोवकएको ददर्न पतिको अदालि खलु्र्न ेददर्नलाई कायगददर्नदेजख सािगितर्नक तबदाबाहेको र्णर्ना र्र्नुगहोला।
२.मातसक फियौट  लक्ष्य तर्नर्ागरण र्दाग मातसक कायगददर्नको अर्नपुाि समेि विचार र्री लक्ष्य तर्नर्ागरण र्र्नुगहोला।

आषाढ िम्मा

1
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DCM पूिगको

DCM को जिम्मेिारी 
अन्िरर्ि

सरल मार्ग

सामान्य मार्ग

विशषे मार्ग

र्नयााँ दिाग अन्िरर्ि

सरल मार्ग

सामान्य मार्ग

विशषे मार्ग

२ मार्ग समूहमा र्नपरे्न

माघ फाल्र्णु चैत्र बैशाख िेष्ठिाद्र आजिर्न कातिगक मंतसर पौषसि.नं. न्यायाधीशगत वििरण लक्ष्य/प्रर्ति श्राबण

र्निलपरासी जिल्ला अदालि
आतथगक िषग २०७९/८० को िावषगक कायग योिर्ना

मार्ग समहु अर्नसुार न्यायार्ीशर्ि मातसक लक्ष्य र प्रर्तिको वििरण
(योिर्नाको लक्ष्य १ रणर्नीतिक उदे्दश्य १.१ (क) र (ख) साँर् सम्बजन्र्ि)

िावषगक मदु्दाको फर्छ्यौट लक्ष्य: 481

फाराम रं्न ३

पजे न.ं ५८



तस.रं्न.  अितर्र्ि संख्या जिम्मेिारी 
सरीआएको

र्नयााँ दिाग अर्नमुार्न* िम्मा कायम हरु्न े
िावषगक लर्ि

 तर्निेदर्न फियौट  िावषगक लक्ष्य कैवफयि

६ मवहर्ना तित्रको 596 954

६ मवहर्ना र्नाघेको 358 230

954 526 1480 1184

पजे नं. ५९

१.बावषगक रुपमा कायम हरु्न ेतर्निेदर्नहरुको अर्नमुातर्नि संख्या तर्नर्ागरण र्दाग विर्ि ३ आतथगक बषगमा दिाग हरु्न आएका िास्िविक लर्िको औषिमा १५ प्रतिशिले थप र्दाग हरु्न आउर्न ेसंख्या तर्नर्ागरण 
र्र्नुगहोला।सो कायम हरु्न आउर्न ेसंख्याको आर्ारमा बावषगक र मातसक फियौट लक्ष्य तर्नर्ागरण र्र्नुगहोला।

फाराम रं्न ४ िरे्न िररका –

फाराम रं्न ४
र्निलपरासी जिल्ला अदालि

आतथगक िषग २०७९/८० को िावषगक कायग योिर्ना
 फैसला कायागन्ियर्नका तर्निेदर्नको बावषगक फियौटको लक्ष्य तर्नर्ागरण फाराम

(योिर्नाको लक्ष्य १ को रणर्नीतिक उदे्दश्य १.५ साँर् सम्बजन्र्ि)
अदालिको र्नामाः र्निलपरासी जिल्ला अदालि परासी
॰ िावषगक रुपमा िम्मा फियौट  र्र्नुगपरे्न तर्निेदर्न सङ् ख्या:

   ियार र्रे्न                                                                                        प्रमाजणि र्रे्न   

१ 526

 विषय

फैसला कायागन्ियर्नको तर्निेदर्न

िम्मा



अदालिको र्नामाः र्निलपरासी जिल्ला अदालि
२०
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७८

/०
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२०३५ 
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   ियार र्रे्न                                                                             प्रमाजणि र्रे्न   

विर्ि ३ आतथगक िषगको र्नयााँ 
दिाग

१५
 प्र

तिश
ि 

थप

िी
र्न 

िष
गक
ो 
औ

सि
 सं

ख्य
ा

जि
म्मे

िा
री 

सरे
क
ो 
संख्

या िावषगक फर्छ्यौट लक्ष्य

िा
वषगक

 अ
र्नमु

ातर्न
ि 

र्नय
ााँ द

िा
ग

पेि रं्न. ६०

फाराम रं्न ५
र्निलपरासी जिल्ला अदालि

आतथगक िषग २०७९/८० को िावषगक कायग योिर्ना
 फैसला कायागन्ियर्नका तर्निेदर्न, कैद दण्ड िररिार्ना र सरकारी विर्ो िथा िक्यौिा फियौटको लक्ष्य तर्नर्ागरण फाराम

॰ सरकारी विर्ो असूलीको अंक (प्रत्येक िषग कम्िीमा सो िषग कायम हरु्न ेिरािरको अर्नमुातर्नि अंक*) 0
॰ बक्यौिा न्यूतर्नकरण िफग को २०६५ सालसम्मको कैद 1348।2।11 िररिार्ना 5,34,20,267।17 सरकारी विर्ो 2,28,66,424।19

(योिर्नाको लक्ष्य १ को रणर्नीतिक उदे्दश्य १.५ साँर् सम्बजन्र्ि)

॰ िावषगक रुपमा िम्मा फियौट  र्र्नुगपरे्न तर्निेदर्न सङ् ख्या: 1184
॰ कैद असूलीको अंक (प्रत्येक िषग कम्िीमा सो िषग कायम हरु्न ेिरािरको अर्नमुातर्नि अंक*):348।0।13
॰ िररिार्ना असूलीको अंक (प्रत्येक िषग कम्िीमा सो िषग कायम हरु्न ेिरािरको अर्नमुातर्नि अंक*):24,55,366/-

तस.र्न. तबषय

िा
वषगक

 अ
र्नमु

ातर्न
ि 

लर्
ि  िक्यौिा लर्ि बावषगक फियौट 

लक्ष्य 
(२०६५ साल 
सम्मको िक्यौिा 
लर्ि र यसबषग 
कायम हरु्न ेलर्ि)



मवहर्ना साउर्न िदौ असोि काजिक मंतसर पसु माघ फार्रु्न चैि बैशाख िेठ असार िम्मा

कायग ददर्न 14 25 12 20 24 23 22 21 25 23 28 25 262

फियौट  लक्ष्य 45 110 50 100 110 115 110 105 105 115 112 107 1184

लक्ष्य प्राति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

पजे नं. ६१

(योिर्नाको लक्ष्य १ को रणर्नीतिक उदे्दश्य १.५(क) र (ख) साँर् सम्बजन्र्ि)

फाराम रं्न ६
र्निलपरासी जिल्ला अदालि

आतथगक िषग २०७९/८० को िावषगक कायग योिर्ना
 फैसला कायागन्ियर्नका तर्निेदर्न फियौट  र्रे्न कायगको मातसक

लक्ष्य तर्नर्ागरण फाराम

३. मातसक फियौट  लक्ष्य कायम र्दाग  िावषगक लक्ष्य र मातसक कायगददर्नको अर्नपुाि समेि विचार र्री लक्ष्य कायम र्र्नुगहोला।

िहतसलदारको र्नामाः  तमर्नराि पन्थी
िावषगक रुपमा िम्मा फियौट  र्र्नुगपरे्न तर्निेदर्नको साँख्यााः 

फैसला 
कायागन्िय
र्नको 

   ियार र्रे्न                                                                         प्रमाजणि र्रे्न   
फाराम रं्न ६ िरे्न िररका –
१. फियौट र्र्नुगपरे्न िम्मा तर्निेदर्न साँख्या उल्लेख र्दाग फाराम रं्न ४ बाट देजखर्न ेसम्बजन्र्ि अदालिको फैसला कायागन्ियर्नको तर्निेदिफग को िावषगक फियौट लक्ष्य उल्लेख र्र्नुगहोला।

विषय



साउर्न िदौ असोि काजिक मंतसर पौष माघ फार्रु्न चैि बैशाख िेठ आषाढ िम्मा

लक्ष्य 20 29 32 30 27 29 26 27 24 25 23

21
।6

।1
3

31
3।

6।
13

प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

लक्ष्य 75 110 90 128 130 125 115 119 122 114 115

10
5।

2।
11

13
48

।2
।1

1

प्रगति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

लक्ष्य

25
05

50

26
55

50

24
56

50

28
67

50

30
68

50

29
65

26

27
39

50

27
28

50

27
59

50

26
58

25

26
13

25

25
54

50

32
57

22
6

प्रगति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

313।6।1
3

यस िषग कायम हरु्न े
लर्ि बराबरको 
िररिार्नाको रकम

3257226
।00

कैद िषगाः 313।6।13                                                                    ॰ २०६५ सालसम्मको कैद िषग: 1348।2।11                                     

फाराम रं्न ७
र्निलपरासी जिल्ला अदालि

आतथगक िषग २०७९/८० को िावषगक कायग योिर्ना
कैद िररिार्ना र सरकारी तबर्ोको मातसक लक्ष्य तर्नर्ागरण फाराम 

िावषगक रुपमा न्यूर्न र्र्नुग परे्न कैद िररिार्ना र सरकारी विर्ोको अङ्क मध्ये

२०६५ सालसम्मको 
िक्यौिा कैद

1348।2।
11

िम्मा बावषगक 
लक्ष्य

लक्ष्यवििरण

िररिार्नाको रकम रु.3257226।00                                                         ॰ २०६५ सालसम्मको िररिार्ना रकम: 5,34,20,267।17
सरकारी विर्ोको रकम रु. 0                                                                 ॰ २०६५ सालसम्मको सरकारी तबर्ो : 2,28,66,424।19

मातसक रुपमा फियौट  र्र्नुग परे्न लर्ि

यस िषग कायम हरु्न े
लर्ि बराबरको कैद िषग



लक्ष्य

30
56

56
0

40
45

65
0

25
45

72
5

45
95

86
0

46
25

65
0

47
25

65
0

49
97

86
0

50
65

45
0

51
85

64
5

49
25

31
5

49
05

25
2

47
45

65
0

।1
7

53
42

02
6

7।
17

प्रगति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

लक्ष्य

15
55

35
0

16
45

23
0

14
50

65
0

19
85

35
0

20
45

65
0

21
35

12
0

22
45

13
5

23
12

32
0

20
45

65
0

19
45

10
0

18
56

45
0

16
44

41
9।

1
9

22
86

64
24

।
19

प्रगति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

२. कैद, िररिार्ना र सरकारी विर्ोको लर्ि मध्ये योिर्ना कायागन्ियर्नको दोस्रो बषग अथागि आ.ब. २०७८/०७९ मा  वि.स. २०६५ साल सम्मका सबै बक्यौिा दण्ड िररिार्ना र सरकारी 
विर्ो असलुी र्रे्न लक्ष्य राजखएको हुाँदा वि.स. २०६५ सालसम्मका बक्यौिा असलुीका लातर् तर्नर्ागररि बावषगक फियौट लक्ष्य तर्नर्ागरणका आर्ारमा मातसक लक्ष्य तर्नर्ागरण र्र्नुगहोला।

२०६५ सालसम्मको 
िक्यौिा िररिार्ना

5,34,20,2
67।17

यस िषग कायम हरु्न े
लर्ि बराबरको सरकारी 

0

२०६५ सालसम्मको 
िक्यौिा सरकारी विर्ो

2,28,66,4
24।19

   ियार र्रे्न                                                                         प्रमाजणि र्रे्न   
फाराम रं्न ७ िरे्न िररका –

१. मातसक लक्ष्य तर्नर्ागरण र्दाग िावषगक लक्ष्यलाई आर्ार मार्नी सबै मवहर्नामा कायगददर्नको अर्नपुािमा लक्ष्य तर्नर्ागरण र्र्नुगहोला।

पजे नं. ६२-६३



श्रािण िाद्र असोि कातिगक मार्ग पौष माघ फार्रु्न चैत्र िैशाख िेष्ठ आषाढ िम्मा
14 25 12 20 24 23 22 21 25 23 28 25 262

लक्ष्य 100 175 90 160 170 165 160 160 175 165 200 175 1890
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

जिन्सी तललाम र्रे्न  (पटक)

फाराम रं्न ८
र्निलपरासी जिल्ला अदालि

आतथगक िषग २०७९/८० को िावषगक कायग योिर्ना
फैसला कायागन्ियर्नको लर्ि अद्याितर्क र्रे्न लर्ायिका कायगको मातसक कायग िातलका

िहतसलदारको र्नामाः  तमर्नराि पन्थी

मदु्दा
कायग ददर्न
मवहर्ना

१

२

पजे न.ं ६४

लर्ि अध्याितर्क र्ररर्न े साँख्या

पररितिगि स्थार्नीय िहको संरचर्ना अर्नसुार लर्िमा रहेको 
ििर्न अध्याितर्क र्रे्न
दण्ड िररिार्नाको लर्ि सािगितर्नक र्रे्न

असलु िहतसलको डोर खटाउर्ने

कैद

िररिार्ना

सरकारी 
तबर्ो

   ियार र्रे्न                                                                                              प्रमाजणि र्रे्न   

३

४

७
अन्य वियाकलाप

५
फौ.का.सं.को दफा १६० अर्नसुार कट्टा र्रे्न 

लर्ि

६



मवहर्ना साउर्न िदौ असोि काजिक मंतसर पसु माघ फार्रु्न चैि बैशाख िेठ असार िम्मा

लक्ष्य 100 250 150 285 285 295 297 297 298 298 298 298 3151

प्रर्ति 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

पजे न.ं ६५

यसिषग दिाग हरु्न ेअर्नमुातर्नि मदु्दा संख्यााः– 2207

विषय
तमतसलको आन्िररक तर्नरीक्षणको मातसक लक्ष्य

फाराम रं्न ९
र्निलपरासी जिल्ला अदालि

आतथगक िषग २०७९/८० को िावषगक कायग योिर्ना
तमतसलको आन्िररक तर्नरीक्षण र्रे्न कायगको मातसक लक्ष्य तर्नर्ागरण फाराम

जिम्मेिारी सररआएको तमतसल साँख्यााः– 1496

िम्मा तर्नरीक्षण र्र्नुगपरे्न तमतसल संख्यााः– 3151
से्रस्िेदारको र्नामाः प्रमेप्रसाद पौडेल
सपुररन्टेन्डेन्टको र्नामाः– केशिराि िसुाल

   ियार र्रे्न                                                                 प्रमाजणि र्रे्न   

तमतसलको 
आन्िररक तर्नरीक्षण



तस.रं्न. न्यायार्ीशको र्नाम तर्नरीक्षण र्रे्न  मवहर्ना तर्नरीक्षण र्र्नुगपरे्न कायागलय कैवफयि
१ श्री खडार्नन्द तििारी २०७९ साल पौष मसान्ि जिल्ला प्रशासर्न कायागलय
२ श्री प्रकाश ढंुर्ार्ना २०७९ साल पौष मसान्ि ससु्िा र्ाउाँपातलका

३ श्री िोलार्नाथ ढकाल २०७९ साल पौष मसान्ि प्रिापपरु र्ाउाँपातलका

४ श्री रमेश शमाग पौडेल २०७९ साल पौष मसान्ि सरािल र्ाउाँपातलका

५ श्री ईिरी प्रसाद िण्डारी २०७९ साल पौष मसान्ि पाल्हीर्नन्दर्न र्ाउाँपातलका

६ २०७९ साल पौष मसान्ि बदगघाट र्नर्रपातलका

७ २०७९ साल पौष मसान्ि रामग्राम र्नर्रपातलका

८ २०७९ साल पौष मसान्ि सरु्निल र्नर्रपातलका

९ २०७९ साल पौष मसान्ि जिल्ला िर्न कायागलय

१० २०७९ साल पौष मसान्ि मालपोि कायागलय

   ियार र्रे्न                                               प्रमाजणि र्रे्न   पजे नं. ६६

तर्नरीक्षण र्र्नुगपरे्न न्यावयक सतमतिको संख्यााः- ७  अर्ग न्यावयक तर्नकायको साँख्यााः  ३

िम्मा संख्या :- 9

फाराम रं्न 1०
र्निलपरासी जिल्ला अदालि

आतथगक िषग २०७९/८० को िावषगक कायग योिर्ना
 न्यावयक सतमति, अर्गन्यावयक तर्नकायको तर्नरीक्षण एिं अर्नरु्मर्नसम्बन्र्ी लक्ष्य तर्नर्ागरण फाराम

तर्नरीक्षण र्र्नुगपरे्न िम्मा तर्नकायको साँख्यााः १०



पवहलो चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेस्रो चौमातसक
साउर्नदेजख काजिकसम्म मंतसरदेजख फार्रु्नसम्म चैत्रदेजख असारसम्म

लक्ष्य तर्नरन्िर तर्नरन्िर तर्नरन्िर तर्नरन्िर
प्रर्ति
लक्ष्य 1 2 1 4
प्रर्ति
लक्ष्य 4 4 4 12
प्रर्ति
लक्ष्य 1 1 1 3
प्रर्ति
लक्ष्य 0 1 0 1
प्रर्ति
लक्ष्य 1 0 0 1
प्रर्ति
लक्ष्य 1 1 0 2
प्रर्ति
लक्ष्य 0 0 1 1
प्रर्ति
लक्ष्य 350 550 750 1650
प्रर्ति
लक्ष्य 1 1 2 4
प्रर्ति
लक्ष्य 1 0 1 2
प्रर्ति
लक्ष्य 0 1 0 1
प्रर्ति
लक्ष्य 1 0 0 1
प्रर्ति
लक्ष्य 0 1 0 1
प्रर्ति

पजे नं. ६७

र्निलपरासी जिल्ला अदालि
आतथगक िषग २०७९/८० को िावषगक कायग योिर्ना

 व्यिस्थापकीय कायग सञ्चालर्नको मातसक कायग िातलका 

फैसला लेखर्न सम्बन्र्ी िालीम

संवहिा कारू्नर्न सम्बन्र्ी परु्नगिािर्ी िालीम

िम्मा

१. ब्यिस्थापकीय कायग अन्िर्गि उजल्लजखि बाहेक योिर्नामा तर्नर्ागररि साँख्यात्मक रुपमा उल्लेख र्र्नग सवकर्न ेअन्य वियाकलाप समेि र्रेको िए सो वियाकलाप र संख्या िा पटक उल्लेख र्र्नग सवकर्न ेि ।
२. यो फाराम हरेक चौमातसक कातिगक, फार्रु्न र असारमा पठाउर्न ुपरे्न।

फाराम रं्न ११

योिर्ना कायागन्ियर्नका सम्बन्र्मा सरोकारिालाहरुसाँर् 
अन्िरविया

िामेलदार र स्थार्नीय िहका सजचिहरु बीच अन्िरविया

सडाउर्नपुरे्न कार्िािहरु सडाएको तमसील संख्या

न्यायके्षत्र समन्िय सतमतिको बैठक

िार र बेञ्च/ सञ्चारकमी/ र्नार्ररक समाि िीच अन्िरविया

वटपोट िालीम

परामशग सेिा
 (अंकमा पटक उल्लेख र्र्नुगपरे्न )

Judicial Outreach कायगिम संचालर्न

Meet the Judge कायगिम संचालर्न

योिर्ना कायागन्ियर्नको चौथो चौमातसक िथा िावषगक योिर्ना 
समीक्षा

फरक मदु्दा व्यिस्थापर्न सम्बन्र्ी कायगिम

फैसला कायागन्ियर्न सम्बन्र्ी िालीम

कायग लक्ष्य/प्रर्िी



अंर् परेु्को अंर् र्नपरेु्को िम्मा

१ सरल 310 480 790 1470 2260 1455 805 1601 0 0

२ सामान्य 312 282 594 712 1306 833 473 916 0 0
विशषे 25 36 61 23 84 66 18 73 0 0
मार्ग समूहमा र्नपरे्न 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0

647 798 1445 2207 3652 2356 1296 2592 0 0

पजे नं. ६८

अंर् परेु्को 
बास्िविक 

संख्या

प्रर्ति 
प्रतिशि

फाराम रं्न १२
र्निलपरासी जिल्ला अदालि

आतथगक िषग २०७९/८० को िावषगक कायग योिर्ना
मदु्दामा अंर् परु् याउर्नकेो िावषगक लक्ष्य तर्नर्ागरण फाराम

कूल िम्मा

मदु्दामा अङ्ग पयुागउर्न िावषगक लक्ष्य
(िावषगक फर्छ्यौट लक्ष्य िन्दा १०% 

ले बढी हरु्नपुरे्न)
अर्नमुातर्नि 
िावषगक लर्ि

अर्नमुातर्नि िावषगक 
लर्िमध्ये अंर् 

परेु्को

अंर् पगु्र्न 
िाकी मदु्दा

३

तस.रं्न. मार्ग समूह
अर्नमुातर्नि 
र्नयााँ दिाग

जिम्मेिारी सरी आएको



मवहर्ना साउर्न िदौ असोि काजिक मंतसर पसु माघ फार्णु चैत्र िैशाख िेठ असार िम्मा

विषय/
कायगददर्न

10 24 13 19 24 23 23 22 26 26 28 26 264

लक्ष्य ४४ ४४ ४४ ४४ ४३ ४४ ४६ ४६ ४६ ४६ ४६ ४६ ५३९

प्रर्ति ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०

लक्ष्य ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४३ ४३ ५२६

प्रर्ति ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०

लक्ष्य ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४३ ४३ ५२६

प्रर्ति ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०

लक्ष्य ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४३ ४३ ५२६

प्रर्ति ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०

लक्ष्य ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४३ ४३ ५२६

प्रर्ति ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०

लक्ष्य २२० २२० २२० २२० २१९ २२० २२२ २२२ २२२ २२२ २१८ २१८ २६४३

प्रर्ति ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०

पजे न.ं ६९

१. मातसक फियौट लक्ष्य कायम र्दाग फाराम रं्न. १२ को िावषगक अंर् परु् याउर्न ेलक्ष्यलाई सािगितर्नक विदाबाहेकको मातसक कायगददर्नको अर्नपुाि समेि विचार र्री लक्ष्य कायम र्र्नुगहोला।

मदु्दामा अंर् पयुागउर्नकेो मातसक लक्ष्य तर्नर्ागरण

फााँट

फाराम रं्न १३
र्निलपरासी जिल्ला अदालि

आतथगक िषग २०७९/८० को िावषगक कायग योिर्ना

१

२

४

३

५

िम्मा



नवलपरासी जिल्ला अदालत, परासी बार्षिक कार्िर्ोजना २०७९/०८०                                                                                           

पेि | ७0 

 

 

 

उपसंहार 

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

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

ित बर्षज यस अर्दालतले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त िने तफज  नै प्रिछत िरेको ि। यसबाट यस बर्षजलाई 
काम िनज थप उजाज समेत प्राप्त भएको आभास छमलेको ि। आिामी दर्दनमा कोछभि-१९ को महामारीसुँि 
जिुै उपलब्ध भौछतक श्रोत साधन सद्धहत भैरहेको जनशखिलाई अझ बढी र्दक्ष, खजम्मेिार, लिनशील, 
कतजव्यछनष्ठ र प्रभािकारी बनाउरै्द लैजान ुपने अिस्था रहेको ि। यसरी योजनाबि तररकाले िररएका 
कामबाट द्धिित भन्र्दा पछिल्ला बर्षजहरुमा अर्दालतको काममा भएको प्रिछतले अर्दालत प्रछतको 
जनआस्थामा छनिय पछन बदृ्धि हनुेि भन्न ेआशा र अपेक्षा सद्धहत यस बर्षजको योजना द्धिित बर्षजको जस्तै 
सफल बनाउने सबैको सहयोिको अपेक्षा सद्धहत प्रस्ततु योजना छनमाजण िररएको ि। यस अर्दालतले 
कमजचारी उत्प्ररेणाका लाछि समेत लखक्षत िरी केही नयाुँ कायजक्रम प्रस्ताि िरेकाले छत कायजमा सफल 
प्राप्त िनज द्धिितमा झै सिोच्च अर्दालतबाट पूणज सहयोि प्राप्त हनुे अपेक्षा िररएको ि। अन्तमा ित 
आ.ि २०७८/०७९ को योजनालाई सफलीभतू बनाउन सहयोि िनुजहनुे कानून व्यिसायी लिायत 
सबै सरोकारिालाहरुप्रछत यस निलपरासी खजल्ला अर्दालत हादर्दजक कृतज्ञता व्यि िर्दजि । 

 


