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हाम्रो बनाई 
नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया १२६ भा नेऩारको न्मामसम्फन्धी अङ्झधकाय अदारतफाट प्रमोग हङ्टने य धाया १५२ रे 
खास ङ्जकङ्झसभ य प्रकृङ्झतका भङ्टद्दाहरूको कायिाही य ङ्जकनाया गनि सङ्घीम कानूनद्वाया अन्म ङ्जिङ्ञशङ्जिकृत अदारत, 

न्माङ्जमक ङ्झनकाम िा न्मामाङ्झधकयण स्थाऩना गनि सङ्जकने सॊिैधाङ्झनक व्मिस्था गयेको छ। खास ङ्जकङ्झसभका भङ्टद्दाको 
कायिाही य ङ्जकनाया ङ्झछटो, छङ्चयतो य प्रबािकायी रुऩभा गनि नेऩारभा ङ्जि.स. २०१3 सारदेङ्ञख नै ङ्जिशेष 
अदारतको स्थाऩना बएको देङ्ञखन्छ। नेऩार अङ्झधयाज्मको सॊङ्जिधान, २०४७ भा बएको सॊिैधाङ्झनक 
व्मिस्थाफभोङ्ञजभ ङ्जिशेष अदारत ऐन, २०५९ को दपा ३ भा बएको व्मिस्था अनङ्टसाय नेऩार सयकायरे २०५९ 
सार बदौ ६ गतेको नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाङ्ञशत गयी ङ्जिशेष अदारतको गठन य ऺेत्राङ्झधकाय तोकेको 
ऩाइन्छ। भङ्टद्दाको कायिाही य ङ्जकनाया ङ्झछटो, छङ्चयतो रूऩभा गयी प्रबािकायी न्माम सम्ऩादन गनि न्माम ऩङ्चयषद्को 
ऩयाभशिभा आिश्मक सदस्म यहेको ङ्जिशेष अदारतको गठन गनि सक्ने व्मिस्था ऐनरे गयेको छ। सोही ऐनको 
कानूनी व्मिस्थाफभोङ्ञजभ ङ्जिशेष अदारतको गठन बई कामि सञ्चारन हङ्टॉदै आएको छ। 

सफैका राङ्झग न्माम सङ्टङ्झनङ्ञित गने ऩङ्चयदृश्म फोकेय ङ्झछटोछङ्चयतो य गङ्टणस्तयीम न्माम सम्ऩादन एिभ ् सेिाप्रिाह 
भापि त न्मामऩाङ्झरकाप्रङ्झतको आस्था य ङ्जिश्वासराई अङ्झबिङृ्जि गने उदे्दश्मफाट न्मामऩाङ्झरकाको मोजनाफि सङ्टधायराई 
ङ्झनयन्तयता ङ्छदई न्मामऩाङ्झरकाको चौथो ऩञ्चिषॉम यणनीङ्झतक मोजना, (2076/2077-2080/20८1) रागू 
बई हार कामािन्िमनको चौथो िषिभा प्रिेश गयेको छ। मोजनाको भभि य भागिदशिनराई आत्भसात गयी ङ्जिशेष 
अदारतका सदस्म भाननीम न्मामाधीश श्री यभेशकङ्ट भाय ऩोखयेरज्मूको सॊमोजकत्िभा गङ्छठत कामि सभूहरे ङ्जिशेष 
अदारतको िाङ्जषिक कामिमोजना 2079/080 तजङ्टिभा गयी कामािन्िमनसभेत प्रायम्ब बएको छ। 

गत आङ्झथिक िषि 2078/079 भा 135 थान भङ्टद्दा दताि बई हार 453 थान भङ्टद्दा फाॉकी यहेको य चारङ्ट 
आ.ि.भा दताि हङ्टन आउने सङ्टत्रफभोङ्ञजभ अनङ्टभाङ्झनत 273 थान गयी जम्भा 726 थान भङ्टद्दाभध्मे ङ्ञजम्भेिायी 
सङ्चयआएका सिै 453 थान य मस आ.ि.भा दताि हङ्टने अनङ्टभान गङ्चयएका 273 को 50% रे हङ्टन आउने 137 
थानसभेत गयी जम्भा 590 थान भङ्टद्दा पछौट गनि य ङ्जिशेष अदातर ऐन, 2059 को दपा 16 अनङ्टसाय भङ्टद्दा 
दामय बएको ङ्झभङ्झतरे 6 भङ्जहनाङ्झबत्र भङ्टद्दा ङ्जकनाया गनङ्टिऩने कानूनी प्रािधानराई साकाय ऩानि ङ्जिद्यभान जनशङ्ञि, 
साधन य स्रोतभा तत्कार ऩङ्टनयािरोकन गयी सोही ऐनको दपा ५ फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ऩूििित सङ्टङ्जिधा राई 
ङ्झनयन्तयता ङ्छदनङ्ट िाञ् छनीम देङ्ञखएको छ। 

सहबाङ्झगताभूरक मोजना ङ्झनभािण ऩिङ्झतरे स्िाङ्झभत्ि जागतृ गनङ्टिका अङ्झतङ्चयि मोजना कामािन्िमनभा देखा ऩयेका 
च ङ्टनौती, उऩरङ्ञधध य ङ्झसकाईरे कामिमोजना तजङ्टिभा गनि ऩषृ्ठबङू्झभ, आधाय य भागिदशिन गयेको छ। िषिबय प्राप्त 
अनङ्टबि, गङ्टनासो य सङ्टझािका आधायभा उऩरधध साधन स्रोत य सूचना प्रङ्जिङ्झधको उच्चतभ प्रमोग गयी ङ्झछटोछङ्चयतो 
एिभ ्प्रबािकायी सेिाप्रिाहभापि त न्मामभा ऩहङ्टॉच अङ्झबिङृ्जि गदै न्माङ्जमक सङ्टशासनद्वाया सभग्रभा न्मामऩाङ्झरकाप्रङ्झतको 
आस्था य ङ्जिश्वास अङ्झबिङृ्जि गनि प्रस्त ङ्टत 2079/080 को िाङ्जषिक कामिमोजना सहमोगी ङ्झसि हङ्टनेभा मस अदारत 
ऩङ्चयिाय ङ्जिश्वस्त यहॉदै मोजना कामािन्िमनका राङ्झग ऩूणि प्रङ्झतिितासभेत व्मि गदिछ। 
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ऩङ्चयच्छेद - एक 

ऩङ्चयचम 

१.१ ङ्जिषम प्रिेश 
नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया १२६ भा नऩेारको न्मामसम्फन्धी अङ्झधकाय अदारतफाट प्रमोग हङ्टन ेय धाया 
१५२ रे खास ङ्जकङ्झसभ य प्रकृङ्झतका भङ्टद्दाहरूको कायिाही य ङ्जकनाया गनि सङ्घीम कानूनद्वाया अन्म 
ङ्जिङ्ञशङ्जिकृत अदारत, न्माङ्जमक ङ्झनकाम िा न्मामाङ्झधकयण स्थाऩना गनि सङ्जकने सॊिैधाङ्झनक व्मिस्था गयेको 
छ। खास ङ्जकङ्झसभका भङ्टद्दाको कायिाही य ङ्जकनाया ङ्झछटो, छङ्चयतो य प्रबािकायी रुऩभा गनि नऩेारभा ङ्जि.स. 
२०१3 सारदेङ्ञख नै ङ्जिशषे अदारतको स्थाऩना बएको देङ्ञखन्छ। नेऩार अङ्झधयाज्मको सॊङ्जिधान, २०४७ 
भा बएको सॊिैधाङ्झनक व्मिस्थाफभोङ्ञजभ ङ्जिशेष अदारत ऐन, २०५९ को दपा ३ भा बएको व्मिस्था 
अनङ्टसाय नेऩार सयकायरे २०५९ सार बदौ ६ गतेको नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाङ्ञशत गयी ङ्जिशेष 
अदारतको गठन य ऺेत्राङ्झधकाय तोकेको ऩाइन्छ। भङ्टद्दाको कायिाही य ङ्जकनाया ङ्झछटो, छङ्चयतो रूऩभा गयी 
प्रबािकायी न्माम सम्ऩादन गनि न्माम ऩङ्चयषद्को ऩयाभशिभा आिश्मक सदस्म यहेको ङ्जिशेष अदारतको 
गठन गनि सक्ने व्मिस्था ऐनरे गयेको छ। सोही ऐनको कानूनी व्मिस्थाफभोङ्ञजभ ङ्जिशेष अदारतको 
गठन बई कामि सञ्चारन हङ्टॉदै आएको छ। 

१.२ ङ्जिशेष अदारतको ऺेत्राङ्झधकाय 
ङ्जिशेष अदारतको भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायऺेत्र ङ्जिशेष अदारत ऐन, २०५९ को दपा 6 फभोङ्ञजभ नेऩार 
सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ बङे्ङ कानूनी व्मिस्था यहेको छ। 
सो अनङ्टरुऩ ङ्झभङ्झत 2059।05।06 गतेको नेऩार याजऩत्रभा प्रकाङ्ञशत सूचनाफभोङ्ञजभ याज्म ङ्जिरुिको 
अऩयाध य सजाम ऐन, २०४६, अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ य भ्रिाचाय ङ्झनिायण 
ऐन, 2059 अन्तगित दामय हङ्टने भङ्टद्दा हेने ऺेत्राङ्झधकाय तोकेको ऩाइन्छ। साथै सम्ऩङ्ञि शङ्टिीकयण (भनी 
राउन्डङ्चयङ्ग) ङ्झनिायण ऐन, २०६४ अन्तगितको भङ्टद्दा ङ्जिशेष अदारतको ऺते्राङ्झधकाय अन्तगित ऩने गयी 
नेऩार सयकायरे ङ्झभङ्झत 2066।02।11 गतेको नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाङ्ञशत गयी तोकेको छ। 
भङ्टरङ्टकी अऩयाध सॊङ्जहता, 2074 रागू बए ऩिात ्याज्म ङ्जिरूिको अऩयाध य सजाम ऐन, २०४६ खायेज 
बएको छ। हार ङ्जिशेष अदारतको ङ्जिद्यभान ऺेत्राङ्झधकाय अन्तगित अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग 
ऐन, २०४८, भ्रिाचाय ङ्झनिायण ऐन, 2059 य सम्ऩङ्ञि शङ्टिीकयण (भनी राउन्डङ्चयङ्ग) ङ्झनिायण ऐन, 
२०६४ फभोङ्ञजभका देशबयका भङ्टद्दाहरू मस अदारतभा दामय हङ्टने गयेका छन।् 

१.३ न्मामऩाङ्झरकाभा मोजनाफि सङ्टधाय य चौथो ऩञ्चिषॉम यणनीङ्झतक मोजना् 
ङ्जि=सॊ= १९९७ सार असाय १२ गते नेऩारभा ऩङ्जहरोऩटक स्ितन्त्र ङ्झनकामको रुऩभा न्मामऩाङ्झरका 
स्थाऩना बएको ङ्झथमो। न्मामऩाङ्झरकाको सङ्टधायको राङ्झग सभग्र अदारतको सङ्टधायराई भूर ङ्जिषम फनाई 
२०२८ सारभा ऩङ्जहरोऩटक शाही उच्चस्तयीम न्माङ्जमक सङ्टधाय आमोगको गठन गङ्चयएको ङ्झथमो। 
त्मसऩङ्झछ २०४२ सारभा शाही न्माम सङ्टधाय आमोगसभेतरे न्मामऩाङ्झरकाको सङ्टधायका सन्दबिभा ङ्जिङ्झबङ्ङ 
सङ्टझािहरू ङ्छदएको ङ्झथमो। अदारतको सभग्र व्मिस्थाऩनराई प्राथङ्झभकताभा याखी २०५५ सारभा अदारत 
व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन बई उि सङ्झभङ्झतरे न्मामऩाङ्झरकाको सङ्टधायका राङ्झग ङ्छदएको प्रङ्झतिेदनको 
ऩषृ्ठबङू्झभभा दङ्ञऺण एङ्झसमाभै ऩङ्जहरोऩटक नेऩारको न्मामऩाङ्झरकाभा आ.ि.२०६१/०६२ सारभा ऩङ्जहरो, 
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आ.ि. २०६६/०६७ देङ्ञख दोस्रो, आ.ि. २०७०/०७१ देङ्ञख तेस्रो ऩञ्चिषॉम यणनीङ्झतक मोजना रागू 
बई सपरताऩूििक कामािन्िमन बइसकेको छ। ङ्जिगतका यणनीङ्झतक मोजनाहरूको कामािन्िमनको िभभा 
हाङ्झसर गङ्चयएका मोजनाफि सङ्टधायको ङ्झसकाई य अनङ्टबिका आधायभा न्मामऩाङ्झरकाको चौथो ऩञ्चिषॉम 
यणनीङ्झतक मोजना (२०७६/२०७७-२०८०/२०८१) को ऩङ्जहरो, दोस्रो य तेस्रो िषि िभश् 
(आ.ि.२०७६/०७७, 207७/07८ य ०७८/०७९) को कामािन्िमन बइसकेको छ। न्मामऩाङ्झरकको 
चौथो यणनीङ्झतक मोजनाको भध्मािङ्झधक भूल्माङ्कन सम्ऩङ्ङ बई भङ्टरङ्टकको मोजनािि ङ्जिकासको भूर 
प्रिाहभा न्मामऩाङ्झरकाको यणनीङ्झतक मोजना सभेतराई याज्मरे आत्भसात ् गयेफाट न्मामऩाङ्झरकाको 
मोजनाफि सङ्टधायका प्रमासहरू थऩ सॊस्थागत हङ्टॉदै आएका छन।् 

“न्मामऩाङ्झरकाको स्ितन्त्रता: न्माङ्जमक सङ्टशासन हाम्रो प्रङ्झतििता” बङ्ङे  नायाराई आत्भसात ् गयी रागू 
बएको न्मामऩाङ्झरकाको चौथो ऩञ्चिषॉम यणनीङ्झतक मोजना (२०७६/२०७७-२०८०/2०८१) राई 
सपर फनाउन मोजनारे ङ्झनङ्छदिि गयेका भागिदशिन एिभ ्उदे्दश्म अनङ्टरुऩ सफै अदारत य न्मामाङ्झधकयणरे 
िाङ्जषिक रुऩभा आफ्नो िाङ्जषिक कामिमोजना फनाई कामािन्िमन गनङ्टिऩने हङ्टन्छ। मसै िभभा ङ्जिशेष अदारतरे 
ऩङ्झन चौथो यणनीङ्झतक मोजनाराई सपर फनाउन मोजनाको यणनीङ्झतक उदे्दश्म ४.६ फभोङ्ञजभ कामिमोजना 
तजङ्टिभा कामि सभूहको गठन गयी आ.ि. ०७९/०८० को राङ्झग आफ्नो िाङ्जषिक कामिमोजना ङ्झनभािण 
गयेको छ। 

मोजनारे अदारतराई उदे्दश्म प्राङ्झप्त गनि, सही ढङ्गरे ङ्जहड्न ङ्झसकाएको छ य मसरे भङ्टद्दाको पर्छ्यौट य 
पैसराको कामािन्िमनभा सङ्टधाय, जनस्तयभा अदारत प्रङ्झतको ङ्जिश्वास, अन्तय सयकायी सभन्िम, याङ्जिम 
मोजना य िाङ्जषिक फजेटभा ऩहङ्टॉच, बौङ्झतक ऩूिािधायभा सङ्टधाय य अदारतभा सूचना प्रङ्जिङ्झधको प्रमोगराई 
फढाएको छ। मोजनाफि कामिरे सीङ्झभत स्रोत साधनको प्रमोग गयी त्मसफाट उच्चतभ साङ्गठङ्झनक राब 
ङ्झरने प्रमत्न एकाङ्झतय देङ्ञखन्छ बने अकोङ्झतय अङ्ञघल्रो मोजनाहरूफाट ङ्ञशऺा ङ्झरॉदै ङ्झनयन्तय सङ्टधायको प्रमत्न 
जायी याख्न भदत ऩङ्टग्छ। तदनङ्टरुऩ न्मामऩाङ्झरकारे मोजनािि सङ्टधायराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदॉदै आएको छ बने 
न्मामऩाङ्झरकाको चौथो ऩञ्चिषॉम यणनीङ्झतक मोजना, (२०७६/२०७७-२०८०/२०८१) रे 
न्मामऩाङ्झरकाराई सही भागिभा ङ्जहॉड्न य ङ्जहॉडाउन प्रङे्चयत गयेको छ। सोही अनङ्टरुऩ ङ्जिशेष अदारतको 
प्रस्तङ्टत िाङ्जषिक कामिमोजनारे ऩङ्झन चौथो ऩञ्चिषॉम यणनीङ्झतक मोजनाको भूर भभि य भागिदशिनराई 
आत्भसात गयेको छ। 

१.४ कामिमोजना तजङ्टिभा कामि सभूहको गठन य कामािदेश् 
ङ्जिशेष अदारतको आ.ि. 2079/080 को िाङ्जषिक कामिमोजना तजङ्टिभा गनि मस अदारतको ङ्झभङ्झत 
2079/3/31 को ङ्झनणिमअनङ्टसाय सदस्म भाननीम न्मामाधीश श्री यभेश कङ्ट भाय ऩोखयेरज्मूको 
सॊमोजकत्िभा ङ्झनम्न अनङ्टसायको कामिमोजना तजङ्टिभा सङ्झभङ्झत गठन गङ्चयएको ङ्झथमो। कामिमोजनाको 
सम्फन्धभा सयोकायिाराहरु सिैसॊग छरपर गयी िाङ्जषिक कामिमोजना तमाय गने कामािदेश ङ्छदईएको 
ङ्झथमो। 

तऩङ्झसर 

   भाननीम न्मामाधीश श्री यभेशकङ्ट भाय ऩोखयेर    सॊमोजक  

   भाननीम न्मामाधीश श्री मभङ्टना बटरायाई     सदस्म 

 यङ्ञजस्राय श्री अशोक कङ्ट भाय ऺेत्री    सदस्म 
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 उऩयङ्ञजस्राय श्री ङ्छदऩेन्रनाथ मोगी             सदस्म 

 उऩयङ्ञजस्राय श्री नायदप्रसाद बटरायाई    सदस्म 

 शाखा अङ्झधकृत श्री ङ्जिनोदप्रसाद अङ्झधकायी   सदस्म 

 शाखा अङ्झधकृत श्री ब ङ्टऩेन्र उऩाध्माम    सदस्म 

 शाखा अङ्झधकृत श्री फारकृष्ण रिजू सदस्म 

 शाखा अङ्झधकृत श्री मऻयाज येग्भी        सदस्म 

 नामफ सङ्टधफा श्री मङ्टियाज ऩन्थी     सदस्म 

 नामफ सङ्टधफा श्री होभप्रसाद आचामि     सदस्म 

 नामफ सङ्टधफा श्री याभकृष्ण शभाि साऩकोटा    सदस्म 

 नामफ सङ्टधफा श्री सङ्टयजकङ्ट भाय दाहार     सदस्म 

 नामफ सङ्टधफा श्री नायामणप्रसाद ऩन्थी     सदस्म 
 कम््मङ्टटय अऩयेटय श्री गीता ङ्ञघङ्झभये ङ्झगयी    सदस्म 

 ताभेरदाय अच्मङ्टत के.सी.      सदस्म 

 

१.५ मोजना तजङ्टिभा ङ्जिङ्झध 
 न्मामऩाङ्झरकाको चौथो ऩञ्चिषॉम यणनीङ्झतक मोजनारे ङ्झनङ्छदिि गयेको भागिदशिन एिभ ् सिोच्च 
अदारतफाट सभम सभमभा प्राप्त बएका ङ्झनदेशनफभोङ्ञजभ मस अदारतको कामिमोजना तजङ्टिभा गनि गङ्छठत 
सङ्झभङ्झतराई कामािदेश ङ्छदइएको ङ्झथमो। प्रस्तङ्टत आ.ि.2079/080 को िाङ्जषिक कामिमोजना तजङ्टिभा गने 
ङ्झसरङ्झसराभा कामिमोजना तजङ्टिभा सङ्झभङ्झतरे अनङ्टसूची १ य २ भा उल्रेङ्ञखत ङ्जिशेष अदारतभा कामियत 
न्मामधीश य कभिचायी, ङ्जिशेष अदारत िाय एसोङ्झसएसन, ङ्जिशेष सयकायी िङ्जकर कामािरम, अङ्ञततमाय 
दङ्टरूऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग य सम्ऩिी शङ्टिीकयण ङ्जिबाग रगामतका सयोकायिाराहरूको याम सङ्टझाि 
ङ्झरई आ.ि. 2079/080 को राङ्झग मो िाङ्जषिक कामिमोजना तमाय गङ्चयएको छ। 
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ऩङ्चयच्छेद - दङ्टई 

िाङ्जषिक कामिमोजनाको सभीऺा 

२.१ ङ्जिषम प्रिेश 
“न्मामऩाङ्झरकाको स्ितन्त्रता् न्माङ्जमक सङ्टशासन हाम्रो प्रङ्झतफिता” बङ्ङे नायाका साथ न्मामऩाङ्झरकाको चौथो 
ऩञ्चिषॉम यणनीङ्झतक मोजनारे ङ्झनधाियण गयेका कामिसम्ऩादन सूचकका आधायभा चौथो मोजनारे ङ्झनधाियण 
गयेअनङ्टरुऩ आ.ि. ०७८/०७९ को िाङ्जषिक तथा भाङ्झसक रक्ष्म य प्रगङ्झतराई भङ्टतम आधाय फनाई िाङ्जषिक 
कामिमोजनाको सभीऺा गङ्चयएको छ। गत आङ्झथिक िषिभा भूर कामितपि  भङ्टद्दाको पैसरा गये अनङ्टरुऩ 
पैसरा रेखन, भङ्टद्दाभा पैसरा गनि अङ्ग ऩङ्टर् माउने, ङ्झभङ्झसरको आन्तङ्चयक ङ्झनयीऺणतपि  याङ्ञखएका िाङ्जषिक 
रक्ष्म य प्रगङ्झतका आधायभा प्राप्त उऩरङ्ञधधहरूको सभेत सभीऺा गङ्चयएको छ। साथै यणनीङ्झतक 
कामिहरूतपि  ङ्झनधािङ्चयत िाङ्जषिक कामििभ य त्मस्ता कामििभको सम्ऩादनभा बएको प्रगङ्झतराई आधाय भानी 
उऩरङ्ञधधहरूको सभीऺा गङ्चयएको छ। 

२.२ भङ्टद्दाको पर्छ्यौट गने कामि 
अदारतहरूको प्रथभ य प्रभङ्टख कामिको रुऩभा भङ्टद्दा पर्छ्यौट गने कामिराई ङ्झरईन्छ। न्माम सम्ऩादनको 
कामि ङ्जिगत आङ्झथिक िषिहरूभा िभश: िङृ्जि हङ्टॉदै आएको सन्दबिभा ङ्जिगत ऩाॉच आङ्झथिक िषिको भङ्टद्दा 
पर्छ्यौटतपि को कामिसम्ऩादनको अिस्थाको तङ्टरनात्भक ङ्जिियण देहामको ताङ्झरका नॊ. 1 भा प्रस्तङ्टत 
गङ्चयएको छ। 

तङ्झरका नॊ. १ 

ङ्जिगत ऩाॉच आङ्झथिक िषिको तङ्टरनात्भक कामिफोझ 

 

ङ्जिियण आ.ि. आ.ि. आ.ि. आ.ि. आ.ि. 
२०७४/०७५ 2075/076 २०७६/०७७ 207७/07८ 2078/079 

जम्भा भङ्टद्दाको रगत ४२९ 623 843 792 792 
पर्छ्यौट १७६ 230 178 135 339 
फाॉकी २५३ 393 665 657 453 

 

ङ्जिशेष अदारतको ङ्जिगत ऩाॉच आङ्झथिक िषिको कामिसम्ऩादनको अिस्थाराई हेदाि, आ.ि. २०७४/०७५, 
2075/076 य २०७६/०७७ को तङ्टरनाभा आ.ि. ०७७/078 य 2078/079 भा ङ्जिश्वव्माऩी 
रुऩभा पैङ्झरएको कोयोना बाइयस (कोङ्झबड-१९) को सङ्क्िभणको कायणरे बएको फन्दाफन्दी एिभ ्
न्मामाधीश ङ्झनमङ्टङ्ञि सभेतका कायणरे मोजना प्रबाङ्जित बएको छ । ङ्जिङ्जिध कायणफाट ङ्झसङ्ञजित 
प्रङ्झतकूरताका फािजङ्टद ऩङ्झन आ.ि. 07८/07९ भा भङ्टद्दाको कूर रगत 792 भध्मे 339 थान भङ्टद्दा 
पर्छ्यौट बएको अिस्था छ। ३३९ थान भङ्टद्दा पछौट ङ्जिशेष अदारत स्थाऩना बएदेङ्ञख हार सम्भकै 
सिािङ्झधक सङ्क्तमा हो । आङ्झथिक िषि २०७4/०७5 देङ्ञख  आ.ि. २०७6/०७7 सम्भ िभश: नमाॉ 
भङ्टद्दा दताि फढ्दो िभभा यही भङ्टद्दाको रगत य फाॉकी भङ्टद्दाको ङ्जिियणसभेत फढ्दो िभभा यहेकोभा आ.ि. 
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०७7/078 य 078/079 भा नमाॉ भङ्टद्दा दतािभा सभेत कभी आई फाॉकी भङ्टद्दाको ङ्जिियणसभेत 
अङ्ञघल्रा आङ्झथिक िषिको तङ्टरनाभा कभ हङ्टन आएको अिस्था छ। 

आ.ि. ०७८/7९ भा नमाॉ भङ्टद्दा दताि सङ्क्तमाभा कभी आएताऩङ्झन ऩङ्टयाना भङ्टद्दा अथाित २ िषि नाघेको 
भङ्टद्दाको सङ्क्तमा 256 थान य १८ भङ्जहनादेङ्ञख २ िषिङ्झबत्रका भङ्टद्दाको सङ्क्तमा 32 थान यहेको अिस्था 
छ। भङ्टद्दाको अङ्ग ऩङ्टर् माउन राग्न ेसभम, सङ्टनङ्टिाईको राङ्झग राग्न ेअिङ्झध, ङ्जिशेष अदारत ऐन, 2059 को 
दपा 16(1) तथा न्मामऩाङ्झरकाको चौथो ऩञ्चिषॉम यणनीङ्झतक मोजनारे गयेको व्मिस्थासभेतराई 
भध्मनजय गयी भङ्टद्दा पर्छ्यौट रक्ष्म य सङ्क्तमा ङ्झनधाियणभा ध्मान ऩङ्टर् माउनङ्ट ऩने देङ्ञखन्छ। 

२.३ नमाॉ भङ्टद्दा दतािको प्रिङृ्ञि 
आ.ि.२०७४/0७५ देखी आ.ि. २०७६/०७७ सम्भ भङ्टद्दाको नमाॉ दताि सङ्क्तमाभा ङ्झनयन्तय िङृ्जि हङ्टॉदै 

आएकोभा आ.ि. 077/78 य ०७8/०७9 भा भङ्टद्दाको नमाॉ दतािभा सभेत कभी हङ्टन आएको देङ्ञखन्छ। 
आ.ि.०७8/०७9 भा भङ्टद्दा दतािको रक्ष्म ङ्झनधाियण गदाि यणनीङ्झतक मोजनारे ङ्झनधाियण गयेफभोङ्ञजभ 
ऩङ्झछल्रो तीन आ.ि.को भङ्टद्दा दतािको तसतभा १५% फङृ्जि गयी नमाॉ भङ्टद्दा दतािको सङ्क्तमा ङ्झनधाियण 
गनङ्टिऩने ङ्झथमो। सो अनङ्टसाय आ.ि. ०७8/०७9 भा 364 थान नमाॉ भङ्टद्दा दताि हङ्टने अनङ्टभान गङ्चयएकोभा 
सो आ.ि.078/079 भा भङ्टद्दा दतािभा कभी आई 1३५ थान भङ्टद्दा भात्र दताि बएको अिस्था छ। 
ङ्जिगत ऩाॉच आङ्झथिक िषिको नमाॉ भङ्टद्दा दतािको तङ्टरनात्भक प्रिङृ्ञिराई देहामको ताङ्झरका नॊ. 2 भा प्रस्तङ्टत 
गङ्चयएको छ। 

तङ्झरका नॊ. २ 

नमाॉ भङ्टद्दा दतािको प्रिङृ्ञि 
 

ङ्जिियण आ.ि. आ.ि. आ.ि. आ.ि. आ.ि. 
२०७4/०७5 २०७5/०७6 २०७6/०७7 २०७7/०७8 2078/079 

नमाॉ भङ्टद्दा दताि 
 

197 

 

370 

 

450 

 

127 

 

१35 

 
 

मस अदारतको ङ्जिगत ऩाॉच िषिको तङ्टरनात्भक तथ्माङ्क हेदाि, आ.ि. २०७4/०७5 देङ्ञख प्रत्मेक आङ्झथिक 
िषिभा नमाॉ भङ्टद्दा दताि हङ्टने प्रिङृ्ञिभा िङृ्जि हङ्टॉदै आएकोभा आ.ि.077/078 य ०७८/०७९ भा बने कभी 
हङ्टन आएको देङ्ञखन्छ। प्रङ्झतशतको अनङ्टऩातभा आ.ि. 2075/076 य सङ्क्तमाको दृङ्जिकोणरे आ.ि. 
2076/077 भा िाङ्जषिक फङृ्जिदय उच्च यहेको छ। आ.ि ०७७/०७८ य आ.ि.०७८/०७९ भा नमाॉ 
भङ्टद्दा दतािभा उल्रेतम रुऩभा कभी हङ्टनङ्टभा कोयोना बाइयस (कोङ्झबड-१९) को भहाभायीफाट सङृ्ञजत 
फन्दाफन्दीको अङ्झतङ्चयि सिोच्च अदारतको सॊिैधाङ्झनक इजारासफाट अङ्ञततमाय दङ्टरूऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोग ङ्झनमभािरी, २०५९ को ङ्झनमभ ३० राई खायेज गने गयी बएको पैसरासभेतको आधाय हङ्टन 
सक्ने देङ्ञखन्छ।     
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२.४ भङ्टद्दाको प्रकृङ्झत य ङ्जिषम अनङ्टसाय ऩङ्झछल्रो तीन िषिभा बएको भङ्टद्दा दताि्  
मस अदारतभा प्रकृङ्झतगत भङ्टद्दा दतािको ङ्जिगत तीन िषिको अिस्था देहामफभोङ्ञजभ ताङ्झरका नॊ. 3 भा 
प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 

ताङ्झरका ३ 

प्रकृङ्झत  य ङ्जिषमगत आधायभा ३ िषिको भङ्टद्दा दताि ङ्जिियण 

आ.ि. गैयकानूनी सम्ऩङ्ञि 
आजिन 

ङ्झनणिमगत 
अङ्झनमङ्झभतता 

नक्करी 
प्रभाणऩत्र 

घङ्टस / 
ङ्चयसित 

सम्ऩङ्ञि 
शङ्टद्वीकयण 

ऩङ्टनयािेदन 
(अनङ्टङ्ञचत 

कामि/सॊङ्जिधान) 

०७६।७७ १८ ११५ ८५ २२२ ९ ० 

०७७।७८ ३ ३७ ३ ७० १४ ० 

07८।7९ 7 ८७ ६ २२ ३ 0 
 

मस अदारतभा ऩङ्झछल्रो तीन िषि दताि बएका भङ्टद्दाहरूको तङ्टरना गयी हेदाि, सफै प्रकृङ्झतका भङ्टद्दाहरू आ.ि. 
०७६/७७ को तङ्टरनाभा आ.ि.०७७/78 भा उल्रेतम रूऩभा घटेको देङ्ञखन्छ बने आ.ि. ०७७/०७८ 
को तङ्टरनाभा आ.ि. २०७८/०७९ भा घङ्टस ङ्चयसित य सम्ऩङ्ञि शङ्टिीकयणफाहेक अरुभा केही भात्राभा 
िढेको देङ्ञखन्छ ।   

उऩमङ्टिि फभोङ्ञजभ आ.ि.07८/079 फाट ङ्ञजम्भेिायी सयेको जम्भा 453 थान भङ्टद्दा य आ.ि. 
076/077 भा दताि बएका 450 + आ.ि. 07७/07८ भा दताि बएका १२७ + आ.ि. 
07८/07९ भा दताि बएका १३५ सभेत गयी जम्भा हङ्टन आएको 712 थान भङ्टद्दाको 3 िषिको 
 तषतरे हङ्टन आएको 237 थान भङ्टद्दाभा 15% थऩ गयी मस आ.ि. 079/080 भा दताि हङ्टन आउन े
अनङ्टभाङ्झनत भङ्टद्दा सङ्क्तमा 273 थानसभेत गयी जम्भा 726 थान भङ्टद्दा मस आ.ि. 079/080 भा रगत 
कामभ हङ्टने देङ्ञखन्छ।  

ङ्जिशेष अदारत ऐन, 2059 अनङ्टसाय भङ्टद्दा दामय बएको ङ्झभङ्झतरे 6 भङ्जहनाङ्झबत्र भङ्टद्दाको ङ्जकनाया गनङ्टिऩने 
कानूनी व्मिस्था यहेको छ। सो कानूनी व्मिस्था य न्मामऩाङ्झरकाको चौथो ऩञ्चिषॉम यणनीङ्झतक मोजना 
(२०७६/०७७-२०८०/०८१) रे ङ्झनधाियण गये अनङ्टसाय आ.ि.२०७८/०७९ फाट ङ्ञजम्भेिायी सयेका 
भङ्टद्दा सङ्क्तमा ४५३ य मस आ.ि. २०७९/०८० भा दताि हङ्टन ेअनङ्टभान गङ्चयएको भङ्टद्दा सङ्क्तमा २७३ को 
५०% रे हङ्टने भङ्टद्दा सङ्क्तमा १३७ सभेत गयी जम्भा हङ्टन आउने भङ्टद्दा सङ्क्तमा ५९० थानराई पर्छ्यौट 
गनि ङ्जिद्यभान जनशङ्ञि, साधन य स्रोतरे कङ्छठनाई हङ्टनजाने हङ्टनारे सो जनशङ्ञि, साधन य स्रोतराई 
तत्कार ऩङ्टनयािरोकन गयी सोही ऐनको दपा 5 फभोङ्ञजभको सङ्टङ्जिधासभेतभा सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टि अऩङ्चयहामि 
देङ्ञखन्छ। 
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ताङ्झरका ४ 

तीन िषिको भङ्जहनागत तङ्टरनात्भक भङ्टद्दा दताि ताङ्झरका 
भङ्जहना आ.ि. साउन बदौ असोज काङ्ञिक भङ्ञङ्क्सय ऩौष  भाघ पागङ्टन चैत्र िैशाख जेठ असाय जम्भा 
०७6/०७7 30 51 42 21 39 54 38 60 17 7 31 60 450 
०७7/०७8 14 6 18 1 13 16 9 19 16 3 1 11 127 
078/079 2 9 6 2 13 8 9 14 14 16 16 26 135 

ङ्जिगत तीन िषिको तङ्टरनात्भक भाङ्झसक भङ्टद्दा दताि अङ्झबरेख हेदाि, आ.ि.२०७६/०७७ अन्तगित 2076 
सार पागङ्टन य २०७७ सार असाय भङ्जहनाभा आ.ि. 2077/078 अन्तगित २०७७ सार पागङ्टन 
भङ्जहनाभा सफैबन्दा फढी भङ्टद्दा दताि बएको देङ्ञखन्छ। गत आ.ि. 078/079 को सफैबन्दा फढी 2079 
सार असाय भङ्जहनाभा 26 थान भङ्टद्दा दताि बएको य साउन एिभ ्काङ्ञिकभा सफैबन्दा कभ भङ्टद्दा २/२ 
थान भात्र दताि बएको ऩाइमो। आ.ि. २०७८/७९ को िाङ्जषिक कामिमोजनारे ङ्झरएको रऺ अनङ्टरुऩ भङ्टद्दा 
पर्छ्यौट नहङ्टनङ्टभा ङ्जिश्वव्माऩी रुऩभा पैङ्झरएको कोयोना बाइयस (कोङ्झबड-१९) को भहाभायीका कायण 
सङृ्ञजत फन्दाफन्दी य मस अदारतभा कामियत ६ जना भाननीम न्मामाधीश भध्मे ४ जनाको पागङ्टन 
भङ्जहनासम्भ ऩदऩूङ्झति हङ्टन नसक्नङ्ट भङ्टतम कायण फनेको छ । मसैगयी भङ्टद्दाभा अङ्ग ऩङ्टर् माउन राग्न ेसभमका 
अङ्झतङ्चयि उऩरधध साधन स्रोत य जनशङ्ञिसभेतभा कभी यहेको कायणफाट ङ्झनङ्छदिि रक्ष्मअनङ्टसायको िाङ्जषिक 
प्रगङ्झतभा प्रबाि ऩायेको देङ्ञखन्छ । तथाङ्जऩ मोजनारे ङ्झरएको रक्ष्मअनङ्टसायको प्रगङ्झत बएको नदेङ्ञखए ऩङ्झन 
ऩङ्झछल्रो चौभाङ्झसकभा सभेत गयी मस आ.ि.भा बएको पैसराको सङ्क्तमा ३३९ रे ङ्जिशेष अदारतको 
स्थाऩना कारदेङ्ञख हारसम्भको पछौटको सङ्क्तमाभा सिािङ्झधक सङ्क्तमा कामभ बएको देङ्ञखन्छ ।  

२.५ िाङ्जषिक य भाङ्झसक पर्छ्यौटको अिस्था 
न्मामऩाङ्झरकाको चौथो ऩञ्  चिषॉम यणनीङ्झतक मोजना अनङ्टरुऩ ङ्जिशेष अदारतको हकभा भङ्टद्दा पर्छ्यौट गने 
कामितपि  ङ्झनधाियण गयेको कामिसम्ऩादन सूचकराई आधाय भानी ङ्झनधािङ्चयत िाङ्जषिक तथा भाङ्झसक रक्ष्म य 
िास्तङ्जिक भङ्टद्दाको रगतराई आधाय भानी रक्ष्म ङ्झनधाियण गयी हाङ्झसर बएको प्रगङ्झतराई देहामको ताङ्झरका 
नॊ. 5 भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 

ताङ्झरका नॊ. ५ 

भङ्टद्दा पर्छ्यौट गने कामिको िाङ्जषिक रक्ष्म य प्रगङ्झतको अिस्था 
ङ्झस.
नॊ. भङ्टद्दा ङ्जिियण साउन बदौ असोज 

काङ्ञि
क भङ्ञङ्क्सय ऩौष भाघ पागङ्टन चैत्र िैशाख जेठ असाय जम्भा 

१ 
भङ्टद्दातपि  

रक्ष्म 20 66 27 59 74 74 69 65 71 102 105 107 839 

प्रगङ्झत 6 9 2 5 4 7 2 5 56 48 117 78 339 

२ 
ङ्झनिेदनतपि  

रक्ष्म 50 65 40 45 80 88 81 83 80 78 79 82 851 

प्रगङ्झत 56 83 55 56 60 70 9 39 63 109 52 113 762 

३ 
जम्भा 

रक्ष्म 

70 13१ 67 104 154 162 150 148 15
1 

180 184 189 1690 

प्रगङ्झत 

62 92 57 61 64 77 11 44 11
9 

157 169 191 1101 
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गत आङ्झथिक िषि 078/०79 भा मस अदारतको िाङ्जषिक कामिमोजनारे िाङ्जषिक 839 भङ्टद्दा पर्छ्यौट 
गने रक्ष्म याखेकोभा 339 थान भङ्टद्दा पर्छ्यौट बएको छ। मस अदारतभा आ.ि. २०७८।0७९ भा 
आ.ि. ०७7/०७8 िाट ङ्ञजम्भेिायी सयी आएका 657 य आ.ि. 078/079 भा दताि बएका 135 
थान गयी जम्भा 792 थान भङ्टद्दाको रगत कामभ बएको ङ्झथमो। उि रगतफाट 339 थान भङ्टद्दा 
पर्छ्यौट बई कूर रगतको 42.80% पर्छ्यौट बएको छ। िाङ्जषिक पर्छ्यौट रक्ष्म 839 राई आधाय 
भान्दा मस आङ्झथिक िषिभा 40.40% भङ्टद्दा पर्छ्यौट बएको छ। कूर रगत 792 थान भङ्टद्दाभा 339 
थान भङ्टद्दा पर्छ्यौट बई जम्भा 453 थान भङ्टद्दा फाॉकी यहेको अिस्था छ। 

गत आ.ि.भा थङ्टनछेक प्रमोजनको राङ्झग 667 व्मङ्ञि उऩङ्ञस्थत हङ्टने अनङ्टभान गङ्चयएकोभा ङ्झनिेदन साथ 
उऩङ्ञस्थत हङ्टने 471 जना य आयोऩ ऩत्रसाथ ऩेस गयी िमान गङ्चयएको 35 गयी कूर 504 जनाको 
(75.56 प्रङ्झतशत) िमान बई थङ्टनछेक कामि सम्ऩङ्ङ बएको छ। मस अदारतको कङ्चयफ आधा जसो 
कामि सभम थङ्टनछेक प्रङ्जिमाभा राग्नङ्ट ऩने अिस्था तथा थङ्टनछेक फहस य आदेशका राङ्झग राग्ने सभमको 
आधायभा गत आ.ि.हरूभा जस्तै २ थान हाङ्ञजय हङ्टन आउने ङ्झनिेदन फयाफय १ थान भङ्टद्दा फयाफयको 
कामिबायको अिस्थाराई भध्मनजय गदाि थङ्टनछेक प्रमोजनको राङ्झग १ िटा इजरास थऩ हङ्टनङ्ट उऩमङ्टि 
बएको य भङ्टद्दाको ङ्झनधािङ्चयत िाङ्जषिक रक्ष्म हाङ्झसर गनि ङ्जिद्यभान साधन य स्रोतभा अङ्झबफङृ्जि गयी तत्कार 
न्माङ्जमक जनशङ्ञि थऩ गनङ्टि अऩङ्चयहामि यहेको देङ्ञखन्छ। 

२.६ ऩङ्टयाना भङ्टद्दाहरूको पर्छ्यौट 
यणनीङ्झतक मोजनारे ऩङ्टयाना फक्यौता भङ्टद्दाहरूको न्मूनीकयण गने यणनीङ्झतक कामि अन्तगित गत आ.ि.भा 
१८ भङ्जहना नाघेका भङ्टद्दाहरू शून्मभा ल्माउने कामिसम्ऩादन सूचक ङ्झनधाियण गयेफभोङ्ञजभ गत िषिको 
िाङ्जषिक कामिमोजनाभा सो रक्ष्म याङ्ञखएको ङ्झथमो। आ.ि. ०७8/७9 भा सयी आएका १८ भङ्जहना 
नाघेका 349 थान भङ्टद्दाभध्मे 311 थान पर्छ्यौट बएको छ बने नमाॉ दतािसभेतका फाॉकी 453 थान 
भङ्टद्दा रगत कामभ यहेको देङ्ञखन्छ। 

२.७ फाॉकी भङ्टद्दाहरूको अिङ्झधगत ङ्जिियण 
ङ्ञजम्भेिायी सयी आएका भङ्टद्दाहरूको अिङ्झधगत ङ्जिियण देहामको ताङ्झरका नॊ. 6 भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 

ताङ्झरका नॊ. ६ 

फाॉकी भङ्टद्दाको ङ्ञस्थङ्झतM अिङ्झधगत अिस्था 

ङ्झस.नॊ. १ िषि 
ङ्झबत्रका 

१ िषिदेङ्ञख १८ 
भङ्जहनाङ्झबत्रका 

१८ भङ्जहनादेङ्ञख २ 
िषिङ्झबत्रका 

२ िषि 
नाघेका 

जम्भा 

१. 129 36 32 256 453 

 

गत आङ्झथिक िषिको ङ्ञजम्भेिायीफाट सयी आएका 453 थान भङ्टद्दाहरू भध्मे 129 थान १ िषि ङ्झबत्रका,  
36 थान १ िषिदेङ्ञख १८ भङ्जहना ङ्झबत्रका य 32 थान १८ भङ्जहनादेङ्ञख २ िषि ङ्झबत्रका य २ िषि नाघेका 
256 थान भङ्टद्दा फाॉकी यहेको देङ्ञखन्छ। ङ्जिगत आङ्झथिक िषिहरूको तङ्टरनाभा न्मामऩाङ्झरकाको मोजनारे 

तोकेको सभम सीभा नाघेका भङ्टद्दाको सङ्क्तमा िभश् फढ्दो अिस्थाभा यहेको छ। मोजनारे तोकेफभोङ्ञजभ 
ङ्जिशेष अदारतरे सफै भङ्टद्दा १८ भङ्जहनाङ्झबत्र पैसरा गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेभा सो गनि नसक्नङ्टका साथै फक्यौता 
भङ्टद्दाको सङ्क्तमासभेत फढ्दो िभभा यहेको अिस्था छ। 
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२.८ पैसरा रेखन कामि 
न्मामऩाङ्झरकाको चौथो ऩञ्चिषॉम यणनीङ्झतक मोजनारे पैसरा रेखन कामितपि  पैसरा बएको ङ्झभङ्झतरे १ 
भङ्जहनाङ्झबत्र पैसरा तमाय हङ्टने बनी ङ्झनधाियण गयेको कामिसम्ऩादन सूचकराई आधाय भानी मस अदारतरे 
ङ्झनधाियण गयेको रक्ष्मफभोङ्ञजभको प्रगङ्झत ङ्झनम्नफभोङ्ञजभ ताङ्झरक नॊ ७ भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 

 

ताङ्झरका नॊ. ७ 

पैसरा रेखनतपि को रक्ष्म य प्रगङ्झतको अिस्था 

तमाय 
गनङ्टिऩने 
पैसरा 
सङ्क्तमा 

तमाय बएको पैसरा सङ्क्तमा तमाय हङ्टन फाॉकी पैसरा सङ्क्तमा 
७ 
ङ्छदन
ङ्झबत्र 

८ देङ्ञख 
१५ ङ्छदन 
ङ्झबत्र 

१६ 
ङ्छदनदेङ्ञख  
१ 
भङ्जहनाङ्झबत्र 

१ देङ्ञख 
२ 

भङ्जहना
ङ्झबत्र 

२ 
भङ्जहना 
नाघेय 

जम्भा १५ 
ङ्छदन 

ङ्झबत्रको 

१६ ङ्छदन 
देङ्ञख १ 
भङ्जहना 
ङ्झबत्रको 

१ 
भङ्जहनादेङ्ञख 
२ भङ्जहना 
सम्भको 

२ 
भङ्जहना 
नाघेको 

जम्भा 

339 26 24 40 60 51 201 
28 40 36 34 138 

 

गत आङ्झथिक िषिभा पैसरा बएका 339 थान भङ्टद्दा भध्मे  201  थान  भङ्टद्दाको पैसरा रेखनको कामि 
सम्ऩन् न बएको छ। गत आ.ि.भा बएका 138 थान भङ्टद्दाहरूको पैसरा भात्र रेत न फाॉकी यहेको य 
उि भङ्टद्दाहरूको पैसरा रेखन कामिसभेत शीघ्र रुऩभा बैयहेको छ। 

२.९ भङ्टद्दाभा अङ्ग ऩङ्टर् माउने कामि 
यणनीङ्झतक मोजनारे ङ्जिशेष अदारतको हकभा अङ्ग ऩङ्टर् माउने कामितपि  तोकेको कामिसम्ऩादन सूचकराई 
आधाय भानी ङ्झनधाियण गयेको िाङ्जषिक तथा भाङ्झसक रक्ष्म य हाङ्झसर बएको प्रगङ्झतराई देहामको ताङ्झरका 
नॊ. 8 भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 

ताङ्झरका नॊ.८ 

भङ्टद्दाभा अङ्ग ऩङ्टर् माउन ेकामिको रक्ष्म य प्रगङ्झतको अिस्था 
भङ्टद्दाको 
रगत 

गत िषिको 
रक्ष्म 

अङ्ग ऩङ्टगेको सङ्तमा प्रगङ्झत प्रङ्झतशत िास्तङ्जिक रगतको आधायभा 
प्रगङ्झत प्रङ्झतशत 

792 839 641 76.40 % 80.93 % 

 

गत आ.ि. भा अङ्ग ऩङ्टर् माउने िास्तङ्जिक सङ्क्तमात्भक रक्ष्म 839 थान ङ्झनधाियण गङ्चयएकोभा शतप्रङ्झतशत 
रक्ष्म हाङ्झसर गनि सङ्जकएन। भङ्टद्दाभा अङ्ग ऩङ्टर् माउनेतपि  सङ्क्तमात्भक रक्ष्म बन्दा केही कभ अङ्ग ऩङ्टगेको य 
कूर रगतको रक्ष्म बन्दा कभ भात्र प्रगङ्झत बएको देङ्ञखन्छ। कूर भङ्टद्दाको प्रङ्झतशतभा कभी हङ्टनङ्टभा 
कोङ्झबड-19 को सङ्क्िभणको कायण राभो सभमसम्भ बएको फन्दाफन्दी देङ्ञखएको छ। ङ्जिशेष अदारत 
ऐन, २०५९ रे ६ भङ्जहना ङ्झबत्र भङ्टद्दाको ङ्जकनाया रगाउने उदे्दश्म ङ्झरएको बएताऩङ्झन भङ्टद्दाको अङ्ग ऩङ्टर् माउने 
कामि तपि  म्माद ताभेर गने काभभा ङ्ञजल्रा अदारतहरूको बय ऩनङ्टिऩने साथै ङ्जिशेष अदारत ङ्झनमभािरी 
नहङ्टनङ्टका अङ्झतङ्चयि उऩरधध साधन, स्रोत य जनशङ्ञिसभेतको अबाि खङ्ञककएको देङ्ञखन्छ। 
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२.१० ङ्झभङ्झसरको आन्तङ्चयक ङ्झनयीऺण 
न्मामऩाङ्झरकाको चौथो ऩञ्चिषॉम यणनीङ्झतक मोजनारे अदारतका चारङ्ट ङ्झभङ्झसरहरू िषिको कङ्ञम्तभा २ 
ऩटक ङ्झनयीऺण गने कामिसम्ऩादन सूचक ङ्झनधाियण गयेकोभा गत िषिको कामिमोजनाभा अनङ्टभाङ्झनत रगतका 
आधायभा 930 ङ्झभङ्झसर ङ्झनयीऺण हङ्टन े रक्ष्म तोङ्जकएकोभा 818 थान ङ्झभङ्झसर ङ्झनयीऺण बएकोछ। 
ङ्झभङ्झसरको आन्तङ्चयक ङ्झनयीऺणको अिस्था देहामफभोङ्ञजभ ताङ्झरका नॊ. 9 भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 

ताङ्झरका नॊ.९ 

ङ्झभङ्झसरको आन्तङ्चयक ङ्झनयीऺणको भाङ्झसक रक्ष्म य प्रगङ्झतको अिस्था 
भङ्जहना साउन बदौ असोज काङ्ञि

क 

भङ्ञङ्क्स
य 

ऩौष भाघ पागङ्टन चैत्र िैशाख जेठ असाय जम्भा 

रक्ष्म 87 81 51 65 100 84 78 78 78 81 
9
1 

69 930 

प्रगङ्झत 25 50 40 55 85 79 20 56 58 52 
6
0 

60 640 

 

ङ्झभङ्झसरको आन्तङ्चयक ङ्झनयीऺणतपि  रक्ष्मराई आधाय भान्दा सफै भङ्टद्दा एक ऩटक ङ्झनयीऺण गनि नभ्माएको 
य केही थान भङ्टद्दाभा दङ्टई ऩटक ङ्झनयीऺण गङ्चयएको बएताऩङ्झन ङ्झभङ्झसरको आन्तङ्चयक ङ्झनयीऺणतपि  शतप्रङ्झतशत 
प्रगङ्झत हाङ्झसर गनि नसक्नङ्टभा फन्दाफन्दीरे प्रबाि ऩायेको देङ्ञखएको छ। 

मसका अङ्झतङ्चयि मस अदारतरे आ.ि. 078/079 भा 504 जना प्रङ्झतिादीको िमान कामि सम्ऩङ्ङ 
गयी 504 िटा थङ्टनछेक आदेश बएको छ। िादी/प्रङ्झतिादीका साऺीको 1183 िटा फकऩत्र गनङ्टिका 
साथै १३३२ थान ङ्झछनङ्टिा ङ्झभङ्झसर Software भा प्रङ्जिि गङ्चयएको छ।  

२.११ मोजनाको व्मिस्थाऩकीम कामिको सभीऺा्   

२.११.१ ङ्जिशेष अदारतको स्भाङ्चयका य ङ्जिशेषाङ्क प्रकाशन 
ङ्जिशेष अदारतको काभ कायिाहीराई आगाभी ङ्छदनभा थऩ प्रबािकायी फनाउने य सॊस्थागत सन्दबि य 
िस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत झङ्ञल्कने गयी अनङ्टबिजन्म रेख यचनाहरू सभेटेय ङ्जिशेष अदारतको स्भाङ्चयका/ङ्जिशेषाङ्क 
प्रकाशनको कामि सम्ऩङ्ङ बएको छ। स्भाङ्चयका/ङ्जिशेषाङ्कभा मस अदारतफाट बएका केही भहत्िऩूणि 
पैसराहरूसभेत सभािेश गङ्चयएको छ। 

  

२.११.२ बौङ्झतक ऩूिािधाय 
तत्कारीन श्री ५ को सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को ङ्झभङ्झत २०६१।०९।१२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय प्राप्त 
बिनफाट ङ्जिशेष अदारत हारसम्भ सञ् चाङ्झरत छ। भङ्टद्दाको प्रकृङ्झत य प्रङ्झतिादीको सङ्क्तमासभेतको 
फढ् दो कामिचाऩ य उऩरधध बिनफीच साभन्जस्मता नहङ्टॉदा सेिाप्रिाह य कामािरम व्मिस्थाऩनभा 
असहजता बैयहेको आिश्मकताराई सम्फोधन गनि ङ्झभङ्झत २०७८ िैशाख १५ गते प्रायम्ब बएको  
Special Court Annex Building फहङ्टिषे ङ्झनभािण कामि ङ्झभङ्झत २०७९।२।२५ भा सम्ऩङ्ङ बएको छ। 
सो बिनभा फैठकहर, ऩङ्टस्तकारम, कभन चेम्फय, सयकायी िङ्जकरको प्रतीऺा कऺ, ङ्जिशेष अदारत िाय 
एसोङ्झसएसन, एउटा इजरास य सो इजरासभा कामियत इजरास अङ्झधकृतको कामिकऺ यहने व्मिस्था 
गङ्चयएको छ। ङ्जिशेष अदारतका नाभभा उऩमङ्टि जग्गा प्राङ्झप्तका राङ्झग ङ्झनयन्तय ऩहर बैयहेको छ। 
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२.११.३ िैतङ्झनक िङ्जकर य कानूनी सहामता 
िैतङ्झनक कानून व्मिसामीको ङ्झनमङ्टङ्ञिको राङ्झग सिोच्च अदारतभा ऩत्राचाय गङ्चयएको छ। स्िेङ्ञच्छक 
कानून व्मिसामी (प्रोफोनो) को सूची िायफाट ङ्झरई इजरास य सििसाधायणको जानकायी हङ्टने स्थानभा 
टाॉस्न ेकामि ङ्झनयन्तय छ। 

२.११.४ ङ्जिशेष अदारत ङ्झनमभािरी  
ङ्झभङ्झत २०७९ सार जेठ १३ गते फसेको ङ्जिशेष अदातरका भाननीम न्मामधीशहरूको ऩूणि फैठकरे 
कानून, न्माम तथा सॊसदीम भाङ्झभरा भन्त्रारमद्वाया प्रस्ताङ्जित ङ्जिशेष अदारत ङ्झनमभािरी, २०७७ को 
भस्मौदा हारसम्भ रागू बइि नसकेको य अनराइन तायेख, ङ्जिशेषऻ सेिा सभेतका फदङ्झरएको 
ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा उि भस्मौदाको ऩङ्टनयािरोकन गयी आिश्मक ऩङ्चयभाजिन गनि सदस्म भाननीम न्मामाधीश 
श्री फरबर फाॉस्तोराज्मूको सॊमोजकत्िभा गङ्छठत भस्मौदा ऩङ्चयभाजिन सङ्झभङ्झतरे ऩेस गयेको ऩङ्चयभाजिनको 
प्रस्तािराई मस अदारतको ङ्झभङ्झत 2079।02।27 को ऩूणि फैठकको ङ्झनणिमानङ्टसाय सिोच्च 
अदारतभा ऩेस गङ्चयएको छ।  

२.११.५ सयोकायिाराहरूसॉगको अन्तयङ्जिमा 
सयोकायिाराहरूको याम सङ्टझाि ङ्झरई मस अदारतका काभकायिाहीराई थऩ प्रबािकायी फनाउन े
उदे्दश्मरे मस आङ्झथिक िषिभा ङ्झनम्नफभोङ्ञजभ अन्तयङ्जिमा कामििभहरू सम्ऩन् न बएका छन ।  

(क) ङ्झभङ्झत २०७८।१२।०४ भा नेऩार िाय एसोङ्झसएसनका ऩूिि ऩदाङ्झधकायी, ङ्जिशेष अदारत िाय 
एसोङ्झसएसनका ऩदाङ्झधकायी, ङ्जिशेष सयकायी िङ्जकर कामािरमका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूसॉग ङ्जिशेष 
अदारतका ऩङ्टयाना भङ्टद्दाको व्मिस्थाऩन, अनराइन तायेख प्रणारीको आिश्मकता सम्फन्धभा 
छरपर बएको ङ्झथमो। 

(ख) ङ्झभङ्झत २०७८।१२।०७ भा भाननीम न्मामाधीशज्मूहरू, कभिचायीहरू तथा याङ्जिम ऩयीऺा 
फोडिका अध्मऺ एिॊ सदस्म सङ्ञचि य अङ्ञततमाय दङ्टरूऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगका प्रङ्झतङ्झनङ्झध 
सभेतको उऩङ्ञस्थङ्झतभा छरपर बइि नक् करी प्रभाणऩत्र भङ्टद्दाभा अदारतको आदेश फभोङ्ञजभको 
कामािन्िमन ङ्झछटो छङ्चयतो गने गयाउने सम्फन्धभा छरपर बएको छ। 

(ग) ङ्जिशेष अदारतको काभकायिाहीसॉग प्रत्मऺ सयोकाय याख्न े ङ्झनकामहरू ङ्जिशेष सयकायी िङ्जकर 
कामािरम य ङ्जिशेष अदारत िाय एसोङ्झसएसनसॉग ङ्झभङ्झत २०७९ िैशाख २१ गते ऩेसी 
व्मिस्थाऩनको सन्दबिभा ऩेसी व्मिस्थाऩन सम्फन्धी अन्तयङ्जिमा कामििभ सम्ऩन् न बएको छ।   

(घ) सम्ऩङ्ञि शङ्टिीकयण अनङ्टसन्धान ङ्जिबागसॉग अन्तयङ्जिमा सम्ऩङ्ङ बएको छ । 

(ङ) अङ्ञततमाय दङ्टरूऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगसॉगको अन्तयङ्जिमा सम्ऩङ्ङ बएको छ। 

(च) ऩत्रकायसॉगको अन्तयङ्जिमा सम्ऩङ्ङ बएको छ । 

(छ)  कभिचायीफीच भाङ्झसक फैठक, आिङ्झधक सभीऺा रगामतका ङ्झनमङ्झभत कामिसम्ऩादनका ङ्जिङ्जिध 
आमाभहरूभा ऩङ्चयभाजिन य ऩङ्चयष्कृत सेिाप्रिाहका राङ्झग साभूङ्जहक कामिप्रणारी अिरम्फन 
गङ्चयएको छ। 
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२.११.६ िडाऩत्र,  सङ्टशासन, गङ्टनासो व्मिस्थाऩन य सेिा प्रिाहभा प्रबािकायीता 
(क) सेिाग्राहीरे सेिा प्राप्त गनि राग्ने सूचक तथा सभमसायणीसभेत उल्रेख गयी नागङ्चयक फडाऩत्रको 

कामािन्िमन गङ्चयएको छ।  

(ख) याजश् ि एिभ ् न्माङ्जमक दस्तङ्टय सॊकरन गने कामिराई फैङ्जङ्कङ प्रणारीभा आिि गयी आङ्झथिक 
सङ्टशासन प्रिििनभा जोड ङ्छदइएको छ। 

(ग) हयेक भङ्जहना खचिको ङ्जिियण, स्टाप ङ्झभङ्जटङ एिभ ्िेिसाईट भापि त साििजङ्झनक गङ्चयएको छ। 

(घ) अदारतका सम्फन्धभा सेिाग्राहीरे िायम्फाय सोङ्झधने प्रश्नहहरू सभेटेय मस अदारतको िेिसाइटभा 
FAQs प्रकाशन गङ्चयएको छ। 

(ङ) असऺभ य असभथि ऩऺराई अदारतभा ऩेस गने ङ्झनिेदन रगामतका ङ्झरखत तमाय गनि 
अदारतफाट सहजीकयण गने गङ्चयएको छ। 

(च) ङ्झभङ्झत २०७७।०५।२५ फाट सेिाग्राही सबेऺण प्रश् नािरी रागू गयी सेिाग्राहीका गङ्टनासा, 
ऩीयभकाि एिभ ् सङ्टझािहरू सम्फोधन गने कामाियम्ब बएको छ। चारङ्ट आङ्झथिक िषिभा जम्भा 
५३६ जना सेिाग्राहीहरू प्रश् नािरी बयी सबेऺणभा सहबागी हङ्टनङ्टबएको छ। जसभध्मे ४५ 
प्रङ्झतशत सेिाग्राहीरे आपूरे ऩाएको सेिा प्रङ्झत 'धेयै याम्रो' प्रङ्झतकृमा व्मि गनङ्टिबएको छ। 'याम्रो' 
प्रङ्झतङ्जिमा ङ्छदने ४० प्रङ्झतशत य 'ङ्छठकै' प्रङ्झतङ्जिमा व्मि गने सेिाग्राहीहरू १५ प्रङ्झतशत यहनङ्ट 
बएको छ।  

(छ) अदारतका ङ्झनणिम, पैसरा एिभ ् ङ्जिमाकराऩहरू ङ्जिद्यङ्टतीम भाध्मभफाट ङ्झनमङ्झभत साििजङ्झनक 
गङ्चयएको छ। 

(ज) सञ् चाय सॊस्था य सञ् चायकभॉफाट भाग गङ्चयन े सूचना एिभ ् जानकायीहरू अदारतका प्रििा 
(उऩयङ्ञजस्राय) भापि त उऩरधध गयाउने व्मिस्था ङ्झभराइएको छ ।  

(झ) गङ्टनासो सङ्टङे्ङ व्मिस्था सङ्टङ्झनङ्ञित गनि गङ्टनासो ऩेङ्जटकाको प्रफन्ध गङ्चयएको छ। उि गङ्टनासो 
ऩेङ्जटकाराई हयेक २ भङ्जहनाभा खोल्ने य आिश्मकता अनङ्टसाय सम्फोधन गने काभराई ङ्झनमङ्झभत 
गङ्चयएको छ। 

(ञ) प्रिेश गदाि सेिाग्राहीको काभको जानकायी ङ्झरई काभको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय सहामता गनि इन्टनि 
तथा कभिचायीको व्मिस्था ङ्झभराइएको छ। सेिाग्राहीराई सेिा प्राङ्झप्तभा सहज होस बङ्ङ े
उदे्दश्मरे ऩङ्जहरोऩल्ट हाङ्ञजय हङ्टन आउनेराई यातो, तायेख सभेतका भङ्टद्दाको ङ्झनमङ्झभत 
काभकायिाहीभा आउनेराई हङ्चयमो य बेटघाटका राङ्झग आउने सेिाग्राहीराई ऩहेरो प्रिेशऩासको 
व्मिस्था गङ्चयएको छ।  

(ट)  भङ्टद्दाका पामरको यङ्गफाट नै भङ्टद्दा ङ्ञचङ्झनमोस बङ्ङ ेउदे्दश्मरे घङ्टस ङ्चयसित भङ्टद्दाभा यातो, सम्ऩङ्ञिका 
भङ्टद्दाभा हङ्चयमो य ङ्झनणिमगत भङ्टद्दाभा ङ्झनरो यङको पामर प्रमोग गने गयी छऩाई गयी सोफभोङ्ञजभ 
कामािन्िमनभा ल्माइएको छ। 

(ठ) सेिाग्राहीका राङ्झग तातो ङ्ञचसो ङ्जऩउने शङ्टि ऩानीको प्रफन्ध गङ्चयएको छ। 

(ड) कोयोना भहाभायीको जोङ्ञखभ न्मूनीकयण गनि ङ्झनधािङ्चयत भाऩदण्ड ऩारना गने गयाउन कामिमोजना 
कामािन्िमनभा रमाइएको छ। 
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२.११.७ अङ्झबरेख व्मिस्थाऩन, ङ्झरराभ प्रङ्जकमा य रगत अनङ्टगभन   
(क) अङ्झबरेख शाखाभा हारसम्भ प्राप्त कूर 3366 थान भङ्टद्दाका ङ्झभङ्झसरहरू भध्मे 1570 थान 

ङ्झभङ्झसरहरू ङ्जिद्यङ्टतीम भाध्मभभा प्रङ्जिि गङ्चयएको छ। अङ्झबरेख शाखाभा यहेका मस आ.ि.भा ७ 
थान ङ्झभङ्झसर कागजातहरू कानूनफभोङ्ञजभ धङ्टल्माउने कामि सम्ऩन् न बएको छ।  

(ख) ङ्झभङ्झसर अङ्झबरेखको Digitalize गनेतपि  ऩूिािधाय ङ्झनभािण गङ्चयएको छ। भङ्टद्दाको अङ्झबरेखराई 
व्मिङ्ञस्थत गयी खोजेको फखत तत्कार ङ्झभङ्झसर बेङ्जटने गयी अङ्झबरेखको छङ्ट टैरा सफ्टिेमय ङ्झनभािण 
गयी कामि सम्ऩङ्ङ बई हार ऩयीऺणभा यहेको छ। 

(ग) भङ्टद्दाभा दसीको रूऩभा प्राप्त बएका सिायी साधनहरूको ङ्झरराभ गने कामि गङ्चयएको छ य फाॉकी 
सिायी साधनहरू कसूयजन्म सम्ऩङ्झत व्मिस्थाऩन ङ्जिबागसॊग ङ्झरराभी प्रङ्जिमाभा रैजान आिश्मक 
सभन्िम गङ्चयएको छ। 

(घ) पैसरा कामािन्िमन ङ्झनदेशनारमफाट पैसराफभोङ्ञजभ सदय स्माहा गनङ्टिऩने धयौटी यकभ सदय 
स्माहा गङ्चयएको छ। जपत गनङ्टिऩने चर अचरसम्ऩङ्ञि जपत बए नबएका सम्फन्धभा ङ्झभङ्झसर य 
रगत ङ्झबडाई अध्मािङ्झधक गनि रगत अनङ्टगभनको कामिराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइएको छ।   

२.११.८ भङ्टद्दाको काभकायिाही प्रङ्जिमाभा सूचना प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग 
(क) भङ्टद्दाको काभकायिाहीको प्रङ्जिमाभा सूचना प्रङ्जिङ्झधको प्रमोगभापि त न्मामसम्ऩादन य सेिा 

प्रिाहराई ऩहङ्टॉचमोग्म, सयर य प्रबािकायी फनाउने कामिराई ङ्जिशेष अदारतरे प्राथङ्झभकताभा 
याखेको छ। अदारतभा श्रव्मदृश्म सॊिाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापि त सङ्टनङ्टिाई सञ् चारन 
सम्फन्धी ङ्झनदेङ्ञशका, २०७८ फभोङ्ञजभ श्रव्मदृश्म सॊिाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापि त सङ्टनङ्टिाई 
सञ्चारन गनि आिश्मक ऩने ऩूिािधाय तमाय गयी कामिन्िमन गङ्चयएको छ । 

(ख) ङ्जिशेष अदारतको ङ्झभङ्झत २०७९।१२।१३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय भङ्टद्दाका ऩऺराइि सहजताको राङ्झग 
आपूराइि ऩामक ऩने ङ्ञजल्रा तथा उच्च अदारतहरूफाट सूचना प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग (Online) फाट 
तायेख ङ्झरन ऩाउने ऩूिािधाय ङ्झनभािण गयी ङ्झभङ्झत २०७९ िैशाखदेङ्ञख कामािन्िमन गङ्चयएको छ। 

(ग) भङ्टद्दाका काभकायिाहीराई Digitalize गने उदे्दश्मरे भङ्टद्दा दताि बएदेङ्ञखका हयेक चयणभा हङ्टन े
आदेश रगामतका काभकायिाहीको Softcopy अऩरोड गने य भङ्टद्दाको Digital File सजृना गने 
सफ्टिेमय ङ्झनभािण गयी नमाॉ दताि बएका भङ्टद्दाको आयोऩऩत्र Scanning गने कामिप्रायम्ब बएको 
छ। 

(घ) सिोच्च अदारतसॉग सभन्िम गयी मस अदारतको सफ्टिेमय Integration को काभ सम्ऩङ्ङ 
बएको छ। 

(ङ) ङ्जिद्यङ्टतीम भाध्मभफाट भाननीम न्मामाधीश य कभिचायीहरूको SOCIAL NETWORKING SYSTEM 

(SNS)  तहगत ग्र ङ्टऩ फनाई आ -आफ्नो शाखा य पाॉटफाट दैङ्झनक एिभ ्भाङ्झसक रूऩभा सम्ऩादन 
बएका कामिहरूिाय ाे जानकायी गने गयाउने व्मिस्था ङ्झभराइएको छ।  

(च) सेिाग्राहीराई रङ्ञऺत गयी (Free Wi-Fi) ङ्झनशङ्टल्क इन्टयनेट सङ्टङ्जिधाको व्मिस्था ङ्झभराइएको छ य 
आन्तङ्चयक सेिा दङ्टरुस्त गनि इन्टयनेटको ऺभताभा सभेत िङृ्जि गङ्चयएको छ।  
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२.११.९ ऺभता ङ्जिकास ताङ्झरभ य सेिा उऩमोगी प्रिचन  
(क) अदारतभा भङ्टद्दाको पैसरा रेखन कामिभा प्रत्मऺ सॊरग्न हङ्टने इजरास अङ्झधकृत, पाॉट प्रभङ्टख य 

कम््मङ्टटय अऩयेटयहरूको ऻान, ङ्झसऩ य ऺभता ङ्जिकास गनिका राङ्झग एक ङ्छदिसीम भङ्टद्दाको 
ङ्जटऩोट य पैसरा रेखनसम्फन्धी ताङ्झरभ कामििभ सम्ऩन् न बएको छ। 

(ख) ङ्झभङ्झत २०७९।०१।०४ भा अध्मऺ भाननीम न्मामाधीश श्री श्रीकान्त ऩौडेरज्मूको 
अध्मऺताभा ङ्जिशेष अदारत य सिोच्च अदारतका सूचना प्रङ्जिङ्झधशाखाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधफीच 
अदारतको सफ्टिेमय रगामतका सूचना प्रङ्जिङ्झधको ङ्जिषमभा छरपर बएको छ। 

(ग) पैसरा रेखन य प्रङ्जिङ्झधको प्रोमगसभेतका ङ्जिषमभा कभिचायीका राङ्झग ऺभता ङ्जिकासका ताङ्झरभ 
य ङ्जिमाकराऩहरू सॊचारन गङ्चयएको ङ्झथमो । 

(घ) अदारतभा कामियत याजऩत्राङ्जङ्कत कभिचायीहरूभध्मे जेठताका आधायभा तीन )३ (जना 
कभिचायीहरूराइि ऺभता अङ्झबिङृ्जि कामििभ अन्तगित आधायबतू सिायी साधन ताङ्झरभ प्रदान 
गङ्चयएको। 

(ङ) डा. याजङ्ट अङ्झधकायीद्बाया सकायात्भक सोच य जीिनशैरी ङ्जिषमक प्रङ्ञशऺण कामििभ ङ्झभङ्झत 
२०७९।३।३ भा सम्ऩङ्ङ बएको। 

(च) बाषाङ्जिऻ प्रङ्ञशऺक श्री दीनदमार येग्भीद्वाया कानूनी नऩेारी बाषा ङ्जिषमक दङ्टई ङ्छदिसीम प्रङ्ञशऺण 
कामििभ ङ्झभङ्झत २०७९।०३।०४ य ०५ भा सम्ऩङ्ङ बएको छ । सिोच्च अदारतका 
भाननीम न्मामाधीश श्री सऩना प्रधान भल्ररे प्रभङ्टख अङ्झतङ्झथको रूऩभा उऩङ्ञस्थत बई 
कामििभको सभङ्टद् घाटन गदै ङ्झनयीऺण सङ्जहत ङ्झनदेशन गनङ्टिबएको ङ्झथमो । 

(छ) सिोच्च अदारतका भाननीम न्मामाधीश श्री ङ्झतरप्रसाद शे्रष्ठफाट सेिाग्राहीसॉगको सम्फन्ध, 

उियदाङ्जमत्ि य सकायात्भक सोच ङ्जिषमक प्रङ्ञशऺण कामििभ ङ्झभङ्झत २०७९।०३।२४ भा 
सम्ऩङ्ङ बएको छ । 

(ज) न्मामाधीश तथा कभिचायीको ऺभता ङ्जिकास गने कामि ङ्झभङ्झत 2079/04/32 भा सम्ऩङ्ङ 
गङ्चयएको छ । 

(झ) िाङ्जषिक कामिमोजनाको सभीऺा कामििभ ङ्झभङ्झत 2079/04/30 भा सम्ऩङ्ङ बएको छ । 

(ञ) ऩत्रकायसॉग अन्तङ्जिि मा सङ्जहतको ऩत्रकाय सम्भेरन ङ्झभङ्झत 2079/03/31 भा सम्ऩङ्ङ बएको 
छ। 

२.१२ फजेट ङ्जिङ्झनमोजन ङ्झनकासा य खचिको ङ्जिियण 
आङ्झथिक अिस्थाको ङ्जिश्लषेण 

 

फजेट ङ्जिङ्झनमोजन ङ्झनकासा य खचिको ङ्जिियण 
ङ्जिङ्झनमोजन ङ्झनकासा खचि कैङ्जपमत 

चारङ्ट ऩूॉजीगत चारङ्ट ऩूॉजीगत चारङ्ट ऩूॉजीगत  
5583100 36500000 44668255.28 35868462.62 44668255.28 35868462.62  
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ऩङ्चयच्छेद - तीन 

िस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत ङ्जिश्लषेण 

 

३.१ आन्तङ्चयक कामि िाताियणको ङ्जिश्लषेण् 
कामि िाताियण अनङ्टकूर फनाउन भानि सॊसाधन, बौङ्झतक ऩूिािधाय, ङ्जिङ्झध य प्रङ्जिमा एिभ ्प्रङ्जिङ्झधभैत्री 
सफ्टिेमय सञ्चारन य ङ्झस.ङ्झस.ङ्जट.ङ्झब.अनङ्टगभनभा जोड ङ्छदइएको छ। भाङ्झसक रुऩभा कभिचायी फैठक 
आमोजना गयी अदारतफाट हङ्टने सेिा प्रिाहराई कसयी ङ्झछटो, छङ्चयतो य प्रबािकायी ढङ्गफाट प्रदान 
गने बनी सबेऺणफाट प्राप्त नङ्झतजा एिभ ्गङ्टनासो य सङ्टझािसभेतको आधायभा साभूङ्जहक छरपर गने 
गङ्चयएको छ। मसका अरािा ङ्जिशेष अदारतको आन्तङ्चयक कामि िाताियणको अिस्थाराई 
देहामफभोङ्ञजभ प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ:  

३.१.१ भानि सॊशाधनको अिस्था् 
सऺभ य उत्प्रङे्चयत जनशङ्ञिफाट भातै्र ङ्झनधािङ्चयत रक्ष्म प्राप्त गनि सम्बि छ। न्माम सम्ऩादन जस्तो 
सॊिेदनशीर कामि सम्ऩादनभा उच्च भनोफरमङ्टि सेिाबाि अऩङ्चयहामि हङ्टन्छ। ङ्जिशेष अदारतभा हार 
यहेको जनशङ्ञिको ङ्जिियणराई देहामको ताङ्झरका नॊ. 1 भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 

ताङ्झरका नॊ.१ 

भानि सॊशाधनको तङ्टरनात्भक अिस्था 
कभिचायी ०७०/0७१सम्भ  ०७१/0७२ देङ्ञख 076/077 सम्भ 077/078 देङ्ञख हारसम्भ 
न्मामाधीश ३ 6 6 
कभिचायी ४७ ४७ 49 

 

मस अदारतभा दताि बएका अङ्झधकाॊश भङ्टद्दा जङ्जटर य सॊिेदनशीर प्रकृङ्झतका यहेका छन।् केही 
भङ्टद्दाभा सङ्टनङ्टिाईको राङ्झग भङ्जहना ङ्छदनबन्दा फढी सभम राग्ने गयेको देङ्ञखन्छ। ऩङ्झछल्रा आ.ि.हरूभा 
कामिफोझभा िङृ्जि बएको छ। कूर दयफन्दी सङ्क्तमाभध्मे ऩङ्झन नामफ सङ्टधफा य ताभेरदायसभेतको 
दयफन्दीफभोङ्ञजभ कभिचायी ऩूङ्झति बएको अिस्था छैन। मस अदारतको कामिफोझको तङ्टरनाभा सेिा 
प्रिाहराई ङ्झछटो, छङ्चयतो य च ङ्टस्त दङ्टरुस्त फनाउन सङ्जकएको छैन। मसको राङ्झग कम्तीभा 
दयफन्दीफभोङ्ञजभ ऩदऩूङ्झति हङ्टन य तत्कार एक इजरास थऩ गयी सोही अनङ्टऩातभा जनशङ्ञिसभेत थऩ 
बएभा िषेनी ङ्ञजम्भेिायी सने सभस्मा सभाधान गनि सम्बि छ। 

३.१.२ सूचना प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग् 
ङ्झछटो, छङ्चयतो, प्रबािकायी य सहज ऩहङ्टॉचमङ्टि न्माम सम्ऩादनका राङ्झग सूचना प्रङ्जिङ्झधको प्रमोगको 
ङ्जिकल्ऩ अको छैन। ङ्जिशेष अदारतभा सूचना प्रङ्जिङ्झधको प्रमोगसम्फन्धी ऩूिािधायको अिस्था देहामको 
ताङ्झरका नॊ. 2 भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ: 
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ताङ्झरका नॊ. २ 

सूचना प्रङ्जिङ्झधको प्रमोगको अिस्था 
ङ्जिियण कम््मङ्टटय ल्माऩटऩ ङ्जप्रन्टय स्क्यानय ङ्झडस््रे 

ङ्जट ङ्झब 
नटेिङ्जकि ङ इन्टयनटे ङ्झसङ्झसङ्जटङ्झब इ-हाङ्ञजयी जेनयेेटय ऩैसा गन् न े

भेङ्ञशन 
चारङ्ट अिस्थाका 39 6 22 ७ 6 १ २ 23 २ 0 1 

भभित गनङ्टिऩने 10 0 10 0 0 0 0 - 0 1 - 
काभ नराग्न े 13 3 1 0 0 0 0 3 0 – 1 

जम्भा 62 9 33 ७ 6 1 २ 26 २ १ 2 
 

मस अदारतभा सूचना प्रङ्जिङ्झधको अङ्झबभङ्टखीकयण गनि य ङ्छदनैङ्ञन्दन प्रमोग गनिका राङ्झग IT Support 

Person को आऩूङ्झति नहङ्टॉदा य सो ऩदभा ङ्झनमङ्टि गनि सहभङ्झतसभेत नहङ्टॉदा काभ प्रबाङ्जित हङ्टन ऩङ्टगेको 
छ। भङ्टद्दा प्रिाह व्मिस्थाऩन सम्फन्धी सफ्टिेमय प्रमोगभा यहेको छ। तय मसराई सभमसाऩेऺ 
रुऩभा स्तयोङ्ङङ्झत गनङ्टि आिश्मक छ। हार 39 िटा कम््मङ्टटय चारङ्ट अिस्थाभा यहेका छन।् 
त्मसैगयी 9 थान ल्माऩटऩ यहेका छन।् सफै कम््मङ्टटयराई आन्तङ्चयक नेटिकि  सञ्जारभा जोङ्झडएको 
छ। अदारतको काभ कायिाहीको अनङ्टगभन तथा सङ्टयऺा प्रफन्धराई थऩ प्रबािकायी फनाउन 
ङ्झसङ्झसङ्जटङ्झब क्याभेया जडान गङ्चयएको छ। त्मसैगयी इ-हाङ्ञजयी प्रणारी रागू गङ्चयएको छ। अदारतभा 
श्रव्मदृश्म सॊिाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापि त सङ्टनङ्टिाई सञ्चारनको राङ्झग मस अदारतका दङ्टई िटै 
इजरासभा Unlimited Zoom खङ्चयद गनङ्टिका अङ्झतङ्चयि ङ्झबङ्झडमो क्याभेया, ङ्झडस््रे भङ्झनटय, भाइिोपोन 
य ङ्ञस्ऩकय, ङ्जिद्यङ्टत आऩूङ्झतिभा अियोध नआओस बनी िैकङ्ञल्ऩक उजािको रुऩभा ङ्जिङ्झबङ्ङ सोराय तथा 
धमारीको सभेत प्रफन्ध ङ्झभराइएको । 

३.१.३ बौङ्झतक ऩूिािधाय् 
मस अदारतको बौङ्झतक ऩूिािधाय य स्रोत साधनको अिस्था देहामको ताङ्झरका नॊ. 3 भा प्रस्तङ्टत 
गङ्चयएको छ। 

ताङ्झरका नॊ. ३ 

बौङ्झतक ऩूिािधायको अिस्था 
ङ्जिियण सिायी साधन सङ्क्तमा टेङ्झरपोन पोटोकऩी ऩङ्टस्तक बिन जग्गा 

काय  जीऩ भोटय 
साइकर 

स्कङ्ट टय साइकर 

चारङ्ट अिस्थाका 2 - 2 1 - 28 2 4030 - - 
भभित गनङ्टिऩने 1 - 2 - - 0 1 - - - 
काभ नराग्न े - 1 1 - 2 10 - - - - 

जम्भा 3 1 5 १ 2 38 3 4030 - - 
 

मस अदारतको आफ्नो बिन य जग्गा छैन। नेऩार सयकायको ङ्झनणिमफभोङ्ञजभ िन ऩङ्चयसयभा यहेको 
बिनभा अदारत सञ्चारनभा यहेको छ। आ.ि. 2071/072 ऩङ्टषदेङ्ञख एक इजरास थऩ बई हार 
दङ्टईिटा इजरास सञ्चारनभा यहेका छन।् इजरास य अन्म आिश्मक कामिको राङ्झग कोठाहरू 
अऩङ्टग बै स्थान अबाि बएकारे ङ्झभङ्झसर¸ प्रभाण एिभ ्अङ्झबरेखको सङ्टयङ्ञऺत य व्मिङ्ञस्थत व्मिस्थाऩन 
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गनिको राङ्झग मस अदारतसॉगै जोङ्झडएको िन भन्त्रारम अन्तगितको बिन प्राप्त बएकोभा काठभाडौँ 
ङ्ञजल्रा अदारतराई बिन अऩमािप्त बएका कायणरे सिोच्च अदारतरे उि बिन काठभाडौँ ङ्ञजल्रा 
अदारतरे प्रमोग गने गयी अनङ्टभङ्झत ङ्छदएकोरे बिनको अऩमािप्तता कामभ नै ङ्झथमो। सो अऩमािप्तता 
ऩङ्चयऩूङ्झति गयी अऩङ्टग बिनको व्मिस्थाऩन गने उदे्दश्मफाट गत आ.ि ०७७/078 को मोजना तथा 
कामििभराई भूति रूऩ ङ्छदॉदै आ.ि. 2078/079 Special Court Annex Building अदारत 
ऩङ्चयसयङ्झबत्र ङ्झनभािण बैसकेको अिस्था छ। मस अदारतको भङ्टद्दाको प्रकृङ्झत¸ सॊिेदनशीरता¸ 
प्रङ्झतिादीहरूको अङ्झधक सङ्क्तमासभेतको ऩङ्चयप्रके्ष्मभा आफ्नै उऩमङ्टि जग्गा¸ बिन व्मिस्थाऩनका 
राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरूभा बौङ्झतक ऩूिािधायको दीघिकारीन व्मिस्थाऩनका राङ्झग ऩहर बैयहेको य 
थऩ तदारुकता देखाउनङ्ट जरुयी छ। 

३.१.४ सयोकायिारा ङ्झनकाम फीचको सहमोग य सभन्िम् 
ङ्जिशेष अदारतको आफ्नै ङ्झनमभािरी नबएको कायणरे गदाि न्माम ऺेत्र सभन्िम सङ्झभङ्झत य िैतङ्झनक 
कानून व्मिसामीसभेतका सॊमन्त्रहरूको गठन गनि फाॉकी नै यहेको छ। न्मामऩाङ्झरकाको यणनीङ्झतक 
मोजना कामािन्िमनको सन्दबिभा मस अदारतराई ऩङ्झन ङ्झनमङ्झभत अदारत सयहको कामििभ उऩरधध 
गयाउनङ्ट िाञ्छनीम देङ्ञखएको छ। 

३.१.५ कामि िाताियणभा देङ्ञखएका सिर ऩऺहरू :  
भङ्टद्दा प्रिाह व्मिस्थाऩनराई प्रबािकायी फनाउन ऩेसी व्मिस्थाऩनको ऩिङ्झत ङ्जिकास गङ्चयएको छ। 
मस अदारतभा प्रमोगभा यहेको भङ्टद्दा प्रिाह व्मिस्थाऩन सम्फन्धी सफ्टिेमय सञ्चारन गने जनशङ्ञि 
तमाय बएको छ। दैङ्झनक तथा साप्ताङ्जहक ऩेसी सूची एिभ ् इजरासफाट हङ्टने काभ कायिाहीहरू 
इन्टयनेटभापि त साििजङ्झनक गने गङ्चयएको छ। इजरासभा दैङ्झनक ऩेसी सूची ङ्झडस््रे भापि त देङ्ञखन े
व्मिस्था ङ्झभराइएको छ। इ-हाङ्ञजयी प्रणारी जडान गङ्चयएको छ। काउन्टयभापि त सेिा प्रिाहको 
थारनी गङ्चयएको छ। 23 िटा CCTV भापि त अनङ्टगभन, ङ्झनगयानी तथा सङ्टयऺा प्रफन्ध ङ्झभराइएको 
छ। प्रििा, गङ्टनासो सङ्टन् ने अङ्झधकायी य सूचना अङ्झधकायी तोङ्जकएको छ। सभम सभमभा प्रसे 
ङ्जिऻङ्झप्तभापि त सूचना सम्प्रषेण गयी कामि प्रगङ्झतको सभीऺा साििजङ्झनक गने गङ्चयएको छ। साथै मस 
अदारतफाट ङ्जिशेष अदारत ङ्झनमभािरीको भस्मौदा तमाय गयी पूरकोटिभा ऩेस गने प्रमोजनाथि  
सिोच्च अदारत ऩठाइएको छ। कोयोना भहाभायीको जोङ्ञखभ न्मूनीकयणको कामिमोजना कामािन्िमन 
गयी सेिा प्रिाह सूचारू गङ्चयएको छ। बच्मङ्टिअर सङ्टनङ्टिाईको ऩूिािधाय ङ्झनभािण गयी सञ्चारनभा 
ल्माइएको छ। 

३.२ सम्फोधन गङ्चयनङ्टऩने यणनीङ्झतक सिारहरू  
ङ्जिशेष अदारत ऐन, २०५९ को दपा १६ फभोङ्ञजभ ६ भङ्जहनाङ्झबत्र भङ्टद्दाको ङ्जकनाया गनङ्टिऩने कानूनी 
प्रफन्ध य भङ्टद्दाको रगत यणनीङ्झतक ढङ्गरे सम्फोधन गनङ्टिऩने भङ्टतम सिार फनेको छ। यणनीङ्झतक 
रुऩभा सम्फोधन गनङ्टिऩने ङ्जिषमहरू देहामफभोङ्ञजभ प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ: 
 

३.२.१ सूचना प्रङ्जिङ्झधको प्रमोगको ङ्जिस्ताय् 
मस अदारतभा भङ्टद्दा प्रिाह सम्फन्धी सफ्टिेमयराई केही हदसम्भ स्तयोङ्ङङ्झत गङ्चयएको बए ताऩङ्झन सो 
सफ्टिेमयराई अन्म अदारतहरूभा प्रचरनभा यहेको भङ्टद्दा प्रिाह सम्फन्धी ऩेसी व्मिस्थाऩनसभेत 
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हङ्टनेगयी अनङ्टकूर सफ्टिेमयको ऩूणि Integration  तथा स्तयोङ्ङङ्झत गनङ्टिऩने अिस्था यहेको छ। 
भङ्टरङ्टकबय यहेका सेिाग्राहीको सङ्टङ्जिधाराई भध्मनजय गयी 77 िटै ङ्ञजल्रा अदारत, 18 िटै उच्च 
अदारत य इजराससभेतफाट Online तायेख ङ्छदने व्मिस्था ङ्झभराइएको छ। मसराई अझ व्मिङ्ञस्थत 
य प्रबािकायी फनाउन तथा सूचनाभैत्री सेिाप्रिाहभा प्रबािकाङ्चयता ल्माउन य DCM राई कामािन्िमन 
गनि हार कामभ बई आएको दयफन्दीभा जनशङ्ञिको तत्कार ऩदऩूङ्झति गयी उङ्ङत सूचना प्रङ्जिङ्झधको 
प्रमोग य ङ्जिस्ताय सॊगै सो अनङ्टरुऩको ऺभता ङ्जिकास य अिरोकनका अिसयका कामििभ गनङ्टि 
फान्छनीम बएको छ। 

३.२.२ बौङ्झतक ऩूिािधाय् 
ङ्जिशेष अदारतरे हार प्रमोग गयेको िन ऩङ्चयसयको बिन ऩङ्टयानो य जीणि रुऩभा यहेको छ। 
आ.ि.077/078 भा फैठक हर तथा इजराससभेतका राङ्झग Special Court Annex Building 

ङ्झनभािणको राङ्झग फजेट व्मिस्थाऩन गयी ङ्झनभािण कामिसभेत सम्ऩङ्ङ बैसकेको छ। उि Special 

Court Annex Building फाट कामि प्रायम्बसभेत बैसकेको अिस्था छ। दीघिकारको राङ्झग 
बिन/जग्गा प्राङ्झप्त गने िा अन्म ङ्जिकल्ऩ खोज्नङ्टऩने देङ्ञखन्छ। 

३.२.३ ऺभता ङ्जिकासका कामििभ् 
मस अदारतभा कामियत जनशङ्ञिको ऺभता ङ्जिकास तथा सूचना प्रङ्जिङ्झध सम्फन्धी ताङ्झरभहरू 
सञ्चारनभा ङ्झनयन्तयता ङ्छदनङ्ट आिश्मक छ। सोही कङ्ट याराई भध्मनजय गयी मस अदारतभा कामियत 
इजरास अङ्झधकृत तथा शाखा अङ्झधकृतहरूको ऺभता अङ्झबिङृ्जि गने उदे्दश्मरे आदेश तथा पैसरा 
रेखन, ङ्जटऩोट रेखन ताङ्झरभ सम्ऩङ्ङ गङ्चयएका छन।् कानूनी नेऩारी बाषा, सेिाग्राहीसॉगको सम्फन्ध, 
उियदाङ्जमत्ि, सकायात्भक सोच य जीिनशैरी जस्ता ऺभता अङ्झबिङृ्जि एिॊ उत्प्रयेणा फढाउने 
ङ्जकङ्झसभका ताङ्झरभहरू सभेत सम्ऩङ्ङ बएका छन।् मस अदारतफाट प्रिाह हङ्टने सेिाको 
प्रकृङ्झतसभेतराई भध्मनजय यातदा सभमसाऩेऺ रुऩभा ताङ्झरभ, गोष्ठी य सेङ्झभनाय जस्ता कामििभभा 
सहबागी गयाई सेिा प्रिाहभा च ङ्टस्त दङ्टरुस्त य स्िच्छता कामभ गनि आिश्मक छ। त्मसका साथै 
व्मङ्ञित्ि ङ्जिकास सम्फन्धी आिश्मक ताङ्झरभ तथा ऺभता ङ्जिकासका कामििभभापि त सेिा 
प्रिाहराई अझ छङ्चयतो फनाउनसभेत आिश्मक देङ्ञखन्छ। कोयोना भहाभायीका कायण कटौतीभा 
ऩयेको कामििभ खचिका कायण सिोच्च अदारतफाटै अऩनत्ि ग्रहण गयी जनशङ्ञिको ऺभता 
ङ्जिकासभा प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्ट िाञ् छनीम यहेको छ। 

३.२.४ पैसरा तमायीको राङ्झग ङ्जटऩोट कामिको थारनी् 
मस अदारतभा फढेको कामिफोझसभेतका कायणरे मोजनारे तोकेको सभमङ्झबत्र सफै पैसरा तमाय 
गनि भङ्टद्दाभा अङ्ग ऩङ्टग्नासाथ ङ्जटऩोट तमाय गनिका राङ्झग छङ्ट टैरा ङ्जटऩोट शाखाको व्मिस्था गनि आिश्मक 
यहेको छ। ङ्जटऩोट प्रणारीको भाध्मभरे भङ्टद्दाको सफ्ट ङ्जिियण तमाय गयी पैसरा तमायीभा 
ङ्झछटोछङ्चयतो य प्रबािकायी फनाउन आिश्मक यहेको छ। कभिचायी अऩमािप्तताका कायण ङ्जटऩोट 
रेखनको शङ्टरूिात बएऩङ्झन गङ्झत ङ्झरन नसकेको सन्दबिभा जनशङ्ञि भाग य व्मिस्थाऩन गयी मसराई 
ङ्झनयन्तयता ङ्छदनङ्ट आिश्मक छ। पैसरा रेखनभा सहज फनाउन ङ्जटऩोट कामिराई Software 
Integration िा ऩङ्चयभाजिन गयी प्रमोगराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदनङ्ट आिश्मक देङ्ञखन्छ। 
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३.२.५ सयोकायिाराफीचको सहमोग य सभन्िम् 
ङ्जिशेष अदारतफाट प्रिाह हङ्टने सेिाराई थऩ प्रबािकायी रुऩभा सञ्चारन गनिका राङ्झग मसका 
सयोकायिारा ङ्झनकामहरूका फीचको सहमोग य सभन्िमराई थऩ प्रबािकायी फनाउन आिश्मक 
यहेको छ। न्माम ऺेत्र सभन्िम सङ्झभङ्झतको व्मिस्था गयी सयोकायिारा ङ्झनकामहरूका फीचभा 
ङ्झनयन्तय छरपर अन्तयङ्जिमा गयी आऩसी सहमोगराई अझ फढी प्रबािकायी फनाई सेिा प्रिाहराई 
ङ्झछटो, छङ्चयतो फनाउन आिश्मक छ। मसै सन्दबिभा गत आ.ि.078/079 भा भङ्टतम 
सयोकायिारा ङ्झनकामहरू; ङ्जिशेष सयकायी िङ्जकर कामािरम, अङ्ञततमाय दङ्टरूऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग, 
सम्ऩङ्ञि शङ्टिीकयण अनङ्टसन्धान ङ्जिबाग, ङ्जिशेष अदारत िाय एसोङ्झसएसन, ङ्झत्र.ङ्जि.ङ्जि. ऩाठ्यिभ 
ङ्जिकाभस केन्र य याङ्जिम ऩयीऺा फोडिका ऩदाङ्झधकायीसॉग अन्तयङ्जिमा तथा छरपर य सभन्िम गने 
कामि गङ्चयएको छ।  

३.२.६ कामिमोजना तजङ्टिभा, कामािन्िमन य सभीऺा सम्फन्धी सीऩ ङ्जिकास् 
न्मामऩाङ्झरकाको सभग्र सङ्टधायको राङ्झग यणनीङ्झतक मोजनाहरू तजङ्टिभा य कामािन्िमन हङ्टॉदै आएको 
ऩषृ्ठबङू्झभभा मस ङ्जिशेष अदारतराई ऩङ्झन भूर मोजनाको दामयाङ्झबत्र याखी िाङ्जषिक कामिमोजनाको 
तजङ्टिभा, सोको कामािन्िमन य आिङ्झधक सभीऺा प्रङ्जिमाभा प्रबािकायी रुऩभा सभािेश गयाउॉदै रैजान 
आिश्मक छ। प्रत्मेक िषि िाङ्जषिक कामिमोजना तजङ्टिभा हङ्टॉदै आएको बए ताऩङ्झन िाङ्जषिक मोजनाको 
तजङ्टिभा प्रङ्जिमा, कामािन्िमन य सभीऺासम्फन्धी सीऩ हस्तान्तयणको राङ्झग सञ्चाङ्झरत कामििभभा 
ङ्जिशेष अदारतको सहबाङ्झगताराई फढाउन आिश्मक छ। 

३.३ िाङ्जषिक कामिमोजना कामािन्िमनभा देङ्ञखएका सभस्मा य च ङ्टनौतीहरू 
 ङ्जिगत आङ्झथिक िषिदेङ्ञख नै मस अदारतको कामिफोझभा िङृ्जि हङ्टॉदै आएको सन्दबिभा आ.ि. 

०७8/०७9 फाट ङ्ञजम्भेिायी सयी आएका कूर 453 थान भङ्टद्दाभध्मे 68 थान भङ्टद्दा १ िषि 
नाघेका य तीभध्मे 256 थान भङ्टद्दा २ िषि नाघेका छन।् उि भङ्टद्दाहरूको शीघ्र पर्छ्यौट गने 
कामि नै भङ्टतम च ङ्टनौतीको रुऩभा यहेको देङ्ञखन्छ अथाित ् कानूनी प्रफन्धफभोङ्ञजभ तोङ्जकएको 
अिङ्झधङ्झबत्र भङ्टद्दाको ङ्जकनाया गने गयाउने।  

 भङ्टद्दा व्मिस्थाऩन ऩिङ्झतभा सङ्टधाय ल्माउनको राङ्झग सभमसूचक मन्त्रको प्रमोग गयी फहसको 
राङ्झग ङ्झनधािङ्चयत सभम ऩारना गने गयाउने। 

 ङ्झनणिम गनङ्टिऩने तथ्म य कानूनी प्रश्नह (Issue) को गम्बीयताको आधायभा फहसको सभम ङ्झनधाियण 
गयी सङ्टनङ्टिाई गने।  

 सिोच्च अदारतफाट "अदारतभा श्रव्मदृश्म सॊिाद (ङ्झबङ्झडमो कन्पयेन्स) भापि त सङ्टनङ्टिाई 
सञ्चारन सम्फन्धी ङ्झनदेङ्ञशका, २०७८" जायी बएको ऩङ्चयप्रके्ष्मभा भङ्टद्दाभा प्रङ्झतयऺा गने कानून 
व्मिसामीहरूराई उि बच्मङ्टिअर सॊिादभा सहबागी गयाउने। 

 नक्करी प्रभाणऩत्र भङ्टद्दाभा अङ्ग ऩङ्टर् माउन राभो सभम राग्न ेगयेको छ। कोयोना बाइयस 
(कोङ्झबड-१९) को भहाभायीको कायण बायत देशको ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जिश्वङ्जिद्यारम तथा याङ्जिम ऩयीऺा 
फोडिफाट इजरासको आदेशफभोङ्ञजभ प्राप्त गनङ्टिऩने जिाप सभमभै नआई राभो सभम राग्ने 
गयेको छ।  
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 ङ्जिशेष अदारतको भङ्टद्दा व्मिस्थाऩन, अनराइन तायेख, अङ्झबरेख व्मिस्थाऩन, पैसरा 
कामािन्िमनराई व्मिङ्ञस्थत गनि एिभ ्सयोकाय याख्न ेङ्जिङ्झबङ्ङ सयोकायिाराहरूका फीचभा सहमोग 
तथा सभन्िमका राङ्झग ङ्जिशेष अदारत ङ्झनमभािरीको अऩङ्चयहामिता देङ्ञखएको छ। 

 मस अदारतभा दामय हङ्टन आउने भङ्टद्दाभा यहेका ऩऺहरू य भङ्टद्दाको ङ्जिषमिस्तङ्टका कायणरे भङ्टद्दा 
ङ्जकनाया गनि राभो सभम राग्न ेगयेको छ। 

 भङ्टद्दाभा हाङ्ञजय हङ्टन आउने ऩऺको सङ्क्त मा, िमान य साऺीको फकऩत्रको चाऩ फढेको छ। 

 थङ्टनछेक फहस एिभ ्आदेशरे दङ्टिै इजरासको खाजा सभम ऩङ्झछको झण्डै ऩूयै कामि सभम ङ्झरन े
गयेको छ। 

 अङ्झबरेख व्मिस्थाऩन य रगत व्मिस्थाऩनका राङ्झग सफ्टिेमय ङ्झनभािण गयी रागू गनङ्टिऩने 
अिस्था छ। 

 मस अदारतभा यहेको भङ्टद्दा प्रिाहसम्फन्धी सफ्टिेमयभा सभमसाऩेऺ सङ्टधाय गनि आिश्मक 
यहेको छ। 

 अदारतभा बैयहेको नेटिङ्जकि ङ प्रणारी य इन्टयनेट ऩिङ्झतराई तीब्र गङ्झतभा सञ्चारन गनि 
Internet Speed  थऩ फढाउनङ्ट ऩने देङ्ञखएको छ। सेिा प्रिाहराई दङ्टरुस्त ऩानि कोयोना 
भहाभायी जोङ्ञखभ न्मूनीकयण कामिमोजना रागू गनङ्टिऩने बएको छ। 

 ऐन फभोङ्ञजभ नै प्रायम्बदेङ्ञख नै याज्मरे ङ्जिशेष व्मिस्था गयी सङ्टशासन कामभ गयाउने प्रमोजनका 
राङ्झग न्मामाधीश एिभ ् कभिचायीका राङ्झग ऐनको सङ्टङ्जिधाफभोङ्ञजभ मथोङ्ञचत प्रोत्साहन यकभ 
सङ्टङ्झनङ्ञित गनेतपि  आिश्मक सभन्िम गनङ्टिऩने बएकोछ। 

 उङ्ञल्रङ्ञखत सभस्माहरूराई सम्फोधन गयी मस अदारतफाट हङ्टने सेिा प्रिाहराई च ङ्टस्त दङ्टरुस्त 
फनाउनको राङ्झग सङ्टधाय गनङ्टिऩने ऩऺहरूको सम्फन्धभा िाङ्जषिक कामिमोजनासङ्जहत ङ्जिश्लषेण 
गङ्चयएको छ। 
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ऩङ्चयच्छेद - चाय 

भूर यणनीङ्झतको कामािन्िमन मोजना 
ङ्जिशेष अदारतरे न्मामऩाङ्झरकाको चौथो ऩञ् चिषॉम यणनीङ्झतक मोजना फभोङ्ञजभ मस आ.ि. 
२०७9/०80 को राङ्झग देहामफभोङ्ञजभको कामिमोजना तमाय गयेको छ: 

४.१ रक्ष्म १ ङ्झछटो छङ्चयतो य गङ्टणस्तयीम न्माम सम्ऩादन गने 

४.१.१ यणनीङ्झतक उद्दशे्म १.१ भङ्टद्दाको शीघ्र पर्छ्यौट गने: 

कामि कामिसम्ऩादन 
सूचक 

सभमािङ्झध ङ्ञजम्भेिायी 

ङ्ञजम्भेिायी सयी आएका  453 थान सफै भङ्टद्दाहरू 
पर्छ्यौट गने। 

 
पैसरा 

 
 

२०७9।०08 

 
 
न्मामाधीश चारङ्ट आङ्झथिक िषिभा दताि बएका भङ्टद्दाहरू भध्मे 

कम्तीभा ५० प्रङ्झतशतरे हङ्टने 137 थान भङ्टद्दाहरू 
साथै 2075 सार सम्भका िक्यौदा भङ्टद्दाहरु 

2079 ऩौष भसान्त सम्भभा पर्छ्यौट गने।  
2075 सम्भका फक्यौता भङ्टद्दाहरु 2079 ऩौष 

भसान्तसम्भ पचौट गने। 
पैसरा 2079 

ऩौष 
न्मामाधीश 

थङ्टनछेक सम्फन्धी कामि अङ्झबमोगऩत्रसाथ 
इजरासभा ऩेस हङ्टने ङ्झनिेदनहरू दताि बएको 
बोङ्झरऩल्ट सम्भभा पछौट गने। 

आदेश ङ्झनयन्तय न्मामाधीश य इजरास 
अङ्झधकृत /सङ्टऩयीफेऺक  

आयोऩऩत्रसाथ ऩेस बएका प्रङ्झतिादीको बोङ्झरऩल्ट 
सम्भभा थङ्टनछेक गने। 

थङ्टनछेक 
आदेश 

ङ्झनयन्तय न्मामाधीश य इजरास 
अङ्झधकृत /सङ्टऩयीफेऺक  

म्मादभा हाङ्ञजय हङ्टने प्रङ्झतिादीको सोही ङ्छदन पछौट 
गने। 

थङ्टनछेक 
आदेश 

ङ्झनयन्तय न्मामाधीश य इजरास 
अङ्झधकृत /सङ्टऩयीफेऺक  

रिव्म् 590 भङ्टद्दा पर्छ्यौट गनि कामिङ्छदन 2८० य इजरास सङ्क्तमा २ फाट प्रङ्झत कामिङ्छदन 2 िटा भङ्टद्दा पैसरा हङ्टनङ्टऩने देङ्ञखन्छ। जङ्टन ङ्जिगतको पर्छ्यौटको 
आधायभा धेयै हो।   

(क) पैसरा रेखन य तमायी् 
कामि कामिसम्ऩादन सूचक सभमािङ्झध ङ्ञजम्भेिायी 

कानूनको म्मादङ्झबत्र पैसरा/अङ्ञन्तभ आदेश तमाय 
गने। 

पैसरा/अङ्ञन्तभ आदेश 
प्रभाणीकयण 

 
ङ्झनयन्तय 

न्मामाधीश/ 
इजरास अङ्झधकृत 

भङ्टद्दा दताि हङ्टनासाथ य त्मसऩङ्झछ सफै चयणको ङ्जटऩोट 
तमाय गने। 
बदौ १ देङ्ञख दताि हङ्टने भङ्टद्दाभा अङ्झनिामि ङ्जटऩोट तमाय 
गने। 
पैसरा बएको हप्ताङ्झबतै्र सम्फङ्ञन्धत न्मामाधीशराई 
ङ्जटऩोट उऩरधध गयाउने। 

ङ्झनणिम /प्रङ्झतिेदन   
२०७९ 
बदौ 

अध्मऺ /
यङ्ञजस्राय 
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इजरास अङ्झधकृतराई ल्माऩटऩ उऩरधध गयाउने। 
इजरास अङ्झधकृतराई पैसरा रेखन सम्फन्धी 
प्रङ्ञशऺण ङ्छदने। 
न्मामाधीश चेम्फय य इजरास अङ्झधकृत चेम्फयभा एक 
एक सेट ऐन कानूनको ङ्जकताफ उऩरधध गयाउने। 
इभेरभापि त पैसराको भस्मौदा न्मामाधीश य 
इजरास अङ्झधकृतफीच उऩरधध गयाउने। 

ङ्झनणिम /प्रङ्झतिेदन  २०७९ 
बदौ 

अध्मऺ /
यङ्ञजस्राय 

४.१.२ यणनीङ्झतक उद्दशे्म १.२ भङ्टद्दा व्मिस्थाऩन ऩिङ्झतभा सङ्टधाय 

कामि 
कामिसम्ऩादन 

सूचक 
सभमािङ्झध ङ्ञजम्भेिायी 

भङ्टद्दा व्मिस्थाऩनभा सङ्टधाय गनि 
सयोकायिाराहरू फीच छरपर गने। 

छरपर ङ्झनयन्तय अध्मऺ /यङ्ञजस्राय  

२ िषि नाघेका भङ्टद्दाहरूभा १५ 
ङ्छदनङ्झबत्रको ताङ्चयख तोक्न।े 

ऩेसीको भाऩदण्ड ङ्झनयन्तय यङ्ञजस्राय /सङ्टऩयीिेऺक  

ऩङ्टयाना भङ्टद्दाहरूको ङ्झनमङ्झभत आन्तङ्चयक 
ङ्झनयीऺण गयी अॊग ऩङ्टर् माउने। 

ङ्झनयीऺण ङ्झनयन्तय भङ्टद्दा हेने 
उऩयङ्ञजस्राय /सङ्टऩयीिेऺक  

भङ्टद्दाभा अॊग ऩङ्टगेको सङ्टङ्झनङ्ञितताको राङ्झग 
ऩेसी प्रभाणीकयण गने। 

ऩेसी प्रभाणीकयण 
पायाभ 

ङ्झनयन्तय भङ्टद्दा हेने 
उऩयङ्ञजस्राय /सङ्टऩयीिेऺक  

Lead Lawyer को अिधायणा रागू गनि 
िाय य ङ्जिशेष सयकायी ,िङ्जकरसॉग 
छरपर गने। 

छरपर ङ्झनयन्तय अध्मऺ /यङ्ञजस्राय/िाय  

इजरासको सभम व्मिस्थाऩन गनि फहस 
नोट ऩेस गने ऩिङ्झत रागू गने। 

भाऩदण्ड ङ्झनयन्तय अध्मऺ /इजरास  

भङ्टद्दा व्मिस्थाऩन ङ्छदग्दशिन य इजरास 
ऩङ्टङ्ञस्तका तमाय गनि अध्ममन गने। 

ङ्झनणिम/प्रङ्झतिेदन ङ्झनयन्तय अध्मऺ /यङ्ञजस्राय  

इजरासको कामिफोझ हेयी उऩमङ्टि 
सङ्क्तमाभा ऩेसी चढाउने। 

भाऩदण्ड /ङ्झनणिम  २०७९ 

चैत 

अध्मऺ /यङ्ञजस्राय  

भङ्टद्दाको ऩेसी सङ्क्तमा ङ्झनधाियण गयी ऩेसी 
व्मिस्थाऩन गने। 

भाऩदण्ड २०७९ 

बदौ 

भङ्टद्दा हेने उऩयङ्ञजस्राय/ 

सङ्टऩयीिेऺक 

भङ्टद्दाको कायिाहीको अिस्था सम्फन्धी 
जानकायी टेङ्झरइन्क्िाइयी, एसएभएस, 

भोफाइर ए्सभापि त भङ्टद्दाको ऩऺराई 
उऩरधध गयाउने ऩिङ्झतको ङ्जिकास गने। 

एसएभएस/ 
टेङ्झरपोन /

सफ्टिेमय /िेबसाइट  

 
२०७९ 
 बदौ 

 
यङ्ञजस्राय 
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बच्मङ्टिअर सङ्टनङ्टिाईको ऩूिािधाय ङ्झनभािण ,
इन्टयनेट ऺभता अङ्झबिङृ्जि ,दैङ्झनक ऩेसी 

सूचीभा Zoom link प्रकाशन गने। 
ङ्झनणिम 

9702 

भङ्ञङ्क्सय 
अध्मऺ

/यङ्ञजस्राय/प्रशासन  

४.१.३  यणनीङ्झतक उद्दशे्म १.३ न्माङ्जमक काभ कायफाही तथा भङ्टद्दाको पैसराभा गङ्टणस्तयीमता  
अङ्झबिङृ्जि गनङ्टि 

क) आदेश तथा पैसराको गङ्टणस्तयीमता फङृ्जि गने् 
कामि कामिसम्ऩादन 

सूचक 

सभमािङ्झध ङ्ञजम्भेिायी 

न्मामाधीशहरूको ऻान  ,अनङ्टबि य ऺभताराई सॊस्थागत 
ङ्जिकास गनि अन्तङ्जिि मा तथा गोष्ठी सञ्चारन गने। 

सभीऺा 
कामििभ 

२०७९ साउन अध्मऺ/ 

यङ्ञजस्राय 
गङ्टणस्तयीम आदेश य पैसरा रेखनका सम्फन्धभा 
इजरास अङ्झधकृतको ऺभता ङ्जिकास गने। 

 
ताङ्झरभ 

२०८० असाय 
२०७९ 
भङ्ञङ्क्सय 

अध्मऺ 
न्मामाधीश/ 
यङ्ञजस्राय 

इजरास अङ्झधकृतहरूराई पैसरा रेखनको राङ्झग 
)laptop( उऩरधध गयाउने। 

हस्तान्तयण 
पायाभ 

२०७९ असोज यङ्ञजस्राय 

अदारतको पैसराहरूको सॊग्रह प्रकाशन गने। पैसरा सॊग्रह  
२०८० जेठ 

अध्मऺ 
न्मामाधीश/ 
यङ्ञजस्राय 

 

ख) ङ्झभङ्झसर कागजको गङ्टणस्तयीमता कामभ गने: 
कामि कामिसम्ऩादन 

सूचक 

सभमािङ्झध ङ्ञजम्भेिायी 

अदारतभा प्रमोग हङ्टन े पाइर, कागज, भसी  

(टोनयसभेत) गङ्टणस्तयको भाऩदण्ड ङ्झनधाियण गने। 
 

भाऩदण्ड 
प्रङ्झतिेदन 

२०७९ 
साउन 

 
यङ्ञजस्राय 

ग) न्माङ्जमक कामिङ्जिङ्झधराई सयर फनाउने्  

कामि कामिसम्ऩादन सङ्टचक सभमािङ्झध प्रायङ्ञम्बक ङ्ञजम्भेिायी 
अङ्ञन्तभ 
ङ्ञजम्भेिायी 

तायेख भाऩदण्ड गङ्टनासो सङ्टङे्ङ 
कामिमोजना 

भाऩदण्ड/कामिमोज
ना 

२०७९ 

असोज 
प्रशासन 

अध्मऺ 
न्मामाधीश/  

यङ्ञजस्राय 

ङ्जिशेष अदारत ङ्झनमभािरी 
भस्मौदा तमाय बएकोरे 

ङ्झनमभािरी 
२०७९ 

बदौ 
यङ्ञजस्राय 

अध्मऺ  
न्मामाधीश/ 
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ऩास गनिको राङ्झग ऩहर 
गने। 

यङ्ञजस्राय 

थङ्टनछेक प्रमोजनका राङ्झग 
उऩङ्ञस्थत हङ्टनेराई यातो, 
भङ्टद्दाका ऩऺहरूराई हङ्चयमो 
य बेटघाट प्रमाजनको राङ्झग 
आउनेराई ऩहेरो यङको 
प्रिेश ऩास रागू गने। 

कामिमोजना 
२०७९ 
साउनदेङ्ञख 
ङ्झनयन्तय 

प्रशासन 
प्रशासन/ 

यङ्ञजस्राय 

घ) भङ्टद्दाको कायिाहीभा सूचना प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग फढाउन:े 

कामि 
कामिसम्ऩादन 

सूचक 
सभमािङ्झध ङ्ञजम्भेिायी 

भङ्टद्दाको ऩेसी य पैसराको जानकायी SMS 

फाट सम्फङ्ञन्धत ऩऺरे ऩाउने ऩिङ्झतको 
ङ्जिकास गने। 

सफ्टिेमय २०७९ 

बदौ 

यङ्ञजस्राय /सङ्टऩयीिेऺक/ IT 

भङ्टद्दाको पैसरा अऩरोड हङ्टनासाथ भङ्टद्दाको 
ऩऺराई जानकायी हङ्टने ऩिङ्झतको ङ्जिकास 
गने। 

ङ्झनणिम २०७९ 

ङ्झभङ्झसय 

अध्मऺ /यङ्ञजस्राय  

भङ्टद्दा सम्फन्धी ऩत्राचायभा इभेरको प्रमोग 
फढाउने। 

ङ्झनणिम २०७९ 

असोज 

अध्मऺ /यङ्ञजस्राय  

ङ्जटऩोटको ङ्जिद्यङ्टङ्झतम प्रङ्झत तमाय बएऩङ्झछ 
भात्र भङ्टद्दा ऩेसीभा चढाउने ऩिङ्झत 
अऩनाउने। 

ङ्झनणिम २०७९ 

बदौ 
अध्मऺ /यङ्ञजस्राय  

भङ्टद्दाका ऩऺराई ऩाएक ऩने अदारतफाट 
अनराइन ताङ्चयख ङ्झरन ऩाउने धमिस्था 
गने। 

ङ्झनणिम ङ्झनयन्तय अध्मऺ /यङ्ञजस्राय  

अनराइन ताङ्चयखभा यहेका भङ्टद्दाका 
ऩऺहरूको ऩेसी ताङ्चयखको सङ्टङ्झनितता गनि 
िेग्रै email address याख्न।े 

प्रङ्झतिेदन २०७९ 

भङ्ञङ्क्सय 

अध्मऺ /यङ्ञजस्राय  

सम्ऩकि  व्मङ्ञिको नाभ पोन नम्फय ,
इभेर िेिसाइटभा याख्न।े  

अनराइन पायाभ 
ऩङ्टनयािरोकन 

२०७९ 

भाघ 

अध्मऺ /यङ्ञजस्राय  
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४.१.४ यणनीङ्झतक उद्दशे्म १.५ पैसरा कामािन्िमनको कामिराई प्रबािकायी फनाउने 

क) दण्ड जङ्चयिाना, सयकायी ङ्झफगो य ऺङ्झतऩूङ्झतिको रगत अद्यािङ्झधक गने्  

कामि 
कामिसम्ऩादन 

सूचक 

सभमाि
ङ्झध 

ङ्ञजम्भेिायी 

अदारतफाट बएका पैसरा कामािन्िमन बए नबएको 
रगत अनङ्टगभन गने। 

रगत ङ्जकताफ  
रगत अनङ्टगभन 

 
ङ्झनयन्तय 

अध्मऺ 
न्मामाधीश/यङ्ञजस्राय 

भङ्टद्दा अङ्ञन्तभ बई कामािन्िमन गनि ङ्झभल्ने य भङ्टद्दा अङ्ञन्तभ 
बई नसकेको कायणरे कामािन्िमन गनि नङ्झभल्न े
अिस्थाभा दण्ड जङ्चयिाना य सयकायी ङ्झफगोको अरग-
अरग रगत अङ्झबरेख अद्यािङ्झधक गने। 

रगत ङ्जकताि 
रगत अनङ्टगभन 

ङ्झनयन्तय अध्मऺ 
न्मामाधीश/यङ्ञजस्राय 

सफ्टिेमयभा रगत प्रङ्जिि गयी रगत अङ्झबरेखको 
अद्यािङ्झधक गने। 

सफ्टिेमय 
 

ङ्झनयन्तय अध्मऺ 
न्मामाधीश/यङ्ञजस्राय 

ऩङ्चयिङ्झतित स्थानीम सॊयचना अनङ्टसाय रगतभा यहेको ितन 
अद्यािङ्झधक गने। 

रगत ङ्जकताफ ङ्झनयन्तय यङ्ञजस्राय /उऩयङ्ञजस्राय  

दण्ड जङ्चयिानाको रगत पैसरा अऩरोड बएको १५ 
ङ्छदनङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत अदारतभा ऩठाउने। 

रगत ङ्जकताफ ङ्झनयन्तय यङ्ञजस्राय /उऩयङ्ञजस्राय  

ङ्जिशेष अदारतफाट पैसरा बएका भङ्टद्दाहरूको 
दण्डजङ्चयिानाको रगत कस्ने  ,असङ्टरउऩय गने 
कामिसभेतको अनङ्टगभन गने। 

रगत ङ्जकताफ ङ्झनयन्तय यङ्ञजस्राय /उऩयङ्ञजस्राय  

भङ्टद्दाभा ऩेस बएका दसीका साभानहरू ङ्जपताि ङ्छदन/ेङ्ञजम्भा 
ङ्छदने/ङ्झरराभ गने/नि गने सभेतका कामि सम्ऩन् न गने। 
 

रगत ङ्जकताफ ङ्झनयन्तय यङ्ञजस्राय /उऩयङ्ञजस्राय  

४.२ रक्ष्म २. न्मामभा ऩहङ्टॉच अङ्झबफङृ्जि 

४.2.१  यणनीङ्झतक उद्दशे्म 2.१ अदारतको कामिऺ ेत्र ङ्झबत्रका न्मामभा ऩहङ्टॉचका अियोधहरुको 
सम्फोधन गनङ्टि: 

कामि 
 

कामिसम्ऩादन 
सूचक 

सभमािङ्झध ङ्ञजम्भेिायी 

अदारतको बौङ्झतक ऩङ्टिािधायहरू सेिाग्राही भैत्री 
िनाउने। 

स्तयोङ्ङती ङ्झनयन्तय यङ्ञजस्राय 

ङ्जिशषे अदारतभा यहेका सेिाग्राही ऩयाभशि य सहामता 
कऺको सङ्टदृढीकयण गने। 

सूचनाहरू टाॉस 
गने 

 
ङ्झनयन्तय 

 
यङ्ञजस्राय 

अदारतभा आउने सेिाग्राहीराई न्माङ्जमक प्रङ्जिमाफाये 
ऩयाभशि सेिा उऩरधध गयाउने। 

 
प्रङ्झतिेदन 

 
ङ्झनयन्तय 

 
यङ्ञजस्राय 
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सेिाग्राहीराई अदारतभा प्रिेश ङ्झफन्दङ्टफाटै सहजीकयण 
गनि दऺ स्िमभ ्सेिक य इन्टनिहरू खटाउने। 

 
ङ्झनणिम 

२०७९ 
साउन 

 
यङ्ञजस्राय 

दोबाष ेसङ्टची तमाय गयी सेिा उऩरधध गयाउने सॊकेङ्झतक 
बाषा अनङ्टिादकको अङ्झबरेख तमाय गयी सेिा प्रदान 
गने। 

ङ्झनणिम /सूची  2079 
बदौ 

अध्मऺ /
यङ्ञजस्राय 

अदातरफाट प्रदान गङ्चयने सेिा सङ्टङ्जिधाभा अऩाॊगता 
बएका व्मङ्ञिको सहज ऩहङ्टचका राङ्झग अिश्मक 
व्मिस्था गने। 

ङ्झनणिम /सूची  2079 
बदौ 

अध्मऺ /
यङ्ञजस्राय 

भङ्टद्दाका असाम  ,असऺभ ऩऺहरूराई ङ्झनशङ्टल्क कानूनी 
सेिा उऩरधध गयाउने ऩिङ्झतको ङ्जिकास गने। 

ङ्झनणिम/ऩत्राचाय  2079 
बदौ 

अध्मऺ /
यङ्ञजस्राय 

न्मामाधीशसॉग सेिाग्राहीहरूरे  ) meet the judge( 
बेटघाट/ अन्तङ्जिि मा गनि ऩाउने प्रणारीराई थऩ 
प्रबािकायी फनाई ङ्झनयन्तयता ङ्छदने। 

 
प्रङ्झतिेदन /

ङ्झनणिम 

2079 
बदौ 

अध्मऺ 
न्मामाधीश/ 
यङ्ञजस्राय 

सििसाधायण य ङ्जिद्याथॉराई अदारतको अिरोकन गने 
अिसय प्रदान गने फायेभा ङ्झनदेङ्ञशका फनाई रागू गने। 

 
ङ्झनदेङ्ञशका 

 
207९ 
असोज 

 
यङ्ञजस्राय 

अदारत अिरोकन गनि आउने व्मङ्ञिहरूका राङ्झग 
अदारतको साभान्म ऩङ्चयचम, सम्ऩादन गने कामि य कामि 
कऺसभेतको जानकायीको राङ्झग )ङ्जिशेष अदारतको 
ब्रोसय ( सभािेश बएको श्रव्म दृश्म साभग्री ङ्झनभािण गयी 

अिरोकन कऺफाट प्रशायण गने। 

 
श्रव्म दृश्म 
साभग्री 

 
२०७९ भाघ 

 
यङ्ञजस्राय 

सेिा ग्राहीको राङ्झग प्रतीऺास्थरको व्मिस्था गने। प्रतीऺारम 2079 
चैत 

यङ्ञजस्राय 

पाॉट इजरास रगामत अदारतको कामिहरूको स्ऩि 
जानकायी हङ्टने सॊकेत फोडि /ङ्झडङ्ञजटर नक्सा अदारतको 
प्रिेश ङ्झफन्दङ्ट  ,सहामता कऺ , प्रतीऺा कऺ य िेबसाइट 

याख्न।े 

ङ्झडङ्ञजटर नक्सा 2079 
बदौ 

अध्मऺ /
यङ्ञजस्राय 

सेिाग्राहीका अऩेऺा/ गङ्टनासो सम्फन्धभा सल्राह/सङ्टझाि 
ङ्झरई सोको सम्फोधन गने। 

सबेऺण पायभ /
गङ्टनासो ऩेङ्जटका /
सङ्टनङ्टिाई 

 
ङ्झनयन्तय 

अध्मऺ /
यङ्ञजस्राय 

पाॉट/ इजरास रगामत अदारतका कामि कऺको 
स्ऩि जानकायी प्राप्त हङ्टने सङ्केत फोडि/ ङ्झडङ्ञजटर म्माऩ 
अदारतको प्रिेश ङ्झफन्दङ्ट, सहामता कऺ तथा फढी 
सम्ऩकि  हङ्टने स्थान य अदारतको िेफसाइटभा याख्न।े 

सङ्केतफोडि/ 
िेफसाइट 

२०७९ 
बदौ 

 
यङ्ञजस्राय 

सहामता य ऩयाभशि कऺराई स्रोत साधनमङ्टि फनाई 
सेिाग्राहीराई )MAY I HELP YOU( सेिा प्रदान गने। 

सेिाभा सहजकता 2079 
साउन 

 
यङ्ञजस्राय 
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४.2.२ यणनीङ्झतक उद्दशे्म 2.२ अदारतफाट प्रिाह हङ्टने सेिाराई गङ्टणस्तयीम य प्रबािकायी फनाउनङ्ट: 

४.२.३ यणनीङ्झतक उद्दशे्म २.३ कानूनी सहामताराई प्रबािकायी फनउनङ्ट: 
कामि कामिसम्ऩादन 

सूचक 

सभमािङ्झध ङ्ञजम्भेिायी 

न्मामभा ऩहङ्टॉच अङ्झबफङृ्जिका राङ्झग आिश् मक सभन्िम य 
सहजीकयण गने। 

सभन्िम
/फैंठ /

ऩत्राचाय 

२०७९ 
असोज, चैत्र 

अध्मऺ 
न्मामाधीश /
यङ्ञजस्राय 

ङ्झनशङ्टल्क कानूनी सहामत प्रदान गने िैतङ्झनक कानून 
व्मिसामीको ङ्झनमङ्टङ्ञि प्रोफोनो य दोबाष े)बाषा अनङ्टिादक (
को सङ्टची तमाय गने। 

ऩत्राचाय/ 
ताकेता 

२०७९ 
साउन 

अध्मऺ 
न्मामाधीश /
यङ्ञजस्राय 

ङ्जिशेष अदारतभा िैङ्झतक कानून व्मिसामीको व्मिस्था गनि 
सिोच्च अदारतभापि त अनङ्टयोध गने। 

ङ्झनणिम/ 
ऩत्राचाय 

2079 
साउन 

अध्मऺ 
न्मामाधीश /
यङ्ञजस्राय 

स्िेङ्ञच्छक कानूनी सहामता )प्रोफोनो (को सूची ङ्जिशेष अदारत 
िाय एसोङ्झसमसनफाट ङ्झरई इजरास य अदारत हाताभा 
प्रकाशन गयी सोको जानकायी ऩऺराई उऩरधध गयाउने। 

ङ्झनणिम 2079 
बदौ 

अध्मऺ 
न्मामाधीश /
यङ्ञजस्राय 

कामि कामिसम्ऩादन 
सूचक 

सभमािङ्झध 

प्रायङ्ञम्बक 
ङ्ञजम्भेिायी 

अङ्ञन्तभ 
ङ्ञजम्भेिायी 

सूचना/सहामता कऺ (Help Desk) 
व्मिङ्ञस्थत गने। 

स्तयोङ्ङती ङ्झनयन्तय उऩयङ्ञजस्राय यङ्ञजस्राय 

सेिाग्राहीराई प्रिेश ङ्झफन्दङ्टफाटै सहजीकयण 
गने। स्तयोङ्ङती ङ्झनयन्तय उऩयङ्ञजस्राय यङ्ञजस्राय 

सेिाग्राहीसॉग भमािङ्छदत एिभ ्भैत्रीऩूणि 
व्मिहाय गने। 

सबेऺण/प्रङ्झतिेदन ङ्झनयन्तय सफै कभिचायी  
अध्मऺ 
न्मामाधीश/ 
यङ्ञजस्राय  

कभिचायीहरूको कामिसम्ऩादन ङ्जिियण 
अङ्झबरेख याख्न।े 

अङ्झबरेख  ङ्झनयन्तय प्रशासन/ 
उऩयङ्ञजस्राय 

यङ्ञजस्राय 

सेिाग्राहीका राङ्झग प्रतीऺारम य ऩऺहरूरे 
बच्मङ्टिअर भाध्मभफाट इजरासको काभ 
कायिाही हेने य सङ्टङ्ङ ऩाउने व्मिस्था 
गने। 

स्तयोङ्ङती २०७९ 

ऩौष 
प्रशासन/ 
उऩयङ्ञजस्राय  यङ्ञजस्राय 

ङ्जिशेष अदारतभा कामियत न्मामाधीश, 
कभिचायी तथा सेिाग्राहीहरूभा सभेत 
आकङ्ञस्भक रुऩभा आउन सक्ने स्िास्थ्म 
सभस्माराई ध्मानभा याखी  आिङ्झधक 
आउने गयी स्िास्थ्मकभॉ सङ्जहतको 
स्िास्थ्म कऺको व्मिस्था गने। 

ङ्झनणिम/ ऩत्राचाय २०७९ 

असोज प्रशासन यङ्ञजस्राय 
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स्िेङ्ञच्छक कानूनी सहामता उऩरधध गयाउनेको अङ्झबरेख 
याखी सिोच्च अदातरभा उऩरधध गयाउने गयाउने। 

ङ्झनणिम 2079 
असोज 

अध्मऺ 
न्मामाधीश /
यङ्ञजस्राय 

ङ्झनशङ्टल्क रूऩभा प्रमोग गङ्चयने ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्झरखतका ढाॉचाहरू 
(Templates) सॊङ्जहताको व्मिस्था अनङ्टसाय ऩङ्चयभाजिन य 
ङ्जिस्ताय गयी सहज रूऩभा उऩरधध गयाउने। 

ङ्झनणिम
/टेम््रेट/  

अङ्झबरेख 

२०७९ 
साउन 

यङ्ञजस्राय 

हार अदारतभा सञ्चारनभा यहेको आधाघण्टे सेिाको ऺेत्र 
य ङ्जिषमहरूको ऩङ्टनयािरोकन गयी ङ्झनयन्तयता ङ्छदने। 

अध्ममन 
प्रङ्झतिेदन

/ङ्झनणिम  

ङ्झनयन्तय यङ्ञजस्राय
/प्रशासन  

४.२.४ यणनीङ्झतक उद्दशे्म 2.4 न्माङ्जमक प्रङ्जिमा य प्रणारीफाये सूचना प्रिाह गनङ्टि: 
कामि कामिसम्ऩादन 

सूचक 

सभमािङ्झध ङ्ञजम्भेिायी 

सेिाग्राही ऩयाभशि य सहामता कऺफाट ङ्जिशेष अदारतरे 
प्रदान गने सेिा, भङ्टद्दाको प्रङ्जिमा, राग्न े दस्तङ्टय आङ्छद 
फायेभा सेिाग्राहीराई जानकायी ङ्छदने। 

 
सभन्िम/फैठक
/ङ्झनणिम  /सूचना  

 
ङ्झनयन्तय 

 
यङ्ञजस्राय 

अदारतफाट प्रदान हङ्टन ेसेिा, भङ्टद्दाको प्रङ्जिमा, राग्ने दस्तङ्टय 
आङ्छद फायेभा जानकायीभूरक  )ब्रोसय ( ऩङ्टङ्ञस्तका तमाय गयी 
ऩङ्जहरो ऩटक आउने ऩऺराई उऩरधध गयाउने। 

 
जानकायी 
ऩङ्टङ्ञस्तका 

 
२०७९ 
काङ्ञिक 

 
यङ्ञजस्राय 

न्माङ्जमक प्रङ्जिमाभा राग्ने दस्तङ्टय सम्फन्धी श्रधम दृश्म 
साभग्री तमाय गयी प्रतीऺारमभा यहेको ङ्झडस््रेफाट 
प्रशायण गने। 

 
अङ्झबरेख /सूचना 
प्रङ्जिङ्झध 

 
२०७९ चैत्र 

 
यङ्ञजस्राय 

 

४.२.५ यणनीङ्झतक उद्दशे्म 2.5 ऩीङ्झडतभैत्री न्माम प्रणारीको सङ्टदृढीकयण गनङ्टि: 
कामि कामिसम्ऩादन 

सूचक 

सभमािङ्झध ङ्ञजम्भेिायी 

प्राथङ्झभक स्िास्थ्म उऩचायको राङ्झग आिश्मक ऩने 
तषङ्झध  ,थभिङ्झभटय ,अक्सोङ्झभटय ,स्टेथेस्कोऩ रगामतका 
साभग्रीको व्मिस्था गने। 

ङ्झनणिम/ऩूिािधाय 
ऩहर 

२०७९ 
साउन 

 
यङ्ञजस्राय 

भङ्टद्दाको कायफाही य पैसराभा नाफारक साऺी/ ऩीङ्झडतको 
ऩङ्चयचमको गोऩनीमता कामभ गने। 

ऩऺको 
गोऩनीमता 
पायाभ 

ङ्झनयन्तय अध्मऺ/ 
यङ्ञजस्राय 

ऩीङ्झडतराई भङ्टद्दाको कायफाही य आदेश िा पैसराको 
जानकायी ङ्छदन  ) software ङ्झनभािण गने(, mobile भा message 

गने 

 

ङ्झनणिम/ऩत्राचाय 
9702 

काङ्ञिक 
अध्मऺ/ 
यङ्ञजस्राय 
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न्माङ्जमक काभ कायिाहीभा ऩीङ्झडतभैत्री सेिा प्रिाहको 
सङ्टङ्झनङ्ञितता गनि ऩषृ्ठऩोषण ङ्झरने। 

ऩषृ्ठऩोषण 
पायाभ 

ङ्झनयन्तय अध्मऺ/यङ्ञज
स्राय 

 
 

४.३ रक्ष्म ३ न्माङ्जमक सङ्टशासनको प्रिििन 

4.३.१ यणनीङ्झतक उद्दशे्म 3.1 न्माङ्जमक स्ितन्त्रता य स्िामिताको प्रिििन गनङ्टि: 
 

कामि कामिसम्ऩादन 
सूचक 

सभमािङ्झध ङ्ञजम्भेिायी 

न्मामाधीश एिभ ् कभिचायीराई अङ्झतङ्चयि सभम गयेको 
काभ य मोजनाको रक्ष्मअनङ्टसाय कामिसम्ऩादनको 
आधायभा ऐनभा उल्रेख बएको सङ्टङ्जिधाफभोङ्ञजभ अङ्झतङ्चयि 
सङ्टङ्जिधा उऩरधध गयाउने। 

ऩत्राचाय साउन 
२०७९ 

अध्मऺ 
न्मामाधीश/
यङ्ञजस्राय 

न्मामाधीश  ,यङ्ञजस्राय ,उऩयङ्ञजस्राय य शाखा 
अङ्झधकृतहरूरे  ङ्जिषमगत प्रिचन गने। 

सभीऺा /गोष्ठी  ङ्झनयन्तय अध्मऺ 
न्मामाधीश/
यङ्ञजस्राय 

 

4.३.२ यणनीङ्झतक उद्दशे्म 3.३ न्माङ्जमक जनशङ्ञिको कामि सॊस्कृङ्झतभा सङ्टधाय गनङ्टि: 
कामि कामिसम्ऩादन 

सूचक 

सभमािङ्झध ङ्ञजम्भेिायी 

न्माङ्जमक जनशङ्ञिराई उत्कृि व्मिस्थाऩन य सेिा 
प्रिाहभा प्रङ्झसङ्जि ऩाएका स्िदेशी एिभ ् ङ्जिदेशी 
साििजङ्झनक/ङ्झनजी सॊस्थाहरूको अिरोकन गयाउने। 

ङ्झनणिम/प्रङ्झतिेदन 
ऩहर गने 

 
ङ्झनयन्तय 

 
यङ्ञजस्राय 

न्माङ्जमक जनशङ्ञिरे सेिाग्राहीप्रङ्झत गनङ्टिऩने व्मिहायका 
सम्फन्धभा ऩिङ्झत सङ्टधाय गनि अध्ममन गने /ताङ्झरभ ङ्छदने।  

अङ्झबभङ्टखीकयण 
कामििभ 
प्रङ्झतिेदन 

असोज/ 
िैशाख 

 
यङ्ञजस्राय 

4.३.३ यणनीङ्झतक उद्दशे्म 3.४ अदारतको काभ कायिाहीभा अनङ्टगभन य ङ्झनयीऺणराई प्रबािकायी 
फनाउनङ्ट:  

कामि कामि सम्ऩादन 
सूचक 

सभमािङ्झध ङ्ञजम्भेिायी 

भाऩदण्डफभोङ्ञजभ सेिाप्रिाह बए नबएको ङ्झनमङ्झभत 
अनगङ्टभन गयी तत्कार सङ्टधाय गनि ङ्झनदेशन ङ्छदने। 

सबेऺण पायाभ ङ्झनयन्तय यङ्ञजस्राय 

भाऩदण्डफभोङ्ञजभ उत्कृि कामि सम्ऩादन तथा सेिाप्रिाह 
गने कभिचायीराई ऩङ्टयस्कृत गने य कभी कभजोयीको 
ऩङ्टनयािङृ्ञि गने कभिचायीराई अनङ्टशासनात्भक कायफाही 
गने। 

सबेऺण 
प्रङ्झतिेदन ङ्झनणिम 

ङ्झनयन्तय अध्मऺ 
न्मामाधीश/ 
यङ्ञजस्राय 
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(क) गङ्टनासो सङ्टनङ्टिाईको सॊमन्त्रराई प्रबािकायी फनाउन:े 

कामि कामि सम्ऩादन 
सूचक 

सभमािङ्झध ङ्ञजम्भेिायी 

अदारतभा ऩनि आएका गङ्टनासो/उजङ्टयीभा ७ ङ्छदनङ्झबत्र 
कायफाही य ङ्झनणिम गयी उजङ्टयीकतािराई सोको जानकायी 
ङ्छदने। 

ङ्झनणिम/ऩत्राचाय ङ्झनयन्तय अध्मऺ 
न्मामाधीश/ 
यङ्ञजस्राय 

उजङ्टयी ऩेङ्जटका ७ /७ ङ्छदनभा खोरी आिश्मक कामि गने।  ङ्झनणिम ङ्झनयन्तय  

सेिाग्राङ्जहको भौङ्ञखक उजङ्टयीको तत्कार सम्फोधन गने। ङ्झनणिम ङ्झनयन्तय अध्मऺ 
न्मामाधीश/ 
यङ्ञजस्राय 

अदारतफाट बएका काभ कायफाहीभा हङ्टन सक्ने 
अङ्झनमङ्झभतता सम्फन्धी उजङ्टयीको सम्फोधन गने। 

कामिमोजना  
असोज 

 
यङ्ञजस्राय 

सेिाग्राहीरे अदारतको काभ कायिाहीको सम्फन्धभा 
न्मामाधीशसभऺ ङ्झरङ्ञखत िा भौङ्ञखक रूऩभा गङ्टनासो/उजङ्टयी 
गनि सक्ने व्मिस्था गने। 

अङ्झबरेख ङ्झनयन्तय अध्मऺ 
न्मामाधीश 

४.४ रक्ष्म ४ अदारत व्मिस्थाऩनको सङ्टदृढीकयण 

४.४.१ यणनीङ्झतक उद्दशे्म ४.१ भानि सॊशाधन व्मिस्थाऩन सङ्टदृढ फनाउनङ्ट 

क) भानि सॊशाधनको ऺभता ङ्जिकास गने: 
कामि कामिसम्ऩादन सूचक सभमािधी ङ्ञजम्भेिायी  

न्माङ्जमक जनशङ्ञिको ऺभता ङ्जिकासको राङ्झग 
देहामका ङ्जिषमभा ताङ्झरभ प्रदान गने। 
 भङ्टरङ्टकी अऩयाध सॊङ्जहता य पौजदायी 

कामिङ्जिङ्झध सॊङ्जहता। 
 भ्रिाचाय य सम्ऩङ्ञि शङ्टिीकयण। 
 ङ्जिङ्ञशङ्जिकृत अदारत। 
 सूचना प्रङ्जिङ्झध। 
 पैसरा रेखन। 
 जनसम्ऩकि  तथा सञ्चायसीऩ। 
 नेततृ्ि ङ्जिकास। 

ताङ्झरभ सञ्चारन 
प्रङ्झतिेदन 

२०७९ को 
बदौ, काङ्ञिक, 
ऩौष,  

अध्मऺ 
न्मामाधीश/ 
यङ्ञजस्राय 
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४.४.२ यणनीङ्झतक उद्दशे्म ४.२ बौङ्झतक य सेिा ऩूिािधायभा सङ्टधाय एिभ ्ङ्जििीम व्मिस्थाऩन गनङ्टि 

(क) बौङ्झतक य सेिा ऩूिािधाय व्मिस्थाऩन गने: 

कामि कामि सम्ऩादन 
सूचक 

सभमािङ्झध ङ्ञजम्भेिायी 

ङ्जिशेष अदारतको राङ्झग बिन/जग्गा प्राप्त गने सिोच्च 
अदारत य नेऩार सयकायकासॉग ऩहर य सभन्िम गने। 

फैठक/ङ्झनणिम/ 
  ऩत्राचाय 

 
२०७९ 
साउन 

अध्मऺ 
न्मामाधीश/ 
 यङ्ञजस्राय 

अदारत बिन, न्मामाधीश आिास तथा सङ्टयऺा 
बिनसभेतका राङ्झग जग्गा प्राङ्झप्त गने तपि  ऩहर गने। 

ङ्झरखत/जग्गाध
नी प्रभाणऩूजाि 

 
२०७९ 
असोज 

अध्मऺ 
न्मामाधीश/
यङ्ञजस्राय 

ङ्जिद्यभान अदारत बिनभा आिश्मकताअनङ्टसाय देहामका 
ऩूिािधायहरू ङ्जिस्ताय/थऩ गने् 
•  सहामता तथा ऩयाभशि कऺ  ) help desk( 
•  स्िास्थ्म जाॉच कऺ 
•  प्रतीऺारम 
•  साऺी/ऩीङ्झडत कऺ 

   
 
सॊयचना 
ङ्जिस्ताय/थऩ 

 
 
ङ्झनयन्तय 

 
 
अध्मऺ 
न्मामाधीश/
यङ्ञजस्राय 

 

(ख) ऩूिािधाय सङ्टधाय य स्रोत साधनको व्मिस्थाऩन गनि िाङ्जषिक कामििभ तम गने: 
कामि कामिसम्ऩादन 

सूचक 
सभमािङ्झध प्रायङ्ञम्बक 

ङ्ञजम्भेिायी 
अङ्ञन्तभ 
ङ्ञजम्भेिायी 

सेिाग्राहीको सङ्टङ्जिधाको राङ्झग सेिा 
प्रदान गनि ङ्झडस््रे ङ्जट.बी. ,शाखा 
तथा कामिकऺ जनाउने गयी  
सूचना फोडि एिभ ्नक्सा याख्न।े  

स्तयोङ्ङती ङ्झनयन्तय  प्रशासन शाखा  यङ्ञजस्राय / 
उऩ यङ्ञजस्राय 

ऩाङ्जकि ङ्ग एङ्चयमा व्मिङ्ञस्थत गने। ऩाङ्जकि ङ्ग स्थर ङ्झनयन्तय प्रशासन शाखा  यङ्ञजस्राय / 
उऩ यङ्ञजस्राय 

शौचारम व्मिङ्ञस्थत गने। स्तयोङ्ङती ङ्झनयन्तय प्रशासन शाखा  यङ्ञजस्राय / 
उऩ यङ्ञजस्राय 

चभेना गहृ ङ्झनभािण गनि ऩहर गने।   207९ 
साउन 

प्रशासन शाखा यङ्ञजस्राय / 
उऩ यङ्ञजस्राय 

फगैँचा सॊयऺण  व्मिस्थाऩन गने। स्तयोङ्ङती ङ्झनयन्तय प्रशासन शाखा यङ्ञजस्राय / 
उऩ यङ्ञजस्राय 

ङ्झनमङ्झभत सयसपाइ गने। स्तयोङ्ङती ङ्झनयन्तय प्रशासन शाखा यङ्ञजस्राय / 
उऩ यङ्ञजस्राय 
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सेिाग्राही प्रतीऺारम ङ्झनभािण गनि 
ऩहर गने। 

स्तयोङ्ङती २०७९ 
बदौ 

उऩ यङ्ञजस्राय यङ्ञजस्राय / 
उऩ यङ्ञजस्राय 

(ग) बिन फाहेकका अन्म बौङ्झतक ऩूिािधाय व्मिस्थाऩन गने: 
कामि कामि सम्ऩादन 

सूचक 

सभमािङ्झध ङ्ञजम्भेिायी 

अदारतभा खङ्चयद गङ्चयने िस्तङ्ट य सेिाको िाङ्जषिक खङ्चयद 
मोजना तमाय ऩायी कामािन्िमन गने। 

 
खङ्चयद इकाई 

गठन 

207९ 
साउन 

 
यङ्ञजस्राय 

ङ्झनधािङ्चयत भाऩदण्डका आधायभा अदारतको राङ्झग 
आिश्मक ऩने पङ्झनिचय रगामतका साभग्रीहरू खङ्चयद 
गने। 

ङ्झनणिम ङ्झनयन्तय  
यङ्ञजस्राय 

अदारतभा यहेका सिायी साधन, भेङ्झसनयी साभान तथा 
पङ्झनिचयसभेतको इन्बेन्री ङ्झनभािण गने। 

ङ्झनणिम 207९ 
साउन  

 
यङ्ञजस्राय 

प्रमोगभा आउन नसक्ने सिायी साधन, भेङ्झसनयी तजाय 
तथा पङ्झनिचयहरू ङ्झरराभ ङ्झफिी गने। 

ङ्ञजन्सी 
ङ्झनयीऺण

/प्रङ्झतिेदन/ ङ्झनणिम
 /ऩत्राचाय  

207९ 
बदौ 

इजरास 
यङ्ञजस्राय 

 इजारस अङ्झधकृतराई ल्माऩटऩको व्मिस्था गने। 
 अदारत हारङ्झबत्र CCTV ङ्झनगयानीको व्मिस्था गने। 

 सिायी साधन ऩाङ्जकि ङ्गको व्मिस्था गने। 

 अङ्झधकृत कभिचायीहरूराई सिायी साधन उऩरधध 
गयाउने। 

ङ्झनणिम 2079 
साउन 

यङ्ञजस्राय 

 

(घ) ङ्जििीम व्मिस्थाऩन गने: 
कामि कामि सम्ऩादन 

सूचक 

सभमािङ्झध ङ्ञजम्भेिायी 

आगाभी आङ्झथिक िषिको राङ्झग यणनीङ्झतक मोजनाको 
कामििभसभेतका आधायभा चारू य ऩूॉजीगत खचितपि को 
प्रायङ्ञम्बक फजेट अनङ्टभान तमाय गने। 

फजेट अनङ्टभान 
ङ्जिियण 

207९ 
भङ्ञङ्क्सय 

यङ्ञजस्राय/ 
आङ्झथिक 

प्रशासन प्रभङ्टख 

अदारतको मोजना कामािन्िमन सङ्झभङ्झतसॉग ऩयाभशि य 
सभन्िम गयी फजेट अनङ्टभानराई अङ्ञन्तभ रूऩ ङ्छदई िाङ्जषिक 
खङ्चयद मोजनासङ्जहत सिोच्च अदारत अनसङ्टन्धान तथा 
मोजना भहाशाखाभा ऩठाउने। 

फजेट अनङ्टभान 
ङ्जिियण 

207९ 
भॊसीय 

 
यङ्ञजस्राय 

कामििभ सङ्जहतको एकभङ्टि फजेटका सम्फन्धभा छरपर 
गयी अङ्ञन्तभ रूऩ ङ्छदने। 

फजेट अनङ्टभान 
ङ्जिियण 

207९ 
ऩौष 

 
यङ्ञजस्राय 



33 

एकभङ्टष्ठ अनङ्टभाङ्झनत फजेट याङ्जिम मोजना आमोग तथा अथि 
भन्त्रारमभा प्रङे्जषत गयी फजेटको  ङ्झसङ्झरङ ङ्झनधाियणको 
राङ्झग छरपर गने। 

ऩत्राचाय/फैठक
/ङ्झनणिम 

207९ भाघ आङ्झथिक 
प्रशासन 
प्रभङ्टख 

ङ्झनधािङ्चयत ङ्झसङ्झरङको आधायभा िाङ्जषिक कामििभ सभेतको 
प्राथङ्झभकीकयण गयी LMBIS भा फजेट प्रङ्जिि गने। 

LMBIS अङ्झबरेख प्रत्मेक िषि आङ्झथिक 
प्रशासन 
प्रभङ्टख 

अदारतहरूरे LMBIS भा प्रङ्जिि गयेको फजेट कामििभ, 

तङ्ञचत्म य आिश्मकता फभोङ्ञजभ बए नबएको ऩयीऺण 
गयी अङ्ञन्तभ रूऩ ङ्छदई अथि भन्त्रारमभा ऩठाउने। 

LMBIS अङ्झबरेख प्रत्मेक िषि आङ्झथिक 
प्रशासन 
प्रभङ्टख 

सम्फङ्ञन्धत अदारतरे प्राप्त गयेको फजेट LMBIS भा 
उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जिमाकराऩ कामािन्िमनको राङ्झग अदारतको 
ऩूणि फैठक य कभिचायी फैठकभा छरपर गयाई 
ङ्झभतव्मङ्जमता, ऩायदङ्ञशिता य प्रबािकाङ्चयतासभेतको आधायभा 
मोजनाका कामििभहरू सञ्चारन गने। 

ङ्झनणिम/बौङ्झतक 
य ङ्जििीम 
प्रङ्झतिेदन 

प्रत्मेक िषि यङ्ञजस्राय 

िाङ्जषिक रूऩभा तोङ्जकएको रक्ष्म फभोङ्ञजभ फेरुजङ्ट पर्छ्यौट 
गने य आगाभी ङ्छदनभा शून्म फेरुजङ्ट कामभ गने। 

फेरुजङ्ट पछौट 
प्रङ्झतिेदन 

प्रत्मेक िषि यङ्ञजस्राय 

सेिाग्राहीरे फङ्टझाउनङ्टऩने अदारती शङ्टल्क, दस्तङ्टय, धयौटी 
आङ्छद यकभहरू फैंकभापि त दाङ्ञखरा गने। 

फैंक काउण्टय ङ्झनयन्तय यङ्ञजस्राय 

(ङ) अङ्झबरेख व्मिस्थाऩन गने: 
कामि कामि सम्ऩादन 

सूचक 

सभमािङ्झध ङ्ञजम्भेिायी 

ङ्झछनङ्टिा ङ्झभङ्झसरहरू स्क्यान गयी सफ्टिेमयको भाध्मभफाट 
िभश् प्रङ्जिि गयी सॊयऺण गने। 

सफ्टिेमय 
ऩूिािधाय 

साउन 
 

यङ्ञजस्राय 

ङ्झभङ्झसर सॊरग्न ङ्झरखतहरू कानून फभोङ्ञजभ 
धङ्टल्माउन/ेसडाउने/ सॊयऺण गने। 

अङ्झबरेख ङ्झनयन्तय 
 

यङ्ञजस्राय 

(च) ऩङ्टस्तकारम व्मिस्थाऩन गने: 
कामि कामि सम्ऩादन 

सूचक 

सभमािङ्झध ङ्ञजम्भेिायी 

अदारतका ऩङ्टस्तकारमको ङ्जिस्ताय य सङ्टधाय गने। ऩङ्टस्तक/अङ्झबरेख ङ्झनयन्तय यङ्ञजस्राय 

न्माङ्जमक कामिको राङ्झग आिश्मक ऩने ऩङ्टस्तक रगामत 
अन्म ऩाठ्यसाभग्रीको आिश्मकता ऩङ्जहचान गयी प्राप्त गने 
खङ्चयद गने। 

खङ्चयद 
ङ्झनणिम/ऩङ्टस्तक 

ङ्झनयन्तय अध्मऺ/ 
यङ्ञजस्राय 
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कानून य न्माम ऺेत्रका ङ्जिद्यङ्टतीम स्रोत साभग्रीहरू 
ऩत्राचाय खङ्चयद  /प्राप्त गयी इज रासको ङ्जिकास गने। 

ङ्झनणिम ङ्झनयन्तय अध्मऺ /
यङ्ञजस्राय 

सयोकायिारा ङ्झनकामका राइबे्रयीहरू फीच सभन्िम ,
सहकामि य आफिता कामभ गने। 

ङ्झनणिम २०७९ 
असोज 

अध्मऺ /
यङ्ञजस्राय 

इ -राइबे्रयीको स्थाऩना गने।  ऩत्राचाय २०७९ 
ऩौष 

यङ्ञजस्राय 

इजरासभा ङ्झभनी राइबे्रयी स्थाऩना गने। ङ्झनणिम  /ऩत्राचाय  2079 
भाघ 

यङ्ञजस्राय 

 

४.४.३ यणनीङ्झतक उद्दशे्म ४.३ सूचना प्रङ्जिङ्झधको सॊस्थागत सङ्टदृढीकयण य ऺभता अङ्झबिङृ्जि गनङ्टि: 
कामि कामिसम्ऩादन 

सूचक 
सभमािधी ङ्ञजम्भेिायी 

एक कभिचायी  ,एक कोठा ,एक कम््मङ्टटय ,एक 
ङ्जप्रन्टयको व्मिस्था गने। 

ङ्झनणिम /ऩत्राचाय  

सभन्िम 

२०७९ 
साउन 

प्रशासन/ 
यङ्ञजस्राय 

भङ्टद्दा व्मिस्थाऩन रगामतका सफ्टिमयराई ऩूणिता ङ्छदई 
सञ्चारनभा ल्माउने। 

ऩयीऺण ङ्झनयन्तय प्रशासन/ 
यङ्ञजस्राय 

Court Room Technology  य Video conference भापि त 
िमान, फकऩत्र गने। 

ङ्झनणिम  /ऩत्राचाय  ङ्झनयन्तय इजरास /
यङ्ञजस्राय 

अनराइन ताङ्चयख अऩडेट य ताङ्झरभ ङ्झनणिम ङ्झनयन्तय प्रशासन/ 
यङ्ञजस्राय 

४.४.४ यणनीङ्झतक उद्दशे्म ४.४ सॊङ्जहताहरूको नङ्झतजाभूरक य प्रबािकायी कामािन्िमनको 
व्मिस्थाऩन गनङ्टि: 

कामि कामि सम्ऩादन 
सूचक 

सभमािङ्झध ङ्ञजम्भेिायी 

सॊङ्जहताहरू कामािन्िमनका सम्फन्धभा अनङ्टबि आदान प्रदान, 
आइऩयेका सभस्मा, एकरूऩता कामभ गनि अधििाङ्जषिक रूऩभा 
सभीऺा कामििभ गयी केन्रीम सॊमन्त्रभा प्रङ्झतिेदन गने। 

सभीऺा 
कामििभ/ 
सभन्िम गने 

ङ्झनयन्तय यङ्ञजस्राय 

सॊङ्जहताको कामािन्िमन सम्फन्धभा देङ्ञखएका कङ्छठनाइहरू 
सम्फोधन गने य कानून सॊशोधन/ ऩङ्चयभाजिनका राङ्झग ऩद्दङ्झत 
ङ्जिकास गने/सभन्िम य ऩहर गने। 

ङ्झनणिम/ 
ऩत्राचाय ङ्झनयन्तय 

सॊङ्जहता 
कामािन्िमन 
सॊमन्त्र 
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सॊङ्जहताको प्रबािकायी कामािन्िमनको राङ्झग तमाय बएको ङ्झनमभािरी, 
ङ्छदग्दशिन, ङ्झनदेङ्ञशका, सजाम ङ्झनधाियण सम्फन्धी भाऩदण्ड य सॊङ्जहता 
कानूनहरूभा हङ्टने सॊशोधन तथा कामािन्िमनका िभभा आउन सक्न े
फाधा अड्काउका ङ्जिषमहरूका सम्फन्धभा न्माङ्जमक जनशङ्ञिहरूका 
फीच अन्तिङ्जिमा गने। 

कामििभ 
सभीऺा 

ङ्झनयन्तय यङ्ञजस्राय 

सॊङ्जहता कामािन्िमनको राङ्झग आिश्मक ऩने थऩ फजेट य स्रोत 
साधन उऩरधध गयाउने। 
•  ऐन, ङ्झनमभ , ङ्झनदेङ्ञशका, ङ्छदग्दशिन य स्रोत साभाग्री छऩाई य 
ङ्जितयण, सम्प्रषेण 

•  म्माद सूचना प्रकाशन 
•  पायाभ , प्रभाणऩत्र, दताि ङ्जकताफ, अङ्झबरेख यङ्ञजिय छऩाइ 
•  बौङ्झतक ऩूिािधाय ङ्जिस्ताय 
•  सूचना प्रङ्जिङ्झध सम्फन्धी उऩकयण 
•  सॊङ्जहता सम्फन्धभा जनशङ्ञिको ऺभता ङ्जिकास 
•  अङ्झतङ्चयि सभम कामि सम्ऩादन (ऩिाउ ऩूजॉ /कर 
ङ्झडटेर/पैसरा तमायी आङ्छद ) 

•  सभन्िम य सहकामि 
•  अन्म 

फजेट ङ्झनकासा 
आदेश 

ङ्झनयन्तय यङ्ञजस्राय 

४.४.५ यणनीङ्झतक उद्दशे्म ४.5 न्माङ्जमक अध्ममन, अनङ्टसन्धानको ऩिङ्झत ङ्जिकास गनङ्टि: 
कामि कामिसम्ऩादन सूचक सभमािधी ङ्ञजम्भेिायी 

न्माङ्जमक अध्ममन अनङ्टसन्धानका ऺेत्र 
ङ्झनधाियण य प्राथङ्झभकताका ङ्जिषमहरू ऩङ्जहचान 
गने। 

ङ्ञशषिक छनौटको 
ङ्झनणिम  /कामािदेश 

प्रङ्झतिदेन 

२०७९ 
असोज 
2080 
िैशाख 

अध्मऺ 
न्मामाधीश/ 
यङ्ञजस्राय 

न्माङ्जमक फाह्य सॊिाद)judicial outreach (
न्मामाधीशसॉग सेिाग्राही बेटघाट)meet the 

judge  (सञ्चायकभॉसॉगको बेटघाट) meet the 

press  (जस्ता कामििभहरू को प्रबािकाङ्चयता 
सम्फन्धभा कामििभ सञ्चारन गने।  

प्रङ्झतिेदन  /ङ्झनणिम  2079  
बदौ 

अध्मऺ 
न्मामाधीश/ 
यङ्ञजस्राय 

 
४.४.६ यणनीङ्झतक उद्दशे्म ४.६ मोजना कामािन्िमन प्रणारीराई प्रबािकायी फनाउनङ्ट: 

 

कामि कामि सम्ऩादन 
सूचक 

सभमािङ्झध ङ्ञजम्भेिायी 

भाङ्झसक कामि प्रगङ्झत ङ्जिियण अनङ्टसन्धान तथा 
मोजना सङ्झभङ्झतभा ऩेस गने। 

प्रगङ्झत 
ङ्जिियण /प्रङ्झतिेदन  

प्रत्मेक 
भङ्जहनाको  7  
गतेङ्झबत्र 

यङ्ञजस्राय  /दामयी  
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िाङ्जषिक कामिमोजना कामािन्िनको भाङ्झसक रुऩभा 
आन्तङ्चयक सभीऺा गने। 

सभीऺा /भाइन्मूट  हयेक 
भङ्जहनाको ५ 
गतेङ्झबत्र। 

अध्मऺ 
न्मामाधीश /
यङ्ञजस्राय 

िाङ्जषिक सभीऺा एिभ ्आगाभी िषिको राङ्झग 
कामिमोजना तजङ्टिभा गने। 

प्रङ्झतिेदन २०७९ ऩौष 
य २०८० 
असाय 

यङ्ञजस्राय 

 

४.५ रक्ष्म ५ न्मामऩाङ्झरकाप्रङ्झतको आस्था य ङ्जिश्वास अङ्झबिङृ्जि 

४.५.१ यणनीङ्झतक उद्दशे्म ५.१ अदारतका काभ कायफाही सम्फन्धभा सेिाग्राहीको सन्तङ्टङ्जि 
अङ्झबिङृ्जि गनङ्टि: 

 

कामि कामि सम्ऩादन 
सूचक 

सभमाि
ङ्झध 

ङ्ञजम्भेिायी 

अदारतभा आिङ्झधक रूऩभा सेिाग्राहीको सन्तङ्टङ्जिको 
स्तय भाऩन गने। 

सबेऺण 
पायाभ /प्रङ्झतिेदन  

  
ङ्झनयन्तय 

 

यङ्ञजस्राय  /प्रशासन  

सेिाग्राहीको सन्तङ्टङ्जिको सभीऺा गयी आिश्मक 
सङ्टधाय गने ऺेत्रहरूको ऩङ्जहचान गयी सम्फोधन 
गने। 

सभीऺा  /प्रङ्झतिेदन  
२०७९ 
ऩौष 

अध्मऺ न्मामाधीश 
यङ्ञजस्राय/  प्रशासन 

सेिाग्राहीको सन्तङ्टङ्जिको स्तय सबेऺण गयी प्रङ्झतिेदन 
साििजङ्झनक गने। 

प्रङ्झतिेदन 
प्रत्मेक 
भङ्जहना 

यङ्ञजस्राय /प्रशासन 
 

४.५.२ यणनीङ्झतक उद्दशे्म ५.२ न्माङ्जमक सूचना, सञ्चाय तथा ङ्ञशऺा ऩिङ्झतको सङ्टधाय गनङ्टि 

क) न्माङ्जमक सूचना सम्प्रषेण गने: 
कामि कामिसम्ऩादन सूचक सभमािधी ङ्ञजम्भेिायी 

न्माङ्जमक प्रङ्जिमासम्फन्धी 
जानकायीहरू सञ्चायभाध्मभभापि त 
प्रकाशन तथा प्रशायण गने। 

अङ्झबरेख ङ्झनयन्तय यङ्ञजस्राय/प्रशासन 

  
ख) अदारत य सञ्चाय भाध्मभसॉगको सम्फन्ध प्रबािकायी फनाउन:े 

कामि कामि सम्ऩादन 
सूचक 

सभमािङ्झध ङ्ञजम्भेिायी 

आिङ्झधक रूऩभा सञ्चायकभॉसॉग अन्तङ्जिि मा गने। 
भाइन्मङ्टट/प्रसे 

ङ्जिऻङ्झप्त 
ङ्झनयन्तय 

अध्मऺ/ 
यङ्ञजस्रा /
प्रशासन 
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न्माङ्जमक प्रङ्जिमासम्फन्धी जानकायीहरू 
सञ्चायभाध्मभभापि त प्रकाशन तथा प्रशायण गने। आदेश ङ्झनयन्तय 

प्रििा /
सङ्टचना 
अङ्झधकायी 

अदारतफाट बएका भहत्िऩूणि पैसराहरू अदारतको 
िेबसाइटभा प्रकाशन गने। आदेश ङ्झनयन्तय 

इजरास 
अङ्झधकृत /

IT 

सञ्चाय ऺेत्रसॉग गङ्चयने व्मिहाय य सूचना सम्प्रषेणको तङ्चयका 
तथा सभाङ्ञजक सञ्जारसॉगको आफिताफायेभा अदारतको 
जनशङ्ञिराई अङ्झबभङ्टखीकयण गने। 

अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण ङ्झनयन्तय 
यङ्ञजस्राय /
प्रशासन 

 

४.५.३ यणनीङ्झतक उद्दशे्म ५.३ अदारतका सयोकायिाराहरूसॉगको सम्फन्ध य सहमोगराई सदृढ तङ्टल्माउनङ्ट 

(क) अदारतका सयोकायिारा ङ्झनकामहरूसॉग सम्फन्ध य सभन्िम अङ्झबिङृ्जि गने: 

कामि कामि सम्ऩादन 
सूचक 

सभमािङ्झध ङ्ञजम्भेिायी 

सयोकायिारा ङ्झनकामहरूराई न्मामऩाङ्झरकाको यणनीङ्झतक 
मोजनाका सम्फन्धभा जानकायी गयाउने। 

सभन्िम गने ङ्झनयन्तय यङ्ञजस्राय 

सयोकायिारा ङ्झनकामहरूराई यणनीङ्झतक मोजना 
तजङ्टिभाभापि त सङ्टधायका कामििभहरू सञ्चारन गनि 
प्रोत्साङ्जहत गने। 

 सभन्िम य ऩहर 
गने 

ङ्झनयन्तय 

यङ्ञजस्राय 

न्माङ्जमक काभ कायफाहीसॉग प्रत्मऺ सयोकाय याख्न े
ङ्झनकामहरू (ङ्जिशेष सयकायी िङ्जकर कामािरम  ,अङ्ञततमाय 

दङ्टरूऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ,सम्ऩङ्ञि शङ्टिीकयण 
अनङ्टसन्धान ङ्जिबाग य याङ्जिम ऩयीऺा फोडि) सॉग ङ्झनमङ्झभत 
सम्ऩकि  य सहकामि गने। 

आिङ्झधक 
फैठक /ङ्झनणिम/  
ऩत्राचाय 

ङ्झनयन्तय 

यङ्ञजस्राय/ 
प्रशासन 
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ऩङ्चयच्छेद - ऩाॉच 

िाङ्जषिक रक्ष्म ङ्झनधाियण पायभ य अनङ्टसूची
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पायभ नॊ. १ 

६ 
भङ्जहनाङ्झबत्र

को

६ भङ्जहनादेङ्ञख 
१ िषिङ्झबत्रको

१ िषिदेङ्ञख १८ 
भङ्जहनाङ्झबत्रको

१८ भङ्जहना 
नाघेको

जम्मा

तीन आ.ि.को 
तषत 

भङ्टद्दा दताि सॊतमा

१५ प्रङ्झतशतरे 
हङ्टने फङृ्जि

अनङ्टभाङ्झनत 
सॊतमा

९१ ३८ ३६ २८८ ४५३ २३७ ३६ २७३ 726 590

पायाभ नॊ १
ङ्झफशेष अदारत

आङ्झथिक िषि ०7९/८० को िाङ्जषिक कामि मोजना

िाङ्जषिक रक्ष्म ङ्झनधाियण पायाभ
रक्ष्म नॊ.१ यणनीङ्झतक उदे्दश्म नॊ. १.१ (च) सॉग सम्फङ्ञन्धत

मोजनाफाट ङ्झनधाियण बए अनङ्टसाय िाङ्जषिक रुऩभा पैसरा गनङ्टिऩने भङ्टद्दाको सॊतमा् -  590 थान

अदारतको नाभ् -

*  मोजनारे तोकेको रक्ष्म ङ्झनधाियण गदाि गत आङ्झथिक िषिफाट ङ्ञजम्भेिायी सयी आएको भङ्टद्दा सङ्क् तमाभा य मस आङ्झथिक िषिभा दताि हङ्टन सक्ने अनङ्टभाङ्झनत            
   भङ्टद्दा सॊतमाको कम्तीभा ५०% रे हङ्टन आउने सङ्क् तमा जोडी िाङ्जषिक भङ्टद्दा पर्छ्यौटको रक्ष्म ङ्झनधाियण गनङ्टिहोरा।

   तमाय गने                                                                    प्रभाङ्ञणत गने   

जम्भा फाङ्जषिक 
अनङ्टभाङ्झनत रगत

फाङ्जषिक 
रक्ष्म *

नमाॉ दतािको अनङ्टभान
ङ्ञजम्भेिायी

चौथौ यणनीङ्झतक मोजनारे ङ्जिशेष अदारतका राङ्झग य.उ. १.१.(च) अन्तगित ङ्झनधाियण गयेका रक्ष्महरु

१. ङ्ञजम्भेिायी सङ्चयआएका सफै भङ्टद्दाहरु पर्छ्यौट गने:- ४५३ थान
२.चारङ्ट आङ्झथिक फषिभा दताि बएका भङ्टद्दाहरु भध्मे कङ्ञम्तभा ५० प्रङ्झतशत पछमौट गने्- 137 थान

ङ्झस.नॊ
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पायभ नॊ. २ 

 ङ्झस.नॊ. ङ्जिषम अिङ्झधगत सॊतमा
ङ्ञजम्भेिायी सयी 
आएको भङ्टद्दा

नमाॉ दताि अनङ्टभान
जम्भा कामभ हङ्टने आउने
अनङ्टभाङ्झनत फाङ्जषिक रगत

अनङ्टभाङ्झनत िाङ्जषिक भङ्टद्दा
पछमौट  सॊतमा

कैङ्जपमत

१ िषिङ्झबत्रको 129 266

१ िषि देङ्ञख १८ भङ्जहना ङ्झबत्रको 36 36

१८ भङ्जहनादेङ्ञख २ िषि ङ्झबत्रको 32 32

२ िषि नाघेको 256 256

453 590

 १ िषि ङ्झबत्रको 0 0

१ िषि देङ्ञख १८ भङ्जहना ङ्झबत्रको 0 0

१८ भङ्जहना देङ्ञख २ िषि ङ्झबत्रको 0 0

२ िषि नाघेको ० 0

० 0

४५३ 273 ७२६ 590

3 ० ७३८ ७३८ 738
४ ० २०२ २०२ 202

० ० ० 0
५ ० ० ० 0

१२१३ १६६६ 1530

४.  भाङ्झसक पछमौट रक्ष्म कामभ गदाि भाङ्झसक कामिङ्छदन, न्मामाधीशरे ङ्झरनसक्ने ङ्जिदा य तारीभभा सहबाङ्झगता सभेत ङ्जिचाय गयी ङ्झनधािङ्चयत कामिङ्छदनका आधायभा भाङ्झसक पर्छ्यौट रक्ष्म ङ्झनधाियण गनङ्टिहोरा।

1.  ङ्ञजम्भेिायी सङ्चयआएका भङ्टद्दाहरुको भहरभा तत्कार अगाङ्झडको िषिको आषाढ भसान्तभा फाॉकी यहन आएका भङ्टद्दा सॉतमा उल्रेख गनङ्टिहोरा।

2.  आगाभी िषि दताि हङ्टन सक्ने भङ्टद्दाको अनङ्टभान गदाि सम्िङ्ञन्धत अदारतभा अङ्ञघल्रो तीन आङ्झथिक िषिको तषत नमाॉ दताि सॊतमाभा कम्तीभा १५ प्रङ्झतशत थऩ गयी आगाभी िषिको नमाॉ दतािको अनङ्टभाङ्झनत सॉतमा ङ्झनधाियण       
    गनङ्टिहोरा।

2

उऩङ्ञस्थत हङ्टन आउने ङ्झनिेदन
अन्म ङ्झनिेदन / प्रङ्झतिेदन

पङ्ट टकय ङ्झनिेदन

पायाभ नॊ २ बने तङ्चयका –

कैङ्जपमत प्रङ्झतिेदन

पायाभ नॊ २

ङ्झफशेष अदारत

आङ्झथिक िषि ०7९/80 को िाङ्जषिक कामि मोजना

िाङ्जषिक रक्ष्म ङ्झनधाियण पायाभ
रक्ष्म नॊ.१ यणनीङ्झतक उदे्दश्म नॊ. १.१ (च) सॉग सम्फङ्ञन्धत

मोजना अनङ्टसाय िाङ्जषिक रुऩभा पैसरा गनङ्टिऩने भङ्टद्दाको सङ्क् तमा:  590 थान

७२६

3.  जम्भा पछमौट  रक्ष्म कामभ गदाि ङ्ञजम्भेिायी सङ्चयआएका सफै भङ्टद्दाहरुभा नमाॉ दताि हङ्टने अनङ्टभाङ्झनत रगतको ५०% रे हङ्टन आउने सङ्क् तमा जोडी जम्भा भङ्टद्दा पर्छ्यौटको िाङ्जषिक रक्ष्म कामभ गनङ्टिहोरा।

453

               तमाय गने                                                                     प्रभाङ्ञणत गने   

० ०

१

भङ्टद्दा

२७३

ऩङ्टनयािेदन

दङ्टिैको जम्भा

जम्भा

जम्भा
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ङ्जिियण साउन बदौ असोज काङ्ञिक भॊङ्झसय ऩङ्टस भाघ पागङ्टन चैत फैशाख जेठ असाय जम्भा
कामिङ्छदन 26 25 13 20 24 23 23 22 25 25 28 26 280
रक्ष्म १ 3 2 5 7 9 10 12 12 13 15 14 103
प्रगङ्झत
रक्ष्म 5 10 6 13 18 12 15 11 14 15 21 23 163

प्रगङ्झत

रक्ष्म 1 2 1 2 3 4 3 3 4 4 4 5 36
प्रगङ्झत             
रक्ष्म 9 34 12 21 21 28 28 28 30 29 26 22 288
प्रगङ्झत
रक्ष्म १६ 49 21 41 49 53 56 54 60 61 66 64 590
प्रगङ्झत
रक्ष्म
प्रगङ्झत  
रक्ष्म
प्रगङ्झत
रक्ष्म
प्रगङ्झत
रक्ष्म
प्रगङ्झत
रक्ष्म 16 49 21 41 49 53 56 54 60 61 66 64 590
प्रगङ्झत
रक्ष्म 45 61 24 60 60 70 72 72 65 65 72 72 738
प्रगङ्झत
रक्ष्म 12 18 5 8 20 21 22 22 18 17 18 21 202

प्रगङ्झत 0

रक्ष्म 0

प्रगङ्झत 0

रक्ष्म 57 79 29 68 80 91 94 94 83 82 90 93 940
प्रगङ्झत 0
रक्ष्म 73 128 50 109 129 144 150 148 143 143 156 157 1530
प्रगङ्झत 0

१. सम्फङ्ञन्धत अदारतको िाङ्जषिक भङ्टद्दा पर्छ्यौटको रक्ष्मराई कामिङ्छदनका आधायभा सभानङ्टङ्जऩतक कामिफोझ ऩने गयी भाङ्झसक रक्ष्म ङ्झनधाियण गनङ्टिहोरा।

जम्भा

   तमाय गने                                                                                प्रभाङ्ञणत गने   
पायाभ नॊ 3 बने तङ्चयका –

कूर जम्भा

 ऩङ्ट न
यािेद

न

2

४
अन्म ङ्झनिेदन/ 
प्रङ्झतिेदन/ 
कैङ्जपमत 
प्रङ्झतिेदन/ 

पङ्ट टकय ङ्झनिेदन

दङ्टिैको जम्भा

३ उऩङ्ञस्थत हङ्टन आउने ङ्झनिेदन

१ भङ्जहना ङ्झबत्र

 ६ भङ्जहनादेङ्ञख १
िषिङ्झबत्रको

१ िषिदेङ्ञख १८ 
भङ्जहना ङ्झबत्रको

५ १ भङ्जहना नाघेको

ङ्जिशेष अदारत
आङ्झथिक िषि ०7९/0८० को िाङ्जषिक कामिमोजना

अदारतगत रक्ष्म ङ्झनधाियण पायाभ
रक्ष्म नॊ.१ यणनीङ्झतक उदे्दश्म नॊ. १.१ (च) सॉग सम्फङ्ञन्धत

अदारतको नाभ : ङ्झफशेष अदारत

2. भाङ्झसक पछमौट रक्ष्म कामभ गदाि भाङ्झसक कामिङ्छदन, न्मामाधीशरे ङ्झरनसक्ने ङ्जिदा य तारीभभा सहबागी हङ्टने बए सो सभेत ङ्जिचाय गयी रक्ष्म कामभ गनङ्टिहोरा।
3. कामि प्रायम्ब बएऩङ्झछ नमाॉ दताि हङ्टने अनङ्टभाङ्झनत रक्ष्म नङ्झभल्दो देङ्ञखएभा आिश्मकता अनङ्टसाय फाङ्जषिक रक्ष्म ऩङ्चयभाजिन गयी रक्ष्म सभामोजन गनि सङ्जकने छ।

मोजनाफाट ङ्झनधाियण बए अनङ्टसाय िाङ्जषिक रुऩभा पैसरा गनङ्टिऩने भङ्टद्दाको जम्भा सॉतमा् 590 थान                                          

ि.सॊ . भङ्टद्दा अिङ्झध

1 शङ्टरु भङ्टद्दा

जम्भा

६ भङ्जहना ङ्झबत्रको

 ६ भङ्जहनादेङ्ञख १
िषिङ्झबत्रको

१ िषिदेङ्ञख १८ 
भङ्जहना ङ्झबत्रको

१८ भङ्जहना नाघेको

१८ भङ्जहना नाघेको

६ भङ्जहना ङ्झबत्रको

 

पायभ नॊ. ३ 
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पायभ नॊ. ४ 

रक्ष्म/प्रगङ्झत श्राफण बार आङ्ञश्वन काङ्झतिक भॊङ्झसय ऩौष भाघ पाल्गङ्टण चैत्र फैशाख जेष्ठ आषाढ जम्भा
कामिङ्छदन * 26 25 13 20 24 23 23 22 25 25 28 26 280

रक्ष्म 15 46 19 38 44 44 46 39 41 40 43 38 453
प्रगङ्झत
रक्ष्म 1 3 2 3 5 9 10 15 19 21 23 26 137
प्रगङ्झत
रक्ष्म 16 49 21 41 49 53 56 54 60 61 66 64 590
प्रगङ्झत

नोट:

तमाय गने प्रभाङ्ञणत गने

२ नमाॉ दताितपि

जम्भा

अदारतको नाभ : ङ्झफशेष अदारत

2.  कामिङ्छदनको ङ्जहसाि गदाि साउन भङ्जहनाभा िाङ्जषिक कामिमोजना तमायी, रगत अद्यािङ्झधक गने, िाङ्जषिक प्रङ्झतिेदन तमायी रगामतका कामिसम्ऩङ्ङ बै ङ्झनमङ्झभत रुऩभा ऩेशी तोङ्जकएको ङ्छदनदेङ्ञख ङ्जिदाका ङ्छदनहरु फाहेक गयी अदारत खङ्टल्ने 
    कामिङ्छदनको गणना गनङ्टिहोरा।
३.  भाङ्झसक पछमौट  रक्ष्म ङ्झनधाियण गदाि भाङ्झसक कामिङ्छदनको अनङ्टऩात सभेत ङ्जिचाय गयी ङ्झनधाियण गनङ्टिहोरा।

१.  पैसरा गनङ्टिऩने जम्भा सॉतमा य प्रङ्झतशत उल्रेख गदाि भङ्टद्दा पर्छ्यौटको िाङ्जषिक रक्ष्मराई अदारतभा कामभ यहेको इजरासको आधाय भानी भङ्टद्दा पछमौट सॊतमा ङ्झनधाियण गनङ्टिहोरा।

पायाभ नॊ ४
ङ्झफशेष अदारत

आङ्झथिक िषि 079/80 को िाङ्जषिक कामि मोजना
अदारतगत भाङ्झसक रक्ष्म य प्रगङ्झतको ङ्जिियण

रक्ष्म नॊ.१ यणनीङ्झतक उदे्दश्म नॊ. १.१ (च) सॉग सम्फङ्ञन्धत

िाङ्जषिक भङ्टद्दाको पर्छ्यौट रक्ष्म : 590 थान

सि .न.ं रगतको ङ्जिियण जम्भा भङ्टद्दा सॊतमा

१ ङ्ञजम्भेिायी तपि
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रक्ष्म/प्रगङ्झत श्राफण बार आङ्ञश्वन काङ्झतिक भॊङ्झसय ऩौष भाघ पाल्गङ्टण चैत्र फैशाख जेष्ठ आषाढ जम्भा
कामिङ्छदन * 26 25 13 20 24 23 23 22 25 25 28 26 280

रक्ष्म 7 23 9 20 22 23 23 19 20 20 21 19 226
प्रगङ्झत
रक्ष्म 1 2 1 1 2 4 5 8 10 10 12 13 69
प्रगङ्झत
रक्ष्म 8 25 10 21 24 27 28 27 30 30 33 32 295
प्रगङ्झत

नोट:
१. पैसरा गनङ्टिऩने जम्भा सॉतमा य प्रङ्झतशत उल्रेख गदाि भङ्टद्दा पर्छ्यौटको िाङ्जषिक रक्ष्मराई अदारतभा कामभ यहेको इजरासको आधाय भानी भङ्टद्दा पछमौट सॊतमा ङ्झनधाियण गनङ्टिहोरा।

३.  भाङ्झसक पछमौट  रक्ष्म ङ्झनधाियण गदाि भाङ्झसक कामिङ्छदनको अनङ्टऩात सभेत ङ्जिचाय गयी ङ्झनधाियण गनङ्टिहोरा।

िाङ्जषिक भङ्टद्दाको पर्छ्यौट रक्ष्म : 295 थान
न्मामाधीशको नाभ : इजराश नॊ.१

प्रभाङ्ञणत गने

2.  कामिङ्छदनको ङ्जहसाि गदाि साउन भङ्जहनाभा िाङ्जषिक कामिमोजना तमायी, रगत अद्यािङ्झधक गने, िाङ्जषिक प्रङ्झतिेदन तमायी रगामतका कामिसम्ऩङ्ङ बै ङ्झनमङ्झभत रुऩभा ऩेशी तोङ्जकएको      
    ङ्छदनदेङ्ञख ङ्जिदाका ङ्छदनहरु फाहेक गयी अदारत खङ्टल्ने कामिङ्छदनको गणना गनङ्टिहोरा।

२ नमाॉ दताितपि

जम्भा

तमाय गने

सि.न.ं रगतको ङ्जिियण
जम्भा 
भङ्टद्दा 

१ ङ्ञजम्भेिायी तपि

पायाभ नॊ 5
ङ्झफशेष अदारत

आङ्झथिक िषि २०79/080 को िाङ्जषिक कामि मोजना
न्मामाधीशगत भाङ्झसक रक्ष्म य प्रगङ्झतको ङ्जिियण

रक्ष्म नॊ.१ यणनीङ्झतक उदे्दश्म नॊ. १.१ (च) सॉग सम्फङ्ञन्धत

 

पायभ नॊ. ५ 
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 पायभ नॊ. ५ क 

रक्ष्म/प्रगङ्झत श्राफण बार आङ्ञश्वन काङ्झतिक भॊङ्झसय ऩौष भाघ पाल्गङ्टण चैत्र फैशाख जेष्ठ आषाढ जम्भा
कामिङ्छदन * 26 25 13 20 24 23 23 22 25 25 28 26 280

रक्ष्म 8 23 10 18 22 21 23 20 21 20 22 19 227
प्रगङ्झत
रक्ष्म 0 1 1 2 3 5 5 7 9 11 11 13 68
प्रगङ्झत
रक्ष्म 8 24 11 20 25 26 28 27 30 31 33 32 295
प्रगङ्झत

नोट:

१. पैसरा गनङ्टिऩने जम्भा सॉतमा य प्रङ्झतशत उल्रेख गदाि भङ्टद्दा पर्छ्यौटको िाङ्जषिक रक्ष्मराई अदारतभा कामभ यहेको इजरासको आधाय भानी भङ्टद्दा पछमौट सॊतमा ङ्झनधाियण गनङ्टिहोरा।

३.  भाङ्झसक पछमौट  रक्ष्म ङ्झनधाियण गदाि भाङ्झसक कामिङ्छदनको अनङ्टऩात सभेत ङ्जिचाय गयी ङ्झनधाियण गनङ्टिहोरा।

िाङ्जषिक भङ्टद्दाको पर्छ्यौट रक्ष्म : 295 थान

नमाॉ दताितपि

जम्भा

2.  कामिङ्छदनको ङ्जहसाि गदाि साउन भङ्जहनाभा िाङ्जषिक कामिमोजना तमायी, रगत अद्यािङ्झधक गने, िाङ्जषिक प्रङ्झतिेदन तमायी रगामतका कामिसम्ऩङ्ङ बै ङ्झनमङ्झभत रुऩभा ऩेशी तोङ्जकएको                                         
    ङ्छदनदेङ्ञख ङ्जिदाका ङ्छदनहरु फाहेक गयी अदारत खङ्टल्ने कामिङ्छदनको गणना गनङ्टिहोरा।

तमाय गने प्रभाङ्ञणत गने

२

न्मामाधीशको नाभ : इजराश नॊ. २

पायाभ नॊ 5 क
ङ्झफशेष अदारत

आङ्झथिक िषि २०79/080 को िाङ्जषिक कामि मोजना
न्मामाधीशगत भाङ्झसक रक्ष्म य प्रगङ्झतको ङ्जिियण

रक्ष्म नॊ.१ यणनीङ्झतक उदे्दश्म नॊ. १.१ (च) सॉग सम्फङ्ञन्धत

सि.न.ं रगतको ङ्जिियण
जम्भा 
भङ्टद्दा 

१ ङ्ञजम्भेिायी तपि
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पायभ नॊ. ६ 

भङ्जहना साउन बदौ असोज काङ्ञिक भॊङ्झसय ऩङ्टस भाघ पागङ्टन चैत फैशाख जेठ असाय जम्भा
दिन 26 25 13 20 24 23 23 22 25 25 28 26 254

रक्ष्म ६० ५९ ३० ४७ ५७ ५४ ५४ ५२ ५९ ५९ ६६ ६१ ६५८

प्रगङ्झत

ङ्झभङ्झसरको 
आन्तङ्चयक 
ङ्झनयीऺण

   तमाय गने                                                                         प्रभाङ्ञणत गने   
पायाभ नॊ 6 बने तङ्चयका –

१. चारङ्ट ङ्झभङ्झसर ङ्झनयीऺणको िाङ्जषिक रक्ष्म ङ्झनधाियण गदाि ङ्ञजम्भेिायी सयी आएको रगत सङ्क् तमाभा य मस आ.ि.भा नमाॉ दताि हङ्टनसक्ने अनङ्टभाङ्झनत रगतको ७५  
   प्रङ्झतशतरे हङ्टन आउने सङ्क् तमा जोडी िाङ्जषिक रक्ष्म ङ्झनधाियण गने य उि िाषॉक रक्ष्मराई कामि ङ्छदनका आधायभा भाङ्झसक रक्ष्म कामभ गनङ्टिहोरा।
२. भङ्टद्दा दताि बएऩङ्झछ ३ भङ्जहनाङ्झबत्र ङ्झभङ्झसरहरु ङ्झनयीऺण हङ्टने गयी रक्ष्म उल्रेख गनङ्टिहोरा।

ङ्जिषम
ङ्झभङ्झसरको आन्तङ्चयक ङ्झनयीऺणको भाङ्झसक रक्ष्म

जम्भा ङ्झनयीऺण गनङ्टिऩने ङ्झभङ्झसर सॊतमा्–          658 थान (ङ्ञजम्भेिायी सयी आएको रगत सङ्क् तमा 453भा य मस आ.ि.भा नमाॉ दताि हङ्टनसक्ने
मसिषि दताि हङ्टने अनङ्टभाङ्झनत भङ्टद्दा सॊतमा्– 273 थान

सङ्टऩङ्चयन्टेन्डेन्टको नाभ्–    ङ्जिनोदप्रसाद अङ्झधकायी

अनङ्टभाङ्झनत रगतको 273 को ७५ प्रङ्झतशतरे हङ्टन आउने सङ्क् तमा 205 जोडी िाङ्जषिक रक्ष्म ङ्झनधाियण थान 658 गङ्चयएको )

पायाभ नॊ 6

ङ्जिशेष अदारत

आङ्झथिक िषि २०7९/080 को िाङ्जषिक कामि मोजना

 ङ्झभङ्झसरको आन्तङ्चयक ङ्झनयीऺण गने कामिको भाङ्झसक रक्ष्म ङ्झनधाियण पायाभ
ङ्ञजम्भेिायी सङ्चयआएको ङ्झभङ्झसर सॉतमा्– 453 थान
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पायाभ नॊ ६ क 

 

भङ्जहना साउन बदौ असोज काङ्ञिक भॊङ्झसय ऩङ्टस भाघ पागङ्टन चैत फैशाख जेठ असाय जम्भा

रक्ष्म १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १२
प्रगङ्झत

ङ्जिशेष अदारत
आङ्झथिक िषि २०79/080 को िाङ्जषिक कामि मोजना

 पैसरा कामािन्िमन सम्फन्धी कामिका राङ्झग ङ्ञजल्रा अदारतभा रगत अनङ्टगभन गने कामिको भाङ्झसक रक्ष्म ङ्झनधाियण पायाभ

ङ्जिषम
रगत अनङ्टगभन गने कामिको रक्ष्म ङ्झनधाियण पायभ

रगत

   तमाय गने                                                   प्रभाङ्ञणत गने   
नोट्
१.   ङ्जिशेष अदारत ऐन, 2059 को दपा 10, 12 ( ङ्ञजल्रा अदारत ङ्झनमभािरी 2075 को ङ्झनम 91),                      
      18 य भङ्टरङ्टकी पौजदायी मिङ्जिङ्झध सॊङ्जहताको दपा 151 य 152 फभोङ्ञजभ रगत अनङ्टगभन गने।
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पायाभ नॊ ६ ख 

भङ्जहना साउन बदौ असोज काङ्ञिक भॊङ्झसय ऩङ्टस भाघ पागङ्टन चैत फैशाख जेठ असाय जम्भा

रक्ष्म १ १ ० १ १ १ १ १ १ १ १ १ ११
प्रगङ्झत

रगत

   तमाय गने                                               प्रभाङ्ञणत गने   

ङ्जिशेष अदारत
आङ्झथिक िषि २०79/080 को िाङ्जषिक कामि मोजना

सेिा प्रिाहको प्रबािकाङ्चयताका राङ्झग अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग रगामतका सयोकायिाराहरूसॉग छरपर अन्तयङ्जिमा कामििभ

ङ्जिषम
सयोकायिाराहरुसॉग अन्तयङ्जिमा कामििभ पायाभ
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पायभ नॊ. ७ 

साउन बदौ असोज काङ्ञिक भॊङ्झसय ऩौष भाघ पागङ्टन चैत फैशाख जेठ आषाढ जम्भा
न्माङ्जमक िाह्य सॊिाद (Judicial Outreach)* 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4
न्मामाधीशसॊग सेिाग्राहीको बेटघाट
(M e e t T h e  J u d g e )

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

िैतङ्झनक कानूनव्मिशामीफाट कायागाय भ्रभण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
काउन्सेङ्झरङ्क सेिा सॊचारन 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
मोजनाको प्रगङ्झत सभीऺा 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
मोजना कामािन्िमनका सम्फन्धभा 
सयोकायिाराहरुसॊग अन्तयङ्जिमा

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

सडाउनङ्ट ऩने कागजातहरु सडाइने ङ्झभङ्झसर सॊतमा 12 12 8 8 10 12 12 12 12 8 8 10 124
न्माम ऺेत्र सभन्िम सङ्झभङ्झतको फैठक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
िाय य सयकायी िकीरसॊग अन्तयङ्जिमा 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6
सॊचायकभॉहरुसॊग अन्तयङ्जिमा 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 4

भङ्टद्दाको ङ्जटऩोट 0 9 12 15 18 21 25 28 31 35 38 41 273

ऺभता ङ्जिकास कामििभ
* अऩयाध सॊङ्जहता य पौजदायी कामिङ्जिङ्झध सॊङ्जहता
* भ्रिाचाय ङ्झनिायण सम्फङ्ञन्ध
* सम्ऩङ्ञि शङ्टिीकयण सम्फङ्ञन्ध
* पैसरा रेखन सम्फङ्ञन्ध
* ङ्जटऩोट रेखन सम्फङ्ञन्ध
* न्माङ्जमक सङ्टशासन सम्फङ्ञन्ध
* सेिाग्राङ्जह सॉगको अन्तयङ्जिमा सम्फन्ध
* सूचना प्रङ्जिङ्झध सम्फन्धभा 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

पायाभ नॊ 7 बने तङ्चयका –

* न्माङ्जमक फाह्य सॊिाद (Judicial outreach)   कामििभको ङ्झनदेङ्ञशका ऩङ्टनयािरोकन हङ्टने ङ्जिमाकराऩ चौथो यणनीङ्झतक मोजनाभा सभािेस बएको हङ्टॉदा उि ङ्झनदेङ्ञशका ऩङ्टनयािरोकन  
बएऩिात   कामििभको ढाॉचा, सञ्चारन ङ्जिङ्झध एिभ ्प्रङ्जिमा ऩङ्चयभाजिन बएभा सोही अनङ्टसाय गने गयी कामि ताङ्झरका तमाय गनङ्टिहोरा ।

१.  मो पायाभभा उल्रेख गङ्चयएका कामिहरु भध्मे कङ्ट नै कामिहरु दैङ्झनक , भाङ्झसक य तै्रभाङ्झसक रुऩभा गनङ्टि ऩने प्रकृङ्झतका छन ्। रक्ष्म उल्रेख गदाि तै्रभाङ्झसक रुऩभा गनङ्टि ऩने कामिका 
राङ्झग      कङ्ट न कङ्ट न भङ्जहनाभा गने हो सोही भङ्जहनाभा गनङ्टि ऩने गयी उल्रेख गनि सङ्जकन्छ जस्तो न्माम ऺेत्र सभन्िम सङ्झभङ्झतको फैठक ३ भङ्जहनाको १ ऩटक फस्नङ्ट ऩने हङ्टॉदा कङ्ट न कङ्ट न 
भङ्जहनाभा       फस्ने हो सोही भङ्जहनाभा फस्ने गयी रक्ष्म उल्रेख गनि सङ्जकन्छ ।

२. ङ्ञजल्रा अदारत ङ्झनमभािरी तथा मोजनाभा मङ्झत नै ऩटक गनङ्टि ऩने बनी स्ऩि उल्रेख नबएकोभा अदारत स्िमॊरे ङ्जििेकसॊगत आधायभा रक्ष्म ङ्झनधाियण गने ।

 ङ्जिशेष अदारत
आङ्झथिक िषि २०79/080 को िाङ्जषिक कामिमोजना

 व्मिस्थाऩकीम कामिको भाङ्झसक रक्ष्म ङ्झनधाियण पायाभ

कामिको ङ्जिषम
भाङ्झसक रुऩभा सम्ऩङ्ङ गनङ्टि ऩने कामिहरुको रक्ष्म

   तमाय गने                                                                         प्रभाङ्ञणत गने   
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अनङ्टसूची - १ 

िाङ्जषिक कामिमोजना तजङ्टिभाका िभभा सहबागी हङ्टनङ्टबएका न्मामाधीश य कभिचायीहरू  

1. अध्मऺ भाननीम न्मामाधीश श्री श्रीकान्त ऩौडेर   

2. सदस्म भाननीम न्मामाधीश श्री शाङ्झरग्राभ कोइयारा 
3. सदस्म भाननीम न्मामाधीश श्री फरबर फाॉस्तोरा 
4. सदस्म भाननीम न्मामाधीश डा.श्री खङ्टशीप्रसाद थारु 

5. शाखा अङ्झधकृत श्री ङ्जहयादेिी ऩाण्डेम (इजरास-१)    

6. शाखा अङ्झधकृत श्री याजन भहत (इजरास-२) 
7. शाखा अङ्झधकृत श्री प्रकाश ढकार (इजरास-२) 
8. शाखा अङ्झधकृत श्री सङ्टधा राङ्झभछाने (इजरास-२) 
9. नामफ सङ्टधफा श्री याजेन्र प्रसाद ङ्झगयी (भङ्टद्दा पाॉट-क)  

10. नामफ सङ्टधफा श्री ङ्झभनफहादङ्टय योकामा (ङ्ञजन्सी शाखा) 
11. नामफ सङ्टधफा श्री शाङ्ञन्त ङ्ञघङ्झभये ऩोखयेर (भङ्टद्दा पाॉट-ख) 
12. नामफ सङ्टधफा श्री सागय खनार (भङ्टद्दा पाॉट-ख) 
13. नामफ सङ्टधफा श्री तेजेन्र कॉ डेर (भङ्टद्दा पाॉट-क) 

14. नामफ सङ्टधफा श्री सम्झना आचामि (दामयी पाॉट) 
15. नामफ सङ्टधफा श्री प्रभे दाहार (भङ्टद्दा पाॉट-ख) 
16. नामफ सङ्टधफा श्री प्रभे उप्रतेी (भङ्टद्दा पाॉट-क) 
17. नामफ सङ्टधफा श्री ङ्छदऩक शाही (दामयी पाॉट) 
18. नामफ सङ्टधफा श्री ङ्झफङ्झनता सङ्टिेदी (इजरास-१) 
19. कम््मङ्टटय अऩयेटय श्री अङ्झभत कङ्टॉ िय 

20. कम््मङ्टटय अऩयेटय श्री ङ्छदऩफहादङ्टय थाऩा 
21. कम््मङ्टटय टेङ्ञक्नङ्झसमन श्री टाभरार ब ङ्टषार 

22. कम्मूटय अऩयेटय श्री कल्ऩना ऩयाजङ्टरी  

23. कामािरम सहमोगी श्री ङ्जिष्णङ्टफहादङ्टय ताभाङ्ग     
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अनङ्टसूची - २ 

िाङ्जषिक कामिमोजना तजङ्टिभाका िभभा सहबागी हङ्टनङ्टबएका सयोकायिाराहरू 

1. सहन्मामाङ्झधििा श्री ध्र ङ्टिकङ्ट भाय चौहान, ङ्जिशेष सयकायी िङ्जकर कामािरम 

2. उऩन्मामाङ्झधििा श्री ङ्जिभरा येग्भी, ङ्जिशेष सयकायी िङ्जकर कामािरम 

3. ङ्झनदेशक श्री कृष्णप्रसाद भैनारी, सम्ऩङ्ञि शङ्टिीकयण अनङ्टसन्धान ङ्जिबाग 

4. उऩन्माङ्झधििा श्री रुर आचामि, अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग 

5. नामफ सङ्टधफा श्री प्रकाश साऩकोटा, सम्ऩङ्ञि शङ्टिीकयण अनङ्टसन्धान ङ्जिबाग 

6. अध्मऺ श्री च ङ्टडाभङ्ञण ऩौडेर, ङ्जिशेष अदारत िाय एसोङ्झसएसन  

7. सङ्ञचि श्री टीकाफहादङ्टय कङ्टॉ िय, ङ्जिशेष अदारत िाय एसोङ्झसएसन 
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अनङ्टसूची - ३ 
ऩूणि फैठकको ङ्झनणिम 

ऩूणि फैठक नॊ. ०२ (२०७९/०८०) 
ङ्झभङ्झत २०७९ सार साउन 1५ गते आइतफायका ङ्छदन अध्मऺ भाननीम न्मामाधीश श्री श्रीकान्त ऩौडेरज्मूको 
अध्मऺताभा फसेको ङ्जिशेष अदारतका भाननीम न्मामाधीशहरूको ऩूणि फैठक फसी देहामफभोङ्ञजभ ङ्झनणिम गङ्चयमो। 

 

   उऩङ्ञस्थङ्झत 

1.  भा.न्मा. श्री श्रीकान्त ऩौडेर 

2.  भा.न्मा. श्री यभेशकङ्ट भाय ऩोखयेर 

3.  भा.न्मा. श्री मभङ्टना बटरायाइि 
4.  भा.न्मा. श्री शाङ्झरग्राभ कोइयारा 
5.  भा.न्मा. श्री फरबर फास्तोरा 
6.  भा.न्मा. डा. श्री खङ्टशीप्रसाद थारु 

7.  यङ्ञजस्राय श्री अशोक कङ्ट भाय ऺेत्री 
 

  आभङ्ञन्त्रत 

1. उऩयङ्ञजस्राय श्री ङ्छदऩेन्रनाथ मोगी 
2. उऩयङ्ञजस्राय श्री नायदप्रसाद बटरायाई 

प्रस्तािहरू: 
1. आ.ि. 2079/80 को िाङ्जषिक कामिमोजना य 2078/79 को िाङ्जषिक प्रङ्झतिेदन सम्फन्धभा। 

2. ङ्जिङ्जिध। 

 ङ्झनणिमहरू: 
१. न्मामऩाङ्झरकाको ऩञ्चिषॉम यणनीङ्झतक मोजना एिभ ्सिोच्च अदारत अनङ्टसन्धान तथा मोजना भहाशाखाफाट प्राप्त 

ङ्झनदेशनफभोङ्ञजभ मस अदारतको िाङ्जषिक कामिमोजनाको ङ्झनभािणका राङ्झग मस अदारतका सदस्म भाननीम 
न्मामाधीश श्री यभेशकङ्ट भाय ऩोखयेरको सॊमोजकत्िभा गङ्छठत मोजना तजङ्टिभा सङ्झभङ्झतफाट ऩेस हङ्टन आएको ङ्जिशेष 
अदारतको आ.ि. 2079/80 को कामि मोजनाको भस्मौदा ऩेस बई छरपर गङ्चयमो। तत् सम्फन्धभा िाङ्जषिक 
कामिमोजनारे ङ्झनधाियण गयेका िाङ्जषिक तथा भाङ्झसक रक्ष्मफभोङ्ञजभ कामि सम्ऩादन गने प्रङ्झतफिताका साथ ऩेस 
बएको िाङ्जषिक कामिमोजना 2079 साउन १ गतेदेङ्ञख रागू हङ्टनेगयी ऩङ्चयभाजिनसङ्जहत ऩाङ्चयत गयी सम्भाङ्झनत 
सिोच्च अदारतभा ऩठाउने । 

 

२. मस अदारतको आ.ि.2078/79 को िाङ्जषिक प्रङ्झतिेदनको भस्मौदा ऩेस बई छरपर गङ्चयमो। सो सम्फन्धभा 
प्रङ्झतिेदनराई ऩङ्चयभाजिनसङ्जहत ऩाङ्चयत गयी सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतभा ऩठाउने। 

 


