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भूिमका

नेपालको �यायस�ब�धी अिधकार संिवधान, कानून र �यायका मा�य िस�ा�तह�का आधारमा अदालत तथा 
�याियक िनकायबाट �योग ह�ने संवैधािनक �यव�था रहेको छ । संिवधान�ारा �ा� िज�मेवारी िनवा�हका �ममा सबैका लािग 
�याय सिुनि�त गन� मूल ल�यका साथ २०७६ साल साउन १ गतेदिेख �यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजना 
काया��वयनमा �याइएको िथयो । �यायपािलकाको संवैधािनक िज�मेवारी तथा त�कालको काय�वातावरणको िव�ेषणसमेतका 
आधारमा २०६१ सालमा लाग ुभएको �यायपािलकाको पिहलो प�चवष�य रणनीितक योजनाको काया��वयनबाट स�ु भएको 
योजनाब� सधुार �ि�यालाई िनर�तरता िदने �ममा लाग ु ग�रएको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजना काया��वयनको 
आधा अविध �यतीत भइसकेकोले योजनाको म�याविध मू�याङ्कन �योजनका लािग आव�यक �ि�या अगािड बढाई 
म�याविध मू�याङ्कन  �ितवेदन तयार ग�रएको छ ।  

�यायपािलका सधुारका िवषयह� राि��य िवकासको मूल �वाहमा समावेश ह�न नसकेको स�दभ�मा सव��च 
अदालतले आ�नै पहलमा �यायपािलकाको प�र��य, प�रल�य र आधारभूत मू�यह� प�रभािषत गद� रणनीितक योजनाको 
तजु�मा गरी काया��वयन गद� आएको छ । योजनाको स�ब�धमा जानकार जनशि�को अभाव तथा सीिमत �ोत साधनको 
बाबजदु �यायपािलकाले सधुार �ि�यालाई िनर�तरता िददँ ैआएको छ । योजनाब� सधुारलाई सं�थागत गन� योजनाको तजु�मा 
मा� पया�� मािनदँैन । स�ब� सबै सरोकारवालाको योजना�ितको �वािम�वभाव तथा योजनाले ��ेपण गरकेो �ोत साधन 
उपल�धताको सिुनि�तता पिन उि�कै अथ�पूण� रह�छ । साथै योजनाले िनधा�रण गरकेा काय�स�पादन सूचकबमोिजमको 
काय��गितको समी�ा तथा �ा� राय सझुावह�को आधारमा ल�य तथा रणनीितक ि�याकलापह�मा प�रमाज�न गद� योजना 
काया��वयनको �ि�यालाई आगािड बढाउनपुन� ह��छ ।

�यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजना तजु�माको �ममा ते�ो रणनीितक योजनाको समी�ा, 
प�रवित�त स�दभ� र आ�त�रक तथा वा� काय�वातावरण िव�ेषण, सरोकारवाला एवम् िवषय िव�ह�सगँ परामश�समेत 
गरी योजनाको ल�य र रणनीितक उ�े�यह�को ��ेपण ग�रएको िथयो । चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाले िछटो 
छ�रतो र गणु�तरीय �याय स�पादन,  �यायमा सहज पह�चँ अिभविृ�, �याियक सशुासनको �व��न, अदालत �यव�थापनको 
स�ुढीकरण र �यायपािलका�ितको आ�था र िव�ास अिभविृ� गन� पाचँ वटा ल�य िनधा�रण गरी सोको �ाि�का लािग 
��ेपण ग�रएका २३ वटा रणनीितक उ�े�यअ�तग�त पिहचान ग�रएका िविभ�न ि�याकलापह�को काया��वयन योजनासमेत 
तयार ग�रएको िथयो । 

योजनाले िनिद�� गरकेा ल�यह�, काया��वयनका लािग भएका �यासह�, �ा� उपलि�धह� तथा योजनाको 
काया��वयनमा देिखएका कमी कमजोरीह�लाई व�तिुन� ढङ्गले अ�ययन र िव�ेषण गरी ��ततु म�याविध मू�याङ्कन 
ग�रएको छ । म�याविध मू�याङ्कन गदा� दिेखएका कमी कमजोरीह� र िविभ�न �ितकूलताका कारण काय� योजनाबमोिजमका 
स�प�न ह�न नसकेको काय�ह� योजनाको बाकँ� अविधमा स�प�न गन� गरी काय�योजनामा प�रमाज�न ग�रएको छ ।

योजना काया��वयनको �गित समी�ा गदा� कुनै �कारको पूवा��ह ह�न निदनेतफ�  िवशेष �पमा सचेत रहदैँ 
आव�यकता अनसुार स�बि�धत िवषय िव�ह�सगँ पिन िनर�तर छलफल र परामश� गरी प�ृपोषण �ा� ग�रएको छ । साथै 
सरोकारवालाह�को सहभािगता र �वािम�वको ��लाई ग�भीरतापूव�क �हण गद� योजनाको म�याविध मू�याङ्कनको �ममा 
सरोकारवालाह�को सहभािगतालाई सकेस�म �यापक बनाउने �यास ग�रएको छ । अदालत तथा �यायािधकरणह�मा 
काय�रत �यायाधीश, कम�चारी, सरकारी विकल, नेपाल बार एसोिसएसनलगायत िविभ�न बार इकाइका अ�य� एवम्  अ�य 
पदािधकारी, कानून �यवसायी, नेपाल �हरी, नाग�रक समाजलगायत स�ब� सरोकारवालाह�को सहभािगतामा के��ीय 
एवम् �दशे�तरीय परामश� काय��मह� स�चालन गरी आव�यक राय, सझुाव एवम् प�ृपोषण िलइएको छ । 

�यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको म�याविध मू�याङ्कन �योजनका लािग स�माननीय 
कायम मकुाय �धान �यायाधीश�यूबाट मेरो अ�य�तामा योजना म�याविध मू�याङ्कन िनद�शक सिमित गठन भएको 
िथयो । मलाई यो िज�मेवारी �दान गनु�भएकामा स�माननीय कायम मकुाय �धान �यायाधीश�यू�ित हािद�क कृत�ता �ापन 
गद�छु । साथै मेरो अ�य�तामा गिठत योजना तजु�मा िनद�शक सिमितका सद�यह� �मश: सव��च अदालतका माननीय 



�यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान, राि��य �याियक �ित�ानका काय�कारी िनद�शक माननीय �ी वै�नाथ उपा�याय, उ�च 
अदालत पाटनका कायम मकुाय म�ुय �यायाधीश �ी महेश�साद पडुासैनी, सव��च अदालतका म�ुय रिज��ार �ी 
लालबहादरु कँुवर, �याय प�रषदक्ा सिचव �ी दवेे��राज ढकाल, सव��च अदालतका रिज��ार �ी नारायण�साद प�थी, 
कानून �याय तथा संसदीय मािमला म��ालयका सिचव �ी उदयराज सापकोटा, सव��च अदालतका रिज��ार �ी िनम�ला 
पौडेल भ�राई, महा�यायािधव�ाको काया�लयका नायव महा�यायािधव�ा �ी कृ�णजीवी िघिमर,े नेपाल बार एसोिसएसनका 
अ�य� �ी गोपालकृ�ण िघिमर,े अथ� म��ालयका सहसिचव �ी �रतेशकुमार शा�य, राि��य योजना आयोगका सहसिचव 
डा. �ी वासदुेव शमा�, फैसला काया��वयन िनद�शनालयका महािनद�शक �ी वेद�साद उ�ेती, काठमाड� िज�ला अदालतका 
माननीय �यायाधीश �ी राज�ुसाद खितवडा र सद�य सिचव सव��च अदालतका सहरिज��ार �ी भ�काली पोखरलेले 
योजनाको म�याविध मू�याङ्कन �ि�याका हरके चरणमा सि�य सहभािगता जनाई प�ुयाउनभुएको िवशेष योगदानका लािग 
हािद�क आभार �कट गद�छु ।

योजनाको म�याविध मू�याङ्कन काय� समूहका सयंोजक उ�च अदालत पाटनका माननीय �यायाधीश �ी िवपलु 
�यौपाने, िज�ला अदालतका माननीय �यायाधीश �ी  केशव�साद वा�तोला र डा. �ी िदवाकर भ�, सव��च अदालतका 
उपरिज��ार �ी ितलक काक� एवम् सद�य सिचव सव��च अदालतका इजलास अिधकृत �ी सदुश�न खनालले म�याविध 
मू�याङ्कन �ि�याको �ारि�भक चरणदेिख नै सि�य �पमा संल�न रही प�ुयाउनभुएको योगदानको उ�च मू�याङ्कन गद� 
हािद�क ध�यवाद �य� गद�छु । 

�यसैगरी �यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजना काया��वयनको म�याविध मू�याङ्कन �ि�याको 
�ारि�भक चरणदेिख नै सव��च अदालतका माननीय �यायाधीशह�ले सि�य सहभािगता जनाई आ�नो िविश� �ान, अनभुव, 
िसप र द�ताका आधारमा �दान गनु�भएको अमू�य राय सझुाव र प�ृपोषण िददँै देखाउनभुएको अपन�व र �वािम�वभावका 
लािग �दयदेिख नै ध�यवाद �ापन गद�छु । साथै �याय प�रषद्का सद�य�य �ी राम�साद �े� र �ी राम�साद भ�डारीले 
योजनाको म�याविध मू�याङ्कनका �ममा छलफल काय��ममा सहभागी भई �दान गनु�भएको मह�वपूण� सझुावह�का लािग 
ध�यवाद िदन चाह�छु । 

सव��च अदालतका म�ुय रिज��ार �ी लालवहादरु कँुवर, रिज��ार�य �ी नारायण�साद प�थी र �ी िनम�ला 
पौडेल भ�राईले योजना म�याविध मू�याङ्कन �योजनका लािग आव�यक �ोत साधनको �व�ध एवम् मू�याङ्कन 
�ि�याको सम� �यव�थापनमा प�ुयाउनभुएको योगदानको �शंसा गद� िवशेष ध�यवाद िदन चाह�छु ।

िवगतमा �यायपािलकाको रणनीितक योजनाह�को तजु�मा तथा म�याविध मू�याङ्कन �ि�यामा संल�न 
रिहस�नभुएका िविभ�न अदालतमा काय�रत माननीय �यायाधीशह�ले योजना काया��वयनको म�याविध मू�याङ्कन 
िविध, िवगतमा अवल�बन ग�रएको �ि�यालगायतका िवषयमा मह�वपूण� राय सझुाव �दान गनु�भएको िथयो । यसरी राय 
सझुाव �दान गनु�ह�ने उ�च अदालत िवराटनगरका ता�कालीन माननीय म�ुय �यायाधीश �ी ितल�साद �े�, उ�च अदालत 
िदपायलका माननीय म�ुय �यायाधीश �ी नपृ�वज िनरौला, उ�च अदालत जनकपरुका माननीय कायम मकुाय म�ुय 
�यायाधीश �ी िवनोद शमा�, उ�च अदालत पोखरा वागलङु इजलासका म�ुय भई काम गन� माननीय �यायाधीश �ी �ीका�त 
पौडेल, तथा िज�ला अदालतका माननीय �यायाधीशह� �ी सूय��साद पराजलुी, �ी उमेश�साद कोइराला, �ी िवदरु 
कोइराला र �ी नारायण�साद सवेुदीलाई ध�यवाद िदन चाह�छु । 

योजनाको म�याविध मू�याङ्कनको �ममा आयोजना ग�रएका परामश� काय��मह�मा सि�य सहभािगता जनाई 
राय, सझुाव र प�ृपोषण �दान गनु�ह�ने उ�च अदालत तथा िज�ला अदालतका माननीय �यायाधीश, रिज��ार, से�तेदार, 
तहिसलदार र अ�य कम�चारीलाई ध�यवाद �ापन गद�छु । साथै परामश� काय��मह�मा सहभािगता जनाई रचना�मक सझुाव 
�दान गनु�ह�ने सरकारी विकल, नेपाल �हरीका अिधकृत, नेपाल बार एसोिसएसन र सव��च अदालत बार एसोिसएसनलगायत 
िविभ�न बार इकाइका अ�य�, पदािधकारी एवम् व�र� अिधव�ा, अिधव�ालगायत स�ब� सरोकारवाला िनकायका 
�ितिनिधह�लाई ध�यवाद �य� गद�छु ।

योजना म�याविध मू�याङ्कनको �ममा राय सझुाव र समी�ा �योजनका लािग आव�यक िववरण उपल�ध गराई 
सहयोग प�ुयाउने सव��च अदालतका सहरिज��ारह� �ी नारायण�साद र�ेमी,  �ी िवमल पौडेल, �ी ने��काश आचाय�, 
�ी ह�रराज काक� र �ी बाबरुाम दाहाललगायत िविभ�न महाशाखा तथा शाखा स�ब� अ�य अिधकृत कम�चारीलाई ध�यवाद 



�य� गन� चाह�छु ।
रणनीितक योजनाको म�याविध मू�याङ्कन  िविध एवम् संरचना र �व�प, मू�याङ्कन प�ित एव ंत�याङ्क 

िव�ेषण र ��तिुत स�ब�धमा राय सझुाव परामश� �दान गनु�ह�ने त�याङ्क, �यव�थापन तथा योजना िव�ह� �ी �तापकुमार 
पाठक र डा. �ी तीथ� ढकाललाई िवशेष ध�यवाद �ापन गन� चाह�छु । �यसैगरी �यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक 
योजना काया��वयनको बाकँ� अविधका लािग आव�यक पन� बजेट ��ेपण  गन� काय�मा सहयोग प�ुयाउनहु�ने िव� �ी 
राजनकुमार के.सी. लाई  ध�यवाद िदन चाह�छु । 

योजना म�याविध मू�याङ्कन �योजनका लािग आव�यक पन� त�याङ्क उपल�ध गराउने तथा अ�य �यव�थापक�य 
काय�मा सहयोग गन� सव��च अदालत‚ अनसु�धान तथा योजना महाशाखासगँ स�ब� शाखा अिधकृत �ी मिनषा सवेुदी, 
�ी किवता दाहाल र िदपे�� बढुाथोक� एवम् नायव स�ुवा �ी शेषका�त रानाभाट, �ी हीरामिण गौतम, क��यटुर अपरटेर �ी 
अ�जयकुमार पोखरलेको  योगदानलाई �मरण गद� ध�यवाद िदन चाह�छु । 

अ��यमा, योजना म�याविध मू�याङ्कन �ि�यामा सहभागी सबैको योगदानको उपजका �पमा रहेको यो 
�यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको म�याविध मू�याङ्कन  �ितवेदनले प�रमाज�न गरकेा ल�य हािसल 
गन�को लािग यसको काया��वयन प� अ�य�तै मह�वपूण� ह��छ । सबैको सि�य सहभािगताले नै योजनाको सफल र �भावकारी 
काया��वयन ह�ने कुरामा िव�ास िलएको छु ।

ध�यवाद !
िमित : २०७९ आषाढ

                ...........................
                   (ह�रकृ�ण काक�) 
            �यायाधीश, सव��च अदालत
                           अ�य� 
         योजना मू�याङ्कन िनद�शक सिमित





काय�कारी साराशं

प�रचय 
 नेपालको �यायपािलकाले िवगत १८ वष�देिख थालेको योजनाव� िवकासको �ममा �यायपािलकाको चौथो 
प�चवष�य रणनीितक योजना (२०७६/०७७- २०८०/०८१) काया��वयनमा आएको आधा अविध �यितत भएको स�दभ�मा 
यो म�याविध मू�याङ्कन समी�ा ग�रएको हो ।

योजना म�याविध मू�याङ्कन सयं��ह�
 चौथो रणनीितक योजना म�याविध मू�याङ्कनको लािग सव��च अदालतको िमित २०७८।१०।३ को िनण�यबाट 
योजना म�याविध मू�याङ्कन िनद�शक सिमित र योजना म�याविध मू�याङ्कन काय�समूह गरी दईुवटा संय�� गठन भएका 
िथए । सव��च अदालतका व�र�तम माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�को संयोजक�वमा योजना म�याविध मू�याङ्कन 
िनद�शक सिमित र उ�च अदालत पाटनका माननीय �यायाधीश �ी िवपलु �यौपानेको संयोजक�वमा योजना म�याविध 
मू�याङ्कन काय�समूह गठन ग�रएको िथयो ।

योजना म�याविध मू�याङ्कन िविध
 योजना म�याविध मू�याङ्कन समी�ा गदा�  िवगत योजनका अनभुवसमेतलाई �ि�टगत गरी व�तिु�थित िव�लेषणका 
लािग योजनाको मू�याङ्कन िविध म�येको िमि�त मू�याङ्कन प�ित अवल�बन ग�रएको छ। योजना�ारा िनधा��रत ल�य, 
रणनीित तथा ि�याकलाप र काय�ह�को काय�स�पादन सूचकअनसुार �ा� नितजाको सङ्�या वा �ितशतमा उ�लेख 
गन� सिकने प�रमाणा�मक (Quantitative) अव�थालाई सोहीबमोिजम र सङ्�या�मक �पमा �प� उ�लेख गन� नसिकने 
गणुा�मक (Qualitative) अव�थालाई �ा� उपलि�ध/नितजाको अव�था/�तरको आधारमा िनि�त अङ्कभार �दान गरी 
मू�याङ्कन ग�रएको छ । 
 योजनालाई बढी �यवहा�रक, काया��वयनयो�य र सहभािगतामूलक बनाउन म�याविध मू�याङ्कन समी�ाको �ममा 
सबै अदालत तथा �याियक िनकायह�सगँ ��ावली सव��ण, िविभ�न तहमा छलफल र परामश� गरी प�ृपोषण िलइएको 
िथयो। साथै, योजना र �यव�थापनसगँ स�बि�धत िव�ह�सगँ िविभ�न चरणमा परामश�समेत िलइएको िथयो ।

योजनाको म�याविध मू�याङ्कन समी�ा �ितवेदनको सरंचना�मक �व�प
 ��तुत �ितवेदनलाई देहायको �व�पमा ��ततु ग�रएको छः-
प�र�छेद १ – �ारि�भक
प�र�छेद २ – �यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको म�याविध मू�याङ्कन समी�ा
प�र�छेद ३ – स�दभ� िव�ेषण 
प�र�छेद ४ – प�र��य, प�रल�य र मू�यह�
प�र�छेद ५ – ल�य िनधा�रण तथा ल�य �ाि�का रणनीितक उ�े�यह�
प�र�छेद ६ – ल�य तथा रणनीितक उ�े�यह�को सशंोिधत काया��वयन योजना
प�र�छेद ७ – योजना काया��वयन, अनगुमन तथा  मू�याङ्कन
प�र�छेद ८ – बजेट ��ेपण 
प�र�छेद ९ – जोिखम र जोिखम िव�लेषण तथा �यूनीकरण योजना
प�रिश�ह�

 �ितवेदनको प�र�छेद एकमा योजना म�याविध मू�याङ्कन समी�ाको संय��, िविध, प�ित र �ितवेदनको 
�व�पका स�ब�धमा उ�लेख ग�रएको छ ।



 प�र�छेद दुईमा �यायपािलकाको चौथो रणनीितक योजनाको म�याविध मू�याङ्कन समी�ा गद� योजना 
काया��वयनबाट हािसल भएका उपलि�धह�को बारमेा िव�ततृ �पमा िव�ेषण ग�रएको छ । िज�ला अदालतह�मा योजना 
लाग ुह�नभु�दा अगािडबाट िज�मेवारी सरी आएको ६४३८६ र योजना लाग ुभएपिछ दता� भएको २२५६२८ गरी ज�मा 
लगत सं�या २९००१४ रहेकोमा सोम�ये १९०६९४ थान अथा�त ६५.७५  �ितशत फ�य�ट भई ९९३२० थान अथा�त् 
ज�मा लगतको ३४.२५ �ितशत बाकँ� रहेको देिखदँा ज�मा म�ुाह�म�ये यो मू�याङ्कन अविधमा ६५.७५ �ितशत �गित 
भएको दिेखएको छ । उ�च अदालतह�मा योजना लाग ुह�नभु�दा अगािडबाट िज�मेवारी सरी आएको १५१५९ र योजना 
लाग ुभएपिछ दता� भएको ६७२४३ गरी ज�मा लगत स�ंया ८२४०२ रहेकोमा सोम�ये ५६७७२ थान अथा�त् ६८.९०  
�ितशत फ�य�ट भई २५६३० थान अथा�त ज�मा लगतको ३१.१० �ितशत बाकँ� रहेको दिेखदँा ज�मा म�ुाह�म�ये 
यो मू�याङ्कन अविधमा ६८.९० �ितशत �गित भएको देिखन आएको छ । �य�तै सव��च अदालतमा योजना लाग ु
ह�नभु�दा अगािडबाट िज�मेवारी सरी आएको २३४१८ र योजना लाग ुभएपिछ दता� भएको २२००६ गरी ज�मा लगत 
सं�या ४५४२४ रहेकोमा सो म�ये १६३०८ थान अथा�त् ३५.९०  �ितशत फ�य�ट भई २९११६ थान अथा�त् ज�मा 
लगतको ६४.१० �ितशत बाकँ� रहेको देिखदँा ज�मा म�ुा तथा �रट िनवेदनह�म�ये यो मू�याङ्कन अविधमा ३५.९० 
�ितशत �गित भएको देिखएको छ । िवशेष अदालत र �यायािधकरणह�तफ�  समेत ल�यअनसुार �गित ह�न सकेको 
दिेखएन । गणुा�मक �कृितका अ�य काय�लाई िनधा��रत मापद�ड र सूचकका आधारमा मू�याङ्कन समी�ा गदा� पाचँवटै 
ल�यह�को सम�मा औसत ६९.७० �ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखन आएको छ । �यायपािलकाको चौथो 
प�चवष�य रणनीितक योजनाको आधा अविध �यितत भएको स�दभ�मा योजनाले िनधा�रण गरकेा ल�य, रणनीितक उ�े�य 
तथा ि�याकलाप र काय�ह�को िनधा��रत काय�स�पादन सूचकका आधारमा ग�रएको समी�ाबाट अिधकांश काय�ह�मा 
औसत �गित भएको र केही काय�ह�मा �गित ह�न नसकेको देिखएकोले सोको व�तिु�थित समी�ासमेत ��ततु प�र�छेदमा 
समावेश ग�रएको छ ।
 प�र�छेद तीनमा स�दभ� िव�ेषण गन� �ममा योजनाको ल�य र �गित िबचको अ�तर, अ�तरका कारण, अ�य 
स�दभ�ह�को िव�ेषण र ��ावली तथा परामश� काय��मको �ममा �ा� सझुावह�लाई ��ततु ग�रएको छ । 
 प�र�छेद चारमा �यायपािलकाको चौथो रणनीितक योजनाको प�र��य, प�रल�य र आधारभूत मू�यह� यथावत 
�पमा ��ततु ग�रएको छन् । 
प�र��य सबैका लािग �याय सिुनि�त गनु�  ।
प�रल�य सिंवधान, कानून र �यायका मा�य िस�ा�तका आधारमा �व�छ एवं िन�प� 

�याय स�पादन गनु�  ।
मू�यह� सिंवधान र कानून�ित आ�था,

�वाय�ता,
�व�छता र समानता,
सदाचार,
�वािम�व,

�वत��ता, िन�प�ता र स�मता,
उ�रदािय�व र जवाफदेिहता,
गणु�तरीयता,
�ितिनिध�व र समावेशीता,
सहभािगता र सम�वय ।

 प�र�छेद पाँचमा चौथो रणनीितक योजनाका ल�यह� तथा ती ल�यसगँ स�बि�धत रणनीितक उ�े�यह� यथावत 
�पमा ��ततु ग�रएको छ । यस योजनामा िछटोछ�रतो र गणु�तरीय �याय स�पादन, �यायमा पह�चँ अिभविृ�, �याियक 
सशुासनको �व��न, अदालत �यव�थापनको स�ुढीकरण र �यायपािलका�ितको आ�था र िव�ास अिभविृ� गरी  ५ 
वटाल�यह� िनधा�रण ग�रएको छ । िछटोछ�रतो र गणु�तरीय �याय स�पादनसगँ स�बि�धत पिहलो ल�यअ�तग�त ५ वटा, 
�यायमा पह�चँ अिभविृ�को दो�ो ल�यअ�तग�त ५ वटा, �याियक सशुासनको �व��नसगँ स�बि�धत ते�ो ल�यअ�तग�त 
४ वटा, अदालत �यव�थापनको स�ुढीकरणसगँ स�बि�धत चौथो ल�यअ�तग�त ६ वटा र �यायपािलका�ितको आ�था र 
िव�वास अिभविृ�सगँ स�बि�धत पाचँ� तथा अि�तम ल�य अ�तग�त ३ वटा गरी ज�मा २३ वटा रणनीितक उ�े�यह� यस 
योजनामा ��ेपण ग�रएका छन् ।
 प�र�छेद छमा रणनीितक योजनाका ल�यह� र रणनीितक उ�े�य हािसल गन� स�चालन ग�रने ि�याकलाप तथा 



काय�ह�सिहतको संशोिधत काया��वयन योजना ��ततु ग�रएको छ। यस�ममा काया��वयन भइसकेका र प�रवित�त स�दभ�मा 
आव�यक नदेिखएका काय�ह�लाई हटाइएको छ । प�रवित�त स�दभ�मा आव�यक देिखएका केही नया ँ ि�याकलाप तथा 
काय�लाई थप ग�रएको छ । �य�तै केही काय�ह�लाई प�रमाज�न गरी तथा अिधकांश काय�ह�लाई यथावत�पमा रािखएको 
छ । यस काया��वयन योजना म�याविध मू�याङ्कन समी�ा गदा� �यायस�पादनको काय�लाई िछटोछ�रतो, गणु�तरीय र 
पूव�अनमुानयो�य बनाउने काय�लाई �ाथिमकता िदइएको छ । साथै, सव��च अदालतको ब�यौता म�ुाको �यूनीकरण र 
काय�बोझ �यव�थापनको िवशेष काय��म ��ततु ग�रएको छ । �यायमा पह�चँ अिभविृ�, �याियक सशुासनको �व��न र 
�यायपािलकाको भौितक तथा िव�ीय �ोत साधन, मानव संशाधनको �मता िवकास, सरोकारवालािबचको सम�वय र 
सहयोगलाई �भावकारी बनाई योजनालाई सकेस�म �याबहा�रक, व�तपुरक, नितजामखुी र मापनयो�य बनाउने �याससमेत 
ग�रएको छ । �यसका लािग काय�योजनामा रणनीितक योजनाअनसुार स�प�न गनु�पन� काय�/ि�याकलापह�, काय�स�पादन 
सूचक, काय� स�प�न गनु�पन� समयाविध र सोको िज�मेवार अिधकारी िकटान ग�रएको छ । 
 प�र�छेद सातमा योजनाको काया��वयन, अनगुमन तथा मू�याङ्कनको लािग के��ीय तह र िविभ�न तहका 
अदालतह�मा रहने सयं��ह� तथा �ितवेदन �णालीको �व�प एवं सोको काय�योजना ��ततु ग�रएको छ ।  
 प�र�छेद आठमा योजना काया��वयनका लािग आव�यक पन� बजेटको ��ेपण ग�रएको छ। �यायपािलकाको चौथो 
प�चवष�य रणनीितक योजनाको िनधा� �रत ल�य, रणनीितक उ�े�य र ि�याकलापह�को �भावकारी काया��वयन गन� 
योजनाको चौथो वष�का लािग १५,१८,२७,६४,०००।- र पाचँौ वष�का लािग १३,३७,८८,५२,०००।- गरी योजनाको 
बाकँ� दईु आिथ�क वष�को लािग ज�मा �. २८,५५,४८,१४,०००।- ला�ने अनमुान ग�रएको छ । सोबमोिजम योजना 
काया��वयनका लािग अनमुािनत बजेटको �यव�था नेपाल सरकारबाट ह�ने कुराको योजनाले �ढ िव�ास िलएको छ ।
 प�र�छेद नौमा िवगत योजनामा पिहचान ग�रएका जोिखमह�को िव�ेषण गद� यस योजना काया��वयनका 
स�भािवत जोिखमह� तथा ती जोिखम �यूनीकरणको काय�योजनासमेत ��ततु ग�रएको छ । िवगत योजना काया��वयनमा 
महससु ग�रएका कितपय जोिखमह� यस योजनामासमेत सा�दिभ�क देिखएकाले िनर�तरता िदई कोिभड १९ महामारी 
ज�ता �ाकृितक िवपदल्ाई समेत जोिखम प�मा समावेश ग�रएको छ । 
 अ��यमा प�रिश� र अनसूुचीह� संल�न ग�रएको छ ।

—— & ––
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प�र�छेद - एक
�ारि�भक

१.१ प�रचय
नेपालमा योजनाब� िवकास �ि�याको अवधारणासिहत सव��थम िव.सं. २०१३ सालमा त�कालीन �धानम��ी �वग�य 

टंक�साद आचाय�को अ�य�तामा योजना आयोगको गठन भई सोही वष� नै योजनाब� िवकास �यासको थालनी �व�प �थम 
प�चवष�य योजना (२०१३–२०१७) तजु�मा गरी काया��वयनमा �याइएको िथयो । यो योजनाले योजनाब� िवकासको आधारिशला 
तयार गन� सहयोग प ु�याएको िथयो । हालस�म आइप�ुदा नेपालको योजनाब� िवकास�मले सात� दशकको म�याविधसमेत पूरा गरकेो 
र यस अविधमा नौ वटा प�चवष�य र पाचँ वटा ि�वष�य योजना काया��वयन भई हाल प��� प�चवष�य योजना (२०७६–२०८१) 
काया��वयनको चरणमा रहेको छ । आय विृ�, गणु�तरीय मानवपुजँी िनमा�ण र आिथ�क जोिखमको �यूनीकरण गद� िव.स.ं २०७९ 
स�ममा अित कम िवकिसत देशबाट िवकासशील देशमा �तरो�नित गन� र िव.सं. २०८७ स�ममा िदगो िवकास ल�य हािसल गद� उ�च 
म�यम आय�तर भएको मलुकुमा �तरो�नित ह�ने गरी दीघ�कालीन सोचसिहत काया��वयनमा आएको यस योजनाले सम�ुनत, �वाधीन 
र समाजवाद उ�मखु अथ�त��सिहतको समान अवसर �ा�, �व�थ, िशि�त, मया�िदत र उ�च जीवन�तर भएका सखुी नाग�रक 
बसोबास गन� मलुकुको �पमा िचनाउने सोचसमेत िलएको दिेख�छ । 

मलुकुको आिथ�क तथा सामािजक िवकासका �यासलाई राि��य योजनासगँ आब� गद�, सहका�रता, सहअि�त�व र 
सम�वयका आधारमा अगािड बढाई नेपालको संिवधानको �मशः पूण� काया��वयनतफ�  उ�मखु ह�दैँ िव�मा देखापरकेा प�रवित�त 
स�दभ�ह� तथा िवकासका आयाम र िवषयगत �े�को फरािकलो दायरािभ� रही समि�गत आिथ�क तथा सामािजक �थािय�व 
कायम ह�ने गरी योजनाब� �पमा अगािड बढ्नकुो िवक�प छैन । उपल�ध �ोत साधनको �यायोिचत बाडँफाटँ तथा उपयोग गरी 
नाग�रकको गणु�तरीय सेवा र मया�िदत जीवन �व��न गन� िदशामा योजना तथा काय��म छनौट गरी नितजाको सिुनि�तताका लािग 
स�पूण�तामा �य�तो योजना पूण� काया��वयन गनु�पन� ह��छ । योजना ब�न ुवा बनाउन ुमा� पया�� ह�दैँन, �वीकृत योजनालाई �यवहारमा 
उतारी �भावकारी �पमा काया��वयन गनु� पिन उि�कै मह�वपूण� ह��छ । योजना च�मा यसको काया��वयन मह�वपूण� प� हो । 
योजना काया��वयन गन�कै लािग बनाइ�छ । योजना जितसकैु रा�ो भए तापिन �यसको काया��वयन �भावकारी ह�न सकेन भने �य�तो 
योजनाको अथ� रहदैँन । �यसैले योजना सही �पमा काया��वयन भएको छ छैन भ�ने थाहा पाउन काया��वयनको िनर�तर अनगुमन, 
मू�याङ्कन र समी�ा ह�न ुआव�यक ह��छ । 

नेपालको �यायपािलकाले राि��य योजनासगँ तादा�यता ह�ने गरी आ�ना काम कारबाहीह�लाई �यवि�थत र चरणब��पमा 
स�पादन गरी �याय स�पादनको काय�लाई िछटोछ�रतो, �भावकारी, िव�वासनीय र पह�चँयो�य बनाउन आिथ�क वष� २०६१ / ०६२ 
देिख आविधक रणनीितक योजना तजु�मा गरी काया��वयन गद� आएको छ । �यायपािलकामा रणनीितक योजनाको िवकास गरी 
काया��वयन ह�ने प�रपाटीको थालनी भएदिेख यसको सम� �े�मा सधुारका �यासह�ले सं�थागत ह�ने अवसर पाएको र �यसैको 
प�रणाम�व�प नेपालका �याियक िनकायह� योजनामा अ�य�त भई आ�ना काम कारबाहीलाई योजनाब��पमा स�चालन गन� 
स�म ह�दैँ आएको देिख�छ । आिथ�क वष� २०७५ / ०७६स�ममा आइप�ुदा तीनवटा आविधक रणनीितक योजना काया��वयनमा 
आइसकेका छन् भने आिथ�क वष� २०७६ / ०७७ देिख �यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजना काया��वयनको चरणमा 
रहेको छ । 

�यायपािलकाको चौचो प�चवष�य रणनीितक योजना (२०७६-०८१) आिथ�क वष� २०७६ / ०७७ अथा�त् २०७६ साल 
�ावण १ गतेदेिख काया��वयनमा आएकोले यसले आ�नो म�य अविध पूरा गरी सकेको छ । मलुकु प��� राि��य योजना काया��वयनको 
चरणमा रहेको स�दभ�मा उ� राि��य योजनासगँ तादा�यता ह�ने गरी चौथो प�चवष�य रणनीितक योजना तजु�मा भई काया��वयन 
भइरहेकोले यसको म�याविध मू�याङ्कन समी�ा गरी चाल ुयोजना काया��वयनको �ममा देिखएका अवरोधह�लाई �यूनीकरण गद� 
बाकँ� अविधमा योजनाले िनधा�रण गरकेा ल�यसिहतका काय��मह�लाई सफलतापूक�  काया��वयन गद� जानपुन� भएको छ । 

नेपालको सिंवधानले अङ्गीकार गरकेो सङ्घीय सरंचनाको आलोकमा एका�मक �यायपािलकाको �व�पलाई थप िवकिसत 
गद� संिवधानमा उि�लिखत रा�यका िनद�शक िस�ा�त, नीित तथा दािय�वह�लाई आ�मसात गरी मलुकुको �याय �णालीलाई अझ 
उचाइमा लैजान ुअप�रहाय� छ । नेपालको संिवधानले �यायपािलकाको �व�प र तहगत �यव�थालाई िनर�तरता िदएको भए तापिन  
अदालतह�को �ादिेशक �थान, सङ्�या�मक ि�थित र अिधकार�े�मा भएको प�रवत�नले �यायपािलका उपरको िज�मेवारीलाई 
बढावा िदएको छ । नया ँसंिवधान अनकूुल ह�ने गरी नया ँकानूनह� िनमा�ण र भइरहेका कानूनह�को प�रमाज�नको �मले ती�ता 
पाउनकुा साथै मलुकु� ऐन, २०२० लगायतका कानूनलाई �ित�थापन गद� जारी भएका मलुकु� संिहताह� र ितनको काया��वयनका 



�ायपा�लकाको चौथो प�व�षय रणनी�तक योजनाको म�ाव�त मू�ा�न ��तवेदन - २०७९
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लािग बनेका िनयमावली, काय�िविध तथा मापद�डह�का कारण अदालतको काम कारबाहीह� थप िज�मेवारीपूण� बनेका छन् । 
अदालत �यव�थापनलाई स�ुढ गद� िज�ला अदालत तथा उ�च अदालतह�मा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुग�रएको छ । 

सेवा �वाहलाई िछटोछ�रतो, गणु�तरीय, �भावकारी, सव�सलुभ एवं सबैको पह�चँयो�य बनाई आम नाग�रकको 
अदालत�ितको आ�था र िव�वासलाई बढाउदँ ै लैजान ु �यायपािलकाको साव�कािलक िज�मेवारी हो । सूचना �िविधको बहृ�र 
िवकास, भूम�डलीकरण र प�रवित�त स�दभ�सगैँ सेवा�ाहीमा बढ्द ैगएको अपे�ा, सेवा�ाहीको स�तिु�, �याियक सशुासन �व��न 
ज�ता िवषयले �यायपािलकाको लािग अवसर र चनुौती दवुै िसज�ना गरकेा छन् । यस प�रवेशमा �यायपािलकाले आफूलाई थप च�ुत, 
गितशील, �भावकारी र �यवि�थत बनाउन योजनाको �भावकारी काया��वयन गद� थप सधुार �ि�यालाई िनर�तरता िदनपुन� भएको 
छ । ियनै प�रवेशमा चाल ुचौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको म�याविध मू�याङ्कन समी�ा गनु�पन� भएको छ ।

१.२ योजना मू�याङ्कन समी�ाको उ�े�य
म�ुा फछ् य�टको दरमा बढो�री, ब�यौता म�ुाह�को फछ् य�टमा �यान केि��त, सूचना �िविधको अिधकतम �योग, 

फैसला काया��वयनमा सजगता, भौितक पूवा�धारको िवकास एवं �ोत र साधनको उपल�धतामा उ�ले�य �गित र �यायमा सहज 
पह�चँको अव�था िसज�ना ह�न ुज�ता कुराह�लाई हेदा�  नेपालको �यायपािलकाले िवगत १८ वष�देिख थालेको योजनाब� िवकासले 
सफलता �ा� गद� आएको अनभूुित ह��छ । दि�ण एिसयामै पिहलोपटक िव.सं. २०६१ सालमा आ�नै पहल र �यासमा पाचँ वष�को 
अविधका लािग पिहलो प�चवष�य रणनीितक योजना तजु�मा गरी काया��वयनमा �याइएको िथयो । अदालतका काम कारबाहीलाई 
योजनाब� �पमा स�पादन गन� �ितब�ताका साथ काया��वयनमा �याइएको उ� योजना र �यसैको िनर�तरताको �पमा काया��वयन 
ग�रएका दो�ो, ते�ो र चाल ुचौथो रणनीितक योजनाले थ�ैु �याियक सधुारको �े� पिहचान गरी �याियक �े�को सम� िवकासको 
ढोका खोलेको देिख�छ । रणनीितक योजनाको काया��वयनबाट �ा� उपलि�ध र सो �ममा दिेखएका कमीकमजोरीबाट पाठ िस�दै 
अगािड बढद ैजादँा �यायपािलकामा योजनाब� िवकास �ि�या सं�थागत भई यसका काम कारबाहीह�लाई त�याङ्कमा �पा�तरण 
गरी मू�याङ्कन गन� अव�था िसज�ना ह�न पगेुको छ । जनुकुरा �याियक �े�मा ि�याशील सबैको लािग सखुद् प� हो । 

संय�ु रा��सङ्घले पा�रत गरकेो िदगो िवकासका ल�यह� (SDGs) को ल�य १६ मा अ�य कुराका अित�र� सन् २०३० 
स�ममा �वत��, �भावकारी र जवाफदेही �याय �णालीस�म सबैको समान पह�चँ �थािपत गन� �ितब�ता �य� ग�रएको िथयो । सयं�ु 
रा��सङ्घको सद�यका हैिसयतमा उ� द�ताबेजलाई नेपालले पिन �वीकार गरकेोले �यायपािलकाको सधुारका काय��मह�समेत 
सोही ल�यतफ�  उ�मखु गराउदँै लैजान ुआव�यक छ । साथै, िविभ�न मलुकुह�का �यायपािलकाह�ले पर�परको अनभुव आदान 
�दान गद� �याियक काय�को �तर बढाउन International Consortium for Court Excellence ज�ता अ�तरा� ि��य िनकायह�को 
िवकास गरी सधुारका काय��मह�लाई अिभयानको �पमा अगािड बढाउदैँ आएको स�दभ�मा नेपालको �यायपािलकालेसमेत सो 
कुरालाई आ�मसात गद� अिघ बढ्नपुन� भएको छ ।

नेपालको सिंवधानले �वत��, िन�प� र स�म �यायपािलकाको प�रक�पना गनु�का साथै �याय �शासनलाई िछटो छ�रतो, 
सव�सलुभ, िमत�ययी, िन�प�, �भावकारी जनउ�रदायी बनाउने नीित अङ्गीकार गरकेो छ । संिवधानले आ�मसात गरकेो िस�ा�त 
र नीितलाई काया��वयन गन� र �यायपािलका�ितको जनआ�था अिभविृ� गन�को लािग पिन �याियक सशुासनलाई �व��न गद� ठोस 
सधुारका काय��मह� अगािड बढाउन ुअप�रहाय� छ । चाल ुचौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाले ियनै संवैधािनक दािय�व पूरा गन� 
अठोटका साथ �याियक सशुासन र जवाफदिेहतामा जोड िदएको छ । यसको हालस�मको काया��वयन ि�थितको मू�याङ्कनसिहतको 
समी�ाले आगामी िदनमा ग�रनपुन� थप सधुारका �े�ह� पिहचान गरी सधुारका लािग ि�याकलापह� स�चालन गन� सहजता 
�दान गन� छ भ�ने िव�ास िलइएको छ । प�रवित�त सवैंधािनक, कानूनी एवं �यव�थापक�य �भाव, नया ँप�रवित�त प�रवेश र नया ँ
सोचसिहतको �याियक नेत�ृवले अिघ सारकेो अवधारणासमेतलाई िवचार गरी भइरहेका काम कारबाहीको मू�याङ्कनसिहत यो 
योजनाको बाकँ� अविधका काम कारबाहीलाई थप �यवि�थत र योजनाब� ढङ्गले स�चालन गन� उ�े�य हािसल गन� यो मू�याङ्कन 
समी�ा अप�रहाय� भएको छ । 

चाल ु रणनीितक योजना काया��वयनमा आएको िवगतको अढाई वष�मा हािसल भएका उपलि�धह�लाई पिहचान गरी 
सं�थागत गद� �यसबाट प�ृपोषण िलई सो अविधमा काया��वयन गन� सिकएका र नसिकएका ि�याकलापह�को समी�ा गरी रा�ा 
काय�ह�लाई िनर�तरता िदन र थप सधुारका काय��मह� अगािड बढाउन थप रणनीित तथा काय��मह�को पिहचान गरी बाकँ� 
अविधमा �भावकारी �पमा काया��वयन गन� वातावरण िनमा�ण गन� म�याविध मू�याङ्कन समी�ाको अक� मह�वपूण� उ�े�य रहेको 
छ । यस म�याविध मू�याङ्कनको मा�यमबाट योजनाले पिहचान गरकेा ि�याकलापह��ित स�ब� �े�को �यान आकिष�त भई 
योजनाको बाकँ� अविधका लािग िनधा��रत ि�याकलापह� काया��वयन गन� उ��ेरणा जगाउदैँ योजनाले िलएको ल�य हािसल गन� 
योजनाको �वािम�वभावलाई अझ िवकिसत त�ुयाउने िव�ास ग�रएको छ । साथै यस योजनाको काया��वयनको चरणमा देखा परकेा 
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सं�थागत, नीितगत र �यावहा�रक सम�याह�को पिहचान गरी ितनको समाधान गद� अगािड बढ्ने माग� पिहचान गन�समेतका लािग यो 
समी�ाले मह�वपूण� भूिमका िनवा�ह गन� ह�दँा यसलाई योजना काया��वयनको पाटोकै �पमा अगािड सा�रएको छ । 

१.३ योजना मू�याङ्कनको सयं��
�यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको म�याविध मू�याङ्कन समी�ाको �योजनका लािग सव��च 

अदालतको अनसु�धान तथा योजना सिमितको िमित २०७८।०९।३० को िनण�यबमोिजम सव��च अदालतबाट िमित २०७८।१०।०३ 
मा देहायको काया�दशेसिहत �यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजना मू�याङ्कन समी�ा िनद�शक सिमित र काय� समूह 
गठन भएको िथयो । 

१.३.१. योजना म�याविध मू�याङ्कन िनद�शक सिमित
�यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाले िनधा�रण गरकेा ल�य र रणनीितक उ�े�य तथा सोअन�ुपका 

ि�याकलापह�को काया��वयन अव�था र उपलि�धह�को मू�याङ्कन समी�ा गन� गिठत काय� समूहको काम कारबाहीको िनर�तर 
अनगुमन गन� तथा आव�यक िनद�शन र सझुाव िदन देहायबमोिजमको म�याविध मू�याङ्कन समी�ा िनद�शक सिमित गठन ग�रएको 
िथयोः-

�.स.ं पदािधकारीको नाम थर िनकाय पद

१. माननीय �यायधीश �ी ह�रकृ�ण काक� सव��च अदालत िनद�शक

२. माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान सव��च अदालत सद�य

३. काय�कारी िनद�शक माननीय �ी बै�नाथ उपा�याय राि��य �याियक �ित�ान सद�य

४. माननीय म�ुय �यायाधीश उ�च अदालत पाटन सद�य

५. म�ुय रिज��ार �ी लालबहादरु कँुवर सव��च अदालत सद�य

६. सिचव �ी देवे��राज ढकाल �यायप�रषद् सद�य

७. रिज��ार �ी नारायण�साद प�थी सव��च अदालत सद�य

८. सिचव �ी उदयराज सापकोटा कानून, �याय तथा संसदीय मािमला म��ालय सद�य

९. रिज��ार �ी िनम�ला पौडेल भ�राई सव��च अदालत सद�य

१०. नायव महा�यायािधव�ा, �ी कृ�णजीवी िघिमरे महा�यायािधव�ाको काया�लय सद�य

११. अ�य� व�र� अिधव�ा �ी गोपालकृ�ण िघिमरे नेपाल बार एसोिसयसन सद�य

१२. सहसिचव �ी �रतेश कुमार शा�य1 अथ� म��ालय सद�य

१३. सहसिचव डा. �ी बासदुवे शमा�2 राि��य योजना आयोग सद�य

१४. महािनद�शक �ी वेद�साद उ�ेती फैसला काया��वयन िनद�शनालय सद�य

१५. माननीय �यायाधीश �ी राजकुुमार खितवडा काठमाड�ं िज�ला अदालत सद�य

१६. सहरिज��ार �ी भ�काली पोखरले3 सव��च अदालत सद�य-सिचव

1 िमित २०७८।१२।१७ को बैठकमा सहसिचव �ी ढु�डी�साद िनरौला उपि�थत ह�नुभएको ।
2 िमित २०७९।२।२६ को बैठकमा िनद�शक �ी अननुय बा�तोला उपि�थत ह�नभुएको ।
3 िमित २०७८।१०।०३ देिख िमित २०७८।११।१४ स�म सहरिज��ार �ी िवमल पौडेलले िनद�शक सिमितको सद�य-सिचवको �पमा काय� गनु�भएको ।
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१.३.२. योजना म�याविध मू�याङ्कन समी�ा िनद�शक सिमितको काया�देशः
�यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाले िनधा�रण गरकेा ल�य र रणनीितक उ�े�य तथा सोअन�ुपका 

ि�याकलापह�को काया��वयनमा के कित उपलि�ध हािसल ह�न स�यो? के कित ह�न बाकँ� रहे? योजनाको बाकँ� अविधमा रणनीितक 
योजनाका ल�यह� हािसल ह�न स�ने नस�ने के क�तो अव�थामा छन्? हािसल गन�को िनिम� के क�तो नीित अि�तयार गन� 
आव�यक छ? साथै रणनीितक उ�े�यह� तथा ि�याकलापह�मा प�रमाज�न गन� आव�यक छ छैन? सोसिहत योजनाको सम� 
मू�याङ्कन गरी बाकँ� अविधमा गनु�पन� ि�याकलाप िनधा�रण गन�का लािग गिठत म�याविध मू�याङ्कन काय�समूहको काम कारबाहीको 
अनगुमन गन� तथा आव�यक िनद�शन र सझुावह� िदनेसमेतका आव�यक काय�ह� गन� । 

१.३.३. योजना म�याविध मू�याङ्कन काय� समूहः
�यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजना मू�याङ्कन समी�ा िनद�शक सिमितको िनद�शनमा रही �यायपािलकाको 

चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको म�याविध मू�याङ्कन समी�ाको �ितवेदन तयार गरी पेस गन� दहेायको काया�देशसिहत 
देहायबमोिजमको योजना तजु�मा समूह गठन भएको िथयोः-

�.स.ं पदािधकारीको नाम थर िनकाय पद

१. माननीय �यायाधीश �ी िवपलु �यौपाने उ�च अदालत पाटन संयोजक

२. सहरिज��ार �ी भ�काली पोखरले4 सव��च अदालत सद�य

३. माननीय �यायाधीश �ी केशव �साद वा�तोला काठमाड�ँ िज�ला अदालत सद�य

४. माननीय �यायाधीश डा. �ी िदवाकर भ� राि��य �याियक �ित�ान सद�य

५. उपरिज��ार �ी ितलक काक� सव��च अदालत सद�य

६. इ.अ. �ी सदुश�न खनाल सव��च अदालत सद�य-सिचव

१.३.४. योजना म�याविध मू�याङ्कन काय�समूहको काया�देश
· योजनाले िनधा�रण गरकेा काय� स�पादन सूचकह�को आधारमा योजना काया��वयन अविधमा ल�य तथा रणनीितक 

उ�े�यह� काया��वयनको अव�थाको मू�याङ्कन गन� ।
· उपय�ु प�ितको अवल�बन गरी योजनाले िनधा�रण गरकेा ल�यह� �ाि�का लािग तय ग�रएका ि�याकलापह� 

के कित काया��वयन ह�न स�यो? के कित काया��वयन ह�न सकेन? काया��वयनमा देिखएका सम�या र चनुौतीह�को 
पिहचान गरी योजना काया��वयनको स�भा�यता र �भावका�रता िव�ेषण गन� ।

· योजना काया��वयनको स�भा�यता र �भावका�रताको िव�ेषणको आधारमा योजनामा कुनै प�रमाज�न वा सधुार 
गनु�पन� भए सोका �े�ह� पिहचान गरी सझुावह� पेस गन� ।

· पिहचान भएका प�रमाज�न वा सधुारका �े�ह�का स�ब�धमा सबै सरोकारवालाह�को सहभािगता, छलफल तथा 
अ�तरि�या गरी रणनीितक सवालह�को पिहचान गन� ।

· पिहचान भएका रणनीितक सवालह�लाई रणनीितक योजना म�याविध मू�याङ्कन िनद�शक सिमितसम� पेस गरी 
सिमितले िदएको िनद�शनबमोिजम पनुरावलोकन गन� ।

· प�रमािज�त मूल काय�ह� तथा रणनीितक उपायह�को काया��वयन योजना िनमा�ण गन� ।
· प�रमािज�त मूल काय�ह� तथा रणनीितक उपायह�को काया��वयनको लािग बजेट ��ेपण गन� ।
· चौथो प�चवष�य रणनीितक योजना लाग ुभएपिछ प�रवित�त कानूनी �यव�था एवं म�ुा तथा पेसी �यव�थापनको 

स�दभ�मा योजनाले िनधा�रण गरकेो प�र��य, प�रल�य, मू�य, ल�य तथा रणनीितक उ�े�यह� यथावत् कायम 
रा�ने वा प�रवत�न गनु�पन� के हो मू�याङ्कन गरी प�रमाज�न गनु�पन� दिेखएमा िनद�शक सिमितसम� िसफा�रस गन� ।  

· काय�समूहले आ�नो िज�मेवारी स�प�न गदा�  कुनै िवषयमा िनकासा िलनपुन� भएमा रणनीितक योजना म�याविध 
मू�याङ्कन िनद�शक सिमितसम� पेस गरी िनद�शन भएबमोिजम गन� ।

4 िमित २०७८।१०।०३ देिख िमित २०७८।११।१४  स�म सह-रिज��ार �ी िवमल पौडेलले काय�समूहको सद�यको �पमा काय� गनु�भएको । 
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· काय�समूहले आ�नो काय� िज�मेवारी चार मिहनािभ�5 स�प�न गरी रणनीितक योजना म�याविध मू�याङ्कन िनद�शक 
सिमितसम� �ितवेदन पेस गन� ।

�यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको म�याविध मू�याङ्कन समी�ा काय� समूहले गठन ह�नासाथ काय� 
�ार�भ गरी िमित २०७८।१०।१४ मा योजनाको म�याविध मू�याङ्कन समी�ा िनद�शक सिमितको बैठकसम� �यायपािलकाको 
चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको म�याविध मू�याङ्कन समी�ास�ब�धी काय�तािलका पेस गरी अनमुोदन भएबमोिजम सो 
काय�तािलकामा तोिकएबमोिजम काय�को थालनी गरी काय� स�प�न गरकेो छ ।

१.४. योजना मू�याङ्कन समी�ा प�ित
�यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाले दीघ�कालीन ग�त�यको �पमा �यायपािलकाको प�र��य, 

प�रल�य र मू�यह� िनधा�रण गद� सोको �ाि�का लािग ल�य तथा रणनीितक उ�े�यसिहतको ि�याकलापह�समेत ��ेपण गरकेो 
िथयो । िनि�त अविध िकटान गरी िनि�त अविधमा स�प�न ग�रने भनी िनधा�रण ग�रएका ल�यह� र ितनको �ाि�का लािग ��ेिपत 
रणनीितअनसुार ि�याकलापह� स�पादन भए नभएको स�ब�धमा मू�याङ्कन एवं समी�ा गनु�पन� भएकोले योजनाको ल�य हािसल 
गन�को लािग ��ेपण ग�रएका रणनीित, ती रणनीितअ�तग�तका ि�याकलाप तथा काय� स�पादन सूचकलाई मानक (Standard) 
को �पमा �हण गरी िनधा��रत मानकलाई काय� स�पादनसगँ तलुना (Benchmarking) गरी यथास�भव ��येक ि�याकलापह�को 
मू�याङ्कन समी�ा ग�रएको छ । 

योजनामा उि�लिखत प�र��य (Vision), प�रल�य (Mission) र मू�य (Values) तथा ल�य, ती ल�य अ�तग�तका 
रणनीितक उ�े�यह� र  ती रणनीितक उ�े�यह� हािसल गन�का लािग ��ेिपत काय�योजना र काय� स�पादन सूचकसिहतका 
ि�याकलापह�लाई सम�मा योजनाको मू�याङ्कन समी�ाको िवषयव�तुको �पमा िलई यो मू�याङ्कन समी�ा ग�रएको छ । 
यसरी मू�याङ्कन समी�ा गदा� स�च तािलका (Logical Framework), नितजा तािलका (Result Matrix), सूचनाका �ोतह�, 
�यव�थापन सूचना �णाली (Management Information System-MIS) र अनगुमन तथा मू�याङ्कन योजनालाई नै आधार 
बनाई सहभािगतामूलक मू�याङ्कन समी�ा प�ित अबल�बन ग�रएको छ । 

योजना�ारा िनधा��रत ल�य, रणनीित तथा काय� र ि�याकलापह�को काय� स�पादन सूचकअनसुार �ा� नितजाको 
सङ्�या वा �ितशतमा उ�लेख गन� सिकने प�रमाणा�मक (Quantitative) अव�थालाई सोहीबमोिजम र सङ्�या�मक �पमा 
�प� उ�लेख गन� नसिकने गणुा�मक (Qualitative) अव�थालाई �ा� उपलि�ध / नितजाको अव�था / �तरको आधारमा िनि�त 
अङ्कभार �दान गरी मू�याङ्कन ग�रएको छ । �यसैले यस योजनाको म�याविध मू�याङ्कन समी�ाको �योजनका लािग िमि�त 
प�ित (Mixed Method) अबल�बन ग�रएको छ । �यायपािलकाको दो�ो रणनीितक योजनाको म�याविध मू�याङ्कन, ते�ो 
रणनीितक योजना तजु�मा र सोको म�याविध मू�याङ्कन तथा चौथो रणनीितक योजनाको तजु�माको �ममा अवल�बन ग�रएको यस 
िविधलाई िनर�तरता िदई योजनामा उि�लिखत गणुा�मक िकिसमका ि�याकलापह�को काय� स�पादनको �तरलाई पाचँ समूहमा 
वग�करण गरी देहायबमोिजम अङ्कभार �दान ग�रएको छः-

· काय� स�प�न भएको     – ५ (१००%)
· काय� अि�तम चरणमा पगेुको / अिधकांश स�प�न भएको  – ४ (८०%)
· आंिशक काय� �गित भएको     – ३ (६०%)
· काय� �ार�भ भएको      – २ (४०%)
· काय��ार�भ नभएको / तयारी     – १ (२०%) 

�यायपािलकाको चौथोप�चवष�य रणनीितक योजनाको मू�याङ्कन समी�ाको �ममा काय� समूहले योजना मू�याङ्कन 
समी�ा िनद�शक सिमित र अनसु�धान तथा योजना सिमितको िनकट स�पक� मा रही िनयिमत छलफल गरी प�ृपोषण एवं आव�यक 
िनद�शनसमेत �ा� गरकेो िथयो । योजनाको काया��वयन अव�थाको मू�याङ्कनका लािग साव�जिनक परी�ण (Public Audit), 
साव�जिनक सनुवुाइ (Public Hearing) र सामािजक परी�ण (Social Audit) ज�ता िविधह�का अित�र� सबल, दबु�ल, 
अवसर र चनुौती (SWOT) िव�ेषण िविधसमेत  �योग गन� सिकने भए तापिन  समयको सीिमतता र �यायपािलकाको काम 
कारबाहीको सवेंदनिशलताका कारण ती िविधह� ��य�तः अवल�बन गरी मू�याङ्कन गन� सिकने अव�था देिखन आएन । तथािप 
परामश� काय��ममा �यायपािलकाका संवाहक �यायाधीश तथा कम�चारी, सरोकारवाला िनकायका �ितिनिध र आम सेवा�ाहीका 
�ितिनिधमूलक �ितिनिधको सहभािगता रहनलेु मू�याङ्कन समी�ालाई व�तिुन� त�ुयाउन म�त िमलेको छ भ�न सिक�छ । यसरी 
5 सव��च अदालतको िमित २०७९।२।१२ को िनण�यानसुार काय� समूह र िनद�शक सिमितको काया�विध िमित २०७९।३।।१ स�म (३० िदन) �याद थप भएको ।
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मू�याङ्कन गदा�  योजना काया��वयन �ि�या (Process), योजनाको असर र �भाव (Outcome / Impact) र नितजा (Result / 
Output) लाई सम�तामा मू�याङ्कन ग�रएको छ ।

१.५ योजना मू�याङ्कन समी�ा िविध र �ि�या 
योजना मू�याङ्कन समी�ा काय� समूहको गठन ह�दँा काय� समूहले नै अ�ययन मू�याङ्कन िविध तयार गरी िनद�शक 

सिमितसम�  पेस गरी िनद�शन भएबमोिजम गन� गरी िनण�य भएको िथयो । साथै काय� समूहलाई चौथो प�चवष�य रणनीितक 
योजना लाग ुभएको िमित अथा�त् २०७६ साल साउन १ गतेदेिख २०७८ साल पौष मसा�तस�मको फोन, �या�स, इमेलबाट 
वा �थलगत, स�टवेयर वा भचु�अल �पमा आव�यक त�याङ्क सङ्कलन गन�, व�तिु�थित िव�ेषण एवम् सम�या पिहचानको 
लािग आव�यकताअनसुार भौितक वा भचु�अल �पमा के��, �देश तथा िज�ला �तरीय �ारि�भक अ�ति�� याह� गन�, मू�याङ्कन 
�ि�यालाई �भावकारी बनाउन स�बि�धत सरोकारवालाह�बाट राय, सझुाव, सङ्कलन गन� र आव�यकताअनसुार िवषय 
िव�ह�लाई छलफलमा आम��ण गरी िवशेष� सेवा �ा� गरी म�याविध मू�याङ्कन �ितवेदनको �ारि�भक म�यौदा तयार गन�, 
मू�याङ्कन �ितवेदनको �ारि�भक म�यौदा प�ृपोषणको लािग िनद�शक सिमितसम� ��ततु गरी आव�यक िनद�शन �ा� गन�, �ारि�भक 
म�यौदाउपर आव�यकताअनसुार  भौितक वा भचु�अल �पमा के��, �देश वा िज�ला �तरीय परामश� / छलफल गन�, परामश�वाट 
�ा� िनद�शन र सझुावअनसुार  म�यौदा प�रमाज�न गरी िनद�शक सिमितसम� ��ततु गन� र िनद�शक सिमितबाट �ा� िनद�शनबमोिजम 
�ितवेदनको अि�तम म�यौदा तयार गन�समेतको िज�मेवारीसमेत �ा� भएको िथयो । �ा� काया�देश एव ं िज�मेवारीबमोिजम काय� 
स�पादन गन� काय� समूहले अ�ययन मू�याङ्कन िविध तय गनु�  परकेोले यसका �ारि�भक बैठकह�बाट सो िविधको म�यौदा तयार 
गरी िनद�शक सिमितसम� पेस गरी सो सिमितबाट �वीकृत भएबमोिजम यसले आ�नो काय� स�चालन गरकेो िथयो । त�याङ्कको 
�ोत पिहचान, ��ावली तथा फारामह�को िनमा�ण र त�याङ्क सङ्कलन, काय� समूहमा छलफल, म�याविध मू�याङ्कन िनद�शक 
सिमितसगँको छलफल, �ेि�य परामश� बैठक, सव��च अदालतका माननीय �यायाधीश�यूह�सम� ��ततुीकरण र छलफल, सव��च 
अदालतमा िविभ�न सिमितह�सगँ छलफल र सझुाव सङ्कलनलगायत चाल ुरणनीितक योजनाको मू�याङ्कन समी�ाका लािग 
देहायबमोिजमको िविध र �ि�या अवल�बन ग�रएको िथयो ।   

१.५.१ योजना मू�याङ्कन समी�ाको काय�तािलका िनमा�ण
�यायपािलकाको चौथो रणनीितक योजनाको मू�याङ्कन समी�ाका लािग गिठत काय� समूहले योजना मू�याङ्कन 

समी�ास�ब�धी काय� योजना तयार गरी �यसलाई मू�याङ्कन समी�ा िनद�शक सिमितको िमित २०७८।१०।१४ को बैठकमा 
पेस गरी सो सिमितबाट अनमुोदन भएपिछ योजना मू�याङ्कन समी�ाको काय�लाई अगािड बढाइएको िथयो । योजना मू�याङ्कन 
समी�ास�ब�धी काय� योजनामा योजना मू�याङ्कन समी�ाका चरणब� काय�ह�लाई समावेश ग�रएको र उ� काय� योजनाबमोिजम 
�यायपािलकाको चौथो रणनीितक योजनाको मू�याङ्कन समी�ा काय� स�प�न ग�रएको छ ।  

१.५.२ �ोत साम�ीको सङ्कलन र अ�ययन 
�यायपािलकाको चौथो रणनीितक योजनाको मू�याङ्कन समी�ाका लािग स�भव र उपल�ध भएस�मका �ोत साम�ीह� 

सङ्कलन गरी अ�ययन ग�रएको िथयो । सो �ममा मूलतः �यायपािलकाको �थमदेिख चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाह�, 
�यायपािलकाको �थम, ि�तीय, ततृीय प�चवष�य रणनीितक योजनाको म�याविध मू�याङ्कन �ितवेदनह�, सरोकारवाला 
िनकायह�का रणनीितक योजनाह�, राि��य योजना आयोगको िविभ�न राि��य योजनाह�, �याय �शासनसगँ स�बि�धत ऐन 
िनयमह�, सव��च अदालतबाट िविभ�न समयमा भएका अ�ययन �ितवेदनह�, सव��च अदालतका वािष�क �ितवेदनह�, 
राि��य �याियक �ित�ानका वािष�क �ितवेदनह�, रणनीितक योजना काया��वयन सिमितका िनण�यह�, िविभ�न अदालतह�का 
वािष�क काय�योजनाह�, योजना तजु�मा र समी�ास�ब�धी प�ुतक पि�का लेख रचनाह�, सव��च अदालतको डाटावेसबाट �ा� 
त�याङ्कह�लगायतका �ोत साम�ी सङ्कलन गरी अ�ययन ग�रएको िथयो । 

१.५.३ िव�ह�सँगको परामश�
�यायपािलकाको चौथो रणनीितक योजना मू�याङ्कन समी�ा िनद�शक सिमितबाट अनमुोिदत योजना मू�याङ्कन समी�ा 

काय� योजनाबमोिजम योजना र �यव�थापन �े�का ि�याशील �यि��व �ी �तापकुमार पाठक र डा. �ी तीथ�राज ढकाललगायतका 
िव�ह�सगँ योजना मू�याङ्कन समी�ाको िविध र �ि�यालगायतका िवषयमा भचु�अल परामश� बैठक आयोजना गरी राय सझुाव 
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िलइएको िथयो । काय� समूहले तयार गरकेो योजना मू�याङ्कन समी�ा �ितवेदनका स�ब�धमा समेत डा. �ी तीथ�राज ढकालसगँ 
परामश� एवं छलफल गरी �ितवेदनलाई अि�तम�प िदएको िथयो । �य�तै, योजनाको बाकँ� अविधको योजनाले िनधा�रण गरकेा 
काय��म स�चालनको लािग आव�यक बजेट ��ेपण गन� काय�मा िव�ीय �े�का िव� �यि��व �ी राजनकुमार के.सी. ले सहयोग 
प�ुयाउनभुएको िथयो ।

१.५.४ ��ावली र त�याङ्क सङ्कलन
काय� समूहले योजना मू�याङ्कन समी�ाको काय� �ार�भ गरेपिछ योजनाको मू�याङ्कन समी�ा िविध र �ि�या, 

�यायपािलकाको चौथो रणनीितक योजनाको मू�याङ्कन समी�ा ढाचँा र �व�प तथा समी�ाको �ममा स�बोधन गनु�पन� िवषय र 
�े�लगायतका िविभ�न िवषयह�लाई समावेश गरी तयार गरकेो ��ावलीसिहतको िविभ�न फारामह� िवकास गरी �यायपािलका 
अ�तग�त िविभ�न १०४ अदालत तथा िनकायमा पठाइएकोमा ७८ वटा अदालत तथा िनकायह�बाट सं�थागत राय सझुाव �ा� 
भएको िथयो । िविभ�न अदालत तथा िनकायह�बाट �ा� त�याङ्क एवं राय सझुावलाई योजना मू�याङ्कन समी�ाको �ममा 
मह�वपूण� प�ृपोषणको �पमा िलइएको छ । सव��ण ��ावलीको नमूना प�रिश� १ मा िदइएको छ ।

१.५.५ छलफल
चौथो रणनीितक योजनाको हालस�मको काय� �गितका स�ब�धमा स�माननीय �धान �यायाधीश�यूलगायत सव��च 

अदालतका माननीय �यायाधीश�यूह�, उ�च अदालतका माननीय म�ुय �यायाधीश�यूह�लगायत �यायाधीश�यूह�, सव��च 
अदालतका म�ुय रिज��ार, रिज��ारह�, महाशाखा �मखुह�, िवभागीय �मखु, उ�च अदालतका रिज��ारह�, िज�ला अदालतका 
माननीय �यायाधीश�यूह�लगायत �े�तेदार तथा तहसीलदारह�, िविश�ीकृत अदालत तथा �यायािधकरणका पदािधकारीह�, 
अदालत तथा �याियक िनकायमा अिधकृत तथा कम�चारीह�, नेपाल बार, महा�यायािधव�ाको काया�लय, कानून �याय तथा ससंदीय 
मािमला म��ालय लगायत अ�य सरोकारवाला िनकायका �ितिनिधह�, प�कारह�, नाग�रक समाजका �ितिनिध तथा अदालतका 
सेवा�ाहीसमेतसगँ राय सझुाव र प�ृपोषण िलई �ा� सझुावह�लाई समेत �यायपािलकाको चौथो रणनीितक योजना मू�याङ्कन 
समी�ाको आधारको �पमा िलइएको छ ।

१.५.६ परामश� बैठक
चौथो रणनीितक योजना काया��वयन ि�थितका स�ब�धमा परामश� गन� �ादेिशक�तरका सातवटा, के��ीय�तरका पाचँवटा 

र सरोकारवालासिहतको एकवटा  गरी ज�मा ते�वटा परामश� काय��म स�चालन ग�रएको िथयो । �यसबाहेक िनद�शक सिमितका 
संयोजक एवं सद�य�यूह� लगायत सव��च अदालतका माननीय �यायाधीश�यूह�सगँ समेत छलफल र परामश� ग�रएको िथयो । 
सव��च अदालतका माननीय �यायाधीश�यूह�सगँ िविभ�न समूहमा दशवटा परामश� बैठकह� गरी िनद�शन �ा� ग�रएको िथयो । साथै 
सव��च अदालतका म�ुय रिज��ार तथा रिज��ार र िविभ�न महाशाखा तथा िनद�शनालयका �मखु तथा अिधकृत कम�चारीह�सगँ 
िविभ�न िमितमा छलफल बैठक आयोजना ग�रएको िथयो । िव� �यि��वसगँ २ वटा भचु�यल र १ वटा ��य� बैठक आयोजना 
ग�रएको िथयो । योजनामा काया�नभुव भएका माननीय �यायाधीश�यूह�सगँ भौितक र भचु�यल �पमा बैठकह� गरी राय परामश� 
िलइएको िथयो । यसरी ग�रएका छलफल, परामश�, बैठक र काय��ममा सव��च अदालत, उ�च अदालत, िज�ला अदालत तथा 
अ�य अदालत तथा �यायािधकरणलगायत १०४ वटा िनकायबाट �यायाधीश २१३ र �यायप�रषदका सद�य २ तथा िविभ�न तहका  
अिधकृत तथा कम�चारी ३७२ र  सरोकारवाला िनकाय खासगरी सरकारी विकल, नेपाल �हरी, कानून �यवसायी, म�ुाका प�, �याय 
�े� सम�वय सिमितका पदािधकारी, स�चारकम�, तथा �याय �े�सगँ स�ब�ध र सरोकार रा�ने अ�य सरोकारवालाह� ५८ समेत 
गरी ज�मा ६४५ जनाको सहभािगतामा रहेको िथयो।परामश� काय��ममा योजना काया��वयनको �ममा िनधा��रत ल�य र �गितिबचको 
अ�तर रहनकुा कारणह� र अ�तर स�बोधन गन� ��ेपण गनु�पन� रणनीितक सवालह�लगायत भावी काय�िदशाका स�ब�धमा राय 
सझुावह� �ा� भएका िथए । चौथो रणनीितक योजना मू�याङ्कन समी�ा गन� आयोिजत छलफल  एवं परामश� काय��मबाट �ा� ह�न 
आएका राय सझुावको यो �ितवेदन तयार गन� मह�वपूण� योगदान रहेको छ । परामश� काय��मको िमित, �थान, सहभागी सङ्�या र 
परामश�का िवषय प�रिश� २ मा िदइएको छ ।

१.६ योजना मू�याङ्कन समी�ाको सीमाह�
काय� समूहले २०७८ साल माघको पिहलो ह�ादेिख काय� �ार�भ गरी तोिकएको िज�मेवारी पूरा गन� िसलिसलामा थु�ै 
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चनुौतीह�को सामना गद� अगािड बढनपुन� प�रि�थितको िनमा�ण भयो । सव��च अदालत अनसु�धान तथा योजना महाशाखाका 
अिधकृत तथा कम�चारीह�को साथ र सहयोग िलई काय� गद� गदा�  मलुकु कोिभड-१९ को ते�ो लहरको चपेटामा परकेो ि�थित 
िथयो । सव��च अदालतमा रहेको डाटा वेसमा ��य�तः पह�चँ नरहेको काय� समूहका लािग सूचना �िविध महाशाखाबाट सहयोग 
िलन ुअप�रहाय� िथयो । सूचना �िविधमा जोिडएका अदालतका हरके तहबाट दिैनक �पमा त�याङ्क �िव� ह�ने �मकै िबचमा 
त�याङ्क �ा� गदा� एकपटक एक िकिसमको र अक� पटक अक� िकिसमको त�याङ्क देिखने अव�था काय� समूहको काया�विध 
भर कायम र�ो । काय� समूहले काय� �ार�भ गदा� आिथ�क वष� २०७७ / ०७८ को सव��च अदालतको वािष�क �ितवेदनसमेत तयार 
भई साव�जिनक भएको िथएन । २०७८ साल चै� २५ मा मा� रा��पित सम� पेस भएको सो �ितवेदन र अिघ�लो आिथ�क वष�को 
वािष�क �ितवेदनमा उि�लिखत त�याङ्कह� र काय� समूहले अ�य �ोतबाट �ा� गरेको कितपय त�याङ्क िबचमा अ�तर देिखएको 
र सव��च अदालत र मातहत अदालत तथा िनकायह�बाट �ा� त�याङ्कको आिधका�रकताको ��ले पिन काय� समूहलाई सही 
�पमा योजनाको म�याविध मू�याङ्कन गन� किठनाई उ�प�न भएको िथयो । काय� समूहले आयोजना गरकेा परामश� तथा छलफल 
काय��मका सहभािगह� तथा अ�य स�ब� पदािधकारी एवं सरोकारवालाह�बाट �ा� फरक फरक िवचारले पिन काय� समूहको 
काय�मा जिटलता थपेको िथयो । साथै काय� समूहको लािग �ितवेदन पेस गन� तोिकएको ४ मिहनाको अविध २०७९ जे� २ गतेस�म 
रहेकोले समयको दबाबको िबचमा काय� समूहले काय� गनु�  परकेो िथयो । �य�तै काय� समूहले काय� थालनी गरपेिछ मलुकुमा �थानीय 
तहको िनवा�चन गन� गरी नेपाल सरकारले िमित तोकेको र काय� गद� गदा�  िज�ला अदालतका माननीय �यायाधीश र कम�चारीह� 
िनवा�चनको काममा  खिटन ुपरकेो अव�था एवं मलुकुो भौगोिलक अवि�थितका कारणले पिन काय� समूहलाई आ�नो काम �वाभािवक 
�पमा अगािड बढाउन चनुौती थिपयो । �य�तै काय� समूहका लािग �यून �ोत र साधनको उपल�धताले गदा�  पिन काम कारबाहीलाई 
चाहेअन�ुप अगािड बढाउन नसिकएको प�रि�थितका िबचमा रहेर काय� समूहले तोिकएको आ�नो िज�मेवारी पूरा गरकेो छ । स�ेंपमा 
काय� समूहको काम कारबाहीका सीमाह�लाई देहायबमोिजम उ�लेख ग�रएको छः   
 — डाटावेसमा काय� समूहको सीिमत पह�चँ र फरक फरक त�याङ्कको उपल�धता
 — दईु आिथ�क वष�का वािष�क �ितवेदनह�मा उि�लिखत त�याङ्क र अ�य �ोतबाट �ा� त�याङ्किबचको अ�तर
 — सव��च अदालत र मातहत अदालत तथा िनकायह�बाट �ा� त�याङ्कको आिधका�रकताको ��
 — स�ब� सबै पदािधकारी र सरोकारवालाबाट सझुाव सङ्कलनका अ�ठ्याराह�
 — काय� समूहका लािग उपल�ध सीिमत समयाविध (२०७९ जे� २ गतेस�म6 काय� स�प�न गनु�पन� अव�था) 
 — कोिभड-१९ को अव�थाको िव�मानता
 — �थानीय िनवा�चनको �भाव
 — िविवधताय�ु भौगोिलक अवि�थित
 — उपल�ध �ोत र साधनको सीिमतता 

१.७ योजना मू�याङ्कन समी�ाको �व�प
�यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको म�याविध मू�याङ्कन समी�ाको स�दभ�मा योजना र यसको 

काया��वयनको अव�था, मू�याङ्कन समी�ाको �योजनका लािग सङ्किलत त�याङ्क एवं सूचनाह�को िव�ेषण एवं �यायपािलकाको 
वत�मान काय�बोझ र काय� वातावरणको िव�ेषणसमेतका आधारमा योजनाको म�याविध मू�याङ्कन समी�ाको �ितवेदनको ढाचँा 
तथा �व�प िनधा�रण गनु�पन� भएको छ । यस �योजनका लािग िमित २०७९।०२।०४ मा बसेको योजना मू�याङ्कन समी�ा 
िनद�शक सिमितको बैठकले ते�ो योजनाको म�याविध मू�याङ्कन �ितवेदनको ढाचँा र �व�पमा �ितवेदन तयार गन� िनद�श गरकेो 
िथयो । सोहीअनसुार  योजनाको म�याविध मू�याङ्कन समी�ाको �ितवेदनले स�बोधन गनु�पन� िवषयह�को स�ब�धमा सरोकारवाला 
तथा िवषय िव�ह�सगँ ��य� छलफल एवं अ�तरि�याका मा�यमबाट सङ्किलत राय, सझुाव र प�ृपोषणह�समेतलाई संयोजन 
गरी िनद�शक सिमितको िनद�शनबमोिजम �यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको म�याविध मू�याङ्कन समी�ाको 
�ितवेदन तयार ग�रएको छ । यस �ितवेदनमा त�याङ्कलाई तािलकाको �पमा समावेश ग�रएको छ ।सम�मा म�याविध मू�याङ्कन 
समी�ा �ितवेदनलाई देहायको �व�पमा ��ततु ग�रएको छः-
प�र�छेद - १ �ारि�भक
प�र�छेद - २ �यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको म�याविध मू�याङ्कन समी�ा
प�र�छेद - ३ स�दभ� िव�ेषण
प�र�छेद - ४ प�र��य, प�रल�य र मू�यह�
6 सव��च अदालतको िमित २०७९।२।१२ को िनण�यानसुार काय� समूहको काया�विध २०७९।३।१ स�म थप भएको ।
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प�र�छेद - ५ ल�य िनधा�रण तथा ल�य �ाि�का रणनीितक उ�े�यह�
प�र�छेद - ६ ल�य तथा रणनीितक उ�े�यह�को सशंोिधत काया��वयन योजना
प�र�छेद - ७ योजना काया��वयन, अनगुमन तथा मू�याङ्कन
प�र�छेद - ८ बजेट ��ेपण
प�र�छेद - ९ जोिखम र जोिखम िव�लेषण तथा �यूनीकरण योजना
प�रिश�ह�    

—— & ––
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प�र�छेद - दुई
�यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको म�याविध मू�याङ्कन समी�ा

२.१ प�रचय
नेपालको संिवधानले नेपालको �यायस�ब�धी अिधकार संिवधान अ�य कानून र �यायका मा�य िस�ा�तबमोिजम अदालत 

तथा �याियक िनकायबाट �योग ग�रने कुरा उ�लेख गद� �यायपािलकाको सरंचना र �े�ािधकारको बारमेा �यव�था गरकेो छ । साथै 
संिवधानले �वत�� िन�प� र स�म अदालत वा �याियक िनकायबाट �व�छ सनुवुाइको हकलाई सिुनि�त गनु�का अित�र� �याय 
�शासनलाई िछटो, छ�रतो, सव�सलुभ, िमत�ययी, िन�प�, �भावकारी र जनउ�रदायी बनाउने नीितसमेत अङ्गीकार गरकेो छ । 
संिवधानका �यव�था काया��वयन गन� र िव�मान कानूनलाई समयानकूुल प�रमाज�न गद� आधिुनक बनाउने �ममा मलुकु� ऐनलाई 
�ित�थापन गरी मलुकु� सिंहताह� बनाई लाग ुग�रनकुा साथै केही नया ँऐन तथा िनयमावली जारी गरी केही ऐन तथा िनयमावलीह�मा 
संशोधनसमेत भई ती कानूनी संरचनाह� काया��वयनमा आइसकेका छन् । 

�यायपािलकाबाट सिंवधान र अ�य कानूनबमोिजम स�पादन ग�रने काम कारबाहीलाई �भावकारी र योजनाब� ढङ्गबाट 
स�चालन गरी �याय प�ितको स�ुढीकरण एवं िवकास गन� उ�े�यले नेपालमा �यायपािलकाको योजनाब� िवकासको �म आिथ�क वष� 
२०६१ / ०६२ देिख स�ु भएको िथयो । आिथ�क वष� २०६१ / ०६२ मा पिहलो प�चवष�य रणनीितक योजना काया��वयनमा आएको 
िथयो । उ� योजनाको अनभुव एवं उपलि�धसमेतको समी�ा गद� �यायपािलकाको योजनाब� सधुार �ि�यालाई िनर�तरता िददैँ 
आिथ�क वष� २०६६ / ०६७ मा दो�ो र आिथ�क वष� २०७१ / ०७२ मा ते�ो प�चवष�यरणनीितक योजना तयार गरी काया��वयनमा 
�याइएको िथयो भने हाल आिथ�क वष� २०७६ / ०७७ देिख चौथो प�चवष�य रणनीितक योजना काया��वयनको �ममा रहेको 
छ । िवगतका रणनीितक योजनाह�बाट �ा�त भएका उपलि�धह�लाई स�ंथागत गन� र यस �ममा देखा परकेा कमी कमजोरीह�को 
समी�ा गद� योजनामाफ� त सधुारका काय��मह�लाई िनर�तरता िदने उ�े�यका साथ यो योजना काया��वयनमा �याइएको हो । 

�यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाले "सबैका लािग �याय सुिनि�त गनु� "प�र��य (Vision), 
"सिंवधान, कानून र �यायका मा�य िस�ा�तका आधारमा �व�छ एवं िन�प� �यायस�पादन गनु� "प�रल�य (Mission) र 
सिंवधान र कानून�ित आ�था, �वत��ता, िन�प�ता र स�मता,  �वाय�ता, उ�रदािय�वर जवाफदेिहताM, �व�छता 
रसमानता, गुण�तरीयता,  सदाचार, �ितिनिध�व र समावेिशता, �वािम�व, सहभािगता र सम�वयज�ता कुराह�लाई मू�य 
(Values) को �पमा अङ्गीकार गरकेो छ । �यसैगरी यस योजनाले िछटोछ�रतो र गुण�तरीय �याय स�पादन, �यायमा पह�चँ 
अिभवृि�, �याियक सुशासनको �व��न, अदालत �यव�थापनको सु�ढीकरण र �यायपािलका�ितको आ�था र िव�वास 
अिभवृि�समेतका मूल पाचँवटा ल�यह� िनधा�रण गरकेो छ । यी पाचँ ल�यह� हािसल गन�का लािग योजनामा २३ बटा रणनीितक 
उ�े�यह� िनधा�रण गरी ती रणनीितक उ�े�यह� हािसल गन�का लािग ४२० वटा काय� स�पादन सूचकसिहतका काय�ह� समावेश 
ग�रएका छन् । तीम�ये यस म�याविध मू�याङ्कन समी�ाको अविधमा ४०४ वटा काय�ह� काया��वयन गन� गरी योजनाले काय� 
स�पादन सूचकसिहतको काया��वयन योजना ��ेपण गरकेो िथयो । सोहीअनसुार  ��येक अदालतले आिथ�क वष� २०७६ / ०७७ 
देिख नै यस योजनामा समावेश ग�रएका ि�याकलापह�लाई समावेश गरी आ-आ�नो अदालतको वािष�क काय�योजना तजु�मा गरी 
काया��वयनमा �याउदैँ आएका छन् । 

म�ुा �यव�थापन प�ितलाई आधिुनक�करण गद� लैजाने उ�े�यले �यायपािलकाले योजनाब� िवकास �यासको थालनी 
गरकेो र पिहलो प�चवष�य रणनीितक योजनादेिख नै यसलाई �भावकारी बनाउने िवषय समेिटएको िथयो । दो�ो र ते�ो रणनीितक 
योजनामा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुगन� िवषयलाई म�ुय रणनीितक उपायका �पमा समावेश ग�रएको भए तापिन  यो प�ित 
ती योजनाकालमा लाग ुह�न सकेन । चौथो प�चवष�य रणनीितक योजना (२०७६-०८१) ले िमित २०७७।४।१ देिख सबै िज�ला 
अदालत तथा उ�च अदालतह�मा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुगन� रणनीित िलयो र सोही रणनीित काया��वयन गन� फरक 
म�ुा �यव�थापनस�ब�धी िद�दश�न, २०७६ िनमा�ण ग�रएको िथयो।

सव��च अदालतको िमित २०७५।११।१५ मा बसेको पूण� बैठकबाट िज�ला अदालत र उ�च अदालतमा िमित २०७७।४।१ 
देिख फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुगन� िनण�य भएकोमा िज�ला अदालतमा तोिकएको िमित २०७७।४।१  देिख नै यो प�ित 
लाग ुभयो भने उ�च अदालतमा िमित २०७७।५।१ देिख यो प�ित लाग ुभयो । सव��च अदालतको हकमा भने आिथ�क वष� २०८० 
/ ०८१ दिेख मा� यो प�ित लाग ुगन� गरी योजनाले तोकेको ि�थित छ ।  

चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाले म�याविध मू�याङ्कनका स�ब�धमा गरकेो �यव�थाबमोिजम योजनाले समेटेका 
ल�य, रणनीितक उ�े�य र ती ल�य एवं रणनीितक उ�े�य हािसल गन� ��तािवत ि�याकलापह�को काया��वयनको अव�थाको 



प�र�ेद - द�ई : �ायपा�लकाको चौथो प�वष�य रणनी�तक योजनाको म�ाव�ध मू�ा�न समी�ा

11

स�ब�धमा यो म�याविध मू�याङ्कन समी�ा ग�रएको छ ।योजनाले िनधा�रण गरकेा काय� स�पादन सूचकका आधारमा िज�ला 
अदालत र उ�च अदालतमा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुह�नअुगािडको अविध र फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुभएपिछ 
अथा�त् िज�ला अदालतको हकमा िमित २०७७।४।१ दिेख र उ�च अदालतको हकमा िमित २०७७।५।१ देिख २०७८ साल पौष 
मसा�तस�मको अविधको छु�ा छु�ै समी�ा गरी सम�  योजना मू�याङ्कन तथा समी�ा ग�रएको छ ।

योजना तजु�मा गरी काया��वयन गद� गदा�  �वाभािवक �पमा यसको सफलताको  अपे�ा ग�रएको ह��छ । तर िबचिबचमा 
आई पन� �यवधानह�ले योजनाको सफल काया��वयनमा समेत अवरोध �याउदँछन् । य�ता �यवधानह� कितपय मानवीय ह��छन् 
जसलाई �यूनीकरण गरी काया��वयनलाई ती�ता िदन सिकने ह��छ भने कितपय �यवधानह� �ाकृितक ह��छन् जसलाई �यूनीकरण 
गन� सिकँदैन र योजना काया��वयन सोचे ज�तो सफल ह�न स�दैन । चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको म�याविधस�म आइप�ुदा 
यसको पिहलो वष�देिख नै िव��यापी �पमा कोिभड-१९ महामारी फैिलएको र नेपालको �यायपािलकामा समेत यस योजना अविधको 
पिहलो वष� अथा�त् आिथ�क वष� २०७६।०७७ को नवौ मिहनामा प�ुदा नप�ुद ै२०७६ साल चै� ११ गतेदेिख यो महामारीको असर 
देखा पन� प�ुयो । कोिभड-१९ को महामारीको कारणबाट पिहलो पटक २०७६ चै� ११ गतेदेिख २०७७ आि�न १ गतेस�म, 
दो�ोपटक २०७८ वैशाख १६ गतेदेिख २०७८ भा� १५ गतेस�म व�दाव�दी, िनषेधा�ा एवं ग�ेुको �याद तारखे था�ने थामी पाउने 
सिुवधाको कारणबाट म�ुाको िनयिमत कारबाही  एवं सनुवुाइ �भािवत ह�न पगुी िनधा� �रत ल�यबमोिजम म�ुा फछ् य�टको काय�मा 
��य�त असर पन� गयो । यसको प�रणाम �व�प योजना�ारा अपेि�त उपलि�ध हािसल ह�न स�ने अव�था रहेन । तथािप कोिभड-
१९ को �भाव �यव�थापन गद� उपल�ध �ोत र साधनको अिधकतम �योग गरी मलुकुमा ि�याशील �याियक िनकायह� मूलतः 
सव��च अदालत, ७ वटा उ�च अदालत र सो अ�तग�तका ११ वटा इजलास र ७७ वटा िज�ला अदालतह�, िवशेष अदालत, 
�शासक�य अदालत, �म अदालत तथा राज� �यायािधकरणह�ले आ-आ�नो �े�ािधकारिभ� रही यथास�भव योजनाबमोिजमको 
काय� स�पादन गद� आएका छन् । 

चौथो प�चवष�य रणनीितक योजना स�ु भएपिछको यस अविधमा �यायपािलकामा ह�न स�ने िवकृित, िवसगँती, अिनयिमतता 
वा ��ाचार एवं िवचौिलयाबाट ह�नस�ने ि�याकलाप र �यसको रोकथामको लािग चा�न ु पन� कानूनी, संरचनागतलगायतका 
उपायह�का स�ब�धमा अ�ययन गरी �ितवेदन पेस गन� सव��च अदालतका माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�को अ�य�तामा 
गिठत सिमितले �ितवेदन पेस गरकेो र सव��च अदालतको पूण� बैठकबाट भएको िनण�यानसुार सो �ितवेदन साव�जिनकसमेत 
भइसकेको छ । सव��च अदालतको पूण� बैठकमा िवचाराधीन अव�थामा रहेको उ� �ितवेदनमा समावेश भएका सझुावह�म�ये 
अदालतह�मा पेसी तो�न �वचािलत �णाली लाग ुगन� र �य�तो �यव�था नह�दँास�मका लािग गोला �ि�याबाट पेसी तो�ने �यव�था 
गन� स�ब�धी सझुावलाई पूण� बैठकको िनण�यानसुार त�काल काया��वयनमा �याइएको छ । गोला �ि�या काया��वयनका लािग सव��च 
अदालत िनयमावली, २०७४, उ�च अदालत िनयमावली, २०७३ र िज�ला अदालत िनयमावली, २०७५ मा आव�यक संशोधन 
भई सोस�ब�धी अलग अलग िनद�िशकासमेत जारी भएका छन् । साथै सव��च अदालतमा िमित २०७८ साल मङ्िसर १५ गतेदेिख 
गोला �ि�या�ारा पेसी तो�ने काय� लाग ुभइसकेको र उ�च अदालत तथा िज�ला अदालतको हकमा  २०७८ साल माघ २ गतेदेिख 
उ� �ि�या लाग ुगन� िनण�य भएको छ ।

 �यायपािलकामा िवकृित र िवसङ्गित बढद ैगएको भ�दै यसको �भावकारी िनय��णको माग राखी म�याविध मू�याङ्कन 
अविधको अि�तम छ मिहनाको स�ुितर �यायपािलकािभ�ै नेपाल बार एसोिसएसनले शाि�तपूण� आ�दोलनको घोषणा ग�यो । सो 
आ�दोलनको �भाव �व�प सव��च अदालत तथा मातहत अदालतह�का �याियक काम कारबाहीह� आंिशक �पमा �भािवत भई 
योजनाले िलएको ल�य तथा रणनीितक उ�े�य हािसल गन� िनधा��रत ि�याकलापह� काया��वयन गन� केही समय अवरोध उ�प�न 
भयो । यसको �भाव सव��च अदालतको हकमा बढी देिखयो । अदालतह�मा गोला �ि�या�ारा  पेसी तो�ने प�ित लाग ुगन� िनण�य 
भई सो �ि�या काया��वयनमा आएपिछ उ� आ�दोलन रोिकन प�ुयो र सहज अव�था िसज�ना भई पूव�वत् �याियक काम कारबाहीमा 
गित आएको देिखयो ।

ियनै प�ृभूिममा चाल ु चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको यस म�याविधस�ममा भएको काया��वयनबाट देिखएका 
नितजाह�को त�याङ्कलाई एक�कृत �पमा यहा ँ��ततु ग�रएको छ ।

२.२ योजनाको ल�य, रणनीितक उ�े�य र ि�याकलाप र काय�ह�को समी�ा
चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको म�याविध मू�याङ्कनको �योजनका लािग यस योजनाको तजु�माको �ममा भएको 

ते�ो योजनाको समी�ा र सो योजनाको म�याविध मू�याङ्कन समी�ाको �ममा अवल�बन ग�रएको िस�ा�त र मानकलाई नै आधार 
बनाइएको छ । चौथो योजनाले िवगतमा ग�रदँ ैआएको अदालतको वग�करण �णालीलाई अ��य गरी सबै अदालतह�का लािग एकै 
�कारको मानकका आधारमा ल�य, रणनीितक उ�े�य र ि�याकलापह� ��ेपण ग�रएकोले योजनामा उि�लिखत सूचकह�लाई नै 
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आधार मानी मू�याङ्कन ग�रएको छ । म�याविध मू�याङ्कन प�ित िनधा�रण गद�गदा�  रणनीितक उ�े�य अ�तग�तका काय� स�पादन 
सूचकलाई मानकको �पमा �हण गन�,  मानकलाई काय� स�पादनसगँ तलुना गरी ��येक ि�याकलापको समी�ा गन�,  प�रमाणा�मक 
अव�थालाई सङ्�या र �ितशतमा उ�लेख गरी िव�ेषण गन� तथा गणुा�मक अव�थालाई िनि�त अङ्क तोक� मू�याङ्कन र 
िव�ेषण गन� गरी िनण�य भएबमोिजम नै यस योजनाको म�याविध मू�याङ्कन तथा समी�ा ग�रएको छ ।

योजनाको म�याविध समी�ाको सहजताका लािग यस �ितवेदनमा योजना भ�नाले �यायपािलकाको चौथो प�चवष�य 
रणनीितक योजना, पिहलो वष� भ�नाले आिथ�क वष� २०७६ / ०७७, दो�ो वष� भ�नाले आिथ�क वष� २०७७ / ०७८, बाकँ� अविध 
भ�नाले आिथ�क वष� २०७८/०७९ को �ावण मिहनादेिख पौष मसा�तस�मको अविधलाई जनाउने गरी उ�लेख ग�रएको छ । 
योजनाको यस मू�याङ्कन अविधमा योजनाको ल�य तथा रणनीितक उ�े�य हािसल गन� काया��वयन ग�रएका ि�याकलापह�को 
�गितको अव�था ल�यअनसुार  देहायबमोिजम रहेको पाइयोः

२.२.१. िछटोछ�रतो र गणु�तरीय �याय स�पादन
�यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको पिहलो ल�य िछटोछ�रतो र गुण�तरीय �याय स�पादन रहेको 

छ । यो ल�य हािसल गन�का लािग मु�ाको शी� फछ् य�ट गनु�, म�ुा �यव�थापन प�ितमा सुधार गनु�, �याियक काम कारबाही 
तथा म�ुाको फैसलामा गणु�तरीयता अिभवृि� गनु�, िववाद समाधानका वैकि�पक उपायह�को �योगलाई �भावकारी 
बनाउनु र फैसला काया��वयनको काय�लाई �भावकारी बनाउन ुगरी ज�मा ५ वटा रणनीितक उ�े�यह�को ��ेपण ग�रएको र ती 
रणनीितक उ�े�य अ�तग�त िविभ�न ि�याकलापह� र सोको काय� स�पादन सूचकह�समेत िनधा�रण ग�रएका छन् । यस योजनाको 
म�याविधस�म आइप�ुदा उ� ल�य तथा सोका रणनीितक उ�े�यह� हािसल गन� काया��वयन ग�रएका ि�याकलाप तथा काय�ह�को 
�गितको अव�थाको मू�याङ्कन समी�ा गदा� दिेखएको व�तिु�थित देहायबमोिजम ��ततु ग�रएको छः

२.२.१.१. रणनीितक उ�े�य १.१: म�ुाको शी� फछ् य�ट गनु� ।
योजनामा म�ुा शी� फछ् य�ट गन� रणनीितक उ�े�य हािसल गन� िज�ला अदालत र उ�च अदालतको हकमा फरक म�ुा 

�यव�थापन प�ित लाग ुह�नपूुव�को योजनाको पिहलो र दो�ो वष�को लािग र फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुभएपिछ योजनाको 
दो�ो वष� र म�याविधको बाकँ� अविधसमेतका लािग तथा सव��च अदालतको हकमा सम�मा सङ्�या�मक तथा अविधगत ल�य 
िनधा�रण गरी िज�ला अदालत, उ�च अदालत तथा इजलासह� र सव��च अदालतह�लाई काय� बोझसमेतलाई िवचार गरी अलग 
अलग  ि�याकलापसिहतको काय� स�पादन सूचक िनधा�रण ग�रएको छ । �य�तै, स�बि�धत अदालतको �े�ािधकारअनसुार स�ु 
म�ुा, पनुरावेदन, �रट, कानूनको सवंैधािनकताको परी�ण, अनमुित, दोहो�याइपाउ ँभ�ने िनवेदन, �ितवेदन फछ् य�ट आिद िवषयमा 
वग�करण गरी ती िवषयको अलग अलग सूचक िनधा�रण भएको छ । यस �कारको वग�करण, म�ुाको �कृितअनसुार तोिकएका 
सूचकह�समेतका आधारमा मू�याङ्कन गदा� अदालतह�को काय� स�पादनको अव�था देहायबमोिजम रहेको देिखयोः

मु�ा तथा �रट फछ् य�टको अविधगत एव ंसङ्�या�मक काय�
काय�बोझको आधारमा फछ् य�ट गनु�पन� गरी ल�य िनधा�रण भएबमोिजमको सङ्�यामा अदालतह�ले म�ुा फछ् य�ट गर े

नगरकेो तथा िनधा��रत अविधगत सूचकअनसुार  अदालतह�ले म�ुा फछ् य�ट गर ेनगरकेो स�ब�धमा यहा ँसमी�ा ग�रएको छ । 

(क)  िज�ला अदालततफ� ः (फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुह�नुपूव�का मु�ा तथा िनवेदनको लािग)
(१)  िज�ला अदालतह�को फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुह�नुपूव�का मु�ा, पुनरावेदन तथा िनवेदन (क)
 काय�ः िज�मेवारी सरी आएका सबै म�ुा िनवेदन तथा पुनरावेदनह� चालु आिथ�क वष�मा फछ् य�ट गन� ।  

िज�ला अदालतह�को फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुह�नपूुव�को िज�मेवारी सरी आएका सबै म�ुा, िनवेदन तथा 
पनुरावेदनह� योजनाको पिहलो वष�मा नै फछ् य�ट गन� गरी योजनामा अविधगत ि�याकलाप राखी यसको काय� स�पादन सूचकको 
�पमा अि�तम आदेश / िनण�य ह�ने र यो ि�याकलापको लािग पिहलो वष� र दो�ो वष�िभ� काय� स�प�न गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण 
भएको िथयो । जसअनसुार  फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुह�नपूुव�का योजनाको पिहलो वष�मा िज�मेवारी सरी आएका ज�मा 
म�ुा सङ्�या ६४३८६ रहेकोमा सोम�ये ३५९८० थान अथा�त् ५५.८८ �ितशत म�ुा मा� फछ् य�ट ह�न सकेको देिखयो । यसरी 
िज�मेवारी सरी पिहलो वष�िभ� फछ् य�ट ह�नपुन� म�ुाम�ये २८४०६ थान अथा�त् ४४.१२ �ितशत म�ुा दो�ो वष�का लािग िज�मेवारी 
सरकेो देिखयो । �यसरी िज�मेवारी सरी आएका म�ुा सङ्�या २८४०६ र तािलका नं. २ मा उि�लिखत पिहलो वष�मा नै दता� भएका 
म�ये फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेका ४७४११ थान म�ुा गरी दो�ो वष�मा िज�मेवारी सरी आएका कुल ज�मा ७५८१७ म�ुाम�ये ४२९२० 
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थान अथा�त् ५६.६१ �ितशत म�ुा मा� फछ् य�ट भई ३२८९७ म�ुा अथा�त् ४३.३९ �ितशत म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको 
देिखयो । यस�कार बाकँ� अविधको लािग िज�मेवारी सरी आएका ३२८९७ म�ुाम�ये यो बाकँ� अविधमा १३२२९ थान अथा�त् 
४०.२१ �ितशत म�ुा फछ् य�ट भई िज�ला अदालतह�मा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुह�नपूुव�का १९६६८ थान अथा�त् 
५९.७९ �ितशत म�ुा फछ् य�ट ह�न अझै बाकँ� नै रहेको देिखन आयो । 

सम�मा योजना लाग ुह�नपूुव�बाट िज�मेवारी सरी आएका ६४३८६ र योजना लाग ुभएपिछ दता� भएका ७३७८३ गरी िज�ला 
अदालतह�को परुाना म�ुाको ज�मा लगत सङ्�या १३८१६९ रहेकोमा सोम�ये म�याविध समी�ा अविधस�ममा ११८५०१ थान 
अथा�त् ८५.७७  �ितशत फछ् य�ट भई १९६६८ थान अथा�त् ज�मा लगतको १४.३२ �ितशत बाकँ� रहेको देिखयो । िज�ला 
अदालतह�को फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुह�नपूुव�का म�ुा, पनुरावेदन तथा िनवेदन (क) को अविधगत लगत फछ् य�टको 
सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. १ मा ��तुत ग�रएको छ ।

तािलका न.ं १:
िज�ला अदालतह�को फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागु ह�नुपूव�का म�ुा, पुनरावेदन तथा िनवेदन(क) को अविधगत लगत 

फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण
नितजा प�रसूचकः िज�मेवारी स�रआएका सबै मु�ा, िनवेदन तथा पुनरावेदनह� योजनाको पिहलो वष�मा फछ् य�ट भएको 

ह�न े।

�.स.ं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. 
२०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. २०७७।०७८)

बाँक� अविध
(आ. व. 

२०७८।०७९ 
�ावणदेिख 

पौष 
मसा�तस�म)

पिहलो वष�
बाट 

िज�मेवारी 
सरकेो

तािलका न.ं २ 
वाट (आ. व. 

२०७६।०७७) 
िज�मेवारी सरकेो

ज�मा

१. िज�मेवारी सरकेो ६४३८६ २८४०६ ४७४११ ७५८१७ ३२८९७

२. ज�मा फछ् य�ट सङ् �या ३५९८० ४२९२० १३२२९

३. �ितशत ५५.८८ ५६.६१ ४०.२१

४. बाकँ� लगत २८४०६ ३२८९७ १९६६८

५. �ितशत ४४.१२ ४३.३९ ५९.७९

हालस�मको ज�मा �गितः योजना लाग ुह�नभु�दा अगािडबाट िज�मेवारी सरी आएको ६४३८६ र योजना लाग ुभएपिछ दता� 
भएको ७३७८३ गरी ज�मा लगत सङ्�या १३८१६९ रहेकोमा सोम�ये ११८५०१ थान अथा�त् ८५.७७  �ितशत फछ् य�ट 
भई १९६६८ थान अथा�त् ज�मा लगतको १४.३२ �ितशत बाकँ� रहेको देिखदँा परुाना म�ुाह�म�ये यो मू�याङ्कन अविधमा 
८५.७७ �ितशत �गित भएको देिखयो ।

(२)  िज�ला अदालतह�को फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुह�नुपूव�का मु�ा, पुनरावेदन तथा िनवेदन (ख)
 काय�ः चालु आिथ�क वष�मा दता� भएका मु�ा िनवेदन तथा पुनरावेदनह�म�ये क�तीमा पचास �ितशत फछ् य�ट गन� ।  

िज�ला अदालतह�को फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुह�नपूुव� योजनाको पिहलो वष�मा दता� भएका म�ुा, िनवेदन तथा 
पनुरावेदनह�म�ये पचास �ितशत योजनाको पिहलो वष�मा नै फछ् य�ट गन� गरी योजनामा अविधगत ि�याकलाप राखी यसको काय� 
स�पादन सूचकको �पमा अि�तम आदेश / िनण�य ह�ने र यो ि�याकलापको लािग पिहलो वष� र दो�ो वष� िभ� काय� स�प�न गन� गरी 
अविधसमेत िनधा�रण भएको िथयो । जसअनसुार  फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुह�नपूुव�का योजनाको पिहलो वष�मा दता� भएका 
ज�मा म�ुाको लगत सङ्�या ७३७८३ रहेकोमा सोम�ये २६३७२ थान म�ुा सो वष� फछ् य�ट भई योजनाले िनधा�रण गरकेो भ�दा 
कम अथा�त् ३५.७४ �ितशत मा� �गित हािसल भएको देिखयो । यस �कार सो पिहलो वष�बाट ४७४११ थान म�ुा अथा�त् ६४.२६ 
�ितशत म�ुा दो�ो वष�मा िज�मेवारी सरी आएको देिखयो । यसरी बाकँ� रही िज�मेवारी सरकेा म�ुाह� र अिघ�लो वष�बाट िज�मेवारी 
सरी फछ् य�ट ह�न बाकँ� रही िज�मेवारी सरकेा म�ुाह�को िववरण र सोको फछ् य�टको अव�था तािलका नं. १ मा नै समावेश ग�रएको 
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छ । िज�ला अदालतह�को फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुह�नपूुव�का म�ुा, पनुरावेदन तथा िनवेदन(ख) को अविधगत लगत 
फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. २ मा ��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं २:
िज�ला अदालतह�को फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागु ह�नुपूव�का म�ुा, पुनरावेदन तथा िनवेदन(ख) को अविधगत लगत 

फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण
नितजा प�रसूचकः चालु आिथ�क वष�मा दता� भएका म�ुा, िनवेदन तथा पुनरावेदनह�म�ये क�तीमा पचास �ितशत 

फछ् य�ट भएको ह�न े।

�.सं. िववरण पिहलो वष� (आ.व.२०७६ / ०७७) कैिफयत

१. नया ँदता� सङ्�या ७३७८३

२. नया ँदता�म�येको फछ् य�ट २६३७२

३. �ितशत ३५.७४

४. नया ँदता�म�ये बाकँ� ४७४११
बाकँ� तािलका नं. १ को दो�ो वष�को 

त�याङ्कमा समावेश ग�रएको।

५. बाकँ� �ितशत ६४.२६

(३)  िवशेष �कृितका िनवेदनह�
 काय�ः िवशेष �कृितका िनवेदनह�म�ये �माण बु�नु नपन�का हकमा दता� भएको िमितले र �माण बु�नुपन�का हकमा 

�माण चु�ा भएको िमितले सात िदनिभ� फछ् य�ट गन� ।
िज�ला अदालतह�मा दता� भएका िवशेष �कृितका िनवेदनह�म�ये �माण ब�ुन ुनपन�का हकमा दता�  भएको िमितले र 

�माण ब�ुनपुन�का हकमा �माण च�ुा भएको िमितले सात िदनिभ� फछ् य�ट गन� गरी अविधगत ि�याकलाप रािखएको र यसको 
काय� स�पादन सूचकको �पमा अि�तम आदेश / िनण�य लाई मानी यो ि�याकलापको लािग �माण ब�ुन ुनपन�का हकमा दता� भएको 
िमितले र �माण ब�ुनपुन�का हकमा �माण च�ुा भएको िमितले सात िदनिभ� फछ् य�ट गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण भएको िथयो । 
योजनाको पिहलो वष�मा िवशेष �कृितका िनवेदनको ज�मा लगत सङ्�या ९१४७ रहेकोमा ज�मा ९०७२ िनवेदन फछ् य�ट भएको र 
सोम�ये पिन ८९३४ थान अथा�त् ९७.६७  �ितशत िनवेदन योजनाले िनधा�रण गरकेो सात िदन अविधिभ�ै फछ् य�ट भएको देिखयो 
भने १३८ थान अथा�त् १.५१ �ितशत िनवेदन सात िदन नाघेर फछ् य�ट भएको देिखन आयो । पिहलो वष� फछ् य�ट ह�न बाकँ� रही 
दो�ो वष�का लािग िज�मेवारी सरकेा ७५ थान िनवेदनसिहत दो�ो वष�मा परकेा गरी ज�मा ७४९७ िनवेदनको सो वष� लगत रहेकोमा 
सोम�ये ७३८८ िनवेदन फछ् य�ट भएको र सोम�ये पिन ७०५७ थान अथा�त् ९४.१३  �ितशत िनवेदन योजनाले िनधा�रण गरकेो 
सात िदन अविधिभ�ै फछ् य�ट भएको देिखयो भने ३३१ थान अथा�त् ४.४२ �ितशत िनवेदन सात िदन नाघेर फछ् य�ट भएको देिखन 
आयो । दो�ो वष�बाट िज�मेवारी सरकेा फछ् य�ट ह�न बाकँ� १०९ थान िनवेदनसिहत बाकँ� अविधमा परकेा गरी ज�मा ६४०८ 
िनवेदनको लगत यस अविधमा कायम भएकोमा सोम�ये ६१२३ िनवेदन फछ् य�ट भएको र सोम�ये पिन ५९१५ थान अथा�त् 
९२.३१  �ितशत िनवेदन योजनाले िनधा�रण गरकेो सात िदन अविधिभ�ै फछ् य�ट भएको देिखयो भने २०८ थान अथा�त् ३.२५ 
�ितशत िनवेदन सात िदन नाघेर फछ् य�ट भएको दिेखन आयो । यस अविधमा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेका िनवेदनह�को म�ये १०९ 
थान सात िदनिभ�का र १७६ थान सात िदन नाघेका गरी ज�मा २८५ थान िनवेदन फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको देिखयो । 

सम�मा मू�याङ्कन अविधमा ज�मा २२८६८ थान िवशेष �कृितका िनवेदनको लगत रहेकोमा सोम�ये २२५८३ थान 
अथा�त् ९८.७५  �ितशत िनवेदन फछ् य�ट भई २८५ थान अथा�त् ज�मा लगतको १.५२ �ितशत िनवेदन बाकँ� रहेको दिेखयो । बाकँ� 
म�ये १७६ थान अथा�त् ०.७७ �ितशत िनवेदन सातिदनको अविध नाघेको देिखन आयो । िज�ला अदालतह�को िवशेष �कृितका 
िनवेदनह�को अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. ३ मा ��तुत ग�रएको छ ।
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तािलका न.ं ३:
िज�ला अदालतह�को िवशेष �कृितका िनवेदनह�को अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण 

नितजा प�रसूचकः िवशेष �कृितका िनवेदनह�म�ये �माण बु�नु नपन�का हकमा दता� भएको िमितले र �माण बु�नुपन�का 
हकमा �माण चु�ा भएको िमितले सात िदनिभ� फछ् य�ट भएको ह�न े।

�.स.ं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. 
२०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. 

२०७७।०७८)

बाकँ� अविध
(आ. व. २०७८।०७९ 

�ावणदेिख पौष मसा�तस�म)

१. ज�मा लगत ९१४७ ७४९७ ६४०८

२. ज�मा फछ् य�ट ९०७२ ७३८८ ६१२३

�ितशत ९९.१८ ९८.५५ ९५.५५
३. सातिदनिभ� फछ् य�ट सङ्�या ८९३४ ७०५७ ५९१५

�ितशत ९७.६७ ९४.१३ ९२.३१

४.
सातिदन नाघेर फछ् य�ट सङ्�या १३८ ३३१ २०८

�ितशत १.५१ ४.४२ ३.२५

५.

ज�मा बाकँ� ७५ १०९ २८५

�ितशत ०.८२ १.४५ ४.७५

सात िदनिभ�को बाकँ� ० ७ १०९

�ितशत ० ०.९ १.७०

सात िदन नाघेर बाकँ� ७५ १०२ १७६

�ितशत ०.८२ १.३६ २.७५

(४) �ितवेदनह�ः
काय�ः �ितवेदनह� दता� भएको िमितले एक मिहनािभ� फछ् य�ट गन� ।
िज�ला अदालतह�मा �ितवेदनह� दता� भएको िमितले एक मिहनािभ� फछ् य�ट गन� गरी अविधगत ि�याकलाप रािखएको 

र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा अि�तम आदेशलाई मानी यो ि�याकलापको लािग �ितवेदनह� दता� भएको िमितले एक 
मिहनािभ� फछ् य�ट गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण भएको िथयो । पिहलो वष� �ितवेदनको ज�मा लगत सङ्�या ७९६ रहेकोमा 
ज�मा ७९१ �ितवेदन फछ् य�ट भएको र सोम�ये ७६४ थान अथा�त् ९५.९८  �ितशत �ितवेदन योजनाले िनधा�रण गरकेो एक 
मिहना अविधिभ�ै फछ् य�ट भएको देिखयो भने २७ थान अथा�त् ३.३९ �ितशत �ितवेदन एक मिहना नाघेर फछ् य�ट भएको 
देिखन आयो । पिहलो वष� फछ् य�ट ह�न बाकँ� रही दो�ो वष�का लािग िज�मेवारी सरेका �ितवेदनह� ५ थान रहेकोमा सोम�ये ४ 
थान एक मिहनािभ�को र १ थान एक मिहना नाघेको देिखयो । �यसैगरी दो�ो वष�मा िज�मेवारी सरकेा र सो वष� परकेा गरी ज�मा 
८९३ �ितवेदनको सो वष�को लगत रहेकोमा सोम�ये ८९२ िनवेदन फछ् य�ट भएको र सोम�ये पिन ७६२ थान अथा�त् ८५.३३  
�ितशत �ितवेदन योजनाले िनधा�रण गरकेो एक मिहना अविधिभ�ै फछ् य�ट भएको देिखयो भने १३० थान अथा�त् १४.५६ �ितशत 
�ितवेदन एक मिहना नाघेर फछ् य�ट भएको दिेखन आयो । दो�ो वष� फछ् य�ट ह�न बाकँ� रही िज�मेवारी सरकेो १ थान �ितवेदन एक 
मिहनािभ�कै रहेको दिेखयो । बाकँ� अविधमा िज�मेवारी सरेका र यस अविधमा परकेा गरी ज�मा ६१९ �ितवेदनको लगत रहेकोमा 
सोम�ये ५९५ �ितवेदन फछ् य�ट भएको र सोम�ये पिन ५६५ थान अथा�त् ९१.२८  �ितशत �ितवेदन योजनाले िनधा�रण गरकेो एक 
मिहना अविधिभ�ै फछ् य�ट भएको दिेखयो भने ३० थान अथा�त् ४.८५ �ितशत �ितवेदन एक मिहना नाघेर फछ् य�ट भएको देिखन 
आयो । यस अविधमा फछ् य�ट ह�न एक मिहनािभ�का २४ थान �ितवेदनह� बाकँ� रहेको देिखयो । 

सम�मा मू�याङ्कन अविधमा ज�मा २३०२ थान �ितवेदनको लगत रहेकोमा सोम�ये २२७८ थान अथा�त् ९८.९६ 
�ितशत �ितवेदन फछ् य�ट भई २४ थान अथा�त् ज�मा लगतको १.०४ �ितशत �ितवेदन बाकँ� रहेकोमा उ� सबै २४ थान िनवेदन 



�ायपा�लकाको चौथो प�व�षय रणनी�तक योजनाको म�ाव�त मू�ा�न ��तवेदन - २०७९

16

एक मिहनाको अविध ननाघेको दिेखन आयो । िज�ला अदालतह�को �ितवेदनह�को अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक 
िववरण तािलका नं. ४ मा ��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ४:
िज�ला अदालतह�को �ितवेदनह�को अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण

नितजा प�रसूचकः �ितवेदनह� दता� भएको िमितले एक मिहनािभ� फछ् य�ट भएको ह�ने ।

�.स.ं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. 
२०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. 

२०७७।०७८)

बाँक� अविध
(आ. व. २०७८।०७९ �ावणदेिख 

पौष मसा�तस�म)

१. ज�मा लगत सङ्�या ७९६ ८९३ ६१९

२.
ज�मा फछ् य�ट सङ्�या ७९१ ८९२ ५९५

�ितशत ९९.३७ ९९.८९ ९६.१२
३. एक मिहनािभ�को फछ् य�ट ७६४ ७६२ ५६५

�ितशत ९५.९८ ८५.३३ ९१.२८
४. एक मिहना नाघेर फछ् य�ट २७ १३० ३०

�ितशत ३.३९ १४.५६ ४.८५

५.

ज�मा बाकँ� ५ १ २४

�ितशत ०.६३ ०.११ ३.८८

एक मिहनािभ�को बाकँ� ४ १ २४

�ितशत ०.५० ०.११ ३.८८

एक मिहना नाघेर बाकँ� १ ० ०

�ितशत ०.१३ ० ३.८८

(ख) िज�ला अदालततफ� ः (फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुह�ने म�ुाका लािग)
(१) फरक म�ुा �यव�थापन लागु ह�ने म�ुाः सरल माग�

 काय�ः सरल माग�मा रहने मु�ा, िनवेदन तथा पुनरावेदन दता� भएको िमितले छ मिहनािभ� फछ् य�ट गन� ।
िज�ला अदालतह�मा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित अ�तग�त सरल माग�मा रहने म�ुा, िनवेदन तथा पनुरावेदन दता�  

भएको िमितले छ मिहनािभ� फछ् य�ट गन� गरी अविधगत ि�याकलाप रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला 
/ अि�तम आदशेलाई मानी यो ि�याकलापको लािग सरल माग�का म�ुा, िनवेदन तथा पनुरावेदन दता� भएको िमितले छ मिहनािभ� 
फछ् य�ट गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण भएको िथयो । चाल ुयोजनाको दो�ो वष�मा सरल माग� अ�तग�त ज�मा ४५२३० थान म�ुा 
दता� भएकोमा सोम�ये २६२१८ थान अथा�त् ज�मा लगतको ५७.९७ �ितशत म�ुा फछ् य�ट भएको र सोम�ये २३४५० थान अथा�त् 
ज�मा लगतको ५१.८५  �ितशत म�ुा योजनाले िनधा�रण गरकेो छ मिहना अविधिभ�ै फछ् य�ट भएको देिखयो भने २७६८ थान 
अथा�त् ६.१२ �ितशत म�ुा छ मिहना नाघेर फछ् य�ट भएको देिखन आयो । यसरी हेदा�  यस अविधमा ज�मा १९०१२ म�ुा फछ् य�ट 
ह�न बाकँ� रहेको देिखएको र सोम�ये  १५०९० थान अथा�त् ज�मा लगतको ३३.३६ �ितशत म�ुा छ मिहनािभ�का र ३९२२ थान 
अथा�त् ८.६७ �ितशत म�ुा छ मिहना नाघेका देिखयो । बाकँ� अविधमा िज�मेवारी सरेका र यस अविधमा परेका गरी ज�मा ६१७३६ 
म�ुाको लगत रहेको र सोम�ये २३३७७ थान अथा�त् ज�मा लगतको ३७.८७ �ितशत म�ुा फछ् य�ट भएकोमा  सोम�ये १८२८३ 
थान अथा�त् २९.६१  �ितशत म�ुा योजनाले िनधा�रण गरकेो छ मिहना अविधिभ�ै फछ् य�ट भएको दिेखयो भने ५०९४ थान अथा�त् 
८.२५ �ितशत म�ुा छ मिहना नाघेर फछ् य�ट भएको देिखन आयो । यसरी हेदा�  यस अविधमा ज�मा ३८३५९ म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� 
रहेको देिखएको र सोम�ये  २९९३५ थान अथा�त् ज�मा लगतको ४८.४९ �ितशत म�ुा छ मिहनािभ�का र ८४२४ थान अथा�त् 
१३.६५ �ितशत म�ुा छ मिहना नाघेका दिेखयो । सम�मा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुभएपिछको अठार मिहना अविधमा 
सरल माग� अ�तग�त ज�मा म�ुा सङ्�या ८७९५४ दता� भई लगत कायम रहेकोमा ४९५९५ म�ुा अथा�त् ५६.३९ �ितशत म�ुा 



प�र�ेद - द�ई : �ायपा�लकाको चौथो प�वष�य रणनी�तक योजनाको म�ाव�ध मू�ा�न समी�ा

17

फछ् य�ट भएको र सोम�ये ४१७३३ थान अथा�त् ४७.४५  �ितशत म�ुा योजनाले िनधा�रण गरकेो छ मिहना अविधिभ�ै फछ् य�ट 
भएको देिखयो भने ७८६२ थान अथा�त् ८.९४ �ितशत म�ुा छ मिहना नाघेर फछ् य�ट भएको देिखन आयो । यसरी हेदा�  यस अविधमा 
ज�मा ३८३५९ म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको देिखएको र सोम�ये  २९९३५ थान अथा�त् ३४.०३ �ितशत म�ुा छ मिहनािभ�का 
र ८४२४ थान अथा�त् ९.५८ �ितशत म�ुा छ मिहना नाघी बाकँ� रहेको देिखयो । यसरी दता� भएको िमितबाट छ मिहना अविध 
ननाघेका फछ् य�ट ह�न बाकँ� २९९३५ थान म�ुालाई यस मू�याङ्कनमा समावेश ग�रएको छैन । 

सम�मा यस मू�याङ्कन अविधमा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित अ�तग�त सरल माग�मा दता� भएको िमितबाट छ मिहना 
अविध प�ुने ज�मा ५८०१९ थान म�ुा फछ् य�ट ह�नपुन�मा ४१७३३ थान अथा�त् ७१.९३ �ितशत म�ुा छ मिहनाको अविधिभ� 
फछ् य�ट भएको देिखयो । िज�ला अदालतह�को फरक म�ुा �यव�थापन प�ित अ�तग�तसरल माग�का म�ुाको अविधगत लगत 
फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. ५ मा ��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ५:
िज�ला अदालतह�को फरक मु�ा �यव�थापन प�ित अ�तग�त सरल माग�का म�ुाको अविधगत लगत फछ् य�टको 

सङ्�या�मक िववरण

नितजा प�रसूचकः सरल माग�का मु�ा, िनवेदन तथा पुनरावेदन दता� भएको िमितले छ मिहनािभ� फछ् य�ट भएको ह�ने ।

�. 
स.ं

िववरण
दो�ो वष� 
(आ.व.

२०७७/०७८)

बाँक� अविध
(आ.व. २०७८/०७९ 

�ावणदेिख पौष मसा�तस�म)

DCM लाग ुभएपिछको 
अठार मिहना अविधको 

ज�मा

१. सरल माग�मा दता� भएका म�ुा सङ्�या ४५२३० ६१७३६ ८७९५४

२. फछ् य�ट सङ्�या २६२१८ २३३७७ ४९५९५

३. �ितशत ५७.९७ ३७.८७ ५६.३९

४.

छ मिहनािभ�को फछ् य�ट २३४५० १८२८३ ४१७३३

लगतको �ितशत ५१.८५ २९.६१ ४७.४५

छ मिहना नाघेर फछ् य�ट २७६८ ५०९४ ७८६२

लगतको �ितशत ६.१२ ८.२५ ८.९४

५.
बाकँ� सङ्�या १९०१२ ३८३५९ ३८३५९

�ितशत ४२.०३ ६२.१३ ४३.६१

६.

छ मिहनािभ�को बाकँ� १५०९० २९९३५ २९९३५

लगतको �ितशत ३३.३६ ४८.४९ ३४.०३

छ मिहना नाघेर बाकँ� ३९२२ ८४२४ ८४२४

लगतको �ितशत ८.६७ १३.६५ ९.५८

म�याविध  म�ूयाङ्कन  समी�ा अविधमा  सरल माग�को अविध  ननाघेका  बाँक�  म�ुालाई बाहके 
गदा� ज�मा �गित �ितशत

७१.९३

(२)  फरक म�ुा �यव�थापन लागु ह�ने म�ुाः सामा�य माग�
 काय�ः सामा�य माग�मा रहने म�ुा, िनवेदन तथा पुनरावेदन दता� भएको िमितले बा� मिहनािभ� फछ् य�ट गन� ।

िज�ला अदालतह�मा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित अ�तग�त सामा�य माग�का म�ुा, िनवेदन तथा पनुरावेदन बा� 
मिहनािभ� फछ् य�ट गन� गरी अविधगत ि�याकलाप रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला र अि�तम आदेशलाई 
मानी यो ि�याकलापको लािग सामा�य माग�का म�ुा, िनवेदन तथा पनुरावेदन बा� मिहनािभ� फछ् य�ट गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण 
भएको िथयो । योजनाको दो�ो वष�मा सामा�य माग� अ�तग�त ज�मा म�ुा सङ्�या ३८८२५ दता� भई लगत कायम भएकोमा ज�मा 
५३४० थान अथा�त् १३.७५ �ितशत म�ुा फछ् य�ट भएको र सोम�ये सबै ५३४० थान अथा�त् १३.७५  �ितशत म�ुा योजनाले 
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िनधा�रण गरकेो बा� मिहना अविधिभ�ै फछ् य�ट भएको देिखयो । यस अविधमा ज�मा ३३४८५ म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको 
देिखएको र सोम�ये  सबै ३३४८५ थान अथा�त् ८६.२५ �ितशत म�ुा बा� मिहनािभ�का रहेको र अविध नाघेको म�ुा बाकँ� रहेको 
देिखएन । बाकँ� अविधमा िज�मेवारी सरकेा र यस अविधमा परकेा गरी ज�मा ४९०५७ म�ुाको लगत रहेको र सोम�ये १५००६ 
थान अथा�त् ३०.५९ �ितशत म�ुा फछ् य�ट भएकोमा  सोम�ये ११६७१ थान अथा�त् २३.७९  �ितशत म�ुा योजनाले िनधा�रण 
गरकेो बा� मिहना अविधिभ�ै फछ् य�ट भएको देिखयो भने ३३३५ थान अथा�त् ६.८४ �ितशत म�ुा बा� मिहना नाघेर फछ् य�ट 
भएको देिखन आयो । यस अविधमा ज�मा ३४०५१ म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको देिखएको र सोम�ये  २२४५२ थान अथा�त् 
४५.७८ �ितशत म�ुा बा� मिहनािभ�का र ११५९९ थान अथा�त् २३.६४ �ितशत म�ुा बा� मिहना नाघेका देिखयो । फरक म�ुा 
�यव�थापन प�ित लाग ुभएपिछको अठार मिहना अविधमा सामा�य माग� अ�तग�त ज�मा म�ुा सङ्�या ५४३९७ दता� भई लगत 
कायम रहेकोमा २०३४६ म�ुा अथा�त् ३७.४० �ितशत म�ुा फछ् य�ट भएको र सोम�ये १७०११ थान अथा�त् ३१.२७  �ितशत 
म�ुा योजनाले िनधा�रण गरकेो बा� मिहना अविधिभ�ै फछ् य�ट भएको देिखयो भने ३३३५ थान अथा�त् ६.१६ �ितशत म�ुा बा� 
मिहना नाघेर फछ् य�ट भएको देिखन आयो । यसरी हेदा�  यस अविधमा ज�मा ३४०५१ म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको देिखएको र 
सोम�ये  २२४५२ थान अथा�त् ४१.२७ �ितशत म�ुा बा� मिहनािभ�का र ११५९९ थान अथा�त् २१.३२ �ितशत म�ुा बा� मिहना 
नाघी बाकँ� रहेको देिखयो ।यसरी दता� भएको िमितबाट बा�  मिहना अविध ननाघेका फछ् य�ट ह�न बाकँ� २२४५२ थान म�ुालाई यस 
मू�याङ्कनमा समावेश ग�रएको छैन।

सम�मा यस मू�याङ्कन अविधमा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित अ�तग�त सामा�य  माग�मा दता�  भएको िमितबाट बा� 
मिहना अविध प�ुने ज�मा ३१९४५ थान म�ुा फछ् य�ट ह�नपुन�मा १७०११ थान अथा�त् ५३.२५ �ितशत म�ुा बा� मिहनाको 
अविधिभ� फछ् य�ट भएको देिखयो । िज�ला अदालतह�को फरक म�ुा �यव�थापन प�ित अ�तग�त सामा�य माग�का म�ुाको 
अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. ६ मा ��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ६
िज�ला अदालतह�को फरक मु�ा �यव�थापन प�ितअ�तग�त सामा�य माग�का म�ुाको अविधगत लगत फछ् य�टको 

सङ्�या�मक िववरण
नितजा प�रसूचकः सामा�य माग�का मु�ा, िनवेदन तथा पुनरावेदन दता� भएको िमितले बा� मिहनािभ� फछ् य�ट भएको ह�ने ।

�. 
स.ं

िववरण
दो�ो वष�
(आ.व. 

२०७७ / ०७८)

बाकँ� अविध (आ.व. 
२०७८/०७९ �ावणदेिख 

पौष मसा�तस�म)

DCM लागु भएपिछको 
अठार मिहना 

अविधको ज�मा

१. सामा�य माग�मा दता� भएका म�ुा सङ्�या ३८८२५ ४९०५७ ५४३९७

२.
फछ् य�ट सङ्�या ५३४० १५००६ २०३४६
लगतको �ितशत १३.७५ ३०.५९ ३७.४०

४.

बा� मिहनािभ�को फछ् य�ट ५३४० ११६७१ १७०११

लगतको �ितशत १३.७५ २३.७९ ३१.२७

बा� मिहना नाघेर फछ् य�ट ० ३३३५ ३३३५

लगतको �ितशत ० ६.८४ ६.१६

५.
बाकँ� सङ्�या ३३४८५ ३४०५१ ३४०५१

�ितशत ८६.२५ ६९.४१ ६२.६०

६.

बा� मिहनािभ�को बाकँ� ३३४८५ २२४५२ २२४५२

लगतको �ितशत ८६.२५ ४५.७८ ४१.२७
बा� मिहना नाघेर बाकँ� ० ११५९९ ११५९९
लगतको �ितशत ० २३.६४ २१.३२

म�याविध म�ूयाङ्कन समी�ा अविधमा सामा�य माग�को अविध ननाघेका बाकँ� म�ुालाई बाहके 
गदा� ज�मा �गित �ितशत

५३.२५
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(३)   फरक म�ुा �यव�थापन लागु ह�ने म�ुाः िवशेष माग�
 काय�ः िवशेष माग�मा रहने म�ुा, िनवेदन तथा पुनरावेदन दता� भएको िमितले अठार मिहनािभ� फछ् य�ट गन� ।

िज�ला अदालतह�मा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित अ�तग�त िवशेष माग�का म�ुा, िनवेदन तथा पनुरावेदन अठार 
मिहनािभ� फछ् य�ट गन� गरी अविधगत ि�याकलाप रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला र अि�तम आदेशलाई 
मानी यो ि�याकलापको लािग िवशेष माग�का म�ुा, िनवेदन तथा पनुरावेदन अठार मिहनािभ� फछ् य�ट गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण 
भएकोमा योजनाको दो�ो वष� मा िवशेष माग� अ�तग�त ज�मा म�ुा सङ्�या ५७६४ दता� भई लगत कायम भएकोमा ज�मा ३७१ 
थान अथा�त् ६.४४ �ितशत म�ुा फछ् य�ट भएको र सोम�ये सबै ३७१ थान अथा�त् ६.४४  �ितशत म�ुा योजनाले िनधा�रण 
गरकेो अठार मिहना अविधिभ�ै फछ् य�ट भएको देिखयो । यसरी हेदा� यस अविधमा ज�मा ५३९३ म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको 
देिखएको र सोम�ये सबै ५३९३ थान अथा�त् ९३.५६ �ितशत म�ुा अठार मिहनािभ�का रहेको र अविध नाघेको म�ुा बाकँ� रहेको 
देिखएन । बाकँ� अविधमा िज�मेवारी सरकेा र यस अविधमा परेका गरी ज�मा ९१२३ म�ुाको लगत रहेको र सोम�ये १८८१ थान 
अथा�त् २०.६२ �ितशत म�ुा फछ् य�ट भएकोमा  सोम�ये सबै १८८१ थान अथा�त् २०.६२  �ितशत म�ुा योजनाले िनधा�रण गरकेो 
अठार मिहना अविधिभ�ै फछ् य�ट भएको देिखयो । यसरी हेदा�  यस अविधमा ज�मा ७२४२ म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको देिखएको 
र सोम�ये सबै ७२४२ थान अथा�त् ७९.३८ �ितशत म�ुा अठार मिहनािभ�का रहेको देिखयो । यसरी दता�  भएको िमितबाट अठार 
मिहना अविध ननाघेका फछ् य�ट ह�न बाकँ� ७२४२ थान म�ुालाई यस मू�याङ्कनमा समावेश ग�रएको छैन । 

सम�तामा यस मू�याङ्कन अविधमा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित अ�तग�त िवशेष माग�मा दता� भएको िमितबाट अठार 
मिहना िभ�ै ज�मा २२५२ थान म�ुा फछ् य�ट भएको दिेखयो । िवशेष माग�मा दता� भएका म�ुाह� मू�याङ्कन अविधिभ� अठार 
मिहना ना�ने अव�था नरहेकोले ल�यअनसुार  नै �गित भएको देिखन आयो । िज�ला अदालतह�को फरक म�ुा �यव�थापन प�ित 
अ�तग�त िवशेष माग�का म�ुाको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. ७ मा ��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ७
िज�ला अदालतह�को फरक म�ुा �यव�थापन प�ित अ�तग�त िवशेष माग�का म�ुाको अविधगत लगत फछ् य�टको 

सङ्�या�मक िववरण

नितजा प�रसूचकः िवशेष माग�का म�ुा, िनवेदन तथा पुनरावेदन दता� भएको िमितले अठार मिहनािभ� फछ् य�ट भएको ह�ने ।

�. 
स.ं

िववरण
दो�ो वष� 
(आ.व. 

२०७७ / ०७८)

बाकँ� अविध
(आ.व.२०७८/०७९ 

�ावणदेिख पौष 
मसा�तस�म)

DCM लागु 
भएपिछको अठार 
मिहना अविधको 

ज�मा
१. िवशेष माग�मा दता� भएका म�ुा सङ्�या ५७६४ ९१२३ ९४९४

२. फछ् य�ट सङ्�या ३७१ १८८१ २२५२

३. लगतको �ितशत ६.४४ २०.६२ २३.७२

४.

अठार मिहनािभ�को फछ् य�ट ३७१ १८८१ २२५२

लगतको �ितशत ६.४४ २०.६२ २३.७२

अठार मिहना नाघेर फछ् य�ट ० ० ०

लगतको �ितशत ० ० ०

५.
बाकँ� सङ्�या ५३९३ ७२४२ ७२४२

�ितशत ९३.५६ ७९.३८ ७६.२८
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६.

अठार मिहनािभ�को बाकँ� ५३९३ ७२४२ ७२४२

लगतको �ितशत ९३.५६ ७९.३८ ७६.२८

अठार मिहना नाघेर बाकँ� ० ० ०

लगतको �ितशत ० ० ०
म�याविध मू�याङ्कन समी�ा अविधमा िवशेष माग�को अविध ननाघेका बाँक� म�ुालाई बाहके गदा� 
ज�मा �गित �ितशत

१०० 

(४)  िज�ला अदालतह�को फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुह�ने मु�ाको समि�गत िववरण
फरक म�ुा �यव�थापन प�ित अ�तग�तका सरल माग�को ८७९५४, सामा�य माग�को ५४३९७ र िवशेष माग�को ९४९४ 

गरी तीनैवटा माग�का म�ुाह�को ज�मा लगत १५१८४५ रहेको देिखयो । उ� लगत म�ये सरल माग�का ४९५९५, सामा�य माग�का 
२०३४६ र िवशेष माग�का २२५२ गरी ज�मा ७२१९३ थान म�ुा फछ् य�ट भई सरल माग�मा ३८३५९, सामा�य माग�मा ३४०५१ 
र िवशेष माग�मा ७२४२ गरी ज�मा ७९६५२ थान म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको देिखयो । सोम�ये ५९६२९ थान अथा�त् ७४.८६ 
�ितशत अविधिभ�का रहेको दिेखदँा सोलाई कटाई ज�मा लगत म�ये यस अविधमा ९२२१६ थान म�ुा फछ् य�ट ह�नपुन� देिखएकोमा 
६०९९६ थान अथा�त् ६६.१४ �ितशत म�ुा फछ् य�ट भएको देिखयो । िज�ला अदालतह�मा फरक म�ुा �यव�थापन प�ितअनसुार  
दता� भएका म�ुाको अनपुातलाई हेदा� सरल माग�मा ५७.९२ �ितशत, सामा�य माग�मा ३५.८२ �ितशत र िवशेष माग�मा ६.२५ 
�ितशत म�ुाको लगत कायम रहेको देिखन आयो । िज�ला अदालतह�को फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुह�ने म�ुाह�को 
अविधगत लगत फछ् य�टको समि�गत सङ्�या�मक िववरण तािलका ८ मा ��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ८
िज�ला अदालतह�को फरक मु�ा �यव�थापन प�ित लागु ह�ने म�ुाह�को अविधगत लगत फछ् य�टको समि�गत 

सङ्�या�मक िववरण

�.स.ं माग�
दो�ो वष� 
(आ.व.

२०७७/०७८)

बाँक� अविध
(आ.व. २०७८/०७९ 

�ावणदेिख पौष 
मसा�तस�म)

DCM लाग ु
भएपिछको अठार 
मिहना अविधको 

ज�मा

१.

ज�मा लगत ४५२३० ६१७३६ ८७९५४

अविधिभ� फछ् य�ट २३४५० १८२८३ ४१७३३

अविध नाघेर फछ् य�ट २७६८ ५०९४ ७८६२

ज�मा २६२१८ २३३७७ ४९५९५

अविधिभ� १५०९० २९९३५ २९९३५

अविध नाघेका बाकँ� ३९२२ ८४२४ ८४२४

ज�मा १९०१२ ३८३५९ ३८३५९

२.

ज�मा लगत ३८८२५ ४९०५७ ५४३९७

अविधिभ� फछ् य�ट ५३४० ११६७१ १७०११

अविध नाघेर फछ् य�ट ० ३३३५ ३३३५

ज�मा ५३४० १५००६ २०३४६

अविधिभ� बाकँ� ३३४८५ २२४५२ २२४५२

अविध नाघेका बाकँ� ० ११५९९ ११५९९

ज�मा ३३४८५ ३४०५१ ३४०५१
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३.

ज�मा लगत ५७६४ ९१२३ ९४९४

अविधिभ� फछ् य�ट ३७१ १८८१ २२५२

अविध नाघेर फछ् य�ट ० ० ०

ज�मा ३७१ १८८१ २२५२

अविधिभ� बाकँ� ५३९३ ७२४२ ७२४२

अविध नाघेका बाकँ� ० ० ०

ज�मा ५३९३ ७२४२ ७२४२

४.

लगत ८९८१९ ११९९१६ १५१८४५

अविधिभ� फछ् य�ट २९१६१ ३१८३५ ६०९९६

अविध नाघेर फछ् य�ट २७६८ ८४२९ १११९७

ज�मा ३१९२९ ४०२६४ ७२१९३

अविधिभ� बाकँ� ५३९६८ ५९६२९ ५९६२९

अविध नाघेका बाकँ� ३९२२ २००२३ २००२३

ज�मा ५७८९० ७९६५२ ७९६५२

म�याविध मू�याङ्कन समी�ा अविधमा फरक म�ुा �यव�थापन प�ितको अविध ननाघेका बाँक� 
म�ुालाई बाहके गदा� ज�मा �गित �ितशत

६६.१४ 
�ितशत

िज�ला अदालततफ� ः सम� म�ुा, पुनरावेदन र िनवेदनह�को लगत फछ् य�टको िववरण
म�याविध मू�याङ्कन समी�ा अविधको सम� म�ुा, पनुरावेदन र िनवेदनह�को लगत फछ् य�टको अव�था हेदा�   पिहलो 

वष�मा िज�मेवारी सरी आएको ६४३८६ थान र सो वष�को दता� भएका ७३७८३ थान गरी कुल ज�मा १३८१६९ थान म�ुाको लगत 
रहेको म�ये ६२३५२ थान अथा�त् ४५.१३ �ितशत म�ुा फछ् य�ट भएको दिेखयो । दो�ो वष�मा िज�मेवारी सरकेो ७५८१७ म�ुा र 
यस अविधमा दता�  ह�न आएको ८९८१९ म�ुा गरी कुल ज�मा १६५६३६ थान म�ुाको लगत कायम भएकोमा ७४८४९ थान अथा�त् 
४५.१९ �ितशत म�ुा फछ् य�ट ह�न सकेको देिखयो । बाकँ� अविधमा िज�मेवारी सरकेो ९०७८७ र नया ँदता� ६२०२६ गरी ज�मा 
१५२८१३ म�ुाको लगत कायम भएकोमा ५३४९३ थान अथा�त् ३५.०१ �ितशत म�ुा फछ् य�ट भएको देिखन आयो । 

सम�मा म�याविध मू�याङ्कन समी�ा अविधमा  ज�मा म�ुया सङ्�या २९००१४ को लगत कायम भएकोमा १९०६९४ 
थान अथा�त् ६५.७५ �ितशत म�ुा फछ् य�ट भई ९९३२० थान अथा�त् ३४.२५ �ितशत म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको देिखयो । 
िज�ला अदालतह�को म�ुा, पनुरावेदन तथा िनवेदनह�को लगत फछ् य�टको समि�गत सङ्�या�मक िववरणतािलका ९ मा ��ततु 
ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ९:
िज�ला अदालतह�को म�ुा, पुनरावेदन तथा िनवेदनह�को अविधगत लगत फछ् य�टको समि�गत सङ्�या�मक िववरण

� सं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. 
२०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. 

२०७७।०७८)

बाँक� अविध 
(आ.व. २०७८।०७९ 

�ावणदेिख पौष 
मसा�तस�म)

मू�याङ्कन 
अविधको ज�मा 

१ िज�मेवारी सरी आएको ६४३८६ ७५८१७ ९०७८७ ६४३८६

२ नया ँदता� ७३७८३ ८९८१९ ६२०२६ २२५६२८

३ ज�मा लगत १३८१६९ १६५६३६ १५२८१३ २९००१४
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४ फछ् य�ट सङ्�या ६२३५२ ७४८४९ ५३४९३ १९०६९४

५ फछ् य�ट �ितशत ४५.१३ ४५.१९ ३५.०१ ६५.७५

६ बाकँ� ७५८१७ ९०७८७ ९९३२० ९९३२०

७ �ितशत ५४.८७ ५४.८१ ६४.९९ ३४.२५

हालस�मको ज�मा �गितः योजना लाग ुह�नभु�दा अगािडबाट िज�मेवारी सरी आएको ६४३८६ र योजना 
लाग ुभएपिछ दता� भएको २२५६२८ गरी ज�मा लगत सङ्�या २९००१४ रहेकोमा सोम�ये १९०६९४ 
थान अथा�त् ६५.७५ �ितशत फछ् य�ट भई ९९३२० थान अथा�त् ज�मा लगतको ३४.२५ �ितशत बाकँ� 
रहेको देिखदँा ज�मा म�ुाह�म�ये यो मू�याङ्कन अविधमा ६५.७५ �ितशत �गित भएको दिेखयो । 

सम� �गित 
६५.७५

(३)  उ�च अदालततफ� : (फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागु ह�नुपूव�का म�ुा तथा िनवेदनका लािग) 
(१)  उ�च अदालतह�को फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुह�नुपूव�का िनवेदन, सु� म�ुा, पुनरावेदन, साधकह� र 

म�य�थस�ब�धी िनवेदन (क) को अविधगत फछ् य�ट 
 काय�ः िज�मेवारी सरी आएका सबै िनवेदन, सु� म�ुा, पुनरावेदन, साधकह� र म�य�थस�ब�धी िनवेदन फछ् य�ट  

गन� ।
उ�च अदालतमा िज�मेवारी सरी आएका सबै िनवेदन, स�ु म�ुा, पनुरावेदन, साधकह� र म�य�थस�ब�धी िनवेदन 

योजनाको पिहलो वष�मा फछ् य�ट गन� गरी अविधगत ि�याकलाप रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा अि�तम 
आदेश / िनण�यलाई मानी यो ि�याकलापको लािग पिहलो वष� र दो�ो वष� िभ� काय� स�प�न गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण भएको 
िथयो । उ� वष�मा िज�मेवारी सरी आएको िनवेदन, स�ु म�ुा, पनुरावेदन, साधकह� र म�य�थस�ब�धी िनवेदनको ज�मा लगत 
सङ्�या १५१५९ म�ये १२२०९ थान पिहलो वष�मा फछ् य�ट भई योजनाले तोकेको सङ्�या भ�दा कम अथा�त् ८०.५४ �ितशत 
मा� �गित हािसल भई सोही वष�मा फछ् य�ट ह�नपुन� म�ुाम�ये २९५० म�ुा अथा�त् १९.४६ �ितशत म�ुा दो�ो वष�मा िज�मेवारी 
सरी आएको दिेखयो । �यसरी िज�मेवारी सरी आएका म�ुा सङ्�या २९५० र तािलका नं. ११ मा उि�लिखत यसै अविधमा दता�  
भएका म�ये फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेका १६३२५ म�ुा गरी ज�मा दो�ो वष�मा िज�मेवारी सरी आएका कुल ज�मा १९२७५ म�ुाम�ये 
१३७६१ थान अथा�त् ७१.३९ �ितशत म�ुा मा� फछ् य�ट भई ५५१४ थान अथा�त् २८.६१ �ितशत म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको 
देिखयो । यस �कार बाकँ� अविधको लािग िज�मेवारी सरी आएका ५५१४ थान म�ुा र दो�ो वष� �ावणबाट िज�मेवारी सरी आएका 
२६७० थान म�ुा गरी ज�मा म�ुा ८१८४ थान रहेकोमा सोम�ये यो बाकँ� अविधमा ३७८२ थान अथा�त् ४६.२१ �ितशत म�ुा 
फछ् य�ट भई ४४०२ थान अथा�त् ५३.७९ �ितशत म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� नै रहेको देिखन आयो।

सम�मा योजना लाग ुह�नपूुव�बाट िज�मेवारी सरी आएका १५१५९ र योजना लाग ुभएपिछ दता� भएका ३०१०३ गरी 
उ�च अदालतह�को परुाना म�ुाको ज�मा लगत सङ्�या ४५२६२ रहेकोमा सोम�ये म�याविध समी�ा अविधस�ममा ४०८६० 
थान अथा�त् ९०.२७  �ितशत फछ् य�ट भई ४४०२ थान अथा�त् ज�मा लगतको ९.७३ �ितशत बाकँ� रहेको देिखयो । उ�च 
अदालतह�को फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुह�नपूुव�का िनवेदन, स�ु म�ुा, पनुरावेदन, साधकह� र म�य�थस�ब�धी िनवेदन 
(क) को अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. १० मा ��ततु ग�रएको छ ।
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तािलका न.ं १०:
उ�च अदालतह�को फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागु ह�नपूुव�का िनवेदन, सु� म�ुा, पुनरावेदन, साधकह� र 

म�य�थस�ब�धी िनवेदन(क) को अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण 
नितजा प�रसूचकः िज�मेवारी सरी आएका सबै िनवेदन, सु� मु�ा, पुनरावेदन, साधकह� र 

म�य�थस�ब�धी िनवेदन फछ् य�ट भएको ह�ने ।

�.स.ं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. 
२०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. २०७७।०७८)

बाँक� अविध
(आ. व. २०७८।०७९ �ावणदेिख 

पौष मसा�तस�म)

१. िज�मेवारी सरी 
आएको लगत

ज�मा ज�मा

१५१५९ २९५० १६३२५ १९२७५ ५५१४ २६७० ८१८४

२
िज�मेवारी 
म�ये फछ् य�ट

१२२०९ १३७६१ ३७८२

३ �ितशत ८०.५४ ७१.३९ ४६.२१

४ बाकँ� सङ्�या २९५० ५५१४ ४४०२

५ �ितशत १९.४६ २८.६१ ५३.७९

हाल स�मको ज�मा �गितः योजना लागू ह�नभु�दा अगािडबाट िज�मेवारी सरी आएको १५१५९ र योजना लागू भएपिछ दता� 
भएको ३०१०३ गरी ज�मा लगत सङ्�या ४५२६२ रहेकोमा सोम�ये ४०८६० थान अथा�त् ९०.२७  �ितशत फछ् य�ट भई 
४४०२ थान अथा�त् ज�मा लगतको ९.७३ �ितशत बाकँ� रहेको देिखदँा परुाना म�ुाह�म�ये यो मू�याङ्कन अविधमा ९०.२७ 
�ितशत �गित भएको देिखयो । 

(२)  उ�च अदालतह�मा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ु ह�नुपूव�  दता� भएका िनवेदन, सु� म�ुा, पुनरावेदन र 
साधकह� (ख) को अविधगत फछ् य�ट

 काय�ः चालु अिथ�क वष�मा दता� भएका िनवेदन, सु� म�ुा, पुनरावेदन र साधकह�म�ये क�तीमा पचास �ितशत 
फछ् य�ट गन� ।  
उ�च अदालतमा योजनाको पिहलो वष�मा दता� भएका िनवेदन, स�ु म�ुा, पनुरावेदन र साधकह�म�ये  क�तीमा पचास 

�ितशत फछ् य�ट गन� गरी अविधगत ि�याकलाप रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा अि�तम आदशे / िनण�यलाई 
मानी यो ि�याकलापको लािग पिहलो वष�मा पचास �ितशत काय� स�प�न गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण भएको िथयो । उ� वष�मा 
दता� भएका ज�मा म�ुाको लगत सङ्�या २७३०७ म�ये १०९८२ म�ुा सो वष� फछ् य�ट भई योजनाले तोकेको भ�दा कम अथा�त् 
४०.२२ �ितशत मा� �गित हािसल भएको देिखयो । यस �कार सो पिहलो वष�बाट १६३२५ थान म�ुा अथा�त् ५९.७८ �ितशत म�ुा 
दो�ो वष�मा िज�मेवारी सरी आएको देिखयो । उ�च अदालतह�मा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित दो�ो वष�को भा� १ गतेदेिख लाग ु
भएकोले सो वष�को �ावण मिहनामा समेत यो प�रसूचकअ�तग�त २७९६ थान म�ुा दता� भएको र सोम�ये १२६ थान अथा�त् ४.५१ 
�ितशत म�ुा फछ् य�ट भई २६७० थान अथा�त् ९५.४९ �ितशत म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको देिखन आयो । यसै प�रसूचकअ�तग�त 
दो�ो वष�को �ावण मिहनामा बाकँ� रही िज�मेवारी सरकेा म�ुाह� र पिहलो वष�बाट िज�मेवारी सरी फछ् य�ट ह�न बाकँ� भई िज�मेवारी 
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सरकेा म�ुाह�को िववरण र सोको फछ् य�ट अव�था तािलका १० मा नै ��ततु ग�रएको छ । उ�च अदालतह�को फरक म�ुा 
�यव�थापन प�ित लाग ुह�नपूुव�का िनवेदन, स�ु म�ुा, पनुरावेदन रसाधकह� (ख)को अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक 
िववरण तािलका नं. ११ मा ��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ११:
उ�च अदालतह�को फरक मु�ा �यव�थापन प�ित लागु ह�नुपूव�का िनवेदन, सु� मु�ा, पुनरावेदन रसाधकह� (ख) को 

अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण
नितजा प�रसूचकः चालु अिथ�क वष�मा दता� भएका िनवेदन, स�ु म�ुा, पुनरावेदन र साधकह�म�ये क�तीमा पचास 

�ितशत फछ् य�ट भएको ह�ने ।

�.स.ं िववरण
पिहलो वष�

(आ.व. २०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ.व. २०७७ / ०७८ �ावण 

मसा�तस�म)
१ नया ँदता� सङ्�या २७३०७ २७९६

२ नया ँम�ये फछ् य�ट १०९८२ १२६

३ �ितशत ४०.२२ ४.५१

४ नया ँम�ये बाकँ� १६३२५ २६७०

५ �ितशत ५९.७८ ९५.४९

(३)  �ितवेदनह�ः
काय�ः �ितवेदनह� दता� भएको िमितले एक मिहनािभ� फछ् य�ट गन� ।
उ�च अदालतह�मा �ितवेदनह� दता� भएको िमितले एक मिहनािभ� फछ् य�ट गन� गरी अविधगत ि�याकलाप रािखएको र 

यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा अि�तम आदशे र िनण�यलाई मानी यो ि�याकलापको लािग �ितवेदनह� दता� भएको िमितले 
एक मिहनािभ� फछ् य�ट गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण भएको िथयो । जसअनसुार योजनाको पिहलो वष�मा �ितवेदनको ज�मा लगत 
सङ्�या ५४४४ रहेकोमा ज�मा ४७५७ �ितवेदन फछ् य�ट भएको र सोम�ये पिन ३२१२ थान अथा�त् ५९.००  �ितशत �ितवेदन 
योजनाले िनधा�रण गरकेो एक मिहना अविधिभ�ै फछ् य�ट भएको दिेखयो भने १५४५ थान अथा�त् २८.३८ �ितशत �ितवेदन एक 
मिहना नाघेर फछ् य�ट भएको देिखन आयो । पिहलो वष� फछ् य�ट ह�न बाकँ� रही दो�ो वष�का लािग िज�मेवारी सरकेा ६८७ थान 
�ितवेदनह� देिखयो । सो बाकँ� म�ये ४०९ अथा�त् ७.५१ �ितशत योजनाले तोकेको एक मिहनािभ�को र २७८ अथा�त् ५.११ 
�ितशत एक मिहना नाघेको देिखन आयो । �यसैगरी दो�ो वष�मा िज�मेवारी सरकेा र सो वष� परकेा गरी ज�मा ६४२० �ितवेदनको 
सो वष�को लगत रहेकोमा सोम�ये ५५५१ िनवेदन फछ् य�ट भएको र सोम�ये पिन २९५० थान अथा�त् ४५.९५  �ितशत �ितवेदन 
योजनाले िनधा�रण गरकेो एक मिहना अविधिभ�ै फछ् य�ट भएको दिेखयो भने २६०१ थान अथा�त् ४०.५१ �ितशत �ितवेदन एक 
मिहना नाघेर फछ् य�ट भएको देिखन आयो । दो�ो वष� फछ् य�ट ह�न बाकँ� रही बाकँ� अविधका लािग िज�मेवारी सरकेा ८६९ थान 
�ितवेदनह� देिखयो । सो बाकँ� म�ये ३९२ अथा�त् ६.११ �ितशत योजनाले तोकेको एक मिहनािभ�को र ४७७ अथा�त् ७.४३ 
�ितशत एक मिहना नाघेको देिखन आयो । बाकँ� अविधमा िज�मेवारी सरकेा र यस अविधमा परकेा गरी ज�मा ४२२९ �ितवेदनको 
लगत रहेकोमा सोम�ये ३३८० �ितवेदन फछ् य�ट भएको र सोम�ये पिन २००४ थान अथा�त् ४७.३९  �ितशत �ितवेदन योजनाले 
िनधा�रण गरकेो एक मिहना अविधिभ�ै फछ् य�ट भएको देिखयो भने १३७६ थान अथा�त् ३२.५४ �ितशत �ितवेदन एक मिहना नाघेर 
फछ् य�ट भएको देिखन आयो । यस अविधमा फछ् य�ट ह�न ८४९ थान �ितवेदनह� बाकँ� रहेको देिखयो । ती म�ये ४६१ थान अथा�त् 
१०.९० �ितशत �ितवेदन एक मिहनािभ�का र ३८८ थान अथा�त् ९.१७ थान �ितवेदन एक मिहना अविध नाघेको बाकँ� देिखयो ।

सम�मा मू�याङ्कन अविधमा ज�मा १४५३७ थान �ितवेदनको लगत रहेकोमा सोम�ये १३६८८ थान अथा�त् ९४.१६  
�ितशत �ितवेदन फछ् य�ट भई ८४९ थान अथा�त् ज�मा लगतको ५.८४ �ितशत �ितवेदन बाकँ� रहेकोमा सोम�ये ३८८ थान 
अथा�त् २.६७ �ितशत एक मिहना अविध नाघी बाकँ� रहेको दिेखन आयो । उ�च अदालतह�को �ितवेदनह�को अविधगत लगत 
फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. १२ मा ��ततु ग�रएको छ ।



प�र�ेद - द�ई : �ायपा�लकाको चौथो प�वष�य रणनी�तक योजनाको म�ाव�ध मू�ा�न समी�ा

25

तािलका न.ं १२:
उ�च अदालतह�को �ितवेदनह�को अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण

नितजा सूचकः �ितवेदनह� दता� भएको िमितले एक मिहनािभ� फछ् य�ट भएको ह�ने ।

�.स.ं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. 
२०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. 

२०७७।०७८)

बाकँ� अविध
(आ. व. २०७८।०७९ �ावणदेिख 

पौष मसा�तस�म)
१ ज�मा लगत ५४४४ ६४२० ४२२९

२ ज�मा फछ् य�ट सङ्�या ४७५७ ५५५१ ३३८०

३ �ितशत ८७.३८ ८६.४६ ७९.९२

४

एक मिहनािभ�को ३२१२ २९५० २००४

�ितशत ५९.०० ४५.९५ ४७.३९

एक मिहना नाघेर १५४५ २६०१ १३७६

�ितशत २८.३८ ४०.५१ ३२.५४

५
बाकँ� ६८७ ८६९ ८४९

�ितशत १२.६२ १३.५४ २०.०८

६

एक मिहनािभ�को ४०९ ३९२ ४६१

�ितशत ७.५१ ६.११ १०.९०

एक मिहना नाघेको २७८ ४७७ ३८८

�ितशत ५.११ ७.४३ ९.१७

(घ) उ�च अदालततफ� : (फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागु ह�ने म�ुाको लािग)
(१) फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागु ह�ने म�ुाः सरल माग�
 काय�ः सरल माग�मा रहने सु� कारबाही  ह�ने मु�ा, देवानी र फौजदारी पुनरावेदन तथा �रट िनवेदन दता� भएको िमितले 
 छ मिहनािभ� फछ् य�ट गन� ।

उ�च अदालतह�मा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित अ�तग�त सरल माग�अ�तग�त स�ु कारबाही  ह�ने म�ुा, देवानी र फौजदारी 
पनुरावेदन तथा �रट िनवेदन दता� भएको िमितले छ मिहनािभ� फछ् य�ट गन� गरी अविधगत ि�याकलाप रािखएको र यसको काय� 
स�पादन सूचकको �पमा फैसला र अि�तम आदशेलाई मानी यो ि�याकलापको लािग सरल माग�का स�ु कारबाही  ह�ने म�ुा, देवानी 
र फौजदारी पनुरावेदन तथा �रट िनवेदन दता� भएको िमितले छ मिहनािभ� फछ् य�ट गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण भएको िथयो । उ�च 
अदालतमा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुभएको योजनाको दो�ो वष� अथा�त् आिथ�क वष� २०७७ / ०७८ को भा�देिख असार 
मसा�तस�ममा सरल माग� अ�तग�त ज�मा म�ुा सङ्�या १२५२० दता� भएकोमा ज�मा ५५५७ थान अथा�त् ४४.३८ �ितशत म�ुा 
फछ् य�ट भएको र सोम�ये २४७३ थान अथा�त् १९.७५  �ितशत म�ुा योजनाले िनधा�रण गरकेो छ मिहना अविधिभ�ै फछ् य�ट भएको 
देिखयो भने ३०८४ थान अथा�त् २४.६३ �ितशत म�ुा छ मिहना नाघेर फछ् य�ट भएको देिखन आयो । यसरी हेदा� यस अविधमा 
ज�मा ६९६३ म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको दिेखएको र सोम�ये  ६२५० थान अथा�त् ४९.९२ �ितशत म�ुा छ मिहनािभ�का र 
७१३ थान अथा�त् ५.६९ �ितशत म�ुा छ मिहना नाघेका दिेखयो । बाकँ� अविध मा िज�मेवारी सरकेा र यस अविधमा परकेा गरी 
ज�मा २२०९४ म�ुाको लगत रहेको र सोम�ये ५९६४ थान अथा�त् २६.९९ �ितशत म�ुा फछ् य�ट भएकोमा  सोम�ये २५५७ 
थान अथा�त् ११.५७  �ितशत म�ुा योजनाले िनधा�रण गरकेो छ मिहना अविधिभ�ै फछ् य�ट भएको दिेखयो भने ३४०७ थान अथा�त् 
१५.४२ �ितशत म�ुा छ मिहना नाघेर फछ् य�ट भएको देिखन आयो । यसरी हेदा�  यस अविधमा ज�मा १६१३० म�ुा फछ् य�ट ह�न 
बाकँ� रहेको देिखएको र सोम�ये  ११७१७ थान अथा�त् ५३.०३ �ितशत म�ुा छ मिहनािभ�का र ४४१३ थान अथा�त् १९.९७ 
�ितशत म�ुा छ मिहना नाघेका देिखयो । सम�मा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुभएपिछको स� मिहना अविधमा सरल माग� 
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अ�तग�त ज�मा म�ुा सङ्�या २७६५१ दता� भई लगत कायम रहेकोमा ११५२१ थान अथा�त् ४१.६७ �ितशत म�ुा फछ् य�ट भएको 
र सोम�ये ५०३० थान अथा�त् १८.१९  �ितशत म�ुा योजनाले िनधा�रण गरकेो छ मिहना अविधिभ�ै फछ् य�ट भएको दिेखयो भने 
६४९१ थान अथा�त् २३.४७ �ितशत म�ुा छ मिहना नाघेर फछ् य�ट भएको देिखन आयो । यसरी हेदा� यस अविधमा ज�मा १६१३० 
म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको देिखएको र सोम�ये  ११७१७ थान अथा�त् ४२.३७ �ितशत म�ुा छ मिहनािभ�का र ४४१३ थान 
अथा�त् १५.९६ �ितशत म�ुा छ मिहना नाघी बाकँ� रहेको देिखयो । यसरी दता� भएको िमितबाट छ मिहना अविध ननाघेका फछ् य�ट 
ह�न बाकँ� ११७१७ थान म�ुालाई यस मू�याङ्कनमा समावेश ग�रएको छैन । 

सम�मा यस मू�याङ्कन अविधमा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित अ�तग�त सरल माग�मा दता� भएको िमितबाट छ मिहना 
अविध प�ुने ज�मा १५९३४ थान म�ुा फछ् य�ट ह�नपुन�मा ५०३० थान अथा�त् ३१.५७ �ितशत म�ुा छ मिहनाको अविधिभ� 
फछ् य�ट भएको दिेखयो । उ�च अदालतह�को फरक म�ुा �यव�थापन प�ित अ�तग�त सरल माग�का स�ु कारबाही  ह�ने म�ुा, देवानी 
र फौजदारी पनुरावेदन तथा �रट िनवेदनको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. १३ मा ��ततु ग�रएको 
छ ।

तािलका न.ं १३:
उ�च अदालतह�को फरक म�ुा �यव�थापन प�ित अ�तग�त सरल माग�का सु� कारबाही  ह�ने म�ुा, देवानी र फौजदारी 

पुनरावेदन तथा �रट िनवेदनको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण
नितजा सूचक: सरल माग�मा रहने सु� कारबाही  ह�ने म�ुा, देवानी र फौजदारी पुनरावेदन तथा �रट िनवेदन दता� भएको 

िमितले छ मिहनािभ� फछ् य�ट भएको ह�न े।

�.सं. िववरण

दो�ो वष� 
(आ.व. 

२०७७।०७८ 
भा�देिख)

बाँक� अविध
(आ.व. 

२०७८/०७९पौष 
मसा�तस�म)

DCM लाग ुभएपिछ स� 
मिहना अविधको ज�मा

१ सरल माग�का म�ुाको सङ्�या १२५२० २२०९४ २७६५१

२ फछ् य�ट सङ्�या ५५५७ ५९६४ ११५२१

३ लगतको �ितशत ४४.३८ २६.९९ ४१.६७

४

छ मिहनािभ�को फछ् य�ट २४७३ २५५७ ५०३०

लगतको �ितशत १९.७५ ११.५७ १८.१९

छ मिहना नाघेर फछ् य�ट ३०८४ ३४०७ ६४९१

लगतको �ितशत २४.६३ १५.४२ २३.४७

५
बाकँ� सङ्�या ६९६३ १६१३० १६१३०

�ितशत ५५.६२ ७३.०१ ५८.३३

छ मिहनािभ�को बाकँ� ६२५० ११७१७ ११७१७

लगतको �ितशत ४९.९२ ५३.०३ ४२.३७

छ मिहना नाघेर बाकँ� ७१३ ४४१३ ४४१३

लगतको �ितशत ५.६९ १९.९७ १५.९६

म�याविध मू�याङ्कन समी�ा अविधमा सरल माग�को अविध ननाघेका बाँक� म�ुालाई 
बाहके गदा� ज�मा �गित �ितशत

३१.५७

(२) फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागु ह�ने म�ुाः सामा�य माग�
 काय�ः सामा�य माग�मा रहने सु� कारबाही  ह�ने म�ुा, देवानी र फौजदारी पुनरावेदन तथा �रट िनवेदन दता� भएको 

िमितले बा� मिहनािभ� फछ् य�ट गन� ।
उ�च अदालतह�मा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित अ�तग�त सामा�य माग�मा रहने स�ु कारबाही  ह�ने म�ुा, दवेानी र 
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फौजदारी पनुरावेदन तथा �रट िनवेदन दता� भएको िमितले बा� मिहनािभ� फछ् य�ट गन� गरी अविधगत ि�याकलाप रािखएको 
र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला र अि�तम आदेशलाई मानी यो ि�याकलापको लािग सामा�य माग�मा रहने 
स�ु कारबाही  ह�ने म�ुा, देवानी र फौजदारी पनुरावेदन तथा �रट िनवेदन दता� भएको िमितले बा� मिहनािभ� फछ् य�ट गन� गरी 
अविधसमेत िनधा�रण भएको िथयो । योजनाको दो�ो वष�मा सामा�य माग� अ�तग�त ज�मा म�ुा सङ्�या ७९७८ दता� भई लगत कायम 
भएकोमा ज�मा ११८६ थान अथा�त् १४.८७ �ितशत म�ुा फछ् य�ट भएको र सोम�ये २५१ थान म�ुा अथा�त् ३.१५  �ितशत 
योजनाले िनधा�रण गरकेो बा� मिहना अविधिभ� फछ् य�ट भएको र ९३५ थान अथा�त् ११.७२ �ितशत म�ुा बा� मिहना नाघेर 
फछ् य�ट भएको देिखयो । यसरी हेदा�  यस अविधमा ज�मा ६७९२ म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको देिखएको र सोम�ये ३९३६ थान 
अथा�त् ४९.३४ �ितशत म�ुा बा� मिहनािभ�का रहेका र २८५६ थान अथा�त् ३५.८० �ितशत म�ुा बा� मिहना अविध नाघेको 
देिखयो । बाकँ� अविधमा िज�मेवारी सरकेा र यस अविधमा परकेा गरी ज�मा ८२३८ म�ुाको लगत रहेको र सोम�ये ३१७० थान 
अथा�त् ३८.४८ �ितशत म�ुा फछ् य�ट भएकोमा  सोम�ये ११८४ थान अथा�त् १४.३७  �ितशत म�ुा योजनाले िनधा�रण गरकेो बा� 
मिहना अविधिभ�ै फछ् य�ट भएको देिखयो भने १९८६ थान अथा�त् २४.११ �ितशत म�ुा बा� मिहना नाघेर फछ् य�ट भएको देिखन 
आयो । यसरी हेदा�  यस अविधमा ज�मा ५०६८ म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको देिखएको र सोम�ये  २१२५ थान अथा�त् २५.८० 
�ितशत म�ुा बा� मिहनािभ�का र २९४३ थान अथा�त् ३५.७२ �ितशत म�ुा बा� मिहना नाघेका देिखयो । 

सम�मा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुभएपिछको स� मिहना अविधमा सामा�य माग� अ�तग�त ज�मा म�ुा सङ्�या 
९४२४ दता� भई लगत कायम रहेकोमा ४३५६ थान अथा�त् ४६.२२ �ितशत म�ुा फछ् य�ट भएको र सोम�ये १४३५ थान अथा�त् 
१५.२३  �ितशत म�ुा योजनाले िनधा�रण गरकेो बा� मिहना अविधिभ�ै फछ् य�ट भएको दिेखयो भने २९२१ थान अथा�त् ३१.०० 
�ितशत म�ुा बा� मिहना नाघेर फछ् य�ट भएको देिखन आयो । यसरी हेदा� यस अविधमा ज�मा ५०६८ म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको 
देिखएको र सोम�ये २१२५ थान अथा�त् २२.५५ �ितशत म�ुा बा� मिहनािभ�का र २९४३ थान अथा�त् ३१.२३ �ितशत म�ुा बा� 
मिहना नाघी बाकँ� रहेको दिेखयो । यसरी दता�  भएको िमितबाट बा� मिहना अविध ननाघेका फछ् य�ट ह�न बाकँ� २१२५ थान म�ुालाई 
यस मू�याङ्कनमा समावेश ग�रएको छैन । 

सम�मा यस मू�याङ्कन अविधमा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित अ�तग�त सामा�य माग�मा दता� भएको िमितबाट बा� 
मिहना अविध प�ुने ज�मा ७२९९ थान म�ुा फछ् य�ट ह�नपुन�मा १४३५ थान अथा�त् १९.६६ �ितशत म�ुा बा� मिहनाको अविधिभ� 
फछ् य�ट भएको देिखयो । उ�च अदालतह�को फरक म�ुा �यव�थापन प�ित अ�तग�त सामा�य माग�का स�ु कारबाही  ह�ने म�ुा, 
देवानी र फौजदारी पनुरावेदन तथा �रट िनवेदनको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. १४ मा ��ततु 
ग�रएको छ ।

तािलका न.ं १४:
उ�च अदालतह�को फरक मु�ा �यव�थापन प�ित अ�तग�त सामा�य माग�का सु� कारबाही  ह�ने म�ुा, देवानी र फौजदारी 

पुनरावेदन तथा �रट िनवेदनको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण

नितजा सूचक: सामा�य माग�का म�ुा, िनवेदन तथा पुनरावेदन बा� मिहनािभ� फछ् य�ट गन� ।

�.स.ं िववरण
दो�ो वष� (आ.व. 

२०७७।०७८ 
भा� १ गतेदेिख)

बाँक� अविध (आ.व. 
२०७८/०७९ पौष 

मसा�तस�म)

DCM लागु भएपिछ 
पौषस�म (स� मिहना 

अविधको ज�मा)

१ सामा�य माग�का म�ुाको सङ्�या ७९७८ ८२३८ ९४२४

२ फछ् य�ट सङ्�या ११८६ ३१७० ४३५६

३ �ितशत १४.८७ ३८.४८ ४६.२२

४

बा� मिहनािभ�को फछ् य�ट २५१ ११८४ १४३५

�ितशत ३.१५ १४.३७ १५.२३

बा� मिहना नाघेर फछ् य�ट ९३५ १९८६ २९२१

�ितशत ११.७२ २४.११ ३१.००
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५
बाकँ� सङ्�या ६७९२ ५०६८ ५०६८

�ितशत ८५.१३ ६१.५२ ५३.७८

बा� मिहनािभ�को बाकँ� ३९३६ २१२५ २१२५

�ितशत ४९.३४ २५.८० २२.५५

बा� मिहना नाघेर बाकँ� २८५६ २९४३ २९४३

�ितशत ३५.८० ३५.७२ ३१.२३

म�याविध मू�याङ्कन समी�ा अविधमा सामा�य माग�को अविध ननाघेका बाँक� म�ुालाई बाहके 
गदा� ज�मा �गित �ितशत

१९.६६

(३) फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागु ह�ने म�ुाः िवशेष माग�
 काय�ः िवशेष माग�मा रहने सरकारवादी फौजदारी पुनरावेदन दता� भएको िमितले अठार मिहनािभ� फछ् य�ट गन� ।

उ�च अदालतह�मा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित अ�तग�त िवशेष माग�मा रहने सरकारवादी फौजदारी पनुरावेदन दता�  
भएको िमितले अठार मिहनािभ� फछ् य�ट गन� गरी अविधगत ि�याकलाप रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा 
फैसलालाई मानी यो ि�याकलापको लािग िवशेष माग�मा रहने सरकारवादी फौजदारी पनुरावेदन दता� भएको िमितले अठार मिहनािभ� 
फछ् य�ट गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण भएकोमा योजनाको म�याविध समी�ा अविधस�ममा अठार मिहना पूरा नभई स� मिहनामा� 
�यितत भएको दिेखएकाले सोही स� मिहनाको लगत र फछ् य�टको अव�थाको बारमेा यहा ँसमी�ा ग�रएको छ । योजनाको दो�ो वष� 
अथा�त् आिथ�क वष� २०७७ / ०७८ को भा� १ गतेदिेख फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुभएकोले यस वष�मा िवशेष माग� अ�तग�त 
सरकारवादी फौजदारी पनुरावेदन ज�मा सङ्�या ६४ दता� भई लगत कायम भएकोमा ज�मा ४ थान अथा�त् ६.२५ �ितशत पनुरावेदन 
फछ् य�ट भएको र सोम�ये सबै ४ थान अथा�त् ६.२५ �ितशत पनुरावेदन योजनाले िनधा�रण गरकेो अठार मिहना अविधिभ�ै फछ् य�ट 
भएको देिखयो । यसरी हेदा�  यस अविधमा ज�मा ६० थान पनुरावेदन फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको देिखएको र सोम�येसबै ६० थान 
अथा�त् ९३.७५ �ितशत पनुरावेदन अठार मिहनािभ�का रहेको देिखएको र अविध नाघेको पनुरावेदन बाकँ� रहेको देिखन आएन । 
बाकँ� अविधमा िज�मेवारी सरकेा र यस अविधमा परकेा गरी ज�मा ६१ थान पनुरावेदनको लगत रहेको र सोम�ये ३१ थान अथा�त् 
५०.८२ �ितशत पनुरावेदन फछ् य�ट भएकोमा  सोम�ये सबै ३१ थान अथा�त् ५०.८२  �ितशत पनुरावेदन योजनाले िनधा�रण गरकेो 
अठार मिहना अविधिभ�ै फछ् य�ट भएको देिखयो । यसरी हेदा�  यस अविधमा ज�मा ३० थान पनुरावेदन फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको 
देिखएको र सोम�ये सबै  ३० थान अथा�त् ४९.१८ �ितशत पनुरावेदन अठार मिहनािभ�का दिेखयो । 

सम�मा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुभएपिछको स� मिहना अविधमा िवशेष माग� अ�तग�त ज�मा सरकारवादी 
फौजदारी पनुरावेदनको सङ्�या ६५ दता� भई लगत कायम रहेकोमा ३५ थान अथा�त् ५३.८५ �ितशत पनुरावेदन फछ् य�ट भएको 
र सोम�ये सबै ३५ थान अथा�त् ५३.८५ �ितशत पनुरावेदन योजनाले िनधा�रण गरेको अठार मिहना अविधिभ�ै फछ् य�ट भएको 
देिखयो । यसरी हेदा�  यस अविधमा ज�मा ३० थान अथा�त् ४६.१५ �ितशत पनुरावेदन अठार मिहनािभ�कै रहेको देिखयो । यसरी 
दता� भएको िमितबाट अठार मिहना अविध ननाघेका फछ् य�ट ह�न बाकँ� ३० थान म�ुालाई यस मू�याङ्कनमा समावेश ग�रएको छैन । 

सम�तामा हेदा�  यस मू�याङ्कन अविधमा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित अ�तग�त िवशेष माग�मा दता� भएको िमितबाट 
अठार मिहनािभ�ै ज�मा ३५ थान म�ुा फछ् य�ट भएको देिखयो । िवशेष माग�मा दता� भएका म�ुाह� मू�याङ्कन अविधिभ� अठार 
मिहना ना�ने अव�था नरहेकोले ल�यअनसुार  नै �गित भएको देिखन आयो।उ�च अदालतह�को फरक म�ुा �यव�थापन प�ित 
अ�तग�त िवशेष माग�का सरकारवादी फौजदारी पनुरावेदनको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. १५ मा 
��ततु ग�रएको छ ।
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तािलका न.ं १५:
उ�च अदालतह�को फरक मु�ा �यव�थापन प�ितअ�तग�त िवशेष माग�का सरकारवादी फौजदारी पुनरावेदनको अविधगत 

लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण
नितजा सूचक: िवशेष माग�मा रहने सरकारवादी फौजदारी पुनरावेदन दता� भएको िमितले अठार मिहनािभ� फछ् य�ट 

भएको ह�ने ।

�.स.ं िववरण
दो�ो वष� (आ.व. 

२०७७।०७८ 
भा� १ गतेदेिख)

बाकँ� अविध
(आ.व. २०७८/०७९ 

पौष मसा�तस�म)

DCM लागु भएपिछ 
पौषस�म (स�मिहना 

अविध)

१ िवशेष माग�का म�ुाको सङ्�या ६४ ६१ ६५

२ फछ् य�ट सङ्�या ४ ३१ ३५

३ �ितशत ६.२५ ५०.८२ ५३.८५

४

अठार मिहनािभ�को फछ् य�ट ४ ३१ ३५

�ितशत ६.२५ ५०.८२ ५३.८५

अठार मिहना नाघेर फछ् य�ट ० ० ०

�ितशत ० ० ०

५
बाकँ� सङ्�या ६० ३० ३०

�ितशत ९३.७५ ४९.१८ ४६.१५

६

अठार मिहनािभ�को बाकँ� ६० ३० ३०

�ितशत ९३.७५ ४९.१८ ४६.१५

अठार मिहना नाघेर बाकँ� ० ० ०

�ितशत ० ० ०

म�याविध म�ूयाङ्कन समी�ा अविधमा िवशेष माग�को अविध ननाघेका बाँक� मु�ालाई बाहके गदा� 
ज�मा �गित �ितशत

१०० 

(४)   उ�च अदालतह�को फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुह�ने मु�ाको लगत फछ् य�टको समि�गत िववरण
उ�च अदालतह�को फरक म�ुा �यव�थापन प�ित अ�तग�तका सरल माग�को २७६५१, सामा�य माग�को ९४२४ र 

िवशेष माग�को ६५ गरी तीनैवटा माग�का म�ुाह�को ज�मा लगत ३७१४० रहेको देिखयो । उ� लगत म�ये सरल माग�का ११५२१, 
सामा�य माग�का ४३५६ र िवशेष माग�का ३५ गरी ज�मा १५९१२ थान म�ुा फछ् य�ट भई सरल माग�मा १६१३०, सामा�य माग�मा 
५०६८ र िवशेष माग�मा ३० गरी ज�मा २१२२८ थान म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको देिखयो । सोम�ये १३८७२ थान अथा�त् 
३७.३५ �ितशत अविधिभ�का रहेको देिखदँा सोलाई बाहेक गदा� ज�मा लगत म�ये यस अविधमा २३२६८ थान म�ुा फछ् य�ट 
ह�नपुन� देिखएकोमा अविधिभ� ६५०० थान अथा�त् २७.९४ �ितशत म�ुा फछ् य�ट भएको देिखयो । उ�च अदालतह�मा फरक म�ुा 
�यव�थापन प�ितअनसुार  दता� भएका म�ुाको अनपुातलाई हेदा�  सरल माग�मा ७४.४५ �ितशत, सामा�य माग�मा २५.३७ �ितशत 
र िवशेष माग�मा ०.१८ �ितशत म�ुाको लगत कायम रहेको देिखन आयो । उ�च अदालतह�को फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ु
ह�ने म�ुाह�को अविधगत लगत फछ् य�टको समि�गत सङ्�या�मक िववरण तािलका नं.१६ मा ��तुत ग�रएको छ ।
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तािलका नं. १६
उ�च अदालतह�को फरक मु�ा �यव�थापन प�ित लागु ह�ने म�ुाह�को अविधगत लगत फछ् य�टको समि�गत 

सङ्�या�मक िववरण 

�.स.ं माग�
दो�ो वष� 

(आ.व. २०७७ 
/ ०७८)

बाँक� अविध
(आ.व. २०७८/०७९ 

�ावणदेिख पौष मसा�तस�म)

DCM लागु भएपिछको 
स� मिहना अविधको 

ज�मा

१.

लगत १२५२० २२०९४ २७६५१

अविधिभ� २४७३ २५५७ ५०३०

अविध नाघेर ३०८४ ३४०७ ६४९१

ज�मा ५५५७ ५९६४ ११५२१

अविधिभ� ६२५० ११७१७ ११७१७

अविध नाघेका ७१३ ४४१३ ४४१३

ज�मा ६९६३ १६१३० १६१३०

२.

लगत ७९७८ ८२३८ ९४२४

अविधिभ� २५१ ११८४ १४३५

अविध नाघेर ९३५ १९८६ २९२१

ज�मा ११८६ ३१७० ४३५६

अविधिभ� ३९३६ २१२५ २१२५

अविध नाघेका २८५६ २९४३ २९४३

ज�मा ६७९२ ५०६८ ५०६८

३.

लगत ६४ ६१ ६५

अविधिभ� ४ ३१ ३५

अविध नाघेर ० ० ०

ज�मा ४ ३१ ३५

अविधिभ� ६० ३० ३०

अविध नाघेका ० ० ०

ज�मा ६० ३० ३०

४. ज�मा

लगत २०५६२ ३०३९३ ३७१४०

अविधिभ� २७२८ ३७७२ ६५००

अविध नाघेर ४०१९ ५३९३ ९४१२

ज�मा ६७४७ ९१६५ १५९१२

अविधिभ� १०२४६ १३८७२ १३८७२

अविध नाघेका ३५६९ ७३५६ ७३५६

ज�मा १३८१५ २१२२८ २१२२८

म�याविध मू�याङ्कन समी�ा अविधमा फरक मु�ा �यव�थापन प�ित अ�तग�त अविध ननाघेका 
बाँक� म�ुालाई बाहके गदा� ज�मा �गित �ितशत

२७.९४
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(५) उ�च अदालततफ� : म�य�थतास�ब�धी िनवेदन
काय�ः म�य�थतास�ब�धी िनवेदन फछ् य�ट गन�ः 
उ�च अदालतह�मा म�य�थतास�ब�धी पाचँ िकिसमका िनवेदनह�का लािग दता� भएको िमितले तीस िदनदेिख एक सय 

बीस िदनस�ममा फछ् य�ट गन� गरी अविधगत ि�याकलाप िनधा�रण ग�रएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा अि�तम आदेश 
/ िनण�यलाई मानी यी काय�ह� तोिकएको अविधिभ�ै फछ् य�ट गन� गरी योजनाले ि�याकलाप िनधा�रण गरकेोमा योजनाको म�याविध 
समी�ा अविधस�ममा उ�च अदालत पाटन, उ�च अदालत सखु�त र उ�च अदालत तुलसीपरु वटुवल इजलासमा मा� सीिमत मा�ामा 
म�य�थ िनयिु� र म�य�थको िनण�य बदरस�ब�धी िनवेदन दता� भई कारबाही  भएको भ�ने देिखदँा ती अदालतह�बाट स�पादन 
भएका यस स�ब�धी ि�याकलापह�लाई समेटी िनवेदनको लगत र फछ् य�टको िववरणको बारमेा यहा ँसमी�ा ग�रएको छ ।म�य�थ 
हटाउनेस�ब�धी िनवेदन दता� भएको िमितले प�तािलस िदनिभ� फछ् य�ट गन�, म�य�थको �े�ािधकारस�ब�धी िनवेदन दता� भएको 
िमितले तीस िदनिभ� फछ् य�ट गन�, िवदेशी िनण�यको मा�यतास�ब�धी िनवेदन दता� भएको िमितले साठी िदनिभ� फछ् य�ट गन� गरी 
ि�याकलाप िनधा�रण ग�रएकोमा म�याविध समी�ा अविधमा य�ता �कृितका कुनै पिन िनवेदन पन� आएको भ�ने देिखन आएन । 
म�य�थ िनयिु�स�ब�धी िनवेदन दता� भएको िमितले साठी िदनिभ� फछ् य�ट गन� गरी िनधा�रण ग�रएको काय� अ�तग�त योजनाको 
दो�ो वष�मा ज�मा ३६ थान िनवेदन दता� ह�न आएकोमा १० थान िनवेदन फछ् य�ट भएको र सोम�ये ६ थान िनवेदन योजनाले 
िनधा�रण गरकेो अविध साठी िदनिभ�ै र ४ थान िनवेदन साठी िदन अविध नाघेर फछ् य�ट भएको दिेखई बाकँ� २६ थान िनवेदनसमेत 
साठी िदन अविध नाघी फछ् य�ट ह�न बाकँ� नै रहेको देिखयो । बाकँ� अविधमा ज�मा २९ थान िनवेदनको लगत रहेकोमा ५ थान 
िनवेदन फछ् य�ट भएको र सो ५ थान योजनाले िनधा�रण गरकेो अविध साठी िदन नाघेर मा� फछ् य�ट भएको देिखयो । बाकँ� १९ 
थान िनवेदनम�ये ६ थान िनवेदन साठी िदनिभ�को र १३ थान िनवेदन साठी िदनको अविध नाघेर फछ् य�ट ह�न बाकँ� नै रहेको 
देिखयो । �य�तै म�य�थको िनण�य बदरस�ब�धी िनवेदन दता� भएको िमितले प�तािलस िदनिभ� फछ् य�ट गन� गरी ि�याकलाप िनधा�ण 
ग�रएकोमा सो काय� �योजनका लािग योजनाको दो�ो वष�मा ज�मा २४ थान िनवेदन दता� ह�न आएकोमा ५ थान िनवेदन फछ् य�ट 
भएको र सो ५ थान सबै नै प�तािलस िदनको अविध नाघेर फछ् य�ट भएको र बाकँ� १९ थानसमेत योजनाले तोकेको अविध प�तािलस 
िदन नाघी बाकँ� रहेको देिखयो । बाकँ� अविधमा ज�मा ४६ थान िनवेदनको लगत रहेकोमा सोम�ये १३ थान िनवेदन फछ् य�ट भएको 
र सो १३ थान नै योजनाले िनधा�रण गरकेो अविध प�तािलस िदन नाघेर फछ् य�ट भएको दिेखयो भने फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको ३३ 
थान िनवेदनम�ये ५ थान अविधिभ�का र २८ थान अविध नाघेर बाकँ� रहेको दिेखयो । उ�च अदालतह�को म�य�थतास�ब�धी 
िनवेदनको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण तािलका १७ मा ��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं १७:
म�य�थतास�ब�धी िनवेदनको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण

�.स.ं िववरण

१.

म�य�थ िनयुि�स�ब�धी िनवेदन

नितजा सूचक: म�य�थ िनयुि�स�ब�धी िनवेदन दता� भएको िमितले साठी िदनिभ� फछ् य�ट भएको ह�ने ।

िववरण
दो�ो वष�

(आ. व. २०७७।०७८)

बाँक� अविध 
(आ. व. २०७८।०७९ 

�ावणदेिख पौष मसा�तस�म)
लगत ३६ २९

फछ् य�ट भएका िनवेदन १० ५

साठी िदनिभ� फछ् य�ट ६ ०

साठी िदन नाघेर फछ् य�ट ४ ५

 साठी िदनिभ�को बाकँ� ० ६

साठी िदन नाघेर बाकँ� २६ १३

ज�मा बाकँ� २६ १९
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२.

म�य�थ हटाउनेस�ब�धी िनवेदन

नितजा सूचक: म�य�थ हटाउनेस�ब�धी िनवेदन दता� भएको िमितले प�तािलस िदनिभ� फछ् य�ट भएको ह�ने ।

यस स�ब�धी कुनै िनवेदन दता� ह�न आएको नदेिखएको ।

३.

म�य�थको �े�ािधकारस�ब�धी िनवेदन

नितजा सूचक:म�य�थको �े�ािधकारस�ब�धी िनवेदनदता� भएको िमितले तीस िदनिभ� फछ् य�ट भएको ह�ने ।

यस स�ब�धी कुनै िनवेदन दता� ह�न आएको नदेिखएको ।

४.

म�य�थको िनण�य बदरस�ब�धी िनवेदन

नितजा सूचक: म�य�थको िनण�य बदरस�ब�धी िनवेदन दता� भएको िमितले ४५ िदनिभ� फछ् य�ट भएको ह�ने ।

लगत २४ ४६

फछ् य�ट भएका िनवेदन ५ १३

४५ िदनिभ� फछ् य�ट ० ०

४५ िदन नाघेर फछ् य�ट ५ १३

४५ िदनिभ�को बाकँ� ० ५

४५ िदन नाघेर बाकँ� १९ २८

ज�मा बाकँ� १९ ३३

५.

िवदेशी िनण�यको मा�यतास�ब�धी िनवेदन

नितजा सूचक:िवदेशी िनण�यको मा�यतास�ब�धी िनवेदन दता� भएको िमितले ६० िदनिभ� फछ् य�टभएको ह�ने ।

यस स�ब�धी कुनै िनवेदन दता� ह�न आएको नदेिखएको।

उ�च अदालततफ� को मु�ा, पुनरावेदन तथा िनवेदनह�को अविधगत लगत फछ् य�टको समि�गत सङ्�या�मक िववरण
उ�च अदालतह�को म�याविध मू�याङ्कन समी�ा अविधको फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुह�नअुगािडको र फरक 

म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुभएपिछको सम� म�ुा पनुरावेदन र िनवेदनह�को लगत फछ् य�टको अव�था हेदा�   पिहलो वष�मा 
िज�मेवारी सरी आएको १५१५९ र सो वष�को दता� २७३०७ गरी कुल ज�मा ४२४६६ म�ुाको लगत रहेको म�ये २३१९१ थान  
अथा�त् ५४.६१ �ितशत म�ुा फछ् य�ट भएको दिेखयो । दो�ो वष�मा िज�मेवारी सरकेो १९२७५ म�ुा र यस अविधमा दता� ह�न 
आएको २३३५८ म�ुा गरी कुल ज�मा ४२६३३ थान म�ुाको लगत कायम भएकोमा २०६३४ थान अथा�त् ४८.४० �ितशत म�ुा 
फछ् य�ट ह�न सकेको देिखयो । बाकँ� अविधमा िज�मेवारी सरकेो २१९९९ नया ँदता� १६५७८ गरी ज�मा ३८५७७ म�ुाको लगत 
कायम भएकोमा १२९४७ थान अथा�त् ३३.५६ �ितशत म�ुा फछ् य�ट भएको देिखयो । 

सम�मा योजना लाग ुह�नभु�दा अगािडबाट िज�मेवारी सरी आएको १५१५९ र योजना लाग ुभएपिछ दता� भएको ६७२४३ 
गरी ज�मा लगत सङ्�या ८२४०२ रहेकोमा सोम�ये ५६७७२ थान अथा�त् ६८.९०  �ितशत फछ् य�ट भई २५६३० थान अथा�त् 
ज�मा लगतको ३१.१० �ितशत बाकँ� रहेको दिेखदँा ज�मा म�ुाह�म�ये यो मू�याङ्कन अविधमा ६८.९० �ितशत �गित भएको 
देिखयो ।उ�च अदालतह�को म�ुा, पनुरावेदन तथा िनवेदनह�को अविधगत लगत फछ् य�टको समि�गत सङ्�या�मक िववरण 
तािलका १८ मा ��ततु ग�रएको छ । 
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तािलका न.ं १८:
उ�च अदालतह�को म�ुा, पुनरावेदन तथा िनवेदनह�को अविधगत लगत फछ् य�टको समि�गत सङ्�या�मक िववरण

�.स.ं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. 
२०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. 

२०७७।०७८)7 

बाँक� अविध
(आ. व. २०७८।०७९ �ावणदेिख 

पौष मसा�तस�म)8

ज�मा

१ िज�मेवारी १५१५९ १९२७५ २१९९९ १५१५९

२ नया ँदता� २७३०७ २३३५८ १६५७८ ६७२४३

३ ज�मा लगत ४२४६६ ४२६३३ ३८५७७ ८२४०२
४ फछ् य�ट सङ्�या २३१९१ २०६३४ १२९४७ ५६७७२

फछ् य�ट �ितशत ५४.६१ ४८.४० ३३.५६ ६८.९०

६ बाकँ� १९२७५ २१९९९ २५६३० २५६३०

म�याविध मू�याङ्कन समी�ा अविधमा ज�मा �गित �ितशत ६८.९०

हालस�मको ज�मा �गितः योजना लाग ुह�नभु�दा अगािडबाट िज�मेवारी सरी आएको १५१५९ र योजना लाग ुभएपिछ दता� 
भएको ६७२४३ गरी ज�मा लगत सङ्�या ८२४०२ रहेकोमा सोम�ये ५६७७२ थान अथा�त् ६८.९०  �ितशत फछ् य�ट 
भई २५६३० थान अथा�त् ज�मा लगतको ३१.१० �ितशत बाकँ� रहेको देिखदँा ज�मा म�ुाह�म�ये यो मू�याङ्कन अविधमा 
६८.९० �ितशत �गित भएको देिखयो ।

सव��च अदालततफ� : 
योजनाको पिहलो वष�
(१)  तीन वष� नाघेका �रट िनवेदनः

    काय�ः योजनाको पिहलो वष� तीन वष� नाघेका सबै �रट िनवेदन फछ् य�ट गन� ।  
सव��च अदालतमा तीन वष� नाघेका सबै �रट िनवेदन योजनाको पिहलो वष�मा फछ् य�ट गन� गरी अविधगत ि�याकलाप 

रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला / अि�तम आदेशलाई मानी यो ि�याकलापको लािग पिहलो वष�िभ� काय� 
स�प�न गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण भएको िथयो । उ� वष�मा �रट िनवेदनको ज�मा लगत सङ्�या ४८९० रहेकोमा सोम�ये ज�मा 
१२४० थान �रट िनवेदन फछ् य�ट भई ३६५० थान �रट िनवेदनह� फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको दिेखयो । यस अविधमा िज�मेवारी 
सरी आएका �रट िनवेदनम�ये तीन वष� नाघेका �रट िनवेदनको सङ्�या १३४१ रहेकोमा सोम�ये पिहलो वष�मा ४११ थान अथा�त् 
३०.६५ �ितशत िनवेदन फछ् य�ट भई ९३० थान अथा�त् ६९.३५ �ितशत �रट िनवेदन फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको देिखयो । पिहलो 
वष�मा फछ् य�ट ह�न नसक�  दो�ो वष�का लािग िज�मेवारी सरकेा ३६५० �रट िनवेदनसिहत दो�ो वष�को लगत ५४८७ रहेकोमा सो 
वष� ज�मा ९४५ �रट िनवेदन फछ् य�ट भई ४५४२ थान �रट िनवेदन बाकँ� अविधका लािग िज�मेवारी सरकेो दिेखयो । दो�ो वष� तीन 
वष� नाघेका �रट िनवेदनको सङ्�या १४९९ रहेकोमा सोम�ये दो�ो वष�मा १८८ थान अथा�त् १२.५४ �ितशत िनवेदन फछ् य�ट भई 
१३११ थान अथा�त् ८७.४६ �ितशत तीन वष� नाघेका �रट िनवेदन फछ् य�ट ह�न नसक�  बाकँ� अविधका लािग िज�मेवारी सरकेो 
देिखयो । दो�ो वष�मा फछ् य�ट ह�न नसक�  बाकँ� अविधका लािग िज�मेवारी सरकेा ४५४२ �रट िनवेदनसिहत बाकँ� अविधको 
लगत ५४८३ रहेकोमा बाकँ� अविधमा ज�मा ६१७ थान �रट िनवेदन फछ् य�ट भई ४८६६ थान �रट िनवेदन फछ् य�ट ह�न बाकँ� 
रहेको देिखयो । बाकँ� अविधमा तीन वष� नाघेका �रट िनवेदनको सङ्�या १७१४ रहेकोमा सोम�ये यस अविधमा २०९ थान अथा�त् 
१२.१९ �ितशत �रट िनवेदन फछ् य�ट भई १५०५ थान अथा�त् ८७.८१ �ितशत तीन वष� नाघेका �रट िनवेदन फछ् य�ट ह�न बाकँ� 
रहेको देिखयो । सव��च अदालतको तीन वष� नाघेका �रट िनवेदनको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. 
१९ मा ��ततु ग�रएको छ ।

7 ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनलाई DCM ले नसमेटेको देिखदँा य�ता िनवेदनह� यसमा समावेश ग�रएको छैन ।
8 ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनलाई DCM ले नसमेटेको देिखदँा य�ता िनवेदनह� यसमा समावेश ग�रएको छैन । 
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तािलका न.ं१९:
सव��च अदालतको तीन वष� नाघेका �रट िनवेदनको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण

नितजा  सूचकः  योजनाको  पिहलो  वष�मा  तीन  वष�  नाघेका  सबै  �रट  िनवेदन  फछ् य�ट  भएको  ह�ने ।

�.स.ं िववरण
पिहलो  वष�

(आ. व. 
२०७६।०७७)

दो�ो   वष�
(आ. व. 

२०७७।०७८)

बाकँ�अविध
(आ.व. २०७८।०७९ �ावणदेिख 

पौष मसा�तस�म) ज�मा
१ ज�मा  लगत ४८९० ५४८७ ५४८३

२ तीन  वष�  नाघेका  लगत १३४१ १४९९ १७१४

३ ज�मा  फछ् य�ट १२४० ९४५ ६१७

ल�यबमोिजम 
फछ् य�ट

तीन वष� नाघेका ४११ १८८ २०९

�ितशत ३०.६५ १२.५४ १२.१९

५ ज�मा बाकँ� ३६५० ४५४२ ४८६६

बाकँ�  म�ये
तीन वष� नाघेका ९३० १३११ १५०५

�ितशत ६९.३५ ८७.४६ ८७.८१

(२)  पाँच वष� नाघेका सु� म�ुा तथा पुनरावेदनः 
     काय�ः योजनाको पिहलो वष�मा पाँच वष� नाघेका सबै  सु� म�ुा तथा पुनरावेदन फछ् य�ट गन� ।  

सव��च अदालतमा पाचँ वष� नाघेका सबै  स�ु म�ुा तथा पनुरावेदन योजनाको पिहलो वष�मा फछ् य�ट गन� गरी अविधगत 
ि�याकलाप रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला / अि�तम आदेशलाई मानी यो ि�याकलापको लािग पिहलो 
वष� िभ� काय� स�प�न गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण भएको िथयो । उ� वष�मा म�ुा तथा पनुरावेदनको ज�मा लगत सङ्�या १९६१४ 
रहेकोमा सोम�ये ज�मा ३३०१ थान म�ुा तथा पनुरावेदन फछ् य�ट भई १६३१३ थान म�ुा तथा पनुरावेदन फछ् य�ट ह�न बाकँ� 
रहेको देिखयो । यस अविधमा िज�मेवारी सरी आएका म�ुा तथा पनुरावेदन म�ये पाचँ वष� नाघेका म�ुा तथा पनुरावेदनको सङ्�या 
२४९६ रहेकोमा सोम�ये पिहलो वष�मा ८३० थान अथा�त् ३३.२५ �ितशत म�ुा तथा पनुरावेदन फछ् य�ट भई १६६६ थान अथा�त् 
६६.७५ �ितशत पाचँ वष� नाघेका म�ुा तथा पनुरावेदन फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको देिखयो । पिहलो वष�मा फछ् य�ट ह�न नसक�  दो�ो 
वष�का लािग िज�मेवारी सरेका १६३१३ थान म�ुा तथा पनुरावेदनसिहत दो�ो वष�को लगत सङ्�या १८९७९ रहेकोमा सो वष� 
ज�मा १५०८ थान म�ुा तथा पनुरावेदन फछ् य�ट भई १७४७१ थान म�ुा तथा पनुरावेदन बाकँ� अविधका लािग िज�मेवारी सरकेो 
देिखयो । दो�ो वष� पाचँ वष� नाघेका म�ुा तथा पनुरावेदनको लगत सङ्�या ३६४३ रहेकोमा सोम�ये दो�ो वष�मा ४९३ थान अथा�त् 
१३.५३ �ितशत म�ुा तथा पनुरावेदन फछ् य�ट भई ३१५० थान अथा�त् ८६.४७ �ितशत पाचँ वष� नाघेका म�ुा तथा पनुरावेदन 
फछ् य�ट ह�न नसक�  बाकँ� अविधका लािग िज�मेवारी सरकेो देिखयो । दो�ो वष�मा फछ् य�ट ह�न नसक�  बाकँ� अविधका लािग 
िज�मेवारी सरकेा १७४७१ थान म�ुा तथा पनुरावेदनसिहत बाकँ� अविधको लगत सङ्�या १९१५४ रहेकोमा बाकँ� अविधमा ज�मा 
७७१ थान म�ुा तथा पनुरावेदन फछ् य�ट भई १८३८३ थान म�ुा तथा पनुरावेदन फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको दिेखयो । बाकँ� अविधमा 
पाचँ वष� नाघेका म�ुा तथा पनुरावेदनको लगत सङ्�या ४०६९ रहेकोमा सोम�ये यस अविधमा २७३ थान अथा�त् ६.७१ �ितशत 
म�ुा तथा पनुरावेदन फछ् य�ट भई ३७९६ थान अथा�त् ९३.२९ �ितशत पाचँ वष� नाघेका म�ुा तथा पनुरावेदन फछ् य�ट ह�न बाकँ� 
रहेको देिखयो । सव��च अदालतको पाचँ वष� नाघेका स�ु म�ुा तथा पनुरावेदनको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण 
तािलका नं. २० मा ��ततु ग�रएको छ ।
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तािलका न.ं २०:
सव��च अदालतको पाँच वष� नाघेका सु� म�ुा तथा पुनरावेदनको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण

नितजा सूचकः योजनाको पिहलो वष�मा पाँच वष� नाघेका सबै सु� म�ुा तथा पुनरावेदन फछ् य�ट भएको ह�ने ।

�.
स.ं

िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. 
२०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. 

२०७७।०७८)

बाकँ� अविध
(आ. व. २०७८।०७९ �ावणदेिख   

पौष   मसा�तस�म) ज�मा

ज�मा लगत १९६१४ १८९७९ १९१५४

पाचँ  वष�  नाघेका  लगत २४९६ ३६४३ ४०६९

ज�मा फछ् य�ट ३३०१ १५०८ ७७१

ल�यबमोिजम 
फछ् य�ट

पाचँ वष� नाघेका ८३० ४९३ २७३

�ितशत ३३.२५ १३.५३ ६.७१

ज�मा बाकँ� १६३१३ १७४७१ १८३८३

बाकँ�  म�ये
पाचँ वष� नाघेका १६६६ ३१५० ३७९६

�ितशत ६६.७५ ८६.४७ ९३.२९

योजनाको दो�ो वष�
(१)  दुई वष� नाघेका �रट िनवेदनः
     काय�ः योजनाको दो�ो वष�मा दुई वष� नाघेका सबै �रट िनवेदन फछ् य�ट गन� ।  

सव��च अदालतमा दईु वष� नाघेका सबै �रट िनवेदन योजनाको दो�ो वष�मा फछ् य�ट गन� गरी अविधगत ि�याकलाप 
रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला / अि�तम आदेशलाई मानी यो ि�याकलापको लािग दो�ो वष� िभ� काय� 
स�प�न गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण भएको िथयो । योजनाको दो�ो वष�मा �रट िनवेदनको ज�मा लगत सङ्�या ५४८७ रहेकोमा 
सोम�ये ज�मा ९४५ थान �रट िनवेदन फछ् य�ट भई ४५४२ थान �रट िनवेदनह� फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको देिखयो । यस अविधको 
�रट िनवेदनको  ज�मा लगत म�ये दईु वष� नाघेका �रट िनवेदनको लगत सङ्�या २५६५ रहेकोमा सोम�ये दो�ो वष�मा २९४ 
थान अथा�त् ११.४६ �ितशत िनवेदन फछ् य�ट भई २२७१ थान अथा�त् ८८.५४ �ितशत �रट िनवेदन फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको 
देिखएकाले यस अविधमा योजनाले तोकेको सङ्�या भ�दा कम �गित हािसल भएको देिखयो । दो�ो वष�मा फछ् य�ट ह�न नसक�  
बाकँ� अविधका लािग िज�मेवारी सरकेा ४५४२ थान �रट िनवेदनसिहत बाकँ� अविधको लगत सङ्�या ५४८३ रहेकोमा बाकँ� 
अविधमा ज�मा ६१७ थान �रट िनवेदन फछ् य�ट भई ४८६६ थान �रट िनवेदन फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको दिेखयो । बाकँ� अविधमा 
दईु वष� नाघेका �रट िनवेदनको लगत सङ्�या २८२३ रहेकोमा सोम�ये यस अविधमा २८८ थान अथा�त् १०.२० �ितशत �रट 
िनवेदन फछ् य�ट भई २५३५ थान अथा�त् ८९.८० �ितशत दईु वष� नाघेका �रट िनवेदन फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको देिखयो । सव��च 
अदालतको दईु वष� नाघेका �रट िनवेदनको अविधगत लगत फछ् य�टको योजनाको दो�ो वष�दिेखको सङ्�या�मक िववरण तािलका 
नं. २१ मा ��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं २१:
सव��च अदालतको दुई वष� नाघेका �रट िनवेदनको अविधगत लगत फछ् य�टको योजनाको दो�ो वष� देिखको सङ्�या�मक 

िववरण
नितजा सूचकः  योजनाको दो�ो वष�मा दुई वष� नाघेका सबै �रट िनवेदनह� फछ् य�ट भएको ह�न े।

�.स.ं िववरण
दो�ो  वष�

(आ. व. २०७७।०७८)

बाकँ�  अविध
(आ. व. २०७८।०७९  �ावणदेिख  

पौष  मसा�तस�म)
१. ज�मा लगत ५४८७ ५४८३

२. दईु वष� नाघेका लगत २५६५ २८२३
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३.

फछ् य�ट ९४५ ६१७

ल�यबमोिजम फछ् य�ट
दईु वष� नाघेका २९४ २८८

�ितशत ११.४६ १०.२०

४.

ज�मा बाकँ� ४५४२ ४८६६

बाकँ� म�ये
दईु वष� नाघेका २२७१ २५३५

�ितशत ८८.५४ ८९.८०

(२)  तीन वष� नाघेका सु� म�ुा तथा पुनरावेदनः 
   काय�ः योजनाको दो�ो वष�मा तीन वष� नाघेका सबै  सु� म�ुा तथा पुनरावेदन फछ् य�ट गन� ।  

सव��च अदालतमा तीन वष� नाघेका सबै  स�ु म�ुा तथा पनुरावेदन योजनाको दो�ो वष�मा फछ् य�ट गन� गरी अविधगत 
ि�याकलाप रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला / अि�तम आदेशलाई मानी यो ि�याकलापको लािग दो�ो 
वष� िभ� काय� स�प�न गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण भएको िथयो । योजनाको दो�ो वष�मा म�ुा तथा पनुरावेदनको ज�मा लगत 
सङ्�या १८९७९ रहेकोमा सो वष� ज�मा १५०८ थान म�ुा तथा पनुरावेदन फछ् य�ट भई १७४७१ थान म�ुा तथा पनुरावेदन 
बाकँ� अविधका लािग िज�मेवारी सरकेो देिखयो । दो�ो वष� तीन वष� नाघेका म�ुा तथा पनुरावेदनको लगत सङ्�या ८६६७ रहेकोमा 
सोम�ये दो�ो वष�मा ९३४ थान अथा�त् १०.७८ �ितशत म�ुा तथा पनुरावेदन फछ् य�ट भई ७७३३ थान अथा�त् ८९.२२ �ितशत 
तीन वष� नाघेका म�ुा तथा पनुरावेदन फछ् य�ट ह�न नसक�  बाकँ� अविधका लािग िज�मेवारी सरकेो देिखयो । दो�ो वष�मा फछ् य�ट ह�न 
नसक�  बाकँ� अविधका लािग िज�मेवारी सरकेा १७४७१ थान म�ुा तथा पनुरावेदनसिहत बाकँ� अविधको लगत सङ्�या १९१५४ 
रहेकोमा बाकँ� अविधमा ज�मा ७७१ थान म�ुा तथा पनुरावेदन फछ् य�ट भई १८३८३ थान म�ुा तथा पनुरावेदन फछ् य�ट ह�न बाकँ� 
रहेको देिखयो । बाकँ� अविधमा तीन वष� नाघेका म�ुा तथा पनुरावेदनको लगत सङ्�या ९४५९ रहेकोमा सोम�ये यस अविधमा 
५१५ थान अथा�त् ५.४४ �ितशत म�ुा तथा पनुरावेदन फछ् य�ट भई ८९४४ थान अथा�त् ९४.५६ �ितशत तीन वष� नाघेका म�ुा 
तथा पनुरावेदन फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको देिखयो । सव��च अदालतको तीन वष� नाघेका म�ुा तथा पनुरावेदनको अविधगत लगत 
फछ् य�टको योजनाको दो�ो वष�देिखको सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. २२ मा ��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं २२:
सव��च अदालतको तीनवष� नाघेका मु�ा तथा पुनरावेदनको अविधगत लगत फछ् य�टको योजनाको दो�ो वष�देिखको 

सङ्�या�मक िववरण
नितजा सूचकः योजनाको दो�ो वष�मा तीन वष� नाघेका सबै सु� म�ुा तथा पुनरावेदन फछ् य�ट भएको ह�ने ।

�.स.ं िववरण
दो�ो वष�
(आ. व. 

२०७७।०७८)

बाँक� अविध
(आ. व. २०७८।०७९ �ावणदेिख 

पौष मसा�तस�म)
१. ज�मा लगत १८९७९ १९१५४

२. तीनवष� नाघेका लगत ८६६७ ९४५९

३.

ज�मा फछ् य�ट १५०८ ७७१

ल�यबमोिजम फछ् य�ट
तीन वष� नाघेका ९३४ ५१५

�ितशत १०.७८ ५.४४

४.

ज�मा बाकँ� १७४७१ १८३८३

बाकँ� म�ये
तीन वष� नाघेका ७७३३ ८९४४

�ितशत ८९.२२ ९४.५६
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योजनाको ते�ोवष�
(१)  अठार मिहना नाघेका �रट िनवेदनः
     काय�ः योजनाको ते�ो वष�मा अठार मिहना नाघेका सबै �रट िनवेदन फछ् य�ट गन� ।  

सव��च अदालतमा अठार मिहना नाघेका सबै �रट िनवेदन योजनाको ते�ो वष�मा फछ् य�ट गन� गरी अविधगत ि�याकलाप 
रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला / अि�तम आदेशलाई मानी यो ि�याकलापको लािग ते�ो वष�िभ� काय� 
स�प�न गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण भएको िथयो । योजनाको ते�ो वष�को पौष मसा�तस�ममा �रट िनवेदनको ज�मा लगत सङ्�या 
५४८३ रहेकोमा यस अविधमा ज�मा ६१७ थान �रट िनवेदन फछ् य�ट भई ४८६६ थान �रट िनवेदन फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको 
देिखयो । यस अविधमा अठार मिहना नाघेका �रट िनवेदनको लगत सङ्�या ३२४७ रहेकोमा सोम�ये यस अविधमा ३१३ थान 
अथा�त् ९.६४ �ितशत �रट िनवेदन फछ् य�ट भई २९३४ थान अथा�त् ९०.३६ �ितशत अठार मिहना नाघेका �रट िनवेदन फछ् य�ट 
ह�न बाकँ� रहेको देिखयो । सव��च अदालतको अठार मिहना नाघेका �रट िनवेदनको अविधगत लगत फछ् य�टको योजनाको ते�ो 
वष�को सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. २३ मा ��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं २३:
सव��च अदालतको अठार मिहना नाघेका �रट िनवेदनको अविधगत लगत फछ् य�टको योजनाको ते�ो वष�को सङ्�या�मक 

िववरण

नितजा सूचकः योजनाको ते�ो वष�मा अठार मिहना नाघेका सबै �रट िनवेदनह� फछ् य�ट भएको ह�न े।

�.स.ं िववरण
बाकँ� अविध

(आ. व. २०७८।०७९ �ावणदेिख पौष मसा�तस�म)

१. ज�मा लगत ५४८३

२. अठार मिहना नाघेका लगत ३२४७

३.

ज�मा फछ् य�ट ६१७

ल�यबमोिजम फछ् य�ट
अठार मिहना नाघेका ३१३

�ितशत ९.६४

४.

ज�मा बाकँ� ४८६६

बाकँ� म�ये
अठार मिहना नाघेका २९३४

�ितशत ९०.३६

(२)  दुई वष� नाघेका स�ु म�ुा तथा पुनरावेदनः
काय�ः योजनाको ते�ो वष�मा दुई वष� नाघेका सबै  सु� मु�ा तथा पुनरावेदन फछ् य�ट गन� ।  

सव��च अदालतमा दईु वष� नाघेका सबै  स�ु म�ुा तथा पनुरावेदन योजनाको ते�ो वष�मा फछ् य�ट गन� गरी अविधगत 
ि�याकलाप रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला / अि�तम आदेशलाई मानी यो ि�याकलापको लािग ते�ो 
वष�िभ� काय� स�प�न गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण भएको िथयो । योजनाको ते�ो वष�मा म�ुा तथा पनुरावेदनको ज�मा लगत 
सङ्�या १९१५४ रहेकोमा यस अविधमा ज�मा ७७१ थान म�ुा तथा पनुरावेदन फछ् य�ट भई १८३८३ थान म�ुा तथा पनुरावेदन 
फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको देिखयो । यस अविधमा दईु वष� नाघेका म�ुा तथा पनुरावेदनको लगत सङ्�या १३४०७ रहेकोमा सोम�ये 
यस अविधमा ६४९ थान अथा�त् ४.८४ �ितशत म�ुा तथा पनुरावेदन फछ् य�ट भई १२७५८ थान अथा�त् ९५.१६ �ितशत दईु 
वष� नाघेका म�ुा तथा पनुरावेदन फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको देिखयो । सव��च अदालतको दईु वष� नाघेका म�ुा तथा पनुरावेदनको 
अविधगत लगत फछ् य�टको योजनाको ते�ो वष�को सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. २४ मा ��ततु ग�रएको छ ।
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तािलका न.ं २४:
सव��च अदालतको दुई वष� नाघेका म�ुा तथा पुनरावेदनको अविधगत लगत फछ् य�टको योजनाको ते�ो वष�को 

सङ्�या�मक िववरण 

नितजा सूचकः योजनाको ते�ो वष�मा दुई वष� नाघेका सबै सु� मु�ा तथा पुनरावेदन फछ् य�ट भएको ह�ने ।

�.सं. िववरण
बाँक� अविध

(आ. व. २०७८।०७९  �ावणदेिख  पौष  मसा�तस�म)

१. ज�मा लगत १९१५४

२. दईु वष� नाघेका लगत १३४०७

३.

ज�मा फछ् य�ट ७७१

ल�यबमोिजम फछ् य�ट
दईु वष� नाघेका ६४९

�ितशत ४.८४

४.

ज�मा बाकँ� १८३८३

बाकँ� म�ये
दईु वष� नाघेका १२७५८

�ितशत ९५.१६

सवैंधािनक इजलासको लगत फछ् य�ट
(१)  सवैंधािनक इजलासको �े�ािधकार अ�तग�तका िववादतथा �रट िनवेदनः

    काय�ः सवैंधािनक इजलासको �े�ािधकार अ�तग�तका िववादलगायत सबै �रट िनवेदन एक वष�िभ� फछ् य�ट गन� ।  
सव��च अदालतको संवैधािनक इजलासको �े�ािधकारअ�तग�तका िववादलगायत सबै �रट िनवेदन एक वष�िभ� फछ् य�ट गन� 

गरी अविधगत ि�याकलाप रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला / अि�तम आदशेलाई मानी यो ि�याकलापको 
लािग पिहलो वष� देिख अि�तम वष�स�मको काया�विधसमेत िनधा�रण भएको िथयो । संवैधािनक इजलासको �े�ािधकारअ�तग�त पिहलो 
वष�को ज�मा लगत सङ्�या २११ रहेकोमा सोम�ये ज�मा २५ थान िनवेदन फछ् य�ट भई १८६ थान िनवेदनह� फछ् य�ट ह�न बाकँ� 
रहेको देिखयो । यस अविधमा फछ् य�ट भएका िनवेदनम�ये ३ थान अथा�त् १.४२ �ितशत िनवेदन एक वष�िभ� र २२ थान अथा�त् 
१०.४३ �ितशत िनवेदन एक वष� अविध नाघेर फछ् य�ट भएको देिखयो । बाकँ� िनवेदनह�म�ये ३५ थान अथा�त् १६.५९ �ितशत 
एक वष�िभ�का र १५१ थान अथा�त् ७१.५६ �ितशत िनवेदन एक वष� नाघेका रहेको देिखयो । पिहलो वष�मा फछ् य�ट ह�न नसक�  
दो�ो वष�का लािग िज�मेवारी सरेका १८६ थान िनवेदनसिहत दो�ो वष�को लगत सङ्�या २९७ रहेकोमा सो वष� ज�मा १८ थान 
िनवेदन फछ् य�ट भई २७९ थान िनवेदन बाकँ� अविधका लािग िज�मेवारी सरेको देिखयो । यस अविधमा फछ् य�ट भएका िनवेदनम�ये 
१५ थान अथा�त् ५.०५ �ितशत िनवेदन एक वष�िभ� र ३ थान अथा�त् १.०१ �ितशत िनवेदन एक वष� नाघी फछ् य�ट भएको 
देिखयो । बाकँ� िनवेदनह�म�ये ९४ थान अथा�त् ३१.६५ �ितशत एक वष�िभ�का र १८५ थान अथा�त् ६२.२९ �ितशत िनवेदन 
एक वष� नाघेका रहेको दिेखयो । दो�ो वष�मा फछ् य�ट ह�न नसक�  बाकँ� अविधका लािग िज�मेवारी सरकेा २८२ थान िनवेदनसिहत 
बाकँ� अविधको लगत सङ्�या ३०७ रहेकोमा यस अविधमा ज�मा ५४ थान िनवेदन फछ् य�ट भई २५३ थान �रट िनवेदन बाकँ� 
रहेको देिखयो । यस अविधमा फछ् य�ट भएका िनवेदनम�ये ३४ थान अथा�त् ११.०७ �ितशत िनवेदन एक वष�िभ� र २० थान 
अथा�त् ६.५१ �ितशत िनवेदन एक वष� नाघी फछ् य�ट भएको देिखयो । बाकँ� िनवेदनह�म�ये ५८ थान अथा�त् १८.८९ �ितशत 
एक वष�िभ�का र १९५ थान अथा�त् ६३.५२ �ितशत िनवेदन एक वष� नाघेका रहेको देिखयो । सव��च अदालतको सवैंधािनक 
इजलासको �े�ािधकारअ�तग�तका िववादलगायत सबै �रट िनवेदनको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण तािलका 
नं. २५ मा ��ततु ग�रएको छ ।
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तािलका न.ं २५:
सव��च अदालत सवैंधािनक इजलासको ��ेािधकार  अ�तग�तका िववादलगायत सबै �रट िनवेदनको अविधगत लगत 

फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण

नितजा सूचकः सवैंधािनक इजलासको ��ेािधकारअ�तग�तका िववादलगायत सबै �रट िनवेदन एक वष�िभ� फछ् य�ट 
भएको ह�न े।

�.स.ं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. २०७६।०७७)
दो�ो वष�

(आ. व. २०७७।०७८)

बाँक� अविध
(आ. व. २०७८।०७९ 

�ावणदेिख पौष 
मसा�तस�म)

१. ज�मा लगत २११ २९७ ३०७

२.

ज�मा फछ् य�ट २५ १८ ५४

लगतम�ये 
फछ् य�ट

एक वष�िभ� ३ १५ ३४

�ितशत १.४२ ५.०५ ११.०७

एक वष� नाघेका २२ ३ २०

�ितशत १०.४३ १.०१ ६.५१

३.

ज�मा बाकँ� १८६ २७९ २५३

बाकँ� म�ये

एक वष�िभ� ३५ ९४ ५८

�ितशत १६.५९ ३१.६५ १८.८९

एक वष� नाघेका १५१ १८५ १९५

�ितशत ७१.५६ ६२.२९ ६३.५२

थुनुवा भएका म�ुाको लगत फछ् य�ट
(१)  थुनुवा भएका म�ुाः
 काय�ः थुनुवा भएका सबै म�ुा एक वष�िभ� फैसला गन� ।   

सव��च अदालतमा िवचाराधीन म�ुाम�ये थनुवुा भएका सबै म�ुा एक वष�िभ� फछ् य�ट गन� गरी अविधगत ि�याकलाप 
रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसलालाई मानी यो ि�याकलापको लािग पिहलो वष� देिख अि�तम वष�स�मको 
काया�विधसमेत िनधा�रण भएको िथयो । सव��च अदालतमा िवचाराधीन म�ुाम�ये थनुवुा भएका म�ुाको पिहलो वष�को ज�मा लगत 
सङ्�या ३४९३ रहेकोमा सोम�ये ज�मा ८४९ थान म�ुा फछ् य�ट भई २६४४ थान थुनवुा भएका म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको 
देिखयो । बाकँ� म�ये ९०१ थान अथा�त् २५.७९ �ितशत एक वष�िभ�का र १७४३ थान अथा�त् ४९.९० �ितशत म�ुा एक वष� 
नाघेका रहेको देिखयो । यस अविधमा फछ् य�ट भएका थनुवुा भएका म�ुाम�ये ८६ थान अथा�त् २.४६ �ितशत म�ुा एक वष�िभ� र 
७६३ थान अथा�त् २१.८४ �ितशत म�ुा एक वष� नाघी फछ् य�ट भएको देिखयो । पिहलो वष�मा फछ् य�ट ह�न नसक�  दो�ो वष�का 
लािग िज�मेवारी सरकेा २६४४ थान थुनवुा भएका म�ुासिहत थनुवुा भएका म�ुाको दो�ो वष�को लगत सङ्�या ३८२९ रहेकोमा सो 
वष� ज�मा ७६४ थान म�ुा फछ् य�ट भई ३०६५ थान म�ुा बाकँ� अविधका लािग िज�मेवारी सरकेो दिेखयो । बाकँ� म�ये ११३० थान 
अथा�त् २९.५१ �ितशत एक वष�िभ�का र १९३५ थान अथा�त् ५०.५८ �ितशत म�ुा एक वष� नाघेका रहेको देिखयो ।  यस अविधमा 
फछ् य�ट भएका थनुवुा भएका म�ुाम�ये ३८ थान अथा�त् ०.९९ �ितशत म�ुा एक वष�िभ� र ७२६ थान अथा�त् १८.९६ �ितशत म�ुा 
एक वष� नाघी फछ् य�ट भएको देिखयो । दो�ो वष�मा फछ् य�ट ह�न नसक� बाकँ� अविधका लािग िज�मेवारी सरकेा ३०६५ थान थुनवुा 
भएका म�ुासिहत बाकँ� अविधको लगत सङ्�या ३६०३ रहेकोमा यस अविधमा ज�मा २१८ थान थनुवुा भएका म�ुा फछ् य�ट भई 
३३८५ थान अथा�त् ९३.९५ �ितशत थनुवुा भएका म�ुा बाकँ� रहेको देिखयो । बाकँ� म�ये १३१२ थान अथा�त् ३६.४१ �ितशत 
एक वष�िभ�का र २०७३ थान अथा�त् ५७.५४ �ितशत म�ुा एक वष� नाघेका रहेको देिखयो ।  यस अविधमा फछ् य�ट भएका थुनवुा 
भएका म�ुाम�ये ४५ थान अथा�त् १.२५ �ितशत म�ुा एक वष�िभ� र १७३ थान अथा�त् ४.८० �ितशत म�ुा एक वष� नाघी फछ् य�ट 
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भएको देिखयो । सव��च अदालतमा थनुवुा भएका म�ुाको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. २६ मा 
��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं २६:
सव��च अदालतमा थुनुवा भएका म�ुाको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण

नितजा सूचकः थुनुवा भएको सबै मु�ा एक वष�िभ� फछ् य�ट भएको ह�न े।

�.स.ं िववाद फछ् य�टको िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. 
२०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. 

२०७७।०७८)

बाँक� अविध
(आ. व. २०७८।०७९ 

�ावणदेिख पौष मसा�तस�म)
लगत ३४९३ ३८२९ ३६०३

१ फछ् य�ट ८४९ ७६४ २१८

२
फछ् य�ट 
म�ये

एक वष�िभ� ८६ ३८ ४५

�ितशत २.४६ ०.९९ १.२५

एक वष� नाघेका ७६३ ७२६ १७३

�ितशत २१.८४ १८.९६ ४.८०

३

बाकँ� ज�मा २६४४ ३०६५ ३३८५

�ितशत ७५.६९ ८०.०५ ९३.९५

बाकँ� म�ये
एक वष�िभ�को ९०१ ११३० १३१२

एक वष� नाघेको १७४३ १९३५ २०७३

दोहो�याई पाउँ, पुनरावलोकन, अनमुितका िनवेदन र साधकको लगत फछ् य�ट
(१)  दोहो�याई पाउँ, पुनरावलोकन, अनमुितका िनवेदन र साधकः
 काय�ः दोहो�याई पाउँ, पुनरावलोकन, अनुमितका िनवेदन र साधक नौ मिहनािभ� फछ् य�ट गन� ।   

सव��च अदालतमा दोहो�याई पाउ,ँ पनुरावलोकन, अनमुितका िनवेदन र साधक नौ मिहनािभ� फछ् य�ट गन� गरी अविधगत 
ि�याकलाप रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला / अि�तम आदेशलाई मानी यो ि�याकलापको लािग 
पिहलो वष� देिख अि�तम वष�स�मको काया�विधसमेत िनधा�रण भएको िथयो । सव��च अदालतमा िवचाराधीन म�ुाम�ये दोहो�याई 
पाउ,ँ पनुरावलोकन, अनमुितका िनवेदन र साधक म�ुाको पिहलो वष�को ज�मा लगत सङ्�या ९३४३ रहेकोमा सोम�ये ज�मा 
५१५२ थान फछ् य�ट भई ४१९१ थान दोहो�याई पाउ,ँ पनुरावलोकन, अनमुितका िनवेदन र साधक म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको 
देिखयो । यस अविधमा फछ् य�ट भएका दोहो�याई पाउ,ँ पनुरावलोकन, अनमुितका िनवेदन र साधक म�ुाम�ये २२९६ थान अथा�त् 
२४.५७ �ितशत नौ मिहनािभ� र २८५६ थान अथा�त् ३०.५७ �ितशत नौ मिहना नाघी फछ् य�ट भएको देिखयो । बाकँ� दोहो�याई 
पाउ,ँ पनुरावलोकन, अनमुितका िनवेदन र साधक म�ुाह�म�ये २६९३ थान अथा�त् २८.८२ �ितशत नौ मिहनािभ�का र १४९८ 
थान अथा�त् १६.०३ �ितशत नौ मिहना नाघेका रहेको देिखयो । पिहलो वष�मा फछ् य�ट ह�न नसक�  दो�ो वष�का लािग िज�मेवारी 
सरकेा ४१९१ थान दोहो�याई पाउ,ँ पनुरावलोकन, अनमुितका िनवेदन र साधक म�ुासिहत दोहो�याई पाउ,ँ पनुरावलोकन, 
अनमुितका िनवेदन र साधक म�ुाको दो�ो वष�को लगत सङ्�या ७००७ रहेकोमा सो वष� ज�मा १९१९ थान फछ् य�ट भई ५०८८ 
थान बाकँ� अविधका लािग िज�मेवारी सरेको दिेखयो । यस अविधमा फछ् य�ट भएका दोहो�याई पाउ,ँ पनुरावलोकन, अनमुितका 
िनवेदन र साधक म�ुाम�ये ५४९ थान अथा�त् ७.८४ �ितशत नौ मिहनािभ� र १३७० थान अथा�त् १९.५५ �ितशत नौ मिहना 
नाघी फछ् य�ट भएको देिखयो । बाकँ� दोहो�याई पाउ,ँ पनुरावलोकन, अनमुितका िनवेदन र साधक म�ुाह�म�ये २२८१ थान अथा�त् 
३२.५५ �ितशत नौ मिहनािभ�का र २८०७ थान अथा�त् ४०.०६ �ितशत नौ मिहना नाघेका रहेको देिखयो । दो�ो वष�मा फछ् य�ट 
ह�न नसक�  बाकँ� अविधका लािग िज�मेवारी सरकेा ५०८८ थान दोहो�याई पाउ,ँ पनुरावलोकन, अनमुितका िनवेदन र साधक 
म�ुासिहत बाकँ� अविधको लगत सङ्�या ६७२२ रहेकोमा यस अविधमा ज�मा ८५५ दोहो�याई पाउ,ँ पनुरावलोकन, अनमुितका 
िनवेदन र साधक म�ुा फछ् य�ट भएको र ५८६७ थान दोहो�याई पाउ,ँ पनुरावलोकन, अनमुितका िनवेदन र साधक म�ुा बाकँ� रहेको 
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देिखयो । यस अविधमा फछ् य�ट भएका दोहो�याई पाउ,ँ पनुरावलोकन, अनमुितका िनवेदन र साधक म�ुाम�ये २१० थान अथा�त् 
३.१२ �ितशत नौ मिहनािभ� र ६४५ थान अथा�त् ९.६० �ितशत नौ मिहना नाघी फछ् य�ट भएको देिखयो । बाकँ� दोहो�याई पाउ,ँ 
पनुरावलोकन, अनमुितका िनवेदन र साधक म�ुाह�म�ये २४५४ थान अथा�त् ३६.५१ �ितशत नौ मिहनािभ�का र ३४१३ थान 
अथा�त् ५०.७७ �ितशत नौ मिहना नाघेका रहेको देिखयो । सव��च अदालतको दोहो�याई पाउ,ँ पनुरावलोकन, अनमुितका िनवेदन 
र साधक म�ुाको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. २७ मा ��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं २७:
सव��च अदालतको दोहो�याई पाउँ, पुनरावलोकन, अनमुितका िनवेदन र साधकको अविधगत लगत फछ् य�टको 

सङ्�या�मक िववरण

नितजा सूचकः दोहो�याई पाउँ, पुनरावलोकन, अनुमितका िनवेदन र साधक नौ मिहनािभ� फछ् य�ट भएको ह�न े।

�.स.ं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. 
२०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. 

२०७७।०७८)

बाँक� अविध
(आ. व. २०७८।०७९ 

�ावणदेिख पौष मसा�तस�म)

१. ज�मा लगत ९३४३ ७००७ ६७२२

२.

ज�मा फछ् य�ट ५१५२ १९१९ ८५५

लगतम�ये 
फछ् य�ट

नौ मिहनािभ� २२९६ ५४९ २१०

�ितशत २४.५७ ७.८४ ३.१२

नौ मिहना नाघेका २८५६ १३७० ६४५

�ितशत ३०.५७ १९.५५ ९.६०

३.

ज�मा बाकँ� ४१९१ ५०८८ ५८६७

बाकँ� म�ये

नौ मिहनािभ� २६९३ २२८१ २४५४

�ितशत २८.८२ ३२.५५ ३६.५१

नौ मिहना नाघेका १४९८ २८०७ ३४१३

�ितशत १६.०३ ४०.०६ ५०.७७

सव��च अदालतको सम� म�ुा तथा �रट िनवेदनको लगत फछ् य�ट
(१)  सम� म�ुा तथा �रट िनवेदनः
 काय�ः सम� मु�ा तथा �रट िनवेदन वािष�क लगतको क�तीमा पचास �ितशत फछ् य�ट गन� । 

सव��च अदालतमा सम� म�ुा तथा �रट िनवेदन वािष�क लगतको क�तीमा पचास �ितशत फछ् य�ट गन� गरी अविधगत 
ि�याकलाप रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला / अि�तम आदेशलाई मानी यो ि�याकलापको लािग पिहलो 
वष� देिख अि�तम वष�स�मको काया�विधसमेत िनधा�रण भएको िथयो । सव��च अदालतको म�याविध मू�याङ्कन समी�ा अविधको 
सम� म�ुा तथा �रट िनवेदनको लगत फछ् य�टको अव�था हेदा�   पिहलो वष�मा िज�मेवारी सरी आएको २३४१८ थान र सो वष�को 
दता� भएको १०४२९ थान गरी कुल ज�मा ३३८४७ म�ुाको लगत सङ्�या रहेको म�ये ९६९३ थान  अथा�त् २८.६४ �ितशत म�ुा 
फछ् य�ट भई २४१५४ थान म�ुा बाकँ� रहेको देिखयो । दो�ो वष�मा िज�मेवारी सरकेो २४१५४ थान म�ुा र यस अविधमा दता� ह�न 
आएको ७३१९ थान म�ुा गरी कुल ज�मा ३१४७३ म�ुाको लगत सङ्�या कायम भएकोमा ४३७२ थान अथा�त् १३.८९ �ितशत 
म�ुा फछ् य�ट भई २७१०१ थान म�ुा बाकँ� रहेको देिखयो । बाकँ� अविधमा िज�मेवारी सरकेो २७१०१ थान र नया ँदता� ४२५८ 
थान गरी ज�मा ३१३५९ म�ुाको लगत सङ्�या कायम भएकोमा २२४३ थान अथा�त् ७.१५ �ितशत म�ुा फछ् य�ट भई २९११६ 
थान म�ुा तथा �रट िनवेदन बाकँ� रहेको देिखयो । 

सम�मा योजना लाग ुह�नभु�दा अगािडबाट िज�मेवारी सरी आएको २३४१८ र योजना लाग ुभएपिछ दता� भएको २२००६ 
गरी ज�मा लगत सङ्�या ४५४२४ रहेकोमा सोम�ये १६३०८ थान अथा�त् ३५.९०  �ितशत फछ् य�ट भई २९११६ थान अथा�त् 
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ज�मा लगतको ६४.१० �ितशत बाकँ� रहेको देिखदँा ज�मा म�ुा तथा �रट िनवेदनह�म�ये यो मू�याङ्कन अविधमा ३५.९० 
�ितशत �गित भएको दिेखयो । सव��च अदालतको म�ुा तथा �रट िनवेदनह�को अविधगत लगत फछ् य�टको समि�गत िववरण 
तािलका नं. २८ मा ��ततु ग�रएको छ ।

 तािलका न.ं २८:
सव��च अदालतको म�ुा तथा �रट िनवेदनको अविधगत लगत फछ् य�टको समि�गत िववरण

नितजा सूचकः  सम� म�ुा तथा �रट िनवेदनको वािष�क लगतको क�तीमा पचास �ितशत फछ् य�ट भएको ह�न े।

�.सं. िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. 
२०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. २०७७।०७८)

बाँक� अविध
(आ. व. २०७८।०७९ 

�ावणदेिख पौष 
मसा�तस�म)

ज�मा 

१. िज�मेवारी २३४१८ २४१५४ २७१०१ २३४१८

२. नया ँदता� १०४२९ ७३१९ ४२५८ २२००६

३. ज�मा लगत ३३८४७ ३१४७३ ३१३५९ ४५४२४

४.
फछ् य�ट सङ्�या ९६९३ ४३७२ २२४३ १६३०८

फछ् य�ट �ितशत २८.६४ १३.८९ ७.१५ ३५.९०

५.
बाकँ� २४१५४ २७१०१ २९११६ २९११६

�ितशत ७१.३६ ८६.१९ ९२.८५ ६४.१०

सव��च अदालतको �ितवेदनको लगत फछ् य�ट
(१)  �ितवेदनः
 काय�ः �ितवेदनह� दता� भएको िमितले तीन मिहनािभ� फछ् य�ट गन� । 

सव��च अदालतमा �ितवेदनह� दता� भएको िमितले तीन मिहनािभ� फछ् य�ट गन�गरी अविधगत ि�याकलाप 
रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा आदेशलाई मानी यो ि�याकलापको लािग �ितवेदनह� दता� भएको िमितले 
तीन मिहनािभ� फछ् य�ट गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण भएको िथयो । जसअनसुार योजनाको पिहलो वष�को �ितवेदनको ज�मा 
लगत सङ्�या २१३४ रहेकोमा ज�मा १५३२ थान �ितवेदन फछ् य�ट भएको र सोम�ये पिन २०२ थान अथा�त् ९.४७  �ितशत 
�ितवेदन योजनाले िनधा�रण गरकेो तीन मिहना अविधिभ�ै फछ् य�ट भएको देिखयो भने १३३० थान अथा�त् ६२.३२ �ितशत 
�ितवेदन तीन मिहना नाघेर फछ् य�ट भएको देिखन आयो । पिहलो वष� फछ् य�ट ह�न बाकँ� रही ६०२ थान �ितवेदनह� दो�ो वष�का 
लािग िज�मेवारी सरकेा दिेखन आयो । सो बाकँ� म�ये ३४१ थान अथा�त् ५६.६४ �ितशत योजनाले तोकेको तीन मिहनािभ�को र 
२६१ थान अथा�त् ४३.३६ �ितशत तीन मिहना नाघेको देिखयो । �यसैगरी दो�ो वष�मा िज�मेवारी सरकेा र सो वष� परकेा गरी ज�मा 
१९९३ थान �ितवेदनको सो वष�को लगत सङ्�या रहेकोमा सोम�ये १३१७ थान �ितवेदन फछ् य�ट भएको र सोम�ये पिन ९३ 
थान अथा�त् ४.६७  �ितशत �ितवेदन योजनाले िनधा�रण गरेको तीन मिहना अविधिभ�ै फछ् य�ट भएको दिेखयो भने १२२४ थान 
अथा�त् ६१.४१ �ितशत �ितवेदन तीन मिहना नाघेर फछ् य�ट भएको देिखन आयो । दो�ो वष� फछ् य�ट ह�न बाकँ� रही ६७६ थान 
�ितवेदनह� बाकँ� अविधका लािग िज�मेवारी सरकेा देिखयो । सो बाकँ� म�ये ६० थान अथा�त् ८.८८ �ितशत योजनाले तोकेको 
तीन मिहनािभ�को र ६१६ थान अथा�त् ९१.१२ �ितशत तीन मिहना नाघेको दिेखन आयो । बाकँ� अविधमा िज�मेवारी सरकेा र यस 
अविधमा परकेा गरी ज�मा १६८७ थान �ितवेदनको लगत सङ्�या रहेकोमा सोम�ये ८२७ थान �ितवेदन फछ् य�ट भएको र सोम�ये 
पिन ३११ थान अथा�त् १८.४४  �ितशत �ितवेदन योजनाले िनधा�रण गरकेो तीन मिहना अविधिभ�ै फछ् य�ट भएको दिेखयो भने 
५१६ थान अथा�त् ३०.५९ �ितशत �ितवेदन तीन मिहना नाघेर फछ् य�ट भएको देिखन आयो । यस अविधमा फछ् य�ट ह�न ८६० 
थान �ितवेदनह� बाकँ� रहेको देिखयो । ती म�ये १५९ थान अथा�त् १८.४९ �ितशत �ितवेदन तीन मिहनािभ�का र ७०१ थान 
अथा�त् ८१.५१ �ितशत �ितवेदन तीन मिहना अविध नाघेको बाकँ� देिखयो ।  सव��च अदालतको �ितवेदनह�को अविधगत लगत 
फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. २९ मा ��ततु ग�रएको छ ।
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तािलका न.ं २९: 
सव��च अदालतको �ितवेदनह�को अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण

नितजा सूचकः �ितवेदनह� दता� भएको िमितले तीन मिहनािभ� फछ् य�ट भएको ह�न े।

�.स.ं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. 
२०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. 

२०७७।०७८)

बाकँ� अविध
(आ. व. २०७८।०७९ 

�ावणदेिख पौष मसा�तस�म)

१ ज�मा लगत २१३४ १९९३ १६८७

२

ज�मा फछ् य�ट १५३२ १३१७ ८२७

लगत म�ये 
फछ् य�ट

तीन मिहनािभ� २०२ ९३ ३११

�ितशत ९.४७ ४.६७ १८.४४

तीन मिहना नाघेका १३३० १२२४ ५१६

�ितशत ६२.३२ ६१.४१ ३०.५९

३

ज�मा बाकँ� ६०२ ६७६ ८६०

बाकँ� म�ये

तीन मिहनािभ� ३४१ ६० १५९

�ितशत ५६.६४ ८.८८ १८.४९

तीन मिहना नाघेका २६१ ६१६ ७०१

�ितशत ४३.३६ ९१.१२ ८१.५१

(ङ) िवशेष अदालत एवम ्�यायािधकरणतफ� ः 
 लगत फछ् य�ट

योजनाले िवशेष अदालत र �यायािधकरणह�को काम कारबाहीलाई समेत योजनाब� �पमा अगािड बढाउने उ�े�यले ती 
िनकायह�बाट स�पादन ह�ने काय�लाई समावेश गरी ि�याकलापह�को ��ेपण गरकेो छ । सोअनसुार  योजनाको म�याविध समी�ा 
अविधमा िवशेष अदालत, राज�व �यायािधकरण, वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण, �शासक�य अदालत र �म अदालतबाट योजनाले 
��ेपण गरकेो ि�याकलापअनसुार  भए गरकेो काम कारबाहीको िववरण देहायबमोिजम ��ततु ग�रएको छ । 

१. िवशेष अदालत
(क) िज�मेवारी सरी आएका म�ुाह� फछ् य�टः

काय�ः िज�मेवारी सरी आएका सबै म�ुाह� फछ् य�ट गन� ।
िवशेष अदालतको िज�मेवारी सरी आएका सबै म�ुाह� फछ् य�ट गन� गरी योजनामा अविधगत ि�याकलाप रािखएको र 

यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला ह�ने र यो ि�याकलापको लािग पिहलो वष� देिख योजना अविधिभ� काय� स�प�न 
गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण भएको िथयो । जसअनसुार  िवशेष अदालतमा योजनाको पिहलो वष�मा िज�मेवारी सरी आएका 
ज�मा म�ुा सङ्�या ३९४ रहेकोमा सोम�ये १५८ थान अथा�त् ४०.१० �ितशत म�ुा मा� पिहलो वष�मा फछ् य�ट ह�न सकेको 
देिखयो । यसरी िज�मेवारी सरी पिहलो वष�िभ� फछ् य�ट ह�नपुन� म�ुाम�ये २३६ थान अथा�त् ५९.८९ �ितशत म�ुा दो�ो वष�का 
लािग िज�मेवारी सरकेो देिखयो । �यसरी िज�मेवारी सरी आएका म�ुा सङ्�या २३६ र तािलका नं. ३१ मा उि�लिखत पिहलो वष�मा 
नै दता� भएका म�ये फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेका ४२९ थान म�ुा गरी दो�ो वष�मा िज�मेवारी सरी आएका कुल ज�मा ६६५ म�ुाम�ये 
११२ थान अथा�त् १६.८४ �ितशत म�ुा मा� फछ् य�ट भई ५५३ म�ुा अथा�त् ८३.१५ �ितशत म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको 
देिखयो । यस�कार बाकँ� अविधको लािग िज�मेवारी सरी आएका ५५३ र तािलका नं. ३१ मा उि�लिखत दो�ो वष�मा नै दता�  भएका 
म�ये फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेका १०४ थान म�ुा गरी बाकँ� अविधका लािग िज�मेवारी सरी आएका कुल ज�मा ६५७ म�ुाम�ये बाकँ� 
अविधमा ३३ थान अथा�त् ५.०२ �ितशत म�ुा फछ् य�ट भई िवशेष अदालतमा ६२४ थान अथा�त् ९४.९७ �ितशत म�ुा फछ् य�ट 
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ह�न अझै बाकँ� नै रहेको दिेखन आयो । िवशेष अदालतको िज�मेवारी सरी आएका म�ुाको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक 
िववरण तािलका नं.  ३० मा ��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ३०:
िवशेष अदालतको िज�मेवारी सरी आएका म�ुाको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण

नितजा प�रसूचकः िज�मेवारी सरी आएका सबै म�ुा फछ् य�ट भएको ह�ने ।

�.सं. िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. २०७६।०७७)
दो�ो वष�

(आ. व. २०७७।०७८)

बाँक� अविध (आ. व. 
२०७८।०७९ �ावणदेिख 

पौष मसा�तस�म)
१. िज�मेवारी सरी आएको लगत ३९४ ६६५ ६५७

३. फछ् य�ट सङ् �या १५८ ११२ ३३

४. �ितशत ४०.१० १६.८४ ५.०२

५. बाकँ� लगत २३६ ५५३ ६२४

६. �ितशत ५९.८९ ८३.१५ ९४.९७

(ख) चालु आिथ�क वष�मा दता� भएका म�ुाह�को फछ् य�टः 
काय�ः चालु आिथ�क वष�मा दता� भएका म�ुाह�म�ये क�तीमा पचास �ितशत फछ् य�ट गन� । 
िवशेष अदालतको चाल ुआिथ�क वष�मा दता� भएका म�ुाह�म�ये क�तीमा पचास �ितशत फछ् य�ट गन� गरी योजनामा 

अविधगत ि�याकलाप रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला ह�ने र यो ि�याकलापको लािग पिहलो वष� देिख 
योजना अविधिभ� काय� स�प�न गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण भएको िथयो । जसअनसुार  िवशेष अदालतमा योजनाको पिहलो वष�मा 
दता� ह�न आएका ज�मा म�ुा सङ्�या ४४९ रहेकोमा सोम�ये २० थान अथा�त् ४.४५ �ितशत म�ुा मा� पिहलो वष�मा फछ् य�ट ह�न 
सकेको देिखयो । यसरी नया ँदता�  भई पिहलो वष�िभ� फछ् य�ट ह�नपुन� म�ुाम�ये ४२९ थान अथा�त् ९५.५४ �ितशत म�ुा फछ् य�ट 
ह�न बाकँ� रही दो�ो वष�का लािग िज�मेवारी सरकेो देिखयो । �यसरी िज�मेवारी सरी गएका म�ुाको फछ् य�टको अव�थाका बारमेा 
मािथ तािलका नं. ३० मा नै उ�लेख ग�रएको छ । योजनाको दो�ो वष�मा दता� ह�न आएका ज�मा म�ुा सङ्�या १२७ रहेकोमा सोम�ये 
२३ थान अथा�त् १८.११ �ितशत म�ुा मा� दो�ो वष�मा फछ् य�ट ह�न सकेको देिखयो ।  यसरी नया ँदता� भई दो�ो वष�िभ� फछ् य�ट 
ह�नपुन� म�ुाम�ये १०४ म�ुा अथा�त् ८१.८८ �ितशत म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रही योजनाको बाकँ� अविधका लािग िज�मेवारी सरकेो 
देिखयो । योजनाको बाकँ� अविधमा दता�  ह�न आएका ज�मा म�ुा सङ्�या ४० रहेकोमा सोम�ये सबै ४० थान अथा�त् १०० �ितशत 
म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको दिेखयो । िवशेष अदालतमा चाल ुआिथ�क वष�मा दता� भएका म�ुाको अविधगत लगत फछ् य�टको 
सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. ३१ मा ��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ३१:
िवशेष अदालतको चालु आिथ�क वष�मा दता� भएका म�ुाको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण

नितजा प�रसूचकः चालु आिथ�क वष�मा दता� भएका म�ुाह�म�ये क�तीमा पचास �ितशत फछ् य�ट भएको ह�ने ।

�.स.ं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. २०७६।०७७)
दो�ो वष�

(आ. व. २०७७।०७८)

बाँक� अविध (आ. व. 
२०७८।०७९ �ावणदेिख पौष 

मसा�तस�म)

१. नया ँदता�को लगत ४४९ १२७ ४०

३. फछ् य�ट सङ् �या २० २३ ०

४. �ितशत ४.४५ १८.११ ०

५. बाकँ� लगत ४२९ १०४ ४०

६. �ितशत ९५.५४ ८१.८८ १००
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२. राज�व �यायािधकरण
(क) िज�मेवारी सरी आएका म�ुाह� फछ् य�टः 

काय�ः िज�मेवारी सरी आएका सबै म�ुाह� फछ् य�ट गन� ।
राज�व �यायािधकरणको िज�मेवारी सरी आएका सबै म�ुाह� गन� गरी योजनामा अविधगत ि�याकलाप राखी यसको 

काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला ह�ने र यो ि�याकलापको लािग पिहलो वष� देिख योजना अविधिभ� काय� स�प�न गन� गरी 
अविधसमेत िनधा�रण भएको िथयो । जसअनसुार  राज�व �यायािधकरणमा योजनाको पिहलो वष�मा िज�मेवारी सरी आएका ज�मा 
म�ुा सङ्�या ६८२ रहेकोमा सोम�ये ९५ थान अथा�त् १३.९२ �ितशत म�ुा मा� पिहलो वष�मा फछ् य�ट ह�न सकेको देिखयो । यसरी 
िज�मेवारी सरी पिहलो वष�िभ� फछ् य�ट ह�नपुन� म�ुाम�ये ५८७ थान अथा�त् ८६.०७ �ितशत म�ुा दो�ो वष�का लािग िज�मेवारी 
सरकेो देिखयो । �यसरी िज�मेवारी सरी आएका म�ुा सङ्�या ५८७ र तािलका नं. ३३ मा उि�लिखत पिहलो वष�मा दता� भएका म�ये 
फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेका २०६ थान म�ुा गरी दो�ो वष�मा िज�मेवारी सरी आएका कुल ज�मा ७९३ म�ुाम�ये १७६ थान अथा�त् 
२२.१९ �ितशत म�ुा मा� फछ् य�ट भई ६१७ म�ुा अथा�त् ७७.८० �ितशत म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको देिखयो । यस�कार बाकँ� 
अविधको लािग िज�मेवारी सरी आएका ६१७ र तािलका नं. ३३ मा उि�लिखत दो�ो वष�मा दता� भएका म�ये फछ् य�ट ह�न बाकँ� 
रहेका ६४३ थान म�ुा गरी बाकँ� अविधका लािग िज�मेवारी सरी आएका कुल ज�मा १२६० म�ुाम�ये यो बाकँ� अविधमा १४८ थान 
अथा�त् ११.७४ �ितशत म�ुा फछ् य�ट भई राज�व �यायािधकरणमा १११२ थान अथा�त् ८८.२५ �ितशत म�ुा फछ् य�ट ह�न अझै 
बाकँ� नै रहेको देिखन आयो । राज�व �यायािधकरणको िज�मेवारी सरी आएका म�ुाको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक 
िववरण तािलका नं. ३२ मा ��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ३२:
राज�व �यायािधकरणको िज�मेवारी सरी आएका म�ुाको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण

नितजा प�रसूचकः िज�मेवारी सरी आएका सबै मु�ा फछ् य�ट भएको ह�ने ।

�.सं. िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. २०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. 

२०७७।०७८)

बाँक� अविध (आ. व. 
२०७८।०७९ �ावणदेिख 

पौष मसा�तस�म)

१. िज�मेवारी सरी आएको लगत ६८२ ७९३ १२६०

३. फछ् य�ट सङ् �या ९५ १७६ १४८

४. �ितशत १३.९२ २२.१९ ११.७४

५. बाकँ� लगत ५८७ ६१७ १११२

६. �ितशत ८६.०७ ७७.८० ८८.२५

(ख) चालु आिथ�क वष�मा दता� भएका म�ुाह�को फछ् य�टः
काय�ः चालु आिथ�क वष�मा दता� भएका म�ुाह�म�ये क�तीमा पचास �ितशत फछ् य�ट गन� । 
राज�व �यायािधकरणको चाल ु आिथ�क वष�मा दता� भएका म�ुाह�म�ये क�तीमा पचास �ितशत फछ् य�ट गन� गरी 

योजनामा अविधगत ि�याकलाप रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला ह�ने र यो ि�याकलापको लािग पिहलो 
वष� देिख योजना अविधिभ� काय� स�प�न गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण भएको िथयो । जसअनसुार  राज�व �यायािधकरणमा 
योजनाको पिहलो वष�मा दता� ह�न आएका ज�मा म�ुा सङ्�या २८२ रहेकोमा सोम�ये ७६ थान अथा�त् २६.९५ �ितशत म�ुा पिहलो 
वष�मा फछ् य�ट ह�न सकेको देिखयो । यसरी नया ँदता� भई पिहलो वष�िभ� फछ् य�ट ह�नपुन� म�ुाम�ये २०६ थान अथा�त् ७३.०४ 
�ितशत म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रही दो�ो वष�का लािग िज�मेवारी सरकेो देिखयो । �यसरी िज�मेवारी सरी गएका म�ुाको फछ् य�टको 
अव�थाका बारमेा मािथ तािलका नं. ३२ मा नै उ�लेख ग�रएको छ । योजनाको दो�ो वष�मा दता� ह�न आएका ज�मा म�ुा सङ्�या 
७०९ रहेकोमा सोम�ये ६६ थान अथा�त् ९.३० �ितशत म�ुा मा� दो�ो वष�मा फछ् य�ट ह�न सकेको देिखयो ।  यसरी नया ँदता� भई 
दो�ो वष�िभ� फछ् य�ट ह�नपुन� म�ुाम�ये ६४३ म�ुा अथा�त् ९०.६९ �ितशत म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रही योजनाको बाकँ� अविधका 
लािग िज�मेवारी सरेको देिखयो । योजनाको बाकँ� अविधमा दता� ह�न आएका ज�मा म�ुा सङ्�या २०९ रहेकोमा सोम�ये ६ थान 
अथा�त् २.८७ �ितशत म�ुा फछ् य�ट भई २०३ थान अथा�त् ९७.१२ �ितशत म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको देिखयो । राज�व 
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�यायािधकरणमा चाल ुआिथ�क वष�मा दता� भएका म�ुाको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. ३३ मा 
��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ३३:
राज�व �यायािधकरणको चालु आिथ�क वष�मा दता� भएका म�ुाको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण

नितजा प�रसूचकः चालु आिथ�क वष�मा दता� भएका म�ुाह�म�ये क�तीमा पचास �ितशत फछ् य�टभएको ह�न े।

�.स.ं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. २०७६।०७७)
दो�ो वष�

(आ. व. २०७७।०७८)

बाँक� अविध (आ. व. 
२०७८।०७९ �ावणदेिख 

पौष मसा�तस�म)

१. नया ँदता�को लगत २८२ ७०९ २०९

३. फछ् य�ट सङ् �या ७६ ६६ ६

४. �ितशत २६.९५ ९.३० २.८७

५. बाकँ� लगत २०६ ६४३ २०३

६. �ितशत ७३.०४ ९०.६९ ९७.१२

३. वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण
(क) काय�ः िज�मेवारी सरी आएका सबै म�ुाह� फछ् य�ट गन� ।

वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको िज�मेवारी सरी आएका सबै म�ुाह� फछ् य�ट गन� गरी योजनामा अविधगत ि�याकलाप 
रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला ह�ने र यो ि�याकलापको लािग पिहलो वष� दिेख योजना अविधिभ� काय� 
स�प�न गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण भएको िथयो । जसअनसुार  वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा योजनाको पिहलो वष�मा 
िज�मेवारी सरी आएका ज�मा म�ुा सङ्�या २०३ रहेकोमा सोम�ये ११५ थान अथा�त् ५६.६५ �ितशत म�ुा मा� पिहलो वष�मा 
फछ् य�ट ह�न सकेको देिखयो । यसरी िज�मेवारी सरी पिहलो वष�िभ� फछ् य�ट ह�नपुन� म�ुाम�ये ८८ थान अथा�त् ४३.३५ �ितशत 
म�ुा दो�ो वष�का लािग िज�मेवारी सरकेो देिखयो । �यसरी िज�मेवारी सरी आएका म�ुा सङ्�या ८८ र तािलका नं. ३५ मा 
उि�लिखत पिहलो वष�मा नै दता� भएका म�ये फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेका १९० थान म�ुा गरी दो�ो वष�मा िज�मेवारी सरी आएका कुल 
ज�मा २७८ म�ुाम�ये २३५ थान अथा�त् ८४.५३ �ितशत म�ुा मा� फछ् य�ट भई ४३ थान अथा�त् १५.४७ �ितशत म�ुा फछ् य�ट 
ह�न बाकँ� रहेको देिखयो । यस�कार बाकँ� अविधको लािग िज�मेवारी सरी आएका ४३ र तािलका नं. ३५ मा उि�लिखत दो�ो वष�मा 
नै दता� भएका म�ये फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेका १५८ थान म�ुा गरी बाकँ� अविधका लािग िज�मेवारी सरी आएका कुल ज�मा २०१ 
म�ुाम�ये यो बाकँ� अविधमा ७३ थान अथा�त् ३६.३२ �ितशत म�ुा फछ् य�ट भई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा १२८ थान 
अथा�त् ६३.६८ �ितशत म�ुा फछ् य�ट ह�न अझै बाकँ� नै रहेको दिेखन आयो । वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको िज�मेवारी सरी 
आएका म�ुाको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. ३४ मा ��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ३४:
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको िज�मेवारी सरी आएका म�ुाको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण

नितजा प�रसूचकः िज�मेवारी सरी आएका सबै म�ुा फछ् य�ट भएको ह�ने ।

�.स.ं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. २०७६।०७७)
दो�ो वष�

(आ. व. २०७७।०७८)

बाकँ� अविध (आ. व. 
२०७८।०७९ �ावणदेिख पौष 

मसा�तस�म)

१. िज�मेवारी सरकेो लगत २०३ २७८ २०१

३. फछ् य�ट सङ् �या ११५ २३५ ७३

४. �ितशत ५६.६५ ८४.५३ ३६.३२

५. बाकँ� लगत ८८ ४३ १२८
६. �ितशत ४३.३५ १५.४७ ६३.६८
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(ख) चालु आिथ�क वष�मा दता� भएका म�ुाह�को फछ् य�टः
काय�ः चालु आिथ�क वष�मा दता� भएका म�ुाह�म�ये क�तीमा पचास �ितशत फछ् य�ट गन� ।
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको चाल ुआिथ�क वष�मा दता� भएका म�ुाह�म�ये क�तीमा पचास �ितशत फछ् य�ट गन� 

गरी योजनामा अविधगत ि�याकलाप राखी यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला ह�ने र यो ि�याकलापको लािग पिहलो वष� 
देिख योजना अविधिभ� काय� स�प�न गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण भएको िथयो । जसअनसुार  वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा 
योजनाको पिहलो वष�मा दता� ह�न आएका ज�मा म�ुा सङ्�या २३८ रहेकोमा सोम�ये ४८ थान अथा�त् २०.१७ �ितशत म�ुा 
मा� पिहलो वष�मा फछ् य�ट ह�न सकेको देिखयो । यसरी नया ँदता� भई पिहलो वष�िभ� फछ् य�ट ह�नपुन� म�ुाम�ये १९० थान अथा�त् 
७९.८३ �ितशत म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रही दो�ो वष�का लािग िज�मेवारी सरेको देिखयो । �यसरी िज�मेवारी सरी गएका म�ुाको 
फछ् य�टको अव�थाका बारमेा मािथ तािलका नं. ३४ मा नै उ�लेख ग�रएको छ । योजनाको दो�ो वष�मा दता� ह�न आएका ज�मा म�ुा 
सङ्�या १८० रहेकोमा सोम�ये २२ थान अथा�त् १२.२२ �ितशत म�ुा मा� दो�ो वष�मा फछ् य�ट ह�न सकेको देिखयो ।  यसरी 
नया ँदता�  भई दो�ो वष�िभ� फछ् य�ट ह�नपुन� म�ुाम�ये १५८ थान अथा�त् ८७.७८ �ितशत म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रही योजनाको 
बाकँ� अविधका लािग िज�मेवारी सरकेो देिखयो । योजनाको बाकँ� अविधमा दता� ह�न आएका ज�मा म�ुा सङ्�या ४८ रहेकोमा 
सोम�ये ६ थान अथा�त् १२.५० �ितशत म�ुा मा� फछ् य�ट भई ४२ थान अथा�त् ८७.५० �ितशत म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको 
देिखयो । वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणमा चाल ुआिथ�क वष�मा दता�  भएका म�ुाको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक 
िववरण तािलका नं. ३५ मा ��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ३५:
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण चालु आिथ�क वष�मा दता� भएका म�ुाको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण

नितजा प�रसूचकः चालु आिथ�क वष�मा दता� भएका म�ुाह�म�ये क�तीमा पचास �ितशत फछ् य�ट भएको ह�ने ।

�.स.ं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. २०७६।०७७)
दो�ो वष�

(आ. व. २०७७।०७८)

बाँक� अविध (आ.व. 
२०७८।०७९ �ावणदेिख 

पौष मसा�तस�म)

१. नया ँदता�को लगत २३८ १८० ४८

३. फछ् य�ट सङ् �या ४८ २२ ६

४. �ितशत २०.१७ १२.२२ १२.५०

५. बाकँ� लगत १९० १५८ ४२

६. �ितशत ७९.८३ ८७.७८ ८७.५०

४. �शासक�य अदालत
(क)  िज�मवेारी सरी आएका म�ुाह� फछ् य�टः 

काय�ः िज�मेवारी सरी आएका सबै म�ुाह� फछ् य�ट गन� ।
�शासक�य अदालतको िज�मेवारी सरी आएका सबै म�ुाह� फछ् य�ट गन� गरी योजनामा अविधगत ि�याकलाप रािखएको 

र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला ह�ने र यो ि�याकलापको लािग पिहलो वष� दिेख योजना अविधिभ� काय� स�प�न गन� 
गरी अविधसमेत िनधा�रण भएको िथयो । जसअनसुार  �शासक�य अदालतमा योजनाको पिहलो वष�मा िज�मेवारी सरी आएका ज�मा 
म�ुा सङ्�या ६ रहेकोमा सोम�ये पिहलो वष�मा कुनै पिन म�ुा फछ् य�ट ह�न सकेको देिखएन । यसरी िज�मेवारी सरी पिहलो वष�िभ� 
फछ् य�ट ह�नपुन� म�ुाम�ये ६ थान नै अथा�त् १०० �ितशत म�ुा दो�ो वष�का लािग िज�मेवारी सरकेो दिेखयो । �यसरी िज�मेवारी सरी 
आएका म�ुा सङ्�या ६ र तािलका नं. ३७ मा उि�लिखत पिहलो वष�मा नै दता� भएका म�ये फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेका १५ थान म�ुा 
गरी दो�ो वष�मा िज�मेवारी सरी आएका कुल ज�मा २१ म�ुाम�ये १५ थान अथा�त् ७१.४३ �ितशत म�ुा मा� फछ् य�ट भई ६ म�ुा 
अथा�त् २८.५७ �ितशत म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको देिखयो । यस�कार बाकँ� अविधको लािग िज�मेवारी सरी आएका ६ र तािलका 
नं. ३७ मा उि�लिखत दो�ो वष�मा नै दता�  भएका म�ये फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेका २० थान गरी बाकँ� अविधका लािग िज�मेवारी सरी 
आएका कुल ज�मा २६ थान म�ये यो बाकँ� अविधमा १९ थान अथा�त् ७३.०७ �ितशत म�ुा फछ् य�ट भई �शासक�य अदालतमा ७ 
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थान अथा�त् २६.९२ �ितशत म�ुा फछ् य�ट ह�न अझै बाकँ� नै रहेको देिखन आयो । �शासक�य अदालतको िज�मेवारी सरी आएका 
म�ुाको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. ३६ मा ��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ३६:
�शासक�य अदालतको िज�मेवारी सरी आएका म�ुाको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण

नितजा प�रसूचकः िज�मेवारी सरी आएका सबै मु�ा फछ् य�ट भएको ह�ने ।

�.स.ं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. २०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. 

२०७७।०७८)

बाँक� अविध (आ. व. 
२०७८।०७९ �ावणदेिख 

पौष मसा�तस�म)

१. िज�मेवारी सरी आएको लगत ६ २१ २६

३. फछ् य�ट सङ् �या ० १५ १९

४. �ितशत ० ७१.४३ ७३.०८

५. बाकँ� लगत ६ ६ ७

६. �ितशत १०० २८.५७ २६.९२

(ख) चालु आिथ�क वष�मा दता� भएका म�ुाह�को फछ् य�टः
काय�ः चालु आिथ�क वष�मा दता� भएका म�ुाह�म�ये क�तीमा पचास �ितशत फछ् य�ट गन� ।
�शासक�य अदालतको चाल ुआिथ�क वष�मा दता�  भएका म�ुाह�म�ये क�तीमा पचास �ितशत फछ् य�ट गन� गरी योजनामा 

अविधगत ि�याकलाप रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला ह�ने र यो ि�याकलापको लािग पिहलो वष� देिख 
योजना अविधिभ� काय� स�प�न गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण भएको िथयो । जसअनसुार  �शासक�य अदालतमा योजनाको 
पिहलो वष�मा दता� ह�न आएका ज�मा म�ुा सङ्�या १५ रहेकोमा सोम�ये पिहलो वष�मा कुनै पिन म�ुा फछ् य�ट ह�न सकेको देिखन 
आएन । यसरी नया ँदता� भई पिहलो वष�िभ� फछ् य�ट ह�नपुन� म�ुाम�ये १५ थान नै अथा�त् सत�ितशत म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� 
रही दो�ो वष�का लािग िज�मेवारी सरकेो देिखयो । �यसरी िज�मेवारी सरी गएका म�ुाको फछ् य�टको अव�थाका बारमेा मािथ 
तािलका नं. ३६ मा नै उ�लेख ग�रएको छ । योजनाको दो�ो वष�मा दता�  ह�न आएका ज�मा म�ुा सङ्�या २६ रहेकोमा सोम�ये ६ 
थान अथा�त् २३.०८ �ितशत म�ुा मा� दो�ो वष�मा फछ् य�ट ह�न सकेको देिखयो ।  यसरी नया ँदता� भई दो�ो वष�िभ� फछ् य�ट 
ह�नपुन� म�ुाम�ये २० थान अथा�त् ७६.९२ �ितशत म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रही योजनाको बाकँ� अविधका लािग िज�मेवारी सरकेो 
देिखयो । योजनाको बाकँ� अविधमा दता� ह�न आएका ज�मा म�ुा सङ्�या १५ रहेकोमा सोम�ये १ थान अथा�त् ६.६७ �ितशत म�ुा 
फछ् य�ट भई १४ थान अथा�त् ९३.३३ �ितशत म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको दिेखयो । �शासक�य अदालतको चाल ुआिथ�क वष�मा 
दता� भएका म�ुाको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. ३७ मा ��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ३७:
�शासक�य अदालतको चालु आिथ�क वष�मा दता� भएका मु�ाको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण

नितजा प�रसूचकः चालु आिथ�क वष�मा दता� भएका म�ुाह�म�ये क�तीमा पचास �ितशत फछ् य�टभएको ह�ने ।

�.स.ं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. 
२०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. २०७७।०७८)

बाँक� अविध (आ. व. 
२०७८।०७९ �ावणदेिख 

पौष मसा�तस�म)
१. नया ँदता�को लगत १५ २६ १५

३. फछ् य�ट सङ् �या ० ६ १

४. �ितशत ०.०० २३.०८ ६.६७

५. बाकँ� लगत १५ २० १४

६. �ितशत १००.०० ७६.९२ ९३.३३
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५. �म अदालत
(क)  िज�मवेारी सरी आएका म�ुाह� फछ् य�टः 

काय�ः िज�मेवारी सरी आएका सबै म�ुाह� फछ् य�ट गन� ।
�म अदालतको िज�मेवारी सरी आएका सबै म�ुाह� फछ् य�ट गन� गरी योजनामा अविधगत ि�याकलाप रािखएको र 

यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला ह�ने र यो ि�याकलापको लािग पिहलो वष� दिेख योजना अविधिभ� काय� स�प�न गन� 
गरी अविधसमेत िनधा�रण भएको िथयो । जसअनसुार  �म अदालतमा योजनाको पिहलो वष�मा िज�मेवारी सरी आएका ज�मा म�ुा 
सङ्�या १०० रहेकोमा सोम�ये ६७ थान अथा�त् ६७.०० �ितशत म�ुा मा� पिहलो वष�मा फछ् य�ट ह�न सकेको देिखयो । यसरी 
िज�मेवारी सरी पिहलो वष�िभ� फछ् य�ट ह�नपुन� म�ुाम�ये ३३ थान अथा�त् ३३.०० �ितशत म�ुा दो�ो वष�का लािग िज�मेवारी 
सरकेो देिखयो । �यसरी िज�मेवारी सरी आएका म�ुा सङ्�या ३३ र तािलका नं. ३९ मा उि�लिखत पिहलो वष�मा नै दता�  भएका 
म�ये फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेका ८२ थान म�ुा गरी दो�ो वष�मा िज�मेवारी सरी आएका कुल ज�मा ११५ म�ुाम�ये ४९ थान अथा�त् 
४२.६१ �ितशत म�ुा मा� फछ् य�ट भई ६६ थान अथा�त् ५७.३९ �ितशत म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको देिखयो । यस�कार बाकँ� 
अविधको लािग िज�मेवारी सरी आएका ६६ र तािलका नं. ३९ मा उि�लिखत दो�ो वष�मा नै दता� भएका म�ये फछ् य�ट ह�न बाकँ� 
रहेका १६३ थान म�ुा गरी बाकँ� अविधका लािग िज�मेवारी सरी आएका कुल ज�मा २२९ म�ुाम�ये यो बाकँ� अविधमा ४८ थान 
अथा�त् २०.९६ �ितशत म�ुा फछ् य�ट भई �म अदालतमा १८१ थान अथा�त् ७९.०४ �ितशत म�ुा फछ् य�ट ह�न अझै बाकँ� नै 
रहेको देिखन आयो । �म अदालतको िज�मेवारी सरी आएका म�ुाको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. 
३८ मा ��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ३८:
�म अदालतको िज�मेवारी सरी आएका म�ुाको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण

नितजा प�रसूचकः िज�मेवारी सरी आएका सबै मु�ा फछ् य�ट भएको ह�न े।

�.स.ं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. 
२०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. 

२०७७।०७८)

बाँक� अविध (आ. व. 
२०७८।०७९ �ावणदेिख 

पौष मसा�तस�म)

१. िज�मेवारी सरी आएको लगत १०० ११५ २२९

३. फछ् य�ट सङ् �या ६७ ४९ ४८

४. �ितशत ६७.०० ४२.६१ २०.९६

५. बाकँ� लगत ३३ ६६ १८१

६. �ितशत ३३.०० ५७.३९ ७९.०४

(ख) चालु आिथ�क वष�मा दता� भएका म�ुाह�को फछ् य�टः
काय�ः चालु आिथ�क वष�मा दता� भएका म�ुाह�म�ये क�तीमा पचास �ितशत फछ् य�ट गन� ।
�म अदालतको चाल ु आिथ�क वष�मा दता� भएका म�ुाह�म�ये क�तीमा पचास �ितशत फछ् य�ट गन� गरी योजनामा 

अविधगत ि�याकलाप राखी यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला ह�ने र यो ि�याकलापको लािग पिहलो वष� देिख योजना 
अविधिभ� काय� स�प�न गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण भएको िथयो । जसअनसुार  �म अदालतमा योजनाको पिहलो वष�मा दता�  
ह�न आएका ज�मा म�ुा सङ्�या ११५ रहेकोमा सोम�ये ३३ थान अथा�त् २८.७० �ितशत म�ुा मा� पिहलो वष�मा फछ् य�ट ह�न 
सकेको देिखयो । यसरी नया ँदता� भई पिहलो वष�िभ� फछ् य�ट ह�नपुन� म�ुाम�ये ८२ थान अथा�त् ७१.३० �ितशत म�ुा फछ् य�ट ह�न 
बाकँ� रही दो�ो वष�का लािग िज�मेवारी सरकेो देिखयो । �यसरी िज�मेवारी सरी गएका म�ुाको फछ् य�टको अव�थाका बारेमा मािथ 
तािलका नं. ३८ मा नै उ�लेख ग�रएको छ । योजनाको दो�ो वष�मा दता� ह�न आएका ज�मा म�ुा सङ्�या १९२ रहेकोमा सोम�ये 
२९ थान अथा�त् १५.१० �ितशत म�ुा मा� दो�ो वष�मा फछ् य�ट ह�न सकेको देिखयो ।  यसरी नया ँदता� भई दो�ो वष�िभ� फछ् य�ट 
ह�नपुन� म�ुाम�ये १६३ थान अथा�त् ८४.९० �ितशत म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रही योजनाको बाकँ� अविधका लािग िज�मेवारी सरकेो 
देिखयो । योजनाको बाकँ� अविधमा दता� ह�न आएका ज�मा म�ुा सङ्�या ७१ रहेकोमा सोम�ये सबै ७ थान अथा�त् ९.८६ �ितशत 
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म�ुा फछ् य�ट भई ६४ थान अथा�त् ९०.१४ �ितशत म�ुा फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको दिेखयो । �म अदालतमा चाल ुआिथ�क वष�मा 
दता� भएका म�ुाको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. ३९ मा ��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ३९:
�म अदालतचालु आिथ�क वष�मा दता� भएका म�ुाको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण

नितजा प�रसूचकः चालु आिथ�क वष�मा दता� भएका म�ुाह�म�ये क�तीमा पचास �ितशत फछ् य�टभएको ह�ने ।

�.स.ं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. २०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. 

२०७७।०७८)

बाँक� अविध (आ. व. 
२०७८।०७९ �ावणदेिख पौष 

मसा�तस�म)

१. नया ँदता�को लगत ११५ १९२ ७१

३. फछ् य�ट सङ् �या ३३ २९ ७

४. �ितशत २८.६९ १५.१० ९.८६

५. बाकँ� लगत ८२ १६३ ६४

६. �ितशत ७१.३० ८४.८९ ९०.१४

(च) फैसला लेखन तथा तयारी
(१) सव��च अदालत
१.  २०७६ असार मसा�तस�मका ब�यौता फैसला अि�तम आदेश तयार गन�ः

सव��च अदालतको २०७६ असार मसा�तस�मका ब�यौता फैसला अि�तम आदेश २०७६ काित�क मसा�त िभ� तयार 
गन� गरी अविधगत ि�याकलाप रािखएकोमा यस अविधको यिकन अविधगत त�याङ्क उपल�ध ह�न नसकेको भए तापिन समी�ा 
अविधमा उ� अविधको फैसला तयार गन� बाकँ� रहेको भ�ने दिेखन आएन ।  

२.  कानूनको �यादिभ� फैसला / अि�तम आदेश तयार गन�ः
योजनाको पिहलो वष� दिेख सव��च अदालतको फैसला लेखन र तयारीका लािग कानूनको �यादिभ� फैसला / अि�तम 

आदेश तयार गन�गरी अविधगत ि�याकलाप रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला / अि�तम आदेश / 
�माणीकरणलाई मानी यो ि�याकलापको लािग कानूनको �यादिभ� फैसला / अि�तम आदेश तयार गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण 
भएकोमा मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा १३१ र मलुकु� देवानी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १९८ 
बमोिजम फैसला भएको िमितले २१ काय� िदनिभ� फैसला तयार गरी �माणीकरण गनु�पन� गरी कानूनी �यव�था भएको देिखयो । उ� 
कानूनी �यव�थासमेतको स�दभ�मा सव��च अदालतको फैसला तयार गन� काय�तफ�  पिहलो वष� ६८३९ थान म�ुाको फैसला तयार 
गनु�पन�मा ४५२८ थान अथा�त् ६६.२१ �ितशत फैसला तयार भएको देिखयो । सोम�ये ६९९ थान अथा�त् १५.४४ �ितशत म�ुाको 
फैसला ए�काइस िदनिभ�ै तयार भएको र ३८२९ थान अथा�त् ८४.५६ �ितशत म�ुाको फैसला ए�काइस िदन नाघेर तयार भएको 
देिखयो । यस अविधमा फैसला तयार ह�न बाकँ� म�ुाको सङ्�या २३११ रहेको देिखयो । दो�ो वष� ४४०७ थान म�ुाको फैसला 
तयार गनु�पन�मा ३२९८ थान अथा�त् ७४.८४ �ितशत म�ुाको फैसला तयार भएको देिखयो । सोम�ये ५२४ थान अथा�त् १५.८९ 
�ितशत म�ुाको फैसला ए�काइस िदनिभ�ै तयार भएको र २७७४ थान अथा�त् ८४.११ �ितशत म�ुाको फैसला ए�काइस िदन 
नाघेर तयार भएको देिखयो । यस अविधमा फैसला तयार ह�न बाकँ� म�ुाको सङ्�या ११०९ रहेको दिेखयो । बाकँ� अविधमा २१८२ 
थान म�ुाको फैसला तयार गनु�पन�मा १४१० थान अथा�त् ६४.६२ �ितशत म�ुाको फैसला तयार भएको दिेखयो । सोम�ये ३२१ थान 
अथा�त् २२.७७ �ितशत म�ुाको फैसला ए�काइस िदनिभ�ै तयार भएको र १०८९ थान अथा�त् ७७.२३ �ितशत म�ुाको फैसला 
ए�काइस िदन नाघेर तयार भएको देिखयो । यस अविधमा फैसला तयार ह�न बाकँ� म�ुाको सङ्�या ७७२ रहेको दिेखयो ।सव��च 
अदालतको फैसला लेखन र तयारी काय�को अविधगत सङ्�या�मक िववरण तािलका नं.४० मा ��ततु ग�रएको छ ।
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तािलका न.ं ४०:
सव��च अदालतको फैसला लेखन र तयारी काय�को अविधगत सङ्�या�मक िववरण

नितजा सूचकः कानूनको �यादिभ� फैसला / अि�तम आदेश तयार भएको ह�ने ।

�.सं. िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. 
२०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. 

२०७७।०७८)

बाँक� अविध 
(आ. व. २०७८।०७९ 

�ावणदेिख पौष मसा�तस�म)

१ तयार गनु�पन� फैसला सङ्�या ६८३९ ४४०७ २१८२

२
तयार ग�रएको फैसला ४५२८ ३२९८ १४१०

�ितशत ६६.२१ ७४.८४ ६४.६२

३
तयारी 
म�ये

ए�काइस िदनिभ� ६९९ ५२४ ३२१

�ितशत १५.४४ १५.८९ २२.७७

ए�काइस िदन नाघेर ३८२९ २७७४ १०८९

�ितशत ८४.५६ ८४.११ ७७.२३

तयार ह�न बाकँ� फैसला २३११ ११०९ ७७२

(२)  उ�च अदालत 
काय�ः कानूनको �यादिभ� फैसला / अि�तम आदेश तयार गन� ।
उ�च अदालतह�को फैसला लेखन र तयारीका लािग कानूनको �यादिभ� फैसला / अि�तम आदेश तयार गन�गरी अविधगत 

ि�याकलाप रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला / अि�तम आदेश / �माणीकरणलाई मानी यो ि�याकलापको 
लािग कानूनको �यादिभ� फैसला / अि�तम आदेश तयार गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण भएकोमा मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
संिहता, २०७४ को दफा १३१ र मलुकु� देवानी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १९८ बमोिजम फैसला भएको िमितले २१ 
काय� िदनिभ� फैसला तयार गरी �माणीकरण गनु�पन� गरी कानूनी �यव�था भएको देिखयो । उ� कानूनी �यव�थासमेतको स�दभ�मा 
उ�च अदालतह�को फैसला तयार गन� काय�तफ�  पिहलो वष� २३१९१ थान म�ुाको फैसला तयार गनु�पन�मा २२८०२ थान अथा�त् 
९८.३२ �ितशत म�ुाको फैसला तयार भएको देिखयो । सोम�ये ८२७३ थान अथा�त् ३६.२८ �ितशत म�ुाको फैसला ए�काइस 
िदनिभ�ै तयार भएको र १४५२९ थान अथा�त् ६३.७२ �ितशत म�ुाको फैसला ए�काइस िदन नाघेर तयार भएको देिखयो । यस 
अविधमा फैसला तयार ह�न बाकँ� म�ुाको सङ्�या ३८९ रहेको देिखयो । दो�ो वष� २१०२३ थान म�ुाको फैसला तयार गनु�पन�मा 
१९३९७ थान अथा�त् ९२.२७ �ितशत म�ुाको फैसला तयार भएको देिखयो । सोम�ये ८६११ थान अथा�त् ४४.३९ �ितशत 
म�ुाको फैसला ए�काइस िदनिभ�ै तयार भएको र १०७८६ थान अथा�त् ५५.६१ �ितशत म�ुाको फैसला ए�काइस िदन नाघेर 
तयार भएको देिखयो । यस अविधमा फैसला तयार ह�न बाकँ� म�ुाको सङ्�या १६२६ रहेको देिखयो । बाकँ� अविधमा १४५७३ थान 
म�ुाको फैसला तयार गनु�पन�मा १२०६१ थान अथा�त् ८२.७६ �ितशत म�ुाको फैसला तयार भएको देिखयो । सोम�ये ५५७५ थान 
अथा�त् ४६.२२ �ितशत म�ुाको फैसला ए�काइस िदनिभ�ै तयार भएको र ६४८६ थान अथा�त् ५३.७८ �ितशत म�ुाको फैसला 
ए�काइस िदन नाघेर तयार भएको देिखयो । यस अविधमा फैसला तयार ह�न बाकँ� म�ुाको सङ्�या २५१२ रहेको दिेखयो ।उ�च 
अदालतह�को फैसला तयार गन� काय�को अविधगत सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. ४१ मा ��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ४१:
उ�च अदालतह�को फैसला तयार गन� काय�को अविधगत सङ्�या�मक िववरण

नितजा सूचकः कानूनको �यादिभ� फैसला / अि�तम आदेश तयार भएको ह�ने ।

�.सं. िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. 
२०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. 

२०७७।०७८)

बाकँ� अविध 
(आ. व. २०७८।०७९ 

�ावणदेिख पौष मसा�तस�म)
१. तयार गनु�पन� फैसला सङ्�या २३१९१ २१०२३ १४५७३
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२
तयार ग�रएको फैसला २२८०२ १९३९७ १२०६१

�ितशत ९८.३२ ९२.२७ ८२.७६

३
तयारी 
म�ये

ए�काइस िदनिभ� ८२७३ ८६११ ५५७५

�ितशत ३६.२८ ४४.३९ ४६.२२

ए�काइस िदन नाघेर १४५२९ १०७८६ ६४८६

�ितशत ६३.७२ ५५.६१ ५३.७८

४ तयार ह�न बाकँ� फैसला ३८९ १६२६ २५१२

(३) िज�ला अदालत
काय�ः कानूनको �यादिभ� फैसला / अि�तम आदेश तयार गन� ।
िज�ला अदालतह�को फैसला लेखन र तयारीका लािग कानूनको �यादिभ� फैसला / अि�तम आदशे तयार गन�गरी 

अविधगत ि�याकलाप रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला / अि�तम आदेश / �माणीकरणलाई मानी यो 
ि�याकलापको लािग कानूनको �यादिभ� फैसला / अि�तम आदशे तयार गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण भएकोमा मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १३१ र मलुकु� देवानी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा १९८ बमोिजम फैसला भएको 
िमितले २१ काय� िदनिभ� फैसला तयार गरी �माणीकरण गनु�पन� गरी कानूनी �यव�था भएको देिखयो । उ� कानूनी �यव�थासमेतको 
स�दभ�मा उ�च अदालतह�को फैसला तयार गन� काय�तफ�  पिहलो वष� ६१९६८ थान म�ुाको फैसला तयार गनु�पन�मा ६०२६९ 
थान अथा�त् ९७.२६ �ितशत म�ुाको फैसला तयार भएको देिखयो । सोम�ये ४६४६८ थान अथा�त् ७४.९९ �ितशत म�ुाको 
फैसला ए�काइस िदनिभ�ै तयार भएको र १३८०१ थान अथा�त् २२.२७ �ितशत म�ुाको फैसला ए�काइस िदन नाघेर तयार 
भएको देिखयो । यस अविधमा फैसला तयार ह�न बाकँ� म�ुाको सङ्�या १६९९ रहेको देिखयो । दो�ो वष� ७०४४२ थान म�ुाको 
फैसला तयार गनु�पन�मा ६९११९ थान अथा�त् ९८.१२ �ितशत म�ुाको फैसला तयार भएको दिेखयो । सोम�ये ५९८७३ थान 
अथा�त् ८४.९९ �ितशत म�ुाको फैसला ए�काइस िदनिभ�ै तयार भएको र ९२४६ थान अथा�त् १३.१३ �ितशत म�ुाको फैसला 
ए�काइस िदन नाघेर तयार भएको दिेखयो । यस अविधमा फैसला तयार ह�न बाकँ� म�ुाको सङ्�या १३२३ रहेको दिेखयो । बाकँ� 
अविधमा ४०६९७ थान म�ुाको फैसला तयार गनु�पन�मा ३५५२१ थान अथा�त् ८७.२८ �ितशत म�ुाको फैसला तयार भएको 
देिखयो । सोम�ये ३०५९२ थान अथा�त् ७५.१७ �ितशत म�ुाको फैसला ए�काइस िदनिभ�ै तयार भएको र ४९२९ थान अथा�त् 
१२.११ �ितशत म�ुाको फैसला ए�काइस िदन नाघेर तयार भएको दिेखयो । यस अविधमा फैसला तयार ह�न बाकँ� म�ुाको सङ्�या 
५१७६ रहेको दिेखयो ।िज�ला अदालतह�को फैसला तयार गन� काय�को अविधगत सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. ४२ मा 
��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ४२:
िज�ला अदालतह�को फैसला तयार गन� काय�को अविधगत सङ्�या�मक िववरण 

� सं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. 
२०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. 

२०७७।०७८)

बाकँ� अविध
(आ. व. २०७८।०७९ 

�ावणदेिख पौष मसा�तस�म)
१ तयार गनु�पन� फैसला सङ्�या ६१९६८ ७०४४२ ४०६९७

२
तयार ग�रएको फैसला सङ्�या ६०२६९ ६९११९ ३५५२१

�ितशत ९७.२६ ९८.१२ ८७.२८

३

ए�काइस िदनिभ� ४६४६८ ५९८७३ ३०५९२

�ितशत ७४.९९ ८४.९९ ७५.१७

ए�काइस िदन नाघेर १३८०१ ९२४६ ४९२९

�ितशत २२.२७ १३.१३ १२.११

४ बाकँ� १६९९ १३२३ ५१७६
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(४)  िवषेश अदालत
काय�ः कानूनको �यादिभ� फैसला अि�तम आदेश तयार गन� ।
िवशेष अदालतको फैसला लेखन र तयारीका लािग कानूनको �यादिभ� फैसला / अि�तम आदेश तयार गन� गरी अविधगत 

ि�याकलाप रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला / अि�तम आदेश / �माणीकरणलाई मानी यो ि�याकलापको 
लािग कानूनको �यादिभ� फैसला / अि�तम आदेश तयार गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण भएकोमा मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
संिहता, २०७४ को दफा १३१ र मलुकु� देवानी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १९८ बमोिजम फैसला भएको िमितले २१ 
काय� िदनिभ� फैसला तयार गरी �माणीकरण गनु�पन� गरी कानूनी �यव�था भएको देिखयो । उ� कानूनी �यव�थासमेतको स�दभ�मा 
िवशेष अदालतको फैसला तयार गन� काय�तफ�  पिहलो वष� १७८ थान म�ुाको फैसला तयार गनु�पन�मा १७५ थान अथा�त् ९८.३१ 
�ितशत फैसला तयार भएको देिखयो । सोम�ये ४९ थान अथा�त् २७.५३ �ितशत म�ुाको फैसला ए�काइस िदनिभ�ै तयार भएको 
र १२६ थान अथा�त् ७०.७९  �ितशत म�ुाको फैसला ए�काइस िदन नाघेर तयार भएको दिेखयो । यस अविधमा फैसला तयार 
ह�न बाकँ� म�ुाको सङ्�या ३ रहेको देिखयो । पिहलो वष�बाट िज�मेवारी सरकेो ३ थानसिहत दो�ो वष�मा ज�मा १३८ थान म�ुाको 
फैसला तयार गनु�पन�मा १२९ थान अथा�त् ९३.४८ �ितशत म�ुाको फैसला तयार भएको दिेखयो । सोम�ये ४५ थान अथा�त् 
३२.६१ �ितशत म�ुाको फैसला ए�काइस िदनिभ�ै तयार भएको र ८४ थान अथा�त् ६०.८७ �ितशत म�ुाको फैसला ए�काइस 
िदन नाघेर तयार भएको दिेखयो । यस अविधमा फैसला तयार ह�न बाकँ� म�ुाको सङ्�या ९ रहेको दिेखयो । दो�ो वष� फैसला तयार 
ह�न बाकँ� ९ थानसिहत बाकँ� अविधमा ४२ थान म�ुाको फैसला तयार गनु�पन�मा २३ थान अथा�त् ५४.७६ �ितशत म�ुाको फैसला 
तयार भएको दिेखयो । सोम�ये १७ थान अथा�त् ४०.४८ �ितशत म�ुाको फैसला ए�काइस िदनिभ�ै तयार भएको र ६ थान अथा�त् 
१४.२९ �ितशत म�ुाको फैसला ए�काइस िदन नाघेर तयार भएको देिखयो । यस अविधमा फैसला तयार ह�न बाकँ� म�ुाको सङ्�या 
१९ रहेको देिखयो । िवशेष अदालतको फैसला लेखन र तयारी काय�को अविधगत सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. ४३ मा ��ततु 
ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ४३:
िवशेष अदालतको फैसला लेखन र तयारी काय�को अविधगत सङ्�या�मक िववरण

सूचकः फैसला भएको िमितले ए�काइस िदनिभ� फैसला तयार भएको ह�न े।

�.स.ं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. 
२०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. 

२०७७।०७८)

बाँक� अविध
(आ. व. २०७८।०७९ 

�ावणदेिख पौष 
मसा�तस�म)

१ तयार गनु�पन� फैसला सङ्�या १७८ १३८ ४२

२

ए�काइस िदनिभ� ४९ ४५ १७

ए�काइस िदनभ�दा पिछ १२६ ८४ ६

ज�मा १७५ १२९ २३

३ बाकँ� ३ ९ १९

(५)  राज�व �यायािधकरण 
काय�ः कानूनको �यादिभ� फैसला अि�तम आदेश तयार गन� ।
राज�व �यायािधकरणको फैसला लेखन र तयारीका लािग कानूनको �यादिभ� फैसला / अि�तम आदेश तयार गन�गरी 

अविधगत ि�याकलाप रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला / अि�तम आदेश / �माणीकरणलाई मानी यो 
ि�याकलापको लािग कानूनको �यादिभ� फैसला / अि�तम आदशे तयार गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण भएकोमा मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १३१ र मलुकु� देवानी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १९८बमोिजम फैसला भएको िमितले 
२१ काय� िदनिभ� फैसला तयार गरी �माणीकरण गनु�पन� गरी कानूनी �यव�था भएको देिखयो । उ� कानूनी �यव�थासमेतको 
स�दभ�मा राज�व �यायािधकरणको फैसला तयार गन� काय�तफ�  पिहलो वष� १५५ थान म�ुाको फैसला तयार गनु�पन�मा १५५ थान नै 
अथा�त् सत�ितशत फैसला तयार भएको देिखयो । सोम�ये १२९ थान अथा�त् ८३.२३ �ितशत म�ुाको फैसला ए�काइस िदनिभ�ै 
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तयार भएको र २६ थान अथा�त् १६.७७ �ितशत म�ुाको फैसला ए�काइस िदन नाघेर तयार भएको दिेखयो । यस अविधमा फैसला 
तयार ह�न बाकँ� रहेको देिखन आएन । दो�ो वष� १८१ थान म�ुाको फैसला तयार गनु�पन�मा १७६ थान अथा�त् ९७.२४ �ितशत 
म�ुाको फैसला तयार भएको देिखयो । सोम�ये १३६ थान अथा�त् ७५.१४ �ितशत म�ुाको फैसला ए�काइस िदनिभ�ै तयार भएको 
र ४० थान अथा�त् २२.१० �ितशत म�ुाको फैसला ए�काइस िदन नाघेर तयार भएको देिखयो । यस अविधमा फैसला तयार ह�न 
बाकँ� म�ुाको सङ्�या ५ रहेको देिखयो । बाकँ� अविधमा २९ थान म�ुाको फैसला तयार गनु�पन�मा २९ थान नै अथा�त् सत�ितशत 
म�ुाको फैसला ए�काइस िदनिभ�ै तयार भएको देिखयो । यस अविधमा फैसला तयार ह�न बाकँ� रहेको दिेखन आएन।राज�व 
�यायािधकरणको फैसला लेखन र तयारी काय�को अविधगत सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. ४४ मा ��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ४४:
राज�व �यायािधकरणको फैसला लेखन र तयारी काय�को अविधगत सङ्�या�मक िववरण

सूचकः फैसला भएको िमितले ए�काइस िदनिभ� फैसला तयार ह�ने

�.स.ं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. 
२०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. 

२०७७।०७८)

बाकँ� अविध
(आ. व. २०७८।०७९ 

�ावणदेिख पौष मसा�तस�म)

१ तयार गनु�पन� फैसला सङ्�या १५५ १८१ २९

२

ए�काइस िदनिभ� १२९ १३६ २९

ए�काइस िदनभ�दा पिछ २६ ४० ०

ज�मा १५५ १७६ २९

३ बाकँ� ० ५ ०

(६)  वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण
काय�ः कानूनको �यादिभ� फैसला अि�तम आदेश तयार गन� ।
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको फैसला लेखन र तयारीका लािग कानूनको �यादिभ� फैसला / अि�तम आदेश तयार 

गन�गरी अविधगत ि�याकलाप रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला / अि�तम आदेश / �माणीकरणलाई मानी 
यो ि�याकलापको लािग कानूनको �यादिभ� फैसला / अि�तम आदेश तयार गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण भएकोमा मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १३१ र मलुकु� देवानी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १९८ बमोिजम फैसला भएको 
िमितले २१ काय� िदनिभ� फैसला तयार गरी �माणीकरण गनु�पन� गरी कानूनी �यव�था भएको देिखयो । उ� कानूनी �यव�थासमेतको 
स�दभ�मा वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको फैसला तयार गन� काय�तफ�  पिहलो वष� १६२ थान म�ुाको फैसला तयार गनु�पन�मा 
१६२ थान नै अथा�त् सत�ितशत फैसला तयार भएको देिखयो । सोम�ये १४० थान अथा�त् ८६.४२ �ितशत म�ुाको फैसला 
ए�काइस िदनिभ�ै तयार भएको र २२ थान अथा�त् १३.५८ �ितशत म�ुाको फैसला ए�काइस िदन नाघेर तयार भएको दिेखयो । यस 
अविधमा फैसला तयार ह�न बाकँ� रहेको देिखन आएन । दो�ो वष� २५७ थान म�ुाको फैसला तयार गनु�पन�मा २५७ थान नै अथा�त् 
सत�ितशत म�ुाको फैसला तयार भएको दिेखयो । सोम�ये २०१ थान अथा�त् ७८.२१ �ितशत म�ुाको फैसला ए�काइस िदनिभ�ै 
तयार भएको र ५६ थान अथा�त् २१.७९ �ितशत म�ुाको फैसला ए�काइस िदन नाघेर तयार भएको दिेखयो । यस अविधमा फैसला 
तयार ह�न बाकँ� रहेको देिखन आएन । बाकँ� अविधमा ८७ थान म�ुाको फैसला तयार गनु�पन�मा ८७ थान नै अथा�त् सत�ितशत 
म�ुाको फैसला तयार भएको दिेखयो । सोम�ये ८० थान अथा�त् ९१.९५ �ितशत म�ुाको फैसला ए�काइस िदनिभ�ै तयार भएको 
र ७ थान अथा�त् ८.०५ �ितशत म�ुाको फैसला ए�काइस िदन नाघेर तयार भएको दिेखयो । यस अविधमा पिन फैसला तयार ह�न 
बाकँ� रहेको देिखन आएन।वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको फैसला लेखन र तयारी काय�को अविधगत सङ्�या�मक िववरण 
तािलका नं. ४५ मा ��ततु ग�रएको छ ।
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तािलका न.ं ४५:
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको फैसला लेखन र तयारी काय�को अविधगत सङ्�या�मक िववरण

सूचकः फैसला भएको िमितले ए�काइस िदनिभ� फैसला तयार ह�ने

�.स.ं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. 
२०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. 

२०७७।०७८)

बाँक� अविध
(आ. व. २०७८।०७९ 

�ावणदेिख पौष 
मसा�तस�म)

१ तयार गनु�पन� फैसला सङ्�या १६२ २५७ ८७

२

ए�काइस िदनिभ� १४० २०१ ८०

ए�काइस िदनभ�दा पिछ २२ ५६ ७

ज�मा १६२ २५७ ८७

३ बाकँ� ० ० ०

(७)  �शासक�य अदालत
काय�ः कानूनको �यादिभ� फैसला अि�तम आदेश तयार गन� ।
�शासक�य अदालतको फैसला लेखन र तयारीका लािग कानूनको �यादिभ� फैसला / अि�तम आदेश तयार गन�गरी 

अविधगत ि�याकलाप रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला / अि�तम आदेश / �माणीकरणलाई मानी यो 
ि�याकलापको लािग कानूनको �यादिभ� फैसला / अि�तम आदशे तयार गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण भएकोमा मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १३१ र मलुकु� देवानी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १९८ बमोिजम फैसला भएको 
िमितले २१ काय� िदनिभ� फैसला तयार गरी �माणीकरण गनु�पन� गरी कानूनी �यव�था भएको देिखयो । उ� कानूनी �यव�थासमेतको 
स�दभ�मा �शासक�य अदालतको फैसला तयार गन� काय�तफ�  पिहलो वष� कुनै पिन म�ुा रहेको देिखन आएन । दो�ो वष� २१ थान 
म�ुाको फैसला तयार गनु�पन�मा २१ थान नै अथा�त् सत�ितशत म�ुाको फैसला तयार भएको र सो सबै फैसला ए�काइस िदनिभ�ै 
तयार भएको देिखयो । बाकँ� अविधमा २० थान म�ुाको फैसला तयार गनु�पन�मा २० थान नै अथा�त् सत�ितशत म�ुाको फैसला 
तयार भएको र सो सबै ए�काइस िदनिभ�ै तयार भएको देिखयो । �शासक�य अदालतको फैसला लेखन र तयारी काय�को अविधगत 
सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. ४६ मा ��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ४६:
�शासक�य अदालतको फैसला लेखन र तयारी काय�को अविधगत सङ्�या�मक िववरण

सूचकः फैसला भएको िमितले ए�काइस िदनिभ� फैसला तयार ह�ने

�.स.ं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. 
२०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. 

२०७७।०७८)

बाकँ� अविध
(आ. व. २०७८।०७९ 

�ावणदेिख पौष मसा�तस�म)

१ तयार गनु�पन� फैसला सङ्�या - २१ २०

२

ए�काइस िदनिभ� - २१ २०

ए�काइस िदनभ�दा पिछ - - -

ज�मा - २१ २०

३ बाकँ� - - -
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(८) �म अदालत
काय�ः कानूनको �यादिभ� फैसला अि�तम आदेश तयार गन� ।
�म अदालतको फैसला लेखन र तयारीका लािग कानूनको �यादिभ� फैसला / अि�तम आदशे तयार गन�गरी अविधगत 

ि�याकलाप रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा फैसला / अि�तम आदेश / �माणीकरणलाई मानी यो ि�याकलापको 
लािग कानूनको �यादिभ� फैसला / अि�तम आदशे तयार गन� गरी अविधसमेत िनधा�रण भएकोमा मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा १३१ र मलुकु� देवानी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा १९८ बमोिजम फैसला भएको िमितले २१ काय� 
िदनिभ� फैसला तयार गरी �माणीकरण गनु�पन� गरी कानूनी �यव�था भएको दिेखयो । उ� कानूनी �यव�थासमेतको स�दभ�मा �म 
अदालतको फैसला तयार गन� काय�तफ�  पिहलो वष� १०८ थान म�ुाको फैसला तयार गनु�पन�मा १०८ थान अथा�त् सत�ितशतनै 
ए�काइस िदनिभ�ै तयार भएको देिखयो । दो�ो वष� ८५ थान म�ुाको फैसला तयार गनु�पन�मा ८५ थान नै अथा�त् सत�ितशत 
ए�काइस िदनिभ�ै तयार भएको देिखयो । यस अविधमा पिन फैसला तयार ह�न बाकँ� रहेको देिखएन । बाकँ� अविधमा २० थान 
म�ुाको फैसला तयार गनु�पन�मा ९ थान अथा�त् ४५.०० �ितशत म�ुाको फैसला तयार भएको र ती सबै फैसला ए�काइस िदनिभ�ै 
तयार भएको देिखयो । यस अविधमा फैसला तयार ह�न बाकँ� ११ थान अथा�त् ५५.०० �ितशत रहेको देिखयो ।�म अदालतको 
फैसला लेखन र तयारी काय�को अविधगत सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. ४७ मा ��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ४७:
�म अदालतको फैसला लेखन र तयारी काय�को अविधगत सङ्�या�मक िववरण

सूचकः फैसला भएको िमितले ए�काइस िदनिभ� फैसला तयार ह�ने

�.स.ं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. 
२०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. 

२०७७।०७८)

बाकँ� अविध
(आ. व. २०७८।०७९ 

�ावणदेिख पौष मसा�तस�म)

१ तयार गनु�पन� फैसला सङ्�या १०८ ८५ २०

२

ए�काइस िदनिभ� १०८ ८५ ९

ए�काइस िदनभ�दा पिछ ० ० ०

ज�मा १०८ ८५ ९

३ बाकँ� ० ० ११

२.२.१.२. रणनीितक उ�े�य १.२:  म�ुा �यव�थापन प�ितमा सुधार गनु�
�यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको िछटोछ�रतो र गणु�तरीय �याय स�पादनको पिहलो ल�य �ाि�का 

लािग सो ल�य अ�तग�त दो�ो रणनीितक उ�े�यको �पमा म�ुा �यव�थापनमा सधुार गनु� रहेको छ । यस रणनीितक उ�े�य हािसल 
गन� फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुगन� �यव�थापक�य �ब�ध गन�, सव��च अदालतको म�ुा �यव�थापन प�ितमा सधुार गन�, 
म�ुा �यव�थापन प�ितमा सधुार गन�, म�ुाको कारबाहीलाई सूचना �िविधसगँ आब� गन�, िमिसलको आ�त�रक िनरी�ण गन�, 
सव��च अदालत संवैधािनक इजलासको �यव�थापनमा सधुार गन� र सव��च अदालतको फैसला तयारीको �यव�थापन गरी ज�मा 
सातवटा ि�याकलापअ�तग�त काय� स�पादन सूचकसिहतका िविभ�न काय�ह� िनधा�रण ग�रएका छन् । यस योजनाको म�याविधस�म 
आइप�ुदा उ� रणनीितक उ�े�य अ�तग�तका ि�याकलाप र काय�ह�को �गितको अव�था देहायबमोिजम रहेको दिेखयोः 

(क) फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागु गन� �यव�थापक�य �ब�ध गन�ः
योजनामा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ु गन� �यव�थापक�य �ब�ध गन� ि�याकलापअ�तग�त काय� स�पादन 

सूचकसिहतका िविभ�न चौध काय�ह� िनधा�रण ग�रएकोमा सोम�ये फरक म�ुा �यव�थापन प�ित काया��वयनको �भाव मू�याङ्कन 
गन� र सव��च अदालतमा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुगन� स�ब�धमा  अ�ययन गन� गरी दईु काय�ह� म�याविध मू�याङ्कन 
समी�ाको अविध भ�दा पिछ काया��वयन ह�ने भएकोले ती दईु काय�ह�को यहा ँमू�याङ्कन समी�ा ग�रएको छैन । यस म�याविध 
मू�याङ्कन समी�ा अविधमा काया��वयन ह�नपुन� बाकँ� बा� काय�ह�को काय� �गितको अव�था हेदा�  सव��च अदालतमा फरक म�ुा 
�यव�थापन िनद�शक सिमित गठन गन�, सव��च अदालतमा फरक म�ुा �यव�थापन सिचवालय �थापना गन�, फरक म�ुा �यव�थापन 
प�ित लाग ु गन� िनयमावली संशोधन गन�, फरक म�ुा �यव�थापनस�ब�धी िद�दश�न िनमा�ण गन� र िज�ला र उ�च अदालतमा 
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फरक म�ुा �यव�थापन प�ित २०७७।४।१ देिख लाग ुगन� िनण�य गन� गरी पाचँवटा काय�ह� स�प�न भएको देिखयो ।  फरक म�ुा 
�यव�थापनको लािग स�टवेयर िनमा�ण गन�, स�टवेयरको परी�ण गन�, स�टवेयर स�चालनस�ब�धी िद�दश�न िनमा�ण गन�, फरक 
म�ुा �यव�थापन तथा स�टवेयर स�ब�धमा �यायाधीश तथा कम�चारीह�लाई अिभमखुीकरण गन�, िज�ला र उ�च अदालतमा फरक 
म�ुा �यव�थापन प�ित काया��वयन गन� आव�यक तयारी गन� र सबै िज�ला र उ�च अदालतमा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ु
गन� गरी छवटा काय�ह�को आंिशक�पमा �गित भएको देिखयो । फरक म�ुा �यव�थापन प�ित काया��वयनको अनगुमन गन� भ�ने 
एउटा काय� �ार�भस�म भएको देिखयो । सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ७५ �ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखन आयो । 

(ख) सव��च अदालतको म�ुा �यव�थापन प�ितमा सुधार गन�ः
योजनामा सव��च अदालतको म�ुा �यव�थापन प�ितमा सधुार गन� ि�याकलापअ�तग�त काय� स�पादन सूचकसिहतका 

ज�मा ए�काइसवटा काय� िनधा�रण ग�रएका छन् । सो काय� म�ये म�ुाको सनुवुाइमा सिुनि�ता र बहसको समय �यव�थापन, पेसी 
�थगन िनय��णसमेतका िवषयमा बारएसोिसएसन र महा�यायािधव�ाको काया�लयसगँ िनयिमत छलफल र सम�वय गन� एउटा काय� 
मा� स�प�न भएको दिेखयो । समूहगत आधारमा पेसी चढाउन म�ुाको सङ्�या िनधा�रण गन�, म�ुामा अङ्ग पगेुको यिकन भएको 
�मािणत गरी मा� पेसी चढाउने, राि��य मह�व, िवकास िनमा�ण, कर र राज�वस�ब�धी िववादह� समावेश भएका म�ुाह�को छु�ै 
फाटँ खडा गन�, थनुवुा भएका म�ुाह�, दोहो�याई पाउ ँिनवेदन तथा अ�त�रम आदेशको लािग पेस ह�ने िनवेदनको सनुवुाइको लािग 
छु�ाछु�ै इजलास गठन गन�, �यायाधीशलाई इजलासको समय �भािवत ह�ने गरी अ�य काममा संल�न नगराउने, म�ुा तथा �रटह�मा 
समावेश िनण�य गनु�पन� त�य र कानूनी ��न (Issue) को ग�भीरताको आधारमा बहसको समय िनधा�रण गरी सनुवुाइ गन� गरी 
छवटा काय� अिधकांश काया��वयन भएको / अि�तम चरणमा रहेको देिखयो । नया ँदता� ह�ने म�ुा तथा �रटका हकमा दता�कै �ममा  
िनण�य गनु�पन� त�य र कानूनी ��न (Issue) को पिहचान गरी िटपोट तयार गन�, समूहअनसुारको पेसी �यव�थापन गरी इजलास 
गठन गन�, राि��य मह�व, िवकास िनमा�ण र राज�वस�ब�धी िववादह� सनुवुाइको लािग सङ्�या िनधा�रण गरी छु�ै इजलास गठन 
गन�, म�ुा �यव�थापन प�ितलाई �वचािलत बनाउन सूचना �िविधसगँ आब� गन�, अदालतह�मा िभिडयो क�फरिे�सङबाट बहस 
स�चालन गन� स�भा�यता अ�ययन गरी लाग ु गन�, सव��च अदालतको काय�बोझ तथा अिधकार�े� �यव�थापन गन� स�ब�धमा 
सरोकारवालाह�समेत संल�न गरी देहायका िवषयमा अ�ययन गरी �ा� ह�ने सझुाव काया��वयन गन�ः (१) संिवधान संशोधनबाट 
स�बोधन गनु�पन� िवषयः (संवैधािनक इजलासको काय� �णाली र अिधकार�े�, सव��च अदालतमा �यायाधीशको सङ्�या, दोहो�याई 
पाउ ँिनवेदनको अिधकार�े� आिद), (२) ऐन संशोधनबाट स�बोधन गनु�पन� िवषय (कम�चारीको सेवा सत�स�ब�धी �रटको �े�ािधकार, 
सव��च अदालतमा पनुरावेदन ला�ने म�ुाको सजाय र िबगोको हद पनुरावलोकन, वािण�य तथा वैदेिशक रोजगारस�ब�धी म�ुाको 
�े�ािधकार पनुरावलोकन, उ�च अदालत / इजलासको संरचना  / सङ्�या र अिधकार�े� िव�तार आिद), (३) अदालतस�ब�धी 
िनयमावली संशोधनबाट स�बोधन गनु�पन� िवषय (फरक म�ुा �यव�थापन प�ित, �याियकबाहेकका काममा �यायाधीशको संल�नता, 
आिद), (४) आ�त�रक �यव�थापक�य सधुारबाट गन� सिकने अ�य िवषयह�, (५) सरोकारवालाह�सगँको सम�वय र सहकाय�बाट 
गन� िवषयह� गरी छवटा काय� आंिशक�पमा काया��वयन भएको देिखयो । समूहमा िवभाजन भएका िवचाराधीन म�ुा तथा �रटह�मा 
समावेश भएको िनण�य गनु�पन� त�य र कानूनी ��न (Issue) को पिहचान गरी िटपोट तयार गन�, तयार भएको त�य र कानूनी ��न 
(Issue) सिहतको िटपोट पेसी अगावै स�बि�धत समूहका �यायाधीशह�लाई उपल�ध गराउने, वैकि�पक पेसी सूची �काशन गरी 
सनुवुाइ ह�ने �यव�था गन�, परुाना म�ुाको चाप घटाउन सव��च अदालतमा अित�र� समय र िबदाको िदनसमेत काम गन� गरी समय 
तो�ने गरी चारवटा काय� �ार�भस�म भएको देिखयो । म�ुाको सनुवुाइमा समूह प�ित (panel system) लाग ुगन�, परुाना म�ुाको 
�कृितअनसुार देवानी, फौजदारी, वािण�य र �रट गरी समूह िवभाजन गन�, समूहमा रहेका म�ुाह�को सनुवुाइ गन� �यायाधीशह�को 
समूह र संयोजक �यायाधीश तो�ने, समय सूचक य��को �योग गरी बहसको लािग िनधा� �रत समय पालना गन� गराउने गरी चारवटा 
काय� स�प�न ह�न नसकेको देिखयो । सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ५६.१९ �ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखन आयो । 

(ग) मु�ा �यव�थापन प�ितमा सुधार गन�ः
योजनामा म�ुा �यव�थापन प�ितमा सधुार गन� ि�याकलापअ�तग�त काय� स�पादन सूचकसिहतका ज�मा ५ वटा काय� 

िनधा�रण ग�रएकोमा सोम�ये म�ुाका प�को �यि�गत िववरण भरी िमिसल संल�न गन� र िनधा��रत समयिभ� कुनै प� अनपुि�थत 
भएमा उपि�थत प�लाई तारखे िदने गरी दईुवटा काय� स�प�न भएको देिखयो । �ितवेदनउपरको सनुवुाइमा प�ले ता�रखमा रहन 
चाहेमा ता�रखमा रा�ने काय� अिधकांशत ह�ने गरकेो,  प�ह�लाई अदालतको काय�बोझलाई िवचार गरी समय तोक� तारखे िदने काय� 
आंिशक �पमा स�प�न भएको देिखयो । म�ुा �यव�थापन िद�दश�न र इजलास पिु�तका बनाई म�ुा शाखा तथा इजलासमा रा�ने काय� 
�ार�भस�म भएको देिखयो । सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ७६.०० �ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखयो । 
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(घ) मु�ाको कारबाहीलाई सूचना �िविधसगँ आब� गन�
योजनामा म�ुाको कारबाहीलाई सूचना �िविधसगँ आब� गन� ि�याकलापअ�तग�त काय� स�पादन सूचकसिहतका 

ज�मा दशवटा काय� िनधा�रण ग�रएकोमा सोम�ये म�ुा दता�दिेख अि�तम फैसलास�म हरके तहका अदालतमा एउटै पिहचान न�बर 
(Registration Number) िदने, म�ुाको अि�तम आदेश र फैसला वेभसाइटबाट  डाउनलोड गन� सिकने प�ितको िवकास गन� 
र म�ुास�ब�धी प�ाचारमा इमेलको �योग गन� गरी तीनवटा काय� स�प�न भएको देिखयो । म�ुाका हरके गितिविधको जानकारी 
प�ह�लाई एसएमएसबाट िदने र स�कलै िमिसल चािहने अव�थामाबाहेक म�ुाको िव�तुीय फाइल तयार गरी �योग गन� दईुवटा काय� 
अिधकांशत ह�ने गरकेो दिेखयो । अनलाइन श�ुक भ�ुानी र म�ुा दता� गन� स�ब�धमा भएको अ�ययन �ितवेदन पनुरावलोकन गरी 
�मशः लाग ुगन�, म�ुाको प� र कानून �यवसायीलाई (User ID) र (Password) �दान गन� र पेसी �थगनको  पटक पेसी सूचीमा  
जनाई  वेभसाइटमा  �काशन गन� तीनवटा काय� आंिशक स�प�न भएको देिखयो । साथै पेसी तथा साधारण ता�रख क��यटुरबाट 
�वतः िसज�ना ह�ने �णाली िवकास गन� र िटपोटको िव�तुीय �ित तयार भएपिछ मा� म�ुा पेसीमा चढाउने प�ित अवल�बन गन� गरी 
दईुवटा काय� �ार�भस�म भएको अव�थामा देिखयो । सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ७२.०० �ितशत उपलि�ध हािसल 
भएको देिखयो ।

(ङ) िमिसलको आ�त�रक िनरी�ण गन�
योजनामा म�ुा �यव�थापन प�ितमा सधुार गन� ि�याकलापअ�तग�त काय� स�पादन सूचकसिहतका ज�मा छवटा काय� 

िनधा�रण ग�रएकोमा सोम�ये िनरी�ण अिधकृतले पाि�क �पमा िमिसल िनरी�णको �ितवेदन स�बि�धत िज�ला �यायाधीश र 
रिज��ारलाई उपल�ध गराउने र �ा� िनरी�ण �ितवेदनका आधारमा स�बि�धत कम�चारीलाई िनद�शन िदने दईुवटा काय� स�प�न 
भएको देिखएको,  सबै अदालत तथा �यायािधकरणमा म�ुामा अङ्ग प�ुयाउन छु�ै शाखा �थापना गरी िनरी�ण अिधकृत तो�ने र 
म�ुामा अङ्ग पगुी पेसी चढन यो�य भएको �मािणत गन� दईुवटा काय� अिधकांशत ह�ने गरेको देिखएको र िनरी�ण अिधकृतले चाल ु
िमिसलह�को िनयिमत �पमा िनरी�ण गरी िदएका िनद�शनह� स�टवेयरमा �िव� गन� र माग�अनसुार  गनु�पन� कामको अविध नाघेका 
र ना�न लागेका म�ुाको स�टवेयरमाफ� त क��यटुरमा �ा� सङ्केतअनसुार �ाथिमकताका साथ िनरी�ण गन� दईुवटा काय� आिंशक 
�पमा स�प�न भएको दिेखयो । सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ८० �ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखयो । 

िमिसलको आ�त�रक िनरी�णस�ब�धी अदालतगत त�याङ्क हदेा� देहायबमोिजम रहकेो पाइयोः 
 (१)  िज�ला अदालततफ� : िमिसलको आ�त�रक िनरी�णः

िज�ला अदालतह�को योजनाको म�याविधमा िमिसलको आ�त�रक िनरी�णको अव�था हेदा� पिहलो वष�मा िनरी�ण 
गनु�पन� म�ुाको िमिसल १३८१६९ थान रहेको म�ये पिहलो पटक ९३५३९ थान अथा�त् ६७.७० �ितशत र दो�ो पटक  ७०९१२ 
थान अथा�त् ५१.३२ �ितशत म�ुाको िमिसलको आ�त�रक िनरी�ण भएको देिखयो । दो�ो वष�मा िनरी�ण गनु�पन� म�ुाको िमिसल 
१६५६३६ थान रहेको म�ये पिहलो पटक १०६५९४ थान अथा�त् ६४.३५ �ितशत र दो�ो पटक  ७२४०७ थान अथा�त्  ४३.७१ 
�ितशत म�ुाको िमिसलको आ�त�रक िनरी�ण भएको दिेखयो । बाकँ� अविधमा िनरी�ण गनु�पन� म�ुाको िमिसल १५२८१३ थान 
रहेको म�ये पिहलो पटक ५६६५४ थान अथा�त् ३७.०७ �ितशत र दो�ो पटक  २९४३२ थान अथा�त् १९.२६ �ितशत म�ुाको 
िमिसलको आ�त�रक िनरी�ण भएको देिखयो । िज�ला अदालतह�को िमिसलको आ�त�रक िनरी�णको अविधगत सङ्�या�मक 
िववरण तािलका नं. ४८ मा ��ततु ग�रएको छ ।
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तािलका न.ं ४८:
िज�ला अदालतह�को िमिसलको आ�त�रक िनरी�णको अविधगत सङ्�या�मक िववरण

� सं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. 
२०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. 

२०७७।०७८)

बाँक� अविध
(आ. व. २०७८।०७९ �ावणदेिख 

पौष मसा�तस�म)

१ िनरी�ण गनु�पन� िमिसल सङ्�या १३८१६९ १६५६३६ १५२८१३

२
िनरी�ण भएको 
िमिसल सङ्�या

पिहलो पटक ९३५३९ १०६५९४ ५६६५४

�ितशत ६७.७० ६४.३५ ३७.०७

३
दो�ो पटक ७०९१२ ७२४०७ २९४३२

�ितशत ५१.३२ ४३.७१ १९.२६

(२)  उ�च अदालततफ� :  िमिसलको आ�त�रक िनरी�णः
उ�च अदालतह�को िमिसलको आ�त�रक िनरी�णको अव�था हेदा� पिहलो वष�मा िनरी�ण गनु�पन� म�ुाको िमिसल 

४२४६६ थान रहेको म�ये पिहलो पटक २२३०६ थान अथा�त् ५२.५३ �ितशत र दो�ो पटक  २५९९६ थान अथा�त् ६१.२२ 
�ितशत म�ुाको िमिसलको आ�त�रक िनरी�ण भएको देिखयो । दो�ो वष�मा िनरी�ण गनु�पन� म�ुाको िमिसल ४२६३३ थान रहेको 
म�ये पिहलो पटक २८८८६ थान अथा�त् ६७.७६ �ितशत र दो�ो पटक  ४२२३ थान अथा�त् ९.९१ �ितशत म�ुाको िमिसलको 
आ�त�रक िनरी�ण भएको देिखयो । बाकँ� अविधमा िनरी�ण गनु�पन� म�ुाको िमिसल ३८५७७ थान रहेको म�ये पिहलो पटक 
१८८२५ थान अथा�त् ४८.८० �ितशत र दो�ो पटक ३९१७ थान अथा�त् १०.१५ �ितशत म�ुाको िमिसलको आ�त�रक िनरी�ण 
भएको दिेखयो ।उ�च अदालतह�को िमिसलको आ�त�रक िनरी�णको अविधगत सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. ४९ मा ��ततु 
ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ४९:
उ�च अदालतह�को िमिसलको आ�त�रक िनरी�णको अविधगत सङ्�या�मक िववरण

� सं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. 
२०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. 

२०७७।०७८)

बाँक� अविध
(आ. व. २०७८।०७९ �ावणदेिख 

पौष मसा�तस�म)

१ िनरी�ण गनु�पन� िमिसल सङ्�या ४२४६६ ४२६३३ ३८५७७

२ िनरी�ण भएको 
िमिसल सङ्�या

पिहलो पटक २२३०६ २८८८६ १८८२५

�ितशत ५२.५३ ६७.७६ ४८.८०

दो�ो पटक २५९९६ ४२२३ ३९१७

�ितशत ६१.२२ ९.९१ १०.१५

(३)  सव��च अदालततफ� : िमिसलको आ�त�रक िनरी�णः
योजनाको म�याविध समी�ा अविधमा सव��च अदालतको िमिसलको आ�त�रक िनरी�ण र अनगुमनको अव�था हेदा�  

पिहलो वष�मा िनरी�ण गनु�पन� म�ुाको िमिसल ३३८४७ थान रहेको म�ये पिहलो पटक १६९८१ थान अथा�त् ५०.१७ �ितशत र 
दो�ो पटक  १६८९८ थान अथा�त् ४९.९२ �ितशत म�ुाको िमिसलको आ�त�रक िनरी�ण भएको दिेखयो । दो�ो वष�मा िनरी�ण 
गनु�पन� म�ुाको िमिसल ३१४७३ थान रहेको म�ये पिहलो पटक १८९८० थान अथा�त् ६०.३१ �ितशत र दो�ो पटक  १८३७० 
थान अथा�त् ५८.३७ �ितशत म�ुाको िमिसलको आ�त�रक िनरी�ण भएको देिखयो । बाकँ� अविधमा िनरी�ण गनु�पन� म�ुाको 
िमिसल ३१३५९ थान रहेकोमा पिहलो पटक ८५९२ थान अथा�त् २७.४० �ितशत र दो�ो पटक ८७६७ थान अथा�त् २७.९६ 
�ितशत म�ुाको िमिसलको आ�त�रक िनरी�ण भएको दिेखयो ।सव��च अदालतको िमिसलको आ�त�रक िनरी�णको अविधगत 
सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. ५० मा ��तुत ग�रएको छ ।
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तािलका न.ं ५०:
सव��च अदालतको िमिसलको आ�त�रक िनरी�णको अविधगत सङ्�या�मक िववरण

�.स.ं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. 
२०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. 

२०७७।०७८)

बाकँ� अविध
(आ. व. २०७८।०७९ 

�ावणदेिख पौष 
मसा�तस�म)

१.

सव��च 
अदालत

िनरी�ण गनु�पन� िमिसल सङ् �या ३३८४७ ३१४७३ ३१३५९

िनरी�ण 
भएको िमिसल 
सङ् �या

पिहलो पटक १६९८१ १८९८० ८५९२

�ितशत ५०.१७ ६०.३१ २७.४०

दो�ो पटक १६८९८ १८३७० ८७६७

�ितशत ४९.९२ ५८.३७ २७.९६

(च) सव��च अदालत सवैंधािनक इजलासको �यव�थापनमा सुधार गन�
योजनामा सव��च अदालत सवंैधािनक इजलासको �यव�थापनमा सधुार गन� ि�याकलापअ�तग�त काय� स�पादन 

सूचकसिहतका ज�मा पाचँवटा काय� िनधा�रण ग�रएकोमा सोम�ये सवंैधािनक इजलासको िनर�तर स�चालन ह�ने अव�था िसज�ना गन� 
पाचँभ�दाबढी �यायाधीशलाई तो�ने �यव�था िमलाउने र सवंैधािनक इजलासमा पया�� र द� इजलास अिधकृत खटाउने गरी दईुवटा 
काय� स�प�न भएको दिेखएको, संवैधािनक इजलासको स�भािवत काय�बोझलाई �ि�टगत गरी यसको �भावकारी काय�स�चालनको 
लािग अवल�बन गनु�पन� संवैधािनक एवम कानूनी �ब�ध, भौितक �ोत साधन �यव�थापन, मानव संशाधन �यव�थापन र िव�ह�को 
सेवा ज�ता िवषयह�का स�ब�धमा अ�ययन गन� र संवैधािनक इजलासको फैसलाको िवशेषाङ्क �काशन गन� गरी दईुवटा काय� 
आंिशक �पमा स�प�न भएको देिखयो । संवैधािनक इजलासमा िवचाराधीन म�ुाको िवषयमा अ�ययन अनसु�धान गन� अनसु�धान 
तथा िव�ह�को रो�टर बनाई समूह गठन गन� काय� �ार�भस�म भएको देिखदँा सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ७२.०० 
�ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखयो । 

(छ) सव��च अदालतको फैसला तयारीको �यव�थापन
योजनामा सव��च अदालतको फैसला तयारीको �यव�थापन ि�याकलापअ�तग�त काय� स�पादन सूचकसिहतका ज�मा 

पाचँवटा काय� िनधा�रण ग�रएकोमा सोम�ये इजलास अिधकृतह�िबच सम�वयको लािग ��येक इजलासमा व�र�तम् अिधकृतलाई 
संयोजकको िज�मेवारी तो�ने एउटा काय� स�प�न भएको देिखयो ।  ��येक इजलास अिधकृतले वािष�क �पमा तयार गनु�पन� फैसला 
/ अि�तम आदेशको सङ्�या�मक मापद�ड िनधा�रण गन� काय� अि�तम चरणमा पगेुको देिखयो ।  फैसला / अि�तम आदशे तयारीको 
िववरणलाई स�टवेयरमाफ� त अनगुमन गन� �णाली िवकास गन�, इजलास अिधकृतलाई काय� स�पादनको आधारमा विृ� िवकास 
र सिुवधाको िवतरणमा �ाथिमकता िदने र तोिकएको मापद�डभ�दाबढी काय� स�पादन गन� अिधकृतलाई अित�र� �ो�साहनको 
�यव�था गन� तीनवटा काय� आंिशक �पमा स�प�न भएको देिखयो । सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ७२.०० �ितशत 
उपलि�ध हािसल भएको देिखयो । 

२.२.१.३. रणनीितक उ�े�य १.३:  �याियक काम कारबाही तथा म�ुाको फैसलामा गुण�तरीयता अिभवृि� गनु�
�यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको िछटोछ�रतो र गणु�तरीय �याय स�पादनको पिहलो ल�य �ाि�का 

लािग सो ल�य अ�तग�त ते�ो रणनीितक उ�े�यको �पमा �याियक काम कारबाही तथा म�ुाको फैसलामा गणु�तरीयता अिभविृ� 
गनु� रहेको छ । यस रणनीितक उ�े�य हािसल गन� �याियक �ि�यालाई अनमुानयो�य बनाउने, आदेश तथा फैसलाको गणु�तर 
अिभविृ� गन�, िमिसल कागजको गणु�तरीयता कायम गन� र िविश�ीकृत �याियक प�ितको स�ुढीकरण र िव�तार गन�  गरी ज�मा 
चारवटा ि�याकलापअ�तग�त काय� स�पादन सूचकसिहतका िविभ�न काय�ह� िनधा�रण ग�रएका छन् । यस योजनाको म�याविधस�म 
आइप�ुदा उ� रणनीितक उ�े�य अ�तग�तका ि�याकलाप र काय�ह�को �गितको अव�था देहायबमोिजम रहेको दिेखयोः
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(क) �याियक �ि�यालाई अनुमानयो�य बनाउन े
योजनामा �याियक �ि�यालाई अनमुानयो�य बनाउने ि�याकलापअ�तग�त काय� स�पादन सूचकसिहतका ज�मा छवटा 

काय� िनधा�रण ग�रएकोमा सोम�ये म�ुाको कारबाहीमा ला�ने हरके चरणको स�टवेयरमाफ� त काय�तािलका बनाई िमिसल सामेल 
रा�ने, म�ुाका प�ह� अदालतमा हािजर भएपिछ काय�तािलका उपल�ध गराउने र काय�तािलकामा िनधा��रत समयमा तोिकएको काय� 
स�प�न गन� तीनवटा काय�ह� अिधकांश स�प�न भएको देिखयो । बाकँ� काय�तािलकाअनसुार काम ह�न नसकेमा वा माग� प�रवत�न 
गनु�परमेा कारण खलुाई स�टवेयरमाफ� त काया�तािलका संशोधन / माग� प�रवत�न गरी सोको जानकारी म�ुाका प�ह�लाई िदने, 
काय�तािलकाअनसुार काम भए नभएको िनयिमत अनगुमन गन� र प�ह�ले वेभसाइटमाफ� त म�ुाको कारबाही तथा आदेश / फैसलाको 
जानकारी िलन सिकने प�ित िवकास गन� गरी तीववटा काय�ह� आंिशक �पमा स�प�न भएको देिखयो ।सम�मा यस ि�याकलापको 
औसतमा ७०.०० �ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखयो । 

(ख) आदेश तथा फैसलाको गुण�तर अिभवृि� गन�
 योजनामा आदशे तथा फैसलाको गणु�तर अिभविृ� गन� ि�याकलापअ�तग�त काय� स�पादन सूचकसिहतका ज�मा एघारवटा 

काय� िनधा�रण ग�रएकोमा सोम�ये अदालतबाट भएका गणु�तरीय अि�तम आदशे / फैसलाह� �काशन गन�, मातहत अदालत 
िनरी�णको �ममा  �यायाधीशबाट भएका िविभ�न �कृितका म�ुाको आदेश / फैसलाको गणु�तरीयता स�ब�धमा िनरी�णकता�ले 
हेरी स�बि�धत �यायाधीशलाई समेत जानकारी गराउने र पनुरावेदन सनुवुाइको �ममा मातहत अदालतको कामकारबाहीमा देिखएका 
काय�िविधगत िविवधता र सधुार ह�नपुन� अ�य िवषयह� पूण� बैठकमा पेस गरी स�बि�धत अदालत एवम् �यायाधीशलाई जानकारी 
गराउने तीनवटा काय� स�प�न भएको देिखयो ।  संिवधान र कानूनको भावनाअन�ुप व�तिुन� आधारमा पारदश� त�रकाबाट 
�यायाधीशको िनयिु� गन�  एउटा काय� �ाय ह�ने गरकेो  देिखयो ।  �य�तै अदालतबाट भएका आदेश तथा फैसलाह�मा समावेश 
ह�नपुन� आधारभूत िवषय एवम् गणु�तर स�ब�धमा िव�समेतबाट अ�ययन गराउने, गणु�तरीय आदेश र फैसला लेखनका स�ब�धमा 
�याियक जनशि�लाई �िशि�त गन�, उ�च तथा िज�ला अदालतका �यायाधीशह� तथा मािथ�लो तहका अिधकृत कम�चारीह�मा 
िवशेष�ता िसज�ना गन� िवषयगत तािलम, उ�च िश�ा अ�ययनसमेतको �यव�था िमलाउने, बाल मनोिव� र समाजसेवीको सेवालाई 
गणु�तरीय बनाउन �मता िवकास काय��म र पा�र�िमकको �यव�था गन�, बाल मनोिव� र समाजसेवीको आचार सिंहता बनाई 
लाग ुगन� गरी पाचँवटा काय� आंिशक �पमा स�प�न भएको देिखयो ।  अ�ययन �ितवेदनको सझुावसमेतका आधारमा आदेश तथा 
फैसलामा रहनपुन� आधारभूत िवषयह� समावेश गरी िद�दश�न बनाई लाग ुगन� काय� �ार�भस�म भएको देिखयो । अदालतबाट भएका 
अि�तम आदेश र फैसलाह�को गणु�तरीयता स�ब�धमा िव�ह�बाट िनयिमत �पमा अ�ययन गन� गराउने प�ित िवकास गन� 
एउटा काय� हालस�म कुनै �गित भएको देिखएन । सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ६७.२७ �ितशत उपलि�ध हािसल भएको 
देिखयो । 

(ग) िमिसल कागजको गुण�तरीयता कायम गन� 
 योजनामा िमिसल कागजको गणु�तरीयता कायम गन� ि�याकलापअ�तग�त काय� स�पादन सूचकसिहतका ज�मा चारवटा 

काय� िनधा�रण ग�रएकोमा सोम�ये िमिसल सलं�न कागजातह�को संर�णको लािग �भावकारी िमिसल �यव�थापन गन� काय� स�प�न 
भएको देिखयो ।  अदालतमा �योग ह�ने फाइिलङ्ग �णाली, कागज, मसी (टोनरसमेत) को गणु�तरको मापद�ड िनधा�रण गन� र 
िनधा��रत मापद�डका आधारमा फाइल, कागज, मसीसमेतका साम�ी ख�रद गरी �योगमा �याउने गरी दईुवटा काय� आिंशक �पमा 
स�प�न भएको देिखयो ।  िमिसल सलं�न म�ुयम�ुय कागजातह�को (सडाउन निम�ने) िव�तुीय �ित तयार पारी स�टवेयरमा 
�िव�ट गन� एउटा काय� �ार�भस�म भएको देिखयो । सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ६५.०० �ितशत उपलि�ध हािसल भएको 
देिखयो । 

(घ) िविश�ीकृत �याियक प�ितको स�ुढीकरण र िव�तार गन� 
 योजनामा िविश�ीकृत �याियक प�ितको स�ुढीकरण र िव�तार गन� ि�याकलापअ�तग�त काय� स�पादन सूचकसिहतका 

म�याविधमा काया��वयन ह�ने ज�मा तीनवटा काय� िनधा�रण ग�रएकोमा सोम�ये देवानी / फौजदारी / वािण�य / उपभो�ा / साइवर / 
पा�रवा�रक / बाल अदालतलगायतका िविश�ीकृत अदालत / इजलासको �थापना र िब�तारबार ेस�भा�यता अ�ययन गन� र �ा�त 
अ�ययन �ितवेदनअनसुारका िविश�टीकृत अदालत / इजलास �थापनाको लािग कानूनी, भौितक तथा िव�ीय, मानव संशाधन र 
अ�य आव�यक पूवा�धार तयार गन� दईुवटा काय�को आिंशक काय� स�प�न भएको दिेखयो । अ�ययन �ितवेदन काया��वयनका लािग 
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�ाथिमकता िनधा�रण गन� काय� �ार�भस�म भएको देिखयो । सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ५३.३३ �ितशत उपलि�ध 
हािसल भएको देिखयो । 

२.२.१.४. रणनीितक उ�े�य १.४:  िववाद समाधानका वैकि�पक उपायह�को �योगलाई �भावकारी बनाउनु
�यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको िछटोछ�रतो र गणु�तरीय �याय स�पादनको पिहलो ल�य �ाि�का 

लािग सो ल�य अ�तग�त चौथो रणनीितक उ�े�यको �पमा िववाद समाधानका वैकि�पक उपायह�को �योगलाई �भावकारी बनाउन ु
रहेको छ । यस रणनीितक उ�े�य हािसल गन� �याियक मेलिमलाप प�ितको स�ुढीकरण गन�  र िववाद समाधानका अ�य वैकि�पक 
उपायह�को �व��न गन� गरी ज�मा दईुवटा ि�याकलापअ�तग�त काय� स�पादन सूचकसिहतका िविभ�न काय�ह� िनधा�रण ग�रएका 
छन् । यस योजनाको म�याविधस�म आइप�ुदा उ� रणनीितक उ�े�य अ�तग�तका ि�याकलाप र काय�ह�को �गितको अव�था 
देहायबमोिजम रहेको देिखयोः

(क) �याियक मेलिमलाप प�ितको सु�ढीकरण गन� 
योजनामा �याियक मेलिमलाप प�ितको स�ुढीकरण गन� ि�याकलापअ�तग�त काय� स�पादन सूचकसिहतका ज�मा 

एघारवटा काय� िनधा�रण ग�रएकोमा सोम�ये अदालत �ेिषत मेलिमलाप प�ितको �भावका�रता अ�ययन गन� र अदालतले िविभ�न 
�े�को िवषयगत िव�ता भएका मेलिमलापकता�ह�को सूची तयार गन� गरी दईुवटा काय� स�प�न भएको दिेखएको, िमलाप� ह�न स�ने 
�कृितका सबै िववादह� क�तीमा एकपटक मेलिमलापका लािग �ो�सािहत गन�, सबै अदालतमा मेलिमलाप परामश� क� �थापना 
गन�, मेलिमलापस�ब�धी सरोकारवालाह�िबच छलफल र सम�वय गन� र मेलिमलाप के�� र मेलिमलाप �ि�याको अनगुमन गन� 
गरी चारवटा काय� अिधकांश स�प�न भएको दिेखएको, �य�तै �यायाधीश सि�मिलत मेलिमलाप (JDR) प�ित स�ब�धमा भएका 
पूव� अ�ययनह�को पनुरावलोकन गरी काया��वयनको बारमेा स�भा�यता अ�ययन गन�, म�ुाको काय�बोझअनसुार मेलिमलाप क�को 
िव�तार गन�, अदालतमा रहेका मेलिमलाप क�ह�को स�ुढीकरण गन� र अदालतमा काय�रत जनशि�लाई मेलिमलापको स�ब�धमा 
�िशि�त गन� गरी चारवटा काय� आंिशक �पमा स�प�न भएको देिखएको र अ�ययन �ितवेदनको काया��वयन गन� कानूनी र अ�य 
�ब�ध गन� एउटा काय� हालस�म �ार�भ ह�न नसकेको  देिखयो । सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ७०.९० �ितशत उपलि�ध 
हािसल भएको देिखयो । 

िमलाप� ह�न स�ने �कृितका सबै िववादह� क�तीमा एकपटक मेलिमलापका लािग �ो�सािहत गन� काय� अ�तग�त अदालत 
�ेिषत मेलिमलापको अव�था देहायबमोिजम रहेको देिखन आयोः 

(१)  िज�ला अदालततफ� ः 
िज�ला अदालतमा िमलाप� ह�न स�ने �कृितका सबै िववादह� क�तीमा एकपटक मेलिमलापका लािग �ो�सािहत गन� 

गरी काय� िनधा�रण ग�रएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा आदेश / मेलिमलापमा विृ�लाई मािनएको िथयो । िज�ला 
अदालतह�मा पिहलो वष� िमलाप� ह�नस�ने �कृितका म�ुाको लगत ८७०९६ रहेको देिखएकोमा ७०७५ थान म�ुा मा� मेलिमलापको 
�ि�याका लािग पठाइएको देिखयो । मेलिमलापको लािग पठाइएका म�ुाम�ये ७३४ थान अथा�त् २५.०० �ितशत म�ुामा� 
मेलिमलाप ह�न सकेको र २२३६ थान अथा�त् ७५.०० �ितशत म�ुा मेलिमलाप ह�न नसक� िफता� भएको देिखयो । यस अविधमा 
४१०५ थान म�ुा मेलिमलापको �ि�यामा नै बाकँ� रहेको देिखनकुा साथै सो वष� िज�ला अदालतह�मा १४७० मेलिमलापकता� 
सूचीकृत भएकोसमेत देिखन आयो । दो�ो वष� िमलाप� ह�नस�ने �कृितका म�ुाको लगत ९२४७३ रहेको दिेखएकोमा ११७६३ 
थान म�ुा मा� मेलिमलापको �ि�याका लािग पठाइएको दिेखयो । मेलिमलापको लािग पठाइएमा म�ुाम�ये १६१८ थान अथा�त् 
२१.२८ �ितशत म�ुामा� मेलिमलाप ह�न सकेको र ५९८५ थान अथा�त् ७८.७२ �ितशत म�ुा मेलिमलाप ह�न नसक� िफता� भएको 
देिखयो । यस अविधमा ४१६० थान म�ुा मेलिमलापको �ि�यामा नै बाकँ� रहेको दिेखनकुा साथै सो वष� िज�ला अदालतह�मा 
१५४४ मेलिमलापकता� सूचीकृत भएकोसमेत दिेखन आयो । �यसैगरी बाकँ� अविधको िमलाप� ह�नस�ने �कृितका म�ुाको लगत 
�ा� ह�न नसकेको भए तापिन ९२१९ थान म�ुा मेलिमलापको �ि�याका लािग पठाइएको देिखयो । मेलिमलापको लािग पठाइएमा 
म�ुाम�ये ९६५ थान अथा�त् २२.७९ �ितशत म�ुामा� मेलिमलाप ह�न सकेको र ३२६९ थान अथा�त् ७८.२१ �ितशत म�ुा 
मेलिमलाप ह�न नसक� िफता� भएको दिेखयो । यस अविधमा ४९८५ थान म�ुा मेलिमलापको �ि�यामा नै बाकँ� रहेको दिेखनकुा साथै 
िज�ला अदालतह�मा १५६० मेलिमलापकता� सूचीकृत भएकोसमेत देिखन आयो । िज�ला अदालतह�को मेलिमलापस�ब�धी 
सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. ५१ मा ��तुत ग�रएको छ ।
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तािलका न.ं ५१:.
िज�ला अदालतह�को मलेिमलापस�ब�धी सङ्�या�मक िववरण 

नितजा सूचक: िमलाप� ह�न स�न े�कृितका सबै िववादह� क�तीमा एकपटक मेलिमलापका लािग पठाएको ह�न े।

िववरण 
पिहलो वष�

(आ.व.२०७६/०७७) 
दो�ो वष� 

(आ.व.२०७७/०७८) 

बाकँ� अविध
(आ.व.२०७८/०७९ �ावणदेिख 

पौष मसा�तस�म) 

मेलिमलाप ह�नस�ने म�ुा ८७०९६ ९२४७३ -

मेलिमलापमा पठाएको म�ुा सङ्�या ७०७५ ११७६३ ९२१९

मेलिमलाप भएको ७३४ १६१८ ९६५

सफल �ितशत २५.०० २१.२८ २२.७९

मेलिमलाप ह�न नसकेको २२३६ ५९८५ ३२६९

असफल �ितशत ७५.०० ७८.७२ ७८.२१

ज�मा २९७० ७६०३ ७६०३

मेलिमलापको �ि�यामा रहेको म�ुा ४१०५ ४१६० ४९८५

सूचीकृत मेलिमलाप कता�को सङ्�या १४७० १५४४ १५६०

(२)  उ�च अदालततफ� ः मलेिमलापको ि�थित
उ�च अदालतमा िमलाप� ह�न स�ने �कृितका सबै िववादह� क�तीमा एकपटक मेलिमलापका लािग �ो�सािहत गन� 

गरी काय� िनधा�रण ग�रएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा आदशे / मेलिमलापमा विृ�लाई मािनएको िथयो । उ�च 
अदालतह�मा पिहलो वष� िमलाप� ह�नस�ने �कृितका म�ुाको लगत १२४९५ रहेको देिखएकोमा ६५४ थान म�ुा मा� मेलिमलापको 
�ि�याका लािग पठाइएको देिखयो । मेलिमलापको लािग पठाइएमा म�ुाम�ये ६० थान अथा�त् १९.०० �ितशत म�ुामा� मेलिमलाप 
ह�न सकेको र २५० थान अथा�त् ८१.०० �ितशत म�ुा मेलिमलाप ह�न नसक� िफता� भएको देिखयो । यस अविधमा ३४४ थान म�ुा 
मेलिमलापको �ि�यामा नै बाकँ� रहेको देिखनकुा साथै सो वष� उ�च अदालतह�मा ३४३ मेलिमलापकता� सूचीकृत भएकोसमेत 
देिखन आयो । दो�ो वष� िमलाप� ह�नस�ने �कृितका म�ुाको लगत १६०२६ रहेको देिखएकोमा ९९४ थान म�ुा मा� मेलिमलापको 
�ि�याका लािग पठाइएको देिखयो । मेलिमलापको लािग पठाइएमा म�ुाम�ये ७६ थान अथा�त् १६.०३ �ितशत म�ुामा� मेलिमलाप 
ह�न सकेको र ३९८ थान अथा�त् ८३.९७ �ितशत म�ुा मेलिमलाप ह�न नसक� िफता� भएको देिखयो । यस अविधमा ५२० थान म�ुा 
मेलिमलापको �ि�यामा नै बाकँ� रहेको देिखनकुा साथै सो वष� उ�च अदालतह�मा ३४३ मेलिमलापकता� नै सूचीकृत भएकोसमेत 
देिखन आयो । �यसैगरी बाकँ� अविधको िमलाप� ह�नस�ने �कृितका म�ुाको लगत �ा� ह�न नसकेको भए तापिन ८१२ थान म�ुा 
मेलिमलापको �ि�याका लािग पठाइएको देिखयो । मेलिमलापको लािग पठाइएमा म�ुाम�ये ४७ थान अथा�त् १२.५० �ितशत 
म�ुामा� मेलिमलाप ह�न सकेको र ३२९ थान अथा�त् ८७.५० �ितशत म�ुा मेलिमलाप ह�न नसक� िफता� भएको देिखयो । यस 
अविधमा ४३६ थान म�ुा मेलिमलापको �ि�यामा नै रहेको बाकँ� रहेको देिखनकुा साथै उ�च अदालतह�मा ३३५ मेलिमलापकता� 
सूचीकृत भएकोसमेत देिखन आयो । उ�च अदालतह�को मेलिमलापस�ब�धी सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. ५२ मा ��ततु 
ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ५२:
उ�च अदालतह�को मलेिमलापस�ब�धी सङ्�या�मक िववरण 

नितजा सूचक: िमलाप� ह�न स�न े�कृितका सबै िववादह� क�तीमा एकपटक मेलिमलापका लािग पठाएको ह�न े।

िववरण 
पिहलो वष�

(आ.व.२०७६/०७७) 
दो�ो वष� 

(आ.व.२०७७/०७८)

बाकँ� अविध
(आ.व.२०७८/०७९ 

�ावणदेिख पौष मसा�तस�म) 

मेलिमलाप ह�नस�ने म�ुा १२४९५ १६०२६ -
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मेलिमलापमा पठाएको म�ुा सङ्�या ६५४ ९९४ ८१२ 

मेलिमलाप भएको ६० ७६ ४७ 

सफल �ितशत १९ १६.०३ १२.५ 

मेलिमलाप ह�न नसकेको २५० ३९८ ३२९ 

असफल �ितशत ८१.०० ८३.९७ ८७.५ 

ज�मा ३१० ४७४ ३७६ 

मेलिमलापको �ि�यामा रहेको म�ुा ३४४ ५२० ४३६ 

सूचीकृत मेलिमलाप कता�को सङ्�या ३४३ ३४३ ३३५ 

(३)  सव��च अदालततफ� ः मलेिमलापको ि�थित
सव��च अदालतमा िमलाप� ह�न स�ने �कृितका सबै िववादह� क�तीमा एकपटक मेलिमलापका लािग �ो�सािहत गन� गरी 

काय� िनधा�रण ग�रएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा आदेश / मेलिमलापमा विृ�लाई मािनएको िथयो । सव��च अदालतमा 
पिहलो वष� िमलाप� ह�नस�ने �कृितका म�ुाको लगत २०१७० रहेको देिखएकोमा ८९ थान म�ुा मा� मेलिमलापको �ि�याका 
लािग पठाइएको देिखयो । मेलिमलापको लािग पठाइएमा म�ुाम�ये ७ थान अथा�त् १२.०० �ितशत म�ुा मा� मेलिमलाप ह�न सकेको 
र ५१ थान अथा�त् ८८.०० �ितशत म�ुा मेलिमलाप ह�न नसक� िफता� भएको देिखयो । यस अविधमा ३१ थान म�ुा मेलिमलापको 
�ि�यामा नै बाकँ� रहेको दिेखनकुा साथै सो वष� सव��च अदालतमा १६८ मेलिमलापकता� सूचीकृत भएकोसमेत दिेखन आयो । 
दो�ो वष� िमलाप� ह�नस�ने �कृितका म�ुाको लगत ११३९७ रहेको देिखएकोमा १४३ थान म�ुा मा� मेलिमलापको �ि�याका लािग 
पठाइएको देिखयो । मेलिमलापको लािग पठाइएमा म�ुाम�ये १२ थान अथा�त् १३.१९ �ितशत म�ुा मा� मेलिमलाप ह�न सकेको र 
७९ थान अथा�त् ८६.८१ �ितशत म�ुा मेलिमलाप ह�न नसक� िफता� भएको देिखयो । यस अविधमा ५२ थान म�ुा मेलिमलापको 
�ि�यामा नै बाकँ� रहेको दिेखनकुा साथै सो वष� सव��च अदालतह�मा १६८ मेलिमलापकता� नै सूचीकृत भएकोसमेत देिखन 
आयो । �यसैगरी बाकँ� अविधको िमलाप� ह�नस�ने �कृितका म�ुाको लगत �ा� ह�न नसकेको भए तापिन १०९ थान म�ुा मेलिमलापको 
�ि�याका लािग पठाइएको देिखयो । मेलिमलापको लािग पठाइएमा म�ुाम�ये १४ थान अथा�त् १७.५० �ितशत म�ुा मा� मेलिमलाप 
ह�न सकेको र ६६ थान अथा�त् ८२.५० �ितशत म�ुा मेलिमलाप ह�न नसक� िफता� भएको देिखयो । यस अविधमा २९ थान म�ुा 
मेलिमलापको �ि�यामा नै बाकँ� रहेको देिखनकुा साथै यस वष� सव��च अदालतमा १२७ मेलिमलापकता� सूचीकृत भएकोसमेत 
देिखन आयो । सव��च अदालतह�को मेलिमलापस�ब�धी सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. ५३ मा ��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ५३:
सव��च अदालतको मेलिमलापस�ब�धी  िववरण 

नितजा सूचक: िमलाप� ह�न स�न े�कृितका सबै िववादह� क�तीमा एकपटक मेलिमलापका लािग पठाएको ह�न े।

िववरण 
पिहलो वष�

(आ.व.२०७६/०७७) 
दो�ो वष� 

(आ.व.२०७७/०७८) 

बाँक� अविध
(आ.व.२०७८/०७९ 

�ावणदेिख पौष मसा�तस�म) 

मेलिमलाप ह�नस�ने म�ुा २०१७० ११३९७ -

मेलिमलापमा पठाएको म�ुा सङ्�या ८९ १४३ १०९ 

मेलिमलाप भएको ७ १२ १४ 

सफल �ितशत १२.०० १३.१९ १७.५ 

मेलिमलाप ह�न नसकेको ५१ ७९ ६६ 

असफल �ितशत ८८.०० ८६.८१ ८२.५ 

ज�मा ५८ ९१ ८० 
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मेलिमलापको �ि�यामा रहेको म�ुा ३१ ५२ २९ 

सूचीकृत मेलिमलाप कता�को सङ्�या १६८ १६८ १२७ 

(४)  सबै तहका अदालतको मलेिमलापको सम� ि�थित
सबै तहका अदालतमा िमलाप� ह�न स�ने �कृितका सबै िववादह� क�तीमा एकपटक मेलिमलापका लािग �ो�सािहत गन� 

गरी ि�याकलाप रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा आदेश / मेलिमलापमा विृ�लाई मािनएको िथयो । 
सबै तहको अदालतमा पिहलो वष� िमलाप� ह�नस�ने �कृितका म�ुाको लगत ११९७६१ रहेको देिखएकोमा ७८१८ 

थान म�ुा मा� मेलिमलापको �ि�याका लािग पठाइएको देिखयो । मेलिमलापको लािग पठाइएका म�ुाम�ये ८०१ थान अथा�त् 
२४.०० �ितशत म�ुा मा� मेलिमलाप ह�न सकेको र २५३७ थान अथा�त् ७६.०० �ितशत म�ुा मेलिमलाप ह�न नसक� िफता� 
भएको देिखयो । यस अविधमा ४४८० थान म�ुा मेलिमलापको �ि�यामा नै बाकँ� रहेको देिखनकुा साथै सो वष� सबै अदालतमा 
१९८१ मेलिमलापकता� सूचीकृत भएकोसमेत देिखन आयो । दो�ो वष� िमलाप� ह�नस�ने �कृितका म�ुाको लगत ११९८९६ रहेको 
देिखएकोमा १२९०० थान म�ुा मा� मेलिमलापको �ि�याका लािग पठाइएको देिखयो । मेलिमलापको लािग पठाइएका म�ुाम�ये 
१७०६ थान अथा�त् २०.८९ �ितशत म�ुा मा� मेलिमलाप ह�न सकेको र ६४६२ थान अथा�त् ७९.११ �ितशत म�ुा मेलिमलाप ह�न 
नसक� िफता� भएको दिेखयो । यस अविधमा ४७३२ थान म�ुा मेलिमलापको �ि�यामा नै बाकँ� रहेको दिेखनकुा साथै सो वष� सबै 
अदालतह�मा २०५५ मेलिमलापकता� सूचीकृत भएकोसमेत देिखन आयो । �यसैगरी बाकँ� अविधको िमलाप� ह�नस�ने �कृितका 
म�ुाको लगत �ा� ह�न नसकेको भए तापिन १०१४० थान म�ुा मेलिमलापको �ि�याका लािग पठाइएको देिखयो । मेलिमलापको 
लािग पठाइएका म�ुाम�ये १०२६ थान अथा�त् २१.८८ �ितशत म�ुा मा� मेलिमलाप ह�न सकेको र ३६६४ थान अथा�त् ७८.१२ 
�ितशत म�ुा मेलिमलाप ह�न नसक� िफता� भएको देिखयो । यस अविधमा ५४५० थान म�ुा मेलिमलापको �ि�यामा नै बाकँ� रहेको 
देिखनकुा साथै यस वष� सबै अदालतमा २०२२ मेलिमलापकता� सूचीकृत भएकोसमेत देिखन आयो । सबै तहका अदालतह�को 
मेलिमलापस�ब�धी सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. ५४ मा ��तुत ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ५४:
सबै तहका अदालतको मेलिमलापस�ब�धी  सम� िववरण 

नितजा सूचक: िमलाप� ह�न स�न े�कृितका सबै िववादह� क�तीमा एकपटक मेलिमलापका लािग पठाएको ह�न े।

िववरण 
पिहलो वष�

(आ.व.२०७६/०७७) 
दो�ो वष� 

(आ.व.२०७७/०७८) 

बाँक� अविध
(आ.व.२०७८/०७९ 

�ावणदेिख पौष मसा�तस�म) 

मेलिमलाप ह�नस�ने म�ुा ११९७६१ ११९८९६ -

मेलिमलापमा पठाएको म�ुा सङ्�या ७८१८ १२९०० १०१४०

मेलिमलाप भएको ८०१ १७०६ १०२६

सफल �ितशत २४.०० २०.८९ २१.८८

मेलिमलाप ह�न नसकेको २५३७ ६४६२ ३६६४

असफल �ितशत ७६.०० ७९.११ ७८.१२

ज�मा ३३३८ ८१६८ ४६९०

मेलिमलापको �ि�यामा रहेको म�ुा ४४८० ४७३२ ५४५०

बाकँ� �ितशत ५७.३० ३६.६८ ५३.७५

सूचीकृत मेलिमलाप कता�को सङ्�या १९८१ २०५५ २०२२
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२.२.१.५. रणनीितक उ�े�य १.५:  फैसला काया��वयनको काय�लाई �भावकारी बनाउनु ।
�यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको िछटोछ�रतो र गणु�तरीय �याय स�पादनको पिहलो ल�य 

�ाि�का लािग सो ल�यअ�तग�त पाचँ� रणनीितक उ�े�यको �पमा फैसला काया��वयनको काय�लाई �भावकारी बनाउन ु रहेको 
छ । यस रणनीितक उ�े�य हािसल गन� फैसलाको शी� काया��वयन गन�, ब�यौता द�ड ज�रवाना र सरकारी िबगो अिभयानको �पमा 
असलुउपर गन�,  �रट िनवेदनमा भएका आदेश काया��वयन गन�, द�ड ज�रवाना, सरकारी िबगो र �ितपूित�को लगत अ�ाविधक गन�, 
फैसला काया��वयनको सं�थागत स�ुढीकरण गन� र म�ुामा दसीको �पमा पेस भएका नगद तथा िज�सीको �यव�थापन गन� गरी ज�मा 
छ वटा ि�याकलापअ�तग�त काय� स�पादन सूचकसिहतका िविभ�न काय�ह� िनधा�रण ग�रएका छन् । यस योजनाको म�याविधस�म 
आइप�ुदा उ� रणनीितक उ�े�यअ�तग�तका ि�याकलाप र काय�ह�को �गितको अव�था देहायबमोिजम रहेको देिखयोः

(क) फैसलाको शी� काया��वयन गन�
योजनामा फैसलाको शी� काया��वयन गन� ि�याकलापअ�तग�त काय� स�पादन सूचकसिहतका ज�मा तीनवटा काय� 

िनधा�रण ग�रएकोमा सोम�ये दवेानी म�ुाको फैसला काया��वयनस�ब�धी िनवेदन वा अि�तम कायम भएको लगत9 प�ह� अदालतमा 
हािजर भएको िमितले ६ मिहनािभ� फछ् य�ट गन�, फौजदारी म�ुामा अि�तम कायम भएको10  िनजी िबगो र �ितपूित� स�ब�धमा िनवेदन 
परकेो िमितले ६ मिहनािभ� फछ् य�ट गन� र फौजदारी म�ुामा अि�तम कायम भएको कैद, ज�रवाना र सरकारी िबगोम�ये ��येक वष� 
क�तीमा सो वष� कायम ह�ने लगत बराबर असलु गन� गरी ज�मा तीनवटा काय� िनधा�रण भएकोमा ती काय�ह�को �गित देहायबमोिजम 
रहेको देिखयोः 

(१)  देवानी म�ुाको फैसला काया��वयनस�ब�धी िनवेदन वा अि�तम कायम भएको लगत प�ह� अदालतमा हािजर 
भएको िमितले छ मिहनािभ� फछ् य�ट गन� ।  
अदालतह�बाट भएका फैसला काया��वयनको �ममा देवानी म�ुाको फैसला काया��वयनस�ब�धी िनवेदन वा अि�तम 

कायम भएको लगत प�ह� अदालतमा हािजर भएको िमितले छ मिहनािभ� फछ् य�ट गन� अविध िनधा�रण गरी अविधगत 
ि�याकलाप रािखएको र यसको काय� स�पादन सूचकको �पमा तामेली आदेशलाई मानी यी िनवेदनह� तोिकएको अविधिभ�ै 
फछ् य�ट गन� गरी योजनाले ि�याकलाप िनधा�रण गरकेोमा योजनाको पिहलो वष�मा िज�मेवारी सरी आएका १०९५७ र नया ँदता�  
१७१६९ गरी ज�मा २८१२६ थान िनवेदनको लगत कायम रहेकोमा १०५६० थान अथा�त् ३७.५५ �ितशत िनवेदन फछ् य�ट 
भई १७५६६ थान अथा�त् ६२.४५ �ितशत िनवेदन बाकँ� रहेको देिखयो । फछ् य�ट भएका िनवेदनम�ये ३६१३ थान अथा�त् 
१२.८५ �ितशत योजनाले तोकेको छ मिहनाको अविधिभ� र ६९४७ थान अथा�त् २४.७० �ितशत अविध नाघी फछ् य�ट भएको 
देिखयो । �य�तै बाकँ� िनवेदनम�ये ४९८९ थान अथा�त् १७.७४ �ितशत छ मिहनािभ�का र १२५७७ थान अथा�त् ४४.७२ 
�ितशत िनवेदन छ मिहना नाघेर बाकँ� रहेको देिखन आयो । दो�ो वष�मा िज�मेवारी सरी आएका १७५६६ र नया ँदता�  १६३२३ 
गरी ज�मा ३३८८९ थान िनवेदनको लगत कायम रहेकोमा १२८५७ थान अथा�त् ३७.९४ �ितशत िनवेदन फछ् य�ट भई २१०३२ 
थान अथा�त् ६२.०६ �ितशत िनवेदन बाकँ� रहेको देिखयो । फछ् य�ट भएका िनवेदनम�ये २७११ थान अथा�त् ८.०० �ितशत 
योजनाले तोकेको छ मिहनाको अविधिभ� र १०१४६ थान अथा�त् २९.९४ �ितशत अविध नाघी फछ् य�ट भएको देिखयो । �य�तै 
बाकँ� िनवेदनम�ये ८१९२ थान अथा�त् २४.१७ �ितशत छ मिहनािभ�का र १२८४० थान अथा�त् ३७.८९ �ितशत िनवेदन छ 
मिहना नाघेर बाकँ� रहेको दिेखन आयो । �य�तै बाकँ� अविधमा िज�मेवारी सरी आएका २१०३२ र नया ँदता� १०५६७ गरी ज�मा 
३१५९९ थान िनवेदनको लगत कायम रहेकोमा ८०९२ थान अथा�त् २५.६१ �ितशत िनवेदन फछ् य�ट भई २३५०७ थान अथा�त् 
७४.३९ �ितशत िनवेदन बाकँ� रहेको दिेखयो । फछ् य�ट भएका िनवेदनम�ये २१६१ थान अथा�त् ६.८४ �ितशत योजनाले तोकेको 
छ मिहनाको अविधिभ� र ५९३१ थान अथा�त् १८.७७ �ितशत अविध नाघी फछ् य�ट भएको देिखयो । �य�तै बाकँ� िनवेदनम�ये 
१०१४९ थान अथा�त् ३२.१२ �ितशत छ मिहनािभ�का र १३३५८ थान अथा�त् ४२.२७ �ितशत िनवेदन छ मिहना नाघेर बाकँ� 
रहेको दिेखन आयो । देवानी म�ुाको फैसला काया��वयनस�ब�धी िनवेदन वा अि�तम कायम भएको अविधगत लगत फछ् य�टको 
सङ्�या�मक िववरण तािलका ५५ मा ��ततु ग�रएको छ ।

9 मलुुक� फौजदारी काय�िविध संिहता,२०७४ को दफा १५३ बमोिजम �थिगत भएकाबाहेक ।
10 ऐ.ऐ.
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तािलका न.ं ५५:
देवानी म�ुाको फैसला काया��वयनस�ब�धी िनवेदन वा अि�तम कायम भएको अविधगत लगत फछ् य�टको सङ्�या�मक 

िववरण
नितजा सूचक: देवानी म�ुाको फैसला काया��वयनस�ब�धी िनवेदन वा अि�तम कायम भएको लगत प�ह� अदालतमा 

हािजर भएको िमितले छ मिहनािभ� फछ् य�ट भएको ह�ने ।

�.स.ं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. 
२०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. 

२०७७।०७८)

बाकँ� अविध
(आ. व. २०७८।०७९ 

�ावणदेिख पौष 
मसा�तस�म)

१. िज�मेवारी १०९५७ १७५६६ २१०३२

२. नया ँदता� १७१६९ १६३२३ १०५६७

३ ज�मा लगत २८१२६ ३३८८९ ३१५९९

४. फछ् य�ट
सङ् �या १०५६० १२८५७ ८०९२

�ितशत ३७.५५ ३७.९४ २५.६१

५
फछ् य�ट 
म�ये

६ मिहनािभ�का
सङ् �या ३६१३ २७११ २१६१

�ितशत १२.८५ ८.०० ६.८४

६ मिहना नाघेर
सङ् �या ६९४७ १०१४६ ५९३१

�ितशत २४.७० २९.९४ १८.७७

६ बाकँ�
सङ् �या १७५६६ २१०३२ २३५०७

�ितशत ६२.४५ ६२.०६ ७४.३९

७
बाकँ� 
म�ये

६ मिहनािभ�का
सङ् �या ४९८९ ८१९२ १०१४९

�ितशत १७.७४ २४.१७ ३२.१२

६ मिहना नाघेका
सङ् �या १२५७७ १२८४० १३३५८

�ितशत ४४.७२ ३७.८९ ४२.२७

(२)  फौजदारी म�ुामा अि�तम कायम भएको िनजी िबगो र �ितपूित� स�ब�धमा िनवेदन परकेो िमितले छ मिहनािभ� 
फछ् य�ट गन� ।
अदालतह�बाट भएका फैसला काया��वयनको �ममा फौजदारी म�ुामा अि�तम कायम भएको िनजी िबगो र �ितपूित� 

स�ब�धमा िनवेदन परकेो िमितले छ मिहनािभ� फछ् य�ट गन� अविध िनधा�रण गरी अविधगत ि�याकलाप रािखएको र यसको काय� 
स�पादन सूचकको �पमा �ितवेदन / लगत िकताबलाई मानी यी िनवेदनह� तोिकएको अविधिभ�ै फछ् य�ट गन� गरी योजनाले 
ि�याकलाप िनधा�रण गरकेोमा पिहलो वष�को ज�मा लगत १६१४४ रहेकोमा ५८७० िनवेदन अथा�त् ३६.३६ �ितशत फछ् य�ट भई 
१०२७४ थान अथा�त् ६३.६४ �ितशत िनवेदन बाकँ� रहेको देिखयो । दो�ो वष�मा िज�मेवारी सरी आएका १०२७४ र नया ँदता�  
९३५९ गरी ज�मा १९६३३ थान िनवेदनको लगत कायम रहेकोमा ६९४३ थान अथा�त् ३५.३६ �ितशत िनवेदन फछ् य�ट भई 
१२६९० थान अथा�त् ६४.६३ �ितशत िनवेदन बाकँ� रहेको देिखयो । �य�तै बाकँ� अविधमा िज�मेवारी सरी आएका १२६९० र 
नया ँदता� ४७७० गरी ज�मा १७४६० थान िनवेदनको लगत कायम रहेकोमा ४७६८ थान अथा�त् २७.३१ �ितशत िनवेदन फछ् य�ट 
भई १२६९२ थान अथा�त् ७२.६९ �ितशत िनवेदन बाकँ� रहेको देिखयो । फछ् य�ट भएका िनवेदनम�ये १२१४ थान अथा�त् 
६.९५ �ितशत योजनाले तोकेको छ मिहनाको अविधिभ� र ३५५४ थान अथा�त् २०.३६ �ितशत अविध नाघी फछ् य�ट भएको 
देिखयो । फौजदारी म�ुामा अि�तम कायम भएको िनजी िबगो र �ितपूित�स�ब�धी िनवेदन वा अि�तम कायम भएको अविधगत लगत 
फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण तािलका ५६ मा ��ततु ग�रएको छ ।
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तािलका न.ं ५६:
फौजदारी मु�ामा अि�तम कायम भएको िनजी िबगो र �ितपूित�को िनवेदनस�ब�धी  िववरण

नितजा सूचक: फौजदारी म�ुामा अि�तम कायम भएको िनजी िबगो र �ितपूित� स�ब�धमा िनवेदन परकेो िमितले छ 
मिहनािभ� फछ् य�ट भएको ह�ने ।

�.
स.ं

िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. २०७६।०७७)
दो�ो वष�

(आ. व. २०७७।०७८)

बाकँ� अविध
(आ. व. 

२०७८।०७९ 
�ावणदेिख पौष 
मसा�तस�म)

१. िज�मेवारी त�याङ्क उपल�ध नभएको। १०२७४ १२६९०

२. नया ँदता� त�याङ्क उपल�ध नभएको। ९३५९ ४७७०

३ ज�मा लगत १६१४४ १९६३३ १७४६०

४. फछ् य�ट
सङ् �या ५८७० ६९४३ ४७६८

�ितशत ३६.३६ ३५.३६ २७.३१

५.
फछ् य�ट 
म�ये

६ मिहना 
िभ�का

सङ् �या त�याङ्क उपल�ध नभएको त�याङ्क उपल�ध नभएको १२१४

�ितशत त�याङ्क उपल�ध नभएको त�याङ्क उपल�ध नभएको ६.९५

६ मिहना 
नाघेर

सङ् �या त�याङ्क उपल�ध नभएको त�याङ्क उपल�ध नभएको ३५५४

�ितशत त�याङ्क उपल�ध नभएको त�याङ्क उपल�ध नभएको २०.३६

६. बाकँ�
सङ् �या १०२७४ १२६९० १२६९२

�ितशत ६३.६४ ६४.६३ ७२.६९

फौजदारी म�ुामा अि�तम कायम भएको �ितपूित� रकमको फछ् य�टको अव�था हेदा� पिहलो वष� १७.४८, दो�ो वष� १४.८९  
र बाकँ� अविधमा ७.२३ �ितशत रकम मा� फछ् य�ट ह�न सकेको देिखन आएको छ । फौजदारी म�ुामा अि�तम कायम भएको �ितपूित� 
रकमको अविधगत लगत रकमको फछ् य�टको सङ्�या�मक िववरण तािलका नं. ५७ मा ��ततु ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ५७:
फौजदारी म�ुामा अि�तम कायम भएको �ितपूित�को लगत (रकममा) फछ् य�टको िववरण

�.स.ं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. २०७६।०७७)
दो�ो वष�

(आ. व. २०७७।०७८)

बाकँ� अविध
(आ. व. २०७८।०७९ 

�ावणदेिख पौष 
मसा�तस�म)

१. िज�मेवारी ४७२१७९००।०० ९३६५९८४४।८९ १७५०८०५५९।४९

२. नया ँलगत ६६२८२३३३।०० ११२०४९६९४।०० ८९०२५९७६।४०

३ ज�मा लगत ११३५००२३३।०० २०५७०९५३८।८९ २६४१०६५३५।८९

४. फछ् य�ट
रकम १९८४०३८८।११ ३०६२८९७९।४० १९०८२२९५।-

�ितशत १७.४८ १४.८९ ७.२३

६ बाकँ�
सङ् �या ९३६५९८४४।८९ १७५०८०५५९।४९ २४५०२४२४०।८९

�ितशत ८२.५२ ८५.११ ९२.७७
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(३)  फौजदारी म�ुामा अि�तम कायम भएको कैद, ज�रवाना र सरकारी िबगोम�ये ��येक वष� क�तीमा सो वष� कायम ह�ने 
लगत बराबर असुल गन� ।
फौजदारी म�ुामा अि�तम कायम भएको कैद, ज�रवाना र सरकारी िबगोम�ये ��येक वष� क�तीमा सो वष� कायम ह�ने लगत 

बराबर असलु भएको ह�ने काय� स�पादन सूचकसिहत कैद ज�रवना र सरकारी िबगो असलु गन� काय� िनधा�रण ग�रएकोमा पिहलो वष�मा 
कैदतफ�  वष� १०३१९९।७।१५ र ज�रवानातफ�  � ११,९०,२४,९०,६४७।३१ िज�मेवारी सरी आएको देिखएकोमा बाकँ� अविधको 
अ��यस�ममा सो लगत बढेर कैदतफ�  वष� १०५५०९।२।२२ र ज�रवानातफ�  � १७५६०६९१९७९।६२ लगत कायम भएको 
देिखयो । फौजदारी म�ुामा अि�तम कायम भएको कैद, ज�रवाना र सरकारी िबगोको िववरण तािलका नं. ५८ मा समावेश ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ५८:
फौजदारी म�ुामा अि�तम कायम भएको कैद, ज�रवाना र सरकारी िबगोको िववरण

नितजा सूचक – फौजदारी मु�ामा अि�तम कायम भएको कैद, ज�रवाना र सरकारी िबगोम�ये ��येक वष� क�तीमा सो वष� 
कायम ह�ने लगत बराबर असुल भएको ह�न े।

�.स.ं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. २०७६।०७७)
दो�ो वष�

(आ. व. २०७७।०७८)

बाँक� अविध
(आ. व. २०७८।०७९ 

�ावणदेिख पौष 
मसा�तस�म)

१.
िज�मेवारी 
सरी 
आएको

कैद १०३१९९।७।१५ १०६२०४।५।१ १०६१३३।५।६

ज�रवाना ११९०२४९०६७४.३१ १४४७७२९६९०२।८८ १६३४२४४५७४६।६२

सरकारी िबगो ० ० ३५१६८६४१. -

२. नया ँलगत

कैद ४१४०६।४।२७ ४३७९२।५।२ २०८७३।७।२७

ज�रवाना ५०८९४४२३२२.९५ ३७७६७४०३०६।१४ २१८२४६५०४९।-

सरकारी िबगो ० ० १९०७८२६. -

३.
ज�मा 
लगत

कैद १४४६०६।०।१२ १४९९९६।१०।३ १२७००७।१।३

ज�रवाना १६९९१९३२९९७.२६ १८२५४०३७२०९।०२ १८५२४९१०७९५.६२

सरकारी िबगो ० ० ३७०७६४६७।-

४.
असलु

कैद ३८४०१।७।११ ४३८६३।४।२७ २१४९७।१०।११

ज�रवाना २५१४६३६०९४.३८ १९११५९१४६२।३९ ९६४२१८८१६।-

सरकारी िबगो ० ० १०८३८७५।-

५. बाकँ�

कैद १०६२०४।५।१ १०६१३३।५।६ १०५५०९।२।२२

ज�रवाना १४४७७२९६९०२.८८ १६३४२४४५७४६।६२ १७५६०६९१९७९।६२

सरकारी िबगो ० ३५१६८६४१.- ३५९९२५९२।-

नोटः दो�ो वष� र बाकँ� अविधको िज�मेवारी सरकेो कैद र ज�रवानाको लगतको अङ्क आिथ�क वष� २०७७।०७८ को वािष�क 
�ितवेदनमा िभ�न �पमा उ�लेख भएको देिखएकाले ��ततु तािलकामा अङ्कलाई िमलाई ��ततु ग�रएको । 
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(ख) ब�यौता द�ड ज�रवाना र सरकारी िबगो अिभयानको �पमा असुलउपर गन�
योजनामा ब�यौता द�ड ज�रवाना र सरकारी िबगो अिभयानको �पमा असलुउपर गन� ि�याकलापअ�तग�त काय� स�पादन 

सूचकसिहतका योजनाको पिहलो वष�मा िव.सं. २०३५ सालस�मका सबै ब�यौता द�ड ज�रवाना र सरकारी िबगो असलुी गन�, 
योजनाको दो�ो वष�मा िव.स.ं २०४५ सालस�मका सबै द�ड ज�रवाना र सरकारी िबगो असलुी गन�, योजनाको ते�ो वष�मा िव.सं. 
२०५५ सालस�मका सबै द�ड ज�रवाना र सरकारी िबगो असलुी गन�, योजनाको चौथो वष�मा िव.सं. २०६५ सालस�मका सबै द�ड 
ज�रवाना र सरकारी िबगो असलुी गन� र योजनाको पाचँ� वष�मा िव.स.ं २०७५ सालस�मका सबै द�ड ज�रवाना र सरकारी िबगो 
असलुी गन�समेत गरी पाचँ वटा काय� िनधा�रण ग�रएकोमा सोम�ये चौथो वष� र पाचँौ वष�मा गन� भिनएका काय�ह� यस म�याविध 
मू�याङ्कन समी�ाभ�दा पिछ काया��वयन ह�ने ह�दँा सोबाहेक बाकँ� तीन वटा काय�को �गित तािलका नं. ५९ मा उ�लेख भएबमोिजम 
रहेको देिखयोः 

तािलका न.ं ५९:
ब�यौता द�ड ज�रवाना र सरकारी िबगो असुली स�ब�धी िववरण

�.सं. िववरण लगत फछ् य�ट �ितशत बाँक�

पिहलो वष� (आ.व. २०७६ / ०७७) २०३५ सालस�मको ब�यौता11

१

कैद ५२८९।०१।११ ३४६५।००।०८ ६५.५१ १८२४।०१।०३

ज�रवाना ४३००२१०।०८ २५०७५०४।३७ ५८.३१ १७९२७०५।७१

सरकारी िबगो ० ० ०

दो�ो वष� (आ.व. २०७७ / ०७८) २०४५ सालस�मको बाँक�12

२

कैद ७३८८।८।२८ १७३।११।५ २.३५ ७२१४।०९।२३

ज�रवाना ३१०१८०५१।६० ४१९१६७।३० १.३५ ३०५९८८८४।३०

सरकारी िबगो ६७१६।७० ० ० ६७१६।७०

बाँक� अविध (आ.व. २०७८/०७९ पौषस�ममा) २०५५ सालस�मको बाकँ�13

३

कैद १०३४३।५।९ १९७।४।२२ १.९१ १०१४६।०।१७

ज�रवाना १२४५५९७९६।९० १९१६३९२।७४ १.५३ १२२६४३४०४।१६

सरकारी िबगो १९७३७४।२० ० ० १९७३७४।२०

(ग) �रट िनवेदनमा भएका आदेश काया��वयन गन�
साव�जिनक सरोकारका िववाद र अ�य �रट िनवेदनमा भएका आदेशह�को काया��वयन आदेशमा अविध उ�लेख भएकोमा 

सोही अविधिभ� र अविध उ�लेख नभएकोमा बढीमा १ वष�िभ� काया��वयन गन� गरी ल�य राखी ि�याकलाप िनधा�रण ग�रएकोमा 
फैसला काया��वयन िनद�शनालयले सव��च अदालतबाट जारी भएको आदेशम�ये साव�जिनक सरोकारका िववादका हकमा सव��च 
अदालतबाट िववरण िलएर र अ�य �रट िनवेदनका हकमा स�बि�धत �यि�को िनवेदन परपेिछ लगत राखी काया��वयन गन� गराउने 
गरकेो पाइयो । उ�च अदालतको हकमा उ�च अदालत िनयमावली, २०७३ को िनयम ५०क ले स�बि�धत अदालतले आदेश 
काया��वयनको लािग लेखी पठाई काया��वयन भए नभएको अनगुमन गनु�पन� �यव�था गरकेोमा उ�च अदालतको आदशे तयार भई 
�माणीकरण भएपिछ काया��वयनको लािग स�बि�धत प�लाई आदशेको जानकारीसिहत लेखी पठाउने गरकेो देिखयो । आदशेको 
काया��वयन नभएको अव�थामा प�ले स�बि�धत उ�च अदालतमा िनवेदन िदन स�ने र उ�च अदालतले पिन स�बि�धत �यि� वा 
िनकायमा बझुी काया��वयनको लािग लेखी पठाई अनगुमन गनु�पन� िनयमावलीको �यव�थाका स�ब�धमा सरोकारवालालाई पया�� 
जानकारी रहेको पाइएन । उ�च अदालतह�ले पिन यसरी परकेो िनवेदनको छु�ै लगत राखी काया��वयन प�को अनगुमन गन� 
गरकेो देिखन आएन । योजनामा �रट िनवेदनमा भएका आदेश काया��वयन गन� ि�याकलापअ�तग�त काय� स�पादन सूचकसिहतको 
11 मलुुक� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १६०(२) अ�तग�त लगत �थगन भएको सं�या यसमा समावेश नभएको ।
12 ऐ.ऐ.
13 ऐ.ऐ.
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साव�जिनक सरोकारका िववाद र अ�य �रट िनवेदनमा भएका आदेशह� काया��वयन गन� एउटा मा� काय� समावेश ग�रएकोमा फैसला 
काया��वयन िनद�शनालयबाट �ा� सो काय�को �गित िववरण तािलका नं. ६० मा उ�लेख भएबमोिजम रहेको देिखयोः

तािलका न.ं ६०:
�रट िनवेदनमा भएका आदेश काया��वयनस�ब�धी िववरण

सूचकः आदेशमा उ�लेख भएकोमा अविधिभ� र उ�लेख नभएकोमा १ वष�िभ� काया��वयन भएको ह�ने ।

�.स.ं िववरण
पिहलो वष�

(आ. व. 
२०७६।०७७)

दो�ो वष�
(आ. व. 

२०७७।०७८)

बाँक� अविध
(आ. व. २०७८।०७९ 

�ावणदेिख पौष मसा�तस�म)

१ ज�मा आदेश २१७ २०८ १८४

२ ज�मा काया��वयन सङ्�या २० ३४ १६

३

अविध उ�लेख भएको १ ४ १

�ितशत ०.४६ १.९२ ०.५४

अविध उ�लेख नभएको १९ ३० १५

�ितशत ८.७६ १४.४२ ८.१५

४
बाँक� सङ्�या १९७ १७४ १६८

�ितशत ९०.७८ ८३.६५ ९१.३०

५

अविध उ�लेख भएको १५ १६ २० 

�ितशत ६.९१ ७.६९ १०.८७ 

अविध उ�लेख नभएको १८२ १५८ १४८ 

�ितशत ८३.८७ ७५.९६ ८०.४३

(घ) द�ड ज�रवाना, सरकारी िबगो र �ितपूित�को लगत अ�ाविधक गन�
योजनामा ब�यौता द�ड ज�रवाना र सरकारी िबगो अिभयानको �पमा असलुउपर गन� ि�याकलापअ�तग�त काय� स�पादन 

सूचकसिहतको पाचँवटा काय� िनधा�रण ग�रएकोमा सोम�ये म�ुा अि�तम भई काया��वयन गन� िम�ने र म�ुा अि�तम भई नसकेको 
कारणले काया��वयन गन� निम�ने अव�थाका द�ड ज�रवाना र सरकारी िबगोको अलग अलग लगत अिभलेख अ�ाविधक गन�, 
प�रवित�त �थानीय तहको संरचनाअनसुार लगतमा रहेको वतन अ�ाविधक गन� र फौजदारी काय�िविध संिहताको दफा १६०अनसुार  
क�ा ह�ने लगत मूल लगत िकताबबाट क�ा गरी छु�ै अिभलेख रा�ने गरी तीनवटा काय� स�प�न भएको देिखएको र फैसलाअनसुार 
ितनु�पन� �ितपूित�को लगत र फछ् य�टको छु�ै अिभलेख रा�ने र द�ड ज�रवानास�ब�धी लगतको एक�कृत र �वचािलत स�टवेयर 
बनाउने दईुवटा काय� �ार�भस�म भएको दिेखयो । सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ७६.०० �ितशत उपलि�ध हािसल भएको 
देिखयो । 

(ङ) फैसला काया��वयनको स�ंथागत स�ुढीकरण गन�
योजनामा फैसला काया��वयनको सं�थागत स�ुढीकरण गन� ि�याकलापअ�तग�त काय� स�पादन सूचकसिहतको ते�वटा काय� 

िनधा�रण ग�रएकोमा सोम�ये द�ड ज�रवाना असलुीको लािग �थानीय तह, �दशे सरकार, नेपाल �हरी र अ�य सरोकारवालाह�सगँ 
सम�वय गन�, अदालतले मातहतका �याियक वा अध��याियक िनकाय / �थानीय �याियक सिमितसमेतको िनरी�णको �ममा फैसला 
काया��वयनलाई समेत िनरी�णको िवषय बनाउने, कैद तथा ज�रवाना असलुीबापतको �ो�साहन रकम त�काल उपल�ध गराउने 
स�ब�धमा कानूनी �यव�था गरी छु�ै शीष�कमा रकम िनकासा गन�, फैसला काया��वयनको लािग तामेलदार र �हरीसमेतको सहयोग 
िलने गरी िनयिमत डोर खटाउने, िज�ला अदालतमा �े�तेदारपिछको �यायसेवाको व�र� कम�चारीलाई तहिसलदारको िज�मेवारी 
िदने र फैसला काया��वयनलाई �भावकारी बनाउन सम�वय गन� तथा आव�यक कम�चारी र �ोत साधन �ाथिमकताका साथ उपल�ध 
गराउने गरी ६ वटा काय� अिधकांश काय� स�प�न भएको देिखएको र अि�तम फैसलाले द�ड ज�रवाना लागेका �यि�ह�को िववरण 
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साव�जिनक स�चार मा�यम तथा अदालतको वेभसाइटमा �काशन गन�, द�ड ज�रवाना लागेका �यि�लाई सरकारी सेवा �वाहमा 
ब�देज लगाउन लगतको िववरण सेवा �वाह गन� िनकायह�मा लेखी पठाउने, कैद तथा ज�रवाना असलुीबापतको �ो�साहन रकम 
त�काल उपल�ध गराउने, िज�ला अदालतमा फैसला काया��वयनको लािग �याियक �हरीको �यव�था गन�, िज�ला अदालतले 
वािष�क बजेट तजु�मा गरी पठाउदँा फैसला काया��वयनको लािग आव�यक काय��मसिहतको बजेट अनमुान गरी LMBIS मा समावेश 
गन� र उ� शीष�कमा आ�त�रक िविनयोजन र खच� गन�, द�ड ज�रवानाको परुानो ब�यौताम�ये �ितवादीको नाम, थर, वतन (हाल 
प�रवित�त वतन) र तीनप�ुते िववरण �प� नखलेुको कारण असलु ह�न नस�ने अव�थामा रहेको लगतको अदालतगत र एक�कृत 
अिभलेख तयार गरी �य�ता लगत फछ् य�ट गन� स�ब�धमा अ�ययन गन� र द�ड ज�रवाना असलुीको िज�मेवारी सङ्घीय / �देश 
/ �थानीय सरकार / �हरीको िज�मामा िदने वा Outsourcing बाट गराउने वा अ�य �वाय� िनकाय �थापना गन� स�ब�धमा 
स�भा�यता अ�ययन गन�समेत गरी ७ वटा काय�मा आंिशक �गित भएको देिखयो । सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ६९.२३ 
�ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखयो । 

(च) मु�ामा दसीको �पमा पेस भएका नगद तथा िज�सीको �यव�थापन गन�
योजनामा म�ुामा दसीको �पमा पेस भएका नगद तथा िज�सीको �यव�थापन गन� ि�याकलापअ�तग�त काय� स�पादन 

सूचकसिहतको दईुवटा काय� िनधा�रण ग�रएकोमा सोम�ये दसीमा पेस भएका नगद तथा िज�सीको अिभलेख अ�ाविधक गन� काय� 
स�प�न भएको देिखएको र म�ुामा पेस भएका दसीका सामानह� िफता� िदने / िज�मा िदने / िललाम गन� / न� गन�समेतका काय� 
थुनछेक आदशे भएको ३ मिहनािभ� स�प�न गन� काय�मा आंिशक �गित भएको दिेखदँा सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा 
८०.००  �ितशत उपलि�ध हािसल भएको दिेखयो । 

२.२.२. �यायमा पह�चँ अिभवृि�
�यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको दो�ो ल�य �यायमा पह�चँ अिभविृ� रहेको छ । यो ल�य हािसल 

गन�का लािग अदालतको काय��े�िभ�का �यायमा पह�चँका अवरोधह�को स�बोधन गनु� , अदालतबाट �वाह ह�ने सेवालाई गणु�तरीय 
र �भावकारी बनाउन,ु कानूनी सहायतालाई �भावकारी बनाउन,ु �याियक �ि�या र �णालीबार ेसूचना �वाह गनु�  र पीिडत मै�ी 
�याय �णालीको स�ुढीकरण गनु�  गरी ज�मा ५ वटा रणनीितक उ�े�यह�को ��ेपण ग�रएको र ती रणनीितक उ�े�यअ�तग�त 
िविभ�न ि�याकलापह� र काय�ह� तथा सोको काय� स�पादन सूचकह�समेत िनधा�रण ग�रएका छन् । यस योजनाको म�याविधस�म 
आइप�ुदा उ� ल�य तथा सोका रणनीितक उ�े�यह� हािसल गन� काया��वयन ग�रएका ि�याकलाप तथा काय�ह�को �गितको 
अव�थाको मू�याङ्कन समी�ा गदा�  देिखएको व�तिु�थित देहायबमोिजम ��ततु ग�रएको छः

२.२.२.१. रणनीितक उ�े�य २.१: अदालतको काय��े�िभ�का �यायमा पह�चँका अवरोधह�को स�बोधन गनु� 
योजनामा अदालतको काय��े�िभ�का �यायमा पह�चँका अवरोधह�को स�बोधन गनु�  रणनीितक उ�े�य हािसल गन� अलग 

अलग काय� स�पादन सूचकसिहतका ज�मा नौवटा काय� िनधा�रण ग�रएकोमा योजनामा तोिकएका काय� स�पादन सूचकह�समेतका 
आधारमा मू�याङ्कन गदा�  ती काय�ह�म�ये �यायमा पह�चँका अवरोधह� पिहचान गन� अ�ययन गन� एउटा काय� मा� स�प�न 
भएको पाइयो । �यसैगरी �यायमा पह�चँ अिभविृ�को लािग कानूनमा गनु�पन� सधुारका स�ब�धमा सम�वय र सहजीकरण गन�, भाषा 
अनवुादक र साङ्केितक भाषा अनवुादकको अिभलेख अ�ाविधक गरी सेवालाई िनर�तरता िदने, आिथ�क अव�था कमजोर रहेका 
म�ुाका प�ह�लाई अदालती श�ुक / द�तुर छुट िदने स�ब�धमा कानून िनमा�ण गन� पहल गन� र िज�ने प�लाई म�ुामा लागेको 
खच� भराउने �योजनका लािग अ�ययन गरी कानून सधुारको लािग पहल गन�समेत गरी चारवटा काय�ह� अि�तम चरणमा रहेको 
पाइयो । साथै अ�ययन �ितवेदनका सझुावह�को �ाथिमकता िनधा�रण गरी काया��वयन र सम�वय गन� र अदालतका भौितक 
पूवा�धारह� सेवा�ाहीमै�ी बनाउने गरी दईुवटा काय� आंिशक �पमा स�प�न भएको र संिवधानको �यव�थाअनसुार �थानीय �तरमा 
�याियक िनकायको �थापना स�ब�धमा स�भा�यता अ�ययन गन� र घ�ुती / �ातः र सायमकालीन / िस�टमा अदालत स�चालन गन� 
स�ब�धमा भएका अ�ययन �ितवेदनह�को पनुरावलोकन गरी लाग ुगन� गरी दईुवटा काय�ह� �ार�भस�म भएको देिखयो । सम�मा 
यस रणनीितक उ�े�यको औसतमा ६८.८९  �ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखयो । 

२.२.२.२. रणनीितक उ�े�य २.२: अदालतबाट �वाह ह�ने सेवालाई गणु�तरीय र �भावकारी बनाउनु
योजनामा अदालतबाट �वाह ह�ने सेवालाई गणु�तरीय र �भावकारी बनाउन ुरणनीितक उ�े�य हािसल गन� अलग अलग 

काय� स�पादन सूचकसिहतका ज�मा बा�वटा काय� िनधा�रण ग�रएकोमा योजनामा तोिकएका काय� स�पादन सूचकह�समेतका 
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आधारमा मू�याङ्कन गदा� ती काय�ह�म�ये िनःश�ुक �पमा �योग ग�रने िविभ�न िलखतका ढाचँाह� (Templates) सिंहताको 
�यव�थाअनसुार प�रमाज�न र िव�तार गरी सहज �पमा उपल�ध गराउने एउटामा� काय� स�प�न भएको पाइयो । �यसैगरी सबै 
अदालतमा रहेका सेवा�ाही परामश� र सहायता क�को स�ुढीकरण गन�, अदालतमा आउने सेवा�ाहीलाई �याियक �ि�याबारमेा 
परामश� सेवा उपल�ध गराउने, सेवा�ाहीलाई अदालतमा �वेश गन� िव�दबुाटै सहजीकरण गन� द� �वयम ् सेवक र इ�टन�ह� खटाउने, 
म�ुाका प�लाई पायक पन� अदालतबाट िव�तुीय मा�यम (Online) बाट तारखे उपल�ध गराउने �णालीलाई �भावकारी बनाई 
िव�तार गन�, �यायाधीशसगँ सेवा�ाहीह�ले आविधक �पमा अ�ति�� या गन� पाउने �णालीलाई थप �भावकारी बनाई िनर�तरता िदने 
र सव�साधारण / िव�ाथ�लाई अदालतको अवलोकन गन� अवसर �दान गन�बारमेा िनद�िशका बनाई लाग ुगन�समेत गरी छवटा काय�ह� 
अिधकांशत भइरहेको पाइयो । साथै आफँै �ितिनिध�व गन� प�का लािग म�ुाको कारबाही �ि�याको स�ब�धमा जानकारीमूलक 
िनद�िशका बनाई लाग ुगन�, हाल अदालतमा स�चालनमा रहेको एक घ�टे सेवाको �े� र िवषयह�को पनुरावलोकन गरी िनर�तरता 
िदने, सेवा�ाही मै�ी �यवहार गन�को लािग "िछटोछ�रतो र गणु�तरीय सेवा: हा�ो �ितब�ता" भ�ने नारामा आधा�रत रही �याियक 
जनशि�लाई अिभमखुीकरण गन�,  म�ुाको कारबाहीको अव�थास�ब�धी जानकारी टेिल इ��यायरी, एसएमएस, मोबाइल ए�समाफ� त 
म�ुाको प�लाई उपल�ध गराउने  गरी चारवटा काय� आंिशक �पमा स�प�न भएको र अदालत अवलोकन गन� आउने �यि�ह�का 
लािग अदालतको सामा�य प�रचय, स�पादन गन� काय� र काय� क�समेतको जानकारी समावेश भएको ��य��य साम�ी िनमा�ण गरी 
अवलोकन क�बाट �सारण गन� एउटा काय� �ार�भस�म भएको देिखयो । सम�मा यस रणनीितक उ�े�यको औसतमा ७१.६७  
�ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखयो । 

२.२.२.३. रणनीितक उ�े�य २.३: कानूनी सहायतालाई �भावकारी बनाउनु
योजनामा कानूनी सहायतालाई �भावकारी बनाउन ु रणनीितक उ�े�य हािसल गन� अलग अलग काय� स�पादन 

सूचकसिहतका ज�मा छवटा काय� िनधा�रण ग�रएकोमा योजनामा तोिकएका काय� स�पादन सूचकह�समेतका आधारमा मू�याङ्कन 
गदा�  ती काय�ह�म�ये वैतिनक कानून �यवसायीको सेवास�ब�धी िनद�िशकालाई पनुरावलोकन गरी थप �भावकारी बनाउने, नेपाल 
बार एसोिसएसनसगँ सम�वय गरी �ोवोनो (�वेि�छक िनःश�ुक) कानूनी सेवा स�चालन िनद�िशका काया��वयन गन�, िनःश�ुक कानूनी 
सहायताका बारकेो जानकारी साव�जिनक स�चार मा�यम, अदालतबाट जारी ह�ने �याद, सूचना तथा वेभसाइटको मा�यमबाट 
�वाह गन�, बढी काय�बोझ भएका अदालतह�मा एकभ�दा बढी वैतिनक कानून �यवसायीको �ब�ध गन� पहल गन� र वैतिनक कानून 
�यवसायीबाट �दान ग�रने सेवाको जानकारीसिहत सबै अदालतमा काय�रत वैतिनक कानून �यवसायीको नाम र स�पक�  नं. अदालत 
प�रसरको सबैले दे�ने �थानमा टा�ँने र वेभसाइटमा �काशन गन�समेत गरी पाचँवटा काय�ह� अिधकांशत ह�ने गरकेो पाइयो भने 
�ोवोनो (�वेि�छक) कानूनी सेवा �दान गन� कानून �यवसायीह�को सूची अ�ाविधक गरी िव�तुीय मा�यम तथा अदालत र बार 
एसोिसएसनको सूचना पाटीमा �काशन गन� एउटा काय� आिंशक �पमा स�प�न भएको देिखयो । सम�मा यस रणनीितक उ�े�यको 
औसतमा ७६.६७  �ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखयो । 

२.२.२.४. रणनीितक उ�े�य २.४: �याियक �ि�या र �णालीबार ेसूचना �वाह गनु�
योजनामा �याियक �ि�या र �णालीबारे सूचना �वाह गनु�  रणनीितक उ�े�य हािसल गन� अलग अलग काय� स�पादन 

सूचकसिहतका ज�मा ते�वटा काय� िनधा�रण ग�रएकोमा योजनामा तोिकएका काय� स�पादन सूचकह�समेतका आधारमा मू�याङ्कन 
गदा�  ती काय�ह�म�ये हरके अदालतमा सेवा�ाही परामश� र सहायता क�मा अदालतबाट �दान ह�ने सेवा, म�ुाको �ि�या, ला�ने 
द�तरु आिद बारमेा सेवा�ाहीलाई जानकारी िदने एउटा काय� मा� स�प�न भएको देिखयो । �य�तै अदालतबाट �दान ह�ने सेवा, 
म�ुाको �ि�या, ला�ने द�तरु आिद बारमेा जानकारीमूलक पिु�तका तयार गरी पिहलो पटक आउने प�लाई उपल�ध गराउने, सबै 
अदालतह�मा पया�� पूवा�धारसिहतको  �ित�ालयको �थापना र स�ुढीकरण गन�, अदालतबाट �दान ह�ने सेवा, म�ुाको �ि�या, 
ला�ने द�तरु, बढी �चलनमा आउने कानूनी श�दावलीसमेत समावेश ह�ने गरी िव�मान FAQ अ�ाविधक गन�, अदालतबाट �दान ह�ने 
सेवा, �याियक �ि�या र �णाली, म�ुाको कारबाहीका लािग ला�ने द�तरु आिद बारमेा अदालतको हातािभ� अदालत �योगकता�को 
बडाप� टा�ँने �यव�था िमलाई वेभसाइटमा समेत �काशन गन� र अदालतबाट �दान ह�ने सेवा, �याियक �ि�या र �णाली, म�ुाको 
कारबाहीका लािग ला�ने द�तरु आिद बारेमा अदालतबाट समदुायका िविभ�न वग�सगँ अ�तरसंवाद गन�समेत गरी पाचँवटा काय�ह� 
अिधकांशत ह�ने गरकेो पाइयो । साथै �याियक �ि�यास�ब�धी ��य��य साम�ी तयार गरी �ित�ालयमा रहेको िड��लेबाट �सारण 
गन�, सेवा�ाहीका अपे�ा / गनुासा स�ब�धमा स�लाह / सझुाव िलई सोको स�बोधन गन� हेलो अदालत काय��म स�चालन गन�, 
�याियक �ि�यास�ब�धी जानकारीह� �थानीय स�चार मा�यममाफ� त �थानीय भाषाह�मा समेत �काशन तथा �सारण गन�, फाटँ / 
इजलासलगायत अदालतका काय�क�को �प� जानकारी �ा�त ह�ने सङ्केत बोड�  / िडिजटल �याप अदालतको �वेश िव�द,ु सहायता 
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क� तथा बढी स�पक�  ह�ने �थान र अदालतको वेभसाइटमा रा�ने, सहायता र परामश� क�मा तािलम �ा� जनशि�को �यव�था 
गन�  र सहायता र परामश� क�लाई �ोत साधनय�ु बनाई सेवा�ाहीलाई �दान ग�रने सेवालाई �भावकारी बनाउने गरी ज�मा छवटा 
काय� आंिशक �पमा स�प�न भएको र  अदालतबाट �दान ह�ने सेवा, �याियक �ि�या र �णाली, म�ुाको कारबाहीका लािग ला�ने 
द�तरु आिद बारमेा समदुायका िविभ�न वग�सगँ अ�तरसंवाद गन� तयार भएको िनद�िशका पनुरावलोकन गन� एउटा काय� �ार�भ भएको 
देिखयो । सम�मा यस रणनीितक उ�े�यको औसतमा ६९.२३  �ितशत उपलि�ध हािसल भएको दिेखयो । 

२.२.२.५. रणनीितक उ�े�य २.५: पीिडतमै�ी �याय �णालीको सु�ढीकरण गनु�
योजनामा पीिडतमै�ी �याय �णालीको स�ुढीकरण गनु�  रणनीितक उ�े�य हािसल गन� अलग अलग काय� स�पादन 

सूचकसिहतका ज�मा ते�वटा काय� िनधा�रण ग�रएकोमा योजनामा तोिकएका काय� स�पादन सूचकह�समेतका आधारमा मू�याङ्कन 
गदा�  ती काय�ह�म�ये पीिडतमै�ी �याय �णालीको �थापना र स�ुढीकरणको लािग अ�ययन गन�, पीिडत वादी भई दायर ह�ने म�ुामा 
िनःश�ुक कानूनी सहायता उपल�ध गराउने, म�ुाको कारबाही र फैसलामा पीिडतको प�रचयको गोपनीयता कायम गन�  र पीिडत 
राहतकोषको कानूनी �यव�था लाग ुगन�को लािग सम�वय र पहल गन� गरी चारवटा काय� स�प�न भएको र पीिडतमै�ी �यवहारका 
लािग �याियक जनशि�लाई अिभमखुीकरण गन� एउटा काय� अिधकांशत: भएको दिेखयो । �य�तै पीिडतमै�ी क�को �थापना र अ�य 
पूवा�धार �यव�थापन गन�, पीिडतको प�मा भएका अ�त�रम राहत, सरं�ण र पनु�था�पनास�ब�धी आदशे काया��वयनको सम�वय र 
अनगुमन गन�, पीिडतलाई म�ुाको कारबाही र आदेश वा फैसलाको जानकारी िदने, पीिडतले भ�रपाउने ठहरकेो िबगो र �ितपूित�को 
छु�ै अिभलेख राखी �ाथिमकतासाथ काया��वयन गन�, पीिडतमै�ी �याय �णालीको स�ुढीकरणको लािग सेवा�दायकलगायतका 
सरोकारवाला िनकायह�सगँ सम�वय र सहजीकरण गन� र �याियक काम कारबाहीमा पीिडतमै�ी सेवा �वाहको सिुनि�चतता गन� 
प�ृठपोषण िलनेसमेत गरी छवटा काय� आिंशक �पमा स�प�न भएको र अ�ययन �ितवेदनका सझुावह�को �ाथिमकता िनधा�रण 
गरी काया��वयन गन� र सबै अदालतमा पीिडतको लािग �ाथिमक �वा��य उपचार, मनोसामािजक परामश� र सरु�ाको �यव�था गन� 
दईुवटा काय� �ार�भस�म भएको देिखयो । सम�मा यस रणनीितक उ�े�यको औसतमा ७०.७७  �ितशत उपलि�ध हािसल भएको 
देिखयो । 

पीिडत राहतकोष
पीिडत राहतकोषमा आ.व.२०७७।०७८ असार मसा�तस�ममा श�ुक, ज�रवानालगायतका िविभ�न �ोतबाट 

ज�मा भएको रकमम�ये िज�मेवारी सरी आएको �. ३,९८,६४,९२६।- र यस आिथ�क वष�को �. ४,३९,२९,४२७।– गरी  
ज�मा �. ८,३७,९४,३५३।– ज�मा रहेको भ�ने आिथ�क वष� २०७७।०७८ को सव��च अदालतको वािष�क �ितवेदनबाट 
देिखयो । सव��च अदालतको आिथ�क �शासन शाखाबाट �ा� अिभलेख िववरणबाट पीिडत राहतकोषको के��ीय खातामा ज�मा �. 
२,५८,४८,६१९।७९ रकम ज�मा भएकोमा �. १,००,७५,०००।- रकम िनकासा भई हाल सोकोषमा �. १,५७,७३,६१९।७९ 
रकम मौ�दात रहेको भ�ने देिखन आयो । 

�ितपूित�को लगत र फछ् य�ट 
पीिडतले फैसला वा आदेशबमोिजम �ा� गन� �ितपूित�तफ�  हेदा�  योजनाको पिहलो वष�मा �ितपूित�को लगत �. 

११,३५,००,२३३।- कायम रहेकोमा �.  १,९८,४०,३८८।- रकम अथा�त् १७.४८ �ितशत फछ् य�ट भई �.  ९,३६,५९,८४५।-  रकम 
अथा�त् ८२.५२ �ितशत फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको देिखयो । �य�तै योजनाको दो�ो वष�मा �ितपूित�को लगत �.  २८,२७,३८,२०३।- 
कायम रहेकोमा �.  ३,०६,२८,९७९।-  रकम अथा�त् १०.८३ �ितशत फछ् य�ट भई �. २५,२१,०९,२२४।-  रकम अथा�त् ८९.१७ 
�ितशत फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको देिखयो भने बाकँ� अविधमा  �ितपूित�को लगत �.  ३४,९०,०९,४९९।- कायम रहेकोमा �.  
१,९०,८२,२९५।– रकम अथा�त् ५.४७ �ितशत फछ् य�ट भई �. ३२,९९,२७,२०४।– रकम अथा�त् ९४.५३ �ितशत फछ् य�ट 
ह�न बाकँ� रहेको देिखन आयो । सम�मा म�याविध मू�याङ्कन समी�ा अविधमा  �ितपूित�को लगत �.  ३९,९४,७८,८६६।- कायम 
रहेकोमा �.  ६,९५,५१,६६२।– रकम अथा�त् २१.०८ �ितशत फछ् य�ट भई �. ३२,९९,२७,२०४।– रकम अथा�त् ७८.९२  
�ितशत फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको देिखयो । �ितपूित�को लगत र फछ् य�टको िववरण तािलका नं. ६१ मा ��ततु ग�रएको छ ।
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तािलका न.ं ६१:
�ितपूित�को लगत र फछ् य�टको िववरण

आ. व. �ितपूित�को लगत फछ् य�ट (�ितशत) बाकँ� 

पिहलो वष� (२०७६।०७७ ) ११,३५,००,२३३।-
१,९८,४०,३८८।-
(१७.४८ �ितशत)

९,३६,५९,८४५।- 
(८२.५२ �ितशत)

दो�ो वष�
(२०७७।०७८) 

२८,२७,३८,२०३।- 
३,०६,२८,९७९।- 
(१०.८३ �ितशत) 

२५,२१,०९,२२४।- 
(८९.१७ �ितशत) 

बाँक� अविध (२०७८ 
�ावणदेिख पौष 
मसा�तस�म) 

३४,९०,०९,४९९।- 
१,९०,८२,२९५।–
(५. ४७ �ितशत) 

३२,९९,२७,२०४।–
(९४.५३ �ितशत) 

ज�मा ३९,९४,७८,८६६।- 
६,९५,५१,६६२।–
(२१.०८ �ितशत) 

३२,९९,२७,२०४।–
(७८.९२ �ितशत) 

२.२.३. �याियक सुशासनको �व��न
�यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको ते�ो ल�य �याियक सशुासनको �व��न रहेको छ । यो ल�य 

हािसल गन�का लािग �याियक �वत��ता र �वाय�ताको �व��न गनु�  , �याियक उ�रदािय�व र जवाफदेिहता अिभविृ� गनु�, �याियक 
जनशि�को काय� सं�कृितमा सधुार गनु� र अदालतको काम कारबाहीमा अनगुमन र िनरी�णलाई �भावकारी बनाउन ुगरी ज�मा 
चारवटा रणनीितक उ�े�यह�को ��ेपण ग�रएको र ती रणनीितक उ�े�यअ�तग�त िविभ�न ि�याकलापह� र काय�ह� तथा सोको 
काय� स�पादन सूचकह�समेत िनधा�रण ग�रएका छन् । यस योजनाको म�याविधस�म आइप�ुदा उ� ल�य तथा सोका रणनीितक 
उ�े�यह� हािसल गन� काया��वयन ग�रएका ि�याकलाप तथा काय�ह�को �गितको अव�थाको मू�याङ्कन समी�ा गदा�  देिखएको 
व�तिु�थित देहायबमोिजम ��ततु ग�रएको छः

२.२.३.१. रणनीितक उ�े�य ३.१: �याियक �वत��ता र �वाय�ताको �व��न गनु�
योजनामा �याियक �वत��ता र �वाय�ताको �व��न गनु�  रणनीितक उ�े�य हािसल गन� अलग अलग काय� स�पादन 

सूचकसिहतका ज�मा चौधवटा काय� िनधा�रण ग�रएकोमा योजनामा तोिकएका काय� स�पादन सूचकह�समेतका आधारमा मू�याङ्कन 
गदा�  ती काय�ह�म�ये �यायपािलकाको काम कारबाहीमा बा� �े�बाट ह�नस�ने ह�त�ेप, अनिुचत दबाब, �भाव र असहयोगलाई 
िन��सािहत गन� प�ित िवकास गन�, �याियक काम कारबाहीमा बा� तथा आ�त�रक �पमा पन�स�ने दबाब र �भावलाई िन��सािहत 
र इ�कार गन� र �धान �यायाधीशले �याय �शासनलाई �भावकारी बनाउने अि�तम िज�मेवारी वहन गन�का लािग आव�यक �शासिनक 
एवम् �यव�थापक�य काय�मा �वाय�ता �दान गन�स�ब�धी कानूनी �यव�थाका लािग पहल गन�समेत गरी तीनवटा काय� स�प�न भएको 
देिखयो । संवैधािनक पदको मया�दा र राि��य एवम् अ�तरा� ि��य �चलनसमेतलाई म�यनजर गरी �यायाधीशको मया�दा�म िनधा�रणका 
लािग पहल गन�, िज�ला अदालत र उ�च अदालतका �यायाधीशह�को पा�र�िमक र सिुवधा तथा अदालतको �शासिनक खच�को 
�ययभार सङ्घीय सि�चत कोषबाट ह�ने �यव�थाको लािग पहल गन�, �यायपािलकाको रणनीितक योजनाको काया��वयनको लािग 
काय��मका आधारमा बजेट िविनयोजनको लािग सम�वय र पहल गन� र �यायपािलकाको लािग िविनयोिजत बजेट �ाथिमकताका 
आधारमा सव��च अदालतले बाडँफाडँ तथा रकमा�तर गन� पाउने �वाय�ताको लािग पहल गन� गरी चारवटा काय� अिधकांश स�प�न 
भएको देिखयो भने अदालत र �यायाधीशको सरु�ाको स�ब�धमा भएका पूव� अ�ययन �ितवेदन पनुरावलोकन गरी काया��वयन गन�, 
�यायाधीश तथा कम�चारीलाई अित�र� समय गरकेो काम र योजनाको ल�यअनसुार काय� स�पादनको आधारमा अित�र� सिुवधा 
उपल�ध गराउने, सिंवधानको धारा १५५ बमोिजम सङ्घीय �याय सेवाका कम�चारीको सेवा सत�स�ब�धी छु�ै कानून तजु�मा गन� 
सम�वय र पहल गन�  र �यायपािलकाको लािग आव�यक कम�चारीको दरब�दी िनधा�रण गन� तथा काय�बोझका आधारमा कम�चारी 
�यव�थापन गन� पाउने �शासिनक �वाय�ताको लािग पहल गन� गरी चारवटा काय�ह� आिशक �पमा स�प�न भएको पाइयो । 
�य�तै �वत�� �यायपािलकास�ब�धी िव�व�यापी मा�यताअन�ुप यो�यता र �मतामा आधा�रत िनयिु�को सिुनि�चतताको लािग 
�यायप�रषदक्ो िव�मान सरंचनामा पनुरावलोकन गन� अ�ययन गन�, अ�ययन �ितवेदन काया��वयनको लािग सम�वय र पहल गन� र 



�ायपा�लकाको चौथो प�व�षय रणनी�तक योजनाको म�ाव�त मू�ा�न ��तवेदन - २०७९

76

�यायाधीश तथा अदालतमा काय�रत कम�चारीको पा�र�िमक, िनविृ�भरण तथा सिुवधा िनधा�रण गन� िव�मान कानून पनुरावलोकन 
गरी अ�तरा� ि��य मापद�डअनकूुल �वत�� �कृितको Judicial Pay Commission गठन गरी सोको िसफा�रस काया��वयन गन� 
पहल गन� गरी तीनवटा काय�ह� �ार�भ भएकोस�म देिखयो । सम�मा यस रणनीितक उ�े�यको औसतमा ७०.००  �ितशत उपलि�ध 
हािसल भएको देिखयो । 

२.२.३.२. रणनीितक उ�े�य ३.२: �याियक उ�रदािय�व र जवाफदेिहता अिभवृि� गनु�
योजनामा �याियक उ�रदािय�व र जवाफदेिहता अिभविृ� गनु�  रणनीितक उ�े�य हािसल गन� अलग अलग काय� स�पादन 

सूचकसिहतका ज�मा सातवटा काय� िनधा�रण ग�रएकोमा योजनामा तोिकएका काय� स�पादन सूचकह�समेतका आधारमा 
मू�याङ्कन गदा�  ती काय�ह�म�ये �यायाधीश तथा कम�चारीह�को आचारसंिहता �भावकारी �पमा लाग ुगन� र िनयिमत अनगुमन 
गन�, �यायपािलकामा ह�न स�ने अिनयिमतता तथा ��ाचार िनय��णका लािग �याय प�रषदल्गायतका स�बि�धत िनकायह�सगँ 
छलफल र सम�वय गरी िनरोधा�मक र द�डा�मक उपायह�को �भावकारी काया��वयन गन�, अदालतमा िवचौिलयाबाट ह�नस�ने 
ि�याकलाप रो�ने आव�यक कानूनी र सं�थागत संरचना िनमा�णको लािग अ�ययन गरी लाग ुगन� पहल गन� र �यायपािलकाको 
िवकृित िवसङ्गितका स�ब�धमा भएका पूव� अ�ययन �ितवेदनह�को सझुावह�को �ाथिमकता िनधा�रण गरी काया��वयन गन� गरी 
चारवटा काय� स�प�न भएको देिखयो भने कम�चारीह�को िज�मेवारीसिहतको  काय� स�पादन मापद�ड पनुरावलोकन गरी लाग ुगन� 
एउटा काय� आंिशक �पमा स�प�न भएको देिखन आयो । �य�तै �यायाधीशह�को काय� स�पादन मापद�ड िनधा�रण गरी लाग ुगन� र 
�यायाधीशको लािग इजलासमा ब�दा �योग भई आएको पोसाक भौगोिलक अव�थासमेतलाई िवचार गरी पनुरावलोकन गन� दईुवटा 
काय� भने हालस�म �ार�भ ह�न सकेको दिेखन आएन । सम�मा यस रणनीितक उ�े�यको औसतमा ७१.४३ �ितशत उपलि�ध 
हािसल भएको देिखयो । 

२.२.३.३. रणनीितक उ�े�य ३.३: �याियक जनशि�को काय� स�ंकृितमा सुधार गनु� 
योजनामा �याियक जनशि�को काय� सं�कृितमा सधुार गनु�  रणनीितक उ�े�य हािसल गन� अलग अलग काय� स�पादन 

सूचकसिहतका ज�मा चारवटा काय� िनधा�रण ग�रएकोमा योजनामा तोिकएका काय� स�पादन सूचकह�समेतका आधारमा मू�याङ्कन 
गदा�  ती काय�ह�म�ये �याियक जनशि�ले सेवा�ाही�ित गनु�पन� �यवहारका स�ब�धमा प�ित सधुार गन� अ�ययन गन� एउटा काय� 
मा� स�प�न भएको देिखएको र जनशि�ले सेवा�ाही�ित ग�रनपुन� �यवहारका स�ब�धमा अिभमखुीकरण काय��म स�चालन गन� 
अक� एउटा काय� अिधकांश स�प�न भएको देिखन आयो । �य�तै �ा� अ�ययन �ितवेदन �ाथिमकताका आधारमा काया��वयन गन� 
एउटा काय� आंिशक �पमा स�प�न भएको देिखयो भने �याियक जनशि�लाई उ�कृ� �यव�थापन र सेवा �वाहमा �िसि� पाएका 
साव�जिनक / िनजी सं�थाह�को अवलोकन गराउने एउटा काय� भने हालस�म स�प�न ह�न बाकँ� रहेको देिखदँा  सम�मा यस 
रणनीितक उ�े�यको औसतमा ६५.००  �ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखयो । 

२.२.३.४. रणनीितक उ�े�य ३.४: अदालतको काम कारबाहीमा अनुगमन र िनरी�णलाई �भावकारी बनाउनु
योजनामा अदालतको काम कारबाहीमा अनगुमन र िनरी�णलाई �भावकारी बनाउन ुरणनीितक उ�े�य हािसल गन� �याियक 

काम कारबाहीको िनरी�ण अनगुमन गन�, सेवा�वाहको अनगुमन गन� र गनुासो सनुवुाइको संय��लाई �भावकारी बनाउने गरी तीवटा 
ि�याकलापअ�तग�त अलग अलग काय� स�पादन सूचकसिहतका िविभ�न काय� िनधा�रण ग�रएको देिखयो । 

(क)  �याियक काम कारबाहीको िनरी�ण अनुगमन गन�
अदालतको काम कारबाहीमा अनगुमन र िनरी�णलाई �भावकारी बनाउन ुरणनीितक उ�े�यको तीनवटा ि�याकलापह�म�ये 

�याियक काम कारबाहीको िनरी�ण अनगुमन गन� ि�याकलापअ�तग�त आठवटा काय�ह� समावेश ग�रएकोमा योजनामा तोिकएका 
काय� स�पादन सूचकह�समेतका आधारमा मू�याङ्कन गदा� ती काय�ह�म�ये अदालत, �याियक एवम् अध��याियक िनकायको 
�याियक िनरी�णलाई �भावकारी, उपलि�धमूलक र िमत�ययी बनाउन, िज�ला अदालतबाट ग�रने िनरी�णको िवषयसमेत 
समावेश गन� तथा अनलाइनबाट समेत अनगुमन गन� प�ित िवकास गन� िव�मान िनरी�ण िनद�िशका प�रमाज�न गन�, प�रमािज�त 
िनद�िशकाबमोिजम िनरी�ण अनगुमन गन�, पनुरावेदन स�ुने अदालतह�ले अदालत, अ�य �याियक िनकाय र कारागारह�को वािष�क 
�पमा क�तीमा १ पटक िनरी�ण गन�, अनगुमनबाट देिखएका कैिफयत वा सधुार गनु�पन� िवषयमा त�कालै िनद�शन िदने र सम�वय 
गन�  र अदालत तथा िविश�ीकृत अदालतको �शासिनक िनरी�ण तथा अनगुमनलाई �भावकारी बनाउने गरी पाचँ काय�ह� स�प�न 
भएको  देिखयो भने िनरी�ण काय�को लािग आिथ�क वष�को स�ुमै �यायाधीश तोक� स�बि�धत �यायाधीशबाट तोिकएको अदालतको 
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वष�भ�र िनयिमत अनगुमन गन� �यव�थालाई �भावकारी बनाउने र काय�िविधका आधारमा आकि�मक िनरी�ण, सू�म अनगुमन र 
िनयिमत िनगरानी गरी �ा� �ितवेदन काया��वयन गन� गरी दईुवटा काय� अिधकांश स�प�न भएको पाइयो । �य�तै अदालतको काम 
कारबाहीमा �भावका�रता अिभविृ� गरी �याियक सशुासन कायम रा�न आकि�मक िनरी�ण, सू�म अनगुमन र िनयिमत िनगरानी 
गन� स�ब�धमा काय�िविध बनाउने एउटा काय� आंिशक �पमा स�प�न भएको दिेखयो । सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ९०.००  
�ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखयो । 

(ख) सेवा�वाहको अनुगमन गन�
सेवा�वाहको अनगुमन गन� ि�याकलापअ�तग�त चारवटा काय�ह� समावेश ग�रएकोमा योजनामा तोिकएका काय� स�पादन 

सूचकह�समेतका आधारमा मू�याङ्कन गदा� ती काय�ह�म�ये अदालतबाट �वाह ह�ने सेवाको गणु�तरीयताको बारमेा अनगुमन 
गन� मापद�ड िनमा�ण गन�, मापद�डबमोिजम सेवा�वाह भए नभएको िनयिमत अनगुमन गरी त�काल सधुार गन� िनद�शन िदने र 
मापद�डबमोिजम उ�कृ� काय� स�पादन तथा सेवा�वाह गन� कम�चारीलाई परु�कृत र कमी कमजोरीको पनुराविृ� गन� कम�चारीलाई 
अनशुासना�मक कारबाही गन� गरी तीनवटा काय� अिधकांश स�प�न भएको देिखयो । �य�तै अदालतबाट स�पादन ग�रने सेवा �वाह र 
सधुार गनु�पन� िवषयका स�ब�धमा �िश�ण �ा� कम�चारीबाट अ�तर अदालत अनगुमन तथा िनगरानी गन� एउटा काय� आंिशक �पमा 
स�प�न भएको देिखयो । सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ७५.००  �ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखयो । 

(ग) गुनासो सुनुवाइको सयं��लाई �भावकारी बनाउने
�यसैगरी गनुासो सनुवुाइको सयं��लाई �भावकारी बनाउने ि�याकलापअ�तग�त चारवटा काय�ह� समावेश ग�रएकोमा 

योजनामा तोिकएका काय� स�पादन सूचकह�समेतका आधारमा मू�याङ्कन गदा� ती काय�ह�म�ये सेवा�ाहीले अदालतको काम 
कारबाहीको स�ब�धमा �यायाधीशसम� िलिखत वा मौिखक �पमा कुनै गनुासो  / उजरुी गन� स�ने एउटा काय� स�प�न भएको 
देिखयो ।  अदालतबाट भएका काम कारबाहीमा ह�न स�ने अिनयिमततास�ब�धी उजरुी िलई पेस गन� �धान �यायाधीश र म�ुय 
�यायाधीशको सिचवालयमा गनुासो सनुवुाइ संय��लाई स�ुढ बनाउने र पन� आएका गनुासो / उजरुीमा एक मिहनािभ� कारबाही र 
िनण�य गरी उजरुीकता�लाई सोको जानकारी िदने गरी दईुवटा काय� अिधकांश स�प�न भएको दिेखयो । �य�तै अदालतबाट भएका काम 
कारबाहीमा ह�न स�ने अिनयिमततास�ब�धी उजरुीको स�बोधन गन�, काय�िविध,  साधन,  िज�मेवार अिधकारी, समयाविधसमेतका 
िवषयह� समावेश गरी  काय�योजना बनाई लाग ुगन� एउटा काय� �ार�भस�म भएको देिखयो । सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा 
७५.००  �ितशत उपलि�ध हािसल भएको दिेखयो । 

२.२.४. अदालत �यव�थापनको सु�ढीकरण
�यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको चौथो ल�य अदालत �यव�थापनको स�ुढीकरण रहेको छ । यो 

ल�य हािसल गन�का लािग मानव सशंाधन �यव�थापन स�ुढ बनाउन,ु भौितक र सेवा पूवा�धारमा सधुार एव ं िव�ीय �यव�थापन 
गनु�, सूचना �िविधको सं�थागत स�ुढीकरण र �मता अिभविृ� गनु� , संिहताह�को नितजामूलक र �भावकारी काया��वयनको 
�यव�थापन गनु� , �याियक अ�ययन, अनसु�धानको प�ित िवकास गनु�  र योजना काया��वयन �णालीलाई �भावकारी बनाउन ु
गरी ज�मा छवटा रणनीितक उ�े�यह�को ��ेपण ग�रएको र ती रणनीितक उ�े�यअ�तग�त िविभ�न ि�याकलापह� र काय�ह� 
तथा सोको काय� स�पादन सूचकह�समेत िनधा�रण ग�रएका छन् । यस योजनाको म�याविधस�म आइप�ुदा उ� ल�य तथा सोका 
रणनीितक उ�े�यह� हािसल गन� काया��वयन ग�रएका ि�याकलाप तथा काय�ह�को �गितको अव�थाको मू�याङ्कन समी�ा गदा�  
देिखएको व�तिु�थित देहायबमोिजम ��ततु ग�रएको छः

२.२.४.१. रणनीितक उ�े�य ४.१: मानव सशंाधन �यव�थापन सु�ढ बनाउनु
योजनामा मानव संशाधन �यव�थापन स�ुढ बनाउन ुरणनीितक उ�े�य हािसल गन� मानव संशाधनको सं�थागत स�ुढीकरण 

गन�, मानव संशाधन नीित तथा योजना िनमा�ण गन� र मानव सशंाधनको �मता िवकास गन� गरी तीवटा ि�याकलापअ�तग�त अलग 
अलग काय� स�पादन सूचकसिहतका िविभ�न काय� िनधा�रण ग�रएको दिेखयो । 

(क) मानव सशंाधनको स�ंथागत स�ुढीकरण गन�
मानव सशंाधन �यव�थापन स�ुढ बनाउन ुरणनीितक उ�े�यको तीनवटा ि�याकलापह�म�ये मानव संशाधनको स�ंथागत 

स�ुढीकरण गन� ि�याकलापअ�तग�त दईुवटा काय�ह� समावेश ग�रएकोमा योजनामा तोिकएका काय� स�पादन सूचकह�समेतका 
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आधारमा मू�याङ्कन गदा� �यायपािलकामा काय�रत स�पूण� कम�चारीह�को मानव संशाधन िवकासस�ब�धी सम� काय� गन� सव��च 
अदालतमा छु�ै मानव संशाधन महाशाखा �थापना गन� र मानव सशंाधन महाशाखालाई स�ुढीकरण गन� दवैु काय� �ार�भस�म भएको 
देिखदँा सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ४०.००  �ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखयो । 

(ख) मानव सशंाधन नीित तथा योजना िनमा�ण गन�
�य�तै मानव संशाधन नीित तथा योजना िनमा�ण गन� ि�याकलापअ�तग�त आठवटा काय�ह� समावेश ग�रएकोम�ये 

योजनाको म�याविध मू�याङ्कन समी�ा अविधस�ममा काया��वयन भएको ह�नपुन� गरी सातवटा काय�ह� समावेश ग�रएकोमा 
योजनामा तोिकएका काय� स�पादन सूचकह�समेतका आधारमा मू�याङ्कन गदा� �याियक जनशि�को �मता िवकासस�ब�धमा 
तयार भएको तािलम नीितलाई काया��वयन गन�, �यायपािलकामा पया�� र गणु�तरीय जनशि�को िनयिमत आपूित� सिुनि�त गन� 
िव�िव�ालय, िश�ा म��ालय, सामा�य �शासन म��ालय तथा लोकसेवा आयोगलगायतका स�ब� िनकायह�सगँ सम�वय गन� र 
योजना काया��वयनको काय�लाई सहज ह�ने गरी �यायाधीश र कम�चारीको स�वा नीित काया��वयन गन� गरी तीनवटा काय� अिधकांश 
स�प�न भइसकेको देिखयो । �य�तै िफ�डमा खिटने तामेलदार कम�चारीलाई काय� स�पादन मापद�ड बनाई सोको आधारमा थप 
भ�ा र मोबाइल श�ुक सिुवधा उपल�ध गराउने एउटा काय� आंिशक �पमा स�प�न भएको पाइयो भने मानव संशाधन नीित िनमा�ण 
गन�, मानव संशाधन िवकास योजना (Human Resource Development Plan) िनमा�ण गन� र सूचना �िविधस�ब�धी द� 
जनशि�को आपूित�, �थािय�व र उ��ेरणा कायम गन� नीित िनमा�ण गरी काया��वयन गन� तीनवटा काय� �ार�भस�म भएको देिखदँा 
सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ६०.००  �ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखयो । 

(ग) मानव सशंाधनको �मता िवकास गन�
मानव संशाधनको �मता िवकास गन� ि�याकलापअ�तग�त सातवटा काय�ह� समावेश ग�रएको म�ये योजनाको 

म�याविध मू�याङ्कन समी�ा अविधस�ममा काया��वयन भएको ह�नपुन� गरी छवटा काय�ह� रहेकोमा योजनामा तोिकएका काय� 
स�पादन सूचकह�समेतका आधारमा मू�याङ्कन गदा� वािष�क �पमा १० जना अदालतमा काय�रत  जनशि�लाई  �वदशेका 
िव�िव�ालयह�मा �याय र कानूनको िवषयमा उ�च िश�ाको अवसर �दान गन� एउटा काय�  स�प�न भएको पाइयो ।  तािलम 
नीितका आधारमा तािलम आव�यकता पिहचान (Training Need Assessment) गन� गराउने, तािलम नीित र TNA का आधारमा 
तािलमह�को �ाथिमकता िनधा�रण गरी राि��य �याियक �ित�ानसमेतको सहकाय�मा तािलम  स�चालन गन� र  �याियक जनशि�को 
�मता िवकासको लािग वािष�क ३००० जनशि�लाई देवानी तथा फौजदारी संिहता, फरक म�ुा �यव�थापन, सूचना �िविध, फैसला 
लेखन, अिभमखुीकरण सेवा �वेश / सेवाकालीन / पनुता�जगी, सू�म िनगरानी, �याियक सशुासन तथा सेवा �वाह, जनस�पक�  तथा 
स�चार सीप, नेत�ृव िवकास, िविश�ीकृत तथा अ�य िवषयगत िवषयमा तािलम �दान गन�  गरी तीनवटा काय� अिधकांश स�प�न 
भएको देिखयो । �य�तै वािष�क �पमा ५ जना  �यायाधीश र अिधकृतलाई �याय र कानूनको िवषयमा िवदेशका िव�िव�ालयह�मा 
उ�च िश�ाको  अवसर �दान गन� र वािष�क  �पमा १५० जना �यायाधीश र कम�चारीलाई वैदेिशक तािलम / अ�ययन / अवलोकन 
�मणको अवसर �दान गन� गरी दईुवटा काय� आंिशक �पमा स�प�न भएको देिखयो । सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ७६.६७  
�ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखयो । 

अदालतह�को जनशि�स�ब�धी िववरण तािलका न.ं ६२ मा समावेश ग�रएको छ ।
तािलका न.ं ६२;

अदालतह�को जनशि�स�ब�धी िववरण 

आ.व. िववरण �यायाधीश कम�चारी ज�मा 

पिहलो वष�
(आ.व.२०७६ / ०७७)

दरब�दी ४३५ ५७८६ ६२२१

पदपूित� ३९८ ५०५५ ५४५३

दो�ो वष�
(आ.व.२०७७ / ०७८)

दरब�दी ४५३ ६०३१ ६४८४

पदपूित� ४२१ ४९२७ ५३४८

बाँक� अविध (आ.व.२०७८/०७९ �ावणदेिख पौष 
मसा�तस�म)

दरब�दी ४६८ ६०३१ ६४९९

पदपूत� ४१३ िववरण �ा� नभएको -
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(२) जनशि�को �मता िवकास
योजनाको यस म�याविधस�ममा तािलम नीितका आधारमा तािलम आव�यकता पिहचान (Training Need 

Assessment) गन� गराउने काय� िव�ततृ र एक�कृत �पमा भएको नदेिखए तापिन आव�यकताअनसुार  िविभ�न चरणमा �यायाधीश 
तथा कम�चारी लि�त गरी तािलम काय��मह� सा�चालन गन� गरकेो दिेखयो । तािलम नीित र TNA का आधारमा तािलमह�को 
�ाथिमकता िनधा�रण गरी राि��य �याियक �ित�ानसमेतको सहकाय�मा तािलम  स�चालन गन� काय� िनधा�रण ग�रएकोमा मू�याङ्कन 
समी�ा अविधमा के��ीय�तरमा सव��च अदालत, राि��य �याियक �ित�ान र �याय सेवा के��ले गरी १०३४ जनालाई र स�बि�धत 
अदालतह�ले �थानीय�तरमा ४०२७ गरी ज�मा ५०६१ जनालाई �याय, कानून, अदालत �यव�थापनसगँ स�बि�धत िविभ�न 
िवषयमा तािलम �दान गन� काय� गरकेो देिखयो । स�बि�धत अदालतह�मा तािलम �िश�णका लािग बजेट िबिनयोजन ह�ने प�ितको 
िवकास भएकाले स�बि�धत अदालतह�ले आव�यकताका आधारमा स�बि�धत अदालतह�मा नै तािलम �िश�ण ज�ता �मता 
िवकासका काय��मह� स�चालन गन� गरकेो पाइयो । कोिभड-१९ को महामारीको समयमा पिन भ�यु�ल �पमा �िश�ण काय��म 
स�चालन गरकेोसमेत दिेखयो । उ�च िश�ा अ�ययन गन�को लािग �वदेशमा २३ जनालाई र िवदेशमा  ७ जनालाई अवसर �दान 
गरकेो पाइयो । वैदेिशक तािलमको लािग ३० जनालाई अवसर �दान ग�रएको पिन देिखयो । अदालतह�को जनशि�को �मता 
िवकासस�ब�धी ल�य र �गित िववरण तािलका नं. ६३ मा समावेश ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ६३;
अदालतह�को जनशि�को �मता िवकासस�ब�धी ल�य र �गित िववरण 

ल�य 
पिहलो वष�

(आ.व.२०७६ / ०७७) 

दो�ो वष� 
(आ.व.

२०७७ / ०७८) 

बाँक� अविध
(आ.व.२०७८/०७९ 

�ावणदेिख पौष 
मसा�तस�म) 

ज�मा 

वािष�क ३००० 
जनशि�लाई 

िविभ�न िवषयमा 
तािलम 

के��ीय�तर ३८७ ६४७ - १०३४ 

मातहत 
अदालत 

७९४ १४८३ १७५० ४०२७ 

वािष�क �पमा १०  जनशि�लाई 
उ�च िश�ा 

६ ४ १३ २३ 

वािष�क �पमा ५ �यायाधीश 
र अिधकृतलाई िवदेशमा उ�च 
िश�ाको अवसर 

३  २ २ ७ 

वािष�क �पमा १५० �यायाधीश 
र कम�चारीलाई िवदेशमा तािलम 
अवलोकनको अवसर 

० ३० ० ३० 

२.२.४.२. रणनीितक उ�े�य ४.२: भौितक र सवेा पूवा�धारमा सुधार एवम ्िव�ीय �यव�थापन गनु�
योजनामा भौितक र सेवा पूवा�धारमा सधुार एवम् िव�ीय �यव�थापन गनु�  रणनीितक उ�े�य हािसल गन� भौितक र सेवा 

पूवा�धार �यव�थापन गन�, भवनबाहेकका अ�य भौितक पूवा�धार �यव�थापन गन�, िव�ीय �यव�थापन गन�, अिभलेख �यव�थापन गन�, 
प�ुतकालय �यव�थापन गन� र �याियक सङ्�हालयको �थापना र िवकास गन� गरी छवटा ि�याकलापअ�तग�त अलग अलग काय� 
स�पादन सूचकसिहतका िविभ�न काय� िनधा�रण ग�रएको देिखयो । 

(क) भौितक र सेवा पूवा�धार �यव�थापन गन�
भौितक र सेवा पूवा�धारमा सधुार एवम् िव�ीय �यव�थापन गनु�  रणनीितक उ�े�यको छवटा ि�याकलापह�म�येको 

पिहलो भौितक र सेवा पूवा�धार �यव�थापन गन� ि�याकलापअ�तग�त नौवटा काय�ह� समावेश ग�रएकोमा योजनामा तोिकएका काय� 
स�पादन सूचकह�समेतका आधारमा मू�याङ्कन गदा� सङ्घीयता काया��वयनको िसलिसलामा िज�ला सदरमकुामि�थत सरकारी 
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काया�लयह� �थानीय तहमा �थाना�तरण / खारजे ह�न गई खाली भएका भवन / ज�गा अदालत �योजनको लािग �ा� गन� पहल 
र सम�वय गन� एउटा काय� अिधकांश स�प�न भएको देिखयो । अदालत तथा �यायािधकरणको लािग आव�यक भौितक पूवा�धार 
(अदालत भवन तथा एक�कृत आवाससमेत) िनमा�ण र िवकासको लािग पूव� अ�ययन �ितवेदनको पनुरावलोकन गरी मापद�ड 
प�रमाज�न गन�, अदालत भवन, आवास तथा सरु�ा भवनसमेतका लािग ज�गा �ाि� / थप गन�, मापद�डअनसुार आव�यकता र 
काय�बोझअनसुार  �ाथिमकता िनधा�रण गरी नया ँभवन िनमा�ण गन�, िनमा�णाधीन अदालत भवन तथा सरु�ा �यारेकह�को िनमा�ण 
काय� स�प�न गन�, नया ँ िनमा�ण भई स�चालनमा रहेका अदालत, आवास तथा सरु�ा भवनह�को िनयिमत संर�ण तथा मम�त 
स�भारको लािग मापद�ड िनधा�रण गरी लाग ुगन�, �योगमा रहेका अदालत भवन र आवासको हरके वष� २५ वटाको मम�त स�भार 
गन�, िव�मान अदालत भवनमा आव�यकताअनसुार  पूवा�धारह� िव�तार / थप गन� र भौितक पूवा�धारह�लाई सेवा�ाही मै�ी 
बनाउन िनर�तर स�ुढीकरण गन� आव�यक िनमा�ण काय� गन� गरी आठवटा काय� आंिशक �पमा स�प�न भएको देिखयो । सम�मा यस 
ि�याकलापको औसतमा ६२.२२  �ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखयो । 

(१)  म�याविधस�मको उ�च अदालतह�को भवनको ि�थित

�.स.ं
उ�च अदालत / 

इजलास
भवनको अव�था कैिफयत

१ िवराटनगर नया ँ

२ इलाम २०२८ / २९ सालमा िनमा�ण भएको परुानो नया ँिनमा�ण गनु�पन�

३ धनकुटा परुानो 

४ जनकपरु परुानो अपया��

५ राजिवराज परुानो अपया��

६ ओखलढुङ्गा परुानो नया ँिनमा�ण गनु�पन�

७ वीरग�ज आ�नो भवन नरहेको, िचनी कारखानाको भवनमा रहेको नया ँिनमा�ण गनु�पन�

८ पाटन नया ँ एने�स र परुानो 
नया ँभवन पूण��पमा स�चालनमा 

�याउनपुन�

९ हेट�डा २०४४ सालमा िनमा�ण भएको परुानो भवन अपया��

१० पोखरा २०३१ सालमा िनमा�ण भएको परुानो भवन अपया��

११ बागलङु जीण� र परुानो नया ँिनमा�ण �ि�या स�ु भएको

१२ तलुसीपरु २०४६ सालमा िनमा�ण भएको अपया��

१३ वटुवल २०४८ सालमा िनमा�ण भएको नया ँिनमा�ण गनु�पन�

१४ नेपालग�ज २०५६ सालमा िनमा�ण भएको
ज�गा र भवन अपया�� / थप ज�गा �ा� 

गनु�पन�

१५ सखु�त परुानो नया ँिनमा�ण �ि�या स�ु भएको

१६ ज�ुला नया ँ

१७ िदपायल धेर ैपरुानो नया ँिनमा�ण गनु�पन� 

१८ महे��नगर परुानो 

(२)  म�याविधस�मको िज�ला अदालतह�को भवनको ि�थित

�.स.ं िज�ला अदालत भवनको अव�था कैिफयत

१ ता�लेजङु िज�ला अदालत नयाँ
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२ पाचँथर िज�ला अदालत परुानो िनमा�णाधीन

३ इलाम  िज�ला अदालत भाडामा / आ�नो भवन छैन नया ँिनमा�ण गनु�पन�

४ झापा िज�ला अदालत नयाँ

५ मोरङ िज�ला अदालत भवन अपया�� छ नया ँिनमा�ण गनु�पन�

६ सनुसरी िज�ला अदालत परुानो िनमा�णाधीन

७ धनकुटा िज�ला अदालत परुानो

८ संखवुासभा िज�ला अदालत परुानो िनमा�णाधीन

९ भोजपरु िज�ला अदालत परुानो िजण� नया ँिनमा�ण गनु�पन�

१० ते�थमु िज�ला अदालत नयाँ

११ ओखलढुङ्गा िज�ला अदालत परुानो  / २०४४ सालमा िनमा�ण नया ँिनमा�ण गनु�पन�

१२ खोटाङ िज�ला अदालत नयाँ

१३ सोलखु�ुब ुिज�ला अदालत परुानो नया ँिनमा�ण गनु�पन�

१४ उदयपरु िज�ला अदालत परुानो र अपया�� िनमा�णाधीन

१५ स�री िज�ला अदालत परुानो / एने�स नयाँ

१६ िसराहा िज�ला अदालत परुानो २०५३ सालमा िनमा�ण

१७ धनषुा िज�ला अदालत नयाँ

१८ महो�री िज�ला अदालत परुानो िनमा�णाधीन

१९ सला�ही िज�ला अदालत नयाँ

२० िस�धलुी िज�ला अदालत नयाँ

२१ रामेछाप िज�ला अदालत भवन छ ।

२२ दोलखा िज�ला अदालत भवन छ । २०५४ सालमा िनमा�ण 

२३ िस�धपुा�चोक िज�ला अदालत भवन छ 

२४ का�ेपला�चोक िज�ला अदालत भवन छ 

२५ लिलतपरु िज�ला अदालत भवन २०६० मा िनमा�ण / अपया��

२६ भ�परु िज�ला अदालत परुानो िनमा�णाधीन

२७ काठमाड�ं िज�ला अदालत नयाँ अपया�� / त�काल स�बोधन ह�नपुन�

२८ नवुाकोट िज�ला अदालत नयाँ

२९ रसवुा िज�ला अदालत नयाँ

३० धािदङ िज�ला अदालत नयाँ

३१ मकवानपरु िज�ला अदालत िनमा�णाधीन

३२ रौतहट िज�ला अदालत भवन छ 

३३ बारा िज�ला अदालत नयाँ

३४ पसा� िज�ला अदालत परुानो नया ँिनमा�ण गनु�पन�

३५ िचतवन िज�ला अदालत भवन छ अपया��
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३६ गोरखा िज�ला अदालत भाडामा िनमा�णाधीन

३७ लमजङु िज�ला अदालत परुानो नया ँिनमा�ण गनु�पन�

३८ तनह� ँिज�ला अदालत भवन छ 

३९ �याङ्जा िज�ला अदालत परुानो । २०३७ सालमा िनमा�ण नया ँिनमा�ण गनु�पन�

४० का�क� िज�ला अदालत परुानो नया ँिनमा�ण गनु�पन�

४१ मनाङ िज�ला अदालत परुानो २०४३ सालमा बनेको 

४२ म�ुताङ िज�ला अदालत परुानो

४३ पव�त िज�ला अदालत नयाँ

४४ �या�दी िज�ला अदालत नयाँ

४५ बागलङु िज�ला अदालत नयाँ

४६ ग�ुमी िज�ला अदालत नयाँ

४७ पा�पा िज�ला अदालत २०५० मा िनमा�ण

४८ नवलपरु िज�ला अदालत भवन छैन / भाडामा नया ँिनमा�ण गनु�पन�

४९ नवलपरासी िज�ला अदालत भवन छ 

५० �प�देही िज�ला अदालत नयाँ

५१ अघा�खाचँी िज�ला अदालत नयाँ

५२ किपलव�त ुिज�ला अदालत परुानो भवन

५३ �यठुान िज�ला अदालत नयाँ

५४ रो�पा िज�ला अदालत नयाँ

५५ �कुमकोट  िज�ला अदालत भाडामा / भवन छैन

५६ �कुम िज�ला अदालत नयाँ

५७ स�यान िज�ला अदालत भवन छ । २०५४ सालमा िनमा�ण अदालत प�रसर साघँरुो

५८ दाङ िज�ला अदालत नयाँ

५९ बिद�या िज�ला अदालत परुानो २०५० सालमा बनेको नया ँिनमा�ण गनु�पन�

६० सखु�त िज�ला अदालत परुानो / २०४४ सालमा िनमा�ण नया ँिनमा�ण गनु�पन�

६१ दलेैख िज�ला अदालत नयाँ

६२ बाकेँ िज�ला अदालत भवन छ 

६३ जाजरकोट िज�ला अदालत परुानो

६४ डो�पा िज�ला अदालत नयाँ

६५ ह��ला िज�ला अदालत नयाँ

६६ कािलकोट िज�ला अदालत नयाँ

६७ मगु ुिज�ला अदालत परुानो

६८ ज�ुला िज�ला अदालत नयाँ

६९ बाजरुा िज�ला अदालत परुानो
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७० बझाङ िज�ला अदालत नयाँ

७१ अछाम िज�ला अदालत नयाँ

७२ डोटी िज�ला अदालत नयाँ

७३ कैलाली िज�ला अदालत नयाँ

७४ क�चनपरु िज�ला अदालत भवन छ । २०५४ सालमा िनमा�ण नया ँिनमा�ण गनु�पन�

७५ डडेलधरुा िज�ला अदालत नयाँ

७६ बैतडी िज�ला अदालत परुानो िनमा�णाधीन

७७ दाचु�ला िज�ला अदालत भवन छ । २०५३ सालमा िनमा�ण नया ँिनमा�ण गनु�पन�

(३)  ज�गा �ाि� र थप
योजना अविधमा इलाम, नवलपरु, �कुमपूव�, बाजरुा, उदयपरु, लमजङु, पसा�, लिलतपरु, �याङ्जा, दाचु�ला, बिद�यासमेत 

ज�मा ११ िज�ला अदालत भवन,  वीरग�ज, ओखलढुङ्गा, तलुसीपरुसमेत ज�मा ३ उ�च अदालत / इजलास भवन र  �यायािधकरण 
क��ले�स / फैसला काया��वयन िनद�शनालय ज�मा १समेतको लािग ज�गा �ाि� र थप गन� ल�य रािखएकोमा म�याविधस�ममा 
बाजरुा, लमजङु र ओखलढुङ्गा िज�ला अदालत तथा अ�थायी इजलास ओखलढुङ्गा र उ�च अदालत तलुसीपरुको लािग ज�गा 
�ा� भएको देिखयो । �य�तै पसा� िज�ला अदालत र  अ�थायी इजलास वीरग�जको लािग नेपाल सरकारबाट ज�गा िदने गरी िनण�य 
भएको तर ज�गा �ा� ह�न बाकँ� रहेको देिखन आयो । यस स�ब�धी ल�य र �गितस�ब�धी िववरण तािलका नं.६४ िदइएको छ ।

तािलका न.ं ६४:
अदालतह�को लािग ज�गा �ा� र थपस�ब�धी िववरण 

ल�य म�याविधस�मको �गित

अदालत भवन, आवास तथा सरु�ा भवनसमेतका लािग ज�गा �ाि� / थप गन� । 
· िज�ला अदालत भवनः इलाम, नवलपरु, �कुमपूव�, बाजरुा, उदयपरु, 

लमजङु, पसा�, लिलतपरु, �याङ्जा, दाचु�ला, बिद�यासमेत ज�मा ११ । 
· उ�च अदालत / इजलास भवनः वीरग�ज, ओखलढुङ्गा, 

तलुसीपरुसमेत ज�मा ३ । 
· �यायािधकरण क��ले�स / फैसला काया��वयन िनद�शनालय ज�मा १ । 

• बाजरुा, लमजङु र ओखलढुङ्गा 
िज�ला अदालत तथा अ�थायी 
इजलास ओखलढुङ्गा र उ�च अदालत 
तलुसीपरुको लािग ज�गा �ा� भएको । 

• पसा� िज�ला अदालत र  अ�थायी 
इजलास वीरग�जको लािग नेपाल 
सरकारबाट िनण�य भएको तर ज�गा �ा� 
ह�न बाकँ� । 

(४)  भवन िनमा�ण
योजना अविधमा मापद�डअनसुार आव�यकता र काय�बोझ अनसुार  �ाथिमकता िनधा�रण गरी नया ँभवन िनमा�ण गन� 

ल�यअनसुार  सव��च अदालत भवन ७, िज�ला अदालत भवनः  भ�परु, मकवानपरु, सनुसरी, उदयपरु, इलाम, नवलपरु, 
�कुमपूव�, बाजरुा, सोलखु�ुब,ु भोजपरु, मोरङ, लमजङु, पसा�, ओखलढुङ्गा, बिद�या, बैतडी, क�चनपरु, �याङ्जा, का�क�, 
दाचु�ला, नवलपरासी-२१, उ�च अदालत / इजलास भवन- राजिवराज, वीरग�ज, ओखलढुङ्गा, बटुवल, बागलङु, िदपायल, 
सखु�त, तुलसीपरु, नेपालग�ज, ज�ुला-१०,  सव��च अदालतका �यायाधीश तथा म�ुय रिज��ार / रिज��ारको आवास – २३, 
उ�च / िज�ला अदालतका �यायाधीश आवास- िसराहा, स�री, महो�री, धनषुा, सला�ही, बारा, पसा�, रौतहट, मोरङ,  सनुसरी, 
नवलपरु, नवलपरासी, �प�देही, दाङ, बाकेँ, डडेलधरुा, डोटी, िचतवन, ज�ुला, कालीकोट, जाजरकोट, म�ुताङ, मनाङ, सोलखु�ुब,ु 
ओखलढुङ्गा, का�ेपला�चोक, रामेछाप, िवराटनगर, खोटाङ, पाचँथर, संखवुासभा, धनकुटा, का�क�, जनकपरु,  वीरग�ज, 
नेपालग�ज, िदपायल-३७, उ�च अदालतका रिज��ार र िज�ला अदालतका �े�तेदार तथा कम�चारी आवास-  िसराहा, स�री, 
महो�री, धनषुा, सला�ही, बारा, पसा�, मोरङ, िवराटनगर, सनुसरी, �प�देही, बटुवल, किपलव�तु, बाकेँ, नेपालग�ज, कैलाली-१६ र 
अितिथ गहृ- १० र सरु�ा �यारके- १५ समेत िनमा�ण गन� गरी ल�य िनधा�रण ग�रएकोमा योजनाको म�यविधस�ममा उ�च अदालत 
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पाटन एने�स, ज�ुला इजलास, बागलङु िज�ला अदालत, दाङ िज�ला अदालत, बझाङ िज�ला अदालत, उ�च अदालत िवराटनगर 
रिज��ार आवास र रो�पा र �यूठानमा सरु�ा �यारके भवन िनमा�ण स�प�न भइसकेको देिखयो । �य�तै सव��च अदालत, भ�परु 
िज�ला अदालत, मकवानपरु िज�ला अदालत, सनुसरी िज�ला अदालत, उदयपरु िज�ला अदालत, बैतडी िज�ला अदालत, महो�री 
िज�ला अदालत, संखवुासभा िज�ला अदालत र पाचँथर िज�ला अदालतका भवनह� िनमा�णाधीन रहेको देिखनकुा साथै बाजरुा 
िज�ला अदालत, लमजङु िज�ला अदालत, ओखलढुङ्गा िज�ला अदालत, �याङ्जा िज�ला अदालत, का�क� िज�ला अदालत, 
उ�च अदालत पोखरा इजलास बागलङु, उ�च अदालत सखु�त, �यायाधीश आवास ओखलढुङ्गा िज�ला अदालत र �यायाधीश 
आवास का�क� िज�ला अदालतका भवनह� िनमा�ण �ि�यामा रहेको भ�ने दिेखन आयो । अदालतह�को भवन िनमा�णस�ब�धी 
ल�य र �गित िववरण तािलका नं. ६५ मा िदइएको छ ।

तािलका न.ं ६५:
अदालतह�को भवन िनमा�णस�ब�धी ल�य र �गित िववरण 

ल�य म�याविधस�मको �गित

मापद�डअनसुार आव�यकता र काय�बोझअनसुार �ाथिमकता 
िनधा�रण गरी नया ँभवन िनमा�ण गन� । 

· सव��च अदालत भवनः १ 
· िज�ला अदालत भवनः  भ�परु, मकवानपरु, सनुसरी, 

उदयपरु, इलाम, नवलपरु, �कुमपूव�, बाजरुा, सोलखु�ुब,ु 
भोजपरु,मोरङ,लमजङु, पसा�, ओखलढुङ्गा, बिद�या, बैतडी, 
क�चनपरु, �याङ्जा, का�क�, दाचु�ला, नवलपरासी-२१ 

· उ�च अदालत / इजलास भवन- राजिवराज, वीरग�ज, 
ओखलढुङ्गा, बटुवल, बागलङु, िदपायल, सखु�त, 
तलुसीपरु,नेपालग�ज, ज�ुला-१० 

· सव��च अदालतका �यायाधीश तथा म�ुय रिज��ार / 
रिज��ारको आवास – २३ 

· उ�च / िज�ला अदालतका �यायाधीश आवास- िसराहा,स�री, 
महो�री, धनषुा, सला�ही, बारा, पसा�, रौतहट, मोरङ,  सनुसरी, 
नवलपरु, नवलपरासी,�प�दहेी,दाङ, बाकेँ, डडेलधरु, डोटी, 
िचतवन, ज�ुला, कालीकोट, जाजरकोट,म�ुताङ,मनाङ, 
सोलखु�ुब,ु ओखलढुङ्गा, का�ेपला�चोक, रामेछाप, 
िवराटनगर, खोटाङ, पाचँथर, संखवुासभा, धनकुटा, का�क�, 
जनकपरु,  वीरग�ज, नेपालग�ज, िदपायल-३७ । 

· उ�च अदालतका रिज��ार र िज�ला अदालतका �े�तेदार 
तथा कम�चारी आवास-  िसराहा, स�री, महो�री, धनषुा, 
सला�ही, बारा, पसा�, मोरङ, िवराटनगर, सनुसरी, �प�देही, 
बटुवल, किपलव�त,ु बाकेँ, नेपालग�ज, कैलाली-१६ 

· अितिथ गहृ- १० र सरु�ा �यारके- १५ 

भवन िनमा�ण स�प�न
• उ�च अदालत पाटन 

एने�स
• ज�ुला इजलास
• बागलङु िज�ला अदालत
• दाङ िज�ला अदालत
• बझाङ िज�ला अदालत
• उ�च अदालत िवराटनगर 

रिज��ार आवास 
• रो�पा र �यूठानमा सरु�ा 

�यारके 
िनमा�णाधीन भवन
• सव��च अदालत
• भ�परु िज�ला अदालत
• मकवानपरु िज�ला अदालत
• सनुसरी िज�ला अदालत
• उदयपरु िज�ला अदालत
• बैतडी िज�ला अदालत
• महो�री िज�ला अदालत
• सखंवुासभा िज�ला 

अदालत
• पाचँथर िज�ला अदालत

भवन िनमा�ण 
�ि�यामा रहकेो 
• बाजरुा िज�ला 

अदालत
• लमजङु िज�ला 

अदालत
• ओखलढुङ्गा 

िज�ला अदालत
• �याङ्जा 

िज�ला अदालत
• का�क� िज�ला 

अदालत
• उ�च अदालत 

पोखरा इजलास 
बागलङु

• उ�च अदालत 
सखु�त

• �यायाधीश 
आवास 
ओखलढुङ्गा 
िज�ला अदालत

• �यायाधीश 
आवास का�क� 
िज�ला अदालत

िज�ला सदरमकुामि�थत सरकारी काया�लयह� �थानीय तहमा �थाना�तरण / खारेज ह�न गई खाली भएका भवन / 
ज�गा अदालत �योजनको लािग �ा� गन� पहल भइरहेकोमा दाचु�ला िज�ला अदालतको लािग भोगको लािग भवनस�म �ा� भएको 
देिखयो ।  िव�मान अदालत भवनमा आव�यकताअनसुार  पूवा�धारह� िव�तार / थप गन� काय�मा केही �गित भएको देिखयो ।अदालत 
तथा �यायािधकरणको लािग आव�यक भौितक पूवा�धार (अदालत भवन तथा एक�कृत आवाससमेत) िनमा�ण र िवकासको लािग 
पूव� अ�ययन �ितवेदनको पनुरावलोकन गरी मापद�ड प�रमाज�न गन� काय� र नया ँिनमा�ण भई स�चालनमा रहेका अदालत, आवास 
तथा सरु�ा भवनह�को सरं�ण तथा मम�त स�भारको लािग मापद�ड िनधा�रण गन� काय�को काया��वयन ह�न बाकँ� नै रहेको देिखयो । 
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िव�मान अदालत भवनह�लाई सेवा�ाही मै�ी बनाउने तथा पूवा�धार थप गन� काय� उपल�ध �ोत, साधन, बजेट र क� वा �थानका 
आधारमा भइरहेको देिखनकुा साथै नया ँब�ने भवनह�को न�सा िडजाइन गदा� यस स�ब�धमा स�बोधन गन� गरकेो भ�ने देिखयो ।

(ख) भवनबाहकेका अ�य भौितक पूवा�धार �यव�थापन गन�
भवन बाहेकका अ�य भौितक पूवा�धार �यव�थापन गन� ि�याकलापअ�तग�त आठवटा काय�ह� समावेश ग�रएकोमा 

योजनामा तोिकएका काय� स�पादन सूचकह�समेतका आधारमा मू�याङ्कन गदा� अदालतमा ख�रद ग�रने व�त ुर सेवाको वािष�क 
ख�रद योजना तयार पारी काया��वयन गन�, अदालतको लािग आव�यक पन� सवारी साधन, मेिसनरी सामान, एअर कि�डसनर, 
हेभी ड्यटुी ��यानर, फिन�चर, सरु�ा उपकरणसमेतको मापद�ड िनधा�रण गन�, िनधा��रत मापद�डका आधारमा   अदालतको लािग 
आव�यक पन� फिन�चरलगायतका साम�ीह� ख�रद गन�, िविभ�न तहका अदालतह�मा रहेका सवारी साधन, मेिसनरी सामान 
तथा फिन�चरसमेतको इ�भे��ी िनमा�ण गन� र �योगमा आउन नस�ने सवारी साधन, मेिसनरी औजार तथा फिन�चरह� िललाम 
िब�� गन� गरी पाचँवटा काय� अिधकांश स�प�न भएको देिखयो । �य�तै िनधा� �रत मापद�डमा आधा�रत रही अदालतको लािग 
आव�यक पन� सवारी साधन, मेिसनरी सामान तथा फिन�चरसमेतका सामान ख�रद तथा िवतरण गन� र क��यटुरलगायतका 
मेिसनरी सामानह� ख�रद गन� गरी दईुवटा काय� आंिशक �पमा स�प�न भएको दिेखयो भने मापद�ड तयार नह�दँास�म मलुकुको 
भौगोिलक अव�थासमेतलाई िवचार गरी अदालतको लािग ख�रद ग�रने सवारीसाधन Sport Utility Vehicle �तरको ख�रद 
गन� एउटा काय� �ार�भस�म भएको देिखदँा सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ७०.०० �ितशत उपलि�ध हािसल भएको 
देिखयो ।

(५)  क��युटरलगायतका अ�य भौितक साम�ी
योजनाको म�याविधस�ममा अदालतह�का लािग �यापटप-५०७ , क��यटुर -१२५५,  य.ुिप.एस -१२५५, ि��टर- ७६५, 

��यानर-५७५ , इ-हािजरी मेिसन-१७५ , फोटोकपी -१२५, एयर कि�डसनर- २३७, िसिस �यामेरा-२५०, िड��ले ि��न-१००, 
Total Station Machine-३८, Walk Through Machine- २५ ख�रद गन� ल�य रहेकोमा ल�यभ�दा �यून अथा�त् �यापटप 
७४ थान,  क��यटुर ४१५ थान, य.ुिप.यस. ४१५, ि��टर २०० थान, ��यानर ५० थान, ई-हािजरी ५० थान, फोटोकपी मेिसन 
२ थान, एयरकि�डसनर २६ थान, िसिस �यामरा २३ थान, िड��ले ि��न ११ थान र मा� ख�रद भएको देिखयो । अदालतह�का 
लािग भौितक साम�ी ख�रदस�ब�धी ल�य र �गित िववरण तािलका नं. ६६ मा िदइएको छ ।

तािलका न.ं ६६:
अदालतह�को भौितक साम�ीस�ब�धी ल�य र �गित िववरण 

योजनाको ल�य म�याविधस�मको ख�रद

· �यापटप-१०१५ 
· क��यटुर -२५१० 
· य.ुिप.एस -२५१० 
· ि��टर- १५३० 

· �यापटप ७४ थान, 
· क��यटुर ४१५ थान, 
· य.ुिप.यस. ४१५, 
· ि��टर २०० थान, 

· ��यानर-११५० 
· इ-हािजरी मेिसन-३५० 
· फोटोकपी -२५० 
· एयरकि�डसनर- ४७५ 
· िसिस �यामेरा-५०० 
· िड��ले ि��न-२०० 
· Total Station Machine-७७ 
· Walk Through Machine- ५० 

· ��यानर ५० थान, 
· ई-हािजरी ५० थान, 
· फोटोकपी मेिसन २ थान 
· एयरकि�डसनर २६ थान, 
· िसिस �यामरा २३ थान, 
· िड��ले ि��न ११ थान 
· Total Station Machine-० 
· Walk Through Machine- ०

(६)  िजप, कार, मोटरसाइकल र साइकल
योजनाको अविधस�ममा अदालतह�का लािग िजप- ७० (सव��च अदालत-२०, उ�च अदालत तथा िज�ला 
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अदालत ५०),  कार / Sport Utility Vehicle  (नया ँिनय�ु ह�ने �यायाधीश, उ�च अिधकृत तथा परुाना भई �ित�थापन गन�)-२५६,  
मोटरसाइकल (अिधकृत / िफ�डमा खिटने कम�चारी / तामेलदारसमेतको लािग)-२०० र साइकल (काया�लय सहयोगी / सवारी 
चालकको लािग)-५०० ख�रद गन� ल�य िनधा�रण ग�रएकोमा म�याविधस�ममा ४२ थान िजप, १०५ थान कार र ३० थान साइकल 
मा� ख�रद भएको देिखन आयो । अदालतह�का लािग आव�यक सवारी साधन ख�रदस�ब�धी ल�य र �गित िववरण तािलका नं. 
६७  मा िदइएको छ ।

तािलका न.ं ६७:
अदालतह�को लािग आव�यक सवारी साधनस�ब�धी ल�य र �गित िववरण 

िववरण म�याविधस�मको �गित 

िजप- ७० (सव��च अदालत-२०, उ�च अदालत तथा 
िज�ला अदालत ५०) 

• आ.व.२०७६ / ०७७ मा ६ थान  
• आ.व.२०७७ / ०७८ मा जीप, १५ थान 
• िभ आई िप िजप १ थान 
• आ.व.२०७८/०७९ मा  २० थानका लािग टे�डर भई 

ख�रद �ि�यामा  रहेको । 

कार / Sport Utility Vehicle  (नया ँिनय�ु ह�ने �यायाधीश, 
उ�च अिधकृत तथा परुाना भई �ित�थापन गन�)-२५६ 

• आ.व.२०७६ / ०७७ मा २५ थान, 
• आ.व.२०७७ / ०७८ मा ८० थान गरी                                

            ज�मा १०५  थान

मोटरसाइकल (अिधकृत / िफ�डमा खिटने कम�चारी / 
तामेलदारसमेतको लािग)-२०० 

-

साइकल (काया�लय सहयोगी / सवारी चालकको लािग)-
५०० 

• आ.व.२०७६ / ०७७ मा ३० थान साइकल 

(ग) िव�ीय �यव�थापन गन�
भौितक र सेवा पूवा�धारमा सधुार एवम् िव�ीय �यव�थापन गनु�  रणनीितक उ�े�यअ�तग�तकै िव�ीय �यव�थापन गन� 

ि�याकलापअ�तग�त बा�वटा काय�ह� समावेश ग�रएकोमा योजनामा तोिकएका काय� स�पादन सूचकह�समेतका आधारमा मू�याङ्कन 
गदा�  तािलम, गो�ी, सेिमनार, काय�शाला, बैठक स�चालनलगायत �यायपािलकामा ह�ने िवशेष �कृितका काय�ह� स�पादन गन� बजेट 
खच�को मापद�ड िनधा�रण गन� र सबै अदालतह�ले आगामी आिथ�क वष�को लािग रणनीितक योजनाको काय��मसमेतका आधारमा 
चाल ुर पुजँीगत खच�तफ� को �ारि�भक बजेट अनमुान तयार गन� गरी दईुवटा काय� स�प�न भएको देिखयो । �यायपािलकातफ� को 
एकम�ुठ अनमुािनत बजेट राि��य योजना आयोग तथा अथ� म��ालयमा �ेिषत गरी बजेटको िसिलङ िनधा�रणको लािग छलफल गन�, 
बजेट िसिलङ �ा�त भएपिछ अदालतह�को काय�बोझ, काय�रत जनशि�, पूवा�धार, आव�यकता र �ाथिमकतासमेतका आधारमा 
अदालतगत िसिलङ िनधा�रण गरी पठाउने र िनधा��रत िसिलङको आधारमा वािष�क काय��मसमेतको �ाथिमक�करण गरी LMBIS 
मा बजेट �िव�ट गन� गरी तीनवटा काय�ह� अिधकांश स�प�न भएको देिखयो । �य�तै अदालतह�बाट �ा�त काय��मसिहतको 
अनमुािनत बजेटका आधारमा �यायपािलकाको एकम�ु बजेट ��ेपण गन�, काय��मसिहतको एकम�ु बजेटका स�ब�धमा छलफल गरी 
अि�तम �प िदने, अदालतह�ले LMBIS मा �िव�ट गरेको बजेट काय��म, औिच�य र आव�यकताबमोिजम भए नभएको परी�ण 
गरी अि�तम �प िदई अथ� म��ालयमा पठाउने र स�बि�धत अदालतले �ा�त गरेको बजेट LMBIS मा उि�लिखत ि�याकलाप 
काया��वयनको लािग अदालतको पूण� बैठक र कम�चारी बैठकमा छलफल गराई िमत�यियता, पारदिश�ता र �भावका�रतासमेतको 
आधारमा योजनाका काय��मह� स�चालन गन� गरी चारवटा काय�ह�को आिंशक �पमा स�प�न भएको देिखयो । स�बि�धत 
अदालतको योजना काया��वयन सिमितसगँ परामश� र सम�वय गरी बजेट अनमुानलाई अि�तम �प िदई वािष�क ख�रद योजनासिहत 
सव��च अदालत अनसु�धान तथा योजना महाशाखामा पठाउने, वािष�क�पमा तोिकएको ल�यबमोिजम बे�ज ु फछ् य�ट गन� र 
आगामी िदनमा शू�य बे�ज ुकायम गन� र बढी काय�बोझ भएका अदालतह�मा सेवा�ाहीले बझुाउनपुन� अदालती श�ुक, द�तरु, 
धरौटी आिद रकमह� ब�कमाफ� त दािखला गन� �यव�था िमलाउने गरी तीनवटा काय�ह� �ार�भस�म भएको देिखयो । सम�मा यस 
ि�याकलापको औसतमा ६६.६७  �ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखयो । 
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योजनामा ��ेिपत बजेट र िनकासा रकम
योजनाको म�याविधस�मका लािग अदालत �यव�थापनको लािग आव�यक पन� साधारण खच�बाहेक योजनाले िनद�िशत 

गरकेा अदालत सधुारका ि�याकलापह� र पुजँीगत खच�का लािग �. २८,०३,७०,९२,०००।- बजेटको ��ेपण ग�रएको 
िथयो । सो �योजनका लािग बजेट खच� संकेत २२५११, २२५१२ र २२५२२ तथा पुजँीगत खच�का लािग म�याविधस�ममा ज�मा 
�. ५,३३,१४,९६,९४०।- बजेट िनकासा भएको देिखएको छ । बजेटको उपल�धताको �ि�कोणबाट हेदा�  योजनाले िनद�िशत गरकेा 
उ� सधुारका ि�याकलापह� र पुजँीगत खच�का लािग मू�याङ्कन अविधमा योजनाले अपे�ा गरकेोभ�दा �यादै �यून अथा�त् 
१९.०२ �ितशत मा� बजेट िनकासा भएको देिखयो । बजेटको ल�य र �गितस�ब�धी िववरण तािलका नं. ६८ मा समावेश ग�रएको 
छ ।

तािलका नं. ६८
बजेटको ल�य र �गितस�ब�धी िववरण 

िववरण 
पिहलो वष�

(आ.व.२०७६ / ०७७) 

दो�ो वष� 
(आ.व.

२०७७ / ०७८) 

बाकँ� अविध
(आ.व.२०७८/०७९ 

�ावणदेिख पौष 
मसा�तस�म) 

ज�मा 

योजनाले ��ेपण 
गरकेो 

१०,३२,८१,७१,००० ८,७८,४१,२३,००० ८,९२,४७,९८,००० २८,०३,७०,९२,००० 

पुँजीगत ५७,२८,८४,००० २,८५,१५,८४,४८० १,५३,९४,७०,२१० ४,९६,३९,३८,६९० 

अदालत 
सुधार 

काय��म 
५,९०,३२,५०० ४४,२१,८००० २६,४३,०७,७५०  ३६,७५,५८,२५०

ज�मा ६३,१९,१६,५०० २,८९,५८,०२,४८० १,८०,३७,७७,९६० ५,३३,१४,९६,९४० 

��ेिपत बजेटको अनमुानम�येको िनकासा रकम �ितशतमाः १९.०२%

(घ) अिभलेख �यव�थापन गन� । 
अिभलेख �यव�थापन गन� ि�याकलापअ�तग�त छवटा काय�ह� समावेश ग�रएकोमा योजनामा तोिकएका काय� स�पादन 

सूचकह�समेतका आधारमा मू�याङ्कन गदा� स�बि�धत अदालत र के��ीय �णालीमा समेत आब� ह�ने गरी िमिसल कागजातको 
दोहोरो सरु�ा �णाली िवकास स�ब�धमा भएको अ�ययन �ितवेदन पनुरावलोकन गन� एउटा काय� स�प�न भएको देिखयो । मापद�डका 
आधारमा अिभलेख �यव�थापन िनद�िशका बनाई लाग ुगन� र िमिसल सलं�न िलखतह� कानूनबमोिजम ध�ुयाउने / सडाउने / संर�ण 
गन� गरी दईुवटा काय� अिधकांश स�प�न भएको पाइयो । �य�तै अिभलेख �यव�थापनको मापद�ड पनुरावलोकन गरी लाग ुगन�, 
िमिसल सलं�न म�ुय िलखत कागजातको िव�तुीय �ित तयार गरी स�टवेयरमाफ� त के��ीय अिभलेख �णालीमा आब� गन�  र सबै 
अदालतह�मा िछनवुा िमिसलह�  ��यान गरी स�टवेयरको मा�यमबाट �मशः �िव�ट गरी संर�ण गन� गरी तीनवटा काय� आिंशक 
�पमा स�प�न भएको दिेखयो । सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ७३.३३  �ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखयो । 

(ङ) पु�तकालय �यव�थापन गन�
प�ुतकालय �यव�थापन गन� ि�याकलापअ�तग�त आठवटा काय�ह� समावेश ग�रएकोमा योजनामा तोिकएका काय� 

स�पादन सूचकह�समेतका आधारमा मू�याङ्कन गदा� सव��च अदालत तथा मातहत अदालतका प�ुतकालयको िव�तार र सधुार 
गन�, अदालतका सबै इजलासह�मा दैिनक �पमा आव�यक पन� कानूनका प�ुतक र साम�ीह�सिहतको Mini Library को �यव�था 
गन� र �याियक काय�को लािग आव�यक पन� प�ुतकलगायत अ�य पाठ्य साम�ीको आव�यकता पिहचान गरी ख�रद गन� गरी तीनवटा 
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काय� स�प�न भएको देिखयो । प�ुतकालयमा रहेका प�ुतकह�को सहज �पमा खोजी गन� िम�ने गरी स�टवेयर बनाई लाग ुगन�, 
िवदेशी अदालतका फैसला, कानूनका प�ुतक, ल जन�लमा पह�चँ िव�तार गन� कानून र �याय�े�का अ�तरा� ि��य सङ्घ सं�थाह�सगँ 
स�ब�ध �थािपत गन� र कानून अ�यापन ह�ने िव�िव�ालय र अनसु�धान स�ंथाह�का प�ुतकालयसगँ सम�वय र सहकाय� गद� 
आब�ता कायम गन� काय� गन�  र कानून र �याय �े�का िव�तुीय �ोत साम�ीह� ख�रद / �ा�त गरी ई लाइ�ेरी िवकास गन� 
गरी तीनवटा काय� आंिशक �पमा स�प�न भएको देिखयो । �य�तै प�ुतकालय �यव�थापन स�ब�धमा भएका पूव�अ�ययनह�को 
पनुरावलोकन गरी मापद�ड बनाई लाग ुगन� र सबै अदालतह�का प�ुतकालयह�िबच स�टवेयरमाफ� त नेटविक� ङ गन� गरी दईुवटा 
काय� हालस�म �ार�भ भएको देिखएन । सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ६५.००  �ितशत उपलि�ध हािसल भएको दिेखयो । 

(च) �याियक सङ्�हालयको �थापना र िवकास गन�
�याियक सङ्�ाहलयको �थापना र िवकास गन� ि�याकलापका लािग छवटा काय�ह� समावेश ग�रएकोमा योजनामा 

तोिकएका काय� स�पादन सूचकह�समेतका आधारमा मू�याङ्कन गदा�  �याियक सङ्�हालय �थापना र स�चालन स�ब�धमा 
भएको अ�ययन �ितवेदनलाई �ाथिमकताका आधारमा काया��वयन गन� र �याियक सङ्�हालयमा कानूनका िव�ाथ�लगायत 
सव�साधारणलाई अवलोकनको अवसर �दान गन� दईुवटा काय� स�प�न भएको देिखयो । �याियक सङ्�हालयको लािग सव��च 
अदालतमा पूवा�धारसिहत छु�ै क�को �यव�था गरी जनशि� �यव�थापन गन� र नेपालको �याियक इितहास र पर�परा झ�काउने 
परुाताि�वक व�तुह�को खोजी, पिहचान र सूचीकरण गन�  गरी दईुवटा काय� अिधकांश स�प�न भएको देिखयो ।  �य�तै पिहचान 
भएका �याियक साम�ीह�को सरुि�त  सङ्कलन, ख�रद, �यव�थापन, संर�ण र �दश�न गन� एउटा काय� आंिशक �पमा स�प�न 
भएको देिखएको र उ�च अदालत �तरमा �याियक सङ्�हालय िव�तारको स�भा�यता अ�ययन गन� एउटा काय� भने स�प�न ह�न 
नसकेको देिखयो । सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ७३.३३  �ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखयो । 

२.२.४.३. रणनीितक उ�े�य ४.३: सूचना �िविधको स�ंथागत स�ुढीकरण र �मता अिभवृि� गनु� 
योजनामा सूचना �िविधको सं�थागत स�ुढीकरण र �मता अिभविृ� गनु� रणनीितक उ�े�य हािसल गन� सूचना 

�िविधस�ब�धी नीित र योजना बनाउने, स�टवेयर िनमा�ण र स�ुढीकरण गन� र सूचना �िविधस�ब�धी पूवा�धार िव�तार गन� गरी 
तीनवटा ि�याकलापअ�तग�त अलग अलग काय� स�पादन सूचकसिहतका िविभ�न काय� िनधा�रण ग�रएको दिेखयो । 

(क) सूचना �िविधस�ब�धी नीित र योजना बनाउने
 सूचना �िविधको सं�थागत स�ुढीकरण र �मता अिभविृ� गनु�  रणनीितक उ�े�यका तीनवटा ि�याकलापह�म�येको पिहलो 
सूचना �िविधस�ब�धी नीित र योजना बनाउने ि�याकलापअ�तग�त चारवटा काय�ह� समावेश ग�रएकोमा योजनामा तोिकएका काय� 
स�पादन सूचकह�समेतका आधारमा मू�याङ्कन गदा� सूचना  तथा स�चार �िविधस�ब�धी दीघ�कालीन आव�यकता स�बोधन ह�ने 
गरी िव�मान ग�ुयोजनाको म�याविध पनुरावलोकन गन� एउटा काय� स�प�न भएको दिेखयो । सूचना  तथा स�चार �िविधस�ब�धी 
िव�मान �णालीको �भावका�रता र उपय�ुताको स�ब�धमा परी�ण (System Audit) गन� एउटा काय� अिधकांश स�प�न भएको 
देिखयो । �यायपािलकाको सूचना तथा स�चार ग�ुयोजना (२०७२-०८२) ले िनिद��ट गरकेा िवषयह�को �ाथिमकता िनधा�रण गरी 
काया��वयन गन� र एक कम�चारी एक क��यटुर, एक कोठा एक ि��टरका आधारमा उपकरणको �यव�थापन गन� गरी दईुवटा काय� 
आंिशक �पमा स�प�न भएको देिखयो । सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ७५.००  �ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखयो । 

(ख) स�टवेयर िनमा�ण र सु�ढीकरण गन�
 स�टवेयर िनमा�ण र स�ुढीकरण गन� ि�याकलापअ�तग�त म�ुा / फरक म�ुा �यव�थापन प�ित, फैसला काया��वयन, 
अिभलेख �यव�थापन, इ-लाइ�ेरी स�चालन, अदालत �यव�थापन (कम�चारी / भौितक / काया�लय स�चालन / लेखा / �टोर / िज�सी 
/ अनगुमन), अनलाइन बहस र सा�ी / िवशेष� परी�ण, निजर खोजी, Court room technology, Barcode application र 
अ�य िवषयमा स�टवेयरह�को िनमा�ण, प�रमाज�न र एक�करणतथा अ�ाविधक गरी स�चालन गन� एउटा मा� काय� रहेको र सो 
काय�समेत अिधकांश स�प�न भएको देिखयो । सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ८०.००  �ितशत उपलि�ध हािसल भएको 
देिखयो । 

(ग) सूचना �िविधस�ब�धी पूवा�धार िव�तार गन� 
 सूचना �िविधको स�ंथागत स�ुढीकरण र �मता अिभविृ� गनु�  रणनीितक उ�े�यको अि�तम ि�याकलापको �पमा 
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रहेको सूचना �िविधस�ब�धी पूवा�धार िव�तार गन� ि�याकलापअ�तग�त सूचना तथा स�चार �िविध ग�ुयोजना काया��वयन गन� 
DR / DC Upgradation / replacement, Court room technology, Video Conference, Surveillance system, 
Security appliances / Anitvirus, Bandwidth (Internet / Intranet), Hardware management and maintenance 
center, IT Training room, Biometric devices, Barcode device, Licencing (firewall, SSL, Operating system, 
Server,Oracle, Office package, Security audit software; etc.) समेतका पूवा�धार �यव�था गन� एउटा मा� काय� रहेकोमा 
सो काय� आिंशक �पमा स�प�न भएको देिखयो । सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ६०.००  �ितशत उपलि�ध हािसल भएको 
देिखयो । 

२.२.४.४. रणनीितक उ�े�य ४.४: सिंहताह�को नितजामूलक र �भावकारी काया��वयनको �यव�थापन गनु� 
योजनामा संिहताह�को नितजामूलक र �भावकारी काया��वयनको �यव�थापन गनु� रणनीितक उ�े�य हािसल गन� अलग 

अलग काय� स�पादन सूचकसिहतका नौवटा काय�ह� िनधा�रण ग�रएकोमा योजनामा तोिकएका काय� स�पादन सूचकह�समेतका 
आधारमा मू�याङ्कन गदा� संिहताको काया��वयन स�ब�धमा देिखएका किठनाइह� स�बोधन गन� कानून संशोधन / प�रमाज�नका 
लािग प�ित िवकास गन� / सम�वय र पहल गन� एउटा काय� स�प�न भएको दिेखएको र संिहता काया��वयनका िसलिसलामा अदालती 
काय�िविधस�ब�धी बाधा अड्काउमा िनकासा िदने, देवानी तथा फौजदारी सिंहताह�को �भावकारी काया��वयन, सहजीकरण, 
�यव�थापन र सम�वय गन� संिहताह�को सहज काया��वयनको अव�था नआउदँास�मको लािग के��ीय �तरमा सिंहता काया��वयन 
संय�� �थापना गन�, संिहताह� काया��वयनका स�ब�धमा अनभुव आदान �दान, आइपरकेा सम�या, एक�पता कायम गन� उ�च 
अदालत �तरमा मातहत अदालतह�समेत सहभागी गराई अध�वािष�क�पमा समी�ा काय��म गरी के��ीय सयं��मा �ितवेदन गन� 
र �ितदाबी, िव�तुीय �माण परी�ण, ��य��य सवंादको �योग, देवानी म�ुामा �ितपूित� र फैसला काया��वयनलगायतका िवषयमा 
आव�यक िनद�िशका / िद�दश�न िनमा�ण गरी लाग ुगन� गरी चारवटा काय� अिधकांश स�प�न भएको देिखयो । �य�तै संिहताको �भावकारी 
काया��वयनको लािग तयार भएको िनयमावली, िद�दश�न, िनद�िशका, सजाय िनधा�रणस�ब�धी मापद�ड र संिहता कानूनह�मा ह�ने 
संशोधन तथा काया��वयनका �ममा आउन स�ने बाधा अड्काउका िवषयह�का स�ब�धमा �याियक जनशि�ह�का िबच अ�त�ि�या 
गन�, सिंहता काया��वयनको लािग आव�यक पन� थप बजेट र �ोत साधन उपल�ध गराउने र बाल सधुार गहृ, संर�ण गहृ (Safe 
House), सधुारा�मक द�डका �व�प, पीिडत राहतकोष काया��वयन गन� आव�यक पन� पूवा�धार �थापना गन� सम�वय र पहल 
गन� गरी तीनवटा काय� आंिशक �पमा स�प�न भएको देिखयो । �य�तै सजाय िनधा�रणस�ब�धी मापद�डअनसुार काय� भए नभएको 
अनगुमन गन� एउटा काय� �ार�भस�म भएको देिखदँा सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ७१.११  �ितशत उपलि�ध हािसल 
भएको देिखयो । 

२.२.४.५. रणनीितक उ�े�य ४.५: �याियक अ�ययन, अनसु�धानको प�ित िवकास गनु� 
योजनामा �याियक अ�ययन, अनसु�धानको प�ित िवकास गनु�  रणनीितक उ�े�य हािसल गन� �याियक �ि�याका स�ब�धमा 

अ�ययन अनसु�धान गन�, �याियक �काशनलाई िव�तार गरी िनर�तरता िदने र �याियक प�ित सधुार गन� आविधक काय��मह� गन� 
गरी तीनवटा ि�याकलापअ�तग�त अलग अलग काय� स�पादन सूचकसिहतका िविभ�न काय� िनधा�रण ग�रएको देिखयो । 

(क) �याियक �ि�याका स�ब�धमा अ�ययन अनुस�धान गन� 
�याियक अ�ययन, अनसु�धानको प�ित िवकास गनु�  रणनीितक उ�े�यअ�तग�तका तीनवटा ि�याकलापह�म�येको पिहलो 

�याियक �ि�याका स�ब�धमा अ�ययन अनसु�धान गन� ि�याकलापअ�तग�त दशवटा काय�ह� समावेश ग�रएकोम�ये योजनाको 
म�याविध मू�याङ्कन समी�ा अविधस�ममा काया��वयन भएको ह�नपुन� नौवटा काय�ह� समावेश ग�रएकोमा योजनामा तोिकएका काय� 
स�पादन सूचकह�समेतका आधारमा मू�याङ्कन गदा� �याियक अ�ययन अनसु�धानका �े� िनधा�रण र �ाथिमकताका िवषयह� 
पिहचान गन� अ�ययन गरी नीित िनमा�ण गन�, अनसु�धान सं�था र िव�ह�सगँ सम�वय र सहकाय� गन�, पूव� अ�ययन �ितवेदनह�को 
िव�तुीय अिभलेख तयार पारी इ-पोट�लमा सरुि�त रा�ने, अ�ययन �ितवेदनह�को िव�तुीय अिभलेखमा  इ-पोट�लमाफ� त �याियक 
जनशि�को पह�चँ कायम गन� र अदालत �यव�थापन स�ब�धमा यसअिघ भएका स�पूण� अ�ययन / अनसु�धान �ितवेदनह� 
सङ्कलन गरी अिभलेखीकरण गन� गरी पाचँवटा काय� स�प�न भएको देिखयो । पिहचान भएका �े� र िवषयह�मा आ�त�रक र बा� 
िव� अनसु�धानकता�ह�बाट अ�ययन अनसु�धान गन� गराउने एउटा काय� आंिशक �पमा स�प�न भएको देिखयो । �य�तै सङ्किलत 
अ�ययन / अनसु�धान �ितवेदनह�ले िदएका सझुावको आधारमा गनु�पन� कामह�को पिहचान गरी काया��वयन गन�, कानून अ�यापन 
गराउने िव�विव�ालय र सङ्कायह�बाट ह�ने अ�ययन अनसु�धानमा सहकाय� गरी अनसु�धान �ितवेदनमा पह�चँ कायम गन� गरी 
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दईुवटा काय� �ार�भस�म भएको देिखयो । �यायपािलकाको लािग उपय�ु ह�ने म�ुा �वाह �यव�थापन, अदालत �यव�थापन, �यायमा 
पह�चँ, �यायपािलका�ितको जनआ�था, �याियक सेवा �वाहको गणु�तरीयता, �याियक सशुासन र �यायपािलकास�ब�धी अ�य 
समसामियक िवषयह�लगायतका �याियक सधुारका �े�ह�मा िव�ावा�रिध / अनसु�धानलगायतका �ाि�क काय� र शोधप� 
तयार गन� उ�कृ�ट शोधकता�ह�लाई िव�ीय सहयोग उपल�ध गराउने एउटा काय� हालस�म ह�न नसकेको देिखयो । सम�मा यस 
ि�याकलापको औसतमा ७३.३३  �ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखयो । 

(ख) �याियक �काशनलाई िव�तार गरी िनर�तरता िदने 
�याियक �काशनलाई िव�तार गरी िनर�तरता िदने ि�याकलापअ�तग�त एघारवटा काय�ह� समावेश ग�रएकोम�ये योजनाको 

म�याविध मू�याङ्कन समी�ा अविधस�ममा काया��वयन भएको ह�नपुन� दशवटा काय�ह� समावेश ग�रएकोमा योजनामा तोिकएका 
काय� स�पादन सूचकह�समेतका आधारमा मू�याङ्कन गदा� नेपाल कानून पि�कामा �काशन ह�ने फैसलाको सङ्�यामा विृ� गन�, 
अदालतबाट भएका मह�वपूण� अनसु�धान �ितवेदनह�को सङ्�ह �काशन गन� र अदालतबाट भएका फैसलाह� सव�साधारणको 
पह�चँ विृ�को लािग वेभसाइटमाफ� त खोजी गन� िम�ने गरी िव�तुीय �णाली िवकास गन� गरी तीनवटा काय� स�प�न भएको देिखएको 
र सव��च अदालतका मह�वपूण� फैसलाह� अङ्�ेजी भाषामा �काशन गन� काय�लाई िनर�तरता िदने, उ�च अदालतबाट भएका 
गणु�तरीय र मह�वपूण� फैसला सङ्कलन गरी �काशन गन�, िज�ला अदालतबाट भएका गणु�तरीय र मह�वपूण� फैसला सङ्कलन गरी 
�काशन गन�, फैसला आदेशबाहेक अदालतह�बाट भएका मह�वपूण� गितिविधह�को जानकारीमूलक साम�ी समावेश गरी आविधक 
�पमा छु�ै �काशन गन�, �याियक काम कारबाहीमा �योग ह�ने भाषामा श�ुता र एक�पता कायम गन� कानूनी श�दकोशलाई प�रमाज�न 
गरी �काशन गन� र फैसला तथा आदेशमा भािषक श�ुता र एक�पता कायम गन� श�दकोश एवम् �याकरणमा आधा�रत एि�लकेसन 
िनमा�ण गरी अदालतमा �योग ह�ने सबै क��यटुरमा �योगमा �याउने गरी छवटा काय� आंिशक �पमा स�प�न भएको देिखयो । �य�तै 
सव��च अदालतले मह�वपूण� आदेश फैसलाको बारमेा जानकारी िदन इ-�यागािजन �काशन गन� एउटा काय� �ार�भस�म भएको 
देिखदँा सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ७०.००  �ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखयो । 

(ग) �याियक प�ित सधुार गन� आविधक काय��मह� गन�
�याियक प�ित सधुार गन� आविधक काय��मह� गन� ि�याकलापअ�तग�त छवटा काय�ह� समावेश ग�रएकोम�ये 

योजनाको म�याविध मू�याङ्कन समी�ा अविधस�ममा काया��वयन भएको ह�नपुन� पाचँवटा काय�ह� समावेश ग�रएकोमा योजनामा 
तोिकएका काय� स�पादन सूचकह�समेतका आधारमा मू�याङ्कन गदा� रिज��ार तथा �े�तेदारह�को राि��य स�मेलन गन�, 
तहिसलदारह�को राि��य स�मेलन गन� गरी दईुवटा काय� स�प�न भएको देिखएको र स�मेलनह�बाट �ा� प�ृपोषणको आधारमा 
�याियक प�ितमा सधुार गन� एउटा काय� आिंशक �पमा स�प�न भएको देिखयो । �य�तै �यायाधीशह�को राि��य स�मेलन आयोजना 
गन� र �यायाधीशह�को �देश �तरमा स�मेलन आयोजना गन� गरी दईुवटा काय� हालस�म स�प�न ह�न नसकेको देिखदँा सम�मा यस 
ि�याकलापको औसतमा ६०.००  �ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखयो । 

२.२.४.६. रणनीितक उ�े�य ४.६: योजना काया��वयन �णालीलाई �भावकारी बनाउनु 
योजना काया��वयन �णालीलाई �भावकारी बनाउन ु रणनीितक उ�े�य हािसल गन� अलग अलग काय� स�पादन 

सूचकसिहतका तेइसवटा काय�ह� िनधा�रण ग�रएको म�ये योजनाको म�याविध मू�याङ्कन समी�ा अविधस�ममा काया��वयन भएको 
ह�नपुन� ए�काइसवटा काय�ह� समावेश ग�रएकोमा योजनामा तोिकएका काय� स�पादन सूचकह�समेतका आधारमा मू�याङ्कन गदा�  
उ�च �तरीय योजना िनद�शक सिमितको �थापना गन�, रणनीितक योजनाको अधीनमा रही सबै अदालत / �यायािधकरणह�ले 
वािष�क काया��वयन योजना तजु�मा गरी आआ�नो अदालतबाट अनमुोदन गराई सव��च अदालतको हकमा उ�च �तरीय योजना 
िनद�शक सिमितसम� र अ�य अदालत / �यायािधकरणको हकमा अनसु�धान तथा योजना सिमितमा पेस गन�, �ा�त काय� योजना 
आव�यकताअनसुार पनुरावलोकन गरी काया��वयनको लािग िनद�शन िदने, सबै उ�च अदालत / इजलास तहमा आ�नो र मातहत 
अदालतह�को काय��गितको �ैमािसक समी�ा गन� र योजना काया��वयनको लािग सबै अदालतह�मा आव�यक िनद�शन िदने 
गरी पाचँवटा काय� स�प�न भएको देिखएको र मूल योजनाबमोिजम सबै अदालतह�ले आ-आ�नो वािष�क काय� योजना तजु�मा, 
काया��वयन, आ�त�रक / आविधक समी�ा, �ितवेदन गन� प�ित िवकास गन�, सबै अदालतह�ले �वीकृत काय� योजना काया��वयन 
गरी काय� �गितको मािसक �पमा आ�त�रक समी�ा गन�, सबै अदालतह�ले मािसक काय� �गित िववरण अनसु�धान तथा योजना 
सिमितमा पेस गन�, सव��च अदालतबाट �देश �तरमा उ�च अदालत / इजलास / �यायािधकरण र िज�ला अदालतह�को 
काय��गितको अध� वािष�क समी�ा गन�, सव��च अदालतमा सबै उ�च अदालत / इजलास / �यायािधकरणह�को काय��गितको 
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वािष�क समी�ा गन� र सव��च अदालतमा रहेका सिमितह�ले आ�नो काम कारबाहीको �गित �ितवेदन �धान �यायाधीशसम� पेस 
गन� गरी छवटा काय� अिधकांश स�प�न भएको दिेखयो । �य�तै अनसु�धान तथा योजना सिमित र स�बि�धत महाशाखा एवं अ�य 
अदालत  र �यायािधकरणमा योजनास�ब�धी काय� गन� शाखा / इकाइको स�ुढीकरण गन�, चौथो रणनीितक योजनाको �काशन 
गरी साव�जिनक�करण गन� र �याियक जनशि� तथा सरोकारवालाह�लाई िवतरण गन�, रणनीितक योजना स�ब�धमा �याियक 
जनशि�लाई अिभमखुीकरण तथा सीप ह�ता�तरण गन�, अनसु�धान तथा योजना सिमितले वािष�क �पमा गनु�पन� काय�ह�को 
काय�योजना उ�च�तरीय योजना िनद�शक सिमितसम� पेस गन�, उ�च�तरीय योजना िनद�शक सिमितसम� सबै अदालतह�को 
वािष�क काय�योजनाको सङ्ि�� �ितवेदन पेस गन�, उ�च�तरीय योजना िनद�शक सिमितसम� सबै अदालतह�को काय��गितको 
आविधक �ितवेदन पेस गन� र सव��च अदालतमा रहेका सिमितह�िबच सम�वय बैठक गन� गरी सातवटा काय� आंिशक �पमा 
स�प�न भएको देिखयो भने योजनाको म�याविध मू�याङ्कन गन� र योजना काया��वयनको स�ब�धमा अदालतह�मा देिखएका 
सम�याह� स�बोधनको लािग काय�योजना बनाई िनकासाको लािग  उ�च�तरीय योजना िनद�शक सिमितसम� पेस गन� दईुवटा काय� 
�ार�भस�म भएको देिखनकुा साथै काय� स�पादन उ�च देिखएका अदालतह�को नाम सव��च अदालतको वेभसाइटमा �काशन गन� 
अक� एउटा काय� हालस�म �ार�भसमेत ह�न नसकेको देिखदँा सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ७१.४३ �ितशत उपलि�ध 
हािसल भएको देिखयो । 

२.२.५.  �यायपािलका�ितको आ�था र िव�ास अिभवृि�
�यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको पाच� ल�य �यायपािलका�ितको आ�था र िव�ास अिभविृ� 

रहेको छ । यो ल�य हािसल गन�का लािग अदालतका काम कारबाही स�ब�धमा सेवा�ाहीको स�तिु� अिभविृ� गनु� ,  �याियक सूचना, 
स�चार तथा िश�ा प�ितको सधुार गनु� र अदालतका सरोकारवालाह�सगँको स�ब�ध र सहयोगलाई स�ुढ त�ुयाउन ुगरी ज�मा 
तीनवटा रणनीितक उ�े�यह�को ��ेपण ग�रएको र ती रणनीितक उ�े�यअ�तग�त िविभ�न ि�याकलापह� र काय�ह� तथा सोको 
काय� स�पादन सूचकह�समेत िनधा�रण ग�रएका छन् । यस योजनाको म�याविधस�म आइप�ुदा उ� ल�य तथा सोका रणनीितक 
उ�े�यह� हािसल गन� काया��वयन ग�रएका ि�याकलाप तथा काय�ह�को �गितको अव�थाको मू�याङ्कन समी�ा गदा�  देिखएको 
व�तिु�थित देहायबमोिजम ��ततु ग�रएको छः

२.२.५.१. रणनीितक उ�े�य ५.१: अदालतका काम कारबाही स�ब�धमा सवेा�ाहीको स�तुि� अिभवृि� गनु� 
योजनामा अदालतका काम कारबाही स�ब�धमा सेवा�ाहीको स�तिु� अिभविृ� गनु�  रणनीितक उ�े�य हािसल गन� 

अलग अलग काय� स�पादन सूचकसिहतका िविभ�न छवटा काय� िनधा�रण ग�रएको म�ये योजनाको म�याविध मू�याङ्कन समी�ा 
अविधस�ममा काया��वयन भएको ह�नपुन� चारवटा काय�ह� समावेश ग�रएकोमा योजनामा तोिकएका काय� स�पादन सूचकह�समेतका 
आधारमा मू�याङ्कन गदा� अदालतको काम कारबाहीको बारमेा सेवा�ाहीको स�तिु� मापन गन�स�ब�धी मापद�ड िनधा�रण गन� र 
सबै अदालतमा आविधक �पमा सेवा�ाहीको स�तिु�को �तर मापन गन� गरी दईुवटा काय� आंिशक �पमा स�प�न भएको देिखयो । 
सेवा�ाही स�तिु� मापन सव��ण िनद�िशका िनमा�ण गन� एउटा काय� �ार�भस�म भएको देिखन आयो । �य�तै िनधा��रत मापद�डको 
आधारमा स�तिु� मापन गन�को लािग आधारभूत सव��ण (Baseline Survey) गन� अक� एउटा काय� भने हालस�म �ार�भ ह�ने 
सकेको देिखएन । सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ४५.०० �ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखयो । 

२.२.५.२. रणनीितक उ�े�य ५.२: �याियक सूचना, स�चार तथा िश�ा प�ितको सधुार गनु� 
योजनामा �याियक सूचना, स�चार तथा िश�ा प�ितको सधुार गनु�  रणनीितक उ�े�य हािसल गन� �याियक सूचना स��ेषण 

गन�, अदालत र स�चारमा�यमसगँको स�ब�ध �भावकारी बनाउने र कानूनी िश�ाको �व��न गन� गरी तीनवटा ि�याकलापअ�तग�त 
अलग अलग काय� स�पादन सूचकसिहतका िविभ�न काय� िनधा�रण ग�रएको देिखयो । 

(क) �याियक सूचना स��षेण गन� 
�याियक सूचना, स�चार तथा िश�ा प�ितको सधुार गनु� रणनीितक उ�े�यअ�तग�तको तीनवटा ि�याकलापह�म�येको 

पिहलो �याियक सूचना स��ेषण गन� ि�याकलापअ�तग�त तीनवटा काय�ह� समावेश ग�रएकोमा योजनामा तोिकएका काय� स�पादन 
सूचकह�समेतका आधारमा मू�याङ्कन गदा� �याियक �ि�यास�ब�धी जानकारीह� स�चार मा�याममाफ� त �काशन तथा �सारण 
गन� एउटा काय� अिधकांश स�प�न भएको देिखयो भने �याियक काम कारबाहीसगँ  स�बि�धत जानकारी पिु�तका / ��य ��य साम�ी 
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उ�पादन र �सारण गन� एउटा काय� आिंशक �पमा स�प�न भएको दिेखयो । �य�तै �याियक सूचना स��ेषणस�ब�धी नीित िनमा�ण गन� 
एउटा काय� �ार�भस�म भएको देिखयो । सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ६०.०० �ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखयो । 

(ख) अदालत र स�चार मा�यमसगँको स�ब�ध �भावकारी बनाउने
अदालत र स�चार मा�यमसगँको स�ब�ध �भावकारी बनाउने ि�याकलापअ�तग�त सातवटा काय�ह� समावेश ग�रएकोमा 

योजनामा तोिकएका काय� स�पादन सूचकह�समेतका आधारमा मू�याङ्कन गदा�  अदालत र स�चार �े�सगँको स�ब�धलाई 
�भावकारी र स�तिुलत बनाउन स�चार नीित बनाई लाग ुगन� एउटा काय� स�प�न भएको देिखयो । अदालतका सूचना स��ेषण गन� 
सव��च अदालत र सबै उ�च अदालतमा सूचना तथा स�चार क� �थापना गरी िज�मेवार अिधकृत तो�ने, अदालतको काम कारबाही 
स�ब�धमा �कािशत समाचारको स�यता र आिधका�रकताको बारमेा सव�साधारणलाई जानकारी गराउने, सव��च अदालतले िनयिमत 
�पमा स�चारकम�सगँ अ�ति�� या गन� र िज�ला तथा उ�च अदालत एवम् �यायािधकरणह�ले आविधक �पमा स�चारकम�सगँ 
अ�ति�� या गन� गरी चारवटा काय� अिधकांश स�प�न भएको देिखयो । �य�तै सव��च अदालतले �याियक �ि�या र अदालतमा �योग 
ह�ने कानूनी भाषा स�ब�धमा स�चारकम�लाई अिभमखुीकरण गन� र स�चार �े�सगँ ग�रने �यवहार र सूचना स��ेषणको त�रका तथा 
सामािजक स�जालसगँको आब�ताबारमेा अदालतको जनशि�लाई अिभमखुीकरण गन� गरी दईुवटा काय� आंिशक �पमा स�प�न 
भएको देिखयो । सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ७७.१४ �ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखयो । 

(ग) कानूनी िश�ाको �व��न गन�
कानूनी िश�ाको �व��न गन� ि�याकलापअ�तग�त पाचँवटा काय�ह� समावेश ग�रएकोमा योजनामा तोिकएका काय� स�पादन 

सूचकह�समेतका आधारमा मू�याङ्कन गदा� िव�ालयको पाठ्य�ममा आधारभूत कानूनी िश�ाको िवषय समावेश गन� सम�वय र 
पहल गन� एउटा काय� स�प�न भएको देिखयो । कानूनी िश�ालाई �यायपािलकाको आव�यकताअन�ुप बनाउनका लािग सम�वय र 
पहल गन�, कानून िवषय अ�ययनरत िव�ाथ�लाई �वीकृत िनद�िशकाको आधारमा अदालतमा इ�टन�िसपको अवसर उपल�ध गराउने 
र अदालतको काम कारबाहीबारमेा िव�ालय तथा िव�विव�ालयका िव�ाथ�लाई अदालतको अवलोकन �मणको अवसर िदने गरी 
तीनवटा काय� अिधकांश स�प�न भएको पाइयो । �य�तै �यायाधीश तथा अदालतका अिधकृतबाट �याियक �ि�या र �णालीका 
िवषयमा िव�ालय तथा िव�िव�ालयमा �वचन िदने एउटा काय� आंिशक �पमा स�प�न भएको देिखयो । सम�मा यस ि�याकलापको 
औसतमा ८०.०० �ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखयो । 

२.२.५.३. रणनीितक उ�े�य ५.३: अदालतका सरोकारवालाह�सगँको स�ब�ध र सहयोगलाई सु�ढ तु�याउनु 
अदालतका सरोकारवालाह�सगँको स�ब�ध र सहयोगलाई स�ुढ त�ुयाउन ुरणनीितक उ�े�य हािसल गन� अदालतका 

सरोकारवाला िनकायह�सगँ स�ब�ध र सम�वय अिभविृ� गन� र �थानीय तहका �याियक सिमितह�सगँसम�वय र सहकाय� गनु�  गरी 
दईुवटा ि�याकलापअ�तग�त अलग अलग काय� स�पादन सूचकसिहतका िविभ�न काय� िनधा�रण ग�रएको देिखयो ।

(क) अदालतका सरोकारवाला िनकायह�सँग स�ब�ध र सम�वय अिभवृि� गन�
अदालतका सरोकारवाला िनकायह�सगँ स�ब�ध र सम�वय अिभविृ� गन� ि�याकलापअ�तग�त सातवटा काय�ह� 

समावेश ग�रएकोमा योजनामा तोिकएका काय� स�पादन सूचकह�समेतका आधारमा मू�याङ्कन गदा� सरोकारवाला िनकायह�लाई 
�यायपािलकाको रणनीितक योजनाका स�ब�धमा जानकारी गराउने, रणनीितक योजनामाफ� त सधुारका काय��म स�चालन ग�ररहेका 
सरोकारवाला िनकायह�का योजनामा समावेश भएका �यायपािलकाको काम कारबाहीसगँ स�बि�धत साझा िवषयह�मा अ�तर 
िनकायगत सम�वय तथा सहकाय� गन�, �यायपािलकाको योजना काया��वयनको लािग आव�यक पन� बजेटलगायतका �ोत साधनको 
उपल�धताको लािग सङ्घीय संसद,् राि��य योजना आयोग, कानून म��ालय, अथ� म��ालयलगायतका स�बि�धत िनकायह�सगँ 
सम�वय गन� र सव��च अदालतको काय�बोझ �यव�थापनको लािग �यायाधीशको सङ्�या, सवैंधािनक इजलासको काय� स�चालन र 
�े�ािधकार पनुरावलोकनसमेतका िवषयमा संिवधान र कानून संशोधनको लािग कानून म��ालयमाफ� त सङ्घीय संसद ्तथा नेपाल 
सरकारसगँ सम�वय गन� गरी चारवटा काय� अिधकांश स�प�न भएको देिखयो । सरोकारवाला िनकायह�लाई रणनीितक योजना 
तजु�मामाफ� त सधुारका काय��मह� स�चालन गन� �ो�सािहत गन� र �याियक काम कारबाहीसगँ ��य� सरोकार रा�ने िनकायह� 
(बार एसोिसएसन, महा�यायािधव�ाको काया�लय, �हरी, िविधिव�ानसगँ स�बि�धत िनकाय र िवशेष�समेत)सगँ िनयिमत स�पक�  
र सहकाय� गन� गरी दईुवटा काय� आंिशक �पमा स�प�न भएको देिखन आयो । �य�तै �याियक काम कारबाहीलाई थप �भावकारी 
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बनाउन �याय�े� सम�वय सिमितह� स�चालन िनद�िशका पनुरावलोकन गरी अ�ाविधक गन� एउटा काय� �ार�भस�म भएको 
देिखयो । सम�मा यस ि�याकलापको औसतमा ६८.५७ �ितशत उपलि�ध हािसल भएको देिखयो । 

(ख) �थानीय तहका �याियक सिमितह�सगँ सम�वय र सहकाय� गनु�
�थानीय तहका �याियक सिमितह�सगँ सम�वय र सहकाय� गनु� ि�याकलापअ�तग�त चारवटा काय�ह� समावेश ग�रएकोमा 

योजनामा तोिकएका काय� स�पादन सूचकह�समेतका आधारमा मू�याङ्कन गदा� अदालत र �थानीय तहका �याियक सिमितह�सगँको 
सम�वय र सहकाय�का �े�ह�को पिहचान गन� र �थानीय तहसगँको सहकाय�मा �याियक सिमितका पदािधकारीह� तथा काय�रत 
कम�चारीलाई �याियक �ि�या, मेलिमलाप र �याियक िनरी�णका स�ब�धमा अिभमखुीकरण गन� गरी दईुवटा काय� अिधकांश स�प�न 
भएको देिखयो । �याद तामेली, फैसला काया��वयन, नाप न�सा, मचु�ुका आिद िवषयमा �थानीय तहले गनु�पन� सहयोगका स�ब�धमा 
सम�वय गन� र �थानीय तहका �याियक सिमितह�को काम कारबाही तथा �े�ािधकारिभ�का िवषयमा जानकारीमूलक साम�ी तथा 
काम कारबाहीमा �योग ह�ने िलखतका ढाचँा तयार गन� सहयोग गन� गरी दईुवटा काय� आंिशक �पमा स�प�न भएको देिखयो । सम�मा 
यस ि�याकलापको औसतमा ७०.०० �ितशत उपलि�ध हािसल भएको दिेखयो । 

२.३.  सम� औसत काय� स�पादन
योजनाको म�याविध समी�ा गदा�  सम�मा ५ वटा ल�यह�, ती ल�यह� �ाि�का लािग २३ वटा रणनीितक उ�े�यह� र 

सो अ�तग�तका ४२० वटा काय�ह�म�ये म�याविध मू�याङ्कनको अविधिभ� नपरकेा १६ वटा काय�लाई बाहेक गरी हेदा� ल�य १ को 
१.१ म�ुाको शी� फछ् य�ट गन� रणनीितक उ�े�यअ�तग�त २९ वटा काय�ह�को प�रमाणा�मक �गित िज�ला अदालततफ�  ६५.७५ 
उ�च अदालततफ�  ६८.९०  र सव��च अदालततफ�  ३५.९० �ितशत रहेको दिेखयो । �यसैगरी  गणुा�मक �कृितका अ�य ३६७ 
काय�लाई िनधा��रत मापद�ड र सूचकका आधारमा मू�याङ्कन समी�ा गदा�  ५ वटै ल�यह�को सम�मा औसत ६९.७० �ितशत 
उपलि�ध हािसल भएको देिखन आयो । सम� औसत काय� स�पादनको ि�थित तािलका नं. ६९ मा समावेश ग�रएको छ । 

तािलका न.ं ६९:
सम� औसत काय� स�पादन  िववरण

ल�यह�
रणनीितक उ�े�यह�को 

सङ्�या
ज�मा ि�याकलाप सूचक सङ्�या

औसत काय� स�पादन 
�ितशत

१ ५ ११९ ११९ ६८.७४

२ ५ ५३ ५३ ७०.९४

३ ४ ४१ ४१ ७४.६३

४ ६ १२४ १२४ ६८.७१

५ ३ ३० ३० ६८.६७

ज�मा २३ ३६७ ३६७ ६९.७०

नोटः हाल मू�याङ्कन गनु� नपन� १६ वटा काय� र प�रमाणा�मक �कृितका, ल�य १ को १.१ म�ुाको शी� फछ् य�ट गन� रणनीितक 
उ�े�यअ�तग�त २९ र फैसला काया��वयनअ�तग�तका  ८ समेत ३७ वटा गरी ज�मा ५३ काय�ह� यसमा समावेश ग�रएको छैन ।

२.४.  समी�ाबाट देिखएको व�तुि�थितः
�यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको आधा अविध �यतीत भएको स�दभ�मा योजनाले  िनधा�रण गरकेा 

ल�य, रणनीितक उ�े�य तथा ि�याकलाप र काय�ह�को िनधा��रत काय� स�पादन सूचकका आधारमा मािथ ग�रएको समी�ाबाट 
अिधकांश काय�ह�मा औसत �गित भएको र केही काय�ह�मा �गित ह�न नसकेको देिखएको छ । समी�ाबाट देिखएको व�तिु�थितलाई 
देहायबमोिजम ल�यगत �पमा उ�लेख ग�रएको छः-

२.४.१.   िछटोछ�रतो र गुण�तरीय �याय स�पादन
�याय स�पादनको काय�लाई िछटो छ�रतो त�ुयाउने िवषयलाई योजनामा मह�वका साथ समावेश ग�रएकोमा कोिभड-१९ 

को �भावका बाबजदु िज�ला तथा उ�च अदालतह�ले सापेि�त �पमा स�तोषजनक उपलि�ध हािसल गरकेो देिखयो । उदाहरणका 
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लािग योजनाले िनधा�रण गरकेो म�याविधिभ� िज�ला अदालतह�ले ६५ �ितशत तथा उ�च अदालतह�ले ६९ �ितशतको 
हाराहारीमा म�ुा फछ् य�टको ल�य हािसल गरकेो देिखयो । म�ुाको चाप बढी भएका अदालतह�मा कम �ितशत र म�ुाको चाप कम 
भएका अदालतह�मा बढी �ितशतमा म�ुाको फछ् य�ट ह�ने अव�था यस अविधमा पिन दोहो�रएको दिेखयो । तर सव��च अदालत 
र अ�य अदालत तथा �यायािधकरणह�को म�ुा फछ् य�टको सङ्�या�मक ि�थित भने तलुना�मक �पमा कमजोर रहेको देिखन 
आयो । िनधा��रत अविधिभ� सव��च अदालतले ३६ �ितशतको हाराहारीमा र अ�य अदालत तथा �यायािधकरणह�ले क�रब ४१ 
�ितशत म�ुा मा� फछ् य�ट गन� सकेको पाइयो । 

िवगतका योजनाह�मा अदालतको काय�बोझको आधारमा फछ् य�ट गनु�पन� म�ुाको सङ्�या / �ितशत िनधा�रण गरी 
मू�याङ्कन गन� ग�रएकोमा यस चौथो योजनामा अविधगत ल�य िनधा�रण गरी म�ुा फछ् य�ट काय�लाई अगािड बढाउने नीितगत 
�यव�था ग�रएको िथयो । यसरी ल�य िनधा�रण गदा�  उ�च तथा िज�ला अदालतह�का लािग फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ु
ह�नपूुव�का र फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ु भएपिछको गरी अलग अलग अविधसिहतको ल�य िनधा�रण ग�रएको िथयो । 
परुाना म�ुाह�लाई यथास�भव योजनाको दो�ो वष�िभ�ै िनय��णमा �याउने गरी ल�य िनधा�रण भएको भए तापिन अपे�ाअनसुार  
�गित हािसल ह�न सकेको दिेखन आएन । ते�ो योजनाको अ��यमा दईु वष� नाघेका बाकँ� म�ुा तथा िनवेदनको लगत सव��च 
अदालतमा ९४१०, उ�च अदालतमा ११२ र िज�ला अदालतमा ३१८२ गरी ज�मा १२७०४ रहेकोमा यो सङ्�या �मशः बढदै 
गई समी�ा अविधको अ��यस�ममा सव��च अदालतमा १७२५९, उ�च अदालतमा २३८४ र िज�ला अदालतमा १४१८९ गरी 
ज�मा ३३८३२ प�ुन गएको देिखयो । यसस�ब�धी िव�ततृ िववरण तािलका नं. ७० मा समावेश ग�रएको छ । 

तािलका न.ं ७०:
दुई वष�भ�दा पुरानो बाँक� म�ुा तथा िनवेदनको अदालतगत िववरण

आिथ�क वष� सव��च अदालत उ�च अदालत िज�ला अदालत ज�मा

चाल ुयोजना लाग ुह�नपूुव�को वष� 
(आ.व. २०७५।०७६

९४१० ११२ ३१८२ १२७०४

पिहलो वष� (आ.व. २०७६ / ०७७) १०७५५ २५१ ६२१२ १७२१८

दो�ो वष� (आ.व. २०७७ / ०७८ १५०४३ ९६४ ११४८९ २७४९६

बाकँ� अविध (आ.व. २०७८ 
�ावणदेिख पौष मसा�तस�म)

१७२५९ २३८४ १४१८९ ३३८३२

चौथो योजनाको स�ुमा इलाम इजलास, धनकुटा इजलास, अ�थायी इजलास ओखलढुङ्गा, राजिवराज इजलास, 
अ�थायी इजलास वीरग�ज, उ�च अदालत पोखरा, बा�लङु इजलास, उ�च अदालत तुलसीपरु, बटुवल इजलास, नेपालग�ज 
इजलास, उ�च अदालत सखु�त, ज�ुला इजलास, उ�च अदालत िदपायल र महे��नगर इजलास गरी ज�मा १४ वटा उ�च अदालत 
तथा इजलासह�मा दईु वष�भ�दा परुानो म�ुा र िनवेदनको लगत शू�य रहेको देिखएकोमा चाल ुयोजनाको म�याविधको अ��यस�ममा 
धनकुटा इजलास, अ�थायी इजलास ओखलढुङ्गा, बा�लङु इजलास र महे��नगर इजलास गरी ज�मा ४ वटा इजलासह�मा मा� 
दईु वष�भ�दा परुानो म�ुाको लगत शू�य रहेको देिखयो । यसैगरी चौथो योजनाको पिहलो वष�को स�ुमा दईु वष�भ�दा परुानो म�ुा 
शू�य बनाउने िज�ला अदालतह�मा ता�लेजङु, पाचँथर, इलाम, भोजपरु, संखवुासभा, धनकुटा, ते�थमु, ओखलढुङ्गा, सोलखु�ुब,ु 
उदयपरु, खोटाङ, बारा, दोलखा, रामेछाप, िस�धलुी, रसवुा, िस�धपुा�चोक, मकवानपरु, धािदङ, गोरखा, तनह�,ँ मनाङ, लमजङु, 
नवलपरु,  म�ुताङ, पव�त, बागलङु, �कुमकोट, रो�पा, दाङ, �यूठान, पा�पा, ग�ुमी, �कुम, अघा�खाचँी, सखु�त, नवलपरासी, मगु,ु 
स�यान, डो�पा, दैलेख, बाजरुा, बझाङ, डोटी, अछाम, बैतडी, दाचु�ला, क�चनपरु  र डडेलधरुा गरी ज�मा ४९ वटा िज�ला अदालत 
रहेकोमा चाल ुयोजनाको म�याविधको अ��यस�ममा ता�लेजङु, ते�थुम, रसवुा, मनाङ, म�ुताङ, पा�पा, अघा�खाचँी, ग�ुमी, �यूठान, 
जाजरकोट, �कुमकोट, ह��ला, अछाम, डोटी, डडेलधरुा, बैतडी र दाचु�ला गरी ज�मा १७ वटा िज�ला अदालतह�मा मा� दईु 
वष�भ�दा परुानो म�ुाको लगत शू�य रहेको देिखयो । मू�याङ्कन अविधमा अ�थायी इजलास ओखलढुङ्गा र बागलङु इजलास गरी 
२ वटा र मनाङ, म�ुताङ, ग�ुमी, �यूठान, जाजरकोट, अछाम, दाचु�ला, डडेलधरुा, �कुमकोट गरी ९ वटा िज�ला अदालतह�ले 
फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ु ह�नपूुव�का म�ुा शू�य बनाएको देिखयो । २०७८ साल पौष मसा�तस�ममा कुनै पिन उ�च 
अदालतमा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित अ�तग�तका माग� समूहअनसुारको अविध नाघेका म�ुा सङ्�या शू�य बनाएको पाइएन भने 
धनकुटा, मनाङ, मगु ुर रसवुा िज�ला अदालत गरी ४ वटा िज�ला अदालतह�ले फरक म�ुा �यव�थापन प�ितअ�तग�तका माग� 
समूहअनसुारको अविध नाघेका म�ुा सङ्�या शू�य बनाएको देिखयो ।
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मू�याङ्कन अविधको लगभग नौ मिहना कोिभड-१९ महामारीको कारण ब�दाब�दी र िनषेधा�ा लाग ुभई म�ुा पेसीमा 
राखेर हेन� निम�ने गरी म�ुा फछ् य�टमा ��य� असर परकेो अव�था र�ो । यस �कारको अविधलाई बाहेक गरी बाकँ� अविधको म�ुा 
फछ् य�टको सङ्�या�मक ि�थितलाई हेन� हो भने स�तोषजनक नै रहेको दिेखयो । तथािप दईु वष�भ�दा परुानो म�ुा र �य�ता म�ुा 
रहेको अदालतको सङ्�या तथा माग� समूह अनसुारको अविध नाघेको म�ुा सङ्�या बढ्दो �ममा देिखदँा योजना काया��वयनको 
�ममा योजनाले िनधा�रण गरकेो अविधिभ�ै म�ुा फछ् य�ट गन� ि�याकलापलाई �ाथिमकता िदनपुन� देिखयो । पिहलो योजनाको 
काया��वयनको अव�थादेिख नै मूल योजनाको अधीनमा रही सबै अदालतह�ले आ–आ�नो काया��वयन योजना बनाई स�पादन 
गनु�पन� सबै ि�याकलापह� आिथ�क वष�को �ार�भदिेख नै समानपुाितक �पमा स�प�न ग�न् भ�ने अपे�ा ग�रएको भए तापिन 
अदालतह�बाट भएको म�ुा फछ् य�टको त�याङ्क हेदा�  सव��च अदालतबाहेक उ�च अदालत र िज�ला अदालतह�ले समानपुाितक 
�पमा म�ुा फछ् य�ट गन� गरकेो पाइएन । ती अदालतह�ले आिथ�क वष�को स�ुको �ैमािसक अविधमा अित कम र पिछ�ला 
�ैमािसकह�मा बढी म�ुा फछ् य�ट गन� गरकेो देिखयो । �यसैले म�ुा फछ् य�टको अनपुात सबै �ैमािसकमा समानपुाितक �पमा गन�तफ�  
पिन अदालतह� संवेदनशील ह�न ुज�री देिखएको छ । 

अदालतह�को �ित �यायाधीश म�ुा फछ् य�टको अनपुातलाई िव�ेषण गरी हेदा�  िज�ला, उ�च र सव��च अदालतमा 
फरक फरक अव�था रहेको देिखयो । िज�ला अदालतमा �ित �यायाधीश म�ुा फछ् य�टको औसत सङ्�या पिहलो वष�मा २७५.८९, 
दो�ो वष�मा ३०४.२६ र म�याविधको बाकँ� अविधमा २१९ रहेको देिखएकोमा उ�च अदालतमा य�तो फछ् य�टको औसत सङ्�या 
पिहलो वष�मा १५१.५८, दो�ो वष�मा १३७.८६ र बाकँ� अविधमा ८८ रहेको दिेखयो । सव��च अदालतको हकमा भने फछ् य�टको 
औसत सङ्�या पिहलो वष�मा ५१०.१६ दो�ो वष�मा २०८.१९ र बाकँ� अविधमा १०६.८१ रहेको देिखन आयो । �ित इजलास र 
�ित �यायाधीशको म�ुा फछ् य�टक ो औसत सङ्�या स�ब�धी िववरण तािलका ७१ मा समावेश ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ७१:
�ित इजलास र �ित �यायाधीशको म�ुा फछ् य�टको औसत सङ्�यास�ब�धी िववरण

िज�ला अदालतह�को म�याविधको म�ुाको लगत र फछ् य�ट सङ्�याको तुलना�मक ि�थित
(िनवेदन, �ितवेदन र फुटकर िनवेदनबाहके)

आिथ�क वष�
ज�मा 
लगत

ज�मा 
फछ् य�ट

बाकँ�
�यायाधीश 
सङ्�या

�ित 
इजलास 
औसत 
फछ् य�ट 
सङ्�या 

�ित 
�यायाधीश

औसत 
फछ् य�ट
सङ्�या

पिहलो वष� (आ.व. २०७६ / ०७७) १३८१६९ ६२३५२ ७५८१७ २२६ २७५.८९ २७५.८९

दो�ो वष� (आ.व. २०७७ / ०७८ १६५६३६ ७४८४९ ९०७८७ २४६ ३०४.२६ ३०४.२६

बाकँ� अविध (आ.व. २०७८/०७९ 
�ावणदेिख पौष मसा�तस�म)

१५२८२७ ५३५४३ ९९२८४ २४५ २१९ २१९

उ�च अदालतह�को म�याविधको म�ुाको लगत र फछ् य�ट सङ्�याको तुलना�मक ि�थित
(िनवेदन, �ितवेदन र फुटकर िनवेदनबाहके)

पिहलो वष� (आ.व. २०७६ / ०७७) ४२४६६ २३१९१ १९२७५ १५३ ३०३.१५ १५१.५८

दो�ो वष� (आ.व. २०७७ / ०७८ ४२८२३ २०८१७ २२००६ १५१ २७५.७२ १३७.८६

बाकँ� अविध (आ.व. २०७८/०७९ 
�ावणदेिख पौष मसा�तस�म)

३८७४५ १३०६४ २५६८१ १४८ १७६ ८८

सव��च अदालतको म�याविधको मु�ाको लगत र फछ् य�ट सङ्�याको तुलना�मक ि�थित
(िनवेदन, �ितवेदन र फुटकर िनवेदनबाहके)

पिहलो वष� (आ.व. २०७६ / ०७७) ३३८४७ ९६९३ २४१५४ १९ १०२०.३ ५१०.१६
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दो�ो वष� (आ.व. २०७७ / ०७८ ३१४७३ ४३७२ २७१०१ २१ ४१६.३८ २०८.१९

बाकँ� अविध (आ.व. २०७८/०७९ 
�ावणदेिख पौष मसा�तस�म)

३१३५९ २२४३ २९११६ २१ २१३.६२ १०६.८१

सव��च अदालतमा पिहलो वष�मा �ित इजलास म�ुा फछ् य�ट दर उ�च रहेकोमा दो�ो वष�मा घटेको पाइयो । आदशे वा 
फैसला गन�लाई सहयोगी ह�ने गरी म�ुा वा �रटमा उठाइएका स�पूण� त�य र कानूनी �� (Issue) को पिहचान गरी गणु�तरय�ु िटपोट 
तयार गन� गरकेो पाइएन । फैसला लेखनको लािग भ�दा पिन फैसला गन� काय�लाई सहयोगी ह�ने गरी िटपोटको ढाचँा िनधा�रण गररे 
सोहीबमोिजम िटपोट तयार गन� �यव�था िमलाउनपुन� देिखयो । म�ुामा अङ्ग पगेुको यिकन भएको �मािणत गररे मा� पेसी चढाउने 
गरकेो भिनए तापिन कितपय म�ुामा पूव�आदेशको काया��वयन नह�दँ ै म�ुा सनुवुाइको लािग पेस ह�ने गरकेो भ�ने पाइएकाले पेसी 
�माणीकरण प�ितलाई पिन थप �भावकारी �पमा काया��वयन गन� आव�यक दिेखयो । इजलासले बहसका �ममा बहसको समय 
सीमा िनधा�रण गन� �य�न गरकेो देिखए तापिन इजलास क�मा समय सूचक य�� जडान ह�न सकेको देिखएन । योजनाको पिहलो 
वष�मा थोर ैअविधको लािग अित�र� समय काम गन� �यव�था िमलाइएकोमा बजेट अभावको कारण सो �यव�थाले िनर�तरता पाउन 
सकेको दिेखएन । बहस �यव�थापन र पेसी �थगन िनय��णका स�ब�धमा सरोकारवालासगँ समय समयमा छलफल र सम�वय गन� 
गरकेो देिखए तापिन यसबाट अपेि�त उपलि�ध हािसल ह�न सकेको दिेखएन । योजनाले परुाना म�ुालाई अविधगत �पमा फछ् य�टको 
समय िनधा�रण गरकेो देिखएकोमा सोअनसुार  काय� ह�न नसक� परुाना म�ुा सङ्�या�मक �पमा विृ� भइरहेको देिखयो । बाकँ� म�ुाको 
लगतसमेत विृ� ह�ने �म बढ्दै गएको दिेखदँा म�ुाको चापलाई समयमै िनय��ण गन� थप सजकता अपनाउनपुन� दिेखयो । सव��च 
अदालतको िवगत दश वष�को सव��च अदालतको �ित इजलास म�ुा फछ् य�टको उ�च दरलाई आधार मानी हेदा�  सोही दरबमोिजम 
म�ुा फछ् य�ट भएको अव�थामा पिन बाकँ� म�ुाको लगत सङ्�या घट्न स�ने ि�थित देिखदँनै । यसका लािग िवशेष काय�योजनाको 
खाचँो रहेको देिखन आयो । Court Room Technology स�ब�धमा अ�ययन काय� स�प�न भई �ितवेदनसमेत �ा� भएको र उ� 
�ितवेदनले िभिडयो क�फरिे�सङ्गबाट बहस स�चालन गन� स�भा�यतास�ब�धी िवषयलाई समेत समेटेको दिेखयो । उ� �ितवेदनलाई 
�ाथिमकता िनधा�रण गरी काया��वयन गनु�पन� देिखयो । कोिभड-१९ को महामारीको समयमा केही िनवेदन तथा म�ुाह�मा िभिडयो 
क�फरिे�सङमाफ� त बहस स�चालन ग�रएको भए तापिन यसलाई िदगो �पमा थप �भावकारी बनाउनको लािग पूवा�धारको �यव�था 
गनु�पन� दिेखयो । म�ुा �यव�थापन प�ितलाई �वचािलत बनाउनका लािग सूचना �िविधसगँ आव� गन� स�ब�धमा अ�ययन गन� काय� 
भइरहेको दिेखयो । �य�तैगरी सव��च अदालतको काय�बोझ तथा अिधकार�े�को �यव�थापन स�ब�धमा अ�ययन काय� भइरहेको 
देिखयो । योजनाले िनद�िशत गरबेमोिजमको सव��च अदालतको म�ुा �यव�थापन प�ितमा सधुार गन� ि�याकलाप �भावकारी �पमा 
काया��वयन ह�न नसकेको कारणबाट म�ुा फछ् य�टमा सम�या देिखई ब�यौता म�ुाको सङ्�या बढदै गएको देिखयो । �यायपािलकामा  
ह�नस�ने िवकृित िवसङ्गित अिनयिमतता वा ��ाचार एवं िवचौिलयाह�बाट ह�नस�ने ि�याकलापह� र �यसको रोकथामका लािग 
चा�न ुपन� उपायह�को स�ब�धमा पेस भएको �ितवेदनमा उि�लिखत सझुावह� काया��वयन गन� िसलिसलामा सव��च अदालतमा 
२०७८ साल मङ्िसर १५ गतेदिेख गोला �ि�या लाग ुभई पेसी �यव�थापन ह�दैँ आएको पाइयो । चौथो रणनीितक योजनामा उ�लेख 
नभएको यो नया ँ�ि�या लाग ुभएपिछ पेसी �यव�थापनमा पारदिश�ता देिखयो । पेसी �यव�थापन �णालीलाई �वचािलत प�ितमा 
�पा�तरण नगदा�स�मका लािग अ�त�रम �यव�थाको �पमा गोला �ि�यालाई अवल�बन गद� जाने गरी सव��च अदालत पूण� बैठकबाट 
िनण�य भएकोले यो �ि�याका साथै पेसी �यव�थापनको काय�लाई �वचािलत �णालीमा लैजाने स�ब�धमा समेत थप �प�ताका 
साथ योजनामा उ�लेख ह�न ुआव�यक देिखएको छ । साथै सव��च अदालतमा ब�यौता म�ुा फछ् य�टका लािग िवशेष काय�योजना 
तजु�मा गरी काया��वयन गनु�  उपय�ु ह�ने दिेखएकाले सो स�ब�धमा समेत यस योजनामा �प� �पमा थप �यव�थाह� गनु�पन� भएको 
छ । सव��च अदालतमा गोला �ि�या लाग ुभएकाले योजनामा उि�लिखत समूह प�ित (Panel System) सगँ स�बि�धत काय�का 
स�ब�धमा बे�लै ढङ्गबाट स�बोधन गनु�पन� देिख�छ । 

चौथो योजनाले सव��च अदालतको हकमा योजना अविधको अ��यस�ममा एक वष� नाघेका सबै �रट िनवेदन र अठार 
मिहना नाघेका सबै स�ु म�ुा तथा पनुरावेदन फछ् य�ट ग�रस�ने ल�य िनधा�रण गरकेो भए तापिन योजनाको म�याविधस�मका 
बाकँ� रहेका म�ुा, पनुरावेदन, िनवेदन र �रट िनवेदनह�को सङ्�यालाई �ि�गत गदा� उ� ल�य हािसल गन� अस�भव रहेको 
देिखयो । िबगत १० वष�को �ित इजलास म�ुा फछ् य�टको औसत दर र हालको �ित इजलास म�ुा फछ् य�टको औसत दर, कायम 
रहेको इजलास सङ्�या तथा िव�मान म�ुाको लगतलाई म�यनजर गदा� योजना अविधको अ��यस�ममा दईु वष�भ�दा परुाना �रट 
िनवेदन र तीन वष�भ�दा परुाना म�ुा र पनुरावेदनस�म फछ् य�ट ह�न स�ने ि�थित रहेको देिखदँा सोबमोिजम परुाना म�ुा र �रटको 
फछ् य�टको हकमा सव��च अदालतको म�ुा फछ् य�टको ल�यमा प�रमाज�न गनु�पन� देिखयो । य�तो प�रमािज�त ल�य हािसल गन� 
र सव��च अदालतको म�ुा �यव�थापनमा सधुारका लािग िवशेष काय�योजना बनाई सो काय�योजनालाई �ाथिमकताका साथ 
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काया��वयन गनु�पन� दिेखन आयो । �यसरी बनाइने काय� योजनामा अ�य कुराका अित�र� Lead lawyer सिहत बहसको समय 
िनधा�रण गन� र सोको �यव�थापनका लािग सरोकारवाला खासगरी नेपाल बार एसोिसयसन र महा�यायािधव�ाको काया�लयसगँ 
सम�वय गन�, परुाना म�ुाको छु�ै फाटँ खडा गरी  पेसी अगावै Issue based िटपोट तयार गरी िमिसल संल�न गन�,  सरल �कृितका 
म�ुा र जिटल �कृितका म�ुा छुट्याएर समूहगत (�लकको �पमा) म�ुाको पेसी �यव�थापन गन�, पूव� आदेश काया��वयन भएको 
सिुनि�तता गरी पेसी �माणीकरण गररे मा� म�ुा पेसीमा चढाउने �यव�था लाग ुगन�,  परुाना म�ुालाई गोलाबाट िनधा��रत इजलासले 
हेदा� हेद�मा राखेर सनुवुाइ गन�  �यव�था िमलाउने, परुाना म�ुाको अव�थाको बारमेा िनर�तर (स�भव भए सा�ािहक �पमा) अनगुमन 
ह�ने �णालीको िवकास गन�, िविभ�न इजलासबाट ह�ने काय�िविधगत िविवधताको स�ब�धमा एक�पता कायम गन�  पूण� बैठकमा 
छलफल गन�, परुाना म�ुाको पेसी �थगनलाई िन��सािहत गन� रणनीित अवल�बन गन�, परुाना म�ुा र िनवेदन िवशेष प�रि�थितमा 
बाहेक �थिगत नगन�, सव��च अदालतमा �र� �यायाधीशको पदपूित� संिवधानले तोकेको समयमा नै गन� �यव�था िमलाउने र सव��च 
अदालत, उ�च अदालत र  िज�ला अदालत तथा अ�य �याियक िनकायको �े�ािधकारमा प�रमाज�न गरी सव��च अदालतको 
म�ुाको चापलाई घटाउने लगायतका ि�याकलापह�लाई समावेश गनु�  उपय�ु ह�ने देिखयो । सो काय�योजनामा सव��च अदालतमा 
�यायाधीशको सङ्�या थप गन�  वा परुाना र बाकँ� म�ुाको सङ्�या िनय��णमा नआउदँास�म उ�च अदालतका म�ुय �यायाधीश वा 
व�र�तम �यायाधीशलाई काजमा राखी काममा लगाउने वा िबदाको िदनमा समेत अित�र� समय इजलास स�चालन गन�लगायतका 
के कुन िवक�प उपय�ु ह��छ सो स�ब�धमा अ�ययन गन� िवषयसमेत समावेश ह�न ुउपय�ु ह�ने देिखयो । साथै सव��च अदालतमा 
योजनाको पाचँौ वष�मा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुगन� गरी काय� िनधा�रण भएकोमा सो काय� उ� अविधमा काया��वयन ह�न 
स�ने अव�था रहेको दिेखन आएन । �यसैले योजनाको पाचँ� वष�स�ममा सव��च अदालतमा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुगन� 
स�ब�धमा अ�ययन गरी सोको तयारी गन� काय�स�म समावेश गनु� उपय�ु ह�ने देिखयो ।

फरक म�ुा �यव�थापन प�ितलाई म�ुा �यव�थापनको आधिुनक र वै�ािनक प�ितको �पमा िलइ�छ । नेपालको स�दभ�मा 
पिन �यायपािलकाको दो�ो प�चवष�य रणनीितक योजनाको अविध देिखनै फरक म�ुा �यव�थापन प�ितलाई लाग ुगन� स�ब�धमा 
िनर�तर �पमा िविभ�न अ�ययन अनसु�धान ह�दँ ैआएको िथयो । �यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजानाले िछटो 
छ�रतो र गणु�तरीय �याय स�पादन गन� ल�य हािसल गन�को लािग फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुगरी म�ुा �यव�थापन प�ितमा 
सधुार गरी �याियक �ि�यालाई अनमुानयो�य बनाउने उ�े�य राखेको छ । यसको �यावहा�रक �योगले �याियक काम कारबाहीको 
गणु�तरीयता अिभविृ� भई �यायपािलका�ितको आ�था र िव�ास अिभविृ� गन�मा समेत म�त प�ुने देिख�छ । �यायपािलकाको चौथो 
प�चवष�य रणनीितक योजनाले िज�ला तथा उ�च अदालतह�मा िमित २०७७।०४।०१ दिेख फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ु
गन� काय� िनधा�रण गरकेोमा सबै िज�ला अदालतमा तोिकएको िमितमा नै र उ�च अदालतमा तोिकएको िमितभ�दा १ मिहनापछािड 
अथा�त् िमित २०७७।०५।०१ गतेदिेख फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ु भएको दिेखयो । यसलाई यस योजनाको मह�वपूण� 
उपलि�धको �पमा उ�लेख गन� सिक�छ । यस अविधमा फरक म�ुा �यव�थापन प�ितस�ब�धी स�टवेयर स�चालनका लािग 
िव�ततृ �पको िद�दश�न िनमा�ण गरकेो नदेिखए तापिन स�टवेयर स�चालन गन� आव�यक पन� जानकारीसिहतको �यानवुल तयार 
गररे सव��च अदालतको वेबसाइडमा राखेको पाइयो । माग� समूह अनसुारको िनधा��रत अविधिभ�ै फछ् य�ट ह�ने वातावरण तयार 
गरी फरक म�ुा �यव�थापन प�ितलाई �भावकारी �पमा काया��वयन गन� गराउनको लािग सव��च अदालतमा छु�ै सिचवालय 
�थापना नग�रएको भए तापिन  सव��च अदालतको अनसु�धान तथा योजना महाशाखाबाट नै सिचवालयको �पमा काम ह�ने गरकेो 
देिखएकाले यस �योजनका लािग पया�� �ोत, साधन र जनशि� उपल�ध गराई यस प�ितबाट अपेि�त नितजा हािसल गन�का लािग 
अझ �भावकारी िनरी�ण र अनगुमन �णालीको िवकास गनु�पन� दिेखयो । फरक म�ुा �यव�थापन र स�टवेयर स�चालन स�ब�धमा 
�यायाधीश तथा कम�चारीमा पूण� �पमा द�ता हािसल भएको नदिेखदँा यस स�ब�धमा थप �िश�ण िदन ुआव�यक देिखयो । म�ुाका 
प� तथा सरोकारवालाह�लाई पिन यस प�ितका स�ब�धमा जानकारी िदने र सचेतना बढाउने �कृितका ि�याकलापह� स�चालन 
गनु�पन� आव�यकता रहेको देिखयो । म�ुाका प� र कानून �यवसायीलाई कुन माग� समूहअ�तग�तको म�ुा हो भ�ने त�य सहज �पमा 
जानकारी ह�ने �यव�था गनु�पन� देिखयो । यस प�ितलाई �भावकारी �पमा काया��वयन गन� यसको �भावका�रता अ�ययन गन�, 
स�टवेयर र िद�दश�नमा आव�यक सधुार गन� र �यायाधीश तथा कम�चारीह�लाई अिभमखुीकरण गन� काय�लाई जोड िदन सिकएमा 
माग� समूहअनसुार िनधा��रत अविधिभ� म�ुा फछ् य�टको दरमा उ�ले�य �गित ह�न स�ने देिख�छ । 

�शासक�य अदालत ऐन, २०७६ बमोिजम उ�च अदालतका �यायाधीश भइरहेको वा ह�ने यो�यता पगेुका वा नेपाल �याय 
सेवाको िविश� �ेणीको पदमा काम गरकेा �यि�को अ�य�तामा अ�य दईु सद�यसिहत तीन सद�यीय �शासक�य अदालतको 
�यव�था गरेको  छ । यस �यव�थाअनसुार हाल काठमाड�ंमा �शासक�य अदालतको गठन भई स�चालनमा रहेको छ । ऐनको दफा 
७ बमोिजम �शासक�य अदालतलाई िवभागीय सजाय, बढुवा र स�वास�ब�धी िनण�यउपरको पनुरावेदन स�ुने �े�ािधकार �ा� छ । 
नया ँऐनले सािबकको िनजामती सेवाका कम�चारीको िवषयमा सीिमत �े�ािधकारलाई िव�तार गरी िनजामती सेवा, नेपाल �वा��य 



�ायपा�लकाको चौथो प�व�षय रणनी�तक योजनाको म�ाव�त मू�ा�न ��तवेदन - २०७९

98

सेवा, नेपाल सङ्घीय सेवा वा साव�जिनक सं�थाको सेवामा रहेका कम�चारी, सामदुाियक िव�ालयमा काय�रत िश�क, कानूनबमोिजम 
गिठत िनजामती सेवा एवम् अ�य सरकारी सेवा, �देश सरकारको ५०% भदा बढी �वािम�व ह�ने सं�थामा काय�रत कम�चारी, �थानीय 
तहका कम�चारीह�, ५०% वा सोभ�दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको �वािम�व वा िनय��ण भएको क�पनी, ब�क, 
सं�थान, �ािधकरण, िनगम, �ित�ान, बोड�, के��, प�रषद ्वा नेपाल सरकारबाट िनयिमत �पमा अनदुान�ा� िव�ालय र य�तै 
�कृितका अ�य सङ्गिठत सं�थामा काय�रत कम�चारीलाई समेत समेटेको देिख�छ । यो ऐन जारी भएपिछ सव��च अदालत र उ�च 
अदालतमा यसको �े�ािधकारिभ� पन� िवषयसगँ स�बि�धत �रट िनवेदन तथा म�ुाको चाप घट्ने अपे�ा ग�रएकोमा सोको िवपरीत 
�शासक�य अदालतमा �यून सङ्�यामा म�ुा दता� ह�ने गरकेो देिखएको र सव��च अदालत र उ�च अदालतमा कम�चारी स�बि�धत 
�रटह�को चापमा खासै कमी आउन नसकेको देिखदँा यसको �े�ािधकारलाई पनुरावलोकन गरी �य�ता म�ुा �शासक�य अदालतमा 
जाने र सव��च र उ�च अदालतको चाप घटने वातावरण बनाउनपुन� देिखन आयो । �य�तै उ�च अदालतले स�ु कारबाही र िकनारा 
गन� चेक अनादरस�ब�धी ब�िकङ कसरु ज�ता म�ुाह�को �े�ािधकारका स�ब�धमा औिच�य र आव�यकताका आधारमा अ�ययन 
गरी उ�च अदालतको म�ुाको चापलाई �यव�थापन गनु� उपय�ु ह�ने देिखयो । 

म�ुाका प�ह�लाई िववादको समाधान मेलिमलापको मा�यमबाट गन�का लािग उ��े�रत गन� योजनामा िविभ�न 
ि�याकलापह� िनधा�रण ग�रएका छन् । �यसम�येको अदालत �ेिषत मेलिमलाप प�ितको �भावका�रता अ�ययन गन� काय� 
स�प�न भएको भए तापिन उ� अ�ययन �ितवेदन काया��वयन गन�को लािग कानूनी र अ�य �ब�ध गन� काय� स�प�न ह�न सकेको 
पाइएन । �यायाधीश सि�मिलत मेलिमलाप (JDR) प�ित स�ब�धमा भएका पूव� अ�ययनह�को पनुरावलोकन गरी काया��वयनको 
बारेमा स�भा�यता अ�ययन गन� काय� भइरहेको भए तापिन अि�तम �ितवेदन �ा� ह�न बाकँ� नै रहेको देिखयो । �थान अभावका कारण 
सबै अदालतमा छु�ै मेलिमलाप परामश� क� �थापना गन� र काय�बोझअनसुार  परामश� क� थप गन� सकेको देिखएन । अदालतका 
अ�य क�ह�बाटै मेलिमलापस�ब�धी परामश� िदने गरकेो पाइयो।तथािप नया ँब�ने अदालत भवनह�मा मेलिमलाप क� र परामश� 
क�को �यव�था गन� गरकेो देिखयो । अदालतह�ले मेलिमलापकता�को सूची अ�ाविधक गन� काय� ग�ररहेको पाइए तापिन िवषयगत 
िव�सिहतको  छु�ै सूची तयार गन� काय� आिंशक �पमा मा� काया��वयन भएको पाइयो । िमलाप� ह�न स�ने �कृितका सबै िववादह� 
क�तीमा एकपटक मेलिमलापका लािग �ो�सािहत गन� भिनए तापिन �यादै �यून सङ्�यामा मा� �य�ता िववादह� मेलिमलापको 
�ि�याको लािग मेलिमलाप के��मा �ेिषत गन� ग�रएको पाइयो । �यसरी �ेिषत ग�रएका िववादह�म�ये कम सङ्�याका िववादह� 
मा� मेलिमलापको �ि�याबाट समाधान भएको देिखयो । योजनाको पिहलो वष�मा सूचीकृत मेलिमलापकता�को सङ्�या १९८१ 
रहेकोमा २०७९ पौष मसा�तस�ममा २०२२ पगेुको देिखएबाट मेलिमलापकता�को सङ्�यामा पिन उ�ले�य �पमा विृ� गन� सकेको 
देिखएन ।

म�ुा �यव�थापन िद�दश�न र इजलास पिु�तका बनाई म�ुा शाखा तथा इजलासमा रा�ने काय� योजनाअन�ुप काया��वयन 
भएको नदेिखए तापिन केही अदालतह�ले इजलासको लािग आव�यक पन� िनद�िशका, सूचना, प�रप�लगायतका कागजातह� 
फाइिलङ्ग गरेर इजलासमा रा�ने गरकेो पाइयो । म�ुा �यव�थापन िद�दश�न र इजलास पिु�तका तयार गन� िज�मेवारी स�बि�धत 
अदालतलाई तोिकएको भए तापिन यसको �भावका�रताको लािग के��ीय तहबाटै य�तो पिु�तका तयार गरी अदालतह�मा िवतरण 
गन� �यव�था िमलाउदँा यसमा एक�पता कायम ह�ने र यसको उपयोिगतासमेत बढ्ने देिख�छ । प�ह�लाई म�ुाका गितिविधको 
जानकारी एस. एम. एस.बाट िदने �यव�था भए तापिन प�ले वा�रसमाफ� त  म�ुाको कारबाही �ि�यामा सहभागी ह�ने र प�को मोबाइल 
न�बर डाटावेसमा सही �पमा �िव� नह�ने तथा मोबाइल सेवा �दायक क�पनीको �णालीमा आउने सम�या ज�ता कारणले यो सेवा 
पूण��पमा �भावकारी ह�न सकेको देिखन आएन । अनलाइन श�ुक भ�ुानी र म�ुा दता� गन� स�ब�धमा भएको अ�ययन �ितवेदन 
पनुरावलोकन गरी �मशः लाग ुगन�, म�ुाको प� र कानून �यवसायीलाई (User ID) र (Password) �दान गन�, पेसी तथा साधारण 
ता�रख �वतः िसज�ना ह�ने �णालीको िवकास गन�, पेसी �थगनको पटक पेसी सूचीमा जनाई वेभसाइटमा �काशन गन� ज�ता काय�ह� 
स�टवेयर तयार नभएको कारणले काया��वयन ह�न सकेको पाइएन ।

म�ुाको कारबाहीमा ला�ने हरके चरणको स�टवेयरमाफ� त काय�तािलका बनाई िमिसल सामेल रा�ने र म�ुाको प�लाई 
िदने गरकेो देिखए तापिन कितपय अव�थामा �ितउ�र वा िलिखत जवाफ पेस गन� प�लाई य�तो काय�तािलका उपल�ध गराउन 
सकेको देिखएन । काय�तािलकामा िनधा��रत समयमा तोिकएको काय� स�प�न गन� �य�न गरकेो दिेखए तापिन सबै अव�थामा िनधा��रत 
समयिभ�ै काय� स�प�न ह�न सकेको दिेखएन । प�ह�ले वेभसाइटमाफ� त म�ुाको कारबाही तथा आदेश / फैसलाको जानकारी िलन 
सिकने प�ित िवकास गन� काय�का स�ब�धमा हेदा�  वेभसाइटमाफ� त अपलोड भएको अि�तम आदेश वा फैसला डाउनलोड गन� सिकने, 
पेसी सूचीमाफ� त म�ुाको अव�थाका बारमेा जानकारी िलन सिकने �यव�था भएको देिखए तापिन अ�तरकालीन आदेशको पूण� 
बेहोराका बारमेा वेभसाइटमाफ� त जानकारी िलन सिकने प�ितको िवकास ह�न बाकँ� नै रहेको देिखन आयो ।

अदालतबाट भएका आदशे तथा फैसलामा रहनपुन� आधारभूत िवषयह�का स�ब�धमा अ�ययन भई �ितवेदन पेस 
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भइसकेको देिखयो । नेपाल कानून पि�का र सव��च अदालत बलेुिटनमाफ� त गणु�तरीय अि�तम आदशे / फैसलाह� िनयिमत �पमा 
�काशन भइरहेको देिखयो । आदेश तथा फैसलामा रहनपुन� आधारभूत िवषयह� समावेश गरी िद�दश�न बनाउने काय� �ारि�भक 
अव�थामा नै रहेको दिेखयो । बाल मनोिव� र समाजसेवीको सेवालाई गणु�तरीय बनाउनका लािग बाल �याय सम�वय सिमित र 
राि��य �याियक �ित�ानमाफ� त ४३ जना बाल मनोिव�लाई पनुता�जगी तािलम र २९ जना �यि�लाई दईु मिहने बाल मनोिव� 
तािलम तथा ४८ जना समाजसेवीलाई पनुता�जगी तािलम र ३० जना �यि�लाई  एक मिहने बाल मनोिव� तािलम �दान गरकेो 
पाइयो । बाल मनोिव� र समाजसेवीको आचार सिंहताको म�यौदा तयार भए तापिन यसलाई पा�रत गरी लाग ुगन� बाकँ� नै रहेको 
देिखयो । िज�ला अदालतह�मा एउटा मा� बालइजलास रहने �यव�थाले म�ुाको चाप बढी भएका अदालतह�मा बालइजलास 
�यव�थापनमा किठनाई उ�प�न भएको पाइएकाले बालइजलासमा सनुवुाइ ह�ने म�ुाको सङ्�या धेर ैभएका अदालतमा बालइजलासको 
सङ्�या आव�यकता अनसुार बढाउनपुन� दिेखयो ।

अदालतमा �योग ह�ने फाइिलङ्ग �णाली, कागज, मसी (टोनरसमेत) को गणु�तरको स�ब�धमा मापद�डको म�यौदा तयार 
भई पेस ह�ने चरणमा रहेको देिखयो । तथािप ख�रद �ि�याका �ममा अदालतह�ले ख�रद गन� साम�ीको गणु�तर िनधा�रण गरी 
ख�रद गन� गरकेो पाइयो । केही अदालतह�ले िमिसल संल�न म�ुय म�ुय कागजातह�को (सडाउन निम�ने) िव�तुीय �ित तयार 
पारी स�टवेयरमा �िव�ट गन� काय� �ार�भ गरकेो देिखयो । िव�तुीय �ित तयार गन�का लािग उ�च �मताको ��यानर ख�रद गरी 
अदालतह�मा िवतरण गन� योजना रहेको र यसको लािग ख�रद �ि�या अगािड बढाएको पाइयो ।

म�ुाको अङ्ग पगुी पेसी चढ्न यो�य भएको �मािणत गन� तथा िनरी�ण �ितवेदनका आधारमा स�बि�धत कम�चारीलाई 
िनद�शन िदने काय�ह� काया��वयन गन� गरकेो देिखए तापिन िनरी�ण काय�लाई  नितजामूलक बनाउन थप �य�न गनु�पन� देिखयो । 
म�ुामा अङ्ग प�ुयाउनका लािग छु�ै शाखाको �यव�था नभए तापिन  काय�रत अिधकृतह�म�येबाट िमिसल िनरी�ण गराउने गरकेो 
पाइयो । फरक म�ुा �यव�थापन प�ितस�ब�धी िनद�िशकामा उि�लिखत �यव�थाबमोिजम माग�अनसुार गनु�पन� कामको स�ब�धमा 
अविध नाघेका र ना�न लागेका म�ुाको भौितक �पमा र स�टवेयरमाफ� त समेत िनरी�ण गन� र चाल ुिमिसलह�को िनरी�ण गरी 
स�टवेयरमा �िव� गन� काय�मा थप �भावका�रता �याउन आव�यक देिखन आयो । योजनाले फैसला तयारीको काय�लाई कानूनले 
तोकेको अविधिभ� स�प�न गन� रणनीित िलएकोमा पूण� �पमा सो कानूनी �यव�थाबमोिजमको अविधिभ� फैसला तयार गन� सकेको 
नदेिखदँा �यसतफ�  �भावकारी �पमा अनगुमन गनु�पन� देिखयो ।

फैसला गररे मा� ह�दैँन �यसको काया��वयनले पिन उि�कै मह�व रा�दछ । फैसला सही �पमा काया��वयन नह�दँास�म �यायको 
अनभूुित नह�ने ह�दँा फैसला काया��वयनलाई िवशेष मह�वका साथ हे�रनपुन� कुरामा योजनाले जोड िदएको देिख�छ । योजनाबमोिजम 
फैसला काया��वयनको �ममा द�ड ज�रवाना असलुीको लािग �थानीय तह, �देश सरकार, नेपाल �हरी र अ�य सरोकारवालाह�सगँ 
फैसला काया��वयन िनद�शनालयले के��ीय र �दशे �तरीय �पमा र उ�च अदालत तथा िज�ला अदालतले �थानीय �तरमा प�ाचार, 
छलफल, बैठक र अ�तरि�या काय��ममाफ� त सम�वय गन� काय� भइरहेको पाइयो । यसै�ममा फैसला काया��वयन िनद�शनालयले 
�दशे एवं िज�ला �तरमा सरोकारवालाह�सगँ १२ वटा अ�ति�� या काय��म गरकेो देिखयो । मातहतका �याियक वा अध��याियक 
िनकाय / �थानीय �याियक सिमितको अदालतले िनरी�ण गदा� फैसला काया��वयनस�ब�धी काय�को समेत िनरी�ण गन� गरकेो  
पाइयो । अि�तम फैसलाले द�ड ज�रवाना लागेका �यि�ह�को िववरण साव�जिनक स�चार मा�यम तथा अदालतको वेभसाइटमा 
�काशन गन�का लािग सव��च अदालतबाट िमित २०७७।१०।५ मा प�रप� जारी भएको दिेखयो । अदालतको वेभसाइटबाट द�ड 
ज�रवानाको लगत हेन�का लािग सरोकारवाला िनकायह�लाई पासवड�समेत �दान गन� गरकेो पाइयो । कितपय िज�ला अदालतह�ले 
द�ड ज�रवाना ितन�स�ब�धी सचेतनामूलक सूचनाह� �थानीय आम स�चारका मा�यमह�बाट �काशन र �सारण गन� गराउने 
गरकेोसमेत दिेखयो । द�ड ज�रवाना लागेका �यि�लाई सरकारी सेवा �वाहमा ब�देज लगाउन लगतको िववरणसिहत सेवा �वाह गन� 
िनकायह�मा लेखी पठाउनको लािग सबै िज�ला अदालतह�मा िमित २०७७।४।१५ मा प�रप� गरकेो पाइयो । िज�ला अदालतह�बाट 
पिन सोबमोिजमको लगतको िववरण सेवा �वाह गन� िनकायमा पठाउने गरकेो देिखए तापिन स�ब� िनकायह�बाट अपेि�त �पमा 
लगत िभडाउने गरकेो भने देिखन आएन । यसरी लगत निभडाउने स�ब� अिधकारीलाई जवाफदेही त�ुयाउन स�बि�धत कानूनमा 
उपय�ु �यव�था गन�का लािग स�बि�धत िनकायसगँ सम�वय गनु�पन� देिखयो । कैद तथा ज�रवाना असलुीबापतको �ो�साहन रकम 
त�काल उपल�ध गराउनका लािग LMBIS मा छु�ै शीष�क समावेश गरकेो पाइनकुा साथै िनयिमत �पमा रकम िनकासा ह�ने गरकेो 
पाइयो । फैसला काया��वयनको लािग िज�ला अदालतमा �याियक �हरीको छु�ै दरब�दी िसज�ना भएको नदेिखए तापिन अदालत 
तथा �यायाधीशको सरु�ामा खिटएका �हरी कम�चारीमाफ� त �थानीय �हरी काया�लयसगँ सम�वय गरी फैसला काया��वयनको काय� 
गन� गरकेो देिखयो । अदालतका लािग ज�मा १७५२ जना �हरी सरु�ाकम�को दरब�दी रहेकोमा सोबमोिजमको सङ्�यामा पदपूित� 
भए नभएको र सरु�ाकम�को �यारके भवनको अव�थाका स�ब�धमा िववरण सङ्कलन गन� काय� स�प�न भएको देिखयो । िज�ला 
अदालतमा �े�तेदारपिछको व�र� कम�चारीलाई तहिसलदारको िज�मेवारी िदने भिनए तापिन पूण� �पमा काया��वयन ह�न सकेको 
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देिखएन । फैसला काया��वयनको लािग आव�यक पन� कम�चारी र �ोत साधन �ाथिमकताका साथ उपल�ध गराउने काय� आिंशक 
�पमा मा� काया��वयन भएको देिखयो । देवानी म�ुाको फैसला काया��वयनस�ब�धी िनवेदन वा अि�तम कायम भएको लगत प�ह� 
हािजर भएको िमितले छ मिहनािभ� फछ् य�ट गन� ल�य िनधा�रण ग�रएको भए तापिन म�याविध मू�याङ्कन समी�ाको अविधको 
अ��यस�ममा लगतको ४२.२४ �ितशत छ मिहनाभ�दा परुाना िनवेदन फछ् य�ट ह�न बाकँ� रहेको देिखयो । योजनाको पिहलो वष�को 
कैदको लगत १,०३,१९९ वष� ७ मिहना १५ िदन र ज�रवानाको लगत �. ११,९०,२४,९०,६७४।३१ रहेकोमा  बाकँ� अविधको 
अ��यमा सो वढेर  कैदको लगत १,०५,५०९ वष� २ मिहना २२ िदन र ज�रवानाको लगत �. १७,५६,०६,९१,९७९।६२ पगेुको 
देिखयो । फैसला काया��वयन �भावकारी बनाउनका लािग योजनाले िनधा�रण गरकेा ि�याकलापह� काया��वयन भएको देिखएको 
भए तापिन लगत बढ्ने �ममा रहेको पाइएकाले सूचकबमोिजम �गित हािसल गन� िवशेष पहल गनु�पन� देिखयो । कोिभड-१९ को 
महामारीको कारणबाट डोर खटाई द�ड ज�रवाना असलु गन� तथा देवानी म�ुाको  फैसला काया��वयन गन� काय� गन� असहजता भएको 
पाइयो । यसैगरी फैसला काया��वयनका स�ब�धमा संिहताले गरकेो नया ँकानूनी �यव�थाह�लाई �भावकारी �पमा काया��वयन 
गन� तथा पीिडतलाई अदालतको आदेश वा फैसलाबमोिजम �भावकारी �पमा �ितपूित� भराउनका लािग आव�यक पन� लगत, 
िववरण र अिभलेखह� रा�ने काय� �ार�भ भएको दिेखए तापिन यसलाई अझै �यवि�थत बनाउनेतफ�  थप �य�न गनु�पन� देिखयो । 
फैसलाले ठहरबेमोिजम स�पि� जफत गन� तथा धरौटी बापत राखेको जेथा िललाम गरी असलुउपर गन� काय� उ�लेखनीय �पमा 
भएको नदिेखदँा �यसतफ�  पिन �ाथिमकता िदनपुन� देिखन आयो । फैसला काया��वयनस�ब�धी स�टवेयर बनाउने र अदालतको 
म�ुा �यव�थापनस�ब�धी स�टवेयरसगँ आव� गन� काय� भइरहेको भए तापिन फैसला काया��वयनसगँ स�बि�धत लगत, िववरण 
र अिभलेखलाई अ�ाविधक गरी स�टवेयरमा �िव� गन� काय� बाकँ� नै रहेको पाइयो । �य�ता लगत, िववरण र अिभलेखलाई 
अ�ाविधक गरी स�टवेयरमा �िव� गन� काय�लाई �ाथिमकतापूव�क काया��वयन गरी योजनाको ल�यअनसुार  फैसला काया��वयन भए 
नभएको स�ब�धमा अनगुमन गन� प�ितलाई थप �भावकारी बनाउनपुन� आव�यकता देिखयो । सरकारवादी ह�ने फौजदारी कसरुमा 
ठहरेको कैद, ज�रवाना, सरकारी िबगो असलुउपर गन� तथा कैद ज�रवाना बझुाउन बाकँ� रहेका �यि�लाई सरकारी सेवा �वाहमा 
ब�देज लगाउन सरोकारवाला िनकायह�को �भावकारी सहयोग र सम�वय आव�यक पन� भएकाले उ� काय��ित सरोकारवाला 
िनकायह�मा अपन�वबोधको भावना िवकास गन� थप �य�न गनु�पन� अव�था देिखयो । यसका साथै सरकार वादी ह�ने फौजदारी 
म�ुाको �यव�थापन तथा फैसला काया��वयनमा �भावका�रता �याउनका लािग अनसु�धान गन� िनकाय, सरकारी विकल काया�लय 
र अदालतको स�टवेयरमा �िव� भएको म�ुाको िववरण एव ंसूचनाह� एक अक� िनकायका िबचमा सूचना �िविधको मा�यममाफ� त 
आदान�दान गन� प�ितको िवकास गन�को लािग छु�ै �पमा अ�ययन गनु�पन� आव�यकता रहेको देिखयो । फैसला काया��वयनको 
सं�थागत स�ुढीकरण गन�का लािग िज�ला अदालतह�मा रहेका तहिसल शाखालाई उपल�धताका आधारमा समानपुाितक �पमा 
�ोत, साधन र जनशि� उपल�ध गराउन, �े�तेदारपिछको अदालतमा काय�रत व�र�तम अिधकृतलाई तहिसलदारको िज�मेवारी 
�दान गन�, फैसला काया��वयनको काय�लाई अदालत �यव�थापनको मूल �वाहमा �याउन तथा फैसला काया��वयनस�ब�धी 
�याियक �कृितको काय�मा इजलासको  संल�नता बढाउन थप अ�ययन गनु�पन� देिखयो । िवगतमा स�चालन ग�रएको िवशेष अिभयान 
काय��मले फैसला काया��वयनको काय�मा �याएको �भावका�रतालाई �ि�गत गदा� �य�ता ि�याकलापह�लाई पिन िनर�तरता िदन 
उपय�ु ह�ने देिखन आयो । 

२.४.२.   �यायमा पह�चँ अिभवृि�
�यायमा पह�चँ अिभविृ�को ल�य �ाि�को अव�थालाई हेदा�  योजनाले िनधा�रण गरकेो कितपय ि�याकलाप तथा काय�ह� 

काया��वयन भइरहेको देिखए तापिन अपे�ाकृत नितजा हािसल ह�न नसकेको यथाथ�लाई मनन गरी यसका लािग थप �भावकारी 
उपायह� अवल�बन गनु�पन� देिखयो । �यायपािलका मानव अिधकारको संर�क हो । नाग�रकका मौिलकहकह�को ��याभूितका लािग 
अदालतको मह�वपूण� सवैंधािनक दािय�व रह�छ । �याियक काय�मा संल�न जनशि�मा मानव अिधकारका आधारभूत मू�य, यससगँ 
स�बि�धत राि��य तथा अ�तरा� ि��य �यव�था र �यसको अ�यासका स�ब�धमा आ�त�रक�करण ह�न ुआव�यक ह��छ । नाग�रक तथा 
राजनीितक अिधकारका साथै आिथ�क, सामािजक तथा सा�ँकृितक अिधकारको सरं�ण र स�ब��न, कसरुबाट पीिडत खास गरी 
मिहला, बालबािलका र जे� नाग�रकको अिधकार र सरु�ा, यातना र लैङ्िगक िहसंा तथा द�ुय�वहार, द�डिहनताको अ��य ज�ता 
िवषयलाई स�बोधन ह�ने गरी मानव अिधकार काय� सं�कृितको िवकास गनु�  आव�यक देिखएको छ । य�ता िवषयमा अदालत सदैव 
संवेदनशील रही आएको भए तापिन अदालती काम कारबाहीमा मानव अिधकारमा आधा�रत �ि�कोण अबल�बन गन� स�ब�धमा 
हालस�मका योजनामा ��य��पमा कुनै �यव�था ह�न सकेको देिखदँनै । �यसैले �यायमा पह�चँका लािग मानव अिधकारमा आधा�रत 
�ि�कोणलाई �व��न गन� ि�यालापलाई योजनामा समावेश गरी सोअ�तग�त अदालतमा काय�रत जनशि�लाई मानव अिधकार काय� 
सं�कृितका स�ब�धमा �िश�ण िदने, लैङ्िगकमै�ी काय� वातावरणका लािग संय��को िवकास गन�, अपाङ्गता भएका �यि�ह�को 
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अदालतमा सहज पह�चँको आव�यक �व�ध िमलाउने र यसस�ब�धी गनुासो स�बोधनको संय�� िवकास गन� ज�ता काय�ह�लाई 
योजनामा समावेश गनु�  उपय�ु ह�ने देिखयो । 

�यायमा पह�चँका अवरोधह� पिहचान गन�का लािग अ�ययन गन� र उ� अ�ययन �ितवेदनले िदएको सझुावह�लाई 
�ाथिमक�करण गन� काय� स�प�न भएको देिखए तापिन सोको काया��वयन ह�न बाकँ� नै रहेको देिखयो ।अदालतह�ले भाषा अनवुादकको 
अिभलेख अ�ाविधक गरी आव�यकताअनसुार  दोभाषेको सेवा �दान ग�ररहेको भए तापिन अिधकांश िज�लाह�मा साङ्केितक 
भाषा जा�ने �यि�को अभाव रहेको देिखयो । साङ्केितक भाषा जा�ने �यि� उपल�ध भएको अव�थामा पिन स�बि�धत सेवा�ाहीलाई 
साङ्केितक भाषाको �ानको अभाव भएको कारण यो सेवा �भावकारी भएको पाइएन । 

िविभ�न िलखतका ढाचँाह� (Templates) लाई सिंहताको �यव�थाअनसुार प�रमाज�न गन� �ममा सव��च अदालतको 
�योजनको लािग ४७ वटा, उ�च अदालतको �योजनको लािग ५२ वटा, िज�ला अदालतको �योजनको लािग ७२ वटा, वैदिेशक 
रोजगार �यायािधकरणको �योजनको लािग २४ वटा र फैसला काया��वयन िनद�शनालयको �योजनको लािग १३ वटा िलखतका 
ढाचँाह� (Templates) प�रमािज�त �पमा तयार गरी सव��च अदालतको वेभसाइटबाट डाउनलोड गरी आफँैले भन� सिकने ग�रराखेको 
देिखयो । उ� िलखतका ढाचँाह� स�बि�धत प�लाई आव�यकताअनसुार िन:श�ुक �पमा भररे उपल�ध गराउने गरकेोसमेत 
पाइयो । अदालतमा रहेका सेवा�ाही परामश� र सहायता क�लाई उपल�ध �ोत, साधन र काय� क�को आधारमा स�ुढीकरण 
गन� गरकेो देिखयो । अदालतमा आउने सेवा�ाहीलाई �याियक �ि�याका बारेमा परामश� सेवा उपल�ध गराउने र सेवा�ाहीलाई 
सहजीकरण गन� काय�ह� पिन भइरहेको देिखए तापिन यसलाई अझ �यवि�थत �पमा काया��वयन गनु�पन� देिखन आयो । अदालत 
अवलोकन गन� आउने �यि�ह�का लािग अदालतको सामा�य प�रचय, स�पादन गन� काय� र काय� क�समेतको जानकारी समावेश 
भएको छु�ै ��य��य साम�ी िनमा�ण भएको नभए तापिन  कितपय अदालतह�ले अदालतको कामकारबाही स�ब�धमा तयार भएका 
जानकारीमूलक ��य��य साम�ीह� िड��ले िट. िभ.माफ� त �सारण गन� गरकेो पाइयो । अदालतबाट िनःश�ुक �पमा �दान ग�रएका 
य�ता कितपय सेवा सिुवधाका बारेमा लि�त वग�लाई पया�� जानकारी गराउन नसिकएकोले यसबाट �य�ता वग�ले अपे�ाअन�ुप 
लाभ िलन सकेको पाइएन । यसस�ब�धी जानकारीको अभावमा �य�तो सेवा सिुवधाको माग �यूनतम मा�ामा गन� गरकेो देिखएकाले 
सेवा सिुवधाको माग बढाउनका लािग सचेतना अिभविृ� गन� आव�यक कदम चा�न ुपन� दिेखयो । 

नया ँ ब�ने अदालत भवनह� सेवा�ाहीमै�ी भौितक पूवा�धारह�सिहत िनमा�ण ह�ने गरकेो पाइए तापिन परुाना अदालत 
भवनह�मा �ोत, साधन र भवनको �मताको कमीका कारण योजनाको अपे�ाअन�ुप सेवा�ाही मै�ी बनाउन सकेको देिखएन । परुाना 
भवन भएका अदालतह� तथा नया ँभवन भए तापिन �थान अभाव भएका अदालतह�मा ल�यअन�ुप चमेना गहृ, �ाथिमक उपचार 
क�, सा�ी पीिडत संर�ण तथा मै�ी क�, मेलिमलाप क�, फरक �मता भएका �यि�ह�को लािग आव�यक पूवा�धार, ��य��य 
संवाद क�, परामश� क�, बालमै�ी क�, िशश ु�याहार तथा बालपोषण क� ज�ता भौितक पूवा�धारको �थापना र स�ुढीकरण गन� 
सकेको पाइएन । �यायमा पह�चँ अिभविृ�को लािग कानूनमा गनु�पन� सधुारका स�ब�धमा सम�वय र सहजीकरण गन�  र आिथ�क 
अव�था कमजोर रहेका म�ुाका प�ह�लाई अदालती श�ुक / द�तरु छुट िदने स�ब�धमा कानून िनमा�ण गन� पहल गन� काय� भइरहेको 
भए तापिन सोस�ब�धी कानूनमा उ�ले�य �पमा सधुार ह�न सकेको देिखएन । िज�ने प�लाई म�ुामा लागेको खच� भराउने �योजनका 
लािग कानूनी सधुार गन� िवषयका स�ब�धमा अ�ययन गन� र संिवधानको �यव�थाअनसुार �थानीय �तरमा �याियक िनकायको 
�थापना स�ब�धमा स�भा�यता अ�ययन गन� तथा  घ�ुती / �ातः र सायमकालीन / िस�टमा अदालत  स�चालन गन� स�ब�धमा 
भएका अ�ययन �ितवेदनह�को पनुरावलोकन गरी लाग ुगन� काय� काया��वयन ह�न बाकँ� नै रहेको दिेखयो । अदालतमा स�चालनमा 
रहेको एकघ�टे सेवा वत�मानमा समेत उि�कै सा�दिभ�क देिखएको भए तापिन यो सेवाको �े� र िवषयह�को पनुरावलोकन गन� 
काय� बाकँ� नै रहेको देिखयो । अदालतबाट �वाह ह�ने सेवालाई गणु�तरीय र �भावकारी बनाउने र एकघ�टे सेवाको दायरालाई अझ 
फरािकलो बनाई काया��वयन प�लाई थप �भावकारी बनाउनपुन� देिखयो । कितपय अदालतका कम�चारीह� र सरोकारवालाह�लाई 
समेत एक घ�टे सेवाका बारेमा पया�� जानकारी भएको नदिेखदँा यस स�ब�धमा स�बि�धत अदालतह�ले अिभमखुीकरण गनु�पन� 
अव�थासमेत रहेको देिखयो । अदालतबाट ह�ने  काम कारबाही, अदालतबाट �दान ग�रने सेवा सिुवधा तथा म�ुामा ला�ने खच�, 
समय र काय�िविधका स�ब�धमा सेवा�ाहीलाई ससूुिचत गराउन परामश� सेवालाई फरक ढङ्गबाट स�चालन गरी अझ �भावकारी 
बनाउनपुन� आव�यकता देिखयो । 

वैतिनक कानून �यवसायीको सेवास�ब�धी िनद�िशकालाई पनुरावलोकन गरी वैतिनक कानून �यवसायीको िनयिु� तथा 
सेवाका सत�स�ब�धी िनद�िशका, २०७६ जारी गरी सव��च अदालतको वेभसाइटमा समेत राखेको पाइयो । वैतिनक कानून �यवसायीबाट 
�दान ग�रने सेवाको जानकारीसिहत अदालतमा काय�रत वैतिनक कानून �यवसायीको नाम र स�पक�  नं. अदालत प�रसरको सबैले 
दे�ने �थानमा टा�ँने र वेभसाइटमा �काशन गन� काय�ह�को काया��वयन भइरहेको देिखयो । नेपाल बार एसोिसएसनसगँ सम�वय गरी 
�वेि�छक कानूनी सहायता (�ो बोनो सेवा) स�चालन िनद�िशका काया��वयन गन� काय� �ारि�भक अव�थामा रहेको देिखयो । �वेि�छक 
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कानूनी सहायता (�ो बोनो सेवा) का बारमेा प�ह�लाई पया�� जानकारी िदन नसिकएकाले स�बि�धत प�ले य�तो सेवाको माग गन� 
गरकेो देिखएन । साव�जिनक स�चार मा�यम, अदालतबाट जारी ह�ने �याद सूचना तथा वेभसाइटको मा�यमबाट िनःश�ुक कानूनी 
सहायताका बारकेो जानकारी �वाह गन� काय� आिंशक �पमा ह�ने गरकेो पाइयो । सव��च अदालतबाहेक अ�य अदालतमा एकजना 
मा� वैतिनक कानून �यवसायीको �यव�था भएकाले म�ुाका दवैु प�लाई िन:श�ुक कानूनी सहायता उपल�ध गराउनपुन� अव�थामा 
य�तो सहायता कसरी कसलाई उपल�ध गराउने भ�नेमा ि�िवधापूण� ि�थित रहेकोले म�ुाको लगत धेर ै भएका अदालतह�मा 
काय�बोझका आधारमा वैतिनक कानून �यवसायीको सङ्�या थप गन� र म�ुाको दवैु प�लाई िनशःु�क कानूनी सहायता �दान गनु�पन� 
अव�थामा �ो वोनो सेवामा आब� रहेको कानून �यवसायीह�को सेवालाई �भावकारी बनाउन ुउपय�ु ह�ने देिखयो । प�ह�लाई 
िनःश�ुक सेवा �दान ग�रने कुराको जानकारी तथा �चार �सार गरी �य�तो सेवा माग गन� �ो�सािहत गन�, �वेि�छक कानूनी सहायता 
(�ो बोनो सेवा) �दान गन� इ�छुक कानून �यवसायीह�को सूची राखी िन:श�ुक कानूनी सहायताको दायरालाई फरािकलो बनाउनपुन� 
आव�यकता रहेको देिखयो । 

अदालतमा आउने सेवा�ाहीलाई अदालतबाट �दान ह�ने सेवा, म�ुाको �ि�या, ला�ने द�तरु आिद बारमेा सेवा�ाहीलाई 
जानकारी िदने गरकेो भए तापिन कितपय अदालतमा �थान र जनशि� अभावका कारण सेवा�ाही परामश� र सहायता क� �यवि�थत 
�पमा स�चालन ह�न नसक� अ�य फाटँ शाखा तथा वैतिनक कानून �यवसायीमाफ� त परामश� िदने गरेको पाइयो । अदालतमा पिहलो 
पटक आउने प�लाई अदालतबाट �दान ह�ने सेवा, म�ुाको �ि�या, ला�ने द�तरु आिद बारमेा जानकारीमूलक पिु�तका तयार गरी 
उपल�ध गराउने काय�को आंिशक �पमा काया��वयन भएको पाइयो । उपल�ध �ोत, साधन र क�का आधारमा �ित�ालयको �थापना 
र स�ुढीकरण गन� गरेको र �याियक �ि�या स�ब�धी जानकारीमूलक ��य��य साम�ी �सारण गन� गरकेो पाइयो । सेवा�ाहीको 
गनुासा अपे�ा स�बोधन गन�का लािग छु�ै �पमा हे�लो अदालत काय��म स�चालन गरकेो नदेिखए तापिन अिधकांश अदालतह�ले 
सेवा�ाहीले फोनमाफ� त राखेका िज�ासा र गनुासोह�लाई स�बोधन गन� �य�न गरकेो दिेखयो । अदालतबाट �दान ह�ने सेवा, म�ुाको 
�ि�या, ला�ने द�तरु, बढी �चलनमा आउने कानूनी श�दावलीसमेत समावेश ह�ने गरी िव�मान FAQ अ�ाविधक गन� काय�ह� 
अि�तम चरणमा रहेको पाइयो । �याियक �ि�यास�ब�धी जानकारीह� �थानीय स�चार मा�यममाफ� त �थानीय भाषाह�मा समेत 
�काशन तथा �सारण गन� काय�ह� केही अदालतह�बाट मा� भएको पाइयो । अदालतबाट �दान ह�ने सेवा, �याियक �ि�या र 
�णाली, म�ुाको कारबाहीका लािग ला�ने द�तरु आिदबारमेा समदुायका िविभ�न वग�सगँ अ�तरसंवाद गन� तयार भएको िनद�िशकालाई 
पनुरावलोकन गन� काय� �ारि�भक अव�थामा रहेको देिखयो । अदालतह�मा अदालतको काय�क�को जानकारी ह�ने न�सासिहतको 
िववरणय�ु बोड� अदालतको �वेश िव�दमुा रा�ने काय� भएको नपाइए तापिन फाटँ शाखाको जानकारी ह�ने बोड�ह� स�बि�धत फाटँ 
शाखाह�को �वेश�ारमा रा�ने गरकेो पाइयो । अदालतको प�रसरमा सबैले दे�ने गरी अदालत �योगकता�को बडाप� रा�ने गरकेो 
देिखयो ।

मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४८ ले कसरु भएको कारणबाट पीिडत �यि� वा िनजको आि�त �यि�लाई 
त�काल उपचार गराउन वा �ितपूित� वा कुनै �कारको राहत रकम िदनपुन� भएमा अदालतले आदेश िदन स�ने �यव�था गरकेो र 
�य�तो आदेश भएकोमा �चिलत कानूनबमोिजम �थापना भएको पीिडत राहतकोषबाट �ितपूित� वा राहत रकम उपल�ध गराउनपुन� 
�यव�था भएको दिेखयो । �य�तै �यव�था अपराध पीिडत संर�ण ऐन, २०७५ को दफा २९ मा समेत भइरहेको पाइयो । फौजदारी 
कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ४८ ले पीिडत राहतकोषको स�ब�धमा �यव�था गरकेो र उ� 
दफाअनसुार  कसरुबाट पीिडतलाई राहत उपल�ध गराउन यो कोष खडा भएको पाइयो । यस कोषमा अदालतको फैसलाबमोिजम 
ज�रवानाबापत असलुउपर भएको वा मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ बमोिजम कैद ब�नपुन� कसरुदार कैद नबसी कैद बापत 
ज�रवाना ितरकेो रकमम�ये पचास �ितशत रकम नेपाल सरकारले ज�मा गनु�पन� �यव�था भएको दिेखयो । यसबाहेक कानूनबमोिजम 
�यव�था भएको रकम वा नेपाल सरकारबाट वा अ�य कुनै �ोतबाट �ा� भएको रकमसमेत यस कोषमा ज�मा ह�ने �यव�थासमेत 
भएको पाइयो । कोषको स�चालन, पीिडतको वग�करण, कोषबाट पीिडतलाई िदइने राहत रकमको आधार, �य�तो रकमको हद 
तथा िवतरण �ि�यास�ब�धी िवषयह� िनयमावलीबाट तोिकने �यव�था भएबमोिजम नेपाल सरकारले बनाएको फौजदारी कसरु 
(पीिडत राहतकोष) िनयमावली, २०७७ ले कोषबाट अ�त�रम �ितपूित�, राहत वा �ितपूित� उपल�ध गराउने गरी अदालतबाट आदेश 
वा फैसला भएको अव�थामा िनयमावलीबमोिजम सोकोषबाट तोिकएको आधार र �ि�या पूरा गरी �य�तो अ�त�रम �ितपूित�, 
राहत वा �ितपूित� उपल�ध गराउनपुन� कानूनी �यव�था भएको देिखयो । पीिडतमै�ी �याय �णालीको स�ुढीकरण गन�स�ब�धी 
अ�ययन �ितवेदन �ा� भइसकेको भए तापिन उ� अ�ययन �ितवेदनले िदएको सझुावलाई पूण��पमा काया��वयन गन� बाकँ� नै रहेको 
देिखयो । पीिडत राहतकोषस�ब�धी कानूनी �यव�थाको काया��वयन गन�का लािग पीिडत राहतकोष खडा भई काया��वयनमा 
आइसकेको पाइयो । फौजदारी कसरु (पीिडत राहतकोष) िनयमावली, २०७७ बमोिजम के��ीय �तरमा तथा िज�ला �तरमा बैङ्क 
खाता खोली रकम ज�मा गन� तथा अदालतको आदेशबमोिजम  पीिडतलाई त�कालै अ�त�रम �ितपूित�, राहत र �ितपूित� रकम 
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उपल�ध गराउने काय� भइरहेको पाइयो । िज�ला अदालत ि�थत पीिडत राहतकोषमा आ. व. २०७७।०७८ असार मसा�तस�ममा 
श�ुक, ज�रवानालगायतका िविभ�न �ोतबाट ज�मा भएको रकमम�ये िज�मेवारी सरी आएको �. ३,९८,६४,९२६।- र यस आिथ�क 
वष�को �. ४,३९,२९,४२७।– गरी  ज�मा �. ८,३७,९४,३५३।– ज�मा रहेको भ�ने आिथ�क वष� २०७७।०७८ को सव��च 
अदालतको वािष�क �ितवेदनबाट देिखन आयो । सव��च अदालतको आिथ�क �शासन शाखाबाट �ा� अिभलेख िववरणबाट भने 
पीिडत राहतकोषको के��ीय खातामा ज�मा �. २,५८,४८,६१९।७९ रकम ज�मा भएकोमा �. १,००,७५०००।- रकम िनकासा 
भई हाल सोकोषमा �. १,५७,७३,६१९।७९ रकम मा� मौ�दात रहेको भ�ने देिखन आयो । दािखला भएको स�पूण� रकम पीिडत 
राहतकोषको के��ीय बैङ्क खातामा ज�मा भए नभएको स�ब�धमा के��ीय �तरबाटै अनगुमन गनु�पन� देिखन आयो । साथै अदालतको 
आदेश वा फैसलाबमोिजमको राहत रकम पीिडतलाई त�कालै उपल�ध गराउनको लािग पीिडत राहतकोषबाट िज�ला अदालतको 
नाममा अि�म �पमा रकम उपल�ध गराउने ग�रएको र िज�ला अदालतले छु�ै बैङ्क खाता खोली उ� रकम ज�मा गरी पीिडतलाई 
त�कालै राहत उपल�ध गराउने काय�को थालनी भएको भए तापिन यसको अनगुमन �णाली िवकास भइसकेको पाइएन । म�ुाको 
कारबाही र फैसलामा पीिडतको प�रचय गोपनीयता कायम गन�, पीिडतमै�ी �यवहारका लािग �याियक जनशि�लाई अिभमखुीकरण 
गन� काय� काया��वयन भएको पाइयो । पीिडतले भ�रपाउने ठहरकेो िबगो र �ितपूित�को छु�ै अिभलेख रा�ने काय�को थालनीस�म 
भएको पाइयो । 

कितपय अदालत रहेको मकुाममा संर�ण गहृ तथा मनोसामािजक परामश� िव�को अभावले गदा� पीिडतलाई सरं�ण गहृमा 
रा�न पठाउने तथा िव�बाट मनोसामािजक परामश� सेवा �दान गन� काय� �भावकारी ह�न नसकेकोले यसमा आव�यक सधुारका 
लािग संर�ण गहृको सङ्�या बढाई मनोसामािजक िव�ह�को सङ्�या बढाउन आव�यक कदम चा�नपुन� दिेखयो । बालसधुार 
गहृमा रा�नपुन� बालबािलकाको सङ्�यालाई �ि�गत गदा� थप बालसधुार गहृको �थापना गनु�पन� र �थापना भएका बालसधुार गहृको 
अव�थालाई हेदा�  थप �यवि�थत त�ुयाउन ुआव�यक रहेको देिखयो ।

अदालतको काय��े�िभ�का �यायमा पह�चँको अवरोधलाई हटाउने स�ब�धमा अदालतले �य�न ग�ररहेको भए तापिन 
बहृत् �पमा हेदा�  �यायमा पह�चँको ि�थितमा सधुार गन�का लािग आव�यक पन� कानूनी, भौितक र अ�य पूवा�धारको �यव�था गरी 
उपय�ु वातावरण बनाउने �ाथिमक दािय�व सरकारमा रहेको ह��छ । यसै स�दभ�मा सव��च अदालतमा गठन भएको �यायमा पह�चँ 
आयोगमाफ� त अ�ययन अनसु�धान भई �यायमा पह�चँको अवरोधह�को पिहचान गरी देिखएका सम�या समाधानका लािग स�बि�धत 
िनकायह�सगँ िनर�तर �पमा आव�यक सम�वय ग�ररहेको दिेखए तापिन �भावकारी �पमा सम�याको समाधान ह�न सकेको 
देिखएन । यसतफ�  थप पहल र �यास गनु�पन� देिखएको छ ।

२.४.३.   �याियक सुशासनको �व��न 
�याियक सशुासनको �व��नको ल�य �ाि�को अव�थालाई हेदा�  नेपालको संिवधानले �वत��, िन�प� र स�म 

�यायपािलकाको अवधारणालाई संिवधानको आधारभूत संरचनाको �पमा आ�मसात् गद� सिंवधानको धारा १२६ ले �यायस�ब�धी 
अिधकार संिवधान, अ�य कानून र �यायका मा�य िस�ा�तबमोिजम अदालत र �याियक िनकायमा रहने �यव�था गरकेो छ । 
मलुकुको �याय �शासनलाई �भावकारी, उ�रदायी र नितजामूलक बनाउने अि�तम िज�मेवारी संिवधानको धारा १३६बमोिजम 
�धान �यायाधीशको ह�ने �यव�था ग�रएको छ । संिवधानले स�ुपेको यो िज�मेवारी �वत��, िन�प� र �भावकारी �पमा स�पादन गन� 
जनशि�, िव�ीय एवम् भौितक पूवा�धार �यव�थापनमा �यायपािलका �वत�� र �वाय� ह�न ुआव�यक ह��छ । 

�यायपािलकाको काम कारबाहीमा बा� �े�बाट ह�नस�ने ह�त�ेप, अनिुचत दबाव, �भाव र असहयोगलाई िन��सािहत र 
इ�कार गन�का लािग िनर�तर �य�न भइरहेको देिखए तापिन साथ�क �पमा प�रणाम आउन सकेको नदेिखदँा यसमा स�बि�धत प�को 
�यान जान ुज�री दिेखयो । संवैधािनक पदको मया�दा र राि��य एवम् अ�तरा�ि��य �चलनसमेतलाई म�यनजर गरी �यायाधीशको 
मया�दा�म िनधा�रणका लािग स�बि�धत िनकायमा आव�यक प�ाचार भइरहेको पाइयो । �यायपािलकाको रणनीितक योजनाको 
काया��वयनको लािग काय��मका आधारमा बजेट िविनयोजनको लािग सम�वय र पहल गन� काय� भइरहे तापिन मू�याङ्कन अविधमा 
पुजँीगततफ�  र चालतुफ� को काय��म बजेट योजनाले अपे�ा गरकेोभ�दा �यादै �यून अथा�त् १९.०२ �ितशत बजेट मा� �ा� ह�न 
आएको देिखयो । �यायपािलकाको लािग िविनयोिजत बजेट सव��च अदालतले �ाथिमकताका आधारमा बाडँफाटँ तथा रकमा�तर 
गन� पाउने �वाय�ताको लािग सम�वय भइरहेको भए तापिन अपेि�त उपलि�ध हािसल भइसकेको पाइएन । योजनाले िनधा�रण 
गरकेो ल�यअन�ुप �गित हािसल गन� अदालतह�मा गनु�पन� काय� स�पादनका लािग आव�यक पन� अित�र� समय काय� गरबेापतको 
सिुवधा उपल�ध गराउनका लािग स�बि�धत िनकायमा प�ाचार र पहल गन� काय� भइरहेको देिखए तापिन यस स�ब�धमा खासै �गित 
भएको देिखएन ।  सिंवधानको धारा १५५ बमोिजम सङ्घीय �याय सेवाका कम�चारीको सेवा सत�स�ब�धी छु�ै कानून तजु�मा गन�का 
लािग आव�यक सम�वय र पहलसमेत भइरहेको भए तापिन यस स�ब�धमा समेत उ�ले�य �गित भएको देिखन आएन । �याियक 
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जनशि�का लािग िनविृ�भरण तथा सिुवधा िनधा�रण गन� िव�मान कानून पनुरावलोकन गरी अ�तरा� ि��य मापद�डअनकूुल �वत�� 
�कृितको Judicial Pay Commission गठन गन� स�ब�धमा स�भा�यता अ�ययन भएको दिेखए तापिन सो �ितवेदनका िसफा�रस 
काया��वयन गन� काय� बाकँ� नै रहेको दिेखयो । �यायपािलकाको लािग काय�बोझको आधारमा कम�चारी �यव�थापन गन� पाउने �शासिनक 
�वाय�ता र �धान �यायाधीशले �याय �शासनलाई �भावकारी बनाउन अि�तम िज�मेवारी वहन गन�का लािग आव�यक �शासिनक 
एवम् �यव�थापक�य काय�मा �वाय�तास�ब�धी कानूनी �यव�था गन�का लािगसमेत आव�यक सम�वय भइरहेको पाइयो । �वत�� 
�यायपािलकास�ब�धी िव��यापी मा�यताअन�ुप यो�यता र �मतामा आधा�रत िनयिु�को सिुनि�तताको लािग �यायप�रषदको 
िव�मान संरचनामा पनुरावलोकन गन� अ�ययन गन� तथा अदालत र �यायाधीशको सरु�ाको स�ब�धमा भएका पूव�अ�ययन �ितवेदन 
पनुरावलोकन गन� काय� दो�ो चरणमा गन� गरी �ाथिमकता �म िनधा�रण गरकेो पाइयो । �यायपािलकाको �वत��ता र �वाय�ता 
अिभविृ� गन� स�ब�धमा िविभ�न ि�याकलापह� काया��वयन भइरहेको भए तापिन �यायपािलकालाई योजनाअनसुारको बजेट 
�ा� नभएको र �यायपािलकालाई �ा� बजेटको �ाथिमक�करण गन� �वाय�तासमेत नभएको कारणले गदा�  योजना �भावकारी 
�पमा काया��वयन ह�न किठनाई भइरहेको देिखयो । �यायपािलकाको सं�थागत �वाय�ता स�ब�धमा हेदा� �यायपािलकाका लािग 
जनशि�को िनयिु� र �यव�थापन गन� स�ने कानूनको अभावमा काम कारबाहीमा �भावका�रता �याउन नसकेको दिेखयो । मूलतः 
�ोत र साधनको �ाि� र प�रचालनमा �वय�ताको अभाव र यसमा सरकार र सरकारका अ�य िनकायह��ित रहने िनभ�रताले 
�यायपािलकाको स�मता र सेवा �वाहको �भावका�रतामा असर पान� र यसबाट �यायपािलकाको काम कारबाहीमा अ��य� �पमा 
िनय��ण प�ुन स�ने ि�थित रहेको देिखयो । उ�च �तरीय छलफलका �ममा सरकारको तफ� बाट योजना काया��वयनको लािग 
आव�यक पन� बजेट उपल�ध गराइने �ितव�ता �य� ह�ने गरकेो भए तापिन मू�याङ्कन अविधमा योजना काया��वयनका लािग 
आव�यक पन� बजेटको लगभग १९ �ितशत मा� बजेट उपल�ध भएकोले योजनाको अपेि�त �गित हािसल ह�न सकेको देिखएन ।

�यायपािलकाको लािग राि��य बजेटको एक �ितशत बजेट उपल�ध गराइनपुन� भनी िनर�तर �पमा पहल भइरहे तापिन 
राि��य बजेटको शू�य दशमलव चार �ितशतभ�दा कम बजेट मा� वािष�क �पमा िविनयोिजत ह�ने गरकेो देिखयो । बजेट िनमा�णको 
तयारीको छलफलमा समेत अदालतको तफ� बाट ��तािवत बजेटलाई िनधा�रण भएको िसिलङको अड्चन देखाई ��तािवत 
बजेटसमेत कटौती गन� गरेको पाइयो । अदालतको बजेटको आव�यकताअन�ुपको मागलाई नीितगत �पमा स�बोधन ह�ने र नेत�ृव 
तहमा रा�ोसगँ छलफल गन� अवसर नै �दान नगरी �ारि�भकतहबाटै ��तािवत बजेट कटौती गन� गरेको देिखयो । बजेटको िसिलङ 
िनधा�रण गनु�भ�दा अगािड बजेटको िसिलङ बढाउनेतफ�  सारभूत �पमा छलफल गन� अवसरसमेत �ा� ह�ने गरकेो पाइएन । बजेट 
�योजनको लािग �यायपािलकालाई सरकारको एउटा म��ालयजितको �यवहार पिन नगन� द:ुखद ् अव�था दिेखएको र यसबाट 
�यायपािलकाको �वाय�तामा चनुौती थपेको देिखएकाले यसतफ�  स�बि�धत िनकाय तथा पदािधकारीह�को ग�भीर �पमा �यान 
आकिष�त गराउनपुन� दिेखयो ।

�यायपािलकामा ह�नस�ने िवकृित िवसङ्गित, अिनयिमतता वा ��ाचार एवं िवचौिलयाबाट ह�नस�ने ि�याकलापह� र 
�यसको रोकथामको स�ब�धमा चा�नपुन� उपायह�को स�ब�धमा अ�ययन गन�को लािग गठन भएको सिमितले पेस गरकेो अ�ययन 
�ितवेदन सव��च अदालतको पूण� बैठकमा िवचाराधीन अव�थामा रहेको देिखयो । �यायपािलकाको िवकृित िवसङ्गितका स�ब�धमा 
भएका पूव�अ�ययन �ितवेदनह�ले िदएको सझुावह�लाई पिन सो �ितवेदनमा समेटेको पाइयो । उ� �ितवेदनको सझुावबमोिजम 
सव��च अदालतमा िमित २०७८।८।१५ देिख र उ�च तथा िज�ला अदालतह�मा िमित २०७८।१०।२ देिख गोला �ि�याबाट 
पेसी �यव�थापन गन� प�ित लाग ुभएको देिखयो । �यायाधीशह�को काय� स�पादन मापद�डका स�ब�धमा अ�ययन गन� अ�ययन 
समूह गठन भई �ितवेदन �ा� भएको देिखए तापिन यस स�ब�धमा थप अ�ययन गरी मापद�ड िनधा�रण गनु�पन� अव�था रहेको 
पाइयो । कम�चारीह�को िज�मेवारीसिहतको मापद�ड पनुरावलोकन गन� स�ब�धमा अ�ययन समूह गठन भई �ितवेदन �ा� भएको 
देिखन आयो । उ� �ितवेदन अनसुारका थप काय�ह� गन� बाकँ� नै रहेको देिखयो । �यायपािलकामा ह�न स�ने अिनयिमतता तथा 
��ाचार िनय��णका लािग �याय प�रषदल्गायतका स�बि�धत िनकायह�सगँ छलफल र सम�वय गरी िनरोधा�मक र द�डा�मक 
उपायह�को काया��वयन गन� काय� िनर�तर �पमा भइरहेको पाइयो । कम�चारीह�को काय� स�पादनलाई विृ�िवकाससगँ आब� 
गनु� आव�यक दिेखयो । �यायाधीश तथा कम�चारीह�को आचारसंिहता पालनाको अव�थालाई अनगुमन गन� �णालीलाई थप 
�यवि�थत र �भावकारी तु�याउन ुउपय�ु ह�ने दिेखयो । सेवा�ाहीमै�ी �यवहारका स�ब�धमा अदालतमा काय�रत जनशि�लाई 
�िश�णको �यव�था भइरहेको भए तापिन काय� सं�कृितको स�ब�धमा समय समयमा आएका गनुासाह�लाई स�बोधन ह�ने गरी थप 
अिभमखुीकरण काय��मह� स�चालन गनु� र सेवा�ाहीका गनुासाह�लाई यथासमयमा स�बोधन गन� संय��लाई थप �भावकारी 
त�ुयाउनपुन� दिेखयो । 

अदालत, �याियक एवम् अध� �याियक िनकायको �याियक िनरी�णलाई �भावकारी, उपलि�धमूलक र िमत�ययी बनाई 
अनगुमन िनगरानी �णालीसगँ आब� गन� स�ब�धमा थप पहल र �यास गनु�  उपय�ु ह�ने दिेखयो । िनरी�ण िनद�िशका प�रमाज�न गरी 
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िनरी�णस�ब�धी िनद�िशका, २०७६ जारी भएको देिखयो । उ� िनद�िशकाले आकि�मक िनरी�णस�ब�धी िवषयलाई समेत समेटेको 
पाइयो । प�रमािज�त िनद�िशकाबमोिजम िनरी�ण अनगुमन गन� काय� िनर�तर �पमा भइरहेको पाइयो।कोिभड-१९ को महामारी भई 
�थलगत �मण गन� नसिकएको अव�थामा समेत अनलाइन �िविधमाफ� त मातहत अदालतको िनरी�ण गन� गरकेो देिखयो ।  सव��च 
अदालतबाट आिथ�क वष� २०७६।०७७ मा सबै १८ वटा उ�च अदालत तथा इजलासह�को िनरी�ण भएको देिखयो । �य�तै आिथ�क 
वष� २०७७।०७८ मा ९ वटा �थलगत र ७ वटा भचु�अल गरी ज�मा १६ उ�च अदालत तथा इजलासह�को िनरी�ण भएको पाइयो । 
उ�च अदालत तथा इजलासह�बाट आिथ�क वष� २०७६।०७७ मा सबै ७७ वटा िज�ला अदालत र आिथ�क वष� २०७७।०७८  मा  
७६ वटा  िज�ला अदालतको िनरी�ण भएको दिेखयो । िनरी�ण काय�को लािग आिथ�क वष�को स�ुमै �यायाधीश तोक� स�बि�धत 
�यायाधीशबाट तोिकएको अदालतको वष�भ�र िनयिमत अनगुमन गन� �यव�थालाई �भावकारी बनाउन पहल भइरहेको पाइयो । 
सू�म अनगुमन र िनयिमत िनगरानी गन� स�ब�धमा काय�िविध तयार भइसकेको नदेिखए तापिन पिहले तयार भएको मापद�डको 
आधारमा सव��च अदालतबाट समय समयमा सू�म अनगुमन र िनयिमत िनगरानी गन� गरकेो पाइयो । अदालतबाट �वाह ह�ने सेवाको 
गणु�तरीयताको बारमेा अनगुमन गन� मापद�ड िनमा�णका लािग अ�ययन समूह गठन भई अ�ययन �ितवेदन �ा� भइसकेको देिखयो । 
उ�कृ� काय� स�पादन र सेवा�वाह गन� �याियक जनशि�लाई रा�यको तफ� बाट, सव��च अदालतको तहबाट र स�बि�धत अदालतको 
तहबाटसमेत परु�कृत गन� गरेको पाइयो । २०७६ सालमा चार जना,  २०७७ सालमा आठजना र २०७८ सालमा दश जना �यायाधीश 
तथा कम�चारीलाई िवभूषण �दान गन� गरी घोषणा भएको पाइयो भने २०७६ देिख २०७८ सालस�म आठ जना कम�चारीह�लाई 
िनजामती परु�कार �दान गरकेो देिखयो । सव��च अदालतले आिथ�क वष� २०७६।०७७ मा तेइस जना र आिथ�क वष� २०७७।०७८ 
मा अठार जना तथा आिथ�क वष� २०७८।०७९ मा अठार जना िविभ�न अदालतमा काय�रत कम�चारीह�लाई परु�कृत गरकेो 
देिखयो । साथै िविभ�न तहका अदालतह�ले पिन आ-आ�नो िनकाय तथा अदालतमा काय�रत उ�कृ� काय� स�पादन गन� 
कम�चारीह�लाई सालवसाली �पमा परु�कृत गन� गरकेो पाइयो । अदालतबाट भएका काम कारबाहीमा ह�न स�ने अिनयिमततास�ब�धी 
उजरुी िलई पेस गन� �धान �यायाधीशको सिचवालयमा गनुासो सनुवुाइ संय��लाई स�ुढ बनाउने काय� भइरहेको देिखयो । पन� आएका 
गनुासो / उजरुीका स�ब�धमा सकेस�म चाडँो फछ् य�ट गरी उजरुीकता�लाई सोको जानकारी िदने गरेको पाइयो । 

२.४.४.   अदालत �यव�थापनको स�ुढीकरण 
अदालत �यव�थापनको स�ुढीकरणको ल�य �ाि�को अव�थालाई हेदा�  मानव संशाधन िवकासस�ब�धी काय� सव��च 

अदालतको �शासन महाशाखाबाट नै भइरहेको दिेखएकोमा �यायपािलकामा काय�रत जनशि�को सङ्�या बढ्दो �ममा रहेको 
अव�था र यसको थप िवकासको लािग गनु�पन� सम� काय�लाई �ि�गत गदा� सव��च अदालतमा छु�ै मानव संशाधन महाशाखा 
�थापना गरी उ� महाशाखालाई स�ुढीकरण गनु�  आव�यक देिखएकाले योजनाको बाकँ� अविधिभ�ै सो काय� स�प�न गनु�पन� 
देिखयो । �याियक जनशि�को �मता िवकासस�ब�धमा तयार भएको तािलम नीितलाई काया��वयन गन�को लािग राि��य �याियक 
�ित�ानमा पठाएको देिखए तापिन उ� नीितलाई काया��वयन गन� थप सम�वय र पहलको आव�यकता रहेको देिखयो । लोकसेवा 
आयोगबाट िनयिु�का लािग िसफा�रस भई आउने नेपाल �याय सेवा �याय समूहका राजप�अनङ्िकत कम�चारीह�लाई कानून 
र अदालती काय�िविधका स�ब�धमा सेवा �वेश तािलम र समय समयमा अिभमखुीकरणका काय��मह� स�चालन गन� �यव�था 
ह�नपुन� देिखयो । अदालतको जनशि�म�ये �याय समूहको राजप�अनङ्िकत तहको �र� पदमा कानून िवषय अ�ययन नगरकेो 
जनशि� िसफा�रस भई आउने गरकेो देिखयो । यसबाट अदालतको काम कारबाहीमा ��य�तः असर प�ररहेको ह�दँा �याय समूहको 
राजप�अनङ्िकत �थम �ेणीको पदमा सेवा �वेशका लािग कानून िवषय अ�ययन गरकेो ह�नपुन� गरी सेवा �वेशको �यूनतम यो�यता 
िनधा�रण गन� आव�यक पहल र �यास ह�न ुउपय�ु ह�ने दिेखयो । 

�यायपािलकामा पया�� र गणु�तरीय जनशि�को िनयिमत आपूित� सिुनि�त गन� िव�िव�ालय, िश�ा म��ालय, सामा�य 
�शासन म��ालय तथा लोकसेवा आयोगलगायतका स�ब� िनकायह�सगँ आव�यकताअनसुार  सम�वय ग�ररहेकोसमेत 
देिखयो । यस अविधमा ि�भवुन िव�िव�ालयको कानून िवषयको पाठ्य�ममा र �याय समूहको शाखा अिधकृत पदको लोकसेवा 
आयोगको पाठ्य�ममा प�रमाज�न भएको पिन देिखयो । �याय समूहको शाखा अिधकृत पदको ख�ुला �ित�पधा�माफ� त पदपूित� ह�ने 
सङ्�या बढेको पाइयो । आिथ�क वष� २०७६।०७७ मा �यायाधीश र कम�चारीको दरब�दी सङ्�या �मशः ४३५ र ५७८६ गरी 
ज�मा ६२२१ रहेकोमा मू�याङ्कन अविधको अ��यस�ममा यो सङ्�या विृ� भई �मशः ४६८ र ६०३१ गरी ज�मा ६४९९ पगेुको 
देिखयो । �यायाधीश र कम�चारीको �र� पद समयमा पूित� गन�,  योजना काया��वयनलाई सहजता ह�ने गरी स�वा गन�, स�वा, अ�ययन 
तथा �िश�णको समान अवसर �दान गन�, विृ� िवकासको अवसरका स�ब�धमा आउने गरकेा गनुासालाई स�बोधन गन� ठोस�पमा 
पहल र �यास ह�नपुन� देिखयो । िफ�डमा खिटने तामेलदार कम�चारीलाई थप सिुवधा उपल�ध गराउनका लािग छु�ै मापद�ड बनाएको 
नदेिखएकाले यसतफ�  पिन िवचार गनु�पन� दिेखयो । मानव संशाधन िवकास योजना (Human Resource Development Plan) 
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िनमा�ण गन�, सूचना �िविधस�ब�धी द� जनशि�को आपूित�, �थािय�व र उ��ेरणा कायम गन� नीित िनमा�ण गन� र सोको काया��वयन 
�ारि�भक अव�थामा रहेको देिखएकाले यसलाई थप ती�ता िदनपुन� देिखयो । 

िज�ला अदालततफ�  ७७ वटा िज�ला अदालतह�म�ये ३ वटा इलाम, नवलपरु र �कुमपूव� िज�ला अदालतको हालस�म 
आ�नो ज�गा तथा भवन नभएकोले भाडाको घरमा अदालत स�चालन भइरहेको देिखदँा �ाथिमकताका आधारमा ती अदालतह�को 
लािग ज�गा �ा� गरी भवन िनमा�ण गन� काय�लाई त�काल अिघ बढाउनपुन� देिखयो । �य�तै कितपय अदालतह�को भवन परुाना र 
जीण� ह�नकुा साथै काठमाड�ं िज�ला अदालत ज�ता बढी काय�बोझ भएका अदालतह�को काय� �योजनका लािग भइरहेका भवनह� 
अपया�� भएको देिखदँा �य�ता अदालतह�को आव�य�ालाई िवचार गरी �ाथिमकता िनधा�रण गरी भौितक संरचनाको िवकास 
गन�तफ�  त�कालै पहल र �यास ह�नपुन� दिेखयो । काठमाड�ं िज�ला अदालतको हकमा भवन अपया�� भई मूल सडकको वा�रपा�र दईु 
बे�लाबे�लै भवनमा अदालत स�चालन भइरहेको र यसबाट �यायाधीश, कम�चारी, कानून �यवसायी र सेवा�ाहीलाई आवतजावत गन� 
किठनाई ह�नकुा साथै दघु�टनाको उ�च जोिखमको अव�था रहेको देिखयो । तसथ� काठमाड�ं िज�ला अदालत रहेको बबरमहल�े�मा 
सो अदालतका लािग उपय�ु ज�गा �ा� गरी नया ँभवन बनाउने वा भौगोिलक�े� तोक� सो अदालतको िविभ�न �थानमा इजलास 
रा�नेतफ�  ग�भीरतापूव�क िवचार गनु�  उपय�ु ह�ने देिखयो । �य�तै अदालत भवनह�मा सूचना �िविधमै�ी पूवा�धार िवकासको लािग 
थप काय� गनु�पन� देिखन आयो । अदालतमा काय�रत जनशि�को �थािय�व र उ��ेरणालाई कायम रा�नका लािग कम�चारी आवास 
िनमा�ण गन�तफ�  �ाथिमकता िनधा�रण गरी काया��वयन गनु�पन� देिखयो ।

भवनबाहेकका पूवा�धारतफ�  िवचार गदा� �यायाधीश, उ�च अिधकृत तथा परुाना भई �ित�थापन गन� �योजनका लािग Sport 
Utility Vehicle ख�रद गन� गरी योजनामा उ�लेख ग�रएको भए तापिन उ�च  अदालत र िज�ला अदालतका �यायाधीशह�का 
लािग हालस�म �य�तो �तरको सवारी साधन ख�रद गरकेो पाइएन । मलुकुको भौगोिलक अव�था र �यायाधीशह�को काय��े�लाई 
िवचार गरी अब ख�रद ग�रने सवारी साधनह� Sport Utility Vehicle �तरको ख�रद गनु�  आव�यक देिखयो । अदालतमा काय�रत 
अिधकृत / िफ�डमा खिटने कम�चारी / तामेलदारसमेतको लािग मोटरसाइकल र काया�लय सहयोगी / सवारी चालकको लािग साइकल 
ख�रद गन� गरी योजनामा काय� िनधा�रण ग�रएको भए तापिन यस मू�याङ्कन अविधमा मोटर साइकल ख�रद गरकेो नपाइनकुा साथै 
�यून सङ्�यामा मा� साइकल ख�रद गरकेो पाइएकाले ल�यअनसुार  �य�ता सवारी ख�रद गन�तफ�  त�कालै आव�यक पहल ह�नपुन� 
देिखयो । सूचना तथा स�चार �िविधस�ब�धी िव�मान �णालीको �भावका�रता र उपय�ुताको स�ब�धमा ते�ो प�बाट िनयिमत 
�पमा परी�ण (System Audit) गन� गरकेो पाइयो । सबै अदालतमा क�यटुर �योग गन� जनशि�को दरब�दी सङ्�या ४५९२ 
रहेकोमा  �योगमा आउने डे�कटप क��यटुरको सङ्�या २८३३ वटा मा� रहेको देिखयो । सोम�ये पिन ७४० वटा क�यटुर पाचँ 
वष�भ�दा परुानो तथा कम �मताको भई फेनु�पन� अव�थामा रहेको पाइयो । अदालतको काम कारबाही सूचना �िविधमा आधा�रत 
त�ुयाउदैँ लिगएको र जनशि�को सङ्�याको अनपुातमा क��यटुरको आव�यकता रहेको स�दभ�समेतलाई हेदा�  परुाना क��यटुरह� 
िव�थािपत गरी आव�यकताका आधारमा आधिुनक �िविधय�ु क��यटुर तथा �यापटपलगायतका मेिसनरी सामान ख�रद गन�तफ�  
त�कालै पहल र �यास ह�नपुन� देिखयो । 

आिथ�क वष� २०७६ / ०७७ स�ममा एकसय चार अदालत तथा अ�य �याियक िनकायह�म�ये बे�जकुो अङ्क घटाउने 
िनकायह�को सङ्�या बा� रहेको देिखयो भने एकाउ�न िनकायह�को बे�ज ुअङ्क बढेको देिखयो । एकचािलसवटा िनकायह�को 
बे�जकुो अङ्क यथावत् रहेकोमा सोम�ये सनुसरी िज�ला अदालत, म�ुताङ िज�ला अदालत, राजिवराज इजलास, राज� 
�यायािधकरण िवराटनगर, राज� �यायािधकरण पोखरा र िवशेष अदालत काठमाड�ं गरी छ वटा िनकायको बे�ज ुशू�य नै कायम 
रहेको पाइयो । बे�जकुो अङ्क बढ्दो �ममा रहन ुिव�ीय �यव�थापनको �ि�कोणबाट िच�ताको िवषय ह�ने ह�दँा य�तो बे�जलुाई 
समयमा नै स�परी�ण गरी बे�ज ुशू�य �यायपािलका बनाउनेतफ�  पहल र �यास ह�नपुन� देिखयो । सव��च अदालत, उ�च अदालत 
पाटन र �प�देही, उदयपरु, महो�री, सला�ही, भ�परु, काठमाड�ं तथा लिलतपरु िज�ला अदालत गरी ज�मा ९ वटा अदालतह�ले 
मा� ब�कमाफ� त रकम दािखला गन� �यव�था िमलाई नगद कारोबारलाई ब�िकङ �णालीमा आब� गरकेो देिखदँा अ�य अदालतह�मा 
समेत ब�िकङ �णालीमाफ� त कारोबार ह�ने �णालीको िवकास गन�तफ�  आव�यक पहल ह�न ुउपय�ु ह�ने देिखयो ।

अिभलेख �यव�थापन िनद�िशकाको म�यौदासमेत तयार गरी सव��च अदालतको पूण� बैठकमा पेस गन� �ममा रहेको 
पाइयो । अिभलेख �यव�थापनको �भावका�रता र िव�तुीय �िविधको �योग स�ब�धमा  अ�ययन समूहले अ�ययन गरी �ितवेदन 
पेस गरकेो दिेखयो । चाल ुिमिसलमा संल�न रहेका म�ुयम�ुय िलखत कागजातको िव�तुीय�ित तयार गरी स�टवेयरमाफ� त के��ीय 
अिभलेख �णालीमा आव� गन� काय� �ारि�भक अव�थामा रहेको देिखएको ह�दँा यसलाई �ाथिमकताका साथ काया��वयन गनु�  
आव�यक देिखयो ।  हालस�म ६०,००० वटा िछनवुा िमिसलको िव�तुीय�ित तयार भएको देिखएकाले बाकँ� िछनवुा िमिसलह�को 
िव�तुीय�ित तयार गन� थप �भावकारी कदम चा�नपुन� देिखन आयो । िछनवुा िमिसलह� ��यान गरी स�टवेयर मा�यमबाट �िव� 
गरी संर�ण गन� सबै अदालतह�को लािग उ�च �मताको ��यानर मेिसन उपल�ध गराउने योजना रहेकोमा ५० वटा ��यानर मेिसन 
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ख�रद गरी िविभ�न अदालतमा मा� िवतरण गरकेो पाइएकाले सबै अदालतह�मा उ�च �मताका य�ता मेिसन उपल�ध गराउनेतफ�  
पहल र �यास ह�नपुन� देिखयो । 

सव��च अदालतको प�ुतकालय �यव�थापन सधुार गन� �ममा प�ुतकालयमा रहेको प�ुतकह� सहज �पमा खोजी गन� 
िम�ने गरी प�ुतकालयमा रहेको प�ुतकह�को सूची स�टवेयरमा अपलोड गरी सव��च अदालतको वेभसाइटमा आब� गन� काय� 
�ार�भ भई  हालस�म सव��च अदालतमा रहेका २७५० थान प�ुतकको सूची अपलोड ग�रसकेको देिखदँा सो काय�लाई �ाथिमकताका 
साथ स�प�न गनु�पन� देिखयो । सव��च अदालतका �काशनह�लाई आ�नै छापाखानाबाट छपाई गन� सिकएमा खच�मा िमत�यियता 
कायम ह�नकुा साथै �काशनको गणु�तरीयता कायम गन� सहजता ह�ने देिखएकाले हालको छापाखानाको �मतालाई बढाउनेतफ� समेत 
आव�यक काय� गनु� उपय�ु ह�ने देिखयो । सव��च अदालत �थापना ह�नपूुव�का �धान �यायालयबाट भएका मह�वपूण� फैसला उतार 
गरी िवशेषाङ्कको �पमा �काशन गन� काय�लाई िनर�तरता िदई थप �यवि�थत बनाउन ुज�री रहेको देिखयो ।

�याियक सङ्�हालय �थापना र स�चालन स�ब�धमा भएको अ�ययन �ितवेदनलाई काया��वयन गन� �ममा सव��च 
अदालतमा �याियक सङ्�हालयको �थापना गन� काय� स�प�न भई िमित २०७८ / ४ / १ मा उदघाटन भएको पाइयो । �याियक 
सङ्�हालयको लािग उपल�ध क� अपया�� रहेको र यसको स�चालनको लािग स�बि�धत सेवा समूहको िव� जनशि�को दरब�दी 
�ा� नभएकोले यसको िव�तारको लािग उपय�ु भौितक पूवा�धारको िवकास गरी द� एवं िव� कम�चारीको दरब�दीको �यव�था गरी 
सङ्�हालयलाई थप �यवि�थत गरी स�चालन गनु�पन� देिखन आयो । साथै सङ्�हालयको �यवि�थत स�चालनका लािग आव�यक 
बजेट, �ोत र साधनको उपल�धताको सिुनि�त ह�ने आव�यक �यव�था ह�नसुमेत उपय�ु ह�ने देिखयो ।

�यायपािलकाका काम कारबाहीलाई सूचना �िविधसगँ जोडी िछटो छ�रतो �पमा यसका काम कारबाहीलाई �यवि�थत 
�पमा स�चालन गनु�  आव�यक ह��छ । यसका लािग सूचना �िविधको आधिुनक �णालीको �थापना र िवकास गन� आव�यक सबै 
पहल र �यास गनु�पन� देिख�छ । �यायपािलकाको सूचना तथा स�चार ग�ुयोजना २०७२-२०८२ को म�याविध पनुरावलोकन 
भइसकेको स�दभ�मा सो ग�ुयोजनालाई �भावकारी �पमा काया��वयन गरी �याियक काम कारबाहीमा सूचना �िविधको �योगलाई 
बढाउनेतफ�  आव�यक काय� गनु�पन� दिेखयो । स�टवेयरलाई िनमा�ण, प�रमाज�न र एक�करण तथा अ�ाविधक गरी स�चालन गन� 
�ममा िज�ला अदालत, उ�च अदालत र सव��च अदालतको म�ुा �यव�थापनस�ब�धी  स�टवेयर (CMS) लाई एक�करण गन� 
काय� स�प�न भएको दिेखए तापिन यसलाई अ�ाविधक गद� जाने र �िव� भएका िववरणका आधारमा योजनाको सूचकबमोिजमको 
िनयिमत र �वचािलत �पमा �ितवेदन �ा� ह�ने �णालीको िवकास गनु�पन� देिखन आयो । िज�ला अदालत र उ�च अदालतको लािग 
फरक म�ुा �यव�थापनस�ब�धी स�टवेयर बनाउने काय� स�प�न भई �योगमा �याइसकेको देिखएको भए तापिन सो स�टवेयरको 
�योग िविधका बारमेा �यायाधीश र कम�चारीलाई �िशि�त त�ुयाउदैँ लैजान ु अप�रहाय� रहेको देिखयो । अिभलेख �यव�थापन 
स�ब�धी स�टवेयरलाई म�ुा �यव�थापनस�ब�धी  स�टवेयर (CMS) सगँ आब� गन� काय� स�प�न भइसकेको देिखदँा यस 
�िविधको �योग गरी डाटालाई थप �यवि�थत गद� लैजानपुन� दिेखयो । म�ुा �यव�थापनस�ब�धी  स�टवेयर (CMS) सगँ आब� 
ह�ने गरी फैसला काया��वयन स�ब�धी नया ँस�टवेयर बनाउने काय� भइरहेको र जनशि� �यव�थापन स�ब�धी स�टवेयर (PMS) 
तयार भई �योगमा �याइसकेको देिखदँा यो स�टवेयरमा सही िववरण समयब� �पमा �िव� गरी स�टवेयरको �भावका�रतामा 
अिभविृ� गनु�  आव�यक रहेको देिखयो । Court Room Technology स�ब�धमा अ�ययन भइसकेको भ�ने देिखदँा सो �ितवेदनका 
िसफा�रसह�लाई �ाथिमकताका आधारमा काया��वयन गनु�पन� देिखयो । अनलाइन बहस र सा�ी तथा िवशेष� परी�ण स�ब�धमा 
छु�ै स�टवेयर नबनेको भए तापिन कितपय अदालतह�ले जमु िमिटङस�ब�धी स�वेयर ख�रद गरी �योगमा �याएको पाइयो ।  
य�तो �िविधको �योग गदा�  ह�ने डाटाको सरु�ाको जोिखम �यूनीकरण गन� र अिडयो िभजयुल रकेड�लाई अिभिलिखत गरी स�बि�धत 
म�ुाको डाटावेसमा आव� गन� �णालीको िवकास गनु�पन� दिेखयो । हेट�डामा रहेको Data Recovery Centre स�ुढीकरण गन�, 
२५०० वटा Antivirus Software को लाइसे�स ख�रद गन�, इ�टरनेट Bandwidth को �मता बढाएर २५०० MBPS बनाउने, 
सव��च अदालतमा नया ँ IT Training room र Hardware management and maintenance centre लाई �यवि�थत 
बनाउने र अदालतमा �योगमा रहेका Software ह�को License िलने तथा नवीकरण गन� काय�ह� पिन भइरहेको देिखदँा यसको 
िनर�तरताका लािगसमेत पहल र �यास ह�नपुन� देिखयो ।   

चाल ुयोजनाले �याियक �ि�यासगँ स�बि�धत िवषयमा अ�ययन अनसु�धान गन� गरी ि�याकलाप िनधा�रण गरकेो िथयो । 
सोही आधारमा योजना काया��वयनमा आएदिेख म�याविध अ��यस�ममा सव��च अदालतबाट देहायका िवषयह�मा अ�ययन भई 
�ितवेदन �ा� ह�न आएको देिखयो । अ�ययन अनसु�धान ह�ने तर �यसका िसफा�रसह� काया��वयन नह�ने हो भने �य�तो अ�ययन 
अनसु�धानको कुनै अथ� रहदँनै । अतः लामो अ�ययन र अनसु�धानपिछ तयार भएका यी �ितवेदनह�का काया��वयन ह�न बाकँ� 
िसफा�रसह�लाई �ाथिमकताका आधारमा काया��वयन गद� जानपुन� देिखयोः
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१. अदालतबाट ह�ने आदेश तथा फैसलाह�मा समावेश ह�नपुन� आधारभूत िवषय एवम् गणु�तर मापनका आधार पिहचानस�ब�धी 
अ�ययन �ितवेदन

२. कम�चारीह�को िज�मेवारीसिहतको काय� स�पादन मापद�ड पनुरावलोकनस�ब�धी अ�ययन �ितवेदन 
३. अिभलेख �यव�थापनको �भावका�रता र िव�तुीय �िविधको �योगस�ब�धी अ�ययन �ितवेदन
४. िनद�शना�मक आदेशह�को काया��वयनको अव�थास�ब�धी अ�ययन �ितवेदन 
५. अिडयो तथा िभिडयो क�फरिे�सङबाट बहस स�चालन र कोट��म टे�नोलोजी �योगस�ब�धी स�भा�यता अ�ययन 

�ितवेदन 
६. सव��च अदालतको फैसला तयार गन� काय� िछटो-छ�रतो बनाउन �यव�थापनमा गनु�पन� सधुारस�ब�धी अ�ययन 

�ितवेदन 
७. �यायको पह�चँमा देिखएका कानूनी तथा �ि�यागत अवरोधक त�वह� पिहचान गन�स�ब�धी अ�ययन �ितवेदन 
८. अदालत �ेिषत मेलिमलाप प�ितको �भावका�रता र �यायाधीश सि�मिलत मेलिमलाप प�ितको स�भा�यतास�ब�धी 

अ�ययन  �ितवेदन 
९. अदालत र �यायािधकरणका लािग भौितक पूवा�धार िनमा�ण र िवकासको मापद�ड पनुरावलोकनस�ब�धी अ�ययन 

�ितवेदन 
१०. संिहता कानूनले गरकेो नया ँ�यव�था र संिहता कानूनले खारजे गरकेो कानूनह�को िव�ेषण �ितवेदन 
११. �यायाधीशह�को काय� स�पादन मापद�ड अ�ययन �ितवेदन 
१२. फैसलाबाट सफाइ पाएका �यि�लाई कैदमा बसेको अविधको �ितपूित� उपल�ध गराउनेस�ब�धी स�भा�यता अ�ययन 

�ितवेदन 
१३. अदालत र �थानीय तहका �याियक सिमितह�सगँको सम�वय र सहकाय�ह�को �े� पिहचानस�ब�धी अ�ययन 

�ितवेदन 
१४. निजर �काशनको मापद�ड आधार र �ि�या िनधा�रणस�ब�धी अ�ययन �ितवेदन
१५. �यायपािलकामा ह�नस�ने िवकृित िवसङ्गित रोकथामस�ब�धी �ितवेदन
१६. सव��च अदालतमा िवचाराधीन परुाना म�ुाह�को शी� फछ् य�टका उपायह� सझुाउनेस�ब�धी अ�ययन 

�ितवेदन 
१७. सव��च अदालतमा पेस ह�ने साव�जिनक सरोकारको िनवेदन दता�, दरिपठ तथा आदशेको काया��वयनस�ब�धी अ�ययन 

�ितवेदन 
१८. उ�च अदालतका रिज��ारह�को �शासिनक, आिथ�क तथा �यव�थापक�य अिधकार तथा सोको �भावका�रता अ�ययन 

�ितवेदन
१९. पीिडतमै�ी �याय �णालीको �थापना र स�ुढीकरण अ�ययन �ितवेदन
२०. अ�तरा� ि��य मापद�डअनकूुल �वत�� �कृितको �याियक तलब िनधा�रण आयोग (जिुडिसयल पे किमसन) गठन स�भा�यता 

अ�ययन �ितवेदन 
२१. सव��च अदालतमा म�ुा दता� र दरपीठ �विृ� स�ब�धमा भएको अ�ययन �ितवेदन
२२. नेपालमा साव�जिनक ज�गा एवम्  गठुीको स�पि� र लाग ुऔषधस�ब�धी कानूनी �यव�था तथा सोस�ब�धी म�ुामा भएका 

फैसलाह�को िव�ेषणा�मक अनसु�धान �ितवेदन 
२३. लाग ुऔषधस�ब�धी कानूनह�को समयानकूल पनुरावलोकन गनु�पन�स�ब�धी अ�ययन �ितवेदन
२४. का�ेपला�चोक िज�ला अदालतमा स�ब�ध िव�छेद म�ुाको �विृ� िव�ेषणस�ब�धी अ�ययन �ितवेदन 
२५. सव��च अदालतबाट अ�त�रम आदशे भएका िनवेदनह�मा �रट जारी नह�दँा अ�त�रम आदेशबाट प�ुन स�ने असरको 

अव�थास�ब�धी अ�ययन �ितवेदन 
२६. �याियक बा� संवाद काय��म, �यायाधीशसगँ सेवा�ाहीको भेटघाट, स�चारकम�सगँको भेटघाट काय��मह�को 

�भावका�रता अिभविृ�स�ब�धी अ�ययन �ितवेदन 
२७. �याियक जनशि�को तािलम आव�यकता पिहचानस�ब�धी अ�ययन �ितवेदन
२८. �यायपािलकामा मानव संशाधन िवकास र �यव�थापन नीित िनधा�रणस�ब�धी अ�ययन �ितवेदन
२९. अदालतबाट ह�ने सेवा �वाहको गणु�तरीयता, सेवा�ाही�ितको �यवहार र सेवा�ाहीको स�तिु� मापनस�ब�धी अ�ययन 

�ितवेदन 
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३०. �याियक कोषलाई आवित� कोषको �पमा प�रचािलत गन�स�ब�धी स�भा�यता अ�ययन �ितवेदन
�यायाधीशह�को स�मेलनबाट �याियक �े�सगँ स�बि�धत समसामियक िवषयह�मा छलफल गरी �याियक काम 

कारबाहीलाई �भावकारी त�ुयाई �याियक प�ितमा सधुार गन�, सामूिहक �ितब�ताका अित�र� प�ृपोषण र सझुावसमेत �ा� ह�ने र 
योजना काया��वयनमा सहजता ह�ने गद�छ । यसै उ�े�यबाट अिभ�े�रत भई योजनाले आविधक �पमा �दशे �तरमा र राि��य �तरमा 
�यायाधीशह�को स�मेलन आयोजना गन� गरी ि�याकलाप िनधा�रण गरेकोमा म�याविधको अ��यस�ममा �य�तो स�मेलन आयोजना 
गन�तफ�  कुनै �यास भएको नपाइएकाले यसतफ�  ग�भीरतापूव�क �यान िदन ुज�री देिखयो । 

योजनाको सफल काया��वयनका लािग  योजनाको �वािम�वभावमा विृ� गरी योजनाले प�रलि�त गरकेा ल�य र रणनीितक 
उ�े�य हािसल गन� िनधा��रत ि�याकलाप र काय�ह�लाई �ाथिमकतामा राखी काया��वयनमा लैजान ु अप�रहाय� ह��छ । यसका 
लािग काया��वयन संय��  र अनगुमन �णाली �भावकारी त�ुयाउन ुपिन उि�कै आव�यक छ । योजनाले यसको काया��वयनका 
लािग  सबै तहका अदालत र �याियक िनकायमा िज�मेवार संय�� र पदािधकारीसमेत तोकेको छ । ती िनकाय र पदािधकारीह�को 
ि�याशीलताबाट नै योजनाको अपेि�त उ�े�य हािसल ह�ने कुरामा दईुमत ह�न स�दनै । �य�ता िनकाय र पदािधकारीको योजना�ितको 
उदासीनताले योजनाब� �पमा काय� गन� स�ंकृितको िवकासलाई नै चनुौती िददैँ योजना पर�परा धा�ने मा�यमको �पमा मा� 
अगािड आएको हो िक भ�ने भाव बढाउने भएको िवकास गन� ह�दँा यसतफ�  स�बि�धतको समयमै �यान जानपुन� देिखयो । योजनाको 
�भावकारी काया��वयन र अनगुमनका लािग �भावका�रता अिभविृ� गन� सव��च अदालतमा उ�च �तरीय योजना िनद�शक सिमितको 
�यव�था ग�रएको भए तापिन यसको उ�े�यअन�ुप यो सिमित ि�याशील रहेको भ�ने दिेखन आएन । अतः यो सिमितलाई त�कालै 
ि�याशील त�ुयाई योजनाले िनधा�रण गरकेा ि�याकलाप र काय�ह�लाई योजनाको बाकँ� अविधिभ�ै स�प�न गन�तफ�  पहल र �यास 
ह�न ुज�री देिखयो ।  

२.४.५.  �यायपािलका�ितको आ�था र िव�वास अिभवृि� 
�यायपािलका�ितको आ�था र िव�वास अिभविृ�को ल�य �ाि�को अव�थालाई हेदा�  अदालतको काम कारबाहीको बारमेा 

सेवा�ाहीको स�तुि� मापन गन�स�ब�धी मापद�ड िनधा�रण गन�, सेवा�ाही स�तिु� मापन सव��ण िनद�िशका िनमा�ण गन�, िनधा��रत 
मापद�डको आधारमा स�तिु� मापन गन�को लािग आधारभूत सव��ण (Baseline Survey) गन�, सबै अदालतमा आविधक �पमा 
सेवा�ाहीको स�तिु�को �तर मापन तथा �य�तो स�तिु�को समी�ा गरी आव�यक सधुार गन� �े�ह�को पिहचान गरी स�बोधन 
गन�लगायतका काय�मा खासै पहल र �यास भएको नपाइएकाले योजनाले िनधा�रण गरकेो यस िकिसमको काय� स�प�न गन�तफ�  
िवशेष �यान िदन ुज�री देिखयो । �यसैगरी �याियक सूचना स��ेषणका स�ब�धमा जारी भएको सूचना तथा स�चार नीित, २०७६ 
लाई �भावकारी �पमा काया��वयन गनु�पन� देिखयो । अदालतको काम कारबाही र उपल�ध सेवाबार ेजानकारी, अदालतमा �वेश र 
पालना गनु�पन� िवषय, म�ुा दता� र �याद तामेली, �याद, ता�रख र पेसी थमाउने त�रका, मेलिमलाप �ि�या, सा�ी परी�ण र �माण 
��तिुत, म�ुाको सनुवुाइ, फैसला र पनुरावेदन, प�ाउ पजु� र िहरासत, थुनवुाको अिधकार,  धरौट जमानत, पीिडतको अिधकार, 
अ�त�रम राहत र �ितपूित�लगायतका अ�य �याियक काम कारबाहीसगँ स�बि�धत िवषयमा जानकारीमूलक पिु�तका / ��य ��य 
साम�ी उ�पादन र �सारण गन� काय�मा समेत अपेि�त उपलि�ध हािसल भएको नदेिखएकाले यसतफ�  पिन �ाथिमकताका साथ काय� 
गनु�पन� देिखयो । 

�याियक �ि�यास�ब�धी जानकारीह� अदालतका आम उपभो�ाका िबचमा नपगेुको कारणले अदालत�ितको उनीह�को 
धारणामा प�रवत�न आउन नसकेको महससु ग�रएकोले स�चार मा�यममाफ� त �याियक �ि�यास�ब�धी जानकारीह� �काशन तथा 
�सारण गन� काय�लाई �ाथिमकतामा रा�न ुपन� दिेखयो ।साथै अदालत र स�चार �े�सगँको स�ब�धलाई �भावकारी र स�तिुलत 
बनाउन तयार भएको स�चार नीितलाई �भावकारी �पमा काया��वयन गद� अदालतका सूचना स��ेषण गन� सूचना तथा स�चार 
क�को �भावका�रतामा अिभविृ� गरी अदालतको काम कारबाही स�ब�धमा �कािशत समाचारको स�यता र आिधका�रकताको 
बारेमा स�चारकम�सगँसमेत िनयिमत �पमा अ�ति�� या गन� र �यसबारमेा सव�साधारणलाई समेत जानकारी गराउने �णालीको िवकास 
गनु�पन� देिखयो । �यसैगरी स�चार �े�सगँ ग�रने �यवहार र सूचना स��ेषणको त�रका तथा सामािजक स�जालसगँको आब�ताबारमेा 
अदालतको जनशि�लाई समेत अिभमखुीकरण गराई कानूनी िश�ालाई �यायपािलकाको आव�यकताअन�ुप बनाउनका लािग थप 
सम�वय र पहल गद� कानून िवषय अ�ययनरत िव�ाथ�लाई �वीकृत िनद�िशकाको आधारमा अदालतमा इ�टन�िसप र अदालतको 
अवलोकन �मणको अवसर उपल�ध गराउने काय�लाई थप �यवि�थत त�ुयाउनपुन� देिखयो । 

योजनाको सफल काया��वयनका लािग सरोकारवालाको समेत उि�कै मह�वपूण� भूिमका रहने ह��छ । �यसैले सरोकारवाला 
िनकायह�लाई �यायपािलकाको रणनीितक योजनाका स�ब�धमा जानकारी गराई रणनीितक योजनामाफ� त सधुारका काय��म 
स�चालन ग�ररहेका सरोकारवाला िनकायह�का योजनामा समावेश भएका �यायपािलकाको काम कारबाहीसगँ स�बि�धत साझा 
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िवषयह�मा अ�तर िनकायगत सम�वय तथा सहकाय� गन� थप �ो�सािहत गनु�पन� देिखयो । �य�तै योजना काया��वयनको लािग 
आव�यक पन� बजेटलगायतका �ोत साधनको उपल�धताको लािग सङ्घीय संसद्, राि��य योजना आयोग, कानून, �याय तथा 
संसदीय मािमला म��ालय, अथ� म��ालयलगायतका स�बि�धत िनकायह�सगँ सम�वय गन� र सव��च अदालतको काय�बोझ 
�यव�थापनको लािग अदालतको �े�ािधकार पनुरावलोकनलगायतका िवषयमा आव�यक कानून संशोधनको लािग कानून �याय 
तथा संसदीय मािमला म��ालयमाफ� त सङ्घीय संसद् तथा नेपाल सरकारसगँ सम�वय गन� कुरालाई समेत �ाथिमकतामा रा�नपुन� 
देिखयो । �याय �े� सम�वय सिमितलाई थप ि�याशील त�ुयाउदैँ �याियक काम कारबाहीसगँ ��य� सरोकार रा�ने िनकायह� 
खासगरी नेपाल बार एसोिसएसन, महा�यायािधव�ाको काया�लय, कारागार, �हरी, िविधिव�ान �योगशालासगँ स�बि�धत िनकाय, 
मिहला, बालबािलका तथा �ये� नाग�रक म��ालय, गहृ म��ालय र िवशेष�लगायत �थानीय तहका �याियक सिमितह�सगँको 
सम�वय र सहकाय�का �े�ह�को पिहचान गद� आपसी समझदारीका आधारमा �याियक काम कारबाहीलाई थप �भावकारी त�ुयाउन 
आव�यक पहल र �यास गनु�  बा�छनीय ह�ने देिखयो । 

सम�मा हेदा� चौथो योजनाको म�याविधको अ��यस�मको काया��वयनबाट �यायपािलकाले थ�ैु उपलि�धह� हािसल 
गरकेो त�याङ्कबाट दिेखन आउछँ । तर हािसल ग�रएका ती उपलि�धह� सेवा�ाहीको स�तिु� र �यायपािलका�ितको आ�था र 
िव�ास अिभविृ�मा �ितिवि�बत ह�नस�नपुन�मा िविभ�न कोणबाट �� उठ्ने गरकेोतफ�  संवेदनशील ह�नै पद�छ । �यसैगरी योजनाको 
काया��वयन प�लाई योजनाले िनधा�रण गरकेा प�रल�य, प�र��य र मू�य मा�यताका साथै संिवधानको ��तावनामा उि�लिखत 
�वत��, िन�प� र स�म �यायपािलका र कानूनी रा�यको अवधारणाको सापे�तामा हेनु�पन� ह��छ । योजनाको �वाभािवक काया��वयन 
र संवैधािनक �ितब�तासमेतलाई आधार बनाउदँा पिहलो वष�को तलुनामा दो�ो वष� र दो�ो वष�को तलुानामा बाकँ� अविधको 
मू�याङ्कन अविधस�म सबै काय� स�पादन सूचकह�मा थप �गितसिहतका नितजाह� दिेखनपुन� हो । तर म�ुा फछ् य�ट गन�, ब�यौता 
�यूनीकरण गन�, फैसला तयारी गन�, द�ड ज�रवाना असलुी गन� र साव�जिनक सरोकारका िवषयमा भएका आदशेह�को काया��वयन 
गन�समेतका सम� ि�याकलापअ�तग�तका त�याङ्कह�लाई केलाउदँा वष�गत �गितको �विृ�मा एक�पता नदेिखई उतार चढावको 
अव�था िव�मान रहेको पाइयो । �ाकृितक िवपद ्खास गरी कोिभड-१९ ज�ता महामारीको �भाव �यूनीकरण योजनाको अभावले 
पिन योजना काया��वयनमा आउन स�ने �यवधानलाई समयमै आकँलन गरी त�कालै स�बोधन ह�ने सयं��को िवकास गनु�पन� 
देिखयो । योजनाको यस म�याविधमा �यायपािलकामा धेर ैसकारा�मक प�रवत�नह� आएको भए तापिन मािथ िववेचना ग�रएबमोिजमका 
सधुारका थ�ैु काय�ह� गनु�पन� दिेखएको छ । मािथ िव�ेिषत सबै सधुार काय�ह� यसै योजनाबाट स�बोधन ह�न स�भव नह�दँा आगामी 
योजनाबाट समेत यसतफ�  सकारा�मक �यास ह�न ुआव�यक देिखएको छ । साथै यी �यासह�का लािग स�ब� सबै प�ह�मा 
सकारा�मक सोच, िच�तन, लगनशीलता र योजनाको अपन�वभाव विृ� गरी थप �यास र पहल गन� काय�लाई िनर�तर जारी रा�नपुन� 
देिखन आएको छ ।  

—— & ––
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प�र�छेद - तीन
स�दभ� िव�ेषण

३. १ प�रचय
योजनाको �भावकारी काया��वयनको लािग ��य� वा परो� �पमा योजनासगँ स�बि�धत िविभ�न स�दभ� र प�रि�थितको 

मह�वपूण� �भाव रहेको ह��छ ।कुनै एक िनि�त स�दभ� र प�रि�थितमा योजनाको तजु�मा भएको ह��छ भने सो योजना काया��वयनको 
चरणमा प�ुदा ती स�दभ� र प�रि�थितले थ�ैु जिटलता �याउन स�ने अव�थालाई नकान� सिकँदनै । अक�तफ�  य�तो स�दभ� र 
प�रि�थितले थ�ैु अवसरह� पिन िसज�ना गरकेो ह�न स�दछन् । य�तो प�रवित�त स�दभ� र प�रि�थितको व�तिुन� �पमा िव�ेषण 
गरी यसलाई सकारा�मक प�रि�थितको �पमा िलई आएका चनुौतीह�लाई िचन� उिचत उपायको अवल�बन गन� सकेको ख�डमा 
योजनाको बाकँ� अविधमा योजनालाई �भावकारी �पमा काया��वयन गन� सिकने ह��छ । यस योजना तजु�मा गद� गदा�  योजना 
काया��वयनका अित�र� सम� �यायपािलकाको काम कारबाहीलाई �भाव पान� िविभ�न त�वह�को पिहचान गरी ती त�वह�लाई 
िव�ततृ�पमा िव�ेषणसमेत ग�रएको िथयो । योजनाको म�याविध मू�याङ्कनस�म आइप�ुदा योजना तजु�माका �ममा पिहचान र 
िव�ेषण ग�रएका बा� स�दभ� र प�रि�थितह� यथावत् नै रहेका भए तापिन आ�त�रक प�रि�थितमा केही प�रवत�नह� आएका 
छन् । यो प�रवित�त स�दभ� र प�रि�थितलाई अनकूुलतातफ�  डो�याउदैँ अगािड बढ्नकुो हामीसगँ िवक�प छैन । 

यस योजनामा ५ ल�य सोअ�तग�तका २३ रणनीितक उ�े�य र ती ल�य तथा रणनीितक उ�े�य हािसल गन� काय� स�पादन 
सूचकसिहतका ि�याकलाप तथा काय�ह� िनधा�रण ग�रएका छन् । योजनाले समेटेका ल�य, रणनीितक उ�े�य र ि�याकलाप तथा 
काय�ह�ले �यायपािलकाको काम कारबाहीलाई सम�तामा समेटेको स�दभ� यहा ँउ�लेखनीय छ । 

यस योजना काया��वयनमा आएपिछको अविधमा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुभएको छ । कोिभड-१९ को महामारीको 
िबचमा पिन सेवा सङ्कुचन गरी अदालतको काय� स�चालनलाई िनयिमतता िदइन,ु �याियक िनकायह�िभ�को िवकृित िवसङ्गितको 
िनवारणका लािग अदालतिभ�ै र बािहरबाट आवाज उठेको स�दभ�मा �यायपािलकामा ह�नस�ने िवकृित िवसङ्गितको रोकथामका 
उपायह�समेतको अ�ययन �ितवेदन पेस भई सो �ितवेदनका िसफा�रसह� काया��वयनको चरणमा रहन ुर पेसी �यव�थापनलाई 
�वचािलत �णालीमा नलादँास�मका लािग गोला �ि�याको थालनी ह�न ुज�ता थु�ै प�रि�थितह�मा प�रवत�न देिखएका छन् । यी 
र य�तै प�रि�थितको िबचमा पिन योजनाले िनधा�रण गरबेमोिजमका ि�याकलापह� िनधा��रत समयिभ� के कित स�चालन ह�न 
सके के कित ह�न सकेनन् �यसका बारमेा मू�याङ्कन गनु�पन� भएकोले सो �योजनका लािग योजनाको म�याविध मू�याङ्कनको 
अविधस�ममा स�चालन ह�नपुन� ि�याकलापह�को अनपुातमा ल�य र �गितिबचको अ�तर पिहचान गरी ती ल�य र �गितिबचको 
अ�तरको िव�ेषण गद� योजनाको आगामी बाकँ� अविधमा के क�ता रणनीित र काय��मह� अवल�बन गनु�पन� हो सोसमेतलाई 
िवचार गरी स�दभ� िव�ेषण गनु�पन� भएको छ । �यसैगरी योजनाले िनधा�रण गरकेा ल�य र �गितह�लाई स�ुम �पले मू�याङ्कन 
र िव�ेषण गरी ल�य र �गितिबचका अ�तरको कारणसमेतको पिहचान गद� िनधा��रत ल�य हािसल गन� उपायह�का स�ब�धमा 
समेत िववेचना गनु�  सा�दिभ�क दिेखएको छ । यसथ� यस प�र�छेदमा योजना काया��वयनका �ममा भएको संवैधािनक एवं कानूनी 
�भाव, योजनाले िलएको ल�य र काया��वयनबाट भएको �गितिबचको अ�तर र �यसका कारक त�वह� एवं तजु�मा गदा�का बखत 
व�तिु�थित िव�ेषण�ारा पिहचान ग�रएका �यायपािलकाको काय�वातावरणमा �भाव पान� त�वह�का साथै म�याविध मू�याङ्कनको 
�ममा िज�ला अदालत, उ�च अदालत, सव��च अदालतका महाशाखाह� तथा सरोकारवाला अ�य िनकायह�बाट �ा� राय सझुाव 
एवं �देश�तरमा भएका परामश�ह� र अ�तरि�याको �ममा सरोकारवालाह�बाट �य� भएका धारणाह� तथा िव�ह�को राय 
परामश�समेतलाई म�यनजर गरी देहायबमोिजम स�दभ� िव�ेषण ग�रएको छ ।

३.२.   सवैंधािनक एव ंकानूनी �भाव
�यायपािलकाको चौथो प�चविष�य रणनीितक योजना �ार�भ ह�नअुिघ नै संिवधान सभा�ारा सङ्घीय शासन �णाली र 

गणत��ा�मक शासन �यव�था र समावेशी एवं समानपुाितक �ितिनिध�वको मू�य र मा�यतालाई अबल�बन गद� २०७२ सालमा 
नेपालको संिवधान जारी भएको िथयो । नेपालको संिवधानको ��तावनामा अ�य कुराका अलावा �वत��, स�म र िन�प� 
�यायपािलका र कानूनी रा�यको अवधारणालाई साकार गन� �ितब�ता �य� ग�रएको र संिवधानका िविभ�न �ावधानह�ले �वत�� 
र स�म �यायपािलकाको आधारभूत मू�य मा�यतालाई िनर�तरता िदएको देिखदँा  यसले रा�यले अवल�बन गरेको शासक�य 
�व�प, सङ्घीय लोकताि��क गणत��को स�ुढीकरण र �भावका�रतामा बल पगेुको कुरामा कुनै स�दहे छैन । नया ँ संिवधानले 
�यायपािलकाको एका�मक �व�पलाई कायमै राखेको भए तापिन  यसको संरचना र �े�ािधकारमा केही प�रवत�न गरकेो छ । 
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�यायपािलकाको सं�थागत र काय�गत �वत��ता एवं �वाय�तालाई �यायपािलकास�ब�धी �यव�थाअ�तग�त समेट्दै नेपालको 
�यायस�ब�धी अिधकार सिंवधान, अ�य कानून र �यायका मा�य िस�ा�तबमोिजम अदालत तथा �याियक िनकायबाट �योग ग�रने 
भ�ने �यव�था संिवधानले गरकेो छ । �य�तै म�ुा मािमलाको रोहमा अदालतले िदएको आदेश वा िनण�यको सबैले पालन गनु�पन� भनी 
�याियक �या�यालाई कानूनको �ेणीमा �वीकार ग�रएको छ । नया ँसंिवधानले �यायपािलकाको एका�मक संरचनालाई �वीकार गरी 
सव��च अदालत, उ�च अदालत र िज�ला अदालत गरी तीन तहका अदालत ह�ने र सोको आलावा कानूनबमोिजम म�ुा हेन� �थानीय 
�तरमा �याियक िनकाय वा िववाद समाधानका वैकि�पक उपाय अवल�बन गन� आव�यकताअनसुार अ�य िनकाय गठन गन� सिकने 
साथै खास िकिसम र �कृितका म�ुाह�को कारबाही र िकनारा गन� सङ्घीय कानूनबमोिजम अ�य िविश�ीकृत अदालत, �याियक 
िनकाय र �यायािधकरणह� गठन गन� सिकने सवंैधािनक �यव�था गरकेो छ । साथै िवगतको संिवधानले अङ्गालेको अ�यासभ�दा 
एक नया ँसवंैधािनक अ�यासको �पमा संवैधािनक इजलासको गठन ह�ने �यव�था गरी सो इजलासको �े�ािधकारसमेत तोिकएको 
संवैधािनक स�दभ�समेत यहा ँउ�लेख गनु�  वा�छनीय दिेख�छ ।यसका साथै नेपालको सिंवधानले िवकेि��त �यायको अवधारणालाई 
�वीकार गरेअन�ुप �थानीय सरकार (स�चालन) ऐन, २०७४ ले �थानीय �याियक सिमितलाई मेलिमलाप र िववादको िन�पणको 
मा�यमबाट �थानीय �तरका सानाितना म�ुाह�मा समाधान गन� स�ने �े�ािधकार सिु�पएको र एक वष�भ�दा कम कैद सजाय 
ह�ने फौजदारी म�ुाह� अध� �याियक िनकायबाट �याय िन�पण ह�न स�ने गरी सवंैधािनक �यव�था भएबमोिजम अध� �याियक 
िनकायह�को पनुरावेदन िज�ला अदालतमा ला�ने र िज�ला अदालतले अध��याियक िनकाय र �थानीय �याियक सिमितह�को 
िनरी�ण र अनगुमन गन� स�ने मा�यतालाई �वीकार ग�रएको संवैधािनक र कानूनी स�दभ�समेत रहेको देिख�छ ।

म�याविध मू�याङ्कन समी�ाको अविधमा उ�ले�य सवंैधािनक प�रवत�न देिखदँनै । तथािप नेपालको संिवधानले 
संवैधािनक भावना र मम�अन�ुप �याय �शासनको काय�लाई स�ुढ, �भावकारी र उ�रदायी बनाउन िवशेष �यव�था गरअेन�ुप 
यस योजना लागपूुव� नै २०७३ सालमा �याय �शासन ऐन तथा �याय प�रषद ्ऐन जारी भएको र संिवधानलाई काया��वयन गन� 
�ममा मौिलक हकको काया��वयनका लािग िविभ�न १६ वटा ऐनह� जारी भएकोले ती कानूनी �यव�थाह�को काया��वयनको 
�भावका�रताको िवषय यस योजनासगँ जोिडएको स�दभ� छ । ती ऐनह�म�ये पिन अपराध पीिडतको �यायस�ब�धी हक ��याभूत 
गन� स�दभ�मा जारी भएको अपराध पीिडत संर�ण ऐन, २०७५ र बालबािलकाको हक अिधकार र बाल �याय स�ब�धमा आव�यक 
कानूनी �यव�था गन� स�दभ�मा जारी भएको बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को काया��वयनले िवशेष मह�व राखेको अव�था छ ।

नेपालको कानूनी इितहासमा  िव.सं. १९१० र सोभ�दा अिघदेिख लाग ुभएका कानूनी मा�यताको जगमा बनी लाग ुभएको 
िव.सं. २०२० सालको मलुकु� ऐनले पर�परागत कानूनी मा�यतालाई अवल�बन गद� आएको स�दभ�मा कानूनलाई आधिुनक�करण 
गद� समाजको आव�यकताअन�ुपका कानूनह� िनमा�ण गद� जानपुन� कुरामा िवगतदिेख नै छलफल र बहस ह�दैँ आएको िथयो । 
सोही�ममा कानूनको आधिुनक�करणको खाचँोलाई स�बोधन गन�का लािग संिहताब� कानूनको तजु�मा ह�नपुन� आव�यकता महससु 
भई आएअन�ुप मलुकु� ऐनलाई िव�थािपत गरी जारी भएका संिहताब� कानूनह� िव.स.ं २०७५ साल भा� १ गतेदेिख लाग ुभई 
यस योजना अविध िभ� काया��वयनमा आए, जनु चाल ुयोजनाका लािग अवसरका �पमा समेत िलन सिक�छ । योजनाको म�याविध 
मू�याङ्कन अविधिभ� संिहतामा भएका नया ँकानूनी �यव�थाह�को बारमेा जानकारी राखी सोको काया��वयनका लािग आव�यक 
पन� �ोत साधनसिहतको पूवा�धार र �मता िवकास गरी यसको यथोिचत �पमा काया��वयन गन� िवषय चनुौतीका �पमा रहन गयो । 
यसैिबचमा सव��च अदालतको पहलमा संिहता कानूनका कितपय �यव�थाह� काया��वयन र �याय िन�पणको �ि�ले असा�दिभ�क 
देिखएको महससु भई संिहता र सोका काय�िविधह�मा संशोधन र प�रमाज�नसमेत ग�रएको स�दभ�समेत देिखयो ।

संिहताको काया��वयनको �ममा दखेापरेका बाधा अड्चन फुकाउनका लािग मलुकु� देवानी काय�िविध संिहता, २०७४ को 
दफा २८७ को �यव�थाबमोिजम सव��च अदालत पूण� बैठकबाट गिठत बाधा अड्काउ फुकाउ संय��बाट समय समयमा जारी भएका 
िनद�शनले समेत संिहता काया��वयनमा सहजता �याई �याियक काम कारबाहीमा समेत एक�पता कायम गन� म�त पगेुको स�दभ� 
र�ो । अदालतस�ब�धी िनयमावलीह�मा भएको �यव�थालाई संशोधन गरी सव��च अदालतमा िमित २०७८।८।१५ गतेदेिख 
गोला �ि�या लाग ुभएको र िज�ला अदालत तथा उ�च अदालतमा िमित २०७८।१०।२ गतेदिेख लाग ुह�ने गरी िनण�य भई तदन�ुप 
िनद�िशकासमेत जारी भएको अव�था ह�दँा िज�ला अदालतमा स�ुमा म�ुा िज�मा लगाउने �यव�था र उ�च अदालत तथा सव��च 
अदालतमा दैिनक �पमा म�ुा तो�ने �यव�थाको अ��य भई गोला �ि�या�ारा पेसीको �यव�थापन भइरहेको र यसलाई िव�थापन 
गरी �वचािलत पेसी �यव�थापन �णाली लाग ुगन� स�ब�धमा तयारी भइरहेको स�दभ�समेत रहेको छ । 

३.३.  ल�य र �गितिबचको अ�तर
योजनाको म�याविधस�ममा काया��वयन भएका ि�याकलापलाई मू�याङ्कनको �ममा प�रमाणा�मक �पमा मापन गन� 

सिकने ि�याकलापह�लाई सोही �पमा र गणुा�मक िकिसमका ि�याकलापह�लाई िनि�त िविधका आधारमा मापन गरी अलग 
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अलग �पमा मू�याङ्कन ग�रएको ह�दँा ल�य र �गितसमेत सोही आधारमा हेनु�  पन� ह�न आयो । यसरी हेदा�  म�ुा फछ् य�टतफ�  
िज�ला अदालतले ६५.७५ �ितशत, उ�च अदालतले ६८.९० �ितशत र सव��च अदालतले ३५.९० �ितशत �गित गरकेो 
देिखयो । �यसैगरी  अ�य ि�याकलापतफ�  ५ वटै ल�यह�को सम�मा औसत ६९.७० �ितशत �गित भएको देिखन आयो । ल�य र 
�गितिबचको अ�तर देहायबमोिजम तािलकामा उ�लेख ग�रएको छः

तािलका न.ं ७२:
म�ुा फछ् य�टतफ� को ल�य र �गितिबचको अ�तर

ल�यः १. िछटोछ�रतो र गुण�तरीय �याय स�पादन
रणनीितक उ�े�यः 

१.१. म�ुाको शी� फछ् य�ट गनु� ।
िज�ला अदालतको ल�य र �गितिबचको अ�तर

िज�ला अदालततफ� ः 
(क) फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुह�नुपूव�का म�ुा तथा िनवेदनह�ः

�.स.ं िववरण
काय� स�पादन 

सूचक
ज�मा फछ् य�ट  ल�य

सूचकबमोिजम 
अविधिभ� फछ् य�ट 
सङ्�या / �ितशत

ल�य र 
�गितिबचको 

अ�तर 
�ितशतमा

१.

िज�मेवारी 
स�रआएका म�ुा, 

िनवेदन तथा 
पनुरावेदनह�

सबै म�ुा, िनवेदन 
तथा पनुरावेदनह� 
चाल ुआिथ�क वष�मा 
फछ् य�ट भएको ह�ने ।

१११७९७
(सूचक अनसुारको 

आ.व.  २०७६/०७७ र 
२०७७/०७८ को ल�य)

७८९००
(७०.५७)

२९.४३
(अविध नाघेका 
बाकँ� ३२८९७)

१११७९७
(म�याविधस�मको ल�य)

९२१२९ (८२.४१) 
(म�याविधस�मको 

�गित)

१७.५९
(बाकँ� 

१९६६८)

२.

चाल ुआिथ�क 
वष�मा दता� 
भएका म�ुा, 
िनवेदन तथा 
पनुरावेदनह�

चाल ुआिथ�क 
वष�मा दता� भएका 
म�ुा, िनवेदन तथा 
पनुरावेदनह�म�ये 

क�तीमा पचास 
�ितशत फछ् य�ट 

भएको ह�ने ।

३६८९२
२६३७२

(७१.४८)

२८.५२

३.
िवशेष �कृितका 

िनवेदनह� 

िवशेष �कृितका 
िनवेदनह�म�ये 

�माण ब�ुन ुनपन�का 
हकमा दता� भएको 
िमितले र �माण 

ब�ुनपुन�का हकमा 
�माण च�ुा भएको 
िमितले ७ िदनिभ� 

फछ् य�ट भएको ह�ने ।

२२७५९
२१९०६

(९६.२५)

३.७५

(अविध नाघेका 
बाकँ� १७६)
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४. �ितवेदनह� 

�ितवेदनह�  दता� 
भएको िमितले १ 

मिहनािभ� फछ् य�ट 
भएको ह�ने ।

२२७८
२०९१

(९१.७९)
८.२१

िज�ला अदालततफ� ः 
(ख) फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागु ह�न ेम�ुाका लािगः

१. सरल माग�

सरल माग�मा14 रहने 
म�ुा, िनवेदन तथा 

पनुरावेदन दता� भएको 
िमितले ६ मिहनािभ� 
फछ् य�ट भएको ह�ने ।

५८०१९
४१७३३

(७१.९३)

२८.०७

(अविध नाघेका 
बाकँ� ८४२४)

२. सामा�य माग�

सामा�य माग�मा 
रहने म�ुा, िनवेदन 

तथा पनुरावेदन दता� 
भएको िमितले १२ 
मिहनािभ� फछ् य�ट 

भएको ह�ने ।

३१९४५
१७०११

(५३.२५)

४६.७५

(अविध नाघेका 
बाकँ� ११५९९)

३. िवशेष माग�

िवशेष माग�मा 
रहने म�ुा दता�  

भएको िमितले १८ 
मिहनािभ� फछ् य�ट 

भएको ह�ने ।

२२५२

(अठार मिहना नाघेको म�ुा 
नभएकोले फछ् य�ट भएका 

म�ुालाई नै ल�य मािनएको)

२२५२

(१००)
०

उ�च अदालतको ल�य र �गितिबचको अ�तर
उ�च अदालततफ� ः

(क) फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागु ह�नुपूव�का मु�ा तथा सबै िनवेदनह�ः

१.

िज�मेवारी 
स�रआएका सबै 
िनवेदन, स�ु 

म�ुा, पनुरावेदन, 
साधकह�र 

म�य�थस�ब�धी 
िनवेदन

िज�मेवारी स�रआएका 
सबै िनवेदन, स�ु म�ुा, 
पनुरावेदन, साधकह� 

र म�य�थस�ब�धी 
िनवेदन फछ् य�ट भएको 

ह�ने ।

३१४८४
(सूचक अनसुारको 

आ.व.  २०७६/०७७ र 
२०७७/०७८ को ल�य)

२५९७०
(८२.४९)

१७.५१

३४१५४
(म�याविधस�मको ल�य)

२९७५२
(८७.११)

(म�याविधस�मको 
�गित)

१२.८९
(बाकँ� ४४०२)

२.

चाल ुआिथ�क 
वष�मा दता� 

भएका िनवेदन, 
स�ु म�ुा, 

पनुरावेदन र 
साधकह�

चाल ुआिथ�क वष�मा 
दता� भएका िनवेदन, 
स�ु म�ुा, पनुरावेदन 

र साधकह�म�ये 
क�तीमा पचास 

�ितशत फछ् य�ट 
भएको ह�ने ।

१३६५४
(सूचक अनसुारको आ.व.  
२०७६ / ०७७ को ल�य)

१०९८२
(८०.४३)

१९.५७

१५०५२
(म�याविधस�मको ल�य)

१११०८
(७३.८०)

(म�याविधस�मको 
�गित)

२६.२०
(बाकँ� 

३९४४२)

14  िज�ला तथा उ�च अदालत िनयमावली र िनद�िशकाको �यव�था अनसुार  सरल माग�, सामा�य माग� र िवशेष माग� िनधा�रण ग�रएको । 
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३. �ितवेदनह�

�ितवेदनह� दता� 
भएको िमितले १ 

मिहनािभ� फछ् य�ट 
भएको ह�ने ।

१४०७६
८१६६

(५८.०१)

४१.९९
(अविध नाघेको 
बाकँ� ३८८)

उ�च अदालततफ� ः
(ख) फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागु ह�ने म�ुाको लािग

१. सरल माग�

सरल माग�मा रहने 
स�ुकारबाही ह�ने म�ुा, 

देवानी र फौजदारी 
पनुरावेदन तथा �रट िनवेदन 

दता� भएको िमितले ६ 
मिहनािभ� फछ् य�ट भएको 

ह�ने ।

१५९३४
५०३०

(३१.५७)

६८.४३
(अविध नाघेका 
बाकँ� ४४१३)

२. सामा�य माग�

सामा�य माग�मा रहने स�ु 
कारबाही ह�ने म�ुा, देवानी र 
फौजदारी पनुरावेदन तथा 
�रट िनवेदन दता� भएको 
िमितले १२ मिहनािभ� 
फछ् य�ट भएको ह�ने ।

७२९९
१४३५

(१९.६६)

८०.३४

(अविध नाघेका 
बाकँ� २९४३)

३. िवशेष माग�

िवशेष माग�मा रहने 
सरकारवादी फौजदारी 
पनुरावेदन दता�  भएको 
िमितले १८ मिहनािभ� 
फछ् य�ट भएको ह�ने ।

३५
(अठार मिहना नाघेको 

म�ुा नभएकोले 
फछ् य�ट भएका 
म�ुालाई नै ल�य 

मािनएको)

३५

(१००)
०

४.
म�य�थता 

स�ब�धी िनवेदन 

म�य�थ िनयिु�स�ब�धी 
िनवेदन दता� भएको िमितले 

६० िदनिभ� फछ् य�ट 
भएको ह�ने ।

३३
६

(१८.१८)

८१.८२

(अविध नाघेका 
बाकँ� १३)

म�य�थ हटाउनेस�ब�धी 
िनवेदन दता� भएको िमितले 

४५ िदनिभ� फछ् य�ट 
भएको ह�ने ।

० ० ०

म�य�थको 
�े�ािधकारस�ब�धी िनवेदन 

दता� भएको िमितले ३० 
िदनिभ� फछ् य�ट भएको 

ह�ने ।

० ० ०
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म�य�थको िनण�य 
बदरस�ब�धी िनवेदन दता� 

भएको िमितले ४५ िदनिभ� 
फछ् य�ट भएको ह�ने ।

४६
०

(०.००)

१००.००

(अविध नाघेका 
बाकँ� २८)

िवदशेी िनण�यको 
मा�यतास�ब�धी िनवेदन 
दता� भएको िमितले १२० 
िदनिभ� फछ् य�ट भएको 

ह�ने ।

० ० ०

सव��च अदालतको ल�य र �गितिबचको अ�तर

सव��च अदालततफ� ः

१.
योजनाको 
पिहलो वष�

तीन वष� नाघेका सबै �रट 
िनवेदन फछ् य�ट भएको 

ह�ने ।

१३४१
(सूचकअनसुारको 

आ.व. २०७६/०७७ 
को ल�य)

४११

(३०.६५)
६९.३५

२३१३
(म�याविधस�मको 

ल�य)

८०८
(३४.९३)

(म�याविधस�मको 
�गित)

६५.०७

(अविध नाघेका 
बाकँ� १५०५)

पाचँ वष� नाघेका सबै 
स�ु म�ुा तथा पनुरावेदन 

फछ् य�ट भएको ह�ने ।

२४९६
(सूचक अनसुारको 
आ.व.  २०७६ / 
०७७ को ल�य)

८३०

(३३.२५)
६६.७५

५३९२
(म�याविधस�मको 

ल�य)

१५९६
(२९.६०)

(म�याविधस�मको 
�गित)

७०.४०
(अविध नाघेका 
बाकँ� ३७९६)

२.
योजनाको दो�ो 

वष�

दुई वष� नाघेका सबै �रट 
िनवेदन फछ् य�ट भएको 

ह�ने ।

२५६५
(सूचक अनसुारको 

आ.व. २०७७/०७८ 
को ल�य)

२९४

(११.४६)
८८.५४

३११७
(म�याविधस�मको 

ल�य)

५८२
(१८.६७)

(म�याविधस�मको 
�गित)

८१.३३
(अविध नाघेका 
बाकँ� २५३५)

तीन वष� नाघेका सबै 
स�ु म�ुा तथा पनुरावेदन 

फछ् य�ट भएको ह�ने ।

८६६७
(सूचक अनसुारको 

आ.व.  २०७७/०७८ 
को ल�य)

९३४
(१०. ७८)

८९.२२

१०३९३
(म�याविधस�मको 

ल�य)

१४४९
(१३.९४) 

(म�याविधस�मको 
�गित)

८६.०६
(अविध नाघेका 
बाकँ� ८९४४)
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३.
योजनाको ते�ो 

वष�

अठार मिहना नाघेका सबै 
�रट िनवेदन फछ् य�ट भएको 

ह�ने ।

१६२४
(ज�मा लगत ३२४७ 
को छ मिहनाको लािग 
आधा ल�य कायम 

ग�रएको)

३१३
(१९.२७)

८०.७३
(अविध नाघेका 
बाकँ� २९३४)

दुई वष� नाघेका सबै स�ु 
म�ुा तथा पनुरावेदन 
फछ् य�ट भएको ह�ने ।

६७०४
(ज�मा लगत 

१३४०७ को छ 
मिहनाको लािग आधा 
ल�य कायम ग�रएको)

६४९

(९.६८)

९०.३२

(अविध नाघेका 
बाकँ� १२७५८)

४.

सवैंधािनक  
इजलासको 
�े�ािधकार 
अ�तग�तका 

िववादलगायत 
�रट िनवेदनह�

संवैधािनक इजलासको 
�े�ािधकारअ�तग�तका 
िववादलगायत सबै �रट 

िनवेदन एक वष�िभ� 
फछ् य�ट भएको ह�ने ।

२९२
५२

(१७.८१)

८२.१९

(अविध नाघेका 
बाकँ� १९५)

५.
थुनवुा भएका 

म�ुा
थुनवुा भएका सबै म�ुा एक 
वष�िभ� फैसला भएको ह�ने ।

३९०४
१६९

(४.३३)

९५.६७

(अविध नाघेका 
बाकँ� २०७३)

६.

दोहो�याई पाउ,ँ 
पनुरावलोकन, 

अनमुितका 
िनवेदन र साधक

दोहो�याई पाउ,ँ 
पनुरावलोकन, अनमुितका 

िनवेदन र साधक नौ 
मिहनािभ� फछ् य�ट भएको 

ह�ने ।

११३३९
३०५५

(२६.९४)

७३.०६

(अविध नाघेका 
बाकँ� ३४१३)

७.
सम� म�ुा तथा 

�रट

सम� म�ुा तथा �रट िनवेदन 
वािष�क लगतको क�तीमा 

पचास �ितशतले फछ् य�ट 
भएको ह�ने ।

२२७१२
(ज�मा लगत 

४५४२४ को आधा 
ल�य कायम ग�रएको)

१६३०८

(७१.८०)

२८.२०

(बाकँ� 
२९११६)

८. �ितवेदनह� 
�ितवेदनह� दता� भएको 
िमितले तीन मिहनािभ� 

फछ् य�ट भएको ह�ने ।
११८१

८४७

(७१.७१)

२८.२९

(अविध नाघेका 
बाकँ� ३३४)

िवशेष अदालत एवम ्�यायािधकरणको ल�य र �गितिबचको अ�तर

िवशेष अदालत

१.
िज�मेवारी सरी 
आएका म�ुाह�

िज�मेवारी सरी आएका सबै 
म�ुाह� फछ् य�ट भएको 

ह�ने ।
९२७

३०३
(३२.६९)

६७.३१

२.
चाल ुआिथ�क 
वष�मा दता� 

भएका म�ुाह�

चाल ुआिथ�क वष�मा 
दता� भएका म�ुाह�म�ये 
क�तीमा पचास �ितशत 
फछ् य�ट भएको ह�ने ।

३०८
(ज�मा लगत ६१६ 

को आधा ल�य कायम 
ग�रएको)

४३

(१३.९६)
८६.०४
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राज�व �यायािधकरण

१.
िज�मेवारी सरी 
आएका म�ुाह�

िज�मेवारी सरी आएका सबै 
म�ुाह� फछ् य�ट भएको 

ह�ने ।
१५३१

४१९
(२७.३७)

७२.६३

२.
चाल ुआिथ�क 
वष�मा दता� 

भएका म�ुाह�

चाल ुआिथ�क वष�मा 
दता� भएका म�ुाह�म�ये 
क�तीमा पचास �ितशत 
फछ् य�ट भएको ह�ने ।

६००

(ज�मा लगत १२०० 
को आधा ल�य कायम 

ग�रएको)

१४८

(२४.६७)
७५.३३

वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण

१.
िज�मेवारी सरी 
आएका म�ुाह�

िज�मेवारी सरी आएका सबै 
म�ुाह� फछ् य�ट भएको 

ह�ने ।
५५१

४२३

(७६.७७)
२३.२३

२.
चाल ुआिथ�क 
वष�मा दता� 

भएका म�ुाह�

चाल ुआिथ�क वष�मा 
दता� भएका म�ुाह�म�ये 
क�तीमा पचास �ितशत 
फछ् य�ट भएको ह�ने ।

२३३

(ज�मा लगत ४६६ 
को आधा ल�य कायम 

ग�रएको)

७६

(३२.६२)
६७.३८

�शासक�य अदालत

१.
िज�मेवारी सरी 
आएका म�ुाह�

िज�मेवारी सरी आएका सबै 
म�ुाह� फछ् य�ट भएको 

ह�ने ।
४१

३४

(८२.९३)
१७.०७

२.
चाल ुआिथ�क 
वष�मा दता� 

भएका म�ुाह�

चाल ुआिथ�क वष�मा 
दता� भएका म�ुाह�म�ये 
क�तीमा पचास �ितशत 
फछ् य�ट भएको ह�ने ।

२८

(ज�मा लगत ५६ को आधा 
ल�य कायम ग�रएको)

७

(२५.००)
७५.००

�म अदालत

१.
िज�मेवारी सरी 
आएका म�ुाह�

िज�मेवारी सरी आएका सबै 
म�ुाह� फछ् य�ट भएको 

ह�ने ।
३४५

१६४

(४७.५४)
५२.४६

२.
चाल ुआिथ�क 
वष�मा दता� 

भएका म�ुाह�

चाल ुआिथ�क वष�मा 
दता� भएका म�ुाह�म�ये 
क�तीमा पचास �ितशत 
फछ् य�ट भएको ह�ने ।

१८९

(ज�मा लगत ३७८ 
को आधा ल�य कायम 

ग�रएको)

६९

(३६.५१)
६३.४९

फैसला लेखन र तयारीको ल�य र �गितिबचको अ�तर

फैसला लेखन र तयारी

१. सव��च अदालत

२०७६ असार 
मसा�तस�मका ब�यौता 
फैसला / अि�तम आदेश 
तयार तयार भएको ह�ने ।

िववरण �ा� नभएको। -
तयार गन� बाकँ� 

नदेिखएको।
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कानूनको �यादिभ� फैसला 
/ अि�तम आदेश तयार 

भएको ह�ने ।
१००८

१५४४

(१५.४३)

८४.५७
(७७२ थान 

तयार ह�न बाकँ�)

२. उ�च अदालत
कानूनको �यादिभ� फैसला 

/ अि�तम आदेश तयार 
भएको ह�ने ।

५६७७२
२२४५९

(३९.५६)

६०.४४
(२५१२ थान 

तयार ह�न बाकँ�)

३. िज�ला अदालत
कानूनको �यादिभ� फैसला 

/ अि�तम आदेश तयार 
भएको ह�ने ।

१७००८५
१३६९३३

(८०.५१)

१९.४९
(५१७६ थान 

तयार ह�न बाकँ�)

४. िवशेष अदालत
कानूनको �यादिभ� फैसला 

/ अि�तम आदेश तयार 
भएको ह�ने ।

३४६
१११

(३२.०८)

६७.९२
(१९ थान तयार 

ह�न बाकँ�)

५.
राज�व 

�यायािधकरण

कानूनको �यादिभ� फैसला 
/ अि�तम आदेश तयार 

भएको ह�ने ।
३६०

२९४

(८१.६७)

१८.३३
(० थान तयार 

ह�न बाकँ�)

६.
वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरण

कानूनको �यादिभ� फैसला 
/ अि�तम आदेश तयार 

भएको ह�ने ।
५०६

४२१

(८३.२०)

१६.८०
(० थान तयार 

ह�न बाकँ�)

७.
�शासक�य 
अदालत

कानूनको �यादिभ� फैसला 
/ अि�तम आदेश तयार 

भएको ह�ने ।
४१

४१

(१००.००)
०

८. �म अदालत
कानूनको �यादिभ� फैसला 

/ अि�तम आदेश तयार 
भएको ह�ने ।

२१३
२०२

(९४.८४)

५.१६

(११ थान तयार 
ह�न बाकँ�)

तािलका न.ं ७१:
अ�य ि�याकलापह�को रणनीितक उ�े�यअनु�प ल�य र �गितिबचको अ�तर 

ल�यह� रणनीितह�

काय�अ�तग�तका 
ि�याकलापको 

ज�मा सङ्�या र 
पूणा�ङ्क

सूचकबमोिजम 
�ा�ाङक र �ितशत

ल�य र 
�गितिबचको 

अ�तर  �ितशत

ल�यः १.िछटोछ�रतो 
र गणु�तरीय �याय 
स�पादन

१.२. म�ुा �यव�थापन प�ितमा 
सधुार गनु�  ।

६४ (३२०) २१९ (६८.४४) ३१.५६

१.३. �याियक काम कारबाही तथा 
म�ुाको फैसलामा गणु�तरीयता 
अिभविृ� गनु� ।

२४(१२०) ७९(६५.८३) ३४.१७

१.४. िववाद समाधानका 
वैकि�पक उपायह�को �योगलाई 
�भावकारी बनाउन ु।

११(५५) ३९(७०.९१) २९.०९

१.५. फैसला काया��वयनको 
काय�लाई �भावकारी बनाउन ु।

२०(१००) ७२(७२.००) २८.००

ल�य १ को ज�मा �गित �ितशत ११९(५९५) ४०९ (६८.७४) ३१.२६
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ल�यः २. �यायमा 
पह�चँ अिभविृ�

२.१. अदालतको काय��े�िभ�का 
�यायमा पह�चँका अवरोधह�को 
स�बोधन गनु�  ।

९(४५) ३१ (६८.८९) ३१.११

२.२. अदालतबाट �वाह ह�ने 
सेवालाई गणु�तरीय र �भावकारी 
बनाउन ु।

१२(६०) ४३(७१.६७) २८.३३

२.३. कानूनी सहायतालाई 
�भावकारी बनाउन ु।

६(३०) २३(७६.६७) २३.३३

२.४. �याियक �ि�या र 
�णालीबार ेसूचना �वाह गनु�  ।

१३(६५) ४५(६९.२३) ३०.७७

२.५. पीिडतमै�ी �याय �णालीको 
स�ुढीकरण गनु� ।

१३(६५) ४६(७०.७७) २९.२३

ल�य २ को ज�मा �गित �ितशत ५३ (२६५) १८८ (७०.९४) २९.०६

ल�यः ३. �याियक 
सशुासनको �व��न

३.१. �याियक �वत��ता र 
�वाय�ताको �व��न गनु�  ।

१४(७०) ४९(७०.००) ३०.००

३.२. �याियक उ�रदािय�व र 
जवाफदेिहता अिभविृ� गनु� ।

७(३५) २५(७१.४३) २८.५७

३.३. �याियक जनशि�को काय� 
सं�कृितमा सधुार गनु�  ।

४(२०) १३(६५.००) ३५.००

३.४. अदालतको काम कारबाहीमा 
अनगुमन र िनरी�णलाई 
�भावकारी बनाउन ु।

१६(८०) ६६(८२.५०) १७.५०

ल�य ३ को ज�मा �गित �ितशत ४१ (२०५) १५३ (७४.६३) २५.३७

ल�यः ४. अदालत 
�यव�थापनको 

स�ुढीकरण

४.१. मानव संशाधन �यव�थापन 
स�ुढ बनाउन ु।

१५(७५) ४८(६४.००) ३६.००

४.२. भौितक र सेवा पूवा�धारमा 
सधुार एवं िव�ीय �यव�थापन  
गनु�  ।

४९(२४५) १६६(६७.७६) ३२.२४

४.३. सूचना �िविधको सं�थागत 
स�ुढीकरण र �मता अिभविृ�  
गनु�  ।

६(३०) २२(७३.३३) २६.६७

४.४. संिहताह�को नितजामूलक 
र �भावकारी काया��वयनको 
�यव�थापन गनु� ।

९(४५) ३२(७१.११) २८.८९

४.५. �याियक अ�ययन, 
अनसु�धानको प�ित िवकास   
गनु�  ।

२४(१२०) ८३(६९.१७) ३०.८३

४.६. योजना काया��वयन 
�णालीलाई �भावकारी बनाउन ु।

२१(१०५) ७५(७१.४३) २८.५७

ल�य ४ को ज�मा �गित �ितशत १२४(६२०) ४२६(६८.७१) ३१.२९



प�र�ेद - तीन : स�भ� �व�ेषण

121

ल�यः ५. 
�यायपािलका�ितको 
आ�था र िव�वास 

अिभविृ�

५.१. अदालतका काम 
कारबाही स�ब�धमा सेवा�ाहीको 
स�तिु�अिभविृ� गनु� ।

४(२०) ९(४५.००) ५५.००

५.२. �याियक सूचना,स�चार र 
िश�ा प�ितको सधुार गनु�  ।

१५(७५) ५६(७४.६७) २५.३३

५.३. अदालतका 
सरोकारवालाह�सगँको स�ब�ध 
र सहयोगलाई स�ुढ त�ुयाउन ु।

११(५५) ३८(६९.०९) ३०.९१

ल�य ५ को ज�मा �गित �ितशत ३०(१५०) १०३(६८.६७) ३१.३३

कुल ज�मा ३६७(१८३५) १२७९(६९.७०) (३०.३०)

३.४.  ल�य र �गितिबचमा अ�तरका कारणह�ः
1= सिंहतासमतेका नया ँकानून काया��वयनका सम�या 

िविभ�न कानूनमा रहेका �यव�थाह�लाई एक�कृत गरी संिहताकरण गन� दशक� अिघदिेखको �यासप�चात् मलुकु� 
ऐनलगायतका केही कानूनलाई �ित�थापन गद� मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४, मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४, 
मलुकु� देवानी संिहता, २०७४, मलुकु� देवानी काय�िविध संिहता, २०७४ र फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) 
ऐन, २०७४ जारी भई हाल काया��वयनको चरणमा रहेका छन् । नेपालको संिवधान, २०७२ सालमा जारी भएपिछ सो सिंवधान 
अनकूुल ह�ने गरी मौिलक हकको काया��वयनसमेतका लािग नया ँकानून िनमा�ण ह�नकुा साथै कितपय कानूनह�मा समसामियक 
प�रमाज�नसमेत ग�रएका छन् । यी नया ँकानूनमा अ�य�त ह�न केही समय ला�ने वा�तिवकतालाई नकान� सिकँदैन । नया ँकानून 
काया��वयनको �ममा उ�प�न ह�ने संशय, ि�िवधा र अ�ठ्यारो अव�थाले समेत �याियक काम कारबाहीमा असर प�ुन गई योजनाले 
िनधा�रण गरबेमोिजमको ल�य हािसल गन� सकेको नदिेखदँा ितनको स�बोधन गद� योजनाको बाकँ� अविधमा थप िज�मेवारीका साथ 
काय� स�पादन गरी योजनालाई सफल त�ुयाउन ुआव�यक देिखएको छ ।

2= काय�िविधगत िविवधता
योजना�ारा िनधा��रत ल�य तथा रणनीितक उ�े�यअन�ुप �याियक कामकारबाहीह�लाई �भावकारी बनाउन िव�मान 

काय�िविध कानूनमा एक�पताको खाचँो देिखएको छ । हाल फौजदारी र दवेानी काय�िविध अलगअलग ह�नकुा साथै िवशेष र संि�� 
काय�िविधस�ब�धी कानूनी �यव�थाह� पिन बहाल रहेका छन् । काय�िविधह�को िबचमा आधारभूत साम�ज�यता कायम ह�न 
नसकेको कारणबाट समय समयमा अदालती काम कारबाहीमा अ�यौलपूण� ि�थित िसज�ना ह�ने गरकेो छ । �यसैगरी समयअनकूुल 
सधुारको लािग स�ब� िनकायह�मा प�ाचार भए तापिन  ती कानूनह�मा सधुार ह�न सकेको छैन । यसबाट पिन योजनाबमोिजम काय� 
स�पादन ह�न नसक� ल�य र �गितिबच अ�तर देिखन आएको छ ।

3= अदालतह�को ��ेािधकारको सम�या
अदालतह�मा िवचाराधीन म�ुाह�को �कृित र सङ्�यालाई हेदा� अदालतको �े�ािधकार िवषयमा पनुिव�चार गनु�पन� 

अव�था देिखएको छ । िवशेष �कृितका म�ुा हेन� अदालत वा �यायािधकरणको �े�ािधकारिभ�पन� िवषयमा समेत िनयिमत अदालतमा 
म�ुा ला�ने अव�था रहेको र यसले गदा�  िवशेष �कृितका अदालत तथा �यायािधकरणमा म�ुाको चाप कम ह�ने र िनयिमत अदालतमा 
म�ुाको चाप बढ्ने सम�या देिखएको छ । �य�तै कितपय सामा�य �कृितका िववादका िवषयमा पनुरावेदन स�ुने तहका अदालतले 
स�ु म�ुा हेन� गरी �े�ािधकार तोिकएको कारणले पिन सव��च अदालतमा म�ुाको चाप बढेको देिखएको छ । �रट �े�ािधकारअ�तग�त 
सव��च अदालतमा साव�जिनक सरोकारको िवषयको बढ्दो िनवेदनका कारण अ�य म�ुाको सनुवुाइका लािग समय कम ह�ने गरकेोले 
पिन म�ुा फछ् य�टमा ल�यअन�ुप �गित ह�न नसकेको दिेखदँा यसतफ�  पिन समयमै �यान जान ुउपय�ु ह�ने देिख�छ ।

4= काय�बोझ
अदालतमा बाकँ� म�ुाको लगत बढदो �म रहेको त�याङ्कले देखाएको छ । काठमाड�ं उप�यकािभ�का अदालत, तराई 
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मधेसका धेर ैम�ुा ब�यौता रहेका तथा नया ँम�ुासमेत अिधक सङ्�यामा दता�  ह�ने अदालतह� र केही पहाडी �े�का अदालतह�मा 
समेत काय�बोझ अ�यिधक रहेको देिख�छ । साथै सिंवधान र कानूनमा आएका प�रवत�न �व�प अदालतका केही िज�मेवारीमा 
बढो�रीसमेत भएको छ । िज�ला अदालतह�ले िवशेष �कृितका िनवेदनह�को कारबाही गनु�पन� अव�था र सव��च अदालतले 
संवैधािनक िववादका िवषय िन�पण गनु�पन� अव�थासमेत आएको छ । यसबाट अदालतमा काय�बोझ बढेको �प� ह��छ । यसरी बढ्दै 
गएको काय�बोझका कारणले पिन योजनाले ��ेपण गरकेो ल�य र �गितिबचमा फरक देिखन पगेुको देिखएको छ ।

5= ब�यौता म�ुा
योजनाको पिहलो वष�मा नै ब�यौता म�ुाको सङ्�यालाई �यूनीकरण गन� गरी ि�याकलाप िनधा�रण गरकेो भए पिन अढाई 

वष� �यतीत ह�दँासमेत ब�यौता म�ुाको फछ् य�ट अपेि�त �पमा ह�न सकेको दिेखन आएन । जसको प�रणाम �व�प ब�यौता म�ुाको 
सङ्�यामा कमी �याउन सिकएन र यसबाट िछटो �यायको अपे�ासमेतमा ठेस पगेुको महससु ग�रएको छ । अतः ब�यौता म�ुालाई 
�ाथिमकतामा राखी योजनाको बाकँ� अविधमा यसको सङ्�यामा उ�ले�य �पमा �यूनीकरण गन� आव�यक कदम चा�नपुन� ह�न 
आएको छ ।

6= अदालत �यव�थापन
�याय �शासन अदालतको मूलभूत सवंैधािनक काय� हो । यो िज�मेवारी सफलतापूव�क स�प�न गन� अदालत �यव�थापन 

च�ुत द�ु�त ह�न ुआव�यक ह��छ । जनअपे�ाअन�ुप शी� �पमा िन�प� �यायको ��याभूित ह�ने वातावरण िसज�ना गन� कुरा सम�मा 
अदालत �यव�थापनसगँ जोिडएको ह��छ । योजनाले अपे�ा गरअेनसुार अदालत �यव�थापनमा सधुार ह�न नसकेको कारणबाट समेत 
योजनाले िलएका ल�यह� समयमा �ा� ह�न नसक� ल�य र �गितका िबचमा अ�तर देिखएको छ ।

7= मु�ा �यव�थापन प�ितमा भएको प�रवत�न
िज�ला अदालतह�मा िमित २०७७।४।१ गतेदेिख र उ�च अदालतह�मा िमित २०७७।५।१ देिख फरक म�ुा �यव�थापन 

प�ित लाग ुभएको छ । यो प�ितले म�ुाको �कृितअनसुार  म�ुालाई सरल, सामा�य र िवशेष गरी तीनवटा फरक फरक माग�बाट 
�यव�थापन गन� िनद�िशत गद�छ । यस प�ितलाई �भावकारी �पमा काया��वयन गन�का लािग थप द�ता, �ोत, साधन र पूवा�धारको 
�यव�था गरी सरोकारवालालाई पिन यस प�ितमा अ�य�त गराउन आव�यक ह�नेमा यो प�ित लाग ुभएको केही समयमा नै कोिभड-
१९ को महामारीको �भाव �वभावत: नेपालको �याय �शासनमा समेत पन� गई यसलाई �भावकारी �पमा काया��वयन गन� नसिकएको 
कारणले समेत योजनाको ल�य र �गितिबचमा अ�तर दिेखन प�ुयो । 

8= िववाद समाधानको वैकि�पक उपाय खास गरी मेलिमलापको �व��न
म�ुाका प�ह�िबचको िववादमा मा�य सहमितमा प�ुन आफँैले रोजेको िन�प� र तट�थ ते�ो प�बाट सहजकता�को �पमा 

काय� गन� आफैले िनधा�रण गरकेो काय�िविधअनसुार  संवाद र वाता�को ऐि�छक तर गोपनीय �ि�याको �पमा रहेको मेलिमलापलाई 
�यायपािलकाले मह�वका साथ अगािड बढाउदैँ आएको भए तापिन यसको सफलताको �ितशत �यून छ । योजनाले मेलिमलाप ह�न स�ने 
म�ुालाई एकपटक मेलिमलापको �ि�यामा लैजान �ो�सािहत गन� भनेको भए तापिन �यून सङ्�यामा मा� म�ुा मेलिमलापमा गएको 
र �यसरी मेलिमलापमा गएकाम�ये पिन अ�य�त �यून सङ्�यामा मेलिमलाप ह�ने गरकेोले मेलिमलाप �ि�यालाई अझै �भावकारी 
बनाउनपुन� देिखएको छ । मेलिमलापको मा�यमबाट �यून मा�ामा िववादको समाधान ह�ने गरकेो देिखदँा यसबाट अदालतमा रहेको 
म�ुाको काय�बोझ घटाउने काय�मा उ�ले�य सहयोग प�ुन नसकेको कारणले पिन योजनाको ल�य र �गितमा अ�तर देिखएको छ ।

9= िवशेष �कृितका अदालतह�को आव�यकता 
कितपय कानूनले िनयिमत अदालतको अलावा िवशेष �कृितका अदालत �थापना गन� �यव�था गरकेो भए तापिन �य�तो 

अदालत �थापना ह�न नसक� िनयिमत अदालतह�को काय�बोझ बढ्द ैगएको कारणलेसमेत ल�य र �गितमा अ�तर दिेखएको छ ।

10= �याियक �वत��ता र �वाय�ता 
�याियक �वत��ता र �वय�ता लोकत��को आधारभूत र अिनवाय� सत� ह�न् । �यायपािलका �वत�� र �वाय� र�ो भने 

मा� कानूनको शासन �थािपत ह�न स�दछ, नाग�रकको मौिलक हक अिधकार सरंि�त ह�न स�दछ र शि� पथृक�करण र िनय��ण 
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र स�तलुनको िस�ा�तको सही अथ�मा अ�यास ह�न स�दछ । �याियक �वत��ता र �वाय�ताका दईुवटा प� रहेका ह��छन् । पिहलो 
�यायपािलकाको सं�थागत �वत��ता हो, जसमा �यायपािलका रा�यको एक अङ्गको �पमा रा�यका अ�य अङ्गह�बाट �वत�� र 
�वाय� ह�नपुद�छ भने दो�ो �यायपािलकामा काय�रत जनशि�को काय�गत �वत��ता पद�छ, जसमा �याय अिधकारीको �पमा रहेका 
�यायाधीशले कुनै पिन �कारको दबाब र �भाविबना काम गन� स�ने वातावरणको सिुनि�तता ह�न ुपद�छ । यसरी �यायपािलकाको 
�वत��ताको सिुनि�तताको लािग �यहा ँकाय�रत �यायकम�ले कुनै �कारको अनिुचत दबाब र �भाविवना िनिभ�कताको साथ �याय 
स�पादन गन� सकुन् भनी िविभ�न संवैधािनक तथा कानूनी �ब�धह� ग�रएको ह��छ । �याियक �वत��ता �व�छ सनुवुाइको हकसगँ 
पिन जोिडएको िवषय हो । �यसैले �याियक �वाय�ता र �वत��ताका लािग स�ब� सबै प� उि�कै िज�मेवार ह�न ु आव�यक 
मािन�छ । तर नेपालमा योजनाले िनधा�रण गरकेो ल�य हािसल गन� ��ेिपत काय��मह� स�चालनका लािग आव�यक बजेट 
तथा अ�य �ोत र साधनका लािग काय�पािलकाको मखु ता�नपुन� अव�था, �याय �शासनसगँ स�बि�धत कानूनह�को  िनमा�ण र 
प�रमाज�नमा �यव�थािपकाबाट ह�ने िढलाई र �याियक �वाय�ता र �वत��तामा असर पान� गरी समय समयमा िविभ�न कोणबाट 
आउने नकारा�मक िटकािट�पणीह�ले �याियक �वत��ता र �वाय�तालाई चनुौती िदएको देिख�छ । यस �कारको प�रि�थितका 
िबच �यायपािलकाले आ�ना काम कारबाहीलाई अगािड बढाउनपुन� अव�थाको कारण पिन योजनाले िलएको ल�य �ाि�मा असर 
प�ुन गएको महससु ग�रएको छ । 

11= �याियक सुशासन
साव�जिनक �शासनलाई जनमखुी, जवाफदेही, पारदश�, समावेशी तथा जनसहभािगतामूलक बनाई �यसको �ितफल 

सव�साधारणलाई उपल�ध गराउन कानूनको शासन, ��ाचार म�ु र च�ुत �शासन, िवके��ीकरण, आिथ�क अनशुासन तथा 
साव�जिनक काय� र �ोतको कुशल �यव�थापन असल शासनका आधारभूत मा�यता ह�न् । सशुासनका यी अवयवह� �याियक काम 
कारबाहीका लािगसमेत अिनवाय� सत� ह�न् । �याियक िनकायबाट �याियक काय� स�पादनका �ममा कुनै पिन �कारको अिनयिमतता, 
बेिथित र ��ाचारज�य वा अनिुचत काय� ह�न निदई �व�छ, िन�प��पमा �याय �वाह गन� कुरासगँ �याियक सशुासन स�बि�धत 
ह��छ । �याियक �े�मा कायम ह�नपुन� असल काय� स�ंकृित तथा िन�प� र �भावकारी �याियक सेवा �वाहको �याियक सशुासनले 
अपे�ा गद�छ । �यायपािलकाबाट स�पािदत ह�ने काम कारबाहीबाटै �याियक सशुासनको ��याभूित ह�ने र  जित धेर ै�याियक सशुासन 
कायम ह��छ �यित नै अदालत�ितको जनआ�था अिभविृ� ह�दँ ै जाने कुरालाई नकान� सिकँदैन । अदालत र �यायाधीश तथा 
कम�चारीका अित�र� �याय स�पादनसगँ स�बि�धत म�ुा हेन� अ�य िनकाय र पदािधकारी, सरकारी विकल, कानून �यवसायी लगायत 
स�ब� सरोकारवालाह�को समेत �याियक सशुासनको �व��नमा मह�वपूण� भूिमका रह�छ । �याियक सेवाको �व�छता, िन�प�ता, 
िन�ा, इमानदा�रता, लगनशीलता, �ितव�ता, सरलता, शी�ता, गणु�तरीयता र �भावका�रताज�ता िवशेषताबाटै �याियक सशुासन 
कायम ह�ने हो । �याियक सशुासनको अभाव भएमा �यसले �याियक िनण�यमा असगँत �पमा ह�त�ेप र �भाव पान� मा� नभई �याय 
स�पादनको काय�को �व�छतामा समेत �ितकूल असर पाद�छ । फलतः �याियक कामकारबाही अनमुान यो�य ह�न स�दैन । यसै 
स�दभ�मा िवगत केही समयदेिख �यायपािलकािभ� िवकृित र िवसङ्गितह� बढ्दै गई �याियक सशुासन कायम ह�न नसकेको भ�ने 
गनुासाह� आएकोले �यस स�ब�धमा अ�ययन गरी �ितवेदन पेस गन� सव��च अदालतका माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�को 
अ�य�तामा गठन भएको सिमितले अ�ययन �ितवेदन पेस ग�रसकेको अव�था छ । उ� प�ृभूिमलाई हेदा�  �याियक सशुासनको 
कारणबाट समेत योजनाले अपे�ा गरेबमोिजमको ल�य र �गित हािसल ह�न नसकेको देिखन आएको छ ।

12= कोिभड-१९ महामारीको �भाव
योजनाको म�याविध मू�याङ्कन समी�ाको अविधमा कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) को सङ्�मण नेपालमा समेत 

फैिलएकोले नेपाल सरकारबाट सङ्�मण िनय��णका लािग िविभ�न िनण�यह� ग�रए । ती िनण�यह�म�ये जनसाधारणको उपि�थित 
ह�ने �कृितको साव�जिनक सेवा �वाहको �यव�थापनसमेत एक िथयो । सोहीअन�ुप अदालतको काय� जनसाधारणको ठुलो उपि�थित 
र िभडभाड ह�ने �कृितको भएकोले महामारीको ि�थितलाई �ि�गत गरी अदालतको काम कारबाही र सेवा �वाहमा समेत �यव�थापन 
गनु�पन� अव�था आयो । यसरी सेवा �वाह �यव�थापन गन� �ममा सव��च अदालतको पूण� बैठकको िविभ�न िमितका िनण�यअनसुार 
अदालतका िनयिमत सेवा सङ्कुचन र �थगन ग�रएको िथयो । ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन, अिभयोगप� दता�, बयान र थुनछेक, 
प�ाउ पजु� अनमुित र ज�री प�ाउ पजु�को समथ�न, �याद थप तथा महामारीसगँ स�बि�धत ग�भीर �कृितका िनवेदनह� उपरको 
सनुवुाइ, रकम ितरी कैदबाट छाड्न िदइने िनवेदन, बालबािलका िज�मा िदनेस�ब�धी िनवेदनउपर सनुवुाइ गन�बाहेकका अ�य काम 
कारबाही �थगन / ब�द / सङ्कुचन ग�रएको कारणबाट यस समी�ा अविधस�ममा क�रब ९ मिहना अदालतको काम कारबाही पूण�तः 
�ाभािवत ब�न प�ुयो । सव��च अदालतको िमित २०७७।२।१५ गतेको बहृत् पूण� इजलासले कोिभड-१९ महामारीको कारणबाट 
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उ�प�न किठनाई, असहजता र काय�िविधगत ि�िवधालाई उिचत �पमा स�बोधन गन� िविभ�न आदेश जारी गरी अदालती काम 
कारबाहीलाई सहज त�ुयाएको भए तापिन  यसरी सेवा �वाहमा सङ्कुचन भएको कारणले गदा�  पिन योजनाले िनधा�रण गरकेो 
ल�यअनसुार काम कारबाही ह�न नसक� ल�य र �गितिबचमा अ�तर दिेखन प�ुयो ।

13= स�ंथागत सुधार / उपलि�धको िनर�तरता
सधुार एउटा िनर�तर �ि�या हो । सधुारका �यासबाट �ा� भएका उपलि�धह�लाई सं�थागत गरी िनर�तरता िदन 

सिकएमा मा� �यसबाट िनधा��रत ल�य हािसल ह�न स�दछ । अ�यथा �य�तो सधुार �यास �िणक ह��छ र �यसले िनर�तरता पाउन 
स�दैन र ल�य पिन हािसल ह�दैँन । िवगतका अनभुवह�लाई हेदा�  सधुारका �यास र उपलि�धह�लाई सं�थागत गरी िनर�तरता िदन 
नसकेको कारणले गदा�  �य�ता उपलि�धह�को िदगोपना कायम ह�न नसक� ल�य र �गितका िबचमा अ�तर दिेखएको छ ।

14= �यायाधीशह�को सङ्�या, पदपूित� र स�वाको अव�था
काय�बोझ बढी भएका अदालतह�मा म�ुाको सङ्�याका आधारमा �यायाधीशको दरब�दी कायम ह�न सकेको छैन । म�ुाको 

सङ्�याको अनपुातमा अदालतमा काय�रत �यायाधीशको सङ्�या कम रहेको देिखएको छ । सव��च अदालतमा २९ हजारभ�दा बढी 
बाकँ� म�ुाको लगत रहेकोमा ज�मा २१ जना �यायाधीशले फछ् य�ट गनु�पन� अव�था छ । यसबाट �यायका उपभो�ाको �ित�ाको 
समयलाई पर प�ुयाएको त छ नै �याय�ितको आ�था र िव�ास अिभविृ�मा चनुौतीसमेत थिपएको दिेख�छ । उ�च अदालतमा १६० 
जना �यायाधीशको दरब�दी रहेकोमा १२ जना �यायाधीशको पद �र� रहको दिेखएको र िवशेष अदालत र �यायाधीकरणको काममा 
समेत सोही १६० जना �यायाधीशको दरब�दीम�येबाट खिटनपुन� बा�यताका कारण उ�च अदालतमा समेत म�ुाको सङ्�याका 
अनपुातमा �यायाधीशको सङ्�या कमी रहन गई योजनाले िनद�िशत गरबेमोिजम काय� स�प�न ह�न सकेको देिखदैँन । िज�ला 
अदालतमा ज�मा २८७ जना �यायाधीशको दरब�दी रहेकोमा ४२ वटा पद �र� रहेको र २४५ जना �यायाधीशले काय� स�पादन 
गरी रहेको देिखएको छ । िवगतको तलुनामा �यायाधीशको दरब�दीमा बढो�री भएको देिखए तापिन म�ुा सङ्�याको अनपुातमा 
दरब�दी नह�ने र भएको दरब�दीमा पिन समयमै पूित� नह�ने अव�थाले योजना मतुािबक सफलता �ा� ह�न सकेको दिेखएको छैन । साथै 
योजनाको ल�य�ाि�मा सहयोगी ह�ने गरी �यायाधीशह�को स�वा �यव�थालाई समयब� �पमा �भावकारी त�ुयाउन नस�दा पिन 
म�ुा फछ् य�टमा �ितकुल अव�था िसज�ना भई �गित हािसल ह�न नसकेको देिखएको छ ।

15= कम�चारी �यव�थापनमा देिखएको सम�या
अदालतह�मा कम�चारी �यव�थापन धेरअैिघदिेख नै चनुौतीपूण� ब�दै आएको देिखएको छ । काय�बोझ बढी भएको 

अदालतमा भ�दा भौगोिलक �े�को न�बर बढी आउने वा सिुवधा जनक �थानका अदालतमा स�वा भई जाने �ची बढेको कारणले 
गदा�  कम�चारी �यव�थापनमा सम�या देिखएको छ । अदालतको काय�बोझको आधारमा �यायाधीशको दरब�दी वािष�क �पमा 
थप भइरहेको ि�थितमा सोही अनपुातमा कम�चारीको दरब�दी थप नभएको सम�याले गदा�  पिन कम�चारी �यव�थापनमा सम�या 
देिखएको छ । यसैगरी कुनै अदालतमा कामकाजी कम�चारीको अभाव ह�ने र कुनै अदालतमा अ�यिधक जनशि� रही काय�बोझको 
अनपुातमा जनशि� �यव�थापन ह�न नसक� काय� �भावका�रतामा असर पन� जाने अव�था देिखएको छ । नेपाल �याय सेवा �याय 
समूहका राजप�अनङ्िकत पदस�मको जनशि�को सेवा �वेश गन�को लािग कानून िवषयको यो�यता अिनवाय� ग�रएको छैन । �य�तो 
अिधकांश जनशि� कानूनबाहेकको फरक शैि�क प�ृभूिमको रहने र उ�च तहको अ�ययनसमेत अिधकांशतः अ�य शैि�क िवधामा 
ह�ने अव�थाबाट �याय सेवामा �य�तो जनशि�को विृ� िवकासको माग� �वभावतः अव�� ह�ने अव�था छ । यस अव�थामा �याय 
सेवामा उनीह�को सेवाको िनर�तरता �यवहारतः किठन र अस�भव �ायः छ । �य�तै अदालतह�का लािग छु�ै �याियक �हरीको 
�यव�थासमेत ह�न सकेको छैन । योजना �वय ंिनधा��रत ल�य र उ�े�य हािसल गन�तफ� को थप �यासह� समावेश भएको द�ताबेज 
भएकोले यसले काय�रत जनशि�बाट समेत थप �यास र �वािम�ववोधको अपे�ा गरकेो ह��छ । यसका लािग कम�चारीह�मा उ��ेरणा 
विृ� गन� ि�याकलापह�को िनधा�रणसमेत ग�रएको भए तापिन सही काय� स�पादन मापद�डको अभावलगायतका कारणह�बाट 
�यस �कारको उ��ेरणा िसज�ना गन� काय� �भावकारी�पमा ह�न सकेको दिेखदैँन । सरु�ा संवेदनशील �े�मा िव�मान सरु�ाको भय, 
स�पादन गनु�पन� काय�बोझको तुलनामा अित�र� सिुवधाको अभाव तथा स�वालगायत कम�चारी �यव�थापनका िविवध प�ह� 
मापद�डमा आधा�रत ह�न नसकेको कारणह�समेतबाट जनशि�ह�मा एक �कारको नैरा�यताको अव�था छ । �यसैगरी, �य�ता 
जनशि�ह�लाई लि�त गरी पया�� मा�ामा तािलमसमेत �दान गन� सिकएको छैन र विृ� िवकासको अवसरको अभावमा �यस 
�कारको तािलमको उपादेयता र काय��ितको लगावमा समेत कमी रहने गरकेो छ । यी कारणह�समेतले गदा�  योजनाले अपे�ा गरकेो 
�गित हािसल ह�न नसकेको देिखयो । 
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16= नितजामखुी काय� स�पादन तथा काय� स�पादन र वृि� िवकासिबचको तादा�यता
योजनाले जिहले पिन सकारा�मक नितजाको अपे�ा गरकेो ह��छ । स�पादन भएको कामले नितजा िदयो िदएन अथा�त् 

�यसबाट कुनै प�रणाम िन�यो िक िन�केन �यो हेनु�  ज�री ह��छ । अदालतमा दैिनक �पमा काय� भइरहेको ह��छ । तर �यो कामबाट 
कुनै िनधा��रत नितजा िन�कन वा प�रणाम िन�कन स�यो सकेन भनेर हे�रन ुपद�छ । तोिकएको िज�मेवारी मापन गन� तथा मू�याङ्कन 
गन� िविध काय� स�पादन परी�ण अथा�त् मू�याङ्कन हो । कुनै पिन आ�ह या पूवा��ह नराखी �यायोिचत मू�याङ्कन गन� सिकयो 
भने नै कामको �तर थाहा पाउन सिक�छ । काय� स�पादनलाई नितजासगँ जोडन सिकयो र ल�य अनसुारको �गित भयो भएन 
भनेर मू�याङ्कन गन� सिकयो भने �यसबाट सधुारका ढोकाह� ख�ुदै जाने र थप �गित हािसल ह�दँ ैजाने ह��छ । जनशि�को काय� 
स�पादनलाई उनीह�को विृ� िवकाससगँ आब� नगदा�स�म उनीह�बाट अपेि�त नितजा हािसल गन� गा�ो ह��छ । काय� स�पादनलाई 
नितजामखुी बनाई विृ� िवकाससगँ आब� गन� सिकएको छैन । �य�तै योजनाको सफलताका लािग जनशि�को काय� स�पादन 
मू�याङ्कनको आधारमा द�ड र परु�कार तथा अ�य सेवा सिुवधाह� चलायमान ह�ने �वचािलत �णाली �थािपत ह�न ुअिनवाय� 
ह��छ । स�चािलत योजना तथा काय��मको �गित तथा �भावका�रतालाई काया��वयनमा त�लीन जनशि�को काय� स�पादन, 
काय�द�ता र काय��मतासगँ जोड्नपुद�छ । तोिकएको िज�मेवारी के कित, कसरी र कुन गणु�तरमा वहन भएको छ भ�ने िन�य�ल 
गन� तथा तदन�ुप भावी काय�िदशा तय गन�का लािग आविधक �पमा काय� स�पादन मू�याङ्कन गद� रा�ो काम गन�लाई परु�कृत 
गन� र नरा�ो काम गन�लाई द�ड िदने �यव�था गन� सिकएमा योजनाले िनधा�रण गरकेो ल�य �ाि�मा कुनै सम�या ह�दैँन र ल�य र 
�गितिबचको अ�तर पिन कम ह�दँै जाने ह��छ । उ� कारणह�ले गदा� समेत ल�य र �गितिबचमा अ�तर दिेखएको छ ।

17= योजनाको �वािम�वभाव
योजना बनाउने, काया��वयन भयो भ�ने तर यसको �विम�व कसैले निलने प�रपाटीको िवकास भएको हो िक भ�ने देिखन ु

द:ुखद ्प� हो । योजना खाली अ�ययन अनसु�धानको िवषय मा� नभई यसले काया��वयनको अपे�ा गरकेो ह��छ । तर कितपय 
अव�थामा योजनाले िनधा�रण गरकेो सूचकबमोिजम काय� स�पादन भए नभएको मापन नगन� र योजना�ितको �वािम�वभाव िलएको 
नपाइएको कारणले गदा�  पिन ल�य र �गितिबचमा अ�तर देिखएको छ ।  

18= भौितक पूवा�धारको अव�था
सव��च अदालत, उ�च अदालत र िज�ला अदालतलगायत अ�य �याियक िनकायह�को भौितक पूवा�धारको अव�था एकै 

िकिसमको छैन । �यायाधीशको सङ्�या र कम�चारीको दरब�दीको आधारमा कितपय अदालत भवनह� ब�न सकेका छैनन् । कितपय 
अदालतको भवन िनमा�णको लािग ज�गा �ाि�मा नै सम�या देिखएको छ भने कितपय अदालतह�का ज�गा भए पिन आ�नै भवन 
नभएको अव�था छ । कितपय अदालत भवन िनमा�णाधीन अव�थामा छन् । बनेका केही अदालत भवनह� रा�ा भए पिन केही नया ँ
भवनह�समेत अपया�� रहेको देिख�छ । भवनलगायतका भौितक पूवा�धारको अभावमा योजनाले िनधा�रण गरकेा कितपय काय�ह� 
�भावकारी �पमा काया��वयन ह�न सकेको छैन । यसले पिन योजनाले तोकेबमोिजमको ल�य हािसल गन�मा �यवधान �याएको 
देिखएको छ । 

19= �ोत र साधनको उपल�धता र उपल�ध �ोत, साधन र योजनािबचको तादा�यता
अदालतका काम कारबाहीलाई अन�ुपादक �े�को �पमा हेन� �विृ�ले जरा गाडेको हा�ो प�रवेशमा अदालतलाई आव�यक 

पन� �ोत र साधनको उपल�धताको सिुनि�तता अझै ह�न सकेको छैन । फिन�चर, सवारी साधन, फोटोकिप मेिसन, ��यानर, 
क��यटुर, ि��टर, मि�टिमिडया �ोजे�टर, िस.िस. िटिभ, सरु�ा उपकरण लगायतका �ोत र साधनह�को पया��ताको सिुनि�तता 
नह�दँास�म योजनाअनसुारको �गित ह�ने कुरामा िव��त ह�ने ठाउ ँ छैन । उपल�ध �ोत तथा साधन र योजनािबचको तादा�यता 
िमलाउन नस�दा पिन कतै �ोत र साधन आव�यकताभ�दा बढी ह�ने र कतै �य�तो �ोत र साधन नै उपल�ध नह�ने अव�थाले गदा�  
पिन अपेि�त ल�य हािसल ह�न नसकेको देिखएको छ । यसको कारणले गदा�  पिन ल�य र �गितिबचमा अ�तर देिखएको छ ।

20= सूचना �िविधमै�ी वातावरण र �िविधको �योग
चौथो योजनाले �यायपािलकाको काम कारबाहीका लािग सूचना �िविधको िवकास र �योगमा �ाथिमकता िदएको 

देिख�छ । कागजिवहीन अदालतको प�रक�पनादिेख सूचना �िविधको अिधकतम �योगबाट अदालतका काम कारबाहीह�लाई 
िछटोछ�रतो र िमत�ययी �पमा स�चालन गन� गरी धेर ैकाय��मह� िनधा�रण ग�रएका छन् । तर �यवहारमा सूचना �िविध मै�ी वातावरण 
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�यायपािलकामा अझै सोचेअन�ुप तयार ह�न सकेको छैन । योजनाले तोकेका कितपय िवषयका स�टवेयर अझै नबनेको,  इ�टरनेटको 
�मता बढाउन नसिकएको, क��यटुरलगायतका सूचना �िविधस�ब�धी उपकरण आव�यकताअनसुार उपल�ध ह�न नसकेको, भएका 
पिन परुाना र काम निदने खालका भएकोले पिन योजनाअनसुार काय� �गित ह�न नसकेको अव�था छ । कितपय अदालतमा काय�रत 
जनशि�, अदालतको िनयिमत �योगकता�, कानून �यवसायी र सेवा�ाहीह�को सूचना �िविध �योगको �मता बढाउनपुन� देिखएको 
छ । अदालतलाई आधिुनक �िविधय�ु बनाउदैँ लैजाने गरी योजनाले ल�य िनधा�रण गरकेो भए तापिन  योजनाअनसुारको �िविधको 
िवकास ह�न नस�दा लि�त सफलता �ा� ह�न सकेको देिखदैँन । लोडसेिडङको अव�था कितपय �थानमा अझै िव�मान छ । कितपय 
अदालतह�मा वैकि�पक उजा�को �ब�ध गन� सिकएको छैन । �िविधको �योगको िनर�तरताका लािग िनयिमत िव�त्ु आपूित� पिहलो 
सत� हो । तर सबै अदालतह�मा िनयिमत िव�त्ु आपूित� ह�ने अव�था नभएको कारणबाट उपल�ध �िविधसमेत �योगमा नआउने 
अव�थासमेत रहेको देिखएको छ । यसबाट समेत योजनाले िनधा�रण गरकेो ल�य हािसल गन� �यवधान उ�प�न भएको छ । 

21= बजेटको ��पेण र उपल�धता
योजनाले िनधा�रण गरकेो काय��मह� स�चालनका लािग आव�यक पन� बजेटको आकँलनसमेत योजनाले नै गरकेो 

छ । ��ेपण ग�रएको बजेटको तलुनामा अ�य�त �यून बजेट िविनयोजन वा �ा� ह�ने गरकेो छ । �ा� बजेटलाई समेत योजना लि�त 
ि�याकलापको आधारमा �ाथिमक�करण गरी खच� गन� �मताको िवकास ह�न सकेको देिखदैँन ।  यसको कारणले गदा�  पिन ल�य र 
�गितको िबचमा अ�तर देिखन पगेुको देिखयो ।

22= सरोकारवालाह�को सहयोग र सम�वय
योजनामा उि�लिखत ि�याकलापह�को काया��वयन गरी ल�य हािसल गन�का लािग सरोकारवालाह�को सहयोगा�मक 

भूिमका अपेि�त ह��छ । तर �यायपािलकाका सरोकारवालाह�लाई रणनीितक योजनाको बारमेा पया�� सूचना स��ेषण गन�समेत 
नसिकएको र ती सरोकारवालाह�बाट पया�� सहयोग �ा� गन� नसिकएको कारणले गदा�  पिन ल�यअन�ुप �गित हािसल ह�न सकेको 
देिखन आएन । 

23= आम स�चारलगायत नाग�रक समाजको अदालत�ितको धारणा 
अदालतका काम कारबाहीह� संिवधान कानून र मा�य िस�ा�तका आधारमा स�चािलत ह��छन् । तर कितपय अव�थामा 

आमस�चार मा�यमलगायत नाग�रक समाजलाई अदालतको काय� �कृित र �ि�याका बारमेा रा�ोसगँ जानकारी गराउन नसिकएको 
कारणले अदालत�ितको सकारा�मक धारणा िवकास गराउन सिकएको छैन । आम स�चार लगायत नाग�रक समाजको अदालत�ितको 
धारणामा सकारा�मक प�रवत�न गराई सहयोग �ा� गन� नसिकएको कारणले समेत ल� �ाि�मा असर पगेुको देिखएको छ ।  

24= नाग�रक दािय�व र अपेि�त सहयोग
अदालतको स�मान गनु�  र अदालतलाई हरदम सहयोग प�ुयाउन ु आम नाग�रकको दािय�व हो । नाग�रकह�लाई सो 

दािय�व बोध गराउन र अपेि�त सहयोग िनर�तर पाउनका लािग अदालतले सधै ँनाग�रकको आ�था र िव�ास िज�न स�न ुपद�छ । 
आमनाग�रकको अदालत�ितको भरोसा र आ�था �यायपािलकाको ठूलो पूजँी हो । �यसैले अदालत�ितको जनआ�थाको अिभविृ� 
गन� काय�मा �यायपािलका सधै ँ�य�नशील रहन ुपद�छ । अदालतबाट ग�रने �याय स�पादन काय� तथा फैसलाको काया��वयन शी� 
�पमा स�प�न नभएको कारण अपे�ाकृत �पमा जनआ�थामा अिभविृ� ह�न सकेको छैन । जनआ�थाको अिभविृ� गन�को लािग 
�यायाधीश, अिधकृत तथा कम�चारीह�मा �यावसाियक िन�ा, इमा�दारीता आव�यक पनु�का साथै �यावसाियक आचारसिंहताको 
पूण� पालनासमेत ह�नपुद�छ । �यायपािलकाले आ�नो सेवा �वाहलाई गणु�तरीय बनाई आमनाग�रकको अदालत�ितको जनआ�थामा 
अिभविृ� गरी अदालत�ितको दािय�व बोध गराउन नसिकएको कारणले गदा� पिन ल�य �ाि�मा अ�तर देिखएको छ ।  

25= योजना काया��वयन सयं��को �भावका�रता
योजना काया��वयनका लािग ��येक अदालतमा संय��को �यव�था ग�रएको छ । ती संय��ले अदालतमा काय�रत सबैतहका 

जनशि�को सहभािगता गराई काय�योजना तयार गन�, काया��वयन गन� गराउने, िनर�तर अनगुमन गन�, काया��वयन ि�थितको आविधक 
समी�ा गन�, प�ृपोषण िलने र देिखएका सम�या समाधान गन�का लािग सहयोग र सम�वय गन� तथा सरोकारवालाह�को सहयोग �ा� 
गन� काय� नितजामूलक �पमा गरमेा मा� �भावकारी �पमा योजना काया��वयन ह��छ । सयं��को यस �कारको नेत�ृवदायी भूिमकाको 
अभावका कारणले पिन योजनाको ल�य �ाि�मा सम�या देिखको छ ।
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26= �भावकारी अनुगमन �णाली
योजनाको �भावकारी काया��वयनका लािग अदालतका िविभ�न तहबाट ग�रने िनरी�ण र अनगुमन तथा सपु�रवे�ण 

�भावकारी ह�न ुआव�यक ह��छ । अदालतह�बाट स�पािदत काम कारबाहीह� योजनाले िनधा�रण गरकेो सूचकबमोिजम स�पादन 
भए नभएको अनगुमन ह�ने �णालीलाई �भावकारी त�ुयाई योजनाले िनधा�रण गरकेो ल�य हािसल गन�तफ�  ि�याशील ह�न ुज�री 
ह��छ । अनगुमन �णालीलाई योजनासगँ आब� त�ुयाउन नसिकएको कारणले पिन ल�यअनसुार �गित ह�न नसकेको दिेखएको छ । 

३.५.  ��ावली र समी�ा एवम ्परामश� काय��मको �ममा सहभागी तथा सरोकारवालाह�बाट �ा� राय सुझाव
योजनाले िनधा�रण गरकेा ि�याकलापसगँ स�बि�धत त�याङ्कह�को सङ्कलन गरी सङ्किलत त�याङ्कह�लाई 

काय� स�पादन सूचकका आधारमा मू�याङ्कन गरी तयार पा�रएको योजना म�याविध मू�याङ्कन समी�ा �ितवेदनको �ारि�भक 
मसौदाका स�ब�धमा �यायपािलकाको काममा ��य��पमा जोिडएका जनशि�का अित�र� सरोकारवालाह�समेतबाट धारणा एवं 
राय सझुाव सङ्कलन ग�रएको िथयो । सो �योजनका लािग ��ावली तयार गरी सोको मा�यमबाट धारणा सङ्कलन ग�रनकुा साथै 
िविभ�न समयमा िविभ�न तहमा िविभ�न �यि��वह�सगँ छलफल र परामश� काय��म आयोजना ग�रएको िथयो । �यायपािलकासगँ 
��य� र परो� सरोकार रहने स�बि�धत सबैको अिधकतम सहभािगता सिुनि�त ह�ने गरी आयोिजत ती परामश� काय��मह�को 
�ममा म�यौदामा उि�लिखत ल�य, रणनीितक उ�े�य एवं ि�याकलापका स�ब�धमा सहभागीह�बाट िविभ�न सझुावह� �ा� 
ह�ने आएको िथयो । उ� काय��मह�मा सहभागी एवं सरोकारवालाह�बाट �ा� ह�न  आएका राय एवम् सझुावह�को सारसङ्�ेप 
देहायबमोिजम ��ततु ग�रएको छः-

(क)  योजनाको प�रमाज�न
योजनाको म�याविध मू�याङ्कन समी�ाको �ममा प�र��य, प�रल�य एवम् मू�यह�, ल�य र रणनीितको उ�े�यमा 

प�रमाज�न गनु� उपय�ु ह�दैँन । कोिभड १९ महामारीको कारणबाट यो अविधमा �यायपािलकाले �भावकारी �पमा काय� स�पादन 
गन� नपाएको अव�थामा िकटानी �पमा समयाविध उ�लेख गरकेा ि�याकलापह� स�प�न नभएका हकमा समयाविध थप वा 
ि�याकलापमा आव�यक सशंोधन गन� उपय�ु ह��छ । साथै गोला �ि�यामाफ� त पेसी �यव�थापन काय�को स�ुवात भएको कुरालाई 
योजनामा समावेश गरी रणनीितक योजनाको ल�य हािसल गन� �ममा पन� स�ने �भावलाई स�बोधन ह�ने गरी आव�यक देिखएका 
ि�याकलाप र काय�ह�मा प�रमाज�न गनु� उपय�ु देिख�छ । 

(ख) फरक म�ुा �यव�थापन प�ित
फरक म�ुा �यव�थापन प�ितका स�ब�धमा �यायाधीश, कम�चारी, कानून �यवसायी र म�ुाका प�लाई रा�ोसगँ बझुाउन 

नसिकएको ह�दँा काय�तािलका अनसुार काय� गन� र अनगुमन गन�  सिकएको छैन । म�ुा फछ् य�टमा कोिभड-१९ महामारीका 
कारणले िढलाई भएको स�दभ�मा म�ुाको माग� प�रवत�न गन� सिकने �यव�था ह�नपुन� दिेख�छ । फरक म�ुा �यव�थापन �णालीलाई 
काय�तािलकाबमोिजम थप �भावकारी बनाउन सबै �याियक जनशि� र सरोकारवालाह�लाई यसस�ब�धी तािलम तथा पया�� 
जानकारी गराउनपुन� दिेख�छ । काय�तािलकाबमोिजम म�ुाको काम कारबाही भए नभएको स�ब�धमा अनगुमन गन� छु�ै शाखा / एकाइ 
गठन गनु�पन� देिख�छ । साथै अनगुमनको लािग क�तीमा उ�च अदालत तहमा DCM Expert को �यव�था गरी �भावकारी बनाउन 
आव�यक छ । सो शाखा / एकाइलाई थप �भावकारी बनाउन र �यायपािलका�ितको िव�ास अिभविृ� गन� र प�ले शी� �यायको 
अनभूुित गन� फैसला काया��वयनको काय�लाई समेत DCM सगँ आव� गनु� ज�री छ । िव�मान माग� समूहको अविध कम भएका 
कारण माग� समूहको अविध बढाउने वा म�ुाको �कृितअनसुार माग� समूह नै थप गन� �यव�था गन� सिकएमा फरक म�ुा �यव�थापन 
�णाली अझ बढी �भावकारी ह�ने देिख�छ । 

(ग) �याद तामेली
िलखतमा स�बि�धत प�को �यि�गत प�रचया�मक िववरण �प� नह�ने, �याद तामेली काय�मा सरोकारवालाले सहयोग 

नगन�, �याद तामेलीका लािग खिटने कम�चारीको लािग सवारी साधनको सिुवधा उपल�ध नह�ने, तामेलदारलाई उपल�ध िफ�ड भ�ा 
र अ�य सिुवधा अपया�� भएको कारणले गदा�  �याद तामेलीको काय�मा िढलाई ह�ने कारण िनधा��रत अविधिभ�ै म�ुाको फछ् य�ट गन� 
किठनाई भएको छ । �याद ब�ुनपुन� �यि�को आिधका�रक स�पक�  न�बर वा इमेल िलइ� �यासेज वा इमेलमाफ� त �याद पठाउने र 
�यसलाइ� कानूनी मा�यता िदने �यव�था गनु�  पद�छ । भौगोिलक िवकटता र बसाइसँराईको कारणले बेप�े तामेली तथा समयमै �याद 
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तामेल ह�न नस�ने परुानो सम�या यथावत् रहेकोले यसको �भावका�रताको लािग �याद तामेलीको काय� �थानीय तहलाई िदने वा 
�थानीय तहसगँ सम�वय गनु�  उपय�ु ह��छ ।

(घ) मेलिमलाप
मेलिमलाप प�ितलाई अझ बढी �भावकारी बनाउन मेलिमलापकता�लाई िदइने सिुवधा र प�रवहन खच� समयमै 

�दान गनु� आव�यक ह��छ । �ो�साहनबापतको रकम अभाव तथा समयमै �य�तो �ो�साहनबापतको रकम िनकासा नह�ने ह�नाले 
मेलिमलापकता�ह�मा उ��ेरणाको कमी रहेको छ । िव�मान अव�थामा मेलिमलापमा लगानीअन�ुप उपलि�ध हािसल ह�न सकेको 
छैन । पटकपटक मेलिमलापमा पठाउन सिकने कानूनी �यव�थाले गदा� माग� समूहअनसुारको अविध मेलिमलापमै सिकने ह�दँा म�ुा 
फछ् य�टमा िढलाई भई फरक म�ुा �यव�थापन �णाली �भािवत ह�न पगेुकोले  मेलिमलापमा पठाउने अविध र माग� समूहको अविधिबच 
तादा��यता कायम गन� आव�यक देिख�छ । साथै �ितब� मेलिमलापकता�को सङ्�या थप गन� उपय�ु देिख�छ ।

(ङ) म�ुाको शी� फछ् य�ट
म�ुामा फाटँको कामको िनर�तर अनगुमन र मू�याङ्कन �भावकारी ह�नपुन� देिख�छ । सरकारवादी फौजदारी म�ुामा नबझुी 

नह�ने सा�ी बकप�को लािग नआउने, परी�ण �ितवेदन समयमै �ा� नह�ने ज�ता सम�या रहेका छन् । परी�ण �ितवेदन इमेल 
तथा �या�समाफ� त �ा� गन� �यव�था गनु� �भावकारी ह�ने देिख�छ । ब�यौता रहेका परुाना म�ुाह�को शी� फछ् य�ट ह�ने �यव�था 
गनु�पछ�  । परुाना म�ुाको पेसी �थिगत नह�ने �यव�था िमलाई हेदा�हेद�मा राखी िनर�तर सनुवुाइ गरी फछ् य�ट गनु�पद�छ । म�ुाको फछ् य�टमा 
सहयोगी ह�ने गरी िटपोटको �यव�था गनु� पद�छ । संिहतालगायतका काय�िविधगत कानूनमा भएका �िकया एवम् प�ितह�का बारमेा 
सबैलाई बढीभ�दा बढी जानकारी गराउन ुपद�छ । म�ुाको �ारि�भक कारबाहीस�ब�धी कानूनी �यव�थाको �यवहा�रक �योग ह�न काय� 
बोझ बढी भएका अदालतह�मा दईु िस�ट अदालत स�चालन गन� �यव�था िमलाउन ुउपय�ु ह��छ । िवशेष �कृितका िनवेदनह�लाई 
�ित िदन एक जना �यायाधीश तोक� िबहान बेलकुा गरी फछ् य�ट गन� �यव�था िमलाउन सिक�छ । बढी काय�बोझ भई �थान अभाव 
भएको अदालतह�लाई भौगोिलक �े�को आधारमा आव�यकता अनसुार अ�य �थानमा अदालतको मकुाम रा�ने �यव�था िमलाउन ु
उपय�ु ह��छ । काय�बोझको आधारमा स�बि�धत म�ुय �यायाधीशले �याय प�रषद् को सहमित िलई आ�नो �े�मा काजमा रा�न 
पाउने �यव�था िमलाउने र ��यथ� िझकाएको र अ�त�रम आदेश िदएको �यायाधीशले पिन सो म�ुा हेन� पाउने �यव�था िमलाउन ु
उपय�ु ह�ने देिख�छ ।

(च)  सव��च अदालतको काय�बोझको �यव�थापन
सव��च अदालतमा म�ुाह�को िवषयगत समूह िवभाजन गन� र �यायाधीशह�को समूह र समूह संयोजक तो�ने िवषय गोला 

�णालीले �भािवत भएको ह�दँा �यसलाई प�रवित�त �णालीसगँ समायोजन ग�रनपुन� । अदालतको काय�चाप र काय�बोझ �यव�थापनको 
लािग अदालतह�को �याियक �े�ािधकार स�ब�धमा िव�मान कानूनी संरचनाको संशोधनका लािग पहल ह�नपुन� । उ�च अदालतका 
�यायाधीशह�लाई व�र�ताका आधारमा िनि�त अविधका लािग सव��च अदालतमा काजमा राखी परुाना म�ुाह�को फछ् य�ट गन� 
�यव�था गन� । पेसी हटाउनेस�ब�धी कानूनी �यव�थालाई �भावकारी �पमा काया��वयन गन� । ५ वष�भ�दा बढी अविधका म�ुा तथा 
३ वष�भ�दा बढी अविधका �रटह�को िनर�तर सनुवुाइ गन� । ३-५ वष�िबचका म�ुाह�को क�तीमा १५ / १५ िदनको पेसी �यव�थापन 
गन� ।१८ मिहनादेिख ३ वष�िबचका म�ुाह�को लािग मािसक पेसी �यव�थापन गन� । सव��च अदालतको म�ुाको लगत १५००० 
भ�दा कम नभएस�म �ित १००० म�ुाको िहसाबले एक जना �यायाधीश पन� गरी सव��च अदालतबाट सेवा िनव�ृ भएका वा उ�च 
अदालतका व�र�तम �यायाधीशह�म�येबाट आव�यक �यव�थापन गन� । अ�ािधकार �ा� म�ुा एक वष�िभ� फछ् य�ट गन� गरी 
आवा�यक �यव�था िमलाउने ।

(छ)  पेसी �यव�थापन
पेसी �थिगत गन� काय�लाई िन��सािहत गद� पेसी �थगन काय�मा िनय��ण गन� स�टवेयरमाफ� त �वचािलत �पमा पटक 

देिखने �यव�था गनु�पन� । पेसी हटाउने िनवेदन सा�ािहक �काशन ह�दँाका बखत वा पेसीको अिघ�लो िदन वा ��येक िदन दैिनक 
पेसी सूची �काशन अगावै पेस ह�ने �ब�ध गनु�पन� । काम�ित सबैको �वािम�व, सामूिहक िज�मेवारी िलने प�ितको िवकास गन� । हरके 
अदालतमा पेसी �यव�थापनस�ब�धी फाटँ तयार गरी पेसी �यव�थापन स�ब�धमा �िश�ण �दान गनु�पन� । िलड लयर, बहसको समय 
�यव�थापन तथा सूचना �िविधको �योगमाफ� त म�ुाको सनुवुाइ गन� काय� �ार�भ गनु�पन� । तामेलीमा जाने �कृितका म�ुाह�को लगत 
यिकन गरी फछ् य�ट गन� �ब�ध िमलाउन ुपन� । 
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(ज)  गोला �ि�या
गोला �ि�याबाट पेसी िनधा�रण ह�दँा �यायाधीशले िज�मेवारी प�छाउने ह�दँा परुाना म�ुा फछ् य�ट गन� ल�य �भािवत ह�ने 

देिख�छ । म�ुा प�छाउने �विृ� हटाउन म�ुा फछ् य�टको िनि�त मापद�ड बनाई मापद�ड पूरा गन� �यायाधीशलाई परु�कारको 
�यव�था तथा काय� स�पादन अङ्क िदने �यव�था गनु�पन� । एकभ�दा बढी �यायाधीश काय�रत रहेका अदालतह�मा कुनै �यायाधीशको 
अनपुि�थितका कारण �थिगत ह�न जाने कुनै फाटँको दिैनक पेसीका म�ुाह� अ�य फाटँको सोही िदनको दैिनक पेसी सूचीमा समावेश 
गरी उपि�थत �यायाधीशको इजलासबाट हे�रने गरी आव�यक �णालीको िवकास गरी सोहीअन�ुप िनद�िशका प�रमाज�न गन� । आदेश 
�भावकारी ढङ्गले काया��वयन गन� । एकभ�दा बढी �यायाधीश भएको अदालतमा आफूलाई गोला परकेो फाटँको सबै भैपरीसमेत 
सो िदन िनजले नै सनुवुाइ गन� �यव�था िमलाउने । हेन� निम�ने म�ुाह�को छु�ै समूह बनाई �यस िकिसमका म�ुाह�लाई हेन� िम�ने 
�यायाधीशको समूहमा मा� गोला लगाउने �यव�था गनु�पन� । गोलाबाट छनोट भई गोला परपेिछ २ वष� म�ुा र �ाथिमकता �ा� म�ुाह� 
सोही �यायाधीशले िनर�तर सनुवुाइ गन� �यव�था गन� ।

(झ)  काय� �यव�थापन
�यायाधीशलाई इजलासको समय �भािवत ह�ने गरी अ�य काममा संल�न नगराउने भिनए पिन हाल अ�यास ग�रएको सिमित 

�णाली र िनरी�ण �णालीबाट इजलासको समय �वाभािवक �पमा �भािवत बनेको ह�दँा �यसमा अ�ययन गरी उपय�ु �णाली 
अवल�बन ग�रनपुन� । कोिभड महामारीको कारण बाकँ� रहेका परुाना र ब�यौता म�ुाह�को फछ् य�ट गन� गरी रणनीित तयार गरी �ातः 
तथा स��याकालीन इजलास समेत बसेर कामकारबाही गन� स�ने गरी �ब�ध गन� । Judicial Outreach काय��ममा �यायाधीशलाई 
सहभागी गराउन उपय�ु नह�ने । ��येक इजलास अिधकृतले वािष�क �पमा तयार गनु�पन� फैसला / अि�तम आदेशको सङ्�या�मक 
मापद�ड िनधा�रण नग�रएको र इजलास अिधकृतको काय�लाई विृ� िवकाससगँ जोड्न नसिकएको ह�दँा �यसलाई �भावकारी बनाइन ु
पन� ।

(ञ)  �यायमा पह�चँ
�यायमा सहज पह�चँको िवषयलाई नया ँ कानूनको काया��वयनपिछको अनभुवका आधारमा अ�ययन गरी अदालती 

श�ुकलगायतका िवषयमा पनुरावलोकन ग�रनपुन� । �यायमा पह�चँ अिभविृ�को सम� िवषयलाई �यायपािलकाले मा� �यव�थापन 
गन� नस�ने भएकाले सरोकारवालाह�लाई पिन यस काय�मा उ��े�रत गनु�पन� । द�तरुह�को पनुरावलोकन गनु�पन� र काय�िविध सरल 
बनाउने िवषयमा कानून प�रमाज�न गनु�पन� । िवप�न सेवा�ाहीका िनिम� अदालती श�ुक िमनाहा गन�स�मको अिधकार अदालतलाई 
ह�ने गरी कानूनी �यव�था गनु�पन� । �यायमा पह�चँ आयोगलाई �यायपािलकाभ�दा बािहरको �वत�� आयोगका �पमा रािखन ुपन� ।

(ट) फैसला काया��वयन
फैसला काया��वयनमा खिटने कम�चारीह�लाई �ो�साहन एवम् सवारी साधानको अभाव रहेको छ । भौगोिलक िवकटता, 

सडकको ि�थित, डोरमा खिटने कम�चारीको कमीलगायतका कारणले अपे�ा अनसुारको ल�य हािसल ह�न सकेको छैन । कैद 
ज�रवाना असलुी �यायपािलकाको िज�मेवारीमा रहेको भए तापिन यसमा �यायपािलका ए�लैको �यासले कुनै प�रणाम िदन नस�ने 
हालस�मको अनभुवलाई आ�मसात् गरी कैद ज�रवाना असलुी काय� काय�पािलकाको िज�मेवारीको िवषय मानी �यायपािलकाले 
िनर�तर �पमा अनगुमन र मू�याङ्ककन गन� �णाली कायम गन� गरी �यव�था गन� उपय�ु ह��छ । झ�झिटलो िललाम �ि�यालाई 
सरलीकृत गरी िनयिमत र िनर�तर �ि�याको �पमा आ�मसात गन� । फैसला काया��वयनको काय�लाई िढलाइ गन� कितपय अव�थामा 
प�ह�समेत लािग पन� दिेखदँा �य�तो काय�लाई िन��सािहत गनु�पन� । तहिसल शाखामा काय�रत कम�चारीह�को �मता अिभविृ� 
गरी नितजा�ित जवाफदेही र िज�मेवार बनाउने प�ितको िवकास गन� । देवानी र फौजदारी फैसला काया��वयनको छु�ाछु�ै शाखा 
�थापना गन� र िव�तारै यसको काया��वयनमा काय�पािलकालाई िज�मेवार र उ�रदायी बनाउने ।

(ठ) अनुगमन र म�ूयाङ्कन
िनरी�ण, अनगुमन तथा मू�याङ्कन �णालीलाई थप �भावकारी बनाउने । मािथ�लो िनकाय वा नेतृ�वबाट समय समयमा 

आव�यक िनरी�ण, िनद�शन, अनगुमन गन� काय�लाई व�तिुन�, �यावहा�रक एवम् �भावकारी त�ुयाई िनर�तरता िदनपुन� । हरके 
�ि�कोणबाट उ�कृ� काय� स�पादन गन� अदालत तथा �याियक जनशि�लाई उ�कृ� अदालत तथा �याियक जनशि� घोिषत गरी 
परु�कृत गन� �यव�था गनु�पछ�  । काय� स�पादनको आधारमा द�ड र परु�कार �दान गन� �यव�थालाई सं�थागत गन� प�ित िवकास 
गन� । 
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(ड) �याियक �वत��ता र �वाय�ता
आिथ�क, भौितक, �याियक �शासिनक अनशुासन कायम गरी �व�छ, िन�प� र िछटोछ�रतो �याय स�पादन गरी 

�याियक जनआ�था विृ� ह�ने िवषयमा जोड िदनपुन� । �यायपािलकाको �वत��तामा असर पन� काय�लाई िन��सािहत गनु�  
पद�छ । �यायपािलकाको िव�ीय र �शासिनक �वाय�ता �व��न गन�का लािग पहल गनु�  पद�छ । कोिभड सं�मणको कारण पटकपटक 
अदालतको सेवा सङ्कुचन गनु� पदा�  योजनाले िनधा�रण गरकेो समयाविधिभ� काय� स�प�न ह�न नसकेकोले य�तो समयमा अदालतले 
आव�यक �यव�थापन गन� स�ने गरी कानूनी �यव�था ग�रन ुपद�छ ।

(ढ) जनशि� �यव�थापान
�यायाधीश िनयिु�मा नै सम�या दिेखएकाले �यायाधीश िनयिु� गदा� अदालतमा काय�रत द� र अनभुवी �यि�लाई मा� 

िनयिु� गनु�पछ�  । �यायाधीश तथा कम�चारीह�को पदपूित� समयमा नै ह�ने �यव�था िमलाउन ु पद�छ । स�वास�ब�धी कानूनको 
�भावकारी काया��वयन नभएकाले पारदश� बनाउन ुपन� । योजनाको काया��वयनलाई म�त प�ुने गरी �यायाधीश र कम�चारीह�को 
स�वाको समय िकटान गरी सोही समयमा नै गनु�पद�छ । सव��च अदालतको इजलास अिधकृतलाई �िश�ाथ� �यायाधीशका �पमा 
िवकिसत गन� र इजलास अिधकृतका �पमा गरकेो काय�लाई समेत �यायाधीश िनयिु�को मह�वपूण� आधार बनाउन ुपद�छ । कम�चारीको 
�मता िवकास गन� काय��मको कमी रहेको छ । मानव संशाधन िवकास योजना ब�न सकेको छैन । द� र अनभुवी कम�चारी अभावमा 
योजनामा उि�लिखत काम कारबाही गन� सिकएको छैन । राजप�अनङ्िकत �ेणीमा सेवा करारमा िलने �विृ�लाई िन��सािहत 
गनु�पन� । छु�ै Judicial pay commission गठन गरी सोको सझुावका आधारमा �याियक जनशि�को सिुवधा र विृ�िवकास गन� 
�यव�था गन� । भौगोिलक �े�को न�बर �ा� गन� काय�बोझ कम भएकोभ�दा पिन काय�बोझ बढी भएको अदालतमा स�वा भई जान 
कम�चारी आकिष�त गराउन काय�बोझ बढी भएको अदालतमा काम गदा� बढी न�बर र दगु�ममा काम गरबेापत कम न�बर �ा� गन� 
�यव�था गनु�पद�छ । काय�बोझ र काय�चाप बढी भएका अदालतह�मा �यायाधीश तथा कम�चारीह�ले िबदाका िदन र अ�य िदनमा 
समेत अित�र� समय काम गनु�पन� अव�था रहेकोले उनीह�लाई उ��े�रत गरी िज�मेवारी वहन गराउन काय� स�पादनमा आधा�रत 
�ो�साहन भ�ाको �यव�था गनु�पद�छ । 

(त) काय� उ��रेणा 
िवगत वष�दिेख कम�चारीलाई �दान गद� आएको काय� स�पादनमा आधा�रत �ो�साहन भ�ाको कटौतीले कम�चारीको मनोबल 

अपे�ा गरअेन�ुप नरहेको । उ��े�रत गन� असल अ�यास अवल�बन गन� अ�य अदालत, िनकायको �मण गन� गराउने अवसरलाई 
सं�थागत गन� । वैदिेशक अ�ययन, तािलम र अवलोकन �मणमा सबैलाई समान �यवहार भएको अनभूुितको सिुनि�तता ग�रनपुन� । 
कम�चारीह�को गनुासोको िनर�तर �पमा सनुवुाइ र स�बोधन गनु�पन� । परु�कार र द�ड �णालीलाई विृ� िवकाससगँ आब� गनु�पन� ।

(थ) बजेट 
योजनाको �भावकारी काया��वयनको लािग योजनाले ��ेपण गरकेो बजेटको �ाि�को लािग सिुनि�तता गनु�पन� । साथै 

�ा� बजेटको अिधकतम उपयोग ह�नपुन� । सबै अदालतमा ब�िकङ�णाली माफ� त श�ुक बझुाउने अिनवाय� �यव�था िमलाइनपुन� । 
डोरबाट स�प�न गनु�पन� काम समयमै स�प�न गन� आव�यक पन� पया�� दैिनक तथा �मण भ�ा �यव�थापन गनु�पन� । योजनाले 
��ेपण गरेअन�ुपको बजेट �ाि�को सिुनि�तताको लािग अथ� म��ालय, राि��य योजना आयोगलगायतका िनकायह�सगँ िनयिमत 
र िनर�तर �पमा छलफल, स�वाद र सम�वय गरी आव�यक �यव�थापन गन� । सव��च अदालतको बजेट सिमितलाई अथ�पूण� र 
चलायमान बनाउन िज�मेवारी �दान गरी जवाफदेिहता वहन गन� स�म त�ुयाउने ।

(द) भौितक पूवा�धार
नया ँभवन िनमा�ण गदा�  आ�नो अदालत भवन नभएका अदालत र बढी काय�बोझ भएका अदालतको आव�यकतालाई 

�ि�गत गरी �ाथिमकता िनधा�रण गरी िनमा�ण गनु�पन� अव�था रहेको छ । काठमाड�ंलयागतका काय�वोझ बढी भएका अदालतह�मा 
भवन अपया�� रहेकोले सोको लािग त�काल आव�यक �यव�था गनु�पन� । भौितक पूवा�धार, िव�त्ु, इ�टरनेट आदीको सम�या रहेकाले 
सहज िव�त्ु आपूित� गन� तथा नेटविक� ङको सम�या हटाउन Internet को Bandwidth बढाउनपुन� ।  बैकि�पक उजा�को भरपद� 
�यव�था गन� । अदालतका भौितक सिुवधाह� सेवा�ाहीह�का आव�यकताअन�ुप तु�याउने िवषयमा समेत अपेि�त उपल�धी 
हािसल ह�न नसकेको ह�दँा �ोत जटुाएर त�कालै काम अिघ बढाउन ुपन� ।
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(ध) सूचना �िविधको �योग
सूचना �िविध पूवा�धारको अभावका कारण िव�तुीय िमिसल �योग गन� सिकएको छैन । क��यटुर ��यानरलगायतको 

�यूनताका कारण िनरी�ण अिधकृतले िदएका सबै िनद�शनह� स�टवेयरमा �िवि� गन� सिकएको छैन । काय�चापबमोिजम कम�चारी,  
क��यटुर, ��यानर, Webcam आिदको अभावका  कारण सरकारवादी म�ुाका कितपय फरार �ितवादीह�को बयानकै �ममा 
िलनपुन� फोटोसिहतको �वघोषणा फाराम पूण� �पमा अ�ाविधक गन� सिकएको छैन । िमिसल ��यान गन� िव�तुीय उपकरण नभएकोले 
िमिसल संल�न म�ुयम�ुय कागजातह�को (सडाउन निम�ने) िव�तुीय�ित तयार पारी स�टवेयरमा �िवि� गन� नसिकएको । काय�चाप 
र दरब�दीको आधारमा Computer, Printer, Scanner, Power Backup लगायत मेिसनरी औजार तथा सवारी साधनको उिचत 
�ब�ध गन� । सूचना �िविधमा जनशि�को उ�चतम पह�चँ कायम ग�रन ुपद�छ । अ�तर अदालत, काया�लयमा �याद पठाउने, प�ाचार 
गन�, �माण कागजातको �मािणत �ितिलिप मगाउने, पठाउने आिद काम अिनवाय��पमा इमेलबाटै गन� �यव�था गनु�पन� । म�ुाका 
प�लाई पायक पन� अदालतबाट िव�तुीय मा�यम (Online) बाट तारखे उपल�ध गराउने �णालीको पया�� आधार बनी नसकेको 
तथा स�बि�धत अदालतले समयमै ता�रखको िमित उपल�ध नगराइिदनाले यो सेवालाई �भावकारी बनाउन नसिकएकोले �यसमा 
सधुार गनु�पन� । हाल �योग ग�रएको CMS Software लाई अझ बढी User Friendly बनाउन अ�ाविधक गनु�पन� । आविधक 
�ितवेदनह�लाई थप िविविधकरण गरी Automatic Generate ह�ने गरी �ब�ध गन� । 

(न) सरोकारवालाह�सगँको सम�वय 
�माण परी�ण �ितवेदन, नबझुी नह�ने सा�ीको बकप� यथास�भव चाडँो गन� स�ने अनकूुल वातावरण िमलाउने । �यायाधीश, 

रिज��ार, �े�तेदार तथा कम�चारी िज�मेवारी वहन गन� र सरोकारवाला िनकायसगँ सम�वय र सहकाय� बढाउने । अदालतका 
तहगत संरचनािबच िनयिमत सूचना आदान �दान गरी सम�वयलाई �भावकारी बनाउने । नेपाल बार एसोिसएसन, सरकारी विकल 
नेपाल �हरी नापी काया�लय मालपोत काया�लय, अ�पताल तथा �योगशालालगायतका ��य� सरोकारवाला िनकायह�सगँ िनर�तर 
�पमा सम�वय र सहकाय� गन� । �थानीय तहका �याियक सिमितह�माफ� त �याय र कानूनका िवषयमा सचेतनामूलक काय��मह� 
स�चालन गन� िवषयलाई समावेश ग�रनपुन� । जनआ�था अिभविृ�का लािग स�चार  �े�, कानून �यवसायी, अनसु�धान र अिभयोजन 
प�को आचार संिहताको �यव�था गरी सोको �भावकारी काया��वयन गन� । समदुायमा अदालत, Meet The Judge लगायतका 
ि�याकलापह�को �भावका�रता अिभविृ� गन� ।

(प) योजना काया��वयन
योजनाको �भावकारी काया��वयनको लािग मािथ�लो िनकाय र नेत�ृवले अपन�व �हण गरी आव�यक जनशि�, बजेट 

र �ोत साधनको उिचत समयमा स�बोधन गन� स�नपुद�छ । कामको आव�यकताको आधारमा मा� कम�चारीह�लाई काजमा 
रा�नपुन� । योजना �भावकारी काया��वयन गन� अदालत, �यायाधीश तथा कम�चारीलाइ� �ो�सािहत र परु�कृत गन� । योजना स�ब�धमा 
िविभ�न मा�यमबाट �चार �सार गरी सफल काया��वयनको लािग आव�यक �ोत साधनको लािग स�बि�धत िनकायमा पहल 
गनु�पन� । सम�मा योजनालाई सबैले �वािम�वभावका साथ �हण गरी समप�णभावका साथ काया��वयन गन� सिकएमा मा� अपेि�त 
उपलि�ध हािसल ह�ने देिख�छ ।

३.६.  अ�य स�दभ�
(१) बा� वातावरण

�यायपािलकाले स�पादन गन� काम कारबाहीह� �यायपािलकाको ए�लो �यासले मा� स�भव ह�दँनैन् । �यायपािलकाले 
आ�ना काम कारबाहीह�लाई �भावकारी �पमा स�पादन गन�का लािग यससगँ ��य� र परो��पमा जोिडने सरोकारवालाह�सगँको 
िनर�तर सहयोग र सम�वयको आव�यकता पद�छ । �याय स�पादन र �याय �शासनका काम कारबाहीह� �यव�थािपका, काय�पािलका, 
गहृ म��ालय, मिहला, बालबािलका तथा �ये� नाग�रक म��ालय, कानून �याय तथा ससंदीय मािमला म��ालय, कारागार 
�यव�थापन िवभाग, नेपाल �हरी, महा�यायािधव�ाको काया�लय, �याय प�रषद,् नेपाल बार एसोिसएसन, नाग�रक समाज, �थानीय 
तह र स�चार �े�लगायतका सरोकारवाला �यायपािलकाका बा� अवयव (components) ह�न् । ��ततु योजनाको काया��वयनको 
स�ब�धमा पिन �यायपािलकाका यी सरोकारवालाह�सगँको सहयोग र सम�वयको उि�कै खाचँो रहने कुरालाई यहा ँ िबस�न 
सिकँदैन । �यव�थािपकाबाट समायानकूुल कानूनमा सधुार गन� काय�लाई िनर�तरता िदई योजनाको सफल काया��वयनको लािग 
बजेटको �यव�था ह�ने गरी िविनयोजन िवधेयकमाफ� त बजेटको सिुनि�तताको अपे�ा ग�रएको ह��छ । काय�पािलकाबाट �यायपािलकाको 
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�वत��ता र िन�प�ताको ��याभूितसिहत योजनाले आ�मसात गरकेा काय��मह�को सफल काया��वयनका लािग आव�यक बजेट 
तथा अ�य �ोत र साधनको उपल�धताका लािग आ�ना मातहत िनकायह�लाई प�रचािलत गराई योजनाबमोिजमका काय��मह� 
काया��वयन गन� सहयोग गन� प�रचािलत ह�न ुअपेि�त ह��छ । तर यस योजनाले ��ेिपत गरअेन�ुपको यस अविधका लािग आव�यक 
पन� बजेट र �ोत र साधन �यायपािलकाले  �ा� गन� नसकेको कारणबाट योजनामा िनधा�रण ग�रएका कितपय काय��मह� �भावकारी 
�पमा काया��वयन ह�न नसकेकाले सोतफ� समेत स�बि�धत िनकाय संवेदनशील ह�नपुन� स�दभ� देिख�छ । सरकारी विकल काया�लयह� 
र नेपाल बार एसोिसएसनलगायत आमस�चार जगत र नाग�रक समाजबाट समेत योजना काया��वयनको लािग सदाझ� ठोस सहयोग 
अपेि�त छ । �यायपािलकाका बारमेा स�बि�धत सरोकारवाला िनकायह�बाट ह�ने अनाव�यक िटका िट�पणीले �यायपािलका�ितको 
जनआ�थामा नकारा�मक �भाव पन�तफ�  समेत सबै सरोकारवालाह�को �यान जानपुन� स�दभ�समेत देिख�छ ।

(२) �थानीय स�दभ� र प�रवेश 
�यायपािलकाका काम कारबाहीह� सबैका लािग समान �पमा लि�त ह��छन् । य�ता काम कारबाही  �थानीय �तरदेिख 

के��ीय �तरस�मका सरोकारका िवषय ह�न् । हरके समाजको संरचना राजनीितक, सामािजक, सां�कृितक, कानूनी, वातावरणीय र 
स�चार एव ंिवकासको अव�थाले समेत �भािवत ह�ने गद�छन् । समाजका हरके वग� खास गरी मिहला, बालबािलका र समाजमा फरक 
यो�यता भएका �यि� र आिथ�क �पमा कमजोर एवं िवप�न वग�को �यायमा हरदम सहज पह�चँ कायम ह�ने अव�था कायम रािखन ु
पद�छ । यो योजनाले �यसतफ�  आफूलाई केि��त गरकेो स�दभ�लाई समेत यहा ँमनन गनु�  उपय�ु ह��छ ।

(३) फरक म�ुा �यव�थापन प�ितको काया��वयन
नेपालको �यायपािलकाले िव�का अ�य मलुकुले अवल�बन र अ�यास गद� आएको फरक म�ुा �यव�थापन प�ितलाई 

आ�मसात गद� दो�ो योजना अविधदेिख नै यसलाई लाग ुगन� �ितब�ता �कट गद� आएको अन�ुप चाल ुयोजनाको दो�ो वष�बाट 
उ�च अदालत तथा िज�ला अदालतमा यो प�ित काया��वयनमा आइसकेको छ । यस प�ित�ारा िनधा� �रत माग� समूहअनसुारको 
अविधिभ� म�ुा फछ् य�ट ह�ने कुराको सिुनि�तताका लािग आव�यक पूवा�धार एव ंवातावरण तयार गरी यस प�ितलाई �भावकारी 
बनाउन योजना काया��वयनको �ममा �ाथिमकता िदनपुन� स�दभ�समेत रहेको छ । 

(४) िवकृितिवहीन �यायपािलकास�ब�धी अ�ययन सिमितको �ितवेदन
�यायपािलकाका काम कारबाहीह�लाई �व�छ र पारदश� बनाई �याियक सशुासन कायम गन� र �यायपािलकालाई 

िवकृितिवहीन बनाई �यायपािलका�ित जनआ�था अिभविृ� गन� सव��च अदालतका माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�को 
अ�य�तामा गठन भएको िवकृितिवहीन �यायपािलकास�ब�धी अ�ययन सिमितले िविभ�न सरोकारवालाह�सगँ परामश� गरी पेस 
गरकेो �ितवेदन सव��च अदालतको पूण� बैठकमा छलफलका �ममा रहेको छ । �यायपािलकाको चौथो रणनीितक योजनाले म�ुा 
�यव�थापनका स�दभ�मा प�रक�पना ग�रएको �वचािलत म�ुा �यव�थापन �णालीलाई (Automated Case Management 
System) िदगो रणनीितको �पमा आ�मसात गरी अदालतमा गोला �णाली लाग ु गन� अ�ययन �ितवेदनले रणनीितका �पमा 
अि�तयार ग�यो । िवकृितिवहीन �यायपािलकास�ब�धी अ�ययन सिमितको �ितवेदनले प�रवित�त स�दभ�मा गोला �ि�याको 
मा�यमबाट पेसी �यव�थापन गन� ��ताव गरेबमोिजम सव��च अदालतमा िमित २०७८ मङ्िसर १५ देिख गोला �ि�या लाग ु
भएको र उ�च अदालत तथा िज�ला अदालतमा िमित २०७८ माघ २ गतेदिेख लाग ुगन� गरी िनण�य भयो । गोला �ि�याबाट म�ुाका 
प�ह�को �याियक िन�प�तामा बढी िव�ास र �याियक पारदिश�ता कायम गन� सहज ह�ने स�दभ� रहेको छ । गोला �ि�यालाई चौथो 
रणनीितक योजनाले म�ुा �यव�थापनको रणनीितक उपायका �पमा िलएको �वचािलत म�ुा �यव�थापन �णालीका मा�यमबाट 
�यवि�थत बनाउने �ि�या अगािड बढेको स�दभ�समेत छ ।

यसै िबचमा �यायपािलकािभ� �याियक सशुासन कायम रा�न ुपद�छ र म�ुा तो�ने �णालीको अ�यासले �याियक िन�प�ता, 
�व�छता र सशुासन कायम गन�मा किठनाई ह�न गई �यायपािलका�ितको जनआ�थामा कमी आएकोले सो कुरामा �यायपािलकाको 
नेत�ृव संवेदनशील ह�नपुन� मागसिहत नेपाल बार एसोिसएसनबाट सरोकार देखाएअन�ुप सव��च अदालतमा केही िदन म�ुाको 
काम कारबाहीमा िसिथलता आएको देिख�छ । सो अविधमा समेत जनसरोकारका िवषयह� खास गरी ब�दी��य�ीकरणका 
िनवेदन र कोिभड-१९ सगँ स�ब�धी िनवेदन भने सनुवुाइ भएको अव�था िथयो । गोला �ि�यलाई लाग ुगन� �ममा तीनै अदालतका 
िनयमावलीह�मा संशोधन गरी सो स�ब�धमा आव�यक नीितगत �यव�थासमेत ह�न गयो र तीनै तहका अदालतका लािग गोला 
�णालीका लािग िनद�िशकाह�समेत जारी ग�रएको स�दभ�समेत यहा ँउ�लेखनीय र�ो ।
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(५) कोिभड-१९ को �भाव
चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको म�याविधस�म आइप�ुदा यसको पिहलो वष�देिख नै िव��यापी �पमा कोिभड-१९ 

महामारी फैिलएको र नेपालको �यायपािलकासमेत यस योजना अविधको पिहलो वष� अथा�त् आिथ�क वष� २०७६।०७७ को नव� 
मिहनामा प�ुदा नप�ुदै २०७६ साल चै� ११ गतेदेिख यो महामारीबाट �भािवत ह�नप�ुयो । कोिभड-१९ को महामारीको कारणबाट 
पिहलो पटक २०७६ चै� ११ गतेदेिख २०७७ आि�न १ गतेस�म, दो�ो पटक २०७८ वैशाख १६ गतेदेिख २०७८ भा� १५ 
गतेस�म ब�दाब�दी, िनषेधा�ा एवं ग�ेुको �याद तारखे था�ने थामी पाउने सिुवधाको कारणबाट म�ुाको िनयिमत कारबाही एवं सनुवुाइ 
�भािवत ह�न पगुी म�ुा फछ् य�टको काय�मा ��य� असर गन� गयो।अदालतले �वा��य सरु�ाको संवेदनशीलता र �याियक सेवाको 
अप�रहाय�तालाई साथसाथै हेरअेन�ुप िविभ�न अदालतमा सूचना �िविधका आधिुनक उपाय िभिडयो क�फर�ेससमेतबाट म�ुाका 
प� तथा कानून �यवसायीको अभौितक उपि�थितमा िविभ�न म�ुामा �याद थप, थनुछेक बहस र �रट िनवेदनको सनुवुाइ गरी �यायमा 
पह�चँ कायम रा�ने �यायपािलकाले आ�नो �यास जारी रा�यो । तथािप इ�टरनेट तथा सूचना �िविधको पया�� उपल�धताको अभावले 
सीिमत मा�ामा मा� िभिडयो क�फर�ेसबाट सनुवुाइ स�भव ह�न गयो । कोिभड-१९ ज�ता महामारीको कारणले अदालतबाट काम 
कारबाहीमा पन� स�ने �भाव र सोको �यूनीकरणका लािग के क�ता �यासह� आव�यक रहेछन् भ�ने स�ब�धमा �यायपािलकाका 
लािग एक मह�वपूण� िसकाई रहन गयो । कोिभड-१९ को महामारीको �ममा सोको जोिखमलाई �यूनीकरण गन� िसलिसलामा सव��च 
अदालत फुलकोट�बाट �याियक �ि�या र अदालत �यव�थापनका स�दभ�मा िविभ�न िनद�शनह� जारी भए र उ�च अदालत तथा 
िज�ला अदालतमा समेत �वा��य सरु�ाका मापद�ड अवल�बन गरी अदालतका अ�याव�यक सेवाह� सचुा� गन� स�ब�धमा 
िविभ�न नीितह� अवल�बन ग�रए । भिव�यमा पिन य�ता �कृितका महामारीलगायतका �ाकृितक िवपदक्ा कारणबाट अदालतको 
काम कारबाहीमा कमभ�दा कम �भाव पन� गरी आव�यक �यव�थापन गनु�पन� स�दभ�समेत रहेको दिेखयो । 

(६) अ�तरा�ि��य स�दभ� 
अ�तरा� ि��य स�दभ� िव�ेषणतफ�  हेदा�   संय�ु रा�� सङ्घीय महासभा�ारा सन् २०१५ पिछको िवकास काय��म तय गन� 

उ�े�यले गिठत काय� समूहले तयार गरकेो ल�य १६ मा सन् २०३० स�ममा �वत��, �भावकारी र जवाफदहेी �याय �णालीस�मको 
समान पह�चँ सबैलाई उपल�ध गराउने �ितब�ता �य� गरकेो र उ� द�ताबेजलाई नेपालले �वीकार गरी राि��य योजना आयोग�ारा 
तयार ग�रएको िदगो िवकास ल�य २०१६-२०३० समेतमा उ� िवषयलाई �ाथिमकताका साथ समावेश ग�रएको प�र�े�यमा 
�यायपािलकाको सधुारका आगमी काय��मह�समेत उ� ल�य �ाि�तफ�  उ�मखु ह�नपुन� कुरा यस योजनाले तजु�माका �ममा जोड 
िदएकोमा सो िवषय वत�मान समयमा समेत �यि�कै सा�दिभ�क ह�न आएको छन् । तथािप योजनाको म�याविध मू�याङ्कनको 
अविधमा योजनाको िनमा�णको स�दभ�मा रहेका अ�तरा�ि��य प�रवेशह�मा उ�ले�य प�रवत�न नभएको अव�था देिख�छ । 

�य�तै अ�य देशका �यायपािलकाह�को �यासमा पिन �यायपािलकाको सेवा �वाहमा सधुारका िवषयमा िविभ�न 
स�मेलनको आयोजना र सङ्गठनह� िनमा�ण गरी स�ंथागत पहल ह�दँ ैआएका छन् । टक�को �तानबलुमा सन् २०१३ मा भएको 
एिसया तथा �शा�त �े�का �धान �यायाधीशह�को स�मेलन (Istanbul Confrence, 2013) ले पारदिश�ता र सशुासनको 
लािग �यायपािलकाले िनवा�ह गनु�पन� भूिमकाह�मा जोड िददैँ Istanbul Declaration, 2013 जारी गरकेो छ । उ� घोषणाप� 
काया��वयनका लािग Implementation Measures, 2018 पिन जारी भएको दिेख�छ । नेपालका �यायपािलकाको तफ� बाट 
समेत ह�ता�र भएको उ� स�मेलनको घोषणाप�को �भाव हा�ो �यायपािलकामा पनु�  �वाभािवक ह��छ । �य�तै िविभ�न मलुकुका 
�यायपािलकाह�को पहलमा �थापना ग�रएको Consortium for Court Excellence नामक सं�थाले �यायपािलका सधुारका 
सात �े� र एघार उपायह� (7 areas and 11 measure for court excellence) ��ताव गरकेो दिेख�छ । िवकिसत मलुकुका 
�यायपािलकाको अनभुवका आधारमा तय ग�रएका उ� मापद�डह� हा�ो स�दभ�मा पिन �याियक सधुारको लािग अनकुरणीय रहेका 
स�दभ�समेत यहा ँउ�लेखनीय ह�न आउछँ । 

(७) प��� योजना 
राि��य प�रवेशको स�दभ�मा उ�लेख गदा�  चौथो रणनीितक योजनाको िनमा�ण भएको अविधमा लाग ुरहेको मलुकुको प�ध� 

योजनाले समेत �यायपािलकाको सबलीकरणका लािग जोड िदएको अव�था छ । रणनीितक योजनालाई राि��य योजनासगँ जोडेर 
काया��वयनको सिुनि�तता ह�न ुर वािष�क काय��म र बजेटमाफ� त योजनाले ��ेपण गरेका ि�याकलापह�को काया��वयनको लािग 
नेपाल सरकारको तफ� बाट �ितब�ता �य� ह�न ुसकारा�मक प�को �पमा िलनपुन� स�दभ�समेत यहा ँजोिडएर आउछँ ।

योजनाको म�याविध मू�याङ्कनस�ममा देिखएका यी यावत् स�दभ�ह�समेतलाई िवचार गरी योजनामा �याय स�पादन 
र �यव�थापनसगँ स�बि�धत आव�यक रणनीित र काय��मह�मा आव�यकताअनसुार  प�रमाज�न गरी काया��वयनको उपायसमेत 
म�याविध मू�याङ्कनले पिह�याउनपुन� स�दभ� रहेको छ ।
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प�र�छेद - चार
प�र��य, प�रल�य र मू�यह�

४.१ प�रचय
प�र��य, प�रल�य तथा मू�यह� िछटोिछटो प�रवत�न ह�ने िवषय नभई दीघ�कालीन �कृितका ह�ने ह�नाले चौथो योजना 

तजु�माको �ममा िनधा�रण ग�रएका प�र��य (Vision), प�रल�य (Mission) र मू�यह� (Values)  लाई चाल ुयोजनाको बाकँ� 
अविधका लािगसमेत िनर�तरता िदन ुउपय�ु ह�ने ह�दँा सोहीबमोिजम यस प�र�छेदमा ती प�र��य (Vision), प�रल�य (Mission) र 
मू�यह� (Values)  लाई उ�लेख ग�रएको छ । 

४.२ प�र��य (Vision)
“सबैका लािग �याय सिुनि�त गनु�”

४.३ प�रल�य (Mission)
“संिवधान, कानून र �यायका मा�य िस�ा�तका आधारमा �व�छ एवं िन�प� �यायस�पादन गनु� ”

४.४ मू�यह� (Values)
सिंवधान र कानून�ित आ�थाः संिवधान र कानूनबमोिजम िछटोछ�रतो, सव�सलुभ, िमत�ययी, िन�प� र �भावकारी �याय �दान 
गद� कानूनको शासन �व��न गन� �यायपािलका �ितब� रहने छ । 

�वत��ता, िन�प�ता र स�मताः �याियक स�मताको मा�यमबाट �वत�� र िन�प� �पमा �याय स�पादन गन� �यायपािलका 
�ितब� रहने छ ।

�वाय�ताः �यायपािलकाले �याियक �यव�थापनमा �शासक�य, िव�ीय एव ं काय�िविधगत �वाय�ताको ��याभूितको अपे�ा  
रा�दछ ।  

उ�रदािय�व र जवाफदेिहता: संिवधान र कानून�ित उ�रदायी ह�दैँ उपल�ध �ोत साधनको अिधकतम सदपुयोग गरी जवाफदिेहता 
र �याियक सशुासन कायम गन� �यायपािलका �ितब� रहने छ ।

�व�छता र समानताः संिवधान, कानून र �यायका मा�य िस�ा�तको आधारमा �याियक �ि�यामा �व�छता, िनि�चतता र 
समानताको ��याभूित गद� �यायमा सहज पह�चँ अिभविृ� गन� �यायपािलका �ितब� रहने छ ।  

गुण�तरीयताः सूचना �िविधको उ�चतम उपयोग गद� द� जनशि� र �भावकारी �यव�थापनको मा�यमबाट अनमुान यो�य एवं 
गणु�तरीय सेवा �वाह गन� �यायपािलका ि�याशील रहने छ ।

सदाचारः सेवा �वाहमा नैितकता, िन�ा र इमा�दा�रता कायम रा�दै आचारसंिहताको पूण� पालना गन� �याियक जनशि� �ितब� 
रहने छन् ।

�ितिनिध�व र समावेिशताः �याियक काम कारबाहीमा गणु�तरीयता कायम रा�द ै समानपुाितक, समावेशी र सहभािगतामूलक 
�ितिनिध�वको िस�ा�तलाई सं�थागत �पमा आ�मसात् गन� �यायपािलका ि�याशील रहने छ ।

�वािम�वः �याियक सेवामा समिप�त जनशि�को योगदानको उ�च मू�याङ्कन गद� योजना�ित �वािम�वभाव सिुनि�त गराउनेतफ�  
�यायपािलकाका �यासह� लि�त रहने छन् ।

सहभािगता र सम�वयः �याियक सधुारको योजनामा सरोकारवालाह�को �वािम�वभाव जागतृ गराई रचना�मक सहयोग र 
सम�वयमाफ� त �याियक काय� स�पादनको �भावका�रता अिभविृ� गन� �यायपािलका �य�नशील रहने छ ।
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प�र�छेद - पाँच
ल�य िनधा�रण तथा ल�य �ाि�का रणनीितक उ�े�यह�

५.१ प�रचयः
चौथो रणनीितक योजनामा ज�मा ५ वटा ल�य िनधा�रण ग�रएको िथयो । साथै,  ती ल�यह� हािसल गन�को लािग 

अपनाउनपुन� मा�यमको �पमा ��येक ल�यह�सगँ स�बि�धत ज�मा २३ रणनीितक उ�े�यह�समेत िनधा�रण ग�रएका िथए । 
यस म�याविध मू�याङ्कन समी�ाका आधारबाट ती ल�य र रणनीितक उ�े�यह�मा प�रमाज�न गनु�  आव�यक नदेिखएकाले चौथो 
रणनीितक योजनाले िनधा�रण गरकेा ल�य र रणनीितक उ�े�यह�लाई िनर�तरता िदने गरी देहायबमोिजम ��ततु ग�रएको छः 

५.२ ल�य र रणनीितक उ�े�यह�

�. स.ं ल�यह� रणनीितक उ�े�यह�

१
िछटोछ�रतो र 

गणु�तरीय �याय 
स�पादन

१.१ म�ुाको शी� फछ् य�ट गनु�  ।
१.२ म�ुा �यव�थापन प�ितमा सधुार गनु� ।
१.३ �याियक काम कारबाही तथा म�ुाको फैसलामा गणु�तरीयता अिभविृ� गनु�  ।
१.४ िववाद समाधानका वैकि�पक उपायह�को �योगलाई �भावकारी बनाउन ु।
१.५ फैसला काया��वयनको काय�लाई �भावकारी बनाउन ु।

२ �यायमा पह�चँ अिभविृ�

२.१ अदालतको काय��े�िभ�का �यायमा पह�चँका अवरोधह�को स�बोधन गनु�  । 
२.२ अदालतबाट �वाह ह�ने सेवालाई गणु�तरीय र �भावकारी बनाउन ु।
२.३ कानूनी सहायतालाई �भावकारी बनाउन ु।
२.४ �याियक �ि�या र �णालीबार ेसूचना �वाह गनु� ।
२.५ पीिडतमै�ी �याय �णालीको स�ुढीकरण गनु�  ।

३
�याियक सशुासनको 

�व��न

३.१ �याियक �वत��ता र �वाय�ताको �व��न गनु� ।
३.२ �याियक उ�रदािय�व र जवाफदिेहता अिभविृ� गनु�  ।
३.३ �याियक जनशि�को काय� सं�कृितमा सधुार गनु�  ।
३.४ अदालतको काम कारबाहीमा अनगुमन र िनरी�णलाई �भावकारी बनाउन ु।

४
अदालत 

�यव�थापनको 
स�ुढीकरण

४.१ मानव संशाधन �यव�थापन स�ुढ बनाउन ु। 
४.२ भौितक र सेवा पूवा�धारमा सधुार एवं िव�ीय �यव�थापन गनु�  । 
४.३ सूचना �िविधको सं�थागत स�ुढीकरण र �मता अिभविृ� गनु�  ।
४.४ सिंहताह�को नितजामूलक र �भावकारी काया��वयनको �यव�थापन गनु� ।                                
४.५ �याियक अ�ययन, अनसु�धानको प�ित िवकास गनु�  ।
४.६ योजना काया��वयन �णालीलाई �भावकारी बनाउन ु।

५
�यायपािलका�ितको 
आ�था र िव�वास 

अिभविृ�

५.१ अदालतका काम कारबाही स�ब�धमा सेवा�ाहीको स�तिु� अिभविृ� गनु�  ।
५.२ �याियक सूचना, स�चार र िश�ा प�ितको सधुार गनु� । 
५.३ अदालतका सरोकारवालाह�सगँको स�ब�ध र सहयोगलाई स�ुढ त�ुयाउन ु।

—— & ––
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प�र�छेद - छ
ल�य तथा रणनीितक उ�े�यह�को सशंोिधत काया��वयन योजना

६.१ प�रचय
योजनाले िनधा�रण गरकेा ५ वटा ल�य तथा २३ वटा रणनीितक उ�े�यह� �ाि�को लािग योजनाले िनधा�रण गरकेा ४२० 

वटा काय�ह�म�ये १६ वटा काय�ह� योजनाको आगामी ते�ो वष� देिख पाचँ� वष�िभ�मा काया��वयन ह�ने ह�दँा ती काय�लाई यथावत् 
रािखएको छ । सो बाहेक बाकँ� ४०४ काय�ह�को मू�याङ्कन समी�ा गदा�  योजनाको बाकँ� अविधका सा�दिभ�कता नदेिखएका र यस 
म�याविध मू�याङ्कन समी�ा अविधमा काया��वयन भइसकेकोले ३३ वटा काय�लाई िनर�तरता िदनपुन� नदिेखदँा ती काय�ह�लाई 
��ततु काय�योजनाबाट हटाइएको छ । योजनाले स�ुमा िनधा�रण गरकेा ५९ काय�लाई समसामियक �पमा प�रमाज�न गरी यस 
योजनामा समावेश ग�रएको छ । साथै ३२८ काय�ह� िनर�तर काया��वयन गनु�पन� �कृितका रहेकोले ती काय�ह�लाई ��ततु योजनामा 
समेत िनर�तरता िदइएको छ । �यायपािलकामा आएको पिछ�लो िवकास�मलाई स�बोधन गन� ५३ नया ँकाय�लाई समेत समावेश गरी  
ज�मा ४४० काय� योजनाको बाकँ� अविधमा काया��वयन गन� गरी िनधा�रण ग�रएको छ ।  

६.२ योजना काया��वयन गन� िज�मेवार िनकाय
�यायपािलकाको साङ्गठिनक संरचनाअ�तग�त रहेका सबै िज�ला अदालतह�, उ�च अदालत तथा इजलासह�, िवशेष 

अदालत तथा अ�य �यायािधकरणह� र सव��च अदालतले यस योजनाको अधीनमा रही वािष�क �पमा आआ�नो काय�योजना बनाई 
योजनाको ल�य र रणनीितक उ�े�य हािसल ह�ने गरी काय��म स�चालन गन� छन् । काया��वयन योजनामा िनधा��रत काय��मह� 
तोिकएको समयसीमािभ� स�प�न गन� �मखु िज�मेवारी काया��वयन योजनामा िज�मेवारी तोिकएका पदािधकारीको ह�ने छ । साथै, 
�य�तो काय� स�प�न गन� स�ब� िनकाय तथा पदािधकारीह�को सहयोग �ा� ग�रने छ । 

६.३ ल�य तथा रणनीितक उ�े�यह�को सशंोिधत काया��वयन योजना
��ततु योजनाको काया��वयन अविध २०८१ साल असार मसा�तस�म रहने छ । योजनाको ल�य तथा रणनीितह�को 

संशोिधत काया��वयन योजना यस �कार रहेको छः

ल�य १: िछटोछ�रतो र गुण�तरीय �याय स�पादन।
रणनीितक उ�े�य १.१: म�ुाको शी� फछ् य�ट गनु� । 

(क) िज�ला अदालततफ� ः
(फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागु ह�नुपूव�का म�ुा, िनवेदन तथा पुनरावेदनको लािग)

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मेवारी

फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुह�नपूुव�का म�ुा, िनवेदन तथा 
पनुरावेदनह� फछ् य�ट गन� ।

अि�तम आदेश / 
िनण�य

२०७९ पौष 
मसा�तस�म

�यायाधीश

(ख) िज�ला अदालततफ� ः
(िनवेदन तथा �ितवेदनह�को लािग)

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मेवारी

िवशेष �कृितका िनवेदनह�म�ये �माण ब�ुन ुनपन�का हकमा दता� 
भएको िमितले र �माण ब�ुनपुन�का हकमा �माण च�ुा भएको 
िमितले सात िदनिभ� फछ् य�ट गन� ।

अि�तम आदेश / 
िनण�य

२०७८-०८१ �यायाधीश

�ितवेदनह� दता� भएको िमितले एक मिहनािभ� फछ् य�ट गन� । अि�तम आदशे २०७८-०८१ �यायाधीश
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फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ु नह�ने ब�दी��य�ीकरण 
लगायतका िनवेदनह� िलिखत जवाफ परकेो वा िलिखत जवाफ 
पन� अविध समा� भएको िमितले एक मिहनािभ� फछ् य�ट गन� ।

अि�तम आदशे २०७८-०८१ �यायाधीश

(ग) िज�ला अदालततफ� ः
(फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुह�ने म�ुाको लािग)

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मेवारी

सरल माग�मा रहने म�ुा, िनवेदन तथा पनुरावेदन दता� भएको िमितले 
छ मिहनािभ� फछ् य�ट गन� ।

फैसला / अि�तम 
आदेश

२०७८-०८१ �यायाधीश

सामा�य माग�मा रहने म�ुा, िनवेदन तथा पनुरावेदन दता� भएको 
िमितले बा� मिहनािभ� फछ् य�ट गन� ।

फैसला / अि�तम 
आदेश

२०७८-०८१ �यायाधीश

िवशेष माग�मा रहने म�ुा दता� भएको िमितले अठार मिहनािभ� 
फछ् य�ट गन� ।

फैसला / अि�तम 
आदेश

२०७८-०८१ �यायाधीश

(घ) उ�च अदालततफ� ः
(फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुह�नुपूव�का म�ुा, िनवेदन तथा पुनरावेदनको लािग)

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मेवारी
फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ु ह�नपूुव�का सबै िनवेदन, स�ु 
म�ुा, पनुरावेदन, साधकह� र म�य�थस�ब�धी िनवेदन फछ् य�ट 
गन� ।

अि�तम आदेश / 
िनण�य

२०७९ पौष 
मसा�तस�म

�यायाधीश

(ङ) उ�च अदालततफ� ः
(िनवेदन तथा �ितवेदनको लािग)

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मेवारी

�ितवेदनह� दता� भएको िमितले एक मिहनािभ� फछ् य�ट गन� । अि�तम आदेश / िनण�य २०७८-०८१ �यायाधीश

फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ु नह�ने ब�दी ��य�ीकरण 
लगायतका िनवेदनह� िलिखत जवाफ परकेो वा िलिखत जवाफ 
पन� अविध समा� भएको िमितले एक मिहनािभ� फछ् य�ट गन� ।

अि�तम आदेश २०७८-०८१ �यायाधीश

(च) उ�च अदालततफ� ः
(फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुह�ने म�ुाको लािग)

 काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मवेारी

सरल माग�मा रहने स�ु कारबाही ह�ने म�ुा, देवानी र फौजदारी 
पनुरावेदन तथा �रट िनवेदन दता� भएको िमितले छ मिहनािभ� 
फछ् य�ट गन� ।

फैसला / अि�तम आदशे २०७८-०८१ �यायाधीश

सामा�य माग�मा रहने स�ु कारबाही ह�ने म�ुा, देवानी र फौजदारी 
पनुरावेदन  तथा �रट िनवेदन दता�  भएको िमितले बा� मिहनािभ� 
फछ् य�ट गन� ।

फैसला / अि�तम आदशे २०७८-०८१ �यायाधीश

िवशेष माग�मा रहने सरकारवादी फौजदारी पनुरावेदन दता� भएको 
िमितले अठार मिहनािभ� फछ् य�ट गन� ।

फैसला २०७८-०८१ �यायाधीश
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(छ) उ�च अदालततफ� ः
(म�य�थतास�ब�धी िनवेदनको लािग)

 काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मेवारी

म�य�थतास�ब�धी 
िनवेदन फछ् य�ट गन� ।

म�य�थ िनयिु�स�ब�धी िनवेदन 
दता� भएको िमितले साठी िदनिभ�

अि�तम आदेश / िनण�य २०७८-०८१ �यायाधीश

म�य�थ हटाउनेस�ब�धी िनवेदन 
दता� भएको िमितले प�तािलस िदनिभ�

अि�तम आदेश / िनण�य २०७८-०८१ �यायाधीश

म�य�थको �े�ािधकारस�ब�धी 
िनवेदन दता� भएको िमितले तीस 
िदनिभ�

अि�तम आदेश / िनण�य २०७८-०८१ �यायाधीश

म�य�थको िनण�य बदरस�ब�धी 
िनवेदन दता� भएको िमितले प�तािलस 
िदनिभ�

अि�तम आदेश / िनण�य २०७८-०८१ �यायाधीश

िवदशेी िनण�यको मा�यतास�ब�धी 
िनवेदन दता� भएको िमितले एकसय 
बीस िदनिभ�

अि�तम आदेश / िनण�य २०७८-०८१ �यायाधीश

(ज) सव��च अदालततफ� ः

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मेवारी

योजनाको ते�ो र 
चौथो वष� 

तीन वष� नाघेका सबै �रट िनवेदन 
फछ् य�ट गन� ।

फैसला / अि�तम 
आदशे २०७८/०७९ - 

२०७९/०८० 

�धान 
�यायाधीश /  
�यायाधीश

पाँच वष� नाघेका सबै स�ु म�ुा तथा 
पनुरावेदन फछ् य�ट गन� ।

योजनाको पाचँ� वष� 

दुई वष� नाघेका सबै �रट िनवेदन 
फछ् य�ट गन� । फैसला / अि�तम 

आदशे
२०८० / ०८१

�धान 
�यायाधीश /  
�यायाधीश

तीन वष� नाघेका सबै स�ु म�ुा तथा 
पनुरावेदन फछ् य�ट गन� ।

संवैधािनक इजलासको �े�ािधकारअ�तग�तका िववादलगायत 
सबै �रट िनवेदन एक वष�िभ� फछ् य�ट गन� ।

फैसला / अि�तम 
आदशे

२०७८-०८१
�धान 

�यायाधीश /  
�यायाधीश

थुनवुा भएका सबै म�ुा एक वष�िभ� फैसला गन� । फैसला २०७८-०८१
�धान 

�यायाधीश /  
�यायाधीश

दोहो�याई पाउ,ँ पनुरावलोकन, अनमुितका िनवेदन र साधक नौ 
मिहनािभ� फछ् य�ट गन� ।

फैसला / अि�तम 
आदशे

२०७८-०८१
�धान 

�यायाधीश /  
�यायाधीश

सम� म�ुा तथा �रट िनवेदन वािष�क लगतको क�तीमा पचास 
�ितशतले फछ् य�ट गन� ।

फैसला / अि�तम 
आदशे

२०७८-०८१
�धान 

�यायाधीश /  
�यायाधीश
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�ितवेदनह� दता� भएको िमितले तीन मिहनािभ� फछ् य�ट गन� । आदशे २०७८-०८१
�धान 

�यायाधीश /  
�यायाधीश

(झ) िवशेष अदालत एवम ्�यायािधकरणतफ� ः

िनकाय काय�
काय� स�पादन 

सूचक
समयाविध िज�मवेारी

िवशेष अदालत,
राज� �यायािधकरण,

बैदेिशक रोजगार �यायािधकरण ,
�शासक�य अदालत र

�म अदालत

िज�मेवारी सरी आएका सबै म�ुाह� 
फछ् य�ट गन� ।

फैसला २०७८-०८१ �यायाधीशचाल ु आिथ�क वष�मा दता�  भएका 
म�ुाह�म�ये क�तीमा पचास �ितशत 
फछ् य�ट गन� ।

(ञ) फैसला लेखन र तयारीः

िनकाय काय�
काय� स�पादन 

सूचक
समयाविध िज�मेवारी

सबै तहका अदालत र अ�य 
�याियक िनकाय

कानूनको �यादिभ� फैसला 
/ अि�तम आदेश तयार गन� ।

फैसला / अि�तम 
आदशे �माणीकरण

२०७८-०८१
�यायाधीश 
/ इजलास 
अिधकृत

रणनीितक उ�े�य १.२: मु�ा �यव�थापन प�ितमा सुधार गनु� ।
(क) सव��च अदालतमा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागु गन� �यव�थापक�य �ब�ध गन� ।

काय�
काय� स�पादन 

सूचक
समयाविध िज�मवेारी

म�ुाको काय�बोझ, �कृित  र फछ् य�टका लािग ला�न स�ने 
अविधसमेतलाई �ि�गत गरी सव��च अदालतमा फरक म�ुा 
�यव�थापन प�ित लाग ुगन� स�ब�धमा  अ�ययन   गन� ।

अ�ययन 
�ितवेदन

२०७९ माघदेिख 
२०८० पौषस�म

म�ुय रिज��ार

सव��च अदालतमा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ु गन� 
िनद�शक सिमितको िसफा�रस अनसुार िनण�य गन� । 

िनण�य २०८० माघ
पूण� बैठक / म�ुय 

रिज��ार

सव��च अदालतमा गिठत फरक म�ुा �यव�थापन सिचवालयको 
स�ुढीकरण गन� ।

िनण�य
२०७८ माघ देिख 
२०८१ असारस�म

�धान �यायाधीश / 
म�ुय रिज��ार

सव��च अदालतमा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ु गन� 
आव�यक तयारी गन� ।

िनण�य
२०८० माघ देिख 
२०८१ असारस�म

�धान �यायाधीश / 
म�ुय रिज��ार

सव��च अदालतमा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ु गन� 
सव��च अदालत िनयमावली सशंोधन गन� ।

सशंोिधत 
िनयमावली

२०८१ वैशाख
पूण� बैठक / म�ुय 

रिज��ार

सव��च अदालतमा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ु गन� 
यसस�ब�धी िद�दश�न िनमा�ण गन� ।

िद�दश�न २०८१ जेठ
पूण� बैठक / म�ुय 

रिज��ार
सव��च अदालतको लािग फरक म�ुा �यव�थापन स�टवेयर 
िनमा�ण गन� ।

स�टवेयर
२०८० माघ देिख 
२०८१ जेठस�म

सूचना �िविध 
महाशाखा

सव��च अदालतको लािग िनिम�त स�टवेयरको परी�ण गन� ।
परी�ण / 
�ितवेदन

२०८१
असार

सूचना �िविध 
महाशाखा
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(ख) फरक म�ुा �यव�थापन प�ितको �भावका�रता अिभवृि� गन� ।

काय�
काय� स�पादन 

सूचक
समयाविध िज�मवेारी

फरक म�ुा �यव�थापन तथा स�टवेयर स�ब�धमा 
�यायाधीश तथा कम�चारीह�लाई �िश�ण िदने ।

तािलम 
काय��म

२०७८-०८१

फरक म�ुा �यव�थापन 
िनद�शन सिमित / 

म�ुय रिज��ार / म�ुय 
�यायाधीश / रिज��ार / 
�यायाधीश / �े�तेदार

फरक म�ुा �यव�थापन प�ितको �भावका�रता स�ब�धमा 
समी�ा गन� ।

िनण�य
��येक वष�को 

�ावण, काित�क, 
माघ, वैशाख

फरक म�ुा �यव�थापन 
िनद�शन सिमित / 

म�ुय रिज��ार / म�ुय 
�यायाधीश / रिज��ार / 
�यायाधीश / �े�तेदार

फरक म�ुा �यव�थापन प�ित काया��वयनको अनगुमन  
गन� ।

�ितवेदन / 
अिभलेख

२०७८-०८१

फरक म�ुा �यव�थापन 
िनद�शन सिमित / म�ुय 
�यायाधीश / रिज��ार 
/ िज�ला �यायाधीश / 

�े�तेदार
फरक म�ुा �यव�थापन प�ित काया��वयनको �भाव 
मू�याङ्कन गन� ।

अ�ययन 
�ितवेदन

२०८० भदौ म�ुय रिज��ार

फरक म�ुा �यव�थापन प�ित काया��वयनको �भाव 
मू�याङ्कनका आधारमा िनद�िशका तथा स�टवेयरमा 
आव�यक प�रमाज�न गन� ।

िनद�िशका २०८० माघ
फरक म�ुा �यव�थापन 
िनद�शन सिमित / पूण� 

बैठक / म�ुय रिज��ार

(ग) सव��च अदालतको म�ुा �यव�थापन प�ितमा सधुार गन� । 
काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मेवारी

सव��च अदालतको म�ुा �यव�थापनमा सधुारका लािग 
अ�य िवषयका अित�र� देहायका िवषयह� समावेश गरी 
काय�योजना बनाई लाग ुगन�ः-
 Ø परुाना म�ुाको छु�ै फाटँ 
 Ø Issue based िटपोट 
 Ø सरल र जिटल �कृितका म�ुा छुट्याएर �लकको 
�पमा म�ुाको पेसी �यव�थापन 
 Ø पूव� आदेश काया��वयनको सिुनि�ततासिहतको पेसी 
�माणीकरण 
 Ø परुाना म�ुालाई गोलाबाट िनधा� �रत 
इजलासले हेदा�हेद�मा राखेर सनुवुाइको �यव�था 
 Øकाय�िविधगत एक�पता कायम गन� छलफल 
 Ø िवशेष प�रि�थितमा बाहेक परुाना म�ुाको पेसी �थगन 
नगन� रणनीितक उपाय, 
 Ø �र� �यायाधीशको समयमा नै पदपूित�का लािग 
आव�यक सम�वय
 Ø Lead lawyer सिहत बहसको समय �यव�थापन 

काय�योजना २०७८-०८१

�धान �यायाधीश 
/ पूण� बैठक म�ुा 

�यव�थापन 
सिमित / म�ुय 

रिज��ार
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परुाना म�ुाको पेसी �यव�थापन गदा� सरल र जिटल �कृित 
तथा देवानी, फौजदारी, वािण�य र �रट ज�ता समूहमा 
िवभाजन गन� ।

िनण�य २०७८-०८१
म�ुा �यव�थापन 
सिमित / म�ुय 

रिज��ार

परुाना म�ुा, राि��य मह�व, िवकास िनमा�ण, कर र 
राज�वस�ब�धी िववादह� समावेश भएका म�ुाह�को छु�ै 
फाटँ खडा गन� ।

िनण�य २०७८-०८१ म�ुय रिज��ार

म�ुाको �कृितको आधारमा समूहगत �पमा पेसी चढाउन 
म�ुाको सङ्�या िनधा�रण गन� ।

िनण�य / माइ�यटु २०७८-०८१
पेसी �यव�थापन 
िनद�शन सिमित / 
म�ुय रिज��ार

परुाना म�ुाको िनण�य गनु�पन� त�य र कानूनी ��न (Issue) 
को पिहचान गरी िटपोट तयार गरी पेसी अगावै स�बि�धत 
िमिसलमा सलं�न गन� ।

िटपोटको उपल�धता २०७८-०८१
रिज��ार / म�ुा 
महाशाखा �मखु

नया ँदता� ह�ने म�ुा तथा �रटका हकमा दता�कै �ममा  िनण�य 
गनु�पन� त�य र कानूनी �� (Issue) को पिहचान गरी 
िटपोट तयार गन� ।

िटपोट २०७८-०८१
रिज��ार / म�ुा 
महाशाखा �मखु

म�ुामा अङ्ग पगेुको यिकन भएको �मािणत गरी मा� पेसी 
चढाउने । 

स�टवेयर / पेसी 
�माणीकरण फाराम

२०७८-०८१
म�ुा महाशाखा 
�मखु / शाखा 

�मखु

म�ुाको काय�बोझ तथा योजनाको ल�यका आधारमा म�ुा 
पेसीमा चढाउने मापद�ड तयार गरी लाग ु गन� र सोको 
काया��वयन ि�थितको िनयिमत �पमा अनगुमन गन� ।

मापद�ड २०७८-०८१
पेसी �यव�थापन 
िनद�शक सिमित

म�ुाको �कृितको आधारमा समूह (फाटँ) अनसुारको पेसी 
�यव�थापन ह�ने गरी पेसी सूची तयार गन� ।

पेसी सूची २०७८-०८१ म�ुय रिज��ार

राि��य मह�व, िवकास िनमा�ण र राज�वस�ब�धी िववादह� 
सनुवुाइको लािग सङ्�या िनधा�रण गरी छु�ै इजलास गठन 
ह�ने गरी पेसी सूची तयार गन� ।

पेसी सूची २०७८-०८१ म�ुय रिज��ार

�वचािलत �णाली लाग ु नह�दँास�मका लािग म�ुा समूह 
(फाटँ) अनसुारको पेसी �यव�थापन गरी गोला �ि�या�ारा 
इजलास गठन गन� ।  

पेसी सूची २०७८-०८१
पेसी �यव�थापन 
िनद�शन सिमित / 
म�ुय रिज��ार

थुनवुा भएका म�ुाह�, दोहो�याई पाऊँ िनवेदन तथा 
अ�त�रम आदशेको लािग पेस ह�ने िनवेदनको सनुवुाइको 
लािग छु�ाछु�ै इजलास गठन ह�ने गरी पेसी सूची तयार    
गन� ।

पेसी सूची २०७८-०८१ म�ुय रिज��ार

वैकि�पक पेसी सूची �काशन गरी सनुवुाइ ह�ने �यव�था 
गन� । 

पेसी सूची २०७८-०८१ म�ुय रिज��ार

परुाना म�ुाको चाप घटाउन सव��च अदालतमा अित�र� 
समय र िबदाको िदनसमेत काम गन� गरी समय तो�ने ।

िनण�य २०७९ साउन
�धान �यायाधीश 
/ म�ुय रिज��ार

�यायाधीशलाई इजलासको समय �भािवत ह�ने गरी अ�य 
काममा संल�न नगराउने ।

िनण�य / माइ�यटु २०७८-०८१
पूण� बैठक / �धान 

�यायाधीश
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म�ुाको सनुवुाइमा सिुनि�ता र बहसको समय �यव�थापन, 
पेसी �थगन िनय��णसमेतका िवषयमा बार एसोिसएसन 
र महा�यायािधव�ाको काया�लयसगँ िनयिमत छलफल र 
सम�वय गन� ।

िनण�य / माइ�यटु २०७८-०८१
�धान �यायाधीश 
/ म�ुा �यव�थापन 

सिमित

म�ुा तथा �रटह�मा समावेश िनण�य गनु�पन� त�य र कानूनी 
��न (Issue) को ग�भीरताको आधारमा बहसको समय 
िनधा�रण गरी सनुवुाइ गन� । 

बहसको समय िनधा�रण २०७८-०८१
स�बि�धत 
इजलास

इजलासमा समय सूचक य�� जडान गन� । समय सूचक य�� २०७९ �ावण म�ुय रिज��ार

बहसको लािग िनधा��रत समय पालना गन� गराउने । 
समय सूचक य��को 

�योग
२०७८-०८१

स�बि�धत 
इजलास

म�ुा �यव�थापन प�ितलाई �वचािलत बनाउन सूचना 
�िविधसगँ आब� गन� ।

स�टवेयर २०७८-०८१
सूचना �िविध 
सिमित / म�ुय 

रिज��ार
Video Conferencing बाट बहसका लािग Court 
Room Technology स�ब�धमा भएको अ�ययन 
�ितवेदनका सझुावह�लाई �भावकारी �पमा काया��वयन 
गन� ।

िनण�य २०७८-०८१
सूचना �िविध 
सिमित / म�ुय 

रिज��ार

सव��च अदालतको काय�बोझ तथा अिधकार�े� 
�यव�थापन गन� स�ब�धमा सरोकारवालाह�समेत संल�न 
गरी देहायका िवषयमा अ�ययन गरी �ा� ह�ने सझुाव 
काया��वयन गन� ।
· संिवधान सशंोधनबाट स�बोधन गनु�पन� िवषयः 

(संवैधािनक इजलासको काय� �णाली र अिधकार�े�, 
सव��च अदालतमा �यायाधीशको सङ्�या थप गन� 
वा अ�य िवक�प अवल�बन गन�, दोहो�याई पाऊँ 
िनवेदनको अिधकार�े� आिद) ।

· ऐन सशंोधनबाट स�बोधन गनु�पन� िवषयः (कम�चारीको 
सेवा सत�स�ब�धी �रटको �े�ािधकार, सव��च 
अदालतमा पनुरावेदन ला�ने म�ुाको सजाय र 
िबगोको हद पनुरावलोकन, वािण�य तथा वैदेिशक 
रोजगारस�ब�धी म�ुाको �े�ािधकार पनुरावलोकन, 
�शासक�य अदालत, िवशेष अदालत, उ�च अदालत / 
इजलासको संरचना / सङ्�या र अिधकार�े� िव�तार 
आिद) ।

· अदालतस�ब�धी िनयमावली सशंोधनबाट स�बोधन 
गनु�पन� िवषयह� । (फरक म�ुा �यव�थापन प�ित, 
�याियकबाहेकका काममा �यायाधीशको संल�नता 
आिद) ।

· आ�त�रक �यव�थापक�य सधुारबाट गन� सिकने अ�य 
िवषयह� । 

· सरोकारवालाह�सगँको सम�वय र सहकाय�बाट गन� 
िवषयह� ।

अ�ययन �ितवेदन
२०७९ 
मङ्िसर

म�ुय रिज��ार / 
�धान �यायाधीश
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(घ) मु�ा �यव�थापन प�ितमा सुधार गन� । 

काय�
काय� स�पादन 

सूचक
समयाविध िज�मेवारी

म�ुाका प�को �यि�गत िववरण भरी िमिसल सलं�न गन� । �यि�गत िववरण २०७८-०८१
रिज��ार / �े�तेदार 
/ म�ुा शाखा �मखु / 

फाटँ �मखु
फछ् य�ट गनु�पन� र अङ्ग प�ुयाउनपुन� म�ुाको सङ्�या अनमुान 
गरी अदालतगत / इजलासगत / फाटँगत वािष�क र मािसक 
ल�य िनधा�रण गन� ।

ल�य िनधा�रण 
फाराम

२०७८-०८१
रिज��ार / �े�तेदार 
/ म�ुा शाखा �मखु / 

फाटँ �मखु

म�ुामा अङ्ग पगेुको यिकन भएको �मािणत गरी मा� पेसी 
चढाउने । 

स�टवेयर / पेसी 
�माणीकरण 

फाराम
२०७८-०८१

रिज��ार / �े�तेदार 
/ म�ुा शाखा �मखु / 

फाटँ �मखु

म�ुाको काय�बोझ, माग� समूह तथा योजनाको ल�यका 
आधारमा म�ुा पेसीमा चढाउने मापद�ड तयार गरी लाग ुगन� र 
सोको काया��वयन ि�थितको िनयिमत �पमा अनगुमन गन� ।

मापद�ड २०७८-०८१
पेसी �यव�थापन 

सिमित / रिज��ार / 
�े�तेदार

पेसी �यव�थापनमा �वचािलत �णाली लाग ु गन� स�ब�धमा 
भएको अ�ययन �ितवेदनका िसफा�रस �ाथिमकताका 
आधारमा काया��वयन गन� ।

िनण�य २०७८-०८१

�धान�यायाधीश / 
पूण� बैठक / पेसी 

�यव�थापन िनद�शन 
सिमित / म�ुय 

रिज��ार

�वचािलत �णाली लाग ु नह�दँास�मका लािग मापद�ड 
अनसुारको पेसी �यव�थापन ह�ने गरी पेसी सूची तयार गरी 
गोला �ि�या�ारा इजलास गठन गन� ।

पेसी सूची २०७८-०८१

पेसी �यव�थापन 
िनद�शन सिमित / 
म�ुय रिज��ार / 
पेसी �यव�थापन 

सिमित / रिज��ार / 
�े�तेदार

म�ुा शाखामा र इजलासमा रा�ने म�ुा �यव�थापन िद�दश�न र 
इजलास पिु�तकाको नमनुा तयार गन� ।

िद�दश�न / 
इजलास 

पिु�तकाको नमूना
२०७९ मङ्िसर म�ुय रिज��ार

तयार भएको नमूनामा आधा�रत भई म�ुा �यव�थापन िद�दश�न 
र इजलास पिु�तका बनाई म�ुा शाखा तथा इजलासमा रा�ने ।

िद�दश�न / 
इजलास पिु�तका

२०७९-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

प�ह�लाई अदालतको काय�बोझलाई िवचार गरी समय तोक� 
तारखे िदने ।

तारखे पचा� / 
भपा�ई

२०७८-०८१
फाटँवाला / 
सपु�रवे�क

िनधा��रत समयिभ� कुनै प� अनपुि�थत भएमा उपि�थत 
प�लाई तारखे िदने ।

तारखे पचा� / 
भपा�ई

२०७८-०८१
फाटँवाला / 
सपु�रवे�क

�ितवेदनउपरको सनुवुाइमा प�ले ता�रखमा रहन चाहेमा 
ता�रखमा रा�ने । 

तारखे पचा� / 
भपा�ई

२०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

माग� समूह अनसुारको अविधिभ�ै फैसला ह�ने गरी आदेश 
काया��वयन गरी म�ुामा पेसीमा चढाउने ।

पेसी सूची २०७८-०८१
रिज��ार / �े�तेदार 

/ सपु�रवे�क 
फाटँवाला
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पेसी �यव�थापन गन� शाखाको स�ुढीकरण गन� िनण�य / �ितवेदन २०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

धरौट / जमानतको लगत िकताब राखी अ�ाविधक गन� । लगत िकताब २०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार
ब�दी��य�ीकरण, अ�त�रम आदेश छलफल ज�ता त�काल 
िनकासा िदनपुन� िवषयका िनवेदन हेन� निम�ने इजलासमा नपन� 
गरी पेसी �यव�थापन गन� स�ब�धमा स�बि�धत िनयमावली र 
िनद�िशकामा आव�यक �यव�था गन� ।

िनयमावली र 
िनद�िशका

२०७८-०८१
पूण� बैठक / म�ुय 

रिज��ार

(ङ) म�ुाको कारबाहीलाई सूचना �िविधसगँ आब� गन� ।

काय�
काय� स�पादन 

सूचक
समयाविध िज�मेवारी

अनलाइन श�ुक भ�ुानी र म�ुा दता� गन� स�ब�धमा भएको 
अ�ययन �ितवेदन पनुरावलोकन गरी �मशः लाग ुगन� ।

स�टवेयर २०७८-०८१ म�ुय रिज��ार

म�ुा दता� देिख अि�तम फैसलास�म हरके तहका अदालतमा 
एउटै पिहचान न�बर (Registration Number) िदने ।

स�टवेयर २०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

पेसी तथा साधारण ता�रख क��यटुरबाट �वतः िसज�ना 
ह�ने �णाली िवकास गन� ।

स�टवेयर २०७८-०८१
सूचना �िविध सिमित / 

म�ुय रिज��ार

म�ुाका कारबाहीको जानकारी प�ह�लाई एस. एम. एस. 
बाट िदने �यव�था �भावकारी त�ुयाउने ।

स�टवेयर २०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

पनुरावेदन तहको म�ुाको कारबाहीमा ता�रखमा रहन 
नचाहने प�ले एस. एम. एस. को मा�यमबाट पेसीको 
सूचना पाउन मोबाइल न�बरसिहत पनुरावेदनप�मा माग 
गरमेा वा िनवेदन िदएमा वा िनजले स�ुमा िदएको मोवाइल 
न�बर प�रवत�न भएको जानकारी िदएमा सो मोबाइल न�बर 
स�टवेयरमा �िव� गरी एस. एम. एस. माफ� त सूचना जाने 
�यव�था गन� ।

स�टवेयर २०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

पेसी सूचीमा नै पेसी �थगनको पटक देिखने गरी 
स�टवेयरमा सधुार गन� ।

स�टवेयर २०७९
सूचना �िविध सिमित / 

म�ुय रिज��ार

पेसीसूची �काशन गदा� म�ुाको माग� समूह दिेखने गरी 
स�टवेयरमा सधुार गन� ।

स�टवेयर २०७९
सूचना �िविध सिमित / 

म�ुय रिज��ार

म�ुाको अि�तम आदशे र फैसला वेभसाइटबाट  डाउनलोड 
गन� सिकने प�ितलाई सरलीकृत गन� ।

स�टवेयर / 
वेभसाइट 

२०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

म�ुास�ब�धी प�ाचारमा इमेलको �योग गन� ।
स�टवेयर / इमेल 

अिभलेख 
२०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

स�कलै िमिसल चािहने अव�थामा बाहेक म�ुाको िव�तुीय 
फाइल तयार गरी �योग गन� ।

स�टवेयर / 
इ-फाइल 

२०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

िटपोटको िव�तुीय �ित तयार भएपिछ मा� म�ुा पेसीमा 
चढाउने प�ित अवल�बन गन� ।

िव�तुीय �ित २०७८-०८१ म�ुा महाशाखा �मखु
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(च) िमिसलको आ�त�रक िनरी�ण गन� ।

काय�
काय� स�पादन 

सूचक
समयाविध िज�मेवारी

सबै अदालत तथा �यायािधकरणमा म�ुामा अङ्ग प�ुयाउन 
छु�ै शाखा �थापना गरी िनरी�ण अिधकृत तो�ने ।

िनण�य / प�ाचार २०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

िनरी�ण अिधकृतले चाल ु िमिसलह�को िनयिमत �पमा 
िनरी�ण गरी िदएका िनद�शनह� स�टवेयरमा �िव� गन� ।

स�टवेयर २०७८-०८१
िनरी�ण अिधकृत / 
रिज��ार / �े�तेदार

माग�अनसुार  गनु�पन� कामको अविध नाघेका र ना�न लागेका 
म�ुाको स�टवेयरमाफ� त क��यटुरमा �ा� सङ्केतअनसुार  
�ाथिमकताका साथ िनरी�ण गन� ।

िनरी�ण �ितवेदन २०७८-०८१
िनरी�ण अिधकृत /  
रिज��ार / �े�तेदार

म�ुामा अङ्ग पगुी पेसी चढन यो�य भएको �मािणत गन� । 
स�टवेयर / पेसी 

�माणीकरण फाराम
२०७८-०८१ िनरी�ण अिधकृत

िनरी�ण अिधकृतले पाि�क �पमा िमिसल िनरी�णको 
�ितवेदन स�बि�धत िज�ला �यायाधीश / रिज��ारलाई 
उपल�ध गराउने ।

िनरी�ण �ितवेदन २०७८-०८१ िनरी�ण अिधकृत

�ा� िनरी�ण �ितवेदनका आधारमा स�बि�धत 
कम�चारीलाई िनद�शन िदने ।

िनद�शन / प�ाचार २०७८-०८१
�यायाधीश / रिज��ार 

/ �े�तेदार

(छ) सव��च अदालत सवैंधािनक इजलासको �यव�थापनमा सुधार गन� । 

काय�
काय� स�पादन 

सूचक
समयाविध िज�मेवारी

संवैधािनक इजलासको स�भािवत काय�बोझलाई ��टीगत 
गरी यसको �भावकारी काय�स�चालनको लािग अवल�बन 
गनु�पन� िवषयह�का स�ब�धमा अ�ययन गन� ।

· संवैधािनक एवम् कानूनी �ब�ध
· भौितक �ोत साधन �यव�थापन
· मानव संशाधन �यव�थापन
· िव�ह�को सेवा 

अ�ययन �ितवेदन २०७९/०८०
�धान �यायाधीश / म�ुय 

रिज��ार

संवैधािनक इजलासको िनर�तर स�चालन ह�ने अव�था 
िसज�ना गन� पाचँभ�दा बढी �यायाधीशलाई तो�ने �यव�था 
िमलाउने ।

िनण�य / 
�यायाधीशह�को 

सूची
२०७८-०८१ �धान �यायाधीश

संवैधािनक इजलासमा िवचाराधीन म�ुाको िवषयमा 
अ�ययन अनसु�धान गन� अनसु�धान तथा िव�ह�को 
रो�र बनाई समूह गठन गन� ।

िनण�य / िव�ह�को 
सूची

२०७८-०८१
�धान �यायाधीश / म�ुय 

रिज��ार

संवैधािनक इजलासमा पया�� र द� इजलास अिधकृत 
खटाउने ।

िनण�य २०७८-०८१ म�ुय रिज��ार

संवैधािनक इजलासको फैसलाको िवशेषाङ्क �काशन  
गन� ।

कानून पि�का २०७८-०८१ 
स�पादन तथा �काशन 

सिमित / म�ुय रिज��ार
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(ज) सव��च अदालतको फैसला तयारीको �यव�थापन । 

काय�
काय� स�पादन 

सूचक
समयाविध िज�मेवारी

फैसला / अि�तम आदशे तयारीको िववरणलाई 
स�टवेयरमाफ� त अनगुमन गन� �णाली िवकास गन� ।

स�टवेयर २०७८-०८१
सूचना �िविध सिमित / 

म�ुय रिज��ार
इजलास अिधकृतह�िबच सम�वयको लािग ��येक 
इजलासमा व�र�तम अिधकृतलाई संयोजकको िज�मेवारी 
तो�ने ।

िनण�य २०७८-०८१ म�ुय रिज��ार

��येक इजलास अिधकृतले वािष�क �पमा तयार गनु�पन� 
फैसला / अि�तम आदेशको सङ्�या�मक मापद�ड 
िनधा�रण गन� ।

 मापद�ड / िनण�य २०७९ भदौ
म�ुय रिज��ार / 

इजलास �यव�थापन 
महाशाखा �मखु

इजलास अिधकृतलाई काय� स�पादनको आधारमा विृ� 
िवकास र सिुवधाको िवतरणमा �ाथिमकता िदने ।

 िनण�य / प� २०७८-०८१ म�ुय रिज��ार

तोिकएको मापद�डभ�दा बढी काय� स�पादन गन� 
अिधकृतलाई अित�र� �ो�साहनको �यव�था गन� ।

 िनण�य / भपा�ई २०७८-०८१ म�ुय रिज��ार

रणनीितक उ�े�य १.३: �याियक काम कारबाही तथा म�ुाको फैसलामा गुण�तरीयता अिभवृि� गनु� ।
(क) �याियक �ि�यालाई अनुमानयो�य बनाउने । 

काय�
काय� स�पादन 

सूचक
समयाविध िज�मवेारी

म�ुाको कारबाहीमा ला�ने हरके चरणको स�टवेयरमाफ� त 
काय�तािलका बनाई िमिसल सामेल राख् ने।

काय�तािलका २०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

म�ुाका प�ह� अदालतमा हािजर भएपिछ काय�तािलका 
उपल�ध गराउने ।

काय�तािलका २०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

काय�तािलकामा िनधा� �रत समयमा तोिकएको काय� स�प�न 
गन� ।

काय�तािलका २०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

काय�तािलकाअनसुार काम ह�न नसकेमा वा माग� प�रवत�न 
गनु�परमेा कारण खलुाई स�टवेयरमाफ� त काय�तािलका 
संशोधन / माग� प�रवत�न गरी सोको जानकारी म�ुाका 
प�ह�लाई िदने ।

सशंोिधत 
काय�तािलका / 

स�टवेयर 

२०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

काय�तािलकाअनसुार  काम भए नभएको िनयिमत अनगुमन 
गन� ।

अनगुमन �ितवेदन २०७८-०८१
�यायाधीश / रिज��ार / 

�े�तेदार
प�ह�ले वेभसाइटमाफ� त म�ुाको कारबाही तथा आदेश 
/ फैसलाको जानकारी िलन सिकने प�ित िवकास गन� ।

वेभसाइट 
अ�ाविधक 

२०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

(ख) आदेश तथा फैसलाको गुण�तर अिभवृि� गन�

काय�
काय� स�पादन 

सूचक
समयाविध िज�मेवारी

संिवधान र कानूनको भावनाअन�ुप व�तिुन� आधारमा 
पारदश� त�रकाबाट समयमै �यायाधीशको िनयिु� गन� 
पहल गन� । 

िनण�य २०७८-०८१
�धान �यायाधीश / 

व�र�ठतम �यायाधीश
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अदालतबाट भएका आदशे तथा फैसलाह�मा समावेश 
ह�नपुन� आधारभूत िवषय एवम् गणु�तर स�ब�धमा अ�ययन 
�ितवेदनका िसफा�रस काया��वयन गन� । 

िनण�य २०७९/०८०
�धान �यायाधीश / 

म�ुय रिज��ार

अ�ययन �ितवेदनको सझुावसमेतका आधारमा आदेश 
तथा फैसलामा रहनपुन� आधारभूत िवषयह� समावेश गरी 
िद�दश�न बनाई लाग ुगन� ।

िनण�य / िद�दश�न २०७९/०८०
�धान �यायाधीश / 

म�ुय रिज��ार

गणु�तरीय आदेश र फैसला लेखनका स�ब�धमा �याियक 
जनशि�लाई �िशि�त गन� ।

�िश�ण �ितवेदन २०७८-०८१
�धान �यायाधीश / 

म�ुय रिज��ार

अदालतबाट भएका अि�तम आदेश र फैसलाह�को 
गणु�तरीयता स�ब�धमा िव�ह�बाट िनयिमत �पमा 
अ�ययन गन� गराउने प�ित िवकास गन� ।

िनण�य / अ�ययन 
�ितवेदन

२०७८-०८१
अनसु�धान तथा 

योजना सिमित / म�ुय 
रिज��ार

अदालतबाट भएका गणु�तरीय अि�तम आदेश / फैसलाह� 
�काशन गन� । 

फैसलाह� सङ्�ह २०७८-०८१
अनसु�धान तथा 
योजना सिमित

मातहत अदालत िनरी�णको �ममा  �यायाधीशबाट 
भएका िविभ�न �कृितका म�ुाको आदेश / फैसलाको 
गणु�तरीयता स�ब�धमा िनरी�णकता�ले हेरी स�बि�धत 
�यायाधीशलाई समेत जानकारी गराउने ।

िनण�य / अ�ययन 
�ितवेदन

२०७८-०८१
िनरी�णकता� 
�यायाधीश

पनुरावेदन सनुवुाइको �ममा मातहत अदालतको 
कामकारबाहीमा देिखएका काय�िविधगत िविवधता र सधुार 
ह�नपुन� अ�य िवषयह� पूण� बैठकमा पेस गरी स�बि�धत 
अदालत एवम् �यायाधीशलाई जानकारी गराउने । 

 िनद�शन प� २०७८-०८१
पूण� बैठक / म�ुय 

�यायाधीश

उ�च तथा िज�ला अदालतका �यायाधीशह� तथा 
मािथ�लो तहका अिधकृत कम�चारीह�मा िवशेष�ता 
िसज�ना गन� िवषयगत तािलम, उ�च िश�ा अ�ययनसमेतको 
�यव�था िमलाउने ।

िनण�य / तािलम 
�ितवेदन

२०७८-०८१
�धान �यायाधीश / 

म�ुय रिज��ार

बाल मनोिव� र समाजसेवीको सेवालाई गणु�तरीय 
बनाउन �मता िवकास काय��म र पा�र�िमकको �यव�था 
गन� ।

िनण�य / तािलम 
�ितवेदन

२०७८-०८१
के��ीय बाल�याय 
सम�वय सिमित

बाल मनोिव� र समाजसेवीको आचार संिहता पा�रत गरी 
लाग ुगन� ।

िनण�य २०७८-०८१
के��ीय बाल�याय 
सिमित / रिज��ार

कसरुज�य काय�को आरोप लागेका बालबािलकाको 
िदशा�तर आदेशस�ब�धी िनद�िशका पा�रत गरी लाग ुगन� ।

िनण�य २०७८-०८१
के��ीय बाल�याय 
सिमित / रिज��ार

बाल इजलास स�चालनस�ब�धी काय�िविध पा�रत गरी 
लाग ुगन� ।

िनण�य २०७८-०८१
के��ीय बाल�याय 
सिमित / रिज��ार

बालइजलासबाट हेनु�पन� म�ुाको सङ्�या बढी भएका 
अदालतमा बालइजलासको सङ्�या थप गन� ।

िनण�य २०७८-०८१
�धान �यायाधीश / 

म�ुय रिज��ार
िज�ला बाल �याय सिमितको काम कारबाहीलाई 
�भावकारी बनाउन सम�वय गन� ।

प�रप� / बैठक २०७८-०८१
�यायाधीश / रिज��ार 

/ �े�तेदार
बाल मनोिव� र समाजसेवीको बाल इजलासमा रहने 
भूिमका �भावकारी त�ुयाउने स�ब�धमा अ�ययन गन� ।

अ�ययन �ितवेदन २०७९/०८०
के��ीय बाल�याय 
सिमित / रिज��ार
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(ग) िमिसल कागजको गुण�तरीयता कायम गन�

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मवेारी

अदालतमा �योग ह�ने फाइिलङ्ग �णाली, कागज, मसी 
(टोनरसमेत) को गणु�तरको मापद�ड िनधा�रण गन� ।

मापद�ड �ितवेदन २०७९ पौष म�ुय रिज��ार

िनधा� �रत मापद�डका आधारमा फाइल, कागज, 
मसीसमेतका साम�ी ख�रद गरी �योगमा �याउने ।

�पेिसिफकेसन २०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / 

रिज��ार / 
�े�तेदार

िमिसल संल�न कागजातह�को संर�णको लािग 
�भावकारी िमिसल �यव�थापन गन� । 

· तायदाती फाराम अ�ाविधक गन� ।
· िसलिसलेवार �पमा िमलाएर रा�ने ।
· खोजेका बखत सहज �पमा फेला पान� सिकने ।
· िमिसलमा रहनपुन� सबै कागज उपल�ध ह�ने ।
· िनयिमत �पमा संर�ण र उपचार गन� ।

�यवि�थत िमिसल २०७८-०८१

म�ुय रिज��ार / 
रिज��ार / 

�े�तेदार

िमिसल संल�न म�ुयम�ुय कागजातह�को (सडाउन 
निम�ने) िव�तुीय �ित तयार पारी स�टवेयरमा �िव� गन� ।

स�टवेयर २०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / 

रिज��ार / 
�े�तेदार

(घ) िविश�ीकृत �याियक प�ितको सु�ढीकरण र िव�तार गन� ।

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मेवारी
देवानी / फौजदारी / वािण�य / उपभो�ा / साइबर 
/ पा�रवा�रक / बाल अदालतलगायतका िविश�ीकृत 
अदालत / इजलासको �थापना र िव�तारबार ेस�भा�यता 
अ�ययन गन� ।

अ�ययन �ितवेदन २०७९ भदौ
�धान �यायाधीश / 

म�ुय रिज��ार

अ�ययन �ितवेदन काया��वयनका लािग �ाथिमकता 
िनधा�रण गन� ।

िनण�य २०७९ चैत
�धान�यायाधीश / 
म�ुय रिज��ार

�ा�त अ�ययन �ितवेदन अनसुारका िविश�टीकृत अदालत 
/ इजलास �थापनाको लािग आव�यक पूवा�धार तयार गन�ः-

· कानूनी
· भौितक तथा िव�ीय
· मानव संशाधन
· अ�य

पूवा�धार
२०८० 
साउन

�धान �यायाधीश / 
म�ुय रिज��ार

�ाथिमकताका आधारमा िविशष् टीकृत अदालत / 
इजलासह� �मशः �थापना गन� पहल गन� ।

िविश�ीकृत अदालत / 
इजलास

२०८०-०८१
�धान �यायाधीश / 

म�ुय रिज��ार

रणनीितक उ�े�य १.४: िववाद समाधानका वैकि�पक उपायह�को �योगलाई �भावकारी बनाउनु ।
(क) �याियक मलेिमलाप प�ितको सु�ढीकरण गन� ।

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मेवारी
अदालत-�ेिषत मेलिमलाप प�ितको �भावका�रता 
अ�ययन �ितवेदनका सझुावह�लाई �ाथिमकताका 
आधारमा काया��वयन गन� ।

िनण�य २०७८-०८१ म�ुय रिज��ार



प�र�ेद - छ : ल� तथा रणनी�तक उ�े�ह�को संशो�धत काया��यन योजना

149

�यायाधीश सि�मिलत मेलिमलाप (JDR) प�ित 
स�ब�धमा भएका पूव�अ�ययनह�को पनुरावलोकन गरी 
काया��वयनको बारमेा स�भा�यता अ�ययन �ितवेदनका 
सझुावह�लाई �ाथिमकताका आधारमा काया��वयन गन� ।

िनण�य २०७८-०८१ म�ुय रिज��ार

अ�ययन �ितवेदनको काया��वयन गन� कानूनी र अ�य 
�ब�ध गन� ।

िनयमावली संशोधन / 
िनण�य

२०७९ पौष
म�ुय रिज��ार / पूण� 

बैठक

िमलाप� ह�न स�ने �कृितका सबै िववादह� क�तीमा 
एकपटक मेलिमलापका लािग �ो�सािहत गन� ।

आदेश / मेलिमलापमा 
विृ�

२०७८-०८१ 
�यायाधीश / 

रिज��ार / �े�तेदार

सबै अदालतमा मेलिमलाप परामश� क� �थापना गन� । परामश� क� २०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

म�ुाको काय�बोझअनसुार  मेलिमलाप क�को िव�तार गन� । थप मेलिमलाप क� २०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

अदालतमा रहेका मेलिमलाप क�ह�को स�ुढीकरण गन� । स�ुढ मेलिमलाप क� २०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

अदालतमा काय�रत जनशि�लाई मेलिमलापको स�ब�धमा 
�िशि�त गन� ।

�िश�ण काय��म २०७८-०८१ म�ुय रिज��ार

अदालतले िविभन् न �े�को िवषयगत िव�ता भएका 
मेलिमलापकता�ह�को सूची तयार गन� । 

मेलिमलापकता�को सूची २०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

मेलिमलापस�ब�धी सरोकारवालाह�िबच छलफल र 
सम�वय गन� ।

बैठक / माइ�यटु २०७८-०८१
�यायाधीश / 

रिज��ार / �े�तेदार

मेलिमलाप के�� र मेलिमलाप �ि�याको अनगुमन गन� । अनगुमन �ितवेदन २०७८-०८१
�यायाधीश / 

रिज��ार / �े�तेदार

(ख) िववाद समाधानका अ�य वैकि�पक उपायह�को �व��न गन� ।

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मेवारी
अदालतमा िवचाराधीन म�ुामा िववाद समाधानका अ�य 
वैकि�पक उपायह� अवल�बन गन� स�ब�धमा स�भा�यता 
अ�ययन गन� ।

अ�ययन �ितवेदन २०७९ चैत म�ुय रिज��ार

िववाद समाधानका वैकि�पक उपायह�को स�ब�धमा 
अदालतमा काय�रत जनशि�लाई �िशि�त गन� ।

�िश�ण काय��म २०८०/०८१ म�ुय रिज��ार

रणनीितक उ�े�य १.५: फैसला काया��वयनको काय�लाई �भावकारी बनाउनु ।
(क) फैसलाको शी� काया��वयन गन� ।

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मवेारी
देवानी म�ुाको फैसला काया��वयनस�ब�धी िनवेदन वा 
अि�तम कायम भएको लगत15 प�ह� अदालतमा हािजर 
भएको िमितले छ मिहनािभ� फछ् य�ट गन� ।

तामेली आदशे २०७८ -०८१
�यायाधीश / 
तहिसलदार

फौजदारी म�ुामा अि�तम कायम भएको16  िनजी िबगो र 
�ितपूित� स�ब�धमा िनवेदन परकेो िमितले छ मिहनािभ� 
फछ् य�ट गन� ।

�ितवेदन / लगत िकताब २०७८ -०८१
�यायाधीश / 
तहिसलदार

15 देवानी काय�िविध संिहता २०७४ को दफा २३१ बमोिजम �थिगत भएकाबाहेक
16 फौजदारी काय�िविध संिहता २०७४ को दफा १५३ बमोिजम �थिगत रहेको बाहेक
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फौजदारी म�ुामा अि�तम कायम भएको कैद, ज�रवाना र 
सरकारी िबगोम�ये ��येक वष� क�तीमा सो वष� कायम ह�ने 
लगत बराबर असलु गन� ।

�ितवेदन / लगत िकताब २०७८-०८१
�यायाधीश / 
तहिसलदार

(ख) ब�यौता द�ड ज�रवाना र सरकारी िबगो अिभयानको �पमा असुलउपर गन� ।

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मेवारी

योजनाको पिहलो वष�मा असलु गनु�पन�मा बाकँ� रहेको 
िव.सं. २०३५ सालस�मका सबै ब�यौता द�ड ज�रवाना र 
सरकारी िबगोको असलुी गन� ।

�ितवेदन / लगत िकताब २०७८/०७९
�यायाधीश / 
तहिसलदार

योजनाको दो�ो वष�मा असलु गनु�पन�मा बाकँ� रहेको 
िव.सं. २०४५ सालस�मका सबै द�ड ज�रवाना र सरकारी 
िबगो असलुी गन� ।

�ितवेदन / लगत िकताब २०७८/०७९
�यायाधीश / 
तहिसलदार

योजनाको ते�ो वष�मा िव.सं. २०५५ सालस�मका सबै 
द�ड ज�रवाना र सरकारी िबगो असलुी गन� ।

�ितवेदन / लगत िकताब २०७८/०७९
�यायाधीश / 
तहिसलदार

योजनाको चौथो वष�मा िव.सं. २०६५ सालस�मका सबै 
द�ड ज�रवाना र सरकारी िबगो असलुी गन� ।

�ितवेदन / लगत िकताब २०७९/०८०
�यायाधीश / 
तहिसलदार

योजनाको पाँच� वष�मा िव.सं. २०७५ सालस�मका सबै 
द�ड ज�रवाना र सरकारी िबगो असलुी गन� ।

�ितवेदन / लगत िकताब २०८० / ०८१
�यायाधीश / 
तहिसलदार

(ग) �रट िनवेदनमा भएका आदेश काया��वयन गन� ।

काय�
काय� स�पादन 

सूचक
समयाविध िज�मेवारी

सव��च अदालतबाट भएको 
साव�जिनक सरोकारका िववाद 
र अ�य �रट िनवेदनमा भएका 
आदेशह� काया��वयन गन� ।

आदेशमा अविध उ�लेख 
भएकोमा सोही अविधिभ�  

लगत रिज�र २०७८-०८१
महािनद�शक / 

रिज��ार

आदेशमा अविध उ�लेख 
नभएकोमा बढीमा १ वष�िभ�

लगत रिज�र २०७८-०८१
महािनद�शक / 

रिज��ार

उ�च अदालतबाट भएको 
साव�जिनक सरोकारका िववाद 
र अ�य �रट िनवेदनमा भएका 
आदेशह� काया��वयन गन� ।

आदेशमा अविध उ�लेख 
भएकोमा सोही अविधिभ�  

लगत रिज�र २०७८-०८१ रिज��ार

आदेशमा अविध उ�लेख 
नभएकोमा बढीमा एक 
वष�िभ�

लगत रिज�र २०७८-०८१ रिज��ार

(घ) द�ड ज�रवाना, सरकारी िबगो, �ितपूित� र देवानी म�ुाको फैसला काया��वयनको लगत राखी अ�ाविधक गन� ।

काय�
काय� स�पादन 

सूचक
समयाविध िज�मेवारी

म�ुा अि�तम भई काया��वयन गन� िम�ने र म�ुा अि�तम 
भई नसकेको कारणले काया��वयन गन� निम�ने अव�थाका 
द�ड ज�रवाना र सरकारी िबगोको अलगअलग लगत 
अिभलेख अ�ाविधक गन� ।

लगत िकताब २०७८-०८१
�यायाधीश / 
तहिसलदार
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मलुकु� देवानी काय�िविध िनयमावली २०७५ को िनयम ५१ 
बमोिजमको देवानी म�ुाको फैसला काया��वयनस�ब�धी 
िबगो भराउने, चलन चलाउने, ब�डा छुट्याउनेलगायतको 
लगत राखी अ�ाविधक गन� ।

लगत िकताब २०७८-०८१
�यायाधीश / 
तहिसलदार

सव��च अदालत, उ�च अदालत, िवशेष अदालत 
र �यायािधकरणबाट स�ु कारबाही भएका म�ुामा 
फैसलाअनसुारको द�ड, ज�रवाना, �ितपूित� र सरकारी 
िबगोको अलगअलग लगत अिभलेख राखी अ�ाविधक 
गरी काया��वयनको लािग स�बि�धत िज�ला अदालतमा 
पठाउने ।

लगत िकताब, प� २०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

प�रवित�त �थानीय तहको संरचनाअनसुार  लगतमा रहेको 
वतन अ�ाविधक गन� छुट भएका लगतलाई अ�ाविधक 
गन� ।

लगत िकताब २०७८-०८१
�यायाधीश / 
तहिसलदार

फैसलाअनसुार  ितनु�पन� �ितपूित�को लगत र फछ् य�टको 
छु�ै अिभलेख राख् ने।

लगत िकताब २०७८-०८१
�यायाधीश / 
तहिसलदार

फौजदारी काय�िविध सिंहताको दफा १६०अनसुार  क�ा 
ह�ने लगत मूल लगत िकताबबाट क�ा गरी छु�ै अिभलेख 
राख् ने । 

लगत िकताब २०७८-०८१
�यायाधीश / 
तहिसलदार

द�ड ज�रवाना र जफतस�ब�धी लगतको एक�कृत र 
�वचािलत स�टवेयर बनाउने । 

स�टवेयर २०७९ पौष
सूचना �िविध सिमित 

/ महािनद�शक

म�ुाको अि�तम फैसलाबमोिजम धरौटी जफत, सदर�याहा 
तथा जेथा िललाम गन� ।

िनण�य २०७८-०८१
�यायाधीश / रिज��ार 

/ तहिसलदार

(ङ) फैसला काया��वयको स�ंथागत सु�ढीकरण गन� 

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मेवारी

द�ड ज�रवाना असलुीको लािग �थानीय तह, �देश 
सरकार, नेपाल �हरी र अ�य सरोकारवालाह�सगँ 
सम�वय गन� ।

सम�वय बैठक / 
प�ाचार

२०७८-०८१

�याय�े� सम�वय 
सिमित / फैसला 

काया��वयन 
िनद�शनालयका 
महािनद�शक / 

�यायाधीश / �े�तेदार 
/ तहिसलदार

अदालतले मातहतका �याियक वा अध��याियक िनकाय 
/ �थानीय �याियक सिमितसमेतको िनरी�णको �ममा 
फैसला काया��वयनलाई समेत िनरी�णको िवषय बनाउने ।

िनरी�ण �ितवेदन २०७८-०८१ �यायाधीश

अि�तम फैसलाले द�ड ज�रवाना लागेका �यि�ह�को 
िववरण साव�जिनक स�चार मा�यम तथा अदालतको 
वेभसाइटमा �काशन गन� ।

वेभसाइट / स�चार 
मा�यम

२०७८-०८१
महािनद�शक / 
तहिसलदार 

द�ड ज�रवाना लागेका �यि�लाई सरकारी सेवा 
�वाहमा ब�देज लगाउन लगतको िववरण सेवा �वाह गन� 
िनकायह�मा लेखी पठाउने ।

प�ाचार / सम�वय २०७८-०८१
महािनद�शक / 
तहिसलदार 
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कैद तथा ज�रवाना असलुीबापतको �ो�साहन रकम 
त�काल उपल�ध गराउने स�ब�धमा कानूनी �यव�था गरी 
छु�ै शीष�कमा रकम िनकासा गन� ।

संशोिधत िनयमावली / 
रकम िनकासा

२०७८-०८१
पूण� बैठक / म�ुय 

रिज��ार

कैद तथा ज�रवाना असलुीबापतको �ो�साहन रकम 
त�काल उपल�ध गराउने ।

भौचर / भपा�ई २०७८-०८१
�े�तेदार / 
तहिसलदार

िज�ला अदालतमा फैसला काया��वयनको लािग �याियक 
�हरीको �यव�था गन� ।

दरब�दी / िनण�य / 
प�ाचार

२०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / 

महािनद�शक

परुाना ब�यौता द�ड ज�रवाना र सरकारी िबगो असलु 
गन�का लािग िवशेष अिभयान काय��म स�चालन गन� ।

िनण�य २०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / 

महािनद�शक / 
तहिसलदार

फैसला काया��वयनको लािग तामेलदार र �हरीसमेतको 
सहयोग िलने गरी िनयिमत डोर खटाउने ।

डोरपजु� / आदेश २०७८-०८१ तहिसलदार

िज�ला अदालतमा �े�तेदारपिछको �यायसेवाको व�र� 
कम�चारीलाई तहिसलदारको िज�मेवारी िदने ।

िनण�य / प� २०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / 

िज�ला �यायाधीश
िज�ला अदालतले वािष�क बजेट तजु�मा गरी पठाउदँा 
फैसला काया��वयनको लािग आव�यक काय��मसिहतको 
बजेट अनमुान गरी LMBIS मा समावेश गन� र उ� 
शीष�कमा आ�त�रक िविनयोजन र खच� गन� ।

�ोत साधन 
िविनयोजन

२०७८-०८१ म�ुय रिज��ार

फैसला काया��वयनलाई �भावकारी बनाउन सम�वय गन� 
तथा आव�यक कम�चारी र �ोत साधन �ाथिमकताका 
साथ उपल�ध गराउने ।

िनण�य / बैठक २०७८-०८१ �यायाधीश / �े�तेदार

द�ड ज�रवानाको परुानो ब�यौताम�ये �ितवादीको नाम, 
थर, वतन (हाल प�रवित�त वतन) र तीनप�ुते िववरण �प� 
नखलेुको कारण असलु ह�न नस�ने अव�थामा रहेको 
लगतको अदालतगत र एक�कृत अिभलेख तयार गरी 
�य�ता लगत फछ् य�ट गन� स�ब�धमा अ�ययन गन� ।     

अ�ययन �ितवेदन २०७८-०८१

�यायाधीश / 
फैसला काया��वयन 

महािनद�शक / 
�े�तेदार

फैसला काया��वयनको सं�थागत स�ुढीकरणका लािग 
देहायका िवषयमा अ�ययन गन�ः 
· सरकारवादी ह�ने फौजदारी म�ुाको �यव�थापन तथा 

फैसला काया��वयनमा �भावका�रता �याउनका लािग 
अनसु�धान गन� िनकाय, सरकारी विकल काया�लय र 
अदालतको स�टवेयरमा �िव� भएका म�ुाका िववरण 
एवं सूचनाह� एक अक� िनकायका िबचमा सूचना 
�िविधको मा�यममाफ� त आदान �दान गन� प�ितको 
िवकास गन� स�भा�यता अ�ययन गन� ।

· तहिसल शाखालाई उपल�धताका आधारमा 
समानपुाितक �पमा �ोत, साधन र जनशि� उपल�ध 
गराउन, �े�तेदारपिछको अदालतमा काय�रत व�र�तम 
अिधकृतलाई तहिसलदारको िज�मेवारी �दान गन� 
काय�लाई �भावकारी त�ुयाउन, फैसला काया��वयनको 
काय�लाई अदालत �यव�थापनको मूल �वाहमा �याउन 
तथा फैसला काया��वयनस�ब�धी �याियक �कृितको 
काय�मा इजलासको  संल�नता बढाउन अ�ययन गन� ।

 अ�ययन �ितवेदन २०७९/०८० म�ुय रिज��ार 
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· द�ड ज�रवाना असलुीको िज�मेवारी सङ्घीय / 
�दशे / �थानीय सरकार / �हरीको िज�मामा िदने वा 
Outsourcing बाट गराउने वा अ�य �वाय� िनकाय 
�थापना गन� स�ब�धमा स�भा�यता अ�ययन गन� ।

(च) मु�ामा दसीको �पमा पेस भएका नगद तथा िज�सीको �यव�थापन गन� ।
काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मवेारी

दसीमा पेस भएका नगद तथा िज�सीको अिभलेख 
अ�ाविधक गन� ।

लगत िकताब २०७८-०८१
�यायाधीश / 

रिज��ार / �े�तेदार 
/ तहिसलदार 

म�ुामा पेस भएका दसीका सामानह� िफता� िदने / िज�मा 
िदने / िललाम गन� / न� गन�समेतका काय� थुनछेक आदेश 
भएको तीन मिहनािभ� स�प�न गन� ।

आदेश / प�ाचार २०७८-०८१
�यायाधीश / 

रिज��ार / �े�तेदार 
/ तहिसलदार

ल�य २. �यायमा पह�चँ अिभवृि�
रणनीितक उ�े�य २.१: अदालतको काय���ेिभ�का �यायमा पह�चँका अवरोधह�को स�बोधन गनु� । 
(क)  अदालती काम कारबाहीमा मानव अिधकारमा आधा�रत �ि�कोण (Human Rights Based Approach) �व��न 

गन�

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मवेारी
अदालतका काम कारबाहीमा मानव अिधकार सं�कृितको 
िवकास गन� स�ब�धमा अदालतका जनशि�लाई �िश�ण 
िदने ।

तािलम २०७८-०८१
�यायाधीश /  म�ुय 

रिज��ार / रिज��ार 
/ �े�तेदार / 

अदालतलाई वातावरणमै�ी काय��थलको �पमा िवकासका 
लािग सूचना �िविधसमेतको �योग गरी वातावरणीय 
�व�छता कायम रा�ने आव�यक �यव�था िमलाउने । 

िनण�य २०७८-०८१
�यायाधीश /  म�ुय 

रिज��ार / रिज��ार 
/ �े�तेदार / 

अदालतमा लैङ्िगकमै�ी काय� वातावरण (लैङ्िगक िहंसा, 
यौनज�य वा अ�य द�ुय�वहाररिहत काय� वातावरण) �व��न 
गन� िनयमावली तथा  िनद�िशकाह�मा प�रमाज�न गन� ।

िनयमावली / 
िनद�िशका

२०७८-०८१

पूण� बैठक / 
�यायाधीश /  म�ुय 

रिज��ार / रिज��ार 
/ �े�तेदार / 

अदालतबाट �दान ग�रने सेवा तथा सिुवधामा  अपाङ्गता 
भएका �यि�को सहज पह�चँका लािग आव�यक �यव�था 
गन� ।

�ितवेदन २०७८-०८१
�यायाधीश /  म�ुय 

रिज��ार / रिज��ार 
/ �े�तेदार / 

(ख) �यायमा पह�चँका अवरोधह�को स�बोधन गन�

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मवेारी
�यायमा पह�चँका अवरोधह� पिहचान गन�लगायत यसभ�दा 
पूव� भएका अ�ययन �ितवेदनका सझुावह�को �ाथिमकता 
िनधा�रण गरी काया��वयन र सम�वय गन� ।

िनण�य / प�ाचार २०७८-०८१
�यायमा पह�चँ आयोग 

/ म�ुय रिज��ार

�यायमा पह�चँ अिभविृ�को लािग कानूनमा गनु�पन� सधुारका 
स�ब�धमा सम�वय र सहिजकरण गन� ।

सम�वय बैठक / 
प�ाचार

२०७८-०८१
�यायमा पह�चँ आयोग 

/ म�ुय रिज��ार
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अदालतका भौि�क पूवा�धारह� सेवा�ाही मै�ी बनाउने । स�ुढ पूवा�धार २०७८-०८१
अदालत �यव�थापन 

सिमित / म�ुय 
रिज��ार

भाषा अनवुादक र साङ्केितक भाषा अनवुादकको अिभलेख 
अ�ाविधक गरी सेवालाई िनर�तरता िदने ।

अ�ाविधक सूची / 
अिभलेख

२०७८-०८१
�यायाधीश /  

रिज��ार / �े�तेदार
आिथ�क अव�था कमजोर रहेका म�ुाका प�ह�लाई 
अदालती श�ुक / द�तरु छुट िदने स�ब�धमा कानून िनमा�ण 
गन� पहल गन� ।

बैठक / प�ाचार / २०७८-०८१
�धान �यायाधीश / 

म�ुय रिज��ार

िज�ने प�लाई म�ुामा लागेको खच� भराउने �योजनका 
लािग अ�ययन गरी कानून सधुारको लािग पहल गन� ।

अ�ययन �ितवेदन 
/  िनण�य / माइ�यटु / 

प�ाचार
२०७८-०८१

�धान �यायाधीश /  
म�ुय रिज��ार

संिवधानको �यव�थाअनसुार  �थानीय �तरमा �याियक 
िनकायको �थापना स�ब�धमा स�भा�यता अ�ययन गन� । 

अ�ययन �ितवेदन २०७८-०८१
�धान �यायाधीश / 

म�ुय रिज��ार
घ�ुती / �ातः र सायमकालीन / िस�टमा अदालत  
स�चालन गन� स�ब�धमा भएका अ�ययन �ितवेदनह�को 
पनुरावलोकन गरी लाग ुगन� ।

अ�ययन �ितवेदन / 
िनण�य

२०७८-०८१
�धान �यायाधीश / 

म�ुय रिज��ार

रणनीितक उ�े�य २.२: अदालतबाट �वाह ह�ने सेवालाई गुण�तरीय र �भावकारी बनाउन ु।

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मवेारी
आफ�  �ितिनिध�व गन� प�का लािग म�ुाको कारबाही 
�ि�याको स�ब�धमा जानकारीमूलक िनद�िशकाको 
मसौदालाई अि�तम �प िदई लाग ुगन� ।

िनद�िशका २०७८-०८१
�यायमा पह�चँ आयोग 

/ म�ुय रिज��ार

िनःश�ुक �पमा �योग ग�रने िविभ�न िलखतका ढाचँाह� 
(Templets) लाई आव�यकताअनसुार  प�रमाज�न र 
िव�तार गरी सहज �पमा उपल�ध गराउने ।

िनण�य / टे�पलेट / 
अिभलेख

२०७८-०८१
�यायमा पह�चँ आयोग 
/ म�ुय रिज��ार / 

रिज��ार / �े�तेदार

हाल अदालतमा स�चालनमा रहेको १ घ�टे सेवाको �े� र 
िवषयह�को पनुरावलोकन गरी िनर�तरता िदने ।

अ�ययन �ितवेदन / 
िनण�य

२०७८-०८१
अनसु�धान तथा 

योजना महाशाखा / 
म�ुय रिज��ार

सेवा�ाही मै�ी �यवहार गन�को लािग "िछटोछ�रतो र 
गणु�तरीय सेवा: हा�ो �ितब�ता" भ�ने नारामा आधा�रत 
रही �याियक जनशि�लाई अिभमखुीकरण गन� ।

तािलम �ितवेदन २०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

सबै अदालतमा रहेका सेवा�ाही परामश� र सहायता क�को 
स�ुढीकरण गन� ।

िनण�य २०७९-०८० रिज��ार / �े�तेदार

अदालतमा आउने सेवा�ाहीलाई �याियक �ि�याबारमेा 
परामश� सेवा उपल�ध गराउने । 

 �ितवेदन २०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

सेवा�ाहीलाई अदालतमा �वेश गन� िव�दबुाटै सहजीकरण 
गन� द� �वयम् सेवक र इ�टन�ह� खटाउने ।

िनण�य २०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

म�ुाको कारबाहीको अव�थास�ब�धी जानकारी टेिल 
इ��यायरी, एस. एम. एस., मोवाइल ए�समाफ� त म�ुाको 
प�लाई उपल�ध गराउने ।

एसएमएस / टेिलफोन २०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार
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म�ुाका प�लाई पायक पन� अदालतबाट िव�तुीय मा�यम 
(Online) बाट तारखे उपल�ध गराउने �णालीलाई 
�भावकारी बनाई िव�तार गन� ।

वेभसाइट २०७८-०८१
सूचना �िविध 

महाशाखा / रिज��ार 
/ �े�तेदार

�यायाधीशसगँ सेवा�ाहीह�ले आविधक �पमा अ�ति�� या 
गन� पाउने �णालीलाई थप �भावकारी बनाई िनर�तरता 
िदने । 

�ितवेदन २०७८-०८१
�यायाधीश / 

रिज��ार / �े�तेदार

सव�साधारण / िव�ाथ�लाई अदालतको अवलोकन गन� 
अवसर �दान गन�बारेमा िनद�िशका बनाई लाग ुगन� ।

िनद�िशका २०७८-०८१
म�ुय रिजष�ार, 

�यायाधीश / 
रिज��ार / �े�तेदार

अदालत अवलोकन गन� आउने �यि�ह�का लािग 
अदालतको सामा�य प�रचय, स�पादन गन� काय� र काय� 
क�समेतको जानकारी समावेश भएको ��य��य साम�ी 
िनमा�ण गरी अवलोकन क�बाट �सारण गन� ।

��य ��य साम�ी २०७८-०८१
म�ुय रिजष�ार, 

�यायाधीश / 
रिज��ार / �े�तेदार

रणनीितक उ�े�य २.३ कानूनी सहायतालाई �भावकारी बनाउनु ।

काय�
काय� स�पादन 

सूचक
समयाविध िज�मेवारी

वैतिनक कानून �यवसायीको सेवास�ब�धी िनद�िशकालाई 
आव�यकता अनसुार  पनुरावलोकन गरी थप �भावकारी बनाउने ।

�ितवेदन / 
िनण�य

२०७८-०८१
�यायाधीश / 

रिज��ार / �े�तदार

नेपाल बार एसोिसएसनसगँ सम�वय गरी �वेि�छक कानूनी 
सहायता (�ोबोनो सेवा) स�चालन िनद�िशका काया��वयन गन� ।

सम�वय बैठक / 
िनण�य

२०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / 

रिज��ार / �े�तेदार

�ोवोनो (�वेि�छक) कानूनी सेवा �दान गन� कानून �यवसायीह�को 
सूची अ�ाविधक गरी िव�तुीय मा�यम तथा अदालत र बार 
एसोिसएसनको सूचना पाटीमा �काशन गन� र म�ुा दता�कै �ममा 
प�लाई �ोवोनो (�वेि�छक) िनश�ुक कानूनी सेवा लगायत का 
कानूनी सहायताका बारमेा जानकारी िदने । 

वेभसाइट / 
सूचना पाटी 

२०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

िनःश�ुक कानूनी सहायताका बारकेो जानकारी साव�जिनक स�चार 
मा�यम, अदालतबाट जारी ह�ने �याद सूचना तथा वेभसाइटको 
मा�यमबाट �वाह गन� ।

वेभसाइट / �याद 
सूचना

२०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

बढी काय�बोझ भएका अदालतह�मा एकभ�दा बढी वैतिनक 
कानून �यवसायीको �ब�ध गन� पहल गन� ।

िनण�य / प�ाचार २०७८-०८१ म�ुय रिज��ार

वैतिनक कानून �यवसायीबाट �दान ग�रने सेवाको जानकारीसिहत 
सबै अदालतमा काय�रत वैतिनक कानून �यवसायीको नाम र 
स�पक�  नं. अदालत प�रसरको सबैले दे�ने �थानमा टा�ँने र 
वेभसाइटमा �काशन गन� ।

 जानकारी 
िववरण / 
वेभसाइट

२०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार
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रणनीितक उ�े�य २.४ �याियक �ि�या र �णालीबार ेसूचना �वाह गनु� ।

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मेवारी

हरके अदालतमा सेवा�ाही परामश� र सहायता क�मा 
अदालतबाट �दान ह�ने सेवा, म�ुाको �ि�या, ला�ने द�तरु 
आिद बारमेा सेवा�ाहीलाई जानकारी िदने ।

अिभलेख २०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

अदालतबाट �दान ह�ने सेवा, म�ुाको �ि�या, ला�ने द�तरु 
आिद बारेमा जानकारीमूलक पिु�तका तयार गरी पिहलो 
पटक आउने प�लाई उपल�ध गराउने ।

जानकारी पिु�तका २०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

सबै अदालतह�मा पया�� पूवा�धारसिहतको �ित�ालयको 
�थापना र स�ुढीकरण गन� ।

�ित�ालय २०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / 

रिज��ार / �े�तेदार
�याियक �ि�यास�ब�धी ��य��य साम�ी तयार गरी 
�ित�ालयमा रहेको िड��लेबाट �सारण गन� । 

अिभलेख २०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

सेवा�ाहीका अपे�ा / गनुासा स�ब�धमा स�लाह / सझुाव 
िलई सोको स�बोधन गन� हेलो अदालत काय��म स�चालन 
गन� ।

अिभलेख २०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / 

रिज��ार / �े�तेदार

अदालतबाट �दान ह�ने सेवा, म�ुाको �ि�या, ला�ने द�तरु, 
बढी �चलनमा आउने कानूनी श�दावलीसमेत समावेश ह�ने 
गरी िव�मान FAQ अ�ाविधक गन� । 

वेभसाइट २०७८-०८१
अनसु�धान तथा 
योजना महाशाखा

�याियक �ि�यास�ब�धी जानकारीह� �थानीय स�चार 
मा�याममाफ� त �थानीय भाषाह�मा समेत �काशन तथा 
�सारण गन� ।

काय��म अिभलेख २०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

फाटँ / इजलासलगायत अदालतका काय�क�को �प� 
जानकारी �ा�त ह�ने संकेत बोड� / िडिजटल �याप अदालतको 
�वेश िव�दू, सहायता क� तथा बढी स�पक�  ह�ने �थान र 
अदालतको वेभसाइटमा रा�ने ।

 संकेत बोड� / 
वेभसाइट

२०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

अदालतबाट �दान ह�ने सेवा, �याियक �ि�या र �णाली, 
म�ुाको कारबाहीका लािग ला�ने द�तरु आिद बारमेा 
अदालतको हातािभ� अदालत �योगकता�को बडाप� टा�ँने 
�यव�था िमलाई वेभसाइटमा समेत �काशन गन� ।

नाग�रक बडाप� / 

वेभसाइट
२०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

अदालतबाट �दान ह�ने सेवा, �याियक �ि�या र �णाली, 
म�ुाको कारबाहीका लािग ला�ने द�तरु आिद बारमेा 
समदुायका िविभ�न वग�सगँ अ�तरसवंाद गन� तयार भएको 
िनद�िशका आव�यकताअनसुार  पनुरावलोकन गन� ।

प�रमािज�त िनद�िशका २०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / 

रिज��ार

अदालतबाट �दान ह�ने सेवा, �याियक �ि�या र �णाली, 
म�ुाको कारबाहीका लािग ला�ने द�तरु आिद बारमेा  
अदालतबाट समदुायका िविभ�न वग�सगँ अ�तरसंवाद गन� ।

काय��म �ितवेदन २०७८-०८१
म�ुय �यायाधीश 
/ �यायाधीश / 

रिज��ार / �े�तेदार

सहायता र परामश� क�मा तािलम �ा� जनशि�को �यव�था 
गन� ।

िनण�य २०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

सहायता र परामश� क�लाई �ोत साधनय�ु बनाई 
सेवा�ाहीलाई �दान ग�रने सेवालाई �भावकारी बनाउने ।

सूचना / �ोत साधन / 
सेवाको अिभलेख

२०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार
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रणनीितक उ�े�य २.५ पीिडतमै�ी �याय �णालीको स�ुढीकरण गनु� ।

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मेवारी
पीिडतमै�ी �याय �णालीको �थापना र स�ुढीकरणको लािग 
ग�रएको अ�ययन �ितवेदनका सझुावह�को �ाथिमकता 
िनधा�रण गरी काया��वयन गन� ।

िनण�य / प�ाचार २०७८-०८१
�यायमा पह�चँ आयोग 

/ म�ुय रिज��ार

पीिडतमै�ी क�को �थापना र अ�य पूवा�धार �यव�थापन   
गन� ।

िनण�य / बजेट 
िनकासा

२०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / 

रिज��ार / �े�तेदार
सबै अदालतमा पीिडतको लािग �ाथिमक �वा��य उपचार, 
मनोसामािजक परामश� र सरु�ाको �यव�था गन� ।

िनण�य / प�ाचार / 
पूवा�धार

२०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

पीिडतको प�मा भएका अ�त�रम राहत, संर�ण र 
पनु�था�पनास�ब�धी आदेश काया��वयनको सम�वय र 
अनगुमन गन� ।

बैठक / अनगुमन 
�ितवेदन

२०७८-०८१
�यायमा पह�चँ आयोग 
/ म�ुय रिज��ार / 

�यायाधीश / �े�तेदार

पीिडत बादी भई दायर ह�ने म�ुामा आव�यकताअनसुार  
िनःश�ुक कानूनी सहायता उपल�ध गराउने ।

आदेश / प� २०७८-०८१
�यायाधीश / रिज��ार 

/ �े�तेदार

पीिडतमै�ी �यवहारका लािग �याियक जनशि�लाई 
अिभमखुीकरण गन� ।

�ितवेदन २०७८-०८१
�यायाधीश / रिज��ार 

/ �े�तेदार

म�ुाको कारबाही र फैसलामा पीिडतको प�रचयको 
गोपनीयता कायम गन� ।

प�को गोपनीयता  
फाराम

२०७८-०८१
�यायाधीश / रिज��ार 

/ �े�तेदार
पीिडतलाई म�ुाको कारबाही र आदशे वा फैसलाको 
जानकारी िदने । 

िनण�य / प�ाचार २०७८-०८१
�यायाधीश / रिज��ार 

/ �े�तेदार

पीिडत राहतकोषको कानूनी �यव�था �भावकारी �पमा 
काया��वयन गन� ।

बैठक / िनण�य / 

प�ाचार
२०७८-०८१

�यायमा पह�चँ आयोग 
/ म�ुय रिज��ार

पीिडतले भ�रपाउने ठहरकेो िबगो र �ितपूित�को छु�ै 
अिभलेख राखी �ाथिमकतासाथ काया��वयन गन� ।

लगत अिभलेख २०७८-०८१
�यायाधीश / 
तहिसलदार

पीिडतमै�ी �याय �णालीको स�ुढीकरणको लािग 
सेवा�दायक लगायतका सरोकारवाला िनकायह�सगँ 
सम�वय र सहजीकरण गन� ।

बैठक / िनण�य / 
प�ाचार

२०७८-०८१
�यायमा पह�चँ आयोग 

/ म�ुय रिज��ार

�याियक काम कारबाहीमा पीिडतमै�ी सेवा �वाहको 
सिुनि�चतता गन� प�ृठपोषण िलने ।

प�ृ पोषण फाराम / 
�ितवेदन

२०७८-०८१
�यायाधीश / रिज��ार 

/ �े�तेदार

ल�य ३: �याियक सुशासनको �व��न ।
रणनीितक उ�े�य ३.१ �याियक �वत��ता र �वाय�ताको �व��न गनु� ।

काय�
काय� स�पादन 

सूचक
समयाविध िज�मेवारी

�वत�� �यायपािलकास�ब�धी िव�व�यापी मा�यताअन�ुप यो�यता र 
�मतामा आधा�रत िनयिु�को सिुनि�चतताको लािग �यायप�रषद्को 
िव�मान संरचनामा पनुरावलोकन गन� अ�ययन गन� ।

अ�ययन 
�ितवेदन 

२०७९/०८०
पूण� बैठक / �धान 

�यायाधीश

अ�ययन �ितवेदन काया��वयनको लािग सम�वय र पहल गन�  । बैठक / प�ाचार २०८० / ०८१ �धान �यायाधीश
�यायपािलकाको काम कारबाहीमा बा� �े�बाट ह�नस�ने ह�त�ेप, 
अनिुचत दबाब, �भाव र असहयोगलाई िन��सािहत गन� प�ित 
िवकास गन� । 

नीित / िनण�य / 
सम�वय बैठक

२०७८-०८१
पूण� बैठक / �धान 

�यायाधीश
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�याियक काम कारबाहीमा बा� तथा आ�त�रक �पमा पन�स�ने 
दबाब र �भावलाई िन��सािहत र इ�कार गन� ।

सभ��ण 
�ितवेदन

२०७८-०८१
स�बि�धत 
�यायाधीश

अदालत र �यायाधीशको सरु�ाको स�ब�धमा भएका पूव� अ�ययन 
�ितवेदन पनुरावलोकन गरी काया��वयन गन� ।

सरु�ा नीित र 
योजना

२०७८-०८१ म�ुय रिज��ार

संवैधािनक पदको मया�दा र राि��य एवम् अ�तरा� ि��य 
�चलनसमेतलाई म�यनजर गरी �यायाधीशको मया�दा�म 
िनधा�रणका लािग पहल गन� ।

िनण�य / 
सम�वय बैठक / 

प�ाचार
२०७९ �ावण

पूण� बैठक / �धान 
�यायाधीश

िज�ला अदालत र उ�च अदालतका �यायाधीशह�को पा�र�िमक 
र सिुवधा तथा अदालतको �शासिनक खच�को �ययभार सङ्घीय 
सि�चत कोषबाट ह�ने �यव�थाको लािग पहल गन� ।

िनण�य / प�ाचार २०७८-०८१
पूण� बैठक / �धान 

�यायाधीश

�यायपािलकाको रणनीितक योजनाको काया��वयनको लािग 
काय��मका आधारमा बजेट िविनयोजनको लािग सम�वय र पहल 
गन� ।

बैठक / िनण�य / 
प�ाचार

२०७८-०८१
पूण� बैठक / �धान 

�यायाधीश

�यायपािलकाको लािग िविनयोिजत बजेट �ाथिमकताका आधारमा 
सव��च अदालतले बाडँफाटँ तथा रकमा�तर गन� पाउने �वाय�ताको 
लािग पहल गन� ।

बैठक / िनण�य / 
प�ाचार

२०७८-०८१ म�ुय रिज��ार

�यायाधीश तथा अदालतमा काय�रत कम�चारीको पा�र�िमक, 
िनविृ�भरण तथा सिुवधा िनधा�रण गन� िव�मान कानून पनुरावलोकन 
गरी अ�तरा� ि��य मापद�डअनकूुल �वत�� �कृितको Judicial Pay 
Commission गठन गरी सोको िसफा�रस काया��वयन गन� पहल 
गन� ।

बैठक / िनण�य / 
प�ाचार

२०७८-०८१
पूण� बैठक / �धान 

�यायाधीश

अदालतको काय�बोझको आधारमा �यायाधीश तथा कम�चारीलाई 
अित�र� समय गरकेो काम र योजनाको ल�यअनसुार  काय� 
स�पादनको आधारमा अित�र� सिुवधा उपल�ध गराउने ।

िनण�य / तलवी 
भरपाई

२०७८-०८१
पूण� बैठक / �धान 

�यायाधीश

संिवधानको धारा १५५ बमोिजम सङ्घीय �याय सेवाका कम�चारीको 
सेवा सत�स�ब�धी छु�ै कानून तजु�मा गन� सम�वय र पहल गन� ।

बैठक / िनण�य / 
प�ाचार

२०७८-०८१
पूण� बैठक / �धान 

�यायाधीश

�यायपािलकाको लािग आव�यक कम�चारीको दरब�दी िनधा�रण 
गन� तथा काय�बोझका आधारमा कम�चारी �यव�थापन गन� पाउने 
�शासिनक �वाय�ताको लािग पहल गन� ।

बैठक / िनण�य / 
प�ाचार

२०७८-०८१
पूण� बैठक / �धान 

�यायाधीश

�धान �यायाधीशले �याय �शासनलाई �भावकारी बनाउने 
अि�तम िज�मेवारी वहन गन�का लािग आव�यक �शासिनक एवम् 
�यव�थापक�य काय�मा �वाय�ता �दान गन�स�ब�धी कानूनी 
�यव�थाका लािग पहल गन� ।

बैठक / िनण�य / 
प�ाचार

२०७८-०८१
पूण� बैठक / �धान 

�यायाधीश

रणनीितक उ�े�य ३.२: �याियक उ�रदािय�व  र  जवाफदेिहता अिभवृि� गनु� ।

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मेवारी
�यायाधीशह�को काय� स�पादन मापद�ड िनधा�रण गरी लाग ु
गन� । 

बैठक / िनण�य / 
प�ाचार

२०७८-०८१
पूण� बैठक / �धान 

�यायाधीश 



प�र�ेद - छ : ल� तथा रणनी�तक उ�े�ह�को संशो�धत काया��यन योजना

159

कम�चारीह�को िज�मेवारीसिहतको काय� स�पादन मापद�ड 
पनुरावलोकन गरी लाग ुगन� ।

काय�िववरण २०७८-०८१ म�ुय रिज��ार

�यायाधीशको लािग इजलासमा ब�दा �योग भै आएको पोसाक 
भौगोिलक अव�थासमेतलाई िवचार गरी पनुरावलोकन गन� । 

संशोिधत िनयमावली २०७८-०८१
पूण� बैठक / �धान 

�यायाधीश
�यायाधीश तथा कम�चारीह�को आचारसंिहता �भावकारी 
�पमा लाग ुगन� र िनयिमत अनगुमन गन� ।

अनगुमन �ितवेदन २०७८-०८१
�धान �यायाधीश / 

म�ुय रिज��ार
�यायपािलकामा ह�न स�ने अिनयिमतता तथा ��ाचार 
िनय��णका लािग �याय प�रषद ्लगायतका स�बि�धत 
िनकायह�सगँ छलफल र सम�वय गरी िनरोधा�मक र 
द�डा�मक उपायह�को �भावकारी काया��वयन गन� ।

छलफल / िनण�य २०७८-०८१
�धान �यायाधीश / 
व�र�तम �यायाधीश  

/ म�ुय रिज��ार

�यायपािलकामा ह�नस�ने िवकृित, िवसङ्गित, अिनयिमतता 
वा ��ाचार एवं िवचौिलयाबाट ह�नस�ने ि�याकलापह� 
र �यसको रोकथामको स�ब�धमा चा�नपुन� कदमको 
स�ब�धमा भएको अ�ययन �ितवेदनका िसफा�रसह�को 
�ािथमकता�म िनधा�रण गरी �मशः काया��वयन गन� ।

िनण�य / प�ाचार २०७८-०८१
पूण� बैठक / �धान 

�यायाधीश

रणनीितक उ�े�य ३.३: �याियक जनशि�को काय� स�ंकृितमा सुधार गनु� ।

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मवेारी
�याियक जनशि�ले सेवा�ाही�ित गनु�पन� �यवहारका 
स�ब�धमा भएको  अ�ययन �ितवेदनका िसफा�रसह� 
�ाथिमकताका आधारमा काया��वयन गन� । 

िनण�य २०७८-०८१
�धान �यायाधीश / 

म�ुय रिज��ार

�याियक जनशि�ले सेवा�ाही�ित ग�रनपुन� �यवहारका 
स�ब�धमा अिभमखुीकरण काय��म स�चालन गन� । 

अिभमखुीकरण 
काय��म �ितवेदन

२०७८-०८१ म�ुय रिज��ार

�याियक जनशि�लाई उ�कृ� �यव�थापन र सेवा �वाहमा 
�िसि� पाएका साव�जिनक / िनजी सं�थाह�को अबलोकन 
गराउने ।

िनण�य / �ितवेदन २०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / 

रिज��ार / �े�तेदार

रणनीितक उ�े�य ३.४: अदालतको काम कारबाहीमा अनुगमन र िनरी�णलाई �भावकारी बनाउनु । 
(क) �याियक काम कारबाहीको िनरी�ण अनुगमन गन� ।

काय�
काय� स�पादन 

सूचक
समयाविध िज�मेवारी

िनरी�ण िनद�िशकाबमोिजम अदालत, �याियक एवम् 
अध��याियक िनकायको िनरी�ण अनगुमन गन� । 

अनगुमन 
�ितवेदन

२०७८-०८१
�धान �यायाधीश / 

�यायाधीश / अनगुमन तथा 
िनरी�ण महाशाखा

पनुरावेदन स�ुने अदालतह�ले अदालत, अ�य �याियक 
िनकाय र कारागारह�को वािष�क �पमा क�तीमा एक पटक 
िनरी�ण गन� ।

िनरी�ण 
�ितवेदन

२०७८-०८१ �यायाधीश

िनरी�ण काय�को लािग आिथ�क वष�को स�ुमै �यायाधीश 
तोक� स�बि�धत �यायाधीशबाट तोिकएको अदालतको 
वष�भ�र िनयिमत अनगुमन गन� �यव�थालाई �भावकारी 
बनाउने ।

िनण�य / 
�ितवेदन

२०७८-०८१

�धान �यायाधीश / म�ुय 
�यायाधीश / �यायाधीश 
/ अनगुमन तथा िनरी�ण 

महाशाखा 
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अनगुमनबाट देिखएका कैिफयत वा सधुार गनु�पन� िवषयमा 
त�कालै िनद�शन िदने र सम�वय गन� । 

िनद�शन / 
प�ाचार

२०७८-०८१
िनरी�णकता� �यायाधीश 
/ अनगुमन तथा िनरी�ण 

महाशाखा

अदालतको काम कारबाहीमा �भावका�रता अिभविृ� गरी 
�याियक सशुासन कायम रा�न आकि�मक िनरी�ण, सू�म 
अनगुमन र िनयिमत िनगरानी गन� स�ब�धमा काय�िविध 
बनाउने ।

काय�िविध / 
िनद�िशका

२०७९ 
काित�क

�धान �यायाधीश / म�ुय 
रिज��ार

काय�िविधका आधारमा आकि�मक िनरी�ण, स�ुम अनगुमन 
र िनयिमत िनगरानी गरी �ा� �ितवेदन काया��वयन गन� ।

�ितवेदन / 
िनण�य

२०७९-०८१ �धान �यायाधीश

अदालत तथा िविशि�कृत अदालतको �शासिनक िनरी�ण 
तथा अनगुमनलाई �भावकारी बनाउने ।

िनरी�ण 
�ितवेदन

२०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / रिज��ार 
/ अनगुमन तथा िनरी�ण 

महाशाखा 

(ख) सेवा�वाहको अनुगमन गन� ।

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मवेारी

अदालतबाट �वाह ह�ने सेवाको गणु�तरीयताको बारमेा 
अनगुमन गन� �ा� अ�ययन �ितवेदनसमेतका आधारमा 
मापद�ड िनमा�ण गन� । 

मापद�ड
२०७९ 
मङ्िसर

म�ुय रिज��ार

मापद�डबमोिजम सेवा�वाह भए नभएको िनयिमत अनगुमन 
गरी त�काल सधुार गन� िनद�शन िदने । 

अनगुमन �ितवेदन / 
िनण�य

२०७९-०८१
म�ुय रिज��ार / 

रिज��ार / �े�तेदार

मापद�डबमोिजम उ�कृ� काय� स�पादन तथा सेवा�बाह 
गन� कम�चारीलाई परु�कृत र कमी कमजोरीको पनुराबिृ� 
गन� कम�चारीलाई अनशुासना�मक कारबाही गन� ।

िनण�य २०७९-०८१
म�ुय रिज��ार / 

रिज��ार / �े�तेदार

अदालतबाट स�पादन ग�रने सेवा �बाह र सधुार गनु�पन� 
िवषयका स�ब�धमा �िश�ण �ा� कम�चारीबाट अ�तर 
अदालत अनगुमन तथा िनगरानी गन� ।

िनण�य / प� / 
अनगुमन �ितवेदन

२०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / 

रिज��ार

(ग) गुनासो सुनुवाइको सयं��लाई �भावकारी बनाउने ।

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मेवारी

अदालतबाट भएका काम कारबाहीमा ह�न स�ने 
अिनयिमततास�ब�धी उजरुी िलई पेस गन� �धान�यायाधीश 
र म�ुय �यायाधीशको सिचवालयमा गनुासो सनुवुाइ 
संय��लाई स�ुढ बनाउने । 

िनण�य / प�ाचार २०७८-०८१
�धान �यायाधीश /  
म�ुय �यायाधीश

पन� आएका गनुासो / उजरुीमा एक मिहनािभ� कारबाही र 
िनण�य गरी उजरुीकता�लाई सोको जानकारी िदने । 

िनण�य / प�ाचार २०७८-०८१
�धान �यायाधीश / 
म�ुय �यायाधीश / 

रिज��ार
अदालतबाट भएका काम कारबाहीमा ह�न स�ने 
अिनयिमततास�ब�धी उजरुीको स�बोधन गन�, काय�िविध,  
साधन,  िज�मेवार अिधकारी, समयाविधसमेतका िवषयह� 
समावेश गरी  काय�योजना बनाई लाग ुगन� ।

काय�योजना २०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / 

रिज��ार / �े�तेदार
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सेवा�ाहीले अदालतको काम कारबाहीको स�ब�धमा 
�यायाधीशसम� िलिखत वा मौिखक �पमा कुनै गनुासो  / 
उजरुी गन� स�ने । 

अिभलेख २०७८-०८१ स�बि�धत �यायाधीश 

लैङ्िगकमै�ी काय� वातावरण लगायतका िवषयमा आएका 
गनुासाह�को त�काल स�बोधन गन� । 

िनण�य २०७८-०८१
�यायाधीश / म�ुय 

रिज��ार / रिज��ार / 
�े�तेदार

ल�य ४: अदालत �यव�थापनको सु�ढीकरण
रणनीितक उ�े�य ४.१:  मानव सशंाधन �यव�थापन सु�ढ बनाउनु ।

(क) मानव सशंाधनको स�ंथागत सु�ढीकरण गन� ।

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मवेारी

�यायपािलकामा काय�रत स�पूण� कम�चारीह�को मानव 
संशाधन िवकासस�ब�धी सम� काय� गन� सव��च अदालतमा 
छु�ै मानव सशंाधन महाशाखा �थापना गन� ।

िनण�य २०७९/०८०
�धान �यायाधीश / 

म�ुय रिज��ार

मानव संशाधन महाशाखालाई स�ुढीकरण गन� ।
जनशि� तथा भौितक 

�ोत साधनको 
उपल�धता

२०७९-०८१
�धान �यायाधीश / 

म�ुय रिज��ार

(ख) मानव संशाधन नीित तथा योजना िनमा�ण गन� ।

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मेवारी

मानव संशाधन नीित िनमा�ण गन� । नीित २०७९/०८०
म�ुय रिज��ार 
/ मानव संशाधन 
महाशाखा �मखु

मानव संशाधन िवकास योजना (Human Resource 
Development Plan) िनमा�ण गन� ।

योजना २०७९/०८०
म�ुय रिज��ार 
/ मानव संशाधन 
महाशाखा �मखु

�यायपािलकामा काय�बोझको आधारमा सङ्गठन तथा 
�यव�थापन सभ��ण (O&M) गन� ।

सभ��ण �ितवेदन २०८० / ०८१
म�ुय रिज��ार 
/ मानव संशाधन 
महाशाखा �मखु

�यायपािलकामा पया�� र गणु�तरीय जनशि�को िनयिमत 
आपूित� सिुनि�त गन� िव�िव�ालय, िश�ा म��ालय, 
सामा�य �शासन म��ालय तथा लोकसेवा आयोग 
लगायतका स�ब� िनकायह�सगँ सम�वय गन� ।

बैठक / माइ�यटु / 
प�ाचार

२०७८-०८१
म�ुय रिज��ार 
/ मानव संशाधन 
महाशाखा �मखु

सूचना �िविधस�ब�धी द� जनशि�को आपूित�, �थािय�व 
र उ��ेरणा कायम गन� नीित िनमा�ण गरी काया��वयन गन� ।

बैठक / माइ�यटु / 
प�ाचार

२०७८-०८१
म�ुय रिज��ार 
/ मानव संशाधन 
महाशाखा �मखु

योजना काया��वयनको काय�लाई सहज ह�ने गरी �यायाधीश 
र कम�चारीको स�वा नीित काया��वयन गन� ।

िनण�य २०७८-०८१
�धान �यायाधीश / 
व�र�तम �यायाधीश 

/ म�ुय रिज��ार
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िफ�डमा खिटने तामे�दार कम�चारीलाई काय� स�पादन 
मापद�ड बनाई सोको आधारमा थप भ�ा र मोबाइल श�ुक 
सिुवधा उपल�ध गराउने ।

भरपाइ २०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / 

रिज��ार / �े�तेदार

(ग) मानव सशंाधनको �मता िवकास गन� ।

काय�
काय� स�पादन 

सूचक
समयाविध िज�मेवारी

�याियक जनशि�को �मता िवकास स�ब�धमा तयार भएको 
तािलम नीितलाई काया��वयन गन� ।

तािलम स�चालन 
�ितवेदन

२०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / मानव 

संशाधन महाशाखा 
�मखु

यसभ�दा पिहले भएका तािलम आव�यकता पिहचान 
(Training Need Assessment) को सा�दिभ�कता 
मू�याङ्कन गरी प�रमाज�न गन� ।

�ितवेदन २०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / मानव 

संशाधन महाशाखा 
�मखु

तािलम नीित र TNA का आधारमा तािलमह�को 
�ाथिमकता िनधा�रण गरी राि��य �याियक �ित�ानसमेतको  
सहकाय�मा  तािलम  स�चालन गन� । 

 तािलम स�चालन 
�ितवेदन

२०७८-०८१
म�ुय रिज��ार  / 
 मानव संशाधन 
महाशाखा �मखु

अदालतका काम कारबाहीलाई �भावकारी त�ुयाउन 
अदालती काय�िविध, सेवा�ाहीमै�ी �यवहार, 
आचरणलगायतका िवषयमा स�बि�धत अदालतले 
�िश�णको �यव�था गन� ।

 तािलम स�चालन 
�ितवेदन

२०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / 

रिज��ार / �े�तेदार

�याियक जनशि�को �मता िवकासको लािग वािष�क 
३००० जनशि�लाई देहायका िवषयमा तािलम �दान गन�ः- 
· देवानी तथा फौजदारी सिंहता
· फरक म�ुा �यव�थापन
· सूचना �िविध
· फैसला लेखन
· अिभमखुीकरण
· सेवा �वेश / सेवाकालीन / पनुता�जगी
· सू�म िनगरानी, �याियक सशुासन तथा  सेवा �वाह 
· जनस�पक�  तथा स�चारसीप 
· नेत�ृव िवकास 
· िविश�ीकृत तथा अ�य िवषयगत ।

तािलम स�चालन 
�ितवेदन

२०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / मानव 

संशाधन महाशाखा 
�मखु

वािष�क �पमा १० जना अदालतमा काय�रत  जनशि�लाई  
�वदशेका िव�िव�ालयह�मा �याय र कानूनको िवषयमा 
उ�च िश�ाको अवसर �दान गन� ।  

िनण�य २०७८-०८१

�धान �यायाधीश 
म�ुय रिज��ार / मानव 

संशाधन महाशाखा 
�मखु

वािष�क �पमा ५ जना  �यायाधीश र अिधकृतलाई �याय 
र कानूनको िवषयमा िवदशेका िव�िव�ालयह�मा उ�च 
िश�ाको  अवसर �दान गन� ।  

िनण�य २०७८-०८१

�धान �यायाधीश 
म�ुय रिज��ार / मानव 

संशाधन महाशाखा 
�मखु
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वािष�क  �पमा १५० जना �यायाधीश र कम�चारीलाई 
वैदेिशक तािलम / अ�ययन / अवलोकन �मणको अवसर 
�दान गन� ।  

�मण �ितवेदन २०७८-०८१

�धान �यायाधीश / 
म�ुय रिज��ार / मानव 

संशाधन महाशाखा 
�मखु

जनशि�लाई �दान ग�रएका तािलमह�को सम� �भाव 
मू�याङ्कन गन� ।

�भाव �ितवेदन
२०८० / 

०८१

म�ुय रिज��ार / मानव 
संशाधन महाशाखा 

�मखु

रणनीितक उ�े�य ४.२: भौितक  र सेवा पूवा�धारमा सुधार एवम ्िव�ीय �यव�थापन गनु� । 
(क) भौितक र सवेा पूवा�धार �यव�थापन गन� ।

काय�
काय� स�पादन 

सूचक
समयाविध िज�मेवारी

अदालत तथा �यायािधकरणको लािग आव�यक भौितक 
पूवा�धार (अदालत भवन तथा एक�कृत आवाससमेत) िनमा�ण 
र िवकासको लािग पूव�अ�ययन �ितवेदनको पनुरावलोकन 
गरी मापद�ड प�रमाज�न गन� । 

प�रमािज�त मापद�ड २०७९/०८०
अदालत �यव�थापन 

सिमित / म�ुय 
रिज��ार  

सङ्घीयता काया��वयनको िसलिसलामा िज�ला 
सदरमकुामि�थत सरकारी काया�लयह� �थानीय तहमा 
�थाना�तरण / खारजे ह�न गई खाली भएका भवन / ज�गा 
अदालत �योजनको लािग �ा� गन� पहल र सम�वय गन� ।

बैठक / िनण�य / 
प�ाचार

२०७८-०८१

अदालत �यव�थापन 
सिमित / म�ुय 

रिज��ार / �यायाधीश 
/ रिज��ार / �े�तेदार

अदालत भवन, आवास तथा सरु�ा भवनसमेतका लािग 
ज�गा �ाि� / थप गन� ।
· िज�ला अदालत भवनः इलाम, नवलपरु, �कुम 

पूव�, उदयपरु, पसा�, लिलतपरु, काठमाड�ं, �याङ्जा, 
दाचु�ला, बिद�यासमेत ज�मा ९

· उ�च अदालत / इजलास भवनः वीरग�ज १
· �यायािधकरण क��ले�स / फैसला
   काया��वयन िनद�शनालय ज�मा १
· �यायाधीश तथा कम�चारी आवासः िसराहा, स�री, 

सला�ही, सनुसरी, पसा�, नवलपरु, नवलपरासी, 
�प�देही, वीरग�ज, दाङ, बाकेँ, जनकपरु, कैलाली, 
सव��च अदालतसमेत ज�मा १४

िलखत / ज�गाधनी 
�माण पजुा�

२०७८-०८१
अदालत �यव�थापन 

सिमित / म�ुय 
रिज��ार  
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मापद�डअनसुार  आव�यकता र काय�बोझ अनसुार  
�ाथिमकता िनधा�रण गरी नया ँभवन िनमा�ण गन� ।
· िज�ला अदालत भवनः  इलाम, नवलपरु, �कुम पूव�, 

बाजरुा, सोलखु�ुब,ु भोजपरु, मोरङ, लमजङु, पसा�, 
ओखलढुङ्गा, बिद�या, क�चनपरु, �याङ्जा, का�क�, 
दाचु�ला, नवलपरासी, िचतवन, सखु�त, काठमाड�ं 
(ज�गा �ा� गरी थप भवन िनमा�ण गन�)-१९

· उ�च अदालत / इजलास भवन- राजिवराज, 
वीरग�ज, ओखलढुङ्गा, बटुवल, बा�लङु, िदपायल, 
सखु�त, तलुसीपरु, नेपालग�ज-९

· सव��च अदालतका �यायाधीश तथा म�ुय रिज��ार / 
रिज��ारको आवास – २३ 

· उ�च / िज�ला अदालतका �यायाधीश आवास-  
िसराहा, स�री, महो�री, धनषुा, सला�ही, बारा, पसा�, 
रौतहट, मोरङ,  सनुसरी, नवलपरु, नवलपरासी, 
�प�देही, दाङ, बाकेँ, डडेलधरुा, डोटी, िचतवन, 
ज�ुला, कालीकोट, जाजरकोट, म�ुताङ, मनाङ, 
सोलखु�ुब,ु ओखलढुङ्गा, का�ेपला�चोक, रामेछाप, 
िवराटनगर, खोटाङ, पाचँथर, संखवुासभा, धनकुटा, 
का�क�, जनकपरु,  वीरग�ज, नेपालग�ज, िदपायल-
३७

· उ�च अदालतका रिज��ार र िज�ला अदालतका 
��ेतेदार तथा कम�चारी आवास-  िसराहा, स�री, 
महो�री, धनषुा, सला�ही, बारा 

· पसा�, मोरङ, िवराटनगर, सनुसरी, �प�देही, बटुवल, 
किपलब�त ुबाकेँ, नेपालग�ज,  कैलाली-१६

· अितिथ गहृ- १०
· सरु�ा �यारके- १५

िनमा�ण स�प�न 
�ितवेदन / �माणप� 

२०७८-०८१
अदालत �यव�थापन 

सिमित / म�ुय 
रिज��ार  

िनमा�णाधीन अदालत भवन तथा सरु�ा �यारकेह�को 
िनमा�ण काय� स�प�न गन� ।
· सव��च अदालत भवन-१
· उ�च अदालतः पाटन एने�स-१
· िज�ला अदालतः भ�परु, मकवानपरु, सनुसरी, 

उदयपरु, बैतडी, महो�री, सखंवुासभा, पाचँथर-८

िनमा�ण स�प�न 
�ितवेदन / �माणप� 

२०७९-०७७
अदालत �यव�थापन 

सिमित / म�ुय 
रिज��ार  

नया ँभवन िनमा�ण गदा� सूचना �िविध मै�ी ह�ने गरी िनमा�ण 
गन� ।

न�सा िडजाइन / 
परामश� �ितवेदन

२०७८-०८१
अदालत �यव�थापन 

सिमित / म�ुय 
रिज��ार  

नया ँिनमा�ण भई स�चालनमा रहेका अदालत, आवास तथा 
सरु�ा भबनह�को िनयिमत सरं�ण तथा मम�त स�भारको 
लािग मापद�ड िनधा�रण गरी लाग ुगन� ।

मापद�ड / बजेट 
िनकासा

२०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / 

रिज��ार / �े�तेदार   

�योगमा रहेका अदालत भवन र आवासको हरके वष� २५ 
वटाको मम�त स�भार गन� ।

िनमा�ण स�प�न 
�ितवेदन

२०७८-०८१
अदालत �यव�थापन 

सिमित / म�ुय 
रिज��ार  
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िव�मान अदालत भवनमा आव�यकताअनसुार देहायका 
पूवा�धारह� िव�तार / थप गन�ः
· सभाक�
· प�ुतकालय / इ लाइ�ेरी
· अिभलेख क�
· ब�क काउ�टर
· वैतिनक कानून �यवसायी क�
· बालमै�ी क�
· िवशेष �कृितका िनवेदन / प�ाउ पजु� / कल िडटेल 

शाखा

सरंचना िव�तार / 
थप

२०७८-०८१
अदालत �यव�थापन 

सिमित / म�ुय 
रिज��ार  

भौितक पूवा�धारह�लाई सेवा�ाही मै�ी बनाउन िनर�तर 
स�ुढीकरण गन� दहेायका िनमा�ण काय� गन� ।
· वाइफाई र िटिभ िड��ले सिुवधासिहतको  �ित�ालय
· चमेनागहृ
· शौचालय (मिहला / प�ुष / फरक �मता)
· िपउने पानी
· �ाथिमक �वा��य उपचार क�
· सूचना तथा सहायता क�
· सा�ी पीिडत सरं�ण क�
· थुनवुा क�
· Lost and Found क� िनमा�ण
· मेलिमलाप क� / िनमा�ण / िव�तार
· पूव� सनुवुाइ क�
· फरक �मता भएका �यि�ह�को लािग आव�यक 

पूवा�धार 
· ��य��य संवाद क�
· परामश� क�
· बाल इजलास
· बाल मै�ी क�
· िशश ु�याहार के�� 
· वालपोषण क�
· अ�य ।

सरंचना िव�तार / 
थप

२०७८-०८१
अदालत �यव�थापन 

सिमित / म�ुय 
रिज��ार  

(ख) भवनबाहकेका अ�य भौितक पूवा�धार �यव�थापन गन� ।

काय�
काय� स�पादन 

सूचक
समयाविध िज�मवेारी

अदालतमा ख�रद ग�रने व�त ुर सेवाको वािष�क ख�रद योजना 
तयार पारी काया��वयन गन� ।

ख�रद योजना ��येक वष�
म�ुय रिज��ार / 

रिज��ार / �े�तेदार
अदालतको लािग आव�यक पन� सवारी साधन, मेिसनरी 
सामान, एअर कि�डसनर, हेभी ड्यटुी ��यानर, फिन�चर, 
सरु�ा उपकरणसमेतको मापद�ड िनधा�रण गन� ।

िनण�य / �ितवेदन २०७९/०८० म�ुय रिज��ार
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िनधा� �रत मापद�डमा आधा�रत रही अदालतको लािग 
आव�यक पन� दहेायबमोिजमका सवारी साधन, मेिसनरी 
सामान तथा फिन�चरसमेतका सामान ख�रद तथा िवतरण 
गन�ः

िनण�य / िज�सी 
िकताब

२०७८-०८१ म�ुय रिज��ार
सवारी 
साधन

· जीप- २८ (उ�च अदालत तथा िज�ला 
अदालत)

· कार / Sport Utility Vehicle  (नया ँ
िनय�ु ह�ने �यायाधीश, उ�च अिधकृत 
तथा परुाना भई �ित�थापन गन�) - १५१

· मोटरसाइकल (अिधकृत / िफ�डमा 
खिटने कम�चारी / तामेलदारसमेतको 
लािग) - २००

· साइकल (काया�लय सहयोगी / सवारी 
चालकको लािग) - ४७०

क��यटुर 
लगायतका 
मेिसनरी 

सामानह�

· �यापटप-९४१
· क��यटुर -२०९५ 
· यिुपएस -२०९५
· ि��टर- १३३०
· ��यानर-११००
· इ-हािजरी मेिशन-३००
· फोटोकपी -२४८
· एयरकि�डसनर- ४४९
· िसिस �यामेरा-४७७
· िड��ले ि��न-१८९
· Total Station Machine-७७
· Walk Through Machine- ५०
· Fire Extinguisher-५००
· सोलार �या�ी (परुाना फेनु�  पन�)- 

आव�यकताअनसुार
· अ�य ।

िज�सी िकताब २०७८-०८१ म�ुय रिज��ार

िनधा� �रत मापद�डका आधारमा   अदालतको लािग आव�यक 
पन� फिन�चरलगायतका साम�ीह� ख�रद गन� ।

िनण�य ��येक वष�
म�ुय रिज��ार / 

रिज��ार / �े�तेदार

मापद�ड तयार नह�दँास�म मलुकुको भौगोिलक 
अव�थासमेतलाई िवचार गरी अदालतको लािग ख�रद ग�रने 
सवारी साधन Sport Utility Vehicle �तरको ख�रद गन� ।

िनण�य ��येक वष�
म�ुय रिज��ार / 

रिज��ार

िविभ�न तहका अदालतह�मा रहेका सवारी साधन, मेिसनरी 
सामान तथा फिन�चरसमेतको इ�भे��ी िनमा�ण गन� ।

िनण�य ��येक वष�
म�ुय रिज��ार / 

रिज��ार

�योगमा आउन नस�ने सवारी साधन, मेिसनरी औजार तथा 
फिन�चरह� िललाम िब�� गन� ।

िनण�य ��येक वष�
म�ुय रिज��ार / 

रिज��ार
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(ग) िव�ीय �यव�थापन गन� ।

काय�
काय� स�पादन 

सूचक
समयाविध िज�मेवारी

तािलम, गो�ी, सेिमनार, काय�शाला, बैठक स�चालनलगायत 
�यायपािलकामा ह�ने िवशेष �कृितका काय�ह� स�पादन गन� 
बजेट खच�को  िनधा��रत मापद�ड �वीकृत गरी लाग ुगन� । 

मापद�ड
२०७९ 
साउन

म�ुय रिज��ार / 
रिज��ार / आिथ�क 

�शासन शाखा �मखु

सबै अदालतह�ले आगामी आिथ�क वष�को लािग रणनीितक 
योजनाको काय��मसमेतका आधारमा चाल ु र पुजँीगत 
खच�तफ� को �ारि�भक बजेट अनमुान तयार गन� ।

बजेट अनमुान 
िववरण

��येक वष� 
मङ्िसर

म�ुय रिज��ार / 
रिज��ार / �े�तेदार / 
आिथ�क �शासन शाखा 

�मखु
स�बि�धत अदालतको योजना काया��वयन सिमितसगँ 
परामश� र सम�वय गरी बजेट अनमुानलाई अि�तम �प 
िदई वािष�क ख�रद योजनासिहत सव��च अदालत योजना 
काया��वयन सिचवालयमा पठाउने ।

बजेट अनमुान 
िववरण

��येक वष� 
मङ्िसर

रिज��ार / �े�तेदार

अदालतह�बाट �ा�त काय��मसिहतको  अनमुािनत बजेटका 
आधारमा �यायपािलकाको एकम�ु बजेट ��ेपण गन� ।

बजेट अनमुान 
िववरण

��येक वष� 
पौष

योजना काया��वयन 
सिचवालय / आिथ�क 
�शासन शाखा �मखु

काय��मसिहतको  एकम�ु बजेटका स�ब�धमा छलफल गरी 
अि�तम �प िदने ।

बजेट अनमुान 
िववरण

��येक वष� 
पौष

म�ुय रिज��ार / 
रिज��ार

�यायपािलकातफ� को एकम�ुठ अनमुािनत बजेट राि��य 
योजना आयोग तथा अथ� म��ालयमा �ेिषत गरी बजेटको 
िसिलङ िनधा�रणको लािग छलफल गन� ।

प�ाचार / बैठक / 
िनण�य

��येक वष� 
माघ

म�ुय रिज��ार / 
योजना काया��वयन 
सिचवालय �मखु / 

आिथ�क �शासन शाखा 
�मखु

बजेट िसिलङ �ा�त भएपिछ अदालतह�को काय�बोझ, काय�रत 
जनशि�, पूवा�धार, आव�यकता र �ाथिमकतासमेतका 
आधारमा अदालतगत िसिलङ िनधा�रण गरी पठाउने । 

प�ाचार / बैठक / 
िनण�य

��येक वष� 
माघ

म�ुय रिज��ार / 
योजना काया��वयन 
सिचवालय �मखु / 

आिथ�क �शासन शाखा 
�मखु

िनधा��रत िसिलङको आधारमा वािष�क काय��मसमेतको 
�ाथिमक�करण गरी LMBIS मा बजेट �िव�ट गन� ।

LMBIS अिभलेख ��येक वष� 
रिज��ार / �े�तेदार  / 
आिथ�क �शासन शाखा 

�मखु

अदालतह�ले LMBIS मा �िव�ट गरकेो बजेट काय��म, 
औिच�य र आव�यकताबमोिजम भए नभएको परी�ण गरी 
अि�तम �प िदई अथ� म��ालयमा पठाउने ।

LMBIS अिभलेख ��येक वष� 

म�ुय रिज��ार / 
रिज��ार / योजना 

काया��वयन सिचवालय 
�मखु / आिथ�क 

�शासन शाखा �मखु
स�बि�धत अदालतले �ा�त गरकेो बजेट LMBIS मा 
उि�लिखत ि�याकलाप काया��वयनको लािग अदालतको 
पूण� बैठक र कम�चारी बैठकमा छलफल गराई िमत�यियता, 
पारदिश�ता र �भावका�रतासमेतको आधारमा योजनाका 
काय��मह� स�चालन गन� ।

िनण�य / भौितक र 
िव�ीय �ितवेदन

��येक वष� 
म�ुय रिज��ार / 

रिज��ार / �े�तेदार
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वािष�क �पमा तोिकएको ल�यबमोिजम बे�ज ुफछ् य�ट गन� र 
आगामी िदनमा शू�य बे�ज ुकायम गन� ।

बे�ज ुफछ् य�ट 
�ितवेदन

��येक वष� 

म�ुय रिज��ार / 
रिज��ार / �े�तेदार / 
आिथ�क �शासन शाखा 

�मखु
बढी काय�बोझ भएका अदालतह�मा सेवा�ाहीले बझुाउनपुन� 
अदालती श�ुक, द�तरु, धरौटी आिद रकमह� ब�कमाफ� त 
दािखला गन� �यव�था िमलाउने ।

भौचर २०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / 

रिज��ार / �े�तेदार

(घ) अिभलेख �यव�थापन गन� । 

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मेवारी

अिभलेख �यव�थापनस�ब�धी िनद�िशकाको म�यौदालाई 
पा�रत गरी लाग ुगन� ।

िनद�िशका / िनण�य २०७९ पौष
म�ुय रिज��ार / 

अनगुमन तथा िनरी�ण 
महाशाखा �मखु

स�बि�धत अदालत र के��ीय �णालीमा समेत आब� ह�ने 
गरी िमिसल कागजातको दोहोरो सरु�ा �णाली िवकास 
स�ब�धमा भएको अ�ययन �ितवेदन पनुरावलोकन गन� । 

�ितवेदन २०७९/०८०
म�ुय रिज��ार / 

अनगुमन तथा िनरी�ण 
महाशाखा �मखु

िमिसल संल�न म�ुय िलखत कागजातको िव�तुीय �ित 
तयार गरी स�टवेयरमाफ� त के��ीय अिभलेख �णालीमा 
आब� गन� ।

स�टवेयर / अिभलेख २०७८-०८१

सूचना �िविध 
महाशाखा / अनगुमन 

तथा िनरी�ण 
महाशाखा �मखु

सबै अदालतह�मा िछनवुा िमिसलह�  ��यान गरी 
स�टवेयरको मा�यमबाट �मशः �िव�ट गरी संर�ण गन� ।

स�टवेयर / अिभलेख २०७८-०८१

सूचना �िविध 
महाशाखा /  अनगुमन 

तथा िनरी�ण 
महाशाखा �मखु / 

रिज��ार / �े�तेदार
िमिसल संल�न िलखतह� कानूनबमोिजम ध�ुयाउने / 
सडाउने / संर�ण गन� ।

अिभलेख २०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

(ङ) पु�तकालय �यव�थापन गन� ।

काय�
काय� स�पादन 

सूचक
समयाविध िज�मेवारी

प�ुतकालय �यव�थापन स�ब�धमा भएका पूव� अ�ययनह�को 
पनुरावलोकन गरी मापद�ड बनाई लाग ुगन� ।

मापद�ड २०७९ पौष
प�ुतकालय सिमित / 

म�ुय रिज��ार

सव��च अदालत तथा मातहत अदालतका प�ुतकालयको 
िव�तार र सधुार गन� । 

प�ुतक अिभलेख २०७८-०८१
प�ुतकालय सिमित / 
रिज��ार / �े�तेदार

सबै अदालतह�का प�ुतकालयह�िबच स�टवेयरमाफ� त 
नेटविक� ङ गन� ।

स�टवेयर २०७९/०८०
म�ुय रिज��ार / सूचना 

�िविध महाशाखा
अदालतका सबै इजलासह�मा दिैनक �पमा आव�यक पन� 
कानूनका प�ुतक र साम�ीह�सिहतको Mini Library को 
�यव�था गन� ।

लाइ�ेरी २०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / 

प�ुतकालय सिमित / 
रिज��ार / �े�तेदार

प�ुतकालयमा रहेका प�ुतकह�को सहज �पमा खोजी गन� 
िम�ने गरी स�टवेयर बनाई लाग ुगन� ।

स�टवेयर २०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / सूचना 

�िविध महाशाखा
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िवदशेी अदालतका फैसला, कानूनका प�ुतक, ल जन�लमा 
पह�चँ िव�तार गन� दहेायका काय� गन� ।
· कानून र �याय�े�का अ�तरा� ि��य सघं सं�थाह�सगँ 

स�ब�ध �थािपत गन� ।
· कानून अ�यापन ह�ने िव�िव�ालय र अनसु�धान 

सं�थाह�का प�ुतकालयसगँ सम�वय र सहकाय� गद� 
आब�ता कायम गन� ।

इमेल / प�ाचार २०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / सूचना 

�िविध महाशाखा

कानून र �याय �े�का िव�तुीय �ोत साम�ीह� ख�रद / 
�ा�त गरी ई लाइ�ेरी िवकास गन� ।

स�टवेयर २०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / सूचना 

�िविध महाशाखा
�याियक काय�को लािग आव�यक पन� प�ुतकलगायत अ�य 
पाठ्य साम�ीको आव�यकता पिहचान गरी ख�रद गन� ।

ख�रद िनण�य / 
प�ुतक

२०७८-०८१
प�ुतकालय सिमित / 
रिज��ार / �े�तेदार

(च) �याियक सङ्�हालयको �थापना र िवकास गन� ।

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मेवारी

सव��च अदालतको �याियक सङ्�हालयको स�ुढीकरण गन�
· सङ्�हालयको क�को िव�तार
· आव�यक जनशि�को आपूित�
· �ोत साधनको सिुनि�तता

िनण�य २०७८-०८१ म�ुय रिज��ार

नेपालको �याियक इितहास र पर�परा झ�काउने परुाताि�वक 
व�तहु�को खोजी, पिहचान र सूचीकरण गन� ।

सूची / अिभलेख २०७८-०८१
रिज��ार / इजलास 

तथा पेसी �यव�थापन 
महाशाखा �मखु

िवशेष मह�वका परुाना फैसलाह� उतार गरी �दश�न गन� अिभलेख २०७८-०८१
रिज��ार / इजलास 

तथा पेसी �यव�थापन 
महाशाखा �मखु

पिहचान भएका �याियक साम�ीह�को सरुि�त सङ्कलन, 
ख�रद, �यव�थापन, संर�ण र �दश�न गन� ।

अिभलेख २०७८-०८१

म�ुय रिज��ार / 
इजलास तथा पेसी 

�यव�थापन महाशाखा 
�मखु

सव��च अदालतको �याियक सङ्�हालयका लािग सङ्�िहत 
एवं �दिश�त साम�ीको संर�ण गन� ।

अिभलेख २०७८-०८१
रिज��ार / इजलास 

तथा पेसी �यव�थापन 
महाशाखा �मखु

�याियक सङ्�हालयमा कानूनका िव�ाथ�लगायत 
सव�साधारणलाई अवलोकनको अवसर �दान गन� । 

अवलोकन रिज�र २०७८-०८१ सङ्�हालय �मखु

उ�च अदालत �तरमा �याियक सङ्�हालय िव�तारको 
स�भा�यता अ�ययन गन� ।

�ितवेदन २०७८-०८१ म�ुय रिज��ार

रणनीितक उ�े�यः ४.३ सूचना �िविधको स�ंथागत सु�ढीकरण र �मता अिभवृि� गनु� । 
(क) सूचना �िविधस�ब�धी नीित र योजना बनाउने ।

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मेवारी
सूचना  तथा स�चार �िविधस�ब�धी िव�मान �णालीको 
�भावका�रता र उपय�ुताको स�ब�धमा परी�ण  (System 
Audit) गन� ।

�ितवेदन २०७८-०८१
सूचना �िविध सिमित / 

म�ुय रिज��ार
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�यायपािलकाको सूचना तथा स�चार ग�ुयोजना (२०७२-
०८२) ले िनिद��ट गरकेा देहायका िवषयह�को �ाथिमकता 
िनधा�रण गरी काया��वयन गन� ।
· Backup plan for ISP Dependency
· ISO certification for Information Security 

Management System (ISMS)
· Upgradation of Data Center with APNIC ASN, 

Public IP Pool from APNIC, BGP Routers, 
GSLB, High-Speed Internet / Intranet Bandwidth, 
Backup Link, SD-WAN.

· Implement Privilege Management System, 
Multi-factor Authentication, Network Access 
Control, Traffic Monitoring Solution, VAPT Tools, 
Directory Service Management, Advanced Email 
Security in the data center

· New Building Plan - Dual city line power supply, 
Fiber Network Connection in building, Access 
Control System, Smart Attendance System, 
Visitor and Appointment System, Object 
Management, Elevator Management, Parking 
Management, AI Surveillance System etc.

· Implement digital certificate for the authenticity 
of documents released by the courts

· Embrace the technologies like big data, AI, 
blockchain, deep learning for a decision-making 
system

िनण�य िनर�तर
सूचना �िविध सिमित / 
म�ुय रिज��ार / सूचना 

�िविध महाशाखा

एक कम�चारी एक क��यटुर, एक कोठा एक ि��टरका 
आधारमा उपकरणको �यव�थापन गन� ।

िनण�य २०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / सूचना 

�िविध महाशाखा

(ख) स�टवेयर िनमा�ण र स�ुढीकरण गन� ।

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मेवारी
स�टवेयरह�को िनमा�ण, प�रमाज�न र एक�करण तथा 
अ�ाविधक गरी स�चालन गन� । 
· म�ुा / फरक म�ुा �यव�थापन प�ित 
· गोला �ि�या
· �वचािलत पेसी �णाली
· फैसला काया��वयन  
· अिभलेख �यव�थापन 
· इ लाइ�ेरी स�चालन 
· अदालत �यव�थापन (कम�चारी / भौितक / काया�लय 

स�चालन / लेखा / �टोर / िज�सी / अनगुमन)
· निजर खोजी 
· Court room technology (अनलाइन बहस र सा�ी / 

िवशेष� परी�णसमेत)
· Barcode application
· अ�य

प�रमािज�त स�टवेयर २०७८-०८१
सूचना �िविध सिमित / 
म�ुय रिज��ार / सूचना 

�िविध महाशाखा
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(ग) सूचना �िविधस�ब�धी पूवा�धार िव�तार गन� । 

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मवेारी
सूचना तथा स�चार �िविध ग�ुयोजना काया��वयन गन� 
देहायका पूवा�धार �यव�था गन�ः 

· DR / DC Upgradation / replacement
· Court room technology
· Video Conference
· Surveillance system
· Security appliances / Anitvirus
· Bandwidth( Internet / Intranet)
· Hardware management and 

maintenance center
· IT Training room
· Biometric devices
· Barcode device 
· Licencing ( firewall, SSL, Operating 

system, Server,Oracle, Office package, 
Security audit software; etc.)

ख�रद आदशे / 

िज�सी िकताब
२०७८-०८१

म�ुय रिज��ार / 
साव�जिनक ख�रद इकाइ 
/ सूचना �िविध महाशाखा

रणनीितक उ�े�य ४.४ सिंहताह�को नितजामूलक र �भावकारी काया��वयनको �यव�थापन गनु� ।

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मेवारी
संिहता काया��वयनका िसलिसलामा अदालती 
काय�िविधस�ब�धी बाधा अड्काउमा िनकासा िदने ।

िनण�य / प�ाचार २०७८-०८१
पूण� बैठक / बाधा 
अड्काउ संय��

देवानी तथा फौजदारी संिहताह�को �भावकारी काया��वयन, 
सहजीकरण, �यव�थापन र सम�वय गन� संिहताह�को 
सहज काया��वयनको अव�था नआउदँास�मको लािग 
के��ीय �तरमा संिहता काया��वयन संय�� �थापना गन� ।

िनण�य २०७८/०७९ �धान �यायाधीश

संिहताह� काया��वयनका स�ब�धमा अनभुव आदान 
�दान, आइपरकेा सम�या, एक�पता कायम गन� उ�च 
अदालत �तरमा मातहत अदालतह�समेत सहभागी गराई 
अध�वािष�क �पमा समी�ा काय��म गरी के��ीय संय��मा 
�ितवेदन गन� ।

समी�ा काय��म २०७८-०८१
म�ुय �यायाधीश / 

रिज��ार

संिहताको काया��वयन स�ब�धमा देिखएका किठनाइह� 
स�बोधन गन� कानून संशोधन / प�रमाज�नका लािग प�ित 
िवकास गन� / सम�वय र पहल गन� ।

िनण�य / प�ाचार २०७८-०८१
संिहता काया��वयन 

संय��

संिहताको �भावकारी काया��वयनको लािग तयार भएको 
िनयमावली, िद�दश�न, िनद�िशका, सजाय िनधा�रणस�ब�धी 
मापद�ड र संिहता कानूनह�मा ह�ने संशोधन तथा 
काया��वयनका �ममा आउन स�ने बाधा अड्काउका 
िवषयह�का स�ब�धमा �याियक जनशि�ह�का िबच 
अ�ति�� या गन� ।

समी�ा काय��म २०७८-०८१
म�ुय �यायाधीश / 

रिज��ार
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संिहता काया��वयनको लािग आव�यक पन� थप बजेट र 
�ोत साधन उपल�ध गराउने ।
· ऐन, िनयम, िनद�िशका, िद�दश�न र �ोत सामा�ी 

छपाई र िवतरण, स��ेषण
· �याद सूचना �काशन
· फाराम, �माणप�, दता� िकताब, अिभलेख रिज�र 

छपाई
· भौितक पूवा�धार िव�तार
· सूचना �िविधस�ब�धी उपकरण
· संिहता स�ब�धमा जनशि�को �मता िवकास
· अित�र� समय काय� स�पादन (प�ाउ पजु� / कल 

िडटेल / फैसला तयारी आिद)
· सम�वय र सहकाय�
· अ�य

बजेट िनकासा आदशे २०७८-०८१
म�ुय �यायाधीश / 

रिज��ार

बालसधुार गहृ, सरं�ण गहृ (Safe House), सधुारा�मक 
द�डका �व�प, पीिडत राहतकोष काया��वयन गन� 
आव�यक पन� पूवा�धार �थापना गन� सम�वय र पहल गन� ।

िनण�य / प�ाचार २०७८-०८१
बाल�याय सिमित / म�ुय 

रिज��ार

�ितदावी, िव�तुीय �माण परी�ण, ��य��य स�वादको 
�योग, देवानी म�ुामा �ितपूित� र फैसला काया��वन 
लगायतका िवषयमा आव�यक िनद�िशका / िद�दश�न िनमा�ण 
गरी लाग ुगन� ।

िनद�िशका / िद�दश�न २०७८-०८१
पूण� बैठक / संिहता 
काया��वयन संय��

संिहता काया��वयनका स�ब�धमा सव��च अदालतबाट 
भएका मह�वपूण� फैसला र आदेश तथा प�रप�को सङ्�ह 
�कािशत गन� तथा सव��च अदालतको वेभसाइटमा 
अ�ाविधक गन� ।

सङ्�ह २०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / 

रिज��ार / सिंहता 
काया��वयन संय��

सजाय िनधा�रणस�ब�धी मापद�डअनसुार  काय� भए 
नभएको अनगुमन गन� ।

�ितवेदन २०७८-०८१
�धान �यायाधीश / 

म�ुय �यायाधीश / म�ुय 
रिज��ार

रणनीितक उ�े�य ४.५: �याियक अ�ययन, अनुस�धानको प�ित िवकास गनु� ।
(क) �याियक �ि�याका स�ब�धमा अ�ययन अनुस�धान गन� । 

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मेवारी
�याियक अ�ययन अनसु�धानका �े� िनधा�रण र 
�ाथिमकताका िवषयह� पिहचान गन� अ�ययन गरी नीित 
िनमा�ण गन� ।

�ितवेदन २०७९/०८०
अनसु�धान तथा योजना 

सिमित

अनसु�धान सं�था र िव�ह�सगँ सम�वय र सहकाय� गन� । िनण�य / प�ाचार २०७८-०८१ अनसु�धान महाशाखा

पिहचान भएका �े� र िवषयह�मा आ�त�रक र बा� िव� 
अनसु�धानकता�ह�बाट अ�ययन अनसु�धान गन� गराउने ।

अ�ययन �ितवेदन २०७८-०८१ अनसु�धान महाशाखा

पूव�अ�ययन �ितवेदनह�को िव�तुीय अिभलेख तयार पारी 
ई-पोट�लमा सरुि�त रा�ने । 

अिभलेख २०७८-०८१
अनसु�धान महाशाखा / 
सूचना �िविध महाशाखा

अ�ययन �ितवेदनह�को िव�तुीय अिभलेखमा  
ई-पोट�लमाफ� त �याियक जनशि�को पह�चँ कायम गन� ।

ई-पोट�ल २०७८-०८१
अनसु�धान महाशाखा / 
सूचना �िविध महाशाखा
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अदालत �यव�थापन स�ब�धमा भएका अ�ययन  / 
अनसु�धान �ितवेदनह� सङ्कलन गरी अिभलेखीकरण 
गन� काय�लाई िनर�तरता िदने ।

अिभलेख २०७८-०८१ अनसु�धान महाशाखा / 

सङ्किलत अ�ययन  / अनसु�धान �ितवेदनह�ले िदएका 
सझुावको आधारमा गनु�पन� कामह�को पिहचान गरी 
काया��वयन गन� ।

काया��वयन योजना २०७८-०८१
�धान �यायाधीश / म�ुय 
रिज��ार / अनसु�धान 

महाशाखा
कानून अ�यापन गराउने िव�िव�ालय र संकायह�बाट 
ह�ने अ�ययन अनसु�धानमा सहकाय� गरी अनसु�धान 
�ितवेदनमा पह�चँ कायम गन� । 

बैठक / प�ाचार २०७८-०८१
अनसु�धान महाशाखा / 
सूचना �िविध महाशाखा

�यायपािलकाको लािग उपय�ु ह�ने देहायका 
िवषयह�लगायतका �याियक सधुारका �े�ह�मा 
िव�ावा�रधी / अनसु�धान लगायतका �ाि�क काय� र 
शोधप� तयार गन� उ�कृष ्ट शोधकता�ह�लाई िव�ीय 
सहयोग उपल�ध गराउनेः- 

· म�ुा �वाह �यव�थापन
· अदालत �यव�थापन
· �यायमा पह�चँ
· �यायपािलका�ितको जनआ�था
· �याियक सेवा �वाहको गणु�तरीयता
· �याियक सशुासन
· �यायपािलकास�ब�धी अ�य समसामियक िवषय।

अ�ययन �ितवेदन २०७८-०८१ अनसु�धान महाशाखा

�याियक �ि�यासगँ स�बि�धत ऐन िनयमह�को मूल �ित 
र ती ऐन िनयममा भएका संशोधनह�समेत सङ्कलन गरी 
संशोधनपूव�का र संशोिधत �यव�थाह� एक�कृत �पमा 
देिखने गरी स�टवेयर तयार गरी  अदालतको आ�त�रक 
�योजनका लािग �योगमा �याउने ।  

स�टवेयर २०७८-०८१
अनसु�धान महाशाखा / 
सूचना �िविध महाशाखा

�याियक वा� संवाद काय��म, �यायाधीशसगँ सेवा�ाहीको 
भेटघाट, स�चारकम�सगँको भेटघाट ज�ता काय��मह�को 
�भावका�रता स�ब�धमा अ�ययन गन� ।

अ�ययन �ितवेदन २०८०/०८१ अनसु�धान महाशाखा

(ख) �याियक �काशनलाई िव�तार गरी िनर�तरता िदने । 

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मेवारी

नेपाल कानून पि�कामा �काशन ह�ने फैसलाको सङ्�यामा 
विृ� गन� ।

�काशन सङ्�या २०७८-०८१
स�पादन तथा �काशन 

सिमित
सव��च अदालतबाट भएका िवषयगत फैसलाह�को 
�काशनलाई िनर�तरता िदने । 

�काशन २०८०/०८१
स�पादन तथा �काशन 

सिमित
सव��च अदालतका मह�वपूण� फैसलाह� अङ्�ेजी भाषामा 
�काशन गन� काय�लाई िनर�तरता िदने । 

अं�ेजी �काशन २०७८-०८१
स�पादन तथा �काशन 

सिमित
उ�च अदालतबाट भएका गणु�तरीय र मह�वपूण� फैसला 
सङ्कलन गरी �काशन गन� । 

 �काशन २०७८-०८१
स�पादन तथा �काशन 

सिमित
िज�ला अदालतबाट भएका गणु�तरीय र मह�वपूण� फैसला 
सङ्कलन गरी �काशन गन� । 

�काशन २०७८-०८१
स�पादन तथा �काशन 

सिमित
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फैसला आदेशबाहेक अदालतह�बाट भएका मह�वपूण� 
गितिविधह�को जानकारीमूलक साम�ी समावेश गरी 
आविधक �पमा छु�ै �काशन गन� । 

�काशन २०७८-०८१
स�पादन तथा �काशन 

सिमित

अदालतबाट भएका मह�वपूण� अनसु�धान �ितवेदनह�को 
सङ्�ह �काशन गन� ।

�काशन २०७८-०८१
स�पादन तथा �काशन 

सिमित
अदालतबाट भएका फैसलाह� सव�साधारणको पह�चँ 
विृ�को लािग वेभसाइटमाफ� त खोजी गन� िम�ने िव�तुीय 
�णालीलाई थप सरल बनाउने ।

स�टवेयर २०७९/०८०
स�पादन तथा �काशन 
सिमित / सूचना �िविध 

महाशाखा
�याियक काम कारबाहीमा �योग ह�ने भाषामा श�ुता र 
एक�पता कायम गन� कानूनी श�दकोषलाई प�रमाज�न गरी 
�काशन गन� । 

कानूनी श�दकोष २०७९/०८०
स�पादन तथा �काशन 

सिमित

फैसला तथा आदशेमा भािषक श�ुता र एक�पता कायम 
गन� श�दकोष एवम् �याकरणमा आधा�रत एि�लकेसन 
िनमा�ण गरी अदालतमा �योग ह�ने सबै क��यटुरमा �योगमा 
�याउने ।  

स�टवेयर २०७८-०८१
स�पादन तथा �काशन 
सिमित / सूचना �िविध 

महाशाखा

सव��च अदालतले मह�वपूण� आदेश फैसलाको बारमेा 
जानकारी िदन इ-�यागािजन �काशन गन� ।

इ-�यागािजन �काशन २०७८-०८१
स�पादन तथा �काशन 

सिमित / 

(ग) �याियक प�ित सधुार गन� आविधक काय��मह� गन� ।

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मवेारी

�यायाधीशह�को राि��य स�मेलन आयोजना गन� । िनण�य २०७९/०८०
�धान �यायाधीश / म�ुय 

रिज��ार

�यायाधीशह�को �देश �तरमा स�मेलन आयोजना गन� । िनण�य २०८०/०८१
�धान �यायाधीश / म�ुय 

रिज��ार

रिज��ार तथा �े�तेदारह�को राि��य स�मेलन गन� । िनण�य २०७९-०८१ म�ुय रिज��ार

तहिसलदारह�को राि��य स�मेलन गन� । िनण�य २०७९-०८१
म�ुय रिज��ार / 

महािनद�शक
स�मेलनह�बाट �ा� प�ृपोषणको आधारमा �याियक 
प�ितमा सधुार गन� ।

िनण�य / प�ाचार २०७९-०८१
�धान �यायाधीश / म�ुय 

रिज��ार

रणनीितक उ�े�य ४.६:  योजना काया��वयन �णालीलाई �भावकारी बनाउनु ।

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मेवारी

उ�च �तरीय योजना िनद�शक सिमितको िनद�शन  
काया��वयन गन�

िनण�य २०७९-०८१
अनसु�धान तथा योजना 
सिमित / म�ुय रिज��ार

अनसु�धान तथा योजना सिमित तथा सबै अदालतका 
योजना तजु�मा तथा काया��वयन सिमितको काय� गन� 
महाशाखा / शाखा / इकाइको स�ुढीकरण गन� । 
· �थापना तथा काय� स�चालन
· भौितक �ोत साधनको उपल�धता
· जनशि� �यव�थापन तथा �मता िवकास
· िव� सेवा
· िविवध

िनण�य २०७९-०८१
�धान �यायाधीश / म�ुय 

रिज��ार
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चौथो रणनीितक योजनाको म�याविध मू�याङ्कन 
�ितवेदनको �काशन गरी साव�जिनक�करण गन� र �याियक 
जनशि� तथा सरोकारवालाह�लाई िवतरण गन� ।

काय��म / भरपाई २०७९ असार म�ुय रिज��ार / रिज��ार

रणनीितक योजना स�ब�धमा �याियक जनशि�लाई 
अिभमखुीकरण तथा सीप ह�ता�तरण गन� ।

काय��म २०७९-०८१ म�ुय रिज��ार / रिज��ार

चौथो रणनीितक योजनाको म�याविध मू�याङ्कन 
�ितवेदनबमोिजम सबै अदालतह�ले आ-आ�नो वािष�क 
काय� योजना तजु�मा, काया��वयन, आ�त�रक / आविधक 
समी�ा, काय� स�पादन सूचकबमोिजमको �ितवेदन गन� 
प�ित िवकास गन� ।

नमनुा वािष�क 
काया��वयन योजना / 

ढाचँा / 
प�रप�

२०७९ साउन 

अनसु�धान तथा योजना 
सिमित

रणनीितक योजनाको अधीनमा रही सबै अदालत / 
�यायािधकरणह�ले वािष�क काया��वयन योजना तजु�मा 
गरी आ-आ�नो अदालतबाट अनमुोदन गराई सव��च 
अदालतको हकमा उ�च �तरीय योजना िनद�शक 
सिमितसम� र अ�य अदालत / �यायािधकरणको हकमा 
अनसु�धान तथा योजना सिमितमा पेस गन� ।

काया��वयन योजना
��येक वष� 

साउन १५ गते 
िभ�

अनसु�धान तथा योजना 
सिमित / योजना तजु�मा 
तथा काया��वयन सिमित

�ाप् त काय� योजना आव�यकताअनसुार  पनुरावलोकन गरी 
काया��वयनको लािग िनद�शन िदने । 

िनद�शन
साउन 

मसा�तिभ� 

उ�च �तरीय योजना 
िनद�शक सिमित / 

अनसु�धान तथा योजना 
सिमित

सबै अदालतह�ले �वीकृत काय� योजना काया��वयन गरी 
काय� �गितको मािसक �पमा आ�त�रक समी�ा गन� ।  

समी�ा बैठक / माइ�यटु
��येक 

मिहनाको एक 
गते

अनसु�धान तथा योजना 
सिमित / योजना तजु�मा 
तथा काया��वयन सिमित 

सबै अदालतह�ले मािसक काय� �गित िववरण अनसु�धान 
तथा योजना सिमितमा पेस गन� ।  

�गित िववरण
��येक 

मिहनाको पाचँ 
गतेिभ�

रिज��ार / �े�तेदार

सबै उ�च अदालत / इजलास तहमा आ�नो र मातहत 
अदालतह�को काय��गितको �ैमािसक समी�ा गन� ।  

समी�ा बैठक / माइ�यटु

��येक वष�को 
काित�क, 

माघ, वैशाख 
मिहनाको सात 

गतेिभ� 

योजना तजु�मा तथा 
काया��वयन सिमित 

सव��च अदालतबाट �देश �तरमा उ�च अदालत / इजलास 
/ �यायािधकरण र िज�ला अदालतह�को काय��गितको 
अध�वािष�क समी�ा गन� ।  

समी�ा बैठक / माइ�यटु
��येक वष�को 

माघ तीस 
गतेिभ� 

अनसु�धान तथा योजना 
सिमित 

सव��च अदालतमा सबै उ�च अदालत / इजलास / 
�यायािधकरणह�को काय��गितको वािष�क समी�ा गन� ।  

समी�ा बैठक / माइ�यटु
��येक वष�को 
साउन प�� 

गतेिभ� 

अनसु�धान तथा योजना 
सिमित 
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अनसु�धान तथा योजना सिमितले वािष�क �पमा गनु�पन� 
काय�ह�को काय�योजना उ�च�तरीय योजना िनद�शक 
सिमितसम� पेस गन� ।

काय�योजना 
��येक 

वष� साउन 
मसा�तिभ�

अनसु�धान तथा योजना 
सिमितका अ�य�

उ�च�तरीय योजना िनद�शक सिमितसम� सबै 
अदालतह�को वािष�क काय�योजनाको संि�� �ितवेदन 
पेस गन� ।

�ितवेदन
��येक 

वष� साउन 
मसा�तिभ�

अनसु�धान तथा योजना 
सिमितका अ�य�

योजना काया��वयनको स�ब�धमा अदालतह�मा 
देिखएका सम�याह� स�बोधनको लािग काय�योजना 
बनाई िनकासाको लािग  उ�च�तरीय योजना िनद�शक 
सिमितसम� पेस गन� । 

काय� योजना �ितवेदन
योजना 

अविधभर 
अनसु�धान तथा योजना 

सिमितका अ�य�

उ�च�तरीय योजना िनद�शक सिमितसम� सबै 
अदालतह�को काय��गितको आविधक �ितवेदन पेस गन� ।

�ितवेदन �ैमािसक 
अनसु�धान तथा योजना 

सिमितका अ�य�
योजना काया��वयनको लािग सबै अदालतह�मा आव�यक 
िनद�शन िदने ।

· वािष�क काय�योजना तजु�मा �ि�या
· वािष�क तथा मािसक ल�य िनधा�रण
· �ोत साधनको ��ेपण
· �गित �ितवेदन �णाली
· अ�य

िनद�शन / प�रप�
��येक 

वष� असार 
मसा�तिभ� 

अनसु�धान तथा योजना 
सिमित

काय� स�पादन उ�च देिखएका अदालतह�को नाम सव��च 
अदालतको वेभसाइटमा �काशन गन� ।

वेव साइट २०७८-०८१ म�ुय रिज��ार

योजनाको अि�तम मू�याङ्कन गन� । �ितवेदन २०८० / ८१
उ�च�तरीय िनद�शन 

सिमित / अनसु�धान तथा 
योजना सिमित

आगामी योजनाको तयारी गन� । िनण�य २०८० पसु
उ�च�तरीय िनद�शन 

सिमित / अनसु�धान तथा 
योजना सिमित

सव��च अदालतमा रहेका सिमितह�िबच सम�वय बैठक   
गन� ।

िनण�य / माइ�यटु चौमािसक
�धान �यायाधीश / म�ुय 

रिज��ार
सव��च अदालतमा रहेका सिमितह�ले आ�नो काम 
कारबाहीको �गित �ितवेदन �धान �यायाधीशसम� पेस 
गन� 

�ितवेदन
मािसक / 
वािष�क

सिमितका अ�य�

ल�य ५: �यायपािलका�ितको आ�था र िव�वास अिभवृि� ।
रणनीितक उ�े�य ५.१: अदालतका काम कारबाही स�ब�धमा सेवा�ाहीको स�तुि� अिभवृि� गनु� ।

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मवेारी

अदालतको काम कारबाहीको बारमेा सेवा�ाहीको स�तिु� 
मापन गन�स�ब�धी मापद�ड िनधा�रण गन� ।17 मापद�ड २०७९/०८०

अनसु�धान तथा योजना 
महाशाखा

17 Global Measure of Court Performance, 2nd ed. 2018; International Framework for Court Excellence.  The Istanbul Declaration on Transperancy 
in the Judicial Process and the Draft Implementation Measures, Ankara 2018. 
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सेवा�ाही स�तिु� मापन सभ��ण िनद�िशका िनमा�ण गन� । िनद�िशका २०७९/०८०
अनसु�धान तथा योजना 

महाशाखा
िनधा� �रत मापद�डको आधारमा स�तु�ी मापन गन�को लािग 
आधारभूत सभ��ण (Baseline Survey) गन� ।

�ितवेदन २०७९/०८०
अनसु�धान तथा योजना 

महाशाखा

सबै अदालतमा आविधक �पमा सेवा�ाहीको स�तिु�को 
�तर मापन गन� ।

�ितवेदन
��येक वष� 

असार र पौष 
रिज��ार / �े�तेदार

सेवा�ाहीको स�तिु�को समी�ा गरी आव�यक सधुार गन� 
�े�ह�को पिहचान गरी स�बोधन गन� । 

�ितवेदन २०७९/०८०
अनसु�धान तथा योजना 

महाशाखा
योजनाको अ��यमा सेवा�ाहीको स�तिु�को �तर सभ��ण 
गरी �ितवेदन साव�जिनक गन� ।

�ितवेदन
२०८० / 

०८१
अनसु�धान तथा योजना 

महाशाखा

रणनीितक उ�े�य ५.२ : �याियक सूचना, स�चार तथा िश�ा प�ितको सुधार गनु� ।
(क) �याियक सूचना स��षेण गन� ।

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मेवारी

�याियक सूचना स��ेषणस�ब�धी नीित िनमा�ण गन� । नीित िनण�य २०७९/०८० म�ुय रिज��ार

�याियक काम कारबाहीसगँ स�बि�धत जानकारी पिु�तका / 
��य ��य साम�ी उ�पादन र �सारण गन� । 
· अदालतको काम कारबाही र उपल�ध सेवाबार ेजानकारी 
· अदालतमा �बेश र पालना गनु�पन� िवषय
· म�ुा दता� र �याद तामेली
· �याद, ता�रख र पेसी थमाउने त�रका
· मेलिमलाप �ि�या
· सा�ी परी�ण र �माण ��तिुत
· म�ुाको सनुवुाइ, फैसला र पनुरावेदन
· प�ाउ पजु� र िहरासत, थुनवुाको अिधकार, धरौट 

जमानत
· पीिडतको अिधकारः अ�त�रम राहत र �ितपूित�
· अ�य स�बि�धत िवषय ।

साम�ी / काय��म २०७९-०८१
अनसु�धान तथा योजना 

महाशाखा

�याियक �ि�यास�ब�धी जानकारीह� स�चार मा�यममाफ� त 
�काशन तथा �सारण गन� ।

अिभलेख २०७९-०८१ म�ुय रिज��ार

(ख) अदालत र स�चारमा�यमसगँको स�ब�ध �भावकारी बनाउने ।

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मवेारी

अदालत र स�चार �े�सगँको स�ब�धलाई �भावकारी र 
स�तुिलत बनाउन सूचना तथा स�चार नीित, २०७६ लाई 
�भावकारी �पमा काया��वयन गन� ।

िनण�य २०७८-०८१ म�ुय रिज��ार

अदालतका सूचना स��ेषण गन� सव��च अदालत र सबै उ�च 
अदालतमा सूचना तथा स�चार क� �थापना गरी िज�मेवार 
अिधकृत तो�ने । 

िनण�य २०७८-०८१ म�ुय रिज��ार
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अदालतको काम कारबाही स�ब�धमा �कािशत समाचारको 
स�यता र आिधका�रकताको बारमेा सव�साधारणलाई 
जानकारी गराउने ।

सूचना २०७८-०८१ म�ुय रिज��ार / �व�ा

सव��च अदालतले िनयिमत �पमा स�चारकम�सगँ 
अ�ति�� या गन� ।

माइ�यटु / �ेस िव�ि� २०७८-०८१ म�ुय रिज��ार / �व�ा

िज�ला तथा उ�च अदालत एवम् �यायािधकरणह�ले 
आविधक �पमा स�चारकम�सगँ  अ�ति�� या गन� ।

माइ�यटु / �ेस िव�ि� २०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

सव��च अदालतले �याियक �ि�या र अदालतमा �योग ह�ने 
कानूनी भाषा स�ब�धमा स�चारकम�लाई अिभमखुीकरण   
गन�  ।

अिभमखुीकरण २०७८-०८१ म�ुय रिज��ार

स�चार �े�सगँ ग�रने �यवहार र सूचना स��ेषणको त�रका 
तथा समािजक स�जालसगँको आब�ताबारमेा अदालतको 
जनशि�लाई अिभमखुीकरण गन� । 

अिभमखुीकरण २०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / रिज��ार 

/ �े�तेदार

(ग) कानूनी िश�ाको �व��न गन� ।

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मेवारी

कानूनी िश�ालाई �यायपािलकाको आव�यकताअन�ुप 
बनाउनका लािग सम�वय र पहल गन� ।

सम�वय बैठक / िनण�य २०७८-०८१ म�ुय रिज��ार

कानून िवषय अ�ययनरत िव�ाथ�लाई �वीकृत िनद�िशकाको 
आधारमा अदालतमा इ�टन�सीपको अवसर उपल�ध     
गराउने ।

िनण�य / प�ाचार २०७८-०८१ म�ुय रिज��ार

िव�ालयको पाठ्य�ममा आधारभूत कानूनी िश�ाको िवषय 
समावेश गन� सम�वय र पहल गन� ।

बैठक / प�ाचार २०७८-०८१ म�ुय रिज��ार

अदालतको काम कारबाहीबारेमा िव�ालय तथा 
िव�िव�ालयका िव�ाथ�लाई अदालतको अवलोकन 
�मणको अवसर िदने ।

अिभलेख २०७८-०८१ रिज��ार / �े�तेदार

�यायाधीश तथा अदालतका अिधकृतबाट �याियक �ि�या 
र �णालीका िवषयमा िव�ालय तथा िव�िव�ालयमा �वचन 
िदने ।

�बचन काय��म २०७८-०८१ �यायाधीश / अिधकृत

रणनीितक उ�े�य ५.३:  अदालतका सरोकारवालाह�सगँको स�ब�ध र सहयोगलाई सु�ढ तु�याउनु । 
(क) अदालतका सरोकारवाला िनकायह�सगँ स�ब�ध र सम�वय अिभवृि� गन� ।

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मवेारी

सरोकारवाला िनकायह�लाई �यायपािलकाको रणनीितक 
योजनाका स�ब�धमा जानकारी गराउने ।

प�ाचार / माइ�यटु २०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / 

�यायाधीश / रिज��ार / 
�े�तेदार

सरोकारवाला िनकायह�लाई रणनीितक योजनामाफ� त 
सधुारका काय��मह� स�चालन गन� �ो�सािहत गन� ।

प�ाचार / माइ�यटु २०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / 

�यायाधीश / रिज��ार / 
�े�तेदार

रणनीितक योजनामाफ� त सधुारका काय��म स�चालन 
ग�ररहेका सरोकारवाला िनकायह�का योजनामा समावेश 
भएका �यायपािलकाको काम कारबाहीसगँ स�बि�धत साझा 
िवषयह�मा अ�तर िनकायगत सम�वय तथा सहकाय� गन� ।

प�ाचार / माइ�यटु २०७८-०८१
�यायाधीश / रिज��ार / 

�े�तेदार
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�यायपािलकाको योजना काया��वयनको लािग आव�यक पन� 
बजेटलगायतका �ोत साधनको उपल�धताको लािग सङ्घीय 
संसद,् राि��य योजना आयोग, कानून �याय तथा ससंदीय 
मािमला म��ालय, अथ� म��ालयलगायतका स�बि�धत 
िनकायह�सगँ सम�वय गन� । 

आविधक बैठक / संवाद 
/ िनण�य / प�ाचार

२०७८-०८१
�धान �यायधीश / म�ुय 

रिज��ार

सव��च अदालतको काय�बोझ �यव�थापनको लािग 
�यायाधीशको सङ्�या, सवंैधािनक इजलासको काय� 
स�चालन र �े�ािधकार पनुरावलोकनसमेतका िवषयमा 
संिवधान र कानून संशोधनको लािग कानून म��ालयमाफ� त 
सङ्घीय ससंद ्तथा नेपाल सरकारसगँ सम�वय गन� ।

आविधक बैठक / संवाद 
/ िनण�य / प�ाचार

२०७८-०८१
�धान �यायधीश / म�ुय 

रिज��ार

�याियक काम कारबाहीलाई थप �भावकारी बनाउन �याय�े� 
सम�वय सिमितह� स�चालन िनद�िशका पनुरावलोकन गरी 
अ�ाविधक गन� । 
· सम�वयका थप �े� / काय�ह�को पिहचान गन� ।
· पिहचान भएका �े� / काय�ह�को स�बोधन । 
· आविधक �पमा बैठक ब�ने ।
· िनयिमत �ितवेदन ।
· सिमितलाई �ोत साधनको उपल�धता ।

अ�ाविधक िनद�िशका २०७८-०८१
के��ीय �याय�े� सम�वय 

सिमित

�याियक काम कारबाहीसगँ ��य� सरोकार रा�ने िनकायह�  
खासगरी नेपाल बार एसोिसएसन, महा�यायािधव�ाको 
काया�लय, नेपाल �हरी, िविध िव�ान �योगशालासगँ 
स�बि�धत िनकाय, िवशेष�, कारागार �यव�थापन िवभाग, 
बालसधुार गहृ, गहृ म��ालय, मिहला, बालबािलका तथा 
�ये� नाग�रक म��ालयसमेतसगँ िनयिमत स�पक� , सहकाय� 
र सम�वय गन� ।

आविधक बैठक / संवाद 
/ िनण�य / प�ाचार

२०७८-०८१
�याय�े� सम�वय 

सिमितह�

(ख) �थानीय तहका �याियक सिमितह�सगँ सम�वय र सहकाय� गनु� ।

काय� काय� स�पादन सूचक समयाविध िज�मेवारी

अदालत र �थानीय तहका �याियक सिमितह�सगँको 
सम�वय र सहकाय�का �े�ह�को पिहचान स�ब�धमा भएको 
अ�ययन �ितवेदनको िसफा�रस काया��वयन गन� । 

िनण�य / प�ाचार २०७८-०८१
म�ुय रिज��ार / 

अनगुमन तथा िनरी�ण 
महाशाखा

�थानीय तहसगँको सहकाय�मा �याियक सिमितका 
पदािधकारीह� तथा काय�रत कम�चारीलाई �याियक �ि�या, 
मेलिमलाप र �याियक िनरी�णका स�ब�धमा अिभमखुीकरण 
गन� । 

अिभमखुीकरण काय��म २०७८-०८१
�यायाधीश / रिज��ार / 

�े�तेदार

�याद तामेली, फैसला काया��वयन, नाप न�सा, मचु�ुका 
आिद िवषयमा �थानीय तहले गनु�पन� सहयोगका स�ब�धमा 
सम�वय गन� । 

आविधक बैठक / संवाद 
/ िनण�य / प�ाचार

२०७८-०८१
िज�ला �याय�े� 
सम�वय सिमित

�थानीय तहका �याियक सिमितह�को काम कारबाही 
तथा �े�ािधकारिभ�का िवषयमा जानकारीमूलक साम�ी 
तथा काम कारबाहीमा �योग ह�ने िलखतका ढाचँा तयार गन� 
सहयोग गन� ।

साम�ी २०७८-०८१
िज�ला �याय�े� 
सम�वय सिमित



�ायपा�लकाको चौथो प�व�षय रणनी�तक योजनाको म�ाव�त मू�ा�न ��तवेदन - २०७९

180

प�र�छेद - सात
योजना काया��वयन, अनगुमन तथा मू�याङ्कन

७.१ प�रचय
�यायपािलकाको यस प�चवष�य रणनीितक योजनाले िलएको सबैका लािग �याय सिुनि�त गनु�  भ�ने प�र��यलाई �यवहारमा 

उतान� संिवधान, कानून र �यायका मा�य िस�ा�तका आधारमा �व�छ एवं िन�प� �यायस�पादन गन� प�रल�यका साथ संिवधान र 
कानून�ित आ�था, �वत��ता, िन�प�ता र स�मता, �वाय�ता, उ�रदािय�व र जवाफदेिहता, �व�छता र  समानता, गणु�तरीयता, 
सदाचार, �ितिनिध�व र समावेिशता, �वािम�व  तथा सहभािगता र सम�वय ज�ता मू�य र मा�यताबाट अिभ�े�रत भएको छ । 
"�यायपािलकाको �वत��ता; �याियक सशुासन हा�ो �ितब�ता" भ�ने नारालाई साकार पान� िछटोछ�रतो र गणु�तरीय �याय 
स�पादन, �यायमा पह�चँ अिभविृ�, �याियक सशुासनको �व��न,  अदालत �यव�थापनको स�ुढीकरण र  �यायपािलका�ितको आ�था 
र िव�वास अिभविृ� गरी पाचँ ल�य िलई ती ल�यअन�ुप िविभ�न तेइस रणनीितक उ�े�य हािसल गन� ��ेिपत काय�योजनासिहतका 
ि�याकलापह�को �भावकारी काया��वयनको अपे�ा यस योजनाले गरकेो छ । योजना�ारा िनधा��रत ि�याकलापह�को काया��वयन 
योजनामा तोिकएका िनकाय र पदािधकारीह�बाट तोिकएको समयाविधिभ� ह�ने कुराको पूवा�नमुानसमेत यस योजनाले गरकेो छ । 
�यसैले यस योजनाले िनधा�रण गरकेा ल�य तथा रणनीितक उ�े�य �ाि�को लािग िनधा��रत काय��मह�को �भावकारी काया��वयन 
आव�यक छ । िनधा��रत काय��मह�को काया��वयन सिुनि�त गन� िनयिमत �पमा अनगुमन तथा मू�याङ्कन गन� �णाली �थापना 
गनु�पन� ह��छ । यसरी �थािपत �णालीको मा�यमबाट योजना �भावकारी �पमा काया��वयन भए नभएको एवं काया��वयनका 
िसलिसलामा कुनै बाधा अवरोध वा किठनाई भएमा समयमै सोको उिचत स�बोधन गरी योजना काया��वयन �ि�यालाई सहज 
बनाउनपुन� ह��छ । यसका अित�र�, योजनाको अनगुमन र मू�याङ्कन गन� िविभ�न चरणमा आविधक समी�ा गन� र �ितवेदन गन� 
�णालीको िवकास गन� पिन उि�कै आव�यक छ । 

७.२ योजना काया��वयन, अनुगमन र मू�याङ्कन सयं��
योजनाको तजु�मा, काया��वयन, अनगमुन तथा मू�याङ्कनमा सङ्गठनको नेतृ�वको �वािम�वभाव, ��य� सहभािगता र 

�ितब�ता अित मह�वपूण� प� हो । योजना काया��वयनलाई सम�तामा िदशािनद�श गद� गितशीलता �दान गन�को लािग सङ्गठनको 
नेत�ृवले मह�वपूण� भूिमका िनवा�ह गनु�पन� ह��छ । सङ्गठनको नेत�ृवको सहभािगता, �ितब�ता, िदशािनद�श र गितशीलतालाई 
काय��प िदन सङ्गगठनका ��येक सद�यको उि�कै मह�वपूण� भूिमका रह�छ । �य�तै सङ्गठनका सबै इकाइह�ले समेत आआ�नो 
तहमा नेत�ृवदायी भूिमका िनवा�ह गनु�को अित�र� काया��वयनमा समेत सि�य सहभािगता उि�कै आव�यक ह��छ । साथै, योजनाको 
सफलताका लािग योजनाले िनि�त गरकेा ि�याकलापह�को काया��वयनलाई �भावकारी बनाउन र सोको अनगुमन र मू�याङ्कन 
गन�को लािग िनि�चत संय��ह�को िवकास गरी ि�याशील त�ुयाउनसमेत आव�यकता पद�छ । सोहीअन�ुप �यायपािलकाको चौथो 
प�चवष�य रणनीितक योजनाको काया��वयन, अनगुमन र मू�याङ्कनको लािग देहायबमोिजमका �णालीको �यव�था ग�रएको छः 

(क) चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको काया��वयन
चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको काया��वयनको लािग योजनाले नै िज�मेवार पदािधकारी तोकेको र काया��वयनको 

समयाविधसमेत िनि�त गरकेोले तोिकएको समयाविधिभ� आआ�नो िज�मेवारीिभ� परकेा ि�याकलापह�को �भावकारी �पमा 
काया��वयन गनु� तोिकएका पदािधकारीह�को �ाथिमक र मह�वपूण� दािय�व रह�छ । ती काय��मको काया��वयनको �ममा कुनै 
�यवधान उ�प�न भएमा वा ि�िवधा भएमा उ�च�तरीय योजना िनद�शक सिमितलगायतका संय��सगँ िनकासा िलई काया��वयनलाई 
सिुनि�त गनु�  िज�मेवार पदािधकारी / िनकायको कत��य ह�ने छ ।

(ख) उ�च�तरीय योजना िनद�शक सिमित
नेपालका �धान �यायाधीशको नेत�ृवमा �यायपािलकाको यस चौथो प�चवष�य रणनीितक योजना काया��वयन ग�रने छ । 

साथै �धान �यायाधीशको अ�य�तामा �धान �यायाधीशले तोकेको आव�यक सङ्�याका सव��च अदालतको �यायाधीश सद�य 
र म�ुय रिज��ार सद�य सिचव रहेको उ�च�तरीय योजना िनद�शक सिमित रहने छ । सव��च अदालतको अनसु�धान तथा योजना 
सिमितले आविधक �पमा ��ततु गरकेो �ितवेदनसमेतका आधारमा उ�च�तरीय योजना िनद�शक सिमितले आव�यकताअनसुार 
सव��च अदालतका अ�य �यायाधीश तथा उ�च पदािधकारीह�सगँ परामश� र छलफल गरी �यायपािलकाको रणनीितक योजनासिहत 
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सम� सधुारका लािग आव�यक पन� नीितगत �वीकृित �दान गन� र योजनाको �भावकारी काया��वयनको लािग आव�यक र उिचत 
िनद�शन िदने छ ।

(ग) अनुस�धान तथा योजना सिमित
सव��च अदालतका �यायाधीशको अ�य�तामा रहने सव��च अदालतको अनसु�धान तथा योजना सिमितले 

�यायपािलकाको रणनीितक योजना तजु�मा, सव��च अदालत, मातहत अदालत तथा अ�य �याियक िनकाय एवं �यायािधकरणह�को 
योजना काया��वयनको सहजीकरण, अनगुमन, मू�याङ्कन, समी�ा, सपु�रवे�ण, िनद�शन तथा सम�वय गन� छ । साथै, यस सिमितले 
अदालतह�को वािष�क काय�योजना, मू�याङ्कन �ितवेदन र योजना काया��वयनको आविधक �गित िववरणउपर िवचार गरी 
आव�यकताअनसुार  उ�च�तरीय योजना िनद�शक सिमितसम� पेस गन� छ ।

(घ) योजना तजु�मा तथा काया��वयन सिमित
िज�ला तथा उ�च अदालतह�मा रहने योजना तजु�मा तथा काया��वयन सिमितले �यायपािलकाको रणनीितक योजनाको 

अधीनमा रही आ�नो अदालतको लािग वािष�क काया��वयन योजनाको तजु�मा र काया��वयन गन�, आविधक �पमा समी�ा तथा 
योजना काया��वयनको लािग अ�य आव�यक काय� गन� छ । �यसैगरी िवशेष अदालतलगायत अ�य अदालत एवं �यायािधकरणह�ले 
स�बि�धत अदालत / �यायािधकरणका �मखुको अ�य�तामा योजना तजु�मा तथा काया��वयन सिमित गठन गरी मािथ उि�लिखत 
काय�समेत गन� छ । सिमितह�ले आ�नो अदालत / �यायािधकरणको साधन �ोतको ��ेपणसिहतको  वािष�क काय�योजना, आविधक 
समी�ा र �गित �ितवेदन अनसु�धान तथा योजना सिमितसम� पेस गन� छ । 

७.३ योजना काया��वयनको अनुगमन र मू�याङ्कन
�यायपािलकाको रणनीितक योजनाको काया��वयनका िसलिसलामा ग�रने आ�त�रक तथा मािथ�लो तहबाट ग�रने 

अनगुमन तथा सपु�रवे�ण, आविधक समी�ा एवं अि�तम मू�याङ्कनका चरणमा आगत, �ि�या, िनगत र �भाव सूचकलाई आधार 
मािनने छ । सोको आधारमा योजनाका ल�य र �ा� उपलि�धिबचको अ�तर पिहचान गरी �यसका कारण र �भावको लेखाजोखा 
ग�रने छ । यसका लािग देहायको प�ित अवल�बन ग�रने छः-

(क) आविधक समी�ा
(ख) अि�तम मू�याङ्कन

(क) आविधक समी�ा
योजनाको काया��वयनलाई �भावकारी बनाउनको लािग नितजामखुी अनगुमन र मू�याङ्कन प�ित िनमा�ण गनु�पन� 

ह��छ । यसको लािग योजनाले माग गन� त�याङ्क�य अिभलेखह� िसज�ना गन� र सोको �िविश�टीकरण गन� काय�लाई �यवि�थत 
बनाउनपुन� ह��छ । योजनाबमोिजमका काय��मह� स�प�न भए नभएको स�ब�धमा काय� �गितको अव�था र �तरको यिकन गरी 
योजना काया��वयनको सही िदशा पिहचान गनु� पद�छ । काय� �गितको अव�था र काया��वयनको िदशा पिहचान भएपिछ सोबमोिजम 
आविधक समी�ा गरी �ितवेदन िदने �णाली िवकास ग�रनपुद�छ । यसरी िवकास ग�रएको �णालीमाफ� त हरके अदालतह�ले योजना 
काया��वयनको अव�थाको मािसक, �ैमािसक, अध�वािष�क र वािष�क समी�ा गन� छन् । 

(ख) अि�तम मू�याङ्कन
योजना काया��वयनको अि�तम वष�मा रणनीितक योजनाको सम� मू�याङ्कन ग�रने छ । यसका लािग उ�च�तरीय योजना 

िनद�शक सिमितको िनद�शनमा अनसु�धान तथा योजना सिमितले आव�यक काया� देशसिहतको  संय��, �ोत साधन तथा िव� 
सेवाको �ब�ध िमलाउने छ । योजनाको अि�तम मू�याङ्कनको �ममा सामा�यतः योजना अविधमा स�पािदत स�पूण� काय��मह�को 
काया��वयनको अव�था र �तरको मापन ग�रने छ । म�याविध मू�याङ्कन समी�ाको �ममा प�रमािज�त वा थप भएका ि�याकलाप 
र काय�ह�को मू�याङ्कन गदा� म�याविध अिघ र पिछको काया��वयन अव�थाको छु�ाछु�ै मू�याङ्कन ग�रने छ । �य�तै योजनाको 
उपलि�ध, ल�य तथा �गितिबचको अ�तर, अ�तरका कारण र �भाव, िदशा�तरको अव�था र �ा� अनभुवलगायतका िवषयमा 
समी�ा ग�रने छ । योजनाको अि�तम मू�याङ्कनबाट �यायपािलकाको आगामी योजना तजु�माका लािग आधार िसज�ना गन� छ । साथै 
अि�तम मू�याङ्कन गन� काय� समा� भएपिछ सम� योजनाको परी�ण (Audit) समेत गन� सिकने छ । 
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७.४ योजना काया��वयनको �ितवेदन प�ित
सबै अदालत तथा �यायािधकरणलगायतका �याियक िनकायह�ले योजना काया��वयनको अनगुमन / मू�याङ्कन / 

आविधक समी�ा गरी �ितवेदन गदा� िनि�त आधार र िनिद��ट ढाचँामा गनु�पद�छ । मूलतः योजनाले िनधा�रण गरकेा ल�य, रणनीितक 
उ�े�य र सो �ाि�तका लािग तोिकएका काय�ह�को काय� स�पादन सूचकका आधारमा समी�ा अविधमा भएको काय� �गितको 
अव�था, ल�य र �गितिबचको अ�तर �प� उ�लेख ग�रएको ह�नपुद�छ । यसका अित�र� काया��वयनमा देखा परकेो िदशा�तर, 
ि�याकलापह�मा प�रवत�न गनु�पन� भए सो िवषय, योजनाको �भावकारी काया��वयनका लािग अपनाउनपुन� थप उपायह�समेतका 
िवषयह�लाई �ितवेदन प�ितसगँ आब� गनु�पन� ह��छ । यसको लािग सबै अदालतह�ले देहायबमोिजमको �व�पमा त�याङ्कह�को 
अिभलेखीकरण र ��तुतीकरण गरी स�बि�धत िनकायमा �ितवेदन गनु�पन� छ । �ितवेदनमा समेिटनपुन� थप िवषय र िव�ततृ ढाचँा 
सव��च अदालतको अनसु�धान तथा योजना सिमितले िनधा�रण गरी स�बि�धत अदालत र �यायािधकरणह�मा पठाउने छ ।

(क) योजनाको आ�त�रक / आविधक अनुगमन / म�ूयाङ्कन / समी�ा फाराम

ल�य
काय� 

स�पादन 
सूचक

समी�ा अविधमा 
भएको �गितको 

अव�था

ल�य र 
�गितिबच 

अ�तर तथा 
िदशा�तर

अ�तर / 
िदशा�तरको 

कारण

कुनै काय��ममा 
प�रवत�न गनु�पन� 
भए सो िवषय

योजना 
काया��वयनका लािग 

अवल�बन गनु�पन� 
थप उपाय

��ट�यः यो फाराम तयार गदा�  ��येक ल�य र सोअ�तग�त िनधा��रत रणनीितक उ�े�य एवं काय��मह�म�ये अनगुमन / मू�याङ्कन 
/ समी�ा अविधमा स�प�न गनु�पन� काय�ह�को ल�यगत �पमा छु�ाछु�ै देिखने गरी िनधा��रत सूचक, सोअनसुार भएको �गितको 
अव�था, ल�य र �गितिबचको अ�तर, �यसको कारण र �भाव, कुनै िवषय प�रवत�न वा थप गनु�पन� भए सो कुरा र ल�य �ाि�तको 
लािग अवल�बन गनु�पन� थप उपायह� उ�लेख गनु�पन� छ । 

(ख) योजना काया��वयनको �ितवेदनका लािग त�याङ्क सङ्कलन फाराम 

िवषयह�

१. �ितवेदन अविधमा स�पन् न गनु�पन� योजनाका काय��मह�:

२. �ितवेदन अविधमा काय� स�पादनको अव�था:

३ ल�य र �गितको अ�तर / िदशा�तर र सोका कारणह�:

४. आगामी �ितवेदन अविधका लािग गनु�पन� कामह�

—— & ––
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प�र�छेद - आठ
 बजेट ��ेपण

८.१ प�रचय
�यायपािलकाको चौथो रणनीितक योजनामा उ�लेख ग�रएका सधुारका काय��मह� काया��वयन गन�को लािग िनि�त 

बजेटको आव�यकता पद�छ । नेपालको संिवधानबमोिजम �यायपािलकाको रणनीितक योजना  काया��वयनका लािग आव�यक 
पन� बजेट नेपाल सरकारबाट �ाथिमकतासाथ िबिनयोजन ह�ने छ । रणनीितक योजनाका ��येक ल�य, सोअ�त�गतका रणनीितक 
उ�े�यह� र योजनाको म�य अविध समा� भइसकेकोले बाकँ� आधा अविधको लािग ��येक आिथ�क वष�मा स�चालन ग�रने हरके 
ि�याकलापका लािग वािष�क �पमा आव�यक पन� बजेटको ��ेपण ग�रएको छ ।बजेट ��ेपण गदा� मलुकुको आिथ�क अव�था र 
�यायपािलकाको बजेट खच� गन� स�ने �मतासमेतलाई �ि�गत गरी सकेस�म स�तिुलत �यावहा�रक, यथाथ�परक ढङ्गबाट हरके 
ि�याकलाको लािग आव�यक पन� रकम िनधा�रण गरी व�तुिन� बनाउने �यास ग�रएको छ । �यसरी िनधा�रण ग�रएको बजेटको 
सिुनि�तताको लािग नेपाल सरकारका िज�मेवार िनकाय खासगरी राि��य योजना आयोग र अथ� म��ालयको ग�भीर �पमा �यान 
जान ुआव�यक छ ।

८.२ अनुमािनत बजेट
�यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको िनधा��रत ल�य, रणनीितक उ�े�य र ि�याकलापह�को 

�भावकारी काया��वयन गन� योजनाको चौथो वष�का लािग १५,१८,२७,६४,०००।- र पाँच� वष�का लािग १३,३७,८८,५२,०००.- 
गरी योजनाको बाकँ� दईु आिथ�क वष�को लािग ज�मा �. २८,५५,४८,१४,०००।- ला�ने अनमुान ग�रएको छ । सोबमोिजम योजना 
काया��वयनका लािग अनमुािनत बजेटको �यव�था नेपाल सरकारबाट ह�ने कुराको योजनाले �ढ िव�ास िलएको छ । बजेटको वष�गत 
अनमुानको सारांश तािलका ७२ मा िदइएको छ । बजेट ��ेपणको िव�ततृ िववरण प�रिश� -३ मा ��तुत ग�रएको छ ।

तािलका न.ं ७२:
बजेटको साराशं

� हजारमा

� सं िववरण
चौथो वष�

(आिथ�क वष� 
०७९-०८०)

पाचँ� वष�
(आिथ�क वष� 
०८०-०८१)

दुवै आिथ�क वष� 
(०७९-०८१) को 

ज�मा

ल�य १: िछटोछ�रतो र गणु�तरीय �याय स�पादन
रणनीितक उ�े�य 

१.१:
म�ुाको शी� फछ् य�ट गनु�  । - - -

रणनीितक उ�े�य 
१.२:

म�ुा �यव�थापन प�ितमा सधुार गनु�  । २६७,०७५ २१८,६६० ४८५,७३५

रणनीितक उ�े�य 
१.३:

�याियक काम कारबाही तथा म�ुाको 
फैसलामा गणु�तरीयता अिभविृ� गनु�  ।

१८२,५४५ १७९,४२० ३६१,९६५

रणनीितक उ�े�य 
१.४:

िववाद समाधानका वैकि�पक उपायह�को 
�योगलाई �भावकारी बनाउन ु।

१३,२७५ ७,६५० २०,९२५

रणनीितक उ�े�य 
१.५:

फैसला काया��वयनको काय�लाई 
�भावकारी बनाउन ु।

९३,४४० ९१,५५० १८४,९९०

ल�य १ को ज�मा ५५६,३३५ ४९७,२८० १,०५३,६१५

ल�य २: �यायमा पह�चँ अिभवृि�

रणनीितक उ�े�य 
२.१:

अदालतको काय��े�िभ�का �यायमा 
पह�चँका अवरोधह�को स�बोधन गनु�

२४,०८२ १५,४०० ३२,६८०
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रणनीितक उ�े�य 
२.२:

अदालतबाट �वाह ह�ने सेवालाई 
गणु�तरीय र �भावकारी बनाउन ु।

४,१०० १,४२५ ५,५२५

रणनीितक उ�े�य 
२.३:

कानूनी सहायतालाई �भावकारी बनाउन ु। ५,७६० ५,७६० ११,५२०

रणनीितक उ�े�य 
२.४:

�याियक �ि�या र �णालीबार े सूचना 
�वाह गनु� ।

२२,६५० २०,०२५ ४२,६७५

रणनीितक उ�े�य 
२.५:

पीिडतमै�ी �याय �णालीको स�ुढीकरण 
गनु� ।

६,१७५ ६,१७५ १२,३५०

ल�य २ को ज�मा ६२,७६७ ४८,७८५ १०४,७५०

ल�य ३: �याियक सुशासनको �व��न
रणनीितक उ�े�य 

३.१:
�याियक �वत��ता र �वाय�ताको 
�व��न गनु�  ।

९९२,९८० ९९०,४०० १,९८३,३८०

रणनीितक उ�े�य 
३.२:

�याियक उ�रदािय�व  र जवाफदेिहता 
अिभविृ� गनु�  ।

११,७९० १०,०२० २१,८१०

रणनीितक उ�े�य 
३.३:

�याियक जनशि�को काय� सं�कृितमा 
सधुार गनु� ।

७२० ७२० १,४४०

रणनीितक उ�े�य 
३.४:

अदालतको काम कारबाहीमा अनगुमन र 
िनरी�णलाई �भावकारी बनाउन ु।

३,९७० २,८७० ६,८४०

ल�य ३ को ज�मा १,००९,४६० १,००४,०१० २,०१३,४७०
ल�य ४: अदालत �यव�थापनको सु�ढीकरण

रणनीितक उ�े�य 
४.१:

मानव संशाधन �यव�थापन स�ुढ  बनाउन ु ११४,४२८ ११५,०७८ २२९,५०७

रणनीितक उ�े�य 
४.२:

भौितक  र सेवा पूवा�धार  एवम् िव�ीय 
�यव�थापन गनु�

१०,७७६,०५३ ९,०५३,१५३ १९,८२९,२०५

रणनीितक उ�े�यः 
४.३:

सूचना �िविधको स�ंथागत स�ुढीकरण र 
�मता अिभविृ� गनु�  ।

२,४२३,००० २,४२३,००० ४,८४६,०००

रणनीितक उ�े�य 
४.४:

संिहताह�को नितजामूलक र �भावकारी 
काया��वयनको �यव�थापन गनु�  ।

२६,३७५ २१,५७५ ४७,९५०

रणनीितक उ�े�य 
४.५:

�याियक अ�ययन, अनसु�धानको प�ित 
िवकास गनु� ।

६२,७३५ ७२,६१० १३५,३४५

रणनीितक उ�े�य 
४.६:

योजना काया��वयन संय��लाई �भावकारी 
बनाउन ु।

११९,११५ ११३,५१५ २३२,६३०

ल�य ४ को ज�मा १३,५२१,७०६ ११,७९८,९३१ २५,३२०,६३७
ल�य ५: �यायपािलका�ितको आ�था र िव�ासमा अिभवृि�

रणनीितक उ�े�य 
५.१:

अदालतका काम कारबाही स�ब�धमा 
सेवा�ाहीको स�तुि� अिभविृ� गनु� ।

६,८२५ ४,७७५ ११,६००

रणनीितक उ�े�य 
५.२:

�याियक सूचना, स�चार तथा िश�ा 
प�ितको सधुार गनु�  ।

१९,६३६ १९,३११ ३८,९४७

रणनीितक उ�े�य 
५.३:

अदालतका सरोकारवालाह�सगँको 
स�ब�ध र सहयोगलाई स�ुढ त�ुयाउन ु।

६,०३६ ५,७६१ ११,७९६

ल�य ५ को ज�मा ३२,४९७ २९,८४७ ६२,३४३
ल�य १ देिख ५ स�मको कुल ज�मा १५,१८२,७६४ १३,३७८,८५२ २८,५५४,८१४
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प�र�छेद - नौ
जोिखम र जोिखम िव�लेषण तथा �यूनीकरण योजना

९.१ प�रचय
कुनै पिन सङ्गठनको सधुारका काय��मह� स�चालन गन�को लािग रणनीितक योजना �भावकारी साधन हो।योजना 

काया��वयनको �ममा िविभ�न �कृितका जोिखमह� आउन स�दछन् । य�ता जोिखमह� आ�त�रक वा बा� कारणबाट िसज�ना ह�न 
स�दछन् । �यसैले, रणनीितक योजना तजु�माका �ममा नै य�ता स�भािवत जोिखमह�को िव�ेषण गरी �यूनीकरणको योजनासमेत 
��ताव गनु�पन� ह��छ । 

९.२ चालु योजनाको म�याविधस�मको जोिखम िव�लेषण
�यायपािलकाको चाल ु योजनाले यसको काया��वयनको �ममा आउन स�ने स�भािवत जोिखम पिहचान गरी जोिखम 

�यूनीकरणको काय�योजनासमेत ��ततु गरकेो िथयो।यस अविधमा उि�लिखत जोिखमह�को �यूनीकरणका लािग स�दो �यास 
ग�रएको देिख�छ । म�ुयतः बजेट एवं �ोत साधनको उपल�धताका लािग राि��य योजना आयोग र अथ� म��ालयका स�बि�धत 
पदािधकारीह�सगँ िनर�तर सवंाद र छलफल भएको पाइ�छ । �य�तै, कानूनी सधुारका लािग भएको िनर�तर �यासको प�रणाम 
�व�प �याियक काय� �णालीमा मूलभूत प�रवत�न ह�न आएका देवानी तथा फौजदारी संिहताह� जारी भई ितनमा आव�यक 
संशोधनसमेत भएका छन् । प�रवित�त स�दभ�अनसुार  अदालतका िनयमावलीह�मा समेत प�रमाज�न ग�रएको देिख�छ । �यसैगरी, 
केही हदस�म �याियक जनशि�को दरब�दी थप भई पदपूित� भएको कारण अदालतका काम कारबाहीमा सहजता अिभविृ� भएको 
छ । यस योजनाको म�य अविधस�म आइप�ुदा कोिभड-१९ को �भाव �व�प �याियक काम कारबाही �भािवत ह�न पगेुकोले काय� 
स�पादनमा असर परकेो देिखयो । परुाना म�ुाह�को ब�यौता �यूनीकरणमा असर अ�ािप कायमै रहेको देिख�छ । उि�लिखत 
प�ृभूिममा योजनाको बाकँ� अविधमा समेत आइपन� स�ने स�भािवत जोिखमह� पिहचान गरी �यसको �यूनीकरण योजना बनाउनपुन� 
भएको छ ।

९.३ चौथो रणनीितक योजनाका स�भािवत जोिखमह�
�यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजना काया��वयनका �ममा आउन स�ने स�भािवत जोिखमका �े�ह� देहायबमोिजम 
पिहचान ग�रएको छः

· योजनामा ��ेपण ग�रएका काय��म अनसुारको बजेट,
· �याियक जनशि�को आपूित�, विृ� िवकास र उ��ेरणा,
· सूचना �िविधको �योग,
· सरोकारवालाह�सगँको सम�वय र सहयोग,
· संवैधािनक तथा कानूनी सधुार,
· प�रवत�नको �ितरोध गन� सं�कृित,
· कोिभड-१९ ज�ता महामारीको अव�था .

९.४ जोिखम �यूनीकरण योजनाः 
रणनीितक योजना काया��वयनको िदशामा आई पन� स�ने �ितकूल �भाव तथा जोिखमह�लाई �यूनीकरण गरी योजनाको 

सफल काया��वयन सिुनि�त ग�रने छ । स�भा�य जोिखम, सोकालािग गनु�पन� काम, समयाविध र िज�मेवार पदािधकारीसमेत िकटान 
गरी जोिखम �यूनीकरण योजना यस �कार ��ततु ग�रएको छः 
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िस 
न.ं

स�भा�य जोिखमह� �यूनीकरणका लािग गनु�पन� काय�ह� समयाविध िज�मवेारी

१.

योजनामा ��ेपण 
ग�रएका काय��म 
अनसुारको बजेट �ा� 
नह�न ु।

· राि��य योजना आयोग र अथ� म��ालयका 
स�बि�धत पदािधकारीह�सगँ छलफल र संवाद 
गरी िनधा��रत ि�याकलापह�को काया��वयनका 
लािग योजनाले अनमुान गरबेमोिजमको बजेट 
वािष�क �पमा �ा� ह�ने कुराको सिुनि�त गन� ।

��येक वष�
�धान �यायाधीश 
/ म�ुय रिज��ार / 

रिज��ार

२.
�याियक जनशि�को 
आपूित�, विृ� िवकास र 
उ��ेरणा

· �यायपािलकाका लािग आव�यक द� 
जनशि�को आपूित� गन� लोक सेवा आयोग र 
कानून अ�ययन अ�यापन गराउने सं�थाह�सगँ 
पाठ्य�म प�रमाज�नका लािग सम�वय र परामश� 
गन� ।

· �याय सेवालाई आकष�क बनाउन मानव संसाधन 
नीित र जनशि� िवकास योजना तजु�मा 
गरी सोको काया��वयनका लािग स�बि�धत 
िनकायसगँ सम�वय गन� ।

· �यायपािलकामा काय�रत जनशि�ह� िटकाई 
रा�नका लािग उ��ेरणा र मनोबल अिभविृ� 
गन� उपायह� पिह�याई काया��वयन गन� ।

· �यायाधीशको िनयिु�लाई व�तिुन�, पारदश� 
बनाउन र विृ� िवकासलाई सिुनि�त गन� �याय 
प�रषद ् र स�बि�धत िनकायसगँ आव�यक 
छलफल र सम�वय गन� ।

· �यायाधीशह�को विृ� िवकास र पदीय 
मया�दा तथा स�मानको लािग कानूनी, नीितगत 
तथा सं�थागत संरचनाको िवकास गरी 
�मशः काया��वयन गन� �याय प�रषद् लगायत 
सरोकारवाला िनकायसगँ सम�वय गन� ।

िनर�तर

�धान �यायाधीश 
/ मानव सशंाधन 
िवकास सिमित / 
के��ीय �याय �े� 
सम�वय सिमित / 

म�ुय रिज��ार / 
रिज��ार

३.
सूचना �िविधको �योग

· सूचना �िविधको �योगका लािग आव�यक पन� 
हाड�वेयर र स�टवेयरको िनमा�ण र सधुार गरी 
लाग ुगन� ।

· सूचना �िविधको �योगका लािग जनशि�को 
�मता िवकास गन� ।

· सूचना �िविधको �मता िवकासको लािग 
आव�यक काय� गन� ।

िनर�तर

�धान �यायाधीश 
/ सूचना �िविध 
सिमित / म�ुय 

रिज��ार / 
रिज��ार / 
�े�तेदार

४.

सरोकारवालाह�सगँको 
सम�वय र सहयोग

· योजनामा िनधा� �रत काय��मह� �भावकारी 
�पमा स�प�न गन�का लािग सरोकारवालाह�सगँ 
सम�वय गरी सहयोग अिभविृ� गन� ।

· सम�वय र सहयोगका �े�ह� पिहचान र 
िव�तार गन� ।

िनर�तर

�धान �यायाधीश 
/ �यायाधीश /    

म�ुय रिज��ार / 
रिज��ार / �याय 

�े� सम�वय सिमित 
/ �े�तेदार
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५.
सवैंधािनक तथा कानूनी 
सधुार

· अदालत तथा �याियक िनकायह�को 
�े�ािधकार र काय� स�चालन स�ब�धमा 
संिवधान र कानूनमा संशोधन गन� पहल गन� ।

· उ�च अदालतको संरचना स�ब�धमा कानूनी 
सधुारका लािग पहल गन� ।

िनर�तर
�धान �यायाधीश 
/ म�ुय रिज��ार / 

रिज��ार

६.

प�रवत�नको �ितरोध गन� 
स�ंकृित
· संिहताको 

काया��वयन
· फरक म�ुा 

�यव�थापन
प�ित

· योजनाको 
काया��वयन र 
�वािम�वभाव

· सव��च 
अदालतको 
ब�यौता 
�यूनीकरण

· �याियक जनशि�को अिभमखुीकरण लगायत 
�मता िवकास काय��म स�चालन गन� ।

· प�रवत�नका �यव�थाह�लाई �मश: आ�मसात् 
(Internalize) गराउने ।

· �याियक जनशि�मा सामूिहक काय� स�ंकृितको 
िवकास गराउने ।

· �याियक जनशि�लाई उ��े�रत गराउने ।
· योजना�ित �वािम�वभाव िसज�ना गराउने ।
· आव�यक �ोत र साधनको उपल�धता 

अिभविृ� गन� ।
· सूचना �िविधको �योगमा अिभविृ� गन� । 

िनर�तर

�धान �यायाधीश, 
�यायाधीश / 

म�ुय रिज��ार 
/ रिज��ार / 

�े�तेदार

७.

�ाकृितक िवपि� खास 
गरी कोिभड-१९ ज�ता 
महामारीको �भाव 
�यूनीकरण

· अदालतका काम कारबाहीह�मा �वा��य 
सरु�ाका मापद�डह� अवल�बन गन� ।

· म�ुाका काम कारबाहीलाई �वचािलत 
�णालीमा आब� गरी अदालतमा सेवा�ाहीको 
भौितक उपि�थितलाई �यूनीकरण गन� 
आव�यक काम कारबाही अगािड बढाउने ।

· अदालतमा ए�बलेु�सलगायत �ाथिमक 
उपचारका उपकरणसिहतको आव�यक 
�यव�था गन� ।

· उपचारा�मक र िनरोधा�मक / िनवारणा�मक 
उपायह�लाई साथै अवल�बन गन� गरी 
आव�यक �ब�ध गन� ।

· म�ुा सनुवुाइलाई �यवि�थत गद� ��य��य 
उपकरणको �योग गरी भौितक उपि�थित 
िवना सनुवुाइ ह�ने आव�यक �ब�ध गन� ।

· अदालतह�मा �ाथिमक उपचार सेवासिहतको 
हे�थ डे�क �थापनाका लािग अ�ययन गन� ।

िनर�तर

�धान �यायाधीश, 
�यायाधीश / 

म�ुय रिज��ार 
/ रिज��ार / 

�े�तेदार
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प�रिश� - १
�यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको म�याविध मू�याङ्कन समी�ाको �ममा 

परामश� काय��म ग�रएका िमित, �थान र सहभागीह�को सङ्�या र परामश�का िवषय

�यायपािलकाको चौथो प�चवष�य रणनीितक योजनाको म�याविध म�ूयाङ्कन / समी�ा तथा परामश� काय��म ग�रएका 
�थान र सहभागीह�

�.स.ं काय��म िमित
काय��म
�थान

सहभागीह� ज�मा

१.
िविभ�न िमितमा भएका 

परामश� बैठक
सव��च अदालत

सव��च अदालतका माननीय �यायाधीशह� र 
�याय प�रषद ्का माननीय सद�यह�समेत

२२

२ ०७८ / १२ / २६ िवराटनगर
�यायाधीश तथा कम�चारी (बार, सरकारी विकल, 

नाग�रक समाज, �हरी)
६१

३ ०७८ / १२ / २६ सखु�त
�यायाधीश तथा कम�चारी (बार, सरकारी विकल, 

नाग�रक समाज, �हरी)
५६

४ ०७८ / १२ / २८ जनकपरु
�यायाधीश तथा कम�चारी (बार, सरकारी विकल, 

नाग�रक समाज, �हरी)
४९

५ ०७८ / १२ / २८ महे��नगर
�यायाधीश तथा कम�चारी (बार, सरकारी विकल, 

नाग�रक समाज, �हरी)
५३

६ ०७९ / ०१ / ६ पोखरा
�यायाधीश तथा कम�चारी (बार, सरकारी विकल, 

नाग�रक समाज, �हरी)
५६

७ ०७९ / ०१ / २० बटुवल
�यायाधीश तथा कम�चारी (बार, सरकारी विकल, 

नाग�रक समाज, �हरी)
५१

८ ०७९ / ०१ / २२ पाटन
�यायाधीश तथा कम�चारी (बार, सरकारी विकल, 

नाग�रक समाज, �हरी)
७३

९ ०७९ / १ / १२ काठमाड� सहायक कम�चारी तथा �ेड यिुनयन ६१

१० ०७९ / १ / १३ काठमाड� रा.प.ि�ितय र तृितय �ेणीका कम�चारी ४१

११ ०७९ / १ / १४ काठमाड� िविश� �ेणी र रा.प. �थम �ेणीका अिधकृत १६

१२ ०७९ / १ / १६ काठमाड� उप�यकाि�थत सरोकारवाला ३३

१३ ०७९ / १ / २५ काठमाड�
उप�यकाि�थत अदालत, �यायािधकरणमा 

काय�रत �यायाधीशह�
४०

१४
िविभ�न िमितमा भएका 

परामश� बैठक
काठमाड�

सव��च अदालतका महाशाखाह�, फैसला 
काया��वयन िनद�शनालय, राि��य �याियक 
�ित�ान र के��ीय बाल �याय सिमितका 

पदािधकारी समेत

३३

ज�मा ६४५

—— & ––
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प�रिश� - २
बजेटको िव�तृत िववरण

(� हजारमा)

�. 
स.ं 

िववरण गणना 
समयाविध  ज�मा  

०७९-८० ०८०-८१  ०७९-८१ 

ल�य १: िछटोछ�रतो र गुण�तरीय �याय स�पादन । 

रणनीितक उ�े�य १.१: मु�ाको शी� फ�यौट गनु�  । 

(क) िज�ला अदालततफ�  (फरक मु�ा �यव�थापन प�ित लागु ह�नु पूव�का मु�ा, िनवेदन तथा पुनरावेदनको लािग)

अ फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागु ह�नु पूव�का मु�ा, िनवदेन तथा पनुरावेदनह� फ�य�ट गन�  । 
 अदालतको काय� स�चालन (चाल ुखच�) बाट 

�ययभार ह�ने  

(ख) िज�ला अदालततफ�  (िनवेदन तथा �ितवेदनह�को लािग)

अ
िवशेष �कृितका िनवेदनह�म�ये �माण ब�ुन ुनपन�का हकमा दता�  भएको िमितले र �माण ब�ुन ुपन�का हकमा �माण च�ुा भएको िमितले सात 
िदनिभ� फ�य�ट गन� । 

 अदालतको काय� स�चालन (चाल ुखच�) बाट 
�ययभार ह�ने  

आ �ितवेदनह� दता� भएको िमितले एक मिहनािभ� फ�य�ट गन� । 
 अदालतको काय� स�चालन (चाल ुखच�) बाट 

�ययभार ह�ने  

इ
फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुनह�ने ब�दी ��य�ीकरण लगायतका िनवेदनह� िलिखत जवाफ परकेो वा िलिखत जवाफ पन� अविध समा� 
भएको िमितले एक मिहना िभ� फ�य�ट गन� । 

 अदालतको काय� स�चालन (चाल ुखच�) बाट 
�ययभार ह�ने  

(ग) िज�ला अदालततफ�  (फरक मु�ा �यव�थापन प�ित लागु ह�ने म�ुाको लािग)

अ सरल माग�मा रहने म�ुा, िनवेदन तथा पनुरावेदन दता� भएको िमितले छ मिहनािभ� फ�य�ट गन� । 
 अदालतको काय� स�चालन (चाल ुखच�) बाट 

�ययभार ह�ने  

आ सामा�य माग�मा रहने म�ुा, िनवेदन तथा पनुरावेदन दता�  भएको िमितले बा� मिहनािभ� फ�य�ट गन� । 
 अदालतको काय� स�चालन (चाल ुखच�) बाट 

�ययभार ह�ने  

इ िवशेष माग�मा रहने मु�ा दता� भएको िमितले अठार मिहनािभ� फ�य�ट गन� । 
 अदालतको काय� स�चालन (चाल ुखच�) बाट 

�ययभार ह�ने  

(घ) उ�च अदालततफ�  (फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागु ह�नु पूव�का म�ुा, िनवेदन तथा पुनरावेदनको लािग)

अ फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागु ह�नु पूव�का सबै िनवदेन, शु� म�ुा, पनुरावेदन, साधकह� र म�य�थस�ब�धी िनवेदन फ�य�ट गन�  । 
 अदालतको काय� स�चालन (चाल ुखच�) बाट 

�ययभार ह�ने  

(ङ) उ�च अदालततफ�  (िनवेदन तथा �ितवेदनको लािग)

अ �ितवेदनह� दता� भएको िमितले एक मिहनािभ� फ�य�ट गन� । 
 अदालतको काय� स�चालन (चाल ुखच�) बाट 

�ययभार ह�ने  

आ
फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लाग ुनह�ने ब�दी ��य�ीकरण लगायतका िनवेदनह� िलिखत जवाफ परकेो वा िलिखत जवाफ पन� अविध समा� 
भएको िमितले एक मिहना िभ� फ�य�ट गन� । 

 अदालतको काय� स�चालन (चाल ुखच�) बाट 
�ययभार ह�ने  

(च) उ�च अदालततफ�  (फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागु ह�ने मु�ाको लािग)

अ सरल माग�मा रहने श�ु कारबाही ह�ने म�ुा, दवेानी र फौजदारी पुनरावेदन तथा �रट िनवेदन दता� भएको िमितले छ मिहनािभ� फ�य�ट गन� । 
 अदालतको काय� स�चालन (चाल ुखच�) बाट 

�ययभार ह�ने  

आ सामा�य माग�मा रहने श�ु कारबाही ह�ने म�ुा, देवानी र फौजदारी पनुरावेदन  तथा �रट िनवेदन दता�  भएको िमितले बा� मिहनािभ� फ�य�ट   गन� । 
 अदालतको काय� स�चालन (चाल ुखच�) बाट 

�ययभार ह�ने  

इ िवशेष माग�मा रहने सरकारवादी फौजदारी पनुरावेदन दता� भएको िमितले अठार मिहनािभ� फ�य�ट गन� । 

(छ) उ�च अदालततफ�  (म�य�थतास�ब�धी िनवेदनको लािग)

अ म�य�थतास�ब�धी िनवेदन फ�य�ट गन� । 

i म�य�थ िनयिु�स�ब�धी िनवेदन दता�  भएको िमितले साठी िदनिभ�
 अदालतको काय� स�चालन (चाल ुखच�) बाट 

�ययभार ह�ने  

ii म�य�थ हटाउनेस�ब�धी िनवेदन दता�  भएको िमितले प�तािलस िदनिभ�
 अदालतको काय� स�चालन (चाल ुखच�) बाट 

�ययभार ह�ने  

iii म�य�थको �े�ािधकारस�ब�धी िनवेदन दता�  भएको िमितले तीस िदनिभ�
 अदालतको काय� स�चालन (चाल ुखच�) बाट 

�ययभार ह�ने  

iv म�य�थको िनण�य बदरस�ब�धी िनवेदन दता� भएको िमितले प�तािलस िदनिभ�
 अदालतको काय� स�चालन (चाल ुखच�) बाट 

�ययभार ह�ने  

v िवदेशी िनण�यको मा�यतास�ब�धी िनवेदन दता�  भएको िमितले एकसय बीस िदनिभ�
 अदालतको काय� स�चालन (चाल ुखच�) बाट 

�ययभार ह�ने  

(ज) सव��च अदालततफ�  

अ योजनाको ते�ो र चौथो वष� 
 अदालतको काय� स�चालन (चालु खच�) बाट 

�ययभार ह�ने  

i तीन वष� नाघेका सबै �रट िनवेदन फ�य�ट गन� । 

ii पाचँ वष� नाघेका सबै श�ु म�ुा तथा पनुरावेदन फ�य�ट गन� । 

आ योजनाको पाँचौ वष� 
 अदालतको काय� स�चालन (चालु खच�) बाट 

�ययभार ह�ने  

i दईु वष� नाघेका सबै �रट िनवेदन फ�य�ट गन� । 
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ii तीन वष� नाघेका सबै श�ु म�ुा तथा पनुरावेदन फ�य�ट गन� । 

इ सवैंधािनक इजलासको �े�ािधकार अ�तग�तका िववाद लगायत सबै �रट िनवेदन एक वष�िभ� फ�य�ट गन� । 
 अदालतको काय� स�चालन (चालु खच�) बाट 

�ययभार ह�ने  

ई थुनुवा भएका सबै मु�ा एक वष�िभ� फैसला गन� । 
 अदालतको काय� स�चालन (चालु खच�) बाट 

�ययभार ह�ने  

उ दोहो�याई पाउँ, पुनरावलोकन, अनुमितका िनवेदन र साधक नौ मिहनािभ� फ�य�ट गन� । 
 अदालतको काय� स�चालन (चालु खच�) बाट 

�ययभार ह�ने  

ऊ सम� मु�ा तथा �रट िनवेदन बािष�क लगतको कि�तमा पचास �ितशतले फ�य�ट गन� । 
 अदालतको काय� स�चालन (चालु खच�) बाट 

�ययभार ह�ने  

ए �ितवेदनह� दता� भएको िमितले तीन मिहनािभ� फ�य�ट गन� । 
 अदालतको काय� स�चालन (चालु खच�) बाट 

�ययभार ह�ने  

(झ) िवशेष अदालत एवम ्�यायािधकरणतफ�

अ िवशेष अदालत, राज� �यायािधकरण, वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण , �शासक�य अदालत र �म अदालत
 अदालतको काय� स�चालन (चालु खच�) बाट 

�ययभार ह�ने  

i िज�मेवारी सरी आएका सबै म�ुाह� फ�य�ट गन� । 

ii चालु आिथ�क वष�मा दता�  भएका म�ुाह�म�ये कि�तमा पचास �ितशत फ�य�ट गन� । 

(ञ) फैसला लेखन र तयारी
 अदालतको काय� स�चालन (चालु खच�) बाट 

�ययभार ह�ने  

अ सबै तहका अदालत र अ�य �याियक िनकाय

i कानूनको �यादिभ� फैसला/ अि�तम आदेश तयार गन� । 

रणनीितक उ�े�य १.१: को ज�मा 

रणनीितक उ�े�य १.२: म�ुा �यव�थापन प�ितमा सुधार गनु� । 

(क) सव��च अदालतमा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागु गन� �यव�थापक�य �ब�ध गन�  । 

अ सव��च अदालतमा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागु गन� स�ब�धमा अ�ययन गन� । 

i अ�ययन समूह खच� �  ५०,००० x ३ मिहना x ५ जना x १ काय� समूह  ७५०  ७५० 

ii मसल�द �  २५,००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह  ७५  ७५ 

iii िव� �  २००,००० x १ मिहना x १ जना x १ काय� समूह  २००  २०० 

iv सरोकारवालासंग छलफल �  ३००,००० x ३ समूह x १ x १ काय� समूह  ९००  ९०० 

v �ितवेदन तयारी �  १००,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह  १००  १०० 

आ सव��च अदालतमा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागु गन� िनद�शक सिमितले िनण�य गन� ।  

इ सव��च अदालतमा गिठत फरक म�ुा �यव�थापन सिचवालयले  सव��च अदालतमा फरक मु�ा �यव�थापन प�ित लागु गन� आव�यक तयारी गन� । 

ई सव��च अदालतमा गिठत फरक म�ुा �यव�थापन सिचवालयको सु�ढीकरण गन� । 

i स�ुढीकरण खच� �  १,०००,००० x १ x २ वष� x १  १,०००  १,०००  २,००० 

उ सव��च अदालतमा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागु गन� सव��च अदालत िनयमावली संशोधन गन� । 

i काय� समूह खच� �  ५०,००० x ३ मिहना x ५ जना x १ काय� समूह  ७५०  ७५० 

ii मसल�द �  २५,००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह  ७५  ७५ 

iii �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह  ५०  ५० 

ऊ सव��च अदालतमा फरक म�ुा �यव�थापन प�ित लागु गन� यस स�ब�धी िद�दश�न िनमा�ण गन� । 

i काय� समूह खच� �  १००,००० x ३ मिहना x ५ जना x १ काय� समूह  १,५००  १,५०० 

ii मसल�द �  ५०,००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह  १५०  १५० 

iii िव� /परामश� सेवा �  २००,००० x २ मिहना x १ जना x १ काय� समूह  ४००  ४०० 

iv िद�दश�ण तयारी �  ७५,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह  ७५  ७५ 

iv िद�दश�ण �काशन �  ५०० x १ पटक x १ वष� x १,००० �ित  ५००  ५०० 

ए सव��च अदालतको लािग फरक मु�ा �यव�थापन स�टवेयर िनमा�ण गन� । 

i स�टवेयर िनमा�ण र. उ. ४.३ ख  अ बाट �ययभार ह�ने 

ए सव��च अदालतको लािग िनिम�त स�टवेयरको परी�ण गन� । 

(ख) "फरक म�ुा �यव�थापन प�ितको �भावका�रता अिभवृि� गन� । "

अ फरक मु�ा �यव�थापन तथा स�टवेयर स�ब�धमा �यायाधीश तथा कम�चारीह�लाई �िश�ण िदने  । 

१ �यायाधीश 

i �ोत �यि� �  ३,४०० x ३ िदन x ४ स� x १५ �िश�ण  ३०६  ३०६  ६१२ 

ii तािलम तयारी �  १०,००० x १ पटक x १ x १५ �िश�ण  ७५  ७५  १५० 

iii सहभागी खच� (द ैभ भ�ा) �  २,५०० x ५ िदन x ३५ जना x १५ �िश�ण  ३,२८१  ३,२८१  ६,५६३ 
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iv यातायात खच� �  ३,००० x २ पटक x ३५ जना x १५ �िश�ण  १,५७५  १,५७५  ३,१५० 

v �ितवेदन तयारी �  २०,००० x १ पटक x १ जना x १५ �िश�ण  १५०  १५०  ३०० 

२ कम�चारी 

i �ोत �यि� �  ३,४०० x ३ िदन x ४ स� x ५० �िश�ण  १,०२०  १,०२०  २,०४० 

ii तािलम तयारी �  १०,००० x १ पटक x १ x ५० �िश�ण  २५०  २५०  ५०० 

iii सहभागी खच� (द ैभ भ�ा) �  २,५०० x ५ िदन x ३५ जना x ५० �िश�ण १०,९३८  १०,९३८  २१,८७५ 

iv यातायात खच� �  ३,००० x २ पटक x ३५ जना x ५० �िश�ण  ५,२५०  ५,२५०  १०,५०० 

v �ितवेदन तयारी �  २०,००० x १ पटक x १ जना x ५० �िश�ण  ५००  ५००  १,००० 

आ फरक मु�ा �यव�थापन प�ितको �भावकारीता स�ब�धमा समी�ा गन�

i सिम�ा खच� �  ५०,००० x ३ बैठक x २ वष� x ९५ अदालत  १४,२५०  १४,२५०  २८,५०० 

इ फरक मु�ा �यव�थापन प�ित काया��वयनको अनुगमन गन� । 

i दै.�.भ (�मण) �  १००,००० x २ पटक x ५ जना x १९ अदालत  ९,५००  ९,५००  १९,००० 

ii �ितवेदन तयारी �  १०,००० x २ पटक x १ वष� x १९ अदालत  १९०  १९०  ३८० 

ई फरक मु�ा �यव�थापन प�ित काया��वयनको �भाव मू�याङ्कन गन� । 

i अ�ययन समूह खच� �  ५०,००० x ३ मिहना x ५ जना x १ काय� समूह  ७५०  ७५० 

ii मसल�द �  २५,००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह  ७५  ७५ 

iii िव� �  २००,००० x २ मिहना x १ जना x १ काय� समूह  ४००  ४०० 

iv सरोकारवालासंग छलफल �  ७००,००० x ७ ठाउँ x १ x १ काय� समूह  ४,९००  ४,९०० 

v दै.�.भ (�मण) �  २०,००० x ७ ठाउँ x ५ जना x ५ िदन  ३,५००  ३,५०० 

vi �ितवेदन तयारी �  २५०,००० x १ पटक x १ x १ काय� समूह  २५०  २५० 

उ फरक मु�ा �यव�थापन प�ित काया��वयनको �भाव मू�याङ्कनका आधारमा िनद�िशकामा आव�यक सशंोधन गन�  ।  -   

i अ�ययन समूह खच� �  ५०,००० x १ मिहना x ५ जना x १  २५०  २५० 

ii मसल�द �  २५,००० x १ मिहना x १ x १  २५  २५ 

iii िव� �  २००,००० x १ मिहना x १ जना x १  २००  २०० 

iv सरोकारवालासंग छलफल �  ३००,००० x ४ समूह x १ x १  १,२००  १,२०० 

v �ितवेदन तयारी �  १००,००० x १ पटक x १ वष� x १  १००  १०० 

(ग) "सव��च अदालतको मु�ा �यव�थापन प�ितमा सुधार गन� ।  "

अ
सव��च अदालतको म�ुा �यव�थापनमा सुधारका लािग अ�य िवषयका अित�र� देहायका िवषयह� समावेश गरी काय�योजना बनाई 
लागु गन�

i परुाना म�ुाको छु�ै फाटँको �थापना

i फाटँ �थापना खच� �  १,०००,००० x १ वष� x १ जना x १  १,०००  १,००० 

ii Issue based िटपोट 

i िटपोट खच� �  ५०० x १ मिहना x १ जना x  २७,००० म�ुा  ६,७५०  ६,७५०  १३,५०० 

iii सरल �कृतीका म�ुा र जिटल �कृती म�ुा छुट्याएर �लकको �पमा म�ुाको पेसी �यव�थापन 

iv पूव� आदेश काया��वयन भएको सुिनि�ततासिहतको पेसी �मािणकरण 

v परुाना म�ुालाई गोलाबाट िनधा� �रत इजलासले हेदा�हेद�मा राखेर सनुवुाइ गन� �यव�था 

vi काय�िविधगत िविवधताको स�ब�धमा एक�पता कायम गन� छलफल 

vii छलफल खच� �  २५,००० x २ बैठक x २ वष� x १ अदालत  ५०  ५०  १०० 

viii " पेसी �थगनलाई िन��सािहत गन� रणनीित "

ix "�र� �यायाधीशको समयमा नै पदपूित�का लािग आव�यक सम�वय"

x "Lead lawyer सिहत बहसको समय �यव�थापन "

आ मु�ाको पेसी �यव�थापन गदा� पुराना मु�ाको सरल र जिटल �कृितअनसुार देवानी, फौजदारी, वािण�य र �रट ज�ता समूहमा िवभाजन गन� । 

i परुाना म�ुा, राि��य मह�व, िवकास िनमा�ण, कर र राज�वस�ब�धी िववादह� समावेश भएका म�ुाह�को छु�ै फाटँ खडा गन� । 

ii म�ुाको �कृितको आधारमा समूहगत �पमा पेसी चढाउन म�ुाको सं�या िनधा�रण गन� । 

iii परुाना म�ुाको िनण�य गनु�पन� त�य र कानूनी ��न (Issue) को पिहचान गरी िटपोट तयार गरी पेसी अगावै स�बि�धत िमिसलमा संल�न गन� ।   र उ १.२ ग अ ii बाट �ययभार ह�ने  

iv नया ँदता�  ह�ने म�ुा तथा �रटका हकमा दता�कै �ममा िनण�य गनु�पन� त�य र कानूनी ��न (Issue) को पिहचान गरी िटपोट तयार गन� । 

v म�ुामा अङ्ग पगेुको यक�न भएको �मािणत गरी मा� पेसी चढाउने ।  

vi
म�ुाको काय�बोझ तथा योजनाको ल�यका आधारमा मु�ा पेसीमा चढाउने मापद�ड तयार गरी लाग ुगन� र सोको काया��वयन ि�थितको िनयिमत 
�पमा अनगुमन गन�
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vii म�ुाको �कृितको आधारमा समूह (फाटँ) अनुसारको पेसी �यव�थापन ह�ने गरी पेसी सूची तयार गन� । 

viii
राि��य मह�व, िवकास िनमा�ण र राज�वस�ब�धी िववादह� सनुवुाइको लािग सं�या िनधा�रण गरी छु�ै इजलास गठन ह�ने गरी पेसी सूची तयार 
गन� । 

ix �वचािलत �णाली लाग ुनह�दँास�मका लािग म�ुा समूह (फाटँ) अनसुारको पेसी �यव�थापन गरी गोला �ि�या�ारा इजलास गठन गन� ।   

x
थुनवुा भएका म�ुाह�, दोहो�याई पाऊँ िनवेदन तथा अ�त�रम आदेशको लािग पेस ह�ने िनवेदनको सनुवुाइको लािग छु�ाछु�ै इजलास गठन ह�ने 
गरी पेसी सूची तयार गन� । 

xi वैकि�पक पेसी सूची �काशन गरी सनुवुाइ ह�ने �यव�था गन� ।  

xii परुाना म�ुाको चाप घटाउन सव��च अदालतमा अित�र� समय र िवदाको िदनसमेत काम गन� गरी समय तो�ने । 

i �यायाधीश �  ५०,००० x १२ मिहना x २ वष� x २१ �यायाधीश १२६०० १२६००  २५,२०० 

ii कम�चारी �  २०,००० x १२ मिहना x २ वष� x ६०० कम�चारी १४४००० १४४०००  २८८,००० 

xiii �यायाधीशलाई इजलासको समय �भािवत ह�ने गरी अ�य काममा संल�न नगराउने । 

xiv
म�ुाको सनुवुाइमा सिुनि�ता र बहसको समय �यव�थापन, पेसी �थगन िनय��णसमेतका िवषयमा बार एसोिसएसन र महा�यायािधव�ाको 
काया�लयसगँ िनयिमत छलफल र सम�वय गन� । 

i छलफल खच� �  १००,००० x ६ बैठक x २ वष� x १ ६०० ६००  १,२०० 

xv म�ुा तथा �रटह�मा समावेश िनण�य गनु�पन� त�य र कानूनी ��न (Issue) को गि�भरताको आधारमा बहसको समय िनधा�रण गरी सनुुवाइ गन� ।  

xvi इजलासमा समय सूचक य�� जडान गन�

i समय सूचक य�� �  १५,००० x १ पटक x १ वष� x ११ इजलास १६५  १६५ 

xvii समय सूचक य��को �योग गरी बहसको लािग िनधा� �रत समय पालना गन� गराउने ।  

xviii म�ुा �यव�थापन प�ितलाई �वचािलत बनाउन सूचना �िविधसगँ आव� गन� । 

xix
Video Conferencing बाट वहसका लािग Court Room Technology स�ब�धमा भएको अ�ययन �ितवेदनका सुझावह�लाई �भावकारी 
�पमा काया��वयन गन� । 

 र उ ४.३ ग अ बाट �ययभार ह�ने  

xx
सव��च अदालतको काय�बोझ तथा अिधकार�े� �यव�थापन गन� स�ब�धमा सरोकारवालाह�समेत संल�न गरी देहायका िवषयमा अ�ययन गरी 
�ा� ह�ने सझुाव काया��वयन गन� । 
"संिवधान संशोधनबाट स�बोधन गनु�पन� िवषयः (संवैधािनक इजलासको काय� �णाली र अिधकार�े�, सव��च अदालतमा �यायाधीशको सं�या, 
उ�च अदालतका मु�य/व�र�तम �यायाधीशलाई सव��च अदालतमा काजमा राखी व�यौता म�ुा फ�य�ट गन�, दोहो�याई पाऊँ िनवेदनको 
अिधकार�े� आिद) । "
"ऐन संशोधनबाट स�बोधन गनु�पन� िवषयः (कम�चारीको सेवा शत�स�ब�धी �रटको �े�ािधकार, सव��च अदालतमा पनुरावेदन ला�ने मु�ाको 
सजाय र िवगोको हद पनुरावलोकन, वािण�य तथा वैदेिशक रोजगारस�ब�धी म�ुाको �े�ािधकार पनुरावलोकन, �शासक�य अदालत, िवशेष 
अदालत, उ�च अदालत / इजलासको संरचना / सं�या र अिधकार�े� िव�तार आिद) । "
"अदालत सबं�धी िनयमावली संशोधनबाट स�बोधन गनु�पन� िवषयह� ।  (फरक म�ुा �यव�थापन प�ित, �याियकबाहेकका काममा �यायाधीशको 
संल�नता, आिद)"

"आ�त�रक �यव�थापक�य सधुारबाट गन� सिकने अ�य िवषयह� ।  "

"सरोकारवालाह�सगँको सम�वय र सहकाय�बाट गन� िवषयह� । "

i अ�ययन समूह खच� �  १००,००० x ३ मिहना x ५ जना x १ काय� समूह  १,५००  १,५०० 

ii मसल�द �  ५०,००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह  १५०  १५० 

iii िव� �  २००,००० x २ मिहना x १ जना x १ काय� समूह  ४००  ४०० 

iv सरोकारवालासंग छलफल �  २००,००० x १० समूह x १ x १ काय� समूह  २,०००  २,००० 

v �ितवेदन तयारी �  १००,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह  १००  १०० 

(घ) मु�ा �यव�थापन प�ितमा सुधार गन�  ।    

अ म�ुाका प�को �यि�गत िववरण भरी िमिसल संल�न गन� । 

आ
आदेश काया��वयन गरी अङ्ग प�ुयाउनु पन� म�ुाको सं�या अनमुान गरी अदालतगत/फाटँगत वािष�क र मािसक ल�य िनधा�रण गरी अनगुमन  
गन�  ।

इ म�ुामा अङ्ग पगेुको यक�न भएको �मािणत गरी मा� पेसी चढाउने ।  

ई
म�ुाको काय�बोझ तथा योजनाको ल�यका आधारमा मु�ा पेसीमा चढाउने मापद�ड तयार गरी लाग ुगन� र सोको काया��वयन ि�थितको िनयिमत 
�पमा अनगुमन गन� ।   

उ पेसी �यव�थापनमा �वचािलत �णाली लाग ुगन� स�ब�धमा भएको अ�ययन �ितवेदनका िसफा�रस �ाथिमकताका आधारमा काया��वयन गन� । 

ऊ
�वचािलत �णाली लागु नह�दँास�मका लािग मापद�ड अनसुारको पेसी �यव�थापन ह�ने गरी पेसी सूची तयार गरी गोला �ि�या�ारा इजलास 
गठन गन� । 

ए म�ुा शाखामा र इजलासमा रा�ने म�ुा �यव�थापन िद�दश�न र इजलास पिु�तकाको नमूना तयार गन� । 

i काय� समूह खच� �  ५०,००० x ३ मिहना x ५ जना x १ काय� समूह ७५०  ७५० 

ii मसल�द �  २५,००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह ७५  ७५ 

iii िव� �  २००,००० x २ मिहना x १ जना x १ काय� समूह ४००  ४०० 

iv सरोकारवालासगँ छलफल �  ३००,००० x ३ समूह x १ x १ काय� समूह ९००  ९०० 

v �ितवेदन तयारी �  १००,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह १००  १०० 
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ऐ तयार भएको नमूनामा आधा�रत भई म�ुा �यव�थापन िद�दश�न र इजलास पिु�तका बनाइ मु�ा शाखा तथा इजलासमा रा�ने । 

i
िद�दश�न र इजलास पुि�तका 
तयार गन� 

�  १५,००० x १ पटक x १ वष� x ९६ अदालत १४४०  १,४४० 

ओ प�ह�लाई अदालतको काय�वोझलाई िवचार गरी समय तोक� तारेख िदने । 

औ िनधा� �रत समयिभ� कुनै प� अनपुि�थत भएमा उपि�थत प�लाई तारेख िदने । 

अं �ितवेदनउपरको सुनुवाइमा प�ले ता�रखमा रहन चाहेमा ता�रखमा रा�ने ।  

अ:अ माग� समूह अनसुारको अविधिभ�ै फैसला ह�नेगरी आदेश काया��वयन गरी म�ुामा पेसीमा चढाउने । 

अ:आ पेसी �यव�थापन गन� शाखाको स�ुढीकरण गन�

i शाखाको स�ुढीकरण खच� �  २००,००० x १ पटक x १ वष� x ९६ अदालत १९२००  १९,२०० 

अ:इ धरौट/जमानतको लगत िकताव राखी अ�ाविधक गन� । 

अ:ई
व�दी ��य�ीकरण, अ�त�रम आदेश छलफल ज�ता त�काल िनकासा िदनुपन� िवषयका िनवेदन हेन� निम�ने इजलासमा नपन� गरी पेसी �यव�थापन गन� स�ब�धमा स�बि�धत 
िनयमावली र िनद�िशकामा आव�यक �यव�था गन� । 

i काय� समूह खच� �  ५०,००० x १ मिहना x ५ जना x १ काय� समूह २५०  २५० 

ii मसल�द �  २५,००० x १ मिहना x १ x १ काय� समूह २५  २५ 

iii �ितवेदन तयारी �  १००,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह १००  १०० 

(ङ) "म�ुाको कारबाहीलाई सूचना �िविधसगँ आब� गन� । "

अ अनलाइन श�ुक भ�ुानी र म�ुा दता�  गन� स�ब�धमा भएको अ�ययन �ितवेदन पनुरावलोकन गरी �मशः लाग ुगन� । 

आ म�ुा दता�देिख अि�तम फैसलास�म हरेक तहका अदालतमा एउटै पिहचान न�बर (Registration Number) िदने । 

इ पेसी तथा साधारण ता�रख क��यटुरबाट �वतः सजृना ह�ने �णाली िवकास गन� । 

ई म�ुाका कारवाहीको जानकारी प�ह�लाई एस. एम. एस. बाट िदने �यव�था �भावकारी त�ुयाउने । 

उ
पनुरावेदन तहको मु�ाको कारवाहीमा ता�रखमा रहन नचाहने प�ले एस एम एस को मा�यमबाट पेसीको सचुना पाउन मोवाईल न�बर सिहत पनुरावेदनप�मा माग गरमेा वा िनवेदन 
िदएमा वा िनजले श�ुमा िदएको मोवाइल न�बर प�रवत�न भएको जानकारी िदएमा सो मोबाइल न�बर स�टवेयरमा �िव� गरी एस एम एस माफ� त सूचना जाने �यव�था गन� । 

i स�टवेयर  र. उ. ४.३ ख अ बाट �ययभार ह�ने 

ऊ वेवसाईटमा �कािशत ह�ने पेसी सूचीमा पेसी �थगनको पटक देिखने गरी स�टवेयरमा सुधार गन� ।  र. उ. ४.३ ख अ बाट �ययभार ह�ने 

ए म�ुाको पेसीसूचीमा म�ुाको माग� समूह देिखने गरी स�टवेयरमा सधुार गन� । 

ऐ म�ुाको अि�तम आदेश र फैसला वेवसाईटबाट डाउनलोड गन� सिकने प�ितलाई थप सधुार गन� । 

ओ म�ुास�ब�धी प�ाचारमा इमेलको �योग गन� । 

औ स�कलै िमिसल चािहने अव�थामाबाहेक म�ुाको िव�तुीय फाइल तयार गरी �योग गन� । 

अं िटपोटको िव�तुीय �ित तयार भएपिछ मा� म�ुा पेसीमा चढाउने प�ित अवल�बन गन� । 

(च) िमिसलको आ�त�रक िनरी�ण गन� । 

अ सबै अदालत तथा �यायािधकरणमा म�ुामा अङ्ग प�ुयाउन छु�ै शाखा �थापना गरी िनरी�ण अिधकृत तो�ने । 

i शाखा �थापना खच� �  १००,००० x १ पटक x १ वष� x ९६ अदालत ९६००  ९,६०० 

आ िनरी�ण अिधकृतले चालु िमिसलह�को िनयिमत �पमा िनरी�ण गरी िदएका िनद�शनह� स�टवेयरमा �िव� गन�

इ माग�अनसुार गनु�पन� कामको अविध नाघेका र ना�न लागेका मु�ाको स�टवेयरमाफ� त क��यटुरमा �ा� संकेतअनसुार �ाथिमकताका साथ िनरी�ण गन� । 

ई म�ुामा अङ्ग पगुी पेसी चढन यो�य भएको �मािणत गन� ।  

उ िनरी�ण अिधकृतले पाि�क �पमा िमिसल िनरी�णको �ितवेदन स�बि�धत िज�ला �यायाधीश/ रिज��ारलाई उपल�ध गराउने । 

ऊ �ा� िनरी�ण �ितवेदनका आधारमा स�बि�धत कम�चारीलाई िनद�शन िदने । 

(छ) सव��च अदालत संवैधािनक इजलासको �यव�थापनमा सुधार गन� ।  

अ
संवैधािनक इजलासको स�भािवत काय�बोझलाई ��टीगत गरी यसको �भावकारी काय�स�चालनको लािग अवल�बन गनु�पन� िवषयह�का स�ब�धमा अ�ययन गन� । (संवैधािनक एवम 
कानूनी �व�ध, भौितक �ोत साधन �यव�थापन, मानव संशाधन �यव�थापन, िव�ह�को सेवा )

i अ�ययन समूह खच� �  ५०,००० x ३ मिहना x ५ जना x १ काय� समूह  ७५०  ७५० 

ii मसल�द �  २५,००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह  ७५  ७५ 

iii िव� �  २००,००० x २ मिहना x २ जना x १ काय� समूह  ८००  ८०० 

iv सरोकारवालासंग छलफल �  ५००,००० x ३ छलफल x १ x १ काय� समूह  १,५००  १,५०० 

vi �ितवेदन तयारी �  २००,००० x १ पटक x १ x १ काय� समूह  २००  २०० 

आ संवैधािनक इजलासको िनर�तर स�चालन ह�ने अव�था सृजना गन� पाचँ भ�दा बढी �यायाधीशलाई तो�ने �यव�था िमलाउने । 

इ संवैधािनक इजलासमा िवचारािधन मु�ाको िवषयमा अ�ययन अनसु�धान गन� अनुस�धान तथा िव�ह�को रो�र बनाई समूह गठन गन� । 

ई संवैधािनक इजलासमा पया�� र द� इजलास अिधकृत खटाउने । 

उ संवैधािनक इजलासको फैसलाको िवशेषाङ्क �काशन गन� । 

i संकलन तथा स�पादन समेत �  ५०,००० x २ पटक x २ वष� x १ �काशन १०० १००  २०० 
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ii िवशेषाङ्क �काशन खच� �  ५०० x २ पटक x २ वष� x १००० �ित १००० १०००  २,००० 

(ज) सव��च अदालतको फैसला तयारीको �यव�थापन ।  

अ फैसला/अि�तम आदेश तयारीको िववरणलाई स�टवेयरमाफ� त अनुगमन गन� �णाली िवकास गन� । 

आ इजलास अिधकृतह� वीच सम�वयको लािग ��येक इजलासमा ब�र�तम् अिधकृतलाई संयोजकको िज�मेवारी तो�ने । 

इ ��येक इजलास अिधकृतले बािष�क �पमा तयार गनु�पन� फैसला/अि�तम आदेशको सं�या�मक मापद�ड िनधा�रण गन� । 

i अ�ययन समूह खच� �  ५०,००० x १ मिहना x ३ जना x १ काय� समूह १५०  १५० 

ii मसल�द �  १०,००० x १ मिहना x १ x १ काय� समूह १०  १० 

iii िव� �  १००,००० x १ मिहना x १ जना x १ काय� समूह १००  १०० 

iv �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह ५०  ५० 

ई इजलास अिधकृतलाई काय� स�पादनको आधारमा बिृ� िवकास र सिुवधाको िवतरणमा �ाथिमकता िदने । 

उ तोिकएको मापद�डभ�दाबढी काय� स�पादन गन� अिधकृतलाई अित�र� �ो�साहनको �यव�था गन� । र. उ. १.२ ग XII  बाट �ययभार ह�ने 

 २६७,०७५  २१८,६६०  ४८५,७३५ 

रणनीितक उ�े�य १.३: �याियक काम कारवाही तथा मु�ाको फैसलामा गुण�तरीयता अिभबृि� गनु� । 

(क) �याियक �ि�यालाई अनमुानयो�य बनाउन े। 

अ
"म�ुाको कारबाहीमा ला�ने हरेक चरणको स�टवेयरमाफ� त काय�तािलका बनाई िमिसल सामेल रा�ने । 
म�ुाका प�ह� अदालतमा हािजर भएपिछ काय�तािलका उपल�ध गराउने । "

आ काय�तािलकामा िनधा� �रत समयमा तोिकएको काय� स�प�न गन� । 

इ
काय�तािलकाअनुसार  काम ह�न नसकेमा वा माग� प�रवत�न गनु�परमेा कारण खुलाई स�टवेयरमाफ� त काया�तािलका संशोधन/माग� प�रवत�न गरी सोको जानकारी म�ुाका प�ह�लाई 
िदने । 

ई काय�तािलकाअनुसार काम भए नभएको िनयिमत अनगुमन गन� । 

उ प�ह�ले वेवसाइटमाफ� त म�ुाको कारबाही तथा आदेश/ फैसलाको जानकारी िलन सिकने प�ित िवकास गन� । 

(ख) आदेश तथा फैसलाको गुण�तर अिभबृि� गन�

अ संिवधान र कानूनको भावना अन�ुप व�तुिन� आधारमा पारदश� त�रकाबाट समयमै �यायाधीशको िनयिु� गन� पहल गन� ।  

आ अदालतबाट भएका आदेश तथा फैसलाह�मा समावेश ह�नपुन� आधारभतु िवषय एवम् गणु�तर स�ब�धमा अ�ययन �ितवेदनका िसफा�रश काया��वयन गन� ।  

इ अ�ययन �ितवेदनको सझुावसमेतका आधारमा आदेश तथा फैसलामा रहनपुन� आधारभूत िबषयह� समावेश गरी िद�दश�न बनाइ लाग ुगन� । 

i काय� समूह खच� �  ५०,००० x ३ मिहना x ५ जना x १ काय� समूह ७५०  ७५० 

ii मसल�द �  २५,००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह ७५  ७५ 

iii िव� �  २००,००० x २ मिहना x १ जना x १ काय� समूह ४००  ४०० 

iv �ितवेदन तयारी �  १००,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह १००  १०० 

ई गणु�तरीय आदेश र फैसला लेखनका स�ब�धमा �याियक जनशि�लाई �िशि�त गन� ।  -   

i �ोत �यि� �  ५,००० x ३ िदन x ४ स� x २० �िश�ण ६००  ६००  १,२०० 

ii
सहभागी खच� (�ोत �यि� 
समेत)

�  २५,००० x ३ िदन x ३० जना x २० �िश�ण २२५००  २२,५००  ४५,००० 

उ अदालतबाट भएका अि�तम आदेश र फैसलाह�को गणु�तरीता स�ब�धमा िव�ह�बाट िनयिमत �पमा अ�ययन गन� गराउने प�ित िवकास गन� । 

i िव� खच� �  ५००,००० x २ जना x २ वष� x १ पटक  १,०००  १,०००  २,००० 

ऊ अदालतबाट भएका गणु�तरीय अि�तम आदेश/ फैसलाह� �काशन गन� ।  र. उ. ४.५ ख को इ ई उ  बाट �ययभार ह�ने 

ए
मातहत अदालत िनरी�णको �ममा �यायाधीशबाट भएका िविभ�न �कृितका म�ुाको आदेश/फैसलाको गणु�तरीयता स�ब�धमा िनरी�णकता�ले हेरी स�बि�धत �यायाधीशलाई 
समेत जानकारी गराउने । 

ऐ
पनुरावेदन सनुवुाइको �ममा मातहत अदालतको कामकारबाहीमा देिखएका काय�िविधगत िविवधता र सुधार ह�नपुन� अ�य िवषयह� पूण� बैठकमा पेस गरी स�बि�धत अदालत एवम् 
�यायाधीशलाई जानकारी गराउने ।   

ओ
उ�च तथा िज�ला अदालतका �यायाधीशह� तथा मािथ�लो तहका अिधकृत कम�चारीह�मा िवशेष�ता सजृना गन� िबषयगत तािलम, उ�च 
िश�ा अ�ययनसमेतको �यव�था िमलाउने । 

 र. उ. ४.१ ग ए ऐ ओ बाट �ययभार ह�ने  

औ बाल मनोिव� र समाजसेवीको सेवालाई गणु�तरीय बनाउन �मता िवकास काय��म र पा�र�िमकको �यव�था गन� । 

१ �मता िवकास काय��म आधारभूत

i �ोत �यि� �  ५,००० x ३ िदन x ४ स� x ८ काय��म  २४०  २४०  ४८० 

ii
सहभागी खच� (�ोत �यि� 
समेत)

�  १०,००० x ३ िदन x ३० जना x ८ काय��म  ३,६००  ३,६००  ७,२०० 

२ �मता िवकास काय��म पनुता�जगी

i �ोत �यि� �  ५,००० x १ िदन x ४ स� x ८ काय��म  ८०  ८०  १६० 

ii
सहभागी खच� (�ोत �यि� 
समेत)

�  १०,००० x १ िदन x ३० जना x ८ काय��म  १,२००  १,२००  २,४०० 

३ बाल मनोिव� र समाजसेवीको पा�र�िमक
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i पा�र�िमक खच� �  ५,००० x ५००० म�ुा x २ जना x २ वष�  ५०,०००  ५०,०००  १००,००० 

अं बाल मनोिव� र समाजसेवीको आचार संिहता पा�रत गरी लागु गन� । 

अ: कसूरज�य काय�को आरोप लागेका बालबािलकाको िदशा�तर आदेश स�ब�धी िनद�िशका पा�रत गरी लाग ुगन� । 

अ: अ बाल इजलास स�चालन स�ब�धी काय�िविध पा�रत गरी लागु गन� । 
अ: 
आ

वाल इजलासबाट हेनु� पन� मु�ाको सं�या बढी भएका अदालतमा वाल इजलासको सं�या थप गन� 

अ: इ िज�ला बाल �याय सिमितको काम कारबाहीलाई �भावकारी बनाउन सम�वय गन� ।  

i सम�वय बैठक खच� �  १०,००० x १ छलफल x २ वष� x ९५ अदालत  ९५०  ९५०  १,९०० 

अ: ई बाल मनोिब� र समाजसेवीको वाल इजलासमा रहने भूिमका �भावकारी त�ुयाउने स�ब�धमा अ�ययन गन� । 

i काय� समूह खच� �  ५०,००० x १ मिहना x ५ जना x १ काय� समूह २५०  २५० 

ii मसल�द �  २५,००० x १ मिहना x १ x १ काय� समूह २५  २५ 

iii िव� �  १००,००० x १ मिहना x १ जना x १ काय� समूह १००  १०० 

iv �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह ५०  ५० 

(ग) िमिसल कागजको गुण�तरीयता कायम गन�

अ अदालतमा �योग ह�ने फाइिलङ्ग �णाली, कागज, मसी (टोनरसमेत) को गणु�तरको मापद�ड िनधा�रण गन� । 

आ िनधा� �रत मापद�डका आधारमा फाइल, कागज, मसीसमेतका साम�ी खरीद गरी �योगमा �याउने । 

इ
िमिसल सलं�न कागजातह�को संर�णको लािग �भावकारी िमिसल �यव�थापन गन� ।  (तायदाती फाराम अ�ाविधक गन�, िसलिसलेवार �पमा िमलाएर रा�ने, खोजेका वखत सहज 
�पमा फेला पान� सिकने, िमिसलमा रहन ुपन� सबै कागज उपल�ध ह�ने, िनयिमत �पमा संर�ण र उपचार गन� । )

ई िमिसल संल�न म�ुयमु�य कागजातह�को (सडाउन निम�ने) िव�तुीय �ित तयार पारी स�टवेयरमा �िव�ट गन� ।  

i स�टवेयरमा �िव�ट �  १०५ x १ x १ वष� x १७००००० िमिसल ८९२५० ८९२५०  १७८,५०० 

(घ) िविशि�कृत �याियक प�ितको स�ुढीकरण र िव�तार गन� । 

अ देवानी/फौजदारी/ वािण�य/उपभो�ा/ साइवर/ पा�रवा�रक/ बाल अदालत लगायतका िविशि�कृत अदालत/इजलासको �थापना र िब�तार बार ेस�भा�यता अ�ययन गन� । 

i अ�ययन समूह खच� �  ५०,००० x ३ मिहना x ५ जना x १ काय� समूह ७५०   ७५० 

ii मसल�द �  २५,००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह ७५  ७५ 

iii िव� �  १००,००० x १ मिहना x ३ जना x १ काय� समूह ३००  ३०० 

iv सरोकारवालासंग छलफल �  ५०,००० x ३ समूह x १ x १ काय� समूह १५०  १५० 

v �ितवेदन तयारी �  १००,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह १००  १०० 

आ अ�ययन �ितवेदन काया��वयनका लािग �ाथिमकता िनधा�रण गन� । 

इ �ा�त अ�ययन �ितवेदन अनुसारका िविश�टीकृत अदालत/इजलास �थापनाको लािग आव�यक पूवा�धार तयार गन�  । (कानूनी, भौितक तथा िव�ीय, मानव संशाधन र अ�य)

i भौितक पूवा�धार �  १०,०००,००० x १ पटक x २ वष� x १ १०००० १००००  २०,००० 

ई �ाथिमकताका आधारमा िविश�टीकृत अदालत/इजलासह� �मशः �थापना गन� पहल गन� । 

रणनीितक उ�े�य १.३: को ज�मा १८२,५४५ १७९,४२० ३६१,९६५ 

रणनीितक उ�े�य १.४: िववाद समाधानका वैकि�पक उपायह�को �योगलाई �भावकारी बनाउनु । 

(क) �याियक मेलिमलाप प�ितको सु�ढीकरण गन� । 

अ अदालत-�ेिषत मेलिमलाप प�ितको �भावका�रता अ�ययन �ितवेदनका सझुावह�लाई �ाथिमकताका आधारमा काया��वयन गन� । 

आ
�यायाधीश सि�मिलत मेलिमलाप (JDR) प�ित स�ब�धमा भएका पूव� अ�ययनह�को पनुरावलोकन गरी काया��वयनको बारमेा स�भा�यता अ�ययन �ितवेदनका सझुावह�लाई 
�ाथिमकताका आधारमा काया��वयन गन� । 

इ अ�ययन �ितवेदनको काया��वयन गन� कानूनी र अ�य �ब�ध गन� । 

i कानूनी र अ�य �ब�ध खच� �  ५,०००,००० x १ पटक x १ वष� x १ ५०००  ५,००० 

ई िमलाप� ह�न स�ने �कृितका सबै िववादह� कि�तमा एकपटक मेलिमलापका लािग �ो�सािहत गन� । 

उ सबै अदालतमा मेलिमलाप परामश� क� �थापना गन� ।   र. उ. ४.२ क इ ई बाट �ययभार ह�ने  

ऊ म�ुाको काय�बोझअनुसार मेलिमलाप क�को िव�तार गन� ।   र. उ. ४.२ क इ ई बाट �ययभार ह�ने  

ए अदालतमा रहेका मेलिमलाप क�ह�को स�ुढीकरण गन� ।    र. उ. ४.२ क इ ई बाट �ययभार ह�ने  

ऐ अदालतमा काय�रत जनशि�लाई मेलिमलापको स�ब�धमा �िशि�त गन� ।  र. उ. ४.१ ग बाट �ययभार ह�ने  

ओ अदालतले िविभ�न �े�को िवषयगत िव�ता भएका मेलिमलापकता�ह�को सूची तयार गन� ।   

औ मेलिमलापस�ब�धी सरोकारवालाह�बीच छलफल र सम�वय गन� । 

i सम�वय बैठक खच� �  २५,००० x २ छलफल x २ वष� x ९६ अदालत  ४,८००  ४,८००  ९,६०० 

अं मेलिमलाप के�� र मेलिमलाप �ि�याको अनगुमन गन� । 

i अनगुमन खच� �  ५०,००० x २ पटक x ३ जना x १९ अदालत २८५० २८५०.०  ५,७०० 
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(ख) िववाद समाधानका अ�य बैकि�पक उपायह�को �ब��न गन� । 

अ अदालतमा िवचाराधीन मु�ामा िववाद समाधानका अ�य बैकि�पक उपायह� अवल�बन गन� स�ब�धमा स�भा�यता अ�ययन गन� । 

i अ�ययन समूह खच� �  ५०,००० x १ मिहना x ५ जना x १ काय� समूह २५०   २५० 

ii मसल�द �  २५,००० x १ मिहना x १ x १ काय� समूह २५  २५ 

iii िव� �  १००,००० x १ मिहना x २ जना x १ काय� समूह २००  २०० 

iv सरोकारवालासंग छलफल �  ५०,००० x १ समूह x १ x १ काय� समूह ५०  ५० 

v �ितवेदन तयारी �  १००,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह १००  १०० 

आ िववाद समाधानका बैकि�पक उपायह�को स�ब�धमा अदालतमा काय�रत जनशि�लाई �िशि�त गन� ।  र. उ. ४.१ ग बाट �ययभार ह�ने  

रणनीितक उ�े�य १.४: को ज�मा  १३,२७५  ७,६५०  २०,९२५ 

रणनीितक उ�े�य १.५: फैसला काया��वयनको काय�लाई �भावकारी बनाउनु । 

(क) फैसलाको शी� काया��वयन गन� । 

अ देवानी म�ुाको फैसला काया��वयनस�ब�धी िनवेदन वा अि�तम कायम भएको लगत प�ह� अदालतमा हािजर भएको िमितले छ मिहनािभ� फ�य�ट गन� । 

आ फौजदारी म�ुामा अि�तम कायम भएको िनजी िवगो र �ितपूित� स�ब�धमा िनवेदन परकेो िमितले छ मिहनािभ� फ�य�ट गन� । 

इ फौजदारी म�ुामा अि�तम कायम भएको कैद, ज�रवाना र सरकारी िवगोम�ये ��येक वष� कि�तमा सो वष� कायम ह�ने लगत बराबर असलु गन� । 

(ख) ब�यौता द�ड ज�रवाना र सरकारी िवगो अिभयानको �पमा असुल उपर गन� । 

अ योजनाको पिहलोवष�मा असलु गनु�पन�मा बाकँ� रहेको िव. सं. २०३५ सालस�मका सबै ब�यौता द�ड ज�रवाना र सरकारी िवगोको असलुी गन� । 

आ योजनाको दो�ोवष�मा असलु गनु�पन�मा बाकँ� रहेको िव. सं. २०४५ सालस�मका सबै द�ड ज�रवाना र सरकारी िवगो असुली गन� । 

इ योजनाको ते�ो वष�मा िव. स.ं २०५५ सालस�मका सबै द�ड ज�रवाना र सरकारी िवगो असलुी गन� । 

ई योजनाको चौथो वष�मा िव. सं. २०६५ सालस�मका सबै द�ड ज�रवाना र सरकारी िवगो असलुी गन� । 

उ योजनाको पाचँौ वष�मा िव. सं. २०७५ सालस�मका सबै द�ड ज�रवाना र सरकारी िवगो असुली गन� । 

i

ब�यौता असलुीको लगत बढी 
भएका २५ अदालतका लागी 
आव�यक भौितक संसाधन तथा 
�मण खच� 

�  १,०००,००० x १ पटक x २ वष� x २५ अदालत  २५,०००  २५,०००  ५०,००० 

(ग) �रट िनवेदनमा भएका आदेश काया��वयन गन� । 

अ
सव��च अदालतबाट भएको साव�जिनक सरोकारका िववाद र अ�य �रट िनवेदनमा भएका आदेशह� काया��वयन गन� । आदेशमा अविध उ�लेख भएकोमा सोही अविधिभ� र 
आदेशमा अविध उ�लेख नभएकोमा बढीमा १ वष�िभ� 

आ
उ�च अदालतबाट भएको साव�जिनक सरोकारका िववाद र अ�य �रट िनवेदनमा भएका आदेशह� आदेशमा अविध उ�लेख भएकोमा सोही अविधिभ� र आदेशमा अविध उ�लेख 
नभएकोमा बढीमा १ वष�िभ� 

(घ) द�ड ज�रवाना, सरकारी िवगो, �ितपूित� र देवानी मु�ाको फैसला काया��वयनको लगत राखी अ�ाविधक गन� । 

अ
म�ुा अि�तम भई काया��वयन गन� िम�ने र म�ुा अि�तम भै नसकेको कारणले काया��वयन गन� निम�ने अव�थाका द�ड ज�रवाना र सरकारी िवगोको अलग अलग लगत अिभलेख 
अ�याविधक गन� । 

i अिभलेख खच� �  १०० x १ पटक x २ वष� x  २६,४०० लगत  २,६४०  २,६४०  ५,२८० 

आ
मलुुक� देवानी काय�िविध िनयमावली २०७५ को िनयम ५१ बमोिजमको देवानी म�ुाको फैसला काया��वयन स�ब�धी िवगो भराउने, चलन 
चलाउने, ब�डा छुट्याउने लगायतको लगत राखी अ�याबिधक गन�  । 

 र. उ. १.५ घ अ बाट �ययभार ह�ने  

इ
सव��च अदालत, उ�च अदालत, िवशेष अदालत र �यायािधकरणबाट श�ु कारबाही भएका म�ुामा फैसला अनुसारको द�ड, ज�रवाना, �ितपूित� 
र सरकारी िवगोको अलग अलग लगत अिभलेख राखी अ�याविधक गरी काया��वयनको लािग स�बि�धत िज�ला अदालतमा पठाउने । 

 अदालतको काय� स�चालन (चाल ुखच�) बाट 
�ययभार ह�ने  

ई प�रवित�त �थानीय तहको संरचनाअनुसार लगतमा रहेको वतन अ�ाविधक गन� छुट भएका लगतलाई अ�ाविधक गन� । 
 अदालतको काय� स�चालन (चाल ुखच�) बाट 

�ययभार ह�ने  

उ फैसलाअनुसार  ितनु�पन� �ितपूित�को लगत र फ�य�टको छु�ै अिभलेख रा�ने । 
 अदालतको काय� स�चालन (चाल ुखच�) बाट 

�ययभार ह�ने  

ऊ फौजदारी काय�िविध संिहताको दफा १६०अनसुार  क�ा ह�ने लगत मूल लगत िकताबबाट क�ा गरी छु�ै अिभलेख रा�ने ।  
 अदालतको काय� स�चालन (चाल ुखच�) बाट 

�ययभार ह�ने  

ए द�ड ज�रवाना स�ब�धी लगतको एक�कृत र �वचािलत स�टवेयर बनाउने ।   र. उ. ४.३ ख अ बाट �ययभार ह�ने 

ऐ म�ुाको अि�तम फैसला बमोिजम धरौटी जफत, सदर�याहा तथा जेथा िललाम गन� । 

i िललाम खच� �  ५०,००० x १ पटक x २ वष� x ७७ अदालत  ३,८५०  ३,८५०  ७,७०० 

(ङ) फैसला काया��वयको सं�थागत सु�ढीकरण गन� 

अ द�ड ज�रवाना असूलीको लािग �थानीय तह, �देश सरकार, नेपाल �हरी र अ�य सरोकारवालाह�सगँ सम�वय गन� । 

i सम�वय बैठक खच� �  १५,००० x २ बैठक x २ वष� x ७७ अदालत  २,३१०  २,३१०  ४,६२० 

आ अदालतले मातहतका �याियक वा अ���याियक िनकाय/ �थानीय �याियक सिमितसमेतको िनरी�णको �ममा फैसला काया��वयनलाई समेत िनरी�णको िवषय बनाउने । 

इ अि�तम फैसलाले द�ड ज�रवाना लागेका �यि�ह�को िववरण साव�जिनक संचार मा�यम तथा अदालतको वेवसाइटमा �काशन गन� । 

i
फैसला काया��वयन सचेतना 
खच� 

�  २५,००० x २ काय��म x २ वष� x ७७ अदालत ३८५० ३८५०  ७,७०० 

ई द�ड ज�रवाना लागेका �यि�लाई सरकारी सेवा �वाहमा ब�दजे लगाउन लगतको िववरण सेवा �वाह गन� िनकायह�मा लेखी पठाउने । 



�ायपा�लकाको चौथो प�व�षय रणनी�तक योजनाको म�ाव�त मू�ा�न ��तवेदन - २०७९

197

उ कैद तथा ज�रवाना असूली बापतको �ो�साहन रकम त�काल उपल�ध गराउने स�ब�धमा कानूनी �यव�था गरी छु�ै शीष�कमा रकम िनकासा गन� । 

ऊ कैद तथा ज�रवाना असूली बापतको �ो�साहन रकम त�काल उपल�ध गराउने । 

ए िज�ला अदालतमा फैसला काया��वयनको लािग �याियक �हरीको �यव�था गन� । 

ऐ परुाना व�यौता द�ड ज�रवाना र सरकारी िवगो असूल गन�का लािग िवशेष अिभयान काय��म संचालन गन�  र. उ. १.५ ख उ बाट �ययभार ह�ने  

ओ फैसला काया��वयनको लािग तामेलदार र �हरीसमेतको सहयोग िलने गरी िनयिमत डोर खटाउने । 

औ िज�ला अदालतमा �े�तेदारपिछको �यायसेवाको ब�र� कम�चारीलाई तहिसलदारको िज�मेवारी िदने । 

अं
िज�ला अदालतले बािष�क वजेट तजु�मा गरी पठाउदा फैसला काया��वयनको लािग आव�यक काय��मसिहतको वजेट अनमुान गरी LMBIS मा समावेश गन� र उ� शीष�कमा 
आ�त�रक िविनयोजन र खच� गन� । 

अ: फैसला काया��वयनलाई �भावकारी बनाउन सम�वय गन� तथा आव�यक कम�चारी र �ोत साधन �ाथिमकताका साथ उपल�ध गराउने । 

i �ोत साधन �  ५००,००० x १ पटक x २ वष� x ७७ अदालत ३८५०० ३८५००  ७७,००० 

ii सम�वय बैठक खच� �  ५०,००० x ४ बैठक x २ वष� x ७७ अदालत  १५,४००  १५,४००  ३०,८०० 

अ: अ
द�ड ज�रवानाको पुरानो ब�यौताम�ये �ितवादीको नाम, थर, वतन (हाल प�रवित�त वतन) र तीनपु�ते िववरण �प� नखलुेको कारण असूल ह�न नस�ने अव�थामा रहेको लगतको अदालतगत र 
एक�कृत अिभलेख तयार गरी �य�ता लगत फ�य�ट गन� स�ब�धमा अ�ययन गन� ।        

i अ�ययन समूह खच� �  ५०,००० x ३ मिहना x ३ जना x १ काय� समूह ४५०  ४५० 

ii मसल�द �  १०,००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह ३०  ३० 

iii िव� �  १००,००० x १ मिहना x १ जना x १ काय� समूह १००  १०० 

iv �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह ५०  ५० 
अ: 
आ

फैसला काया��वयनको सं�थागत स�ुढीकरणका लािग देहायका िवषयमा अ�ययन गन�ः  -   

१
सरकारवादी ह�ने फौजदारी म�ुाको �यव�थापन तथा फैसला काया��वयनमा �भावकारीता �याउनका लािग अनुस�धान गन� िनकाय, सरकारी वक�ल काया�लय र अदालतको 
स�टवेयरमा �िव� भएका मु�ाका िववरण एवं सूचनाह� एक अक� िनकायका बीचमा सूचना �िविधको मा�यममाफ� त आदान �दान गन� प�ितको िवकास गन� स�भा�यता अ�ययन 
गन� । 

i अ�ययन समूह खच� �  ५०,००० x ३ मिहना x ३ जना x १ काय� समूह ४५०  ४५० 

ii मसल�द �  १०,००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह ३०  ३० 

iii िव� �  १००,००० x १ मिहना x १ जना x १ काय� समूह १००  १०० 

iv �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह ५०  ५० 

२
तहिसल शाखालाई उपल�धताका आधारमा समानपुाितक �पमा �ोत, साधन र जनशि� उपल�ध गराउन, �े�तेदार पिछको अदालतमा 
काय�रत व�र�तम अिधकृतलाई तहिसलदारको िज�मेवारी �दान गन� काय�लाई �भावकारी त�ुयाउन, फैसला काय��वयनको काय�लाई अदालत 
�यव�थापनको मूल �वाहमा �याउन तथा फैसला काया��वयन स�ब�धी �याियक �कृितको काय�मा इजलासको  संल�नता बढाउन अ�ययन गन� । 

र उ १.५ को अ: आ को समूहले अ�ययन गन� 

३
द�ड ज�रवाना असूलीको िज�मेवारी संघीय/�देश/�थानीय सरकार/�हरीको िज�मामा िदने वा Outsourcing बाट गराउने वा अ�य �वाय� िनकाय �थापना गन� स�ब�धमा 
स�भा�यता अ�ययन गन� । 

i अ�ययन समूह खच� �  ५०,००० x ३ मिहना x ३ जना x १ काय� समूह ४५०  ४५० 

ii मसल�द �  १०,००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह ३०  ३० 

iii िव� �  १००,००० x १ मिहना x १ जना x १ काय� समूह १००  १०० 

iv �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह ५०  ५० 

(च) मु�ामा दसीको �पमा पेस भएका नगद तथा िज�सीको �यव�थापन गन� । 

अ दसीमा पेस भएका नगद तथा िज�सीको अिभलेख अ�याविधक गन� । 

आ म�ुामा पेस भएका दसीका सामानह� िफता� िदने/ िज�मा िदने/िललाम गन�/न� गन�समेतका काय� थनुछेक आदशे भएको तीन मिहनािभ� स�प�न गन� । 

रणनीितक उ�े�य १.५: को ज�मा  ९३,४४०  ९१,५५०  १८४,९९० 

ल�य १ को ज�मा ५५६,३३५  ४९७,२८०  १,०५३,६१५ 

ल�य २. �यायमा पह�चँ अिभबृि�

रणनीितक उ�े�य २.१: अदालतको काय��े� िभ�का �यायमा पह�चँका अवरोधह�को सवंोधन गनु� ।  

क अदालती काममा मानव अिधकारमा आधा�रत �ि�कोण (Human Rights Based Approach) �व��न गन�  । 

अ अदालतका काम कारवाहीमा मानव अिधकार सं�कृितको िवकास गन� स�ब�धमा अदालतका जनशि�लाई आव�यक �िश�ण �दान गन� ।  तािलम 

i �ोत �यि� �  ३,४०० x २ िदन x ४ स� x २० तािलम  २७२  २७२  ५४४ 

ii तािलम तयारी �  १०,००० x १ पटक x १ x २० तािलम  १००  १००  २०० 

iii सहभागी खच� (द ैभ भ�ा) �  २,५०० x ४ िदन x ३५ जना x २० तािलम  ३,५००  ३,५००  ७,००० 

iv यातायात खच� �  ३,००० x २ पटक x ३५ जना x २० तािलम  २,१००  २,१००  ४,२०० 

v �ितवेदन तयारी �  २०,००० x १ पटक x १ जना x २० तािलम  २००  २००  ४०० 

आ
अदालतलाई वातावरणमै�ी काय��थलको �पमा िवकास गन�का लािग सूचना �िविध समेतको �योग गरी कम भ�दा कम वातावरणीय असर पन� 
आव�यक �यव�था िमलाउने ।  

 अदालतको काय� स�चालन (चाल ुखच�) बाट 
�ययभार ह�ने  

इ अदालतमा लैङ्िगकमै�ी काय� वातावरण (लैङ्िगक िहसंा, यौनज�य वा अ�य द�ुय�वहार रिहत काय� वातावरण) �व��न गन� िनयमावली तथा  िनद�िशकाह�मा प�रमाज�न गन� ।  
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i अ�ययन समूह खच� �  ५०,००० x ३ मिहना x ३ जना x १ काय� समूह ४५०  ४५० 

ii मसल�द �  १०,००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह ३०  ३० 

iii िव� �  १००,००० x १ मिहना x १ जना x १ काय� समूह १००  १०० 

iv �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह ५०  ५० 

ई अपाङ्गता भएका �यि�मै�ी अदालतको िवकासका लािग अपाङ्गता भएका �यि�ह�को इजलासस�म सहज पह�चँको �यव�था गन� । 
 अदालतको काय� स�चालन (चाल ुखच�) बाट 

�ययभार ह�ने  

ख �यायमा पह�चँका अवरोधह� पिहचान गन� लगायत यस भ�दा पूव� भएका अ�ययन �ितवेदनका सुझावह�को �ाथिमकता िनधा�रण गरी काया��वयन र सम�वय गन� । 

ग �यायमा पह�चँ अिभबृि�को लािग कानूनमा गनु�पन� सुधारका स�ब�धमा सम�वय र सहिजकरण गन� । 

i सम�वय बैठक खच� �  ५०,००० x ४ बैठक x २ वष� x ७७ अदालत  १५,४००  १५,४००  ३०,८०० 

घ अदालतका भौि�क पूवा�धारह� सेवा�ाही मै�ी बनाउने । र. उ. ४.२ क इ ई बाट �ययभार ह�न े

ङ भाषा अनुवादक र साकेंितक भाषा अनुवादकको अिभलेख अ�ाविधक गरी सेवालाई िनर�तरता िदने ।  

च आिथ�क अव�था कमजोर रहेका म�ुाका प�ह�लाई अदालती शु�क/ द�तुर छुट िदने स�ब�धमा कानून िनमा�ण गन� पहल गन� । 

छ िज�ने प�लाई म�ुामा लागेको खच� भराउन े�योजनका लािग अ�ययन गरी कानून सुधारको लािग पहल गन� । 

i अ�ययन समूह खच� �  ५०,००० x ३ मिहना x ३ जना x १ काय� समूह ४५०  ४५० 

ii मसल�द �  १०,००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह ३०  ३० 

iii िव� �  १००,००० x १ मिहना x १ जना x १ काय� समूह १००  १०० 

iv �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह ५०  ५० 

ज सिंवधानको �यव�थाअनुसार �थानीय �तरमा �याियक िनकायको �थापना स�ब�धमा स�भा�यता अ�ययन गन� ।  

i अ�ययन समूह खच� �  ५०,००० x ३ मिहना x ३ जना x १ काय� समूह ४५०  ४५० 

ii मसल�द �  १०,००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह ३०  ३० 

iii िव� �  १००,००० x १ मिहना x १ जना x १ काय� समूह १००  १०० 

iv �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह ५०  ५० 

झ घुि�त / �ातः र सायमकालीन/ िस�टमा अदालत संचालन गन� स�ब�धमा भएका अ�ययन �ितवेदनह�को पुनरावलोकन गरी लागु गन�  । 

i अ�ययन समूह खच� �  ५०,००० x २ मिहना x ३ जना x १ काय� समूह ३००  ३०० 

ii मसल�द �  १०,००० x २ मिहना x १ x १ काय� समूह २०  २० 

iii िव� �  १००,००० x २ मिहना x १ जना x १ काय� समूह २००  २०० 

iv �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x २ पटक x १ वष� x १ काय� समूह १००  १०० 

रणनीितक उ�े�य २.१: को ज�मा  २४,०८२  १५,४००  ३२,६८० 

रणनीितक उ�े�य २.२: अदालतबाट �वाह ह�ने सेवालाई गुण�तरीय र �भावकारी बनाउनु । 

क आफ�  �ितिनिध�व गन� प�का लािग म�ुाको कारबाही �ि�याको स�ब�धमा जानकारीमूलक िनद�िशकाको मसौदालाई अि�तम �प िदई लागु गन� । 

ख िनःशु�क �पमा �योग ग�रने िविभ�न िलखतका ढाँचाह� (Templets) लाई आव�यकताअनुसार  प�रमाज�न र िव�तार गरी सहज �पमा उपल�ध गराउन े। 

ग हाल अदालतमा स�चालनमा रहकेो १ घ�टे सेवाको ��े र िवषयह�को पुनरावलोकन गरी िनर�तरता िदन े। 

घ
सवेा�ाही मै�ी �यवहार गन�को लािग "िछटोछ�रतो र गुण�तरीय सेवा: हा�ो �ितव�ता" भ�ने नारामा आधा�रत रही �याियक 
जनशि�लाई अिभमुखीकरण गन� । 

र. उ. ४.१ ग उ बाट �ययभार ह�न े

ङ सबै अदालतमा रहकेा सवेा�ाही परामश� र सहायता क�को सु�ढीकरण गन� । र. उ. ४.२ क इ बाट �ययभार ह�ने 

च अदालतमा आउने सेवा�ाहीलाई �याियक �ि�याबारमेा परामश� सेवा उपल�ध गराउन े।  

छ सवेा�ाहीलाई अदालतमा �वेश गन� िव�दूबाटै सहजीकरण गन� द� �वयम ्सेवक र इ�टन�ह� खटाउने । 

ज मु�ाको कारबाहीको अव�थास�ब�धी जानकारी टेिल इ��यायरी, एस एम एस, मोवाइल ए�समाफ� त म�ुाको प�लाई उपल�ध गराउन े। 

झ मु�ाका प�लाई पायक पन� अदालतबाट िव�ुतीय मा�याम (Online) बाट तारखे उपल�ध गराउने �णालीलाई �भावकारी बनाई िव�तार गन� । 

ञ �यायाधीशसँग सेवा�ाहीह�ले आविधक �पमा अ�ति�� या गन� पाउने �णालीलाई थप �भावकारी बनाई िनर�तरता िदने ।  

i बैठक खच� �  ५,००० x ३ बैठक x २ वष� x ९५ अदालत  १,४२५  १,४२५  २,८५० 

ट सव�साधारण / िव�ाथ�लाई अदालतको अवलोकन गन� अवसर �दान गन� बारमेा िनद�िशका बनाई लागु गन� । 

i काय� समूह खच� �  ५०,००० x ३ मिहना x ३ जना x १ काय� समूह ४५०  ४५० 

ii मसल�द �  २५,००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह ७५  ७५ 

iii �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x ३ पटक x १ वष� x १ काय� समूह १५०  १५० 

ठ
अदालत अबलोकन गन� आउने �यि�ह�का लािग अदालतको सामा�य प�रचय, स�पादन गन� काय� र काय� क�समेतको जानकारी समावेश भएको ��य��य साम�ी िनमा�ण 
गरी अबलोकन क�बाट �शारण गन� । 

i काय��म िनमा�ण खच� �  २,०००,००० x १ पटक x १ वटा x १  २,०००  २,००० 

रणनीितक उ�े�य २.२: को ज�मा  ४,१००  १,४२५  ५,५२५ 



�ायपा�लकाको चौथो प�व�षय रणनी�तक योजनाको म�ाव�त मू�ा�न ��तवेदन - २०७९

199

रणनीितक उ�े�य २.३: कानूनी सहायतालाई �भावकारी बनाउनु । 

क वैतिनक कानून �यवसायीको सेवास�ब�धी िनद�िशकालाई आव�यकताअनसुार पुनरावलोकन गरी थप �भावकारी बनाउने । 

ख नेपाल बार एशोिसएसनसगँ सम�वय गरी �ोवोनो (�वेि�छक) िनःशु�क कानूनी सेवा स�चालन िनद�िशका काया��वयन गन� । 

i सम�वय बैठक खच� �  ५,००० x २ बैठक x २ वष� x ९६ िनकाय  ९६०  ९६०  १,९२० 

ग
�ोवोनो (�वेि�छक) कानूनी सेवा �दान गन� कानून �यवसायीह�को सूची अ�ाविधक गरी िव�ुतीय मा�यम तथा अदालत र बार एशोिसएसनको सूचनापाटीमा �काशन 
गन� । 

घ
�ोवोनो (�वेि�छक) कानूनी सेवा �दान गन� कानून �यवसायीह�को सूची अ�ाविधक गरी िव�ुतीय मा�यम तथा अदालत र बार एशोिसएसनको सूचना पाटीमा �काशन 
गन�, मु�ा दता�कै �ममा प�लाई �ोवोनो (�वेि�छक) िनशु�क कानूनी सेवाका बारमेा जानकारी िदने, ��येक इजलासमा �ोवोनो (�वेि�छक) कानून �यावसायीको सुची 
रा�ने, �ोवोनो (�वेि�छक) कानूनी सवेा �दान गरकेो म�ुा र कानून �यवसायीको एिककृत अिभलेख रा�ने  । 

i
िनश�ुक काननुी सहायता 
स�ब�धी िव�ापन खच� 

�  २५,००० x २ िव�ापन x २ वष� x ९६ अदालत  ४,८००  ४,८००  ९,६०० 

ङ िनःशु�क कानूनी सहायताका वारकेो जानकारी साव�जिनक स�चार मा�यम, अदालतबाट जारी ह�ने �याद सूचना तथा वेवसाइटको मा�यमबाट �बाह गन� । 

च बढी काय�बोझ भएका अदालतह�मा एकभ�दाबढी वैतिनक कानून �यवसायीको �ब�ध गन� पहल गन� । 

छ
वैतिनक कानून �यवसायीबाट �दान ग�रने सवेाको जानकारीसिहत सबै अदालतमा काय�रत वैतिनक कानून �यवसायीको नाम र स�पक�  न ंअदालत प�रसरको सबैले दे�ने 
�थानमा टा�ँने र वेवसाइटमा �काशन गन� । 

रणनीितक उ�े�य २.३: को ज�मा  ५,७६०  ५,७६०  ११,५२० 

रणनीितक उ�े�य २.४: �याियक �ि�या र �णालीबार ेसूचना �वाह गनु� । 

क हरके अदालतमा सेवा�ाही परामश� र सहायता क�मा अदालतबाट �दान ह�ने सेवा, मु�ाको �ि�या, ला�ने द�तुर आिद वारमेा सेवा�ाहीलाई जानकारी िदने । 

ख अदालतबाट �दान ह�न ेसेवा, म�ुाको �ि�या, ला�ने द�तुर आिद वारमेा जानकारीमूलक पुि�तका तयार गरी पिहलो पटक आउने प�लाई उपल�ध गराउने । 

i
जानकारीमूलक तयारी तथा 
�काशन खच� 

�  २५,००० x १ पिु�तका x १ वष� x  ९६ अदालत २४००  २,४०० 

ग सबै अदालतह�मा पया�� पूवा�धारसिहतको �ित�ालयको �थापना र स�ुढीकरण गन� । र. उ. ४.२ क इ ई बाट �ययभार ह�न े

घ �याियक �ि�यास�ब�धी ��य��य साम�ी तयार गरी �ित�ालयमा रहकेो िड��लेबाट �शारण गन� ।  

ङ सवेा�ाहीका अपे�ा/ गुनासा स�ब�धमा स�लाह/ सुझाव िलई सोको स�बोधन गन� हलेो अदालत काय��म स�चालन गन� । 

i काय��म स�चालत खच� �  ५००,००० x १ पटक x २ वष� x १ वटा  ५००  ५००  १,००० 

च अदालतबाट �दान ह�न ेसेवा, म�ुाको �ि�या, ला�ने द�तुर, बढी �चलनमा आउने कानूनी श�दावलीसमेत समावेश ह�ने गरी िव�मान FAQ अ�ाविधक गन� ।  

छ �याियक �ि�यास�ब�धी जानकारीह� �थानीय सचंार मा�याममाफ� त �थानीय भाषाह�मासमेत �काशन तथा �शारण गन� । 

i �काशन तथा �सारण खच� �  २५,००० x ३ भाषा x २ वष� x ९६ अदालत  ७,२००  ७,२००  १४,४०० 

झ
फाँट/इजलास लगायत अदालतका काय�क�को �प� जानकारी �ा�त ह�न ेसकेंत बोड�/ िडिजटल �याप अदालतको �वेश िव�दू, सहायता क� तथा बढी स�पक�  ह�ने �थान 
र अदालतको वेवसाइटमा रा�ने । 

ञ
अदालतबाट �दान ह�ने सेवा, �याियक �ि�या र �णाली, म�ुाको कारबाहीका लािग ला�ने द�तुर आिद वारमेा अदालतको हातािभ� अदालत �योगकता�को वडाप� टा�ँने 
�यव�था िमलाई वेवसाइटमासमते �काशन गन� । 

i
बडाप� तयारी र �काशन तथा 
�सारण

�  ५०,००० x १ x २ वष� x  १०४ अदालत  ५,२००  ५,२००  १०,४०० 

ट
अदालतबाट �दान ह�ने सेवा, �याियक �ि�या र �णाली, म�ुाको कारबाहीका लािग ला�न ेद�तुर आिद वारमेा समदुायका िविभ�न वग�सँग अ�तरसंवाद गन� तयार भएको 
िनद�िशका आव�यकताअनसुार पुनरावलोकन गन� । 

i काय� समूह खच� �  ५०,००० x १ मिहना x ३ जना x १ काय� समूह १५०  १५० 

ii मसल�द �  २५,००० x १ मिहना x १ x १ काय� समूह २५  २५ 

iii �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह ५०  ५० 

ठ अदालतबाट �दान ह�ने सेवा, �याियक �ि�या र �णाली, म�ुाको कारबाहीका लािग ला�ने द�तुर आिद वारेमा  अदालतबाट समुदायका िविभ�न वग�सगँ अ�तरसवंाद गन� । 

i काय��म खच� �  २५,००० x ३ पटक x २ वष� x ९५ अदालत  ७,१२५  ७,१२५  १४,२५० 

ठ सहायता र परामश� क�मा तािलम �ा� जनशि�को �यव�था गन� । 

ड सहायता र परामश� क�लाई �ोत साधनयु� बनाई सवेा�ाहीलाई �दान ग�रने सेवालाई �भावकारी बनाउने । 

रणनीितक उ�े�य २.४: को ज�मा  २२,६५०  २०,०२५  ४२,६७५ 

रणनीितक उ�े�य २.५: पीिडतमै�ी �याय �णालीको स�ुढीकरण गनु� । 

क पीिडतमै�ी �याय �णालीको �थापना र सु�ढीकरणको लािग ग�रएको अ�ययन �ितवेदनका सुझावह�को �ाथिमकता िनधा�रण गरी काया��वयन गन� । 

ख पीिडतमै�ी क�को �थापना र अ�य पूवा�धार �यव�थापन गन� । र. उ. ४.२ क इ भवन िनमा�णबाट स�बोधन ह�ने 

ग सबै अदालतमा पीिडतको लािग �ाथिमक �वा��य उपचार, मनोसामािजक परामश� र सुर�ाको �यव�था गन� । र. उ. ४.२ क बाट �ययभार ह�ने 

i
�ाथिमक �वा��य उपचार, 
मनोसामािजक परामश� खच� 

�  २५,००० x १ पटक x २ वष� x ९५ अदालत  २,३७५  २,३७५  ४,७५० 

घ पीिडतको प�मा भएका अ�त�रम राहत, सरं�ण र पुन�था�पनास�ब�धी आदेश काया��वयनको सम�वय र अनुगमन गन� । 

i सम�वय बैठक खच� �  १०,००० x २ बैठक x २ वष� x ९५ अदालत  १,९००  १,९००  ३,८०० 

ङ पीिडत बादी भई दायर ह�ने म�ुामा आव�यकताअनुसार िनःशु�क कानूनी सहायता उपल�ध गराउने । 

छ पीिडतमै�ी �यवहारका लािग �याियक जनशि�लाई अिभमुखीकरण गन� । र. उ. ४.१ ग बाट �ययभार ह�ने 
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ज मु�ाको कारबाही र फैसलामा पीिडतको प�रचयको गोपनीयता कायम गन� । 

झ पीिडतलाई मु�ाको कारबाही र आदेश वा फैसलाको जानकारी िदने ।  

ञ पीिडत राहत कोषको कानूनी �यव�था �भावकारी �पमा काया��ववयन गन� । 

ट पीिडतले भरी पाउने ठहरकेो िवगो र �ितपूित�को छु�ै अिभलेख राखी �ाथिमकता साथ काया��वयन गन� । 

ठ पीिडतमै�ी �याय �णालीको सु�ढीकरणको लािग सवेा�दायक लगायतका सरोकारवाला िनकायह�सँग सम�वय र सहिजकरण गन� । 

i सम�वय बैठक खच� �  १०,००० x २ बैठक x २ वष� x ९५ अदालत १९०० १९००  ३,८०० 

ड �याियक काम कारबाहीमा पीिडतमै�ी सेवा �वाहको सुिनि�चतता गन� पृ�ठपोषण िलने । 

रणनीितक उ�े�य २.५: को ज�मा  ६,१७५  ६,१७५  १२,३५० 

ज�मा २ को ज�मा  ६२,७६७  ४८,७८५  १०४,७५० 

ल�य ३: �याियक सुशासनको �ब��न

रणनीितक उ�े�य ३.१: �याियक �वत��ता र �वाय�ताको �व��न गनु� । 

क
�वत�� �यायपािलकास�ब�धी िव�व�यापी मा�यता अन�ुप यो�यता र �मतामा आधा�रत िनयुि�को सुिनि�चतताको लािग �यायप�रषद्को िव�मान संरचनामा 
पुनरावलोकन गन� अ�ययन गन� । 

i अ�ययन समूह खच� �  ५०,००० x ३ मिहना x ३ जना x १ काय� समूह ४५०  ४५० 

ii मसल�द �  १०,००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह ३०  ३० 

iii िव� �  १००,००० x १ मिहना x १ जना x १ काय� समूह १००  १०० 

iv �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह ५०  ५० 

ख अ�ययन �ितवेदन काया��वयनको लािग सम�वय र पहल गन� ।  -   

i सम�वय बैठक खच� �  १००,००० x २ बैठक x २ वष� x १ अदालत २०० २००  ४०० 

ग �यायपािलकाको काम कारबाहीमा बा� �े�बाट ह�नस�ने ह�त�ेप, अनुिचत दवाव, �भाव र असहयोगलाई िन��सािहत गन� प�ित िवकास गन� ।  

i सम�वय बैठक खच� �  १००,००० x २ बैठक x २ वष� x १ अदालत २०० २००  ४०० 

घ �याियक काम कारबाहीमा बा� तथा आ�त�रक �पमा पन�स�ने दवाव र �भावलाई िन��सािहत र इ�कार गन� । 

ङ अदालत र �यायाधीशको सुर�ाको स�ब�धमा भएका पूव� अ�ययन �ितवेदन पुनरावलोकन गरी काया��वयन गन� । 

ii काय� समूह �  ५०,००० x ३ मिहना x ३ जना x १ काय� समूह ४५०  ४५० 

iii मसल�द �  २५,००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह ७५  ७५ 

iv सरोकारवालासंग छलफल �  १००,००० x ४ ठाउँ x १ x १ काय� समूह ४००  ४०० 

v �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह ५०  ५० 

च सवैंधािनक पदको मया�दा र राि��य एवम ्अ�तरा�ि��य �चलनसमतेलाई म�यनजर गरी �यायाधीशको मया�दा�म िनधा�रणका लािग पहल गन� । 

छ िज�ला अदालत र उ�च अदालतका �यायाधीशह�को पा�र�िमक र सिुवधा तथा �शासिनक खच�को �ययभार सघंीय सि�चत कोषबाट ह�ने �यव�थाको लािग पहल गन� । 

ज �यायपािलकाको रणनीितक योजनाको काया��वयनको लािग काय��मका आधारमा बजेट िविनयोजनको लािग सम�वय र पहल गन� । 

झ �यायपािलकाको लािग िविनयोिजत बजेट �ाथिमकताका आधारमा सव��च अदालतले बाँडफाडँ तथा रकमा�तर गन� पाउन े�वाय�ताको लािग पहल गन� । 

ञ
�यायाधीश तथा अदालतमा काय�रत कम�चारीको पा�र�मक, िनबृि�भरण तथा सुिवधा िनधा�रण गन� िव�मान कानून पुनरावलोकन गरी अ�तरा�ि��य मापद�ड अनुकूल 
�वत�� �कृितको Judicial Pay Commission गठन गरी सोको िसफा�रस काया��वयन गन� पहल गन� । 

i काय� समूह �  ५०,००० x ३ मिहना x ३ जना x १ काय� समूह ४५०  ४५० 

ii मसल�द �  २५,००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह ७५  ७५ 

iii सरोकारवालासगं छलफल �  १००,००० x ४ ठाउँ x १ x १ काय� समूह ४००  ४०० 

iv �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह ५०  ५० 

ट
अदालतको काय�वोझको आधारमा �यायाधीश तथा कम�चारीलाई अित�र� समय गरकेो काम र योजनाको ल�यअनुसार  काय�स�पादनको आधारमा अित�र� सुिवधा 
उपल�ध गराउने । 

i अित�र� सिुवधा खच� �  १५,००० x १२ पटक x २ वष� x ५५०० कम�चारी  ९९०,०००  ९९०,०००  १,९८०,००० 

ठ सिंवधानको धारा १५५ बमोिजम संघीय �याय सवेाका कम�चारीको सेवा शत�स�ब�धी छु�ै कानून तजु�मा गन� सम�वय र पहल गन� । 

ड �यायपािलकाको लािग आव�यक कम�चारीको दरव�दी िनधा�रण गन� तथा काय�वोझका आधारमा कम�चारी �यव�थापन गन� पाउन े�शासिनक �वाय�ताको लािग पहल गन� । 

ढ
�धान �यायाधीशले �याय �शासनलाई �भावकारी बनाउने अि�तम िज�मेवारी बहन गन�का लािग आव�यक �शासिनक एवम ्�यव�थापक�य काय�मा �वाय�ता �दान 
गन�स�ब�धी कानूनी �यव�थाका लािग पहल गन� । 

रणनीितक उ�े�य ३.१: को ज�मा  ९९२,९८०  ९९०,४००  १,९८३,३८० 

रणनीितक उ�े�य ३.२: �याियक उ�रदािय�व  र जवाफदेिहता अिभबृि� गनु� । 

क �यायाधीशह�को काय� स�पादन मापद�ड िनधा�रण गरी लागु गन� ।  

i अ�ययन समूह खच� �  ५०,००० x ३ मिहना x ३ जना x १ काय� समूह ४५०  ४५० 

ii मसल�द �  १०,००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह ३०  ३० 

iii िव� �  १००,००० x १ मिहना x १ जना x १ काय� समूह १००  १०० 
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iv �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह ५०  ५० 

ख कम�चारीह�को िज�मवेारीसिहतको काय�स�पादन मापद�ड पुनरावलोकन गरी लागु गन� ।  -   

i अ�ययन समूह खच� �  ५०,००० x २ मिहना x ३ जना x १ काय� समूह ३००  ३०० 

ii मसल�द �  १०,००० x २ मिहना x १ x १ काय� समूह २०  २० 

iii िव� �  १००,००० x २ मिहना x १ जना x १ काय� समूह २००  २०० 

iv �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह ५०  ५० 

ग �यायाधीशको लािग इजलासमा ब�दा �योग भै आएको पोशाक भौगोिलक अव�थासमेतलाई िवचार गरी पुनरावलोकन गन� ।  

i अ�ययन समूह खच� �  ५०,००० x २ मिहना x ३ जना x १ काय� समूह ३००  ३०० 

ii मसल�द �  १०,००० x २ मिहना x १ x १ काय� समूह २०  २० 

iii िव� �  १००,००० x २ मिहना x १ जना x १ काय� समूह २००  २०० 

iv �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह ५०  ५० 

घ �यायाधीश तथा कम�चारीह�को आचारसंिहता �भावकारी �पमा लागु गन� र िनयिमत अनुगमन गन� । 

i पटके तथा सु�म अनगुमन खच� �  १००,००० x २ पटक x २ वष� x ५० ठाउँ  १०,०००  १०,०००  २०,००० 

ङ
�यायपािलकामा ह�न स�ने अिनयिमतता तथा ���ाचार िनय��णका लािग �याय प�रषद लगायतका स�बि�धत िनकायह�सगँ छलफल र सम�वय गरी िनरोधा�मक र 
द�डा�मक उपायह�को �भावकारी काया��वयन गन� । 

i सम�वय बैठक खच� �  १०,००० x २ बैठक x २ वष� x १ अदालत २० २०  ४० 

च
�यायपािलकामा ह�नस�ने िवकृित, िवसङ्गित, अिनयिमतता वा ��ाचार एव ंिवचौिलयाबाट ह�नस�न ेि�याकलापह� र �यसको रोकथामको स�ब�धमा चा�नुपन� कदमको 
स�ब�धमा भएको अ�ययन �ितवेदनका िसफा�रसह�को �ािथमकता�म िनधा�रण गरी �मशः काया��वयन गन� । 

रणनीितक उ�े�य ३.२: को ज�मा  ११,७९०  १०,०२०  २१,८१० 

रणनीितक उ�े�य ३.३: �याियक जनशि�को काय� स�ंकृितमा सधुार गनु� । 

क
�याियक जनशि�ले सेवा�ाही�ित गनु�पन� �यवहारका स�ब�धमा प�ित सुधार गन� स�ब�धमा भएको अ�ययन �ितवेदनका िसफा�रसह� �ाथिमकताका आधारमा 
काया��वयन गन� ।  

ख �याियक जनशि�ले सेवा�ाही�ित ग�रनुपन� �यवहारका स�ब�धमा अिभमखूीकरण काय��म सचंालन गन� ।   र. उ. ४.१ ग बाट �ययभार ह�ने  

ग �याियक जनशि�लाई उ�कृ� �यव�थापन र सवेा �वाहमा �िसि� पाएका साव�जिनक/िनजी सं�थाह�को अबलोकन गराउने । 

i
साव�जिनक/िनजी स�ंथाह�को 
अबलोकन �मण खच� 

�  १५,००० x १ x १ x ९६ अदालत  ७२०  ७२०  १,४४० 

रणनीितक उ�े�य ३.३: को ज�मा  ७२०  ७२०  १,४४० 

रणनीितक उ�े�य ३.४: अदालतको काम कारबाहीमा अनुगमन र िनरी�णलाई �भावकारी बनाउनु ।  

(क) �याियक काम कारवाहीको िनरी�ण अनगुमन गन� । 

अ िनरी�ण िनद�िशका बमोिजम अदालत, �याियक एवम् अध� �याियक िनकायको िनरी�ण अनगुमन गन� ।  
अदालतको काय� स�चालन (चाल ुखच�) बाट 

�ययभार ह�ने 
आ पनुरावेदन स�ुने अदालतह�ले अदालत, अ�य �याियक िनकाय र कारागारह�को वािष�क �पमा कि�तमा एक पटक िनरी�ण गन� । 

इ िनरी�ण काय�को लािग आिथ�क वष�को श�ुमै �यायाधीश तोक� स�बि�धत �यायाधीशबाट तोिकएको अदालतको वष�भ�र िनयिमत अनगुमन गन� �यव�थालाई �भावकारी बनाउने । 

ई अनगुमनबाट देिखएका कैिफयत वा सधुार गनु�पन� िवषयमा त�कालै िनद�शन िदने र सम�वय गन� ।  

उ अदालतको काम कारबाहीमा �भावकारीता अिभबिृ� गरी �याियक सुशासन कायम रा�न आकि�मक िनरी�ण, स�ुम अनगुमन र िनयिमत िनगरानी गन� स�ब�धमा काय�िविध बनाउने 

i काय� समूह खच� �  ५०,००० x ३ मिहना x ५ जना x १ काय� समूह ७५०  ७५० 

ii मसल�द �  २५,००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह ७५  ७५ 

iii �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह ५०  ५० 

ऊ काय�िविधका आधारमा आकि�मक िनरी�ण, स�ुम अनगुमन र िनयिमत िनगरानी गरी �ा� �ितवेदन काया��वयन गन� । 

ए अदालत तथा िबिशि�कृत अदालतको �शासिनक िनरी�ण तथा अनगुमनलाई �भावकारी वनाउने । 

(ख) सवेा�वाहको अनगुमन गन� । 

अ अदालतबाट �वाह ह�ने सेवाको गणु�तरीयताको बारमेा अनगुमन गन� �ा� अ�ययन �ितवेदनसमेतका आधारमा मापद�ड िनमा�ण गन� ।  

i काय� समूह खच� �  ५०,००० x १ मिहना x ३ जना x १ काय� समूह १५०  १५० 

ii मसल�द �  २५,००० x १ मिहना x १ x १ काय� समूह २५  २५ 

iii �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह ५०  ५० 

आ मापद�ड बमोिजम सेवा�वाह भए नभएको िनयिमत अनगुमन गरी त�काल सधुार गन� िनद�शन िदने ।  

इ मापद�ड बमोिजम उ�कृ� काय�स�पादन तथा सेवा�बाह गन� कम�चारीलाई परु�कृत र कमी कमजोरीको पनुराबिृ� गन� कम�चारीलाई अनुशासना�मक कारबाही गन� । 

i परु�कार खच� �  १०,००० x २ जना x २ वष� x ९६ अदालत १९२० १९२०  ३,८४० 

ई अदालतबाट स�पादन ग�रने सेवा �बाह र सुधार गनु�पन� िवषयका स�ब�धमा �िश�ण �ा� कम�चारीबाट अ�तर अदालत अनगुमन तथा िनगरानी गन� । 

i अनगुमन तथा िनगरानी खच� �  २५,००० x २ जना x २ वष� x १९ अदालत  ९५०  ९५०  १,९०० 
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(ग) गुनासो सुनुवाइको संय��लाई �भावकारी बनाउने । 

अ
अदालतबाट भएका काम कारबाहीमा ह�न स�ने अिनयिमतास�ब�धी उजूरी िलई पेस गन� �धान �यायाधीश र मु�य �यायाधीशको सिचवालयमा गनुासो सनुुवाइ संय��लाई सु�ढ 
बनाउने ।  

आ पन� आएका गनुासो/ उजरुीमा एक मिहनािभ� कारबाही र िनण�य गरी उजरुीकता�लाई सोको जानकारी िदने ।  

इ
अदालतबाट भएका काम कारबाहीमा ह�न स�ने अिनयिमतास�ब�धी उजूरीको संवोधन गन�, काय�िविध,  साधन,  िज�मेवार अिधकारी, समयाविधसमेतका िबषयह� समावेश गरी 
काय�योजना बनाई लाग ुगन� । 

i काय� समूह खच� �  ५०,००० x ३ मिहना x ३ जना x १ काय� समूह ४५०  ४५० 

ii मसल�द �  २५,००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह ७५  ७५ 

iii �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x ३ पटक x १ वष� x १ काय� समूह १५०  १५० 

ई सेवा�ाहीले अदालतको काम कारबाहीको स�ब�धमा �यायाधीश सम� िलिखत वा मौिखक �पमा कुनै गनुासो /उजरुी गन� स�ने ।  

उ लैङ्िगकमै�ी काय� वातावरण लगायतका िवषयमा आएका गनुासाह�को त�काल स�बोधन गन� ।  

रणनीितक उ�े�य ३.४: को ज�मा  ३,९७०  २,८७०  ६,८४० 

ल�य ३ को ज�मा १,००९,४६० १,००४,०१० २,०१३,४७० 

ल�य ४: अदालत �यव�थापनको सु�ढीकरण

 रणनीितक उ�े�य ४.१: मानव सशंाधन �यव�थापन स�ुढ बनाउनु । 

(क) मानव संशाधनको सं�थागत स�ुढीकरण गन� । 

अ
�यायपािलकामा काय�रत स�पूण� कम�चारीह�को मानव संशाधन िवकासस�ब�धी सम� काय� गन� सव��च अदालतमा छु�ै मानव संशाधन 
महाशाखा �थापना गन� । 

अदालतको काय� स�चालन (चाल ुखच�) बाट 
�ययभार ह�ने 

आ मानव सशंाधन महाशाखालाई स�ुढीकरण गन� । 

(ख) मानव संशाधन नीित तथा योजना िनमा�ण गन�  । 

अ मानव सशंाधन नीित िनमा�ण गन� । 

i अ�ययन समूह खच� �  ५०,००० x ३ मिहना x ७ जना x १ काय� समूह १०५०  १,०५० 

ii मसल�द �  २५,००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह ७५  ७५ 

iii िव� �  २००,००० x १ मिहना x २ जना x १ काय� समूह ४००  ४०० 

iv सरोकारवालासंग छलफल �  ३००,००० x ३ ठाउँ x १ x १ काय� समूह ९००  ९०० 

v �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह ५०  ५० 

आ मानव संशाधन िवकास योजना (Human Resource Development Plan) िनमा�ण गन� । 

i अ�ययन समूह खच� �  ५०,००० x ३ मिहना x ७ जना x १ काय� समूह १०५०  १,०५० 

ii मसल�द �  २५,००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह ७५  ७५ 

iii िव� �  २००,००० x १ मिहना x २ जना x १ काय� समूह ४००  ४०० 

iv सरोकारवालासंग छलफल �  ३००,००० x ३ ठाउँ x १ x १ काय� समूह ९००  ९०० 

v �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह ५०  ५० 

इ �यायपािलकामा काय�बोझको आधारमा सगँठन तथा �यव�थापन सभ��ण (O&M) गन� । 

i अ�ययन समूह खच� �  ५०,००० x ३ मिहना x ७ जना x १ काय� समूह  १,०५०  १,०५० 

ii मसल�द �  २५,००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह  ७५  ७५ 

iii िव� �  २००,००० x १ मिहना x २ जना x १ काय� समूह  ४००  ४०० 

iv सरोकारवालासगं छलफल �  ३००,००० x ३ ठाउँ x १ x १ काय� समूह  ९००  ९०० 

v �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह  ५०  ५० 

ई
�यायपािलकामा पया�� र गणु�तरीय जनशि�को िनयिमत आपूित� सिुनि�त गन� िव�िव�ालय, िश�ा म��ालय, सामा�य �शासन म��ालय तथा लोकसेवा आयोग लगायतका स�ब� 
िनकायह�सगँ सम�वय गन� । 

i सम�वय बैठक खच� �  ५०,००० x ४ बैठक x २ वष� x १ अदालत २०० २००  ४०० 

उ सूचना �िबिधस�ब�धी द� जनशि�को आपूित�, �थािय�व र उ��ेरणा कायम गन� नीित िनमा�ण गरी काया��वयन गन� । 
अदालतको काय� स�चालन (चाल ुखच�) बाट 

�ययभार ह�ने 

ऊ योजना काया��वयनको काय�लाई सहज ह�ने गरी �यायाधीश र कम�चारीको स�वा नीित काया��वयन गन� । 
अदालतको काय� स�चालन (चाल ुखच�) बाट 

�ययभार ह�ने 

ए िफ�डमा खिटने तामे�दार कम�चारीलाई काय� स�पादन मापद�ड बनाई सोको आधारमा थप भ�ा र मोवाइल श�ुक सिुवधा उपल�ध गराउने । 

i काय� समूह खच� �  ५०,००० x ३ मिहना x ५ जना x १ काय� समूह ७५०  ७५० 

ii मसल�द �  २५,००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह ७५  ७५ 

iii �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह ५०  ५० 

(ग) मानव संशाधनको �मता िवकास गन� । 

अ �याियक जनशि�को �मता िवकासस�ब�धमा तयार भएको तािलम नीितलाई काया��वयन गन� । 
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आ यसभ�दा पिहले भएका तािलम आव�यकता पिहचान (Training Need Assessment) को सा�दिभ�कता स�ब�धमा मू�याङ्कन गरी प�रमाज�न गन� । 

i अ�ययन समूह खच� �  ५०,००० x ३ मिहना x ५ जना x १ काय� समूह  ७५०  ७५० 

ii मसल�द �  २५,००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह  ७५  ७५ 

iii
तािलम आव�यकता पिहचान 
िव�

�  २००,००० x १ मिहना x १ जना x १ काय� समूह  २००  २०० 

vi �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह  ५०  ५० 

इ तािलम नीित र TNA का आधारमा तािलमह�को �ाथिमकता िनधा�रण गरी राि��य �याियक �ित�ानसमेतको सहकाय�मा तािलम स�चालन गन� ।  

ई अदालतका काम कारवाहीलाई �भावकारी त�ुयाउन अदालती काय�िविध, सेवा�ाहीमै�ी �यवहार, आचरण लगायतका िवषयमा स�बि�धत अदालतले �िश�णको �यव�था गन� । 

i �ोत �यि� �  ३,४०० x १ िदन x ४ स� x २० तािलम  १३६  १३६  २७२ 

ii तािलम तयारी �  १०,००० x १ पटक x १ x २० तािलम  १००  १००  २०० 

iii यातायात खच� �  ३,००० x १ पटक x ३५ जना x २० तािलम  १,०५०  १,०५०  २,१०० 

iv �ितवेदन तयारी �  २०,००० x १ पटक x १ जना x २० तािलम  २००  २००  ४०० 

उ �याियक जनशि�को �मता िवकासको लािग वािष�क ३००० जनशि�लाई देहायका िवषयमा तािलम �दान गन�ः

देवानी तथा फौजदारी सिंहता

i �ोत �यि� �  ३,४०० x ३ िदन x ४ स� x २० तािलम  ४०८  ४०८  ८१६ 

ii तािलम तयारी �  १०,००० x १ पटक x १ x २० तािलम  १००  १००  २०० 

iii सहभागी खच� (द ैभ भ�ा) �  २,५०० x ५ िदन x ३५ जना x २० तािलम  ४,३७५  ४,३७५  ८,७५० 

iv यातायात खच� �  ३,००० x २ पटक x ३५ जना x २० तािलम  २,१००  २,१००  ४,२०० 

v �ितवेदन तयारी �  २०,००० x १ पटक x १ जना x २० तािलम  २००  २००  ४०० 

फरक मु�ा �यव�थापन 

१ �िश�क �िश�ण

i �ोत �यि� �  ३,४०० x ३ िदन x ४ स� x ७ तािलम  १४३  १४३  २८६ 

ii तािलम तयारी �  १०,००० x १ पटक x १ x ७ तािलम  ३५  ३५  ७० 

iii सहभागी खच� (द ैभ भ�ा) �  २,५०० x ५ िदन x ३५ जना x ७ तािलम  १,५३१  १,५३१  ३,०६३ 

iv यातायात खच� �  ३,००० x २ पटक x ३५ जना x ७ तािलम  ७३५  ७३५  १,४७० 

v �ितवेदन तयारी �  २०,००० x १ पटक x १ जना x ७ तािलम  ७०  ७०  १४० 

२  फरक म�ुा �यव�थापन

i �ोत �यि� �  ३,४०० x ३ िदन x ४ स� x १३ तािलम  २६५  २६५  ५३० 

ii तािलम तयारी �  १०,००० x १ पटक x १ x १३ तािलम  ६५  ६५  १३० 

iii सहभागी खच� (द ैभ भ�ा) �  २,५०० x ५ िदन x ३५ जना x १३ तािलम  २,८४४  २,८४४  ५,६८८ 

iv यातायात खच� �  ३,००० x २ पटक x ३५ जना x १३ तािलम  १,३६५  १,३६५  २,७३० 

v �ितवेदन तयारी �  २०,००० x १ पटक x १ जना x १३ तािलम  १३०  १३०  २६० 

सूचना �िविध (�यायािधश)

i �ोत �यि� �  ३,४०० x ३ िदन x ४ स� x २० तािलम  ४०८  ४०८  ८१६ 

ii तािलम तयारी �  १०,००० x १ पटक x १ x २० तािलम  १००  १००  २०० 

iii सहभागी खच� (द ैभ भ�ा) �  २,५०० x ५ िदन x ३५ जना x २० तािलम  ४,३७५  ४,३७५  ८,७५० 

iv यातायात खच� �  ३,००० x २ पटक x ३५ जना x २० तािलम  २,१००  २,१००  ४,२०० 

v �ितवेदन तयारी �  २०,००० x १ पटक x १ जना x २० तािलम  २००  २००  ४०० 

 सूचना �िविध (कम�चारी)

i �ोत �यि� �  ३,४०० x ३ िदन x ४ स� x ४० तािलम  ८१६  ८१६  १,६३२ 

ii तािलम तयारी �  १०,००० x १ पटक x १ x ४० तािलम  २००  २००  ४०० 

iii सहभागी खच� (द ैभ भ�ा) �  २,५०० x ५ िदन x ३५ जना x ४० तािलम  ८,७५०  ८,७५०  १७,५०० 

iv यातायात खच� �  ३,००० x २ पटक x ३५ जना x ४० तािलम  ४,२००  ४,२००  ८,४०० 

v �ितवेदन तयारी �  २०,००० x १ पटक x १ जना x ४० तािलम  ४००  ४००  ८०० 

फैसला लेखन

i �ोत �यि� �  ३,४०० x ३ िदन x ४ स� x १२ तािलम  २४५  २४५  ४९० 

ii तािलम तयारी �  १०,००० x १ पटक x १ x १२ तािलम  ६०  ६०  १२० 

iii सहभागी खच� (द ैभ भ�ा) �  २,५०० x ५ िदन x ३५ जना x १२ तािलम  २,६२५  २,६२५  ५,२५० 
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iv यातायात खच� �  ३,००० x २ पटक x ३५ जना x १२ तािलम  १,२६०  १,२६०  २,५२० 

v �ितवेदन तयारी �  २०,००० x १ पटक x १ जना x १२ तािलम  १२०  १२०  २४० 

अिभमखुीकरण (िविभ�न)

i �ोत �यि� �  ३,४०० x ३ िदन x ४ स� x ६ तािलम  १२२  १२२  २४५ 

ii तािलम तयारी �  १०,००० x १ पटक x १ x ६ तािलम  ३०  ३०  ६० 

iii सहभागी खच� (द ैभ भ�ा) �  २,५०० x ५ िदन x ३५ जना x ६ तािलम  १,३१३  १,३१३  २,६२५ 

iv यातायात खच� �  ३,००० x २ पटक x ३५ जना x ६ तािलम  ६३०  ६३०  १,२६० 

v �ितवेदन तयारी �  २०,००० x १ पटक x १ जना x ६ तािलम  ६०  ६०  १२० 

सवेा �बेश / सेवाकािलन / पुनता�जगी

i �ोत �यि� �  ३,४०० x ३ िदन x ४ स� x ६ तािलम  १२२  १२२  २४५ 

ii तािलम तयारी �  १०,००० x १ पटक x १ x ६ तािलम  ३०  ३०  ६० 

iii सहभागी खच� (द ैभ भ�ा) �  २,५०० x ५ िदन x ३५ जना x ६ तािलम  १,३१३  १,३१३  २,६२५ 

iv यातायात खच� �  ३,००० x २ पटक x ३५ जना x ६ तािलम  ६३०  ६३०  १,२६० 

v �ितवेदन तयारी �  २०,००० x १ पटक x १ जना x ६ तािलम  ६०  ६०  १२० 

स�ुम िनगरानी, �याियक सुशासन तथा  सेवा �वाह 

i �ोत �यि� �  ३,४०० x ३ िदन x ४ स� x ६ तािलम  १२२  १२२  २४५ 

ii तािलम तयारी �  १०,००० x १ पटक x १ x ६ तािलम  ३०  ३०  ६० 

iii सहभागी खच� (द ैभ भ�ा) �  २,५०० x ५ िदन x ३५ जना x ६ तािलम  १,३१३  १,३१३  २,६२५ 

iv यातायात खच� �  ३,००० x २ पटक x ३५ जना x ६ तािलम  ६३०  ६३०  १,२६० 

v �ितवेदन तयारी �  २०,००० x १ पटक x १ जना x ६ तािलम  ६०  ६०  १२० 

जनस�पक�  तथा स�चार सीप

i �ोत �यि� �  ३,४०० x ३ िदन x ४ स� x ६ तािलम  १२२  १२२  २४५ 

ii तािलम तयारी �  १०,००० x १ पटक x १ x ६ तािलम  ३०  ३०  ६० 

iii सहभागी खच� (द ैभ भ�ा) �  २,५०० x ५ िदन x ३५ जना x ६ तािलम  १,३१३  १,३१३  २,६२५ 

iv यातायात खच� �  ३,००० x २ पटक x ३५ जना x ६ तािलम  ६३०  ६३०  १,२६० 

v �ितवेदन तयारी �  २०,००० x १ पटक x १ जना x ६ तािलम  ६०  ६०  १२० 

नेतृ�व िवकास 

i �ोत �यि� �  ३,४०० x ३ िदन x ४ स� x ६ तािलम  १२२  १२२  २४५ 

ii तािलम तयारी �  १०,००० x १ पटक x १ x ६ तािलम  ३०  ३०  ६० 

iii सहभागी खच� (द ैभ भ�ा) �  २,५०० x ५ िदन x ३५ जना x ६ तािलम  १,३१३  १,३१३  २,६२५ 

iv यातायात खच� �  ३,००० x २ पटक x ३५ जना x ६ तािलम  ६३०  ६३०  १,२६० 

v �ितवेदन तयारी �  २०,००० x १ पटक x १ जना x ६ तािलम  ६०  ६०  १२० 

िबिश�ीकृत तथा अ�य िवषयगत 

i �ोत �यि� �  ३,४०० x ७ िदन x ४ स� x ६ तािलम  २८६  २८६  ५७१ 

ii तािलम तयारी �  १०,००० x १ पटक x १ x ६ तािलम  ३०  ३०  ६० 

iii सहभागी खच� (द ैभ भ�ा) �  २,५०० x ७ िदन x ३५ जना x ६ तािलम  १,८३८  १,८३८  ३,६७५ 

iv यातायात खच� �  ३,००० x २ पटक x ३५ जना x ६ तािलम  ६३०  ६३०  १,२६० 

v �ितवेदन तयारी �  २०,००० x १ पटक x १ जना x ६ तािलम  ६०  ६०  १२० 

मेलिमलाप 

i �ोत �यि� �  ३,४०० x ७ िदन x ४ स� x ६ तािलम  २८६  २८६  ५७१ 

ii तािलम तयारी �  १०,००० x १ पटक x १ x ६ तािलम  ३०  ३०  ६० 

iii सहभागी खच� (द ैभ भ�ा) �  २,५०० x ७ िदन x ३५ जना x ६ तािलम  १,८३८  १,८३८  ३,६७५ 

iv यातायात खच� �  ३,००० x २ पटक x ३५ जना x ६ तािलम  ६३०  ६३०  १,२६० 

v �ितवेदन तयारी �  २०,००० x १ पटक x १ जना x ६ तािलम  ६०  ६०  १२० 

ऊ वािष�क �पमा १० जना अदालतमा काय�रत  जनशि�लाई  �वदेशका िव� िव�ालयह�मा �याय र कानूनको िबषयमा उ�च िश�ाको अवसर �दान गन� ।   

i उ�च िश�ा अ�ययन खच� �  २००,००० x १० जना x २ वष� x १ अवसर  २,०००  २,०००  ४,००० 

ए वािष�क �पमा ५ जना  �यायाधीश र अिधकृतलाई �याय र कानूनको िबषयमा िवदशेका िव� िव�ालयह�मा उ�च िश�ाको  अवसर �दान गन� ।   
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i उ�च िश�ा अ�ययन खच� �  १,०००,००० x ५ जना x २ वष� x १ अवसर  ५,०००  ५,०००  १०,००० 

ऐ वािष�क  �पमा १५० जना �यायाधीश र कम�चारीलाई वैदिेशक तािलम/ अ�ययन/अवलोकन �मणको अवसर �दान गन� ।   

i
वैदेिशक तािलम/ अ�ययन/
अवलोकन �मण खच�

�  ३००,००० x १५० जना x २ वष� x १ �मण  ४५,०००  ४५,०००  ९०,००० 

ओ जनशि�लाई �दान ग�रएका तालीमह�को सम� �भाव मू�याङ्कन गन� । 

i अ�ययन समूह खच� �  ५०,००० x ६ मिहना x ५ जना x १ काय� समूह १५००  १,५०० 

ii मसल�द �  २५,००० x ६ मिहना x १ x १ काय� समूह १५०  १५० 

iii िव� �  २००,००० x १ मिहना x २ जना x १ काय� समूह ४००  ४०० 

iv सरोकारवालासंग छलफल �  ३००,००० x ७ ठाउँ x १ x १ काय� समूह २१००  २,१०० 

v दै.�.भ (�मण) �  ५,००० x ७ ठाउँ x ५ जना x ५ िदन ८७५  ८७५ 

vi �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह ५०  ५० 

रणनीितक उ�े�य ४.१: को ज�मा  ११७,२७२  ११७,९२२  २३५,१९३ 

रणनीितक उ�े�य ४.२: भौितक  र सवेा पूवा�धार  एवम ्िव�ीय �यव�थापन गनु� 

क भौितक र सेवा पूवा�धार �यव�थापन गन� । 

अ
अदालत तथा �यायािधकरणको लािग आव�यक भौितक पूवा�धार (अदालत भवन तथा एक�कृत आवाससमेत) िनमा�ण र िवकासको लािग पूव� अ�ययन �ितवेदनको पनुरावलोकन 
गरी मापद�ड प�रमाज�न गन� ।  

i अ�ययन समूह खच� �  ५०,००० x २ मिहना x ५ जना x १ काय� समूह  ५००  ५०० 

ii मसल�द �  २५,००० x २ मिहना x १ x १ काय� समूह  ५०  ५० 

iii िव� �  २००,००० x १ मिहना x १ जना x १ काय� समूह  २००  २०० 

iv सरोकारवालासंग छलफल �  ३००,००० x ३ ठाउँ x १ x १ काय� समूह  ९००  ९०० 

v �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह  ५०  ५० 

आ
संिघयता काया��वयनको िसलिसलामा िज�ला सदरमकुामि�थत सरकारी काया�लयह� �थानीय तहमा �थाना�तरण/खारेज ह�न गई खाली भएका भवन/ ज�गा अदालत �योजनको 
लािग �ा� गन� पहल र सम�वय गन� । 

 -   

इ
अदालत भवन, आवास तथा सरु�ा भवनसमेतका लािग ज�गा �ाि�/ थप गन� । िज�ला अदालत भवन  ९ उ�च अदालत/ इजलास भवन,१ �यायािधकरण क��ले�स/फैसला 
काया��वयन िनद�शनालय १ �यायाधीश तथा कम�चारी आवासः  १४

i िज�ला अदालत भवन  ९ �  ३५,०००,००० x १ पटक x १ वष� x ९ अदालत  १४०,०००  १७५,०००  ३१५,००० 

ii उ�च अदालत/ इजलास भवनः १  नेपाल सरकारबाट उपल�ध ह�ने  

iii
"�यायािधकरण क��ले�स/फैसला काया��वयन िनद�शनालय १
काया��वयन िनद�शनालय १"

 नेपाल सरकारबाट उपल�ध ह�ने  

iv
�यायाधीश तथा कम�चारी 
आवासः  १४

�  १०,०००,००० x १ पटक x १ वष� x १४ अदालत  ४०,०००  १००,०००  १४०,००० 

ई मापद�ड अनसुार आव�यकता र काय�बोझ अनसुार �ाथिमकता िनधा�रण गरी नया ँभवन िनमा�ण गन� । 

i िज�ला अदालत भवनः १९      �  ३००,०००,००० x १ पटक x १ वष� x १९ अदालत  २,७००,०००  ३,०००,०००  ५,७००,००० 

ii उ�च अदालत/इजलास भवन- ९  �  ५००,०००,००० x १ पटक x १ वष� x ९ अदालत  २,०००,०००  २,५००,०००  ४,५००,००० 

iii
सव��च अदालतका �यायाधीश 
तथा मु�य रिज��ार/रिज��ारको 
आवास – २३ 

�  ५०,०००,००० x १ पटक x १ वष� x २३ अदालत  ५००,०००  ६५०,०००  १,१५०,००० 

iv
उ�च/िज�ला अदालतका 
�यायाधीश आवास- ३७       

�  ३०,०००,००० x १ पटक x १ वष� x ३७ अदालत  ५१०,०००  ६००,०००  १,११०,००० 

v
उ�च र िज�ला अदालतका 
रिज��ार तथा कम�चारी आवास 
१६

�  १५,०००,००० x १ पटक x १ वष� x १६ अदालत  ९०,०००  १५०,०००  २४०,००० 

vi अितिथ गहृ- १० �  ३०,०००,००० x १ पटक x १ वष� x १० अितिथ गृह  ९०,०००  २१०,०००  ३००,००० 

vii सरु�ा �यारके- १५ �  १५,०००,००० x १ पटक x १ वष� x १५ सरु�ा �यारके  ७५,०००  १५०,०००  २२५,००० 

उ िनमा�णाधीन अदालत भवन तथा सरु�ा �यारेकह�को िनमा�ण काय� स�प�न गन� । 

i सव��च अदालत �  ३,०००,०००,००० x १ पटक x १ वष� x १ अदालत  ३,०००,०००  ३,०००,००० 

ii उ�च अदालत पाटन एने�स �  १२०,०००,००० x १ पटक x १ वष� x १ अदालत  १२०,०००  १२०,००० 

iii िज�ला अदालतः ८ �  ६५,०००,००० x १ पटक x १ वष� x ८ अदालत  २६०,०००  २६०,०००  ५२०,००० 

ऊ नया ँभवन िनमा�ण गदा� सूचना �िविध मै�ी ह�ने गरी िनमा�ण गन� । 

ए नया ँिनमा�ण भई स�चालनमा रहेका अदालत, आवास तथा सरु�ा भबनह�को िनयिमत संर�ण तथा मम�त स�भारको लािग मापद�ड िनधा�रण गरी लाग ुगन� । 

i काय� समूह खच� �  ५०,००० x १ मिहना x ३ जना x १ काय� समूह  १५०  १५० 

ii मसल�द �  २५,००० x १ मिहना x १ x १ काय� समूह  २५  २५ 

iii �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह  ५०  ५० 
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ऐ �योगमा रहेका अदालत भवन र आवासको मम�त स�भार गन�-२५

i मम�त स�भार खच� �  १,०००,००० x १ पटक x २ वष� x २५ भवन  २०,०००  ३०,०००  ५०,००० 

ओ
िव�मान अदालत भवनमा आव�यकता अनसुार दहेायका पूवा�धारह� िव�तार/थप गन�ः सभाक�,प�ुतकालय/इ लाइ�ेरी, अिभलेख क� बैक काउ�टर बैतिनक कानून �यवसायी 
क� िवशेष �कृितका िनवेदन /प�ाउ, पूज�/कल िडटेल शाखा 

पूवा�धारह� िव�तार/थप �  ५००,००० x १ पटक x २ वष� x २० अदालत  १०,०००  १०,०००  २०,००० 

औ भौितक पूवा�धारह�लाई सेवा�ाही मै�ी बनाउन िनर�तर स�ुिढकरण गन� देहायका िनमा�ण काय� गन� । 

वाइफाई र िटिभ िड��ले सिुवधासिहतको �ित�ालय, चमेनागृह शौचालय िपउने पानी�ाथिमक �वा��य उपचार क� सूचना तथा सहायता क� सा�ी पीिडत संर�ण क� सा�ी 
पीिडत संर�ण क� थनुवुा क� मेलिमलाप क� िनमा�ण/िव�तार पूव� सनुवुाइ क� फरक �मता भएका �यि�ह�को लािग आव�यक पूवा�धार ��य��य संवाद क� परामश� क� बाल 
इजलास िशश ु�याहार/ वालपोषण क� Lost and Found Room अिभलेख संर�ण क� अ�य  । 

i िनमा�ण  खच� �  ५००,००० x १ पटक x २ वष� x २० अदालत  १०,०००  १०,०००  २०,००० 

ख भबन बाहेकका अ�य भौितक पूवा�धार �यव�थापन गन�

अ अदालतमा खरीद ग�रने व�त ुर सेवाको वािष�क खरीद योजना तयार पारी काया��वयन गन� ।  

आ अदालत  तथा आवासको लािग आव�यक पन� सवारी साधन, मेिशनरी सामान, एअर कि�डसनर, हेभी ड्यटुी ��यानर, फिन�चर, सरु�ा उपकरण समेतको मापद�ड िनधा�रण गन� । 

i काय� समूह खच� �  ५०,००० x १ मिहना x ५ जना x १ काय� समूह २५०  २५० 

ii मसल�द �  २५,००० x १ मिहना x १ x १ काय� समूह २५  २५ 

iii �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह ५०  ५० 

इ िनधा� �रत मापद�डमा आधा�रत रही अदालतको लािग आव�यक पन� दहेाय बमोिजमका सवारी साधन, मेिशनरी सामान तथा फिन�चरसमेतका सामान ख�रद तथा िवतरण गन�ः

i
जीप उ�च अदालत तथा िज�ला 
अदालत (२८ वटा)

�  ६,०००,००० x २८ वटा x १ पटक x १ थान  ८४,०००  ८४,०००  १६८,००० 

ii

कार/ Sport Utility Vehicle  
(नया ँ िनय�ु ह�ने �यायाधीश, 
उ�च अिधकृत तथा परुाना भै 
�ित�थापन गन� )-१५१

�  ३,०००,००० x १५१ वटा x १ पटक x १ थान  २२६,५००  २२६,५००  ४५३,००० 

iii
मोटरसाइकल (अिधकृत/ 
िफ�डमा खिटने कम�चारी/ 
तामेलदारसमेतको लािग)-२००

�  २५०,००० x २०० वटा x १ पटक x १ थान  २५,०००  २५,०००  ५०,००० 

iv
साइकल (काया�लय सहयोगी/ 
सवारी चालकको लािग)- -४७०

�  १५,००० x ४७० वटा x १ पटक x १ थान  ३,५२५  ३,५२५  ७,०५० 

vi
क��यटुर लगायतका मेिशनरी 
सामानह�

१ �यापटप- ९४१ �  १५०,००० x  ९४१ वटा x १ वष� x १  ७०,५७५  ७०,५७५  १४१,१५० 

२ क��यटुर -२०९५ �  १००,००० x  २,०९५ वटा x १ वष� x १  १०४,७५०  १०४,७५०  २०९,५०० 

३ यिुपएस -२०९५ �  १०,००० x  २,०९५ वटा x १ वष� x १  १०,४७५  १०,४७५  २०,९५० 

४ ि��टर- १३३० �  ५०,००० x  १,३३० वटा x १ वष� x १  ३३,२५०  ३३,२५०  ६६,५०० 

५ ��यानर-११०० �  २०,००० x  १,१०० वटा x १ वष� x १  ११,०००  ११,०००  २२,००० 

६ इ-हािजरी मेिशन-३०० �  १००,००० x  ३०० वटा x १ वष� x १  १५,०००  १५,०००  ३०,००० 

७ फोटोकिप -२४८ �  ३५०,००० x  २४८ वटा x १ वष� x १  ४३,४००  ४३,४००  ८६,८०० 

८ एयरकि�डसनर- ४४९ �  १००,००० x  ४४९ वटा x १ वष� x १  २२,४५०  २२,४५०  ४४,९०० 

९ िसिस �यामेरा- ४७७ �  १५,००० x  ४७७ वटा x १ वष� x १  ३,५७८  ३,५७८  ७,१५५ 

१० िड��ले ि��न- १८९ �  ५०,००० x  १८९ वटा x १ वष� x १  ४,७२५  ४,७२५  ९,४५० 

११ Total Station Machine ७७ �  २५०,००० x  ७७ वटा x १ वष� x १  ९,६२५  ९,६२५  १९,२५० 

१२ Walk Through Machine 50 �  ५००,००० x  ५० वटा x १ वष� x १  १२,५००  १२,५००  २५,००० 

१३ Fire Extinguisher ५०० �  २०,००० x  ५०० वटा x १ वष� x १  ५,०००  ५,०००  १०,००० 

१४
सोलार �या�ी (परुाना फेनु� पन�)- 
आव�यकता अनसुार

�  ३००,००० x  १ वटा x २ वष� x ९५ अदालत  २८,५००  २८,५००  ५७,००० 

ई िनधा� �रत मापद�डका आधारमा  अदालतको लािग आव�यक पन� फिन�चर लगायतका साम�ीह� ख�रद गन� ।  -    -   

i ख�रद खच� �  १,०००,००० x १ x २ वष� x ९६ अदालत  ९६,०००  ९६,०००  १९२,००० 

उ मापद�ड तयार नहुदँा स�म मुलुकको भौगोिलक अव�थासमेतलाई िवचार गरी अदालतको लािग ख�रद ग�रने सवारी साधन Sport Utility Vehicle �तरको ख�रद गन� । 

ऊ िविभ�न तहका अदालतह�मा रहेका सवारी साधन, मेिशनरी सामान तथा फिन�चरसमेतको इ�भे��ी िनमा�ण गन� । 

ए �योगमा आउन नस�ने सवारी साधन, मेिशनरी औजार तथा फिन�चरह� िललाम िव�� गन� । 

i िललाम खच� �  १००,००० x १ x २ वष� x ९६ अदालत  ९,६००  ९,६००  १९,२०० 

ग िव�ीय �यव�थापन गन� । 

अ तािलम, गो�ी, सेिमनार, काय�शाला, बैठक स�चालन लगायत �यायपािलकामा ह�ने िवशेष �कृितका काय�ह� स�पादन गन� बजेट खच�को िनधा� �रत मापद�ड �वीकृत गरी लाग ुगन� ।  
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आ सबै अदालतह�ले आगामी आिथ�क वष�को लािग रणनीितक योजनाको काय��मसमेतका आधारमा चालू र पूिँजगत खच�तफ� को �ारि�भक बजेट अनमुान तयार गन� । 

इ
स�बि�धत अदालतको योजना काया��वयन सिमितसगँ परामश� र सम�वय गरी बजेट अनमुानलाई अि�तम �प िदई वािष�क खरीद योजनासिहत सव��च अदालत योजना काया��वयन 
सिचवालयमा पठाउने । 

ई अदालतह�बाट �ा�त काय��मसिहतको अनमुािनत बजेटका आधारमा �यायपािलकाको एकम�ु बजेट ��ेपण गन� । 

उ काय��मसिहतको  एकमु� बजेटका स�ब�धमा छलफल गरी अि�तम �प िदने । 

ऊ �यायपािलकातफ� को एकम�ुठ अनमुानित बजेट राि��य योजना आयोग तथा अथ� म��ालयमा �ेिषत गरी बजेटको िसिलङ्ग िनधा�रणको लािग छलफल गन� । 

ए बजेट िसिलङ्ग �ा�त भएपिछ अदालतह�को काय�बोझ, काय�रत जनशि�, पूवा�धार, आव�यकता र �ाथिमकतासमेतका आधारमा अदालतगत िसिलङ्ग िनधा�रण गरी पठाउने ।  

ऐ िनधा� �रत िसिलङ्गको आधारमा वािष�क काय��मसमेतको �ाथिमक�करण गरी LMBIS मा बजेट �िव�ट गन� । 

ओ अदालतह�ले LMBIS मा �िव�ट गरकेो बजेट काय��म, औिच�य र आव�यकताबमोिजम भए नभएको परी�ण गरी अि�तम �प िदई अथ� म��ालयमा पठाउने । 

औ
स�बि�धत अदालतले �ा�त गरकेो बजेट LMBIS मा उि�लिखत ि�याकलाप काया��वयनको लािग अदालतको पूण� बैठक र कम�चारी बैठकमा छलफल गराई िमत�ययीता, पारदिश�ता 
र �भावकारीतासमेतको आधारमा योजनाका काय��मह� स�चालन गन� । 

अं बािष�क �पमा तोिकएको ल�यबमोिजम बे�ज ुफ�य�ट गन� र आगािम िदनमा शू�य बे�ज ुकायम गन� । 

अ: बढी काय�बोझ भएका अदालतह�मा सेवा�ाहीले बझुाउनपुन� अदालती श�ुक, द�तरु, धरौटी आिद रकमह� बैकमाफ� त दािखला गन� �यव�था िमलाउने । 

घ अिभलेख �यव�थापन गन� ।  

अ अिभलेख �यव�थापन स�ब�धी िनद�िशकाको म�यौदालाई पा�रत गरी लाग ुगन� । 

आ स�बि�धत अदालत र के��ीय �णालीमासमेत आब� ह�ने गरी िमिसल कागजातको दोहोरो सरु�ा �णाली िवकास स�ब�धमा भएको अ�ययन �ितवेदन पनुरावलोकन गन� ।   

इ िमिसल संल�न म�ुय िलखत कागजातको िव�तुीय �ित तयार गरी स�टवेयरमाफ� त के��ीय अिभलेख �णालीमा आब� गन� । 

ई सबै अदालतह�मा िछनवुा िमिसलह� ��यान गरी स�टवेयरको मा�यमबाट �मशः �िव�ट गरी संर�ण गन� । 

i ��यानीङ र �िव� खच� हेन� �  १०५ x १ x २ वष� x  ३,५००,००० िमिसल  ३६७,५००  ३६७,५००  ७३५,००० 

उ िमिसल संल�न िलखतह� कानूनबमोिजम ध�ुयाउने/सडाउने/ संर�ण गन� । 

ङ पु�तकालय �यव�थापन गन� । 

अ प�ुतकालय �यव�थापन स�ब�धमा भएका पूव� अ�ययनह�को पनुरावलोकन गरी मापद�ड बनाई लाग ुगन� । 

i काय� समूह खच� �  ५०,००० x १ मिहना x ५ जना x १ काय� समूह २५०  २५० 

ii मसल�द �  २५,००० x १ मिहना x १ x १ काय� समूह २५  २५ 

iii �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह ५०  ५० 

आ सव��च अदालत तथा मातहत अदालतका प�ुतकालयको िव�तार र सधुार गन� ।  

इ सबै अदालतह�का प�ुतकालयह� बीच स�टवेयरमाफ� त नेटविक� ङ्ग गन� । 

ई अदालतका सबै इजलासह�मा दैिनक �पमा आव�यक पन� कानूनका प�ुतक र साम�ीह�सिहतको Mini Library को �यव�था गन� ।  र. उ. ४.२ ङ ऐ मा समावेश छ  

उ प�ुतकालयमा रहेका प�ुतकह�को सहज �पमा खोिज गन� िम�ने गरी स�टवेयर बनाई लाग ुगन� ।  

ऊ िवदेशी अदालतका फैसला, कानूनका प�ुतक, ल जन�लमा पह�चँ िव�तार गन� देहायका काय� गन� । 

i "कानून र �याय�े�का अ�तरा� ि��य संघ सं�थाह�सगँ स�ब�ध �थािपत गन� । "

ii "कानून अ�यापन ह�ने िव�िव�ालय र अनुस�धान सं�थाह�का प�ुतकालयसगँ सम�वय र सहकाय� गद� आव�ता कायम गन� । "

ए कानून र �याय �े�का िव�तुीय �ोत साम�ीह� ख�रद/�ा�त गरी ई लाइ�ेरी िवकास गन� ।  र. उ. ४.२ ङ ऐ मा समावेश छ  

ऐ �याियक काय�को लािग आव�यक पन� प�ुतक लगायत अ�य पाठ्य साम�ीको आव�यकता पिहचान गरी खरीद गन� । 

i
कानूनका पु�तक र साम�ी 
ख�रद 

�  २००,००० x १ पटक x २ वष� x ९६ अदालत  १९,२००  १९,२००  ३८,४०० 

च �याियक स�ंहालयको �थापना र िवकास गन� । 

अ सव��च अदालतको �याियक सं�हालयको लािग आव�यक जनशि� र �ोत साधनको सिुनि�तता गरी स�ुढीकरण गन� । 

i �यव�थापन खच� �  १,०००,००० x १ पटक x २ वष� x १ सं�हालय  १,०००  १,०००  २,००० 

आ नेपालको �याियक इितहास र पर�परा झ�काउने परुाताि�वक व�तहु�को खोजी, पिहचान र सूिचकरण गन� । 

इ िवशेष मह�वका परुाना फैसलाह� उतार गरी �दश�न गन�

ई पिहचान भएका �याियक साम�ीह�को सरुि�त संकलन, ख�रद, �यव�थापन, संर�ण र �दश�न गन� । 

i
सरुि�त  संकलन, ख�रद, 
�यव�थापन, सरं�ण र �दश�न 
खच� 

�  १,०००,००० x १ पटक x २ वष� x १ अदालत  १,०००  १,०००  २,००० 

उ सव��च अदालतको �याियक सं�हालयका लािग सं�िहत एवं �दिश�त साम�ीको संर�ण गन� । 

ऊ �याियक सं�ाहलयमा कानूनका िव�ाथ� लगायत सव�साधारणलाई अबलोकनको अवसर �दान गन� ।  

ए उ�च अदालत �तरमा �याियक सं�हालय िव�तारको स�भा�यता अ�ययन गन� । 

i काय� समूह खच� �  ५०,००० x १ मिहना x ५ जना x १ काय� समूह २५०  २५० 

ii मसल�द �  २५,००० x १ मिहना x १ x १ काय� समूह २५  २५ 
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iii �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह ५०  ५० 

रणनीितक उ�े�य ४.२: को ज�मा १०,७७६,०५३ ९,०५३,१५३ १९,८२९,२०५ 

रणनीितक उ�े�यः ४.३: सूचना �िविधको सं�थागत सु�ढीकरण र �मता अिभबृि� गनु� ।  

क सूचना �िविध स�ब�धी नीित र योजना बनाउने । 

अ सूचना  तथा संचार �िविधस�ब�धी िव�मान �णालीको �भावका�रता र उपय�ुताको स�ब�धमा परी�ण (System Audit) गन� । 

i िव� सेवा �  २,०००,००० x १ x २ वष� x १  २,०००  २,०००  ४,००० 

आ �यायपािलकाको सूचना तथा स�चार ग�ुयोजना (२०७२-०८२) ले िनिद��ट गरेका देहायका िवषयह�को �ाथिमकता िनधा�रण गरी काया��वयन गन� । 

“• Backup plan for ISP Dependency
• ISO certification for Information Security Management System (ISMS)
• Upgradation of Data Center with APNIC ASN, Public IP Pool from APNIC, BGP Routers, GSLB, High-Speed Internet/Intranet Bandwidth, 

Backup Link, SD-WAN.
• Implement Privilege Management System, Multi-factor Authentication, Network Access Control, Traffic Monitoring Solution, VAPT Tools, 

Directory Service Management, Advanced Email Security in the data center
• New Building Plan - Dual city line power supply, Fiber Network Connection in building, Access Control System, Smart Attendance System, 

Visitor and Appointment System, Object Management, Elevator Management, Parking Management, AI Surveillance System etc.
• Implement digital certificate for the authenticity of documents released by the courts
• Embrace the technologies like big data, AI, blockchain, deep learning for a decision-making system” 

i स�टवेयर आिद �  २००,०००,००० x १ पटक x १ वष� x १ वटा  १००,०००  १००,०००  २००,००० 

इ एक कम�चारी एक क��यूटर एक कोठा एक ि��टरका आधारमा क��यटुरको �यव�थापन गन� ।  

ख स�टवेयर िनमा�ण र सु�ढीकरण गन� । 

अ स�टवेयरह�को िनमा�ण, प�रमाज�न र एक�करण तथा अ�ाविधक गरी स�चालन गन� ।  

i
स�टवेयरह�को िनमा�ण १० 
वटा

�  ५,०००,००० x १ पटक x २ वष� x १० वटा  ५०,०००  ५०,०००  १००,००० 

“• म�ुा/फरक मु�ा �यव�थापन प�ित 
• गोला �ि�या
• �वचािलत पेसी �णाली
• फैसला काया��वयन  
• अिभलेख �यव�थापन 
• इ लाइ�ेरी स�चालन 
• अदालत �यव�थापन (कम�चारी/ भौि�क/ काया�लय स�चालन/ लेखा/ �टोर/िज�सी/अनगुमन)
• निजर खोजी 
• Court room technology (अनलाइन बहस र सा�ी/िवशेष� परी�णसमेत)
• Barcode application
• अ�य”

ग सूचना �िविधस�ब�धी पूवा�धार िव�तार गन� ।  

अ सूचना तथा संचार �िबिध ग�ुयोजना काया��वयन गन� देहायका पूवा�धार �यव�था गन�ः 

i
DR / DC Upgradation / 
replacement

�  १५,०००,००० x १ पटक x २ वष� x १  १५,०००  १५,०००  ३०,००० 

ii Court Room Technology �  १०,०००,००० x १ पटक x २ वष� x ५०  इजलास  ५००,०००  ५००,०००  १,०००,००० 

iii Video Conference �  ५,०००,००० x १ पटक x २ वष� x ५०  इजलास  २५०,०००  २५०,०००  ५००,००० 

iv Surveillance System �  ५००,००० x १ पटक x २ वष� x २० अदालत  १०,०००  १०,०००  २०,००० 

v
System Security 
Appliances

�  ७०,०००,००० x १ पटक x २ वष� x २० अदालत  १,४००,०००  १,४००,०००  २,८००,००० 

vi
"Security appliances/
Anitvirus”

�  ५००,००० x १ पटक x २ वष� x २० अदालत  १०,०००  १०,०००  २०,००० 

vii
Bandwidth (Internet/ 
Intranet)

�  १,०००,००० x १ पटक x २ वष� x १  १,०००  १,०००  २,००० 

viii
Hardware Management 
and Maintenance center 
and IT Training room

�  २,०००,००० x १ पटक x २ वष� x २० अदालत  ४०,०००  ४०,०००  ८०,००० 

ix IT Training room �  ५००,००० x १ पटक x २ वष� x २० अदालत  १०,०००  १०,०००  २०,००० 

x Biometric devices �  ५००,००० x १ पटक x २ वष� x २० अदालत  १०,०००  १०,०००  २०,००० 

xi Barcode device �  ५०,००० x १ पटक x २ वष� x १०० वटा  ५,०००  ५,०००  १०,००० 

xii

Licencing (firewall, SSL, 
Operating system, Server, 
Oracle, Antivirus, Office 
package, Security Audit 
Software; etc.)

�  २०,०००,००० x १ पटक x २ वष� x १ वटा  २०,०००  २०,०००  ४०,००० 



�ायपा�लकाको चौथो प�व�षय रणनी�तक योजनाको म�ाव�त मू�ा�न ��तवेदन - २०७९

209

रणनीितक उ�े�य ४.३: को ज�मा  २,४२३,०००  २,४२३,०००  ४,८४६,००० 

रणनीितक उ�े�य ४.४: संिहताह�को नितजामूलक र �भावकारी काया��वयनको �यव�थापन गनु� । 

क सिंहता काया��वयनका िसलिसलामा अदालती काय�िविधस�ब�धी वाधा अड्काउमा िनकासा िदने । 

ख
देवानी तथा फौजदारी संिहताह�को �भावकारी काया��वयन, सहजीकरण, �यव�थापन र सम�वय गन� संिहताह�को सहज काया��वयनको अव�था नआउँदास�मको लािग 
के��ीय �तरमा संिहता काया��वयन सयं�� �थापना गन� । 

i
संिहता काया��वयन संय�� 
�थापना

�  १,०००,००० x १ पटक x १ वष� x १ १०००  १,००० 

ग
सिंहताह� काया��वयनका स�ब�धमा अनुभव आदान �दान, आइपरकेा सम�या, एक�पता कायम गन� उ�च अदालत �तरमा मातहत अदालतह�समेत सहभागी गराई 
अ��बािष�क �पमा समी�ा काय��म गरी केि��य सयं��मा �ितवेदन गन� ।  

i काय��म तयारी �  २५,००० x २ पटक x १ x ७ अदालत  ३५०  ३५० 

ii सहभागी खच� (द ैभ भ�ा) �  २,५०० x २ पटक x ३५ जना x ७ अदालत  १,२२५  १,२२५ 

iii यातायात खच� �  ३,००० x २ पटक x ३५ जना x ७ अदालत  १,४७०  १,४७० 

iv �ितवेदन तयारी �  २०,००० x २ पटक x १ जना x ७ अदालत  २८०  २८० 

घ सिंहताको काया��वयन स�ब�धमा देिखएका किठनाइह� स�बोधन गन� कानून संशोधन/ प�रमाज�नका लािग प�ित िवकास गन�/सम�वय र पहल गन� । 

i सम�वय बैठक खच� �  ५०,००० x ६ बैठक x २ वष� x १ अदालत  ३००  ३००  ६०० 

ङ
सिंहताको �भावकारी काया��वयनको लािग तयार भएको िनयमावली, िद�दश�न, िनद�िशका, सजाय िनधा�रणस�ब�धी मापद�ड र संिहता कानूनह�मा ह�ने सशंोधन तथा 
काया��वयनका �ममा आउन स�ने बाधा अड्काउका िवषयह�का स�ब�धमा �याियक जनशि�ह�का बीच अ�त�ि�या गन� । 

i अ�ति�� या काय��म �  १००,००० x १ x २ वष� x २० काय��म  २,०००  २,०००  ४,००० 

च सिंहता काया��वयनको लािग आव�यक पन� थप बजेट र �ोत साधन उपल�ध गराउने । 

अ
ऐन, िनयम,िनद�िशका,िद�दश�न र �ोत सामा�ी छपाई र िवतरण, स��ेषण, �याद सूचना �काशन, फाराम,�माणप�,दता� िकताव, अिभलेख रिज�र छपाई, भौितक पूवा�धार िव�तार, 
सूचना �िविध स�ब�धी उपकरण, संिहता स�ब�धमा जनशि�को �मता िवकास, अित�र� समय काय� स�पादन (प�ाउपूज�/कल िडटेल/फैसला तयारी आिद), सम�वय र सहकाय� 
अ�य

i �ोत साधनका लागी खच� �  २००,००० x १ पटक x २ वष� x ९६ अदालत  १९,२००  १९,२००  ३८,४०० 

छ वाल सुधार गृह, संर�ण गहृ (Safe House), सुधारा�मक द�डका �व�प, पीिडत राहत कोष काया��वयन गन� आव�यक पन� पूवा�धार �थापना गन� सम�वय र पहल गन� । 

i सम�वय बैठक खच� �  २५,००० x ३ बैठक x २ वष� x १ अदालत  ७५  ७५  १५० 

ज
�ितदावी, िव�ुतीय �माण परी�ण, ��य��य स�वादको �योग, देवानी मु�ामा �ितपूित� र फैसला काया��वन लगायतका िबषयमा आव�यक िनद�िशका/ िद�दश�न िनमा�ण 
गरी लागु गन� । 

i काय� समूह खच� �  १००,००० x १ मिहना x ३ जना x १ काय� समूह  ३००  ३०० 

ii मसल�द �  ५०,००० x १ मिहना x १ x १ काय� समूह  ५०  ५० 

iii िद�दश�ण तयारी �  ७५,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह  ७५  ७५ 

iv �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह  ५०  ५० 

झ
सिंहता काया��वयनका स�ब�धमा सव��च अदालतबाट भएका मह�वपूण� फैसला र आदेश तथा प�रप�को स�ंह �कािशत गन� तथा सव��च अदालतको वेवसाइडमा 
अ�याविधक गन� । 

ञ सजाय िनधा�रणस�ब�धी मापद�डअनुसार काय� भए नभएको अनुगमन गन� । 

रणनीितक उ�े�य ४.४: को ज�मा  २६,३७५  २१,५७५  ४७,९५० 

रणनीितक उ�े�य ४.५: �याियक अ�ययन, अनुस�धानको प�ित िवकास गनु� । 

क �याियक �ि�याका स�ब�धमा अ�ययन अनुस�धान गन� ।  

अ �याियक अ�ययन अनसु�धानका �े� िनधा�रण र �ाथिमकताका िवषयह� पिहचान गन� अ�ययन गरी नीित िनमा�ण गन� । 

i अ�ययन समूह खच� �  ५०,००० x १ मिहना x ५ जना x १  २५०  २५० 

ii मसल�द �  २५,००० x १ मिहना x १ x १  २५  २५ 

iii �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १  ५०  ५० 

आ अनसु�धान सं�था र िव�ह�सगँ सम�वय र सहकाय� गन� । 

i सम�वय बैठक खच� �  २५,००० x ४ बैठक x २ वष� x १  १००  १००  २०० 

इ पिहचान भएका �े� र िवषयह�मा आ�त�रक र बा� िव� अनुस�धानकता�ह�बाट अ�ययन अनसु�धान गन� गराउने । 

i अनसु�धान खच� �  ५००,००० x ५ वटा x २ वष� x १  २,५००  २,५००  ५,००० 

ई पूव� अ�ययन �ितवेदनह�को िव�तुीय अिभलेख तयार पारी ई-पोट�लमा सुरि�त रा�ने ।  

उ अ�ययन �ितवेदनह�को िव�तुीय अिभलेखमा ई-पोट�लमाफ� त �याियक जनशि�को पह�चँ कायम गन� । 

ऊ अदालत �यव�थापन स�ब�धमा भएका अ�ययन /अनसु�धान �ितवेदनह� संकलन गरी अिभलेखीकरण गन� काय�लाई िनर�तरता िदने । 

ए संकिलत अ�ययन /अनुस�धान �ितवेदनह�ले िदएका सझुावको आधारमा गनु�पन� कामह�को पिहचान गरी काया��वयन गन� । 

ऐ कानून अ�यापन गराउने िव�व िव�ालय र संकायह�बाट ह�ने अ�ययन अनसु�धानमा सहकाय� गरी अनुस�धान �ितवेदनमा पह�चँ कायम गन� ।  

i सम�वय बैठक खच� � १०००० x २ बैठक x २ वष� x १ २० २०.०  ४० 
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ओ
�यायपािलकाको लािग उपय�ु ह�ने देहायका िवषयह� लगायतका �याियक सधुारका �े�ह�मा िव�ावा�रधी/अनसु�धान लगायतका �ाि�क काय� र शोधप� तयार गन� उ�कृ�ट 
शोधकता�ह�लाई िव�ीय सहयोग उपल�ध गराउनेः
“• म�ुा �वाह �यव�थापन
• अदालत �यव�थापन
• �यायमा पह�चँ
• �यायपािलका�ितको जनआ�था
• �याियक सेवा �वाहको गणु�तरीयता
• �याियक सशुासन
• �यायपािलकास�ब�धी अ�य समसामियक िवषय । ”

i
शोधप� तयार गन� उ�कृ�ट 
शोधकता� खच�

�  १००,००० x २ िवषय x २ वष� x १  २००  २००  ४०० 

म�ुा �वाह �यव�थापन, अदालत �यव�थापन �यायमा पह�चँ, �यायपािलका�ितको जनआ�था, �याियक सेवा �वाहको गणु�तरीयता, �याियक सशुासन, �यायपािलका स�ब�धी 
अ�य समसामियक िवषय । 

औ
�याियक �ि�यासगँ स�बि�धत ऐन िनयमह�को मूल �ित र ती ऐन िनयममा भएका संशोधनह�समेत सङ्कलन गरी संशोधन पूव�का र संशोिधत �यव�थाह� एक�कृत �पमा देिखने 
गरी स�टवेयर तयार गरी अदालतको आ�त�रक �योजनका लािग �योगमा �याउने ।   

i
संकलन अ�ययन तथा �िवषट 
खच� 

� ५००००० x १ x २ वष� x १  १,०००  १,००० 

अ �याियक वा�संबाद काय��म, �यायाधीशसगँ सेवा�ाहीको भेटघाट, संचारकम�सगँको भेटघाट ज�ता काय��मह�को �भावका�रता स�ब�धमा अ�ययन गन� । 

i अ�ययन समूह खच� � १००००० x ३ मिहना x ५ जना x १ काय� समूह  १,५००  १,५०० 

ii मसल�द � ५०००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह  १५०  १५० 

iii �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह  ५०  ५० 

ख �याियक �काशनलाई िव�तार गरी िनर�तरता िदने ।  

अ नेपाल कानून पि�कामा फैसला �काशनको सं�यामा बिृ� गन� । 
अदालतको काय� स�चालन (चाल ुखच�) बाट 

�ययभार ह�ने 

आ सव��च अदालतबाट भएका िवषयगत फैसलाह�को �काशनलाई िनर�तरता िदने ।  

i िवषयगत फैसला �काशन खच� � १००० x १२ भाग x २ वष� x  १,००० �ित २४०००  २४,००० 

इ सव��च अदालतका मह�वपूण� फैसलाह� अङ्�ेजी भाषामा �कासन गन� काय�लाई िनर�तरता िदने ।  

i अनबुाद/स�पादन खच� � ७०० x १ भाग x २ वष� x ५०० प�ृ ३५० ३५०  ७०० 

ii फैसला �काशन खच� � १००० x १२ भाग x २ वष� x  १,००० �ित १२००० १२०००  २४,००० 

ई उ�च अदालतबाट भएका गणु�तरीय र मह�वपूण� फैसला संकलन गरी �काशन गन� ।  

i फैसला �काशन खच� � ५०० x १ भाग x २ वष� x  १,००० �ित ५०० ५००  १,००० 

उ िज�ला अदालतबाट भएका गणु�तरीय र मह�वपूण� फैसला संकलन गरी �काशन गन� ।  

i फैसला �काशन खच� � ५०० x १ भाग x २ वष� x  १,००० �ित ५०० ५००  १,००० 

ऊ फैसला आदेश वाहेकका अदालतह�बाट भएका मह�वपूण� गितिविधह�को जानकारीमूलक साम�ी समावेश गरी आविधक �पमा छु�ै �काशन गन� ।  

i स�पादन तथा �काशन खच� � ३०० x १ भाग x २ वष� x  १,००० �ित ३०० ३००  ६०० 

ए अदालतबाट भएका मह�वपूण� अनुस�धान �ितवेदनह�को सं�ह �काशन गन� । 

i स�पादन तथा �काशन खच� � ७०० x १ पटक x २ वष� x  १,००० �ित ७०० ७००  १,४०० 

ऐ अदालतबाट भएका फैसलाह� सव�साधारणको पह�चँ बृि�को लािग वेवसाइटमाफ� त खोिज गन� िम�ने िव�तुीय �णालीलाई थप सरल बनाउने । 

ओ �याियक काम कारबाहीमा �योग ह�ने भाषामा श�ुता र एक�पता कायम गन� कानूनी श�दकोषलाई प�रमाज�न गरी �काशन गन� ।  

i
प�रमाज�न, स�पादन तथा 
�काशन खच� 

� १००० x १ पटक x १ वष� x  १,००० �ित १०००  १,००० 

औ फैसला तथा आदेशमा भािषक शु�ता र एक�पता कायम गन� श�दकोष एवम् �याकरणमा आधा�रत एि�लकेशन िनमा�ण गरी अदालतमा �योग ह�ने सबै क��यटुरमा �योगमा �याउने ।   

अं सव��च अदालतले मह�वपूण� आदेश फैसलाको बारमेा जानकारी िदन इ-�यागािजन �काशन गन� । 

i बैठक  खच� � २००० x १२ पटक x २ वष� x  १० जना २४० २४०  ४८० 

ग �याियक प�ित सुधार गन� आविधक काय��मह� गन� । 

अ
�यायाधीशह�को राि��य 
स�मेलन आयोजना गन� । 

�  २०,०००,००० x १ पटक x १ वष� x १ स�मेलन २००००  २०,००० 

आ
�यायाधीशह�को �दशे �तरमा 
स�मेलन आयोजना गन� । 

�  ५,०००,००० x १ पटक x ७ �देश x १ वष�  ३५,०००  ३५,००० 

इ
रिज��ार तथा �े�तेदारह�को 
राि��य स�मेलन गन� । 

�  १०,०००,००० x १ पटक x १ वष� x १ स�मेलन  १०,०००  १०,००० 

ई
तहिसलदारह�को राि��य 
स�मेलन गन� । 

�  ७,५००,००० x १ पटक x १ वष� x १ स�मेलन  ७,५००  ७,५०० 

उ उ�च �तरीय योजना िनद�शक सिमितको िनद�शन काया��वयन गन�

रणनीितक उ�े�य ४.५: को ज�मा  ६२,७३५  ७२,६१०  १३५,३४५ 
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रणनीितक उ�े�य ४.६: योजना काया��वयन सयं��लाई �भावकारी बनाउनु  । 

क उ�च �तरीय योजना िनद�शक सिमितको िनद�शन काया��वयन गन�  । 

ख अनुस�धान तथा योजना सिमित तथा सबै अदालतका योजना तजु�मा तथा काया��वयन सिमितको काय� गन� महाशाखा/शाखा/इकाइको सु�ढीकरण गन� ।  

i �थापना तथा काय� संचालन" �  ५००,००० x १ पटक x १ वष� x १०४ अदालत  २६,०००  २६,०००  ५२,००० 

ii
भौितक �ोत साधनको 
उपल�धता "

�  ५००,००० x १ पटक x १ वष� x १०४ अदालत  २६,०००  २६,०००  ५२,००० 

iii
जनशि� �यव�थापन तथा 
�मता िवकास"

�  ५००,००० x १ पटक x १ वष� x १०४ अदालत  २६,०००  २६,०००  ५२,००० 

iv िव� / परामश� सेवा खच� �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १९ अदालत  ४७५  ४७५  ९५० 

v संचालन /बैठक खच� �  ५००,००० x १ पटक x १ वष� x १०४ अदालत  २६,०००  २६,०००  ५२,००० 

ग चौथो रणनीितक योजनाको म�याविध मू�याङ्कन �ितवेदनको �काशन गरी साव�जिनक�करण गन� र �याियक जनशि� तथा सरोकारवालाह�लाई िवतरण गन� । 

i स�पादन तथा �काशन खच� � ५०० x १ पटक x १ वष� x  २,००० �ित  १,०००  १,००० 

ii अनबुाद/स�पादन खच� � ७०० x १ भाग x १ वष� x ५०० प�ृ  ३५०  ३५० 

iii अं�जी भाषामा �काशन खच� � ५०० x १ पटक x १ वष� x ५०० �ित  २५०  २५० 

घ रणनीितक योजना स�ब�धमा �याियक जनशि�लाई अिभमखुीकरण तथा शीप ह�ता�तरण गन� । 

अ रणनीितक योजनाको अिभमखुीकरण �यायाधीश‚ कम�चारी (केि��य)

i
रणनीितक योजनाको 
अिभमखुीकरण खच� 

�  ५००,००० x १ ठाउँ x १ पटक x ४ अिभमखुीकरण  २,०००  २,००० 

आ रणनीितक योजनाको अिभमखुीकरण उ�च अदालत/इजलास �तर 

i
रणनीितक योजनाको 
अिभमखुीकरण खच� 

�  १,०००,००० x ७ ठाउँ x १ पटक x १ अिभमखुीकरण  ७,०००  ७,००० 

उ
चौथो रणनीितक योजनाको म�याविध मू�याङ्कन �ितवेदनबमोिजम सबै अदालतह�ले आ-आ�नो वािष�क काय� योजना तजु�मा, काया��वयन, आ�त�रक/आविधक सिम�ा, काय� 
स�पादन सूचक बमोिजमको �ितवेदन गन� प�ित िवकास गन� । 

ऊ
रणनीितक योजनाको अधीनमा रही सबै अदालत/�यायािधकरणह�ले वािष�क काया��वयन योजना तजु�मा गरी आआ�नो अदालतबाट अनमुोदन गराई सव��च अदालतको हकमा 
उ�च �तरीय योजना िनद�शक सिमित सम� र अ�य अदालत/�यायािधकरणको हकमा अनसु�धान तथा योजना सिमितमा पेस गन� । 

ए �ा�त काय� योजना आव�यकताअनसुार पनुरावलोकन गरी काया��वयनको लािग िनद�शन िदने ।  

ऐ सबै अदालतह�ले �वीकृत काय� योजना काया��वयन गरी काय� �गितको मािसक �पमा आ�त�रक समी�ा गन� ।   

i आ�त�रक सिम�ा बैठक खच� � ५००० x १२ पटक x २ वष� x १०४ अदालत  ६,२४०  ६,२४०  १२,४८० 

ओ सबै अदालतह�ले मािसक काय� �गित िववरण अनसु�धान तथा योजना सिमितमा पेस गन� ।   

औ सबै उ�च अदालत/इजलास तहमा आ�नो र मातहत अदालतह�को काय��गितको �ैमािसक समी�ा गन� ।   

i �ैमािसक सिम�ा खच� � ५०००० x ४ पटक x २ वष� x १०४ अदालत  २०,८००  २०,८००  ४१,६०० 

अं सव��च अदालतबाट �देश �तरमा उ�च अदालत/इजलास/�यायािधकरण र िज�ला अदालतह�को काय��गितको अध� बािष�क समी�ा गन� ।   

i अध� बािष�क सिम�ा खच� �  २,०००,००० x १ पटक x २ वष� x १ अदालत  २,०००  २,०००  ४,००० 

अ: सव��च अदालतमा सबै उ�च अदालत/इजलास/�यायािधकरणह�को काय��गितको बािष�क समी�ा गन� ।   

i  काय��गितको बािष�क समी�ा �  १,०००,००० x १ पटक x २ वष� x १ अदालत  १,०००  १,०००  २,००० 

अ: अ अनसु�धान तथा योजना सिमितले वािष�क �पमा गनु�पन� काय�ह�को काय�योजना उ�च�तरीय योजना िनद�शक सिमितसम� पेस गन� । 
अ: 
आ

उ�च�तरीय योजना िनद�शक सिमितसम� सबै अदालतह�को वािष�क काय�योजनाको संि�� �ितवेदन पेस गन� । 

अ:इ योजना काया��वयनको स�ब�धमा अदालतह�मा देिखएका सम�याह� स�बोधनको लािग काय�योजना बनाई िनकासाको लािग  उ�च�तरीय योजना िनद�शक सिमितसम� पेस गन� ।  

अ:ई उ�च�तरीय योजना िनद�शक सिमितसम� सबै अदालतह�को काय��गितको आविधक �ितवेदन पेस गन� । 

अ:उ

योजना काया��वयनको लािग सबै अदालतह�मा आव�यक िनद�शन िदने । 

“• वािष�क काय�योजना तजु�मा �ि�या
• वािष�क तथा मािसक ल�य िनधा�रण
• �ोत साधनको ��ेपण
• �गित �ितवेदन �णाली
• अ�य”

अ:ऊ काय�स�पादन उ�च दिेखएका अदालतह�को नाम सव��च अदालतको वेवसाइटमा �काशन गन� । 

अ:ए योजनाको अि�तम मू�याङ्कन गन� । 

i अि�तम मू�याकँन खच� �  ५,०००,००० x १ ठाउँ x १ पटक x १ वष� ५०००  ५,००० 

अ:ए आगामी योजनाको तयारी गन� । 

अ:ऐ सव��च अदालतमा रहेका सिमितह�बीच सम�वय बैठक गन� । 

i चौमािसक सम�वय खच� �  १००,००० x ३ पटक x २ वष� x १ अदालत  ३००  ३००  ६०० 
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अ:ओ सव��च अदालतमा रहेका सिमितह�ले आ�नो काम कारबाहीको �गित �ितवेदन �धान �यायाधीश सम� पेस गन� ।  

रणनीितक उ�े�य ४.६: को ज�मा  ११९,११५  ११३,५१५  २३२,६३० 

ल�य ४ को ज�मा  ३,५२४,५४९ ११,८०१,७७४ २५,३२६,३२३ 

ल�य ५: �यायपािलका�ितको आ�था र िव�वास अिभबृि� । 

रणनीितक उ�े�य ५.१: अदालतका काम कारबाही स�ब�धमा सेवा�ाहीको स�तुि� अिभबृि� गनु� । 

क अदालतको काम कारबाहीको वारमेा सवेा�ाहीको स�तुि� मापन गन�स�ब�धी मापद�ड िनधा�रण गन� । 

i काय� समूह खच� �  ५०,००० x १ मिहना x ५ जना x १ काय� समूह २५०  २५० 

ii मसल�द �  २५,००० x १ मिहना x १ x १ काय� समूह २५  २५ 

iii �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह ५०  ५० 

ख सवेा�ाही स�तु�ी मापन सभ��ण िनद�िशका िनमा�ण गन� । 

i काय� समूह खच� �  ५०,००० x १ मिहना x ५ जना x १ काय� समूह २५०  २५० 

ii मसल�द �  २५,००० x १ मिहना x १ x १ काय� समूह २५  २५ 

iii �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह ५०  ५० 

ग िनधा��रत मापद�डको आधारमा स�तु�ी मापन गन�को लािग आधारभूत सभ��ण (Baseline Survey) गन� । 

i काय� समूह खच� �  ५०,००० x ३ मिहना x ५ जना x १ काय� समूह ७५०  ७५० 

ii मसल�द �  २५,००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह ७५  ७५ 

iii िव� �  २००,००० x २ मिहना x २ जना x १ काय� समूह ८००  ८०० 

iv सरोकारवालासंग अ�तरि�या �  ५००,००० x ९ ठाउँ x १ x १ काय��म ४५००  ४,५०० 

v �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह ५०  ५० 

घ सबै अदालतमा आविधक �पमा सवेा�ाहीको स�तु�ीको �तर मापन गन� । 

ङ सवेा�ाहीको स�तु�ीको समी�ा गरी आव�यक सुधार गन� �े�ह�को पिहचान गरी स�बोधन गन� ।  

च योजनाको अ��यमा सेवा�ाहीको स�तुि�को �तर सभ��ण गरी �ितवेदन साव�जिनक गन� । 

i काय� समूह खच� �  ५०,००० x ३ मिहना x ५ जना x १ काय� समूह ७५०  ७५० 

ii मसल�द �  २५,००० x ३ मिहना x १ x १ काय� समूह ७५  ७५ 

iii िव� �  २००,००० x २ मिहना x १ जना x १ काय� समूह ४००  ४०० 

iv सरोकारवालासगं अ�तरि�या �  ५००,००० x ७ ठाउँ x १ x १ काय��म ३५००  ३,५०० 

v �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह ५०  ५० 

रणनीितक उ�े�य ५.१: को ज�मा  ६,८२५  ४,७७५  ११,६०० 

रणनीितक उ�े�य ५.२: �याियक सूचना, सचंार तथा िश�ा प�ितको सुधार गनु� । 

क �याियक सूचना स��ेषण गन� । 

अ �याियक सूचना स��ेषणस�ब�धी नीित िनमा�ण गन� । 

i काय� समूह खच� �  ५०,००० x १ मिहना x ५ जना x १ काय� समूह २५०  २५० 

ii मसल�द �  २५,००० x १ मिहना x १ x १ काय� समूह २५  २५ 

iii �ितवेदन तयारी �  ५०,००० x १ पटक x १ वष� x १ काय� समूह ५०  ५० 

आ �याियक काम कारबाहीसगँ स�बि�धत जानकारी पिु�तका/��य ��य साम�ी उ�पादन र �सारण गन� ।  

अदालतको काम कारवाही र उपल�ध सेवा बार ेजानकारी,  अदालतमा �बेश र पालना गनु�पन� िवषय, म�ुा दता� र �याद तामेली,   �याद, ता�रख र पेसी थमाउने त�रका, मेलिमलाप 
�ि�या, सा�ी परी�ण र �माण ��तुित, म�ुाको सुनवुाइ, फैसला र पुनरावेदन, प�ाउ पूज� र िहरासत, थुनवुाको अिधकार,  धरौट जमानत, पीिडतको अिधकारः अ�त�रम राहत 
र �ितपूित�, अ�य स�बि�धत िवषय

इ �याियक �ि�यास�ब�धी जानकारीह� संचारमा�याममाफ� त �काशन तथा �शारण गन� । 

i
काय��म उ�पादन, �सारण 
�काशन

�  १,०००,००० x १ पटक x २ वष� x १  १,०००  १,०००  २,००० 

ख अदालत र संचारमा�यमसगँको स�ब�ध �भावकारी बनाउने । 

अ
अअदालत र सचंार �े�सगँको स�ब�धलाई �भावकारी र स�तिुलत बनाउन सूचना तथा संचार नीित २०७६ लाई �भावकारी �पमा काया��वयन 
गन� । 

 र. उ. ५.२ क बाट �यय भार ह�ने  

आ अदालतका सूचना स��ेषण गन� सव��च अदालत र सबै उ�च अदालतमा सूचना तथा संचार क� �थापना गरी िज�मेवार अिधकृत तो�ने ।  

i
संचार क� �थापना र सचंालन 
खच� 

�  ५०,००० x १ पटक x २ वष� x १९ अदालत ९५० ९५०  १,९०० 

इ अदालतको काम कारबाही स�ब�धमा �कािशत समाचारको स�यता र आिधका�रकताको वारेमा सव�साधारणलाई जानकारी गराउने । 

ई सव��च अदालतले िनयिमत �पमा संचारकम�सगँ अ�ति�� या गन� । 

i अनत�रि�या खच� �  ५०,००० x १२ पटक x २ वष� x १ ६०० ६००  १,२०० 
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उ िज�ला तथा उ�च अदालत एवम् �यायिधकरणह�ले आविधक �पमा सचंारकम�सगँ अ�ति�� या गन� । 

i अनत�रि�या खच� �  २५,००० x ४ पटक x २ वष� x १०३ अदालत  १०,३००  १०,३००  २०,६०० 

ऊ सव��च अदालतले �याियक �ि�या र अदालतमा �योग ह�ने कानूनी भाषा स�ब�धमा संचारकम�लाई अिभमखुीकरण गन� । 

i अिभमखुीकरण काय��म �  ५००,००० x २ पटक x २ वष� x १ अदालत १००० १०००  २,००० 

ए संचार �े�सगँ ग�रने �यवहार र सूचना स��ेषणको त�रका तथा समािजक संजालसगँको आव�ता बारेमा अदालतको जनशि�लाई अिभमुखीकरण गन� ।  

i �ोत �यि� �  ३,४०० x १ िदन x ४ स� x २० अिभमखुीकरण  १३६  १३६  २७२ 

ii तािलम तयारी �  १०,००० x १ पटक x १ x २० अिभमखुीकरण  १००  १००  २०० 

iii सहभागी खच� (द ैभ भ�ा) �  २,५०० x ३ िदन x ३५ जना x २० अिभमखुीकरण  २,६२५  २,६२५  ५,२५० 

iv यातायात खच� �  ३,००० x २ पटक x ३५ जना x २० अिभमखुीकरण  २,१००  २,१००  ४,२०० 

v �ितवेदन तयारी �  २०,००० x १ पटक x १ जना x २० अिभमखुीकरण  २००  २००  ४०० 

ग कानूनी िश�ाको �ब��न गन� । 

अ कानूनी िश�ालाई �यायपािलकाको आव�यकता अन�ुप बनाउनका लािग सम�वय र पहल गन� । 

i सम�वय बैठक खच� �  ५०,००० x ३ बैठक x २ वष� x १ अदालत १५० १५०  ३०० 

आ कानून िवषय अ�ययनरत िव�ाथ�लाई �वीकृत िनद�िशकाको आधारमा अदालतमा इ�टन�शीपको अवसर उपल�ध गराउने । 

इ िव�ालयको पाठ्य�ममा आधारभूत कानूनी िश�ाको िवषय समावेश गन� सम�वय र पहल गन� । 

i सम�वय बैठक खच� �  ५०,००० x ३ बैठक x २ वष� x १ अदालत १५० १५०  ३०० 

ई अदालतको काम कारबाही बारेमा िव�ालय तथा िव�विव�ालयका िव�ाथ�लाई अदालतको अवलोकन �मणको अवसर िदने । 

उ �यायाधीश तथा अदालतका अिधकृतबाट �याियक �ि�या र �णालीका िवषयमा िव�ालय तथा िव� िव�ालयमा �बचन िदने । 

i �वचन खच� �  २०,००० x २ �वचन x २ वष� x ९६ अदालत ३८४० ३८४०  ७,६८० 

रणनीितक उ�े�य ५.२: को ज�मा  १९,६३६  १९,३११  ३८,९४७ 

रणनीितक उ�े�य ५.३: अदालतका सरोकारवालाह�सँगको स�ब�ध र सहयोगलाई स�ुढ तु�याउनु ।  

क अदालतका सरोकारवाला िनकायह�सगँ स�ब�ध र सम�वय अिभबृि� गन� । 

अ सरोकारवाला िनकायह�लाई �यायपािलकाको रणनीितक योजनाका स�ब�धमा जानकारी गराउने । 

आ सरोकारवाला िनकायह�लाई रणनीितक योजनामाफ� त सधुारका काय��मह� स�चालन गन� �ो�सािहत गन� । 

i सम�वय बैठक खच� �  १०,००० x १ बैठक x २ वष� x ९६ अदालत  ९६०  ९६०  १,९२० 

इ
रणनीितक योजना माफ� त् सधुारका काय��म स�चालन ग�ररहेका सरोकारवाला िनकायह�का योजनामा समावेश भएका �यायपािलकाको काम कारबाहीसगँ स�बि�धत साझा 
िवषयह�मा अ�तर िनकायगत सम�वय तथा सहकाय� गन� । 

ई
�यायपािलकाको योजना काया��वयनको लािग आव�यक पन� वजेट लगायतका �ोत साधनको उपल�धताको लािग संघीय संसद, राि��य योजना आयोग, कानून �याय तथा संसदीय 
मािमला म��ालय, अथ� म��ालय लगायतका स�बि�धत िनकायह�सगँ सम�वय गन� ।  

i सम�वय बैठक खच� �  ५०,००० x १ बैठक x २ वष� x १ अदालत  ५०  ५०  १०० 

उ
सव��च अदालतको काय�बोझ �यव�थापनको लािग �यायाधीशको सं�या, सबंैधािनक इजलासको काय� संचालन र �े�ािधकार पनुरावलोकनसमेतका िवषयमा संिवधान र कानून 
संशोधनको लािग कानून म��ालयमाफ� त संघीय संसद तथा नेपाल सरकारसगँ सम�वय गन� । 

i सम�वय बैठक खच� �  ५०,००० x ३ बैठक x २ वष� x १ अदालत  १५०  १५०  ३०० 

ऊ

�याियक काम कारबाहीलाई थप �भावकारी बनाउन �याय�े� सम�वय सिमितह� स�चालन िनद�िशका पनुरावलोकन गरी अ�याविधक गन� ।  
“• सम�वयका थप �े�/ काय�ह�को पिहचान गन� । 
• पिहचान भएका �े�/ काय�ह�को सवंोधन । 
• आविधक �पमा बैठक व�ने । 
• िनयिमत �ितवेदन । 
• सिमितलाई �ोत साधनको उपल�धता । ”

ii काय� समूह खच� �  ५०,००० x १ मिहना x ५ जना x १ काय� समूह  २५०  २५० 

iii मसल�द खच� �  २५,००० x १ मिहना x १ x १ काय� समूह  २५  २५ 

ए
�याियक काम कारबाहीसगँ ��य� सरोकार रा�ने िनकायह�  खासगरी नेपाल वार एशोिसएसन, महा�यायािधव�ाको काया�लय, नेपाल �हरी, िविध िव�ान �योगशालासगँ 
स�बि�धत िनकाय, िवशेष�, कारागार �यव�थापन िवभाग, वाल सधुार गहृ, गहृ म��ालय, मिहला, वालवािलका तथा जे� नाग�रक म��ालयसमेत सगँ िनयिमत स�पक� , सहकाय� 
र सम�वय गन� । 

i सम�वय बैठक खच� �  ५०,००० x २ बैठक x २ वष� x १ अदालत  १००  १००  २०० 

ख �थानीय तहका �याियक सिमितह�सँग सम�वय र सहकाय� गनु� । 

अ अदालत र �थानीय तहका �याियक सिमितह�सगँको सम�वय र सहकाय�का �े�ह�को पिहचान स�ब�धमा भएको अ�ययन �ितवेदनको िसफा�रस काया��वयन गन� ।  

आ �थानीय तहसगँको सहकाय�मा �याियक सिमितका पदािधकारीह� तथा काय�रत कम�चारीलाई �याियक �ि�या, मेलिमलाप र �याियक िनरी�णका स�ब�धमा अिभमखुीकरण गन� ।  

i �ोत �यि� �  ३,४०० x १ िदन x ४ स� x १० अिभमखुीकरण  ६८  ६८  १३६ 

ii तािलम तयारी �  १०,००० x १ पटक x १ x १० अिभमखुीकरण  ५०  ५०  १०० 

iii सहभागी खच� (द ैभ भ�ा) �  २,५०० x ३ िदन x ३५ जना x १० अिभमखुीकरण  १,३१३  १,३१३  २,६२५ 
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iv यातायात खच� �  ३,००० x २ पटक x ३५ जना x १० अिभमखुीकरण  १,०५०  १,०५०  २,१०० 

v �ितवेदन तयारी �  २०,००० x १ पटक x १ जना x १० अिभमखुीकरण  १००  १००  २०० 

इ �याद तामेली, फैसला काया��वयन, नापन�सा, मचु�ुका आिद िवषयमा �थानीय तहले गनु�पन� सहयोगका स�ब�धमा सम�वय गन� ।  

i सम�वय बैठक खच� �  १०,००० x २ बैठक x २ वष� x ९६ अदालत १९२० १९२०  ३,८४० 

ई
�थानीय तहका �याियक सिमितह�को काम कारबाही तथा �े�ािधकारिभ�का िवषयमा जानकारीमुलक साम�ी तथा काम कारबाहीमा �योग ह�ने िलखतका ढाचँा तयार गन� सहयोग 
गन� । 

रणनीितक उ�े�य ५.३: को ज�मा  ६,०३६  ५,७६१  ११,७९६ 

ल�य ५ को ज�मा  ३२,४९७  २९,८४७  ६२,३४३ 

ल�य १ देिख ५ को कुल ज�मा १५,१८५,६०७ १३,३८१,६९५ २८,५६०,५०१ 
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