
Gofokflnsfsf] kl/b[Zo,
kl/nIo, d"No / nIox¿

परिदृश्य (Vision)
"सबैका लागि न्ा् सगुिगचित ििुनु"

परिलक््य (Mission)
"संगिधाि, काििू र न्ा्का मान् गसद्ानतका 
आधारमा सिच्छ एिं गिष्पक्ष न्ा् 
सम्पादि ििुनु"

मूल्यहरू (Values)
•  संगिधाि र काििूप्रगत आस्ा
•  सितनत्रता, गिष्पक्षता र सक्षमता
•  सिा्त्तता
•  उत्तरदाग्ति र जिाफदगेिता
•  सिच्छता र समािता
•  िणुसतरी्ता
•  सदाचार
•  प्रगतगिगधति र समािेगिता
•  सिागमति
•  सिभागिता र समनि्

लक््यहरू:

• ग्छटो्छररतो र िणुसतरी् न्ा् सम्पादि

• न्ा्मा ्पिुचँ अगभिगृद्

• न्ाग्क सिुासिको प्रिद्नुि 

• अदालत व्िस्ा्पिको सदुृढीकरण 

• न्ा््पागलकाप्रगतको आस्ा र गिश्ास 
अगभिगृद्

"न्या्पयालिकयाको स्वतनत्रतया : न्याल्क सशुयासन हयाम्ो प्रलतबद्धतया"

न्यया्यपयाललकयाको चौथो 
पञचवर्षी्य िणनीलिक ्योजनया

(२०७६/०७७–२०८०/०८१)
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सम्माननीय प्रधमान नयमायमाधीश श्ी चोलेनद्र शमशेर ज.ब.रमा. स्क्ष नयमायपमाललकमाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीलिक योजनमाको 
प्रलिवेदन प्रसितुि गनतुनुहतुँदै योजनमा लनददेशक सल्लिकमा संयोजक वररष्ठि् ्माननीय नयमायमाधीश श्ी दीपककतु ्मार कमाककी।

योजनमा लनददेशक सल्लिकमा संयोजक एव् ्वररष्ठि् ्माननीय नयमायमाधीश श्ी दीपककतु ्मार कमाककी  स्क्ष चौथो योजनमाको 
प्रलिवेदन प्रसितुि गनतुनुहतुँदै योजनमा िजतुन्ु मा स्ूहकमा संयोजक ्माननीय नयमायमाधीश श्ी ववनोद श्मानु। 

नयमायपमाललकमाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीलिक योजनमाको प्रलिवेदन हसिमानिरण स्मारोह। ्तुखय रजजसट्मार श्ी नपृधवज लनरौलमाकमा समाथ्मा योजनमा िजतुन्ु मा स्ूहकमा पदमालधकमारी एव् ्अनय अलधकमारीहरू।



"न्या्पयालिकयाको स्वतनत्रतया : न्याय्क सशुयासन हयाम्ो प्रलतबद्धतया"

न्या्पयालिकयाको चौथो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनया
(२०७६/०७७–२०८०/०८१)
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श्ी स्ववोचच अदयाित पूण्ण बैठक
207६ सयाि असयार १८ गते बधुबयार बसेको पूण्ण बैठकको उपससथलत

 सम्याननी् प्रधयान न्या्याधीश        श्ी चोिेनद्र श्शेर ज.ब.रया.
 ्याननी् न्या्याधीश    श्ी दीपककु्यार कयाककी
 ्याननी् न्या्याधीश    श्ी केदयारप्रसयाद चयालिसे
 ्याननी् न्या्याधीश    श्ी ्ीरया खडकया
 ्याननी् न्या्याधीश    श्ी हररकृषण कयाककी
 ्याननी् न्या्याधीश    श्ी य्वश्वम्भरप्रसयाद शे्ष्ठ
 ्याननी् न्या्याधीश    श्ी ईश्व्वरप्रसयाद खलत्वडया
 ्याननी् न्या्याधीश    डया. आननद्ोहन ्भट्टरयाई 
 ्याननी् न्या्याधीश    श्ी अलनिकु्यार लसनहया 
 ्याननी् न्या्याधीश    श्ी प्रकयाश्यान लसंह रयाउत 
 ्याननी् न्या्याधीश     श्ी सपनया प्रधयान ्लि
 ्याननी् न्या्याधीश    श्ी तेज बहयादरु के.सी.
 ्याननी् न्या्याधीश    श्ी परुुर्ोत्त् ्भणडयारी
 ्याननी् न्या्याधीश    श्ी ब्कु्यार शे्ष्ठ
 ्याननी् न्या्याधीश     श्ी डमबरबहयादरु शयाही
 ्याननी् न्या्याधीश     श्ी टंकबहयादरु ्ोक्यान
 ्याननी् न्या्याधीश    श्ी सषु्याितया ्याथे्या
 ्याननी् न्या्याधीश    श्ी कु्यार रेग्ी
 ्याननी् न्या्याधीश    श्ी हरर प्रसयाद फु्याि
 ्याननी् न्या्याधीश    डया. ्नोजकु्यार श्या्ण
 

ल्लत २०७६ सयाि असयार १८ गते बधुबयार १:३० बजे सम्याननी् प्रधयान न्या्याधीश श्ी चोिेनद्र शमशेर ज.ब.रया.

ज्ूको अध्क्षतया्या बसेको स्ववोचच अदयाितकया ्याननी् न्या्याधीशज्ूहरूको ्ो पूण्ण बैठक देहया्ब्ोसज् लनण््ण  
गद्णछः-

लनण््ण हरु: 
१. ्स अदयाितको ल्लत २०७५।१०।०८ को लनण््ण यानसुयार न्या्पयालिकयाको चौंथो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ् ोजनया 

(२०७६-०८१) को ्स्ौदया त्यार गन्ण ्ोजनया तजु््ण या लनददेशक सल्लत र ्ोजनया तजु््ण या स्ूह गठन 
्भएको्या उक् सं्नत्रबयाट त्यार ्भएको ्ोजनयाको ्स्ौदयाउपर बैठक्या छिफि ्भई परर्याज्णनसयहत पयाररत 
गनदे। 

२. ्ोजनया तजु््ण या गन्ण गठठत ्ोजनया तजु््ण या लनददेशक सल्लत र ्ोजनया तजु््ण या स्ूह्या रही k'¥ofpg' ्भएको 

्ोगदयानकया ियालग सं्ोजक र सदस्हरूियाई धन््वयाद ठदने।



             



सम्याननी् प्रधयान न्या्याधीशज्ूकयाे ्नतव्
न्या्पयालिकयाको पररदृश्, पररिक््  र ्ूल्हरू परर्भयायर्त गददै आ्वलधक िक्् र रणनीलतक उद्ेश् प्रक्षेपण गरी रणनीलतक 
उद्ेश्हरू प्रयालतिकया लनधया्णररत कया््णक्र्हरूको सपष्ट कया्या्णन्व्न ्ोजनयासयहत तजु््ण या ्भएको चौथो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनया 
कया्या्णन्व्न्या ल्याउन पयाएको्या ्ियाई अत्नतै खसुी ियागेको छ। न्या्पयालिकयािे आफनो प्र्यास्या ्ोजनयाबद्ध सधुयार प्रयक्र्या 
थयािनी गरेको १५ ्वर््ण पूरया ्भएको छ। सधुयार लनरनतर चलिरहने प्रयक्र्या हो। नेपयािको न्याय्क इलतहयास्या ्स ्ोजनयािे 
उलिेखनी् ्ोगदयान प¥ु ् याउने कुरया्या ् य्वश्वसत छु।
हयािसम् कया्या्णन्व्न्या आएकया न्या्पयालिकयाकया ् ोजनयाहरूबयाट हयालसि ्भएको अन्ुभ्व, सथयायपत सङ् गठनयात्क संरचनया, सूचनया 
प्रय्वलधको प्र्ोगकया ियालग त्यार ्भएको पू्वया्णधयार, सरोकयार्वयाियाहरूको लबचको स्न्व् र ्ोजनयाप्रलतको स्वयाल्त्व्भया्व्या ्भएको 
क्रल्क अल्भ्वयृद्धिगया्त न्याय्क जनशसक्लबच य्वकलसत ् ोजनयाबद्ध रूप्या कया््ण सञ्चयािन गनदे संसकृलतिे ् ोजनया कया्या्णन्व्नको 
ियालग पू्वया्णधयार लसज्णनया गरेको छ। 
अदयाितबयाट प्र्वयाह हनेु से्वयाको सतरी्तया ् यापनकया समबनध्या रयाय्रि् तथया अनतरया्णय्रि् सतर्या य्वकलसत ् यापदणड र से्वयाग्याहीको 
बढदो अपेक्षयािे हयाम्या सया् ुअ्वसर र चनुौती द्ैुव लसज्णनया गरेको छ। सयाथै सं्ैवधयालनक ए्व् ्कयानूनी परर्वत्णनिे न्या्पयालिकयासँग 
रयाखेकया अपेक्षयास्ेतियाई समबोधन गन्ण र हयािसम्कया उपिस्धहरूियाई संसथयागत गन्ण ्ोजनयाबद्ध सधुयारकया प्र्यासहरूियाई थप 
प्र्भया्वकयारी बनयाउन ुपनदे ्भएको छ।
न्या्पयालिकयाको ्ोजनयाको प्र्भया्वकयारी कया्या्णन्व्नको असनत् सजम्े्वयारी न्याय्क नेततृ्व्या रहने ्भए तयापलन ्ो रया्रिको सयाझया 
सरोकयारको य्वर्् हो। "सबैकया ियालग न्या् सलुनसचित गनदे" पररदृश्कया सयाथ ियाग ुगररएको न्या्पयालिकयाको चौथो पञ्च्वर्षी् 
रणनीलतक ्ोजनयाियाई रयाय्रि् य्वकयासको ्ूि प्र्वयाह्या स्यायहत गनदै पनदे हनुछ। ्स सनद्भ््ण या ्ोजनयाको प्र्भया्वकयारी 
कया्या्णन्व्नकया ियालग प्रक्षेपण गररएको स्ोत सयाधनको व््वसथयापनिगया्त अन् पक्षहरू्या समबसनधत सरोकयार्वयािया लनकया्बयाट 
सह्ोग र स्न्व् हनेु्या ्ेरो दृढ य्वश्वयास रहेको छ। 
्ोजनया तजु््ण याको क्र््या य्वल्भन्न तहकया सरोकयार्वयाियाहरूकया लबच्या kof{Kt छिफि ्भएको छ। न्या्याधीशहरूको तेस्ो रयाय्रि् 
सम्ेिनिगया्त य्वल्भन्न क्षेत्र्या सञ्चयालित परया्श्ण कया््णक्र्हरूबयाट प्रयाति पषृ्ठपोर्णस्ेतकया आधयार्या त्यार ्भएको ्ोजनयाप्रलत 
सबै पक्षको उसत्तकै अपनत्व्भया्वको य्वकयास ्भई ्ोजनया कया्या्णन्व्न्या सबै पक्ष इ्यानदयाररतयाकया सयाथ थप उतप्ररेरत हनेु कुरया्या 
् पूण्ण य्वश्वसत छु। 
अनत््या, न्या्पयालिकयाको चौथो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण याको क्र््या ्ोजनया तजु््ण या लनददेशक सल्लत र कया््ण स्ूह्या 
रही ्ोजनया तजु््ण या प्रयक्र्या्या प्रत्क्ष संिगन ्याननी् न्या्याधीश ए्व् ्स्ग् प्रयक्र्याको व््वसथयापन्या संिगन क््णचयारी र 
्ोजनया तजु््ण याको क्र््या प्रत्क्ष ्वया अप्रत्क्ष रूप्या ्ोगदयान प¥ु ् याउन ुहनेु सबै ्हयान्ुभया्व्या हयाठद्णक धन््वयाद ठदन चयाहनछु।
धन््वयाद!

२०७६ आर्याढ

चोिेनद्र शमशेर ज.ब.रया.
प्रधयान न्या्याधीश



्भलू्कया

न्याय्क सधुयारकया प्र्यासहरूियाई ् ोजनयाबद्ध रूप्या अगयालड बढयाउने सपष्ट दृयष्टकोणकया सयाथ नेपयािको न्या्पयालिकयाको 
रणनीलतक ्ोजनया पयहिो पटक २०६१ सयाि्या ियाग ु्भएको लथ्ो। ्ोजनयाको सरुुआतको स्््या अदयाित 
आफैं िे ्ोजनयाबद्ध रूप्या आफनया कया् कयारबयाहीियाई असि बढयाउन सकछ ्भन्ने कुरया अपत्याररिो य्वर््को रूप्या 
लिने गररन्थ्ो। पयहिो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनयाको कया्या्णन्व्नबयाट सरुु ्भएको ्ोजनयाबद्ध सधुयार प्रयक्र्याको 
शङृ् खियाियाई लनरनतरतया ठदँदै हयाि चौथो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनयाको तजु््ण या गररएको छ। 

रयाय्रि् ्ोजनया्या न्या्पयालिकयाको य्वर््ियाई खयासै नस्ेयटएको र न्या्पयालिकयाको ियालग ्ोजनया बनयाउन सयकने 
कुरया्या नै शङ् कया रहेको ततकयािीन पषृ्ठ्भलू््या न्या्पयालिकयािे आफनया पररदृश्, पररिक्् र आधयार्भतू ्ूल्हरू 
परर्भयायर्त गददै रणनीलतक ्ोजनयाको तजु््ण या गनदे कया््ण लनसचितरूप्या चनुौतीपूण्ण रहेको लथ्ो। ्ोजनयाको समबनध्या 
जयानकयार जनशसक्को अ्भया्व तथया सील्त स्ोत सयाधनको कयारण न्या्पयालिकयािे रणनीलतक ्ोजनयाहरूको तजु््ण या 
गददै ्ो अ्वसथयासम् आइपगुन ुआफैं ्या ग्व्णको य्वर्् हो। 

सधुयार लनरनतर चलिरहने प्रयक्र्या हो। ्ोजनयाबद्ध सधुयारियाई संसथयागत गन्ण ्ोजनयाको तजु््ण या ्यात्र प्या्णति ्यालनदैन। 
न्या्पयालिकया्या ्ोजनया प्रयारम्भ ्भएपचियात ्रयाय्रि् जी्वन्या धेरै परर्वत्णन आएको छ। ्िुकुको सं्ैवधयालनक, कयानूनी, 
रयाजनीलतक तथया सया्यासजक पक्ष्या आएको परर्वत्णनसँगै न्या्पयालिकयाप्रलत आ् नयागररकको अपेक्षया बढेको छ, जनु 
स्वया्भयाय्वक हो। ्स पषृ्ठ्भलू््या न्या्पयालिकयाबयाट प्र्वयाह हनेु से्वयाियाई थप प्र्भया्वकयारी बनयाई न्या्पयालिकयाियाई 
सबैको आसथयाको धरोहरको रूप्या सथयायपत गरयाई रयाख् ुपनदे चनुौती हयाम्ो सया् ुरहेको छ।

न्या्पयालिकयाको तेस्ो रणनीलतक ्ोजनयािे न्या् समपयादनको कया््णियाई लछटो छररतो तलु्याउने, न्याय्क प्रयक्र्याियाई 
अनु् यान्ोग् बनयाउने, न्या् प्रणयािीियाई पहुँच्ोग् बनयाउने र न्या्पयालिकयाप्रलत आसथया र य्वश्वयास अल्भ्वयृद्ध गनदे 
चयार्वटया िक्् लनधया्णरण गरेको लथ्ो।न्या्पयालिकयाको चौथो रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण याको क्र््या तेस्ो रणनीलतक 
्ोजनयाको स्ीक्षया, परर्वलत्णत सनद्भ्ण र न्या्पयालिकयाको ्वसतसुसथलत य्वश्रे्ण, सरोकयार्वयािया ए्व् ्य्वर्् य्वज्ञहरूसँग 
परया्श्ण गररएको छ। सोपचियात ्न्या्पयालिकयाको पररदृश्, पररिक््, ्ूल् ए्व् ्िक्् र रणनीलतक उद्ेश्हरूको 
प्रक्षेपण र सोअनतग्णत यक्र्याकियापहरूको कया्या्णन्व्न ्ोजनयास्ेत त्यार गररएको छ।

्ोजनया तजु््ण याको क्र््या सरोकयार्वयाियाहरूको सह्भयालगतया र स्वयाल्त्वको प्रश्नियाई गम्भीरतयापू्व्णक ग्हण गददै 
लनजहरूको सह्भयालगतयाियाई सकेसम् व्यापक बनयाउने प्र्यास गररएको छ। ्स क्र््या न्या्याधीश, क््णचयारी, 
सरकयारी ्वयकि, कयानून व््वसया्ी, प्रयाध्यापक, प्रहरी, सञ्चयारक्षी तथया से्वयाग्याहीिगया्तकया य्वल्भन्न सरोकयार्वयाियाहरूको 
सह्भयालगतया्या केनद्री् ए्व् ्प्रदेशसतर परया्श्ण कया््णक्र्हरू सञ्चयािन गरी सरोकयार्वयाियाकया धयारणया ए्व् ्रया् सझुया्व 
र पषृ्ठपोर्ण लिइएको लथ्ो। 

त्सैगरी ्ोजनयािे लनठद्णष्ट गरेकया िक््हरू, कया्या्णन्व्न गन्ण ्भएकया प्र्यासहरू, प्रयाति उपिस्धहरू तथया ्ोजनयाको 
कया्या्णन्व्न्या देसखएकया क्ी क्जोरीहरूियाई ्वसतलुनष्ठ ढङ्गिे अध््न र य्वश्रे्ण गररएको छ। ्सरी य्वश्रे्ण 
गनदे क्र््या कुनै प्रकयारको पू्वया्णग्ह हनु नठदनेतफ्ण  य्वशेर् रूप्या सचेत रहँदै आ्वश्कतयाअनसुयार समबसनधत य्वर्् 
य्वज्ञहरूसँग पलन लनरनतर छिफि र परया्श्ण गरी पषृ्ठपोर्ण प्रयाति गररएको लथ्ो।



तेस्ो ्ोजनया ियाग ु ्भएपचियात ् ्भएको सं्ैवधयालनक परर्वत्णनिे न्या्पयालिकयाको स्वरूप समबनध्या सयार्भतू रूप्या 
परर्वत्णन नगरेको ्भए तयापलन न्याँ संय्वधयानिे अङ् गीकयार गरेको सङ् िी्तया र स्या्ेवसशतयािगया्तकया ्ूल् र 
्यान्तयासँग न्या्पयालिकया अिग रहन सकदैन। सं्ैवधयालनक र कयानूनी परर्वत्णनबयाट लससज्णत सनद्भ्णियाई य्वश्रे्ण गददै 
्ोजनयाको िक्् ए्व् ्रणनीलतक उद्ेश्हरू्या आ्वश्क परर्याज्णन तथया थपिट गररएको छ।

न्या्पयालिकयाको चौथो रणनीलतक ्ोजनयाको तजु््ण या प्र्ोजनकया ियालग सम्याननी् प्रधयान न्या्याधीश श्ी चोिेनद्र 
शमशेर ज.ब.रया. ज्ूबयाट ् ेरो सं्ोजकत्व्या ् ोजनया तजु््ण या लनददेशक सल्लत गठन ्भएको लथ्ो। ् ियाई ् ो सजम्े्वयारी 
प्रदयान गनु्ण्भएको्या सम्याननी्ज्ूप्रलत हयाठद्णक कृतज्ञतया ज्ञयापन गद्णछु। सयाथै ्ेरो सं्ोजकत्व्या गठठत ्ोजनया तजु््ण या 
लनददेशक सल्लतकया सदस्हरू क्र्श:  स्ववोचच अदयाितकया ्याननी् न्या्याधीश श्ी केदयारप्रसयाद चयालिसे, श्ी ्ीरया 
खडकया, श्ी हररकृषण कयाककी, श्ी य्वश्वम्भरप्रसयाद शे्ष्ठ र सदस् ससच्व स्ववोचच अदयाितकया ्खु् रसजसट्यार श्ी 
नपृध्वज लनरौियािे ्ोजनया तजु््ण या प्रयक्र्याको हरेक चरण्या सयक्र् सह्भयालगतया जनयाई ्ोजनया तजु््ण या कया्््ण या 
प¥ु ् याउन्ुभएको य्वशेर् ्ोगदयानकया ियालग हयाठद्णक आ्भयार प्रकट गद्णछु।

त्सैगरी ्ोजनया तजु््ण या कया््ण स्ूहकया सं्ोजक उचच अदयाित य्वरयाटनगर, धनकुटया इजियासकया ्खु् ्भई कया् 
गनदे ्याननी् न्या्याधीश श्ी य्वनोद श्या्ण र उक् कया््ण स्ूहकया सदस् उचच अदयाितकया ्याननी् न्या्याधीश श्ी 
श्ीकयानत पौडेि, सजलिया अदयाितकया ्याननी् न्या्याधीशहरू श्ी  सू््णप्रसयाद परयाजिुी, श्ी नयारया्णप्रसयाद स्ेुवदी, श्ी 
ठद्वयाकर ्भट्ट, अथ्ण ्नत्रयाि्कया सहससच्व श्ी हररशरण पडुयासैनी, रयाय्रि् ्ोजनया आ्ोगकया सहससच्व डया. श्ी यकरण 
रूपयाखेती र सदस् ससच्व स्ववोचच अदयाितकया सहरसजसट्यार श्ी ्भद्रकयािी पोखरेििे ्ोजनया तजु््ण याको प्रयारसम्भक 
चरणदेसख नै सयक्र् रूप्या संिगन रही ्ोजनया तजु््ण या जसतो प्रयाय्वलधक य्वर्््या प¥ु ् याउन्ुभएको अतिुनी् 
्ोगदयानको उचच ्ूल्याङ् कन गददै हयाठद्णक धन््वयाद ज्ञयापन गद्णछु। 

त्सैगरी ्ोजनया तजु््ण याको प्रयारसम्भक प्रयक्र्यादेसख हरेक चरण्या स्ववोचच अदयाितकया ्याननी् न्या्याधीशहरूिे 
सयक्र् सह्भयालगतया जनयाई आफनो य्वसशष्ठ ज्ञयान, अन्ुभ्व, सीप र दक्षतयाकया आधयार्या प्रदयान गनु्ण्भएको अ्ूल् रया् 
सझुया्व र पषृ्ठपोर्णबयाट ्ोजनयाियाई ्ूत्ण रूप ठदँदै ्स्या देखयाउन्ुभएको अपनत्व र स्वयाल्त्व्भया्वकया ियालग हृद्देसख 
नै धन््वयाद ठदन चयाहनछु। सयाथै न्या् पररर्दकया ्याननी् सदस्द्व् श्ी पद्प्रसयाद ्ैवठदक र श्ी रया्प्रसयाद 
लसटौियािे ्ोजनया तजु््ण याकया क्र््या छिफि ए्व् ्परया्श्ण कया््णक्र््या सह्भयागी ्भई प्रदयान गनु्ण्भएको ्हत््वपूण्ण 
सझुया्वकया ियालग धन््वयाद व्क् गद्णछु। 

स्ववोचच अदयाितकया ्खु् रसजसट्यार श्ी नपृध्वज लनरौिया, रसजसट्यारद्व् श्ी ियािबहयादरु कँु्वर र श्ी नयारया्णप्रसयाद 
पनथीिे ्ोजनया तजु््ण याकया ियालग आ्वश्क स्ोत सयाधनको प्रबनध ए्व् ््ोजनया तजु््ण या प्रयक्र्याको स्ग् व््वसथयापन 
र ्ोजनया तजु््ण या कया््णको य्वल्भन्न चरण्या प¥ु ् याउन्ुभएको य्वसशष्ट ्ोगदयानको प्रसंशया गददै य्वशेर् धन््वयाद ठदन 
चयाहनछु। सयाथै स्ववोचच अदयाितकया ततकयािीन रसजसट्यार ए्व् ्हयाि उचच अदयाितकया न्या्याधीश श्ी ्हेनद्रनयाथ 
उपयाध्या् र न्या् पररर्द् ससच्व श्ी दे्ेवनद्ररयाज ढकयाििे ्ोजनया तजु््ण या प्रयक्र्या्या प¥ु ् याउन्ुभएको सह्ोगकया ियालग 
्वहयाँहरूियाई धन््वयाद ठदनछु। 

्ोजनया तजु््ण याको क्र््या आ्ोजनया गररएकया परया्श्ण कया््णक्र्हरू्या सयक्र् सह्भयालगतया जनयाई रया्, सझुया्व र 
पषृ्ठपोर्ण प्रदयान गनु्ण हनेु उचच तथया सजलिया अदयाितकया ्याननी् न्या्याधीशहरू, रसजसट्यार, सेसतेदयार, तहलसिदयार र 
अन् क््णचयारीहरूियाई धन््वयाद ज्ञयापन गद्णछु।

सयाथै परया्श्ण कया््णक्र्हरू्या सह्भयालगतया जनयाई रचनयात्क सझुया्व प्रदयान गनु्ण हनेु नेपयाि बयार एसोलसएसन र स्ववोचच 
बयार एसोलसएसनिगया्त य्वल्भन्न बयार इकयाइकया अध्क्ष, पदयालधकयारी ए्व् ््वररष्ठ अलध्वक्या,  लत्र्भ्ुवन य्वश्वय्वद्याि् 
कयानून सङ् कया् लडन तथया नेपयाि ि क्यामपसकया क्यामपस प्र्खु, सरकयारी ्वयकि, नेपयाि प्रहरीकया अलधकृत तथया 
संचयारक्षीहरूियाई धन््वयाद ज्ञयापन गद्णछु।

्ोजनया तजु््ण याको चरण्या य्वशेर् रया् सझुया्व प्रदयान गनु्ण हनेु उचच अदयाितकया ् याननी् न्या्याधीश श्ी य्वपिु न्ौपयाने 
र सजलिया अदयाितकया ्याननी् न्या्याधीशहरू श्ी नररश्वर ्भणडयारी र श्ी रयाज ुखलत्वडयाियाई धन््वयाद ठदन चयाहनछु। 



सयाथै ्याननी् सजलिया न्या्याधीश श्ी य्वदरु कोइरयाियािे ्ोजनयाको ्स्ौदया प्रलत्ेवदनको ्भयायर्क परर्याज्णन्या 
प¥ु ् याउन्ुभएको ्हत््वपूण्ण ्ोगदयानकया ियालग धन््वयाद ज्ञयापन गद्णछु।

्ोजनया तजु््ण याको क्र््या रया् सझुया्व र स्ीक्षया प्र्ोजनकया ियालग आ्वश्क य्व्वरण उपि्ध गरयाई सह्ोग 
प¥ु ् याउने स्ववोचच अदयाितकया सह रसजसट्यारहरू श्ी नयारया्णप्रसयाद रेग्ी, श्ी ल्भ्कु्यार शे्ष्ठ, श्ी य्व्ि पौडेि, श्ी 
नेत्रप्रकयाश आचया््ण, श्ी हरररयाज कयाककी, श्ी ् ्तया खनयाि र श्ी श्ीियाि पौडेि िगया्त अन् अलधकृत क््णचयारीहरूियाई 
धन््वयाद व्क् गन्ण चयाहनछु।

रणनीलतक ्ोजनयाको तजु््ण या य्वलध ए्व् ्संरचनया र स्वरूप, ्ूल्याङ्कन पद्धलत ए्व् ्त्थ्याङ् क य्वश्रे्ण र प्रसतलुत 
समबनध्या रया् सझुया्व परया्श्ण प्रदयान गनु्ण हनेु त्थ्याङ् क, व््वसथयापन तथया ्ोजनया य्वज्ञहरू क्र्श: प्रया. डया.श्ी शंकर 
खनयाि, श्ी प्रतयापकु्यार पयाठक र श्ी बयािगोय्वनद य्वष्टियाई य्वशेर् धन््वयाद ज्ञयापन गन्ण चयाहनछु। त्सैगरी ्ोजनया 
कया्या्णन्व्नको ियालग आ्वश्क पनदे बजेट प्रक्षेपण  गनदे कया्््ण या सह्ोग प¥ु ् याउन ुहनेु य्वज्ञ श्ी रयाजनकु्यार केसीियाई  
धन््वयाद ठदन चयाहनछु। 

रणनीलतक ्ोजनयाको अ्वधयारणया,  ्ोजनया तजु््ण या य्वलध ए्व् ्प्रयक्र्याकया समबनध्या धयारणया व्क् गरी अ्वधयारणया 
य्वकयास, ्ोजनया तजु््ण या य्वलध र प्रयक्र्या लनधया्णरण्या सह्ोग प¥ु ् याउन ुहनेु ्ोजनया र व््वसथयापन क्षेत्रकया य्वज्ञ डया. 
श्ी शंकर श्या्ण, प्रया.डया.श्ी श्ीकृषण शे्ष्ठ, डया. श्ी ठदनेश पनत, डया. श्ी चनद्र्सण अलधकयारी, श्ी केशरीरयाज पसणडत, 
श्ी ््ुवरयाज ्भरू्याि र श्ी बयाियाननद पौडेिियाई धन््वयाद ज्ञयापन गद्णछु। 

्ोजनया तजु््ण याकया क्र््या आ्वश्क त्थ्याङ् क उपि्ध गरयाउने तथया अन् व््वसथयापकी् कया्््ण या सह्ोग गन्ण 
सथयायपत ्ोजनया तजु््ण या ससच्वयाि््या खयटई सह्ोग गनदे स्ववोचच अदयाित‚ अनसुनधयान तथया ्ोजनया ्हयाशयाखयासँग 
समबद्ध उपरसजसट्यार श्ी अशोककु्यार क्षेत्री र श्ी ठयाकुरप्रसयाद पौडेि तथया शयाखया अलधकृत श्ी सु् न पयाणडे र श्ी 
्लनर्या स्ेुवदी ए्व् ् ्भयार्याय्वद् श्ी रया्चनद्र फु्याँि र कम्प्टुर अपरेटर श्ी अञ्ज्कु्यार पोखरेिको  ्ोगदयानियाई 
स्रण गददै धन््वयाद ठदन चयाहनछु। 

अनत््या, ्ोजनया तजु््ण या प्रयक्र्या्या सह्भयागी सबैको ्ोगदयानको उपजकया रूप्या रहेको प्रसततु ्ोजनयािे लनधया्णरण 
गरेकया िक्् हयालसि गन्णको ियालग ्सको कया्या्णन्व्न पक्ष अत्नतै ्हत््वपूण्ण हनुछ। सबैको इ्यानदयार प्र्यासिे 
नै ्ोजनयाको सफि र प्र्भया्वकयारी कया्या्णन्व्न हनेु कुरया्या य्वश्वयास लिएको छु।

धन््वयाद !                                               

२०७६ आर्याढ                                         
...................

(दीपककु्यार कयाककी) 
न्या्याधीश, स्ववोचच अदयाित

सं्ोजक 

्ोजनया तजु््ण या लनददेशक सल्लत



प्रलतबद्धतया

न्या्पयालिकयािे आफनै सयक्र्तया र प्र्यास्या २०६१ सयािदेसख सरुु गरेको ्ोजनयाबद्ध सधुयार प्रयक्र्याको अकवो 
शङृ् खियाको रुप्या न्या्पयालिकयाको चौथो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनया ल्लत २०७६ श्या्वण १ गतेदेसख ियाग ुहनु 
गइरहेको छ। देश्या ्भएको सं्ैवधयालनक र कयानूनी परर्वत्णनिे लसज्णनया गरेकया दयाय्त्वहरू तथया न्या्पयालिकयाबयाट 
प्र्वयाह हनेु से्वया स्वचछ, लनषपक्ष, लछटोछररतो, गणुसतरी् र प्र्भया्वकयारी बनयाउँदै अनतरया्णय्रि्सतर्या य्वकलसत ् यापदणड 
अनकूुि बनयाउनेतफ्ण  ्ोजनया लनददे सशत रहेको छ। सूचनया प्रय्वलध्ैत्री ्दु्या प्र्वयाह व््वसथयापन पद्धलत, न्या््या सहज 
पहुँच, न्याय्क सशुयासन ए्व् ् न्या्पयालिकयाप्रलतको आसथया र य्वश्वयास अल्भ्वयृद्ध गनु्ण न्या्पयालिकयाको अबको 
प्रयाथल्कतयाको य्वर्् रहेकया छन।्
्ोजनयािे लनधया्णरण गरेकया िक््हरू प्रयालति्या समबसनधत सरोकयार्वयाियाको सह्ोग र स्न्व्को आ्वश्कतया पनदे ्भए 
तयापलन न्या् समपयादनको ्ूि ्भलू्कया्या रहेको न्या्पयालिकयािे ्ी सबै कुरयाको सजम्े्वयारी लिन ु पनदे हनुछ। 
न्या्पयालिकयाको ्ोजनया कया्या्णन्व्नकया ियालग न्याय्क नेततृ्वको प्रलतबद्धतयाकया सयाथै सरोकयार्वयाियाको सह्ोग र 
स्न्व्को आ्वश्कतया पद्णछ। स्ोत सयाधनको व््वसथयापन, पद्धलतगत य्वकयास र सदुृढीकरण ए्व् ् कयानूनी 
पू्वया्णधयारहरूको त्यारी्या सरकयारको सयक्र् प्रलतबद्धतयाको आ्वश्कतया हनुछ ्भने ् ोजनयाको प्र्भया्वकयारी कया्या्णन्व्नकया 
ियालग अदयाित्या कया््णरत सबै तहको जनशसक्को प्रलतबद्धतया र सबै सरोकयार्वयाियाको प्र्भया्वकयारी सह्ोग र 
स्न्व्िे त्सत्तकै ्हत्व रयाखदछ। 
न्याय्क सधुयार प्रयक्र्याको लनरनतरतयाको अकवो कडीको रूप्या रहेको न्या्पयालिकयाको चौथो रणनीलतक ्ोजनयाको 
प्र्भया्वकयारी कया्या्णन्व्नबयाट ्यात्र न्या्पयालिकयाको पररदृश् प्रयाति हनेु कुरया्या दईु ्त रहन सकदैन। य्वगतकया 
्ोजनयाबयाट प्रयाति उपिस्धहरूियाई संसथयागत गददै परर्वलत्णत सनद्भ्ण अनकूुि सधुयार प्रयक्र्याियाई लनरनतरतया ठदन ्स 
्ोजनयािे ठदशया लनददेश गरेको छ। प्रसततु ्ोजनयाको प्र्भया्वकयारी कया्या्णन्व्नबयाट सबैको आसथया र य्वश्वयास्कु् न्या् 
प्रणयािीको सथयापनया गन्ण ्हत्वपूण्ण ्ोगदयान पगुने छ ्भन्ने य्वश्वयास लिएको छु।
अनत््या, "सबैकया ियालग न्या् सलुनसचित गनदे" पररदृश्कया सयाथ ियाग ुगररएको न्या्पयालिकयाकयाे चौथो पञ्च्वर्षी् 
रणनीलतक ्ोजनयाको कया्या्णन्व्न्या प्रलतबद्धतया व्क् गददै स्ववोचच अदयाित, उचच अदयाित, सजलिया अदयाितिगया्त 
अन् अदयाित तथया न्या्यालधकरणहरू्या कया््णरत समपूण्ण जनशसक्हरू तथया सरोकयार्वयािया सबै्या सयक्र् सह्भयालगतयाकया 
ियालग हयाठद्णक अयपि गद्णछु। सयाथै, ्ोजनया तजु््ण या प्रयक्र्याको य्वल्भन्न चरणहरू्या प्रत्क्ष ्वया अप्रत्क्ष रूप्या 
सह्भयागी रही ्हत्वपूण्ण ्ोगदयान k'¥ofpg' हनेु सबै्या य्वशेर् धन््वयाद ज्ञयापन गद्णछु।

धन््वयाद !  
                                       
२०७६ आर्याढ ...................

(नपृध्वज लनरौिया)
्खु् रसजसट्यार
स्ववोचच अदयाित





कया््णकयारी सयारयांश

पररच् 

नेपयाि्या न्या्पयालिकयाको कया् कयारबयाही र सयाङ् गठलनक व््वसथया्या स्ग् सधुयारको उद्ेश्सयहत य्व.सं. २०६१ 
सयािदेसख रणनीलतक ्ोजनया ियाग ुगररएको हो। हयािसम््या तीन्वटया रणनीलतक ्ोजनयाहरू कया्या्णन्व्न ्भइसकेकया 
छन।्सधुयार प्रयक्र्याियाई लनरनतरतया ठदन प्रसततु चौथो रणनीलतक ्ोजनया (२०७६/०७७- २०८०/०८१) को 
तजु््ण या गररएको हो।

्ोजनया तजु््ण या सं्नत्रहरू

चौथो रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण याको ियालग सम्याननी् प्रधयान न्या्याधीशज्ूको ल्लत २०७५।१०।८ को लनण््ण बयाट 
्ोजनया तजु््ण या लनददेशक सल्लत र ्ोजनया तजु््ण या कया््णस्ूह गरी दईु ्वटया सं्नत्र गठन ्भएकया लथए। स्ववोचच 
अदयाितकया ्वररष्ठत् ्याननी् न्या्याधीश श्ी दीपककु्यार कयाककीको सं्ोजकत्व्या ्ोजनया तजु््ण या लनददेशक सल्लत 
र उचच अदयाित, य्वरयाटनगर, धनकुटया इजियासकया ्खु् ्भई कया् गनदे ्याननी् न्या्याधीश श्ी य्वनोद श्या्णको 
सं्ोजकत्व्या ्ोजनया तजु््ण या कया््णस्ूह गठन गररएको लथ्ो।

्ोजनया तजु््ण या य्वलध

्ोजनया तजु््ण या गदया्ण य्वगत ्ोजनकया अन्ुभ्वस्ेतियाई दृयष्टगत गरी ्वसतसुसथलत य्वश्रे्णको ियालग SWOT  
Methodology को अ्विमबन गररएको छ। तेस्ो रणनीलतक ्ोजनया कया्या्णन्व्नको स्ीक्षया गररएको छ।प्रसततु 
्ोजनया्या िक्् तथया रणनीलतक उद्ेश्हरूियाई रणनीलतक स्वयाि ्वया िक्््या आधयाररत ढयाँचया (Issue or Goal 
Based Model) ्या प्रसततु गररएको छ। ्ोजनयाियाई बढी व्या्वहयाररक, कया्या्णन्व्न्ोग् र सह्भयालगतया्ूिक 
बनयाउन तजु््ण याको क्र््या सबै अदयाित तथया न्याय्क लनकया्हरूसँग प्रश्नया्विी स्वदेक्षण, न्या्याधीशहरूको तेस्ो रयाय्रि् 
सम्ेिन्या छिफि गनु्णकया सयाथै सरोकयार्वयाियाहरूसँग परया्श्णको ्याध््बयाट पषृ्ठपोर्ण लिइएको लथ्ो।सयाथै, 
्ोजनया तजु््ण या र व््वसथयापनसँग समबसनधत य्वज्ञहरूसँग य्वल्भन्न चरण्या परया्श्ण लिइएको लथ्ो।

्ोजनयाको संरचनयात्क स्वरूप

प्रसततु ्ोजनयाियाई देहया्को स्वरूप्या प्रसततु गररएको छः-

पररचछेद १ – प्रयारसम्भक

पररचछेद २ – न्या्पयालिकयाको तेस्ो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनयाको स्ीक्षया

पररचछेद ३ – ्वसतसुसथलत य्वश्रे्ण 

पररचछेद ४ – पररदृश्, पररिक्् र ्ूल्हरू

पररचछेद ५ – िक्् लनधया्णरण तथया िक्् प्रयालतिकया रणनीलतक उद्ेश्हरू



पररचछेद ६ – िक्् तथया रणनीलतक उद्ेश्हरूको कया्या्णन्व्न ्ोजनया

पररचछेद ७ – ्ोजनया अनगु्न तथया ्ूल्याङ् कन

पररचछेद ८ – बजेट प्रक्षेपण 

पररचछेद ९ – जोसख् य्वश्रे्ण तथया न्ूनीकरण ्ोजनया

अनसूुचीहरू

प्रलत्ेवदनको पररचछेद एक्या ्ोजनया तजु््ण याको सं्नत्र, य्वलध, पद्धलत र प्रलत्ेवदनको स्वरूपको य्वर््हरू स्या्ेवश 
गररएको छ। 

पररचछेद दईु्या न्या्पयालिकयाको तेस्ो रणनीलतक ्ोजनयाको स्ीक्षया गददै ्ोजनया कया्या्णन्व्नबयाट हयालसि ्भएकया 
उपिस्धहरू र उपिस्ध हनु नसकी देसखएको अनतरको अ्वसथया, अनतरको कयारण र प्र्भया्वस्ेतकया बयारे्या उलिेख 
गररएको छ। तेस्ो ् ोजनयाको स्ीक्षयाबयाट देसखएको प्रगलत र अनतरको स्ग् अ्वसथया देहया्ब्ोसज् रहेको पयाइ्ो। 

िक्् १, २, ३, ४ र  सह्ोगी  रणनीलत  स्ेतको  जम्या 

िक््हरू जम्या कया््ण यक्र्याकियाप/ 
सूचक सङ् ख्या

और्त कया््ण 
समपयादन (%)

िक्् र प्रगलत 
लबचको अनतर (%)

१. न्या् समपयादनको कया््णियाई लछटो छररतो तलु्याउने। 68 100 65.57 34.43

२. न्याय्क प्रयक्र्याियाई अनु् यान्ोग् बनयाउने। 16 16 47.50 52.50

३. न्या् प्रणयािीियाई पहुँच्ोग् बनयाउने। 50 54 90.74 9.26

४. न्या्पयालिकयाप्रलत आसथया र य्वश्वयास अल्भ्वयृद्ध गनदे। 23 35 85.14 14.86

िक्् १,२,३ र ४ को जम्या १५७ २०५ ७२.2४ २७.7६

सह्ोगी रणनीलतहरूको जम्या 237 277 ७२.४२ २७.58

तेस्ो रणनीलतक ्ोजनयाको स्ग् प्रगलत र अनतरको और्त जम्या 394 482 72.27 27.73

्सकया सयाथै ् स पररचछेद्या चौथो रणनीलतक ् ोजनया तजु््ण याकया क्र््या य्वल्भन्न अदयाित तथया न्याय्क लनकया्हरूसँग 
गररएको प्रश्नया्विी स्भदेक्षण, न्या्याधीशहरूको तेस्ो रयाय्रि् सम्ेिन्या ्भएको छिफि तथया य्वल्भन्न परया्श्ण 
कया््णक्र््या सरोकयार्वयाियाहरूबयाट प्रयाति सझुया्वहरू स्ेत प्रसततु गररएको छ।

पररचछेद तीन्या न्या्पयालिकयाको ्वसतसुसथलत य्वश्रे्ण गनदे क्र््या SWOT Method कया आधयार्या न्या्पयालिकयाको 
सबि र दबु्णि पक्षहरू तथया अ्वसर र चनुौतीहरूको पयहचयान गरी आनतररक ए्व् ्बयाह्य ्वयातया्वरणको य्वश्रे्ण 
गररएको छ।

पररचछेद चयार्या न्या्पयालिकयाको चौथो रणनीलतक ् ोजनयाको पररदृश्, पररिक्् र आधयार्भतू ् ूल्हरू देहया्ब्ोसज् 
हनेु गरी प्रसततु गररएको छः 



पररदृश् सबैकया ियालग न्या् सलुनसचित गनु्ण।

पररिक्् संय्वधयान, कयानून र न्या्कया ्यान् लसद्धयानतकया आधयार्या स्वचछ ए्व् ्लनषपक्ष न्या् समपयादन गनु्ण।

्ूल्हरू

•	 संय्वधयान र कयानूनप्रलत आसथया, 
•	 स्वतनत्रतया, लनषपक्षतया र सक्ष्तया, 
•	 स्वया्त्ततया, 
•	 उत्तरदयाय्त्व र ज्वयाफदेयहतया, 
•	 स्वचछतया र स्यानतया, 

•	 गणुसतरी्तया, 
•	 सदयाचयार, 
•	 प्रलतलनलधत्व र स्या्ेवशीतया, 
•	 स्वयाल्त्व, 

•	 सह्भयालगतया र स्न्व्।

पररचछेद पयाँच्या चौथो रणनीलतक ्ोजनयाकया िक््हरू तथया ती िक््सँग समबसनधत रणनीलतक उद्ेश्हरू प्रसततु 
गररएको छ।्स ्ोजनया्या लछटोछररतो र गणुसतरी् न्या् समपयादन, न्या््या पहुँच अल्भ्वयृद्ध, न्याय्क सशुयासनको 
प्र्वद्ध्णन, अदयाित व््वसथयापनको सदुृढीकरण र न्या्पयालिकयाप्रलतको आसथया र य्वश्वयास अल्भ्वयृद्ध गरी  ५ ्वटया 
िक््हरू लनधया्णरण गररएको छ। लछटोछररतो र गणुसतरी् न्या् समपयादनसँग समबसनधत पयहिो िक्् अनतग्णत ५ 
्वटया, न्या््या पहुँच अल्भ्वयृद्धको दोस्ो िक्् अनतग्णत ५ ्वटया, न्याय्क सशुयासनको प्र्वद्ध्णनसँग समबसनधत तेस्ो 
िक््अनतग्णत ४ ्वटया, अदयाित व््वसथयापनको सदुृढीकरणसँग समबसनधत चौथो िक्् अनतग्णत ६ ्वटया र 
न्या्पयालिकयाप्रलतको आसथया र य्वश्वयास अल्भ्वयृद्धसँग समबसनधत पयाँचौं तथया असनत् िक्् अनतग्णत ३ ्वटया गरी जम्या 
२३ ्वटया रणनीलतक उद्ेश्हरू ्स ्ोजनया्या प्रक्षेपण गररएकया छन।्

पररचछेद छ्या रणनीलतक ् ोजनयाकया िक््हरू र रणनीलतक उद्ेश् हयालसि गन्ण सञ्चयािन गररने यक्र्याकियापहरूसयहतको 
कया्या्णन्व्न ्ोजनया प्रसततु गररएको छ। उक् कया्या्णन्व्न ्ोजनया तजु््ण या गदया्ण न्या्समपयादनको कया््णियाई 
लछटोछररतो, गणुसतरी् र पू्व्णअनु् यान्ोग् बनयाउने कया््णियाई प्रयाथल्कतया ठदइएको छ। सयाथै, स्ववोचच अदयाितको 
बक्ौतया ्दु्याको न्ूनीकरण र कया््णबोझ व््वसथयापनको य्वशेर् कया््णक्र् प्रसततु गररएको छ। न्या््या पहुँच 
अल्भ्वयृद्ध, न्याय्क सशुयासनको प्र्वद्ध्णन र न्या्पयालिकयाको ्भौलतक तथया य्वत्ती् स्ोत सयाधन, ्यान्व संशयाधनको 
क्ष्तया य्वकयास, सरोकयार्वयाियालबचको स्न्व् र सह्ोगियाई प्र्भया्वकयारी बनयाई ्ोजनयाियाई सकेसम् व्या्वहयाररक, 
्वसतपुरक, नलतजया्खुी र ्यापन्ोग् बनयाउने प्र्यासस्ेत गररएको छ। त्सकया ियालग कया्््ण ोजनया्या रणनीलतक 
्ोजनयाअनसुयार समपन्न गनु्णपनदे कया््ण/यक्र्याकियापहरू, कया््णसमपयादन सूचक, कया््ण समपन्न गनु्णपनदे स््या्वलध र सोको 
सजम्े्वयार अलधकयारी यकटयान गररएको छ। 

पररचछेद सयात्या ्ोजनयाको अनगु्न तथया ्ूल्याङ्कनको ियालग केनद्री् तह र य्वल्भन्न तहकया अदयाितहरू्या रहने 
सं्नत्रहरू तथया प्रलत्ेवदन प्रणयािीको स्वरूप ए्व् ्सोको कया्््ण ोजनया प्रसततु गररएको छ। पू्व्ण ्ोजनयाहरू्या ्स 
य्वर््ियाई ्खु् कया्या्णन्व्न ्ोजनयाको ्भयागको रूप्या प्रसततु गररएको लथ्ो। ्ोजनयाको सफि र प्र्भया्वकयारी 
कया्या्णन्व्नको ियालग अनगु्न तथया ्ूल्याङ्कन पद्धलतबयाट ्हत््वपूण्ण ्ोगदयान हनेु त्थ्ियाई ्हससु गरी ्स 
य्वर््ियाई अिगगै पररचछेद्या स्या्ेवश गररएको छ। 

पररचछेद आठ्या ् ोजनया कया्या्णन्व्नकया ियालग आ्वश्क पनदे बजेटको प्रक्षेपण गररएको छ। जस अनसुयार ् ोजनयाको 
पयहिो ्वर््णको ियालग रु.१०,३२,८१,७१,000।- दोस्ो ्वर््णको ियालग रु.८,७८,४१,२३,000।- तेस्ो ्वर््णको 
ियालग रु.८,९२,४७,९८,०००।- चौथो ्वर््णको ियालग रु.९,८६,११,१८,000।- र पयाँचौं ्वर््णको ियालग  
रु.८,७७,३५,४८,०००।- गरी जम्या रु.४६,६७,१७,५७,०००।- ियागने अनु् यान गररएको छ। 



असनत् पररचछेद नौ्या य्वगत ्ोजनया्या पयहचयान गररएकया जोसख्हरूको य्वश्रे्ण गददै ्स ्ोजनया कया्या्णन्व्नकया 
सम्भयाय्वत जोसख्हरू तथया ती जोसख् न्ूनीकरणको कया्््ण ोजनयास्ेत प्रसततु गररएको छ। य्वगत ्ोजनया 
कया्या्णन्व्न्या ्हससु गररएकया कलतप् जोसख्हरू ्स ्ोजनया्यास्ेत सयानदल्भ्णक देसखएकया छन।् ्स ्ोजनया्या 
न्याँ संयहतयाहरू कया्या्णन्व्न गनु्णपनदे, फरक ्दु्या व््वसथयापन ियाग ुगनु्णपनदे तथया स्ववोचच अदयाित्या रहेको कया््णबोझ 
व््वसथयापनकया ियालग य्वशेर् यक्र्याशीितया आ्वश्क पनदे ्भएको सनद्भ््ण या सोसमबनधी जोसख्हरूियाई स्ेत 
समबोधन गनदे गरी कया्््ण ोजनया प्रसततु गररएको छ।अनत््या अनसूुचीहरू संिगन गररएको छ। 
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पररचछेद - एक

प्रयारसम्भक
१.१ पररच्

नेपयाि्या ्ोजनयाबद्ध य्वकयासको थयािनी य्व.सं. २०१३ सयाि्या ्भएको हो। हयाि ्िुकु्या पनध्ौं रयाय्रि् ्ोजनया 
कया्या्णन्व्नको संियार्या रहेको छ। रयाय्रि् ्ोजनयाहरूिे न्या्पयालिकयाको आ्वश्कतया र प्रयाथल्कतया पयहचयान गन्ण 
नसकेको सनद्भ््ण या न्या्पयालिकया स्व्् ्िे आफनया कया्कयारबयाहीहरूियाई व््वससथत रूप्या समपयादन गरी न्या् 
समपयादनको कया््णियाई लछटोछररतो, प्र्भया्वकयारी, य्वश्वसनी् र पहुँच्ोग् बनयाउन आलथ्णक ्वर््ण २०६१/०६२ देसख 
आ्वलधक रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण या गरी कया्या्णन्व्न गररआएको हो।न्या्पयालिकया्या रणनीलतक ्ोजनयाहरूको 
कया्या्णन्व्न पचियात ्सधुयारकया प्र्यासहरू संसथयागत हुँदै आएको पयाइनछ। अदयाितहरू ् ोजनयाबद्ध रूप्या कया्कयारबयाही 
सञ्चयािन गन्ण अभ्सत ्भएकया छन।् य्वगत्या प्रयाति उपिस्धहरूियाई संसथयागत गददै न्या्पयालिकयािे सधुयार प्रयक्र्याियाई 
लनरनतरतया ठदनपुनदे देसखएको छ।

्िुकुको चौधौं रयाय्रि् ् ोजनया र न्या्पयालिकयाको तेस्ो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ् ोजनया (२०७१-०७५) को अ्वलधस्ेत 
्सै आलथ्णक ्वर््णको अनत््या सँगसँगै स्याति हुँदैछ। ्िुकुिे १५ औ ंरयाय्रि् ्ोजनया तजु््ण या गरी कया्या्णन्व्न गनदे 
क्र््या रहेको अ्वसथया्या न्या्पयालिकयास्ेत आगया्ी पयाँच ्वर््णको ियालग चौथो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण या 
गरी ियाग ुगनदे क्र््या रहेको छ। पनध्ौं रयाय्रि् ्ोजनयाको आधयारपत्र्या न्या्पयालिकयासँग समबसनधत िक््, उद्ेश्, 
रणनीलत र कया््णनीलतहरूियाई स्या्ेवश गनदे प्र्यास गररएको छ।

न्या्पयालिकयाको तेस्ो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनया कया्या्णन्व्नको क्र््या देश्या न्याँ संय्वधयान ियाग ु ्भई ्िुकु 
संिी् संरचनया्या रूपयानतरण ्भएको छ। संय्वधयानिे रयाज्कया लनददेशक लसद्धयानत, नीलत तथया दयाय्त्वहरू्या आधयार्भतू 
परर्वत्णन गरेको छ। न्या्पयालिकयाको स्वरूप र तहगत संरचनया ् थया्वत ्नै रहे पलन अदयाितहरूको प्रयादेसशक सथयान, 
सङख्यात्क ससथलत र अलधकयारक्षेत्र्या व्यापक परर्वत्णन ्भएको छ। ्िुकुी ऐन, २०२० िगया्तकया कयानूनियाई 
प्रलतसथयापन गददै जयारी ्भएकया ्िुकुी संयहतयाहरू र लतनको कया्या्णन्व्नकया ियालग बनेकया लन््या्विी, कया््णय्वलध तथया 
्यापदणडहरूिे अदयाितको कया्कयारबयाही्या आ्ूि परर्वत्णन गरेकया छन।् ्दु्या प्र्वयाह व््वसथयापनको पद्धलत 
य्वकयासकया ियालग फरक ्दु्या व््वसथयापन पद्धलतको य्वकयास गन्ण अध््नहरू ्भएकया छन।् 

्स सनद्भ््ण या से्वया प्र्वयाहियाई लछटोछररतो, गणुसतरी्, प्र्भया्वकयारी, स्व्णसिु्भ ए्व् ्सबैको पहुँच्ोग् बनयाई आ् 
नयागररकको आसथया र य्वश्वयास कया्् रयाख् ुन्या्पयालिकयाको सया्व्णकयालिक सजम्े्वयारीको य्वर्् हो। सूचनया प्रय्वलधको 
उचचत् य्वकयास, ्भू् णडिीकरण र परर्वलत्णत स्् सनद्भ्णसँगै से्वयाग्याही्या बढदै गएको अपेक्षया, से्वयाग्याहीको 
सनतयुष्ट, न्याय्क सशुयासन प्र्वद्ध्णन जसतया य्वर््िे न्या्पयालिकयाको ियालग अ्वसर र चनुौती द्ैुव लसज्णनया गरेकया छन।् 
्स परर्ेवश्या न्या्पयालिकयािे आफूियाई थप चसुत, गलतशीि, प्र्भया्वकयारी र व््वससथत बनयाउन ्ोजनयाबद्ध सधुयार 
प्रयक्र्याियाई लनरनतरतया ठदनपुनदे देसखनछ। 

१.२ चौथो रणनीलतक ्ोजनयाको आ्वश्कतया

रयाज्कया अन् लनकया्हरू्या रणनीलतक ्ोजनयाको सोच य्वकयास नहुँदै य्व.सं. २०६१ सयाि्या दसक्षण एलस्या्ै 
पयहिोपटक नेपयािको न्या्पयालिकयािे आफनै पहि्या पयाँच ्वर््णको ियालग पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण या गरी 
ियाग ुगरेको लथ्ो। अदयाित्या पलन ्ोजनया आ्वश्क पछ्ण र ? ्भन्ने आ् धयारणया रहेको स्््या रणनीलतक 
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्ोजनया्याफ्ण त न्याय्क कया्कयारबयाहीहरूियाई ्ोजनयाबद्ध ढङ्गबयाट समपयादन गनदे अठोट न्याय्क सधुयारको क्षेत्र्या 
कोर्ढुेङ्गयाको रूप्या रहेको छ। न्या्पयालिकयाको प्रथ् पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनयाको कया्या्णन्व्नबयाट प्रयाति 
उपिस्ध र देसखएकया क्ीक्जोरीबयाट पयाठ लसकदै त्सपलछ ियाग ुगररएकया ् ोजनयाहरूको कया्या्णन्व्नबयाट नेपयािको 
न्या्पयालिकया्या ्ोजनयाबद्ध य्वकयास प्रयक्र्या संसथयागत रूप्या सथयायपत ्भइसकेको छ। जसको पररणया्स्वरूप सधुयार 
कया््णक्र्बयाट प्रयाति नलतजयाहरूियाई त्थ्याङ्क्या छिफि गन्ण सयकने अ्वसथया्या पलुगएको छ। अब ्ोजनया आ्वश्क 
छ ्वया छैन ्भन्ने य्वर्् र ्ोजनयाको स्वयाल्त्व लिने य्वर्््या कुनै ठद्वय्वधया छैन। 

य्वश्वव्यापीकरणको प्र्भया्वबयाट अिग रही कुनै पलन ् िुकु एकिै असि बढन सकने अ्वसथया छैन। आज अनतरया्णय्रि्सतर्या 
नै शयासकी् सूचकयाङ्कहरू य्वकयास गनदे र सोअनरुूप प्रत्ेक ्िुकुकया सया्व्णजलनक संसथयाको सतरीकरणकया सूचकहरू 
(Grading/Indicator) सया्व्णजलनक गनदे क्र् बढदो छ। खयासगरी सं्कु् रया्रिसङ्घ र ्स अनतग्णतकया य्वसशष्टीकृत 
लनकया् तथया अन् अनतरया्णय्रि् गैरसरकयारी सङ्गठनहरूिे ्सतो अभ्यास बढयाएको देसखनछ। सं्कु् रया्रिसङ्घिे पयाररत 
गरेको ठदगो य्वकयासकया एजेनडया (SDGs)  एउटया दृष्टयानत हो। ्सको िक्् १६ ्या अन् कुरयाकया अलतररक् सन ्
२०३० सम््या स्वतनत्र, प्र्भया्वकयारी र ज्वयाफदेही न्या्प्रणयािीसम् सबैको स्यान पहुँच सथयायपत गनदे प्रलतबद्धतया 
व्क् गररएको छ। सं्कु् रया्रिसङ्घको सदस्कया हैलस्त्या उक् दसतया्ेवजियाई नेपयाििे पलन स्वीकयार गरेको हुँदया 
न्या्पयालिकयाको सधुयारकया कया््णक्र्हरूस्ेत सोही िक््तफ्ण  उन्खु हनुपुनदे देसखएको छ। त्सतै य्वश्व बैंकिगया्तकया 
अनतरया्णय्रि् संसथयाहरूिे पलन न्याय्क क्षेत्रको सधुयारियाई आलथ्णक य्वकयासको एजेनडयाको रूप्या असि बढयाएको 
देसखनछ। ्सकया अलतररक् य्वल्भन्न देशकया न्या्पयालिकयाहरूिे परसपरको अन्ुभ्व आदयान प्रदयान गददै न्याय्क 
कया््णको सतर बढयाउन International Consortium for Court Excellence  जसतया अनतरया्णय्रि् संसथयाहरू लन्या्णण 
गरी सधुयारको अल्भ्यानियाई लनरनतरतया ठदइरहेकया छन।् य्वश्वव्यापीकरणको असर र प्र्भया्वहरूियाई नेपयािको 
न्या्पयालिकयािे पलन आत्सयात ्गददै असि बढनकुो य्वकलप छैन। 

नेपयािको संय्वधयानिे स्वतनत्र, लनषपक्ष र सक्ष् न्या्पयालिकयाको पररकलपनया गरेको छ। न्या् प्रशयासनियाई लछटो 
छररतो, स्व्णसिु्भ, ल्तव््ी, लनषपक्ष, प्र्भया्वकयारी जनउत्तरदया्ी बनयाउने नीलत आत्सयात ् गरेको छ। उक् 
सं्ैवधयालनक दयाय्त्वको सयापेक्षतया्या न्या्पयालिकयािे आफनया सधुयारकया कया््णक्र्हरू सञ्चयािन गनु्ण पद्णछ। 
न्या्पयालिकयाप्रलतको आसथया य्वश्वयास अल्भ्वयृद्ध गन्णको ियालग न्याय्क सशुयासनियाई प्र्वद्ध्णन गनदे ्खु् िक््कया सयाथ 
सधुयारकया कया््णक्र्हरू अगयालड बढयाउनपुनदे हनुछ। त्सैिे प्रसततु ्ोजनया्या न्याय्क सशुयासन र ज्वयाफदेयहतया्या 
जोड ठदइएको छ।न्या्पयालिकयािे य्वगत १५ ्वर््णदेसख अ्विमबन गरेको ्ोजनयाबद्ध सधुयारको बयाटोबयाट अब पलछ 
हटन सकने अ्वसथया्या देसखदैँन। अकवोतफ्ण  सधुयार लनरनतर चलिरहने प्रयक्र्या हो। ्सियाई अझ फरयायकिो, ठदगो 
र ्भरपदवो बनयाउन ुनै अयहिेको आ्वश्कतया हो। ्ोजनयाबद्ध रूप्या कया््ण समपयादन गन्ण अभ्सत ्भइसकेको हयािको 
अ्वसथया्या आगया्ी ठदन्या स्ेत परर्वलत्णत सनद्भ्ण, जनअपेक्षया र सङ्गठनको आ्वश्कतयाअनरुूप न्याय्क 
कया्कयारबयाहीियाई थप व््वससथत, ्भरपदवो र प्र्भया्वकयारी बनयाउने सजम्े्वयारी न्या्पयालिकयाको सया् ु रहेको छ। 
सं्ैवधयालनक तथया कयानूनी परर्वत्णनको प्र्भया्व, परर्वलत्णत सनद्भ्ण र ्वत््ण यान न्याय्क नेततृ्विे असि सयारेको न्या्पयालिकया 
सधुयारकया एजेनडयाियाई संसथयागत गन्ण न्या्पयालिकयाको ्ोजनयाबद्ध सधुयार कया््णियाई लनरनतरतया ठदन आ्वश्क रहेको 
छ।

अतः य्वगतकया ्ोजनयाहरूको कया्या्णन्व्नबयाट हयालसि ्भएकया उपिस्धहरूबयाट पषृ्ठपोर्ण लिदै तथया कया्या्णन्व्न गन्ण 
नसयकएकया पक्षहरूबयाट पयाठ लसकेर ती ्ोजनयाकया रयाम्या पक्षहरूको आत्सयात ्गददै लनरनतरतया ठदन ुर थप रणनीलत 
तथया कया््णक्र्हरूको पयहचयान गरी न्या्पयालिकयाको चौथो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण या गनु्णपनदे देसखएको हो। 
य्वगत्या देखयापरेकया क्ीक्जोरीहरू्या सधुयार गददै सरोकयार्वयािया पक्ष तथया लनकया्हरूको ्ोजनया कया्या्णन्व्नप्रलत 
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पूण्ण स्वयाल्त्व सलुनसचित गनु्ण उसत्तकै आ्वश्क छ। ्ोजनया कया्या्णन्व्न्या रहेकया संसथयागत, नीलतगत र व्या्वहयाररक 
स्स्याहरूको पयहचयान गरी लतनको सधुयारियाई स्ेटन स्ेत अत्या्वश्क हनु आउँछ। ्सकया ियालगस्ेत आगया्ी 
पयाँच ्वर््णकया ियालग न्या्पयालिकयाको रणनीलतक ्ोजनया लन्या्णण गनु्ण परेको हो।

१.३ ्ोजनया तजु््ण या सं्नत्र

कुनै पलन सया्व्णजलनक सङ्गठनको रणनीलतक ्ोजनया लन्या्णण गन्णको ियालग सं्ैवधयालनक र कयानूनी प्रयालधकयार ्वया 
कया्या्णदेशको आ्वश्कतया पद्णछ। नेपयािको संय्वधयान र न्या् प्रशयासनसमबनधी कयानूनहरू न्याय्क कया्कयारबयाही 
सञ्चयािनकया आधयारहरू हनु।् संय्वधयानिे पररकलपनया गरेको स्वतनत्र, सक्ष् र सदुृढ न्या्प्रणयािी सथयायपत गन्णको 
ियालग ्वत््ण यान न्याय्क नेततृ्वबयाट असि सयाररएकया सधुयारकया कया््णक्र्हरू न्या्पयालिकयाको चौथो ्ोजनया लन्या्णणको 
अकवो ्हत््वपूण्ण कया्या्णदेशको रूप्या रहेको छ। उसलिसखत सनद्भ््ण या न्या्पयालिकया्या ्ोजनयाबद्ध सधुयारको प्रयक्र्या 
थयािनी गरेपलछ ्भएकया उपिस्ध र ्ोजनयाबद्ध कया््ण समपयादन गनदे संसकृलतस्ेतियाई दृयष्टगत गददै य्वगतको 
अन्ुभ्व,प्रयाति पषृ्ठपोर्ण र स्सया्य्क परर्वत्णनस्ेतियाई समबोधन गनदे गरी ् ोजनयाबद्ध सधुयार प्रयक्र्याियाई लनरनतरतया 
ठदन स्ववोचच अदयाित अनसुनधयान तथया ्ोजनया सल्लतको ल्लत २०७५।१०।३ को लसफयाररसब्ोसज् स्ववोचच 
अदयाितबयाट ल्लत २०७५।१०।८ ्या देहया्को कया्या्णदेशसयहत न्या्पयालिकयाको चौथो रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण या 
लनददेशक सल्लत र कया््ण स्ूह गठन ्भएको लथ्ो। 

्ोजनया तजु््ण या लनददेशक सल्लत

स्ववोचच अदयाितकया ्वररष्ठत् ््याननी् न्या्याधीश श्ी दीपककु्यार कयाककीको सं्ोजकत्व्या देहया्को कया्या्णदेशसयहत 
न्या्पयालिकयाको चौथो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण या लनददेशक सल्लत गठन ्भएको  लथ्ो।
्याननी् श्ी दीपककु्यार कयाककी,  न्या्याधीश, स्ववोचच अदयाित            सं्ोजक
्याननी् श्ी केदयारप्रसयाद चयालिसे,  न्या्याधीश, स्ववोचच अदयाित            सदस्
्याननी् श्ी ्ीरया खडकया,  न्या्याधीश, स्ववोचच अदयाित                       सदस्
्याननी् श्ी हररकृषण कयाककी,  न्या्याधीश, स्ववोचच अदयाित               सदस्
्याननी् श्ी य्वश्वम्भरप्रसयाद शे्ष्ठ,  न्या्याधीश, स्ववोचच अदयाित            सदस्
श्ी नपृध्वज लनरौिया,  ्खु् रसजसट्यार, स्ववोचच अदयाित                  सदस् ससच्व

सल्लतको कया्या्णदेशः

•	 न्या्पयालिकयाको हयािसम्को ् ोजनयाबद्ध य्वकयासको पररणया् स्वरूप प्रयाति उपिस्ध र य्वद््यान चनुौतीहरूको 
स्ीक्षया ए्व् ्तेस्ो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनयाको स्ग् ्ूल्याङ्कनबयाट देसखएकया स्स्या र चनुौतीहरूको 
समबोधन गन्ण न्या्पयालिकयाको चौथो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनयािे त् गनदे पररदृश्, पररिक््, ्ूल्हरू 
ए्व् ््ोजनयािे लिने िक्् र रणनीलतहरूको प्रक्षेपणको ियालग आ्वश्क लनददेशन ठदने। 

•	 चौथो रणनीलतक ् ोजनयाको लन्या्णणको य्वलध र प्रयक्र्या ए्व् ्् ोजनया्या स्या्ेवश हनेु य्वर्््वसत ुर रणनीलतक 
स्वयािहरू पयहचयान गन्ण कया््ण स्ूहबयाट पेस हनेु तजु््ण या य्वलधसयहतको कया्््ण ोजनया स्वीकृत गनदे।

•	 ्ोजनया कया््ण स्ूहको कया्कयारबयाहीको अनगु्न ए्व् ्आ्वश्क पषृ्ठपोर्ण प्रदयान गनदे।
•	 कया्््ण ोजनयासयहतको न्या्पयालिकयाको चौथो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनयाको असनत् ्स्ौदया पयाररत गरी 

सम्याननी् प्रधयान न्या्याधीशस्क्ष पेस गनदे। 
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्ोजनया तजु््ण या कया््ण स्ूहः

्ोजनया तजु््ण या लनददेशक सल्लत र स्ववोचच अदयाित अनसुनधयान तथया ् ोजनया सल्लतको लनददेशन्या रही न्या्पयालिकयाको 
चौथो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण या गन्ण देहया्को कया्या्णदेशसयहत देहया्ब्ोसज्को ्ोजनया तजु््ण या स्ूह गठन 
्भएको लथ्ोः-

्ोजनया तजु््ण या स्ूहः
्याननी् श्ी य्वनोद श्या्ण,  न्या्याधीश, उचच अदयाित                 सं्ोजक
्याननी् श्ी श्ीकयानत पौडेि,  न्या्याधीश, उचच अदयाित                  सदस्
्याननी् श्ी सू््णप्रसयाद परयाजिुी,  न्या्याधीश, सजलिया अदयाित              सदस्
्याननी् श्ी नयारया्णप्रसयाद स्ेुवदी,  न्या्याधीश, सजलिया अदयाित            सदस्
्याननी् श्ी ठद्वयाकर ्भट्ट,  न्या्याधीश, सजलिया अदयाित                  सदस्
सह ससच्व श्ी हररशरण पडुयासैनी,  अथ्ण ्नत्रयाि्                            सदस्
सह ससच्व डया. श्ी यकरण रुपयाखेती,  रयाय्रि् ्ोजनया आ्ोग                    सदस्
सह रसजसट्यार, श्ी ्भद्रकयािी पोखरेि,  स्ववोचच अदयाित                   सदस् ससच्व

कया्या्णदेशः
•	 न्या्पयालिकयाको चौथो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ् ोजनया तजु््ण या गनदे य्वलध प्रयक्र्यासमबनधी कया्््ण ोजनया समबनध्या 

अनसुनधयान तथया ्ोजनया सल्लत्या पेस गरी आ्वश्क सझुया्व लिई ्ोजनया तजु््ण या लनददेशक सल्लतबयाट 
स्वीकृत गरयाई ्ोजनया तजु््ण याको कया््ण अगयालड बढयाउने।

•	 न्या्पयालिकयाको तेस्ो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनयािे लनधया्णरण गरेकया नलतजया पररसूचककया आधयार्या 
िक््हरू तथया रणनीलतक उपया्हरूको कया्या्णन्व्न अ्वसथया सयहत स्ग् ्ोजनया कया्या्णन्व्नको उपिस्ध 
्ूल्याङ्कन गनदे।

•	 न्या्पयालिकयाको तेस्ो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनया कया्या्णन्व्न्या य्वद््यान स्स्या तथया चनुौतीहरूको 
पयहचयान गनदे।

•	 न्या्पयालिकयाको तेस्ो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनया ए्व् ््ोजनयाबद्ध सधुयारको स्ग् प्रयक्र्या र परर्वलत्णत 
सनद्भ्णस्ेतकया आधयार्या ्वसतसुसथलत य्वश्रे्ण गनदे।

•	 न्या्पयालिकयाको तेस्ो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनयाको ्ूल्याङ्कन ए्व् ्न्या्पयालिकयाको ्वत््ण यान ्वसतसुसथलत 
्ूल्याङ्कनको क्र््या आ्वश्कतयाअनसुयार य्वर्् य्वज्ञहरूको परया्श्ण लिने।

•	 हयािसम्को ्ोजनयाबद्ध सधुयार प्रयक्या ए्व् ् तेस्ो रणनीलत ्ोजनया कया्या्णन्व्नको प्रगलत स्ीक्षया र 
आनतररक ए्व् ्बयाह्य कया््ण्वतया्वरण्या आएको परर्वत्णनको य्वश्रे्णस्ेतकया आधयार्या न्या्पयालिकयाको 
पररदृश्, पररिक्् र ्ूल् ्यान्तयाहरू्या  परर्वत्णन ्वया  परर्याज्णन समबनध्या ्ोजनया तजु््ण या लनददेशक 
सल्लत्या पेस गरी प्रयाति लनददेशनब्ोसज् गनदे।

•	 चौथो रणनीलतक ्ोजनयाको िक्् तथया रणनीलतक उपया्सयहत ्ोजनयाको प्रयारसम्भक ्स्ौदया त्यार गरी 
अनसुनधयान तथया ्ोजनया सल्लत्या छिफि गरयाई प्रयाति पषृ्ठपोर्ण स्या्ेवश गरी ्ोजनया तजु््ण या लनददेशक 
सल्लतस्क्ष प्रसततु गरी आ्वश्क लनददेशन प्रयाति गनदे।

•	 ्ोजनयाको प्रयारसम्भक ्स्ौदयाउपर य्वर्् य्वज्ञ ए्व् ्सरोकयार्वयाियाहरूलबच छिफि तथया अनतरयक्र्या गरी 
प्रयाति रया् सझुया्व स्या्ेवश गनदे।
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•	 न्या्पयालिकयाको चौथो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनया कया्या्णन्व्नको कया्््ण ोजनया त्यार गरी न्या्पयालिकयाको 
चौथो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ् ोजनया कया्या्णन्व्नको ियालग आ्वश्क पनदे य्वत्ती् स्ोत सयाधनको प्रक्षेपण गनदे।

•	 सरोकयार्वयाियाहरूलबच ्भएको छिफि तथया अनतरयक्र्या ए्व् ् य्वर्् य्वज्ञबयाट प्रयाति रया् सझुया्व तथया 
अनसुनधयान तथया ्ोजनया सल्लतबयाट प्रयाति लनददेशनब्ोसज् चौथो ्ोजनयाको असनत् ्स्ौदया त्यार गरी 
्ोजनया तजु््ण या लनददेशक सल्लतस्क्ष पेस गनदे। 

•	 कया््णस्ूहिे ्ोजनया तजु््ण या लनददेशक सल्लत र अनसुनधयान तथया ्ोजनया सल्लतको प्रत्क्ष लनददेशन्या रही 
कया््ण गनदे।

•	 ्ोजनया तजु््ण याकया क्र््या प्रयक्र्यागत य्वर्््या कुनै लनकयासया लिन परे्या अनसुनधयान तथया ्ोजनया सल्लत्या 
पेस गरी प्रयाति लनददेशनब्ोसज् गनदे।

•	 कया््णस्ूहियाई आफनो कया््ण समपन्न गन्णको ियालग आ्वश्क पनदे स्ोत सयाधन तथया जनशसक् व््वसथयापन 
स्ववोचच अदयाित प्रशयासनिे गनदे।

•	 कया््ण स्ूहिे आफनो सजम्े्वयारी कया््ण प्रयारम्भ गरको ल्लतिे ४ ्यहनयाल्भत्र समपन्न गरी ्ोजनया तजु््ण या 
लनददेशक सल्लत्या पेस गनदे आठद।

न्या्पयालिकयाको चौथो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ् ोजनया तजु््ण या कया््ण स्ूहिे ल्लत २०७५।१०।२९ ् या ् ोजनया तजु््ण या 
लनददेशक सल्लतको बैठकस्क्ष न्या्पयालिकयाको चौथो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण याको कया्््ण ोजनया पेस गरी 
परर्याज्णनसयहत अनु् ोदन ्भएब्ोसज् ्ोजनया तजु््ण या कया््णको थयािनी गरेको लथ्ो।

१.४ न्या्पयालिकयाको तेस्ो रणनीलतक ्ोजनयाको ्ूल्याङ्कन पद्धलत

रणनीलतक ्ोजनयािे दीि्णकयािीन गनतव्को रूप्या न्या्पयालिकयाको पररदृश्, पररिक्् र ्ूल्हरू लनधया्णरण गददै 
सोको प्रयालतिकया ियालग लनधया्णररत आ्वलधक िक््ब्ोसज्को उपिस्ध हयालसि गन्ण रणनीलतहरूस्ेत प्रक्षेपण गरेको 
लथ्ो। लनसचित अ्वलध यकटयान गरी उक् अ्वलध्या समपन्न गररने ्भनी लनधया्णरण गररएकया िक््हरू र लतनको प्रयालतिकया 
ियालग प्रक्षेयपत रणनीलतअनसुयार कया््ण समपयादन ्भए न्भएको समबनध्या ्ूल्याङ्कन गनु्णपनदे ्भएकोिे ्ोजनयाको िक्् 
हयालसि गन्णको ियालग प्रक्षेपण गररएकया रणनीलत, ती रणनीलतअनतग्णतकया यक्र्याकियाप तथया कया््णसमपयादन सूचकियाई 
्यानक -Standard_ को रूप्या ग्हण गरी लनधया्णररत ्यानकियाई कया््णसमपयादनसँग तिुनया -Benchmarking_ गरी 
प्रत्ेक यक्र्याकियापहरूको स्ीक्षया गररएको छ। 

्ोजनयाद्वयारया लनधया्णररत िक््, रणनीलत तथया कया््ण र यक्र्याकियापहरूको कया््णसमपयादन सूचकअनसुयार प्रयाति नलतजयाको 
सङख्या ्वया प्रलतशत्या उलिेख गन्ण सयकने परर्याणयात्क -Quantitative_ अ्वसथयाियाई सोहीब्ोसज् उलिेख 
गररएको छ। ्सरी सङख्यात्क रूप्या सपष्ट उलिेख गन्ण नसयकने गणुयात्क (Qualitative) अ्वसथयाियाई प्रयाति 
उपिस्ध/नलतजयाको अ्वसथया/सतरको आधयार्या अङ्क्भयार प्रदयान गररएको छ। न्या्पयालिकयाको दोस्ो रणनीलतक 
्ोजनयाको ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कन तथया तेस्ो रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण या र ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनको क्र््या स्ेत 
अ्विमबन गररएको उक् य्वलधियाई लनरनतरतया ठदई त्सतया यक्र्याकियापहरूको कया््णसमपयादनको सतरियाई पयाँच 
स्ूह्या ्वगषीकरण गरी देहया्ब्ोसज् अङ्क्भयार प्रदयान गररएको छः-
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•	 कया््ण समपन्न ्भएको – ५ (१००%)
•	 कया््ण असनत् चरण्या पगेुको  –  ४ (८०%)
•	 आंसशक कया््ण प्रगलत ्भएको  –  ३ (६०%)
•	 कया््ण प्रयारम्भ ्भएको  –  २ (४०%)
•	 कया््ण प्रयारम्भ न्भएको/त्यारी  –  १ (२०%) 

न्या्पयालिकयाको तेस्ो रणनीलतक ्ोजनयाको ्ूल्याङ्कन क्र््या कया््ण स्ूहिे ्ोजनया तजु््ण या लनददेशक सल्लत र 
अनसुनधयान तथया ्ोजनया सल्लतको लनकट समपक्ण ्या रही लन्ल्त छिफि गरी पषृ्ठपोर्ण ए्व् ् आ्वश्क 
लनददेशनस्ेत प्रयाति गरेको लथ्ो।

१.५ ्ोजनया तजु््ण याको य्वलध  र प्रयक्र्या 

नेपयािको संय्वधयान र न्या् प्रशयासनसमबनधी कयानून न्याय्क कया्कयारबयाही सञ्चयािन र व््वसथयापनकया ्ेरुदणड 
हनु।् संय्वधयानको लनददेशक लसद्धयानत, नीलत तथया दयाय्त्वअनतग्णत धयारया ५१ को खणड (ट) ्या न्या् प्रशयासनियाई 
लछटो, छररतो, स्व्णसिु्भ, ल्तव््ी, प्र्भया्वकयारी बनयाउने, य्व्वयाद स्याधयानकया ियालग ्ेिल्ियाप र ्ैवकसलपक 
उपया्हरू अ्विमबन गनदे र न्याय्क सशुयासन कया्् गनदेिगया्तकया य्वर््हरू स्ेयटएको देसखनछ। नेपयािको 
संय्वधयानको धयारया १३६ िे स्ववोचच अदयाित र ्यातहतकया अदयाित, य्वसशष्टीकृत अदयाित तथया अन् न्याय्क 
लनकया्हरूको न्या् प्रशयासनियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउने असनत् सजम्े्वयारी प्रधयान न्या्याधीशियाई समुपेको छ। 
संय्वधयानिे पररकलपनया गरेको स्वतनत्र, सक्ष् र सदुृढ न्या्प्रणयािी सथयायपत गन्ण नेपयािको न्या्पयालिकयािे ् ोजनयाबद्ध 
सधुयार प्रयक्र्याियाई अगयालड सयारेको हो। 

रणनीलतक ्ोजनया रणनीलतक व््वसथयापनको एक सयाधन हो। कुनै पलन सङ्गठनको रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण याको 
ियालग कया्या्णदेशसयहत य्वल्भन्न सं्नत्रहरूको लन्या्णण गररनछ। ्ोजनया तजु््ण याकया ियालग गठठत सं्नत्रिे य्वगत 
्ोजनयाको स्ीक्षया, सरोकयार्वयाियाहरूसँग अनतरयक्र्या, य्वज्ञसँगको परया्श्ण र पषृ्ठपोर्ण, प्रश्नया्विी स्वदेक्षण, 
न्या्पयालिकयाको आनतररक क्ष्तया र क्ीक्जोरीको ् ूल्याङ्कन तथया बयाह्य ्वयातया्वरण्या रहेकया अ्वसर र चनुौतीहरूको 
आकँिन ए्व् ्परर्वलत्णत सनद्भ्ण य्वश्रे्णस्ेतकया य्वलध र प्रयक्र्या अ्विमबन गरी ्ोजनयाको ्स्ौदया त्यार गद्णछ। 
्ोजनयाको ्स्ौदया समबसनधत लनकया्बयाट अनु् ोदन ्भएपलछ कया्या्णन्व्न प्रयक्र्या्या िैजयाने गररनछ।

रणनीलतक ् ोजनया तजु््ण याको प्रयक्र्या्या ्वसतसुसथलतको य्वश्रे्ण एक ् हत््वपूण्ण चरण ् यालननछ। सङ्गठनको आनतररक 
तथया बयाह्य कया््ण ्वयातया्वरण र कया््ण सक्ष्तया, सङ्गठनकया सबि र क्जोर पक्ष ए्व् ्उपि्ध अ्वसर र चनुौतीहरूको 
पयहचयान गरी लनधया्णररत िक्् ए्व् ्उद्ेश्हरू प्रयालतिकया ियालग रणनीलतक रूप्या समबोधन गनु्णपनदे स्वयािहरूको 
पयहचयान गरी रणनीलत तथया कया््णनीलतहरूको प्रक्षेपण गन्ण बसतसुसथलत य्वश्रे्णिे आधयार लसज्णनया गद्णछ। न्या्पयालिकयाको 
सथयायपत सङ्गठनयात्क स्वरूप र संरचनया, परर्भयायर्त कया््णप्रणयािी तथया य्वगतकया ्ोजनयाहरूको अन्ुभ्वस्ेतियाई 
दृयष्टगत गरी ्वसतसुसथलत य्वश्रे्णको ियालग Strength, Weakness, Opportunity & Threats (SWOT) 
Methodology को अ्विमबन गररएको छ। रणनीलतक स्वयाि ्वया िक्््या आधयाररत स्वरूप र ढयाँचया (Issue or 
Goal Based Model) ियाई चौथो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण या प्रयक्र्या्या आत्सयात ्गररएको छ।

१.५.१ ्ोजनया तजु््ण याको स्वरूप

न्या्पयालिकयाको चौथो रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण या गन्ण गठठत कया््ण स्ूहबयाट ्ोजनया तजु््ण यासमबनधी कया््ण ्ोजनया 
त्यार गरी त्सियाई ्ोजनया तजु््ण या लनददेशक सल्लतको ल्लत २०७५।१०।२९ को बैठक्या पेस गरी सो 
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सल्लतबयाट अनु् ोदन ्भएपलछ ्ोजनया तजु््ण याको कया््णियाई अगयालड बढयाइएको लथ्ो। ्ोजनया तजु््ण यासमबनधी कया््ण 
्ोजनया्या ्ोजनया तजु््ण याकया चरणबद्ध कया््णहरूियाई स्या्ेवश गररएको र उक् कया््ण ्ोजनयाब्ोसज् न्या्पयालिकयाको 
चौथो रणनीलतक ्ोजनयाको तजु््ण या कया््ण समपन्न गररएको छ।  

1.५.२ य्वज्ञहरूसँगको परया्श्ण

न्या्पयालिकयाको चौथो रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण या लनददेशक सल्लतबयाट अनु् ोठदत ्ोजनया तजु््ण या कया््ण ्ोजनयाब्ोसज् 
्ोजनया र व््वसथयापन क्षेत्रकया डया. श्ी शंकर श्या्ण, प्रया. डया. श्ी श्ीकृषण शे्ष्ठ, प्रया. डया. श्ी शंकर खनयाि, डया. श्ी 
ठदनेश पनत, डया. श्ी चनद्र्सण अलधकयारी, श्ी केशरीरयाज पसणडत, श्ी ््ुवरयाज ्भरू्याि, श्ी प्रतयापकु्यार पयाठक, श्ी 
बयाियाननद पौडेि र श्ी बयािगोय्वनद य्वष्टिगया्तकया य्वज्ञहरूको सह्भयालगतया्या ्ोजनया तजु््ण याको य्वलध र 
प्रयक्र्यािगया्तकया य्वर्््या ल्लत २०७५।११।०७ ्या परया्श्ण बैठक आ्ोजनया गरी रया् सझुया्व लिइएको 
लथ्ो। 

्ोजनया तजु््ण या प्रयक्र्याको सरुुअयातदेसख असनत् चरणसम् नै त्थ्यांक य्वज्ञ प्रया. डया. श्ी शंकर खनयाि, ्ोजनया तथया 
व््वसथयापन य्वज्ञहरू श्ी प्रतयापकु्यार पयाठक र श्ी बयािगोय्वनद य्वष्टिे प्रत्क्ष रूप्या संिगन रही य्वशेर्ज्ञ से्वया 
प्रदयान गनु्ण ्भएको छ। त्सतै, ्ोजनयाद्वयारया लनधया्णररत कया््णक्र् सञ्चयािनको ियालग आ्वश्क बजेट प्रक्षेपण गनदे 
कया्््ण या श्ी रयाजन के.सी.िे सह्ोग k'¥ofpg' ्भएको छ।

1.५.३ प्रश्नया्विी स्वदेक्षण

कया््ण स्ूहिे ्ोजनया तजु््ण याको कया््ण प्रयारम्भ गरेपलछ ्ोजनयाको तजु््ण या य्वलध र प्रयक्र्या, न्या्पयालिकयाको चौथो 
रणनीलतक ्ोजनयाको ढयाँचया र स्वरूप तथया ्ोजनयािे समबोधन गनु्णपनदे य्वर्् र क्षेत्रिगया्तकया य्वल्भन्न य्वर््हरूियाई 
स्या्ेवश गरी त्यार गरेको प्रश्नया्विी न्या्पयालिकयाअनतग्णत य्वल्भन्न १०४ लनकया््या पठयाइएको्या ८५ ्वटया 
अदयाितहरूबयाट संसथयागत रया् सझुया्व प्रयाति ्भएको लथ्ो। य्वल्भन्न अदयाितहरूबयाट प्रयाति रया् सझुया्वियाई ्ोजनया 
तजु््ण याको क्र््या ्हत््वपूण्ण पषृ्ठपोर्णको रूप्या लिइएको छ। स्वदेक्षण प्रश्नया्विीको न्ूनया अनसूुची १ ्या ठदइएको 
छ।

1.५.४ न्या्याधीशहरूको तेस्ो रयाय्रि् सम्ेिन्या छिफि

२०७५ सयाि चैत्र २०, २१ र २२ ्या कयाठ्याडौं्या आ्ोसजत न्या्याधीशहरूको तेस्ो रयाय्रि् सम्ेिन्या 
छिफछकया ियालग लनधया्णरण गररएकया चयार्वटया य्वर्््ध्े न्या्पयालिकयाको चौथो रणनीलतक ्ोजनयाको तजु््ण या 
प्रयक्र्यासमबनधी य्वर्् एक रहेको लथ्ो। उक् य्वर्््या त्यार ्भएको कया््णपत्र उचच अदयाितकया ्याननी् 
न्या्याधीश ए्व् ्न्या्पयालिकयाको चौथो रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण या कया््ण स्ूहकया सं्ोजक श्ी य्वनोद श्या्णिे प्रसततु 
गनु्ण्भएको लथ्ो। उक् कया््णपत्रउपर सम्ेिनकया सह्भयागीहरूलबच स्ूहगत र सया्ूयहक छिफि गरी न्या्पयालिकयाको 
रणनीलतक ्ोजनयाको तजु््ण या र कया्या्णन्व्नकया समबनध्या ्भया्वी ठदशया्वोध ्भएको लथ्ो। उक् सम्ेिनबयाट प्रयाति 
्भएकया रया् सझुया्व र पषृ्ठपोर्णहरूियाई स्ेत न्या्पयालिकयाको चौथो रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण याकया आधयारको रूप्या 
लिइएको छ। 

1.५.५ सरोकयार्वयाियासँगको परया्श्ण

न्या्पयालिकयाको चौथो रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण याको क्र््या तेस्ो ्ोजनयाको स्ीक्षयाबयाट देसखएको अ्वसथया ए्व् ्
्ोजनयािे लनधया्णरण गरेको िक्् र प्रगलतलबचको अनतर, प्रश्नया्विी स्वदेक्षण ए्व् ् न्या्याधीशहरूको तेस्ो रयाय्रि् 
सम्ेिनबयाट प्रयाति रया् सझुया्वस्ेतकया आधयार्या न्या्पयालिकयाको चौथो रणनीलतक ्ोजनयािे समबोधन गनु्ण पनदे 
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य्वर््हरूको पयहचयान गरी ्ोजनयाको पररदृश्, पररिक््, ्ूल्हरू तथया िक्् र रणनीलतक उद्ेश्हरूको प्रयारसम्भक 
प्रसतया्व त्यार गरी सरोकयार्वयाियाहरूलबच परया्श्ण कया््णक्र् सञ्चयािन गररएको लथ्ो। य्वल्भन्न सथयान्या क्षेत्री्सतरकया 
८ ्वटया र केनद्री्सतरकया १३ ्वटया गरी जम्या २१ ्वटया परया्श्ण कया््णक्र् सञ्चयािन गररएको लथ्ो। उक् परया्श्ण 
कया््णक्र््या स्ववोचच अदयाित, उचच अदयाित, सजलिया अदयाित तथया अन् अदयाित तथया न्या्यालधकरणिगया्त १०४ 
्वटया लनकया्बयाट न्या्याधीश ३६२ तथया य्वल्भन्न तहकया ४७५ क््णचयारी गरी जम्या ८३७ जनया न्याय्क जनशसक् 
तथया सरकयारी ्वयकि, नेपयाि प्रहरी, कयानून व््वसया्ी, ्दु्याकया पक्ष, न्या् क्षेत्र स्न्व् सल्लतकया पदयालधकयारी, 
सञ्चयारक्षी, तथया न्या् क्षेत्रसँग समबनध र सरोकयार रयाख् ेअन् सरोकयार्वयाियाहरू १७४ स्ेत गरी जम्या १०११ 
जनयाको सह्भयालगतया्या रहेको लथ्ो।परया्श्ण कया््णक्र््या ् ोजनया कया्या्णन्व्नको क्र््या लनधया्णररत िक्् र प्रगलतलबचको 
अनतर रहनकुया कयारणहरू र अनतर समबोधन गन्ण प्रक्षेपण गनु्णपनदे रणनीलतक स्वयािहरूिगया्त ्ोजनयाको ढयाँचया, 
स्वरूप र ्भया्वी कया््णठदशयाकया समबनध्या रया् सझुया्वहरू प्रयाति ्भएकया लथए। चौथो रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण याको 
क्र््या रणनीलतक स्वयािको पयहचयान तथया िक्् र रणनीलतक उद्ेश्हरू लनधया्णरण गन्ण परया्श्ण कया््णक्र्बयाट प्रयाति 
रया् सझुया्वको ्हत््वपूण्ण ्ोगदयान रहेको छ। परया्श्ण कया््णक्र्को ल्लत, सथयान, सह्भयागी सङख्या र परया्श्णकया 
य्वर्् अनसूुची २ ्या ठदइएकोछ।

1.6 ्ोजनयाको स्वरूप

न्या्पयालिकयाको तेस्ो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनयाको कया्या्णन्व्न अ्वसथया समबनध्या सङ्कलित त्थ्याङ्क ए्व् ्
सूचनयाहरूको य्वश्रे्ण ए्व् ्न्या्पयालिकयाको ्वत््ण यान कया््णबोझ र कया््ण ्वयातया्वरणको य्वश्रे्णस्ेतकया आधयार्या 
्ोजनयाको ढयाँचया तथया स्वरूप र ्ोजनयािे समबोधन गनु्णपनदे य्वर््हरूको समबनध्या सरोकयार्वयािया तथया य्वर्् 
य्वज्ञहरूसँग प्रत्क्ष छिफि ए्व् ् अनतरयक्र्याकया ्याध््बयाट सङ्कलित रया्, सझुया्व र पषृ्ठपोर्णहरूस्ेतियाई 
सं्ोजन गरी त्यार गररएको न्या्पयालिकयाको चौथो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनयाियाई देहया्को स्वरूप्या प्रसततु 
गररएको छः-

पररचछेद १ – प्रयारसम्भक
पररचछेद २ – न्या्पयालिकयाको तेस्ो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनयाको स्ीक्षया
पररचछेद ३ – ्वसतसुसथलत य्वश्रे्ण 
पररचछेद ४ – पररदृश्, पररिक्् र ्ूल्हरू
पररचछेद ५ – िक््को लनधया्णरण र िक्् प्रयालतिकया रणनीलतक उद्ेश्हरू
पररचछेद ६ – िक्् तथया रणनीलतक उद्ेश्हरूको कया्या्णन्व्न ्ोजनया
पररचछेद ७ – ्ोजनया अनगु्न तथया ्ूल्याङ्कन 
पररचछेद ८ – बजेट प्रक्षेपण 
पररचछेद ९ – जोसख् य्वश्रे्ण तथया न्ूनीकरण ्ोजनया

अनसूुचीहरू
अनसूुची १– स्वदेक्षण प्रश्नया्विी
अनसूुची २– परया्श्ण कया््णक्र्को य्वर्् र सह्भयागीहरू
अनसूुची ३– बजेट प्रक्षेपण
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पररचछेद-दईु

न्या्पयालिकयाको तेस्ो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनयाको स्ीक्षया

२.१ पररच्

न्या्पयालिकया्या ्ोजनयाबद्ध य्वकयासको क्र््या आलथ्णक ्वर््ण २०६१/६२ देसख पयहिो, आलथ्णक ्वर््ण २०६६/६७ 
देसख दोस्ो र आलथ्णक ्वर््ण २०७१/७२ देसख तेस्ो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनयाहरू प्रयारम्भ ्भई कया्या्णन्व्न 
्भइसकेकया छन।् य्वगतकया ् ोजनयाहरूबयाट प्रयाति उपिस्धहरूियाई संसथयागत बनयाउन र क्ी क्जोरीहरूको स्ीक्षया 
गददै आलथ्णक ्वर््ण २०७६/७७ देसख चौथो रणनीलतक ्ोजनया्याफ्ण त सधुयारकया कया््णक्र्हरूियाई लनरनतरतया ठदनपुनदे 
अ्वसथया रहेको छ। तेस्ो ्ोजनयािे न्या् समपयादनको कया््णियाई लछटोछररतो तलु्याउने, न्याय्क प्रयक्र्याियाई 
अनु् यान्ोग् बनयाउने, न्या् प्रणयािीियाई पहुँच्ोग् बनयाउने र न्या्पयालिकयाप्रलत आसथया र य्वश्वयास अल्भ्वयृद्ध 
गनदेस्ेतकया ४ ्वटया िक््हरू लनधया्णरण गरेको लथ्ो। उसलिसखत िक्् हयालसि गन्णकया ियालग १७ ्वटया ्ूि 
रणनीलतहरू र व््वसथयापकी् ए्व् ्नीलतगत कया््णसँग समबसनधत ९ ्वटया सह्ोगी रणनीलतस्ेत गरी जम्या २6 
्वटया रणनीलतहरू लनधया्णरण गरी ती रणनीलतसँग समबसनधत जम्या ४८२ यक्र्याकियाप र कया््णसमपयादन सूचकस्ेत 
्ोजनया्या स्या्ेवश गररएकया लथए। 

तेस्ो ्ोजनयाको अ्वलध 2076 असयार ्सयानतसम् ्भए तयापलन चौथो ्ोजनया तजु््ण याको कया््ण २०७५ ्याि 
्यहनयादेसख नै सरुु ्भएको हुँदया २०७५ पसु ्सयानतसम् ्भएकया कया््णहरूकया आधयार्या ्यात्र तेस्ो ्ोजनयाको स्ीक्षया 
गररएको छ। तेस्ो ्ोजनयाको ्स अ्वलध्या ्िुकु्या सं्ैवधयालनक परर्वत्णन ्भई सयालबक्या रहेकया १६ ्वटया 
पनुरया्ेवदन अदयाितहरू खयारेज ्भई ७ ्वटया उचच अदयाित र सो अनतग्णत ९ ्वटया इजियास र २ ्वटया असथया्ी 
इजियास कया्् ्भएकया छन।् त्सतै, सयालबक्या ७५ सजलिया अदयाितहरू रहेको्या हयाि ७७ सजलिया अदयाितहरू 
कया्् ्भएकया छन।् ्ोजनयाकै अ्वलध्या उचच र सजलिया अदयाितकया क्षेत्रयालधकयारस्ेत हेरफेर ्भएको छ ्भने सजलिया 
अदयाितियाई स्ेत केही अद्ध्णन्याय्क लनकया्कया लनण््ण उपर पनुरया्ेवदन सनु्ने अलधकयारक्षेत्र प्रदयान गररएको छ। सयाथै, 
तेस्ो रणनीलतक ्ोजनयाको ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनबयाट कलतप् सूचकहरू्या परर्वत्णन ्भएको अ्वसथया छ। ्ी य्वय्वध 
ससथलत्या तेस्ो ्ोजनयाको कया्या्णन्व्नबयाट देसखएकया नलतजयाहरूको त्थ्याङ्कियाई एकीकृत रूप्या प्रसततु गररएको छ।

२.२ ्ोजनयाको िक््, रणनीलत र कया््णहरूको स्ीक्षया

तेस्ो ्ोजनयाको ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनबयाट ्ोजनयाको सरुु्या गररएको अदयाितहरूको ्वगषीकरण तथया समपन्न गनु्णपनदे 
कया््णहरूको सूचक्या केही परर्वत्णन आएको हुँदया ्ोजनयाको पयहिो, दोस्ो र तेस्ो ्वर््णकया प्रगलतियाई ्ध्या्वलध 
्ूल्याङ्कनपू्व्णको अ्वलध्या कया्् रहेको अदयाितहरूको ्वगषीकरण तथया सूचकहरूियाई ए्व् ्पलछलिया दईु ्वर््णकया 
ियालग ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपलछ कया्् ्भएको ्वगषीकरण तथया सूचकहरूियाई आधयार ्यालनएको छ। स्ीक्षयाको 
सहजतयाकया ियालग ्स प्रलत्ेवदन्या ्ोजनया ्भन्नयािे न्या्पयालिकयाको तेस्ो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनया, प्रथ् ्वर््ण 
्भन्नयािे आलथ्णक ्वर््ण २०७१/७२, दोस्ो ्वर््ण ्भन्नयािे आलथ्णक ्वर््ण २०७२/७३, तेस्ो ्वर््ण ्भन्नयािे आलथ्णक ्वर््ण 
२०७३/७४, चौथो ्वर््ण ्भन्नयािे आलथ्णक ्वर््ण २०७४/७५ र पयाँचौ ्वर््ण ्भन्नयािे आलथ्णक ्वर््ण २०७५/७६ को पौर् 
्सयानतसम्को अ्वलधियाई जनयाउने गरी उलिेख गररएको छ।्ोजनयाको ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या िक्् तथया सोको 
आधयार्या हयालसि गररएको प्रगलतको अ्वसथया देहया्अनसुयार रहेको पयाइ्ोः
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२.२.1 न्या् समपयादनको कया््णियाई लछटो छररतो तलु्याउने

्ोजनयाको पयहिो िक्् न्या् समपयादनको कया््णियाई लछटो छररतो तलु्याउने रहेको लथ्ो। उक् िक्् हयालसि 
गन्णकया ियालग ४ ्वटया रणनीलतहरूको प्रक्षेपण गरी ती रणनीलतअनतग्णत य्वल्भन्न यक्र्याकियापहरू र सोको कया््णसमपयादन 
सूचकहरूस्ेत लनधया्णरण गररएकया लथए। ्ोजनया अ्वलध्या उक् िक््, सोकया रणनीलतहरू र यक्र्याकियापहरूको 
प्रगलतको अ्वसथया देहया्ब्ोसज् रहेको देसख्ोः-

२.२.१.१ ्दु्याको फैसिया र फैसियाको त्यारी तोयकएको स््या्वलधल्भत्र गनदे प्रबनध ल्ियाउने 

्ोजनया्या ्दु्या फर्छ्यौट गनदे सङख्यात्क तथया अ्वलधगत िक्् लनधया्णरण गनदे प्र्ोजनकया ियालग सजलिया अदयाित 
तथया पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियासहरूियाई समबसनधत अदयाित्या रहेको कया््णबोझकया आधयार्या स्ूह क1, 
स्ूह ख2 र स्ूह ग3 गरी तीन स्ूह्या ्वगषीकरण गररएको लथ्ो। सयाथै, सजलिया अदयाित तथया पनुरया्ेवदन 
अदयाित, स्ववोचच अदयाित ए्व् ्न्या्यालधकरणहरू्या दया्र ्भएकया ्दु्याहरूको फैसिया गनदे कया््णियाई अ्वलधगत र 
सङख्यात्क रूप्या स्ेत छुटृयाछुटै कया््ण समपयादन सूचक लनधया्णरण गररएको लथ्ो। त्सतै, समबसनधत अदयाितको 

क्षेत्रयालधकयारअनसुयार शरुू ्दु्या, पनुरया्ेवदन, ररट, कयानूनको सं्ैवधयालनकतयाको परीक्षण, अनु् लत, दयाेहयाेर् ् याई पयाउँ ्भन्ने 
लन्ेवदन, करयारको पररपयािनया, प्रलत्ेवदन फर्छ्यौट आठद य्वर्््या ्वगषीकरण गरी ती य्वर््को अिग अिग सूचक 
लनधया्णरण ्भएको लथ्ो। अदयाितहरूको ्स प्रकयारको ्वगषीकरण, ्दु्याको प्रकृलतकया आधयार्या तोयकएकया 
सूचकहरूस्ेतकया आधयार्या ्ूल्याङ्कन गदया्ण कया््णसमपयादनको अ्वसथया देहया्ब्ोसज् रहेको देसख्ोः

1 सजलिया अदयाितहरू्ध्े ्ोजनयाको पयहिो तीन ्वर्््ण या स्ूह ख अनतग्णत ३०१ देसख ५५० सम् प्रलत न्या्याधीश ्दु्याको िगत ्भएकया खोटयाङ, ि्जङु, 
संख्ुवयास्भया, गोखया्ण, तया्पिेजङु, इिया्, गलु्ी, रूकु्, बयागिङु, पयाँचथर, धयाठदङ, न्ुवयाकोट, दोिखया, ्वठद्ण्या, तनहुँ, कैियािी, उद्परु, ्क्वयानपरु, कयाभ्पेियाञ्चोक, 
कयपि्वसतसु्ेत २० सजलिया अदयाित रहेको्या ्ध्या्वलध ्ूल्याङ् कनपलछ कया््णबोझको आधयार्या ्स स्ूहबयाट खोटयाङ्ग, संख्ुवयास्भया, गोरखया, तया्पिेजङु्ग, 
इिया्, बयागिङु्ग, धयाठदङ्ग, न्ुवयाकोट र दोिखयास्ेत ९ सजलिया अदयाित  अन् स्ूह्या पन्ण गएकया र अन् स्ूहकया कनचनपरु,सखुदेत, ्भक्परु, िलितपरु, 
्वयारया, ्होत्तरी, सिया्णही, बयाँके, रोलपया, रौतहट, लसरयाहया, प्व्णत, सल्यान, धनकुटया, पयालपया, म्यागदी, लसनधिुी र स्याङजयास्ेत १८ सजलिया ्स स्ूह्या पन्ण 
गई जम्या २९ सजलिया अदयाित ्स स्ूहअनतग्णत कया्् ्भएको पयाइनछ।

 उचच अदयाितहरू्ध्े ्ोजनयाको पयहिो तीन ्वर्््ण या स्ूह ख अनतग्णत १७६ देसख ४५० सम् प्रलत न्या्याधीश ्दु्याको िगत ्भएकया पनुरया्ेवदन/उचच 
अदयाित/इजियास नेपयािगञ्ज, बटु्वि, य्वरयाटनगर, जनकपरु, रयाजय्वरयाज, य्वरगञ्ज र हेटौंडया जम्या ७ अदयाितहरू कया्् ्भएको्या ्ध्या्वलध ्ूल्याङ् कनपलछ 
कया््णबोझको आधयार्या २०० ्भनदया ्यालथ प्रलत न्या्याधीश ्दु्याको िगत ्भएकया पयाटन, ओखिढुङ्गया, तिुसीपरु र इिया्स्ेत  ४ अदयाित थप ्भई जम्या 
११ अदयाित ्स स्ूह्या कया्् ्भएकया पयाइनछ।

2 सजलिया अदयाितहरू्ध्े ्ोजनयाको पयहिो तीन ्वर्््ण या स्ूह ग अनतग्णत ५५० ्भनदया बढी प्रलत न्या्याधीश ्दु्याको िगत ्भएकया लसनधपुयालचोक, कञ्चनपरु, 
सखुदेत, दयाङ, ्भक्परु, कयासकी, न्विपरयासी, सचत्वन, झयापया, िलितपरु, रूपनदेही, बयारया, ्होत्तरी, सिया्णही, बयाँके, रौतहट, ्ोरङ, लसरहया, सनुसरी, धनरु्या, पसया्ण, सतिरी र 
कयाठ्याडौं सजलिया अदयाितस्ेत जम्या २३ सजलिया अदयाित ्भएको्या ्ध्या्वलध ्ूल्याङ् कनपलछ कया््णबोझको आधयार्या ्स स्ूहबयाट कनचनपरु, सखुदेत, 
्भक्परु, िलितपरु, ्वयारया, ्होत्तरी, सिया्णही, बयाँके, रौतहट, लसरयाहयास्ेत १० सजलिया अदयाित अन् स्ूह्या पन्ण गएकया र संख्ुवयास्भया, गोरखया, तया्पिेजङु्ग, 
इिया्, बयागिङु्ग, धयाठदङ्ग र न्ुवयाकोटस्ेत ७ सजलिया अदयाित ्स स्ूह्या पन्ण गई जम्या २० सजलिया अदयाित ्स स्ूहअनतग्णत कया्् ्भएकया।

 उचच अदयाितहरू्ध्े ्ोजनयाको पयहिो तीन ्वर्््ण या स्ूह ग अनतग्णत रहेको पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित पयाटन ्ध्या्वलध ्ूल्याङ् कनपलछ स्ूह ख ्या 
स्या्ेवश ्भएबयाट छुटै्ट स्ूह ग कया्् नरहेको।

3 सजलिया अदयाितहरू्ध्े ्ोजनयाको पयहिो तीन ्वर्््ण या स्ूह ग अनतग्णत ५५० ्भनदया बढी प्रलत न्या्याधीश ्दु्याको िगत ्भएकया लसनधपुयालचोक, कञ्चनपरु, 
सखुदेत, दयाङ, ्भक्परु, कयासकी, न्विपरयासी, सचत्वन, झयापया, िलितपरु, रूपनदेही, बयारया, ्होत्तरी, सिया्णही, बयाँके, रौतहट, ्ोरङ, लसरहया, सनुसरी, धनरु्या, 
पसया्ण, सतिरी र कयाठ्याडौं सजलिया अदयाितस्ेत जम्या २३ सजलिया अदयाित ्भएको्या ्ध्या्वलध ्ूल्याङ् कनपलछ कया््णबोझको आधयार्या ्स स्ूहबयाट 
कनचनपरु, सखुदेत, ्भक्परु, िलितपरु, ्वयारया, ्होत्तरी, सिया्णही, बयाँके, रौतहट, लसरयाहयास्ेत १० सजलिया अदयाित अन् स्ूह्या पन्ण गएकया र संख्ुवयास्भया, 
गोरखया, तया्पिेजङु्ग, इिया्, बयागिङु्ग, धयाठदङ्ग र न्ुवयाकोटस्ेत ७ सजलिया अदयाित ्स स्ूह्या पन्ण गई जम्या २० सजलिया अदयाित ्स स्ूहअनतग्णत 
कया्् ्भएकया।

 उचच अदयाितहरू्ध्े ्ोजनयाको पयहिो तीन ्वर्््ण या स्ूह ग अनतग्णत रहेको पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित पयाटन ्ध्या्वलध ्ूल्याङ् कनपलछ स्ूह ख ्या 
स्या्ेवश ्भएबयाट छुटै्ट स्ूह ग कया्् नरहेको।
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्दु्या तथया ररट फर्छ्यौटको अ्वलधगत ए्व् ्सङख्यात्क कया््ण

अदयाितहरूिे कया््णबोझको आधयार्या फर्छ्यौट गनु्णपनदे गरी िक्् लनधया्णरण ्भए ब्ोसज्को सङख्या्या ्दु्या फर्छ्यौट 
गरे नगरेको तथया लनधया्णररत अ्वलधगत सूचक अनसुयार अदयाितहरूिे ्दु्या फर्छ्यौट गरे नगरेको समबनध्या ्स 
शीर््णक्या स्ीक्षया गररएको छ। 

सजलिया अदयाित (अ्वलधगत कया््ण)

्ोजनयाद्वयारया क स्ूहकया सजलिया अदयाितहरूिे सबै ्दु्याहरू दतया्ण ्भएको १ ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट गनु्णपनदे अ्वलधगत 
कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या फर्छ्यौट ्भएकया ्दु्या सङख्या जम्या १९,७९१ ्ध्े 
१७,५०९ (८८.४७%) ्दु्याहरू १ ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। क स्ूहकया सजलिया अदयाितहरूिे ्वर््णगत 
रूप्या गरेको ्दु्या फर्छ्यौटको य्व्वरण तयालिकया नं. १ ्या प्रसततु गररएको छ।

स्ूह क अनतग्णतकया सजलिया अदयाितहरूको अ्वलधगत फर्छ्यौट
तयालिकया नं. १

स्ूह क अनतग्णतकया सजलिया 
अदयाित सूचकः– सबै ्दु्याहरू १ ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट हनेु

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 जम्या

१. जम्या फर्छ्यौट 
सङख्या

४६२६ ५५४७ ४९12 3252 1454 १९७९१

२. १ ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट 
सङख्या

४०३८ ५०७८ 44४७ 2619 1327 १७५०९

प्रलतशत ८७.२८ ९१.५४ ९०.५3 80.54 91.27 88.47

३. १ ्वर््ण नयािेर 
फर्छ्यौट सङख्या

५८८ ४६९ 465 633 127 २२८२

प्रलतशत १२.७२ ८.४६ ९.४7 19.46 8.73 11.53

्ोजनयाद्वयारया ख र ग स्ूहकया सजलिया अदयाितहरूिे थनु्ुवया, सयानया प्रकृलतकया4 र प्रयाथल्कतयाप्रयाति5 ्दु्याहरू १ ्वर््णल्भत्र 
फर्छ्यौट गनु्णपनदे अ्वलधगत कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या फर्छ्यौट ्भएकया ्सतया जम्या 
्दु्या सङख्या १,१६,२९६ ्ध्े ९४,५५२ (८१.३०%) ्दु्याहरू १ ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। ख र ग 
स्ूहकया सजलिया अदयाितहरूिे फर्छ्यौट गरेको ् सतया ् दु्याहरूको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. २ ् या प्रसततु गररएको 
छ।

4 सयानया प्रकृलतकया ्दु्या ्भन्नयािे बहयाि ्भरयाउने, ्ोही, बयािी लबगो, कुतबयािी, गयािी बेइजजती, सयाधयारण चोरी, य्व्वयाह बदर, ध््णपतु्र, बहयु्व्वयाह, बयािय्व्वयाह, 
अंश नजोलडएको समबनध य्वचछेद, सया्यान् कुटयपट, िटुयपट, ज्ुवया, स्वयारी ज्यान र चनदया ्दु्या ्भन्ने समझन ुपनदेछ।  

5 प्रयाथल्कतया प्रयाति ्दु्या ्भन्नयािे जयाती् य्व्ेभद, छु्वयाछुत, बयािबयालिकया संिगन ्भएको ्दु्या, पचहत्तर ्वर््ण उ्ेर्यालथ व्सक् पक्ष ्भएकया सबै ्दु्या, ्यहिया 
्वयादी ्भएको न्वयारयान गरयाइपयाउँ ्भन्ने ्दु्या, ्यहिया ्वयादी ्भएको नयातया कया्् गरयाई पयाउँ ्भन्ने ्दु्या, य्वध्वया ्यहिया ्वयादी ्भएको ्दु्या, ्यान्व बेचलबखन 
्दु्या, ्यानयाचया्ि ्दु्या, जेष्ठ नयागररक ्यात्र पक्ष य्वपक्ष ्भएको ्दु्या, जबरजसती करणी ्दु्या, िरेि ुयहंसयासमबनधी ्दु्या र य्वदेशी नयागररक संिगन ्भएको 
्दु्या समझन ुपनदेछ।
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स्ूह ख र ग कया सजलिया अदयाितहरू्या थुन्ुवया, सयानया 
प्रकृलतकया र प्रयाथल्कतया प्रयाति ्दु्याहरूको अ्वलधगत फर्छ्यौट

तयालिकया नं.२

स्ूह ख र ग अनतग्णतकया सजलिया 
अदयाित

सूचकः थनु्ुवया, सयानया प्रकृलतकया र प्रयाथल्कतया प्रयाति सबै ्दु्याहरू १ ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट हनेु

क्र.सं य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ जम्या

१. जम्या फर्छ्यौट 
सङख्या

२५९४३ २१४६३ 26089 29779 13022 ११६२९६

२. १ ्वर््णल्भत्र 
फर्छ्यौट सङख्या

२००६२ १७४६० 21085 24423 11522 ९४५५२

प्रलतशत ७७.३३ ८१.३४ 80.81 80.02 88.48 81.30

३. १ ्वर््ण नयािेर 
फर्छ्यौट सङख्या

५८८१ ४००३ 5004 5356 1500 २१७४४

प्रलतशत २२.६७ १८.६६ 19.19 17.98 11.52 18.70

्ोजनयाद्वयारया ख र ग स्ूहकया सजलिया अदयाितहरूिे थनु्ुवया, सयानया प्रकृलतकया र प्रयाथल्कतयाप्रयाति बयाहेककया अन् 
्दु्याहरू १८ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट गनु्णपनदे अ्वलधगत कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या 
फर्छ्यौट ्भएकया ् दु्या सङख्या २००८५३ ् ध्े १६२६८२ (८१.००%) ् दु्याहरू १८ ् यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट ्भएको 
देसख्ो। ख र ग स्ूहकया सजलिया अदयाितहरूिे फर्छ्यौट गरेको ्सतया ्दु्याहरूको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ३ 
्या प्रसततु गररएको छ।

स्ूह ख र ग अनतग्णतकया सजलिया अदयाितहरू्या थुन्ुवया, 
सयानया प्रकृलतकया र प्रयाथल्कतया प्रयाति बयाहेककया ्दु्याहरूको अ्वलधगत फर्छ्यौट

तयालिकया नं.३

स्ूह ख र ग अनतग्णतकया सजलिया 
अदयाित

सूचकः थनु्ुवया, सयानया प्रकृलतकया र प्रयाथल्कतया प्रयाति बयाहेककया अन् ्दु्याहरू १८ 
्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट हनेु

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 जम्या

१. जम्या फर्छ्यौट 
सङख्या

४३९४५ ४६३७० 42752 47605 20181 २००८५३

२. १८ ्यहनयाल्भत्र 
फर्छ्यौट 
सङख्या

३३०४० ४०२०३ 34771 37468 17200 १६२६८२

प्रलतशत ७५.१८ ८६.७० 81.33 78.70 85.22 81.00

३. १८ ्यहनया 
नयािेर फर्छ्यौट 
सङख्या

१०९०५ ६१६७ 7981 10137 2981 ३८१७१

प्रलतशत २४.८२ १३.३० 18.67 21.30 14.78 १९.00
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्ोजनयाको ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनबयाट सबै सजलिया अदयाितहरूिे सबै पनुरया्ेवदनहरू १ ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट गनु्णपनदे गरी 
अ्वलधगत कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या फर्छ्यौट ्भएकया पनुरया्ेवदन सङख्या ६७९ 
्ध्े ५९१ (८४.७९%) पनुरया्ेवदनहरू १ ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। सजलिया अदयाितहरूिे फर्छ्यौट 
गरेको पनुरया्ेवदनहरूको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ४ ्या प्रसततु गररएको छ।

सबै सजलिया अदयाितहरू्या पनुरया्ेवदनको अ्वलधगत फर्छ्यौट
तयालिकया नं.4 

सबै सजलिया अदयाित सूचकः– सबै पनुरया्ेवदनहरू १ ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट हनेु

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 जम्या

१.
जम्या फर्छ्यौट 
सङख्या

सजलिया अदयाितियाई 
पनुरया्ेवदकी् क्षेत्रयालधकयार 

नरहेको

169 331 197 697

२.
१ ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट 
सङख्या

158 262 171 591

प्रलतशत 93.50 79.15 86.80 84.79

३.
१ ्वर््ण नयािेर 
फर्छ्यौट सङख्या

11 69 26 106

प्रलतशत 6.50 20.85 13.20 15.21

्ोजनया्या सजलिया अदयाितहरूिे सबै ररट लन्ेवदनहरू १ ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट गनु्णपनदे अ्वलधगत कया््णसमपयादन सूचक 
लनधया्णरण ्भएको्या ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपलछ उक् सूचक परर्वत्णन गरी ६ ्यहनया कया्् गररएको लथ्ो। ्ूल्याङ्कन 
अ्वलध्या फर्छ्यौट ्भएकया ररट लन्ेवदन सङख्या ४९०८ ्ध्े २९१२ (५९.३३%) ररट लन्ेवदनहरू उक् लनधया्णररत 
अ्वलधल्भत्र फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। सजलिया अदयाितहरूिे फर्छ्यौट गरेकया ररट लन्ेवदनहरूको ्वर््णगत य्व्वरण 
तयालिकया नं. ५ ्या प्रसततु गररएको छ।

सजलिया अदयाितहरू्या ररट लन्ेवदनको अ्वलधगत फर्छ्यौट
तयालिकया नं. 5

सबै सजलिया अदयाित सूचकः सबै ररट लन्ेवदनहरू ६ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट हनेु 

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 जम्या

१.
जम्या फर्छ्यौट 
सङख्या

१०२६ ८३२ 1209 1266 575 4908

२.
६ ्यहनयाल्भत्र6 
फर्छ्यौट सङख्या

७८८ ६२५ 377 768 354 2912

प्रलतशत ७६.८० ७५.१२ 31.18 60.66 61.56 59.33

३.
६ ्यहनया नयािेर 
फर्छ्यौट सङख्या

२३८ २०७ 832 498 221 1996

प्रलतशत २३.२० २४.८८ 68.82 39.3४ 38.44 40.67

6  तेस्ो ्ोजनयाको सरुु्या ररट फर्छ्यौटको अ्वलध १ ्वर््ण रयासखएको्या ्ध्या्वलध ्ूल्याङ् कनपलछ ६ ्यहनया कया्् गररएको।  
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्ोजनयाको ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनबयाट सजलिया अदयाितहरूिे करयारको पररपयािनयासमबनधी सबै उजरुीहरू ३ ्यहनयाल्भत्र 
फर्छ्यौट गनु्णपनदे गरी अ्वलधगत कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या फर्छ्यौट ्भएकया ्सतया 
जम्या उजरुी सङख्या ५६३ ् ध्े १७५ (३१.०८%) ३ ् यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। सजलिया अदयाितहरूिे 
फर्छ्यौट गरेको करयारको पररपयािनयासमबनधी उजरुीहरूको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ६ ्या प्रसततु गररएको छ।

सजलिया अदयाितहरू्या करयारको पररपयािनयासमबनधी उजरुीको अ्वलधगत फर्छ्यौट
तयालिकया नं. 6

सबै सजलिया अदयाित सूचकः करयारको पररपयािनयासमबनधी सबै उजरुीहरू ३ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट हनेु 

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 जम्या

१. जम्या फर्छ्यौट 
सङख्या

सजलिया अदयाितियाई 
करयारको पररपयािनयासमबनधी 
क्षेत्रयालधकयार नरहेको

94 342 127 563

२. ३ ्यहनयाल्भत्र7 
फर्छ्यौट सङख्या

10 124 41 175

प्रलतशत 10.63 36.25 32.28 31.08

३. ३ ्यहनया नयािेर 
फर्छ्यौट सङख्या

84 218 86 388

प्रलतशत 89.37 63.75 67.72 68.92

्ोजनयाको ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनबयाट सजलिया अदयाितहरूिे सबै प्रलत्ेवदनहरू १ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट गनु्णपनदे गरी 
अ्वलधगत कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ् ूल्याङ्कन अ्वलध्या फर्छ्यौट ्भएकया प्रलत्ेवदनहरूको जम्या सङख्या 
१२३० ्ध्े ११९१ (९८.८३%) प्रलत्ेवदनहरू १ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। सजलिया अदयाितहरूिे 
फर्छ्यौट गरेको प्रलत्ेवदनहरूको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ७ ्या प्रसततु गररएको छ।

सजलिया अदयाितहरू्या प्रलत्ेवदनको अ्वलधगत फर्छ्यौट
तयालिकया नं. 7

सबै सजलिया अदयाित सूचकः सबै प्रलत्ेवदन दतया्ण ्भएको ल्लतिे १ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट हनेु 

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 जम्या

१. जम्या फर्छ्यौट 
सङख्या

सजलिया अदयाितियाई 
प्रलत्ेवदन सनु्ने क्षेत्रयालधकयार 
नरहेको

287 705 238 1230

२. १ ्यहनयाल्भत्र8 
फर्छ्यौट सङख्या

274 681 236 1191

प्रलतशत 95.47 96.60 99.15 98.83

३. १ ्यहनया नयािेर 
फर्छ्यौट सङख्या

13 24 2 39

प्रलतशत 4.53 3.40 0.85 1.17

7   ्ध्या्वलध ्ूल्याङ् कनपलछ कया्् गररएको।  
8  ्ध्या्वलध ्ूल्याङ् कनपलछ कया्् गररएको।  
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सबै सजलिया अदयाितहरूको स्ग् ्दु्या तथया ररट लन्ेवदनतफ्ण  अ्वलधगत कया््णसमपयादन हेदया्ण ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या 

फर्छ्यौट ्भएकया ्दु्या तथया ररट सङख्या ३४२५४५ ्ध्े २३८०५२ (६९.५०%) ्दु्या तथया ररट लन्ेवदनहरू १ 

्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। त्सैगरी, १ ्वर््ण नयािेर फर्छ्यौट ्भएकया १०४४९० ् ध्े ५५२४५(१६.१२%) 

१ ्वर््णदेसख १८ ्यहनयाल्भत्र, २७८३९ (८.१२%) १८ ्यहनयादेसख २ ्वर््णल्भत्र र २१४६० (६.२६%) २ ्वर््ण 

नयािेर फर्छ्यौट ्भएको पयाइ्ो। सजलिया अदयाितहरूको ्दु्या तथया ररट लन्ेवदन फर्छ्यौटको स्ग् ्वर््णगत य्व्वरण 

तयालिकया नं. ८ ्या प्रसततु गररएको छ।

सजलिया अदयाितहरू्या ्दु्या तथया ररटको अ्वलधगत फर्छ्यौटको एकीकृत अ्वसथया
तयालिकया नं. 8

सबै सजलिया अदयाितहरूको ्दु्या तथया ररट फर्छ्यौटतफ्ण को अ्वलधगत कया््ण

क्र. सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 जम्या

१. जम्या फर्छ्यौट सङख्या ७५५४० ७४२१२ 75131 82233 35429 342545

२. १ ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट सङख्या ४७३४६ ५३०१२ 53106 56178 28413 238052

प्रलतशत ६२.६८ ७१.४३ 70.70 68.34 80.21 69.50

३. १ ्वर््ण नयािेर फर्छ्यौट सङख्या २८१९४ २१२०० 22025 26055 7016 104490

प्रलतशत ३७.३२ २८.५७ 29.30 31.66 19.79 30.50

४. १ ्वर््ण 
नयािेकया्ध्े

१ ्वर््णदेसख १८ 
्यहनयासम्

१३६८२ १२७२४ 11869 13510 3460 55245

प्रलतशत १८.०४ १७.१४ 15.79 16.2 9.76 16.12

१८ ्यहनयादेसख 
२ ्वर््णसम्

७७७३ ५५७३ 5371 7136 1986 27839

प्रलतशत १०.२९ ७.५० 7.14 8.67 5.60 8.12

२ ्वर््ण नयािेकया ६७९३ २९०३ 4785 5409 1570 21460

प्रलतशत ८.९९ ३.९१ 6.36 6.57 4.43 6.26

सजलिया अदयाित (सङख्यात्क कया््ण)

्ोजनया्या क स्ूहकया सजलिया अदयाितहरूिे कूि ्वयायर््णक िगतको ७५ प्रलतशत ्दु्या फर्छ्यौट गनु्णपनदे सङख्यात्क 

कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या स्ग््या ६६.९०% फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। कया््ण 

समपयादन सूचकअनसुयार ७५ प्रलतशत फर्छ्यौटियाई शतप्रलतशत ्यानदया स्ग् सङख्यात्क कया््णसमपयादन ९३.२०% 
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हनेु देसखनछ। क ्वग्णकया सजलिया अदयाितहरूबयाट फर्छ्यौट ्भएकया ्दु्या तथया ररटको ्वर््णगत सङख्यात्क अ्वसथया 

तयालिकया नं.९ ्या प्रसततु गररएको छ।

स्ूह क अनतग्णतकया सजलिया अदयाितहरू्या सङख्यात्क फर्छ्यौट

तयालिकया नं.9

स्ूह क अनतग्णतकया सजलिया अदयाित सूचकः  कूि ्वयायर््णक िगतको ७५ प्रलतशत फर्छ्यौट हनेु

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 स्ग् फर्छ्यौट 
प्रलतशत

१. सजम्े्वयारी १६१२ १६३६ 1681 1293 1304

69.90

२. न्याँ दतया्ण ४६६६ ५६०३ 5152 3320 2279

३. जम्या िगत ६२७८ ७२३९ 6833 4613 3583

४. फर्छ्यौट 
सङख्या

४६४२ ५५५८ 4951 3318 1487

५. फर्छ्यौट 
प्रलतशत

७३.९४ ७६.७८ 72.45 71.93 41.50

सूचकअनसुयार फर्छ्यौट गनु्णपनदे ७५ प्रलतशतियाई शतप्रलतशत ्यानदया ्भएको प्रगलतः 93.20%

्ोजनया्या क स्ूहकया सजलिया अदयाितहरूिे कूि ्वयायर््णक िगतको ७५ प्रलतशत ्दु्या फर्छ्यौट गनु्णपनदे सङख्यात्क 
कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या स्ग््या ६६.९०% फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो।कया््ण 
समपयादन सूचकअनसुयार ७५ प्रलतशत फर्छ्यौटियाई शतप्रलतशत ्यानदया स्ग् सङख्यात्क कया््णसमपयादन ९३.२०% 
हनेु देसखनछ। क ्वग्णकया सजलिया अदयाितहरूबयाट फर्छ्यौट ्भएकया ्दु्या तथया ररटको ्वर््णगत सङख्यात्क अ्वसथया 
तयालिकया नं.९ ्या प्रसततु गररएको छ।

स्ूह ख अनतग्णतकया सजलिया अदयाितहरू्या सङख्यात्क फर्छ्यौट
तयालिकया नं.10

स्ूह ख अनतग्णतकया सजलिया अदयाित सूचकः  कूि ्वयायर््णक िगतको ७० प्रलतशत फर्छ्यौट हनेु

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 स्ग् 
फर्छ्यौट 
प्रलतशत

१. सजम्े्वयारी ७५७८ ६४९२ 4841 20213 21081

54.83

२. न्याँ दतया्ण १३८३८ १४९८७ 11349 32663 20058

३. जम्या िगत २१४१६ २१४७९ 16190 5२876 41139

४. फर्छ्यौट सङख्या १४९२४ १३८५८ 9669 31823 13665

५. फर्छ्यौट प्रलतशत ६९.६९ ६४.५२ 59.72 60.18 33.22

सूचकअनसुयार फर्छ्यौट गनु्णपनदे ७० प्रलतशतियाई शतप्रलतशत ्यानदया ्भएको प्रगलत 78.32%
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्ोजनया्या ग स्ूहकया सजलिया अदयाितहरूिे कूि ्वयायर््णक िगतको ६० प्रलतशत ्दु्या फर्छ्यौट गनु्णपनदे सङख्यात्क 

कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपलछ ्ो सूचक ६५ प्रलतशत कया्् गररएको लथ्ो। 

्ोजनयाको ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या स्ग््या ५५.९८% फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। कया््ण समपयादन सूचकअनसुयार ६५ 

प्रलतशत फर्छ्यौटियाई शतप्रलतशत ्यानदया स्ग् सङख्यात्क कया््णसमपयादन ८६.१२% हनेु देसखनछ। ग ्वग्णकया 

सजलिया अदयाितहरूबयाट फर्छ्यौट ्भएकया ्दु्या तथया ररटको ्वर््णगत सङख्यात्क अ्वसथया तयालिकया नं.११ ्या प्रसततु 

गररएको छ।

स्ूह ग अनतग्णतकया सजलिया अदयाितहरू्या सङख्यात्क फर्छ्यौट
तयालिकया नं.11

स्ूह ग अनतग्णतकया सजलिया अदयाित सूचकः कूि ्वयायर््णक िगतको ६५ प्रलतशत फर्छ्यौट हनेु9

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 स्ग् फर्छ्यौट 
प्रलतशत

१. सजम्े्वयारी ३३३९१ ३११२३ 38275 30883 35553

55.98

२. न्याँ दतया्ण ५३७०६ ५९१७१ 66222 51177 26802

३. जम्या िगत ८७०९७ ९०२९४ 104497 82060 62355

४. फर्छ्यौट सङख्या ५५९७४ ५४७९६ 60511 47092 20277

५. फर्छ्यौट प्रलतशत 64.26 60.68 57.90 57.38 32.51

सूचकअनसुयार फर्छ्यौट गनु्णपनदे ६५ प्रलतशतियाई शत प्रलतशत ्यानदया ्भएको प्रगलतः 86.12%

सबै सजलिया अदयाितहरूको ्दु्या तथया ररट फर्छ्यौटतफ्ण को सङख्यात्क कया््ण समपयादन हेदया्ण ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या 

स्ग््या ५५.४१% फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। ्ोजनया शरुू हुँदया ्दु्या तथया ररटको कुि सजम्े्वयारी ४२५८१ 

्भएको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलधको अनत््या बयाँकी ्दु्या तथया ररटको सङख्या बढेर ७१६४८ पगेुको अ्वसथया देसख्ो। 

्स अ्वलध्या सजलिया अदयाितहरू्या जम्या न्याँ दतया्ण २५७०७८ ्भएको्या फर्छ्यौट सङख्या २३८६५० ्भएको 

पयाइ्ो। सजलिया अदयाितहरूबयाट फर्छ्यौट ्भएकया ्दु्या तथया ररटको ्वर््णगत सङख्यात्क अ्वसथया तयालिकया नं. १२ 

्या प्रसततु गररएको छ।

9 ्ोजनयाको सरुु्या ६० प्रलतशत सूचक रहेको्या ्ध्या्वलधपलछ ६५ प्रलतशत कया्् गररएको। 
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सबै सजलिया अदयाितहरूको ्दु्या तथया ररट फर्छ्यौटतफ्ण को एकीकृत सङख्यात्क अ्वसथया
तयालिकया नं. 12

सबै सजलिया अदयाितहरूको ्दु्या तथया ररट फर्छ्यौटतफ्ण को सङख्यात्क कया््ण

क्र.
सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 स्ग् फर्छ्यौट 

प्रलतशत

१. सजम्े्वयारी ४२५८१ ३९२५१ 44797 52389 57938

56.34

२. न्याँ दतया्ण ७२२१० ७९७६१ 82723 87160 49139

३. जम्या िगत ११४७९१ ११९०१२ 127520 139549 107077

४. फर्छ्यौट सङख्या ७५५४० ७४२१२ 75131 82233 35429

५. फर्छ्यौट प्रलतशत 65.80 62.35 58.91 58.92 33.08

६. बयाँकी ३९२५१ ४४८०० 52389 57316 71648

७.
न्याँ दतया्ण्भनदया 
फर्छ्यौट िटी बढी 

३३३० बढी ५५४९ िटी 7592 िटी ४९२७ िटी १३७१० िटी

८.
सजम्े्वयारी्भनदया हयाि 
बयाँकी िटी बढी 
प्रलतशत

७.८२ िटी १४.१३ बढी 16.95 बढी ९.40 बढी 23.66 बढी

्दु्याको अङ्ग परु् ् याउने कया््ण

्ोजनया्या सबै सजलिया अदयाितहरू्या ्दु्या दतया्ण ्भएको ल्लतिे ६ ्यहनयाल्भत्र फैसियाकया ियालग अङ्ग पगेुको हनेु कया््ण 
समपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ोजनया अ्वलध्भर्या जम्या ्दु्या सङख्या 602735 ्ध्े 243032 
(४०.३२%) ्दु्या्या ६ ्यहनयाल्भत्र अङ्ग पगेुको देसख्ो। तर १९१४१० (३१.७६%) ्दु्या्या अङ्ग नपगेुको 
पयाइ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या ्दु्या्या अङ्ग परु् ् याउने कया््णको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. १३ ्या प्रसततु गररएको 
छ।

 सजलिया अदयाितहरू्या ्दु्याको अङ्ग परु् ् याउने कया््ण
तयालिकया नं. १3

सूचकः सबै ्दु्या दतया्ण ्भएको ल्लतिे ६ ्यहनयाल्भत्र फैसियाकया ियालग अङ्ग पगेुको हनेु

अदयाित आलथ्णक ्वर््ण जम्या ्दु्या 
सङ् ख्या

६ ्यहनयाल्भत्र 
अङ्ग पगेुकया ्दु्या 

सङ् ख्या

६ ्यहनया नयािेर 
अङ्ग पगेुकया ्दु्या 

सङ् ख्या

जम्या अङ्ग 
पगेुकया ्दु्या 
सङ् ख्या

अङ्ग नपगेुकया ्दु्या 
सङ् ख्या

सबै 
सजलिया 
अदयाित

२०७१।७२ ११४७९१ ४४०४० ४१९९० ८६०३० २८७६१

२०७२।७३ ११९०१३ ४६७८८ ३९७३३ ८६५२१ ३२४९२

२०७३।७४ 125753 59239 35562 94801 30९५२

२०७४।७५ 137539 59180 35448 946२८ ४२९११

२०७५।७६ 105639 33785 15560 49345 ५६२९४

जम्या ६०२७३५ २४३०३२ १६८२९३ ४११३२५ १९१४१०

प्रलतशत (१००%) 40.32 27.92 68.24 ३१.७६



21

Gofokflnsfsf] rf}yf] k~rjifL{o /0fgLlts of]hgf

ररटको अङ्ग परु् ् याउने कया््ण

्ोजनयाको ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपलछ सबै सजलिया अदयाितहरू्या ररट दतया्ण ्भएको ल्लतिे ३ ्यहनयाल्भत्र फैसियाकया 
ियालग अङ्ग पगेुको हनेु कया््ण समपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ोजनयाको पलछलिो तीन ्वर्््ण या दतया्ण ्भएकया जम्या 
ररट सङख्या ५२१५ ्ध्े ११६३ (२२.३०%) ्दु्या्या ३ ्यहनयाल्भत्र अङ्ग पगेुको देसख्ो। तर ३१३४ 
(६०.१०%) ररट लन्ेवदन्या अङ्ग नपगेुको पयाइ्ो। ् ूल्याङ्कन अ्वलध्या ररट लन्ेवदन्या अङ्ग परु् ् याउने कया््णको ्वर््णगत 
य्व्वरण तयालिकया नं. १४ ्या प्रसततु गररएको छ।

सजलिया अदयाितहरू्या ररटको अङ्ग परु् ् याउने कया््ण10

तयालिकया नं. १4

सूचकः ररट दतया्ण ्भएको ल्लतिे ३ ्यहनयाल्भत्र फैसियाकया ियालग अङ्ग पगेुको हनेु

अदयाित आलथ्णक ्वर््ण जम्या ्दु्या  
ररट सङख्या

३ ्यहनयाल्भत्र अङ्ग 
पगेुकया ररट सङख्या

 ३ ्यहनया नयािेर 
अङ्ग पगेुकया ररट 

सङख्या  

जम्या अङ्ग पगेुकया 
ररट सङख्या

अङ्ग नपगेुकया 
ररट सङख्या

सजलिया 
अदयाित

(सबै)

२०७१।०७२
सजलिया अदयाितियाई ररट क्षेत्रयालधकयार नरहेको

२०७२।०७३

२०७३।०७४ 1767 500 98 598 1169

२०७४।०७५ 2010 416 586 1002 1008

२०७५।0७६ 1438 247 234 481 957

जम्या 5215 1163 918 2081 3134

प्रलतशत 100 22.30 17.60 39.90 60.10

करयारको पररपयािनयासमबनधी उजरुी्या अङ्ग परु् ् याउने कया््ण

्ोजनयाको ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपलछ सबै सजलिया अदयाित्या करयारको पररपयािनयासमबनधी उजरुी दतया्ण ्भएको ल्लतिे 
२ ्यहनयाल्भत्र फैसियाकया ियालग अङ्ग परु् ् याउने गरी हनेु कया््ण समपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ोजनयाको पलछलिो 
तीन ्वर्््ण या दतया्ण ्भएकया जम्या उजरुी सङख्या ८८२ ्ध्े ५६२ (६३.८३%) उजरुी २ ्यहनयाल्भत्र अङ्ग पगेुको 
देसख्ो। तर १६२ (१८.३७) उजरुी्या अङ्ग नपगेुको पयाइ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या करयारको पररपयािनयासमबनधी 
उजरुी्या अङ्ग परु् ् याउने कया््णको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. १५ ्या प्रसततु गररएको छ।

10 ् ध्या्वलध ्ूल्याङ् कनबयाट थप ्भएको।
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सजलिया अदयाितहरू्या करयारको पररपयािनयाकया उजरुीको अङ्ग परु् ् याउने कया््ण11

तयालिकया नं. १5

सूचकः उजरुी दतया्ण ्भएको ल्लतिे २ ्यहनयाल्भत्र आदेशकया ियालग अङ्ग पगेुको हनेु

अदयाित आलथ्णक ्वर््ण
जम्या ्दु्या  
उजरुी 
सङख्या

2 ्यहनयाल्भत्र अङ्ग 
पगेुकया उजरुी 

सङख्या

2 ्यहनया नयािेर 
अङ्ग पगेुकया उजरुी 

सङख्या  

जम्या अङ्ग पगेुकया 
उजरुी सङख्या

अङ्ग नपगेुकया 

उजरुी सङख्या

सबै 
सजलिया 
अदयाित

२०७१।७२
सजलिया अदयाितियाई करयारको पररपयािनयाकया उजरुी सनु्ने क्षेत्रयालधकयार नरहेको

२०७२।७३

२०७३।७४ 188 94 37 131 57

२०७४।७५ 446 342 54 396 50

२०७५।७६ 248 127 66 193 55

जम्या 
सङख्या(%)

882 563(63.83) 157(17.80) 720(81.63) 162(18.37)

फैसिया त्यार गनदे कया््ण

्ोजनया्या सबै सजलिया अदयाितहरू्या फैसिया ्भएको ल्लतिे १५ ठदनल्भत्र फैसिया त्यार हनेु कया््ण समपयादन सूचक 
लनधया्णरण ्भएको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्भर्या जम्या त्यार गनु्णपनदे फैसिया सङख्या ३१७१६४ ्ध्े २११७४४ 
(६६.७६%) फैसियाहरू १५ ठदनल्भत्र र १०५४२० (३३.२४%) १५ ठदन नयािेर त्यार ्भएको पयाइ्ो। ् ूल्याङ्कन 
अ्वलध्या त्यार गनदेपनदे फैसियाहरूको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. १६ ्या प्रसततु गररएको छ।

सजलिया अदयाितहरू्या फैसिया त्यार गनदे कया््ण
तयालिकया नं. १6

सूचकः फैसिया ्भएको ल्लतिे १५ ठदनल्भत्र फैसिया त्यार हनेु

आलथ्णक ्वर््ण त्यार गनु्णपनदे फैसिया सङख्या 
(%)

त्यार ्भएको फैसिया सङख्या (%)

१५ ठदनल्भत्र १५ ठदन्भनदया पलछ

२०७१।७२ ६५०१० ४०४२५ (६२.१८) २४५८५ (३७.८२)

२०७२।७३ ६६१५० ४०१३३ (६०.६६) २६०१७ (३९.३४)

२०७३।७४ 72023 52195 (72.46) 1९८28(2७.५४)

२०७४।७५ 76544 56590(73.9३) 1९९५४(२६.०७)

२०७५।७६ 37437 22401(59.8४) १5०३६(४०.१६)

जम्या/प्रलतशत ३१७१६४(१००) २११७४४(66.76) १०५४२०(३३.२४)

11 ्ध्या्वलध ्ूल्याङ् कनबयाट थप ्भएको।
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पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास  (अ्वलधगत कया््ण)

्ोजनया्या क स्ूहकया पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियासिे  सबै ्दु्याहरू दतया्ण ्भएको १ ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट गनु्णपनदे 

अ्वलधगत कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या फर्छ्यौट ्भएकया ्दु्या सङख्या १४६७५ ्ध्े 

१२२०४ (८३.१६%) ्दु्याहरू १ ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। क स्ूहकया पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/

इजियासिे  ्वर््णगत रूप्या गरेको ्दु्या फर्छ्यौटको य्व्वरण तयालिकया नं. १७ ्या प्रसततु गररएको छ।

स्ूह क अनतग्णतकया पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास्या ्दु्याको अ्वलधगत फर्छ्यौट
तयालिकया नं. १7

स्ूह क अनतग्णतकया पनुरया्ेवदन/उचच  
अदयाित/इजियास

सूचकः सबै ्दु्या तथया पनुरया्ेवदनहरू १ ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट हनेु

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ जम्या

१. जम्या फर्छ्यौट सङख्या
३५६६ ३३०४ 4310 2433 1062 १४६७५

२. १ ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट 
सङख्या

३२२२ २९९० 3014 1975 1003 १२२०४

प्रलतशत ९१.०० ९१.०० 69.93 81.17 94.44 83.16

३. १ ्वर््ण नयािेर फर्छ्यौट 

सङख्या
३४४ ३१४ 1296 458 59 २४७१

प्रलतशत ९.०० ९.०० 30.07 18.83 5.56 16.84

्ोजनया्या ख र ग स्ूहकया पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियासिे थनु्ुवया, सयानया प्रकृलतकया12 र प्रयाथल्कतयाप्रयाति13 

्दु्याहरू १ ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट गनु्णपनदे अ्वलधगत कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या फर्छ्यौट 

्भएकया ्सतया ्दु्या सङख्या १९३८५ ्ध्े १४०५७ (७२.५१%) ्दु्याहरू १ ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। 

ख र ग स्ूहकया पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियासिे फर्छ्यौट गरेको ्सतया ्दु्याहरूको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया 

नं. १८ ्या प्रसततु गररएको छ। 

12 सयानया प्रकृलतकया ्दु्या ्भन्नयािे बहयाि ्भरयाउने, ्ोही, बयािी लबगो, कुत बयािी, गयािी बेइजजती, सया्यान् चोरी, केही सया्व्णजलनक अपरयाध, य्व्वयाह बदर, 
ध््णपतु्र, बहयु्व्वयाह, बयािय्व्वयाह, अंश नजोलडएको समबनध य्वचछेद, सया्यान् कुटयपट, िटुयपट, ज्ुवया, स्वयारी ज्यान, कयािो बजयार र चनदया ्दु्या ्भन्ने 
समझन ुपनदेछ।

13 प्रयाथल्कतया प्रयाति ्दु्या ्भन्नयािे जयाती् य्व्ेभद, छु्वयाछुत, बयािबयालिकयाको ्दु्या, पचहत्तर ्वर््ण्भनदया बढी उ्ेरकया व्सक् पक्ष ्भएकया सबै ्दु्या, ्यहिया 
पनुरया्ेवदक ्भएको न्वयारयान गरयाई पयाउँ ्भन्ने ्दु्या, ्यहिया पनुरया्ेवदक ्भएको नयातया कया्् गरयाई पयाउँ ्भन्ने ्दु्या, य्वध्वया ्यहिया पनुरया्ेवदक ्भएको ्दु्या, 
्यान्व बेचलबखन ् दु्या, ् यानयाचया्ि ् दु्या, जेष्ठ नयागररक ् यात्र पक्षय्वपक्ष ्भएको ् दु्या, जबज्णसती करणी ् दु्या, िरेि ुयहंसयासमबनधी ् दु्या, ् ध्सथको लन्सुक् 
बदर गरी पयाउँ ्भन्ने ्दु्या, कमपनी ऐनअनतग्णतकया ्दु्या र य्वदेशी नयागररक संिगन ्भएको ्दु्या समझन ुपनदेछ।
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स्ूह ख र ग अनतग्णतकया पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास्या थनु्ुवया, 
सयानया प्रकृलतकया र प्रयाथल्कतया प्रयाति ्दु्याहरूको अ्वलधगत फर्छ्यौट

तयालिकया नं. १8

स्ूह ख र ग अनतग्णतकया पनुरया्ेवदन/उचच 
अदयाित/इजियास

सूचकः थनु्ुवया, सयानया प्रकृलतकया र प्रयाथल्कतया प्रयाति ्दु्याहरू १ ्वर््णल्भत्र 
फर्छ्यौट हनेु

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 जम्या

१. जम्या फर्छ्यौट सङख्या ४१७३ ३६४९ 4563 4997 2003 १९३८५

२. १ ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट 
सङख्या

३०७२ २७९२ 3207 3484 1502 १४०५७

प्रलतशत ७३.६२ ७६.५१ 70.28 69.72 74.98 72.51

३.
१ ्वर््ण नयािेर फर्छ्यौट 
सङख्या

११०१ ८५७ 1356 1513 501 ५३२८

प्रलतशत २६.३८ २३.४९ 29.72 30.28 25.02 27.49

्ोजनया्या ख र ग स्ूहकया पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियासिे थनु्ुवया, सयानया प्रकृलतकया र प्रयाथल्कतयाप्रयाति 
बयाहेककया अन् ्दु्याहरू १८ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट गनु्णपनदे अ्वलधगत कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या 
्ूल्याङ्कन अ्वलध्या फर्छ्यौट ्भएकया ्सतया ्दु्या सङख्या ५५७६५ ्ध्े ३८७६६ (६०.५२%) ्दु्याहरू १८ 
्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। ख र ग स्ूहकया पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियासिे फर्छ्यौट गरेको ्सतया 
्दु्याहरूको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. १९ ्या प्रसततु गररएको छ।

स्ूह ख र ग अनतग्णतकया पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास्या थनु्ुवया, सयानया प्रकृलतकया र प्रयाथल्कतया 
प्रयातिबयाहेककया ्दु्याहरूको अ्वलधगत फर्छ्यौट

तयालिकया नं.१9 

स्ूह ख र ग अनतग्णतकया  
पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास

सूचकः थनु्ुवया, सयानया प्रकृलतकया र प्रयाथल्कतया प्रयातिबयाहेककया अन् ्दु्याहरू १८ 
्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट हनेु

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 जम्या

१.
जम्या फर्छ्यौट 
सङख्या

१३५१२ १०९२० 9906 14883 6544 ५५७६५

२. १८ ्यहनयाल्भत्र 
फर्छ्यौट सङख्या

१११७८ ८१३३ 5806 8975 4674 ३८७६६

प्रलतशत ८२.७३ ७४.४८ 58.61 60.30 71.42 69.52

३. १८ ्यहनया 
नयािेर फर्छ्यौट 
सङख्या

२३३४ २७८७ 4100 5908 1870 १६९९९

प्रलतशत १७.२७ २५.५२ 41.39 39.70 28.58 30.48
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्ोजनया्या पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियासिे सबै ररट लन्ेवदनहरू १ ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट गनु्णपनदे अ्वलधगत 

कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपलछ उक् सूचक परर्वत्णन गरी ९ ्यहनया कया्् 

गररएको लथ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या फर्छ्यौट ्भएकया ररट लन्ेवदन सङख्या १६६४१ ्ध्े ११४८९ (६९.०४%) 

ररट लन्ेवदनहरू उक् लनधया्णररत अ्वलधल्भत्र फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियासिे फर्छ्यौट 

गरेकया ररट लन्ेवदनहरूको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. २० ्या प्रसततु गररएको छ।

सबै पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास्या ररट लन्ेवदनको अ्वलधगत फर्छ्यौट
तयालिकया नं.20

सबै पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियासहरू सूचकः सबै ररट लन्ेवदनहरू ९ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट हनेु14

क्र.स य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 जम्या

१.
जम्या फर्छ्यौट 
सङख्या

४०३९ ३०८० 3690 3953 1879 १६६४१

२. ९ ्यहनयाल्भत्र 
फर्छ्यौट सङख्या

३६८३ २५०२ 1922 2145 1237 ११४८९

प्रलतशत ९१.१८ ८१.२३ 52.08 54.26 65.83 69.04

३. ९ ्यहनया नयािेर 
फर्छ्यौट सङख्या

३५६ ५७८ 1768 1808 642 ५१५२

प्रलतशत ८.८२ १८.७७ 47.92 45.74 34.17 30.96

सबै पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियासको स्ग् ्दु्या तथया ररट लन्ेवदनतफ्ण  अ्वलधगत कया््णसमपयादन हेदया्ण ्ूल्याङ्कन 

अ्वलध्या फर्छ्यौट ्भएकया ्दु्या तथया ररट सङख्या १०६४६६ ्ध्े ६५९५८ (६१.९६%) ्दु्या तथया ररट 

लन्ेवदनहरू १ ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। त्सैगरी १ ्वर््ण नयािेर फर्छ्यौट ्भएकया ४०५०८ ्ध्े १९९२८ 

(१८.७१%) १ ्वर््णदेसख १८ ् यहनयाल्भत्र, ११२२५ (१०.५४%) १८ ् यहनयादेसख २ ्वर््णल्भत्र र ९३५५(८.७९%) 

२ ्वर््ण नयािेर फर्छ्यौट ्भएको पयाइ्ो। पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास्या ्दु्या तथया ररट लन्ेवदन फर्छ्यौटको 

स्ग् ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. २१ ्या प्रसततु गररएको छ।

14  ्ोजनयाको सरुु्या ररट फर्छ्यौटको अ्वलध १ ्वर््ण ्भएको्या ्ध्या्वलध ्ूल्याङ् कनपलछ ९ ्यहनया कया्् गररएको।
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सबै पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास्या ररट तथया ्दु्याहरूको अ्वलधगत फर्छ्यौटको एकीकृत अ्वसथया
तयालिकया नं. 21

सबै पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास्या ्दु्या तथया ररट फर्छ्यौट तफ्ण को अ्वलधगत कया््ण

क्र.सं य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 जम्या

१. जम्या फर्छ्यौट सङख्या २५२९० २०९५३ 22469 26266 11488 106466

२. १ ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट सङख्या १८९५४ १२९३७ 12614 13754 7699 65958

प्रलतशत ७४.९५ ६१.७५ 56.1४ 52.36 67.01 61.96

३. १ ्वर््ण नयािेर फर्छ्यौट 
सङख्या

६३३६ ८०१६ 9855 12512 3789 40508

प्रलतशत २५.०५ ३८.२५ 43.8६ 47.63 32.99 38.04

४. १ ्वर््ण 
नयािेकया्ध्े

१ ्वर््णदेसख 
१८ 

्यहनयासम्
३३१८ ४८०३ 4863 5471 1473 19928

प्रलतशत १३.११ २२.९२ 21.64 20.82 12.82 18.71

१८ 
्यहनयादेसख 
२ ्वर््णसम्

१८४४ २०९९ 2928 3395 959 11225

प्रलतशत ७.२९ १०.०१ 13.03 12.92 8.34 10.54

२ ्वर््ण 
नयािेकया

११७४ १११४ 2064 3646 1357 9355

प्रलतशत ४.६४ ५.३१ 9.19 13.89 11.83 8.79

पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास (सङख्यात्क कया््ण)

्ोजनया्या क स्ूहकया पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियासिे कूि ्वयायर््णक िगतको ७५ प्रलतशत ्दु्या तथया ररट 

फर्छ्यौट गनु्णपनदे सङख्यात्क कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या स्ग््या ६५.०९ प्रलतशत 

फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। कया््ण समपयादन सूचकअनसुयार ७५ प्रलतशत फर्छ्यौटियाई शतप्रलतशत ्यानदया स्ग् 

सङख्यात्क कया््णसमपयादन ८६.७९ प्रलतशत हनेु देसखनछ। क स्ूहकया पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियासबयाट 

फर्छ्यौट ्भएकया ्दु्या तथया ररटको ्वर््णगत सङख्यात्क अ्वसथया तयालिकया नं.२२ ्या प्रसततु गररएको छ।
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स्ूह क अनतग्णतकया पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास्या ररट तथया ्दु्याहरूको सङख्यात्क फर्छ्यौट
तयालिकया नं. 22

स्ूह क अनतग्णतकया पनुरया्ेवदन/उचच 
अदयाित/इजियास सूचकः  ्वयायर््णक िगतको ७५ प्रलतशत फर्छ्यौट हनेु

क्र.स. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 स्ग् फर्छ्यौट 
प्रलतशत

१. सजम्े्वयारी ११३० १४८७ 2497 1153 831

65.09

२. न्याँ दतया्ण ४२१७ ४२२९ 4414 2360 2279

३. जम्या िगत ५३४७ ५७१६ 6911 3513 3110

४. फर्छ्यौट 
सङख्या

३८६० ३५९५ 4718 2682 1157

५. फर्छ्यौट 
प्रलतशत

७२.२० ६२.९० 68.26 76.34 37.20

सूचक अनसुयार फर्छ्यौट गनु्णपनदे ७५ प्रलतशतियाई शत प्रलतशत ्यानदया ्भएको प्रगलतः 86.79%

्ोजनया्या ख स्ूहकया पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियासिे कूि ्वयायर््णक िगतको ६८ प्रलतशत ्दु्या तथया ररट 

फर्छ्यौट गनु्णपनदे सङख्यात्क कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपलछ ्ो सूचक ७० 

प्रलतशत कया्् गररएको लथ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या स्ग््या ५४.०० प्रलतशत ्दु्या तथया ररट फर्छ्यौट ्भएको्या 

कया््ण समपयादन सूचकअनसुयार ७० प्रलतशत फर्छ्यौटियाई शतप्रलतशत ्यानदया स्ग् सङख्यात्क कया््णसमपयादन 

७७.१४ प्रलतशत हनेु देसखनछ। ख स्ूहकया पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियासबयाट फर्छ्यौट ्भएकया ्दु्या तथया 

ररटको ्वर््णगत सङख्यात्क अ्वसथया तयालिकया नं. २३ ्या प्रसततु गररएको छ।

स्ूह ख अनतग्णतकया पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास्या ररट तथया ्दु्याहरूको सङख्यात्क फर्छ्यौट
तयालिकया नं.23

स्ूह ख अनतग्णतकया पनुरया्ेवदन/उचच 
अदयाित/इजियास सूचकः  ्वयायर््णक िगतको ७०प्रलतशत फर्छ्यौट हनेु15

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६
स्ग् 

फर्छ्यौट 
प्रलतशत

१. सजम्े्वयारी ६२६१ ७५४५ 9316 18417 13766

54.00

२. न्याँ दतया्ण १६३२४ ११९५० 11981 18933 13667

३. जम्या िगत २२५८५ १९४९५ 21297 37350 27433

४. फर्छ्यौट सङख्या १५०४० ९६१५ 10644 23584 10331

५. फर्छ्यौट प्रलतशत ६६.५९ ४९.३२ 49.98 63.14 37.65

सूचकअनसुयार फर्छ्यौट गनु्णपनदे ७० प्रलतशतियाई शत प्रलतशत ्यानदया ्भएको प्रगलतः ७7.14%

15  ्ोजनयाको सरुु्या ररट फर्छ्यौटको अ्वलध १ ्वर््ण ्भएको्या ्ध्या्वलध ्ूल्याङ् कनपलछ ९ ्यहनया कया्् गररएको।
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्ोजनया्या ग स्ूहकया पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियासिे कूि ्वयायर््णक िगतको ६० प्रलतशत ्दु्या फर्छ्यौट 

गनु्णपनदे सङख्यात्क कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपलछ ग स्ूह हटयाइएकोिे पयहिो 

३ ्वर्््ण या ग ्वग्णको अदयाित्या स्ग््या ५२.४८ प्रलतशत फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। कया््ण समपयादन सूचकअनसुयार 

६० प्रलतशत फर्छ्यौटियाई शतप्रलतशत ् यानदया स्ग् सङख्यात्क कया््णसमपयादन ८७.४७ हनेु देसखनछ। ग स्ूहकया 

पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियासबयाट फर्छ्यौट ्भएकया ्दु्या तथया ररटको ्वर््णगत सङख्यात्क अ्वसथया तयालिकया 

नं.२४ ्या प्रसततु गररएको छ।

स्ूह ग अनतग्णतकया पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास्या ्दु्या तथया ररटहरूको सङख्यात्क फर्छ्यौट
तयालिकया नं.24

स्ूह ग अनतग्णतकया पनुरया्ेवदन/उचच 
अदयाित/इजियास

सूचकः  ्वयायर््णक िगतको ६० प्रलतशत फर्छ्यौट हनेु16

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६
स्ग् 

फर्छ्यौट 
प्रलतशत

१. सजम्े्वयारी 4833 6246 6406

्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपलछ ग 
्वग्णको उचच अदयाित पयाटनियाई 
ख ्वग््ण या स्या्ेवश गररएको।

52.48

२. न्याँ दतया्ण 7803 7756 7425

३. जम्या िगत 12636 14002 13831

४. फर्छ्यौट 
सङख्या

6390 7743 7107

५. फर्छ्यौट 
प्रलतशत

50.57 55.30 51.38

सूचकअनसुयार फर्छ्यौट गनु्णपनदे 60 प्रलतशतियाई शत प्रलतशत ्यानदया ्भएको प्रगलतः 87.47%

सबै पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियासको ्दु्या तथया ररट फर्छ्यौटतफ्ण को सङख्यात्क कया््ण समपयादन हेदया्ण 

्ूल्याङ्कन अ्वलध्या स्ग््या ५५.०९ प्रलतशत फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। ्ोजनया शरुू हुँदया ्दु्या तथया ररटको कुि 

सजम्े्वयारी १२२२४ ्भएको्या ् ूल्याङ्कन अ्वलधको अनत््या बयाँकी ् दु्या तथया ररटको सङख्या बढेर १९०५५ पगेुको 

अ्वसथया देसख्ो। ्स अ्वलध्या ्ी अदयाित/इजियास्या जम्या न्याँ दतया्ण ११३३३८ ्भएको्या फर्छ्यौट सङख्या 

१०६४६६ ्भएको पयाइ्ो। पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियासबयाट फर्छ्यौट ्भएकया ्दु्या तथया ररटको ्वर््णगत 

सङख्यात्क अ्वसथया तयालिकया नं. २५ ्या प्रसततु गररएको छ।

16 ्ोजनयाको सरुु्या ्दु्या तथया ररट फर्छ्यौट िक्् ६८ प्रलतशत ्भएको्या ्ध्या्वलध ्ूल्याङ् कनपलछ ७० प्रलतशत कया्् गररएको।
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सबै पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास्या ्दु्या तथया ररटहरूको सङख्यात्क फर्छ्यौटको एकीकृत अ्वसथया
तयालिकया नं.25

सबै पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियासहरूको ्दु्या तथया ररट फर्छ्यौटतफ्ण को सङख्यात्क कया््ण

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 स्ग् फर्छ्यौट 
प्रलतशत

१. सजम्े्वयारी १२२२४ १५२७८ 18219 19570 14597

55.09

२. न्याँ दतया्ण २८३४४ २३९३५ 23820 21293 15946

३. जम्या िगत ४०५६८ ३९२१३ 42039 40863 30543

४. फर्छ्यौट सङख्या २५२९० २०९५३ 22469 26266 11488

५. फर्छ्यौट प्रलतशत ६२.३४ ५३.४३ 53.44 64.27 37.61

६. बयाँकी १५२७८ १८२६० 19570 14597 19055

७.
न्याँ दतया्ण्भनदया 
फर्छ्यौट िटी बढी 

३०५४ िटी २९८२ िटी 1351 िटी 4973 बढी 4458 िटी

८.
सजम्े्वयारी ्भनदया हयाि 
बयाँकी िटी बढी 
प्रलतशत

२४.९८ बढी १९.५१ बढी 7.41 बढी 25.41 िटी
30.5४ 
बढी

्दु्या्या अङ्ग परु् ् याउने

्ोजनया्या सबै पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियासको ्दु्या दतया्ण ्भएको ल्लतिे ६ ्यहनयाल्भत्र फैसियाकया ियालग अङ्ग 
पगेुको ्यालनने कया््ण समपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ोजनया अ्वलध्भर्या जम्या ्दु्या सङख्या १९३२२६ ्ध्े 
९३७९५ (४८.५४%) ्दु्या्या ६ ्यहनयाल्भत्र अङ्ग पगेुको देसख्ो। तर ३२००४ (१६.५७) ्दु्या्या अङ्ग नपगेुको 
पयाइ्ो। ्ी अदयाित/इजियास्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या ्दु्या्या अङ्ग परु् ् याउने कया््णको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. २६ 
्या प्रसततु गररएको छ।

पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास्या ्दु्या्या अङ्ग परु् ् याउने
तयालिकया नं.२6

सूचक÷्दु्या दतया्ण ्भएको ल्लतिे ६ ्यहनयाल्भत्र फैसियाकया ियालग अङ्ग पगेुको हनेु

अदयाित आलथ्णक ्वर््ण जम्या ्दु्या 
सङख्या

६ ्यहनयाल्भत्र 
अङ्ग पगेुकया ्दु्या 

सङख्या

६ ्यहनया नयािेर 
अङ्ग पगेुकया ्दु्या 

सङख्या

जम्या अङ्ग 
पगेुकया ्दु्या 
सङख्या

अङ्ग नपगेुकया 
्दु्या सङख्या

सबै पनुरया्ेवदन/
उचच अदयाित/
इजियास

२०७१।०७२ ४०५६८ १९३४२ ११२७९ ३०६२१ ९९४७

२०७२।०७३ ३९२१३ २५३२३ ११९९६ ३७३१९ १८९४

२०७३।०७४ 42039 17491 20240 37731 ४३०८

२०७४।०७५ 40863 23043 16253 39296 १५६७

२०७5।०७6 30543 8596 7659 1625५ १४२८८

जम्या १९३२२६ ९३७९५ ६७४२७ १६१२२२ ३२००४

प्रलतशत १०० 48.54 34.89 83.4३ 1६.५७
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फैसिया त्यार गनदे

्ोजनया्या सबै पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियासिे फैसिया ्भएको ल्लतिे १५ ठदनल्भत्र फैसिया त्यार हनेु कया््ण 
समपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्भर्या जम्या त्यार गनु्णपनदे फैसिया सङख्या १४७७०८ ्ध्े 
७४३७८ (५०.३५) फैसियाहरू १५ ठदनल्भत्र र ७३३३० (४९.६५%) १५ ठदन नयािेर त्यार ्भएको पयाइ्ो। 
्ूल्याङ्कन अ्वलध्या त्यार गनदेपनदे फैसियाहरूको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. २७ ्या प्रसततु गररएको छ। 

पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास्या फैसिया त्यार गनदे
तयालिकया नं.२7

सबै पनुरया्ेवदन/उचच 
अदयाित/इजियास सूचकः फैसिया ्भएको ल्लतिे १५ ठदनल्भत्र फैसिया त्यार हनेु

आलथ्णक ्वर््ण त्यार गनु्णपनदे फैसिया सङख्या
त्यार ्भएको फैसिया सङख्या

१५ ठदनल्भत्र १५ ठदन्भनदया पलछ

२०७१।७२ ३८९७६ १६११२ (४१.३३) २२८६४ (५८.६७)

२०७२।७३ २७१६४ १४३४२ (५२.७९) १२८२२ (४७.२१)

२०७३।७४ 26056 12490 (47.9४) १३५६६ (५2.०6)

२०७४।७५ 40454 24145 (59.68) १६३०९(40.32)

२०७5।७6 15058 7289(48.4१) ७७६९(५१.5९)

जम्या १४७७०८ (१००%) ७४३७८ (५०.35%) ७३३३०(४९.65%)

प्रलत्ेवदनको फर्छ्यौट 

्ोजनया्या सबै पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियासिे  सबै प्रलत्ेवदन दतया्ण ्भएको १ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट गनु्णपनदे 
अ्वलधगत कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या फर्छ्यौट ्भएकया प्रलत्ेवदन सङख्या १८०१८ 
्ध्े ११२०७ (६२.२०%) प्रलत्ेवदनहरू १ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/
इजियासिे  ्वर््णगत रूप्या गरेको प्रलत्ेवदन फर्छ्यौटको य्व्वरण तयालिकया नं. २८ ्या प्रसततु गररएको छ।

पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास्या प्रलत्ेवदनको फर्छ्यौट
तयालिकया नं.२8

सबै पनुरया्ेवदन/
उचच अदयाित/इजियास सूचकः सबै प्रलत्ेवदनहरू दतया्ण ्भएको ल्लतिे १ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट हनेु

क्र.सं. प्रलत्ेवदन फर्छ्यौटको य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ जम्या

१. जम्या फर्छ्यौट सङख्या ४१८९ २९७९ 3644 4736 2470 १८०१८

२. १ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट सङख्या १७५५ २१५५ 2140 3459 1698 ११२०७

प्रलतशत ४१.९० ७२.३४ 58.73 73.03 68.74 62.20

३. १ ्यहनया नयािेर फर्छ्यौट सङख्या २४३४ ८२४ 1504 1277 772 ६८११

प्रलतशत ५८.१० २७.६६ 41.27 26.97 31.26 37.80



31

Gofokflnsfsf] rf}yf] k~rjifL{o /0fgLlts of]hgf

स्ववोचच अदयाित (अ्वलधगत कया््ण ) 

कयानूनको सं्ैवधयालनकतया परीक्षणसमबनधी य्व्वयाद लनरूपण गनदे 

्ोजनया्या कयानूनको सं्ैवधयालनकतया परीक्षण, संिी्तयासमबनधी र गम्भीर सं्ैवधयालनक व्याख्याको प्रश्न स्या्ेवश ्भएकया 
य्व्वयाद १ ्वर््णल्भत्र लनरूपण हनेु अ्वलधगत कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ् ूल्याङ्कन अ्वलध्या फर्छ्यौट ्भएकया 
्सतया य्व्वयाद सङख्या २०३ ्ध्े २८ (१३.७९%) य्व्वयादहरू १ ्वर््णल्भत्र लनरूपण ्भएको देसख्ो। स्ववोचच 
अदयाित्या  ्वर््णगत रूप्या ्भएको ्सतया य्व्वयाद लनरूपणसमबनधी य्व्वरण तयालिकया नं. २९ ्या प्रसततु गररएको छ।

कयानूनको सं्ैवधयालनकतया परीक्षणसमबनधी य्व्वयाद लनरूपण गनदे
 तयालिकया नं.२9

सूचकः सबै य्व्वयादहरू (सं्ैवधयालनकतया परीक्षण, संिी्तयासमबनधी र गम्भीर सं्ैवधयालनक व्याख्याको प्रश्न स्या्वेश ्भएकया) १ 
्वर््णल्भत्र लनरूपण हनेु

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ जम्या

1. जम्या फर्छ्यौट 
सङख्या

५1 २१ 1 86 44 २०3

2. १ ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट 
सङख्या

१० ३ 1 13 1 २८

प्रलतशत १९.६० १४.२८ 100 15.11 0.22 13.79

3. १ ्वर््ण नयािेर 
फर्छ्यौट सङख्या

४१ १८ 0 73 43 १७५

प्रलतशत ८०.४० ८५.७२ 0.00 84.89 99.78 86.21

कयानूनको सं्ैवधयालनकतया परीक्षणबयाहेककया ररट लन्ेवदनहरू लनरूपण गनदे 

्ोजनया्या कयानूनको सं्ैवधयालनकतया परीक्षणबयाहेककया ररट लन्ेवदनहरू १८ ्यहनयाल्भत्र लनरूपण हनेु अ्वलधगत 
कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या फर्छ्यौट ्भएकया ्सतया ररट लन्ेवदनको सङख्या ६०९२ 
्ध्े २१८४ (३५.८५%) य्व्वयादहरू सो अ्वलधल्भत्र लनरूपण ्भएको देसख्ो।स्ववोचच अदयाित्या  ्वर््णगत रूप्या 
्भएको ्सतया य्व्वयाद लनरूपणसमबनधी य्व्वरण तयालिकया नं. ३० ्या प्रसततु गररएको छ।
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कयानूनको सं्ैवधयालनकतया परीक्षणबयाहेककया ररट लन्ेवदनहरू लनरूपण गनदे
 तयालिकया नं.30

सूचकः कयानूनको सं्ैवधयालनकतया परीक्षणबयाहेककया सबै ररट लन्ेवदनहरू १८ ्यहनयाल्भत्र लनरूपण हनेु 

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ जम्या

१.
जम्या फर्छ्यौट 
सङख्या

१०२७ ९७० 1725 1815 555 ६०९२

२.
१८ ्यहनयाल्भत्र 
फर्छ्यौट सङख्या

३९१ ३०५ 648 585 255 २१८४

प्रलतशत ३८.०७ ३१.४५ 37.54 32.23 45.94 35.85

३.
१८ ्यहनया नयािेर 
फर्छ्यौट सङख्या

६३६ ६६५ 1077 1230 300 ३९०८

प्रलतशत ६१.९३ ६८.५५ 62.46 67.77 54.06 64.15

सरुु, पनुरया्ेवदन र सयाधक फर्छ्यौट गनदे

्ोजनयाद्वयारया सबै ्दु्याहरू (सरुु, पनुरया्ेवदन र पनुरया्ेवदन जोलडएकया सयाधक) २ ्वर््ण्भत्र फर्छ्यौट हनेु अ्वलधगत 
कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या फर्छ्यौट ्भएकया ्सतया ्दु्याहरू १५५२१ ्ध्े ३२३६ 
(२१.१२%) ्दु्याहरू २ ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। स्ववोचच अदयाित्या  ्वर््णगत रूप्या ्भएको ्सतया 
्दु्याहरूको फर्छ्यौटसमबनधी य्व्वरण तयालिकया नं. ३१ ्या प्रसततु गररएको छ।

सरुु तथया पनुरया्ेवदन ्दु्याहरू र पनुरया्ेवदनसँग जोलडएकया सयाधक फर्छ्यौट गनदे
 तयालिकया नं.31

सूचकः सबै सरुु तथया पनुरया्ेवदन ्दु्या र पनुरया्ेवदनसँग जोलडएकया सयाधकहरू17 २ ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट हनेु 

क्र.सं य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ जम्या

१.
जम्या फर्छ्यौट 
सङख्या

२०८२ २९०३ 4276 4864 1196 १५३२१

२.

२ ्वर््णल्भत्र 
फर्छ्यौट सङख्या

५२४ ६०८ 925 879 300 ३२३६

प्रलतशत २५.१५ २०.९५ 21.63 18.07 25.95 21.12

३.

२ ्वर््ण नयािेर 
फर्छ्यौट सङख्या

१५५८ २२९५ 3351 3985 896 १२०८५

प्रलतशत ७४.८५ ७९.०५ 78.37 81.93 74.05 78.88

17 ्ोजनयाको सरुु्या सयाधक फर्छ्यौट ६ ्यहनयाल्भत्र गनदे िक्् रयासखएको्या ्ध्या्वलध ्ूल्याङ् कनबयाट िगयाउ रहेकया र नरहेकया सयाधकहरू क्र्शः २ ्वर््ण 
र ६ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट गनदे िक्् रयासखएको।
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्दु्या दयाेहयाेर् ् याई पयाउँ, पनुरया्विोकन, अनु् लतकया लन्ेवदन  फर्छ्यौट गनदे

्ोजनया्या दयाेहयाेर् ् याई पयाउँ, पनुरया्विोकन र अनु् लतकया लन्ेवदनहरू तथया िगयाउ न्भएकया सयाधकहरू ६ ्यहनयाल्भत्र 
फर्छ्यौट हनेु अ्वलधगत कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या िगयाउ न्भएकया सयाधकहरूको छुटै्ट अल्भिेख रयाख् े
गरेको नपयाइएकोिे सो को स्ीक्षया गन्ण सम्भ्व ्भएन। त्सतया सयाधकहरूस्ेत पनुरया्ेवदनसँग िगयाउ ्भएकया सरह 
नै अल्भिेख रहेको देसखदँया सोही शीर््णक्या  नै स्या्ेवश गररएको छ। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या फर्छ्यौट ्भएकया ्सतया 
लन्ेवदनहरू १९१०२ ्ध्े ६१५०(३२.२०%) ६ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। स्ववोचच अदयाित्या  
्वर््णगत रूप्या ्भएको ्सतया ्दु्याहरूको फर्छ्यौटसमबनधी य्व्वरण तयालिकया नं.  ३२ ्या प्रसततु गररएको छ।

्दु्या दयाेहयाेर् ् याई पयाउँ, पनुरया्विोकन, अनु् लतकया लन्ेवदन/िगयाउ नरहेकया सयाधकहरू फर्छ्यौट गनदे

 तयालिकया नं.32

सूचकः सबै दयाेहयाेर् ् याई पयाउँ, पनुरया्विोकन र अनु् लतकया लन्ेवदन तथया िगयाउ नरहेकया सयाधकहरू18 
६ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट हनेु 

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ जम्या

१. जम्या फर्छ्यौट 
सङख्या

२५६२ ६१२५ 3837 4263 2315 १९१०२

२. ६ ्यहनयाल्भत्र 
फर्छ्यौट सङख्या

५९१ ३०१४ 844 901 800 ६१५०

प्रलतशत २३.०६ ४९.२० 22.00 21.14 34.56 32.20

३. ६ ्यहनया नयािेर 
फर्छ्यौट सङख्या

१९७१ ३१११ 2993 3362 1515 १२९५२

प्रलतशत ७६.९४ ५०.८० 78.00 78.86 65.44 67.80

प्रलत्ेवदन फर्छ्यौट गनदे 

्ोजनयाद्वयारया सबै प्रलत्ेवदनहरू ३ ्यहनयाल्भत्र पर्छ्यौट हनेु अ्वलधगत कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ूल्याङ्कन 
अ्वलध्या फर्छ्यौट ्भएकया जम्या प्रलत्ेवदनहरू १३०३ ्ध्े ३४८ (२६.७०%) ३ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट ्भएको 
देसख्ो। स्ववोचच अदयाित्या  ्वर््णगत रूप्या ्भएको प्रलत्ेवदन फर्छ्यौटसमबनधी य्व्वरण तयालिकया नं. ३३ ्या प्रसततु 
गररएको छ।

18 पनुरया्ेवदनसँग िगयाउ नरहेकया सयाधकहरूको छुटै्ट अल्भिेखको अ्भया्व्या सबै सयाधकहरूियाई स्ेत पनुरया्ेवदनहरूसँग िगयाउ रहेकया सयाधकको रूप्या 
गणनया गरी त्थ्याङ्क प्रसततु गररएको छ।
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प्रलत्ेवदन फर्छ्यौट गनदे
 तयालिकया नं. 33

सूचकः सबै प्रलत्ेवदनहरू दतया्ण ्भएको ल्लतिे ३ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट हनेु 

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ जम्या

१. जम्या फर्छ्यौट सङख्या २९३ १८८ 412 306 104 1303

२. ३ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट सङख्या १७३ १०५ 14 44 12 348

प्रलतशत ५९.०४ ५५.८५ 3.40 14.38 11.52 26.70

३. ३ ्यहनया नयािेर फर्छ्यौट सङख्या १२० ८३ 398 262 92 955

प्रलतशत ४०.९६ ४४.१५ 96.60 85.62 88.48 73.30

स्ववोचच अदयाितको सबै ्दु्या, ररट, लन्ेवदन, प्रलत्ेवदन फर्छ्यौटको अ्वलधगत कया््ण 

स्ववोचच अदयाित्या स्ग् अ्वलधगत कया््णसमपयादन हेदया्ण ् ूल्याङ्कन अ्वलध्या ् दु्या, ररट लन्ेवदन, लन्ेवदन र प्रलत्ेवदनस्ेत 
गरी फर्छ्यौट ्भएकया जम्या ४५८४० ्ध्े १६३९४ (३५.७६%) १ ्वर््णल्भत्र र २९४४६ (६४.२४%) १ ्वर््ण 
नयािेर फर्छ्यौट ्भएको पयाइ्ो। १ ्वर््ण नयािेर फर्छ्यौट ्भएकया ्ध्े १ ्वर््णदेसख १८ ्यहनयासम्कया ४९७८ 
(१०.८६%), १८ ्यहनयादेसख २ ्वर््णसम्कया ४१५६(९.०७%) र २ ्वर््ण नयािेकया २०२१२(४४.३१%) रहेको 
पयाइ्ो। स्ववोचच अदयाित्या ्दु्या, ररट, लन्ेवदन र प्रलत्ेवदनस्ेतको स्ग् फर्छ्यौटको ्ूल्याङ्कन अ्वलधको ्वर््णगत 
य्व्वरण तयालिकया नं. ३४ ्या प्रसततु गररएको छ। 

सबै ्दु्या, ररट तथया लन्ेवदन, प्रलत्ेवदनको अ्वलधगत फर्छ्यौटको एकीकृत अ्वसथया
तयालिकया नं. 34

स्ववोचच अदयाितको सबै ्दु्या, ररट तथया लन्ेवदन प्रलत्ेवदन फर्छ्यौटको अ्वलधगत कया््ण

क्र.
सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ जम्या

१. जम्या फर्छ्यौट सङख्या ६४४८ १११७५ 11321 12419 4477 ४५८४०

२.
१ ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट सङख्या २२४९ ३८२६ 3804 3915 2600 १६३९४

प्रलतशत ३४.८८ ३४.२४ 33.60 31.53 58.07 35.76

३.
१ ्वर््ण नयािेर फर्छ्यौट सङख्या ४१९९ ७३४९ 7517 8504 1877 २९४४६

प्रलतशत ६५.१२ ६५.७६ 66.40 68.47 41.93 64.24

४.
१ ्वर््ण 
नयािेकया्ध्े

१ ्वर््णदेसख १८ 
्यहनयासम्

६५४ १५८७ 1145 1277 315 ४९७८

प्रलतशत १०.१४ १४.२० 10.12 10.28 7.04 10.86

१८ ्यहनयादेसख २ 
्वर््णसम्

५९५ १३१९ 914 1086 242 ४१५६

प्रलतशत ९.२२ ११.८० 8.07 8.74 5.41 9.07

२ ्वर््ण नयािेकया २९५० ४४४३ 5458 6141 1320 २०३१२

प्रलतशत ४५.७५ ३९.७५ 48.21 49.45 29.48 44.31
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स्ववोचच अदयाित (सङख्यात्क कया््ण)

स्ववोचच अदयाितको ्दु्या तथया ररट (सरुु ्दु्या/य्वय्वध, सयाधक, पनुरया्ेवदन र ररटस्ेत) फर्छ्यौट गनदे

्ोजनया्या स्ववोचच अदयाितिे सरुु ्दु्या, सयाधक, पनुरया्ेवदन र ररटस्ेत कूि ्वयायर््णक िगतको ५० प्रलतशत फर्छ्यौट 

गनु्णपनदे सङख्यात्क कया््ण समपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या स्ग््या २०.५० प्रलतशत ्दु्या 

तथया ररट फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। कया््णसमपयादन सूचकअनसुयार ५० प्रलतशतियाई शतप्रलतशत ्यानदया स्ग् 

कया््णसमपयादन ४१.९६ हनेु देसखनछ। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या स्ववोचच अदयाितको ्दु्या तथया ररट फर्छ्यौटको ्वर््णगत 

सङख्यात्क य्व्वरण अनसूुची ३५ ्या प्रसततु गररएको छ।

्दु्या तथया ररट (सरुु ्दु्या, पनुरया्ेवदन,  सं्ैवधयालनक य्व्वयाद तथया ररटहरू) फर्छ्यौटको सङख्यात्क कया््ण
तयालिकया नं.३5

सूचकः  स्ववोचच अदयाित्या ्दु्या तथया ररट ्वयायर््णक िगतको ५० प्रलतशतिे फर्छ्यौट हनेु

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ स्ग् फर्छ्यौट 
प्रलतशत

१. सजम्े्वयारी १३६८१ १५३९८ 18547 18287 19630

20.98

२. न्याँ दतया्ण ४८४८ ५८९६ 5630 5208 7503

३. जम्या िगत १८५२९ २१२९४ 24177 23495 27133

४. फर्छ्यौट सङख्या ३१३१ ३६७० 6002 6765 4477

५. फर्छ्यौट प्रलतशत १६.८९ १७.२३ 24.82 28.79 16.50

सूचकअनसुयार फर्छ्यौट गनु्णपनदे ५० प्रलतशतियाई शत प्रलतशत ्यानदया ्भएको प्रगलतः 41.96%

स्ववोचच अदयाित्या सरुु ्दु्या, पनुरया्ेवदन, ररट, दयाेहयाेर् ् याई पयाउँ, पनुरया्विोकन, अनु् लत, लन्ेवदन प्रलत्ेवदन र फुटकर 

लन्ेवदनसयहतको फर्छ्यौटको सङख्यात्क अ्वसथया हेदया्ण ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या स्ग््या 29.05% फर्छ्यौट ्भएको 

देसख्ो। ् ूल्याङ्कन अ्वलध्या स्ववोचच अदयाितको सरुु ् दु्या, पनुरया्ेवदन, ररट, दयाेहयाेर् ् याई पयाउँ, पनुरया्विोकन, अनु् लत, 

लन्ेवदन प्रलत्ेवदन र फुटकर लन्ेवदन फर्छ्यौटको ्वर््णगत सङख्यात्क य्व्वरण अनसूुची ३६ ्या प्रसततु गररएको 

छ।
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सरुु ्दु्या, पनुरया्ेवदन, ररट, दयाेहयाेर् ् याई पयाउँ, पनुरया्विोकन, अनु् लत, लन्ेवदन प्रलत्ेवदन र फुटकर लन्ेवदन 

फर्छ्यौटको एकीकृत सङख्यात्क अ्वसथया
तयालिकया नं.३6

स्ववोचच अदयाित्या स्ग् (सरुु ्दु्या, पनुरया्ेवदन र ररट तथया दयाेहयाेर् ् याई पयाउँ, पनुरया्विोकन, अनु् लतकया लन्ेवदन ए्व् ्

लन्ेवदन प्रलत्ेवदन र फुटकर लन्ेवदनसयहत) फर्छ्यौटको सङख्यात्क कया््ण

 य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ स्ग् फर्छ्यौट 
प्रलतशत

सजम्े्वयारी १८७८९ २३३3४ 23713 21829 20306

29.05

न्याँ दतया्ण ९४८६ 11835 10640 10888 7807

जम्या िगत २८२७५ 35169 34353 32717 28113

फर्छ्यौट सङख्या ६४४८ 11175 11321 12419 4723

फर्छ्यौट प्रलतशत २२.८० 31.78 32.95 38.00 16.80

बयाँकी २१८२७ 23994 23032 20298 23390

अङ्ग परु् ् याउने कया््ण 

्ोजनया्या स्ववोचच अदयाित्या ् दु्या दतया्ण ्भएको ल्लतिे ६ ् यहनयाल्भत्र फैसियाकया ियालग अङ्ग पगेुको हनेु कया््ण समपयादन 

सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ् ोजनया अ्वलध्भर्या जम्या ् दु्या सङख्या १३६१४९ ् ध्े २६७६७ (१९.६६%) ् दु्या्या 

६ ्यहनयाल्भत्र अङ्ग पगेुको देसख्ो। तर ३४९१४ (२५.६४%) ्दु्या्या अङ्क नपगेुको पयाइ्ो। स्ववोचच अदयाित्या 

्ूल्याङ्कन अ्वलध्या ्दु्या्या अङ्ग परु् ् याउने कया््णको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ३७ ्या प्रसततु गररएको छ।

्दु्या्या अङ्ग परु् ् याउने कया््ण
तयालिकया नं.37

सूचक÷्दु्या दतया्ण ्भएको ल्लतिे ६ ्यहनयाल्भत्र फैसियाकया ियालग अङ्ग पगेुको हनेु

अदयाित आलथ्णक ्वर््ण
जम्या ्दु्या 
सङख्या

६ ्यहनयाल्भत्र 
अङ्ग पगेुकया ्दु्या 

सङख्या

६ ्यहनया नयािेर 
अङ्ग पगेुकया ्दु्या 

सङख्या

जम्या अङ्ग पगेुकया 
्दु्या सङख्या

अङ्ग नपगेुकया 
्दु्या सङख्या

 स्ववोचच 
अदयाित

२०७१।७२ २८२७३ ३९६९ १५२४२ १९२११ ९०६२

२०७२।७३ ३२८८९ ७६०७ १६२७५ २३८८२ ९००७

२०७३।७४ 30833 7536 16012 23548 7285

२०७४।७५ 23495 5338 14338 19676 3819

२०७५।७६ 20659 2317 12601 14918 5741

जम्या १३६१४९ २६७६७ ७४४६८ १०१२३५ ३४९१४

प्रलतशत 100 19.66 54.70 74.36 25.64
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दयाेहयाेर् ् याई पयाउँ, पनुरया्विोकन, अनु् लतकया लन्ेवदन र िगयाउ नरहेकया सयाधकहरूको अङ्ग परु् ् याउने कया््ण

्ोजनया्या स्ववोचच अदयाित्या दयाेहयाेर् ् याई पयाउँ, पनुरया्विोकन, अनु् लतकया लन्ेवदन दतया्ण ्भएको ल्लतिे ३ ्यहनयाल्भत्र 

फैसियाकया ियालग अङ्ग पगेुको हनेु कया््ण समपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ोजनया अ्वलध्भर्या ्स प्रकृलतकया जम्या 

लन्ेवदन तथया ्दु्या सङख्या १३४७३ ्ध्े ४५१२ (३३.४९%) ्या ३ ्यहनयाल्भत्र अङ्ग पगेुको देसख्ो। तर 

३७५० (१७.८३%) ् या अङ्ग नपगेुको पयाइ्ो। स्ववोचच अदयाित्या ् ूल्याङ्कन अ्वलध्या दयाेहयाेर् ् याई पयाउँ, पनुरया्विोकन, 

अनु् लतकया लन्ेवदन तथया िगयाउ नरहेकया सयाधकहरूको अङ्ग परु् ् याउने कया््णको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ३८ ्या 
प्रसततु गररएको छ।

दयाेहयाेर् ् याई पयाउँ, पनुरया्विोकन, अनु् लतकया लन्ेवदन र िगयाउ नरहेकया सयाधकहरूको अङ्ग परु् ् याउने कया््ण
तयालिकया नं.38

सूचक÷ दयाेहयाेर् ् याई पयाउँ, पनुरया्विोकन, अनु् लतकया लन्ेवदन रिगयाउ नरहेकया सयाधकहरू19 दतया्ण ्भएको ल्लतिे ३ ्यहनयाल्भत्र 
आदेश/फैसियाकया ियालग अङ्ग पगेुको हनेु

अदयाित आलथ्णक ्वर््ण
जम्या ्दु्या 
सङख्या

३ ्यहनयाल्भत्र 
अङ्ग पगेुकया ्दु्या 

सङख्या

३ ्यहनया नयािेर 
अङ्ग पगेुकया ्दु्या 

सङख्या

जम्या अङ्ग पगेुकया 
्दु्या सङख्या

अङ्ग नपगेुकया 
्दु्या सङख्या

 स्ववोचच 
अदयाित

२०७१।७२

्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपलछ कया्् ्भएको२०७२।७३

२०७३।७४

२०७४।७५ 7000 2501 2689 5190 2106

२०७५।७६ 6473 2011 2522 4533 1940

जम्या 13473 4512 5211 9723 3750

प्रलतशत 100 33.49 38.68 72.17 27.83

फैसिया त्यार पयानदे कया््ण

्ोजनया्या दयाेहयाेर् ् याई पयाउँ, पनुरया्विोकन र अनु् लतकया लन्ेवदन्या फैसिया ्भएको ल्लतिे ७ ठदनल्भत्र फैसिया/आदेश 
त्यार हनेु कया््ण समपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्भर्या जम्या त्यार गनु्णपनदे फैसिया/आदेश 
सङख्या १९१०२ ्ध्े १८९०० (९८.९४%) फैसिया ्वया आदेशहरू ७ ठदनल्भत्र र २०२ (१.०६%) ७ ठदन 
नयािेर त्यार ्भएको पयाइ्ो। ् ूल्याङ्कन अ्वलध्या ् सतया लन्ेवदन्या त्यार गनु्णपनदे फैसिया/आदेशहरूको ्वर््णगत य्व्वरण 
तयालिकया नं. ३९ ्या प्रसततु गररएको छ। 

19  िगयाउ नरहेकया सयाधकहरूको छुटै्ट अल्भिेख उपि्ध न्भएको।
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दयाेहयाेर् ् याई पयाउँ, पनुरया्विोकन र अनु् लतकया लन्ेवदनको फैसिया त्यार पयानदे कया््ण
तयालिकया नं.३9

सूचकः दयाेहयाेर् ् याई पयाउँ, पनुरया्विोकन र अनु् लतकया लन्ेवदन्या ्भएको फैसिया ७ ठदनल्भत्र त्यार हनेु

आलथ्णक ्वर््ण त्यार गनु्णपनदे फैसिया सङख्या
त्यार ्भएको फैसिया सङख्या

७ ठदनल्भत्र ७ ठदन्भनदया पलछ

२०७१।७२ २५६२ २५१३ (९८.०८%) ४९(1.92)

२०७२।७३ ६१२५ ६०६८ (९९.०६%) ५७(0.04)

२०७३।७४ 3837 3798 (98.98%) 39(1.02)

२०७४।७५ 4263 4220 (99.00%) 43 (1.00)

२०७५।७६ 2315 2301 (99.39%) 14 (0.61)

जम्या १९102 १8900 (98.94%) २०2(1.06)

्दु्या तथया ररट लन्ेवदनको फैसिया त्यार पयानदे 

्ोजनया्या ्दु्या तथया ररट लन्ेवदन्या फैसिया ्भएको ल्लतिे १ ्यहनयाल्भत्र फैसिया त्यार हनेु कया््ण समपयादन सूचक 
लनधया्णरण ्भएको्या ् ूल्याङ्कन अ्वलध्भर्या जम्या त्यार गनु्णपनदे फैसिया सङख्या २१९५३ ् ध्े २६२८ (११.९७%) 
फैसियाहरू १ ्यहनयाल्भत्र र १९३२५ (८८.०३%) १ ्यहनया नयािेर त्यार ्भएको पयाइ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या 
्दु्या तथया ररट्या त्यार गनु्णपनदे फैसियाहरूको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ४० ्या प्रसततु गररएको छ। 

स्ववोचच अदयाित्या ्दु्या तथया ररट लन्ेवदनको फैसिया त्यार पयानदे कया््ण
तयालिकया नं. 40

सूचकः- ्दु्या तथया ररट लन्ेवदन्या ्भएको फैसिया १ ्यहनयाल्भत्र त्यार हनेु

आलथ्णक ्वर््ण त्यार गनु्णपनदे फैसिया सङख्या
त्यार ्भएको फैसिया सङख्या

१ ्यहनयाल्भत्र  १ ्यहनयापलछ

२०७१।७२ ३१६० ३२० (१०.13) २८४० (८९.८७)

२०७२।७३ ३८९४ ४७५ (१२.२०) ३४१९ (८७.८०)

२०७३।७४ 6002 750 (12.50) 5252 (87.50)

२०७४।७५ 6765 778 (11.5) 5987 (88.50)

२०७५।७६ 2132 305(14.30) 1827 (85.70)

जम्या 21953 2628 (11.97) 19325 (88.03)

य्वशेर् अदयाित तथया न्या्यालधकरण्या ्दु्या फर्छ्यौटको अ्वलधगत कया््ण

य्वशेर् अदयाित

्ोजनया्या य्वशेर् अदयाितिे सबै ्दु्याहरू दतया्ण ्भएको १८ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट गनु्णपनदे गरी अ्वलधगत कया््णसमपयादन 
सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ् ूल्याङ्कन अ्वलध्या फर्छ्यौट ्भएकया ् दु्या सङख्या ९०३ ् ध्े ६२१ (६८.७७%) ् दु्याहरू 
१८ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। य्वशेर् अदयाितिे फर्छ्यौट गरेको ्दु्याहरूको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया 
नं. ४१ ्या प्रसततु गररएको छ।
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य्वशेर् अदयाित्या ्दु्याको अ्वलधगत फर्छ्यौट
 तयालिकया नं.41

य्वशेर् अदयाित सूचकः– सबै ्दु्याहरू १८ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट हनेु

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ जम्या

१.
जम्या फर्छ्यौट 
सङख्या

210 228 182 176 107 903

२.

१८ ्यहनयाल्भत्र 
फर्छ्यौट 
सङख्या

193 159 100 93 76 621

प्रलतशत 91.90 69.74 54.94 52.85 71.02 68.77

३.

१८ ्यहनया 
नयािेर फर्छ्यौट 
सङख्या

17 69 82 83 31 282

प्रलतशत 8.10 30.26 45.06 47.15 28.98 31.23

रयाजस्व न्या्यालधकरण

्ोजनया्या रयाजस्व न्या्यालधकरणहरूिे सबै ्दु्याहरू दतया्ण ्भएको १८ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट गनु्णपनदे गरी अ्वलधगत 
कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या फर्छ्यौट ्भएकया ्दु्या सङख्या २७३२ ्ध्े ११८२ 
(४३.२६%) ्दु्याहरू १८ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। रयाजस्व न्या्यालधकरणहरूिे फर्छ्यौट गरेको 
्दु्याको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ४२ ्या प्रसततु गररएको छ।

रयाजस्व न्या्यालधकरण्या अ्वलधगत फर्छ्यौट 
 तयालिकया नं. 42

रयाजस्व न्या्यालधकरण सूचकः– सबै ्दु्याहरू १८ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट हनेु

क्र.सं. ्दु्या फर्छ्यौटको य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ जम्या

१. जम्या फर्छ्यौट सङख्या 1119 168 973 406 66 2732

२.

१८ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट 
सङख्या

294 86 447 315 40 1182

प्रलतशत 26.27 51.19 45.94 77.59 60.60 43.26

३.

१८ ्यहनया नयािेर 
फर्छ्यौट सङख्या

825 82 526 91 26 1550

प्रलतशत 73.73 48.81 54.06 22.41 39.40 56.74
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्ैवदेसशक रोजगयार न्या्यालधकरण

्ोजनया्या ्ैवदेसशक रोजगयार न्या्यालधकरणिे सबै ्दु्याहरू दतया्ण ्भएको १८ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट गनु्णपनदे गरी 
अ्वलधगत कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या फर्छ्यौट ्भएकया ्दु्या सङख्या ११११ ्ध्े 
७०६ (६३.५५%) ्दु्याहरू १८ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो।्ैवदेसशक रोजगयार न्या्यालधकरणिे फर्छ्यौट 
गरेको ्दु्याको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ४३ ्या प्रसततु गररएको छ।

्ैवदेसशक रोजगयार न्या्यालधकरण्या ्दु्याको अ्वलधगत फर्छ्यौट 
 तयालिकया नं.43

्ैवदेसशक रोजगयार न्या्यालधकरण सूचकः– सबै ्दु्याहरू १८ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट हनेु

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ जम्या

१. जम्या फर्छ्यौट सङख्या 213 185 204 325 184 1111

२.

१८ ्यहनयाल्भत्र 
फर्छ्यौट सङख्या

146 131 103 222 104 706

प्रलतशत 68.54 70.81 50.49 68.30 56.52 63.55

३.

१८ ्यहनया नयािेर 
फर्छ्यौट सङख्या

67 54 101 103 80 405

प्रलतशत 31.46 29.19 49.51 31.70 43.48 36.45

प्रशयासकी् अदयाित

्ोजनया्या प्रशयासकी् अदयाितिे सबै ् दु्याहरू दतया्ण ्भएको ६ ् यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट गनु्णपनदे गरी अ्वलधगत कया््णसमपयादन 
सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या फर्छ्यौट ्भएकया ्दु्या सङख्या ७६ ्ध्े ३५ (४६.०५%) ्दु्याहरू 
६ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। प्रशयासकी् अदयाितिे फर्छ्यौट गरेको ्दु्याको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. 
४४ ्या प्रसततु गररएको छ।

प्रशयासकी् अदयाित्या ्दु्याको अ्वलधगत फर्छ्यौट
 तयालिकया नं.44

प्रशयासकी् अदयाित सूचकः– सबै ्दु्याहरू ६ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट हनेु

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ जम्या

१. जम्या फर्छ्यौट सङख्या 26 15 25

्ो आलथ्णक 
्वर्््ण या फर्छ्यौट 

न्भएको

10 76

२.
६ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट सङख्या 20 3 12 0 35

प्रलतशत 76.92 20.00 48.00 0 46.05

३.

६ ्यहनया नयािेर फर्छ्यौट 
सङख्या

6 12 13 10 41

प्रलतशत 23.08 80.00 52.00 100 53.95
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श्् अदयाित

्ोजनया्या श्् अदयाितिे सबै ्दु्याहरू दतया्ण ्भएको १ ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट गनु्णपनदे गरी अ्वलधगत कया््णसमपयादन सूचक 
लनधया्णरण ्भएको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या फर्छ्यौट ्भएकया ्दु्या सङख्या ५५८ ्ध्े १८३(३२.७९%) ्दु्याहरू १ 
्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। श्् अदयाितिे फर्छ्यौट गरेको ्दु्याको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ४५ ्या 
प्रसततु गररएको छ।

श्् अदयाित्या ्दु्याको अ्वलधगत फर्छ्यौट 
 तयालिकया नं. 45

श्् अदयाित सूचकः– सबै ्दु्याहरू १ ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट हनेु

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ जम्या

१. जम्या फर्छ्यौट सङख्या 95 121 152 144 46 558

२.
१ ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट 
सङख्या

39 9 55 57 23 183

प्रलतशत 41.05 7.43 36.18 39.58 50.00 32.79

३.

१ ्वर््ण नयािेर फर्छ्यौट 
सङख्या

56 112 97 87 23 375

प्रलतशत 58.95 92.57 63.82 60.42 50.00 67.21

य्वशेर् अदयाित तथया न्या्यालधकरणहरूको ्दु्या फर्छ्यौटको सङख्यात्क कया््ण

य्वशेर् अदयाित

्ोजनया्या य्वशेर् अदयाितिे कूि ्वयायर््णक िगतको ६० प्रलतशत ्दु्या फर्छ्यौट गनु्णपनदे सङख्यात्क कया््णसमपयादन 
सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या स्ग््या ४०.३४ प्रलतशत फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। कया््ण समपयादन 
सूचकअनसुयार ६० प्रलतशत फर्छ्यौटियाई शतप्रलतशत ्यानदया स्ग् सङख्यात्क कया््णसमपयादन ६७.२४ प्रलतशत हनेु 
देसखनछ। य्वशेर् अदयाितबयाट फर्छ्यौट ्भएकया ्दु्याको ्वर््णगत सङख्यात्क अ्वसथया तयालिकया नं. ४६ ्या प्रसततु 
गररएको छ।

य्वशेर् अदयाित्या ्दु्याको सङख्यात्क फर्छ्यौट
तयालिकया नं.46

य्वशेर् अदयाित सूचकः  ्वयायर््णक कूि िगतको ६० प्रलतशत फर्छ्यौट हनेु

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ स्ग् फर्छ्यौट 
प्रलतशत

१. सजम्े्वयारी 204 313 244 232 253

40.34

२. न्याँ दतया्ण 319 159 170 197 147

३. जम्या िगत 523 472 414 429 400

४. फर्छ्यौट सङख्या 210 228 182 176 107

५. फर्छ्यौट प्रलतशत 41.15 48.31 43.96 41.02 26.75

सूचकअनसुयार फर्छ्यौट गनु्णपनदे ६० प्रलतशतियाई शत प्रलतशत ्यानदया ्भएको प्रगलतः 67.24%



42

Gofokflnsfsf] rf}yf] k~rjifL{o /0fgLlts of]hgf

रयाजस्व न्या्यालधकरण

्ोजनया्या रयाजस्व न्या्यालधकरणहरूिे कूि ्वयायर््णक िगतको ६० प्रलतशत ्दु्या फर्छ्यौट गनु्णपनदे सङख्यात्क 

कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या स्ग््या ४७.११ प्रलतशत फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। 

कया््ण समपयादन सूचकअनसुयार ६० प्रलतशत फर्छ्यौटियाई शतप्रलतशत ्यानदया स्ग् सङख्यात्क कया््णसमपयादन 

७५.५१ प्रलतशत हनेु देसखनछ। रयाजस्व न्या्यालधकरणबयाट फर्छ्यौट ्भएकया ्दु्याको ्वर््णगत सङख्यात्क अ्वसथया 

तयालिकया नं. ४७ ्या प्रसततु गररएको छ।

रयाजस्व न्या्यालधकरण्या ्दु्याको सङख्यात्क फर्छ्यौट
तयालिकया नं. ४7

रयाजस्व न्या्यालधकरण सूचकः  ्वयायर््णक कूि िगतको ६० प्रलतशत फर्छ्यौट हनेु

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ स्ग् फर्छ्यौट 
प्रलतशत

१. सजम्े्वयारी 1396 660 828 576 430

47.11

२. न्याँ दतया्ण 383 336 721 253 215

३. जम्या िगत 1779 996 1549 829 645

४. फर्छ्यौट 
सङख्या

1119 168 973 406 66

५. फर्छ्यौट 
प्रलतशत

62.90 16.86 62.81 48.97 10.23

सूचकअनसुयार फर्छ्यौट गनु्णपनदे ६० प्रलतशतियाई शत प्रलतशत ्यानदया ्भएको प्रगलतः 75.51%

्ैवदेसशक रोजगयार न्या्यालधकरण

्ोजनया्या ्ैवदेसशक रोजगयार न्या्यालधकरणहरूिे कूि ्वयायर््णक िगतको ६० प्रलतशत ्दु्या फर्छ्यौट गनु्णपनदे 

सङख्यात्क कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या स्ग््या ४४.९८ प्रलतशत फर्छ्यौट ्भएको 

देसख्ो। कया््ण समपयादन सूचकअनसुयार ६० प्रलतशत फर्छ्यौटियाई शतप्रलतशत ् यानदया स्ग् सङख्यात्क कया््णसमपयादन 

७४.९७ प्रलतशत हनेु देसखनछ। ्ैवदेसशक रोजगयार न्या्यालधकरणबयाट फर्छ्यौट ्भएकया ्दु्याको ्वर््णगत सङख्यात्क 

अ्वसथया तयालिकया नं. ४८ ्या प्रसततु गररएको छ।
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्ैवदेसशक रोजगयार न्या्यालधकरण्या ्दु्याको सङख्यात्क फर्छ्यौट
तयालिकया नं. ४8

्ैवदेसशक रोजगयार न्या्यालधकरण सूचकः  ्वयायर््णक कूि िगतको ६० प्रलतशत फर्छ्यौट हनेु

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ स्ग् फर्छ्यौट 
प्रलतशत

१. सजम्े्वयारी 244 206 251 358 318

44.98

२. न्याँ दतया्ण 175 230 311 285 92

३. जम्या िगत 419 436 562 643 410

४. फर्छ्यौट सङख्या 213 185 204 325 184

५. फर्छ्यौट प्रलतशत 50.80 42.43 36.30 50.54 44.87

सूचकअनसुयार फर्छ्यौट गनु्णपनदे ६० प्रलतशतियाई शत प्रलतशत ्यानदया ्भएको प्रगलतः 74.97%

प्रशयासकी् अदयाित

्ोजनया्या प्रशयासकी् अदयाितिे कूि ्वयायर््णक िगतको ७० प्रलतशत ् दु्या फर्छ्यौट गनु्णपनदे सङख्यात्क कया््णसमपयादन 
सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या स्ग््या ६०.८० प्रलतशत फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। कया््ण समपयादन 
सूचकअनसुयार ७० प्रलतशत फर्छ्यौटियाई शतप्रलतशत ्यानदया स्ग् सङख्यात्क कया््णसमपयादन ८६.८५ प्रलतशत हनेु 
देसखनछ। प्रशयासकी् अदयाितबयाट फर्छ्यौट ्भएकया ्दु्याको ्वर््णगत सङख्यात्क अ्वसथया तयालिकया नं. ४९ ्या 
प्रसततु गररएको छ।

प्रशयासकी् अदयाित्या ्दु्याको सङख्यात्क फर्छ्यौट
तयालिकया नं.४9

प्रशयासकी् अदयाित सूचकः  ्वयायर््णक कूि िगतको ७० प्रलतशत फर्छ्यौट हनेु

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ स्ग् फर्छ्यौट 
प्रलतशत

१. सजम्े्वयारी 6 10 8 6 16

60.80

२. न्याँ दतया्ण 30 13 23 10 3

३. जम्या िगत 36 23 31 16 19

४. फर्छ्यौट सङख्या 26 15 25 0 10

५. फर्छ्यौट प्रलतशत 72.30 65.21 80.65 0 52.63

सूचकअनसुयार फर्छ्यौट गनु्णपनदे ७० प्रलतशतियाई शत प्रलतशत ्यानदया ्भएको प्रगलतः 86.85%

श्् अदयाित

्ोजनया्या प्रशयासकी् अदयाितिे कूि ्वयायर््णक िगतको ७० प्रलतशत ् दु्या फर्छ्यौट गनु्णपनदे सङख्यात्क कया््णसमपयादन 
सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या स्ग््या ६०.८० प्रलतशत फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। कया््ण समपयादन 
सूचकअनसुयार ७० प्रलतशत फर्छ्यौटियाई शतप्रलतशत ्यानदया स्ग् सङख्यात्क कया््णसमपयादन ६३.०० प्रलतशत हनेु 
देसखनछ। अ् अदयाितबयाट फर्छ्यौट ्भएकया ्दु्याको ्वर््णगत सङख्यात्क अ्वसथया तयालिकया नं. ५० ्या प्रसततु 
गररएको छ।
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श्् अदयाित्या ्दु्याको सङख्यात्क फर्छ्यौट
तयालिकया नं. 50

श्् अदयाित सूचकः  ्वयायर््णक कूि िगतको ७० प्रलतशत फर्छ्यौट हनेु

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ जम्या फर्छ्यौट 
सङख्या/प्रलतशत

१. सजम्े्वयारी 152 173 193 126 72

44.10

२. न्याँ दतया्ण 116 140 85 90 46

३. जम्या िगत 268 313 278 216 188

४. फर्छ्यौट सङख्या 95 120 152 144 46

५. फर्छ्यौट प्रलतशत 35.45 38.34 54.68 66.66 24.47

सूचक अनसुयार फर्छ्यौट गनु्णपनदे ७० प्रलतशतियाई शत प्रलतशत ्यानदया ्भएको प्रगलतः 63.00%

अङ्ग परु् ् याउने कया््ण

्ोजनयाको ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपलछ य्वशेर् अदयाित्या ्दु्या दतया्ण ्भएको ल्लतिे ६ ्यहनयाल्भत्र फैसियाकया ियालग अङ्ग 
पगेुको हनेु कया््ण समपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ोजनयाको पलछलिो २ ्वर्््ण या जम्या ्दु्या सङख्या ८२९ ्ध्े 
१६० (१९.३०%) ्दु्या्या ६ ्यहनयाल्भत्र अङ्ग पगेुको देसख्ो। तर ४४६ (५३.८०%) ्दु्या्या अङ्क नपगेुको 
पयाइ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या ्दु्या्या अङ्ग परु् ् याउने कया््णको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ५१ ्या प्रसततु गररएको 
छ।

य्वशेर् अदयाितको ्दु्या्या अङ्ग परु् ् याउने कया््ण
तयालिकया नं.51

य्वशेर् अदयाित सूचक÷ ्दु्या दतया्ण ्भएको ल्लतिे ६ ्यहनयाल्भत्र फैसियाकया ियालग अङ्ग पगेुको हनेु

आलथ्णक ्वर््ण जम्या ्दु्या 
सङख्या

६ ्यहनयाल्भत्र अङ्ग 
पगेुकया ्दु्या सङख्या

६ ्यहनया नयािेर 
अङ्ग पगेुकया ्दु्या 

सङख्या
जम्या अङ्ग पगेुकया 

्दु्या सङख्या
अङ्ग नपगेुकया 
्दु्या सङख्या

२०७१।७२

्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपलछ कया्् ्भएको२०७२।७३

२०७३।७४

२०७४।७५ 429 115 148 263 166

२०७५।७६ 400 45 75 120 280

जम्या 829 160 223 383 446

प्रलतशत 100 19.30 26.90 46.20 53.80

श्् अदयाित
्ोजनयाको ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपलछ श्् अदयाित्या ्दु्या दतया्ण ्भएको ल्लतिे ६ ्यहनयाल्भत्र फैसियाकया ियालग अङ्ग 
पगेुको हनेु कया््ण समपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ोजनयाको पलछलिो २ ्वर्््ण या जम्या ्दु्या सङख्या ३३४ ्ध्े 
२४१ (७२.१५%) ्दु्या्या ६ ्यहनयाल्भत्र अङ्ग पगेुको देसख्ो। तर ७० (२३.०६%) ्दु्या्या अङ्ग नपगेुको 
पयाइ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या ्दु्या्या अङ्ग परु् ् याउने कया््णको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ५२ ्या प्रसततु गररएको 
छ।
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श्् अदयाितको ्दु्या्या अङ्ग परु् ् याउने कया््ण
तयालिकया नं.52

श्् अदयाित सूचक÷्दु्या दतया्ण ्भएको ल्लतिे ६ ्यहनयाल्भत्र फैसियाकया ियालग अङ्ग पगेुको हनेु

आलथ्णक ्वर््ण जम्या ्दु्या 
सङख्या

६ ्यहनयाल्भत्र अङ्ग 
पगेुकया ्दु्या सङख्या

६ ्यहनया नयािेर अङ्ग 
पगेुकया ्दु्या सङख्या

जम्या अङ्ग पगेुकया 
्दु्या सङख्या

अङ्ग नपगेुकया 
्दु्या सङख्या

२०७१।७२
्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपलछ कया्् ्भएको२०७२।७३

२०७३।७४

२०७४।७५ 216 160 10 170 46

२०७५।७६ 118 81 6 87 31

जम्या 334 241 16 257 77

प्रलतशत 100 72.15 4.79 76.94 23.06

रयाजस्व न्या्यालधकरण

्ोजनयाको ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपलछ रयाजस्व न्या्यालधकरणहरू्या ्दु्या दतया्ण ्भएको ल्लतिे ६ ्यहनयाल्भत्र फैसियाकया 
ियालग अङ्ग पगेुको हनेु कया््ण समपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ोजनयाको पलछलिो २ ्वर्््ण या जम्या ्दु्या सङख्या 
१४७४ ्ध्े ३९२ (२६.५९%) ्दु्या्या ६ ्यहनयाल्भत्र अङ्ग पगेुको देसख्ो। तर ८९२ (६०.५२%) ्दु्या्या 
अङ्क नपगेुको पयाइ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या रयाजस्व न्या्यालधकरणको ्दु्या्या अङ्ग परु् ् याउने कया््णसमबनधी ्वर््णगत 
य्व्वरण तयालिकया नं. ५३ ्या प्रसततु गररएको छ।

रयाजस्व न्या्यालधकरणको ्दु्या्या अङ्ग परु् ् याउने कया््ण
तयालिकया नं.53

रयाजस्व न्या्यालधकरण सूचक÷ ्दु्या दतया्ण ्भएको ल्लतिे ६ ्यहनयाल्भत्र फैसियाकया ियालग अङ्ग पगेुको हनेु

आलथ्णक ्वर््ण जम्या ्दु्या 
सङख्या

६ ्यहनयाल्भत्र अङ्ग 
पगेुकया ्दु्या सङख्या

६ ्यहनया नयािेर अङ्ग 
पगेुकया ्दु्या सङख्या

जम्या अङ्ग पगेुकया 
्दु्या सङख्या

अङ्ग नपगेुकया 
्दु्या सङख्या

२०७१।७२

्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपलछ कया्् ्भएको
२०७२।७३

२०७३।७४

२०७४।७५ 829 320 72 392 437

२०७५।७६ 645 72 118 190 455

जम्या 1474 392 190 582 892

प्रलतशत 100 26.59 12.89 39.48 60.52
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्ैवदेसशक रोजगयार न्या्यालधकरण

्ोजनयाको ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपलछ ्ैवदेसशक रोजगयार न्या्यालधकरण्या ्दु्या दतया्ण ्भएको ल्लतिे ६ ्यहनयाल्भत्र 

फैसियाकया ियालग अङ्ग पगेुको हनेु कया््ण समपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ोजनयाको पलछलिो २ ्वर्््ण या जम्या ्दु्या 

सङख्या १०५३ ्ध्े २५७ (२४.४०%) ्दु्या्या ६ ्यहनयाल्भत्र अङ्ग पगेुको देसख्ो। तर ३०२ (२८.६८%) 

्दु्या्या अङ्क नपगेुको पयाइ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या ्ैवदेसशक रोजगयार न्या्यालधकरणको ्दु्या्या अङ्ग परु् ् याउने 

कया््णसमबनधी ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ५४ ्या प्रसततु गररएको छ।

्ैवदेसशक रोजगयार न्या्यालधकरणको ्दु्या्या अङ्ग परु् ् याउने कया््ण
तयालिकया नं.54

्ैवदेसशक रोजगयार 

न्या्यालधकरण
सूचक÷ ्दु्या दतया्ण ्भएको ल्लतिे ६ ्यहनयाल्भत्र फैसियाकया ियालग अङ्ग पगेुको हनेु

आलथ्णक ्वर््ण
जम्या ्दु्या 

सङख्या

६ ्यहनयाल्भत्र अङ्ग 

पगेुकया ्दु्या सङख्या

६ ्यहनया नयािेर 

अङ्ग पगेुकया ्दु्या 

सङख्या

जम्या अङ्ग पगेुकया 

्दु्या सङख्या

अङ्ग नपगेुकया 

्दु्या सङख्या

२०७१।७२

्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपलछ कया्् ्भएको२०७२।७३

२०७३।७४

२०७४।७५ 643 175 356 531 112

२०७५।७६ 410 82 138 220 190

जम्या 1053 257 494 751 302

प्रलतशत 100 24.40 46.92 71.32 28.68

प्रशयासकी् अदयाित

्ोजनयाको ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपलछ प्रशयासकी् अदयाित्या ्दु्या दतया्ण ्भएको ल्लतिे ३ ्यहनयाल्भत्र फैसियाकया ियालग 

अङ्ग पगेुको हनेु कया््ण समपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ोजनयाको पलछलिो २ ्वर्््ण या जम्या ्दु्या सङख्या ९ ्ध्े 

१ (११.११%) ्दु्या्या ३ ्यहनयाल्भत्र अङ्ग पगेुको देसख्ो। तर ४ (४४.४५%) ्दु्या्या अङ्क नपगेुको पयाइ्ो। 

्ूल्याङ्कन अ्वलध्या प्रशयासकी् अदयाितको ्दु्या्या अङ्ग परु् ् याउने कया््णसमबनधी ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ५५ ्या 

प्रसततु गररएको छ।
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प्रशयासकी् अदयाितको ्दु्या्या अङ्ग परु् ् याउने कया््ण
तयालिकया नं.55

प्रशयासकी् अदयाित सूचक÷ ्दु्या दतया्ण ्भएको ल्लतिे ३ ्यहनयाल्भत्र फैसियाकया ियालग अङ्ग पगेुको हनेु

आलथ्णक ्वर््ण
जम्या ्दु्या 

सङख्या

३ ्यहनयाल्भत्र अङ्ग 

पगेुकया ्दु्या सङख्या

३ ्यहनया नयािेर 

अङ्ग पगेुकया ्दु्या 

सङख्या

जम्या अङ्ग पगेुकया 

्दु्या सङख्या

अङ्ग नपगेुकया 

्दु्या सङख्या

२०७१।७२
्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपलछ कया्् ्भएको२०७२।७३

२०७३।७४

२०७४।७५ 6 0 4 4 2

२०७५।७६ 3 1 0 1 2

जम्या 9 1 4 5 4

प्रलतशत 100 11.11 44.44 55.55 44.45

य्वशेर् अदयाित/न्या्यालधकरणहरूको फैसिया त्यार पयानदे 

्ोजनयाको ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपट य्वशेर् अदयाित/न्या्यालधकरण्या फैसिया ्भएको ल्लतिे १५ ठदनल्भत्र फैसिया 
त्यार हनेु कया््ण समपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ोजनयाको पलछलिो दईु्वर्््ण या जम्या त्यार गनु्णपनदे फैसिया 
सङख्या १४६४ ्ध्े ११३३ (७७.३९%) फैसियाहरू १५ ठदनल्भत्र र  (२२.६१%) १५ ठदन नयािेर त्यार 
्भएको पयाइ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या ्दु्या्या त्यार गनु्णपनदे फैसियाहरूको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ५६ ्या प्रसततु 
गररएको छ। 

य्वशेर् अदयाित/न्या्यालधकरणहरूको फैसिया त्यार पयानदे कया््ण
तयालिकया नं. 56

सूचकः- य्वशेर् अदयाित/न्या्यालधकरणकया ्दु्या्या फैसिया ्भएको ल्लतिे १५ ठदनल्भत्र फैसिया त्यार हनेु

आलथ्णक ्वर््ण त्यार गनु्णपनदे फैसिया सङख्या20
त्यार ्भएको फैसिया सङख्या

१५ ठदनल्भत्र  १५ ठदनपलछ

२०७१।७२

्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कन पलछ कया्् गररएको२०७२।७३

२०७३।७४

२०७४।७५ 1051 884 167

२०७५।७६ 413 249 164

जम्या 1464 1133 331

20  समबसनधत आ.्व. ्या ्भएकया फैसियाियाई ्यात्र आधयार ्यालनएको ।
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2.२.१.२ परुयानया बक्ौतया ्दु्याहरूको न्ूनीकरण्या जोड ठदने

सजलिया अदयाित

्ोजनया्या क ्वग्णकया सजलिया अदयाितहरू्या फर्छ्यौट ्भई बयाँकी रहेकया ्दु्या्ध्े १ ्वर््ण नयािेकया ्दु्याहरूको सङख्या 

शून््या आउने कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण गररएको लथ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या बयाँकी ्दु्याहरू्ध्े औसत्या 

९२.७७ प्रलतशत ्दु्या १ ्वर््णल्भत्रकै रहेको तर ७.२३ प्रलतशत ्दु्या लनधया्णररत ्यापदणड नयािी बक्ौतया रहन गएको 

पयाइ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलधको बक्ौतया ्दु्याहरूको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं ५७ ्या प्रसततु गररएको छ।

स्ूह क अनतग्णतकया सजलिया अदयाितहरूको परुयानया बक्ौतया 
 तयालिकया नं. 57

स्ूह क अनतग्णतकया 
सजलिया अदयाित

सूचकः–१ ्वर््ण नयािेकया ्दु्याहरूको सङख्या शून््या आउने

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 औसत बयाँकी %

१.
बयाँकी ्दु्या 
सङख्या

1636 1681 1852 1272 2072

९२.७७

२.

१ ्वर््णल्भत्रकया 
्दु्या सङख्या

1520 1564 1748 1141 1944

प्रलतशत 92.90 93.03 94.38 89.70 93.82

३.

१ ्वर््ण नयािेकया 
्दु्या सङख्या

116 117 104 131 128
७.२३

प्रलतशत 7.10 6.97 5.62 10.30 6.18

्ोजनया्या ख र ग ्वग्णकया सजलिया अदयाितहरू्या फर्छ्यौट ्भई बयाँकी रहेकया थनु्ुवया, सयानया प्रकृलतकया र प्रयाथल्कतया 

प्रयाति ्दु्या्ध्े १ ्वर््ण नयािेकया ्दु्याहरूको सङख्या शून््या आउने कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण गररएको लथ्ो। 

्ूल्याङ्कन अ्वलध्या बयाँकी ्सतया ्दु्याहरू्ध्े औसत्या ८०.९६ प्रलतशत ्दु्या १ ्वर््णल्भत्रकै रहेको तर १९.०४ 

प्रलतशत ्दु्या लनधया्णररत ्यापदणड नयािी बक्ौतया रहन गएको पयाइ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलधको ्सतया बक्ौतया ्दु्याहरूको 
्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं ५८ ्या प्रसततु गररएको छ।
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स्ूह ख र ग अनतग्णतकया सजलिया अदयाितहरू्या थनु्ुवया, 
सयानया प्रकृलतकया र प्रयाथल्कतया प्रयाति ्दु्याहरूको परुयानया बक्ौतया 

 तयालिकया नं. 58

स्ूह ख र ग 
अनतग्णतकया सजलिया 

अदयाित

सूचकः–१ ्वर््ण नयािेकया थनु्ुवया, सयानया प्रकृलतकया र प्रयाथल्कतया प्रयाति ्दु्याहरूको सङख्या शून््या 
आउने

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 औसत बयाँकी %

१.
बयाँकी ्दु्या 
सङख्या

10918 12387 14559 17669 21884

८०.९६
२.

१ ्वर््णल्भत्रकया 
्दु्या सङख्या

8703 9457 11785 14402 18890

प्रलतशत 79.71 76.34 80.94 81.50 86.31

३.
१ ्वर््ण नयािेकया 
्दु्या सङख्या

2215 2930 2774 3267 2994
१९.०४

प्रलतशत 20.29 23.66 19.06 18.50 13.69

्ोजनया्या ख र ग ्वग्णकया सजलिया अदयाितहरू्या फर्छ्यौट ्भई बयाँकी रहेकया थनु्ुवया, सयानया प्रकृलतकया र प्रयाथल्कतया 
प्रयातिबयाहेककया अन् ्दु्या्ध्े १८ ्यहनया नयािेकया ्दु्याहरूको सङख्या शून््या आउने कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण 
गररएको लथ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या बयाँकी ्सतया ्दु्याहरू्ध्े औसत्या ९०.३५ प्रलतशत ्दु्या १ ्वर््णल्भत्रकै रहेको 
तर ९.६५ प्रलतशत ्दु्या लनधया्णररत ्यापदणड नयािी बक्ौतया रहन गएको पयाइ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलधको ्सतया बक्ौतया 
्दु्याहरूको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं ५९ ्या प्रसततु गररएको छ।

स्ूह ख र ग अनतग्णतकया सजलिया अदयाितहरू्या थनु्ुवया, सयानया प्रकृलतकया र प्रयाथल्कतया प्रयाति बयाहेककया 
्दु्याहरूको परुयानया बक्ौतया 

 तयालिकया नं.59

स्ूह ख र ग अनतग्णतकया सजलिया 
अदयाित

सूचकः– थनु्ुवया, सयानया प्रकृलतकया र प्रयाथल्कतया प्रयातिबयाहेककया अन् ्दु्याहरू्ध्े १८ 
्यहनया नयािेकया ्दु्याहरूको सङख्या शून््या आउने

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 औसत बयाँकी %

१. बयाँकी ्दु्या सङख्या 26302 30294 35145 37243 46285

९०.३५
२.

१८ ्यहनयाल्भत्रकया ्दु्या 
सङख्या

25237 27856 32014 32527 39540

प्रलतशत 95.95 91.95 91.09 87.33 85.42

३.
१८ ्यहनया नयािेकया ्दु्या 
सङख्या

1065 2438 3131 4716 6745
९.६५

प्रलतशत 4.05 8.05 8.91 12.67 14.58



50

Gofokflnsfsf] rf}yf] k~rjifL{o /0fgLlts of]hgf

्ोजनया्या सजलिया अदयाितहरू्या फर्छ्यौट ्भई बयाँकी रहेकया ररट लन्ेवदन्ध्े १ ्वर््ण नयािेकया लन्ेवदनको सङख्या 
शून््या आउने कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण गररएको्या ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपलछ ्ो अ्वलध ६ ्यहनया कया्् 
गररएको लथ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या बयाँकी ररट लन्ेवदन्ध्े औसत्या ८०.२५ प्रलतशत सूचकको अ्वलधल्भतै्र रहेको 
तर १९.७५ प्रलतशत लनधया्णररत ्यापदणड नयािी बक्ौतया रहन गएको पयाइ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलधको बक्ौतया ररट 
लन्ेवदनहरूको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं ६० ्या प्रसततु गररएको छ।

सजलिया अदयाितहरू्या ररट लन्ेवदनको बक्ौतया
 तयालिकया नं. 60

सबै सजलिया अदयाित सूचकः– १ ्वर््ण ६ ्यहनया नयािेकया21 ररट लन्ेवदनहरूको सङख्या शून््या आउने

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 औसत 
बयाँकी %

१. बयाँकी ्दु्या सङख्या 396 438 558 744 863

८०.२५
२.

१्वर््ण/६ 
्यहनयाल्भत्रकया ररट 
सङख्या

372 370 492 528 550

प्रलतशत 93.93 84.47 88.17 70.97 63.74

३.
१्वर््ण/६ ्यहनया 
नयािेकया ररट सङख्या

24 68 66 216 313
१९.७५

प्रलतशत 6.07 15.53 11.83 29.03 36.26

्ोजनयाको ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनबयाट सजलिया अदयाितहरू्या फर्छ्यौट ्भई बयाँकी रहेकया पनुरया्ेवदन्ध्े १ ्वर््ण नयािेकया 
पनुरया्ेवदनको सङख्या शून््या आउने कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण गररएको लथ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या बयाँकी 
पनुरया्ेवदन्ध्े औसत्या ८४.३५ प्रलतशत १ ्वर््णल्भत्रकै रहेको तर १९.७५ प्रलतशत लनधया्णररत ्यापदणड नयािी 
बक्ौतया रहन गएको पयाइ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलधको बक्ौतया पनुरया्ेवदनसमबनधी ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं ६१ ्या 
प्रसततु गररएको छ।

सजलिया अदयाितहरू्या पनुरया्ेवदनको बक्ौतया
 तयालिकया नं. 61

सबै सजलिया अदयाित सूचकः– १ ्वर््ण नयािेकया पनुरया्ेवदनहरूको सङख्या शून््या आउने

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 औसत बयाँकी %

१. बयाँकी पनुरया्ेवदन सङख्या

्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपलछ थप 
्भएको

275 388 544

८४.३५
२.

१्वर््णल्भत्रकया पनुरया्ेवदनको 
सङख्या

267 292 439

प्रलतशत 97.09 75.26 80.70

३.
१्वर््ण नयािेकया पनुरया्ेवदनको 
सङख्या

8 96 105
१५.६५

प्रलतशत 2.91 24.74 19.30

21  ्ोजनयाको सरुु्या १ ्वर््ण रयासखएको्या ्ध्या्वलध ्ूल्याङ् कनपलछ ६ ्यहनया कया्् ्भएको।
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्ोजनयाको ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनबयाट सजलिया अदयाितहरू्या फर्छ्यौट ्भई बयाँकी रहेकया करयारको पररपयािनयासमबनधी 
उजरुी्ध्े ३ ्यहनया नयािेकया उजरुीको सङख्या शून््या आउने कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण गररएको लथ्ो। 
्ूल्याङ्कन अ्वलध्या बयाँकी रहेकया ्सतया उजरुी्ध्े औसत्या ४८.६१ प्रलतशत ३ ्यहनयाल्भत्रकै रहेको तर ५१.३९ 
प्रलतशत लनधया्णररत ् यापदणड नयािी बक्ौतया रहन गएको पयाइ्ो। ् ूल्याङ्कन अ्वलधको बक्ौतया उजरुी समबनधी ्वर््णगत 
य्व्वरण तयालिकया नं ६२ ्या प्रसततु गररएको छ।

सजलिया अदयाितहरू्या करयारको पररपयािनयासमबनधी उजरुीको बक्ौतया
 तयालिकया नं. 62

सबै सजलिया अदयाित सूचकः– ३ ्यहनया नयािेकया उजरुीहरूको सङख्या शून््या आउने

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 औसत बयाँकी %

१. बयाँकी सङख्या

्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपलछ

 थप ्भएको

94 104 121

४८.६१
२.

३ ्यहनयाल्भत्रको  
सङख्या

37 54 66

प्रलतशत 39.36 51.92 54.55

३.
३ ्यहनया 
नयािेको सङख्या

57 50 55
५१.३९

प्रलतशत 60.64 48.08 45.45

्ोजनयाको ् ध्या्वलध ् ूल्याङ्कनबयाट सजलिया अदयाितहरू्या फर्छ्यौट ्भई बयाँकी रहेकया प्रलत्ेवदन्ध्े ३ ् यहनया नयािेकया 
प्रलत्ेवदनको सङख्या शून््या आउने कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण गररएको लथ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या बयाँकी रहेकया 
प्रलत्ेवदन्ध्े औसत्या ७८.३३ प्रलतशत १ ्यहनयाल्भत्रकै रहेको तर २१.६६ प्रलतशत लनधया्णररत ्यापदणड नयािी 
बक्ौतया रहन गएको पयाइ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलधको बक्ौतया प्रलत्ेवदनसमबनधी ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं ६३ ्या 
प्रसततु गररएको छ।

सजलिया अदयाितहरू्या प्रलत्ेवदनको बक्ौतया
 तयालिकया नं. 63

सबै सजलिया अदयाित सूचकः– १ ्यहनया नयािेकया प्रलत्ेवदनहरूको सङख्या शून््या आउने

क्र.सं.  य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 औसत बयाँकी 
%

१. बयाँकी सङख्या

्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपलछ थप 
्भएको

20 5 4

७८.३३
२.

१ ्यहनयाल्भत्रकया 
सङख्या

7 5 4

प्रलतशत 35.00 100 100

३.

१ ्यहनया नयािेकया 
सङख्या

13 0 0
२१.६६

प्रलतशत 65.00 0 0



52

Gofokflnsfsf] rf}yf] k~rjifL{o /0fgLlts of]hgf

सबै सजलिया अदयाितहरूको ्दु्या तथया ररट लन्ेवदनस्ेतको बक्ौतयाको ससथलत 

सबै सजलिया अदयाितहरूको स्ग् ्दु्या तथया ररट लन्ेवदनको बक्ौतया न्ून गनदेतफ्ण को स्ग् कया््णसमपयादन हेदया्ण 
्ूल्याङ्कन अ्वलध्या फर्छ्यौट ्भई बयाँकी रहेकया ्दु्या तथया ररट्ध्े औसत्या ७९.१५ प्रलतशत १ ्वर््णल्भत्रकया र 
२०.८५ प्रलतशत १ ्वर््ण नयािेकया देसख्ो। त्सतै, १ ्वर््ण नयािेकया ् दु्या तथया ररट्ध्े  १ ्वर््णदेसख १८ ् यहनयासम्कया 
१२.३८ प्रलतशत, १८ ्यहनयादेसख २ ्वर््णसम्कया ४.९८ प्रलतशत र २ ्वर््ण नयािेकया ३.४९ प्रलतशत रहेको पयाइ्ो। 
बक्ौतया रहेकया ्दु्या तथया ररट लन्ेवदनको स्ग् ्वर््णगत अ्वसथया तयालिकया नं. ६४ ्या प्रसततु गररएको छ।

सजलिया अदयाितहरू्या ्दु्या तथया ररट लन्ेवदनको बक्ौतयाको एकीकृत अ्वसथया
 तयालिकया नं.64

सजलिया अदयाितहरूको ्दु्या तथया ररट लन्ेवदनको बक्ौतया

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 औसत बयाँकी %

१. बयाँकी ्दु्या/ररट सङख्या 39251 44800 52389 57316 71648

७९.१५
२.

१ ्वर््णल्भत्रकया ्दु्या तथया 
ररट सङख्या22

33290 35091 41872 43069 55557

प्रलतशत 84.82 78.32 79.93 75.14 77.56

३.

१ ्वर््ण नयािेकया ्दु्या 
तथया ररट सङख्या

5961 9709 10517 14247 16091
२०.८५

प्रलतशत 15.18 21.68 20.07 24.86 22.44

४.
१ ्वर््ण 
नयािेकया 
्ध्े 

१ ्वर््णदेसख 
१८ ्यहनया 
सम्

4129 6168 6517 8033 7994
१२.३८

प्रलतशत 10.51 13.80 12.44 14.01 11.15

१८ ्यहनया 
देसख २ 
्वर््णसम्

1254 2440 1923 3594 4530
४.९८

प्रलतशत 3.19 5.44 3.67 6.27 6.32

२ ्वर््ण नयािेकया 578 1083 2077 2620 3567
३.४९

प्रलतशत 1.47 2.41 3.96 4.58 4.97

पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास

्ोजनया्या क स्ूहकया पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास्या फर्छ्यौट ्भई बयाँकी रहेकया ्दु्या्ध्े १ ्वर््ण नयािेकया 
्दु्याहरूको सङख्या शून््या आउने कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण गररएको लथ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या बयाँकी 
्दु्याहरू्ध्े औसत्या ९२.९३ प्रलतशत ् दु्या १ ्वर््णल्भत्रकै रहेको तर ७.०७ प्रलतशत ् दु्या लनधया्णररत ्यापदणड नयािी 

22  ्ोजनयाको चौथो र पयाँचौ ्वर्््ण या ररट लन्ेवदन फर्छ्यौटको स््या्वलध ६ ्यहनया कया्् ्भएको हुँदया सोको त्थ्याङ्क समबसनधत तयालिकया्या उलिेख छ।
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बक्ौतया रहन गएको पयाइ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलधको बक्ौतया ्दु्याहरूको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं ६५ ्या प्रसततु 
गररएको छ।

स्ूह क अनतग्णतकया पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास्या परुयानया बक्ौतया 
तयालिकया नं. 65

स्ूह क अनतग्णतकया 
पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/

इजियास
सूचक– १ ्वर््ण नयािेकया ्दु्याहरूको सङख्या शून््या आउने 

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 औसत बयाँकी %

१.
बयाँकी ्दु्या 
सङख्या

1510 2158 2092 768 1836

92.93
२.

१ ्वर््णल्भत्रकया 1465 2049 1786 701 1772

प्रलतशत 97.01 94.95 87.37 91.27 96.51

३.
१ ्वर््ण नयािेकया 
्दु्या सङख्या

45 109 306 67 64
7.07

प्रलतशत 3.00 5.05 12.63 8.73 3.49

्ोजनया्या ख र ग स्ूहकया पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास्या फर्छ्यौट ्भई बयाँकी रहेकया ्दु्या्ध्े १ ्वर््ण 
नयािेकया थनु्ुवया, सयानया प्रकृलतकया र प्रयाथल्कतया प्रयाति ् दु्याहरूको सङख्या शून््या आउने कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण 
गररएको लथ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या बयाँकी रहेकया त्सतया ्दु्याहरू्ध्े औसत्या ९२.९३ प्रलतशत १ ्वर््णल्भत्रकै 
रहेको तर ७.०७ प्रलतशत लनधया्णररत ्यापदणड नयािी बक्ौतया रहन गएको पयाइ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलधको बक्ौतया 
रहेकया ्सतया ्दु्याहरूको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं ६६ ्या प्रसततु गररएको छ।

पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास्या थनु्ुवया, सयानया प्रकृलतकया र प्रयाथल्कतया प्रयाति ्दु्याको बक्ौतया
तयालिकया नं. 66

स्ूह ख र ग 
अनतग्णतकया पनुरया्ेवदन/

उचच अदयाित/इजियास

सूच क– १ ्वर््ण नयािेकया थनु्ुवया, सयानया प्रकृलतकया र प्रयाथल्कतया प्रयाति ्दु्या ्दु्याहरूको सङख्या 
शून््या आउने 

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 औसत बयाँकी %

१. बयाँकी ्दु्या 
सङख्या

2888 3000 2290 1552 3087

83.16२. १ ्वर््णल्भत्रकया 
्दु्या सङख्या

2472 2444 1854 1278 2611

प्रलतशत 85.59 81.47 80.92 82.35 84.58

३. १ ्वर््ण नयािेकया 
्दु्या सङख्या

416 556 436 274 476
16.84

प्रलतशत 14.41 18.53 19.08 17.65 15.42
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्ोजनया्या ख र ग स्ूहकया पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास्या फर्छ्यौट ्भई बयाँकी रहेकया ्दु्या्ध्े १८ ्यहनया 

नयािेकया थनु्ुवया, सयानया प्रकृलतकया र प्रयाथल्कतया प्रयातिबयाहेककया ् दु्याहरूको सङख्या शून््या आउने कया््णसमपयादन सूचक 

लनधया्णरण गररएको लथ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या बयाँकी रहेकया त्सतया ्दु्याहरू्ध्े औसत्या ८८.०७ प्रलतशत १८ 

्यहनयाल्भत्रकै रहेको तर ११.९३ प्रलतशत लनधया्णररत ्यापदणड नयािी बक्ौतया रहन गएको पयाइ्ो। ्ूल्याङ्कन 

अ्वलधको बक्ौतया रहेकया ्सतया ्दु्याहरूको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं ६७ ्या प्रसततु गररएको छ।

पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास्या थनु्ुवया, सयानया प्रकृलतकया र प्रयाथल्कतया प्रयातिबयाहेककया ्दु्याको बक्ौतया
तयालिकया नं.67

स्ूह ख र ग 

अनतग्णतकया पनुरया्ेवदन/

उचच अदयाित/इजियास

सूचक–थनु्ुवया, सयानया प्रकृलतकया र प्रयाथल्कतया प्रयाति ्दु्याबयाहेककया १८ ्यहनया नयािेकया्दु्याहरूको 

सङख्या शून््या आउने 

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 औसत बयाँकी %

१.
बयाँकी ्दु्या 

सङख्या
11068 13139 13506 10333 11199

88.07

२.

१८ 

्यहनयाल्भत्रकया 

्दु्या सङख्या

10451 12100 10936 8183 10510

प्रलतशत 94.42 92.09 80.97 79.19 87.59

३.

१८ ्यहनया 

नयािेकया ्दु्या 

सङख्या

617 1039 2570 21560 1499
11.93

प्रलतशत 5.58 7.91 19.03 20.81 12.41

्ोजनया्या पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास्या फर्छ्यौट ्भई बयाँकी रहेकया ररट लन्ेवदन्ध्े १ ्वर््ण नयािेकया 

लन्ेवदनको सङख्या शून््या आउने कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण गररएको्या ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपलछ ्ो अ्वलध ९ 

्यहनया कया्् गररएको लथ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या बयाँकी ररट लन्ेवदन्ध्े औसत्या ८०.३९ प्रलतशत सूचकको 

अ्वलधल्भत्रकै रहेको तर १९.६१ प्रलतशत लनधया्णररत ् यापदणड नयािी बक्ौतया रहन गएको पयाइ्ो।्ूल्याङ्कन अ्वलधको 

बक्ौतया ररट लन्ेवदनहरूको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं ६८ ्या प्रसततु गररएको छ।
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पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास्या ररट लन्ेवदनको बक्ौतया
तयालिकया नं.68

सबै पनुरया्ेवदन/उचच 
अदयाित/इजियास

सूचक– ९ ्यहनया/१ ्वर््ण नयािेकया23 ररट लन्ेवदनहरूको सङख्या शून््या आउने 

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 औसत %

१. बयाँकी सङख्या 1077 1369 1682 1944 2133

80.39
२.

९्यहनया/१ 
्वर््णल्भत्रको सङख्या

1033 1293 1563 1201 1506

प्रलतशत 95.90 94.45 92.92 61.78 70.60

३.
९्यहनया/१ ्वर््ण 
नयािेको सङख्या

44 76 119 743 627
19.61

प्रलतशत 4.10 5.55 7.08 38.22 29.40

्ोजनयाको ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपलछ पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास्या फर्छ्यौट ्भई बयाँकी रहेकया प्रलत्ेवदन्ध्े 
१ ्यहनया नयािेकया लन्ेवदनको सङख्या शून््या आउने कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण गररएको लथ्ो। ्ूल्याङ्कन 
अ्वलध्या बयाँकी प्रलत्ेवदन ्ध्े औसत्या ६१.२० प्रलतशत १ ्यहनयाल्भत्रकै रहेको तर ३८.८० प्रलतशत लनधया्णररत 
्यापदणड नयािी बक्ौतया रहन गएको पयाइ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलधको बक्ौतया प्रलत्ेवदनको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं 
६९ ्या प्रसततु गररएको छ।

पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास्या प्रलत्ेवदनको बक्ौतया
 तयालिकया नं. 69

सबै पनुरया्ेवदन/उचच 
अदयाित/इजियास

सूचकः– १ ्यहनया नयािेकया प्रलत्ेवदनहरूको सङख्या शून््या आउने

क्र.सं.  य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 औसत बयाँकी %

१. बयाँकी सङख्या

्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनअसि 
कया्् नरहेको

411 538 635

६१.२०
२.

१ ्यहनयाल्भत्रकया 
सङख्या

233 371 368

प्रलतशत 56.69 68.95 57.95

३.
१ ्यहनया नयािेकया 
सङख्या

178 167 267
३८.८०

प्रलतशत 43.31 31.05 42.05

पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास्या ्दु्या तथया ररट लन्ेवदनको स्ग् बक्ौतया

सबै पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियासको स्ग् ्दु्या तथया ररट लन्ेवदनको बक्ौतया न्ून गनदेतफ्ण को स्ग् 
कया््णसमपयादन हेदया्ण ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या फर्छ्यौट ्भई बयाँकी रहेकया ्दु्या तथया ररट्ध्े औसत्या ७८.५५ प्रलतशत 

23  ्ोजनयाको सरुु्या १ ्वर््ण रयासखएको्या ्ध्या्वलध ्ूल्याङ् कनपलछ ९ ्यहनया कया्् ्भएको।
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१ ्वर््णल्भत्रकया र २१.४५ प्रलतशत १ ्वर््ण नयािेकया देसख्ो। त्सतै, १ ्वर््ण नयािेकया बयाँकी ्दु्या तथया ररट्ध्े  १ 
्वर््णदेसख १८ ्यहनयासम्कया ११.०२ प्रलतशत, १८ ्यहनयादेसख २ ्वर््णसम्कया ५.८१ प्रलतशत र २ ्वर््ण नयािेकया 
४.६२ प्रलतशत रहेको पयाइ्ो। बक्ौतया रहेकया ्दु्या तथया ररट लन्ेवदनको ्वर््णगत स्ग् अ्वसथया तयालिकया नं. ७० 
्या प्रसततु गररएको छ।

पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियास्या ्दु्या तथया ररट लन्ेवदनको बक्ौतयाको एकीकृत अ्वसथया
 तयालिकया नं.70

सबै पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित/इजियासहरूको ्दु्या तथया ररट लन्ेवदनको बक्ौतया न्ून गनदे

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 औसत बयाँकी %

१.
बयाँकी ्दु्या/ररट 

सङख्या
15278 18260 19570 14597 19055

७८.५५
२.

१ ्वर््णल्भत्रकया ्दु्या 
तथया ररट 
सङख्या24

13799 14046 14186 10374 15616

प्रलतशत 90.30 76.92 72.49 71.07 81.95

३.

१ ्वर््ण नयािेकया 
्दु्या तथया ररट 

सङख्या
1479 4214 5384 4223 3439

२१.४५

प्रलतशत 9.70 23.08 27.51 28.93 18.05

४.
१ ्वर््ण 
नयािेकया 
्ध्े 

१ 
्वर््णदेसख 
१८ 
्यहनया 
सम्

714 3006 2467 1841 1670
११.०२

प्रलतशत 4.68 16.46 12.60 12.61 8.76

१८ 
्यहनया 
देसख २ 
्वर््णसम्

464 997 1624 1129 865
५.८१

प्रलतशत 3.03 5.46 8.30 7.73 4.54

२ ्वर््ण 
नयािेकया

301 211 1293 1253 904
४.६२

प्रलतशत 1.97 1.16 6.61 8.59 4.75

24 ्ोजनयाको चौथो र पयाँचौ ्वर्््ण या ररट लन्ेवदन फर्छ्यौटको स््या्वलध 9 ्यहनया कया्् ्भएको हुँदया सोको त्थ्याङ्क समबसनधत तयालिकया्या उलिेख छ।
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स्ववोचच अदयाितः

सं्ैवधयालनकतयाको परीक्षण, संिी्तया र गम्भीर सं्ैवधयालनक व्याख्याको प्रश्न स्या्वेश ्भएकया य्व्वयादको बक्ौतया न्ून 
गनदे

्ोजनयाद्वयारया स्ववोचच अदयाित्या फर्छ्यौट ्भई बयाँकी रहेकया ररट लन्ेवदन्ध्े १ ्वर््ण नयािेकया कयानूनको सं्ैवधयालनकतया 
परीक्षण, संिी्तयासमबनधी र गम्भीर सं्ैवधयालनक व्याख्याकया प्रश्न स्या्ेवश ्भएकया य्व्वयादहरूको सङख्या शून््या 
आउने कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण गररएको लथ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या बयाँकी रहेकया ्सतया ररट्ध्े औसत्या 
३०.९५ प्रलतशत १ ्वर््णल्भत्रकै रहेको तर ६९.०५ प्रलतशत लनधया्णररत ्यापदणड नयािी बक्ौतया रहन गएको पयाइ्ो। 
्ूल्याङ्कन अ्वलध्या ्सतया ररट लन्ेवदनको बक्ौतयासमबनधी ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ७१ ्या प्रसततु गररएको 
छ।

कयानूनको सं्ैवधयालनकतया परीक्षण, संिी्तयासमबनधी र गम्भीर सं्ैवधयालनक व्याख्याकया25 प्रश्न स्या्ेवश ्भएकया 
य्व्वयादहरूको बक्ौतया 
 तयालिकया नं.71

स्ववोचच अदयाित
सूचकः १ ्वर््ण नयािेकया य्व्वयादहरू (कयानूनको सं्ैवधयालनकतया परीक्षण, संिी्तयासमबनधी र गम्भीर 
सं्ैवधयालनक व्याख्या) को सङख्या शून््या आउने

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 औसत बयाँकी %

१. बयाँकी सङख्या 137 153 198 191 179

३०.९५
२.

१ ्वर््णल्भत्रकया  44 37 38 66 80

प्रलतशत 32.12 24.18 19.20 34.55 44.69

३.
१ ्वर््ण नयािेकया 93 116 160 125 99

६९.०५
प्रलतशत 67.88 75.82 80.80 65.45 55.31

ररट लन्ेवदनहरूको बक्ौतया न्ून गनदे 

्ोजनयाद्वयारया स्ववोचच अदयाित्या फर्छ्यौट ्भई बयाँकी रहेकया ररट लन्ेवदनहरू्ध्े १८ ्यहनया नयािेकया ररट लन्ेवदनको 
सङख्या शून््या आउने कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण गररएको लथ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या बयाँकी रहेकया ्सतया ररट 
लन्ेवदन्ध्े औसत्या ४२.६७ प्रलतशत १८ ्यहनयाल्भत्रकै रहेको तर ५७.३३ प्रलतशत लनधया्णररत ्यापदणड नयािी 
बक्ौतया रहन गएको पयाइ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या ्सतया ररट लन्ेवदनको बक्ौतयासमबनधी ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया 
नं. ७२ ्या प्रसततु गररएको छ।

25 ्ध्या्वलध ्ूल्याङ् कनपलछ थप ्भएको।



58

Gofokflnsfsf] rf}yf] k~rjifL{o /0fgLlts of]hgf

ररट लन्ेवदनको बक्ौतया
 तयालिकया नं.72

स्ववोचच अदयाित सूचकः १८ ्यहनया नयािेकया ररट लन्ेवदनको सङख्या शून््या आउने

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 औसत बयाँकी %

१. बयाँकी सङख्या 3353 3656 3451 2809 2995

४२.६७
२.

१८ ्यहनयाल्भत्रकया 1297 1450 1541 1259 1363

प्रलतशत 38.68 39.66 44.65 44.82 45.50

३.
१८ ्यहनया 
नयािेकया 

2056 2206 1910 1550 1632
५७.३३

प्रलतशत 61.32 60.34 55.35 55.18 54.50

सरुु, पनुरया्ेवदन र सयाधकको बक्ौतया न्ून गनदे

्ोजनयाद्वयारया स्ववोचच अदयाित्या २ ्वर््ण नयािेकया सरुु ्दु्या, पनुरया्ेवदन र सयाधकको सङख्या शून््या आउने 
कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण गररएको लथ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या बयाँकी रहेकया ्सतया ्दु्या्ध्े औसत्या ५३.०२ 
प्रलतशत २ ्वर््णल्भत्रकै रहेको तर ४६.९८ प्रलतशत लनधया्णररत ्यापदणड नयािी बक्ौतया रहन गएको पयाइ्ो। ् ूल्याङ्कन 
अ्वलध्या ्सतया ्दु्याको बक्ौतयासमबनधी ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ७३ ्या प्रसततु गररएको छ।

सरुु ्दु्या तथया पनुरया्ेवदन र सयाधकको बक्ौतया
 तयालिकया नं.73

स्ववोचच अदयाित सूचकः २ ्वर््ण नयािेकया सरुु, पनुरया्ेवदनको सङख्या शून््या आउने

क्र.सं.  य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 औसत बयाँकी %

१. बयाँकी सङख्या 12547 14748 14384 13602 15032

५३.०२२. २ ्वर््णल्भत्रकया 6721 8259 7918 6815 7580

प्रलतशत 53.56 56.00 55.04 50.10 50.42

३. २ ्वर््ण नयािेकया 5826 6459 6446 6787 7452
४६.९८

प्रलतशत 46.44 44.00 44.96 49.90 49.58

दयाेहयाेर् ् याई पयाउँ, पनुरया्विोकन र अनु् लतकया लन्ेवदनहरूको बक्ौतया न्ून गनदे 

्ोजनयाद्वयारया ६ ्यहनया नयािेकया दयाेहयाेर् ् याई पयाउँ, पनुरया्विोकन र अनु् लतकया लन्ेवदनहरू तथया िगयाउ न्भएकया 
सयाधकहरूको सङख्या शून््या आउने कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको्या िगयाउ न्भएकया सयाधकहरूको छुट 
अल्भिेख रयाख् ेगरेको नपयाइएकोिे सोको स्ीक्षया गन्ण सम्भ्व ्भएन। त्सतया सयाधकहरूस्ेत पनुरया्ेवदनसँग िगयाउ 
्भएकया सरह नै अल्भिेख रहेको देसखदँया सोही शीर््णक्या नै स्या्ेवश गररएको छ। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या बयाँकी रहेकया 
्सतया लन्ेवदनहरू्ध्े औसत्या ५३.०२ प्रलतशत ६ ्यहनयाल्भत्रकै रहेको तर ४६.९८ प्रलतशत लनधया्णररत ्यापदणड 
नयािी बक्ौतया रहन गएको पयाइ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या ्सतया लन्ेवदनको बक्ौतयासमबनधी ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया 
नं. ७४ ्या प्रसततु गररएको छ।
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स्ववोचच अदयाित्या दयाेहयाेर् ् याई पयाउँ, पनुरया्विोकन, अनु् लतकया लन्ेवदनको बक्ौतया
तयालिकया नं. 74

स्ववोचच अदयाित
सूचकः स्ववोचच अदयाित्या ६ ्यहनया नयािेकया दयाेहयाेर् ् याई पयाउँ, पनुरया्विोकन, 

अनु् लतकया लन्ेवदन तथया सयाधकको सङख्या शून््या आउने

क्र.सं य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 औसत बयाँकी %

१. बयाँकी सङख्या 5682 3324 2961 2865 4158

५८.६१
२.

६ ्यहनयाल्भत्रकया 4507 1852 870 1749 2811

प्रलतशत 79.32 55.72 29.38 61.05 67.60

३.
६ ्यहनया नयािेकया 1175 1472 2091 1116 1347

४१.३९
प्रलतशत 20.68 44.28 70.62 38.95 32.40

प्रलत्ेवदनको बक्ौतया न्ून गनदे

्ोजनयाको ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपलछ स्ववोचच अदयाित्या ३ ्यहनया नयािेकया प्रलत्ेवदनको सङख्या शून््या आउने 
कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण गररएको लथ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या बयाँकी रहेकया प्रलत्ेवदन्ध्े औसत्या ४१.४४ 
प्रलतशत ३ ्यहनयाल्भत्रकै रहेको तर ५८.५६ प्रलतशत लनधया्णररत ्यापदणड नयािी बक्ौतया रहन गएको पयाइ्ो। 
्ूल्याङ्कन अ्वलध्या ्सतया प्रलत्ेवदनको बक्ौतयासमबनधी ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ७५ ्या प्रसततु गररएको छ।

प्रलत्ेवदनको बक्ौतया
 तयालिकया नं. 75

स्ववोचच अदयाित सूचकः– ३ ्यहनया नयािेकया प्रलत्ेवदनहरूको सङख्या शून््या आउने

क्र.सं.  य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 औसत बयाँकी %

१. बयाँकी सङख्या

्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपलछ थप 

्भएको

138 84 199

४१.४४
२.

३ ्यहनयाल्भत्रकया 

सङख्या
60 35 78

प्रलतशत 43.47 41.66 39.19

३.

३ ्यहनया 

नयािेकया सङख्या
78 49 121

५८.५६

प्रलतशत 56.53 58.34 60.81

सबै ्दु्या, ररट, लन्ेवदन र प्रलत्ेवदनको स्ग् बक्ौतया

स्ववोचच अदयाितको स्ग् ्दु्या, ररट लन्ेवदन, लन्ेवदन र प्रलत्ेवदनस्ेतको बक्ौतया न्ून गनदेतफ्ण को कया््णसमपयादन 
हेदया्ण ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या फर्छ्यौट ्भई बयाँकी रहेकया ्दु्या, ररट लन्ेवदन, लन्ेवदन र प्रलत्ेवदन्ध्े औसत्या ३६.०० 
प्रलतशत १ ्वर््णल्भत्र नै रहेको तर ६४.०० प्रलतशत १ ्वर््ण नयािेको अ्वसथया देसख्ो।  त्सतै, १ ्वर््ण नयािेकया ्ध्े  
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१ ्वर््णदेसख १८ ् यहनयासम्कया ११.४१ प्रलतशत, १८ ् यहनयादेसख २ ्वर््णसम्कया १०.७७ प्रलतशत र २ ्वर््ण नयािेकया 
४१.८२ प्रलतशत रहेको पयाइ्ो। बक्ौतया रहेकया ्दु्या, ररट लन्ेवदन, लन्ेवदन र प्रलत्ेवदनको ्वर््णगत स्ग् अ्वसथया 
तयालिकया नं. ७६ ्या प्रसततु गररएको छ।

सबै ्दु्या, ररट, लन्ेवदन र प्रलत्ेवदनको बक्ौतयाको एकीकृत अ्वसथया
 तयालिकया नं. 76

स्ववोचच अदयाित सबै ्दु्या, ररट, लन्ेवदन र प्रलत्ेवदनस्ेतको बक्ौतयाको ससथलत

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 औसत 
बयाँकी %

१. बयाँकी सङख्या 21827 22275 21158 19626 22656

३६.००२. १ ्वर््णल्भत्रकया 7967 7750 6585 6840 9666

प्रलतशत 36.50 34.80 31.14 34.86 42.67

३. १ ्वर््ण नयािेकया 13860 14525 14573 12786 12990
६४.००

प्रलतशत 63.50 65.20 68.86 65.14 57.33

४.

१ ्वर््ण 
नयािेकया 
्ध्े 

१ ्वर््णदेसख 
१८ ्यहनया 
सम्

2516 2714 2972 2263 1765
११.४१

प्रलतशत 11.52 12.18 14.04 11.53 7.79

१८ ्यहनया 
देसख २ 
्वर््णसम्

2544 2371 2589 2044 2021
१०.७७

प्रलतशत 11.65 10.64 12.23 10.41 8.92

२ ्वर््ण नयािेकया 8800 9440 9012 8479 9204
४१.८२

प्रलतशत 40.31 42.38 42.59 43.20 40.62

य्वशेर् अदयाित तथया न्या्यालधकरणको ्दु्याको बक्ौतया न्ून गनदेः

य्वशेर् अदयाित

्ोजनयाद्वयारया य्वशेर् अदयाित्या १८ ्यहनया नयािेकया ्दु्याहरूको सङख्या शून््या आउने कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण 
्भएको लथ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या फर्छ्यौट ्भई बयाँकी रहेकया ्दु्याहरू्ध्े औसत्या ८१.१२ प्रलतशत १८ 
्यहनयाल्भत्रकै रहेको तर १८.८८ प्रलतशत लनधया्णररत ्यापदणड नयािी बक्ौतया रहन गएको पयाइ्ो। ्ूल्याङ्कन 
अ्वलधको बक्ौतया ्दु्यासमबनधी ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ७७ ्या प्रसततु गररएको छ।
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य्वशेर् अदयाित्या ्दु्याको बक्ौतया
तयालिकया नं.77

य्वशेर् अदयाित सूचक– १८ ्यहनया नयािेकया ्दु्याको सङख्या शून््या आउने 

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 औसत%

१. बयाँकी  सङख्या 313 244 232 253 293

81.12
२.

१८ ्यहनयाल्भत्रकया 
सङख्या

268 170 191 206 248

प्रलतशत 85.62 69.67 82.32 81.42 84.64

३.

१८ ्यहनया 
नयािेकया सङख्या

45 74 41 47 45
18.88

प्रलतशत 14.38 30.33 17.68 18.58 15.36

रयाजस्व न्या्यालधकरणहरू

्ोजनयाद्वयारया रयाजस्व न्या्यालधकरणहरू्या १८ ्यहनया नयािेकया ्दु्याहरूको सङख्या शून््या आउने कया््णसमपयादन 
सूचक लनधया्णरण ्भएको लथ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या फर्छ्यौट ्भई बयाँकी रहेकया ्दु्याहरू्ध्े औसत्या ६३.१४ 
प्रलतशत १८ ्यहनयाल्भत्रकै रहेको तर ३६.८६ प्रलतशत लनधया्णररत ्यापदणड नयािी बक्ौतया रहन गएको पयाइ्ो। 
्ूल्याङ्कन अ्वलधको बक्ौतया ्दु्यासमबनधी ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ७८ ्या प्रसततु गररएको छ।

रयाजस्व न्या्यालधकरणहरू्या ्दु्याको बक्ौतया
तयालिकया नं.78

रयाजस्व न्या्यालधकरणहरू सूचक– १८ ्यहनया नयािेकया ्दु्याको सङख्या शून््या आउने 

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 औसत बयाँकी 
%

१. बयाँकी ्दु्या 
सङख्या 660 828 576 423 579

63.14
२.

१८ 
्यहनयाल्भत्रकया 
्दु्या सङख्या

291 437 497 293 418

प्रलतशत 44.10 52.77 86.28 69.26 72.19

३.

१८ ्यहनया 
नयािेकया ्दु्या 
सङख्या

369 391 79 130 161
36.86

प्रलतशत 55.90 47.23 13.72 30.74 27.81

्ैवदेसशक रोजगयार न्या्यालधकरण

्ोजनयाद्वयारया ्ैवदेसशक रोजगयार न्या्यालधकरण्या १८ ् यहनया नयािेकया ् दु्याहरूको सङख्या शून््या आउने कया््णसमपयादन 
सूचक लनधया्णरण ्भएको लथ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या फर्छ्यौट ्भई बयाँकी रहेकया ्दु्याहरू्ध्े औसत्या ८१.६८ 
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प्रलतशत १८ ्यहनयाल्भत्रकै रहेको तर १८.३२ प्रलतशत लनधया्णररत ्यापदणड नयािी बक्ौतया रहन गएको पयाइ्ो। 
्ूल्याङ्कन अ्वलधको बक्ौतया ्दु्यासमबनधी ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ७९ ्या प्रसततु गररएको छ।

्ैवदेसशक रोजगयार न्या्यालधकरण्या ्दु्याको बक्ौतया 
तयालिकया नं.79

्ैवदेसशक रोजगयार 

न्या्यालधकरण

सूचक– १८ ्यहनया नयािेकया ्दु्याको सङख्या शून््या आउने 

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 औसत %

१. बयाँकी ्दु्या सङख्या 206 251 358 318 226

81.68
२. १८ ्यहनयाल्भत्रकया 

्दु्या सङख्या
162 207 319 231 191

प्रलतशत 78.64 82.47 89.10 72.64 84.51

३. १८ ्यहनया 

नयािेकया ्दु्या 

सङख्या

44 44 39 87 35
18.32

प्रलतशत 21.36 17.53 10.90 27.36 15.49

प्रशयासकी् अदयाित

्ोजनयाद्वयारया प्रशयासकी् अदयाित्या ६ ्यहनया नयािेकया ्दु्याहरूको सङख्या शून््या आउने कया््णसमपयादन सूचक 
लनधया्णरण ्भएको लथ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या फर्छ्यौट ्भई बयाँकी रहेकया ्दु्याहरू्ध्े औसत्या ६१.२२ प्रलतशत ६ 
्यहनयाल्भत्रकै रहेको तर ३८.७८ प्रलतशत लनधया्णररत ्यापदणड नयािी बक्ौतया रहन गएको पयाइ्ो। ्ूल्याङ्कन 
अ्वलधको बक्ौतया ्दु्यासमबनधी ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ८० ्या प्रसततु गररएको छ।

प्रशयासकी् अदयाित्या ्दु्याको बक्ौतया
तयालिकया नं.80

प्रशयासकी् अदयाित सूचक– ६ ्यहनया नयािेकया ्दु्याको सङख्या शून््या आउने 

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 औसत बयाँकी %

१. बयाँकी ्दु्या सङख्या 10 8 6 16 9

61.22
२. ६ ्यहनयाल्भत्रकया ्दु्या 

सङख्या
10 5 6 6 3

प्रलतशत 100 62.50 100 37.5 33.33

३. ६ ्यहनया नयािेकया ्दु्या 

सङख्या
0 3 0 10 6

38.78

प्रलतशत 0 37.50 0 62.5 66.67
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श्् अदयाित

्ोजनयाद्वयारया श्् अदयाित्या १ ्वर््ण नयािेकया ्दु्याहरूको सङख्या शून््या आउने कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको 
लथ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या फर्छ्यौट ्भई बयाँकी रहेकया ्दु्याहरू्ध्े औसत्या ६३.६७ प्रलतशत ६ ्यहनयाल्भत्रकै 
रहेको तर ३६.३३ प्रलतशत लनधया्णररत ्यापदणड नयािी बक्ौतया रहन गएको पयाइ्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलधको बक्ौतया 
्दु्यासमबनधी ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ८१ ्या प्रसततु गररएको छ।

श्् अदयाित्या ्दु्याको बक्ौतया
तयालिकया नं.81

श्् अदयाित सूचक– १ ्वर््ण नयािेकया ्दु्याको सङख्या शून््या आउने 

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 औसत %

१. बयाँकी ्दु्या 

सङख्या
173 193 126 72 72

63.67२. १ ्वर््णल्भत्रकया 

्दु्या सङख्या
77 132 73 57 66

प्रलतशत 44.50 68.40 57.93 79.16 92.00

३. १ ्वर््णनयािेकया 

्दु्या सङख्या
96 61 53 15 6

36.33

प्रलतशत 55.50 31.60 42.07 20.84 8.00

२.२.१.३ फैसिया कया्या्णन्व्नको कया््णियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउने

दे्वयानी ्दु्याको फैसिया कया्या्णन्व्नकया ियालग परेकया लन्ेवदनहरू फर्छ्यौट गनदे

्ोजनयाद्वयारया दे्वयानी ्दु्याकया फैसिया कया्या्णन्व्नकया ियालग परेकया लन्ेवदनहरू ५० प्रलतशत ६ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट 
गनदे िक्् गररएको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या औसत ३४.९५ प्रलतशत लन्ेवदनहरू ्यात्र ६ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट ्भई 
िक्््भनदया १५.०५ प्रलतशतिे न्ून प्रगलत देसख्ो। त्सैगरी, ७५ प्रलतशत लन्ेवदनहरू ९ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट 
गनदे िक्् रहेको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या औसत ५२.८५ प्रलतशत लन्ेवदनहरू ्यात्र ९ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट ्भई 
िक्््भनदया २२.१५ प्रलतशत न्ून प्रगलत देसख्ो। फैसिया कया्या्णन्व्नकया ियालग परेकया लन्ेवदनहरू कुनै पलन 
अ्वसथया्या १ ्वर््ण ननयाघने िक्् रहेको्या स्ग््या ३१.३० प्रलतशत लन्ेवदन १ ्वर््ण नयािेर फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो।

्ोजनयाको अनत्या १ ्वर््ण नयािेकया लन्ेवदनहरू शून््या आउने िक्् रहेको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या प्रलत्वर््णको औसत 
हेदया्ण १७.२४ प्रलतशत लन्ेवदनहरू १ ्वर््ण नयािेकया देसखए ्भने २०७५ पसु ्सयानत्या बयाँकी लन्ेवदन 11143 ्ध्े 
1744 (१५.६५%) १ ्वर््ण नयािेको देसख्ो। दे्वयानी ्दु्याको फैसिया कया्या्णन्व्नकया लन्ेवदन फर्छ्यौट र 
बयाँकीसमबनधी ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ८२ ्या प्रसततु गररएको छ।
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दे्वयानी ्दु्याको फैसिया कया्या्णन्व्न
 तयालिकया नं. 82

सूचकः
•	 दे्वयानी ्दु्याको फैसिया कया्या्णन्व्नकया ियालग परेकया लन्ेवदनहरू ५० प्रलतशत ६ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट गनदे,
•	 ७५ प्रलतशत लन्ेवदनहरू ९ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट गनदे,
•	 कुनै पलन अ्वसथया्या लन्ेवदनहरू १ ्वर््ण नयाघन नठदने,

्ोजनयाको अनत््या फैसिया कया्या्णन्व्नकया ियालग परेकया बक्ौतया26 लन्ेवदनहरू शून््या आउने

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 औसत %

१. सजम्े्वयारी 5238 6248 7275 8222 8417

५३.५८

२. न्याँ दतया्ण 11083 10447 12472 12762 7848

३ जम्या िगत 16321 16695 19747 20984 16265

४. फर्छ्यौट
सङख्या 10073 9424 11525 12567 5122

प्रलतशत 61.72 56.44 58.36 59.88 31.50

५.
फर्छ्यौट 
्ध्े

६ ्यहनया ल्भत्रकया
सङख्या 3562 3638 3917 3653 1931

३४.९५
प्रलतशत 35.36 38.60 33.98 29.06 37.70

६-९ ्यहनया ल्भत्रकया
सङख्या 1736 1588 2055 2041 1085

१७.९०
प्रलतशत 17.23 16.85 17.83 16.24 21.18

९ ्यहनया देसख १ ्वर््ण 
ल्भत्रकया

सङख्या 1488 1499 1872 1955 858
१५.८५

प्रलतशत 14.77 15.91 16.24 15.55 16.75

१ ्वर््ण नयािेकया
सङख्या 3287 2699 3681 4878 1248

३१.३०
प्रलतशत 32.63 28.64 31.93 38.81 24.37

६. बयाँकी
सङख्या 6248 7271 8222 8417 11143

४६.४२
प्रलतशत 38.28 43.56 41.63 40.11 68.50

७. बयाँकी ्ध्े

६ ्यहनया ल्भत्रकया
सङख्या 4137 4147 4717 4984 6846

६०.२५
प्रलतशत 66.21 57.03 57.37 59.21 61.44

६-९ ्यहनया ल्भत्रकया
सङख्या 950 647 1261 1054 1548

१३.२४
प्रलतशत 15.20 9.26 15.33 12.52 13.89

९ ्यहनया देसख १ ्वर््ण 
ल्भत्रकया

सङख्या 553 726 772 770 1005
९.२७

प्रलतशत 8.85 9.98 9.38 9.14 9.0२

१ ्वर््ण नयािेकया
सङख्या 608 1724 1472 1609 1744

१७.२४
प्रलतशत 9.73 23.71 17.90 19.11 15.66

फौजदयारी ्दु्या्या ियागेको कैद र जरर्वयानया असिु गनदे

्ोजनयाद्वयारया प्रत्ेक ्वर््ण कमती्या सो ्वर््ण कया्् हनेु िगत बरयाबरको कैद र जरर्वयानया असिुउपर हनेु र ्ोजनया 
अ्वलधको अनत्या बेरुज ु कैद र जरर्वयानयाको िगत ५० प्रलतशतिे न्ून हनेु सूचक लनधया्णरण ्भएको लथ्ो। 
सूचकअनसुयार ्ोजनयाको सरुु्या रहेको बक्ौतया जरर्वयानया रू.८,२७,०६,१५,९६१।२६ र ्ूल्याङ्ककन अ्वलध्या 
कया्् ्भएको जरर्वयानया िगत रू. २१,९५,८६,०३,०३९।२६ स्ेत गरी जम्या िगत रू. ३०,२२,९११९,०००।५२ 

26  बक्ौतया लन्ेवदन ्भन्नयािे १ ्वर््ण परुयानया लन्ेवदनहरूियाई समझनपुछ्ण।
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कया्् ्भएको देसखनछ। सो्ध्े परुयानो बक्ौतयाको ५० प्रलतशतिे हनेु रू.४,१३,५३,०७,९८०।६३ तथया न्याँ 
कया्् ्भएको िगत रू.२१,९५,८६,०३,०३९।२६ स्ेत गरी जम्या रू.26,09,39,11,019.89 असिु 
हनुपुनदे्या जम्या रू.१८,४०,९१,31,672।46 (70.५५%) ्यात्र असिु ्भएको पयाइ्ो।

त्सैगरी, कैदतफ्ण  ्ोजनयाको सरुु्या रहेको बक्ौतया कैद ्वर््ण 1,02,352।06।12।र ्ोजनया अ्वलध्या कया्् 
्भएको िगत कैद ्वर््ण १,६५,922।०5।15 स्ेत गरी जम्या िगत कैद ्वर््ण २,६8,274।11।27 कया्् 
्भएको देसखनछ। सो्ध्े परुयानो बक्ौतयाको ५० प्रलतशतिे हनेु कैद ्वर््ण 51,176।03।06 तथया न्याँ कया्् 
्भएको कैद ्वर््ण १,६५,922।०5।15 स्ेत गरी जम्या कैद ्वर््ण २,१7,098।०8।21 असिुउपर हनुपुनदे्या 
जम्या कैद ्वर््ण १,5३,111।11।०9।(70.52%) ्यात्र असिु ्भएको पयाइ्ो। कैद तथया जरर्वयानया 
असिुीसमबनधी कया््णसमपयादनको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ८३ ्या प्रसततु गररएको छ।   

फौजदयारी ्दु्या्या कैद जरर्वयानया असिुीको अ्वसथया27

 तयालिकया नं. 83
सूचकः 

•	 प्रत्ेक ्वर््ण कमती्या सो ्वर््ण कया्् हनेु िगत बरयाबरको कैद र जरर्वयानया असिु हनेु

•	 ्ोजनया अ्वलधको अनत््या बेरुज ुकैद र जरर्वयानयाको िगत ५० प्रलतशतिे न्ून हनेु

क्र.
सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76

१. सजम्े्वयारी
कैद १०२३५२।०६।१२ १०७९४९।०९।११ १०९५०९।७।१९ 112126।7।0 1130२4।६।२१

जरर्वयानया ८२७०६१५९६१।२६ ११८८४३४९९८४।३२ 11370199979।04 10607745822।93 1१678080001।79

२. ्स ्वर््ण थप ्भएको
कैद ४५२४७।०३।०५ ३५४३३।११।१७ 36140।5।5 29675।0।9 191८९।८।२०

जरर्वयानया ७१२७८०२७००।४३ ५४३६४७८३९७।५३ 3261711679।36 346944795१।०० 26५८९१९८९०।१९

३. जम्या िगत
कैद १४७५९९।०९।१७ १४३३८३।०८।२८ १४५६५९।०।२४ 141801।7।9 132२१४।३।११

जरर्वयानया १५३९८४१८६६१।६९ १७३२०८२८३८१।८५ 14631911658.40 14077193773.90 १४३३६९९९८९१।९८

४. असिु
कैद ३९६८१।१०।०६ ३४०७९।०३।२८ ३3522।5।24 28777।0।18 17०५१।२।2३

जरर्वयानया ३५१३५२९२२५।६९ ५९५५४१०२७५।१८ 4024165835।47 2399113772।2० २५१६९१२५६३।९२

५. बयाँकी
कैद १०७९१७।११।११ १०९३०४।०५।०० ११२१२६।७।०० 113024।6।21 115१६३।०।१८

जरर्वयानया ११८८४८८९४३६।०० ११३६५४१८१०६।६७ 10607745822.93 11678080001.७० 1१८२००८७३२८।०६

६.
्स ्वर््ण थप ्भएको 
िगत ्भनदया असिु 
िटी/बढी

कैद ५५६५।०४।२९ िटी १३५४।०७।१९ िटी 2617।११।११ िटी 897।11।21 िटी 2१३८।५।२७ िटी

जरर्वयानया ३६१४२७३४७४.७४ िटी ५१८९३१८७७.६५ बढी 762454156.10 बढी 1070334178.८0 िटी १४२००७३२६.२७ बढी

७.

सजम्े्वयारी ्भनदया 
हयाि असिु हनु 
बयाँकी िटी/बढी 
प्रलतशत

कैद ५.४३ बढी १.२५ बढी 2.39 बढी 0.80 बढी १.८९ बढी

जरर्वयानया ४३.७० बढी ४.३६ िटी 6.70 िटी 10.09 बढी १.२२ बढी

27  प्रसततु यक्र्याकियाप अनतग्णत लनधया्णरण ्भएकया स्ग् सूचकअनसुयार ्ोजनयाको सरुु्या रहेको बक्ौतया जरर्वयानया रू.८,२७,०६,१५,९६१।२६ र ्ोजनया 
अ्वलध्या कया्् ्भएको रू.21,95,43,60,618।51 स्ेत गरी जम्या िगत रू.३०,2२,४9,७६,५७९।७७ ्ध्े परुयानो बक्ौतयाको ५० 
प्रलतशतिे हनेु रू.४,१३,५३,०७,९८०।६३ तथया न्याँ कया्् ्भएको िगत रू.२१,९५,४३,६०,६१८।५१ स्ेत गरी जम्या  
रू.२६,०8,96,68,599।१४ असिु हनुपुनदे्या जम्या रू.१८,४०,९१,31,672।46(70.५6%) ् यात्र असिु ्भएको।त्सैगरी, कैदतफ्ण  ् ोजनयाको 
सरुु्या रहेको बक्ौतया कैद ्वर््ण 1,02,352।06।12। र ्ोजनया अ्वलध्या कया्् ्भएको कैद ्वर््ण १,६५,६86।०3।26 स्ेत गरी जम्या 
िगत कैद ्वर््ण २,६8,03८।10।8 ्ध्े परुयानो बक्ौतयाको ५० प्रलतशतिे हनेु कैद ्वर््ण 51,176।03।06 तथया  न्याँ कया्् ्भएको कैद 
्वर््ण १,६५,६86।10।8 स्ेत गरी जम्या कैद ्वर््ण २,१६,862।०7।02 असिुउपर हनुपुनदे्या जम्या कैद ्वर््ण १,5३,111।11।०9। 
(70.60%) ्यात्र असिु ्भएको्या अिग अिग सूचकअनसुयार िक्् तथया उपिस्धियाई तयालिकया्या प्रसततु गदया्ण त्थ्याङ् क्या फरक देसखन गएको।
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दणड जरर्वयानया असिु गनु्ण पनदे ्दु्याको िगत फर्छ्यौट गनदे

्ोजनयाद्वयारया प्रत्ेक ्वर््ण कमती्या सो ्वर््ण कया्् हनेु फैसिया कया्या्णन्व्नको न्याँ ्दु्या सङख्या बरयाबरको िगत 
फर्छ्यौट हनेु सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या जम्या न्याँ ्दु्या सङख्या ६४११७ कया्् ्भएको्या 
जम्या ७३५६५ ् दु्याको िगत फर्छ्यौट ्भई न्याँ िगतको तिुनया्या ११४.७४% अथया्णत ् ९४४८ िे बढी ् दु्याको 
िगत फर्छ्यौट ्भएको देसख्ो। 

्ोजनया अ्वलधको अनत्या दणड जरर्वयानया असिु गनु्णपनदे बक्ौतया ्दु्याको िगतको सङख्या ५०% िे न्ून हनेु अकवो 
सूचक लनधया्णरण ्भएको लथ्ो। उक् सूचकको आधयार्या कया््णसमपयादनको अ्वसथया हेदया्ण ्ोजनयाको पयहिो ्वर््ण 
सजम्े्वयारी सरी आएकया ्दु्याको िगत ७४६१३ बयाट ्ोजनयाको अनत्या ३७३०७ न्ून हनुपुनदे्या 9448 
(१२.६६%) ्यात्र न्ून ्भई ६५१६५ ्दु्याको बक्ौतया िगत कया्् हनु आएको देसख्ो। ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या 
न्ून गनु्णपनदे बक्ौतया ५०% ियाई शतप्रलतशत ्यानदया लनधया्णररत सूचकको 25.३३% प्रगलत ्भएको देसख्ो। 
उसलिसखत द्ैुव सूचककया समबनध्या ्भएको ्वर््णगत कया््णसमपयादनको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ८४ ्या प्रसततु 
गररएको छ।

कैद जरर्वयानया असिु गनु्णपनदे ्दु्याको िगत
 तयालिकया नं. 84

सूचक– 

•	 प्रत्ेक ्वर््ण कमती्या सो ्वर््ण कया्् हनेु फैसिया कया्या्णन्व्नको न्याँ ्दु्या सङख्या बरयाबरको िगत फर्छ्यौट हनेु
•	 ्ोजनया अ्वलधको अनत््या बक्ौतया िगतको सङख्या ५० प्रलतशतिे न्ून हनेु

क्र.सं.  य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76

१. सजम्े्वयारी ्दु्या सङख्या 74613 67840 68205 71711 69629

२. ्स ्वर््ण थप ्भएको 15988 16987 10404 12610 8128

जम्या ्दु्या सङख्या 90601 84827 78609 84321 77757

३. फर्छ्यौट ्भएको ्दु्या 
सङख्या

22761 16622 6898 14692 12592

बयाँकी ्दु्या सङख्या 67840 68205 71711 69629 65165

4. ्स ्वर््ण थप ्भएको ्दु्या 
सङख्या्भनदया फछ््ौट 
्भएको िटी/बढी

6773 बढी 335 िटी 3506िटी 2082 बढी 4464 बढी 

5. सजम्े्वयारी्दु्या 
सङख्या्भनदया हयाि बयाँकी 
्दु्या सङख्या िटी/बढी 
% 

9.07 िटी 0.49 बढी 5.14  बढी 2.90 िटी 6.41 िटी

कैद र जरर्वयानया असिुीको य्वशेर् अल्भ्यान सञ्चयािन

्ोजनयाको ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनद्वयारया कैद र जरर्वयानयाको िगत बढी ्भएकया अदयाितहरू्या प्रयाथल्कतयाको सयाथ 
सञ्चयािन गररएको य्वशेर् अल्भ्यानियाई लनरनतरतया ठदने गरी यक्र्याकियाप लनधया्णरण ्भएको्या ्ोजनयाको पलछलिो ३ 
्वर्््ण या सो अल्भ्यानबयाट उक् सजलिया अदयाितहरू्या कैदतफ्ण  जम्या २६७८।०६।१३ ्वप्ण र जरर्वयानयातफ्ण  
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नगदबयाट तथया कैद्या बसेर जम्या रू.११८३७८२१८२.९१ असिुी ्भएको देसखएको छ। उक् य्वशेर् अल्भ्यानबयाट 
्भएको असिुीसमबनधी ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ८५ ्या उलिेख गररएको छ।

य्वशेर् प्रयाथल्कतयाकया सयाथ सञ्चयािन गररएको य्वशेर् अल्भ्यान28 बयाट ्भएको कैद जरर्वयानया असिुीको अ्वसथया
 तयालिकया नं. 85

क्र. सं. कैद/जरर्वयानया असिुी २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ जम्या

१. कैद ्वर््ण १६२२।0९।२१ १3३३।0१।२८ ७२२।0६।२३ २६७८।0६।१३

२. जरर्वयानया 
असिुी

नगद बयाट रू. २३६०८६२३९.३९ ६८७८९७४७.१२ ४१००८८६४.६६ ३४५८८४८५१.१७

कैद्या बसेर रू. ४००६७४८७०.७८ २२९७७५५३४.८८ २०७४४६९२६.०८ ८३७८९७३३१.७४

जम्या रू. ६३६७६१११०.१७ २९८५६५२८२.00 २४८४५५७९०.७४ ११८३७८२१८२.९१

सया्व्णजलनक सरोकयारकया य्वर्््या ्भएकया आदेश कया्या्णन्व्न गनदे 

्ोजनयाद्वयारया सया्व्णजलनक सरोकयारकया आदेश्या अ्वलध उलिेख ्भएको्या सोही अ्वलधल्भत्र आदेश कया्या्णन्व्न गनदे र 
अ्वलध उलिेख न्भएकया आदेशहरू बढी्या १ ्वर््णल्भत्र कया्या्णन्व्न गनदे सूचक लनधया्णरण ्भएको्या अ्वलध यकटयान 
गरी जम्या ६६ थयान ्दु्या्या आदेश ्भएको देसख्ो। सो्ध्े जम्या ७ थयान (१०.६०%) ्यात्र अ्वलध यकटयान 
्भएकया लन्ेवदन कया्या्णन्व्न ्भएको पयाइ्ो। अ्वलध उलिेख न्भएकया ्सतया लन्ेवदनहरूको सङख्या जम्या ११६५ 
्ध्े ८४ थयान (७.२१%) ्यात्र कया्या्णन्व्न ्भएको पयाइ्ो। कया्या्णन्व्न हनु बयाँकी आदेश सङख्या २३१ ्ध्े 
२०७५ पसु ् सयानत्या १ ्वर््ण नयािेकया जम्या २१३ थयान (९२.२१%) र १ ्वर््णल्भत्रकया जम्या १८ थयान (७.७९%)
रहेको देसखनछ। सया्व्णजलनक सरोकयारकया य्व्वयाद्या ्भएकया आदेश कया्या्णन्व्नको ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ८६ 
्या प्रसततु गररएको छ।

सया्व्णजलनक सरोकयारकया य्व्वयादको आदेश कया्या्णन्व्न
तयालिकया नं. 86

;"rs – 
•	 cfb]zdf pNn]v ePsf]df ;f]xL cjlwleq,
•	 cjlw pNn]v gePsf]df a9Ldf ! jif{leq ;a} cfb]zx¿ sfof{Gjog x'g]

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76

१. सजम्े्वयारी 
आदेश सङख्या

अ्वलध उलिेख ्भएको 11 9 8 16 17

अ्वलध उलिेख न्भएको 246 229 213 208 209

जम्या 257 238 221 224 226

२. ्स ्वर््ण थप 
्भएकया

अ्वलध उलिेख ्भएको 1 0 1 2 1

अ्वलध उलिेख न्भएको 17 14 15 7 8

जम्या 18 14 16 9 9

३. जम्या आदेश 
संख्

अ्वलध उलिेख ्भएको 12 9 9 18 1८

अ्वलध उलिेख न्भएको 263 243 228 215 216

जम्या 275 252 237 233 235

28 ्ोजनया्या उलिेख ्भएकया कैद र जरर्वयानयाको िगत बढी ्भएकया झयापया, ्ोरङ, सनुसरी, सतिरी, लसरयाहया, धनरु्या, सिया्णही, बयारया, पसया्ण, कयाठ्याडौं, 

न्विपरयासी, रूपनदेही, कयपि्वसत ुर बयाँके तथया पलछ थप ्भएकया ्होत्तरी, रौतहट, ्क्वयानपरु, सचत्वन, न्ुवयाकोट, िलितपरु, ्भक्परु, कयासकी, दयाङ 

र कञ्चनपरु स्ेतकया जम्या २४ सजलिया अदयाितहरू्या य्वशेर् अल्भ्यान सञ्चयािन ्भएको।
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;"rs – 
•	 cfb]zdf pNn]v ePsf]df ;f]xL cjlwleq,
•	 cjlw pNn]v gePsf]df a9Ldf ! jif{leq ;a} cfb]zx¿ sfof{Gjog x'g]

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76

४. फर्छ्यौट ्भएको 
आदेश सङख्या

अ्वलध उलिेख ्भएको 3 1 1 1 1

अ्वलध उलिेख न्भएको 34 30 12 6 2

जम्या 37 31 13 7 3

५. बयाँकी आदेश 
सङख्या

अ्वलध उलिेख ्भएको 9 8 8 17 1७

अ्वलध उलिेख न्भएको 229 213 216 209 214

जम्या 238 221 224 226 23१

६. बयाँकी्ध्े १ ्वर््णल्भत्रको 18 14 8 17 18

१ ्वर््ण नयािेको 220 207 216 209 21३

२.२.१.४ सपुरर्ेवक्षण ए्व् ्लनरीक्षणको कया््णियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउने

(क) ल्लसिको आनतररक लनरीक्षण गनदे र सोको अनगु्न गनदे

प्रसततु रणनीलतअनतग्णत सजलिया अदयाित, पनुरया्ेवदन/उचच र स्ववोचच अदयाितिे चयाि ुल्लसि कमती्या ्वर््णको २ 
पटक लनरीक्षण हनेु कया््णसमपयादन सूचक लनधया्णरण ्भएको लथ्ो। 

सजलिया अदयािततफ्ण  ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या जम्या 6,07,917 ल्लसि ्वर््णको २ पटक आनतररक लनरीक्षण गनु्ण पनदे्या 
पयहिो पटक ४,१३,६७५ (६८.२५%) र दोस्ो पटक ३,६६,२०८ (६०.२५%) आनतररक लनरीक्षण ्भएको 
देसख्ो। सूचकअनसुयार सबै ल्लसिहरू ्वर्््ण या २ पटक आनतररक लनरीक्षण गदया्ण १२,१५,८३४ थयान ल्लसिको 
लनरीक्षण हनु ुपनदे्या 77,988 (64.14%) ल्लसि लनरीक्षण ्भएको पयाइ्ो। 

उचच/पनुरया्ेवदन अदयािततफ्ण  ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या जम्या १,७६,७५३ ल्लसि ्वर््णको २ पटक आनतररक लनरीक्षण 
गनु्णपनदे्या पयहिो पटक १,६५,१७० (९३.७४%) र दोस्ो पटक १,३०,५७७ (७३.८७%) आनतररक लनरीक्षण 
्भएको देसख्ो। सूचकअनसुयार सबै ल्लसिहरू ्वर््णको २ पटक आनतररक लनरीक्षण हुँदया ३,५३,५०६ ल्लसिको 
लनरीक्षण हनु ुपनदे्या २,९५,७४७ (८३.६६%) ल्लसि लनरीक्षण ्भएको पयाइ्ो। 

स्ववोचच अदयािततफ्ण  ् ूल्याङ्कन अ्वलध्या जम्या १,४१,१३३ ल्लसि ्वर््णको २ पटक आनतररक लनरीक्षण गनु्ण पनदे्या 
पयहिो पटक १,१४,८१३ (८१.३५%) र दोस्ो पटक ४५,९७७ (३२.५८%) आनतररक लनरीक्षण ्भएको 
देसख्ो। सूचकअनसुयार सबै ल्लसिहरू ्वर््णको २ पटक आनतररक लनरीक्षण हुँदया २,८२,२६६ ल्लसिको लनरीक्षण 
हनु ुपनदे्या 1,60,790(५६.९६%) थयान ल्लसि लनरीक्षण ्भएको पयाइ्ो। 

लतनै तहकया अदयाितहरू्या आनतररक लनरीक्षणकया क्र््या ठदइएकया लनददेशन ७ ठदनल्भत्र कया्या्णन्व्न ्भए न्भएको 
अनगु्न गनु्णपनदे सूचक लनधया्णरण ्भएको्या ्ोजनयाको पलछलिो ३ ्वर्््ण या सजलिया अदयाित्या २०९९६५, उचच 
अदयाित्या १४४३९५ ल्लसि र स्ववोचच अदयाित्या १२४३३९ ल्लसि्या अनगु्न ्भएको पयाइ्ो। तर 
सूचकअनसुयार ७ ठदनको अ्वलधल्भत्र अनगु्न ्भएको ्वया सो अ्वलधपलछ ्भएको ्भन्ने अल्भिेख रयाख् ेगरेको पयाइएन। 
ल्लसिको आनतररक लनरीक्षण र अनगु्नसमबनधी ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ८७ ्या प्रसततु गररएको छ। 
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ल्लसिको आनतररक लनरीक्षण र अनगु्नको अ्वसथया
तयालिकया नं. 87

सूचकः- चयाि ुल्लसि कमती्या ्वर््णको २ पटक लनरीक्षण हनेु,

लनददेशन ्भएको ७ ठदनल्भत्र कया्या्णन्व्न ्भए न्भएको अनगु्न गनदे।

क्र.सं. य्व्वरण २०७१।७२ २०७२।७३ २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।76 जम्या

१. स्ववोचच 
अदयाित

लनरीक्षण गनु्ण पनदे ल्लसि 
सङख्या 28275 31900 30833 30495 19630 141133

लनरीक्षण 
्भएको 
ल्लसि 
सङख्या/

सङख्या (%)

पयहिो 
पटक

22748

(80.45)

29051

(91.06)
25700 (83.35)

26515

(86.94)
१०७९९ 
(55.00)

114813 
(81.35)

दोस्ो 
पटक

11892

(42.05)

7570

(23.73)
24453 (79.30)

26515

(86.95)
१०३५७ 
(52.76)

45977 
(32.58)

लनरीक्षण न्भएको ल्लसि 

सङख्या (%)
5527

(19.55)

2849

(8.94)
८३६ (2.71) ६२० 

(2.03) ६६३ (3.38) 8996 (6.37)

अनगु्न ्भएको सङख्या - - 50153 53030 21156 124339

२. पनुरया्ेवदन 
/उचच 
अदयाित

लनरीक्षण गनु्ण पनदे ल्लसि 
सङख्या 40568 39213 42039 40863 १४०७० 176753

लनरीक्षण 
्भएको 
ल्लसि 

सङख्या /(%)

पयहिो 
पटक 

34991

(86.25)

37440

(95.47)

३7900

(90.15)
40863
(100)

13976 

(99.33)

165170

(93.74)

दोस्ो 
पटक

30329

(74.76)

31964

(81.51)

31815

(75.68)

36469

(89.31)

10478 

(74.47)

130577 

(73.87)

लनरीक्षण न्भएको ल्लसि 

सङख्या (%)

5577

(13.75)

1773

(4.53)

3793 

(9.02)
0 92 (0.77) 11143 (6.30)

अनगु्न ्भएको सङख्या 

(%)
- - 57896 62973 23526 144395

३. सजलिया 
अदयाित

लनरीक्षण गनु्ण पनदे ल्लसि 
सङख्या 114769 119013 127520 139549 107066 607917

लनरीक्षण 
्भएको 
ल्लसि 

सङख्या(%)

पयहिो 
पटक

69114

(60.22)

91954

(77.26)
99609 (78.11) 97837 

(70.11)
55161 
(51.52)

413675 
(68.04)

दोस्ो 
पटक

58563

(51.02)

84107

(70.67)
92271 (72.36) 92115 

(66.01)
39152 
(36.56)

366208 
(60.25)

लनरीक्षण न्भएको ल्लसि 

सङख्या (%)

45655

(39.78)

27059

(22.74)

17994

(14.11)

32308

(23.15)
12753 
(11.91)

135769 
(22.33)

अनगु्न ्भएको सङख्या -- - 88214 80879 40872 209965

(ख) ्यातहत अदयाित, य्वशेर् अदयाित, न्या्यालधकरण र अध्णन्याय्क लनकया्को लनरीक्षण गनदे

्यातहत अदयाित, अध्णन्याय्क लनकया्, कयारयागयार, य्वशेर् अदयाित, न्या्यालधकरणहरूको लनरीक्षण गन्ण न्या्याधीश 
तोकने कया््णसमपयादन सूचक समबनध्या हेदया्ण नेपयािको संय्वधयान, (२०७२) जयारी ्भएपचियात ् न्या् प्रशयासन ऐन, 
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२०७३ को दफया ७ को उपदफया (४) ब्ोसज् ल्लत २०७३।६।३ देसख ् यात्र सजलिया अदयाितियाई पनुरया्ेवदकी् 

क्षेत्रयालधकयार प्रदयान गररएको हुँदया ् ोजनयाको पयहिो र दोस्ो ्वर्््ण या सजलिया अदयाितहरूिे लनरीक्षणको ियालग न्या्याधीश 

तोकनपुनदे देसखएन। पनुरया्ेवदन/उचच अदयाितहरूिे आलथ्णक ्वर््णको प्रयारम्भ्या नै ्यातहत अदयाित, अध्णन्याय्क 

लनकया्, कयारयागयारको लनरीक्षण गन्ण न्या्याधीश तोकने गरेको पयाइ्ो। स्ववोचच अदयाितको हक्या लनरीक्षण 

लनददे सशकयाब्ोसज् पनुरया्ेवदन/उचच अदयाितहरूिे ्यातहत अदयाित र अध्णन्याय्क लनकया्स्ेतको लनरीक्षण गरी 

प्रलत्ेवदन ठदइसकेपलछ फयागनु ्यहनयादेसख लनरीक्षण गनदे कया््णतयालिकया बनयाइने ्भएकयािे सोब्ोसज् कया््ण तयालिकया 

बनयाई लनरीक्षण गनदे, न्या्याधीश तोकने गरेको पयाइ्ो। 

्यातहत अदयाित, अध्णन्याय्क लनकया्, कयारयागयार, य्वशेर् अदयाित, न्या्यालधकरणहरूको लनरीक्षण गनदे यक्र्याकियापअनतग्णत 

सजलिया, उचच र स्ववोचच अदयाितहरू्या पयाँचौं ्वर््णको पसु ्सयानतसम््या लनरीक्षण ्भइसकेको देसखएन। सजलिया 

अदयाितहरूिे ्ोजनयाको तेस्ो र चौथो २ ्वर्््ण या जम्या ७६० लनकया्को लनरीक्षण गनु्णपनदे्या ३१८ (४१.८४%) 

लनकया्को लनरीक्षण गरेको पयाइ्ो। पनुरया्ेवदन/उचच अदयाितहरूिे ्ोजनयाको पयहिो ४ ्वर्््ण या अदयाित र अन् 

लनकया् गरी जम्या १४०४ लनकया्को लनरीक्षण गनु्णपनदे्या जम्या १२९८ (८९.०३) लनकया्को लनरीक्षण ्भएको 

पयाइ्ो। स्ववोचच अदयाितिे ्ोजनयाको पयहिो ४ ्वर्््ण या अदयाित र अन् लनकया् गरी जम्या १०० लनकया्को 

लनरीक्षण गनु्णपनदे्या जम्या ६२ लनकया्को लनरीक्षण गरेको देसखनछ।

त्सतै, सजलिया, पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित र स्ववोचच अदयाितिे लनरीक्षणपचियात ्ठदइएकया लनददेशनहरूको कया्या्णन्व्न 

्भए न्भएको समबनध्या आ्वलधक रूप्या अनगु्न गनदे गरेको पयाइ्ो। ्यातहत अदयाित, न्या्यालधकरण तथया 

लनकया्को लनरीक्षणसमबनधी ्वर््णगत य्व्वरण तयालिकया नं. ८८ ्या प्रसततु गररएको छ।

्यातहत अदयाित, य्वशेर् अदयाित, न्या्यालधकरण र अद्ध्णन्याय्क लनकया्को लनरीक्षण गनदे
तयालिकया नं. 88

सूचक – 
•	 ्यातहत अदयाित, अध्णन्याय्क लनकया्, कयारयागयार, य्वशेर् अदयाित, न्या्यालधकरणहरूको लनरीक्षण गन्ण न्या्याधीश तोकने,
•	 ्यातहत अदयाित, अध्णन्याय्क लनकया्, कयारयागयार, य्वशेर् अदयाित, न्या्यालधकरणहरूको लनरीक्षण गनदे,
•	 लनरीक्षण लनददेशनहरूको कया्या्णन्व्न ्भए न्भएको अनगु्न गनदे।

लनरीक्षण 

गनदे अदयाित

लनरीक्षण गनु्णपनदे सङख्या लनरीक्षण ्भएको सङख्या िक्् 

ब्ोसज् 

प्रगलत %

अनगु्न ्भएको 

लनकया् सङख्या 

प्रगलत/%अदयाित
अन् 

लनकया्
जम्या अदयाित

अन् 

लनकया्
जम्या

स्ववोचच 

अदयाित

2071।72 16 8 24 10 0 10 41.66 10 (41.66)

2072।73 16 8 24 13 0 13 54.17 13 (54.17)

2073।74 18 8 26 18 0 18 72.22 18 (72.22)

2074।75 १८ 8 २6 १७ ४ २१ ९५.45 २१(९५.45)

2075।76 ्स आ.्व. ्या लनरीक्षणको कया््णतयालिकया पसु उप्रयानत रहेको कयारण त्थ्याङ्क स्या्ेवश हनु नसकेको।

जम्या 68 32 100 58 4 62 62.00 62 (62.00)
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सूचक – 
•	 ्यातहत अदयाित, अध्णन्याय्क लनकया्, कयारयागयार, य्वशेर् अदयाित, न्या्यालधकरणहरूको लनरीक्षण गन्ण न्या्याधीश तोकने,
•	 ्यातहत अदयाित, अध्णन्याय्क लनकया्, कयारयागयार, य्वशेर् अदयाित, न्या्यालधकरणहरूको लनरीक्षण गनदे,
•	 लनरीक्षण लनददेशनहरूको कया्या्णन्व्न ्भए न्भएको अनगु्न गनदे।

लनरीक्षण 

गनदे अदयाित

लनरीक्षण गनु्णपनदे सङख्या लनरीक्षण ्भएको सङख्या िक्् 

ब्ोसज् 

प्रगलत %

अनगु्न ्भएको 

लनकया् सङख्या 

प्रगलत/%अदयाित
अन् 

लनकया्
जम्या अदयाित

अन् 

लनकया्
जम्या

पनुरया्ेवदन /

उचच 

अदयाित

2071।72 75 399 474 69 362 431 90.93 431 (90.93)

2072।73 75 399 474 74 393 467 98.52 467 (98.52)

2073।74 75 150 225 73 105 178 79.10 178 (79.10)

2074।75 77 154 231 76 98 174 75.30 174 ( 5.30)

2075।76 ्स आ.्व. ्या लनरीक्षणको कया््णतयालिकया पसु उप्रयानत रहेको कयारण त्थ्याङ्क स्या्ेवश हनु नसकेको

जम्या 302 1102 1404 292 958 1250 89.03
1250 

(89.03)

सजलिया 

अदयाित

2071।72 लनरीक्षण गनदे अलधकयार नतोयकएको

2072।73 लनरीक्षण गनदे अलधकयार नतोयकएको

2073।74 0 375 375 0 162 162 43.20 162 ( 43.20)

2074।75 ० 385 385 0 156 156 40.50 156 (40.50)

2075।76 ्स आ.्व. ्या लनरीक्षणको कया््णतयालिकया पसु उप्रयानत रहेको कयारण त्थ्याङ्क स्या्ेवश हनु नसकेको

जम्या ० 760 760 0 318 318 41.84 318 (41.84)

(ग) लनरीक्षण कया््णियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउने

्स रणनीलतअनतग्णत ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या लनरीक्षण लनददे सशकया, २०७२ त्यार ्भई ियाग ु्भएको छ। पनुरया्ेवदन/उचच 

अदयाित्या लनरीक्षणको कया््णकया ियालग छुटै्ट शयाखया तोयकएको छ। लनरीक्षण लनददेशन र अनगु्नको रूप्या अल्भिेख 

रयाख् ेगररएको छ। लनरीक्षणकया क्र््या ठदइएकया लनददेशन र लतनको कया्या्णन्व्न अ्वसथयाको एकीकृत अल्भिेख 

अनगु्न तथया लनरीक्षण ्हयाशयाखया्या रयाख् ेगरेको पयाइ्ो। ्ध्या्वलध स्ीक्षया हनुपूु्व्ण अन् लनकया् र कयारयागयारबयाट 

कया्या्णन्व्न हनुपुनदे लनददेशनको य्वर्््या समबसनधत ्नत्रयाि् तथया य्व्भयागसँग प्रत्ेक ्वर््ण स्ीक्षया गनदे गररएको 

पयाइ्ो। तर सजलिया अदयाितबयाट हनेु लनरीक्षणकया ियालग छुटै्ट सं्नत्र सथयापनया ्भएको पयाइएन। प्रसततु कया््णअनतग्णत 

लनधया्णररत ८ ्वटया यक्र्याकियाप्ध्े ५ ्वटया कया््ण समपन्न ्भएको ३ ्वटया्या आंसशक कया््ण समपन्न ्भएको र २ ्वटया 

कया््ण प्रयारम्भ न्भएको तथया स्ग््या ६५ प्रलतशत उपिस्ध हयालसि ्भएको देसख्ो। ्स रणनीलतको प्रगलत अ्वसथया 

तयालिकया नं. ८९ ्या प्रसततु गररएको छ। 
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लनरीक्षण कया््णियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउने
तयालिकया नं. 89

लनरीक्षण कया््णियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउने

कया््ण कया््णसमपयादन सूचक नलतजया नलतजयाको सतर प्रयाति अङ्क 
्भयार

औसत कया््ण 
समपयादन 
प्रलतशत

लनरीक्षण लनददे सशकया बनयाई ियाग ुगनदे लनरीक्षण लनददे सशकया लनददे सशकया त्यार कया््ण समपन्न ्भएको 5

65.00

लनरीक्षण कया्््ण या एकरूपतयाको ियालग 
लनरीक्षण लनददे सशकया ियाग ुगनदे

लनरीक्षण लनददे सशकया 
ियाग ुगनदे लनण््ण

लनददे सशकया ियागु कया््ण समपन्न ्भएको 5

पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित्या सथयायपत 
लनरीक्षण अनगु्न शयाखयाियाई सदुृढ 
बनयाउने

आ्वश्क 
क््णचयारीसयहत छुटै्ट 
शयाखया

छुटै्ट शयाखया 
तोयकएको

आंसशक कया््ण प्रगलत 
्भएको

3

सजलिया अदयाित्या ्यातहत अद्ध्ण न्याय्क 
लनकया् तथया कयारयागयारको लनरीक्षण तथया 
अनगु्नको व््वसथयापन गन्ण छुटै्ट सं्नत्र 
सथयापनयाको लनण््ण  गनदे

आ्वश्क 
क््णचयारीसयहत छुटै्ट 
शयाखया

छुटै्ट शयाखया 
नतोयकएको

कया््ण प्रयारम्भ न्भएको 1

लनण््ण ब्ोसज् लनरीक्षण तथया अनगु्नको 
व््वसथयापन गन्ण छुटै्ट सं्नत्र सथयापनया गनदे 

सं्नत्र सथयापनया सं्नत्रको 
सथयापनया न्भएको

कया््ण प्रयारम्भ न्भएको 1

लनरीक्षण लनददेशन र अनगु्नको अल्भिेख 
अद्या्वलधक गनदे

अद्या्वलधक अल्भिेख आंसशक 
अल्भिेख रहेको

आंसशक कया््ण समपन्न 3

लनरीक्षणकया क्र््या ठदइएकया लनददेशन र 
कया्या्णन्व्न अ्वसथयाको एकीकृत अल्भिेख 
त्यार गनदे

एकीकृत अल्भिेख एकीकृत 
अल्भिेख रहेको

कया््ण समपन्न ्भएको 5

अन् लनकया् र कयारयागयारबयाट कया्या्णन्व्न 
हनु ुपनदे लनददेशनको  य्वर्््या समबसनधत 
्नत्रयाि् तथया य्व्भयागसँग ्वर््णको कमती्या 
१ पटक स्ीक्षया बैठक गनदे

स्ीक्षया बैठक ्ध्या्वलधपलछ 
स्ीक्षया बैठक 
हनु नसकेको

आंसशक कया््ण समपन्न 
्भएको

3

जम्या कया््ण –8 सूचक सङख्या - ८ पूणया्णङ्क -40 जम्या प्रयाति अङ्क ्भयार -26

िक्् १ को जम्या कया््ण सङख्या - 68 सूचक सङख्या - 100 औसत कया््ण समपयादन प्रलतशत- 65.57

उप्ु्णक् स्ीक्षयाबयाट िक्् १ अनतग्णत जम्या ६८ ्वटया कया््णहरूको कया्या्णन्व्नको ियालग १०० ्वटया कया््णसमपयादन 
सूचकहरू लनधया्णरण ्भएको्या जम्या ६५.५७ प्रलतशत कया््णप्रगलत हयालसि ्भएको देसख्ो।

२.२.२ न्याय्क प्रयक्र्याियाई अनु् यान्ोग् बनयाउने

प्रसततु िक्् हयालसि गन्णकया ियालग २ ्वटया रणनीलतहरू प्रक्षेपण गरी य्वल्भन्न यक्र्याकियापहरू लनधया्णरण गररएको 
लथ्ो। जसअनतग्णत लनधया्णररत जम्या १६ ्वटया कया््ण तथया यक्र्याकियाप्या सूचककया आधयार्या स्ग््या ४७.५० 
प्रलतशत उपिस्ध हयालसि ्भएको देसख्ो। स्ग् य्व्वरण तयालिकया ९० नं. ्या प्रसततु गररएको छ।  
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२.२.२.१ ्दु्या्या हनेु कया्कयारबयाहीको पू्व्णजयानकयारी हनेु प्रणयािी ियाग ुगनदे

पयहिो रणनीलतअनतग्णत न्ूनयाकया रूप्या ७ सजलिया अदयाितहरूको ्दु्या व््वसथयापन्या स्् तयालिकया पद्धलत ियाग ु
गनदे, त्सतया अदयाितको अन्ुभ्वकया आधयार्या  थप १८ सजलिया अदयाितहरू्या क्र्शः त्सतो पद्धलत ियाग ुगनदे 
कया््णहरू समपन्न ्भएको देसख्ो। तर न्ूनयाको रूप्या स््तयालिकया पद्धलत ियाग ु गररएकया अदयाितहरूको 
प्र्भया्वकयाररतयासमबनधी अध््न गन्ण अध््न सल्लत गठन हनु सकेको पयाइएन। सयाथै थप ५० सजलिया अदयाितहरूको 
्दु्या व््वसथयापन्या स््तयालिकया पद्धलत ियाग ुगनदे कया््ण पलन समपन्न हनु सकेको देसखएन। ्स रणनीलतअनतग्णतकया 
जम्या ५ ्वटया यक्र्याकियापहरू्ध्े २ ्वटया समपन्न ्भएको, ३ ्वटया कया््ण प्रयारभ्भ न्भएको र स्ग््या ५२ प्रलतशत 
उपिस्ध हयालसि ्भएको देसख्ो। 

२.२.२.२ ्दु्याको कयारबयाहीकया ियालग लनधया्णरण गररने स्् तयालिकयाको पररपयािनया हनेु ससथलत कया्् गनदे

दोस्ो रणनीलतअनतग्णत स्् तयालिकया पद्धलत कया्या्णन्व्नको सहजीकरणकया ियालग न्ूनयाकया रूप्या तोयकएकया 
अदयाितकया न्या्याधीश, क््णचयारी, बयार सदस्हरू र सरकयारी ्वयकिहरूकया ियालग अनसुशक्षण सञ्चयािन गनदे, स्् 
तयालिकया पद्धलतको कया्या्णन्व्नबयाट प्रयाति अन्ुभ्वको आदयान प्रदयान गरी क्ी क्जोरी सधुयारकया ियालग स्् तयालिकया 
पद्धलत ियाग ु्भएकया अदयाितकया सजलिया न्या्याधीश र से्सतेदयारहरूको गोष्ठी गनदे र गोष्ठीबयाट प्रयाति पषृ्ठपोर्णको 
आधयार्या स्् तयालिकया पद्धलत्या आ्वश्क परर्याज्णन गनदे कया््णहरू समपन्न ्भएको पयाइ्ो। त्सतै, स्् तयालिकया 
पद्धलत कया्या्णन्व्न ्भए न्भएको अनगु्न गनदे समबनध्या अनगु्न प्रलत्ेवदन प्रयाति ्भएको देसखएन। न्ूनया 
अदयाितको अन्ुभ्वकया आधयार्या स्् तयालिकया पद्धलत ियाग ु्भएकया अन् अदयाितकया न्या्याधीश, क््णचयारी, बयार 
सदस्हरू र सरकयारी ्वयकिहरूकया ियालग अनसुशक्षण सञ्चयािन गनदे, स्ववोचच अदयाितबयाट प्रलतपयाठदत नसजरहरू 
बयासझए्या एकरूपतया कया्् गन्ण आ्वश्क व््वसथया गनदे, स्् तयालिकया पद्धलत कया्या्णन्व्नको सहजीकरणकया ियालग 
तोयकएकया अदयाितकया न्या्याधीश, क््णचयारी, बयार सदस्हरू र सरकयारी ्वयकिहरूकया ियालग अनसुशक्षण सञ्चयािन 
गनदे, स्् तयालिकया पद्धलत कया्या्णन्व्न ्भए न्भएको अनगु्न गनदे, सजलिया न्या्याधीश र से्सतेदयारहरूको गोष्ठीबयाट 
प्रयाति पषृ्ठपोर्णको आधयार्या स्् तयालिकया पद्धलतको ियालग त्यार ्भएकया ढयाँचया तथया सफट्ेव्र्या आ्वश्क 
परर्याज्णन गनदे जसतया कया््णहरू हनु सकेको देसखएन। ् सरी ् स रणनीलतअनतग्णतकया जम्या ११ ्वटया यक्र्याकियापहरू्ध्े 
३ ्वटया समपन्न ्भएको, १ ्वटया आंसशक कया््ण समपन्न ्भएको, ७ ्वटया कया््ण प्रयारम्भ नै न्भएको र स्ग््या ४५.४५ 

प्रलतशत उपिस्ध हयालसि ्भएको देसख्ो। 

िक्् २:  न्याय्क प्रयक्र्याियाई अनु् यान्ोग् बनयाउने
तयालिकया नं .९०

रणनीलतहरू जम्या 
कया््ण

सूचक 
सङख्या

पूणया्णङ्क प्रयाति अङ्क 
्भयार

औसत कया््णसमपयादन 
प्रलतशत

१. ्दु्या्या हनेु कया्कयारबयाहीको पू्व्णजयानकयारी हनेु 
प्रणयािी ियाग ुगनदे

५ ५ २५ १३

४७.५०२. ्दु्याको कयारबयाहीकया ियालग लनधया्णरण गररने स्् 
तयालिकयाको पररपयािनया हनेु ससथलत कया्् गनदे

११ ११ ५५ २५

िक्् २ को जम्या १६ १६ ८० ३८
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२.२.३ न्या् प्रणयािीियाई पहुँच्ोग् बनयाउने

प्रसततु िक्् हयालसि गन्णकया ियालग ६ ्वटया रणनीलतहरू प्रक्षेपण गरी य्वल्भन्न यक्र्याकियापहरू लनधया्णरण गररएको 
लथ्ो। जसअनतग्णत लनधया्णररत जम्या ५० ्वटया कया््ण तथया यक्र्याकियाप्या सूचककया आधयार्या स्ग््या ९०.७४ 
प्रलतशत उपिस्ध हयालसि ्भएको देसख्ो। स्ग् य्व्वरण तयालिकया नं. ९१ ्या प्रसततु गररएको छ।  

२.2.३.१ न्याय्क से्वया्या ियागने गरेकया दसतरुहरू पनुरया्विोकन गरी आलथ्णक रूप्या य्वपन्न नयागररकहरूकया लनसमत 
सिु्भ व््वसथया गनदे

पयहिो रणनीलतअनतग्णत आलथ्णकरूप्या य्वपन्न नयागररकहरूकया  लनसमत सिु्भ व््वसथया गन्ण न्याय्क से्वया्या ियागने 
गरेकया दसतरुहरू पनुरया्विोकन गनदे गरयाउने, अदयाितबयाट से्वयाग्याहीहरूियाई लनशलुक रूप्या उपि्ध गरयाउने से्वया 
समबनध्या त्यार ्भएको ् यापदणड ियाग ुगनदे, व््वसथयायपकया संसदिगया्त सरोकयार्वयाियाहरूसँग कयानून पनुरया्विोकनको 
ियालग छिफि/अनतयक्र्ण ्या गनदे जसतया यक्र्याकियापहरू समपन्न ्भएको पयाइ्ो। ्स रणनीलतअनतग्णतकया जम्या ५ 
्वटया यक्र्याकियापहरू्ध्े सबै समपन्न ्भई शतप्रलतशत उपिस्ध हयालसि ्भएको देसख्ो। 

२.2.३.२ न्याय्क कया््णय्वलधियाई सरि बनयाउने

दोस्ो रणनीलतअनतग्णत ्दु्याको कया् कयारबयाहीियाई सरि बनयाउन य्वद््यान कयानून र कया््णय्वलधहरूको पनुरया्विोकन 
गनदे गरयाउने, अध््न प्रलत्ेवदन कया्या्णन्व्नकया ियालग पहि गनदे, अनियाइन (य्वद्तुी् ्याध््बयाट) तयाररख लिने 
प्रणयािी सथयापनयाथ्ण कयानूनी र प्रयाय्वलधक पक्ष्या अध््न गनदे गरयाउने, अध््नकया आधयार्या अनियाइन तयाररख लिने 
प्रणयािी ियाग ुगनदे  कया््ण समपन्न ्भएको पयाइ्ो। त्सतै, ्दु्याको कयारबयाहीबयारे अनियाइन जयानकयारी पयाउने प्रणयािी 
सथयापनया गनदे, आलथ्णकरूप्या य्वपन्नबयाहेक ्दु्या हयानदे अन् पक्षबयाट सजत् ेपक्षियाई ्दु्या्या ियागेको खच्ण ्भरयाइठदने 
प्रणयािी सथयापनयाकया ियालग पहि गनदे, सयाङ्केलतक ्भयार्या प्र्ोग गनदे र नेपयािी ्भयार्या नबझुनेहरूकया ियालग दो्भयार्केो 
व््वसथया गनदे, अध््न प्रलत्ेवदन कया्या्णन्व्नकया ियालग कयानून ् नत्रयाि््याफ्ण त पहि गनदे, व््वसथयायपकया संसदिगया्त 
सरोकयार्वयाियाहरूसँग कयानून पनुरया्विोकनको ियालग छिफि/अनतरयक्र्या गनदे कया््णहरू पलन समपन्न ्भएको देसख्ो। 
त्सैगरी, आलथ्णक रूप्या य्वपन्नबयाहेक ्दु्या्या हयानदे अन् पक्षबयाट सजत् ेपक्षियाई ्दु्या्या ियागेको खच्ण ्भरयाइठदने 
प्रणयािी सथयापनयाकया ियालग कयानून लन्या्णण गनदे पहि गनदे तथया सयांकेलतक ्भयार्या प्र्ोग गनदे र नेपयािी ्भयार्या नबझुनेहरूकया 
ियालग दो्भयार्केो व््वसथया गन्ण त्यार ्भएको दो्भयार्केो सूचीियाई अद्या्वलधक गरी आ्वश्कतयाअनसुयार सयु्वधया उपि्ध 
गरयाउनेस्ेतकया कया््णहरू गनदे गरी िक्् लनधया्णरण गररएको्या उक् कया््णहरू समपन्न ्भएको देसख्ो, तर ्दु्याको 
कया् कयारबयाहीियाई सरि बनयाउन य्वद््यान कयानून र कया््णय्वलधहरूको पनुरया्विोकन गनदे समबनध्या अध््न 
प्रलत्ेवदन त्यार ्भएको तर पूण्ण बैठक्या पेस गनदे कया््ण ्भने हनु नसकेको देसख्ो। ्स रणनीलत अनतग्णतकया जम्या 
१४ ्वटया यक्र्याकियापहरू्ध्े १३ ्वटया समपन्न ्भएकया र १ ्वटया आंसशक कया््ण समपन्न ्भई जम्या ९७.३३ प्रलतशत 
उपिस्ध हयालसि ्भएको देसख्ो। 

२.2.३.३ अदयाितबयाट प्रदयान गररने कयानूनी सहया्तया प्रणयािीियाई थप प्र्भया्वकयारी बनयाउने

्स रणनीलतअनतग्णत ्ैवतलनक कयानून व््वसया्ीको पदया्वलध कमती्या ३ ्वर््ण बनयाउने, ्ैवतलनक कयानून व््वसया्ीको 
लन्सुक् खिुया प्रलतसपधया्णद्वयारया गनदे, ्ैवतलनक कयानून व््वसया्ीको पदया्वलधसमबनधी लनददे सशकयाको व््वसथयाअनरुूप कयानूनी 
प्रबनध गनदे, ्ैवतलनक कयानून व््वसया्ीको से्वयाियाई पूण्णकयािीन बनयाउने, थनु्ुवया ्दु्या्या ्ैवतलनक कयानून व््वसया्ी 
लन्कु् गररएको्या समबसनधत थनु्ुवयािे सोको जयानकयारी पयाउने व््वसथया गनदे तथया कयानून व््वसया्ी्याफ्ण त कयारयागयार 
भ््ण गरयाउने जसतया कया््णहरू लनधया्णरण ्भएको्या उक् कया््णहरू समपन्न ्भएको पयाइ्ो। त्सैगरी, ्ैवतलनक कयानून 
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व््वसया्ीको प्रलत्ेवदनबयाट बेसजलियाकया अदयाितबयाट समबोधन हनु ुपनदे ्दु्यासमबनधी कुनै स्स्या देसखए समबसनधत 
अदयाितियाई जयानकयारी गरयाउने, गररब असहया्कया तफ्ण बयाट आ्वश्कतयाअनसुयार ्ैवतलनक कयानून व््वसया्ी्याफ्ण त 
तयाररख्या रहने व््वसथया ल्ियाउने, ्ैवतलनक कयानून व््वसया्ीबयाट समपयाठदत कया््णहरूको प्रलत्ेवदन प्रणयािीियाई 
प्र्भया्वकयारी  बनयाउने, य्वल्भन्न कयानूनी सहया्तया प्रणयािीलबच्या स्न्व् र गणुसतरी्तया कया्् गन्ण ए्व् ्सोको 
प्र्वद्ध्णनकया ियालग एकीकृत कया््ण प्रणयािीको य्वकयास गनदे, स्ेवसचछक लन:शलुक कयानूनी से्वया प्रदयान गनदे समबनधी 
लनददे सशकया ियाग ुगनदे जसतया कया््णहरू समपन्न ्भएको देसख्ो। तर बैतलनक कयानून व््वसया्ीियाई लनजिे गरेको 
कया््णहरूको आधयार्या पयाररश्ल्क उपि्ध गरयाउने पद्धलत य्वकयास गनदे, गररब असहया्कया तफ्ण बयाट ्ैवतलनक कयानून 
व््वसया्ी्याफ्ण त तयाररख्या रहने समबनध्या लन््या्विीहरू्या संशोधन गनदे तथया सथयानी् तह्या कयानूनी सहया्तयाको 
प्र्वद्ध्णनकया ियालग एकीकृत कया््ण प्रणयािीको य्वकयास गनदे जसतया कया््णहरू ्भने हनु सकेको देसखएन। ्स 
रणनीलतअनतग्णतकया जम्या १५ ्वटया यक्र्याकियापहरू्ध्े १२ ्वटया समपन्न ्भएको्या ३ ्वटया कया््ण प्रयारम्भ हनु 
नसकी जम्या औसत्या ९०.७४ प्रलतशत उपिस्ध हयालसि ्भएको देसख्ो। 

२.2.३.४ ्ेिल्ियाप प्रयक्र्याद्वयारया य्व्वयाद स्याधयान गनदे प्रणयािीियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउने

चौथो रणनीलतअनतग्णत ् ेिल्ियाप प्रयक्र्याकया बयारे्या सं्ेवदनशीितया अल्भ्वयृद्धकया ियालग न्या्याधीश तथया क््णचयारीहरूियाई 
अनतरयक्र्या कया््णक्र् सञ्चयािन गनदे, ् ेिल्ियाप प्रयक्र्याको उप्ोलगतयाकया समबनध्या जनसयाधयारण्या सचेतनया अल्भ्वयद्ध 
गनदे गरयाउने य्वर्््या कया््णक्र्हरू सञ्चयािन गन्ण ्ेिल्ियाप पररर्दिगया्तकया समबसनधत लनकया्हरूसँग स्न्व् 
गनदे, कयानूनब्ोसज् ्ेिल्ियाप हनु सकने ्दु्या्या कमती्या एक पटक ्दु्या ्ेिल्ियापकया ियालग पठयाउने, समबसनधत 
अदयाितकया ्ेिल्ियापकतया्णहरू र न्या्याधीशलबच आ्वलधक रूप्या अनतरयक्र्या गनदे, समबसनधत अदयाितकया 
्ेिल्ियापकतया्णहरू र न्या्याधीशलबच तै्र्यालसक रूप्या अनतरयक्र्या गनदे, ्ेिल्ियापकतया्णियाई अदयाितकया तफ्ण बयाट 
पयाररश्ल्क ठदने ्वया नठदने नीलतगत लनण््ण  गनदे र ठदने लनण््ण  ्भए्या पयाररश्ल्कियाई नलतजया्ूिक बनयाउन ् ेिल्ियाप 
सफि ्भएको ्वया न्भएको आधयार्या फरक पयाररश्ल्क लनधया्णरण गनदे नीलत अ्विमबन गनदे जसतया कया््णहरू लनधया्णरण 
्भएको्या सयाे कया््ण समपन्न ्भएको देसख्ो। त्सतै, ्ेिल्ियापकया ियालग पठयाइएकया ्दु्याहरूको न्या्याधीशगत य्व्वरण 
लिने गरी प्रलत्ेवदन प्रणयािी्या सधुयार गनदे र सोअनसुयार आ्वलधक प्रलत्ेवदन गनदे ए्व् ् न्या्याधीश ससम्लित 
्ेिल्ियाप JDR प्रणयािीको प्र्ोगको सम्भया्वनयाकया ियालग अध््न गनदे कया््णस्ेत समपन्न ्भएको देसख्ो। तर 
अदयाितहरूबयाट ्ेिल्ियापकया ियालग पठयाउन उप्कु् हनेु ्दु्याहरूको प्रकृलत, ्ेिल्ियापकया ियालग पठयाइएकया 
्दु्याहरूको अ्वसथया, सफितयाको प्र्वसृत्त स्ेतकया समबनध्या अध््न गरी प्रयाति सझुया्वहरू कया्या्णन्व्न गनदे समबनध्या 
्भने अध््न प्रलत्ेवदन प्रयाति हनु बयाँकी देसखई आंसशक ्यात्र कया््ण समपन्न ्भएको पयाइ्ो। न्या्याधीश ससम्लित 
्ेिल्ियाप (JDR) प्रणयािीको प्र्ोगको सम्भया्वनयाकया अध््न प्रलत्ेवदन त्यार ्भएपलन त्सउपर सरोकयार्वयाियाहरूसँग 
छिफि अनतरयक्र्या गरी उप्कु् व््वसथया ियाग ुगनदे कया््ण ्भने हनु सकेको पयाइएन। ्स रणनीलतअनतग्णतकया 
जम्या १४ ्वटया यक्र्याकियापहरू्ध्े ११ ्वटया समपन्न ्भएको १ ्वटया्या कया््ण प्रयारम्भ ्भएको तथया 2 ्वटया्या कया््ण 
प्रयारम्भ हनु नसकी जम्या औसत्या ८७.१४  प्रलतशत उपिस्ध हयालसि ्भएको देसख्ो। 

२.2.३.५ अदयाितकया ्भौलतक सयु्वधयाहरूियाई से्वयाग्याहीहरूको आ्वश्कतयाअनरुूप तलु्याउने

पयाँचौं रणनीलतअनतग्णत न्याँ बन्ने अदयाित ्भ्वनहरू्या से्वयाग्याहीहरूको आ्वश्कतयाअनरुूप सयु्वधयाहरू उपि्ध हनेु 
गरी लन्या्णण गनदे कया््णक्र् लनधया्णरण ्भएको्या सोहीअनरुूप नकसया लडजयाइन गनदे गरेको तथया से्वयाग्याहीहरूकया लनसमत 
कमती्या प्रलतक्षयाि् र शदु्ध खयानेपयानीको प्रबनध ल्ियाउने कया््ण समपन्न ्भएको पयाइ्ो। ्भ्वनहरू्या उप्ु्णक्ब्ोसज्कया 
सयु्वधयाहरू थप गददै जयाने कया््ण ्भने केही अदयाित्या ्यात्र ्भएको देसख्ो। ्स रणनीलतअनतग्णतकया जम्या ३ 
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कया््णहरू्ध्े २ ्वटया समपन्न ्भएको र १ ्वटया्या आंसशक समपन्न ्भई जम्या औसत्या ८६.६६  प्रलतशत उपिस्ध 
हयालसि ्भएको देसख्ो। 

२.2.३.६ न्या््या पहुँच आ्ोगको संसथयागत सदुृढीकरण गनदे

छैठौं रणनीलतअनतग्णत न्या््या पहुँच आ्ोगको संसथयागत सदुृढीकरणकया ियालग आ्वश्क कयानूनी प्रबनध गनदे तथया 
आगया्ी ्वर््णकया ियालग आ्ोगको ्वयायर््णक कया्््ण ोजनया लन्या्णण गरी कया्या्णन्व्न गनदे गरी २ ्वटया कया््ण लनधया्णररत 
्भएको्या द्ैुव कया््ण समपन्न ्भई शतप्रलतशत उपिस्ध ्भएको दसख्ो। 

िक्् ३: न्या् प्रणयािीियाई पहुँच्ोग्  बनयाउने 
तयालिकया नं .९१

रणनीलतहरू जम्या 
कया््ण 

सूचक 
सङख्या पूणया्णङ्क प्रयाति अङ्क 

्भयार
औसत कया््ण 

समपयादन प्रलतशत

१. न्याय्क से्वया्या ियागने गरेकया दसतरुहरू पनुरया्विोकन 
गरी आलथ्णक रूप्या य्वपन्न नयागररकहरूकया लनसमत सिु्भ 
व््वसथया गनदे 

४  ५  २५   २५

९0.74

२. न्याय्क कया््णय्वलधियाई सरि बनयाउने १४ १५ ७५ ७३

३. अदयाितबयाट प्रदयान गररने कयानूनी सहया्तया प्रणयािीियाई 
थप प्र्भया्वकयारी बनयाउने

१५ १५ ७५ ६३

४. ्ेिल्ियाप प्रयक्र्याद्वयारया य्व्वयाद स्याधयान गनदे प्रणयािीियाई 
प्र्भया्वकयारी बनयाउने

१२ १४ ७० ६१

५. अदयाितकया ्भौलतक सयु्वधयाहरूियाई से्वयाग्याहीहरूको 
आ्वश्कतयाअनरुूप तलु्याउने

३ ३ १५ १३

६.न्या््या पहुँच आ्ोगको संसथयागत सदुृढीकरण गनदे २ २ १० १०

िक्् ३ को जम्या ५० ५४ २७० २४५

२.2.४  न्या्पयालिकयाप्रलत आसथया र य्वश्वयास अल्भ्वयृद्ध गनदे

प्रसततु िक्् हयालसि गन्णकया ियालग ५ ्वटया रणनीलतहरू प्रक्षेपण गरी य्वल्भन्न यक्र्याकियापहरू लनधया्णरण गररएको 
लथ्ो। जसअनतग्णत लनधया्णररत जम्या २३ ्वटया कया््ण तथया यक्र्याकियाप्या सूचककया आधयार्या स्ग््या ८५.१४ 
प्रलतशत उपिस्ध हयालसि ्भएको देसख्ो। स्ग् य्व्वरण तयालिकया नं. ९२ ्या प्रसततु गररएको छ।  

२.2.४.1 न्या्पयालिकयाबयाट प्र्वयाह हनेु से्वयाियाई गणुसतरी् बनयाउने

पयहिो रणनीलतअनतग्णत सूचनया तथया सह्ोग कक्षको सथयापनयाियाई य्वसतयार गनदे, सूचनया तथया सह्ोग कक्षको 
सदुृढीकरण गनदे, सूचनया तथया सह्ोग कक्षबयाट प्र्वयाह हनेु से्वयाहरूको ठदगदश्णन लन्या्णण गनदे, फैसिया र आदेश 
िेखनियाई गणुसतरी् बनयाउन फैसिया र आदेशको ढयाँचयाियाई परर्याज्णन गरी सरिीकृत बनयाउने र सो ढयाँचया प्र्ोग्या 
ल्याउन अदयाित लन््या्विीहरू्या संशोधन गनदे, अदयाितको लनरीक्षण हुँदया हरेक न्या्याधीशबयाट ्भएकया फैसिया 
अध््न गनदे प्रणयािी अपनयाउने, पनुः इनसयाफकया ियालग यफतया्ण पठयाइएकया ्दु्याहरूको अल्भिेख रयाख् ेआठद कया््ण 
समपन्न ्भएको पयाइ्ो।  
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सबै न्या्याधीश र क््णचयारीहरूबयाट ््या्णठदत व््वहयार ्भए न्भएको समबनध्या से्वयाग्याहीहरूबयाट स्वदेक्षण गरयाउने र 
अल्भिेख रयाख् ेकया््ण केही अदयाित्या समपन्न ्भएको, ्दु्याकया पक्षहरूबयाट दयासखि हनेु न्याय्क दसतरु बैंयङ्कङ्ग 
प्रणयािी्याफ्ण त जम्या गनदे कया््ण पलन कया््णबोझ बढी ्भएकया केही अदयाितहरू्या ियाग ु्भएको देसख्ो। सजलिया र 
पनुरया्ेवदन/उचच अदयाितबयाट ्भएकया गणुसतरी् फैसियाहरूको प्रकयाशन गनदे कया््ण रयाय्रि् न्याय्क प्रलतष्ठयानबयाट हनेु 
गरेको पयाइ्ो। त्सैगरी, पनुरया्ेवदन परेकया ् दु्याहरूको न्या्याधीशगत य्व्वरण रयाख् ेपद्धलत अ्विमबन गनदे समबनध्या 
नीलतगत लनण््ण  ्ैभनसकेको देसख्ो। अदयाितबयाट ्भएकया फैसियाहरूप्रलत पक्षहरूको सनतयुष्टको अ्वसथया ्यकन गन्ण 
्दु्या्या पनुरया्ेवदन पनदे प्र्वसृत्तको अध््न गरी ्वयायर््णक रूप्या प्रकयाशन गनदे पररपयाटी अपनयाउने कया््ण ्भएको पयाइएन। 
्स रणनीलतअनतग्णतकया जम्या १४ ्वटया कया््ण तथया यक्र्याकियापहरू्ध्े ८ ्वटया समपन्न ्भएको र ४ ्वटया्या 
आंसशक समपन्न ्भएको, १ ्वटया कया््ण प्रयारम्भ ्भएको र १ ्वटया कया््ण प्रयारम्भ न्भएको अ्वसथया देसख्ो। ्स 
रणनीलतअनतग्णतकया कया््णहरू्या औसत्या ७८.५७  प्रलतशत उपिस्ध हयालसि ्भएको पयाइ्ो। 

२.2.४.2 न्याय्क प्रयक्र्या र अदयाितबयाट प्रयाति हनेु से्वया ए्व् ्सयु्वधयाहरूकया बयारे्या जयानकयारी प्र्वयाह गरयाउने 
प्रणयािी सथयापनया गनदे

दोस्ो रणनीलतअनतग्णत न्याय्क प्रयक्र्या र अदयाितबयाट प्रदयान गररने से्वया, सयु्वधया ए्व् न्याय्क दसतरुबयारे्या 
अदयाित्या आउने से्वयाग्याहीहरूकया लनसमत परया्श्ण से्वया (Counseling Service) सञ्चयािन गनदे तथया टेिी 
इनक्वया्री प्रणयािी सथयापनया र य्वसतयार गनदे २ ्वटया कया््ण लनधया्णररत ्भएको्या द्ैुव कया््ण समपन्न ्भई शतप्रलतशत 
उपिस्ध ्भएको देसख्ो। 

२.2.४.३ अलन्ल्ततया र गनुयासो सनु्ुवयाइकया ियालग प्र्भया्वकयारी सं्नत्रको सथयापनया गनदे

तेस्ो रणनीलतअनतग्णत अदयाित्या सथयायपत अलन्ल्ततया र गनुयासो सनु्ुवयाइ गनदे सं्नत्रियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउने 
लनधया्णररत कया््ण समपन्न ्भएको पयाइ्ो। तर गनुयासो सनु्ुवयाइ ्भएको सलुनसचिततयाकया ियालग सनु्ुवयाइ ्भएको कुरयाको 
जयानकयारी प्र्वयाह गनदे कया््ण केही अदयाित्या ्यात्र ्भएको तथया उजरुी ए्व् ्गनुयासोको आधयार्या समबसनधत 
क््णचयारीको ् ूल्याङ्कन हनेु ससथलत कया्् गन्ण ् ूल्याङ्कनकतया्णियाई कयारबयाहीको य्व्वरण उपि्ध गरयाउने समबनध्या 
स्ववोचच अदयाितबयाट पररपत्र गनदे कया््णसम् ्भएको पयाइ्ो। ्स रणनीलतअनतग्णत ३ ्वटया कया््णहरू्ध्े १ ्वटया 
समपन्न ्भएको र २ ्वटया्या आंसशक कया््ण समपन्न ्भई जम्या औसत्या ७३.३३ प्रलतशत उपिस्ध हयालसि ्भएको 
पयाइ्ो। 
२.2.4.4 न्याय्क प्रयक्र्या र प्रणयािीबयारे स्दुया्कया य्वल्भन्न ्वग्णहरूसँग अनतरसं्वयाद गनदे प्रणयािीको सथयापनया 
गनदे

चौथो रणनीलतअनतग्णत न्याय्क सं्वयाद (Judicial Outreach)  कया््णक्र्को ढयाँचया त्यार गरी सञ्चयािन लनददे सशकया 
बनयाउने, कया््णक्र् सञ्चयािनको ियालग सम्भयाय्वत स्ोत व्सक्हरूियाई अल्भ्खुीकरण गनदे, अल्भ्खुीकरण प्रयाति 
व्सक्हरूबयाट न्याय्क सं्वयाद (Judicial Outreach)  कया््णक्र् सञ्चयािन गनदे, सजलिया र पनुरया्ेवदन अदयाित्या 
न्या्याधीशसँग ्दु्याकया पक्षहरूिे अनतरयक्र्या गन्ण पयाउने (Meet the Judge) प्रणयािी कया्या्णन्व्न गनदे जसतया जम्या 
६ ्वटया कया््ण लनधया्णरण गररएको्या सबै कया््ण समपन्न ्भई शत प्रलतशत उपिस्ध हयालसि ्भएको पयाइ्ो। 

२.2.4.5 न्याय्क सूचनया प्र्वयाह प्रणयािीियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउने

पयाँचौं रणनीलतअनतग्णत अदयाितबयाट प्र्वयाह हनेु से्वया सयु्वधया र न्याय्क प्रयक्र्याकया बयारे्या से्वयाग्याहीबयाट बयारम्वयार 
सोलधने प्रश्न तथया उत्तर (FAQs) कया सया्ग्ीिगया्त अदयाित्या ियागने खच्ण (कोट्ण फी, दसतरु आठद) बयारेको य्व्वरण 
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Website ् या रयाख्िेगया्त न्याय्क सूचनया समप्ररे्णियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउने, प्रत्ेक तहकया अदयाितिे सञ्चयारक्षीहरूसँग 
अनतरयक्र्या गनदे लनधया्णररत कया््णहरू समपन्न ्भएको पयाइ्ो। तर न्याय्क प्रयक्र्या र कया् कयारबयाहीसमबनधी आधयार्भतू 
जयानकयारी प्र्वयाहकया ियालग रेलड्ो, एफए्, टेलिल्भजन जसतया आ् सञ्चयारकया ् याध्् तथया आनतररक उपकरणहरू्याफ्ण त 
सम्भ्व ्भएसम् सथयानी् ्भयार्या्या स्ेत कया््णक्र्हरू सञ्चयािन गनदे कया््ण केही अदयाित्या ्यात्र ्भएको देसख्ो। 
्स रणनीलतअनतग्णतकया जम्या ५ यक्र्याकियापहरू्ध्े ४ ्वटया कया््ण समपन्न ्भएकया र १ ्वटया्या आंसशक कया््ण 
समपन्न ्भई स्ग््या जम्या ७६.६६ प्रलतशत उपिस्ध ्भएको देसख्ो। 

िक्् ४: न्या्पयालिकयाप्रलत आसथया र य्वश्वयास अल्भ्वयृद्ध गनदे
तयालिकया नं. ९२

रणनीलतहरू
जम्या 
कया््ण

सूचक 
सङख्या

पूणया्णङ्क
प्रयाति अङ्क 
्भयार

औसत कया््णसमपयादन 
प्रलतशत

१. न्या्पयालिकयाबयाट प्र्वयाह हनेु से्वयाियाई गणुसतरी् 
बनयाउने।

  ८  १४  ७० ५५

८५.१४

२. न्याय्क प्रयक्र्या, अदयाितबयाट प्रयाति हनेु से्वया ए्व् ्
सयु्वधयाहरू र ्दु्याको कयारबयाही अ्वसथयाकया बयारे्या 
जयानकयारी प्र्वयाह गरयाउने प्रणयािी सथयापनया गनदे।

२ २ १० १०

३. अलन्ल्ततया र गनुयासो सनु्ुवयाइकया ियालग प्र्भया्वकयारी 
सं्नत्रको सथयापनया गनदे।

३ ३ १५ ११

४. न्याय्क प्रयक्र्या र प्रणयािीबयारे स्दुया्कया य्वल्भन्न 
्वग्णहरूसँग अनतरसं्वयाद गनदे प्रणयािीको सथयापनया गनदे। ६ १० ५० ५०

५. न्याय्क सूचनया प्र्वयाह प्रणयािीियाई प्र्भया्वकयारी 
बनयाउने।

४ ६ ३० २३

िक्् ४ को जम्या २३ ३५ १७५ १४९

२.2.५ सह्ोगी (Supportive) रणनीलतहरू 

्ोजनया कया्या्णन्व्न गन्णकया ियालग ्ूि रणनीलतकया सयाथै ९ ्वटया सह्ोगी रणनीलतहरू लनधया्णरण गररएकया लथए। ्ी 
्ध्े कलतप् कया््णहरू नीलतगत तहबयाट समपन्न गनु्णपनदे लथ्ो ्भने कलतप् कया्या्णन्व्न तहबयाट सह्ोगी 
रणनीलतहरूअनतग्णत समपयादन गनु्णपनदे यक्र्याकियापकया सयाथै कया््णसमपयादन सूचकस्ेत ्ोजनया्या लनधया्णरण गररएको 
लथ्ो।सह्ोगी रणनीलतहरूको स्ग् य्व्वरण तयालिकया नं. 93 ्या प्रसततु गररएको छ।  

२.2.५.१ ्ोजनया कया्या्णन्व्न प्रणयािीियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउने

नीलतगत तह्या रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण या, कया्या्णन्व्न, सहजीकरण, स्ीक्षया, प्रलत्ेवदनिगया्त अनगु्न तथया 
सपुरी्ेवक्षणसमबनधी समपूण्ण कया््णकया ियालग रया.प.प्रथ् शे्णीको अलधकृतको नेततृ्व्या पूण्णकयािीन ससच्वयाि्को 
सथयापनया ्भएको छ। ससच्वयाि्ियाई लन््या्विी्याफ्ण त कया्या्णदेशस्ेत प्रदयान ्भएको छ। बजेट त्यार गदया्ण ए्व् ्
्ोजनयाकया कया््णक्र्तफ्ण को बजेटको आनतररक य्वलन्ोजन गदया्ण ससच्वयाि्सँग परया्श्ण र स्न्व् हनेु गरेको छ। 
समबसनधत पनुरया्ेवदन/उचच अदयाितहरू्या ्ोजनयाको चौ्यालसक प्रगलत स्ीक्षया हनेु र केनद्री् तह्या ्वयायर््णक रूप्या 
स्ीक्षया बैठक हनेु गरेको छ। स्ववोचच अदयाित्या स्ेत स्् स्््या स्ीक्षया बैठक हनेु गरेको छ। ्ोजनया 
कया्या्णन्व्न्या सजलिया र पनुरया्ेवदन अदयाित/उचच अदयाित तह्या रहेकया स्स्याहरू सनु्ुवयाइ हनेु र समबोधन गन्ण 
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समबसनधत अदयाितकया स्स्याउपर ्भएको छिफि र लनण््ण  ्भई जयानकयारी गरयाइने गरेको छ।

स्ोत सयाधनहरूको य्वतरणियाई ्ोजनयाकया प्रयाथल्कतयाहरूसँग आ्वद्ध तलु्याउन आ्वश्कतयाअनसुयार स्ोत सयाधन 
य्वतरण गनदे गररएको छ। सबै पनुरया्ेवदन अदयाित/उचच अदयाित्या र सजलिया अदयाितहरू्या ् ोजनया कया्या्णन्व्नसमबनधी 
सं्नत्र सथयापनया ्भई अल्भिेख रयाखी आ्वलधक प्रलत्ेवदन गनदे गररएको छ। ्यातहत अदयाितकया ्वयायर््णक कया्््ण ोजनया 
्ोजनया कया्या्णन्व्न ससच्वयाि््या प्रयाति गरी समबसनधत सल्लतको बैठक्या प्रसततु गरी स्वीकृलत ्वया आ्वश्क 
परर्याज्णन समबनध्या िेखी पठयाउने गररएको छ।सजलिया र पनुरया्ेवदन अदयाित/उचच अदयाितहरूियाई उपि्ध हनेु 
्वयायर््णक बजेट्ध्ेबयाट ्ोजनयातफ्ण कया कुन यक्र्याकियाप्या कलत खच्ण गररने हो, सोको ्वयायर््णक खच्ण ्ोजनया बनयाई 
पूण्ण बैठकबयाट स्वीकृत गरयाउने व््वसथयाकया ियालग पररपत्र गनदे गरेको देसख्ो। 

रणनीलतक ्ोजनया स्वीकृत ्भएपलछ १६ ्वटया कया््णक्र्हरू गरी रणनीलतक ्ोजनयाको सया्व्णजलनकीकरण गररएको 
छ। रणनीलतक ् ोजनया स्वीकृत ्भएपलछ पररपत्र, लनददेशन तथया कया््णक्र्हरू्याफ्ण त ् ोजनयाकया बयारे्या सबै न्या्याधीश 
र क््णचयारीहरूलबच सूचनया समप्ररे्ण गररएको तथया ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कन ्भएपलछ पसुतक छपयाई गरी समबसनधत 
अदयाित र पदयालधकयारीियाई उपि्ध गरयाइएको पयाइ्ो। ्ोजनयाअनसुयार अदयाितहरूिे गनु्णपनदे प्रलत्ेवदन र स्ीक्षयाकया 
ढयाँचयाहरूियाई ्ोजनयाकया यक्र्याकियापहरूसँग आ्वद्ध हनेु गरी त्यार गरी पठयाइएको, ्ोजनया कया्या्णन्व्नकया 
समबनध्या न्या्याधीश, क््णचयारी र अन् सरोकयार्वयाियाहरूसँग स्् स्््या अनतरयक्र्या र छिफिकया कया््णक्र्हरू 
सञ्चयािन गन्णकया ियालग पररपत्र ्भएको पयाइ्ो।  

तर ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनपलछ ्ोजनयाकया बयारे्या सबै तहकया अदयाित्या न्या्याधीश र क््णचयारीहरूलबच अल्भ्खुीकरण 
कया््णक्र् सञ्चयािन गनदे, स्ववोचच अदयाितकया य्वल्भन्न सल्लतहरूलबच स्न्व् बैठक गनदे, कया््णबोझ बढी ्भएकया 
प्रत्ेक अदयाितको उतकृष्ट १ जनया क््णचयारीियाई कयानून ठद्वसको अ्वसर्या परुसकयार य्वतरण गनदे, न्या्पयालिकयािे 
2061 सयािदेसख रणनीलतक ्ोजनया त्यार गरी कया्या्णन्व्न्या ल्याएको सनद्भ््ण या ्ोजनया कया्या्णन्व्नबयाट परेको 
प्र्भया्वको अध््न गनदे कया््णहरू ्भने हनु सकेको पयाइएन। 

्स रणनीलतको समबनध्या कया्या्णन्व्न तह्या गनु्णपनदे यक्र्याकियापहरू्ध्े प्रत्ेक पनुरया्ेवदन र सजलिया अदयाितहरू्या 
्ोजनया हेनदे १ जनया न्या्याधीश तोकी अन् सह्ोगी क््णचयारीहरूसयहतको ्ोजनया सल्लत लन्या्णण गरी सल्लतियाई 
सदुृढीकरण गनदे, उचच र सजलिया अदयाितहरूको ियालग बजेट ्याग फयारया् त्यार गदया्ण LMBIS अनशुरण गनदे र 
्ोजनयाअनतग्णतकया कया््णक्र्को ियालग छुट्ट्याइएको बजेट खच्णको ियालग कया््णक्र् त्यार गदया्ण समबसनधत अदयाितको 
्ोजनया सल्लतसँग अलन्वया््ण परया्श्ण र स्न्व् गनदे, आगया्ी आलथ्णक ्वर््णको ियालग प्रक्षेपण गररने कया््णक्र् तथया 
अनु् यालनत बजेट य्व्वरण प्रत्ेक ्वर््णको ्याि ्सयानतल्भत्र स्ववोचच अदयाित्या पठयाउने जसतया कया््णहरू समपन्न ्भएको 
पयाइ्ो। सयाथै, सबै उचच र सजलिया अदयाितहरूिे आलथ्णक ्वर््णको श्या्वण ् यहनयाको १५ गतेल्भत्र ्वयायर््णक कया्््ण ोजनया 
बनयाई स्ववोचच अदयाित्या पठयाउने, ्यातहत उचच र सजलिया अदयाितहरूको ्ोजनयाको प्रगलत स्ीक्षया गनदे र लनधया्णररत 
ढयाँचयाब्ोसज्को प्रलत्ेवदन स्ववोचच अदयाित्या पेस गनदेिगया्त अदयाितहरूिे ्वयायर््णक कया्््ण ोजनया लन्या्णण गनदे क्र््या 
र कया्््ण ोजनया स्वीकृत ्भएपलछ सरोकयार्वयाियाहरूसँग अनतरयक्र्या कया््णक्र्हरू सञ्चयािन गनदे कया््णहरू ्भएको 
पयाइ्ो। 

प्रसततु रणनीलतअनतग्णत नीलतगत तहकया २५ र कया्या्णन्व्न तहकया 7 स्ेत गरी ३२ ्वटया यक्र्याकियाप तथया कया््ण 
समपयादन सूचक्ध्े २३ ्वटया यक्र्याकियापहरूको कया््ण समपयादन सूचकअनसुयार कया््णसमपन्न ्भएको, ५ ्वटया्या 
आंसशक कया््ण समपन्न ्भएको, ४ ्वटया्या कया््ण प्रयारम्भ न्भएको हुँदया स्ग््या ७९.२०% उपिस्ध हयालसि ्भएको 
देसखन आ्ो। 
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२.2.५.२ ्दु्या व््वसथयापन पद्धलत्या सधुयार गनदे

दोस्ो सह्ोगी रणनीलतअनतग्णत नीलतगत तह्या ८ ्वटया र कया्या्णन्व्न तह्या ५ ्वटया प्र्खु कया््णहरू रयाखी 
त्सअनतग्णत य्वल्भन्न यक्र्याकियापहरू लनधया्णरण गररएकया लथए। 

नीलतगत तह्या ्दु्या व््वसथयापन पद्धलतियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउने  कया््णअनतग्णत ्दु्या व््वसथयापन पद्धलत य्वकयास गनदे 
समबनध्या ्सअसि ्भएकया अध््न प्रलत्ेवदनहरूको पनुरया्विोकन गरी उप्कु् पद्धलत ियाग ुगनदे, ्दु्या व््वसथयापन 
ठदगदश्णनियाई असनत् रूप ठदई ियाग ुगनदे, पनुरया्ेवदन तहकया ्दु्या्या सथयानी् सजलिया अदयाित्याफ्ण त तयाररख लिन 
ियाग ु गररएको अनियाइन तयाररख प्रणयािीियाई अदयाित लन््या्विी्या स्या्ेवश गनदे, यटपोटको ढयाँचया लनधया्णरण र 
सफट्ेव्र लन्या्णण गनदे, ्दु्या यटपोटको लनधया्णररत ढयाँचयाब्ोसज् सफट्ेव्र्या परर्याज्णन गनदे, सबै अदयाित्या क्र्शः 
यटपोट प्रणयािी ियाग ुगनदे, ्दु्या्या हनेु बहस/स्् व््वसथयापनियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउन नेपयाि बयार एसोलसएसन ए्व् ्
्हयान्या्यालध्वक्याको कया्या्णि्सँग नीलतगत रूप्या स्न्व् कया्् गनदे,  ब्यान बकपत्रको ियालग ्दु्या पेसी चढयाई 
न्या्याधीश स्व्ंिे गरयाउने व््वसथयाको ियालग लनददेशन जयारी गनदे, १८ ् यहनया अ्वलध नयािेकया ् दु्याहरू्या सो अ्वलधल्भत्र 
फैसिया हनु नसकनकुो कयारणसयहत ् ोजनया कया्या्णन्व्न ससच्वयाि््या प्रलत्ेवदन पठयाउने व््वसथया गनदे कया््णहरू समपन्न 
्भएकया छन।्

यटपोट र सफट्ेव्र समबनधी अनसुशक्षण ठदने कया््ण केही अदयाित्या ्यात्र समपन्न ्भएको, इजियास पसुसतकया 
(बेञ्चबकु) त्यार गरी प्र्ोग्या ल्याउने समबनध्या अदयाित व््वसथयापन लनददे सशकया २०७५ र दे्वयानी कया््णय्वलधसमबनधी 
ठदगदश्णन, २०७५ त्यार ्भई केही य्वर््हरू स्या्ेवश ्भएको देसख्ो। तर, अदयाितहरू्या हयाि प्रचिन्या रहेकया 
डया्रीहरूको य्व्वरणबयाट अपेसक्षत सूचनया प्रयाति हनुसके नसकेको समबनध्या अध््न गरी आ्वश्क परर्याज्णन/
अद्या्वलधक गनदे तथया  कजलिष्ट व््वसथयापनियाई ्वसतलुनष्ठ र पयारदशषी बनयाउने उपया्हरूको बयारे्या अध््न ्भएको 
पयाइएन। सयाथै, १८ ्यहनया अ्वलध नयािेकया ्दु्याहरू्या सो अ्वलधल्भत्र फैसिया हनु नसकनकुो कयारणसयहत ्ोजनया 
कया्या्णन्व्न ससच्वयाि््या प्रयाति प्रलत्ेवदनको य्वश्रे्ण गरी स्स्या पयहचयान गनदेस्ेतकया कया््ण पलन ्भएको देसखएन। 

म्याद तया्ेिी कया््णियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउने कया््ण अनतग्णत म्याद तया्ेिीसमबनधी ्वत््ण यान प्रणयािीियाई प्र्भया्वकयारी 
बनयाउने उपया्हरूको बयारे्या अध््न गरी प्रलत्ेवदन कया्या्णन्व्न गनदे, उक् अध््न प्रलत्ेवदनकया सझुया्वहरूस्ेतियाई 
य्वचयार गरी कयानूनी प्रबनध गनदे, कया््णबोझ बढी ्भएकया अदयाितकया तया्ेिदयारहरूियाई न्ूनत् ्ोबयाइि शलुक 
उपि्ध गरयाउने कया््णहरू समपन्न ्भएको पयाइ्ो। तर कया््णबोझ बढी ्भएकया अदयाितकया तया्ेिदयारहरूियाई 
्ोटरसयाइकि सयु्वधया उपि्ध गरयाउने तथया ्दु्याको िगत २००० ्भएकया सजलिया अदयाित तथया १००० ्भएकया 
उचच अदयाित/इजियासकया तया्ेिदयारहरूियाई क्र्शः ् ोटरसयाइकि सयु्वधया उपि्ध गरयाउने नीलतअनसुयार ्भने केही 
अदयाित्या ्यात्र कया््ण ्भएको पयाइ्ो। 

बढी कया््णबोझ ्भएकया अदयाितहरू्या य्वशेर् अल्भ्यान सञ्चयािन गनदे कया््णअनतग्णत बढी कया््णबोझ ्भएकया अदयाितहरू्या 
आ्वश्क स्ोतसयाधनहरू प्रयाथल्कतयाकया सयाथ उपि्ध गरयाउने कया््ण सूचकअनसुयार समपन्न ्भएको देसख्ो। तर 
त्सतया अदयाित्या प्रत्ेक ्वर््ण आर्याढ ्सयानत र आगया्ी ्वर््ण थप हनु सकने कया््णबोझको य्वश्रे्ण गरी कया््णबोझको 
अनपुयात्या न्या्याधीश तथया क््णचयारीहरूको अ्भया्व हनु नठदने र थप जनशसक् उपि्ध गरयाउने कया्््ण या पहिसम् 
गररएको पयाइ्ो। य्वशेर् अल्भ्यान सञ्चयािन गररएकया अदयाितहरूको प्र्भया्वकयारी अनगु्न गनदे कया््ण लनधया्णणरण 
्भएको्या सोको ियालग लन्ल्त र आकसस्क अनगु्नसम् ्भएको तर प्रलत्ेवदन प्रयाति हनु नसकेको देसख्ो। 
सया्ंकयािीन/अलतररक् स््/िया्ो लबदयाको अ्वलध्या अदयाित सञ्चयािन गनदेबयारे सम्भयाव्तया अध््न गरयाउने कया््ण 
समपन्न ्भएपलन सम्भयाव्तया अध््न प्रलत्ेवदनब्ोसज् सरोकयार्वयाियाहरूलबच छिफि/अनतरयक्र्या गरी सह्लत 
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लन्या्णण गनदे तथया स्ववोचच अदयाित लन््या्विी्या आ्वश्क संशोधन गनदे तथया स्ववोचच अदयाित्या सया्ंकयािीन/
अदयाित सञ्चयािन गनदे कया््ण ्भने हनु सकेको पयाइएन। 

य्वसशष्टीकृत इजियास तथया स्ूह पद्धलत ियाग ु गनदे कया््णअनतग्णत लनधया्णररत य्वल्भन्न यक्र्याकियापहरू्ध्े ्वयासणज् 
इजियास कया््णय्वलध लन््या्विी तजु््ण या गरी ियाग ुगनदे, सबै सजलिया अदयाित्या बयाि इजियास सथयापनया गनदे, न्ूनयाको 
रूप्या एकीकृत बयाि न्या् केनद्र (One-Stop Child Justice Center) सथयापनयाकया ियालग पहि ्भई, ६ ्वटया प्रदेश्या 
सथयापनया र सञ्चयािन स्ेत ्भएको,  बयािबयालिकयासमबनधी न्याँ ऐन्या बयाि न्या् प्रणयािी्या पनुसथया्णपकी् न्या्, 
सया्यासजक एकीकरण र ठदशयानतरको अ्वधयारणया प्र्ोगकया ियालग आ्वश्क व््वसथया गन्ण पहि गनदे कया््णहरू 
सूचकअनसुयार समपन्न ्भएको पयाइनछ। तर स्ववोचच अदयाित्या ्दु्याहरूको प्रकृलतअनसुयार ्वगषीकरण गरी 
न्या्याधीशहरूको स्ूह (panel) ियाई सजम्या िगयाउने देसखएन। पनुरया्ेवदन/उचच अदयाित्या इजियासकया आधयार्या 
्दु्या सजम्या िगयाउने प्रणयािीको सथयापनया गनदे समबनध्या लन््या्विी संशोधन नगररएकोिे सो कया््ण हनु नसकनकुो 
सयाथै सो प्रणयािी उचच अदयाित पयाटन्या ियाग ुगरी त्हयाँको अन्ुभ्वको आधयार्या अन् अदयाित्या ियाग ुगनदे 
कया््णस्ेत प्र्भयाय्वत ्भएको पयाइ्ो। हयाि गठठत ्वयासणज् इजियासको क्षेत्रयालधकयार पनुरया्विोकन समबनध्या अध््न 
गनदे, ्वसणज् इजियास कया््णय्वलध ठदगदश्णन त्यार गरी ियाग ुगनदे, उचच अदयाित पयाटन्या ्वयासणज् इजियासको कया््ण 
हेन्ण पूण्णकयािीन न्या्याधीश तोकने व््वसथया गनदे जसतया कया््ण समपन्न हनु सकेको देसखएन। त्सतै, न्ूनयाको रूप्या 
एकीकृत बयाि न्या् केनद्र (One-Stop Child Justice Center) सथयापनयाकया ियालग प्रयाति अध््न प्रलत्ेवदन 
कया्या्णन्व्न  गनदे, सजया् सथगनको सयु्वधया पयाएकया बयाि लबज्याँईकतया्णको सथगन अ्वलधसम् अनगु्न गनदे प्रणयािी 
सथयापनयाकया ियालग आ्वश्क व््वसथया गनदे, बयाि सधुयार गहृ्या रयासखएकया बयािबयालिकयाको अ्वसथया र सञ्चयालित सधुयार 
कया््णक्र्को न्याय्क अनगु्न हनेु प्रणयािी सथयापनया गनदे कया््णहरू पलन हनु सकेको देसखएन। 

्दु्यासँग समबसनधत सजनसी व््वसथयापन गनदे कया््णअनतग्णत लनधया्णररत य्वल्भन्न यक्र्याकियापहरू्ध्े ्दु्यासँग समबसनधत 
सजनसी सया्यानहरू व््वससथत गन्ण उप्कु् प्रणयािीको य्वकयास गन्ण लन््या्विी संशोधन गररएको देसख्ो। तर सजनसी 
सया्यानको व््वसथयापन गनदेसमबनधी नीलत त्यार गरी ियाग ुगनदे तथया ्दु्या्या दयासखिया ्भएकया सजनसी सया्यानको फोटो 
सक्यान गरी अल्भिेख (Archieve) रयाख् ेव््वसथया गनदे कया््ण ्भने ्भएको पयाइएन।

्दु्यासँग समबसनधत धरौट र जेथया ज्यानतको व््वसथयापन गनदे कया््णअनतग्णत यफतया्ण पयाउन ुपनदे कोट्णफी तथया जरर्वयानया 
बयापत बझुयाएको रक् समबसनधत अदयाितको खयातयाबयाटै यफतया्ण ठदने गरी आ्वश्क रक् र असखत्यारी ठदने कया््णिे 
लनरनतरतया पयाएको देसख्ो। धरौट तथया जेथया ज्यानतियाई व््वससथत गनदे प्रणयािीको य्वकयास गनदे र जेथया 
ज्यानतसमबनधी य्वर्््या सधुयारकया ियालग धरौट तथया जेथया ज्यानी लनददे सशकया, २०७५ जयारी ्भएको देसख्ो। 

्दु्या्या ियागेको दणड जरर्वयानयाको अल्भिेख तथया असिुीियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउने कया््णअनतग्णत दणड जरर्वयानयाको 
परुयानया तथया असपष्ट िगत ्भएकया अल्भिेखहरूको फर्छ्यौट तथया कट्टया समबनध्या नीलत बनयाई आ्वश्क कयानूनी 
सधुयार गनदे, दणड जरर्वयानयाको असिुीियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउन बढी िगत ्भएकया अदयाितहरू्या य्वशेर् अल्भ्यान 
सञ्चयािन गनदे कया््ण समपन्न ्भएको पयाइ्ो। त्सतै, दणड जरर्वयानया ियागेकया व्सक्हरूको परर्वलत्णत सथयानी् तहकया 
्वतनस्ेतकया आधयार्या अद्या्वलधक गरी सोबयारे्या समबसनधत लनकया्ियाई जयानकयारी प्रयाति हनेु प्रणयािीियाई लनरनतरतया 
ठदने तथया दणड जरर्वयानयाको असिु तहलसिको प्रयक्र्याियाई सरि र प्र्भया्वकयारी बनयाउन य्वद््यान कयानून र 
कया््णय्वलध्या आ्वश्क सधुयार गनदे कया््णहरू सूचकअनसुयार समपन्न ्भएको पयाइ्ो। दणड जरर्वयानयाको िगत रहेकया 
य्वदेशी नयागररकहरूबयाट दणड जरर्वयानया असिुउपर गन्णकया ियालग आ्वश्क नीलत तथया कयानूनी व््वसथया गन्णकया ियालग 
समबसनधत लनकया्हरूसँग स्न्व् गनदे तथया ्भौलतक पू्वया्णधयार त्यार ्भएकया अदयाितहरूबयाट न्याय्क प्रहरीियाई 
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फैसिया कया्या्णन्व्नको कया्््ण या पररचयािन गददै जयाने पद्धलतको य्वकयास गनदे कया््णहरू ्भने हनु सकेको देसखएन। 

केनद्री् अल्भिेख प्रणयािीको य्वकयास गनदे नीलतगत तहको प्र्खु कया््णअनतग्णत केनद्री् तह्या अल्भिेख सं्नत्र 
(Central Archieve) सथयापनया गनदे, अल्भिेख व््वसथयापन लनददे सशकया बनयाई ियाग ुगनदे, अदयाित्या रहेकया ल्लसि 
अल्भिेखहरूको क्र्शः य्वद्तुी्प्रलत य्वकयास गरी केनद्री् अल्भिेख प्रणयािी सञ्चयािन्या ल्याउनेस्ेतकया कुनै कया््ण 
समपन्न हनु सकेको पयाइएन। 

कया्या्णन्व्न तहको कया्या्णन्व्न ्ोजनया अनतग्णत ्दु्या व््वसथयापन पद्धलतियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउने प्र्खु कया््ण 
लनधया्णरण ्भएको लथ्ो। ्सकया ियालग सजलिया अदयाितहरू्या तोयकएकया ्दु्याहरू्या लनरनतर सनु्ुवयाइ प्रणयािीको 
प्र्ोगियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउने,  सबै अदयाितहरूियाई नयापी य्व्भयागद्वयारया त्यार गररएको सजलिया/प्रदेश/गयाउँपयालिकया/
नगरपयालिकयाको नकशया उपि्ध गरयाउने, म्याद तया्ेिी कया््णको अल्भिेखियाई व््वससथत गरी हयाि ठदई आएको 
प्रोतसयाहन ्भत्तयाियाई म्याद तया्ेिी कया््णसँग आ्वद्ध गनदे, तया्ेिदयार र सथयानी् तहकया समबसनधत अलधकयारीहरूसँग 
कमती्या ्वर््णको १ पटक अनतरयक्र्या कया््णक्र्को सञ्चयािन गनदे,  आलथ्णक ्वर््णको अनत््या १८ ्यहनया नयािेकया 
्दु्याहरू बयाँकी रहे्या त्सतया ्दु्याहरू १८ ्यहनयाल्भत्र फैसिया हनु नसकनकुो कयारणसयहतको य्व्वरण ्ोजनया 
कया्या्णन्व्न ससच्वयाि््या पठयाउने जसतया कया््णहरू सूचकअनसुयार समपन्न ्भएको पयाइ्ो। तर जगगया नयाप जयाँचकया 
ियालग (Total Station Machine) ियाई प्र्ोग्या ल्याउन ुपनदे्या ६ ्वटया ्ेलसन खररद गरी तरयाईकया केही सजलिया्या 
प्र्ोग्या ल्याइएको र अरू अदयाित्या थप गन्ण नसयकएको, ्दु्याकया पक्षहरूको ्वतन हयाि परर्वलत्णत प्रदेश/
गयाउँपयालिकया/नगरपयालिकया, ्वडया नं., गयाउँटोिस्ेत ्यकन हनेु गरी परर्वलत्णत अल्भिेख रयाख् ेकया््ण चयाि ुअ्वसथया्या 
रहेको र कया््णबोझ बढी ्भएकया अदयाितहरू्या ्दु्या दतया्ण तथया फयाँटको प्रयक्र्या्या कुपन प्रणयािी ियाग ुगनदेसमबनधी 
प्रलत्ेवदन ियाग ुहनु नसकेको अ्वसथया देसख्ो। तर ्दु्या दतया्ण गदया्णकै अ्वसथया्या पक्षहरूको ्वतन गयाउँपयालिकया/
नगरपयालिकयाहरूको सजलिया/प्रदेशको नकसया पसुसतकयाबयाट ्यकन गरेर ्यात्र दतया्ण गनदे व््वसथया गनदे कया््णको सया्यान् 
सरुुआत ्भने ्भएको देसख्ो।

्दु्यासँग समबसनधत सजनसी व््वसथयापन गनदे प्र्खु कया््ण लनधया्णरण गररएको्या सजनसी सया्यानको पयहचयान हनेु उप्कु् 
य्व्वरण जनयाई सरुसक्षत सथयान्या रयाख् ेकया््ण समपन्न ्भएको्या सजनसी सया्यानहरूको लन्ल्तरूप्या लििया् लबक्री गनदे 
कया््ण ्भने लन्ल्त न्भई स्् स्््या ्यात्र हनेु गरेको पयाइ्ो। 

्दु्यासँग समबसनधत धरौट र जेथया ज्यानतियाई व््वसथयापन गनदे प्र्खु कया््ण समबनध्या लनधया्णररत धरौट तथया जेथया 
ज्यानतको अल्भिेख सफट्ेव्र्या इनट्ी गरी अद्या्वलधक गनदे तथया कोट्णफी ए्व् ्जरर्वयानया यफतया्ण पयाउने गरी ् दु्याको 
असनत् यकनयारया ्भए्या समबसनधत अदयाितबयाट तरुुनत लन्ेवदकियाई यफतया्ण ठदने कया््णहरू सूचकब्ोसज् समपन्न 
्भएको पयाइ्ो। 

्दु्या्या ियागेको दणड जरर्वयानयाको अल्भिेख तथया असिुीियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउने प्र्खु कया््ण समबनध्या हरेक 
अदयाितिे असिु गनु्णपनदे िगतियाई अ्वलधगत, ्दु्यागत, व्सक्गत आधयार्या िगत त्यार गरी अद्या्वलधक डयाटया्ेवश 
त्यार गनदे, सबै अदयाितबयाट त्सतो अल्भिेख सङ्किन गरी अद्या्वलधक एकीकृत डयाटया्ेवस त्यार गनदे, दणड जरर्वयानया 
ियागेकया व्सक्हरूको य्व्वरण प्रकयाशन गनदे, सरुु फैसियाअनसुयार कलसएको दणड जरर्वयानया तथया असिु गनु्ण पनदे 
सरकयारी लबगोको िगतियाई ्दु्या असनत् ्भइसकेपलछ कया्् हनु आएको िगतअनसुयार अद्या्वलधक गनदे िगया्तकया 
कया््णहरू सूचकअनसुयार समपन्न ्भएको देसख्ो। 

अल्भिेख प्रणयािीको य्वकयास गनदे प्र्खु कया््ण समबनध्या लछन्ुवया ल्लसिको य्व्वरण अद्या्वलधक र व््वससथत गनदे 
कया््ण समपन्न ्भएको पयाइ्ो। 
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 २.2.५.३ ्यान्व संसयाधन व््वसथयापनियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउने

्स रणनीलतअनतग्णत नीलतगत तहकया ३ ्वटया प्र्खु कया््णहरू लनधया्णरण गररएको लथ्ो। ्सरी लनधया्णररत संसथयागत 
सदुृढीकरण गनदे प्र्खु कया््णकया ियालग गनु्ण पनदे य्वल्भन्न यक्र्याकियापहरू्ध्े ्यान्व संशयाधन ्हयाशयाखयाको सथयापनया 
र सदुृढीकरण गनदे, बढदो कया््णबोझ ए्व् ् सूचनया प्रय्वलधको प्र्ोगको अनपुयात्या आ्वश्क पनदे य्वल्भन्न तहकया 
जनशसक्को ्यकन गन्ण गठन तथया व््वसथयापन स्वदेक्षण प्रलत्ेवदनियाई असनत् रूप ठदने तथया सो आधयार्या दरबनदी 
लसज्णनया गन्ण पहि गनदे कया््णहरू समपन्न ्भएको देसख्ो।

त्सतै, जनशसक् आपूलत्ण र ्वसृत्त य्वकयास ् ोजनया ियाग ुगनदे अकवो प्र्खु कया््णअनतग्णत गनु्णपनदे य्वल्भन्न यक्र्याकियापहरू्ध्े 
न्या्याधीश लन्सुक्ियाई प्रलतलनलध्ूिक र स्या्ेवशी बनयाउन न्या् पररर्दसँगको स्न्व््या नीलत त् गनदे, लनधया्णररत 
दरबनदीब्ोसज्को आ्वश्क क््णचयारीहरू स्््ै आपूलत्ण हनेु व््वसथयाकया ियालग समबसनधत सरोकयार्वयािया 
लनकया्हरूसँग स्न्व् गनदे, अदयाितहरू्या न्या्याधीशहरूको पदपूलत्ण ररक् ्भएको १ ्यहनयाल्भत्र हनेु अ्वसथयाको 
सलुनसचिततया गन्ण न्या् पररर्दसँगको स्न्व््या उप्कु् नीलत त् गनदे, न्या्पयालिकयाको सहया्क तह्या कयानून 
अध््न गरेकया जनशसक्को आपूलत्णको ियालग य्वल्भन्न लनकया्हरूसँग अनतयक्र्ण ्या गरी कयानून य्वर्््या अध्यापन 
गरयाउन समबनधन लिने संसथयाहरूको सङख्या्या य्वसतयार गनदे जसतया कया््णहरू समपन्न ्भएको पयाइ्ो। न्या् से्वयाप्रलत 
्यहिया उ्ेद्वयारहरूको आकर््णण र प्रलतसपधया्णत्क क्ष्तया बढयाउन आ्वश्क कया््णक्र् सञ्चयािन गनदे, न्या्याधीश 
र क््णचयारीको गनुयासो सनु्ने सं्नत्र सथयापनया गनदे, क््णचयारीियाई प्रयाति हनेु गरेको प्रोतसयाहन ्भत्तयाियाई नलतजया 
पररसूचकसँग आ्वद्ध गरी नलतजया्खुी बनयाउने तथया न्या्याधीशहरूको से्वया सत्णसमबनधी ऐन्या संशोधन गन्ण त्यारी 
्भएको ्स्ौदयाब्ोसज् कयानून तजु््ण या गन्णकया ियालग पहि गनदे कया््ण समपन्न ्भएको देसख्ो।

न्या्पयालिकया्या न्याँ जनशसक्को आकर््णण बढयाउन र हयाि कया््णरत जनशसक् से्वया्या लनरनतर रयहरहने अ्वसथया 
लसज्णनया गन्ण समबसनधत सरोकयार्वयािया लनकया्हरूसँग स्न्व् गरी दीि्णकयािीन र अलपकयािीन नीलत त् गनदे 
समबनध्या अध््न प्रलत्ेवदन प्रयाति ्भएको तर प्रलत्ेवदनकया आधयार्या थप कया््ण हनु नसकेको अ्वसथया देसख्ो। 
अदयाित्या कया् गनदे क््णचयारीहरूको से्वयाियाई य्वसशष्टीकृत से्वयाको रूप्या य्वकयास गन्ण ऐनको ्स्ौदया ्भएको 
पयाइ्ो। क््णचयारीहरूको सरु्वया तथया कयाजियाई अदयाितहरूको कया््णबोझको अनपुयातब्ोसज्को नीलत बनयाई ियाग ु
गनदे कया््ण समपन्न ्भएको पयाइएन। क््णचयारीहरूको कया््णय्व्वरण अद्या्वलधक गरी ियाग ुगनु्णपनदे्या कया््णय्व्वरण त्यार 
्भएको तर ियाग ुहनु नसकेको अ्वसथया देसख्ो। त्सतै न्या्याधीश र क््णचयारीको गनुयासो सनु्ने सं्नत्र सदुृढीकरण 
गनदे कया््ण ्भएको देसखएन।स्ववोचच अदयाित्या प्रयाथल्क उपचयारको ियालग यफसजलस्न डयाकटरको से्वयासयहतको 
स्वयास्थ् से्वया उपिवध गरयाउने कया््ण ्भएको छ। तर सो से्वया अन् अदयाित्या य्वसतयार ्भएको पयाइएन। न्या्याधीश 
र क््णचयारीहरूको एकीकृत से्वया सत्णसमबनधी ऐन लन्या्णणकया ियालग ्भएको ऐनको ्स्ौदया समबनध्या कयानून 
्नत्रयाि्सँग स्न्व् ्भएको पयाइ्ो। 

्यान्व संसयाधनको क्ष्तया अल्भ्वयृद्ध गनदे अकवो प्र्खु कया््णअनतग्णत गनु्णपनदे यक्र्याकियापहरू्ध्े  ्यान्व संशयाधन 
्हयाशयाखयाबयाट लनधया्णरण ्भएको प्रयाथल्कतयाको आधयार्या क्ष्तया य्वकयास कया््णक्र्हरू तयालि् प्रदया्क संसथयाहरूको 
स्न्व्स्ेत्या सञ्चयािन गनदे गरयाउने कया््णियाई लनरनतरतया ठदने, नय्वनत् न्याय्क व््वसथयापन य्वलधको प्र्ोगकया 
समबनध्या य्वकलसत अभ्यासहरूको अध््नकया ियालग न्या् क्षेत्रकया देहया्कया सरोकयार्वयाियाहरू्ध्ेबयाट सं्कु् 
टोिी बनयाई ्ैवदेसशक भ््ण्या पठयाउने अन्ुभ्व आदयान प्रदयान गरी न्याय्क व््वसथयापन सधुयार्या अनकूुि ्वयातया्वरण 
लन्या्णण गनदे कया््णियाई लनरनतरतया ठदने, न्या्याधीश र क््णचयारीहरूकया लनसमत ्ैवदेसशक अध््न भ््णहरूको आ्ोजनया 
गनदे कया््णियाई लनरनतरतया ठदने, कयानून र न्या्कया य्वर्््या उचच अध््नको अ्वसर लसज्णनया गनदे कया््णियाई लनरनतरतया 
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ठदने जसतया कया््णहरू समपन्न ्भएको पयाइ्ो। तर न्या्पयालिकया्या कया््णरत जनशसक्को ियालग तजु््ण या ्भइरहेको तयालि् 
नीलतियाई असनत् रूप ठदने कया््ण हनु नसकेको कयारण सो आधयार्या हनपुनदे तयालि् आ्वश्कतया पयहचयान तथया 
तयालि् ्ोजनया तजु््ण या जसतया कया््ण पलन प्र्भयाय्वत ्भएको पयाइ्ो। ्ैवदेसशक भ््णबयाट हयालसि गररएको ज्ञयान र 
अदयाितहरू्या त्सको उपयादे्तया र सयानदल्भ्णकतयाकया बयारे्या भ््ण्या सह्भयागी अलधकयारी/टोिीबयाट प्रसततुीकरण गन्ण 
िगयाई त्सको अल्भिेख रयाख् ेप्रणयािीको य्वकयास गनदे कया््ण हनेु गरेको पयाइएन। प्रदेश र रयाय्रि् तह्या आ्वलधक 
सम्ेिनहरू गनदे समबनध्या न्या्याधीशहरूको तेस्ो रयाय्रि् सम्ेिन, २०७५ समपन्न ्भएको तर प्रदेश सतर्या 
हनुपुनदे न्या्याधीशको सम्ेिन र से्सतेदयारको सम्ेिनहरू ्भएको देसखएन।

२.2.५.४ अदयाितहरूको ्भौलतक पू्वया्णधयार य्वकयास गरी आधलुनक ्यापदणडअनरुूप तलु्याउने

्स रणनीलतअनतग्णत ियालग नीलतगत तह्या गनु्णपनदे ४ ्वटया प्र्खु कया््णहरू लनधया्णरण गरी य्वल्भन्न यक्र्याकियाप प्रक्षेपण 
्भएको पयाइ्ो। ती प्र्खु कया््णहरू्ध्े अदयाितको ियालग जगगया प्रयालति गनदे र ्भ्वन लन्या्णण गनदेअनतग्णत गनु्णपनदे 
यक्र्याकियाप्ध्े य्वसशष्टीकृत अदयाितको सथयापनयाकया ियालग सम्भयाव्तया अध््न गनदे,  फैसिया कया्या्णन्व्न लनददेशनयाि् 
र अन् ८ ्वटया अदयाितहरूकया ियालग आ्वश्क जगगया प्रयाति गनु्ण पनदे्या केही सजलिया्या समपन्न ्भएको तर फैसिया 
कया्या्णन्व्न लनददेशनयाि्को जगगया प्रयालति गन्ण बयाँकी रहेको पयाइ्ो। तर  ्भ्वन, आ्वयास, सरुक्षया आठद य्वर््स्ेतकया 
आ्वश्कतया पयहचयान गरी ्भ्वन लन्या्णणसमबनधी दीि्णकयािीन गरुु ् ोजनया बनयाउने  तथया सरुक्षया सं्ेवदनशीितयाअनसुयार 
्भ्वन ्यापदणड लनधया्णरण ्भएको पयाइएन। लन्या्णणयाधीन य्वल्भन्न तहकया अदयाित ्भ्वन लन्या्णण समपन्न गनु्णपनदे्या ४ 
्वटया अदयाित्या कया््ण प्रयारम्भ, २ ्वटया्या प्रयक्र्या्या रहेको, ्होत्तरी सजलिया अदयाित र उचच अदयाित पयाटनको ्भ्वन 
लन्या्णण ५० प्रलतशत समपन्न ्भएको, संख्ुवयास्भया र बयागिङु्ग सजलिया अदयाितको ्भ्वन लन्या्णण असनत् चरण्या रहेको, 
दयाङ्ग सजलिया अदयाितको ६५ प्रलतशत र पयाँचथर सजलिया अदयाितको ४५ प्रलतशत लन्या्णण कया््ण समपन्न ्भएको 
पयाइ्ो। य्वल्भन्न सजलिया्या न्या्याधीश आ्वयास गहृ कया््ण समपन्न गनु्णपनदे्या ७ ्वटया अदयाित्या लन्या्णण समपन्न,  १८ 
्वटया्या प्रयक्र्या्या रहेको, २७ ्वटया न्या्याधीश आ्वयास र ५ ्वटया अलधकृत आ्वयासको ियालग रक् लनकयासया ्भएको 
देसख्ो। य्वशेर् अदयाित र अन् न्या्यालधकरणहरूकया ियालग जगगया प्रयाति गरी एकीकृत न्याय्क पररसर (Judicial 
Complex) लन्या्णण गनदे, न्याय्क सङग्हयाि् (Judicial Museum) सथयापनया गनदे कया््ण हनु सकेको पयाइएन। सबै 
अदयाितहरू्या सशशसु्याहयार कक्ष, बयािपोर्ण कक्ष तथया पीलडत्ैत्री कक्ष सथयापनया गनदे िसक्षत कया््णहरूको सरुुआत 
्भएको तर समपन्न हनु नसकेको अ्वसथया देसख्ो। 

स्वयारी सयाधन, ् ेलसनरी औजयार तथया फलन्णचरको खररद तथया य्वतरणको व््वसथया गनदे प्र्खु कया््णअनतग्णत ल्भ.आई.पी. 
जीप १ ्वटया, पीकअप भ्यान २ र कयार ३१८ ्वटया खररद गनु्णपनदे्या ल्भ.आई.पी. जीप १ ्वटया खररद ्भएको, सजप 
३१ ्वटया,  कयार १९९ ्वटया खररद ्भई य्वतरण ्भएको देसख्ो। ग ्वग्णकया अदयाितकया १७० ्वटया ्ोटरसयाइकि 
खररद गनु्णपनदे्या ३४ खररद ्भएकया, ४९८ सयाइकि खररद गनु्णपनदे्या ११ ्वटया खररद ्भएको र ्यहिया क््णचयारीकया 
ियालग १५ ्वटया सकुटर खररद गरी य्वतरण गररएको पयाइ्ो।

सबै अदयाित्या पगुने गरी कम्प्टुर तथया ्ेलसनरी सया्ग्ी खररद गनदे कया््णअनतग्णत २८०० ्वटया कम्प्टुर खररद 
हनुपुनदे्या ४३० ्वटया खररद ्भएको, ७७५ ल्यापटप खररद गनु्णपनदे्या ३७९ खररद ्भएको, १६४ यप्रनटर खररद 
गनु्णपनदे्या २३८ खररद ्भएको, ३५ फोटोकयप ्ेलसन खररद गनु्णपनदे्या १ थयान ्यात्र खररद ्भएको, १५० सक्यानर 
खररद गनु्णपनदे्या १९१ खररद ्भएको देसख्ो। बढी ग्षी हनेु सथयानकया अदयाितहरू्या एअर कसनडसनर (एअर 
कटरसयहत) १३५ थयान खररद गरी जडयान गनु्णपनदे्या सो कया््ण पूण्ण रूप्या हनु सकेको देसखएन। प्र्ोग्या आउन 
नसकने स्वयारी सयाधन, ्ेलसनरी औजयार तथया फलन्णचरहरू लििया् गनदे कया््ण लन्ल्त रूप्या ्भइरहेको देसख्ो।
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सरुक्षया व््वसथयाियाई सदुृढ तलु्याउने ्भन्ने अकवो प्र्खु कया््णक्षेत्रअनतग्णत कुनै पलन कया््णहरू पूण्ण रूप्या समपन्न हनु 
सकेको पयाइएन। अदयाितकया ियालग उपि्ध सरुक्षयाक्षीहरूियाई सरुक्षया व््वसथयापन्या प्र्भया्वकयारी प्र्ोगकया ियालग 
त् ्भएको नीलत ियाग ुगनदे कया््ण असनत् चरण्या पगेुको देसख्ो। सरुक्षया ् ोजनया प्रलत्ेवदन, २०६६ कया कया्या्णन्व्न 
गन्ण बयाँकी कया््णहरू आंसशक रूप्या समपन्न ्भएको देसख्ो। त्सतै न्याँ ्भ्वन लन्या्णण गदया्णकै बखत सरुक्षयाक्षीको 
आ्वश्कतया स्या्ेवश गरी ्भ्वन लडजयाइन गनदे र ्भइरहेकया ्भ्वनहरू्या स्ेत उप्कु् सथयानको व््वसथया गनदे कया्््ण या 
पलन आंसशक रूप्या नै प्रगलत हयालसि ्भएको पयाइ्ो। तर सरुक्षया जोसख् न्ूनीकरणको ियालग सरुक्षया्नत्र जडयान 
गन्ण बयाँकी अदयाितहरूको प्र्ेवशद्वयार्या सरुक्षया्नत्रको प्र्ोग गनदे कया््ण प्रयारसम्भक चरण्या नै रहेको देसख्ो। 

पसुतकयाि्ियाई सदुृढ तलु्याउने ्भन्ने ्खु् कया््णक्षेत्रअनतग्णत अदयाितहरू्या पसुतकयाि्को ियालग उप्कु् सथयानको 
व््वसथया गनदे, सजलिया तथया उचच अदयाितहरू्या पसुतकयाि् सदुृढीकरणको ियालग अध््न गरी आ्वश्कतया 
पयहचयान गनदे, पयहचयान ्भएब्ोसज् आ्वश्क पसुतकहरूको सूची त्यार गनदे, पसुतक खररदकया ियालग छुटै्ट बजेट 
य्वलन्ोजन गरी पसुतक खररद गनदे कया््णहरू समपन्न ्भएको पयाइ्ो। तर स्ववोचच अदयाित्या इ-ियाइबे्रीको य्वकयास 
गनदे ्भन्ने यक्र्याकियाप्या अपेसक्षत प्रगलत हयालसि हनु नसकी कया््ण प्रयारम्भ ्यात्र ्भएको देसख्ो।

स्ग््या, ्स सह्ोगी रणनीलत ४ अनतग्णत जम्या कया््ण ३० र सूचक सङख्या ५० रहेको देसखनछ। २५० 
पूणया्णङ्क्या जम्या प्रयाति अङ्क्भयार १६५ ्भई औसत कया््ण समपयादन ्भई ६६.०० प्रलतशत उपि्ध हयालसि गरेको 
पयाइ्ो।
२.2.५.५ अदयाित व््वसथयापन्या सूचनया र सञ्चयार प्रय्वलधको प्र्ोगियाई संसथयागत गनदे
्स सह्ोगी रणनीलतअनतग्णत नीलतगत र कया्या्णन्व्न तहको फरक फरक कया्या्णन्व्न ्ोजनया त् गररएकया लथए। 
नीलतगत तहको कया्या्णन्व्न ्ोजनया्या लनधया्णरण गररएकया सूचनया प्रय्वलधकया य्वद््यान संरचनया र प्रणयािीहरूको 
उप्ोगियाई प्र्भया्वकयारी बनयाई प्र्ोग्या रहेकया सफट्ेव्रहरूियाई अद्या्वलधक गरी लनरनतरतया ठदएको पयाइ्ो। 
अदयाितको कोड नं. र ्दु्याको नया्याकरणसमबनधी एकीकृत प्रणयािी र सजलिया न्या्याधीशको ्वयायर््णक ्दु्या फर्छ्यौट 
िक्् तथया फर्छ्यौट सङख्याको य्व्वरण अद्या्वलधक देसखने सफट्ेव्रको प्र्ोगियाई पलन ् ोजनयािे लनरनतरतया ठदएको 
पयाइ्ो। क््णचयारी प्रशयासन समबनधी त्यार ्भएको सफट्ेव्र (PIMS) ियाग ुगनदे कया््ण पलन समपन्न ्भएको देसख्ो।

्सैगरी न्या्पयालिकयाको सूचनया प्रय्वलधसमबनधी १० ्वर्दे गरुु्ोजनया क्र्शः कया्या्णन्व्न हुँदै गरेको पयाइ्ो। त्सतै 
सूचनया तथया सञ्चयार प्रय्वलध प्र्ोगको ्वत््ण यान अ्वसथयाको य्वश्रे्णको ियालग ्भएको अध््न प्रलत्ेवदनकया सझुया्वहरू 
आंसशक रूप्या कया्या्णन्व्न ्भएको देसख्ो। लछन्ुवया ल्लसिको य्वद्तुी् अल्भिेख त्यार गनदे कया््ण पलन आंसशक 
रूप्या नै समपन्न ्भएको पयाइ्ो। 

सफट्ेव्रको ्याध््बयाट स्वचयालित रूप्या दणड जरर्वयानयाको अल्भिेख र िगत अद्या्वलधक हनेु पद्धलतको य्वकयास 
र उचच अदयाित तथया न्या्याधीशको ्वयायर््णक ्दु्या फर्छ्यौट िक्् तथया फर्छ्यौट सङख्याको य्व्वरण अद्या्वलधक 
देसखने सफट्ेव्रको लन्या्णण गरी ियाग ुगनदे य्वर्््या कया््ण प्रयारम्भ ्भएको देसख्ो। तर सजलिया न्या्याधीशहरूको 
लन्सुक् पदसथयापन र सरु्वयाको य्व्वरण देसखने सफट्ेव्रको लन्या्णण गरी प्र्ोग्या ल्याउने कया््ण न्या् पररर्द्af6 
सरुु ्भएको देसख्ो। 

कया्या्णन्व्न तहतफ्ण  सजलिया अदयाितहरूको कजलिसट अनियाइन्या प्रकयाशन गनदे, फैसियाहरूियाई ्ेवबसयाइट्या 
अपिोड गनदे कया््णियाई अलन्वया््ण बनयाउने र ्लुनकोडियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउने यक्र्याकियापहरू्या सनतोर्जनक प्रगलत 
हयालसि ्भई कया््ण समपन्न ्भएको देसख्ो। सयाथै यफरयादपत्र, प्रलतउत्तरपत्र, पनुरया्ेवदन र लन्ेवदनहरूको दतया्ण हनुयासयाथ 
सङसक्षति यटपोट गनदे यक्र्याकियापहरू आंसशक रूप्या समपन्न ्भएको देसख्ो।  
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स्ग््या ्स सह्ोगी रणनीलतअनतग्णत जम्या कया््ण १८ र यक्र्याकियापहरू २० रहेको देसखनछ। १०० पूणया्णङ्क्या 
जम्या प्रयाति अङ्क्भयार ८२ ्भई औसत कया््ण समपयादन ८२.०० प्रलतशत प्रगलत रहेको पयाइ्ो।

२.2.५.६ न्याय्क स्वतनत्रतया र स्वया्त्ततयाकया ्ूल्हरूको जगेनया्ण गनदे

्स रणनीलतअनतग्णत पलन नीलतगत तहको कया्या्णन्व्न ्ोजनयाहरू ्यात्र स्या्ेवश गरेको देसखनछ। जस्ध्े लन्ल्त 
अदयाितको अलधकयारक्षेत्र बयायहर पयाररएकया य्व्वयादहरूको लनरुपणकया अदयाितबयाटै गनदे व््वसथयाको ियालग अध््न गरी 
प्रलत्ेवदन ियाग ुगनदे र न्या् प्रशयासनसँग समबसनधत कया््णय्वलधगत व््वसथया आफैं  गन्ण सकने व््वसथयाको ियालग पहि 
गनदे ्भन्ने यक्र्याकियापहरू समपन्न ्भएको पयाइ्ो।

त्सतै न्या्पयालिकयाको समपूण्ण खच्ण स्व्णससञ्चत कोर््यालथ व्््भयार हनेु, न्या्पयालिकयाियाई य्वलन्ोजन हनेु बजेट 
न्या्पयालिकयाको आ्वश्कतयाअनरुूप हनेु गरयाउने, बजेटको आनतररक बयाँडफयाँड र रक्यानतर गनदे, कया््णबोझको 
अनपुयात्या दरबनदी व््वसथयापन गनदे, न्या्याधीशहरूको पयाररश्ल्क र से्वया, सत्ण, ्वयृद्ध ए्व् ्सयु्वधया न्या्याधीश तथया 
क््णचयारीको ियालग छुटै्ट से्वया सत्णसमबनधी ऐन लन्या्णणकया ियालग पहि गनदे ्भन्ने यक्र्याकियापहरू्या आंसशक कया््ण 
प्रगलत ्भएको देसख्ो। प्रधयान न्या्याधीशिे न्या् प्रशयासनियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउने असनत् सजम्े्वयारीअनरुूप 
बहनकया ियालग आ्वश्क प्रशयासलनक ए्व् ्व््वसथयापकी् कया्््ण या स्वया्त्ततया प्रदयान गनदेसमबनधी कयानूनी व््वसथयाकया 
ियालग पहि गनदे यक्र्याकियापको हक्या कया््ण प्रयारम्भ ्भई न्या् प्रशयासन ऐन, २०७३ ्याफ्ण त केही व््वसथया ्भएको 
पयाइ्ो। तर छुटै्ट न्याय्क सजलिया लनधया्णरणको ियालग पहि गनदे ्भन्ने यक्र्याकियापको समबनध्या ठोस कया््ण असि 
बढन सकेको पयाइएन।

स्ग््या, रणनीलत ६ अनतग्णत जम्या १० ्वटया कया््णहरूको ५० पूणया्णङ्क्ध्े जम्या प्रयाति अङ्क्भयार ३१ रहेको र 
औसत कया््ण समपयादन ६२.०० प्रलतशत प्रगलत हयालसि ्भएको देसख्ो।  

२.2.५.७ न्याय्क उत्तरदयाय्त्व र उतपयादकत्व ्वयृद्ध गनदे

्स रणनीलतअनतग्णत नीलतगत तहको कया्या्णन्व्न ्ोजनया ्यात्र लनधया्णरण गररएको पयाइनछ। ्स अनतग्णत स्या्ेवश 
गररएकया न्या्याधीशहरूको कया््णसमपयादन ्यापदणड लनधया्णरण गरी ियाग ुगनदे, फैसियाहरूको एकीकृत अल्भिेख रयाख् े
प्रणयािी य्वकयास गनदे, न्या्याधीशहरू इजयािस बसेको स््को अल्भिेख रयाख्,े पोसयाकको पनुरया्विोकन गनदे, हरेक 
अदयाित्या हनेु बजेट लनकयासया र खच्णको य्व्वरण ्ोजनया कया्या्णन्व्न ससच्वयाि््या पेस गनदे प्रणयािी सथयापनया गनदे 
्भन्ने यक्र्याकियापहरू्या कया् हनु सकेको पयाइएन।

न्या्याधीशहरूको समपसत्त य्व्वरण अद्या्वलधक गन्ण न्या् पररर्दसँग स्न्व् गनदे, न्या्याधीश र क््णचयारीको 
आचयारसंयहतया कया्या्णन्व्नकया ियालग अनगु्न सल्लत सथयापनया गनदे तथया कया्या्णदेश तोकने, सजलिया अदयाित्या ्दु्या 
सजम्या िगयाउने प्रणयािीियाई पयारदशषी बनयाउनेिगया्तकया यक्र्याकियापहरू समपन्न ्भएको देसख्ो। क््णचयारीहरूको 
आचयार संयहतया ियाग ुगनदे य्वर्््या आंसशक कया््ण ्यात्र ्भएको पयाइ्ो। 

स्ग््या ्स रणनीलत अनतग्णत स्या्ेवश गररएकया १२ कया््णको ६० पूणया्णङ्क्ध्े जम्या प्रयाति अङ्क्भयार ३४ रहेको 
देसखई औसत कया््णसमपयादन ५६.६६ प्रलतशत प्रगलत हयालसि ्भएको देसख्ो।

२.2.५.८ न्या् क्षेत्रकया सरोकयार्वयाियाहरूसँगको समबनध र स्न्व्ियाई सदुृढ गनदे

्स सह्ोगी रणनीलतअनतग्णत नीलतगत तह्या सरोकयार्वयािया लनकया्हरूसँगको समबनध र स्न्व् अल्भ्वयृद्ध गनदे, 
दयात ृलनकया्हरूसँगको सहकया््णियाई व््वससथत गरयाउने र गैरसरकयारी संसथयाहरूसँगको सहकया््णियाई व््वससथत गनदे 
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प्र्खु कया््ण लनधया्णरण गररएको पयाइनछ। त्सतै कया्या्णन्व्न तहको ियालग पलन केही यक्र्याकियापहरू लनधया्णरण 
गररएकया लथए। 

नीलतगत तहअनतग्णत सरोकयार्वयािया लनकया्हरूसँगको समबनध र स्न्व् अल्भ्वयृद्ध गनदे ्भन्ने प्र्खु य्वर्््या सयाझया 
य्वर््हरू्या अनतर लनकया्गत स्न्व् र रणनीलतक ्ोजनया कया्या्णन्व्नको ियालग बजेट य्वलन्ोजनको ियालग पहि 
्भएको देसखनछ। न्या्क्षेत्र स्न्व् सल्लतको प्रलत्ेवदन प्रणयािीियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउने र सरकयारी ्वयकि, बयार, 
प्रहरीिगया्तकया सरोकयार्वयाियाहरू्या ्ोजनयाको जयानकयारी समप्ररे्ण गन्ण स्ोत सयाधन उपि्ध गरयाइएको पयाइ्ो। 
फैसिया कया्या्णन्व्नको कया््या स्न्व् गनदे र न्याय्क कया््ण समपयादन्या प्र्भया्वकयाररतयाको ियालग य्वलध य्वज्ञयान 
प्र्ोगशयािया र य्वलध य्वज्ञयान्ेवत्तयाहरूसँग अनतरयक्र्या गनदे यक्र्याकियापहरू पलन ्भएको देसख्ो।

त्सैगरी दयात ृलनकया्हरूसँगको सहकया््णियाई व््वससथत गरयाउने अकवो कया््णकया समबनध्या ्ोजनयाको ्ध्या्वलधपलछ 
नीलतगत परर्वत्णन ्भई दयात ृलनकया्सँग कुनै पलन सहया्तया नलिने नीलत त् ्भएकोिे सो तफ्ण कया यक्र्याकियापहरू्या 
कुनै कया््ण हनु सकेको पयाइएन।

गैरसरकयारी संसथयाहरूसँगको सहकया््णियाई व््वससथत गनदे अकवो प्र्खु यक्र्याकियापकया समबनध्या तेस्ो ्ोजनयाको 
सरुु्या लिइएको िक्््या पलन ्ध्या्वलधपलछ त्सतो सहकया््ण नलिने नीलत त् ्भएको हुँदया ्ससमबनधी अन् 
यक्र्याकियापहरू प्र्भया्वहीन ्भएको पयाइ्ो। 

कया्या्णन्व्न तहको ्ोजनयाअनतग्णत सथयानी् सरोकयार्वयाियाहरूलबच ्ोजनयाको जयानकयारी समप्ररे्ण गरयाउने, न्या् क्षेत्र 
स्न्व् सल्लतको तै्र्यालसक प्रलत्ेवदन पठयाउने गरेको पयाइ्ो। फैसिया कया्या्णन्व्नस्ेतकया ियालग नीलतगत तह्या 
गररन ु पनदे सधुयारकया समबनध्या केनद्री् तह्या िेखी पठयाइएको देसख्ो। अदयाितहरूको ्वयायर््णक कया्््ण ोजनया 
बनयाउँदया र प्रगलत स्ीक्षया गदया्ण सरकयारी ्वयकि र बयार अध्क्षियाई सह्भयागी गरयाउने तथया लनजहरूसँग लन्ल्त 
अनतरयक्र्या गनदे गरेको पयाइ्ो। न्याय्क कया् कयारबयाहीसमबनधी सूचनया सही रूप्या समप्ररे्ण गन्ण सथयानी् 
सञ्चयारक्षीहरूसँग आ्वलधक अनतरयक्र्या गनदे यक्र्याकियापहरू समपन्न ्भएको देसखनछ। 

स्ग््या सह्ोगी रणनीलत ८ अनतग्णत जम्या कया््ण २२ सूचक २२ ्भई ११० पूणया्णङ्क प्रगलतको जम्या प्रयाति अङ्क्भयार 
९८ रहेको पयाइ्ो। ्स सह्ोगी रणनीलतअनतग्णतको औसत कया््ण समपयादनको सतर ८९.०९ प्रलतशत पगेुको 
देसख्ो। 

२.2.५.९ न्या् र कयानूनसमबनधी अध््न अनसुनधयान ए्व् ् प्रकयाशन तथया कयानूनी सधुयार प्रयक्र्याियाई  
लनरनतरतया ठदने

न्या् र कयानूनसमबनधी अध््न अनसुनधयान ए्व् ्प्रकयाशन तथया कयानूनी सधुयार प्रयक्र्याियाई लनरनतरतया ठदनेसमबनधी 
सह्ोगी रणनीलतियाई तीन ्वटया क्षेत्रहरू्या य्व्भयाजन गरी यक्र्याकियापहरू रयासखएको लथ्ो। 

्स रणनीलतअनतग्णत पयहिो कया््ण न्या्पयालिकयाल्भत्र अध््न अनसुनधयानको संसथयागत सदुृढीकरण गनदे रहेको छ। 
स्ववोचच अदयाितको अनसुनधयान ्हयाशयाखयाियाई सदुृढ तलु्याउन दक्ष जनशसक्, अनसुनधयान क्ष्तया य्वकयास र स्ोत 
सयाधन उपि्ध गरयाइएको देसखनछ। त्सतै अनसुनधयानको ्वयायर््णक कया््णतयालिकया लन्या्णण गरी कया्या्णन्व्न हनेु गरेको 
छ। केही सजलिया र उचच अदयाितहरूियाई सथयानी् स्स्याकया बयारे्या अध््न गन्ण बजेट पठयाइएको ्भन्ने देसखए 
पलन सबै अदयाित्या त्सतो रक् गएको देसखदैँन। न्या् र कयानूनकया क्षेत्र्या कया््णरत ्अनसुनधयान संसथयाहरूसँग 
स्न्व् गरी न्या्पयालिकयाको अनसुनधयान ्ोजनया कया्या्णन्व्न्या सह्ोग प्रयाति गनदे गररएको देसखनछ। न्या् र 
कयानूनकया क्षेत्र्या य्वल्भन्न संसथयाहरूबयाट ्भएकया अनसुनधनयात्क कृलतहरू सङ्किन गरी न्या्पयालिकयाबयाट हनेु सधुयार्या 
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उप्ोग गन्णको ियालग आंसशक पहि ्भएको छ। तर न्याँ संय्वधयानब्ोसज् सथयानी् तह्या गठन हनेु न्याय्क 
सल्लतको संरचनया र क्षेत्रयालधकयारस्ेतकया य्वर्््या अध््न हनु सकेको पयाइएन। रणनीलतक ्ोजनयािे लनधया्णरण 
गरेब्ोसज्कया िक्् तथया रणनीलत अनतग्णतकया यक्र्याकियापहरूको कया््णसमपयादनको अ्वसथयाकया बयारे्या केनद्री् 
तह्या ्वयायर््णक रूप्या स्ीक्षया गरी कया््णसमपयादन सूचक अनसुयारको य्व्वरण स्ववोचच अदयाितको ्वयायर््णक प्रलत्ेवदन्या 
स्या्ेवश हनेु गरेको पयाइ्ो। य्वसशष्टीकृत अदयाितहरूको सथयापनयाकया ियालग ्भएको अध््न प्रलत्ेवदन ियाग ुहनु 
सकेको पयाइएन। अन् अदयाित तथया न्या्यालधकरणहरूको संरचनया तथया कया््ण प्रकृलत अनसुयारको कया््ण समपयादन 
समबनध्या अनगु्न, लनरीक्षण, लनददेशन र लन्नत्रण स्ेतकया य्वर्््या अध््न गनदे कया््ण पलन समपन्न हनु सकेको 
छैन। ्दु्या्या कैद सजया् ्भोगीरहेको तर असनत् फैसियाबयाट सफयाइ पयाएको व्सक् (Acquitted Defendant) 
ियाई क्षलतपूलत्ण उपि्ध गरयाउने य्वर्््या अध््न गन्णको ियालग कया््णदि गठन ्भए पलन अध््न प्रलत्ेवदन आउन 
बयाँकी नै रहेको देसख्ो। 

्सै गरी न्या् र कयानूनसमबनधी  प्रकयाशनियाई व््वससथत तलु्याउने अकवो ्खु् कया््णअनतग्णत कयानून पलत्रकया्या 
प्रकयासशत सबै फैसियाहरूको य्वद्तुी् प्रलत त्यार गरी य्वल्भन्न य्वकलपहरू (Search Option) सयहत स्ववोचच 
अदयाितको ्ेवबसयाइट्याफ्ण त स्व्णसयाधयारण सबैको पहुँच्या परु् ् याएकयाे पयाइ्ो। ्हत््वपूण्ण ्दु्याहरू्या ्भएकया आदेश र 
फैसियाहरूको समप्ररे्णकया ियालग इ–स्याचयारको व््वसथयाियाई लनरनतरतया ठदएको देसख्ो। ्हत््वपूण्ण फैसियाहरूको 
अङग्जेी अन्ुवयाद गरयाई प्रकयाशन गनदे कया््णियाई लनरनतरतया ठदएको र कयानून पलत्रकया, स्ववोचच अदयाित बिेुयटन तथया 
अदयाित लन््या्विीको प्रकयाशनियाई लन्ल्ततया ठदएको पयाइ्ो। तर य्वर््गत नसजर सङग्हको प्रकयाशनियाई 
लन्ल्ततया ठदन सयकएको पयाइएन।

कयानून सधुयार र न्याँ कयानून लन्या्णणकया ियालग पहि गनदे ्भन्ने तेस्ो प्र्खु कया््ण अनतग्णत न्या् प्रशयासनसँग समबसनधत 
केही कयानूनहरू लन्या्णण गन्ण, संशोधन गन्ण सं्वयाद ्वया पहि गनदे गरी दईु ्वटया यक्र्याकियाप रयासखएको्या द्ैुव्या 
लनधया्णररत कया््ण समपन्न ्भई संयहतया समबनधी न्याँ कयानूनहरूको लन्या्णण ्भई ियाग ु्भएको देसख्ो।   

्स प्रकयार सह्ोगी रणनीलत ९ अनतग्णत जम्या १७ कया््ण १९ यक्र्याकियाप ९५ पूणया्णङ्क रहेको्या सोको प्रगलततफ्ण  
६५ अङ्क प्रयाति ्भई औसत कया््ण समपयादन ६८.४२ प्रलतशत ्भएको देसख्ो। 

स्ग््या ९ ्वटया सह्ोगी रणनीलतहरूको जम्या कया््ण र २३७ सूचक २७७ रहेको देसखनछ। सबै सूचकको पूणया्णङ्क 
१३८५ ्भएको्या जम्या प्रयाति अङ्क ्भयार १००३ रहेको पयाइ्ो। ्सबयाट सह्ोगी रणनीलतहरूको औसत कया््ण 
समपयादन ७२.4२ प्रलतशत हनु पगेुको देसखनछ। 
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सह्ोगी रणनीलतहरू
तयालिकया नं.९३

रणनीलतहरू जम्या 
कया््ण 

सूचक 
सङख्या पूणया्णङ्क प्रयाति अङ्क ्भयार

औसत 
कया््णसमपयादन 

प्रलतशत

१. ्ोजनया कया्या्णन्व्न प्रणयािीियाई 
प्र्भया्वकयारी बनयाउने 

नीलतगत तह 25 25 125 99

72.42

कया्या्णन्व्न तह ७ ७ ३५ ३५

२. ्दु्या व््वसथयापन पद्धलत्या सधुयार 
गनदे 

नीलतगत तह 47 63 315 199

कया्या्णन्व्न तह १९ १९ ९५ ७८

३. ्यान्व संसयाधन व््वसथयापनियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउने 
(नीलतगत तह) 30 30 150 117

४. अदयाितहरूको ्भौलतक पू्वया्णधयार य्वकयास गरी आधलुनक 
्यापदणडअनरुूप तलु्याउने (नीलतगत तह)

30 50 250 165

५. अदयाित व््वसथयापन्या सूचनया र 
सञ्चयार प्रय्वलधको प्र्ोगियाई 
संसथयागत गनदे 

नीलतगत तह 14 16 80 64

कया्या्णन्व्न तह
4 4 20 18

६. न्याय्क स्वतनत्रतया र स्वया्त्ततयाकया ्ूल्हरूको 
जगेनया्ण गनदे (नीलतगत तह)

10 10 50 31

७. न्याय्क उत्तरदयाय्त्व र उतपयादकत्व ्वयृद्ध गनदे  
(नीलतगत तह)

12 12 60 34

८. न्या् क्षेत्रकया 
सरोकयार्वयाियाहरूसँगको समबनध 
र स्न्व्ियाई सदुृढ गनदे 

नीलतगत तह 16 16 80 68

कया्या्णन्व्न तह
6 6 30 30

९. न्या् र कयानूनसमबनधी अध््न, अनसुनधयान ए्व् ्
प्रकयाशन तथया कयानूनी सधुयार प्रयक्र्याियाई लनरनतरतया 
ठदने (नीलतगत तह)

17 19 95 65

सह्ोगी रणनीलतहरूको जम्या 237 277 1385 1003

२.२.६ स्ग् औसत कया््ण समपयादन

तेस्ो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनयाको स्ीक्षया गदया्ण न्या् समपयादनको कया््णियाई लछटो छररतो तलु्याउने (िक्् १) 
िक्् प्रयालतिको ियालग लनधया्णरण गररएकया ४ ्वटया रणनीलतहरूको स्ग् कया््णहरू ६८ र उक् कया््णहरू अनतग्णत १०० 
्वटया यक्र्याकियापहरू लनधया्णरण ्भएको्या उक् यक्र्याकियापहरूको कया््णसमपयादन सूचककया आधयार्या स्ीक्षया गदया्ण 
औसत्या ६५.५७ प्रलतशत प्रगलत हयालसि ्भएको देसख्ो। त्सैगरी न्याय्क प्रयक्र्याियाई अनु् यान्ोग् बनयाउने  
(िक्् २) िक्् प्रयालतिको ियालग लनधया्णरण गररएकया २ ्वटया रणनीलतहरूको स्ग् कया््णहरू १६ र उक् कया््णहरू 
अनतग्णत १६ ्वटया यक्र्याकियापहरू लनधया्णरण ्भएको्या उक् यक्र्याकियापहरूको कया््णसमपयादन सूचककया आधयार्या 
स्ीक्षया गदया्ण औसत्या ४७.५० प्रलतशत प्रगलत हयालसि ्भएको देसख्ो। न्या्प्रणयािीियाई पहुँच्ोग् बनयाउने (िक्् 
३) िक्् प्रयालतिको ियालग लनधया्णरण गररएकया ६ ्वटया रणनीलतहरूको स्ग् कया््णहरू ५० र उक् कया््णहरू अनतग्णत 
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५४ ्वटया यक्र्याकियापहरू लनधया्णरण ्भएको्या उक् यक्र्याकियापहरूको कया््णसमपयादन सूचककया आधयार्या स्ीक्षया 
गदया्ण औसत्या ९०.७४ प्रलतशत प्रगलत हयालसि ्भएको देसख्ो। न्या्पयालिकयाप्रलत आसथया र य्वश्वयास अल्भ्वयृद्ध गनदे 
(िक्् ४) िक्् प्रयालतिको ियालग लनधया्णरण गररएकया ५ ्वटया रणनीलतहरूको स्ग् कया््णहरू २३ र उक् कया््णहरू 
अनतग्णत ३५ ्वटया यक्र्याकियापहरू लनधया्णरण ्भएको्या उक् यक्र्याकियापहरूको कया््णसमपयादन सूचककया आधयार्या 
स्ीक्षया गदया्ण औसत्या ८५.३४ प्रलतशत प्रगलत हयालसि ्भएको देसख्ो। उप्ु्णक् िक््हरू प्रयालतिकया ियालग 
व््वसथयापकी् कया््णसँग समबसनधत ९ ्वटया सह्ोगी रणनीलतहरू लनधया्णरण गरी त्सअनतग्णत स्ग् कया््णहरू २३७ 
र उक् कया््णहरू अनतग्णत २७७ ्वटया यक्र्याकियापहरू लनधया्णरण ्भएको्या कया््णसमपयादन सूचककया आधयार्या स्ीक्षया 
गदया्ण औसत्या ७२.२७ प्रलतशत प्रगलत हयालसि ्भएको देसख्ो।

स्ग््या ्ोजनयाकया ४ ्वटया िक््हरू, ती िक्् प्रयालतिकया ियालग लनधया्णररत १७ ्वटया रणनीलतहरू तथया ९ ्वटया सह्ोगी 
रणनीलतहरूस्ेत जम्या २६ ्वटया रणनीलतहरू, ती रणनीलतहरू अनतग्णत लनधया्णररत ३९४ ्वटया ्खु् कया््णहरू र 
समपयादन गनु्ण पनदे ४८२ ्वटया यक्र्याकियापहरूको ्ोजनयािे लनधया्णरण गरेको कया््ण समपयादन सूचककया आधयार्या 
स्ीक्षया गदया्ण औसत्या ७२.२७ प्रलतशत उपिस्ध हयालसि ्भएको देसख्ो। ्ोजनयाको स्ग् प्रगलत य्व्वरण तयालिकया 
नं . ९४ ्या प्रसततु गररएको छ। 

स्ग् औसत कया््ण समपयादन
 तयालिकया नं. ९४

िक््हरू रणनीलतहरूको 
सङख्या

जम्या 
कया््ण 

यक्र्याकियाप/
सूचक सङख्या पूणया्णङ्क जम्या प्रयाति 

अङ्क्भयार
औसत कया््ण 
समपयादन 
प्रलतशत

1. न्या् समपयादनको कया््णियाई 
लछटो छररतो तलु्याउने

४ ६८ १०० ६५.५७

2. न्याय्क प्रयक्र्याियाई 
अनु् यान्ोग् बनयाउने

२ १६ १६ ८० ३८ ४७.50

3. न्या्प्रणयािीियाई पहुँच्ोग् 
बनयाउने

६ ५० ५४ २७० २४५ 90.74

४. न्या्पयालिकयाप्रलत आसथया र 
य्वश्वयास अल्भ्वयृद्ध गनदे

५ २३ ३५ 175 149 85.14

सह्ोगी रणनीलतहरू ९ २३७ २७७ 1385 1003 72.42

जम्या २६ ३९४ ४८२ ७२.2७

2.2.7 ्ोजनयाको िक्् र प्रगलतलबचको अनतर 

तेस्ो रणनीलतक ्ोजनयािे लनधया्णरण गरेकया िक््हरू्ध्े ्खु् प्रयाथल्कतया्या रहेको ्दु्या फर्छ्यौटको स्् सी्या 
र उतपयादकत्वसँग समबसनधत िक्् १ अनतग्णत गनु्णपनदे यक्र्याकियापहरू्या जम्या ६५.५७ प्रलतशत कया््ण समपयादन 
्भई िक्् र प्रगलतलबच्या 34.43 अनतर रहेको पयाइ्ो। न्याय्क प्रयक्र्याियाई अनु् यान्ोग् बनयाउने य्वर््सँग 
समबसनधत िक्् २ अनतग्णत यक्र्याकियापहरू्या जम्या 47.57 प्रलतशत कया््ण समपयादन ्भई िक्् र प्रगलतलबच्या 
50.50 अनतर रहेको पयाइ्ो। त्सतै, न्या् प्रणयािीियाई पहुँच्ोग् बनयाउने तेस्ो िक््अनतग्णत गनु्णपनदे 
यक्र्याकियापहरू्या 90.74 प्रलतशत कया््ण समपयादन ्भई िक्् र प्रगलतलबच्या 9.26 प्रलतशत अनतर रहेको 
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देसख्ो। न्या्पयालिकयाप्रलतको आसथया र य्वश्वयास अल्भ्वयृद्ध गनदे चौथो रणनीलत अनतग्णतकया यक्र्याकियापहरू्या 
85.14 प्रलतशत कया््ण समपयादन ्भई िक्् र प्रगलतलबच्या 14.86 प्रलतशत अनतर रहेको देसख्ो। ्ूि 
रणनीलतहरूको कया्या्णन्व्नियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउनकया ियालग लनधया्णररत ९ ्वटया सह्ोगी रणनीलतहरू अनतग्णतकया 
यक्र्याकियापहरू्या जम्या 72.42 प्रलतशत कया््णसमपयादन ्भई िक्् र प्रगलतलबच्या 27.58 प्रलतशत अनतर रहेको 
देसख्ो। ्सरी ४ ्वटया िक्् र सह्ोगी रणनीलतहरूको कया््णन्व्न्या ्भएको स्ग् प्रगलत 72.27 प्रलतशत ्भई 
िक्् र प्रगलतलबच्या 27.73 प्रलतशत अनतर देसखएको छ। स्ग् य्व्वरण तयालिकया नं. ९५ ्या प्रसततु गररएको 
छ।

स्ग् प्रगलत तथया िक्् र प्रगलतलबचको अनतर
तयालिकया नं. ९५

िक्् १, २, ३, ४ र सह्ोगी रणनीलतस्ेतको जम्या 

िक््हरू जम्या कया््ण यक्र्याकियाप/
सूचक सङख्या

औसत कया््ण समपयादन 
(%)

िक्् र प्रगलत लबचको 
अनतर(%)

१. न्या् समपयादनको कया््णियाई लछटो   छररतो 
तलु्याउने

68 100 65.57 34.43

२. न्याय्क प्रयक्र्याियाई अनु् यान्ोग् बनयाउने 16 16 47.50 52.50

३. न्या् प्रणयािीियाई पहुँच्ोग् बनयाउने 50 54 90.74 9.26

४. न्या्पयालिकयाप्रलत आसथया र य्वश्वयास अल्भ्वयृद्ध 
गनदे

23 35 85.14 14.86

िक्् १,२,३ र ४ को जम्या १५७ २०५ ७२.2४ २७.7६

सह्ोगी रणनीलतहरू जम्या कया््ण
यक्र्याकियाप/
सूचक सङख्या

पूणया्णङ्क
प्रयाति अङ्क 
्भयार

औसत कया््ण 
समपयादन 
(%) 

िक्् र प्रगलत 
लबचको अनतर 

(%)

१. ्ोजनया कया्या्णन्व्न प्रणयािीियाई प्र्भया्वकयारी 
बनयाउने

३२ ३२ १६० 134 83.75 16.25

२. ्दु्या व््वसथयापन पद्धलत्या सधुयार गनदे 66 82 410 277 67.56 32.44

३. ्यान्व संसयाधन व््वसथयापनियाई प्र्भया्वकयारी 
बनयाउने (नीलतगत तह)

30 30 150 117 78.00 22.00

४. अदयाितहरूको ्भौलतक पू्वया्णधयार य्वकयास गरी 
आधलुनक ्यापदणडअनरुूप तलु्याउने  
(नीलतगत तह)

30 50 250 165 66.00 34.00

५. अदयाित व््वसथयापन्या सूचनया र सञ्चयार 
प्रय्वलधको प्र्ोगियाई संसथयागत गनदे 

18 20 100 82 82.00 18.00

६. न्याय्क स्वतनत्रतया र स्वया्त्ततयाकया 
्ूल्हरूको जगेनया्ण गनदे (नीलतगत तह)

10 10 50 31 62.00 38.00



92

Gofokflnsfsf] rf}yf] k~rjifL{o /0fgLlts of]hgf

िक्् १, २, ३, ४ र सह्ोगी रणनीलतस्ेतको जम्या 

िक््हरू जम्या कया््ण यक्र्याकियाप/
सूचक सङख्या

औसत कया््ण समपयादन 
(%)

िक्् र प्रगलत लबचको 
अनतर(%)

७. न्याय्क उत्तरदयाय्त्व र उतपयादकत्व ्वयृद्ध गनदे  
(नीलतगत तह)

12 12 60 34 56.67 43.33

८. न्या् क्षेत्रकया सरोकयार्वयाियाहरूसँगको समबनध 
र स्न्व्ियाई सदुृढ गनदे 

2 22 110 98 89.09 10.91

९. न्या् र कयानूनसमबनधी अध््न, अनसुनधयान 
ए्व् ्प्रकयाशन तथया कयानूनी सधुयार प्रयक्र्याियाई 
लनरनतरतया ठदने (नीलतगत तह)

17 19 95 65 68.42 31.58

सह्ोगी रणनीलतहरूको जम्या 237 277 1385 1003 72.42 27.58

तेस्ो रणनीलतक ्ोजनयाको स्ग् प्रगलत र 
अनतरको औसत जम्या

394 482 72.27 27.73

2.3 सरोकयार्वयाियाहरूको धयारणया

चौथो रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण याको प्रयक्र्या प्रयारम्भ ्भएपलछ य्वगतकया ्ोजनयाहरूको कया्या्णन्व्नको अन्ुभ्व तथया तेस्ो 
्ोजनयाको ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कनबयाट देसखएको अ्वसथयास्ेतियाई य्वचयार गरी चौथो ्ोजनयाको य्वलध, प्रयक्र्या, स्वरूप 
ए्व् ्प्रयाथल्कतयाकया क्षेत्रहरू के कसरी लनधया्णरण गनदे ्भन्ने समबनध्या २७ बुदेँ प्रश्नया्विीको य्वकयास गररएको लथ्ो। 
कया््ण स्ूहबयाट त्यार गररएको प्रश्नया्विीियाई सबै तहकया अदयाित तथया न्या्यालधकरणहरू्या प्रयेर्त गररएको्या ८५ 
अदयाित तथया न्या्यालधकरणहरूबयाट ज्वयाफ प्रयाति ्भएको लथ्ो। 

त्सैगरी, २०७५चैत्र २०देसख २२ गतेसम् समपन्न न्या्याधीशहरूको तेस्ो रयाय्रि् सम्ेिनको अ्वसर्या 
न्या्पयालिकयाको चौथो रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण याको सनद्भ्ण य्वर््क कया््णपत्र प्रसततु गररएको लथ्ो। सो कया््णपत्र्या 
तेस्ो रणनीलतक ्ोजनयाको ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कन ए्व् ्स्ग् प्रयारसम्भक स्ीक्षयाबयाट पयहचयान ्भएकया सधुयारकया क्षेत्रहरू 
र ्वत््ण यान परर्वलत्णत सनद्भ्ण स्ेतियाई ् ध्नजर रयाखी आगया्ी ् ोजनया्या समबोधन गररनपुनदे य्वल्भन्न १९ बुदँयाहरू्या 
पषृ्ठपोर्णको अपेक्षया गररएको लथ्ो। प्रसततु कया््णपत्र उपर स्ूहगत तथया पूण्णसत्र्या स्ेत सह्भयागीहरूलबच छिफि 
्भई सझुया्वहरू प्रयाति ्भएको लथ्ो। 

्सकया अलतररक्, ्ोजनया तजु््ण या प्रयक्र्याियाई सह्भयालगतया्ूिक बनयाई सरोकयार्वयाियाहरू्या ्ोजनयाप्रलतको स्वयाल्त्व्भया्व 
र ्ोजनया तजु््ण याको सीप य्वकयास गनदे उद्ेश्िे देशकया य्वल्भन्न सथयान्या गरी जम्या २१ ्वटया परया्श्ण कया््णक्र् 
सञ्चयािन गररएको लथ्ो। उक् कया््णक्र््या अदयाितकया न्या्याधीश तथया क््णचयारी र कयानून व््वसया्ी, सरकयारी 
्वयकि, कयानून आ्ोग, प्रहरी, से्वयाग्याही, सञ्चयारक्षी, कयानूनकया प्रयाध्यापक, तयालि्प्रदया्क लनकया्कया प्रलतलनलध, 
नयागररक स्याजकया प्रलतलनलध गरी जम्या १०११ जनयाको सह्भयालगतया रहेको लथ्ो। परया्श्ण कया््णक्र्हरू्या ्ोजनया 
तजु््ण याको अ्वधयारणया, य्वलध प्रयक्र्या र पद्धलत तथया तेस्ो ्ोजनयाको स्ीक्षया, िक्् र प्रगलतलबचको अनतर र त्सको 
कयारण ए्व् ्चौथो ्ोजनयाको ढयाँचया स्वरूप र ्भयाय्व कया््णठदशया समबनध्या य्वर््गत प्रसतलुत गरी सह्भयागीहरूलबच्या 
स्ूहगत र सया्ूयहक छिफि गरयाई पषृ्ठपोर्ण लिइएको लथ्ो।
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उप्ु्णक् प्रश्नया्विी स्वदेक्षणबयाट प्रयाति ज्वयाफ, सम्ेिन्या ्भएको छिफि र परया्श्ण कया््णक्र््या सरोकयार्वयाियाहरूबयाट 
व्क् धयारणया तथया प्रयाति पषृ्ठपोर्णहरूको सयारसङक्षेप देहया्ब्ोसज् रहेको छः

(क) ्ोजनयाबद्ध सधुयार प्रयक्र्याबयाट देसखएकया सकयारयात्क प्र्भया्वहरुः
•	 ्ोजनयाबद्ध सधुयारको प्रयक्र्याबयाट न्या्पयालिकयाको कया् कयारबयाही्या प्र्भया्वकयाररतया आएको,
•	 ्ोजनयाबद्ध कया््ण संसकृलतको य्वकयास ्भएको,
•	 ्दु्याको फैसियाको सङख्या्या ्वयृद्ध ्भएको,
•	 बक्ौतया न्ूनीकरण्या सधुयार ्भएको,
•	 ्यान्व संसयाधन व््वसथयापन्या सधुयार ्भएको, 
•	 ्भौलतक पू्वया्णधयार्या सधुयार ्भएको,
•	 सूचनया प्रय्वलधको प्र्ोग्या य्वसतयार ्भएको, 
•	 कयानून्या स्सया्य्क सधुयार ्भएको,
•	 न्या्पयालिकयाको रणनीलतक ्ोजनयाको रयाय्रि् ्ोजनया्या समबोधन ्भएको,
•	 सरोकयार्वयाियाहरूसँगको स्न्व् र सहकया्््ण या अल्भ्वयृद्ध ्भएको आठद।

(ख) चौथो ्ोजनयाको स्वरूप र संरचनया समबनध्याः

•	 न्या्पयालिकयाकया पररदृश्, पररिक्् र ्ूल्हरू उप्कु् छन।् परर्वलत्णत सनद्भ्णस्ेतियाई दृयष्टगत गरी 
स्सया्य्क र ्भयायर्क परर्याज्णन गन्ण सयकनछ।

•	 तेस्ो रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण यासम्को अभ्यासबयाट अ्विमबन गररएको य्वलध, स्वरूप र संरचनया्या 
स्सया्य्क परर्याज्णन गरी सरि र बोधगम् बनयाउनपुद्णछ।

(ग) चौथो ्ोजनयािे समबोधन गनु्णपनदे य्वर्् र क्षेत्रहरू:

•	 न्या् समपयादनतफ्ण को िक्् सङख्यात्क, अ्वलधगत तथया अदयाितको ्वगषीकरणकया आधयार्या गररएकोिे 
दोहोरो र ्हत््वकयांक्षी ्भएकोिे एकीकृत र सरि िक्् लनधया्णरण गनु्णपनदे, 

•	 न्या्समपयादनतफ्ण को िक्् लनधया्णरण गदया्ण लछटोछररतोको सयाथै उतपयादकत्व र गणुयात्क पक्ष्या स्ेत 
ध्यान ठदनपुनदे,

•	 न्या्पयालिकयाको िक्् लनधया्णरण गदया्ण न्या्समपयादनको कया््णियाई प्रयाथल्कतया्या रयाख्पुनदे,

•	 ्ोजनया तजु््ण या गदया्ण नेततृ्व तथया व््वसथयापनको प्रलतबद्धतया सलुनसचित गररनपुनदे, 

•	 न्या्पयालिकयाको नीलत तथया ्ोजनयाहरू, न्याय्क प्रयक्र्या तथया कया््णय्वलध ए्व् ्स्ोत सयाधनको व््वसथयापन 
पद्धलत ससुपष्ट र परर्भयायर्त हनुपुनदे, 

•	 ्ोजनया कया्या्णन्व्नबयाट से्वयाग्याहीको अपेक्षया र सनतयुष्टको समबोधन हनुपुनदे,

•	 अदयाितकया से्वयाहरू सिु्भ र पहुँच्ोग् हनुपुनदे, 

•	 ्ोजनयाकया कया््णक्र्हरू न्या्पयालिकयाको जनआसथया र य्वश्वयास अल्भ्वयृद्ध गनदेतफ्ण  िसक्षत हनुपुनदे, 

•	 न्याय्क कया् कयारबयाही्या न्याय्क सशुयासन, उत्तरदयाय्त्व र ज्वयाफदेयहतया सलुनसचित गररनपुनदे,

•	 ्यान्व संशयाधनको व््वसथयापन (प्रयालति, आपूलत्ण, थ्ौती, कया््णसमपयादन ् यापदणड, उतप्ररेणया, ् नोबि, क्ष्तया 
र ्वसृत्तय्वकयास आठद)  प्र्भया्वकयारी बनयाउन ्यान्व संशयाधन नीलत र ्ोजनया तजु््ण या गनु्णपनदे,

•	 कया््णबोझकया आधयार्या जनशसक्को खटनपटन र प्रयाति अ्वसरहरूको स्सुचत य्वतरण गनु्णपनदे,
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•	 न्या् से्वयाकया क््णचयारीको ियालग छुटै्ट से्वयासमबनधी ऐनको लन्या्णण हनुपुनदे,
•	 न्या्याधीश लन्सुक्को कयारण र आधयार सया्व्णजलनक गनु्णपनदे,
•	 स्ववोचच अदयाित्या संय्वधयानको ्भया्वनयाअनसुयार अन्ुभ्वी र क्ष्तया्वयान ्न्या्याधीशबयाट लन्सुक् गररन ुपनदे,
•	 ्भौलतक पू्वया्णधयारको प्रयाथल्कीकरण र अन् सयाधनस्ोतको न्या्ोसचत य्वतरण हनुपुनदे,
•	 स्ग् न्याय्क कया् कयारबयाही्या सूचनया प्रय्वलधियाई स्वचयालित बनयाई अलधकत् उप्ोग गनु्णपनदे, 
•	 सरोकयार्वयाियाहरूको सह्ोग र स्न्व् अल्भ्वयृद्ध गन्ण सहकया््णको सयाझया क्षेत्रको पयहचयान गरी समबोधन 

हनुपुनदे,
•	 न्या्पयालिकयाको कया्कयारबयाही्या पयारदसश्णतया कया्् गन्ण सूचनया प्र्वयाह्या सहजतया हनुपुनदे,
•	 न्याय्क जनशसक््या से्वयाग्याही्ैत्री कया््णसंसकृलतको य्वकयास गनु्णपनदे, 
•	 न्या्पयालिकयाको से्वया प्र्वयाह र से्वयाग्याहीको सनतयुष्ट ्यापन गरी सोको समबोधन गनु्णपनदे,
•	 न्याय्क प्रयक्र्या िया्ो, झनझयटिो र खसच्णिो ्भएकोिे कया््णय्वलध्या सरिीकरण गरी न्याय्क कया् 

कयारबयाही्या हनुसकने यढियाससुती हटयाउन ुपनदे, 
•	 न्या्पयालिकया्या हनुसकने अलन्ल्ततया रोकथया्को ियालग प्र्भया्वकयारी उपया् अ्विमबन गनदेपनदे,
•	 कयानूनी सहया्तयाियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउन ुपनदे,
•	 ्ेिल्ियाप पद्धलतियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउन ुपनदे, 
•	 फैसिया कया्या्णन्व्नको कया््णियाई सदुृढ बनयाउन ुपनदे, 
•	 संयहतयाहरूको कया्या्णन्व्नको ियालग न्याय्क जनशसक्को क्ष्तया य्वकयासिगया्त आ्वश्क स्ोत सयाधनको 

व््वसथया गनु्णपनदे आठद। 

2.4 िक्् र प्रगलतलबच अनतरकया कयारण र प्र्भया्वको य्वश्रे्ण

तेस्ो रणनीलतक ् ोजनयािे लनधया्णरण गरेकया य्वल्भन्न ४ ्वटया िक््हरू, सह्ोगी रणनीलत र कया््णक्र्को कया्या्णन्व्नको 
समबनध्या प्रदेश र केनद्री्सतर्या समपन्न ्भएकया परया्श्ण कया््णक्र्कया सह्भयागीहरूबयाट सझुयाइएकया अनतरकया 
कयारण, असर र प्र्भया्वहरूियाई लनमनब्ोसज् य्वश्रे्ण गररएको छः-

(क) न्याय्क जनशसक्को क्ष्तया य्वकयास हनु नसकनःु 

 न्या् समपयादनको कया््ण आफै्या चनुौतीपूण्ण कया््ण हो। ् सिे कयानून र कया््णय्वलधको ज्ञयान, न्याय्क प्रयक्र्याको 
जयानकयारी र न्याय्क ्ूल् र ्यान्तयाहरूको आनतररकीकरणको अपेक्षया गद्णछ। सयाथै स््को अनतरयाि्या 
कयानूनकया य्वल्भन्न य्वधयाहरूको य्वकयासस्ेत ्भएको छ। स्याज य्वकयासको क्र््या सूचनया प्रय्वलधको य्वकयास, 
आलथ्णक सया्यासजक क्षेत्र्या ्भएकया य्वकयास र प्रगलतिगया्तकया कयारणिे न्याँ न्याँ प्रकृलतकया य्व्वयादहरू 
अदयाित प्र्ेवश गनदे गरेकया छन।् अदयाितस्क्ष आउने रयाजस्व, ्वयासणज्, करयार, सूचनया प्रय्वलध, आलथ्णक 
अपरयाध, अनतरया्णय्रि् ्वया सङ्गठठत अपरयाध, अनतरया्णय्रि् तत््व स्या्ेवश ्भएकया नीसज य्व्वयादहरू्या ्दु्या दतया्णदेसख 
सनु्ुवयाइकया य्वल्भन्न चरण्या न्याय्क जनशसक््या समबसनधत कयानून र न्याय्क प्रयक्र्याको ससुपष्ट ज्ञयान र 
सीपको क्ीकया कयारणिे स्ेत त्सतया केही य्व्वयादहरू रणनीलतक ्ोजनयािे लनधया्णरण गरेको अ्वलधल्भत्र 
फर्छ्यौट हनु नसकेको अ्वसथया पलन देसखनछ। ्िुकु्या ियाग ु ्भएकया न्याँ संयहतया र कयानूनहरूको 
कया्या्णन्व्नकया सनद्भ््ण या ्ी य्वर््हरू अझ बढी चनुौतीपूण्ण देसखएकया छन।् ्सबयाट ्दु्या्या समपन्न गनु्ण पनदे 
न्याय्क कया् कयारबयाहीकया चरणहरू्या यढियाई हनु गई कया््णसमपयादनियाई गणुसतरी् बनयाई लनधया्णररत 
स्््या ्दु्या फर्छ्यौट र फैसियाको त्यारी हनु नसकेको अ्वसथया देसखन आ्ो। 
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(ख) ् यान्व संसयाधनको य्वकयास र व््वसथयापन्या क्जोरीः 

 ्यान्व संसयाधन कुनै पलन सङ्गठनकया ियालग अपररहया््ण तत््व हो। आफनो कया््ण समपयादन प्र्भया्वकयारी रूप्या 
गन्णकया ियालग जनशसक्को य्वकयास र व््वसथयापन ् थोसचत रूप्या गनु्णपनदे हनुछ। ् यान्व संसयाधनकया ् हत््वपूण्ण 
पक्षहरू ्यान्व संसयाधन प्रक्षेपण, पदसथयापन, तयालि्, अल्भ्खुीकरण, ्वसृत्त य्वकयास, उतप्ररेणया र कया््णरत 
जनशसक्ियाई यटकयाउने आठद य्वर््हरू न्या्पयालिकया्या अलत नै ्हत््वपूण्ण देसखनछन।् न्या्पयालिकयािे 
समपयादन गनदे कया््ण य्वसशष्टीकृत प्रकृलतको ्भएकयािे ्सको ियालग प्रलतसपधषी, दक्ष र क्ष्तया्वयान जनशसक्को 
लन्सुक् हनु ुपनदे हनुछ। न्या् से्वयाियाई अपेसक्षत रूप्या अन् से्वया्भनदया आकर््णक से्वया बनयाउन नसयकएको 
कयारणिे गदया्ण न्या् से्वयाकया ियालग ्यागब्ोसज्को सङख्या्या उम्ेद्वयारहरू परीक्षया्या सह्भयागी नहनेु, 
आ्वश्क सङख्या्या र उतकृष्ट जनशसक् नै आपूलत्ण गन्ण नसयकएको य्वगतको अन्ुभ्व रहेको छ। ्सकया 
सयाथै लन्कु् ्भई आउने रयाजपत्र अनयङ्कत जनशसक् कयानून य्वर््को अध््न नगरेको हनेु र अध््न गरेको 
्भए पलन य्वश्वय्वद्याि्को पयाठ्यक्र् बढी सैद्धयासनतक ्भएकयािे कयानूनको आ्वश्क व्या्वहयाररक ज्ञयानको 
क्ीिे कया््णसमपयादन्या केही क्ीक्जोरी रहने गरेको देसखनछ। कया््णरत जनशसक्ियाई कया््णप्रलत उतप्ररेरत 
गरयाउन नसयकएकयािे अन् से्वयातफ्ण  उनीहरूको आकर््णण हनु गएको अ्वसथया पलन देसखनछ। न्या् से्वया्या 
कया््णरत क््णचयारीहरूिे समपयादन गनु्णपनदे कया््णको जयटितया, सं्ेवदनशीितया, य्वसशष्टतयाकया कयारण न्याय्क 
जनशसक्को क्ष्तया य्वकयासकया ियालग य्वसशष्टीकृत तयालि् र अल्भ्खुीकरण हनु ु पनदे देसखनछ। न्याय्क 
जनशसक्ियाई आफनो कया्प्रलत उतप्ररेरत गरयाउनकया ियालग उपि्ध गरयाउँदै आएको कया््ण समपयादन्या 
आधयाररत ्भत्तयाबयाट स्ेत क््णचयारी्या कया्प्रलत उतप्ररेरत गरयाउन सकेको देसखँदैन। न्याय्क जनशसक्ियाई 
रुसच र क्ष्तयाकया आधयार्या उप्कु् सजम्े्वयारी समुपन नसकदया कया््ण समपयादन्या उतपयादकत्व र गणुसतरी्तया 
हयालसि हनु नसकेको स्ेत देसखन आ्ो। 

(ग) न्या्याधीश तथया क््णचयारीको सरु्वया र कयाजियाई पू्वया्णन ु् यान ्ोग् बनयाउन नसकनःु 

 न्या्पयालिकयािे न्या्याधीश तथया क््णचयारीहरूको सरु्वया र कयाजियाई क्यािेनडर लन्या्णण गरी पू्वया्णन ु् यान्ोग् 
बनयाउन सकेको अ्वसथया देसखदैँन।् न्या्याधीश तथया क््णचयारीियाई स्वया्भयाय्वक रूप्या सरु्वया गनदे अ्वसथया्या 
बयाहेककया य्वशेर् पररससथलत्या सरु्वया ्वया कयाज गदया्ण ्दु्या फर्छ्यौटको कया्््ण या अ्वरोध पगुने गरेको देसखनछ। 
कलतप् अदयाित्या कया््णचयापको आधयार्या जनशसक्को तयाि्ेि हनु नसकदया पलन कया््ण समपयादन र ्ोजनयाको 
िक्् हयालसि्या असर पनदे गरेको देसखनछ। 

(ि) कया््णचयापकया अनपुयात्या जनशसक्को व््वसथयापन हनु नसकनःु

 कलतप् सजलिया र उचच अदयाितहरू्या ्दु्याको कया््ण चयापकया आधयार्या न्या्याधीश र क््णचयारीको उसचत 
व््वसथयापन हनु नसकदया िक््को तिुनया्या ्दु्याको फछ्ण््यौट हनु नसकेको देसखन आ्ो। न्या्पयालिकया्या 
कया््णरत जनशसक् लनजया्ती से्वया अनतग्णतकया जनशसक् ्भएकयािे क््णचयारीिे आफनो ्वसृत्त य्वकयासकया ियालग 
बढु्वयाको अ्वसरियाई ्हत््व ठदई क् कया््णबोझ ्भएकया दगु््ण  क्षेत्रकया यह्यािी सजलियाहरू्या सरु्वयाको 
रोजयाई्या पनदे र कया््णचयाप बढी ्भएकया तरयाईकया अदयाितहरू्या आ्वश्क सङख्या्या क््णचयारीहरूको व््वसथयापन 
हनु नसकदया न्याय्क कया्कयारबयाही्या अपेसक्षत प्र्भया्वकयाररतया र गणुसतरी्तया आउन सकेको देसखन आएन। 
न्याय्क जनशसक्को दरबनदी लसज्णनया, लन्सुक्, पदसथयापनया, सरु्वया र बढु्वयास्ेत्या अदयाितको पूण्ण लन्नत्रण 
हनेु गरी छुटै्ट से्वया सत्णसमबनधी कयानूनको व््वसथयाकया ियालग पहि गररदै आएको ्भए तयापलन सो ियाग ुहनु 
नसकदया कया््णसमपयादन्या कठठनयाइ पगुन गएको अ्वसथया पलन देसखन आ्ो। 
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(ङ) ्भौलतक स्ोत सयाधनको व््वसथयापन र प्रयाथल्कीकरण हनु नसकनःु

 न्या्पयालिकयाियाई आफनो कया््ण प्र्भया्वकयारी रूप्या समपयादनकया ियालग य्वल्भन्न ्भौलतक सयाधन स्ोतको आ्वश्कतया 
रहनछ। ्िुकुको ्भौगोलिक य्वय्वधतयाियाई आधयार ्यानी तदनरुूप देशल्भत्रकया अदयाितहरू्या ्भौलतक सयाधन 
स्ोतको उपि्धतया र व््वसथयापन आ्वश्क हनुछ। य्वगतको तिुनया्या अदयाितकया ्भौलतक स्ोत र सयाधन्या 
सधुयार हुँदै गएको अ्वसथया देसखनछ। तथयायप ्दु्याको कया््णचयाप, कया््णरत जनशसक्को सङख्या र ्भय्वष््या आई 
पनदे आ्वश्कतया स्ेतियाई ्ध्नजर गरी अदयाितको ियालग ्भ्वन, स्वयारी सयाधन, फोटोकपी, कम्प्टुर, यप्रनटर, 
सक्यानर र अन् ्ेलसनरीहरूको व््वसथयापन गनु्ण पनदे अ्वसथया छ। न्या्पयालिकयािे लन्या्णण गनदे अदयाितकया 
्भ्वन र ्भौलतक संरचनयाहरू ्भय्वश्को आ्वश्कतयाियाई स्ेत समबोधन गनदे ढङ्गिे लन्या्णण हनु ुपनदे देसखन 
आ्ो। त्सै गरी कलतप् अदयाितहरूकया आफनया ्भ्वनहरू नै न्भएकया र  कलतप् अदयाित ्भ्वन स्््या 
्््णत हनु नसकेकयािे पलन न्याय्क कया््णसमपयादन्या नै कठठनयाइ लसज्णनया ्भएको देसखन आ्ो। सयाथै सरुक्षया 
सं्ेवदनशीितयाकया आधयार्या न्या्याधीश र क््णचयारी एकीकृत आ्वयासको व््वसथयास्ेत हनु सकेको देसखएन।

(च) सूचनया प्रय्वलधको उचचत् उप्ोग हनु नसकनःु 

 अदयाित्या पेसी सूची व््वसथयापन, ्दु्या व््वसथयापन, इजियासकया कयारबयाहीको जयानकयारी, फैसियाको अपिोड 
गनदे र ्दु्याकया ल्लसिहरूको अल्भिेख व््वसथयापन गनदेिगया्तकया कया््णहरू्या सूचनया प्रय्वलधको प्र्ोग ्भएको 
पयाइनछ। अदयाित, य्वशेर् अदयाित र न्या्यालधकरणहरूलबच सूचनया नेट्वक्ण  ्वया सञ्जयािको व््वसथया ्भए तयापलन 
सूचनया प्रणयािी्या आ्वश्क य्व्वरण तथया त्थ्याङ्कहरू प्रय्वष्ट नगरररने र अदयाितकया ् यालसक प्रलत्ेवदनिगया्तकया 
य्व्वरण पठयाउनेस्ेतकया य्वर्््या सफट्ेव्र लन्या्णण र प्र्ोग गरेको पयाइदैन। ्सतै ्दु्याको अनगु्न्या सूचनया 
प्रय्वलधियाई आ्वद्ध गन्ण स्ेत नसयकएको कयारण अदयाित व््वसथयापन र ्दु्या व््वसथयापन्या सूचनया प्रय्वलधको 
उचचत् प्र्ोग गन्ण नसकेको देसखन आ्ो। फितः ्दु्या व््वसथयापनकया गररने कया् कया्कयारबयाही्या स्् 
ियागने र स्््या नै तोयकएको कया् समपन्न हनु नसकी कया् कयारबयाही्या यढियाससुती हनेु गरेको देसखन 
आ्ो। सयाथै अदयाित र अन् न्याय्क लनकया् तथया न्या् क्षेत्रकया सरोकयार्वयाियाहरूलबच सूचनया सञ्जयाि कया्् 
हनु नसकदया न्याय्क कया् कयारबयाहीियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउन नसयकएको अ्वसथया देसख्ो। ्दु्याकया पक्षियाई 
एसए्एसबयाट ्दु्याको कयारबयाहीको जयानकयारी गरयाउने प्रणयािीको सरुुआत ्भए तयापलन सोको प्र्भया्वकयारी 
व््वसथयापन हनु सकेको देसखएन। अदयाित व््वसथयापन र ्दु्या व््वसथयापन्या सूचनया प्रय्वलधको उचचत् 
प्र्ोग गन्ण नसयकएको कयारण न्या् समपयादनियाई अपेसक्षत रूप्या लछटोछररतो बनयाउन सयकएको छैन ्भने 
अदयाित व््वसथयापनस्ेत चसुत बनयाउन नसयकएको अ्वसथया देसखन आ्ो। न्या्पयालिकया्या कया््णरत सूचनया 
प्रय्वलधसमबनधी प्रयाय्वलधक जनशसक्को सथया्ी पूलत्ण गनदे व््वसथया नहुँदया सूचनया प्रय्वलधको संसथयागत य्वकयास हनु 
सकेको देसखएन। 

(छ) अपेसक्षत बजेट प्रयालति र य्वलन्ोजन हनु नसकनःु 

 स्वतनत्र न्या्पयालिकयाको लसद्धयानतब्ोसज् न्या्पयालिकयािे आफनो कया् कयारबयाहीियाई प्र्भया्वकयारी रूप्या 
समपयादन गन्ण य्वगतदेसख नै प्या्णति बजेट ् याग गददै आएको ्भएतयापलन हयािसम् नेपयाि सरकयारबयाट न्या्पयालिकयाकया 
ियालग कुि ्वयायर््णक बजेटको एक प्रलतशत्भनदया पलन लनकै न्ून य्वलन्ोजन गनदे गरेबयाट न्या्पयालिकयाको 
रणनीलतक ्ोजनयािे प्रक्षेपण गरेकया कया््णक्र्हरू समपन्न गन्ण आ्वश्क बजेटको अ्भया्व हनेु गरेको छ। 
आ्वश्क बजेटको अ्भया्व्या अदयाितकया ियालग आ्वश्क जगगया प्रयाति गनदे, ्भ्वन लडजयाइन तथया लन्या्णण गनदे, 
अन् ्भौलतक सयाधन स्ोत, स्वयारी सयाधन, कम्प्टुर, यप्रनटर, सक्यानर, टेबि, कुसषी, दरयाज िगया्तकया ्ेलसनरीहरू 
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खररद गन्ण सयकएको छैन। न्या्पयालिकयाियाई य्वलन्ोजन गररएको बजेटको ठुिो यहससया चयाि ुखच्ण शीर््णक्या 
पनदे गरेको देसखनछ। उचच अदयाित तथया सजलिया अदयाितियाई य्वलन्ोजन हनेु बजेट संसञ्चतकोर््यालथ व्््भयार 
हनेु व््वसथया हनु सकेको छैन। न्या्पयालिकयाकया कया् कयारबयाहीहरूियाई सूचनया प्रय्वलध्या आधयाररत पूण्ण 
स्वचयालित बनयाउनकया ियालग सूचनया प्रय्वलधकया ियालग आ्वश्क पनदे हयाड्ण्ेव्र खररद तथया सफट्ेव्रको लन्या्णण 
र सञ्चयािनको ियालग आ्वश्क बजेट य्वलन्ोजन हनु नसकदया सूचनया प्रय्वलधको प्र्ोग ्याफ्ण त न्याय्क कया् 
कयारबयाहीियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउन नसयकएको अ्वसथया देसखन आ्ो।

(ज) बनद, हडतयाि र ्भकूमपस्ेतकया प्रयाकृलतक प्रकोप 

 तेस्ो रणनीलतक ्ोजनया अ्वलध्या ्िुकुिे य्वल्भन्न प्रकयारकया प्रयाकृलतक य्वपसत्त र स्स्याहरू ्भोगन ुप्वो। य्व. 
स. २०७२ सयाि ्ैवशयाख १२ र २९ गते गएको ् हया्भकूमपिे स्ववोचच अदयाितिगया्त कलतप् अदयाितहरूकया 
्भौलतक संरचनयाहरू्या क्षलत पगुन गई न्याय्क कया्कयारबयाहीहरू प्र्भयाय्वत हनु पगेु। ्हया्भकूमपकया कयारण 
क्षलतग्सत ्भौलतक संरचनयाहरूको प्रबिीकरण ्वया पनुः लन्या्णण्या न्या्पयालिकया नै व्सत रहन ुप्वो। ्ोजनया 
अ्वलध्या देसखएकया रयाजनीलतक परर्वत्णन र सङक्र्णकयािीन अ्वसथया्या  ्भएकया बनद, हडतयाि ्वया अ्वरोधकया 
कयारण न्या् समपयादनकया कया््णहरू प्र्भयाय्वत हनु पगेुको देसखनछ। फितः ्दु्याको फछ््यौट र बक्ौतया 
न्ूनीकरणको उपिस्ध िक््को तिुनया्या न्ून रहन गएको देसख्ो। 

(झ) अदयाित्या ्दु्याको सङख्या बढनःु

 ्ोजनया अ्वलध्या सबै तहकया अदयाित र न्या्यालधकरण्या ्दु्याको सङख्या्या ्वयृद्ध ्भएको देसखन आ्ो। 
्दु्याको सङख्या्या ्वयृद्ध ्भएको अनपुयात्या जनशसक्को सङख्या बढन सकेको देसखएन। ्दु्याको सङख्या्या 
्वयृद्धको अनपुयात्या ्भौलतक सयाधन स्ोत, आलथ्णक स्ोत, सूचनया प्रय्वलध र अन् सयु्वधयाहरू बढन नसकेको कयारण 
पलन ्ोजनयाको िक्् हयालसि गन्ण बयाधया पगेुको देसख्ो।

(ञ) स्ववोचच अदयाित्या बक्ौतया न्ूनीकरण हनु नसकनःु

 स्ववोचच अदयाित्या बक्ौतया न्ूनीकरणकया ियालग तेस्ो रणनीलतक ्ोजनयािे छुटै्ट रणनीलत लनधया्णरण गरेको 
्भएपलन स्ववोचच अदयाित्या दईु ्वर््ण्भनदया बढी अ्वलधकया ्दु्याहरूको सङख्या उलिेख् रूप्या बढन गएको 
देसखनछ। स्ववोचच अदयाित्या पेसी व््वसथयापन, इजियासको स्् व््वसथयापन, जनशसक् व््वसथयापन र सूचनया 
प्रय्वलधको व््वसथयापन  प्र्भया्वकयारी हनु नसकेकयािे ्ोजनया अ्वलध्या बक्ौतया ्दु्या अपेसक्षत रूप्या न्ूनीकरण 
हनु नसकेको देसखन आ्ो। 

(ट) स्ववोचच अदयाित्या कया््णचयापको अनपुयात्या न्या्याधीशको सङख्या न्ून हनुःु 

 स्ववोचच अदयाितको सयाधयारण र असयाधयारण अलधकयारक्षेत्र अनतग्णत य्वल्भन्न प्रकृलतकया ्दु्याहरू हेनदे सजम्े्वयारी 
संय्वधयान र कयानूनिे तोकेको छ। य्वद््यान कयानूनी प्रया्वधयानियाई हेदया्ण सरुु तहको अदयाितको फैसियाियाई 

उचच अदयाितबयाट सदर गरेको ् दु्या्या स्ेत स्ववोचच अदयाित्या दयाेहयाेर् ् याई पयाउँ ्भन्ने लन्ेवदन दया्र हनेुस्ेतकया 
अलधकयारक्षेत्रसमबनधी उदयार व््वसथयािे गदया्ण स्ववोचच अदयाित्या सयानयालतनया ्दु्याहरूको सङख्या पलन धेरै रहेको 
देसखनछ। अकवोलतर स्ववोचच अदयाित्या न्या्याधीश ररक् हुँदया स्््ै पूलत्ण हनु नसकदया न्या् समपयादनको 
कया््ण प्र्भयाय्वत हनेु गरेको देसखनछ। फितः स्ववोचच अदयाित्या बक्ौतया ्दु्याहरूको सङख्या बढन गएको 
देसख्ो। 
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(ठ) फैसिया कया्या्णन्व्न प्र्भया्वकयारी हनु नसकनःु 

 न्या्को असनत् नलतजया नै फैसिया कया्या्णन्व्न हो। य्वद््यान कयानूनअनसुयार अदयाितिे गरेको फैसियाहरूको 
कया्या्णन्व्न गनदे सजम्े्वयारी अदयाितियाई नै समुपेको अ्वसथया देसखनछ। एकयालतर फैसियाअनसुयारको असिु उपर 
गनु्णपनदे कैद र जरर्वयानयाको िगत ठदन प्रलतठदन बढदो छ ्भने अकवोलतर फैसियािे कैद र जरर्वयानया ियागेकया 
व्सक्हरूको िगत अद्या्वलधक हनु सकेको पलन देसखदैँन। फैसिया कया्या्णन्व्नियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउन 
फैसिया कया्या्णन्व्न लनददेशनयाि्को व््वसथया गररएको छ। तथयायप अदयाितसँग फैसिया कया्या्णन्व्नको 
प्र्भया्वकयाररतयाकया ियालग आ्वश्क पनदे सं्नत्र, जनशसक्, आलथ्णक स्ोत सयाधनको अ्भया्व रहेको छ। फैसिया 
कया्या्णन्व्नको प्र्भया्वकयाररतयाकया ियालग बढी िगत ्भएकया २४ सजलिया्या सञ्चयालित य्वशेर् अल्भ्यानबयाट पलन 
आ्वश्क सयाधन, स्ोत र जनशसक्को अ्भया्वकया कयारण अपेसक्षत उपिस्ध हयालसि हनु सकेको अ्वसथया 
देसखदैँन। 

(ड) सं्ैवधयालनक र कयानूनी परर्वत्णनबयाट लससज्णत पररससथलतः 

 संिी्, प्रयादेसशक र सथयानी् कयानूनहरूलबच य्वरोधया्भयार् ्भएको ्वया कयानूनहरू संय्वधयानसँग बयासझएको 
य्व्वयादहरूको लनरोपण स्ववोचच अदयाितको सं्ैवधयालनक इजियासबयाट हनेु सं्ैवधयालनक व््वसथया छ। सं्ैवधयालनक 
इजियासको कया््णबोझको कयारणबयाट स्ववोचच अदयाितको अन् ्दु्या फर्छ्यौट्या असर पन्ण गएको देसखनछ। 
्िुकु्या िया्ो स््देसख बहयाि ्भएको ् िुकुी ऐनस्ेतकया कयानूनियाई प्रलतसथयापन गनदे संयहतयाहरूिे य्वल्भन्न 
न्याँ सयार्वयान र कया््णय्वलधको व््वसथया गरेकया छन।् संयहतया कया्या्णन्व्नको प्रयारसम्भक चरण्या कया््णय्वलधगत 
दयु्वधयाकया कयारण पलन कया््णसमपयादन प्र्भयाय्वत ्भएको देसखनछ।

(ढ) क्यािेनडर प्रणयािी ियाग ुहनु नसकनःु 

 न्याय्क प्रयक्र्याियाई अनु् यान्ोग् बनयाउन र न्या् समपयादनको कया् कयारबयाहीियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउनकया 
ियालग तेस्ो रणनीलतक ्ोजनयािे अदयाित्या स्् सयारणी प्रणयािी ियाग ुगनदे िक्् लिएको लथ्ो। ्ोजनया 
अ्वलध्या के्वि पसचचस ्वटया सजलिया अदयाित्या ् यात्र ियाग ु्भएको र बयाँकी अदयाित्या ियाग ुगन्ण नसयकएको 
अ्वसथया देसखनछ। स्् सयाररणी प्रणयािी सबै सजलिया अदयाित्या प्र्भया्वकयारी रूप्या ियाग ुगन्ण नसयकएकया 
कयारणिे ्दु्याको कयारबयाहीियाई पू्वया्णन ु् यान्ोग् बनयाउन सकेको पयाइएन।

(ण) पू्व्ण अध््न प्रलत्वदेन कया्या्णन्व्न हनु नसकनःु 
 य्वगत्या ्दु्या व््वसथयापन, फैसिया कया्या्णन्व्न, सूचनया प्रय्वलध, अदयाित व््वसथयापन र सदुृढीकरण आठद 

य्वय्वध न्याय्क सधुयारकया य्वर्््या अध््न ्भई प्रलत्ेवदनहरू पेस ्भएकया छन।् प्रलत्ेवदन्या प्रसततु कलतप् 
सझुया्वहरू कया्या्णन्व्न ्भएतयापलन धेरै सझुया्वहरू कया्या्णन्व्न हनु नसकदया ्ोजनयािे अपेसक्षत िक्् हयालसि 
गन्ण नसकेको देसख्ो। 

(त) प्रयक्र्या्खुी सूचकहरुः 

 तेस्ो रणनीलतक ्ोजनया्या प्रक्षेपण गररएकया कलतप् रणनीलतहरूको सनद्भ््ण या लनधया्णरण गररएकया सूचकहरू 
प्रयक्र्या्खुी ्भएकयािे ्ोजनयाको ्ूल्याङ्कन गदया्ण रणनीलतको कया्या्णन्व्नको उपिस्ध प्रलतशत्या रयाम्ो देसखए 
पलन नलतजया ्वया प्र्भया्व ्ूल्याङ्कनकया दृयष्टिे ्वयासतय्वक नलतजया प्रयाति हनु नसकेको देसख्ो। 

(थ) परर्वत्णन व््वसथयापनियाई आत्सयात ्गन्ण नसकनःु 

 आनतररक र ्वयाह्य ्वयातया्वरण्या आएकया परर्वत्णनहरू र देसखएकया चनुौतीहरूियाई सया्नया गन्णकया ियालग हरेक 
सङ्गठनिे त्यार रहन ुपनदे हनुछ। न्या्पयालिकयािे व््वसथयापन क्षेत्र्या आएकया परर्वत्णनहरूियाई आफनो 
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कया् कयारबयाही्या आत्सयात ् गन्ण नसकेको कयारणिे ्ोजनयािे अपेसक्षत नलतजया हयालसि गन्ण नसकेको 
अ्वसथया छ। परर्वत्णन व््वसथयापनको ्यान्तया अनरुूप से्वया प्र्भया्व्या प्र्भया्वकयाररतया, से्वयाग्याहीको सनतयुष्ट र 
कया््ण प्रणयािी्या सधुयार आठद पक्षहरूकया ्वयारे्या न्या्पयालिकयािे सधुयार गनु्ण पनदे हनुछ।

(द) ्ोजनया कया्या्णन्व्न्या स्वयाल्त्व र सरोकयार्वयाियाहरूलबच प्र्भया्वकयारी स्न्व्को क्ीः 

 ्ोजनया कया्या्णन्व्नियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउन ्ोजनयाकया सरोकयार्वयाियालबच स्वयाल्त्व्भया्व हनु ु जरुरी हनुछ। 
न्या्पयालिकयाको तेस्ो रणनीलतक ्ोजनयािे लनधया्णरण गरेकया रणनीलत र कया््णक्र्हरूियाई न्या्याधीश तथया 
क््णचयारीहरूबयाट आफनो दैलनक कया््ण समपयादनसँग आ्वद्ध गन्ण नसकेको र रणनीलतक ्ोजनयाको कया्या्णन्व्न्या 
स्वयाल्त्व्भया्वको क्ी देसखन आ्ो। ्सकया अलतररक् न्या्क्षेत्र स्न्व् सल्लत्या सबै सरोकयार्वयाियाहरूको 
प्रलतलनलधत्व हनु सकेको छैन। प्रलतलनलधत्व ्भएकयाहरूलबच्या पलन अपेसक्षत र प्र्भया्वकयारी सह्ोग तथया स्न्व् 
हनु सकेको पयाइएन। ्सबयाट ्ोजनयािे लिएको िक्् हयालसि गन्ण कठठनयाइ ्भएको देसख्ो। 

 उप्ु्णक् य्वश्रे्णबयाट ्ोजनयाको िक्् र प्रगलतलबच अनतरकया कयारणहरू र प्र्भया्वहरूियाई क्षेत्रगत रूप्या 
्वगषीकरण गरी अनतरबयाट य्वशेर् प्र्भया्व परेकया अदयाित तथया न्या्यालधकरणहरूियाई तिको तयालिकया नं ९६ 
्या प्रसततु गररएको छ।

िक्् र प्रगलतलबच अनतरकया कयारण र प्र्भया्वहरू 
तयालिकया नं. ९६

क्षेत्र िक्् र प्रगलतलबच अनतरकया कयारण प्र्भया्व
य्वशेर् प्र्भया्व परेकया 

अदयाित

सूचनया प्रय्वलध

्दु्या व््वसथयापनियाई सूचनया प्रय्वलधसँग 
आबद्घ गरी सूचनया प्रय्वलधको अलधकत् 
प्र्ोग हनु नसकन।ु

लनधया्णररत िक््ब्ोसज् फैसिया र 
फैसियाको त्यारी हनु नसकेको।

सबै अदयाित

बजेट प्रयालति र 
य्वलन्ोजन

रणनीलतक ्ोजनयािे प्रक्षेपण गरेकया 
कया््णक्र् समपन्न गन्णकया ियालग सबै 
अदयाितहरूियाई आ्वश्क बजेट प्रयालति र 
य्वलन्ोजन हनु नसकन।ु

्ोजनयािे लनधया्णरण गरेकया कया््णक्र्हरू 
ियाग ुहनु नसकेकोिे अदयाित सदुृढीकरण 
हनु नसकेको।

सबै अदयाितहरू

प्रशयासकी् स्वया्त्वतया 

अदयाितकया क््णचयारीकया ियालग छुटै्ट ऐनको 
अ्भया्व्या अदयाितकया जनशसक् र ्यान्व 
संसयाधनको व््वसथयापनकया ियालग प्रशयासलनक 
स्वया्त्ततया प्रयाति गन्ण नसकन।ु

स्ववोचच अदयाित र ् याहतहकया अदयाितकया 
ियालग आ्वश्क जनशसक् र ्यान्व 
संसयाधयानको व््वसथयापन्या कठठनयाइ।

सबै अदयाित

न्या्याधीश लन्सुक् र 
सङख्या

•	 ्ोजनया अ्वलध्या स्ववोचच अदयाित्या 
स्््ै न्या्याधीशको लन्सुक् हनु 
नसकी ्दु्याको फर्छ्यौट क् हनु।ु

•	 नेपयािको सय्वधयानबयाट नै स्ववोचच 
अदयाित्या न्या्याधीशको  सख्या 
लनधया्णरण हनु।ु

बक्ौतया ्दु्याको सङख्या्या ्वयृद्ध हनु 
गएको।

स्ववोचच अदयाित

कया््ण ्वयातया्वरण 

(प्रयाकृलतक कयारण)

२०७२ सयाि्या गएको ्भकूमपकया कयारणिे 
स्ववोचच अदयाित र पहयाडी सजलियाकया 
अदयाितहरूको ्भ्वनस्ेत्या क्षलत पगुी 
कया् कयारबयाही्या अ्वरोध लसज्णनया हनु।ु

अदयाितकया कया् कयारबयाही सहज रूप्या 
सचुयारु हनु नसकेको।

स्ववोचच अदयाित र ्ध् 
पहयाडी सजलियाकया 

अदयाितहरू
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क्षेत्र िक्् र प्रगलतलबच अनतरकया कयारण प्र्भया्व
य्वशेर् प्र्भया्व परेकया 

अदयाित

अदयाितको अलधकयार 
क्षेत्र

•	 दयाेहयाेर् ् याई पयाउँ ्भन्ने लन्ेवदन, 
लन्वया्णचनसमबनधी य्व्वयाद ए्व् ्क््णचयारी 
लन्सुक्, सरु्वया, बढु्वया र य्व्भयागी् 
कयारबयाहीसमबनधी य्व्वयादस्ेत स्ववोचच 
अदयाित्या ररट क्षेत्रयालधकयार अनतग्णत 

प्र्ेवश हनु।ु 

•	 क् सजया् र लबगो ्भएकया ्द्यास्ेतिे 
स्ववोचच अदयाित्या प्र्ेवश पयाउन।ु

स्ववोचच अदयाितको कया््णबोझ बढन गई 
परुयानो ्दु्याको बक्ौतया रहन गएको र  
्हत््वपूण्ण ्दु्याहरूिे स्् पयाउन 
नसकेको।

स्ववोचच अदयाित

न्या्याधीशको न्याय्क 
कया्बयाहेक अन् 
कया््या स्ेत 
सजम्े्वयारी

स्ववोचच अदयाितकया न्या्याधीशको न्याय्क 
कया् बयाहेक अन् कया््या स्ेत सजम्े्वयारी 
रहेको।

न्याय्क कया््ण समपयादनकया ियालग स्् 
व््वसथयापन्या कठठनयाइ।

स्ववोचच अदयाित

य्वसशष्टीकृत/इजियास र 
पेसी व््वसथयापन 

•	 स्ववोचच अदयाित्या य्वसशष्टीकृत/
इजियासको व््वसथया हनु नसकन।ु

•	 स्ववोचच अदयाित्या हेन्ण नल्लने 
्दु्यास्ेत समबसनधत इजियास्या पेसी 
तोयकन।ु

•	 ्दु्याको पेसी सथलगत।

स्ववोचच अदयाित्या य्वसशष्टीकृत 
इजियासको व््वसथया नहुँदया अपेसक्षत 
रूप्या ्दु्या फर्छ्यौट हनु नसकेको। 

स्ववोचच अदयाित

इजियासको स््/
बहसको व््वसथयापन

•	 स्ववोचच अदयाित र बढी कया््णबोझ 
्भएकया अन् अदयाितहरू्या इजियास 
बसने स्् व््वससथत हनु नसकेको।

्दु्या फर्छ्यौट्या कठठनयाइ लसज्णनया 
्भएको।

स्ववोचच अदयाित र बढी 
कया््णबोझ ्भएकया अन् 

अदयाितहरू

्दु्याको यटपोट र 
्दु्याकया न्या् 
लनरुपणकया य्वर्् एयकन

(Issue Framing)

स्ववोचच अदयाित्या ्दु्याको यटपोट 
प्रणयािीियाई प्र्भया्वकयारी रूप्या ियाग ुगन्ण 
नसकन।ु

्दु्याको सनु्ुवयाइ र फर्छ्यौटको कया््णियाई 
प्र्भया्वकयारी बनयाउन नसयकएको।

स्ववोचच अदयाित

्या्वन संसयाधन र 
जनशसक् य्वकयास

•	 आ्वश्क जनशसक् प्रयालति हनु नसकन।ु
•	 कया््णरत जनशसक्को ्वसृत्त य्वकयासकया 

ियालग ्ौठद्रक र गैर्ौठद्रक अ्वसरहरू 
उपि्ध हनु नसकन।ु

•	 न्या् से्वयाियाई आकर््णक बनयाउन 
नसयकएकयािे ्यागब्ोसज्को जनशसक् 
प्रयालति हनु नसकन।ु

•	 अदयािती कया््णय्वलधकया समबनध तयालि् 
प्रयाति जनशसक्को अ्भया्व।

•	 जनशसक् अ्भया्विे कया् कयारबयाही 
प्र्भयाय्वत हनु पगेुको।

•	 जनशसक्को कया् प्रलतको िगया्व 
क् हनुकुया सयाथै कया््ण समपयादनको 
उतपयादकत्व्या क्ी आएको।

•	 दक्ष, कुशि र तयालि् प्रयाति 
जनशसक्को अ्भया्विे कया््णसमपयादनको 
गणुसतरी्तया्या क्ी आएको।

सबै अदयाित

्भौलतक पू्वया्णधयार

स्ववोचच अदयाित र बढी कया््णबोझ ्भएकया 
अदयाितकया कया् कयारबयाहीकया ियालग 
आ्वश्क पनदे ्भ्वन र अन् ्भौलतक 
पू्वया्णधयार प्या्णति  नहनु।ु

्भौलतक पू्वया्णधयारको उप्कु् व््वसथया 
हनु नसकदया अदयाितको कया््ण 
समपयादन्या कठठनयाइ हनु गएको।

स्ववोचच अदयाित र बढी 
कया््णबोझ ्भएकया अदयाित
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क्षेत्र िक्् र प्रगलतलबच अनतरकया कयारण प्र्भया्व
य्वशेर् प्र्भया्व परेकया 

अदयाित

रणनीलतक ्ोजनयाको 
कया्या्णन्व्न

रणनीलतक ्ोजनयाको प्र्भया्वकयारी 
कया्या्णन्व्न प्रणयािीको अ्भया्व।

तेस्ो रणनीलतक ्ोजनयािे लिएको 
िक््को प्रयालति र अदयाित सदुृढीकरण्या 
कठठनयाइ लसज्णनया हनु गएको।

सबै अदयाित

कया््णचयापको अनपुयात्या 
जनशसक् व््वसथयापन

अदयाितको कया््णचयापको अनपुयात्या 
न्या्याधीश र क््णचयारीको व््वसथयापन हनु 
नसकन।ु 

तोयकएको िक्् ब्ोसज् ्दु्याको 
फछ्ण्ौट, फैसियाको त्यारी र अन् 
न्याय्क कया् कयारबयाही्या कठठनयाइ 
लसज्णनया हनु गएको।

सबै अदयाित

अनु् यान्ोग् सरु्वया ्वया 
कयाज 

न्या्याधीश र क््णचयारीहरूको कयाज 
सरु्वयाियाई व््वससथत बनयाउन क्यािेनडर 
पद्धलत ियाग ुनहनु।ु

्दु्या फछ्ण्ौट र अन् न्याय्क कया् 
कयारबयाही कठठनयाइ लसज्णनया हनु गएको।

उचच र सजलिया 
अदयाितहरू

बनद, हडतयाि र 
संक्र्णकयाि

्ोजनया अबलध्या स्् स्््या ्भएकया 
बनद हडतयािकया कयारण अदयाितकया कया् 
कयारबयाही प्र्भयाय्वत हनु।ु

न्या् समपयादन ्दु्या फैसिया र फैसिया 
कया्या्णन्व्न्या कठठनयाइ।

तरयाईकया उचच र सजलिया 
अदयातिहरू

क्यािेनडर प्रणयािीको 
कया्या्णन्व्न

क्यािेनडर प्रणयािी ियाग ुगन्णकया ियागी 
अदयाितको सूचनया प्रय्वलध सं्नत्र 
स्वचयालित बनयाउन नसकन ुर सोकया ियालग 
जनशसक्को क्ष्तया य्वकयास हनु नसकन।ु

क्यािेनडर प्रणयािी ियाग ुगरी न्याय्क 
प्रकृलतियाई अनु् यान्ोग् बनयाउन 
नसयकएको।

सबै सजलिया अदयाितहरू

्भौलतक पू्वया्णधयार र 
सयाधन स्ोतको 
प्रयाथल्कीकरण तथया 
व््वसथयापन

्भौगोलिक आ्वश्कतयाकया आधयार्या 
अदयाितकया ियालग आ्वश्क पू्वया्णधयारको 
प्रयाथल्कीकरण र ्भौलतक सयाधन स्ोत 
व््वसथयापन हनु नसकन।ु

अदयाितको कया् कयारबयाही समपयादन्या 
कठठनयाइ र से्वयाको गणुसतरी्तया्या 
क्ी।

उचच र सजलिया 
अदयाितहरू

फैसिया कया्या्णन्व्न

फैसियाको िगत अद्या्वलधक हनु नसकन,ु 
न्याय्क प्रहरीको व््वसथया हनु नसकन,ु 
परर्वलत्णत सङ्घी् संरचनयाब्ोसज् ्वतन 
अद्या्वलधक हनु नसकन ुर सयाधन स्ोत 
तथया जनशसक्को अ्भया्व हनु।ु

फैसिया कया्या्णन्व्न प्र्भया्वकयारी हनु 
नसकी दणड जरर्वयानयाको िगत बढन 
गएको। सबै सजलिया अदयाितहरू

्ोजनया प्रलतको 
स्वयाल्त्व्भया्व र 
सरोकयार्वयाियाहरूलबच 
प्र्भया्वकयारी स्न्व्को 
क्ी

्ोजनयािे लनधया्णरण गरेकया रणनीलत र 
कया््णक्र्हरूलबच तयाि्ेि गन्ण 
नसयकएको। 

नलतजया्खुी र  प्र्भया्वकयारी ्ोजनया 
कया्या्णन्व्न हनु नसकेको। 

सबै अदयाितहरू
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पररचछेद- तीन

्वसतसुसथलत य्वश्रे्ण
३.१  पररच्

सङ्गठन्या व््वसथयापनकया स्ग् आ्या्हरू्या सधुयार गरी से्वयाप्र्वयाहियाई गणुसतरी्, प्र्भया्वकयारी र य्वश्वसनी् 
बनयाउने उद्ेश्बयाट रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण या गररनछ। पररदृश् र पररिक्् परर्भयायर्त तथया ्ूल् ्यान्तया 
सथयायपत गरी सो अनरुूपकया उद्ेश्, रणनीलत र यक्र्याकियाप लनधया्णरण गन्णको ियालग सङ्गठनको बयाह्य ्वयातया्वरणको 
य्वश्ेर्ण गरी अ्वसर र चनुौतीहरूको आकँिन गनु्णपद्णछ। त्सतै सङ्गठनको आनतररक जी्वन्या रहेकया सबि 
र क्जोर पक्षको पयहचयान गनु्णपनदे हनुछ। ्सकया अलतररक् ्िुकुको रयाजनीलतक, आलथ्णक, सया्यासजक, 
प्रयाय्वलधक, ्वयातया्वरणी् र कयानूनी पक्षको ल््यांशया पलन ्ोजनया तजु््ण याको क्र््या अपररहया््ण हनु जयानछ। प्रसततु 
पररचछेद्या न्या्पयालिकयाको य्वगत ्ोजनयाको स्ीक्षयाबयाट देसखएकया ्खु् ्खु् उपिस्ध, िक्् र प्रगलतलबचको 
अनतर र थप सधुयार गददै जयानपुनदे क्षेत्रहरू, प्रश्नया्विी स्वदेक्षणबयाट सङ्कलित सझुया्वहरू, न्या्याधीशको रयाय्रि् 
सम्ेिनबयाट प्रयाति सझुया्वहरू, सरोकयार्वयाियाहरूसँग य्वल्भन्न चरण्या गररएकया परया्श्ण कया््णक्र्बयाट प्रयाति 
पषृ्ठपोर्णस्ेतको जग्या आधयाररत ्भएर न्या्पयालिकयाको ्वसतसुसथलतको य्वश्ेर्ण गररएको छ। 

३.२ ्वसतसुसथलत य्वश्ेर्णको य्वलध

्वसतसुसथलत य्वश्ेर्णकया य्वल्भन्न य्वलध र पद्धलतहरू प्रचिन्या रहेकया छन।् अन् ्िुकुको अभ्यास दृयष्टगत गदया्ण 
SWOT(Strength, Weakness, Opportunity and Threat) Aalysis कया सयाथै PESTLE (Political, Economic, 
Social, Technological, Legal Environmental) य्वलधहरू पलन अपनयाउने गरेको देसखनछ।29 ्सकया अलतररक् 
Critical Aanalysis  र Change Theory पलन ्वसतसुसथलत य्वश्ेर्णकया अन् प्रचलित य्वलधहरू हनु।् 

नेपयािको न्या्पयालिकयाको य्वगतकया तीन्वटै रणनीलतक ्ोजनया्या ्वसतसुसथलत य्वश्ेर्ण गन्ण SWOT Analysis 
Method अ्विमबन गररएको देसखनछ। SWOT पद्धलत्या खयास गरी सङ्गठनल्भत्रकया सबि र द्ुव्णि पक्ष तथया 
बयाह्य ्वयातया्वरण्या रहेकया अ्वसर र चनुौतीको पयहचयान र य्वश्ेर्ण गररनछ। न्या्पयालिकयाको चौथो रणनीलतक 
्ोजनया तजु््ण याकया क्र््या पलन उप्ु्णक् य्वलधहरूियाई दृयष्टगत गददै SWOT Analysis Method अ्विमबन 
गररएको छ।

३.३ न्या्पयालिकयाको सङ्गठनयात्क संरचनया

परमपरयागत रूप्या नेपयािको न्याय्क संरचनया पू्वषी् दश्णन र धयाल््णक ्यान्तया्या आधयाररत रहेको लथ्ो। यकरयाँत 
कयाि, लिचछ्वी कयाि, ्लि कयाि र शयाह कयािको अलधकयांश खणड्या न्या्को स्वरूप रयाजयाियाई नै ्यालनन्थ्ो। 
ध्या्णलधकयारीको उप्या पयाएकया रयाजया्या न्या् लनरूपणको समपूण्ण अलधकयार लनयहत रहेको लथ्ो। ्ेवद, श्लुत र स्लृत्या 
आधयाररत न्या् प्रणयािी्या ज्ससथलत ्लििे तजु््ण या गरयाएको ्यान्व न्या् शयास्त्रिे न्याँ ्ोड लसज्णनया गरेको 
पयाइनछ। त्सतै रया् शयाहिे पलन न्याय्क सधुयार्या उलिेखनी् ्ोगदयान पु् या्णएकया लथए ्भन्ने "य्वद्या हरयाए कयासी 
जयान ुन्या् हरयाए गोरखया जयान"ु ्भन्न ेततकयाि प्रचलित िोकोसक्बयाट आकँिन गन्ण सयकनछ। 

जंगबहयादरु रयाणयािे ्रुोपको भ््ण गरेपलछ नेपोलि्न कोडको प्र्भया्वबयाट य्व. सं. १९१० सयाि्या नेपयािको पयहिो 

29 Retrieved from https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories-pestel-analysis (visited on 13/03/2019)



106

Gofokflnsfsf] rf}yf] k~rjifL{o /0fgLlts of]hgf

आधलुनक कयानून ्िुकुी ऐन तजु््ण या गरयाएको देसखनछ। ततपचियात ्सोही ्िुकुी ऐनको आधयार्या करीब १०० 
्वर््णसम् नेपयािको न्या् प्रणयािी सञ्चयािन ्भएको लथ्ो। कोयटलिङ्ग, इटयाचपिी, दे्वयानी, फौजदयारी, अल्नी, गौंडया, 
गोश्वयारया आठद न्याय्क संरचनया नेपयािको न्याय्क इलतहयास्या य्वकयास ्भएको देसखनछ। तर कया््णकयारीको प्रत्क्ष 
लन्नत्रण्या रहेकया ती लनकया्हरूियाई स्वतनत्र न्याय्क संरचनया ्यान्न ल्लने देसखदैँन।

य्व. सं. १९९७ असयार १२ गतेको सनदिे पयहिो पटक नेपयािको कया््णकयाररणी र न्याय्क कया््णलबच िक््ण रेखया 
कोनदे प्र्यास गरेको पयाइनछ। उक् सनदिे असि सयारेको प्रधयान न्या्याि्को संरचनयाियाई नेपयाि सरकयारको ्ैवधयालनक 
कयानून, २००४, नेपयाि अनतरर् शयासन य्वधयान, २००७, प्रधयान न्या्याि् ऐन, २००८ िे लनरनतरतया ठदएको 
देसखनछ। स्ववोचच अदयाित ऐन, २०१३ जयारी ्भएपलछ य्व. सं. २०१३ सयाि्या स्ववोचच अदयाितको सथयापनया ्भएको 
हो। नेपयाि अलधरयाज्को संय्वधयान, २०१५, नेपयािको संय्वधयान, २०१९, नेपयाि अलधरयाज्को संय्वधयान, २०४७, 
नेपयािको अनतरर् संय्वधयान, २०६३ र नेपयािको संय्वधयान, २०७२ िे स्ववोचच अदयाितको संरचनयाियाई लनरनतरतया 
ठदएको अ्वसथया छ।

य्वगत्या न्या्पयालिकयाको सङ्गठन र संरचनयात्क स्वरूप्या धेरै पटक परर्वत्णन ्भएको देसखनछ। दे्वयानी, फौजदयारी 
पयहिया, दोस्या, अल्नी, गौंडया, गोश्वयारया हुँदै न्या् प्रशयासन सधुयार ऐन, २०३१ ब्ोसज् सजलिया, अञ्चि, क्षेत्री् र 
स्ववोचच अदयाितस्ेत चयार तहको लन्ल्त संरचनया सथयायपत हनु िया्ै स्् ियागेको देसखनछ। चयार तहको न्याय्क 
संरचनयािे प्र्भया्वकयारी कया् गदया्णगददै २०४७ सयािको परर्वत्णनपलछ सजलिया, पनुरया्ेवदन र स्ववोचच अदयाितस्ेत तीन 
तह कया्् गरर्ो। हयाि सजलिया, उचच र स्ववोचच अदयाित गरी तीन तहको लन्ल्त सङ्गठनयात्क स्वरूपियाई 
लनरनतरतया ठदइएको छ। सयालबक चयार तहियाई िटयाई क्षेत्री् अदयाित य्वसथयापन गररएपलछ त्सको प्रत्क्ष असर 
स्ववोचच अदयाितको कया््णबोझ र कया््ण समपयादनको सतर्या परेको ्भन्ने धयारणयाहरू सरोकयार्वयाियाहरूबयाट अल्भव्क् 
्भएकया छन।्

्वसततुः सं्ैवधयालनक परीक्षणको िया्ो शङृ्खियाबयाट रयाज्को ्हत््वपूण्ण अङ्ग न्या्पयालिकया पलन अछुतो रहन सकने 
अ्वसथया लथएन। सं्ैवधयालनक अससथरतयाकया असरहरू ्ूितः न्याय्क स्वतनत्रतया र स्वया्त्ततयाकया ्ूल् ्यान्तयाहरू, 
न्या्पयालिकयाको संरचनयात्क स्वरूप, न्या्याधीशको लन्सुक् र से्वयाकया सत्णहरू तथया स्ग् कयानूनी प्रणयािी्यास्ेत 
पन्ण गएको देसखनछ।  

न्या्पयालिकयाियाई हेनदे रयाज्को दृयष्टकोण्या जे जसतो परर्वत्णन देखया परेको ्भए तयापलन नेपयािको न्या्पयालिकयािे आफनै 
सया््थ्््ण या न्याय्क स्वतनत्रतया र स्वया्त्ततयाकया आधयार्भतू ्ूल्हरूियाई प्रलतकूि अ्वसथया्या स्ेत जगेनया्ण गनदे प्र्यास 
गददै आएको देसखनछ। य्वलधको शयासन, ्ौलिक ्यान्व अलधकयार र ्ैव्सक्क स्वतनत्रतयाकया पक्ष्या नपेयािको 
न्या्पयालिकया सदै्व खडया ्भएको छ। 

्िुकुको रयाय्रि् ्ोजनयािे न्याय्क सधुयारियाई आफनो प्रयाथल्कतया्या रयाख् नसकेको अ्वसथया्यास्ेत नेपयािको 
न्या्पयालिकयािे आफनै पहि्या दसक्षण एलस्या्या नै पयहिो पटक य्व. सं. २०६१ सयाि्या रणनीलतक ्ोजनया बनयाई 
न्याय्क सधुयारकया कया््णक्र्को थयािनी गरेको लथ्ो। सधुयारको ्ो ्यात्रया्या हयािसम् तीन ्वटया ्ोजनयाहरूको 
कया्या्णन्व्न समपन्न ्भई चौथो ्ोजनया ियाग ुहनेु संियार्या छ। अग्ज न्या््ूलत्णहरूको य्व्ेवक, सयाहस, ्ोगदयान र 
सधुयारको सोंचियाई ्स सनद्भ््ण या स्रण गददै गौर्वयासन्वत ्हससु गनु्ण न्या्पयालिकयाकया हरेक सदस्को कत्णव् 
बनदछ। 

नेपयािको संय्वधयानिे न्याय्क कया््णको सजम्े्वयारी नेपयािको न्या्पयालिकयाियाई समुपेको छ। सयाथै संय्वधयानिे स्वतनत्र, 
सक्ष् र लनषपक्ष न्या्पयालिकयाको प्रत्या्भलूत पलन गरेको छ। संय्वधयानिे एकयात्क शयासकी् स्वरूप्या परर्वत्णन ल्याई 
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्िुकुियाई संिी्तया्या रूपयानतरण गरेको छ। तर संिी्तयाियाई अ्विमबन गदया्णगददै पलन न्या्पयालिकयाको ्भने 
एकयात्क संरचनयाियाई नै लनरनतरतया ठदइएको छ। 

नेपयािको संय्वधयानको धयारया १२७ को उपधयारया (१) ्या स्ववोचच अदयाित, उचच अदयाित र सजलिया अदयाितस्ेत तीन 
तहकया अदयाित रहने गरी न्या्पयालिकयाको लन्ल्त संरचनया लनठद्णष्ट गररएको पयाइनछ। स्ववोचच अदयाित्या छुटै्ट 
सं्ैवधयालनक इजियास गठन हनेु व््वसथया संय्वधयानको धयारया १३७ िे गरेको छ। लन्ल्त अदयाितकया अलतररक् 
सथयानी् सतर्या न्याय्क लनकया् सथयापनया गन्ण सयकने गरी संय्वधयानको धयारया १२७ को उपधयारया (२) िे ्याग्ण प्रशसत 
गरे पलन ती लनकया्हरू हयािसम् सथयापनया गररएकया छैनन।् खयास यकलस् र प्रकृलतकया ् दु्याहरूको कयारबयाही र यकनयारया 
गन्ण संिी् कयानूनअनसुयार य्वसशष्टीकृत अदयाित, न्याय्क लनकया् ्वया न्या्यालधकरणको सथयापनया गन्ण सयकने व््वसथया 
धयारया १५२ िे गरेको छ।

संय्वधयानिे अदयाितहरूको गठन र अलधकयारक्षते्रकया समबनध्या गरेको व््वसथया कया्या्णन्व्न गन्ण र थप व््वसथयाकया 
ियालग न्या् प्रशयासन ऐन, २०७३, स्ववोचच अदयाित ऐन, २०४८, य्वशेर् अदयाित ऐन, २०५९ िगया्तकया य्वर््गत 
कयानूनहरू पलन बहयाि रहेकया छन।् 

उसलिसखत सं्ैवधयालनक र कयानूनी व््वसथयाअनसुयार हयाि देश्भर्या स्ववोचच अदयाित १, प्रत्ेक प्रदेश्या उचच अदयाित 
७, उचच अदयाितको इजियास ९ र असथया्ी इजियास २ गरी १८ उचच अदयाित र इजियास, सजलिया अदयाित ७७, 
रयाजस्व न्या्यालधकरण ४, य्वशेर् अदयाित १, प्रशयासकी् अदयाित १, श्् अदयाित १ र ्ैवदेसशक रोजगयार 
न्या्यालधकरण १ स्ेत जम्या १०४ न्याय्क संरचनया कया्् रहेकया छन।् न्या्पयालिको  ्स प्रकयारको सबि र 
य्वसतयाररत संरचनया संय्वधयानिे न्या्पयालिकयाियाई ससुमपएको सजम्े्वयारी ्वहन गन्णको ियालग ्हत््वपूण्ण पक्ष हो। 

न्या्पयालिकयाको सयाङ्गठलनक स्वरूप देहया्ब्ोसज् रहेको  छ: 

फैसिया कया्या्णन्व्न 
लनददेशनयाि् 

सं्ैवधयालनक इजियास

1. य्वशेर् अदयाित  1
2. रयाजस्व न्या्यालधकरण  ४
3. श्् अदयाित  1
४. प्रशयासकी् अदयाित  १
५. ्ैवदेसशक रोजगयार न्या्यालधकरण १

्ोरङ, सनुसरी

बझ
याङ
, 
बया
ज
रुया
, 
अ
छ
या्
, 

डो
टी
, 
कै
ि
याि
ी 

दया
च
ु ्णि
या, 

बैत
डी
, 

डडे
ि
धरु

या, 
क
ञ्च
नप

रु

तया्पिेजङु, पयाँचथर, 
इिया्, झयापया 

्भोजपरु, सङ् ख्ुवयास्भया, 
तेह्रथु् , धनकुटया सोिखुमुब,ु खोटयाङ, 

ओखिढुङ्गया, उद्परु  धनरु्या, सिया्णही, ्होत्तरी 

लसरयाहया, सतिरी
बयारया, पसया्ण, रौतहट

्क्वयानपरु, सचत्वन 

लसनधिु
ी, रया्ेछ

याप, दोि
ख
या, लसनधपुयालचयाेक

 

क
याभ्पेि

यानचोक
, ्भक्

परु, ि
लि
तपरु, 

क
याठ्याडौं, रस्वया, न्वयाक

ोट, धयाठदङ 

न्विपरु, तनहुँ, 
स्याङजया, गोरखया, 
ि्जङु, कयासकी, 

्नयाङ 

्सुतयाङ, म्यागदी, 
प्व्णत, बयागिङु 

गलु्ी, पयालपया, अिया्णखयाँची, न्विपरयासी, 
रूपनदेही, कयपि्वसत ु

रोलपया, रूकु्कोट, 
्प्ठुयान, दयाङ बयाँके, बठद्ण्या

सखुदेत, दैिेख, सल्यान, 
जयाजरकोट, रूकु्

जमुिया, हमुिया, ्गु,ु 
कयािीकोट, डोलपया
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3.४ न्या्पयालिकयाको ्वयाह्य ्वयातया्वरण 

नेपयािको संय्वधयानिे न्या्पयालिकयाियाई ससुमपएको रयाज्को न्याय्क अलधकयार प्र्ोगकया ियालग न्या्पयालिकयाियाई 
सरकयारकया अन् अङ्गहरू कया््णपयालिकया र व््वसथयायपकयाबयाट स्वतनत्रस्ेत रयाखेको छ। त्सतै शसक् सनतिुन र 
लन्नत्रणको सनद्भ््ण या पलन संय्वधयानिे न्या्पयालिकयाको ्हत््वपूण्ण ्भलू्कया सथयायपत गरेको छ।

रयाज्कया अङ्गहरू लबच प्रलतसपधषी होइन, परसपर स्न्व्कयारी र सहकयाररतयाको ्भलू्कया संय्वधयानिे अपेक्षया गरेको 
छ। संसदिे बनयाएको कयानून र कया््णपयालिकयाकया लनण््ण हरूको न्या्पयालिकयािे न्याय्क पनुरया्विोकन गन्ण सकने 
सं्ैवधयालनक व््वसथया छ। स्ववोचच अदयाितकया न्या्याधीशको लन्सुक््या संसदी् सनु्ुवयाइ गनदे र ् हयाअल्भ्ोग िगयाउन 
सकने अलधकयार व््वसथयायपकयाियाई प्रदयान गररएको छ। रयाज्कया अङ्गहरूलबच परसपर लन्नत्रणकयारी ्भलू्कया 
लन्व्णहनको क्र््या सनतिुन कया्् गन्ण नसकदया ्दयाकदया लतक्तया र असह्ोगको ससथलत पलन देखया पनदे गद्णछ। 
्िुकुको िोकतनत्रको सतर, य्वलधको शयासनको अ्वसथया र कया््ण संसकृलत जसतया पक्षहरूिे ्सको ्यात्रया िटी र 
बढी हनेु गद्णछ। न्या्पयालिकयािे आफनो इचछया अनकूुि कया् गरोस ््भन्ने कया््णपयालिकया र व््वसथयायपकयाको चयाहनया 
्दयाकदया प्रकट हनेु गरेको ्भन्ने परया्श्णको क्र््या सरोकयार्वयाियाको धयारणया रहेको पयाइ्ो। स्वतनत्र न्या्पयालिकयाको 
्यान्तया अनरुूप अन् लनकया्हरूको हसतक्षेप न्याय्क कया्््ण या पन्ण ठदइन ु हुँदैन। न्या्पयालिकयाबयाट ्भएकया 
कया्कयारबयाहीको समबनध्या ्दयाकदया रयाज्कया सजम्े्वयार लनकया् र पदयालधकयारीबयाटै यटकयायट्पपणी हनेु गरेको 
पयाइनछ। कलतप् अ्वसथया्या ्हयाअल्भ्ोगको अस्त्र प्र्ोग गन्ण खोसजएको दृष्टयानत पलन छ।

िोकतयासनत्रक पद्धलत र य्वलधको शयासन कया्् गनदे संय्वधयानको ्ूि ्््ण न्या्पयालिकयाप्रलत गररने उपेक्षया्भया्वबयाट 
प्रयाति हनु सकदैन। न्या्पयालिकयाियाई अलनसचछत आ्वश्कतयाकया रूप्या लिन्ुभनदया िोकतनत्रको आधयार्भतू पू्व्णसत्णको 
रूप्या लिने िोकतयासनत्रक संसकृलतको य्वकयास गनु्णपनदे देसखनछ। न्या्पयालिकयाको ियालग आ्वश्क पनदे स्ोत सयाधन 
य्वलन्ोजन गन्ण सरकयार सदै्व अलनचछुक देसखने गरेको छ। स्ोत सयाधनको अ्भया्विे न्या्पयालिकयाको सधुयार ्ोजनया 
कया्या्णन्व्न्या आशयालतत ्नलतजया प्रयाति हनु सकेको छैन। त्सतै अदयाितको आदेश फैसिया कया्या्णन्व्न्या पलन 
सरकयारबयाट अपेसक्षत सयक्र्तया, तदयारुकतया र सजम्े्वयारी देखयाउन सकेको पयाइँदैन।

त्सतै कयानून्या स्सया्य्क सधुयार गरी न्याय्क कया््ण प्रणयािीियाई सरि बनयाइठदने दयाय्त्व व््वसथयायपकयाको हो। 
न्या्याधीशको संसदी् सनु्ुवयाइ र ्हयाअल्भ्ोगको प्रयक्र्याियाई न्याय्क कया््ण प्रकृलतको सं्ेवदनशीितया अनरुूप 
सञ्चयािन गनदे दयाय्त्व पलन संिी् संसदकै हो। 

न्या्पयालिकयाको प्रत्क्ष सरोकयार्वयाियाहरू्या से्वयाग्याही, प्रहरी, ्हयान्या्यालध्वक्या र नेपयाि बयार एसोलसएसन रहेकया 
छन।् सथयानी् तह, नयागररक स्याज र सञ्चयार क्षेत्रिगया्तकया अन् सरोकयार्वयाियाहरू पलन न्या्पयालिकयाको बयाह्य 
्वयातया्वरणकया अ्व््व (Actors) हनु।् न्या्पयालिकयाको कलतप् कया् कयारबयाहीप्रलत ्सकया प्रत्क्ष सरोकयार्वयािया र 
अन् सरोकयार्वयाियाहरूको अपेसक्षत सह्ोग र सद्या्व प्रयाति हनुसकेको देसखदैँन। सरोकयार्वयाियाहरूलबच सकयारयात्क 
समबनध्याफ्ण त दृयष्टकोण परर्वत्णन गरयाई न्याय्क कया्््ण या सह्ोग र स्न्व् अल्भ्वयृद्ध गरयाउन आ्वश्क देसखनछ।

3.४.1 रयाय्रि् र अनतरया्णय्रि् परर्ेवश

न्या्पयालिकयाको कया् कयारबयाहीियाई रयाय्रि् र अनतरया्णय्रि् परर्ेवशिे पलन असर पयानदे गद्णछ। ्सतो परर्ेवश 
अनकूुि हुँदया न्या्पयालिकयािे रयाम्ोसँग कया् गनदे ससथलत हनुछ ्भने प्रलतकूि हुँदया न्याय्क कया््ण सञ्चयािन सहज 
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ढङ्गबयाट हनु सकदैन। संय्वधयान, कयानून र नीलत तथया ्ोजनयाहरूिे रयाय्रि् परर्ेवशको लन्या्णण गरेकया हनुछन।् 

संय्वधयानिे रयाज्को न्याय्क अलधकयार प्र्ोग गन्ण न्या्पयालिकयाियाई स्वतनत्र र लनषपक्ष ्भलू्कया प्रदयान गरेको छ। 
त्सतै न्याय्क प्रयक्र्याियाई लछटो, छररतो, स्व्णसिु्भ र प्र्भया्वकयारी बनयाउन न्या् प्रशयासन ऐन, २०७३ 
िगया्तकया य्वर््गत कयानूनहरू पलन लन्या्णण ्भएकया छन।् नेपयािको पनध्ौं ्ोजनयािे न्या्पयालिकयाको सधुयारियाई 
पलन ्हत््व प्रदयान गरी रयाय्रि् ्ोजनया्या स्या्वेश गरेको अ्वसथया छ।

सं्कु् रया्रिसङ्घको सदस्को हैलस्तिे नेपयािको न्या् प्रणयािीकया समबनध्या स्व्भया्वतः सं्कु् रया्रिसङ्घ र ्स 
अनतग्णतकया प्रणयािीको प्र्भया्व रहन सकदछ। न्या्पयालिकयाियाई स्वतनत्र, सक्ष् र प्र्भया्वकयारी बनयाउने समबनध्या  
सं्कु् रया्रिसङ्घबयाट स््स्््या य्वल्भन्न अनतरया्णय्रि् सम्ेिनहरू्याफ्ण त ् यापदणड र ् यानक लनधया्णरण गददै िोर्णयापत्र 
जयारी गनदे कया््णहरू ्भएकया छन।् सं्कु् रया्रिसङ्घको पहि्या ्भएकया य्वल्भन्न अल्भससनध र ्हयाससनधअनतग्णतकया 
सल्लतहरूिे य्वश्व्भरकया न्या्पयालिकयाको स्वतनत्रतया, सक्ष्तया र कया् कयारबयाहीको प्र्भया्वकयाररतयाबयारे अध््न गरी 
सधुयारकया क्षेत्र औलं्याउँदै यट्पपणी गनदे गरेको पयाइनछ। पलछलिो स्््या सं्कु् रया्रिसङ्घको ठदगो य्वकयास िक्् 
(SDG-16) ्या न्या्पयालिकयाको प्र्भया्वकयाररतया समबनध्या गनु्णपनदे सधुयारकया क्षेत्रहरूियाई य्वशेर् रूप्या ्हत््व 
ठदइएको छ। 

त्सतै अन् देशकया न्या्पयालिकयाहरूको प्र्यास्या पलन न्या्पयालिकयाको से्वया प्र्वयाह्या सधुयारकया य्वर्््या य्वल्भन्न 
सम्ेिनको आ्ोजनया र सङ्गठनहरू लन्या्णण गरी संसथयागत पहि हुँदै आएकया छन।् टककीको सतयानबिु्या सन ्
२०१३ ् या ्भएको एलस्या तथया प्रशयानत क्षेत्रकया प्रधयान न्या्याधीशहरूको सम्ेिन (Istanbul Confrence, 2013) 
िे पयारदसश्णतया र सशुयासनको ियालग न्या्पयालिकयािे लन्वया्णह गनु्णपनदे ्भलू्कयाहरू्या जोड ठदँदै Istanbul Declaration, 
2013 जयारी गरेको छ। उक् िोर्णयापत्र कया्या्णन्व्नकया ियालग  Implementation Measures,2018  पलन जयारी 
्भएको देसखनछ। नेपयािकया ततकयािीन प्रधयान न्या्याधीशसयहतको नेपयािी प्रलतलनलध ्णडििे ्भयाग लिई हसतयाक्षर 
गरेको उक् सम्ेिनको िोर्णयापत्रको प्र्भया्व हयाम्ो न्या्पयालिकया्या पनु्ण स्वया्भयाय्वक हनुछ।

त्सतै य्वल्भन्न ्िुकुकया न्या्पयालिकयाहरूको पहि्या सथयापनया गररएको Consortium for Court Excellence 
नया्क संसथयािे न्या्पयालिकया सधुयारकया सयात क्षेत्र र ११ उपया्हरू (7 areas and 11 measure for court 
excellence) प्रसतया्व गरेको देसखनछ। य्वकलसत ्िुकुकया न्या्पयालिकयाको अन्ुभ्वकया आधयार्या त् गररएकया 
उक् ्यापदणडहरू हयाम्ो सनद्भ््ण या पलन न्याय्क सधुयारको ियालग अनकुरणी् रहेकया छन।् 

3.४.२ सथयानी् सनद्भ्ण र परर्ेवश

रयाज्कया अन् लनकया् जसतै न्या्पयालिकया पलन सथयानी् सनद्भ्ण र परर्ेवशबयाट अछुतो रहन सकदैन। ् सतो परर्ेवशिे 
न्या्पयालिकयाियाई प्रत्क्ष रूप्या प्र्भया्व पयारेको हनुछ। खयास गरी स्याजको बनौट, रयाजनीलतक, आलथ्णक, सया्यासजक, 
सयांसकृलतक, कयानूनी, ्वयातया्वरणी् र प्रय्वलधको य्वकयासको अ्वसथयािे न्या्पयालिकयाको कया् कयारबयाहीियाई प्रत्क्ष 
असर पयारेको हनुछ। 

नेपयािको सया्यासजक संरचनया पू्वषी् दश्णन्या आधयाररत रहेको कयारण ्सकया आफनै ् ूल्, ् यान्तया र ्ैवसशषट्य रहेकया 
छन।् बयाि य्व्वयाहियाई कलतप् स्याजिे धयाल््णक आसथयासँग जोडेर हेनदे गद्णछ ्भने य्व्वयाह्या ठदइने दयाइजोियाई 
धयाल््णक संसकयार ्यान्ने गद्णछ। गौहत्याियाई कलतप् स्याजिे धयाल््णक र सयांसकृलतक अपरयाध ्यानदछ सया्यासजक र 
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सयांसकृलतक ्यान्तया्या रहेकया ्स प्रकयारकया य्वय्वधतयािे न्या् प्रणयािीियाई प्र्भया्व पयारेको हनुछ। सया्यासजक र 
सयांसकृलतक ्ूल् ्यान्तयाहरू आपस्या ्ेि खयाएनन ््भने कयानून कया््णन्व्न गनदे कया्््ण या जयटितया उतपन्न हनेु 
गद्णछ।

आलथ्णक र प्रयाय्वलधक पक्ष्या पलन नेपयािको अ्वसथया य्वकयासोन्खु अ्वसथया्या रहेको छ। अदयाितकया ्भौलतक 
पू्वया्णधयारहरू कया््ण ्वयातया्वरण अनकूुि नहनु,ु आधलुनक प्रय्वलधको प्र्ोग्या सी्या रहन,ु न्याय्क जनशसक्को से्वया 
सयु्वधया अन् ्िुकुकया न्या्पयालिकयाको जनशसक्को तिुनया्या ज्यादै न्ून हनु,ु आ् नयागररकको न्या््या पहुँचको 
अ्वसथया क्जोर हनु ुआठद य्वर््हरू आलथ्णक र प्रयाय्वलधक कयारणबयाट ससृजत ्भएकया असरहरू हनु।्

3.४.३ अ्वसर तथया चनुौतीहरू

न्या्पयालिकयाको बयाह्य ्वयातया्वरण्या केही अ्वसर र चनुौती रहेकया छन।् सया्यान्तः बयाह्य ्वयातया्वरण्या रहेकया 
य्वर््हरू सङ्गठनको प्रत्क्ष लन्नत्रण्या रहेकया हुँदैनन।् के्वि अ्वसरहरूियाई सङ्गठनको यहत्या बढी उप्ोग गददै 
जयाने र चनुौतीहरूियाई कुशि ढङ्गबयाट व््वसथयापन गनदे रणनीलत असखत्यार गरी असरियाई न्ूनीकरण गददै जयानपुनदे 
हनुछ। न्या्पयालिकयाको बयाह्य ्वयातया्वरण्या रहेको अ्वसर र चनुौतीियाई देहया्ब्ोसज् प्रसततु गररएको छ।

३.४.३.१ अ्वसरहरू

(क) न्या्पयालिकयाप्रलतको य्वश्वयास र स्वीकया््णतया्या अल्भ्वयृद्ध

 नेपयािको संय्वधयानिे रयाज्को न्याय्क अलधकयार न्या्पयालिकया्या लनयहत रहने व््वसथया गरेको छ। अदयाितहरू्या 
्दु्याको चयाप प्रत्ेक ्वर््ण बढदै गएको अ्वसथया छ। ्वर्देनी ्दु्याहरूको चयाप बढदै गएको कयारणबयाट दतया्णको 
तिुनया्या फर्छ्यौट क् हनु गई बक्ौतया्या ्वयृद्ध ्भएको छ। रयाज्कया अन् लनकया्िगया्त आ् नयागररकको 
न्या्पयालिकयाप्रलतको य्वश्वयास र ्भरोसयाियाई सङ्गठनिे सकयारयात्क उजया्णकया रूप्या ग्हण गददै जोगयाईरहन ुपद्णछ। 
उक् य्वश्वयास र ्भरोसयाियाई अल्भ्वयृद्ध गददै न्याय्क कया् कयारबयाहीियाई अझ बढी लनषपक्ष, ल्तव््ी, स्व्णसिु्भ, 
गणुसतरी्, प्र्भया्वकयारी, लछटो छररतो र पहुँच्ोग् बनयाई न्या्पयालिकयाप्रलत जनआसथया अल्भ्वयृद्ध गददै सधुयारकया 
कया््णहरूियाई लनरनतरतया ठदन ुआ्वश्क हनुछ।

(ख) िोकतनत्र, य्वलधको शयासन  तथया संिी्तयाको प्र्वद्ध्णन्या न्या्पयालिकयाको ्भलू्कया र ्सप्रलतको अपेक्षया्या ्वयृद्ध

 नेपयािको संय्वधयानिे िोकतनत्र र य्वलधको शयासनियाई ्िुकुको शयासन पद्धलतको आधयार्भतू िक्् र गनतव् 
्यानेको छ। स्वतनत्र न्या्पयालिकयाको अ्भया्व्या िोकतनत्र र य्वलधको शयासन फसटयाउन सकदैन। िया्ो 
स््देसख अ्विमबन गररँदै आएको केनद्रीकृत शयासन प्रणयािीको अनत् ्भई ् िुकु संिी् स्वरूप्या रूपयानतरण 
्भएको छ। संिी्तयाको प्र्वद्ध्णन्या न्या्पयालिकयाको केनद्री् ्भलू्कया रहेको हनुछ।

 अनतरया्णय्रि् संसथयाहरूिे नेपयािको सशुयासनको अ्वसथया क्जोर देखयाइरहेको अ्वसथया्या सशुयासन, िोकतनत्र र 
य्वलधको शयासन ए्व् ् संिी्तयाको प्र्वद्ध्णनको ियालग सनतलुित ्भलू्कया लन्वया्णह गनु्णपनदे गरुुत्तर दयाय्त्व 
न्या्पयालिकया्या स्ेत रहेको छ। संिी्तया समबनधी य्व्वयादहरूको प्र्भया्वकयारी लनरूपण्या न्या्पयालिकयाको 
अह् ््भलू्कया रहनछ। ्स ठदशया्या न्या्पयालिकयाको अपेसक्षत ्भलू्कया आ् नयागररकहरूिे पलन अन्ुभतू गन्ण 
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चयाहेको देसखनछ। न्या्पयालिकयाप्रलतको य्वश्वयास र ्भरोसया अल्भ्वयृद्ध गनदे ठदशया्या ् सियाई सकयारयात्क अ्वसरकया 
रूप्या लिइन ुपद्णछ। 

(ग) न्या्पयालिकयाको रणनीलतक ्ोजनयाको रयाय्रि् ्ोजनया्या समबोधन

 न्या्पयालिकयाियाई अनतुपयादक क्षेत्र ठयान्ने रयाज्को परमपरयागत सोचकया कयारण य्वगतकया रयाय्रि् ्ोजनयाहरूिे 
न्याय्क सधुयारको क्षेत्रियाई उसचत रूप्या समबोधन गन्ण सकेको पयाइँदैन। सं्ोग्वश न्या्पयालिकयाको चौथो 
रणनीलतक ्ोजनयासँगै आरम्भ हनु ियागेको ्िुकुको १५ औ ं ्ोजनया्या न्या्क्षेत्र सधुयारको ्ोजनयाियाई 
्हत््वकया सयाथ स्या्ेवश गररएको छ। रयाय्रि् ्ोजनयािे न्या्पयालिकयाको रणनीलतक ्ोजनयािे औलं्याएकया 
सधुयारकया कया््णक्र्हरूियाई समबोधन गनदे प्र्त् गरेको पलन देसखनछ। ्सबयाट रयाय्रि् ्ोजनयाकया ्ूि्भतू िक्् 
र प्रयाथल्कतयासँग न्या्पयालिकयाको सधुयार ्ोजनयाियाई आ्वद्ध गददै असि बढन सकने अ्वसर प्रयाति ्भएको छ। 

(ि) न्या् समपयादनियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउन कयानून्या सया्य्क सधुयार

 न्या्पयालिकयाको पयहिो रणनीलतक ्ोजनयादेसख नै ततकयाि बहयाि रहेकया सयार्वयान ्र कया््णय्वलध कयानूनहरू्या 
रहेकया क्ीक्जोरी सधुयारको अपेक्षया गररएको लथ्ो। सयाथै कयानूनहरू्या हनुपुनदे सधुयारकया क्षेत्र र य्वर््हरूस्ेत 
औलं्याइएको लथ्ो। हदम्याद, हकदै्या, अलधकयारक्षेत्र र कया््णय्वलध जसतया य्वर््हरू्या कयानूनको ्स्ौदया नै 
प्रसतया्व गरी पहि हुँदयास्ेत कयानून लन्या्णण हनु सकेकया लथएनन।्  

 कयानून्या स्सया्य्क सधुयार न्भएको कयारणिे न्या् समपयादनको कया््णियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउने ्ोजनयाबद्ध 
प्र्यासिे अपेसक्षत नलतजया हयालसि गन्ण सकेको लथएन। दोस्ो ्ोजनया अ्वलध्या स्ववोचच अदयाितकया बहयाि्वयािया 
न्या्याधीशहरूको अध्क्षतया्या दे्वयानी र फौजदयारी संयहतया कयानूनहरू लन्या्णणकया ियालग सल्तहरू गठन ्भएकया 
लथए। सल्लतिे ्स्ौदया पेस गरेको िया्ो स््सम् कयानून लन्या्णण हनु सकेन। तथयायप य्वगत तेस्ो 
्ोजनयाको अ्वलध्या दे्वयानी र फौजदयारी संयहतयाहरू जयारी ्भई २०७५ ्भदौ १ गतेबयाट कया्या्णन्व्न्या आएको 
अ्वसथया छ। 

 संयहतया कयानूनहरूको लन्या्णणबयाट नेपयािको परमपरयागत कयानून प्रणयािी्या आधयार्भतू परर्वत्णन ्भएको अ्वसथया 
छ। न्याँ संयहतयाको कया्या्णन्व्न्या केही जयटितया र स्स्याहरू पलन देखया परेकया छन।् संयहतया कयानूनहरू्या 
रहेकया य्वरोधया्भयार्हरूियाई पलन संशोधनको ्याध््बयाट समबोधन गनदे प्र्यास ्भएको देसखनछ। न्याँ संय्वधयान 
जयारी ्भएसँगै य्वल्भन्न य्वर््हरू्या कयानूनको लन्या्णण गनदे र स्सया्य्क सधुयार गनदे अल्भ्यानिे पलन लनरनतरतया 
पयाएको छ।

(ङ) सरोकयार्वयाियाहरूसँगको स्न्व्, सद्या्व र सह्ोग

 न्या् समपयादनको कया्््ण या अदयाितको एकिो प्र्यासिे ् यात्र सयाथ्णकतया पयाउन सकदैन। नेपयाि बयार एशोलस्सन, 
्हयान्या्यालध्वक्याको कया्या्णि्, नेपयाि प्रहरी, से्वयाग्याही, य्वलध य्वज्ञयान प्र्ोगशयािया, सचयकतसक, य्वशेर्ज्ञ, सथयानी् 
तह र अन् सरकयारी लनकया्हरूको प्रत्क्ष ्वया अप्रत्क्ष रूप्या न्याय्क प्रयक्र्या्या ्भलू्कया र संिगनतया रहेको 
हनुछ। न्या्पयालिकया्या ्ोजनयाबद्ध सधुयार आरम्भ हनुअुसि सरोकयार्वयाियाहरूको पयहचयान र परर्भयायर्त सम् 
पलन गररएको लथएन। त्सतै सरोकयार्वयाियाहरू्या पलन अदयाितियाई सह्ोग गनु्णपछ्ण ्भन्ने धयारणया य्वकयास ्भएको 
लथएन। 
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 न्या्पयालिकया्या रणनीलतक ्ोजनया ियाग ु्भएपलछ न्या् क्षेत्रकया सरोकयार्वयािया लनकया्हरूको पयहचयान हनुकुया 
सयाथै स्न्व् र सह्ोगको दया्रया परर्भयायर्त ए्व् ्य्वसतयार हुँदै गएको छ। न्या्क्षेत्र स्न्व् सल्लत्याफ्ण त ्
सरोकयार्वयाियाहरूलबचको स्न्व् र सह्ोगियाई संसथयागत रूप्ै असि बढयाइएको छ। न्याय्क सधुयारकया 
प्र्यासहरू्या सरोकयार्वयाियाहरूको चयासो, सह्ोग  र  अपेक्षया क्र्शः बढदै गएको छ। आपसी समबनध्या 
रहेकया केही अस्झदयारी र स्स्याहरूियाई समबोधन गददै सरोकयार्वयाियाहरूसँगको समबनध र स्न्व्ियाई 
सदुृढ बनयाउन सके्या ्ोजनया कया्या्णन्व्न प्र्भया्वकयारी हनेु देसखनछ।

(च) नयागररक स्याजको न्या्पयालिकयाप्रलतको सह्ोग र अपेक्षया्या बढोत्तरी

 न्या्पयालिकया्या रणनीलतक ्ोजनया ियाग ुहनुपूु्व्ण नयागररक स्याज र अदयाितको समबनध परर्भयायर्त लथएन। 
आ् नयागररक्भनदया अदयाित अिगगै बसनपुछ्ण र जनतयासँग ििुल्ि गनु्ण हुँदैन ्भन्ने परयामपरयागत सोंच हया्वी 
लथ्ो। तर न्या् प्रणयािीको य्वश्वसनी्तया र ठदगोपनयाको ियालग न्या्पयालिकया नयागररक स्याजबयाट अिग बसन 
हुँदैन ्भन्ने ्यान्तयाको य्वकयास पलन ्ोजनयाबयाटै असि सयाररएको हो। न्या्क्षेत्र स्न्व् सल्लत्या सथयानी् 
नयागररक स्याजको प्रलतलनलधत्व, न्याय्क बयाह्य पहुँच कया््णक्र््याफ्ण त नयागररकसँग सीधया सं्वयादबयाट अदयाित 
नयागररक समबनध य्वसतयार हुँदै गएको छ। जसको पररणया्स्वरूप न्या्पयालिकयाको कया्कयारबयाहीकया समबनध्या 
नयागररक स्याजको चयासो र सरोकयार पलन बढेर गएको देसखनछ। नयागररक स्याजको उपससथलत र सरोकयार 
सदुृढ ्भएको ्ो अ्वसथयािे न्या्पयालिकयाियाई अझ सशक् र सजम्े्वयार रूप्या कया् गनदे ्वयातया्वरण लन्या्णण 
्भएको छ।  

(छ) सूचनया सञ्जयािको न्या् समपयादन्या सकयारयात्क प्र्भया्व 

 य्वगत्या अदयाितबयाट ्भएकया कलतप् रयाम्या कया् कयारबयाहीको सूचनया ्वया जयानकयारी पलन आ् नयागररकसम् 
पगुन सकेकया लथएनन।् न्या्पयालिकया य्वरुद्ध फैियाइने अनग्णि प्रचयारहरूियाई सचन्ण सकने उप्कु् ्याध्् र 
सं्नत्रहरू न्भएकोिे अदयाित्या यढियाससुती हनुछ, खच्ण धेरै ियागछ, न्या् पयाइँदैन ्भन्ने जसतया भ््हरू व्याति 
लथए। न्याय्क सूचनया समप्ररे्ण समबनध्या पत्रकयार र सञ्चयार्याध््हरू्या पलन प्या्णति ज्ञयान, अन्ुभ्व र गसम्भरतया 
लथएन। 

 न्या्पयालिकयाको सधुयार ्ोजनयािे अदयाितियाई सञ्चयार ्याध््सँग स्न्व् र सहकया््ण गनदे ्वयातया्वरण लसज्णनया 
गररठदएको छ। सबै अदयाितहरूिे आ्वलधक रूप्या पत्रकयारसँग ्ेभटियाट गनदे गरेको पयाइनछ। त्सतै न्याय्क 
सूचनया सहज ढङ्गबयाट समप्ररे्ण गन्ण हरेक अदयाित्या सूचनया अलधकयारी र स्ववोचच अदयाित्या प्र्वक्यास्ेत 
तोयकएको छ। सूचनया प्रय्वलधको य्वकयास र आ् सञ्चयार क्षेत्रको सशक् उपससथलतबयाट आ् नयागररक्या 
न्याय्क कया्कयारबयाहीसँग समबसनधत सूचनयाको पहुँच बढेर गएको छ ्भने चेतनयाको सतर्यास्ेत ्वयृद्ध ्भएको 
छ। ्सबयाट न्याय्क कया्कयारबयाहीप्रलत आ् नयागररकको चयासो र सरोकयार पलन स्वया्भयाय्वक रूप्या बढेर 
गएको छ। न्या्पयालिकयािे गनदे सधुयारकया कया््णहरू्या जन्त लन्या्णण गनदे ्ो एउटया रयाम्ो अ्वसर पलन हो। 
्दु्याकया कया् कयारबयाहीहरूियाई सूचनया प्रय्वलधसँग आ्वद्ध गरी जयानकयारी ठदने, ्हत््वपूण्ण आदेश फैसिया 
्ेवबसयाइट्याफ्ण त सया्व्णजलनक गनदे प्रयक्र्याको थयािनी गररएकोछ।
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(ज) य्वश्वव्यापीकरण र अनतरया्णय्रि् परर्वेशबयाट न्या्पयालिकयाको सतरीकरणको अ्वसर

 य्वश्वव्यापीकरणको प्र्भया्वबयाट न्या्पयालिकया पलन अछुतो छैन। न्या् प्रशयासनियाई स्वतनत्र, लनषपक्ष, सक्ष्, 
लछटो, छररतो, प्र्भया्वकयारी, र  अनतरया्णय्रि् रूप्या नै य्वश्वसनी् बनयाउने समबनध्या य्वल्भन्न अनतरया्णय्रि् लनकया् 
र संसथयाहरूिे लन्ल्त अध््न अनसुनधयान गरररहेकया छन।् त्सतै य्वल्भन्न देशकया न्या्पयालिकया र न्याय्क 
प्रसशक्षण संसथयाहरूलबच पलन अन्ुभ्वहरू आदयान प्रदयान ्ैभरहेको अ्वसथया छ। संसयार्भररकया न्या्पयालिकयाको 
कया््णसमपयादन र सशुयासनको सतरकया समबनध्या स्वदेक्षण गरी प्रलत्ेवदन सया्व्णजलनक हनेु गरेको पयाइनछ।

 सं्कु् रया्रि सङ्घको सयक्र् सदस्को हैलस्त्या नेपयाििे नयागररक अलधकयार, य्वलधको शयासन र स्वतनत्र 
न्या्पयालिकयाको समबनध्या ्भएकया य्वल्भन्न अनतरया्णय्रि् ससनध, अल्भससनध र ्हयाससनध जसतया (Hard Law) 
हरूको अनु् ोदन र हसतयाक्षर गरी पक्ष बनेको छ। त्सतै य्वल्भन्न अनतरया्णय्रि् सम्ेिनहरू्या ्भयाग लिई जयारी 
्भएकया िोर्णयापत्रहरू्या (Soft Law) हसतयाक्षर गरी अनतरया्णय्रि् स्दुया्स्क्ष प्रलतबद्धतया ््क् गरेको छ। 
लतनको कया्या्णन्व्न गनु्ण नेपयाि रयाज्को दयाय्त्व नै हो। 

 सयाथै य्वकलसत ्िुकुहरू र य्वश्व बैंक जसतया संसथयाहरूिे नेपयािियाई प्रदयान गनदे ऋण र अनदुयान सह्ोग तथया 
प्रत्क्ष ्ैवदेसशक िगयानीको ियालग न्या्पयालिकयाको कया््णसमपयादनको सतर, प्र्भया्वकयाररतया र य्वश्वसनी्तयासमबनधी 
य्वश्वव्यापी ्ूल्याङ्कनियाई आधयार लिइनछ। कलतप् दयातया र लनकया्हरूिे न्या्क्षेत्र सधुयारकया ियालगस्ेत 
सह्ोग गनदे गरेको पयाइनछ। त्सतै स्वतनत्र न्या्पयालिकयाको ्ूल् ्यान्तया प्र्वद्ध्णन र अल्भ्वयृद्धकया ियालग पलन 
अनतरया्णय्रि् क्षेत्रबयाट सकयारयात्क सह्ोग प्रयाति हनेु अ्वसथया रहेको छ। य्वश्वव्यापीकरण र अनतररया्णय्रि् 
परर्ेवशबयाट ससृजत अ्वसरिे न्या्पयालिकयाको सधुयार ्ोजनया असि बढयाउन सह्ोग ल्लने देसखनछ। 

(झ) नयागररक सशक्ीकरण र अलधकयार्या आधयाररत न्या् प्रणयािी।

 नेपयािको संय्वधयानिे अलधकयार्या आधयाररत पद्धलतको (Right-based approach) अ्वधयारणया असि सयारेको छ। 
सया्व्णजलनक क्षेत्र्या पलछ पयाररएकया जयातजयालत, ्वग्ण, लिङ्ग र क्षेत्रकया नयागररकहरूको स्यानपुयालतक स्या्ेवशी 
प्रलतलनलधत्वको अ्विमबनबयाट नयागररक सशक्ीकरण्या अल्भ्वयृद्ध ्भएको छ। ् ौलिक हकको य्वसतयार र पीलडत 
्ैत्री न्या् प्रणयािीको सथयापनया संय्वधयानको अकवो न्वीन आ्या् हो।

 ्भख्णरै जयारी ्भएकया दे्वयानी संयहतया र फौजदयारी संयहतयािे क्षलतपूलत्ण र पीलडतको अलधकयारियाई प्रयाथल्कतया्या 
रयाखेको देसखनछ। प्रलत्वयादी केनद्रीत सयालबकको फौजदयारी न्या् प्रणयािी पीलडत केनद्रीत ्भएको छ। ्सको 
प्र्वद्ध्णन र सदुृढीकरणको अ्वसर न्या्पयालिकयाियाई प्रयाति ्भएको छ।

३.४.३.२ चनुौतीहरू

कुनै पलन सया्व्णजलनक संसथयाको बयाह्य ्वयातया्वरण्या अ्वसरहरू ्यात्र न्भई चनुौतीहरू पलन रहेकया हनुछन।् 
चनुौतीहरूसँग पनछने ्भनदया पलन रणनीलतक ् ोजनयािे लतनकया असरहरूियाई न्ूनीकरण गददै जयानपुद्णछ। न्या्पयालिकयाको 
बयाह्य ्वयातया्वरण्या रहेकया केही चनुौतीहरू देहया्ब्ोसज् रहेकया छन।्

(क) न्याय्क स्वतनत्रतया र स्वया्त्ततयाकया ्ूल् ्यान्तयाहरूको सलुनसचिततया

 न्याय्क स्वतनत्रतया र स्वया्त्ततया संय्वधयान्या िेसखएको ्भर्या प्रयाति ्ैभहयालने य्वर्् होइन। संय्वधयानको उक् 
व््वसथयाियाई व््वहयार्या कसरी रूपयानतरण गररनछ ्भन्ने कुरया बढी ्हत््वपूण्ण हनुछ। न्याय्क स्वतनत्रतया र 
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स्वया्त्ततया सलुनसचिततयाको ् खु् सजम्े्वयारी कया््णपयालिकया र व््वसथयायपकयाको हो। न्या्पयालिकया र रयाज्कया अन् 
अङ्गहरूलबच अस्वसथ प्रलतसपधया्ण, अय्वश्वयास र असह्ोग न्भई स्वचछ, सनतलुित र सकयारयात्क समबनध हनु ु
अपररहया््ण हनुछ। 

 लन्वया्णसचत प्रलतलनलधहरूको कया््णियाई संय्वधयान र कयानूनको कसी्या न्या्पयालिकयािे जयाँची अ्यान् र बदर गनदे 
कया््णियाई कलतप् अ्वसथया्या सहज रूप्या लिने गरेको पयाइँदैन। त्सैिे न्याय्क स्वतनत्रतया र स्वया्त्ततयाकया 
्ूल् ्यान्तयाहरूियाई जोगयाई रयाख् अदयाितियाई ह्ेसया चनुौती ्ैभरहनछ। व््वहयार्या न्या्पयालिकयाियाई 
खमुच्याउने ्वया कुनै न कुनै कोणबयाट लन्नत्रण गनदे चयाहनया देखया पन्ण सकदछन।् न्याय्क स्वतनत्रतया अदयाित 
्वया न्या्याधीशको स्वयाथ्ण पूलत्णकया ियालग न्भई संय्वधयान्वयाद् कया्् गन्णको ियालग हो ्भन्ने य्वर्् सोचनी् छ। 
संय्वधयान्वयाद् कसैको िहड न्भई िोकतनत्र र य्वलधको शयासनको ्ेरुदणड हो।

 अनतरया्णय्रि् अभ्यास हेदया्ण स्वतनत्र न्या्पयालिकयाियाई संय्वधयान्वयादको आधयार्भतू य्वर््को रूप्या ग्हण गररएको 
देसखनछ। न्या्याधीशको लन्सुक्ियाई ्ोग्तया र व्या्वसयाय्क क्ष्तया्या आधयाररत बनयाउने य्वर्् न्याय्क 
स्वतनत्रतयाको पयहिो पक्ष हो। छनौटको सं्नत्र, य्वलध र प्रयक्र्या जे जसतो लनधया्णरण गररएको ्भए पलन न्या् 
र कयानूनको क्षेत्र्या कया््णरत व्सक्हरू्ध्े ्ोग्त् व्सक्िे न्या्याधीशको पद्या पगुन पयाउनपुद्णछ ्भन्ने 
य्वश्वव्यापी ् यान्तया हो। रयाजनीलतक प्र्भया्व्कु् लन्सुक्, कया््णकयािको सरुक्षया, न्या्याधीशको प्रलतष्ठया, आनतररक 
ज्वयाफदेही बनयाउने प्रयक्र्या िगया्तियाई सही तररकयाबयाट ियाग ुगनदे कया््णिे ्यात्र न्या्पयालिकयाको स्वतनत्रतया 
सलुनसचित गन्ण सयकनछ। 

 न्या् पररर्दको संरचनया र न्या्याधीश छनौटको य्वलध्या लसफयाररश ्भएको व्सक्को ्ोग्तया, क्ष्तया र 
उप्कु्तया परीक्षण गनदे पद्धलत अ्विमबन हनु जरुरी हनुछ। न्या्याधीश लन्सुक््या संसदी् सनु्ुवयाइको पद्धलत, 
न्या्याधीशको कया््णक्ष्तया र इ्यानदयाररतयाको अ्भया्व रहेको बयाहेकको अ्वसथया्या पलन ्हयाअल्भ्ोग िगयाउन 
सयकने प्रया्वधयानहरूिे स्वतनत्र न्या्पयालिकयाको ्यान्तयाियाई आत्सयात ्गन्ण नसकेको ्भन्ने सरोकयार्वयाियाहरूको 
धयारणया रहेको पयाइनछ। 

 ्सकया अलतररक् न्याय्क स्वतनत्रतयाको पूण्ण उप्ोग गन्णको ियालग न्या्पयालिकयाियाई केही लनसचित य्वर््हरू्या 
स्वया्त्ततया प्रदयान गररन ुजरुरी हनुछ। खयासगरी कया्या्णत्क (Functional), य्वत्ती् र व््वसथयापकी् (Financial 
and Managerial) र कया््णय्वलध लनधया्णरण (Rule Making) गन्ण पयाउने स्वया्त्ततयाहरू ्हत््वपूण्ण रहेकया छन।् 
संय्वधयानिे नेपयािको न्याय्क अलधकयार न्या्पयालिकया्या अनतरलनयहत गरे पलन उक् अलधकयार प्र्ोग गन्ण 
अपररहया््ण रहेकया य्वत्ती्, प्रशयासलनक र कया््णय्वलध बनयाउने अलधकयार प्रशसत गन्ण सकेको छैन।

 सबै अदयाितको य्वत्ती् स्ोतको व्््भयार संिी् ससञ्चत कोर््या हनेु व््वसथया संय्वधयान्या रयासखएको छैन। 
न्याय्क कया््ण सञ्चयािनको ियालग आ्वश्क पनदे य्वत्ती् स्ोत सयाधनको य्वर्््या न्या्पयालिकयािे सधैं 
कया््णपयालिकया्या लन्भ्णर रहन ुपरेको छ। अदयाितियाई सधुयार ्ोजनयािे औलं्याएको कया््णक्र््या आधयाररत बजेट 
ठदनपुछ्ण ्भन्ने ्यान्तयाियाई स्वीकयार गररएको छैन। न्या्पयालिकयाियाई आ्वश्क पनदे क््णचयारी व््वसथयापनको 
स्वया्त्ततया पलन ठदइएको छैन। सं्ैवधयालनक इजियास सञ्चयािनको कया््णय्वलध लनधया्णरणकया समबनध्या संय्वधयानिे 
नै केही अलधकयार ठदए पलन अन् य्वर्््या त्स प्रकयारको स्वया्त्ततया न्या्पयालिकयाियाई प्रदयान गरेको देसखदैँन।  

 अकवोतफ्ण  न्या्पयालिकयािे संय्वधयान र कयानूनसम्त रूप्या गरेकया आदेश र फैसियाहरूको प्र्भया्वकयारी कया्या्णन्व्न 
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हनु सकेको छैन। न्याय्क आदेश र फैसियाकया बयारे्या स््स्््या औपचयाररक रूप्ै रयाज्कया सजम्े्वयार 
लनकया् र पदयालधकयारीबयाट यटकयायट्पपणी हनेु गरेको छ। न्या्पयालिकयािे आफू अनकूुि ्भलू्कया लन्वया्णह गरेको 
हेनदे चयाहनया रयाज्कया अन् लनकया् र सजम्े्वयार पदयालधकयारी्या कया््ै रहे्या न्याय्क स्वतनत्रतया र स्वया्त्ततया 
सलुनसचित हनु सकदैन। न्याय्क स्वतनत्रतया र स्वया्त्ततयाको ्यान्तया य्वपरीतकया गलतय्वलधियाई न्या्पयालिकयािे 
संसथयागत र न्या्धीशहरूिे व्सक्गत रूप्या प्रलत्वयाद ्वया इनकयार गन्ण सयकएन ्भने न्या्पयालिकयाको ्भलू्कया 
क्जोर बनदै जयानछ ्भन्ने सरोकयार्वयाियाहरूको धयारणया रहेको पयाइ्ो, ्ो ्वयासतय्वकतया पलन हो।

(ख) सरोकयार्वयािया र से्वयाग्याहीको बढदो अपेक्षयाको समबोधन

 न्याय्क प्रयक्र्या औपचयाररक ्भएको हुँदया ्सकया केही अनतरलनयहत चररत्र ्वया ्ैवसशषठ्य रहेकया हनुछन।् जसकया 
कयारण अदयाित्या ल्याइएकया य्व्वयादहरूको ततकयाि समबोधन गन्ण सयकँदैन। न्या्कया सरोकयार्वयािया र 
से्वयाग्याहीहरूको अदयाितप्रलतको अपेक्षया ठदनयानठुदन बढदो छ। न्या् समपयादनको कया््ण पलन लनजी प्रलतष्ठयानको 
से्वया जसतो लछटो, छररतो र प्र्भया्वकयारी होस ््भन्ने उनीहरूको चयाहनया रहेको हनुछ। 

 द्ैुव पक्षियाई सनु्ुवयाइको ्ौकया ठदनपुनदे कयारणिे गदया्ण पलन अदयािती प्रयक्र्या केही िया्ो र झनझयटिो हनेु 
गद्णछ। त्सतै अदयािती शलुक नगन् ्भए पलन कयानून व््वसया्ीहरूिे लिने पयाररश्ल्क र ्दु्या्या आउँदया 
जयाँदया ियागने खच्ण र स््ियाईस्ेत गणनया गररने कयारण से्वयाग्याहीकया ियालग न्या् ्हँगो ्भएको प्रलतत हनुछ। 
कयानून व््वसया्ीको पयाररश्ल्क लनधया्णरण गनदे य्वर्् न्या्पयालिकयाको अलधकयारक्षेत्र ल्भत्र पददैन। ्ी सबै 
य्वर्््या सरोकयार्वयािया र से्वयाग्याहीियाई जयागरुक गरयाई व््वसथयापकी् सधुयारको ्याध््बयाट से्वयाग्याही र 
सरोकयार्वयाियाको बढदो अपेक्षया समबोधन गनदे य्वर्् चनुौतीपूण्ण रहेको छ।  

(ग) सरोकयार्वयाियाहरूसँगको अपेसक्षत स्न्व्, सह्ोग र स्वयाल्त्व्भया्व

 न्याय्क कया््ण न्या्पयालिकया एकिैको प्र्यासबयाट ्यात्र पूण्ण हनेु न्भई य्वल्भन्न सरोकयार्वयािया लनकया् तथया 
व्सक्हरूको सह्भयालगतया र सह्ोग अपेसक्षत हनुछ। नेपयाि प्रहरी, सरकयारी ्वयकि, नेपयाि बयार, से्वयाग्याही, 
सथयानी् तह र सरकयारकया य्वल्भन्न लनकया्हरू न्या्पयालिकयाको ियालग ्खु् सरोकयार्वयािया हनु।् ्ोजनयाबद्ध 
सधुयारबयाट न्या् क्षेत्रकया सरोकयार्वयािहरूलबच स्न्व् र सह्ोगको क्षेत्र्या केही य्वसतयार ्भएको छ। 

 न्या्पयालिकया्या ्ोजनयाबद्ध सधुयारको प्र्यास हनेु तर सरोकयार्वयािया लनकया्हरू्या ्ोजनया नहनेु ससथलत्या सँगै 
यहँडन सयकँदैन। त्सतै सरोकयार्वयािया लनकया््या ्ोजनया लन्या्णण ्भएको अ्वसथया्या पलन िक््, उद्ेश् र 
रणनीलतहरूको प्रयाथल्कतया्या ल्भन्नतया हुँदया कया् कयारबयाही्या एकरूपतया र सया्ञ्जस्तया ल्याउन सयकँदैन। 
त्सतै परर्वलत्णत सनद्भ््ण या तीन तहकया सरकयार र लतनको प्रयाथल्कतयाकया कयारण पलन न्या् समपयादनको 
प्रयक्र्या्या स्न्व्को पक्ष्या केही चनुौती थयपन सकने देसखनछ। सथयानी् तहकया न्याय्क सल्लतसँगको 
स्न्व् र सह्ोगको क्षेत्र थप परर्भयायर्त र व््वससथत हनुपुनदे देसखनछ। 

(ि) अदयाितप्रलतको जनआसथया अल्भ्वयृद्ध

 न्या्पयालिकयािे ् ोजनयाबद्ध रूप्या आफनया कया् कयारबयाहीहरू्या लनरनतर सधुयार गददै जयाँदया ्वयास्छत उपिस्धहरू 
पलन हयालसि ्भएकया छन।् तर अदयाितिे गरेकया रयाम्या कया्हरूको जनसतर्या सही रूप्या सूचनया समप्ररे्ण हनु 
सकेको छैन। बरु केही िटनया य्वशेर्ियाई सया्यान्ीकरण गरी त्सैकया आधयार्या न्या्पयालिकयाप्रलत नकयारयात्क 
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यटकयायट्पपणी र धयारणया लन्या्णण गनदे प्र्वसृत्त बढदै गएको देसखनछ। जनआसथया र य्वश्वयास्या नकरयात्क प्र्भया्व 
पयानदे ्सतया य्वर््ियाई बढन नठदई न्याय्क सूचनया प्र्वयाह पद्धलतियाई थप व््वससथत गरी नकरयात्क 
यट्पपणीहरूियाई न्ून गनु्णपनदे हनुछ।

 खयासगरी सनतयुष्ट ्यापनकया ियालग से्वयाग्याहीबयाट लन्ल्त रूप्या पषृ्ठपोर्ण लिने र प्रयाति पषृ्ठपोर्णको आधयार्या 
कया् कयारबयाही तथया व््वहयार्या सधुयार गददै जयानपुनदे देसखनछ। त्सतै न्याय्क जनशसक््या से्वयाग्याही ्ैत्री 
व््वहयार र सञ्चयार सीपको य्वकयास गरी तदनरुूप कया््ण समपयादन गररन ुपद्णछ। से्वयाग्याहीियाई सहज ढङ्गबयाट 
से्वया प्रयाति गन्णको ियालग अदयाितकया ्भौलतक र से्वया पू्वया्णधयारहरू्या सधुयार गनदे, से्वयाग्याही र स्दुया्कया अन् 
्वग्णहरूसँग लन्ल्त रूप्या अनतरयक्र्या र छिफि गनदे, न्याय्क प्रयक्र्या र कया् कयारबयाहीबयारे सथयानी् सञ्चयार 
्याध््हरूबयाट सथयानी् ्भयार्या्या सूचनया र स्याचयार समप्रयेर्त गनदे, जयानकयारी्ूिक पसुसतकया र ब्ोलस्रहरूको 
प्रकयाशन र य्वतरण गनदे जसतया यक्र्याकियापहरूबयाट पलन जनआसथया अल्भ्वयृद्ध्या ्ोगदयान पगुन सकने देसखनछ।

(ङ) ्ोजनयाअनरुूपको बजेट प्रयाति नहनु ु

 सया्यान्तः न्या्पयालिकयाियाई आ्वश्क पनदे बजेटको न्या्पयालिकया आफैं िे लनधया्णरण गन्ण पयाउने र सो अनरुूप 
सरकयारकया समबसनधत लनकया्िे य्वलन्ोजनया ्यात्र गनदे कुरया न्याय्क स्वया्त्ततयाको य्वर्् र अनतरया्णय्रि् अभ्यास 
पलन हो। तर हयाम्ो सनद्भ््ण या न्या्पयालिकयाको रणनीलतक ्ोजनयाहरूिे सधुयारकया कया््णक्र्सयहत ्याग गरेको 
बजेटस्ेत उपि्ध नगरयाउने प्र्वसृत्त रहेको देसखनछ। प्रसततु चौथो ्ोजनया लन्या्णणकै क्र््या आगया्ी आलथ्णक 
्वर््णको ियालग बजेटको लन्या्णण हुँदै गरेकोिे सरकयारकया सजम्े्वयार पदयालधकयारीबयाट न्याय्क नेततृ्वसँग आ्वश्क 
बजेट य्वलन्ोजन गनदे प्रलतबद्धतया व्क् गररएको लथ्ो। आगया्ी आलथ्णक ्वर््णकया ्खु् ्खु् कया््णक्र्हरूको 
ियालग आ्वश्क पनदे बजेट अनु् यान गरी प्रयेर्त गदया्णगददै पलन न्या्पयालिकयाियाई न्ून बजेट य्वलन्ोजन हनु ु
गम्भीर र सोचनी् य्वर्् देसखनछ। ् सतो अ्वसथया्या रणनीलतक ् ोजनयािे असि सयारेकया सधुयारकया कया््णक्र्हरूको 
प्र्भया्वकयारी कया्या्णन्व्न हनु नसकी न्याय्क सधुयार प्रयक्र्या्या अ्वरोध आउन सकने कुरया अगया्ैव आकँिन गन्ण 
सयकनछ। त्सतै य्वलन्ोसजत बजेटियाई पलन आ्वश्कतयाअनरुूप रक्यानतर गरी खच्ण गनदेिगया्तकया स्वया्त्ततया 
पलन ठदइएको छैन। स्ोत सयाधनको प्रयालति र सोको पररचयािन्या स्वया्त्ततयाको अ्भया्व रहेसम् ्ोजनयािे 
लनधया्णररत गरेकया िक्् प्रयाति गन्ण सयकँदैन। 

(च) उप्कु् ्यान्व संशयाधनको आपूलत््ण या स्स्या 

 य्वगत्या न्या् से्वयाकया अलधकृतको ियालग िोकसे्वया आ्ोगबयाट ्याग ्भएको सङख्या्भनदया पलन क् दरखयासत 
पनदे गरेको लथ्ो। सहया्क सतरकया जनशसक् उतपयादनको ियालग आ्वश्क पनदे कयानूनको आधयार्भतू सशक्षया 
प्रदयान गनदे य्वश्वय्वद्याि्को शैसक्षक कया््णक्र् नै बनद ्भएको अ्वसथया छ। कयानूनबयाहेककया अन् सशक्षया र 
य्वज्ञयान य्वर्् अध््न गरेकया सहया्क सतरकया जनशसक्बयाट न्याय्क कया््ण सञ्चयािन्या व्या्वहयाररक जयटितया 
लसज्णनया ्भएको छ। प्र्ेवश गरेकया जनशसक्को य्वकयास गरी से्वया्या यटकयाई रयाख् अकवो स्स्या देसखएको छ। 
त्सतै सहया्क सतरकया जनशसक्िे न्या्से्वयाियाई उप्कु् रोजगयारी खोजने थिो ्यात्र बनयाएको देसखनछ ्भने 
संसथयाको स्् त्सतया जनशसक्ियाई कया् लसकयाउँदै्या य्वतेको छ।

 न्याय्क जनशसक्को बजयार िटदै जयानबुयाट ्ोग् व्सक् आपूलत््ण या ठुिो चनुौती देखया परेको छ। अन् 
से्वयाको तिुनया्या न्या् से्वया्या अत्लधक कया््णबोझ हनु ुतर से्वया सयु्वधया र ्वसृत्त य्वकयासको अ्वसर ्भने क् 
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हनुिेु ्सतो अ्वसथया आएको आकँिन गन्ण सयकनछ। त्सैिे य्वद्याि्हरूको पयाठ्यक्र््या आधयार्भतू कयानूनी 
य्वर््हरू स्या्ेवश गनदे, य्वश्वय्वद्याि्को सशक्षयाियाई पलन अदयाितको आ्वश्कतयासँग आ्वद्ध गददै बजयार 
य्वसतयारको ियालग पलन पहि गनु्णपनदे देसखनछ। सयाथै प्र्ेवश गरेकया जनशसक्को क्ष्तया र ्वसृत्त य्वकयास गरी 
उनीहरूियाई कया्प्रलत उतप्ररेरत गन्ण न्या्पयालिकया्या ्यान्व संशयाधन समबनध्या छुटै्ट नीलत लन्या्णण र ्यान्व 
संशयाधन य्वकयास ्ोजनया बनयाई जनशसक्को आपूलत्ण, य्वकयास र थ्ौलत गनु्णपनदे आ्वश्कतया औलं्याइएको।  

(छ) सञ्चयार क्षेत्रसँगको समबनध

 न्या्पयालिकयाको आ् सञ्चयारक्षेत्रसँगको समबनध के कसतो रहने ्भन्ने य्वर्््या हयािसम् ठोस नीलत नै लन्या्णण 
्भइसकेको देसखदैँन। िोकतनत्र, य्वलधको शयासन,  नयागररकको हक अलधकयार र स्वतनत्रतयाको पक्ष्या कया् गनदे 
सञ्चयारक्षेत्र ए्व् ्न्या्पयालिकयालबच परसपर प्रलतद्वसनद्वतया न्भई स्न्व् र सहकया््णको ्वयातया्वरण हनुपुद्णछ। 
कलतप् अ्वसथया्या अदयाितबयाट ्भएकया आदेश, फैसिया तथया न्या्याधीशकया समबनध्या सञ्चयार ्याध््हरूबयाट 
्थयाथ्ण र ्वसतलुनष्ठ स्याचयार समप्ररे्ण हनु सकेको पयाइदैन। अदयाितिे असि सयारेकया सधुयारकया कया््णक्र् तथया 
गरेकया रयाम्या फैसिया र आदेशकया बयारे्या सञ्चयारक्षेत्रिे अपेसक्षत जयानकयारी रयाख् सकेको देसखदैँन ्भने जयानकयारी 
रयाखेको अ्वसथया्या पलन त्सतया य्वर््िे प्रयाथल्कतया पयाएको देसखदैँन। न्याय्क कया््ण प्रकृलतको गम्भीरतया र 
सम्ेवदनशीितयाकया कयारण एउटया ्यात्र नकयारयात्क यटकयायट्पपणीबयाट पलन स्ग् न्याय्क संसथयाको सयाख 
क्जोर हनु पगुदछ ्भन्ने य्वर्््या सञ्चयार जगत सचेत रहन सकन ुपद्णछ। 

 न्याय्क प्रयक्र्या र कयानूनी ्भयार्याको ज्ञयानको क्ीिे पलन कलतप् अनतरर् र अनतरकयािीन आदेशियाई असनत् 
आदेश ्वया फैसियाको रूप्या सचत्रण गददै स्याचयार प्रकयाशन हनेु गरेको पयाइनछ। अदयाित्या य्वचयारयाधीन रहेकया 
य्व्वयाठदत य्वर््हरूियाई अलतरसञ्जत ढङ्गबयाट सनु्ुवयाइपू्व्ण नै जन्यानस्या पू्व्णधयारणया लन्या्णण (Media Trial) को 
अ्वसथया लसज्णनया हनेु गरी सूचनया समप्ररे्ण गररन ु हुँदैन। न्या्याधीशहरूको कयाज, सरु्वया जसतया लन्ल्त 
य्वर््ियाई पलन कयारबयाही नै ्भएसरह बढयाई चढयाई गरी प्रसततु गनु्ण हुँदैन। ्सतया यक्र्याकियाप ्भए्या 
न्या्याधीशको ्नोबि िटन गई प्रकयारयानतर्या स्वतनत्र न्या्पयालिकया, नयागररक स्वतनत्रतया, िोकतनत्र र 
य्वलधको शयासन क्जोर हनु पगुदछ। 

 पत्रकयारहरूसँग गररएको परया्श्ण कया््णक्र््या अदयाित र सञ्चयार क्षेत्रको समबनधकया बयारे्या नीलत लन्या्णण गरी 
आपसी समबनध र सह्ोगकया क्षेत्रहरू थप परर्भयायर्त गररनपुद्णछ ्भन्ने सझुया्व प्रयाति ्भएको छ। त्सतै 
अदयाितबयाट हनेु कया् कयारबयाहीको सूचनया सहज ढङ्गबयाट य्वतरण गनदे र लन्ल्त प्रसे ्ेभटियाटकया कया््णक्र् 
रयासखन ु पनदे पलन उनीहरूको धयारणया रहेको पयाइनछ। ्सकया अलतररक् अदयाित्या कया््णरत न्या्याधीश र 
क््णचयारीहरूियाई सञ्चयार क्षेत्रसँगको समबनध र प्रसततु हनेु तररकयाकया समबनध्या तथया सञ्चयारक्षीहरूियाई 
न्याय्क स्याचयार सङ्किन र समप्ररे्णकया समबनध्या लन्ल्त अल्भ्खुीकरण गरयाउनपुनदे आ्वश्कतया पलन 
औलं्याइएको छ। 

(ज) न्या्को सहज पहुँच्या चनुौती 

 आ् नयागररकको न्या््या पहुँचको य्वर्् न्याय्क सधुयारको ियालग स्व्णपक्षी्, स्व्णकयालिक चयासो, सरोकयार र 
चनुौतीको य्वर्् रही आएको छ। नेपयािको संय्वधयानिे नयागररकको न्या््या पहुँचियाई समबोधन गरेको पलन 
छ। तर सो अनकूुिकया संरचनया र पद्धलत य्वकयास गन्ण नसयकएको कयारण न्या्पयालिकया एकिैको प्र्यासबयाट 
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्यात्र नयागररकको न्या््या पहुँच सलुनसचित हनु सकने अ्वसथया देसखदैँन।न्या्सम्को सहज पहुँचबयाट ठुिो 
सङख्याकया नयागररक बसञ्चत रहन ुपरेको ्भन्ने केही अध््नहरूबयाट औलं्याइएको छ।  

 नयागररकहरूको क्जोर आलथ्णक अ्वसथया, ् िुकुको ्भौगोलिक य्वर््तया, ् यातया्यातको असयु्वधया र अदयाितहरूको 
अ्वससथलत जसतया य्वर््हरू न्या्पयालिकयाको लन्नत्रणकया य्वर्् होइनन।् रयाज्को य्वकयासको स्ग् सूचकयाङ्कबयाट 
लनधया्णररत हनेु ्सतया य्वर््हरू्या सधुयार न्भई न्या््या पहुँचको ससथलत्या अपेसक्षत प्रगलत हनु सकदैन। 
अदयाितिे आफनो दया्रया्या आएकया से्वयाग्याहीहरूियाई ्यात्र से्वया प्र्वयाह्या सहजतया र प्र्भया्वकयाररतया प्रदयान गरी 
पहुँच कया्् गरयाउने प्र्यास गन्ण सकदछ।

 अदयाित्या आएकया से्वयाग्याहीकया ियालग ्ैवतलनक कयानून व््वसया्ी्याफ्ण त ्लनःशलुक कयानूनी से्वया प्र्वयाह, प्रो्वोनो 
(लनःशलुक स्ेवसचछक) से्वयाको य्वकयास, अदयाित्या पेस गनदे लन्ेवदनहरूको लनःशलुक ढयाँचया य्वतरण र ्भररठदने 
व््वसथया, परया्श्ण र सहया्तया कक्षको सदुृढीकरण, अदयािती शलुकहरू ततकयाि नलिने गरी सयु्वधया प्रदयान गनदे 
जसतया य्वर््हरूको लनरनतरतयािे न्या््या पहुँच अल्भ्वयृद्धकया चनुौती न्ूनीकरण गददै ्स ठदशया्या ्हत््वपूण्ण 
कया््ण गन्ण सयकनछ।

(झ) पीलडत्ैत्री न्या्प्रणयािीको संसथयागत व््वसथया र प्र्भया्वकयारी कया्या्णन्व्न

 नेपयािको संय्वधयान्या पीलडतको न्या् प्रयाति गनदे हकियाई ्ौलिक हकको रूप्या सथयायपत गररएको छ। त्सतै 
्भख्णरै जयारी ्भएकया दे्वयानी र फौजदयारी संयहतयाहरूिे पलन पीलडतको अलधकयारियाई प्रयाथल्कतया्या रयाखेकया छन।् 
पीलडतको ियालग प्रयाथल्क स्वयास्थ् उपचयार, ्नोपरया्श्ण, सरुक्षया, अनतरर् रयाहत, क्षलतपूलत्ण र पनुसथया्णपनयाको 
सलुनसचिततया जसतया य्वर््हरू ्स क्षेत्र्या गनु्णपनदे ्खु् कया््ण हनु सकदछन।् त्सतै न्याय्क जनशसक्को 
पीलडतप्रलतको सोच र व््वहयार्या परर्वत्णन गददै जयानपुनदे देसखनछ। 

 उप्ु्णक् कया््ण सञ्चयािनको ियालग प्या्णति स्ोत सयाधन, पू्वया्णधयार र तयालि्प्रयाति जनशसक्को आ्वश्कतया पद्णछ। 
क्जोर आलथ्णक अ्वसथयाकया व्सक्बयाट अपरयाध ्भए्या प्रलत्वयादीबयाट पीलडतियाई अनतरर् रयाहत र क्षलतपूलत्ण 
्भरयाउन सकने सम्भया्वनया क् रहेको हनुछ। ् सतो अ्वसथया्या फौजदयारी संयहतयािे व््वसथया गरेको पीलडत रयाहत 
कोर्बयाट पीलडतियाई अनतरर् रयाहत र क्षलतपूलत्ण प्रदयान गनदे य्वर््ियाई प्र्भया्वकयारी रूप्या कया्या्णन्व्न्या ल्याउन ु
पद्णछ। त्सतै पीलडतियाई प्या्णति सरुक्षयासयहत सीप लसकयाई आत् लन्भ्णर गरयाउन सकने पनुसथया्णपनया केनद्रहरूको 
सथयापनया र सञ्चयािन पलन उसत्तकै अपररहया््ण छ। ्नोपरया्श्णको ियालग आ्वश्क पनदे जनशसक्को अ्वसथया के 
कसतो रहेको छ र दरुदरयाजकया सजलियाहरू्या ्सतया जनशसक् उपि्ध हनु सकछन ्सकदैनन ््भन्ने य्वर्् पलन 
पेसचिो छ। ्ी य्वर््हरूको प्र्भया्वकयारी समबोधन गन्ण नसकदया पीलडत ्ैत्री न्या् प्रणयािीको सथयापनया 
चनुौतीरयहत छैन। 

(ञ) सं्ैवधयालनक व््वसथयाअनसुयार अदयाित तथया इजियासको संरचनयागत प्रश्न

 नेपयािको संय्वधयानिे स्ववोचच अदयाित्या सं्ैवधयालनक इजियास र प्रत्ेक प्रदेश्या एक एक उचच अदयाित रहने 
व््वसथया गरेको छ। सं्ैवधयालनक इजियासको अलधकयारक्षेत्र्या प्रदेश र सथयानी् तहिे लन्या्णण गरेकया कयानूनहरूको 
सं्ैवधयालनकतया परीक्षण गनदेदेसख संिी् र प्रदेश स्भया सदस्को लन्वया्णचनसमबनधी य्व्वयादस्ेत स्या्ेवश गररएको 
छ।



119

Gofokflnsfsf] rf}yf] k~rjifL{o /0fgLlts of]hgf

 संिी्तयाको कया्या्णन्व्निे गलत लिँदै जयाँदया ७५३ सथयानी् तहिे लन्या्णण गरेकया कयानूनहरू प्रदेश र संिी् 
कयानून तथया संय्वधयान अनकूुि रहे नरहेको परीक्षण गनदे कया््णिे सं्ैवधयालनक इजियास्या अत्लधक कया््णबोझ 
बढने देसखनछ। त्सतै सयालबक्या पनुरया्ेवदन अदयाितिे सनु्ुवयाइ गददै आएको लन्वया्णचनसमबनधी य्व्वयाद पलन 
सोही इजियासको अलधकयारक्षेत्र्या पयाररएबयाट सं्ैवधयालनक इजियास्या पन्णजयाने कया््ण चयापको आकँिन गन्ण 
सयकनछ। अकवोतफ्ण  कयारण देखयाउ आदेश गनदे जसतो प्रयारसम्भक कया्््ण या पलन सं्ैवधयालनक इजियासकया पयाँचै जनया 
न्या्याधीश संिगन हनुपुनदे सं्ैवधयालनक व््वसथया देसखनछ। सं्ैवधयालनक इजियासको ियालग तोयकएको कुनै 
न्या्याधीश अनपुससथत ्भए्या इजियास सञ्चयािन्या बयाधया पगुने देसखएको छ। सयाथै सं्ैवधयालनक इजियास्या पन्ण 
आउने संिी्तया र संय्वधयानसमबनधी य्व्वयादहरूको गम्भीरतयास्ेतकया कयारण त्सतया य्वर््हरू्या थप अध््न 
गनदे, सयारसंक्षेप त्यार पयानदे, य्व्वयादको य्वनदू पयहचयान गनदे जसतया कया््णको ियालग य्वर्् य्वज्ञहरूको सूची अद्या्वलधक 
गनदे र से्वया लिने ्यापदणड लन्या्णण गनु्णपनदे देसखनछ।

 उचच अदयाितहरूियाई संय्वधयान प्रदत्त ् ौलिक हक हनन ्समबनधी सबै प्रकयारकया ररट लन्ेवदन हेनदे अलधकयारक्षेत्र 
प्रदयान गररएको छ। सयालबकको पनुरया्ेवदन अदयाितको ्भनदया संय्वधयानिे उचच अदयाितको सतर र ्भलू्कया 
बढोत्तरीको अपेक्षया पलन गरेको देसखनछ। तर संय्वधयानद्वयारया अपेसक्षत उचच अदयाितको सतर र ्भलू्कया अनकूुि 
न्या्याधीश लन्सुक् गनदे प्रणयािी य्वकयास हनु नसकेको ्भनी सरोकयार्वयाियाहरूिे प्रश्न उठयाएको पयाइनछ। 

 अकवोतफ्ण  न्या् प्रशयासन ऐनिे संय्वधयानको व््वसथया्भनदया पथृक ढङ्गबयाट उचच अदयाितकया इजियास र असथया्ी 
इजियास य्वसतयार गन्ण सयकने व््वसथया गरेको देसखनछ। सोही प्रया्वधयान्या टेकेर हयाि ७ उचच अदयाितकया ९ 
इजियास र २ असथया्ी इजियास य्वसतयार गररएको छ। कलतप् उचच अदयाितको ्भनदया य्वसतयाररत इजियास 
र असथया्ी इजियासको कया््णबोझ तथया सङ्गठन संरचनया ठुिो देसखनछ। त्सैिे स्ववोचच अदयाितको कया््णबोझ 

क् गन्ण दयाेहयाेर् ् याई पयाउँ ्भन्ने लन्ेवदनिगया्त सथयानी् तहिे बनयाएकया कयानूनको सं्ैवधयालनकतया परीक्षण गनदे र 
लन्वया्णचनसमबनधी य्व्वयादहरू उचच अदयाितको अलधकयारक्षेत्र्या रयाख् ुउप्कु् हनुछ ्भन्ने सरोकयार्वयाियाहरूको 
धयारणया रहेको देसखनछ। सयाथै संय्वधयानिे पररकलपनया गरेको उचच अदयाितको सतर कया्् गन्णको ियालग 
आ्वश्क पनदे पू्वया्णधयार र स्ोत सयाधनको व््वसथयापन पलन उसत्तकै आ्वश्क देसखनछ। ्ी य्वर््हरूको 
समबोधन हनु नसके चनुौतीहरू कया््ै रहने देसखनछ।

३.५ न्या्पयालिकयाको आनतररक कया््ण ्वयातया्वरण

न्या्पयालिकयाको आनतररक कया््ण ्वयातया्वरणिे ्सको कया््ण सञ्चयािन र सधुयार ्ोजनयाियाई प्र्भया्व पयारेको हनुछ। 
खयासगरी न्या्पयालिकयाको कया््णबोझ, ्भौलतक पू्वया्णधयार, ् यान्व संशयाधन र य्वत्ती् स्ोत सयाधनको उपि्धतया र लतनको 
य्वतरणको अ्वसथयािे आनतररक कया््ण ्वयातया्वरण लन्या्णण गद्णछ। 

देश्भररकया अदयाितहरू्या कया््णबोझ ्वर्देनी बढदै गएको देसखनछ। स्ववोचच अदयाित्या परुयानया ्दु्याको बक्ौतया 
लन्नत्रण बयायहर जयाने अ्वसथया्या छ। य्व.सं.२०७५ ्भदौ १ गतेदेसख ्िुकुी ऐनियाई प्रलतसथयापन गरी ियाग ु्भएकया 
दे्वयानी र फौजदयारी संयहतयाहरूिे न्याय्क प्रयक्र्या्या आ्ूि परर्वत्णन ल्याएको अ्वसथया छ। केही अदयाितकया 
आधलुनक ्भ्वन बनयाइएकया ्भए पलन सबै अदयाितको ्भौलतक पू्वया्णधयार कया््ण ्वयातया्वरण अनकूुि छैन। त्सतै 
्िुकुको य्वर्् हया्वयापयानी अनकूुि ्वयातयानकूुलित उपकरणहरू तथया सतरी् फलन्णचरहरू उपि्ध गरयाउन सयकएको 
छैन।
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जनशसक् र स्ोत सयाधनको उपि्धतया पलन कया््णबोझको तिुनया्या अप्या्णति नै रहेको छ।सयाथै स्ोत सयाधनको 
न्या्ोसचत य्वतरण हनु नसकेको र ्वसृत्त य्वकयासको अ्वसर सयाँिरुरदै गएको कयारण जनशसक््या उतप्ररेणयाको अ्वसथया 
पलन क्जोर रहेको देसखनछ। 

३.५.१ न्या्पयालिकयाको कया््णक्षेत्र

न्या्पयालिकयाको ्खु् कया््णक्षेत्र संय्वधयानिे नै लनठद्णष्ट गरेको छ। बयाँकी य्वर््हरू पलन न्या् प्रशयासन ऐन, २०७३ 
िगया्तकया य्वर््गत कयानूनबयाट लनददे सशत रहेकया छन।्नयागररकको संय्वधयान प्रदत्त ्ौलिक हक अलधकयार संरक्षणको 
ियालग ररट लन्ेवदनको सनु्ुवयाइ गनु्ण न्या्पयालिकयाको ्हत््वपूण्ण सजम्े्वयारी हो।त्सतै रयाज्कया अन् अङ्गिे गरेको 
लनण््ण  र लन्या्णण गरेकया कयानूनको न्याय्क पनुरया्विोकन गनदे गरुुत्तर सजम्े्वयारी पलन ्िुकुको न्या्पयालिकया्या 
लनयहत रहेको छ। दे्वयानी र फौजदयारी य्वर््कया ्दु्या ्याल्ियाहरूको सनु्ुवयाइ गनदे तथया फैसिया कया्या्णन्व्न गनदे 
सजम्े्वयारी पलन न्या्पयालिकयाको कया््ण क्षेत्र्या पद्णछ।न्या्पयालिकयाको कया््णक्षेत्र अनतग्णत ्दु्या्याल्ियातफ्ण को य्वगत 
पयाँच ्वर््णको ्ूल्याङ्कन अ्वलधसम्को स्ग् कया््णबोझ र कया््ण समपयादनको अ्वसथया देहया्ब्ोसज् रहेको छः

न्या्पयालिकयाको पयाँच ्वर््णको कया््ण समपयादन

तयालिकया नं. ९७

लस.नं. अदयाित य्वर्् िगत फर्छ्यौट फर्छ्यौट % 

१. 
स्ववोचच 

्दु्या, ररट ११४६२८ २४०४५ २०.९८ 

लन्ेवदन प्रलत्ेवदन १०५१२ ५१६६ ४९.१४ 

जम्या १२५१४० २९२११ २३.३४ 

२.
उचच 

्दु्या, ररट १९३२२६ १०६४६६ ५५.०९ 

लन्ेवदन प्रलत्ेवदन ५७९११ ५५१९८ ९५.३१ 

जम्या २५११३७ १६१६६४ ६४.३७ 

३.
सजलिया 

्दु्या, ररट ६०७९४९ ३४२५४५ ५६.३४ 

लन्ेवदन प्रलत्ेवदन ८२२४३ ८१६३७ ९९.२६ 

जम्या ६९०१९२ ४२४१८२ ६१.४६ 

अदयाितको जम्या १०६६४६९ ६१५०५७ ५७.६७ 

४. य्वशेर् अदयाित, न्या्यालधकरण ११८९४ ५३७९ ४५.२२ 

कूि जम्या १०,७८,३६३ ६,२०,४३६ ५७.५३ 

 ्सबयाट प्रलत न्या्याधीश प्रलत्वर््ण कया््णबोझ सरदर ५०० र औसत कया््ण समपयादन करीब ३०० रहेको देसख्ो।

्सैगरी दणड जरर्वयानया असिुीतफ्ण  य्वगत पयाँच ्वर््णको ्ूल्याङ्कन अ्वलधको जम्या िगत र फर्छ्यौट अ्वसथया ्स 
प्रकयार रहेको छः
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दणड जरर्वयानया असिुीतफ्ण को य्वगत पयाँच ्वर््णको अ्वसथया 

तयालिकया नं. ९८

य्वर्् कैद जरर्वयानया

सरुु सजम्े्वयारी १,०२,३५२।०६।१२ ८,२७,०६,१५,९६१।२६ 

५ ्वर्््ण या थप १,६५,६८६।०३।२६ २१,९५,४३,६०,६१८।५१ 

जम्या िगत २,६८,०३८।१०।८ ३०,२२,४९,७६,५७९।७७ 

५ ्वर््णको असिुी १,५३,१११।११।०९ १८,४०,९१,३१,६७२।४६ 

३.५.२ कया््ण प्रणयािी

न्याय्क कया््ण प्रणयािी प्रशयासलनक कया््ण प्रणयािी्भनदया ल्भन्न रहेको हनुछ। खयासगरी द्ैुव पक्षियाई सनु्ुवयाइको ्ौकया 
प्रदयान गरी खिुया इजियासबयाट कया् कयारबयाही सञ्चयािन गनदे न्याय्क कया््ण प्रणयािीको आधयार्भतू य्वशेर्तया हो। 
न्याय्क कया््ण प्रणयािी तजलबज्या न्भई कयानूनब्ोसज् लनठद्णष्ट हनुछ। ्दु्याको दतया्णदेसख सनु्ुवयाइकया हरेक चरण, 
लनण््ण /फैसिया र फैसिया कया्या्णन्व्नस्ेतकया य्वर््हरू कयानून्या तोयकएको प्रयक्र्याबयाट सञ्चयािन गररनछ।

न्या् प्रशयासन ऐन, २०७३, य्वशेर् अदयाित ऐन, २०५९, ससङक्षति कया््णय्वलध ऐन, २०२८, प्र्याण ऐन, २०३१, 

्िुकुी दे्वयानी कया््णय्वलध संयहतया, २०७४ र ्िुकुी फौजदयारी कया््णय्वलध संयहतया, २०७४ तथया सो अनतग्णत बनेकया 
फौजदयारी कया््णय्वलध लन््या्विी, २०७५, दे्वयानी कया््णय्वलध लन््या्विी, २०७५, फौजदयारी कसूर (सजया् लनधया्णरण 
तथया कया्या्णन्व्न) समबनधी लन््या्विी,२०७५,  सजलिया अदयाित लन््या्विी, २०७५, उचच अदयाित लन््या्विी, 
२०७३ र स्ववोचच अदयाित लन््या्विी, २०७४, ठदगदश्णन, लनददे सशकया, सजया् लनधया्णरणसमबनधी सया्यान् ् याग्णदश्णनहरू 

स्ेत न्याय्क कया््ण प्रणयािीकया आधयार हनु।्

३.५.३ स्ोत सयाधन य्वश्रे्ण 

न्या्पयालिकयाको स्ोत सयाधनको य्वश्रे्ण गदया्ण ्स्या कया््णरत जनशसक्, ्भौलतक तथया अन् पू्वया्णधयार र य्वत्ती् स्ोत 
सयाधनको अ्वसथयाको चचया्ण गनु्णपनदे हनुछ। उक् य्वर््हरू्या देहया्ब्ोसज् छुट्टयाछुटै्ट चचया्ण गररएको छः   

(क) ्यान्व संशयाधन

 न्या्पयालिकयाको प्रथ् पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनयाको अ्वलध्या ततकयािीन कया््णबोझको आधयार्या सङ्गठन र 
व््वसथयापन स्वदेक्षण गररएको लथ्ो। तर उक् स्वदेक्षण तेस्ो ्ोजनयाको असनत् ्वर्््ण या आएर ्यात्र नेपयाि 
सरकयारबयाट स्वीकृत ्भएको छ। अदयाित्या बढदै गएको ्दु्याको कया््णबोझको अनपुयात्या हयाि थप ्भएको 
जनशसक् पलन अपगु हनेु देसखनछ। हयाि य्वल्भन्न तहकया गरी ४२१ न्या्याधीश र ५५३६ क््णचयारीको दरबनदी 
रहेको छ। दरबनदीको य्व्वरण देहया्ब्ोसज् रहेको छः
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न्या्पयालिकयाको जनशसक्को दरबनदी य्व्वरण

तयालिकया नं. ९९

क्र.सं. पद दरबनदी

१. न्या्याधीश ४२१

२. रया.प.अंयकत ८७१

३. रया.प.अनं. ३३१४

४. अन् १३५१

                        जम्या ५९५७

(ख) ्भौलतक पू्वया्णधयार

 ्भौलतक पू्वया्णधयारतफ्ण  लन्ल्त अदयाितकया ९६ र अन् न्याय्क लनकया् ८ गरी जम्या १०४ ्वटया संरचनया 
रहेकया छन।् ्ी्ध्े तीन सजलिया अदयाित र उचच अदयाितकया दईु इजियासको आफनै ्भ्वन छैन। फैसिया 
कया्या्णन्व्न लनददेशनयाि्, न्या्यालधकरण र अन् न्याय्क लनकया्को पलन आफनै ्भ्वन छैन। ्ोजनया अय्वध्या 
35 ्वटया न्याँ अदयाित ्भ्वन बनेकया ्भए पलन अझै केही अदयाित ्भ्वन परुयानै रहेकया छन।्

न्या्पयालिकयाको ्भौलतक पू्वया्णधयारको अ्वसथया

तयालिकया नं. १००

िरजगगयाको 
य्व्वरण

आफनै ्भ्वन 
्भएकयाअदयाित

्ोजनयाअ्वलध्या 
बनेकया ्भ्वन

्भयाडया्या 
्भएकया 

न्याँ बनयाउन ु
पनदे 

लन्या्णणयाधीन जगगया 
न्भएकया

जगगया थप 
गनु्णपनदे

सङख्या ९१ ३५ ६ २४ ९ ६ ८

(ग) अन् पू्वया्णधयार

 सयालबकको तिुनया्या अदयाित्या स्वयारी सयाधन र कम्प्टुर तथया आधलुनक फलन्णचरहरूको उपि्धतया बढदै 
गएको छ। सबै न्या्याधीश र उचच अलधकृतहरूियाई स्वयारी सयु्वधया उपि्ध गरयाइएको ्भए पलन म्याद तया्ेि 
र यफलड्या खयटने सबै क््णचयारीहरूियाई त्सतो सयु्वधया पु् या्णउन सयकएको छैन। सयाथै न्या्याधीशियाई उपि्ध 
गरयाइएको स्वयारीको सतर पलन नेपयािको ्भगूोि र सडक्ैत्री हनु नसकदया त्सको प्र्ोग्या स्स्या आएको 
छ। हयाि अदयाित्या रहेकया चयाि ुअ्वसथयाकया स्वयारी सयाधनिगया्तकया अन् पू्वया्णधयारहरूको सङख्यात्क 
अ्वसथया देहया्ब्ोसज् रहेको छः

स्वयारी सयाधन र ्ेलसनरी सया्यानको अ्वसथया
तयालिकया नं. १०१

य्व्वरण बस, कयार, सजप ्ोटर सयाइकि कम्प्टुर यप्रनटर सक्यानर फोटोकयप

सङख्या ५९९ २४५ २३३६ १४०८ ४६३ १४७
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(ि) य्वत्ती् स्ोत सयाधन

 न्या्पयालिकयाको य्वकयास र सधुयारियाई रयाज्िे अनतुपयादक ठयानी न्ून य्वलन्ोजन गनदे प्रचिनिे य्वगत ्ोजनया्या 
नकयारयात्क प्र्भया्व परेको तेस्ो ्ोजनयाको स्ीक्षयाबयाट देसखएको छ। सयालबक्या ्भनदया ्ोजनया ियाग ु्भएपलछ 
बजेट्या केही ्वयृद्ध गररए पलन रणनीलतक ्ोजनयािे लनधया्णरण गरेको कया््णक्र््या आधयाररत बजेट प्रयाति नहुँदया 
न्या्पयालिकयाकया सधुयार ्ोजनयाहरू प्र्भयाय्वत ्ैभरहेकया छन।् त्सतै, प्रयाति बजेटियाई आफनो प्रयाथल्कतया प्रयाति 
क्षेत्र्या खच्ण गन्ण पयाउने स्वया्त्ततयाको अ्भया्व रहेको छ। ्ोजनया अय्वध्या न्या्पयालिकयाको ियालग य्वलन्ोसजत 
र लनकयासया ्भएको बजेटको अ्वसथया देहया्ब्ोसज् रहेको छः 

य्वत्ती् स्ोत सयाधनको अ्वसथया

तयालिकया नं. १०२

क्र.सं. आ ्व य्वलन्ोसजत लनकयासया

१. २०७१/०७२ ३,०३,८३,७५,५६१।७८ २,६८,९१,३३,२६६।१५

२. २०७२/०७३ ३,७४,७०,७५,६२३।८४ ३,३६,३८,७८,९१२।१८

३. २०७३/०७४ ४,३४,४५,६३,६०१।७७ ४,०९,४४,२०,०३६।१५

४. २०७४/०७५ 5,23,33,47,000।- ४,५९,६७,२७,५२१।६०

५. २०७५/०७६ ४,५०,३२,00,000।- आ.्व. को अनत्या ्यात्र ्यकन हनु सकने।

३.५.४ न्याय्क सशुयासन

न्याय्क सशुयासन न्याय्क सधुयारको ्हत््वपूण्ण अ्व््व हो। न्याय्क सशुयासनको ियालग य्वल्भन्न संसथयागत र 
व््वसथयापकी् प्रबनधहरू गररएकया छन।्न्या्याधीश र क््णचयारीिे पयािनया गनु्णपनदे आचरणकया समबनध्या आचयार 
संयहतया बनयाई ियाग ुगररएको छ। आचयारसंयहतया पयािनया ्भए न्भएको लन्ल्त अनगु्न हनेु गरेको छ। न्याय्क 
कया् कयारबयाही्या हनुसकने अलन्ल्ततयाको बयारे्या सूचनया लिने र त्सियाई प्र्भया्वकयारी रूप्या सनु्ुवयाइ गन्णको ियालग 
उजरुी पेटीकया र गनुयासो सनु्ने अलधकयारीिगया्तकया सं्नत्रहरूको व््वसथया गररएको छ। प्रधयान न्या्याधीशको 
ससच्वयाि््या ्ौसखक रूप्या, टोि फ्ी नमबर र अनियाइन्याफ्ण त उजरुी ठदन सकने व््वसथया ल्ियाइएको छ।

त्सतै पनुरया्ेवदन सनु्ने अदयाितबयाट ्यातयाहत अदयाित र न्याय्क लनकया्कया कया् कयारबयाहीको लन्ल्त लनरीक्षण 
तथया अनगु्न हनेु गरेको छ। लन्ल्त लनरीक्षणकया अलतररक् आकसस्क लनरीक्षण तथया सूक्् अनगु्नियाई पलन 
लनरनतरतया ठदइएको छ। लनरीक्षण र अनगु्नबयाट कया् कयारबयाही्या अलन्ल्ततया देसखए्या कयारबयाहीको ियालग 
समबसनधत लनकया््या िेखी पठयाउने व््वसथया गररएको छ। 

3.५.5 सबि र क्जोर पक्षहरू

३.५.५.१ सबि पक्ष

न्या्पयालिकयाको आनतररक ्वयातया्वरणको य्वश्रे्ण गदया्ण ्सियाई सं्ैवधयालनक ए्व् ्कयानूनी रूप्या प्रयाति कया्या्णदेश 
(Mandate), त्सिे ठदशयालनददेश गरेकया ्खु् कया््णक्षेत्रहरू, कया््ण सञ्चयािनकया पद्धलत, व््वसथयापकी् पक्ष, ्यान्व 
संशयाधन, ्भौलतक स्ोत सयाधन आठद य्वर््हरूको सबि पक्षको य्वश्रे्ण गररनछ। ्सबयाट सधुयारको ्ोजनया 
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प्र्भया्वकयारी रूप्या असि बढयाउन सङ्गठनको य्वद््यान शसक् (Strength) पयहचयान गनदे अ्वसर प्रयाति हनुछ। ्ूितः 
न्या्पयालिकयाको आनतररक ्वयातया्वरण्या रहेकया सबि पक्षहरू देहया्ब्ोसज् रहेको पयाइनछः 

(क) सपष्ट सं्ैवधयालनक र कयानूनी असखत्यारी 

 नेपयािको संय्वधयानको प्रसतया्वनया्या नै स्वतनत्र, लनषपक्ष र सक्ष् न्या्पयालिकयाको पररकलपनया गररएको छ। 
त्सतै धयारया ५० ् या कयानूनको शयासन र सया्यासजक न्या्को ् याध््बयाट रयाय्रि् जी्वनकया सबै क्षेत्र्या न्या्पूण्ण 
व््वसथया कया्् गनदेस्ेत रयाज्को लनददेशक लसद्धयानत हनेु कुरया उलिेख छ। रयाज्कया नीलतअनतग्णत संय्वधयानको 
धयारया ५१ को देहया् खणड (ट) ्या न्या् र दणड व््वसथयासमबनधी नीलतको व््वसथया रहेको देसखनछ। अन् 
कुरयाकया अलतररक् न्या् प्रशयासनियाई लछटो, छररतो, स्व्णसिु्भ, ल्तव््ी, लनषपक्ष, प्र्भया्वकयारी र जनउत्तरदया्ी 
बनयाउने, सया्यान् प्रकृलतकया य्व्वयाद स्याधयानकया ियालग ्ेिल्ियाप र ्ध्सथतया जसतया बैकसलपक उपया्हरू 
अ्विमबन गनदे ए्व् ्भ्ष्टयाचयार र अलन्ल्ततया लन्नत्रणकया ियालग प्र्भया्वकयारी उपया् अ्विमबन गनदे ्भन्ने य्वर्् 
उक् नीलत्या स्या्ेवश ्भएको देसखनछ।

 ्सैगरी संय्वधयानको ्भयाग ११ अनतग्णत धयारया १२६ देसख धयारया १५६ सम् न्या्पयालिकयासमबनधी व््वसथया 
रहेको छ। संय्वधयानको धयारया १२६ को उपधयारया (१) ्या नेपयािको न्या् समबनधी अलधकयार संय्वधयान, अन् 
कयानून र न्या्कया ्यान् लसद्धयानतब्ोसज् अदयाित तथया न्याय्क लनकया्बयाट प्र्ोग हनेु व््वसथया रहेको छ। 
त्सतै ्दु्या ्याल्ियाको रोह्या अदयाितिे ठदएको आदेश ्वया लनण््ण  नेपयाि सरकयार िगया्त सबैिे पयािनया 
गनु्णपद्णछ ्भन्ने प्रया्वधयान सोही धयारयाको उपधयारया (२) ्या रहेको छ। रयाज्को न्याय्क अलधकयारको प्र्ोग 
अदयाित तथया न्याय्क लनकया्बयाट ्यात्र हनेु र न्याय्क लनण््ण को सबैिे पयािनया गनु्णपनदे सं्ैवधयालनक सलुनसचिततया 
न्या्पयालिकयाको प्र्खु सं्ैवधयालनक असखत्यारी हो।

 प्रधयान न्या्याधीशिगया्त स्ववोचच अदयाित, उचच अदयाित र सजलिया अदयाितकया न्या्याधीशको लन्सुक्, 
्ोग्तया र से्वयाकया सत्ण तथया तीनै तहकया अदयाितहरूको अलधकयारक्षेत्र संय्वधयानको धयारया १२८ देसख १५१ 
सम् व््वससथत गररएको छ। संय्वधयानको उक् व््वसथया कया्या्णन्व्नको ियालग न्या् प्रशयासन ऐन, २०७३, 
न्या् पररर्द् ऐन, २०७३, ्िुकुी दे्वयानी संयहतया, २०७४, ्िुकुी अपरयाध संयहतया, २०७४, ्िुकुी दे्वयानी 
कया््णय्वलध संयहतया, २०७४ र ्िुकुी फौजदयारी कया््णय्वलध संयहतया, २०७४ र फौजदयारी कसूर (सजया् लनधया्णरण 
तथया कया्या्णन्व्न) ऐन, २०७४ तथया लन््या्विीहरू न्याय्क कया््ण समपयादनको ियालग ्हत््वपूण्ण आधयारको 
रूप्या रहेकया छन।् 

(ख) सथया्ी सङ्गठनयात्क संरचनया  

 न्या्पयालिकयाको सङ्गठनयात्क संरचनया संय्वधयानबयाटै सथयायपत गररएको छ। संय्वधयानिे ्याग्णदश्णन गरेको ्भनदया 
बयायहर गएर अदयाितको सङ्गठनयात्क संरचनया फेरबदि गनदे अलधकयार कया््णपयालिकया तथया संिी् संसदियाई 
पलन छैन। संय्वधयानको व््वसथयाअनसुयार हयाि स्ववोचच अदयाित, उचच अदयाित र सजलिया अदयाितस्ेत तीन 
तहकया लन्ल्त अदयाित रहेकया छन।् त्सतै खयास यकलस् र प्रकृलतकया ्दु्याहरूको कयारबयाही र यकनयारया गन्ण 
य्वशेर् अदयाित तथया न्या्यालधकरणहरू सथयापनया गररएको छ। य्वशेर् प्रकृलतकया अदयाितको सङ्गठनयात्क 
संरचनया नेपयाि सरकयार ्वया संिी् कयानूनबयाट अन्थया गन्ण सयकने ्भए पलन लन्ल्त अदयाितको संरचनया सथया्ी 
प्रकृलतको रहेको छ। 
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(ग) कयानून्या आधयाररत सथयायपत कया््ण प्रणयािी

 स्वचछ, लनषपक्ष, स्यान, पयारदशषी र लनसचित न्याय्क कया््णय्वलध नै न्या्को आधयारसतम्भ हो। न्याय्क 
कया््णय्वलधको सथयायपत पद्धलतिे गदया्ण नै अदयाितको फैसिया ्वया आदेशियाई परयासजत पक्षहरूिे पलन सम्यान गनदे 
गद्णछन।् ्सको ियालग कया््णय्वलधकया ससुपष्ट कयानून र लन््या्विीको व््वसथया गररएको हनुछ।

 न्याय्क कया््ण सञ्चयािनको ियालग लन्या्णण गररएकया कया््णय्वलध कयानूनहरूिे न्याय्क प्रयक्र्या सञ्चयािन्या सहजतया, 
एकरूपतया र य्वश्वसनी्तया लसज्णनया गरेकया छन।् पक्रयाउ पजुषी, म्याद थप, ्दु्या दतया्ण, म्याद तया्ेिी, सनु्ुवयाइ, 
फैसिया, पनुरया्ेवदन र फैसिया कया्या्णन्व्नसम्को हरेक चरण्या उप्ु्णक् कयानूनद्वयारया लनठद्णष्ट कया््णय्वलध 
अ्विमबन गररनछ। न्याय्क कया््णय्वलध ्दु्याको प्रयक्र्या्या ्यात्र सील्त न्भई समबसनधत पक्ष, लतनकया कयानून 
व््वसया्ी, अदयाितकया क््णचयारी र न्या्कतया्णस्ेतको आचरण र व््वहयार लन््न्या पलन आकयर््णत हनुछ। 
्दु्याकया पक्षिे गनदे कया््णय्वलधगत त्रयुटिे न्याय्क उपचयार प्र्भयाय्वत हनु सकछ ्भने न्या्कतया्णबयाट हनेु 
कया््णय्वलधगत त्रयुटबयाट फैसिया ्वया आदेश नै उलटी ्वया बदरसम्को पररणया् लनसकनछ।

 त्सैिे न्याय्क प्रयक्र्याियाई केही औपचयाररक, िया्ो र झनझयटिो आठद ्भन्ने गनुयासो गररए तयापलन न्या्याधीश 
र क््णचयारीबयाट हनुसकने स्ेवचछयाचयाररतयाियाई रोकन र न्याय्क प्रयक्र्या्या ्दु्याकया पक्षहरूको स्यानतया कया्् 
गददै न्या्को सलुनसचिततयाको ियालग ्ो अपररहया््ण छ। िया्ो अभ्यासबयाट खयाररँदै सथयायपत ्भएको न्याय्क कया््ण 
प्रणयािी अदयाितको कया््ण सञ्चयािनको ्ेरुदणड हो। 

(ि) न्याय्क सधुयारप्रलत प्रलतबद्ध नेततृ्व

 कुनै पलन सङ्गठनको सधुयार ्वया ्भय्वष् धेरै हदसम् नेततृ्वकतया्णको सोच र कया््णशैिी्या लन्भ्णर हनुछ। सबै 
जनशसक्ियाई उतप्ररेरत गददै सधुयारको ्याग््ण या अग्सर गरयाउने ्भलू्कया नेततृ्वकै बढी हनुछ। न्या्पयालिकयाको 
नेततृ्व लनष्ठया्वयान,् दरुद्रष्टया, सधुयारप्रलत प्रलतबद्ध, लनल्भ्णक र लनडर हनु ु्वया्छनी् हनुछ। 

 नेपयािको न्या्पयालिकयाको य्वगतियाई दृयष्टगत गदया्ण स्् स्््या सक्ष् नेततृ्व क्ष्तया देसखएको छ। फितः 
रयाज्िे न्याय्क क्षेत्रियाई प्रयाथल्कतया्या नरयाखदया नरयाखदै पलन अदयाितको आफनै पहि्या न्याय्क सधुयारकया 
धेरै कया् असि बढेको देसखनछ। य्वल्भन्न स्््या गठन ्भएकया न्याय्क सधुयार आ्ोग र अदयाित सदुृढीकरण 
सल्लत न्याय्क नेततृ्वकै उचच नेततृ्व क्ष्तयाकया उपज हनु।् परमपरयागत ढरया्णबयाट कया् गनदे अदयाित्या पलन 
्ोजनया आ्वश्क पछ्ण र? ्भन्ने सोंच ्भएको स्््या दसक्षण एलस्या्ै पयहिो पटक नेपयािको न्या्पयालिकयािे 
आफनै पहि र क्ष्तया्या य्व. सं. २०६१ सयाि्या रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण या गरी ियाग ुगरेको लथ्ो। 

 नेपयािको संय्वधयानको धयारया १३६ ्या स्ववोचच अदयाित र ्यातहतकया अदयाित, य्वसशष्टीकृत अदयाित ्वया अन् 
न्याय्क लनकया्हरूको न्या् प्रशयासनियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउने असनत् सजम्े्वयारी प्रधयान न्या्याधीशको हनेुछ 
्भन्ने सं्ैवधयालनक व््वसथया रहेको छ। त्सतै न्या् प्रशयासन ऐन, २०७३ को दफया ३५ को उपदफया (१) ्या 
प्रधयान न्या्याधीशिे न्या् प्रशयासन सदुृढीकरण तथया न्याय्क सशुयासनको ियालग ्यातहतकया अदयाित, न्याय्क 
लनकया् ्वया अलधकयारीियाई लिसखत रूप्या आ्वश्क लनददेशन ठदनसकने व््वसथया छ। त्सतो लनददेशन पयािनया 
गनु्ण ्यातयाहत अदयाित, लनकया् ्वया अलधकयारीको कत्णव् हनेु व््वसथया सोही उपदफया (२) ्या रहेको देसखनछ। 
्सबयाट न्याय्क सधुयारको असनत् सजम्े्वयारी संय्वधयान, कयानून  र व््वहयारतः नेततृ्व्या नै रहेको पयाइनछ।
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 ्वत््ण यान न्याय्क नेततृ्वबयाट संसदी् सनु्ुवयाइको क्र््या पेस गरेको कया््ण ्ोजनया्या न्या्पयालिकया सधुयारकया 
य्वल्भन्न एजेनडयाहरू असि सयाररएको अ्वसथया छ। सयाथै उक् कया््ण ्ोजनया्या उलिेख गररएकया न्या्पयालिकया 
सधुयारकया य्वर््हरू चौथो रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण याको आधयारपत्र हनेु य्वर््स्ेत स्वीकयार गररएको देसखनछ। 
चौथो ्ोजनया तजु््ण याकया ियालग कया्या्णदेशसयहत सम्याननी् प्रधयान न्या्याधीशज्ूको लनण््ण बयाट ्ोजनया लनददेशक 
सल्लत र ्ोजनया कया््ण स्ूह गठन ्भएबयाट पलन रणनीलतक ्ोजनयाप्रलत न्याय्क नेततृ्वको पूण्ण प्रलतबद्धतया 
रहेको सपष्ट हनुछ। ्सबयाट न्याय्क सधुयारको अल्भ्यान्या सकयारयात्क उजया्ण र ्वयातया्वरण ल्लने य्वश्वयास लिन 
सयकनछ।   

(ङ) अन्ुभ्वी ्यान्व संशयाधनको उपि्धतया 

 ्यान्व संशयासनको कुशि व््वसथयापन र पररचयािन हरेक सङ्गठनको ्हत््वपूण्ण पक्ष हो। व््वसथयापनकया 
य्वय्वध आ्या्हरू्ध्े जनशसक् व््वसथयापन अग्णी सथयान्या रहेको हनुछ। सङ्गठनको सधुयार ्ोजनयाियाई 
हयाँकने ्खु् दयाय्त्व पलन ्यान्व संशयाधनउपर नै रहने हुँदया कया््णबोझको आधयार्या जनशसक् आपूलत्ण, क्ष्तया 
य्वकयास, ्ोग्तया र रुसच अनसुयारको उसचत सजम्े्वयारी, अनु् यान्ोग् ्वसृत्त य्वकयास, कया््णसमपयादन्या आधयाररत 
सजम्े्वयारी र उतप्ररेणया जसतया य्वर््हरू्या ध्यान ठदन ुआ्वश्क हनुछ। 

 नेपयािको स्ववोचच अदयाित्या प्रधयान न्या्याधीशकया अलतररक् २० जनया न्या्याधीश रहने सं्ैवधयालनक व््वसथया 
रहेको छ। उचच अदयाित र सजलिया अदयाित्या संिी् कयानून्या व््वसथया ्भएब्ोसज् न्या्याधीश रहने 
सं्ैवधयालनक प्रया्वधयान रहेको छ। हयाि उचच अदयाित्या १६० र सजलिया अदयाित्या २४० स्ेत गरी जम्या 
४२१ न्या्याधीशको दरबनदी रहेको छ। त्सतै ्खु् रसजसट्यारसयहत जम्या 5,536 जनशसक्को दरबनदी 
रहेको छ। 

 सहया्क सतरकया जनशसक्, अलधकृत र न्या्याधीशहरू्ध्े धेरैसँग न्याय्क कया््णको िया्ो अन्ुभ्व रहेको छ। 
सयाथै य्वगतकया सधुयार ् ोजनयािे न्याय्क जनशसक्ियाई कयानूनको उचच सशक्षयाको अ्वसर उपि्ध गरयाउने नीलत 
लिएको र आफनै प्र्यास्यास्ेत सं्ैवधयालनक कयानून, फौजदयारी कयानून, ्वयासणज् कयानून, ्यान्वअलधकयार र 
अनतरया्णय्रि् कयानून जसतया य्वर््हरू्या कयानूनको सनयातकोत्तर गनदे जनशसक्को सङख्या उलिेख् रहेको छ। 
त्सतै पलछलिया ठदन्या कयानून्या य्वद्या्वयाररलध गनदे न्या्याधीश तथया अलधकृतको सङख्या पलन बढदै गएको 
देसखनछ। 

 ्सकया अलतररक् पलछलिो स्््या ४० प्रलतशत सजलिया न्या्याधीश खलुिया प्रलतसपधया्णबयाट लन्सुक् गनदे 
सं्ैवधयालनक व््वसथयाकया कयारण न्वरक् सञ्चयार ्भएको छ। त्सतै उचच अदयाित र स्ववोचच अदयाित्या स्ेत 
कयानून व््वसया््या प्रलतष्ठया क्याएकया य्वर्् य्वज्ञहरूियाई सथयान ठदने अभ्यास बढेको छ। स्यानपुयालतक 
स्या्ेवशी प्रलतलनलधत्वियाई न्याय्क लन्सुक््या पलन प्रयाथल्कतया ठदने गररएकोिे जनसङख्याको प्रलतलनलधत्व 
क्र्शः अदयाितहरू्या प्रलतय्वसमबत हनु थयािेको देसखनछ। हयाि स्ववोचच अदयाित्या कयानून व््वसया्को 
क्षेत्रबयाट प्रलतलनलधत्व गरेकया न्या्याधीशहरूको सङख्या बढदै गएको अ्वसथया छ। ्सरी से्वयाल्भत्रकया अन्ुभ्वी 
तथया बयायहरबयाट प्र्ेवश गरयाइएकया ्ोग् र य्वर्् य्वज्ञ न्या्याधीशको सल्श्णबयाट न्याय्क सधुयारको ्ोजनया 
असि बढयाउन अपेसक्षत रूप्या सहज हनेु अनु् यान गन्ण सयकनछ।
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(च) न्या्याधीश तथया क््णचयारीको क्ष्तया य्वकयास सं्नत्रको व््वसथया

 जनशसक्ियाई स्् सयापेक्षरूप्या सङ्गठनको कया््ण प्रकृलतअनरुूपको अल्भ्खुीकरण र तयालि् ठदई लनजहरूको 
क्ष्तया य्वकयास गन्ण सयकएको अ्वसथया्या ् यात्र कया््ण समपयादन्या प्र्भया्वकयाररतयाको अपेक्षया गन्ण सयकनछ। त्स्या 
पलन न्या् से्वयाको य्वसशष्ट कया््ण प्रकृलत कुशितयापू्व्णक लन्व्णहन गन्ण परमपरयागत तथया न्वीन य्वर््हरू्या 
य्वर््गत र य्वसशष्टीकृत तयालि्को आ्वश्कतया हनुछ। न्या् से्वया्या कया््णरत अलधकृत तथया सहया्कसतरकया 
जनशसक्को क्ष्तया अल्भ्वयृद्ध गन्ण कयानून ् नत्रयाि्अनतग्णत सयालबकदेसख नै न्या् से्वया तयालि् केनद्रको सथयापनया 
्भएको लथ्ो। न्या् से्वया तयालि् केनद्रिे ्वयर््णक रूप्या ठुिो सङख्या्या न्वप्र्ेवशी अलधकृत तथया सहया्क 
जनशसक्कया ियालग से्वया प्र्ेवश र से्वयाकयािीन तयालि् प्रदयान गरेको छ। 

 न्या्याधीशको ियालग तयालि् प्रदया्क संसथयाको अ्भया्व रहेको पररप्रके्््या न्या्याधीश तथया क््णचयारीको कया््णगत 
क्ष्तया र व््वसयाय्क दक्षतया अल्भ्वयृद्धको ियालग रयाय्रि् न्याय्क प्रलतष्ठयान ऐन, २०६३ ब्ोसज् स्वया्त्त 
संसथयाको रूप्या रयाय्रि् न्याय्क प्रलतष्ठयानको सथयापनया गररएको छ।International Organization of Judicial 
Training को सदस्स्ेत रहेको रयाय्रि् न्याय्क प्रलतष्ठयानिे अनतरया्णय्रि् तयालि् प्रदया्क संसथयाहरूसँगको 
सहकया्््ण या न्या्याधीश तथया क््णचयारीको ियालग रयाय्रि् र अनतरयाय्रि् तयालि् र अध््न, अ्विोकन भ््णहरू 
गरयाउँदै आएको छ। न्याय्क जनशसक्ियाई य्वल्भन्न प्रकयारकया तयालि््याफ्ण त सक्ष् बनयाई न्या्पयालिकयाको 
सधुयार ्ोजनया असि बढयाउन उप्ु्णक् संसथयाहरूको उपससथलतिे थप टे्वया पगुन गएको छ। 

(छ) स्ोत सयाधन र ्भौलतक पू्वया्णधयारको उपि्धतया

 कुनै पलन सङ्गठनको प्र्भया्वकयारी कया््ण सञ्चयािनको ियालग न्ूनत् ्कया््ण ्वयातया्वरण प्रयारसम्भक सत्ण हो। ्सकया 
ियालग अन् य्वर््कया अलतररक् कया््ण प्रकृलतअनरुूपको ्भौलतक पू्वया्णधयारको उपि्धतया हनुपुद्णछ। न्याय्क कया््ण 
प्रकृलतको य्वसशष्टतयाकया कयारण अन् लनकया्को ्भनदया अदयाितहरूको ्भौलतक पू्वया्णधयारको ् यापदणड र लत संरचनया 
ल्भन्न हनु ुअपररहया््ण छ। ्ोजनया सरुु हनु्ुभनदया असि अदयाितहरूको ्भौसत्तक पू्वया्णधयारको अ्वसथया द्नी् रहेको 
लथ्ो। न्या्याधीशकया ियालग चेमबर र क््णचयारीकया ियालग प्या्णति कया््ण कक्षस्ेत न्भएको अ्वसथया्या 
से्वयाग्याहीहरूकया ियालग य्वश्या् कक्ष, स्वचछ खयानेपयानी र शौचयाि्को पररकलपनयासम् पलन हनु सकदैन्थ्ो। 

 त्सतै ब्यान बकपत्रकया ियालग आ्वश्क पनदे कयागजकोस्ेत व््वसथयापन गन्ण नसकी से्वयाग्याहीबयाटै लिने 
चिनको अनत् ्भएको पलन ्ोजनयाबद्ध सधुयार प्रयक्र्या आरम्भ ्भएपलछ नै हो। अदयाित्या पेस गररने र 
अदयाितबयाट त्यार पयाररने लिखतहरू हयातिे त्यार पयानु्ण पनदे परमपरयागत अ्वसथयाियाई ्ोजनया अय्वध्या 
कम्प्ूटरयाइजड् प्रणयािीिे य्वसथयायपत गरेको छ। न्या्याधीश र क््णचयारीहरूकया ियालग स्वयारी सयाधनको 
पररकलपनया टयाढयाको य्वर्् बनेको य्वगतको पररदृश््या आ्ूि परर्वत्णन आई हयाि सबै तहकया न्या्याधीश र 
उचच अलधकृतियाई त्सतो सयु्वधया उपि्ध छ।  

 न्या्पयालिकयाको पू्वया्णधयार केनद्रदेसख ्िुकुकया ७७ सजलियासम् य्वसतयाररत रहेको छ। उचच अदयाितकया 
असथया्ी इजियास २, सजलिया अदयाित 3 र  अन् ७ न्याय्क लनकया्बयाहेक स्ववोचच अदयाित, उचच अदयाित 
र इजियास ए्व् ्74 सजलिया अदयाितस्ेत जम्या ९० अदयाितहरूको आफनै ्भ्वन रहेको छ। न्या्पयालिकया्या 
्ोजनयाबद्ध सधुयारको आरम्भ ्भएपलछ ठुिया सयानया गरी जम्या ३५ ्वटया न्याँ ्भ्वनहरू लन्या्णण ्भएकया छन।् 
परुयानया ्भ्वनहरू्या पलन ्््णत सम्भयार गररएको छ। 



128

Gofokflnsfsf] rf}yf] k~rjifL{o /0fgLlts of]hgf

 न्व लनल््णत ्भ्वनहरू्या उचच अदयाित य्वरयाटनगर र कयाठ्याडौँ सजलिया अदयाितकया ्भ्वनिे आधलुनक 
इसनजलन्ररङ्ग र ्वयासतकुियाकै प्रलतलनलधत्व गरेकया छन।् न्याँ ्भ्वनहरूको उपससथलतबयाट न्याय्क पू्वया्णधयार 
आधलुनकतयातफ्ण  उन्खु हुँदै गएको बोध हनुछ। 

 ्ोजनयाबद्ध य्वकयासको सरुुआत ्भएपचियात ् नै अदयाितको कया््ण सञ्चयािनको ियालग आ्वश्क पनदे ्भौलतक 
पू्वया्णधयारको समबनध्या छुटै्ट अध््न ्भई आधलुनक ्भ्वन ्यापदणड बनयाइएको छ। स्ववोचच अदयाितकया 
्याननी् न्या्याधीशको अध्क्षतया्या गठठत अदयाित व््वसथयापन सल्लतिे अदयाितकया ्भ्वन र ्भौलतक 
पू्वया्णधयारकया य्वर्््या नीलतगत लनण््ण  र ्याग्णदश्णन गनदे कया् गद्णछ। त्सतै स्ववोचच अदयाित्या प्रयाय्वलधक 
जनशसक्सयहतको छुटै्ट ्भौलतक प्रशयासन शयाखया सथयापनया गररएको छ। न्वलनल््णत ्भ्वनहरू्या इजियास, चेमबर, 
फयाँट, बयाि इजियास, पीलडत र सयाक्षी संरक्षण कक्ष, से्वयाग्याही प्रलतक्षयाि्, ्ेिल्ियाप केनद्र, थनु्ुवया संरक्षण 
कक्ष जसतया न्या् समपयादनसँग समबसनधत आधयार्भतू पू्वया्णधयारहरू रहेकया छन।् सथयान उपि्ध ्भएसम् परुयानया 
्भ्वनहरू्या पलन त्सतया पू्वया्णधयारहरू य्वकयास र थप गददै िलगएको छ।  

(ज) कया्कयारबयाही्या सूचनया प्रय्वलधको प्र्ोग

 कया््ण सञ्चयािनको परमपरयागत तौरतररकया्या सूचनया प्रय्वलधको य्वकयासिे आ्ूि परर्वत्णन ल्याएको छ। ्सको 
प्र्ोग न्याय्क क्षेत्र्यास्ेत बढदै गई य्वकलसत ्िुकुकया न्या्पयालिकयाहरू E-judiciary,  Less paper-court 
र Smart Court  ्या रूपयानतरण ्भएकया दृष्टयानत पयाइनछ। 

 नेपयाि्या पलन रयाज्कया अन् लनकया््या सूचनया प्रय्वलधिे प्र्ेवश नपयाउँदै न्या्पयालिकया्या ्सको प्र्ोग गन्ण 
थयालिएको लथ्ो। खयासगरी य्वगत ्ोजनयाहरूको कया्या्णन्व्नबयाट न्या्पयालिकयाको कया् कयारबयाही्या सूचनया 
प्रय्वलधको प्र्ोग उलिेख् ्यात्रया्या बढेको छ। ्ससमबनधी ्भौलतक स्ोत सयाधनको उपि्धतया, सफट्ेव्रको 
लन्या्णण र सूचनया प्रय्वलधको प्र्ोग गनदे क्ष्तया य्वकयास्या उलिेख् सधुयार ्भएको छ।

 स्ववोचच अदयाित्या आधलुनक उपकरण र दक्ष जनशसक्सयहतको सूचनया प्रय्वलध केनद्र सथयापनया ्भएको छ ्भने 
सबै उचच र सजलिया अदयाितहरू्या IT officer र support person को व््वसथया गररएको छ। ्दु्याको दतया्ण 
र पेसी व््वसथयापन्या CMS प्रणयािी अ्विमबन गररएको छ। देश्भरकया अदयाितहरूियाई सूचनया प्रय्वलधको 
सञ्जयाि्या आ्वद्ध गरी अदयाितकया ्ेव्वसयाइड्याफ्ण त सयातियायहक र दैलनक पेसी सूचीको प्रकयाशन हनेु गरेको छ। 
अनियाईन तयारेख ठदनेदेसख आनतररक पत्रयाचयारहरू्या सूचनया प्रय्वलधको प्र्ोग बढदो क्र््या रहेको छ। 
यटपोटदेसख फैसिया आदेशको य्वद्तुी् प्रय्वष्टीस्ेत सफट्ेव्र्याफ्ण त हनु थयािेको छ। फौजदयारी ्दु्याको 
बक्ौतया दणड जरर्वयानयाको अल्भिेख सफट्ेव्र्या प्रलबष्टी गररएको र अल्भिेख ल्लसिहरूको कम्प्टुर इनट्ी 
हनेु गरेको छ। ् सकया अलतररक् न्याय्क कया्््ण या प्र्भया्वकयाररतयाको ियालग सबै न्या्याधीश र उचच अलधकृतियाई 
इनटरनेटसयहतको ल्यापटप य्वतरण गररएको छ। न्याय्क कया्््ण या सूचनया प्रय्वलधको बढदो प्र्ोगबयाट सधुयार 
कया््णक्र्हरूकया ियालग थप ्द्त पगुने अपेक्षया लिन सयकनछ। 

(झ) स्ववोचच अदयाितको खच्ण स्व्णससञ्चत कोर््या व्््भयार हनेु व््वसथया

 न्या्पयालिकयाियाई रयाज्कया अन् लनकया्को हसतक्षेपबयाट ्कु् रयाख्को ियालग अन् कुरयाकया अलतररक् य्वत्ती् 
स्वया्त्ततया पलन एक ् हत््वपूण्ण पक्ष हो। ् सको ियालग न्या्पयालिकयाियाई आ्वश्क पनदे य्वत्ती् स्ोतको प्रक्षेपण 
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न्या्पयालिकयािे गन्ण पयाउने र त्सतो स्ोतको व्््भयार रयाय्रि् ससञ्चत (National Treasury) कोर्बयाट हनेु 
व््वसथया ल्ियाइएको हनुछ। 

 नेपयािको संय्वधयानको धयारया ११८ िे पलन नेपयािको प्रधयान न्या्याधीश र स्ववोचच अदयाितकया न्या्याधीश तथया 
न्या्पररर्दकया सदस्ियाई ठदइने पयाररश्ल्क तथया सयु्वधया ए्व् ््ी लनकया्हरूको प्रशयासलनक व्््भयार संिी् 
ससञ्चत कोर््या रयाखेको देसखनछ। सजलिया र उचच अदयाितको हक्या स्यान प्रकृलतको व््वसथया हनु नसकेको 
्भए पलन स्ववोचच अदयाितकया हक्या गररएको उक् व््वसथयाियाई सकयारयात्क रूप्या लिनपुनदे हनुछ।    

३.५.५.२  क्जोर पक्षहरू

सङ्गठनकया क्जोर पक्षहरू सथया्ी प्रकृलतकया हुँदैनन।् कुनै स्् जनशसक््या स्स्या हनुछ ्भने कुनै बेिया परुयानया 
्दु्याको चयाप व््वसथयापन गन्ण नसकदया य्वर्् ससथलत देखया पद्णछ। स्् र पररससथलतअनरुूप फरक हनुसकने ्सतया 
पक्षहरूियाई तयातकयालिक र दीि्णकयािीन रणनीलत्याफ्ण त ् समबोधन गनु्णपनदे हनुछ। य्वगत ्ोजनयाहरूको स्ीक्षया, 
सरोकयार्वयाियाहरूबयाट प्रयाति पषृ्ठपोर्ण र प्रश्नया्विी स्वदेक्षणस्ेतबयाट सया्यान्तः नेपयािको न्या्पयालिकयाको समबनध्या 
देहया्कया य्वर््हरू क्जोर पक्षको रूप्या रहेको पयाइ्ोः 

(क) न्याय्क स्वतनत्रतया र स्वया्त्ततयाको उप्ोग्या क्ी 

 न्या्पयालिकयाको स्वतनत्रतया र स्वया्त्ततया न्याय्क कया््णसमपयादनकया आधयार्भतू पक्ष हनु।् नेपयािको संय्वधयानिे 
न्याय्क स्वतनत्रतयाको ्यान्तयाियाई धेरै हदसम् सलुनसचित गन्ण खोजेको पलन देसखनछ। तर स्वया्त्ततयाको 
अ्भया्व्या न्याय्क स्वतनत्रतया ्यातै्र लनरपेक्ष ढङ्गबयाट फसटयाउन सकदैन। लसद्धयानततः कया्या्णत्क (Functional),  
य्वत्ती् (Financial) र न्याय्क कया््णय्वलध लन्या्णण (Rule Making) गन्ण पयाउने स्वया्त्ततया ्हत््वपूण्ण रहेकया 
छन।् न्याय्क स्वतनत्रतया र स्वया्त्ततया्या केही बयाह्य चनुौती पलन रहेको पयाइनछ। 

 संय्वधयान र कयानून प्रदत्त स्वतनत्रतया र स्वया्त्ततयाको प्र्ोग्या आनतररक रूप्या पलन केही स्वयािहरू देखया 
परेकया छन।् न्या्याधीशको लन्सुक््या बयाह्य हसतक्षेपियाई लनरुतसयायहत गददै ्वसतलुनष्ठतया र पयारदसश्णतया कया्् 
गन्ण न्या् पररर्दको सं्ैवधयालनक व््वसथया ्भएको हो। न्या्याधीश लन्सुक्को प्रयक्र्या जलत बढी ्ोग्तया र 
क्ष्तया्या आधयाररत, पयारदशषी तथया ्वसतलुनष्ठ बनयाइनछ, त्लत नै न्याय्क स्वतनत्रतया र स्वया्त्ततयाकया ्ूल् 
्यान्तयाहरूको गणुोत्तर अल्भ्वयृद्ध हनु पगुदछ। तर सो अपेक्षयाअनसुयार हनु नसकेको ्भन्ने सरोकयार्वयाियाहरूको 
चयासो रहेको पयाइ्ो। न्या्पररर्दिे कररब तीन दशकसम् न्या्याधीश लन्सुक् गदया्ण ल्भन्न आधयार र ्यापदणड 
अ्विमबन गददै आएको ्भन्ने य्वचयार पलन सरोकयार्वयाियाहरूबयाट अल्भव्क् ्भएको छ। 

 न्या्याधीश तथया क््णचयारीको सरु्वया र कयाजियाई पलन अपेसक्षत रूप्या पयारदशषी र कया््णसमपयादन्या आधयाररत 
बनयाउन नसयकएको ्भन्ने सरोकयारकयार्वयाियाहरूको धयारणया रहेको छ। न्याय्क कया्््ण या आनतररक रूप्या पलन 
हसतक्षेप बढदै गएको ्भन्ने य्वर््हरू पलन सरोकयार्वयाियाहरूिे उठयाएको अ्वसथया छ। ् स प्रकयारकया यक्र्याकियाप 
तथया व््वहयारबयाट न्याय्क स्वतनत्रतया र स्वया्त्ततया्या पन्णसकने असरको बेिै्या आकँिन गनु्णपनदे देसखनछ। 
समबसनधत न्या्याधीशहरूिे पलन ्सतया हसतक्षेपियाई उपेक्षया गनदे अभ्यास बढयाउन ुपनदे हनुछ।

 अकवोतफ्ण , न्या्याधीश तथया न्या्से्वयाकया क््णचयारीको से्वया, सयु्वधया र ््या्णदयाक्र्को लनधया्णरण, य्वत्ती्, 
प्रशयासलनक तथया न्याय्क कया््णय्वलध लन्या्णण गनदे स्वया्त्ततयाको उप्ोग्या हसतक्षेपकयारी ्भलू्कया लन्वया्णह गरी 
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समबसनधत लनकया्ियाई ज्वयाफदेही बनयाउन सयकएको छैन। अदयाितबयाट ्भएकया फैसिया र आदेश पयािनया नगनदे 
प्र्वसृत्त रयाज्कया अन् लनकया् र पदयालधकयारी्या बढदै गए पलन त्सतया लनकया् र पदयालधकयारीियाई सजम्े्वयार 
बनयाउन ठोस पहि लिन सयकएको छैन। त्सतै अदयाितकया कया् कयारबयाही र न्या्याधीशकया बयारे्या आधयारहीन 
स्याचयारहरू समप्ररे्ण ्ैभरहँदया पलन त्सियाई संसथयागत रूप्या लन्नत्रण गन्ण ्वया सपष्ट पयानदे कया् प्र्भया्वकयारी 
रूप्या हनु सकेको छैन। ्स य्वर्््या न्या्पयालिकयाको नेततृ्व र ्सकया सदस्हरू सं्ेवदनशीि ्भई 
प्र्भया्वकयारी ्भलू्कया लन्व्णहन हनु ुपनदे ्भन्ने सरोकयार्वयाियाको पषृ्ठपोर्णबयाट देसखएको छ। न्याय्क स्वतनत्रतया र 
स्वया्त्ततयाको अभ्यास्या आनतररक रूप्या रहन जयाने ्स प्रकयारकया क्ी क्जोरीहरूियाई आगया्ी ठदन्या 
न्ूनीकरण गददै जयानपुनदे देसखनछ।  

(ख) रणनीलतक ्ोजनयाप्रलतको स्वयाल्त्व्भया्व र कया्या्णन्व्न क्ष्तया्या क्ी

 ्ोजनया लन्या्णण प्रयक्र्या र ्सको कया्या्णन्व्न प्रयाय्वलधक कया््ण हनुकुया सयाथै ्सिे केही औपचयाररक य्वर््हरूको 
स्ेत ्याग गनदे गद्णछ। ्ोजनयािे लनठद्णष्ट गरेअनरुूपकया यक्र्याकियापको अल्भिेखीकरण गनदे तथया तयािकु 
लनकया््या लन्ल्त प्रलत्ेवदन गनु्णपनदे हनुछ। त्सरी पठयाइएको य्व्वरणको ्वसतगुत अनगु्न र ्ूल्याङ्कन गरी 
दणड र परुसकयार तथया ्वसृत्तय्वकयाससँग आ्वद्ध गनु्णपनदे हनुछ। ् सो गन्ण नसकदयासम् ् ोजनयाप्रलतको स्वयाल्त्व्भया्व 
बढन सकदैन।

 रणनीलतक ्ोजनयािे लनधया्णरण गरेकया प्रयाथल्कतयाकया क्षेत्रहरू्या प्या्णति स्ोत सयाधनको व््वसथयापन गरी दैलनक 
कया्््ण या आ्वद्ध गनु्णपनदे हनुछ। ्ोजनयािे लनठद्णष्ट गरेकया कया््णक्र् एकयातफ्ण  र सङ्गठनकया यक्र्याकियाप अकवोतफ्ण  
हुँदया ् ोजनया कया्या्णन्व्निे गलत लिन सकदैन। न्याय्क कया््ण समपयादन गनदे जनशसक्िे ् ोजनयािे लसज्णनया गरेकया 
थप कया््णियाई बोसझिो ठयान्ने र ्ोजयानयाप्रलत स्वयाल्त्व नलिने प्र्वसृत्त पलन ्दयाकदया नदेसखने होइन। न्याय्क 
जनशसक््या ्ोजनया कया्या्णन्व्नको क्ष्तया अपेसक्षत रूप्या अल्भ्वयृद्ध हनु नसकन ुअकवो स्स्या देसखनछ।  

(ग) आधलुनक ्दु्या व््वसथयापन पद्धलतको पूण्ण प्र्ोग नहनु ु

 दोस्ो रणनीलतक ्ोजनयादेसख नै फरक ्दु्याको फरक व््वसथयापन (Differenciated Case Management) 
पद्धलत ियाग ुगनदे रणनीलत र यक्र्याकियाप लनधया्णरण गररएको लथ्ो। उक् अ्वधयारणया असि सयाररएको एक दशक 
व्लतत हुँदयासम् पलन ्दु्या प्र्वयाह व््वसथयापन्या प्र्भया्वकयारी सधुयार गरी पूण्ण रूप्या अदयाितको लन्नत्रण्या 
ल्याउन सयकएको छैन। सनु्ुवयाइको ल्लत र स्् कुनै पलन अ्वसथया्या नसनदे र तोयकएको कया् तोयकएकै 
ठदन हनेु कुरयाको सलुनसचितयाको ियालग ्दु्या व््वसथयापनियाई सूचनया प्रय्वलधसँग पूण्णरूप्या आ्वद्ध गनु्णको य्वकलप 
देसखदैँन। ्सको ियालग नेपयाि बयारिगया्त अन् सरोकयार्वयािया पक्षहरूसँगको स्न्व् र सहकया््णियाई थप 
प्र्भया्वकयारी र पररणया््खुी बनयाउन ुअपररहया््ण छ।  

 न्याय्क प्रयक्र्या सलुनसचित, पहुँच्ोग् र अनु् यान्ोग् बन्न नसकेको ् यात्र होइन, स्ववोचच अदयाितको कया््णबोझ 
अत्लधक बढन गई १० ्वर््ण नयािेकया ्दु्याहरूस्ेत फर्छ्यौट हनु बयाँकी रहेको देसखनछ। जसको पररणया् 
स्वरूप पक्षहरूको ्दु्या्या ियागने स्् र खच्ण बढन गएको छ ्भने न्या्पयालिकयाप्रलतको जनआसथया्यास्ेत 
प्रलतकूि प्र्भया्व परेको छ। 

 तेस्ो ्ोजनयािे चौथो ्ोजनयाको अनत्सम््या कयानूनिे तोकेको अ्वलधल्भत्र ्दु्या फर्छ्यौट गनदे गरी Vision 80 
को िक्् लिएको पररप्रके्््या स्ववोचच अदयाित र परुयानया ्दु्या बयाँकी रहेकया केही सजलिया र उचच अदयाित्या 
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ततकयाि व््वसथयापकी् सधुयार र य्वशेर् अल्भ्यान सञ्चयािन गनु्णपनदे अ्वसथया देसखनछ। संयहतयाहरूिे थप गरेको 
अदयाितको कया््णक्षेत्र य्वसतयार तथया य्वसशष्टीकृत अदयाित र न्या्यालधकरणहरूको ्दु्या व््वसथयापन्या पलन ध्यान 
ठदनपुनदे देसखनछ। 

 स्ववोचच अदयाितको पूण्ण बैठकबयाट फरक ्दु्याको फरक व््वसथयापन गनदेसमबनधी अध््न प्रलत्ेवदन ियाग ु
गनदे लनण््ण  ्भइसकेको सनद्भ््ण या सो प्रलत्ेवदन प्र्भया्वकयारी कया्या्णन्व्नको य्वकलप देसखदैँन। ्सको ियालग 
आगया्ी आलथ्णक ्वर्््ण या त्यारीियाई तीव्र बनयाउने र त्सपलछको आलथ्णक ्वर्््ण या ियाग ुगनदे प्रलतबद्धतया सयहतको 
ठोस कया््णक्र् लन्या्णण हनुपुद्णछ। सयाथै फरक ्दु्या व््वसथयापन पद्धलत ियाग ुगनदे अ्वलधियाई ख्याि गरी हयाि 
य्वचयारयाधीन रहेकया ्दु्याको फर्छ्यौटकया ियालग उप्कु् ्यापदणड अ्विमबन गन्ण तेस्ो ्ोजनयािे लनधया्णरण गरेको 
अदयाितको ्वगषीकरण र ्दु्या फर्छ्यौटको ्यापदणड्या परर्वत्णन गन्ण आ्वश्क देसखनछ।  

(ि)  कया् कयारबयाही्या स्ूह गलतशीितयाको क्ी

 हरेक ठुिया सङ्गठनहरू्या स्ूह गलतशीितया (Group Dynamics) को प्र्भया्व परेको हनुछ। उ्ेर, स्व्भया्व र  
य्वचयार ल्लने क््णचयारीहरूको कया् गनदे आफनै शैिी र तौरतररकया हनुछ। ्सतया स्ूहहरू व््वसथयापनको 
आदेश र नीलतियाई बे्वयासतया गददै आफनै तररकयाबयाट चलन खोजदछन।् कुशि व््वसथयापकिे ्सतया स्ूहप्रलत 
ध्यान ठदने र लनजहरूकया ्भया्वनयाियाई समबोधन गददै संसथयागत कया््णसमपयादन र उतपयादकत्व बढयाउने गद्णछन।् 

 न्या्पयालिकया्या पलन स्ूह गलतसशितयाको जरुरी हनुछ। कलतप् अ्वसथया्या न्या्याधीशहरूकयालबच तथया 
न्या्याधीश र क््णचयारीहरूकयालबच पूण्ण रूप्या स्ूह ्भया्वनया नहुँदया केही अदयाितहरूको व््वसथयापन र न्याय्क 
कया् कयारबयाही्या प्र्भया्वकयाररतया आउन सकेको देसखदैँन। त्सतो अ्वसथयाको उसचत समबोधन हुँदया ततकयाि 
सधुयार देसखएको र उपेक्षया गदया्ण व््वसथयापनिे चयाहेकया सधुयारकया कया््णक्र्िे अपेसक्षत नलतजया हयालसि गन्ण सकेको 
देसखदैँन। अतः रणनीलतक ्ोजनयाको प्र्भया्वकयारी कया्या्णन्व्निगया्त ्दु्या व््वसथयापन्या स्ूह गलतशीितयाको 
्भलू्कया अल्भ्वयृद्ध गरयाई अपेसक्षत नलतजया हयालसि गनु्णपनदे देसखनछ। 

(ङ)  फैसिया कया्या्णन्व्न्या अपेसक्षत प्र्भया्वकयाररतया हयालसि नहनु ु

 अदयाितबयाट ्भएकया फैसियाको कया्या्णन्व्नबयाट ्वयासतय्वक न्या्को प्रत्या्भलूत हनुछ ्भने फैसियाको पयािनया नगनदे 
प्र्वसृत्तिे स्याज्या दणडयहनतयाियाई प्रश्् ल्लन पगुदछ। दे्वयानी ्दु्याको फैसिया कया्या्णन्व्नको तिुनया्या 
फौजदयारी ्दु्या्या ठहर ्भएको कैद र जरर्वयानया असिुीको अ्वसथया ज्यादै क्जोर देसखनछ। 

 य्वगत ्ोजनयािे फैसिया कया्या्णन्व्नको य्वशेर् रणनीलत असखत्यार गरी सोअनरुूप य्वल्भन्न यक्र्याकियाप लनधया्णरण 
गरेको देसखनछ। ्ोजनया अ्वलध्या केही कैद र जरर्वयानया असिु ्भएको देसखए पलन ्ोजनयािे लनधया्णरण 
गरेब्ोसज् बक्ौतया कैद र जरर्वयानया असिु हनु सकेको पयाइएन। प्रलत्वयादीको ्वतन र तीनपसुते खिेुको ्वया 
सपष्ट ्वतनसयहतको अद्या्वलधक अल्भिेख नहुँदया परुयानो कैद र जरर्वयानया असिुी्या स्स्या परेको देसखनछ। 
अकवोतफ्ण  नेपयाि सरकयार र ्सकया सं्नत्रहरूको अपेसक्षत सह्ोग प्रयाति न्भएकया कयारण पलन दणड जरर्वयानया 
असिुी्या बयाधया परेको अ्वसथया छ।  

 बयाह्य अभ्यास हेनदे हो ्भने दणड जरर्वयानया असिु गनदे कया् न्या्पयालिकयाको ्यात्र होइन। अझ सपष्ट श्द्या 
्भन्ने हो ्भने ्सको दयाय्त्व सरकयारको हो। रयाज्िे प्रदयान गनदे से्वया सयु्वधयाहरू रोक्या गनदे र सरुक्षया लनकया्को 
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प्र्भया्वकयारी पररचयािन गरी दणड जरर्वयानया असिु गनदे कया् कया््णपयालिकयािे समपयादन गन्ण सकने हुँदया ्सको 
सजम्े्वयारी सरकयारियाई नै ठदनपुछ्ण ्भन्ने पलन सरोकयार्वयाियाहरूबयाट पषृ्ठपोर्ण प्रयाति ्भएको छ। सथयानी् तहियाई 
्सको सजम्े्वयारी ठदन सयकने ्भन्ने धयारणया पलन सरोकयार्वयाियाबयाट व्क् ्भएको छ। ् ी य्वकलपहरू प्र्भया्वकयारी 
हनुछन ्हुँदैनन ््भन्ने समबनध्या अध््न गरी दीि्णकयािीन नीलत लिन सयकनछ। तर ततकयािकया ियालग फैसिया 
कया्या्णन्व्नको रणनीलतक उपया् र यक्र्याकियाप लनधया्णरण गनु्णको अकवो य्वकलप देसखदैँन।

 तेस्ो ्ोजनयािे लनधया्णरण गरेको दणड जरर्वयानया असिुीको िक्् व्या्वहयाररक देसखएको छैन। अन् लनकया्को 
सजम्े्वयारी बहन गनु्णपरेको कयारण न्या्पयालिकयािे अनया्वश्क अपजस लिनपुरेको छ। त्सैिे ज्यादै 
्हत््वकयांक्षी िक्् नरयाखी के्वि परुयानया बक्ौतया असिुीको ियालग ्वर््णगत रूप्या केही य्वशेर् यक्र्याकियापहरू 
लनधया्णरण गनु्ण उप्कु् देसखनछ। खयासगरी तहलसि शयाखयाियाई स्ोत सयाधन र जनशसक्को य्वलन्ोजन र 
पररचयािन्या हयािको ्भनदया बढी स्वया्त्ततया ठदनपुनदे देसखनछ। त्सतै दणड जरर्वयानयाको िगत अद्या्वलधक गरी 
एकीकृत सफट्ेवर््या प्रय्वयष्ट गनदे, दणड जरर्वयानया बयाँकी रहेकया व्सक्को नया्या्विी सया्व्णजलनक गनदे र कयािो 
सूची्या रयाख् ेकया््ण पलन प्र्भया्वकयारी हनु ुजरुरी देसखनछ। सयाथै य्वशेर् अल्भ्यान सञ्चयाियानको ियालग लन्ल्त 
डोर खटयाउन सजलिया अदयाित्या न्याय्क प्रहरीको दरबनदी आ्वश्क देसखनछ। ्हयान्या्यालध्वक्याको 
कया्या्णि्, गहृ ् नत्रयाि् र नेपयाि प्रहरीिे ् स य्वर््ियाई प्रयाथल्कतया्या रयाखी य्वशेर् सं्नत्र बनयाई अदयाितियाई 
सह्ोग गनदे ्वया आफैं  सयक्र्तया लिनेिगया्तकया कया््णहरू ्हत््वपूण्ण देसखएकया छन।्

(च)  न्याय्क सशुयासन, गणुसतरी्तया र उतपयादकत्वप्रलतको स्वयाि कया्् रहनु

 ्वत््ण यान स्््या सशुयासन रयाय्रि् सरोकयार ्यात्र न्भई अनतरया्णय्रि् स्दुया्को पलन चयासोको य्वर्् बनदै आएको 
छ। नेपयािको स्ग् शयासकी् सूचकयाङ्कको अ्वसथया उतसयाहप्रद देसखदैँन। न्या्पयालिकया त्सबयाट पथृक रहन 
सकने अनु् यान गन्ण सयकँदैन। ्दयाकदया न्याय्क क्षेत्र्या पलन अलन्ल्ततया र य्वचिनकया िटनयाहरू देखया पनदे 
गरेकया छन।् लन्या्क लनकया्हरूबयाट अनगु्न र लनगरयानीकया कया््ण ्भएको देसखनछ। न्या्याधीश र 
क््णचयारीको आचयारसंयहतया लन्या्णण गरी ियाग ुगररएको अ्वसथया छ। नयागररक बडयापत्र, उजरुी र गनुयासो सनु्ने 
सं्नत्र, से्वयाग्याही, पत्रकयारसँग अनतरयक्र्या र सं्वयादकया कया््णक्र्हरू तेस्ो ्ोजनया्या नै असि सयाररएकया 
सशुयासनकया आ्या्हरू हनु।् तथयायप ट्यानसपरेनसी इनटरनेशनि र य्वश्व बैंक जसतया अनतरया्णय्रि् संसथयाहरूको 
प्रलत्ेवदन्या न्याय्क सशुयासनको अ्वसथया्या खयासै सधुयार ्भएको देखयाइएको छैन। 

 ्िुकुल्भतै्र पलन न्या्पयालिकयाियाई हेनदे दृयष्टकोण्या परर्वत्णन ल्याउनपुछ्ण ्भन्ने सरोकयार्वयाियाहरूको धयारणया रहेको 
छ। न्या्पयालिकयाप्रलत आ् नयागररकको आसथया र य्वश्वयास अल्भ्वयृद्ध गन्णको ियालग आगया्ी ्ोजनयािे न्याय्क 
सशुयासनियाई संसथयागत प्रलतबद्धतयाकै रूप्या प्र्वद्ध्णन र प्रयालति गनु्णपनदे ्भन्ने य्वर््ियाई न्या्याधीशहरूको तेस्ो 
रयाय्रि् सम्ेिनिे प्र्खुतयाकया सयाथ उठयाएको देसखनछ। सशुयासनको अ्वसथया्या सधुयार गन्णको ियालग न्याय्क 
कया्कयारबयाहीियाई थप पयारदशषी र पू्वया्णन ु् यान्ोग् बनयाउनपुनदे हनुछ। त्सतै आचयार संयहतयाको प्र्भया्वकयारी 
पयािनया, अनगु्न लनरीक्षण सं्नत्रको सदुृढीकरण, उजरुी र गनुयासोको ततकयाि समबोधन हनु ु ्वया्छनी् 
देसखनछ। 

 न्याय्क कया्कयारबयाहीको गणुसतरी्तया्या पलन प्रश्न उठयाइने गरेको पयाइनछ। न्याय्क जनशसक्को से्वयाग्याही्ैत्री 
व््वहयार न्भएको, तोयकएको स्््या कया् नहनेु, न्याय्क प्रयक्र्या अनु् यान्ोग् न्भएको, सयानो कया् लिनियाई 
िणटौं कुनु्णपनदे, ्दु्या गन्ण धेरै खच्ण ियागने, आदेश फैसिया्या प्र्याणको ्वसतलुनष्ठ य्वश्रे्ण नगनदे र आधयार कयारण 
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नखिुयाउने, कयानूनको व्याख्या र ्यान् लसद्धयानतहरूको प्र्ोग र पयािनया्या एकरूपतया न्भएको आठद जसतया 
दोर्हरू गणुसतरी्तयाको सनद्भ््ण या ियागने गरेको पयाइनछ।

 तोयकएको स्््या लनधया्णररत कया् हनु नसकनु् या अदयाित ्यात्र सजम्े्वयार न्भई य्वल्भन्न सरोकयार्वयाियाको 
अपेसक्षत सह्ोग प्रयाति नहनु ुपलन ्खु् कयारण हो। स्् पयाियानयाको संसकृलत सबै पक्ष्या य्वकयास गददै ियानपुनदे 
देसखनछ। आगया्ी ्ोजनयािे ्दु्याको दतया्ण हुँदया नै स््तयालिकया ठदने र सनु्ुवयाइको ल्लत नसनदे सलुनसचिततया हनेु 
उपया्हरू अ्विमबन गनु्ण आ्वश्क हनुछ। स्वचयालित सूचनया प्रणयािीको प्र्ोगबयाट आधलुनक ् दु्या व््वसथयापन 
पद्धलत कया्या्णन्व्न गनु्ण गणुसतरी्तयाको अकवो ्यानक हनु सकदछ। त्सतै न्याय्क जनशसक्को क्ष्तया 
अल्भ्वयृद्ध गरी फैसिया र आदेशको सतरी्तया बढयाउनपुनदे हनुछ। से्वयाग्याहीको सनतयुष्टको ्यापन गनदे, अध््न 
अनसुनधयानियाई लनरनतरतया ठदँदै जयाँदया न्याय्क गणुसतरी्तया अल्भ्वयृद्ध हनेु अपेक्षया लिन सयकनछ।  

 न्या्पयालिकयाियाई रयाज्िे गरेको िगयानीको प्रलत ्दु्या्या ियागने ियागत र उतपयादकत्वको ्यापन गनदे गररनछ। 
रयाज्को उपससथलतको ियालग ्दु्या सङख्या न्ून ्भएकया ्नयाङ र ्सुतयाङ जसतया सजलियाहरू्या पलन अदयाितको 
संरचनया कया्् रयाख्पुनदे बयाध्तया छ। त्सतया अदयाितहरू्या प्रलत ्दु्याको ियागत बढी पन्णसकने पलन देसखनछ। 
अकवोतफ्ण  धेरै ्दु्या ्भएकया अदयाितहरू्या आ्वश्क पनदे स्ोत सयाधन अपगु ्भएको अ्वसथया पलन रहेको छ। 
त्सैिे न्याय्क कया््णकया सनद्भ््ण या उतपयादकत्वको प्रश्नियाई लनरपेक्ष ढङ्गबयाट लिन ुहुँदैन।

 तथयायप न्याय्क स्ोत सयाधनको न्या्ोसचत य्वतरण, ल्तव््ी उप्ोग, कया्या्णि् स््को पूण्ण उप्ोग आठद 
पक्षबयाट उतपयादकत्वको अल्भ्वयृद्ध्या सह्ोग पगुन जयाने देसखनछ। न्याय्क कया््णको पररणया् स्वरूप िोकतनत्र 
र य्वलधको शयासन, य्वकयास, सरुक्षया तथया आलथ्णक र सया्यासजक क्षेत्र्या परेको प्र्भया्वको ्ूल्याङ्कनबयाट न्याय्क 
उतपयादकत्वको ्यापन गनदे संसकृलत य्वकयास न्भएसम् न्या्पयालिकयाियाई अनतुपयादक क्षेत्र ठयान्ने प्र्वसृत्त हटन 
सकदैन।  

(छ) ्यान्व संशयाधन व््वसथयापन्या जयटितया 

 जनशसक्को सङख्यात्क उपि्धतयािे ्यात्र सङ्गठनको कया्कयारबयाही प्र्भया्वकयारी हनु सकदैन। ्यान्व 
संशयाधनको य्वकयास र जनशसक् ्ोजनयाको अ्भया्व्या क््णचयारी प्रशयासन तदथ्ण्वयाद्या चलन पगुदछ। नेपयािको 
न्या्पयालिकया्या ् स प्रकयारको ् ोजनया र नीलत नहुँदया कया््णसमपयादन्या आधयाररत ् यान्व संशयाधनको व््वसथयापन्या 
जयटितया आएको देसखनछ।

 पयहिो रणनीलतक ्ोजनयाको अ्वलध्या ततकयािीन आ्वश्कतयाको आधयार्या सङ्गठन र व््वसथयापन स्भदे 
गररएको ्भए पलन नेपयाि सरकयारबयाट तेस्ो ्ोजनयाको अनत्लतर ्यात्र त्सियाई स्वीकयार गरी केही दरबनदी 
थप ्भएको देसखनछ। ्स अ्वलध्या ्दु्याको सङख्या्या दो्बर ्वयृद्ध ्भएकोिे थप ्भएको उक् जनशसक् पूलत्ण 
हनु नपयाउँदै अपगु ्भइसकेको अ्वसथया देसखनछ। अकवोतफ्ण  दरबनदी थप ्भएकया न्या्याधीश र क््णचयारीको 
ियालग आ्वश्क पनदे ्भौलतक पू्वया्णधयार र स्ोत सयाधन व््वसथयापन गनदे कया््ण पलन स्््या हनु सकेको पयाइँदैन। 

 त्सतै न्याय्क जनशसक्को सपष्ट पद ्वगषीकरण र कया््णय्व्वरण बनयाउन सयकएको छैन। कया््णसमपयादन 
्ूल्याङ्कन औपचयाररकतया्या सील्त हुँदया जनशसक्को ्वसृत्त य्वकयासियाई कया््णसमपयादन्या आधयाररत बनयाउने य्वर्् 
पलन सोंच्या ्यात्र सील्त बन्न पगेुको देसखनछ। सरु्वया र ्वसृत्त य्वकयासियाई अनु् यान्ोग् बनयाउने प्र्यास पलन 
अधरैु छ। बढी कया््णबोझ ्भएकया तरयाईकया सजलिया्या कया् गरेको ्भौगोलिक अङ्क क् र कया् न्भएको 
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यह्यािी क्षेत्र्या बढी अङ्क पयाउने बढु्वया प्रणयािीिे गदया्ण कया््णबोझ अनरुूप जनशसक्को खटनपटन गनदे कया्््ण या 
नै स्स्या उतपन्न हनेु गरेको छ। सयाथै न्या्पयालिकया्या रहेको सील्त अ्वसर पलन सबै जनशसक्ियाई 
न्या्ोसचत य्वतरण हनु नसकेको ्भन्ने सरोकयार्वयाियाहरूको धयारणया रहेको पयाइनछ। संय्वधयानको धयारया १५५ 
ब्ोसज्को न्या् से्वयाकया क््णचयारीसमबनधी स्वया्त्त ऐन तजु््ण या गनदे य्वर्् पलन बयाँकी नै रहेको छ। 

 य्वगत केही ्वर््णदेसख ्याग गररएको सङख्या्या अलधकृत तहको जनशसक् नै आपूलत्ण हनु नसकन ुसोचनी् य्वर्् 
्भएको छ। त्सतै प्र्ेवश गरेको जनशसक्ियाई से्वया्या यटकयाई रयाख् पलन चनुौती देसखनछ। ्वसृत्त य्वकयासको 
अ्वसर सयाँिरुरँदै गएको कयारण ्सतो अ्वसथया लसज्णनया ्भएको ्भन्ने सरोकयार्वयाियाहरूको धयारणया रहेको पयाइनछ। 
कया््णरत जनशसक््या आ् नैरयाश्तया (Mass frustration) छयाएको ्भन्ने गसम्भर सचनतया व्क् ्भएको देसखनछ। 

 त्सैिे न्या्पयालिकयाको बोसझिो कया््णप्रकृलत हयाँकनको ियालग आ्वश्क पनदे दक्ष जनशसक्को बजयार लन्या्णण, 
से्वयाप्रलतको आकर््णण, आपूलत्ण, य्वकयास, थ्ौलत (Retention), से्वया्या रहँदयाको ्वसृत्त य्वकयास तथया से्वया लन्वसृत्त 
पचियात ्सया्यासजक सरुक्षयास्ेतको उसचत र प्या्णति व््वसथयापनसयहतको ्यान्व संशयाधन ्ोजनया लन्या्णण गरी असि 
बढन ुपनदे देसखनछ। 

 स्ववोचच अदयाितको न्या्याधीशको दरबनदी संय्वधयानबयाटै लनसचित गररएको हुँदया परर्वलत्णत सनद्भ््ण या बढेको 
अलधकयारक्षेत्र र परुयानया ्दु्याको बक्ौतयाियाई व््वसथयापन गनदे चनुौती स्ेतियाई समबोधन गन्ण आ्वश्क 
देसखनछ। य्वसशष्टीकृत अदयाित र न्या्यालधकरणहरूको सथयापनया, य्वसतयार तथया सदुृढीकरणको आ्वश्कतया 
औलं्याइएको सनद्भ््ण या सोतफ्ण  पलन ध्यान ठदनपुनदे देसखनछ। सयाथै सजलिया अदयाितियाई थप ्भएको सजम्े्वयारी 
र य्वसतयार ्भएको अलधकयारक्षेत्रियाई समबोधन गनदे गरी न्या्याधीश िगया्त अन् जनशसक् व््वसथयापन गनु्णपनदे 
देसखनछ।

(ज) ्ोजनया ब्ोसज् बजेटको प्रयाथल्कीकरण तथया खच्ण गनदे क्ष्तया्या क्ी

 य्वगतकया कुनै पलन ्ोजनया्या प्रक्षेपण गररएअनरुूपको  कया््णक्र््या आधयाररत बजेट न्या्पयालिकयाियाई प्रयाति हनु 
सकेको देसखदैँन। कूि रयाय्रि् बजेटको १ प्रलतशत बजेट न्या्पयालिकयाको ियालग छुट्ययाउने सरकयारी प्रलतबद्धतया 
सया्व्णजलनक ्भए पलन व््वहयारतः ०.४० प्रलतशत्भनदया ्यालथ जयान सकेको छैन। सधुयार ्ोजनया कया्या्णन्व्नको 
ियालग सधैं बजेटको अ्भया्व ्भएको देसखनछ।

 सयाथै न्या्पयालिकयाियाई प्रयाति बजेटको प्रयाथल्कीकरण र खच्ण गनदे क्ष्तया्या पलन केही क्ीक्जोरीहरू 
देसखएकया छन।् कया््णबोझ र आ्वश्कतयाको आधयार्या प्रयाथल्कीकरण गरी अदयाितहरूियाई बजेटको बयाँडफयाँड 
नगररएको ्भन्ने सरोकयार्वयाियाहरूको यट्पपणी रहेको पयाइनछ। कुनै सजलिया्या न्याँ ्भ्वन, सरुक्षया ््यारेक र 
आ्वयास गहृ लन्या्णण गरी सकदया पलन कतै अदयाित ्भ्वनको न्ूनत् पू्वया्णधयार खडया गनदे कया््णको सरुु्वयात हनु 
नसकेको अ्वसथयािे बजेटको प्रयाथल्कीकरण्या स्स्या देखयाएको छ। 

 त्सतै प्रयाति बजेटियाई कया््णक्र्अनरुूप खच्ण नगरी ्वर््ण्भरर थनक्याएर रयाख् ेर आलथ्णक ्वर््णको अनत््या आएपलछ 
हतयारहतयार खच्ण गनदे रयाय्रि् प्र्वसृत्तको प्रलतय्वमब न्या्पयालिकयाल्भत्र पलन परेको देसखनछ। कया््णक्र्अनरुूप बजेट 
खच्ण गनदे क्ष्तया पलन पूण्ण रूप्या य्वकयास ्ैभनसकेको हुँदया चौथो ्ोजनया्या ्स य्वर््ियाई पलन समबोधन गनु्णपनदे 
देसखनछ।
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(झ)  बढदो सजम्े्वयारी अनरुूप प्या्णति ्भौलतक पू्वया्णधयारको व््वसथया नहनु ु

 ्ोजनयाबद्ध य्वकयासको सरुु्वयात ्भएपलछ सजलिया र उचच अदयाितकया ३५ ्वटया आधलुनक ्भ्वन लन्या्णण ्भएकया 
छन।् तर कया््णबोझको आधयार्या प्रयाथल्कीकरण गरी ्भ्वन नबनयाइएकोिे कया् क् ्भएकया पहयाडी क्षेत्र्या 
अनया्वश्क संरचनया बन्न पगेुको र कया््णबोझ बढी ्भएकया तरयाईकया अदयाितहरू्या प्या्णति ्भ्वन न्भएकोिे कया् 
गन्ण स्स्या परेको ्भन्ने सरोकयार्वयाियाहरूको धयारणया रहेको पयाइ्ो। कयाठ्याडौं सजलिया अदयाितको ्भ्वनिे 
लन्या्णण समपन्न नहुँदै कया््णबोझ धयान्न सकेन। अझ पलन कलतप् अदयाितहरूको आफनो ्भ्वन छैन। आ्वश्क 
्भौलतक पू्वया्णधयारको अ्भया्विे से्वयाग्याही्ैत्री कया््ण्वयातया्वरण कया्् गन्ण, से्वया प्र्वयाहियाई चसुत दरुुसत बनयाउन 
तथया सरुक्षया प्रबनध गन्ण कठठनयाइ परेको छ। 

 स्ववोचच अदयाित र अन् केही अदयाित ्भ्वनहरू २०७२ सयािको ्भकूमपबयाट क्षलतग्सत ्भएकोिे सबिीकरण 
र पनुलन््ण याण गररएको छ। स्ववोचच अदयाितको हयािको ्भ्वनिे ्वत््ण यान कया््णबोझियाई धयान्न नसकने हुँदया न्याँ 
्भ्वन लन्या्णणको प्रयक्र्या असि बढेको पलन छ। तर परुयातत््व य्व्भयाग रहेको ्भ्वन स्््या खयािी नगररएको 
हुँदया न्याँ ्भ्वन लन्या्णणको कया् पलछ धकेलिएको छ। 

 त्सतै अन् अदयाितहरू्या पलन न्या् समपयादनको क्र््या आ्वश्क पनदे इजियास कक्ष, न्या्याधीशको 
च्यामबर, ्दु्या फयाँट, सूचनया र सहया्तया कक्ष, से्वयाग्याही प्रलतक्षया कक्ष, ्ेिल्ियाप कक्ष, बयाि इजियास, पीलडत 
र सयाक्षी संरक्षण कक्ष, च्ेनयागहृ, सरुक्षया ््यारेक जसतया पू्वया्णधयारहरूको अ्भया्व छ। त्सैिे परुयानया अदयाित 
्भ्वनहरूकोस्ेत सतर उन्नलत गनदे तथया न्याँ ्भ्वन लन्या्णण गनु्णपनदे अ्वसथया पलन देसखनछ। सयाथै य्वगत्या 
लन्या्णण ्भएकया य्वल्भन्न अदयाितकया ्भ्वनहरूको लन्ल्त ्््णत सम्भयार र सरसफयाइको व््वसथयापनतफ्ण  पलन 
य्वशेर्रूप्या समबोधन गनु्णपनदे देसखनछ।  

 स्ववोचच अदयाितकया न्या्याधीशको पयाररश्ल्क र से्वयाकया सत्ण समबनधी ऐन, २०२६ र उचच अदयाित तथया 
सजलिया अदयाितकया न्या्याधीशको पयाररश्ल्क र से्वयाकया सत्णसमबनधी ऐन, २०७३ िे कया््णक्षेत्र्या आफनो िर 
नहनेु न्या्याधीशको ियालग आ्वयास सयु्वधया ठदने व््वसथया गरे अनसुयार अलधकयांश सथयानहरू्या न्या्याधीशको ियालग 
उप्कु् सरकयारी आ्वयासको प्रबनध गनु्णपनदे देसखनछ। सरुक्षया चनुौती ्भएकया कलतप् सजलिया्या त न्या्याधीश 
र क््णचयारीको एकीकृत आ्वयास नै बनयाउन ुपनदे देसखनछ। अलधकृत ए्व् ्अन् क््णचयारीको हक्या आ्वयासको 
सयु्वधया नगन् ्यात्रया्या ्भएकोिे त्सको य्वसतयार गन्ण आ्वश्क छ। न्याय्क जनशसक्को आ्वयास 
व््वसथयापनको य्वर्््वसत ुन्याय्क कया््णप्रकृलत, आचरण, सरुक्षया व््वसथयापनसँग जोलडने हुँदया सरकयारी आ्वयास 
ए्व् ्सरुक्षया ््यारेकहरूको लन्या्णण तथया व््वसथयापनियाई उचच प्रयाथल्कतया्या रयाख्पुनदे देसखनछ।

 ्सकया सयाथै नेपयािको ्भौगोलिक य्वय्वधतयािे न्याय्क कया््ण समपयादन्या प्रलतकूितया लसज्णनया गद्णछ। तरयाई्या 
अत्लधक ग्षी हनुछ ्भने यह्यािी क्षेत्र्या सचसो। त्सैिे न्याँ बन्ने अदयाित र आ्वयास ्भ्वनहरू ्वयातयानकूुलित 
बनयाउने गरी सतरीकरण गनदेतफ्ण  पलन ध्यान जयानपुद्णछ।

(ञ)  पूण्ण स्वचयालित सूचनया प्रय्वलध प्रणयािीको सथयापनया र सञ्चयािन नहनु ु

 सूचनया प्रय्वलधको आ् प्र्ोग ् दु्याको सयातियायहक र दैलनक पेसी सूचीको प्रकयाशन लडस्पिे्या सील्त देसखनछ।CMS 
िगया्त केही य्वर््गत सफट्ेव्र य्वकयास गररएको ्भए पलन ्दु्या प्र्वयाह व््वसथयापनको लन्नत्रण, अनगु्न, 
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य्वर््गत त्थ्यांक प्रय्वष्टी र त्सको य्वश्रे्ण हनुसकने गरी पूण्ण स्वचयालित सफट्ेव्रको य्वकयास गन्ण सयकएको 
छैन। पत्रयाचयारको ियालग इ्ेिको प्र्ोग बढेको ्भए पलन लनरीक्षण अनगु्न िगया्त अदयाितकया समपूण्ण कया् 
कयारबयाहीियाई अझै पलन सूचनया प्रय्वलधसँग आ्वद्ध गन्ण सयकएको छैन। 

 ्दु्या दतया्ण हुँदया इनट्ी गररने प्रयारसम्भक य्व्वरणबयाट नै फरक ् दु्या व््वसथयापन पद्धलत अनरुूपको ट््याक लनधया्णरण 
गन्णसकने सफट्ेव्र बनयाई ् दु्याको बयाँडफयाँड, त्सपलछकया कया् कयारबयाही र सनु्ुवयाइकया चरणहरूको अनु् यान्ोग् 
र सलुनसचित स्वचयालित पेसी व््वसथयापन गनु्णपनदे सझुया्वहरू प्रयाति ्भएकया छन।् तयाररख प्रणयािीियाई सरि बनयाउन 
अनियाइन तयाररखको य्वसतयार सबै तहकया अदयाित्या गनु्णपनदे देसखनछ। त्सतै ्ोबयाइि ए्पस र एसए्एसबयाट 
्दु्याको कया् कयारबयाहीको जयानकयारी ठदने प्रणयािी य्वसतयार र संसथयागत गनु्णपद्णछ। दणड जरर्वयानयाको िगतको 
एकीकृत सफट्ेव्र बनयाई सरोकयार्वयािया लनकया््या ् सको पहुँच ठदनपुनदे देसखनछ। अल्भिेखको लडसजटियाइजेसन 
गरी ल्लसिको य्वद्तुी् प्रलत खडया गनदे कया्््ण या पलन सूचनया प्रय्वलधको पूण्ण उप्ोग गनु्णपनदे देसखनछ। ल्भलड्ो 
कनफे्नस से्वयाको य्वसतयार, इजियासकया कया् कयारबयाहीको अलड्ो ल्भलड्ो रेकलड्णङ र अनियाइन ्दु्या दतया्ण गनदे 
गरी सूचनया प्रय्वलधियाई य्वकलसत गनु्णपनदे आ्वश्कतया रहेकोछ। स्ग््या ्भोलिको न्या्पयालिकयाियाई Less 
paper- court तथया E-Judiciary बनयाउनेतफ्ण  अग्सर हनुपुनदे देसखनछ।

(ट)  से्वयाग्याही्ैत्री व््वहयार  र सञ्चयार सीप्या न्ूनतया

 अदयाित्या से्वया लिन आउने से्वयाग्याहीहरूप्रलत गररने व््वहयारबयाट अदयाितको स्ग् कया्कयारबयाहीको ् ूल्याङ्कन 
हनेु गद्णछ। तर, न्या्याधीश तथया क््णचयारी्या से्वयाग्याहीियाई केनद्रय्वनदु् या रयाखेर व््वहयार गनदे सोच अझै पलन 
य्वकयास हनु नसकेको ्भन्ने सरोकयार्वयाियाहरूको धयारणया रहेको छ। न्या्याधीश र उचच तहकया अलधकृतहरू्या 
आफूियाई ल्भन्न ठयान्ने सोच कया््ै रहेकोिे से्वयाग्याही र ्यातयाहत क््णचयारीप्रलत पलन रयाम्ो व््वहयार नगनदे गरेको 
्भन्ने यट्पपणी ्भएको पयाइ्ो। त्सतै से्वयाग्याहीसँग बढी समपक्ण ्या आउने सहया्क सतरकया जनशसक्ियाई 
जनसमपक्ण  र से्वयाग्याहीप्रलत गनु्णपनदे व््वहयारकया समबनध्या प्या्णति अल्भ्खुीकरण र तयालि् नै ठदन सकेको 
पयाइँदैन। त्सैिे क््णचयारीहरू से्वयाग्याहीसँग झयक्ण ने, रुखो व््वहयार गनदे र सोधेको कुरयाको रयाम्ोसँग ज्वयाफ 
नठदने गरेको ्भन्ने पषृ्ठपोर्ण प्रयाति ्भएको छ।

 न्या्याधीश र क््णचयारीको से्वयाग्याहीप्रलत रहेको सोंच र व््वहयार्या परर्वत्णन हनुपुनदे ्भन्ने पलन परया्श्ण 
कया््णक्र््या सझुया्व प्रयाति ्भएको छ। से्वयाग्ही्ैत्री कया््ण संसकृलतको सलुनसचिततया गन्णकया ियालग आ्वश्क पनदे 
य्वर्् र कया््णक्र्हरू ्ोजनया्या स्या्ेवश हनुपुनदे देसखनछ। खयासगरी से्वयाग्याहीसँग गनु्णपनदे व््वहयारकया 
समबनध्या संसथयागत प्रलतबद्धतया प्रलतलबसमबत हनेु गरी ठदगदश्णन नै जयारी गनु्णपनदे देसखनछ। त्सतै सकयारयात्क 
सोच र व््वहयारसमबनधी अल्भ्खुीकरण र  तयालि्, त्सप्रकयारको व््वहयार ्भएकया सङ्गठनहरूको अ्विोकन 
भ््ण, से्वयाग्याही्ैत्री परया्श्ण डेसकको सथयापनया, ्सुकयानसयहतको से्वया, से्वयाग्याहीबयाट पषृ्ठपोर्ण लिई लन्ल्त 
सधुयार ्स समबनध्या गररनपुनदे ्खु् यक्र्याकियाप हनु सकदछन।्

 ्सकया सयाथै न्या्पयालिकयाको सञ्चयार नीलत हयािसम् बलनसकेको अ्वसथया छैन। अदयाितिे गरेकया रयाम्या 
कया्हरूको पलन सही ढङ्गबयाट समप्ररे्ण हनु सकेको छैन। त्सतै न्याय्क जनशसक््या सञ्चयार सीपको य्वकयास 
प्या्णति ्यात्रया्या ्भएको छैन। न्याय्क कया् कयारबयाहीकया समबनध्या के कसतया सूचनया कसरी ठदने ्वया नठदने, 
न्याय्क प्रयक्र्याकया बयारे्या न्या्याधीश र क््णचयारीिे सया्यासजक सञ्जयाि िगया्तकया सञ्चयार ् याध्््या िेख रचनया 
प्रकयासशत गन्ण हनेु ्वया नहनेु, सञ्चयार्याध्््या अनतर्वयातया्ण ठदन हनेु नहनेु ्भन्ने य्वर्््या सपष्ट संसथयागत नीलत 
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रहेको पयाइँदैन। त्सतै सञ्चयार्याध््हरूिे न्याय्क कया् कयारबयाही समबनधी सूचनया के कसरी समप्ररे्ण गनदे 
्भन्ने य्वर्््या पलन ठोस नीलतगत आधयारहरू य्वकयास ्भएको देसखदैँन। त्सैिे अदयाित र सञ्चयार जगसतबचको 
समबनधकया बयारे्या सञ्चयार नीलत नै लन्या्णण हनुपुनदे आ्वश्कतया देसखएको छ। सयाथै न्याय्क कया् कयारबयाही, 
प्रयक्र्या, फैसिया र आदेशकया बयारे्या ्वयासतय्वक सूचनयाहरू सहज ढङ्गबयाट सञ्चयार ्याध््िे पयाउन सकने 
संसथयागत र प्रणयािीगत ्वयातया्वरण लसज्णनया गनु्णपनदे देसखनछ। न्या्याधीश र अदयाितकया कया् कयारबयाहीको 
सं्ेवदनशीितया बोध गरयाई ्स समबनध्या स्याचयार सङ्किन र समप्ररे्ण गनदे य्वलध र प्रयक्र्याकया समबनध्या 
सञ्चयारक्षीहरूियाई स्ेत अल्भ्खुीकरण गनु्णपनदे देसखनछ।

(ठ)  अनसुनधयान्या आधयाररत सङ्गठन य्वकयास र व््वसथयापनको सधुयार संसथयागत हनु नसकन।ु

 कुनै पलन सङ्गठनको से्वयाप्र्वयाह र कया््ण पद्धलत्या क्ीक्जोरीहरू रहेकया हनु सकदछन।् त्सतै क््णचयारीको 
कया््ण शैिी, जनशसक् व््वसथयापन आठद य्वर््हरू पलन सदै्व सधुयार र परर्याज्णनकया य्वर्् हनेु गद्णछन।् 
न्याय्क पद्धलत र व््वसथयापन्या सधुयार जसतया य्वर््हरू एक पटकको अध््नबयाट सधैंकया ियालग प्र्भया्वकयारी 
्भइरहन सकदैनन।् न्याय्क क्षेत्र्या देखया पनदे न्वीनत् ् य्वर््हरूियाई समबोधन गरी प्र्भया्वकयारी न्या् 
समपयादन गन्ण लनरनतर अध््न, अनसुनधयान र सधुयारको आ्वश्कतया हनुछ। 

 न्या्पयालिकयाको य्वगत हेदया्ण अध््न अनसुनधयान हुँदै न्भएको ्भन्ने अ्वसथया देसखदैँन। य्वद््यान कया््णय्वलध 
कयानूनहरूको सधुयार गददै न्या् प्रशयासनियाई लछटो छररतो, स्व्णसिु्भ र प्र्भया्वकयारी बनयाउने समबनध्या न्याय्क 
सधुयार आ्ोगहरू्याफ्ण त अध््न हुँदै आएको देसखनछ। त्सतै अदयाित व््वसथयापन सदुृढीकरणकया ियालग य्व. 
सं. २०५५ र २०५८ सयाि्या य्वसततृ अध््नहरू ्भएकया देसखनछन।् रणनीलतक ्ोजनया प्रयारम्भ ्भएपलछ 
कया््णय्वलध र सयार्वयान ्कयानून्या सधुयार, ् दु्या प्र्वयाह व््वसथयापन, अदयाित व््वसथयापन, सङ्गठन र व््वसथयापनिगया्त 
य्वर््गत रूप्या धेरै अनसुनधयान ्भएकया छन।्

 पलछलिो स्््या स्ववोचच अदयाितको ्ोजनया तथया अनसुनधयान ्हयाशयाखयाअनतग्णत अध््न अनसुनधयानियाई 
अगयालड बढयाउने प्र्यास ्भएको छ। ्ोजनया अ्वलध्या नै करीब २०० ्भनदया बढी य्वर्््या अध््न अनसुनधयान 
्भएकया छन।् तर कलतप् अध््न अनसुनधयानको अल्भिेखस्ेत सरुसक्षत रहेको पयाइँदैन। त्सतै अध््न 
अनसुनधयानबयाट उजयागर गररएकया य्वर््हरूको प्रयाथल्कतया लनधया्णरण गरी कया्या्णन्व्न हनु सकेको पयाँइदैन। 
त्सैिे न्या्पयालिकयाबयाट हनेु ्खु् कया््णको प्र्भया्व ्ूल्याङ्कन गरी सधुयारको ियालग अध््न अनसुनधयानियाई 
लनरनततया ठदनकुो य्वकलप छैन। सयाथै पूरया ्भएकया अध््न अनसुनधयानको य्वद्तुी् अल्भिेख र प्रय्वयष्ट गरयाई 
सरोकयार्वयािया र समबसनधत लनकया्को पहुँच अल्भ्वयृद्ध गरयाउने य्वर्् पलन अत्या्वश्क देसखनछ। स्ग््या 
सङ्गठनयात्क य्वकयास र व््वसथयापन सधुयार्या अध््न अनसुनधयान पद्धलतियाई संसथयागत गददै जयानपुनदे हनुछ। 

 न्या्पयालिकयाको आनतररक कया््ण ्वयातया्वरण्या रहेकया उप्ु्णक् सबि र क्जोर पक्ष तथया बयाह्य ्वयातया्वरण्या 
रहेकया अ्वसर र चनुौतीहरूको ससङक्षति स्वरूप तयालिकया नं. १०३ ्या प्रसततु गररएको छ।
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्वसतसुसथलत य्वश्रे्ण (सयारयांश)

तयालिकया नं. १०३

आनतररक कया््ण ्वयातया्वरण

सबि पक्ष क्जोर पक्ष

1. सपष्ट सं्ैवधयालनक र कयानूनी  असखत्यारी 

2. सथया्ी सङ्गठनयात्क संरचनया

3. कयानून्या आधयाररत कया््ण प्रणयािी

4. सधुयारप्रलत प्रलतबद्ध नेततृ्व

5. अन्ुभ्वी ्यान्व संशयाधनको उपि्धतया

6. न्या्याधीश तथया क््णचयारीको क्ष्तया 
य्वकयास सं्नत्रको व््वसथया

7. स्ोत सयाधन र ्भौलतक पू्वया्णधयारको 
उपि्धतया

8. कया्कयारबयाही्या सूचनया प्रय्वलधको प्र्ोग 

9. स्ववोचच अदयाितको खच्ण स्व्णससञ्चत 
कोर््या व्््भयार हनेु व््वसथया।

1. न्याय्क स्वतनत्रतया र स्वया्त्ततयाको उप्ोग्या क्ी 

2. रणनीलतक ्ोजनयाप्रलतको स्वयाल्त्व ्भया्व र  कया्या्णन्व्न क्ष्तया्या क्ी

3. आधलुनक ्दु्या व््वसथयापन पद्धलतको पूण्ण प्र्ोग नहनु ु

4. कया् कयारबयाही्या स्ूह गलतसशितयाको क्ी

5. फैसिया कया्या्णन्व्न्या अपेसक्षत प्र्भया्वकयाररतया हयालसि नहनु ु

6. न्याय्क सशुयासन, गणुसतरी्तया र उतपयादकत्वप्रलतको स्वयाि कया्् 
रहनु

7. ्यान्व संशयाधन व््वसथयापन्या जयटितया 

8. ्ोजनयाब्ोसज् बजेटको प्रयाथल्कीकरण तथया खच्ण गनदे क्ष्तया्या क्ी

9. बढदो सजम्े्वयारी अनरुूप प्या्णति ्भौलतक पू्वया्णधयारको व््वसथया नहनु ु

10. पूण्ण स्वचयालित सूचनया प्रय्वलध प्रणयािीको सथयापनया र सञ्चयािन नहनु ु

11. से्वयाग्याही्ैत्री व््वहयार र सञ्चयार सीप्या न्ूनतया

12. अनसुनधयान्या आधयाररत सङ्गठन य्वकयास र व््वसथयापनको सधुयार संसथयागत 
हनु नसकन।ु

afXo jftfj/0f 

अ्वसर चनुौती

1. न्या्पयालिकयाप्रलतको य्वश्वयास र स्वीकया््णतया्या अल्भ्वयृद्ध

2. िोकतनत्र, य्वलधको शयासन  तथया सङ्घी्तयाको प्र्वद्ध्णन्या 
न्या्पयालिकयाको ्भलू्कया र ्सप्रलतको अपेक्षया्या ्वयृद्ध

3. न्या्पयालिकयाको रणनीलतक ् ोजनयाको रयाय्रि् ् ोजनया्या 
समबोधन

4. न्या् समपयादनियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउन कयानून्या 
सया्य्क सधुयार

5. सरोकयार्वयाियाहरूको स्न्व्, सद्या्व र सह्ोग

6. नयागररक स्याजको न्या्पयालिकयाप्रलतको सह्ोग र 
अपेक्षया्या बढोत्तरी

7. सूचनया सञ्जयािको न्या् समपयादन्या सकयारयात्क प्र्भया्व

8. य्वश्वव्यापीकरण र अनतरया्णय्रि् परर्ेवशबयाट 

न्या्पयालिकयाको सतरीकरणको अ्वसर

9. नयागररक सशक्ीकरण र अलधकयार्या आधयाररत न्या् 
प्रणयािी।

1. न्याय्क स्वतनत्रतया र स्वया्त्ततयाकया ् ूल् ् यान्तयाहरूको 
सलुनसचिततया

2. सरोकयार्वयािया र से्वयाग्याहीको बढदो अपेक्षयाको समबोधन

3. सरोकयार्वयाियाहरूसँगको अपेसक्षत स्न्व्, सह्ोग र 
स्वयाल्त्व्भया्व

4. अदयाितप्रलतको जनआसथया अल्भ्वयृद्ध

5. ्ोजनयाअनरुूपको बजेटको प्रयाति नहनु ु

6. उप्कु् ्यान्व संशयाधनको आपूलत््ण या स्स्या

7. सञ्चयार क्षेत्रसँगको  समबनध  

8. न्या्को सहज पहुँच्या चनुौती

9. पीलडत्ैत्री न्या्प्रणयािीको संसथयागत व््वसथया र 
प्र्भया्वकयारी कया्या्णन्व्न

10. सं्ैवधयालनक व््वसथयाअनसुयार अदयाित तथया इजियासको 
संरचनयागत प्रश्न।
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३.६ चौथो रणनीलतक ्ोजनयािे समबोधन गनु्णपनदे रणनीलतक स्वयािहरू

नेपयािको न्या्पयालिकयाको ियालग रणनीलतक ्ोजनया नौिो य्वर्् न्भई सङ्गठनको कया््ण संसकृलत नै बलनसकेको 
अ्वसथया छ। य्वगत पयहिो ्ोजनयादेसख नै न्या्पयालिकयाकया प्रयाथल्कतयाकया क्षेत्रहरू लनधया्णरण गरी सधुयार प्रयक्र्याियाई 
लनरनतरतया ठदइएको हो। न्या्पयालिकयाको सङ्गठन संरचनया र सथयायपत कया््ण प्रणयािीकया कयारण प्र्भया्वकयारी न्या् 
समपयादन ् सको स्व्णकयालिक र अग्णी िक्् हनु पगेुको देसखनछ। तेस्ो रणनीलतक ् ोजनयाको स्ीक्षया, चौथो ् ोजनया 
तजु््ण याको क्र््या अ्विमबन गररएको प्रश्नया्विी स्वदेक्षण, न्या्याधीश सम्ेिनबयाट प्रयाति ्याग्णदश्णन र परया्श्ण 
कया््णक्र्बयाट प्रयाति पषृ्ठपोर्णस्ेतकया आधयार्या चौथो ्ोजनया्या पलन ्स िक्््या परर्वत्णन गरररहन पनदे ्वया ल्लने 
अ्वसथया देसखदैँन। तेस्ो ्ोजनयािे लिएको लछटो छररतो न्या् समपयादनको िक््िे सङख्यात्क पक्ष्या बढी जोड 
ठदएकोिे गणुयात्क पक्षको स्ेत सनतिुन हनेु गरी िक्् लनधया्णरण हनुपुनदे ्भन्ने पषृ्ठपोर्ण प्रयाति ्भएको सनद्भ््ण या सो 
य्वर्््या ध्यान ठदनपुनदे देसखएको छ। अन् िक्् र रणनीलतहरू सोही ्ूि िक््ियाई प्र्वद्ध्णन ्वया टे्वया ल्लने गरी 
लनधया्णरण गनु्णपनदे देसखनछ। परर्वलत्णत सं्ैवधयालनक र कयानूनी व््वसथयाको सनद्भ््ण या स्ग््या चौथो ्ोजनयािे देहया्कया 
रणनीलतक स्वयािहरूियाई प्र्खु रूप्या समबोधन गनु्णपनदे देसखएको छः

1. ्दु्या व््वसथयापन पद्धलत्या सधुयार गरी लछटो छररतो र गणुसतरी् न्या् समपयादन गनु्ण।

2. स्ववोचच अदयाितको कया््णबोझको समबोधन र बक्ौतया न्ूनीकरण गनु्ण।

3. फैसिया कया्या्णन्व्नको प्र्भया्वकयाररतया अल्भ्वयृद्ध गनु्ण।

4. न्या््या सहज पहुँच कया्् गनु्ण। 

5. अदयाित व््वसथयापनको सदुृढीकरण गनु्ण।

• ्यान्व संशयाधन(आपूलत्ण/थ्ौती/्वसृत्त य्वकयास/उतप्रयेारणया आठद)

• ्भौसत्तक/य्वत्ती् व््वसथयापन(स्ोत सयाधन प्रयालति/प्रयाथल्कीकरण/खच्ण गनदे क्ष्तया आठद)

6. स्वचयालित सूचनया प्रय्वलध प्रणयािीको सथयापनया र सञ्चयािन गनु्ण। 

7. न्याय्क सशुयासन, से्वयाको गणुसतरी्तया र उतपयादकत्व अल्भ्वयृद्ध गनु्ण।

8. न्याय्क स्वतनत्रतया र स्वया्त्ततयाको जगेनया्ण तथया सलुनसचित गनु्ण।

9. से्वयाग्याहीको अपेक्षया र सनतयुष्टको समबोधन तथया कया््ण संसकृलत्या सधुयार गददै अदयाितप्रलतको जनआसथया्या 
अल्भ्वयृद्ध गनु्ण।

10. सरोकयार्वयाियाहरूसँगको स्न्व्, सहकया््ण र सह्ोगियाई थप प्र्भया्वकयारी बनयाउन।ु

11. सञ्चयार क्षेत्रसँगको समबनध र सञ्चयार सीपको य्वकयास गनु्ण। 

12. पीलडत्ैत्री न्या्प्रणयािीको सदुृढीकरण गनु्ण।

13. अदयाित तथया इजियासको संरचनयाको पनुरया्विोकन गनु्ण।

14. रणनीलतक ्ोजनयाप्रलतको स्वयाल्त्व्भया्व र कया्या्णन्व्न क्ष्तया अल्भ्वयृद्ध गनु्ण।

15. अध््न अनसुनधयानको पद्धलत य्वकयास गनु्ण। 

  



140

Gofokflnsfsf] rf}yf] k~rjifL{o /0fgLlts of]hgf



141

Gofokflnsfsf] rf}yf] k~rjifL{o /0fgLlts of]hgf

kl/R5]b–rf/
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पररचछेद- चयार

पररदृश्, पररिक्् र ्ूल्हरू 
४.१ पररच्

सयाङ्गठलनक सदुृढीकरण र सधुयारकया क्र््या तजु््ण या हनेु हरेक रणनीलतक ्ोजनयािे सङ्गठनको गनतव्को रूप्या 
पररदृश् तथया गनतव् प्रयालतिको ्याध््को रूप्या पररिक्् परर्भयायर्त गनु्णपनदे हनुछ। सयाथै, त्सतो गनतव््या 
पगुनको ियालग ्याग्णदश्णक लसद्धयानतको रूप्या ्ूल्हरू सथयायपत गनु्णपनदे हनुछ। पररदृश् तथया पररिक्् लछटोलछटो 
परर्वत्णन हनेु य्वर्् न्भई दीि्णकयािीन प्रकृलतकया हनुछन।् तथयायप त्स्या स्सया्य्क परर्याज्णन ्वया पनुः परर्भयार्या 
गन्ण नसयकने ्भन्ने हुँदैन। न्या्पयालिकयाको पररदृश्िे हयालसि गन्ण चयाहेको गनतव् अथ्वया सयाध् ्वया प्रयाति गन्ण चयाहेको 
आदश्ण ससथलतियाई प्रलतलबसमबत गनदे हुँदया पू्व््ण ोजनयाहरू्या परर्भयायर्त पररदृश्ियाई सया्यान् परर्याज्णन गररएको छ। 
न्या्पयालिकयािे आफनो गनतव््या पगुनकया ियालग सयाधन ्वया ्याध््को रूप्या पू्व्ण ्ोजनयाहरूिे अङ्गीकयार गरेको 
पररिक्् (Mission) ियाई ्स ्ोजनया्या स्ेत ्थया्वत ्कया्् रयासखएकोछ।

संय्वधयान र कयानूनिे न्या्पयालिकयाियाई समुपेको सजम्े्वयारी, संय्वधयान, कयानून तथया न्या्कया ्यान् लसद्धयानत, नेपयाििे 
अनतरया्णय्रि् सतर्या व्क् गरेकया प्रलतबद्घतया, नेपयािको न्या्पयालिकयािे न्याय्क व्याख्या्याफ्ण त ्प्रलतपयादन गरेकया 
लसद्घयानत, अनतरया्णय्रि् सतर्या स्वीकृत तथया सथयायपत न्या्पयालिकयाकया ् ूल् ् यान्तयाहरू ए्व् ्न्या्कया उप्भोक्याहरूको 
अपेक्षयास्ेतियाई न्या्पयालिकयाको ्ूल्कया आधयारको रूप्या ग्हण गररएको छ। सयाथै, परर्वलत्णत सनद्भ््ण या 
ज्वयाफदेयहतया, सह्भयालगतया र स्न्व्ियाई न्या्पयालिकयाकया थप ्ूल्कया रूप्या सथयायपत गददै परर्भयार्या्या सया्यान् 
्भयायर्क परर्याज्णन गररएको छ। 

४.२ पररदृश् (Vision)

"सबैकया ियालग न्या् सलुनसचित गनु्ण"  

४.३ पररिक्् (Mission)

"संय्वधयान, कयानून र न्या्कया ्यान् लसद्धयानतकया आधयार्या स्वचछ ए्व् ्लनषपक्ष न्या् समपयादन गनु्ण"

४.४ ्ूल्हरू (Values)

संय्वधयान र कयानूनप्रलत आसथयाः संय्वधयान र कयानूनब्ोसज् लछटोछररतो, स्व्णसिु्भ, ल्तव््ी, लनषपक्ष र प्र्भया्वकयारी  
न्या् प्रदयान गददै कयानूनको शयासन प्र्वद्ध्णन गन्ण न्या्पयालिकया प्रलतबद्ध रहनेछ। 

स्वतनत्रतया, लनषपक्षतया र सक्ष्तयाः  न्याय्क सक्ष्तयाको ्याध््बयाट स्वतनत्र र लनषपक्ष रूप्या न्या् समपयादन गन्ण 
न्या्पयालिकया प्रलतबद्ध रहनेछ।

स्वया्त्ततयाः न्या्पयालिकयािे न्याय्क व््वसथयापन्या प्रशयासकी्, य्वत्ती् ए्व् ्कया््णय्वलधगत स्वया्त्ततयाको प्रत्या्भलूतको 
अपेक्षया रयाखदछ।  

उत्तरदयाय्त्व र ज्वयाफदेयहतयाM संय्वधयान र कयानूनप्रलत उत्तरदया्ी हुँदै उपि्ध स्ोत सयाधनको अलधकत् सदपु्ोग 
गरी ज्वयाफदेयहतया र न्याय्क सशुयासन कया्् गन्ण न्या्पयालिकया प्रलतबद्घ रहनेछ।

स्वचछतया र स्यानतयाः संय्वधयान, कयानून र न्या्कया ् यान् लसद्धयानतको आधयार्या न्याय्क प्रयक्र्या्या स्वचछतया, लनसचिततया 
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र स्यानतयाको प्रत्या्भलूत गददै न्या््या सहज पहुँच अल्भ्वयृद्ध गन्ण न्या्पयालिकया प्रलतबद्ध रहनेछ।  

गणुसतरी्तयाः सूचनया प्रय्वलधको उचचत् उप्ोग गददै  दक्ष जनशसक् र प्र्भया्वकयारी व््वसथयापनको ्याध््बयाट 
अनु् यान ्ोग् ए्व् ्गणुसतरी् से्वया प्र्वयाह गन्ण न्या्पयालिकया यक्र्याशीि रहनेछ।

सदयाचयारः से्वया प्र्वयाह्या नैलतकतया, लनष्ठया र इ्यानदयाररतया कया्् रयाखदै आचयारसंयहतयाको पूण्ण पयािनया गन्ण न्याय्क 
जनशसक् प्रलतबद्घ रहनेछन।्

प्रलतलनलधत्व र स्या्ेवसशतयाः न्याय्क कया्कयारबयाही्या गणुसतरी्तया कया्् रयाखदै स्यानपुयालतक, स्या्ेवशी र 
सह्भयालगतया्ूिक प्रलतलनलधत्वको लसद्धयानतियाई संसथयागत रूप्या आत्सयात ्गन्ण न्या्पयालिकया यक्र्याशीि रहनेछ।

स्वयाल्त्वः न्याय्क से्वया्या स्यप्णत जनशसक्को ्ोगदयानको उचच ्ूल्याङ्कन गददै ्ोजनयाप्रलत स्वयाल्त्व्भया्व सलुनसचित 
गरयाउनेतफ्ण  न्या्पयालिकयाकया प्र्यासहरू िसक्षत रहनेछन।्

सह्भयालगतया र स्न्व्ः न्याय्क सधुयारको ्ोजनया्या सरोकयार्वयाियाहरूको स्वयाल्त्व्भया्व जयागतृ गरयाई रचनयात्क 
सह्ोग र स्न्व््याफ्ण त ्न्याय्क कया््ण समपयादनको प्र्भया्वकयाररतया अल्भ्वयृद्ध गन्ण न्या्पयालिकया प्र्त्शीि रहनेछ।
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पररचछेद-पयाँच

िक्् लनधया्णरण तथया िक्् प्रयालतिकया रणनीलतक उद्ेश्हरू

५.१ पररच्

न्या्पयालिकयाको तेस्ो रणनीलतक ्ोजनयािे न्या्समपयादनको कया््णियाई लछटो छररतो तलु्याउने, न्याय्क प्रयक्र्याियाई 
अनु् यान्ोग् बनयाउने, न्या्प्रणयािीियाई पहुँच्ोग् बनयाउने र न्या्पयालिकयाप्रलत आसथया र य्वश्वयास अल्भ्वयृद्ध गनदेस्ेत 
४ िक्् लिएको देसखनछ। न्याँ ्ोजनया तजु््ण या गदया्ण परर्वलत्णत सनद्भ्ण र समबोधन गनु्णपनदे रणनीलतक स्वयािकया 
आधयार्या िक््हरू पनुरया्विोकन गददै जयान ुपनदे ्भएकोिे ्स ्ोजनया्या िक््हरू्या केही परर्वत्णन गररएको छ।

न्या्याधीशहरूको तेस्ो रयाय्रि् सम्ेिन २०७५ िे "न्या्पयालिकयाको स्वतनत्रतया; न्याय्क सशुयासन हयाम्ो प्रलतबद्धतया" 
्भन्ने सनदेशियाई अंलगकयार गरेकोिे चौथो रणनीलतक ्ोजनया्या पलन उक् सनदेशियाई ्ूि ्नत्रको रूप्या स्वीकयार 
गररएको छ। ् स रणनीलतक ् ोजनया्या तेस्ो रणनीलतक ् ोजनयािे लनधया्णरण गरेकया िक््हरू्ध्े न्या्समपयादनसमबनधी, 
न्या््या पहुँच र न्या्पयालिकयाको जनआसथयासँग समबसनधत िक््हरूियाई लनरनतरतया ठदइएको छ। सयाथै, रयाय्रि् 
तथया अनतरया्णय्रि् परर्ेवश, से्वयाग्याहीको अपेक्षया, सरोकयार्वयाियाहरूको धयारणया ए्व् ् न्या्पयालिकयाको ज्वयाफदेयहतया 
अल्भ्वयृद्ध गन्ण न्याय्क सशुयासनको प्र्वद्ध्णन गनदे िक्् थप गररएको छ। त्सैगरी, स्ग् अदयाित व््वसथयापनियाई 
सदुृढ तलु्याई न्याय्क से्वयाियाई थप प्र्भया्वकयारी बनयाउन आ्वश्क देसखएकोिे अदयाित व््वसथयापनको सदुृढीकरणको 
िक्् स्ेत थप गरी जम्या ५ ्वटया िक््हरू लनधया्णरण गररएको छ। 

५.२ िक्् र रणनीलतक उद्ेश्हरू 

्स ्ोजनया्या जम्या ५ ्वटया िक्् लनधया्णरण गररएको छ। सयाथै, िक््हरू हयालसि गन्णको ियालग अपनयाउन ुपनदे 
्याध््को रूप्या प्रत्ेक िक््हरूसँग समबसनधत जम्या २३ रणनीलतक उद्ेश्हरू लनधया्णरण गररएको छ। िक्् 
र रणनीलतक उद्ेश्हरूियाई देहया््या प्रसततु गररएको छः 

क्र.सं. िक््हरू रणनीलतक उद्ेश्हरू

१. लछटोछररतो र 
गणुसतरी् न्या् 
समपयादन

1.1 ्दु्याको शीघ्र फर्छ्यौट गनु्ण। 
1.2 ्दु्या व््वसथयापन पद्धलत्या सधुयार गनु्ण।
1.3 न्याय्क कया् कयारबयाही तथया ्दु्याको फैसिया्या गणुसतरी्तया अल्भ्वयृद्ध गनु्ण।
1.4 य्व्वयाद स्याधयानकया ्ैवकसलपक उपया्हरूको प्र्ोगियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउन।ु
1.5 फैसिया कया्या्णन्व्नको कया््णियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउन।ु

२.
न्या््या पहुँच अल्भ्वयृद्ध

2.1 अदयाितको कया््णक्षेत्रल्भत्रकया न्या््या पहुँचकया अ्वरोधहरूको समबोधन गनु्ण। 
2.2 अदयाितबयाट प्र्वयाह हनेु से्वयाियाई गणुसतरी् र प्र्भया्वकयारी बनयाउन।ु
2.3 कयानूनी सहया्तयाियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउन।ु
2.4 न्याय्क प्रयक्र्या र प्रणयािीबयारे सूचनया प्र्वयाह गनु्ण।
2.5 पीलडत्ैत्री न्या् प्रणयािीको सदुृढीकरण गनु्ण।
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क्र.सं. िक््हरू रणनीलतक उद्ेश्हरू

३.
न्याय्क सशुयासनको 
प्र्वद्ध्णन 

3.1 न्याय्क स्वतनत्रतया र स्वया्त्ततयाको प्र्वद्ध्णन गनु्ण।
3.2 न्याय्क उत्तरदयाय्त्व  र ज्वयाफदेयहतया अल्भ्वयृद्ध गनु्ण।
3.3 न्याय्क जनशसक्को कया््ण संसकृलत्या सधुयार गनु्ण।
3.4 अदयाितको कया् कयारबयाही्या अनगु्न र लनरीक्षणियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउन।ु

४.
अदयाित व््वसथयापनको 
सदुृढीकरण 

4.1 ्यान्व संशयाधन व््वसथयापन सदुृढ बनयाउन।ु 
4.2 ्भौलतक र से्वया पू्वया्णधयार्या सधुयार ए्व् ्य्वत्ती् व््वसथयापन गनु्ण। 
4.3 सूचनया प्रय्वलधको संसथयागत सदुृढीकरण र क्ष्तया अल्भ्वयृद्ध गनु्ण।
४.४ संयहतयाहरूको नलतजया्ूिक र प्र्भया्वकयारी कया्या्णन्व्नको व््वसथयापन गनु्ण।                                
4.५ न्याय्क अध््न, अनसुनधयानको पद्धलत य्वकयास गनु्ण।
४.६ ्ोजनया कया्या्णन्व्न प्रणयािीियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउन।ु

५. न्या्पयालिकयाप्रलतको 
आसथया र य्वश्वयास 
अल्भ्वयृद्ध 

1.1 अदयाितकया कया् कयारबयाही समबनध्या से्वयाग्याहीको सनतयुष्ट अल्भ्वयृद्ध गनु्ण। 

1.2  न्याय्क सूचनया, सञ्चयार र सशक्षया पद्धलतको सधुयार गनु्ण। 
1.3 अदयाितकया सरोकयार्वयाियाहरूसँगको समबनध र सह्ोगियाई सदुृढ तलु्याउन।ु

  



149

Gofokflnsfsf] rf}yf] k~rjifL{o /0fgLlts of]hgf

kl/R5]b–5



150

Gofokflnsfsf] rf}yf] k~rjifL{o /0fgLlts of]hgf

   



151

Gofokflnsfsf] rf}yf] k~rjifL{o /0fgLlts of]hgf

पररचछेद-छ

िक्् तथया रणनीलतक उद्ेश्हरूको कया्या्णन्व्न ्ोजनया
६.१ पररच्

न्या्पयालिकयाको सयाङ् गठयालनक संरचनयाअनतग्णत रहने सबै सजलिया अदयाितहरू, उचच अदयाित तथया इजियासहरू, 
य्वशेर् अदयाित तथया अन् न्या्यालधकरणहरू र स्ववोचच अदयाितबयाट प्रसततु ्ोजनयाको कया्या्णन्व्न हनेुछ। ्स 
्ोजनयाको अधीन्या रही सबै अदयाित तथया अन् न्याय्क लनकया्हरूिे ्वयायर््णक रूप्या आआफनो कया्््ण ोजनया बनयाई 
कया््णक्र् सञ्चयािन गनदेछन।् कया्या्णन्व्न ्ोजनया्या रणनीलतक ्ोजनयाअनसुयार समपन्न गनु्णपनदे कया््ण/यक्र्याकियापहरू, 
कया््णसमपयादन सूचक, कया््ण समपन्न गनु्णपनदे स््या्वलध र सोको सजम्ेबयार अलधकयारी यकटयान गररएको छ।

६.२ ्ोजनया कया्या्णन्व्न गनदे सजम्े्वयार लनकया्

न्या्पयालिकयाको सयाङ्गनठयालनक संरचनयाअनतग्णत रहने सबै सजलिया अदयाितहरू, उचच अदयाित तथया इजियासहरू, 
य्वशेर् अदयाित तथया अन् न्या्यालधकरणहरू र स्ववोचच अदयाितबयाट प्रसततु ्ोजनयाको कया्या्णन्व्न हनेुछ। ्स 
्ोजनयाको अधीन्या रही सबै अदयाित तथया अन् न्याय्क लनकया्हरूिे ्वयायर््णकरूप्या आआफनो कया्््ण ोजनया बनयाई 
कया््णक्र् सञ्चयायािन गनदेछन।् कया्या्णन्व्न ्ोजनया्या लनधया्णररत कया््णक्र्हरू तोयकएको स््सी्याल्भत्र समपन्न गनदे 
प्र्खु सजम्े्वयारी कया्या्णन्व्न ्ोजनया्या सजम्े्वयारी तोयकएकया पदयालधकयारीको हनेुछ। सयाथै, त्सतो कया््ण समपन्न गन्ण 
समबद्ध लनकया् तथया पदयालधकयारीहरूको सह्ोग प्रयाति गररने छ। 

स्ग् ्ोजनया र समबद्ध न्याय्क लनकया्हरूको ्वयायर््णक कया्््ण ोजनयाब्ोसज् कया््णक्र्हरूको सञ्चयायािन, आ्वलधक 
स्ीक्षया, अनगु्न, ्ूल्याङ्कन तथया प्रलत्ेवदन प्रणयािी पररचछेद ७ ्या लनधया्णरण गररएब्ोसज् हनेुछ। 

६.3 िक्् तथया रणनीलतक उद्ेश्हरूको कया्या्णन्व्न ्ोजनया

प्रसततु ्ोजनयाको कया्या्णन्व्न २०७६ सयाि सयाउन १ गतेबयाट प्रयारम्भ गरी २०८१ सयाि असयार ्सयानतसम््या 
समपन्न गररने छ। ्ोजनयािे लनधया्णरण गरेकया ५ ्वटया िक्् तथया २३ ्वटया रणनीलतक उद्ेश्हरू प्रयालतिको ियालग 
त् गररएकया यक्र्याकियापहरूको कया्या्णन्व्न ्ोजनया लनमनयानसुयार रहेको छः  

िक्् १: लछटोछररतो र गणुसतरी् न्या् समपयादन।

रणनीलतक उद्ेश् १.१: ्दु्याको शीघ्र फर्छ्यौट गनु्ण। 

(क) सजलिया अदयािततफ्ण ः (फरक ्दु्या व््वसथयापन पद्धलत ियाग ुहनुपूु्व्णकया ्दु्या तथया लन्ेवदनको ियालग)

कया््ण कया््णसमपयादन सूचक स््या्वलध (आ.्व.) सजम्े्वयारी

सजम्े्वयारी सररआएकया सबै ्दु्या, लन्वदेन तथया पनुरया्ेवदनहरू चयाि ु
आलथ्णक ्वर्््ण या फर्छ्यौट गनदे।

असनत् आदेश/

लनण््ण
२०७६/०७७ र 
२०७७/०७८

न्या्याधीश

चयाि ुआलथ्णक ्वर्््ण या दतया्ण ्भएकया ् दु्या, लन्वदेन तथया पनुरया्ेवदनहरू्ध्े 
कमती्या ५० प्रलतशत फर्छ्यौट गनदे।

असनत् आदेश/

लनण््ण
२०७६/७७ न्या्याधीश

य्वशेर् प्रकृलतकया लन्ेवदनहरू्ध्े प्र्याण बझुन ुनपनदेकया हक्या दतया्ण 
्भएको ल्लतिे र प्र्याण बझुन ुपनदेकया हक्या प्र्याण चकु्या ्भएको 
ल्लतिे ७ ठदनल्भत्र फर्छ्यौट गनदे।

असनत् आदेश/

लनण््ण
२०७६-०८१ न्या्याधीश

प्रलत्ेवदनहरू दतया्ण ्भएको ल्लतिे १ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट गनदे। असनत् आदेश २०७६-०८१ न्या्याधीश
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(ख) सजलिया अदयािततफ्ण ः (फरक ्दु्या व््वसथयापन30 पद्धलत ियाग ुहनेु ्दु्याको ियालग)

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

सरि ्याग््ण या31 रहने ्दु्या, लन्ेवदन तथया पनुरया्ेवदन दतया्ण ्भएको ल्लतिे 
६ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट गनदे।

फैसिया/असनत् 
आदेश

२०७७-०८१ न्या्याधीश

सया्यान् ्याग््ण या रहने ्दु्या, लन्ेवदन तथया पनुरया्ेवदन दतया्ण ्भएको 
ल्लतिे १२ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट गनदे।

फैसिया/असनत् 
आदेश

२०७७-०८१ न्या्याधीश

य्वशेर् ्याग््ण या रहने ्दु्या दतया्ण ्भएको ल्लतिे १८ ्यहनयाल्भत्र 
फर्छ्यौट गनदे।

फैसिया/असनत् 
आदेश

२०७७-०८१ न्या्याधीश

(ग) उचच अदयािततफ्ण ः (फरक ्दु्या व््वसथयापन पद्धलत ियाग ुहनुपूु्व्णकया ्दु्या तथया सबै लन्ेवदनको ियालग)

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

सजम्े्वयारी सररआएकया सबै लन्वदेन, सरुु ्दु्या, पनुरया्ेवदन, सयाधकहरू र 
्ध्सथसमबनधी लन्ेवदन फर्छ्यौट गनदे।

असनत् आदेश/

लनण््ण

२०७६/०७७ 
र 

२०७७/०७८
न्या्याधीश

चयाि ुआलथ्णक ्वर्््ण या दतया्ण ्भएकया लन्वदेन, सरुु ्दु्या, पनुरया्ेवदन र 
सयाधकहरू्ध्े कमती्या ५० प्रलतशत फर्छ्यौट गनदे।

असनत् आदेश/

लनण््ण
२०७६/७७  न्या्याधीश

प्रलत्ेवदनहरू दतया्ण ्भएको ल्लतिे १ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट गनदे।
असनत् आदेश/

लनण््ण
२०७६-०८१ न्या्याधीश

(ि) उचच अदयािततफ्ण ः (फरक ्दु्या व््वसथयापन पद्धलत ियाग ुहनेु ्दु्याको ियालग)

 कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

सरि ्याग््ण या रहने सरुु कयारबयाही हनेु ्दु्या, दे्वयानी र फौजदयारी 
पनुरया्ेवदन तथया ररट लन्ेवदन दतया्ण ्भएको ल्लतिे ६ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट 
गनदे।

फैसिया/असनत् 
आदेश

२०७७-०८१ न्या्याधीश

सया्यान् ्याग््ण या रहने सरुु कयारबयाही हनेु ्दु्या, दे्वयानी र फौजदयारी 
पनुरया्ेवदन  तथया ररट लन्ेवदन दतया्ण ्भएको ल्लतिे १२ ्यहनयाल्भत्र 
फर्छ्यौट गनदे।

फैसिया/असनत् 
आदेश

२०७७-०८१ न्या्याधीश

य्वशेर् ्याग््ण या रहने सरकयार्वयादी फौजदयारी पनुरया्ेवदन दतया्ण ्भएको 
ल्लतिे १८ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट गनदे।

फैसिया २०७७-०८१ न्या्याधीश

30 सजलिया र उचच अदयाित्या ल्लत २०७७।४।१ देसख फरक ्दु्या व््वसथयापन पद्धलत ियाग ुगनदे गरी स्ववोचच अदयाितको पूण्ण बैठकबयाट ल्लत 
२०७५।११।१५ ्या लनण््ण  ्भएको।

31 ्दु्या व््वसथयापन पद्धलत य्वकयाससमबनधी अध््न प्रलत्वेदन, २०७५ अनसुयार सरि ्याग्ण, सया्यान् ्याग्ण र य्वशेर् ्याग्ण लनधया्णरण गररएको। 
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 कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

्ध्सथतयासमबनधी लन्ेवदन 
फर्छ्यौट  
गनदे।

 

्ध्सथ लन्सुक्समबनधी लन्ेवदन दतया्ण 
्भएको ल्लतिे ६० ठदनल्भत्र

असनत् आदेश/

लनण््ण
२०७७-०८१ न्या्याधीश

्ध्सथ हटयाउनेसमबनधी लन्ेवदन दतया्ण 
्भएको ल्लतिे ४५ ठदनल्भत्र

असनत् आदेश/

लनण््ण
२०७७-०८१ न्या्याधीश

्ध्सथको क्षेत्रयालधकयारसमबनधी लन्वेदन 
दतया्ण ्भएको ल्लतिे ३० ठदनल्भत्र

असनत् आदेश/

लनण््ण
२०७७-०८१ न्या्याधीश

्ध्सथको लनण््ण  बदरसमबनधी लन्ेवदन 
दतया्ण ्भएको ल्लतिे ४५ ठदनल्भत्र

असनत् आदेश/

लनण््ण
२०७७-०८१ न्या्याधीश

य्वदेशी लनण््ण को ्यान्तयासमबनधी लन्वेदन 
दतया्ण ्भएको ल्लतिे १२० ठदनल्भत्र

असनत् आदेश/

लनण््ण
२०७७-०८१ न्या्याधीश

(ङ) स्ववोचच अदयािततफ्ण ः

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

्ोजनयाको पयहिो ्वर््ण 
तीन ्वर््ण नयािेकया सबै ररट लन्ेवदन फर्छ्यौट गनदे।

फैसिया/असनत् 
आदेश

२०७६/७७ 
प्रधयान 

न्या्याधीश/
न्या्याधीश

पयाँच ्वर््ण नयािेकया सबै सरुु ्दु्या तथया पनुरया्ेवदन 
फर्छ्यौट गनदे।

्ोजनयाको दोस्ो ्वर््ण 
दईु ्वर््ण नयािेकया सबै ररट लन्ेवदन फर्छ्यौट गनदे।

फैसिया/असनत् 
आदेश

२०७७/७८
प्रधयान 

न्या्याधीश/
न्या्याधीश

तीन ्वर््ण नयािेकया सबै सरुु ्दु्या तथया पनुरया्ेवदन 
फर्छ्यौट गनदे।

्ोजनयाको तेस्ो ्वर््ण 

अठयार ्यहनया नयािेकया सबै ररट लन्ेवदन फर्छ्यौट 
गनदे। फैसिया/असनत् 

आदेश
२०७८/७९

प्रधयान 
न्या्याधीश/
न्या्याधीशदईु ्वर््ण नयािेकया सबै सरुु ्दु्या तथया पनुरया्ेवदन 

फर्छ्यौट गनदे।

्ोजनयाको चौथो ्वर््ण 
एक ्वर््ण नयािेकया सबै ररट लन्ेवदन फर्छ्यौट गनदे।

फैसिया/असनत् 
आदेश

२०७९/८०
प्रधयान 

न्या्याधीश/
न्या्याधीश

अठयार ्यहनया नयािेकया सबै सरुु ्दु्या तथया 
पनुरया्ेवदन फर्छ्यौट गनदे।

्ोजनयाको पयाँचौ ्वर््ण 
फरक ्दु्या व््वसथयापन पद्धलतिे लनधया्णरण गरेको 
अ्वलधल्भत्र ्दु्या तथया ररट लन्ेवदन फर्छ्यौट गनदे।

फैसिया/असनत् 
आदेश

२०८०/८१
प्रधयान 

न्या्याधीश/
न्या्याधीश

सं्ैवधयालनक इजियासको क्षेत्रयालधकयारअनतग्णतकया य्व्वयादिगया्त सबै ररट 
लन्ेवदन एक ्वर््णल्भत्र फर्छ्यौट गनदे।

फैसिया/असनत् 
आदेश

२०७६-
०८१

प्रधयान 
न्या्याधीश/
न्या्याधीश
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कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

थनु्ुवया ्भएकया सबै ्दु्या १ ्वर््णल्भत्र फैसिया गनदे। फैसिया
२०७६-
०८१

प्रधयान 
न्या्याधीश/ 
न्या्याधीश

bf]xf]¥ofO{ पयाउँ, पनुरया्विोकन, अनु् लतकया लन्ेवदन र सयाधक ९ ्यहनयाल्भत्र 
फर्छ्यौट गनदे।

फैसिया/असनत् 
आदेश

२०७६-
०८१

प्रधयान 
न्या्याधीश/ 
न्या्याधीश

स्ग् ्दु्या तथया ररट लन्ेवदन ्वयायर््णक िगतको कमती्या ५० प्रलतशतिे 
फर्छ्यौट गनदे।

फैसिया/असनत् 
आदेश

२०७६-
०८१

प्रधयान 
न्या्याधीश/ 
न्या्याधीश

प्रलत्ेवदनहरू दतया्ण ्भएको ल्लतिे ३ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट गनदे। आदेश
२०७६-
०८१

प्रधयान 
न्या्याधीश/ 
न्या्याधीश

(च) य्वशेर् अदयाित ए्व् ्न्या्यालधकरणतफ्ण ः

लनकया् कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

य्वशेर् अदयाित, रयाजस्व न्या्यालधकरण,
्ैवदेसशक रोजगयार न्या्यालधकरण,प्रशयासकी् 
अदयाित र श्् अदयाित

सजम्े्वयारी सरी आएकया सबै ्दु्याहरू 
फर्छ्यौट गनदे।

फैसिया
२०७६-
०८१

न्या्याधीशचयाि ुआलथ्णक ्वर्््ण या दतया्ण ्भएकया 
्दु्याहरू्ध्े कमती्या ५० प्रलतशत 
फर्छ्यौट गनदे।

(छ) फैसिया िेखन र त्यारीः

लनकया् कया््ण कया््णसमपयादन सूचक स््या्वलध सजम्े्वयारी

स्ववोचच अदयाित 
२०७६ असयार ्सयानतसम्कया 
बक्ौतया फैसिया/असनत् आदेश 
त्यार गनदे।

फैसिया/असनत् आदेश 
प्र्याणीकरण

२०७६ 
कयालत्णकसम्

न्या्याधीश/इजियास 
अलधकृत

सबै तहकया दयाित 
र अन् न्याय्क 
लनकया् 

कयानूनको म्यादल्भत्र फैसिया/
असनत् आदेश त्यार गनदे।

फैसिया/असनत् आदेश 
प्र्याणीकरण

२०७६-
०८१

न्या्याधीश/इजियास 
अलधकृत
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रणनीलतक उद्ेश् १.२: ्दु्या व््वसथयापन पद्धलत्या सधुयार गनु्ण।
(क) फरक ्दु्या व््वसथयापन पद्धलत ियाग ुगन्ण व््वसथयापकी् प्रबनध गनदे।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

स्ववोचच अदयाित्या फरक ्दु्या व््वसथयापन लनददेशक सल्लत 
गठन गनदे। 

लनण््ण
२०७६ 
सयाउन

प्रधयान न्या्याधीश/्खु् 
रसजसट्यार

स्ववोचच अदयाित्या फरक ्दु्या व््वसथयापन ससच्वयाि् 
सथयापनया गनदे।

लनण््ण
२०७६ 
सयाउन

प्रधयान न्या्याधीश/्खु् 
रसजसट्यार

फरक ् दु्या व््वसथयापन पद्धलत ियाग ुगन्ण लन््या्विी संशोधन 
गनदे।

संशोलधत 
लन््या्विी 

२०७६ 
्भदौ

पूण्ण बैठक/्खु् रसजसट्यार

फरक ्दु्या व््वसथयापनसमबनधी ठदगदश्णन लन्या्णण गनदे। ठदगदश्णन
२०७६ 
कयालत्णक

फरक ्दु्या व््वसथयापन लनददेशक 
सल्लत

फरक ्दु्या व््वसथयापनको ियालग सफट्ेव्र लन्या्णण गनदे। सफट्ेव्र
२०७६ 
्ङ् लसर

सूचनया प्रय्वलध ्हयाशयाखया

सफट्ेव्रको परीक्षण गनदे।
परीक्षण/
प्रलत्ेवदन

२०७६ 
पसु

सूचनया प्रय्वलध ्हयाशयाखया

सफट्ेव्र सञ्चयािन समबनधी ठदगदश्णन लन्या्णण गनदे। ठदगदश्णन
२०७६
 ्याि

सूचनया प्रय्वलध ्हयाशयाखया

फरक ् दु्या व््वसथयापन तथया सफट्ेव्र समबनध्या न्या्याधीश 
तथया क््णचयारीहरूियाई अल्भ्खुीकरण गनदे।

तयालि् 
कया््णक्र्

२०७६ 
फयागनु

्यान्व संशयाधन य्वकयास 
्हयाशयाखया

सजलिया र उचच अदयाित्या फरक ्दु्या व््वसथयापन पद्धलत 
२०७७।४।१ देसख ियाग ुगन्ण लनण््ण  गनदे।

 लनण््ण
२०७७ 
्ैवशयाख

प्रधयान न्या्याधीश/्खु् 
रसजसट्यार

सजलिया र उचच अदयाित्या फरक ्दु्या व््वसथयापन पद्धलत 
कया्या्णन्व्न गन्ण आ्वश्क त्यारी गनदे।

स्न्व्  
बैठक/लनण््ण

२०७७ 
जेठ

्खु् रसजसट्यार/्खु् 
न्या्याधीश/रसजसट्यार/सजलिया 

न्या्याधीश/से्सतेदयार

सबै सजलिया र उचच अदयाित्या फरक ्दु्या व््वसथयापन 
पद्धलत ियाग ुगनदे।

 लनण््ण /
सफट्ेव्र 
अल्भिेख

२०७७ 
सयाउन 

समबसनधत ्खु् न्या्याधीश/
रसजसट्यार/सजलिया न्या्याधीश/

से्सतेदयार

फरक ्दु्या व््वसथयापन पद्धलत कया्या्णन्व्नको अनगु्न 
गनदे।

प्रलत्ेवदन/
अल्भिेख

२०७७-
०८१ 

फरक ्दु्या व््वसथयापन लनददेशन 
सल्लत/्खु् न्या्याधीश/

रसजसट्यार/सजलिया न्या्याधीश/
से्सतेदयार

फरक ्दु्या व््वसथयापन पद्धलत कया्या्णन्व्नको प्र्भया्व 
्ूल्याङ् कन गनदे।

अध््न 
प्रलत्ेवदन

२०७९ 
्भदौ

्खु् रसजसट्यार

स्ववोचच अदयाित्या फरक ्दु्या व््वसथयापन पद्धलत ियाग ुगनदे 
समबनध्या  अध््न गनदे।

अध््न 
प्रलत्ेवदन

२०७९ 
कयालत्णक

्खु् रसजसट्यार
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(ख) स्ववोचच अदयाितको ्दु्या व््वसथयापन पद्धलत्या सधुयार गनदे। 

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

्दु्याको सनु्ुवयाइ्या स्ूह पद्धलत (panel system) ियाग ुगनदे। लनण््ण
२०७६ 
सयाउन

प्रधयान न्या्याधीश

परुयानया ्दु्याको प्रकृलतअनसुयार दे्वयानी, फौजदयारी, ्वयासणज् र ररट गरी स्ूह 
य्व्भयाजन गनदे।

लनण््ण
२०७६ 
सयाउन

प्रधयान न्या्याधीश

स्ूह्या रहेकया ्दु्याहरूको सनु्ुवयाइ गन्ण न्या्याधीशहरूको स्ूह र सं्ोजक 
न्या्याधीश तोकने।

लनण््ण
२०७६ 
सयाउन

प्रधयान न्या्याधीश

स्ूह्या य्व्भयाजन ्भएकया य्वचयारयाधीन ्दु्या तथया ररटहरू्या स्या्ेवश ्भएको 
लनण््ण  गनु्णपनदे त्थ् र कयानूनी प्रश्न (Issue) को पयहचयान गरी यटपोट त्यार 
गनदे।

यटपोट
२०७६-
०८१

रसजसट्यार/्दु्या 
्हयाशयाखया प्र्खु

न्याँ दतया्ण हनेु ्दु्या तथया ररटकया हक्या दतया्णकै क्र््या  लनण््ण  गनु्णपनदे 
त्थ् र कयानूनी प्रश्न (Issue) को पयहचयान गरी यटपोट त्यार गनदे।

यटपोट
२०७६-
०८१

रसजसट्यार/्दु्या 
्हयाशयाखया प्र्खु

त्यार ्भएको त्थ् र कयानूनी प्रश्न (Issue) सयहतको यटपोट पेसी अगया्ैव 
समबसनधत स्ूहकया न्या्याधीशहरूियाई उपि्ध  गरयाउने।

यटपोटको 
उपि्धतया

२०७६-
०८१

रसजसट्यार/्दु्या 
्हयाशयाखया प्र्खु

स्ूहगत आधयार्या पेसी चढयाउन ्दु्याको सङ् ख्या लनधया्णरण गनदे।
लनण््ण /
्याइन्टु

२०७६-
०८१

प्रधयान 
न्या्याधीश/्दु्या 
व््वसथयापन 
सल्लत

्दु्या्या अङ्ग पगेुको ्यकन ्भएको प्र्यासणत गरी ्यात्र पेसी चढयाउने। 
सफट्ेव्र/पेसी 
प्र्याणीकरण 
फयारया्

२०७६-
०८१

्दु्या ्हयाशयाखया 
प्र्खु/शयाखया 

प्र्खु

स्ूहअनसुयारको पेसी व््वसथयापन गरी इजियास गठन गनदे।  पेसी सूची
२०७६-
०८१

प्रधयान न्या्याधीश

रयाय्रि् ्हत््व, य्वकयास लन्या्णण, कर र रयाजस्व समबनधी य्व्वयादहरू स्या्ेवश 
्भएकया ्दु्याहरूको छुटै्ट फयाँट खडया गनदे।

लनण््ण
२०७६ 
सयाउन

्खु् रसजसट्यार

रयाय्रि् ्हत््व, य्वकयास लन्या्णण र रयाजस्वसमबनधी य्व्वयादहरू सनु्ुवयाइको 
ियालग सङ् ख्या लनधया्णरण गरी छुटै्ट इजियास गठन गनदे।

पेसी सूची
२०७६-
०८१

प्रधयान न्या्याधीश

थनु्ुवया ्भएकया ्दु्याहरू, bf]xf]¥ofO{ पयाउँ लन्ेवदन तथया अनतरर् आदेशको ियालग 
पेस हनेु लन्ेवदनको सनु्ुवयाइको ियालग छुट्टयाछुटै्ट इजियास गठन गनदे।

पेसी सूची
२०७६-
०८१

प्रधयान न्या्याधीश

्ैवकसलपक पेसी सूची प्रकयाशन गरी सनु्ुवयाइ हनेु व््वसथया गनदे। पेसी सूची
२०७६-
०८१

प्रधयान न्या्याधीश

परुयानया ्दु्याको चयाप िटयाउन स्ववोचच अदयाित्या अलतररक् स्् र लबदयाको 
ठदनस्ेत कया् गनदे गरी स्् तोकने।

लनण््ण
२०७६ 
सयाउन

प्रधयान न्या्याधीश

न्या्याधीशियाई इजियासको स्् प्र्भयाय्वत हनेु गरी अन् कया््या संिगन 
नगरयाउने।

लनण््ण /
्याइन्टु

२०७६ 
सयाउन

पूण्ण बैठक/
प्रधयान न्या्याधीश
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कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

्दु्याको सनु्ुवयाइ्या सलुनसचितया र बहसको स्् व््वसथयापन, पेसी सथगन 
लन्नत्रणस्ेतकया य्वर्््या बयार एसोलसएसन र ्हयान्या्यालध्वक्याको 
कया्या्णि्सँग लन्ल्त छिफि र स्न्व् गनदे।

लनण््ण /
्याइन्टु

२०७६-
०८१

प्रधयान 
न्या्याधीश/्दु्या 
व््वसथयापन 
सल्लत

्दु्या तथया ररटहरू्या स्या्ेवश लनण््ण  गनु्णपनदे त्थ् र कयानूनी प्रश्न (Issue) 
को गसम्भरतयाको आधयार्या बहसको स्् लनधया्णरण गरी सनु्ुवयाइ गनदे। 

बहसको स्् 
लनधया्णरण

२०७६-
०८१

समबसनधत 
इजियास

स्् सूचक ्नत्रको प्र्ोग गरी बहसको ियालग लनधया्णररत स्् पयािनया गनदे 
गरयाउने। 

स्् सूचक 
्नत्रको प्र्ोग

२०७६-
०८१

समबसनधत 
इजियास

्दु्या व््वसथयापन पद्धलतियाई स्वचयालित बनयाउन सूचनया प्रय्वलधसँग आबद्ध 
गनदे।

सफट्ेव्र
२०७७-
०८१

सूचनया प्रय्वलध 
सल्लत/्खु् 
रसजसट्यार

अदयाितहरू्या ल्भलड्ो कनफरेसनसङबयाट बहस सञ्चयािन गन्ण सम्भयाव्तया 
अध््न गरी ियाग ुगनदे।

अध््न 
प्रलत्ेवदन/
लनण््ण

२०७६ 
्याि

सूचनया प्रय्वलध 
सल्लत/्खु् 
रसजसट्यार

स्ववोचच अदयाितको कया््णबोझ तथया अलधकयार क्षेत्र व््वसथयापन गनदे समबनध्या 
सरोकयार्वयाियाहरूस्ेत संिगन गरी देहया्कया य्वर्््या अध््न गरी प्रयाति हनेु 
सझुया्व कया्या्णन्व्न गनदे:-

अध््न 
प्रलत्ेवदन

२०७६ 
्ङ् लसर

्खु् रसजसट्यार/
प्रधयान न्या्याधीश

•	 संय्वधयान संशोधनबयाट समबोधन गनु्णपनदे य्वर्् (सं्ैवधयालनक इजियासको 
कया््ण प्रणयािी र अलधकयारक्षेत्र, स्ववोचच अदयाित्या न्या्याधीशको सङ् ख्या, 
दोहोर ्् याइपयाऊँ लन्ेवदनको अलधकयारक्षेत्र आठद)।

•	 ऐन संशोधनबयाट समबोधन गनु्णपनदे य्वर्् (क््णचयारीको से्वया सत्णसमबनधी 
ररटको क्षेत्रयालधकयार, स्ववोचच अदयाित्या पनुरया्ेवदन ियागने ्दु्याको सजया् 
र लबगोको हद पनुरया्विोकन, ्वयासणज् तथया ्ैवदेसशक रोजगयारसमबनधी 
्दु्याको क्षेत्रयालधकयार पनुरया्विोकन, उचच अदयाित/इजियासको संरचनया/
सङ् ख्या र अलधकयार क्षेत्र य्वसतयार आठद)।

•	 अदयाितसमबनधी लन््या्विी संशोधनबयाट समबोधन गनु्णपनदे य्वर्् 
(फरक ्दु्या व््वसथयापन पद्धलत, न्याय्कबयाहेककया कया््या 
न्या्याधीशको संिगनतया, आठद)

•	 आनतररक व््वसथयापकी् सधुयारबयाट गन्ण सयकने अन् य्वर््हरू। 
•	 सरोकयार्वयाियाहरूसँगको स्न्व् र सहकया््णबयाट गनदे य्वर््हरू।

(ग) ्दु्या व््वसथयापन पद्धलत्या सधुयार गनदे।

कया््ण कया््णसमपयादन 
सूचक स््या्वलध सजम्े्वयारी

्दु्याकया पक्षको व्सक्गत य्व्वरण ्भरी ल्लसि संिगन गनदे। व्सक्गत 
य्व्वरण

२०७६-
०८१ रसजसट्यार/से्सतेदयार

्दु्या व््वसथयापन ठदगदश्णन र इजियास पसुसतकया बनयाई ्दु्या 
शयाखया तथया इजियास्या  रयाख्।े

ठदगदश्णन/
इजियास पसुसतकया

२०७६-
०८१

्खु् रसजसट्यार/
रसजसट्यार/से्सतेदयार
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कया््ण कया््णसमपयादन 
सूचक स््या्वलध सजम्े्वयारी

पक्षहरूियाई अदयाितको कया््णबोझियाई य्वचयार गरी स्् तोकी 
तयारेख ठदने।

तयारेख पचया्ण/
्भरपयाई

२०७६-
०८१ फयाँट्वयािया/सपुरर्ेवक्षक

लनधया्णररत स््ल्भत्र कुनै पक्ष अनपुससथत ्भए्या उपससथत 
पक्षियाई तयारेख ठदने।

तयारेख पचया्ण/
्भरपयाई

२०७६-
०८१ फयाँट्वयािया/सपुरर्ेवक्षक

प्रलत्ेवदनउपरको सनु्ुवयाइ्या पक्षिे तयाररख्या रहन चयाहे्या 
तयाररख्या रयाख्।े 

तयारेख पचया्ण/
्भरपयाई

२०७६-
०८१ रसजसट्यार/से्सतेदयार

(ि) ्दु्याको कयारबयाहीियाई सूचनया प्रय्वलधसँग आबद्ध गनदे।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

अनियाइन शलुक ्भकु्यानी र ्दु्या दतया्ण गनदे समबनध्या ्भएको 

अध््न प्रलत्ेवदन पनुरया्विोकन गरी क्र्शः ियाग ुगनदे।
सफट्ेव्र २०७६-०८१ ्ख्ु ् रसजसट्यार

्दु्या दतया्णदेसख असनत् फैसियासम् हरेक तहकया अदयाित्या 

एउटै पयहचयाननमबर (Registration Number) ठदने।
सफट्ेव्र २०७६-०८१ रसजसट्यार/से्सतेदयार

्दु्याको पक्ष र कयानून व््वसया्ीियाई User Id र password 

प्रदयान गनदे।
सफट्ेव्र २०७६-०८१ रसजसट्यार/से्सतेदयार

पेसी तथया सयाधयारण तयाररख कम्प्टुरबयाट स्वतः लसज्णनया हनेु 

प्रणयािी य्वकयास गनदे।
सफट्ेव्र २०७६-०८१ रसजसट्यार/से्सतेदयार

्दु्याकया हरेक गलतय्वलधको जयानकयारी पक्षहरूियाई एसए्एसबयाट 

ठदने।
सफट्ेव्र २०७६-०८१ रसजसट्यार/से्सतेदयार

पेसी सथगनको पटक पेसी सूची्या जनयाई ्ेवबसयाइट्या प्रकयाशन 

गनदे।

पेसी सूची/

सफट्ेव्र 
२०७६-०८१ रसजसट्यार/से्सतेदयार

्दु्याको असनत् आदेश र फैसिया ्ेवबसयाइटबयाट  डयाउनिोड 

गनदे सयकने पद्धलतको य्वकयास गनदे।

सफट्ेव्र/

्ेवबसयाइट 
२०७६-०८१ रसजसट्यार/से्सतेदयार

्दु्यासमबनधी पत्रयाचयार्या इ्ेिको प्र्ोग गनदे।
सफट्ेव्र/इ्ेि 

अल्भिेख 
२०७६-०८१ रसजसट्यार/से्सतेदयार

सक्िै ल्लसि चयायहने अ्वसथया्या बयाहेक ्दु्याको य्वद्तुी् 

फयाइि त्यार गरी प्र्ोग गनदे।

सफट्ेव्र/इ-

फयाइि 
२०७६-०८१ रसजसट्यार/से्सतेदयार

यटपोटको य्वद्तुी् प्रलत त्यार ्भएपलछ ्यात्र ्दु्या पेसी्या 

चढयाउने पद्धलत अ्विमबन गनदे।
य्वद्तुी् प्रलत २०७६-०८१ ्दु्या ्हयाशयाखया प्र्खु
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(ङ) ल्लसिको आनतररक लनरीक्षण गनदे।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

सबै अदयाित तथया न्या्यालधकरण्या ्दु्या्या अङ्ग प¥ु्याउन 
छुटै्ट शयाखया सथयापनया गरी लनरीक्षण अलधकृत तोकने।

लनण््ण /पत्रयाचयार 2076-081 रसजसट्यार/से्सतेदयार

लनरीक्षण अलधकृतिे चयाि ुल्लसिहरूको लन्ल्त रूप्या 
लनरीक्षण गरी ठदएकया लनददेशनहरू सफट्ेव्र्या प्रय्वष्ट गनदे।

सफट्ेव्र 2076-081
लनरीक्षण अलधकृत/ 
रसजसट्यार/से्सतेदयार

्याग्ण अनसुयार गनु्णपनदे कया्को अ्वलध नयािेकया र नयाघन 
ियागेकया ्दु्याको सफट्ेव्र्याफ्ण त कम्प्टुर्या प्रयाति 
सङ् केतअनसुयार प्रयाथल्कतयाकया सयाथ लनरीक्षण गनदे।

लनरीक्षण प्रलत्ेवदन 2076-081
लनरीक्षण अलधकृत/ 
रसजसट्यार/से्सतेदयार

्दु्या्या अङ्ग पगुी पेसी चढन ्ोग् ्भएको प्र्यासणत गनदे। 
सफट्ेव्र/पेसी 
प्र्याणीकरण 
फयारया्

२०७६-०८१ लनरीक्षण अलधकृत

लनरीक्षण अलधकृतिे पयासक्षक रूप्या ल्लसि लनरीक्षणको 
प्रलत्ेवदन समबसनधत सजलिया न्या्याधीश/रसजसट्यारियाई 
उपि्ध गरयाउने।

लनरीक्षण प्रलत्ेवदन 2076-081 लनरीक्षण अलधकृत

प्रयाति लनरीक्षण प्रलत्ेवदनकया आधयार्या समबसनधत क््णचयारीियाई 
लनददेशन ठदने।

लनददेशन/पत्रयाचयार 2076-081 न्या्याधीश/रसजसट्यार

(च) स्ववोचच अदयाित सं्ैवधयालनक इजियासको व््वसथयापन्या सधुयार गनदे। 

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

सं्ैवधयालनक इजियासको सम्भयाय्वत कया््णबोझियाई दृयष्टगत गरी ्सको 
प्र्भया्वकयारी कया््णसञ्चयािनको ियालग अ्विमबन गनु्णपनदे य्वर््हरूकया 
समबनध्या अध््न गनदे।

•	 सं्ैवधयालनक ए्व् ्कयानूनी प्रबनध
•	 ्भौलतक स्ोत सयाधन व््वसथयापन
•	 ्यान्व संशयाधन व््वसथयापन
•	 य्वज्ञहरूको से्वया 

अध््न 
प्रलत्ेवदन

२०७६-
०७७

प्रधयान न्या्याधीश/्खु् 
रसजसट्यार

सं्ैवधयालनक इजियासको लनरनतर सञ्चयािन हनेु अ्वसथया लसज्णनया गन्ण 
पयाँच्भनदया बढी न्या्याधीशियाई तोकने व््वसथया ल्ियाउने।

लनण््ण /
न्या्याधीशहरूको 

सूची

२०७६ 
्भदौ

प्रधयान न्या्याधीश

सं्ैवधयालनक इजियास्या य्वचयारयाधीन ्दु्याको य्वर्््या अध््न 
अनसुनधयान गन्ण अनसुनधयान तथया य्वज्ञहरूको रोसटर बनयाई स्ूह 
गठन गनदे।

लनण््ण /
य्वज्ञहरूको सूची

२०७६ 
फयागनु

प्रधयान न्या्याधीश/्खु् 
रसजसट्यार

सं्ैवधयालनक इजियास्या प्या्णति र दक्ष इजियास अलधकृत खटयाउने। लनण््ण २०७६ 
सयाउन

्खु् रसजसट्यार

सं्ैवधयालनक इजियासको फैसियाको य्वशेर्याङ्क प्रकयाशन गनदे। कयानून पलत्रकया २०७६-
०८१ 

समपयादन तथया प्रकयाशन 
सल्लत/्खु् रसजसट्यार
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(छ) स्ववोचच अदयाितको फैसिया त्यारीको व््वसथयापन। 

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

फैसिया/असनत् आदेश त्यारीको य्व्वरणियाई सफट्ेव्र्याफ्ण त 
अनगु्न गनदे प्रणयािी य्वकयास गनदे।

सफट्ेव्र २०७७-०८१
सूचनया प्रय्वलध सल्लत/

्खु् रसजसट्यार

इजियास अलधकृतहरूलबच स्न्व्को ियालग प्रत्ेक इजियास्या 
्वररष्ठत् अलधकृतियाई सं्ोजकको सजम्े्वयारी तोकने।

लनण््ण २०७६-०८१ ्खु् रसजसट्यार

प्रत्ेक इजियास अलधकृतिे ्वयायर््णक रूप्या त्यार गनु्णपनदे फैसिया/
असनत् आदेशको सङ् ख्यात्क ्यापदणड लनधया्णरण गनदे।

 ्यापदणड/
लनण््ण

२०७६ ्ङ् लसर
्खु् रसजसट्यार/

इजियास व््वसथयापन 
्हयाशयाखया प्र्खु

इजियास अलधकृतियाई कया््ण समपयादनको आधयार्या ्वसृत्त य्वकयास 
र सयु्वधयाको य्वतरण्या प्रयाथल्कतया ठदने।

 लनण््ण /पत्र २०७६-०८१ ्खु् रसजसट्यार

तोयकएको ्यापदणड्भनदया बढी कया््ण समपयादन गनदे अलधकृतियाई 
अलतररक् प्रोतसयाहनको व््वसथया गनदे।

 लनण््ण /्भरपयाई २०७६-०८१ ्खु् रसजसट्यार

रणनीलतक उद्ेश् १.३: न्याय्क कया् कयारबयाही तथया ्दु्याको फैसिया्या गणुसतरी्तया अल्भ्वयृद्ध गनु्ण।

(क) न्याय्क प्रयक्र्याियाई अनु् यान्ोग् बनयाउने। 

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

्दु्याको कयारबयाही्या ियागने हरेक चरणको सफट्ेव्र्याफ्ण त 
कया््णतयालिकया बनयाई ल्लसि सया्ेि रयाख्।े

कया््णतयालिकया २०७७-०८१ रसजसट्यार/से्सतेदयार

्दु्याकया पक्षहरू अदयाित्या हयासजर ्भएपलछ कया््णतयालिकया उपि्ध 
गरयाउने।

कया््णतयालिकया २०७७-०८१ रसजसट्यार/से्सतेदयार

कया््णतयालिकया्या लनधया्णररत स्््या तोयकएको कया््ण समपन्न गनदे। कया््णतयालिकया २०७७-०८१ रसजसट्यार/से्सतेदयार

कया््णतयालिकयाअनसुयार कया् हनु नसके्या ्वया ्याग्ण परर्वत्णन 
गनु्णपरे्या कयारण खिुयाई सफट्ेव्र्याफ्ण त कया्या्णतयालिकया संशोधन/
्याग्ण परर्वत्णन गरी सोको जयानकयारी ्दु्याकया पक्षहरूियाई ठदने।

संशोलधत 
कया््णतयालिकया/

सफट्ेव्र 

२०७७-०८१ रसजसट्यार/से्सतेदयार

कया््णतयालिकयाअनसुयार कया् ्भए न्भएको लन्ल्त अनगु्न गनदे।
अनगु्न 
प्रलत्ेवदन 

२०७७-०८१
न्या्याधीश/रसजसट्यार/

से्सतेदयार

पक्षहरूिे ्ेव्भसयाइट्याफ्ण त ्दु्याको कयारबयाही तथया आदेश/
फैसियाको जयानकयारी लिन सयकने पद्धलत य्वकयास गनदे।

्ेवबसयाइट 
अद््वलधक 

२०७७-०८१ रसजसट्यार/से्सतेदयार
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(ख) आदेश तथया फैसियाको गणुसतर अल्भ्वयृद्ध गनदे। 

कया््ण कया््णसमपयादन 
सूचक स््या्वलध सजम्े्वयारी

संय्वधयान र कयानूनको ्भया्वनयाअनरुूप ्वसतलुनष्ठ आधयार्या पयारदशषी 
तररकयाबयाट न्या्याधीशको लन्सुक् गनदे। 

लनण््ण २०७६-०८१ प्रधयान 
न्या्याधीश/
्वररष्ठत् 
न्या्याधीश

अदयाितबयाट ्भएकया आदेश तथया फैसियाहरू्या स्या्ेवश हनुपुनदे 
आधयार्भतू य्वर्् ए्व् ्गणुसतर समबनध्या य्वज्ञस्ेतबयाट अध््न 
गरयाउने। 

अध््न 
प्रलत्ेवदन

२०७६/०७७ प्रधयान 
न्या्याधीश/

्खु् रसजसट्यार

अध््न प्रलत्ेवदनको सझुया्वस्ेतकया आधयार्या आदेश तथया फैसिया्या 
रहनपुनदे आधयार्भतू य्वर््हरू स्या्ेवश गरी ठदगदश्णन बनयाई ियाग ु
गनदे।

लनण््ण /ठदगदश्णन २०७६/०७७ प्रधयान 
न्या्याधीश/

्खु् रसजसट्यार

गणुसतरी् आदेश र फैसिया िेखनकया समबनध्या न्याय्क 
जनशसक्ियाई प्रसशसक्षत गनदे।

प्रसशक्षण 
प्रलत्ेवदन

२०७७-०८१ प्रधयान 
न्या्याधीश/

्खु् रसजसट्यार

अदयाितबयाट ्भएकया असनत् आदेश र फैसियाहरूको गणुसतरी्तया 
समबनध्या य्वज्ञहरूबयाट लन्ल्त रूप्या अध््न गनदे गरयाउने पद्धलत 
य्वकयास गनदे।

लनण््ण /अध््न 
प्रलत्ेवदन

२०७६-०८१ अनसुनधयान 
तथया ्ोजनया 
सल्लत/्खु् 
रसजसट्यार

अदयाितबयाट ्भएकया गणुसतरी् असनत् आदेश/फैसियाहरू प्रकयाशन 
गनदे। 

फैसियाहरू 
सङ् ग्ह

२०७६-०८१ अनसुनधयान 
तथया ्ोजनया 

सल्लत

्यातहत अदयाित लनरीक्षणको क्र््या  न्या्याधीशबयाट ्भएकया य्वल्भन्न 
प्रकृलतकया ्दु्याको आदेश/फैसियाको गणुसतरी्तया समबनध्या 
लनरीक्षणकतया्णिे हेरी समबसनधत न्या्याधीशियाई स्ेत जयानकयारी  
गरयाउने।

लनण््ण /अध््न 
प्रलत्ेवदन

२०७६-०८१ लनरीक्षणकतया्ण 
न्या्याधीश

पनुरया्ेवदन सनु्ुवयाइको क्र््या ्यातहत अदयाितको कया्कयारबयाही्या 
देसखएकया कया््णय्वलधगत य्वय्वधतया र सधुयार हनुपुनदे अन् य्वर््हरू पूण्ण 
बैठक्या पेस गरी समबसनधत अदयाित ए्व् ्न्या्याधीशियाई जयानकयारी  
गरयाउने। 

 लनददेशन पत्र २०७६-०८१ पूण्ण बैठक/
्खु् 

न्या्याधीश

उचच तथया सजलिया अदयाितकया न्या्याधीशहरू तथया ्यालथलिो तहकया 
अलधकृत क््णचयारीहरू्या य्वशेर्ज्ञतया लसज्णनया गन्ण य्वर््गत तयालि्, 
उचच सशक्षया अध््नस्ेतको व््वसथया ल्ियाउने।

लनण््ण /तयालि् 
प्रलत्ेवदन

२०७६-०८१ प्रधयान 
न्या्याधीश/

्खु् रसजसट्यार

बयाि ्नोय्वज्ञ र स्याजसे्वीको से्वयाियाई गणुसतरी् बनयाउन क्ष्तया 
य्वकयास कया््णक्र् र पयाररश्ल्कको व््वसथया गन्ण पहि गनदे।

लनण््ण /तयालि् 
प्रलत्ेवदन

२०७६-०८१ बयािन्या् 
सल्लत/स्वया्णेचच 

अदयाित

बयाि ्नोय्वज्ञ र स्याजसे्वीको आचयार संयहतया बनयाई ियाग ुगनदे। लनण््ण २०७६-०८१ बयािन्या् 
सल्लत
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(ग) ल्लसि कयागजको गणुसतरी्तया कया्् गनदे।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

अदयाित्या प्र्ोग हनेु फयाइलिङ्ग प्रणयािी, कयागज, ्सी (टोनरस्ेत) 
को गणुसतरको ्यापदणड लनधया्णरण गनदे।

्यापदणड प्रलत्ेवदन २०७६ पसु ्खु् रसजसट्यार

लनधया्णररत ्यापदणडकया आधयार्या फयाइि, कयागज, ्सीस्ेतकया सया्ग्ी 
खररद गरी प्र्ोग्या ल्याउने।

सपेलसयफकेसन
२०७६-
०८१

्खु् रसजसट्यार/
रसजसट्यार/
से्सतेदयार

ल्लसि संिगन कयागजयातहरूको संरक्षणको ियालग प्र्भया्वकयारी ल्लसि 
व््वसथयापन गनदे। 
•	 तया्दयाती फयारया् अद्या्वलधक गनदे।
•	 लसिलसिेबयार रूप्या ल्ियाएर रयाख्।े
•	 खोजेकया बखत सहज रूप्या फेिया पयान्ण सयकने।
•	 ल्लसि्या रहन ुपनदे सबै कयागज उपि्ध हनेु।
•	 लन्ल्त रूप्या संरक्षण र उपचयार गनदे।

व््वससथत ल्लसि
२०७६-
०८१

्खु् रसजसट्यार/
रसजसट्यार/
से्सतेदयार

ल्लसि संिगन ् खु््खु् कयागजयातहरूको (सडयाउन नल्लने) य्वद्तुी् 
प्रलत त्यार पयारी सफट्वे्र्या प्रय्वष्ट गनदे।

सफट्ेव्र
२०७६-
०८१

्खु् रसजसट्यार/
रसजसट्यार/
से्सतेदयार

(ि) य्वसशष्टीकृत न्याय्क पद्धलतको सदुृढीकरण र य्वसतयार गनदे।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

दे्वयानी/फौजदयारी/्वयासणज्/उप्भोक्या/सयाइ्वर/पयारर्वयाररक/बयाि 
अदयाितिगया्तकया य्वसशष्टीकृत  
अदयाित/इजियासको सथयापनया र लबसतयारबयारे सम्भयाव्तया अध््न 
गनदे।

अध््न 
प्रलत्ेवदन

२०७७ 
्ैवशयाख

प्रधयान न्या्याधीश/
्खु् रसजसट्यार

अध््न प्रलत्ेवदन कया्या्णन्व्नकया ियालग प्रयाथल्कतया लनधया्णरण गनदे। लनण््ण
२०७७ 
चैत

प्रधयान न्या्याधीश/
्खु् रसजसट्यार

प्रयाति अध््न प्रलत्ेवदनअनसुयारकया य्वसशष्टीकृत अदयाित/इजियास 
सथयापनयाको ियालग आ्वश्क पू्वया्णधयार त्यार गनदेः-
•	 कयानूनी
•	 ्भौलतक तथया य्वत्ती्
•	 ्यान्व संशयाधन
•	 अन्

पू्वया्णधयार
२०७८ 
सयाउन

प्रधयान न्या्याधीश/
्खु् रसजसट्यार

प्रयाथल्कतयाकया आधयार्या य्वसशष्टीकृत अदयाित/इजियासहरू क्र्शः 
सथयापनया गन्ण पहि गनदे।

य्वसशष्टीकृत  
अदयाित/इजियास

२०७९-
०८१

प्रधयान न्या्याधीश/
्खु् रसजसट्यार
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रणनीलतक उद्ेश् १.४: य्व्वयाद स्याधयानकया ्ैवकसलपक उपया्हरूको प्र्ोगियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउन।ु

(क) न्याय्क ्ेिल्ियाप पद्धलतको सदुृढीकरण गनदे।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

अदयाित-प्रयेर्त ्ेिल्ियाप पद्धलतको प्र्भया्वकयाररतया अध््न गनदे। अध््न प्रलत्ेवदन
२०७६ 
चैत

्खु् रसजसट्यार

न्या्याधीश ससम्लित ्ेिल्ियाप (JDR) पद्धलत समबनध्या ्भएकया पू्व्ण 
अध््नहरूको पनुरया्विोकन गरी कया्या्णन्व्नको बयारे्या सम्भयाव्तया 
अध््न गनदे।

अध््न प्रलत्ेवदन
२०७६ 
चैत

्खु् रसजसट्यार

अध््न प्रलत्ेवदनको कया्या्णन्व्न गन्ण कयानूनी र अन् प्रबनध गनदे।
लन््या्विी 

संशोधन/लनण््ण
२०७६ 
चैत

्खु् रसजसट्यार/पूण्ण 
बैठक

ल्ियापत्र हनु सकने प्रकृलतकया सबै य्व्वयादहरू कमती्या एकपटक 
्ेिल्ियापकया ियालग प्रोतसयायहत गनदे।

आदेश/
्ेिल्ियाप्या ्वयृद्ध

२०७६-
०८१ 

न्या्याधीश/रसजसट्यार/
से्सतेदयार

सबै अदयाित्या ्ेिल्ियाप परया्श्ण कक्ष सथयापनया गनदे। परया्श्ण कक्ष
२०७६-
०८१

रसजसट्यार/से्सतेदयार

्दु्याको कया््णबोझअनसुयार ्ेिल्ियाप कक्षको य्वसतयार गनदे। 
थप ्ेिल्ियाप 

कक्ष
२०७६-
०८१

रसजसट्यार/से्सतेदयार

अदयाित्या रहेकया ्ेिल्ियाप कक्षहरूको सदुृढीकरण गनदे। 
सदुृढ ्ेिल्ियाप 

कक्ष
२०७६-
०८१

रसजसट्यार/से्सतेदयार

अदयाित्या कया््णरत जनशसक्ियाई ्ेिल्ियापको समबनध्या प्रसशसक्षत 
गनदे।

प्रसशक्षण कया््णक्र्
२०७६-
०८१

्खु् रसजसट्यार

अदयाितिे य्वल्भन्न क्षेत्रको य्वर््गत य्वज्ञतया ्भएकया ् ेिल्ियापकतया्णहरूको 
सूची त्यार गनदे। 

्ेिल्ियापकतया्णको 
सूची

२०७६-
०८१

रसजसट्यार/से्सतेदयार

्ेिल्ियापसमबनधी सरोकयार्वयाियाहरूलबच छिफि र स्न्व् गनदे। बैठक/्याइन्टु
२०७६-
०८१

न्या्याधीश/रसजसट्यार/ 
से्षतेदयार

्ेिल्ियाप केनद्र र ्ेिल्ियाप प्रयक्र्याको अनगु्न गनदे। अनगु्न प्रलत्ेवदन
२०७६-
०८१

न्या्याधीश/ 
रसजसट्यार/से्षतेदयार

(ख) य्व्वयाद स्याधयानकया अन् ्ैवकसलपक उपया्हरूको प्र्वद्ध्णन गनदे।

कया््ण कया््णसमपयादन 
सूचक

स््या्वलध सजम्े्वयारी

अदयाित्या य्वचयारयाधीन ्दु्या्या य्व्वयाद स्याधयानकया अन् ्ैवकसलपक 
उपया्हरू अ्विमबन गनदे समबनध्या सम्भयाव्तया अध््न गनदे।

अध््न 
प्रलत्ेवदन

२०७८ चैत ्खु् रसजसट्यार

य्व्वयाद स्याधयानकया ्ैवकसलपक उपया्हरूको समबनध्या अदयाित्या 
कया््णरत जनशसक्ियाई प्रसशसक्षत गनदे।

प्रसशक्षण 
कया््णक्र्

२०७९ 
्ैवशयाख

्खु् रसजसट्यार
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रणनीलतक उद्ेश् १.५: फैसिया कया्या्णन्व्नको कया््णियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउन।ु

(क) फैसियाको शीघ्र कया्या्णन्व्न गनदे।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

दे्वयानी ् दु्याको फैसिया कया्या्णन्व्नसमबनधी लन्ेवदन ्वया असनत् कया्् 
्भएको िगत३2 पक्षहरू अदयाित्या हयासजर ्भएको ल्लतिे ६ ् यहनयाल्भत्र 
फर्छ्यौट गनदे।

तया्ेिी आदेश
2076 
-०८१

न्या्याधीश/ 
तहलसिदयार

फौजदयारी ्दु्या्या असनत् कया्् ्भएको33  लनजी लबगो र क्षलतपूलत्ण 
समबनध्या लन्ेवदन परेको ल्लतिे ६ ्यहनयाल्भत्र फर्छ्यौट गनदे।

प्रलत्ेवदन/िगत 
यकतयाब

2076 
-०८१

न्या्याधीश/ 
तहलसिदयार

फौजदयारी ्दु्या्या असनत् कया्् ्भएको कैद, जरर्वयानया र सरकयारी 
लबगो्ध्े प्रत्ेक ्वर््ण कमती्या सो ्वर््ण कया्् हनेु िगत बरयाबर 
असिु गनदे।

प्रलत्ेवदन/िगत 
यकतयाब

2076-
०८१

न्या्याधीश/ 
तहलसिदयार

(ख) बक्ौतया दणड जरर्वयानया र सरकयारी लबगो अल्भ्यानको रूप्या असिुउपर गनदे।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

्ोजनयाको पयहिो ्वर्््ण या य्व.सं. २०३५ सयािसम्कया सबै बक्ौतया 
दणड जरर्वयानया र सरकयारी लबगो असिुी गनदे।

प्रलत्ेवदन/िगत 
यकतयाब

२०७६/0७७
न्या्याधीश/ 
तहलसिदयार

्ोजनयाको दोस्ो ्वर्््ण या य्व.सं. २०४५ सयािसम्कया सबै दणड 
जरर्वयानया र सरकयारी लबगो असिुी गनदे।

प्रलत्ेवदन/िगत 
यकतयाब

२०७७/0७८
न्या्याधीश/ 
तहलसिदयार

्ोजनयाको तेस्ो ्वर्््ण या य्व.सं. २०५५ सयािसम्कया सबै दणड 
जरर्वयानया र सरकयारी लबगो असिुी गनदे।

प्रलत्ेवदन/िगत 
यकतयाब

२०७८/0७९
न्या्याधीश/ 
तहलसिदयार

्ोजनयाको चौथो ्वर्््ण या य्व.सं. २०६५ सयािसम्कया सबै दणड 
जरर्वयानया र सरकयारी लबगो असिुी गनदे।

प्रलत्ेवदन/िगत 
यकतयाब

२०७९/0८०
न्या्याधीश/ 
तहलसिदयार

्ोजनयाको पयाँचौ ्वर्््ण या य्व.सं. २०७५ सयािसम्कया सबै दणड 
जरर्वयानया र सरकयारी लबगो असिुी गनदे।

प्रलत्ेवदन/िगत 
यकतयाब

२०८०/0८१
न्या्याधीश/ 
तहलसिदयार

(ग)  ररट लन्ेवदन्या ्भएकया आदेश कया्या्णन्व्न गनदे।

कया््ण कया््णसमपयादन 
सूचक स््या्वलध सजम्े्वयारी

सया्व्णजलनक सरोकयारकया य्व्वयाद र 
अन् ररट लन्ेवदन्या ्भएकया 
आदेशहरू कया्या्णन्व्न गनदे।

आदेश्या अ्वलध उलिेख ्भएको्या 
सोही अ्वलधल्भत्र  िगत रसजष्टर 2076-

081
्हयालनददेशक/
रसजसट्यार

आदेश्या अ्वलध उलिेख न्भएको्या 
बढी्या १ ्वर््णल्भत्र िगत रसजसट्यार 2076-

081
्हयालनददेशक/
रसजसट्यार

३2 ्िुकुी दे्वयानी कया््णय्वलध संयहतया, २०७४ को दफया 231 ब्ोसज् सथलगत ्भएकया बयाहेक।

33 ्िुकुी फौजदयारी कया््णय्वलध संयहतया, 2074 को दफया १५३ ब्ोसज् सथलगत रहेको बयाहेक।
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(ि) दणड जरर्वयानया, सरकयारी लबगो र क्षलतपूलत्णको िगत अद्या्वलधक गनदे।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

्दु्या असनत् ्भई कया्या्णन्व्न गन्ण ल्लने र ्दु्या असनत् ्भई 
नसकेको कयारणिे कया्या्णन्व्न गन्ण नल्लने अ्वसथयाकया दणड जरर्वयानया 
र सरकयारी लबगोको अिग अिग िगत अल्भिेख अध्या्वलधक गनदे।

िगत यकतयाब २०७६-०८१
न्या्याधीश/
तहलसिदयार

परर्वलत्णत सथयानी् तहको संरचनयाअनसुयार िगत्या रहेको ्वतन 
अद्या्वलधक गनदे।

िगत यकतयाब २०७६/0७७
न्या्याधीश/
तहलसिदयार

फैसियाअनसुयार लतनु्णपनदे क्षलतपूलत्णको िगत र फर्छ्यौटको छुटै्ट 
अल्भिेख  रयाख्।े

िगत यकतयाब २०७६-०८१
न्या्याधीश/
तहलसिदयार

फौजदयारी कया््णय्वलध संयहतयाको दफया १६० अनसुयार कट्टया हनेु िगत 
्ूि िगत यकतयाबबयाट कट्टया गरी छुटै्ट अल्भिेख रयाख्।े 

िगत यकतयाब २०७६-०८१
न्या्याधीश/
तहलसिदयार

दणड जरर्वयानयासमबनधी िगतको एकीकृत र स्वचयालित सफट्ेव्र 
बनयाउने। 

सफट्ेव्र २०७६ पसु

सूचनया प्रय्वलध 
सल्लत/फैसिया 
कया्या्णन्व्न 
्हयालनददेशक

 (ङ) फैसिया कया्या्णन्व्नको संसथयागत सदुृढीकरण गनदे ।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

दणड जरर्वयानया असिुीको ियालग सथयानी् तह, प्रदेश सरकयार, नेपयाि 
प्रहरी र अन् सरोकयार्वयाियाहरूसँग स्न्व् गनदे।

स्न्व्  
बैठक/पत्रयाचयार

२०७६-
०८१

न्या्क्षेत्र स्न्व् 
सल्लत/फैसिया 
कया्या्णन्व्न 

लनददेशनयाि्कया 
्हयालनददेशक/

न्या्याधीश/से्सतेदयार/
तहलसिदयार

अदयाितिे ्यातहतकया न्याय्क ्वया अद्ध्णन्याय्क लनकया्/सथयानी् 
न्याय्क सल्लतस्ेतको लनरीक्षणको क्र््या फैसिया कया्या्णन्व्नियाई 
स्ेत लनरीक्षणको य्वर्् बनयाउने।

लनरीक्षण 
प्रलत्ेवदन

२०७६-
०८१ न्या्याधीश

असनत् फैसियािे दणड जरर्वयानया ियागेकया व्सक्हरूको य्व्वरण 
सया्व्णजलनक सञ्चयार ्याध्् तथया अदयाितको ्ेवबसयाइट्या प्रकयाशन 
गनदे।

्ेवबसयाइट/सञ्चयार 
्याध््

२०७६-
०८१

्हयालनददेशक/
तहलसिदयार 

दणड जरर्वयानया ियागेकया ््सक्ियाई सरकयारी से्वया प्र्वयाह्या बनदेज 
िगयाउन िगतको य्व्वरण से्वया प्र्वयाह गनदे लनकया्हरू्या िेखी 
पठयाउने।

पत्रयाचयार/
स्न्व्

२०७६-
०८१

्हयालनददेशक/
तहलसिदयार 

कैद तथया जरर्वयानया असिुीबयापतको प्रोतसयाहन रक् ततकयाि उपि्ध 
गरयाउने समबनध्या कयानूनी व््वसथया गरी छुटै्ट शीर््णक्या रक् लनकयासया  
गनदे।

संशोलधत 
लन््या्विी/
रक् लनकयासया

२०७६-
०८१

पूण्ण बैठक/्खु् 
रसजसट्यार
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कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

कैद तथया जरर्वयानया असिुी बयापतको प्रोतसयाहन रक् ततकयाि उपि्ध  
गरयाउने। ्भौचर/्भरपयाई २०७६-

०८१ से्सतेदयार/तहलसिदयार

सजलिया अदयाित्या फैसिया कया्या्णन्व्नको ियालग न्याय्क प्रहरीको 
व््वसथया गनदे।

दरबनदी/
लनण््ण /पत्रयाचयार

२०७६ 
सयाउन

्खु् रसजसट्यार/
्हयालनददेशक

फैसिया कया्या्णन्व्नको ियालग तया्ेिदयार र प्रहरीस्ेतको सह्ोग लिने 
गरी लन्ल्त डोर खटयाउने।

डोरपजुषी/आदेश २०७६-
०८१ तहलसिदयार

सजलिया अदयाित्या से्सतेदयारपलछको न्या्से्वयाको ्वररष्ठ क््णचयारीियाई 
तहलसिदयारको सजम्े्वयारी ठदने। लनण््ण /पत्र २०७६-

०८१
्खु् रसजसट्यार/
सजलिया न्या्याधीश

सजलिया अदयाितिे ्वयायर््णक बजेट तजु््ण या गरी पठयाउँदया फैसिया 
कया्या्णन्व्नको ियालग आ्वश्क कया््णक्र्सयहतको बजेट अनु् यान गरी 
LMBIS ्या स्या्ेवश गनदे र उक् शीर््णक्या आनतररक य्वलन्ोजन र 
खच्ण गनदे।

स्ोत सयाधन 
य्वलन्ोजन

२०७६-
०८१ ्खु् रसजसट्यार

फैसिया कया्या्णन्व्नियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउन स्न्व् गनदे तथया 
आ्वश्क क््णचयारी र स्ोत सयाधन प्रयाथल्कतयाकया सयाथ उपि्ध 
गरयाउने।

लनण््ण /बैठक २०७६-
०८१ न्या्याधीश/से्सतेदयार

दणड जरर्वयानयाको परुयानो बक्ौतया्ध्े प्रलत्वयादीको नया्, थर, ्वतन 
(हयाि परर्वलत्णत ्वतन) र तीनपसुते य्व्वरण सपष्ट नखिेुको कयारण 
असूि हनु नसकने अ्वसथया्या रहेको िगतको अदयाितगत र एकीकृत 
अल्भिेख त्यार गरी त्सतया िगत फर्छ्यौट गनदे समबनध्या अध््न 
गनदे।     

अध््न 
प्रलत्ेवदन

२०७६-
०८१

न्या्याधीश/फैसिया 
कया्या्णन्व्न  

्हयालनददेशक/से्सतेदयार

दणड जरर्वयानया असिुीको सजम्े्वयारी सङ् िी्/प्रदेश/सथयानी् सरकयार/
प्रहरीको सजम्या्या ठदने ्वया Outsourcing बयाट गरयाउने ्वया अन् 
स्वया्त्त लनकया् सथयापनया गनदे समबनध्या सम्भयाव्तया अध््न  
गनदे।

 अध््न 
प्रलत्ेवदन

२०७८ 
सयाउन ्खु् रसजसट्यार 

(च) ्दु्या्या दसीको रूप्या पेस ्भएकया नगद तथया सजनसीको व््वसथयापन गनदे।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

दसी्या पेस ्भएकया नगद तथया सजनसीको अल्भिेख अध्या्वलधक  
गनदे।

िगत यकतयाब
२०७६-
०८१

न्या्याधीश/तहलसिदयार

्दु्या्या पेस ्भएकया दसीकया सया्यानहरू यफतया्ण ठदने/सजम्या ठदने/
लििया् गनदे/नष्ट गनदेस्ेतकया कया््ण थनुछेक आदेश ्भएको ३ 
्यहनयाल्भत्र समपन्न  
गनदे।

आदेश/पत्रयाचयार
२०७६-
०८१

न्या्याधीश/से्सतेदयार/
तहलसिदयार
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िक्् २. न्या््या पहुँच अल्भ्वयृद्ध
रणनीलतक उद्ेश् २.१: अदयाितको कया््णक्षेत्रल्भत्रकया न्या््या पहुँचकया अ्वरोधहरूको समबोधन गनु्ण। 

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

न्या््या पहुँचकया अ्वरोधहरू पयहचयान गन्ण अध््न गनदे।
अध््न 
प्रलत्ेवदन

२०७६ 
्याि

न्या््या पहुँच आ्ोग/्खु् 
रसजसट्यार

अध््न प्रलत्ेवदनकया सझुया्वहरूको प्रयाथल्कतया लनधया्णरण 
गरी कया्या्णन्व्न र स्न्व् गनदे।

लनण््ण /पत्रयाचयार
२०७६-
०८१

न्या््या पहुँच आ्ोग/्खु् 
रसजसट्यार

न्या््या पहुँच अल्भ्वयृद्धको ियालग कयानून्या गनु्णपनदे सधुयारकया 
समबनध्या स्न्व् र सहजीकरण गनदे।

स्न्व्  
बैठक/पत्रयाचयार

२०७६-
०८१

न्या््या पहुँच आ्ोग/्खु् 
रसजसट्यार

अदयाितकया ्भौलतक पू्वया्णधयारहरू से्वयाग्याही्ैत्री बनयाउने। सदुृढ पू्वया्णधयार
२०७६-
०८१

अदयाित व््वसथयापन सल्लत/
्खु् रसजसट्यार

्भयार्या अन्ुवयादक र सयांकेलतक ्भयार्या अन्ुवयादकको अल्भिेख 
अद्या्वलधक गरी से्वयाियाई लनरनतरतया ठदने।

अद्या्वलधक  
सूची/अल्भिेख

२०७६-
०८१

न्या्याधीश/रसजसट्यार/से्सतेदयार

आलथ्णक अ्वसथया क्जोर रहेकया ्दु्याकया पक्षहरूियाई 
अदयािती शलुक/दसतरु छुट ठदने समबनध्या कयानून लन्या्णण 
गन्ण पहि गनदे।

बैठक/पत्रयाचयार
२०७६-
०८१

प्रधयान न्या्याधीश/्खु् 
रसजसट्यार

सजत् ेपक्षियाई ्दु्या्या ियागेको खच्ण ्भरयाउने प्र्ोजनकया 
ियालग अध््न गरी कयानून सधुयारको ियालग पहि गनदे।

अध््न 
प्रलत्ेवदन/लनण््ण /

्याइन्टु/
पत्रयाचयार

2076 पसु प्रधयान न्या्याधीश/्खु् 
रसजसट्यार

संय्वधयानको व््वसथयाअनसुयार सथयानी् सतर्या न्याय्क 
लनकया्को सथयापनया समबनध्या सम्भयाव्तया अध््न  
गनदे। 

अध््न 
प्रलत्ेवदन

२०७६-
०८१

प्रधयान न्या्याधीश/्खु् 
रसजसट्यार

िमुती/प्रयातः र सया््कयािीन/लसफट्या अदयाित  सञ्चयािन गनदे 
समबनध्या ्भएकया अध््न प्रलत्वेदनहरूको पनुरया्विोकन 
गरी ियाग ुगनदे ।

अध््न 
प्रलत्ेवदन/लनण््ण

२०७६-
०८१

प्रधयान न्या्याधीश/्खु् 
रसजसट्यार

रणनीलतक उद्ेश् 2.2: अदयाितबयाट प्र्वयाह हनेु से्वयाियाई गणुसतरी् र प्र्भया्वकयारी बनयाउन ु।

कया््ण कया््णसमपयादन 
सूचक स््या्वलध सजम्े्वयारी

आफैं  प्रलतलनलधत्व गनदे पक्षकया ियालग ्दु्याको कयारबयाही प्रयक्र्याको 
समबनध्या जयानकयारी्ूिक लनददे सशकया बनयाई ियाग ुगनदे। लनददे सशकया २०७६-०८१

न्या््या पहुँच  
आ्ोग/्खु् 
रसजसट्यार

लनःशलुक रूप्या प्र्ोग गररने य्वल्भन्न लिखतकया ढयाँचयाहरू (Tem-
plets) संयहतयाको व््वसथयाअनसुयार परर्याज्णन र य्वसतयार गरी सहज 
रूप्या उपि्ध गरयाउने।

लनण््ण /
टेमपिेट/
अल्भिेख

२०७६-०८१
न्या््या पहुँच  
आ्ोग/्खु् 
रसजसट्यार
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कया््ण कया््णसमपयादन 
सूचक स््या्वलध सजम्े्वयारी

हयाि अदयाित्या सञ्चयािन्या रहेको १ िणटे से्वयाको क्षेत्र र 
य्वर््हरूको पनुरया्विोकन गरी लनरनतरतया ठदने।

अध््न 
प्रलत्ेवदन/लनण््ण २०७६-०८१

अनसुनधयान तथया 
्ोजनया ्हयाशयाखया/
्खु् रसजसट्यार

से्वयाग्याही्ैत्री व््वहयार गन्णको ियालग "लछटोछररतो र गणुसतरी् 
से्वया: हयाम्ो प्रलतबद्धतया" ्भन्ने नयारया्या आधयाररत रही न्याय्क 
जनशसक्ियाई अल्भ्खुीकरण गनदे।

तयालि् 
प्रलत्ेवदन २०७६-०८१ रसजसट्यार/से्सतेदयार

सबै अदयाित्या रहेकया से्वयाग्याही परया्श्ण र सहया्तया कक्षको 
सदुृढीकरण गनदे।

लनण््ण २०७६-०८० रसजसट्यार/से्सतेदयार

अदयाित्या आउने से्वयाग्याहीियाई न्याय्क प्रयक्र्याबयारे्या परया्श्ण 
से्वया उपि्ध गरयाउने। 

 प्रलत्ेवदन २०७६-०८१ रसजसट्यार/से्सतेदयार

से्वयाग्याहीियाई अदयाित्या प्र्ेवश गनदे य्वनदबुयाटै सहजीकरण गन्ण दक्ष 
स्व्् ्से्वक र इनटन्णहरू खटयाउने।

लनण््ण २०७६-०८१ रसजसट्यार/से्सतेदयार

्दु्याको कयारबयाहीको अ्वसथयासमबनधी जयानकयारी टेलि इनक्या्री, 
एसए्एस, ् ोबयाइि ए्पस्याफ्ण त ् दु्याको पक्षियाई उपि्ध गरयाउने।

एसए्एस/

टेलिफोन
२०७६-०८१ रसजसट्यार/से्सतेदयार

्दु्याकया पक्षियाई पया्क पनदे अदयाितबयाट य्वद्तुी् ्याध्् (On-

line) बयाट तयारेख उपि्ध गरयाउने प्रणयािीियाई प्र्भया्वकयारी बनयाई 
य्वसतयार गनदे।

्ेवबसयाइट २०७६-०८१
सूचनया प्रय्वलध 
्हयाशयाखया/ 

रसजसट्यार/से्सतेदयार

न्या्याधीशसँग से्वयाग्याहीहरूिे आ्वलधक रूप्या अनतयक्र्ण ्या गन्ण 
पयाउने प्रणयािीियाई थप प्र्भया्वकयारी बनयाई लनरनतरतया ठदने। 

प्रलत्ेवदन २०७६-०८१
न्या्याधीश/ 

रसजसट्यार/से्सतेदयार

स्व्णसयाधयारण/य्वद्याथषीियाई अदयाितको अ्विोकन गनदे अ्वसर प्रदयान 
गनदेबयारे्या लनददे सशकया बनयाई ियाग ुगनदे।

लनददे सशकया २०७६-०८१
्खु् रसजसट्यार, 

न्या्याधीश/
रसजसट्यार/से्सतेदयार

अदयाित अ्विोकन गन्ण आउने व्सक्हरूकया ियालग अदयाितको 
सया्यान् पररच्, समपयादन गनदे कया््ण र कया््ण कक्षस्ेतको जयानकयारी 
स्या्ेवश ्भएको श्व्दृश् सया्ग्ी लन्या्णण गरी अ्विोकन कक्षबयाट 
प्रशयारण गनदे।

श्व्दृश् 
सया्ग्ी

२०७६-०८१
्खु् रसजसट्यार, 

न्या्याधीश/
रसजसट्यार/से्सतेदयार

रणनीलतक उद्ेश् 2.3 कयानूनी सहया्तयाियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउन ु।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

्ैवतलनक कयानून व््वसया्ीको से्वयासमबनधी लनददे सशकयाियाई पनुरया्विोकन 
गरी थप प्र्भया्वकयारी बनयाउने।

प्रलत्ेवदन/लनण््ण २०७६-०८१
न्या्याधीश/
रसजसट्यार/
शे्सतदयार

नेपयाि बयार एसोलसएसनसँग स्न्व् गरी प्रो्वोनो (स्ेवसचछक) लनःशलुक 
कयानूनी से्वया सञ्चयािन लनददे सशकया कया्या्णन्व्न गनदे।

स्न्व् बैठक/
लनण््ण

२०७६-०८१
्खु् रसजसट्यार/

रसजसट्यार/
से्सतेदयार
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कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

प्रो्वोनो (स्ेवसचछक) कयानूनी से्वया प्रदयान गनदे कयानून व््वसया्ीहरूको 
सूची अद्या्वलधक गरी य्वद्तुी् ्याध्् तथया अदयाित र बयार 
एसोलसएसनको सूचनया पयाटी्या प्रकयाशन गनदे।

्ेवबसयाइट/सूचनया 
पयाटी 

२०७६-०८१
रसजसट्यार/
से्सतेदयार

लनःशलुक कयानूनी सहया्तयाकया बयारेको जयानकयारी सया्व्णजलनक सञ्चयार 
्याध््, अदयाितबयाट जयारी हनेु म्याद सूचनया तथया ्ेवबसयाइटको 
्याध््बयाट प्र्वयाह गनदे।

्ेवबसयाइट/म्याद 
सूचनया

२०७६-०८१
रसजसट्यार/
से्सतेदयार

बढी कया््णबोझ ्भएकया अदयाितहरू्या एक्भनदया बढी ्ैवतलनक कयानून 
व््वसया्ीको प्रबनध गन्ण पहि गनदे।

लनण््ण /पत्रयाचयार २०७६-०८१ ्खु् रसजसट्यार

्ैवतलनक कयानून व््वसया्ीबयाट प्रदयान गररने से्वयाको जयानकयारीसयहत 
सबै अदयाित्या कया््णरत ्ैवतलनक कयानून व््वसया्ीको नया् र समपक्ण  
नं अदयाित पररसरको सबैिे देख् ने सथयान्या टयाँसने र ्ेवबसयाइट्या 
प्रकयाशन गनदे।

 जयानकयारी 
य्व्वरण/्ेवबसयाइट

२०७६-०८१
रसजसट्यार/
से्सतेदयार

रणनीलतक उद्ेश् 2.4 न्याय्क प्रयक्र्या र प्रणयािीबयारे सूचनया प्र्वयाह गनु्ण।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

हरेक अदयाित्या से्वयाग्याही परया्श्ण र सहया्तया कक्ष्या अदयाितबयाट 
प्रदयान हनेु से्वया, ्दु्याको प्रयक्र्या, ियागने दसतरु आठद बयारे्या 
से्वयाग्याहीियाई जयानकयारी ठदने।

अल्भिेख २०७६-०८१
रसजसट्यार/

से्सतेदयार

अदयाितबयाट प्रदयान हनेु से्वया, ्दु्याको प्रयक्र्या, ियागने दसतरु आठद 
बयारे्या जयानकयारी्ूिक पसुसतकया त्यार गरी पयहिो पटक आउने 
पक्षियाई उपि्ध गरयाउने।

जयानकयारी 
पसुसतकया

२०७६-०८१
रसजसट्यार/

से्सतेदयार

सबै अदयाितहरू्या प्या्णति पू्वया्णधयारसयहतको प्रलतक्षयाि्को सथयापनया र 
सदुृढीकरण गनदे।

प्रलतक्षयाि् २०७६-०८१
्खु् रसजसट्यार/

रसजसट्यार/

से्सतेदयार

न्याय्क प्रयक्र्यासमबनधी श्््दृश् सया्ग्ी त्यार गरी प्रलतक्षयाि््या 
रहेको लडस्पिेबयाट प्रशयारण गनदे। 

अल्भिेख २०७६-०८१
रसजसट्यार/

से्सतेदयार

से्वयाग्याहीकया अपेक्षया/गनुयासया समबनध्या सलियाह/सझुया्व लिई सोको 
समबोधन गन्ण हेिो अदयाित कया््णक्र् सञ्चयािन गनदे।

अल्भिेख २०७६-०८१
्खु् रसजसट्यार/

रसजसट्यार/

से्सतेदयार

अदयाितबयाट प्रदयान हनेु से्वया, ्दु्याको प्रयक्र्या, ियागने दसतरु, बढी 
प्रचिन्या आउने कयानूनी श्दया्विीस्ेत स्या्ेवश हनेु गरी य्वद््यान 
FAQ अद्या्वलधक गनदे। 

्ेवबसयाइट २०७६-०८१
अनसुनधयान तथया 

्ोजनया 
्हयाशयाखया

न्याय्क प्रयक्र्यासमबनधी जयानकयारीहरू सथयानी् सञ्चयार ्याध्््याफ्ण त 
सथयानी् ्भयार्याहरू्या स्ेत प्रकयाशन तथया प्रशयारण गनदे।

कया््णक्र् 
अल्भिेख

२०७६-०८१
रसजसट्यार/

से्सतेदयार
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कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

फयाँट/इजियास िगया्त अदयाितकया कया््णकक्षको सपष्ट जयानकयारी प्रयाति 
हनेु सङ् केत बोड्ण/लडसजटि म्याप अदयाितको प्र्ेवश य्वनद,ु सहया्तया 
कक्ष तथया बढी समपक्ण  हनेु सथयान र अदयाितको ्ेवबसयाइट्या  रयाख्।े

 सङ् केत बोड्ण/
्ेवबसयाइट

२०७६-०८१
रसजसट्यार/

से्सतेदयार

अदयाितबयाट प्रदयान हनेु से्वया, न्याय्क प्रयक्र्या र प्रणयािी, ्दु्याको 
कयारबयाहीकया ियालग ियागने दसतरु आठद बयारे्या अदयाितको हयातयाल्भत्र 
अदयाित प्र्ोगकतया्णको ्वडयापत्र टयाँसने व््वसथया ल्ियाई ्ेवबसयाइट्या 
स्ेत प्रकयाशन गनदे।

नयागररक 
्वडयापत्र/
्ेवबसयाइट

२०७६-०८१
रसजसट्यार/

से्सतेदयार

अदयाितबयाट प्रदयान हनेु से्वया, न्याय्क प्रयक्र्या र प्रणयािी, ्दु्याको 
कयारबयाहीकया ियालग ियागने दसतरु आठद बयारे्या स्दुया्कया य्वल्भन्न 
्वग्णसँग अनतरसं्वयाद गन्ण त्यार ्भएको लनददे सशकया पनुरया्विोकन गनदे।

परर्यासज्णत 
लनददे सशकया

२०७६-०८१
्खु् रसजसट्यार/

रसजसट्यार

अदयाितबयाट प्रदयान हनेु से्वया, न्याय्क प्रयक्र्या र प्रणयािी, ्दु्याको 
कयारबयाहीकया ियालग ियागने दसतरु आठद बयारे्या  अदयाितबयाट स्दुया्कया 
य्वल्भन्न ्वग्णसँग अनतरसं्वयाद गनदे।

कया््णक्र् 
प्रलत्ेवदन

२०७६-०८१

्खु् 
न्या्याधीश/ 

न्या्याधीश/ 
रसजसट्यार/ 

से्सतेदयार

सहया्तया र परया्श्ण कक्ष्या तयालि् प्रयाति जनशसक्को व््वसथया गनदे। लनण््ण २०७६-०८१
रसजसट्यार/ 

से्सतेदयार

सहया्तया र परया्श्ण कक्षियाई स्ोत सयाधन्कु् बनयाई से्वयाग्याहीियाई 
प्रदयान गररने से्वयाियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउने।

सूचनया/स्ोत  
सयाधन/से्वयाको 

अल्भिेख
२०७६-०८१

रसजसट्यार/ 

से्सतेदयार

रणनीलतक उद्ेश् 2.5 पीलडत्ैत्री न्या् प्रणयािीको सदुृढीकरण गनु्ण।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

पीलडत्ैत्री न्या् प्रणयािीको सथयापनया र सदुृढीकरणको ियालग 
अध््न गनदे।

अध््न 
प्रलत्ेवदन

२०७६ ्याि

न्या््या पहुँच 
आ्ोग/अनसुनधयान 

तथया ्ोजनया 
्हयाशयाखया 

अध््न प्रलत्ेवदनकया सझुया्वहरूको प्रयाथल्कतया लनधया्णरण गरी 
कया्या्णन्व्न गनदे।

लनण््ण /पत्रयाचयार २०७६-०८१
न्या््या पहुँच 
आ्ोग/्खु् 
रसजसट्यार

पीलडत्ैत्री कक्षको सथयापनया र अन् पू्वया्णधयार व््वसथयापन गनदे।
लनण््ण /बजेट 
लनकयासया

२०७६-०८१
्खु् रसजसट्यार/
रसजसट्यार/से्सतेदयार

सबै अदयाित्या पीलडतको ियालग प्रयाथल्क स्वयास्थ् उपचयार, 
्नोसया्यासजक परया्श्ण र सरुक्षयाको व््वसथया गनदे।

लनण््ण /पत्रयाचयार/ 
पू्वया्णधयार

२०७६-०८१ रसजसट्यार/से्सतेदयार
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कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

पीलडतको पक्ष्या ्भएकया अनतरर् रयाहत, संरक्षण र 
पनुसथया्णपनयासमबनधी आदेश कया्या्णन्व्नको स्न्व् र अनगु्न  
गनदे।

बैठक/अनगु्न 
प्रलत्ेवदन

२०७६-०८१

न्या््या पहुँच 
आ्ोग/्खु् 
रसजसट्यार/

न्या्याधीश/से्सतेदयार

पीलडत ्वयादी ्भई दया्र हनेु ्दु्या्या लनःशलुक कयानूनी सहया्तया 
उपि्ध गरयाउने।

आदेश/पत्र २०७६-०८१
न्या्याधीश/ 

रसजसट्यार/से्सतेदयार

पीलडत्ैत्री व््वहयारकया ियालग न्याय्क जनशसक्ियाई 
अल्भ्खुीकरण गनदे।

प्रलत्ेवदन २०७६-०८१
न्या्याधीश/ 

रसजसट्यार/से्सतेदयार

्दु्याको कयारबयाही र फैसिया्या पीलडतको पररच्को गोपनी्तया 
कया्् गनदे।

पक्षको 
गोपनी्तया  
फयारया्

२०७६-०८१
न्या्याधीश/ 

रसजसट्यार/से्सतेदयार

पीलडतियाई ्दु्याको कयारबयाही र आदेश ्वया फैसियाको जयानकयारी 
ठदने। 

लनण््ण /पत्रयाचयार २०७६-०८१
न्या्याधीश/ 

रसजसट्यार/से्सतेदयार

पीलडत रयाहत कोर्को कयानूनी व््वसथया ियाग ुगन्णको ियालग 
स्न्व् र पहि गनदे।

बैठक/लनण््ण /
पत्रयाचयार

२०७६ सयाउन
न्या््या पहुँच 
आ्ोग/्खु् 
रसजसट्यार

पीलडतिे ्भरी पयाउने ठहरेको लबगो र क्षलतपूलत्णको छुटै्ट अल्भिेख 
रयाखी प्रयाथल्कतयासयाथ कया्या्णन्व्न गनदे।

िगत अल्भिेख २०७६ सयाउन
न्या्याधीश/ 
तहलसिदयार

पीलडत्ैत्री न्या् प्रणयािीको सदुृढीकरणको ियालग से्वया प्रदया्क 
िगया्तकया सरोकयार्वयािया लनकया्हरूसँग स्न्व् र सहजीकरण 
गनदे।

बैठक/लनण््ण / 
पत्रयाचयार

२०७७ ्ङ् लसर
न्या््या पहुँच 
आ्ोग/्खु् 
रसजसट्यार

न्याय्क कया् कयारबयाही्या पीलडत्ैत्री से्वया प्र्वयाहको 
सलुनसचिततया गन्ण पषृ्ठपोर्ण लिने।

पषृ्ठ पोर्ण 
फयारया्/ 
प्रलत्ेवदन

२०७६-०८१
न्या्याधीश/

रसजसट्यार/से्सतेदयार

िक्् ३: न्याय्क सशुयासनको प्र्वद्ध्णन।

रणनीलतक उद्ेश् 3.1 न्याय्क स्वतनत्रतया र स्वया्त्ततयाको प्र्वद्ध्णन गनु्ण।

कया््ण कया््णसमपयादन 
सूचक

स््या्वलध सजम्े्वयारी

स्वतनत्र न्या्पयालिकयासमबनधी य्वश्वव्यापी ्यान्तयाअनरुूप 
्ोग्तया र क्ष्तया्या आधयाररत लन्सुक्को सलुनसचिततयाको ियालग 
न्या्पररर्दको य्वद््यान संरचनया्या पनुरया्विोकन गन्ण अध््न 
गनदे।

अध््न 
प्रलत्ेवदन 

२०७७/०७८ पूण्ण बैठक/
प्रधयान न्या्याधीश

अध््न प्रलत्ेवदन कया्या्णन्व्नको ियालग स्न्व् र पहि गनदे। बैठक/पत्रयाचयार २०७८-०८१ प्रधयान न्या्याधीश
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कया््ण कया््णसमपयादन 
सूचक

स््या्वलध सजम्े्वयारी

न्या्पयालिकयाको कया् कयारबयाही्या बयाह्य क्षेत्रबयाट हनुसकने 
हसतक्षेप, अनसुचत दबयाब, प्र्भया्व र असह्ोगियाई लनरुतसयायहत 
गन्ण पद्धलत य्वकयास गनदे। 

नीलत/लनण््ण /
स्न्व् बैठक

२०७६-०८१ पूण्ण बैठक/
प्रधयान न्या्याधीश

न्याय्क कया् कयारबयाही्या बयाह्य तथया आनतररक रूप्या पन्णसकने 
दबयाब र प्र्भया्वियाई लनरूतसयायहत र इनकयार गनदे।

स्वदेक्षण प्रलत्ेवदन २०७६-०८१ समबसनधत 
न्या्याधीश

अदयाित र न्या्याधीशको सरुक्षयाको समबनध्या ्भएकया पू्व्ण 
अध््न प्रलत्ेवदन पनुरया्विोकन गरी कया्या्णन्व्न गनदे।

सरुक्षया नीलत र 
्ोजनया

२०७६-०८१ ्खु् रसजसट्यार

सं्ैवधयालनक पदको ््या्णदया र रयाय्रि् ए्व् ् अनतरया्णय्रि् 
प्रचिनस्ेतियाई ्ध्नजर गरी न्या्याधीशको ््या्णदयाक्र् 
लनधया्णरणकया ियालग पहि गनदे।

लनण््ण /स्न्व् 
बैठक/पत्रयाचयार

२०७६ पूण्ण बैठक/
प्रधयान न्या्याधीश

सजलिया अदयाित र उचच अदयाितकया न्या्याधीशहरूको 
पयाररश्ल्क र सयु्वधया तथया अदयाितको प्रशयासलनक खच्णको 
व्््भयार सङ् िी् ससञ्चत कोर्बयाट हनेु व््वसथयाको ियालग पहि 
गनदे।

लनण््ण /पत्रयाचयार २०७६-०८१ पूण्ण बैठक/
प्रधयान न्या्याधीश

न्या्पयालिकयाको रणनीलतक ्ोजनयाको कया्या्णन्व्नको ियालग 
कया््णक्र्कया आधयार्या बजेट य्वलन्ोजनको ियालग स्न्व् र 
पहि गनदे।

बैठक/लनण््ण /
पत्रयाचयार

२०७६-०८१ पूण्ण बैठक/
प्रधयान न्या्याधीश

न्या्पयालिकयाको ियालग य्वलन्ोसजत बजेट प्रयाथल्कतयाकया 
आधयार्या स्ववोचच अदयाितिे बयाँडफयाँड तथया रक्यानतर गन्ण 
पयाउने स्वया्त्ततयाको ियालग पहि गनदे।

बैठक/लनण््ण /
पत्रयाचयार

२०७६-०८१ ्खु् रसजसट्यार

न्या्याधीश तथया अदयाित्या कया््णरत क््णचयारीको पयाररश््क, 
लन्वसृत्त्भरण तथया सयु्वधया लनधया्णरण गन्ण य्वद््यान कयानून 
पनुरया्विोकन गरी अनतरया्णय्रि् ्यापदणडअनकूुि स्वतनत्र 
प्रकृलतको Judicial Pay Commission गठन गरी सोको लसफयाररस 
कया्या्णन्व्न गन्ण पहि गनदे।

बैठक/लनण््ण /
पत्रयाचयार

२०७६-०८१ पूण्ण बैठक/
प्रधयान न्या्याधीश

न्या्याधीश तथया क््णचयारीियाई अलतररक् स्् गरेको कया् र 
्ोजनयाको िक््अनसुयार कया््णसमपयादनको आधयार्या अलतररक् 
सयु्वधया उपि्ध गरयाउने।

लनण््ण / तिबी 
्भरपयाई

२०७६-०८१ पूण्ण बैठक/
प्रधयान न्या्याधीश

संय्वधयानको धयारया १५५ ब्ोसज् सङ् िी् न्या् से्वयाकया 
क््णचयारीको से्वया सत्णसमबनधी छुटै्ट कयानून तजु््ण या गन्ण स्न्व् 
र पहि गनदे।

बैठक/लनण््ण /
पत्रयाचयार

२०७६-०८१ पूण्ण बैठक/
प्रधयान न्या्याधीश

न्या्पयालिकयाको ियालग आ्वश्क क््णचयारीको दरबनदी लनधया्णरण 
गनदे तथया कया््णबोझकया आधयार्या क््णचयारी व््वसथयापन गन्ण 
पयाउने प्रशयासलनक स्वया्त्ततयाको ियालग पहि गनदे।

बैठक/लनण््ण /
पत्रयाचयार

२०७६-०८१ पूण्ण बैठक/
प्रधयान न्या्याधीश

प्रधयान न्या्याधीशिे न्या् प्रशयासनियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउने 
असनत् सजम्े्वयारी बहन गन्णकया ियालग आ्वश्क प्रशयासलनक 
ए्व् ् व््वसथयापकी् कया्््ण या स्वया्त्ततया प्रदयान गनदेसमबनधी 
कयानूनी व््वसथयाकया ियालग पहि गनदे।

बैठक/लनण््ण /
पत्रयाचयार

२०७६-०८१ पूण्ण बैठक/
प्रधयान न्या्याधीश
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रणनीलतक उद्ेश् 3.2: न्याय्क उत्तरदयाय्त्व  र  ज्वयाफदेयहतया अल्भ्वयृद्ध गनु्ण।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

न्या्याधीशहरूको कया््ण समपयादन ्यापदणड लनधया्णरण गरी ियाग ु
गनदे। 

बैठक/लनण््ण /
पत्रयाचयार

२०७६-०८१
पूण्ण बैठक/प्रधयान 

न्या्याधीश 

क््णचयारीहरूको सजम्े्वयारीसयहतको कया््णसमपयादन ्यापदणड 
पनुरया्विोकन गरी ियाग ुगनदे।

कया््णय्व्वरण २०७६-०८१ ्खु् रसजसट्यार

न्या्याधीशको ियालग इजियास्या बसदया प्र्ोग ्भई आएको पोसयाक 
्भौगोलिक अ्वसथयास्ेतियाई य्वचयार गरी पनुरया्विोकन गनदे। 

संशोलधत 
लन््या्विी 

२०७६-०८१
पूण्ण बैठक/प्रधयान 

न्या्याधीश

न्या्याधीश तथया क््णचयारीहरूको आचयारसंयहतया प्र्भया्वकयारी रूप्या 
ियाग ुगनदे र लन्ल्त अनगु्न गनदे।

अनगु्न प्रलत्ेवदन २०७६-०८१
प्रधयान  

न्या्याधीश/्खु् 
रसजसट्यार

न्या्पयालिकया्या हनु सकने अलन्ल्ततया तथया भ््रियाचयार लन्नत्रणकया 
ियालग न्या् पररर्दिगया्तकया समबसनधत लनकया्हरूसँग छिफि 
र स्न्व् गरी लनरोधयात्क र दणडयात्क उपया्हरूको 
प्र्भया्वकयारी कया्या्णन्व्न गनदे।

छिफि/लनण््ण २०७६-०८१

प्रधयान 
न्या्याधीश/ 
्वररष्ठत्  

न्या्याधीश/्खु् 
रसजसट्यार

अदयाित्या य्वचौि्याबयाट हनुसकने यक्र्याकियाप रोकने आ्वश्क 
कयानूनी र संसथयागत संरचनया लन्या्णणको ियालग अध््न गरी ियाग ु
गनदे पहि गनदे।

अध््न प्रलत्ेवदन २०७६/०७७
प्रधयान  

न्या्याधीश/्खु् 
रसजसट्यार

न्या्पयालिकयाको य्वकृलत य्वसङ् गलतकया समबनध्या ्भएकया पू्व्ण 
अध््न प्रलत्ेवदनहरूको सझुया्वहरूको प्रयाथल्कतया लनधया्णरण गरी 
कया्या्णन्व्न गनदे।

बैठक/लनण््ण /
पत्रयाचयार

२०७६-०८१
प्रधयान  

न्या्याधीश/्खु् 
रसजसट्यार

रणनीलतक उद्ेश् 3.3: न्याय्क जनशसक्को कया््ण संसकृलत्या सधुयार गनु्ण।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

न्याय्क जनशसक्िे से्वयाग्याहीप्रलत गनु्णपनदे व््वहयारकया समबनध्या पद्धलत 
सधुयार गन्ण अध््न गनदे।

अध््न प्रलत्ेवदन २०७६/०७७
प्रधयान न्या्याधीश/
्खु् रसजसट्यार

प्रयाति अध््न प्रलत्ेवदन प्रयाथल्कतयाकया आधयार्या कया्या्णन्व्न गनदे। लनण््ण २०७६-०८१
प्रधयान न्या्याधीश/
्खु् रसजसट्यार

जनशसक्िे से्वयाग्याहीप्रलत गररनपुनदे व््वहयारकया समबनध्या अल्भ्खुीकरण 
कया््णक्र् सञ्चयािन गनदे। 

अल्भ्ूखीकरण 
कया््णक्र् प्रलत्ेवदन

२०७६-०८१ ्खु् रसजसट्यार

न्याय्क जनशसक्ियाई उतकृष्ट व््वसथयापन र से्वया प्र्वयाह्या प्रलसयद्ध 
पयाएकया सया्व्णजलनक/लनजी संसथयाहरूको अ्विोकन गरयाउने।

लनण््ण /प्रलत्ेवदन २०७६-०८१
्खु् रसजसट्यार/

रसजसट्यार/से्सतेदयार
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रणनीलतक उद्ेश् 3.4: अदयाितको कया् कयारबयाही्या अनगु्न र लनरीक्षणियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउन ु। 

(क) न्याय्क कया् कयारबयाहीको लनरीक्षण अनगु्न गनदे।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

अदयाित, न्याय्क ए्व् ्अध्ण न्याय्क लनकया्को न्याय्क 
लनरीक्षणियाई प्र्भया्वकयारी, उपि्धी्ूिक र ल्तव््ी 
बनयाउन, सजलिया अदयाितबयाट गररने लनरीक्षणको य्वर््स्ेत 
स्या्ेवश गन्ण तथया अनियाइनबयाट स्ेत अनगु्न गनदे पद्धलत 
य्वकयास गन्ण य्वद््यान लनरीक्षण लनददे सशकया परर्याज्णन गनदे।

लनरीक्षण 
लनददे सशकया

२०७६/०७७
प्रधयान न्या्याधीश/ 

अनगु्न तथया लनरीक्षण 
्हयाशयाखया

परर्यासज्णत लनददे सशकयाब्ोसज् लनरीक्षण अनगु्न गनदे। 
अनगु्न 
प्रलत्ेवदन

२०७६-०८१
प्रधयान न्या्याधीश/ 

अनगु्न तथया लनरीक्षण 
्हयाशयाखया

पनुरया्ेवदन सनु्ने अदयाितहरूिे अदयाित, अन् न्याय्क 
लनकया् र कयारयागयारहरूको ्वयायर््णक रूप्या कमती्या १ पटक 
लनरीक्षण गनदे।

लनरीक्षण 
प्रलत्ेवदन २०७६-०८१ न्या्याधीश

लनरीक्षण कया््णको ियालग आलथ्णक ्वर््णको सरुु्ै न्या्याधीश 
तोकी समबसनधत न्या्याधीशबयाट तोयकएको अदयाितको 
्वर्दै्भरर लन्ल्त अनगु्न गनदे व््वसथयाियाई प्र्भया्वकयारी 
बनयाउने।

लनण््ण /प्रलत्ेवदन २०७६-०८१

प्रधयान न्या्याधीश/ 
्खु् न्या्याधीश/ 

न्या्याधीश/ अनगु्न 
तथया लनरीक्षण 
्हयाशयाखया 

अनगु्नबयाट देसखएकया कैयफ्त ्वया सधुयार गनु्णपनदे य्वर्््या 
ततकयािै लनददेशन ठदने र स्न्व् गनदे। लनददेशन/पत्रयाचयार २०७६-०८१

लनरीक्षणकतया्ण 
न्या्याधीश/अनगु्न 

तथया लनरीक्षण 
्हयाशयाखया

अदयाितको कया् कयारबयाही्या प्र्भया्वकयाररतया अल्भ्वयृद्ध गरी 
न्याय्क सशुयासन कया्् रयाख् आकसस्क लनरीक्षण, सूक्् 
अनगु्न र लन्ल्त लनगरयानी गनदे समबनध्या कया््णय्वलध 
बनयाउने।

कया््णय्वलध/
लनददे सशकया २०७६ कयालत्णक प्रधयान न्या्याधीश/्खु् 

रसजसट्यार

कया््णय्वलधकया आधयार्या आकसस्क लनरीक्षण, सूक्् अनगु्न 
र लन्ल्त लनगरयानी गरी प्रयाति प्रलत्ेवदन कया्या्णन्व्न गनदे। प्रलत्ेवदन/लनण््ण २०७६-०८१ प्रधयान न्या्याधीश

अदयाित तथया य्वसशष्टीकृत अदयाितको प्रशयासलनक लनरीक्षण 
तथया अनगु्नियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउने।

लनरीक्षण 
प्रलत्ेवदन २०७६-०८१

्खु् रसजसट्यार/
रसजसट्यार/अनगु्न तथया 
लनरीक्षण ्हयाशयाखया 

(ख) से्वयाप्र्वयाहको अनगु्न गनदे।

कया््ण कया््णसमपयादन 
सूचक स््या्वलध सजम्े्वयारी

अदयाितबयाट प्र्वयाह हनेु से्वयाको गणुसतरी्तयाको बयारे्या अनगु्न 
गन्ण ्यापदणड लन्या्णण गनदे। ्यापदणड २०७६/०७७ ्खु् रसजसट्यार
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कया््ण कया््णसमपयादन 
सूचक स््या्वलध सजम्े्वयारी

्यापदणडब्ोसज् से्वयाप्र्वयाह ्भए न्भएको लन्ल्त अनगु्न गरी 
ततकयाि सधुयार गन्ण लनददेशन ठदने। 

अनगु्न  
प्रलत्ेवदन/लनण््ण २०७६-०८१ ्खु् रसजसट्यार/

रसजसट्यार/से्सतेदयार

्यापदणडब्ोसज् उतकृष्ट कया््णसमपयादन तथया से्वयाप्र्वयाह गनदे 
क््णचयारीियाई परुषकृत र क्ी क्जोरीको पनुरया्वसृत्त गनदे 
क््णचयारीियाई अनशुयासनयात्क कयारबयाही गनदे।

लनण््ण २०७६-०८१ ्खु् रसजसट्यार/
रसजसट्यार/से्सतेदयार

अदयाितबयाट समपयादन गररने से्वया प्र्वयाह र सधुयार गनु्णपनदे य्वर््कया 
समबनध्या प्रसशक्षण प्रयाति क््णचयारीबयाट अनतर अदयाित अनगु्न 
तथया लनगरयानी गनदे।

लनण््ण /पत्र/
अनगु्न 
प्रलत्ेवदन

२०७६-०८१ ्खु् रसजसट्यार/
रसजसट्यार

(ग) गनुयासो सनु्ुवयाइको सं्नत्रियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउने।

कया््ण कया््णसमपयादन 
सूचक स््या्वलध सजम्े्वयारी

अदयाितबयाट ्भएकया कया् कयारबयाही्या हनु सकने अलन्ल्तया 
समबनधी उजरुी लिई पेस गन्ण प्रधयान न्या्याधीश र ्खु् 
न्या्याधीशको ससच्वयाि््या गनुयासो सनु्ुवयाइ सं्नत्रियाई 
सदुृढ बनयाउने। 

लनण््ण /पत्रयाचयार २०७६-०८१
प्रधयान  

न्या्याधीश/्खु् 
न्या्याधीश

पन्ण आएकया गनुयासो/उजरुी्या १ ्यहनयाल्भत्र कयारबयाही र 
लनण््ण  गरी उजरुीकतया्णियाई सोको जयानकयारी ठदने। लनण््ण /पत्रयाचयार २०७६-०८१

प्रधयान न्या्याधीश/ 
्खु् न्या्याधीश/

रसजसट्यार

अदयाितबयाट ्भएकया कया् कयारबयाही्या हनु सकने 
अलन्ल्तयासमबनधी उजरुीको समबोधन गनदे, कया््णय्वलध,  
सयाधन,  सजम्ेबयार अलधकयारी, स््या्वलध स्ेतकया य्वर््हरू 
स्या्ेवश गरी  कया्््ण ोजनया बनयाई ियाग ुगनदे।

कया्््ण ोजनया २०७६-०८१ ्खु् रसजसट्यार/
रसजसट्यार/से्सतेदयार

से्वयाग्याहीिे अदयाितको कया् कयारबयाहीको समबनध्या 
न्या्याधीशस्क्ष लिसखत ्वया ्ौसखक रूप्या कुनै गनुयासो/
उजरुी गन्ण सकने। 

अल्भिेख २०७६-०८१ समबसनधत न्या्याधीश 

िक्् ४: अदयाित व््वसथयापनको सदुृढीकरण
रणनीलतक उद्ेश् ४.१:  ्यान्व संशयाधन व््वसथयापन सदुृढ बनयाउन।ु

(क) ्यान्व संशयाधनको संसथयागत सदुृढीकरण गनदे।

कया््ण कया््णसमपयादन 
सूचक स््या्वलध सजम्े्वयारी

न्या्पयालिकया्या कया््णरत समपूण्ण क््णचयारीहरूको ्यान्व संशयाधन 
य्वकयाससमबनधी स्ग् कया््ण गन्ण स्ववोचच अदयाित्या छुटै्ट ्यान्व संशयाधन 
्हयाशयाखया सथयापनया गनदे।

लनण््ण २०७६/०७७
प्रधयान  

न्या्याधीश/
्खु् रसजसट्यार

्यान्व संशयाधन ्हयाशयाखयाियाई सदुृढीकरण गनदे।

जनशसक् तथया 
्भौलतक स्ोत 
सयाधनको 
उपि्धतया

२०७६/०७७
प्रधयान  

न्या्याधीश/
्खु् रसजसट्यार
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(ख) ्यान्व संशयाधन नीलत तथया ्ोजनया लन्या्णण गनदे।

कया््ण कया््णसमपयादन 
सूचक स््या्वलध सजम्े्वयारी

्यान्व संशयाधन नीलत लन्या्णण गनदे। नीलत २०७७/०७८ ्खु् रसजसट्यार/्यान्व 
संशयाधन ्हयाशयाखया प्र्खु

्यान्व संशयाधन य्वकयास ्ोजनया (Human Resource  
Development Plan) लन्या्णण गनदे। ्ोजनया २०७७/०७८ ्खु् रसजसट्यार/्यान्व 

संशयाधन ्हयाशयाखया प्र्खु

न्या्पयालिकया्या कया््णबोझको आधयार्या सङ् गठन तथया 
व््वसथयापन स्वदेक्षण  (O &M) गनदे। स्वदेक्षण प्रलत्ेवदन २०८०/०८१ ्खु् रसजसट्यार/्यान्व 

संशयाधन ्हयाशयाखया प्र्खु

न्याय्क जनशसक्को क्ष्तया य्वकयाससमबनध्या त्यार 
्भएको तयालि् नीलतियाई कया्या्णन्व्न गनदे।

तयालि् सञ्चयािन 
प्रलत्ेवदन २०७६-०८१ ्खु् रसजसट्यार/्यान्व 

संशयाधन ्हयाशयाखया प्र्खु

न्या्पयालिकया्या प्या्णति र गणुसतरी् जनशसक्को 
लन्ल्त आपूलत्ण सलुनसचित गन्ण य्वश्वय्वद्याि्, सशक्षया 
्नत्रयाि्, सया्यान् प्रशयासन ्नत्रयाि् तथया िोकसे्वया 
आ्ोगिगया्तकया समबद्ध लनकया्हरूसँग स्न्व् 
गनदे।

बैठक/्याइन्टु/
पत्रयाचयार २०७६-०८१ ्खु् रसजसट्यार/्यान्व 

संशयाधन ्हयाशयाखया प्र्खु

सूचनया प्रय्वलधसमबनधी दक्ष जनशसक्को आपूलत्ण, 
सथयाय्त्व र उतप्ररेणया कया्् गन्ण नीलत लन्या्णण गरी 
कया्या्णन्व्न गनदे।

बैठक/्याइन्टु/
पत्रयाचयार २०७६-०८१ ्खु् रसजसट्यार/्यान्व 

संशयाधन ्हयाशयाखया प्र्खु

्ोजनया कया्या्णन्व्नको कया््णियाई सहज हनेु गरी 
न्या्याधीश र क््णचयारीको सरु्वया नीलत कया्या्णन्व्न 
गनदे।

२०७६-०८१ प्रधयान न्या्याधीश/्वररष्ठत् ्
न्या्याधीश/्खु् रसजसट्यार

यफलड्या खयटने तया्ेिदयार क््णचयारीियाई कया््ण समपयादन 
्यापदणड बनयाई सोको आधयार्या थप ्भत्तया र ्ोबयाइि 
शलुक सयु्वधया उपि्ध गरयाउने।

्भरपयाइ २०७६-०८१ ्खु् रसजसट्यार/रसजसट्यार/
से्सतेदयार

(ग) ्यान्व संशयाधनको क्ष्तया य्वकयास गनदे।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

तयालि् नीलतकया आधयार्या तयालि् आ्वश्कतया पयहचयान (Training 
Need Assessment) गनदे गरयाउने।

प्रलत्ेवदन २०७६/०७७
्खु् रसजसट्यार/
्यान्व संशयाधन 
्हयाशयाखया प्र्खु

तयालि् नीलत र TNA कया आधयार्या तयालि्हरूको प्रयाथल्कतया लनधया्णरण 
गरी रयाय्रि् न्याय्क प्रलतष्ठयानस्ेतको सहकया्््ण या तयालि्  सञ्चयािन 
गनदे। 

 तयालि् सञ्चयािन 
प्रलत्ेवदन

२०७७-०८१
्खु् रसजसट्यार/
्यान्व संशयाधन 
्हयाशयाखया प्र्खु
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कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

न्याय्क जनशसक्को क्ष्तया य्वकयासको ियालग ्वयायर््णक ३००० 
जनशसक्ियाई देहया्कया य्वर्््या तयालि् प्रदयान गनदेः- 
•	 दे्वयानी तथया फौजदयारी संयहतया
•	 फरक ्दु्या व््वसथयापन
•	 सूचनया प्रय्वलध
•	 फैसिया िेखन
•	 अल्भ्खुीकरण
•	 से्वयाप्र्ेवश/से्वयाकयािीन/पनुतया्णजगी
•	 सूक्् लनगरयानी, न्याय्क सशुयासन तथया  से्वया प्र्वयाह 
•	 जनसमपक्ण  तथया सञ्चयारसीप 
•	 नेततृ्व य्वकयास 
•	 य्वसशष्टीकृत तथया अन् य्वर््गत।

तयालि् सञ्चयािन 
प्रलत्ेवदन

२०७६-०८१
्खु् रसजसट्यार/
्यान्व संशयाधन 
्हयाशयाखया प्र्खु

्वयायर््णक रूप्या १० जनया अदयाित्या कया््णरत  जनशसक्ियाई स्वदेशकया 
य्वश्व य्वद्याि्हरू्या न्या् र कयानूनको य्वर्््या उचच सशक्षयाको अ्वसर 
प्रदयान गनदे।  

लनण््ण २०७६-०८१

प्रधयान न्या्याधीश 
्खु् रसजसट्यार/
्यान्व संशयाधन 
्हयाशयाखया प्र्खु

्वयायर््णक रूप्या ५ जनया  न्या्याधीश र अलधकृतियाई न्या् र कयानूनको 
य्वर्््या य्वदेशकया य्वश्व य्वद्याि्हरू्या उचच सशक्षयाको  अ्वसर प्रदयान 
गनदे।  

लनण््ण २०७६-०८१

प्रधयान न्या्याधीश 
्खु् रसजसट्यार/
्यान्व संशयाधन 
्हयाशयाखया प्र्खु

्वयायर््णक  रूप्या १५० जनया न्या्याधीश र क््णचयारीियाई ्ैवदेसशक तयालि्/
अध््न/अ्विोकन भ््णको अ्वसर प्रदयान गनदे।  भ््ण प्रलत्ेवदन २०७६-०८१

प्रधयान न्या्याधीश/
्खु् रसजसट्यार/
्यान्व संशयाधन 
्हयाशयाखया प्र्खु

जनशसक्ियाई प्रदयान गररएकया तयािी्हरूको स्ग् प्र्भया्व ्ूल्याङ् कन 
गनदे। प्र्भया्व प्रलत्ेवदन २०८०/०८१

्खु् रसजसट्यार/
्यान्व संशयाधन 
्हयाशयाखया प्र्खु

रणनीलतक उद्ेश् ४.२: ्भौलतक  र से्वया पू्वया्णधयार्या सधुयार ए्व् ्य्वत्ती् व््वसथयापन गनु्ण। 

(क) ्भौलतक र से्वया पू्वया्णधयार व््वसथयापन गनदे।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

अदयाित तथया न्या्यालधकरणको ियालग आ्वश्क ्भौलतक 
पू्वया्णधयार (अदयाित ्भ्वन तथया एकीकृत आ्वयासस्ेत) लन्या्णण 
र य्वकयासको ियालग पू्व्ण अध््न प्रलत्ेवदनको पनुरया्विोकन 
गरी ्यापदणड परर्याज्णन गनदे। 

परर्यासज्णत 
्यापदणड

२०७६/०७७
अदयाित व््वसथयापन 
सल्लत/्खु् रसजसट्यार  
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कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

सङ् िी्तया कया्या्णन्व्नको लसिलसिया्या सजलिया 

सदर्कुया्ससथत सरकयारी कया्या्णि्हरू सथयानी् तह्या 

सथयानयानतरण/खयारेज हनु गई खयािी ्भएकया ्भ्वन/जगगया 

अदयाित प्र्ोजनको ियालग प्रयाति गनदे पहि र स्न्व् गनदे।

बैठक/लनण््ण /

पत्रयाचयार
२०७६-०८१

अदयाित व््वसथयापन 

सल्लत/्खु् रसजसट्यार/

न्या्याधीश/रसजसट्यार/

से्सतेदयार

अदयाित ्भ्वन, आ्वयास तथया सरुक्षया ्भ्वन स्ेतकया ियालग 

जगगया प्रयालति/थप गनदे।

•	 सजलिया अदयाित ्भ्वनः इिया्, न्विपरु, रुकु् पू्व्ण, 

बयाजरुया, उद्परु, ि्जङु, पसया्ण, िलितपरु, स्याङ् जया, 

दयाच ु्णिया, बठद्ण्यास्ेत जम्या ११

•	 उचच अदयाित/इजियास ्भ्वनः ्वीरगञ्ज, ओखिढुङ्गया, 

तिुसीपरु स्ेत जम्या ३

•	 न्या्यालधकरण कम्पिेकस/फैसिया

   कया्या्णन्व्न लनददेशनयाि् जम्या १

•	 न्या्याधीश तथया क््णचयारी आ्वयासः लसरयाहया, सतिरी, 

सिया्णही, ्ोरङ,  सनुसरी, पसया्ण, न्विपरु, न्विपरयासी, 

रूपनदेही, ्वीरगञ्ज, दयाङ, बयाँके, य्वरयाटनगर, जनकपरु, 

कैियािी, स्ववोचच अदयाित स्ेत जम्या १६

लिखत/

जगगयाधनी 

प्र्याण पूजया्ण

२०७६-०८१
अदयाित व््वसथयापन 

सल्लत/्खु् रसजसट्यार  

्यापदणडअनसुयार आ्वश्कतया र कया््णबोझ  अनसुयार 

प्रयाथल्कतया लनधया्णरण गरी न्याँ ्भ्वन लन्या्णण गनदे।

•	 स्ववोचच अदयाित ्भ्वनः १

•	 सजलिया अदयाित ्भ्वनः  ्भक्परु, ्क्वयानपरु, सनुसरी, 

उद्परु, इिया्, न्विपरु, रुकु् पू्व्ण, बयाजरुया, सोिखुमुब,ु 

्भोजपरु, ्ोरङ, ि्जङु, पसया्ण, ओखिढुङ्गया, बठद्ण्या, 

बैतडी, कञ्चनपरु, स्याङ् जया, कयासकी, दयाच ु्णिया, 

न्विपरयासी-२१

लन्या्णण समपन्न 

प्रलत्ेवदन/

प्र्याणपत्र 

२०७६-०८१
अदयाित व््वसथयापन 

सल्लत/्खु् रसजसट्यार  



179

Gofokflnsfsf] rf}yf] k~rjifL{o /0fgLlts of]hgf

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

•	 उचच अदयाित/इजियास ्भ्वन- रयाजय्वरयाज, ्वीरगञ्ज, 

ओखिढुङ्गया, बटु्वि, बयागिङु, ठदपया्ि, सखुदेत, 

तिुसीपरु, नेपयािगनज, जमुिया-१०

•	 स्ववोचच अदयाितकया न्या्याधीश तथया ्खु् रसजसट्यार/

रसजसट्यारको आ्वयास – २३

•	 उचच/सजलिया अदयाितकया न्या्याधीश आ्वयास-  लसरयाहया, 

सतिरी, ्होत्तरी, धनरु्या, सिया्णही, बयारया, पसया्ण, रौतहट, 

्ोरङ,  सनुसरी, न्विपरु, न्विपरयासी, रूपनदेही, दयाङ, 

बयाँके,  डडेिधरुया, डोटी, सचत्वन, जमुिया, कयािीकोट, 

जयाजरकोट, ्सुतयाङ, ्नयाङ, सोिखुमुब,ु ओखिढुङ्गया, 

कयाभ्पेियाञ्चयाेक, रया्ेछयाप, य्वरयाटनगर, खोटयाङ्ग, पयाँचथर, 

संख्ुवयास्भया, धनकुटया, कयासकी, जनकपरु, ्वीरगञ्ज, 

नेपयािगनज, ठदपया्ि-३७

•	 उचच अदयाितकया रसजसट्यार र सजलिया अदयाितकया 

से्सतेदयार तथया क््णचयारी आ्वयास-

   लसरयाहया, सतिरी, ्होत्तरी, धनरु्या, सिया्णही, बयारया, पसया्ण, 

्ोरङ, य्वरयाटनगर, सनुसरी, रूपनदेही, बटु्वि, 

कयपि्वसत ुबयाँके, नेपयािगनज,  कैियािी-१६

•	 अलतलथ गहृ- १०

•	 सरुक्षया व्यारेक- १५
लन्या्णणयाधीन अदयाित ्भ्वन तथया सरुक्षया व्यारेकहरूको लन्या्णण 

कया््ण समपन्न गनदे।

•	 उचच अदयाितः पयाटन एनेकस-१

•	 सजलिया अदयाितः बयागिङु, ्होत्तरी, संख्ुवयास्भया, दयाङ, 

बझयाङ, पयाँचथर-६

•	 सरुक्षया व्यारेकः रोलपया, ्प्ूठयान-२ 

लन्या्णण समपन्न 

प्रलत्ेवदन/

प्र्याणपत्र 

२०७६-०७७
अदयाित व््वसथयापन 

सल्लत/्खु् रसजसट्यार  

न्याँ लन्या्णण ्भई सञ्चयािन्या रहेकया अदयाित, आ्वयास तथया 

सरुक्षया ्भ्वनहरूको लन्ल्त संरक्षण तथया ्््णत सम्भयारको 

ियालग ्यापदणड लनधया्णरण गरी ियाग ुगनदे।

्यापदणड/बजेट 

लनकयासया
२०७६-०८१

्खु् रसजसट्यार/रसजसट्यार/

से्सतेदयार   

प्र्ोग्या रहेकया अदयाित ्भ्वन र आ्वयासको हरेक ्वर््ण २५ 

्वटयाको ्््णत सम्भयार गनदे।

लन्या्णण समपन्न 

प्रलत्ेवदन
२०७६-०८१

अदयाित व््वसथयापन 

सल्लत/्खु् रसजसट्यार  
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कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

य्वद््यान अदयाित ्भ्वन्या आ्वश्कतया अनसुयार देहया्कया 
पू्वया्णधयारहरू य्वसतयार/थप गनदेः
•	 स्भयाकक्ष
•	 पसुतकयाि्/इ ियाइबे्री
•	 अल्भिेख कक्ष
•	 बैंक कयाउनटर
•	 ्ैवतलनक कयानून व््वसया्ी कक्ष
•	 य्वशेर् प्रकृलतकया लन्ेवदन/पक्रयाउ पजुषी/कि लडटेि 

शयाखया

संरचनया 
य्वसतयार/थप

२०७६-०८१
अदयाित व््वसथयापन 
सल्लत/्खु् रसजसट्यार  

्भौलतक पू्वया्णधयारहरूियाई से्वयाग्याही ्ैत्री बनयाउन लनरनतर 
सदुृढीकरण गन्ण देहया्कया लन्या्णण कया््ण गनदे।
•	 ्वयाइफयाई र यटल्भ लडस्पिे सयु्वधयासयहतको प्रलतक्षयाि्
•	 च्ेनयागहृ
•	 शौचयाि् (्यहिया/परुुर्/फरक क्ष्तया)
•	 यपउने पयानी
•	 प्रयाथल्क स्वयास्थ् उपचयार कक्ष
•	 सूचनया तथया सहया्तया कक्ष
•	 सयाक्षी पीलडत संरक्षण कक्ष
•	 थनु्ुवया कक्ष
•	 Lost and Found कक्ष लन्या्णण
•	 ्ेिल्ियाप कक्ष/लन्या्णण/य्वसतयार
•	 पू्व्ण सनु्ुवयाइ कक्ष

संरचनया 
य्वसतयार/थप

२०७६-०८१
अदयाित व््वसथयापन 
सल्लत/्खु् रसजसट्यार  

•	 फरक क्ष्तया ्भएकया व्सक्हरूको ियालग आ्वश्क 
पू्वया्णधयार 

•	 श्व्दृश् सं्वयाद कक्ष
•	 परया्श्ण कक्ष
•	 बयाि इजियास
•	 सशश ुस्याहयार/बयािपोर्ण कक्ष
•	 अन्।

 

(ख) ्भ्वनबयाहेककया अन् ्भौलतक पू्वया्णधयार व््वसथयापन गनदे।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

अदयाित्या खररद गररने ्वसत ु र से्वयाको ्वयायर््णक खररद ्ोजनया 
त्यार पयारी कया्या्णन्व्न गनदे।

खररद ्ोजनया प्रत्ेक ्वर््ण

्खु् 
रसजसट्यार/
रसजसट्यार/
से्सतेदयार
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कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

अदयाितको ियालग आ्वश्क पनदे स्वयारी सयाधन, ्ेलसनरी सया्यान, 
एअर कसनडसनर, हे्भी ड्ुटी सक्यानर, फलन्णचर, सरुक्षया 
उपकरणस्ेतको ्यापदणड लनधया्णरण गनदे।

लनण््ण /प्रलत्ेवदन २०७६/०७७
्खु् 

रसजसट्यार

लनधया्णररत ् यापदणड्या आधयाररत रही अदयाितको ियालग आ्वश्क पनदे 
देहया्ब्ोसज्कया स्वयारी सयाधन, ् ेलसनरी सया्यान तथया फलन्णचरस्ेतकया 
सया्यान खररद तथया य्वतरण गनदेः

लनण््ण /सजनसी 
यकतयाब

२०७६-०८१
्खु् 

रसजसट्यारस्वयारी 
सयाधन

•	 जीप- ७० (स्ववोचच अदयाित-२०, उचच 
अदयाित तथया सजलिया अदयाित ५०)

•	 कयार/Sport Utility Vehicle  (न्याँ लन्कु् हनेु 
न्या्याधीश, उचच अलधकृत तथया परुयानया ्भई 
प्रलतसथयापन गन्ण) - २५६

•	 ्ोटरसयाइकि (अलधकृत/यफलड्या खयटने 
क््णचयारी/तया्ेिदयारस्ेतको ियालग)-२००

•	 सयाइकि (कया्या्णि् सह्ोगी/स्वयारी चयािकको 
ियालग)- ५००

कम्प्टुर 
िगया्तकया 
्ेलसनरी 
सया्यानहरू

•	 ल्यापटप-१०१५
•	 कम्प्टुर -२५१० 
•	 ्युपएस -२५१०
•	 यप्रनटर- १५३०
•	 सक्यानर-११५०
•	 इ-हयासजरी ्ेसशन-३५०
•	 फोटोकयप -२५०
•	 ए्रकसनडसनर- ४७५
•	 लसलस क्या्ेरया-५००
•	 लडस्पिे ससक्रन-२००
•	 Total Station Machine-७७
•	 Walk Through Machine- ५०
•	 Fire Extinguisher- ५००
•	 अन्।

सजनसी यकतयाब २०७६-०८१
्खु् 

रसजसट्यार

लनधया्णररत ्यापदणडकया आधयार्या   अदयाितको ियालग आ्वश्क पनदे 
फलन्णचरिगया्तकया सया्ग्ीहरू खररद गनदे।

लनण््ण प्रत्ेक ्वर््ण

्खु् 
रसजसट्यार/
रसजसट्यार/
से्सतेदयार

्यापदणड त्यार नहँुदयासम् ्िुकुको ्भौगोलिक अ्वसथयास्ेतियाई 
य्वचयार गरी अदयाितको ियालग खररद गररने स्वयारीसयाधन Sport 

Utility Vehicle सतरको खररद गनदे।
लनण््ण प्रत्ेक ्वर््ण

्खु् 
रसजसट्यार/
रसजसट्यार



182

Gofokflnsfsf] rf}yf] k~rjifL{o /0fgLlts of]hgf

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

य्वल्भन्न तहकया अदयाितहरू्या रहेकया स्वयारी सयाधन, ्ेलसनरी सया्यान 
तथया फलन्णचरस्ेतको इन्ेभनट्ी लन्या्णण गनदे।

लनण््ण प्रत्ेक ्वर््ण
्खु् 

रसजसट्यार/
रसजसट्यार

प्र्ोग्या आउन नसकने स्वयारी सयाधन, ्ेलसनरी औजयार तथया 
फलन्णचरहरू लििया् य्वक्री गनदे।

लनण््ण प्रत्ेक ्वर््ण
्खु् 

रसजसट्यार/
रसजसट्यार

(ग) य्वत्ती् व््वसथयापन गनदे।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

तयालि्, गोष्ठी, सेल्नयार, कया््णशयािया, बैठक सञ्चयािनिगया्त 
न्या्पयालिकया्या हनेु य्वशेर् प्रकृलतकया कया््णहरू समपयादन गन्ण 
बजेट खच्णको ्यापदणड लनधया्णरण गनदे। 

्यापदणड
२०७६ 
सयाउन

्खु् रसजसट्यार/रसजसट्यार/
आलथ्णक प्रशयासन शयाखया 

प्र्खु

सबै अदयाितहरूिे आगया्ी आलथ्णक ्वर््णको ियालग रणनीलतक 
्ोजनयाको कया््णक्र्स्ेतकया आधयार्या चयािू र पुजँीगत 
खच्णतफ्ण को प्रयारसम्भक बजेट अनु् यान त्यार गनदे।

बजेट अनु् यान 
य्व्वरण

प्रत्ेक ्वर््ण 
्ङ् लसर

्खु् रसजसट्यार/रसजसट्यार/
से्सतेदयार/आलथ्णक प्रशयासन 

शयाखया प्र्खु

समबसनधत अदयाितको ्ोजनया कया्या्णन्व्न सल्लतसँग परया्श्ण र 
स्न्व् गरी बजेट अनु् यानियाई असनत् रूप ठदई ्वयायर््णक खररद 
्ोजनयासयहत स्ववोचच अदयाित अनसुनधयान तथया ्ोजनया 
्हयाशयाखया्या पठयाउने।

बजेट अनु् यान 
य्व्वरण

प्रत्ेक ्वर््ण 
्ङ् लसर

रसजसट्यार/से्सतेदयार

अदयाितहरूबयाट प्रयाति कया््णक्र्सयहतको अनु् यालनत बजेटकया 
आधयार्या न्या्पयालिकयाको एक्षु्ट बजेट प्रक्षेपण गनदे।

बजेट अनु् यान 
य्व्वरण

प्रत्ेक ्वर््ण 
पसु

अनसुनधयान तथया ्ोजनया 
्हयाशयाखया/आलथ्णक प्रशयासन 

शयाखया प्र्खु

कया््णक्र्सयहतको एक्षु्ट बजेटकया समबनध्या छिफि गरी 
असनत् रूप ठदने।

बजेट अनु् यान 
य्व्वरण

प्रत्ेक ्वर््ण 
पसु

्खु् रसजसट्यार/रसजसट्यार

न्या्पयालिकयातफ्ण को एक्षु्ठ अनु् यानलत बजेट रयाय्रि् ्ोजनया 
आ्ोग तथया अथ्ण ्नत्रयाि््या प्रयेर्त गरी बजेटको लसलिङ 
लनधया्णरणको ियालग छिफि गनदे।

पत्रयाचयार/
बैठक/लनण््ण

प्रत्ेक ्वर््ण 
्याि

्खु् रसजसट्यार/अनसुनधयान 
तथया ्ोजनया ्हयाशयाखया/
आलथ्णक प्रशयासन शयाखया 

प्र्खु

बजेट लसलिङ प्रयाति ्भएपलछ अदयाितहरूको कया््णबोझ, कया््णरत 
जनशसक्, पू्वया्णधयार, आ्वश्कतया र प्रयाथल्कतयास्ेतकया आधयार्या 
अदयाितगत लसलिङ लनधया्णरण गरी पठयाउने। 

पत्रयाचयार/
बैठक/लनण््ण

प्रत्ेक ्वर््ण 
्याि

्खु् रसजसट्यार/अनसुनधयान 
तथया ्ोजनया ्हयाशयाखया/
आलथ्णक प्रशयासन शयाखया 

प्र्खु

लनधया्णररत लसलिङको आधयार्या ्वयायर््णक कया््णक्र्स्ेतको 
प्रयाथल्कीकरण गरी LMBIS ्या बजेट प्रय्वष्ट गनदे।

LMBIS अल्भिेख प्रत्ेक ्वर््ण 
रसजसट्यार/से्सतेदयार /
आलथ्णक प्रशयासन शयाखया 

प्र्खु
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कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

अदयाितहरूिे LMBIS ् या प्रय्वष्ट गरेको बजेट कया््णक्र्, औसचत् 
र आ्वश्कतयाब्ोसज् ्भए न्भएको परीक्षण गरी असनत् रूप 
ठदई अथ्ण ्नत्रयाि््या पठयाउने।

LMBIS अल्भिेख प्रत्ेक ्वर््ण 

्खु् रसजसट्यार/रसजसट्यार/
अनसुनधयान तथया ्ोजनया 

्हयाशयाखया/आलथ्णक प्रशयासन 
शयाखया प्र्खु

समबसनधत अदयाितिे प्रयाति गरेको बजेट LMBIS ्या उसलिसखत 
यक्र्याकियाप कया्या्णन्व्नको ियालग अदयाितको पूण्ण बैठक र 
क््णचयारी बैठक्या छिफि गरयाई ल्तव्य्तया, पयारदसश्णतया र 
प्र्भया्वकयाररतयास्ेतको आधयार्या ्ोजनयाकया कया््णक्र्हरू सञ्चयािन 
गनदे।

लनण््ण /्भौलतक 
र य्वत्ती् 
प्रलत्ेवदन

प्रत्ेक ्वर््ण 
्खु् रसजसट्यार/रसजसट्यार/

से्सतेदयार

्वयायर््णक रूप्या तोयकएको िक््ब्ोसज् बेरुज ुफर्छ्यौट गनदे र 
आगया्ी ठदन्या शून् बेरुज ुकया्् गनदे।

बेरुज ुफर्छ्यौट 
प्रलत्ेवदन

प्रत्ेक ्वर््ण 
्खु् रसजसट्यार/रसजसट्यार/

से्सतेदयार/

बढी कया््णबोझ ्भएकया अदयाितहरू्या से्वयाग्याहीिे बझुयाउनपुनदे 
अदयािती शलुक, दसतरु, धरौटी आठद रक्हरू बैंक्याफ्ण त 
दयासखिया गनदे व््वसथया ल्ियाउने।

्भौचर
२०७६-
०८१

्खु् रसजसट्यार/रसजसट्यार/
से्सतेदयार

(ि) अल्भिेख व््वसथयापन गनदे। 

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

अल्भिेख व््वसथयापनको ्यापदणड पनुरया्विोकन गरी ियाग ु
गनदे।

्यापदणड/लनण््ण
२०७६ 
पसु

्खु् रसजसट्यार/अनगु्न 
तथया लनरीक्षण ्हयाशयाखया 

प्र्खु

समबसनधत अदयाित र केनद्री् प्रणयािी्या स्ेत आबद्ध हनेु 
गरी ल्लसि कयागजयातको दोहोरो सरुक्षया प्रणयािी य्वकयास 
समबनध्या ्भएको अध््न प्रलत्वेदन पनुरया्विोकन गनदे। 

प्रलत्ेवदन
२०७६ 
पसु

्खु् रसजसट्यार/अनगु्न 
तथया लनरीक्षण ्हयाशयाखया 

प्र्खु

्यापदणडकया आधयार्या अल्भिेख व््वसथयापन लनददे सशकया बनयाई 
ियाग ुगनदे।

अल्भिेख 
लनददे सशकया

२०७७ 
्ैवशयाख

्खु् रसजसट्यार/अनगु्न 
तथया लनरीक्षण ्हयाशयाखया 

प्र्खु

ल्लसि संिगन ्खु् लिखत कयागजयातको य्वद्तुी् प्रलत त्यार 
गरी सफट्ेव्र्याफ्ण त केनद्री् अल्भिेख प्रणयािी्या आबद्ध 
गनदे।

सफट्ेव्र/

अल्भिेख
2076-
081

सूचनया प्रय्वलध ्हयाशयाखया/
अनगु्न तथया लनरीक्षण 

्हयाशयाखया प्र्खु

सबै अदयाितहरू्या लछन्ुवया ल्लसिहरू  सक्यान गरी 
सफट्ेव्रको ्याध््बयाट क्र्शः प्रय्वष्ट गरी संरक्षण गनदे।

सफट्ेव्र/

अल्भिेख
2076-
081

सूचनया प्रय्वलध ्हयाशयाखया/
अनगु्न तथया लनरीक्षण 

्हयाशयाखया प्र्खु/रसजसट्यार/
से्सतेदयार
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कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

ल्लसि संिगन लिखतहरू कयानूनब्ोसज् धलु्याउने/सडयाउने/
संरक्षण गनदे।

अल्भिेख
2076-
081

रसजसट्यार/से्सतेदयार

(ङ) पसुतकयाि् व््वसथयापन गनदे।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

पसुतकयाि् व््वसथयापन समबनध्या ्भएकया पू्व्ण अध््नहरूको 
पनुरया्विोकन गरी ्यापदणड बनयाई ियाग ुगनदे।

्यापदणड २०७६ पसु
पसुतकयाि् सल्लत/्खु् 

रसजसट्यार

स्ववोचच अदयाित तथया ्यातहत अदयाितकया पसुतकयाि्को 
य्वसतयार र सधुयार गनदे। 

पसुतक अल्भिेख 2076-081
पसुतकयाि् सल्लत/
रसजसट्यार/से्सतेदयार

सबै अदयाितहरूकया पसुतकयाि्हरूलबच सफट्ेव्र्याफ्ण त 
नेट्वयक्ण ङ गनदे।

सफट्ेव्र 207७/078
्खु् रसजसट्यार/सूचनया 

प्रय्वलध ्हयाशयाखया

अदयाितकया सबै इजियासहरू्या दैलनक रूप्या आ्वश्क पनदे 
कयानूनकया पसुतक र सया्ग्ीहरू सयहतको Mini Library को 
व््वसथया गनदे।

ियाइबे्री 207७/078
्खु् रसजसट्यार/

पसुतकयाि् सल्लत/
रसजसट्यार/से्सतेदयार

पसुतकयाि््या रहेकया पसुतकहरूको सहज रूप्या खोसज गन्ण 
ल्लने गरी सफट्ेव्र बनयाई ियाग ुगनदे।

सफट्ेव्र 207७/078
्खु् रसजसट्यार/सूचनया 

प्रय्वलध ्हयाशयाखया

य्वदेशी अदयाितकया फैसिया, कयानूनकया पसुतक, ि जन्णि्या 
पहुँच य्वसतयार गन्ण देहया्कया कया््ण गनदे।
•	 कयानून र न्या्क्षेत्रकया अनतरया्णय्रि् सङ् ि संसथयाहरूसँग 

समबनध सथयायपत गनदे।
•	 कयानून अध्यापन हनेु य्वश्वय्वद्याि् र अनसुनधयान 

संसथयाहरूकया पसुतकयाि्सँग स्न्व् र सहकया््ण गददै 
आबद्धतया कया्् गनदे।

इ्ेि/पत्रयाचयार 2076-081
्खु् रसजसट्यार/सूचनया 

प्रय्वलध ्हयाशयाखया

कयानून र न्या् क्षेत्रकया य्वद्तुी् स्ोत सया्ग्ीहरू खररद/प्रयाति 
गरी ई ियाइबे्री य्वकयास गनदे।

सफट्ेव्र 2076-081
्खु् रसजसट्यार/सूचनया 

प्रय्वलध ्हयाशयाखया

न्याय्क कया््णको ियालग आ्वश्क पनदे पसुतक िगया्त अन् 
पयाठ्य सया्ग्ीको आ्वश्कतया पयहचयान गरी खररद गनदे।

खररद  
लनण््ण /पसुतक

2076-081
पसुतकयाि् सल्लत/
रसजसट्यार/से्सतेदयार

(च) न्याय्क सङ् ग्हयाि्को सथयापनया र य्वकयास गनदे।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

न्याय्क सङ् ग्हयाि् सथयापनया र सञ्चयािन समबनध्या ्भएको 
अध््न प्रलत्ेवदनियाई प्रयाथल्कतयाकया आधयार्या कया्या्णन्व्न 
गनदे।

लनण््ण
2076-
081

्खु् रसजसट्यार
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कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

न्याय्क सङ् ग्हयाि्को ियालग स्ववोचच अदयाित्या पू्वया्णधयारसयहत 

छुटै्ट कक्षको व््वसथया गरी जनशसक् व््वसथयापन गनदे।
लनण््ण

2076-

081
्खु् रसजसट्यार

नेपयािको न्याय्क इलतहयास र परमपरया झलकयाउने परुयातयासत््वक 

्वसतहुरूको खोजी, पयहचयान र  सूचीकरण गनदे।
सूची/अल्भिेख

2076-

081

रसजसट्यार/ईजियास तथया 

पेसी व््वसथयापन ्हयाशयाखया 

प्र्खु

पयहचयान ्भएकया न्याय्क सया्ग्ीहरूको सरुसक्षत  सङ् किन, 

खररद, व््वसथयापन, संरक्षण र प्रदश्णन गनदे।
अल्भिेख

2076-

081

्खु् रसजसट्यार/इजियास 

तथया पेसी व््वसथयापन 

्हयाशयाखया प्र्खु

न्याय्क संग्याहि््या कयानूनकया य्वद्याथषी िगया्त स्व्णसयाधयारणियाई 

अ्विोकनको अ्वसर प्रदयान गनदे। 

अ्विोकन 

रसजष्टर

2076-

081
सङ् ग्हयाि् प्र्खु

उचच अदयाित सतर्या न्याय्क सङ् ग्हयाि् य्वसतयारको 

सम्भयाव्तया अध््न गनदे।
प्रलत्ेवदन

2076-

081
्खु् रसजसट्यार

रणनीलतक उद्ेश्ः 4.3 सूचनया प्रय्वलधको संसथयागत सदुृढीकरण र क्ष्तया अल्भ्वयृद्ध गनु्ण। 

(क) सूचनया प्रय्वलधसमबनधी नीलत र ्ोजनया बनयाउने।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

सूचनया  तथया सञ्चयार प्रय्वलधसमबनधी य्वद््यान प्रणयािीको 

प्र्भया्वकयाररतया र उप्कु्तयाको समबनध्या परीक्षण  (Sys-

tem Audit) गनदे।

प्रलत्ेवदन 2076/077
सूचनया प्रय्वलध सल्लत/्खु् 

रसजसट्यार

सूचनया  तथया सञ्चयार प्रय्वलधसमबनधी दीि्णकयािीन 

आ्वश्कतया समबोधन हनेु गरी य्वद््यान गरुु्ोजनयाको 

्ध्या्वलध पनुरया्विोकन गनदे।

प्रलत्ेवदन 207७/07८
सूचनया प्रय्वलध सल्लत/्खु् 

रसजसट्यार

न्या्पयालिकयाको सूचनया तथया सञ्चयार गरुू्ोजनया (२०७२-

०८२) िे लनठद्णष्ट गरेकया य्वर््हरूको प्रयाथल्कतया 

लनधया्णरण गरी कया्या्णन्व्न गनदे।

लनण््ण 2076-081

सूचनया प्रय्वलध सल्लत/्खु् 

रसजसट्यार/सूचनया प्रय्वलध 

्हयाशयाखया

एक क््णचयारी एक कम्प्टुर, एक कोठया एक यप्रनटरकया 

आधयार्या उपकरणको व््वसथयापन गनदे।
लनण््ण 2076-081

्खु् रसजसट्यार/सूचनया 

प्रय्वलध ्हयाशयाखया
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(ख) सफट्ेव्र लन्या्णण र सदुृढीकरण गनदे।

कया््ण कया््णसमपयादन 
सूचक स््या्वलध सजम्े्वयारी

सफट्ेव्रहरूको लन्या्णण, परर्याज्णन र एकीकरण तथया अद्या्वलधक गरी 
सञ्चयािन गनदे। 
•	 ्दु्या/फरक ्दु्या व््वसथयापन पद्धलत 
•	 फैसिया कया्या्णन्व्न  
•	 अल्भिेख व््वसथयापन 
•	 इ ियाइबे्री सञ्चयािन 
•	 अदयाित व््वसथयापन (क््णचयारी/्भौलतक/कया्या्णि् सञ्चयािन/िेखया/
सटोर/सजनसी/अनगु्न)

•	 अनियाइन बहस र सयाक्षी/य्वशेर्ज्ञ परीक्षण
•	 नसजर खोजी Court room technology
•	 Barcode application
•	 अन्

परर्यासज्णत 
सफट्ेव्र

2076-
081

सूचनया प्रय्वलध 
सल्लत/्खु् 
रसजसट्यार/

सूचनया प्रय्वलध 
्हयाशयाखया

(ग) सूचनया प्रय्वलधसमबनधी पू्वया्णधयार य्वसतयार गनदे। 

कया््ण कया््णसमपयादन 
सूचक स््या्वलध सजम्े्वयारी

सूचनया तथया सञ्चयार प्रय्वलध गरुु्ोजनया कया्या्णन्व्न गन्ण देहया्कया पू्वया्णधयार व््वसथया गनदेः
DR/DC Upgradation/replacement

खररद आदेश/

सजनसी यकतयाब

2076-
081

्खु् 
रसजसट्यार/
सया्व्णजलनक 

खररद इकयाइ/
सूचनया प्रय्वलध 
्हयाशयाखया

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.)

रणनीलतक उद्ेश् ४.४ संयहतयाहरूको नलतजया्ूिक र प्र्भया्वकयारी कया्या्णन्व्नको व््वसथयापन गनु्ण।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

संयहतया कया्या्णन्व्नकया लसिलसिया्या अदयािती कया््णय्वलधसमबनधी 
बयाधया अडकयाउ्या लनकयासया ठदने।

लनण््ण /पत्रयाचयार 2076-081
पूण्ण बैठक/बयाधया 
अडकयाउ सं्नत्र

दे्वयानी तथया फौजदयारी संयहतयाहरूको प्र्भया्वकयारी कया्या्णन्व्न, 

सहजीकरण, व््वसथयापन र स्न्व् गन्ण संयहतयाहरूको सहज 
कया्या्णन्व्नको अ्वसथया नआउँदयासम्को ियालग केनद्री् सतर्या 
संयहतया कया्या्णन्व्न सं्नत्र सथयापनया गनदे।

लनण््ण 2076/077 प्रधयान न्या्याधीश
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कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

संयहतयाहरू कया्या्णन्व्नकया समबनध्या अन्ुभ्व आदयान प्रदयान, 
आइपरेकया स्स्या, एकरूपतया कया्् गन्ण उचच अदयाित 
सतर्या ्यातहत अदयाितहरूस्ेत सह्भयागी गरयाई अद्ध्ण्वयायर््णक 
रूप्या स्ीक्षया कया््णक्र् गरी केनद्री् सं्नत्र्या प्रलत्ेवदन 
गनदे।

स्ीक्षया कया््णक्र् 2076-081
्खु् न्या्याधीश/

रसजसट्यार

संयहतयाको कया्या्णन्व्न समबनध्या देसखएकया कठठनयाइहरू 
समबोधन गन्ण कयानून संशोधन/परर्याज्णनकया ियालग पद्लत 
य्वकयास गनदे/स्न्व् र पहि गनदे।

लनण््ण /पत्रयाचयार 2076-081
संयहतया कया्या्णन्व्न 

सं्नत्र

संयहतयाको प्र्भया्वकयारी कया्या्णन्व्नको ियालग त्यार ्भएको 
लन््या्विी, ठदगदश्णन, लनददे सशकया, सजया् लनधया्णरण समबनधी 
्यापदणड र संयहतया कयानूनहरू्या हनेु संशोधन तथया 
कया्या्णन्व्नकया क्र््या आउन सकने बयाधया अडकयाउकया 
य्वर््हरूकया समबनध्या न्याय्क जनशसक्हरूकयालबच 
अनत्णयक्र्या गनदे।

स्ीक्षया कया््णक्र् 2076-081
्खु् न्या्याधीश/

रसजसट्यार

संयहतया कया्या्णन्व्नको ियालग आ्वश्क पनदे थप बजेट र 
स्ोत सयाधन उपि्ध गरयाउने।
•	 ऐन, लन््, लनददे सशकया, ठदगदश्णन र स्ोत सया्याग्ी छपयाई 

र य्वतरण, समप्ररे्ण
•	 म्याद सूचनया प्रकयाशन
•	 फयारया्, प्र्याणपत्र, दतया्ण यकतयाब, अल्भिेख रसजष्टर छपयाइ
•	 ्भौलतक पू्वया्णधयार य्वसतयार
•	 सूचनया प्रय्वलधसमबनधी उपकरण
•	 संयहतयासमबनध्या जनशसक्को क्ष्तया य्वकयास
•	 अलतररक् स्् कया््ण समपयादन (पक्रयाउपजुषी/कि 

लडटेि/फैसिया त्यारी आठद)
•	 स्न्व् र सहकया््ण
•	 अन्

बजेट लनकयासया 
आदेश

2076-081
्खु् न्या्याधीश/

रसजसट्यार

बयाि सधुयार गहृ, संरक्षण गहृ (Safe House), सधुयारयात्क 
दणडकया स्वरूप, पीलडत रयाहत कोर् कया्या्णन्व्न गन्ण आ्वश्क 
पनदे पू्वया्णधयार सथयापनया गन्ण स्न्व् र पहि गनदे।

लनण््ण /पत्रयाचयार 2076-081
बयािन्या् सल्लत/्खु् 

रसजसट्यार

प्रलतदयाबी, य्वद्तुी् प्र्याण परीक्षण, श्व्दृश् सं्वयादको प्र्ोग, 
दे्वयानी ्दु्या्या क्षलतपूलत्ण र फैसिया कया्या्णन्वनिगया्तकया 
य्वर्््या आ्वश्क लनददे सशकया/ठदगदश्णन लन्या्णण गरी ियाग ु
गनदे।

लनददे सशकया/
ठदगदश्णन

2076-08०
पूण्ण बैठक/संयहतया 
कया्या्णन्व्न सं्नत्र

सजया् लनधया्णरणसमबनधी ्यापदणडअनसुयार कया््ण ्भए न्भएको 
अनगु्न गनदे।

प्रलत्ेवदन 2076-081
प्रधयान न्या्याधीश/्खु्् 

न्या्याधीश/्खु् 
रसजसट्यार
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रणनीलतक उद्ेश् 4.५: न्याय्क अध््न, अनसुनधयानको पद्धलत य्वकयास गनु्ण।

(क) न्याय्क प्रयक्र्याकया समबनध्या अध््न अनसुनधयान गनदे। 

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

न्याय्क अध््न अनसुनधयानकया क्षेत्र लनधया्णरण र प्रयाथल्कतयाकया 
य्वर््हरू पयहचयान गन्ण अध््न गरी नीलत लन्या्णण गनदे।

प्रलत्ेवदन 2076/077
अनसुनधयान तथया 
्ोजनया सल्लत

अनसुनधयान संसथया र य्वज्ञहरूसँग स्न्व् र सहकया््ण गनदे। लनण््ण /पत्रयाचयार 2076-081
अनसुनधयान 
्हयाशयाखया

पयहचयान ्भएकया क्षेत्र र य्वर््हरू्या आनतररक र बयाह्य य्वज्ञ 
अनसुनधयानकतया्णहरूबयाट अध््न अनसुनधयान गनदे गरयाउने।

अध््न 
प्रलत्ेवदन

2076-081
अनसुनधयान 
्हयाशयाखया

पू्व्ण अध््न प्रलत्ेवदनहरूको य्वद्तुी् अल्भिेख त्यार पयारी 
इ-पोट्णि्या सरुसक्षत  रयाख्।े 

अल्भिेख 2076-081
अनसुनधयान 

्हयाशयाखया/सूचनया 
प्रय्वलध ्हयाशयाखया

अध््न प्रलत्ेवदनहरूको य्वद्तुी् अल्भिेख्या  इ-पोट्णि ्याफ्ण त 
न्याय्क जनशसक्को पहुँच कया्् गनदे।

पयास्वड्ण 2076-081
अनसुनधयान 

्हयाशयाखया/सूचनया 
प्रय्वलध ्हयाशयाखया

अदयाित व््वसथयापन समबनध्या ्सअसि ्भएकया संपूण्ण अध््न/
अनसुनधयान प्रलत्ेवदनहरू सङ् किन गरी अल्भिेखीकरण गनदे।

अल्भिेख 2076/०७७
अनसुनधयान 
्हयाशयाखया/

सङ् कलित अध््न/अनसुनधयान प्रलत्ेवदनहरूिे ठदएकया सझुया्वको 
आधयार्या गनु्णपनदे कया्हरूको पयहचयान गरी कया्या्णन्व्न गनदे।

कया्या्णन्व्न 
्ोजनया

207७-०८१

प्रधयान न्या्याधीश/
्खु् रसजसट्यार/

अनसुनधयान 
्हयाशयाखया

कयानून अध्यापन गरयाउने य्वश्वय्वद्याि् र सङ् कया्हरूबयाट हनेु 
अध््न अनसुनधयान्या सहकया््ण गरी अनसुनधयान प्रलत्ेवदन्या पहुँच 
कया्् गनदे। 

बैठक/पत्रयाचयार 2076-081
अनसुनधयान 

्हयाशयाखया/सूचनया 
प्रय्वलध ्हयाशयाखया

न्या्पयालिकयाको ियालग उप्कु् हनेु देहया्कया य्वर््हरूिगया्तकया 
न्याय्क सधुयारकया क्षेत्रहरू्या य्वद्या्वयाररधी/अनसुनधयानिगया्तकया 
प्रयासज्ञक कया््ण र शोधपत्र त्यार गनदे उतकृर् ्ट शोधकतया्णहरूियाई 
य्वत्ती् सह्ोग उपि्ध गरयाउनेः-

अध््न 
प्रलत्ेवदन

2076-081
अनसुनधयान 
्हयाशयाखया

•	 ्दु्या प्र्वयाह व््वसथयापन
•	 अदयाित व््वसथयापन
•	 न्या््या पहुँच
•	 न्या्पयालिकयाप्रलतको जनआसथया
•	 न्याय्क से्वया प्र्वयाहको गणुसतरी्तया
•	 न्याय्क सशुयासन
•	 न्या्पयालिकयासमबनधी अन् स्सया्य्क य्वर््।

न्याय्क ्वयाह्यसं्वयाद कया््णक्र्, न्या्याधीशसँग से्वयाग्याहीको 
्ेभटियाट, सञ्चयारक्षीसँगको ्ेभटियाट जसतया कया््णक्र्हरूको 
प्र्भया्वकयाररतया समबनध्या अध््न गनदे।

अध््न 
प्रलत्ेवदन

2080/081
अनसुनधयान 
्हयाशयाखया
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(ख) न्याय्क प्रकयाशनियाई य्वसतयार गरी लनरनतरतया ठदने। 

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

नेपयाि कयानून पलत्रकया्या प्रकयाशन हनेु फैसियाको सङ् ख्या्या ्वयृद्ध 
गनदे।

प्रकयाशन सङ् ख्या 2076-081
समपयादन तथया 
प्रकयाशन सल्लत

स्ववोचच अदयाितबयाट ्भएकया य्वर््गत फैसियाहरूको प्रकयाशनियाई 
लनरनतरतया ठदने। 

प्रकयाशन 20८०-081
समपयादन तथया 
प्रकयाशन सल्लत

स्ववोचच अदयाितकया ्हत््वपूण्ण फैसियाहरू अङग्जेी ्भयार्या्या प्रकयाशन 
गनदे कया््णियाई लनरनतरतया ठदने। 

अङ् ग्जेी प्रकयाशन 2076-081
समपयादन तथया 
प्रकयाशन सल्लत

उचच अदयाितबयाट ्भएकया गणुसतरी् र ्हत््वपूण्ण फैसिया सङ् किन 
गरी प्रकयाशन गनदे। 

 प्रकयाशन 2076-081
समपयादन तथया 
प्रकयाशन सल्लत

सजलिया अदयाितबयाट ्भएकया गणुसतरी् र ् हत््वपूण्ण फैसिया सङ् किन 
गरी प्रकयाशन गनदे। 

प्रकयाशन 2076-081
समपयादन तथया 
प्रकयाशन सल्लत

फैसिया आदेशबयाहेक अदयाितहरूबयाट ्भएकया ् हत््वपूण्ण गलतय्वलधहरूको 
जयानकयारी्ूिक सया्ग्ी स्या्ेवश गरी आ्वलधक रूप्या छुटै्ट प्रकयाशन 
गनदे। 

प्रकयाशन 2076-081
समपयादन तथया 
प्रकयाशन सल्लत

अदयाितबयाट ्भएकया ्हत््वपूण्ण अनसुनधयान प्रलत्ेवदनहरूको सङ् ग्ह 
प्रकयाशन गनदे।

प्रकयाशन 2076-081
समपयादन तथया 
प्रकयाशन सल्लत

अदयाितबयाट ्भएकया फैसियाहरू स्व्णसयाधयारणको पहुँच ्वयृद्धको ियालग 
्ेवबसयाइट्याफ्ण त खोसज गन्ण ल्लने गरी य्वद्तुी् प्रणयािी य्वकयास गनदे।

सफट्ेव्र 2076/077

समपयादन तथया 
प्रकयाशन सल्लत/ 
सूचनया प्रय्वलध 
्हयाशयाखया

न्याय्क कया् कयारबयाही्या प्र्ोग हनेु ्भयार्या्या शदु्धतया र एकरूपतया 
कया्् गन्ण कयानूनी श्दकोशियाई परर्याज्णन गरी प्रकयाशन गनदे। 

कयानूनी 
श्दकोश 

2077/078
समपयादन तथया 
प्रकयाशन सल्लत

फैसिया तथया आदेश्या ्भयायर्क शदु्धतया र एकरूपतया कया्् गन्ण 
श्दकोश ए्व् ् व्याकरण्या आधयाररत एस्पिकेशन लन्या्णण गरी 
अदयाित्या प्र्ोग हनेु सबै कम्प्टुर्या प्र्ोग्या ल्याउने।  

सफट्ेव्र 2076-081

समपयादन तथया 
प्रकयाशन सल्लत/ 
सूचनया प्रय्वलध 
्हयाशयाखया

स्ववोचच अदयाितिे ्हत््वपूण्ण आदेश फैसियाको बयारे्या जयानकयारी 
ठदन इ-म्यागयासजन प्रकयाशन गनदे।

इ-म्यागयासजन 
प्रकयाशन

2076-081
समपयादन तथया 

प्रकयाशन सल्लत/

(ग) न्याय्क पद्धलत सधुयार गन्ण आ्वलधक कया््णक्र्हरू गनदे।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

न्या्याधीशहरूको रयाय्रि् सम्ेिन आ्ोजनया गनदे। लनण््ण 2078/079
प्रधयान 

न्या्याधीश/ 
्खु् रसजसट्यार

न्या्याधीशहरूको प्रदेश सतर्या सम्ेिन आ्ोजनया गनदे। लनण््ण
2077/078 र 
2080/081

प्रधयान 
न्या्याधीश/ 

्खु् रसजसट्यार
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कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

रसजसट्यार तथया से्सतेदयारहरूको रयाय्रि् सम्ेिन गनदे। लनण््ण 2076-081 ्खु् रसजसट्यार

तहलसिदयारहरूको रयाय्रि् सम्ेिन गनदे। लनण््ण 2076-081
्खु् रसजसट्यार/ 
्हयालनददेशक

सम्ेिनहरूबयाट प्रयाति पषृ्ठपोर्णको आधयार्या न्याय्क पद्धलत्या सधुयार 
गनदे।

लनण््ण /पत्रयाचयार 2076-081
प्रधयान 

न्या्याधीश/्खु् 
रसजसट्यार

रणनीलतक उद्ेश् ४.6:  ्ोजनया कया्या्णन्व्न प्रणयािीियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउन।ु

कया््ण कया््णसमपयादन 
सूचक स््या्वलध सजम्े्वयारी

उचच सतरी् ्ोजनया लनददेशक सल्लतको सथयापनया गनदे। लनण््ण २०७६ 
सयाउन

प्रधयान न्या्याधीश/्खु् 
रसजसट्यार

अनसुनधयान तथया ्ोजनया सल्लत र समबसनधत ्हयाशयाखया 
ए्व् ्अन् अदयाित  र न्या्यालधकरण्या  ्ोजनया समबनधी 
कया््ण गनदे शयाखया/इकयाइको सदुृढीकरण गनदे।
•	 सथयापनया तथया कया््ण सञ्चयािन
•	 ्भौलतक स्ोत सयाधनको उपि्धतया
•	 जनशसक् व््वसथयापन तथया क्ष्तया य्वकयास
•	 य्वज्ञ से्वया
•	 य्वय्वध

लनण््ण २०७६ 
सयाउन

प्रधयान न्या्याधीश/्खु् 
रसजसट्यार

चौथो रणनीलतक ्ोजनयाको प्रकयाशन गरी सया्व्णजलनकीकरण 
गनदे र न्याय्क जनशसक् तथया सरोकयार्वयाियाहरूियाई 
य्वतरण गनदे।

कया््णक्र्/
्भरपयाई २०७६सयाउन ्खु् रसजसट्यार/रसजसट्यार

रणनीलतक ्ोजनया समबनध्या न्याय्क जनशसक्ियाई 
अल्भ्खुीकरण तथया सीप हसतयानतरण गनदे। कया््णक्र् २०७६ 

सयाउन ्खु् रसजसट्यार/रसजसट्यार

्ूि ्ोजनयाब्ोसज् सबै अदयाितहरूिे आ-आफनो ्वयायर््णक 
कया््ण ्ोजनया तजु््ण या, कया्या्णन्व्न, आनतररक/आ्वलधक 
स्ीक्षया, प्रलत्ेवदन गनदे पद्धलत य्वकयास गनदे।

न्ूनया ्वयायर््णक 
कया्या्णन्व्न 

्ोजनया/ढयाँचया/
पररपत्र

2076 
सयाउन 

अनसुनधयान तथया ्ोजनया 
सल्लत

रणनीलतक ्ोजनयाको अधीन्या रही सबै अदयाित/
न्या्यालधकरणहरूिे ्वयायर््णक कया््णन्व्न ्ोजनया तजु््ण या गरी 
आआफनो अदयाितबयाट अनु् ोदन गरयाई स्ववोचच अदयाितको 
हक्या उचच सतरी् ्ोजनया लनददेशक सल्लतस्क्ष र अन् 
अदयाित/न्या्यालधकरणको हक्या अनसुनधयान तथया ्ोजनया 
सल्लत्या पेस गनदे।

कया्या्णन्व्न 
्ोजनया

प्रत्ेक ्वर््ण 
सयाउन १५ 
गते ल्भत्र

अनसुनधयान तथया ्ोजनया 
सल्लत/्ोजनया तजु््ण या तथया 

कया्या्णन्व्न सल्लत

प्रयाति कया््ण ्ोजनया आ्वश्कतयाअनसुयार पनुरया्विोकन गरी 
कया्या्णन्व्नको ियालग लनददेशन ठदने। लनददेशन सयाउन 

्सयानतल्भत्र 

उचच सतरी् ्ोजनया लनददेशक 
सल्लत/अनसुनधयान तथया 

्ोजनया सल्लत
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कया््ण कया््णसमपयादन 
सूचक स््या्वलध सजम्े्वयारी

सबै अदयाितहरूिे स्वीकृत कया््ण ्ोजनया कया्या्णन्व्न गरी 
कया््ण प्रगलतको ्यालसक रूप्या आनतररक स्ीक्षया गनदे।  

स्ीक्षया  
बैठक/्याइन्टु

प्रत्ेक 
्यहनयाको १ 

गते

अनसुनधयान तथया ्ोजनया 
सल्लत/्ोजनया तजु््ण या तथया 

कया्या्णन्व्न सल्लत 

सबै अदयाितहरूिे ्यालसक कया््ण प्रगलत य्व्वरण अनसुनधयान 
तथया ्ोजनया सल्लत्या पेस गनदे।  प्रगलत य्व्वरण

प्रत्ेक 
्यहनयाको ५ 
गतेल्भत्र

रसजसट्यार/से्सतेदयार

सबै उचच अदयाित/इजयािस तह्या आफनो र ्यातहत 
अदयाितहरूको कया््णप्रगलतको तै्र्यालसक स्ीक्षया गनदे।  

स्ीक्षया  
बैठक/्याइन्टु

प्रत्ेक ्वर््णको 
कयालत्णक, ्याि, 

्ैवशयाख 
्यहनयाको ७ 
गतेल्भत्र 

्ोजनया तजु््ण या तथया 
कया्या्णन्व्न सल्लत 

स्ववोचच अदयाितबयाट प्रदेश सतर्या उचच अदयाित/
इजियास/न्या्यालधकरण र सजलिया अदयाितहरूको 
कया््णप्रगलतको अध्ण ्वयायर््णक स्ीक्षया गनदे।  

स्ीक्षया  
बैठक/्याइन्टु

प्रत्ेक ्वर््णको 
्याि ३० 
गतेल्भत्र 

अनसुनधयान तथया ्ोजनया 
सल्लत 

स्ववोचच अदयाित्या सबै उचच अदयाित/इजियास/
न्या्यालधकरणहरूको कया््णप्रगलतको ्वयायर््णक स्ीक्षया गनदे।  

स्ीक्षया  
बैठक/्याइन्टु

प्रत्ेक ्वर््णको 
सयाउन १५ 
गतेल्भत्र 

अनसुनधयान तथया ्ोजनया 
सल्लत 

अनसुनधयान तथया ्ोजनया सल्लतिे ्वयायर््णक रूप्या गनु्णपनदे 
कया््णहरूको कया्््ण ोजनया उचचसतरी् ्ोजनया लनददेशक 
सल्लतस्क्ष पेस गनदे।

कया्््ण ोजनया 
प्रत्ेक ्वर््ण 
सयाउन 

्सयानतल्भत्र

अनसुनधयान तथया ्ोजनया 
सल्लतकया अध्क्ष

उचचसतरी् ्ोजनया लनददेशक सल्लतस्क्ष सबै 
अदयाितहरूको ्वयायर््णक कया्््ण ोजनयाको सङ् सक्षति प्रलत्ेवदन 
पेस गनदे।

प्रलत्ेवदन
प्रत्ेक ्वर््ण 
सयाउन 

्सयानतल्भत्र

अनसुनधयान तथया ्ोजनया 
सल्लतकया अध्क्ष

्ोजनया कया्या्णन्व्नको समबनध्या अदयाितहरू्या देसखएकया 
स्स्याहरू समबोधनको ियालग कया्््ण ोजनया बनयाई लनकयासयाको 
ियालग  उचचसतरी् ्ोजनया लनददेशक सल्लतस्क्ष पेस 
गनदे। 

कया््ण ्ोजनया 
प्रलत्ेवदन

्ोजनया 
अ्वलध्भर 

अनसुनधयान तथया ्ोजनया 
सल्लतकया अध्क्ष

उचचसतरी् ्ोजनया लनददेशक सल्लतस्क्ष सबै 
अदयाितहरूको कया््णप्रगलतको आ्वलधक प्रलत्ेवदन पेस गनदे। प्रलत्ेवदन तै्र्यालसक अनसुनधयान तथया ्ोजनया 

सल्लतकया अध्क्ष

्ोजनया कया्या्णन्व्नको ियालग सबै अदयाितहरू्या आ्वश्क 
लनददेशन ठदने।
•	 ्वयायर््णक कया्््ण ोजनया तजु््ण या प्रयक्र्या
•	 ्वयायर््णक तथया ्यालसक िक्् लनधया्णरण
•	 स्ोत सयाधनको प्रक्षेपण
•	 प्रगलत प्रलत्ेवदन प्रणयािी
•	 अन्

लनददेशन/पररपत्र
प्रत्ेक ्वर््ण 
असयार 

्सयानतल्भत्र 

अनसुनधयान तथया ्ोजनया 
सल्लत

कया््णसमपयादन उचच देसखएकया अदयाितहरूको नया् स्ववोचच 
अदयाितको ्ेवबसयाइट्या प्रकयाशन गनदे। ्ेव्व सयाइट २०७६-०८१ ्खु् रसजसट्यार

्ोजनयाको ्ध्या्वलध र असनत् ्ूल्याङ् कन गनदे। प्रलत्ेवदन
२०७८/७९ 

र 
२०८०/८१

उचचसतरी् लनददेशन सल्लत/
अनसुनधयान तथया ्ोजनया 

सल्लत
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कया््ण कया््णसमपयादन 
सूचक स््या्वलध सजम्े्वयारी

आगया्ी ्ोजनयाको त्यारी गनदे। लनण््ण २०८० पसु
उचचसतरी् लनददेशन सल्लत/
अनसुनधयान तथया ्ोजनया 

सल्लत

स्ववोचच अदयाित्या रहेकया सल्लतहरूलबच स्न्व् बैठक 
गनदे। लनण््ण /्याइन्टु चौ्यालसक प्रधयान न्या्याधीश/्खु् 

रसजसट्यार

स्ववोचच अदयाित्या रहेकया सल्लतहरूिे आफनो कया् 
कयारबयाहीको प्रगलत प्रलत्ेवदन प्रधयान न्या्याधीशस्क्ष पेस 
गनदे। 

प्रलत्ेवदन ्यालसक/्वयायर््णक सल्लतकया अध्क्ष

िक्् ५: न्या्पयालिकयाप्रलतको आसथया र य्वश्वयास अल्भ्वयृद्ध।
रणनीलतक उद्ेश् ५.१: अदयाितकया कया् कयारबयाही समबनध्या से्वयाग्याहीको सनतयुष्ट अल्भ्वयृद्ध गनु्ण।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

अदयाितको कया् कयारबयाहीको बयारे्या से्वयाग्याहीको सनतयुष्ट ्यापन 
गनदेसमबनधी ्यापदणड लनधया्णरण गनदे।34

्यापदणड 2076/077
अनसुनधयान तथया 

्ोजनया 
्हयाशयाखया

से्वयाग्याही सनतयुष्ट ्यापन स्वदेक्षण लनददे सशकया लन्या्णण गनदे। लनददे सशकया 2076/077
अनसुनधयान तथया 

्ोजनया 
्हयाशयाखया

लनधया्णररत ्यापदणडको आधयार्या सनतयुष्ट ्यापन गन्णको ियालग आधयार्भतू 
स्वदेक्षण (Baseline Survey) गनदे। प्रलत्ेवदन 207७/07८

अनसुनधयान तथया 
्ोजनया 

्हयाशयाखया

सबै अदयाित्या आ्वलधक रूप्या से्वयाग्याहीको सनतयुष्टको सतर ्यापन 
गनदे।

प्रलत्ेवदन
प्रत्ेक ्वर््ण असयार 

र पसु 
रसजसट्यार/
से्सतेदयार

्ोजनयाको ्ध्या्वलध्या से्वयाग्याहीको सनतयुष्टको स्ीक्षया गरी आ्वश्क 
सधुयार गनदे क्षेत्रहरूको पयहचयान गरी समबोधन गनदे। 

प्रलत्ेवदन
्ोजनयाको 
्ध्या्वलध

अनसुनधयान तथया 
्ोजनया 

्हयाशयाखया

्ोजनयाको अनत््या से्वयाग्याहीको सनतयुष्टको सतर स्वदेक्षण गरी 
प्रलत्ेवदन सया्व्णजलनक गनदे।

प्रलत्ेवदन 2080/081
अनसुनधयान तथया 

्ोजनया 
्हयाशयाखया

रणनीलतक उद्ेश् ५.२: न्याय्क सूचनया, सञ्चयार तथया सशक्षया पद्धलतको सधुयार गनु्ण।

(क) न्याय्क सूचनया समप्ररे्ण गनदे।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

न्याय्क सूचनया समप्ररे्णसमबनधी नीलत लन्या्णण गनदे। नीलत लनण््ण 2076/077 ्खु् रसजसट्यार

#$ 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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कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

न्याय्क कया् कयारबयाहीसँग समबसनधत जयानकयारी पसुसतकया/श््् 
दृश् सया्ग्ी उतपयादन र प्रसयारण गनदे। 
•	 अदयाितको कया् कयारबयाही र उपि्ध से्वया बयारे जयानकयारी 
•	 अदयाित्या प्र्ेवश र पयािनया गनु्णपनदे य्वर््
•	 ्दु्या दतया्ण र म्याद तया्ेिी
•	 म्याद, तयाररख र पेसी थ्याउने तररकया
•	 ्ेिल्ियाप प्रयक्र्या
•	 सयाक्षी परीक्षण र प्र्याण प्रसतलुत
•	 ्दु्याको सनु्ुवयाइ, फैसिया र पनुरया्ेवदन
•	 पक्रयाउ पजुषी र यहरयासत, थनु्ुवयाको अलधकयार, धरौट ज्यानत
•	 पीलडतको अलधकयारः अनतरर् रयाहत र क्षलतपूलत्ण
•	 अन् समबसनधत य्वर््।

सया्ग्ी/कया््णक्र् 2076-081
अनसुनधयान तथया 

्ोजनया 
्हयाशयाखया

न्याय्क प्रयक्र्या समबनधी जयानकयारीहरू सञ्चयार्याध्या् ्याफ्ण त 
प्रकयाशन तथया प्रशयारण गनदे।

अल्भिेख २०७६-081 ्खु् रसजसट्यार

(ख) अदयाित र सञ्चयार्याध््सँगको समबनध प्र्भया्वकयारी बनयाउने।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

अदयाित र सञ्चयार क्षेत्रसँगको समबनधियाई प्र्भया्वकयारी र सनतलुित 
बनयाउन सञ्चयार नीलत बनयाई ियाग ुगनदे।

सञ्चयार नीलत 2076/077 ्खु् रसजसट्यार

अदयाितकया सूचनया समप्ररे्ण गन्ण स्ववोचच अदयाित र सबै उचच 
अदयाित्या सूचनया तथया सञ्चयार कक्ष सथयापनया गरी सजम्ेबयार 
अलधकृत तोकने। 

लनण््ण 2076/077 ्खु् रसजसट्यार

अदयाितको कया् कयारबयाही समबनध्या प्रकयासशत स्याचयारको 
सत्तया र आलधकयाररकतयाको बयारे्या स्व्णसयाधयारणियाई जयानकयारी 
गरयाउने।

सूचनया 2076-081
्खु् रसजसट्यार/

प्रबक्या

स्ववोचच अदयाितिे लन्ल्त रूप्या सञ्चयारक्षीसँग अनतयक्र्ण ्या 
गनदे।

्याइन्टु/प्रसे 
य्वज्ञलति

2076-081
्खु् रसजसट्यार/

प्र्वक्या

सजलिया तथया उचच अदयाित ए्व् ्न्या्लधकरणहरूिे आ्वलधक 
रूप्या सञ्चयारक्षीसँग  अनतयक्र्ण ्या गनदे।

्याइन्टु/प्रसे 
य्वज्ञलति

2076-081 रसजसट्यार/से्सतेदयार

स्ववोचच अदयाितिे न्याय्क प्रयक्र्या र अदयाित्या प्र्ोग हनेु 
कयानूनी ्भयार्या समबनध्या सञ्चयारक्षीियाई अल्भ्खुीकरण गनदे।

अल्भ्खुीकरण 2076-081 ्खु् रसजसट्यार

सञ्चयार क्षेत्रसँग गररने व््वहयार र सूचनया समप्ररे्णको तररकया तथया 
स्यासजक सञ्जयािसँगको आबद्धतयाबयारे्या अदयाितको जनशसक्ियाई 
अल्भ्खुीकरण गनदे। 

अल्भ्खुीकरण 2076-081
्खु् रसजसट्यार/
रसजसट्यार/से्सतेदयार
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(ग) कयानूनी सशक्षयाको प्र्वद्ध्णन गनदे।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

कयानूनी सशक्षयाियाई न्या्पयालिकयाको आ्वश्कतया अनरुूप बनयाउनकया 

ियालग स्न्व् र पहि गनदे।

स्न्व्  

बैठक/लनण््ण
2076/077 ्खु् रसजसट्यार

कयानून य्वर्् अध््नरत य्वद्याथषीियाई स्वीकृत लनददे सशकयाको आधयार्या 

अदयाित्या इनटन्णलसपको अ्वसर उपि्ध गरयाउने।
लनण््ण /पत्रयाचयार 2076-081 ्खु् रसजसट्यार

य्वद्याि्को पयाठ्यक्र््या आधयार्भतू कयानूनी सशक्षयाको य्वर्् स्या्ेवश 

गन्ण स्न्व् र पहि गनदे।
बैठक/पत्रयाचयार 2076-081 ्खु् रसजसट्यार

अदयाितको कया् कयारबयाहीबयारे्या य्वद्याि् तथया य्वश्वय्वद्याि्कया 

य्वद्याथषीियाई अदयाितको अ्विोकन भ््णको अ्वसर ठदने।
अल्भिेख 2076-081

रसजसट्यार/

से्सतेदयार

न्या्याधीश तथया अदयाितकया अलधकृतबयाट न्याय्क प्रयक्र्या र 

प्रणयािीकया य्वर्््या य्वद्याि् तथया य्वश्वय्वद्याि््या प्र्वचन ठदने।

प्रबचन 

कया््णक्र्
2076-081

न्या्याधीश/

अलधकृत

रणनीलतक उद्ेश् ५.३:  अदयाितकया सरोकयार्वयाियाहरूसँगको समबनध र सह्ोगियाई सदुृढ तलु्याउन।ु 

(क) अदयाितकया सरोकयार्वयािया लनकया्हरूसँग समबनध र स्न्व् अल्भ्वयृद्ध गनदे।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

सरोकयार्वयािया लनकया्हरूियाई न्या्पयालिकयाको रणनीलतक 

्ोजनयाकया समबनध्या जयानकयारी गरयाउने।

पत्रयाचयार/

्याइन्टु
2076-081

्खु् रसजसट्यार/

न्या्धीश/रसजसट्यार/

से्सतेदयार

सरोकयार्वयािया लनकया्हरूियाई रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण या्याफ्ण त 

सधुयारकया कया््णक्र्हरू सञ्चयािन गन्ण प्रोतसयायहत गनदे।

पत्रयाचयार/

्याइन्टु
2076-081

्खु् रसजसट्यार/

न्या्धीश/रसजसट्यार/

से्सतेदयार

रणनीलतक ्ोजनया्याफ्ण त सधुयारकया कया््णक्र् सञ्चयािन गरररहेकया 

सरोकयार्वयािया लनकया्हरूकया ्ोजनया्या स्या्ेवश ्भएकया 

न्या्पयालिकयाको कया् कयारबयाहीसँग समबसनधत सयाझया य्वर््हरू्या 

अनतर लनकया्गत स्न्व् तथया सहकया््ण गनदे।

पत्रयाचयार/

्याइन्टु
2076-081

न्या्धीश/रसजसट्यार/

से्सतेदयार

न्या्पयालिकयाको ्ोजनया कया्या्णन्व्नको ियालग आ्वश्क पनदे 

बजेट िगया्तकया स्ोत सयाधनको उपि्धतयाको ियालग सङ् िी् 

संसद्, रयाय्रि् ्ोजनया आ्ोग, कयानून ्नत्रयाि्, अथ्ण ्नत्रयाि् 

िगया्तकया समबसनधत लनकया्हरूसँग स्न्व् गनदे। 

आ्वलधक 

बैठक/सं्वयाद/

लनण््ण /पत्रयाचयार

2076-081
प्रधयान न्या्धीश/्खु् 

रसजसट्यार
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कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

स्ववोचच अदयाितको कया््णबोझ ् ््वसथयापनको ियालग न्या्याधीशको 

सङ् ख्या, संबैधयालनक इजियासको कया््ण सञ्चयािन र क्षेत्रयालधकयार 

पनुरया्विोकन स्ेतकया य्वर्््या संय्वधयान र कयानून संशोधनको 

ियालग कयानून ्नत्रयाि््याफ्ण त सङ् िी् संसद् तथया नेपयाि 

सरकयारसँग स्न्व् गनदे।

आ्वलधक 

बैठक/सं्वयाद/

लनण््ण /पत्रयाचयार

2076-081
प्रधयान न्या्धीश/्खु् 

रसजसट्यार

न्याय्क कया् कयारबयाहीियाई थप प्र्भया्वकयारी बनयाउन न्या्क्षेत्र 

स्न्व् सल्लतहरू सञ्चयािन लनददे सशकया पनुरया्विोकन गरी 

अध्या्वलधक गनदे।

•	 स्न्व्कया थप क्षेत्र/कया््णहरूको पयहचयान गनदे।

•	 पयहचयान ्भएकया क्षेत्र/कया््णहरूको समबोधन। 

•	 आ्वलधक रूप्या बैठक ्वसने।

•	 लन्ल्त प्रलत्ेवदन।

•	 सल्लतियाई स्ोत सयाधनको उपि्धतया।

अद्या्वलधक 

लनददे सशकया
2076-081

केनद्री् न्या्क्षेत्र 

स्न्व् सल्लत

न्याय्क कया् कयारबयाहीसँग प्रत्क्ष सरोकयार  रयाख् ेलनकया्हरू 

(बयार एशोलसएसन, ्हयान्या्यालध्वक्याको कया्या्णि्, प्रहरी, 

य्वलधय्वज्ञयानसँग समबसनधत लनकया् र य्वशेर्ज्ञ स्ेत) सँग 

लन्ल्त समपक्ण  र सहकया््ण गनदे। 

आ्वलधक 

बैठक/सं्वयाद/

लनण््ण /पत्रयाचयार

2076-081
न्या्क्षेत्र स्न्व् 

सल्लतहरू

(ख) सथयानी् तहकया न्याय्क सल्लतहरूसँग स्न्व् र सहकया््ण गनु्ण।

कया््ण
कया््णसमपयादन 

सूचक
स््या्वलध सजम्े्वयारी

अदयाित र सथयानी् तहकया न्याय्क सल्लतहरूसँगको स्न्व् र 

सहकया््णकया क्षेत्रहरूको पयहचयान गनदे। 

अध््न 

प्रलत्ेवदन
2077/078

्खु् रसजसट्यार/

अनसुनधयान तथया 

्ोजनया ्हयाशयाखया

सथयानी् तहसँगको सहकया्््ण या न्याय्क सल्लतकया पदयालधकयारीहरू 

तथया कया््णरत क््णचयारीियाई न्याय्क प्रयक्र्या, ्ेिल्ियाप र न्याय्क 

लनरीक्षणकया समबनध्या अल्भ्खुीकरण गनदे। 

अल्भ्खुीकरण 

कया््णक्र्
2076-081

न्या्धीश/

रसजसट्यार/से्सतेदयार

म्याद तया्ेिी, फैसिया कया्या्णन्व्न, नयापनकसया, ्चुलुकया आठद 

य्वर्््या सथयानी् तहिे गनु्णपनदे सह्ोगकया समबनध्या स्न्व् गनदे। 

आ्वलधक 

बैठक/सं्वयाद/

लनण््ण /पत्रयाचयार

2076-081
सजलिया न्या्क्षेत्र 

स्न्व् सल्लत

सथयानी् तहकया न्याय्क सल्लतहरूको कया् कयारबयाही तथया 
क्षेत्रयालधकयारल्भत्रकया य्वर्््या जयानकयारी्िुक सया्ग्ी तथया कया् 
कयारबयाही्या प्र्ोग हनेु लिखतकया ढयाँचया त्यार गन्ण सह्ोग गनदे।

सया्ग्ी 2076-081
सजलिया न्या्क्षेत्र 
स्न्व् सल्लत
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पररचछेद -सयात
्ोजनया अनगु्न तथया ्ूल्याङ्कन

७.१ पररच्

रणनीलतक ्ोजनयािे लनधया्णरण गरेकया िक्् तथया रणनीलतक उद्ेश् प्रयालतिको ियालग लनधया्णररत कया््णक्र्हरूको 
प्र्भया्वकयारी कया्या्णन्व्न आ्वश्क हनुछ। लनधया्णररत कया््णक्र्हरूको कया्या्णन्व्न सलुनसचित गन्ण लन्ल्त रूप्या 
अनगु्न तथया ्ूल्याङ्कन गनदे प्रणयािी सथयापनया गनु्णपनदे हनुछ। ्सरी सथयायपत प्रणयािीको ्याध््बयाट ्ोजनया 
प्र्भया्वकयारी रूप्या कया्या्णन्व्न ्भएन्भएको ए्व् ्कया्या्णन्व्नकया लसिलसिया्या कुनै ्वयाधया अ्वरोध ्वया कठठनयाइ ्भए्या 
स्््ै सोको उसचत समबोधन गरी ्ोजनया कया्या्णन्व्न प्रयक्र्याियाई सहज बनयाउन ुपनदे हनुछ। ्सकया अलतररक्, 
्ोजनयाको अनगु्न र ्ूल्याङ्कन गन्ण य्वल्भन्न चरण्या आ्वलधक स्ीक्षया गनदे र प्रलत्ेवदन गनदे प्रणयािीको य्वकयास गन्ण 
पलन उसत्तकै आ्वश्क पद्णछ। 

7.2 ्ोजनया कया्या्णन्व्न, अनगु्न र ्ूल्याङ्कन सं्नत्र

्ोजनयाको तजु््ण या, कया्या्णन्व्न, अनगु् न तथया ्ूल्याङ्कन्या सङ्गठनको नेततृ्वको स्वयाल्त्व, प्रत्क्ष सह्भयालगतया र 
प्रलतबद्धतया आ्वश्क हनुछ। स्ग् ् ोजनया कया्या्णन्व्नियाई ठदशयालनददेश र गलतसशितया प्रदयान गन्णको ियालग सङ्गठनको 
नेततृ्विे अह् ््भलू्कया लन्वया्णह गनु्णपनदे हनुछ। त्सतै सङ्गठनकया सबै इकयाइहरूिे स्ेत आआफनो तह्या नेततृ्वदया्ी 
्भलू्कया लन्वया्णह गनु्णको अलतररक् कया्या्णन्व्न्या स्ेत सयक्र्तया अलन्वया््ण हनुछ। सयाथै, ्ोजनयाको कया््णियाई 
प्र्भया्वकयारी बनयाउन र सोको अनगु्न र ्ूल्याङ्कन गन्णको ियालग लनसचित सं्नत्रहरूको आ्वश्कतया पद्णछ। 
न्या्पयालिकयाको चौथो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनयाको कया्या्णन्व्न, अनगु्न र ्ूल्याङ्कनको ियालग देहया्कया 
प्रणयािीको व््वसथया गररएको छः 

(क) उचचसतरी् ्ोजनया लनददेशक सल्लत

 न्या्पयालिकयाको रणनीलतक ्ोजनया नेपयािकया प्रधयान न्या्याधीशको नेततृ्व्या कया्या्णन्व्न गररनेछ। सोको 
ियालग प्रधयान न्या्याधीशको अध्क्षतया्या प्रधयान न्या्याधीशिे आ्वश्कतयाअनसुयार तोकेको स्ववोचच 
अदयाितको न्या्याधीश सदस् र ्खु् रसजसट्यार सदस् ससच्व रहेको उचचसतरी् ्ोजनया लनददेशक 
सल्लत रहनेछ। अनसुनधयान तथया ्ोजनया सल्लतिे आ्वलधक रूप्या प्रसततु गरेको प्रलत्ेवदनस्ेतकया 
आधयार्या उचचसतरी् ् ोजनया लनददेशक सल्लतिे आ्वश्कतयाअनसुयार स्ववोचच अदयाितकया अन् न्या्याधीश 
तथया उचच पदयालधकयारीहरूसँग परया्श्ण र छिफि गरी न्या्पयालिकयाको रणनीलतक ्ोजनयासयहत स्ग् 
सधुयारकया ियालग आ्वश्क पनदे नीलतगत स्वीकृलत प्रदयान गनदे र ्ोजनयाको प्र्भया्वकयारी कया्या्णन्व्नको ियालग 
आ्वश्क र उसचत लनददेशन ठदनेछ।

(ख) अनसुनधयान तथया ्ोजनया सल्लत

 स्ववोचच अदयाितकया न्या्याधीशको अध्क्षतया्या रहने अनसुनधयान तथया ्ोजनया सल्लतिे न्या्पयालिकयाको 
रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण या, स्ववोचच अदयाित ए्व् ््यातहत अदयाित तथया न्या्यालधकरणहरूको ्ोजनया 
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कया्या्णन्व्नको सहजीकरण, अनगु्न, ्ूल्याङ्कन, स्ीक्षया, सपुरी्ेवक्षण, लनददेशन तथया स्न्व् गनदेछ। 
सयाथै, ्स सल्लतिे अदयाितहरूको ्वयायर््णक कया्््ण ोजनया, ्ूल्याङ्कन प्रलत्ेवदन र ्ोजनया कया्या्णन्व्नको 
आ्वलधक प्रगलत य्व्वरण उचचसतरी् ्ोजनया लनददेशक सल्लतस्क्ष पेस गनदेछ।

(ग) ्ोजनया तजु््ण या तथया कया्या्णन्व्न सल्लत

 सजलिया तथया उचच अदयाितहरू्या रहने ्ोजनया तजु््ण या तथया कया्या्णन्व्न सल्लतिे न्या्पयालिकयाको 
रणनीलतक ्ोजनयाको अधीन्या रही आफनो अदयाितको ियालग ्वयायर््णक कया्या्णन्व्न ्ोजनयाको तजु््ण या र 
कया्या्णन्व्न गनदे, आ्वलधक रूप्या स्ीक्षया तथया ्ोजनया कया्या्णन्व्नको ियालग अन् आ्वश्क कया््ण 
गनदेछ। त्सैगरी य्वशेर् अदयाितिगया्त अन् अदयाित ए्व् ्न्या्यालधकरणहरूिे समबसनधत अदयाित/
न्या्यालधकरणकया प्र्खुको अध्क्षतया्या ्ोजनया तजु््ण या तथया कया्या्णन्व्न सल्लत गठन गरी ्यालथ 
उलिेसखत कया््णस्ेत गनदेछ। सल्लतहरूिे आफनो अदयाित/न्या्यालधकरणको सयाधन स्ोतको 
प्रक्षेपणसयहतको ्वयायर््णक कया्््ण ोजनया, आ्वलधक स्ीक्षया र प्रगलत प्रलत्ेवदन अनसुनधयान तथया ्ोजनया 
सल्लतस्क्ष पेस गनदेछ। 

७.३  ्ोजनया कया्या्णन्व्नको अनगु्न र ्ूल्याङ्कन 

न्या्पयालिकयाको रणनीलतक ्ोजनयाको कया्या्णन्व्नकया लसिलसिया्या गररने आनतररक तथया ्यालथलिो तहबयाट गररने 
अनगु्न तथया सपुरर्ेवक्षण, आ्वलधक स्ीक्षया ए्व् ््ध्या्वलध र असनत् ्ूल्याङ्कनकया चरण्या आगत, प्रयक्र्या, लनगत 
र प्र्भया्व सूचकियाई आधयार ्यालनने छ। सोको आधयार्या ्ोजनयाकया िक्् र प्रयाति उपिस्धलबचको अनतर पयहचयान 
गरी त्सकया कयारण र प्र्भया्वको िेखयाजोखया गररनेछ। ्सकया ियालग देहया्को पद्धलत अ्विमबन गररनेछः-

(क) आ्वलधक स्ीक्षया

 ्ोजनयाको कया्या्णन्व्नियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउनको ियालग नलतजया्ूखी अनगु्न र ्ूल्याङ्कन पद्धलत लन्या्णण 
गनु्णपनदे हनुछ। ्सको ियालग ्ोजनयािे ्याग गनदे त्थ्याङ्की् अल्भिेखहरू लसज्णनया गनदे र सो को 
प्रय्वसशष्टीकरण गनदे कया््णियाई व््वससथत बनयाउन ुपनदे हनुछ। ्ोजनयाब्ोसज्कया कया््णक्र्हरू समपन्न ्भए 
न्भएको समबनध्या कया््णप्रगलतको अ्वसथया र सतरको ्यकन गरी ्ोजनया कया्या्णन्व्नको सही ठदशया 
पयहचयान गनु्ण पद्णछ। कया््ण प्रगलतको अ्वसथया र कया्या्णन्व्नको ठदशया पयहचयान ्भएपलछ सोब्ोसज् 
आ्वलधक स्ीक्षया गरी प्रलत्ेवदन ठदने प्रणयािी य्वकयास गनु्णपद्णछ। ्सरी य्वकयास गररएको प्रणयािी्याफ्ण त 
हरेक अदयाितहरूिे ्ोजनया कया्या्णन्व्नको अ्वसथयाको ्यालसक, तै्र्यालसक, अध्ण ्वयायर््णक र ्वयायर््णक स्ीक्षया 
गनदेछन।् 

(ख) ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कन

 ्ोजनया कया्या्णन्व्नको आधया अ्वलध व्लतत ्भएपलछ ्ोजनयाको ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कन गररनेछ। ्सकया 
ियालग उचचसतरी् ्ोजनया लनददेशक सल्लतको लनददेशन्या अनसुनधयान तथया ्ोजनया सल्लतिे आ्वश्क 
कया्या्णदेशसयहतको सं्नत्र, स्ोत सयाधन तथया य्वज्ञ से्वयाको प्रबनध ल्ियाउनेछ। ्ध्या्वलध ्ूल्याङ्कन गदया्ण 
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सया्यान्तः ्वत््ण यान ्ोजनया कया्या्णन्व्नको लसिलसिया्या देसखएकया उपिस्ध र क्ी क्जोरीहरूको 
य्वश्रे्ण गररनेछ। त्सतै ्ूल्याङ्कन अ्वलध्या नीलतगत र कयानूनी संरचनया्या ्भएको परर्वत्णन, िक्् तथया 
रणनीलतक उद्ेश्हरूको सयानदल्भ्णकतया, रणनीलतक उद्ेश् र सूचक तथया यक्र्याकियाप्या ्भएको ठदशयानतर, 
स्ोत र सयाधनको अ्वसथयास्ेतको स्ीक्षया गररनेछ। स्ीक्षयाबयाट उजयागर ्भएकया य्वर््हरूकया आधयार्या 
्ोजनयाको बयाँकी अ्वलधको ियालग गनु्णपनदे कया््णहरू तथया सोको ियालग आ्वश्क पनदे स्ोत सयाधनको 
य्वश्रे्ण गरी सझुया्वसयहतको प्रलत्ेवदन प्रसततु गररनेछ।

(ग) असनत् ्ूल्याङ्कन

 ्ोजनया कया्या्णन्व्नको असनत् ्वर्््ण या रणनीलतक ्ोजनयाको स्ग् ्ूल्याङ्कन गररनेछ। ्सकया ियालग 
उचचसतरी् ्ोजनया लनददेशक सल्लतको लनददेशन्या अनसुनधयान तथया ्ोजनया सल्लतिे आ्वश्क 
कया्या्णदेशसयहतको सं्नत्र, स्ोत सयाधन तथया य्वज्ञ से्वयाको प्रबनध ल्ियाउनेछ। ्ोजनयाको असनत् 
्ूल्याङ्कनको क्र््या सया्यान्तः ्ोजनया अ्वलध्या समपयाठदत समपूण्ण कया््णक्र्हरूको कया्या्णन्व्नको 
अ्वसथया र सतरको ्यापन गररने छ। त्सतै ्ोजनयाको उपिस्ध, िक्् तथया प्रगलतलबचको अनतर, 
अनतरकया कयारण र प्र्भया्व, ठदशयानतरको अ्वसथया र प्रयाति अन्ुभ्व िगया्तकया य्वर्््या स्ीक्षया गररनेछ। 
्ोजनयाको असनत् ् ूल्याङ्कनबयाट न्या्पयालिकयाको आगया्ी ् ोजनया तजु््ण याकया ियालग आधयार लसज्णनया गनदेछ। 
सयाथै असनत् ्ूल्याङ्कन गनदे कया््ण स्याति ्भएपलछ स्ग् ्ोजनयाको परीक्षण (Audit) स्ेत गन्ण सयकनेछ। 

७.४  ्ोजनया कया्या्णन्व्नको प्रलत्वेदन पद्धलत  

सबै अदयाित तथया न्या्यालधकरणिगया्तकया न्याय्क लनकया्हरूिे ्ोजनया कया्या्णन्व्नको अनगु्न/्ूल्याङ्कन/
आ्वलधक स्ीक्षया गरी प्रलत्ेवदन गदया्ण लनसचित आधयार र लनठद्णष्ट ढयाँचया्या गनु्णपद्णछ। ्ूितः ्ोजनयािे लनधया्णरण गरेकया 
िक््, रणनीलतक उद्ेश् र सो प्रयालतिकया ियालग तोयकएकया कया््णहरूको कया््णसमपयादन सूचककया आधयार्या स्ीक्षया 
अ्वलध्या ्भएको कया््ण प्रगलतको अ्वसथया, िक्् र प्रगलत लबचको अनतर सपष्ट उलिेख गररएको हनुपुद्णछ। ्सकया 
अलतररक् कया्या्णन्व्न्या देखया परेको ठदशयानतर, यक्र्याकियापहरू्या परर्वत्णन गनु्णपनदे ्भए सो य्वर््, ्ोजनयाको 
प्र्भया्वकयारी कया्या्णन्व्नकया ियालग अपनयाउन ुपनदे थप उपया्हरूस्ेतकया य्वर््हरूियाई प्रलत्ेवदन पद्धलतसँग आबद्ध 
गनु्णपनदे हनुछ। ्सको ियालग सबै अदयाितहरूिे देहया्ब्ोसज्को स्वरूप्या त्थ्याङ्कहरूको अल्भिेखीकरण र 
प्रसततुीकरण गरी समबसनधत लनकया््या प्रलत्ेवदन गनु्ण पनदेछ। प्रलत्ेवदन्या स्ेयटन ुपनदे थप य्वर्् र य्वसततृ ढयाँचया 
स्ववोचच अदयाितको अनसुनधयान तथया ्ोजनया सल्लतिे लनधया्णरण गरी समबसनधत अदयाित र न्या्यालधकरणहरू्या 
पठयाउनेछ।

(क) ्ोजनयाको आनतररक/आ्वलधक अनगु्न/्ूल्याङ्कन/स्ीक्षया फयारया्

िक््
कया््ण 
समपयादन 
सूचक

स्ीक्षया 
अ्वलध्या ्भएको 
प्रगलतको 
अ्वसथया

िक्् र 
प्रगलतलबच 
अनतर तथया 
ठदशयानतर

अनतर/ठदशयानतरको 
कयारण

कुनै कया््णक्र््या 
परर्वत्णन गनु्ण पनदे ्भए 
सो य्वर्् 

्ोजनया कया्या्णन्व्नकया 
ियालग अ्विमबन गनु्णपनदे 
थप उपया्

द्रष्टव्ः ्ो फयारया् त्यार गदया्ण प्रत्ेक िक्् र सोअनतग्णत लनधया्णररत रणनीलतक उद्ेश् ए्व् ्कया््णक्र्हरू्ध्े अनगु्न/्ूल्याङ्कन/स्ीक्षया अ्वलध्या समपन्न 
गनु्णपनदे कया््णहरूको िक््गत रूप्या छुट्टयाछुटै्ट देसखने गरी लनधया्णररत सूचक, सोअनसुयार ्भएको प्रगलतको अ्वसथया, िक्् र प्रगलतलबचको अनतर, त्सको कयारण 
र प्र्भया्व, कुनै य्वर्् परर्वत्णन ्वया थप गनु्णपनदे ्भए सो कुरया र िक्् प्रयालतिको ियालग अ्विमबन गनु्णपनदे थप उपया्हरू उलिेख गनु्ण पनदेछ।  
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(ख) ्ोजनया कया्या्णन्व्नको प्रलत्वेदनकया ियालग त्थ्याङ्क सङ्किन फयारया् 

य्वर््हरू

१. प्रलत्ेवदन अ्वलध्या समपन्न गनु्णपनदे ्ोजनयाकया कया््णक्र्हरू

२. प्रलत्ेवदन अ्वलध्या कया््ण समपयादनको अ्वसथया  

३. िक्् र प्रगलतको अनतर/ठदशयानतर र सोकया कयारणहरू

४. आगया्ी प्रलत्ेवदन अय्वधकया ियालग गनु्णपनदे कया्हरू
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पररचछेद - आठ

बजेट प्रक्षेपण

८.१ पररच्

न्या्पयालिकयाको चौथो रणनीलतक ्ोजनया्या उलिेख गररएकया सधुयारकया कया््णक्र्हरू कया्या्णन्व्न गन्णको ियालग 
लनसचित बजेटको आ्वश्कतया पद्णछ। नेपयािको संय्वधयानब्ोसज् न्या्पयालिकयाको रणनीलतक ् ोजनया  कया्या्णन्व्नकया 
ियालग आ्वश्क पनदे बजेट नेपयाि सरकयारबयाट प्रयाथल्कतयासयाथ लबलन्ोजन हनेुछ। रणनीलतक ्ोजनयाकया प्रत्ेक 
िक््, सोअनत्णगतकया रणनीलतक उद्ेश्हरू र ्ोजनयाको पयहिो आलथ्णक ्वर््णदेसख असनत् ्वर््णसम् सञ्चयािन गररने 
हरेक यक्र्याकियापकया ियालग ्वयायर््णक रूप्या आ्वश्क पनदे बजेटको प्रक्षेपण गररएको छ। बजेट प्रक्षेपण गदया्ण 
्िुकुको आलथ्णक अ्वसथया र न्या्पयालिकयाको बजेट खच्ण गन्ण सकने क्ष्तयास्ेतियाई दृयष्टगत गरी सकेसम् 
सनतलुित व्या्वहयाररक, ्थयाथ्णपरक ढङ्गबयाट हरेक यक्र्याकियाको ियालग आ्वश्क पनदे रक् लनधया्णरण गरी ्वसतलुनष्ठ 
बनयाउने प्र्यास गररएको छ। 

८.२ अनु् यालनत बजेट

उप्ु्णक् आधयारहरू्या न्या्पयालिकयाको चौथो रणनीलतक ्ोजनया कया्या्णन्व्न गन्ण पयाँच आलथ्णक ्वर््णको ियालग जम्या 
रु.४६,६७,१७,५७,000।- ियागने अनु् यान गररएको छ। बजेटको ्वर््णगत अनु् यानको सयारयांश ति ठदइएको छ। 
बजेट प्रक्षेपणको य्वसततृ य्व्वरण अनसूुची -३ ्या प्रसततु गररएको छ।
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पररचछेद-नौ

जोसख् य्वश्रे्ण तथया न्ूनीकरण ्ोजनया
९.१ पररच्

कुनै पलन सङ्गठनको सधुयारकया कया््णक्र्हरू सञ्चयािन गन्णको ियालग रणनीलतक ्ोजनया प्र्भया्वकयारी सयाधन हो। ्ोजनया 
कया्या्णन्व्नको क्र््या य्वल्भन्न प्रकृलतकया जोसख्हरू आउन सकदछन।् ्सतया जोसख्हरू आनतररक ्वया ्वयाह्य 
कयारणबयाट लसज्णनया हनु सकदछन।् त्सैिे, रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण याकया क्र््या नै ्सतया सम्भयाय्वत जोसख्हरूको 
य्वश्रे्ण गरी न्ूनीकरणको ्ोजनयास्ेत प्रसतया्व गनु्णपनदे हनुछ। 

९.2 य्वगत ्ोजनयाको जोसख् य्वश्रे्ण

न्या्पयालिकयाको य्वगत ् ोजनया्या स्ेत कया्या्णन्व्नको क्र््या आउन सकने सम्भयाय्वत जोसख् पयहचयान गरी जोसख् 
न्ूनीकरणको कया्््ण ोजनया प्रसततु ्भएको लथ्ो। उसलिसखत जोसख्हरूको न्ूनीकरणकया ियालग ्ोजनया अ्वलध्या 
सकदो प्र्यास गररएको देसखनछ। ्खु्तः बजेट ए्व् ्स्ोत सयाधनको उपि्धतयाकया ियालग रयाय्रि् ्ोजनया आ्ोग 
र अथ्ण ्नत्रयाि्कया समबसनधत पदयालधकयारीहरूसँग लनरनतर सं्वयाद र छिफि गररएको पयाइनछ। त्सतै, कयानूनी 
सधुयारकया ियालग ्भएको लनरनतर प्र्यासको पररणया्स्वरूप न्याय्क कया््णप्रणयािी्या ्ूि्भतू परर्वत्णन हनेु गरी दे्वयानी 
तथया फौजदयारी संयहतयाहरूस्ेत जयारी ्भई ियाग ु्भएकया छन।् परर्वलत्णत सनद्भ्णअनसुयार अदयाितकया लन््या्विीहरू्या 
परर्याज्णन गररएको देसखनछ। त्सैगरी, केही हदसम् न्याय्क जनशसक्को दरबनदी थप ्भई पदपूलत्ण ्भएको कयारण 
्दु्या फर्छ्यौट्या अल्भ्वयृद्ध ्भएको छ। तेस्ो ्ोजनयाको अ्वलध्या देशकया य्वल्भन्न क्षेत्र्या ्भएकया ्वनद, हडतयाि र 
अ्वरोध आठदको प्र्भया्वस्वरूप न्याय्क कया् कयारबयाही प्र्भयाय्वत हनु पगेुकोिे कया््णसमपयादन्या असर परेको देसख्ो। 
बनद हडतयािबयाट य्वशेर् प्र्भयाय्वत क्षेत्रकया अदयाितहरू्या परुयानया ्दु्याहरूको बक्ौतया न्ूनीकरण्या असर अद्यायप 
कया््ै रहेको देसखनछ। उलिेसखत पषृ्ठ्भलू््या ्स ्ोजनया्या स्ेत आइपन्ण सकने सम्भयाय्वत जोसख्हरू पयहचयान 
गरी त्सको न्ूनीकरण ्ोजनया बनयाउन ुपनदे ्भएको छ।

९.३ चौथो रणनीलतक ्ोजनयाकया सम्भयाय्वत जोसख्हरू

न्या्पयालिकयाको चौथो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनया कया्या्णन्व्नकया क्र््या आउन सकने सम्भयाय्वत जोसख्कया 
क्षेत्रहरू देहया्ब्ोसज् पयहचयान गररएको छः

•	 ्ोजनया्या प्रक्षेपण गररएकया कया््णक्र्अनसुयारको बजेट,
•	 न्याय्क जनशसक्को आपूलत्ण, ्वसृत्त य्वकयास र उतप्ररेणया,
•	 सूचनया प्रय्वलधको प्र्ोग,
•	 सरोकयार्वयाियाहरूसँगको स्न्व् र सह्ोग,
•	 सं्ैवधयालनक तथया कयानूनी सधुयार,
•	 परर्वत्णनको प्रलतरोध गनदे संसकृलत।

9.४ जोसख् न्ूनीकरण ्ोजनयाः  
रणनीलतक ्ोजनया कया्या्णन्व्नको ठदशया्या आई पन्ण सकने प्रलतकूि प्र्भया्व तथया जोसख्हरूियाई न्ूनीकरण गरी 
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्ोजनयाको सफि कया्या्णन्व्न सलुनसचित गररनेछ। सम्भयाव् जोसख्, सोकया ियालग गनु्ण पनदे कया्, स््या्वलध र 
सजम्े्वयार पदयालधकयारीस्ेत यकटयान गरी जोसख् न्ूनीकरण ्ोजनया ्स प्रकयार प्रसततु गररएको छः 

लस नं सम्भयाव् जोसख्हरू न्ूनीकरणकया ियालग गनु्ण पनदे कया््णहरू स््या्वलध सजम्े्वयारी

१. ्ोजनया्या प्रक्षेपण 
गररएकया कया््णक्र् 

अनसुयारको बजेट प्रयाति 
नहनु।ु

•	 रयाय्रि् ्ोजनया आ्ोग र अथ्ण ्नत्रयाि्कया 
समबसनधत पदयालधकयारीहरूसँग छिफि र सं्वयाद 
गनदे।

प्रत्ेक ्वर््ण प्रधयान न्या्याधीश/ 
्खु् रसजसट्यार

2. न्याय्क जनशसक्को 
आपूलत्ण, ्वसृत्त य्वकयास र 

उतप्ररेणया।

•	 न्या्पयालिकयाकया ियालग आ्वश्क दक्ष जनशसक्को 
आपूलत्ण गन्ण िोक से्वया आ्ोग र कयानून अध््न 
अध्यापन गरयाउने संसथयाहरूसँग पयाठ्यक्र् 
परर्याज्णनकया ियालग स्न्व् र परया्श्ण गनदे।

•	 न्या् से्वयाियाई आकर््णक बनयाउन ्यान्व संसयाधन 
नीलत र जनशसक् य्वकयास ् ोजनया तजु््ण या गरी सोको 
कया्या्णन्व्नकया ियालग समबसनधत लनकया्सँग स्न्व् 
गनदे।

•	 न्या्पयालिकया्या कया््णरत जनशसक्हरू यटकयाई 
रयाख्कया ियालग उतप्ररेणया र ्नोबि अल्भ्वयृद्ध गनदे 
उपया्हरू पयहल्याई कया्या्णन्व्न गनदे।

•	 न्या्याधीशको लन्सुक्ियाई बसतलुनष्ठ, पयारदशषी 
बनयाउन र ्वलृत य्वकयासियाई सलुनसचित गन्ण न्या् 
पररर्द् र समबसनधत लनकया्सँग छिफि र 
स्न्व् गनदे।

लनरनतर प्रधयान न्या्याधीश/

केनद्री् न्या् क्षेत्र 
स्न्व् सल्लत/

्खु् रसजसट्यार/

रसजसट्यार

3. सूचनया प्रय्वलधको प्र्ोग •	 सूचनया प्रय्वलधको प्र्ोगकया ियालग आ्वश्क पनदे 
हयाड्ण्ेव्र र सफट्ेव्रको लन्या्णण र सधुयार गरी 
ियाग ुगनदे।

•	 सूचनया प्रय्वलधको प्र्ोगकया ियालग जनशसक्को 
क्ष्तया य्वकयास गनदे।

लनरनतर प्रधयान न्या्याधीश/ 
्खु् रसजसट्यार/

रसजसट्यार/से्सतेदयार

4. सरोकयार्वयाियाहरूसँगको 
स्न्व् र सह्ोग

•	 ्ोजनया्या लनधया्णररत कया््णक्र्हरू प्र्भया्वकयारी रूप्या 
समपन्न गन्णकया ियालग सरोकयार्वयाियाहरूसँग स्न्व् 
गरी सह्ोग अल्भ्वयृद्ध गनदे।

•	 स्न्व् र सह्ोग क्षेत्रहरू पयहचयान र य्वसतयार 
गनदे।

लनरनतर प्रधयान न्या्याधीश/

न्या्याधीश/   
्खु् रसजसट्यार/

रसजसट्यार/न्या् 
क्षेत्र स्न्व् 
सल्लत/से्सतेदयार

५. सं्ैवधयालनक तथया कयानूनी 
सधुयार

•	 सं्ैवधयालनक इजियास र स्ववोचच अदयाितको 
क्षेत्रयालधकयार र कया््ण सञ्चयािन समबनध्या संय्वधयान 
र कयानून्या संशोधन गन्ण पहि गनदे।

•	 उचच अदयाितको संरचनया समबनध्या कयानूनी 
सधुयारकया ियालग पहि गनदे।

लनरनतर प्रधयान न्या्याधीश/

्खु् रसजसट्यार/

रसजसट्यार
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लस नं सम्भयाव् जोसख्हरू न्ूनीकरणकया ियालग गनु्ण पनदे कया््णहरू स््या्वलध सजम्े्वयारी

६. परर्वत्णनको प्रलतरोध गनदे 
संसकृलत
•	 संयहतयाको कया्या्णन्व्न
•	 फरक ्दु्या 

व््वसथयापन पद्धलत
•	 ्ोजनयाको कया्या्णन्व्न 

र स्वयाल्त्व्भया्व
•	 स्ववोचच अदयाितको 

बक्ौतया न्ूनीकरण

•	 न्याय्क जनशसक्को अल्भ्खुीकरणिगया्त क्ष्तया 
य्वकयास कया््णक्र् सञ्चयािन गनदे।

•	 परर्वत्णनकया व््वसथयाहरूियाई क्र्श: आत्सयात ्

(Internalize) गरयाउने।
•	 न्याय्क जनशसक््या सया्ूयहक कया््ण संसकृलतको 

य्वकयास गरयाउने।
•	 न्याय्क जनशसक्ियाई उतप्ररेरत गरयाउने।
•	 ्ोजनयाप्रलत स्वयाल्त्व्भया्व लसज्णनया गरयाउने।
•	 आ्वश्क स्ोत र सयाधनको उपि्धतया अल्भ्वयृद्ध 

गनदे।
•	 सूचनया प्रय्वलधको प्र्ोग्या अल्भ्वयृद्ध गनदे। 

लनरनतर प्रधयान न्या्याधीश, 

न्या्याधीश/्खु् 
रसजसट्यार/रसजसट्यार/

से्सतेदयार
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अनसूुची-१

न्या्पयालिकयाको चौथो रणनीलतक ्ोजनया तजु््ण याको 
क्र््या पषृ्ठपोर्णको ियालग त्यार गररएको 

प्रश्नया्विी

(सबै तहकया अदयाित तथया अन् न्याय्क लनकया्को ियालग)

प्रश्नया्विी ्भनदे अदयाित/लनकया्को नया्ः                                     

न्या्पयालिकयाको तेस्ो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनया (२०७१–०७६) कया्या्णन्व्नको असनत् ्वर्््ण या रहेको य्वठदतै 
छ। आगया्ी आलथ्णक ्वर््णदेसख ियाग ुहनेु चौथो रणनीलतक ्ोजनया (२०७६-०८१) तजु््ण या गन्ण लनददेशक सल्लत 
तथया कया््ण स्ूहस्ेत गठन ्भई कया््ण प्रयारम्भ ्भएको छ। य्वगत ्ोजनयाहरूको कया्या्णन्व्नको लसिलसिया्या प्रयाति 
सकयारयात्क तथया नकयारयात्क अन्ुभ्वहरूियाई दृयष्टगत गरी परर्वलत्णत सं्ैवधयालनक र कयानूनी सनद्भ््ण या न्या्पयालिकयाको 
कया् कयारबयाहीियाई स्वचछ, लनषपक्ष, सक्ष्, उत्तरदया्ी ए्व् ्जनआसथया्या आधयाररत बनयाउन आगया्ी ्ोजनयाकया 
ियालग िक््, उद्ेश् लनधया्णरण तथया रणनीलत प्रक्षेपण ए्व् ् यक्र्याकियाप लनधया्णरण के कसरी गनु्ण उप्कु् हनुछ 
्भन्नेिगया्तकया य्वर््हरू्या रचनयात्क सझुया्वको अपेक्षया गररएको छ। 

अतः ति उलिेख गररएकया प्रश्नहरू्या सम्भ्व ्भएसम् सबै न्या्याधीश, क््णचयारी िगया्तकया अन् सरोकयार्वयाियाहरूसँग 
स्ेत छिफि गरी ल्लत २०७५ फयागनु ् सयानतल्भत्र बुदँयागत रूप्या सझुया्व ठदई ् ोजनया तजु््ण याको कया्््ण या सह्ोग 
गररठदन ुहनु लनण््ण यानसुयार अनरुोध छ।

१. न्या्पयालिकयाकया य्वगत रणनीलतक ्ोजनयाहरू तजु््ण याको क्र््या ्वसतसुसथलत य्वश्रे्ण (Environmental 
Scan/Situation Analysis) गन्ण अ्विमबन गररएको SWOT (Strengths/Weaknesses, 
Opportunities/Threats) पद्धलत आगया्ी ्ोजनया तजु््ण या गदया्ण स्ेत उप्कु् हनुछ हुँदैन ?  अन् कुनै 
पद्धलत अ्विमबन गन्ण उप्कु् ्भए्या सझुया्व ठदनहुोस।्

2. न्या्पयालिकयािे ्ोजनयाबद्ध सधुयारको ियालग रणनीलतक ्ोजनयाको सरुुआत गरेको १५ ्वर््ण व्लतत हनु 
ियागेको सनद्भ््ण या ्ोजनयाबद्ध प्र्यासबयाट हयािसम् तयाहयाँ अदयाित/लनकया््या हयालसि ्भएकया ५ प्र्खु 
उपिस्धहरू उलिेख गनु्णहोस।्

3. न्या्पयालिकयाको हयािसम्कया ्ोजनयाहरू्या प्रक्षेपण गररएकया, तर अपेसक्षत नलतजया हयालसि हनु नसकेकया 
प्र्खु ५ ्वटया य्वर््हरू उलिेख गनु्णहोस।् 

4. प्रश्न नं ३ कया य्वर््हरू अद्यायप सयानदल्भ्णक ्भए्या लतनको उसचत समबोधनको ियालग आगया्ी ्ोजनया्या 
स्या्ेवश गनु्णपनदे रणनीलत तथया यक्र्याकियापहरू के के हनु सकछन ्? 

5. न्या्पयालिकयाको तेस्ो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनया्या लनधया्णरण ्भएकया पररदृश्, पररिक्् र ्ूल्हरू्या 
परर्वलत्णत सनद्भ््ण या के कसतो परर्याज्णन ्वया पनुःपरर्भयार्या गन्ण आ्वश्क देख्हुनुछ ? सझुया्व ठदनहुोस।्

6. आगया्ी ्ोजनया्याफ्ण त न्या्पयालिकयािे न्याँ सरुुआत (Breakthrough) गनु्णपनदे सधुयारकया ्खु् ्खु् 
क्षेत्रहरू के के हनु ्सकछन ्? उलिेख गनु्णहोस।्
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7. न्या्पयालिकयािे लछटो छररतो न्या् प्रदयान गन्णकया ियालग अपनयाउन ुपनदे रणनीलतहरू के के हनु सकछन?्

8. न्याय्क कया्््ण या गणुसतरर्तया तथया उतपयादकत्व अल्भ्वयृद्ध गन्णकया ियालग रणनीलतक ्ोजनया्या के कसतया 
कया््णक्र्हरू स्या्ेवश गनु्ण उप्कु् होिया ? 

9. न्या्पयालिकयाप्रलतको जनआसथया अल्भ्वयृद्ध गन्ण ्ोजनया्या के कसतया रणनीलत तथया कया््णक्र्हरू स्या्ेवश 
गन्ण उप्कु् होिया? सझुया्व ठदनहुोस।्

10. न्या्पयालिकयाको स्वतनत्रतया र स्वया्त्ततया अल्भ्वयृद्ध गन्ण के के गनु्णपिया्ण ?  

१1. न्या्पयालिकयािे न्या््या पहुँच अल्भ्वयृद्ध गन्णकया ियालग के कसतया उपया्हरू अ्विमबन गनु्णपिया्ण ?

12. अदयाित/न्या्यालधकरण र अन् न्याय्क लनकया्बयाट प्रदयान गररने से्वयाियाई सतरी् र थप प्र्भया्वकयारी 
बनयाउन के कसतया रणनीलत/यक्र्याकियापहरू स्या्वेश गनु्णपिया्ण ?

१3. न्या्पयालिकया्या सक्ष् जनशसक् आकयर््णत गन्ण, कया््णरत जनशसक्को क्ष्तया य्वकयास गन्ण, न्या् से्वया्या 
यटकयाइरयाख् तथया उनीहरूको ्नोबि उचच रयाख् के कसतया उपया्हरू अ्विमबन गनु्णपिया्ण ?

१4. नेपयािको संय्वधयानिे पररकलपनया गरेको स्वतनत्र, लनषपक्ष, सक्ष्, प्र्भया्वकयारी  र उत्तरदया्ी न्या्प्रणयािीियाई 
सदुृढ गन्ण न्या्याधीश लन्सुक््या ्वसतलुनष्ठतया कया्् गन्ण तथया लनजहरूको क्ष्तया य्वकयास गरी सजम्े्वयारीप्रलत 
उतप्ररेरत र उत्तरदया्ी बनयाउन ्ोजनया्या स्या्वेश गनु्णपनदे य्वर््हरू के के हनु सकदछन ्? 

१5. ्दु्याको कया् कयारबयाही्या आनतररक लनरीक्षण र अनगु्न प्रणयािीियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउन ्ोजनया्या के 
कया््णक्र्हरू स्या्ेवश गनु्णपिया्ण ?

१6. दणड जरर्वयानया असिुीको कया््णियाई प्र्भया्वकयारी बनयाउन के गनु्णपिया्ण ? 

१7. अदयाितको कया् कयारबयाहीियाई स्वचयालित बनयाई लछटोछररतो, पयारदशषी ए्व् ्क् खसच्णिो र पहुँच्ोग् 
तलु्याउनको ियालग आगया्ी ्ोजनया्या सूचनया प्रय्वलधसमबनधी के कसतया कया््णक्र्हरू स्या्ेवश गन्ण 
आ्वश्क ठयान्नुहनुछ ?

१8. य्वगतकया रणनीलतक ्ोजनया्या अदयाितहरूियाई कया््णबोझको आधयार्या ्वगषीकरण गरी ्दु्या फर्छ्यौटको 
सङख्यागत र अ्वलधगत िक्् तोयकएको्या सोियाई लनरनतरतया ठदनपुनदे हो ्वया त्स्या के कसतो परर्वत्णन 
गन्ण ्नयालसब ठयान्नुहनुछ ? 

१9. ्दु्या फर्छ्यौटको सङख्यात्क र अ्वलधगत िक््ियाई दृयष्टगत गददै कयानूनिे लनठद्णष्ट गरेको उसचत प्रयक्र्या 
अ्विमबन गरी गणुसतरी् र लनष्ठया्कु् न्या्समपयादनको ियालग के कसतो उपया्हरू अ्विमबन गनु्ण 
उप्कु् हनुछ ? 

20. रणनीलतक ्ोजनयाको प्र्भया्वकयारी कया्या्णन्व्नकया ियालग ्ोजनयाको अनगु्न र ्ूल्याङ्कनको प्रणयािी्या के 
कसतो सधुयार गनु्णपनदे देख्हुनुछ ? 

2१. स्ववोचच अदयाितिगया्त अन् केही अदयाितहरू्या उलिेख् रूप्या परुयानया ्दु्याको बक्ौतया रहेको 
सनद्भ््ण या सोियाई न्ूनीकरण गरी कयानूनिे तोकेको अ्वलधल्भत्र ्दु्या फर्छ्यौट हनेु अ्वसथया लसज्णनया गन्णको 
ियालग ्ोजनयािे रणनीलतक रूप्या के कसरी समबोधन गनु्णपिया्ण ? 

22. दे्वयानी र फौजदयारी य्वर्््या न्याँ संयहतयाहरू ियाग ु्भइसकेको सनद्भ््ण या ्सबयाट अदयाितको कया््णबोझ्या 
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पनदे प्र्भया्विगया्त संयहतयाहरूको प्र्भया्वकयारी कया्या्णन्व्नको ियालग न्या्पयालिकयाको रणनीलतक ्ोजनया्या 
के कसतया य्वर््/कया््णक्र्हरू स्या्ेवश गनु्णपिया्ण ?

23. न्या्क्षेत्रकया सरोकयार्वयाियाहरूलबच प्र्भया्वकयारी स्न्व्, सहकया््ण र सञ्चयार कया्् गरी ्ोजनयाप्रलत 
स्वयाल्त्व्भया्वको अन्ुभलूत अल्भ्वयृद्ध गन्ण गरयाउनकया ियालग रणनीलतक ्ोजनया्या के कसतया कया््णक्र्हरू 
स्या्ेवश गनु्णपिया्ण ?

24. य्वगतकया रणनीलतक ्ोजनयाहरू कया्या्णन्व्नको क्र््या केनद्री् सतरबयाट य्वल्भन्न अदयाित ्वया न्याय्क 
लनकया्कया ियालग ्वयायर््णक कया्््ण ोजनया (Operational	Plan)	को न्ूनया/ढयाँचया त्यार गरी प्रयेर्त गनदे 
गररएको लथ्ो। ्सबयाट कलतप् अदयाित ्वया लनकया्को सथयानी् ्वसतसुसथलत र आ्वश्कतया प्रलतय्वसमबत 
हनु नसकेको ्भन्ने गनुयासो रहेको सनद्भ््ण या के कसरी कया्््ण ोजनया बनयाई कया्या्णन्व्न गनु्ण  
उप्कु् होिया ? 

25. ्ोजनयाको प्र्भया्वकयारी कया्या्णन्व्नको ियालग ्यालथलिो लनकया् ्वया नेततृ्वबयाट अपेसक्षत सह्ोगको 
सलुनसचिततयाको ियालग आगया्ी ्ोजनया्या के कसतया उपया्हरू अ्विमबन गनु्णपिया्ण ? 

26. अदयाित व््वसथयापन्या सधुयार गन्ण ्ोजनया्या के कसतया रणनीलत र कया््णक्र्हरू स्या्ेवश गन्ण उप्कु् 
होिया ? 

27. थप कुनै सझुया्व ्भए उलिेख गनु्णहोस।्



215

Gofokflnsfsf] rf}yf] k~rjifL{o /0fgLlts of]hgf

अनसूुची- २

 परया्श्ण कया््णक्र्को य्वर्् र सह्भयागीहरू

क्र.सं. ल्लत कया््णक्र् सथयान सह्भयागीहरू जम्या

१. २०७६/01/08 य्वरयाटनगर न्या्याधीश  तथया क््णचयारी ८६

२. २०७६/01/10 जनकपरु न्या्याधीश, क््णचयारी, कयानून व््वसया्ी र नयागररक 
स्याज

७७

३. २०७६/01/12 हेटौडया न्या्याधीश, क््णचयारी र कयानून व््वसया्ी ७०

४. २०७६/01/15 बटु्वि न्या्याधीश, क््णचयारी, कयानून व््वसया्ी र नयागररक 
स्याज

६८

५. २०७६/01/17 सखुदेत न्या्याधीश, क््णचयारी, कयानून व््वसया्ी र नयागररक 
स्याज

५४

६. २०७६/01/19 धनगडी न्या्याधीश, क््णचयारी, कयानून व््वसया्ी र नयागररक 
स्याज

४९

७. २०७६/01/21 पोखरया न्या्याधीश, क््णचयारी, कयानून व््वसया्ी र नयागररक 
स्याज

९०

८. २०७६/01/25 कयाठ्याडौँ सजलिया अदयाित ्दु्याकया पक्ष ४२

९. २०७६/01/27 पयाटन न्या्याधीश र क््णचयारी ५२

१०. २०७६/01/29 स्ववोचच अदयाित न्या्याधीश ३९

११. २०७६/01/30 स्ववोचच अदयाित रया.प. प्रथ् शे्णीकया क््णचयारी २१

१२. २०७६/01/31 स्ववोचच अदयाित रया.प.ठद्वती् शे्णीकया क््णचयारी ४३

१३. २०७६/02/01 स्ववोचच अदयाित रया.प.ततृी् शे्णीकया क््णचयारी ५४

१४. २०७६/02/02 स्ववोचच अदयाित कयानून व््वसया्ी २८

१५. २०७६/02/02 स्ववोचच अदयाित सञ्चयारक्षी ३२

१६. २०७६/02/03 स्ववोचच अदयाित रया.प. अनयङ्कत क््णचयारी ४५

१७. २०७६/02/04 स्ववोचच अदयाित रया.प. अनयङ्कत क््णचयारी ४३

१८. २०७६/02/05 स्ववोचच अदयाित न्या् क्षेत्रकया सरोकयार्वयािया २४

१९. २०७६/02/06 स्ववोचच अदयाित प्रहरी/सरकयारी ्वयकि ३५

२०. २०७६/02/16 न्या् पररर्द् न्या् पररर्द् सदस्/ससच्व/क््णचयारी ११

२१. २०७६/02/31 नगरकोट स्ववोचच अदयाितकया न्या्याधीश ४८

जम्या १०११
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परया्श्ण कया््णक्र््या ्भएकया प्रसतलुतको य्वर््

1.   ्ोजनयाको अ्वधयारणया तथया न्या्पयालिकयाको चौथो रणनीलतक ्ोजनया

2.   न्या्पयालिकयाको तेस्ो रणनीलतक ्ोजनयाको स्ीक्षया (िक््ः १ न्या् समपयादनको कया््णियाई लछटोछररतो 
तलु्याउने)

3.   तेस्ो रणनीलतक ्ोजनयाको स्ीक्षया (िक्् २, ३, ४ र सह्ोगी रणनीलतहरू)

4.   न्या्पयालिकयाको तेस्ो पञ्च्वर्षी् रणनीलतक ्ोजनयाको िक्् र प्रगलतलबचको अनतर

5.   चौथो ्ोजनया्या समबोधन गररनपुनदे सम्भयाय्वत य्वर््/क्षेत्र र अपेक्षयाहरू 

6.   स्ूह प्रसतलुत र छिफि
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 .:
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i   
ii /            100,000 x   x   x   12,000        12,000      
iii       (  

     )

          100,000 x   x  x   6,000         

6,000        

i               50,000 x   x   x  750           750          
ii             25,000 x   x  x    75             75           
iii /            200,000 x   x   x  1,200         1,200        
iv              50,000 x   x   x    50             50           
       
i              100,000 x   x   x  1,500         1,500        
ii             50,000 x   x  x    150           150          
iii  /            200,000 x   x   x  1,200         1,200        
iv              75,000 x   x   x    75             75           
iv                  500 x   x   x     1,000  500           500          
       
i   

 ,  ,     ,     

          

     /   

       

        

            
        

        

         

            
             

   , ,        
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- - - - - -

     

   
       
i              100,000 x   x   x  1,500         1,500        
ii             50,000 x   x  x    150           150          
iii /            200,000 x   x   x  1,200         1,200        
iv              75,000 x   x   x    75             75           


    
i                5,000 x   x   x   960           960          
ii   (  )            10,000 x   x   x   14,400        14,400      

     
i                5,000 x   x   x   320          320          
ii   (  )            10,000 x   x   x   4,800        4,800        

    
i                5,000 x   x   x   3,900         3,900        
ii   (  )            10,000 x   x   x   87,750        87,750      

    
i                5,000 x   x   x   1,300        1,300        
ii   (  )            10,000 x   x   x   29,250       29,250      


i               10,000 x   x   x   3,800         3,800        
:
:
i .. ()            20,000 x   x   x   3,800         3,800        3,800        3,800        3,800        19,000      
ii              10,000 x   x   x   380           380          380          380          380          1,900        

:
i               50,000 x 4  x   x  1,400        1,400        
ii             25,000 x 4  x  x    100          100          
iii            200,000 x   x   x  800          800          
iv             700,000 x   x  x    12,600       12,600      
v .. ()            20,000 x   x   x 5  12,600       12,600      
vi             250,000 x   x  x    250          250          
:
i               50,000 x 3  x   x  750          750          
ii             25,000 x 3  x  x    75            75           
iii            200,000 x   x   x  200          200          
iv             300,000 x   x  x    900          900          
v             100,000 x   x   x    100          100          



           

           

      
    (panel system)   
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i                 1,000 x   x   x   25,000  25,000        25,000      







:
:
:
:
:

i               50,000 x 4  x   x  200 200 200 200 200 1,000        
:
:
:
:

i               50,000 x 1  x   x  250 250          
ii             25,000 x 1  x  x    25 25           
iii            200,000 x   x   x  200 200          
iv             300,000 x   x  x    900 900          
v             100,000 x   x   x    100 100          

:

i               50,000 x 3  x   x  750           750          
ii             25,000 x 3  x  x    75             75           
iii            200,000 x   x   x  800           800          
iv             500,000 x   x  x    3,500         3,500        
v .. ()            20,000 x   x   x 5  3,500         3,500        
vi             200,000 x   x  x    200           200          
()     


   
i               50,000 x 3  x   x  750          750          
ii             25,000 x 3  x  x    75            75           

     , ,       
          
               (Issue)       (   )

        (Issue)         
       
         
       
 ,               
 ,                 
  ,                    
        
                
         .0   .00   
           
      ,            
   

            (Issue)         
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iii            200,000 x   x   x  600          600          
iv             300,000 x   x  x    900          900          
v             100,000 x   x   x    100          100          
  
i               50,000 x 5  x   x   5,000         5,000        
ii             25,000 x 5  x  x   500           500          
iii            200,000 x   x   x   4,000         4,000        
iv             300,000 x   x  x   4,800         4,800        
v             100,000 x   x   x   400           400          




()      







      


()    






()


i               50,000 x 6  x   x  1,500         1,500        
ii             25,000 x 6  x  x    150           150          
iii            200,000 x   x   x  800           800          
iv             500,000 x   x  x    1,500         1,500        
vi             200,000 x   x  x    200           200          





        
          
        

             
          (Registration Number) 
     User Id  password  
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i               500,000 x   x   x   500 500 500 500 500 2,500        
ii                   500 x   x   x   500 500 500 500 500 2,500        
()       



i               50,000 x 1  x   x  250 250          
ii             25,000 x 1  x  x    25 25           
iv              50,000 x   x  x    150 150          
vi             100,000 x   x   x    100 100          


i               50,000 x   x   x   500 500 500 500 500 2,500        

  .:   197,790    8,305      35,655     41,550     5,880      289,180     
 
 .:

()    






()        


i               50,000 x 3  x   x  750 750          
ii             25,000 x 3  x  x    75 75           
iii            200,000 x   x   x  600 600          
iv             300,000 x   x  x    900 900          
v             100,000 x   x   x    100 100          

i               50,000 x 3  x   x  750 750          
ii             25,000 x 3  x  x    75 75           
iii            200,000 x   x   x  600 600          
iv             300,000 x   x  x    900 900          
v             100,000 x   x   x    100 100          

i                5,000 x   x   x   375          375          375          375          1,500        
ii   (  )            10,000 x   x   x   5,625        5,625        5,625        5,625        22,500      

 /            
             
            /     

             
            

                
       
      
               /      
       
       /       
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i             500,000 x   x   x   1,000         1,000        1,000        1,000        1,000        5,000        

i               500,000 x   x   x   500           500          500          500          500          2,500        
ii                  500 x   x   x     1,000  500           500          500          500          500          2,500        







     

i                5,000 x   x   x   420           420          
ii   (  )            10,000 x   x   x   6,300         6,300        

      
i                5,000 x   x   x   35            35            35            35            140          
ii   (  )            10,000 x   x   x   525          525          525          525          2,100        

    
i   (  )            35,000 x   x   x   12,936        12,936       12,936       12,936       12,936       64,680      

i               25,000 x   x   x  50 50           
ii             10,000 x   x  x    10 10           
iii              50,000 x   x  x    150 150          
iv              50,000 x   x   x    50 50           
()     

i               50,000 x 3  x   x  450 450          
ii             10,000 x 3  x  x    30 30           
iii            100,000 x   x   x  100 100          
iv              50,000 x   x   x    50 50           


i


()


i               50,000 x   x   x  750 750          

    /   

            /       
   

                   
    

             

    , ,  ()     

  , ,       

       (    )        
    

         

    (  )        
       

   ,    ,        ,       , 
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ii             25,000 x   x  x    75 75           
iii            100,000 x   x   x  400 400          
iv              50,000 x   x  x    150 150          
v             100,000 x   x   x    100 100          




i         10,000,000 x   x   x  10000 10000 10000 30,000      


  .:   28,871      21,496     31,496     31,496     31,496     144,855     
 
 .:

()     


i               50,000 x   x   x  750 750          
ii             25,000 x   x  x    75 75           
iii            100,000 x   x   x  400 400          
iv              50,000 x   x  x    150 150          
v             100,000 x   x   x    100 100          


i               50,000 x 6  x   x  1,500         1,500        
ii             25,000 x 6  x  x    150           150          
iii            200,000 x   x   x  800           800          
iv             500,000 x   x  x    500           500          
v              50,000 x   x   x    50             50           








i               50,000 x   x   x   9,500         9,500        9,500        9,500        9,500        47,500      


()

i               50,000 x   x   x  750 750          
ii             25,000 x   x  x    75 75           
iii            100,000 x   x   x  400 400          

      

    ( )               


        

        

            

          

       

              

      

      

. . .     
. . .     
. . .     

      

        /        - ,   , 
   

. . .     
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iv              50,000 x   x  x    150 150          
v             100,000 x   x   x    100 100          



  .:   15,450      9,500      9,500      9,500      9,500      53,450      
 
 .:

()      




()

i         
     

        1,000,000 x   x   x   25,000        25,000       25,000       25,000       25,000       125,000     

()       


i        
ii       
()


i                   500 x   x   x   26,400  13,200        13,200       13,200       13,200       13,200       66,000      

()          

i               50,000 x   x   x   15,400        15,400       15,400       15,400       15,400       77,000      




i              50,000 x   x   x   23100 23100 23100 23100 23100 115,500     
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i             500,000 x   x   x   38500 38500.0 38500.0 38500.0 38500.0 192,500     
:

i      x 3  x   x  450 450          
ii    x 3  x  x    30 30           
iii    x   x   x  100 100          
iv     x   x   x    50 50           
:

i               50,000 x 3  x   x  450 450          
ii             10,000 x 3  x  x    30 30           
iii            100,000 x   x   x  100 100          
iv              50,000 x   x   x    50 50           
()




i              50,000 x   x   x   3,850         3,850        3,850        3,850        3,850        19,250      
  .:   120,310    119,050   119,050   119,050   119,050   596,510     
        362,421    158,351    195,701    201,596    165,926    1,083,995 

 
 .:



i               50,000 x 3  x   x  450 450          
ii             10,000 x 3  x  x    30 30           
iii            100,000 x   x   x  100 100          
iv              50,000 x   x   x    50 50           






i               50,000 x 3  x   x  450 450          
ii             10,000 x 3  x  x    30 30           
iii            100,000 x   x   x  100 100          
iv              50,000 x   x   x    50 50           


i               50,000 x 3  x   x  450 450          

        

      / / /           

     , ,  (  )          
                   

    // /     Out sourcing        
      

         

               

            

      

         
          

            
       /         

 .    
       

. . .2          
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ii             10,000 x 3  x  x    30 30           
iii            100,000 x   x   x  100 100          
iv              50,000 x   x   x    50 50           

i               50,000 x   x   x  150 150          
ii             10,000 x   x  x    10 10           
iii            100,000 x   x   x  100 100          
iv              50,000 x   x   x    50 50           

  .:          2,200          -            -            -            -          2,200 
 
 2.2:



i               50,000 x 3  x   x  750 750          
ii             25,000 x 3  x  x    75 75           
iii            200,000 x   x   x  600 600          
iv             300,000 x   x  x    900 900          
v             100,000 x   x   x    100 100          


i               50,000 x   x   x   150 150          
ii             25,000 x   x  x    25 25           
iii              50,000 x   x   x    50 50           









i                5,000 x   x   x   2,850         2,850        2,850        2,850        2,850        14,250      


i               50,000 x   x   x   150 150          
ii             25,000 x   x  x    25 25           
iii              50,000 x   x   x    50 50           



i            2,000,000 x   x   x  2,000         2,000        
  .:          7,725       2,850       2,850       2,850       2,850       19,125 

/   /               

                

         (Templets)        
               

        
            
      , ,        

     "   :  "       
 
         

       (Online)         
              

/               

         ,           
        

. . .     

. . .     
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 2.3:



i               50,000 x   x   x   150 150          
ii             25,000 x   x  x    25 25           
iii              50,000 x   x   x    50 50           


i                 5,000 x   x   x   1,040         1,040        1,040        1,040        1,040        5,200        




i              50,000 x   x   x   19,200        19,200       19,200       19,200       19,200       96,000      




  .:         20,465      20,240      20,240      20,240      20,240      101,425 
 
 2.4:





i                     100 x   x   x     5,000  500 500 500 500 500 2,500        






i              500,000 x   x   x  1,200         1,200        1,200        1,200        1,200        6,000        
ii              250,000 x   x   x  1,200         1,200        1,200        1,200        1,200        6,000        





i               500,000 x   x   x   5,000         5,000        5,000        5,000        5,000        25,000      





i                  50,000 x  x   x       104  5,200         5,200        5,200        5,200        5,200        26,000      

            

                     
              

            ,  ,        
 
    ,  ,                


           

      ()          

           

 /   /          

    ,  ,   ,            FAQ  
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i               50,000 x   x   x   150 150          
ii             25,000 x   x  x    25 25           
iii              50,000 x   x   x    50 50           



i              25,000 x   x   x   7,125         7,125        7,125        7,125        7,125        35625



  .:         20,450      20,225      20,225      20,225      20,225      101,350 
 
 2.5:

    


i               50,000 x 3  x   x  450 450          
ii             10,000 x 3  x  x    30 30           
iii            100,000 x   x   x  100 100          
iv              50,000 x   x   x    50 50           




i               10,000 x   x   x   1,900         1,900        1,900        1,900        1,900        9,500        





i               10,000 x   x   x   380 380 380 380 380 1,900        


i               10,000 x   x   x   380 380 380 380 380 1,900        


  .:          3,290       2,660       2,660       2,660       2,660       13,930 
    54,130      45,975     45,975     45,975     45,975     238,030     

 
 3.1:



    ,    ,              
      

    ,    ,              
  

        
             

        

       

    ,             

          

 :   

                 
     

         
         
           

                   
            

            

     

. . .     
. . .     

       
      ,      
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i               50,000 x 3  x   x  450 450          
ii             10,000 x 3  x  x    30 30           
iii            100,000 x   x   x  100 100          
iv              50,000 x   x   x    50 50           

i              100,000 x   x   x   200 200 200 200 800          

i              100,000 x   x   x   200 200 200 200 800          

i              50,000 x   x   x   4,750         4,750        4,750        4,750        4,750        23,750      

i      
ii              50,000 x   x   x  450 450          
iii             25,000 x   x  x    75 75           
iv             100,000 x   x  x    400 400          
v              50,000 x   x   x    50 50           


i              100,000 x   x   x   200 200 200 200 200 1,000        



i              100,000 x   x   x   200 200 200 200 200 1,000        

i              100,000 x   x   x   200 200 200 200 200 1,000        


i              100,000 x   x   x   200 200 200 200 200 1,000        

i          10,000,000 x  x   x  10,000        10,000       10,000       10,000       10,000       50,000      

i              100,000 x   x   x   200           200          200          200          200          1,000        


i              100,000 x   x   x   200 200 200 200 200 1,000        


i              100,000 x   x   x   200 200 200 200 200 1000
  .:         17,755      16,550      16,550      16,550      16,550       83,955 

        

       ,  ,        
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 3.2:



i               50,000 x 3  x   x  450 450          
ii             10,000 x 3  x  x    30 30           
iii            100,000 x   x   x  100 100          
iv              50,000 x   x   x    50 50           

i               50,000 x 3  x   x  450 450          
ii             10,000 x 3  x  x    30 30           
iii            100,000 x   x   x  100 100          
iv              50,000 x   x   x    50 50           

i                 100,000 x   x   x   10,000        10,000       10,000       10,000       10,000       50,000      


i               10,000 x   x   x   20 20 20 20 20 100          

i              50,000 x   x   x  450 450          
ii             25,000 x   x  x    75 75           
iii             100,000 x   x  x    400 400          
iv              50,000 x   x   x    50 50           


  .:         12,255      10,020      10,020      10,020      10,020       52,335 
 
 3.3:


i               50,000 x 3  x   x  450 450          
ii             10,000 x 3  x  x    30 30           
iii            100,000 x   x   x  100 100          
iv              50,000 x   x   x    50 50           



i  /                15,000 x   x   x   1,260         1,260        1,260        1,260        1,260        6,300        

  .:          1,890       1,260       1,260       1,260       1,260        6,930 
 
 3.4:

()      

. . .     

                  

                 

           

      
        

       

        

             

                  
       

           /    

        

       

   /  
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i               50,000 x   x   x   150 150          
ii             25,000 x   x  x    25 25           
iii              50,000 x   x   x    50 50           







i               50,000 x 3  x   x  750 750          
ii             25,000 x 3  x  x    75 75           
iii              50,000 x   x   x    50 50           



()   

i               50,000 x   x   x   150 150          
ii             25,000 x   x  x    25 25           
iii              50,000 x   x   x    50 50           



i              10,000 x   x   x  100 100 100 100 100 500          


i                10,000 x   x   x   5,000         5,000        5,000        5,000        5,000        25,000      
()






  .:          6,425       5,100       5,100       5,100       5,100       26,825 
    38,325      32,930     32,930     32,930     32,930     170,045     

  
 .:

()      

    

,        ,    ,     
                  

      
    ,             
                   
  
                 

          , ,  ,   ,    

 :   

             ,      
    

   ,           

            

            

            
                     
 

                  

    

                    
  
            



233

Gofokflnsfsf] rf}yf] k~rjifL{o /0fgLlts of]hgf

  
- - - - - -

     



     
()        
        
i               50,000 x   x   x  1,050        1,050        
ii             25,000 x   x  x    75            75           
iii            200,000 x   x   x  400          400          
iv             300,000 x   x  x    900          900          
v              50,000 x   x   x    50            50           

i               50,000 x   x   x  1,050        1,050        
ii             25,000 x   x  x    75            75           
iii            200,000 x   x   x  400          400          
iv             300,000 x   x  x    900          900          
v              50,000 x   x   x    50            50           



i               50,000 x   x   x   200 200 200 200 200 1,000        




()     


i               50,000 x   x   x  2,100         2,100        
ii             25,000 x   x  x    150           150          
iii               200,000 x   x   x  800           800          
iv             500,000 x   x  x    3,500         3,500        
v .. ()              5,000 x   x   x 5  1,225         1,225        
vi              50,000 x   x   x    50             50           



•     

i                3,400 x   x   x   816           816          816          816          816          4,080        
ii              10,000 x   x  x   200           200          200          200          200          1,000        
iii   (  )              2,500 x   x   x   8,750         8,750        8,750        8,750        8,750        43,750      
iv                3,000 x   x   x   4,200         4,200        4,200        4,200        4,200        21,000      
v              20,000 x   x   x   400           400          400          400          400          2,000        

•   
i                3,400 x   x   x   816           816          816          816          816          4,080        
ii              10,000 x   x  x   200           200          200          200          200          1,000        

   ( )    

              

                   
 

        (O&M) 

          

            
                

          ,  ,     
     

      (Training Need Assessment)   

   TNA                 
             

   ( )   
   ( )   
   ( )   
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iii   (  )              2,500 x   x   x   8,750         8,750        8,750        8,750        8,750        43,750      
iv                3,000 x   x   x   4,200         4,200        4,200        4,200        4,200        21,000      
v              20,000 x   x   x   400           400          400          400          400          2,000        

•  
i                3,400 x   x   x   816           816          816          816          816          4,080        
ii              10,000 x   x  x   200           200          200          200          200          1,000        
iii   (  )              2,500 x   x   x   8,750         8,750        8,750        8,750        8,750        43,750      
iv                3,000 x   x   x   4,200         4,200        4,200        4,200        4,200        21,000      
v              20,000 x   x   x   400           400          400          400          400          2,000        

•   
i                3,400 x   x   x   408           408          408          408          408          2,040        
ii              10,000 x   x  x   100           100          100          100          100          500          
iii   (  )              2,500 x   x   x   4,375         4,375        4,375        4,375        4,375        21,875      
iv                3,000 x   x   x   2,100         2,100        2,100        2,100        2,100        10,500      
v              20,000 x   x   x   200           200          200          200          200          1,000        

• 
i                3,400 x   x   x   204           204          204          204          204          1,020        
ii              10,000 x   x  x   50             50            50            50            50            250          
iii   (  )              2,500 x   x   x   2,188         2,188        2,188        2,188        2,188        10,938      
iv                3,000 x   x   x   1,050         1,050        1,050        1,050        1,050        5,250        
v              20,000 x   x   x   100           100          100          100          100          500          

•  
i                3,400 x   x   x   122           122          122          122          122          612          
ii              10,000 x   x  x   30             30            30            30            30            150          
iii   (  )              2,500 x   x   x   1,313         1,313        1,313        1,313        1,313        6,563        
iv                3,000 x   x   x   630           630          630          630          630          3,150        
v              20,000 x   x   x   60             60            60            60            60            300          

•   
i                3,400 x   x   x   122           122          122          122          122          612          
ii              10,000 x   x  x   30             30            30            30            30            150          
iii   (  )              2,500 x   x   x   1,313         1,313        1,313        1,313        1,313        6,563        
iv                3,000 x   x   x   630           630          630          630          630          3,150        
v              20,000 x   x   x   60             60            60            60            60            300          

•      
i                3,400 x   x   x   122           122          122          122          122          612          
ii              10,000 x   x  x   30             30            30            30            30            150          
iii   (  )              2,500 x   x   x   1,313         1,313        1,313        1,313        1,313        6,563        
iv                3,000 x   x   x   630           630          630          630          630          3,150        
v              20,000 x   x   x   60             60            60            60            60            300          

•      
i                3,400 x   x   x   326           326          326          326          326          1,632        
ii              10,000 x   x  x   80             80            80            80            80            400          
iii   (  )              2,500 x   x   x   3,500         3,500        3,500        3,500        3,500        17,500      
iv                3,000 x   x   x   1,680         1,680        1,680        1,680        1,680        8,400        
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v              20,000 x   x   x   160           160          160          160          160          800          
i                3,400 x   x   x   82             82            82            82            82            408          
ii              10,000 x   x  x   20             20            20            20            20            100          
iii   (  )              2,500 x   x   x   875           875          875          875          875          4,375        
iv                3,000 x   x   x   420           420          420          420          420          2,100        
v              20,000 x   x   x   40             40            40            40            40            200          

•     
i                3,400 x   x   x   326           326          326          326          326          1,632        
ii              10,000 x   x  x   80             80            80            80            80            400          
iii   (  )              2,500 x   x   x   3,500         3,500        3,500        3,500        3,500        17,500      
iv                3,000 x   x   x   1,680         1,680        1,680        1,680        1,680        8,400        
v              20,000 x   x   x   160           160          160          160          160          800          

•      
i                3,400 x   x   x   326           326          326          326          326          1,632        
ii              10,000 x   x  x   80             80            80            80            80            400          
iii   (  )              2,500 x   x   x   3,500         3,500        3,500        3,500        3,500        17,500      
iv                3,000 x   x   x   1,680         1,680        1,680        1,680        1,680        8,400        
v              20,000 x   x   x   160           160          160          160          160          800          

i               500,000 x   x   x   5,000         5,000        5,000        5,000        5,000        25,000      

i             2,000,000 x   x   x   10,000        10,000       10,000       10,000       10,000       50,000      

i  //             300,000 x   x   x   45,000        45,000       45,000       45,000       45,000       225,000     

i               50,000 x   x   x  1500 1,500        
ii             25,000 x   x  x    150 150          
iii            200,000 x   x   x  400 400          
iv             300,000 x   x  x    5400 5,400        
v .. ()              5,000 x   x   x 5  2250 2,250        
vi              50,000 x   x   x    50 50           

  4.:       147,038    141,688    139,213    139,213    151,438      718,590 
 
 .:




i               50,000 x   x   x  1,050         1,050        
ii             25,000 x   x  x    75             75           
iii            200,000 x   x   x  400           400          
iv             300,000 x   x  x    900           900          
v              50,000 x   x   x    50             50           

           

                

                    

             / /    

       

      

        (      )        
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i               10,000 x   x   x   20             20            20            20            20            100          

i     11       70,000,000 x   x   x   154,000      154,000     154,000     154,000     154,000     770,000     
ii  /   3      100,000,000 x   x   x   200,000      100,000     300,000     
iii  /       200,000,000 x   x   x   40,000        40,000       40,000       40,000       40,000       200,000     
iv      15       30,000,000 x   x   x   90,000        90,000       90,000       90,000       90,000       450,000     
v      1,000,000,000 x   x   x    1,000,000   1,000,000   

i        8,000,000,000 x   x   x   1,600,000    1,600,000   1,600,000   1,600,000   1,600,000   8,000,000   
ii          250,000,000 x   x   x   1,050,000    1,050,000   1,050,000   1,050,000   1,050,000   5,250,000   
iii  / -       350,000,000 x   x   x   1,470,000    1,470,000   1,470,000   1,470,000   1,470,000   7,350,000   
iv            50,000,000 x   x   x   230,000      230,000     230,000     230,000     230,000     1,150,000   
v /   -        20,000,000 x   x   x   148,000      148,000     148,000     148,000     148,000     740,000     
vi               15,000,000 x   x   x   48,000        48,000       48,000       48,000       48,000       240,000     
vii  -        30,000,000 x   x   x    60,000        60,000       60,000       60,000       60,000       300,000     
viii  -        10,000,000 x   x   x    30,000        30,000       30,000       30,000       30,000       150,000     

i    1      120,000,000 x   x   x   120,000      120,000     
ii         170,000,000 x   x   x   1,020,000    1,020,000   
iii         150,000,000 x   x   x   150,000     150,000     300,000     


i               50,000 x 3  x   x  450          450          
ii             25,000 x   x  x    75            75           
iii              50,000 x   x   x    50            50           


i            2,500,000 x   x   x    62,500        62,500       62,500       62,500       62,500       312,500     


 /         2,000,000 x   x   x   40,000        40,000       40,000       40,000       40,000       200,000     

i            2,000,000 x   x   x   40,000        40,000       40,000       40,000       40,000       200,000     





            /      
/          

 ,        /  

             

          

      ,                


         -25

         /   ,/  ,     
        /, /  

     ,                
         /             
       /   Lost and Found Room     
       
               

         ,   ,  ,   , ,   
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i               50,000 x 3  x   x  750 750          
ii             25,000 x   x  x    75 75           
iii              50,000 x   x   x    50 50           


i   (  )         7,000,000 x   x   x    28,000        28,000       28,000       28,000       28,000       140,000     
ii      ( )         4,500,000 x   x   x   45,000        45,000       45,000       45,000       45,000       225,000     
iii / Sport Utility Vehicle  (   ,         4,000,000 x   x   x  204,800      204,800     204,800     204,800     204,800     1,024,000   
iv (  )-0           250,000 x   x   x  10,000        10,000       10,000       10,000       10,000       50,000      
v  -50            15,000 x   x   x  1,500         1,500        1,500        1,500        1,500        7,500        
vi     
1 -            95,000 x  1,015  x   x  19,285        19,285       19,285       19,285       19,285       96,425      
2  -            75,000 x  2,510  x   x  37,650        37,650       37,650       37,650       37,650       188,250     
3  -            10,000 x  2,510  x   x  5,020         5,020        5,020        5,020        5,020        25,100      
4 -             50,000 x  1,530  x   x  15,300        15,300       15,300       15,300       15,300       76,500      
5 -            20,000 x  1,150  x   x  4,600         4,600        4,600        4,600        4,600        23,000      
6 - -            50,000 x    350  x   x  3,500         3,500        3,500        3,500        3,500        17,500      
7  -           350,000 x    250  x   x  17,500        17,500       17,500       17,500       17,500       87,500      
8 -            150,000 x    475  x   x  14,250        14,250       14,250       14,250       14,250       71,250      
9  -             15,000 x    500  x   x  1,500         1,500        1,500        1,500        1,500        7,500        
10  -            200,000 x    200  x   x  8,000         8,000        8,000        8,000        8,000        40,000      
11 Total Station Machine ७७           250,000 x     77  x   x  3,850         3,850        3,850        3,850        3,850        19,250      
12 Walk Through Machine ५०           500,000 x     50  x   x  5,000         5,000        5,000        5,000        5,000        25,000      
13 Fire Extinguisher ५००            20,000 x    500  x   x  2,000         2,000        2,000        2,000        2,000        10,000      
              1,000,000 x  x   x   104,000      104,000     104,000     104,000     104,000     520,000     




i             100,000 x  x   x   10,400        10,400       10,400       10,400       10,400       52,000      
   


i               50,000 x   x   x  250 250          
ii             25,000 x   x  x    25 25           
iii              50,000 x   x   x    50 50           








             ,        
    

                Sport Utility Vehicle   
     ,        
     ,        

, ,  , ,                 
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i               50,000 x   x   x   100 100 100 100 100 500          







:
    


i               50,000 x   x   x  250 250          
ii             25,000 x   x  x    25 25           
iii              50,000 x   x   x    50 50           


i               50,000 x   x   x  250 250          
ii             25,000 x   x  x    25 25           
iii              50,000 x   x   x    50 50           

i               50,000 x   x   x  250 250          
ii             25,000 x   x  x    25 25           
iii              50,000 x   x   x    50 50           


i                    200 x  x   x  300,000  60,000        60,000       60,000       60,000       60,000       300,000     



i               50,000 x   x   x  250.0 250          
ii             25,000 x   x  x    25.0 25           

                    


      ,  , ,         
        LMBIS     
 LMBIS      ,             

      LMBIS              
,         

              
       , ,         

      

                    
  

       

                 
              

    //   
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iii              50,000 x   x   x    50.0 50           



i                100,000 x   x   x   33,500        33,500       33,500       33,500       33,500       167,500     



i              100,000 x   x   x   10,400        10,400       10,400       10,400       10,400       52,000      

i             100,000 x   x   x   10,400        10,400       10,400       10,400       10,400       52,000      
      


i            5,000,000 x   x   x   5,000         5,000        5,000        5,000        5,000        25,000        


i

  , , ,    

        1,000,000 x   x   x   1,000         1,000        1,000        1,000        1,000        5,000        



i               50,000 x   x   x  250.0 250          
ii             25,000 x   x  x    25.0 25           
iii              50,000 x   x   x    50.0 50           

  4.2:     7,069,375  5,824,075  5,874,650  6,874,075  5,724,075  31,366,250 
 

 4.3:



i           2,000,000 x  x   x  2,000         2,000        2,000        2,000        2,000        10,000      

i               50,000 x   x   x  750          750          
ii             200,000 x   x   x  400          400          
iii             25,000 x   x  x  75            75           
iv              50,000 x   x   x  50            50           



     

i             5,000,000 x   x   x   10,000        10,000       10,000       10,000       10,000       50,000      

               

      , , ,     

          

         
         
              Mini Library   

            
   ,  ,        
       /       

               

              

         ,     

         
        

      

            (System Audit) 

               

     (-)              
           

 ,         
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i DR DC Upgradation replacement /   /       15,000,000 x   x   x  15,000        15,000       15,000       15,000       15,000       75,000      
ii Court Room Technology        10,000,000 x   x   x    500,000      500,000     500,000     500,000     500,000     2,500,000   
iii Video Conference         5,000,000 x   x   x    250,000      250,000     250,000     250,000     250,000     1,250,000   
iv Surveillance System           500,000 x   x   x   10,000        10,000       10,000       10,000       10,000       50,000      
v System Security Appliances        70,000,000 x   x   x   1,400,000    1,400,000   1,400,000   1,400,000   1,400,000   7,000,000   
vi Bandwidth Internet Intranet ( / )         1,000,000 x   x   x  1,000         1,000        1,000        1,000        1,000        5,000        
vii Hardware Management and Maintenance           2,000,000 x   x   x   24,000        24,000       24,000       24,000       24,000       120,000     
viii Barcode device             50,000 x   x   x   5,000         5,000        5,000        5,000        5,000        25,000      
ix Licencing firewall SSL Operating system ( , ,        20,000,000 x   x   x   20,000        20,000       20,000       20,000       20,000       100,000     
x Office Automation        10,000,000 x   x   x   10,000        10,000       10,000       10,000       10,000       50,000      
xi SMS Server Mobile Apps  /           5,000,000 x   x   x   5,000         5,000        5,000        5,000        5,000        25,000      
xii Timer              5,000 x   x   x   1,650         1,650        1,650        1,650        1,650        8,250        
xiii Judges Support System         20,000,000 x   x   x   20,000        20,000       20,000       20,000       20,000       100,000     

  4.3:     2,273,650  2,274,925  2,273,650  2,273,650  2,273,650  11,369,525 
 
 .:





i              50,000 x   x   x  600 600 600 600 600 3,000        


i              25,000 x   x  x   350           350          
ii   (  )              2,500 x   x   x   1,225         1,225        
iii                3,000 x   x   x   1,470         1,470        
iv              20,000 x   x   x   280           280          

i               50,000 x   x   x   300           300          300          300          300          1,500        


i             700,000 x  x   x   95,900        95,900       95,900       95,900       95,900       479,500     




i             1,000,000 x   x   x   97,000        97,000       97,000       97,000       97,000       485,000     

        

   ,   ,  ,     ,   (/ /  / 
,    / //, Court room technology, Barcode application 

           

       ,               

       ,   ,         
            

           /    

                    
                   
       

              

, ,,      , ,   , ,, ,   ,   
,    ,     ,     (/ /   
),    
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i               50,000 x   x   x   150           150          150          150          150          750          


i      x   x   x  1,500         1,500        
ii    x   x  x    150           150          
iii     x   x   x    75             75           
iv              50,000 x   x   x    50             50           

i               3,400 x   x   x   143           143          
ii              25,000 x   x  x   175           175          
iii   (  )              2,500 x   x   x   2,100         2,100        
iv                5,000 x   x   x   2,800         2,800        
v              20,000 x   x   x   140           140          

  4.4:       204,408    193,950    193,950    193,950    193,950      980,208 
 
 4.:



i               50,000 x   x   x  250 250          
ii             25,000 x   x  x  25 25           
iii              50,000 x   x   x  50 50           

i              100,000 x   x   x  400           400          400          400          400          2,000        

i           1,000,000 x   x   x  5,000         5,000        5,000        5,000        5,000        25,000      




i               50,000 x   x   x  250 250          
ii             25,000 x   x  x    25 25           
iii              50,000 x   x   x    50 50           

i               50,000 x   x   x  250 250          
ii             25,000 x   x  x    25 25           
iii              50,000 x   x   x    50 50           

i      x   x   x  20 20           


i           x   x   x  1,000         1,000        1,000        1,000        1,000        5,000          

          

,   ,   ,            
 /     

   ,     (Safe House),   ,              
   

      
               

        

              

        -   

 ,    

     -       
                   
        /     

  /            

                   

            /     
            -
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i      x   x   x  1,500        1,500        
ii    x   x  x    150          150          
iii              50,000 x   x   x    50            50           
       


i        x   x   x   1,000.0  12000 12,000      

i /    x   x   x   350 350 350 350 350 1,750        
ii       x   x   x     1,000  12000 12,000      

i       x   x   x     1,000  500 500 500 500 500 2,500        

i       x   x   x     1,000  500 500 500 500 500 2,500        

i       x   x   x     1,000  300 300 300 300 300 1,500        

i       x   x   x     1,000  700 700          


i ,       x   x   x     1,000  1,000        1,000        




            20,000,000 x   x   x   20,000       20,000      
               5,000,000 x   x   x   35,000       35,000       70,000      
               5,000,000 x   x   x   5,000        5,000        
             2,000,000 x   x   x   2,000        2,000        
       

  4.5:          9,420      15,375      63,050       9,050      68,750      165,645 
 
 .6:


i     x   x   x   52,000        52,000      
ii  /      x   x   x   950           950          950          950          950          4,750        
iii  /    x   x   x   52,000        52,000       52,000       52,000       52,000       260,000     

i       x   x   x     2,000  1,000         1,000        
ii /    x   x   x   350           350          

  ,   ,        


  ,    ,  ,    ,  ,  

        

            

           

           

                  

       

                    
                 

                      
   
           -  
      

      

 ,         

   /        

   ( )             
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iii       x   x   x   250           250          

i       x   x   x   3,000         3,000        



i               350,000 x   x   x   1,400         1,400        


i               400,000 x   x   x   7,200         7,200        

  /     
i              250,000 x   x   x  10,000        10,000      

         
i             1,000,000 x   x   x  1,000         1,000        

     
i          15,000,000 x  x   x   15,000       15,000      
     
i          20,000,000 x   x   x   20,000       20,000      

  4.6:       129,150      52,950      67,950      52,950      72,950      375,950 
    9,833,041  8,502,963 8,612,463 9,542,888 8,484,813 44,976,168 

 
 .:



i               50,000 x   x   x  250 250          
ii             25,000 x   x  x    25 25           
iii              50,000 x   x   x    50 50           

i               50,000 x   x   x  250 250          
ii             25,000 x   x  x    25 25           
iii              50,000 x   x   x    50 50           


i               50,000 x   x   x  750 750          
ii             25,000 x   x  x    75 75           
iii            200,000 x   x   x    800 800          
iv             500,000 x   x  x   4500 4,500        
v              50,000 x   x   x    50 50           






i               50,000 x   x   x  750.0 750          

    / 

     
   ‚  ( )

      

            

 :       

             

       

         (Baseline Survey) 
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ii             25,000 x   x  x    75.0 75           
iii            200,000 x   x   x    800.0 800          
iv             500,000 x   x  x   4500.0 4,500        
v              50,000 x   x   x    50.0 50           

  5.1:            650       6,175          -            -         6,175       13,000 
 
 .:



i               50,000 x   x   x  250 250          
ii             25,000 x   x  x    25 25           
iii              50,000 x   x   x    50 50           


i  ,           5,000,000 x   x   x  5,000         5,000        5,000        5,000        5,000        25,000      





i                  50,000 x   x   x   950 950          


i              50,000 x   x   x  600 600 600 600 600 3,000        

i              25,000 x   x   x   10,300        10,300       10,300       10,300       10,300       51,500      


i              25,000 x   x   x   50 50 50 50 50 250          


i                3,400 x   x   x   109           109          109          109          109          544          
ii              10,000 x   x  x   80             80            80            80            80            400          
iii   (  )              2,500 x   x   x   2,100         2,100        2,100        2,100        2,100        10,500      
iv                3,000 x   x   x   1,680         1,680        1,680        1,680        1,680        8,400        
v              20,000 x   x   x   160           160          160          160          160          800          
    

i               50,000 x   x   x   150 150 150 150 150 750          



i               50,000 x   x   x   150 150 150 150 150 750          


. . 5.       

   
      

     /      
        ,        ,      ,   ,   
   ,  ,     ,  ,    ,    ,  
,   ,      ,   

  ,      
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  5.2:         21,654      20,379      20,379      20,379      20,379      103,169 

 
 .:




i               50,000 x   x   x   150           150          150          150          150          750          


i               50,000 x   x   x 5  1,000         1,000        1,000        1,000        1,000        5,000        


i              200,000 x   x   x 5  4,000         4,000        4,000        4,000        4,000        20,000      


i              100,000 x   x   x 5  1,500         1,500        1,500        1,500        1,500        7,500        

i
ii               50,000 x   x   x  250           250          
iii              25,000 x   x  x    25             25           


i               50,000 x   x   x 1  300           300          300          300          300          1,500        


i               50,000 x   x   x  250 250          
ii             25,000 x   x  x    25 25           
iii              50,000 x   x   x    50 50           



i               25,000 x   x   x 104  10,400        10,400       10,400       10,400       10,400       52,000      


  5.3:         17,950      17,350      17,350      17,350      17,350       87,350 
    40,254      43,904     37,729     37,729     43,904     203,519     
         10,328,171 8,784,123 8,924,798 9,861,118 8,773,548 46,671,757 

10,328,171   8,784,123   8,924,798   9,861,118   8,773,548   46,671,757 
0              0             0             0             0             0             

               

        
       
             

               
        

      

               ,   , 
 ,       

      ,        
                  

                
  /   ,   / ,     ,  ,

         ( ,   , ,   
   )       

       
           

          ,     
  
 ,    , ,             
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  .:     -              -            -            -            -            -               
  .:      197,790         8,305          35,655        41,550        5,880          289,180         
  .:            28,871          21,496        31,496        31,496        31,496        144,855         
  .:        15,450          9,500          9,500          9,500          9,500          53,450           
  .:       120,310         119,050       119,050       119,050       119,050       596,510         

    362,421       158,351      195,701      201,596      165,926      1,083,995      
 :    

  .:         2,200           -            -            -            -            2,200            
  2.2:          7,725           2,850          2,850          2,850          2,850          19,125           
  2.3:     20,465          20,240        20,240        20,240        20,240        101,425         
  2.4:         20,450          20,225        20,225        20,225        20,225        101,350         
  2.5:      3,290           2,660          2,660          2,660          2,660          13,930           

    54,130         45,975       45,975       45,975       45,975       238,030        
 :   

  3.1:       17,755          16,550        16,550        16,550        16,550        83,955           
  3.2:         12,255          10,020        10,020        10,020        10,020        52,335           
  3.3:        1,890           1,260          1,260          1,260          1,260          6,930            
  3.4:    /   6,425           5,100          5,100          5,100          5,100          26,825           

    38,325         32,930       32,930       32,930       32,930       170,045        
 :    

   .:      147,038         141,688       139,213       139,213       151,438       718,590         
  .:           7,069,375       5,824,075     5,874,650     6,874,075     5,724,075     31,366,250      
  4.3:         2,273,650       2,274,925     2,273,650     2,273,650     2,273,650     11,369,525      
  .:        204,408         193,950       193,950       193,950       193,950       980,208         
  4.:  ,     9,420           15,375        63,050        9,050          68,750        165,645         
  .6:       129,150         52,950        67,950        52,950        72,950        375,950         

    9,833,041     8,502,963    8,612,463    9,542,888    8,484,813    44,976,168     
 :       

  .:          650             6,175          -            -            6,175          13,000           
  .:   ,       21,654          20,379        20,379        20,379        20,379        103,169         
  .:         17,950          17,350        17,350        17,350        17,350        87,350           

    40,254         43,904       37,729       37,729       43,904       203,519        
    5       10,328,171    8,784,123    8,924,798    9,861,118    8,773,548     46,671,757 

  

        ()
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सम्माननीय प्रधमान नयमायमाधीश श्ी चोलेनद्र शमशेर ज.ब.रमा. स्क्ष नयमायपमाललकमाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीलिक योजनमाको 
प्रलिवेदन प्रसितुि गनतुनुहतुँदै योजनमा लनददेशक सल्लिकमा संयोजक वररष्ठि् ्माननीय नयमायमाधीश श्ी दीपककतु ्मार कमाककी।

योजनमा लनददेशक सल्लिकमा संयोजक एव् ्वररष्ठि् ्माननीय नयमायमाधीश श्ी दीपककतु ्मार कमाककी  स्क्ष चौथो योजनमाको 
प्रलिवेदन प्रसितुि गनतुनुहतुँदै योजनमा िजतुन्ु मा स्ूहकमा संयोजक ्माननीय नयमायमाधीश श्ी ववनोद श्मानु। 

नयमायपमाललकमाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीलिक योजनमाको प्रलिवेदन हसिमानिरण स्मारोह। ्तुखय रजजसट्मार श्ी नपृधवज लनरौलमाकमा समाथ्मा योजनमा िजतुन्ु मा स्ूहकमा पदमालधकमारी एव् ्अनय अलधकमारीहरू।



Gofokflnsfsf] kl/b[Zo,
kl/nIo, d"No / nIox¿

परिदृश्य (Vision)
"सबैका लागि न्ा् सगुिगचित ििुनु"

परिलक््य (Mission)
"संगिधाि, काििू र न्ा्का मान् गसद्ानतका 
आधारमा सिच्छ एिं गिष्पक्ष न्ा् 
सम्पादि ििुनु"

मूल्यहरू (Values)
•  संगिधाि र काििूप्रगत आस्ा
•  सितनत्रता, गिष्पक्षता र सक्षमता
•  सिा्त्तता
•  उत्तरदाग्ति र जिाफदगेिता
•  सिच्छता र समािता
•  िणुसतरी्ता
•  सदाचार
•  प्रगतगिगधति र समािेगिता
•  सिागमति
•  सिभागिता र समनि्

लक््यहरू:

• ग्छटो्छररतो र िणुसतरी् न्ा् सम्पादि

• न्ा्मा ्पिुचँ अगभिगृद्

• न्ाग्क सिुासिको प्रिद्नुि 

• अदालत व्िस्ा्पिको सदुृढीकरण 

• न्ा््पागलकाप्रगतको आस्ा र गिश्ास 
अगभिगृद्

"न्या्पयालिकयाको स्वतनत्रतया : न्याल्क सशुयासन हयाम्ो प्रलतबद्धतया"

न्यया्यपयाललकयाको चौथो 
पञचवर्षी्य िणनीलिक ्योजनया

(२०७६/०७७–२०८०/०८१)

न्यया्यपयालल
क

याक
ो  च

ौथ
ो पञच

वर्षी्य  िण
नीलिक

 ्योज
नया

;jf{]Rr cbfnt, g]kfn,   २०७६

;jf{]Rr cbfnt, g]kfn
  २०७६




