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नेपाल सरकारनेपाल सरकार  
कानूनकानून,,  न्यायन्याय  तथातथा  संसदीयसंसदीय  माममलामाममला  मन्रालयमन्रालय  

काययकायय  सम्पादन सूचकसम्पादन सूचक  बमोजिमको प्रगमत वििरणबमोजिमको प्रगमत वििरण  
(आ.ि.(आ.ि.  २०७२०७८८।।))७७९९  श्रािण मविनाको मामसकश्रािण मविनाको मामसक  प्रगमतप्रगमत  वििरणवििरण))  

क्रक्र  

संसं  
मखु्य वक्रयाकलापमखु्य वक्रयाकलाप  

कूलकूल  

भारभार  
सिायक वक्रयाकलापसिायक वक्रयाकलाप  एकाईएकाई  

िावषयक िावषयक 
लक्ष्यलक्ष्य  

भारभार  
सिायकसिायक  

वक्रयाकलावक्रयाकला
पकोपको  

श्रािण मविना श्रािण मविना   कैवियतकैवियत  

भौमतकभौमतक  प्रमतशतप्रमतशत  

  

११  ऐनऐन¸̧  अध्यादेशअध्यादेश¸̧  विधेयक तिुयमाविधेयक तिुयमा            १५१५  क. मसद्धान्त स्िीकृमत क. मसद्धान्त स्िीकृमत (२० (२० ददनमभर)ददनमभर)  प्रमतशतप्रमतशत  100100  ५५  
- -   

ख. नयााँ विधेयक/ अध्यादेश तिुयमा ख. नयााँ विधेयक/ अध्यादेश तिुयमा (२५ (२५ ददनमभर)ददनमभर)  प्रमतशतप्रमतशत  100100  55  
2 100100    

ग. संशोधन विधेयकग. संशोधन विधेयक¸̧  तिुयमा तिुयमा (२० (२० ददनमभर)ददनमभर)  प्रमतशतप्रमतशत  100100  55  
2 100100    

  ccWWooffbb]]zz  प्रमतशतप्रमतशत  100100  ५५  - -   

२२  मनयम तथा गठन आदेशको तिुयमामनयम तथा गठन आदेशको तिुयमा  १५१५  क. नयााँ मनयमको तिुयमा क. नयााँ मनयमको तिुयमा ((२५२५  ददनमभर)ददनमभर)      प्रमतशतप्रमतशत  100100  55  
- -   

ख. मनयम संशोधन तिुयमा ख. मनयम संशोधन तिुयमा (२० (२० ददनमभर)ददनमभर)  प्रमतशतप्रमतशत  100100  55  
1 100100    

ग. गठन आदेश तिुयमा ग. गठन आदेश तिुयमा (२० (२० ददनमभर)ददनमभर)  प्रमतशतप्रमतशत  100100  55  
- -   

33==ssffoo{{lljjllww  --DDooffbblleeqq}}__  प्रमतशतप्रमतशत  100100  ५५  - -   

ªª==  llggbb]] {{ llzzssff  प्रमतशतप्रमतशत  100100  ५५  - -   

rr==kk||::ttffjj  प्रमतशतप्रमतशत  100100  ५५  - -   

55==lljjww]]ooss  ??hh''  uull//PPssff ]]  //  ccffbb]]zz  ..  प्रमतशतप्रमतशत  100100  ५५  
- -   

िि..  अनसूुची िेरिेर अनसूुची िेरिेर   प्रमतशतप्रमतशत  100100  ५५  
- -   

    ३३  कानूनी राय तथा मलजखत ििािकानूनी राय तथा मलजखत ििाि  २५२५  क. कानूनी राय सम्बन्धी (आन्तक. कानूनी राय सम्बन्धी (आन्तररकररक  १५ १५ ददनमभर)ददनमभर)  प्रमतशतप्रमतशत  100100  ७७  
1  100100 

  

ख. अन्तरायविय सजन्ध सम्झौता कानून सम्बन्धी ख. अन्तरायविय सजन्ध सम्झौता कानून सम्बन्धी (२० (२० 
ददनमभर)ददनमभर)    

प्रमतशतप्रमतशत  100100  १२१२  
१3 92 कुल कुल १३ १३ थान प्राप्त भएकोमा थान प्राप्त भएकोमा १२ १२ 

थान समयमानै सम्पन्न भएको । थान समयमानै सम्पन्न भएको ।   
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ग. मलजखत ििाि (म्यादमभरै)ग. मलजखत ििाि (म्यादमभरै)  प्रमतशतप्रमतशत  100100  ६६  
४ 100100 

  

  

      
      

४४  रािरािपरमा प्रकाशन िनु ेसूचनापरमा प्रकाशन िनु ेसूचना  १०१०  रािपरमा प्रकाशन िनु ेसूचनाको सम्पादन रािपरमा प्रकाशन िनु ेसूचनाको सम्पादन (७ (७ ददनमभरै)ददनमभरै)  प्रमतशतप्रमतशत  100100  !!))  
48 100100 असार मविनाको असार मविनाको िम्मा सूचना िम्मा सूचना 

थान थान MM  ४४८८  म्यादमभर म्यादमभर ४८४८  
िार्यल वितायिार्यल विताय  ))  

५५  

  

गनुासो व्यिस्थापनगनुासो व्यिस्थापन    १०१०  िनताको गनुािनताको गनुासोिरुको सोिरुको ििछ छ यौटयौट  प्रमतशतप्रमतशत  8080 - - - कुनै पमन गनुासो कुनै पमन गनुासो प्राप्त नभएको प्राप्त नभएको 
। ।   

६६  बेरुि ुबेरुि ुिछ िछ   यौटयौट  १०१०  कक..  परुानो बरेुिुपरुानो बरेुि ु 

खख..    ििछ छ यौटयौट  

प्रमतशतप्रमतशत  5050 ५५ 
- - यस मन्रालयको यस मन्रालयको नाममा कुनै नाममा कुनै 

पमन िेरुि ुनरिेको । पमन िेरुि ुनरिेको ।   

ग)ग). पमिल्लो. पमिल्लो  आ.ि. आ.ि. (२०७(२०७६६।।७७७७) को कूल बिेट र ) को कूल बिेट र 
बेरुि ुरकमको अनपुातबेरुि ुरकमको अनपुात  

प्रमतशतप्रमतशत  55 55 
- - यस मन्रालयको नाममा कुनै यस मन्रालयको नाममा कुनै 

पमन िेरुि ुनरिेको ।पमन िेरुि ुनरिेको ।  

क्रक्र  

संसं  
मखु्य वक्रयाकलापमखु्य वक्रयाकलाप  

कूलकूल  

भारभार  
सिायक वक्रयाकलापसिायक वक्रयाकलाप  एकाईएकाई  

िावषयक िावषयक 
लक्ष्यलक्ष्य  

भारभार  
सिायकसिायक  

वक्रयाकलापवक्रयाकलाप
कोको  

    श्रािण मविनाश्रािण मविना  
कैवियतकैवियत  

भौमतकभौमतक  प्रमतशतप्रमतशत  

७७  मानि अमधकार राविय कायययोिनामानि अमधकार राविय कायययोिना¸̧  भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार 
विरुद्धको संयकु्त राि संघीय मिासजन्ध विरुद्धको संयकु्त राि संघीय मिासजन्ध 
अन्तगयतका कायययोिनाअन्तगयतका कायययोिना ¸̧  लैंमगलैंमगक विंसा क विंसा 
विरुद्धको राविय कायययोिना अन्तगयतका र विरुद्धको राविय कायययोिना अन्तगयतका र 
कानूकानूनी सिायता सम्बन्धी काययक्रमनी सिायता सम्बन्धी काययक्रमको को 
कायायन्ियन कायायन्ियन ((ooff]]hhggff  zzffvvff))  

११११  सचेतनासचेतना ¸̧  अन्तरवक्रयाअन्तरवक्रया ¸̧  क्षमता अमभिवृद्ध क्षमता अमभिवृद्ध 
काययक्रम संचालन गनेकाययक्रम संचालन गने  

  

संख्यासंख्या    1111  ––  ––  
कोमभड-१९ समेतको कारण 
श्रािण मविनामा कुनै पमन 
काययक्रम सञ्चालन नगररएको 
।  

८८  न्याय सेिा तालीम केन्रबाट सम्पादन भएका न्याय सेिा तालीम केन्रबाट सम्पादन भएका 
काययकायय  

    नन      १. १. नि प्रिेशी रा.प.त.ृ शाखा अमधकृत नि प्रिेशी रा.प.त.ृ शाखा अमधकृत 
कमयचारीिरुको सेिा प्रिेश तामलम सञ्चालन कमयचारीिरुको सेिा प्रिेश तामलम सञ्चालन 
गनय पाठ्यक्रम मनधायरण (पररमाियन) गनय पाठ्यक्रम मनधायरण (पररमाियन) 
उपसमममत गठन भई पाठ्यक्रम तिुयमा उपसमममत गठन भई पाठ्यक्रम तिुयमा 
भएको । भएको ।   

          २.  २.  यस न्याय सेिा तामलम केन्रको यस न्याय सेिा तामलम केन्रको 
११४ ११४   औ ंसंचालक समममतको बैठक बसी औ ंसंचालक समममतको बैठक बसी 

      ––  ––  
केन्रबाट श्रािण मविनामा 
कुनै पमन तामलम सञ्चालन एिं 
सम्पन्न नभएको ।  
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आ.ि. आ.ि. २०७७/७८ २०७७/७८ मा सम्पन्न काययक्रम मा सम्पन्न काययक्रम 
अनमुोदन, लक्ष्य र प्रगमत वििरण अनमुोदन, लक्ष्य र प्रगमत वििरण 
प्रस्ततुीकरण गररएको र आ.ि. प्रस्ततुीकरण गररएको र आ.ि. 
२०७८/७९ २०७८/७९ को काययक्रमको िानकारीका को काययक्रमको िानकारीका 
लामग प्रस्ततुीकरण गररएकोलामग प्रस्ततुीकरण गररएको  

          ३. ३. सेिा प्रिेश तामलम सञ्चालन गसेिा प्रिेश तामलम सञ्चालन गनय तथा नय तथा 
केन्र बाविर (मबराटनगर) रापरअनंवकत केन्र बाविर (मबराटनगर) रापरअनंवकत 
कमयचारीको सेिाकामलन तामलम सञ्चालन कमयचारीको सेिाकामलन तामलम सञ्चालन 
गनय आिश्यक तयारी गररएको ।  गनय आिश्यक तयारी गररएको ।        

९९  यस मन्रालय अन्तगयतको कानून वकताब यस मन्रालय अन्तगयतको कानून वकताब 
व्यिस्था समममतबाट सम्पादन भएव्यिस्था समममतबाट सम्पादन भएका काययका कायय  

  --ss__  नेपानेपालल  ऐन संग्रि खण्ड ऐन संग्रि खण्ड १०,१०,  ((निौं निौं 
पटकपटक) )   

प्रमतप्रमत      २०००२०००  ––  
    

यस आ.ि.को कुल यस आ.ि.को कुल मबक्री मबक्री 
hhDDddff  ??  22,77,62022,77,620  

--vv__    मलुकुी अपराध संविता मलुकुी अपराध संविता ((अजचचसौं अजचचसौं 
पपटक) टक)     

प्रमतप्रमत      १०००१०००  ––  

--uu__      नेपाल नेपाल ऐनऐन  संग्रि खण्ड संग्रि खण्ड ९९, २०७८ , २०७८ 
((एघारौंएघारौं  पटक)पटक)  

प्रमतप्रमत  
  

    १०००१०००  ––  

(घ)(घ)    नेपाल मनयमनेपाल मनयम  संग्रि खण्ड संग्रि खण्ड ३३((कक), ), 
२०७८ २०७८ (तेस्रो पटक)(तेस्रो पटक)  

प्रमतप्रमत  
  

    १०००१०००  ––  

(ङ) (ङ)     नेपाल मनयम संग्रि खण्ड नेपाल मनयम संग्रि खण्ड ५(५(क), क), 
२०७८ २०७८ (तेस्रो पटक)(तेस्रो पटक)  

प्रमतप्रमत  
  

    १०००१०००  ––  

(च) (च)     नेपाल ऐन संग्रि खण्ड नेपाल ऐन संग्रि खण्ड ९,९,  २०७८ २०७८ 
((बाह्रौ पटबाह्रौ पटक)क)  

प्रमतप्रमत  
  

    १०००१०००  ––  

(ि) (ि)   नेपाल मनयम संग्रि खण्ड नेपाल मनयम संग्रि खण्ड २(२(खख), ), 
२०७८ २०७८ (सातौं (सातौं पटक)पटक)  

प्रमतप्रमत  
  

    १०००१०००  ––  

(ि) (ि)   नेपाल मनयम संग्रि खण्ड नेपाल मनयम संग्रि खण्ड ३(३(ख), ख), 
२०७८ २०७८ (तेस्रो पटक)(तेस्रो पटक)  

प्रमतप्रमत  
  

    २०००२०००  ––  

(झ) (झ)   नपेाल मनयम संग्रि खण्ड नपेाल मनयम संग्रि खण्ड ४(४(ख), ख), 
२०७८ २०७८ (चौथो पटक)(चौथो पटक)  

प्रमतप्रमत  
  

    १०००१०००  ––  

(ञ) (ञ)   नेपाल मनयम संग्रि खण्ड नेपाल मनयम संग्रि खण्ड ७, ७, 
२०७८ २०७८ (पााँचौं पटक)(पााँचौं पटक)  

प्रमतप्रमत  
  

    १०००१०००    
hhDDddff          ११००,००० ,००० 

प्रमत प्रमत   
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नोटनोट::--  आ.ि.आ.ि.  ०७०७८८।।७७९९  को कायय सम्पादन सूचकांक अनरुुप प्रगमत वििरण रिेको ।को कायय सम्पादन सूचकांक अनरुुप प्रगमत वििरण रिेको ।                                    उपयुयक्तउपयुयक्त  व्यिोराव्यिोरा  प्रमाजणतप्रमाजणत  गनेगने  अमधकारीकोअमधकारीको,,--  

दस्तखतदस्तखत    ::      
नामनाम      : :   श्री श्री ppbboo//ffhh  ;;ffkkssff]]66ff    
पदपद      ::      सजचिसजचि    
मममतमममत      ::    २०७८२०७८//००५५//२२३३  

श्रािणश्रािण  मविनाको मबक्रीमविनाको मबक्री    
    22,77,62022,77,620

।।--  
  

१०१०  न्याय प्रशासनन्याय प्रशासन    शाखाबाट शाखाबाट श्रािणश्रािण  मविनामा सम्पन्न भएका मखु्य मखु्य काययिरुुःमविनामा सम्पन्न भएका मखु्य मखु्य काययिरुुः--      
  

--  बेपत्ता पाररएका व्यजक्तको िानमबन आयोग र सत्य मनरुपण तथा मेलममलाप आयोग बेपत्ता पाररएका व्यजक्तको िानमबन आयोग र सत्य मनरुपण तथा मेलममलाप आयोग ऐन, ऐन, २०७१ २०७१ बमोजिम गदठत दबैुबमोजिम गदठत दबैु  आयोगका अध्यक्ष र सदस्यिरुको पदाआयोगका अध्यक्ष र सदस्यिरुको पदािमध िमध २०७८ २०७८ असार असार 
मसान्तसम्ममा समाप्त भएकोमा नेपाल सरकार मजन्रपररषद्को मममत मसान्तसम्ममा समाप्त भएकोमा नेपाल सरकार मजन्रपररषद्को मममत २०७८२०७८।।०३०३।।३१ ३१ को मनणययानसुार सोिी ऐनको दिा को मनणययानसुार सोिी ऐनको दिा ३८ ३८ को उपदिा को उपदिा (२)(२)  बमोजिम आयोगको काययविमध तथा बमोजिम आयोगको काययविमध तथा 
दिा दिा ६ ६ को उपदिा को उपदिा (१(१क) बमोजिम दुक) बमोजिम दबैुबै  आयोगका अध्यक्ष र सदस्यिरुको पदािमध समाप्त भएको मममतदेजख लाग ुिनुेआयोगका अध्यक्ष र सदस्यिरुको पदािमध समाप्त भएको मममतदेजख लाग ुिनुे  गरी एकिषय थप गररएको िानकारी गरी एकिषय थप गररएको िानकारी उक्तउक्त  आयोगमा लेजख आयोगमा लेजख 
पठाईएको । पठाईएको ।   

--  उचच अदालत र जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीशिरुको तलउचच अदालत र जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीशिरुको तलबबमान मान २०४८ २०४८ साल देजख आ.ि साल देजख आ.ि २०७२२०७२।।७३ ७३ सम्म कायम रिेको िरक मापदण्डको सूर अनसुार कायम िनु भनी सम्म कायम रिेको िरक मापदण्डको सूर अनसुार कायम िनु भनी 
सिोचच अदालतबाट लेजखआएबमोजिम नेपाल सरकार (सजचिस्तर) कोसिोचच अदालतबाट लेजखआएबमोजिम नेपाल सरकार (सजचिस्तर) को  मममत मममत २०७८२०७८।।०४०४।।१४ १४ को मनणययानसुार सिममतका लामग अथय मन्रालयमा लेजख पठाईएको । को मनणययानसुार सिममतका लामग अथय मन्रालयमा लेजख पठाईएको ।  


