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यस अदालतको भनाई 

नेपालको न्यायपाललकाको ईलतहाांसमा वि.सां.२०६१ सालदेखि पञ्चबवषिय रणनीलतक 
योजना तजजिमा गरी अदालतका कामकारिाहीहरु सांचाललत हजांदै आएका छन ्।  हालसम्म 
तेस्रो पञ्चबवषिय रणनीलतक योजना लागू भै अखन्तम चरणमा प्रिेश गरेको अिस्था छ। केखन्िय 
तहमा सम्मालनत सिोच्च अदालतबाट तजजिमा गररने यस योजनाकै आधारमा प्रत्येक खजल्ला 
अदालतबाट प्रत्येक आलथिक िषिकालालग स्थानीय आिश्यकतालाई समेत मध्येनजर गरी आफ्नै 
कायियोजना बनाई लागज गने गररएकोछ । यसै लसललसलामा यस अदालतले पलन यस आ.िां. 
२०७५।०७६ को श्रािण १ देखि लागज हजने गरी प्रस्तजत कायि योजना लनमािण गरेको छ । 

   यस अदालतमा गत आ.ि. २०७४/७५ मा अखिल्लो आ.ि बाट जम्मा १५५० 
मजद्दा खजम्मेिारी सरी आएकोमा नयााँ मजद्दा १७७८ दताि हजन आई जम्मा ३३२८ लगत कायम 
भएको लथयो । जसमध्ये २४४१ थान मजद्दा फछियौट भई कज ल लगतको ७३.३४ प्रलतशत 
मजद्दा फछियौट भएको अिस्था छ । यो फर्छ्यौट लक्ष्य भन्दा ८.३४ प्रलतशले बढी छ । 
प्रलतलनधीसभा तथा प्रदेशसभा लनिािचनमा खजल्ला न्यायाधीशरु तथा कमिचारीहरु िवटनज परेको  
तथा खजल्ला न्यायाधीशहरुको सरुिा तथा काज भएको अिस्थाका िािजजद् पलन लक्ष्य प्रालिमा 
सफलता हालसल भएकोछ । हाल यस आ.ब को लालग ८८७  थान मजद्दा खजम्मेिारी  सरी 
आएको छ ।  

       अदालतको दोस्रो महत्िपूणि खजम्मेिारीका रुपमा रहेको फैसला कायािन्ियतफि  कज ल 
५८८ थान लनिेदन दताि भएकोमा जम्मा ३९५ अथाित कज ल लगतको ६७.१७ प्रलतशत 
फछियौट भई लक्ष्य प्रालि भएको छ । यस बषिलाई जम्मा १९३ थान लनिेदन खजम्िारी सरी 
आएको अिस्था छ । दण्ड जररिाना असूल तहलसलतफि  हेदाि कज ल जररिानाको लगत मध्ये 
४४०६४२३.0१ र कैदको लगतबाट ५५१-०६-०७ बषि असूल भएकोछ । यो तथ्याकां  
उत्साहजनक हजन नसकेपलन कमिचारीहरुको अभाि र लनिािचनबाट प्रभावित भएको िषि भएको 
खस्थलतमा लनरासाजनक भन्न सवकने अिस्था पलन छैन ।  

गत आ.ब मा सम्पन्न गनि नसवकएको कायिलाई समेत प्राथलमकतामा राखि कायि गने 
र केही नयाां कायि गने प्रलतिद्धता सवहत आ.ि २०७५/०७६ को लालग प्रस्तजत रुपमा यो 
बावषिक कायि योजना तयार गररएको छ । विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउदै 
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सरोकारिाला लनकाय तथा अदालतका कमिचारीको सकारात्मक सहयोगबाट यो कायियोजना 
समेत पूणि सफल हजनेछ भने्न विश्वास ललएको छज ।  

 यो योजना तयार पानि सहयोग पजयािउने सहकमी माननीय न्यायाधीशज्यूहरु योजना 
तजजिमा कायािन्ियन सलमलतका सदस्य, छलफलमा सहभागी सरोकारिालाहरु लगायत सम्बखन्धत 
सबै प्रलत आभार व्यक्त गनि चाहन्छज ।  

धन्यिाद् 

            
            
                                         ............................ 
          ररतेन्ि थापा  
          खजल्ला न्यायाधीश  
         तथा 
                                                     सांयोजक 

                              योजना तजजिमा तथा कायािन्ियन सलमलत  
                     निलपरासी खजल्ला अदालत, परासी ।  
  लमलत २०७५।०४।१५         
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



बार्षिक कार्िन्वर्न र्ोजना २०७५।०७६                                                                              पेज |3  

नवलपरासी जजल्ला अदालत, परासी 

Email : info.dcnawalparasi@supremecourt.gov.np 

 

योजना तजजिमा सलमलत 

 

यस अदालतको लमलत २०७५।०४।०२ गतेको पूणि बैठकको लनणियानजसार गठन 
भएको देहाय बमोखजमको योजना तजजिमा सलमलतबाट यो कायियोजना तयार भई लमलत 
२०७५।४।१५ को पूणि बैठकमा पेश भएको हो ।  

 

 माननीय न्यायाधीश श्री ररतेन्ि थापा                    - सांयोजक 

माननीय न्यायाधीश श्री माधिेन्िराज रेग्मी   -सदस्य 

माननीय न्यायाधीश श्री िड्क बहादजर के.सी   -सदस्य 

माननीय न्यायाधीश श्री माधिप्रसाद मैनाली         -सदस्य 

 से्रस्तेदार श्री खिम बहादजर काकी    -सदस्य  
      शािा अलधकृत श्री सजदशिन िनाल    -सदस्य 

      ना.सज. श्री लडल्लीराज न्यौपाने     -सदस्य 

 ना.सज. श्री देिेन्ि ररमाल     -सदस्य 

ना.सज. श्री सम्झना राणा     -सदस्य 

ना.सज. श्री लबष्णज बहादजर थापा     -सदस्य 

लसष्टम सपोटि पसिन श्री मधजसजदन पराजजली                -सदस्य 

 लडठ्ठा श्री केशि न्यौपान े     -सदस्य 

 लडठ्ठा श्री सन्तोष थापा      -सदस्य 

      लडठ्ठा श्री िजमराज भट्टराई     -सदस्य 

लडठ्ठा श्री रमेश पौडेल      -सदस्य 

 

      साथै यस अदालतको बावषिक कायियोजना तजजिमा तथा कायािन्ियन सम्पकि  व्यखक्तको 
रुपमा से्रस्तेदार श्री खिम बहादजर काकी ०७८-५२०१९५,९८५७०४५७५६ लाई तोवकएको 
छ। 
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पररच्छेद १ 

पररचय िण्ड 

 

१.१. योजनाको  पररचय तथा उद्दशे्य  
 

न्यायपाललकाको तेस्रो पन्चबवषिय रणनीलतक योजनाले पररलखित गरेको लक्ष्यहरु र उक्त 
लक्ष्यहरु प्रालिको लालग अिलम्बन गररएको रणनीलतहरू अन्तगित रही सांविधान कानून र 
न्यायका मान्य लसद्धान्त तथा सेिाग्राहीले पाउने सेिा समेतलाई मध्यनजर गरी यो कायियोजना 
तजजिमा गररएको छ । न्याय सम्पादनको कायि लछटो छररतो, अनजमान योग्य र पहजाँच योग्य 
बनाई अदालत प्रलत जनविश्वास बढाउाँदै लैजानका लालग आफ्नो तहबाट गनजिपने र गनि सवकने 
कायिहरूलाई सहज, व्यिखस्थत र िैज्ञालनक रुपमा सांचालन गनजि प्रस्तजत बावषिक कायियोजनाको 
मजल उदे्दश्य रहेकोछ । यस योजनाले लनम्नानजसारका उदे्दश्यहरु रािेको छ ।  

• न्यायपाललकाको तेस्रो रणनीलतक योजनाको मजलममि तथा प्रथम दोस्रो तेस्रो र चौथो बषिको 
अनजभि अनजरुप खजल्ला अदालतको बावषिक योजना तजजिमा गरी लागू गने, 

• न्यावयक प्रकृयालाई लछटो छररतो र अनजमान योग्य बनाउने, 
• अदालतको विद्यमान साधन श्रोतको उच्चतम सदजपयोग र िैज्ञालनक व्यिस्थापन गरी न्यायमा 

सहज पहजच अलभबवृद्ध गने, 

• अदालतमा रहेका समस्या र च जनौलतलाई पवहचान गरी यथासम्भि आफै समाधान गने तथा 
आिश्यकता अनजसार लनकासा ललई समाधान गने, 

• न्याय सम्पादन तथा व्यिस्थापवकय कायिलाई िैज्ञालनक, व्यिखस्थत तथा योजनािद्ध रुपमा 
अगालड बढाउन समयानजकज ल फरक ढांगबाट काम गने शैलीलाई प्रणालीगत रुपमा विकास 
गने, 

• उल्लेखित कायिका लालग आिश्यक पने मानि सांसाधन र वित्तीय श्रोत साधनको प्रिेपणगरी 
लनकासाका लालग माग गने ।  
 

 

१.२  योजनाको सांरचनात्मक स्िरुप 

  
 प्रस्तजत कायियोजनालाई ४ पररच्छेदहरुमा विभाजन गररएको छ। पवहलो पररच्छेदमा 

योजनाको पररचय िण्डको रुपमा प्रस्तजत गररएको छ।जसमा कायाियोजनाको पषृ्ठभलूम, पररचय 
तथा उदे्दश्यहरु र योजनाको सांरचनात्मक स्िरुपका बारेमा चचाि गररएको छ । दोस्रो 
पररच्छेदमा गत आ.ि. २०७४/०७५ को बावषिक कायियोजनाको सलमिा गररएको छ। 
त्यसैगरी तेस्रो रणनीलतक योजनामा उल्लेि गररएका न्यायापाललकाका मजल लक्ष्यहरु र 
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रणनीलतहरुलाई पररच्छेद ३ मा उल्लेि गररएको छ । पररच्छेद ४ मा तेस्रो रणनीलतक 
योजनाले प्रक्ष्येपण गरेका रणनीतीक उपायहरु अन्तरगित खजल्ला अदालतको बावषिक 
कायाियोजना सम्बन्धमा प्रकाश पाररएको छ भने मजद्दा फछियौँट फैसला कायािन्ियन मजद्दाको 
अांङ्ग पजर् याउने मजद्दाको लनररिण र अनजगमन सम्बन्धी फारामहरु समेतलाई उल्लेि गररएको 
छ । 
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पररच्छेद दजई 

२.१   गत आ.ि.२०७४/०७५ को िावषिक कायि योजनाको समीिा  

गत २०७४/०७५ को लालग तयार गररएको िावषिक कायियोजनाको अिलध समाि 
भएकोछ । यस अिलधमा रहेको कायिबोझ, उपलव्ध जनशखक्त, भौलतक अिस्था, र पररखस्थलतका 
विच प्राय: लनधािररत लक्ष्य हालसल गनि सवकएको छ भने केही लक्ष्य पूणि हजन नसकेको अिस्था 
समेत छ । यस निलपरासी खजल्ला अदालतले आ.ि. २०७१/७२, २०७२/०७३, 
०७३/७४ तथा २०७४/०७५ को लालग कायि योजना तजजिमा गरी कायािन्ियन गररसकेको 
अिस्था छ । यस अिलधमा विशेषत: मजद्दाको लगत फर्छ्यौटको खस्थलत यसप्रकार रहेको 
देखिन्छ: 

 

 

 

 

आलथिक बषि लगत फछियौट बााँकी फछियौट प्रलतशत 
आ.ब. 2071/072 2611 1779 832 68.13
आ.ब. 207२/073 2883 1927 956 66.84
आ.ब. 207३/074 3404 1854 1550 54.47
आ.ब. 207४/075 3328 2441 887 73.34
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यस तेस्रो पांचिवषिय रणलनलतक योजनाले न्याय सम्पादनको कायिलाई लछटो छररतो 
तजल्याउने, न्यावयक प्रकृयालाई अनजमान योग्य बनाउने, न्याय प्रणालीलाई पहजाँच योग्य बनाउने 
र न्यायपाललका प्रलतको आस्था र विश्वास अलभिवृद्ध गने मूल लक्ष्यहरुको रुपमा पवहचान 
गरेकोले ती लक्ष्य हालसल गनि गएको िावषिक कायियोजना २०७४/०७५ तजजिमा गदाि ललइएको 
लक्ष्य र हालसल भएका उपलब्धी देहाय बमोखजम उल्लेि गररएको छ ।  

२.२  न्याय सम्पादनको कायिलाई लछटो छररतो तजल्याउन े  
 २.२.१- मजद्दा फछियौट 

मजद्दाको फैसला एिां फैसलाको तयारी तोवकएको समयािधी लभत्र गने लक्ष्य अनजरुप थजनजिा 
मजद्दा, साना प्रकृलतका मजद्दा र प्राथलमकता प्राि मजद्दाहरु १ िषि लभतै्र फछियौट भएकाछन ्। सो 
बाहेकका अन्य मजद्दाहरु पलन १८ मवहना लभतै्र फछियौट भएका छन ्। विगत आ ि मा २ 
िषि नािेको मजद्दा शांख्या ४ र १८ मवहना नािेको मजद्दा शांख्या १९ खजम्मेिारी सरी आएकोमा 
यस िषिको लालग २ िषि नािेको मजद्दा सरेकोछैन । १८ मवहना नािेको मजद्दा पलन ४६ थान 
रहेको छ । नयााँ सरुिा भै आउनज भएका माननीय न्यायाधीशहरुले २०७४ मािदेखि लक्ष्य 
पजनरािलोकन गरी कायि थालनी गनजि भएको अिस्थामा पजरानो मजद्दाको यो सांख्या न्याय 
सम्पादनको कायि लनयन्त्रण लभतै्र रहेको देखियो । 

  यस अदालतले समग्र मजद्दा फछियौटको िावषिक कायािन्ियन योजना २०७४/७५ तजजिमा 
गदाि देहाय बमोखजम अनजमालनत लक्ष्य ललएको र यथाथि समेत देहाय बमोखजम भएको देखिन्छ 
।  

आ.ि. २०७४/७५ को मजद्दा फछियौट कायािन्ियन योजना 
 

लस.नां. विषय अनजमान यथाथिता कैवफयत 

१. खजम्मेिारी सरेको 
मजद्दा  

     - १५५० 
 

२. चालज आ.ि. को 
मजद्दा  

२७१८ 1778 
खजल्ला विभाजन भई ६०० मजद्दा 
निलपजर खज.अ गएकोले  सांशोधन गरी 
माि मवहनामा अनजमान २११८ 
कायम  गररएको। 

३. कज ल लगत 3668 3328 
 

४ कज ल फछियौट  २३४२ २४४१ 
 

५. बााँकी  - ८८७ 
 

६. फछियौट प्रलतशत  6० ७३.३४ 
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          यस अदालतले योजना तजजिमा गदाि कज ल अनजमालनत मजद्दा सख्या ३६68 को ६० 
प्रलतशत अथाित २३४२ थान मजद्दा फछियौट गने लक्ष्य ललइएकोमा नेपाल सरकारको  लनणिय 
बमोखजम निलपरासी खजल्लाको सजस्तापूििको भाग विभाखजत भई निलपजर खजल्ला अदालत गठन 
भएको लथयो । यस अदालतमा चालज उक्त अदालतको इलाकामा पने ६०० मजद्दा सोही अदालतमा 
पठाईएको लथयो। साथै पूिि लनमािण भएको योजना २०७४।१०।१ देखि लागज हजने गरी पररमाजिन 
भै फछियौट लक्ष्य समेत सांशोधन गरी कज ल २३४२ मजद्दा फछौट गनि लक्ष्य ललईएको लथयो । 
तोवकएको लक्ष्य २३४२ भन्दा ९९ थान मजद्दा बढी फछियौट गरी कज ल २४४१ फछियौट भएकोले 
सांख्यात्मक रुपमा लक्ष्य भन्दा बढी मजद्दा फछियौट भएको देखिन्छ । मजद्दातफि  ७३.३४ प्रलतशत 
फछियौट गनि सफलता प्राि भएको छ ।  

      यस अदालतमा कायिरत माननीय खजल्ला न्यायाधीश ज्यूहरुको न्यायाधीशगत रुपमा 
फछियौटको लक्ष्य र यथाथिता देहाय बमोखजम रहेको छ । 

 

माननीय खजल्ला न्यायाधीशहरुको कायि वििरण 

लस.नां. माननीय 
न्यायाधीशको नाम  

लगत  फछियौट  फछियौट प्रलतशत बााँकी  

१. श्री माधिेन्िराज रेग्मी  779 500 6४.१९ २७९ 

२. श्री ररतेन्ि थापा  689 500 ७२.५७ १८९ 

३. श्री िड्क बहादजर के.सी  764 564 ७३.८२ २०० 

४. श्री माधिप्रसाद मैनाली 747 528 ७०.७८ २१९ 

 जम्मा  2979 2093 ७३.३४ ८८७ 

  
   सरुिा भै जानज भएका माननीय खजल्ला न्यायाधीशहरुको कायि वििरण 

माननीय न्यायाधीशको नाम  लगत  फछियौट  फछियौट प्रलतशत बााँकी  
श्री कैलास के.सी  ३३ ३३ १०० 0 

श्री स्िीकृलत पराजजली  ७४ ७४ १०० 0 

श्री उपेन्ि प्रसाद गौतम  ७६ ७६ १०० 0 

श्री बासजदेिलाल शे्रष्ठ ६७ ६७ १०० 0 

श्री बािजराम सजिेदी  ९९ ९९ १०० 0 

जम्मा  ३४९ ३४९ १०० 0 

 

 



बार्षिक कार्िन्वर्न र्ोजना २०७५।०७६                                                                              पेज |9  

नवलपरासी जजल्ला अदालत, परासी 

Email : info.dcnawalparasi@supremecourt.gov.np 

2.2 मजद्दा व्यिस्थापन पद्दतीलाई प्रभािकारी बनाउन यस आ.ि. मा पनि आएका लनरन्तर सजनजिाई 
सम्बन्धी मजद्दा ५२ थान मध्ये 33 थान फछियौट भई 119 थान मात्र बााँकी रहेका छन ्
। म्याद तामेली कायिलाई प्रोत्साहन भत्तासांग आिद्ध गरी लछटो छररतो एिां प्रभािकारी 
बनाइएको छ । उपरोक्त बमोखजम पजराना बक्यौता मजद्दाहरुको न्यूनीकरणमा जोड ददने लक्ष्य 
अन्तगित पजराना मजद्दाको तारेि छोटो तोक्ने, अन्य कायािलयबाट लमलसल जिाफको लालग 
फोनबाट समेत सम्पकि  गरी ताकेता गने, हिा हिामा कारबाही बारे अनजगमन गने, आिश्यकता 
अनजसार साधसोधका लालग पेश गने लगायतका कायिहरुलाई लनरन्तरता ददईएको छ। 
फलस्िरुप यस कायािन्ियन अिलधलभत्र खजम्मेिारी सरेका मध्येको मजद्दाको फछियौट प्रलतशत 
88.77 रहेको छ । १८ मवहना नािेका मजद्दा ४६ थान मात्र बााँकी  रहेको र २ बषे मजद्दा 
० हजनजले प्रस्तजत लक्ष्य हालसल गनि अदालत सफल भएको छ ।  

मजद्दाको लगत, फछियौट र बााँकीको अिस्था 

विषय खजम्मेिारी मध्येको आ.ि.०७४/०७५      जम्मा 
लगत १५५० 1778 3328 

फछियौट  1376 937 2441 

बााँकी   174 713 887 

फछियौट प्रलतशत  88.77 73.34 - 
१८ मवहना नािेको         ४६        -          - 

 

२.२.२  फैसला कायािन्ियन :- 

गत बषि समेत फैसला कायािन्ियनको कायिलाई विशेष अलभयानको रुपमा सांचालन गने लक्ष्य 
ललईएको लथयो ।फैसला कायािन्ियनतफि  विगो, चलन र बण्डाको लनिेदनतफि  खजम्मेिारी सरी 
आएका 2६५ थान र यस िषि ५१९ थान दताि हजन ेअनजमान गरी कज ल ७४३ थान लनिेदन 
कायम हजन ेअनजमान गररएकोमा अनजमान भन्दा १५५ थान कम अथाित 588 दरिास्त पनि 
आएको छ । त्यसैगरी कज ल मजद्दाको ४३० थान फछियौट गने लक्ष्य लनधािरण गररएकोमा 
३९५ थान फछियौट भएको अिस्था देखियो  भने १९३ थान लनिेदनहरु यस बषिलाई 
खजम्मेिारी सरी आएको अिस्था छ । यस बषि फैसला कायािन्ियनतफि  लक्ष्य भन्दा केही 
कम प्रलतशत फछियौट भएको छ । सो मा प्रलतलनधीसभा तथा प्रदेशसभा लनिािचन र यस 
अदालतका धेरै कमिचारीहरु अन्यत्र खजल्ला अदालतमा काजमा गएको कारण लक्ष्य अनजरुप 
फछौट हजन नसकेको महसजस गररएकोले सो कायिलाई यस आ.ि. मा प्राथलमकता ददने प्रयास 
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गररनेछ । साथैं बााँकी मजद्दाहरु मध्ये १ िषि नािेका ३६ थान बााँकी रहेका छन ्भने २ 
िषि नािेका लनिेदनहरुलाई  शजन्यमा झाररएको छ ।  

 

कैद, जररिाना तफि ः 

जररिाना तफि       गत आ.ि. बाट सरी आएको जररिाना रु ११,०९,२१,१७९/५४ यस 
आ.ि. मा कायम हजन आएको रु 90,08,804/55 गरी जम्मा 
जरीिाना रु.११,९९,२९,०८४/०९मध्ये जररिाना रु. 
४४,०,६४२३,/०१ असजल भएको छ ।  

कैद तफि  :     गत आ.ि. बाट २४३२-८-१९ र  यस आ.ि. मा कायम हजन आएको 
कैद  ७१३-०४-१४ ददन गरी जम्मा ३१४७-०१-०३ कैदको लगत यस 
बषि भएकोमा 551-06-07 असजल भई बाकी कैद 2595-06-26 
असजल हजन बााँकी रहेको देखिन्छ ।  

 लगत असजलीको लालग लमलत २०७१।७।१ देखि नै फैसला कायािन्ियन विशेष 
अलभयान पूणिकालीन कायि समजह गठन गरी दण्ड जररिाना असजल गने कायि भईरहेको छ । 
उक्त फैसला कायािन्ियन विशेष टोलीबाट यस बषि कैद िषि २-१०-१२ जररिाना 
रु.२,११,४९००२/८९ असजल उपर भएको छ ।  

 कैद जररिाना समेत असजल उपर गने कायि प्रभािकारी बनाउन लगतको प्रलतललवप 
खजल्ला प्रहरी कायािलय, खजल्ला प्रसाशन कायािलय, खजल्ला समन्िय सलमलतको कायािलय र 
मालपोत कायािलय निलपरासीमा पठाईएको छ । त्यसबाट लगत असजलीमा केही प्रभािकाररता 
आएको महसजस समेत गररएको छ ।  

२.३ सजपररिेिण एिां लनररिणको कायिलाई प्रभािकारी बनाउने तफि  आ.ि.२०७४/७५ का 
लालग आन्तररक लनरीिण कायि ताललका बनाउदा िषिमा कखम्तमा दजई पटक लनररिण 
गने कायि योजना बनाई योजनाले ललएको लक्ष्य अनजरुप नै आन्तरीक लनरीिण समेत 
भएको छ भने माननीय न्यायाधीश ज्यूहरुबाट समेत सोही बमोखजम लक्ष्य अनजरुप मजद्दामा 
सजपररिेिण तथा अनजगमन भएको छ। 
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२.४ न्याय प्रणालीलाई पहजाँचयोग्य बनाउन े 

      न्यायप्रणालीलाई पहजाँचयोग्य बनाउने लक्ष्य बमोखजम मेललमलाप प्रकृयाद्वारा वििाद 
समाधान गने प्रणालीलाई प्रभािकारी बनाउन मजद्दाका पिहरुलाई मजद्दा दायर गदािदेखि नै 
प्रत्येक चरणमा मेललमलाप गनि उत्प्ररेरत गरी प्रमाण मजकररकै क्रममा यस प्रवक्रयामा सहमत 
भएका पिहरुलाई मेललमलाप केन्िमा पठाई ताललमप्राि मेललमलापकतािबाट मेललमलाप 
गराउने कायिलाई प्राथलमकता ददइएको छ । योजनाको कायािन्ियन अिलधमा मेललमलाप 
केन्िमा पठाइएका ३८७ थान मजद्दा मध्ये ४२ थान मजद्दामा मेललमलाप भएको,२९६ थानमा 
मेललमलाप हजन नसकी वफताि भएका र ४९ थान मजद्दा छलफलका क्रममा मेललमलाप 
केन्िमा चालज रहेका छन ् ।अदालती प्रवक्रया, शजल्क, उपलब्ध हजने सेिा सम्बन्धमा 
Brouchar बनाई वितरण गररएको छ । यसका अलतररक्त meet the judge, judicial 

outreach, councelling service जस्ता अन्य वक्रयाकलाप पलन लक्ष्य अनजरुप भए गरेको 
छ ।  

अदालतबाट लनशजल्क रुपमा सेिा प्रदान हजने िैतलनक कानजन ब्यिसावयको सेिालाई 
प्रभािकारी गराउन councelling service मा िैतलनक िवकलको पलन सहयोग ललईएको 
छ । कानजनी सहायता सलमलत, बैतलनक िवकल, सेलडि जस्ता सांस्थाहरुहरुबाट प्रत्यि रुपमा 
लनशजल्क सेिा प्रदान गररदै आएको हजाँदा आलथिक रुपमा कमजोर िगिहरुलाई पलन न्याय 
पहजाँच योग्य नै भएको महसजस गररएको छ । अदालतको भौलतक सजविधाहरुलाई सेिाग्राहीको 
आिश्यकता अनजरुप तजल्याउन गलमि समयको लालग खचसो िानेपानी तथा स्िच्छताका लालग 
यजरो गाडि जडान  भैसकेको, मवहला मैत्री शौचालय लनमािण भएको र सेिाग्राहीको लालग 
प्रलतिालयको समेत समजखचत व्यिस्था गररएको छ भने अपाांगता भएकाहरुको लालग ह्वविल 
चेयर, सजनजिाईका क्रममा सामान्य कज लसिमा बस्न नसकेका लालग आराम कज सीको ब्यिस्था 
गरी अपाड्डमैत्रीको अबधारणलाई समेत आत्मसाथ गररएको छ ।  

२.५. न्यावयक प्रवक्रयालाई अनजमानयोग्य बनाउन े 

  सेिाग्राहीले अदालतमा दताि भएको आफ्नो मजद्दाको कज न समयमा के-के कारिाही 
हजन्छ र कवहले सम्म फैसला हजन्छ भने्न जानकारी पाउनज पने हकलाई सजलनखितता प्रदान 
गनिका लालग मजद्दा दताि गदािकै ददन मजद्दाका चरण बद्ध काम कारिाहीहरु जस्तै म्याद जारी 
हजने, तामेल हजन,े प्रलतउत्तर वफराउने, प्रमाण मजकरर हजने र फैसला हजने सम्मको अनजमालनत 
समय वकटान गरी पिलाई ललखित रुपमा जानकारी ददइएको छ । प्रस्तजत समयताललका 
सम्बखन्ध Software को बारेमा कमिचारीहरुलाई थप ताललमको आिश्यकता महशजस भएको 
छ । 

 

 



बार्षिक कार्िन्वर्न र्ोजना २०७५।०७६                                                                              पेज |12  

नवलपरासी जजल्ला अदालत, परासी 

Email : info.dcnawalparasi@supremecourt.gov.np 

२.६ न्यायपाललका प्रलत आस्था र विश्वास अलभिवृद्ध गने  

१) न्यायापाललका प्रलतको आस्था र विश्वास अलभिवृद्धका लालग न्यायापाललकाबाट प्रिाह हजने 
सेिाहरुलाई गजणस्तरीय बनाउने कायिमा न्यायाधीश एिां कमिचारीबाट सेिाग्राहीप्रलत 
मयािददत व्यिहार गने र मजस्कान सवहतको सेिा प्रदान गने अिधारणा अनजरुप सेिा 
प्रदान गदै आइएको छ ।  

२) अदालतमा आउने सेिाग्राहीलाई दैलनक परामशि ददने गरीएको छ । यसलाई आ.ब   
अिलधमा लनरन्तर रुपले परामशि ददएको लथयो भने अदालतको काम कारबाहीको 
जानकारी ददन Broucher समेत उपलब्ध गराउने गररएको छ ।  

३) अलनयलमतता र गजनासो सजनजिाई सजलनखितताको लालग नोडल अवफसर तोकीएको, उजजरी 
पेवटका राखिएको,  आएका उजजरी गजनासो सम्बन्धमा छानलबन गरी कारबाही र समाधान 
गररएको छ ।  

४) न्यावयक प्रकृया र प्रणालीबारे समजदायको विलभन्न िगिसांग अन्तरसांिाद गने प्रणालीको 
स्थापना गने लक्ष्य अनजरुप सेिाग्राही - न्यायाधीश लबच प्रत्येक मवहनाको १ पटक 
अन्तरकृया Meet The Judge कायिक्रम सांचालन गने गररएको छ भने यस आ.ि. को पौष 
चैत र जेठ मवहनामा गरी ३ पटक Judicial Outreach कायिक्रम समेत सम्पन्न भएको 
छ।  

२.७ व्यिस्थापकीय कायि 

२.७.१ न्यावयक सूचना प्रिाह प्रणालीलाई प्रभािकारी बनाउन सांचारकमीसांग बराबर 
अन्तरकृया गने गररएको छ ।  

२.७.२  यस अदालतमा योजना हेनि १ जना न्यायाधीशको सांयोजकत्िमा अन्य न्यायाधीश, 

अलधकृत र कमिचारीहरु सवहतको योजना तजजिमा तथा कायािन्ियन सलमलत गठन 
गररएको छ । 

२.७.३ मजद्दासांग खजन्सी व्यिस्थापन गने तफि  विलभन्न मजद्दामा दखशको रुपमा दािेल भएका दशी 
प्रमाण समान खजन्सी िातामा आम्दानी बााँधी रेकडि अध्यािलधक गररएको छ । यस 
योजनाको कायाििधीमा लललाम हजन नसक्ने सामानहरु सडाइएको छ भने १० थान 
मोटरसाईकल कानूनको ररत पजर् याई लललाम गररएको छ ।  
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२.७.४  लछनजिा लमलसललाई व्यिखस्थत गनि अलभलेि अध्यािलधक गने सफ्टिेयरमा इन्री गने 
लमलसल सडाउने कायिलाई लनरन्तरता दददै हालसम्म अलभलेिमा रहेका सबै लमलसल 
सफ्टिेयरमा इन्री भईसकेका छन ्। यस अिलधमा 2000 लमलसल सडाउने कायि 
सम्पन्न भएको छ भने उक्त कायिहरुलाई लनरन्तरता ददईएको छ ।  

२.७.५ सूचना प्रविलधको प्रयोग र प्रभािकाररताको लालग कजललष्ट अनलाईन प्रकाशन फैसला 
िेभसाईडमा अपलोड गने कायि लनरन्तर रुपमा सम्पादन गदै आईएको छ ।मजद्दाको 
आदेश भै सके पिात तथा फैसला भए पिात तजरुन्तै सो को खस्थलत जनाउने गररएको 
छ ।  

२.७.६  तेस्रो पांचिवषिय रणनीलतक योजना कायािन्ियनको क्रममा व्यिस्थापवकय कायि अन्तरगित 
सरोकारिाला विलभन्न व्यखक्त एिां लनकायहरुको सवक्रय सहयोग ललने प्रयोजनको लालग 
विलभन्न वक्रयाकलापहरु मध्ये देहाय बमोखजमका मजख्य वक्रयाकलापहरु देहाय बमोखजम 
गने भनी कायािन्ियन योजना तजजिमा गररएकोमा देहाय बमोखजमका वक्रयाकलाप सम्पन्न 
भएका छन ्।  

व्यिस्थापवकय कायि  लक्ष्य  प्रगलत  कैवफयत  
बैतलनक का.व्य.बाट कारागार भ्रमण  ४८ ४८ 

 

काउन्सेललङ्ग सेिा लनरन्तर   

Judicial Outreach कायिक्रम  ३ ३  

Meet the Judge कायिक्रम १२ १२ 
 

योजनाको आन्तररक प्रगलत सलमिा  ४ ३ 
 

योजनाको उच्च अदालतको तहको सलमिा ३ ३ 
 

सरोकारिालासांगको अन्तरवक्रया  ३ २ 
 

सडाईएको लमलसल सांख्या  2000 20०० 
 

न्याय िेत्र समन्िय सलमलतको बैठक  4 ५ 
 

बार र सरकारी िवकलसांग अन्तरकृया  २ २ 
 

सांचारकमीसांग अन्तरकृया २ १ 
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लनष्कषिः  

न्यायपाललकाको तेस्रो पांचिषीय रणनीलतक योजना २०७१-०७५ तजजिमा भै 
कायािन्ियनमा आएको ४ िषि प जरा भएको र उक्त अिलधमा ४ िटा कायािन्ियन योजना तजजिमा 
गरी कायि सम्पादन गरर सवकएको छ । न्यायापाललकाको तेस्रो पांचिवषिय रणनीलतक योजना 
अन्तगित २०७५ श्रािण देखि लागू हजने गरी यस अदालतको आ.ि. २०७५/७६ को लालग 
प्रस्तजत िावषिक कायािन्ियन योजना तजजिमा गररएको छ । न्यायापाललकाको तेस्रो पञ्चिवषिय 
रणनीलतक योजना अन्तगित यस अदालतले यस अगालडका कायियोजना सफलता पजििक 
कायािन्ियन गरेको छ । योजना कायािन्ियनका लालग केन्िबाट साधन स्रोतले भ्याएसम्म 
अपेखित सहयोग प्राि भएकै अनजभलूत गररएको छ । सरोकारिाला अन्य लनकायबाट पलन 
सहयोग जजटाउन अदालत प्रयासरत छ ।िषेनी अदालतको कायि बोझ थवपदै गएको पररपेक्ष्यमा 
कायि बोझको अनजपातमा जनशखक्त कमी भएको छ ।साथै यसै बषि यस निलपरासी खजल्ला 
२ िटा खजल्लामा लबभाखजत हजाँदाका बित यस अदालतका २३ जना कमिचारीहरु निलपजर 
खजल्ला अदालतमा काज सरुिा हजाँदा यस अदालतमा काम गनि साहै असजलबधा भएको यथाथिता 
छ ।  

   गत आ.ि २०७४/०७५ मा झेल्नज परेको समस्यामा प्रयािि र दि जनशखक्तको 
अभाि, याखन्त्रक (कम््यूटर, वप्रन्टर, सिारी साधन) उपकरणको कमी र भएका उपकरणको 
ममित सम्भारको लालग आिश्यक रकमको कमी समेतका समस्याहरु रहेको भएतापलन 
कायािन्ियन योजनाको लक्ष्य हालसल गनि यस अदालतका माननीय खजल्ला न्यायाधीशज्यूहरु 
तथा अदालत पररिारको प्रयासले आफज ले ललएको लक्ष्य हालसल गनि सफल भएको छ ।अझ 
कज ल फछियौट तफि  बढीनै प्रगती भएको छ ।यस अदालतले पजरानो र सााँग जरो भिनमा काम 
चलाईदै आएको भएतापलन आ.ि २०७२/०७३ मा आएको बाढीले पूयािएको िलत हालसम्म 
पलन ताजै रहेको छ उक्त िलत हजन पजगेका सामानहरु नष्ट भै अदालतको दैलनक कायि सांचालन 
गनि समेत भएको कदठनाई खजवितै छ । यस्ता प्राकृलतक विपतबाट अदालतलाई बचाउनको 
लालग तथा पजरानो भिनबाट कोठाहरु अपजग हजन गै अदालत सांचालनमा पजगेको समस्या र 
सेिाग्राहीलाई परेको असजलबधाको लालग नयााँ अत्याधजलनक भिनको आिश्यकता टडकारो रुपमा 
रहेको छ।भिन लनमािणको लालग कारागार कायािलयको जग्गा प्रालि भै सकेको अिस्था छ 
।यसै बषि अदालतको नयााँ भिन लनमािणको योजना समेत सम्मालनत अदालतबाट स्िीकृत 
हजनेछ भने्न अपेिा समेत राखिएको छ । 
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पररच्छेद ३ 

 

३.१ आगामी कायि योजनाको मजल लक्ष्य र रणनीलतक उपायहरू  

   न्यायपाललकाको तेस्रो पांचबवषिय रणलनलतक योजनाले न्यायसम्पादनको कायिलाई 
लछटोछररतो तजल्याउने, न्यावयक प्रवक्रयालाई अनजमानयोग्य बनाउने, न्याय प्रणालीलाई पहजाँचयोग्य 
बनाउने, न्यायपाललका प्रलत आस्था र विश्वास अलभिवृद्ध गने ४ िटा मजल लक्ष्यहरु समािेश 
गरी उक्त लक्ष्य प्रालिका लालग मजद्दाको फैसला र फैसलाको तयारी तोवकएको समयािलध लभत्र 
गने प्रिन्ध लमलाउने, पजराना िक्यौता मजद्दाहरुको न्यूनीकरणमा जोड ददने, फैसला कायािन्ियनको 
कायिलाई विशेष अलभयानको रुपमा सांचालन गने, सजपरीिेिण एिां लनरीिणको कायिलाई 
प्रभािकारी बनाउने, मजद्दामा हजने चरणिद्ध कारिाहीको पूिि जानकारी हजने प्रणाली लागू गने, 
मजद्दाको कारिाहीका लालग लनधािरण गररने समयताललकाको पररपालना हजने खस्थलत कायम गने, 
आलथिक रुपले विपन्न नागररकहरुका लनखम्त न्यावयक सेिामा लाग्ने गरेका दस्तजरहरु 
पजनरािलोकन गरी सजलभ व्यिस्था गने, न्यावयक कायिविलधहरुलाई सरल बनाउने, अदालतबाट 
प्रदान गररने कानूनी सहायता प्रणालीलाई प्रभािकारी बनाउने, मेललमलाप प्रवक्रयाद्धारा वििाद 
समाधान गने प्रणालीलाई प्रभािकारी बनाउने, अदालतका भौलतक सजविधाहरु सेिाग्राहीहरुका 
आिश्यकता अनजरुप तजल्याउने, न्यायपाललकाबाट प्रिाह हजने सेिालाई  गजणस्तरीय बनाउन,े 
सेिाग्राहीहरुका लनखम्त समग्र न्यावयक प्रवक्रया र अदालतबाट प्राि हजने सेिा एिां सजविधाहरुका 
बारेमा जानकारी प्रिाह गराउने प्रणाली स्थापना गने, अलनयलमतता र गजनासो सजनजिाईका लालग 
प्रभािकारी सांयन्त्रको स्थापना गने, न्यावयक प्रवक्रया र प्रणाली बारे समजदायका विलभन्न 
िगिहरुसांग अन्तरसांिाद गने प्रणालीको स्थापना गने, न्यावयक सूचना प्रिाह प्रणालीलाई 
प्रभािकारी बनाउने समेतका १२ िटा मजल रणनीलतहरु र ८ िटा सहायक रणनीलतहरू 
अिलम्बन गररएको छ । प्रस्तजत रणलनलतक योजनाले लनधािरण गरेको मापदण्डका आधारमा 
यस अदालत "समजह ग" मा पने देखिदा "समजह ग" को मजल लक्ष्य अन्तरगतका रणनीलतहरुको 
कायािन्ियन योजना लनम्न बमोखजम छन ्। 
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लक्ष्य 1. न्याय सम्पादनको कायिलाई लछटो छररतो तजल्याउन े 

रणनीलत नां. १- मजद्दाको फैसला एिां फैसलाको तयारी तोवकएको समयिालधलभत्र गने       प्रिन्ध 
लमलाउन े। 

 

कायि अदालत 
समजह 

कायिसम्पादन सूचक समयािलध खजम्मेिारी 

मजद्दा फछयौटको 
अिलधगत कायि 

समजह ग थजनजिा मजद्दा, सानो प्रकृलतका मजद्दा र 
प्राथलमकता प्राि मजद्दाहरु १ बषि लभत्र 
फछयौट गने । 

सो बाहेकका अन्य मजद्दाहरु १५ 
मवहना लभत्र फछयौट गने हजने। 

प्रत्येक 
बषि 

न्यायाधीश 

पजनरािेदन 
फछियौटको 
अिलधगत कायि 

सबै सबै पजनरािेदनहरु १ बषिलभत्र 
फछियौट हजने 

प्रत्येक 
बषि 

न्यायाधीश 

ररट फछयौटको 
अिलधगत कायि 

सबै सबै ररट लनिेदनहरु ६ मवहना लभत्र 
फछयौट गने । 

प्रत्येक 
बषि 

न्यायाधीश 

करारको 
पररपलना 
सम्बन्धमा 
उपयजक्त आदेश  
गरी पाउाँ भने्न 
उजजरी फछियौट 

सबै ३ मवहना लभत्र फछियौट गने प्रत्येक 
बषि 

न्यायाधीश 

मजद्दा फछयौटको 
सांख्यात्मक कायि 

समजह ग कज ल बावषिक लगतको ६५ प्रलतशत प्रत्येक 
बषि 

न्यायाधीश 

मजद्दाको अांग 
पजर ्याउने कायि 

सबै दताि भएको लमलतले ६ मवहना लभत्र 
मजद्दा फैसलाको लालग अांग पजयािउने 
।लनधािररत फछियौट र लक्ष्य कखम्तमा 
१० प्रलतशत बढी अांग पजर् याउने । 

लनरन्तर फााँटिाला/
से्रस्तेदार 

फैसला तयार 
गने 

सबै फैसला भएको लमलतले 15 ददन लभत्र 
फैसला तयार गने । 

लनरन्तर इजलास 
अलधकृत/
न्यायाधीश 
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रणनीलत नां. २- पजराना िक्यौता मजद्दाहरुको न्यूनीकरणमा जोड ददन े। 

कायि अदालत 
समजह 

कायिसम्पादन सूचक समयािलध खजम्मेिारी 

पजनरािेदन मजद्दा तथा 
ररट लनिेदनको 
बक्यौता न्यूनीकरण 

समजह ग १ बषि नािेका थजनजिा मजद्दा, साना 
प्रकृलतका मजद्दा र प्राथलमकता प्राि 
मजद्दाहरुको सांख्या सजन्यमा आउने, 
सो बाहेकका १८ मवहना नािेका 
अन्य मजद्दाहरु शजन्यमा आउने । 

प्रत्येक 

बषि 
न्यायाधीश 

ररट लनिेदनको 
िक्यौता न्यून गने 

सबै १ बषि नािेका ररट लनिेदनको 
सांख्या सजन्यमा आउन े

प्रत्येक बषि न्यायाधीश 

करारको पररपालना 
सम्बन्धी उजजरीको 
बक्यौता न्यून गने 

सबै ६ मवहना नािेका करारको 
पररपालना सम्बन्धी उजजरीको 
सांङ्खख्या शून्यमा आउने । 

लनरन्तर न्यायाधीश 

प्रलतिेदनहरुको 
बक्यौता न्यून गने 

सबै १ मवहना नािेका प्रलतिेदनहरुको 
सांख्या शून्यमा आउन े

लनरन्तर न्यायाधीश 

 

      रणनीलत नां. ३- फैसला कायािन्ियनको कायिलाई विशषे अलभयानको रुपमा सांचालन गने  

कायि अदालत 
समजह 

कायिसम्पादन सूचक समयािलध खजम्मेिारी 

देिानी मजद्दाको फैसला 
कायािन्ियनका लालग परेका 
लनिेदनहरु फछयौट गने 

खजल्ला 
अदालत 

फैसला कायािन्ियनका लालग 
परेका ५० प्रलतशत लनिेदनहरु 
६ मवहना लभत्र फछयौट हजने 
फैसला कायािन्ियनका लालग 
परेका ७५ प्रलतशत लनिेदनहरु 
९ मवहना लभत्र फछयौट हजने 
फैसला कायािन्ियनका लालग 
परेका लनिेदनहरुको फछयौट 
हजन कज नै पलन अिस्थामा १ 
बषि ननाघ्ने 
योजना अिधीको अन्तमा 
फैसला कायािन्ियनका लालग 

लनरन्तर 
 

 

 

 

 

लनरन्तर 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रत्येक 
बषि 

तहलसलदार 
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परेका िक्यौता लनिेदनहरु  
शजन्यमा आउने 

 

 

 

 

 

फौजदारी मजद्दामा लागेको 
कैद र जररिानाको लगत 
असजल गने 

खजल्ला 
अदालत 

प्रत्येक बषि कम्तीमा सो बषि 
कायम हजने लगत बराबरको 
कैद र जररिाना असजल उपर 
हजने । 

योजना अिधीको अन्तमा 
िेरुजज कैद र जररिानाको 
लगत ५० प्रलतशतले न्यून हजन े

प्रत्येक 
बषि 

तहलसलदार 

दण्ड जररिाना असजल 
गनजिपने मजद्दाको लगत 
फछयौट गने 

खजल्ला 
अदालत 

प्रत्येक बषि कम्तीमा सो बषि 
कायम हजने फैसला 
कायािन्ियनको नयााँ मजद्दा 
सांख्या बराबरकोलगत फछेयौट 
हजने 
योजना अिलधको अन्तमा 
िक्यौता लगतको सांख्या ५० 
प्रलतशतले न्यून हजन े

प्रत्येक 
बषि 

तहलसलदार 

 

रणनीलतक नां. ४- सजपरीिेिण एिां लनररिणको कायिलाई प्रभािकारी बनाउन े। 

 १. लमलसलको आन्तररक लनररिण गने र सोको अनजगमन गने । 

कायि अदालत 
समजह 

कायिसम्पादन सूचक समयािलध खजम्मेिारी 

लमलसलको आन्तररक 
लनरिण गने  

खजल्ला 
अदालत 

अदालतका चालज लमलसलहरु 
कखम्तमा बषिको २ पटक 
लनररिण गने 

प्रत्येक बषि से्रस्तेदार 

लनररिण लनदेशनको 
कायािन्ियन भए 
नभएको अनजगमन गने 

खजल्ला 
अदालत 

लनदेशन ददएको ७ ददन लभत्र 
लनदेशन कायािन्ियन भए 
नभएको अनजगमन गने तथा 
लनदेशन ददने  

लनरन्तर सम्बखन्धत 
न्यायाधीश 
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२. अधिन्यावयक लनकायहरुको लनररिण गने र लनरीिण लनदेशनहरु कायािन्ियन भए नभएको 
अनजगमन गने  । 

कायि अदालत 
समजह 

कायिसम्पादन सूचक समयािलध खजम्मेिारी 

मातहत अधिन्यावयक लनकाय र 
कारागारको लनरीिण गने 
न्यायाधीश तोकी लनरीिणको 
कायािताललका बनाउने 

खजल्ला 
अदालत 

न्यायाधीश तोवकएको 
लनणिय र कायिताललका 
तयार 

प्रत्येक 
बषिको 
श्रािण 

न्यायाधीश
/ पूणि 
बैठक 

कायिताललका बमोखजम 
अधिन्यावयक लनकाय र 
कारागार लनरीिण गने 

खजल्ला 
अदालत 

मातहत लनकाय र 
कारागारको लनरीिण 
प्रलतिेदन 

प्रत्येक बषि 
कायितालल
का 
बमोखजम 

तोवकएको 
न्यायाधीश 

मातहत अधिन्यावयक लनकाय र 
कारागारको लनरीिणपलछ 
ददइएका लनदेशनहरुको 
कायािन्ियन भए नभएको 
अनजमगन गरी अलभलेि राख्न े

खजल्ला 
अदालत 

अनजगमन/ प्रलतिेदन 
अलभलेि 

लनरीिण 
पलछ ६ 
मवहना लभत्र 

न्यायाधीश
/शे्रस्तेदार 

लक्ष्य २ न्यावयक प्रवक्रयालाई अनजमानयोग्य बनाउन े। 

रणनीलत नां. १-  मजद्दामा हजन ेकामकारिाहीको जानकारी हजन ेप्रणाली लागू गने  

कायि कायिसम्पाद
न सूचक 

समयािलध खजम्मेिारी 

समय ताललका पद्दलतको बारेमा 
कमिचारीहरुलाई प्रखशिण कायिक्रम 
सांचालन गने  

अनजखशिण 
कायिक्रम 

२०७५ श्रािण  नेटिकि /लसष्टम 
सपोटि पसिन 

मजद्दाको काम कारिाहीको समयताललका 
फाराम लमलसलमा राख्न ेर पिलाई 
उपलब्ध गराउने 

समयतालल
का फाराम 

लनरन्तर सम्बखन्धत फााँट 

शे्रस्तेदार 

समय ताललका पद्दलत कायािन्ियन भए 
नभएको अनजगमन गने 

कायािन्ियन 
प्रलतिेदन 

२०७५ श्रािण 
देखि चौमालसक 
आधारमा 

शे्रस्तेदार 

लक्ष्य ३. न्याय प्रणालीलाई पहजाँचयोग्य बनाउन े 
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रणनीलतक नां. १ – अदालतबाट प्रदान गररन ेकानूनी सहायता प्रणालीलाई थप 
प्रभािकारी बनाउन े। 

कायि कायिसम्पादन 
सूचक 

समयािलध खजम्मेिारी 

िैतलनक कानून व्यिसायीको  लनयजखक्त िजला 
प्रलतस्पधािद्धारा गने 

छनौटको 
मापदण्ड र 
पररिा 

 सम्बखन्धत 
अदालत 

िैतलनक कानून व्यिसायीको सेिालाई पूणिकाललन 
बनाउने 

पूणिकाललन 
बनाउने व्यिस्था 

 पूणि बैठक 

थजनजिा मजद्दामा िैतलनक कानून व्यिसायी लनयजक्त 
गररएकोमा सम्बखन्धत थजनजिाले सोको जानकारी 
पाउने व्यिस्था गने 

थजनजिालाई 
जानकारी 
गराएको पत्र 

लनरन्तर शे्रस्तेदार 

िैतलनक कानून व्यिसायी माफि त देहायको सेिा 
उपलब्ध गराउने व्यिस्था गने : 
• आिश्यक कानूनी ललित तयार गने 

• मजद्दासांग सम्बखन्धत विषयमा परामशि गने 

• मजद्दाको कारिाही अिस्था जानकारी 
गराउन 

• मवहनाको ४ पटक खजल्लाको कारागार 
भ्रमण गने  

कायिसम्पादन 
प्रलतिेदन 

२०७५ 
श्रािण 
देखि 
लनरन्तर 

शे्रस्तेदार 

िैतलनक कानून व्यिसायीको कारागार भ्रमण 
प्रलतिेदनबाट अदालतबाट सम्बोधन हजनज पने मजद्दा 
सम्बन्धी कज नै समस्या देखिए अदालतलाई 
जानकारी गराउने 

जानकारी पत्र लनरन्तर शे्रस्तेदार 

िैतलनक कानून व्यिसायीबाट सम्पाददत 
कायिहरुको प्रलतिेदन प्रणालीलाई प्रभािकारी 
बनाउने 

प्रलतिेदन फारम लनरन्तर योजना 
कायािन्ियन 
सखचिालय 

स्थानीय तहमा कानूनी सहायताको प्रिद्धिनका लालग 
सरोकारिाला लनकायहरुसांग समन्िय गरी एकीकृत 
कायि प्रणालीको विकास गने 

समन्िय िैठक लनरन्तर से्रस्तेदार 

अदालतबाट उपलब्ध हजने लन:शजल्क कानूनी 
सहायता र अन्य लनकायबाट उपलब्ध गराइने 
कानूनी सहायता (Pro Bono Service) समेतका 

सम्बखन्धत तहको 
समन्िय 
सलमलतको बैठक 

लनरन्तर शे्रस्तेदार 
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बीचमा समन्िय र गजणस्तरीयता कायम गनि एांि 
सोको प्रिदिनका लालग एकीकृत कायि प्रणालीको 
विकास गने 

 

रणनीलतक नां. २- मेललमलाप प्रवक्रयाद्धारा वििाद समाधान गने प्रणालीलाई प्रभािकारी बनाउन े 

कायि कायिसम्पादन 
सूचक 

समयािलध खजम्मेिारी 

कानून बमोखजम मेललमलाप हजन सक्ने 
मजद्दामा प्रलतउत्तर परेपलछ प्रारखम्भक 
सजनजिाइका िित कखम्तमा एक पटक मजद्दा 
मेललमलापका लालग पठाउने 

आदेश लनरन्तर न्यायाधीश 

सम्बखन्धत अदालतका मेललमलापकतािहरु 
र न्यायाधीश बीच आिलधकहरुपमा 
अन्तरवक्रया गने 

अन्तरवक्रया २०७५ मांलसर  खजल्ला 
न्यायाधीश  

अदालतबाट मेललमलापका लालग पठाउन 
उपयजक्त हजने मजद्दाहरुको प्रकृलत, 
मेललमलापका ललग पठाइएका मजद्दाहरुको 
अिस्था, मेललमलापकतािको सफलताको 
प्रिलृत समेतका सम्बन्धमा अध्ययन गरी 
प्राि सजझािहरु कायािन्ियन गने 

कायिदल गठन/ 
प्रलतिेदन सजझाि र 
उपयजक्त मजद्दाहरु 
मेललमलापका लालग 
पठाइने 

२०७५ पौष न्यायाधीश 
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लक्ष्य ४ न्यायपाललका प्रलतको आस्था र विश्वास अलभिवृद्ध गने । 

रणनीलत नां. १- न्यायपाललकाबाट प्रिाह हजन ेसेिालाई गजणस्तरीय बनाउन े । 

कायि कायिसम्पादन सूचक समयािलध खजम्मेिारी 
सूचना तथा सहयोग किको स्थापनालाई 
विस्तार गने 

सबै अदालतमा सूचना 
तथा सहयोग किको 
स्थापना 

लनरन्तर शे्रस्तेदार 

सबै न्यायाधीश र कमिचारीहरुले सेिाग्राही 
प्रलत मयािदीत व्यिहार गने । 

सेिाग्राही प्रलतकृया र 
पषृ्टपोषण 

लनरन्तर न्यायाधीश
/कमिचारी 

सबै न्यायाधीश र कमिचारीहरुबाट मयािददत 
व्यिहार भए नभएको सम्बन्धमा सेिा 
ग्राहीहरुबाट सिेिण गराउने प्रणाली 
अपनाउने  

सिेिण प्रलतिेदन तै्रमालसक 

कालतिक 

फागजन 

असार 

से्रस्तेदार 

बढी कायिबोझ भएमा मजद्दाका पिहरुबाट 
दाखिल हजने न्यावयक दस्तजर बैवकङ प्रणाली 
माफि त जम्मा गने पद्धलत अिलम्बन गने 

न्यावयक दस्तजर बैवकङ 
प्रणालीमा आिद्ध 

लनरन्तर से्रस्तेदार 

 

रणनीलत नां. २- न्यावयक प्रवक्रया, अदालतबाट प्राि हजन ेसेिा एिां सजविधाहरु र मजद्दाको कारिाही 
अिस्थाका बारेमा जानकारी गराउन ेप्रणाली स्थापना गने  

कायि कायिसम्पादन सूचक समयािलध खजम्मेिारी 
अदालतमा आउने सेिाग्राहीहरुका 
लनखम्त परामशि सेिा सांचालन गने 

• न्यावयक प्रवक्रया र 
अदालतले ददने सेिा एिां 
सजविधाहरु बारेमा जानकारी 
गराउने 

कायिक्रम सांचालन २०७५ श्रािण 
देखि लनरन्तर 

से्रस्तेदार 

टेली इन्क्िारी प्रणाली स्थापना गने सूचना तथा सहयोग 
किमा टेलीफोन सेिा 

लनरन्तर से्रस्तेदार 
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रणनीलत नां. ३- अलनयलमतता र गजनासो सजनजिाइका लालग प्रभािकारी सांयन्त्रको स्थापना गने । 

कायि कायिसम्पादन 
सूचक 

समयािलध खजम्मेिारी 

अदालतमा स्थावपत अलनयलमतता र  गजनासो 
सजनजिाई सांयन्त्रलाई प्रभािकारी बनाउने  

गजनासो सजनजिाइमा 
लनयलमतता 

लनरन्तर खजल्ला 
न्यायाधीश  

गजनासो सजनजिाई भएको सजलनखितताका लालग 
सजनजिाई भएको कज राको जानकारी प्रिाह हजने 
प्रणाली स्थापना गने 

सूचना प्रिाह  लनरन्तर खजल्ला 
न्यायाधीश  

उजजरी एिां गजनासोको आधारमा सम्बखन्धत 
कमिचारीको मूल्याांकन हजन ेखस्थलत कायम गनि 
मूल्याांकनकतािलाई कारिाहीको वििरण 
उपलब्ध गराउने 

वििरणको 
उपलब्धता 

लनरन्तर से्रस्तेदार 

 

 

रणनीलत नां. ४- न्यावयक प्रवक्रया र प्रणालीबारे समजदायका विलभन्न िगिहरुसांग अन्तरसांिाद गने 
प्रणालीको स्थापना गने  

कायि कायिसम्पादन 
सूचक 

समयािलध खजम्मेिारी 

न्यावयक सांिाद (judicial Outreach) 

कायिक्रम सञ्चालनलाई लनरन्तरता ददने । 

➢ अलभमजिीकरण प्राि स्रोत व्यखक्तहरुबाट 
विलभन्न समजदायलाई लखित गरी कायिक्रम 
सञ्चालन गने । 

कायिक्रम 
सञ्चालन प्रलतिेदन 

२०७५ पौष  खजल्ला 
न्यायाधीश 

खजल्ला अदालतमा न्यायाधीशसांग मजद्दाका 
पिहरुले अन्तरवक्रया गनि पाउने (Meet the 

judge) प्रणाली कायािन्ियन गने । 

• अन्तरवक्रया ढााँचा र तररका लनधािरण गने 

• अन्तरवक्रया कायिक्रम सांचालन गने 

अन्तरवक्रया मवहनामा १ 
पटक 

खजल्ला 
न्यायाधीश 
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रणनीलतक ५ :- न्यावयक सूचना प्रिाह प्रणालीलाई प्रभािकारी बनाउन े। 

कायि कायिसम्पादन 
सूचक 

समयािलध खजम्मेिारी 

न्यावयक प्रवक्रया र काम कारिाही सम्बन्धी 
आधारभ जत जानकारी प्रिाहका लालग रेलडयो, एफएम, 
टेलललभजन जस्ता आम सञ्चारका माध्यम तथा 
आन्तररक उपकरणहरु माफि त सम्भि भए सम्म 
स्थानीय भाषामा समेत कायिक्रमहरु सञ्चालन गने 

श्रव्यदृश्य 
सामाग्री 

२०७५ 
श्रािण देखि 

शे्रस्तेदार 

न्यावयक सूचना सम्प्रषेणलाई प्रभािकारी बनाउन 
प्रत्येक तहका अदालतले सञ्चारकमीहरुसाँग 
अन्तवक्रया गने 

अन्तवक्रया 
अलभलेि 

तै्रमालसक 

असोज 

पजष 

चैत  
असार 

शे्रस्तेदार 

रणनीलत नां. ६- कायािन्ियन तहको कायािन्ियन योजना । 

कायि कायिसम्पादन 
सूचक 

समयािलध खजम्मेिारी 

खजल्ला अदालतहरुको लालग बजेट माग फाराम 
तयार गदाि LMBIS अनजशरण गने र योजना 
अन्तगितका कायिक्रमको लालग छजट्याइएको बजेट 
िचिको लालग कायिक्रम तयार गदाि सम्बखन्धत 
अदालतको योजना सलमलतसाँग अलनिायि परामशि र 
समन्िय गने 

LMBIS को 
अनजशरण/ 
समन्िय बैठक 

प्रत्येक बषि शे्रस्तेदार 

खजल्ला अदालतहरुमा योजना हेने १ जना 
न्यायाधीश सांयोजक तोक्न े र अन्य न्यायाधीश 
अलधकृत तथा सहयोगी कमिचारीहरुको सवहतको 
योजना सलमलत लनमािण गने । 

योजना सलमलत २०७५ 
श्रािण 

खजल्ला 
न्यायाधीश 

खजल्ला अदालतहरुको लालग बजेट माग फारम 
तयार गदाि र योजना अन्तगितका कायिक्रमको 
लालग छजट्याईएको बजेट िचिको लालग 
कायिक्रम तयार गदाि सम्बखन्धत अदालतको 
योजना सलमलतसांग अलनिायि परामशि र समन्िय 
गने  

समन्िय िैठक प्रत्येक बषि शे्रस्तेदार 

यस अदालतले आ.ि. को श्रािण मवहनाको 
१५ गते लभत्र बावषिक कायियोजना बनाई 

कायियोजना प्रत्येक बषि योजना सलमलत 
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सिोच्च अदालतको योजना कायािन्ियन 
सखचिालयमा पठाउन े
अदालतहरुले प्रत्येक आ.ि. को बावषिक 
कायियोजना  लनमािण गरेपलछ 
सरोकारिालाहरुसांग अन्तरवक्रया कायिक्रमहरु 
सांचालन गने 

अन्तरवक्रया प्रत्येक बषि 
श्रािण 

खजल्ला 
न्यायाधीश 

खजल्ला अदालतहरुको योजनाको प्रगलत समीिा 
प्रत्येक चौमालसक आधारमा उच्च अदालतमा 
गरी सोको लनधािररत ढााँचा बमोखजमको 
प्रलतिेदन सबोच्च अदालतको योजना 
कायािन्ियन सखचिालयमा पेश गने 

समीिा बैठक २०७५ 
कालतिक देखि 
चौमालसक 
रुपमा 

न्यायाधीश 

 

क) मजद्दा व्यिस्थापन पद्दलतलाई प्रभािकारी बनाउन े। 

कायि कायिसम्पादन 
सूचक 

समयािलध खजम्मेिारी 

तोवकएका मजद्दाहरुमा लनरन्तर सजनजिाई प्रणालीको 
प्रयोगलाई प्रभािकारी बनाउने 

➢ सरोकारिालाहरुसाँग अन्तरवक्रया 
➢ मजद्दामा सािी प्रमाण पेश दाखिल गने 

कायिको सजलनखितता  

लनरन्तर 
सजनजिाईको प्रयोग 

लनरन्तर खजल्ला 
न्यायाधीश 

मजद्दा दताि गदािकै अिस्थामा पिहरुको ितन 
गा.वि.स./ न.पा.हरुको खजल्ला नक्सा 
पजखस्तकाबाट यवकन गरेर मात्र दताि गने व्यिस्था 
गने । 

ितन यवकन गनि 
नक्साको प्रयोग 

लनरन्तर मजद्दा दताि 
फााँट 

म्याद तामेली कायिको अलभलेिलाई व्यिखस्थत 
गरी हाल ददई आएको प्रोत्साहन भत्तालाई म्याद 
तामेली कायिसांग आिद्ध गने 

प्रोत्साहन भत्ता 
कायिसम्पादनसांग 
आिद्ध 

लनरन्तर से्रस्तेदार 

तामेलदार र स्थानीय लनकायका सखचिहरुसांग 
कम्तीमा बषिको १ पटक अन्तरवक्रया 
कायिक्रमको सांचालन गने 

अन्तरवक्रया प्रत्येक 
बषि 

से्रस्तेदार 

मजद्दा दताि प्रवक्रयामा कज पन प्रणाली लागू गने कज पन प्रणालीको 
प्रयोग 

लनरन्तर से्रस्तेदार 

आलथिक बषिको अन्तमा १५ मवहना नािेका 
मजद्दाहरु बााँकी रहेमा त्यस्ता मजद्दाहरु १५ मवहना 

कारण सवहतको 
वििरण 

प्रत्येक 
बषि 

से्रस्तेदार 
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लभत्र फैसला हजन नसक्नजको कारण सवहतको 
वििरण योजना कायािन्ियन सखचिालयमा पठाउने 

 

ि) मजद्दासांग सम्बखन्धत खजन्सी व्यिस्थापन गने । 

कायि कायिसम्पादन सूचक समयािलध खजम्मेिारी 
खजन्सी सामानको पवहचान हजने उपयजक्त 
वििरण जनाई सजरखित स्थानमा राख्न े

सामान सजरखित 
स्थानमा रहने 

२०७५श्रािण
देखि लनरन्तर 

से्रस्तेदार 

खजन्सी सामानहरुको लनयलमतरुपमा लललाम 
विक्री गने 

लललाम विक्री २०७५श्रािण
देखि लनरन्तर 

से्रस्तेदार 

ग)  मजद्दसांग सम्बखन्धत धरौट र जेथा जमानतलाई व्यिस्थापन गने । 

कायि कायिसम्पादन सूचक समयािलध खजम्मेिारी 
धरौट तथा जेथा जमानतको अलभलेि 
सफ्टिेयरमा इन्री गरी अध्यािलधक गने 

अध्यािलधक 
अलभलेि 

२०७५ 
श्रािण देखि 
लनरन्तर 

से्रस्तेदार 

कोटिफी तथा जररिाना वफताि पाउने गरी 
मजद्दाको अखन्तम वकनारा भएमा अदालतबाट 
तजरुन्त लनिेदकलाई वफताि ददन आिश्यक 
व्यिस्था गने 

रकम वफताि २०७५ 
श्रािणदेखि 
लनरन्तर 

से्रस्तेदार 

ि)  मजद्दाम लागेको  दण्ड जररिानाको अलभलेि  तथा असजलीलाई प्रभािकारी बनाउन े। 

कायि कायिसम्पादन सूचक समयािलध खजम्मेिारी 
हरेक अदालतले असजल गनजिपने लगतलाई 
अिलधगत, मजद्दागत व्यखक्तगत आधारमा 
लगत तयार गरी अद्यािलधक डाटािेश 
तयार गने 

एकीकृत डाटािेस २०७३श्रािण
देखि लनरन्तर 

तहलसलदार 

ङ)  अलभलेि प्रणालीको विकास गने । 

कायि कायिसम्पादन सूचक समयािलध खजम्मेिारी 
लछनजिा लमलसलहरुलाई व्यिखस्थत गने 

• लछनजिा लमलसलहरुको वििरण 
अद्यािलधक गने 

• नयााँ दताि हजन आउने लमलसलहरु 
सफ्टिेयरमा इन्री गने 

• दराजबावहर रहेका लछनजिा 
लमलसलहरुलाई दराजलभत्र राख्न े

अलभलेि लमलसल 
व्यिखस्थत हजने 

लनरन्तर अलभलेि 
शािा 
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• मजद्दामा सडाउनजपने लमलसलका 
कागजहरु लनयलमत रुपमा सडाउने 

• बाढी पसी लभजेका लमलसलहरु 
ब्यिखस्थत गने सजकाउने,  

 

च)  पजस्तकालयलाई सजदृढ तजल्याउन े। 

कायि कायिसम्पादन सूचक समयािलध खजम्मेिारी 
• अदालतका पजस्तकालयका लालग 

पजस्तक िररद गने 
पजस्तक िररद प्रत्येक बषि  से्रस्तेदार 

 

 

छ) कायािन्ियन तहको कायािन्ियन योजना । 

कायि कायिसम्पादन सूचक समयािलध खजम्मेिारी 
खजल्ला अदालतहरुको कजललष्ट 
अनलाइनमा प्रकाशन गने 

कजललष्ट अनलाईन 
प्रकाशन 

लनरन्तर खजल्ला 
न्यायाधीश 

फैसला िेिसाइटमा अपलोड गने 
प्रवक्रयालाई अलनिायि गराउने 

फैसला अपलोड लनरन्तर से्रस्तेदार 

अदालतबाट सम्पादन हजने सम्पूणि काम 
कारिाहीलाई यजलनकोट माफि त सांचालन हजन े
व्यिस्थालाई प्रभािकारी बनाउने । 

यजलनकोडको प्रयोग लनरन्तर कमिचारीहरु 

 

ज) कायािन्ियन तहको कायािन्ियन योजना । 

कायि कायिसम्पादन सूचक समयािलध खजम्मेिारी 

योजना कायािनव्यनमा सहयोग अलभिवृद्धका 
लालग सरकारी िवकल, िार र प्रहरी लगायत 
सबै सरोकारिालाहरु सम्म योजना लनधािररत 
लक्ष्यहरुका सम्बन्धमा जानकारी सांप्रषेणका 
लागी कायिक्रमहरु आयोजना गने । 

अन्तरवक्रया 
कायिक्रम 

२०७५ 
श्रािण 

से्रस्तेदार 

न्याय िेत्र समन्िय सलमलतका गलतविलध बारे 
तै्रमलसक प्रलतिेदन केखन्िय न्याय िेत्र 
समन्िय सलमलतमा पठाउने 

तै्रमालसक प्रलतिेदन प्रत्येक ३ 
मवहना 

से्रस्तेदार 
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समग्र न्याय प्रशासन एिां फैसला 
कायािन्ियनको कायिलाई प्रभािकारी 
बनाउन नीलतगत तहमा गररनजपने सजधारका 
लालग केखन्िय तहमा लेिी पठाउने र आ-
आफ्नो तहमा गररनज पने सहयोग र 
समन्ियका िेत्रहरुको पवहचान गरी 
कायािन्ियन  गने 

समन्िय बैठक प्रत्येक बषि से्रस्तेदार 

सम्बखन्धत अदालतहरुले बावषिक कायि 
योजना बनाउाँदा र कायि योजनाको 
आन्तररक प्रगलत सलमिा गदाि सरकारी 
िवकल र िार अध्यिलाई समेत समािेश 
गराउने  

सलमिा बैठक प्रत्येक ४ 
मवहना 

योजना 
सलमलत 

सम्बखन्धत िार र सरकारी िवकलसांग 
आिलधक अन्तरवक्रया कायिक्रम सांचालन 
गने  

अन्तरवक्रया प्रत्येक ६ 
मवहना 

खजल्ला 
न्यायाधीश 

न्यावयक काम कारिाही सम्बन्धी सूचना 
सही रुपमा सांप्रषेण हजन ेखस्थलत कायम गनि 
स्थानीय सांचारकमीहरुसांग आिलधक 
अन्तरवक्रया गने 

अन्तरवक्रया प्रत्येक ६ 
मवहना 

खजल्ला 
न्यायाधीश 

न्यावयक कायि सम्पादनमा प्रभािकाररता 
िवृद्धका लालग विलध विज्ञान प्रयोगशाला र 
विलध विज्ञानिेत्ताहरुसांग समय समयमा 
अन्तरवक्रया गने 

अन्तरवक्रया आिश्यकता 
अनजसार 

खजल्ला 
न्यायाधीश 
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पररच्छेद ४ 

       बजेट 

         न्यायपाललकाको तेश्रो रणलनलतक योजनाले उल्लेि गरेका मूल कायिहरु बाहेक न्यायपाललकाको 
समग्र सजधारको लालग मूल योजनाको रणलनलतक उपाय अन्तगित यस आलथिक िषिमा सांचालन गररनज पने 
विविध कायिक्रमहरुका लालग प्रिेपण गररएकोले लनयलमत बजेटको अलतररक्त लनम्न खशषिकमा लनम्न 
बमोखजमको बजेट उपलब्ध हजन समेत अपेिा गररएको छ । 

क्र
.स
ां. 

वििरण एकाई/दर जम्मा रकम 

कै
वफ

यत
 

१ नि प्रिेशी कमिचारीहरुलाई समेतलाई Unicode 

कम््यजटर ताललम िापत आिश्यक पने रकम 
४०× १५०० रु.60,०००।-  

२ वप्रन्टर फोटोकपी मेखशन फ्याक्स मेलसन ममितका लालग रु.२,००,०००।- रु.२,००,०००।-  

३ वफल्डमा िवटने कमिचारीको सिारी साधन तथा सांचार 
िापत 

रु.४,००,०००।- रु.४,००,०००।-  

४ म्याद तामेलीका लालग तामेलदारलाई ५ थान 
मोटरसाईकल र १४ थान साइकल 

- रु.१५,00,०००।-  

५ तहलसल तफि को लगत असजल फर्छ्यौटका लालग िवटने 
कमिचारीका लालग कायिक्रम भ्रमण िचि िापत 

- रु.१,5०,०००।-  

६ माली, इलेखक्रखशयन तथा अन्य  सानालतना सेिा करारमा 
ललनको लालग परामशि सेिा िापत 

- रु.६,00,000।-  

७ पजस्तक िरीद तथा व्यिस्थापनको लालग - रु.५०,०००।-  

८ पत्र पलत्रका िरीद र िाईखण्डङ्ग गनि समेत - रु.५०,०००।-  

९ ४ िटा खजल्ला न्यायाधीशका लालग आिास भिन 
लनमािण 

 

इवष्टमेट अनजसार 

१० मजद्दाको प्रकृलत अनजसार छजट्टा छज टै्ट फाइल लनमािण गने रु.२००० × २० रु.४०,०००।-  

११ म्याद तामेली कायिलाई प्रभािकारी बनाउन स्थालनय 
लनकाय सांग बषि २ पटक अन्तरकृया तथा विशेष ताललम, 
िाजा र भाडा 

रु.५०,००० × २ रु.१,००,०००।-  

१२ तामेल्दारका लालग छजट्टा छज टै्ट वपजन होल र दराज िररद 
गनि 

- रु.१५००००।-  

१३ सजरिा उपकरण Metal Ditector िररद गने - रु.१५,०००।-  

१४ लबशेष अलभयान सांचालन गनि सरोकारिालाहरु सांग 
छलफल/अन्तरकृया गने ।  

- रु.५०,०००।-  

१५ आन्तररक लनरीिण र अनजगमनका सम्बन्धमा प्रत्येक 

मवहनामा न्यायाधीश र कमिचारीहरुको िैठक बस्ने । 

 

रु.१२ ×१०,०००।- 
रु.१,२०,०००।-  
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१६ सबै कमिचारीहरुलाई नयााँ मजलजकी सांवहता सम्बन्धी 
ताललम 

 

रु.86,250 ×१ 

रु.86,250।-  

१७ प्रत्येक ३ मवहनामा न्यायिेत्र समन्िय सलमलतको िैठक 
भत्ता िापत । 

रु.१५,००० × ४  रु.६०,०००.– 
 

१८ आदेश तथा फैसला कायािन्िनमा सहयोग र समन्ियनका 
लालग सजरिा तथा अन्य सरोरकारिाला लनकायहरु सांग 
सहयोग जजटाउन ेअन्तरवक्रया  

रु.२ × १०,००० रु.२०,०००.– 
 

१९ अदालत सांग सम्बखन्धत सजचनाहरु सम्प्रिेण गनि बषिमा 
१ पटक स्थानीय सञ्चारकमीहरु सांग अन्तरवक्रया 
छलफल गने । 

रु.51,००० × 1  रु.51,०००.– 
 

२० योजनाको आन्तररक समीिा  रु.१५,००० × ३  रु.45,०००.– 
 

२१ परामशि कि, खजन्सी कि लनमािणका लालग   इवष्टमेट अनजसार 
२२ मेललमलापकताि र अदालत विच अन्तरवक्रयत   रु.२०,००० × १ रु.२०,०००।-  

२३ उच्च अदालतमा योजना सलमिाको  रु.30,००० × ३ रु.90,०००।-  

२४ JUDICIAL OUTREACH   सञ्चालनको लालग  रु.२५,००० × ३ रु.75,०००।-  

२५ MEET THE JUDGE कायिक्रम सञ्चालनका लालग  रु.500× १२ रु.60,०००।-  

२६  Solar System को Backup थपका र भोल्टगाडि  
िररद तथा ममित 

रु.८०,०००× १ रु.80,000।-  

२७ अलभलेि व्यिस्थापन (्याक /फाइल / वकटनाशक 
औषधी/क्याविन दराज) िररदका लालग 

रु.5,00,000× १ रु. 5,00,000।-  

२८ मेललमलाप अनजगमन सलमलत बैठक तथा वफल्ड िचि रु.४०,०००× २ रु.80,000।-  

2
२९. 

यस अदालतको Brochure छपाउने िचि रु.१,५०,०००।- रु.१,५०,०००।-  

 

जम्मा बजेट 
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३ मवहना लभत्र

३ देखि ६ 
मवहना 
लभत्रको

६ मवहना 
नािेको

जम्मा १ बषिलभत्र १ बषिदेखि 
१८ मवहना लभत्र

१८ मवहना 
नािेको

जम्मा तीन आ.ि.को 
औषत मजद्दा दताि सांख्या

१० प्रलतशतले 
हजने बवृद्ध

अनजमालनत 
सांख्या

१ - ६ - ६ ७०७ १२८ ४६ 887 १७७८ १७८ १९५६ 2843 ६५.००% 1848

अदालतको समूह ग
योजनाबाट लनधािरण भए अनजसार िावषिक रुपमा फैसला गनजिपने मजद्दाको प्रलतशतः  ६५%

   तयार गने                                                                                                                     प्रमाखणत गने   

ररट/करारको पररपालना 

खजम्मेिारी

लस .नां
मजद्दा

नयााँ दतािको अनजमान
जम्मा बावषिक 
अनजमालनत लगत

योजनाले 
तोकेको लक्ष्य 

प्रलतशत

बावषिक 
लक्ष्य सांख्या

फाराम नां १

निलपरासी खजल्ला अदालत
आलथिक िषि २०७५/७६ को िावषिक कायियोजना

लक्ष्य लनधािरण फाराम नां–१ िावषिक लक्ष्य लनधािरण फाराम

(मूल रणनीलत अन्तगित लक्ष्य १ को रणनीलत १ साँग सम्बखन्धत)
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थजनजिा साना 
प्रकृलतका

प्राथलमकता
 प्राि

अन्य जम्मा

६ मवहना लभत्रको 11 20 28 461 520 1100

६ मवहना देखि
१ िषिलभत्रको

9 21 19 144 193 0

१ िषि देखि १८ 
मवहना लभत्रको

4 3 5 116 128 500

१८ मवहनादेखि 
२ िषि लभत्रको

0 0 0 0 46 220

२ िषि नािेको 0 0 0 0 0 0

६ मवहना लभत्रको 0 0 0 3 3 16

६ मवहना देखि
१ िषि लभत्रको

0 0 0 0 0

१ िषि देखि १८ 
मवहना लभत्रको

0 0 0 0 0

१८ मवहना देखि 
२ िषि लभत्रको

0 0 0 0 0

निलपरासी खजल्ला अदालत
फाराम नां २

21 24

1922 2803

लक्ष्य लनधािरण फाराम नां-२ िावषिक लक्ष्य लनधािरण फाराम

 लस.नां. विषय अिलधगत सांख्या खजम्मेिारी सरी आएको मजद्दा नयााँ दताि 
अनजमान

जम्मा कायम हजने 
आउने अनजमालनत 

बावषिक लगत

अनजमालनत िावषिक 
मजद्दा फछयौट  सांख्या

कैवफयत

अदालतको समूह ग
(मूल रणनीलत अन्तगित लक्ष्य १ को रणनीलत १ साँग सम्बखन्धत)

योजनाबाट लनधािरण भए अनजसार िावषिक रुपमा फैसला गनजिपने मजद्दाको प्रलतशतः  6५%

आलथिक िषि २०७५/७६ को िावषिक कायियोजना

2 पजनरािेदन

१ मजद्दा
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२ िषि नािेको 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 13 16 12

0

0

0 -

0 - -
0

887 1956 2843 1848

५ अ.िां १७ नां लनिेदन  र सो
उपरको कैवफयत प्रलतिेदन

0 40 40 40

887 1996 2883 1888

१८ मवहनादेखि २ िषिसम्मको

२ िषि नािेको

३ ररट र लनषधेाज्ञा लनिेदन

१ िषि देखि १८ मवहना लभत्रको

 कूल जम्मा

६ मवहना लभत्रको
६ मवहनादेखि १ िषि लभत्रको

मजद्दा तफि  जम्मा

   तयार गने                                                                                     प्रमाखणत गने   

४ करारको पररपालना सम्बन्धी 
लनिेदन

3 मवहना लभत्रको
३ मवहना नािेर
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क्र.सां . मजद्दा अिलध वििरण साउन भदौ असोज काखत्तक मांलसर पजस माि फागजन चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

कायिददन 27 26 20 17 24 26 25 24 24 26 27 27 293

लक्ष्य 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6

प्रगलत - - - - - - - - - - - - 0

लक्ष्य 2 8 8 5 3 4 10 14 14 12 10 10 100

प्रगलत

लक्ष्य 2 10 11 15 14 13 12 17 20 10 15 16 155

प्रगलत - - - - - - - - - - - - 0

लक्ष्य 1 2 5 4 8 9 5 14 10 5 8 7 78

प्रगलत - - - - - - - - - - - - 0
लक्ष्य 3 3 5 8 9 11 10 14 13 15 10 15 116
प्रगलत - - - - - - - - - - - - 0

 १ बषि
नािेको

लक्ष्य 3 5 4 8 7 5 10 11 7 9 10 13 92

प्रगलत - - - - - - - - - - - - 0

3
प्राथलमकता
प्राि मजद्दा 

 १
 िषिलभत्रको

 १
 िषिलभत्रको
अन्य मजद्दा

 १ बषि
नािेको

१ थजनजिा मजद्दा

 साना
 प्रकृलतका

मजद्दा

 १
 िषिलभत्रको
अन्य मजद्दा

 १ बषि
नािेको

२

फाराम नां ३

(मूल रणनीलत अन्तगित लक्ष्य १ को रणनीलत १ साँग सम्बखन्धत)
योजनाबाट लनधािरण भए अनजसार िावषिक रुपमा फैसला गनजिपने मजद्दाको जम्मा साँख्याः .......... प्रलतशतः .........

निलपरासी खजल्ला अदालत
आलथिक िषि २०७५/७६ को िावषिक कायियोजना

लक्ष्य लनधािरण फाराम नां-३ मालसक लक्ष्य लनधािरण फाराम
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लक्ष्य 16 23 25 20 38 70 57 61 87 60 61 60 578
प्रगलत - - - - - - - - - - - - 0
लक्ष्य 21 23 16 19 55 40 62 60 55 82 87 69 589

प्रगलत - - - - - - - - - - - - 0

लक्ष्य 9 20 9 10 15 10 7 8 5 10 4 15 122
प्रगलत - - - - - - - - - - - - -

लक्ष्य 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
प्रगलत - - - - - - - - - - - - 0
लक्ष्य - - - - - - - - - - - - 0
प्रगलत - - - - - - - - - - - - 0
लक्ष्य 60 97 85 91 150 163 174 200 212 204 206 206 1848
प्रगलत - - - - - - - - - - - - 0

लक्ष्य 0 1 3 4 5 3 4 5 4 4 4 7 44

प्रगलत - - - - - - - - - - - - 0

लक्ष्य - - - - - - - - - - - - 0

प्रगलत - - - - - - - - - - - - 0

लक्ष्य 28 35 35 40 42 42 50 50 55 45 50 50 522

प्रगलत - - - - - - - - - - - - 0

लक्ष्य 8 - - - - - - - - - - - 8

प्रगलत - - - - - - - - - - - - 0
लक्ष्य 36 36 38 44 47 45 54 55 59 49 54 57 574
प्रगलत - - - - - - - - - - - -
लक्ष्य 116 160 118 155 197 208 228 255 264 241 231 249 2422
प्रगलत - - - - - - - - - - - - -

   तयार गने                                                                                                          प्रमाखणत गने   

दजिैको कूल जम्मा

 ६
मवहनालभत्र
 ६ मवहना
 नािेको

६

ररट५

लस .नां 1+2+3+4+5 को जम्मा

लस .नां . 6+7 को जम्मा

७
फज टकर 
लनिेदन

१ मवहना 
लभत्र

१ मवहना 
नािेको

१ मवहना 
नािेको

१ मवहना 
लभत्र

लनिेदन 
प्रलतिेदन

4

 १
 िषिलभत्रको

१ 
िषिदेखि 
१८ 
मवहना 
लभत्रको 
१८ 
मवहना 

अन्
य 

मज द्द
ा त

था 
पज न

रािे
दन
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मवहना साउन भदौ असोज काखत्तक मांलसर पजस माि फागजन चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

कायि ददन 27 26 20 17 24 26 25 24 24 26 27 27 293
१ मजद्दा फछयौट लक्ष्य 20 25 20 13 30 32 35 40 41 42 40 43 381

२
ररट र 
लनषधेाज्ञा 
लनिेदन

फछयौट लक्ष्य 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3

३
लनिेदन 
प्रलतिेदन

फछयौट लक्ष्य 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8

फछयौट लक्ष्य 20 27 20 15 30 33 36 41 42 44 41 43 392
            

लस.नां. विषय

जम्मा

फाराम नां ४

निलपरासी खजल्ला अदालत
आलथिक िषि २०७५/७६ को िावषिक कायियोजना

लक्ष्य लनधािरण फाराम नां-४M न्यायाधीशगत मालसक लक्ष्य लनधािरण फाराम
(मूल रणनीलत अन्तगित लक्ष्य १ को रणनीलत १ साँग सम्बखन्धत)

न्यायाधीशको नामः      श्री ररतेन्ि थापा

खजम्मेिारी सरी आएको मजद्दामध्ये १८ मवहना नािेको िााँकी साँख्याः  १०

तयार गने                                                                                                         प्रमाखणत गने   
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मवहना साउन भदौ असोज काखत्तक मांलसर पजस माि फागजन चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

कायि ददन 27 26 20 17 24 26 25 24 24 26 27 27 293

१ मजद्दा फछयौट लक्ष्य 20 25 20 23 30 32 35 40 41 37 40 38 381

२
ररट र 
लनषधेाज्ञा 
लनिेदन

फछयौट लक्ष्य 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3

३
लनिेदन 
प्रलतिेदन/ 
पजनरािेदन

फछयौट लक्ष्य 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8

फछयौट लक्ष्य 20 27 20 25 30 33 36 41 42 39 41 38 392
            

फाराम नां ४

निलपरासी खजल्ला अदालत
आलथिक िषि २०७५/७६ को िावषिक कायियोजना

लक्ष्य लनधािरण फाराम नां-४M न्यायाधीशगत मालसक लक्ष्य लनधािरण फाराम
(मूल रणनीलत अन्तगित लक्ष्य १ को रणनीलत १ साँग सम्बखन्धत)

न्यायाधीशको नामः    श्री िड्क बहादजर के.सी .

लस.नां. विषय

जम्मा

खजम्मेिारी सरी आएको मजद्दामध्ये १८ मवहना नािेको िााँकी साँख्याः  1०

   तयार गने                                                                                                         प्रमाखणत गने   
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मवहना साउन भदौ असोज काखत्तक मांलसर पजस माि फागजन चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

कायि ददन 27 26 20 17 24 26 25 24 24 26 27 27 293
१ मजद्दा फछयौट लक्ष्य 0 18 25 23 30 32 35 40 48 41 44 45 381

२
ररट र 
लनषधेाज्ञा 
लनिेदन

फछयौट लक्ष्य 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3

३
लनिेदन 
प्रलतिेदन

फछयौट लक्ष्य 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8

फछयौट लक्ष्य 0 20 25 25 30 33 36 41 49 43 45 45 392
            

फाराम नां ४

निलपरासी खजल्ला अदालत
आलथिक िषि २०७५/७६ को िावषिक कायियोजना

लक्ष्य लनधािरण फाराम नां-४M न्यायाधीशगत मालसक लक्ष्य लनधािरण फाराम
(मूल रणनीलत अन्तगित लक्ष्य १ को रणनीलत १ साँग सम्बखन्धत)

न्यायाधीशको नामः श्री हेम बहादजर सेन

लस.नां. विषय

जम्मा

खजम्मेिारी सरी आएको मजद्दामध्ये १८ मवहना नािेको िााँकी साँख्याः  १०

   तयार गने                                                                                       प्रमाखणत गने   
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मवहना साउन भदौ असोज काखत्तक मांलसर पजस माि फागजन चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

कायि ददन 27 26 20 17 24 26 25 24 24 26 27 27 293

१ मजद्दा फछयौट लक्ष्य 20 25 20 18 30 32 35 40 41 40 40 40 381

२
ररट र 
लनषधेाज्ञा 
लनिेदन

फछयौट लक्ष्य 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3

३
लनिेदन 
प्रलतिेदन

फछयौट लक्ष्य 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8

फछयौट लक्ष्य 20 27 20 20 30 33 36 41 42 42 41 40 392
            

फाराम नां ४

निलपरासी खजल्ला अदालत
आलथिक िषि २०७५/७६ को िावषिक कायियोजना

लक्ष्य लनधािरण फाराम नां-४M न्यायाधीशगत मालसक लक्ष्य लनधािरण फाराम
(मूल रणनीलत अन्तगित लक्ष्य १ को रणनीलत १ साँग सम्बखन्धत)

न्यायाधीशको नामः   श्री माधि प्रसाद मैनाली

लस.नां. विषय

जम्मा

खजम्मेिारी सरी आएको  गनजिपने मजद्दामध्ये १८ मवहना नािेको िााँकी साँख्याः  १०

   तयार गने                                                                                                 प्रमाखणत गने   
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मवहना साउन भदौ असोज काखत्तक मांलसर पजस माि फागजन चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

कायि ददन 27 26 20 17 24 26 25 24 24 26 27 27 293

१ मजद्दा फछयौट लक्ष्य 0 0 0 10 30 35 33 40 40 40 42 40 310

२
ररट र 
लनषधेाज्ञा 
लनिेदन

फछयौट लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2

३
लनिेदन 
प्रलतिेदन

फछयौट लक्ष्य 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8

फछयौट लक्ष्य 0 0 0 10 31 36 35 41 42 41 43 41 320
            

फाराम नां ४

निलपरासी खजल्ला अदालत
आलथिक िषि २०७५/७६ को िावषिक कायियोजना

जम्मा

खजम्मेिारी सरी आएको  गनजिपने मजद्दामध्ये १८ मवहना नािेको िााँकी साँख्याः 6

   तयार गने                                                                         प्रमाखणत गने   

लक्ष्य लनधािरण फाराम नां-४M न्यायाधीशगत मालसक लक्ष्य लनधािरण फाराम
(मूल रणनीलत अन्तगित लक्ष्य १ को रणनीलत १ साँग सम्बखन्धत)

न्यायाधीशको नामः  श्री कज ल प्रसाद पाण्डे

लस.नां. विषय



बार्षिक कार्ािर्ोजना २०७५।०७६                                                                                                पेज |41  

नवलपरासी जजल्ला अदालत, परासी 

Email : info.dcnawalparasi@supremecourt.gov.np 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६ 
मवहनालभत्र
को

६ मवहना 
नािेको

जम्मा ६ 
मवहनालभत्रको

६ मवहना 
नािेको

जम्मा

जम्मा 51 367 418 - 469 469 887 1956 1848 185 2033 810

योजनाबाट लनधािरण भए अनजसार बावषिक रुपमा फैसला गनजिपने मजद्दाको साँख्या 1848                                         प्रलतशतः 6५

फाराम नां ५
निलपरासी खजल्ला अदालत 

आलथिक िषि २०७५/७६ को िावषिक कायियोजना
लक्ष्य लनधािरण फाराम नां-५M अङ्ग पजर् याउने कायिको बावषिक लक्ष्य लनधािरण फाराम

(मूल रणनीलत अन्तगित लक्ष्य १ को रणनीलत १ साँग सम्बखन्धत)

िावषिक रुपमा अांङ्ग पजर् याउनज पने मजद्दाको साँख्या 2033                                                              प्रलतशतः 7५

   तयार गने                                                                         प्रमाखणत गने   

१० प्रलतशतले 
थप हजने सांख्या

जम्मा अङ्ग 
पजर् याउनजपने 

सांख्या

यस आलथिक बषिमा 
अङ्ग पजर् याउनजपने 
बााँकी सांख्या

लस.नां

खजम्मेिारी सररआएको

अांङ्ग पजगेको अङ्ग पजग्न बााँकी

खजम्मेिारी 
सररआएको कूल 

जम्मा

यस आलथिक बषिमा दताि 
हजन सक्ने अनजमालनत 

सांख्या

बावषिक 
फछयौट लक्ष्य



बार्षिक कार्ािर्ोजना २०७५।०७६                                                                                                पेज |42  

नवलपरासी जजल्ला अदालत, परासी 

Email : info.dcnawalparasi@supremecourt.gov.np 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मवहना साउन भदौ असोज काखत्तक मांलसर पजस माि फागजन चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

कायि ददन 27 26 20 17 24 26 25 24 24 26 27 27 293

मजद्दा
अांग पजर् याउनज पने  
साँख्या

110 150 160 180 180 170 180 180 175 175 180 175 2015

ररट
अांग पजर् याउनज पने  
साँख्या

3 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 0 18

लनिेदन 
प्रलतिेदन

अांग पजर् याउनज पने  
साँख्या

1 3 2 3 3 3 6 5 4 4 3 3 40

114 154 164 184 184 175 189 186 180 180 185 178 2073

फाराम नां ६

निलपरासी खजल्ला अदालत
आलथिक िषि २०७५/७६ को िावषिक कायियोजना

लक्ष्य लनधािरण फाराम नां-६M अङ्ग पजर् याउने कायिको मालसक लक्ष्य लनधािरण फाराम
(मूल रणनीलत अन्तगित लक्ष्य १ को रणनीलत १ साँग सम्बखन्धत)

योजनाबाट लनधािरण भए अनजसार बावषिक रुपमा फैसला गनजिपने मजद्दाको साँख्या १८४८                                                       प्रलतशतः6५
मालसक रुपमा अांङ्ग पजर् याउनज पने मजद्दाको साँख्या २०३३                                                                            प्रलतशतः ७५

   तयार गने                                                                                                                             प्रमाखणत गने   

लबषय
फााँटको मजद्दा 
तथा ररट 
साँख्या

जम्मा

फााँट नां 
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लस.नां.  विषय  अिलधगत सांख्या खजम्मेिारी सरीआएको नयााँ दताि अनजमान जम्मा कायम हजने िावषिक 
लगत

अनजमालनत िावषिक 
लनिेदन फछयौट र 
कैद जररिाना असजली

जम्मा

६ मवहना लभत्रको 117 257
६ मवहना देखि ९ 

मवहना लभत्रको
26 50

९ मवहनादेखि १ िषि 
लभत्रको

14 14

एक िषि नािेको 36 36

193 355 548 357

२ 2595-06-26 785-04-38 3380-11-14 338-02-02 338-02-02

३

 
11,47,47,617।0  9,00,800।-

 
1,15,64,497।08

 
1,15,64,850।-

 
1,15,64,850।

फाराम नां ७

निलपरासी खजल्ला अदालत
आलथिक िषि २०७५/७६ को िावषिक कायियोजना

लक्ष्य लनधािरण फाराम नां-७M फैसला कायािन्ियनका लनिेदन फछयौट  गने कायिको िावषिक
लक्ष्य लनधािरण फाराम

(मूल रणनीलत अन्तगित लक्ष्य १ को रणनीलत ३ साँग सम्बखन्धत)

तहलसलदारको नामः  सजदशिन िनाल
िावषिक रुपमा जम्मा फछयौट  गनजिपने लनिेदन र कैद जररिानाको  लक्ष्य लनधािरणः ६५%

   तयार गने                                                                         प्रमाखणत गने   

१
फैसला 

कायािन्ियनको 
लनिेदन

355 548

hDdf

कैद असजलीको लक्ष्य

जररिाना असजलीको लक्ष्य
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मवहना साउन भदौ असोज काखत्तक मांलसर पजस माि फागजन चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

कायि ददन 27 26 20 17 24 26 25 24 24 26 27 27 293

फछयौट  
लक्ष्य

11 25 22 18 30 32 35 36 36 36 37 39 357

लक्ष्य प्रालि - - - - - - - - - - - - -

फाराम नां 8

निलपरासी खजल्ला अदालत
आलथिक िषि २०७५/७६ को िावषिक कायियोजना

लक्ष्य लनधािरण फाराम नां-8M फैसला कायािन्ियनका लनिेदन फछयौट  गने कायिको मालसक
लक्ष्य लनधािरण फाराम

तहलसलदारको नामः  सजदशिन िनाल
िावषिक रुपमा जम्मा फछयौट  गनजिपने लनिेदनको साँख्याः 357

फैसला 
कायािन्ियन
को लनिेदन

   तयार गने                                                                                       प्रमाखणत गने   

(मूल रणनीलत अन्तगित लक्ष्य १ को रणनीलत ३ साँग सम्बखन्धत)

विषय
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साउन भदौ असोज काखत्तक मांलसर पौष माि फागजन चैत बैशाि जेठ आषाढ जम्मा

कैद िषि
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फाराम नां 9

निलपरासी खजल्ला अदालत
आलथिक िषि २०७५/७६ को िावषिक कायियोजना

लक्ष्य लनधािरण फाराम नां-9M बेरुजज कैद जररिानाको लगत न्यून गने कायिको मालसक
लक्ष्य लनधािरण फाराम

िावषिक रुपमा न्यून गनजि पने कैद जररिानाको अङ्क मध्ये
कैद िषिः 338-02-02
जररिानाको रकम रु 1,15,64,850।-

   तयार गने                                                                         प्रमाखणत गने   

(मूल रणनीलत अन्तगित लक्ष्य १ को रणनीलत ३ साँग सम्बखन्धत)

खजम्मेिारी सरी 
आएको

मालसक रुपमा फछयौट  गनजि पने लगत
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साउन भदौ असोज काखत्तक मांलसर पौष माि फागजन चैत बैशाि जेठ आषाढ

2471 10 15 15 12 24 22 24 24 24 29 29 30 258

फाराम नां 10

 निलपरासी खजल्ला अदालत
आलथिक िषि २०७५/७६ को िावषिक कायियोजना

लक्ष्य लनधािरण फाराम नां-10M दण्ड जररिाना असूल गनि बााँकी मजद्दाको लगत फछयौट  गने कायिको मालसक लक्ष्य लनधािरण फाराम
(मूल रणनीलत अन्तगित लक्ष्य १ को रणनीलत ३ साँग सम्बखन्धत)

   तयार गने                                                                         प्रमाखणत गने   

िावषिक रुपमा फछयौट  गनजि पने दण्ड जररिाना असूल गनि बााँकी मजद्दाको सांख्याः 258
खजम्मेिारी
सरी
आएको
मजद्दा सांख्या

मालसक रुपमा फछयौट  गनजि पने मजद्दा (लगत) सांख्या
जम्मा
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मजद्दा मवहना श्रािण भाि असोज कालतिक मागि पौष माि फागजन चैत्र िैशाि जेष्ठ आषाढ जम्मा

कायि ददन 27 26 20 17 24 26 25 24 24 26 27 27 293
१ अध्यािलधक गररने

लगत साँख्या 2471
1

२ दण्ड जररिानाको
लगत साििजलनक गने
(पटक)

1

३ दण्ड जररिाना छजट
सम्बन्धी सूचना
प्रकाखशत गने  (पटक)

1

४ असजल तहलसलको डोर
िटाउने  (पटक)

2

५ खजन्सी लललाम गने
(पटक)

2

६ लगत फछियौट सलमलत 
बैठक

3

   तयार गने                                                                प्रमाखणत गने   

फाराम नां १1

निलपरासी खजल्ला अदालत
आलथिक िषि २०७५/७६ को िावषिक कायियोजना

लक्ष्य लनधािरण फाराम नां-11 फैसला कायािन्ियनको लगत अद्यािलधक गने लगायतका कायिको मालसक लक्ष्य लनधािरण फाराम

तहलसलदारको नामः सजदशिन िनाल

नोटः दण्ड जररिाना असजली र खजन्सी व्यिस्थापनतफि का आिश्यकता अनजसार थप कायिहरु राख् न सवकने छ । 
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मवहना साउन भदौ असोज काखत्तक मांलसर पजस माि फागजन चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 2616

218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 2616

सजपररन्टेन्डेन्टको नामः –    सदुर्शन खनाल

   तयार गने                                                                         प्रमाखणत गने   

लमलसलको
आन्तररक
लनरीिण

पवहलो पटक गने लक्ष्य

दोस्रो पटक

फाराम नां १2

निलपरासी खजल्ला अदालत
आलथिक िषि २०७५/७६ को िावषिक कायियोजना

लक्ष्य लनधािरण फाराम नां-12M लमलसलको आन्तररक लनरीिण गने कायिको मालसक लक्ष्य लनधािरण फाराम
(मूल रणनीलत अन्तगित लक्ष्य १ को रणनीलत ४ साँग सम्बलधत)

खजम्मेिारी सररआएको लमलसल साँख्याः– 887
यसिषि दताि हजने अनजमालनत मजद्दा सांख्याः– 1956

विषय पटक
लमलसलको आन्तररक लनरीिणको मालसक लक्ष्य

जम्मा लनरीिण गनजिपने लमलसल सांख्याः– 2843
से्रस्तेदारको नामः खिम बहादजर काकी
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मवहना साउन भदौ असोज काखत्तक मांलसर पजस माि फागजन चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

- - - 75 75 75 75 50 50 50 50 50 550

- - - 75 75 75 75 50 50 50 50 50 550

फाराम नां १3

निलपरासी खजल्ला अदालत
आलथिक िषि २०७५/७६ को िावषिक कायियोजना

लक्ष्य लनधािरण फाराम नां-13M आन्तररक लनरीिणका बित ददइएको लनदेशन कायािन्ियन भए नभएको अनजगमन गने कायिको मालसक लक्ष्य लनधािरण फाराम
(मूल रणनीलत अन्तगित लक्ष्य १ को रणनीलत ४ साँग सम्बलधत)

सम्बखन्धत खजल्ला न्यायाधीशको नामः श्री ररतेन्ि थापा
सम्बखन्धत खजल्ला न्यायाधीशको खजम्मामा रहेको मजद्दा सांख्याः ५६९
लनरीिण गनजि पने अनजमालनत लमलसल सांख्याः ५५०

   तयार गने                                                                         प्रमाखणत गने   

विषय
आन्तररक लनरीिण लनदेशन अनजगमनको मालसक लक्ष्य

लमलसलको
आन्तररक
लनरीिण
लनदेशनको
अनजगमन

लनरीिण गररने सांख्या

लनदेशन अनजगमन गररने 
सांख्या
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नवलपरासी जजल्ला अदालत, परासी 
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मवहना साउन भदौ असोज काखत्तक मांलसर पजस माि फागजन चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 550

0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 550

लमलसलको
आन्तररक
लनरीिण
लनदेशनको 

लनरीिण गररने सांख्या

लनदेशन अनजगमन गररने 
सांख्या

   तयार गने                                                                         प्रमाखणत गने   

सम्बखन्धत खजल्ला न्यायाधीशको नामः िड्क बहादजर के .सी .
सम्बखन्धत खजल्ला न्यायाधीशको खजम्मामा रहेको मजद्दा सांख्याः 569
लनरीिण गनजि पने अनजमालनत लमलसल सांख्याः 550

विषय
आन्तररक लनरीिण लनदेशन अनजगमनको मालसक लक्ष्य

फाराम नां १3

निलपरासी खजल्ला अदालत
आलथिक िषि २०74/075 को िावषिक कायियोजना

लक्ष्य लनधािरण फाराम नां-13M आन्तररक लनरीिणका बित ददइएको लनदेशन कायािन्ियन भए नभएको अनजगमन गने कायिको मालसक लक्ष्य लनधािरण फाराम
(मूल रणनीलत अन्तगित लक्ष्य १ को रणनीलत ४ साँग सम्बलधत)
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मवहना साउन भदौ असोज काखत्तक मांलसर पजस माि फागजन चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 550

0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 550

लमलसलको
आन्तररक
लनरीिण
लनदेशनको 

लनरीिण गररने सांख्या

लनदेशन अनजगमन गररने 
सांख्या

   तयार गने                                                                         प्रमाखणत गने   

सम्बखन्धत खजल्ला न्यायाधीशको खजम्मामा रहेको मजद्दा सांख्याः 569
लनरीिण गनजि पने अनजमालनत लमलसल सांख्याः 550

विषय
आन्तररक लनरीिण लनदेशन अनजगमनको मालसक लक्ष्य

निलपरासी खजल्ला अदालत
आलथिक िषि २०74/075 को िावषिक कायियोजना

लक्ष्य लनधािरण फाराम नां-13M आन्तररक लनरीिणका बित ददइएको लनदेशन कायािन्ियन भए नभएको अनजगमन गने कायिको मालसक लक्ष्य लनधािरण फाराम
(मूल रणनीलत अन्तगित लक्ष्य १ को रणनीलत ४ साँग सम्बलधत)

सम्बखन्धत खजल्ला न्यायाधीशको नामः हेम बहादजर सेन

फाराम नां १3
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मवहना साउन भदौ असोज काखत्तक मांलसर पजस माि फागजन चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 550

0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 550

लमलसलको
आन्तररक
लनरीिण
लनदेशनको 

लनरीिण गररने सांख्या

लनदेशन अनजगमन गररने 
सांख्या

   तयार गने                                                                         प्रमाखणत गने   

सम्बखन्धत खजल्ला न्यायाधीशको खजम्मामा रहेको मजद्दा सांख्याः 568
लनरीिण गनजि पने अनजमालनत लमलसल सांख्याः 550

विषय
आन्तररक लनरीिण लनदेशन अनजगमनको मालसक लक्ष्य

निलपरासी खजल्ला अदालत
आलथिक िषि २०74/075 को िावषिक कायियोजना

लक्ष्य लनधािरण फाराम नां-13M आन्तररक लनरीिणका बित ददइएको लनदेशन कायािन्ियन भए नभएको अनजगमन गने कायिको मालसक लक्ष्य लनधािरण फाराम
(मूल रणनीलत अन्तगित लक्ष्य १ को रणनीलत ४ साँग सम्बलधत)

सम्बखन्धत खजल्ला न्यायाधीशको नामः माधि प्रसाद मैनाली

फाराम नां १3
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मवहना साउन भदौ असोज काखत्तक मांलसर पजस माि फागजन चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

0 0 0 50 50 50 50 50 100 100 50 50 550

0 0 0 50 50 50 50 50 100 100 50 50 550

लमलसलको
आन्तररक
लनरीिण 

लनरीिण गररने सांख्या
लनदेशन अनजगमन गररने 
सांख्या

   तयार गने                                                                         प्रमाखणत गने   

सम्बखन्धत खजल्ला न्यायाधीशको खजम्मामा रहेको मजद्दा सांख्याः 568
लनरीिण गनजि पने अनजमालनत लमलसल सांख्याः 550

विषय
आन्तररक लनरीिण लनदेशन अनजगमनको मालसक लक्ष्य

निलपरासी खजल्ला अदालत
आलथिक िषि २०74/075 को िावषिक कायियोजना

लक्ष्य लनधािरण फाराम नां-13M आन्तररक लनरीिणका बित ददइएको लनदेशन कायािन्ियन भए नभएको अनजगमन गने कायिको मालसक लक्ष्य लनधािरण फाराम
(मूल रणनीलत अन्तगित लक्ष्य १ को रणनीलत ४ साँग सम्बलधत)

सम्बखन्धत खजल्ला न्यायाधीशको नामः कज ल प्रसाद पाण्डे

फाराम नां १3
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नवलपरासी जजल्ला अदालत, परासी 

Email : info.dcnawalparasi@supremecourt.gov.np 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लस .नां . न्यायाधीशको नाम लनरीिण गने  मवहना लनरीिण गनजिपने अधिन्यावयक लनकाय र 
कायािलयको नाम

कैवफयत

१ श्री रितेन्द्र  थापा पौष जिल्ला प्रर्ासन कार्ाशलर् पिासी
२ श्री खड्क बहादुि  के.सी. पौष मालपोत कार्ाशलर् पिासी , नवलपिासी
३ श्री हेम बहादुि  सेन पौष जिल्ला वन कार्ाशलर् पिासी

लनरीिण गनजिपने अधि न्यावयक लनकाय एिां कारागारको साँख्याः   ३

जम्मा सांख्या ३

   तयार गने                                                                     प्रमाखणत गने   

फाराम नां १४

निलपरासी खजल्ला अदालत
आलथिक िषि २०७५/७६ को िावषिक कायियोजना

लक्ष्य लनधािरण फाराम नां -१४M मातहत अधिन्यावयक लनकाय र कायािलयको लनरीिण एिां अनजगमनसम्बन्धी लक्ष्य लनधािरण फाराम
(मूल रणनीलत अन्तगित लक्ष्य १ को रणनीलत ४ साँग सम्बखन्धत)

लनरीिण गनजिपने जम्मा लनकायको साँख्याः 3
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साउन भदौ असोज काखत्तक मांलसर पौष माि फागजन चैत बैशाि जेठ आषाढ जम्मा
िैतलनक कानूनव्यिशायीबाट 

कारागार भ्रमण पटक
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

काउन्सेललङ्क सेिा सांचालन पटक
न्यावयक साििजलनक सांिाद 

(Judicial outreach) 

सांचालन पटक
- - 1 - - - 1 - - - 1 - ३

Meet the Judge कायिक्रम 
सांचालन पटक

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

योजनाको प्रगलत समीिा पटक 1 - - - - 1 - - - 1 - - 3
योजना कायािन्ियनका 
सम्बन्धमा सरोकारिालाहरुसांग 
अन्तरवक्रया पटक

1 - - - - - - 1 - - - - २

तामेलदार र स्थानीय 
लनकायका सखचबहरु बीच 
अन्तरवक्रया पटक

- - - - - 1 - - - - - - १

सडाउनज पने कागजातहरु 
सडाइने लमलसल सांख्या

0 100 200 150 100 100 150 200 200 200 200 100 १७००

न्याय िेत्र समन्िय सलमलतको 
बैठक पटक

- - 1 - - 1 - - 1 - - 1 4

िार र सरकारी िकीलसांग 
अन्तरवक्रया पटक

- 1 - - - - - 1 - - - - 2

सांचारकमीहरुसांग अन्तरवक्रया 
पटक

1 - - - - - - 1 - - - - 2

सांचारकमीहरुका लालग 
अनजखशिण कायिक्रम

- - - - 1 - - - - - - - 1

मजद्दाको वटपोट 80 124 80 111 150 163 174 200 205 192 177 192 १८४८
लेिापढी कानून व्यिसायी 
पररिा सांचालन - - - - - - - - - - - - -

फाराम नां १५

निलपरासी खजल्ला अदालत
आलथिक िषि २०७५/७६ को िावषिक कायियोजना

लक्ष्य लनधािरण फाराम नां-1५M व्यिस्थापकीय कायिको मालसक लक्ष्य लनधािरण फाराम

कायिको विषय
मालसक रुपमा सम्पन्न गनजि पने कायिहरुको लक्ष्य

लनरन्तर
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अदालत व्यिस्था सलमलतको 
बैठक - - १ - - - - - - - १ - २
नयााँ सांवहता सम्बन्धी न्यावयक 
तथा अधि न्यावयक 
लनकायलाईअनजखशिण कायिक्रम - - - - - - - १ - - - - १

मेललमलाप केन्िको अनजगमन
- - - १ - - - - - १ - - २

समयताललका पद्धालत समन्िय 
अदालतका कमिचारीहरुलाई - - - - - - - १ - - - - १
पूणि बैठक आिश्यकता अनजसार
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नवलपरासी जजल्ला अदालत, परासी 
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उपसांहार 
अदालत प्रलतको जनआस्था र विश्वास आजिन गदै न्यावयक काम कारिाहीको प्रभािकारी 

रुपले सांचालन गनिको लालग आ.ि. ०६१/०६२ देखि शजरु भएको न्यायपाललकाको रणनीलतक 
योजनाको यो तेस्रो पञ्चिवषिय रणनीलतक योजना अन्तगित नै छौ । गत बषिको योजनामा  गररएका 
Counseling service, meet the judge, judicial outreach, broucher लनमाणि, श्रव्य नागररक 
िडापत्रको लनमाणि तथा उच्च अदालतमा हजने योजनाको प्रगती सलमिा आदद जस्ता केही  
कायिक्रमहरू यस बषि सम्पन्न गररएको। सो अनजरुप गत आ.ि.मा. अदालतमा आउने सबै 
सेिाग्राहीलाई counseling service ददइएको judicial outreach, Meet the judge कायिक्रमहरु 
लक्ष्य बमोखजम नै सांचालन गररएको, विलभन्न सरोकारिालाहरुसांग अन्तिवक्रया गररएको छ ।त्यस्तै 
योजना प्रगलत समीिा, परामशि सेिा अनजखशिण कायिक्रम तथा नयााँ मजलजकी सांवहता सम्बखन्ध प्रखशिण 
कायिक्रम समेत सांचालन गररएको छ । यस्ता कायिहरुले लनिय नै अदालत प्रलत जन आस्था 
अलभबवृद्धको लालग केही सकारात्मक पहल गरेको महसजस गररको छ र नयााँ कानून बारे 
कमिचारीहरुलाई केही ज्ञान थप भएको महसजस गररएको छ ।िैतलनक कानून व्यिासवयको सेिा 
प्रभािकारी गराउने कायिलाई लनरन्तरता समेत ददईएको छ । 

     गत बषि यस अदालतले आफ्नो लक्ष्यभन्दा प्रगलत बढी नै गरेको छ । यसबाट यस बषिलाई 
काम गनि थप उजाि प्राि समेत भएको आिास लमलेको छ । Judicial outreach Meet the Judge 

काक्रि ममा कलतपय सेिाग्राहीहरुले लनशजल्क कानूनी सेिा प्राि गने कज राको जानकारी अझै नभएको 
भनी भन्नजले न्यापाललकाको काम कारिाहीहरुको जानकारी  अझै पलन केन्िमा मात्र लसलमत भएको 
हो भने्न लागेको छ । सदर मजकाम देखिको कलतपय दजरदराजमा पने स्थानहरुमा यसको अझ 
प्रचारपसारको िााँचो विगतको अनजभिले देखिएको लबषय छ । हामीले ददएको सेिािाट नै उनीहरुले 
हामी प्रलतको धारणा िनाएका हजन्छन ्। त्यसैले आगामी ददनमा भौलतक श्रोत साधन सवहत भैरहेको 
जनशखक्तलाई अझिढी दि, खजम्मेिार लगनशील कतिव्यलनष्ठ र प्रभािकारी बनाउनज आजको प्रमजि 
आिश्यकता रहेको छ । यसरी योजना बद्धतररकाले गररएका कामबाट लबगत भन्दा पलछल्ला 
बषिहरुमा अदालतको काममा भएको प्रगलतले अदालत प्रलतको जनआस्थामा लनिय पलन बवृद्ध हजनेछ 
भने्न आशा र अपेिा सवहत यस बषिको योजना लनमािण गररएको छ । विगत बषिको जस्तै सफल 
बनाउन सबैको सहयोगको यस बषि पलन हजनेछ भने्न अपेिा गररएको छ ।गत आ.ि २०७४/०७५ 
को योजानालाई सफललभतू बनाउन सहयोग गनजि हजने कानून ब्यिसावय लगायत सबै सरोकारिालाहरु 
प्रलत यस निलपरासी खजल्ला अदालत हाददिक कृतज्ञता ब्यक्त गदिछ । 
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अनजसूची-२ 

 

न्याय तथा कानूनी िेत्रका शब्दािली तथा न्यावयक प्रवक्रया सम्बखन्ध सांचारकमीहरुका लालग एक 
ददिसीय अनजखशिण कायिक्रम 

१. कायिक्रमको पषृ्ठभलूम र कायिक्रमको आिश्यकता 
न्यायपाललकाको पचांिषीय रणनीलतक योजनाले सांचारकमीहरुलाई महत्िपूणि सरोकारिालाको 
रुपमा अांलगकार गरेको छ 1  । अदालतप्रलतको जनआस्थामा अलभिृवद्ध गनजि नपेालको 
न्यायपाललकाको तेस्रो रणनीलतक योजनाको चार महत्िपूणि लक्ष्यमध्येको एक रहेको सन्दभिमा 
अदालतका गलतविलध न्यायका याचक तथा सरोकार राख्न ेसिै समि यथाथि रुपमा पजग्नजपने 
हजन्छ । न्यायका याचक र सम्िखन्धत सिैको अदालतप्रलतको दृष्टीकोण र िजझाई अदालतसम्म 
पजग्न पलन अलनिायि हजन्छ । यी दजिै खस्थलतमा महत्िपूणि र सकारात्मक भलूमका लनिािह गने 
िेत्र सांचार जगत नै हो । 

सांचारकमीहरुले अदालतबाट भए गरेका आदेश, फैसला तथा अन्य गलतविलधहरुको सूचना 
सम्प्रषेण गदाि अदालतले जजन रुप र अथिमा गरेको हजन्छ सोही रुप र अथिमा सम्प्रषेण भएन 
भने त्यस्तो सूचनाले जनआस्था अलभिृवद्धको लक्ष्यमा नकारात्मक असर पजग्न जान ेहजन्छ । 
सांचारकमीहरुको मनसाय सकारात्मक रहेपलन कानून र न्यायको िेत्रमा प्रयजक्त शव्दािली 
भाषा र न्यावयक प्रवक्रयाका चरणको नाम सवह रुपमा प्रयोग नभएको अिस्थामा त्यस्तो सूचनाले 
उल्टो अथि ददने हजन्छ । तसथि यस िेत्रको सामान्य ज्ञान सांचारकमीहरुमा हजन ज अपररहायि 
हजन्छ ।  

यस आिश्यकतालाई लमलत २०७५।०२।१७ मा आयोखजत सांचारकमीहरुसांगको अन्तरवक्रया 
कायिक्रममा स्ियां सांचारकमीहरुबाट महशजस गररएको लथयो भने यस अलथिक िषिमा अनजखशिण 
कायिक्रम राख्न सजझाि पलन ददईएको लथयो । फलस्िरुप एफ.एम. रेलडयो, वट.भी. पत्रपलत्रका 
तथा अनलाइन िबरहरुका िेत्रमा कायिरत स्थानीय सांचारकमीहरुलाई लखित गरी एकददिसीय 
अनजखशिण कायिक्रम लनधािरण गररएको छ । 

२. कायिक्रमको उद्दशे्य 

कानून र न्यायको िेत्रमा प्रयोग हजने सिै शव्दािली र भाषाको ज्ञान तथा मजद्दा कारिाहीको 
प्रत्येक चरणको ज्ञान एक दजई ददन िा हिामा सम्भि हजन सक्दैन । तथापी सामान्यतया 
सूचना सम्प्रषेणमा महत्िपूणि हजने र आम रुपमा बजझ्न आिश्यक हजने शव्दािली र कारिाहीका 
चरणिारे स्थानीय एफ.एम. रेलडयो, वट.भी. पत्रपलत्रका तथा वप्रन्ट लमलडया एिां अनलाइन 
िबरहरुका िते्रमा कायिरत सांचारकमीहरुसांग छलफल गनि सवकयो भनेपलन ददशान्तर रुपमा 
हजने प्रयोगलाई न्यून गरी सवह सूचना प्रिाहलाई आशालतत ् ददशा ददन सवकन्छ । तसथि 
अदालतले प्रयोग गरेकै अथि र रुपमा अदालत सम्िन्धी सूचना प्रिाह गने र सेिाग्राही तथा 

                                                           
1 चौथो मुख्य लक्ष्य  मा ५ को रणनीति नम्वर ”न्यायपाललका प्रति आस्था र ववश्वास अलिवदृ्धि गने“

प्रिावकारी बनाउने ितनएकोछ ।न्यातयक सूचना प्रवाहलाई  
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सरोकारिालाका बजझाई यथाथि रुपमै साििजलनक हजने िातािरणको सजृना गनजि यस कायिक्रमको 
मजख्य उद्देश्य हजनेछ ।  

३. कायिक्रमबाट प्राि हजन ेउपलब्धीहरू 

➢ न्यावयक प्रकृया तथा प्रयूक्त शब्दािली सम्बन्धमा सांचारकमीहरु प्रखशखित/ पजनतािजगी 
हजन ज हजनेछ । 

➢ प्रत्यि छलफलबाट यस िेत्रमा देखिएका समस्याको पवहचान र समाधानको उपाय 
पवहल्याउन मद्दत पजग्नेछ ।  

➢ अदालतले प्रयोग गरेकै रुप र अथिमा सवह सूचना सम्प्रषेण हजनेछ । 

➢ सेिाग्राहीले सवह सूचना प्राि गनेछन ्।  

➢ अदालत प्रलतको जनआस्था अलभिृवद्ध हजनमा मद्दत पजग्नेछ ।  

 

४. कायिक्रमको रुपरेिा 
यो एक ददिसीय कायिक्रम अदालतको आफ्नै सभाहलमा आयोजना गररनछे । यस विषयमा 
विषयका २ िटा कायिपत्र, विज्ञ समजहिाट प्रस्तजत गरी छलफल गरीनेछ । कायिक्रमको 
रुपरेिा यसप्रकार हजनछे : 

 

प्रस्तावित कायिक्रम लमलतः 207५/0७६ साल 

स्थानः निलपरासी खजल्ला अदालतको सभा हल 

कायिक्रमको नाम: न्याय र कानूनका िेत्रमा प्रयूक्त हजने महत्िपूणि शब्दािली, भाषा तथा 
न्यावयक प्रवक्रयाका चरणहरु सम्बन्धमा सांचारकमीहरुका लालग आयोखजत एक ददिसीय 
अनजखशिण कायिक्रम  

 

समय कायिक्रम कैवफयत 

उदिाटन सत्रः प्रथम सत्र 
11:00 देिी 

११:1० 
अध्यिताः माननीय खजल्ला न्यायाधीश 

मन्तव्यः   
१ स्िागत तथा कायिक्रम माथी प्रकाश 

२ मन्तव्यः िार एकाई अध्यि 

३ मन्तव्यः प्रमजि खजल्ला अलधकारी 
४ मन्तव्य: अध्यि, नेपाल पत्रकार महासांि निलपरासी 
५ समापन मन्तव्यः- अध्यिबाट 

 
 

कायिपत्र प्रस्तजती सत्रः दोस्रो सत्र 
 

११:10 देिी 
१2:10 

न्यायीक प्रवक्रयाका चरणहरु    
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१2:10 देिी 
१:10 

न्यायीक प्रवक्रयामा प्रयूक्त हजने महत्िपूणि कानूनी शब्द तथा 
शव्दािलीको बारेमा जानकारी 

• प्रस्तजतकताि –  

 

१:10 देिी 
2:30 

खचया/िाजा  

2:00 देिी 
३:3० 

छलफल सत्र: 
विद्यमान समस्या र समाधानका उपायहरु : वट्पणी र सजझाि  
सहजकताि: माननीय खजल्ला न्यायाधीश- 

 

3.30 देिी 
4.00  

कायिक्रम समापन 

 
 

 
 

५. कायिक्रमका लखित समूह, िगि तथा सहभागी सांख्या 
➢ स्थानीय एफ.एमकासम्बाददाता, पत्रपलत्रकाका पत्रकार तथा अनलाइन 

पलत्रकाका एांि स्बाददाता, टेलललभजनका सम्बाददाता -२0 जना 
  जम्मा सहभागी    २0 -जना    

 

६. अनजमालनत िचि 

क्र.सां. वििरण पररमाण दर जम्मा 

१ अध्यिता/ वट्पणीकताि 1 ३,०00 ३,000.00 

१ सहजकतािको पाररश्रलमक ३ ३५00 1०,५00.00 

२ 

सहभागी तथा कायिक्रम सांञ् चालन 
सहयोगी कमिचारीको  यातायात िचि 
(आतेजाते) 

२0 500 १0,000.00 

३ िाना र िाजा २0 ४00 ८,000.00 

६ स्टेसनरी 30 १५0 4500.00 

७ प्रलतिेदन लेिन/तयारी एकमजष्ठ ५,000.00 

८ तजल, ब्यानर, पानी, अन्य विविध एकमजष्ठ 1०,000.00 

जम्मा ५१,०00.00 
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अनजसूची-३  
 

देिानी तथा फौजदारी सांवहता २०७४ का कायिविलधगत ्पिमा अदालत तथा 
अधिन्यावयक लनकायका रा प अनां कमिचारीका लालग तीन ददिसीय अनजखशिण कायिक्रम 

७. कायिक्रमको पषृ्ठभलूम र कायिक्रमको आिश्यकता 
न्यायपाललकाको पचांिषीय रणनीलतक योजनाले आफ्नो पररदृष्यमा सिम र प्रभािकारी 
न्यायप्रणालीको स्थापना गरी सबैकालालग न्याय सजलनखित गने गन्तव्य पवहल्याएको छ2 
भने आधारभतू मूल्यमा दि जनशखक्त र प्रभािकारी व्यिस्थापनको माध्यमबाट 
गजणस्तरीय सेिा प्रिाह गनि प्रयत्नशील रहने उदिोष गरेको छ । यसैगरी मानि 
सांसाधन व्यिस्थापनलाई प्रभािकारी बनाउने सहयोगी रणनीलतको नीलतगत ् तहको 
कायािन्ियन योजना अन्तगित मानि सांशाधनको िमता अलभिवृद्ध गने कायिलाई उल्लेि 
गररएको छ ।  

लमलत २०७५।५।१ देखि लागू हजनेगरी मजलजकी देिानी सांवहता, मजलजकी फौजदारी 
सांवहता तथा यी सांवहता सम्िखन्धत कायिविलध सांवहताहरु समेत प्रमाखणकरण भैसकेको 
अिस्थामा अदालतमा कायिरत जनशखक्तहरु नै यी कानून कायािन्ियन तहमा प्रभािकारी 
सांशाधनका रुपमा रहेका हजन्छन । राविय न्यावयक प्रलतष्ठान माफि त माननीय 
न्यायाधीशहरुको लालग तथा यसै अदालत माफि त यस अदालतमा कायिरत अलधकृत 
तथा सहायक कमिचारीहरुका लालग समेत सामान्य पररचयको रुपमा प्रखशिण सम्पन्न 
भैसकेको छ । यी कानून कायािन्ियनका लालग विलभन्न लनयमािली तथा लनदेखशका 
समेत तयार भएको पररप्रके्ष्यमा कायिविलधगत ् विषयमा सजक्ष्म रुपमा अदालतका 
कमिचारीहरु प्रखशखित हजन अलत आिश्यक देखिएको छ ।  

साथै पररिलतित कानूनका कायिविलधगत ् विषयमा स्थानीय तहमा अधिन्यान्यावयक 
लनकायमा कायिरत जनशखक्तलाई समेत प्रखशखित गररएमा मात्र समग्र न्यायपाललकाको 
कायि नलतजामा अपेखित सजधार आउने हजन्छ । यसै प्रसांगमा गत आ ि मा यस 
अदालतमा  िसेको न्यायिेत्र समन्िय सलमलतका िैठकहरुमा समेत अधिन्यावयक 
लनकायका कमिचारीलाई कायिविलध कानूनका विषयमा अदालतको तत्िधानमा प्रखशिण 
कायिक्रम सांचालन गररनज पने भलन छलफल भएको लथयो । यीनै पषृ्ठभलूममा यस 
अदालत तथा अधिन्यावयक लनकायमा कायिरत रा प अनां कमिचारीका लालग लागज हजने 
नयाां कानून सम्िखन्ध कायिविलधगत पिमा अनजखशिण ददन महशजस गरी तीन ददिसीय 
अनजखशिण कायिक्रम लनधािरण गररएको छ । कायिक्रममा यस अदालत,  

                                                           
2 न्यायपाललकाको िसे्रो पन्चवर्षीय रणनीतिक योजना, मध्यावधि मूल्याकंन प्रतिवेदन, पररच्छेद ४.२ ।  
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८. कायिक्रमको उद्देश्य 

लमलत २०७४।६।३० मा प्रमाणीकरण भै लमलत २०७५।५।१ देखि लागू हजन 
गैरहेको मजलजकी देिानी (सांवहता) ऐन, २०७४, मजलजकी देिानी कायिविलध (सांवहता) ऐन, 

२०७४, मजलजकी अपराध (सांवहता) ऐन, २०७४, मजलजकी फौजदारी कायिविलध (सांवहता) 
ऐन, २०७४,  तथा फौजदारी कसूर (सजाय लनधािरण तथा कायािन्ियन) ऐन, २०७४ 

तथा यी ऐनहरु कायािन्ियनाथि बनेका लनयमािली र लनदेखशकाका कायिविलधगत पिमा 
लखित िगिलाईँ प्रखशखित तजल्याई न्यावयक कामकारिाहीमा एकरुपता र सजलनखितता 
स्थावपत गनजि नै  कायिक्रमको मजख्य उदे्दश्य हजनेछ । 

  

९. कायिक्रमबाट प्राि हजने उपलब्धीहरू 

➢ नयाां बनेका कानूनहरु र कायिविलध सम्िन्धमा लखित िगि प्रखशखित हजने ।  

➢ कानून िमोखजमको प्रवक्रया अिलम्िन हजने ।  

➢ मजद्दाका कारिाही र अगां प जयािउने कायि यथासमय र एकरुपको हजने । 

➢ मजद्दाको कारिाही र वकनारा लछटो छररतो र गजणस्तरीय हजने । 

➢ रणनीलतक योजनाले ललएको न्याय सम्पादनको कायि लछटो छररतो, अनजमान 
योग्य र पहजाँच योग्य बनाई अदालत प्रलत जनविश्वास बढाउाँदै लैजाने लक्ष्य 
हालसल हजने ।  

➢  

१०. कायिक्रमको रुपरेिा 
यो तीन ददिसीय कायिक्रम अदालतको आफ्नै सभाहलमा आयोजना गररनेछ । यस 
विषयमा विषयका  ९ िटा कायिपत्र, विज्ञ समजहिाट प्रस्तजत गरी छलफल गरीनेछ । 
कायिक्रमको रुपरेिा यसप्रकार हजनेछ : 

 

      प्रस्तावित कायिक्रम लमलतः 207५/0७६ साल 

स्थानः निलपरासी खजल्ला अदालतको सभा हल 

कायिक्रमको नाम: देिानी तथा फौजदारी सांवहता २०७४ का कायिविलधगत ् पिमा 
अदालत तथा अधिन्यावयक लनकायका रा प अनां कमिचारीका लालग तीन ददिसीय 
अनजखशिण कायिक्रम 
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समय कायिक्रम कैवफयत 

उदिाटन सत्रः प्रथम सत्र 

 
11:00 देिी 

११:1० 
अध्यिताः माननीय खजल्ला न्यायाधीश 

मन्तव्यः   
१ स्िागत तथा कायिक्रम माथी प्रकाश 

२ मन्तव्यः िार एकाई अध्यि 

३ मन्तव्यः प्रमजि खजल्ला अलधकारी 
४ समापन मन्तव्यः- अध्यिबाट 

 
 

कायिपत्र प्रस्तजती सत्रः दोस्रो सत्र 

 

 

 देिानी र फौजदारी मजद्दा दतािदेखि फैसला कायािन्ियनसम्मका 
चरणहरु तथा अलभलेिलाई जम्मा ९ िटा सत्रहरुमा विभाजन 
गररनेछ र सम्िखन्धत विज्ञबाट सत्र सांचालन हजनछे ।  

 

१:10 देिी 2:30 खचया/िाजा  
2:00 देिी ३:3० छलफल सत्र: 

विद्यमान समस्या र समाधानका उपायहरु : वट्पणी र सजझाि  
सहजकताि: माननीय खजल्ला न्यायाधीश- 

 

3.30 देिी 4.00  कायिक्रम समापन 

 
 

 
 
 

११. कायिक्रमका लखित समूह, िगि तथा सहभागी सांख्या 
➢ निलपरासी खजल्ला अदालतबाट -२५ जना, खजल्ला सरकारी िकील 

कायािलयबाट २ जना, खजल्ला प्रशासन कायािलय निलपरासी, खजल्ला 
िन कायािलय, निलपरासी, मालपोत कायािलय निलपरासीबाट १/१ 
जना तथा स्थानीय लनकायका न्यावयक सलमलतमा कायिरत जम्मा ७ 
जना गरी जम्मा ३५ जना सहभागी हजने । 
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१२. अनजमालनत िचि 
क्र.सां. वििरण पररमाण दर जम्मा 

१ अध्यिता/ वट्पणीकताि 1 ३,०00 ३,000.00 

१ सहजकतािको पाररश्रलमक ९ ३५00 ३१,५00.00 

२ 

सहभागी तथा कायिक्रम सांञ् चालन 
सहयोगी कमिचारीको  यातायात 
िचि (आतेजाते) 

३५ 500 १७,५00.00 

३ िाना र िाजा ३५ ४00 १४,000.00 

६ स्टेसनरी 3५ १५0 ५२५0.00 

७ प्रलतिेदन लेिन/तयारी एकमजष्ठ ५,000.00 

८ तजल, ब्यानर, पानी, अन्य विविध एकमजष्ठ 1०,000.00 

जम्मा ८६,२५०.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

समाि
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३ महिना भित्र
३ देखि ६ 
महिना 
भित्रको

६ महिना 
नाघेको

जम्मा १ बर्षभित्र १ बर्षदेखि 
१८ महिना भित्र

१८ महिना 
नाघेको

जम्मा तीन आ.व.को 
और्त मदु्दा दताष संख्या

१० प्रभतशतले 
िनु ेबहृि

अनमुाभनत 
संख्या

१ - ६ - ६ ७०७ १२८ ४६ 887 १७७८ १७८ १९५६ 2843 ६५.००% 1848

अदालतको समूि ग
योजनाबाट भनर्ाषरण िए अनसुार वाहर्षक रुपमा फैसला गनुषपने मदु्दाको प्रभतशतः  ६५%

   तयार गने                                                                                                                     प्रमाखणत गने   

ररट/करारको पररपालना 

खजम्मेवारी

भस.नं
मदु्दा

नयााँ दताषको अनमुान
जम्मा बाहर्षक 
अनमुाभनत लगत

योजनाले 
तोकेको लक्ष्य प्रभतशत

बाहर्षक 
लक्ष्य संख्या

फाराम नं १

नवलपरासी खजल्ला अदालत
आभथषक वर्ष २०७५/७६ को वाहर्षक कायषयोजना

लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम नं–१ वाहर्षक लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम

(मूल रणनीभत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीभत १ साँग सम्बखन्र्त)
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थनुवुा साना 
प्रकृभतका

प्राथभमकता 
प्राप्त

अन्य जम्मा

६ महिना भित्रको 11 20 28 461 520 1100

६ महिना देखि १
वर्षभित्रको

9 21 19 144 193 0

१ वर्ष देखि १८ 
महिना भित्रको

4 3 5 116 128 500

१८ महिनादेखि 
२ वर्ष भित्रको

0 0 0 0 46 220

२ वर्ष नाघेको 0 0 0 0 0 0

६ महिना भित्रको 0 0 0 3 3 16

६ महिना देखि १
वर्ष भित्रको

0 0 0 0 0

१ वर्ष देखि १८ 
महिना भित्रको

0 0 0 0 0

नवलपरासी खजल्ला अदालत
फाराम नं २

21 24

1922 2803

लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम नं-२ वाहर्षक लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम

 भस.नं. हवर्य अवभर्गत संख्या खजम्मेवारी सरी आएको मदु्दा नयााँ दताष 
अनमुान

जम्मा कायम िनु े
आउन ेअनमुाभनत 

बाहर्षक लगत

अनमुाभनत वाहर्षक मदु्दा 
फछयौट  संख्या

कैहफयत

अदालतको समूि ग
(मूल रणनीभत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीभत १ साँग सम्बखन्र्त)

योजनाबाट भनर्ाषरण िए अनसुार वाहर्षक रुपमा फैसला गनुषपने मदु्दाको प्रभतशतः  6५%

आभथषक वर्ष २०७५/७६ को वाहर्षक कायषयोजना

2 पनुरावेदन

१ मदु्दा
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१८ महिना देखि 
२ वर्ष भित्रको

0 0 0 0 0

२ वर्ष नाघेको 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 13 16 12

0

0

0 -

0 - -
0

887 1956 2843 1848

५ अ.वं १७ नं भनवेदन  र सो
उपरको कैहफयत प्रभतवेदन

0 40 40 40

887 1996 2883 1888

21 24

१८ महिनादेखि २ वर्षसम्मको

२ वर्ष नाघेको

३ ररट र भनर्रे्ाज्ञा भनवेदन

१ वर्ष देखि १८ महिना भित्रको

 कूल जम्मा

६ महिना भित्रको
६ महिनादेखि १ वर्ष भित्रको

मदु्दा तफष  जम्मा

   तयार गने                                                                                     प्रमाखणत गने   

४ करारको पररपालना सम्बन्र्ी भनवेदन 3 महिना भित्रको
३ महिना नाघेर

2 पनुरावेदन
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क्र.सं. मदु्दा अवभर् हववरण साउन िदौ असोज काखिक मंभसर पसु माघ फागनु चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

कायषददन 27 26 20 17 24 26 25 24 24 26 27 27 293

लक्ष्य 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6

प्रगभत - - - - - - - - - - - - 0

लक्ष्य 2 8 8 5 3 4 10 14 14 12 10 10 100

प्रगभत

लक्ष्य 2 10 11 15 14 13 12 17 20 10 15 16 155

प्रगभत - - - - - - - - - - - - 0

लक्ष्य 1 2 5 4 8 9 5 14 10 5 8 7 78

प्रगभत - - - - - - - - - - - - 0
लक्ष्य 3 3 5 8 9 11 10 14 13 15 10 15 116
प्रगभत - - - - - - - - - - - - 0

१ बर्ष 
नाघेको

लक्ष्य 3 5 4 8 7 5 10 11 7 9 10 13 92

प्रगभत - - - - - - - - - - - - 0

3
प्राथभमकता 
प्राप्त मदु्दा

१ 
वर्षभित्रको 

१ 
वर्षभित्रको 
अन्य मदु्दा

१ बर्ष 
नाघेको

१ थनुवुा मदु्दा

साना 
प्रकृभतका 
मदु्दा

१ 
वर्षभित्रको 
अन्य मदु्दा

१ बर्ष 
नाघेको

२

फाराम नं ३

(मूल रणनीभत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीभत १ साँग सम्बखन्र्त)
योजनाबाट भनर्ाषरण िए अनसुार वाहर्षक रुपमा फैसला गनुषपने मदु्दाको जम्मा साँख्याः .......... प्रभतशतः .........

नवलपरासी खजल्ला अदालत
आभथषक वर्ष २०७५/७६ को वाहर्षक कायषयोजना

लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम नं-३ माभसक लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम



लक्ष्य 16 23 25 20 38 70 57 61 87 60 61 60 578
प्रगभत - - - - - - - - - - - - 0
लक्ष्य 21 23 16 19 55 40 62 60 55 82 87 69 589

प्रगभत - - - - - - - - - - - - 0

लक्ष्य 9 20 9 10 15 10 7 8 5 10 4 15 122
प्रगभत - - - - - - - - - - - - -

लक्ष्य 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
प्रगभत - - - - - - - - - - - - 0
लक्ष्य - - - - - - - - - - - - 0
प्रगभत - - - - - - - - - - - - 0
लक्ष्य 60 97 85 91 150 163 174 200 212 204 206 206 1848
प्रगभत - - - - - - - - - - - - 0

लक्ष्य 0 1 3 4 5 3 4 5 4 4 4 7 44

प्रगभत - - - - - - - - - - - - 0

लक्ष्य - - - - - - - - - - - - 0

प्रगभत - - - - - - - - - - - - 0

लक्ष्य 28 35 35 40 42 42 50 50 55 45 50 50 522

प्रगभत - - - - - - - - - - - - 0

लक्ष्य 8 - - - - - - - - - - - 8

प्रगभत - - - - - - - - - - - - 0
लक्ष्य 36 36 38 44 47 45 54 55 59 49 54 57 574
प्रगभत - - - - - - - - - - - -
लक्ष्य 116 160 118 155 197 208 228 255 264 241 231 249 2422
प्रगभत - - - - - - - - - - - - -

4

१ 
वर्षभित्रको 

१ वर्षदेखि 
१८ 
महिना 
भित्रको 
अन्य मदु्दा
१८ 
महिना 

अन्
य 

मद्द
ा त

था
 प

नुर
ावे
दन

   तयार गने                                                                                                          प्रमाखणत गने   

दवैुको कूल जम्मा

६ 
महिनाभित्र
६ महिना 

नाघेको ररट

६

ररट५

भस.नं 1+2+3+4+5 को जम्मा

भस.नं. 6+7 को जम्मा

७
फुटकर 
भनवेदन

१ महिना 
भित्र

१ महिना 
नाघेको

१ महिना 
नाघेको

१ महिना 
भित्रभनवेदन 

प्रभतवेदन



महिना साउन िदौ असोज काखिक मंभसर पसु माघ फागनु चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

कायष ददन 27 26 20 17 24 26 25 24 24 26 27 27 293
१ मदु्दा फछयौट लक्ष्य 20 25 20 13 30 32 35 40 41 42 40 43 381

२
ररट र 
भनर्रे्ाज्ञा 
भनवेदन

फछयौट लक्ष्य 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3

३
भनवेदन 
प्रभतवेदन

फछयौट लक्ष्य 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8

फछयौट लक्ष्य 20 27 20 15 30 33 36 41 42 44 41 43 392
            

भस.नं. हवर्य

जम्मा

फाराम नं ४
नवलपरासी खजल्ला अदालत

आभथषक वर्ष २०७५/७६ को वाहर्षक कायषयोजना
लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम नं-४M न्यायार्ीशगत माभसक लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम

(मूल रणनीभत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीभत १ साँग सम्बखन्र्त)

न्यायार्ीशको नामः      श्री ररतेन्र थापा

खजम्मेवारी सरी आएको मदु्दामध्ये १८ महिना नाघेको वााँकी साँख्याः  १०

तयार गने                                                                                                         प्रमाखणत गने   



महिना साउन िदौ असोज काखिक मंभसर पसु माघ फागनु चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

कायष ददन 27 26 20 17 24 26 25 24 24 26 27 27 293
१ मदु्दा फछयौट लक्ष्य 20 25 20 23 30 32 35 40 41 37 40 38 381

२
ररट र 
भनर्रे्ाज्ञा 
भनवेदन

फछयौट लक्ष्य 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3

३
भनवेदन 
प्रभतवेदन/ 
पनुरावेदन

फछयौट लक्ष्य 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8

फछयौट लक्ष्य 20 27 20 25 30 33 36 41 42 39 41 38 392
            

भस.नं. हवर्य

जम्मा

खजम्मेवारी सरी आएको मदु्दामध्ये १८ महिना नाघेको वााँकी साँख्याः  1०

   तयार गने                                                                                                         प्रमाखणत गने   

नवलपरासी खजल्ला अदालत
आभथषक वर्ष २०७५/७६ को वाहर्षक कायषयोजना

लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम नं-४M न्यायार्ीशगत माभसक लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम
(मूल रणनीभत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीभत १ साँग सम्बखन्र्त)

न्यायार्ीशको नामः    श्री िड्क बिादरु के.सी.

फाराम नं ४



महिना साउन िदौ असोज काखिक मंभसर पसु माघ फागनु चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

कायष ददन 27 26 20 17 24 26 25 24 24 26 27 27 293
१ मदु्दा फछयौट लक्ष्य 0 18 25 23 30 32 35 40 48 41 44 45 381

२
ररट र 
भनर्रे्ाज्ञा 
भनवेदन

फछयौट लक्ष्य 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3

३
भनवेदन 
प्रभतवेदन

फछयौट लक्ष्य 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8

फछयौट लक्ष्य 0 20 25 25 30 33 36 41 49 43 45 45 392
            

   तयार गने                                                                                       प्रमाखणत गने   

न्यायार्ीशको नामः श्री िेम बिादरु सेन

भस.नं. हवर्य

जम्मा

खजम्मेवारी सरी आएको मदु्दामध्ये १८ महिना नाघेको वााँकी साँख्याः  १०

फाराम नं ४
नवलपरासी खजल्ला अदालत

आभथषक वर्ष २०७५/७६ को वाहर्षक कायषयोजना
लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम नं-४M न्यायार्ीशगत माभसक लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम

(मूल रणनीभत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीभत १ साँग सम्बखन्र्त)



महिना साउन िदौ असोज काखिक मंभसर पसु माघ फागनु चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

कायष ददन 27 26 20 17 24 26 25 24 24 26 27 27 293
१ मदु्दा फछयौट लक्ष्य 20 25 20 18 30 32 35 40 41 40 40 40 381

२
ररट र 
भनर्रे्ाज्ञा 
भनवेदन

फछयौट लक्ष्य 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3

३
भनवेदन 
प्रभतवेदन

फछयौट लक्ष्य 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8

फछयौट लक्ष्य 20 27 20 20 30 33 36 41 42 42 41 40 392
            

खजम्मेवारी सरी आएको  गनुषपने मदु्दामध्ये १८ महिना नाघेको वााँकी साँख्याः  १०

   तयार गने                                                                                                 प्रमाखणत गने   

(मूल रणनीभत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीभत १ साँग सम्बखन्र्त)

न्यायार्ीशको नामः   श्री मार्व प्रसाद मैनाली

भस.नं. हवर्य

जम्मा

फाराम नं ४
नवलपरासी खजल्ला अदालत

आभथषक वर्ष २०७५/७६ को वाहर्षक कायषयोजना
लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम नं-४M न्यायार्ीशगत माभसक लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम



महिना साउन िदौ असोज काखिक मंभसर पसु माघ फागनु चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

कायष ददन 27 26 20 17 24 26 25 24 24 26 27 27 293
१ मदु्दा फछयौट लक्ष्य 0 0 0 10 30 35 33 40 40 40 42 40 310

२
ररट र 
भनर्रे्ाज्ञा 
भनवेदन

फछयौट लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2

३
भनवेदन 
प्रभतवेदन

फछयौट लक्ष्य 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8

फछयौट लक्ष्य 0 0 0 10 31 36 35 41 42 41 43 41 320
            

जम्मा

खजम्मेवारी सरी आएको  गनुषपने मदु्दामध्ये १८ महिना नाघेको वााँकी साँख्याः 6

   तयार गने                                                                         प्रमाखणत गने   

लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम नं-४M न्यायार्ीशगत माभसक लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम
(मूल रणनीभत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीभत १ साँग सम्बखन्र्त)

न्यायार्ीशको नामः  श्री कुल प्रसाद पाण्डे

भस.नं. हवर्य

फाराम नं ४
नवलपरासी खजल्ला अदालत

आभथषक वर्ष २०७५/७६ को वाहर्षक कायषयोजना



६ 
महिनाभित्रको

६ महिना 
नाघेको

जम्मा ६ 
महिनाभित्रको

६ महिना 
नाघेको

जम्मा

जम्मा 51 367 418 - 469 469 887 1956 1848 185 2033 810

योजनाबाट भनर्ाषरण िए अनसुार बाहर्षक रुपमा फैसला गनुषपने मदु्दाको साँख्या 1848                                         प्रभतशतः 6५

फाराम नं ५
नवलपरासी खजल्ला अदालत 

आभथषक वर्ष २०७५/७६ को वाहर्षक कायषयोजना
लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम नं-५M अङ्ग परु् याउन ेकायषको बाहर्षक लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम

(मूल रणनीभत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीभत १ साँग सम्बखन्र्त)

वाहर्षक रुपमा अंङ्ग परु् याउन ुपने मदु्दाको साँख्या 2033                                                              प्रभतशतः 7५

   तयार गने                                                                         प्रमाखणत गने   

१० प्रभतशतले 
थप िनु ेसंख्या

जम्मा अङ्ग 
परु् याउनपुने संख्या यस आभथषक बर्षमा 

अङ्ग परु् याउनपुने 
बााँकी संख्या

भस.नं

खजम्मेवारी सररआएको

अंङ्ग पगेुको अङ्ग पगु्न बााँकी

खजम्मेवारी सररआएको 
कूल जम्मा

यस आभथषक बर्षमा दताष 
िनु सक्न ेअनमुाभनत संख्या

बाहर्षक फछयौट 
लक्ष्य



महिना साउन िदौ असोज काखिक मंभसर पसु माघ फागनु चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

कायष ददन 27 26 20 17 24 26 25 24 24 26 27 27 293

मदु्दा
अंग परु् याउन ुपने  
साँख्या

110 150 160 180 180 170 180 180 175 175 180 175 2015

ररट
अंग परु् याउन ुपने  
साँख्या

3 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 0 18

भनवेदन 
प्रभतवेदन

अंग परु् याउन ुपने  
साँख्या

1 3 2 3 3 3 6 5 4 4 3 3 40

114 154 164 184 184 175 189 186 180 180 185 178 2073

फाराम नं ६
नवलपरासी खजल्ला अदालत

आभथषक वर्ष २०७५/७६ को वाहर्षक कायषयोजना
लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम नं-६M अङ्ग परु् याउन ेकायषको माभसक लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम

(मूल रणनीभत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीभत १ साँग सम्बखन्र्त)
योजनाबाट भनर्ाषरण िए अनसुार बाहर्षक रुपमा फैसला गनुषपने मदु्दाको साँख्या १८४८                                                       प्रभतशतः6५
माभसक रुपमा अंङ्ग परु् याउन ुपने मदु्दाको साँख्या २०३३                                                                            प्रभतशतः ७५

   तयार गने                                                                                                                             प्रमाखणत गने   

भबर्य
फााँटको मदु्दा 
तथा ररट 
साँख्या

जम्मा

फााँट नं 



भस.नं.  हवर्य  अवभर्गत संख्या खजम्मेवारी सरीआएको नयााँ दताष अनमुान जम्मा कायम िनु ेवाहर्षक 
लगत

अनमुाभनत वाहर्षक 
भनवेदन फछयौट र कैद 

जररवाना असलुी

जम्मा

६ महिना भित्रको 117 257
६ महिना देखि ९ 

महिना भित्रको
26 50

९ महिनादेखि १ वर्ष 
भित्रको

14 14

एक वर्ष नाघेको 36 36

193 355 548 357

२ 2595-06-26 785-04-38 3380-11-14 338-02-02 338-02-02

३

 
11,47,47,617।08  9,00,800।-  1,15,64,497।08  1,15,64,850।-  1,15,64,850।-

फाराम नं ७

नवलपरासी खजल्ला अदालत
आभथषक वर्ष २०७५/७६ को वाहर्षक कायषयोजना

लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम नं-७M फैसला कायाषन्वयनका भनवेदन फछयौट  गने कायषको वाहर्षक
लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम

(मूल रणनीभत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीभत ३ साँग सम्बखन्र्त)

तिभसलदारको नामः  सदुशषन िनाल
वाहर्षक रुपमा जम्मा फछयौट  गनुषपने भनवेदन र कैद जररवानाको  लक्ष्य भनर्ाषरणः ६५%

   तयार गने                                                                         प्रमाखणत गने   

१
फैसला 

कायाषन्वयनको 
भनवेदन

355 548

hDdf

कैद असलुीको लक्ष्य

जररवाना असलुीको लक्ष्य



महिना साउन िदौ असोज काखिक मंभसर पसु माघ फागनु चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

कायष ददन 27 26 20 17 24 26 25 24 24 26 27 27 293

फछयौट  
लक्ष्य

11 25 22 18 30 32 35 36 36 36 37 39 357

लक्ष्य प्राभप्त - - - - - - - - - - - - -

फाराम नं 8

नवलपरासी खजल्ला अदालत
आभथषक वर्ष २०७५/७६ को वाहर्षक कायषयोजना

लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम नं-8M फैसला कायाषन्वयनका भनवेदन फछयौट  गने कायषको माभसक
लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम

तिभसलदारको नामः  सदुशषन िनाल
वाहर्षक रुपमा जम्मा फछयौट  गनुषपने भनवेदनको साँख्याः 357

फैसला 
कायाषन्वयन
को भनवेदन

   तयार गने                                                                                       प्रमाखणत गने   

(मूल रणनीभत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीभत ३ साँग सम्बखन्र्त)

हवर्य



साउन िदौ असोज काखिक मंभसर पौर् माघ फागनु चैत बैशाि जेठ आर्ाढ जम्मा

कैद वर्ष
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फाराम नं 9

नवलपरासी खजल्ला अदालत
आभथषक वर्ष २०७५/७६ को वाहर्षक कायषयोजना

लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम नं-9M बेरुज ुकैद जररवानाको लगत न्यून गने कायषको माभसक
लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम

वाहर्षक रुपमा न्यून गनुष पने कैद जररवानाको अङ्क मध्ये
कैद वर्षः 338-02-02
जररवानाको रकम रु 1,15,64,850।-

   तयार गने                                                                         प्रमाखणत गने   

(मूल रणनीभत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीभत ३ साँग सम्बखन्र्त)

खजम्मेवारी सरी आएको
माभसक रुपमा फछयौट  गनुष पने लगत



साउन िदौ असोज काखिक मंभसर पौर् माघ फागनु चैत बैशाि जेठ आर्ाढ

2471 10 15 15 12 24 22 24 24 24 29 29 30 258

फाराम नं 10

 नवलपरासी खजल्ला अदालत
आभथषक वर्ष २०७५/७६ को वाहर्षक कायषयोजना

लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम नं-10M दण्ड जररवाना असूल गनष बााँकी मदु्दाको लगत फछयौट  गने कायषको माभसक लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम
(मूल रणनीभत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीभत ३ साँग सम्बखन्र्त)

   तयार गने                                                                         प्रमाखणत गने   

वाहर्षक रुपमा फछयौट  गनुष पने दण्ड जररवाना असूल गनष बााँकी मदु्दाको संख्याः 258
खजम्मेवारी
सरी
आएको
मदु्दा संख्या

माभसक रुपमा फछयौट  गनुष पने मदु्दा (लगत) संख्या
जम्मा



मदु्दा महिना श्रावण िार असोज काभतषक मागष पौर् माघ फागनु चैत्र वैशाि जेष्ठ आर्ाढ जम्मा
कायष ददन 27 26 20 17 24 26 25 24 24 26 27 27 293

१ अध्यावभर्क गररने
लगत साँख्या 2471

1

२ दण्ड जररवानाको लगत
सावषजभनक गने (पटक)

1

३ दण्ड जररवाना छुट
सम्बन्र्ी सूचना
प्रकाखशत गने  (पटक)

1

४ असलु तिभसलको डोर
िटाउन े (पटक)

2

५ खजन्सी भललाम गने
(पटक)

2

६ लगत फछषयौट सभमभत 
बैठक

3

   तयार गने                                                                प्रमाखणत गने   

फाराम नं १1

नवलपरासी खजल्ला अदालत
आभथषक वर्ष २०७५/७६ को वाहर्षक कायषयोजना

लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम नं-11 फैसला कायाषन्वयनको लगत अद्यावभर्क गने लगायतका कायषको माभसक लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम

तिभसलदारको नामः सदुशषन िनाल

नोटः दण्ड जररवाना असलुी र खजन्सी व्यवस्थापनतफष का आवश्यकता अनसुार थप कायषिरु राख् न सहकन ेछ । 



महिना साउन िदौ असोज काखिक मंभसर पसु माघ फागनु चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 2616

218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 2616

   तयार गने                                                                         प्रमाखणत गने   

भमभसलको
आन्तररक
भनरीक्षण

पहिलो पटक गने लक्ष्य

दोस्रो पटक

फाराम नं १2
नवलपरासी खजल्ला अदालत

आभथषक वर्ष २०७५/७६ को वाहर्षक कायषयोजना
लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम नं-12M भमभसलको आन्तररक भनरीक्षण गने कायषको माभसक लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम

(मूल रणनीभत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीभत ४ साँग सम्बभर्त)
खजम्मेवारी सररआएको भमभसल साँख्याः– 887
यसवर्ष दताष िनु ेअनमुाभनत मदु्दा संख्याः– 1956

हवर्य पटक भमभसलको आन्तररक भनरीक्षणको माभसक लक्ष्य

जम्मा भनरीक्षण गनुषपने भमभसल संख्याः– 2843
से्रस्तेदारको नामः खिम बिादरु काकी
सपुररन्टेन्डेन्टको नामः–    सदुर्शन खनाल



महिना साउन िदौ असोज काखिक मंभसर पसु माघ फागनु चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

- - - 75 75 75 75 50 50 50 50 50 550

- - - 75 75 75 75 50 50 50 50 50 550

फाराम नं १3

नवलपरासी खजल्ला अदालत
आभथषक वर्ष २०७५/७६ को वाहर्षक कायषयोजना

लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम नं-13M आन्तररक भनरीक्षणका बित ददइएको भनदेशन कायाषन्वयन िए निएको अनगुमन गने कायषको माभसक लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम
(मूल रणनीभत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीभत ४ साँग सम्बभर्त)

सम्बखन्र्त खजल्ला न्यायार्ीशको नामः श्री ररतेन्र थापा
सम्बखन्र्त खजल्ला न्यायार्ीशको खजम्मामा रिेको मदु्दा संख्याः ५६९
भनरीक्षण गनुष पने अनमुाभनत भमभसल संख्याः ५५०

   तयार गने                                                                         प्रमाखणत गने   

हवर्य आन्तररक भनरीक्षण भनदेशन अनगुमनको माभसक लक्ष्य

भमभसलको
आन्तररक
भनरीक्षण
भनदेशनको
अनगुमन

भनरीक्षण गररन ेसंख्या

भनदेशन अनगुमन गररन ेसंख्या



महिना साउन िदौ असोज काखिक मंभसर पसु माघ फागनु चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 550

0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 550

भमभसलको
आन्तररक
भनरीक्षण
भनदेशनको 

भनरीक्षण गररन ेसंख्या

भनदेशन अनगुमन गररन ेसंख्या

   तयार गने                                                                         प्रमाखणत गने   

सम्बखन्र्त खजल्ला न्यायार्ीशको नामः िड्क बिादरु के.सी.
सम्बखन्र्त खजल्ला न्यायार्ीशको खजम्मामा रिेको मदु्दा संख्याः 569
भनरीक्षण गनुष पने अनमुाभनत भमभसल संख्याः 550

हवर्य आन्तररक भनरीक्षण भनदेशन अनगुमनको माभसक लक्ष्य

फाराम नं १3
नवलपरासी खजल्ला अदालत

आभथषक वर्ष २०74/075 को वाहर्षक कायषयोजना
लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम नं-13M आन्तररक भनरीक्षणका बित ददइएको भनदेशन कायाषन्वयन िए निएको अनगुमन गने कायषको माभसक लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम

(मूल रणनीभत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीभत ४ साँग सम्बभर्त)



महिना साउन िदौ असोज काखिक मंभसर पसु माघ फागनु चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 550

0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 550

भमभसलको
आन्तररक
भनरीक्षण
भनदेशनको 

भनरीक्षण गररन ेसंख्या

भनदेशन अनगुमन गररन ेसंख्या

   तयार गने                                                                         प्रमाखणत गने   

सम्बखन्र्त खजल्ला न्यायार्ीशको खजम्मामा रिेको मदु्दा संख्याः 569
भनरीक्षण गनुष पने अनमुाभनत भमभसल संख्याः 550

हवर्य आन्तररक भनरीक्षण भनदेशन अनगुमनको माभसक लक्ष्य

नवलपरासी खजल्ला अदालत
आभथषक वर्ष २०74/075 को वाहर्षक कायषयोजना

लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम नं-13M आन्तररक भनरीक्षणका बित ददइएको भनदेशन कायाषन्वयन िए निएको अनगुमन गने कायषको माभसक लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम
(मूल रणनीभत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीभत ४ साँग सम्बभर्त)

सम्बखन्र्त खजल्ला न्यायार्ीशको नामः िेम बिादरु सेन

फाराम नं १3



महिना साउन िदौ असोज काखिक मंभसर पसु माघ फागनु चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 550

0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 550

भमभसलको
आन्तररक
भनरीक्षण
भनदेशनको 

भनरीक्षण गररन ेसंख्या

भनदेशन अनगुमन गररन ेसंख्या

   तयार गने                                                                         प्रमाखणत गने   

सम्बखन्र्त खजल्ला न्यायार्ीशको खजम्मामा रिेको मदु्दा संख्याः 568
भनरीक्षण गनुष पने अनमुाभनत भमभसल संख्याः 550

हवर्य आन्तररक भनरीक्षण भनदेशन अनगुमनको माभसक लक्ष्य

नवलपरासी खजल्ला अदालत
आभथषक वर्ष २०74/075 को वाहर्षक कायषयोजना

लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम नं-13M आन्तररक भनरीक्षणका बित ददइएको भनदेशन कायाषन्वयन िए निएको अनगुमन गने कायषको माभसक लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम
(मूल रणनीभत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीभत ४ साँग सम्बभर्त)

सम्बखन्र्त खजल्ला न्यायार्ीशको नामः मार्व प्रसाद मैनाली

फाराम नं १3



महिना साउन िदौ असोज काखिक मंभसर पसु माघ फागनु चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

0 0 0 50 50 50 50 50 100 100 50 50 550

0 0 0 50 50 50 50 50 100 100 50 50 550

भमभसलको
आन्तररक
भनरीक्षण 

भनरीक्षण गररन ेसंख्या

भनदेशन अनगुमन गररन ेसंख्या

   तयार गने                                                                         प्रमाखणत गने   

सम्बखन्र्त खजल्ला न्यायार्ीशको खजम्मामा रिेको मदु्दा संख्याः 568
भनरीक्षण गनुष पने अनमुाभनत भमभसल संख्याः 550

हवर्य आन्तररक भनरीक्षण भनदेशन अनगुमनको माभसक लक्ष्य

नवलपरासी खजल्ला अदालत
आभथषक वर्ष २०74/075 को वाहर्षक कायषयोजना

लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम नं-13M आन्तररक भनरीक्षणका बित ददइएको भनदेशन कायाषन्वयन िए निएको अनगुमन गने कायषको माभसक लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम
(मूल रणनीभत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीभत ४ साँग सम्बभर्त)

सम्बखन्र्त खजल्ला न्यायार्ीशको नामः कुल प्रसाद पाण्डे

फाराम नं १3



भस.नं. न्यायार्ीशको नाम भनरीक्षण गने  महिना भनरीक्षण गनुषपने अर्षन्याहयक भनकाय र कायाषलयको 
नाम

कैहफयत

१ श्री रितेन्द्र थापा पौष जिल्ला प्रर्ासन कार्ाशलर् पिासी

२ श्री खड्क बहादुि के.सी. पौष मालपोत कार्ाशलर् पिासी, नवलपिासी

३ श्री हेम बहादुि सेन पौष जिल्ला वन कार्ाशलर् पिासी

भनरीक्षण गनुषपने अर्ष न्याहयक भनकाय एवं कारागारको साँख्याः   ३

जम्मा संख्या ३

   तयार गने                                                                     प्रमाखणत गने   

फाराम नं १४

नवलपरासी खजल्ला अदालत
आभथषक वर्ष २०७५/७६ को वाहर्षक कायषयोजना

लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम नं -१४M मातित अर्षन्याहयक भनकाय र कायाषलयको भनरीक्षण एवं अनगुमनसम्बन्र्ी लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम
(मूल रणनीभत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीभत ४ साँग सम्बखन्र्त)

भनरीक्षण गनुषपने जम्मा भनकायको साँख्याः 3



साउन िदौ असोज काखिक मंभसर पौर् माघ फागनु चैत बैशाि जेठ आर्ाढ जम्मा
वैतभनक कानूनव्यवशायीबाट 

कारागार भ्रमण पटक
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

काउन्सेभलङ्क सेवा संचालन पटक
न्याहयक सावषजभनक संवाद 

(Judicial outreach) 

संचालन पटक
- - 1 - - - 1 - - - 1 - ३

Meet the Judge कायषक्रम 
संचालन पटक

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

योजनाको प्रगभत समीक्षा पटक 1 - - - - 1 - - - 1 - - 3
योजना कायाषन्वयनका सम्बन्र्मा 
सरोकारवालािरुसंग अन्तरहक्रया 
पटक

1 - - - - - - 1 - - - - २

तामेलदार र स्थानीय भनकायका 
सखचबिरु बीच अन्तरहक्रया पटक

- - - - - 1 - - - - - - १

सडाउन ुपने कागजातिरु 
सडाइन ेभमभसल संख्या

0 100 200 150 100 100 150 200 200 200 200 100 १७००

न्याय के्षत्र समन्वय सभमभतको 
बैठक पटक

- - 1 - - 1 - - 1 - - 1 4

वार र सरकारी वकीलसंग 
अन्तरहक्रया पटक

- 1 - - - - - 1 - - - - 2

संचारकमीिरुसंग अन्तरहक्रया 
पटक

1 - - - - - - 1 - - - - 2

संचारकमीिरुका लाभग 
अनखुशक्षण कायषक्रम

- - - - 1 - - - - - - - 1

मदु्दाको हटपोट 80 124 80 111 150 163 174 200 205 192 177 192 १८४८
लेिापढी कानून व्यवसायी 
पररक्षा संचालन - - - - - - - - - - - - -

फाराम नं १५

नवलपरासी खजल्ला अदालत
आभथषक वर्ष २०७५/७६ को वाहर्षक कायषयोजना

लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम नं-1५M व्यवस्थापकीय कायषको माभसक लक्ष्य भनर्ाषरण फाराम

कायषको हवर्य
माभसक रुपमा सम्पन्न गनुष पने कायषिरुको लक्ष्य

भनरन्तर



अदालत व्यवस्था सभमभतको बैठक
- - १ - - - - - - - १ - २

नयााँ संहिता सम्बन्र्ी न्याहयक 
तथा अर्ष न्याहयक 
भनकायलाईअनखुशक्षण कायषक्रम - - - - - - - १ - - - - १

मेलभमलाप केन्रको अनगुमन
- - - १ - - - - - १ - - २

समयताभलका पिाभत समन्वय 
अदालतका कमषचारीिरुलाई - - - - - - - १ - - - - १
पूणष बैठक आवश्यकता अनसुार



सेवा समूि पद दरवन्दी पदपूभतष िाली वढुवा करार कैफयत
न्यायार्ीश 5 5 - - -
रा. प. दितीय 1 1 - - -
रा. प. ततृीय 4 1 3 - -
रा. प. अ.प्रथम 14 14 - - - ५ जना अन्यत्र काज
रा. प. अ. दितीय 18 18 - - - ८ जना अन्यत्र काज
ता.डी 14 11 3 - 2 ४ जना अन्यत्र काज
रा.प. अ ततृीय - - - - -
रा. प. ततृीय - - - - -
रा. प. अ.प्रथम - - - - -
रा. प. अ. दितीय 1 - 1 - -
रा. प. ततृीय - - - - -
रा. प. अ.प्रथम - - - - -
रा. प. अ. दितीय 3 1 2 - 2 १ जना नवलपरु खजल्ला अदालतमा काज

रा. प. ततृीय - - - - -
रा. प. अ.प्रथम - - - - -
रा. प. अ. दितीय 2 2 - - - २ जना अन्यत्र काज
रा. प. अ. ततृीय - - - - -
ि.स.चा 3 1 2 - 1
का.स 12 12 - - 7 १ जना अन्यत्र काज
जम्मा 77 66 11 0 12 २१ जना काजमा

कम््यूटर अपरेटर टाइहपष्ट

अन्य (प्राहवभर्क समेत)

अनसूुची-१
नवलपरासी खजल्ला अदालत

अदालतमा रिका जनशखिको हववरण
आ.ब. २०७४/०७५ 

न्याय

लेिा



आभथषक बर्ष लगत फछषयौट बााँकी फछषयौट प्रभतशत 
आ.ब. 2071/072 2611 1779 832 68.13
आ.ब. 207२/073 2883 1927 956 66.84
आ.ब. 207३/074 3404 1854 1550 54.47
आ.ब. 207४/075 3328 2441 887 73.34

यस नवलपरासी खजल्ला अदालत
हवगत ४ आभथषक बर्षमा मदु्दा तफष  रिेको लगत फछषयौट र बााँकी हववरण
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आ.ब .  2071/072 आ.ब .  207२/073 आ.ब .  207३/074 आ.ब .  207४/075

चाटष हववरण
लगत फछषयौट बााँकी फछषयौट प्रभतशत 


