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भूमिका 
 संविधानले सजभपेको न्याय सभपादनको दावयत्िलाई छिटो, िरितो ि प्रिािकािी ढंिले सभपन् न ििी न्यायमा 
सहज पहजाँच स्थावपत िदै जनआस्था अछििृवद्ध िनजय नेपालको न्यायपाछलकाको मजख्य उद्दशे्य िहेको ि । नेपालको 
संविधानको प्रस्तािनामा नेपालको न्यायपाछलका स्ितन्त्र, छनष्पक्ष ि सक्षम िहेको परिकल्पना िरिएको ि । यो 
धािा 127 मा विछिन्न तहका अदालतहरुको व्यिस्था िरिएको ि ।  यसै उद्दशे्य प्राछप्तका लाछि योजनाबद्ध ढंिले 
िैज्ञाछनक ब्यिस्थापनका नविनतम ् प्रणालीहरुको अिलभिन िदै मानिीय ि िौछतक साधन श्रोतको समजम्चत 
परिचालनद्वािा नछतजामजखी काययशैछलको अिलभिन ििी उत्तिदायी, जिाफदेही ि परिणाममजखी नछतजा हाछसल िने 
उद्देश्यले अदालतमा पञ् चिवषयय िणनीछतक योजना तजजयमा ििी २ िटा पञ् चिवषयय िणनीछतक योजना सभपादन िै 
सकेका िन ।  
      यसै िममा न्यायपाछलकाको तेस्रो पंञ् चिवषयय िणनीछतक योजना (२०७१–०७६ ) तजजयमा िई लािू 
िरिएको ि । न्यायपाछलकाको तेस्रो पंञ्चिवषयय िणनीछतक योजनाले छनदेश ििे अनजरुप उि योजनालाई िाता 
योजना मानी हिेक म्जल्ला अदालतहरुले आफ्ना लाछि आफैले िवषयक कायययोजना तयाि ििी संविधान ि कानूनले 
सजभपेको दावयत्ि छनम्श् चत समयािछधमा सभपन्न िने ििेका िन। 

यसै अनजरुप विित झै यस अदालतले पछन आ.ि.207५/07६ का लाछि स्थानीय आिश्यकतालाई समेत 
मध्यनजि ििी प्रस्तजत रुपमा िावषयक कायय योजना तजजयमा ििेको ि । यो िवषयक कायययोजना  तयाि िदाय 
न्यायपाछलकाको तेस्रो पंञ् चिवषयय िणनीछतक योजनाले छलएको परिदृष्य, परिलक्ष्य, आधािितू मूल्यलाई नै आत्मसात 
िरिएको ि िन ेमूल लक्ष्य, लक्ष्य प्राछप्तका लाछि छनददयष्ट िणनीछतहरु ि सो का सहयोिी िणनीछतहरुको आधािमा 
यस अदालतले पछन आफ्नो लक्ष्य ि िणनीछतहरु छनधायिण ििेको ि । यसका साथै स्थानीय स्तिमा कायायन्ियन 
िनय समय, लाित ि प्रारुप सवहतको अनजमान ििी केही काययिमहरु छनधायिण िरिएको ि ।  

  अन्तमा यस बावषयक कायययोजना तयाि िनय संलग्न सभपूणय माननीय न्यायाधीशज्यू एिंम कमयचािीहरुलाई 
विशेष धन्यिाद दददै यसको सपmल कायायन्ियनका लाछि सबै सिोकाििाला छनकायहरुको पूणयसाथ ि सहयोि छमल्न े
अपेक्षा िरिएको ि । 

                                                                wGojfb ! 
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१.१ परिचय 

 िाज्यका अंिहरुमध्ये न्यायपाछलका प्रमजख अंिको रुपमा िहेको ि । न्याय सभबन्धी सभपूणय 
म्जभमेिािी यसै अंिको िहेको ि । संविधान कानून तथा न्यायका मान्य छसद्दान्तको आधािमा 
न्यायपाछलकाले न्याय सभबन्धी कायय सभपादन ििेको हजन्ि । न्यायपाछलकाको साख िनेको नै यसको 
कामकाििाही प्रछतको जनताको विश्वास हो । जनताको आस्था एिं विश्वास अदालतबाट प्रिाह हजने सेिाको 
िजणस्तिीयता, स्िच्िता,  छनष्पक्षता ि प्रिािकारितामा छनियि हजन्ि । त्यसैले अदालतबाट प्रिाह हजन े
सेिालाई च जस्त, दजरुस्त ि प्रिािकािी बनाई यसलाई सबैको आस्था ि विश्वासको धिोहिको रूपमा स्थावपत 
ििाइिाख्नज न्यायपाछलकाको च जनौती िहेको ि ।  

हाल विकछसत िएका निीनतम ्प्रविछधले ितयमान विश्व सााँघजरिाँदै िएको ि । यस वकछसमको विकासले 
िदाय अन्य देशमा िएका कामकाििाहीको असि हाम्रो देशमा पछन पिेको ि ।सूचना तथा प्रविछधमा िएको 
विकासले अन्य देशमा िएको कामकाििाहीको जानकािी सहज रुपमा जोसजकैले पछन प्राप्त िने अिस्था 
िहेको ि । विकछसत देशमा हजने ििेका काम काििाही अनजसाि नै हाम्रो देशमा पछन होस िने्न सेिाग्राहीको 
चाहना िहनज स्िािाविक नै हो । सेिाग्राहीको  त्यस वकछसमको अपेक्षा पजिा िनजयपने अिस्थामा हामी पछन 
िहेका िौ । सो को लाछि व्यिस्थापनका निीनतम आयामहरुलाई आत्मसात ्िनजय पने अपरिहायय िएको 
ि । यसिी चौतफी रुपमा देम्खएका च जनौतीहरुलाई अिसिमा रुपान्तिण िदै सीछमत श्रोत साधन ि 
जनशम्िको ििमा अम्घ बढ्नज पने अवहलेको अिस्थालाई यो अदालतले पछन िभिीितापूियक ग्रहण ििेको 
ि ।  

नेपालको न्यायपाछलकाले पवहलो पञ्चिषीय िणनीछतक योजना (2061/062-066/067) को 
माध्यमबाट योजनाबद्ध सजधाि प्रवियाको आिभि ििेको हो ।  हाम्रो यात्रा उि योजनाको मूल्यांकन ििी 
सजधािका क्षेत्रहरु पवहचान िदै अम्घ बवढिहेको ि । पवहलो योजनाको अनजिि ि उपलम्ब्धको जिमा 
दोस्रो पञ्चिषीय िणनीछतक योजना ि दजिै योजनाबाट हाछसल ििेका उपलम्ब्धहरुलाई जोिाउाँदै आछथयक 
िषय (२०७१/७२) देम्ख तेस्रो पञ्चिषीय योजना कायायन्ियनमा आएको ि । यस योजनाको मध्यािछध 
मजल्यांकन समेत िइसकेको अिस्था िहेको ि । विितदेम्ख प्रािभि िएको यस योजनाले योजनाबद्ध सजधाि 
प्रवियालाई छनिन्तिता ददने मात्र होइन, न्याय सभपादन काययलाई छिटो िरितो तजल्याउन,े न्यावयक 



 
 

प्रकृयालाई अनजमानयोग्य बनाउने, न्यावयक प्रणालीलाई पहजाँचयोग्य बनाउने ि न्यायपाछलकाप्रछत आस्था ि 
विश्र्िास अछििवृद्ध िने मूल लक्ष्यकासाथ अिाडी बढेको ि ।   

योजनाको प्रिािकािी कायायन्ियनका लाछि िणनीछतक योजनाको परिछध ि सीमाछित्र िही प्रत्येक 
अदालतले आ–आफ्नो कायययोजना बनाउनज अपरिहायय िएकाले यस बािा म्जल्ला अदालतबाट यो कायययोजना 
तजजयमा िरिएको ि ।  

१.२  कायययोजना तजजयमा सछमछत  

न्यायपाछलकाको पञ्चिषीय िणनीछतक योजनाको कायायन्ियनका छसलछसलामा यस अछथयक िषय 
२०७५/७६ को लाछि तयाि िनजय पने िावषयक कायय योजना तजजयमाका लाछि यस अदालतबाट देहाय 
िमोम्जमको कायय योजना तजजयमा सछमछत िठन िरिएको छथयो । 

छस.नं. नाम ि पद पद कैवफयत 

1 माननीय न्यायाधीश श्री म्शम्शििाज ढकाल अध्यक्ष 
 

२ माननीय न्यायाधीश श्री धछनश् िि पौडेल सदस्य  

३ से्रस्तेदाि श्री मोहन सजबेदी सदस्य 
 

४ तहछसलदाि श्री िाजकज माि आचायय सदस्य 
 

५ ना.सज. श्री िमेश प्रसाद यादि सदस्य 
 

६ कभ्यूटि अपिेटि श्री उमेश जयसिाल सदस्य  

७ छडठ्ठा श्री उज्िल आचायय सदस्य  

 

१.३ कायययोजनाको आधािितू उद्दशे्य 

यस कायययोजना तजजयमा िनजयका पिाछड छनभन उदे्दश्य िहेको िन – 

 न्यायपाछलकाको तेस्रो पञ्चिषीय िणनीछतक योजनाको प्रिािकािी कायायन्ियनमा योिदान पज¥याउनज, 
 सेिाको िजणस्तिीयता, स्िच्िता, छनष्पक्षता ि प्रिािकारिताद्वािा अदालतप्रछतको जनताको आस्था ि 

विश्वास अछििवृद्ध िनजय, 
 सूचना प्रविछधको प्रयोि ि अदालत व्यिस्थापनका निीनतम उपािमहरुलाई अदालत ब्यबस्थापनमा 

अबलभिन िनजय, 
 मजद्दा व्यिस्थापनमा सूचना प्रविछधलाई आत्मसात ्ििी सेिाको प्रिािकािीता अछििवृद्ध िनजय,   
 उपलव्ध स्रोत साधनको उच्चतम उपयोि ििी त्यसको अनजिछूत सेिाग्राहीलाई ििाउनज, 
 न्यायक्षेत्रका सिोकाििालाहरुबीचको सभबन्ध सजधाि ििी न्यावयक प्रवियामा योिदान पज¥याउनज ।   

 



 
 

 

 

१.४ कायययोजनाको ढााँचा 

प्रस्तजत कायययोजनालाई सिोच्च अदालतबाट छनधायिण िरिएिमोम्जम पााँच परिच्िेदमा वििि 
िरिएको ि । परिच्िेद एक प्रािंछिक िहेको ि । यसमा पषृ्ठिछूम तथा योजना तजजयमा विछध समािेश 
िरिएको ि । परिच्िेद दजईमा ित आछथयक िषयमा िएका काययहरुको लक्ष तथा प्रिछतको मजल्यांकन 
िरिनजका साथै लक्ष हाछसल हजन नसकेका कािणहरुका बािेमा विश्लषेण िरिएकि ि । परिच्िद तीन यस 
अदालतको ितयमान अिस्थाको िस्तजम्स्थछतको बािेमा िहेको ि िने परिच्िेद चाि िावषयक लक्ष तथा िावषयक 
लक्ष िमोम्जमको माछसक कायय ताछलकाको बािेमा िहेको ि । ि अंछतम पााँचौ परिच्िेदमा िणनीछतक 
वियाकलापहरुलाई समािेश िरिएको ि ।  

  



 
 

 

 

परिच्िेद-दजई 

आछथयक िषय २०७४/०७५ मा यस अदालतबाट सभपादन िएका काययहरुको प्रिछत सछमक्षा 
 

 

आ.ि. २०७४/७५ मा यस अदालत िहेको प्रदेशमा स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय संसदको छनिायचनका 
काययिमहरु संचालन िएका छथए । उि छनिायचनहरु संचालन तथा सभपन्न िनय यस अदालतका 
न्यायाधीश तथा कमयचािीहरुको सहिाछिता िहेको छथयो । न्यायाधीशहरुको सरुिा पछन यसै आ.ि.मा 
िएको छथयो । सात जना न्यायाधीशको दििन्दी िहेकोमा ि जनाको मात्र पद पूती िै कायय सञ्चालन 
िरिएको छथयो । मजद्दाको अनजपातमा कमयचािी दििन्दी कमी िहेकोमा दििन्दी िमोम्जमको पदपूती समेत 
निएको अिस्था िहेको ि िएका कमयचािीहरु पछन यस अदालतबाट अन्यत्र काजमा िही न्यून 
कमयचािीहरुबाट नै काययसञ्चालन िनजयपिेको अिस्था िहेको छथयो । यस्ता प्रछतकज ल परिम्स्थछतको  अिस्थामा 
यस अदालतमा मध्यािछध योजनाले छनधायिण ििेिमोम्जम तय िरिएका लक्षहरु शत प्रछतशत रुपमा हाछसल 
हजन नसक्नज स्िािाविक नै िहेको ि । आछथयक िषय २०७४/७५ मा यस अदालतले ििेका मजख्य मजख्य 
काययहरुको लक्ष तथा प्रिछतको विििण देहाय िमोम्जम िहेको ि ।  

२.1  न्याय छनिोपण सभिन्धी कायय 

२.1. १  मजद्दा तथा रिट छनिेदनको समग्र पर्छ्यौट 

यस म्जल्ला अदालतमा आ.ि. २०७४/७५ मा म्जभमेिािी सरि आएका १९५० यस आ.ि.मा पनय सक्न े
अनजमाछनत मजद्दा संख्या २३८० िरि जभमा लित ४३३० हजने अनजमान िरि त्यसको ७० प्रछतशत अथायत 
३०३१ मजद्दा फिययौटको लक्ष िाम्खएको छथयो । 

मजद्दा तथा रिट छनिेदनको िावषयक अनजमाछनत लित तथा पिययौट विििण 

छस.नं. लित जभमा लित फर्र्छ्यौट अनजमान 

म्जभमेिािी आ.ि. २०७४/७५ मा 
दताय हजने अनजमान 

१ 19५० 23८० 4३३० ३०३१ 



 
 

अनजमान अनजसाि मजद्दाको दताय संख्या कम िह्यो । मजद्दाको दताय कमी िएपछि स्िािाविक रुपमा नै 
फिययोटको स्ख्या पछन कछम नै हजने हजन्ि ।  यस आ.ि. मा िास्तविक रुपमा मजद्दा तथा रिट छनिेदनको 
लित फर्छ्यौटको अिस्था देहाय िमोम्जमको  िहेको ि ।  

छस.नं. लित जभमा लित फर्र्छ्यौट िााँकी 
म्जभमेिािी यो िषयको 

दताय 
१ 1949 2312 4261 2673 1588 

 

यस अदालतमा ित आछथयक िषयबाट म्जभमेिािी सिी आएका १९४९ आछथयक िषय 
२०७४/७५ मा पिेका २३१२ समेत ििी ४२६१ मजद्दा तथा रिट छनिेदनको  लित िहेकोमा 
२६७३ फिययौट िरि १५८८ मजद्दा आ.ि. २०७५/७६ को लाछि म्जभमेिािी सिेको ि । तेस्रो 
पञ्चिषीय योजनाको मध्यािछध मजल्यााँकनमा उल्लेख िए िमोम्जम यस अदालतलाइ ख िियको 
अदालतको रुपमा िाम्खएको ि । यद्यवप अदालतमा िहेका न्यायाधीश तथा मजद्दा संख्याको 
आधािमा यस अदालत ि िियको अदालतमा पनजयपने हो । ख िियमा िाम्खएकोले सोही मजताविक 
७० प्रछतशत फिययौटको लक्ष िाम्खएकोमा ६२.७६ प्रछतशत फिययौट हजन सकेको  ि ।   

  



 
 

२.1. २  मजद्दाको अिछधित फिययौट   

यस आ.ि.मा मजद्दा तथा पजनिािेदनतफय  ित आ.ि. बाट म्जभमेिािी सरि आएका १९०४ यस 
आ.ि.मा पिेका २२२७ ििी जभमा ४१३१ लित िएकोमा २५७९ फिययौट िै १५५२ िााँकी िहेका 
िन ्। सबै मजद्दाहरु १८ मवहनाछित्र फिययौट िरिसक्नजपने िने्न लक्ष िाम्खएकोमा सो पजिा हजन सकेको 
अिस्था िैन । िााँकी िहेका मजद्दाहरुमध्ये ५९ थान मजद्दाहरु मात्र १८ मवहना कटेको अिस्था िनेको 
छनिाशाजनक नछतजा होइन ।   

लित 

फिययौट् 

 

बााँकी लितको िछियकिण 

म्जभमेिािी 
सरिआएको  

 

नय
ााँ द

ता
यक
ो ल

ित
 

जभ
मा

 ल
ित

 

६ 
मव
हन

ा छ
ित्र

क
ो  

६ 
मव
हन

ा दे
म्ख

 १
 

िष
यछि
त्रक

ो  

१ 
िष

य दे
म्ख

 १
८ 

मव
हन

ा 
छि
त्रक

ो  

१८
 म
वहन

ादेम्
ख 

 २
 

िष
यछि
त्रक

ो  

२ 
िष

य न
ाघे
क
ो  

जभ
मा

 

1904 2227 4131 2579 960 298 235 53 6 1552 

 

२.1. ३   रिट छनिेदनको अिछधित फिययौट  

रिट छनिेदनतफय  यस अदालतमा ित आ.ि.बाट म्जभमेिािी सरि आएका छनिेदन संख्या ४५ यस 
आ.ि.मा पिेका ८२ ििी जभमा १२७ थान लित िहेकोमा ९१ थान फिययौट िै िााँकी ३६ थान िहेका 
िन ्। िााँकी मध्ये ि मवहना काटेका रिट छनिेदनको संख्या ७ थान मात्र िहेको ि ।   

िस विषय जभमा म्जभमेिािी 

नय
ााँ द

ता
यक
ो ल

ित
 

जभ
मा

 ल
ित

 

 बााँकी लितको िछियकिण 

जभ
मा
 फ

ियय
ौट

 

६ 
मव
हन

ा छ
ित्र

क
ो  

६ 
मव
हन

ा दे
म्ख

 १
 ि

षयछि
त्रक

ो  

१ 
िष

य दे
म्ख

 १
८ 

मव
हन

ा 
छि
त्रक

ो  
१८

 म
वहन

ादेम्
ख 

 २
 ि

षयछि
त्रक

ो  

२ 
िष

य न
ाघे
क
ो  

जभ
मा

 

३ रिट
  बन्दी प्रत्यक्षीकिण 0 ३ 3 3 0 0 0 0 0 0 

छनषेधाज्ञा 45 82 127 91 29 5 2 0 0 36 

जभमा ४५ 85 130 94 29 5 2 0 0 36 



 
 

 

२.1. ४ थजनजिा मजद्दा, प्राथछमकताप्राप्त मजद्दा, साना प्रकृछतका मजद्दा तथा किािको परिपालना सभबन्धी मजद्दाहरुको 
अिछधित फिययौट 

थजनजिा मजद्दा, प्राथछमकताप्राप्त मजद्दा, साना प्रकृछतका मजद्दा तथा किािको परिपालना सभबन्धी मजद्दाहरुमा 
म्जभमेिािी सिी आएका १६० यस िषय पिेका ५२४ ििी जभमा जभमा ६८४ थान लित िहेकोमा ५२५ 
थान फिययौट िइ १५९ िााँकी िहेका िन ्। यी मजद्दाहरु मध्ये एक िषय कटेका मजद्दाको संख्या ७ थान 
मात्र िहेको ि ।  

ि.सं
. विषय 

म्जभमेिा
िी सिेको  नय

ााँ द
ता
य 

जभ
मा

  ल
ित

 

जभमा 
फर्छ्यौट 

बााँकीको अिछधित िछियकिण 
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क
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१ थजनजिा मजद्दा 55 54 109 60 14 8 21 5 1 0 49 

२ 
प्राथछमकता प्राप्त 

मजद्दा 
50 273 323 284 18 12 9 0 0 0 39 

३ साना प्रकृछतका मजद्दा 41 185 226 162 29 24 10 1 0 0 64 

४ किािको परिपालना 14 12 26 19 3 2 2 0 0 0 7 

जभमा 160 
52
4 

68
4 

525 64 46 42 6 1 0 
15
9 

२.1. ५  छनिन्ति सजनजिाई 

म्जल्ला अदालत छनयमािली, २०५२ को छनयम २३ ि अन्तियत लिाताि सजनजिाई ििी वकनािा िनूयपने 

मजद्दालाई छनिन्ति रुपमा सजनजिाई ििी छिटो िरितो रुपमा फर्छ्यौट िने िरिएको ि । यस अदालतमा ित 

आछथयक िषयमा छनिन्ति सजनजिाई अन्तयियतका मजद्दाहरुको लित 1२३ िह्यो िन ेसो मध्ये 7७ फर्छ्यौट िई 43 

मजद्दा बााँकी िहेको देम्खन्ि ।  

मजद्दा लित फर्छ्यौट बााँकी 



 
 

जभमा १२३ ७७ ४६ 

 

२.1. ६  मजद्दाको अङ्ग पजयायउन ेकायय 
 

यस अदालतमा िहेका जभमा ४२४७ मजद्दामध्ये २९४० थान मजद्दामा अंि पजिेको ि । सो 
मध्ये २८०५ थान फैसला िएको ि िने १३५ थान फैसला हजन िााँकी ि । अंि पजग्न िााँकी िहेका 
मजद्दा संख्या १३०७ थान िहेका िन ्। 

 

ि.सं. विििण 

जभमा लित अंि पजिकेा मजद्दा 

अंि 
पजिकेा ति 
फैसला 

हजन िााँकी 

अङ्ग  

नपजिकेो 
मजद्दा  

साँख्या 

म्जभमेिािी 
सरिआएको 

मजद्दा 
साँख्या 

नयााँ  
दताय  
िएको 
मजद्दा 
साँख्या 

जभमा  

३ 
मवहना 
छित्र 
अङ्ग 
पजिेका 

३ 
देम्ख 
६ 

मवहना 
छित्र 
अङ्ग 
पजिेका 

६ 
मवहना 
नाघेि 
अङ्ग 
पजिेका 

जभमा 

१ मजद्दा 1895 2222 4117 २३५ 454 2010 २६९९ 123 1295 

२ रिट 45 85 130 34 39 33 106 12 12 

जभमा 1940 2307 4247 २६९ 493 2043 २८०५ 135 1307 
 

२.1. ७  मजलतिी  

यस अदालतमा यस आ.ि. सभम जभमा मजलतिीको लित ४०५ िहेकोमा ४५ थान जािी िााँकी 
३६० थान िहेका िन ्। 

मजलतिीको लित यस आ.ि.मा जािेको िााँकी 
४०५ ४५ ३६० 

 

२.1. ८  मेलछमलाप 

यस अदालतमा मेलछमलापमा पठाइएका मजद्दा संख्या १२४ िहेकोमा २० थान मेलछमलाप िएका ि११७ 
थान मजद्दा मेलछमलाप हजन नसवक वफताय आएका िन ्। ७ थान मजद्दा मेलछमलापको प्रकृयामा िहेका िन ्
। मेलछमलापकतायको संख्या २२ िहेको ि ।   



 
 

मेलछमलाप 
पठाएको संख्या 

मेलछमलाप 
िएको संख्या 

मेलछमलाप हजन 
नसकी वफताय 
िएको संख्या 

सफल 
प्रछतशत 

प्रवियामा 
िहेको 

सूम्चकृत 
मेलछमलापकतायको 
संख्या 

१२४ २० ११७ १६.१२ ७ २२ 

 

२.२  फैसला कायायन्ियन  

फैसला कायायन्ियन अदालतबाट सभपादन हजन े अको महत्िपूणय कायय हो । अदालतबाट िएका 
फैसलाहरु समयमै कायायन्ियन िनय सवकएन िन ेत्यस्ता फैसलाहरु फैसलाकै रुपमा मात्र सीछमत िहन जान्िन ्

। तसथय न्यायपाछलकाको तेस्रो पञ्चिवषयय  िणनीछतक योजनाले पछन फैसला कायायन्ियनलाई विशेष महत्ि 

ददएको छथयो । वििो ििाउने, अंश िजट्याउने ि चलन चलाउन ेसभबन्धमा फैसला कायायन्ियनका लाछि 

दिखास्त पिेपछि आिश्यक प्रकृया पूिा ििी सभबम्न्धत वफल्डमा कमयचािी खटाई फैसलाबमोम्जम कायय सभपन्न 

िने िरिएको ि।  

 

२.२.१  फैसला कायायन्ियनमा पिेका छनिेदन फिययौट 

आ.ि. २०७४/०७५ मा यस अदालतमा फैसला कायायन्ियनका लाछि जभमा ३५९ छनिेदन दताय िएको 
ि म्जभमेिािी सिी आएको 364 थान ििी  कज ल लित 723 मध्ये 444 थान अथायत ्61.41 प्रछतशत 
फिययौट िै 279 थान छनिेदन फर्छ्यौट हजन बााँकी िहेको देम्खन्ि । २७९ थान फिययौट हजन बााँकी 
छनिेदन मध्ये ६ मवहना काटेका २९ नौ छमहना कटेका ३५ ि १ िषय काटेका छनिेदनको संख्या ५६ 
िहेको ि । 

 

२.२.२  दण्ड जरििाना फिययौट 

ित आछथयक िषयबाट म्जभमेिािी सिेको जरििाना रु. 16,61,07,283.8 ि यस आछथयक िषयको लित 
रु.71,20,626.49 ििी कूल जभमा रु.17,32,27,910.28 लित िएकोमा रु. 
12,02,17,555.97 फर्छ्योट िई रु. 5,30,10,354.31 बााँकी िहेको ि । यसमध्ये म्जभमेिािी 
सिेको जिीिाना मध्ये रु 116513486.97 ि यस आ.ि. को जिीिानामध्ये रु 3704069 ििी जभमा रु 
120217555.97 फिययोट िएको ि ।  
 



 
 

विषय 

लित जभमा फर्छ्यौट 

 

बााँकी 

म्जभमेिािी सरिआएको 

यस 
बषयको 
नयााँ 
लित 

जभमा 
लित 

म्जभमेिािी 
मध्येबाट 

नयााँ 
लित 

मध्येबाट 

जभमा 
म्जभमेिािी 
मध्येको 

यस 
बषयको 
नयााँ 
लित 
मध्येको 

जभमा 

जिीिाना 

16
61
0
72
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8
 

71
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17
32
27
91
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8
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65
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16
55
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53
01
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54
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1 

 

२.२.३ कैद फिययौट 

ित आछथयक िषयबाट म्जभमेिािी सिी आएको १341।10।03  िषय ि यस िषय लित कछसएको 
485-03-30 समेत जभमा कैद िषय 1827-01-23 िहेकोमा  820-09-09 िषय फर्छ्योट िै 1006-
04-14  िषय बााँकी िहेको ि । म्जभमेिािी सिेको मध्ये 401-03-23 ि यस आ.ि. को मध्ये 419-05-
16 ििी जभमा  कैद 820-09-09 फिययोट िएको ि । 

विषय 

लित जभमा फर्छ्यौट 

 

बााँकी 

म्जभमेिािी सरिआएको 

यस 
बषयको 
नयााँ 
लित 

जभमा 
लित 

म्जभमेिािी 
मध्येबाट 

नयााँ 
लित 

मध्येबाट 

जभमा 
म्जभमेिािी 
मध्येको 

यस 
बषयको 
नयााँ 
लित 
मध्येको 

जभमा 

कैद 1341-10-03 
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01
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4
 

 

२.२.४  फैसला कायायन्ियन छबशषे अछियान  

यस अदालतमा कछसएका लित िमोम्जम उठाउनजपने कैद तथा जिीिाना असजलीका लाछि विशेष 
अछियान सञ्चालन िरिएको छथयो । विशेष अछियानबाट असजल उपि िएको दण्डजिीिानको विििण छनभन 
िमोम्जम िहेको ि ।  



 
 

ब्यक्ति संख्या 
(पक्राउ) 

कैद असूली जरिबाना असूली 

कैद ठेकी नगद असूली जम्मा असूली 
जरिवाना 

७९ ७९/१/०६ ४०१२५७१.५३ ३४९८७३९.३३ ७५११३१०.८६ 

 

२.२.५  लित फिययौट सछमछतको बैठक 

यस िषय कैद तथा जिीिानाको लित फिययौट िनयको लाछि लित फिययौट सछमछतको बैठक िसी 
छनभन िमोम्जमको लित कट्टा िने छनणयय िै लित कट्टा िने कायय ियो । 

कट्टा भएको 
लगि संख्या  

कट्टाको ववविण 

कैद जरिवाना  

१५० (२५१ जना) 
०/१०/० ६७,२७२.१५ 

 

२.२.६  म्जन्सी छललाम 

विछिन्न मजद्दा माछमलामा जफतको दािी छलएका तथा दम्श स्िरुप प्राप्त िएका सिािी साधन 
लिायतका विछिन्न म्जन्सी सामानहरुलाइ यस िषय छललाम िने कायय िरियो । उि सामानहरु छललामबाट 
प्राप्त िकम रु ८५२१५५/- धिौटीमा आभदानी बााँछधएको ि ।   

फैसला कायायन्ियनको काययलाई प्रिािकािी बनाउनको लाछि यस अदालतमा कछसएको कैद तथा 
जरििानाको लित कभ्यूटिमा प्रविष्ट ििी म्जल्लाका सभपूणय िाउाँपाछलका, नििपाछलका ि 
उपमहानििपाछलकाको िजट्टा िज टै्ट लित तयाि ििी  म्जल्ला प्रहिी कायायलय, ईलाका प्रहिी कायायलय, 
सभबन्धी चौकी ि सिोकाििाला सिकािी छनकायहरुमा लित पठाई फैसला कायायन्ियनमा सहयोिको लाछि 

अनजिोध िरिएको ि । कैद तथा दण्ड जरििाना असजल िनय सहयोि पजिोस ्िन्ने उदे्दश्यले नािरिक समाज, 

सञ्चािकमी लिायत सिोकाििाला छनकायहरुसाँि अन्तिविया ििी स्थानीय स्तिका सञ्चाि माध्यममा सूचना 
प्रकाशन तथा प्रसािण समेत िरिएको ि ।  

 



 
 

२.3 आन्तरिक छनिीक्षण  

यस आ.ि.मा मजद्दाहरुको आन्तरिक छनिक्षणको लाछि पवहलो पटक ११३९ तथा दोस्रो पटक पछन 
११३९ छनरिक्षण िने लक्ष िाम्खएकोमा पवहलो पटक ८३६ मजद्दाको छनरिक्षण ियो िने दोस्रो पटकमा 
१२९५ मजद्दाको छनरिक्षण िएको ि ।  

नछतजा 
परिसूचक 

विििण साउन िदौ असोज काम्त्तक मंछसि पजष माघ फािजन चैत बैशाख जेठ असाि जभमा 

१ पटक 
लक्ष्य 189 190 190 190 190 190 0 0 0 0 0 0 1139 

प्रिछत 145 112 120 162 102 195 0 0 0 0 0 0 836 

२ पटक 
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 189 190 190 190 190 190 1139 

प्रिछत 0 0 0 0 0 0 197 192 211 210 २३३ 252 1295 

 

२.4 पजस्तकालय 

यस आछथयक िषयमा पजस्तकालयका लाछि केही नयााँ पजस्तकहरु खरिद िरिएको ि। पयायप्त बजेट नहजाँदा 
सीछमत संख्यामा मात्र पजस्तक खरिद िएको ि जजन अत्यन्त न्यून ि । पजस्तकालयका लाछि कमयचािीको 
िज टै्ट दििन्दी नहजाँदा व्यिम्स्थत रुपमा संचालन िनय सवकएको िैन । 

२.5 व्यिस्थापकीय तथा अन्य कायय 

प्रस्तजत योजना अिछधमा विछिन्न व्यिस्थापकीय तथा अन्य काययहरु िने लक्ष्य छलइएकोमा सो को लक्ष 
तथा प्रिछतको अिस्था छनभन िमोम्जम िहेको ि । 

ि.सं. कायय लक्ष्य प्रिछत कैवफयत 

1 काउम्न्सछलङ सेिा   प्रत्येक ददन 

2 न्यावयक बाह्य पाँहूच ४ 4 
 

3 
Meet the Judge १२ 11 

 

4 योजनाको प्रिछत सछमक्षा ३ ३ 
 

5 योजना कायायन्ियनका सभिन्धमा सिोकाििालासाँि 

अन्तिविया 
४ 1 

 

6 तामेलदाि ि स्थानीय छनकायका सम्चि बीच अन्तिविया 2 0 
 

7 न्याय क्षेत्र समन्िय सछमछतको बैठक ४ 2 
 

८ िाि ि सिकािी िकीलसाँिको अन्तिविया 3 2 
 

९ संचािकमीसाँि अन्तिविया 2 0 
 



 
 

 

२.६ सहयोि ि समन्ियः 

अदालतद्वािा सभपादन िने कायय अदालतको एकल प्रयासबाट मात्र सभिि हजाँदैन, त्यसका लाछि 

सिोकाििालाहरुको यथोम्चत सहयोि ि समन्िय अपरिहायय हजन्ि । अदालतिाट प्रदान िरिन े सेिालाई 

प्रिािकािी बनाउाँदै न्यायको उपिोिालाई छिटो, िरितो ि िजणस्तिीय सेिा प्रिाह िनजय अदालतको कतयव्य हो 
। त्यसका लाछि न्यायक्षेत्र समन्िय सछमछतको बैठक माफय त सभपूणय सिोकाििालाहरु बीच िलफल ििी 
सहज काययिाताििणको छनमायण िरिएको ि । आदेश कायायन्ियनलाई अझ बढी प्रिािकािी बनाउनको लाछि 

अन्ति कायायलय ि अन्ति अदालतमा टेछलफोनद्वािा सभपकय  स्थावपत िने िरिएको ि ।  

यस अदालतले आछथयक िषय २०७४/०७५ का लाछि तजजयमा ििेको िावषकय  कायययोजनाले छनददयष्ट ििे 
अनजसाि न्यायक्षेत्र समन्िय सछमछत तथा अदालत व्यिस्थापन सछमछतको बैठक, बाल न्याय समन्िय सछमछतको 
बैठक, बाि ि बेन्च बीचको अन्तिविया ि कमयचािीसाँिको बैठकहरु छनयछमत रुपमा सभपन्न िएका िन ्। 

त्यस्ता बैठकहरुमा अदालतको काम कािबाही ि सिोकाििालाहरुबीचको सभबन्धका विषयमा व्यापक िलफल 

ििी अदालतको काम काििाहीलाई थप प्रिािकािी बनाउन ेप्रयास िरिएको ि ।  

छनिन्ति सजनजिाई िरिने मजद्दाहरुमा िएका आदेशहरुका बािेमा सिोकाििालाहरुलाई फोनद्वािा जानकािी 
ििायई तत्कालै आदेश कायायन्ियन िने िाताििण छनमायण िरिएको ि । प्रछतिादी च जिा िए पछि इजलासबाटै 

साक्षी प्रमाण बजझ्ने तािेख तोकी तदनजरुपको कायय सभपन्न िए पश्चात ्पजनः इजलासबाटै सजनजिाईको तािेख तोक्न े

परिपाटी बसाछलएको ि । म्जल्ला सिकािी िकील कायायलय, म्जल्ला प्रहिी कायायलय, मालपोत कायायलय, नापी 
कायायलय, कािािाि कायायलय ि स्थानीय बाि इकाई लिायत सभपूणय सिोकाििालाहरुको सहयोिको िलमा 
यस अदालतले आफ्नो कायय सभपादनलाई प्रिािकािी बनाउन आशाछतत रुपमा सफलता हाछसल िनय सकेको 
देम्खन्ि । 



 
 

परिच्िद– तीन  

 

बािा म्जल्ला अदालतको ितयमान अिस्था 
 

         नपेालको संविधानले व्यबस्था ििे अनजरुप नेपालमा तीन तहका अदालतहरु िहेका िन ्। 
ती तीन तहका अदालतहरुमध्ये म्जल्ला अदालत शजरु तहको अदालतका रुपमा िहेको ि । अन्यथा 
तोवकएकोमा बाहेक म्जल्लाछित्रका संपूणय मजद्दाको शजरु काम काििाही िने क्षेत्राछधकाि म्जल्ला अदालतको 
िहेको ि ।  मजद्दाको शजरु काििाही ि वकनािा िदायका अिस्थामा िनजयपने प्रमाण संकलन तथा मजल्यांकन 
जस्ता  काययहरुले िदाय अन्य तहका अदालतहरु िन्दा म्जल्ला अदालतको काययविछध जटील ि लामो हजने 
हजाँदा मजद्दा फर्छ्यौटमा अन्य अदालतको तजलनामा बढी समय लाग्नज अस्ििाविक माछनाँदैन । 

काययबोझका आधािमा न्यायपाछलको तेस्रो पंञ् चििवषयय िणनीछतक योजनाले ििेको िछियकिण 
अनजरुप ि क्षेणीको अदालत मध्येको यस म्जल्ला अदालतको मजख्य उदे्दश्य संविधान तथा ऐन, कानूनको 
अछधनमा िही स्ितन्त्र एिं छिटो िरितो छनस्पक्ष न्याय सभपादन िनजय हो िने कानूनले तोकेको समयमा नैं 
फैसला कायायन्ियन ििी मजद्दाका पक्षलाई न्यायको अनजि जती ििाउन महत्िपूणय लक्ष्य हाछसल िनजय यस 
अदालतको प्रमजख लक्ष्य िहेको ि । यस म्जल्ला अदालतको िावषयक कायय योजना तजजयमा िदाय यस 
म्जल्लाको िौिोछलक अिस्था तथा अदालतको मौजजदा जनशम्िका साथै अन्य श्रोत साधनको समेत विश्लषेण 
िनजय सान्दछियक िएकोले बजाँदाित रुपमा विछिन्न पक्षको बािेमा देहाय बमोम्जम चचाय िरिएको  ि ।  

 

३.१ जनशम्िको अिस्थाः 

सेिा समूह पद दििन्दी पदपूछतय खाली िढजिा किाि कैफयत 

न्याय 

न्यायाधीश 7 ७  0 0   

िा. प. दद्वतीय 1 1 0 0 0   

िा. प. ततृीय 3 3 1 0 0 
१ काजमा 
िएको 

िा. प. अ.प्रथम 15 15 0 0 0 ६ जना काजमा 
िा. प. अ. 
दद्वतीय 

19 18 1 0 3 
२ जना काजमा 
िएको  

ता.डी 14 13 0 1 3   

िा.प. अ ततृीय 0 0 0 0 0   

लेखा िा. प. ततृीय 0 0 0 0 0   



 
 

िा. प. अ.प्रथम 1 0 १ 0 0   

िा. प. अ. 
दद्वतीय 

1 0 0 0 0   

कभ्यूटि 
अपिेटि टाइवपष्ट 

िा. प. ततृीय 0 0 0 0 0   

िा. प. अ.प्रथम 3 3     3   

िा. प. अ. 
दद्वतीय 

0 0 0 0 0   

अन्य (प्राविछधक 
समेत) 

िा. प. ततृीय 0 0 0 0 0   

िा. प. अ.प्रथम 0 0 0 0 0   

िा. प. अ. 
दद्वतीय 

2 2 0 0 0   

िा. प. अ. 
ततृीय 

0 0 0 0 0   

ह.स.चा २ 0 0 0 २   

का.स 13 3 0 0 10 

१० जना 
का.स.को किाि 
प्रयोजनमा 
दिबन्दी िहेको 

  जभमा 81 64 4 १ २१   

 

हाल कायम िहेको स्िीकृत दििन्दी ि ितयमान काययिोझ समेतको आधािमा मौजजदा जनशम्िले 
कायय सभपन्न िनय कठीन िहेको ि ।  

३.२ अदालतको िौछतक अिस्थाः 

बािा म्जल्ला अदालत बािा म्जल्ला कलैया नििपाछलका िडा नं. ५ वक.नं.112,162,164,165 ि 
166 को जभमा क्षे.फ.0-17-1-2 वििाहा जग्िामा पजिानो एक ि नयााँ एक ििी दजईिटा ििनमा 
सन्चालन िइिहेको ि। यस अदालत नयााँ ििनको पिाछड ि पजिानो ििनको अिाडी पावकय ङ्गको व्यिस्था 
िहेको ि । नयााँ ििनको  ि जई तलामा सोधपजि कक्ष (Help Desk),  दताय चलानी शाखा, वफिाद तथा 
अछियोि दताय शाखा, अछधकृत िािेसनामा शाखा,  प्रशासन शाखा, नापनक्सा फााँट,  भयाद तामेली शाखा,  
तहछसल शाखा,  लेखा शाखा,  शे्रस्तेदाि कक्ष, , स्तनपान तथा पीछडतमैत्री कक्ष ि  सूचना प्रविछध कक्ष ि 
मजद्दा फााँटहरु १, २, ३, ४, ५ िहेका िन।् त्यसैििी सोही ििनको पवहलो तलामा ४ िटा १, २, ३, 
४ नं.  इजलाशहरु ि न्यायाधीश च्याभिि, सिाहल, पजस्तकालय िहेका िन ्। िने अदालतको पजिानो 



 
 

ििनमा ५ ि ६ नं.  इजलाशहरु ि न्यायाधीश च्याभिि, अछिलेख शाखा,  मजद्दा फााँट नं. ६ िहेको ि । 
बााँकी कोठाहरुमा िने दसी तथा म्जन्सीको सामानहरु िाम्खएको ि ।  

न्यायाधीश आिासको लाछि ०-५-० जग्िामा एउटा ििन ि अछधकृत कमयचािीको लाछि ०-४-
३ जग्िामा अको ििन िहेको ि । दजिै ििन जीणय िएका िन ् । न्यायाधीश आिास ििनका 
कोठाहरुको छसछलङ िम्त्कइ बस्न नहजने अिस्थाको िएको ि ।  

पेशी सूची ि अदालतको महत्िपूणय सूचना संप्रषेण िनय हिेक इजलाश अिाछड ि मूल ढोका अिाडी 
नोवटसबोडय ि सेिाग्राही विश्राम कक्षमा एउटा Display Board समेत िाम्खएको ि । सजिक्षा 
संिेदनशीलतालाई ध्यानमा िाखी मजलिेटबाट छित्र प्रिेश छबन्दजमै ि नयााँ ििनको पिाडी एक एक िटा 
सजिक्षा पोष्ट िाम्खएको ि । नयााँ ििनको पिाछड दजइतले सजविधा सभपन्न सजिक्षा व्यािेक िहेको ि । 
नयााँ िििनमा विद्यजत आपूछतयलाई छनयछमत बनाउन २५ के.छि.ए.को सोलाि ्यानल  ि ५० के.िी. को 
Steplizer  जडान िरिएको ि िने प जिानो ििनमा ३.5 के.छि.ए. को सोलाि ्यानल जोछडएको ि ।  
मवहला पजरुष शौचालयको अलि अलि व्यिस्था तथा प्राथछमक उपचाि िक्सको समेत व्यिस्था िरिएको 
ि।  

अदालतको अन्य मजख्य मजख्य िौछतक िस्तजहरुको विििण देहाय अनजसाि िहेको िः  

छस. नं. सामानको विििण संख्या अिस्था कैवफयत 

१ िाडी १ चालज मा.न्या.ज्यजले प्रयोि िने सजविधाको िाडी समािेश 
निरिएको ।  

२ मोटि साइकल ३ चालज  

३ फोटोकपी मेछसन २ १ थान १ थान विग्रकेो । 

४ कभ्यजटि 3४ 28 चालज २ थान ममयत िनजय पने ४ थान काम नलाग्न े

५ टेछलफोन लाइन ३० १५थान 
चालज 

१५ थान काम नलाग्न े

६ वप्रन्टि  23  23थान मध्ये २ थान ममयत िनजयपने ४ थान काम 
नलाग्ने २ थान  

७ प्रोजेक्टि १ चालज यज. एन.छड.पी.िाट प्राप्त सिाहलमा िाम्खएको 

८ छसछस वट.िी.क्यामिा 15 १० थान 
चालज 

 ५ थान ममयत िनजयपने  



 
 

9 फ्याक्स 2 1 चालज १ थान विग्रकेो  

10 यज.वप.यस. 12  १२ थान विग्रकेो काम नलाग्ने  

11 स्क्यानि ३ १ चालज २ विग्रकेो  

12 एयिकम्ण्डसनि 13 चालज  

13 काठको दिाज 18  ८ थान काम नलाग्न े

14 म्स्टल दिाज 63  13 थान काम नलाग्न े

15 टेिल 85 75 चालज म्स्टलको १५ थान ि काठको 74 थान मध्ये 10 
थान काम नलाग्ने ि छमवटङ्ग टेबल १ थान 

१७ इन्िटि  

ब्याट्री 150  

ब्याट्री २०० 

ड्राइ ब्याट्री 

९ 

६ 

3 

8 

चालज 

चालज 

चालज 

काम नलाग्न े

 

१८ सोलाि २५ KVA 

 

3.5 KVA 

१ 

 

१ 

चालज 

 

चालू 

्यानल १२ थान, ब्यावट्र १६ थान ि इन्िटि १ थान 

्यानल ८ थान, ब्यावट्र 8 थान ि इन्िटि १ थान 

१९ वफ्रज 9 ७ चालज २ थान विग्रकेो काम नलाग्ने 

 

 

३.३ मजद्दाहरुको तीन िषे तजलनात्मक विििणः 

यस अदालतमा पिेका तथा फिययौट िएका विित तीन िषयको लित फिययौट ि िााँकीको विििण 
छनभन िमोम्जम िहेको ि । मजद्दाको लित िावषयक रुपमा िमश बदृद्द हजदै िएको देम्खन्ि िने फर्छ्यौट 
पछन सोही अनजपातमा बदृद्द हजदै िएको अिस्था ि ।  

 

आ.ि. २०७२।०७३ २०७३।०७४ ०७४/०७५ 

लित 3166 3931 4261 



 
 

फर्छ्यौंट 1701 1981 2673 

बााँकी 1465 1950 1588 

फिययौट प्रछतशत 53.72 50.39 62.73 

 

३.४ फैसला कायायन्ियनका छनिेदनका तीन िषे तजलनात्मक विििणः 

 

आ.ि. २०७२।०७३ 2073/074 ०७४/०७५ 

लित 616 796 723 

फर्छ्यौट 222 432 444 

बााँकी 394 364 279 

प्रछतशत 36.04 54.27 61.41 
   

३.५ दण्ड जरििाना तफय को तीन िषे तजलनात्मक विििणः 

आ.ि. विषय लित फर्छ्यौट बााँकी 

२०७२।०७
३ 

कैद िषय २०८५।२।१६ ५२३।५।१ १५६१।९।१५ 

जरििाना १७,६०,०६,६९२.८५ ६४,८८,८८०.३१ १६,९५,१७,८१२.५४ 

2073/074 कैद िषय 2373।5।6 1031।7।3 1341।10।३ 

जरििाना 17,85,70,647.4
1 

1,24,63,36३.6
2 

16,61,07,283.7
9 

२०७४/०७५ कैद िषय १८२७-01-23 820-09-09  

जरििा
ना 

173227910.28 120217555.97 53010354.31 

 



 
 

३.६  अछिलेखको अिस्थाः 

    यस अदालतमा वि.सं. २००७ सालदेम्खका  छमछसलहरु अछिलेखमा दताय िहेका िन ् । ित 
आ.ि.२०७३।०७४ मा जभमा छमछसल संख्या ११६७६३ िहेकोमा यस िषय ४९३ दताय िै ११७२५६ 
अछिलेख फााँटमा िहेका िन ्। सबै छमछसलहरुलाई सजिम्क्षत तरिकाले दिाजमा िाम्खएको ि । सफ्टिेयिमा 
हालसभम २२७८४ थान छमछसल इम्न्ट्र िएको ि िने ९४४७२ छमछसलहरू इन्ट्री िनय बााँकी िहेको ि 
।  

यस आछथयक िषयमा पछन हालसभम फैसला िएका छमछसलहरू अछिलेख शाखामा बजझाई कभ्यूटिमा 
इन्ट्री ििी बाकसमा िाख्न ेकायय िन ेछनिन्ति रूपमा िइिहेको ि । छमछसल िाख्नको लाछि यस नयााँ ििनमा 
बनाइएको ट्रछल दिाजमा व्यिम्स्थत रूपले िाख्न ेकाम हालसभम छनयछमत रूपमा िइिहेको ि।  

३.७ बजेटको तीन िषे छबबिणः 

 

छस. नं. आछथयक िषय चालज खचय रु. पंूजीित खचय रु. छनकासा िएको कूल िजेट 
रु. 

२ २०७२।०७३ 3,25,32,230।47 51,88,078।57 3,77,20,309।04 

२ 073/074 3,66,02,722।14 14,07,950।00 3,92,88,000।00 

३ 2074/075 52,46,50,00।- 28,50,000।- 4,56,46,032.77 

 

 

 

  



 
 

परिच्िेद- चाि  
िावषयक लक्ष छनधायिण तथा िावषयक लक्ष िमोम्जमको माछसक काययताछलका 

 

  

४.१ आ.ि. २०७५/०७६ को िावषयक कायय योजना, लक्ष्यको छनधायिण ि कायायन्ियन योजना 

सभमाछनत सिोच्च अदालतको अनजसन्धान तथा योजना महाशाखाबाट िएको परिपत्र ि 
न्यायपाछलकाको तेस्रो पञ्चिषीय िणनीछतक योजनालाई आधाि मानी यस अदालतको न्याय सभपादनको 
काययलाई छिटो िरितो तजल्याउन देहायका मूल काययहरु सभपादन िनय देहाय बमोम्जम लक्ष्य छनधायिण 
िरिएको िः 

४.१.१  मजद्दा फियौट िने काययको लक्ष्य 

न्यायपाछलकाको तेस्रो पञ्चिषीय िणनीछतक योजनाको मध्यािधी मजल्यााँकनले छनधायिण ििेको नछतजा 
परिसूचक बमोम्जमको मजद्दा तथा रिट छनिेदनको िजट्टािज टै्ट फियौटको िावषयक लक्ष्य छनधायिण िरिएको ि 
। सो अनजसाि यस आ.ि.का लाछि देिानी तथा फौजदािी ििी १५५२ थान मजद्दा  ि रिट छनिेदन 36 
थान सवहत 1588 थान म्जभमेिािी सिी आएकोमा अम्घल्लो छतन आछथयक िषयमा दताय िएका देिानी 
फौजदािी, पजनिािेदन तथा रिट छनिेदन सवहतका औषत मजद्दा २२२३ थान आधाि मानी सोको १० 
प्रछतशत २२२ थप ििी नयााँ दताय हजने अनजमाछनत मजद्दा संख्या २४४५ थान सवहत जभमा लित ४०३३ 
कायम हजने अनजमान िरिएको ि । सो लित िमोम्जम यस अदालतमा काययित िहने न्यायाधीशको संख्या 
७ िै प्रछत न्यायाधीशको िािमा ५७६ िन्दा बढी मजद्दाको लित हजने िएकोले कायम हजने लितको ६५ 
प्रछतशत अथायत ्२६२२ थान मजद्दा फियौटको लक्ष्य छलइएको ि । 

म्जभमेिािी नयााँ दतायको अनजमान जभमा 
िावषयक 
अनजमाछनत 
लित 

योजनाले 
तोकेको 
लक्ष 

िावषयक फिययौट 
लक्ष संख्या 

रिट/किाि
को 
परिपालना 

मजद्दा तीन आ ि 
को औषत 
मजद्दा दताय 
संख्या  

१० 
प्रछतशतले 
हजने बदृद्द 

अनजमाछनत 
संख्या 

   

३६ १५५२ २२२३ २२२ २४४५ ४०३३ ६५ २६२२ 

उपिोि लक्ष अनजसाि यस अदालतमा काययित न्यायाधीशहरुको लक्ष देहाय िमोम्जम वििाजन िरिएको 
ि । न्यायाधीशित माछसक फिययौटको कायययोजना फािाम नं. ४ मा समािेश िरिएको ि ।  



 
 

 

 

ि.स. न्यायाधीशको नाम, थि म्जभमेिािी सरि 
आएको संख्या 

नयााँ दताय हजन 
सक्ने अनजमाछनत 
संख्या 

जभमा लित फिययौट 
संख्या 
प्रछतशत 

फिययौट 
संख्या 

१ मा.न्या. श्री प्रकाश खिेल 1588 2445 4033 65 375 
2 मा.न्या. श्री प्रकाशचन्र  

अछधकािी 
375 

3 मा.न्या. श्री केशिप्रसाद 
अछधकािी 

375 

4 मा.न्या. श्री म्शम्शििाज ढकाल 375 

५ मा.न्या. श्री बासजदेिलाल शे्रष्ठ  374 
६ मा.न्या. श्री िोशन िजजिेल 374 

७ मा.न्या. श्री कृष्णजंि शाह 374 
जभमा 2622 

४.१.२ थजनजिा मजद्दा, साना प्रकृछतका मजद्दा, प्राथछमकता प्राप्त मजद्दाहरुको फिययौट िने काययको लक्ष 

     अदालतमा पने थजनजिा मजद्दा, साना प्रकृछतका मजद्दा, प्राथछमकता प्राप्त मजद्दाहरुको फर्छ्यौट १ िषयछित्र 
िरिसक्नजपने ििी िणनीछतक योजनाको मध्यािछध मजल्यांकनले छनधायिण ििेिमोम्जम नै उि मजद्दाहरु एक 
िषयछित्र फिययौट िने ििी लक्ष छनधायिण िरिएको ि । उि समग्र मजद्दाहरुको लित ि फिययौट तथा 
माछसक रुपमा फिययौट िने कायययोजना फािाम नं. ३ मा समािेश िरिएको ि ।  

४.१.३ मजद्दा तथा रिट छनिेदनको अङ्ग k'¥ofpg]  

न्यायपाछलकाको तेस्रो पञ्चिषीय िणनीछतक योजनाले छनदेश ििे अनजरुप मजद्दा दताय िएको छमछतले ६ 
मवहनाछित्र मजद्दाहरुको अङ्ग पजग्ने अथायत फैसला िनय छमल्ने अिस्थामा पजग्ने ििी कायय सभपादन िरिने ि 
। यस अदालतको लाछि छनधायिीत फियौट लक्ष्य जभमा 2622 थान मजद्दा िहेकोमा सो को १० प्रछतशत 
थप अथायत कज ल 2885 थान मजद्दामा अङ्ग पजयायउने ििी िावषयक तथा माछसक कायय फियौट लक्ष्य 
छलइएको ि । सो को विस्ततृ विििण फािम नं. 6 मा समािेश िरिएको ि । 

म्जभमेिािी सरिआएको म्जभमेिािी 
सरिआएको कूल 
जभमा 

यस आछथयक 
बषयमा दताय 
हजन सक्ने 
अनजमाछनत 
संख्या 

बावषयक 
फियौट 
लक्ष्य 

१० 
प्रछतशतले थप 
हजने संख्या 

जभमा अङ्ग 
पजर् याउनजपने 
संख्या 

अंङ्ग पजिेको अङ्ग पजग्न 
बााँकी 

१३५ १४५३ १५१८ २४४५ २६२२ २६२ २८८४ 

 



 
 

४.१.४ छमछसलको आन्तरिक छनरिक्षण िने 

यस अदालतमा आ ि ०७५/७६ मा जभमा ४०३३ मजद्दाको लित िहने अनजमान िरिएको ि । ती 
मजद्दाहरुमध्ये केही नयााँ हजने िएकोले आन्तरिक छनरिक्षण िने प्रयोजन िहदैन । त्यस्तै केही मजद्दाहरु 
दायिी फााँटबाट नै छमलापत्र हजने तथा केही मजद्दाहरु थजनिेक तथा पवहलो पेशीमा नै फैसला हजने ििेकोले 
छनरिक्षण िनजयपने मजद्दा २६०० थान अनजमान ििी सोही िमोम्जमको लक्ष िाम्खएको ि । समग्रमा माछसक 
रुपमा िनजयपने लक्ष छनभनिमोम्जम िहेको ि िने न्यायाधीशहरुको म्जभमामा िहने िज ट्टािज टै्ट फााँटको माछसक 
लक्ष विििण फािाम नं. १३ मा प्रस्तजत िरिएको ि । 

विषय 
पट
क 

छमछसलको आन्तरिक छनिीक्षणको माछसक लक्ष्य 

मवह
ना 

साउ
न 

िदौ 
असो
ज 

काम्त्त
क 

मंछसि पजस माघ 
फािज
न 

चैत 
बैशा
ख 

जेठ 
असा
ि 

जभमा 

छमछसल
को 
आन्तरि
क 
छनिीक्षण 

पवहलो पटक 
िने लक्ष्य 

50 
25
0 

250 50 
25
0 

25
0 

25
0 

250 
25
0 

250 
25
0 

25
0 

260
0 

दोस्रो पटक िने 
लक्ष्य 

50 
25
0 

250 50 
25
0 

25
0 

25
0 

250 
25
0 

250 
25
0 

25
0 

260
0 

 

४.२ फैसला कायायन्ियन िने 

४.२.१ फैसला कायायन्ियनका छनिेदन फियौट  

फैसला कायायन्ियनका लाछि पिेका छनिेदनहरुको िणनीछतक योजनाले छनधायिण ििेको नछतजा परिसूचक 
बमोम्जम सोको िावषयक लक्ष्य छनधायिण िने छसलछसलामा फैसला कायायन्ियनका लाछि पिेका ५० प्रछतशत 
छनिेदनहरु ६ मवहनाछित्र फियौट हजने ि ७५ प्रछतशत छनिेदनहरु ९ मवहनाछित्र फियौट हजने ि योजनाको 
अन्त्यमा बक्यौता लित ५० प्रछतशत न्यून िने लक्ष्य सवहतको िणनीछतक योजनाको नछतजा परिसूचकछित्र 
िही कायययोजना तय िरिएको ि । जस अनजसाि यो िषयका लािी म्जभमेिािी सिी आएको २७९ थान ि 
यो िषय पनय सक्ने अनजमाछनत दताय संख्या ३९९ थान सवहत जभमा लित ६७८ थान कायम हजने अनजमान 
ििी ४९० थान छनिेदन फियौट िने माछसक तथा िावषयक लक्ष्य छनधायिण िरिएको ि । 

म्जभमेिािी 
सिीआएको 

नयााँ दताय 
अनजमान 

जभमा कायम हजने 
िावषयक लित 

अनजमाछनत 
िावषयक छनिेदन 
फियौट  

२७९ ३९९ ६७८ ४९० 

 

 



 
 

फैसला कायायन्ियनको िावषयक लक्षको आधािमा छनभन िमोम्जम माछसक लक्ष छनधायिण िरिएको ि । 

साउ
न 

िदौ असो
ज 

का
म्त्तक 

मंछसि पजस माघ फा
िजन 

चैत बैशा
ख 

जेठ असाि जभमा 

१६ २६ १९ २२ ५२ ५१ ५० ५१ ५१ ४९ ५० ५३ ४९० 

 

४.२.२ कैद तथा जिीिाना असजल 

िणनीछतक योजनाको मध्यािछध मजल्यांकनले छनधायिण ििेिमोम्जम िावषयक रुपमा कायम हजने कैद तथा 
जिीिाना बिाबिको लित असजल िने ि िेरुजज कैद तथा जिीिानाको दश प्रछतशत असजल िने लक्ष िमोम्जम 
नै यस अदालतको लक्ष छनधायिण िरिएको ि । यस अदालतमा म्जभमेिािी सिी आएको कैद 
१००६/४/१४  यस िषय हजनसक्ने  ५३८/०/०  ििी  जभमा १५४४/४/१४ कैदको लित हजन े
अनजमान ििी िावषयक रुपमा फिययौट िने लक्ष ६४०/०/० िाम्खएको ि । त्यस्तैििी म्जभमेिािी सिी 
आएको जिीिाना रु ५३०१०३५४/३१ यस िषय हजनसक्ने रु १६१०००००/-ििी  जभमा रु 
६९११०३५४/३१ जिीिानाको लित हजने अनजमान ििी िावषयक रुपमा फिययौट िने लक्ष 
२१५०००००/- िाम्खएको ि । 

 

  म्जभमेिािी 
सिीआएको 

नयााँ दताय अनजमान जभमा कायम हजन े

िावषयक लित 

अनजमाछनत िावषयक 

छनिेदन फियौट  

कैद  १००६/४/१४ ५३८/०/० १५४४/४/१४ ६४०/०/० 

जरििाना  ५३०१०३५४/३१ १६१०००००/- ६९११०३५४/३१ २१५०००००/- 
 

फैसला कायायन्ियन सभबन्धी माछसक रुपमा िने काययको विििण फािाम नं. ८, ९ िथा १० मा समावेश 
गरिएको छ । 

४.२.३ फैसला कार्ाान्वर्नको लगत अद्र्ावधिक गने लगार्तका कार्ा 

फैसला कायाान्वयनको लगि अद्यावधिक गने लगायिका कायाको ववविण ननम्न वमोक्जम ननिाािण 
गरिएको छ । 

 



 
 

मजद्दा मवहना श्रािण िार असोज काछतयक मािय पौष माघ फािजन चैत्र िैशाख जेष्ठ आषाढ जभमा 
  कायय ददन २७ २६ २० १६ २४ २६ २५ २४ २४ २७ २६ २७ २९२ 

१ अध्यािछधक 

िरिने लित 
साँख्या 

रुजु गने, अध्यावधिक गने, सफ्टवेयिमा पोक्टटङ्ग गने काया ननिन्िि रुपमा गने 

२ दण्ड 

जरििानाको 
लित 
साियजछनक 
िने (पटक) 

            √             

३ दण्ड 

जरििाना 
िजट 
सभबन्धी 
सूचना 
प्रकाम्शत 
िने  (पटक) 

  √         √  
          

४ असजल 

तहछसलको 
डोि 
खटाउने  
(पटक) 

    

√ 

    

√ 

    

√ 

        

५ म्जन्सी 
छललाम िने  

(पटक) 

        

√ 

      

√ 

        

६ लित 
फर्छ्यौट 
सछमछतको 
बैठक  

    

√ 

      

√ 

      

√ 

    

 

              

४.३ व्यिस्थापकीय कायय  

यस अदालतबाट यस िषय िने व्यिस्थापकीय कायय लिायतका अन्य काययको माछसक कायययोजनाको 
लक्ष छनधायिण छनभन िमोम्जम िरिएको ि । 

काययको विषय 
  

जभमा 

िैतछनक कानूनव्यिशायीबाट कािािाि भ्रमण पटक १२ 

काउन्सेछलङ्क सेिा संचालन पटक  छनिन्ति 



 
 

न्यावयक साियजछनक संिाद (Judicial outreach) संचालन पटक ४ 

Meet the Judge काययिम संचालन पटक १२ 

योजनाको प्रिछत समीक्षा पटक  ३ 

योजना कायायन्ियनका सभबन्धमा सिोकाििालाहरुसंि अन्तिविया पटक  ३ 

तामेलदाि ि स्थानीय छनकायका प्रछतछनछधहरुसंि अन्तिविया पटक २ 

सडाउनज पने कािजातहरु सडाउने  १ 

न्याय क्षेत्र समन्िय सछमछतको बैठक पटक ४ 

िाि ि सिकािी िकीलसंि अन्तिविया पटक ३ 

संचािकमीहरुसंि अन्तिविया पटक  २ 

मजद्दाको वटपोट छनिन्ति 

स्टाफ छमवटङ्ग १२ 

  

 

  



 
 

परिच्िद पााँच 

िणनीछतक वियाकलापहरु 

 

न्यावयक सजधािको कायय छनम्श्चत उदे्दश्य, लक्ष्य ि िणनीछत सवहतका काययिम ि ठोस प्रछतबद्धताबाट मात्र 
िनय सवकन्ि िन्ने तथ्यलाई हृदयिम ििी न्यायपाछलकाको प्रथम ि दोस्रो िणनीछतक योजना कायायन्ियन 
िैसकेको ि । योजना अबछधमा मानि संशाधन विकास, िौछतक पूिायधाि विकासमा उल्लेख्य उपलब्धी 
हाछसल हजनजका साथै सूचना प्रविछधको प्रयोिमा विस्ताि िई समग्रमा हाम्रा न्यावयक कामकाििाहीलाई 
योजनाबद्ध रुपमा अिाछड बढाइएमा न्यायपाछलकाले पूिा िनजयपने दावयत्ि, लक्ष्य ि उदे्दश्य पूिा हजन सक्ि 
िने्न सकािात्मक सन्देश ददन योजनाहरु सफल िएको िन ्। उि तथ्यलाई आत्मसाथ िदै संविधानले 
सजभपेको न्यायपाछलकाको दावयत्िलाई सक्षम ि सहज ढंिले छनिायह ििी छिटो िरितो न्याय, सबैका लाछि 
न्याय िने्न मूल नािाका साथ न्यायपाछलकाको तेस्रो पञ्चिषीय योजना कायायन्ियनमा आएकोि । यसको 
उदे्यश्य पूिा िनय छनभन लक्ष्यहरु तय िरिएका िन:्  

 न्याय सभपादनको काययलाई छिटोिरितो तजल्याउने  
 न्यावयक प्रवियालाई अनजमानयोग्य बनाउन े

 न्याय प्रणालीलाई पहजाँचयोग्य बनाउने 
 न्यायपाछलकाप्रछत आस्था ि विश्वास अछििवृद्ध िने  

योजनाले छलएका उपयजयि लक्ष्यहरु हाछसल िनय योजनामा विछिन्न िणनीछतहरुको पवहचान िरिएको ि 
ती िणनीछतहरुको कायायन्ियन योजना समेत समािेश िरिएको ि। मूल योजना अनजरुप प्रत्येक अदालतले 
िावषयक रुपमा आफ्नो कायायन्ियन योजना तजजयमा िनजयपने हजन्ि । मूल योजनामा उल्लेम्खत विछिन्न 
िणनीछतक उपायहरु अन्तयित संचालन िरिनज पने वियाकलापहरुलाई मूल काययको िणनीछतसाँि आिद्ध 
ििी व्यिहारिक ि कायायन्ियनयोग्य बनाउनजपने िने्न योजनाले मािय छनदेश ििेकाले योजनाले छनधायरित 
ििेको मूल कायय, लक्ष्य, िणनीछतक उपाय ि वियाकलापहरुलाई मजख्य मापदण्डको रुपमा अिलभिन िदै 
यस अदालतको यस आ.ि २०७५/०७६ का लाछि प्रस्तजत कायायन्ियन योजना तजजयमा िरिएको ि । 

५.१ न्याय सभपादन काययलाई छिटोिरितो तजल्याउन े

५.१.१. मजद्दाको फैसला एंि फैसलाको तयािी तोवकएको समयािछधछित्र िने प्रबन्ध छमलाउन े

कायय नछतजा कायय सभपादन सूचक समयािछध म्जभमेिािी 
मजद्दा फियौटको 
अिछधित कायय 

लक्ष्य 
अनजसािको 

थजनजिा मजद्दा, साना 
प्रकृछतका मजद्दा, ि 

छनिन्ति न्यायाधीश 



 
 

फियौट 
हजन े

प्राथछमकता प्राप्त मजद्दाहरु 
१ िषयछित्र ि अन्य 
मजद्दाहरु १८ मवहना छित्र 
फियौट हजने  

रिट फियौटको 
अिछधित कायय 

लक्ष्य 
अनजसािको 
फियौट हजन े

सबै रिट छनिेदनहरु ६ 
मवहनाछित्र फियौट हजने 

छनिन्ति न्यायाधीश 

मजद्दाको अङ्ग k'¥ofpg] 
कायय 

अङ्ग पजग्न े मजद्दा दताय िएको ६ मवहना 
छित्र फैसलाको लाछि 
मजद्दामा अङ्ग पजिेको हजने 

छनिन्ति फााँटिाला/ से्रस्तेदाि 

फैसला तयाि िने फैसला 
तयाि 

फैसला िएको छमछतले २१ 
ददन छित्र फैसला तयाि 
हजने 

छनिन्ति फााँटिाला/न्यायाधीश 

 

 

५.१.२. पजिाना बक्यौता मजद्दाहरुको न्यूनीकिणमा जोड ददन े

कायय नछतजा कायय सभपादन सूचक समयािछध म्जभमेिािी 
१८ मवहना नाघेका 
मजद्दाको बक्यौता शजन्य 
िने 

 

शजन्य हजन े

 

१८ मवहना नाघेका अन्य १ 
िषय नाघेका थजनजिा मजद्दाहरु 
शजन्य हजन े

 

छनिन्ति फााँटिाला/से्रस्तेदाि 
/न्यायाधीश 

१ िषय नाघेको थजनजिा 
तथा साना प्रकृछतका 
मजद्दा शजन्य िने 

शजन्य हजन े १ िषय नाघेको थजनजिा तथा 
साना प्रकृछतका मजद्दा, ि 
प्राथछमकता प्राप्त मजद्दाहरुको 
संख्या शून्यमा आउने 
मजद्दाहरुको संख्या शून्य हजने 

छनिन्ति फााँटिाला/से्रस्तेदाि 
/न्यायाधीश 

ि मवहना नाघेको रिट 
छनिेदनको बक्यौता 
शजन्य िने 

शजन्य हजन े ि मवहना नाघेका रिट 
छनिेदनहरुको संख्या शून्यमा 
आउने 

छनिन्ति फााँटिाला/से्रस्तेदाि 
/न्यायाधीश 

 

 

 

 

 



 
 

५.१.३. फैसला कायायन्ियनको काययलाई विशषे अछियानको रुपमा सञ्चालन िने 

कायय नछतजा कायय सभपादन सूचक समयािछध म्जभमेिािी 
देिानी मजद्दाको फैसला 
कायायन्ियनका लाछि 
पिेका छनिेदनहरु 
फियौट िने 

लक्ष्य अनजसाि 
फियौट हजन े

फैसला कायायन्ियनका लाछि 
पिेका ५० प्रछतशत 
छनिेदनहरु ६ मवहना छित्र, 
७५ प्रछतशत छनिेदनहरु ९ 
मवहना छित्र फियौट हजने ि 
कज नै पछन छनिेदन १ िषय 
ननाघ्न े

छनिन्ति तहछसलदाि 

फौजदािी मजद्दामा लािेको 
कैद ि जिीिानाको लित 
असूल िने 

असजल हजन े कभतीमा यस िषय कायम हजने 
लित बिाबिको कैद ि 
जिीिाना असूल उपि हजने ित 
िषयको िक्यौता लित 
कभतीमा १० प्रछतशत न्यून 
हजने 

छनिन्ति तहछसलदाि 

दण्ड जरििाना असूल 
िनजयपने मजद्दाको लित 
फियौट िने 

फियौट हजन े कभतीमा यस िषय दताय हजने 
फैसला कायायन्ियनको नयााँ 
मजद्दा संख्याको बिाबिको  
लित फियौट हजन े

छनिन्ति तहछसलदाि 

दण्ड जरििानाको लित 
अध्यािछधक िने 
काययलाई छनिन्ति ददन े

अध्यािछधक 
िई दजरुस्त हजन े

सबै लित Software  मा 
प्रववक्टट गिी Hard Copy ि 
सफ्टकोपी तयाि िने  

  

अध्यािछधक लित 
चिणिद्ध रुपमा 
असूलीका छनछमत्त 
स्थानीय छनकाय प्रहिी 
कायायलयसमेतमा पठाउने 

पत्राचाि/चलानी 207५ माघ मसान्तछित्र 
सभबम्न्धत काययलयलाई 
जानकािी पजग्ने 

छनिन्ति तहछसलदाि 

सफ्टिेयिमा प्रविष्ट हजन 
बााँकी लित प्रविष्ट िने 

प्रविष्ट हजने लित वकताब तयाि हजने छनिन्ति तहछसलदाि 

दण्ड जरििाना असूली 
सभबम्न्ध सन्देशमूलक 
सूचना स्थानीय एफ.एम. 
लिायत अन्य संचाि 

छनयछमत 
प्रकाशन ि 
प्रशािण हजने  

िेछडयो तथा स्थानीय 
एफ.एम.बाट समप्रषेण हजन े

छनिन्ति तहछसलदाि 
से्रस्तेदाि 
न्यायाधीश 



 
 

माध्यमबाट प्रशािण िने 
काययलाई छनिन्तिता ददने  

 

 

५.१.४. सजपिीिेक्षण एंि छनिीक्षणको काययलाई प्रिािकािी बनाउन े

कायय नछतजा कायय सभपादन सूचक समयािछध म्जभमेिािी 
छमछसलको आन्तरिक 
छनिीक्षण िने  

छनिीक्षण 
हजने 

अदालतका चालू छमछसलहरु 
कम्भतमा िषयको २ पटक 
छनिीक्षण हजन े

श्रािण/िार 

/माघ/फाल्िजन 
ि छनिन्ति 

से्रस्तेदाि 

छनिीक्षण छनदेशनको 
कायायन्ियन िए निएको 
अनजिमन िने 

अनजिमन 
हजने 

छनदेशन ददएको ७ ददन छित्र 
छनदेशन कायायन्ियन िए 
निएको अनजिमन हजन े

छनिीक्षण 
िएको ७ ददन 
छित्र छनिन्ति 

सभबम्न्धत 
न्यायाधीश 

 

५.१.5. न्यायीक प्रवियालाई अनजमान योग्य िनाउन े 

कायय कायय सभपादन सूचक समयािछध म्जभमेिािी 
मजद्दामा समय ताछलकामा पद्बछत 
लािू िने  

समय ताछलका पद्दछत लािू हजने छनिन्ति से्रस्तेदाि 
 

 

५.२ न्याय प्रणालीलाई पहजाँचयोग्य बनाउन े

५.२.१ अदालतबाट प्रदान िरिन ेकानूनी सहायता प्रणालीलाई थप प्रिािकािी बनाउन े

कायय नछतजा कायय सभपादन 
सूचक 

समयािछध म्जभमेिािी 

िैतछनक कानून व्यिसायीको 
भयाद थप 

भयाद थप 
हजन े

िैतछनक कानून 
व्यिसायी 
छनयजि हजन े

07५ 
श्रािण 

से्रस्तेदाि/ न्यायाधीश 

िैतछनक कानून व्यिसायीलाई 
मजद्दा तोक्ने 

मजद्दा 
तोवकददन े

मजद्दा तोवकददने 
सूचना 

छनिन्ति से्रस्तेदाि/न्यायाधीश 



 
 

थजनजिा मजद्दामा िैतछनक कानून 
व्यिसायी छनयजि िरिएकोमा 
सभबम्न्धत थजनजिाले सोको 
जानकािी पाउने व्यिस्था िने 

जानकािी 
पाउन े

थजनजिालाई 
जानकािी 
ििाएको पत्र 

२०७५ 
साउन 
देम्ख 
छनिन्ति 

फााँटिाला/से्रस्तेदाि 

िैतछनक कानून व्यिसायीमाफय त 
देहायका सेिा उपलब्ध ििाउने 

 आिश्यक कानूनी छलखत 
तयाि िने 

 मजद्दासाँि सभिम्न्धत 
विषयमा पिामशय िने 

 मजद्दाको काििाहीको 
अिस्था जानकािी ििाउने 

 कम्भतमा मवहनाको १ 
पटक सभबम्न्धत 
म्जल्लाको कािािाि भ्रमण 
िने 

उपलब्ध 
हजन े

काययसभपादन 
प्रछतिेदन तथा 
छलखत पेश 

२०७५ 
साउन 
देम्ख 
छनिन्ति 

से्रस्तेदाि/िैतछनक 
कानून व्यिसायी 

 

 

५.३  मेलछमलाप प्रवियाद्धािा वििाद समाधान िने प्रणालीलाई प्रिािकािी बनाउन े

कायय नछतजा कायय सभपादन 
सूचक 

समयािछध म्जभमेिािी 

कानून बमोम्जम मेलछमलाप 
हजन सक्ने मजद्दामा प्रछतउत्ति 
पिेपछि प्रािम्भिक सजनजिाईका 
बखत कभतीमा एक पटक 
मजद्दा मेलछमलापका लाछि 
पठाउने  

मेलछमलापमा 
पठाइने 

आदेश २०७५ 
साउन 
देम्ख 
छनिन्ति 

न्यायाधीश 

प्रछतउत्ति पने विछतकै पठाउने मेलछमलाप आदेश  से्रस्तेदाि 

मेलछमलापकतायहरु ि 
न्यायाधीशबीच आिछधकरुपमा 
अन्तिविया िने 

अन्तिविया 
सभपन्न हजने 

अन्तिविया २०७५ 
मािय 

म्जल्ला 
न्यायधीश/मेलछमलाप 
अनजिमन सछमछत 



 
 

 

  



 
 

५.४. न्यायपाछलकाप्रछतको आस्था ि विश्वास अछििवृद्ध िने 

५.४.१. न्यायपाछलकाबाट प्रिाह हजन ेसेिालाई िजणस्तिीय बनाउन े

कायय नछतजा कायय सभपादन सूचक समयािछध म्जभमेिािी 
सूचना तथा सहयोि कक्षको 
प्रिािकारिकता िदृद्ब िने 

सेिाग्राहीको 
पहजाँच िदृद्ब 

सूचना तथा सहयोि 
कक्षबाट प्राप्त हजने 
सक्ने सहज एिं 
िवृद्ध 

छनिन्ति से्रस्तेदाि/कक्ष 

न्यायधीश ि कमयचािीहरुले 
सेिाग्राहीहरुप्रछत मयायददत 
व्यिहाि िने 

सेिाग्राहीको 
सन्तजष्टी 

सेिाग्राहीको 
प्रछतविया ि 
पषृ्ठपोषण 

छनिन्ति सिै न्यायधीश ि 
कमयचािी 

 

५.४.२. न्यावयक प्रविया, अदालतबाट प्राप्त हजन ेसेिा एंि सजविधाहरु ि मजद्दाको काििाही अिस्थाका बािेमा 
जानकािी प्रिाह ििाउन ेप्रणाली स्थापना िने 

कायय नछतजा कायय सभपादन 
सूचक 

समयािछध म्जभमेिािी 

अदालतमा आउने सेिाग्राहीहरुका छनम्भत 
पिामशय सेिा सञ्चालन िने 

 न्यावयक प्रविया 
 अदालतले ददने सेिा 

एंिसजविधाहरु 

पिापशय 
हजने 

काययिम 
सञ्चालनको 
िेकडय प्रछतिेदन 

२०७५ 
श्रािण 
देम्ख 
हिेक 
मवहना 

सोधपजि कक्ष 
/िैतछनक 
िवकल/से्रस्तेदाि 

 

 

५.४.३. अछनयछमतता ि िजनासो सजनजिाईका लाछि प्रिािकािी संयन्त्रको स्थापना िने 

कायय नछतजा कायय सभपादन 
सूचक 

समयािछध म्जभमेिािी 

अदालतमा हजने अछनयछमतता 
ि िजनासो सजनजिाई संयन्त्रलाई 
प्रिािकािी बनाउने  

प्रिािकािी 
हजन े

िजनासो 
सजनजिाईमा 
छनयछमतता 

छनिन्ति म्जल्ला न्यायाधीश/ 
से्रस्तेदाि  

िजनासो सजनजिाइ िएको 
सजछनम्श्चतताको लाछि सजनजिाइ 
िएको कज िाको जानकािी 
प्रिाह हजने प्रणाली स्थापना 
िने 

सभबम्न्धत 
िजनासोकतायले 
जानकािी 
पाउने 

सूचना प्रिाह छनिन्ति म्जल्ला 
न्यायाधीश/से्रस्तेदाि 



 
 

उजजिी एंि िजनासोको 
आधािमा सभबम्न्धत 
कमयचािीको मूल्याङ्कन हजने 
म्स्थती कायम िनय 
मूल्याङ्कनकतायलाई विििण 
उपलब्ध ििाउन े

उपलब्ध हजन े विििणको 
उपलब्धता 

२०७५ 
साउन 
देम्ख 
छनिन्ति 

से्रस्तेदाि 

उजूिी पेटीकामा पिेका 
उजजिीलाइ िानविन िने 

िानविन 
प्रछतिेदन 

उजजिी िानिीन 
हजने  

207५ 
श्रािण  

से्रस्तेदाि/म्जल्ला 
न्यायाधीश 

 

५.४.४. न्यावयक सूचना प्रिाह प्रणालीलाई प्रिािकािी बनाउनःे–  

कायय नछतजा कायय सभपादन 
सूचक 

समयािछध म्जभमेिािी 

न्यावयक प्रविया ि काम 
काििाहीसभबन्धी आधािितू 
जानकािी प्रिाह िनेः 

 

काययिम 
प्रसािण  

स्थानीय 
एफ.एम. तथा 
िेछडयोबाट 
काययिम 
प्रशािण हजने 

२०७५ श्रािण 
देम्ख माछसक 
रुपमा छनिन्ति 

से्रस्तेदाि/
न्यायाधीश 

न्यावयक सूचना संप्रषेणलाई 
प्रिािकािी बनाउन, तामेलदाि , 
सिोकाििाला छनकाय ि 
संचािकमीहरुसंि अन्तिविया िने 

अन्तिवि
या हजन े

अन्तिविया 
सभपन्न 

२०७५ मंछसि 
देम्ख चैत्रसभम 

से्रस्तेदाि 
 

 

५.५ सहयोिी िणनीछतहरुको कायायन्ियन योजना 

५.५.१ अछिलेख व्यिस्थापन 

कभ्यजटि इन्ट्री हजन बााँकी िहेका अछिलेखलाई कभ्यजटि सफ्टिेयिमा इन्ट्री िने, कानून बमोम्जम 
छमछसल सडाउने, फाइल फेने ि व्यिम्स्थत वहसाबले बाकसमा िाख्न ेसमेत कायय छनिन्ति रुपमा िने ।  

५.५.२ अदालत ििन  ि अदालत परिसि ममयत सभिाि 

 सियसाधािण जनता, अदालतका प्रयोिकताय, अदालतका कमयचािीहरुको सजविधा ि अदालतलाई   

  व्यिम्स्थत बनाउन आिश्यक देम्खएका छनभन छलम्खत काययहरु पजिा िनय पहल िने । 



 
 

 नयााँ ििनमा छलफ्ट सवहत २ तला थप ििी दोश्रो तलामा ४ िटा इजलास छनमायण िने ि तेश्रो 
तलामा अछिलेख शाखा एिं अन्य प्रशासछनक काययकक्ष छनमायण िने ।  

 नयााँ ििन अिाछड िहेको पजिानो ििनले नयााँ ििनको सजन्दिता नै वििािेकोले पजिानो ििन 
ित्काउने । 

 हाल म्जल्ला न्यायाधीशले प्रयोि िनजयिएको सिकािी आिास ििन जीणय िै सजिक्षाको दृवष्टकोणले 
समेत बस्न उपयजि निएकोले नयााँ न्यायाधीश आिास ििन छनमायण िने । 

 हाल से्रस्तेदाि बस्दै आएको आिस ििन जीणय िै बस्नको लाछि अनजपयजि िहेकोले नयााँ ििन 
िने । 

 ल्याण्ड स्केवपङ  ि बिैंचा छनमायणको काययलाई थप स्ति उन्नती िनय थप लाित अनजमान सवहत 
िकम छनकासाको लाछि सिोच्चमा लाित अनजमान पेश िने। 

 िङ्गिोिनको कायय प जिा िनय लाित अनजमान तयाि ििी सिोच्च अदालतमा लेखी पठाउन े। 

 ग्यािेज िरिपिी जाली िाख्न,े ग्राउण्ड लेबल उठाउने समेतको कायय िने । 

 नयााँ ििनको ठाउाँ-ठाउाँमा पानी च जवहएकोले टप डे्रछसङ िने िा ितमा नक्सा छडजाइन अनजसािको 
संिचना एिं सिोच्च अदालतमा लेखी पठाउने । 

5.5.3. अन्य 

 िाम्रो काम िने उत्कृष्ट कमयचािीहरु मध्ये आ.ब. को अन्त्यमा कम्भतमा ३ जनालाई 
पजिस्कृत िने ििाउने व्यिस्था छमलाउने । 

 कमयचािीको मनोिल उच्च िाख्न ि उत्प्ररेित िनयको लाछि स्थानीय स्ति मै काययिमको 
पवहचान ििी व्यिस्था छमलाउने । 

  



 
 

यस अदालतमा काययित जनशम्िको नामािली  

qm=;+= kb, >]0fL gfd, y/  

lghfdtL 
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कैफफर्त  

1.  

म्जल्ला 
न्यायाधीश श्री प्रकाश खिेल   146467     

2.  

अ.म्जल्ला 
न्यायाधीश श्री प्रकाशचन्र अछधकािी 168450    

 

3.  

अ.म्जल्ला 
न्यायाधीश श्री केशिप्रसाद अछधकािी  140825     

4.  

अ.म्जल्ला 
न्यायाधीश श्री म्शम्शििाज ढकाल  159042   

 

5.  

अ.म्जल्ला 
न्यायाधीश श्री धछनश्वि पौडेल  140869    

 

6.  

अ.म्जल्ला 
न्यायाधीश श्री कृष्णजंि शाह A143544     

7.  शे्रस्तेदाि श्री मोहन सजबेदी १७१५७८ २०७२।४।२८ – 

8.  शा.अ. 
श्री माधि प्रसाद 
छतछमम्ल्सना    

9.  शा.अ श्री िाजकज माि आचायय १८२७०४ २०७३।२।३ ल म्ज अ बाट काजमा आएको 
10.  ना.सज. श्री िमेश यादि  192230   

11.  ना.सज. 
श्री अिविन्द कज माि 
महतो  १९५३२४ २०७१।७।१ – 

12.  ना.सज. श्री सजिेश महतो १९५२७२ २०६७।९।२७ – 

13.  ना.सज. श्री िामकाजी कटजिाल  -  

उच्च अदालत जनकपजि अस्थायी 
इजलास िीििंज कािजमा 

िएको 

14.  ना.सज. 
श्री प्रकाश बहादजि 
खड्का १७१५०७ २०४०।११।३० – 

15.  ना.सज. श्री अत्मािाम कज माि िजप्ता २०२४४४ -  

16.  ना.सज. श्री िामचन्र िौछनयाि 202598   

17.  ना.सज. श्री िणेश िाम  १९७२२६ २०७१।१२।१  

18.  ना.सज. श्री सजछमत्रा आले २०९४२९ २०७१।८।१९ सिोच्च अदालतमा काज  

19.  ना.सज. श्री शाम्न्त िजरुङ २१३४३२ २०७२।९।१ 

काठमाडौं म्जल्ला अदालतमा 
काज 

20.  ना.सज. श्री कज शल सजबेदी  २१३४१० २०७२।९।२ पाटन  म्जल्ला अदालतमा काज 

21.  ना.सज. श्री शभि ज चाई 162990 - 

उच्च अदालत पाटन अस्थायी 
इजलास हेटौंडाबाट काजमा 

आएको  

22.  ना.सज. श्री अमिलाल यादि  २०३१७६ - 
उच्च अदालत अस्थायी इजलास 

िीििंजमा काज 



 
 

23.  ना सज  श्री मनोज कज माि चौधिी १९४६३८ २०६९।१।५  
24.  ना.सज श्री नोकबहादजि लामा  १९४९४९ २०७४।१ पसाय म्जल्ला अदालतमा काज 
25.  ना.सज श्री म्शिप्रसाद दाहाल  189014 २०७५।१।७ पसाय म्जल्ला अदालतबाट काजमा 
26.  लेखापाल श्री ददपक ि जषाल  २०७०।०९।१६ – 

27.  ने.स.प श्री मम्न्दप ठाकज ि  - २०७२।४।१० किाि 

28.  

कभ्यूटि 
अपिेटि श्री उमेश प्रसाद जैसिाल - 2066-5-20 किाि 

29.  क.अ. श्री िाकेश खजलाल  - २०६८।१०।१ किाि 

30.  

कभ्यूटि 
अपिेटि श्री सिस्िती कज मािी छसंह - २०७३।९।८ किाि 

31.  छडठ्ठा श्री उज्िल आचायय २०५३२७ २०४०।११।८ – 

32.  छडठ्ठा श्री सजिज थापा २०५४०१ २०७०।११।८ – 

33.  छडठ्ठा श्री ललन प्रसाद यादि  २०००००   

34.  छडठ्ठा श्री जीतेन्र प्रसाद चौधिी १६१८५९ २०७०।११।१ 

35.  छडठ्ठा श्री दीपेन्र प्रसाद साह २१०२७२ २०७१।०९।८ 

36.  छडठ्ठा श्री ददछलप कज माि पाण्डे  २११६४६ २०७१।०९।८ 

37.  छडठ्ठा श्री िनजकज माि फज लामी २०९६९४ २०७१।०९।८ सलायही म्जल्ला अदालतमा काज

38.  छडठ्ठा वकछतयमा काफले  २०९४५२ - 
मकिानपजि म्जल्ला अदालतमा 

काज 
39.  छडठ्ठा श्री निेन्र बोलखे  - - 

40.  छडठ्ठा 
श्री देिेन्र प्रसाद 
कज शिाहा १५३०६८ - 

41.  छडठ्ठा 
श्री माधि प्रसाद 
अछधकािी - २०६७।४।१ किाि

42.  छडठ्ठा  श्री शैलेन्र कज माि यादि  -   
43.  छडठ्ठा  श्री उमेश दाहाल - -  
44.  छडठ्ठा  श्री शैलेन्र चौधिी  - -  
45. छडठ्ठा  श्री अछनता विष्ठ - -  
46.  छडठ्ठा श्री सजनील चौधिी  - -  
47.  छडठ्ठा  श्री रिन्कज  कज शिाहा  - -  
48.  छडठ्ठा  श्री नविन लजइटेल - -  
49.  अछमन श्री िमण वकशोि छमश्र १८७९५१ २०६६।४।१ – 

50.  तामेलदाि 

श्री ज्योतीलाल साह 
सोनाि 88658 २०४०।१।२३ – 

51.  तामेलदाि  श्री छनलम िाणा 173619 २०५१।११।३० – 

52.  तामेलदाि  श्री फज लमहमद छमयााँ  १९३१७३ २०४५।६।१६ – 

53.  तामेलदाि  

श्री लम्खन्र प्रसाद 
प्रजापछत  २०४९६१  – 

54. तामेलदाि  श्री नन्दज िाउत कज मी ११७४९३ २०५१ साल देम्ख  

55.  तामेलदाि  श्री िणेश पोख्रले २५९१६७२ २०७३।५।१ काजमा िएको 
56.  तामेलदाि  श्री िमेश विडािी  219448 - 



 
 

57.  तामेलदाि  श्री िजरु चौधिी  2597521 - -
58.  तामेलदाि श्री छसखा बजिाई -   
59.  तामेलदाि श्री सजमन ि जतेल - -  
60.  तामेलदाि श्री  प्रिेश कज माि यादि  - २०६८।२।६ किाि
61.  तामेलदाि श्री असछमत खड्का  - २०७२।४।१ किाि
62.  तामेलदाि श्री जिावहिलाल चौधिी  - -  

63.  तामेलदाि  
श्री िामछनिास प्रसाद 
यादि 227953 -  

64.  ह.स.चा. श्री उमेश शामाय लोहाि - - किाि 

65.  ह.स.च. श्री बजृलाल मण्डल  - -  
66.  का.स. पाचौ श्री िामनािायण प्र. यादब ११४९३६ २०४२।२।१३ – 

67.  का.स. चौथो श्री म्शि बहादजि थापा १७५४१४ २०५२।२।९ – 

68.  का.स. चौथो श्री सेठदास तत्मा १८१९११ २०५५।१०।२२ – 

69.  का.स. श्री िाजेश प्रसाद यादि - २०६९।११।९ किाि 

70.  का.स. श्री विजय दास तत्मा - २०६८।४।१ किाि 

71.  का.स. श्री प्रयाि प्रसाद यादि - २०७१।४।१ किाि 

72.  का.स. श्री संतोष थापा  - - किाि 

73.  का.स. श्री मजकेश कज माि बमाय  - - 

किाि 

74.  का.स. श्री आशा महतो  - - 

किाि 

75.  का.स. श्री पमप्रकाश चौधिी  - - 

किाि 

76.  का.स. श्री संददप शमाय  - २०७३।९।८ 
किाि 

77.  का.स. श्री उत्तमिाज िट्ट   - २०७३।९।८ 
किाि 

78.  का.स. श्री िाम्जन्र मछलक  - - 

किाि 

 

 

 



 
 

 

फािाम नं १ 

 बािा म्जल्ला अदालत 

आछथयक िषय २०7५/07६ को िावषयक कायययोजना 
लक्ष्य छनधायिण फािाम नं–१ िावषयक लक्ष्य छनधायिण फािाम 

(मूल िणनीछत अन्तियत लक्ष्य १ को िणनीछत १ साँि सभबम्न्धत) 

अदालतको समूह ि       
    

योजनाबाट छनधायिण िए अनजसाि िावषयक रुपमा फैसला िनजयपने मजद्दाको प्रछतशतः६५    
    

छस.नं 

म्जभमेिािी 
नयााँ दतायको अनजमान 

जभमा 
बावषयक  

अनजमाछनत 
लित 

योजनाले  

तोकेको 
लक्ष्य 
प्रछतशत 

बावषयक  

लक्ष्य 
संख्या 

रिट/किािको परिपालना  मजद्दा 

३ मवहना 
छित्र 

३ देम्ख 
६ मवहना  
छित्रको 

६ मवहना  
नाघेको 

जभमा १ बषयछित्र १ 
बषयदेम्ख  

१८ 
मवहना 
छित्र 

१८ 
मवहना  
नाघेको 

जभमा तीन 
आ.ि.को  
औषत मजद्दा 
दताय संख्या 

१० 
प्रछतशतले  

हजने बवृद्ध 

अनजमाछनत  

संख्या 

१ 24 ५ ७ ३६ 1258 235 59 १५५२ २२२३ २२२ २४४५ ४०३३ 65 २६२२ 

               

   तयाि िने                                                                                                                     प्रमाम्णत िने    

 

  



 
 

फािाम नं २ 
बािा म्जल्ला अदालत 

आछथयक िषय २०75/076 को िावषयक कायययोजना 
लक्ष्य छनधायिण फािाम नं-२ िावषयक लक्ष्य छनधायिण फािाम 

 

अदालतको समूह ख 
योजनाबाट छनधायिण िए अनजसाि िावषयक रुपमा फैसला िनजयपने मजद्दाको प्रछतशतः 70 
 छस.नं. विषय अिछधित 

संख्या 
म्जभमेिािी सिी आएको मजद्दा नयााँ दताय अनजमान  जभमा कायम हजने आउने 

अनजमाछनत बावषयक लित 
अनजमाछनत िावषयक मजद्दा 
फियौट  संख्या 

कैवफयत 

थजनजिा 

साना 
प्रकृछतका 

प्राथछमकता 
प्राप्त 

अन्य जभमा         

१ मजद्दा ६ मवहना 
छित्रको 22 53 30 850 955 

2340 ३८८० 

६९५   

६ मवहना 
देम्ख १ 
िषयछित्रको 

21 10 9 257 297 1515   

१ िषय 
देम्ख १८ 
मवहना 
छित्रको 

5 1 0 224 230 230   



 
 

१८ 
मवहनादेम्ख 
२ िषय 
छित्रको 

1 0 0 51 52 52   

२ िषय 
नाघेको 

0 0 0 6 6 6   

2 पजनिािेदन ६ मवहना 
छित्रको 

5 0 0 0 5 

7 19 

7   

६ मवहना 
देम्ख १ 
िषय 
छित्रको 

1 0 0 0 1 1   

१ िषय 
देम्ख १८ 
मवहना 
छित्रको 

5 0 0 0 5 5   

१८ 
मवहना 
देम्ख २ 
िषय 

छित्रको 

1 0 0 0 1 1   

    २ िषय 
नाघेको 

0                 

३ ६ मवहना छित्रको 29 91 127 96   



 
 

रिट ि 
छनषधेाज्ञा 
छनिेदन 

६ मवहनादेम्ख १ िषय छित्रको 5 5   

१ िषय देम्ख १८ मवहना छित्रको 2 2   

१८ मवहनादेम्ख २ िषयसभमको  0 0   

२ िषय नाघेको 0     0   

४ किािको 
परिपालना 
सभबन्धी 
छनिेदन 

3 मवहना छित्रको 0 0 0 0   

३ मवहना नाघेि 0 0 0 0   

५ अ.िं १७ 
नं छनिेदन  
ि सो 
उपिको 
कैवफयत 
प्रछतिेदन 

  0 7 7 7   

 कूल जभमा 1588 २४४५ ४०३३ २६२२   
   

 

        

   

 

        

            

            
 

                                                                            प्रमाम्णत िने    
 

  



 
 

फािाम नं ३ 

बािा म्जल्ला अदालत 

आछथयक िषय २०75/076 को िावषयक कायययोजना 
लक्ष्य छनधायिण फािाम नं-३ माछसक लक्ष्य छनधायिण फािाम 

(मूल िणनीछत अन्तियत लक्ष्य १ को िणनीछत १ साँि सभबम्न्धत) 

योजनाबाट छनधायिण िए अनजसाि िावषयक रुपमा फैसला िनजयपने मजद्दाको जभमा साँख्याः२६२२ प्रछतशतः ६५ 

ि.सं. मजद्दा अिछध विििण साउन िदौ असोज काम्त्तक मंछसि पजस माघ फािजन चैत बैशाख जेठ असाि जभमा 

१ 
थजनजिा 
मजद्दा 

  काययददन २७ २६ २० १६ २४ २६ २५ २४ २४ २७ २६ २७ २९२ 
१ िषयछित्रको 
अन्य मजद्दा 

लक्ष्य 2 3 ५ ७ ८ ८ ९ १० १० ९ ९ १० 90 
प्रिछत                         0 

१ बषय नाघेको 
लक्ष्य 1 1 1 1 1 1             6 
प्रिछत                         0 

२ 
साना 

प्रकृछतका 
मजद्दा 

१ िषयछित्रको 
अन्य मजद्दा 

लक्ष्य 4 ६ ८ ८ १० १२ १२ १२ १२ १२ १२ १२ 120 
प्रिछत                        0 

१ बषय नाघेको 
लक्ष्य 2 4 8 8 10 9             41 
प्रिछत                         0 

3 
प्राथछमकता 

प्राप्त मजद्दा 

१ िषयछित्रको 
अन्य मजद्दा 

लक्ष्य 4 5 १५ १५ 15 19 २० २० २५ २५ 25 २५ 213 
प्रिछत                         0 

१ बषय नाघेको लक्ष्य 
0 

0 ० 1 १ १ १ १ १ 1 1 1 
9 

  प्रिछत                         0 

4 

अन्
य 

मज द्द
ा 

तथ
ा 

पज न
िािे

दन
 १ िषयछित्रको 

अन्य मजद्दा 

लक्ष्य 30 120 91 ९८ १२० १२० १२० १२१ १३६ १३७ १५७ १६० 1410 

प्रिछत                         0 

लक्ष्य 10 25 25 २६ ४४ ४४ ४८ ४६ ५६ ५६ ५६ ५६ 492 



 
 

१ िषयदेम्ख १८ 
मवहना छित्रको 
अन्य मजद्दा 

प्रिछत 
  

                      

0 

१८ मवहना 
नाघेको अन्य 

मजद्दा 

लक्ष्य 4 10 15 १५ १० १० १० १२ १५ १० १० १० 131 

प्रिछत 
  

                      
0 

५ रिट
 

६ 
मवहनाछित्रको 

रिट 

लक्ष्य 0 4 6 ८ 8 ८ ९ ९ १० १२ ११ 11 96 

प्रिछत 
  

                      
0 

६ मवहना 
नाघेको रिट 

लक्ष्य   1 2 3 1               7 

प्रिछत                         0 

छस.नं 1+2+3+4+5 को जभमा  
लक्ष्य ५७ १७९ १७६ १९० २२८ २३२ २२९ २३१ २६५ २६२ २८१ २८५ 2615 

प्रिछत                         0 

६ 
छनिेदन 
प्रछतिेदन  

१ मवहना छित्र 
लक्ष्य 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

प्रिछत                         0 

१ मवहना 
नाघेको 

लक्ष्य                         0 

प्रिछत                         0 

७ 
फज टकि 
छनिेदन 

१ मवहना छित्र 
लक्ष्य 75 112 80 १५० 142 145 142 142 145 142 143 143 1561 

प्रिछत                         0 

१ मवहना 
नाघेको 

लक्ष्य                         0 

प्रिछत                         0 

छस.नं. 6+7 को जभमा  
लक्ष्य ७५ ११२ ८० १५० १४२ १४६ १४३ १४३ १४६ १४३ १४४ १४४ 1568 

प्रिछत                         0 

दजिैको कूल जभमा 
लक्ष्य १३२ २९१ २५६ ३४० ३७० ३७८ ३७२ ३७४ ४११ ४०५ ४२५ ४२९ 4183 

प्रिछत                           



 
 

फािाम नं ४ 

बािा म्जल्ला अदालत 

आछथयक िषय २०7५/07६ को िावषयक कायययोजना 
लक्ष्य छनधायिण फािाम नं-४M न्यायाधीशित माछसक लक्ष्य छनधायिण फािाम 

(मूल िणनीछत अन्तियत लक्ष्य १ को िणनीछत १ साँि सभबम्न्धत) 

न्यायाधीशको नामः श्री प्रकाश खिेल                    

छस.नं. विषय 
मवहना साउन िदौ असोज काम्त्तक मंछसि पजस माघ फािजन चैत बैशाख जेठ असाि जभमा 

कायय ददन २७ २६ २० १६ २४ २६ २५ २४ २४ २७ २६ २७ २९२ 

१ मजद्दा 
फियौट 
लक्ष्य 24 

25 25 15 30 30 33 35 35 35 35 35 ३५७ 

२ 

रिट ि 
छनषधेाज्ञा 
छनिेदन 

फियौट 
लक्ष्य 

0 1 2 0 1 1 3 1 2 1 2 1 १५ 

३ पजनिािेदन 
फियौट 
लक्ष्य 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 २ 

४ 
छनिेदन 
प्रछतिेदन 

फियौट 
लक्ष्य 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 १ 

जभमा फियौट लक्ष्य २४ २६ २७ १५ ३१ ३२ ३६ ३७ ३७ ३७ ३७ ३६ ३७५ 

 
                        

   

सभिम्न्धत न्यायाधीशले फैसला िनजयपने मजद्दामध्ये १८ मवहना नाघेको िााँकी साँख्याः   
                

   तयाि िने                                                                                                                                                                                                                      प्रमाम्णत िने    

 
 



 
 

फािाम नं ४ 
बािा म्जल्ला अदालत 

आछथयक िषय २०7५/07६ को िावषयक कायययोजना 
लक्ष्य छनधायिण फािाम नं-४M न्यायाधीशित माछसक लक्ष्य छनधायिण फािाम 

(मूल िणनीछत अन्तियत लक्ष्य १ को िणनीछत १ साँि सभबम्न्धत) 
न्यायाधीशको नामः श्री प्रकाश चन्र अछधकािी                    

छस.नं. विषय 
मवहना साउन िदौ असोज काम्त्तक मंछसि पजस माघ फािजन चैत बैशाख जेठ असाि जभमा 

कायय ददन २७ २६ २० १६ २४ २६ २५ २४ २४ २७ २६ २७ २९२ 

१ मजद्दा 
फियौट 
लक्ष्य 17 

15 13 १२ २६ ३० ३६ ३८ ४० ४५ ४५ ४० ३५७ 

२ 
रिट ि 
छनषधेाज्ञा 
छनिेदन 

फियौट 
लक्ष्य 

0 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 १५ 

३ पजनिािेदन 
फियौट 
लक्ष्य 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 २ 

४ 
छनिेदन 
प्रछतिेदन 

फियौट 
लक्ष्य 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 १ 

जभमा फियौट 
लक्ष्य 

१७ १६ १३ १२ २७ ३१ ३८ ४० ४४ ४८ ४७ ४२ ३७५ 

 
                        

   

सभिम्न्धत न्यायाधीशले फैसला िनजयपने मजद्दामध्ये १८ मवहना नाघेको िााँकी साँख्याः  10 
                

   तयाि िने                                                                         प्रमाम्णत िने    
 



 
 

फािाम नं ४ 
बािा म्जल्ला अदालत 

आछथयक िषय २०7५/07६ को िावषयक कायययोजना 
लक्ष्य छनधायिण फािाम नं-४M न्यायाधीशित माछसक लक्ष्य छनधायिण फािाम 

(मूल िणनीछत अन्तियत लक्ष्य १ को िणनीछत १ साँि सभबम्न्धत) 
न्यायाधीशको नामः श्री केशिप्रसाद  अछधकािी                    

छस.नं. विषय 
मवहना साउन िदौ असोज काम्त्तक मंछसि पजस माघ फािजन चैत बैशाख जेठ असाि जभमा 

कायय ददन २७ २६ २० १६ २४ २६ २५ २४ २४ २७ २६ २७ २९२ 

१ मजद्दा 
फियौट 
लक्ष्य 17 

20 25 २० ३० ३१ ३० ३० ३५ ३५ ४२ ४२ ३५७ 

२ 
रिट ि 
छनषधेाज्ञा 
छनिेदन 

फियौट 
लक्ष्य 

0 1 1 0 2 1 2 2 1 2 1 2 १५ 

३ पजनिािेदन 
फियौट 
लक्ष्य 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 २ 

४ 
छनिेदन 
प्रछतिेदन 

फियौट 
लक्ष्य 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 १ 

जभमा फियौट 
लक्ष्य 

17 21 26 20 32 33 33 32 36 37 43 45 ३७५ 

 
                        

   

सभिम्न्धत न्यायाधीशले फैसला िनजयपने मजद्दामध्ये १८ मवहना नाघेको िााँकी साँख्याः   
 

  



 
 

फािाम नं ४ 
बािा म्जल्ला अदालत 

आछथयक िषय २०7५/07६ को िावषयक कायययोजना 
लक्ष्य छनधायिण फािाम नं-४M न्यायाधीशित माछसक लक्ष्य छनधायिण फािाम 

(मूल िणनीछत अन्तियत लक्ष्य १ को िणनीछत १ साँि सभबम्न्धत) 
न्यायाधीशको नामः श्री म्शम्शि िाज ढकाल                   

छस.नं. विषय 
मवहना साउन िदौ असोज काम्त्तक मंछसि पजस माघ फािजन चैत बैशाख जेठ असाि जभमा 

कायय ददन २७ २६ २० १६ २४ २६ २५ २४ २४ २७ २६ २७ २९२ 

१ मजद्दा 
फियौट 
लक्ष्य 20 

25 25 १५ २५ २७ ३० ३५ ३५ ४० ४० ४० ३५७ 

२ 
रिट ि 
छनषधेाज्ञा 
छनिेदन 

फियौट 
लक्ष्य 

1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 १५ 

३ पजनिािेदन 
फियौट 
लक्ष्य 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 २ 

४ 
छनिेदन 
प्रछतिेदन 

फियौट 
लक्ष्य 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 १ 

जभमा फियौट 
लक्ष्य 

21 26 26 17 27 29 32 37 36 41 41 42 ३७५ 

 
                        

   

सभिम्न्धत न्यायाधीशले फैसला िनजयपने मजद्दामध्ये १८ मवहना नाघेको िााँकी साँख्याः  6 
 

  



 
 

फािाम नं ४ 

बािा म्जल्ला अदालत 

आछथयक िषय २०7५/07६ को िावषयक कायययोजना 
लक्ष्य छनधायिण फािाम नं-४M न्यायाधीशित माछसक लक्ष्य छनधायिण फािाम 

(मूल िणनीछत अन्तियत लक्ष्य १ को िणनीछत १ साँि सभबम्न्धत) 

न्यायाधीशको नामः श्री बासजदेिलाल शे्रष्ठ                   

छस.नं. विषय 
मवहना साउन िदौ असोज काम्त्तक मंछसि पजस माघ फािजन चैत बैशाख जेठ असाि जभमा 

कायय ददन २७ २६ २० १६ २४ २६ २५ २४ २४ २७ २६ २७ २९२ 

१ मजद्दा 
फियौट 
लक्ष्य 0 26 १० १५ ३४ ३८ ३८ ४२ ४२ ३९ ३८ ३५ ३५७ 

२ 
रिट ि 
छनषधेाज्ञा 
छनिेदन 

फियौट 
लक्ष्य 

0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 १४ 

३ पजनिािेदन 
फियौट 
लक्ष्य 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 २ 

४ 
छनिेदन 
प्रछतिेदन 

फियौट 
लक्ष्य 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 १ 

जभमा फियौट 
लक्ष्य 

० २७ ११ १६ ३६ ३९ ३९ ४४ ४४ ४२ ४० ३६ ३७४ 

 
                        

   

सभिम्न्धत न्यायाधीशले फैसला िनजयपने मजद्दामध्ये १८ मवहना नाघेको िााँकी साँख्याः   
 

  



 
 

फािाम नं ४ 
बािा म्जल्ला अदालत 

आछथयक िषय २०7५/07६ को िावषयक कायययोजना 
लक्ष्य छनधायिण फािाम नं-४M न्यायाधीशित माछसक लक्ष्य छनधायिण फािाम 

(मूल िणनीछत अन्तियत लक्ष्य १ को िणनीछत १ साँि सभबम्न्धत) 
न्यायाधीशको नामः श्री िोशन िजजिेल                  

छस.नं. विषय 
मवहना साउन िदौ असोज काम्त्तक मंछसि पजस माघ फािजन चैत बैशाख जेठ असाि जभमा 

कायय ददन २७ २६ २० १६ २४ २६ २५ २४ २४ २७ २६ २७ २९२ 

१ मजद्दा 
फियौट 
लक्ष्य ० २५ २१ १९ २५ ३४ ३२ ३५ ३५ ४२ ४३ ४५ ३५६ 

२ 
रिट ि 
छनषधेाज्ञा 
छनिेदन 

फियौट 
लक्ष्य 

० ० १ ० २ २ २ १ २ ३ १ १ १५ 

३ पजनिािेदन 
फियौट 
लक्ष्य 

० ० ० ० ० ० १ १ ० ० ० ० २ 

४ 
छनिेदन 
प्रछतिेदन 

फियौट 
लक्ष्य 

० ० ० ० ० ० ० ० १ ० ० ० १ 

जभमा फियौट 
लक्ष्य 

० २५ २२ १९ २७ ३६ ३५ ३७ ३८ ४५ ४४ ४६ ३७४ 

 
                        

   

सभिम्न्धत न्यायाधीशले फैसला िनजयपने मजद्दामध्ये १८ मवहना नाघेको िााँकी साँख्याः   
 

  



 
 

फािाम नं ४ 
बािा म्जल्ला अदालत 

आछथयक िषय २०7५/07६ को िावषयक कायययोजना 
लक्ष्य छनधायिण फािाम नं-४M न्यायाधीशित माछसक लक्ष्य छनधायिण फािाम 

(मूल िणनीछत अन्तियत लक्ष्य १ को िणनीछत १ साँि सभबम्न्धत) 
न्यायाधीशको नामः श्री कृष्णजंि शाह                 

छस.नं. विषय 
मवहना साउन िदौ असोज काम्त्तक मंछसि पजस माघ फािजन चैत बैशाख जेठ असाि जभमा 

कायय ददन २७ २६ २० १६ २४ २६ २५ २४ २४ २७ २६ २७ २९२ 

१ मजद्दा 
फियौट 
लक्ष्य १३ २० २५ २० २५ ३२ ३३ ३४ ३६ ४० ३८ ४० ३५६ 

२ 
रिट ि 
छनषधेाज्ञा 
छनिेदन 

फियौट 
लक्ष्य 

0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 १५ 

३ पजनिािेदन 
फियौट 
लक्ष्य 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 २ 

४ 
छनिेदन 
प्रछतिेदन 

फियौट 
लक्ष्य 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 १ 

जभमा फियौट 
लक्ष्य 

१३ २० २६ २१ २६ ३३ ३५ ३६ ३८ ४३ ४१ ४२ ३७४ 

 
                        

   

सभिम्न्धत न्यायाधीशले फैसला िनजयपने मजद्दामध्ये १८ मवहना नाघेको िााँकी साँख्याः   
 

  



 
 

फािाम नं ५ 

बािा म्जल्ला अदालत 

आछथयक िषय २०74/075 को िावषयक कायययोजना 
लक्ष्य छनधायिण फािाम नं-५M अङ्ग पजर् याउने काययको बावषयक लक्ष्य छनधायिण फािाम 

(मूल िणनीछत अन्तियत लक्ष्य १ को िणनीछत १ साँि सभबम्न्धत) 

योजनाबाट छनधायिण िए अनजसाि बावषयक रुपमा फैसला िनजयपने मजद्दाको साँख्या २६२२                                       प्रछतशतः ६५ 

िावषयक रुपमा अंङ्ग पजर् याउनज पने मजद्दाको साँख्या २८८४                                                              प्रछतशतः ७५ 

छस.नं म्जभमेिािी सरिआएको 
म्जभमेिािी 
सरिआएको 
कूल जभमा 

यस आछथयक 
बषयमा दताय 
हजन सक्न े
अनजमाछनत 
संख्या 

बावषयक 
फियौट 
लक्ष्य 

१० 
प्रछतशतले 
थप हजन े
संख्या 

जभमा अङ्ग 
पजर् याउनजपने 

संख्या 

यस आछथयक 
बषयमा अङ्ग 
पजर् याउनजपने 
बााँकी संख्या    अंङ्ग पजिेको अङ्ग पजग्न बााँकी 

  

६ 

मवहनाछित्रको 
६ मवहना 
नाघेको 

जभमा ६ 

मवहनाछित्रको 
६ मवहना 
नाघेको 

जभमा 
            

जभमा ४५ ९० १३५ ९४३ ५१० १४५३ १५८८ २४४५ २६२२ २६२ २८८४ ३१८२ 

 
       

     

   तयाि िने                                                                                                                                                                                                   प्रमाम्णत िने    

 

  



 
 

फािाम नं ६ 

बािा म्जल्ला अदालत 

आछथयक िषय २०7५/07६ को िावषयक कायययोजना 
लक्ष्य छनधायिण फािाम नं-६M अङ्ग पजर् याउने काययको माछसक लक्ष्य छनधायिण फािाम 

(मूल िणनीछत अन्तियत लक्ष्य १ को िणनीछत १ साँि सभबम्न्धत) 

योजनाबाट छनधायिण िए अनजसाि बावषयक रुपमा फैसला िनजयपने मजद्दाको साँख्या २६२२                                                      प्रछतशतः 65 

माछसक रुपमा अंङ्ग पजर् याउनज पने मजद्दाको साँख्या 240                                                                             प्रछतशतः 75 

फााँट नं  छबषय 

फााँटको 
मजद्दा तथा 
रिट साँख्या  

मवहना साउन िदौ असोज काम्त्तक मंछसि पजस माघ फािजन चैत बैशाख जेठ असाि जभमा 

कायय ददन  २७ २६ २० १६ २४ २६ २५ २४ २४ २७ २६ २७ २९२ 

  

मजद्दा 

  

अंि 

पजर् याउनज 
पने  साँख्या 

१५० २३२ २६० १६५ २४० २३० २३७ २५० २५० २५० २५० २५० २७६४ 

रिट 

  

अंि 

पजर् याउनज 
पने  साँख्या 

७ 

६ ९ १० १० ९ ८ १० १० १२ ११ 11 

११३ 

छनिेदन 
प्रछतिेदन 

  

अंि 

पजर् याउनज 
पने  साँख्या 

0 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

7 

जभमा १५७ २३८ २६९ १७५ २५० २४० २४६ २६१ २६१ २६३ २६२ २६२ २८८४ 

 

  



 
 

फािाम नं ७ 
 

बािा म्जल्ला अदालत 
 

आछथयक िषय २०7५/07६ को िावषयक कायययोजना 
 

लक्ष्य छनधायिण फािाम नं-७M फैसला कायायन्ियनका छनिेदन फियौट  िने काययको िावषयक 
 

लक्ष्य छनधायिण फािाम 
 

(मूल िणनीछत अन्तियत लक्ष्य १ को िणनीछत ३ साँि सभबम्न्धत) 
 

तहछसलदािको नामः श्री िाजकज माि आचायय 
 

िावषयक रुपमा जभमा फियौट  िनजयपने छनिेदन ि कैद जरििानाको  लक्ष्य छनधायिणः 
 

छस.नं.  विषय  अिछधित 
संख्या 

म्जभमेिािी सिीआएको नयााँ दताय अनजमान जभमा कायम हजने िावषयक 
लित 

अनजमाछनत िावषयक छनिेदन 
फियौट ि कैद जरििाना 
असजली  

जभमा 

१ 

फैसला 
कायायन्ियनको 

छनिेदन 

६ मवहना 
छित्रको  १५९ 

३९९ ६७८ 

३०१ 
  

६ मवहना देम्ख 
९ मवहना 
छित्रको 

२९ ९८ 

  

९ मवहनादेम्ख १ 
िषय छित्रको   ३५ ३५ 

  

एक िषय नाघेको ५६ ५६ 
  

hDdf   २७९ ३९९ ६७८ ४९०   

२ कैद असजलीको लक्ष्य १००६/४/१४ ५३८/०/० १५४४/४/१४ ६४०/०/०   

३ जरििाना असजलीको लक्ष्य ५३०१०३५४/३१ १६१०००००/- ६९११०३५४/३१ २१५०००००/-   



 
 

फािाम नं 8 
बािा म्जल्ला अदालत 

आछथयक िषय २०7५/07६ को िावषयक कायययोजना 
लक्ष्य छनधायिण फािाम नं-8M फैसला कायायन्ियनका छनिेदन फियौट  िने काययको माछसक 

लक्ष्य छनधायिण फािाम 
(मूल िणनीछत अन्तियत लक्ष्य १ को िणनीछत ३ साँि सभबम्न्धत) 

तहछसलदािको नामः  श्री िाजकज माि आचायय 
िावषयक रुपमा जभमा फियौट  िनजयपने छनिेदनको साँख्याः  

विषय 
मवहना साउन िदौ असोज काम्त्तक मंछसि पजस माघ फािजन चैत बैशाख जेठ असाि जभमा 

कायय ददन  २७ २६ २० १६ २४ २६ २५ २४ २४ २७ २६ २७ २९२ 

फैसला 
कायायन्ियनको 

छनिेदन 

फियौट  

लक्ष्य 
१६ २६ १९ २२ ५२ ५१ ५० ५१ ५१ ४९ ५० ५३ ४९० 

लक्ष्य 
प्राछप्त 

                          

               

   तयाि िने                                                                                                                                                                                                                               प्रमाम्णत िने    

 

  



 
 

फािाम नं 9 

बािा म्जल्ला अदालत 

आछथयक िषय २०7५/07६ को िावषयक कायययोजना 

लक्ष्य छनधायिण फािाम नं-9M बेरुजज कैद जरििानाको लित न्यून िने काययको माछसक 

लक्ष्य छनधायिण फािाम 

(मूल िणनीछत अन्तियत लक्ष्य १ को िणनीछत ३ साँि सभबम्न्धत) 

िावषयक रुपमा न्यून िनजय पने कैद जरििानाको अङ्क मध्ये 

कैद िषयः ६४०।0।0। 

जरििानाको िकम रु २,१५,00,000/- 

म्जभमेिािी सिी आएको 
माछसक रुपमा फियौट  िनजय पने लित   

साउन  िदौ  असोज काम्त्तक मंछसि पौष माघ फािजन चैत बैशाख जेठ आषाढ जभमा 

कैद िषय  १००६।४।१४ 52/०/० 50।0।0 40।0।0 45।0।0 55।0।0 52।0।0 56।0।0 51।0।0 50।0।0 63।0।0 60।0।0 66।0।0 640।0।0 

जरििानाको 
िकम  

५,३०,१०,३५४।३१ 18,00000/- 17,00,000/- 14,00,000/- 16,00,000/- 17,50,000/- 17,00,000/- 18,50,000/- 19,00,000/- 20,00,000/- 18,00,000/- 22,00,000/- 18,,00,000/- 2,15,00,000/- 

               

   तयाि िने                                                                         प्रमाम्णत िने    
 

  



 
 

फािाम नं 10 

बािा म्जल्ला अदालत 

आछथयक िषय २०७५/०७६ को िावषयक कायययोजना 
लक्ष्य छनधायिण फािाम नं-10M दण्ड जरििाना असूल िनय बााँकी मजद्दाको लित फियौट  िने काययको माछसक लक्ष्य छनधायिण फािाम 

(मूल िणनीछत अन्तियत लक्ष्य १ को िणनीछत ३ साँि सभबम्न्धत) 

िावषयक रुपमा फियौट  िनजय पने दण्ड जरििाना असूल िनय बााँकी मजद्दाको संख्याः २९८ 

म्जभमेिािी 
सिी 
आएको 
मजद्दा संख्या 

माछसक रुपमा फियौट  िनजय पने मजद्दा (लित) संख्या 
जभमा 

साउन  िदौ  असोज काम्त्तक मंछसि पौष माघ फािजन चैत बैशाख जेठ आषाढ 

२०५७ २१ २५ २० २० २६ २७ २२ ३० २३ २२ ३० ३२ २९८ 
              

   तयाि िने                                                                         प्रमाम्णत िने    

फािाम नं ९ िने तरिका – 
          

१. योजनामा दण्ड जरििाना असूल िनय बााँकी मजद्दाको संख्या योजना अिछधििमा ५० प्रछतशतले न्यून िने लक्ष्य िाम्खएको हजाँदा सो लक्ष्य हाछसल िनय प्रत्येक िषय १० प्रछतशतले न्यून 
िनजय पने हजाँदा माछसक लक्ष्य छनधायिण िदाय म्जभमेिािी सिी आएको लित मध्येबाट िषयको अन्तमा १० प्रछतशत न्यून हजने ििी माछसक लक्ष्य छनधायिण िने । 

२. माछसक लक्ष्य छनधायिण िदाय िावषयक रुपमा प्राप्त िनजय पने लक्ष्यलाई आधाि मानी सबै मवहनामा काययददनको अनजपातमा लक्ष्य छनधायिण िने । 

 

  



 
 

फािाम नं १1 
बािा म्जल्ला अदालत 

आछथयक िषय २०७५/०७६ को िावषयक कायययोजना 
लक्ष्य छनधायिण फािाम नं-11M फैसला कायायन्ियनको लित अद्यािछधक िने लिायतका काययको माछसक लक्ष्य छनधायिण फािाम 

तहछसलदािको नामः  श्री िाजकज माि आचायय 
मजद्दा मवहना श्रािण िार असोज काछतयक मािय पौष माघ फािजन चैत्र िैशाख जेष्ठ आषाढ जभमा 

  कायय ददन २७ २६ २० १६ २४ २६ २५ २४ २४ २७ २६ २७ २९२ 
१ अध्यािछधक िरिने 

लित साँख्या 
रुजु गने, अध्र्ावधिक गने, सफ्टवेर्रिा पोष्टटङ्ग गने कार्ा ननरन्तर रुपिा गने 

२ दण्ड जरििानाको 
लित साियजछनक िने 
(पटक) 

            √             

३ दण्ड जरििाना िजट 
सभबन्धी सूचना 
प्रकाम्शत िने  
(पटक) 

  √         √            

४ असजल तहछसलको डोि 
खटाउन े (पटक) 

    
√ 

    
√ 

    
√ 

        

५ म्जन्सी छललाम िने  
(पटक) 

        
√ 

      
√ 

        

६ लित फर्छ्यौट 
सछमछतको बैठक  

    
√ 

      
√ 

      
√ 

    

 

  



 
 

फािाम नं १2 
बािा म्जल्ला अदालत 

आछथयक िषय २०75/076 को िावषयक कायययोजना 
लक्ष्य छनधायिण फािाम नं-12M छमछसलको आन्तरिक छनिीक्षण िने काययको माछसक लक्ष्य छनधायिण फािाम 

(मूल िणनीछत अन्तियत लक्ष्य १ को िणनीछत ४ साँि सभबछधत) 
म्जभमेिािी सरिआएको छमछसल साँख्याः-1588 
यसिषय दताय हजने अनजमाछनत मजद्दा संख्याः-2445 
जभमा छनिीक्षण िनजयपने छमछसल संख्याः-2600 
से्रस्तेदािको नामः श्री मोहन सजबेदी 
सजपरिन्टेन्डेन्टको नामः–श्री माधिप्रसाद छतमम्ल्सना 

विषय पटक 
छमछसलको आन्तरिक छनिीक्षणको माछसक लक्ष्य 

मवहना साउन िदौ असोज काम्त्तक मंछसि पजस माघ फािजन चैत बैशाख जेठ असाि जभमा 

छमछसलको 
आन्तरिक 
छनिीक्षण 

पवहलो पटक िने लक्ष्य 50 250 250 50 250 250 250 250 250 250 250 250 2600 

दोस्रो पटक िने लक्ष्य   100 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 1050 

                

   तयाि िने                                                                         प्रमाम्णत िने    
 

  



 
 

फािाम नं १3 
बािा म्जल्ला अदालत 

आछथयक िषय २०75/076 को िावषयक कायययोजना 
लक्ष्य छनधायिण फािाम नं-13M आन्तरिक छनिीक्षणका बखत ददइएको छनदेशन कायायन्ियन िए निएको अनजिमन िने काययको माछसक लक्ष्य छनधायिण फािाम 

(मूल िणनीछत अन्तियत लक्ष्य १ को िणनीछत ४ साँि सभबछधत) 
सभबम्न्धत म्जल्ला न्यायाधीशको नामः श्री प्रकाश खिेल 
सभबम्न्धत म्जल्ला न्यायाधीशको म्जभमामा िहेको मजद्दा संख्याः576 
छनिीक्षण िनजय पने अनजमाछनत छमछसल संख्याः 371 

विषय   
आन्तरिक छनिीक्षण छनदेशन अनजिमनको माछसक लक्ष्य 

मवहना साउन िदौ असोज काम्त्तक मंछसि पजस माघ फािजन चैत बैशाख जेठ असाि जभमा 
छमछसलको 
आन्तरिक 
छनिीक्षण 
छनदेशनको 
अनजिमन 

छनिीक्षण िरिन ेसंख्या 
8 36 36 7 36 35 36 35 35 36 36 35 371 

छनदेशन अनजिमन िरिने 
संख्या  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

                

                

   तयाि िने                                                                         प्रमाम्णत िने    
 

  



 
 

 

 

फािाम नं १3 
बािा म्जल्ला अदालत 

आछथयक िषय २०75/076 को िावषयक कायययोजना 
लक्ष्य छनधायिण फािाम नं-13M आन्तरिक छनिीक्षणका बखत ददइएको छनदेशन कायायन्ियन िए निएको अनजिमन िने काययको माछसक लक्ष्य छनधायिण फािाम 

(मूल िणनीछत अन्तियत लक्ष्य १ को िणनीछत ४ साँि सभबछधत) 
सभबम्न्धत म्जल्ला न्यायाधीशको नामः श्री प्रकाशचन्र अछधकािी 
सभबम्न्धत म्जल्ला न्यायाधीशको म्जभमामा िहेको मजद्दा संख्याः576 
छनिीक्षण िनजय पने अनजमाछनत छमछसल संख्याः 371 

विषय   
आन्तरिक छनिीक्षण छनदेशन अनजिमनको माछसक लक्ष्य 

मवहना साउन िदौ असोज काम्त्तक मंछसि पजस माघ फािजन चैत बैशाख जेठ असाि जभमा 
छमछसलको 
आन्तरिक 
छनिीक्षण 
छनदेशनको 
अनजिमन 

छनिीक्षण िरिन ेसंख्या 
8 36 36 7 36 35 36 35 35 36 36 35 371 

छनदेशन अनजिमन िरिने 
संख्या  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

                

                

   तयाि िने                                                                         प्रमाम्णत िने    
 

  



 
 

 

 

फािाम नं १3 
बािा म्जल्ला अदालत 

आछथयक िषय २०75/076 को िावषयक कायययोजना 
लक्ष्य छनधायिण फािाम नं-13M आन्तरिक छनिीक्षणका बखत ददइएको छनदेशन कायायन्ियन िए निएको अनजिमन िने काययको माछसक लक्ष्य छनधायिण फािाम 

(मूल िणनीछत अन्तियत लक्ष्य १ को िणनीछत ४ साँि सभबछधत) 
सभबम्न्धत म्जल्ला न्यायाधीशको नामः श्री केशि प्रसाद अछधकािी 
सभबम्न्धत म्जल्ला न्यायाधीशको म्जभमामा िहेको मजद्दा संख्याः576 
छनिीक्षण िनजय पने अनजमाछनत छमछसल संख्याः 371 

विषय   
आन्तरिक छनिीक्षण छनदेशन अनजिमनको माछसक लक्ष्य 

मवहना साउन िदौ असोज काम्त्तक मंछसि पजस माघ फािजन चैत बैशाख जेठ असाि जभमा 
छमछसलको 
आन्तरिक 
छनिीक्षण 
छनदेशनको 
अनजिमन 

छनिीक्षण िरिन ेसंख्या 
8 36 36 7 36 35 36 35 35 36 36 35 371 

छनदेशन अनजिमन िरिने 
संख्या  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

                

                

   तयाि िने                                                                         प्रमाम्णत िने    
 

  



 
 

फािाम नं १3 
बािा म्जल्ला अदालत 

आछथयक िषय २०75/076 को िावषयक कायययोजना 
लक्ष्य छनधायिण फािाम नं-13M आन्तरिक छनिीक्षणका बखत ददइएको छनदेशन कायायन्ियन िए निएको अनजिमन िने काययको माछसक लक्ष्य छनधायिण फािाम 

(मूल िणनीछत अन्तियत लक्ष्य १ को िणनीछत ४ साँि सभबछधत) 
सभबम्न्धत म्जल्ला न्यायाधीशको नामः श्री म्शम्शि िाज ढकाल 
सभबम्न्धत म्जल्ला न्यायाधीशको म्जभमामा िहेको मजद्दा संख्याः५७६ 
छनिीक्षण िनजय पने अनजमाछनत छमछसल संख्याः ३७२ 

विषय   
आन्तरिक छनिीक्षण छनदेशन अनजिमनको माछसक लक्ष्य 

मवहना साउन िदौ असोज काम्त्तक मंछसि पजस माघ फािजन चैत बैशाख जेठ असाि जभमा 
छमछसलको 
आन्तरिक 
छनिीक्षण 
छनदेशनको 
अनजिमन 

छनिीक्षण िरिन ेसंख्या 
8 36 36 7 36 35 36 35 35 36 36 ३६ ३७२ 

छनदेशन अनजिमन िरिने 
संख्या  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

                

                

   तयाि िने                                                                         प्रमाम्णत िने    
 

  



 
 

फािाम नं १3 
बािा म्जल्ला अदालत 

आछथयक िषय २०75÷076 को िावषयक कायययोजना 
लक्ष्य छनधायिण फािाम नं-13M आन्तरिक छनिीक्षणका बखत ददइएको छनदेशन कायायन्ियन िए निएको अनजिमन िने काययको माछसक लक्ष्य छनधायिण फािाम 

(मूल िणनीछत अन्तियत लक्ष्य १ को िणनीछत ४ साँि सभबछधत) 
सभबम्न्धत म्जल्ला न्यायाधीशको नामः श्री बासजदेिलाल शे्रष्ठ 
सभबम्न्धत म्जल्ला न्यायाधीशको म्जभमामा िहेको मजद्दा संख्याः-५७६ 
छनिीक्षण िनजय पने अनजमाछनत छमछसल संख्याः ३७२ 

विषय   
आन्तरिक छनिीक्षण छनदेशन अनजिमनको माछसक लक्ष्य 

मवहना साउन िदौ असोज काम्त्तक मंछसि पजस माघ फािजन चैत बैशाख जेठ असाि जभमा 
छमछसलको 
आन्तरिक 
छनिीक्षण 
छनदेशनको 
अनजिमन 

छनिीक्षण िरिन ेसंख्या 
8 36 36 7 36 35 36 35 35 36 36 ३६ ३७२ 

छनदेशन अनजिमन िरिने 
संख्या  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

                

                

   तयाि िने                                                                         प्रमाम्णत िने    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
फािाम नं १3 

बािा म्जल्ला अदालत 
आछथयक िषय २०7५/07६ को िावषयक कायययोजना 

लक्ष्य छनधायिण फािाम नं-13M आन्तरिक छनिीक्षणका बखत ददइएको छनदेशन कायायन्ियन िए निएको अनजिमन िने काययको माछसक लक्ष्य छनधायिण फािाम 
(मूल िणनीछत अन्तियत लक्ष्य १ को िणनीछत ४ साँि सभबछधत) 

सभबम्न्धत म्जल्ला न्यायाधीशको नामः श्री िोशन िजजिेल 
सभबम्न्धत म्जल्ला न्यायाधीशको म्जभमामा िहेको मजद्दा संख्याः-५७६ 
छनिीक्षण िनजय पने अनजमाछनत छमछसल संख्याः ३७२ 

विषय   
आन्तरिक छनिीक्षण छनदेशन अनजिमनको माछसक लक्ष्य 

मवहना साउन िदौ असोज काम्त्तक मंछसि पजस माघ फािजन चैत बैशाख जेठ असाि जभमा 
छमछसलको 
आन्तरिक 
छनिीक्षण 
छनदेशनको 
अनजिमन 

छनिीक्षण िरिन ेसंख्या 8 36 36 7 36 35 36 35 35 36 36 ३६ ३७२ 

छनदेशन अनजिमन िरिने 
संख्या  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

 

 

  



 
 

 
 
 

फािाम नं १3 
बािा म्जल्ला अदालत 

आछथयक िषय २०7५/07६ को िावषयक कायययोजना 
लक्ष्य छनधायिण फािाम नं-13M आन्तरिक छनिीक्षणका बखत ददइएको छनदेशन कायायन्ियन िए निएको अनजिमन िने काययको माछसक लक्ष्य छनधायिण फािाम 

(मूल िणनीछत अन्तियत लक्ष्य १ को िणनीछत ४ साँि सभबछधत) 
सभबम्न्धत म्जल्ला न्यायाधीशको नामः श्री कृष्णजंि शाह 
सभबम्न्धत म्जल्ला न्यायाधीशको म्जभमामा िहेको मजद्दा संख्याः-५७६ 
छनिीक्षण िनजय पने अनजमाछनत छमछसल संख्याः ३७२ 

विषय   
आन्तरिक छनिीक्षण छनदेशन अनजिमनको माछसक लक्ष्य 

मवहना साउन िदौ असोज काम्त्तक मंछसि पजस माघ फािजन चैत बैशाख जेठ असाि जभमा 
छमछसलको 
आन्तरिक 
छनिीक्षण 
छनदेशनको 
अनजिमन 

छनिीक्षण िरिन ेसंख्या 8 36 36 7 36 35 36 35 35 36 36 ३६ ३७२ 

छनदेशन अनजिमन िरिने 
संख्या  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

 

 

  



 
 

फािाम नं १४ 
बािा म्जल्ला अदालत 

आ ि  २०7५/07६ को िावषयक कायययोजना 
लक्ष्य छनधायिण फािाम नं -१४M मातहत अधयन्यावयक छनकाय ि कायायलयको छनिीक्षण एिं अनजिमनसभबन्धी लक्ष्य छनधायिण फािाम 

(मूल िणनीछत अन्तियत लक्ष्य १ को िणनीछत ४ साँि सभबम्न्धत) 
छनिीक्षण िनजयपने जभमा छनकायको साँख्याः३ 
छनिीक्षण िनजयपने अधय न्यावयक छनकाय एिं कािािािको साँख्याः ०  
छस.नं. न्यायाधीशको नाम छनिीक्षण िने  मवहना छनिीक्षण िनजयपने अधयन्यावयक छनकाय ि 

कायायलयको नाम 
कैवफयत  

१   फाल्िजन  म्जल्ला प्रशासन कायायलय बािा   

२   फाल्िजन  मालपोत कायायलय बािा   

३   फाल्िजन  िन कायायलय छसमिा बािा   

जभमा संख्या     

     
     

   तयाि िने                                               प्रमाम्णत िने    
 

  



 
 

फािाम नं १५ 
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िैतछनक 
कानूनव्यिशायीबाट 
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