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२०७१/०७२–२०७५/०७६अन्तगात तर्सर पसररएको) 

 
 

मन्तव्र् 

 

       न्यायपालिकािे आफ्नो रणनीतिक योजनाको माध्यमबाट आफ्ना क्रियाकिापहरु अति 
वढाउन थािेको पतन अव चौधौं वर्ष पूरा गरी पन्रौ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । योजनावद्द 
न्यायसम्पादनको माध्यमबाट तछटोछररिो, तनष्पक्ष, प्रभावकारी न्याय प्रणािीको स्थापना गरी 
अदाििप्रति सवैको आस्था र ववश्वास अलभवदृ्दी गरी न्यायमा पह ुँच अलभवदृ्दीमा थप टेवा प ग्ने 
अपेक्षाका साथ केन्द्न्िय रणनीतिक योजनाको िज षमा भै सो योजनािे तनधाषरण गरेको िक्ष्य 
प्रान्द्तिका िागग स्थातनय आवश्यकिा र संभाव्यिाका आधारमा यस अदािििे पतन वावर्षक 
कायषयोजनाको तनमाषण र त्यसको कायाषन्वयन गदै आएको छ । यसै पररप्रेक्ष्यमा यस अदािििे 
गि आ.व.को िागग तनमाषण गरेको योजना र त्यसको कायाषन्वयनको अवस्था समेिको सलमक्षा  
गदै प्राति पषृ्ठपोर्ण (Feedback) एवम ् कलमकमजोरी समेििाइ मध्यनजर गदै  प्रस्ि ि वावर्षक 
कायषयोजनाको तनमाषण गररएको छ ।  

 न्यातयक स तनन्द्श्चििा एवम ्न्यायमा सहज पह ुँचका िागग खासगरी वपछडिएको कमजोर र 
असहाय वगषिाई स्थातनय िहदेखख नै न्यायमा सहज पह ुँच स तनन्द्श्चि गनष हाम्रो ध्यान केन्द््रीि 
भएको छ। सेवा प्रति पणूष समपषणका साथ व्यवसातयक रुपमा जनिािाई ग णस्िररय सेवा उपिव्ध 
गराउनका िागग हाम्रो क्षमिामा तनरन्िर स धार ल्याउन न्यायकमीहरु प्रतिवद्ध रहीआएक्ा छौं। 
हाम्रा न्यातयक प्रकृया एवम ् प्रणािीप्रति जनआस्था अलभवदृ्गध गनष हामी अदाििमा कायषरि 
न्यायकलमषहरु सदाचार, तनष्ठा, उिरदातयत्व, पारदलशषिा र इमान्दारीिा कायम राख्न अलभप्रेररि एवं 
तनदेलशि रही आएक्ा छौं। 
  

  न्यायसम्पादनमा पररमाणात्मकका साथसाथ ै ग णात्मक वदृ्गध गरी उत्पादन, 
उत्पादकत्व र उत्तरदातयत्व अलभवदृ्गध गदै जान पने आवश्यकिा देखखएको विषमान पररप्रेक्ष्यमा यस 
अदाििवाट प्रदान गररने सेवािाई अझ बढी समयान कूि बनाई सेवाग्राहीमैत्री वािावरण श्रजृना गनष 
र अदाििप्रतिको जनआस्था अलभवदृ्गध गने कायषमा हाम्रा प्रयासहरु जारी रहने छन ् । त्यस 
ददशािर्ष को प्रकृयामा यस अदाििका न्यायधीशहरु एव ंकमषचारीहरु पूणष रुपिे कदटवद्ध रहने प्रण 
गदषछौ । 
 

  ववगिका वर्षहरुमा जस्िै आगामी वर्षमा समेि न्यायपालिकाको पञ्चवर्ीय 
रणनीतिक योजनािाई न्यायपालिकाको स धारको प्रम ख मागषगचत्रको रुपमा लिई सो उद्धेश्य 
पररप ति षका िागग दृढिापूवषक अगािी बढ्ने यस अदाििको प्रतिवद्दिा रहेको छ । यस योजनामा 
न्यायपालिकाको िक्ष्य तनधाषरण गरी न्याय सम्पादनको कायषिाई तछटोछररिो ि ल्याउने, न्यातयक 
प्रकृयािाई अन मानयोग्य बनाउने, न्यायमा पह ुँच बढाउने र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था एव्ं 
ववश्वास अलभवदृ्गध गने िक्ष्य प्रान्द्तिका िागग यस अदािििे गने योजनावद्द कायषहरुको तनधाषरण 
गररएका छन ्।  



 

  यस अदािििाई सरोकारवािाहरु एव ंसेवाग्राहीहरुवाट ववगिमा जस्िै तनरन्िर रुपमा 
सहयोग र सद् भाव प्राति ह ने क रामा हामीहरु ववश्वस्ि रहेका छौं । वावर्षक कायाषन्वयन योजना 
ियार गन े कायषमा योगदान ददन  ह ने माननीय न्यायाधीश, स्रेस्िेदार, िहलसिदार, अगधकृि 
िगायि सम्वद्ध सम्प णष कमषचारीहरुिाई धन्यवाद ददन चाहन्छ । 

           (नागेन्ििाि कणष) 
       न्द्जल्िा न्याय्ाध्ीश पसाष न्द्जल्िा अदािि श्रावण, २०७५ 

 
 

र्ोिनस तिजामस तथस कसर्सान्वर्न र्लमततको तर्ा बसट 

 

 न्याय सम्पादनका कायषहरु योजनावद्ध ढंगिे अगाडि वढाउने िममा द ईवटा पञ्चवर्ीय 
रणनीतिक योजना सम्पन्न भै हाि िेश्रो पंचववर्षय रणनीतिक योजना अन्िगषि पाचौं िथा अन्द्न्िम 
वर्षको योजना कायाषन्वयनको चरणमा छौ । यस अदाििको सन्दभषमा, ववगिका योजनाहरुिे प्राति 
गरेका उपिन्द्धधका सूचाङ्कहरु हेदाष अत्यन्ि उत्साहजनक नतिजाहरु प्राति भएका छन ् । 
“तछटोछररिो न्याय सवैका िागग न्याय”  भन्ने मूि मन्त्रिाइ नै यस अदािििे वावर्षक 
कायषयोजना तनमाषणको आदशषको रुपमा अंगगकार गरेको छ । 
 अदाििबाट सम्पादन ह ने न्यातयक कामकारवाहीहरुिाई योजनावद्ध रुपमा सम्पादन गने 
कायषको थािनी भएपश्चाि यस अदािििे केही महत्वपूणष उपिन्द्धधहरु हालसि गरेको छ ।यस ै
आगथषक वर्षमा स्थातनय सरकार देखख केन्द्न्िय सरकार सम्मको पटक पटक तनवाषचन भै सम्प णष 
न्यायािय च नावमा होलमएर िाग्न पदाष म द्दा र्र्छषयौटका िागग योजनािे तनधाषरण गरेको नतिजा 
पररसूचक अन रुप पूणष उपिव्धी हालसि ह न नसकेिापतन योजना िाग ू ह ुँदाको ि िनामा म द्दा 
र्र्छषयौटको औसिदरमा रहेको वदृ्गध छोटो समयमा पतन कायम नै रहेको छ । प राना म द्दाहरुको 
र्र्छषयौटमा ववशरे् ध्यान दददंा उल्िेख्य वदृ्गध भइ वक्यौिा न्यूतनकरणिर्ष  िलमकरुपमा स धार ह ुँदै 
गइरहेको छ । रै्सिा कायाषन्वयन सम्वन्धी तनवेदनहरु िगायि दण्ि जररवानाको असूिी समेि 
पटक पटकको तनवाषचनिे गदाष ववगिको ि िनामा राम्रो ह न नसके पतन च नावपतछ िलमक स धार 
नै भएको छ । यस अदाििको भौतिक ववकासको अवस्था आवश्यकिान सार नभई कोठा अभाव र 
भएका कोठा पतन साुँि रा ह ुँदा ह ुँदै पतन जेनिेन न्यातयक कायषिाई प्रभाववि नह ने गरी काम 
चिाईएको छ । न्यायसम्पादनको कायषिाई सहयोग प याषउने गरी अन्य व्यवस्थापक्रकय कायषहरुमा 
केदह स धारहरु पक्कै भएका छन ् । दरवन्दीमा रहेका दक्ष कमषचारीहरु िरपायक र शहरोन्म ख 
काजमा जाने कारण मानव संसाधनको अभाव ह ुँदा ह ुँदै पतन उपिधध जनशन्द्क्ििाई सद पयोग गरी 
िक्ष्यमा प ग्ने प्रयास भएको छ । 

  अदाििका न्यायीक कामकारवाही सवषस िभ गराउन हाम्रा प्रयासहरु तनरन्िर अगािी बदढरहेका 
छन।् खासगरी वपछडिएक्ा कमजोर र असहाय वगषिाई स्थातनय िहदेखखनै न्यायमा सहज पह ुँच 
स तनन्द्श्चि गनष हाम्रो ध्यान केन्दीि भएको छ। सेवाप्रति प णष समपषणका साथ व्यवसातयक रुपमा 
जनिािाई ग णस्िररय सेवा उपिव्ध गराउनका िागग हाम्रो क्षमिामा तनरन्िर स धार ल्याउन 



 

न्यायकमीहरु प्रतिवद्ध रहीआएका छौं। सोही उदेश्य प्रान्द्तिका िागग सवोच्च अदाििबाट संचालिि 
न्यायमा पह ुँच अलभवदृ्दद गने कृयाकिाप, न्यातयक संवाद (Judicial Outreach) कायषिम एवम ्
म द्दाका पक्षहरु र न्यायाधीशहरु वीचको भेटिाट (Meet the Judge) जस्िा कायषिमको प्रभावकारी 
संचािनबाट सेवाग्राहीहरुमा न्यायाियप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको महश स गररएको छ । 
त्यसैगरी म द्दाका पक्षहरुिाइ मेिलमिापबाट वववाद समाधान गराउने सम्वन्धमा उत्प्रेररि गन े
उदेश्यिे न्द्जल्िा न्द्स्थि साम दातयक मेिलमिाप केन्िसंगको सहकायषमा ग्रालमण सम दायमा समेि 
न्यायाधीश एवं कमषचारीहरुबाट मेिलमिापसम्वन्धी जानकारी प्रदान गरी त्यसिर्ष  उत्प्रेररि गराउन े
प्रयास भएका छन । न्यायमा सहज पह ुँचका िागग वैितनक वक्रकि मार्ष ि तनश ल्क सेवा प्रवाहमा 
जोि ददइन का अतिररक्ि सवोच्च अदाििबाट प्रयोगमा ल्याइएका ४० प्रकारका टेम्तिेटहरु 
आवश्यकिान सार तनश ल्क उपिव्धिा एवं कमषचारी िथा वैितनक वक्रकिबाट भराइददने व्यवस्था 
लमिाइएको छ । अनिाइन िारेख र अनिाइन म्याद प्राति गने िथा पठाउने कायषका माध्यमबाट 
सहज र तछटो कायषसम्पादनमा सहयोग प गेको महश स गररएको छ । E-हान्द्जरी, Cause List 

Disply Tv, CCTV, Video conference जस्िा प्रववगधहरुको प्रयोगिे काममा पारदलशषिा र 
तछटोछररिोपना महश स भएको छ । 

 यस अदािििे सरोकारबािा तनकायहरु जस्िै न्याय क्षेत्र समन्वय सलमति िथा बार 
एशोलसयसन वीचको स मध र सम्वन्धबाट न्याय सम्पादनको कायषिाइ तछटो छररिो एवं प्रभावकारी 
वन्नसक्ने ववर्यिाइ मध्यनजर गरी यी तनकायहरुसंग तनरन्िर अन्िरक्रिया र छिर्िको 
माध्यमबाट आवश्यक सहयोग प्राति गने नीति अन्द्ख्ियार गरेको छ । त्यसैगरी न्यायाधीशहरु र 
कमषचारी वीचका वैठकहरुबाट सहभागगिाम िक व्यवस्थापनको भावना जागिृ भइ कायष सम्पादनमा 
ग णस्िररयिा एव ं स्वालमत्वभावको जागरण ह ने िथ्यिाइ मनन गरी अदाििबाट सम्पादन ह ने 
म िभूि व्यवस्थापक्रकय कायषहरुिाइ ववलभन्न १४ बटा ववलभन्न लशर्षकहरुमा ववभाजन गरी सलमति 
गठन गरीएको, सो सलमतिको संयोजकमा सम्वन्द्न्धि क्षेत्रसंग ववशरे् ज्ञान र झ काव राख्न े
न्यायाधीश र कमषचारीहरु सन्द्म्मलिि सलमतिको गठन गरी सो सलमतिको लसर्ाररशिाइ उपिव्ध 
स्रोि साधनको आधारमा िलमक रुपमा कायाषन्वयन गने नीति यस अदािििे लिएको छ । 
 न्यायपालिकाको िेस्रो पञ्चवर्ीय रणनीतिक योजनािे तनधाषरण गरेका िक्ष्य र 
क्रियाकिापहरुिाइ भू-धराििीय यथाथषिा र आवश्यकिाका आधारमा वावर्षक कायष योजना िज षमा 
गरी कायाषन्वयन गने उदेश्यिे प्रस्ि ि वावर्षक कायषयोजनाको तनमाषण भएको छ । यस अदािििे 
ववगि आगथषक वर्षहरुमा िज षमा गरी िाग ूगरेको वावर्षक कायष योजनाको कायाषन्वयनको अन भव र 
उपिन्द्धध, सवोच्च अदाििबाट समय-समयमा भएका पररपत्र र तनदेशन समेििाई मध्यनजर गरी 
चाि  आगथषक वर्ष २०७५/७६ को िागग प्रस्ि ि कायष योजना ियार पाररएको छ । योजनािे तनधाषरण 
गरे अन सारको िक्ष्य हालसि ह ंनेमा हामीहरु ववश्वस्ि रहेका छौ ।  

           
 
          



 

        योजना िज षमा िथा कायाषन्वयन 
सलमति 

                पसाष न्द्जल्िा अदािि 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

र्ोिनस तिजामस तथस कसर्सान्वर्न र्लमततको गठन 

 
 

 न्यायपालिकाको िेस्रो पञ्चवर्ीय रणनीतिक योजनािे पदहचान गरेका रणनीतिक उपायहरु 
अन्िगषि सञ्चािन गररने क्रियाकिापहरुको वावर्षक कायष योजना िज षमा, कायाषन्वयन र अन गमन 
गन ेस्थायी संयन्त्रका रुपमा यस अदाििको पूणष वैठकको लमति 207५/०३/३1 गिेको तनणषयान सार 
देहाय वमोन्द्जमको “योजना िज षमा िथा कायाषन्वयन सलमति” को गठन भएकोछ। 

 
   

  १.  माननीय न्यायधीश श्री केशवप्रसाद तिलमरे  -संयोजक 

  २.  शे्रस्िेदार श्री महेन्िप्रसाद भट्टराई    -सदस्य 

  ३.  शाखा अगधकृि श्री नारायण पौििे        -सदस्य 

  ४.  ना.स . श्री रमा न्यौपाने     -सदस्य 

  ५.  डिठ्ठा श्री कमि सन्जेि     -सदस्य 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

पसाष न्द्जल्िा अदािि 

प्ूणष वैठक 

 लमति 2075/4/14 गि े यस अदाििका माननीय न्यायधीश श्री नागेन्ििाि कणषको 
अध्यक्षिामा बसेको यस अदाििका माननीय न्यायधीशज्यूहरुको पूणष वैठकबाट भएको तनणषय 

 

उपजथथतत 

  

 माननीय न्यायाधीश श्री नागेन्ि िाि कणष  

 माननीय न्यायाधीश श्री महेन्िबहाद र काकी 
 माननीय न्यायाधीश श्री बिीप्रसाद ओिी 
 माननीय न्यायाधीश श्री लििाराज अगधकारी 
 माननीय न्यायाधीश श्री सूयषप्रसाद अगधकारी 
 माननीय न्यायाधीश श्री शंकरबहाद र राई 

 माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद तिलमरे 

   
 

तनणार् 

 योजना िज षमा िथा कायाषन्वयन सलमतिवाट िज षमा भई प्रस्ि ि गररएको यस अदाििको 
आ.व.2075/76 को कायष योजनाको मस्यौदा अध्ययन िथा छिर्ि गरी अन्द्न्िम रुप ददइयो । 
यस कायष योजनािाई लमति २०७५ साि श्रावण मदहनादेखख िाग्ू गन े र प्रस्ि ि कायाषन्वयन 
योजनाको एकप्रति श्री सवोच्च अदािि, योजना कायाषन्वयन सलमतिमा पठाउने । 
 

मन्तव्र् 

पसाष न्द्जल्िा अदाििमा “योजना िज षमा िथा कायाषन्वयन सलमति” को गठन 

पसाष न्द्जल्िा अदाििको पूणष वैठकको तनणषय 
  



 

र्ोिनस कसर्सान्वर्न प्रणसलीलसई र्जदृढ वनसउने र्म्वन्धमस 
 

 न्यायपालिकाको िेस्रो पञ्चवर्ीय रणनीतिक योजनािे पदहचान गरेका रणनीतिक उपायहरु 
अन्िगषि सञ्चािन गररने क्रियाकिापहरुको वावर्षक कायाषन्वयन योजना िज षमा, कायाषन्वयन र 
अन गमन गने स्थायी सयंन्त्रका रुपमा यस अदाििको पूणष वैठकको लमति २०७५।०३।27 गिेको 
तनणषयान सार देहाय वमोन्द्जमको “योजना िज षमा िथा कायाषन्वयन सलमति”को स्थायी संरचनाको 
तनमाषण भै तनयलमि रुपमा सो सलमतििे कायष गरी रहेको छ। 
 

  १. माननीय न्यायधीश श्री केशवप्रसाद तिलमरे -संयोजक 

  २. शे्रस्िेदार श्री महेन्िप्रसाद भट्टराई  -सदस्य 

  ३. शाखा अगधकृि श्री नारायण पौििे -सदस्य 

  ४. ना.स . श्री रमा न्यौपाने   -सदस्य 

  ५. डिठ्ठा श्री कमि सन्जेि   -सदस्य 

 

 त्यसैगरी न्यायपालिकाको पन्चवर्ीय रणनीतिक योजना अन सार अदािििे गन ष पन े
ववलभन्न क्रियाकिाप िथा अदािि व्यवस्थापनकै अवयवको रुपमा रहेका देहायका कायष गनष देहाय 
वमोन्द्जमको १2 बटा सलमति गठन गरी सो सलमतििे तनधाषरण गने नीति अन रुप कायष सम्पादन 
गररने भएको छ  । 

• भौततक प्रशसर्नर्ंग र्म्वजन्धत र्वषर्- 
संयोजक- माननीय न्यायधीश श्री नागेन्ि िाि कणष 
सदस्य- स्रेस्िेदार श्री महेन्ि प्रसाद भट्टराई 

सदस्य- िेखापाि श्री केशर लमजार 

सदस्य- सवेक्षक श्री अरुणक मार चौधरी 
सदस्य- स्टोरक्रकपर श्री मेिराज नेपाि 

• न्र्सर् क्षेत्र र्मन्वर् र्लमतत, वसर वेन्च वीच अन्तरक्रिर्स, र्ंचसरकमीर्ंगको अन्तरक्रिर्स, 
वसल न्र्सर् र्म्वन्धी कसर्ा- 
संयोजक- माननीय न्यायधीश श्री नागेन्ि िाि कणष 
सदस्य- स्रेस्िेदार श्री महेन्ि प्रसाद भट्टराई 

सदस्य- ना.स .श्री हाददषक खतिविा 
सदस्य- डिठ्ठा श्री कमि संजेि 

• अलभलेख व्र्वथथसपन- 
संयोजक- माननीय न्यायधीश श्री बिी प्रसाद ओिी 
सदस्य- ना.स .श्री रामबाब  चौहान  

सदस्य- ना.स .श्री भान भक्ि पौििे 

सदस्य- ना.स . श्री ररिाक मारी काकी 



 

• कमाचसरीहरुको क्षमतस र्वकसर् , र्हसर्क कमाचसरी , तसमेलदसर, , थथसतनर् तनकसर्कस र्चचव 
तथस म्र्सद तसमेल गने प्रहरी कमाचसरीहरु वीच अन्तरक्रिर्स- 
संयोजक- माननीय न्यायधीश श्री केशव प्रसाद तिलमरे 

सदस्य- शाखा अगधकृि श्री नारायण पौििे 

सदस्य- ना.स . श्री भेर्वहाद र काकी 
• मजद्दस व्र्वथथसपन 

संयोजक- माननीय न्यायधीश श्री लििाराज अगधकारी 
सदस्य- स्रेस्िेदार श्री महेन्ि प्रसाद भट्टराई 

सदस्य- शाखा अगधकृि श्री नारायण पौििे 

सदस्य- ना.स .श्री सन्िवहाद र क माि 

सदस्य- ना.स . श्री स रेन्िप्रसाद यादव 

सदस्य- ना.स . श्री ददपकप्रसाद उपाध्याय 

सदस्य- ना.स . श्री भान भक्ि पौििे 

सदस्य- ना.स . श्री हाददषक खतिविा 
सदस्य- ना.स . श्री रमा न्यौपाने 
सदस्य- डिठ्ठा श्री आत्माराम वातनया 
सदस्य- डिठ्ठा श्री नारायण मानन्धर 

सदस्य- डिठ्ठा श्री ववनोद भ िेि 

• पेशी व्र्वथथसपन- 
संयोजक- माननीय न्यायधीश श्री सूयष प्रसाद अगधकारी 
सदस्य- स्रेस्िेदार श्री महेन्ि प्रसाद भट्टराई 

सदस्य- शाखा अगधकृि श्री नारायण पौििे 

सदस्य- ना.स .श्री ददपकप्रसाद उपाध्याय 

सदस्य- क.अ.श्री दीपेन्िप्रसाद यादव 

• पजथतकसलर् व्र्वथथसपन- 
संयोजक- माननीय न्यायधीश श्री केशव प्रसाद तिलमरे 

सदस्य- शाखा अगधकृि श्री नारायण पौििे 

सदस्य- ना.स .श्री भेर् बहाद र काकी 
सदस्य- डिठ्ठा श्री आत्माराम बातनयाुँ 
सदस्य- डिठ्ठा श्री कृष्णनन्दन प्रसाद यादव 

• रै्र्लस कसर्सान्वर्न तथस जिन्र्ी व्र्वथथसपन- 
संयोजक- माननीय न्यायधीश श्री नागेन्ि िाि कणष 
सदस्य- िहसीिदार श्री योगेन्िप्रसाद आचायष 
सदस्य- ना.स .श्री कृष्णप्रसाद ढ ंगेि 

सदस्य- ना.स . श्री ऋवर्राम सापकोटा 



 

सदस्य- डिठ्ठा श्री जयप्रकाश खाुँ 
• र्ूचनस प्रर्वचध- 

संयोजक- माननीय न्यायाधीश श्री लििाराज अगधकारी 
सदस्य- लसष्टम सपोटष पसषन श्री रामाशंकर साह 
सदस्य- क.अ. श्री दीपेन्िप्रसाद यादव 

सदस्य- ना.स . श्री रमा न्यौपाने 
सदस्य- डिठ्ठा श्री प्रकाश प िासैनी 

• न्र्सर्धीशर्ंग र्ेवसग्रसही भेट Meet the Judge तथस न्र्सतर्क र्सवाितनक अन्तरर्म्वसद 
Judicial outreach कसर्ािम- 
संयोजक- माननीय न्यायधीश श्री नागेन्ि िाि कणष 
सदस्य- माननीय न्यायधीश श्री बिी प्रसाद ओिी 
सदस्य- स्रेस्िेदार श्री महेन्ि प्रसाद भट्टराई 

सदस्य- शाखा अगधकृि श्री नारायण पौििे  

सदस्य- ना.स . श्री रमा न्यौपाने 
सदस्य- डिठ्ठा श्री कमि संजेि 

• मेललमलसपर्ंग र्म्वन्धीत कसर्ा- 
संयोजक- माननीय न्यायधीश श्री केशव प्रसाद तिलमरे 

सदस्य- स्रेस्िेदार श्री महेन्ि प्रसाद भट्टराई 

सदस्य- शाखा अगधकृि श्री नारायण पौििे 

सदस्य- ना.स . श्री सन्िवहाद र क माि 

सदस्य- डिठ्ठा श्री कमि संजेि 

• र्जरक्षस र्ंवेदनलशलतसको र्वश्लेषण तथस नीततको कसर्सान्वर्न- 
संयोजक- माननीय न्यायधीश श्री नागेन्ि िाि कणष 
सदस्य- शाखा अगधकृि श्री नारायण पौििे 

सदस्य- ना.स . श्री सन्िवहाद र क माि 

सदस्य- डिठ्ठा श्री शलमषिा अगधकारी 
सदस्य- िा.डि. श्री शत्र धनक मार वणषवाि 

 माननीय न्यायधीश िथा कमषचारीहरुको क्षेत्रगि ववशर्ज्ञिा िथा अन भव समेििाई 
व्यवस्थापकीय कायषमा उपयोग गरी न्यायप्रशासनको कायषिाई अझ वढी गतिलशि र 
जीवन्ििा प्रदान गने उद्देश्यिे गठन भएको उक्ि सलमतििे ददने नीतिगि तनणषय र 
त्यसको कायाषन्वयनबाट उत्साहजनक नतिजाहरु प्राति भएको अन भूति गररएको छ ।   
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पररच्छेद एक 

पररचर् 

1.1 पषृ्ठभमूी  

 

न्याय सम्पादन सम्बन्धी  राज्य शन्द्क्िको प्रयोग गने अलभभारा संववधानिे न्यायािय (अदािि) िाई 
स म्पेको छ । त्यसैिे अदाििको मूि कायष न्याय सम्पादनको कायष भएकोिे न्याय संपादन तछटो छररिो 
कम खगचषिो सबषस ििभ  पह चयोग्य अन मानयोग्य र प्रभाबकारी बनाई जनिाको न्याय प्राति गने हकिाई 
प्रत्याभ ति ददिाउनसके अदािििे जनआ्स्था प्राति गदषछ ।  जन आस्था नै अदाििको शन्द्क्ि हो । यदह 
उदेश्य प्रान्द्तिको िागग नेपािको न्यायपालिकामा स धारका प्रयाशहरु तनरन्िर रुपमा ह दै आएका छन। 
न्यातयक स धारको बबर्य तनरन्िर चलिरहने प्रकृया भएकोिे न्यातयक संगठन तनरन्िर िागगरहन  पने ह न्छ । 
यसका िागग धयबस्थपकीय कौशििाको प्रयोग गरी सीलमि स्रोि साधनका वीच तनधाषररि गन्िव्य हालसि 
गनषका िागग आवस्यक रणनीति सदहिको कायाषन्वयन योजना  तनमाषण गरी कायाषन्वयनमा ल्याउन  पने 
ह न्छ । रणनीति सदहिको कायषयोजनािे पररविषनको चाहना र बाह्य वािावरण संग ह न सक्ने पररविषनिाइ 
समेि आंकिन गदै िक्ष्यमा प ग्ने कोलशश गदषछ । यसिे छरपष्ट भएका प्रयास हरुिाई एक्रककृि गरी 
नतिजा र कायष संपादन सूचक  तनधाषरणगने र  संगठनिाई तनन्द्श्चि  िक्ष्य िर्ष   िोहोरयाउने र तनन्द्श्चि 
समय लभत्र िक्ष्यहालसि गने प्रयत्न गदषछ । साथ ै प्रतिक ि पररन्द्स्थतिको सामना गने र जोखखमहरुको 
न्य तनकरण गदै िक्ष्यमा प ग्न वैकन्द्ल्पक उपायबाट गनष सक्रकने संभावनािाई स्वीकार गदषछ । यसको 
सर्ििा र असर्ििा  राज्य शन्द्क्िको प्रयोग गने अन्िरसम्वन्द्न्धि अन्य पक्ष्यहरु अन सन्धान गने प्रहरी, 
सरकारी वकीि, बार नागररक समाज, स्थानीय िह र सरकारी तनकायहरुको भ लमकामा समेि तनभषर ह ने ह दा 
त्यस्िा अन्िरसम्बन्द्न्धि  पक्षहरुसंगको  सहयोग, सहकायषिा, सह-अन्द्स्ित्व र समन्वय त्यवत्तकै जरुरी  
ह न्छ ।  

 हाम्रो न्यायपालिकािे 2061 साि देखख नै पंचववर्षय रणनीतिक योजना मार्ष ि आफ्ना न्यातयक 
कृयाकिापिाई योजनाबद्धरुपमा अति बढाउन श रु गरेको हो । खासगरी दोश्रो पंचववर्षय रणनीतिक योजना 
2066/71 देखख प्रत्येक अदािििे आफ्नो अदािि अन कूि ह ने गरी वावर्षक कायाषन्वयन योजना तनमाषण गरी 
िैजाने नीति अति सारेको र यो नीति न्यायपालिकाको स धार प्रकृयाको िागग प्रभावकारी समेि देखखएको ह ुँदा 
दोश्रो पंचववर्षय रणनीतिक योजनािे पदहिो पंचववर्षय योजनाको रणनीतिक योजनाबाट प्राति उपिधधीिाई 
जगेनाष गदै िेश्रो पंचववर्षय रणनीतिक योजना 2071-72/2075-76 समेि तनमाषण भई "तछटो छररिो न्याय 
सबैका िागग न्याय" भन्ने नारा अति सारी प्रत्येक अदाििबाट सम्पाददि ह ने काम कारवाहीिाई मापदण्ि 
ियार गरी गन षपने कायष, कायषसम्पादन सूचना, समयावधी र न्द्जम्मेवार पदागधकारी समेि िोकेको छ । 
िदन रुप यस पसाष न्द्जल्िा अदािििे पतन यहाुँ उपिधध साधन श्रोि, भू-धराििीय अवस्था, जनशन्द्क्ििाई 
अगधकिम उपयोग गरी ववलभन्न समस्या र च नौिीका बावजूद कायषयोजना बनाई "तछटो छररिो न्याय सबैको 
िागग न्याय" भन्ने िेश्रो पंचववर्षय रणनीतिक योजनाको नारािाई साथषकिा ददन प्रतिबद्ध रही प्रस्ि ि 075-
76 को वावर्षक कायषयोजना ियार गरी िाग  गररएको छ ।  

 

  



 

 
 

1.2 तिजामस र्वचध 

 ववगिका कायाषन्वयन योजना िज षमाका सन्दभषमा जस्िै प्रस्ि ि कायषयोजना िज षमाका िागग पतन 
ववगि आगथषक वर्षहरुमा िज षमा गरी वावर्षक कायषयोजनाका अन भव र उपिधधी िथा सवोच्च अदाििबाट 
भएका पररपत्र र तनदेशन समेििाई मध्यनजर गरी न्यायाधीश र कमषचारीहरुबबच छिर्ि, सरकारी वक्रकि 
बार र बेन्च बबच छिर्ि, Meet the Judge कायषिम, Judicial Outreach कायषिम, मेिलमिापकिाष 
बबच छिर्ि, न्यायक्षेत्र समन्वय सलमतिमा छिर्ि, स्थातनय िहका विा सगचव िामेिदार र कमषचारी बबच 
अन्िरक्रिया, योजना कायाषन्वयन सलमतिबबच छिर्ि, सवै िहका कमषचारीहरुको सहभागगिामा बावर्षक कायष 
योजना कायाषन्वयन अन गम र िज षमा समहू गठन गरी प्राति स झाव (Feedback) समेिका आधारमा यस 
अदािििे सम्पन्न गने बावर्षक न्यातयक कायषिाई गन षपने कायष, सम्पादन सूचक, समयावधी र न्द्जम्मेवार 
पदागधकारी समेि िोकी कायाषन्वयनमा ल्याएको छ ।  

1.3 ढसाँचस 

 प्रस्ि ि वावर्षक कायषयोजना 2075/76 िाई 6 (छ) पररच्छेदमा ववभाजन गरी ियार गररएको छ । 
जसअन्िगषि पररच्छेद 1(एक) मा पररच्यात्मक खण्ि िथा पषृ्ठभूमी, िज षमा ववगध र ढाुँचाको बारेमा उल्िेख 
गररएको छ । पररच्छेद 2(द ई) मा गि आगथषक वर्षको तनधाषररि िक्ष्य र प्रगतिको सलमक्षा अन्िगषि म द्दाको 
िगि र्छषयौट अन मान, यथाथष कायषप्रगति, न्यायाधीशगि िगि र्छषयौट र बाुँकीको वववरण िालिका, 
त्यसको समीक्षा, प्रगति हालसि ह न नसकेका कारणहरुको बारेमा व्यख्या गररएको छ । पररच्छेद 3(िीन) मा 
विषमानको वस्ि न्द्स्थि ववश्िेशन, म ख्य उपिधधीहरु, सम्बोधन गन षपने ववर्यको पदहचानको ववर्यमा प्रस्ि ि 
गररएको छ । त्यसैगरी पररच्छेद 4 (चार) मा यस अदाििको वावर्षक िक्ष्य तनधाषरण िथा मालसक 
कायषिालिकािाई िालिकाबाट देखाईएको छ । पररच्छेद (5) मा यस अदाििका रणनीतिक क्रियाकिापहरुको 
बारेमा उल्िेख गररएको छ र पररच्छेद 6(छ) मा बजेट प्रक्षेपणको बारेमा उल्िेख गररएको छ । 

  
  



 

पररच्छेद दजई 
 

गत आचथाक वषाको तनधसाररत लक्ष्र् र प्रगततको र्लमक्षस 
 
 

 

2.१ मजद्दसको लगत र्छार्ौट अनजमसन- 
 

न्द्जम्मेवारी सरेको नयाुँ दिाष 
अन मान 

जम्मा वावर्षक र्र्छषयौट 
िक्ष्य 

र्र्छषयौट 
प्रतिसि 

जम्मा वाकी ह न 
आउने िगि 

3084 4012 7096 4612 6५% 2484 

 
 

2.1.1 र्थसथा कसर्ाप्रगतत- 
 

जिम्मेवसरी 
र्रेको 

नर्साँ 
दतसा 

िम्मस 
र्र्छार्ौट 
र्ंख्र्स 

र्र्छार्ौट 
प्रततर्त 

िम्मस 
वसाँकी 

वसाँकी मजद्दस मध्रे् 

 १ वर्ष 
लभत्रको 

१-१८ 
मदहना 
लभत्रको 

१८ मदहनादेखख 
२ वर्ष लभत्रको 

२ वर्ष 
नािेको 

3086 3729 6815 3536 51.8९% 3279 242१ 55७ 204 97 
 

2.1.2 न्र्सर्सधीशगत लगत, र्र्छार्ौट र वसाँकीको र्ववरण- 
• मसननीर् न्र्सर्सधीश श्री नसगेन्रलसल कणा 

 

न्द्जम्मेवा
री सरेको 

नयाुँ 
दिाष 

जम्मा र्र्छषयौट 
संख्या 

र्र्छषयौट 
प्रतिसि 

जम्मा 
वाुँकी 

वाुँकी म द्दा मध्ये 

 

१ वर्ष 
लभत्रको 

१-१८ 
मदहना 
लभत्रको 

१८ 
मदहनादेखख 
२ वर्ष 
लभत्रको 

२ वर्ष 
नािेको 

340 549 889 448 50.39% 441 345 55 32 9 
 

• मसननीर् न्र्सर्सधीश श्री महेन्रबहसदजर कसकी 
न्द्जम्मेवा
री सरेको 

नयाुँ 
दिाष 

जम्मा 
र्र्छषयौट 
संख्या 

र्र्छषयौट 
प्रतिसि 

जम्मा 
वाुँकी 

वाुँकी म द्दा मध्ये 

 १ वर्ष 
लभत्रको 

१-१८ 
मदहना 
लभत्रको 

१८ 
मदहनादेखख 
२ वर्ष 
लभत्रको 

२ वर्ष 
नािेको 

448 549 997 515 51.65% 482 338 89 34 21 
 

 



 

 
 

मसननीर् न्र्सर्सधीश श्री बरीप्रर्सद ओली 
न्द्जम्मेवा
री सरेको 

नयाुँ 
दिाष 

जम्मा र्र्छषयौट 
संख्या 

र्र्छषयौट 
प्रतिसि 

जम्मा 
वाुँकी 

वाुँकी म द्दा मध्ये 

 १ वर्ष 
लभत्रको 

१-१८ 
मदहना 
लभत्रको 

१८ 
मदहनादेखख 
२ वर्ष 
लभत्रको 

२ वर्ष 
नािेको 

408 537 945 527 55.77% 418 355 36 22 5 

  

मसननीर् न्र्सर्सधीश श्री लललसरसि अचधकसरी- 
न्द्जम्मेवा
री सरेको 

नयाुँ 
दिाष 

जम्मा र्र्छषयौट 
संख्या 

र्र्छषयौट 
प्रतिसि 

जम्मा 
वाुँकी 

वाुँकी म द्दा मध्ये 

 १ वर्ष 
लभत्रको 

१-१८ 
मदहना 
लभत्रको 

१८ 
मदहनादेखख 
२ वर्ष 
लभत्रको 

२ वर्ष 
नािेको 

398 527 925 441 51.85% 484 354 70 38 22 

 

• मसननीर् न्र्सर्सधीश श्री रू्र्ाप्रर्सद अचधकसरी 
 

न्द्जम्मेवा
री सरेको 

नयाुँ 
दिाष 

जम्मा र्र्छषयौट 
संख्या 

र्र्छषयौट 
प्रतिसि 

जम्मा 
वाुँकी 

वाुँकी म द्दा मध्ये 

 

१ वर्ष 
लभत्रको 

१-१८ 
मदहना 
लभत्रको 

१८ 
मदहनादेखख 
२ वर्ष 
लभत्रको 

२ वर्ष 
नािेको 

425 515 940 444 51.57% 365 364 85 33 13 

मसननीर् न्र्सर्सधीश श्री शंकरबहसदजर रसई- 
न्द्जम्मेवा
री सरेको 

नयाुँ 
दिाष 

जम्मा र्र्छषयौट 
संख्या 

र्र्छषयौट 
प्रतिसि 

जम्मा 
वाुँकी 

वाुँकी म द्दा मध्ये 

 १ वर्ष 
लभत्रको 

१-१८ 
मदहना 
लभत्रको 

१८ 
मदहनादेखख 
२ वर्ष 
लभत्रको 

२ वर्ष 
नािेको 

409 521 930 465 50% 465 320 99 31 15 

   
 
 



 

 
 
 
 
 
 

मसननीर् न्र्सर्सधीश श्री केशवप्रर्सद अचधकसरी- 
न्द्जम्मेवा
री सरेको 

नयाुँ 
दिाष 

ज
म्मा 

र्र्छषयौट 
संख्या 

र्र्छषयौट 
प्रतिसि 

जम्मा 
वाुँकी 

वाुँकी म द्दा मध्ये 

 १ वर्ष 
लभत्रको 

१-१८ 
मदहना 
लभत्रको 

१८ 
मदहनादेखख 
२ वर्ष 
लभत्रको 

२ वर्ष 
नािेको 

468 497 965 472 49.34% 493 346 121 14 12 

2.1.3 अन्र्त्र र्रुवस भई िसनजभएकस न्र्सर्सधीहरुबसट- 
मसननीर् न्र्सर्सधीश श्री र्वष्णज र्जवेदी 
न्द्जम्मेवा
री सरेको 

नयाुँ 
दिाष 

जम्मा र्र्छषयौट 
संख्या 

र्र्छषयौट 
प्रतिसि 

जम्मा 
वाुँकी 

वाुँकी म द्दा मध्ये 

 १ वर्ष 
लभत्रको 

१-१८ 
मदहना 
लभत्रको 

१८ 
मदहनादेखख 
२ वर्ष 
लभत्रको 

२ वर्ष 
नािेको 

11 66 17 17 100% 0 0 0 0 0 
 

मसननीर् न्र्सर्सधीश श्री र्ोगेन्र प्रर्सद शसह 

न्द्जम्मेवा
री सरेको 

नयाुँ 
दिाष 

जम्मा र्र्छषयौट 
संख्या 

र्र्छषयौट 
प्रतिसि 

जम्मा 
वाुँकी 

वाुँकी म द्दा मध्ये 

 १ वर्ष 
लभत्रको 

१-१८ 
मदहना 
लभत्रको 

१८ 
मदहनादेखख 
२ वर्ष 
लभत्रको 

२ वर्ष 
नािेको 

43 9 52 52 100% 0 0 0 0 0 
 

मसननीर् न्र्सर्सधीश श्री कसिीबहसदजर रसई 

न्द्जम्मेवा
री सरेको 

नयाुँ 
दिाष 

जम्मा र्र्छषयौट 
संख्या 

र्र्छषयौट 
प्रतिसि 

जम्मा 
वाुँकी 

वाुँकी म द्दा मध्ये 

 १ वर्ष 
लभत्रको 

१-१८ 
मदहना 
लभत्रको 

१८ 
मदहनादेखख 
२ वर्ष 
लभत्रको 

२ वर्ष 
नािेको 



 

23 8 31 31 100% 0 0 0 0 0 
 

 
 
 
 
 

मसननीर् न्र्सर्सधीश श्री रसमचन्र पौडले 

न्द्जम्मेवा
री सरेको 

नयाुँ 
दिाष 

जम्मा र्र्छषयौट 
संख्या 

र्र्छषयौट 
प्रतिसि 

जम्मा 
वाुँकी 

वाुँकी म द्दा मध्ये 

 १ वर्ष 
लभत्रको 

१-१८ 
मदहना 
लभत्रको 

१८ 
मदहनादेखख 
२ वर्ष 
लभत्रको 

२ वर्ष 
नािेको 

25 7 31 31 100% 0 0 0 0 0 
 

मसननीर् न्र्सर्सधीश श्री मजकेश उपसध्र्सर् 

न्द्जम्मेवा
री सरेको 

नयाुँ 
दिाष 

जम्मा र्र्छषयौट 
संख्या 

र्र्छषयौट 
प्रतिसि 

जम्मा 
वाुँकी 

वाुँकी म द्दा मध्ये 

 १ वर्ष 
लभत्रको 

१-१८ 
मदहना 
लभत्रको 

१८ 
मदहनादेखख 
२ वर्ष 
लभत्रको 

२ वर्ष 
नािेको 

40 4 44 44 100% 0 0 0 0 0 
 
 

मसननीर् न्र्सर्सधीश श्री रसमप्रर्सद न्र्ौपसने 
न्द्जम्मेवा
री सरेको 

नयाुँ 
दिाष 

जम्मा र्र्छषयौट 
संख्या 

र्र्छषयौट 
प्रतिसि 

जम्मा 
वाुँकी 

वाुँकी म द्दा मध्ये 

 १ वर्ष 
लभत्रको 

१-१८ 
मदहना 
लभत्रको 

१८ 
मदहनादेखख 
२ वर्ष 
लभत्रको 

२ वर्ष 
नािेको 

48 0 48 48 100% 0 0 0 0 0 
 

र्मग्रमस अन्र्त्र र्रुवस भई िसनजहज न मसननीर् न्र्सर्सधीशज्रू्हरुबसट भएको लगत र्छार्ौट 

न्द्जम्मेवा
री सरेको 

नयाुँ 
दिाष 

जम्मा र्र्छषयौट 
संख्या 

र्र्छषयौट 
प्रतिसि 

जम्मा 
वाुँकी 

वाुँकी म द्दा मध्ये 

 १ वर्ष 
लभत्रको 

१-१८ 
मदहना 

१८ 
मदहनादेखख 

२ वर्ष 
नािेको 



 

लभत्रको २ वर्ष 
लभत्रको 

190 34 224 224 100% 0 0 0 0 0 
  
  
 
 

 यस अदाििमा दायर भएका देवानी म द्दा 4375 थान म द्दा मध्ये यस आगथषक वर्षमा 2249 थान 
म द्दा र्छषयौट भै हाि 2126 थान म द्दा वाुँकी रहेका छन । वाुँकी रहेका मध्ये 18 मदहना नािेको म द्दा 
संख्या 175 थान छन ।  

 

 यस अदाििमा दायर भएका र्ौजदारी म द्दा 2222 थान म द्दा मध्ये यस आगथषक वर्षमा 1164 
थान म द्दा र्छषयौट भै हाि 1058 थान म द्दा वाुँकी रहेका छन । वाुँकी रहेका मध्ये 123 थान म द्दामा 
१58 जना पूपषक्षको िममा थ नामा रहेका छन । थ नामा रहेका मध्ये १ वर्ष नािेको म द्दा संख्या 1४ थान 
रहेको छ ।  

 कानूनसंग वववादमा परेका बािबालिका -Childern in Conflict with Law_ सन्द्म्मलिि भै बाि 
इजिासबाट स न वाई ह ने म द्दाहरु २ ओटा दिाष भएकोमा १ ओटा र्र्छषयौट भई १ ओटा बाुँकी छ ।साथै 
बािवालिका समेि समावेश भएका म द्दा 154 थान रहेकोमा 81 थान म द्दा  रै्सिा भै 73 थान म द्धा 
र्र्छषयौट ह न वाुँकी रहेका छन।् 
 साना प्रकृतिका म द्दाहरु १ वर्ष लभत्र र्र्छयौट गन ष पने योजनािे िक्ष्य लिएकोमा यस अदाििमा 
दिाष भएका कूि 404 थान साना प्रकृतिका म द्दा मध्ये २82 अथाषि 69.80% र्छषयौट भै १22 थान वाुँकी 
रहेका छन ्। वाुँकी रहेका मध्ये १ वर्ष नािेको म द्दा 7 थान रहेको छ । 
 प्राथलमकिा प्राति म द्दाहरु १ वर्ष लभत्र र्र्छयौट गन ष पने योजनािे िक्ष्य लिएकोमा यस अदाििमा 
दिाष भएका कूि 286 थान प्राथलमकिा प्राति म द्दा मध्ये 186 अथाषि 65.03% र्छषयौट भै 100 थान 
वाुँकी रहेका छन ्। वाुँकी रहेका मध्ये १ वर्ष नािेको म द्दा 9 थान रहेको छ । 
 यस अदाििमा दिाष भएका म द्दा मध्ये 128 थान म द्दा तनरन्िर स न वाइ ह ने प्रकृतिका रहेकामा 
98 थान म द्दामा तनरन्िर स न वाइ प्रकृयाको अविम्वन गररएको छ । 

 मेिलमिाप पद्धतििाई प्रवधषन गने योजनािे िक्ष्य लिएकोमा यस अदाििमा दिाष भएका म द्दा 
मध्ये मेिलमिापको िागग आदेश भएका 128 थान मध्ये 29 थान अथाषि १8.95% म द्दामा मेिलमिापको 
माध्यमबाट वववादको समाधान भएको छ ।  

 न्यायपालिकाको िेस्रो पञ्चवर्ीय रणनीतिक योजनािे क नैपतन अवस्थामा १८ मदहना लभत्र म द्धा 
र्र्छषयौट गरी सक्न पन े िक्ष्य लिएको भएिापतन पटक पटकको स्थातनय तनकायदेखख संतिय संसदको 
तनवाषचनका कारण अदाििका कामकारवाहीहरु अवरुद्द ह न प गेको गथयो । यसरी कूि 249 कायषददनको 
आधारमा योजनाको िज षमा गररएकोमा तनवाषचनका कारण न्यायसम्पादनको कायष प्रभाववि भएका कारण 
केन्द्न्िय योजना िथा यस अदािििे लिएको िक्ष्य पूणषि प्राति ह न सकेन । िथापी िक्ष्यको अन पािमा 
76.67% र कूि िगिको अन पािमा ५1.89% र्छषयौट ह न सक्न िाई उपिन्द्धध नै मान्न  पने देखखन्छ । 



 

 हाि यस अदाििमा २ वर्ष नािेको 97 थान, १८ मदहना नािेको 204 थान, १ वर्षदेखख १८ मदहना 
लभत्रका 557 थान र 2421 थान १ वर्ष लभत्रका म द्दाहरु रहेका छन । रणनीतिक योजनािे यस अदाििको 
िागग कूि िगिको 65% अथाषि 4612 थान मध्येबाट 3536 थान म द्दाहरु र्छ्र्यौट गन ष पने गरी िक्ष्य 
िोकेकोमा 76.67% मात्र र्छषयौट भै िक्ष्यभन्दा 23.33% म द्दा कम र्र्छषयौट भएको छ। 

 
 

  



 

2.2 प्रगतत हसलर्ल हजन नर्केकस कसरणहरु 

 

❖ दरबन्दी अन सार न्यायाधीशको दरबन्दी पूति ष नह न  
❖ भएका न्यायाधीश पतन बबचमा सरुवा ह न  
❖ प्राववगधक जनशन्द्क्िको कमी 
❖ दजषनौ कमषचारी अन्यत्र काजमा रहन  
❖ स्थतनय िह र प्रतितनगध सभा िथा प्रदेश सभाको तनवाषचन ह न , 
❖ तनवाषचनमा 90% जति कमषचारी खदटन  
❖ भौतिक पूवाषधारको कमी 
❖ स्थातनय िहको नाम र विा नं. पररविषन ह ुँदा समयमा म्याद िामेिी गनष नसक्न  
❖ म्याद िामेिीमा खदटएका कमषचारीहरुको यािायािको साधन नह न  
❖ न्यायाधीश संख्या र म द्दाको चाुँपको आधारमा कमषचारी दरबन्दी नह न  

 



 

पररच्छेद–तीन 

3.1 वतामसनको बथतजजथथतत र्वश्लेषण 

 न्यायपालिकाको समग्रको िागग योजनावद्ध स धारका प्रकृयाका आरम्भ गररएको चौधौ वर्ष प रा भई 
पन्रौ वर्ष श रु ह ुँदा सम्म न्यायपालिकाको आन्िररक र वाह्य कायष वािावरणमा धेरै पररविषन आएको छ । 
िापतन कतिपय पररन्द्स्थतिहरुमा योजना आरम्भ गदाष पररवेश जस्िै अदहिेसम्म पतन उस्िै रहेका छन । 
यस अदािििे आ.व. 2074/75 मा लिएको िक्ष्य मध्ये व्यवस्थावपक कायषहरु सबै प रा गरेको देखखन्छ । 
म द्दा र्छषयौट िर्ष  यस आ.व. मा 4012 म द्दा पनषसक्ने अन मान गररएकोमा 3729 मात्र ै म द्दा दिाष 
भएको देखखन्छ । र्छषयौट िर्ष  हेदाष 65% र्छषयौट गने र 2 वर्ष नािेका म द्दािाई शून्यमा झाने िक्ष्य 
लिएको गथयो । यथाथषमा 51.89% म द्दा र्छषयौट ह न सक्यो र 2 वर्ष नािेका म द्दाहरु 203 थान 
न्द्जम्मेवारी सरेकोमा 2 वर्े म द्दा र्छषयौट भई 97 थान सदहि 3279 थान म द्दा न्द्जम्मेवारी सरेको देखखन्छ 
। 
  जनसंख्या वदृ्गध र शहरीकरणका कारण नयाुँ नयाुँ ववर्यका म द्दाको चाप बढ्दै जाने, सो अन रुप 
न्यायाधीश कमषचारीको दरबन्दी न्यून ह न , दरबन्दीका कमषचारी बर्ौसम्म अन्यत्र काजमा जान , दरबन्दी 
समयमा पूति ष नह न , काजमा गएको कमषचारीको ररक्िा प ति ष नगररन , भएका कमषचारी पतन नयाुँ भई 
कायषववगधगि ज्ञानको अभाव ह ुँदा म द्दाको अगं प याषउने कायषमा दढिाई ह न , अदािि भवन प रानो िथा न्द्जणष 
भई अदाििका कोठाहरु साुँग रा ह न का साथ ै कोठा अपयाषति ह न , बजेट प्रक्षेपण कम ह न , न्यायाधीशको 
संख्या 9 जना प याषईसक्दा पतन न्यायाधीशको संख्याको आधारमा कमषचारी संख्या थप ह न पनमेा सो ह न 
नसक्न , सो अन सार नयाुँ अदािि भवन नबनेको, अदािि भवनको कोठाको अभाव भई तयासेजमा 
अदाििका केही र्ाुँटहरु राख्न परेको अवस्था छ । यसरी विषमान वस्ि न्द्स्थतिको ववश्िेर्ण गदाष आन्िररक 
कायष वािावरण र वाह्य कायष वािावरणको अन्िरसम्बन्धिे प्रभाव पाने भएकोिे "तछटो छररतो न्र्सर् र्वैकस 
लसचग न्र्सर्" भन्ने नारािाई प्रभाववि पाने देखखन्छ । 

 

(क) आन्िररक कायष वािावरण :  न्द्जल्िा अदािििाई मािहि अधषन्यातयक तनकायको प नरावेदकीय 
के्षत्रागधकार प्राति ह नाका साथ ै तिनीहरुको स परीवेक्षण तनरीक्षण िथा अन गमन जस्िा न्द्जम्मेवारी पतन 
थवपएको अवस्था ह ुँदा थप कायषबोझ बढेको अवस्थामा सो अन सार जनशन्द्क्ि परपूति ष ह न सकेको छैन । 
प रानो दरबन्दी कमषचारीहरुबाट मात्र िोक्रकएको न्द्जम्मेवारी पूरा गनष कदठनाई उत्पन्न भई तछटो छररिो रुपमा 
कायषसम्पादन गनष कदठनाई प ग्न गएको छ । त्यसमा पतन दजषनौ कमषचारी अन्यत्र काजमा रहनािे 
कायषसम्पादन स्िरमा प्रत्यक्ष असर प गेको छ । कायषबोझको आधारमा न्यून कमषचारीका कारण जनशन्द्क्िको 
व्यवस्थापनिाई कायषबोझसुँग आवद्ध ि ल्याउन नसक्रकएको अवस्था छ र कमषचारीको सरुवा काज बस्ि तनष्ठ 
ह न सकेको छैन । 
 

(ख) वाह्य कायष वािावरण : अदाििको कायष मूििः अदाििबाट संचालिि ह ने भएपतन ति कायषहरु 
अदाििको एक्िो प्रयासबाट मात्र सम्भव ह ुँदैन । र्ौजदारी म द्दामा अन सन्धान गने प्रहरी, अलभयोजनकिाष 
सरकारी वक्रकि, कानून व्यवसायी/बार, अधषन्यातयक तनकाय, नागररक समाज, न्यायका उपभोक्िा िगायि 
म द्दाको कारवाहीमा ववलभन्न चरणमा आवद्ध र सम्बद्ध ह ने अन्य तनकायको सहयोग सहकायषिा 
अत्यावश्यक ह न्छ ।श्रोि साधनको व्यवस्था, बजेट पद्धति, सरोकारवािाहरुसुँगको सहकायषिा आवश्यक 



 

ह नेमा सो समयमा र पयाषति मात्रा ह न नसक्दा न्याय सम्पादन कायषमा प्रत्यक्ष असर पनष जाने ह न्छ । 
त्यवत्तह ुँदा ह दै यी ववववध ववर्यका कमजोरीको बावज द योजना अवगधमा देहाय बमोन्द्जमका उपिधधीहरु 
हालसि भएका छन : 
  

मजख्र् उपलब्धीहरु 

➢ प्रिीक्षािय, मोटर ग्यारेज तनमाषण, सेवाग्राहीको िागग बस्ने उगचि व्यवस्था गररएको 
➢ Meet the Judge कायषिम गररएको । 
➢ िगािार स न वाईको पद्धतििाई प्रभावकारी बनाउुँ दै िगगएको । 
➢ न्यातयक बाह्य पह ुँच कायषिम अन्िगषि सम दायमा अदािि कायषिम आयोजना गरी त्यसमा न्यायाधीशको प्रत्यक्ष 

सहभागगिा समेि रहेकोिे सरोकारवािा सबैिे उच्च मूल्यांकन गरेको पषृ्ठपोर्ण भएको । 
➢ सवै कमषचारीिाई िालिम ददई सक्षम बनाउने प्रयत्न गररएको । 
➢ सेवाग्राहीिाई श द्ध वपउने पानीको प्रबन्ध लमिाईएको । 
➢ अदािि व्यवस्थापनमा प्रभावकाररिा हालसि गररएको । 
➢ म द्दा व्यवस्थापनमा प्रभावकाररिा ल्याईएको । 
➢ रै्सिा कायाषन्वयनको कायष प्रभावकारी बनाउुँ दै िगगएको । Task Force संचािनमा रहेको । 
➢ अदाििको वािावरण स्वच्छ र स न्दर बनाउुँन अदाि पररसरमा बगैंचा तनमाषण गररएको । 
➢ नागररकको जानकारीको िागग केही फ्िेक्सबोिष/वप्रन्टको तनमाषण गरी अदािि पररसरमा टाुँस गररएको । 
➢ अदािि पररसरमा प्रतिक्षाियको व्यवस्था गररएको । 
➢ अदाििको प्रवेशद्वारमा नै स रक्षापोष्ट तनमाषण गरी स रक्षा मजब ि बनाईएको । 
➢ बदृ्ध मदहिाको िागग शौचाियको तनमाषण गरी संचािनमा ल्याईएको । 

  
 

3.2 र्म्बोधन गनापने र्वषर्हरुको पहहचसन 

 योजनाको िज षमा गरी कायाषन्वयन प्रारम्भ भए सुँगै नयाुँ नयाुँ च नौिीहरु थवपुँदै जान्छन जसिाई 
सम्बोधन गनष थप स धार आवश्यक ह ने ह ुँदा यस पसाष न्द्जल्िा अदाििको िागग तनम्नान सार सम्बोधन गने 
ववर्यको पदहचान गररएको छ ।  
❖ दरबन्दी अनजर्सर न्र्सर्सधीशको दरबन्दी पूतत ा हजनजपने । 

 यस अदाििमा 9 जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा म द्दाको चाुँप अन सार सो दरबन्दी 
पूति ष ह न पने । 

❖ प्रसर्वचधक िनशजततको कमी 
 यस अदाििमा जग्गा सम्बन्द्न्धि वववादमा नाप नक्सा गनष 2 जना सवेक्षक/अलमनको 
दरबन्दी रहेकोमा 1 जना अलमन बादहर काजमा रहेकोिे समयमा नाप नक्सा सम्बन्द्न्ध कायष प रा ह न 
नसक्न  । बढदो शहरीकरण र स्थातनय िहको लसमाना हेररे्र, सिक बबस्िारको कारणबाट समेि 
जग्गा सम्बन्द्न्धि वववाद बढेको कारणबाट नाप नक्सा गने सवेक्षक/अलमनको प्राववगधक दरबन्दी 
बढाउन पने ।  

❖ दिानौ कमाचसरी बसहहर कसिमस रहनज 



 

 यस अदाििमा कायषरि कमषचारीहरुमध्ये 16 जना कमषचारी अन्य अदाििमा काजमा 
राखखएका कारण अदाििको दैतनक कायष संचािन गनषकोिागग नसक्रकएको ह ुँदा सो िाई पूति ष गन षपन े
। यसरी दजषनौ कमषचारी अन्यत्र काजमा राख्न ेप्रचिनिाई अन्त्य गराउन  पने । 

❖ कमाचसरीको दरबन्दी पूतत ा नहजनज 
 यस अदाििमा 9 जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा हाि 8 जना न्यायाधीशिाई प ग्ने 8 
वटा इजिास संचािन गनष आवश्यक कमषचारी ित्काि व्यवस्था ह न पने । 

❖ भौततक पूवसाधसरको कमी 
  यस अदाििको भवन धेरै प रानो भई अदाििको कोठाहरु अपयाषति भएको, इजिास बनाउने 

कोठाहरु अभाव भईसकेको, कतिपय र्ाुँटहरु तयासेजमा राख्न  पने न्द्स्थति रहेको, स रक्षा गािष भवन 
नभएको ह ुँदा सो तनमाषण ह न पने, अदाििको जग्गा अपयाषति भएको ह ुँदा नयाुँ जग्गा खररद गरी 
भवन तनमाषण गराउन पन े । िराई क्षेत्रमा अत्यागधक गमी र जािोमा लशििहरको प्रकोक ह ने ह ुँदा 
इजिास र माननीय न्यायाधीशको आवास र अदािि कोठाहरुमा समेि कन्द्म्िममा पतन 20 थान 
ए.सी. मेलसन उपिधध ह न पने । अलभिेख र स्टोर राख्ने कोठाको अभाव, म द्दा र्ाुँट राख्ने कोठा 
अभाव ह ुँदा त्यसको पूति षको िागग अन्य ठाउुँमा िर भािामा लिई कायषसंचािन गन षपने ।  

❖ र्वसरी र्सधन र्म्बन्धमस  

 यस अदाििमा रहेका टाटा स मो र मारुिी कार काम नचल्ने स्थतिमा रहेको ह ुँदा िहलसि 
शाखाको िागग एउटा टाटास मो गािीको व्यवस्था, अक्रर्स संचािनको िागग कारको व्यवस्था ह न पने । 

 यस न्द्जल्िाको भौगोिक लसमाना हेररे्र, क्षेत्रववस्िार भएको ह ुँदा तछटो छररिो न्याय 
सम्पादनको िागग क्रर्ल्िमा खदटने कमषचारीको िागग मोटरसाईकिको व्यवस्था ह न पने र सोही 
अन सारको इन्धनको व्यवस्था ह न रकम तनकासा ह न पने । 

  
   

  



 

पररच्छेद- चसर 

बसर्षाक लक्ष्र् तनधसारण तथस मसलर्क कसर्ातसललकस 
 

4.1 बसर्षाक लक्ष्र् तनधसारण 

 



 

4.2 मसलर्क कसर्ातसललकस 
आगथषक वर्ष २०७5।७6 को व्यवस्थापक्रकय कायषको मालसक िक्ष्य तनधाषरण र्ारम 

  

कायषको ववर्य मालसक रुपमा सम्पन्न गन षपने कायषको िक्ष्य 

 

 

साउन भदौ असोज कातिषक मंलसर पौर् माि  र्ाग न चैत्र वैशाख जेठ आर्ाढ जम्मा 

20 22 20 15 24 25 22 22 22 23 24 25 264 
 
j}tlgs sfg"g JojzfoLaf6 
sf/fuf/ e|d0f k6s 
 

            २४ 

sfpG;]lnÍ ;]jf ;+rfng k6s तनरन्िर  

Goflos ;fj{hlgs ;+jfb 
(judicial outreach) ;+rfng 
k6s             

४ 

Meet the Judge sfo{s|d 
;+rfng k6s             ६ 

of]hgfsf] k|ult ;dLIff k6s             ४ 

of]hgf sfof{Gjogsf 
;DaGwdf ;/f]sf/jfnfx?;+u 
cGt/ls|of k6s 

            २ 

tfd]nbf/ / :yfgLo lgsfosf 
;lrax? aLr cGt/ls|of k6s             १ 

;8fpg' kg]{ sfuhftx? ;8fOg] 
ldl;n ;+Vof 

 500 500  500 500 500 500 500 500 500 500 5000 

Gofo If]q ;dGjo ;ldltsf] a}7s 
k6s             

३ 

jf/ / ;/sf/L jsLn;+u 
cGt/ls|of k6s             ३ 

लेखसपढी व्र्वर्सर्ीको परीक्षस 
र्ंचसलन   

ववज्ञापन/सूचना 
प्रकाशन 

परीक्षा 
संचािन         

 
;+rf/sdL{x?;+u cGt/ls|of 
k6s             

१ 



 

म द्दाको दटपोट तनरन्तर  

 



 

पररच्छेद–पसाँच 

रणनीततक क्रिर्सकलसपहरु 
5.१ र्ोिनस कसर्सान्वर्न प्रणसलीलसई प्रभसवकसरी बनसउने- 

• र्ोिनसको कसर्सान्वर्न पक्ष हेनाकसलसचग र्र् अदसलतकस मसननीर् न्र्सर्धीश श्री केशव प्रर्सद तिलमरे र अन्र् 
र्हर्ोगी कमाचसरीहरु र्हहतको र्ोिनस कसर्सान्वर्न र्लमततको गठन गररएको छ। 

• र्र् अदसलतले वसर्षाक कसर्ार्ोिनस तनमसाण गरेपतछ र्रोकसरवसलसहरुर्ाँग अन्तरक्रिर्स कसर्ािमहरु र्ञ्चसलन 
गनेछ। 

5.२ मजद्दस व्र्वथथसपन पद्धतीमस र्जधसर गने- 
क) मजद्धस व्र्वथथसपन पद्धतीलसई प्रभसवकसरी बनसउने- 

• CMS प्रणसलीलसई पूणा रुपमस लसगू गने, 
• मजद्दस दतसा गदसाकै अवथथसमस बसदी तथस प्रततबसदीहरुकस उपलव्ध भएर्म्मको पहहचसन हजन र्तने प्रकृततको 

र्वथततृ र्ववरण उल्लेख गना लगसउने, 
• जिल्लस अदसलत तनर्मसवलीमस व्र्वथथस भएवमोजिमकस मजद\दसहरुमस तनरन्तर र्जनजवसई प्रणसलीलसई प्रभसवकसरी 

बनसईने, 
• म्र्सद तसमेली कसर्ाको अलभलेख रसखी हसल हदईआएको प्रोत्र्सहन भत्तसलसई म्र्सद तसमेली कसर्ार्म्पदसनर्ाँग 

आवद्ध तजल्र्सईन,े 

• तसमेलदसर र थथसतनर् तनकसर्कस र्चचवहरुर्ाँग कम्तीमस वषाको १ पटक अन्तरक्रिर्स कसर्ािम र्ञ्चसलन गने, 
• मजद्दसको हटपोट प्रणसलीलसई र्ंथथसगत गदै हटपोट नभएकस मजद्दसहरु अगं पजगेको नमसतनने आन्तररक 

पद्धततको र्वकसर् गन,े 

• मसथकेवसरी लगसर्तकस तथ्र्सङ्कहरु र्फ्टवेर्रको मसध्र्मबसट तर्सर गने,  

• अदसलतमस पेश हजने क्रर्रसद एवं प्रततउत्तरपत्रको र्फ्टकपी अतनवसर्ा रुपमस पेश गना लगसउने, 
ख) मजद्धसर्ाँगर्म्वजन्धत जिन्र्ी व्र्वथथसपन गने- 

• जिन्र्ी र्समसनको पहहचसन हजने उपर्जतत र्ववरण िनसई र्जरक्षक्षत तवरबसट रसख्न,े 

• जिन्र्ी र्समसनहरुको तनर्लमत रुपमस लललसम र्वक्रि गने, 
ग) धरौट र िेथस िमसनतलसई व्र्वथथसपन गने- 

• धरौट तथस िेथस िमसनतको छज ट्टै अलभलेख रसख्न,े 

• कोटा र्ी तथस िररवसनस क्रर्तसा पसउने गरी मजद्दसको अजन्तम क्रकनसरस भएमस र्थतस तनवेदकलसई तजरुन्त क्रर्तसा 
हदन  आवश्र्क कसरवसही प्रकृर्स अपनसउने, 

ि) मजद्दसमस लसगेको दण्ड िररवसनको अलभलेख तथस अर्जलीलसई प्रभसवकसरी बनसउने- 
• अर्जल गनजापने लगतलसई आवचधगत, मजद्धसगत, व्र्जततगत आधसरमस लगत तर्सर गने, 
• र्मर्-र्मर्मस दण्ड िररवसनस लसगेकस व्र्जततहरुको र्ववरण प्रकसशन गने, 
• रै्र्लस कसर्सान्वर्न र्वशषे अलभर्सनको प्रभसवकसरीतसमस िोड हदने, 
• तनजश्चत कसर्ार्ववरण र कसर्ाक्षेत्र र्मेत र्वभसिन गरी अलभर्सनको रुपमस आवश्र्क र्ंख्र्समस वषामस कजम्तमस 

दजइ पटक डोर खटसइन,े 

ङ) अलभलेख प्रणसलीको र्वकसश गने- 



 

▪ तछनजवस लमलर्लहरुलसई व्र्वजथथत गना लमलर्लहरुको र्ववरण अध्र्सवचधक गने, 
▪ र्फ्टवेर्रमस इन्री गना वसाँकी लमलर्लहरुको र्ववरण इन्री गने, 
▪ दरसि वसहहर रहेकस तछनजवस लमलर्लहरुलसई दरसि लभत्र रसख्न,े 

▪ मजद्दसमस र्डसउन पने लमलर्ल कसगिहरु तनर्लमत रुपमस र्डसउने,  
5.३ अदसलत व्र्वथथसपनमस रू्चनस र र्ञ्चसर प्रर्वचधको प्रर्ोगलसई र्ंथथसगत गने 

• किललष्ट अनलसईनमस प्रकसशन भई आएको कसर्ालसई तनरन्तरतस हदईने, अदसलतमस रहेको डडथ्ले हटलभ 
मसर्ा त मजद्दसको कसरवसही अवथथस वसरे िसनकसरी प्रदसन गने कसर्ालसइ तनरन्तरतस हदने, 

• म्र्सद, पत्रसचसर, तसरेख एवं पेशी, रै्र्लस तथस पजनरसवेदन म्र्सद र्फ्टवेर्रबसट तर्सर गने, 
• मजद्दसमस इिलसर्बसट भएको रै्र्लस तथस आदेश तत्कसल र्फ्टवेर्रमस िनसउने, 
• र्र् अदसलतले गररआएको रै्र्लस वेवर्सइटमस अपलोड गने प्रकृर्सलसई तनरन्तरतस हदईने र रै्र्लस अपलोड 

नभइ अलभलेख शसखसले लमलर्ल नवजझ्ने पद्धततको र्वकसर् गने, 
• अदसलतवसट र्म्पसदन हजने र्म्पजणा कसमकसरवसही र्ूतनकोडामसर्ा त हजदै आएकोमस त्र्र्लसइ तनरन्तरतस हदने, 

5.४ न्र्सर् क्षेत्रकस र्रोकसरवसलसहरुर्ाँगको र्म्वन्ध र र्मन्वर्लसई र्जदृढ गने 

• र्ोिनस कसर्सान्वर्नमस र्हर्ोग अलभवदृ्चधकसलसचग र्वै र्रोकसरवसलस तनकसर्हरुर्म्म र्ोिनसले तनधसारण गरेको 
लक्ष्र्हरुकस र्म्वन्धमस िसनकसरी र्म्प्रेषणकसलसचग र्वलभन्न कसर्ािमहरु गररने, 

• न्र्सर् क्षेत्र र्मन्वर् र्लमततकस गततर्वचध वसरे त्रमैसलर्क प्रततवेदन केन्रीर् न्र्सर् क्षेत्र र्मन्वर् र्लमततमस 
पठसइने छ। 

• रै्र्लस कसर्सान्वर्नको कसर्ालसई प्रभसवकसरी बनसउन आ-आफ्नो तहमस गररनज पने र्हर्ोग र र्मन्वर्कस 
क्षेत्रहरुको पहहचसन गरी कसर्सान्वर्न गररने, 

• र्र् अदसलतले वसर्षाक कसर्ार्ोिनस बनसउाँदस र कसर्ार्ोिनसको आन्तररक प्रगती र्लमक्षस गदसा र्रकसरी वक्रकल, 
वसर अध्र्क्षलसई र्मेत र्मसवेश गरसइने, 

• न्र्सतर्क कसमकसरवसहीर्म्वन्धी र्ूचनस र्हीरुपमस र्म्प्रेषण हजने जथथतत कसर्म गना थथसनीर् 
र्ञ्चसरकमीहरुर्ाँग आवचधक अन्तरक्रिर्स गररने, 

• न्र्सतर्क कसर्ार्म्पसदनमस प्रभसवकसररतस वदृ्चधकसलसचग चचक्रकत्र्कर्ंग र्मेत आवश्र्कतसनजर्सर अन्तरक्रिर्स 
गने, 

 

5.5 न्र्सर्र्म्पसदनको कसर्ालसई तछटोछररतो तजल्र्सउने- 
    5.5.१ पजरसनस वतर्ौतस मजद्दसहरुको न्र्ूतनकरणमस िोड हदने M 
 

कसर्ा नततिस 
कसर्ार्म्पदसन 

र्जचक 
र्मर्सवधी 

प्रसरजम्भक 
जिम्मेवसरी 

अजन्तम 
जिम्मेवसरी 

बतर्ौतस मजद्दसको छज ट्टै र्ूची बनसई मसलर्क रुपमस 
अद्र्सवचधक गने 

 

र्ूचच तनमसाण मसलर्क र्ूचच तनरन्तर र्जपरीटेण्डटे शे्रथतदेसर 

 
 

अलभर्सनमस परेकस (लक्षक्षत) मजद्दसको र्ूचनस 
र्म्बजन्धत पक्ष वस तनिको कसनून व्र्वर्सर्ीलसई 
हदने 

र्ूचनस र्ूचनस, तसरेख 
भपसाई 

२०७४ श्रसवण देखख 
तनरन्तर 

मजद्दस र्साँट र्जपरीटेण्डटे 

वतर्ौतस मजद्दसको कसरवसही प्रगततकस र्म्बन्धमस 
तनरीक्षण गने 

 

तनररक्षण तनररक्षण र्सरम प्रत्रे्क महहनस र्जपरीटेण्डटे शे्रथतदेसर 

 
 



 

प्रत्रे्क ह्तस कसरवसहीको अनजगमन र तसकेतस गने अनजगमन तसकेतस पत्र 
तनररक्षण र्सरम 

तनरन्तर र्जपरीटेण्डटे शे्रथतदेसर 

 
 

र्सधर्ोधकस लसचग तत्कसल पेश गने वसधस अड्कसउ 

र्ज कसउने 

आदेश आवश्र्कतस 
अनजर्सर 

र्साँटवसलस ;'k/L6]08]6 

वतर्ौतस मजद्दसमस र्समसन्र्तर्स पन्र हदन भन्दस 
लसमो तसरेख नहदने 

छोटो तसरेख तसरेख भपसाई तनरन्तर मजद्दस र्साँट ;'k/L6]08]6 

जिल्लस अदसलत तनर्मसवलीको तनर्म ३५(२) को 
व्र्वथथस कडसइकस र्सथ लसग ूगरी वतर्ौतस मजद्दस 
थथचगत नगने 

 

:yug 
lgoGq0f 

आदेश तनरन्तर न्र्सर्धीश न्र्सर्धीश 

र्हर्ोग नगने तनकसर् वस व्र्जततकस हकमस 
आवश्र्कतसनजर्सर न्र्सर् प्रशसर्न ऐन, २०७३ को 
दर्स ३४(२) को प्रर्ोग गने 

 
 

र्िसर् हजने आदेश पत्र आवश्र्कतस 
अनजर्सर 

न्र्सर्धीश न्र्सर्धीश 

 
 

5.5.2 रै्र्लस कसर्सान्वर्नको कसर्ालसई र्वशषे अलभर्सनको रुपमस र्ंचसलन गने िममस M 
 
 

       

sfo{ glthf 
sfo{;Dkfbg  

;"rs 
;dofjlw 

k|f/+les 
lhDd]jf/L 

clGtd 
lhDd]jf/L 

देवसनी मजद्दसको रै्र्लस कसर्सान्वर्नकस लसचग परेकस 
६ महहनस नसिेको तनवेदनहरु न्र्तूनकरण गने 

छज ट्टै र्ूची 
तर्सर हजने 

त्र्थतस तनवेदनहरुको 
छज ट्टै रजिष्ररमस र्ववरण 

उल्लेख हजने 

२०७५ श्रसवण 

देखख 
र्साँटवसलस तहर्ीलदसर 

लक्षक्षत तनवेदनमस तोक्रकएको हदन तोक्रकएको कसर्ा 
र्म्पन्न गने र तोक्रकएको कसर्ा हजन नर्केमस हजन 
नर्केको कसरण र्हहतको प्रततवेदन पेश गने 

कसर्ाको 
र्ूतनजश्चततस 

कसर्ार्म्पन्न/ कसर्ा 
र्म्पन्न हजन नर्केमस 
र्ो को कसरण र्हहतको 

प्रततवेदन 

२०७५ श्रसवण देखख 

र्साँटवसलस 

तहर्ीलदसर 

लक्षक्षत तनवेदनहरुको र्स्तसहहक कसर्ाप्रगतत र्ववरण 
र मसलर्क तनरीक्षण अनजगमन गने 

अनजगमन 
तनरीक्षण प्रततवेदन र 

तसकेतसपत्र 
२०७५ श्रसवण 

देखख 

र्साँटवसलस 
तहर्ीलदसर 

 रै्र्लस कसर्सान्वर्न तनवेदनमस र्मर् तसललकस लसग ू
गने 

र्मर्तसललकस 
लमलर्ल र्समेल 

हजने 

र्मर् तसललकस पजंिकस २०७५ र्सल भसर महहनसदेखख दतसा 
भएकस तनवेदनहरुबसट लसगू गने । 

तहलर्ल र्साँट तहलर्लदसर 

 

 

   5.5.3 र्ौिदसरी मजद्दसमस लसगेको कैद र िररवसनसको लगत अर्ूल गने]{ M  

 

sfo{ glthf sfo{;Dkfbg ;"rs ;dofjlw 
k|f/+les 
lhDd]jf/L 

clGtd lhDd]jf/L 

km};nfn] clGtd ePsf] / gePsf] b]lvg] u/L 
b08 hl/jfgfsf] nut cBfjlws /fVg] 

b08 hl/jfgfsf] 
nut b]lvg] 

nut lstfj lg/Gt/ tx;Lnbf/ >]:t]bf/ 

b08 hl/jfgfsf] cBfjlws nutnfO{ sDKo"6/df 
OlG6\ ug]{ 

sDKo"6/df 
OlG6\ 

sDKo"6/ clen]v lg/Gt/ tx;Lnbf/ >]:t]bf/ 

lgodfg';f/ b08 hl/jfgf ldgfxfsf nflu nut 
km6\of}{6 ;ldltsf] j}7s j:g] 

j}7s j:g] dfOGo"6, k'l:tsf cw{jflif{s tx;Lnbf/ GofofwLz 

nut km5\of}{6sf] k|ltj]bg dflyNnf] lgsfodf 
k7fpg] 

k|ltj]bg rnfgL dfl;s tx;Ln 
kmfF6 

tx;Lnbf/ 

b08 hl/jfgf c;"nLsf] nflu sfo{of]hgf cg';f/ 8f]/ v6fpg] 8f]/ k'l:tsf of]hgf tx;Ln tx;Lnbf/ 



 

8f]/ v6fpg] lg0f{o cg';f/  kmfF6 

b08 hl/jfgf c;"nLsf] nflu sfo{of]hgf cg';f/ 
8f]/ v6fpg] 

8f]/ v6fpg] 8f]/ k'l:tsf 
lg0f{o 

of]hgf 
cg';f/ 

tx;Ln 
kmfF6 

tx;Lnbf/ 

lhG;L ;fdfgdf d'2fsf] gDj/, gfd ;lxtsf] l:6s/ 
/fVg] 

l:6s/ /xg] l:6s/ tTsfn}  tx;Ln 
kmfF6 

tx;Lnbf/ 

 

5.5.4 र्जपरीवेक्षण एवं तनरीक्षणको कसर्ालसई प्रभसवकसरी वनसउने]{ M 

 

sfo{ glthf 
sfo{;Dkfbg  

;"rs 
;dofjlw 

k|f/+les 
lhDd]jf/L 

clGtd 
lhDd]jf/L 

rfn' ldl;nx? slDtdf jif{sf] @ k6s 
cfGtl/s lg/LIf0f ug]{ 

cfjlws lg/LIf0f x'g] lg/LIf0f kmf/fd sfo{ of]hgf 
cg';f/ 
lg/Gt/ 

;'k/L6]08]6 >]:t]bf/ 

lg/LIf0fdf lbOPsf] lgb]{zgsf] 
sfof{Gjog ug]{  

lg/LIf0f lgb]{zgsf] 
;DaGwdf hfgsf/L 

x'g] 

tf]s÷cfb]z÷ 
e/kfO{÷ ;"rgf 

lg/Gt/ zfvf ;'k/L6]08]6 

 
 

5.5.5 न्र्सतर्क प्रक्रिर्सलसई अनजमसनर्ोग्र् वनसउने- 
 

    मजद्दसमस र्मर् तसललकस लसगू गने- 
 

 

कसर्ा{ नततिस 
कसर्ा र्म्पसदन 

र्ूचक 
र्मर्सवचध 

प्रसरम्भीक 
जिम्मेवसरी 

अजन्तम 
जिम्मेवसरी  

पहहलो चरणमस ररट तनवेदनमस र तत्पश्चसत 
िलमक रुपमस र्वै मजद्दसमस र्मर् तसललकस लसगू 
गने  

कसम कसरवसही 
अनजमसनर्ोग्र् 
हजने 

र्मर्तसललकस/ 
पंजिका मिमिल 
िंलग्न हुन े

२०७५ भसर १ 
गतदेेखख 

र्जपररटेण्डने्ट से्रथतदेसर 

 

5.5.6 न्र्सर्प्रणसलीलसई पहज ाँचर्ोग्र् वनसउने- 
    अदसलतबसट प्रदसन गररने कसनूनी र्हसर्तस प्रणसलीलसई थप प्रभसवकसरी वनसउने M 
 

 

sfo{ Glthf 
sfo{;Dkfbg 

;"rs 
;dofjlw 

k|f/+les 
lhDd]jf/L 

clGtd 
lhDd]jf/L 

j}tlgs jlsnsf] nflu sfo{sIf tf]Sg] sfo{sIfsf] Joj:yf lg0f{o तनरन्तर k|zf;g >]:t]bf/ 

वैततनक कसनून व्र्वर्सर्ीको र्ेवसलसई पूणाकसललन वनसउन े कसर्सालर् र्मर् १०-५ 
विेर्म्म अदसलतमस नै 

वथने 

हसजिरी / 

पूणाकसललन 
उपजथथती 

तनरन्तर k|zf;g >]:t]bf/ 

c;xfos kIfहरुको लसचग आवश्र्क कसननूी ललखत तर्सर 
गने, मजद्दसर्ंग र्म्वजन्धत र्वषर्मस परसमशा हदने, 
मजद्दसको कसरवसही अवथथस िसनकसरी गरसउने, पसक्षीक 
रुपमस र्म्वजन्धत कसरसगसरको भ्रमण गरी cfjZos kg]{ 

sfg"gL ;xfotf pknJw u/fpg tf]Sg] 

;xfotf pknJw clen]v lg/Gt/ >]:t]bf/ GofofwLz 

sfo{ ;Dkfbgsf] clen]v /fVg] clen]v /xg] sfo{ ;Dkfbg 
clen]v 

lg/Gt/ k|zf;g >]:t]bf/ 

अर्हसर् पक्षकस लसचग अदसलतमस पेश हजने र्वलभन्न ४० 
प्रकसरकस तनवेदनहरु अदसलतकै तर्ा बसट तनशजल्क लेखखहदन े

अलभलेख रहन े तनवेदन लेखन तनरन्तर र्साँटवसलस स्रेथतेदसर 

 
 



 

5.5.7 मेललमलसप प्रक्रिर्सद्धसरस र्ववसद र्मसधसन गने प्रणसलीलसई प्रभसवकसरी वनसउने 
 

 

sfo{ glthf 
sfo{;Dkfbg  

;"rs 
;dofjlw 

k|f/+les 
lhDd]jf/L 

clGtd 
lhDd]jf/L 

d]nldnfkstf{sf] ;"rL cBfjlws ug]{  ;'rL tof/ d]nldnfkstf{ 
;'rL 

२०७५ भसर k|zf;g k"0f{ j}7s 

d'2f btf{ x'+bf g} kIfnfO{ d]nldnfk ;DaGwdf ;"lrt 
ug]{  
 

;"lrt x'g] ;"rgf kq lg/Gt/ d]nldnfk 
sIfsf nflu 
tf]lsPsf] 
sd{rf/L 

>]:t]bf/ 

प्रततउत्तर परी तसरेख लमलसन भएकस हदन मलेलमलसप हजन र्तन े
प्रकृततकस मजद्दसहरुमस दजवै पक्षलसई वोलसई मेललमलसप प्रतत 
पक्षहरुलसई उत्प्रेररत गरी मलेलमलसपको मसध्र्मबसट र्ववसदको 
र्मसधसन गना चसहेमस मलेलमलसपको लसचग मेललमलसपकतसा 
र्मक्ष पठसउन े 

उत्प्रेररत हजने मेललमलसपमस 
पठसउने आदेश 

तनरन्तर र्म्वन्धीत 
र्साँटवसलस 

शे्रथतेदसर 

d]nldnfkstf{;+u cGt/ls|of ug]{  
 

cGt/ls|of 
;DkGg 

j}7ssf] 
dfOGo"6 

sfo{of]hgf 
cg';f/ 

k|zf;g >]:t]bf/ 

d]nldnfkstf{sf] sfo{ ;Dkfbg ljj/0f /fVg]  sfo{;Dkfbg 
ljj/0fpknJw 

sfo{ ;Dkfbg 
ljj/0f 

lg/Gt/ d]nldnfk 
zfvf 

>]:t]bf/ 

 

5.5.8 न्र्सर्पसललकसप्रतत आथथस र र्वश्वसर् अलभवदृ्चध गने 
     र्ूचनस कक्षको व्र्वथथस गने 

sfo{ Glthf sfo{;Dkfbg ;"rs ;dofjlw 
k|f/+les 
lhDd]jf/L 

clGtd 
lhDd]jf/L 

d'Vo k|j]zåf/df ;"rgf sIf /fVg] ;"rgf sIfsf] 
Joj:yf 

lg0f{o÷kq÷ ;"rgf तनरन्तर k|zf;g >]:t]bf/ 

;"rgf sIfdf र्वलभन्न तनवेदनहरुको ढसाँचस, पेशी र्ूची र्हहत 
sd{rf/L tf]Sg]     

टेम््लेट sd{rf/L 
/ k]zL;"rL 

pknJw 

;"rgf sIf तनरन्तर k|zf;g  >]:t]bf/ 

अदसलती कसमकसरवसहीकस वसरेमस अलमलमस परेकस 
रे्वसग्रसहीहरुलसई अदसलत र्हिकतसाको मसध्र्मबसट 
आवश्र्क र्हर्ोग   

र्हिकतसा र्हर्ोग प्रस्त हजने तनरन्तर प्रशसर्न शे्रथतदेसर 

 

   5.5.9 न्र्सतर्क प्रक्रिर्स अदसलतबसट प्रस्त हजने र्ेवस एवं र्जर्वधसहरु र मजद्दसको कसरवसही अवथथसकस वसरेमस 
िसनकसरी प्रवसह गरसउने प्रणसली थथसपनस गने- 

sfo{ Glthf sfo{;Dkfbg ;"rs ;dofjlw 
k|f/+les 
lhDd]jf/L 

clGtd 
lhDd]jf/L 

अदसलतबसट र्म्पसदन हजन ेकसर्ा, लसग्ने दथतूर, कसर्ा 
र्म्पन्न हजन लसग्ने र्मर्सवचध, त्र्र्को लसचग जिम्मेवसर 
पदसचधकसरी लगसर्तकस आधसरभूत कज रसहरुको िसनकसरी हजने 
प्रकृततकस नसगररक वडसपत्र, िसनकसरी मजलक र्ूचनस टसाँर् 
गने  

आधसरभूत पक्षको 
िसनकसरी हजन े

नसगररक वडसपत्र / 

फ्लेतर् र्प्रन्ट / श्रव्र् 
दृष्र् 

तनरन्तर k|zf;g 
 
 

>]:t]bf/ 

इिलसर्बसट भएको कसरवसहीको तत्कसल िसनकसरी हजन े
प्रणसलीको थथसपनस गने  

िसनकसरी हजन े मजद्दसको कसरवसहीको 
तत्कसल र्फ्टवेर्रमस 
Status िनसउने र 
Display TV मसर्ा त 
मजद्दसकस पक्षहरुलसई 

तनरन्तर र्म्वन्धीत 
र्साँटवसलस 

>]:t]bf/ 



 

तत्कसल िसनकसरी हजन े
अदसलती कसमकसरवसहीकस वसरेमस अलमलमस परेकस 
र्ेवसग्रसहीहरुलसई अदसलत र्हिकतसाको मसध्र्मबसट 
आवश्र्क र्हर्ोग   

र्हिकतसा र्हर्ोग प्रस्त हजन े तनरन्तर प्रशसर्न शे्रथतदेसर 

न्र्सतर्क प्रक्रिर्स र कसमकसरवसहीर्म्वन्धी आधसरभूत 
िसनकसरी प्रवसहको लसचग र्ंचसरकमीर्ंग अन्तरक्रिर्स गन े

अन्तरक्रिर्स अलभलेख, आधसरभूत 
िसनकसरी प्रवसह हजन े

वसर्षाक 
रुपमस २ 
पटक 

शे्रथतेदसर न्र्सर्धीश 

अतनर्लमततस र गजनसर्ो र्जनजवसइकस लसचग प्रभसवकसरी 
र्ंर्न्त्रको तनमसाण गन े

अतनर्लमतसको 
तनर्न्त्रण र 

गजनसर्ोको र्जनजवसइ 
हजन े

र्ंर्न्त्र तनमसाण तनरन्तर शे्रथतेदसर न्र्सर्धीश 

 

   5.5.10 न्र्सतर्क प्रक्रिर्स र प्रणसली वसरे र्मजदसर्कस र्वलभन्न वगाहरुर्ंग अन्तरर्ंवसद गने 

sfo{ Glthf 
sfo{;Dkfbg  

;"rs 
;dofjlw 

k|f/+les 
lhDd]jf/L 

clGtd 
lhDd]jf/L 

Meet the Judge कसर्ािम र्ंचसलन गन े न्र्सर्धीश र 
र्ेवसग्रसही वीच 
प्रत्र्क्ष र्म्वसद 

हजन े

अलभलेख वसर्षाक रुपमस ६ 
पटक 

शे्रथतेदसर न्र्सर्धीश 

र्वलभन्न र्मजदसर्लसई लक्षक्षत गरी न्र्सतर्क र्म्वसद 
कसर्ािम र्ंचसलन गने]  

न्र्सतर्क र्म्वसद 
र्ंचसलन 

अलभलेख वसर्षाक रुपमस ४ 
पटक 

स्रेथतेदसर न्र्सर्धीश 

अदसलती कसमकसरवसहीकस वसरेमस अलमलमस परेकस 
रे्वसग्रसहीहरुलसई अदसलत र्हिकतसाको मसध्र्मबसट 
आवश्र्क र्हर्ोग   

र्हिकतसा र्हर्ोग प्रस्त हजने तनरन्तर प्रशसर्न शे्रथतदेसर 

 
 

5.5.11 र्हर्ोगी रणनीततहरुको कसर्सान्वर्नकस लसचग- 
   र्ोिनस कसर्सान्वर्न प्रणसलीलसई प्रभसवकसरी वनसउने 

sfo{ Glthf 
sfo{;Dkfbg  

;"rs 
;dofjlw 

k|f/+les 
lhDd]jf/L 

clGtd 
lhDd]jf/L 

र्ोिनस कसर्सान्वर्नको तनरन्तर अनजगमन गना न्र्सर्धीश 
र्हहत आवश्र्क कमाचसरी र्जम्मललत र्ंर्न्त्रको तनमसाण 
गने 

र्ोिनस 
कसर्सान्वर्नको 

तनर्लमत अनजगमन 

अनजगमन र्ंर्न्त्रको 
तनमसाण/ पूणा 

वैटकको तनणार् 

तनरन्तर शे्रथतेदसर न्र्सर्धीश 

अदसलतको वसर्षाक कसर्सान्वर्न र्ोिनस तिजामस गने]{ sfof{Gjog 
of]hgf sfod 

sfof{Gjog 
of]hgf 

२०७५ 
>fj0f 

bf];|f] 
xKtf 

of]hgf 
th"{df ;ldlt 

k"0f{ j}7s 

of]hgf sfof{Gjog ug]{ sfof{Gjog x'g] मसलर्क प्रततवेदन >fj0fb]lv 
lg/Gt/ 

of]hgf 
th"{df ;ldlt 

k"0f{ j}7s 

of]hgf sfof{Gjogsf] cg'udg ug]{ cg'udg x'g] lg/LIf0f 
kmf/fd मसलर्क 
प्रततवेदन k|ltj]bg 

प्रत्रे्क ३-३ 
महहनसमस 

>]:t]bf/ GofofwLz 

मसलर्क ?kdf k|utL k|ltj]bg k7fpg] k|ult k|ltj]bg 
tof/ 

kqfrf/ lg/Gt/ k|zf;g >]:t]bf/ 

cfufdL aif{sf] sfof{Gjog of]hgf agfpg] of]hgf tof/ of]hgf २०७६ 
श्रसवण 

of]hgf 
th"{df ;ldlt 

k"0f{ j}7s 



 

of]hgfsf] ;DaGwdf ;/f]sf/jfnf aLr j}7s dfkm{t 
hfgsf/L u/fpg]  

hfgsf/L pknJw j}7ssf] 
dfOGo"6 

२०७५ 
>fj0f 

k|zf;g >]:t]bf/ 

of]hgf ;DaGwdf jf/ / ;/sf/L jsLn ;d]t;+u ;dGjo 
u/L  cGtlqm{of ug]{  

cGtlqm{of 
;DkGg 

kqfrf/÷ j}7ssf] 
dfOGo"6 

 २०७५ 
>fj0f 

>]:t]bf/ GofofwLz 

 

5.5.12 मजद्दस व्र्वथथसपनमस र्जधसर गने- 
   क. मजद्दस व्र्वथथसपनलसई र्ूचनस प्रर्वचधर्ाँग आवद्ध गने  
 

sfo{ Glthf 
sfo{;Dkfbg  

;"rs 
;dofjlw 

k|f/+les 
lhDd]jf/L 

clGtd 
lhDd]jf/L 

मजद्दसको दतसा, म्र्सद, तसरेख, पेशी, पत्रसचसर, 
रै्र्लस, पजनरसवेदन म्र्सद, लमलर्ल अलभलेखमस 
वजझसउने, मसथकेवसरी तर्सर गने लगसर्तकस कसर्ाहरु 
CMS र्फ्टवेर्रको मसध्र्मबसट गने 

र्फ्टवेर्रको 
प्रर्ोग 

र्ूचनस प्रर्वचधको 
मसध्र्समबसट कसर्ा 
र्म्पसदन हजन े

तनरन्तर र्साँटवसलस, 
र्ूचनस 
प्रर्वचध 
शसखस 

शे्रथतेदसर 

मजद्दस दतसा गदसाकै अवथथसमस बसदी तथस 
प्रततवसदीहरुको उपलव्ध भएर्म्म पहहचसन हजनर्तने 
र्वथततृ र्ववरण उल्लेख गना लगसउने 

पक्षको थपषट 
पहहचसन हजन े

क्रर्रसद, अलभर्ोगपत्र,, 

तनवेदनमस पक्षको नसम 
थर वतन लगसर्तकस 

र्वथततृ र्ववरण उल्लेख 
हजने 

तनरन्तर दसर्री 
शसखस 

शे्रथतेदसर 

मजद्दस दतसाकै अवथथसमस क्रर्रसदपत्र, तनवेदनपत्र तथस 
अलभर्ोगपत्रको कम््र्ूटर र्फ्टकपी प्रस्त गने 

पेनड्रसइभ, लर्डी पक्षबसट प्रस्त र्फ्टकपी 
मजद्दस दतसा भएपतछ 
र्म्वन्धीत मजद्दसमस 

पेष्ट गने 

तनरन्तर दसर्री 
शसखस 

शे्रथतेदसर 

मजद्दसमस हटपोट व्र्वथथस लसगू गने हटपोट प्रत्रे्क मजद्दसमस हटपोट 
र्ंलग्न रहन े

२०७५ भसर १ 
गतेदेखख 

र्म्वन्धीत 
मजद्दस 
शसखस 

शे्रथतेदसर 

 

 ख. मजद्दस र्जनजवसई थथगनमस तनर्न्त्रण गने- 
कसर्ा नततिस कसर्ार्म्पसदन 

;dofjlw 
k|f/+les  
lhDd]jf/L 

clGtd 
lhDd]jf/L 

र्जनजवसई व्र्वथथसपन र्म्बन्धमस बसरर्ंग 
अन्तक्रिररर्स गने  

अन्तरक्रिर्स अलभलेख. मसइन्रू्ट वर्षाक रुपमस ४ 
पटक 

शे्रथतदेसर 
 
  

न्र्सर्धीश 

कसनून व्र्वर्सर्ी पररवतान भएको आधसरमस 
पेशी थथचगत नगने 

थथगनमस 
तनर्न्त्रण 

आदेश तनरन्तर न्र्सर्धीश न्र्सर्धीश 

र्मसवेशहजनआउनेपक्षकोतर्ा बसट पेशी थथचगत 
नगने 

थथगनमसतनर्न्त्रण आदेश तनरन्तर न्र्सर्धीश न्र्सर्धीश 

प्रसरजम्भक र्जनवसइमस पेशी थथचगत नगने आदेश आदेश तनरन्तर न्र्सर्धीश न्र्सर्धीश 

र्समसन्र्तर्साः२पटक भन्दस वढी पेशी थथचगत 
नगने 

:ylut lgoGq0f cfb]zkq÷ 
lg/LIf0f kmf/fd 

lg/Gt/ GofofwLz GofofwLz 

पजरसनस मजद्दसको पेशी थथचगत नगने :ylut lgoGq0f cfb]z lg/Gt/ GofofwLz GofofwLz 
 

थथचगत भएको मजद्दसको पेशी र्समसन्र्तर्स िियननयन्त्रण तारेखभरपाई ननरन्त्तर िुद्दाफााँट िुपरीटेण्डेट 



 

पन्र हदन भन्दस वढीको नहदने 

लक्षक्षत मजद्दसको पेशी थथचगत नहजने व्र्होरस 
उल्लेख गरी तसरेख हदने 

पक्षलसई पवूा 
िसनकसरी 

तारेख भरपाई ननरन्त्तर िुद्दाफााँट िुपरीटेण्डेट 

लगसउको मजद्दसबसट पेशी थथचगत नगने पेशीथथगनमस 
तनर्न्त्रण 

आदेश ननरन्त्तर न्त्यायधीश न्त्यायधीश 

पेलश थथचगतको अलभलेख रसख्न े

• तनवेदनमस हटसएको पटक उल्लेख गना 
लगसउन े

• तनवेदन दतसा गन े

• तनवेदन पजञ्िकसमस चढसउन े

• पोथतीमस िनसउन े

अलभलेख अद्र्सवचधक 
हजन] 

दतसा क्रकतसव,, 

पजञ्िकस 
तनरन्तर इिलसर् 

र्हसर्क 

न्र्सर्धीश 

 

ग. तसरेख  प्रणसलीलसई  व्र्वजथथ त गने  

sfo{  नततिस कसर्ा र्म्पसदन 
र्जचक 

र्मर्सबधी 
प्रसरजम्भक 
जिम्मेबसरर 

अजन्तम 
जिम्मेबसरी 

पूरसनस मजद्दसमस छोटो तसरेख (बढीमस पन्र हदनको) हदन े

 

र्मर् तनर्न्त्रण तसरेख भपसाई{ तनरन्तर र्साँट र्जपरीटेण्डटे 

कसरण खोलेर मसत्र तसरेख हदन े तसरेख प्रणसललमस 
र्जधसर 

तसरेख भपसाई{ तनरन्तरतस र्साँट र्जपरीटेण्डटे 

तसरेख क्रकतसबको व्र्वथथस लसगज गन े तसरेख क्रकतसब लसगज तसरेख भपसाई{ तनरन्तरतस र्साँट र्जपरीटेण्डटे 

तसरेख गजिसरेमस उर्ैहदन अतनवसर्ा रुपमस तसरेख पचसा र 

तसरेख क्रकतसवमस िनसइ प्रमसखणत गरी रसख्न े
तसरेख गजिरेको] 
अद्र्सवचधक 

तसरेख भपसाई{ तनरन्तरतस 
 
 

र्साँट शे्रथतेदसर 

 
 

ि. Ohnf;af6 ePsf] cfb]z sfof{GjognfO{ zL3| tyf k|efjsf/L agfpg] M 
 

sfo{ glthf 
sfo{;Dkfbg 

;"rs 
;dofjlw 

k|f/+les 
lhDd]jf/L 

clGtd 
lhDd]jf/L 

cfb]z sfof{Gjog ug]{  

▪ kq n]Vg] 

 

▪ Dofb hf/L ug]{ 

 

▪ 8f]/ v6fpg] 

 

 

kq 

 

Dofb 

 

8f]/ 

 

 

rnfgL 

 

e/kfO{ 

 

8f]/k'l:tsf 

 

p;}lbg 

 

Ps lbgleq 

 

;ftlbg leq 

 

 

kmfF6 

 

kmfF6 

 

;'kl/6]08]6 

 

 

;'kl/6]08]6 

 

>]:t]bf/ 

 

>]:t]bf/ 

kq n]Vbf hjfkm k7fpg] Dofb pNn]v ug]{]  kqdf ;do 
ls6fg x'g] 

kq lg/Gt/ ;DalGwt 
kmfF6 

;'k/L6]08]6 

tf]lsPsf] ;do gf3]kl5 tfs]tf ug]{  tfs]tf x'g] tfs]tf kq lg/Gt/ ;DalGwt 
kmfF6 

;'k/L6]08]6 

tfs]tf ubf{ klg hjfkm k|fKt gePdf sfof{no 
k|d'vnfO{ ;+jf]wg ug]{  

Wofgfsif{0f 
ug]{ sfo{ 

;DkGg 

tfs]tf kq lg/Gt/ ;DalGwt 
kmfF6 

;'k/L6]08]6 

sfof{no k|d'vnfO{ ;Djf]wg ubf{ klg hjfkm 
k|fKt geP dflyNnf] lgsfosf] Wofgfsif{0f ug]{  

Wofgfsif{0f 
ug]{ sfo{ 

;DkGg 

tfs]tf kq lg/Gt/ ;DalGwt 
kmfF6 

>]:t]bf/ 
 

Gofo k|zf;g P]g २०७३ को दर्स ३४ k|of]u ug]{  hl/jfgf x'g] cfb]z÷lg0f{o cfjZotf 
cg';f/ lg/Gt/ 

>]:t]bf/ GofofwLz 

:yfgLo txdf ;xof]u k|fKt gePsf ljifodf JSCC df 5nkmn x'g] j}7ssf] cfjZostfg';f/  >]:t]bf/ GofofwLz 



 

5nkmn ug]{  dfOGo"6  

ङ. रै्र्लस लेखन कसर्ालसई तछटोछररतो र गजणथतरीर् बनसउन े: 

कसर्ा नततिस 
कसर्ार्म्पसदन 

र्जचक 
र्मर्सवधी 

प्ररजम्भक 
जिम्मेवसरी 

अजन्तम 
जिम्मेवसरी 

प्रततइिलसर् क्रू्टर चलसउन िसन्ने २ िनसर्हहत 
कजम्तमस ३ िनस कमाचसरी उपलब्ध गरसउने 

 

र्साँटवसलस/ 
इिलसर् 
र्हसर्कको 
व्र्वथथस 

 
 
 

तनणार् 

 
 
 

तनरन्तर 

 
 
 

शे्रथतदेसर 

 
 

न्र्सर्धीश 

रै्र्लस १५ हदन लभत्र तर्सर गने रै्र्लस तर्सर रै्र्लस )७३ श्रसवण देखख 
तनरन्तर 

र्म्बजन्धत 
र्साँटवसलस 

न्र्सर्धीश 

तोक्रकएको र्मर्मस रै्र्लस तर्सर गरे नगरेको 
र्वषर्लसई कसर्ार्म्पसदन मूल्र्सकंनको आधसर बनसउने 

 

अनजगमन हजने कसर्ार्म्पसदन 
मूल्र्साँकन 

तनरन्तर शे्रथतदेसर न्र्सर्धीश 

रै्र्लसलसई थतरीर् बनसउन तनरुपणको र्वषर्, प्रमसणको 
मूल्र्साँकन, कसनून व्र्वर्सर्ीको वहर् वजंदस, कसनून एवं 
निीरको प्रर्ोग, तपलर्ल खण्ड लेखनमस र्मेत र्वशेष 
ध्र्सन हदई रै्र्लसको गजणथतर कसर्म गने 

गजणथतररर् 
रै्र्लस 

रै्र्लस तनरन्तर इिलसर् 

र्हसर्क 
न्र्सर्धीश 

च. Dofb tfd]n ug]{ sfo{nfO{ l56f] / k|efjsf/L jgfpg] M 

sfo{ glthf 
sfo{;Dkfbg 

;"rs 
;dofjlw 

k|f/+les 
lhDd]jf/L 

clGtd 
lhDd]jf/L 

tfd]nbf/nfO{ Dofb tfd]n ug]{ ;DjGwdf k|lzlIft ug]{ k|lzlIft 
x'g] 

 

k|lzIf0f jif{df १ k6s र्जपररवेक्षक >]:t]bf/ 
 

k|To]s tfd]nbf/af6 dfl;s ?kdf sfo{ k|ult k|ltj]bg lng] dfl;s 
k|ltj]bg 

dfl;s 
k|ltj]bg 

k|To]s dlxgf Dofb 
kmfF6 

>]:t]bf/ 
 

Dofb tfd]nLsf] dfl;s k|ult ljj/0f उच्च cbfnt tyf ;jf]{Rr 

cbfntdf k7fpg] 

k|ult 
ljj/0f 

rnfgL k|To]s dlxgf Dofb 
kmfF6 

>]:t]bf/ 

tfd]nL sfo{ k|efjsf/L jgfpg ;xof]u lng'kg]{ kIf;+u 
5nkmn u/L sfof{Gjog ug]{ 

5nkmn 
x'g] 

j}7s, 
dfOGo"6 

cfjZostfg';f/ Dofb 
kmfF6 

>]:t]bf/ 

dfkb08 cg';f/ Dofb tfd]n gug]{ tfd]nbf/nfO{ sf/jfxL 
ug]{ 

sf/jfO lg0f{o cfjZostfg';f/ k|zf;g >]:t]bf/ 
 

छ. र्साँटवसलस कमाचसरीहरुको] sfd sf/afxL Jojl:yt ug]{ M 

sfo{ Glthf 
sfo{;Dkfbg 

;"rs 
;dofjlw 

k|f/+les 
lhDd]jf/L 

clGtd 
lhDd]jf/L 

j08f ePsf d'2f j'em\g] ldl;n e/kfO{ 
sfo{jf]em x]/L 

&–!% lbg 
d'2f 

kmfF6 
>]:t]bf/ 

b}lgs k]zLdf r9]sf d'2fsf ldl;n Ohnf;df  
k'¥ofpg] 

ldl;n Ohnf;df 
k]z 

ldl;n !)M!% ah] leq ;DalGwt 
kmfF6 

;'k/L6]08]6 

lgj]bg, k|ltpQ/ hfFrL dflyNnf] clwsf/L ;dIf 
k]z ug]{ 

btf{ jf b/lk7 cfb]z p;}lbg d'2fkmfF6 >]:t]bf/ 

cfb]z ePdf lgodfg';f/ btf{ ug]{ btf{ btf{ lstfj p;}lbg d'2fkmfF6 >]:t]bf/ 

tf/]v ldnfg u/L tf/]v tf]Sg] tf/]v ldnfg tf/]v lstfj p;}lbg d'2fkmfF6 >]:t]bf/ 

k|ltjfbL r'Qmf ePsf jf Dofb k'u]sf d'2f 
;fKtflxs k]zLdf r9fpg] 

k]zLdf hfg] k]zL ;"rL p;}lbg d'2fkmfF6 >]:t]bf/ 

aofg, askq, ldnfkq, d'2f lkmtf{ ug{] u/fpg] aofg, askq, aofg, askq, p;} lbg ;DalGwt >]:t]bf/ 



 

d'2f Ohnf;df k]z ug]{ cfb]zsf] sfo{  
;DkGg x'g] 

cfb]z kmfF6 

bfo/L lstfj, kl~hsf, tf/]v lstfj cBfjlws ug]{ cBfjlws cfb]z lstfj lg/Gt/ d'2f 
kmfF6 

>]:t]bf/ 

k|To]s dlxgf tf]lsPsf] cjlw gf3]sf d'2fsf] 
sf/0f ;lxt ;"rL cBfjlws ug]{ 

cBfjlws k|To]s 
dlxgf 

k|To]s dlxgf d'2fkmfF6 >]:t]bf/ 

;/f]sf/afnfn] gSsn dfu u/]df lbg] gSsn pknJw e/kfO{ ! 306f leq d'2fkmfF6 >]:t]bf/ 

pkl:yt kIfnfO{ km};nf ePsf] lbgdf g} km};nf 
;'lgkfPsf] sfuh u/fpg] 

sfuh sfuh tTsfn  d'2fkmfF6 >]:t]bf/ 

k'g/fj]bg Dofb sf6L Dofb kmfF6df k7fpg] Dofbsf6\g] sfo{ 
;DkGg 

Dofb  tLg lbgleq kmfF6 >]:t]bf/ 

k|df0fdf cfPsf ldl;n sfuhft jf j:t' lkmtf{ 
k7fpg] 

lkmtf{ hfg] kq km};nf tof/ 
ePsf] tLg lbg leq 

kmfF6 >]:t]bf/ 

km};nf jdf]lhd nut s:g] nut sfod nut k'l:tsf km};nf tof/ 
ePsf] tLg lbgleq 

;DjGwLt 
kmfF6 

tx;Lnbf/ 

s}bLk"hL{ k7fpg] s}bLk"hL{ rnfg rnfgL lstfj km};nf tof/ 
ePsf] tLg lbgleq 

;DjGwLt 
kmfF6 

tx;Lnbf/ 

km};nf jf ldnfkq jdf]lhdsf] hgfp lbg] hgfp kq km};nf jf ldnfkq 
ePs} lbg 

;DjGwLt 
kmfF6 

>]:t]bf/ 

ldl;n clen]v zfvfdf j'emfpg] clen]v zfvfdf 
ldl;n k|fKt 

e/kfO{ km};nf tof/ 
ePsf] ;ft lbgleq 

;DjGwLt 
kmfF6 

>]:t]bf/ 

 

 ि. bfo/L kmfF6बसट र्म्पसदन हजने कसमकसरवसहीहरुलसई प्रभसवकसरी वनसउने M 

sfo{ Glthf 
sfo{;Dkfbg 

;"rs 
;dofjlw 

k|f/+les 
lhDd]jf/L 

clGtd 
lhDd]jf/L 

lkm/fbkq, cleof]ukq btf{sf] nflu ;do tf]Sg] ;do tf]lsg] ;"rgf sfof{no ;do 
eGbf ! 306f 

cuf8L;Dd 

bfo/L 
kmfF6 

>]:t]bf/ 
 

jfbL k|ltjfbLsf] gfd y/, jtg, ljB'lto 7]ufgf, 
6]lnkmf]g, tLgk':t] :ki6 v'nfpg nufpg] 

jtg :ki6 x'g] cleof]ukq  bfo/L 
kmfF6 

>]:t]bf/ 

cleof]u Pj+ lkm/fbkq hfFrL k]z u/L tf]s 
cfb]zfg';f/ btf{ jf b/lk7 ug]{  

btf{, b/kL7 tf]s cfb]z ! 306f leq bfo/L 
kmfF6 

>]:t]bf/ 
 

k~hLsf lgdf{0f ug]{ k~hLsf lgdf{0f 
ug]{ 

k~hLsf tTsfn bfo/L 
kmfF6 

>]:t]bf/ 

Dofb sf6\g], Dofb sf6\g] Dofb # lbgleq bfo/L 
kmfF6 

>]:t]bf/ 

d'2f kmfF6df ldl;n lhDdf nufpg]  मसलर्क रुपमस ldl;n 

jf+8kmf+8 x'g] 

jf+8kmf+8 
;"rgf 

sfo{jf]em 
cg';f/ १ lbgb]lv 

३ lbg leq 

bfo/L 
kmfF6 

>]:t]bf/ 

dfl;s tyf aflif{s k|ltj]bg tof/ u/L >]:t]bf/ ;dIf 
k]z ug]{ 

dfl;s k|ltj]bg tof/ 
x'g] 

dfl;s 
k|ltj]bg 

rnfgL 
k'l:tsf 

x/]s dlxgfsf] & 
ut] leq 

bfo/L 
kmfF6 

>]:t]bf/ 

 झ. k|zf;g ;DaGwL sfd sf/afxL Jojl:yt ug]{ M 

sfo{ Glthf 
sfo{;Dkfbg 

;"rs 
;dofjlw 

k|f/+les 
lhDd]jf/L 

clGtd 
lhDd]jf/L 

sd{rf/Lsf] j}olQms ljj/0f cBfjlws /fVg]  j}olQms clen]v j}olQms lg/Gt/ k|zf;g >]:t]bf/ 



 

 cBfjlws clen]v zfvf  

kfnf]kx/f Jojl:yt ug]{ kfnf]kx/f Jojl:yt 
x'g] 

kfnf]kx/f 
lstfj 

lg/Gt/ k|zf;g 
zfvf 

>]:t]bf/ 

;/;kmfO{ Jojl:yt ug]{ u/fpg] ;/;kmfO{ ug]{ ejg, 
sDkfp08, 

sf]7f 

lg/Gt/ k|zf;g 
zfvf 

>]:t]bf/ 

sfg"g, kqklqsf, ;jf]{Rr cbfnt j'n]l6g, g]kfn 
/fhkq qmf]gf]nf]lhsn c8{/df ldnfO{ j]l08u 
ug]{ 

sfg"gsf ;Gbe{ 
;fdfu|L Jojl:yt 

sfg"g ;Gbe{ lg/Gt/ k|zf;g 
zfvf 

>]:t]bf/ 

cg'kl:yt sd{rf/Lsf] j}sNkLs Joj:yf ug]{ 
 

sd{rf/Lsf] 
j}sNkLs Joj:yf 

ug]{ 

cfb]z lg/Gt/ k|zf;g 
zfvf 

>]:t]bf/ 
 

k':tsfno Jojl:yt ug]{ k':tsfno Jojl:yt 
x'g] 

k':tsfno lg/Gt/ k|zf;g >]:t]bf/ 

kl/kqx? Plss[t ?kdf cBfjlws ug]{ kl/kq Plss[t x'g] kl/kq 
kmfOln+u 

lg/Gt/ k|zf;g >]:t]bf/ 

sd{rf/L k"lt{ ;DjGwdf k|ltzt lgwf{/0f, nf]s;]jf 
cfof]udf dfu ug]{, j9'jfsf] k|lqmof k|f/Ee ug]{ 
nufotsf sfd sf/jfxL cuf8L j9fpg] 

kbk"lt{sf] kxn kqfrf/ lg/Gt/ k|zf;g 
zfvf 

>]:t]bf/ 

s/f/df lgo'lQm ;DjGwL sf/jfxL ug]{ kbk"lt{sf] kxn kqfrf/ l/Qm ePsf] ;ft 
lbgleq 

k|zf;g 
zfvf 

>]:t]bf/ 

GofoIf]q ;dGjo  ;ldlt tyf cbfnt Aoa:yfkg 
;ldltsf] j}7s af]nfpg]  
 

j}7s a:g] j}7ssf] 
dfOGo"6 

कसर्ा र्ोिनसले तनधसणा 
गरेको र्मर्मस 

k|zf;g 
zfvf 

>]:t]bf/ 
 

sfof{no ;fdfgsf] lgoldt dd{t ;+ef/ ug{ nufpg]  
 

lgoldt dd{t 
;+ef/ x'g] 

cBfjlws lg/Gt/ lhG;L zfvf >]:t]bf/ 
 

lhG;L clen]v cBfjlws ug]{  lhG;L clen]v 
cBfjlws 

lhG;L clen]v २०७५ भसर lhG;L zfvf >]:t]bf/ 
 

k|of]udf gcfPsf k'/fgf lhG;L ;fdfg dd{t  ug{ 
g;lsg] ePdf lnnfd ug]{  
 

dd{t lnnfd x'g] lnnfd÷ dd{t 
lg0f{o 

२०७५ मंलर्र lhG;L zfvf >]:t]bf/ 
 

sfof{no ;dodf jflx/ hfg] ;Gbe{df nua'sdf 
hgfpg]] 
 

nua's nua's lg/Gt/ k|zf;g 
zfvf 

>]:t]bf/ 

;]jfu|fxLsf nflu lkpg] kfgL, k|ltIffno, zf}rfno, 
;'/Iff hf+r, eL8 lgoGq0f, ph"/L Joj:yfkg, h:tf 
sfo{sf] k|efjsf/L Joj:yfkg ug]{ 
 

;'ljwf pknJw ;]jfu|fxLsf]   
;Gt'li6 

lg/Gt/ k|zf;g 
zfvf 

>]:t]bf/ 
 

n]vfk9L Joj;foLsf nflu Ohfhtkq lbg ;"rgf 
k|sfzg ug]{, kl/Iff ;+rfng ug]{ / k|df0fkq lbg] 

k|df0fkq k|df0fkq २०७५ मंर्ीर k|zf;g 
zfvf 

>]:t]bf/ 

jfn Ohnf; / jGb Ohnf; ;DjGwdf Joj:yfkg ug]{ Ohnf; Ohnf; cfjZostfg';f/ k|zf;g 
zfvf 

>]:t]bf/ 

`. अलभलेख शसखसमस दतसा भएकस र्ब ैलमलर्लहरू कम््र्जटरमस प्रर्वष्ट गने, लमलर्लहरुलसई रै्र्लस लमततको आधसरमस रसख्न ेर 
लमलर्लकस कसगिसतहरू कसननूबमोजिम र्डसउन,े  धजल्र्सउने एव ंव्र्वथथसपन गने- 

  Glthf 
sfo{;Dkfbg  

;"rs 
;dofjlw 

k|f/+les 
lhDd]jf/L 

clGtd 
lhDd]jf/L 

clen]v bfo/L lstfj v8f u/L clen]v btf{ ug]{ bfo/Ldf clen]v 
k|lji6 

bfo/L lg/Gt/ clen]v 
kmfF6  

>]:t]bf/ 



 

bfo/L adf]lhdsf] 9fFrfdf sDKo"6/df clen]v 
btf{ ug]{ 

sDKo'6/df 
k|lji6 

sDKo'6/df cfwfl/t 
clen]v 

lg/Gt/ clen]v 
;+/Ifs 

>]:t]bf/ 

kfFr jif{ k"/f ePsf ldl;nsf ;8fpg] sfuhftx¿ 5gf}6 
u/L w'nfpg], ;8fpg] tyf kf]:tL km]g]{ / ldl;nx? 
Jojl:yt u/L /fVg] 

ldl;n cBfjlws k+lhsf, cfb]z ÷kq lg/Gt/ clen]v 
;+/Ifs 

>]:t]bf/ 

 

ट. w/f}6 tyf h]yf hdfgtsf] k|efjsf/L Joj:yfkg ug]{ M 
 

 

sfo{ glthf sfo{;Dkfbg ;"rs ;dofjlw 
k|f/+les 
lhDd]jf/L 

clGtd 
lhDd]jf/L 

w/f}6 tyf h]yf hdfgtsf] clen]v तर्सर गने  /lhi\/6/ tyf 
sDKo"6/df 
clen]v /xg] 

sDKo"6/fOh 
clen]v 

lg/Gt/ bfo/L >]:t]bf/ 

 

ठ. d'2fsf] lhG;L Joj:yfkg ug]{ M 
 

sfo{ glthf 
sfo{;Dkfbg 

;"rs 
;dofjlw 

k|f/+les 
lhDd]jf/L 

clGtd 
lhDd]jf/L 

lhG;L ;fdfgdf d'2fsf] gDj/, gfd ;lxtsf] l:6s/ /fVg] l:6s/ /xg] l:6s/ tTsfn}  kmfF6 tx;Lnbf/ 

d'2f ;fy k]z ePsf ;8LunL hfg] प्रकृततकस र्समसनहरुको हकमस 
lhG;Lsf] lnnfdL ug{ y'g5]s cfb]zs} qmddf cfb]z ug]{ 

cfb]z cfb]z y'g5]s 
cfb]zsf]  
;dodfg} 

GofofwLz GofofwLz 

;8LunL hfg] lhG;Lsf] lnnfdL ug]{ lnnfd x'g] cfb]z tTsfn} kmfF6 GofofwLz 

lnnfddf hfg] lhG;Lsf ;fdfg lnnfd ug]{ lnnfd x'g] lg0f{o sfo{of]hgf 
cg';f/ 

tx;Lnbf/ GofofwLz 

lkmtf{ lbg] lhG;L ;fdfg lkmtf{ lbg] lkmtf{ x'g] e/kfO{ lg/Gt/ kmfF6 tx;Lnbf/ 

५.6 dfgj ;+zfwg ljsf; अन्तगात M 

क. dfgj ;+zfwgsf] lgoldt cfk"lt{ Joj:yf ldnfpg] M 
 

sfo{ glthf 
sfo{;Dkfbg  

;"rs 
;dofjlw 

k|f/+les 
lhDd]jf/L 

clGtd 
lhDd]jf/L 

jflif{s ?kdf l/Qm x'g] kb;+Vof Plsg ug]{ l/Qmkb Plsg b/jGbL ljj/0f d+;L/ k|zf;g >]:t]bf/ 

v'Nnf k"lt{ ug]{ kb ;+Vofsf] lgwf{/0f गरी 
kbk"lt{sf nflu n]vL k7fpg]  

kbk"lt{sf] kxn dfu kmf/fd kq d+l;/ k|zf;g >]:t]bf/ 

kbk"lt{ x'g ;do nfUg] ePdf /f=k=cg+= kbx? 
s/f/sf] k|lqmofaf6 k"'lt{ ug{ k|ls|of cuf8L 
a9fpg] 

kbk"lt{sf] kxn lg0f{o ÷kq 
÷s/f/ ;+emf}tf 

lg/Gt/ k|zf;g  >]:t]bf/ 

 

ख. dfgj ;+zfwgnfO{ pTk|]l/t ug]{ ÷ b08 k'/:sf/sf] Joj:yf nfu" ug]{ M 
 

sfo{ glthf 
sfo{;Dkfbg  

;"rs 
;dofjlw 

k|f/+les 
lhDd]jf/L 

clGtd 
lhDd]jf/L 

;fdfGotof sd{rf/Lsf] of]Uotf, cg'ej / ?rL cg';f/ 
sfd tf]Sg]  

pko'Qm JolQm 
pko'Qm :yfgdf 

kb:yfkg 

kb:yfkg 
lg0f{o 

lg/Gt/ k|zf;g 
zfvf 

>]:t]bf/ 

/f]6]zgsf] cfwf/df ;fdfGotof Ps jif{df sd{rf/Lsf] 
kmfF6 kl/jt{g ug]{   

/f]6]zgdf 
sd{rf/L kb:yfkg 

kb:yfkg 
lg0f{o 

k|To]s  
;fn 

k|zf;g 
zfvf 

>]:t]bf/ 

pTs[i6 sd{rf/Lsf nflu k'/:sf/sf] l;kmfl/z ug]{   pTs[i6 sd{rf/L 
l;kmfl/z 

lg0f{o 
l;kmfl/zkq 

k|To]s  
;fn 

k|zf;g 
zfvf 

>]:t]bf/ 

sfo{;Dkfbgsf] u'0f:t/sf] cfwf/df tflndsf] nflu l;kmfl/z lg0f{o cfjZostf >]:t]bf/ GofofwLz 



 

l;kmfl/; ug]{ cg';f/ 

lhDd]jf/L k|lt pQ/bfoL gx'g] sd{rf/LnfO{ sfg"g 
adf]lhd sf/jfxL ug]{ 

sf/jfxL clen]v lg/Gt/ tx;Lnbf/ >]:t]bf/ 

 

ग. dfgj ;+zfwgsf] Ifdtf ljsf; ug]{ M 
 

sfo{ glthf 
sfo{;Dkfbg 

 ;"rs 
;dofjlw 

k|f/+les 
lhDd]jf/L 

clGtd 
lhDd]jf/L 

cfkm\gf] cbfntdf sfo{/t sd{rf/LnfO{  bIftf clej[4L 
ug{  ljleGg ljifosf] tflnd -;]jfsfnLg ;d]t_ 
cfjZostfsf]  klxrfg ug]{  

cfjZostf ;lxt 
sfo{qmd tof/ 

jflif{s tfnLd 
sfo{qmd 

efb| 
dlxgf 

tx;Lnbf/ >]:t]bf/ 

tfnLd k|bfg ug]{ lgsfo;Fu ;dGjo ug]{  ;dGjo tflnd efb| 
dlxgf 

tx;Lnbf/ >]:t]bf/ 

tflnddf dgf]gog ug]{ gLlt lgwf{/0f ug]{, k|fKt 
sf]6fdf dgf]gog ug]{ 

cfwf/ tof/ lg0f{o, 
dgf]gogkq 

lg/Gt/ tx;Lnbf/ >]:t]bf/ 

 

ि. k':tsfno Joal:yt ug]{ M 

sfo{ Glthf 
sfo{;Dkfbg 

;"rs 
;dofjlw 

k|f/+les  
lhDd]jf/L 

clGtd 
lhDd]jf/L 

ePsf k':ts / kqklqsfsf] clen]v cBfjlws 
u/L k':tsfnonfO{ Jojl:yt ug]{  

k':tsfno Jojl:yt 
x'g] 

k':tsfno lg/Gt/ k|zf;g >]:t]bf/ 

k':tsfnodf cfjZos kg]{ k':tssf] klxrfg u/L 
dfu ug]{  

dfu kmf/fd kq k|To]s 
;fn 

tx;Lnbf/ >]:t]bf/ 

k':ts lkmtf{ ga'emfPdf c;"n ug]{ sf/jfO{ 
cufl8 j9fpg]  

sf/jfxL kq rf}dfl;s k|zf;g >]:t]bf/ 

 

 
 
  



 

 

पररच्छेद-6 

र्वर्वध 
आ.व.०७5/०७6 को वसर्षाक कसर्सान्वर्न र्ोिनसको बिेट प्रक्षेपण 

6.१ अदसलत भवन र पररर्र र्म्वन्धमस- 
     पसाष न्द्जल्िा अदािि वीरगंज न्द्स्थि श्रीप र विानं १ न्द्स्थि ड्राइपोटष जाने म िबाटोमा रहेको छ । अदािि 
पररसर ०-९-२ जग्गामा रहेको छ । त्यसैगरी यस अदाििको प रानो भवन रहेको वविाष न्द्स्थि ०-३-११-१ जग्गामा 
रहेका प राना भवनहरुको अगधकांश भाग भन्द्त्कइ खण्िहरको रुपमा रहेको र पन्द्श्चमिर्ष  रहेको भवनिाई सामान्य 
ममषि गरी केही कमषचारीहरुिे आवासको रुपमा प्रयोग गदै आउन  भएको छ । 
       अदाििको मूि भवन ४ ििाको रहेको, वपल्िर ववनाको सो भवनको पदहिो ििामा १ नं. देखख ५ 
नं.सम्मका म द्दा र्ाुँट, b'O a6f Ohnf;, शे्रस्िेदार एवं िेखा शाखा रहेको रहेछ । दोस्रो ििामा १,३ / ४ g+. 
इजिास र कमन चमे्वर रहेको छ । त्यसैगरी िेश्रो ििामा अलभिेखका कररव एक िाख पचास हजार लमलसि र सो 
लमलसि राख्न कररव २०6 बटा दराजहरु रहेका छन ्भने चौथो ििामा म्याद शाखा, नापनक्सा र्ाुँट िथा लमटङ हि 
रहेको छ । यस अदाििको अग्रभागमा रहेको ग्यारेज भवनको संरचनािाइ आवश्यक ममषिसंभार गरी प्रयोगमा 
ल्याइएको छ । सो भवनको पदहिो ििामा ६ नं. इजिास, दोश्रो ििािाइ ७ नं. इजिास र िेश्रो ििािाइ बाि 
इजिास, वािमैत्री कक्षा एवं मेिलमिाप केन्िको रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको र प रानो सानो भवनको पदहिो ििाको 
अग्र भागमा Truss हािी ६ नं. िथा ७ नं. इजिास रहेको छ ।  
       यस अदाििमा हाि ९ बटा न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा हाि 7 जना न्यायाधीश रहन  भएकोमा यदह 
आ.व. 075/76 मा 1 जना जना न्यायाधीश थप भई 8 जना न्यायाधीश रहन  ह नेछ र िलमक रुपमा वढदै गएको 
म द्दाको चाुँपिाई मध्यनजर गदाष विषमान अदािि भवन िथा पररसरिे आगामी ददनहरुमा सेवाग्राहीहरुको 
आवश्यकिािाई पररपूति ष गनष सक्ने अवस्था देखखदैन । 
       उक्ि अवस्थािाई मध्यनजर गरी पसाष न्द्जल्िा साववक पसौनीवविाष गा.वव.स.विानं.८ हाि 
वी.उ.म.न.पा.विान.ं १७  न्द्स्थि वीरगंज गचनी कारखानाको नाममा रहेको जग्गा मध्ये १४-१५-०-० जग्गा पसाष वार 
इकाइको तनणषय िथा पसाष न्द्जल्िा न्याय क्षेत्र समन्वय सलमतिको वैठकको तनणषय समेिका बाट पसाष न्द्जल्िा 
अदािि िगायि न्द्जल्िा न्द्स्थि अन्य सरकारी कायाषिय समेिका िागग एक्रककृि कायाषिय स्थापना गने भनी 
तनणषय भएको ह दा सो वमोन्द्जमको जग्गाहरु यस अदाििका नाउमा उपिव्ध गराउने कायषमा आवश्यक पहि गरी 
ददन नापी कायाषियबाट प्राति नक्सा, न्द्जल्िा न्याय क्षेत्र समन्वय सलमतिको लमि २०७१।७।११ गिेको तनणषयको 
प्रतिलिपी, न्द्जल्िा बार इकाइ पसाषको लमति २०७१।७।२६ गिेको तनणषय समेि संिग्न गरी सम्मातनि सवोच्च 
अदािि समक्ष आवश्यक पहिका िागग यस अदाििको च.नं. ४६४८ लमति २०७१।८।१८ गिेको पत्रद्धारा अन रोध 
गररएको गथयो ।  
       त्यसैगरी न्द्जल्िा अदाििको िागग जग्गा प्रान्द्तिकासम्वन्धमा हािसम्म भएका सम्पूणष प्रयाशहरु समेि 
उल्िेख गदै आवश्यक पहिका िागग सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूिाइ सम्वोधन गरी यस अदाििको च.न. 
१७०३ लमति २०७३।५।६ मा पत्राचार गररएको । 
        उक्ि प्रयासहरुका अतिररक्ि यस अदाििको मूिभवन अत्यन्ि न्द्जणष ह न का अतिररक्ि स्थानाभावका 
कारण दिाष चिानी र्ाुँट तयासेजमा राखखएको अलभिेख लमलसिहरु राख्न े ठाउुँको समेि अभाव भइ संवेदनशीि 



 

लमलसि र्ाइि स रक्षक्षि रुपमा व्यवस्थापन गनष समस्या भइरहेको अवस्थािाइ मध्यनजर गदाष अको स्थायी व्यवस्था 
नभएसम्म ित्कािको िागग वीरगंज न्द्स्थि गचनी कारखाना पररसरमा रहेको अतिथी गहृ भवन प्रयोगमा ल्याउन 
उपय क्ि देखखएको भतन सरोकारवािाहरु िथा सरकारी जग्गा दिाष िथा लिजमा उपिव्ध गराउने सम्वन्धी 
कायषनीति, २०७१ को दर्ा १० वमोन्द्जम गदठि लसर्ाररश सलमतिको लमति २०७३।५।३१ गिेको तनणषय भएको गथयो 
। 
      हाि उच्च अदािि जनकप र अस्थायी इजिास वीरगंज हाि वीरगंज चीतन कारखानाको प्रशासकीय भवनमा 
रहेको र सो अदाििको िागग छ ट्टै वीरगंज गचतन कारखानाको खािी जग्गा उपिव्ध गराउने सम्वन्धमा न्द्जल्िा 
न्याय क्षेत्र समन्वय सलमति, उच्च अदािि न्याय क्षेत्र समन्वय सलमति िथा सरकारी जग्गा दिाष िथा लिजमा 
उपिव्ध गराउने सम्वन्धी कायषनीति, २०७१ को दर्ा १० वमोन्द्जम गदठि लसर्ाररश सलमतिबाट समेि यस 
अदाििको िागग समेि आवश्यक जग्गा उपिव्ध गराउने सम्वन्धमा ववलभन्न तनणषय भइ सवोच्च अदािि समक्ष 
आवश्यक पहिका िागग अन रोध भएको ।  
      अि संववधान एवं कानूनिे ददएको थप न्द्जम्मेवारी, वढ्दो म द्दाको चाुँप समेििाइ मध्यनजर गरी 
सेवाग्राहीहरुको आवश्यकिािाई संवोधन ह ने प्रकृतिका आध तनक संरचनाको तनमाषण गरी अदािि संचािन गनष 
तनिान्ि आवश्यक छ । 
6.२ अलभलेख व्र्वथथसपन - 
अलभलेख व्र्वथथसपन - 
      यस अदाििको कायषकक्ष अत्यन्ि अप्रयाषति रहेको र अलभिेख शाखािाई छ ट्टै व्यवस्थापन गनष सक्रकएमा मूि 
भवनमा रहेको अतिररक्ि भार कम ह दा जोखखम समेि कम ह ने भएकािे अदािि भनवको िागग उपय क्ि स्थान 
प्राति नभएसम्मका िागग अदािि मूि भवनको पछािी, मूि भवनकै समानान्िर ह ने गरी र आवश्यकिान सार पतछ 
िल्िा थप गदै िैजान समेि लमल्ने गरी हाि एकििे वपल्िरय क्ि भवन तनमाषण ह न आवश्यक देखखदा सो भवन 
तनमाषण गने सम्वन्धमा सवोच्च अदािि समक्ष अन रोध गने भनी यस अदाििको पूणष वैठकबाट लमति २०७२।८।१० 
गिे तनणषय भै सो अन सार सम्मातनि सवोच्च अदािि समक्ष अन रोध गररएको गथयो । 
       त्यसैगरी अलभिेख लमलसि िथा सो लमलसि राख्न प्रयोग भएको दराजको कारण गाह्होय क्ि भवनको 
एकािर्ष  अत्यगधक भारि ह न गइ त्यसको चाुँपको कारण समग्र अदािि भवनमा नै असर पनष सक्ने अवस्था 
एकािर्ष  रहेको छ भने अकोिर्ष  स्थानाभावको कारण अलभिेखका रुपमा प्राति ह ने लमलसि स रक्षक्षि रुपमा 
व्यवस्थापन गने समस्या समेि टड्कारो रुपमा देखखएको छ । उक्ि समस्याको तनराकरणका िागग आवश्यकिा र 
उपय क्ििाको आधारमा यस अदाििको पूणष वैठकबाट लमति २०७२।११।१९ गिे देहायवमोन्द्जम िीन संभव्य ववकल्प 
प्रस्िाव ियार गरर सम्मातनि सवोच्च अदािि समक्ष अन रोध गररसक्रकएको गथयो । 
ववकल्प नं.१ 
       यस अदाििको कायषकक्ष अत्यन्ि अपयाषति रहेको र अलभिेख शाखािाई छ ट्टै व्यवस्थापन गनष सक्रकएमा 
मूि भवनमा रहेको अतिररक्ि भार कम भइ जोखखम समेि कम ह ने भएकािे अदािि भवनको िागग उपय क्ि 
स्थान प्राति नभएसम्मका िागग अदािि मूि भवनको पछािी मूि भवनकै समानान्िर ह ने गरी र 
आवश्यकिान सार पतछ ििा थप गदै िैजान समेि लमल्ने गरी हाि एकििे वपिरय क्ि भवन तनमाषण गन े
सम्वन्धमा सवोच्च अदािि समक्ष अन रोध गन े भनी यस अदाििको अदािि व्यवस्थापन सलमतिबाट लमति 



 

२०७२।८।१० गिे तनणषय भै सम्मातनि अदािि समक्ष अन रोध गरी पठाइसकेको छ । अलभिेख व्यवस्थापनको 
टड्कारो समस्यािाई तनराकरण गनष सो तनणषय हाि पतन आवश्यक र उपय क्ि देखखन्छ । 
ववकल्प नं. २ 
       यस अदाििको उत्तर क नािर्ष  पसाष न्द्जल्िा अदािि वार इकाइको द इििे प रानो भवन रहेको छ । उक्ि 
भवन अदािििाई ददइ सो वापि अदाििको अगािी खािी रहेको जग्गा मध्ये आवश्यक जग्गा उपिव्ध गराइ पाउुँ  
भनी वार इकाइको च.नं. ६० लमति २०७२।१०।२० गिेको पत्रद्धारा अन रोध गरेको अवस्था छ । सो पत्रको 
सान्दलभषकिा, उपय क्ििा र संभव्यिा समेिका आधारमा वारिाई जग्गा उपिव्ध गराउदा अदाििको मूि भवनको 
अग्र भागको सौन्दयषमा समेि असर नपने गरी वारको पत्रान सार ह न पतन उपय क्ि नै देखखएको ह ुँदा विषमान वार 
इकाइको भवनिाई अलभिेख शाखाको रुपमा उपयोग गनष सक्रकने अवस्था ह दा आवश्यक कारवहीका िागग सम्मातनि 
सवोच्च अदािि िथा प नरावेदन अदािि समक्ष िेखी पठाउने । 
ववकल्प नं. ३ 
       ववकल्प नं. १ र २ अन रुप ह न नसकेमा आगामी ददनमा अलभिेखका रुपमा प्राति ह ने लमलसि स रक्षक्षि एव ं
व्यवन्द्स्थि रुपमा राख्न स्थान अभाव रहेको अवस्थािाई दृन्द्ष्टगि गदाष ित्कािै अलभिेख शाखामा रहेका लमलसि राख्ने 
प्रयोजनका िागग उपय क्ि िर भािामा लिइ यस अदाििमा हाि रहेका अलभिेख लमलसि स रक्षक्षि रुपमा राख्न 
तनिान्ि आवश्यक देखखन्छ । 
       अलभिेखका रुपमा रहेका लमलसि राख्न े प्रयोजनका िागग िर भािामा लिने अन मति प्राति भएमा प राना 
अलभिेखका लमलसिहरु भािामा लिइने िरमा व्यवस्थापन गने र नयाुँ एवं वढी प्रयोगमा आउने प्रकृतिका अलभिेख 
लमलसिसम्म अदािि मूि भवनमा न ैराखी मूि भवनबाट नै अलभिेख शाखा संचािन ह न सकेमा अलभिेख लमलसि 
एवं सो लमलसि राख्न प्रयोग भएका दराजका कारण मूि भवनमा पनष गएको अत्यगधक भार कम भै जोखखम समेि 
कम ह ने र अलभिेख व्यवस्थापन गनष स्थानाभावका कारण पनष गएको समस्याको समेि ित्काि तनराकरण ह न े
सम्वन्धमा सवोच्च अदािि समक्ष नीतिगि सहमतिका िागग अन रोध गने भनी तनणषय भै पत्राचार समेि भै सकेको 
छ । 
      त्यसैगरी सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यबूाट यस अदाििको लमति २०७३।८।२६ मा अविोकन तनरीक्षण ह ुँदा 
अदाििको भवन प रानो ह न का साथ ैवढ्दो कायषवोझ, जनशन्द्क्ि र सेवाको प्रकृति अन सार िमश साुँि रो र अप्रयाषति 
ह दै गएको देखखयो । यस िर्ष  पहि गरेर वैकन्द्ल्पक व्यवस्थाको खोजी गन ष पने देखखयो । अलभिेखिाइ व्यवन्द्स्थि 
रुपमा ित्काि व्यवन्द्स्थि गनषिाइ वैकन्द्ल्पक कक्षको व्यवस्था गन ष होिा भनी प्राति तनदेशनको ित्काि 
कायषन्वयनका िागग िर भािामा लिने नीतिगि सहमतिका िागग सम्मातनि सवोच्च अदािि समक्ष अन रोध 
गरीएकोमा हािसम्म सो सम्वन्धमा क नै तनदेशन प्राति ह न नसकेको । 
        त्यसका अतिररक्ि उच्च अदािि जनकप र अस्थायी इजिास वीरगंजबाट लमति २०७३।१२।७ मा तनरीक्षण 
ह ुँदा अलभिेख व्यवस्थापन सम्वन्धमा भवनको सवैभन्दा मागथल्िो ििामा अलभिेख लमलसि राखेको पाइयो । 
कतिपय लमलसिहरु स्थानाभाविे गदाष अव्यवन्द्स्थि रुपमा राखेको समेि पाइयो । भवनको सवैभन्दा मागथल्िो 
ििामा अलभिेख राख्दा जोखखम ह ने ह ुँदा उपय क्ि वैकन्द्ल्पक स्थान पदहचान गरी अलभिेख व्यवस्थापन गने िर्ष  
पहि गन षहोिा भनी तनदेशन समेि प्राति भएको छ । 
      अि टड्कारो समस्याको रुपमा  रहेको उक्ि समस्यािाई ित्कािै उपय क्ि िवरबाट तनराकरण ह न तनिान्ि 
आवश्यक छ ।  
अलभलेख व्र्वथथसपनको लसचग तनम्नसनजर्सरको रकम आवश्र्क पने देखखन गएको छ- 
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१. 
न्द्जणष अवस्थामा रहेका लमलसि िथा kmfOln+u 

gePsf sl/j @),))) yfg d'2fsf nflu gofF 
kmfOn vl/b ug]{ 

र्ाइि खररद @),))) a6f 
kmfOn X२५.– 

sf b/n] Ö 

५,०),))).– 

२. यस आगथषक वर्षमा अलभिेखका रुपमा प्राति ह न े
लमलसिहरु दराजमा स रक्षक्षि राख्न े

दराज खररद ४० बटा X 
७,०००।-  

२,८०,०००।- 

3. अलभिेख व्यवस्थापन िथा म्याद िामेिी शाखाको 
िागी नयाुँ कम्तय टर, र्ोटोकपी मलेशन िथा 
सक्यानर खररद गन े

• र्ोटोकपी मेलसन 

• कम्तय टर 
• सक्यानर खररद 

100000*1 

50000*2 

10000*2 

100000/- 
100000/- 
20000/- 

 

6.3 तहर्ील शसखसको कसमकसरवसहीमस र्जधसर ल्र्सउने र्म्वन्धमस  

 अदाििबाट भएका रै्सिाहरुको प्रभावकारी कायाषन्वयनबाट मात्र न्यायिे साथषकिा पाउने, म द्दाका पक्षहरुिे 
वास्िववक न्यायको अन भूति गने, म द्दाको औपचाररक अन्त्य ह ने, न्यायियप्रति जनिाको ववश्वास र अपनत्वको 
भावना अलभवदृ्गध ह ने ह ुँदा िहसीि शाखाबाट सम्पादन ह ने कामकारवाहीिाई तछटोछररिो िथा प्रभावकारी वनाउन 
िथा कैद, दण्ि जररवाना असूिीमा प्रभावकारीिा ल्याउने उद्देश्यिे सम्मातनि सवोच्च अदािि, रै्सिा कायाषन्वयन 
तनदेशनािय िथा प नरावेदन अदाििबाट तनरीक्षणको िममा ददएका तनदेशन िथा व्यवहारीक अन भवसमेिका 
आधारमा देहाय वमोन्द्जमको कायषयोजना िागू ह न सकेमा िहसीि शाखाबाट सम्पादन ह ने कामकारवाहीमा थप 
प्रभावकारीिा आउन सक्न ेदेखखन्छ। 

 

6.3.१ कैद, दण्ड िररवसनस अरू्लीमस प्रभसवकसरीतस र्म्वन्धमस  

 अन्द्न्िम रै्सिा वमोन्द्जम दण्ि, जररवाना, कैद वा सरकारी ववगो असूि उपर गने अलभयानकै रुपमा न्द्जल्िा 
न्द्स्थि ११ बटा गाउपालिका, 1 नगरपालिका र वीरगंज महानगरपालिकािाई दण्ि जररवाना असूि उपर गन े
प्रयोजनको िागग कन्द्म्िमा १० ईिाकामा ववभाजन गरी एउटा िोरमा (ना.स ., डिठृा र िामेिदार) िीन जना रहने गरी 
१० बटा टोिी वनाई वर्षमा २ पटक खटाउने र सो िोरिे दण्ि, जररवाना िागेको व्यन्द्क्िको िर ठेगाना पत्ता िगाई 
रे्िा परेमा असूि गने, मतृ्य  भै सकेको वा वेपत्ता भएको भए सो को म च ल्का गरी ल्याउने िथा िगिमा कायम 
भएको विन र सो विनमा िगि कायम भएको व्यन्द्क्िको अन्द्स्ित्व भएको नदेखखए वा अन्यत्र वसाई सरेको भए 
सोही व्यहोराको प्रतिवेदन ददने समेिका स्पष्ट न्द्जम्मेवारी ददई िोर खटाउन सक्रकएमा कैद, दण्ि जररवाना उल्िेख्य 
रुपमा असूि िहलसि ह ने िथा म ि की ऐन, दण्ि सजायको महिको २४ नं. र न्द्जल्िा अदािि तनयमाविीको तनयम 
७३ को कानूनी व्यवस्था समेि साथषक ह ने देखखन्छ । यसको िागग तनम्नान सारको वजेटको व्यवस्था ह न पन े
देखखन्छ- 
• दण्ड िररवसनस अर्जल तहलर्लकस लसचग  
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१ b08, hl/jfgf c;"n ug'{kg]{ JolQmsf] 
3/ 7]ufgf kQf nufO{ km]nf k/]df 

३० hgf sfg"g jdf]lhd 
k|fKt हुने भ्रमण 

& lbg ×३० 

hgf ×@ 

७,२०,०००।- 



 

c;"n ug]{, d[To' e} ;s]sf] jf j]kQf 
ePsf] eP ;f] sf] d'r'Nsf ul/ Nofpg] 
tyf nutdf sfod ePsf] jtg / ;f] jtgdf 
nut sfod ePsf] JolQmsf] cl:tTj 
ePsf] gb]lvP ;f]xL Joxf]/fsf] 
k|ltj]bg lbg] ;d]tsf] k|of]hgsf] nflu 
Ps hgf gf=;'=, Ps hgf l86[f / Ps hgf 

tfd]n u/L Ps 6f]nLdf # hgf u/L १० 
j6f 6f]nL jgfO{ v6fpg] 

भत्ता k6s 

 

6.3.२ धरौटी व्र्वथथसपन र्म्वन्धमस- 
 म द्दाको कारवाहीको िममा के-क न म द्दामा जेथा जमानी ददईएको छ भन्ने स्पष्ट अलभिेख राख्न ेगरेको 
देखखएन । जेथा जमानीको स्पष्ट अलभिेख भएमा एकािर्ष  म द्दाको कारवाहीको िममा के-कति जग्गा अदाििको 
आदेशिे रोक्का रहेको छ भनी सहज जानकारी ह ने र अकोिर्ष  जररवानाको िगि कायम भएका व्यन्द्क्िको हकमा 
सोही जेथा लििाम वविी गरी जररवाना रकम असूि गनष सक्रकने ह ुँदा हािसम्म के-क न म द्दाको कारवाहीको िममा 
के-क न स्थानको के-कति म ल्य जाने के-कति जग्गा रोक्का रहेको छ सोको अलभिेख राख्न आवश्यक देखखन्छ । 
त्यसैगरी सवषश्वको अलभिेख समेि रहेभएको देखखएन । 
 त्यसैगरी िगि क्रकिावमा िगि उिार गदाष प रानो िगिबाट वववरण उिार गरेको कारण अगधकांश िगिमा 
न्यूनिम वववरणमात्र उल्िेख गरेको देखखन्छ । त्यसैगरी प राना अगधकांश िगि कायम भएका प्रतिवादीहरुको उमेर 
उल्िेख नभएबाट सवोच्च अदािि तनयमाविी, २०४९ को तनयम १०५(ञ)(३) को प्रयोजनका िागग तनधाषरण गरेको 
मापदण्ि अन सार कैद, जररवानाको िगि कटृा गनष सक्रकने अवस्था रहेन। 

 अिः सारीएको िगि क्रकिाबको ववश्वसनीयिा वढाउन िथा क नै त्र दट भए सच्याउन िथा उपिव्ध 
भएसम्मको वववरण िगि क्रकिावमा उल्िेख गन ेप्रयोजनको िागग रे्िा परेसम्मको लमलसि अलभिेखबाट खोजीगरी 
सोबाट उल्िेखखि वववरण रुज  गरी लमलसिमा उपिव्धभएसम्मको वववरण िगि क्रकिावमा समावेश गरी 
िहसीिदारबाट प्रमाखणि गरी राख्न आवश्यक देखखन्छ । यस कायषको िागग कायाषियको दैतनक कायषमा वाधा नपने 
गरी अलभिेख शाखाका २ जना, िहसीि शाखाका २ जना र म द्दार्ाुँटको १ जना कमषचारीिाई तनन्द्श्चि कायषददन 
िोक्रक अतिररक्ि समयमा कायष गनष िगाउन  पने देखखन्छ । सो कायषका िागग ववहान वेि का काम गनष िगाउदा 
न्यूनिम रुपमा खाना िथा खाजा खचष उपिव्ध गराउन आवश्यक पन ेह ुँदा सो प्रयोजनको िागग देहायवमोन्द्जमको 
अन मातनि खचष िाग्ने देखखन्छ- 
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% hgf Vffgf tyf vfhf 
vr{ 

% hgf × #) 

lbg ×५)) 
१,०५,))).– 



 

tf]lsPsf] lhDd]jf/L k'/f ug{ nufO{g], 

6.4 उिसाको वैकजल्पक व्र्वथथस- 
    िोिसेडिङको कारण न्याय सम्पादनमा परेको प्रभाविाई न्यूतनकरण गनष हाि यस अदाििमा ७ केलभए 
क्षमिाको सौयष उजाषको स्थापना गररएको भएिापतन गलमष मौसममा पंखाको प्रयोग न्यूनिम आवश्यकिा अन्िगषि 
पने भएकािे अदाििको आवश्यकिान सार वैकन्द्ल्पक उजाषको प्रान्द्तिका िागग कन्द्म्िमा ५ बटा व्याट्री थप ह न 
आवश्यक छ । सो कायषका िागग कन्द्म्िमा रु.२,५०,))).- आवश्यक पने देखखन्छ ।  
6.5 र्ूचनस प्रर्वचधको प्रर्ोग 
   यस अदाििमा हाि ९ बटा इजिास रहेको, प्रत्येक इजिासमा नै कम्तयूटर, वप्रन्टर समेि राख्न सक्रकएमा 
ित्कािै Case Status जनाउन िथा आदेश िगायि म द्दाको दटपोट एवं रै्सिा ियार गनष समिे सहज ह न्छ । 
हाि यस अदाििमा २१ बटा कम्तयूटर र १० थान वप्रन्टर चािू अवस्थामा रहेको र यस अदाििमा रहेको म द्दा 
शाखा, इजिास िथा अन्य शाखाहरुको अन पािमा अप्रयाषति ह ुँदा कन्द्म्िमा थप १५ बटा कम्तयूटर र १० बटा वप्रन्टर 
उपिव्ध ह न आवश्यक छ । 
       अदाििबाट गररने अन्िरक्रिया िगायिका कायषिमहरु श्रव्य-दृष्यका माध्यमबाट गदाष कायषिमको 
प्रभावकारीिा अलभवदृ्गध ह ने ह ुँदा सो प्रयोजनका प्रोजेक्टर आवश्यक भएको ह ुँदा सोको िागग सामान खररद गरी 
पठाइ ददने वा रु. १,२०,०००।- तनकाशा ह न आवश्यक छ । 
6.6 र्जरक्षसकमीको लसचग व्र्सरेक भवन, तर्सजन्टन तथस र्ेवसग्रसहीहरुको लसचग र्वसरी पसक्रका ङ्गको व्र्वथथस 
र्म्वन्धमस-  
    अदाििको स रक्षा, रै्सिा कायाषन्वयन ववशेर् अलभयान िथा माननीय न्यायाधीशहरुको स रक्षा समेिका िागग 
यस अदाििमा हाि १७ जना स रक्षाकमीहरु रहन  भएको, यस अदाििमा स रक्षाकमीहरुको िागग छ ट्टै व्यारेक भवन 
नभएको कारण वीरगंज महानगरपालिकाको सहयोगमा अदाििको अग्रभागमा १८*२४ को  Prefeb House  तनमाषण 
गरी हाि अदाििको स रक्षाथष खदटएका प्रहरी कमषचारीहरुको िागग व्यारेक भवनको रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको छ । 
अदाििको ददिषकालिन स रक्षा व्यवस्थािाइ मध्यनजर गदाष ित्काि व्यारेक भवन तनमाषण गनष आवश्यक छ । 
      त्यसैगरी अदाििका कमषचारी, अदाििमा आउने सेवाग्राही एवं कानून व्यवसायीहरुका िागग अदािि पररसर 
लभत्र ैक्यान्द्न्टनको व्यवस्था ह न सकेमा खाजा खानको िागग अन्यन्त्र जान  पने अवस्थाको अन्त्य ह ने र स ववधाको 
अन भूति समेि ह ने ह ुँदा अदािि पररसरलभत्र क्यान्द्न्टनको तनमाषण ह न आवश्यक छ । 
    यस अदाििका माननीय न्यायधीश िथा अदाििको सवारी साधनको िागग समेि पयाषति पाक्रकिँ ङ्ग स्थिको 
अभाव रहेको छ । अि: माननीय न्यायधीश, कमषचारी, कानून व्यवसायी िथा सेवाग्राहीहरु समिेिाई मध्यनजर 
गरी अदाििको अग्रभागमा पयाषति सवारी पाक्रकिँ ङ्ग स्थिको तनमाषण ह न समेि आवश्यक छ ।   
अन्र् व्र्वथथसपक्रकर् कसर्ाको लसचग- 
१. न्र्सतर्क र्सवाितनक र्ंवसद्ध कसर्ािम र्ञ्चसलनकस लसचग 

 

लर्.न.ं प्रर्ोिन र्हभसचग 
र्खं्र्स 

:6]zg/L÷ vfhf 

vr{ -k|lt;xeflu_ 

िम्मस कसर्ा 
हदन 

िम्मस रकम कैक्रर्र्त 

१ न्यातयक सावषजतनक 
संवाद्ध कायषिम  

- प्रत्येक पटकका िागग 
रु.१२,०००।- 

वावर्षक रुपमा 
४ पटक 

४८,०००।- 
 

 

२. Meet the judge कसर्ािम र्ञ्चसलनकस लसचग  



 

लर्.न.ं प्रर्ोिन  र्हभसचग  

र्खं्र्स  

पसररश्रलमक/:6]zg/L÷ vfhf 

vfgf vr{  
-k|lt ;xeflu_ 

िम्मस कसर्ा 
हदन  

िम्मस रकम  कैक्रर्र्त 

१ न्यायधीश िथा 
सेवाग्राही भेटिाट 

 ३० खाजा नास्िा समेिका िागग प्रति 
व्यन्द्क्ि रु.१५०।- का दरिे जम्मा 
सहभागी संख्या ३० को ह ने प्रति 
पटक ४,५००।- 

४,५००× वावर्षक 
रुपमा ६ पटक 

२७,०००।-  

३. र्ोिनसको प्रगती र्लमक्षसकस लसचग  

लर्.न.ं प्रर्ोिन  र्हभसचग 
र्खं्र्स  

पसररश्रलमक/:6]zg/L÷ vfhf vfgf vr{ 

-k|lt;xeflu_ 

िम्मस 
कसर्ा हदन  

िम्मस रकम  कैक्रर्र्त 

१ योजनको प्रगिी 
सलमक्षा 

  ६० गचया खाजा प्रति व्यन्द्क्ि रु.१५०।- का 
दरिे ह ने रु. 

४ पटक × 
९,०००।- 

३६,०००।-  

 
 
 
 

४. र्ोिनस कसर्सान्वर्नकस र्म्वन्धमस र्रोकसरवसलसहरुर्ाँग अन्तरक्रिर्स गनाकस लसचग  

लर्.न.ं प्रर्ोिन  र्हभसचग 
र्खं्र्स  

पसररश्रलमक/:6]zg/L÷vfhf vfgf 

vr{ -k|lt;xeflu_ 

िम्मस कसर्ा 
हदन  

िम्मस रकम  कैक्रर्र्त 

१ अन्िरक्रिया  ६० जना  खाजा िथा स्टेशनगरी गरी प्रति व्यन्द्क्ि 
रु.५००।- का दरिे ६० जनाका िागग 
रु.३०,,०००।- प्रति पटक  

२ पटक 

×30,000.- 

६०,०००।-  

५. तसमेलदसर र थथसतनर् तनकसर्कस र्चचवहरु र्वच अन्तरक्रिर्स गनाकस लसचग  

लर्.न.ं प्रर्ोिन  र्हभसचग 
र्खं्र्स  

पसररश्रलमक/:6]zg/L÷ vfhf 

vfgf vr{ -k|lt;xeflu_ 

िम्मस 
कसर्ा हदन  

िम्मस रकम  कैक्रर्र्त 

१ िामेिदार सगचव 
अन्िरक्रिया  

१०० जना  खाजा िथा स्टेशनरी गरी  प्रति 
सहभागग रु.३००।- का दरिे ह ने 
रु.३०,०००।-  

१ पटक ३०,०००।-  

६. र्ञ्चसरकमीहरुर्ाँग अन्तरक्रिर्स गनाकस लसचग  

लर्.न.ं प्रर्ोिन  र्हभसचग 
र्खं्र्स  

पसररश्रलमक/:6]zg/L÷ vfhf vfgf vr{ -

k|lt;xeflu_ 

िम्मस 
कसर्ा हदन  

िम्मस रकम  कैक्रर्र्त 

१ अन्िरक्रिया  ३० खाजा, स्टेशनरी गरी प्रति व्यन्द्क्ि रु.५००।- 
का दरिे  

१ पटक १५,०००।-  

७. वसर र र्रकसरी वक्रकलर्ाँग अन्तरक्रिर्स गनाकस लसचग  

लर्.न.ं प्रर्ोिन  र्हभसचग 
र्खं्र्स  

पसररश्रलमक/:6]zg/L÷vfhf vfgf 

vr{ -k|lt;xeflu_ 

िम्मस कसर्ा 
हदन  

िम्मस रकम  कैक्रर्र्त 

१ अन्िरक्रिया  १०० जना  खाजा, स्टेशनरी गरी प्रति सहभागग 
रु.३००।- का दरिे ह ने रु.३०,०००।- 
प्रति पटक  

३ पटक× 
३०,०००।- 

९०,०००।-  

८. र्साँटवसलस तथस तसमेलदसर कमाचसरीर्गं अन्तरक्रिर्स  



 

l;=g+= k|of]hg ;xeflu ;+Vof Kfl/>lds÷ :6]zg/L÷ 
vfhf vfgf vr{  
-k|lt ;xeflu_ 

 hDdf 
sfo{ lbg 

hDdf /sd 

!= kmfF6afnf sd{rf/L;+u 
cGt/lqmof 

१५ hgf tyf cGo ;xefuL 

!) hgf u/L २५ hgf 

lrof vfhf jfkt 

?=१५०.–  

 ! lbg×६ 
पटक   

२२,५००।- 

@= tfd]nbf/;+usf] 
cGt/lqmof 

१४ hgf tfd]nbf/ tyf 

;xeflu cGo !) hgf u/L 

२४ hgf 

lrof vfhf vr{ jfkt 

?=१%).– 
१ पटक ३,६००।- 

 

९. पणूा वठैक 

l;=g+= k|of]hg ;xeflu ;+Vof Kfl/>lds÷ :6]zg/L÷ vfhf 
vfgf vr{  
-k|lt ;xeflu_ 

 hDdf sfo{ 
lbg 

hDdf /sd 

!= k"0f{ j}7s  ९ hgf GofofwLz tyf 
cGo  ;xeflu  % hgf 

u/L १४ hgf 

lrof vfhf jfkt ?=३00.– / 

:6]zg/L jfkt ?=२०).– u/L 

?=५)).– 

$ k6s × १४ 

hgf ×५)).– 

२८,000.– 

 

१०. कमाचसरी वठैक 
 

l;=g+= k|of]hg ;xeflu ;+Vof Kfl/>lds÷ 
:6]zg/L÷ vfhf vfgf vr{ 

-k|lt ;xeflu_ 

hDdf 
sfo{ lbg 

hDdf /sd 

!= sd{rf/L j}7s 
 
 

८० hgf k|lt;xeflu lrof vfhf jfkt ?=१५).– !@ k6s × 

८० hgf × 

१%).– 

१,४४,))).– 

११. लगत र्छार्ौट र्लमततको वठैक  
 

l;=g+= k|of]hg ;xeflu 
;+Vof 

Kfl/>lds÷  
:6]zg/L÷ vfhf vfgf vr{  
-k|lt ;xeflu_ 

  hDdf 
sfo{ lbg 

hDdf /sd 

!= nut km5\of}{6 ;ldltsf 
kbflwsf/L # hgf / ;xeflu 

cGo १२ hgf u/L १५ hgf 

१५ hgf lrof vfhf jfkt ?=३०).– / 

:6]zg/L jfkt ?=२०).– u/L 

?=५)).– 

@ k6s × 

१५ hgf 

×५)).– 

१५,०)).– 

 

१२. लेखसपढी व्र्वर्सर्ीको परीक्षस र्चंसलन 
 

लर्.
नं. 

प्रर्ोिन र्हभसगी 
र्ंख्र्स 

पसरीश्रलमक/ थटेशनरी/खसिस 
खसनस खचा (प्रतत र्हभसगी) 

 

िम्मस 
कसर्ाहदन 

िम्मस रकम 

!= cg'dflgt १,000 hgf k/LIffyLsf] nflu :6]zgu/L, 

k|Zgkqsf] lgdf{0f, k/LIff xn, pQ/k'l:tsf k/LIf0f 
tyf k|df0fkq 5kfO{ ;d]tsf] sfo{sf nflu 

१000 k|lt;xeflusf] nflu :6]zg/L, 
k/LIff ;+rfng vr{ tyf k|df0fkq 

5kfO{ ;d]tsf nflu ?=५)).– sf 

b/n] x'g]  

! k6s× 
१०)) hgf× 

5)).– 

5,00,))).– 

 

१३. मेललमलसपकतसार्गंको अन्तरक्रिर्स : 
 



 

लर्.
नं. 

प्रर्ोिन र्हभसगी 
र्ंख्र्स 

पसरीश्रलमक/ थटेशनरी/खसिस 
खसनस खचा (प्रतत र्हभसगी) 

 

िम्मस 
कसर्ाहदन 

िम्मस रकम 

!= xfn ;"lrs[t ePsf  आमन्द्न्त्रि समेि गरी  sl/j ५0 hgfsf] 

;xeflutf 

५) lrof vfhf jfkt  

?=३००.–  :6]zg/L jfkt 

?=२००.u/L ?=५)).– 

! k6s × 

५० hgf × 

५)).– 

२५,))).– 

१४. GofoIf]q ;dGjo ;ldltsf] j}7s M 
 

लर्.
नं. 

प्रर्ोिन र्हभसगी 
र्ंख्र्स 

पसरीश्रलमक/ थटेशनरी/खसिस 
खसनस खचा (प्रतत र्हभसगी) 

 

िम्मस 
कसर्ाहदन 

िम्मस रकम 

!= ;ldltsf kbflwsf/L, cfdlGqt tyf ;xeflu ;d]t u/L ४) hgf ;xeflu 

x'g] / o:tf] j}7s jif{df ३ k6s cfof]hgf ul/g] 

४)× ३ lrof vfhf jfkt  

?=३००.– / :6]zg/L jfkt 

?=२००.-u/L ?=५)).– 

३ k6s × 

४) hgf × 

५)).– 

६०,))).– 

१५. cbfnt Joj:yfkg ;ldltsf] j}7s M 
 

लर्.
नं. 

प्रर्ोिन र्हभसगी 
र्ंख्र्स 

पसरीश्रलमक/ थटेशनरी/खसिस 
खसनस खचा (प्रतत र्हभसगी) 

 

िम्मस 
कसर्ाहदन 

िम्मस रकम 

!= ;ldltsf kbflwsf/L, cfdlGqt tyf ;xeflu ;d]t u/L @५ hgf 

;xeflu x'g] / o:tf] j}7s jif{df # k6s cfof]hgf ul/g] 
@५× 

# 

lrof vfhf jfkt  ?= ३००.– / 

:6]zg/L jfkt ?=२००.- 
-u/L ?=५)).– 

# k6s × 

@५ hgf 

× 

५)).– 

३७,५)).– 

 

१६. lnnfd d'Nof+sg ;ldltsf] j}7s M 
 

लर्.
नं. 

प्रर्ोिन र्हभसगी 
र्ंख्र्स 

पसरीश्रलमक/ थटेशनरी/खसिस 
खसनस खचा (प्रतत र्हभसगी) 

 

िम्मस 
कसर्ाहदन 

िम्मस रकम 

!= ;ldltsf kbflwsf/L, cfdlGqt tyf ;xeflu ;d]t u/L !५ 

hgf ;xeflu x'g]  

!५ lrof vfhf jfkt ?=३००.– / 

:6]zg/L jfkt ?=!%).– u/L 

?=450.– 

! k6s × 

!@ hgf 

× 450.– 

5400/- 

 
 

 

1७. afnGofo ;dGjo ;ldltsf] j}7s M 
 

 

लर्.
नं. 

प्रर्ोिन र्हभसगी 
र्ंख्र्स 

पसरीश्रलमक/ थटेशनरी/खसिस 
खसनस खचा (प्रतत र्हभसगी) 

 

िम्मस 
कसर्ाहदन 

िम्मस रकम 

!= ;ldltsf kbflwsf/L tyf cfdlGqt ;d]t u/L @) hgfsf] 
;xeflutf /xg] / o:tf] sfo{qmd jif{df # k6s 
cfof]hgf x'g], 

@) × 

# k6s 

lrof vfhf jfkt ?=३००.– / 

:6]zg/L jfkt ?=२00 u/L 

?=५)).– 

# k6s × 

@) hgf × 

५)).– 

३०,))).– 

 

१८. dfgj ;+zfwgsf] Ifdtf clej[l4 ug]{ ;DjGwdf M 
लर्.
नं. 

प्रर्ोिन र्हभसगी 
र्ंख्र्स 

पसरीश्रलमक/ थटेशनरी/खसिस 
खसनस खचा (प्रतत र्हभसगी) 

 

िम्मस 
कसर्ाहदन 

िम्मस रकम 

!= cfjZostfsf] klxrfg u/L @) hgf sd{rf/Lx?nfO{ 
sDKo"6/ tflnd k|bfg ug]{ 

@) 
hgf 

k|lt ;xeflu ?=@,))).– @) 
hgf × 
@))).
– 

$),))).– 

@
= 

lkmN8df vl6g] sd{rf/Lx?sf nflu cfjZos ef}lts 
;fdfu|Lx? h:t} ;e]{Ifs Pshgfsf] nflu– d]hl/ª 6]k, 

१५ ३,०००।-  ४५,))).– 



 

emf]nf, 5ftf, 6\];k]k/, gfkL:s]n To;}u/L १४ hgf 

tfd]nbf/ sd{rf/Lx?sf] nflu emf]nf, 5ftf aflif{s 
?kdf pknJw u/fpg] 

१९. k':tsfnosf] ;'b[l9s/0fsf nflu M 
 

लर्.
नं. 

प्रर्ोिन र्हभस
गी 
र्ंख्र्स 

पसरीश्रलमक/ थटेशनरी/खसिस 
खसनस खचा (प्रतत र्हभसगी) 

 

िम्मस 
कसर्ाहदन 

िम्मस रकम 

!= ९ जना न्यायाधीश िथा शे्रस्िेदार िथा िथा िहसीिदारको कायषकक्षमा 
एक एक सेट ऐन संग्रह िथा तनयमाविी िथा प स्िकाियका िागग 
कानून िथा उपयोगी सन्दभष सामग्रीहरुको खररद गने ।  

   ३,)),))).– 

 



 

बावर्षक कायषयोजना संचािन खचषको एकमूष्ठ वववरण 

लर्.नं. खचाको र्ववरण िम्मस खचा रु.  

1 अलभिेख व्यवस्थापनको िागग 10,00,०००।-– 

२. िहसीि शाखाको कामकारवाहीमा स धार ल्याउन ७,२०,०००।- 

३. धरौटी िथा सवषश्वको वववरण िथा दण्िजररवानाको िगि अद्यावगधक गनष १,०५,000।- 

४. श्रव्य-दृष्यको माध्यमबाट कायषिम गनष प्रोजेक्टर खररद गनष १,२०,०००।- 

५. स रक्षाकमीको व्यारेक, क्यान्द्न्टन एवं मोटरसाइकि ग्यारेज तनमाषणको िागग िागि न्द्स्टमेट अन सार 

६. न्यातयक सावषजतनक संवाद कायषिम संचािनका िागग ४८,०००।- 

७. लमट द जज कायषिम संचािनका िागग २७,०००।- 

८. योजना प्रगति सलमक्षाका िागग ३६,०००।- 

९. योजना कायाषन्वयनका सम्वन्धमा सरोकारवािाहरुसंग अन्िरक्रिया गनषका िागग ६०,०००।- 

६. िामेिदार र स्थातनय तनकायका सगचवहरु वीच अन्िरक्रिया गनषका िागग ३०,०००।- 

७. संचारकमीहरुसंग अन्िरक्रिया गनषका िागग १५,०००।- 

८. वार र सरकारी वकीिसंग अन्िरक्रिया गनषका िागग ९०,०००।- 

९. र्ाुँटवािा कमषचारीहरुसंग अन्िरक्रिया २२,,५००।- 

१०. पूणष वैठक २८,०००।- 

11. कमषचारी वैठक १,४४,०००।- 

१२. िगि र्र्छषयौट सलमतिको वैठक १५,०००।- 

१३. िेखापढी व्यवसायीको परीक्षा संचािन 5,००,०००।- 

१४. मेिलमिापकिाषसंगको अन्िरक्रिया २५,०००।- 

१५. न्यायक्षेत्र समन्वय सलमतिको वैठक ६०,०००।- 

१६. अदािि व्यवस्थापन सलमतिको वैठक ३७,५००।- 

१७. लििाम म ल्याुँकन सलमतिको वैठक 5,4००।- 

१८. वािन्याय समन्वय सलमतिको वैठक ३०,०००।- 

१९. मानव संशाधनको क्षमिा अलभवदृ्गध गने कायषका िागग ८५,०००।- 

२०. प स्िकाियको स दृढीकरणका िागग ३,००,०००।- 

 िम्मस ३5,03,4००।- 
 
 
 

 

 

 


