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परिच्छेद-१ 

 

१. पषृ्ठभमू िः 
उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गरी ननश्चचत समयावधध भित्र 

अपेक्षित प्रनतफल प्राप् त गनन राज्यद्धारा अनसुरण गररने ववकास प्रशासनको 
महत्वपणून कडी न ै योजना हो । यो ववगतको अनिुवको आधारमा मौजुदा 
अवस्थाको ववचलेषण गरी िावी लक्ष्य प्राप् त गनन गररन े क्रियाकलापहरुको 
भसलभसलाबद्ध र व्यवश्स्थत पवून कायन हो । तसथन यो वतनमान अवस्था र प्राप् त 
गनन खोश्जएको लक्ष्यको कायन योजक (Operational Link) हो । ववभशष्ट उद्देचय 
प्राप् त गननका लाधग उपलब्ध ववकल्प मध्येबाट उत्तम ववकल्पहरु छनौट गनन 
चतेनभशल संगठित र अनवरत प्रयास गनुन न ैयोजना हो ।  

धेरै पठहलेदेखख न ै ववभिन्न देशहरुले योजनाबद्ध ववकासको थालनी गरेको 
पाइन्छ । यद्मवप सन.् १९२९/३० को ववचवव्यापी आधथनक मन्दी पचचात 
योजनाबद्ध ववकासको गरीमा र महत्व झन ्बढेर गयो । दोस्रो ववचवयदु्ध पचचात 
यदु्धबाट ववनास िएका राष्रहरु र अल्पववकभसत राष्रहरुका लाधग त यो बरदान 
न ैसाववत िएर आएको छ । नेपालमा योजनाबद्ध ववकासको थालनी वव.सं.२०१३ 
सालदेखख िएको माननन्छ । 

न्यानयक सधुारका प्रयासहरुलाई योजनाबद्ध ढंगबाट अगाडड नबढाएसम्म 
न्याय सम्पादनको कायनलाई नछटो छररतो, प्रिावकारी, कम खधचनलो र सहज पहुुँच 
यकु्त बनाउन र सचूना प्रववधधको िेत्रमा िएको ववकास र ववचवव्यापीकरणल े
न्यायका चनुौनतहरु सामना गनन नसक्रकन पररश्स्थनतको महशसु हाम्रो 
न्यायपाभलकाले गर् यो । यस ैसन्दिनमा न्यायपाभलकामा योजनाको आवचयक छ, 

छैन िन्ने छलफलका वीचमा न ै नपेालमा पठहलो पटक २०६१ सालमा 
न्यायपाभलकाको पठहलो पञ्चववषनय रणनननतक योजना (२०६१-२०६५) को शिुारम्ि 
गररयो । यो पठहलो रणनीनतक योजनाले न्यायपाभलको पररदृचय (Vision), पररलक्ष्य 
(Mission) र मलु्य (Values) हरुको पठहचान गरेर अनि बढेको धथयो । यस ै
योजनाले न्यापाभलकाको सबल,  दवुनल, अवसर र चनुौनतहरु के के छन ् िनी 
पठहचान गर् यो । साथ ैन्यापाभलकाको सरोकारवाला ननकायहरु कुन कुन हुन र नत 
ननकायहरुसुँगको सम्बन्धले न्यानयक प्रक्रकयामा के कस्तो प्रिाव पछन िनी 
रणनीनतक योजनामा समावेश गरी प्रथम रणनीनतक योजनाका उपलश्ब्धहरुलाई 
संस्थागत गदै कायानन्वयनका िममा प्राप् त आवचयक्ताका आधारमा सधुार र 



पररमाजनन गदै नेपालको न्यापाभलकाको दोस्रो र तेस्रो पञ्चववषनय रणनीनतक 
योजनालाई अगाडड बढाएको श्स्थनत छ ।  आज हामी न्यायपाभलकाको तेस्रो 
पञ्चववषनय रणनीनतक योजना (आ.व.०७१/०७२-०७५/०७६) को अश्न्तम वषनको 
योजना ननमानणको संिारमा आएका छौं । यस ैसन्दिनमा बाजुरा श्जल्ला अदालतले 
समेत ववगत आ.व.२०७४/०७५ को कायन योजनाको लक्ष्य एवं प्रगनतको तथ्याकंको 
मलु्याकन तथा ववचलेषणको आधारमा यो आ.व.२०७५/०७६ को वावषनक कायनयोजना 
तजुनमा गरी प्रस्तुत गररएको छ ।    

 

२. योजना तजज ुा विध िः 
 

बावषनक कायनयोजना तजुनमा समहूको प्रत्यि सहिाधगतामा समहूले संकलन 
गरेका तथ्य र तथ्यांकको प्रारश्म्िक मस्यौदा माधथ सरोकारवाला हामी 
कमनचारीहरु समेत वीच छलफल र अन्तरक्रिया गरी प्राप् त राय सझुाब समेतका 
आधारमा ववगतको वषनको रणनीनतक कायनयोजनको समग्र श्स्थनतको मलु्याकंन, 
समस्या र चनुौनतको पठहचान गरी प्रस्ततु बावषनक कायनयोजनाको अश्न्तम मस्यौदा 
भमनत २०७५।०४।०६ गत े माननीय श्जल्ला न्यायाधीशज्य ू समि पेश िएकोमा 
आवचयक सझुाव पचचात भमनत २०७५।०४।०७ गतकेो माननीय श्जल्ला 
न्यायाधीशज्यकूो संयोजकत्वमा रहेको बावषनक कायनयोजना तजुनमा समहूको पणून 
बिैकले आ.व.२०७५/०७६ को बावषनक कायन योजना पाररत गरी लाग ुगने ननणनय 
गररएको । 

  



परिच्छेद-२ 

 

आ.ि.२०७४/०७५ को बावषकु काययुोजनाको प्रगतत सम क्ािः 

 

१. पषृ्ठभज  िः 
आ.व.२०७४/०७५ को बावषनक कायन योजनामा ननधानरण गररएका लक्ष्य र 

प्राप् त उपलब्धीलाई तथ्य तथ्याकंको मलू्याकंन एवं ववचलेषणका आधारमा उक्त 
कायनयोजनाको प्रगनत सभमिा ननम्न बमोश्जम गररएको छ ।  

२. न्याय तनरुपण तरु्िः 
आ.व.२०७३/०७४ बाट श्जम्मेवारी सरी आएका २० थान मदु्दा र चाल ुआ.व. 

मा नयाुँ दतान िएका ७८ थान गरी जम्मा लगत ९८ थान मदु्दाको लगत कायम 
रहेको देखखन्छ । आ.व. २०७४ /०७५ मा नयाुँ दतान िएका ७८ थान मदु्दा मध्ये ४ 
थान पनुरावेदनपत्र, १ थान ननषधेाज्ञाको ररट र ७३ थान सरुु मदु्दा रहेको अवस्था 
छ । जम्मा लगत ९८ थान मध्ये १ थान ननषधेाज्ञा ररट ननवेदन, २ थान 
पनुरावेदनपत्र र ६८ थान शरुु मदु्दा गरी ७१ थान अथानत ७२.४४%  मदु्दा 
फछनयौट िई २७ थान मदु्दा बाुँकी रहन गएको छ । श्जम्मेवारी सने बाुँकी २७ 
थान मध्ये २ थान मदु्दामा प्रनतवादी मध्येका केहीको हकमा उच्च अदालत 
ठदपायलमा पनुरावेदन दतान िई सरुु भमभसल प्राप् त निएको तथा अको मदु्दामा 
भिसेरा परीिण प्रनतवेदन प्राप् त हुन ठढलाई िएका कारणले फैसला हुन नसकी 
आ.व.२०७३/०७४ बाट श्जम्मेवारी सरी आएका छन,् २ थान ६ मठहना भित्रको 
पनुरावेदन मदु्दा रहेका छन,् ६ थान शरुु मदु्दा ६ मठहनादेखख १ वषन भित्रको छन ्
िने १७ थान मदु्दा ६ मठहना भित्रकै श्जम्मेवारी सरेको देखखन्छ । गत आ.व.को 
जम्मा लगत संख्या ६८ थान रहेकोमा यो आ.व.मा सो संख्या बढेर ९८ थान 
पगेुको अवस्था छ । बावषनक कायनयोजनाल ेननधानरण गरेको लक्ष्य िन्दा बठढ मदु्दा 
दतान िएको र प्रनतननधध सिा तथा प्रदेश सिा सदस्य ननवानचनमा माननीय 
न्यायाधीशज्य ूननवानच काजमा खठटन ुिएको कारणले बावषनक कायनन्वयन योजनाले 
ननधानरण गरेको ७५% मदु्दा फछनयौटको लक्ष्य िन्दा थोरै मात्र ै कम अथानत 
७२.४४% मदु्दा फछनयौट िएको अवस्था रहेतपानन बावषनक कायनयोजनाले मदु्दा 
फछनयौट गनन ननधाणन गरेको संख्या ६१ िन्दा बठढ अथानत ७१ थान मदु्दा फछनयौट 
िएको अवस्था छ ।  

 

३.   ेलम लाप सम्बन्  ािः- 



यस आ.व.मा. मेलभमलाप केन्रमा पिाइएका कुल २० थान मदु्दा मध्ये १२ 
थान मदु्दा अथानत ६०% मदु्दा मेलभमलाप प्रक्रियाको माध्यमबाट सफल 
टुङ्धगएको अवस्था रहेको छ ।  यो मेलभमलाप संख्यालाई उत्साहजनक मान्न 
सक्रकन्छ । 

  



४. म्याद ता ेलीका सम्बन्  ािः- 
यस आ.व.मा दतान िएका शरुु मदु्दा ७३ थान, पनुरावेदन मदु्दा थान ४, र 

ररट १ थान मदु्दा गरी जम्मा ७८ थान मदु्दा र अन्य अदालतका अरौटे म्याद 
समेत िौगोभलक ववकटता, मौसमी प्रनतकुलता, दरबन्दी अनसुारको तामेल्दारको 
पदपतूी निएको अवस्थामा समेत तोक्रकएको समायावधध भित्र तामेल िएको 
अवस्था छ । यसरी म्याद तामेली कायन समग्र रुपमा सन्तोषजनक रुपमा रहेको 
देखखन्छ ।    

 

५. रिट / तनष ेाज्ञा सम्बन्  ािः- 
यस आ.व.मा जम्मा ३ थान ररट ननवेदन दतान हुने अनमुान गररएकोमा 

अनमुान िन्दा कम अथानत १ थान ननषधेाज्ञाको ननवेदन दतान िई सो पनन १ 
मठहना भित्र ैफछनयौट िएको अवस्था रहेको छ । 

 

६.  जल्ति का सम्बन्  ािः- 
गत आ.व.बाट ५ थान मलु्तवी मदु्दा श्जम्मेवारी सरी आएको र यस 

आ.व.मा. १ थान मलु्तवी रही जम्मा ६ थान मलु्तवी रहेकोमा ३ थान मदु्दा 
मलु्तवीबाट जागेको र बाुँकी ३ थान मदु्दा मलुत्वी जगाउने अवधध नपगेुको 
अवस्था छ । 

 

७. रै्सला कायाुन्ियनका सम्बन्  ािः- 
क. तनिेदन तरु्िः 

गत आ.व.बाट ३ थान ननवेदन श्जम्मेवारी सरी आएको र यस वषन ५ थान 
दतान हुने अनमुान गररएकोमा अनमुान िन्दा १ थान बठढ गरी अथानत यस 
आ.व.मा ६ थान ननवेदन दतान िई जम्मा लगत ९ थान िएकोमा ८ थान ननवेदन 
६ मठहना भित्र फछनयौट िई बाुँकी लगत १ थान ननवेदन श्जम्मेवारी रहेको 
अवस्था छ ।  

 

ख. कैद जरििाना तरु्िः- 

  

श्जम्मेवारी 
सररआएको 

लगत 

यस 
आ.व.को 
नयाुँ लगत 

जम्मा लगत फछनयौट बाुँकी लगत 

कैद 111-03-21 57-1-28 168-5-19 69-06-11 98-11-08 

जरीवाना 4258066.00 2512560.00 6770626.00 76110.00 6694516.00 

  



यस ै कैद असलूी तफन  सन्तोषजनक देखखएतापनन जररवाना असलूी लक्ष्य 
अनसुार प्रगनत कम िएको अवस्था छ । कैद र जररवानाको लगत न्यनू गनन 
श्जल्ला प्रहरी कायानलय बाजुरामा लगत अद्यावधधक गरी पिाइनकुा साथ ैअसलू 
तहभसल डोर खटाई असलू तफन  प्रयासरत रहेको अवस्था छ । 

  



ग. कैद जरििाना असजलीको लाधग भएका अन्य प्रयासिः- 
यस आ.व.मा कैद तथा जररवाना छुट सम्बन्धी सचूना २ पटक 

ननकाभलएको र लगत फछनयौट सभमनतको बिैक फछनयौट गनुनपने लगत निएका 
कारणले नबसेको अवस्था छ ।   

 

८. व्यिस्थावपक कायहुरुिः- 
क्र.सं. कायहुरु लक्ष्य प्रगतत 
१ परामशन सेवा संचालन  ननरन्तर ननरन्तर 
२ Judicial Outreach कायनिम संचालन  ४ ३ 

३ Meet the Judge कायनिम संचालन  १२ १० 
४ योजनाको आश्न्तरक प्रगनत सभमिा ३ ३ 

५ 

योजना कायानन्वयनका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसुँग 
अन्तरक्रिया  २ 

२ 

६ 

तामेलदार र स्थानीय ननकायका सधचवहरु बीच 
अन्तरक्रिया  २ 

० 

७ सडाउनुपने कागजातहरु सडाएको भमसील संख्या ० ० 
८ न्यायिेत्र समन्वय सभमनतको बैिक  ४ २ 
९ वार र सरकारी वक्रकलसुँग अन्तरक्रिया  २ १ 
१० संचारकमीहरुसुँग अन्तरक्रिया  २ ० 
११ मुद्दा ठटपोट ननरन्तर ननरन्तर 

 

९. विवि िः- 
क. न्याय के्त्र सम ततको बठैकिः- 

यस आ.व.मा. भमनत २०७४।०७।१७ र २०७५।०२।११ गत ेगरी २ पटक न्याय 
िेत्र समन्वय सभमनतको बिैक बसी बाजरुा श्जल्ला अदालत र श्जल्ला समन्वय 
सभमनतको जग्गाको प्लट भमलानका सम्बन्धमा आवचयक प्रक्रकया अगाडी बढाउने 
ननणनय गरेको, आ.व.२०७४/०७५ को बावषनक कायन योजना सफल पानन सब ैपिले 
आवचयक सरोकावाला सबलेै पिले सहयोग गने ननणनय िएको, अधनन्यानयक 
ननकायबाट िएका ननणनय उपर  पनुरावेदन पदान भमभसल आवचयक प्रक्रकया परुा 
िएको मात्र बझु्ने र शरुु मदु्दामा पररिण प्रनतवेदन समयमा आई नपगु्ने 
िएका कारण सम्बश्न्धत सरोकारवाला ननकायलाई यथासम्िव चाडो पररिण 
प्रनतवदेन खझकाउन आवचय पहल गने ननणनय गरेको पाइन्छ ।   



ख. जनशक्तत व्यिस्थापन तरु्िः- 
यस अदालतमा सब ै पद र तहको गरी जम्मा २० दरबन्दी रहेकोमा 

तामेल्दार पद ३ र कम्प्यटूर अपरेटर पद १  बाहेक अन्य पदहरु स्थायी रुपमा 
पनूतन िएको अवस्था छ । ववद्यमान जनशश्क्तबाट यस अदालतको 
कायनबोझलाई धान्न अपयानप् त िएको िएतापनन उपलब्ध जनशक्तीको 
पररचालन गरी अदालतको ननयभमत काम कारबाही सचुारु गरी रणनीनतक 
योजनाले ननधानरण गरेका लक्ष्य प्राप् तीमा प्रयास रहेको अवस्था छ । उपलब्ध 
कमनचारी मध्ये पनन केही कमनचारीहरु काजमा रहेकेले (ना.स.ु१, डडठ्िा १, 

तामेलदार १) दैननक कायन संचालनमा समस्या हुने गरेको अवस्था छ । साथ,ै 
न्यानयक काम कारवाहीलाई नछटो छररतो रुपमा सम्पन्न गराउने कायनमा 
सम्बश्न्धत सब ै िेत्र तथा सरोकारवालाहरुको सहयोग प्राप्त िई रहेको, न्याय 
पाभलकामा कायनरत कमनचारीहरुका लाधग लागु गरेको कायन सम्पादनमा आधाररत 
प्रोत्साहन ित्ताले कमनचारीहरुमा काम प्रनतको लगाव बढेको, तोक्रकएको समयमा 
न ैकायन सम्पन्न हुने गरेको, ५१% कायन ठदन हाश्जर नहुने कमनचारी प्रोत्साहन 
ित्ताबाट बश्न्चत हुने हुुँदा कमनचारी ववदामा बस्ने प्रववृत्तमा कभम आई दैननक 
कायन संचालनमा सहजता िएको छ ।  

 

ग. स्टार् म टटङ्गिः- 
यस आ.व.मा. जम्मा ५ पटक स्टाफ भमठटङ बसी अदालतको काम 

कारवाहीलाई नछटो छररतो बनाउनको लागी ववभिन्न ननणनय गनुनका साथ ै
सम्माननत सवोच्च अदालत तथा उच्च अदालत बाट प्राप्त पररपत्र तथा 
ननरीिण ननदेशनहरु कायनन्वयन गरेको अवस्था रहेको छ । 

 

घ. पजिाु ाि विकास,  सज ाि, भौततक तन ाणु, श्रोतसा न व्यिस्थापन तरु्िः- 
यस अदालतको िवन श्जणन अवस्थाको रहेको र आकाश बाट पानन पदान 

कायनकि भित्र पानी आउने गरेकोमा ममनत तथा सधुार भशषनकमा प्राप्त 
२,६६,०००/- रकम बाट अदालतको िवन पछाडी ममनत कायन सम्पन्न गरेको 
अवस्था छ । िवना डडभिजन कायानलय ठदपायल, डोटीको सहयोगमा यस 
अदालतको िवनको ठटन लगाइएको भसभलङ्गको भित्र पट्टी प्लाइउड हाली 
इनामेल लगाउने कायन सम्पन्न िएको अवस्था छ ।  

यस अदालतको िवन श्जणन अवस्थाको रहेको तथा मापदण्ड बमोश्जमको 
नयाुँ िवन ननमानण गनन िएको जग्गा अपर् याप् त िएको िनी सवोच्च अदालत 



िौनतक प्रशासन शाखाबाट जानकारी गराइएकाले मापदण्ड बमोश्जमको िवन 
ननमानण गनन आवचयक जग्गा श्जल्ला समन्वय सभमनत बाजुरासुँग जग्गा सट्टा 
पट्टा गनन प्रयासरत रहेकोमा हालसम्म जग्गा प्राप् ती िई नसकेको अवस्था छ 
।   

  



परिच्छेद-३ 

 

१. ित ुान बस्तजक्स्थतत विश्लेषण ि सम्बो न गनजपुने विषयको पटहचानिः- 
स्वतन्त्र सिम र प्रिावकारी न्याय प्रणालीको स्थापना गरी काननूको 

शासन एवं नागररक अधधकार र स्वतन्त्रताको संरिण गदै सबकैा न्याय 
सनुनश्चचत गनन, न्याय प्रणालीलाई पहुुँच योग्य बनाउन ुन्यायपाभलकाबाट प्रवाह हुने 
सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन ुन्यानयक सचूना प्रबाह प्रणालीलाई प्रिावकारी बनाउन 
आ.व.२०७४/०७५ को बावषनक कायन योजनाले ननधानरण गरेका लक्ष्य र प्राप् त गरेका 
उपलब्धीलाई मलु्याकंन तथा ववचलेषण गरी चाल ु आधथनक वषन २०७५/०७६ को 
बावषनक कायन योजना ननमानण गररएको छ । जसमा वतनमान बस्तशु्स्थनतको 
ववचलेषण गरी लक्ष्य ननधानरण गरी कायन योजना बनाइएको छ । कायन योजनामा 
िएका लक्ष्यहरु लक्ष्यअनसुार न ै उपलब्धी प्राप् त गनन तपसील बमोश्जमका 
ववषयहरु सम्बोधन गनुनपने आवचयकता देखखन्छ । 

क.  जनशक्ततिः- 
यस अदालतमा िएका जनशश्क्त मध्ये केही दरबन्दी ररक्त तथा केही 

दरबन्दीमा रहेका कमनचारी श्जल्ला बाठहर काजमा रहेका कारण दैननक कायन 
सम्पादनमा कठिनाई आएतापनन उपलब्ध जनशश्क्तबाट कायन सम्पादनलाई 
प्रिावकारी बनाउन प्रयासरत रहेको अवस्था छ ।  आगामी िार १ गतेदेखख 
मलुकुी फौजदारी संठहता र देवानी संठहता लागु हुने िएकाले कायन ववधधमा थप 
िमतावाना बनाउन कमनचारीहरुलाई संठहता सम्बन्धी आवचयक ज्ञान प्राप् त गनन 
ताभलमको व्यवस्था गरी सेवा प्रबाहलाई नछटो छररतो एवं प्रिावकारी बनाउन ुपने 
तथा िेत्राधधकारको समेत ववस्तनृतकरण हुने हुुँदा मदु्दाको संख्या समेत बढ्न े
अनमुान गररएको छ ।  

ख. सा न स्रोतिः- 
हाल कायम रहेको यस अदालतको िवन धेरै परुानो तथा श्जणन रहेकाले 

आवचयक िौनतक सधुार गरी दैननक कायन संचालन गनुन पने अवस्था रहेको छ । 
िौनतक सधुारका ननम्ती हाल ववननयोश्जत बजेट अपगु हुने हुुँदा आवचयक सधुार 
गरी बजेट ववननयोश्जत गनुनपने अवस्था छ ।  

ग. भौगोमलक अिस्थािः- 
यस बाजरुा श्जल्लाको अधधकाशं ि-ुिाग ठहमाली तथा उच्च पहाडी िेत्रमा 

पने हुुँदा िौगोभलक ववकटता र मौसमी प्रनतकुलताको कारण म्याद तामेलीदेखख 



मदु्दाका अन्य प्रक्रियामा सहजता ल्याउन आवचयक यातायातको साधनको अिाव 
रहेको अवस्थामा सम्मानीत सवोच्च अदालतमा माग गरर मोटरसाइकल उपलब्ध 
गराउन ुपने अवस्था छ । साथ ैमौसमी अनकुुलता र प्रनतकुलता हेरी (जस्तै पसु 
र माि मठहनामा अत्याधधक धचसो हुने हुुँदा मदु्दा दतान, फछनयौट र अन्य 
व्यवस्थावपक्रकय लक्ष्य समेत कम मात्रामा ननधानरण गररएको छ) 

  



घ.  जद्दा व्यिस्थापन पद् तत ा सज ाििः- 
मदु्दा व्यवस्थापन पद्धनतलाई सधुार गनन मदु्दा सम्बन्धी कायनहरु 

सफ्टवेयरमा प्रववष्ट गने, तोक्रकए बमोश्जमको समय ताभलका पद्धनत लाग ुगने, 

मदु्दा अंग परु् याउने, मदु्दाको अनगुमन ननरीिण गने, फैसला काननूले तोक्रकए 
बमोश्जमको समयावधध भित्र तयार गने लगायतका कायन गने, प्रत्येक मदु्दालाई 
यस “क” वगनको अदालतलाई ननधानरण गररएको समायवधध धधत्र फछनयौट गने, 
मेलभमलाप प्रक्रियालाई प्राथभमकता ठदने, फैसला कायानन्वयनका ननवेदनहरुलाई 
सचूना प्रववधधमा आवद्ध गरी व्यवस्थापन गने लगायतका कायन गनन आवचयक 
देखखन्छ ।    

ङ. योजना कायाुन्ियन प्रणामललाई सजदृढिः- 
बावषनक कायनयोजनाल े ननधानरण गरेका लक्ष्य हाभसल गनन समय समयमा 

सरोकारवालाहरु वीच समन्वय एवं अन्तरक्रिया गरी योजनाको मद्यावधी 
मलु्याकंन गरी प्राप् त पररणामका आधारमा आवचयक पररमाजनन गरी अगाडड बढ्न ु
पने अवस्था छ । यसो गनानले योजनाले ननधानरण गरेका लक्ष्य प्राप् त गनन थप 
सहज हुने देखखन्छ ।   

  

  



परिच्छेद-४ 

 

 
 

बावषकु लक्ष्य तन ाुिण तथा बावषकु लक्ष्य ब ोक्ज को  ामसक काय ुतामलका 
 

 
 

पषृ्ठभमू िः- 
 

 

बाजरुा श्जल्ला अदालतले ववगत आ.व.२०७४/०७५ को कायन योजनाको 
लक्ष्य एवं प्रगनतको तथ्याकंको मलु्याकन तथा ववचलेषणको आधारमा 
सम्मानीत सवोच्च अदालत अनसुन्धान महाशाखाबाट तयार पाररएको नमनुा 
फाराम बमोश्जम तथ्याकं प्रववष्ट गरी यो आ.व.२०७५/०७६ को वावषनक 
कायनयोजनाको  ननम्नभलखखत बावषनक तथा माभसक लक्ष्य प्रिेपण गररएको 
छः-  

  



परिच्छेद-५ 

िावषकु कायानु्ियन योजना 

माधथ उल्लेखखत कायन सम्पादन गननका लाधग ननधानरण गररएका लक्ष्य, मलू 
रणनीनत र सहयोगी रणनीनतहरुको सम्बन्धमा देहाय बमोश्जमको कायनयोजना तयार 
पारी लाग ूगररएको छ ।   

१. न्यायसम्पादनको कायलुाई तछटोछरितो तजल्याउने  

विषय काय ु नततजा 
कायसुम्पा
दन सूचक 

स यािध  
प्रािक्म्भक 
क्जम् ेिािी 

अक्न्त  
क्जम् ेिािी 

प्रत्येक 
 जद्दाको 

स य 
तामलका 

बनाई लागू 
गने 

सवोच्च अदालतबाट तोक्रकए 
बमोश्जम मुद्दा दतान िएपनछ 

समयताभलकाको फाराम 
भमभसल सामेल गरी वववरण 

िने 

फाराम समावेश पंश्जका 
मुद्दा दतान 
िएपनछ 

मुद्दा दतान शाखा सुपररवेिक 

समय ताभलका अनुरूप 
मुद्दाको कारवाही अगाडड 
बढाउने र सो अनुसार 

कारवाही अगाडड बढे नबढेको 
ननररिण गने 

मुद्दाको 
कारवाई 

भमभसल ननरन्तर सुपररवेिक शे्रस्तदेार 

समय ताभलका अनुरुप 
कारवाही अगाडड  नबढेको 
पाईएमा ननगरानीमा राख्ने 

ननगरानीमा 
रहने 

समय 
ताभलका 

आवचयकता 
अनुसार 

शे्रस्तदेार न्यायाधीश 

अनुगमन गने अनुगमन प्रनतवेदन 

आन्तररक 
ननररिण 
िएको ७ 
ठदनपनछ 

शे्रस्तदेार न्यायाधीश 

 जद्दा 
सजनजिाई 

व्यिस्थापन 

वहसको समय ननधानरण र 
पेशी स्थगन ननयन्त्रण 

समय र पटक 
ननधानरण 

समय र 
पटक 

आवचयकता 
अनुसार 

न्यायाधीश न्यायाधीश 

पेभश स्थधगतको अभिलेख 
पोस्तीमा जनाउने 

अभिलेख 
अद्यावधधक 

भमभसल ननरन्तर 
इजलास 

सहायक 
शे्रस्तदेार 



हुने 

न्याया  श
को  जद्दा 
र्छ्यौटको 
व्यक्ततगत 
अमभलेख 

िाख्न े

न्यायाधीशको कायनसम्पादनको 
अभिलेख राख्न े

अभिलेख तयार अभिलेख प्रत्येक ठदन 
इजलास    
सहायक 

शे्रस्तदेार 

अभिलेख कम्प्यूटरमा प्रववष्ट 
गने 

कम्प्युटरमा 
इश्न्र 

अभिलेख प्रत्येक ठदन 
इजलास    
सहायक 

शे्रस्तदेार 

अभिलेखको माभसक तथा 
बावषनक प्रनतवेदन पिाउने 

प्रनतवेदन 
चलानी 

प्रनतवेदन 
प्रत्येक 

मठहना र वषन 
प्रशासन शाखा शे्रस्तदेार 

लक्ष्य अनुरूप कायन सम्पादन 
हुन वा गनन नसकेकोमा 
तथ्यांक र कारण सठहत 

माधथल्लो ननकायमा प्रनतवेदन 
गने । 

प्रनतवेदन 
चलानी 

प्रनतवेदन 
प्रत्येक वषन 
साउन भित्र 

शे्रस्तदेार न्यायाधीश 

तािेख 
प्रणाली ा 
सज ाि गने 

तारेख क्रकताबको व्यवस्थालाई 
प्रिावकारी बनाउने 

तारेख क्रकताव भमभसल ननरन्तर सुपररवेिक शे्रस्तदेार 

पुराना मुद्दामा छोटो तारेख 
ठदने 

समय ननयन्त्रण िरपाई ननरन्तर सुपररवेिक शे्रस्तदेार 

कारण खोलेर मात्र तारेख ठदने 
तारेख प्रणालीमा 

सुधार 

तारेख 
िरपाई 

ननरन्तर सुपररवेिक शे्रस्तदेार 

कारण खोली तारेख ठदए 
नठदएको अनुगमन गरी 

कमनचारीलाई उत्तरदायी बनाउने 

बबना कारण 
तारेख नतोक्रकने 

तारेख 
िरपाई 

ननरन्तर सुपररवेिक शे्रस्तदेार 

सूचना 
प्रविध को 

प्रयोग गने 

मुद्दाको दायरी बमोश्जमको 
अभिलेख कम्प्यूटरमा इन्री 
गने तथा अद्यावधधक गने 

कम्प्युटराइज 
अभिलेख 

कम्प्युटरा
इज 

अभिलेख 
ननरन्तर 

क.अ. मुद्दा दतान 
शाखा 

शे्रस्तदेार 

अननवायन रुपमा देहायका कायन 
सफ्टवेयर माफन त गने 

• मुद्दा दतान 
• पेशी व्यवस्थापन 

• अभिलेखको भमभसल 
प्रववष्टी 

• दण्ड जररवानको लगत 

सफ्टवेयर 
प्रयोग 

चालु 
सफ्टवेयर 

ननरन्तर 

क.अ. र शाखा 
प्रमुख 

 

 

शे्रस्तदेार 

टाइवपडमा युननकोडको प्रयोग 
गने 

टाइवपङ भलखत ननरन्तर 
क.अ.र प्रत्येक 

शाखा 
शे्रस्तदेार 

म्याद 
तामेलदारको कायन सम्पादन 
मापदण्ड बनाउने र मापदण्ड 

मापदण्ड मापदण्ड श्रावण प्रशासन शाखा  



ता ेली वमोश्जम कायन िएनिएको 
माभसक रुपमा अनुगमन गने 

। 

ननधानरण शे्रस्तदेार 

 

प्रत्येक तामेलदारवाट माभसक 
रुपमा कायन प्रगनतको प्रनतवेदन 

भलने 
प्रनतवेदन फारम 

तामेली 
प्रनत 

ननरन्तर 
म्याद तामेली 

फाुँट 
शे्रस्तदेार 

 जद्दा 
शाखाको 
कायलुाई 

व्यिक्स्थत 
िनाउने 

मुद्दा वुझी फाटं दायरीमा 
दतान गने 

भमभसल िरपाई तत्काल मुद्दा फाुँट सुपररवेिक 

मुद्दा दतान िएदेखख प्रत्येक 
मुद्दाको अंग पुयानउने 

पेशी चढेको भमभसल 
६ मठहना 
भित्र 

मुद्दा फाुँट शे्रस्तदेार 

बयान, बकपत्र, भमलापत्र, मुद्दा 
क्रफतान गने गराउने मुद्दा 
इजलासमा पेश गने 

इजलासमा पेश 
वयान, 

बकपत्र, 

आदेश 
उसै ठदन मुद्दा फाुँट शे्रस्तदेार 

मुद्दाको ठटपोट तयार गने 
तथा अध्यावधधक गने 

ठटपोट ठटपोट ननरन्तर सम्बश्न्धत फाुँट शे्रस्तदेार 

प्रत्येक मठहना तोक्रकएको 
अवधध नािेका मुद्दाको कारण 
सठहतको सूची अद्यावधधक 

गने 

कारण पठहचान सूची 

प्रत्येक 
मठहना 

 

 

सम्बश्न्धत फाुँट शे्रस्तदेार 

ठढलो िएका मुद्दाको प्रत्येक 
चरण मध्ये कुन चरणमा कनत 
ठढला ियो सोको अभिलेख 

राख्न े

कारण पठहचान अभिलेख 
आवस्यकतानु

सार 
सम्बश्न्धत फाुँट शे्रस्तदेार 

फैसला बमोश्जम गनुनपने कायन 
सम्पन्न गने 

भमभसल 

 

पत्र, म्याद 

सूचना 
आदी 

फैसला तयार 
िएको ७ 
ठदन भित्र 

मुद्दा फाुँट शे्रस्तदेार 

प्रमाणमा आएका भमभसल 
कागजात वा वस्तु क्रफतान 

पिाउने 
क्रफतान जाने पत्र 

फैसला तयार 
िएको तीन 
ठदनभित्र 

सम्बश्न्धत फाुँट शे्रस्तदेार 

फैसला बमोश्जम लगत कस्ने 
र सम्बश्न्धत शुरु अदालतमा 

पिाउने 
लगत कायम 

लगत 
पुश्स्तका, 

पत्र 

फैसला तयार 
िएको सात 
ठदनभित्र 

सुपररवेिक तहभसलदार 

१ वषन नािेका  मुद्दाको 
बक्यौता शून्यमा ल्याउने 

शून्य 
माभसक 
तथा 
वावषनक 

२०७६ असार न्यायाधीश 
 

न्यायाधीश 



प्रनतवेदन  

 

लक्ष्य तय 
ब ोक्ज को 

स य ा 
काय ु

सम्पन्न गने 

सबै मुद्दाहरु १ वषनभित्र 
फछ्यौट गने 

फछ्यौट 
रायक्रकताव
/ माभसक 
प्रनतवेदन 

प्रत्येक वषन न्यायाधीश न्यायाधीश 

वावषनक ७५% मुद्दा फछ्यौट 
गने 

फछ्यौट 
वावषनक 
प्रनतवेदन 

२०७६ असार 
मसान्त 

न्यायाधीश न्यायाधीश 

 ेलम लाप 
कायलुाई 

प्रभािकािी 
िनाउने 

मेलभमलाप प्रक्रियाका बारेमा 
संबेदनशीलता अभिवदृ्धधका 

लाधग न्यायाधीश तथा 
कमनचारी हरुलाई अन्तरक्रिया 

कायनिम संचालन गने 

अन्तरक्रिया रश्जष्टर 
आवचयकतानु

सार 

मेलभमलाप 

केन्र 
न्यायाधीश 

कानून बमोश्जम मेलभमलाप 
हुन सक्ने मुद्दामा प्रनतउत्तर 
परेपनछ प्रारश्म्िक सुनुवाईको 
बखत कश्म्तमा एक पटक 
मुद्दा मेलभमलापको लाधग 

पिाउने 

मेलभमलापमा 
पिाएको पत्र 

आदेश ननरन्तर 
न्यायाधीश 

 
न्यायाधीश 

मेलभमलापकतानको सुची 
अद्यावधधक गने 

सुची तयार 

मेलभमलाप
कतानको 
सुची 

श्रावण मेलभमलाप केन्र न्यायाधीश 

रै्सला 
लेखन 

कायलुाई 
तछटो छरितो 

िनाउने 

प्रत्येक मुद्दाको ठटपोट क्रकताव 
तयार गरी राख्न े

ठटपोट तयार भमभसल ननरन्तर 
सुपररवेिक 

इजलास सहायक 
शे्रस्तदेार 

फैसला तयार गने फेसला तयार भमभसल ७ ठदनभित्र इजलास सहायक न्यायाधीश 

तोक्रकएको समयमा फैसला 
तयार गरे नगरेको ववषयलाई 
कायन सम्पादन मूल्याकंनको 

आधार बनाउने 

अनुगमन हुने 
कायन 

सम्पादन 
मूल्याुँकन 

ननरन्तर शे्रस्तदेार न्यायाधीश 

 जद्दाको 
आन्तरिक 
तनिीक्ण 

तथा 
अनजग न 

गने 

अदालतमा चालु भमभसलहरु 
कश्म्तमा वषनको २ पटक 

ननरीिण गने 
ननरीिण 

ननरीिण 
फाराम 

ननरन्तर सुपरीवेिक शे्रस्तदेार 

कश्म्तमा वावषनक ९६% 

भमभसलहरु ननरीिण गने 
ननरीिण 

ननरीिण 
फाराम 

प्रत्येक वषन सुपरीवेिक शे्रस्तदेार 

ननरीिण गदान ठदइएको 
ननदेशन ७ ठदन भित्र 

अनुगमन अनुगमन ननरन्तर शे्रस्तदेार  



कायानन्वयन िए निएको 
अनुगमन गने 

पुश्स्तका न्यायाधीश 

 

अनुगमनबाट देखखएका 
कुरालाई कमनचारीको कायन 

सम्पादन मूल्याुँकनको आधार 
बनाउने 

मूल्याुँकन 
का.स.मू. 
फाराम 

प्रत्येक 

साल 
शे्रस्तदेार न्यायाधीश 

ननरीिणमा ठदइएको 
ननदेशनको सम्बन्धमा  स्टाफ 

भमठटङ्गमा छलफल गने 

ननरीिण 
ननदेशनको 
जानकारी 

वैिकको 
माइन्यूट 

ननदेशन 
प्राप्त िए 

पनछ 
शे्रस्तदेार न्यायाधीश 

िैततनक 
िककलको 
कायलुाई 

प्रभािकािी 
िनाउने 

वैतननक कानून व्यवसायीको 
ननयुश्क्त खुला प्रनतस्पधानबाट 

गने 
ववज्ञापन 

छनौटको 
मापदण्ड 
र परीिा 

ननरन्तर शे्रस्तदेार न्यायाधीश 

वैतननक कानून व्यवसायीको 
सेवालाई पूणनकालीन बनाउने 

सेवा पूणनकालीन 
पूणनकालीन 
बनाउने 
व्यवस्था 

ननरन्तर शे्रस्तदेार न्यायाधीश 

थनुवुा मुद्दामा वतैननक काननू 
व्यवसायी ननयकु्त गररएकोमा 

संबश्न्धत थनुवुाले जानकारी पाउने 
व्यवस्था गने 

जानकारी पत्र पत्र ननरन्तर सुपररवेिक शे्रस्तदेार 

वैतननक कानून व्यवसायी 
माफन त देहायको सेवा उपलव्ध 
गराउने 

• आवस्यक कानूनी भलखत 
तयार गने 

• मुद्दासंग संबश्न्धत 
ववषयमा परामशन गने 

• मुद्दाको कावानही अवस्था 
जानकारी गराउने 

• मठहनाको २ पटक 
कारागार भ्रमण गराउने। 

सेवा उपलव्ध 

 

कायनसम्पा
दन 

प्रनतवेदन 

 

 

ननरन्तर 
शे्रस्तदेार 

 

न्यायाधीश 

 

 

वैतननक कानून व्यवसायीबाट 
सम्पाठदत कायनहरुको प्रनतवेदन 

भलने 
उत्तरदानय हुने 

प्रनतवेदन 
फाराम 

प्रत्येक 
मठहनाको ७ 
गतभेित्र 

शे्रस्तदेार न्यायाधीश 

 

  



२. रै्सला कायाुन्ियनको कायलुाई विषशे अमभयानको रुप ा सन्चालन गने 

काय ु नततजा कायसुम्पादन 
सूचक 

स यािध  प्रािक्म्भक 
क्जम् ेिािी 

अक्न्त   
क्जम् ेिािी 

६ मठहनाभित्र फैसला 
कायाननवयनका ननवेदन फछयौट 

गने । 

६ 
मठहनाभित्रका 
ननवेदन रहने 

माभसक वववरण दरखास्त  
दतान िएपनछ 
६ मठहना भित्र 

तहभसलदार न्यायाधीश 

ववपिीलाई म्याद जारी गने जेथा 
रोक्का, तायदाती भललाम, चलानी 

पूजी ठदने 

भमभसल संलग्न 
फारम 

पंश्जका तथा 
माभसक वववरण 

ननरन्तर तहभसलदार तहभसलदार 

डोर खटाउने, स्थाननय ननकाय तथा 
प्रहरी तथा मालपोत कायानलयमा 

लगत पिाउने, लगत छुट सम्वन्धी 
सूचना जारी गने 

भमभसल संलग्न 
फाराम 

माभसक वववरण 
तथा िरपाई, 
नगदी रभसद 

ननरन्तर तहभसलदार न्यायाधीश 

बेरुजु कैद जररवानाको लगत १० 
प्रनतशतले िटाइने 

लगत फछ्योट माभसक प्रनतवेदन प्रत्येक वषन तहभसलदार न्यायाधीश 

दण्ड जररवानाको लगतलाई 
सफ्वेयरमा अध्यावधधक गने 

सफ्टवेयर प्रववष्टी ननरन्तर तहभसल 
शाखा 

तहभसलदार 

लगत असूलीको लाधग प्रहरी, 
श्जल्ला प्रशासन, स्थाननय तह 

समेतमा पिाउने 

लगत चलानी २०७५ िार 
भित्र 

तहभसलदार न्यायाधीश 



३.  अमभलेख शाखालाई व्यिक्स्थत बनाउने 

 

  

काय ु नततजा कायसुम्पादन 
सूचक 

स यािध  प्रािक्म्भक 
क्जम् ेिािी 

अक्न्त   
क्जम् ेिािी 

भमभसल अन्य 
ननकायमा गएको 
पत्रको िोनोलोजी 
छुट्टै खडा गने 

िोनोलोजी 
ननमानण हुने 

िोनोलोजी फाइल 
(िमैसुँग) 

ननरन्तर अभिलेख फाुँट शे्रस्तदेार 

पुनरावेदन दतान गरी 
शुरु तथा प्रमाण 
भमभसल समेत 

सम्बश्न्धत अदालतमा 
पिाउने 

पुनरावेदन दतान दतान 
क्रकताब/पत्राचार 

दतान िएको ३ 
ठदन भित्र 

अभिलेख फाुँट शे्रस्तदेार 

मुद्दा फाुँटबाट प्राप्त 
भमभसलहरु दतान गने 

सफ्टवेयरमा 
इन्री गने 

रेकडन ननरन्तर अभिलेख फाुँट शे्रस्तदेार 

भमभसल सडाउने कागज धुभलने रेकडन क्रकताब पौष मठहनामा अभिलेख फाुँट शे्रस्तदेरा 



४. न्यायपामलकाबाट प्रिाह हजने सेिालाई गजणस्तिीय बनाउने 

कायन नततजा कायसुम्पादन 
सूचक 

स यािध  प्रािंमभक 
क्जम् ेिािी 

अक्न्त  
क्जम् ेिािी 

सूचना तथा सहयोग किलाइ 
प्रिावकारी बनाउने 

सूचना तथा 
सहयोग प्रवाह 

सूचना र 
सहयोग प्राप्ती 

ननरन्तर शे्रस्तदेार न्यायाधीश 

सूचना किमा कमनचारी नननयमत 
रुपमा तोक्ने 

कमनचारी उपलव्ध पदस्थापन पत्र / 

सूचना 
कायन सम्पन्न प्रशासन शे्रस्तदेार 

न्यायाधीश र कमनचारीहरुबाट 
सेवाग्राहीहरु प्रनत मयानठदत व्यवहार 

गने 

मयानठदत व्यवहार सेवाग्राहीको 
प्रनतक्रिया र 
पषृ्िपोषण 

ननरन्तर न्यायाधीश 
र कमनचारी 

न्यायाधीश 

Tele Enquiry प्रणाली सन्चालन गने टेली इन्क्वायरी सूचना तथा 
सहयोग किमा 
टेलीफोन सेवा 

ननरन्तर सूचना 
तथा 

सहयोग 
कि 

शे्रस्तदेार 

सवोच्च अदालतबाट प्राप्त िएका 
ट्याम्पलेटहरु सूचना किबाट 
ननशुल्क उपलव्ध गराउने 

फाराम तयार फाराम बबतरण 
रेकडन 

श्रावण मठहना 
देखख 

सूचना 
तथा 

सहायता 
कि 

शे्रस्तदेार 

अदालतमा आउने सेवाग्राहीको 
ननश्म्त देहायका ववषयमा परामशन 

सेवा (Counseling Service) संचालन गने 

• न्यानयक प्रक्रिया 
• अदालतमा प्राप्त सेवा 

सुववधा 
• लाग्ने दस्तुर 

परामशन सेवा 
संचालन 

कायनिम 
संचालन 

श्रावण मठहना 
देखख 

सुपररवेिक शे्रस्तदेार 

 



५. अतनयम तता ि गजनासो सजनजिाइको व्यिस्थापन गने 

काय ु नततजा कायसुम्पादन 
सूचक 

स यािध  प्रािंमभक 
क्जम् ेिािी 

अक्न्त  
क्जम् ेिािी 

अदालतमा स्थावपत अननयभमतता 
र गुनासो सुनुवाई संयन्त्रलाई 

प्रिावकारी बनाउने 

संयन्त्र 
प्रिावकारी 

गुनासो 
सुनुवाईमा 
ननयभमतता 

ननरन्तर शे्रस्तदेार न्यायाधीश 

गुनासो सुनुवाई िएको 
सुननश्चचतताका लाधग सुनुवाई 

िएको कुराको जानकारी प्रवाह गने 

सूचना सुचना प्रवाह ननरन्तर शे्रस्तदेार न्यायाधीश 

न्यायाधीशसंग मुद्दाका पिहरुले 
अन्तरक्रिया  (Meet the Judge) गने 

• कायनिमको ढाुँचा र तररका 
ननधानरण गने 

• अन्तरक्रिया कायनिम संचालन 
गने 

कायनिम 
संचालन 

अन्तरक्रिया प्रत्येक 
मठहनाको १ 

पटक 

न्यायाधीश न्यायाधीश 

 

६.   योजना कायाुन्ियनलाई प्रभािकािी बनाउने 

काय ु नततजा कायसुम्पादन 
सूचक 

स यािध  प्रािंमभक 
क्जम् ेिािी 

अक्न्त  
क्जम् ेिािी 

न्यायाधीश, शे्रस्तदेार र सबै 
शाखाको प्रनतननधधत्व हुने गरी 

योजना कायानन्वयन सभमनत गिन 
गने 

योजना सभमनत 
गिन 

कायन आरम्ि  श्रावण मठहना 
देखख 

शे्रस्तदेार न्यायाधीश 

वावषनक कायनयोजना ननमानणपचचात 
सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रिया 

कायनिम संचालन गने 

अन्तरक्रिया 
कायनिम संचालन 

अन्तरक्रिया 
कायनिम 

िार र बैशाख शे्रस्तदेार न्यायाधीश 

 

  



७.  न्याय के्त्रका सिोकाििालाहरुसंगको संबन्  ि स न्ियलाई सजदृढ गने 

काय ु नततजा कायसुम्पादन 
सूचक 

स यािध  प्रािंमभक 
क्जम् ेिािी 

अक्न्त  
क्जम् ेिािी 

 सरकारी वकील, वार र प्रहरी 
लगायत सबै 

सरोकारवालाहरुसंग अन्तक्रिया 
कायनिमहरु आयोजना गने 

अन्तरक्रिया रश्जष्टर मंभसर र माि 
मठहनामा 

शे्रस्तदेार न्यायाधीश 

न्यायिेत्र समन्वय सभमनतको 
बैिक बस्ने र त्रैमाभसक 

प्रनतवेदन  पिाउने 

बैिक त्रैमाभसक 
प्रनतवेदन 

असोज, पौष,  
चैत्र र असार 

मठहना 

शे्रस्तदेार न्यायाधीश 

सम्वश्न्धत वार र सरकारी 
वकीलसंग आवधधक 

अन्तरक्रिया कायनिम संचालन 
गने 

अन्तरक्रिया 
पुश्स्तका 

अन्तरक्रिया कानतनक 
फागुन र 
जेष्ि 

मठहनामा 

शे्रस्तदेार न्यायाधीश 

संचारकमीहरुसंग अन्तरक्रिया 
गने 

अन्तरक्रिया 
पुश्स्तका 

अन्तरक्रिया श्रावण र 
फागुन 
मठहनमा 

शे्रस्तदेार न्यायाधीश 

 

८.  क चुािीलाई क्जम् ेिाि ि उत्प्ररेित गिाउने 

काय ु नततजा कायसुम्पादन 
सूचक 

स यािध  प्रािंमभक 
क्जम् ेिािी 

अक्न्त  
क्जम् ेिािी 

प्रत्येक कमनचारीको कायनवववरण 
तयार गरी लागू गने 

कायनवववरण लागू हुने  ननरन्तर शे्रस्तदेार न्यायाधीश 

कानयनववरण अनुसारको 
कायनसम्पादनलाई प्रोत्साहन ित्ता 
र बनृत वकाससंग आबद्ध गने 

कायन सम्पादनमा 
गुणस्तरता 

उत्पेररत  
कमनचारी 

ननरन्तर शे्रस्तदेार न्यायाधीश 

कमनचारी बैिक बस्ने र 
कमनचारीको गुनासो र समस्याको 
सुनुवाई र यथोधचत सम्बोधन गने 

बैिक रश्जष्टर प्रत्येक मठहनाको 
अश्न्तम शुिबार  

शे्रस्तदेार न्यायाधीश 



 ाधथ उल्लेखखत र्ािा  नं. १-१२ सम् को काय ु सम्पन्न गनाकुा लाधग गरिएको 
अनज ातनत बजेट प्रके्पणिः-  

१. काउन्सेभलङ सेवा संचालन गनन खाजा धचया खचन वापत न्यनूतम सहिागी संख्या १० 
का ठहसाबले १२ काउश्न्सभलङ सेवाको प्रनत पटक रु.१,५००/- का दरले रु.१८,०००/- 
(अिार हजार) ।  

२. न्यानयक बाह्रय संवाद ४ पटक गने योजना भलईएको छ । यस्तो संवाद श्जल्ला 
सदरमकुाम १ पटक र सदरमकुाम िन्दा बाठहर ३ पटक गरी जम्मा ४ पटक 
सम्पन्न गनुन पने िएकोले प्रनत कायनिम न्यनूतम ३ जना ववज्ञ र ५ जना अन्य 
कमनचारी सश्म्मभलत टोलीको दैननक भ्रमण ित्ता, प्रभशिण सहजकतान ित्ता खाजा खचन 
समेत गरी प्रनत कायनिमको लाधग रु.१५,०००/- का दरले हुने रकम रु.६०,०००/- 
(सािीहजार) ।  

३. Meet the Judge कायनिम वषनमा १२ पटक गनुन पने हुनाले खाजा खचन वापत प्रनत 
कायनिम रु.२,०००/- का दरले रु.,२४,०००/- (चौवीसहजार)।  

४. योजनाको प्रगनत सभमिा बिैक ३ पटक बस्दा खाजा खचन वापत प्रनत बिैक 
रु.५,०००/- का दरले रु.१५,०००/- (पन्र हजार) ।  

५. योजना कायानन्वयन सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसुँग अन्तरक्रिया २ पटक गररन ेबिैक 
ित्ता र खाजा खचन सठहत प्रनत बिैक रु.१०,०००/- का दरले हुने रु.२०,०००/- 
(बीसहजार) ।  

६. तामेल्दार र स्थानीय ननकायका सधचवहरु बबच अन्तरक्रिया १ पटक गने लक्ष्य 
राखखएको खाजा खचन वापत प्रनत कायनिम रु.१०,०००/- (दशहजार)।  

७. न्याय िेत्र समन्वय सभमनतको बिैक ४ पटक गने बिैक ित्ता खाजा खचन सठहत प्रनत 
बिैक रु.१०,०००/- का दरले रु.४०,०००/- (चालीसहजार) ।  

८. बार र सरकारी वक्रकलसुँग अन्तरक्रिया २ पटक गने खाजा खचन र बिैक ित्ता वापत 
प्रनत अन्तरक्रिया कायनिम रु.१५,०००/- का दरले ३०,०००/- (तीसहजार) । 

९. संचारकमीसुँग अन्तरक्रिया २ पटक गने गरी लक्ष्य भलएकोले बिैकमा खाजा खचन 
वापत प्रनत बिैक रु.१०,०००/- का दरले रु.२०,०००/- (ववस हजार) ।  

जम् ा रु. २,३७,०००/- (दजई लाख सतै सहजाि) 

  



माधथ उल्लेखखत यस अदालतको वावषनक कायानन्वयन योजना सम्पन्न गनानका लाधग 
देहाय बमोश्जमको बावषनक कायानन्वयन योजना सभमनत गिन गररएको ।  
 

देहायिः 

१. अध्यि – माननीय श्जल्ला न्यायाधीश श्री पषु्पराज थपभलया 

२. सदस्य – शे्रस्तेदार श्री रबब न्यौपान े 

३. सदस्य – तहभसलदार श्री लोकबहादरु रावल  

४. सदस्य – डडठ्िा श्री पषु्पराज जैशी  

५. सदस्य – डडठ्िा श्री ववनयकुमार चौधरी  

६. सदस्य – स.ले.पा. श्री डम्बरबहादरु सनुार  

७. सदस्य – ता.डड. श्री दगुानप्रसाद जोशी  

८. सदस्य – ता.डड. श्री रामबहादरु दानी  

९. सदस्य – ता.डड. श्री उपेन्रप्रसाद यादब 

१०. सदस्य - कम्प्यटुर अपरेटर श्री योगेन्र रावल 

  



प्रातकथनिः 
 

श्जल्ला अदालत ननयमावली २०५२ को ननयम ९२क.(२) मा आधथनक वषन 
समाप् त िएपनछ श्रावण १५ गत े भित्र अदालतल े न्यायपररषद्  सधचवालय, 

सम्बश्न्धत उच्च अदालत र सवोच्च अदालतमा बावषनक प्रनतवेदन पिाउन ु पछन 
िन्ने काननूी व्यवस्था रहेको छ । सोही अनरुुप आधथनक वषन २०७४/०७५ मा यस 
बाजरुा श्जल्ला अदालतबाट सम्पाठदत काम कारबाहीको वववरण समावेश गरी 
प्रस्तुत बावषनक प्रनतवेदन तयार पाररएको छ । प्रस्ततु प्रनतवेदनमा यस बाजुरा 
श्जल्ला अदालतमा रहेका मदु्दा माभमलाको लगत फछनयौटको श्स्थनत समेतका 
सम्मानीत सवोच्च अदालतबाट ननधानरण गररए बमोश्जमका ४१ थान फाराम 
अनसुारको व्यहोरा िरी बषन िरी यस अदालतले सम्पादन गरेका गनतववधधहरु एवं 
सो बाट प्राप् त उपलब्धीहरु समावेश गररएको छ ।  

प्रस्तुत प्रनतवेदन तयार गनन आवचयक सचूना, जानकारी, तथ्याकं समयम ै
उपलब्ध गराई प्रनतवदेनलाई यस रुपमा ल्याउन सहयोग परु् याउन ुहुने यस बाजुरा 
श्जल्ला अदालतमा कायनरत सम्पणून कमनचारीहरु लगायत न्यायका सरोकारवालालाई 
हाठदनक धन्यवाद !  

 

 

 

बाजरुा श्जल्ला अदालत 

२०७५ श्रावण 

    

 

 

 

 



३ महिना भित्र
३ देखि ६ महिना 

भित्रको
६ महिना 
नाघेको

जम्मा १ बर्षभित्र १ बर्षदेखि 

१८ महिना भित्र
१८ महिना 
नाघेको

जम्मा तीन आ.व.को 
और्त मुद्दा दताष संख्या

१० प्रततशतले 

िुन ेबदृ्धि
अनुमातनत 

संख्या

1 0 0 0 0 25 2 0 27 (64+68+98)/3=77 8 85 112 75% 84

अदालतको समूि (क)

योजनाबाट तनिाषरण िए अनुसार वार्र्षक रुपमा फैसला गनुषपने मुद्दाको प्रततशतः  75%

   तयार गन े                                                                                                                    प्रमाखणत गन े  

ररट/करारको पररपालना 

जजम्मेवारी

भस.नं
मुद्दा नयााँ दताषको अनुमान

जम्मा बार्र्षक 

अनुमातनत लगत
योजनाले 

तोकेको लक्ष्य प्रततशत
बार्र्षक 

लक्ष्य संख्या

फाराम न ं१
 बाजुरा जजल्ला अदालत

आधथषक वर्ष २०७5/076 को वार्र्षक  कायषयोजना
लक्ष्य तनिाषरण फाराम न–ं१ वार्र्षक लक्ष्य तनिाषरण फाराम

(मूल रणनीतत  अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत  १ साँग सम्बजन्ित )



थनुुवा साना 
प्रकृततका

प्राथभमकता 
प्राप्त

अन्य जम्मा

६ महिना भित्रको 3 6 7 1 17 62

६ महिना देखि १ वर्षभित्रको 3 3 0 0 6 13

१ वर्ष देखि १८ महिना भित्रको 0 0 0 2 2 2

१८ महिनादेखि २ वर्ष भित्रको 0 0 0 0 0 0

२ वर्ष नाघेको 0 0 0 0 0 0

६ महिना भित्रको 0 0 0 2 2 5

६ महिना देखि १ वर्ष भित्रको 0 0 0 0 0 0

१ वर्ष देखि १८ महिना भित्रको 0 0 0 0 0 0

१८ महिना देखि २ वर्ष भित्रको 0 0 0 0 0 0

२ वर्ष नाघेको 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

५ अ.वं १७ न ंतनवेदन  र सो उपरको
कैफफयत प्रततवेदन 0 2 2 2

27 87 114 86

फाराम  नं 2 िने तररका  –

फाराम न ं२

6 8

77 102

लक्ष्य तनिाषरण फाराम न-ं२ वार्र्षक लक्ष्य तनिाषरण फाराम

 भस.न.ं र्वर्य अवधिगत संख्या जजम्मेवारी सरी आएको मुद्दा

 बाजुरा जजल्ला अदालत
आधथषक वर्ष २०७5/076 को वार्र्षक  कायषयोजना

नयााँ दताष 
अनुमान

जम्मा कायम िुन ेआउन े

अनुमातनत बार्र्षक लगत
अनुमातनत वार्र्षक मुद्दा 

फछयौट  संख्या कैफफयत

 कूल जम्मा

योजनाबाट तनिाषरण िए अनुसार वार्र्षक रुपमा फैसला गनुषपन ेमुद्दाको प्रततशतः 75%

अदालतको समूि (क)

(मूल रणनीतत  अन्तगषत  लक्ष्य १ को रणनीतत  १ साँग सम्बजन्ित )

2 2

१८ महिनादेखि २ वर्षसम्मको
२ वर्ष नाघेको

३ ररट र तनर्ेिाज्ञा तनवेदन
६ महिनादेखि १ वर्ष भित्रको

१ वर्ष देखि १८ महिना भित्रको

४ करारको पररपालना सम्बन्िी तनवेदन 3 महिना भित्रको
३ महिना नाघेर

2 पुनरावेदन

१ मुद्दा

६ महिना भित्रको

   तयार गन े                                                                                                        प्रमाखणत गन े  

१. अदालतको समूि उल्लेि गदाष योजनाको पररच्छेद–6 मा गररएको पररिार्ा अनुसार आफ्नो अदालत कुन समूिमा पनष आउन ेिो सोिी समूि उल्लेि गन े।



२. फैसला गनुषपन ेप्रततशत उल्लेि गदाष तेस्रो रणनीततक योजनाले र सोको मध्यावधि मूल्याङ्कन प्रततवेदनले सम्वजन्ित समूिको अदालतले वार्र्षक रुपमा मुद्दा फछयौट  गनुषपन ेगरी तोकेको प्रततशत िन्दा कम निुन ेगरी उल्लेि गनुषपन े।

३. जजम्मेवारी सररआएका मुद्दािरुको मिलमा तत्काल अगाडिको वर्षको आर्ाढ मासान्तमा बााँकी रिन आएका मुद्दा ररट तथा तनवेदन/प्रततवेदनको साँख्या उल्लेि गन े।

प्राथभमकता  प्राप्त  मुद्दा  िन्नाले  जातीय र्विेद, छुवाछूत, बालबाभलका संलग्न िएको मुद्दा, पचित्तर वर्ष उमेर माधथ व्यजतत पक्ष िएका सबै मुद्दा, महिला वादी िएको न्बारान गराइपाउाँ  िन्ने मुद्दा, महिला वादी िएको नाता कायम गराई पाउाँ  िन्ने 
मुद्दा, र्विवा महिला वादी िएको मुद्दा, मानव बेचबबिन मुद्दा, मानाचामल मुद्दा, जेष्ठ नागररक मात्र पक्ष र्वपक्ष िएको मुद्दा, जबरजस्ती करणी मुद्दा, घरेलु हिसंासम्बन्िी मुद्दा र र्वदेशी नागररक संलग्न िएको मुद्दा सम्झनुपनेछ ।

५. आगामी वर्ष दताष िुन सतन ेमुद्दाको अनुमान गदाष सम्वजन्ित अदालतमा अतघल्लो तीन आधथषक वर्षमा िएको और्त मुद्दा संख्यामा कम्तीमा १0 प्रततशतले थप गरी आगामी वर्षको नयााँ दताषको अनुमातनत साँख्या तनिाषरण गन े। नयााँदताषको 
अनुमानलाई मुद्दा र ररट तफष  र्विाजन गरी प्रस्तुत गन े।

६. जम्मा फछयौट  लक्ष्य कायम गदाष सम्वजन्ित अदालतको लाधग तोफकएको फछयौट  गनुषपन ेप्रततशतका आिारमा कायम गन े। यसो गदाष मुद्दा तथा ररट फछयौटका लाधग अवधिगत लक्ष्य पतन तनिाषरण गररएको िुाँदा सो कुरालाई पतन ध्यानमा राख्नु 
पन ेिुन्छ । त्यसैले १ वर्ष िन्दा पुराना मुद्दािरुको फछयौट  लक्ष्य उल्लेि गदाष जतत संख्यामा जजम्मेवारी सरेको िो ती सबै मुद्दािरु फछयौट  गन ेगरी उल्लेि गनुष पन ेिुन्छ । १ वर्षभित्रको लक्ष्य उल्लेि गदाष वार्र्षक फछयौट  लक्ष्य बमोजजमको 
संख्यामा अन्य मिलमा उजल्लखित संख्या घटाएर िुन आउन ेबााँकी सबै संख्या उल्लेि गन े।

७.  थनुुवा मुद्दा, साना प्रकृततका मुद्दा तथा प्राथभमकताप्राप्त मुद्दािरु १ वर्षभित्र फछयौट  गनुषपन ेिुाँदा सोसमेतलाई मध्यनजर रािी मुद्दाको फछयौट लक्ष्य राख्ने।

8. थनुुवा, प्राथभमकता प्राप्त र साना प्रकृततका मुद्दा छुट्टयाउने क्रममा एउटै मुद्दा एक िन्दा बढी समूिमा पन ेदेखिएमा थनुुवा मुद्दािरु अन्य समूिमा पन ेिए पतन  थनुुवा समूिमा गणना गन ेर अन्य मुद्दािरुका िकमा प्राथभमकता प्राप्त समूिमा 
गणना गने।
अदालतको  बगीकरण

समूि क िन्नाले तेह्रथमु, िोजपुर, ओिलढंुगा, िोटाङ, सोलुिमु्वु, रामेछाप, दोलिा, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, अघाषिााँची, प्युठान, जाजरकोट, दैलेि, जुम्ला,मुगु, काभलकोट, िुम्ला, िोल्पा, बझाङ, िोटी, बाजुरा, अछाम, दाचुषला, बैतिी, ििलेिरुा समेत २६ 

वटा जजल्ला अदालतलाई बुझ्नुपनेछ (आधथषक वर्ष २०७२/७३ को लगतका आिारमा ३०० सम्म प्रततन्यायािीश मुद्दाको लगत िएका अदालतिरूलाई राखिएको छ ।)

समूि ि िन्नाले िनकुटा, भसन्िलुी, स्याङजा, पवषत, म्याग्दी, पाल्पा, रोल्पा, सल्यान, पााँचथर, उदयपुर, मकवानपुर, भसरिा, सलाषिी, मिोत्तरी, बारा, रौतिट, िततपुर, लभलतपुर, बााँके, सूिेत, कञ्चनपुर, कािे े्रपलाञ्चोक, तनिूाँ, लमजुङ, गुल्मी, 
कर्पलवस्तु, रूकुम, बहदषया, कैलाली समेत २९ वटा जजल्ला अदालतलाई बुझ्नुपनेछ (आधथषक वर्ष २०७२/७३ को लगतका आिारमा प्रततन्यायािीश ३०१–५५० सम्म मुद्दाको लगत िएका अदालतिरूलाई राखिएको छ)

समूि ग िन्नाले इलाम, झापा, ताप्लेजुङ, मोरङ, सुनसरी, संिवुासिा, िाहदङ, बाग्लुङ, सप्तरी, िनुर्ा, धचतवन, पसाष, काठमािौं, भसन्िपुाल्चोक, नुवाकोट, गोरिा, कास्की, नवलपरासी, रूपन्देिी, दाङ समेत २० वटा जजल्ला अदालतलाई बुझुनुपनेछ 

(आधथषक वर्ष २०७२/७३) को लगतका आिारमा प्रततन्यायािीश ५५१ िन्दा बढी मुद्दाको लगत िएका अदालतिरूलाई राखिएको छ ।

साना प्रकृततका  मुद्दा  िन्नाले बिाल िराउने, मोिी, बालीबबगो, कुत बाली, गाली बेइज्जती, सािारण चोरी, र्ववाि बदर, िमषपुत्र, बिुर्ववाि, बालर्ववाि,अशं नजोडिएका सम्बन्ि र्वच्छेद, सामान्य कुटर्पट, लुटर्पट, जुवा, सबारी ज्यान र चन्दा मुद्दा 
िन्ने सम्झनुपनेछ ।

४. तेस्रो रणनीततक योजनाले थनुुवा मुद्दा, प्राथभमकताप्राप्त मुद्दा, साना प्रकृततका मुद्दािरु र सो वािेकका अन्य सामान्य मुद्दािरुको लाधग फैसला गनुषपन ेअवधिगत लक्ष्य फरक फरक तोफकएको िुाँदा जजम्मेवारी सररआएका मुद्दािरुलाई सोिीबमोजजम 

र्विाजन गरी उल्लेि गन े।



क्र.सं. मुद्दा अवधि र्ववरण साउन िदौ असोज कार्त्तक मंभसर पुस माघ फागुन चतै बैशाि जेठ असार जम्मा

कायषहदन 27 24 20 17 24 26 24 24 24 26 27 27 290

लक्ष्य 0 1 1 0 1 2 0 1 1 2 1 2 12

प्रगतत

लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगतत

लक्ष्य 2 3 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 39

प्रगतत 0

लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगतत 0

लक्ष्य 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 18

प्रगतत 0

१ बर्ष नाघेको लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगतत             0

3
प्राथभमकता प्राप्त 

मुद्दा

१ वर्षभित्रको अन्य मुद्दा

१ वर्षभित्रको अन्य मुद्दा

१ बर्ष नाघेको

१ थनुुवा मुद्दा

२ साना प्रकृततका मुद्दा

१ वर्षभित्रको अन्य मुद्दा

१ बर्ष नाघेको

फाराम न ं३

(मूल रणनीतत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत १ साँग सम्बजन्ित)

योजनाबाट  तनिाषरण  िए अनुसार वार्र्षक  रुपमा फैसला गनुषपने मुद्दाको  जम्मा साँख्याः 84 थान प्रततशतः  75%

बाजुरा जजल्ला अदालत
आधथषक वर्ष २०75/076 को वार्र्षक  कायषयोजना

लक्ष्य तनिाषरण फाराम न-ं३ माभसक लक्ष्य तनिाषरण फाराम



लक्ष्य 0 2 0 1 0 0 2 1 1 2 1 1 11

प्रगतत 0

लक्ष्य 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

प्रगतत 0

लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगतत 0

लक्ष्य 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2

प्रगतत 0

लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगतत 0

लक्ष्य 3 8 5 4 8 8 6 8 8 9 8 9 84

प्रगतत

लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2

प्रगतत

लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगतत

लक्ष्य 0 1 1 0 1 1 1 2 1 2 1 1 12

प्रगतत

लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगतत
लक्ष्य 0 1 1 0 1 1 2 2 1 3 1 1 14

प्रगतत
लक्ष्य 3 9 6 4 9 9 8 10 9 12 9 10 98

प्रगतत

   तयार गने                                                                                                          प्रमाखणत गने   

दवुैको कूल जम्मा

६ महिनाभित्रको ररट

६ महिना नाघेको ररट

६

ररट५

१ वर्षभित्रको अन्य मुद्दा

१ वर्षदेखि १८ महिना भित्रको 
अन्य मुद्दा

१८ महिना नाघेको अन्य मुद्दा
अन्

य  
म ुद्

दा  
तथ

ा  प
ुनर

ाव
ेदन

4

भस.नं 1+2+3+4+5 को जम्मा

भस.नं. 6+7 को जम्मा

७ फुटकर तनवेदन

१ महिना भित्र

१ महिना नाघेको

१ महिना भित्र

तनवेदन प्रततवेदन

१ महिना नाघेको



१. फैसला गनुषपन ेजम्मा साँख्या र प्रततशत उल्लेि गदाष फाराम न ं२ बाट देखिन ेसम्वजन्ित अदालतको वार्र्षक फछयौट  लक्ष्य साँख्या र प्रततशत उल्लेि गन े।

२. कायषहदनको हिसाव गदाष साउन महिनामा वार्र्षक कायषयोजना तयारी, लगत अद्यावधिक गन,े वार्र्षक प्रततवेदन तयारी लगायतका कायषसम्पन्न ि ैतनयभमत रुपमा पेशी तोफकएको हदनदेखि सो आधथषक
 वर्षमा पन ेर्वदाका हदनिरु कटाएर अदालत िलु्न ेकायषहदनको गणना गन े।

३. माभसक फछयौट लक्ष्य कायम गदाष महिनाको कायषहदन, न्यायािीशले भलनसतन ेर्वदा र तालीममा सििाधगता समेत र्वचार गरी कायम गन े।
4. नयााँ दताष िुन ेअनुमातनत लक्ष्य नभमल्दो देखिएमा आवश्यकता अनुसार बार्र्षक लक्ष्य पररमाजषन गरी लक्ष्य समायोजन गनुषपन ेिुन्छ।

फाराम न ं३ िन ेतररका –



महिना साउन िदौ असोज कार्त्तक मंभसर पुस माघ फागुन चतै बैशाि जेठ असार जम्मा
कायष हदन 27 24 20 17 24 26 24 24 24 26 27 27 290

१ मुद्दा फछयौट लक्ष्य 3 8 5 4 7 8 6 8 7 9 8 9 82

२ ररट र तनरे्िाज्ञा 
तनवेदन फछयौट लक्ष्य 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2

३ तनवेदन प्रततवेदन फछयौट लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2

फछयौट लक्ष्य 3 8 5 4 8 8 7 9 7 10 8 9 86

            

भस.न.ं र्वर्य

जम्मा

फाराम न ं४
बाजुरा जजल्ला अदालत

आधथषक वर्ष २०75/076 को वार्र्षक कायषयोजना
लक्ष्य तनिाषरण फाराम न-ं४M न्यायािीशगत माभसक लक्ष्य तनिाषरण फाराम

१. एकिन्दा बढी न्यायािीश िएको अदालतमा न्यायािीशगत फछयौट  लक्ष्य कायम गदाष सकिर सब ैन्यायािीशलाई कायषवोझ बराबर िुने गरी मुद्दा बााँिफाि गनुष पछष  । 

२. कुनै न्यायािीश लामो र्वदा वा काजमा वस्न ेकुराको पूवष जानकरी िुन सतन ेअवस्था रिेकोमा र्वदामा बस्न ेमहिनाको लक्ष्य उल्लेि गदाष सो कुरालाई समेत ध्यानमा रािी सम्बजन्ित 

न्यायािीशको लक्ष्य तोतन सफकनेछ ।

३. सम्बजन्ित न्यायािीशले फैसला गनुषपन ेमुद्दा मध्ये १८ महिना नाघेको बााँकी संख्या उल्लेि गदाष सम्बजन्ित न्यायािीशको जजम्मामा जजम्मेवारी सदाष १८ महिना नाघेका मुद्दािरु कतत जजम्मेवारी 
सरेका छन े् सोिी संख्या उल्लेि गन े ।

(मूल रणनीतत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत १ साँग सम्बजन्ित )

न्यायािीशको नामः पुष्पराज थपभलया                   

सम्वजन्ित न्यायािीशले फैसला गनुषपन ेमुद्दामध्ये १८ महिना नाघेको वााँकी साँख्याः  0 थान

   तयार गन े                                                                        प्रमाखणत गन े  

फाराम न.ं ४ िन ेतररका –



६ 

महिनाभित्रको
६ महिना 
नाघेको

जम्मा ६ महिनाभित्रको ६ महिना 
नाघेको

जम्मा

18 2 20 7 0 7 27 85 84 9 93 73

योजनाबाट तनिाषरण िए अनुसार बार्र्षक रुपमा फैसला गनुषपन ेमुद्दाको साँख्या 84 थान                                      प्रततशतः 75%

फाराम न ं५
 बाजुरा जजल्ला अदालत

आधथषक वर्ष २०75/076 .को वार्र्षक  कायषयोजना
लक्ष्य तनिाषरण फाराम न-ं५M अङ्ग पुर्याउन ेकायषको बार्र्षक लक्ष्य तनिाषरण फाराम

(मूल रणनीतत  अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत  १ साँग सम्बजन्ित )

वार्र्षक रुपमा अङं्ग पुर्याउन ुपन ेमुद्दाको साँख्या 93 थान                                                             प्रततशतः 83%

   तयार गने                                                                         प्रमाखणत गने   
फाराम न ं५ िन ेतररका –

जम्मा अङ्ग 

पुर्याउनुपन े

संख्या
यस आधथषक बर्षमा अङ्ग 

पुर्याउनुपन ेबााँकी संख्या

१. बार्र्षक रुपमा फैसला गनुषपन ेसाँख्या उल्लेि गदाष फाराम २ मा उल्लेखित साँख्या उल्लेि गनुषपछष ।

२. वार्र्षक रुपमा अगं पु¥याउन ुपन ेसाँख्या र प्रततशत उल्लेि गदाष बार्र्षक रुपमा फैसला गनुषपन ेसाँख्यामा कजम्तमा १० प्रततशत थप गरी िुन आउन ेसाँख्या र प्रततशत उल्लेि गनुष पछष  । माभसक लक्ष्य तनिाषरण गदाष उतत वार्र्षक लक्ष्यलाई माभसक कायषहदनको 
आिारमा समानुपाततक रुपमा माभसक लक्ष्यमा र्विाजन गनुषपछष  ।

३. बार्र्षक रुपमा अगं पुर्याउन ुपन ेमुद्दाको लक्ष्य तनिाषरण गदाष दताष िएको ६ महिनाभित्र मुद्दाको अगं पुर्याउन ुपन ेगरी तेस्रो रणनीततक योजनाले तोकेको लक्ष्यलाई समेत र्वचार पुर्याई लक्ष्य तनिाषरण गनुषपछष।

4. जम्मा अङ्ग पुर्याउनुपन ेसंख्याबाट जजम्मेवारी सरी आएको मध्ये अङ्ग पुधगसेकेको संख्या घटाई बााँकी िुन आउन ेसंख्या उल्लेि गरी सोिी संख्याको आिारमा माभसक 

लक्ष्य तनिाषरण गनुषपछष।

जजम्मेवारी सररआएको

अङं्ग पुगेको अङ्ग पुग्न बााँकी
भस.नं

जम्मा

जजम्मेवारी सररआएको 
कूल जम्मा

यस आधथषक बर्षमा दताष िुन 

सतन ेअनुमातनत संख्या बार्र्षक फछयौट लक्ष्य १० प्रततशतले थप िुन े

संख्या



महिना साउन िदौ असोज कार्त्तक मंभसर पुस माघ फागुन चतै बैशाि जेठ असार जम्मा

कायष हदन 27 24 20 17 24 26 24 24 24 26 27 27 290

मुद्दा अगं पुर्याउन ुपन े साँख्या 2 3 6 6 7 7 6 7 6 7 7 7 71

ररट अगं पुर्याउन ुपन े साँख्या 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

तनवेदन 

प्रततवेदन अगं पुर्याउन ुपन े साँख्या 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2

2 3 6 7 7 7 8 7 6 8 7 7 75

4. तनवेदन िन्नाले करारको पररपालना सम्बन्िी तनवेदन समेतलाई बुझ्नुपछष  ।

१. बार्र्षक रुपमा फैसला गनुषपन ेसाँख्या र प्रततशत उल्लेि गदाष फाराम २ मा उल्लेखित साँख्या र प्रततशत उल्लेि गनुषपछष ।

२. वार्र्षक रुपमा अगं पु¥याउन ुपन ेसाँख्या र प्रततशत उल्लेि गदाष बार्र्षक रुपमा फैसला गनुषपन ेसाँख्यामा कजम्तमा १० प्रततशत थप गरी िुन आउन ेसाँख्या र प्रततशत उल्लेि गनुष पछष  । माभसक लक्ष्य 

तनिाषरण गदाष उतत वार्र्षक लक्ष्यलाई माभसक कायषहदनको आिारमा समानुपाततक रुपमा माभसक लक्ष्यमा र्विाजन गनुषपछष ।

३. बार्र्षक रुपमा अगं पुर्याउन ुपन ेमुद्दाको लक्ष्य तनिाषरण गदाष दताष िएको ६ महिनाभित्र मुद्दाको अगं पुर्याउन ुपन ेगरी तेस्रो रणनीततक योजनाले तोकेको लक्ष्यलाई समेत र्वचार पुर्याई लक्ष्य तनिाषरण 

गनुषपछष।

फाराम न ं६
बाजुरा जजल्ला अदालत

आधथषक वर्ष २०75/076 को वार्र्षक  कायषयोजना
लक्ष्य तनिाषरण फाराम न-ं६M अङ्ग पुर्याउन ेकायषको माभसक लक्ष्य तनिाषरण फाराम

(मूल रणनीतत  अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत  १ साँग सम्बजन्ित )

योजनाबाट तनिाषरण िए अनुसार बार्र्षक रुपमा फैसला गनुषपन ेमुद्दाको साँख्या 84 थान                                                      प्रततशतः 75%

माभसक रुपमा अङं्ग पुर्याउन ुपन ेमुद्दाको साँख्याः 93 थान                                                                           प्रततशतः 83%

   तयार गने                                                                         प्रमाखणत गने   
फाराम न ं६ िन ेतररका –

बबर्य
फााँटको मुद्दा तथा 

ररट साँख्या

जम्मा

फााँट न ं



भस.न.ं  र्वर्य  अवधिगत संख्या जजम्मेवारी सरीआएको नयााँ दताष अनुमान जम्मा कायम िुन े

वार्र्षक लगत
अनुमातनत वार्र्षक तनवेदन फछयौट र कैद 

जररवाना असुली जम्मा

६ महिना भित्रको 1 6

६ महिना देखि ९ महिना 
भित्रको 0 2

९ महिनादेखि १ वर्ष भित्रको 0 3

एक वर्ष नाघेको 0 0

1 10 11 11

२ 98-11-08 185-05-19 284-04-27 195-05-19

३ 6694516.00 2763816.00 9458332.00 3433816.00

फाराम न ं७
बाजुरा जजल्ला अदालत

आधथषक वर्ष २०75/076 को वार्र्षक कायषयोजना
लक्ष्य तनिाषरण फाराम न-ं७M फैसला कायाषन्वयनका तनवेदन फछयौट  गन ेकायषको वार्र्षक

लक्ष्य तनिाषरण फाराम

२. कैद तथा जररवाना असुलीको बार्र्षक लक्ष्य तनिाषरण गदाष योजनाले तनिाषरण गरेबमोजजमको यस आधथषक बर्षको अनुमातनत लगत बराबर र बतयौता न्यूनीकरणको लाधग तोफकएको प्रततशत बमोजजमको अकं जोिी तनिाषरण 

गनुषपनेछ ।

फाराम न ं७ िन ेतररका –

१.  ६ महिनाभित्र फछयौट  गनुषपन ेतनवेदन साँख्या तनिाषरण गदाष जम्मा िुन आउन ेतनवेदनको वार्र्षक लगतको ५० प्रततशतले िुन ेअकं र ६ 

महिनादेखि ९ महिनासम्ममा फछयौट  गनुषपन ेतनवेदन साँख्या तनिाषरण गदाष जम्मा िुन आउन ेवार्र्षक लगतको २५ प्रततशतले िुन आउन ेअकं 

उल्लेि गन े। साथ ै९ महिनादेखि १ वर्षसम्म र १ बर्ष नाघेका तनवेदन फछयौट  गनुषपन ेसाँख्या तनिाषरण गदाष सो प्रकृततका जजम्मेवारी सररआएका सब ैतनवेदनको साँख्या न ैउल्लेि गन े। 
यी सब ैप्रकारका फछयौट  साँख्या जोड्दा िुन आउने अकंलाई वार्र्षक रुपमा फछयौट  गनुषपन ेअकं कायम गन े।

(मूल रणनीतत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत ३ साँग सम्बजन्ित)

तिभसलदारको नामः लोकबिादरु  रावल
वार्र्षक रुपमा जम्मा फछयौट  गनुषपन ेतनवेदन र कैद जररवानाको  लक्ष्य तनिाषरणः

   तयार गने                                                                         प्रमाखणत गने   

१ फैसला कायाषन्वयनको 
तनवेदन 10 11

hDdf

कैद असुलीको लक्ष्य
जररवाना असुलीको लक्ष्य



महिना साउन िदौ असोज कार्त्तक मंभसर पुस माघ फागुन चतै बैशाि जेठ असार जम्मा

कायष हदन 27 24 20 17 24 26 24 24 24 26 27 27 290

फछयौट  लक्ष्य 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 11

लक्ष्य प्राजप्त

(मूल रणनीतत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत ३ साँग सम्बजन्ित )

१. फछयौट गनुषपन ेजम्मा तनवेदन साँख्या उल्लेि गदाष फाराम न ं7 बाट देखिने सम्बजन्ित अदालतको वार्र्षक फछयौट लक्ष्य साँख्या उल्लेि गन े।

२. कायषहदनको हिसाव गदाष साउन महिनामा वार्र्षक कायषयोजना बनाउने, लगत अद्यावधिक गन,े वार्र्षक प्रततवेदन तयार गन ेलगायतका कायषसम्पन्न िै तनयभमत रुपमा काम शुरु िएको
 हदनदेखि र्वदाका हदन बािेक अदालत िलु्ने कायषहदनको गणना गन े।

र्वर्य

फाराम न ं8

बाजुरा जजल्ला अदालत
आधथषक वर्ष २०75/076 को वार्र्षक कायषयोजना

लक्ष्य तनिाषरण फाराम न-ं8M फैसला कायाषन्वयनका तनवेदन फछयौट  गन ेकायषको माभसक
लक्ष्य तनिाषरण फाराम

३. माभसक फछयौट  लक्ष्य कायम गदाष महिनाको कायषहदनको अनुपात समेत र्वचार गरी कायम गन े।

तिभसलदारको नामः लोकबिादरु  रावल
वार्र्षक रुपमा जम्मा फछयौट  गनुषपन ेतनवेदनको साँख्याः 

फैसला 
कायाषन्वयनको 

तनवेदन

   तयार गन े                                                                        प्रमाखणत गन े  

फाराम न ं8 िने तररका –



साउन िदौ असोज कार्त्तक मंभसर पौर् माघ फागुन चतै बैशाि जेठ आर्ाढ जम्मा

कैद वर्ष 98-11-08 0 20-0-0 10-0519 10-0-01 15-0-0 18-0-0 20-0-0 20-0-0 20-0-0 20-0-0 20-0-0 22-0-0 195-05-19

जररवानाको रकम 6694516.00 0 200000.00 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 400000.00 400000.00 300000.00 400000.00 233816.00 3433816.00

(मूल रणनीतत  अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत  ३ साँग सम्बजन्ित )

जजम्मेवारी सरी आएको

माभसक रुपमा फछयौट  गनुष पन ेलगत

फाराम न ं9

बाजुरा जजल्ला अदालत
आधथषक वर्ष २०75/076 को वार्र्षक  कायषयोजना

लक्ष्य तनिाषरण फाराम न-ं9M बेरुजु कैद जररवानाको लगत न्यून गन ेकायषको माभसक
लक्ष्य तनिाषरण फाराम

१. योजनामा बेरुजु कैद जररवाना योजना अवधििरमा ५० प्रततशतले न्यून गन ेलक्ष्य राखिएको िुाँदा सो लक्ष्य िाभसल गनष प्रत्येक वर्ष १० प्रततशतले न्यून गनुष पन ेिुाँदा माभसक लक्ष्य 

तनिाषरण गदाष जजम्मेवारी सरी आएको लगत मध्येबाट वर्षको अन्तमा १० प्रततशत न्यून िुन ेगरी माभसक लक्ष्य तनिाषरण गन े।

२. माभसक लक्ष्य तनिाषरण गदाष वार्र्षक रुपमा प्राप्त गनुष पन ेलक्ष्यलाई आिार मानी सब ैमहिनामा कायषहदनको अनुपातमा लक्ष्य तनिाषरण गन े।

वार्र्षक रुपमा न्यून गनुष पन ेकैद जररवानाको अङ्क मध्ये
कैद वर्षः 195-05-19

जररवानाको रकम रु.3433816/-

   तयार गने                                                                         प्रमाखणत गने   

फाराम न ं9 िन ेतररका –



साउन िदौ असोज कार्त्तक मंभसर पौर् माघ फागुन चतै बैशाि जेठ आर्ाढ

35 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4

फाराम न ं10

बाजुरा जजल्ला अदालत
आधथषक वर्ष २०75/076 को वार्र्षक कायषयोजना

लक्ष्य तनिाषरण  फाराम नं-10M दण्ि जररवाना  असूल गनष बााँकी मुद्दाको  लगत फछयौट  गने कायषको  माभसक लक्ष्य तनिाषरण  फाराम
(मूल रणनीतत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत ३ साँग सम्बजन्ित)

   तयार गन े                                                                        प्रमाखणत गन े  

फाराम न ं९ िन ेतररका –

१. योजनामा दण्ि जररवाना असूल गनष बााँकी मुद्दाको संख्या योजना अवधििरमा ५० प्रततशतले न्यून गन ेलक्ष्य राखिएको िुाँदा सो लक्ष्य िाभसल गनष प्रत्येक वर्ष १० प्रततशतले न्यून गनुष पन ेिुाँदा माभसक लक्ष्य तनिाषरण गदाष जजम्मेवारी सरी 
आएको लगत मध्येबाट वर्षको अन्तमा १० प्रततशत न्यून िुने गरी माभसक लक्ष्य तनिाषरण गन े।

२. माभसक लक्ष्य तनिाषरण गदाष वार्र्षक रुपमा प्राप्त गनुष पन ेलक्ष्यलाई आिार मानी सब ैमहिनामा कायषहदनको अनुपातमा लक्ष्य तनिाषरण गन े।

वार्र्षक रुपमा फछयौट  गनुष पन ेदण्ि जररवाना असूल गनष बााँकी मुद्दाको संख्याः ..................................

जजम्मेवारी सरी आएको 
मुद्दा संख्या

माभसक रुपमा फछयौट  गनुष पन ेमुद्दा (लगत) संख्या

जम्मा



मुद्दा महिना श्रावण िाद्र असोज काततषक मागष पौर् माघ फागुन चतै्र वैशाि जेष्ठ आर्ाढ जम्मा
कायष हदन 27 24 20 17 24 26 24 24 24 26 27 27 290

१ अध्यावधिक गररन ेलगत 

साँख्या 2 2 2 1 3 4 3 3 3 3 4 5 35

२ दण्ि जररवानाको लगत 

सावषजतनक गन े(पटक)
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

३ दण्ि जररवाना छुट 

सम्बन्िी सूचना प्रकाभशत 

गन े (पटक)

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2

४ असुल तिभसलको िोर 
िटाउन े (पटक)

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

५ जजन्सी भललाम गन े (पटक)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

६ अन्य .....
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

िालस सम्मको लगत अद्यावधिक  िई सकेको यस आ.व. फैसला लक्ष्य 84 थान र माधथल्लो  अदालत लेखि आए बमोजजम अद्यवधिक  गने लक्ष्य 35 थान रिेको ।

   तयार गन े                                                                        प्रमाखणत गन े  

फाराम न ं१1

बाजुरा जजल्ला अदालत
आधथषक वर्ष २०75/076 को वार्र्षक कायषयोजना

लक्ष्य तनिाषरण  फाराम नं-11M फैसला कायाषन्वयनको  लगत अद्यावधिक  गने लगायतका  कायषको  माभसक लक्ष्य तनिाषरण  फाराम
तिभसलदारको नामः  लोकबिादरु  रावल

नोटः दण्ि जररवाना असुली र जजन्सी व्यवस्थापनतफष का आवश्यकता अनुसार थप कायषिरु राख्न सफकन ेछ । 



महिना साउन िदौ असोज कार्त्तक मंभसर पुस माघ फागुन चतै बैशाि जेठ असार जम्मा

5 6 9 8 10 10 10 10 10 10 10 10 108

5 6 9 8 10 10 10 10 10 10 10 10 108

जजम्मेवारी सररआएको भमभसल साँख्याः– २७ थान
यसवर्ष दताष िुन ेअनुमातनत मुद्दा संख्याः– ८५ थान

र्वर्य पटक
भमभसलको आन्तररक तनरीक्षणको माभसक लक्ष्य

फाराम न ं१2

बाजुरा जजल्ला अदालत
आधथषक वर्ष २०75/076 को वार्र्षक कायषयोजना

लक्ष्य तनिाषरण फाराम न-ं12M भमभसलको आन्तररक तनरीक्षण गन ेकायषको माभसक लक्ष्य तनिाषरण फाराम
(मूल रणनीतत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत ४ साँग सम्बधित )

१. योजनामा चालु भमभसलिरु वर्षको २ पटक तनरीक्षण गनुष पने गरी लक्ष्य तनिाषरण गररएको िुाँदा पहिलो पटक तनरीक्षण गररन ेसंख्या जतत िुन्छ, दोस्रो पटक तनरीक्षण गररन ेसंख्या पतन सोिी संख्या
 बराबर उल्लेि गन े।

२. सबै चालु भमभसलिरु तनरीक्षण गनुष पन ेिए पतन मुद्दा दताष िुनासाथ नयााँ मुद्दािरु तनरीक्षण गररिाल्नुको िासै प्रयोजन निुन ेिुाँदा दताष िए पतछ १ महिना पतछका सबै भमभसलिरु तनरीक्षण िुन ेगरी 
लक्ष्य उल्लेि गन े।

जम्मा तनरीक्षण गनुषपन ेभमभसल संख्याः– १०८ थान
स्रेस्तेदारको नामः रबब न्यौपाने

सुपररन्टेन्िने्टको नामः–

   तयार गन े                                                                        प्रमाखणत गन े  

फाराम न ं१2 िने तररका –

भमभसलको 
आन्तररक 

तनरीक्षण

पहिलो पटक गने लक्ष्य



महिना साउन िदौ असोज कार्त्तक मंभसर पुस माघ फागुन चतै बैशाि जेठ असार जम्मा

5 6 9 8 10 10 10 10 10 10 10 10 108

2 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 55

फाराम न ं१3

बाजुरा जजल्ला अदालत
आधथषक वर्ष २०75/076 को वार्र्षक कायषयोजना

लक्ष्य तनिाषरण फाराम नं-13M आन्तररक तनरीक्षणका बित हदइएको तनदेशन कायाषन्वयन िए निएको अनुगमन गन ेकायषको माभसक लक्ष्य तनिाषरण फाराम
(मूल रणनीतत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत ४ साँग सम्बधित)

फाराम न ं१3 िन ेतररका –
१. तनरीक्षण गररन ेसंख्या उल्लेि गदाष फाराम न ं११ मा उल्लेि िए मध्येबाट सम्बजन्ित जजल्ला न्यायािीशको जजम्माका कतत भमभसलको तनरीक्षण िुने िो सोिी संख्या उल्लेि गन े।
२. तनदेशन अनुगमनको लक्ष्य तनिाषरण गदाष तनरीक्षण िएको ७ हदन भित्र गनुष पन ेिुाँदा तनरीक्षण िुने संख्या र सोको ७ हदन अवधिलाई ध्यानमा रािी लक्ष्य तनिाषरण गन े।

सम्बजन्ित जजल्ला न्यायािीशको नामः मा.जज.न्या. श्री पुष्पराज  थपभलया
सम्बजन्ित जजल्ला न्यायािीशको जजम्मामा रिेको मुद्दा संख्याः 112 थान
तनरीक्षण गनुष पन ेअनुमातनत भमभसल संख्याः 108 थान

   तयार गन े                                                                        प्रमाखणत गन े  

र्वर्य

आन्तररक तनरीक्षण तनदेशन अनुगमनको माभसक लक्ष्य

भमभसलको आन्तररक 

तनरीक्षण तनदेशनको 
अनुगमन

तनरीक्षण गररन ेसंख्या

तनदेशन अनुगमन गररन ेसंख्या



भस.न.ं न्यायािीशको नाम तनरीक्षण गन े महिना
तनरीक्षण गनुषपन ेअिषन्यातयक तनकाय र कायाषलयको नाम

कैफफयत

१ मा.जज.न्या.श्री पुष्पराज थपभलया चतै्र जजल्ला प्रशासन कायाषलय बाजुरा, जजल्ला वन कायाषलय बाजुरा, मालपोत कायाषलय मातषिी, बाजुरा
2 मा.जज.न्या.श्री पुष्पराज थपभलया बैशाि हिमाली गा.पा., स्वाभमकाततषक गा.पा., बुहढनन्दा न.पा., जगन्नाथ गा.पा.
3 मा.जज.न्या.श्री पुष्पराज थपभलया बैशाि बडिमाभलका न.पा., गौमुल गा.पा., बत्रवेणी न.पा., बुहढगंगा न.पा., िप्ति छेिदि गा.पा., िप्ति राजष्िय तनकुन्ज

4

जम्मा 
संख्या

नोटः िप्ति रा.तन. बाजुरा , िोटी, अछाम र बझाङ्गको  भसमानासाँग  जोडिएको  िुाँदा उच्च अदालत  हदपायलको  आदेश बमोजजम  िप्ति रा.तन.को तनररक्षण गने ।

तनरीक्षण गनुषपन ेअिष न्यातयक तनकाय एवं कारागारको साँख्याः 13 वटा

तयार गन े                                                     प्रमाखणत गन े  

फाराम न ं१४
बाजुरा जजल्ला अदालत

आधथषक वर्ष २०75/076 को वार्र्षक कायषयोजना
लक्ष्य तनिाषरण फाराम न ं-१४M मातित अिषन्यातयक तनकाय र कायाषलयको तनरीक्षण एवं अनुगमनसम्बन्िी लक्ष्य तनिाषरण फाराम

(मूल रणनीतत अन्तगषत लक्ष्य १ को रणनीतत ४ साँग सम्बजन्ित )

तनरीक्षण गनुषपन ेजम्मा तनकायको साँख्याः 13 वटा



साउन िदौ असोज कार्त्तक मंभसर पौर् माघ फागुन चतै बैशाि जेठ आर्ाढ जम्मा

वैततनक कानूनव्यवशायीबाट कारागार भ्रमण पटक 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

काउन्सेभलङ्क सेवा संचालन पटक

न्यातयक सावषजतनक संवाद (Judicial outreach) 
संचालन पटक 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 4

Meet the Judge कायषक्रम संचालन पटक 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

योजनाको प्रगतत समीक्षा पटक 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3

योजना कायाषन्वयनका सम्बन्िमा सरोकारवालािरुसंग 

अन्तरफक्रया पटक
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

तामेलदार र स्थानीय तनकायका सधचबिरु बीच 

अन्तरफक्रया पटक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

सिाउन ुपन ेकागजातिरु सिाइन ेभमभसल संख्या 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20

न्याय क्षेत्र समन्वय सभमततको बैठक पटक 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

वार र सरकारी वकीलसंग अन्तरफक्रया पटक 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

संचारकमीिरुसंग अन्तरफक्रया पटक 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

मुद्दाको हटपोट

फाराम न ं१५ िन ेतररका –
   तयार गन े                                                                        प्रमाखणत गन े  

१. यो फाराममा उल्लेि गररएका कायषिरु मध्ये कुन ैकायषिरु दैतनक, माभसक र त्रमैाभसक रुपमा गनुष पन ेप्रकृततका छन े् । लक्ष्य उल्लेि गदाष त्रमैाभसक रुपमा गनुष पन ेकायषका लाधग कुन कुन
 महिनामा गने िो सोिी महिनामा गनुष पन ेगरी उल्लेि गनष सफकन्छ जस्तो न्याय क्षेत्र समन्वय सभमततको बैठक ३ महिनाको १ पटक बस्नु पन ेिुाँदा कुन कुन महिनामा बस्ने िो सोिी महिनामा
 बस्ने गरी लक्ष्य उल्लेि गनष सफकन्छ ।

२. जजल्ला अदालत तनयमावली तथा योजनामा यतत न ैपटक गनुष पन ेिनी स्पष्ट उल्लेि निएकोमा अदालत स्वयंले र्ववेकसंगत आिारमा लक्ष्य तनिाषरण गन े।

३. न्यातयक सावषजतनक संवाद (Judicial outreach), Meet the Judge, Counselling Service कायषक्रमिरुको संचालन पठाइएको कायषसंचालन तनदेभशका बमोजजम िुन ेगरी लक्ष्य 

तनिाषरण गनष सफकने ।

फाराम न ं१५
बाजुरा जजल्ला अदालत

आधथषक वर्ष २०75/076 को वार्र्षक कायषयोजना
लक्ष्य तनिाषरण फाराम न-ं1५M व्यवस्थापकीय कायषको माभसक लक्ष्य तनिाषरण फाराम

कायषको र्वर्य माभसक रुपमा सम्पन्न गनुष पन ेकायषिरुको लक्ष्य

आवश्यकता  अनुसार तनरन्तर

आवश्यकता  अनुसार तनरन्तर


