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मन्तव्य 

 

चौथो रणनीततक योजनाले तलएको पररदशृ्य (Vision) "सबैका लाति न्याय सुतनतित िनुु" लाई साकार पान ु
तिितको अनुभि, सम्मातनत सिोच्च अदालतबाट प्राप्त हुने तनदशेन, यस अदालतमा कायुरत सम्पूणु 
कमुचारीहरुबीचको छलफल, सुझाि तथा तनदशेनहरुलाई समेत समुतचत ध्यान ददई तबितमा भन्दा अझ बढी सदिय 
भई तजम्मेिारीिोधका साथ तनष्ठािान रही अिाति बढ्ने कायुलाई आफ्नो नैततक र कानूनी कतुव्यका रुपमा तलई 
योजना कायाुन्ियनमा प्रततिद्धता व्यक्त िद ैयसका लाति सम्बतन्धत सरोकारिालाहरु, न्यायका उपभोक्ताहरु, कानून 
व्यिसायीहरु, कमुचारीहरु सबैबाट सदाझै तनरन्तर सहयोि र सद् भाि प्राप्त हुने कुरामा तिश्वासका साथ यो बार्षुक 
कायु योजना तयार िररएको छ ।  

अदालत प्रततको जनआस्था र तिश्वास अतभिृतद्ध िन ेअपेक्षाका साथ तनमाुण भएको योजनालाई अझ बढी 
पररस्कृत र पररमाजुन बनाउन र कायाुन्ियन िनुका लाति सब ै क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सुझाि सल्लाह एिं तनदशेन 
सतहतको मािुतनदशेनलाई सहषु स्िीकार िरी 2076 साल श्रािण १ ितेदतेि लािु हुने िरर तयार िररएको यस कायु 
योजना मुलुकी दिेानी संतहता 2074, मुलुकी दिेानी कायुतितध संतहता 2074, मुलुकी अपराध संतहता 2074, 

मुलुकी फौजदारी कायुतितध संतहता 2074, र फौजदारी कसूर (सजाय तनधारुण तथा कायाुन्ियन) ऐन 2074, को 
कायाुन्ियनमा दक्ष जनशतक्त, साधन स्रोत र समन्िय जस्ता चुनौतीहरुलाई पतन आत्मसाथ िद ैयोजना कायाुन्ियनमा 
प्रततिद्ध रहने प्रततिद्धता व्यक्त िद ै यस िार्षुक कायुयोजना तनमाुणमा सहयोि पुर् याउनु हुने स्रेस्तेदार लिायत 
सम्पूणु कमुचारीहरुलाई धन्यिाद ददन चाहन्छु। 
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बाजरुा िजãला अदालतको आ.व.2076/077 को बाǒष[क काया[नåयन योजना  									
 

   पǐरÍछेद १ 
				पǐरचय	

१. पƵृभǓूम 	
 ÛयायपाǓलका ĤǓतको जनताको आèथा र ǓबƳास यसबाट Ĥवाह हनुे सेवाको गणुèतरȣयता  
èवतÛğता  Ǔनæप¢ता र Ĥभावकाǐरतामा Ǔनभ[र रहÛछ । सेवाĒाहȣहǽलाई ÛयायपाǓलकाले अबलàबन गनȶ 
Þयवहार एवम ् Ǔतनीहǽलाई Ĥदान गनȶ सेवा ĤǓतको जवाफदेहȣताको èतर कèतो छ भǏे कुराबाट 
ÛयायपाǓलका ĤǓतको Ǻǒƴकोण बǏे गद[छ। ÛयायपाǓलकाबाट Ĥवाह हनुे सेवालाई Ĥभावकारȣ  पारदशȸ र 
जवाफदेहȣ बनाउने उƨेæयका साथ समयानकुुल सधुार हुँदै आएको छ। ÛयायपाǓलकाले गनȶ यèता काम 
कारवाहȣलाई जनताको ईÍछा बमोिजम Ǔछटो छǐरतो र कम खिच[लो बनाई राǒƶय Ǔबकासको मूल 
Ĥवाहसँगै अगाǓड बढाउन हाĨो ÛयायपाǓलकाले छुʣै पʶबषȸय रणनीǓतक योजना तजु[मा गरȣ सो अÛतग[त 
Ĥ×यक अदालतले छुʣाछुटै बाǒष[क काय[योजना Ǔनमा[ण गरȣ सो अनǽुप काय[ हदैु आएको छ । यसबाट 
खास गरȣ काया[िÛवत योजनाको समी¢ा र कǓम कमजोरȣलाई सधुार गदȷ जाने नीǓत Ǔलई हामी चौथो 
रणनीǓतक योजनाको पǒहलो बष[मा Ĥवेश गरेका छɊ ।  	

 रणनीǓतक योजनाको थालनी गदा[को अनपुातमा यस वाजरुा िजãला अदालतको भौǓतक पूवा[धार, 
åयवèथापन र मƧुाको समĒ कामकारवाहȣको िèथǓतमा सकारा×मक सधुार आएको  छ । योजनाले मूल 
काय[Đम र काय[Ǒदशा Ǔनधा[रण गरȣ सवȾÍच अदालत, उÍच अदालत र िजãला अदालतलाई बाǒष[क 
काय[योजना Ǔनमा[ण गरȣ मूल काय[Đम र काय[Ǒदशालाई काया[Ûवयनमा ãयाउन अǓनवाय[ गरे अनǽुप यस 
वाजरुा िजãला अदालतबाट आगामी आǓथ[क बष[ २०७६/७७ को लाǓग मूल काय[ र मूल काय[Ǒदशाको 
लêय ĤाǓƯमा सहयोग परु ्याउने सहयोगी ǒवǓभǏ काय[Đम  ×यसका लाǓग आवæयक भौǓतक र आǓथ[क 
İोत Þयवèथापन समेतको आकँलन गरȣ यो बाǒष[क काय[योजना Ǔनमा[ण गǐरएको छ । यस काय[योजनाले 
मूलत: Ǔबगत बष[मा लागू गǐरएको काय[योजना अनसुारका काय[हǽको Ĥगती समी¢ामा  देिखएका 
समèयाहǽ र समाधान गन[ गǐरएका ĤयƤहǽ  आगामी बष[भǐर गǐरने मूल काय[ (लêय) र सो लêय 
ĤाǓƯका लाǓग रणनीǓतक उपाय, रणनीǓतक उपायलाई काया[Ûवयनमा ãयाउने काया[Ûवयन योजना , योजना 
काया[Ûवयनमा देिखएका आधारभतू समèया र ती समèया समाधानको लाǓग चाãन ुपनȶ कदमका बारेमा 
Ĥकाश पानȶ Ĥयास गरेको छ । 	

     यस योजना तयार गनȶ Đममा चौथो पʶबषȸय रणनीǓतक योजना तथा सàमाǓनत सवȾÍच 
अदालत तथा उÍच अदालतवाट समय समयमा ĤाƯ Ǔनदȶशन तथा पǐरपğहǽ, िजãला अदालत 
Ǔनयमावलȣ, २०७५ समेतका दèतावेजहǽलाई Ēहण गǐरएको छ भने यस अदालतमा काय[रत अÛय 
सàपूण[ कम[चारȣहǾ बीचको छलफल र सझुाव	 समेतलाई समिुचत Úयान Ǒदईएको छ। यस काय[ 
योजनाको काया[Ûवयनमा सàमाǓनत सवȾÍच अदालत,	 उÍच अदालत तथा अÛय सरोकारवाला Ǔनकायबाट 
आवæयक सहयोग ĤाƯ हनुेछ भǏे ǒवƳास Ǔलइएको छ। साथै यसलाई ǓनरÛतरता Ǒदने Đममा आउने 
Ǒदनहǽमा अझ बढȣ पǐरèकृत र पǐरमािज[त बनाउनका लाǓग सàमाǓनत सबै ¢ेğबाट ĤाƯ हनुे सझुाव 
सãलाह एंव Ǔनदȶशन सǒहतको माग[ दश[नलाई सहष[ èवीकार र èवागत गरȣ यस काय[ योजनाको 
काया[Ûवयनमा ĤǓतवƨता समेत åयƠ गद[छौ। 
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२. योजना तजु[मा तथा काया[Ûवयन सǓमǓत 	
चौथो रणनीǓतक योजना अÛतग[त तयार गǐरएको यस अदालतको आ.व. २०७६।७७ को पǒहलो 

बाǒष[क काय[योजनाको तजू[मा तथा काया[Ûवयनका लाǓग देहाय बमोिजमको योजना तजु[मा तथा काया[Ûवयन 
सǓमǓत गठन गǐरएको छ।	

माननीय िजãला Ûयायाधीश Įी माधवĤसाद िघǓमरे	

Įेèतेदार Įी भोलाराज रेÊमी	
तहǓसलदार Įी लोक वहादरु रावल	

आइ.ǒट.स.प.Įी योगेÛġ रावल	

स.लेखापाला Įी डàबरबहादरु सनुार  
Ǔडʧा Įी पçुपराज जैशी	
ता.Ǔड. Įी दगुा[ Ĥसाद जोशी	

          ता.Ǔड. Įी राम वहादरु दानी	
       यस अदालतको बाǒष[क काय[ योजना तज ु[मा तथा काया[Ûवयन सàपक[  åयिƠको ǽपमा 
Įेèतेदार Įी भोलाराज रेÊमी (मोवाइल नं. ९८५६०३३२१९) लाई तोǒकएको छ।	
	

३. योजनाको आधारभतू उƧæेयः 
 ÛयायपाǓलकाको चौथो रणनीǓतक योजनाले पǐरलि¢त गरेका लêयहǽ र उƠ लêयहǽ ĤाǓƯको 
लाǓग अवलàबन गरȣएका रणनीǓतहǽ अÛतग[त रहȣ संǒवधान  कानून र Ûयायका माÛय ǓसƨाÛत  तथा 
सेवाĒाहȣले पाउन ेसेवा समेतलाई मÚयनजर गरȣ अदालतको दाǒय×वलाई सहज र स¢म ढंगले Ǔनवा[ह 
गरȣ Ûयाय सàपादन तथा कारवाहȣ Ǔछटो  छǐरतो र अनमुान योÊय र पहुँच योÊय बनाई अदालतĤǓत 
जनǒवƳास बढाउँदै लैजानका लाǓग आÝनो तहबाट गनु[पनȶ र गन[ सǒकने काय[हǽलाई सहज,	åयविèथत र 
वै£ाǓनक ǽपमा संचालन गनु[ Ĥèततु बाǒष[क काय[योजनाको मूल उƧेæय हो । रणनीǓतक योजना अवǓधमा 
अदालतको काम कारवाहȣमा Ǔछटो  छǐरतो र Ǔनæप¢ ढंगले काय[सàपादन गरȣ Ûयायका Ĥयोगकता[हǽले 
देơ तथा अनभुव गन[ सÈने गरȣ सधुार भएको Ĥ×य¢ अनभुǓूत Ǒदलाउन ुयस काय[योजनाको Ĥमखु उƧेæय 
हो। यस योजनाले Ǔनàनानसुारको उƧेæय राखेको छ। 	
 ÛयायपाǓलकाको चौथो रणनीǓतक योजनाको मूल मम[ तथा हालसàमको अनभुव अनǽुप यस वाजरुा 

िजãला अदालतको आ.व.२०७६/२०७७ को बाǒष[क योजना वनाइ सोहो अनǽुप काय[गरȣ Ûयाǒयक 
ĤǒĐयालाई Ǔछटो  छǐरतो र अनमुान योÊय बनाउन।े	

 अदालतको ǒवƭमान साधन Įोतको उÍचतम सदपुयोग र वै£ाǓनक åयवèथापन गरȣ Ûयायमा सहज 
पहुँच पयुा[उने।	

 अदालतमा रहेका समèया र चनुौǓतलाई पǒहचान गरȣ यथासàभव आफै समाधान गनȶ तथा 
आवæयकता अनसुार Ǔनकासा Ǔलई समाधान गनȶ।	

 Ûयाय सàपादन तथा åयवèथापकȧय काय[लाई वै£ाǓनक, åयविèथत तथा योजनावƨ ǽपमा अगाǓड 
बढाउन समयानकूुल फरक ढंगबाट काम गनȶ शैलȣलाई Ĥणालȣगत ǽपमा ǒवकास गनȶ।	

 उãलेिखत काय[का लाǓग आवæयक पनȶ मानव संसोधन अथवा ǒवƣीय Įोत साधनको Ĥ¢ेपण गरȣ 
Ǔनकासाका लाǓग माग गनȶ। 	
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४. यस वाǒष[क काय[योजनाको संगठना×मक èवǽपः  
 Ĥèततु योजनालाई देहायाको èवǽपमा Ĥèततु गǐरएको छः-	

पǐरÍछेद 1 – पǐरचय खÖड	

पǐरÍÎद 2 – सǓम¢ा खÖड	

पǐरÍछेद 3 – बाǒष[क लêय Ǔनधा[रण तथा माǓसक लêय Ǔनधा[रण खÖड	

पǐरÍछेद 4 – लêय ĤािÜ तको लाǓग संचालन गǐरने रणǓनǓतक काय[Đमहǽ 	

पǐरÍछेद 5 – रणǓनǓतक काय[Đमका र अनमुाǓनत बजेट Ĥ¢ेपण	
 

 Ĥèततु काय[योजनालाई पǐरचय खÖड¸ समी¢ा खÖड¸ बाǒष[क लêय Ǔनधा[रण खÖड¸ बाǒष[क 
लêयका आधारमा माǓसक लêय Ǔनधा[रण खÖड¸ लêय ĤािÜ तका लाǓग संचालन गǐरने रणǓनǓतक 
काय[Đमहǽ र अनमुाǓनत बजेट Ĥ¢ेपण गरȣ ǓबǓभǏ पǐरÍछेदहǽमा ǒवभाजन गरȣ तयार गǐरएको छ । 	

 पǒहलो पǐरÍछेदलाई पǐरचय खÖडको ǽपमा Ĥèततु गǐरएको छ। जसमा यस काय[योजनाको 
पƵृभǓूम¸ योजना तजू[मा गनु[पना[को आधारभतू उƧेæयहǽ¸ योजना तजू[मा तथा काया[Ûवयन सǓमǓत र 
योजनाको संगठना×मक èवǽपका बारेमा चचा[ गǐरएको छ। दोİो पǐरÍछेदमा गत आ.व.२०७५/०७६ 
को बाǒष[क काय[योजनाको समी¢ा गǐरएको छ	 । पǐरÍछेद ४ मा यस अदालतले चाल ु आ.व. 
२०७६/०७७ मा गनȶ मƧुा फʪȿट, फैसला काया[Ûवयन, मƧुाको अंǍ परु ्याउने काय[, मƧुाको Ǔनरȣ¢ण 
र अनगुमन सàबÛधी लêय Ǔनधा[रणका लाǓग सवȾÍच अदालतबाट ĤाƯ 12 वटा फारामहǽ समावेश 
गǐरएको छ	 ।  ×यसै गरȣ गǐर पǐरÍछेद ५	 मा बाǒष[क काय[योजना काया[Ûवयनका लाǓग आवæयक पनȶ 
अनमुाǓनत बजेट सàबÛधमा पǐरÍछेद ५ मा उãलेख गǐरएको छ। 	

5. हाĨो ĤǓतवƨताहǽः-	
     यस योजना बष[को बाǒष[क काय[योजना काया[Ûवयनलाई परुा गन[को लाǓग यस बाजरुा िजãला 

अदालतले देहाय बमोिजमको ĤǓतबƨता जाहेर गरेको छ ।	

1 िजàमेवारȣ सरȣ आएका सबै मƧुाहǽ यस आǓथ[क वष[मा फछ[यौट हनुे छन ्र  यस योजना 
वष[मा परेका मƧुाहǽ मÚये 50 ĤǓतशत मƧुाहǽ समेत फछ[यौट हनुे छन ्। 	

2 मƧुामा ǓनरÛतर सनुवुाई  Continuous	Hearing		लाई Ĥभावकारȣ बनाउने।	

3 मेलǓमलाप  Mediation	पƨǓतलाई ĤाथǓमकता साथ लागू गǐरनेछ ।	

4  बालबाǓलका,	 मǒहला,	 जेƵ नागǐरक र फरक ¢मता भएका सेवाĒाहȣका लाǓग ǒवशेष सेवा 
उपलÞध गराईने छ । 	

5 सूचना तथा सहायता Information	and	Helpdesk  सेवालाई Ĥभावकारȣ बनाउने । 	

6 फैसला काया[Ûवयन ǒवशेष अǓभयान सʶालन गǐरनेछ ।	

7 समदुायमा अदालत Judicial	 Outreach  ,सेवाĒाहȣ तथा Ûयायाधीश बीच अÛतǒĐ[ या Meet	 the	

Judge) गǐरनेछ ।	

8 सेवाĒाहȣसगँ परामश[का लाǓग दैǓनक ǽपमा ǒवशेष परामश[ सेवा Ĥदान गǐरनेछ ।	

9 अदालतको वातावरण	सÛुदर èवÍछ सेवाĒाहȣमैğी बनाइनछे ।	
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 पǐरÍछेद -	२	
 

समी¢ा 	
 

यस खÖडमा यस अदालतको गत तीन वष[को (2०७३/०७४, 2०७४/०७5, 2०७५/०७६)  
को बाǒष[क काय[योजना समी¢ा	गǐरएको छ ।	

यस अदालतको वाǒष[क काय[योजना हेदा[ योजना वष[ 2०७३/०७४ को मƧुा तफ[  जàमा १७ 
थान िजàमेवारȣ सरȣ आएको देिखÛछ भने ५८ थान मƧुा नया दता[ भइ जàमा लगत संÉया ७५ पगेुको 
देिखÛछ । जसमÚये ५५ थान मƧुा फैसला भइ २० थान मƧुा वांकȧ रहेको देिखÛछ । वाकȧ रहेका 
मƧुा मÚय सवै मƧुा ६ मǒहना Ǔभğका Ǔथए ।	

×यसै गरȣ फैसला काया[Ûवयन तफ[  ४ थान दरखाèतपğ िजàमेवारȣ सरȣ आएको Ǔथयो भने ४ थान 
दरखाèतपğ नया दता[ भइ जàमा लगत ८ थान हनु गएको Ǔथयो ।जसमÚये ५ थान दरखाèतपğ 
फʪȿट भइ ३ थान दरखाèतपğ वाकȧ रहेको देिखÛछ ।	

 
यस अदालतको योजना वष[ 2०७४/०७५ को वाǒष[क काय[योजना हेदा[ मƧुातफ[  यस योजना 

बष[मा िजàमेवारȣ सकेका २० थान,	 नया दता[ ७८ थान गरȣ जàमा लगत ९८ थान रहेको Ǔथयो । जस 
मÚये यस अवǓधमा ७१ मƧुा फʪȿट भइ जàमा २७ थान मƧुा वाकȧ रहेका रहेछन ्। वाकȧ रहेका 
२७ थान मÚये १९ थान मƧुा ६ मǒहना Ǔभğका,	 ६ थान मƧुा ६ मǒहना देिख १ वष[ Ǔभğका र वाकȧ २ 
थान मƧुा १ वष[ देिख १८ मǒहना Ǔभğका Ǔथए ।	

×यसै गरȣ फैसला काया[Ûवयन तफ[  हेदा[ िजàमेवारȣ सरȣ आएका दरखाèत संÉया जàमा ३ थान,	 
नया दता[ ६ थान गरȣ जàमा लगत संÉया ९ थान रहेको Ǔथयो । जसमÚये ८ थान दरखाèतपğ 
फʪȿट भइ १ थान माğ वाकȧ रहेको Ǔथयो ।	

 
यस अदालतको गत योजना वष[ 2०७५/०७६ को वाǒष[क काय[योजना हेदा[ जàमा २७ थान मƧुा 

िजàमेवारȣ सरȣ आएकोमा ८४ थान मƧुा नया दता[ भइ जàमा लगत १११ कायम हनु पगेुको  Ǔथयो । 
यस अवǓधमा जàमा ६९ थान मƧुा फʪȾट हनु सÈयो भने ४२ थान मƧुा िजàमेवारȣ सरȣ आएको छ । 	

फैसला काया[Ûवयनतफ[  हेदा[ िजàमेवारȣ सरȣ आएको दरखाèतपğ संÉया १ Ǔथयो । यस अवǓधमा 
जàमा ३ थान नया दरखाèतपğ दता[ भइ जàमा लगत ४ हनु गयो भने फेʪȿट १ थान हनु गइ ३ 
थान िजàमेवारȣ सरȣ आएको छ । 	

	

योजनाले लि¢त गरेको मूल काय[हǾ मÚये मƧुाको फʪȿट र फैसला काया[Ûवयनमा अपे¢ातीत 
सफलता ĤाƯ हनु नसकेपǓन ल¢को निजक निजक पगुेको अवèथा Ǔथयो। सपुǐरवे¢ण र अनगुमन तफ[  
लêय भÛदा बढȣ काय[ भएको र सेवाĒाहȣहǽको सǒुवधाको लाǓग अिघãलो आǓथ[क बष[मा सǽु गǐरएको 
काय[Đमहǽलाई यस आǓथ[क बष[मा पǓन ǓनरÛतरता Ǒदएको Ǔथयो।	

	 	



बाजरुा िजãला अदालतको आ.व.2076/077 को बाǒष[क काया[नåयन योजना  									
 

	

कैदको लगत र फʪȿटको अवèथा	
	

लगत फʪȿट फʪȿट ĤǓतशत वाकँȧ	

२९३।0।१३	 १९६।0१।0४	 66 ९७।0३।०९	

	

जǐरवानातफ[ को लगत र फʪȿटको अवèथा	
	

लगत फʪȿट फʪȿट ĤǓतशत वाकँȧ	

६८७३४१६.00	 १२३७४७.00	 2 ६७४९६६७.00	

	

	

मƧुाको ३ बषȶ तलुना×मक Ǔबवरण	
	

		

	

	

	

मƧुाको	
Ĥकार	

आ.व. २०७३/७४	 आ.व. २०७४/7५	 आ.व. २०७५/२०७६	
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देवानी	 १४	 १०	 71	 ४	 १२	 १०	 83	 २	 २४	 १५	 62	 ९	

फौÏदारȣ	 ६०	 ४४	 73	 १६	 ८५	 ६०	 70	 २५	 ६९	 ४६	 66	 ३३	

पनुरावेदन ० ० ० ० ० ० ० ० ६ ६ १०० ० 

ǐरट/Ǔनवेदन १	 १	 १००	 0	 १	 १	 १०० ०	 २	 २	 १०० ०	

जàमा	 ७५	 ५५	 74	 २०	 ९८	 ७१	 72	 २७	 १११ ६९	 62	 ४२	
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भवन सàबÛधमा	
बाजरुा िजãला अदालतको काया[लय भवन Ïयादै परुानो, ढुǍा माटोको जोडाई, माटोले Ǔलपेको र 

साघरुो भएको कारण सेवा Ĥवाहमा कǑठनाइ भएको छ । बैठक संचालन गन[का लाǓग ठाँउ नभएको, 
नया भवन Ǔनमा[णका लाǓग अदालतको जÊगा साघरुो भएकोले िजãला समÛवय सǓमǓतसँग अनरुोध गरȣ 
मलु सडकदेिख काया[लय पǐरसरसàम जानको लाǓग 20 ǒफट Ĥवेश माग[ र अदालतसँग जोǓडएको केहȣ	
भाग जÊगा ĤाƯ गनȶ सहमǓत भई सो सàबÛधमा सवȾÍच अदालतमा लेिख पठाएकोमा सàमानीत सवȾÍच 
अदालतको åयवèथापन सǓमǓतबाट ĤाǒवǓधक ǽपमा अÚययन गरȣ ĤǓतवेदन पेश गनȶ भǏे Ǔनण[य भएपǓछ 
यस अदालतबाट ĤाǒवǓधकबाट ĤǓतवेदन ĤाƯ गरȣ सàमानीत सवȾÍच अदालतको भौǓतक Ĥशासन 
शाखाबाट लेिख आएकोमा नयाँ भवन Ǔनमा[णको लाǓग Ǔनकासा ĤाÜ त नभएको अवèथा छ । 	

	

बाजरुा िजãला अदालतको नाममा रहेको जÊगाको ¢ğेफलः	
	

	ǒक.नं.653 ¢ेğफल 2130 ब.Ǔम.			 )४-३-०-० रोपनी( 	

	

३. åयवèथापकȧय काय[को ĤगǓत समी¢ाः-	
 

यस अदालतवाट सàपादन हनेु काय[लाइ सेवाĒाहȣले सǒहलोसंग थाहा पाउन भǏे उƭेæयले नया 
संशोǓधत कानून अनसुारको वडापğ तयार गरȣ अदालत भवनको अĒभागमा राखीएको छ । अदालत 
भवन को इजलास ĤवेशƮारमा अदालतबाट सàपादन हनेु मƧुाको दैǓनक तथा साƯाǒहक पसेी सूची साथै 
मƧुा फाट ĤवेशƮारमा अÛय सूचना र जानकारȣ मूलक सामाĒीहǽको सूचनापाटȣको Þयवèथा गǐरएको 
छ। साथै बयान बकपğ Ǔलने काय[लाई सहज बनाउन कàÜयटुरको माÚयमबाट बयान बकपğ Ǔलने 
गǐरएको छ। 	

 Ûयाय Ǔनǽपण काय[लाई Ĥभावकारȣ बनाउन आवæयकतानसुार अदालत åयवèथापन सǓमǓत, 
Ûयाय¢ेğ समÛवय सǓमǓत, èथानीय Ǔनकाय तथा वारसँग अÛतरǒĐया गनȶ लगायतका काय[हǽलाई 
ǓनरÛतरता Ǒदई ÛयायपाǓलकाको तेİो पʶवषȸय रणनीǓतक योजना लगायत यस अदालतको बाǒष[क 
काय[योजनाका बारेमा  तत ्Ǔनकायहǽलाई अवगत गराई अपे¢ा गǐरएका सहयोगका बारेमा छलफल गरȣ 
सहयोग आदान Ĥदान गनȶ गǐरएको छ। 	

	

 मƧुा åयवèथापन पƨǓतमा सधुारका लाǓग सवȾÍच अदालतबाट ĤाƯ अनलाईन डाटावेसमा 
आवæयक डाटा Ĥǒवƴ गनȶ काय[लाई ǓनरÛतरता Ǒदईएको छ। यस अदालतमा चालू डाटावेसमा मƧुाहǽको 
लगत राखी दैǓनक पेसी सूची Ĥकाशन गनȶ तथा मƧुाको लगत अƭावǓधक गनȶ गǐरएको छ। योजनाका 
काय[Đम बमोिजम मेलǓमलाप पƨǓतलाई Ĥभावकारȣ ǽपमा अगाǓड बढाउने काय[मा जोड Ǒदइएको छ।	

 यस अदालतको भवन िजण[ अवèथामा रहेको नया भवन तǽुÛत Ǔनमा[ण हनेु अवèथामा पǓन 
नरहेको हदुा भवनको साधारण मम[त र रङरोगन गǐरएको छ।अदालन भवनवाट अदालत गेटसàम जान े
वाटोमा दवैुǓतर फुल सारȣ Èयारȣ Ǔनमा[ण गरȣएको छ । अदालत Ĥवेशƨारमा यस अदालतको नाम लेिख 
सेवाĒाहȣलाइ अदालत Ǔभğ Ĥवेश गन[ सहज हनेु åयवèथा गǐरएको छ । 	
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तेİो रणनीǓतक योजनाले आ×मसाथ गरेका नǒवनतम ् ǒवǓधशाƸीय माÛयतालाई यस अदालतको 
वाǒष[क काय[योजनाको काया[Ûवयनमा समेत समावेश गरȣ संचालन गǐरएको छ। Counseling	 service,	

Judicial	 outreach,	 meet	 the	 judge   जèता काय[Đमहǽ ल¢ अनǽुप समयमा नै सàपǏ गǐरएका 
छन।् इजलासमा हनुे बयान, बकपğ,  इजलासबाट भएका आदेश लगायतका काय[हǽ Computer	 बाटै 
गरȣन ेगǐरएका छन।् ×यèतै अदालत åयवèथापन सǓमǓत¸ Ûयाय ¢ेğ समÛवय सǓमǓत, वैतǓनक कानून 
åयवसायीवाट कारागार ħमण, Councelling	service,	तामेलदार, संचारकमȸसंग अÛतरǒĐया वार र वेÛचको 
वैठक तथा अÛतरǒĐया काय[Đम संचालन गरȣ अदालत åयवèथापन र Ûयाय सàपादनको काय[लाई के 
कसरȣ Ĥभावकारȣ बनाउन सǒकÛछ सो बारेमा छलफल गनȶ, सहयोग आदान Ĥदान गनȶ र समèया 
समाधान गनȶ गǐरएको Ǔथयो। यस आ.व.मा पǓन ǒयनै काय[Đम र पƨǓतलाई ǓनरÛतरता Ǒदने Ĥयास 
गǐरएको छ। 	
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पǐरÍछेद-४	
लêय ĤािÜ तका लाǓग संचालन गनु[पनȶ रणǓनǓतक काय[Đमहǽः-	

१. Ǔछटो छǐरतो र गणुèतरȣय Ûयाय सàपादनः- 	
१.1. मƧुाको िशē फछ[यौट गनु[	

	

काय[	 काय[ सàपादन 
सूचक	

समयावǓध	 िजàमेवारȣ	

िजàमेवारȣ सǐर आएका सबै मƧुा तथा 
Ǔनवेदन पनुरावेदनहǽ चाल ु आǓथ[क वष[मा 
फछ[यौट गनȶ		

अिÛतम आदेश  /
Ǔनण[य	

वष[को अÛ×यसàम	 Ûयायाधीश	

चाल ु आǓथ[क बष[मा दता[ भएका मƧुा ,
Ǔनवेदन तथा पनुरावेदनहǽ मÚये किàतमा 
५० ĤǓतशत फछ[यौट गनȶ । 	

अिÛतम आदेश  /
Ǔनण[य	

वष[को अÛ×यसàम	 Ûयायाधीश	

Ǔबशेष ĤकृǓतका Ǔनवेदनहǽ मÚये Ĥमाण 
बझुन ुनपनȶको हकमा दता[ भएको ǓमǓतले र 
Ĥमाण बÐुन ु पनȶको हकमा Ĥमाण चƠुा 
भएको ǓमǓतले ७ Ǒदन Ǔभğ फछ[यौट गनȶ ।	

अिÛतम आदेश  /
Ǔनण[य	

वष[को अÛ×यसàम	 Ûयायाधीश	

ĤǓतवेदनहǽ दता[ भएको ǓमǓतले १ मǒहना 
Ǔभğ फछ[यौट गनȶ ।	

अिÛतम आदेश  /
Ǔनण[य	

वष[को अÛ×यसàम	 Ûयायाधीश	

	

१.2 Ûयाǒयक काम कारवाहȣ तथा मƧुाको फैसलामा गणुèतǐरयता अǓभबƨृी गन ु[	
	

क. Ûयाǒयक Ĥकयालाई अनमुान योÊय बनाउनेः-	
	

काय[	 काय[ 
समपादन 
सूचक	

समयावधी	 िजàमेवारȣ	

मƧुाको कारवाहȣमा लाÊने हरेक चरणको सफटवेयर 
माफ[ त काय[ताǓलका बनाई ǓमǓसल सामेल राÉ ने	

काय[ताǓलका	 वष[ भरȣ	 Įेèतेदार	

मƧुाका प¢हǽ  अदालतमा हािजर भएपǓछ 
काय[ताǓलका उपलÞध गराउने 	

काय[ताǓलका	 वष[ भरȣ	 Įेèतेदार	

काय[ताǓलकामा Ǔनधा[ǐरत समयमा तोकȧएको काय[ 
सàपÛ न गनȶ ।	

काय[ताǓलका	 वष[ भरȣ	 Įेèतेदार	

काय[ ताǓलका अनसुार काम हनु नसकेमा वा माग[ 
पǐरवत[न गनु[ परेमा कारण खलुाई सफटवेयर माफ[ त 
काय[ताǓलकामा संसोधन वा पǐरवत[न गरȣ सो को 
जानकारȣ मƧुाका प¢हǽलाई Ǒदने । 	

संसोǓधत 
काय[ताǓलका	

अवæयकता 
अनसुार वष[ भरȣ	

Įेèतेदार	
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काय[ ताǓलका अनसुार काम भए नभएको ǓनयǓमत 
अनगुमन गनȶ ।	

अनगुमन 
ĤǓतवेदन	

अवæयकता 
अनसुार वष[ भरȣ	

Įेèतेदार	

प¢हǽले मƧुाको वेभसाईट माफ[ त कारवाहȣ तथा 
आदेश फैसलाको जानकाǐर Ǔलन सǒकने पƨǓत 
ǒवकास गनȶ । 	

वेभसाईट 
अƭावǓधक	

अवæयकता 
अनसुार वष[ भरȣ	

Įेèतेदार	

	

ख. ×यसै गरȣ आदेश तथा फैसलाको गणुèतर अǓभबृƨी गनȶ ।	

ग. ǓमǓसल कागजको गणुèतरȣयता कायम गनȶ ।	

	

१.3 ǒववाद समाधानको वैकिãपक उपायहǽको Ĥयोगलाई Ĥभावकारȣ बनाउन ु।	
क) Ûयाǒयक मेलǓमलाप पƨǓतको सǺुǒढकरण गनȶ ।	

ख) कानून बमोिजम मेलǓमलाप हनु सÈने मƧुामा किàतमा एक पटक मƧुा मेलǓमलापका लाǓग 
पठाउनेतफ[  Ĥǐेरत गनȶ।	

ग) नयाँ मेलǓमलापकता[लाइ सूचीकृत गनȶ।	

घ) सàबिÛधत अदालतका मेलǓमलापकता[हǾ र Ûयायाधीशबीच आवǓधक Ǿपमा अÛतरǒĐया गनȶ	
	

१.4 फैसला काया[Ûवयनको काय[लाई Ĥभावकारȣ बनाउन ु।	
फैसला काया[Ûवयनमा Ĥभावकाǐरता 	

क. फैसला काया[Ûवयनका लाǓग परेका Ǔनवेदनहǽ ६ मǒहनाǓभğ फछयȿट गनȶ 	

ख. दÖड जǐरवाना असलु उपर गन[ वष[मा २ पटक डोर खटाउने 	

ग. दÖड जǐरवानाको लगत अÚयावǓधक गरȣ कàÜयटुर सÝटवेयरमा राơ े	

घ. बÈयौता दÖड जǐरवाना र सरकारȣ ǒवगो अǓभयानको ǽपमा असलु उपर गनȶ ।	

ङ. मƧुाको दशीको ǽपमा पेस भएका नगद तथा िजÛसीको åयवèथापन गनȶ ।	

	

1.5. भौǓतक पवूा[धार ǒवकासः- 	
क. यस अदालतमा काया[लय भवन Ǔनमा[णको लाǓग पहल गनȶ ।	

ख. यस अदालतका लाǓग आवæयक पनȶ मेǓसन औजार तथा अÛय भौǓतक पूवा[धार ǒवकासका लाǓग 
तालकु अʨामा लेखी पठाउने	।	
	

1.6. मानव संसाधनको ¢मता ǒवकासः-	
	

क. ǒवǓभǏ ǒवषयको ताǓलम आवæयकताको पǒहचान गरȣ कम[चारȣहǽको ¢मता ǒवकासको लाǓग 

ताǓलम सʶालन गन[ तालकु अʨामा लेखी पठाउने ।	
	

२. अदालतबाट Ĥभाह हनु ेसेवालाई गणुèतǐरय र Ĥभावकारȣ बनाउन ु।	
२.1 कानूनी साहायतालाई Ĥभावकारȣ बनाउन ु।	

वैतǓनक कानून åयवसायी माफ[ त देहायको सेवा उपलÞध गराउने åयवèथा गनȶ।	

क. आवæयक काननुी Ǔलखत तयार गनȶ	
ख. मƧुासगँ सàविÛधत ǒवषयमा परामश[ गनȶ	
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ग. मƧुाको कारवाहȣको अवèथा जानकारȣ गराउन	े

घ. मǒहनाको 2 पटक कारागारको ħमण गनȶ	
ङ. वैतǓनक कानून åयवसायीको कारागार ħमण ĤǓतवेदनबाट वेिजãलाका अदालतबाट सàवोधन 

हनुपुनȶ मƧुा सàवÛधी समèया देिखए सàविÛधत अदालतलाई जानकारȣ गराउने। 
च. वैतǓनक कानून åयवसायीबाट सàपाǑदत काय[हǽको ĤǓतवेदन Ĥणालȣलाई Ĥभावकारȣ बनाउने। 
छ. आǓथ[क ǽपमा असमथ[ प¢लाई Ǔनःशãुक कानूनी सहायता उपलÞध गराउन े।	

ज. अदालतमा आउने सेवाĒाहȣहǾका Ǔनिàत परामश[ सेवा (counseling	service  (संʶालन  गनȶ।	

	

२.2 Ûयाǒयक Ĥकृया र Ĥणालȣबारे सूचना Ĥवाह गन[ ।	
क. अदालतको कजǓलƴ अनलाइनमा Ĥकाशन गनȶ।	
ख. फैसला वेबसाइटमा अपलोड गनȶ काय[लाई अǓनवाय[ बनाउने। 
ग. अदालतका सàपूण[ काम कारवाहȣलाई यǓुनकोड माफ[ त सʶालन हनुे åयवèथालाई Ĥभावकारȣ 

बनाउने।	

घ. Ûयाǒयक सूचना संĤ¢ेणलाई Ĥभावकारȣ बनाउन संचारकमȸहǽसँग अÛतǒĐया गनȶ। 
	

२.3 ǒपǓडतमैğी Ûयाय ĤणाǓलको सǺुढȣकरण गन[ । 
क. अदालतमा आउने सेवाĒाहȣहǽका Ǔनिàत परामश[ सेवा )Counseling	service( सʶालन गनȶ ।	
	

	

	

	

	

3. लêय ĤाǓƯका लाǓग सʶालन गरȣन ेरणनीǓतक काय[Đमहǽः -	
3.1. लêय र रणनीǓतक उƧæेयहǽः-	
     चौथो पʶ बǒष[य रणनीǓतक योजनामा जàमा ५ वटा लêय Ǔनधा[रण गरȣएको छ । साथै  ,लêयहǽ 

हासील गन[को लाǓग अपनाउन ुपनȶ माÚयमको Ǿपमा Ĥ×येक लêयहǽसंग सàबिÛधत जàमा 23 रणनीǓतक 
उƨेæयहǽ Ǔनधा[रण गरȣएको छ । लêय र रणनीǓतक उƨेæयहǽलाई देह◌ायमा Ĥèततु गǐरएको छ ।	

	

Đ .स  लêयहǽ	 रणǓनǓतक उƨेæयहǽ	

1	 Ǔछटोछǐरतो र 
गणुèतरȣय 
Ûयाय 

सàपादन।	

1.1 मƧुाको िशē फʪौट गनु[ । 

1.2 मƧुा åयवèथापन पƨǓतमा सधुार गनु[ । 

1.3 Ûयाǒयक काम कारबाहȣ तथा मƧुाको फैसलामा गणुèतरȣयता  अǓभबƨृी गनु[। 

1.4 Ǔबबाद समाधानका बैकिãपक उपायहǽको Ĥयोगलाई Ĥभाबकारȣ बनाउन।ु 

1.5 फैसला काया[Ûवयनको काय[लाई Ĥभाबकारȣ बनाउन ु। 

2	 Ûयायमा पहुँच 
अǓभबƨृी	

2.1 अदालतको काया[¢ेğǓभğका Ûयायमा पहुँचका अबरोधहǽको  सàबोधन गनु[ । 

2.2 अदालतबाट Ĥबाह हनेु सेवालाई गणुèतरȣय र Ĥभाबकारȣ  बनाउन।ु 

2.3 कानूनी सहायतालाई Ĥभाबकारȣ बनाउन।ु  

2.4 Ûयाǒयक ĤǒĐया र Ĥणालȣबारे सचुना Ĥबाह गनु[ । 

2.5 पीǓडतमैğी Ûयाय Ĥणालȣको सǺुढȣकरण गनु[। 
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3	 Ûयाǒयक 
सशुासनको 
सǺुढȣकरण	

3.1 Ûयाǒयक èवतÛğता र èवायƣताको Ĥबƨ[न गनु[ । 

3.2 Ûयाǒयक उƣरदाǒय×व र जबाफदेहȣता अǓभबƨृी गनु[ । 

3.3 Ûयाǒयक कनशƠीको काय[ संèकृǓतमा सधुार गनु[ । 

3.4 अदालतको काम कारबाहȣमा अनगुमन र Ǔनǐर¢णलाई Ĥभाबकारȣ बनाउन ु। 

4	 अदालत 
åयबèथापनको 
सǺुढȣकरण	

4.1 मानब संसाधन åयबèथापन सǺुढ बनाउन ु। 

4.2 भौǓतक र सेवा पूबा[धारमा सधुार एवं Ǔबिƣय åयवèथापन गनु[ । 

4.3 सचुना ĤǓबधीको संèथागत सǺुढȣकरण र ¢मता अǓभबƨृी गनु[ । 

4.4 संǒहताहǽको नǓतजामलुक र Ĥभाबकारȣ काया[Ûवयनको åयवèथापन गनु[ । 

4.5 Ûयाǒयक अÚययन, अनसुÛधानको पƨǓत Ǔबकास गनु[ । 

4.6 योजना काया[Ûवयन Ĥणालȣलाई Ĥभाबकारȣ बनाउन ु। 

5	 ÛयायपाǓलकाĤ
Ǔतको आèथा 
र ǓबƳास 
अǓभबƨृी	

5.1 अदालतका काम कारबाहȣ सàबÛधमा सेवाĒाहȣको सÛतǒुƴ अǓभबƨृी गनु[ । 

5.2 Ûयाǒयक सचुना, सʶार र िश¢ा पƨǓतको सधुार गनु[ । 

5.3 अदालतका सरोकारवालाहǽसंगको सàबÛध र सहयोगलाई सǺुढ तãुयाउन।ु 
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पǐरÍछेद - 5	

बजेट Ĥ¢ेपण	
	

माǓथ उãलेिखत लêय ĤािÜ तका लाǓग संचालन गनु[पनȶ रणǓनǓतक काय[Đमहǽ काय[ सàपǏन गन[का लाǓग 
गǐरएको अनमुाǓनत बजेट Ĥ¢ेपणः-	

१. काउÛसेǓलङ सेवा संचालन गन[ खाजा िचया खच[ वापत Ûयूनतम सहभागी संÉया १० का ǒहसाबले १२ 
काउिÛसǓलङ सेवाको ĤǓत पटक ǽ.१,५००/- का दरले ǽ.१८,०००/- (अठार हजार) ।	

२.Ûयाǒयक बाıय संवाद 3 पटक गनȶ योजना Ǔलईएको छ । यèतो संवाद िजãला सदरमकुाम १ पटक र 
सदरमकुाम भÛदा बाǒहर 2 पटक गरȣ जàमा 3 पटक सàपǏ गनु[ पनȶ भएकोले ĤǓत काय[Đम 
Ûयूनतम ३ जना ǒव£ र ५ जना अÛय कम[चारȣ सिàमǓलत टोलȣको दैǓनक ħमण भƣा,	 Ĥिश¢ण 
सहजकता[ भƣा खाजा खच[ समेत गरȣ ĤǓत काय[Đमको लाǓग ǽ.१५,०००/- का दरले हनुे रकम 
ǽ.६०,०००/- (साठȤहजार)। 	

३. Meet	 the	 Judge	 काय[Đम वष[मा १२ पटक गनु[ पनȶ हनुाले खाजा खच[ वापत ĤǓत काय[Đम 
ǽ.२,०००/- का दरले ǽ.२४,०००/- (चौवीसहजार)। 	

४. योजनाको ĤगǓत सǓम¢ा बैठक ३ पटक हदुा Ûयायाधीश तथा İेèतेदार लगायत उÍच अदालत 
Ǒदपायलमा जादा आउदाको दैǓनक ħमण भƣा लगायत वापत ĤǓत बैठक ǽ.30,०००/- का दरले 
ǽ.90,०००/- (नÞबे हजार) । 	

५. योजना काया[Ûवयन सàबÛधमा सरोकारवालाहǽसँग अÛतरǒĐया 3 पटक गǐरने बैठक भƣा र खाजा 
खच[ सǒहत ĤǓत बैठक ǽ.१०,०००/- का दरले हनेु ǽ.3०,०००/- (तीसहजार) । 	

६. तामेãदारहǽसँग अÛतरǒĐया १ पटक गनȶ लêय रािखएको खाजा खच[ वापत ĤǓत काय[Đम 
ǽ.१०,०००/- (दशहजार)। 	

७. Ûयाय ¢ेğ समÛवय सǓमǓतको बैठक 3 पटक गनȶ बैठक भƣा खाजा खच[ सǒहत ĤǓत बैठक 
ǽ.१०,०००/- का दरले ǽ.3०,०००/- (तीसहजारा) । 	

८. बार र सरकारȣ वǒकलसँग अÛतरǒĐया २ पटक गनȶ खाजा खच[ र बैठक भƣा वापत ĤǓत अÛतरǒĐया 
काय[Đम ǽ.१५,०००/- का दरले ३०,०००/- (तीसहजार) ।	

९. संचारकमȸसँग अÛतरǒĐया 3 पटक गनȶ गरȣ लêय Ǔलएकोले बैठकमा खाजा खच[ वापत ĤǓत बैठक 
ǽ.१०,०००/- का दरले ǽ.3०,०००/- (तीसहजार) ।	

10. ¢मता ǒवकास सàबिÛध ताǓलम काय[Đम 3 पटक गनȶ गरȣ लêय Ǔलएकोले बैठकमा खाजा खच[ 
वापत ĤǓत बैठक ǽ.१०,०००/- का दरले ǽ.3०,०००/- (तीसहजार) । 	

जàमा ǽ. 3,52,०००/- (तीनलाख बाउǏ हजार) 
	



३ महिना हित्र
३ देखि ६ 

महिना 
हित्रको

६ महिना 
नाघेको जम्मा ६ महिना

 हित्रको १ बर्षहित्रको १ बर्षदेखि 

१८ महिना हित्रको
१८ महिना 
नाघेको जम्मा

तीन आ.व.को 
और्त मुद्दा दताष 

संख्या
१० प्रहतशतले 

हुने बृखि
अनुमाहनत 

संख्या

१

0 0 0 0 31 5 3 3 42 74 8 82 124 83 83

आहथषक वर्ष २०76/077 को वाहर्षक कार्ष र्ोजना
वाहर्षक लक्ष्य हनर्ाषरण फाराम

( लक्ष्य १ को रणनीहत १.१ (क) सँग सम्बखित)

पररचे्छद-4

बार्षिक लक्ष्य र्िर्ािरण खण्ड
फाराम नं १

बाजुरा हजल्ला अदालत

लक्ष्य र्िर्ािरण गिे तररका:
* हजमे्मवारी सररआएको सबै लगत सङ््खख्यामा र्स आहथषक वर्ष नर्ाँ दताष हुन सके्न अनुमाहनत मुद्दा सङ््खख््याको कम्तीमा ५० प्रहतशतले हुनआउने लगत सङ््खख्या थप गरी वार्ीक मुद्दा फछर्ौटको लक्ष्य हनर्ाषरण गने।

अदालतको िामः- बाजुरा र्जल्ला अदालत 

योजिा अिुसार वार्षिक रुपमा फैसला गिुिपिे मुद्दाको संख्ाः-  

   तयार गिे                                                                                    प्रमार्णत गिे   

ररट/करारको पररपालना 

हजमे्मवारी

हस.नं

नर्ाँ दताषको अनुमान

जम्मा बाहर्षक 

अनुमाहनत 

लगत
र्ोजनाले 

तोकेको लक्ष्य*

बाहर्षक 

लक्ष्य

मुद्दातफष



६ महिना हित्रको 31 34

६ महिना देखि १ वर्षहित्रको 5
35

१ वर्ष देखि १८ महिना हित्रको 3

3

१८ महिना नाघेको 3 3

६ महिना हित्रको 0 5

६ महिना देखि १ वर्षहित्रको 0 0

१ वर्ष देखि १८ महिना हित्रको 0 0

१८ महिना नाघेको 0 0

६ महिना हित्रको 0 3

६ महिना देखि १ वर्षहित्रको 0 0

१ वर्ष देखि १८ महिना हित्रको 0 0

१८ महिना नाघेको 0 0

3 महिना हित्रको 0 0 0 0

३ महिना नाघेको 0 0 0 0

42 82 124 83

0 4 4 4

५ 0 8 8 8

42 94 136 95

फाराम िं 2 भिे तररका –

६. प्रहतवेदनिरुको अनुमाहनत संख्या हनर्ाषरण गदाष हवगत ३ आहथषक बर्षमा दताष हुन आएका प्रहतवेदनको और्त संख्याको १० प्रहतशत थप गदाष हुन आउने संख्या हनर्ाषरण गरी 
बाहर्षक तथा माहसक फछर्ौट संख्या हनर्ाषरण गने।

               तयार गिे                                                                                       प्रमार्णत गिे   

१. फैसला गनुषपने मुद्दा, ररट  र पुनरावेदनिरुको संख्या हनर्ाषरण माहथ उले्लखित चौथौ रणनीहतक र्ोजनाले हनर्ाषरण गरेका लक्ष्यिरुलाई आर्ार मानी हनर्ाषरण गनुषपने
२. हजमे्मवारी सररआएका मुद्दािरुको मिलमा चालू आहथषक वर्षको आर्ाढ मासान्तमा बाँकी रिन आएका मुद्दा, ररट. पुनरावेदन र हनवेदन/प्रहतवेदनको सँख्या उले्लि गने

३. आगामी आ.ब. ०७६/०७७ मा दताष हुनसके्न मुद्दाको अनुमान गदाष सम्वखित अदालतमा अहघल्लो तीन आहथषक वर्षमा दताष िएका और्त मुद्दा संख्यामा कम्तीमा १0 प्रहतशतले 

थप गरी आगामी वर्षको नर्ाँ दताषको अनुमाहनत सँख्या हनर्ाषरण गने । नर्ाँ दताषको अनुमानलाई मुद्दा, ररट र पुनरावेदनतफष  हविाजन गरी प्रसु्तत गने ।

४. वाहर्षक फछर्ौट  लक्ष्य कार्म गदाष नर्ाँ दताष हुन सके्न अनुमाहनत सख्याको ५० प्रहतशतले हुन आउने संख्या र  हजमे्मवारी सररआएका सबै मुद्दा, ररट, तथा पुनरावेदनिरुको 
संख्या जोडी बाहर्षक फछर्ौट लक्ष्य हनर्ाषरण गने। बाहर्षक लक्ष्यको आर्ारमा माहसक लक्ष्य हनर्ाषरण गदाष सकिर हजमे्मवारी सरी आएका मुद्दा, ररट तथा पुनरावेदनिरु आहथषक बर्ष 
शुरु िएको हमहतले ६ महिनासम्ममा फछर्ौट गने गरी माहसक लक्ष्य हनर्ाषरण गने।

५.  हवशेर् प्रकृहतका हनवेदनिरुको अनुमाहनत संख्या हनर्ाषरण गदाष गतआहथषक बर्षमा दताष हुन आएका हनवेदनमा १० प्रहतशतले थप गरी हुनआउने संख्या हनर्ाषरण गने।

 कूल जम्मा

ररट र हनरे्र्ाज्ञा 
हनवेदन

आहथषक वर्ष २०76/077 को वाहर्षक कार्ष र्ोजना

३

जम्मा
हवशेर् प्रकृहतका हनवेदन
अन्य हनवेदन/प्रहतवेदन

करारको 
पररपालना 

सम्बिी हनवेदन

४

(र्ोजनाको लक्ष्य १ रणनीहतक उदे्दश्य १.१ (क)सँग सम्बखित)

3 3

शुरु मुद्दा१

पुनरावेदन2

वाहर्षक रुपमा फैसला गनुषपने मुद्दा सङ््खख्या: 83 थान  

फाराम नं २

5 5

74 116

 वाहर्षक लक्ष्य हनर्ाषरण फाराम

 

हस.नं.
हवर्र् अवहर्गत संख्या

अनुमाहनत 

वाहर्षक मुद्दा 
फछर्ौट  संख्या

कैहफर्तहजमे्मवारी सरी 
आएका नर्ाँ दताष अनुमान

जम्मा कार्म हुने 

आउने अनुमाहनत 

बाहर्षक लगत

बाजुरा हजल्ला अदालत

अदालतको नामः- बाजुरा र्जल्ला अदालत





र्ववरण साउि भदौ असोज कार्िक मंर्सर पुस माघ फागुि चैत बैशाख जेठ असार जम्मा
कायिर्दि 27 27 12 22 26 24 25 23 25 25 27 27 290

लक्ष्य 1 3 1 2 4 3 4 5 3 3 3 2 34

प्रगहत
लक्ष्य 1 2 0 1 4 3 4 4 4 4 4 4 35

प्रगहत 0

लक्ष्य 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3

प्रगहत
लक्ष्य 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

प्रगहत
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5

प्रगहत
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगहत
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगहत
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगहत
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3

प्रगहत
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगहत
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगहत
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगहत
लक्ष्य 3 6 3 3 10 6 8 10 8 9 9 8 83

प्रगहत
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

प्रगहत

लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगहत

लक्ष्य 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 8

प्रगहत

लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगहत

लक्ष्य 0 1 0 0 1 1 1 1 2 2 1 2 12

प्रगहत

लक्ष्य 3 7 3 3 11 7 9 11 10 11 10 10 95

प्रगहत

   तयार गिे प्रमार्णत गिेलोकबहादुर रावल
फाराम िं ३ भिे तररका –

२. कार्षहदनको हिसाव गदाष साउन महिनामा वाहर्षक कार्षर्ोजना तर्ारी, लगत अद्यावहर्क, वाहर्षक प्रहतवेदन तर्ारी लगार्तका कार्ष सम्पन्न गनष लागे्न समर् घटाई मुद्दाको पेशी तोहकएको हदनदेखि सो 
आहथषक वर्षमा पने हवदाका हदनिरु बािेक गरी अदालत िुल्ने कार्षहदनको गणना गने ।

अवर्र्गत वर्गिकरणमुद्दाक्र.

सं.

१ वर्षदेखि १८ महिनाहित्रको

१८ महिना नाघेको

१ वर्षदेखि १८ महिनाहित्रको

५

६ महिनाहित्रको

६ महिनादेखि १ वर्षहित्रको

१ वर्षदेखि १८ महिनाहित्रको

जम्मा

हनवेदन 

प्रहतवेदन 

फुटकर 
हनवेदन

१ महिना हित्र

१ महिना नाघेको६

३. माहसक फछर्ौट लक्ष्य कार्म गदाष माहसक कार्षहदन, न्यार्ार्ीशले हलनसके्न हवदा र तालीममा सििागी हुने िए सो समेत हवचार गरी कार्म गने ।
4. कार्ष प्रारम्भ िएपहछ नर्ाँ दताष हुने अनुमाहनत लक्ष्य नहमल्दो देखिएमा आवश्यकता अनुसार बाहर्षक लक्ष्य पररमाजषन गरी लक्ष्य समार्ोजन गनुषपने ।

१८ महिना नाघेको

६ महिनाहित्रको

७ हदन हित्र

७ हदन नाघेको

शुरु मुद्दा1

६ महिनाहित्रको

६ महिनादेखि १ वर्षहित्रको

२ पुनरावेदन
६ महिनादेखि १ वर्षहित्रको

कूल जम्मा

जम्मा

१. फैसला गनुषपने जम्मा सँख्या उले्लि गदाष फाराम नं २ बाटहनर्ाषरण िएको अदालतको वाहर्षक फछर्ौट  लक्ष्य सँख्या उले्लि गने ।

फाराम नं ३

(र्ोजनाको लक्ष्य १ रणनीहतक उदे्दश्य १.१ (क)सँग सम्बखित)

वार्षिक रुपमा फैसला गिुिपिे मुद्दाको जम्मा सँख्ाः 83 थाि

बाजुरा हजल्ला अदालत
आहथषक वर्ष २०76/077 को वाहर्षक कार्ष र्ोजना

माहसक लक्ष्य हनर्ाषरण फाराम

४
हवशेर् 

प्रकृहतको 
हनवेदन

३ ररट

१८ महिना नाघेको



महिना साउन िदौ असोज काहिक मंहसर पुस माघ फागुन चैत बैशाि जेठ असार जम्मा
कार्ष हदन 27 27 12 22 26 24 25 23 25 25 27 27 290

लक्ष्य 3 6 3 3 10 6 8 9 7 7 7 6 75

प्रगहत
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5

प्रगहत
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3

प्रगहत
लक्ष्य 3 6 3 3 10 6 8 10 8 9 9 8 83

प्रगहत
लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

प्रगहत
लक्ष्य 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 8

प्रगहत
लक्ष्य 0 1 0 0 1 1 1 1 2 2 1 2 12

प्रगहत
लक्ष्य 3 7 3 3 11 7 9 11 10 11 10 10 95

प्रगहत

तयार गिे प्रमार्णत गिे

सम्बन्धित न्यायार्ीशले फैसला गिुिपिे मुद्दामधे्य १८ मर्हिा िाघेको बाँकी सँख्ा : 3 थाि

पुनरावेदन

शुरु मुद्दा१

२

बन्दी प्रत्यक्षीकण र 
हनरे्र्ाज्ञा हनवेदन

हवशेप प्रकृहतका हनवेदन४

३

हनवेदन प्रहतवेदन

जम्मा

जम्मा

कूल जम्मा

५

१. एकिन्दा बढी न्यार्ार्ीश िएको अदालतमा न्यार्ार्ीशगत वाहर्षक मुद्दा फछर्ौट लक्ष्य कार्म गदाष सकिर सबै न्यार्ार्ीशलाई कार्षवोझ बराबर हुने गरी मुद्दा बाँडफाड गनुषपछष  । 

२. कुनै न्यार्ार्ीश लामो हवदा वा काजमा वसे्न कुराको पूवषजानकरी हुनसके्न अवस्था िएमा हवदामा बसे्न महिनाको लक्ष्य उले्लि गदाष सो कुरालाई समेत ध्यानमा रािी सम्बखित  न्यार्ार्ीशको लक्ष्य तोक्न सहकनेछ ।

३. सम्बखित न्यार्ार्ीशले फैसला गनुषपने मुद्दा मधे्य १८ महिना नाघेको बाँकी संख्या उले्लि गदाष सम्बखित न्यार्ार्ीशको हजम्मामा हजमे्मवारी सदाष १८ महिना नाघेका मुद्दािरु कहत हजमे्मवारी सरेका छन् सोिी संख्या उले्लि गने  ।

फाराम िं. ४ भिे तररका –

हस.नं
.

हवर्र्

फाराम नं ४
बाजुरा हजल्ला अदालत

आहथषक वर्ष २०76/077 को वाहर्षक कार्ष र्ोजना
न्यार्ार्ीशगत माहसक लक्ष्य हनर्ाषरण फाराम

(रणनीहतक र्ोजना लक्ष्य १  रणनीहत उदे्दश्य नं.१. १ सँग सम्बखित)

न्यायार्ीशको िामः माििीय र्जल्ला न्यायार्ीश श्री मार्वप्रसाद र्घर्मरे                     



॰ जररवाना असूलीको अंक (प्रते्यक वर्ष कम्तीमा सो वर्ष कार्म हुने वरावर) :  6086000.00

हस.नं.  हवर्र्  अवहर्गत संख्या हजमे्मवारी सरीआएको नर्ाँ दताष अनुमान जम्मा कार्म हुने 

वाहर्षक लगत
अनुमाहनत वाहर्षक 

हनवेदन फछर्ौट र 
कैद जररवाना 

असुली वाहर्षक लक्ष्य

कैहफर्त

६ महिना हित्रको 1 5

६ महिना नाघेको 2 8

3 10 13 13

२ कैद असुलीको 
लक्ष्य

र्स वर्ष कार्म हुने लगत 

बराबरको कैद 97-03-09 254-0-0 351-03-09 254-0-0

३ जररवाना 
असुलीको लक्ष्य

र्स वर्ष कार्म हुने लगत 

बराबरको कैद 6749669.00 6086000.00 12835669.00 6086000.00

४ सरकारी हवगो र्स वर्ष कार्म हुने लगत 

बराबरको कैद 0 0 0 0

कैदको जम्मा 97-03-09 254-0-0 351-03-09 254-0-0

जररवानाको जम्मा 6749669.00 6086000.00 12835669.00 6086000.00

सरकारी हवगो जम्मा 0 0 0 0

४. हब.स. २०३५ सालसम्मको बक्यौताको लक्ष्य उले्लि गदाष हस.नं. २,३ र ४ को दोस्रो िण्डमा उले्लि गने।

॰ बक्यौता नू्यहनकरण तफष को २०३५ सालसम्मको कैद 0 जररवाना 0 सरकारी हवगो 0
॰ सरकारी हवगो असूलीको अंक (प्रते्यक वर्ष कम्तीमा सो वर्ष कार्म हुने वरावर) : 0

फैसला 
कार्ाषन्वर्नको 
हनवेदन

जम्मा

जम्मा

॰ कैद असूलीको अंक (प्रते्यक वर्ष कम्तीमा सो वर्ष कार्म हुने वरावर) : 254-0-0

५. हव.सं. २०३५ सालसम्मको वक्यौता नरिेको वा नू्यन रिेको अवस्थामा सोिन्दा पहछको वक्यौता वा र्स आहथषक वर्षमा कार्म हुन सके्न नर्ाँ लगत मधे्यबाट थप गरी फर्छ्यौट 

लक्ष्य कार्म गनष सहकने।

फाराम नं ५
बाजुरा हजल्ला अदालत

आहथषक वर्ष २०76/077 को वाहर्षक कार्ष र्ोजना
 फैसला कार्ाषन्वर्नका हनवेदन, कैद दण्ड जररवाना र सरकारी हवगो तथा वक्यौता फछर्ौटको लक्ष्य हनर्ाषरण फाराम

(र्ोजनाको लक्ष्य १ को रणनीहतक उदे्दश्य १.५ सँग सम्बखित)

१.बाहर्षक रुपमा कार्म हुने हनवेदनिरुको अनुमाहनत संख्या हनर्ाषरण गदाष हवगत ३ आहथषक बर्षमा दताष हुन आएका वास्तहवक लगतको और्तमा १० प्रहतशतले थप 

गदाष हुन आउने संख्या हनर्ाषरण गनुषपने।सो कार्म हुन आउने संख्याको आर्ारमा बाहर्षक र माहसक फछर्ौट लक्ष्य हनर्ाषरण गने।

२. कैद जररवाना र सरकारी हवगो असुलीको बाहर्षक लक्ष्य हनर्ाषरण गदाष र्ोजनाले हनर्ाषरण गरेबमोहजमको र्स आहथषक बर्ष कार्म हुने अनुमाहनत लगत कार्म गदाष हवगत तीन 

आहथषक वर्षमा कार्म िएको नर्ाँ लगतको औसत अंकमा १० प्रहतशत थप गरी र्स आ.व. को नर्ाँ दताष हुने अनुमाहनत वाहर्षक लगत कार्म गने।
३. बक्यौता नू्यहनकरणतफष  हब.स. २०३५ सालसम्म कार्म रिेको दण्ड, जररवाना र सरकारी हवगोको सबै लगत समावेश गने।

फाराम िं ५ भिे तररका –

तिहसलदारको नामः  लोकबिादुर रावल
॰ वाहर्षक रुपमा जम्मा फछर्ौट  गनुषपने हनवेदन सङ््खख््या: 13 थान

   तर्ार गने                                                                         प्रमाहणत गने   

१ 10 13



महिना साउन िदौ असोज काहिक मंहसर पुस माघ फागुन चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

कार्ष हदन 27 27 12 22 26 24 25 23 25 25 27 27 290

फछर्ौट  लक्ष्य 0 0 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 13

लक्ष्य प्राखि

३. माहसक फछर्ौट  लक्ष्य कार्म गदाष महिनाको कार्षहदनको अनुपात समेत हवचार गरी कार्म गने ।

तहर्सलदारको िामः लोकबहादुर रावल
वार्षिक रुपमा जम्मा फछयौट  गिुिपिे र्िवेदिको सँख्ाः 13 थाि

फैसला 
कार्ाषन्वर्
नको 
हनवेदन

   तयार गिे                                                                         प्रमार्णत गिे   

फाराम िं 6 भिे तररका –
१. फछर्ौट गनुषपने जम्मा हनवेदन सँख्या उले्लि गदाष फाराम नं 5 बाट देखिने सम्बखित अदालतको फैसला कार्ाषन्वर्नको हनवेदतफष को वाहर्षक फछर्ौट 

लक्ष्य उले्लि गने ।

२. कार्षहदनको हिसाव गदाष साउन महिनामा वाहर्षक कार्षर्ोजना बनाउने, लगत अद्यावहर्क गने, वाहर्षक प्रहतवेदन तर्ार गने लगार्तका कार्षसम्पन्न िै हनर्हमत रुपमा काम शुरु 

िएको हदनदेखि हवदाका हदन बािेक अदालत िुल्ने कार्षहदनको गणना गने ।

हवर्र्

(र्ोजनाको लक्ष्य १ को रणनीहतक उदे्दश्य १.५(क) सँग सम्बखित)

फाराम नं 6

बाजुरा हजल्ला अदालत
आहथषक वर्ष २०76/077 को वाहर्षक कार्ष र्ोजना

 फैसला कार्ाषन्वर्नका हनवेदन फछर्ौट  गने कार्षको माहसक
लक्ष्य हनर्ाषरण फाराम



साउन िदौ असोज काहिक मंहसर पौर् माघ फागुन चैत बैशाि जेठ आर्ाढ जम्मा

लक्ष्य 4 20 0 20 10 30 30 20 30 30 30 30 254

प्रगहत

लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगहत

लक्ष्य 500000 86000 500000 200000 300000 300000 200000 300000 500000 800000 1000000 1000000 5686000

प्रगहत

लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगहत

लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगहत

लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगहत 0

२. कैद, जररवाना र सरकारी हवगोको लगत मधे्य र्ोजना कार्ाषन्वर्नको पहिलो बर्ष अथाषत आ.ब. २०७६/०७७ मा  हव.स. २०३५ साल सम्मका सबै बक्यौता दण्ड जररवाना र सरकारी हवगो असुली गने लक्ष्य राखिएको हँुदा हव.स. २०३५ सालसम्मका बक्यौता असुलीका लाहग हनर्ाषररत बाहर्षक फछर्ौट लक्ष्य हनर्ाषरणका आर्ारमा माहसक लक्ष्य हनर्ाषरण गने।

१. माहसक लक्ष्य हनर्ाषरण गदाष वाहर्षक लक्ष्यलाई आर्ार मानी सबै महिनामा कार्षहदनको अनुपातमा लक्ष्य हनर्ाषरण गने ।

वाहर्षक रुपमा नू्यन गनुष पने कैद जररवाना र सरकारी हवगोको अङ्क मधे्य
कैद वर्षः 254-0-0                                                                                                               ॰ २०३५ सालसम्मको कैद वर्ष: 0
जररवानाको रकम रु.6086000.00                                                                                                  ॰ २०३५ सालसम्मको जररवाना रकम: 0

   तयार गिे                                                                                                                                         प्रमार्णत गिे   

फाराम िं 7 भिे तररका –

सरकारी हवगोको रकम रु. 0                                                                                                          ॰ २०३५ सालसम्मको सरकारी हबगो : 0

हववरण
माहसक रुपमा फछर्ौट  गनुष पने लगत

र्स वर्ष कार्म हुने लगत 

बराबरको कैद वर्ष

२०३५ सालसम्मको वक्यौता कैद

२०३५ सालसम्मको वक्यौता 
जररवाना

२०३५ सालसम्मको वक्योता 
सरकारी हवगो

र्स वर्ष कार्म हुने लगत 

बराबरको जररवानाको रकम

र्स वर्ष कार्म हुने लगत 

बराबरको सरकारी हवगोको 
रकम

फाराम नं 7

बाजुरा हजल्ला अदालत
आहथषक वर्ष २०76/077 को वाहर्षक कार्ष र्ोजना

कैद जररवाना र सरकारी हबगोको माहसक लक्ष्य हनर्ाषरण फाराम 



श्रावण िाद्र असोज काहतषक मागष पौर् माघ फागुन चैत्र वैशाि जेष्ठ आर्ाढ जम्मा

4 20 0 20 10 30 30 20 30 30 30 30 254

लक्ष्य 0 2 2 1 3 3 3 2 3 3 2 3 27

प्रगहत

लक्ष्य 2 2 2 0 3 2 3 3 3 2 2 3 27

प्रगहत

लक्ष्य 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3

प्रगहत

लक्ष्य 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3

प्रगहत

लक्ष्य

प्रगहत

लक्ष्य

प्रगहत

लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगहत

लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगहत

लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगहत

गत आ.व.मा कट्टा िई सकेको हुदा र्स आ.व.मा लक्ष्य नराखिएको

गत आ.व.मा कट्टा िई सकेको हुदा र्स आ.व.मा लक्ष्य नराखिएको

लगत अध्यावहर्क गररने  सँख्या

पररवहतषत स्थानीर् तिको संरचना अनुसार 
लगतमा रिेको वतन अध्यावहर्क गने

दण्ड जररवानाको लगत सावषजहनक गने

असुल तिहसलको डोर िटाउने

कैद

४

७
अन्य हिर्ाकलाप

५ फौ.का.सं.को दफा १६० 
अनुसार कट्टा गने लगत

६
हजन्सी हललाम गने  (पटक)

२.  लक्ष्य हनर्ाषरण गदाष माहसकरुपमा सम्पन्न गनेलाई सोिी आर्ारमा साथै  संख्यािमक रुपमा उले्लि गनष सहकनेमा संख्या उले्लि गरी लक्ष्य हनर्ाषरण गने र सोिी आर्ारमा प्रगहत हववरण उले्लि गने।

जररवाना

सरकारी 
हबगो

   तयार गिे                                                                                              प्रमार्णत गिे   

फाराम नं ८
बाजुरा हजल्ला अदालत

आहथषक वर्ष २०76/077 को वाहर्षक कार्ष र्ोजना
फैसला कार्ाषन्वर्नको लगत अद्यावहर्क गने लगार्तका कार्षको माहसक कार्ष ताहलका

तहर्सलदारको िामः  लोकबहादुर रावल

मुद्दा
कार्ष हदन

महिना

िोटः 
१. दण्ड जररवाना र हवगोको असुली र हजन्सी व्यवस्थापनतफष का आवश्यकता अनुसार थप कार्षिरु राख्न् सहकने छ । हस.न. ५ मा उले्लखित कार्ष कहिले  गने िो सो र असूलीको लगत अंक समेत उले्लि गने

१

२

३



महिना साउन िदौ असोज काहिक मंहसर पुस माघ फागुन चैत बैशाि जेठ असार जम्मा

लक्ष्य 6 10 5 8 7 8 9 10 12 10 10 9 104

प्रगहत

१. चालु हमहसल हनरीक्षणको वार्ीक लक्ष्य हनर्ाषरण गदाष हजमे्मवारी सरी आएको लगत सङ््खख््यामा र र्स आ.व.मा नर्ाँ दताष हुनसके्न अनुमाहनत लगतको ७५ प्रहतशतले हुन आउने 

सङ््खख््या जोडी वाहर्षक लक्ष्य हनर्ाषरण गने र उक्त वार्ीक लक्ष्यलाई कार्ष हदनका आर्ारमा माहसक लक्ष्य कार्म गने।
२. मुद्दा दताष िएपहछ ३ महिनाहित्र हमहसलिरु हनरीक्षण हुने गरी लक्ष्य उले्लि गने।

जम्मा हनरीक्षण गनुषपने हमहसल संख्याः– १०४ थाि
से्रसे्तदारको नामः भोलाराज रेग्मी
सुपररने्टने्डन्टको नामः– लोकबहादुर रावल

   तयार गिे                                                                 प्रमार्णत गिे   

फाराम िं 9 भिे तररका –

हमहसलको 
आन्तररक हनरीक्षण

र्सवर्ष दताष हुने अनुमाहनत मुद्दा संख्याः– ८२ थाि

हवर्र्

हमहसलको आन्तररक हनरीक्षणको माहसक लक्ष्य

फाराम नं 9

बाजुरा हजल्ला अदालत
आहथषक वर्ष २076/077 को वाहर्षक कार्ष र्ोजना

हमहसलको आन्तररक हनरीक्षण गने कार्षको माहसक लक्ष्य हनर्ाषरण फाराम
हजमे्मवारी सररआएको हमहसल सँख्याः– ४२ थाि



हस.नं. न्यार्ार्ीशको नाम हनरीक्षण गने  महिना हनरीक्षण गनुषपने अर्षन्याहर्क हनकार् र कार्ाषलर्को नाम कैहफर्त

१ मार्वप्रसाद हघहमरे माघ हजल्ला प्रशासन कार्ाषलर् बाजुरा,  मालपोत कार्ाषलर् 

बाजुरा, हडहिजन वन कार्ाषलर्

२ ,, फागुन, चैत्र, बैशाि ९ वटै स्थानीर् हनकार्का न्याहर्क सहमहत

३ ,, जेठ िप्त्ड रा=हन=

४

१३

हनरीक्षण गनुषपने न्याहर्क सहमहत, अर्ष न्याहर्क हनकार्को सँख्याः 13

जम्मा संख्ा

   तयार गिे                                               प्रमार्णत गिे   

फाराम नं १०
बाजुरा हजल्ला अदालत

आ.व.2076/077 को वाहर्षक कार्ष र्ोजना
 न्याहर्क सहमहत, अर्षन्याहर्क हनकार्को हनरीक्षण एवं अनुगमनसम्बिी लक्ष्य हनर्ाषरण फाराम

हनरीक्षण गनुषपने जम्मा हनकार्को सँख्याः 13



साउन िदौ असोज काहिक मंहसर पौर् माघ फागुन चैत बैशाि जेठ आर्ाढ जम्मा
वैतहनक कानूनव्यवशार्ीबाट कारागार भ्रमण पटक 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

काउने्सहलङ्क सेवा संचालन

र्ोजनाको प्रगहत समीक्षा 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3

क्षमता हवकाससँग सम्बखित ताहलम कार्षिम 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3

र्ोजना कार्ाषन्वर्नका सम्बिमा सरोकारवालािरुसंग अन्तरहिर्ा 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3

तामेलदार र स्थानीर् तिका वडा सहचबिरु बीच अन्तरहिर्ा

सडाउनु पने कागजातिरु सडाइने हमहसल संख्या

न्यार् के्षत्र समन्वर् सहमहतको बैठक 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3

वार र सरकारी वकीलसंग अन्तरहिर्ा 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3

संचारकमीिरुसंग अन्तरहिर्ा 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

मुद्दाको हटपोट

Meet the Judge कार्षिम 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6

Judicial Outreach कार्षिम संचालन 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3

फाराम िं १1 भिे तररका –
   तयार गिे                                                                         प्रमार्णत गिे   

१. र्ो फाराममा उले्लि गररएका कार्षिरु मधे्य कुनै कार्षिरु दैहनक, माहसक र तै्रमाहसक रुपमा गनुष पने प्रकृहतका छन् । लक्ष्य उले्लि गदाष तै्रमाहसक रुपमा गनुष पने कार्षका लाहग कुन कुन महिनामा गने िो सोिी महिनामा गनुष पने गरी 
उले्लि गनष सहकन्छ जस्तो न्यार् के्षत्र समन्वर् सहमहतको बैठक ३ महिनाको १ पटक बसु्न पने िए कुन कुन महिनामा बसे्न िो सोिी महिनामा बसे्न गरी लक्ष्य उले्लि गनष सहकन्छ ।

२. हजल्ला अदालत हनर्मावली तथा र्ोजनामा र्हत नै पटक गनुष पने िनी स्पष्ट उले्लि निएको हिर्ाकलापिरुको िकमा अदालतले अन्य कामकारवािीमा सनु्तलन हमलाई लक्ष्य हनर्ाषरण गनष सहकनेछ ।

३. न्यार्पाहलकाको चौथो पञ्चवर्ीर् रणनीहतक र्ोजनाले न्याहर्क बाह्य संवाद (Judicial outreach) कार्षिमिरुको हनदेहशका पुनरावलोकन गने व्यवस्था गरेको हँुदा उक्त हनदेहशका पुनरावलोकन िएपहछ कार्षिमको ढाँचा र सञ्चालन 

हवहर् एवम् प्रहिर्ा तर् हुने िएकोले सोिी अनुसार हुने गरी कार्ष ताहलका तर्ार गनुष िोला।

फाराम नं १1
बाजुरा हजल्ला अदालत

मातषडी
आहथषक वर्ष २०76/077 को वाहर्षक कार्ष र्ोजना

 व्यवस्थापकीर् कार्ष सञ्चालनको माहसक कार्ष ताहलका 

कार्षको हवर्र् माहसक रुपमा सम्पन्न गनुष पने कार्षिरुको हववरण

आवश्यकता अनुसार हनरन्तर

आवश्यकता अनुसार हनरन्तर

लक्ष्य निएको

आवश्यकता अनुसार हनरन्तर



क्र.स. कायि कायिसम्पादि सूचक समयावर्र् प्रारन्धिक र्जमे्मवारी अन्धिम र्जमे्मवारी

१ मेलहमलापहुन सके्न प्रकृहतका सबै हववादिरु कखम्तमा एकपटक
मेलहमलापका लाहग प्रोत्साहित गने आदेश/ मेलहमलापमा वृखि २०७६ साउन देिी 

हनरन्तर से्रसे्तदार/रहजष्टर ार न्यार्ार्ीश

२ सबै अदालतमा मेलहमलाप परामशष कक्ष स्थापना गने परामशष कक्ष २०७६ साउन से्रसे्तदार/ रहजष्टर ार न्यार्ार्ीश/मुख्य न्यार्ार्ीश

३ अदालतले हवहिन्न् के्षत्रको हबर्र्गत हवज्ञता िएका
मेलहमलापकताषिरुको सूची तर्ार गने मेलहमलापकताषको सूची तर्ार २०७६ साउन मसान्त 

सम्म से्रसे्तदार/ रहजष्टर ार न्यार्ार्ीश/मुख्य न्यार्ार्ीश

िमुिा ढाँचाः-
रणिीर्तक उदे्दश्य १.४ र्ववाद समार्ािका वैकन्धिक उपायहरुको प्रयोगलाई प्रभावकारी बिाउिु

(क)  न्याहर्क मेलहमलाप पिहतको सुदृढीकरण गने


