
------------------------------------------------------------------------------- 
भक्तपरु जिल्ला अदालत। वार्षिक कार्ि र्ोिना 2076/077 

पषृ्ठ 48 मध्रे्को पषृ्ठ 1 

 

पररच्छेद - १ 

१.१ पररचर्: 
र्ोिनाबद्ध कार्िको प्रभावकाररता उच्च हनुे सविमान्र् मान्र्तालाई आत्मसात गदै न्र्ार्पाललकाले 
पलन आफ्नो कामकारवाही र्ोिनाबद्व रुपमा गने गरेको छ। र्सै सन्दभिमा पर्हलो रणनीलतक 
र्ोिना (२०६१-२०६६) शरुु गरी न्र्ार्पाललकाले र्ोिनाबद्ध कामकारवाही तथा सधुारको 
थालनी गरी चनुौतीलाई अवसरको रुपमा प्रर्ोग गने अटोग गरेको छ। फलस्वरुप २०६१ 
सालमा शरुु गररएको न्र्ार्पाललकाको रणनीलतक र्ोिना २०६६ मा समाप्त भई २०६६ सालमा 
पनुः दोस्रो रणनीलतक र्ोिना प्रारम्भ भर्ो। पर्हलो रणनीलतक र्ोिनाले शरुु गरेका काम 
कारबाहीका सबल तथा दबुिल पक्षको पर्हचान गरी २०६६ मा दोस्रो रणनीलतक र्ोिनाको 
शरुुवात भर्ो। दवैु र्ोिनाका अनभुवहरु समेगी न्र्ार्पाललकाले तेस्रो पञ्चवषीर् रणनीलतक र्ोिना 
(२०७१/0७२–२०७५/0७६) समेत सम्पन्न भएकोमा र्सै वषिबाग र्वगतका र्ोिनाका 
अनभुवहरु समेगी हाल न्र्ार्पाललकाको चौथो पञ्चवषीर् रणनीलतक र्ोिना (२०७6/0७7–
२०80/081) कार्ािन्वर्नको शरुु अवस्थामा रहेको छ। र्सै क्रममा दोश्रो पञ्चवषीर् रणनीलतक 
र्ोिनाको प्रथम वषिदेजि नै र्स भक्तपरु जिल्ला अदालतले लनरन्तर रुपमा केन्रीर् मूल र्ोिना 
अन्तगित रही आफ्नो कार्िर्ोिना आफैँ  बनाइ कार्ािन्वर्न गरी आएको छ। कार्िर्ोिनाको 
कार्ािन्वर्न सम्बन्धमा उच्च अदालतमा चौमालसक रुपमा सलमक्षा भई कार्ािन्वर्नमा देजिएका 
समस्र्ा र सोको र्थोजचत समाधान समेत हनुे गरेको छ। र्सै क्रममा न्र्ार्पाललकाको केन्रीर् 
र्ोिनामा आधाररत भई २०७6 श्रावणदेजि २०७7 आषाढ मसान्त सम्मका लालग र्स 
अदालतबाग सम्पादन गररने समग्र कृर्ाकलापहरुको कार्ि र्ोिना लनमािण समेतका कार्ि गने 
प्रर्ोिनाथि र्स अदालतको लमलत २०७6/०४/06 को पणुि बैटकबाग र्ोिना तिुिमा तथा 
कार्ािन्वर्न सलमलतको अध्र्क्षमा माननीर् न्र्ार्ाधीश श्री माधवप्रसाद अलधकारीलाई तोर्कएकोमा 
उक्त सलमतीको लमलत 2076/04/07 को लनणिर्ानसुार एक वार्षिक कार्िर्ोिना तिुिमा सलमती 
2076/077 लनमािण गरी र्वगतको र्ोिनाको सलमक्षा गदै कमिचारी, कानून व्र्वसार्ी 
लगार्तका सरोकारवालाहरु समेतसँग आवश्र्क छलफल एवं परामशि गरी आगामी आ.व. 
2076/077 को लालग र्स अदालतले प्रस्ततु कार्िर्ोिना तर्ार गरेको छ:- 
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१.२ र्ोिना तिुिमा तथा कार्ािन्वर्न सलमती 2076/077: 

न्र्ार्पाललकाको रणनीलतक र्ोिना अनसुार अदालतको वार्षिक कार्िर्ोिना तिुिमा र कार्ािन्वर्न 
समेतको कार्ि गनि देहार् बमोजिमको र्ोिना तिुिमा र कार्ािन्वर्न सलमलत लनमािण गररएको छ। 

माननीर् जिल्ला न्र्ार्ाधीश श्री माधवप्रसाद अलधकारी     -अध्र्क्ष 

तहलसलदार(शािा अलधकृत) श्री सदन अलधकारी     -सजचव 

से्रस्तेदार (उपसजचव) श्री घनेन्र अलधकारी      -सदस्र् 

 

प्रस्ततु कार्िर्ोिना तिुिमा गनिको लालग देहार् बमोजिमको सलमलत गटन गररएको छ:- 

माननीर् जिल्ला न्र्ार्ाधीश श्री माधवप्रसाद अलधकारी     -अध्र्क्ष 

से्रस्तेदार (उपसजचव) श्री घनेन्र अलधकारी      -सदस्र् 

तहलसलदार(शािा अलधकृत) श्री सदन अलधकारी     -सदस्र् 

शािा अलधकृत श्री वसन्त प्रसाद मैनाली      -सदस्र् 

नार्व सबु्बा श्री छुन ुशे्रष्ठ        -सदस्र् 

नार्व सबु्बा श्री कुमार प्रसाद न्र्ौपाने       -सदस्र् 

१.३  िनशजक्तको र्वद्यमान अवस्था: 
हाल र्स भक्तपरु जिल्ला अदालतमा न्र्ार्ाधीश ५, रा.प. र्द्धतीर् शे्रणीको से्रस्तेदार १, रा.प. 
ततृीर् शे्रणीको तहलसलदार १, रा.प. ततृीर् शे्रणीको शािा अलधकृत 5 समेत देहार् बमोजिमको 
५९ िना कमिचारीहरूको दरबन्दी रही कार्ि सञ्चालन हुँदै आइरहेको अवस्था छ: 

लस.न पद दरवन्दी कार्िरत 

पलुति 

कािमा 
गएको 

कािमा 
आएको 

करार िम्मा 

पलुति 

िम्मा 
कार्िरत 

लो.से.आ. 

माग्नपुने 

1. से्रस्तेदार 
(उपसजचव) 

1 1 - - - 1 1 - 

2. तहसीलदार 
(शा.अ.) 

1 1 - - - 1 1 - 
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3. शा.अ. 5 5 - - - 5 5 - 

4. स.ुप्र.अ. - - - - 1 - 1 - 

5. वै.अ. - - - - 1 - 1 - 

6. ना.स.ु 12 ६ 3 5 2 9 13 3 

7. लिठ्ठा 15 12 1 3 1 13 16 2 

8. ता.लि. 15 11 - - 4 11 15 4 

9. स.ले.पा. 1 1 - - - 1 1 - 

10. क.अ. 1 - - - 1 - 1 1 

11. अलमन 1 - - 1 - - 1 1 

13. ह.स.च. 1 1 - - - 1 1 - 

14. का.स. 6 6 - - 6 6 12 - 

15. लस.ब.ुवा. - - - 1 - - 1 - 

 िम्मा 59 44 4 10 16 48 70 11 

*() बिेग प्रर्ोिनको लालग करारबाग पलुति हनु े
 कार्ािलर् सहर्ोगीको हकमा ६ िनाको दरबन्दी भएकोमा सो पूलति भएको र बिेग प्रर्ोिनबाग ६ 

िना लनर्जुक्त भइ िम्मा कार्ािलर् सहर्ोगी १२ िना भएको। 

उजल्लजित दरबन्दी २०६१ सालको O & M  को आधारमा तर्ार भएको र अदालतमा कार्िबोझको 
आधारमा न्र्ार्ाधीश संख्र्ा बढेको तथा र्ही 2075 साल भार मर्हनादेजि मलुकुी अपराध संर्हता, 
2074; मलुकुी फौिदारी कार्िर्वलध संर्हता, 2074; फौिदारी कसूर (सिार् लनधािरण र 
कार्ािन्वर्न) ऐन, 2074; मलुकुी देवानी संर्हता, 2074 तथा मलुकुी देवानी कार्िर्वलध संर्हता, 
2074 समेत लागू भएको हुँदा थप कार्िबोझ बढेको तथा गत वार्षिक र्ोिनामा अनमुान गरेभन्दा 
लनकै नै मदु्दा संख्र्ा बढेका कारण पलन सो अनपुातमा न्र्ार्ाधीश तथा कमिचारीको दरबन्दी 
नबढेको अवस्था हुँदा अदालतको दैलनक काम कारबाहीमा कठटनाइ उत्पन्न भएको अवस्था हुँदा 
कार्िबोझको आधारमा न्र्ार्ाधीश तथा कमिचारीको दरबन्दी थप गरी पूलति गररन ु अत्र्ावश्र्क 
देजिन्छ। 
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१.४ अदालतको भौलतक अवस्था: 
भक्तपरु जिल्ला अदालत सालबक भक्तपरु नगरपाललका विा नं. १० जस्थत भक्तपरु दरबार स््वार्र 
क्षेत्रमा रहेकोमा हाल संसोलधत विा नं. ३ मा रहेको छ। र्स जिल्ला अदालतको भवन कररब ३ 
रोपनी क्षेत्रफलमा फैललएको छ। र्ो अदालत भवन र्व.सं. २००६ सालमा लनमािण भइ सञ्चालनमा 
आएको अलभलेिबाग देजिन्छ। प्रारम्भमा १ िना न्र्ार्ाधीशको दरबन्दी रहेको र्स जिल्ला 
अदालतमा हाल ५ िना जिल्ला न्र्ार्ाधीशहरुको दरबन्दी रहेको अवस्था छ। २ तल्ले अदालत 
भवन लनकै परुानो भै िीणि अवस्थामा रहेको हनुाले हरेक वषि ममित सम्भार गदै आएको अवस्था 
छ। हाल र्स भवनमा सबै इिलास, च्र्ाम्बर, से्रष्तेदार कक्ष, तहसीलदार कक्ष र तहसील फाँग, 

तहसील जिन्सी स्गोर, म्र्ाद तामेली फाँग अलभलेि फाँग, लेिा शािा, बैटक कक्षसमेत रहेको 
छ। स्थानाभावले गदाि बाल इिलास, मेललमलाप केन्र, पसु्तकालर्, साक्षी संरक्षण कक्ष, बाल 
पोषण कक्ष, वैतलनक कानून व्र्वसार्ी कक्ष, पार्कि ङ तथा र्वश्राम स्थलको व्र्वस्थापन गनि 
सर्कएको छैन। परुानो भवनको पूवि-दजक्षणतफि  रहेको केही िाली िग्गामा ४ वषि पर्हले मात्र ७ 
कोटाको Prefab1 को गहरो लनमािण गरी सो भवनमा मदु्दा फाँग, प्रशासन फाँग तथा दार्री फाँगको 
कार्ि सञ्चालन गररएको छ। र्स अदालतको नाममा नर्ाँ भवन लनमािणको लालग िग्गा िररद 
गररएको हदुाँ सो िग्गामा सरु्वधा सम्पन्न अदालत भवन लनमािण गने प्रकृर्ामा न्सा, लििाइन भै, 
न्सा पासको प्रकृर्ामा रहे पलन उक्त भवन लनमािणको कार्ि थालनी भएको छैन। 

 

१.५ अन्र् साधन स्रोत:  

र्स भक्तपरु जिल्ला अदालतमा हाल कार्ािलर् प्रर्ोिनको लालग कार थान १ चालू अवस्थामा 
रहेको छ। हाल ३ वगा मोगरसाइकल सञ्चालनमा रहेका छन,् भने २ थान मोगरसाइकल अलत 
परुानो भएकोले प्रर्ोग र्वहीन छ। कम््र्गुर २९ थानमा २६ वगा चाल ुरहेको‚ १२ थान र्प्रन्गर‚ 
५ थान Scanner‚ लिस््ले र्ग.भी. ५ थान‚ फ्र्ा्स मेलसन १ थान, िेनेरेगर १ थान, फोगोकपी 
मेलसन १ थान‚ इ-हाजिरी मेलसन २ थान, प्रोिे्गर १ थान र ्र्ामेरा थान १ रहेको छ।त्र्स्तै 
लस.लस. र्ग.भी. ्र्ामरा २५ रर्ह चाल ु अवस्थामा रहेको र ५ वगा लिस््ले र्ग.भी. माफि त 
अदालतको सम्पूणि कामकारबाहीको अनगुमन गने गरी व्र्वस्थापन गररएको छ। 

 

 

 

                                                           
1 Prefabricated material used for building construction 
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पररच्छेद - २ 

गत आ.व. २०७5/७6 को कार्ि र्ोिनाको सलमक्षा 
 

२.१ लगत फर्छ्यौग र बाकँीको र्ववरण: 

 

कुल लगत फछिर्ौग फछिर्ौग प्रलतशत बाँकी 
४३५८ २४०३ 5५.१४% १९५५ 

  

आ.व. २०७५/7६ मा गत आ.व. बाग जिम्मेवारी सरी आएका 1६१७ थान र नर्ा ँ दताि 
अनमुान 2285 गरी िम्मा 3902 लगत कार्म हनुे अनमुानका आधारमा िम्मा 2537 थान 
मदु्दाको फर्छ्यौग (६५%) गने प्रक्षेपण गररएकोमा अनमुान गररए भन्दा 456 थान बढी (2741 
थान) मदु्दा दताि भएको र फर्छ्यौगतफि  134 थान मदु्दा अनमुानभन्दा कम फर्छ्यौग (कुल 
लगतको 5५.१४% फर्छ्यौग) भएको अवस्था छ। 

र्स अदालतमा पाँच िना न्र्ार्ाधीशको दरवन्दी रहेको हुँदा आ.व ०७५/०७६ मा सोही अनरुुप 
न्र्ार्ाधीशगत मदु्दा बाँिफाँि गरी प्रत्रे्क न्र्ार्ाधीशको लालग 507 थान फर्छ्यौग लक्ष्र् राजिएको 
लथर्ो। पाँच न्र्ार्ाधीशको दरवन्दी भए तापलन सरुवा भै आउने न्र्ार्ाधीश हाजिर हनुमा र्ढलो 
हनुे गरेको, एक िना न्र्ार्ालधश उच्च अदालतमा बढुवा भै िान ु भएको हुँदा मदु्दा फर्छ्यौग 
संख्र्ामा कमी हनुगई र्ोिनाले ललएको लक्ष्र् भन्दा कम प्रलतशत फर्छ्यौग हनु गएको हो। 
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२.२ न्र्ार्ाधीशगत  लगत फछिर्ौग र बाकँीको र्ववरण: 

माननीर् 
न्र्ार्ाधीश 

लगत लक्ष्र् फछिर्ौग बाँकी २ वषि 
नाघेको 

१८ 
मर्हना 
नाघेको 

१ 
वषि 
नाघे
को 

१ 
वषिलभत्र
को 

फ
र्छ्यौग 
प्रलतश
त 

कैर्फर्त 

श्री िगतनारार्ण 
प्रधान 

810  482 328 16 १५ ४८ २४९ ५९.
५०% 

 

श्री मातकृाप्रसाद 
मरासेनी 

1107  553 554 ६ २५६ ६६ २२६ ४९.
९५% 

 

श्री माधवप्रसाद 
अलधकारी 

899  456 443 २४ १६ ७७ ३२६ ५०.
७२% 

 

िा. श्रीप्रकाश 
उप्रतेी 

752  496 256 ५ २१ ३२ १९८ ६५.
९६% 

 

श्री ईश्वर परािलुी 790  416 374 १४ २० ६५ २७५ ५२.
६६% 

 

िम्मा 4358  2403 1955 ६५ ३२८ २८८ १२७४ 5५.
१४% 

 

गत आलथिक वषिमा  कुनै पलन मदु्दालाई दईु वषि नाघ्न नठदने लक्ष्र्साथ काम गररएकोमा सो 
लक्ष्र्मा सफलता प्राप्त हनु सकेन। कुल ४३५८ मदु्दा मध्रे् २४०३ थान मदु्दा फर्छ्यौग भई 
1९५५ थान मदु्दा बाँकी रहेकामा १ वषि लभत्रका 1२७४ थान, १ वषिदेजि १८ मर्हना लभत्रका 
२८८ थान र १८ मर्हना नाघेका ३२८ थान  र 2 वषि नाघेका ६५ थान बाँकी रहेको अवस्था 
छ। माननीर् न्र्ार्ाधीशहरु बढुवा भै िाने र सरुवा भै आउने क्रम िारी रहेको कारण गत 
आलथिक वषिमा ललइएको फछौगको लक्ष्र् परुा गनि नसर्कएको अवस्था छ। 

 

२.3 समर्साररणी पद्दलत: 

नमूनाको रुपमा समर्साररणी पद्धलत लाग ुगररएको जिल्लाहरुमध्रे् र्ो जिल्ला अदालत पलन एक 
रहेको छ। कुनैपलन मदु्दालाई एकवषि नाघ्न नठदइ र्कनारा लगाउने र हरेक मदु्दाको कार्िर्वलध 
अनमुानर्ोग्र् बनाउने उदे्दश्र्का साथ लाग ुगररएको समर्साररणी पद्धलत अनसुारनै मदु्दाको फछिर्ौग 
गनि नसर्कएको भए पलन मदु्दाको काम कारबाही लछगो-छररतो र्कलसमले गनि र्ो पद्धलत प्रभावकारी 
बनेको छ। 
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२.4 लनरन्तर सनुवाइ: 

सार्वक जिल्ला अदालत लनर्मावली,२०५२ को लनर्म २३ (ग) तथा हालको जिल्ला अदालत 
लनर्मावली २०७५ मा उल्लेि भए बमोजिमका अपहरण तथा शरीर बन्धक,  घरेल ु र्हंसा,  
िबरिस्ती करणी, िीउ मास्ने बेच्ने, मानव बेचलबिन तथा ओसारपसार, समेत मदु्दाहरुमा अलभर्ोग 
लगाइएका सबै प्रलतवादीहरु उपजस्थत भएको अवस्थामा लनरन्तर सनुवाईका लालग आदेश गने 
गररएको छ। कार्िर्ोिना अवलधभरमा कुल १४० थान लगत भएकोमा ९१ थान फर्छ्यौग भई 
४९ थान बाँकी रहेको अवस्था छ। र्समा फर्छ्यौगमध्रे् १० ठदनदेजि ३० ठदनलभत्र २३ थान, 
१ मर्हनादेजि २ मर्हनालभत्र ३२ थान र २ मर्हना नाघेर २० थान मदु्दाको फर्छ्यौग भएको 
अवस्था छ। 

 

२.5 मेललमलाप: 

गत आ.व. मा जिम्मेवारी सरी आएका २८ थान र नर्ाँ मेललमलापमा पटाइएका ७६९ थान गरी 
िम्मा ७९७ थान लगत रहेकोमा १९० थान सफल र ५५७ थान असफल देजिन्छ। साथै 
बाँकी मेललमलाप प्रकृर्ामा चाल ुअवस्थामा रहेको संख्र्ा ५० रहेको छ। 

 

२.6 वार्षिक कार्िर्ोिना अनसुारको अन्र् अलतररक्त कार्िक्रमहरु: 
र्स अदालतले आ.व. २०७5/76 मा र्वलभन्न कार्िक्रमहरु गने लक्ष्र् तर् गरेको लथर्ो। सो 
कार्िक्रममध्रे् Meet the Judge कार्िक्रम १२ पगक गने लक्ष्र् रहेकोमा १2 पगक भएको अवस्था 
छ। न्र्ार्र्क बाह्य क्षेत्र पहुँच (Judicial Outreach) कार्िक्रम 3 पगक गने लक्ष्र् रािेकोमा ३ पगक 
सम्पन्न भएको छ।सो कार्िक्रम सकारात्मक र उत्साहिनक देजिएको छ। अदालतको कार्ि 
प्रकृर्ा, अदालतबाग सेवाग्राहीहरुलाई प्रदान गररने सेवा सरु्वधाको बारेमा िानकारी गराउन तथा 
सेवाग्राहीहरुको अदालत प्रलतको गनुासाहरु अलभव्र्क्त गने र सो अनसुार सधुार गने क्षेत्रहरु 
पर्हल्र्ाउन उक्त कार्िक्रम फलदार्ी रहेको पाइएको छ। उजल्लजित कार्िक्रमलाई र्स आ.व. मा 
समेत लनरन्तरता ठदने र्ोिना छ। 
मदु्दा सनुवुाइमा र्ढलाई हनुकुो मखु्र् कारकतत्वको रुपमा रहेको म्र्ाद तामेलीको समस्र्ा 
समाधानको लालग तामेलदार र विाका पदालधकारीर्वच अन्तर्क्रि र्ा आवश्र्क रहेकोले र्स आ.व. 
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मा पलन तामेलदार र विाका पदालधकारीहरुको अन्तरर्क्रर्ा कार्िक्रम सम्पन्न लथर्ो। उक्त 
कार्िक्रममा सहभागी  विा सजचवहरुले अदालतबाग प्राप्त म्र्ादहरु समर्मानै तामेल गराउन 
तामेलदारहरुलाई आवश्र्क पने सहर्ोग गने प्रलतवद्बता व्र्क्त गरेको पाइर्ो। 
अदालतबाग प्रदान गररने सम्पूणि कार्िलाई लछगो-छररतो र प्रभावकारी बनाउन अदालतका 
सरोकारवालाहरुको भलूमका महत्वपूणि टालनएको छ। र्सै महत्वलाई बझेुर अदालतका 
सरोकारवालाहरुको सहभालगता रहने लनकार्हरुका पदालधकारी एवं प्रलतलनलधहरुको सहभालगता 
गराइ र्स आ.व. मा पलन 4 पगक जिल्ला न्र्ार् क्षेत्र समन्वर् सलमलतको बैटक गने लक्ष्र् 
रहेकोमा 4 पगक बैटकहरु सम्पन्न भएका छन।् अदालतलाई परेको समस्र्ाहरुलाई समर्मानै 
सम्बोधन हनुेगरी बैटकबाग प्रलतवद्बता व्र्क्त गरी समर्मानै सहर्ोगसमेत प्राप्त भएको अवस्था 
र्वद्यमान छ। 
त्र्सैगरी बार र सरकारी वकीलसँग ४ पगक, सञ्चारकमीसँग 1 पगक तथा कमिचारीहरुसँग 
पगक-पगक अन्तरर्क्रर्ा तथा बैटकहरु बसी  अदालतको काम कारवाहीका सम्बन्धमा व्र्ापक 
छलफल गररएको अवस्था छ।लगत फर्छ्यौग सलमलतको बैटक तथा र्वशेष अलभर्ान 
दस्तासँगसमेत आवश्र्कतानसुार पगक-पगक बैटक वसेको अवस्था छ। न्र्ार् सम्पादन प्रकृर्ामा 
उजल्लजित बैटक तथा अन्तर्क्रि र्ाहरु फलदार्ी रहेको महससु गररएको छ। 

 

२.7 म्र्ाद तामेली  

गत आ.व. मा अड्डाको ३७३१ र बार्हरको अरौगे 1८६२ गरी कुल िम्मा ५५९३ म्र्ाद दताि 
भएकोमा ५४९० म्र्ाद तामेल भइ १०3 थान म्र्ादहरु बाँकी रहेको छ। म्र्ाद वझेुको लमलतले 
१५ ठदनलभतै्र म्र्ाद तामेल गने प्रलतवद्बता व्र्क्त गररएको भएतापलन तामेल्दार कमिचारीको पद 
ररक्त भएका कारण र स्थानीर् लनकार्को सीमा हेरफेरका कारण सम्बजन्धत व्र्जक्त फेला नपने र 
साक्षी  तथा रोहवरमा राख्न ेब्र्जक्त समेतको समस्र्ाको कारणबाग ललइएको लक्ष्र् अनसुार काम 
गनि नसर्कएको अवस्था छ। 

 

२.8 अलभलेि: 
र्स अदालतमा र्वक्रम सम्वत ् 1990 सालदेजिको लमलसल रहेको अवस्था छ। अलभलेितफि  
अजघल्लो वषिसम्मको कुल 4७,२३७ आ.व. 2074/75 को 2,५१४ थान लमलसल भई िम्मा 
4९,३९१ थान लमलसल दताि भएको देजिन्छ। सोमध्रे् 3८,२६७ मदु्दाका लमलसलहरु कम््र्गुरमा 
Entry गररसर्कएको छ भने 11,१२४ थान लमलसलहरु Entry हनु बाँकी रहेको छ। त्र्स्तै दराि 
बार्हर १८३० लमलसलहरु रहेका छन।् ४७,5६१ लमलसलहरु दरािमा व्र्वस्थापन गरी राजिएको 
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छ। २०५७ सालभन्दा पलछका लमलसलहरु तथा कागिहरु सिाउन बाँकी रहेको अवस्था छ। 
गत आ व मा कररब ८०७ लमलसलका कागिात सिाउने कार्ि भएको देजिर्ो।र्स आलथिक वषिमा 
लमलसलका कागिात सिाउने कार्िलाई थप प्रभावकारी रुपमा अगालि बढाउने प्रर्ास गररने छ। 

 

 

२.9 फैसला लेिन: 

फैसला लेिन कार्िलाई गत आ.व. मा प्रमिु प्राथलमकता ठदइएको लथर्ो। फैसला भएको लमलतले 
२१ ठदनलभत्र पूणिपाट तर्ार गने प्रर्ास गररएको भए पलन सबै इिलासबाग आषाढ मर्हनामा केही 
बढी मदु्दा फैसला भएको अवस्था हुँदा आषाढ मर्हनामा भएको फैसलाको पूणिपाट समर्मा तर्ार 
गनि सर्कएको अवस्था छैन। गत आ.व. मा िम्मा २४०३ थान फैसला लेिनको कार्ि गनुिपनेमा 
२२२० थान फैसला लेिन सम्पन्न भई १८३ थान फैसला लेिन बाँकी रहेको अवस्था छ। 

 

२.१0 फैसला कार्ािन्वर्न: 

र्वषर् लगत फर्छ्यौग  बाँकी प्रलतशत 

लनवेदन 508 341 167 67.12% 

कैद (वषि 
मर्हना ठदन) 

803/6/11 441/0/20 362/5/21 54.89% 

िररवाना रू. 35,55,98,436 10,00,26,899 25,55,71,5
37 

28.13% 

 

गत आ.व. मा फैसला कार्ािन्वर्नतफि  508 लनवेदनको लगत रहेकोमा 341 (कुल लगतको 
67.12%) फछिर्ौग भई 167 थान लनवेदन बाँकी रहेको अवस्था छ। कैदतफि  803/6/11 
लगत रहेकोमा 441/0/20 (कुल लगतको 54.89%) फछिर्ौग भई 362/5/21 बाकँी 
रहेको छ। िररवानातफि  रू.35,55,98,436 लगत रहकोमा रू.10,00,26,899 (कुल 
लगतको 28.13%) फछिर्ौग भई रू.25,22,71,537 बाँकी रहेको अवस्था छ। २०६८ 
सालसम्मका लललाम गनि लमल्ने सामान लललाम गररएको छ। 
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२.१1 गत आ.व. २०७5/76 मा प्राप्त उपलजब्धहरु: 

आ.व. २०७5/76 मा देजिएका सकारात्मक उपलजब्धहरु लनम्नानसुार छन:्- 

 हेल्पिेस्क सेवा एवं सोधपछु कक्ष प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा रहेको। 

 न्र्ार्ाधीशको प्रत्र्क्ष सहभालगतामा ३ पगक न्र्ार्र्क बाह्य पहुँच (Judicial Outreach) कार्िक्रम 
सञ्चालन गरी सरोकारवालाहरुको सकारात्मक प्रलतकृर्ा प्राप्त भएको। 

 सबै कमिचारीलाई Computer लगार्त संर्हता सम्बन्धी ताललम ठदइ सक्षम बनाउने प्रर्त्न 
गररएको। 

 ``अदालत व्र्वस्थापन र मदु्दा व्र्वस्थापनमा प्रभावकाररता ल्र्ाउने प्रर्ास गररएको। 

 लभलिर्ो लिस््लेबाग सूचना प्रवाह गने कार्ि गररएको। 

 फैसला कार्ािन्वर्न र असलु तहसीलमा प्रभावकाररता देजिएको। 

  पसु्तकालर्लाई व्र्वजस्थत गने प्रर्ास गररएको। 

 से्रष्तेदार तथा माननीर् जिल्ला न्र्ार्ाधीशबाग अदालतको सम्पूणि गलतर्वलधको अनगुमन  
लस.लस. र्ग.भी. बाग गने गररएको। 

 भक्तपरु नगरपाललका सालबक विा नं १ जस्थत तमुचो-दगुरेु-चोिा िग्गा एकीकरण आर्ोिना 
अन्तरगतको न्सा नं. १ छ-७ र्क.नं. २१५ कार्म तथा ऐ. न्सा नं.१ छ ८ र्क.नं. 
१९८ कार्मसमेतको िम्मा ि.रो. ११-०-०-२.४० (५६००.८७ व.मी.) िग्गामा भवन 
लनमािणका लालग न्शा पासको प्रकृर्ामा रहेको। 

 गत आ.व.मा मर्हला शौचालर् र सरुक्षाकमीको लालग डे्रस रुम लनमािणका साथै िग्गामा 
कांिेतारले घेने कार्ि सम्पन्न गररएको। 

 सूचना कक्षबाग सेवाग्राहीहरुलाई आवश्र्क पने सूचनाप्रवाह गनुिकासाथै अदालतबाग 
TEMPLETE हरु लनःशलु्क रुपमा र्वतरण गरी असहार् पक्षहरुलाई लनवेदन भररठदने लगार्तको 
सेवा प्रदान लनर्लमत गररएको। 

 गत आ.व को शरुुमा १०।११ मर्हनाका म्र्ाद तामेली गनि बाकी रहेकोमा  र्स आ ब.को 
अन्तमा  आइ पगु्दा १५ ठदनमा झाने काम गररएको। 

 अदालतको जिन्सी सामानको रेकििलाई अद्यावलधक र व्र्वजस्थत गने कार्ि गररएको । 

 अदालतबाग पटाइने पत्र तथा म्र्ादहरुलाई  मेल माफि त पटाउने कार्ि गररएको। 
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पररच्छेद – ३ 

पररदृश्र्, पररलक्ष्र् र मूल्र्हरू 

३.१ पररचर् 
सबैको लालग न्र्ार्, सलुनजित गनुि " भन्ने न्र्ार्पाललकाको चौथो पञ्चवषीर् रणनीलतक र्ोिनाको 
मखु्र् उदे्दश्र्लाई नै र्स अदालतले आफ्नो कार्िर्ोिनाको मखु्र् उदे्दश्र् बनाएको छ। प्रस्ततु 
वार्षिक कार्िर्ोिना चौथो पञ्चवषीर् रणनीलतक र्ोिनाले लनधािरण गरेको पररदृष्र्‚ पररलक्ष्र् र 
आधारभतू मूल्र्हरुलाई नै र्स अदालतले आफ्नो र्ोिनाको मखु्र् लसद्धान्तमा उल्लेि गररएको 
छ। 
 

३.२ पररदृश्र्  (Vision) 

"सबैका लालग न्र्ार् सलुनंजित गनुि" 

 

३.३ पररलक्ष्र् (Mission) 

"संर्वधान, कानून र न्र्ार्का मान्र् लसद्धान्तका आधारमा स्वच्छ एवम  लनष्पक्ष न्र्ार् सम्पादन गनुि" 

 

३.४ मूल्र्हरू (Values) 

संर्वधान र कानूनप्रलत आस्थाः संर्वधान र कानूनबमोजिम लछगो-छररतो, सविसलुभ , लमतव्र्र्ी, लनष्पक्ष र प्रभावकारी 
न्र्ार् प्रदान गदै कानूनको शासन प्रवद्धिन गनि र्स अदालत प्रलतबद्ध रहनेछ। 
 

स्वतन्त्रता, लनष्पक्षता र सक्षमताः न्र्ार्र्क सक्षमताको माध्र्मबाग स्वतन्त्र र लनष्पक्ष रूपमा न्र्ार् सम्पादन गनि 
र्स अदालत  प्रलतबद्ध रहनेछ। 
 

स्वार्त्तताः न्र्ार्पाललकाले न्र्ार्र्क व्र्वस्थापनमा प्रशासकीर्, र्वत्तीर् एवम कार्िर्वलध गत स्वार्त्तताको प्रत्र्ाभलूत को 
अपेक्षा राख्दछ। 
 

उत्तरदार्र्त्व र िवाफदेर्हता: संर्वधान र कानूनप्रलत उत्तरदार्ी हुँदै उपलब्ध स्रोत साधनको अलधकतम सदपरु्ोग 

गरी िवाफदेर्हता र न्र्ार्र्क सशुासन कार्म गनि प्रलतबद्घ रहनेछ। 
 

स्वच्छता  र  समानताः संर्वधान, कानून र न्र्ार्का मान्र् लसद्धान्तको आधारमा न्र्ार्र्क प्रर्क्रर्ामा स्वच्छता, लनजितता 
र समानताको प्रत्र्ाभलतू गदै न्र्ार्मा सहि पहँच ुअलभवर्द्धृ गनि प्रलतबद्ध रहनेछ। 
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गणुस्तरीर्ताः सूचना प्रर्वलधको उच्चतम उपर्ोग गदै दक्ष िनशजक्त र प्रभावकारी व्र्वस्थापनको माध्र्म बाग 

अनमुान र्ोग्र् एवम गणसु्तरीर् सेवा प्रवाह गनि र्क्रर्ाशील रहनेछ। 
 

सदाचारः सेवा प्रवाहमा नैलतकता, लनष्ठा र इमान्दाररता कार्म राख्दै आचारसंर्हताको पूणि पालना गनि न्र्ार्र्क 

िनशजक्त प्रलतबद्घ रहनेछन।् 
 

प्रलतलनलधत्व र समावेजशताः न्र्ार्र्क काम कारबाहीमा गणुस्तरीर्ता कार्म राख्दै समानपुालतक, समावेशी  र 

सहभालगतामूलक प्रलतलनलधत्वको लसद्धान्तलाई संस्थागत रूपमा आत्मसात ्गनि र्क्रर्ाशील रहनेछ। 
 

स्वालमत्वः न्र्ार्र्क सेवामा समर्पित िनशजक्तको र्ोगदानको उच्च मूल्र्ाङ्कन गदै र्ोिनाप्रलत स्वालमत्व भाव सलुनजित 

गराउनेतफि  र्स अदालतका प्रर्ासहरू लजक्षत रहनेछन।् 
 

सहभालगता र समन्वर्ः न्र्ार्र्क सधुारको र्ोिनामा सरोकारवालाहरूको स्वालमत्व भाव िागतृ गराई रचनात्मक 

सहर्ोग र समन्वर् माफि त ्न्र्ार्र्क कार्ि सम्पादनको प्रभावकाररता अलभवरृ्द्ध गर ्प्रर्त्नशील रहनेछ । 
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पररच्छेद – ४ 

लक्ष्र् लनधािरण तथा लक्ष्र् प्रालप्तका रणनीलतक उद्देश्र्हरू 
४.१ पररचर् 
न्र्ार्पाललकाको चौथो रणलनलतक र्ोिनाले लछगो छररतो र गणुस्तरीर् न्र्ार् सम्पादन,न्र्ार्ामा पहुँच अलभवरृ्द्ध, 

न्र्ार्र्क सशुासनको प्रवद्धिन,अदालत व्र्वस्थापनको सदुृढीकरण तथा न्र्ार्पाललकाप्रलतको आस्था र र्वश्वास 
अलभवरृ्द्ध गने लक्ष्र्हरु ललएको देजिन्छ। 

र्स रणलनलतक र्ोिनामा तेस्रो रणलनलतक र्ोिनाले लनधािरण गररएका लक्ष्र्हरु मध्रे् न्र्ार्मा पहुँच र 
न्र्ार्पाललका प्रलतको आस्था र र्वश्वास अलभवरृ्द्ध सम्बजन्धत लक्ष्र्हरुलाई लनधािरण गररएको छ।साथै रार्िर् 
तथा अन्तरार्िर् पररवेश,सेवाग्राहीको अपेक्षा, सरोकारवालाहरुको धारणा एवम न्र्ार्पाललकाको िवाफदेर्हता 
अलभवरृ्द्ध गनि न्र्ार्र्क सशुासनको प्रवद्धिन गने लक्ष्र् थप गररएको छ।त्र्सैगरर अदालत व्र्वस्थापनलाई 
सदुृढ तलु्र्ाई न्र्ार्र्क सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क देजिएकोले अदालत व्र्वस्थापन 
सदुृर्ढकरणको लक्ष्र् लनधािरण गररएको छ।  
 

४.२ लक्ष्र् र रणलनलतक उदे्यश्र्हरु 
र्स र्ोिनामा लनधािरण गररएका लक्ष्र्हरु हालसल गनिको लालग अपनाउन ुपने माध्र्मको रुपमा प्रत्रे्क 
लक्ष्र्हरुसँग सम्बजन्धत रणलनलतक उदे्यश्र्हरु लनधािरण गररएको छ।लक्ष्र् र रणलनलतक उदे्दश्र्हरुलाई देहार् 
बमोजिम प्रस्ततु गररएको छ। 

लक्ष्र् र रणलनलतक उद्दशे्र् 

 

क्र स  लक्ष्र्हरु रणलनलतक उदे्दश्र्हरु 

१ लछगोछररतो र गणुस्तरीर् न्र्ार् सम्पादन १.१ मदु्दाको शीध्र फर्छ्यौग गनुि । 

१.२ मदु्दा व्र्वस्थापन पद्धलतमा सधुार गनुि। 

१.३ न्र्ार्र्क काम कारवाही तथा मदु्दाको 
फैसलामा गणुस्तररर्ता अलभवरृ्द्ध गनुि। 

१.४ र्ववाद समाधानका बैंकजल्पक उपार्हरुको 
प्रर्ोगलाई प्रभावकारी बनाउन।ु 

१.५ फैसला कार्ािन्वर्नको कार्िलाई प्रभावकारी 
बनाउन ु

२ न्र्ार्मा पहुँच अलभवरृ्द्ध २.१ अदालको कार्िक्षेत्र लभत्रका न्र्ार्मा पहुँचका 
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अवरोधहरुको सम्बोधन गनुि 
२.२ अदालतबाग प्रवाह हनुे सेवालाई गणुस्तरीर् र 
प्रभावकारी बनाउन।ु 

२.३ काननुी सहार्तालाई प्रभावकारी बनाउन।ु 

२.४ न्र्ार्र्क प्रकृर्ा र प्रणालीबारे सूचना प्रवाह 
गनुि। 

२.५ र्पलितमैत्री न्र्ार् प्रणालीको सदुृढीकरण गनुि 
३ न्र्ार्र्क सशुासनको प्रवद्धिन  ३.१ न्र्ार्र्क स्वतन्त्रता र स्वार्त्तताको प्रवद्धिन गनुि 

। 

३.२ न्र्ार्र्क उत्तरदार्र्त्व र िवाफदेहीता अलभवरृ्द्ध 
गनुि 
३.३ न्र्ार्र्क िनशजक्तको कार्ि संस्कृलतमा सधुार 
गनुि  

३.४ अदालतको काम कारवाहीमा अनगुमन र 
लनररक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन।ु 

  

४ अदालतको व्र्वस्थापनको सदुृढीकरण ४.१ मानव संशाधन व्र्वस्थापन सदुृढ बनाउन ु

४.२ भौलतक र सेवा पवुािधारमा सधुार एवम र्वत्तीर् 
व्र्वस्थापन गनुि 
४.३ सूचना प्रर्वलधको संस्थागत सदुृढीकरण र 
क्षमता अलभवरृ्द्ध गनुि। 

४.४ संर्हताहरुको नलतिामलुक  र प्रभावकारी 
कार्ािन्वर्नको व्र्वस्थापन गनुि 
४.५ न्र्ार्र्क अध्र्र्न,अनसुन्धानको पद्धलत र्वकास 
गनुि 
४.६ र्ोिना कार्ािन्वर्न प्रणालललाई प्रभावकारी 
बनाउन।ु 

 

५ न्र्ार्पाललकाप्रलतको आस्था र र्वश्वास अलभवरृ्द्ध १.१ अदालतका काम कारवाही सम्बन्धमा 
सेवाग्राहीको सन्तरु्ि अलभवरृ्द्ध गनुि। 

१.२ न्र्ार्र्क सूचना संचार र जशक्षा पद्धलतको 
सधुार गनुि 
१.३ अदालतका सरोकारवालाहरुसँगको सम्बन्ध र 
सहर्ोगलाई सदुृढ तलु्र्ाउन।ु 
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पररच्छेद – ५ 

लक्ष्र् तथा रणनीलतक उद्दशे्र्को कार्ािन्वर्न र्ोिना 
 
५.१ पररचर् 

चौथो पञ्चवर्षिर् रणलनलतक र्ोिनाको सांगटलनक संरचना अन्तगित रही र्स अदालतले आफ्नो कार्ि र्ोिना 
बनाई कार्िक्रम सञ्चालन गने लक्ष्र् ललएको छ।र्स र्ोिनामा रणनीलतक र्ोिना अनसुार सम्पन्न गनुि पने 
र्क्रर्ाकलापहरु कार्िसम्पादन सूचक कार्ि सम्पन्न गनुि पने समर्ावलध र सो को जिम्मेवार अलधकारी समेत 
र्कगान गररएको छ । 

५.२ लक्ष्र्हरु 

लक्ष्र् १ : लछगोछररतो र गणुस्तरीर् न्र्ार् सम्पादन । 

रणनीलतक उद्दशे्र् १.१ :  मदु्दाको शीघ्र फर्छ्यौग गनुि  

 

(क) फरक मदु्दा व्र्वस्थापन पद्धलत लाग ुहनुपुवुिका मदु्दा तथा लनवेदनको लालग 

कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध (आ.व) जिम्मेवारी 
जिम्मेवारी सररआएका सबै मदु्दा, लनवेदन तथा 
पनुरावेदन चाल ुआलथिक वषिमा फछिर्ौग गने  

अजन्तम आदेश/लनणिर् २०७६/०७७ र 
२०७७/०७८ 

न्र्ार्ाधीश 

चाल ुआलथिक वषिमा भएका मदु्दा, लनवेदन तथा 
पनुरावेदनहरुमध्रे् कम्तीमा ५० प्रलतशत 
फछर्ौग गने 

अजन्तम आदेश/लनणिर् २०७६/०७७  न्र्ार्ाधीश 

र्वशेष प्रकृलतका लनवेदनहरुमध्रे् प्रमाण बझु्न ु
नपनेका हकमा दताि लमलतले ७ ठदनलभत्र 
फछर्ौग गने 

अजन्तम आदेश/लनणिर् २०७६/०८१ न्र्ार्ाधीश 

प्रलतवेदनहरु दताि भएको लमलतले १२ मर्हना 
लभत्र फर्छ्यौग गने 

अजन्तम आदेश २०७६/०८१ न्र्ार्ाधीश 

  

(ि) फरक मदु्दा व्र्वस्थापन पद्धलत लाग ुहनु ेमदु्दाको लालग 

कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध जिम्मेवारी 
सरल मागिमा रहने मदु्दा लनवेदन तथा पनुरावेदन दताि 
भएको लमलतले ६ मर्हनालभत्र फछर्ौग गने  

फैसला/अजन्तम 
आदेश 

२०७७/०८१ न्र्ार्ाधीश 

सामान्र् मागिमा रहने मदु्दा लनवेदन तथा पनुरावेदन 
दताि भएको लमलतले १२ मर्हना लभत्र फर्छ्यौग गने 

फैसला/अजन्तम 
आदेश 

२०७७/०८१ न्र्ार्ाधीश 
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र्वशेष मागिमा रहने दताि भएको लमलतले १८ मर्हना 
लभत्र फर्छ्यौग गने 

फैसला/अजन्तम 
आदेश 

२०७७/०८१ न्र्ार्ाधीश 

 

(ग) फैसला लेिन र तर्ारी : 
कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध जिम्मेवारी 

काननुको म्र्ादलभत्र 
फैसला/अजन्तम आदेश 
तर्ार गने    

फैसला / अजन्तम आदेश 
प्रमाजणकरण 

२०७६-०८१ न्र्ार्ाधीश/ईिलाश 
अलधकृत 

 

रणलनलतक उद्दशे्र्१.२: मदु्दा व्र्वस्थापन पद्धलतमा सधुार गनुि 
(क)  फरक मदु्दा व्र्वस्थापन पद्धलत लाग ुगनि व्र्वस्थापर्कर् प्रबन्ध गने 

 

कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध जिम्मेवारी 
फरक मदु्दा व्र्वस्थापन प्रणाली कार्ािन्वर्न गनि   
आवश्र्क तर्ारी गने    

समन्वर् बैटक/ 
लनणिर् 

२०७७ िेष्ठ न्र्ार्ाधीश/से्र
स्तेदार 

   फरक मदु्दा व्र्वस्थापन पद्धलत लाग ुगने लनणिर् /सफ्गवेर्र 
अलभलेि 

२०७७ श्रावण न्र्ार्ाधीश/से्र
स्तेदार 

फरक मदु्दा व्र्वस्थापन पद्धलत कार्ािन्वर्नको 
अनगुमन गने 

प्रलतवेदन / अलभलेि २०७७/०८१ न्र्ार्ाधीश/से्र
स्तेदार 

 

(ि)  मदु्दा व्र्वस्थापन पद्धलतमा सधुार गने। 

कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध जिम्मेवारी 
मदु्दाको पक्षको व्र्जक्तगत र्ववरण भरी लमलसल 
संलग्न गने 

व्र्जक्तगत र्ववरण २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

मदु्दा व्र्वस्थापन ठदग्दशिन र ईिलाश पजुस्तका 
बनाई मदु्दा शािा तथा ईिलाशमा राख्न े

ठदग्दशिन / ईिलाश 
पजुस्तका 

२०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

पक्षहरुलाई अदालतको कार्िबोझलाई र्वचार गरी 
समर् तोकी तारेि ठदने  

तारेि पचाि/भरपाई २०७६-
०८१ 

फाँगवाला/सु
पररवेक्षक 

लनधािररत समर्लभत्र कुनै पक्ष अनपुजस्थत भएमा 
उपजस्थत पक्षलाई तारेि ठदने 

तारेि पचाि/भरपाई २०७६-
०८१ 

फाँगवाला/सु
पररवेक्षक 

प्रलतवेदनउपरको सनुवुाईमा पक्षले तारेिमा रहन 
चाहेमा ताररिमा राख्न े

तारेि पचाि/भरपाई २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 
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(ग) मदु्दाको कारवाहीलाई सूचना प्रर्वलधसँग आवद्ध गने। 

कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध जिम्मेवारी 
मदु्दा दताि देजि अजन्तम फैसला सम्म एउगै पर्हचान 
(Registration Number)नम्बर ठदने। 

सफ््वेर्र  २०७६-०८१ से्रस्तेदार 

मदु्दाको पक्ष काननु व्र्वसार्ीलाई user id र password 

प्रदान गने। 
सफ््वेर्र  २०७६-०८१ से्रस्तेदार 

पेसी तथा साधारण तारेि कम््रू्गरबाग स्वत: लसििना 
हनुे प्रणाली र्वकास गने। 

सफ््वेर्र  २०७६-०८१ से्रस्तेदार 

मदु्दाको हरेक गलतर्वलधको िानकारी पक्षहरुलाई 
एसएमएसबाग ठदने। 

सफ््वेर्र  २०७६-०८१ से्रस्तेदार 

पेसी स्थगनको पगक पेसी सूचीमा िनाई वेबसाईगमा 
प्रकाशन गने। 

सफ््वेर्र  २०७६-०८१ से्रस्तेदार 

मदु्दाको अजन्तम आदेश र फैसला वेबसाईगबाग 
िाउनलोि गनि स्ने पद्धलतको र्वकास गने। 

सफ््वेर्र  २०७६-०८१ से्रस्तेदार 

मदु्दा सम्बजन्ध पत्राचारमा ईमेलको प्रर्ोग गने। सफ््वेर्र  २०७६-०८१ से्रस्तेदार 
सक्कलै लमलसल चार्हने अवस्थामा बाहेक मदु्दाको 

र्वद्यतुीर् फार्ल तर्ार गरी प्रर्ोग गने। 
सफ््वेर्र  २०७६-०८१ से्रस्तेदार 

र्गपोगको र्वद्यतुीर् प्रलत तर्ार भएपलछ मात्र मदु्दा 
पेसीमा चढाउने पद्धलत अवलम्बन गने 

सफ््वेर्र  २०७६-०८१ मदु्दाशािा 
प्रमिु 

 

(घ) लमलसलको आन्तररक लनररक्षण गने 

कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध जिम्मेवारी 
मदु्दामा अंग परु्ािउन छुटै्ट शािा स्थापना गरर 
लनररक्षण अलधकृत तो्न।े 

लनणिर्/पत्राचार  २०७६-०८१ से्रस्तेदार 

लनरीक्षण अलधकृतले चाल ुलमलसलहरुको लनर्मत 
रुपमा लनरीक्षण गरी ठदएका लनदेशनहरु सफ््वेर्रमा 
प्रर्वि गने। 

सफ््वेर्र २०७६-०८१ लनरीक्षण 
अलधकृत 
/से्रस्तेदार 

मागि अनसुार गनुिपने कामको अवलध नाघेका र नाघ्न 
लागेका मदु्दाको सफ््वेर्रमाफि त कम््रू्गरमा प्राप्त 
संकेतअनसुार प्राथलमकताका साथ लनरीक्षण गने। 

लनरीक्षण/प्रलतवेदन २०७६-०८१ लनरीक्षण 
अलधकृत 
/से्रस्तेदार 

मदु्दामा अंग पगुी पेसी चढ्न र्ोग्र् भएको प्रमाजणत 
गने। 

सफ्गवेर्र/पेसी 
प्रमाणीकरण फारम 

२०७६-०८१ लनरीक्षण 
अलधकृत  

लनररक्षण अलधकृतले पाजक्षक रुपमा लमलसल 
लनरीक्षणको प्रलतवेदन सम्बजन्धत जिल्ला 

लनरीक्षण/प्रलतवेदन २०७६-०८१ लनरीक्षण 
अलधकृत  
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न्र्ार्ाधीशलाई उपलब्ध गराउने। 
प्राप्त लनररक्षण प्रलतवेदनको आधारमा सम्बजन्धत 
कमिचारीलाई लनदेशन ठदन।े 

लनदेशन/पत्राचार २०७६-०८१ न्र्ार्ाधीश
/रजििार 

 

 

रणलनलतक उद्दशे्र्१.३: न्र्ार्र्क काम कारवाही तथा मदु्दाको फैसलामा गणुस्तररर्ता अलभवरृ्द्ध गने। 

(क)  न्र्ार्र्क प्रकृर्ालाई अनगुमन र्ोग्र् बनाउन।े 

कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध जिम्मेवारी 
मदु्दाको कारवाहीमा लाग्ने हरेक चरणको 

सफ््वेर्रमाफि त कार्िताललका बनाई लमलसल सामेल 
राख्न।े 

कार्िताललका २०७७-०८१ से्रस्तेदार 

मदु्दाका पक्षहरु अदालतमा हाजिर भएपलछ 
कार्िताललका उपलब्ध गराउने। 

कार्िताललका २०७७-०८१ से्रस्तेदार 

कार्िताललकामा लनधािररत समर्मा तोर्कएको कार्ि 
सम्पन्न गने। 

कार्िताललका २०७७-०८१ से्रस्तेदार 

कार्िताललकाअनसुार काम हनु नसकेमा वा मागि 
पररवतिन गनुिपरेमा कारण िलुाई सफ्गवेर्र माफि त 
कार्िताललका संशोधन/मागि पररवतिन गरी सोको 

िानकारी मदु्दाका पक्षहरुलाई ठदने। 

संशोलधत 
कार्िताललका/ 
सफ्गवेर्र 

२०७७-०८१ से्रस्तेदार 

कार्िताललका अनसुार काम नभएको लनर्लमत 
अनगुमन गने 

अनगुमन प्रलतवेदन २०७७-०८१ न्र्ार्ाधीश
/से्रस्तेदार 

पक्षहरुले वेभसाईगमाफि त मदु्दाको कारवाही तथा 
आदेश/फैसलाको िानकारी ललन सर्कने पद्धलत 

र्वकास गने। 

वेवसाईग अद्यावलधक २०७७-०८१ से्रस्तेदार 

 

(ि) लमलसल कागिको गणुस्तररर्ता कार्म गने। 

कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध जिम्मेवारी 
लनधािररत मापदण्िका आधारमा फाईल कागि मसी 

समेतका सामग्री िररद गरी प्रर्ोगमा ल्र्ाउने 
स्पेलसर्फकेसन २०७६-०८१ से्रस्तेदार 

लमलसल संलग्न कागिातहरुको संरक्षणको लालग 
प्रभावकारी लमलसल व्र्वथापन गने:- 

 तार्दाती फाराम अद्यावलधक गने। 

 लसललसलेबार रुपमा लमलाएर राख्न े

 िोिेका बित सहि रुपमा फेला पानि 
सर्कने। 

व्र्वजस्थत लमलसल २०७६-०८१ से्रस्तेदार 
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 लमलसलमा रहन ुपने सबै कागि उपलब्ध हनुे  

 लनर्लमत रुपमा संरक्षण र उपचार गने 
लमलसल संलग्न मखु्र् मखु्र् कागिातहरुको र्वद्यतुीर् 

प्रलत तर्ार गरी सफ््वेर्रमा प्रर्वि गने। 
सफ््वेर्र २०७६-०८१ से्रस्तेदार 

 

रणलनलतक उद्दशे्र् १.४ र्ववाद समाधानका वैकजल्पक उपार्हरुको प्रर्ोगलाई प्रभावकारी बनाउन।ु 

(क) न्र्ार्र्क मेललमलाप पद्धलतको सदुृढीकरण गने। 

कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध जिम्मेवारी 
सबै अदालतमा मेललमलाप परामशि कक्ष स्थापना 
गने।  

परामशि कक्ष २०७६-०८१ से्रस्तेदार 

लमलापत्र हनु स्ने प्रकृलतका सबै र्ववादहरु कजम्तमा 
एकपगक मेललमलापका लालग प्रोत्सार्हत गने। 

आदेश/मेललमलापमा 
बरृ्द्ध 

२०७६-०८१ न्र्ार्ाधीश
/से्रस्तेदार 

मदु्दाको कार्िबोझ अनसुार मेललमलाप कक्षको र्वस्तार 
गने। 

थप मेललमलाप कक्ष २०७६-०८१ से्रस्तेदार 

अदालतमा कार्िरत िनशजक्तलाई मेललमलापको 
सम्बन्धमा प्रजशजक्षत गने। 

प्रजशक्षण कार्िक्रम २०७६-०८१ से्रस्तेदार 

अदालतले र्वलभन्न क्षेत्रको र्वषर्गत र्वज्ञता भएका 
मेललमलापकतािको सूची तर्ार गने। 

मेललमलापकतािको 
सूची 

२०७६-०८१ न्र्ार्ाधीश
/से्रस्तेदार 

मेललमलाप सम्बजन्ध सरोकारवालालबच छलफल र 
समन्वर् गने। 

अनगुमन/प्रलतवेदन २०७६-०८१ न्र्ार्ाधीश
/से्रस्तेदार 

अदालतमा रहेका मेललमलाप कक्षहरुको सदुृर्ढकरण 
गने। 

सदुृढ मेललमलाप कक्ष २०७६-०८१ से्रस्तेदार 

मेललमलाप केन्र र मेललमलाप प्रकृर्ाको अनगुमन 
गने। 

अनगुमन/प्रलतवेदन २०७६-०८१ न्र्ार्ाधीश
/से्रस्तेदार 

 

रणलनलतक उद्दशे्र्१.५ फैसला कार्ािन्वर्नको कार्िलाई प्रभावकारी बनाउन।ु 

(क) फैसलाको शीघ्र कार्ािन्वर्न गने 

कार्ि कार्िसम्पादन 
सूचक 

समर्ावलध जिम्मेवारी 

देवानी मदु्दाको फैसला कार्ािन्वर्नसम्बन्धी लनवेदन वा अजन्तम 
कार्म भएको लगत  पक्षहरु अदालतमा हाजिर भएको लमलतले 

६ मर्हनालभत्र फछिर्ौग गने। 

तामेली आदेश  २०७६-
०८१ 

न्र्ार्ाधीश/
तहशीलदार 

फौिदारी मदु्दामा अजन्तम कार्म भएको लनजि र्वगो र क्षलतपलुति 
सम्बन्धमा लनवेदन ठदएको लमलतले ६ मर्हनालभत्र फर्छ्यौगगने। 

प्रलतवेदन/लगत 
र्कताब 

२०७६- 
०८१ 

न्र्ार्ाधीश/ 
तहशीलदार 
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फौिदारी मदु्दामा अजन्तम कार्म भएको कैद िररवाना र 
सरकारी लबगोमध्रे् प्रत्रे्क वषि कजम्तमा सो वषि कार्म हनुे 

लगत बराबर असलु गने। 

प्रलतवेदन/लगत 
र्कताब 

२०७६-
०८१ 

न्र्ार्ाधीश/ 
तहशीलदार 

 

 

(ि) ब्र्ौता दण्ि िररवाना र सरकारी र्वगो अलभर्ानको रुपमा असरुउपर हनु े 

कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध जिम्मेवारी 
र्ोिनाको पर्हलो वषिमा र्व.सं २०३५ सालसम्मका 
सबै ब्र्ौता दण्ि िररवाना र सरकारी र्वगो असलुी 

गने  

प्रलतवेदन/ लगत 
र्कताब  

२०७६-
०७७ 

न्र्ार्ाधीश/
तहशीलदार 

र्ोिनाको दोस्रो वषिमा र्व.स २०४५ सालसम्मका 
सबै दण्ि िररवाना र सरकारी र्वगो असलुी गने 

प्रलतवेदन/ लगत 
र्कताब  

२०७७-
०७८ 

न्र्ार्ाधीश/
तहशीलदार 

र्ोिनाको तेस्रो वषिमा र्व.स २०५५ सालसम्मका 
सबै दण्ि िररवाना र सरकारी र्वगो असलुी गने 

प्रलतवेदन/ लगत 
र्कताब  

२०७८-
०७९ 

न्र्ार्ाधीश/
तहशीलदार 

र्ोिनाको चौथो वषिमा र्व.स २०६५ सालसम्मका 
सबै दण्ि िररवाना र सरकारी र्वगो असलुी गने 

प्रलतवेदन/ लगत 
र्कताब  

२०७९-
०८० 

न्र्ार्ाधीश/
तहशीलदार 

र्ोिनाको पाँचौ वषिमा र्व.स २०७५ सालसम्मका 
सबै दण्ि िररवाना र सरकारी र्वगो असलुी गने 

प्रलतवेदन/ लगत 
र्कताब  

२०८०-
०८१ 

न्र्ार्ाधीश/
तहशीलदार 

 

(ग) दण्ि िररवाना र सरकारी र्वगो र क्षलतपलुतिको लगत अद्यावलधक गने। 

 

कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध जिम्मेवारी 
मदु्दा अजन्तम भई कार्ािन्वर्न गनि लमल्ने र मदु्दा 

अजन्तम भई नसकेको कारणले कार्ािन्वर्नमा  गनि 
नलमल्ने अवस्थामा दण्ि िररवाना र सरकारी लबगोको 

अलग अलग लगत अलभलेि अद्यावलधक गने। 

लगत र्कताब  २०७६-
०८१ 

न्र्ार्ाधीश/
तहशीलदार 

पररवलतित स्थालनर् तहको संरचनाअनसुार लगतमा  
रहेको वतन अद्यावलधक गने 

लगत र्कताब  २०७६-
०७७ 

न्र्ार्ाधीश/
तहशीलदार 

फैसला  अनसुार लतनुिपने क्षलतपलुतिको लगत र 
फर्छ्यौगको छुट्टाछुटै्ट अलभलेि राख्न।े 

लगत र्कताब  २०७६-
०८१ 

न्र्ार्ाधीश/
तहशीलदार 

फौिदारी कार्िर्वलध संर्हताको दफा १६० अनसुार 
कट्टा हनुे लगत मूल लगत र्कताबबाग कट्टा गरी छुटै्ट 

अलभले राख्न े। 

लगत र्कताब  २०७६-
०८१ 

न्र्ार्ाधीश/
तहशीलदार 
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(घ) फैसला कार्ािन्वर्नको संस्थागत सदुृढीकरण गने। 

कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध जिम्मेवारी 
दण्ि िररवाना असलुीको लालग स्थालनर् तह प्रदेश 

सरकार नेपाल सरकार प्रहरी र अन्र् 
सरोकारवालासँग समन्वर् गने। 

समन्वर् बैटक 
पत्राचार 

२०७६-
०८१ 

न्र्ार्ाधीश/
से्रस्तेदार/ 
तहशीलदार 

मातहतका न्र्ार्र्क वा अधिन्र्ार्र्क लनकार् स्थालनर् 
न्र्ार्र्क सलमलतसमेतको लनरीक्षणको क्रममा फैसला 
कार्ािन्वर्नलाई समेत लनरीक्षणको र्वषर् बनाउने ।  

लनरीक्षण प्रलतवेदन २०७६-
०८१ 

न्र्ार्ाधीश 

अजन्तम फैसलाले दण्ि िररवाना लागेका 
व्र्जक्तहरुको र्ववरण सावििलनक सञ्चार माध्र्म तथा 

अदातलको वेवसाईगमा प्रकाशन गने। 

वेवसाईग सञ्चार 
माध्र्म 

२०७६-
०८१ 

तहशीलदार 

दण्ि िरीवाना लागेका व्र्जक्तलाई सरकारी सेवा 
प्रवाहमा बन्देि लगाउन लगतको र्ववरण सेवा प्रवाह 

गने लनकार्हरुमा लेिी पटाउने। 

पत्राचार समन्वर् २०७६-
०८१ 

तहशीलदार 

कैद तथा िररवाना असलुी वापतको प्रोत्साहन रकम 
तत्काल उपलव्ध गराउने। 

भौचर/भरपाई २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार/ 
तहशीलदार 

फैसला कार्ािन्वर्नको लालग तामेलदार र प्रहरी 
समेतको सहर्ोग ललने गरी लनर्लमत िोर िगाउने। 

िोरपिुी /आदेश २०७६-
०८१ 

तहशीलदार 

से्रस्तेदार पलछको न्र्ार्को वररष्ठ कमिचारीलाई 
तहशीलदारको जिम्मेवारी ठदने। 

लनणिर्/पत्र २०७६-
०८१ 

जिल्ला 
न्र्ार्धीश  

फैसला कार्ािन्वर्नलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वर् 
गने तथा आवश्र्क कमिचारी र स्रोत साधन 

प्रथलमकताका साथ उपलब्ध गराउने। 

लनणिर् बैटक २०७६-
०८१ 

 
न्र्ार्धीश/
से्रस्तेदार  

दण्ि िररवानको परुानो ब्र्ौतामध्रे् प्रलतवादीको 
नाम थर वतन र लतनपसु्ते र्ववरण स्पि निलेुको 

कारण असलु हनु नस्ने अवस्थामा रहेको  लगतको 
अदालतगत र एकीकृत अलभलेि तर्ार गरी त्र्स्ता 
लगत फर्छ्यौग गने सम्बन्धमा अध्र्र्न गने। 

अध्र्र्न प्रलतवेदन २०७६-
०८१ 

 से्रस्तेदार  

 

(ङ) मदु्दामा दशीका रुपमा पेस भएका नगद तथा जिन्सीको व्र्वस्थापन गने  

 

कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध जिम्मेवारी 
दशीमा पेश भएका नगद तथा जिन्सीको अलभलेि 

अध्र्ावलधक गने। 
लगत र्कताब  २०७६-

०८१ 
न्र्ार्ाधीश/ 
तहशीलदार 
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मदु्दामा पेश भएका दशीका सामानहरु र्फताि ठदने 
जिम्मा ठदने लललाम गने नि गने समेतका कार्ि 

थनुछेक आदेश भएको ३ मर्हनालभत्र सम्पन्न गने। 

आदेश/पत्राचार २०७६-
०८१ 

न्र्ार्ाधीश/
से्रस्तेदार/ 
तहशीलदार 

 

लक्ष्र् २.न्र्ार्मा पहुचँ अलभवरृ्द्ध 

रणलनलतक उद्दशे्र् २.१: अदालतको कार्िक्षते्रलभत्रका न्र्ार्मा पहुँचका अवरोधहरुको सम्बोधन गनुि। 

कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध जिम्मेवारी 
भाषा अनवुादक र सांकेलतक भाषा अनवुादकको 

अलभलेि अद्यावलधक गरी सेवालाई लनरन्तरता ठदने।  
अद्यावलधक सूची/ 

अलभलेि  
२०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

 

रणलनलतक उद्दशे्र् २.२: अदातलबाग प्रवाह हनु ेसेवालाई गणुस्तरीर् र प्रभावकारी बनाउन।ु 

कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध जिम्मेवारी 
सेवाग्राहीमैत्री व्र्वहार गनिको लालग"लछगोछररतो र 
गणुस्तरीर् सेवा:हाम्रो प्रलतवद्धता" भने्न नारामा 

आधाररत रही न्र्ार्र्क िनशजक्तलाई अलभमिुीकरण 
गने।  

ताललम प्रलतवेदन २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

सेवाग्राही परामशि र सहार्ता कक्षको सदुृढीकरण 
गने । 

लनणिर्  २०७६-
०८० 

से्रस्तेदार 

अदालतमा आउने सेवाग्राहीलाई न्र्ार्र्क प्रकृर्ाबारे 
परामशि सेवा उपलब्ध गराउने। 

प्रलतवेदन २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

सेवाग्राहीलाई अदालतमा प्रवेश गने र्वन्दबुागै 
सहिीकरण गनि दक्ष स्वर्म सेवक  र ईन्गनिहरु 

िगाउने। 

लनणिर्  २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

मदु्दाको कारवाहीको अवस्थासम्बजन्ध िानकारी गेली 
ईन््वार्री एसएमएस मोबाईल ए्समाफि त मदु्दाको 

पक्षलाई उपलब्ध गराउने।  

एसएसएस/गेललफोन २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

मदु्दाका पक्षलाई पार्क पने अदालतबाग र्वदु्दलतर् 
माध्र्मबाग तारेि उपलब्ध गराउने प्रणालीलाई 

प्रभावकारी बनाई लबस्तार गने। 

वेबसाईग २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

न्र्ार्ाधीशसँग सेवाग्राहीको आवलधक रुपमा 
अन्तर्क्रि र्ा गनि पाउने प्रणालीलाई थप प्रभावकारी 

बनाई लनरन्तरता ठदने। 

प्रलतवेदन २०७६-
०८१ 

न्र्ार्ाधीश/
से्रस्तेदार 

सविसाधारण तथा र्वद्याथीहरुलाई अदालतको 
अवलोकन गने अवसर प्रदान गने बारेमा लनदेजशका 

लनदेजशका २०७६-
०८१ 

न्र्ार्ाधीश/
से्रस्तेदार 
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बनाई लाग ुगने। 

अदालत अवलोकन गनि आउने व्र्जक्तहरुको लालग 
अदातलको सामान्र् पररचर् सम्पादन गने कार्ि र 
कार्ि कक्षको िानकारी समावेश भएको श्रव्र्दृश्र् 

सामग्री लनमािण गरी अवलोकण कक्षबाग प्रशारण गने  

श्रव्र्दृश्र् सामग्री २०७६-
०८१ 

न्र्ार्ाधीश/
से्रस्तेदार 

 

 

रणलनलतक उद्दशे्र् २.३ काननुी सहार्तालाई प्रभावकारी बनाउन।ु 
कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध जिम्मेवारी 

वैतलनक काननु व्र्वसार्ीको सेवा सम्बजन्ध 
लनदेजशकालाई पनुरावलोकन गरी थप प्रभावकारी 
बनाउने   

प्रलतवेदन/लनणिर् २०७६-
०८१ 

न्र्ार्ाधीश/
से्रस्तेदार 

नेपाल बार एशोलसएसनसँग समन्वर् गरी प्रोवोनो 
लन:शलु्क काननुी सेवा सञ्चालन लनदेजशका कार्ािन्वर्न 
गने। 

समन्वर् बैटक/लनणिर् २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

प्रोवोनो काननुी सेवा प्रदान गने काननु 
व्र्वसार्ीहरुको सूची अद्यावलधक गरी र्वद्यतुीर् 
माध्र्म तथा अदालत र बार एशोलसएसनको सूचना 
पागीमा प्रकाशन गने 

वेवसाईग/सूचना पागी २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

लनशलु्क काननुी सहार्ताका बारे िानकारी 
सावििलनक सञ्चार माध्र्म अदालतबाग िारी हनुे 
म्र्ाद सूचना तथा वेबसाईगको माध्र्मबाग प्रवाह 
गने। 

वेवसाईग/सूचना पागी २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

वैतलनक काननु व्र्वसार्ीबाग प्रदान गररने सेवाको 
िानकारीसर्हत वैतलनक काननु व्र्वसार्ीको नाम र 
सम्पकि  नं अदालत पररसरको सबैले देख्न ेटाउँमा 
गाँस्ने र वेबसाईगमा प्रकाशन गने। 

वेवसाईग/सूचना पागी २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

 

रणलनलतक उद्दशे्र् २.४ न्र्ार्र्क प्रकृर्ा र प्रणालीबारे सूचना प्रवाह गनुि 
कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध जिम्मेवारी 

अदालतमा सेवाग्रही परामशि र सहार्ता कक्षमा 
अदालतबाग प्रदान हनुे सेवा मदु्दाको प्रकृर्ा लाग्ने 
दस्त ुआठद बारे सेवाग्राहीलाई िानकारी ठदने।   

अलभलेि २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 
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अदालतबाग प्रदान हनुे सेवा मदु्दाको प्रकृर्ा लाग्ने 
दस्तरु आठद बारेमा िानकारीमलुक पजुस्तका तर्ार 
गरी पर्हलोपगक आउने पक्षलाई उपलब्ध गराउने। 

िानकारी पजुस्तका  २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

पवुािधारसर्हतको प्रलतक्षालर्को स्थापना र सदुृढीकरण 
गने। 

प्रलतक्षालर् २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

न्र्ार्र्क प्रकृर्ा सम्बजन्ध श्रब्र्दृश्र् सामग्री तर्ार 
गरी प्रलतक्षालर्मा रहेको लिस््लेबाग प्रशारण गने। 

अलभलेि २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

सेवाग्राहीका अपेक्षा गनुासा सम्बन्धमा सल्लाह सझुाव 
ललई सो को सम्बोधन गनि हेलो अदालत कार्िक्रम 
सञ्चालन गने। 

अलभलेि २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

न्र्ार्र्क प्रकृर्ा सम्बजन्ध िानकारीहरु स्थानीर् सञ्चार 
माध्र्ममाफि त स्थानीर् भाषाहरुमा समेत प्रकाशन 
तथा प्रशारण गने। 

कार्िक्रम अलभलेि २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

फाँग तथा ईिलाशका कार्िकक्षको स्पि िानकारी 
प्राप्त हनुे संकेत बोिि/लिजिगल म्र्ाप अदालतको 
प्रवेश र्वन्द ुसहार्ता कक्ष तथा बढी सम्पकि  हनुे 
स्थान र अदालतको वेबसाईगमा राख्न।े  

संकेत बोिि/वेबसाईग २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

अदालतबाग प्रदान हनुे सेवा न्र्ार्र्क प्रकृर्ा र 
प्रणाली  मदु्दाको प्रकृर्ामा लाग्ने दस्तरु आठद बारेमा 
अदालतको हाता लभत्र अदालत प्रर्ोगकतािको विापत्र 
गाँस्ने व्र्वस्था लमलाई वेबसाईगमा प्रकाशन गने। 

कार्िक्रम प्रलतवेदन  २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

सहार्ता र परामशि कक्षमा ताललम प्राप्त िनशजक्तको 
व्र्वस्था गने। 

लनणिर्  २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

सहार्ता र परामशि कक्षलाई स्रोत साधनर्कु्त बनाई 
सेवाग्राहीलाई प्रदान गररने सेवालाई प्रभावकारी 
बनाउन े

सूचना/स्रोत/साधन/
सेवाको अलभलेि 

२०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

 

 

रणलनलतक उद्दशे्र् २.५ पीलितमैत्री न्र्ार् प्रणालीको सदुृढीकरण गनुि। 

कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध जिम्मेवारी 
र्पलितमैत्री कक्षको स्थापना र अन्र् पवुािधार 
व्र्वस्थापन गने। 

लनणिर् बिेग लनकासा २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

सबै अदालतमा र्पलितको लालग प्राथलमक स्वास््र् 
उपचार मनोसामाजिक परामशि  सरुक्षाको व्र्वस्था 
गने। 

लनणिर्/पत्राचार/पवुाि
धार 

२०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 
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र्पलितको पक्षमा भएका अन्तररम राहत संरक्षण र 
पनुस्थािपनासम्बजन्ध आदेश कार्ािन्वर्नको समन्वर् र 
अनगुमन गने। 

बैटक/अनगुमन 
प्रलतवेदन 

२०७६-
०८१ 

न्र्ार्ाधीश/ 
से्रस्तेदार 

र्पलित वादी भई दार्र हनुे मदु्दामा लन:शलु्क काननुी 
सहार्ता उपलब्ध गराउने। 

आदेश पत्र २०७६-
०८१ 

न्र्ार्ाधीश/ 
से्रस्तेदार 

र्पलितमैत्री व्र्वहारका लालग न्र्ार्र्क िनशजक्तलाई 
अलभमिुीकरण गने। 

प्रलतवेदन २०७६-
०८१ 

न्र्ार्ाधीश/ 
से्रस्तेदार 

मदु्दाको कारवाही र फैसलामा र्पलितको पररचर्को 
गोपलनर्ता कार्म गने 

पक्षको गोपनीर्ता 
फारम 

२०७६-
०८१ 

न्र्ार्ाधीश/ 
से्रस्तेदार 

र्पलितलाई मदु्दाको कारवाही र आदेश वा फैसलाको 
िानकारी ठदने। 

लनणिर्/पत्राचार २०७६-
०८१ 

न्र्ार्ाधीश/ 
से्रस्तेदार 

र्पलितले भरीपाउने टहरेको र्वगो र क्षलतपलुतिको छुटै्ट 
अलभलेि रािी प्राथलमकताका साथ कार्ािन्वर्न गने। 

लगत/अलभलेि २०७६ 
श्रावण 

न्र्ार्ाधीश/
तहशीलदार 

न्र्ार्र्क काम कारवाहीमा र्पलितमैत्री सेवा प्रवाहको 
सलुनजितता गनि पषृ्ठपोषण ललने। 

पषृ्ठपोषण 
फारम/प्रलतवेदन 

२०७६-
०८१ 

न्र्ार्ाधीश/ 
से्रस्तेदार 

 

३ न्र्ार्र्क सशुासनको प्रवद्धिन  

रणलनलतक उद्दशे्र् ३.३: न्र्ार्र्क िनशजक्तको कार्ि संस्कृलतमा सधुार गनुि। 

कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध जिम्मेवारी 
न्र्ार्र्क िनशजक्तलाई उत्कृि व्र्वस्थापन र सेवा 
प्रवाहमा प्रलसर्द्ध पाएका सावििलनक/लनिी संस्थाहरुको 
अवलोकन गराउने। 

लनणिर्/ प्रलतवेदन २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

रणलनलतक उद्दशे्र् ३.४ अदालतको काम कारवाहीमा अनगुमन र लनरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन।ु 

(क) न्र्ार्र्क काम कारवाही र सेवा प्रवाहको अनगुमन गने। 

कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध जिम्मेवारी 
पनुरावेदन सनेु्न अदालतले अदालत अन्र् न्र्ार्र्क 
लनकार् र कारागारहरुको वार्षिक रुपमा कजम्तमा १ 
पगक लनरीक्षण गने। 

लनरीक्षण प्रलतवेदन २०७६-
०८१ 

न्र्ार्ाधीश 

मापदण्ि बमोजिम सेवा भए नभएको लनर्लमत 
अनगुमन गरी तत्काल सधुार गनि लनदेशन ठदने 

अनगुमन 
प्रलतवेदन/लनणिर् 

२०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

मापदण्ि बमोजिम उत्कृि सम्पादन तथा सेवाप्रवाह 
गने कमिचारीलाई परुस्कृत र कमी कमिोरीको 
पनुरावजृत्त गने कमिचारीलाई अनशुासनात्मक कारवाही 
गने। 

लनणिर् २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 



------------------------------------------------------------------------------- 
भक्तपरु जिल्ला अदालत। वार्षिक कार्ि र्ोिना 2076/077 

पषृ्ठ 48 मध्रे्को पषृ्ठ 26 

 

अदालतबाग भएका काम कारवाहीमा हनु स्ने 
अलनर्लमतता सम्बजन्ध उिरुीको सम्बोधन गने, 
कार्िर्वलध ,साधन, जिम्मेवार अलधकारी, समर्ावलध 
समेतका र्वषर्हरु समावेश गरी कार्िर्ोिना बनाई 
लाग ुगने। 

कार्िर्ोिना २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

सेवाग्राहीले अदालतको काम कारवाहीको सम्बन्धमा 
न्र्ार्ाधीश समक्ष ललजित वा मौजिक रुपमा 
गनुासो/उिरुी गनि स्ने। 

अलभलेि २०७६-
०८१ 

सम्बजन्धत
न्र्ार्ाधीश 

 

लक्ष्र् ४: अदालत व्र्वस्थापनको सदुृर्ढकरण 

रणलनलतक उद्दशे्र् ४.२ भौलतक र सेवा पवुािधारमा सधुार एवम र्वजत्तर् व्र्वस्थापन गनुि। 

(क) भौलतक सेवा र पवुािधार व्र्वस्थापन गने। 

कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध जिम्मेवारी 
संघीर्ता कार्ािन्वर्नको लसललसलामा जिल्ला 
सदरमकुाम जस्थत सरकारी कार्ािलर् स्थानीर् तहमा 
स्थानान्तरण/िारेि हनु गई िाली भएका भवन 
/िग्गा अदालत प्रर्ोिनको लालग प्राप्त गने पहल र 
समन्वर् गने। 

बैटक/लनणिर् पत्राचार २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

नर्ाँ लनलमित आवास सरुक्षा भवनको लनर्लमत संरक्षण 
तथा ममित सम्भारको लालग मापदण्ि लनधािरण गरी 
लाग ुगने। 

मापदण्ि/बिेग 
लनकासा 

२०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

अदालतमा िररद गररने बस्त ुर सेवाको वार्षिक 
िररद र्ोिना तर्ार पारी कार्ािन्वर्न गने। 

िररद र्ोिना  प्रत्रे्क वषि से्रस्तेदार 

लनधािररत मापदण्िका आधारमा अदालतको लालग 
आवश्र्क पने फलनिचरलगार्तका सामग्री िररद 
गने। 

लनणिर् प्रत्रे्क वषि से्रस्तेदार 

 

(ि) र्वत्तीर् व्र्वस्थापन गने। 

कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध जिम्मेवारी 
आगामी आलथिक वषिको लालग रणलनलतक र्ोिनाको 

कार्िक्रम समेतका आधारमा चाल ुर पुजँिगत 
िचितफि को प्रारजम्भक बिेग अनमुान तर्ार गने। 

बिेग अनमुान र्ववरण प्रत्रे्क वषि 
मंलसर 

से्रस्तेदार 

र्ोिना कार्ािन्वर्न सलमलतसँग परामशि र समन्वर् 
गरी बिेग अनमुानलाई अजन्तम रुप ठदई वार्षिक 

बिेग अनमुान र्ववरण प्रत्रे्क वषि 
मंलसर 

से्रस्तेदार 
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िररद र्ोिना सर्हत सवोच्च अदालत अनसुन्धान 
तथा र्ोिना महाशािामा  पटाउने। 
लनधािररत लसललङको आधारमा वार्षिक 
कार्िक्रमसमेतको प्राथलमर्ककरण गरी LMBIS मा 
बिेग प्रर्वि गने। 

LMBIS अलभलेि प्रत्रे्क वषि  से्रस्तेदार 

अदालतले प्राप्त गरेको बिेग LMBIS मा उजल्लजित 
र्क्रर्ाकलाप कार्ािन्वर्नको लालग अदालतको पणुि 
बैटक र कमिचारी बैटकमा छलफल गराई 
लमतव्र्र्र्ता पारदजशिता र प्रभावकारीतासमेतको 
आधारमा र्ोिनाका कार्िक्रम सञ्चालन गने। 

लनणिर्/भौलतक र 
र्वजत्तर् प्रलतवेदन 

प्रत्रे्क वषि  से्रस्तेदार 

वार्षिक रुपमा तोर्कएको लक्ष्र् बमोजिम बेरुि ु
फर्छ्यौग गने र आगामी ठदनमा शनु्र् बेरुि ुकार्म 
गने। 

बेरुि ुफर्छ्यौग 
प्रलतवेदन 

प्रत्रे्क वषि से्रस्तेदार 

अदालतमा सेवाग्राहीले बझुाउन ुपने शलु्क दस्तरु 
धरौगी आठद रकम बैंक माफि त दाजिला गने 
व्र्वस्था लमलाउने। 

भौचर २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

 

(ग) अलभलेि तथा पसु्तकालर् व्र्वस्थापन  

कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध जिम्मेवारी 
अदातलका लछनवुा लमलसलहरु स््र्ान गरी 
सफ््वेर्रको माध्र्मबाग प्रर्वि गरी संरक्षण गने। 

सफ््वेर्र अलभलेि २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

लमलसल संलग्न ललितहरु काननुबमोजिम 
धलु्र्ाउने/सिाउने संरक्षण गने।  

अलभलेि २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

सबै ईिलाशहरुमा दैलनक आवश्र्क पने काननुका 
पसु्तक र सामग्रीहरु सर्हतको पसु्तकालर् 
व्र्वस्थापन गने। 

लाईबे्ररी २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

न्र्ार्र्क कार्िको लालग आवश्र्क पने पसु्तक 
लगार्त अन्र् पाठ्यसामग्रीको आवश्र्कता पर्हचान 
गरी िररद गने। 

िररद लनणिर्/पसु्तक २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदार 

 

रणलनलतक उद्दशे्र्: ४.६ र्ोिना कार्ािन्वर्न प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन।ु 

कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध जिम्मेवारी 
मालसक कार्ि प्रगलत र्ववरण अनसुन्धान तथा र्ोिना 
सलमलतमा पेश गने। 

प्रगलत र्ववरण प्रत्रे्क 
मर्हनाको ५ 
गतेलभत्र 

से्रस्तेदार 
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मूल र्ोिना बमोजिम वार्षिक कार्िर्ोिना तिुिमा, 
कार्ािन्वर्न, आन्तररक/आवलधक सलमक्षा, प्रलतवेदन गने 
पद्धलत र्वकास गने। 

नमनुा वार्षिक 
कार्ािन्वर्न र्ोिना 
/ढाँचा/पररपत्र  

२०७६ 
साउन 

अनसुन्धान 
तथा र्ोिना 
सलमलत  

जस्वकृत कार्ि र्ोिना कार्ािन्वर्न गरी कार्ि प्रगलतको 
मालसक रुपमा आन्तररक सलमक्षा गने। 

समीक्षा बैटक/ 
माइन्र्गु 

प्रत्रे्क 
मर्हनाको १ 
गते 

 

 

लक्ष्र् ५ न्र्ार्पाललकाप्रलतको आस्था र र्वश्वास अलभवरृ्द्ध। 

रणलनलतक उद्दशे्र् ५.१ अदालतका काम कारवाही सम्बन्धमा सेवाग्राहीको सन्तरु्ि अलभवरृ्द्ध गनुि। 

कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध जिम्मेवारी 
अदालतले आवलधक रुपमा सेवाग्राहीको सन्तरु्िको 
मापन गने। 

प्रलतवेदन प्रत्रे्क वषि 
असार र पषु 

से्रस्तेदार 

 

(क) अदालत र सञ्चारमाध्र्मसँगको सम्बन्ध प्रभावकारी बनाउन।े 

कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध जिम्मेवारी 
अदालतले आवलधक रुपमा सञ्चारकमीसँग अन्तर्क्रि र्ा 
गने। 

माईन्र्गु/प्रसे र्वज्ञलप्त २०७६-०८१ से्रस्तेदार 

सञ्चार क्षेत्रसँग गररने व्र्वहार र सचुना सम्प्रषे्णको 
तररका तथा सामाजिक सञ्जालसँगको आबद्धताबारेमा 
अदालतको कमिचारीलाई अलभमिुीकरण गने। 

अलभमजुिकरण २०७६-०८१ से्रस्तेदार 

 

(ि) काननुी जशक्षाको प्रवद्धिन गने। 

कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध जिम्मेवारी 
अदातलको काम कारवाहीका बारेमा र्वद्यालर् तथा 
र्वश्वर्वद्यालर्का र्वद्याथीलाई अदालतको भ्रमणको 

अवसर ठदने। 

अलभलेि २०७६/ 
०८१ 

से्रस्तेदार 

न्र्ार्ाधीश तथा अलधकृतबाग न्र्ार्र्क प्रर्क्रर्ा र 
प्रणाललका र्वषर्मा र्वद्यालर् तथा र्वश्वर्वद्यालर्मा  

प्रवचन ठदने।  

व्रवचन कार्िक्रम २०७६/ 
०८१ 

न्र्ार्ाधीश/
अलधकृत 

रणलनलतक उद्दशे्र् ५.३ अदालतका सरोकारवालाहरुसँगको सम्बन्ध र सहर्ोगलाई सदुृढ तलु्र्ाउन।ु  

(क) सरोकारवाला लनकार्हरुसँग सम्बन्ध र समन्वर् अलभवरृ्द्ध गने। 

कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध जिम्मेवारी 
सरोकारवाला लनकार्लाई न्र्ार्पाललकाको रणलनलतक 

र्ोिनाको सम्बन्धमा िानकारी गराउने। 
पत्राचार/माईन्र्गु २०७६/ 

०८१ 
न्र्ार्ाधीश/
से्रस्तेदार 
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सरोकारवाला लनकार्लाई र्ोिना तिुिमामाफि त 
सधुारका कार्िक्रमहरु सञ्चालन गनि प्रोत्सार्हत गने। 

पत्राचार/माईन्र्गु २०७६/ 
०८१ 

न्र्ार्ाधीश/
से्रस्तेदार 

रणलनलतक र्ोिना माफि त सधुारका कार्िक्रम सञ्चालन 
गरररहेका सरोकारवाला लनकार्हरुका र्ोिनामा 

समावेश भएका न्र्ार्पाललकाको काम कारबाहीसँग 
सम्बजन्धत साझा र्वषर्हरुमा अन्तर लनकार्गत 

समन्वर् तथा सहकार्ि गने। 

पत्राचार/माईन्र्गु २०७६/ 
०८१ 

न्र्ार्ाधीश/
से्रस्तेदार 

न्र्ार्र्क काम कारवाहीसँग प्रत्र्क्ष सरोकार राख्न े
लनकार्हरु(बार एशोलसएसन,महान्र्ार्ालधवक्ताको 

कार्ािलर् प्रहरी र्वलधर्वज्ञानसँग सम्बजन्धत लनकार् र 
र्वषषेज्ञ समेत ) सँग लनर्लमत सम्पकि  र सहकार्ि 

गने। 

आवलधक बैटक/ 
संवाद/लनणिर्/पत्राचार 

२०७६/ 
०८१ 

न्र्ार्क्षेत्र 
समन्वर् 
सलमलत 

 

(क) स्थानीर् तहका न्र्ार्र्क सलमलतहरुसँग समन्वर् र सहकार्ि गनुि। 

कार्ि कार्िसम्पादन सूचक समर्ावलध जिम्मेवारी 
स्थानीर् तहसँगको सहकार्िमा न्र्ार्र्क सलमलतका 
पदालधकारीहरु तथा कार्िरत कमिचारीलाई न्र्ार्र्क 
प्रर्क्रर्ा मेललमलाप र न्र्ार्र्क लनररक्षणका सम्बन्धमा 

अलभमिुीकरण गने। 

अलभमिुीकरण २०७६/ 
०८१ 

न्र्ार्ाधीश/ 

से्रस्तेदार 

म्र्ाद तामेली फैसला कार्ािन्वर्न नापन्शा मचुलु्का 
आठद र्वषर्मा स्थानीर् तहले गनुिपने सहर्ोगका 

सम्बन्धमा समन्वर् गने। 

बैटक/संवाद/लनणिर्
/पत्राचार 

२०७६/ 
०८१ 

जिल्ला न्र्ार्क्षेत्र 
समन्वर् सलमलत 

स्थानीर् तहका न्र्ार्र्क सलमलतहरुको काम कारवाही 
तथा क्षेत्रालधकारलभत्रका र्वषर्मा िानकारीमलुक 

सामग्री तथा काम कारवाहीमा प्रर्ोग हनुे ललितका 
ढाँचा तर्ार गनि सहर्ोग गने। 

सामग्री २०७६/ 
०८१ 

जिल्ला न्र्ार्क्षेत्र 
समन्वर् सलमलत 

 

५.३ भक्तपरु जिल्ला अदालतमा गनुिपने भौलतक लनमािणका कामहरु: 

 

 भक्तपरु नगरपाललका विा नं १ जस्थत तमुचो-दगुरेु-चोिा िग्गा एकीकरण आर्ोिना अन्तरगतको 
न्सा नं. १ छ-७ र्क.नं. २१५ को ६-१४-१-३.७५ (३५१२.९७ व.मी.) तथा ऐ. न्सा 
नं.१ छ ८ र्क.नं. १९८ को ४-१-२-२.६५ (२०८७.९ व.मी.) समेत िम्मा ि.रो. ११-०-०-
२.४० (५६००.८७ व.मी.) िग्गा िररद गररएकोले सो िररद गररएको िग्गामा सवोच्च 
अदालतको अनमुलत ललइ र्सै आ.व. मा भवन लनमािणको कार्ािरम्भ गने। 
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 र्प्रफेवको गहरामा रहेको मदु्दा फाँगको उत्तरपर्ट्ट कमिचारीले प्रर्ोग गने प्रर्ोिनका लालग १ वगा 
्वाइलेग लनमािण गने वैतलनक वर्कल र मदु्दा फाँग राख्न टाउँको अभाव भएकोले लनमािणको लालग 
पहल गने। 

 इिलास नं. ४ र ५ को च्र्ाम्बर ज्र्ादै साँघरुो र अधँ्र्ारोसमेत भएकोले स्थानअनसुार सोलाई 
फरार्कलो बनाउन आवश्र्क पहल गने। 

 अदालतका न्र्ार्ाधीश तथा कमिचारीको प्रर्ोगको लालग आवश्र्क फलनिचर िररद गने। 

 सबै कम््र्गुरलाई पगु्ने गरी र्.ुपी.एस. को व्र्वस्था गने। 

 पूराना लमलसलको संरक्षण गनि साधन स्रोतले भ्र्ाएमा र्वद्यतुीर् अलभलेिीकरणको कार्ािरम्भ गने। 

 One staff One Computer  को अवधारणा अन्तगित फाँगमा कार्िरत सबै कमिचारीहरुलाई कम््र्गुर 
उपलव्ध गराउने। 

 सेवाग्राहीको लालग अदालत भवनको पजिमपर्ट्टको िाली स्थानमा प्रलतक्षालर् गहरा बनाउनको 
लालग आ.व. २०७३/२०७४ मै सहमलत प्राप्त भएको भएपलन बिेग लनकासा नहुँदा सो हनु 
सकेको छैन, अतः र्स आलथिक वषिमा सो लनमािण गनि आवश्र्क पहल गने। 

 अदालतको उत्तरपर्ट्ट रहेको ट्रस्ग सर्हतको पार्कि ङ सानो भएकोले सो पार्कि ङको ट्रस्ग थपी 
लम्ब्र्ाउने र कमिचारीको लालग मोगरसाइकल पार्कि ङ नभएको हदुा सोसमेत लनमािण गनुिपने। 

 वैतलनक कानून व्र्वसार्ी, सूचना प्रर्वलध कक्ष, मेललमलाप कक्ष अपगु भएकोले सोको व्र्वस्थापन 
गने। 

 अपाङ्गमैत्री शौचालर् नभएको र कमिचारीको लालगसमेत शौचालर् प्रर्ाप्त नहुँदा अपाङ्गमैत्री र 
कमिचारीको लालग शौचालर्को लनमािण गने। 

 

५.४ अदालतलाई आवश्र्क पने भौलतक सामाग्रीहरु: 
वार्षिक कार्ि र्ोिनामा िनाएका प्रलतवद्धताहरु कार्ािन्वर्न गनि देहार् बमोजिमका भौलतक 
सामाग्रीहरुको आवश्र्क रहेको छ: 

१. फैसला कार्ािन्वर्न र्वशेष अलभर्ानलाई कार्िरुप ठदन गागा समुो मोगर - १ 

२. तामेलदारलाई मोगरसाइकल – १५(पन्ध्र) 

३. र्प्रन्गर – २०(बीस थान) 

४. कम््र्गुर – ३०(लतस थान) 

५. आवश्र्कतानसुार फलनिचर र फलनिलसङका र्वलभन्न सामानहरु। 
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५.५ अनमुालनत िचिको र्ववरण: 
आ.व. २०७5/२०७6 मा भक्तपरु जिल्ला अदालतको वार्षिक कार्िर्ोिना कार्ािन्वर्नसँग   
सम्बजन्धत गलतर्वलधका लालग अनमुालनत बिेग लनम्नानसुार रहेको छ:- 

कुल िचिको र्ववरण 

लस.नं. िचिको र्ववरण िम्मा िचि रू. 
१ रणनीलतक र्ोिना कार्ािन्वर्न तथा अदालत व्र्वस्थापन सम्बन्धमा र्स 

अदालतका रा.प.अ. कमिचारीको प्रजशक्षण तथा अन्तरर्क्रर्ा 
१,००,०००।- 

२ र्स अदालतको न्र्ार्के्षत्र समन्वर् सलमलतको बैटक‚ अदालत व्र्वस्थापन 
सलमलतको बैटक‚ बाल न्र्ार् समन्वर् सलमलतको बैटक‚ लेिापढी 
व्र्वसार्ी सलमलतसँगको अन्तरर्क्रर्ा‚ बार र बेञ्चबीचको अन्तरर्क्रर्ा‚ 
पत्रकार एवं सञ्चारकमी बीचको अन्तरर्क्रर्ा‚ कमिचारी बैटक‚ लगत 
फर्छ्यौग सलमलतको बैटक समेतको लालग वार्षिक कार्िक्रमको लालग 

२,००,०००।- 

३ लललाम सलमलतको बैटक‚ मूल्र्ाङ्कन सलमलतको बैटक‚ र्स अदालतका 
तामेलदार र न पा र विा सजचवहरु बीचको अन्तर्क्रि र्ासमेत 

५,००,०००।- 

४ कमिचारीलाई कम््र्गुर ताललम कार्िक्रम (वषिमा २ पगक) ५०,०००।- 

५ पसु्तकालर् सदुृढीकरणका लालग ३,००,०००।- 

६ फलनिचर व्र्वस्थान तथा फलनिलसङ (थप न्र्ार्ाधीश समेतलाई र्वचार गरी) ५,००,०००।- 

७ अलभलेि व्र्वस्थापन (दराि िररद, लमलसल कागि धलु्र्ाउनेसमेत गरी) ५,००,०००।- 

८ लनिामती सेवा ठदवस‚ मलुकुी ऐन ठदवस‚ कानून ठदवस र कमिचारीहरुको 
अन्तरर्क्रर्ा‚ र्वचार गोष्ठी लगार्त कार्िक्रम 

१,००,०००।- 

९ फैसला (र्गपोग) लेिन अलभर्ान सञ्चालन ३,००,०००।- 

१० कमिचारीको पनुताििगी प्रजशक्षण कार्िक्रम २,००,०००।- 

११ बाह्य अदालत भ्रमण कार्िक्रम १,००,०००।- 
१२ Networking लगार्त IT सम्बन्धी िचि १,००,०००।- 
१३ अपाङमैत्री र कमिचारी शौचालर् लागत अनसुार 
१५ सरुक्षा गािि घर लनमािण लागत अनसुार 
१६ तहसील व्र्वस्थापनको लालग लागत अनसुार 
१७ सेवाग्राही प्रलतक्षालर्, पार्कि ङ लनमािण  लागत अनसुार 
 अन्र् र्वर्वध कार्िक्रमका लालग २,००,०००।- 

कुल िम्मा िचि रू. लगत इजस्गमेग 
बाहेक 

३१,५०,०००।- 
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भक्तपरु जिल्ला अदालत 

भक्तपरु 

चौमालसक बिेग िचि र्ोिना 
बिेग उपजशषिक  २०४०१५३                                             आ.व. ०७५/०७६ 

लस.न. र्ववरण 
िचि जशषिक 
नम्बर 

िम्मा बिेग 

पर्हलो चौमाजशक (श्रावण-
कालतिक) को लालग प्रस्ताव 

गररएको िचि 

दोस्रो चौमालसक (मंलसर- 
फाल्गणुको) लालग प्रस्ताव 

गररएको िचि 

तेस्रो चौमालसक (चैत्र 
-असार)को लालग 

प्रस्तवा गररएको िचि 
कैर्फर्त 

1 तलव २११११ २४०११००० ८०११००० ८०००००० ८०००००० 
 

2 महंगी भत्ता २१११३ ८७६००० २९२००० २९२००० २९२००० 
 

3 र्फल्ि भत्ता २१११४ २८१००० ९३६६६ ९३६६६ ९३६६८ 
 

4 अन्र् भत्ता २१११९ ४२००० १४००० १४००० १४००० 
 

5 पोशाक २११२१ ५६०००० ० ० ५६०००० 
 

6 
पानी तथा 
लबिलुी 

२२१११ २३६००० १२०००० ११६००० ० 
 

7 संचार महशलु २२११२ ८७००० ५०००० ३७००० ० 
 

8 घर भािा २२१२१ १०२०००० ३४०००० ३४०००० ३४०००० 
 

9 इन्धन २२२११ ७२०००० २४०००० २४०००० २४०००० 
 

10 
संचालन तथा 

ममित 
२२२१२ ६६१००० २२६००० २२२००० २१३००० 

 

11 लबमा २२२१३ १००००० ३०००० ३०००० ४०००० 
 

12 
कार्ािलर् 

संम्मन्धी िचि 
२२३११ १४०४००० ६५०००० ४००००० ३५४००० 

 

13 
पसु्तक तथा 
सामग्री िचि 

२२३१३ ७०००० २०००० ३५००० १५००० 
 

14 
इन्धन अन्र् 
प्रर्ोिन 

२२३१४ ३८००० १२००० १४००० १२००० 
 

15 लन.सा.स.म.स. २२३२१ ६०००० २०००० २०००० २०००० 
 

16 
अन्र् सेवा 
शलु्क 

२२४१२ ५५२८००० ३६००००० १९२८००० ० 
 

17 कार्ित्रम िचि २२५२२ ३२३००० १५०००० १००००० ७३००० 
 

18 
अनगुमन 
मलु्र्ाङ्न 

२२६११ ६७००० २६००० २१००० २०००० 
 

19 भ्रमण िचि २२६१२ १७७००० ५०००० ९७००० ३०००० 
 

20 र्वर्वध िचि २२७११ ४२४००० १४१००० १४१००० १४२००० 
 

21 िम्मा 
 

३६६८५००० १४०८५६६६ १२१४०६६६ १०४५८६६८ 
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भक्तपरु जिल्ला अदालत  

भक्तपरु  

चौमालसक बिेग िचि र्ोिना 
बिेग उपजशषिक  २०४१०१३                                          आ.व. ०७५/०७६ 

लस.न. र्ववरण 

िचि 
जशषिक 
नम्बर  

िम्मा बिेग 

पर्हलो चौमाजशक 
(श्रावण-कालतिक) को 
लालग प्रस्ताव गररएको 

िचि  

दोस्रो चौमालसक 
(मंलसर- फाल्गणुको) 
लालग प्रस्ताव गररएको 

िचि  

तेस्रो चौमालसक 
(चैत्र -
असार)को 

लालग प्रस्तवा 
गररएको िचि  

कैर्फर्त 

१ 

न्र्ार्र्क कामकारबाही 
सम्बजन्ध आवश्र्क 

ताललम 

२२५२२ २००००   १०००० १००००   

२ 
म्र्ाद तामेली तथा 
अन्तर्क्रि र्ा ताललम 

२२५२२ ६९०००   ३४००० ३५०००   

३ अलभलेि व्र्वस्थापन २२५२२ २०००००   १००००० १०००००   

४ 
न्र्ार् क्षेत्र समन्वर् 

सलमलत अन्र्  
२२५२२ ५०००० १५००० १५००० २००००   

५ meet the judge २२५२२ १८००० ६००० ६००० ६०००   

६ judicial outreach 
२२५२२ ४८००० १६००० १६००० १६०००   

७ 
बार्षिक कार्िर्ोिना 

तिुिमा आवलधक सलमक्षा 
२२५२२ 

३०००० १५००० ० १५०००   

८ 
देवानी /फौिदारी संर्हता 

सम्बन्धी  
२२५२२ 

२००००० ७५००० ७५००० ५००००   

९ 
सेवाग्राही संग गनुि पने 
व्र्हवार सम्बन्धी  

२२५२२ 
५००० ५००० ० ०   

१० 
सचुना प्रर्वधी प्रर्ोग 
सम्बन्धी ताललम 

२२५२२ 
१०००० १०००० ० ०   

११ 
र्गपोग प्रणालल सम्बन्धी 

ताललम 

२२५२२ 
७०००० २०००० २५००० २५०००   

१२ िम्मा    ७२००००  १६२००० २८१००० २७७०००   
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पररच्छेद – ६ 
फारमहरु 
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पररच्छेद -७ 

फैसला कार्ािन्वर्न 

७.१ पषृ्ठभमुीः   

      र्ोिनानै लक्ष्र् र उदेश्र् प्रालप्तको मूल अस्त्र हो। र्सै मान्र्तालाई आत्मासाथ गदे सरुु भएको र्ोिनाको 
प्रभाव न्र्ार्पाललकामा पलन पनि गर्ो। र्ोिनाबद्द सधुार प्रकृर्ाको अभ्र्ास न्र्ार्पाललकाको लालग नौलो चनुौती 
भएको सन्रभिमा पर्हलो रणनीलतक र्ोिना (२०६१-२०६६ ) शरुु गरी न्र्ार्पाललकामा पलन र्ोिनाबद्द 
सधुारको थालनी गरी चनुौलतलाई अवसरको रुपमा प्रर्ोग गने अटोग गररर्ो । फलस्वरुप २०६१ सालमा 
सरुु गरीएको न्र्ार्पाललकाको रणनीलतक र्ोिना २०६६ मा समाप्त भई २०६६ मा पनुः दोस्रो रणनीलतक 
र्ोिना सरुु भर्ो। पर्हलो रणनीलतक र्ोिनाले शरुु गरेका काम कावािहीका सबल तथा दबुिल पक्षको 
पर्हचान गरी २०६६ मा दोस्रो रणनीलतक र्ोिनाको सरुु भर्ो भने दवैु र्ोिनाका अनभुवहरु समेगी 
न्र्ार्पाललकाले तेस्रो पंचवषीर् रणनीलतक र्ोिना (२०७१/२०७२ –२०७६/२०७७ ) समेत लमलत 
२०७६ मा समाप्त भई लमलत २०७६।४।१ बाग चौथो पंचवषीर् रणनीलतक र्ोिनाको सरुु गरी हाल 
कार्ािन्वर्नको अजन्तम चरणको अवस्थामा छ।  

    “लछगो छररतो न्र्ार् सवैका लालग न्र्ार्” भने्न मलु उद्घोषका साथ २०७६ श्रावण १ देिी सरुु भएको 
न्र्ार्पाललकाको चौथो रणनीलतक र्ोिनामा पर्हलो दोस्रो र तेश्रो र्ोिनाले प्रदान गरेको जशक्षा (न्र्ार्ीक 
सधुारका प्रर्ासलाई र्ोिनाबद्द ढङ्गबाग अगालि बढाउँदा न्र्ार् सम्पादनको कार्ि लछगो, छररतो, प्रभावकारी, 
कम िजचिलो, सहि, पहँचु एवं अनमुानर्ोग्र् हनु स्छ भने्न) अनरुुप र्ोिनाको तिुिमा तथा कार्ािन्वर्न 
भएको हो। र्सै सन्रभिमा र्स भक्तपरु जिल्ला अदालतको तहसील शािाले पलन र्वगत देजि आफ्नो 
कार्िर्ोिना लनमािण गरी कार्ािन्वर्न गदै आईरहेको छ। मलुकुी ऐन, २०२० लाई प्रलतस्थापन गरी २०७५ 
भार १ गतेबाग लाग ुहनु लागेका देवानी तथा फौज्दारी कार्िर्वलध संर्हता समेतको कार्ािन्वर्नलाई मूतिरुप 
ठदनेपनेु चनुौती रहेको अवस्थामा र्स आ.व. मा र्स अदालतको तहसील शािाले आफ्ना काम कावािही 
संचालन गनि स्पष्ठ कार्ि र्ोिना लनमािण गरी कार्ािन्वर्न गने िमको गरेको छ। 

        ७.२; कार्ािन्वर्न र्ोिना तिुिमा तथा कार्ािन्वर्नमा संम्लग्न कमिचारीहरु; 

      र्स अदालत तहसील शािाको आ.व.२०७६/२०७७ को र्ोिना माननीर् न्र्ार्ाधीशहरुको लनदैशन 
तथा लनर्न्त्रण एव से्रस्तेदार तथा अन्र् सम्पूणि कमिचारीहरुको सहर्ोगमा तहसील शािामा कार्िरत देहार्का 
कमिचारीबाग लनमािण गरीएको हो।  
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        तहसीलदार श्री सदन अलधकारी  (फो.न. ९८५११८०७७० ) 

  नार्ब सबु्बा श्री वावरुाम िनाल (फो.न ९८५११५४८५२) 

  लिट्ठा श्री मेघ बहादरु कगुवाल (फोन नं. ९८४१५३७८६६) 

 लिट्ठा श्री लललाराि दाहाल (फोन नं ९८६३६५२२४६ 

 तामेलदार लिट्ठा श्री मान बहादरु काकी (९८४००६००२५)  

         

 

        ७.३- वार्षिक कार्ािन्वर्न र्ोिना (२०७६/२०७७) का मखु्र् उदेश्र्हरु ; 

 न्र्ार्पाललकाको चौथो पंचवषीर् रणनीलतक र्ोिनाको पणुि पालना गदै पूणि रुपमा लागू गनि 
प्रर्त्नशीलल रहन।े                 

 सबै लनवेदनहरु ६ मर्हना लभत्र फछौग गने, कुनै पलन हालतमा ९ मर्हना नाघ्न नठदने। 

 अदालत प्रलतको िनआस्था अलभवृर्द्ध गराउन प्रर्त्नशील रहने। 

 आपसमा सामरु्हक सहकार्िमा िोि ठदई संस्थागत उदेश्र् प्रालप्तमा िु् न।े 

 मसु्कान सर्हतको न्र्ार् सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउने। 

 असलु तहसीलको कार्िलाई र्वशेष अलभर्ानका साथ संचालन गने। 

 तहसीलको जिन्सी व्र्वस्थापन प्रभावकारी रुपमा गने। 

 वार्हरी जिल्लाका लगतहरु सम्बजन्धत जिल्लामा पटाई लगतभार कम गने। 

 र्स जिल्ला अन्तरगतका लगतलाई समेत हरेक नगरपाललका र नगरपाललकाको विागत रुपमा 
लगत छुट्याई सम्बजन्धत विा कार्ािलर् र प्रहरी तथा वृत्त सेवा प्रवाह गने स्थालनर् कार्ािलर् 
समेतमा लगत र्ववरण पटाई लगत असलुीलाई तीब्रता र तदारुकतासाथ अजघ बढाउने।   

     ७.४- उदेश्र्हरु प्रालप्तका लालग चाललन ेरणनीलतहरु ; 

 “र्वशेष अलभर्ान सफल पारौ, जिम्मेवारीको अंङ्क लगत न्रू्नमा झारौ” भने्न मूल अलभर्ानका 
साथ काम गने। 

 लगत अध्र्ावलधक गरी नागरीक पहुँच हनुे कार्ािलर्मा र्वतरण गरी असलु तहसील प्रभावकारी 
वनाउने। 

 “ ६ मर्हनालभत्र लनवेदनको फर्छ्यौग, गरेरै छाड्छौ ललएर, अगोग “भने्न मलु अलभर्ानका साथ 
काम गने। 

 लनवेदनमा कारण तोकी तारेि ठदने, समर्मा म्र्ाद िारी र तामेली प्राप्त भएपलछ आवशर्क 
कावािही अगालि बढाई फैसला कार्ािन्वर्न सम्पन्न गने।  
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 तहसील शािाका कमिचारीवीच संर्हताको कार्ािन्वर्न सहि बनाउन प्रभावकारी छलफल गने। 

 समर् समर्मा जिन्सी लललाम तथा व्र्वस्थापन गने। 

 र्स जिल्ला अन्तरगतको लगत असलुी कार्िमा हरेक नगरपाललका सम्बजन्धत विा कार्ािलर् 
तथा प्रहरी वृत्त समेतँग समन्वर् गरी अगालि बढ्न।े 

७.५   फैसला कार्ािन्वर्न तफि को लनवेदनहरुको तलुनात्मक प्रगलत र्ववरण ; 

आ.व. लगत फर्छौयट फर्छौट %     ब ाँकि िैकफयत 

०७१/२०७२ २८० १९४ ७० % ८६  

२०७२/२०७३ ३१९ २३० ७२।५० ८९  

२०७३।२०७४ ३६९ २१४ ५८% १५५  

२०७४/२०७५ ५०८ ३४१ ६७.१२ % १६७  

२०७५/२०७६ ५११ ३१९ ६२.४२ १९२  

            

 जरिवाना तर्फ को तुलनात्मक प्रगती ववविण 

आ.व. लगत फर्छौयट फर्छौट     
% 

    ब ाँकि िैकफयत 

०७१/२०७२ २९५५५८८२२।६० ५५९३७१४७।९४ १९ २३९६२१६७४।६६  

२०७२/२०७३ ३८८१४३०६१।८८ ९४८६९६३५।८२  २५ % २९३२७३४२०।०६  

२०७३।२०७४ ३९४९०३८५०। ९५२३५११०। २४.११% २९९६६८७४०।  

२०७४।२०७५ ३५५५९८४३६।- १०००२६८९९।- २८.१२ % २५५५७१५३७।-  

२०७५/२०७६ २६८९०३८३१ ३८७९४६४० १४.४२% २३०१०९१९१/-  

                           

कैद तफि को तलुनात्मक प्रगती र्ववरण; 

आ.व. लगत फर्छौयट फर्छौट %     ब ाँिी िैकफयत 

०७१/२०७२ १६३०।५।६ ७६०।११।२० ४७% ८६७।५।१६  
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२०७२/२०७३ १२११।१०।१६ ९५६।४।४ ७९ % २५५।६।१२  

२०७३।२०७४ ७२२।३।११ २६८।०।१ ३७.११% ४५४।३।१०  

२०७४।२०७५ ८०३।६।११ ४४१।०।२० ५५%  ३६२।५।२१  

२०७५/२०७६ ५९१।२।२६ १९१।५।१६ ३२.३१% ३९९।८।२१  

                            

७.६ र्वश्लषेण र समीक्षा 

गत आ.व २०७५।२०७६ मा अजघल्लो आ.व. बाग १६७ थान लनवेदन लगत सरी आई उक्त आ.व मा 
३९२ थान नर्ाँ लनवेदन दताि अनमुान गरी िम्मा वार्षिक कार्म हनुे लगत ५५९ थान हनु े अनमुान 
गरीएकोमा, अनमुान गररएको भन्दा ४८ थान अथाित ३४४ थान नर्ाँ लनवेदन दताि भई कुल लगत संख्र्ा 
५११ थान कार्म हनु आएको देजिर्ो। गत आ.व.मा कुल लगतको ६४ % लनवेदन फर्छ्यौग गने लक्ष्र् 
ललईएकोमा लक्ष्र् भन्दा कररव १० % लनवेदन कम (३१९ थान) फर्छ्यौग भई १९२ थान लनवेदनको 
लगत र्स आ.व.मा लगत सरेको अवस्था रह्यो। 

र्सै गरी दण्ि िररवाना तफि  हेदाि कैदको हकमा गत आ.व २०७५।२०७६ मा अजघल्लो आ.व. बाग 
३६२।५।२१ वषि लगत सरी आई उक्त आ.व मा ३७८।३।०१ वषि नर्ाँ कैद थप हनुे अनमुान गरी 
िम्मा वार्षिक कार्म हनुे कैदको लगत ७४९।८।२२ वषि हनुे अनमुान गरीएकोमा, अनमुान गरीएको 
भन्दा २०३।५।२६ ठदन कम लगत थप भई िम्मा  ५९१ ।२।२६ ठदन लगत कार्म हनु आएको 
देजिर्ो। गत आ.व.मा कुल कैद लगतमा ४२४।८।० ठदन फर्छ्यौग गने लक्ष्र् ललईएकोमा लक्ष्र् भन्दा 
१३३।२।१४ ठदन कम फर्छ्यौग भई ३९९।८।२१ ठदन र्स आ.व.मा लगत सरेको अवस्था रह्यो।   

त्र्सै गरी िररवानाको हकमा गत आ.व २०७५।२०७६ मा अजघल्लो आ.व. बाग २५,५५,७१,५३७।- 
लगत सरी आई उक्त आ.व मा ६,२१,४४,१०६।- नर्ाँ िररवान थप हनुे  अनमुान गरी िम्मा वार्षिक 
कार्म हनुे लगत ३१,७७,१५,६४३।- हनुे अनमुान गररएकोमा, िम्मा रु १,३३,३२,२९४। मात्र नर्ा 
लगत थप भई कुल िररवानाको लगत संख्र्ा २६,८९,०३,८३१।- कार्म हनु आएको देजिर्ो। गत 
आ.व.मा कुल िररवाना लगतमा रु ८,७१,०००००।- फर्छ्यौग गने लक्ष्र् ललईएकोमा लक्ष्र् भन्दा 
४,८३,०५,३६०।- कम अथाित िम्मा रु ३,८७,९४,६४०।- िररवाना फर्छ्यौग भएको अवस्था रह्यो।  
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  ७.७ लगत तथा तहसील शािाको िनशजक्त र्ववरण र  व्र्वस्थापनः 

क्र.स.   पद दरबन्दी/कािमा            कैर्फर्त 

१ तहसीलदार  (शा.अ)    दरवन्दी  

२ फाँगवाला   (ना.स.ु)    दरवन्दी  

३ सहार्क   (लिट्ठा)    दरवन्दी  

४ सहार्क   (लिठ्ठा)    दरवन्दी                    

५ सहार्क   (लिठ्ठा)    दरवन्दी  

   

  र्स भक्तपरु जिल्ला अदालतमा ५ (पाँच) िना न्र्ार्ाधीशको दरवन्दी रहेको र पाFचै वगा इिलासबाग फर्छ्यौग हनुे 
मदु्दाहरुको कार्ािन्वर्न तहसील शािामा रहेका र्र्नै न्रू्न कमिचारीले गनुिपने अवस्था छ। फाँगमा परी आउने दैलनक 
कार्िका साथै लगत अध्र्ावलधक, कम््र्गुरमा लगत प्रवरृ्ि, कैदी पजुिि, असलु तहसील तथा िोर समेतको कार्ि र्र्ह 
िनशजक्तले गनुिपने वाध्र्ता रहेको र २०७५ साल भार १ गतेबाग लाग ुभएको देवानी तथा फौज्दारी संर्हताले थपेको 
कार्िवोझ समेत र्र्ह िनशजक्तले वो्नपुने परीप्रके्षमा आगामी आलथिक वषिमा तहसीलको काम कावािहीमा थप चनुौती 
थर्पएको छ। कुनै सवारी साधन नहुँदा असूल तहशीलमा अपेजक्षत लक्ष्र् हालसल गनि सर्कएको छैन। 

७.८  भौलतक स्रोत साधन; 

     र्स अदालतको तहसील शािामा एक थान मोगर साईकल प्रर्ोगमा रहेको छ। िोर िान ेकमिचारालई सवारी 
साधन र ईन्धन सरु्वधा छैन। कमिचारी अभावका कारण ठदनमा फाँगको काम गनुिपने वाध्र्ता र कार्ािलर् समर् 
बाहेक र्वहान वेलकुा िोर िानपुने अवस्था भएको र असलु तहसील तथा िोर िानको लालग सवारी साधन नरहेको, 
ईन्धन सरु्वधा नभएको र दैलनक भ्रमण िचि समेत नभएको अवस्था हदुाँ आफ्नो िचिमा कमिचारीले कार्ािलर् समर् 
वाहेकको समर्मा पलन नीजि साधन र नीजि ईन्धनमा िोरमा गई फैसलाको कार्ािन्वर्न गनुि परेको अवस्था छ।   

७.९  जिल्ला अदालतका मूल कार्िहरु (तहसील तफि ) 

       s]lGb|o of]hgfn] lglZrt u/]sf] /0fgLlts of]hgf cGt{utsf] d"n sfo{ glthf kl/;"rs / /0fgLltx?nfO{ 

lgDgfg';f/ pNn]v ul/Psf] 5 .  

७.९.१ - Gofo ;Dkfbgsf] sfo{nfO{ l56f]5l/tf] t'Nofpg 

७.९.१.१ — km};nf sfof{Gjogsf] sfo{nfO{ ljz]if cleofgsf] ?kdf ;~rfng ug]{ 
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sfo{                      cbfnt ;d'x          sfo{;Dkfbg ;'rs     

;dofjlw       

b]jfgL d'2fsf] km};nf sfof{Gjogsf 

nfuL k/]sf lgj]bgx? km5\of}6 ug]{ 

   v km};nf sfof{Gjogsf nfuL k/]sf %) k|ltzt 

lgj]bgx?  ^ dlxgf leq km5\of}6 x'g]] .  

k|To]s ji{f     

km};nf sfof{Gjogsf nfuL k/]sf &% k|ltzt 

lgj]bgx? ( dlxgf leq km5\of}6 x'g]] .  

k|To]s aif{     

km};nf sfof{Gjogsf nfuL k/]sf lgj]bgx? 

km5\of}6 x'g s'g} klg cj:yfdf ! aif{ ggf£g]  

k|To]s aif{ 

of]hgf cjlwsf] cGTodf km};nf sfof{Gjogsf nflu 

k/]sf aSof}tf lgj]bgx? z"Godf cfpg] . 

@)&& 

c;f/ 

kmf}hbf/L d'2fdf nfu]sf] s}b / 

hl/jfgfsf] nut c;'n ug]{ 

 k|To]s aif{ sDtLdf ;f] aif{ sfod x'g] nut 

a/fa/sf] s}b / hl/jfgf c;'n pk/ x'g] । 
k|To]s aif{ 

of]hgf cjlwsf] cGTodf a]?h' s}b / hl/jfgfsf] 

nut %) k|ltztn] Go"g x'g] । 
@)&& 

c;f/ 

 

b08 hl/jfgf c;'n ug'{kg]{ d'2fsf] 

nut km5\of}6 ug]{ 

 k|To]s aif{ sDtLdf ;f] aif{ sfod x'g] gofF d'2fsf] 

nut a/fa/sf] ;+Vofdf km5\of}6 x'g]। 

k|To]s aif{ 

of]hgf cjlwsf] cGTodf aSof}tf nutsf] ;+Vof 

%) k|ltztn] Go"g x'g]। 

@)&& 

c;f/ 

 

 

७.९.१.२ km};nf sfof{GjognfO{ l56f], 5l/tf] / k|efjsf/L agfpg] 

sfo{ Glthf 

sfo{;Dkfbg 

;"rs 

;dofjlw 
k|f/+les 

lhDd]jf/L 

clGtd 

lhDd]jf/L 

nut ;fg]{ । nut ;fl/g] nut lstfj lg/Gt/ txl;n kmfF6 txl;nbf/ 

;a} nut sDKo'6/df OG6«L ug]{। sDKo'6/df OG6«L sDKo'6/ lgoldt txl;n kmfF6 txl;nbf/ 

nut s:g], cBfjlws ug]{। nut sfod nut lstfj lg/Gt/ nut kmfF6 txl;nbf/ 

nut le8fpg] । nut le8fpg] s}lkmot !% ldg]6 nut kmfF6 txl;nbf/ 
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sfo{ ;DkGg x'g] Joxf]/f leq 

clGtd km};nf eO{ cfPsf  ;Ssn 

ldl;n jf kqsf cfwf/df nut 

cWofjlws u/L km};nfsf] lk7df 

;lx5fk u/L clen]vdf a'emfpg] 

cBfjlws x'g] nut lg/Gt/ nut kmfF6 txl;nbf/ 

lgodfg';f/ b08 hl/jfgf ldgfxfsf 

nflu nut km5\of}{6 ;ldltsf] a}7s 

a:g] । 

j}7s j:g] dfOGo"6 

k'l:tsf 

clZjg, 

kf}if,r}q,

cfiff9 

txl;nbf/ GofofwLz 

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

lgsfodf k7fpg] । 
k|ltj]bg rnfgL dfl;s txl;n kmfF6 txl;nbf/ 

b08 hl/jfgf c;"nLsf] nflu 

sfo{of]hgf cg';f/ 8f]/ v6fpg] । 
8f]/ v6fpg] 8f]/ k'l:tsf 

lg0f{o 

efb| 

a}zfv 

txl;n kmfF6 txl;nbf/ 

sfo{ k|utLsf] ;ldIff ug]{ ;ldIff ;ldIff d+l;/ 

h]i7 

txl;n kmfF6 txl;nbf/ 

दण्ड जरिवानाको छुट सम्वन्धि सचूना 

प्रकान्ित गने 
  Sflts 

r}q 
  

 

७.९.१.३  d'2fsf] lhG;L Joj:yfkg ug]{ M 

sfo{ glthf 
sfo{;Dkfbg 

;"rs 
;dofjlw 

k|f/+les 

lhDd]jf/L 

clGtd 

lhDd]jf/L 

lhG;L ;fdfgdf d'2fsf] gDj/, gfd 

;lxtsf] l:6s/ /fVg] 

l:6s/ /xg] l:6s/ } निरन्तर kmf+6 txl;nbf/ 

;8L unL hfg] lhlG; ;d]tsf] lnnfdL ug]{  lnnfd x'g] cfb]z पौष txl;nbf/  GofofwLz 

 

७.१० तहसीलतफि का र्वशषे र्ोिनाहरु  

र्स आ.व. २०७६/२०७७मा फैसला कार्ािन्वर्न तफि  ललईएका र्वशषे र्ोिनाहरु लनम्न छन ्। 

७.१०.१ क) लनवेदन तफि  “ ६ मर्हना लभत्र लनवेदनको फछौर्ग, गरेरै छाड्छौ ललएर अटोग “” भने्न मलु अलभप्रार्का 
साथ काम गने । र्स्का लालग,,  
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१)  लनवेदन दताि भएकै ठदन लबपक्षीका नाममा म्र्ाद िारी गने । 

२)  समर्मै म्र्ाद फाँगमा म्र्ाद वझुाई तामेलीमा पूणि लनगरानी राख्न े। 

३)  लनवेदन दतािकै समर्मा आवश्र्कतानसुार न्सा तथा दताि से्रस्ता लनवेदकबाग ललने ।  

४)  लामो तारेि नठदने, कारण िनाई तारेि ठदन, तोर्कएको तारेिका ठदन तोर्कएको काम गने । 

५)  समर् समर्मा मालपोत, स्थानीर् लनकार् तथा कोष तथा लेिा लनर्न्त्रक कार्ािलर् सँग  

    छलफल तथा अन्तर्क्रर्ा गरी कार्ि वातावरणमा सहिता ल्र्ाउने ।   

६)  फैसला कार्ािन्वर्नको कार्िमा सरोकारवालासँग आवश्र्क सहर्ोग माग्ने । 

८) आदेश गदाि एकै पगक गनि लमल्न ेआदेश एकै पगक गरी फैसला कार्ािन्वर्नलाई प्रभावकारी बनाउन।े 

 

७.१०.२.ि) दण्ि िररवाना तफि  ; 

“ र्वशेष अलभर्ान सफल पारौ, जिम्मेवारीको लगत न्र्नुमा झारौ ’’ भने्न मलु अलभर्ानका साथ कार्ि गने । र्सका 
लालग,    

१)  र्वशेष अलभर्ानलाई प्रभावकारी बनाउन समर् समर्मा वैटक तथा अन्तरर्क्रर्ा संचालन गने । 

२)  समर् समर्मा िोर िगाई असलु तहसीलको कार्िमा प्राथलमकता ठदने । 

३)  आवश्र्कतानसुार अरौगे लगत कस्न कमिचारी िगाउने । 

४)  समर्मै कैदी पिुी िारी गरी लगत कट्टा गने । 

५)  प्रोत्साहन भत्ता पाईने काननुी व्र्बस्थाको िानकारी सविसाधारणलाई हनुे प्रवन्ध लमलाउने । 

६)  गो्र् रुपमा लगत लागेको व्र्जक्त रहेको िानाकरी ठदन चाहाने सरुाकीको गोपलनर्ता  

    कार्म गराउन े। 

७) लगत अद्यावलधक गरी सो को र्ववरण सेवा प्रदार्क लनकार्मा पटाई असलु तहशील प्रभावकारी बनाउन।े 

समर् समर्मा दण्ि िररवानाहरुको प्रकाशन गने र आवश्र्कता अनसुार संचार माध्र्मबाग समेत प्रकाशन/प्रशारण 
गने व्र्वस्था गराउने। 
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७.१०.३ .ग) अन्र् व्र्वस्थापन 

१ जिन्सीमा आम्दानी बाँलधएका सामानहरुको र्फतािको सूचना, लललाम लगार्त संरक्षणको उजचत प्रबन्ध गने। 

२ अ.व. १२४ नं बमोजिम िफत हनुे िेथा वापतको िग्गाको र्ववरण लनकाली लललामी प्रकृर्ालाई अगािी 
बढाउने। 

३ लामो समर्देजि जिन्सीमा आम्दानी बालधएका सनु चाँदीहरु राि बैङ्कमा पटाउने । 

४  मलुति लगार्तका परुाताजत्वक महत्वका सामालग्रहरुको उजचत व्र्वस्थापन गने । 

   

७.११  र्वशषे अलभर्ान दस्ता लाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गने क्रममा देजिएका समस्र्ाहरु; 

१. दस्ता गोलीका प्रहरी सदस्र्हरुको सरुवाको कारण दस्ताले लनरन्तर कार्ि गनि सकेको छैन। 

२. दस्तालाई बललर्ो र िागरुक तथा प्रभावकारी बनाउन सवारी साधनको उपलब्धता नहनु।ु 

३. तहसील शािामा िनशजक्तको कमी, सो अनसुारको कम््रू्गर नहनु ुतथा स््र्ानर समेतको  

   उजचत उपलब्धता नहुदँा समर्मा भएको काम समेतको ररपोर्गिङ गनि सर्कएको छैन। 

४. कलतपर् लगतको र्ववरण अस्पि हुँदा लगतको र्ववरण सम्बजन्धत लनकार्मा पटाउन सर्कएन। 

५. अ. व.१९४ नं. वमोजिम सरु्वधा पाएको र सो लनकार्मा िररवाना वझुाएको िानकारी मालथल्लो  

   अदालतबाग नपटाईदा त्र्स्ता व्र्जक्त समेत पक्राउ परी आउने अवस्था रहेको। 

६. उच्च, सवोच्च अदालतबाग मदु्दा अजन्तम भै नसकेका कारण कलसएको  लगत असलु  

   गनि दस्ता परीचालन गनि नसर्कएको । 

७. कलतपर् परुाना मदु्दाको हकमा उच्च र सवोच्च अदालतमा हाल सम्म कारवाही चललरहेकोले  

   लगत असलु गनि दस्ताले पक्री ल्र्ाए पलन आवश्र्क प्रर्क्रर्ा परु्ािई छोड्न ुपरेको । 

८. लगत असलु फर्छ्यौग गने गराउने सम्बन्धमा भएका लनलतगत प्रर्क्रर्ा र प्रर्वलध सम्बन्धमा  

   तहसील शािाका कमिचारीहरुलाई आवश्र्क ताललमको अभाव। 

९. तहसील शािाको लालग छुटै्ट विेग नहुदँा र्ोिना अनसुारको कार्ि गनि नसर्कएको। 

  ७.१२ फैसला कार्ािन्वर्न कार्िलाई सफल पाने सूत्रहरु; 

 र्ोिनाले तोकेको समर्मा लनवेदनको फछिर्ौग गनि काननु बाधक हुँदा त्र्स्ता कानूनको संशोधन (िस्तोः 
अ.व.१७,५९,६२, तथा दण्ि सिार्को ६१ नं लगार्त). अपररहार्ि छ । 
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 तहसील शािाका कमिचारी फैसला कार्ािन्वर्न लनदेशानलर् अन्तगित रािी लनिहरुको सरुवा समेत सोर्ह 
लनदेशनालर्ले गनि पाउन ुपछि। 

 तहसील शािाको लालग छुटै्ट बिेगको लनकासा हनुपुछि । 
 न्र्ार्ीक प्रहरीको व्र्वस्था लमलाई तहसील शािा अन्तगित राजिनपुछि । 
 फैसला कार्ािन्वर्न, असलु तहसील तथा र्वशषे अलभर्ान गोलीको लालग सवारी साधनको अत्र्ावश्र्क पने 

भएपलन सवारी साधन नभएको हुँदा सो को व्र्वस्था हनुपुदिछ । 
 सानालतना र्कत्ताहरुको वण्िा गदाि समस्र्ा पने हदुाँ त्र्स्तो सम्पलतलाई मलु्र्मा रुपान्तरण गरी फैसला 

कार्ािन्वर्न गनि पाउने व्र्वस्था हनु ुपदिछ । 
 

७.१३  तहसील तफि को र्स आ.ब.२०७६/२०७७ को लालग आवश्र्क बिेग प्रक्षपेण;   

                                 s'n vr{sf] ljj/0f  

l;=g              vr{sf] ljj/0f hDdf vr{ ? 

! /0fgLlts of]hgf sfof{Gjog tyf txzLn zfvfsf sd{rf/Lsf] 

k|lzIf0f, k'g{tfhuL tyf cGt{s|Lof sfo{s|dsf nflu 

३५,०००।- 

@  nut km5of}{6 ;ldltsf] j}7s, ववशषे अभिय ि टोलीसाँग वठैि, 
जिन्सी भलल मिो बठैि, ;d]tsf] jflif{s sfo{s|dsf] nflu । 

३५,०००।- 

# अ.व. १९४ ि.ं बमोजिम िफत हुिे िग्ग िो सचुि  प्रि शि, 

d'NofËg ;ldltsf] j}7s तथ  भलल म ि ययिो ल गग 

३०,))). 

$ sd{rf/LnfO{ sDKo'6/ tflnd sfo{s|dM १५,०००।- 

% निवेदि फर्छौयट प्रयोिि थय डोर ि िे िमयच रीिो ल गग टेभलफोि 
ईन्धि तथ  ख ि  खचय व पत, 

४०,०००।- 

^ जिन्सी स म ि सरुक्षण तथ  व्यवस्थ पि व पत ववभिन्ि फनियचर 
स म ि 

८५,०००।- 

& तहसील sd{rf/Lx?sf] उपत्यि ि  तहसील श ख िो cjnf]sg 

e|d0f sfo{s|d । 
२५,०००।- 

८ पनं्चिृत े मलु्य ङ्िि,भलल म तथ  अन्य िपैरी आउिे ि ययहरु 
समेतिो ल गग 

४०,०००।- 

                                   जम्मा कूल िकमः ३,०५,०००।- 

 



------------------------------------------------------------------------------- 
भक्तपरु जिल्ला अदालत। वार्षिक कार्ि र्ोिना 2076/077 

पषृ्ठ 48 मध्रे्को पषृ्ठ 45 

 

 

पररच्छेद - ८ 

र्स आ.व. २०७6/77 मा सञ्चालन गररने कार्िक्रमहरु 

८.१ अदालतको आन्तररक व्र्वस्थापन: 
क) सरुक्षा व्र्वस्था: अदालतको समग्र सरुक्षा व्र्वस्थालाई सदुृढ गनि पास प्रणाली लाग ुगदै अन्र् 
आवश्र्क उपार्हरू अपनाइने। 

ि) सलमतीहरूको बैटक: र्ोिना कार्ािन्वनर्का लालग गटन गररएका र्वलभन्न सलमलतहरु र जिल्ला 
अदालत लनर्मावलीमा उजल्लजित सलमलतहरुको लनर्लमत बैटक गने कार्िलाई लनरन्तरता ठदने। 

 

 

८.२ मदु्दा व्र्वस्थापन: 
क) र्वद्यतुीर् प्रलत ललन:े बारसँग अन्तर्क्रि र्ा गरी अदालतमा दताि हनुे मदु्दाहरुको अलनवार्ि रुपमा 
र्वद्यतुीर् प्रलत ललने व्र्वस्थालाई लनरन्तरता ठदइने। 

ि) र्गपोग प्रणाली: मदु्दा ईिलासमा पेश हनु ुअगावै सम्बजन्धत मदु्दा फाँगबाग र्गपोग समेत तर्ार 
गरी मदु्दा पेसीमा राख्न ेर पेसीमा चढेको मदु्दाको र्गपोग अलनवार्ि रुपमा तर्ार गरी इिलास समक्ष 
पेश गररने कार्िलाई किाईका साथ लाग ुगने। 

ग) मदु्दा बाहेकको अन्र् इिलासबाग गररन ेकार्िहरु पेसीमा चढाएर मात्र गररन:े बर्ान, बकपत्रको 
लालग मदु्दा पेसीमा चढाइ सो कार्ि न्र्ार्ाधीश स्वरं्ले प्रत्र्क्ष रुपमा गराउने व्र्वस्था अलनवार्ि 
रुपमा लाग ुगने र साथै ईिलासबाग गररने सम्पूणि कार्िहरु पेसी चढाएर मात्र गररने कार्िलाई 
लनरन्तरता ठदने। 

घ) म्र्ाद तामेली कार्िलाई अझ प्रभावकारी बनाउन:े  अदालतका तामेलदारहरु र स्थालनर् लनकार्का 
पदालधकारी र्वच अन्तरर्क्रर्ा  गरी म्र्ाद तामेली कार्िलाई लछगोछररतो र प्रभावकारी वनाउने प्रर्ास 
गररने। 

च) काउजन्सललङ सेवा: सेवाग्रहीहरुलाई सेवा प्रदान गदाि हरेक चरणको काममा अदालत आउँदा 
सम्बजन्धत फाँगका कमिचारीले सेवाग्राहीहरुलाई मदु्दामा के आदेश भएको छ, आदेश कार्ािन्वर्न 
गनि कलत समर् लाग्छ, के-के काम बाँकी छन ् भने्न समेत सबै िानकारी सेवाग्राहीहरुलाई 
उपलब्ध गराइने कार्िलाई लनरन्तरता ठदइने । 

छ) गेली इन््वाइरी सेवा: मदु्दाका पक्ष वा सेवाग्राहीले आफ्नो मदु्दाको बारेमा घर वा कार्ािलर्मा 
बसी-बसी िानकारी ललन सकून भन्ने उदेश्र्ले गेललफोन माफि त तारेि, पेसी तथा अन्र् कुराको 
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बारेमा अझ बढी प्रभावकारी रूपमा गेललफोनबागै िानकारी ठदने व्र्वस्था गररने कार्िलाई अझ 
प्रभावकारी बनाउने। 

ि) 18 मर्हना नाघेका मदु्दा फछौग सम्बन्धी र्वशषे कार्िक्रमः गत आ.व. मा सरुवा भै आउने 
न्र्ार्ाधीश हाजिर हनु र्ढलो भएको, कार्िरत न्र्ार्ाधीश समेत अन्र्त्र कािमा गएको समेतका 
कारणबाग गत आ.व. को 18 मर्हना नाघेका 105 थान मदु्दाको जिम्मेवारी र्स आ.व. मा 
सरेको अवस्था हुँदा र्ोिनाले ललएको लछगोछररतो न्र्ार् सम्बन्धी लक्ष्र् हालसल गनिका लालग 
परुाना मदु्दाहरुको र्थास्र् जशघ्र फछौग गनि र्वशषे कार्िक्रम बनाई कार्ािन्वर्न गनुिपने अवस्था 
छ। र्सका लालग र्स आ.व. मा देहार् अनसुारका कार्िक्रमहरु गररनेछः   

- 18 मर्हना नाघेका मदु्दाहरुको शीघ्र फछौगको लालग प्रमिु जिल्ला न्र्ार्ाधीश तथा जिल्ला 
न्र्ार्ाधीशहरु बीचमा र्वशेष समन्वर् र समझदारी कार्म गने। 

- प्रत्रे्क ठदन First hour मा र्वशेषगरी 18 मर्हना नाघेका मदु्दाका कामकारवाहीका क्रममा 
देिापरेका समस्र्ाहरुको बारेमा न्र्ार्ाधीश, से्रस्तेदार र अलधकृत कमिचारीहरुका बीचमा छलफल 
गने।  

- पक्षबाग अलनवार्ि रुपमा 2 पगक भन्दा बढी पेशी स्थलगत नगनि नगराउन बार र बेन्चका बीचमा 
र्वशेष अन्तरसंवाद कार्िक्रमको लनरन्तरता गने। 

- 18 मर्हना नाघेका प्रत्र्क मदु्दा लगार्त अन्र् मदु्दाहरु सपुरीवेक्षकबाग लनरीक्षण गनि लगाई 
प्रलतवेदन ललने र लनरीक्षणबाग औल्र्ाइएका त्ररु्गहरु सम्बोधन भए नभएको से्रस्तेदारबाग प्रत्रे्क 
मर्हना अनगुमन गने। 

- उक्त मदु्दाहरुमा भएका आदेशलाई कार्ािन्वर्न गनि र्वशेष सकृर्ता अपनाउने। 

- मदु्दाको अंग परु् र्ाउने लसललसलामा देिापरेका कलतपर् सरुक्षा समस्र्ा लगार्तका कुराहरु जिल्ला 
न्र्ार् क्षेत्र समन्वर् सलमलतबाग शीघ्र लनकासा िोज्ने। 

- म्र्ाद तामेली सम्बन्धमा स्थानीर् प्रलतलनलधहरुसँग लनरन्तर समन्वर् गने। 

 

 

८.३ िनशजक्तको क्षमता अलभवरृ्द्ध: 
क) कमिचारी लमर्गङ: आवश्र्क संख्र्ामा स्गाफ लमर्गङ बसी प्रभावकारी न्र्ार् सम्पादनमा 
 देजिएको समस्र्ा र समाधानका उपार्हरुको िोिी गररने कार्िलाई लनरन्तरता ठदइने। 

ि)  र्वद्यतुीर् अलभलेिीकरण: र्स अदालतको अलभलेि शािामा दताि हनुे सम्पूणि लछनवुा 
लमलसलहरूको अलभलेि चसु्त, दरुूस्त र प्रभावकारी बनाउन त्र्स्ता लमलसलहरूको र्वद्यतुीर् 
अलभलेिीकरण गने कार्ि लनरन्तर अगालि बढाइने। 
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ग) मेललमलापमा प्रोत्साहन: मेललमलाप प्रणालीको सदुृढीकरण र मेललमलाप हनुस्ने र्ववादलाई 
मेललमलापबाग समाधान गनि प्रोत्साहन गरी अलधकतम मदु्दाहरू मेललमलापको लालग मेललमलापमा 
पटाइनेतफि  आवश्र्क पहल गररने। 

घ) मेललमलापकतािसँग अन्तर्क्रि र्ा: मेललमलापकतािको सूची अध्र्ावलधक गरी मेललमलाप पद्दलतलाई 
प्रभावकारी ढंगले लाग ु गनि र्स अदालतमा सचुीबद्ध रहेका मेललमलापकतािहरुसँग लनरन्तर 
अन्तर्क्रि र्ा गररने। 

ङ) मदु्दासँग सम्बजन्धत जिन्सीको प्रभावकारी व्र्वस्थापन गने: दशीको रुपमा अदालत ल्र्ाइएका 
जिन्सी सामानहरु र्फताि पाउने अवस्थामा सम्बजन्धत पक्षलाई तत्काल र्फताि ठदने र र्फताि हनु 
सम्भव नभएका जिन्सी सामानहरुको उजचत व्र्वस्थापन गररने 

 

 

८.४ प्रस्ततु कार्िर्ोिना कार्ािन्वर्न सम्बन्धी प्रलतबद्धता: 

र्सै आलथिक वषि 2075 साल भार 1 गतेदेजि मलुकुी अपराध संर्हता, 2074; मलुकुी 
फौिदारी कार्िर्वलध संर्हता, 2074; फौिदारी कसूर (सिार् लनधािरण र कार्ािन्वर्न) ऐन, 
2074; मलुकुी देवानी संर्हता, 2074 तथा मलुकुी देवानी कार्िर्वलध संर्हता, 2074 समेतका 
प्रार् प्रावधानहरु लाग ुहनुे अवस्था छ। मदु्दाको कामकारवाहीको सम्बन्धमा मखु्र्तर्ा: प्रारजम्भक 
सनुवुाई, पूवि-सनुवुाई छलफल, कसूर टहर र सिार् लनधािरणको छुट्टाछुटै्ट सनुवुाई, र्ववाह दताि, 
संरक्षक तथा माथवर व्र्जक्तको लनर्जुक्त, मलुकुी फौिदारी कार्िर्वलध संर्हता ऐन, 2074 को 
दफा 9 बमोजिमको पक्राउ पिुी िारी गनुिपने िस्ता थप, नर्ाँ तथा पररवलतित व्र्वस्थाहरुले गदाि 
र्स जिल्ला अदालतको कार्िक्षेत्रमा व्र्ापक बढोत्तरी हनुे देजिन्छ। उजल्लजित संर्हताले आधलुनक 
र्गुको पररकल्पना गरी कानूनी प्रावधानहरुको व्र्वस्था गरेकोमा त्र्सै अनसुारको सचुनाप्रर्वलधको 
ज्ञान भएका स्मागि र लतक्ष्ण प्रलतभाका कमिचारी तथा प्रर्वलधमैत्री भौलतक साधन श्रोतको आवश्र्क 
पने हनु्छ। 

र्स अदालतको वतिमान अवस्था हेदाि कमिचारीको संख्र्ाको अनपुातमा  भौलतक साधन श्रोत 
उपलब्ध हनु नसकेको लततो अवस्था रहे तापलन पररवलतित समर् र पररजस्थलत अनरुुप राज्र्ले 
ललएको नीलत र न्र्ार्पाललकाको केन्रीर् मूल र्ोिना अन्तगितको चौथो पञ्चवषीर् रणनीलतक 
र्ोिनालाई हरहालतमा पलन सफल पानि र्स भक्तपरु जिल्ला अदालतले आगामी आ.व. 
2076/77 को लालग प्रस्ततु कार्िर्ोिना तर्ार गरी प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गनि गराउन हरदम 
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प्रलतबद्ध र कर्गबद्ध छ। र्स भक्तपरु जिल्ला अदालत पररवार प्रस्ततु आ.व. 2076/77 को 
कार्िर्ोिनाको सफल कार्ािन्वर्नको लालग समग्र सरोकारवालाहरुबाग सहर्ोगको अपेक्षा राख्दछ। 

 

 

धन्र्वाद ! 

न्र्ार्वाद ! 
 

   

 


