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भुमिका 
योजनावद्ध सुधार प्रकृया न्यायपालिकाको पछिल्िो अभ्यास हो । हरेक अदाितबाट हुने सवै प्रकारको 
काययहरु छनर्दयष्ट कायय योजना वमोजजम तोककएको समयमा सम्पन्न गनय सककएमा न्याय स्वतन्र 
सक्षम कम खर्चयिो जनआस्थामा आधाररत भै न्याय प्रणािी मार्य त मानव अर्धकारको संरक्षण र 
कानूनको शासनको माध्यमद्धारा सवैका छनजम्त न्याय सुछनजचचत गनय सककन्ि ।  

न्याय र्दएर मार हुदैन न्याय प्राप्तीको अनुभुछत पछन अदाितका उपभोक्ताहरुमा पनय सकोस भन्न े
मान्यता अनुरुप नै नेपािमा न्यायपालिकाको िार्ग प्रथम दोस्रो तथा तेस्रो पन्चवर्षयय रणनीछतक 
योजना सम्पन्न भै चौथो पन्चवर्षयय रणनीछतक योजनाा २०७६/७७-२०८०/८१को  संघारमा उपजस्थत 
भएका िौा  । यस अनत्गयत अदाितबाट गररने न्यायजाक काम कारवाही छिटो िररतो र गुणस्तरीय 
वनाई न्याछयक सुशासन प्रवद्यधन गने काययमा पारदलशयता र  छनष्पक्षता कायम गरर न्यायमा पहुच 
अलभवदृ्र्ध वनाउनाु पिय भन्ने मान्यताका साथ योजनावद्ध कायय प्रणािी वनाई र्वगतका र्दनहरु 
जस्तै यसपटक पछन न्यायपामलकाको स्वतन्रतााः न्याययक सुशासन हाम्रो प्रयतवद्धता भन्ने मुि 
नारािाई हृदयगंम गरर कायय गने पररपाटीको थािनी गररएको ि । न्याछयक काम कारवाहीमा जन 
अपेक्षा अनुरुप चुस्त दरुस्त सवयसुिभ हुन नसक्दा आम अदाितका उपभोक्ताहरुको गुनासो सुन्नमा 
आउने गदयि ।  

तथापजा उच्च मनोवि र सर्ा हृदयबाट समयसारीणी अनुरुप न्याछयक काम कारवाही संचािन गनय 
सककएमा न्यायिय प्रछत जनताको अस्था अझ वदृ्र्ध हुने कुरामा आशावादी रहन सककन्ि । न्याछयक 
सुधारको र्वषय अदाितको मार एक्िो प्रयासबाट परुा हुन असमथय हुने हुदा कानून व्यवसायी, न्यायका 
उपभोक्ता नागररक समाज र सरकारी तथा गैरसरकारी संगठनको समजष्टगत सहयोग अपररहायय 
माछनन्ि। तथापजा न्याछयक काम कारवाहीिाई पछन योजनावद्ध रुपमा सचंािन गनय सककन्ि भन्न े
कुराको संचारजात हुन सक्नु आरै्मा योजनाको महत्वपूणय उपिब्धी हो ।  

न्यायपालिकाको रणनीछत योजनाको कायायन्वयनको सन्दभयमा र्वगतका र्दनहरुबाटै सवै अदाितहरुि े
छनर्दयष्ट कायययोजना अनुरुप आफ्ना हरेक काम कारवाहीहरुमा व्यवसाछयक सर्िता प्राप्त गने जमको 
गररएको ि । र्वगतका कायय योजना वमोजजम वर्दयया जजल्िा अदाितको सम्पार्दत कामहरुको सलमक्षा 
गदै आगामी कायय योजनको सर्ितका िार्ग आफ्नै योजना हो भछन अपनत्व र स्वालमत्व भाव प्रकट 
गनय सककयो भने यसको उपादेयजाता रहन सक्ने ि । तसथय र्वगतका गछतर्वधी एवं वस्तुजस्थछतको 
र्वचिेषण एवं सलमक्षा गदै लशषयकगत रुपमा यस वर्दयया जजल्िा अदाितको आगामी आर्थयक वषय 
०७६/०७७ को कायय योजना तयार पररएको ि । जसिे स्वयं हामीिाई नै आफ्ना भावी काम 
कारवाहीका वारेमा र्दशावोध गनुयका साथ ै यस अदाितको वारेमा थप जानकारी राख्न चाहन े सवैका 
िार्ग उपयोगी हुने ि भन्ने अपेक्षा गदयिौं।  
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परिच्छेद १ 

र्वषय प्रवेश 

वर्दयया जजल्िा अदाितको गत आ.व. २०७५।७६ को वार्षयक कायययोजना समाप्त भईसकेको सन्दभयमा 
त्यस योजनाको प्रगछत मूल्याङ्कनिाई वस्तुछनष्ठ एवं तथ्याङ्कमा आधाररत बनाउन प्रगछत समीक्षा 
गदाय गत आ.व. ०७५।०७६ मा सम्पार्दत कामहरुको सलमक्षा देहाय वामोजजम उल्िेख गरीएको ि  ।  

1.1 िुद्दा तफि   

र्वगत पा च वषयदेखख मुद्दाको जस्थछत यस प्रकार रहेको ि । 
आचथिक वषि लगत फछयौट वाकी फछर्यौट 

०७१/०७२ 980 614 376 62.65% 

०७२/०७३ १००२ ६४६ ३६५ 64.47% 

०७३/०७४ १०८० ५४३ ५३७ 50.27% 

०७४/०७५ १२०४ ४११ ४९३ 34.13% 

०७५/०७६ १३७३ ८४४ ५२९ 61.47% 

 
 

१.2 आ.व.2075/76 को िुद्दाको लगत फछयौट अवस्थााः 
लगत लक्ष्य 

गत आ.व. २०७४/०७५ बाट जजम्मेवारी सरी आएको (बक्यौता) मुद्दा :-         493   

चािु आ.व.२०७५/०७६ मा दताय हुने अनुमाछनत मुद्दा :-       774  

जम्मा िगत िक्ष्य :            1267  

फछयौट लक्ष्य :  

गत आ.व. २०७४/०७५ बाट जजम्मेवारी सरी आएको (बक्यौता) मुद्दाबाट :-   493 

चािु आ.व.२०७५/०७६ मा दताय हुने अनुमाछनत 774 मुद्दा मध्येबाट  :-      394 

जम्मा र्छ्र्याौट िक्ष्य :- (7०.%)                                      887  
            

वास्तर्वक लगतको अवस्थााः 
आ.व. २०७४/०७५ बाट जजम्मेवारी सरी आएको (बक्यौता) मुद्दा        :-   493 

आ.व.२०७५/०७६ मा नया  दताय भएका मुद्दा                         :-  880 

जम्मा िगत                                                     :-  1373 

अनुमाछनत िगत                                                 :-   1267 

अनुमानभन्दा वढी दताय भएको संख्या                                :-   106 

वास्तर्वक फछयौटको अवस्थााः 
आ.व. २०७४/०७५ बाट जजम्मेवारी सरी आएको मुद्दा मध्ये           :-         418 

आ.व.२०७५/०७६ मा नया  दताय भएका मुद्दा मध्ये                   :-  426 

जम्मा र्ियौट                                                  :-   844 

र्ियौट  प्रछतशत                                                :-  61.4 प्रछतशत 
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१.3 फैसला कायािन्वयन तफि को लगत फछयौटको अवस्थााः 
1.3.1 यनवेदन तफि को लगत लक्ष्य 

गत आ.व. २०७४/०७५ बाट जजम्मेवारी सरी आएको (बक्यौता) मुद्दा :-    36 

चािु आ.व.२०७५/०७६ मा दताय हुने अनुमाछनत मुद्दा :-    136 

जम्मा िगत िक्ष्य :-              172 

1.3.2 फछयौट लक्ष्य :-   

गत आ.व. २०७४/०७५ बाट जजम्मेवारी सरी आएको (बक्यौता) मुद्दाबाट :-   36 

चािु आ.व.२०७५/०७६ मा दताय हुने अनुमाछनत 136 मुद्दा मध्येबाट  :-        90 

जम्मा र्ियौट  िक्ष्य :-                 126 

1.3.3.वास्तर्वक लगतको अवस्थााः 
आ.व. २०७४/०७५ बाट जजम्मेवारी सरी आएको (बक्यौता) छनवेदन :-   36 

आ.व.२०७५/०७६ मा नया  दताय भएका छनवेदन       :-    146 

जम्मा िगत       :-          182 

अनुमाछनत िगत    :-           172 

अनुमानभन्दा वढी दताय भएको संख्या   :-         10 

1.3.4वास्तर्वक फछयौटको अवस्थााः 
आ.व. २०७४/०७५ बाट जजम्मेवारी सरी आएको  मध्ये   :-     36 

आ.व.२०७५/०७६ मा नया  दताय भएका  मध्ये   :-     90 

जम्मा र्ियौट      :-                                            126 

र्छ्र्यौट प्रछतशत   70%    

1.3.5कैद तफि को लगत लक्ष्य प्रगती 
गत आ.व. २०७४/०७५ बाट जजम्मेवारी सरी आएको कैद अंक :-१३२६।६।२६  

चािु आ.व.२०७५/०७६ मा दताय िगत :-   524।8।11 

जम्मा िगत िक्ष्य :- १851।03।17 

र्ियौट  िक्ष्यः- 500।0।0            

र्ियौट  १९०।0५।०२ प्रछतशत १०.27 प्रछतशत 

चािु आ. व 2075/76 जजम्मेवारी सरी आएको िगत 1660।10।5  

1.3.6िरिवाना तफि को लगत लक्ष्य प्रगयत 

गत आ.व. २०७४/०७५ बाट जजम्मेवारी सरी आएको जररवाना  :- 1133643.47 

चािु आ.व.२०७५/०७६ मा नया  दताय िगत :-         2888736 

जम्मा िगत िगत :-             14022379.47 

र्ियौट  िक्ष्य 6133643.47  

1.3.7आ.व.2075/76 वाट जिम्िेवािी सिी आएको  11772207.88 
र्ियौट  2250171.59 प्रछतशत 16  %  
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1.3.8 कायिप्रगयत 

आ.व.२०७४/०७५ मा ७७४ थान नया  मुद्दा दताय हुने अनुमान सर्हत जजम्मेवारी सरी आएका ४९३ मुद्दा 
समेत जम्मा मुद्दाको िगत १२६७ हुने अनुमान गरीएकोमा ८८० थान मुद्दा नया  दताय भई जजम्मेवारी 

सरेको सर्हत जम्मा मुद्दाको िगत १३७३ रहन गएको ि । जजम्मेवारी सरी आएको ४९३ थान मुद्दा  
र नया  दताय हुने मुद्दा मध्येबाट ३९३ थान गरी ८८७ थान अथायत ७० प्रछतशत मुद्दा र्ियौट  गन े
िक्ष्य राखखएकोमा  मुद्दाको वढ्दो चाप कै कारण अनुमान गरे भन्दा १०६ थान मुद्दा वढी दताय 
भएको श्रावण, भदौ असोज मर्हना सम्म एक जना मार  जजल्िा न्यायाधीश  रहनु भएको माननीय 
न्यायाधीशज्यू को  अको एक पद ररक्त रहेकाि ेअसोज  मर्हनासम्म एउटा मार ईजिास रहेको र 

नया  संर्हता िागू भए पचचात सम्बन्ध बबच्िेद मुद्दा दताय भएको 1 वषयलभर र्िययौट गनय नपाईने 
कानूनी ब्यवस्था रहेकोिे िक्ष्य भन्दा संख्यात्मक रुपमा मुद्दा र्ियौटको प्रगछत केही न्युन हुन 
गएको ि ।जजम्मेवारी सरी आएका ४९३ थान वाट ४१८ थान मुद्दा र्छ्यौट भएका िन । जजम्मेवारी 
मध्येका ७५ थान वाहेक सवै एक वषय लभरका रहेका िन ।पुनरावेदन मुद्दाको िगत १८ थान रहेकोमा 

१२ थान र्ियौट  भएको ररट छनवेदन िगत ३ थान रहेकोमा २ र्ियौट  भई एक वा की रहेको ि । 
वषयको अन्त सम्म 48 थान थुनुवा  मुद्दा र ६ थान  दईु वषय नाघेका मुद्दा रहेका  िन । 
१.4 िणनीयतक उपायहरु अन्तगितका क्रियाकलापहरुको कायािन्वयन 

१.4.१ िुद्दा व्यवस्थापन तफि  
   न्यायाधीशको मुद्दा र्छ्र्यौटको व्यजक्तगत अलभिेख राखे्न काययिाई छनरन्तरता र्दईएको ि । मुद्दा 

सुनुवाई स्थगनमा छनयन्रण भएको ि । जजम्मेवारी सररआएका मुद्दाहरुिाई र्वशेष प्राथलमकता र्दई 
त्यस्ता मुद्दाहरु र्छ्र्यौट गनय कायय योजना बनाईएको, तारेख प्रणािीमा सुधार गरीएको, प्रत्येक हप्ता 
कारबाहीको अनुगमन र ताकेता गन ेगरीएको ि । मुद्दाहरु सफ्टवेयरमा दताय गने, पेशी सफ्टवेयरमा 
जनाउने तथा दैछनक र साप्तार्हक पशेी सूची सफ्टवयेरबाटै प्रकाशन गने कायय िाई कडाईका साथ िाग ु
गरीएको ि । सम्मानीत सवोच्च तथा उच्च अदाितमा ताररखमा रहनेहरुिाई अनिाईन तारेखको 

सुर्वधा प्रदान गरीएको ि। कानून व्यवसायी राख्न असमथय पक्षको तर्य वाट वतैनीक वककिको 
उपजस्थतीिाई अछनवायय वनाईएको ि ।र्ौजदारी कसुर(सजाय छनधायरण तथा कायायन्वयन ) ऐन २०७४ 
अनुसार कसुर कायम र सजाय छनधायरण िुट्टा िुट्टै रुपमा सुनुवाई गने गरीएको ि ।    

 

 

१.4.२ अमभलेख व्यवस्थापन  

 यस अदाितको अलभिेख शाखामा कुि १७९२० थान  छिनुवा लमलसि रहेका िन । गत वषय अलभिेख 
शाखामा रहेका सवै लमलसिहरुको  रै्सिाको लमछत िम लमिाई वास्तर्वक संख्यामा  लमलसिको 
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पर्हचान  गने कायय भएकोि । अलभिेख शाखामा दताय भएका लमलसिहरु कम्प्युटरको EXEL र्ाईिमा  
प्रर्वष्ट गन े  काययिाई छनरन्तरता र्दईएको ि । अलभिेख शाखमा रहेका लमलसिहरुको प्रभावकारी 
व्यवस्थापनका िार्ग यस वषय ३ थान जस्टि दराज थप गरी सव ैलमलसिहरुिाई दराजमा राख्न ेगरीएको 

ि ।अलभिेखमा राखखएका लमलसिहरुको संरक्षणका िार्ग समय समयमा ककटनाशक औषर्ध प्रयोग 
गरीएको र लमलसिमा नया   र्ाईलिङ गने कायय तथा लमलसिका म्याद नाघेका पुराना कागजात 
धुिाउने काययिाई  समेत यस वषय छनरन्तरता र्दईएको ि . 

 

१.4.३ िानव संसाधन र्वकास 

   यस अदाितमा ररक्त रहेको नायव सुव्वा पद संख्या २ िोकसेवा आयोगवाट पदपूछत य भएका िन 
।डडड्ठा पद सङ्ख्या ३ र तामेिदार पद संख्या 2 स्थायी पूछत यका िार्ग िोक सेवा आयोगमा पठाईएको 
र तत्काि कायय सम्पादनका िागी उक्त पदहरुमा सेवा करारमा संझौता गरी काम काजमा िगाईएको 
ि।  नया  दरवन्दी  कायम भएका रा. प. तछृतय ईजिास अर्धकृत  र ना.सु. पदपुछत य भई नसकेको, 

मौजुदा दरवन्दीमा रहेका  सवै  सहायक स्तरका कमयचारीहरुिाई मुिुकी संर्हताको काययर्वर्धको 
जानकारी गराउने प्रयोजनाथय समय समयमा तालिम प्रदान गररएको ि । सहायक स्तरका कमयचारीहरु 
समेतिाई मनोछनत गरी मिेलमिापकतायको तालिममा सहभार्ग गराईएको ि ।  

कायिित िनशजतत आचथिक वषिको अन्त्यिा  

कायािलय न्यायाधीश शे्रस्तेदाि तहमसलदाि 

िाप तयृतय  

शाखा 
अचधकृत 
िा.प.त ृ

िा.प 
अनं 
प्रथि 

िा.प.अनं. 
द्चधतीय 

शे्रणी 
र्वर्हन 

कुल 
दिवन्दी 

रितत किाि 

वर्दयया 

जजल्िा 
अदाित 

२ १ १ २ ८ २४ ८ ४६ ११ ९ 

 
                                                                

१.4.४ पवूािधाि र्वकास ि स्रोत साधनको व्यवस्थापन 

  यस आर्थयक वषयमा यस अदाितमा पवूायधार र्वकास सम्बन्धमा  अदाित पररषरको अगाडीको 

भागमा सडक चौडा गनै िममा भत्काईएको गेट सर्हतको पखायि र प्रहरीको सेन्री पोस्टिाई पुनः 

ममयत एवं छनमायण गरीएको, मुद्दा तथा  तहलसि शाखामा लभर प्रवेश गराई सेवा प्रदान गदाय 

सेवाग्राहीको लभडिे हुने गरेको चापिे काममा वाधा पनय गएकािे यस ै वषय सवै शाखा/ र्ाटहरुमा 

वार्हरवाट सेवा प्रवाह गनय सककने गरी काउन्टर छनमायण गरीएको, माननीय न्यायार्धश ज्यू को आवास 
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गहृ रंगरोगन तथा ममयत गरीएको, मुद्दा र्ा टहरुमा घुम्ने मेचको व्यवस्था गरीएको र्ा टहरुमा चार 

थान नया  कम्प्युटर तथा र्प्रन्टरहरु थप गरीएको एक थान ल्यापटप खररद गरी कायायियको काममा 

प्रयोगमा ल्याईएको र सेवाग्राहीहरुको सुर्वधाको िागी खानेपानी व्यवस्था गरीएको  ि ।   

 

१.४.५ यनिीक्षण एवं सुपरिवेक्षण  

सम्मानीत सवयाोच्च अदाितका माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ि तथा उच्च अदाित 

तुिसीपुर नेपािगन्ज ईजिासका वररष्टतम माननीय न्यायार्धस श्री र्वष्णुदेव पौडेि ज्यूवाट  यस 

अदाितको छनरीक्षण गने कायय सम्पन्न भएको ि ।यस अदाितमा पुनरावेदन िाग्ने स्थाछनय छनकाय 

एवं अधय न्याछयक छनकायकोहरु समेतिाई यस अदाितवाट छनररक्षण गने कायय सम्पन्न भएका िन। 

लमलसिहरुको आन्तररक छनरीक्षण तथा अनुगमण काययिाई छनरन्तरता र्दईएको ि । मुद्दाको 

आन्तररक छनरीक्षण प्रत्येक मर्हनामा गरीने गरीएको पछिल्िो अषाढ मर्हनामा दताय भएका वाहेक सब ै

मुद्दाको आन्तररक छनरीक्षणको कायय सम्पन्न भएको ि । ईजिासबाट भएका आदेशहरुको तत्काि 

कायायन्वयनका िार्ग म्याद जारी गने वा पराचार गने गरीएको र समयमा आदेश कायायन्वयन हुन 

नसकेमा र्ोन सम्पकय बाट समेत ताकेता गने  गरीएको ि ।  

 १.४.६ िेलमिलाप पद्धयतको प्रवद्िधन 

मेिलमिापवाट र्ववादको छनरोपन गने काययिाई प्राथलमकता र्दईएको ि। यस वषय कुि १६३ थान 

मुद्दाहरु मेिलमिापको िार्ग प्रेर्षत गरीएकोमा ७ थान मुद्दामा मेिलमिापकेन्र मार्य त लमिापर  

भएको ि।  यस अदाितमा हाि १४ जना मेिलमिाप कतायहरु सूर्चकृत रहनु भएको ि । मेिलमिाप 

कतायको सूर्च अध्यावधजाक गने काययिाई यस वषय पछन सम्पन्न भएको ि। 
 

१.5 आ व २०७५/०७६ िा सम्पादीत िुख्य कायिहरुको र्वविण :-  

• श्रावणमा वार्षयक कायायन्वयन योजना बनाई िागू गरीएको, 

• सेवाग्राहीहरुको सुर्वधाका िागी अदाितको टेम्पिेटहरु छनशुल्क र्वतरण गने र सामान्य 

प्रकृछतका छनबेदनहरुमा १ घन्टालभर सेवा प्रदान गने काययिाई छनरन्तरता प्रदान  गरीएको ि । 

• अदाितको काम कारवाही तथा प्रकृयाको वारेमा  न्यायका उपभोक्ताहरुिाई जानकारी गराई 

अदाित प्रछतको भ्रम हटाई जनआस्था अझै  वदृ्र्ध गनय यस जजल्िा जस्थत स्थाछनय तहमा 

पुगी माननीय न्यायाधीश ज्यू   समेतको उपजस्थतीमा  न्याछयक संवाद काययिम गरीएको ि ।  

• मेिलमिाप अनुगमन सलमतजा, वार वेन्च वैठक, सरोकारवािासंग योजना सलमक्षा परकारसंग 

अन्तरकिया Meet the judge काययि ेप्राथलमकता पाएका िन । 
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• ररक्त रहेका सवै पदहरु एककन गरी पदपूछत यका िार्ग िोक सेवा आयोगमा माग आकृछत र्ाराम 

भरी पठाईएको । 

• स्टार् लमर्टङ प्रत्येक छतन महीनाको एकपटक र आवचयकता अनुरुप जुनसुकै समयमा पछन 

वस्ने गरेको ि । 

• म्याद तामेिी काययको प्रभावकारीताका िागी समय समयमा तामेिदारहरुिाई छनदेशन गन े

काययिाई छनरन्तरता र्दईएकोि । 

• जजल्िा अदाित छनयमाविी, २०७५ वमोजजम  मुद्दाहरुमा िगातार सुनुवाई गन े काययिाई 

प्राथलमकता र्दईएको  ि ।यस वषय ६२ थान मुद्दा छनरन्तर सुनुवाई तर्य  िगत रहेकोमा ४८ 

थान र्िौट भई १४ थान बा की रहेको  ।, 

• मेिलमिापकतायहरुको सूची अद्यावर्धक  गरीएको । 

• न्याय क्षेर समन्वय सलमछतको बैठक  प्रत्येक रैमालसक रुपमा सम्पन्न गरी भएका छनणयय 

कायायन्वयनका िागी सवै पदार्धकारीिाई उत्तरदायी वनाईएको ि । 

• जजल्िा जस्थत स्थाछनय छनकाय तथा अधयन्याछयक छनकायको छनरीक्षण गने कायय सम्पन्न 

भएका िन।   

• आन्तररक लमलसि छनरीक्षण तथा माननीय ज्यू वाट हुने अनुगमनिाई छनरन्तरता र्दईएको ि। 

• कमयचारीहरुको क्षमता अलभबदृ्र्ध गनय प्राय सवै कमयचारीिाई  ३ र्दवलसय संर्हतािे छनधायरण 

गरेको मुद्दाको काययर्वर्ध र रै्सिा  िेखन सम्वन्धी ३  र्दवसीय तालिम र्दईएको ि। 

• रै्सिा कायायन्वयन तर्य  वेरुजु िगत स्थानीय तह जजल्िा र ईिाका प्रहरी कायायियहरुमा  

पठाईएको ि  । डोरवाट दण्ड जररवाना असुि गने काययिाई छनरन्तरता र्दईएको ि । 

• कछतपय अवस्थामा  वरेुजु जररवाना वुझाउन स्वयं सेवाग्राहीहरु उत्सार्ह देखखने आरै् 

अदाितमा आई वेरुजु रकम वुझाएर आफ्नो िगत कट्टा गराउने  गरेको ।  

• तोकीएको समयमा जररवाना वुझाउन आउनेिाई जररवाना िुट संवन्धी सूचना वषयमा २ पटक 

प्रकाशन गने गरीएको ि । 
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परिच्छेद-2 

2.वर्दिया  जिल्ला अदालतको वार्षिक प्रयतवेदन सिजटट झलक आ.व. २०७५।०७६ 

 

2.1 आ.व २०७५/०७६ िा िुद्दातफि  को लगत फछयौट वाकीको  संख्यात्िक र्वविण :- 
 

िुद्दा 
जि

म्ि
ेवा
िी 

यस
 व

षि 

िम्
िा

 

फैस
ला

 

बा
ाँकी

 

बााँकी िध्ये 

६ 
मर्
हन

ा ल
भर

 

६ 
मर्
हन

ा 
देख
ख
 १
 

वष
यलभ
रक

ो 
1 
देख
ख
 2
 व

षय 
लभ
र 

2 
वष

य न
ाघे
को

 

थ ुनु
वा

 

 

सरकारवादी देवानी - - - - - 
 

- - - - - 
दछुनयावादी देवानी 283 545 828 479 349 186 107 50 6   

सरकारवादी 
र्ौजदारी 

56 221 277 169 108 88 15 5 -  
 

दछुनयावादी 
र्ौजदारी 

147 100 247 182 65 34 18 13 - 48  

पुनरावेदन 6 12 18 12 6 5 
 

1 
 

  

ररट छनवदेन 1 2 3 2 1 1 
   

  

hDdf ४९३ ८८० 137
3 

८४४ ५२९ ३१४ १४० 69 ६ ४८ 
 

 

िाननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री क्रकिण कुिाि पोखिेल ज्यू को िामसक लक्ष्य ि प्रगयत  

िर्हना साउन  भदौ  अशोि कायतिक  िंमशि पौष िाघ फाल्गुन िैर वैशाख िेटट अषाढ िम्िा 

लक्ष्य 25 81 61 25 41 45 41 45 41 39 41 43 530 

प्रगयत 24 50 62 17 28 35 40 116 24 30 35 63 524 

िक्ष्य प्रछतशतः-७०  

प्रगछतः- 67.6 

दईु वषय नाघेका मुद्दा संख्याः- िैन  

िाननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री र्दल प्रसाद सापकोटा ज्यू को िामसक लक्ष्य ि प्रगयत  

िर्हना साउन  भदौ  अशोि कायतिक  िंमशि पौष िाघ फाल्गुन िैर वैशाख िेटट अषाढ िम्िा 

लक्ष्य 0 0 0 24 40 45 41 44 41 38 40 43 357 

प्रगयत 0 0 0 6 21 30 23 19 9 56 53 103 320 

िक्ष्य प्रछतशतः- 70 

प्रगछतः- 53.5 
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दईु वषय नाघेका मुद्दा संख्याः- ६ 

 

2.2 फैसला कायािन्वयन तफि  

र्वविण जिम्िेवािी सिेको यस वषिको िम्िा फछ्यौट बााँकी प्रयत
शत 

कैद 
अंक 

1326।6।26 524।8।11 1851।3।7 190।5।2 1660।10।5 10 

दण्ड 
जररवा
ना 

11133643.47 2888736 14022379.47 2250171.59 11772207.88 16 

छनवेदन 
दताय 

36 146 182 126 56 70 

 

 

िेलमिलाप केन्रिा पठाईएका िुद्दाको र्वविण 

लगत फछ्यौट वााँकी िेलमिलाप केन्रिा 
िालु िुद्दा संख्या 

शुचिकृत िेलमिलाप कतािको 
संख्या  सर्ि असर्ि 

163 7 140 16 14 

 

लगाताि कािवाही ि सुनवुाई गिीने िुद्दाको र्वविण M 

लगत 

फछ्यौट वाकी कैक्रफयत 

जजम्मेवारी  यस वषयको  जम्मा 

20 4२ 6२ 48 1४  

आ.व 2075/76 िा िुलतवी िहेका िुद्दाको र्वविण 

nut km5|of}{6 c=j= !() 

g+= 

jdf]lhd 

c=j= !@ 

g+= 

jdf]lhd 

चोरीको 
10 

देवानी 
काययर्वर्ध  

र्ौजदारी 
काययर्वर्ध  

lhDd]jf/L o; 

jif{ 

hDdf o; jif{ 

hfu]sf] 

jfsL 

90 3 93 33 60 19 36  - - 4 
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आ.व 2075/76 िा वतैयनक र्वकलले गिेका वहस पैिवी ि प्रयतिक्षाको वार्षिक र्वविणाः 

nut 
hDdf km5\of}{6 

lhDd]jf/L o; jif{ 

10 48 58 43  

आ व 2075/76िा िुद्दाको आन्तरिक यनिीक्षणको वार्षिक र्वविण M 

hDdf d'4fsf] nut ;+Vof klxnf] k6s  bf]>f] k6s lg/LIf0f 

;+Vof 

lg/LIf0f x'g 

jfFsL 

!#&# !#%) !#%) $# 

कायिित िनशजतत आचथिक वषिको अन्त्यिााः 

sfof{n

o 

GofofwL

z 

>]:t]bf

/ 

txl;nbf

/ 

zf 

c  

/f=k=cg+

= k|yd 

/f k 

l2lto

= 

>]0f

L 

ljlxg 

l/Q

m 

s'n 

b/jGb

L 

jlb{of 

lhNnf  

cbfnt 

@ ! ! @ * @@ * !) $^ 
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2.3 र्वर्वध 

मार्थ उल्िेख भएअनुसार आ.व.२०७५/०७६ मा यस अदाितको समग्र काययप्रगछत उत्साहजनक 

रहेको ि । छनर्दयष्ट कायायन्वयन योजना अन्तगयत र्वलभन्न कियाकिापहरु सञ्चािन गरीएको 

ि । साथै र्वगत वषयहरुमा जस्तै आ. व. २०७५/०७६ को अन्त्य सम्ममा  सम्मानीत सवोच्च 

अदाितबाट प्राप्त योजना तजुयमा सम्बन्धी पररपर र छनदेशन वमोजजम  मुद्दा र्ियौटको 

कायय योजना, पेशी व्यवस्थापन, आन्तररक छनरीक्षण र अनुगमन,िाई योजना वद्ध ढंगिे 

अगाडी वढाईएको ि। सेवाग्राहीहरुको सुर्वधाका िागी अदाितको टेम्पेिटहरु छनःशुल्क र्वतरण 

गने र सामान्य प्रकृछतका छनबेदनहरुमा १ घन्टालभर सेवा प्रदान गने काययिाई छनरन्तरता प्रदान  

गरीएको ि ।रै्सिा िेखनिाई लसध्रता र्दन सावयजछनक र्वदा तथा अकर्स समय भन्दा वार्हरको 

अछतररक्त समयिाई प्रयोगमा ल्याइएकोि । कामको चापिे नभ्याइएका कछतपय कामहरु 

अछतररक्त समयमा सम्पादन गनय कमयचारीहरुिाई उत्सार्हत गररएको ि । समग्रमा योजनाि े

छनधायरन गरेको िक्ष्य वमोजजमका कायय सम्पादन गरी  सोको सर्ि कायायन्वयनमा  वार/काननू 

व्यसायी, सरकारी वकीि, सरोकारवािाहरुको यथेष्ट सहयोग, प्राप्त भएको ि । यस अदाितका 

माननीय न्यायाधीश तथा कमयचारीहरुको कामप्रछतको उत्साह र सकृयता अथायत समूहमा काम 

गने भावना -Team Work Spirit_ नै उत्साहजनक कायय प्रगछतका मूिभूत पक्षहरुको रुपमा 

रहेको अनुभव गरीएको ि ।  काययसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन भत्ताको परीक्षण मापनिे 

कमयचारीहरुिाई काययसम्पादनमा थप उत्प्रेरीत हुन ेअवसर प्रदान गरेको ि । र यसिे आगामी 

वषयमा पछन छनरन्तरता पाउने अपेक्षा गरीएको ि । 

  



17 
 

परिछेद ३ 

यस अदालतको आ.व. ०७६।७७िा िुद्दा  लगत फछयौट गने तफि  यनम्नानुसाि योिना अगाडी 
वढाईएको छ ।  

3.1आ व २०७६/०७७ िा िुद्दा फछयौटको सिग्र वार्षिक लक्ष्य 

िुद्दाको लगत लक्ष्य 

गत आ.व. २०७५/०७६ बाट जजम्मेवारी सरी आएको  मुद्दा   :- 529     

चािु आ.व.२०७६/०७७ मा दताय हुने अनुमाछनत मुद्दा :- 950   

जम्मा िगत  :- 1479 

र्ियौट िक्ष्य :- 1004 

गत आ.व. २०७५/०७६ बाट जजम्मेवारी सरी आएको मुद्दा :-  529 (जजम्मेवारी सरेको परैु) 
चािु आ.व.२०७६/०७७ मा दताय हुने अनुमाछनत मुद्दा ९50 मध्येबाट:- ४75 (नया  दताय को पचास 
प्रछतशत) 
जम्मा र्ियौट िक्ष्य ( कुि िगत 1479 को  1004 िे 68 % ) :- जजम्वेवारी पुरै तथा नया  
कायम हुन आउने संख्याको आधा । 
नोटाः–उपरोक्त बमोजजम समजष्टगत बार्षयक िक्ष्य छनधायरणका आधारमा  मालसक तथा बार्षयक 
िक्ष्य तजुयमा गरीएको ि ।  

िाननीय जिल्ला न्यायाधीश शंकि िाि विाल ज्यू को जिम्िेवािीिा िहेका िुद्दाको लगत  

िुद्दा 

जि
म्िे

वा
िी 

बााँकी िध्ये 

६ िर्हना 
मभर 

६ िर्हना 
देखख १ 
वषिमभर
को 1 

देख
ख 

2 
वष

ि 
मभ

र 

2 
वष

ि न
ाघे
को

 

थ ुनु
वा

 

 

सरकारवादी देवानी - 
 

- - - - - 
दछुनयावादी देवानी 170 94 52 24 -   

सरकारवादी र्ौजदारी 48 42 4 2 - 23 
 

दछुनयावादी र्ौजदारी 29 17 6 6 -   

पुनरावेदन 3 2 
 

1 
 

  

ररट छनवेदन 1 1 
   

  

hDdf 251 156 62 33 
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िाननीय जिल्ला न्यायाधीश र्दल प्रसाद सापकोटा ज्यू को जिम्िेवािीिा िहेका िुद्दाको लगत  

िुद्दा 

जि
म्िे

वा
िी 

बााँकी िध्ये 

६ 
िर्हना 
मभर 

६ िर्हना देखख १ 
वषिमभरको 

1 
देख
ख 

2 
वष

ि मभ
र 

2 
वष

ि 
ना
घेक

ो 
थ ुनु

वा
 

 

सरकारवादी देवानी - 
 

- - - - - 
दछुनयावादी देवानी 179 93 55 25 6   

सरकारवादी र्ौजदारी 60 46 11 3 - 25 
 

दछुनयावादी र्ौजदारी 36 17 12 7 -   

पुनरावेदन 3 3 
   

  

ररट छनवेदन 
     

  

hDdf 278 159 78 35 6  
 

 

यनिन्ति सुनुवाई तफि   :- 

न्याय सम्पादन छिटो िररतो ल्याई गुणस्तररय न्याय सम्पादन गने न्यायको भावनािाई मुि रुप 
प्रदान गनय अनुसूर्चमा उल्िेखखत मुद्दाका अछतररक्त अन्य सरकारवादी मुद्दाहरुमा समेत 
छनरन्तर सुनुवाईिाई प्राथलमकता र्दईनेि । 

िेलमिलापतफि   :- 

लमिापरद्धारा सदाका िार्ग र्ववादको छनरोपण गनय कानून वमोजजम लमिापर हुन सक्ने मुद्दा 
कजम्तमा १ पटक मेिलमिाप केन्रमा पठाउने ि ।  

3.2 फैसला कायािन्वय तफि   :- 

सार्वकबाट जजम्मेवारी सरी आएका छनवेदन  :-  56 

यस वषय दताय हुन सक्ने  :-  151 

कुि जम्मा िगत  :-  207 

फट्यौट लक्ष्य   

जम्म्मा र्छ्यौट गनुय पने छनवेदन संख्याः-  132 

  दण्ड िरिवाना  फछ्यौट तफि   :- 

वेरुजु िगत 2035 साि सम्मको सवै तथा नया  दताय हुने वरावरको कैद समेत 491 र 2035 
साि सम्मको जररवाना र नया  कायम हुने जररवाना समेत  17,71,240।- िे न्युन गने ।  
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सुपरिवेक्षक तथा अनुगिन 

आन्तररक छनरीक्षणका हकमा जजल्िा अदाित छनयमाविी २०७५ िे छनर्दयष्ट गरे वमोजजम वषयको 
अन्तररक छनरीक्षण गने काययिाई छनरन्तरता र्दईने ि ।  

सम्माछनत सवोच्च अदाित माननीय न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ि ज्यू वाट  गत जेष्ठ र उच्च 
अदाित तुिसीपुर नेपािगन्ज ईजिास वररष्ठतम माननीय मुख्य न्यायाधीस  र्वष्णुदेव पौडेि 
ज्यू वाट र्ाल्गुणमा गरेको  छनररक्षण छनदेशन वमोजजम कायय गदै जाने प्रछतवद्धता गरीन्ि ।  

अमभलेख व्यवस्थापन तफि   :- 

गत आर्थयक वषय अलभिखे शाखामा रहेका सवै छिनुवा लमलसिहरुिाई जस्टि दराज थप गरी 
राखखएको ि। कछतपय लमलसिहरुमा तुना र्ाईि  रे्ने लमलसि धुिाउने कायायिाई छनरन्तरता 
र्दईएकोि ।  यस वषय उक्त अलभिेखखकरणिाई अझ वर्ढ पारदलशय र र्वशवासछनय वनाउन सव ै
लमलसिहरु सफ्टवयेरमै ईन्री गने काययिाई छनरन्तरता र्दईने ि सम्मानीत सवोच्च अदाितवाट 
वजेट प्राप्त भएमा अलभिेख व्यवस्थापनिाई थप सुधार गरी शुरक्षक्षत र र्वचवसनीय वनाईने ि 
।लमलसि धुिाउने काययिाई यस वषय पछन छनरन्तरता र्दईने ि  ।   

िनशजतत व्यवस्थापन  :- 

नया  संर्हता िागु हुदा अदाितको काम कारवाही थप भएको यथातयमा दरवन्दी अनुसार पदपूछत य 
नुहदा  काम कारवाहीमा वाधा पने गरेको यथाथयता हो त्यसतर्य  दृजष्टगत गरी आगामी र्दनमा 
ररक्त सवै पदहरुिाई यथा समयमै पदपूछत य गनय सम्बन्धीत छनकायमा परचार गरीने ि ।  

भौयतक श्रोत साधानको व्यवस्था  :- 

 हािको अदाित भवन र अदाित पररसर अत्यन्त साघुरो रहेको वैतछनक वककिको िुट्टै 
काययकक्ष नरहेको  मुद्दाको  वढ्दो चाप वढे संगै आगामी वषयहरुमा ईजिासको संख्या समेत वढ्न 
सक्ने सम्भावना रहेको मौजुदा कोठाहरुवाट सव ैशाखा सन्चािन गनय कर्ठनाई रहेको हुदा हािको 
अदाित भवन भन्दा केर्ह पर रहेको सरकारी जग्गामा अदाित भवन वनाउन सककएमा भर्वस्यमा  
समेत सहजता  हुने देखख पटक पटक सो को प्रस्ताव गरी सम्माछनत सवोच्च अदाितमा िेखख 
पठाईएको र सम्मानीत सवोच्च अदाितवाट सो को कारवाहीमा थप पहि भएमा यस वषय सो 
जग्गा प्राप्त गनय सककने ि । साथै हािको मौजुदा प्रशासछनक भवनमा  कमयचारर तथा 
सेवाग्राहीहरुिाई खाने पानीको प्रवन्ध गनय नसककएको मुद्दामा दशीको रुपमा दाखखि हुन आएका 
मोटरसाईककि िगायतका सामानहरु यरतर िररएर राखु्न पनै सो को िार्ग गोदाम घर नभएको 
हुदा आगामी यस वषय छय कुराहरुको पछन व्यवस्थापन गनुय पने देखखदा सम्मानीत सवोच्च 
अदाितवाट वजेट प्राप्त भएका वखत कमयचारी तथा सेवाग्राहीिे र्पउने पानीको व्यवस्था तथा दशी 
सामान राखे्न िुट्टै घरको व्यवस्था गरीने ि । प्रशासछनक भवन िामो समयसम्म रंगरोगन 
नगरीएको अवस्था ि तत्काि स्टोर प्रयोजनको िार्ग अदाित नजजक ४ कोठको घर भाडामा लिनु 
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पने अवस्था रहेको हुदा सम्मानीत सवोच्च अदाितवाट वजेट प्राप्त भएमा स्टोर व्यवस्थापन गनय 
सहज हुने देखखन्ि।   
 

3.3 योिना यनिािण तथा कायािन्वयन समियत :- 

मार्थ उल्िेखखत र्वषय सन्दभय एवं यस वषयको वार्षयक कायय योजनामा वनाउने तथा कायायन्वयन 
गने गराउन ेतर्य  छनम्नानुसारको ६ सदस्यीय वार्षयक कायययोजना छनमायण तथा कायायन्वयन सलमछत 
गठन गरीएको ि ।  

माननीय न्यायाधीश श्री र्दि प्रसाद सापकोटा          संयोजक 

तहलसिदार शा अ राजेन्र कुमार शमाय      सदस्य  

शा अ श्री अछनता पौडेि      सदस्य 

ना.सु श्री कृष्णिाि जैसी              सदस्य  

लसस्टम सपोटय पशयन श्री भगतराम चौधरी    सदस्य  

शे्रस्तेदार उप-सर्चव श्री यम प्रसाद वास्कोटा     सदस्य सर्चव  

अन्त्यमा न्यायपालिकाको चौथो  रणछनती योजनाको कायायन्वयका सन्दभयमा वर्दयया  जजल्िा 
अदाितको आगामी आर्थयक वषय ०७6।७7 मा सम्पादन गनुयपने काययहरुको कायय योजना तयार गरी 
छनर्दयष्ट र्ाराम वमोजजम तयार गरीएको  यस वर्दयया जजल्िा अदाितको आ.व. २०७६।७७ को 
वार्षयक कायय योजना छनमायण गरी सम्माछनत श्री सवोच्च अदाित समक्ष प्रस्तुत गरेको व्यहोरा 
सादर अनुरोध गदयिु ।  

 

 

                                                                 

 

 

                                                    शे्रस्तेदाि उप सचिव 

वर्दिया जिल्ला अदालत 
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परिच्छेद ४ 

िुल िणनीयतहरुको कायािन्वयन योिना 

लक्ष्य 1.यछटोछरितो ि गुणस्तिीय न्याय सम्पादन । 

(क) जिल्ला अदालततफि :(फिक िुद्दा व्यवस्थापन पद्धयत लागु हुनुपूविका िुद्दा 
तथा यनवेदनको लागी) 

कायि कायिसम्पादन 
सूिक 

सिायवचध(आ.व.) जिम्िेवािी 

जजम्मेवारी सरी आएका सबै मुद्दा, छनवेदन 
तथा पुनरावेदनहरु चािु आर्थयक वषयमा 
र्ियौट गने।  

अजन्तम 
आदेश/छनणयय 

2076/077 न्यायाधीश 

चािु आर्थयक वषयमा दताय भएका मुद्दा, 
छनवेदन तथा पुनरावेदनहरु मध्ये कम्तीमा ५० 
प्रछतशत र्ियौट गने । 

अजन्तम 
आदेश/छनणयय 

2076/077 न्यायाधीश 

र्वशेष प्रकृछतका छनवेदनहरु मध्ये प्रमाण बुझ्नु 
नपनेका हकमा दताय भएका लमछतिे र प्रमाण 
बुझनु पनेका हकमा प्रमाण चुक्ता भएको 
लमछतिे ७ र्दन लभर र्ियौट गने ।  

अजन्तम 
आदेश/छनणयय 

छनरन्तर न्यायाधीश 

प्रछतवेदनहरु दताय भएको लमछतिे १ मर्हना 
लभर र्ियौट गने ।  

अजन्तम 
आदेश/छनणयय 

छनरन्तर न्यायाधीश 

 
 

(ख) फैसला लेखन ि तयािी 
यनकाय कायि कायिसम्पादन 

सूिक 

सियावचध जिम्िेवािी 

जजल्िा अदाित कानूनको म्याद 
लभर रै्सिा/ 
अजन्तम आदेश 
तयार गने । 

रै्सिा/ अजन्तम 
आदेश 
प्रमाखणकरण 

21 र्दन लभर न्यायाधीश/ 
ईजिास अर्धकृत 

 
िणनीयतक उद्देश्य 1.2 िुद्दा व्यवस्थापन पद्धयत सुधाि  गनुि । 

क) िुद्दा व्यवस्थापन पद्धयतिा सुधाि गने । 
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कायि कायिसम्पादन सूिक सियावचध जिम्िेवािी 
मुद्दाका पक्षको व्यजक्तगत र्ववरण भरी 
लमलसि संिग्न गने । 

व्यजक्तगत र्ववरण छनरन्तर शे्रस्तेदार 

मुद्दा व्यवस्थापन र्दग्दशयन र ईजिास 
पुजस्तका बनाई मुद्दा शाखा तथा ईजिासमा 
राख्न े

ईजिास पुजस्तका छनरन्तर शे्रस्तेदार 

पक्षहरुिाई अदाितको काययबोझिाई र्वचार गरी 
समय तोकी तारेख र्दने । 

तारेख पचाय/ तारेख 
भरपाई 

छनरन्तर शे्रस्तेदार 

छनधायररत समयलभर कुनै पक्ष अनुपजस्थत भएमा 
उपजस्थत पक्षिाई तारेख र्दने। 

तारेख पचाय/ तारेख 
भरपाई 

छनरन्तर शे्रस्तेदार 

प्रछतवेदन उपरको सुनुवाईमा पक्षिे ताररखमा 
रहन चाहेमा ताररखमा राख्न।े 

तारेख पचाय/ तारेख 
भरपाई 

छनरन्तर शे्रस्तेदार 

 
 

ख.िुद्दाको कािवाहीलाई सूिना प्रर्वचधसाँग आबद्ध गने ।  

कायय कायिसम्पादन सूिक सियावचध जिम्िेवािी 
सक्किै लमलसि चार्हने अवस्थामा 
बाहेक मुद्दाको र्वद्युछतय र्ाईि तयार 
गरी प्रयोग गने । 

सफ्टवेयर व्यवस्थापन छनरन्तर शे्रस्तेदार 

र्टपोटको र्वद्युछतय प्रछत तयार भएपछि 
मार मुद्दा पेशीमा चढाउने पद्धछत 
अविम्बन गने  

र्टपोट सम्पन्न छनरन्तर शे्रस्तेदार 

 

ग) मिमसलको आन्तरिक यनिीक्षण गने । 

कायि कायिसम्पादन 
सूिक 

सियावचध जिम्िेवािी 

अङ्ग पुरयाउन िुट्टै शाखा स्थापना गरी 
छनरीक्षण अर्धकृत तोक्ने । 

छनररक्षण भएको 
हुने  

श्रावण शे्रस्तेदार 

छनरीक्षण अर्धकृतिे चािु लमलसिहरुको 
छनयलमत रुपमा छनरीक्षण गरी र्दएका 
छनदेशनहरु सफ्टवेयरमा प्रर्वष्ट गने । 

छनदेशन व्यवजस्थत 
हुने 

छनरन्तर शे्रस्तेदार 

मागय अनुसार गनुय पने कामको अवर्ध 
नाघेका र नाघ्न िागेका मुद्दाको 
सफ्टवेयर मार्य त कम्प्युटरमा प्राप्त संकेत 
अनुसार प्राथलमकताका साथ छनरीक्षण गने 
। 

व्यवजस्थत हुने छनरन्तर शे्रस्तेदार/सुपररवेक्षक 

मुद्दामा अङ्ग पुगी पेशी चढ्न योग्य मुद्दा पेशी चढ्ने छनरन्तर छनरीक्षण अर्धकृत 
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भएको प्रमाखणत गने । काययमा लसध्रता 
आउने 

छनरीक्षण अर्धकृतको पाक्षक्षक रुपमा 
लमलसि छनरीक्षणको प्रछतवेदन सम्बजन्धत 
जजल्िा न्यायाधीश/शे्रस्तेदारिाई उपिब्ध 
गराउने। 

वििरण प्राप्त हुने छनरन्तर छनरीक्षण अर्धकृत 

प्राप्त छनरीक्षण प्रछतवेदनका आधारमा 
सम्बजन्धत कमयचारीिाई छनदेशन गने । 

ननरे्दशन पाउने छनरन्तर न्यायाधीश 

 

िणनीयतक उद्देश्य : 1.3  न्याययक काि कािवाही तथा िुद्दाको फैसलािा गुणस्तिीय 
अमभबदृ्चध गनुि ।  

(क) न्याययक प्रक्रियालाई अनुिानयोग्य बनाउने । 
कायि कायिसम्पादन सूिक सियावचध जिम्िेवािी 

मुद्दाको कारवाहीमा िाग्ने हरेक चरणको 
सफ्टवेयरमार्य त काययतालिका बनाई लमलसि 
सामेि राख्ने । 

सफ्टवेयर तयार हुने छनरन्तर शे्रस्तेदार 

मुद्दाका पक्षहरु अदाितमा हाजजर भएपछि 
काययतालिका उपिब्ध गराउने । 

काययतालिका 
वमोजलम काम हुने  

छनरन्तर शे्रस्तेदार 

काययतालिकामा छनधायररत समयमा तोककएको 
कायय सम्पन्न गने ।  

समयमा काम 
सम्पन्न हुने  

छनरन्तर शे्रस्तेदार 

काययतालिका अनुसार काम हुन नसकेमा वा 
मागय पररवतयन गनुय परेमा कारण खुिाई 
सफ्टवेयर मार्य त कायायतालिका संशोधन/मागय 
पररवतयन गरी सोको जानकारी मुद्दाका 
पक्षहरुिाई र्दने । 

मुद्र्दाको काम 
कारिाहह िारे पक्ष 
जानकार हुने  

छनरन्तर शे्रस्तेदार 

काययतालिका अनुसार काम भए नभएको 
छनयलमत अनुगमन गने । 

अनुगमन भएको  छनरन्तर शे्रस्तेदार 

पक्षहरुिे वेभसाईट मार्य त मुद्दाको कारवाही 
तथा आदेश/ रै्सिाको जानकारी लिन सककने 
पद्धछत र्वकास गने ।  

जानकारी को 
सहजता हुने 

छनरन्तर शे्रस्तेदार 

 

िणनीयत उद्देश्य 1.4 र्ववाद सिाधानका वैकजल्पक उपायहरुको प्रयोगलाई प्रभावकािी बनाउनु । 

(क) न्याययक िेलमिलाप पद्धयतको सुदृढीकिण गने । 

कायि कायिसम्पादन सूिक सियावचध जिम्िेवािी 
लमिापर हुन सक्ने प्रकृछतका सबै र्ववादहरु 
कम्तीमा एक पटक मेिलमिापका िागी प्रोत्साहन 

आदेश/ मेिलमिापमा 
बदृ्बब 

छनरन्तर शे्रस्तेदार 
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गने ।  

अदाितमा मेिलमिाप परामशय कक्ष स्थापना गने 
। 

परामशय कक्षस्थापना 
हुने  

076/077 शे्रस्तेदार 

मुद्दाको काययबोझ अनुसार मेिलमिाप कक्षको 
र्वस्तार गने ।  

थप मेिलमिाप कक्ष 076/077 शे्रस्तेदार 

मेिलमिाप कक्षहरुको सुदृढीकरण गने ।  076/077 शे्रस्तेदार 
अदाितमा काययरत जनशजक्तिाई मेिलमिापको 
सम्बन्धमा प्रलशक्षक्षत गने ।  

कमयचारी प्रलशक्षक्षत हुने  076/077 शे्रस्तेदार 

अदाितकिे र्वलभन्न क्षेरको र्वषयगत र्वज्ञता 
भएका मेिलमिापकतायहरुको सूची तयार गने। 

मेिलमिापकतायको सूची 
तयार हुने  

श्रावण शे्रस्तेदार 

मेिलमिाप सम्बन्धी सरोकारवािाहरु बीच 
ििर्ि र समन्वय गने ।  

बैठक/माईन्यूट 076/077 शे्रस्तेदार 

मेिलमिाप केन्र र मेिलमिाप प्रकियाको 
अनुगमन गने । 

अनुगमन प्रछतवेदन 076/077 शे्रस्तेदार 

  

िणनीयत उद्देश्य 1.5: फैसला कायािन्वयनको कायिलाई प्रभावकािी बनाउनु । 

(क) फैसलाको शीघ्र कायािन्वयन गने । 

कायि कायिसम्पादन सूिक सियावचध जिम्िेवािी 
देवानी मुद्दाको रै्सिा कायायन्वयन सम्बन्धी 
छनवेद वा अजन्तम कायम भएको िगत पक्षहरु 
अदाितमा हाजजर भएको लमछतिे ६ मर्हना 
लभर र्ियौट गने । 

तामेिी आदेश छनरन्तर न्यायाधीश/ 
तहलसिदार 

र्ौजदारी मुद्दामा अजन्तम कायम भएको 
छनजी र्वगो र क्षछतपुछतय सम्बन्धमा छनवेदन 
परेको लमछति े६ मर्हना लभर र्ियौट गने 

प्रछतवेदन/ िगत 
ककताब 

छनरन्तर न्यायाधीश/ 
तहलसिदार 

र्ौजदारी मुद्दामा अजन्तम कायम भएको कैद, 
जरीवाना र सरकारी र्वगो मध्ये प्रत्येक वषय 
कम्तीमा सो वषय कायम हुने िगत बराबर 
असूि गने ।  

प्रछतवेदन/ िगत 
ककताब 

छनरन्तर न्यायाधीश/ 
तहलसिदार 

 

(ख) बतयौता दण्ड ििीवाना ि सिकािी र्वगो अमभयानको रुपिा असूल उपि गने । 

कायि कायिसम्पादन सूिक सियावचध जिम्िेवािी 
योजनाको र्व.सं.2076 
सािमा 2035 साि 
अर्धको सबै दण्ड 
जररवाना र सरकारी 

प्रछतवेदन/िगत ककताब 076/077 न्यायाधीश/ तहलसिदार 
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र्वगो असूिी गने। 
    

(ग) रिट यनवदेनिा भएका आदेश कायािन्वयन गने ।        

कायि कायिसम्पादन सूिक सियावचध जिम्िेवािी 
सावयजछनक सरोकारका 
र्ववाद र अन्य ररट 
छनवेदनमा भएका 
आदेशहरु कायायन्वयन 
गने 

िगत रजजष्टर 076/077 शे्रस्तेदार 

 
 

(घ) दण्ड िरिवाना, सिकािी र्वगो ि क्षयतपुयत िको लगत अध्यावचधक गने ।  

कायि कायिसम्पादन सूिक सियावचध जिम्िेवािी 
मुद्दा अजन्तम भई कायायन्वयन गनय लमल्ने र 
मुद्दा अजन्तम भई नसकेको कारणिे 
कायायन्वयन  गनय नलमल्ने अवस्थाका दण्ड 
जररवाना र सरकारी र्वगोको अिग अिग 
अलभिेख अध्यावर्धक गने । 

िगत ककताब छनरन्तर न्यायाधीश/ 
तहलसिदार 

पररवछतय स्थानीय तहको संरचना अनुसार 
िगतमा रहेको वतन अध्यावर्धक गने 

िगत ककताब 076/077 न्यायाधीश/ 
तहलसिदार 

रै्सिा अनुसार छतनुय पने क्षछतपुछतयको िगत र 
र्ियौटको िुट्टै अलभिेख राख्ने । 

िगत ककताब 076/077 न्यायाधीश/ 
तहलसिदार 

र्ौजदारी काययर्वर्ध संर्हताको दर्ा १६० 
अनुसार कट्टा हुने िगत मूि िगत 
ककताबबाट कट्टा गरी िुट्टै अलभिेख राख्ने। 

िगत ककताब 076/077 न्यायाधीश/ 
तहलसिदार 

 
 

(ङ) फैसला कायािन्वयनको संस्थागत सुदृर्ढकिण गने । 
कायि कायिसम्पादन सूिक सियावचध जिम्िेवािी 

दण्ड जररवाना असुिीको िागी 
स्थानीय तह नेपाि प्रहरी र अन्य 
सरोकारवािाहरुस ग समन्वय गने ।  

समन्वय 
बैठक/पराचार 

076/077 न्यायाधीश/शे्रस्तदेार/ 
तहलसिदार 

अदाितिे मातहकका न्याछयक वा 
अद्यधन्याछयक छनकाय/स्थानीयत 
न्याछयक सलमछतसमेको छनरीक्षणको 
िममा रै्सिा कायायन्वयनिाई समेत 
छनरीक्षणको र्वषय बनाउने । 

छनरीक्षण प्रछतवेदन 076/077 न्यायाधीश 

अजन्तम रै्सिाको दण्ड जरीवाना बेवसाईट/ संचार 076/077 तहलसिदार 
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िागेका व्यजक्तहरुको र्ववरण 
सावयजछनक सचंार माध्यम तथा 
अदाितको बेवसाईटमा प्रकाशन गने। 

माध्यम 

दण्ड जरीवाना िागेका व्यजक्तिाई 
सरकारी सेवा प्रवाहमा बन्देज िगाउन 
िगतको र्ववरण सेवा प्रवाह गने 
छनकायहरुमा िेखख पठाउने । 

पराचार/समन्वय 076/077 तहलसिदार 

रै्सिा कायायन्वयन प्रभावकारी बनाउन 
समन्वय गने तथा आवचयक कमयचारी 
र स्रोत साधन प्राथलमकताका साथ 
उपिब्ध गराउने। 

छनणयय/बैठक 076/077 न्यायाधीश/शे्रस्तदेार 

(ि)  िुद्दािा दशीको रुपिा पेश भएका नगद तथा जिन्सीको व्यवस्थापन गने । 
कायि कायिसम्पादन सूिक सियावचध जिम्िेवािी 

दशीमा पेश भएका नगद तथा जजन्सीको 
अलभिेख अध्यावर्धक गने 

िगत ककताब 076/077 न्यायाधीश/ 
तहलसिदार 

मुद्दामा पेश भएका दशीका सामानहरु कर्ताय 
र्दने/ जजम्मा र्दने/ लििाम गने/ नष्ट गने 
समेतका कायय थुनिेक आदेश भएको ३ 
मर्हना लभर सम्पन्न गने । 

आदेश 076/077 न्यायाधीश/ 
तहलसिदार 

 

लक्ष्य २ : न्यायिा पहुाँि अमभवदृ्चध 

िणनीयतक उद्देश्य 2.1 अदालतको कायिक्षेरमभरका न्यायिा पहुाँिका अविोधहरुको सम्बोधन 
गनुि। 

कायि कायिसम्पादन सूिक सियावचध जिम्िेवािी 
भाषा अनुवादक र सांकेछतक भाषा अनुवादकको 
अलभिेख अद्यावर्धक गरी सेवािाई छनरन्तरता 
र्दने । 

सेवा प्रभावकारी हुने  आवस्यकता 
अनुसार 

शे्रस्तेदार 

 

िणनीयतक उद्देश्य 2.2 : अदालतबाट प्रवाह हुने सेवालाई गुणस्तिीय ि प्रभावकािी बनाउनु । 

कायि कायिसम्पादन सूिक सियावचध जिम्िेवािी 
छन:शुल्क रुपमा प्रयोग गरीने र्वलभन्न 
लिखतका ढा चाहरु सहज रुपमा उपिब्ध 
गराउने । 

छनणयय/टेम्पिेट छनरन्तर न्यायाधीश/ 
शे्रस्तेदार 

सेवाग्राहीमैरी व्यवहार गनयको िागी "छिटो 
िररतो र गुणस्तरीय सेवा: हाम्रो प्रछतवद्धता" 

सेवा प्रवाहमा 
गुनस्तररयता आउने  

छनरन्तर न्यायाधीश/ 
शे्रस्तेदार 
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भन्ने नारामा आधाररत रही न्याछयक 
जनशजक्तिाई अलभमुखी करण  गने। 
अदाितमा रहेको सवेाग्राही परामशय र सहायता 
कक्षको सुदृढीकरण गने । 

परामशय कक्ष तथा 
सहायता कक्षको 
व्यवस्थन हुने  

छनरन्तर  

 

िणनीयतक उद्देश्य 2.3 :  कानूनी सहायतालाई प्रभावकािी बनाउनु ।  

कायि कायिसम्पादन सूिक सियावचध जिम्िेवािी 
वैतछनक कानून व्यवसायीहरुको सेवा सम्बन्धी 
छनदेलशकािाई पुनराविोकन गरी थप 
प्रभावकारी बनाउने ।  

प्रछतवेदन/छनणयय 076/077 न्यायाधीश/ 
शे्रस्तेदार 

नेपाि बार एसोलसएसनस ग समन्वय गरी 
छन:शुल्क कानूनी सेवा संचािन छनदेलशका 
कायायन्वयन गने । 

आदेश 076/077 न्यायाधीश/ 
शे्रस्तेदार 

छन:शुल्क कानूनी सहायता बारेको जानकारी 
सावयजछनक सचंार माध्यम, अदाितबाट जारी 
हुने म्याद सूचना तथा वेवसाईटको 
माध्यमबाट प्रवाह गने । 

वेवसाईट/ म्याद सूचना 076/077 शे्रस्तेदार 

वैतछनक कानून व्यवसायीबाट प्रदान गरीने 
सेवाको जानकारी सर्हत अदाितमा काययरत 
वैतछनक कानून व्यवसायीको नाम र सम्पकय  
नं अदाित पररसरको सबैि ेदेख्ने स्थानमा 
टा स्ने र वेवसाईटमा प्रकाशन गने । 

जानकारी र्ववरण/ 
वेबसाईट 

076/077 शे्रस्तेदार 

                        

िणनीयतक उद्देश्य 2.४ : न्याययक प्रक्रिया ि प्रणाली बािे सूिना प्रवाह गनुि । 
कायि कायिसम्पादन सूिक सियावचध जिम्िेवािी 

अदाितमा सेवाग्राही परामशय र सहायता 
कक्षमा अदाितबाट प्रदान हुने सेवा, मुद्दाको 
प्रकिया, िाग्ने दस्तुर आर्द बारेमा 
सेवाग्राहीिाई जानकारी र्दने । 

वडापर  छनमायण गरीने  श्रावण शे्रस्तेदार 

अदाितबाट प्रदान हुने सेवा, मुद्दाको प्रकिया, 
िाग्ने दस्तुर आर्द बारेमा जानकारी मुिक 
पुजस्तका तयार गरी पर्हिो पटक आउने 
पक्षिाई उपिब्ध गराउने । 

जानकारी पुजस्तका 
व्रोसर छनमायण गरीने  

वजेट प्राप्त 
भएका वखत 

शे्रस्तेदार 

सहायता र परामशय कक्षमा तालिम प्राप्त 
जनशजक्तको व्यवस्था गने । 

छनणयय आवस्यकता 
अनुसार 

शे्रस्तेदार 

सहायता र परामशय कक्षिाई स्रोत साधनयुक्त 
बनाई सेवाग्राहीिाई प्रदान गरीने सेवािाई 

स्रोत साधन/सेवाको 
अलभिेख 

वजेट प्राप्त 
भए पचचात 

शे्रस्तेदार 
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प्रभावकारी बनाउने । 
 

िणनीयतक उद्देश्य 2.5 : पीडडतिैरी न्याय प्रणालीको सुदृढीकिण गनुि । 

कायि कायिसम्पादन सूिक सियावचध जिम्िेवािी 
पीडडतमैरी कक्षको स्थापना र अन्य पुवायधार 
व्यवस्थापन गने।  

छनणयय/बजेट छनकासा वजेट प्राप्त 
भए का वखत 

शे्रस्तेदार 

अदाितमा पीडडतको िागी प्राथलमक स्वास्थ्य 
उपचार मनोसामाजजक परामशय र सुरक्षाको 
व्यवस्था गने । 

छनणयय/पुवायधार वजेट प्राप्त 
भए का वखत 

शे्रस्तेदार 

पीडडत वादी भई दायर हुने मुद्दामा छन:शुल्क 
कानूनी सहायता उपिब्ध गराउने। 

आदेश/पर छनरन्तर न्यायाधीश/ 
शे्रस्तेदार 

मुद्दाको कारवाही र रै्सिामा पीडडतको 
पररचयको गोपछनयता कायम गने 

पक्षको गोपछनयता 
र्ाराम 

छनरन्तर न्यायाधीश/ 
शे्रस्तेदार 

पीडडतिे भरी पाउने ठहरेको र्वगो र 
क्षछतपुछतयको िुट्टै अलभिेख राखी प्राथलमकता 
साथ कायायन्वयन गने । 

िगत अलभिखे छनरन्तर न्यायाधीश/ 
तहलसिदार 

     

लक्ष्य 3 :- न्याययक सुशासन प्रवद्धन । 
िणनीयतक उद्देश्य 3.4 अदालतको काि कािवाहीिा अनुगिन ि यनिीक्षणिा प्रभावकािी 
बनाउनु। 
(क) न्याययक काि कािवाहीको यनिीक्षण अनुगिन गने । 

कायि कायिसम्पादन सूिक सियावचध जिम्िेवािी 
पुनरावेदन सुन्ने अदाितहरुिे अदाित, अन्य 
न्याछयक छनकाय र कारागारहरुको बार्षयक 
रुपमा कम्तीमा १ पटक छनरीक्षण गने ।  

छनरीक्षण प्रछतवेदन कायययोजनािे 
तोककएको 
मर्हनाहरुमा  

न्यायाधीश 

 

(ख) गुनासो सुनुवाईको संयन्रलाई प्रभावकािी बनाउने ।  

कायि कायिसम्पादन सूिक सियावचध जिम्िेवािी 
अदाितबाट भएका काम कारवाहीमा हनु 
सक्ने अछनयलमता सम्बन्धी उजुरीको 
सम्बोधन गने, काययर्वर्ध, साधन, जजम्मेबार 
अर्धकारी, समयावर्ध समेतका र्वषयहरु 
समावेश गरी कायययोजना बनाई िागु गने। 

कायययोजना श्रावण शे्रस्तेदार 

सेवाग्राहीिे अदाितको काम कारवाहीको 
सम्बन्धमा न्यायाधीश समक्ष लिखखत वा 

अलभिेख आवस्यकता 
अनुसार 

न्यायाधीश 
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मौखखक रुपमा कुनै गुनासो/उजुरी गनय सक्ने। 
 

लक्ष्य 4 : अदालत व्यवस्थापनको सुदृढीकिण । 
िणनीयतक उद्देश्य 4.1 : िानव संशोधन व्यवस्थापन सुदृढ बनाउनु । 
 (क) िानव संशाधन नीयत तथा योिना यनिािण गने ।  

कायि कायिसम्पादन सूिक सियावचध जिम्िेवािी 
कर्ल्डमा खर्टने तामेिदार कमयचारीिाई कायय 
सम्पादन माप दण्ड बनाई सोको आधारमा 
थप भत्ता र मोबाईि शुल्क सुर्वधा उपिब्ध 
गराउने ।   

भरपाई 076/077 शे्रस्तेदार 

 

 

 

िणनीयतक उद्देश्य 4.2 भौयतक ि सेवा पूवािधाििा सुधाि एवि ्र्वत्तीय व्यवस्थापन गनुि । 
(क) भौयतक ि सेवा पूवािधाि व्यवस्थापन गने । 

कायि कायिसम्पादन सूिक सियावचध जिम्िेवािी 
संङ् घीयता कायायन्वनको लसिलसिामा जजल्िा 
सदरमुकाम जस्थत सरकारी कायायियहरु 
स्थानीय तहमा स्थानान्तरण/खारेज हुन गई 
खािी भएको भवन/जग्गा अदाित प्रयोजनको 
िागी प्राप्त गने पहि र समन्वय गने ।  

बैंठक/छनणयय/पराचार 076/077 न्यायाधीश/ 
शे्रस्तेदार 

 

(ख) भवन बाहेकका अन्य भौयतक पूवािधाि व्यवस्थापन गने । 

कायि कायिसम्पादन सूिक सियावचध जिम्िेवािी 
अदाितमा खररद गरीने बस्तु र सेवाको 
बार्षयक खररद योजना तयार पारी कायायन्वयन 
गने ।  

खररद योजना 076/077 शे्रस्तेदार 

छनधायररत मापदण्डका आधारमा अदाितको 
िागी आवचयक पने र्छनयचर िगायतका 
सामाग्रीहरु खररद गने ।  

छनणयय 076/077 शे्रस्तेदार 

प्रयोगमा आउन नसक्ने सवारी साधन, 
मेलसनरी औजार तथा र्छनयचरहरु लििाम 
र्विी गने ।  

छनणयय 076/077 शे्रस्तेदार 

 

(ग) र्वत्तीय व्यवस्थापन गने । 
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कायि कायिसम्पादन सूिक सियावचध जिम्िेवािी 
अदाितिे प्राप्त गरेको बजटे LMBIS मा 
उल्िेखखत कियाकिाप कायायन्वयनको िागी 
अदाितको पूणय बैंठक र कमयचारी बैंठकमा 
ििर्ि गराई लमतव्यछयता, पारदलशयता र 
प्रभावकाररता समेतको आधारमा योजनाका 
काययिमहरु संचािन गने ।  

प्रछतवेदन/छनणयय 076/077 शे्रस्तेदार 

बार्षयक रुपमा तोककएको िक्ष्य बमोजजम बेरुजु 
र्ियौट गने र आगामी र्दनमा शुन्य बेरुजु 
कायम गने ।  

बेरुजु र्ियौट प्रछतवेदन 076/077 शे्रस्तेदार 

 

(घ) अमभलेख व्यवस्थापन गने । 
कायि कायिसम्पादन सूिक सियावचध जिम्िेवािी 

अदाितमा छिनुवा लमलसिहरु स्क्यान गरी 
सफ्टवेयरको माध्यबाट िमश: प्रर्वष्ट गरी 
संरक्षण गने । 

अलभिेख 076/077 शे्रस्तेदार 

लमलसि संिग्न लिखतहरु कानून बमोजजम 
धुल्याउने/सडाउने/ संरक्षण गने । 

अलभिेख 076/077 शे्रस्तेदार 

 

(ङ) पुस्ताकालय व्यवस्थापन गने ।  

कायि कायिसम्पादन सूिक सियावचध जिम्िेवािी 
न्याछयक काययका िागी आवचयक पने पुस्तक 
िगायत अन्य पाठ्य सामाग्रीको आवचयकता 
पर्हचान गरी खररद गने । 

खररद छनणयय/पुस्तक 076/077 पुस्ताकािय 
सलमछत/ 
शे्रस्तेदार 

नेपाि बार एसोलसएसनस ग समन्वय गरी 
छन:शुल्क कानूनी सेवा संचािन छनदेलशका 
कायायन्वयन गने । 

आदेश 076/077 न्यायाधीश/ 
शे्रस्तेदार 

 

लक्ष्य 5. न्यायपामलकाप्रयतको आस्था ि र्वश्वास अमभबदृ्बब । 
5.1 न्याययक सूिना, सिंाि तथा मशक्षा पद्बयतको सुधाि गनुि । 
(क) कानूनी मशक्षाको प्रवद्िबन गने । 

कायि कायिसम्पादन सूिक सियावचध जिम्िेवािी 
अदाितको काम कारवाही बारेमा 
र्वद्यािय तथा अन्य न्याछयक 
सरोकारवािािाई अदाितको अविोकन 
भ्रमणको अवसर र्दने।  

अविोकण अवसर 
प्रदान गरीने  

076/077 शे्रस्तेदार 

न्यायाधीश तथा अदाितका अर्धकृतबाट न्याछयक संवाद  076/077 न्यायाधीश/ 
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न्याछयक प्रकिया र प्रणािीका र्वषयमा 
र्वद्यािय वा र्वचवर्वद्याियमा प्रवचन 
र्दने। 

काययिम तय गरीने  शे्रस्तेदार/अर्धकृत 

 

 

5.2 अदालतका सिोकािवालाहरुसाँगको सम्बन्ध ि सहयोगलाई सुदृढ तुल्याउनु । 

(क) अदालतका सिोकािवाला यनकायहरुसाँग सम्बन्ध ि सिन्वय अमभबदृ्बब गने ।  

कायि कायिसम्पादन सूिक सियावचध जिम्िेवािी 
सरोकारवािा छनकायहरुिाई न्यायपालिकाको 
रणनीछतका योजनाका सम्बन्धमा जानकारी 
गराउने ।   

पराचार/माईन्युट/गोष्ठी 076/077 न्यायाधीश/ 
शे्रस्तेदार 

सरोकारवािा छनकायहरुिाई रणनीछतक योजना 
तजुयमा मार्य त सुधारका काययिमहरु संचािन 
गनय प्रोत्सार्हत गने । 

पराचार/माईन्युट/गोष्ठी 076/077 न्यायाधीश/ 
शे्रस्तेदार 

रणनीछतक योजना मार्य त सुधारका काययिम 
संचािन गरीरहेका सरोकारवािा छनकायहरुका 
योजनामा समावेश भएका न्यायपालिकाको 
काम कारवाहीस ग सम्बजन्धत साझा 
र्वषयहरुमा अन्तर छनकायगत समन्वय तथा 
सहकायय गने। 

पराचार/माईन्युट/गोष्ठी 076/077 न्यायाधीश/ 
शे्रस्तेदार 

 

 

(ख) स्थानीय तहका न्याययक समियतहरुसाँग सिन्वय ि सहकायि गनुि । 

कायि कायिसम्पादन सूिक सियावचध जिम्िेवािी 
अदाित र स्थानीय तहका न्याछयक 
सलमछतहरुसाग समन्वय र सहकाययका 
क्षेरहरुको पर्हचान गने ।  

अध्ययन प्रछतवेदन 076/077 न्यायाधीश/ 
शे्रस्तेदार 

स्थानीय तहस गको सहकाययमा न्याछयक 
सलमतका पदार्धकारीहरु तथा काययरत 
कमयचारीिाई न्याछयक प्रकिया, मेिलमिाप र 
न्याछयक छनरीक्षणका सम्बन्धमा 
अलभमुखखकरण गने। 

अलभमुखखकरण काययिम 076/077 न्यायाधीश/ 
शे्रस्तेदार 

म्याद तामेिी, रै्सिा कायायन्वयन, 
नापनक्सा, मुचुल्का आर्द र्वषयमा स्थानीय 
तहिे गनुय पने सहयोगका सम्बन्धमा 

आवर्धक बैंठक/संवाद 
/छनणयय/ पराचार 

076/077 न्यायाधीश/ 
शे्रस्तेदार 
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समन्वय गने ।  
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परिच्छेद-5 

र्ाराम नं १ 

बर्दयया जजल्िा अदाित 

आर्थयक वषय २०75को वार्षयक कायय योजना 
वार्षयक िक्ष्य छनधायरण र्ाराम 

(िक्ष्य १ को रणनीछत १.१ (क) स ग सम्बजन्धत) 
अदाितको नाम बर्दयया जजल्िा अदाित        

    
योजना अनुसार वार्षयक रुपमा रै्सिा गनुयपने मुद्दाको संख्याः-      

    

लस.नं 

जजम्मेवारी 
नया  दतायको अनुमान 

जम्मा 
बार्षयक  

अनुमाछनत 
िगत 

योजनािे  

तोकेको 
िक्ष्य* 

बार्षयक  

िक्ष्य ररट/करारको पररपािना  मुद्दातर्य  

३ मर्हना 
लभर 

३ देखख 
६ 

मर्हना  
लभरको 

६ 

मर्हना  
नाघेको 

जम्मा ६ 

मर्हना 
 

लभरको 

१ 

बषयलभरको 
१ बषयदेखख  

१८ 
मर्हना 
लभरको 

१८ 

मर्हना  
नाघेको 

जम्मा तीन 

आ.व.को  
औषत 
मुद्दा 
दताय 
संख्या 

१7 

प्रछतशतिे  

हुने 
बदृ्र्ध 

अनुमाछनत  

संख्या 

१ 1 - - 1 313 140 58 17 529 810 140 950 1479 1004 1004 

                
 

तयार गन े                                                                   प्रमाखणत गने    
िक्ष्य छनधायरण गने तररका: 
* जजम्मेवारी सररआएको सबै िगत सङ्ख्यामा यस आर्थयक वषय नया  दताय हुन सक्ने अनुमाछनत मुद्दा सङ् ख्याको कम्तीमा ५० प्रछतशतिे हुनआउने िगत सङ्ख्या थप गरी वाषीक 
मुद्दा र्ियौटको िक्ष्य छनधायरण गने। 
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र्ाराम नं २ 

बर्दयया जजल्िा अदाित 

आर्थयक वषय २०76/077 को वार्षयक कायय योजना 
 वार्षयक िक्ष्य छनधायरण र्ाराम 

(योजनाको िक्ष्य १ रणनीछतक उद्देचय १.१ (क)स ग सम्बजन्धत) 
अदाितको नाम बर्दयया जजल्िा अदाित 

वार्षयक रुपमा रै्सिा गनुयपने मुद्दा सङ्ख्या:1004   

चौथौ रणनीछतक योजनािे जजल्िाहरुका िार्ग (र.उ. १.१.(क) अन्तगयत छनधायरण गरेका िक्ष्यहरु 

॰ जजम्मेवारी सरीआएका सबै मुद्दा, ररट तथा पुनरावेदनहरु चािु आर्थयक बषयमा र्छ्ययौट गने 529 

॰ चािु आर्थयक बषयमा दताय भएका मुद्दा, ररट तथा पुनरावेदनहरु मध्ये कजम्तमा ५० प्रछतशत र्छ्ययौट गने 475 

॰ र्वशेष प्रकृछतका छनवेदनहरु मध्ये प्रमाण बुझ्नु नपनेका हकमा दताय भएको लमछतिे र प्रमाण बुझ्नुपनेका हकमा प्रमाण बुझ्ने कायय सम्पन्न भएको लमछतिे ७ र्दनलभर 

र्छ्ययौट गने 

॰ प्रछतवेदनहरु दताय भएको लमछतिे १ मर्हनालभर र्छ्ययौट गने। 
        

 

लस.नं. र्वषय अवर्धगत संख्या 
जजम्मेवारी सरी 

आएका 
नया  दताय 
अनुमान  

जम्मा कायम हुने आउने 
अनुमाछनत बार्षयक िगत 

अनुमाछनत वार्षयक 
मुद्दा र्ियौट  संख्या 

कैकर्यत 

१ शुरु मुद्दा ६ मर्हना लभरको 308 927 1449 466   

६ मर्हना देखख १ वषयलभरको 140 240   

१ वषय देखख १८ मर्हना लभरको 57 263   

१८ मर्हना नाघेको 17 17   

2 पुनरावेदन ६ मर्हना लभरको 5 20 26 15   

६ मर्हना देखख १ वषयलभरको       
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१ वषय देखख १८ मर्हना लभरको 1 1   

१८ मर्हना नाघेको       

३ ररट र छनषेधाज्ञा 
छनवेदन 

६ मर्हना लभरको 1 3 4 2   

६ मर्हना देखख १ वषयलभरको       

१ वषय देखख १८ मर्हना लभरको       

१८ मर्हना नाघेको       

४ करारको 
पररपािना 
सम्बन्धी 
छनवेदन 

3 मर्हना लभरको           

३ मर्हना नाघेको           

जम्मा 529 950 1479 1004   

  र्वशेष प्रकृछतका छनवेदन   
80 80 80   

५ अन्य छनवेदन/प्रछतवेदन   
5 5 5   

 कूि जम्मा 529 1035 1564 1089   

        
             तयार गन े                                               प्रमाखणत गने    
र्ाराम नं 2 भने तररका –      
१. रै्सिा गनुयपने मुद्दा, ररट  र पुनरावेदनहरुको संख्या छनधायरण मार्थ उल्िेखखत चौथौ रणनीछतक योजनािे छनधायरण गरेका िक्ष्यहरुिाई आधार मानी छनधायरण गनुयपने  

२. जजम्मेवारी सररआएका मुद्दाहरुको महिमा चािू आर्थयक वषयको आषाढ मासान्तमा बा की रहन आएका मुद्दा, ररट. पुनरावेदन र छनवेदन/प्रछतवेदनको स ख्या उल्िेख गने  
३. आगामी आ.ब. ०७६/०७७ मा दताय हुनसक्ने मुद्दाको अनुमान गदाय सम्वजन्धत अदाितमा अछघल्िो तीन आर्थयक वषयमा दताय भएका औषत मुद्दा संख्यामा कम्तीमा १0 प्रछतशतिे थप गरी आगामी 
वषयको नया  दतायको अनुमाछनत स ख्या छनधायरण गने । नया  दतायको अनुमानिाई मुद्दा, ररट र पुनरावेदनतर्य  र्वभाजन गरी प्रस्तुत गने ।   

४. वार्षयक र्ियौट  िक्ष्य कायम गदाय नया  दताय हुन सक्ने अनुमाछनत सख्याको ५० प्रछतशतिे हुन आउने संख्या र  जजम्मेवारी सररआएका सबै मदु्दा, ररट, तथा पुनरावेदनहरुको संख्या जोडी बार्षयक र्ियौट 
िक्ष्य छनधायरण गने। बार्षयक िक्ष्यको आधारमा मालसक िक्ष्य छनधायरण गदाय सकभर जजम्मेवारी सरी आएका मुद्दा, ररट तथा पुनरावेदनहरु आर्थयक बषय शुरु भएको लमछतिे ६ मर्हनासम्ममा र्ियौट गने 

गरी मालसक िक्ष्य छनधायरण गने।  

५.  र्वशेष प्रकृछतका छनवेदनहरुको अनुमाछनत संख्या छनधायरण गदाय गतआर्थयक बषयमा दताय हुन आएका छनवेदनमा १० प्रछतशतिे थप गरी हुनआउने संख्या छनधायरण गने।  

६. प्रछतवेदनहरुको अनुमाछनत संख्या छनधायरण गदाय र्वगत ३ आर्थयक बषयमा दताय हुन आएका प्रछतवेदनको औषत संख्याको १० प्रछतशत थप गदाय हुन आउने संख्या छनधायरण गरी बार्षयक तथा मालसक 
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र्ाराम नं ३ 

श्री वर्दयया जजल्िा अदाित 

आर्थयक वषय २०76/077को वार्षयक कायय योजना 
मालसक िक्ष्य छनधायरण र्ाराम 

(योजनाको िक्ष्य १ रणनीछतक उद्देचय १.१ (क)स ग सम्बजन्धत) 
वार्षिक रुपिा फैसला गनुिपने िुद्दाको िम्िा साँख्यााः 1004 

ि.सं. िुद्दा अवचधगत वचगिकिण 
र्वविण साउन भदौ असोि कार्त्तक िंमसि पुस िाघ फागुन िैत बैशाख िेठ असाि िम्िा 

कायिर्दन 12 27 12 22 26 25 24 23 25 24 26 27 273 

1 शुरु मुद्दा 

६ मर्हनालभरको 
िक्ष्य 25 44 22 35 45 41 39 41 43 40 47 44 466 

प्रगछत                         0 

६ मर्हनादेखख १ 

वषयलभरको 

िक्ष्य 12 24 9 19 21 23 22 20 22 22 22 24 240 

प्रगछत                         0 

१ वषयदेखख १८ 

मर्हनालभरको 

िक्ष्य 14 26 10 21 24 24 22 22 23 24 23 30 263 

प्रगछत                         0 

१८ मर्हना नाघेको 
िक्ष्य   1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 3 17 

प्रगछत                         0 

    जम्मा    51 95 42 76 92 89 84 84 89 88 95 101 986 

२ पुनरावेदन ६ मर्हनालभरको िक्ष्य                           

र्ियौट संख्या छनधायरण गने। 
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प्रगछत                           

६ मर्हनादेखख १ 

वषयलभरको 

िक्ष्य 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 14 

प्रगछत                           

१ वषयदेखख १८ 

मर्हनालभरको 

िक्ष्य   1         1           2 

प्रगछत                           

१८ मर्हना नाघेको 
िक्ष्य                           

प्रगछत                           

३ ररट 

६ मर्हनालभरको 
िक्ष्य     1 1                 2 

प्रगछत                           

६ मर्हनादेखख १ 

वषयलभरको 

िक्ष्य                           

प्रगछत                           

१ वषयदेखख १८ 

मर्हनालभरको 

िक्ष्य                           

प्रगछत                           

१८ मर्हना नाघेको 
िक्ष्य                           

प्रगछत                           

िम्िा  
िक्ष्य 0 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 18 

प्रगछत                           

४ 

र्वशेष 

प्रकृछतको 
छनवेदन 

७ र्दन लभर 
िक्ष्य 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 80 

प्रगछत                           

७ र्दन नाघेको िक्ष्य                           
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प्रगछत                           

५ छनवेदन 

प्रछतवेदन 
रु्टकर 
छनवेदन 

१ मर्हना लभर 
िक्ष्य       1   1   1   1   1 5 

प्रगछत                           

६ १ मर्हना नाघेको 
िक्ष्य                           

प्रगछत                           

िम्िा  
िक्ष्य 7 7 3 8 7 8 7 8 7 8 7 8 85 

प्रगछत                           

कूल िम्िा 
िक्ष्य 95 100 51 84 100 93 89 85 94 91 103 104 1089 

प्रगछत                           

                 

तयाि गन े                                                                 प्रिाखणत गने    
फािाि नं ३ भने तरिका – 

              

१. रै्सिा गनुयपने जम्मा स ख्या उल्िेख गदाय र्ाराम नं २ बाटछनधायरण भएको अदाितको वार्षयक र्ियौट  िक्ष्य स ख्या उल्िेख गने । 

२. काययर्दनको र्हसाव गदाय साउन मर्हनामा वार्षयक कायययोजना तयारी, िगत अद्यावर्धक, वार्षयक प्रछतवेदन तयारी िगायतका कायय सम्पन्न गनय िाग्ने समय 
घटाई मुद्दाको पेशी तोककएको र्दनदेखख सो आर्थयक वषयमा पने र्वदाका र्दनहरु बाहेक गरी अदाित खुल्ने काययर्दनको गणना गने ।  

३. मालसक र्ियौट िक्ष्य कायम गदाय मालसक काययर्दन, न्यायाधीशिे लिनसक्ने र्वदा र तािीममा सहभागी हुने भए सो समते र्वचार गरी कायम गने । 
4. कायय प्रारम्भ भएपछि नया  दताय हुने अनुमाछनत िक्ष्य नलमल्दो देखखएमा आवचयकता अनुसार बार्षयक िक्ष्य पररमाजयन गरी िक्ष्य समायोजन गनुयपने । 
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र्ाराम नं ४ 

बर्दयया जजल्िा अदाित 

आर्थयक वषय २०76/077 को वार्षयक कायय योजना 
न्यायाधीशगत मालसक िक्ष्य छनधायरण र्ाराम 

(रणनीछतक योजना िक्ष्य १  रणनीछत उद्देचय नं.१. १ स ग सम्बजन्धत) 
न्यायाधीशको नािाः शंकि िाि बिाल                     

लस.नं. र्वषय 
मर्हना साउन भदौ असोज कार्त्तक मंलसर पुस माघ र्ागुन चैत बैशाख जेठ असार जम्मा 
कायय र्दन 3 27 12 22 26 25 24 23 25 24 26 27 264 

१ शुरु मुद्दा 
िक्ष्य 7 50 25 42 48 46 44 43 46 45 47 50 493 

प्रगछत                           

२ पुनरावेदन 
िक्ष्य   1   1   1   1 1 1 1 1 8 

प्रगछत                           

३ 

बन्दी प्रत्यक्षीकण 
र छनषेधाज्ञा 
छनवेदन 

िक्ष्य                           

प्रगछत     1                   1 

िम्िा 
िक्ष्य 7 51 26 43 48 47 44 44 47 46 48 51 502 

प्रगछत                           

४ 
र्वशेप प्रकृछतका 

छनवेदन 

िक्ष्य 0 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 40 

प्रगछत                           

५ छनवेदन प्रछतवेदन िक्ष्य           1       1   1 3 
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प्रगछत                           

िम्िा 
िक्ष्य 0 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 43 

प्रगछत                           

कूल िम्िा 
िक्ष्य 0 55 30 47 52 51 48 47 51 51 55 58 545 

प्रगछत                           

सम्बजन्धत न्यायाधीशले फैसला गनुिपने िुद्दािध्ये १८ िर्हना नाघेको बााँकी साँख्या-3 
                

  तयाि गने         प्रिाखणत गन े

फािाि नं. ४ भने तरिका – 
            

१. एकभन्दा बढी न्यायाधीश भएको अदाितमा न्यायाधीशगत वार्षयक मुद्दा र्ियौट िक्ष्य कायम गदाय सकभर सबै न्यायाधीशिाई काययवोझ बराबर हुने गरी 
मुद्दा बा डर्ाड गनुयपिय ।  

२. कुनै न्यायाधीश िामो र्वदा वा काजमा वस्ने कुराको पूवयजानकरी हुनसक्ने अवस्था भएमा र्वदामा बस्ने मर्हनाको िक्ष्य उल्िेख गदाय सो कुरािाई समेत 

ध्यानमा राखी सम्बजन्धत  न्यायाधीशको िक्ष्य तोक्न सककनेि ।  

३. सम्बजन्धत न्यायाधीशिे रै्सिा गनुयपने मुद्दा मध्ये १८ मर्हना नाघेको बा की संख्या उल्िेख गदाय सम्बजन्धत न्यायाधीशको जजम्मामा जजम्मेवारी सदाय १८ 
मर्हना नाघेका मुद्दाहरु कछत जजम्मेवारी सरेका िन ्सोही संख्या उल्िेख गने  । 
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र्ाराम नं ४ 

बर्दयया जजल्िा अदाित 

आर्थयक वषय २०76/077 को वार्षयक कायय योजना 
न्यायाधीशगत मालसक िक्ष्य छनधायरण र्ाराम 

(रणनीछतक योजना िक्ष्य १  रणनीछत उद्देचय नं.१. १ स ग सम्बजन्धत) 
न्यायाधीशको नािाः र्दल प्रसाद सापकोटा                      

लस.नं. र्वषय 
मर्हना साउन भदौ असोज कार्त्तक मंलसर पुस माघ र्ागुन चैत बैशाख जेठ असार जम्मा 
कायय र्दन 12 27 12 22 26 25 24 23 25 24 26 27 273 

१ शुरु मुद्दा 
िक्ष्य 44 46 21 37 44 43 41 39 43 42 45 48 493 

प्रगछत                           

२ पुनरावेदन 
िक्ष्य     1   1   1 2 1   1 1 8 

प्रगछत                         0 

३ 

बन्दी प्रत्यक्षीकण 
र छनषेधाज्ञा 
छनवेदन 

िक्ष्य       1                 1 

प्रगछत                           

िम्िा 
िक्ष्य 44 46 22 38 45 43 42 41 44 42 46 49 502 

प्रगछत                           

४ 
र्वशेप प्रकृछतका 

छनवेदन 

िक्ष्य 4 3 1 4 3 4 3 4 3 4 3 4 40 

प्रगछत                           

५ छनवेदन प्रछतवेदन िक्ष्य   1               1     2 
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प्रगछत                           

िम्िा 
िक्ष्य 4 4 1 4 3 4 3 4 3 5 3 4 42 

प्रगछत                           

कूल िम्िा 
िक्ष्य 48 50 23 42 48 47 45 45 47 47 49 53 544 

प्रगछत                           

सम्बजन्धत न्यायाधीशले फैसला गनुिपने िुद्दािध्ये १८ िर्हना नाघेको बााँकी साँख्या-14 
                

  तयाि गने         प्रिाखणत गन े

फािाि नं. ४ भने तरिका – 
            

१. एकभन्दा बढी न्यायाधीश भएको अदाितमा न्यायाधीशगत वार्षयक मुद्दा र्ियौट िक्ष्य कायम गदाय सकभर सबै न्यायाधीशिाई काययवोझ बराबर हुने गरी 
मुद्दा बा डर्ाड गनुयपिय ।  

२. कुनै न्यायाधीश िामो र्वदा वा काजमा वस्ने कुराको पूवयजानकरी हुनसक्ने अवस्था भएमा र्वदामा बस्ने मर्हनाको िक्ष्य उल्िेख गदाय सो कुरािाई समेत 

ध्यानमा राखी सम्बजन्धत  न्यायाधीशको िक्ष्य तोक्न सककनेि ।  

३. सम्बजन्धत न्यायाधीशिे रै्सिा गनुयपने मुद्दा मध्ये १८ मर्हना नाघेको बा की संख्या उल्िेख गदाय सम्बजन्धत न्यायाधीशको जजम्मामा जजम्मेवारी सदाय १८ 
मर्हना नाघेका मुद्दाहरु कछत जजम्मेवारी सरेका िन ्सोही संख्या उल्िेख गने  । 
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र्ाराम नं ५  
बर्दयया जजल्िा अदाित  

आर्थयक वषय २०76/077 को वार्षयक कायय योजना  
 रै्सिा कायायन्वयनका छनवेदन, कैद दण्ड जररवाना र सरकारी र्वगो तथा वक्यौता र्ियौटको िक्ष्य छनधायरण र्ाराम  

(योजनाको िक्ष्य १ को रणनीछतक उद्देचय १.५ स ग सम्बजन्धत)  
तहलसिदारको नामः राजेन्र कुमार शमाय  
॰ वार्षयक रुपमा जम्मा र्ियौट  गनुयपने छनवेदन सङ् ख्या: 132  
॰ कैद असूिीको अंक (प्रत्येक वषय कम्तीमा सो वषय कायम हुने वरावर) 
॰ जररवाना असूिीको अंक (प्रत्येक वषय कम्तीमा सो वषय कायम हुने वरावर)     

 
॰ सरकारी र्वगो असूिीको अंक (प्रत्येक वषय कम्तीमा सो वषय कायम हुने वरावर)     

 
॰ बक्यौता न्यूछनकरण तर्य को २०३५ सािसम्मको कैद ६ वषय जररवाना 3240 सरकारी र्वगो 0    

 
               

 

लस.नं.  र्वषय  अवर्धगत संख्या जजम्मेवारी 
सरीआएको 

नया  दताय 
अनुमान 

जम्मा 
कायम हुने 
वार्षयक 
िगत 

अनुमाछनत वार्षयक छनवेदन 
र्ियौट र कैद जररवाना 
असुिी वार्षयक िक्ष्य 

कैकर्यत 

 

१ 
रै्सिा कायायन्वयनको 

छनवेदन 

६ मर्हना लभरको  53 
151 207 

129   
 

६ मर्हना नाघेको 3 3   
 

िम्िा 56 151 207 132   
 

२ कैद असुिीको िक्ष्य 

यस वषय कायम हुने िगत बराबरको 
कैद 

0 485 485 485 
  

 

२०३५ सािभन्दा अछघको वक्यौता कैद 6 वषय     6 
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३ 
जररवाना असुिीको 

िक्ष्य 

यस वषय कायम हुने िगत बराबरको 
जरीवाना 

0 1768000 1768000 1768000 
  

 

२०३५ सािभन्दा अछघको वक्यौता 
जररवाना 

3240     3240 
  

 

४ सरकारी र्वगो 

यस वषय कायम हुने िगत बराबरको 
कैद 

0       
  

 

२०३५ सािभन्दा अछघको वक्यौता 
सरकारी बबगो 

        
  

 

िम्िा 
कैदको जम्मा 6 वषय         

 

जररवानाको जम्मा 3240         
 

सरकारी र्वगो जम्मा           
 

       
 

 

   तयार गन े                                                                      प्रमाखणत गन े    

फािाि नं ५ भने तरिका –     
 

१.बार्षयक रुपमा कायम हुने छनवेदनहरुको अनुमाछनत संख्या छनधायरण गदाय र्वगत ३ आर्थयक बषयमा दताय हुन आएका वास्तर्वक िगतको औषतमा १० प्रछतशतिे 

थप गदाय हुन आउने संख्या छनधायरण गनुयपने।सो कायम हुन आउने संख्याको आधारमा बार्षयक र मालसक र्ियौट िक्ष्य छनधायरण गने। 
 

 

 

    

 

 

 

  



45 
 

र्ाराम नं 6 

बर्दयया जजल्िा अदाित 

आर्थयक वषय २०76/077 को वार्षयक कायय योजना 
 रै्सिा कायायन्वयनका छनवेदन र्ियौट गने काययको मालसक 

िक्ष्य छनधायरण र्ाराम 

(योजनाको िक्ष्य १ को रणनीछतक उद्देचय १.५(क) स ग सम्बजन्धत) 
तहमसलदािको नािाः  िािेन्र कुिाि शिाि 
वार्षिक रुपिा िम्िा फछयौट  गनुिपने यनवेदनको साँख्यााः 132 

र्वषय 
मर्हना साउन भदौ असोज कार्त्तक मंलसर पुस माघ र्ागुन चैत बैशाख जेठ असार जम्मा 

कायय र्दन  12 27 12 22 26 25 24 23 25 24 26 27 273 

रै्सिा 
कायायन्वयनको 

छनवेदन 

र्ियौट  िक्ष्य 12 12 5 10 12 11 11 10 12 11 13 13 132 

िक्ष्य प्राजप्त                           

               
 तयाि गने                                                                       प्रिाखणत गने    

फािाि नं 6 भने तरिका –           
१. र्ियौट गनुयपने जम्मा छनवेदन स ख्या उल्िेख गदाय र्ाराम नं 5 बाट देखखने सम्बजन्धत अदाितको रै्सिा कायायन्वयनको छनवेदतर्य को वार्षयक र्ियौट  

िक्ष्य उल्िेख गने । 
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र्ाराम नं 7 

बर्दयया जजल्िा अदाित 

आर्थयक वषय २०76/077 को वार्षयक कायय योजना 
कैद जररवाना र सरकारी बबगोको मालसक िक्ष्य छनधायरण र्ाराम  

वार्षयक रुपमा न्यून गनुय पने कैद जररवाना र सरकारी र्वगोको अङ्क मध्ये 

कैद वषयः 491                                                              ॰ २०३५ सािसम्मको कैद वषय: 6 वषय                                           
जररवानाको रकम रु1771240                                                    ॰ २०३५ सािसम्मको जररवाना रकम: 3240 

सरकारी र्वगोको रकम रु.0.                                                       ॰ २०३५ सािसम्मको सरकारी बबगो : 0 

र्ववरण 

मालसक रुपमा र्ियौट  गनुय पन ेिगत   

साउन  भदौ  असोज कार्त्तक मंलसर पौष माघ र्ागुन चैत बैशाख जेठ आषाढ जम्मा 

यस वषय कायम हुन ेिगत 
बराबरको कैद वषय  

िक्ष्य 40 40 10 45 45 40 45 40 45 50 40 45 485 

प्रगछत                           

२०३५ सािसम्मको वक्यौता 
कैद 

िक्ष्य           6             6 

प्रगछत                           

यस वषय कायम हुन ेिगत 
बराबरको जररवानाको रकम 

िक्ष्य 100000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 200000 200000 21800 1768000 

प्रगछत                           

२०३५ सािसम्मको वक्यौता 
जररवाना 

िक्ष्य             1000 500 500 500 500 240 3240 

प्रगछत                           

यस वषय कायम हुन ेिगत िक्ष्य                           
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बराबरको सरकारी र्वगोको 
रकम  प्रगछत                 

  

        

२०३५ सािसम्मको वक्योता 
सरकारी र्वगो 

िक्ष्य                 
  

        

प्रगछत                 
  

        

               

   तयाि गने                                                                         प्रिाखणत गने    
फािाि नं 7 भने तरिका – 

          

१. मालसक िक्ष्य छनधायरण गदाय वार्षयक िक्ष्यिाई आधार मानी सब ैमर्हनामा काययर्दनको अनुपातमा िक्ष्य छनधायरण गने । 

२. कैद, जररवाना र सरकारी र्वगोको िगत मध्ये योजना कायायन्वयनको पर्हिो बषय अथायत आ.ब. २०७६/०७७ मा  र्व.स. २०३५ साि सम्मका सबै बक्यौता दण्ड जररवाना र सरकारी र्वगो असुिी गन ेिक्ष्य राखखएको 
हु दा र्व.स. २०३५ सािसम्मका बक्यौता असुिीका िार्ग छनधायररत बार्षयक र्ियौट िक्ष्य छनधायरणका आधारमा मालसक िक्ष्य छनधायरण गने। 
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र्ाराम नं ८ 

बर्दयया जजल्िा अदाित 

आर्थयक वषय २०76/077 को वार्षयक कायय योजना 
रै्सिा कायायन्वयनको िगत अद्यावर्धक गने िगायतका काययको मालसक कायय तालिका 

तहमसलदािको नािाः  िािेन्र कुिाि शिाि 

मुद्दा 
मर्हना 

श्राव
ण 

भार 
असो
ज 

काछतयक मागय पौष माघ र्ागुन चैर वैशाख 
जे
ष्ठ 

आषा
ढ 

जम्मा 

कायय र्दन 12 27 12 22 26 25 24 23 25 24 26 27 273 

१ 

िगत अध्यावर्धक गररने  स ख्या िक्ष्य 
465 

                      465 

प्रगछत   
                        

२ 

पररवछतयत स्थानीय तहको संरचना 
अनुसार िगतमा रहेको वतन 
अध्यावर्धक गने  

िक्ष्य 
1         1             2 

प्रगछत                         
 

३ 

दण्ड जररवानाको िगत सावयजछनक 

गने  
िक्ष्य 

  1                 1   2 

प्रगछत                         
 

४ 
असुि तहलसिको डोर खटाउने   िक्ष्य   1       1         1   3 

प्रगछत                         
 

५ 
र्ौ.का.सं.को दर्ा १६० 

अनुसार कट्टा गने िगत 

कैद िक्ष्य 
      1               1 2 

प्रगछत                         
 

जररवा
ना 

िक्ष्य 
      1               1 2 

प्रगछत                         
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सरकारी 
बबगो 

िक्ष्य 
                        

 

प्रगछत                         
 

६ 
जजन्सी लििाम गने 

(पटक) 

  िक्ष्य         1           1   2 

  प्रगछत 
                        

 

७ 

अन्य कियाकिाप 

दण्ड जरीवाना िुट 
सुचना 

  िक्ष्य           1             1 

  
प्रगछत 

          
        

 
                

तयाि गन े                                                              प्रिाखणत गने    
नोटाः  
१. दण्ड जररवाना र र्वगोको असुिी र जजन्सी व्यवस्थापनतर्य का आवचयकता अनुसार थप काययहरु राख् न सककने ि । लस.न. ५ मा उल्िेखखत कायय कर्हिे  गने हो सो र 
असूिीको िगत अंक समेत उल्िखे गने 

२.  िक्ष्य छनधायरण गदाय मालसकरुपमा सम्पन्न गनेिाई सोही आधारमा साथ ै संख्यात्तमक रुपमा उल्िेख गनय सककनेमा संख्या उल्िखे गरी िक्ष्य छनधायरण गने र सोही आधारमा 
प्रगछत र्ववरण उल्िेख गने। 
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र्ाराम नं 9 

बर्दयया जजल्िा अदाित 

आर्थयक वषय २०75/076 को वार्षयक कायय योजना 
लमलसिको आन्तररक छनरीक्षण गने काययको मालसक िक्ष्य छनधायरण र्ाराम 

जजम्मेवारी सररआएको लमलसि स ख्याः– 529 

यसवषय दताय हुने अनुमाछनत मुद्दा संख्याः– 950 

जम्मा छनरीक्षण गनुयपने लमलसि संख्याः–1109 

स्रेस्तेदारको नामः यम प्रसाद बास्कोटा 
सुपररन्टेन्डेन्टको नामः–   अछनता पौडेि 

र्वषय 
लमलसिको आन्तररक छनरीक्षणको मालसक िक्ष्य 

मर्हना साउन भदौ असोज कार्त्तक मंलसर पुस माघ र्ागुन चैत बैशाख जेठ असार जम्मा 
लमलसिको 
आन्तररक 
छनरीक्षण 

िक्ष्य 54 56 54 70 125 75 90 125 125 125 110 100 1109 

प्रगछत                           

               

तयाि गन े                                                                प्रिाखणत गने    
फािाि नं 9 भने तरिका –             

१. चािु लमलसि छनरीक्षणको वाषीक िक्ष्य छनधायरण गदाय जजम्मेवारी सरी आएको िगत सङ् ख्यामा र यस आ.व.मा नया  दताय हुनसक्ने अनुमाछनत िगतको ७५ 
प्रछतशतिे हुन आउने सङ् ख्या जोडी वार्षयक िक्ष्य छनधायरण गने र उक्त वाषीक िक्ष्यिाई कायय र्दनका आधारमा मालसक िक्ष्य कायम गने। 

२. मुद्दा दताय भएपछि ३ मर्हनालभर लमलसिहरु छनरीक्षण हुने गरी िक्ष्य उल्िेख गने। 
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र्ाराम नं १० 

बर्दयया जजल्िा अदाित 

आ व  २०76/077 को वार्षयक कायय योजना 
 न्याछयक सलमछत, अधयन्याछयक छनकायको छनरीक्षण एवं अनुगमनसम्बन्धी िक्ष्य छनधायरण र्ाराम 

     

छनरीक्षण गनुयपने जम्मा छनकायको स ख्याः 
छनरीक्षण गनुयपन ेन्याछयक सलमछत, अधय न्याछयक छनकायको स ख्याः   
लस.नं. न्यायाधीशको नाम छनरीक्षण गने  मर्हना छनरीक्षण गनुयपने अधयन्याछयक 

छनकाय र कायायियको नाम 

कैकर्यत  

१  श्री शंकरराज वराि र्ागुन जजल्िा प्रशासन कायायिय   

२ श्री र्दि प्रसाद सापकोटा र्ागुन मािपोत कायायिय गुिररया   

३ श्रीशंकर राज वराि  र्ागुन मािपोत कायायिय राजापुर   

४ श्री शंकरराज वराि  चैत+बैशाख तथा जजल्िा जस्थत स्थाछनय तह   

5 श्री र्दि प्रसाद सापकोटा  र्ागुन डडलभजन वन कायायिय गिुररया  

6 श्री शंकर राज वराि र्ागुन  वर्दयया राजष्रय छनकुन्ज   

      

     

     
तयाि गन े                                                      प्रिाखणत गने    
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र्ाराम नं १1 

बर्दयया जजल्िा अदाित 

गुिररया 
आर्थयक वषय २०76/077 को वार्षयक कायय योजना 

 व्यवस्थापकीय कायय सञ्चािनको मालसक कायय तालिका  

काययको र्वषय 
मालसक रुपमा सम्पन्न गनुय पने काययहरुको र्ववरण   

साउन  भदौ  असोज कार्त्तक मंलसर पौष माघ र्ागुन चैत बैशाख जेठ आषाढ जम्मा 

वैतछनक कानूनव्यवशायीबाट कारागार भ्रमण पटक 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

काउन्सेलिङ्क सेवा संचािन   ¯ 
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 

288 

योजनाको प्रगछत समीक्षा      ¯     ¯     ¯     ¯ 4 

क्षमता र्वकासस ग सम्बजन्धत तालिम काययिम             ¯       ¯   2 

योजना कायायन्वयनका सम्बन्धमा 
सरोकारवािाहरुसंग अन्तरकिया  

      ¯       ¯       ¯ 3 

तामेिदार र स्थानीय तहका वडा सर्चबहरु बीच 

अन्तरकिया  
          ¯         ¯   2 

सडाउनु पने कागजातहरु सडाइने लमलसि संख्या 600 600 1200 

जजल्िा न्याय क्षेर समन्वय सलमछतको बैठक      ¯     ¯     ¯     ¯ 4 

वार र सरकारी वकीिसंग अन्तरकिया     ¯                ¯   2 

संचारकमीहरुसंग अन्तरकिया          ¯             ¯   
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मुद्दाको र्टपोट 
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 

288 

अन्य आवचयक काययिम थप गनय सककने 
                          

कमयचारीिाई रै्सिा र्टपोटय तालिम 
      

¯ 
    

¯ 
      

¯ 
    

कमयचारीिाई कम्प्यूटर तालिम 
    

¯ 
    

¯ 
          

¯ 
  

सेवाग्राहीस ग अन्तकिय या           ¯     ¯     ¯   

न्याछयक वाह्य संवाद  छनदेशानुसार 

अदाितको जानकारी पर (ब्रोसर) छनमायण           ¯               

अदाित व्यवस्थापन सलमछतको वैठक 
     

¯ 
     ¯  

जजल्िा वाि न्याय समन्वय समन्वय सलमछतको 
अन्तकिय या     ¯  

 

    ¯   
पुनश्िाः- न्याययक वाह्य संवाद कायििि यनदेमशका प्राप्त भए विोजिि तय गरिन ेछ ।  

 

तयाि गन े                                                                     प्रिाखणत गने    
फािाि नं १1 भने तरिका – 

             

१. यो र्ाराममा उल्िेख गररएका काययहरु मध्ये कुनै काययहरु दैछनक, मालसक र रैमालसक रुपमा गनुय पने प्रकृछतका िन ्। िक्ष्य उल्िेख गदाय रैमालसक रुपमा 
गनुय पने काययका िार्ग कुन कुन मर्हनामा गने हो सोही मर्हनामा गनुय पन ेगरी उल्िेख गनय सककन्ि जस्तो न्याय क्षेर समन्वय सलमछतको बैठक ३ मर्हनाको 
१ पटक बस्नु पने भए कुन कुन मर्हनामा बस्ने हो सोही मर्हनामा बस्ने गरी िक्ष्य उल्िेख गनय सककन्ि । 

२. जजल्िा अदाित छनयमाविी तथा योजनामा यछत नै पटक गनुय पने भनी स्पष्ट उल्िेख नभएको कियाकिापहरुको हकमा अदाितिे अन्य कामकारवाहीमा 
सन्तुिन लमिाई िक्ष्य छनधायरण गनय सककनेि । 

३. न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवषीय रणनीछतक योजनािे न्याछयक बाह्य संवाद (Judicial outreach) काययिमहरुको छनदेलशका पुनराविोकन गने व्यवस्था गरेको 
हु दा उक्त छनदेलशका पुनराविोकन भएपछि काययिमको ढा चा र सञ्चािन र्वर्ध एवम ्प्रकिया तय हुने भएकोिे सोही अनुसार हुने गरी कायय तालिका तयार गनुय 
होिा। 
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परिच्छेद-6 

आवचयक वजेट 

यस अदाितको वार्षयक कायययोजना सर्ि कायायन्वयनको िार्ग र्वगतका वषयहरुमा आवचयक बजेट प्राप्त 
नभएकै कारण कछतपय िक्ष्यहरुको प्रगछत प्राप्त हुन नसकेको यथाथयता हो । काययिम तजुयमा गरेर मार 
िक्ष्य पुरा हुन सक्दैन त्यसको िार्ग सर्ि कायायन्वयनको आवस्यक पदयि । कायय योजनािे तोककएका 
िक्ष्यहरुको सर्ि कायायन्वयनको िार्ग यस यस वषय तजुयमा गरीएका देहायका काययिमहरुमा प्रस्ताव 
गरीए अनुसारको बजेट प्राप्त भएको खण्डमा योजनाको िक्ष्यमा थप सर्िता लमल्ने देखख दा सोही 
अनुसार आवचयक रकमको प्रस्ताव गरीएको ि।  

मस नं कायििि आवस्यक विेट 

१ न्याछयक संवाद संचािन ३ पटक  120,000।- 
२ योजना प्रगछत सलमक्षा ३ पटक  20,000।- 
३ योजना कायायन्वयनका संवन्धमा सरोकारवािाहरु 

संग अन्तरकिया३ पटक 

90,000।- 

४ तामेिदार र स्थाछनय छनकायका सर्चव र्वच 
अन्तरकिया २ पटक 

3,50,000।- 

५ न्याय क्षेर समन्वय सलमछतको वैठक ३ पटक 60,000।- 
6 वार र सरकारी वककि संग अन्तककय या २ पटक 60,000।- 
७ सन्चार कमी संग अन्तकीया 2 पटक ४0,000।- 
८ सवै कमयचारीहरुिाई संर्हताको काययर्वर्ध संवन्धी 

प्रलशक्षण छतन र्दवसीय 
2,50,000।- 

९ सवै कमयचारीहरुिाई कम्प्युटर संवन्धी सामान्य 
ज्ञान छतन र्दवसीय   

2,50,000।- 

१०  कमयचारी तथा सेवाग्राहीिाई र्पउने पाछन व्यवस्था  1,00,000।- 
11 अदाित जानकारी पर (व्रोसर)छनमायण 25,000।- 
१२ वाि न्याय संवजन्ध अन्तरकिया  120000।- 
  कुल िम्िा  14,85,000।- 
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परिच्छेद 7 

 वार्षिक कायियोिना कायािन्वयिा िहेका िुनौती ि िुनौती  न्यूयनकिणको उपायहरु  

 

न्यायपालिकाको तेस्रो रणनीछतक योजना समेत समाप्त भई यस वषय देखख हालम 
न्यायपालिकाको चौथो रणनीछतक योजना 2076/77-2080/81 कायायन्वयनको पर्हिो वषयको संघारमा 
उपजस्थत भएका िौ ।चौथो योजनािे छनर्दयष्ट गरेका िक्ष्य अनुरुप  यस वषय पछन वर्दयया जजल्िा 
अदाितिे र्वगत झै वषय भररमा सम्पादन गने कामहरुको  वार्षयक रुपमा कायययोजना तजुयमा गरी सो 
अनुरुप आफ्ना न्याछयक  एवं अदाित व्यवस्थापन संवन्धी र्वर्वध कृयाकिापहरु सन्चािन गन े
जमको गरेको ि । मुिकुी देवानी र र्ौजदारी संर्हता र संछघय कानून प्रदेश स्तररय कानून र 
स्थाछनय कानून जारर संगै यस अदाितको काययक्षेर र सम्पादन गनुय पने जजम्मेवारीको र्वशेष दायरा 
र्राककिो भएको ि ।  

यस अदाितको अनुमाछनत वार्षयक मुद्दा दायरीको िगत 1267 हुने अनुमान गरीएकोमा 
सो अनुमान गरे भन्दा गत वषय 106 थानिे वदृ्र्ध भएको अवस्था ि । रै्सिा कायायन्वयन तर्य  
पछन र्वगतमा अनुमान गरेको संख्या भन्दा वढीनै संख्यामा िगयत  कायम हुन आएको अवस्थमा 
छिटो िररतो र न्यायमा गुनस्तररयता कायम गनुय यस कायययोजनाको मुख्य उद्देचय रहेको ि । 

यस वार्षयक कायायन्वयन योजनािे प्रक्षेपण गरेका िक्ष्य र उद्देचय पूवय छनधायररत 
कियापिापहरुको कायायन्वयन र त्यसबाट अपेक्षा गरीएको नछतजाबाट मार प्राप्त हुन सक्ि । 
न्यायपालिका लभर र बार्हरका र्वलभन्न पक्षहरुद्वारा छनमायण भएका र्वलभन्न पररवेश र 
पररजस्थछतहरुिे योजनाको सु संचािनमा गछतरोध पु¥याउन सक्दिन ्। कायायत्मक तहमा केही यस्ता 
जोखखमहरु पछन आउन सक्दिन,् जसिे योजना कायायन्वयनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पानय सक्ि र 
अपेक्षक्षत नछतजा प्राप्त नहुन सक्दि । यस सन्दभयमा यस वार्षयक कायायन्वयन योजनािे अनुमान 
गरेका सम्भार्वत मुख्य चुनौती र  छतनको न्यूछनकरणका उपायहरु देहाय वमोजजम उल्िेख गरीएको 
ि । 

१. यस वार्षयक कायायन्वयन योजनािे प्रक्षेपण गरे बमोजजमको  आर्थयक िागत िाग्ने काययको सन्दभयमा 
योजनािे अपेक्षा गरेको बजेट तथा नीछतगत, प्रशासछनक एव ं व्यवस्थापकीय सहयोग संवन्धीत 
छनकायवाट प्राप्त भएन भने यस कायायन्वयन योजनािे अपेक्षक्षत नछतजा हालसि गनय सक्ने देखखदैन 
। 

२. व्यवस्थापकीय कायय सन्चािनका िागी संवन्धीत छनकाय अदाितका सेवाग्राही र्वद्धान कानून 
व्यवसायी समेतको सकारात्मक सहयोग र्वना कायय संभव देखखदैन ।  

३. यस वार्षयक कायायन्वयन योजना कायायन्वयन गदाय कमयचारीहरुिाई अछतररक्त समयमा पछन काम 
िगाउन ुपने हुन्ि । सोको िागी हाि सम्म र्ददै आएको प्रोत्साहन भत्तालिई   छनरन्तरता र्दनु पन े
वषयकोअजन्तम अवर्ध सम्म भत्ता पाउने नपाउने भन्ने हािको र्वध्यमान अजस्थरतािाई हटाउन वषयको 
शुरुमै सो को ग्यारेन्टी गरीनु पने देखखन्ि । 

४.सामाजजक असुरक्षा, बन्द हडताि, द्वन्द्व, आन्दोिन जस्ता सामाजजक तथा राजनीछतक कारणहरुबाट 
पछन न्याछयक कायय सम्पादनमा बाधक हुन सक्िन ्। जसका कारण योजनािे अपेक्षा गरेका काम 
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कारबाहीहरु संचािनमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पारी योजनािे अपेक्षा गरेका नछतजा हालसि गनय 
नसककने हुन सक्ि, 

५. योजनािे अपेक्षा गरेका नछतजा हालसि गनय काययरत न्यायाधीश तथा कमयचारीहरुको मनोबि र 
उत्प्रेरणा अलभवदृ्र्ध गनुय पने हुन्ि । यसको िार्ग सहायक स्तरका कमयचारीहरुको आन्तररक  
प्रलशक्षण, तालिम, अन्तरकिया र गोष्ठीका िार्ग वजेट व्यवस्थापन  हुनु पने र सवोच्च अदाितबाट 
समेत सवै कमयचारीिाई कम्तीमा योजना अवर्धभर एक पटक  प्रलशक्षण, अन्तरकिया, गोष्ठी मा 
सहभागी गराईन ु पनै देखखन्ि  । न्यायाधीशहरु तथा कमयचारीहरुिाई प्रोत्साहन हुने गरी कामको 
मूल्यांकन गरी सामूर्हक रुपमा पुरस्कृत गने, अविोकन भ्रमणमा िैजाने, िारवरृ्त्त प्रदान गने, र्वदेश 
भ्रमणको अवसर र्दने आर्द गनुय पने हुन्ि, अन्यथा योजनािे प्रक्षेपण गरेका नछतजा हालसि हुन 
सक्ने  िैनन ्। 

६. सूचना प्रर्वर्धको बहु आयालमक उपयोगका िार्ग अदाित कै स्थायी कमयचारीिाई कम्प्युटरमा 
हाडयवेयर र सफ्टवेयरको डडप्िोमा तालिम र्दनु पदयि, अन्यथा सूचना प्रर्वर्धको बहुआयालमक उपयोग 
गनय नसककने र त्यसको प्रभाव वार्षयक कायायन्वयन योजनामा पछन पनय सक्ि । 

 

िुनौती न्यूयनकिणका उपायहरुाः 
१. यस वार्षयक कायायन्वयन योजनािे प्रक्षेपण गरे वमोजजमको बजेट तथा नीछतगत, प्रशासछनक एवं 

व्यवस्थापकीय सहयोग सवोच्च अदाितबाट सहज रुपमा उपिब्ध गराईनु पर्यने, 
२.  अदाितका उपभोक्ता र्वद्धान कानून व्यवसायी िगायत सवै संवद्ध व्यजक्तवाट अदाितका हरेक 

काम कारवाहीमा सहयोगात्मक भूलमका छनवायह गनुय पदयि । 

३. यस वार्षयक कायायन्वयन योजना कायायन्वयन गदाय कमयचारीहरुिाई अछतररक्त समयमा पछन काम 
िगाउन ुपने हु दा अछतररक्त समय काम गरे वापतको  भत्तािाई छनरन्तरता र्दनु पदयि । 

४. सामाजजक असुरक्षा, बन्द हडताि, द्वन्द्व, आन्दोिन जस्ता सामाजजक तथा राजनीछतक कारणहरुबाट 
पछन न्याछयक कायय सम्पादनमा बाधा पनय नर्दनका िार्ग सबजन्धत सरोकारवािा पक्ष, काननू 
व्यवसायी िगायतस ग समन्वय र सहकाययका िार्ग पहि गने तथा अछतररक्त समयमा काम गन े
व्यवस्था लमिाएर सम्भव हुन ेकामहरु अछतररक्त समयमा गराउने व्यवस्था गने, । 

५. योजनािे अपेक्षा गरेका नछतजा हालसि गनय काययरत न्यायाधीश तथा कमयचारीहरुको मनोबि र 
उत्प्रेरणा अलभवदृ्र्धको िार्ग सवै कमयचारीको वरृ्त्त र्वकासका िागी आवचयक प्रलशक्षण तािीम 
अविोकण भ्रमणको व्यवस्था गरीनु पने  

६. सूचना प्रर्वर्धको बहु आयालमक उपयोगका िार्ग अदाित कै स्थायी कमयचारीिाई कम्प्युटरमा 
हाडयवेयर र सफ्टवेयरको डडप्िो कोसयमा तालिम र्दने व्यवस्था लमिाउनु पर्यने ।  

 

सिाप्त 

 


