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र्न्तव्र् 

 न्र्ार् सम्पादनको कार्िलाई निटो, िरितो, प्रभावकािी एवं कर् खजचिलो, सहि ि पहुुँचर्कु्त बनाउने 
सोँचका साथ हाम्रो न्र्ार्पानलकाले थालनी गिेको पर्हलो, दोस्रो ि तेस्रो पञ्चवर्षिर् िणनीनतक र्ोिनाको सफल 
कार्ािन्वर्न पश्चात ्हाल कार्ािन्वर्नको क्रर्र्ा िहेको चौथो पञ्चवषीर् िणनीनतक र्ोिनाले ननर्दिष्ट गिेअनरुुप 
तथा बागलङु जिल्लाको बस्तगुत परिजस्थनतसरे्तलाई नबचाि गिी रू्लरुपर्ा "सबैको लानग न्र्ार् सनुनजश्चत गने" 
भन्ने परिदृष्र्का साथ र्स अदालतको लानग प्रस्ततु बार्षिक कार्िर्ोिना तर्ाि गरिएको ि । 

 र्लुकुको परिवनतित िािनीनतक परिवेशर्ा आएको नेपालको संर्विान २०७२ तथा र्वगत १०७ वषिदेजख 
लाग ुिहेको र्लुकुी ऐनको सट्टार्ा आएको संर्हताबद्ध काननुी व्र्वस्थाले अदालतको जिम्रे्वािी ि दार्र्त्व 
सरे्तको कार्िबोझ थप गिेको अवस्थार्ा नेपालको न्र्ार्पानलकाले रू्ल रुपर्ा संर्विान, कानून ि न्र्ार्का 
र्ान्र् नसद्धान्तहरुको परिनिनभत्र िहेि आफ्नो प्रादेजशक अनिकािक्षेत्रनभत्र िही न्र्ार् ननरुपणको कार्ि गदै 
आएकोर्ा बागलङु जिल्ला अदालत पनन सोबाट अिुतो िहन सक्ने भएन । र्ही र्ान्र्तार्ा िही र्स अदालतले 
पनन न्र्ार् सम्पादनको कार्ि गरिआएको ि । उपलब्ि स्रोत, सािनको अनिकतर् प्रर्ोग गिी नागरिकको 
हकानिकािप्रनत संवेदनशील भई शीघ्र न्र्ार् प्रदान गने कार्िलाई आगार्ी र्दनर्ा पनन ननिन्तिता र्दइनेि । 
र्सबाट अदालतप्रनतको िनआस्थार्ा अनभबरृ्द्ध हनु ेआशा नलइएको ि ।   

गत २०७५ भाद्र १ गतेदेजख कार्ािन्वर्नर्ा आएको र्लुकुी देवानी संर्हता, २०७४, र्लुकुी देवानी 
कार्िर्वनि संर्हता, २०७४, र्लुकुी फौिदािी संर्हता, २०७४, र्लुकुी फौिदािी कार्िर्वनि संर्हता, २०७४ ि 
फौिदािी कसूि (सिार् ननिाििण तथा कार्ािन्वर्न) ऐन, २०७४ को नर्वन प्राविानहरूले लजक्षत गिेका 
उदे्दश्र् हानसल गनुि आफैं र्ा एउटा चनुौतीको रुपर्ा िहेको ि । साथै निटोिरितो रुपर्ा न्र्ार् सम्पादनको 
कार्ि गने ि न्र्ार्र्ा सबैको पहुुँच बढाउने कार्ि  अदालतको एक्लो प्रर्ासबाट र्ात्र सम्भव िैन । र्ी ि 
र्स्तै अन्र् चनुौतीहरूको सार्ना गदै आगार्ी र्दनर्ा सरे्त लजक्षत उदे्दश्र् हानसल गिी "सबैका लानग न्र्ार्" 
भन्ने नािालाई सफल बनाउन र्स अदालत सफल हनुे र्वश्वास नलइएको ि । र्स सन्दभिर्ा सर्र्ानकूुल 
तानलर्सरे्तको व्र्वस्था गिी उपलब्ि िनशजक्तको क्षर्ता अनभबरृ्द्ध गनेतफि  सम्र्ाननत सवोच्च अदालत तथा 
उच्च अदालतसरे्तबाट नबगतर्ा भएका प्रर्ासले ननिन्तिता पाउने अपेक्षा गरिएको ि । त्र्सैगिी नबनभन्न 
सिकािी कार्ािलर्हरु, न्र्ार्क्षेत्र सर्न्वर् सनर्नत लगार्तका नबनभन्न संर्न्त्रहरु, नागरिक सर्ाि, बाि एकाई, 

न्र्ार्का उपभोक्ताहरू, कर्िचािीहरू, पत्रकाि लगार्त सबैको सर्क्रर्, सर्न्वर्ात्र्क एवंर् ् िचनात्र्क 
सहर्ोगबाट नै र्स अदालतले आफ्नो लजक्षत उदे्दश्र् हानसल गदै आएको हुुँदा आगार्ी र्दनर्ा पनन त्र्स्तो 
सहर्ोग प्राप्त हनुे अपेक्षा िाजखएको ि । र्स क्रर्र्ा सहर्ोग गनुिहनुे सबैर्ा हार्दिक िन्र्वाद र्दन चाहन्िु । 

 

 

           

 (प्रकाश प्रसाद पजडित) 
जिल्ला न्र्ार्ािीश 
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परिच्छेद-एक 

परिचय 

१.१ पषृ्ठभमू िः 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतरिात् क शासन व्यवस्थाको स्थापना पश्चात ् अभतूपूवव रुप ा 
बढेका जनताको आकाङ्क्षाहरूको परिपूमतव गने क्र  ा नेपालको संववधान, २०७२ को धािा २० 
 ा रयायसम्बरधी हकको रुप ा  ौमलक हकको व्यवस्था गदै प्रत्येक व्यन्त्िलाई स्वतरि, मनष्पष 
ि सष  अदालत वा रयावयक मनकायबाट स्वच्छ सनुवुाईको हकको प्रत्याभमूत गदै अस थव पषलाई 
कानूनब ोन्त्ज  मनिःशलु्क कानूनी सहायता पाउने हकको संवैधामनक व्यवस्था गरिएको वतव ान 
अवस्था ा रयायपामलकाको पिम्पिागत कायवशैलीले इन्त्च्छत नमतजा ददन नसक्ने ठानी आफ्ना  ूल 
कायवहरूलाई रयायपामलकाको चौथो िणनीमतक योजनाले मलएको परिदृष्य, परिलक्ष्यलाई सफमलभतू 
पानव योजनाले मनधाविण गिेका लक्ष्यहरूसँग  ेल खाने गिी प्रत्येक न्त्जल्ला अदालतहरूले स ेत 
आफ्नो वावषवक कायवयोजना बनाई योजनावद्ध तविले वास्तववक रुप ा मछटो, छरितो रयाय उपलब्ध 
गिाउन आ.व. २०७६/०७७ (२०७६ श्रावण १ - २०७७ असाि  सारत) को लामग वावषवक 
कायवयोजना बनाउन अत्यावश्यक भएको हुँदा सिोकािवाला सेवाग्राहीहरूबीच छलफल गिाई बागलङु 
न्त्जल्ला अदालतले कायवयोजना बनाई कायावरवयन ा ल्याएको छ । 

१.२ कायवयोजनाको उद्देश्यिः  
 नेपालको संववधान ि २०७५।०५।०१ देन्त्ख लाग ुभएका  लुकुी देवानी संवहता 2074, 

 लुकुी फौजदािी संवहता 2074 स ेतको कानूनले अदालतलाई समु्पेको रयावयक दावयत्वलाई 
सष  ि सहज ढंगले मनवावह गिी सबैका लामग रयाय समुनन्त्श्चत गने परिदृष्यका साथ जनववश्वास 
बढाउँदै लैजान सक्ने ि का  कािवाही ा सहज, मनष्पष ि पािदशी रुप ा देख्न सवकने गिी सधुाि 
भएको प्रत्यष अनभुमूत ददलाउने, मछटोछरितो ि गणुस्तिीय रयाय सम्पादन, रयाय ा पहुँच अमभबवृद्ध, 

रयावयक सशुासनको प्रवद्धवन, अदालत व्यवस्थापनको सदुृढीकिण तथा रयायपामलकाप्रमतको आस्था 
ि ववश्वास अमभबवृद्ध यस योजनाको प्र खु उदे्दश्य िहेको छ । 

लक्ष्य तथा िणनीमतहरूिः 

१.३. बागलङु न्त्जल्ला अदालतको आ.व. ०७६/०७७ को वावषवक कायवयोजनाको लक्ष्य तथा उि 
लक्ष्य प्रामिका िणनीमतहरू रयायपामलकाको चौथो पञ्चवषीय िणनीमतक योजनाले मनधाविण गिेका 
लक्ष्य तथा िणनीमतहरू िहेका छन,् जनु देहाय ब ोन्त्ज  छन ्:- 
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क्र. सं. लक्ष्यहरू लक्ष्य तथा िणनीमतक उद्दशे्यहरू 

 

१ 

मछटोछरितो ि 
गणुस्तिीय रयाय 
सम्पादन 

 

1.1  दु्दाको शीघ्र फर्छ्यौट गनुव।  

1.2  दु्दा व्यवस्थापन पद्धमत ा सधुाि गनुव। 

1.3 रयावयक का  कािवाही तथा  दु्दाको फैसला ा गणुस्तिीयता अमभबवृद्ध गनुव। 

1.4 वववाद स ाधानका वैकन्त्ल्पक उपायहरूको प्रयोगलाई प्रभावकािी बनाउन।ु 

1.5 फैसला कायावरवयनको कायवलाई प्रभावकािी बनाउन।ु 

 

 

२ 
रयाय ा पहुँच अमभबवृद्ध 

2.1 अदालतको कायवषेिमभिका रयाय ा पहुँचका अविोधहरूको संवोधन गनुव।  

2.2 अदालतबाट प्रवाह हनु ेसेवालाई गणुस्तिीय ि प्रभावकािी बनाउन।ु 

2.3 कानूनी सहायतालाई प्रभावकािी बनाउन।ु 

2.4 रयावयक प्रवक्रया ि प्रणालीबािे सूचना प्रवाह गनुव। 

2.5 पीमित ैिी रयाय प्रणालीको सदुृढीकिण गनुव। 

 

३ 
रयावयक सशुासनको 
प्रबद्धवन  

3.1 रयावयक स्वतरिता ि स्वायत्तताको प्रवद्धवन गनुव। 

3.2 रयावयक उत्तिदावयत्व  ि जवाफदेवहता अमभबवृद्ध गनुव। 

3.3 रयावयक जनशन्त्िको कायव संस्कृमत ा सधुाि गनुव। 

3.4 अदालतको का  कािवाही ा अनगु न ि मनिीषणलाई प्रभावकािी बनाउन।ु  

 

 

४ अदालत व्यवस्थापनको 
सदुृढीकिण  

4.1  ानव संशाधन व्यवस्थापन सदुृढ बनाउन।ु  

4.2 भौमतक ि सेवा पूवावधाि ा सधुाि एव  ्ववत्तीय व्यवस्थापन गनुव।  

4.3 सूचना प्रववमधको संस्थागत सदुृढीकिण ि ष ता अमभबवृद्ध गनुव। 

४.४ संवहताहरूको नमतजा ूलक ि प्रभावकािी कायावरवयनको व्यवस्थापन गनुव।                                

4.५ रयावयक अध्ययन, अनसुरधानको पद्धमत ववकास गनुव। 

४.६ योजना कायावरवयन प्रणालीलाई प्रभावकािी बनाउन।ु 

५ 
रयायपामलकाप्रमतको 
आस्था ि ववश् वास 
अमभबवृद्ध  

५.1 अदालतका का  कािवाही सम्बरध ा सेवाग्राहीको सरतवुि अमभबवृद्ध गनुव।  

5.2 रयावयक सूचना, संचाि ि न्त्शषा पद्धमतको सधुाि गनुव।  

5.3 अदालतका सिोकािवालाहरूसँगको सम्बरध ि सहयोगलाई सदुृढ तलु्याउन।ु 
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१.४ कायवयोजना मन ावण सम मतिः- 

 प्रस्ततु कायवयोजना मन ावण गनव देहाय ब ोन्त्ज को कायवयोजना मन ावण सम मत गठन 
गरिएको मथयो । 

  ा.न्त्ज.रया. श्री प्रकाशप्रसाद पन्त्डित     संयोजक 

 शे्रस्तेदाि शा.अ. श्री भेषिाज पौिेल     उपसंयोजक 

 तहमसलदाि ना.स.ु श्री न्त्शवबहादिु खिी    सदस्य 

ना.स.ु श्री दानप्रसाद श ाव      सदस्य 

 ले.पा. श्री खगिाज श ाव      सदस्य 

 मस.स.प. श्री श्या  कृष्ण शे्रष्ठ      सदस्य 

 ना.स.ु श्री गंगािा  गौत       सदस्य  

      मिठ्ठा श्री ऋवषिा  रिजाल                                  सदस्य सन्त्चव 

 

१.५ योजना कायावरवयन अनगु न सम मतिः- 
 योजना कायावरवयन अनगु न सम मत यस प्रकाि िहने गिी गठन गरिएको छ । 

 शे्रस्तेदाि शा.अ. श्री भेषिाज पौिेल     संयोजक 

 तहमसलदाि ना.स.ु न्त्शवबहादिु खिी     सदस्य 

ना.स.ु श्री दानप्रसाद श ाव      सदस्य 

 ले.पा. श्री खगिाज श ाव      सदस्य 

 मस.स.प. श्री श्या  कृष्ण शे्रष्ठ                               सदस्य 

      मिठ्ठा श्री ऋवषिा  रिजाल             सदस्य सन्त्चव 
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परिच्छेद-२ 

आ.व. २०७५/०७६ को प्रगमत स ीषा 

 दु्दा तफव कोिः- 

१) रयायपामलकाको तेस्रो पञ्चवषीय िणनीमतक योजनाअनसुाि यस बागलङु न्त्जल्ला अदालत 
स ूह 'ख'  ा िहेको हुँदा आ.व. ०७४/७५ बाट न्त्जम् ेवािी सरिआएका  दु्दा थान-१४४ 
ि आ.व. ०७५/७६   ा पनवसक्न ेअन ुामनत  दु्दा सङ्क््या- 468 स ेत गिी जम् ा- 
६१२  दु्दाको लगत काय  हनुे ि सोको ७०%  ले जम् ा 428 थान  दु्दा फर्छ्यौट गने 
लक्ष्य िान्त्खएको ा आ.व. ०७५/७६  ा नयाँ दताव ४८० भई जम् ा लगत ६2४ काय  
हनु पगुी उच्च अदालत पोखिा, बागलङु इजलास बागलङुका  ाननीय रयायाधीश श्री 
हरिप्रसाद पौिेलज्यूले म मत २०७६।०१।1९-२० गतेसम्  मनरिषण गिी ददनभुएको 
मनदेशन ि सवोच्च अदालतका  ाननीय रयायाधीश श्री अमनलकु ाि मसरहाले म मत 
२०७६।०२।०३ गते अनगु न गिी ददनभुएको मनदेशनस ेतलाई  नन गिी अदालत ा 
भएका जनशन्त्ि ि साधन स्रोतको सघन उपयोग भएका छन ् । 

 आ.व. ०७५/०७६ को  दु्दातफव  लगत फछवयौट ि बाँकीको ववविण देहाय ब ोन्त्ज  तामलका ा 
प्रस्ततु गरिएको छ। 

आ.ब. न्त्जम् ेवािी नया ँदताव 
जम् ा 
लगत 

फर्छ्यौँट फर्छ्यौँट % वाकँी कैवफयत 

२०७२।०७३ ८७ ६०७ ६९४ ५५२ ७९.५३ १४२  

2०७३।०७४ 142 339 481 354 73.59 127  

2०७४।०७५ 127 425 552 408 73.91 144 
 

2075।076 144 480 624 453 72.59 171  

गत आ.व. ा दताव भएका  दु्दाको सं्या ा १० प्रमतशतले ववृद्ध गिी आगा ी आ.व. ा दताव हनु े
अन ुान गदाव  दु्दा 686 ि रिट 1 गिी जम् ा 687 थान दताव हनुे प्रषेपण गिी नयाँ दताव हनु े
लक्ष्य िान्त्खएको छ । 
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१)  ेलम लापतफव  वववादको स्थायी स ाधान होस ् भने्न उदे्दश्यबाट ९८ थान  दु्दा  ेलम लाप 
केरर ा पठाईएको ा १० थान म लापि भई ३९ थान  ेलम लाप हनु नसकेको ि २५ थान 
छलफल ा िहेको पाईयो ।  

२) न्त्जल्ला अदालत मनय ावली, २०५२ को मनय  २३ग  ा भएको मनिरति सनुवुाई सम्बरधी 
५३ थान  दु्दालाई मनिरति सनुवुाईको प्रवक्रया ा लमगएको ा ३८ थान  दु्दा फर्छ्यौट भई 
१५ थान  दु्दा कािवाहीयिु अवस्था ा िहेको छ । 

३) साथै बागलङु न्त्जल्ला अदालत मबगत ७ वषव देन्त्ख भािा ा बस्दै आएको ा भवन मन ावण 
सम्बरधी का  सम्पन्न हनैु लागेको अवस्था भएकोले आवश्यक फमनवमसङ कापेवटङ स ेतका 
कायव गिी यसै आमथवक वषव ा भवन उद् घाटन गिाई अदालत साने लक्ष्य िान्त्खएको छ। 
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तहमसलतफव कोिः- 

 फैसला कायावरवयनतफव को मनवेदन ध्ये गत सालको २३ थान न्त्जम् ेवािी सिेको ि नयाँ दताव 4७ 
थानस ेत जम् ा लगत ७० थान भएको ा 4९ थान मनवेदन (७०%) फर्छ्यौट भई 2१ थान बाँकी िहेको 
छ । सो ध्ये १९ थान ६  वहनामभिका, 2 थान १ वषव नाघेको िहेको छ । 

क) दडि जरिबाना असलुीतफव िः– 

प्रत्येक बषव ा सो बषव बढ्न सक्ने दडि जरिबानाको लगत बिाबिको सं्या ा दडि जरिबाना 
असलु उपि गने ि गत वषवको बेरुज ुजरिबाना प्रमतवषव ५% ले रयून गदै लैजाने लक्ष्य िहेको ा 
गत वषवको न्त्जम् ेवािी सरिआएको रु. 8181296।- ि उि आ.व. ा थप हनु आएको दडि 
जरिबाना रु. 2681073.32 गिी कूल लगत रु. 108६2369.32।-  ध्ये रु. 
511285.57।- असलु भई रु. 10351083.75।- बाँकी िहेको छ । उपयुवि ब ोन्त्ज को 
ववविणलाई मनम्न तामलका ा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

 

ख) कैदतफव िः- 

 प्रत्येक बषव ा सो बषव बढ्न सक्ने कैदको लगत बिाबिको सं्या ा कैद असलु उपि गने 
ि गत वषवको बेरुज ुकैद प्रमतवषव ५% ले रयून गदै लैजाने लक्ष्य िहेको ा गत वषवको न्त्जम् ेवािी 
सिी आएको 677।10।8 वषव ि उि आ.व. ा थप हनु आएको कैद ३१६।1०।26 वषव 
गिी कूल लगत 9९४।९।4 वषव  ध्ये 3८२।४।६ वषव असलु भई 61२।4।2८ वषव लगत 
बाँकी िहेको छ । उपिोि ब ोन्त्ज को ववविणलाई मनम्न तामलका ा प्रस्ततु गरिएको छ । 

 

 

 

 

आ.व. ०७४/७५ 
को 

न्त्जम् ेवािी  सिेको 
आ.व. ०७५/७६ को जम् ा लगत फर्छ्यौट बाकँी 

रु.8181296।- 
रु.2681073.32।

- 
रु.108६2369.32।

- 
रु.511285.57।

- 
रु.10351083.75।

- 

आ.व. ०७४/७५ को न्त्जम् ेवािी  
सिेको आ.व. ०७५/७६ को जम् ा लगत फर्छ्यौट बाकँी 

६७7।१०।8 ३१६।1०।2 9९४।९।4 3८२।४।६ 61२।4।2८ 
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परिच्छेद-३ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालतसँग सम्बन्त्रधत  ूल िणनीमतहरुको कायावरवयन योजना ि सोसँग सम्बन्त्रधत 
वक्रयाकलापहरु 

१. मछटो छरितो ि गणुस्तिीय रयाय सम्पादन गने 

१.१  दु्दाको न्त्शघ्र फछवयौट गने 

क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

स यावमध आ.व. न्त्जम् ेवािी 

१ न्त्जम् ेवािी सिी आएका सबै  दु्दा मनवेदन 
तथा पनुिावेदनहरु चाल ुआमथवक वषव ा 
फछवयौट गने 

अन्त्रत  
आदेश/मनणवय 

२०७६/०७७ ि 
२०७७/०७८ 

रयायाधीश 

२ चाल ुआमथवक वषव ा दताव भएका  दु्दा 
मनवेदन तथा पनुिावेदनहरु ध्ये कम्ती ा 
५० प्रमतशत फछयौट गने 

अन्त्रत  
आदेश/मनणवय 

२०७६/०७७ रयायाधीश 

३ ववशेष प्रकृमतका मनवेदनहरु ध्ये प्र ाण 
बझु्न ुनपनेका हक ा दताव भएको 
म मतले ि प्र ाण बझु्न ुपनेका हक ा 
प्र ाण चिुा भएको म मतले ७ ददनमभि 
फछयौट गने 

अन्त्रत  
आदेश/मनणवय 

२०७६-०८१ रयायाधीश 

४ प्रमतबेदनहरु दताव भएको म मतले १ 
 वहनामभि फछयौट गने 

अन्त्रत  
आदेश/मनणवय 

२०७६-०८१ रयायाधीश 

 

१.२  दु्दा ब्यवस्थापन पद्दमत ा सधुाि गने  
क  
क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 

सूचक 

स यावमध आ.व. न्त्जम् ेवािी 

१ न्त्जल्ला ि उच्च अदालत ा फिक  दु्दा 
ब्यवस्थापन पद्धमत कायावरवयन गनव 
आवश्यक तयािी गने 

स रवय 
बैठक/मनणवय 

२०७७ जेष्ठ न्त्जल्ला 
रयायाधीश/से्रस्तेदाि 

 

ख.  दु्दा ब्यवस्थापन पद्धमत ा सधुाि गने 

क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

स यावमध आ.व. न्त्जम् ेवािी 

१  दु्दाका पषको ब्यन्त्िगत ववविण 
भिी म मसल संलग्न गने 

ब्यन्त्िगत 
ववविण 

२०७६-०८१ से्रस्तेदाि 

२  दु्दा ब्यवस्थापन ददग्दशवन ि 
इजलास पनु्त्स्तका बनाई  दु्दा शाखा 
तथा इजलास ा िाख्न े

ददग्गदशवन 
इजलास/पनु्त्स्तका 

२०७६-०८१ से्रस्तेदाि 
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३ पषहरुलाई अदालतको 
कायववोधलाई मबचाि गिी स य 
तोकी तािेख ददने   

तािेख 
पचाव/भपावई 

२०७६-०८१ फाँटवाला/सपुरिवेषक 

४ मनधावरित स यमभि कुनै पष 
अनपुन्त्स्थत भए ा उपन्त्स्थत पषलाई 
तािेख ददने  

तािेख 
पचाव/भपावई 

२०७६-०८१ फाँटवाला/सपुरिवेषक 

५ प्रमतबेदन उपिको सनुवुाई ा पषले 
तारिख ा िहन चाहे ा तारिख ा 
िाख्न े

तािेख 
पचाव/भपावई 

२०७६-०८१ से्रस्तेदाि 

 

ग.  दु्दाको कािबाहीलाई सूचना प्रववमधसँग आवद्ध गने 

क्र.सं. कायव कायवसम्पादन सूचक स यावमध आ.व. न्त्जम् ेवािी 
१  दु्दा दतावदेन्त्ख अन्त्रत  फैसलासम्  हिेक 

तहका अदालत ा एउटै पवहचाननम्वि 
(Registration Number)  ददने 

सफ्टवेयि २०७६-०८१ से्रस्तेदाि 

२  दु्दाको पष ि काननु ब्यवसायीलाई 
User id ि  password प्रदान गने 

सफ्टवेयि २०७६-०८१ से्रस्तेदाि 

३ पेसी तथा साधािण तारिख कम््यूटिबाट 
स्वत: मसजवना हनेु प्रणाली ववकास गने  

सफ्टवेयि २०७६-०८१ से्रस्तेदाि 

४  दु्दाको हिेक गमतववमधको जानकािी 
पषहरुलाई एसए एसबाट ददने  

सफ्टवेयि २०७६-०८१ से्रस्तेदाि 

५ पेशी स्थगनको पटक पेसी सूची ा 
जनाई वेवसाईट ा प्रकाशन गने 

पेशी 
सचुी/सफ्टवेयि 

२०७६-०८१ से्रस्तेदाि 

६  दु्दा ो अन्त्रत  आदेश ि फैसला 
वेवसाईटबाट िाउनलोि गने सवकने 
पद्धमतको मबकास गनव 

सफ्टवेयि/वेवसाईट २०७६-०८१ से्रस्तेदाि 

७  दु्दासम्वरधी पिाचाि ा ई ेलको प्रयोग 
गने 

सफ्टवेयि/ई ेल 
अमभलेख 

२०७६-०८१ से्रस्तेदाि 

८ सक्कलै म मसल चावहने अवस्था ा बाहेिक 
 दु्दाको ववद्यतुीय फाईल तयाि गिी 
प्रयोग गने 

सफ्टवेयि/ई 
फाईल 

२०७६-०८१ से्रस्तेदाि 

९ वटपोटको ववद्यमुतय प्रमत तयाि भएपमछ 
 ाि  दु्दा पेशी ा चढाउने पद्धमत 
अवलम्वन गने ।  

ववद्यतुीय प्रमत २०७६-०८१ से्रस्तेदाि 

 

घ. म मसलको आरतरिक मनिीषण गने 

क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 
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१ यस अदालत ा  दु्दा अङ्ग पूयावउन छुटै्ट 
शाखा स्थापना गिी मनिीषण अमधकृत 
तोक्ने 

मनणवय २०७६-०८१ से्रस्तेदाि 

२ मनिीषण अमधकृतले चाल ुम मसलहरुको 
मनयम त रुप ा मनिीषण गरि ददएका 
मनदेशनहरु सफ्टवेयि ा प्रववि गने 

सफ्टवेयि २०७६-०८१ मनिीषण 
अमधकृत/से्रस्तेदाि 

३  ागव अनसुाि गनुवपने का को अवमध 
नाघेका ि नाध्न लागेका  दु्दाको 
सफ्टवेयि ाफव त कम््यटुि ा प्राि 
संकेतअनसुाि प्राथम कताका साथ 
मनिीषण गने  

मनिीषण/प्रमतबेदन २०७६-०८१ मनिीषण अमधकृत/ 
से्रस्तेदाि 

४  दु्दा ा अङ्ग पगुी पेशी चढन योग्य 
भएको प्र ान्त्णत गने 

सफ्टवेयि/पेसी 
प्र ान्त्णकिण 
फािा  

२०७६-०८१ मनिीषण अमधकृत 

५ मनिीषण अमधकृतले पान्त्षक रुप ा 
म मसल मनिीषणको प्रमतबेदन सम्बन्त्रधत 
न्त्जल्ला रयायाधीश/से्रस्तेदािलाई 
उपलब्ध गिाउने । 

मनिीषण प्रमतबेदन २०७६-०८१ मनिीषण अमधकृत 

६ प्राि मनिीषण प्रमतबेदनका आधाि ा 
सम्बन्त्रधत क वचािीलाई मनदेशन ददने 
।  

मनदेशन २०७६-०८१ रयायाधीश/से्रस्तेदाि 

 

१.३ रयावयक का  कािवाही तथा  दु्दाको फैसला ा गणुस्तिीयता अमभववृद्ध गनुव । 

क. रयावयक प्रवक्रयालाई अन ुान योग्य बनाउने 

क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१  दु्दाको कािबाही ा लाग्ने हिेक 
चिणको सफ्टवेयि ाफव त कायवतामलका 
बनाई म मसल सा ेल िाख्न े।  

कायवतामलका २०७७-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

२  दु्दाका पषहरु अदालत ा हान्त्जि 
भएपमछ कायवतामलका उपलब्ध 
गिाउने।  

कायवतामलका २०७७-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

३ कायवतामलका ा मनधावरित स य ा 
तोवकएको कायव सम्पन्न गने ।  

कायवतामलका २०७७-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

४ कायवतामलका अनसुाि का  हनु नसके ा 
वा  ागव परिवतवन गनुवपिे ा कािण 
खलुाई सफ्टवेयि ाफव त कायावतमलका 
संशोधन/ ागव परिवतवन गिी सोको 
जानकािी  दु्दाका पषहरुलाई ददने । 

संशोमधत/काि ्
यतामलका/स
फ्टवेयि 

२०७७-
०८१ 

से्रस्तेदाि 
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५ कायवतामलका अनसुाि का  भए नभएको 
मनयम त अनगु न गने 

अनगु न 
प्रमतबेदन 

२०७७-
०८१ 

रयायाधीश/ से्रस्तेदाि 

६ पषहरुले वेभसाईट  ाफव त  दु्दाको 
कािबाही तथा आदेश/फैसलाको 
जानकािी मलन सवकने पद्धमतको ववकास 
गने ।  

वेवसाईट 
अध्यावमधक 

२०७७-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

 

ख. म मसल कागजको गणुस्तिीयता काय  गने 

 

क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ मनधावरित  ापदडिका आधाि ा फाईल कागज 
 सीस ेतका सा ग्री खरिद गिी प्रयोग ा ल्याउने  

स्पेमसवफकेसन २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

२ म मसल संलग्न कागजातहरुको संिषणको लामग 
प्रभावकािी म मसल ब्यवस्थापन गने 

 तायदाती फािा  अध्यावमधक गने ।  
 मसलमसलेवाि रुप ा म लाएि िाख्न े। 

 खोजेका बखत सहज रुप ा फेला पानव सवकने 
।  

 म मसल ा िहनपुने सबै कागज उपलब्ध हनेु ।  
 मनयम त रुप ा संिषण ि उपचाि गने 

 

ब्यवन्त्स्थत 
म मसल 

२०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

३ म मसल संलग्न  ु् य  ु् य कागजातहरुको (सिाउन 
नम ल्ने) ववद्यतुीय प्रमत तयाि पािी सफ्टवेयि ा 
प्रववि गने ।  

सफ्टवेयि २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

 

१.४ वववाद स ाधानका बैकन्त्ल्पक उपायहरुको प्रयोगलाई प्रभावकािी बनाउन ु। 

क. रयावयक  ेलम लाप पद्धमतको सदुृढीकिण गने । 

क्र.सं. कायव कायवसम्पादन सूचक स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ म लापि हनुसक्ने प्रकृमतका सबै मबवादहरु 
कम्ती ा एकपटक  ेलम लापका लामग प्रोत्सावहत 
गने । 

आदेश/ ेलम लाप ा 
बवृद्ध 

२०७६-
०८१ 

रयायाधीि/ 
से्रस्तेदाि 

२ अदालतको नयाँ भवन ा  ेलम लाप पिा शव कष 
स्थापना गने ।  

पिा शव कष २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

३  दु्दाको कायववोझ अनसुाि  ेलम लाप कषको 
मबस्ताि गने  

थप  ेलम लाप कष २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

४ अदालत ा िहेका  ेलम लाप कषहरुको 
सदुृढीकिण गने ।  

सदुृढ  ेलम लाप 
कष 

२०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 
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५ अदालतले ववमभन्न षेिको ववषयगत ववज्ञता भएका 
 ेलम लापकतावहरुको सूची तयाि पाने ।  

 ेलम लापकतावको 
सूची 

२०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

6  ेलम लापसम्वरधी सिोकािवालाहरुबीच छलफल 
ि स रवय गने ।  

बैठक/ ाईरयटु २०७६-
०८१ 

रयायाधीश/ 
से्रस्तेदाि 

७  ेलम लाप केरर ि  ेलम लाप प्रवक्रयाको अनगु न 
गने ।  

अनगु न प्रमतबेदन २०७६-
०८१ 

रयायाधीश/ 
से्रस्तेदाि 

 

१.५ फैसला कायावरवयनको कायवलाई प्रभावकािी बनाउन ु। 

क. फैसलाको शीघ्र कायावरवयन गने । 

क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ देवानी  दु्दाको फैसला कायावरवयनसम्वरधी 
मनवेदन वा अन्त्रत  काय  भएको लगत 
पषहरु अदालत ा हान्त्जि भएको म मतले ६ 
 वहनामभि पछयौट गने ।  

ता ेली आदेश २०७६-
०८१ 

तहमसलदाि  

२ फौजदािी  दु्दा ा अन्त्रत  काय  भएको मनजी 
मबगो ि षमतपूमतव सम्वरध ा मनवेदन पिेको 
म मतले ६  वहनामभि फछयौट गने ।  

प्रमतबेदन/लगत 
वकताब 

२०७६-
०८१ 

तहमसलदाि 

३ फौजदािी  दु्दा ा अन्त्रत  काय  भएको कैद 
जरिवाना ि सिकािी मबगो ध्ये प्रत्येक वषव 
कम्ती ा सो वषव काय  हनेु लगत बिाबि 
असलु गने । 

प्रमतबेदन/लगत 
वकताब 

२०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि/तहमसलदाि 

ख. बक्यौता दडि जरिवाना ि सिकािी ववगो अमभयानको रुप ा असलुउपि गने । 

क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ योजनाको पवहलो वषव ा वव.सं. २०३५ 
सालसम् का सबै बक्यौता दडि 
जरिवाना ि सिकािी मबगो असलुी गने।  

प्रमतबेदन/लगत 
वकताब 

२०७६/०७७ रयायाधीश/तहमसलदाि 

२ योजनाको दोस्रो वषव वव.सं. २०४५ 
सालसम्  सबै दडि जरिवाना ि 
सिकािी मबगो असलुी गने ।  

प्रमतबेदन/लगत 
वकताब 

२०७६/०७७ रयायाधीश/तहमसलदाि 

३ योजनाको तेस्रो वषव ा वव.सं. २०५५ 
सालसम् का सबै दडि जरिवाना ि 
सिकािी मबगो असूली गने।  

प्रमतबेदन/लगत 
वकताब 

२०७६/०७७ रयायाधीश/तहमसलदाि 

४ योजनाको चौथो वषव ा वव.सं. २०६५ 
सालसम् का सबै दडि जरिवाना ि 
सिकािी मबगो असूली गने। 

प्रमतबेदन/लगत 
वकताब 

२०७६/०७७ रयायाधीश/तहमसलदाि 
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५ योजनाको पाचँौ वषव ा वव.सं. २०७५ 
सालसम् का सबै दडि जरिवाना ि 
सिकािी मबगो असूली गने। 

प्रमतबेदन/लगत 
वकताब 

२०७६/०७७ रयायाधीश/तहमसलदाि 

ग. दडि जरिवाना सिकािी मबगो ि षमतपूमतवको लगत अध्यावमधक गने । 

क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१  दु्दा अन्त्रत  भई कायावरवयन गनव म ल्ने ि 
 दु्दा अन्त्रत  भई नसकेको कािणले 
कायावरवयन गनव नम ल्ने अवस्थाका दडि 
जरिवाना ि सिकािी मबगोको अलग अलग 
लगत अमभलेख अध्यावमधक गने । 

लगत 
वकताब 

२०७-०८१ रयायाधीश/तहमसलदाि 

२ परिवमतवत स्थानीय तहको संिचनाअनसुाि 
लगत ा िहेको वतन अद्यावमधक गने ।  

लगत 
वकताब 

२०७६/०७७ रयायाधीश/तहमसलदाि 

३ फैसला अनसुाि मतनुवपने षमतपूमतवको लगत 
ि फछयौटको छुटै्ट अमभलेख िाख्न े।  

लगत 
वकताब 

२०७६-०८१ रयायाधीश/तहमसलदाि 

४ फौजदािी कायवववमध संवहताको दफा १६० 
अनसुाि कट्टा हनेु लगत  ूल लगत 
वकताबबाट कट्टा गिी छुटै्ट अमभलेख िाख्न।े  

लगत 
वकताब 

२०७६-०८१ रयायाधीश/तहमसलदाि 

 

घ. फैसला कायावरवयनको संस्थागत सदुृढीकिण गने । 

क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ अन्त्रत  फैसलाले दडि जरिवाना लागेका 
ब्यन्त्िहरुको ववविण साववजमनक संचाि 
 ाध्य  तथा अदालतको वेवसाईट ा 
प्रकाशन गने । 

वेवसाईट/संचाि 
 ाध्य  

२०७६-
०८१ 

रयायाधीश / 
से्रस्तेदाि / 
तहमसलदाि 

२ दडि जरिवाना लागेका व्यन्त्िहरु सिकािी 
सेवा प्रवाह ा बरदेज लगाउन लगतको 
मबविण सेवा प्रवाह गने मनकायहरु ा लेखी 
पठाउने ।  

पिाचाि/स रवय २०७६-
०८१ 

रयायाधीश / 
से्रस्तेदाि / 
तहमसलदाि 

३ कैद जरिवाना असलुी वापतको प्रोत्साहन 
िक  तत्काल उपलब्ध गिाउने ।  

भौचि/भपावई २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि/तहसीलदाि 

४ फैसला कायावरवयनका लामग ता ेलदाि ि 
प्रहिीस ेतको सहयोग मलने गिी मनयम त 
िोि खटाउने 

िोिपूजी/आदेश २०७६-
०८१ 

तहसीलदाि 

५ न्त्जल्ला अदालत ा से्रस्तेदाि पमछको 
रयायसेवाको वरिष्ठ क वचािीलाई 
तहमसलदािको न्त्जम् ेवािी ददने। 

मनणवय/पि २०७६-
०८१ 

न्त्जल्ला रयायाधीश 
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६ फैसला कायावरवयनलाई प्रभावकािी बनाउन 
स रवय गने तथा आवश्यक क वचािी ि 
स्रोत साधन प्राथम कताका साथ उपलब्ध 
गिाउने । 

मनणवय/बैठक २०७६-
०८१ 

रयायाधीश/से्रस्तेदाि 

७ दडि जरिवानाको पूिानो बक्यौता ध्ये 
प्रमतबादीको ना  थि वतन ि तीनपसु्ते 
ववविण स्पि नखलेुको कािण असलु हनु 
नसक्ने अवस्था ा िहेको लगतको 
अदालतगत ि एकीकृत अमभलेख तयाि गिी 
त्यस्ता फछयौट गने सम्वरध ा अध्ययन 
गने।  

अध्ययन 
प्रमतबेदन 

२०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

 

ङ.  दु्दा ा दशीको रुप ा पेश भएका नगद तथा न्त्जरसीको ब्यवस्थापन गने । 

क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ दशी ा पेश भएका नगद तथा न्त्जरसीको 
अमभलेख अध्यावमधक गने ।  

लगत वकताब २०७६-
०८१ 

रयायाधीश/तहसीलदाि 

२  दु्दा ा पेश भएका दशीका सा ानहरु वफताव 
ददने/न्त्जम् ा ददने/मलला  गने/नि 
गनेस ेतका कायव थनुछेक आदेश भएको ३ 
 वहनामभि सम्पन्न गने । 

आदेश/पिाचाि २०७६-
०८१ 

रयायाधीश/से्रस्तेदाि/ 
तहसीलदाि 
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परिच्छेद - ४ 
२. रयाय ा पहुँच अमभववृद्ध गने 

िणनीमतक उद्दशे्य 

२.१. अदालतबाट प्रवाह हनु ेसेवालाई गणुस्तिीय ि प्रभावकािी बनाउन ु। 

क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ सेवा ैिी ब्यवहाि गनवका लामग मछटोछरितो 
ि गणुस्तिीय सेवा हाम्रो प्रमतबद्धता भन्ने 
नािा ा आधारित िही रयावयक 
जनशन्त्िलाई अमभ खुीकिण गनव । 

तामल  
प्रमतबेदन 

२०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

२ सबै अदालत ा िहेका सेवाग्राही पिा शव ि 
सहायता कषको सदुृढीकिण गने । 

मनणवय २०७६-
०८० 

से्रस्तेदाि 

३ सेवाग्राहीलाई अदालत ा प्रवेश गने 
ववरदबुाटै सहजीकिण गनव दष स्वय  ्
सेवक ि ईरटनवहरु खटाउने । 

मनणवय २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

४  दु्दाको कािबाहीको अवस्थासम्वरधी 
जानकािी टेमल ईरक्यािी एसए एस 
 ोबाईल ए्स ाफव त  दु्दाको पषलाई 
उपलब्ध गिाउने ।  

एसए एस/टे
मलफोन 

२०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

५  दु्दाका पषलाई पायक पने अदालतबाट 
ववद्यतुीय  ाध्य  (online) बाट तािेख 
उपलब्ध गिाउने प्रणालीलाई प्रभावकािी 
बनाई मबस्ताि गने ।  

वेवसाईट २०७६-
०८१ 

सचुना प्रववमध 
 हाशाखा/ से्रस्तेदाि 

६ रयायाधीशसँग सेवाग्राहीहरुले आवमधक 
रुप ा अरतिवक्रया गनव पाउने प्रणालीलाई 
थप प्रभावकािी बनाई मनिरतिता ददने । 

प्रमतबेदन २०७६-
०८१ 

रयायाधीश/ 
से्रस्तेदाि 

७ सववसाधिण/ववद्याथीलाई अदालतको 
अवलोकन गने अवसि प्रदान गने बािे ा 
मनदेन्त्शका बनाई लाग ुगने । 

मनदेन्त्शका २०७६-
०८१ 

रयायाधीश/से्रस्तेदाि 

८ अदालत अवलोकन गनव आउने 
ब्यन्त्िहरुका लामग अदालतको सा ारय 
परिचय सम्पादन गने कायव ि कायव 
कषस ेतको जानकािी स ावेश भएको 
श्रब्यदृश्य सा ग्री मन ावण गिी अवलोकन 
कषबाट प्रशासिण गने ।  

श्रब्यदृश्य 
सा ग्री 

२०७६-
०८१ 

रयायाधीश/से्रस्तेदाि 
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2.2. काननुी सहायतालाई प्रभावकािी बनाउन े। 

क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ वैतमनक काननु ब्यवसायीको सेवा सम्वरधी 
मनदेन्त्शकालाई पनुिावलोकन गिी थप 
प्रभावकािी बनाउने ।  

मनणवय/प्रमतबेदन २०७६-
०८१ 

रयायाधीश/से्रस्तेदाि 

२ नेपाल बाि एशोमसयसनसँग स रवय गिी 
प्रोवोनो (स्वेन्त्च्छक) मनशलु्क काननुी सेवा 
संचालन मनदेन्त्शका कायावरवयन गने ।  

स रवय 
बैठक/मनणवय 

२०७६-
०८० 

से्रस्तेदाि 

३ प्रोवोनो (स्वेन्त्च्छक) काननुी सेवा प्रदान गने 
काननु ब्यवसायीहरुको सूची अद्यावमधक गिी 
ववद्यमुतय  ाध्य  तथा अदालत ि बाि 
एसोमसयसनको सूचना पाटी ा प्रकाशन गने ।  

वेवसाईट/सूचना 
पाटी 

२०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

४ वैतमनक काननु ब्यवसायीबाट प्रदान गरिने 
सेवाको जानकािीसवहत सबै अदालत ा 
कायवित वैतमनक काननु ब्यवसायीको ना  ि 
सम्पकव  नं. अदालत परिसिको सबैले देख्न े
स्थान ा टाँस्ने ि वेवसाईट ा प्रकाशन गने ।  

जानकािी 
ववविण/वेवसाईट 

२०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

 

2.3. रयावयक प्रवक्रया ि प्रणालीबािे सूचना प्रवाह गने । 

क्र.सं. कायव कायवसम्पादन सूचक स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ हिेक अदालत ा सेवाग्राही पिा शव 
ि सहायता कष ा अदालतबाट 
प्रदान हनेु सेवा  दु्दाको प्रवक्रया 
लाग्ने दस्तिु आदद बािे ा 
सेवाग्राहीलाई जानकािी ददने ।  

अमभलेख २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

२ अदालतबाट प्रदान हनेु सेवा  दु्दाको 
प्रवक्रया लाग्ने दस्तिु आदद बािे ा 
जानकािी ूलक पनु्त्स्तका तयाि गिी 
पवहलोपटक आउने पषलाई 
उपलब्ध गिाउने।  

जानकािी पनु्त्स्तका २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

३ सवै अदालतहरु ा पयावि 
पूवावधािसवहतको प्रमतषालयको 
स्थापना ि सदुृढीकिण गने । 

प्रमतषालय २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 
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४ रयावयक प्रवक्रयासम्वरधी श्रब्यदृश्य 
सा ग्री तयाि पािी प्रमतषालय ा 
िहेको मिस््लेबाट प्रशािण गने।  

अमभलेख २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

५ सेवाग्राहीको अपेषा/गनुास 
सम्वरध ा सल्लाह/सझुाव मलई 
सोको सम्बोधन गनव हेलो अदालत 
कायवक्र  संचालन गने ।  

अमभलेख २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

६ रयावयक प्रवक्रयासम्वरधी 
जानकािीहरु स्थानीय संचाि 
 ाध्य  ाफव त स्थानीय भाषाहरु ा 
स ेत प्रकाशन तथा प्रशािण गने ।  

कायवक्र  अमभलेख २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

७ फाँट/इजलास लगायत अदालतका 
कायवकषको स्पि जानकािी प्राि 
हनेु संकेत वोिव/मिन्त्जटल म्याप 
अदालतको प्रवेश ववरद ुसहायता 
कष तथा बढी सम्पकव  हनेु स्थान 
ि अदालतको बेवसाईट ा िाख्न े। 

सङ्केत बोिव/वेवसाईट २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

८ अदालतबाट प्रदान हनेु सेवा 
रयावयक प्रवक्रया ि प्रणाली  दु्दाको 
कािबाहीका लामग लाग्ने दस्तिु 
आदद बािे ा अदालतको हातामभि 
अदालत प्रयोगकतावक बिापि टाँस्ने 
ब्यवस्था म लाई वेवसाईट ा स ेत 
प्रकाशन गने ।  
 

नागरिक विापि/वेवसाईट २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

९ अदालतबाट प्रदान हनेु सेवा 
रयावयक प्रवक्रया ि प्रणाली  दु्दाको 
कािबावहका लामग लाग्ने दस्तिु 
आदद बािे ा अदालतबाट 
स दुायका ववमभन्न वगवसँग 
अरतिसंवाद गने ।  

कायवक्र  प्रमतबेदन २०७६-
०८१ 

रयायाधीश/से्रस्तेदाि 

१० सहायता ि पिा शव कष ा तामल  
प्राि जनशन्त्िको ब्यवस्था गने ।  

मनणवय २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

११ सहायता ि पिा शव कषलाई स्रोत 
साधनयिु बनाई सेवाग्राहीलाई 
प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकािी 
बनाउने ।  

सचुना/स्रोत/साधन/सेवाको 
अमभलेख 

२०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 
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२.४. पीमित ैिी रयाय प्रणालीको सदुृढीकिण गने । 

क्र.सं. कायव कायवसम्पादन सूचक स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ पीमित ैिी कषको स्थापना ि 
अरय पूवावधाि ब्यस्थापन गने ।  

मनणवय/बजेट 
मनकासा 

२०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

२ सबै अदालत ा पीमितको लामग 
प्राथम क स्वास््य उपचाि 
 नोसा ान्त्जक पिा शव ि 
सिुषाको ब्यवस्था गने ।  

मनणवय/पिाचाि/पूवाव
धाि 

२०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

३ पीमित बादी भई दायि हनेु 
 दु्दा ा मनशलु्क काननुी सहायता 
उपलब्ध गिाउने ।  

आदेश/पि २०७६-
०८१ 

रयायाधीश/ से्रस्तेदाि 

४ पीमित ैिी ब्यवहािका लामग 
रयावयक जनशन्त्िलाई 
अमभ खुीकिण गने ।  

प्रमतबेदन २०७६-
०८१ 

रयायाधीश/ से्रस्तेदाि 

५  दु्दाको कािबही ि फैसला ा 
पीमितको परिचय गोपनीयता 
काय  गने ।  

पषको गोपमनयता 
फािा  

२०७६-
०८१ 

रयायाधीश/ से्रस्तेदाि 

६ पीमितलाई  दु्दाको कािबाही ि 
आदेश वा फैसलाको जानकािी 
ददने ।  

मनणवय/पिाचाि २०७६-
०८१ 

रयायाधीश/ से्रस्तेदाि 

७ पीमितले भरिपाउने ठहिेको मबगो 
ि षमतपूमतवको छुटै्ट अमभलेख 
िाखी प्राथम कतासाथ कायावरवयन 
गने ।  

लगत अमभलेख २०७६ 
साउन 

रयायाधीश/तहसीलदाि 

८ रयावयक का  कािबाही ा पीमित 
 ैिी सेवा प्रवाहको समुनन्त्श्चतता 
गनव पषृ्ठपोषण मलने । 

पषृ्ठपोषण 
फािा /प्रमतबेदन 

२०७६-
०८१ 

रयायाधीश/ से्रस्तेदाि 
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परिच्छेद - ५ 

लक्ष्य-३. रयावयक सशुासनको प्रववद्धन गने । 

िणनीमतक उद्दशे्य ३.१. रयावयक स्वतरिता ि स्वायतत्ताको प्रववद्धन गने । 

क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ रयावयक का  कािबाही ा बाह्य तथा आरतरिक 
रुप ा पनवसक्ने दबाब ि प्रभावलाई मनरुत्सावहत ि 
ईरकाि गने ।  

सवेषण 
प्रमतबेदन 

२०७६-
०८१ 

सम्बन्त्रधत 
रयायाधीश 

िणनीमतक उद्दशे्य- ३.२. रयावयक जनशन्त्िको कायव संस्कृमत ा सधुाि गने । 

क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ रयावयक जनशन्त्िलाई उत्कृष्ठ ब्यवस्थापन ि 
सेवा प्रवाह ा प्रमसवद्ध पाएका 
साववजमनक/मनजी संस्थाहरुको अवलोकन 
गिाउने ।  

मनणवय/ 
प्रमतबेदन 

२०७६-०८१ से्रस्तेदाि 

िणनीमतक उद्दशे्य-३.३. अदालतको का  कािबाही ा अनगु न ि मनिीषणलाई प्रभावकािी बनाउन े
। 

क. गनुासो सनुवुाईको संयरिलाई प्रभावकािी बनाउने 

क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ अदातलबाट भएका का  कािबाही ा हनु सक्ने 
अमनयम ततासम्वरधी उजिुीको सम्वोधन गने 
कायवववमध साधन न्त्जम् ेवाि अमधकािी 
स यावमधस ेतका ववषयहरु स ावेश गिी 
कायवयोजना बनाई लाग ुगने ।  

कायवयोजना २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

२ सेवाग्राहीले अदालतको का  कािबाहीको 
सम्वरध ा रयायाधीशस ष मलन्त्खत वा  ौन्त्खक 
रुप ा कुनै गनुासो/उजिुी गनव सक्ने ।  

अमभलेख २०७६-
०८१ 

रयायाधीश 
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लक्ष्य-४ अदालत ब्यवस्थापनको सदुृढीकिण गने । 

४.१.  ानव संशाधनको ष ता ववकास गने । 

क्र.सं. कायव कायवसम्पा
दन सूचक 

स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ वफल्ि ा खवटने ता ेलदाि क वचािीहरुलाई कायव 
सम्पादन  ापदडि बनाई सोको आधाि ा थप भत्ता 
ि  ोबाईल शलु्क सवुवधा उपलब्ध गिाउने ।  

भपावई २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

४.२ 

क. भवनबाहेकका अरय भौमतक पूवावधाि ब्यवस्थापन गने ।  

क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ अदालत ा खरिद गरिने वस्त ुि सेवाको वावषवक 
खरिद योजना तयाि पािी कायावरवयन गने । 

खरिद योजना २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

२ मनधावरित  ापदडिका आधाि ा अदालतको लामग 
आवश्यक पने फमनवचि लगायतका सा ग्रीहरु खरिद 
गने ।  

मनणवय प्रत्येक वषव से्रस्तेदाि 

ख. मबन्त्त्तय ब्यवस्थापन गने  
क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 

सूचक 

स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ सम्बन्त्रधत अदालतको योजना कायावरवयन सम मतसँग 
पिा शव ि स रवय गिी बजेट अन ुानलाई अन्त्रत  
रुप ददई वावषवक खरिद योजनासवहत सवोच्च 
अदालत अनसुरधान तथा योजना  हाशाखा ा 
पठाउने ।  

बजेट अन ुान 
ववविण 

प्रत्येक वषव से्रस्तेदाि 

२ मनधावरित मसमलङको आधाि ा वावषवक 
कायवक्र स ेतको प्राथम कीकिण गिी LMBIS   ा 
बजेट प्रववि गने ।  

LMBIS 
अमभलेख 

प्रत्येक वषव से्रस्तेदाि 

३. सम्बन्त्रधत अदालतले प्राि गिेको बजेट LMBIS 
 ा उल्लेन्त्खत वक्रयाकलाप कायावरवयनको लामग 
अदालतको पूणव बैठक ि क वचािी बैठक ा 
छलफल गिाई म तब्यवयता पािदन्त्शवता ि 
प्रभावकारितास ेतको आधाि ा योजनाका कायवक्र रु 
संचालन गने ।  

मनणवय/भौमतक 
ि ववन्त्त्तय 
प्रमतवेदन 

प्रत्येक वषव से्रस्तेदाि 

४ वावषवक रुप ा तोवकएको लक्ष्यब ोन्त्ज  बेरुज ु
फछयौट गने ि आगा ी ददन ा शूरय बेरुज ुकाय  
गने । 

बेरुज ु
फछयौट 
प्रमतबेदन 

प्रत्येक वषव से्रस्तेदाि  
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ग. अमभलेख ब्यवस्थापन गने । 

क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ म मसल संलग्न मलखतहरु कानूनब ोन्त्ज  
धलु्याउने/सिाउने/संिषण गने । 

अमभलेख २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

२ नयाँ भवन ा सिेपमछ म मसलहरु ब्यवन्त्स्थत रुपले 
िाख्न ेप्रवरध गने । सोको लामग आवश्यक बजेट 
 ाग गने ।  

दिाज/यावक २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

घ. पसु्तकालय ब्यवस्थापन गने ।  
क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 

सूचक 

स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ पसु्तकालयको ववस्ताि ि सधुाि गने । पसु्तक 
अमभलेख 

२०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

२ इजलास ा दैमनक रुप ा आवश्यक पने काननुका 
पसु्तक ि सा ग्रीहरु सवहतको Mini Library को 
ब्यवस्था गने ।  

लाईबे्रिी २०७७/७८ से्रस्तेदाि 

३ रयावयक कायवको लामग आवश्यक पने पसु्तक 
लगायत अरय पाठय सा ग्रीको आवश्यकता पवहचान 
गिी खरिद गने । 

खरिद 
मनणवय/पसु्तक 

२०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

 

लक्ष्य-५ अदालतप्रमतको आस्था ि ववश्वास अमभववृद्ध। 

५.१. अदालतका का  कािवाही सम्वरध ा सेवाग्राहीको सरतवुि अमभववृद्ध गने ।  
क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 

सूचक 

स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ अदालत ा आवमधक रुप ा सेवाग्राहीको सरतिुीको 
स्ति  ापन गने सरदभव ा  गनुासो पेवटका ा कुनै 
गनुासो आएको भए आवश्यक कािवाही गने। 

प्रमतवेदन २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

 

 

5.2. रयावयक सचुना संचाि तथा न्त्शषा पद्धमतको सधुाि गने ।  
क.अदालत ि संचाि ाध्य सँगको सम्वरध प्रभावकािी बनाउने ।  
क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 

सूचक 

स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ यस अदालतले आवमधक रुप ा संचािक ीसँग 
अरतिवक्रया गने ।  

 ाईरयूट/प्रसे 
ववज्ञमि 

२०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 
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ख. काननुी न्त्शषाको प्रवद्धवन गने ।  
 

क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ अदालतको का  कािबाहीबािे ा ववद्यालय तथा 
ववश्वद्यालयका ववद्याथीलाई अदालतको अवलोकन 
भ्र णको अवसि ददने ।  

अमभलेख २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

२ रयायाधीश तथा अदालतका अमधकृतबाट रयावयक 
प्रवक्रया ि प्रणालीका ववषय ा ववद्यालय तथा 
ववश्वववद्यालय ा प्रवचन ददने ।  

प्रवचन 
कायवक्र  

2076-
081 

रयायाधीश/ 
से्रस्तेदाि 
/अमधकृत 

 

५.३. अदालतका सिोकािवालाहरुसँगको सम्वरध ि सहयोगलाई सदुृढ तलु्याउने ।  
क. अदालतका सिोकािवाला मनकायहरुसँग सम्बरध ि स रवय अमभबवृद्ध गने ।  
क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 

सूचक 

स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ सिोकािवाला मनकायहरुलाई रयायपामलकाको 
िणनीमतक योजनाका सम्बरध ा जानकािी 
गिाउने ।  

पिाचाि/ ाईरयूट २०७६-
०८१ 

रयायाधीश/से्रस्तेदाि 

२ सिोकािवाला मनकायहरुलाई िणनीमतक 
योजना तजुव ा ाफव त सधुािका कायवक्र हरु 
संचालन गनव प्रोत्सावहत गने ।  

पिाचाि/ ाईरयूट २०७६-
०८१ 

रयायाधीश/से्रस्तेदाि 

३ िणनीमतक योजना ाफव त सधुािका कायवक्र  
संचालन गरििहेका सिोकािवाला 
मनकायहरुका योजना ा स ावेश भएका 
रयायपामलकाको का  कािबाहीसँग सम्बन्त्रधत 
साझा ववषयहरु ा अरति मनकायगत स रवय 
तथा सहकायव गने ।  

पिाचाि/ ाईरयूट २०७६-
०८१ 

रयायाधीश/से्रस्तेदाि 

 

ख. स्थानीय तहका रयावयक सम मतहरुसँग स रवय ि सहकायव गने ।  
क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 

सूचक 

स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ स्थानीय तहको सहकायव ा रयावयक सम मतका 
पदामधकािीहरु तथा कायवित क वचािीहरु 
रयावयक प्रवक्रया  ेलम लाप ि रयावयक 
मनिीषणका सरदभव ा अमभ खुीकिण गने ।  

अमभ खुीकिण २०७६-
०८१ 

रयायाधीश/से्रस्तेदाि 
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फािा  नं १ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आमथवक वषव २०७६/०७७ को वावषवक कायव योजना 

वावषवक लक्ष्य मनधाविण फािा  

( लक्ष्य १ को िणनीमत १.१ सँग सम्बन्त्रधत) 

अदालतको ना िः- बागलङु न्त्जल्ला अदालत        
    

योजना अनसुाि वावषवक रुप ा फैसला गनुवपने  दु्दाको सं्यािः- ४२९    
    

मस.नं 

न्त्जम् ेवािी 
नयाँ दतावको अन ुान 

जम् ा 
बावषवक  

अन ुामनत 
लगत 

योजनाले  

तोकेको 
लक्ष्य* 

बावषवक  

लक्ष्य रिट/किािको परिपालना   दु्दातफव  

३  वहना मभि 

३ देन्त्ख 
६ 

 वहना  
मभिको 

६ 

 वहना  
नाघेको 

जम् ा ६ 

 वहना 
 

मभिको 

१ 

बषवमभिको 
१ 

बषवदेन्त्ख  

१८ 
 वहना 
मभिको 

१८ 

 वहना  
नाघेको 

जम् ा तीन 

आ.व.को  
औषत 
 दु्दा दताव 
सं्या 

१० 

प्रमतशतले  

हनुे बवृद्ध 

अन ुामनत  

सं्या 

१ 
1 

0 0 1 १२३ 47 0 ० १७० 453 ६२ ५१५ ६८६ ५० 429 

२                               

                

   तयाि गने                                                                                    प्र ान्त्णत गने    
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फािा  नं २ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आमथवक वषव २०७६/०७७ को वावषवक कायव योजना 

 वावषवक लक्ष्य मनधाविण फािा  

(योजनाको लक्ष्य १ िणनीमतक उद्देश्य १.१ सँग सम्बन्त्रधत) 

अदालतको ना िः- बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

वावषवक रुप ा फैसला गनुवपने  दु्दा सङ्क््या: ४२९ 

चौथौ िणनीमतक योजनाले न्त्जल्लाहरुका लामग (ि.उ. १.१. अरतगवत मनधाविण गिेका लक्ष्यहरु 

॰ न्त्जम् ेवािी सिीआएका सबै  दु्दा, रिट तथा पनुिावेदनहरु चाल ुआमथवक बषव ा फर्छ्यौट गने 

॰ चाल ुआमथवक बषव ा दताव भएका  दु्दा, रिट तथा पनुिावेदनहरु  ध्ये कन्त्म्त ा ५० प्रमतशत फर्छ्यौट गने 

॰ ववशेष प्रकृमतका मनवेदनहरु  ध्ये प्र ाण बझु्न ुनपनेका हक ा दताव भएको म मतले ि प्र ाण बझु्नपुनेका हक ा प्र ाण बझु्ने कायव सम्पन्न भएको म मतले ७ ददनमभि 
फर्छ्यौट गने 

॰ प्रमतवेदनहरु दताव भएको म मतले १  वहनामभि फर्छ्यौट गने। 
        

 

मस.नं. ववषय अवमधगत सं्या न्त्जम् ेवािी सिी 
आएका 

नयाँ दताव 
अन ुान  

जम् ा काय  हनुे आउने 
अन ुामनत बावषवक लगत 

अन ुामनत वावषवक 
 दु्दा फछयौट  

सं्या 
कैवफयत 

१ शरुु  दु्दा ६  वहना मभिको 123 

501 671 

136   

६  वहना देन्त्ख १ वषवमभिको 47 242   

१ वषव देन्त्ख १८  वहना मभिको   30   
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१८  वहना नाघेको   10   

2 पनुिावेदन ६  वहना मभिको   

6 6 

3   

६  वहना देन्त्ख १ वषवमभिको   3   

१ वषव देन्त्ख १८  वहना मभिको       

१८  वहना नाघेको       

३ रिट ि 
मनषेधाज्ञा 
मनवेदन 

६  वहना मभिको 1 

5 6 

1   

६  वहना देन्त्ख १ वषवमभिको   1   

१ वषव देन्त्ख १८  वहना मभिको       

१८  वहना नाघेको       

४ किािको 
परिपालना 
सम्बरधी 
मनवेदन 

3  वहना मभिको   3 3 3   

३  वहना नाघेको 
          

जम् ा 171 515 686 429   

  ववशेष प्रकृमतका मनवेदन   44 44 44   

५ अरय मनवेदन/प्रमतवेदन   144 144 144   

 कूल जम् ा 171 703 874 617 0 

        

    

   तयाि गने                                                                   प्र ान्त्णत गने    
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फािा  नं ३ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आमथवक वषव २०७६/०७७ को वावषवक कायव योजना 
 ामसक लक्ष्य मनधाविण फािा  

(योजनाको लक्ष्य १ िणनीमतक उदे्दश्य १.१ सँग सम्बन्त्रधत) 
वावषवक रुप ा फैसला गनुवपने  दु्दाको जम् ा सँ्यािः ४२९ 

क्र.सं
. 

 दु्दा अवमधगत वमगवकिण 
ववविण साउन भदौ असोज कान्त्त्तक  ंमसि पसु  ाघ फागनु चैत बैशाख जेठ असाि जम् ा 

कायवददन 72 २७ 27 77 72 72 72 72 72 72 72 72 792 

1 शरुु  दु्दा 

६  वहनामभिको 
लक्ष्य 4 8 8 24 8 22 21 8 27 8 22 74 222 

प्रगमत                         1 

६  वहनादेन्त्ख १ 

वषवमभिको 
लक्ष्य 22 28 4 21 28 22 77 74 74 24 78 22 742 

प्रगमत                         1 

१ वषवदेन्त्ख १८ 

 वहनामभिको 
लक्ष्य     2 7 4 7   2 4 4 2 2 21 

प्रगमत                         1 

१८  वहना नाघेको लक्ष्य         2 2   7 2 2 7 7 21 
प्रगमत                         1 

२ पनुिावेदन ६  वहनामभिको लक्ष्य         7 2             2 
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प्रगमत                         1 

६  वहनादेन्त्ख १ 

वषवमभिको 
लक्ष्य         2               2 

प्रगमत                         1 

१ वषवदेन्त्ख १८ 

 वहनामभिको 
लक्ष्य                         1 

प्रगमत                         1 

१८  वहना नाघेको लक्ष्य                         1 
प्रगमत                         1 

३ रिट 

६  वहनामभिको 
लक्ष्य           2             2 

प्रगमत                         1 

६  वहनादेन्त्ख १ 

वषवमभिको 
लक्ष्य   2                     2 

प्रगमत                         1 

१ वषवदेन्त्ख १८ 

 वहनामभिको 
लक्ष्य                         1 

प्रगमत                         1 

१८  वहना नाघेको लक्ष्य                         1 
प्रगमत                         1 

जम् ा  
लक्ष्य 17 27 17 26 36 36 32 37 41 47 49 64 479 

प्रगमत                         1 

४ ७ ददन मभि 

लक्ष्य 3 6 3 3 3 3 5 8 4 2 2 2 44 

प्रगमत                         1 
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ववशषे 

प्रकृमतको 
मनवेदन 

७ ददन नाघेको 
लक्ष्य                         1 

प्रगमत                         1 

५ 
मनवेदनप्रमतवेद
न फुटकि 
मनवेदन 

१  वहना मभि 
लक्ष्य 22 14 14 10 5 5 14 10 15 5 10 20 244 

प्रगमत                         1 

६ १  वहना नाघेको 
लक्ष्य                         1 

प्रगमत                         1 

जम् ा  
लक्ष्य 25 20 17 13 8 8 19 18 19 7 12 22 288 

प्रगमत                         1 

कूल जम् ा 
लक्ष्य 42 47 34 39 44 44 51 55 60 54 61 86 222 

प्रगमत                         1 

                 

   तयाि गने                                                                                      प्र ान्त्णत गने    
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फािा  नं ४ 
बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आमथवक वषव २०७६/०७७ को वावषवक कायव योजना 
रयायाधीशगत  ामसक लक्ष्य मनधाविण फािा  

(िणनीमतक योजना लक्ष्य १  िणनीमत उदे्दश्य नं.१. १ सँग सम्बन्त्रधत) 
रयायाधीशको ना िः- श्री प्रकाश प्रसाद पन्त्डित                      

मस.नं. ववषय 
 वहना साउन भदौ असोज कान्त्त्तक  ंमसि पसु  ाघ फागनु चैत बैशाख जेठ असाि जम् ा 
कायव 
ददन 

27 27 12 22 26 25 25 25 25 25 27 27 293 

१ शरुु  दु्दा 
लक्ष्य 17 26 17 26 31 34 32 37 41 47 49 64 421 

प्रगमत                         0 

२ पनुिावेदन 
लक्ष्य 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6 

प्रगमत                         0 

३ 
बरदी प्रत्यषीकण 
ि मनषधेाज्ञा 
मनवेदन 

लक्ष्य 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

प्रगमत                         0 

जम् ा 
लक्ष्य 17 27 17 26 36 36 32 37 41 47 49 64 429 

प्रगमत                         0 
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४ 
ववशेप प्रकृमतका 

मनवेदन 
लक्ष्य 3 6 3 3 3 3 5 8 4 2 2 2 44 

प्रगमत                         0 

५ मनवेदन प्रमतवेदन 
लक्ष्य 22 14 14 10 5 5 14 10 15 5 10 20 144 

प्रगमत                         0 

जम् ा 
लक्ष्य 25 20 17 13 8 8 19 18 19 7 12 22 188 

प्रगमत                         0 

कूल जम् ा 
लक्ष्य 42 47 34 39 44 44 51 55 60 54 61 86 617 

प्रगमत                         0 

सम्बन्त्रधत रयायाधीशले फैसला गनुवपने  दु्दा ध्ये १८  वहना नाघेको बाकँी सँ्या 
                

  तयाि गने         प्र ान्त्णत गने 
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फािा  नं ५  

बागलङु न्त्जल्ला अदालत  

आमथवक वषव २०७६/०७७ को वावषवक कायव योजना  

 फैसला कायावरवयनका मनवेदन, कैद दडि जरिवाना ि सिकािी ववगो तथा वक्यौता फछयौटको लक्ष्य मनधाविण फािा   

(योजनाको लक्ष्य १ को िणनीमतक उदे्दश्य १.५ सँग सम्बन्त्रधत)  

तहमसलदािको ना िः- श्री न्त्शवबहादिु खिी  

॰ वावषवक रुप ा जम् ा फछयौट  गनुवपने मनवेदन सङ्क् ्या:- 5०  

॰ कैद असूलीको अंक (प्रत्येक वषव कम्ती ा सो वषव काय  हनुे विावि) 
॰ जरिवाना असूलीको अंक (प्रत्येक वषव कम्ती ा सो वषव काय  हनुे विावि)     

॰ सिकािी ववगो असूलीको अंक (प्रत्येक वषव कम्ती ा सो वषव काय  हनुे विावि)     

॰ बक्यौता रयूमनकिण तफव को २०३५ सालसम् को कैद ........... जरिवाना ........................ सिकािी ववगो .....................   

                

मस.नं.  ववषय  अवमधगत सं्या न्त्जम् ेवािी 
सिीआएको 

नया ँदताव 
अन ुान 

जम् ा काय  
हनुे वावषवक 
लगत 

अन ुामनत वावषवक मनवेदन 
फछयौट ि कैद जरिवाना 
असलुी वावषवक लक्ष्य 

कैवफयत 
 

१ 
फैसला 

कायावरवयनको 
मनवेदन 

६  वहना मभिको  19 

57 78 

35    

६  वहना नाघेको 2 15 
  

 

जम् ा 21 57 78 50   
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२ कैद असलुीको लक्ष्य 

यस वषव काय  हनुे लगत 
बिाबिको कैद 

612।4।२८ ६१।-।- ६७३।४।२८ 361।-।- 
  

 

२०३५ सालभरदा अन्त्घको 
वक्यौता कैद 

        

  

 

३ 
जरिवाना असलुीको 

लक्ष्य 

यस वषव काय  हनुे लगत 
बिाबिको कैद 

10351084 100000 10451084 7315758.625 

  

 

२०३५ सालभरदा अन्त्घको 
वक्यौता जरिवाना 

        
  

 

४ सिकािी ववगो 

यस वषव काय  हनुे लगत 
बिाबिको कैद 

0       

  

 

२०३५ सालभरदा अन्त्घको 
वक्यौता सिकािी मबगो 

        
  

 

जम् ा 

कैदको जम् ा 612।4।२८ ६१।-।- ६७३।४।२८ 361।-।- 
  

 

जरिवानाको जम् ा 10351084 100000 10451084 7315758.625 
  

 

सिकािी ववगो जम् ा           
 

   तयाि गने                                                          प्र ान्त्णत गने     
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फािा  नं 6 
बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आमथवक वषव २०७६/०७७ को वावषवक कायव योजना 
 फैसला कायावरवयनका मनवेदन फछयौट  गने कायवको  ामसक 

लक्ष्य मनधाविण फािा  
(योजनाको लक्ष्य १ को िणनीमतक उदे्दश्य १.५ सँग सम्बन्त्रधत) 

तहमसलदािको ना िः- श्री न्त्शवबहादिु खिी 
वावषवक रुप ा जम् ा फछयौट  गनुवपने मनवेदनको सँ्यािः ५० 

ववषय 
 वहना साउन भदौ असोज कान्त्त्तक  ंमसि पसु  ाघ फागनु चैत बैशाख जेठ असाि जम् ा 

कायव ददन  27 27 12 22 26 25 25 25 25 25 27 27 293 

फैसला 
कायावरवयनको 

मनवेदन 

फछयौट  
लक्ष्य 

3 3 2 2 5 4 4 5 5 5 6 6 50 

लक्ष्य प्रामि                         0 

               

 तयाि गने                                                                  प्र ान्त्णत गने    
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फािा  नं ७ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आमथवक वषव २०७६/०७७ को वावषवक कायव योजना 
कैद जरिवाना ि सिकािी मबगोको  ामसक लक्ष्य मनधाविण फािा   

वावषवक रुप ा रयून गनुव पने कैद जरिवाना ि सिकािी ववगोको अङ्क  ध्ये 

कैद वषविः- ३६१।-।-                                                                           ॰ २०३५ सालसम् को कैद वषव: ............................                                          
जरिवानाको िक  रु. ७३१५७५८.६२५                                                      ॰ २०३५ सालसम् को जरिवाना िक : .................... 
सिकािी ववगोको िक  रु..................                                                       ॰ २०३५ सालसम् को सिकािी मबगो : ................... 

ववविण 

 ामसक रुप ा फछयौट  गनुव पने लगत   

साउ
न  

भदौ  असोज कान्त्त्तक  ंमसि पौष  ाघ फागनु चैत बैशाख जेठ आषाढ जम् ा 

यस वषव 
काय  हनुे 
लगत 

बिाबिको 
कैद वषव  

लक्ष्य ० 

३३।२
७।- 

१६।२७।- २०।२७।- 
३४।२७
।- 

३३।२७।- 
३५।२७
।- 

३५।२७।- ३५।२७।- 
३५।२८
।- 

३७।२८
।- 

३७।२८
।- 

३६१।-।- 

प्रगमत  
            

२०३५ 
सालसम् क
ोो वक्यौता 

कैद 

लक्ष्य                           

प्रगमत                           

यस वषव 
काय  हनुे 

लक्ष्य ० 

६६५०
६९ 

६६५०६९ ६६५०६९ ६६५०६९ ६६५०६९ ६६५०६९ ६६५०६९ ६६५०६९ 
६६५०६

९ 
६६५०६९ 

६६५०६
९ 

731575
9 
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लगत 
बिाबिको 
जरिवानाको 
िक  

प्रगमत                           

२०३५ 
सालसम् क
ोो वक्यौता 
जरिवाना 

लक्ष्य                           

प्रगमत                           

यस वषव 
काय  हनुे 
लगत 

बिाबिको 
सिकािी 
ववगोको 
िक   

लक्ष्य                           

प्रगमत                 

  

        

२०३५ 
सालसम् क
ोो वक्योता 
सिकािी 
ववगो 

लक्ष्य                           

प्रगमत                 

  

        

               

   तयाि गने                                                                         प्र ान्त्णत गने    
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फािा  नं ८ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आमथवक वषव २०७६/०७७ को वावषवक कायव योजना 
फैसला कायावरवयनको लगत अद्यावमधक गने लगायतका कायवको  ामसक कायव तामलका 

तहमसलदािको ना िः-  श्री न्त्शवबहादिु खिी 

 दु्दा 
 वहना श्रावण भार असोज कामतवक  ागव पौष  ाघ फागनु चैि वैशाख जेष्ठ आषाढ जम् ा 
कायव ददन २७ २७ १२ २२ २६ २५ २५ २५ २५ २५ २७ २७ २९३ 

१ 

लगत अध्यावमधक गरिन े सँ्या लक्ष्य 3 
3 2 2 5 4 4 5 5 5 6 6 50 

प्रगमत                         0 

२ 

परिवमतवत स्थानीय तहको संिचना अनसुाि 
लगत ा िहेको वतन अध्यावमधक गने  

लक्ष्य 
3 3 2 2 5 4 4 5 5 5 6 6 50 

प्रगमत              

३ 

दडि जरिवानाको लगत साववजमनक गने  लक्ष्य १      १      २ 

प्रगमत              

४ 
असलु तहमसलको िोि खटाउने   लक्ष्य     १     १   २ 

प्रगमत              

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

कैद लक्ष्य 
    १     १   २ 

प्रगमत              
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जरिवाना लक्ष्य 
    १     १   २ 

प्रगमत              

सिकािी 
मबगो 

लक्ष्य 
            

 

प्रगमत              

६ 

न्त्जरसी मलला  गने  (पटक)   प्रगमत             
 

  लक्ष्य 
      १      १ 

७ 

अरय वक्रयाकलाप   प्रगमत             
 

  
लक्ष्य 

       १     
१ 

                 

   तयार गर्न े                                                                                             प्रमाणित गर्न े   
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फािा  नं ९ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आमथवक वषव २०७६/०७७ को वावषवक कायव योजना 
म मसलको आरतरिक मनिीषण गने कायवको  ामसक लक्ष्य मनधाविण फािा  

न्त्जम् ेवािी सरिआएको म मसल सँ्यािः- १७१ 

यसवषव दताव हनुे अन ुामनत  दु्दा सं्यािः- ६८७ 

जम् ा मनिीषण गनुवपने म मसल सं्यािः- ५०८ 

से्रस्तेदािको ना िः- श्री भेषिाज पौिेल 

सपुरिरटेरिेरटको ना िः- श्री दानप्रसाद श ाव   

ववषय 
म मसलको आरतरिक मनिीषणको  ामसक लक्ष्य 

 वहना साउन भदौ असोज कान्त्त्तक  ंमसि पसु  ाघ फागनु चैत बैशाख जेठ असाि जम् ा 

म मसलको 
आरतरिक 
मनिीषण 

लक्ष्य २२ ३२ २२ ३८ ४२ ४२ ४२ ४२ ४८ ५२ ५८ ६८ ५०८ 

प्रगमत                           

               

   तयाि गने                                                                 प्र ान्त्णत गने    
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फािा  नं १० 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आ व  २०७६/०७७ को वावषवक कायव योजना 
 रयावयक सम मत, अधवरयावयक मनकायको मनिीषण एवं अनगु नसम्बरधी लक्ष्य मनधाविण फािा  

मनिीषण गनुवपने जम् ा मनकायको सँ्यािः- १३ 

मनिीषण गनुवपने रयावयक सम मत, अधव रयावयक मनकायको सँ्यािः- १३ 

मस.नं. रयायाधीशको ना  मनिीषण गने   वहना मनिीषण गनुवपने अधवरयावयक मनकाय ि कायावलयको ना  कैवफयत  

१ श्री प्रकाश प्रसाद पन्त्डित भदौ  न्त्जल्ला प्रशासन कायावलय, बागलङु   

२ श्री प्रकाश प्रसाद पन्त्डित कान्त्त्तक  ालपोत कायावलय, बागलङु   

३ श्री प्रकाश प्रसाद पन्त्डित  ंमसि  ालपोत कायावलय, बमुतववाङ   

४ श्री प्रकाश प्रसाद पन्त्डित पौष बागलङु नगिपामलका   

५ श्री प्रकाश प्रसाद पन्त्डित  ाघ ढोिपाटन नगिपामलका   

६ श्री प्रकाश प्रसाद पन्त्डित फागनु जैम नी नगिपामलका   

७ श्री प्रकाश प्रसाद पन्त्डित चैत गल्कोट नगिपामलका   

८ श्री प्रकाश प्रसाद पन्त्डित बैशाख त ानखोला गाउँपामलका   

९ श्री प्रकाश प्रसाद पन्त्डित बैशाख तािाखोला गाउँपामलका   

१० श्री प्रकाश प्रसाद पन्त्डित जेठ विेङ गाँउपामलका   

११ श्री प्रकाश प्रसाद पन्त्डित जेठ काठेखोला गाँउपामलका   

१२ श्री प्रकाश प्रसाद पन्त्डित आषाढ मनसीखोला गाँउपामलका   

१३ श्री प्रकाश प्रसाद पन्त्डित आषाढ बमिगाि गाँउपामलका   

जम् ा सं्या १३   

   तयाि गने                                                                     प्र ान्त्णत गने    
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फािा  नं ११ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

................... 

आमथवक वषव २०७६/०७७ को वावषवक कायव योजना 
 व्यवस्थापकीय कायव सञ्चालनको  ामसक कायव तामलका  

कायवको ववषय 
 ामसक रुप ा सम्पन्न गनुव पने कायवहरुको ववविण   

साउन  भदौ  असोज कान्त्त्तक  ंमसि पौष  ाघ फागनु चैत बैशाख जेठ आषाढ जम् ा 
Meet the Judge कायवक्र  
सञ्चालन (पटक) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

रयावयक संवाद (Judicial 

outreach) संचालन (पटक) 
0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 4 

वैतमनक कानूनव्यवशायीबाट 
कािागाि भ्र ण पटक 

४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४८ 

काउरसेमलङ्क सेवा संचालन   मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

योजनाको प्रगमत स ीषा  १     १       १       १ ४ 

ष ता ववकाससँग 
सम्बन्त्रधत तामल  कायवक्र  

  १          १        १    ३ 

योजना कायावरवयनका 
सम्बरध ा 
सिोकािवालाहरुसंग 

अरतिवक्रया  

 १        १   २ 
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ता ेलदाि ि स्थानीय 
तहका विा सन्त्चबहरु बीच 

अरतिवक्रया  
      १      १ 

सिाउन ुपने कागजातहरु 
सिाइने म मसल सं्या 

२८ २७ २० २५ ३२ ३४ ३६ ३४ ३८ ३८ ३६ ४० ३८८ 

रयाय षेि स रवय 
सम मतको बैठक  

  १   १   १   १ ४ 

वाि ि सिकािी वकीलसंग 
अरतिवक्रया  

 १     १   १   ३ 

संचािक ीहरुसंग 
अरतिवक्रया  

 १     १      २ 

 दु्दाको वटपोट ४ १५ ५ २० २० २० २० २० २० २६ २८ ४० २३९ 

अरय आवश्यक कायवक्र  
थप गनव सवकन े                         

 

 
             

   तयाि गने                                                                         प्र ान्त्णत गने    
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न नुा ढाचँािः- 
िणनीमतक उद्दशे्य १.४ वववाद स ाधानका वैकन्त्ल्पक उपायहरुको प्रयोगलाई प्रभावकािी बनाउन ु

(क)  रयावयक  ेलम लाप पद्धमतको सदुृढीकिण गने 

क्र.स. कायव कायवसम्पादन सूचक स यावमध प्रािन्त्म्भक न्त्जम् ेवािी अन्त्रत  न्त्जम् ेवािी 

१ 

 ेलम लापहनु सक्ने प्रकृमतका सबै वववादहरु 
कन्त्म्त ा एकपटक  ेलम लापका लामग प्रोत्सावहत 
गने 

आदेश/  ेलम लाप ा ववृद्ध 
२०७६ साउन देखी 
मनिरति 

से्रस्तेदाि रयायाधीश 

२ अदालत ा  ेलम लाप पिा शव कष स्थापना गने पिा शव कष २०७६ साउन से्रस्तेदाि रयायाधीश 

३ 
अदालतले ववमभर न षेिको मबषयगत ववज्ञता 
भएका  ेलम लापकतावहरुको सूची तयाि गने 

 ेलम लापकतावको सूची 
तयाि 

२०७६ साउन 
 सारत सम्  

से्रस्तेदाि रयायाधीश 
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फािा  नं १२ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आ.व. २०७५/०७६ को वावषवक कायवयोजना कायावरवयन गनव ववववध कायवक्र को लामग आवश्यक अन ुामनत 

बजेट तामलका   
qm=;+= sfo{qmdsf] gfd  sfo{qmd ;+Vof   ;xefuL ;+Vof  

k|lt ;xefuL lrof vfhf 

vr{ 
hDdf cg'dflt vr{ s}lkmot 

१ ;]jfuf|xL Counseling ;]jf १२ ३०० न्त्चया, न्त्चसो, खाजा खचव 60,000.00   

२ GofoLs ;+jfb sfo{qmd  ४ 160 न्त्चया, न्त्चसो, खाजा खचव 1२0,000.00 sfo{kq tyf OGwg ;d]t 

३ Meet the judge sfo{qmd  १२ २४० न्त्चया, न्त्चसो, खाजा खचव 6०,000.00   

४ sfo{ of]hgfsf] cfGtl/s k|ult ;dLIff  ४ १२० न्त्चया, न्त्चसो, खाजा खचव ६०,000.00   

५ ;/f]sf/jfnf;Fu of]hgf sfof{Gjog ;dLIff  २ 20 न्त्चया, न्त्चसो, खाजा खचव ६0,000.00   

६ Gofo If]q ;dGjo ;ldlt a}7s ४ 15 न्त्चया, न्त्चसो, खाजा खचव 80,000.00 भत्ता खाजा सवहत 

७ af/, ;/sf/L jsLn;Fu cGt/lqmof  २ 20 न्त्चया, न्त्चसो, खाजा खचव ५०,000.00 खाना भत्ता 

८ ;~rf/sdL{x?;Fu cGt/lqmof  २ 20 न्त्चया, न्त्चसो, खाजा खचव 6०,000.00 भत्ता ि खाजा गिी 

९ प्रसे ि व्यानि छपाई २ पटक -   65,000.00 वावषवक 

१० विा सन्त्चव ि ता ेलदाि क वचािी सम्बरधी गोिी १ - न्त्चया, न्त्चसो, खाजा खचव 125,000.00 
भत्ता, खाना ि खाजा 
२ददने 

११ 

अधवरयावयक मनकायका क वचािीहरूसँगको 
प्रन्त्शषण ि अरतिवक्रया 

१ - न्त्चया, न्त्चसो, खाजा खचव 175,000.00 
भत्ता, खाना ि खाजा 
२ददने 

१२ 

 ेलम लाप अनगु न सम मतको अवलोकन 
मनरिषण भ्र ण आरतरिक 

१    250,000.00 
दैमनक भ्र ण 
भत्तास ेत 

१३  ेलम लापकतावहरूको भेला अरतिवक्रया १    65,000.00   

१४ 

लेखापढी व्यवसायी पिीषा सञ्चालन व्यवस्थापन 
खचव (अरतिवाताव स ेत) 

१ पटक    35,000.00  भत्ता ि खाजा 

१५ बािसँग अरतिवक्रया कायवक्र  २ पटक    80,000.00 भत्ता स ेत 

१६ अदालत व्यवस्थापन सम मतको बैठक २ टपक    50,000.00 भत्ता स ेत 



43 

१७ म मसल सिाउने कायव ३ पटक    45,000.00   

१९ लगत फर्छ्यौट सम मतको बैठक ३ पटक    30,000.00   

२० ष ता ववकाससँग सम्बन्त्रधत तामल  कायवक्र  ३ पटक १५०   १८०,000.00 भत्ता, खाना ि खाजा 
२१ कानून ददवस १ पटक 60  15000.00 खाजा 

s"n hDdf  1,665,000.00.00   

अनसूुची -१  

आ.व. ०७३/७४  ा यस अदालत ा कायवित जनशन्त्िको ववविण यसप्रकाि िहेको छिः 
क्र.स. पद क वचािीहरूको ना , थि ठेगाना शैन्त्षक योग्यता कैवफयत 

१ न्त्जल्ला रयायाधीश  ा.न्त्ज.रया. श्री  प्रकाशप्रसाद पन्त्डित ब्यास न.पा.-१, तनहुँ 
ए .ए. (िाजनीमतशास्त्र) 
एल.एल.ए . (संववधान) 

  

२ से्रस्तेदाि शा.अ. श्री भेषिाज पौिेल कुश् ा-११, पववत वव.एल.   

३ मसस्ट  सपोटव पसवन श्री श्या  कृष्ण शे्रष्ठ चावावहल-७, काठ ािौँ मब.एस.सी. कम््यूटि किाि 

४ तहसीलदाि ना.स.ु श्री न्त्शव बहादिु खिी बागलङु न.पा.-१ एस.एल.सी.   

५ ना.स.ु श्री दान प्रसाद श ाव बागलङु न.पा.-१० मब.एल.   

६ ना.स.ु श्री गंगािा  गौत  बा.न.पा.-७, बागलङु मब.ए., एल.एल.मब.   

७ ना.स.ु श्री िा जी पौिेल कुस् ा न.पा.-२, पववत एस.एल.सी.  काजमा 

८ ले.पा. श्री खगिाज श ाव बागलङु न.पा.-९ स्नातक   

९ क.अ. श्री सरतोष  डिल क ला न.पा.-२, धनषुा मब.ए.  

१० ना.स.ु श्री  ोहन घमतव बमिगाि गा.पा.-८, बागलङु आई.एस्सी   

११ मिठ्ठा श्री खगिाज श ाव बागलङु न.पा.-९ एस.एल.सी. काज ा 
१२ मिठ्ठा श्री ऋवषिा  रिजाल बागलङु न.पा.-१३ ए .ए., मब.एि., एल.एल.बी.   

१३ अम न श्री तािाबहादिु थापा बागलङु न.पा.-९ 10+२,   काजमा 

१४ ता.मि. श्री सनु्त्जत कु ाि अमधकािी हरिपिु न.पा.-११, सलावही स्नातक   

१५ ता.मि. श्री न्त्ख बहादिु थापा वमिगाि गा.पा. जलजला-४ स्नातक  

१६ मिठ्ठा श्री अमनल चापागाई कुश् ा न.पा. १ पववत बी.एस्सी  
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१७ ता.मि. श्री सरध्या परत बागलङु न.पा.-३ मब.मब.एस. करार 

१८ मिठ्ठा श्री  ञु्ज कु ािी श ाव कुश् ा ना.पा.-९, पववत वव.ए काजमा 

१९ ता.मि. श्री प्रदीप पौिेल कुश् ा नगिपामलका- 7, पववत  वव.ए  

२० मिठ्ठा श्री िाज ुपाठक वामलङ न.पा.१३, स्याङजा  स्नातक  

२१ ता.मि. श्री िाज ुश ाव बागलङु न.पा.-३, बागलङु वव.वव.एस करार 

२२ ह.स.चा. श्री ईश्वि न्त्ज.सी. बागलङु न.पा.-१३ १० कषा पास  करार 

२३ का.स.५ श्री हरि के.सी. बागलङु न.पा.-१ साधािण लेखपढ   

२४ का.स.५ श्री इरर कु ािी श ाव बागलङु न.पा.-३ साधािण लेखपढ   

२५ का.स. श्री नववदा रिजाल चम्पादेवी-९, काठ ािौँ साधािण लेखपढ  करार 

२६ का.स. श्री सगुाव के.सी. बागलङु न.पा.-४ एस.एल.सी करार 

२७ का.स. श्री मबष्ण ुिेग् ी न्त्ज.सी. बागलङु न.पा.-१३ साधािण लेखपढ करार 

२८ का.स. श्री कृष्णप्रसाद अमधकािी नौ लेु गाउँपामलका-८  दैलेख एस.एल.सी करार 

२९ का.स. श्री समु िा खिी आमँधखोला गा.पा.-३, स्याङ्क् जा एस.एल.सी करार 
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अनसूुची - २ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत ा हालसम्  कायवित  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीशहरूको ना ावलीिः 

क्र.स. पद ना , थि 
कायवित अवमध 

कैवफयत 
देन्त्ख सम्  

१  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री िा शिण उपाध्याय २०१६।०४।०१ २०२०।०७।२६   

२  ाननीय अ.न्त्जल्ला रयायाधीश श्री न्त्चिञ् जीवी श ाव २०१६।०४।०१ २०२०।०७।२६   

३  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री ऋवद्ध ानरद बज्राचायव २०२०।०७।२७ २०२३।०८।०६   

४  ाननीय का. .ु न्त्जल्ला रयायाधीश श्री नेिलाल पाडिे २०२३।०८।३० २०२५।०५।१७   

५  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री स्वगावनरद जोशी २०२५।०६।२१ २०२८।०३।१३   

६  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री कृष्णलाल देव वैष्य २०२८।०४।१६ २०२९।०८।२०   

७  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री भितलाल श्रीवास्तव २०३०।०४।२७ २०३०।१२।०१   

८  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री न्त्खलिाज िेग् ी २०३०।१२।१४ २०३२।१२।०७   

९  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री नवदत्त उपाध्याय २०३२।१२।१३ २०३५।०७।२१   

१०  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री जयिाज जोशी २०३५।०९।२१ २०३७।१०।१०   

११  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री मलला बहादिु बस्नेत २०३७।१२।०५ २०३९।०६।१३   

१२  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री लेखनाथ न्त्घम िे २०३९।०७।२५ २०४०।०३।०२   

१३  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री  हेश्विलाल म श्र २०४०।०३।०१ २०४२।०६।१४   

१४  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री िा ेश्वि ान मसंह अमधकािी २०४२।०८।०३ २०४३।०६।२३   

१५  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री सा रत मसंह बोगटी २०४३।०७।२४ २०४८।०८।०८   

१६  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री  ोहन प्रसाद न्त्घम िे २०४५।०८।२० २०४७।०४।१२   

१७  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री श्रीबहादिु िोका २०४७।०४।१७ २०४८।०६।११   

१८  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री िघनुाथ अयावल २०४८।०८।०२ २०५१।१२।०३   

१९  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री दगुाव प्रसाद उप्रतेी २०५१।१२।२९ २०५२।०५।०३   
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२०  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री ि ेश पोख्रले २०५२।०५।१८ २०५५।०५।३१   

२१  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री िा कृष्ण खनाल २०५५।०५।२५ २०५६।०७।१९   

२२  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री पोषनाथ श ाव २०५६।०८।०८ २०५८।०१।३०   

२३  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री बलिा  ववि २०५८।०२।०७ २०६०।०२।०७   

२४  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री करुणामनमध श ाव २०६०।०१।२९ २०६३।०४।११   

२५  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री भोलानाथ चौलागाई २०६३।०४।०५ २०६५।०७।१७   

२६  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री प्र े बहादिु के.सी. २०६५।०७।२४ २०६६।०५।३०   

२७  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री हरिप्रताप के.सी. २०६६।०७।०३ २०६६।१०।०२   

२८  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री िा ेश्विनाथ अ ात्य २०६६।१०।०४ २०६८।०५।०१   

२९  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री मिल्लीि ण मतवािी २०६८।०५।१५ २०७०।०५।०६   

३०  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री जगत प्रसाद शे्रष्ठ २०७०।०५।०1 २०७२।०९।१२   

३१  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री वह लाल बेल्बासे २०७२।०९।२० 2074।06।21   

32  ाननीय न्त्जल्ला रयायाधीश श्री  प्रकाश प्रसाद पन्त्डित 2074।06।26  हालसम्   

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 

 
 
 
 

अनसूुची - ३ 
बागलङु न्त्जल्ला अदालत ा हालसम्  कायवित से्रस्तेदािहरूको ना ावलीिः 

क्र.स. पद ना , थि 
कायवित अवमध 

कैवफयत 
देन्त्ख सम्  

१ से्रस्तेदाि मिठ्ठा श्री कालीदास शे्रष्ठ २०२०।०१।०१ २०२०।११।२१   

२ से्रस्तेदाि मिठ्ठा श्री षेि बहादिु बस्नेत २०२३।०१।०१ २०२५।०२।२३   

३ का. .ु से्रस्तेदाि मिठ्ठा श्री घ डि बहादिु शे्रष्ठ २०२६। २०२८।११।२४   

४ से्रस्तेदाि मिठ्ठा श्री  ोहनलाल अमधकािी २०२६।०१।२६ २०३१।०८।०५   

५ से्रस्तेदाि मिठ्ठा श्री हरिओ  भािी २०३१।११।०५ २०३२।०९।१८   

६ से्रस्तेदाि मिठ्ठा श्री देवनिमसंह िा.भ. २०३२।०९।१८ २०३३।१२।०१   

७ से्रस्तेदाि मिठ्ठा श्री भजेुरर प्रसाद शे्रष्ठ २०३४।०७।१७ २०३७।०५।०१   

८ से्रस्तेदाि ना.स.ु श्री हरिओ  भािी २०३७।०५।०८ २०४०।०३।३१   

९ से्रस्तेदाि ना.स.ु श्री टंक प्रसाद पौिेल २०४०।०३।२६ २०४१।०३।१५   

१० से्रस्तेदाि ना.स.ु श्री केशव प्रसाद अमधकािी २०४१।०७।१९ २०४१।११।१८   

११ से्रस्तेदाि ना.स.ु श्री तोय बहादिु खिी २०४२।०४।३१ २०४२।०५।३१   

१२ से्रस्तेदाि ना.स.ु श्री पशपुमत वस्याल २०४२।०६।२६ २०४२।११।१७   

१३ से्रस्तेदाि ना.स.ु श्री ि ानाथ पौिेल २०४२।१२।२८ २०४६।०८।१२   

१४ से्रस्तेदाि ना.स.ु श्री कूल प्रसाद देवकोटा २०४६।०९।०६ २०४७।०५।२३   

१५ से्रस्तेदाि ना.स.ु श्री काशीिा  लाम छाने २०४७।०५।२६ २०४७।०९।३०   

१६ से्रस्तेदाि ना.स.ु श्री िा चरर पौिेल २०४७।१०।०३ २०४८।१२।१५   

१७ से्रस्तेदाि ना.स.ु श्री  थिुाओ  भािी २०४९।०१।०२ २०४९।०७।२१   

१८ से्रस्तेदाि ना.स.ु श्री वाविुा  खनाल २०४९।०९।१७ २०५०।०५।२५   



48 

१९ से्रस्तेदाि ना.स.ु श्री लमलत बहादिु िानाभाट २०५०।०५।२७ २०५०।०९।०५   

२० से्रस्तेदाि ना.स.ु श्री यज्ञदत्त उपाध्याय २०५०।१०।१३ २०५४।०२।३१   

२१ से्रस्तेदाि ना.स.ु श्री इरर प्रसाद पौिेल २०५४।०३।०१ २०५५।०५।२०   

२२ से्रस्तेदाि ना.स.ु श्री दयामनधी कोइिाला २०५५।०५।२१ २०५६।०५।३२   

२३ से्रस्तेदाि ना.स.ु श्री ववश्वनाथ पौिेल २०५६।०७।२८ २०५७।०७।१४   

२४ से्रस्तेदाि ना.स.ु श्री िेवती ज्ञवाली २०५७।०८।१३ २०५८।०१।३०   

२५ से्रस्तेदाि ना.स.ु श्री उ ानरद श ाव २०५८।०२।०१ २०५८।०८।१२   

२६ से्रस्तेदाि शाखा अमधकृत श्री प्रकाशप्रसाद पन्त्डित २०५८।०८।१३ २०६१।०१।३१   

२७ से्रस्तेदाि शाखा अमधकृत श्री ववनोद िखाल २०६१।०२।११ २०६४।०३।३२   

२८ से्रस्तेदाि शाखा अमधकृत श्री लोकनाथ पिाजलुी २०६४।०४।०३ २०६६।०९।२१   

२९ से्रस्तेदाि शाखा अमधकृत श्री न्त्ख बहादिु थापा २०६६।०९।१९ २०७०।०७।०२   

३० से्रस्तेदाि शाखा अमधकृत श्री  ोहनबहादिु अमधकािी २०७०।०६।१४ २०७२।११।३०   

३१ से्रस्तेदाि शाखा अमधकृत श्री िा बहादिु थापा षेिी २०७२।१२।०१ 2075।05।31   

३२ से्रस्तेदाि शाखा अमधकृत श्री ववश्वप्रसाद िेग् ी 2075।05।26 2075।12।06  

३३ से्रस्तेदाि शाखा अमधकृत श्री भेषिाज पौिेल 2075।12।11 हालसम्   

 


