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बागलङु जिल्ला अदालत 

बागलङु 

बागलङु जिल्ला अदालतको नवनननमित भवन समदु् घाटन न कायकिरमकमको  

रतिनतव दन 

२०७६ 

पषृ्ठभनूमिः 

 

बागलङु जिल्ला अदालतको नवनननमित भवन 

तत्कालीन पनुराव दन अदालत हाल उच्च अदालत पोखरा बागलङु ईिलासका नाममा दताि स्र स्ता 
रह को बागलङु जिल्ला बागलङु नगरपानलका वडा नं. २ को कक.नं. ६८८ सम तका दश ककत्ता 
िग्गा र कर कायकािलयक बागलङुका नाममा भई सो कायकािलयकल  यकस अदालतलाई हस्तान्तरण  गर का 
कक.नं. ८९२ सम तका पन्र ककत्ता िग्गासम त गरी कुल २५ ककत्ता िग्गाको क्ष त्रफल ४-११-२-३ 
(२४०६.३४ बगिमीटन र) िग्गाको कम्पाउण्डनभत्र २४२६४.७४ वगिफीटन  क्ष त्रफलमा भईूतला सकहत 
तीन तला भएको यकस नवनननमित भवनमा २७ वटन ा कोठाहरु रह का छन ्। वाकषिक सरदर ६०० 
भन्दा बढी मदु्दाको लगत रहन  यकस अदालतमा जिल्ला न्यकायकाधीशसकहत ३४ िना कमिचारीको 
दरवन्दी रह को छ । िनताको घरदैलोमा नछटन ो, छररतो र गणुस्तर न्यकायक रतिदान गने उद श्यकल  
स्थाकपत यकस बागलङु जिल्ला अदालतको नवनननमित भवन नमनत २०७६ साल फाल्गनु १७ गत  
शननवारका ददन कररव ३५० िना अनतनथहरुको सहभानगतामा रतिमखु अनतनथ सम्माननीयक रतिधान 
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न्यकायकाधीश श्री चोलन्र शम्स र ि.व.रा.ज्यूकका बाहलुीबाटन  जशलाल ख अनावरण गरी समदु् घाटन न 
ससुम्पन्न भएको नथयको । उक्त समदु्घाटन न कायकिरमकमको संजक्षप्त नबवरण द हायक बमोजिम उल्ल ख गरी 
रतिनतव दन रतिस्ततु गर को ब होरा सादर अनरुोध गदिछु । 

१. नमनत २०७६।१०।१७ गत का ददन उच्च अदालत पोखराका माननीयक मखु्यक न्यकायकाधीश श्री 
यकज्ञरतिसाद बस्यकालज्यूक, रतिनतनननध सभाका माननीयक सदस्यक डा. श्री सूयकि पाठक, रतिद शसभाका माननीयक 
सदस्यक श्री कोकपला बोहोरा, सम्माननत सवोच्च अदालतका मखु्यक रजिष्ट्रार श्री नपृध्वि ननरौला, उच्च 
अदालत पोखरा बागलङु ईिलासका माननीयक मखु्यक भै काम गने श्री मोहन बहादरु काकी, उच्च 
अदालत पोखरा र उच्च अदालत पोखरा बागलङु ईिलासका माननीयक न्यकायकधीशहरु, रजिष्ट्रारहरु, 
पवित म्यकाग्दी र मसु्ताङ जिल्ला अदालतहरुमा कायकिरत जिल्ला न्यकायकाधीशहरु, उक्त जिल्ला 
अदालतका श्र स्त दारहरु, कमिचारीहरु, वार इकाइका पदानधकारीहरु, बागलङु जिल्लामा कायकिरत 
कवनभन् न कायकािलयकका कायकािलयक रतिमखुहरु, नागररक समाि, रािनैनतक दलका रतिनतनननधहरु लगायकत 

 पञ्चकन्यकासकहत माननीयक जिल्ला न्यकायकाधीश बासदु व न्यकौपान  बागलङु नगरपानलकाका नगर रतिमखु 
िनकराि पौड लसम तबाटन  सम्माननीयक रतिधान न्यकायकाधीश श्री चोल न्र शम्श र ि.व.रा.को स्वागतका 
लानग लामबद्ध अवस्थामा 
स्थानीयक सविसाधारण िनसमदुायकहरुबाटन  बागलङु जिल्ला अदालत पररसरमा रतिमखु अनतनथ सम्मानीयक 
रतिधान न्यकायकाधीश श्री चोल न्र शम्स र ि.व.रा ज्यूक लगायकत नबश ष अनतनथज्यूक धमिपत्नी सम्माननीयक 
रतिधान न्यकायकाधीश एवं न्यकायकाधीश श्रीमती समहु न पालका अध्यकक्ष श्री र िी राणा क्ष त्रीज्यूक, 
अनतनथज्यूकहरुलाई पञ्चकन्यकाद्वाराफूल, माला र पषु्पगचु्छाहरु रतिदान गरी कतिलध्वननका साथ ताली 
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बिाई भव्यक स्वागत गररएको नथयको भन  न पाल रतिहरीद्धारा सम्माननीयक रतिधान न्यकायकाधीश श्री चोल न्र 
शम्स र ि.व.रा ज्यूकलाई सलामी ददई सम्मान रतिकटन  गररएको नथयको। 

सम्माननीयक रतिधान न्यकायकाधीशज्यूक सलामी ग्रहण गदै 

२. मञ् च कायकिरमकम  
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३. बागलङु जिल्ला अदालतको नवनननमित भवन समदु् घाटन न कायकिरमकमको सञ्चालन यकस अदालतका 
श्र स्त दार शाखा अनधकृत भ षराि पौड ल  गनुि भएको नथयको । 

समदु् घाटन न कायकिरमकम सञ्चालन गदै अदालतका स्र स्त दार शा.अ. भ षराि पौड ल 
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 अध्यकक्षतािः- उच्च अदालत पोखराका माननीयक मखु्यक न्यकायकाधीश श्री यकज्ञरतिसाद 
बस्यकालज्यूक,।  

 रतिमखु अनतनथिः- सम्माननीयक रतिधान न्यकायकाधीश श्री चोल न्र शम्स र ि.व.रा.ज्यूक । 

 नबश ष अनतनथिः- सम्माननीयक रतिधानन्यकायकाधीश श्री चोल न्र शम्स र ि.व.रा. ज्यूकका धमिपत् नी 
एवं न्यकायकाधीश श्रीमती समूह न पालकी अध्यकक्ष श्री र िी राणा क्ष त्रीज्यूक,  

अनतनथहरु 

 रतिनतनननध सभाका माननीयक सदस्यक डा. श्री सूयकि पाठक 

 रतिद शसभाका माननीयक सदस्यक श्री कोकपला बोहोरा 
 जिल्ला समन्वयक सनमनतको कायकािलयक बागलङुका समन्वयक रतिमूख श्री राि न्र ढुगांना 
 सवोच्च अदालतका मखु्यक रजिष्ट्रार श्री नपृध्वि ननरौला 
 उच्च अदालत पोखरा बागलङु ईिलाशका मखु्यक भई काम गने माननीयक न्यकायकाधीश श्री 

मोहनबहादरु काकी 
 उच्च अदालत पोखरा बागलङु ईिलाशका माननीयक न्यकायकाधीश श्री द्वारीकामान िोशी  

 उच्च अदालत पोखराका माननीयक न्यकायकाधीश श्री रतिमोद बैध  

 उच्च अदालत पोखराका माननीयक न्यकायकाधीश श्री कवनोद मोहन आचायकि  

 उच्च अदालत पोखराका माननीयक न्यकायकाधीश श्री सवुास कुमार पौड ल  

 उच्च अदालत पोखरा बागलङु ईिलाशका माननीयक न्यकायकाधीश श्री मनु न्ररतिसाद अवस्थी 
 उच्च अदालत पोखराका माननीयक न्यकायकाधीश श्री डालकुमार खड्का  

 उच्च अदालत पोखराका माननीयक न्यकायकाधीश श्री ककरण कुमार गपु्ता  

 उच्च अदालत पोखरा बागलङु ईिलाशका माननीयक न्यकायकाधीश श्री सदुिशनराि पाण्ड   

 बागलङु नगरपानलकाका नगररतिमखु श्री िनकराि पौड ल 

 सवोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार श्री ममता खनाल 

 उच्च अदालत पोखराका रजिष्ट्रार श्री कृष्णरतिसाद पौड ल 

 उच्च अदालत पोखरा बागलङु ईिलासका रजिष्ट्रार श्री मोहन सवु दी  

 जिल्ला अदालतवाटन  पाल्न ुभएका माननीयक जिल्ला न्यकायकाधीशज्यूकहरु,  

 बागलङु जिल्ला अदालत अदालत वार इकाईका अध्यकक्षज्यूक र पदानधकारीज्यूकहरु  

अन्यक अनतनथहरु 

 कवनभन् न रािनीनतक दलका रतिमखु तथा रतिनतननधीज्यूकहरु,  

 कवनभन् न जिल्ला बार इकाईका अध्यकक्ष तथा पदाधीकारी एंव कानून व्यकवसायकीज्यूकहरु,  

 सवोच्च अदालतका उप रजिष्ट्रारज्यूकहरु र कमिचारीज्यूकहरु   

 कवनभन् न कायकािलयकका कायकािलयक रतिमखुज्यूकहरु,  

 कवनभन् न जिल्ला अदालतका श्र स्त दारज्यूकहरु,  

 सरुक्षा ननकायकका रतिमखुज्यूकहरु,  
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 उद्योग बाजणज्यक संघ लगायकत जिल्लाजस्थत कवनभन् न संघसंस्थाका पदानधकारी एंव 
रतिनतनननधज्यूकहरु,  

 कवनभन् न  ्ड यकनुनयकनका पदानधकारी एंव कवनभन् न कायकािलयकका कमिचारीज्यूकहरु,  

 पत्रकार महासंघ बागलङुका अध्यकक्ष लगायकत संचारकमीज्यूकहरु,  

 नागररक समािका रतिनतननधीज्यूकहरु ननमािण व्यकवसायकी लगायकत व्यकावसायकीक संगठनका 
पदानधकारीज्यूकहरु तथा रतिनतननधी एंव आमजन्त्रत सम्पूणि महानभुावज्यूकहरु,  

४. कायकिरमकमका अध्यकक्षज्यूक ,रतिमखु अनतनथज्यूक, नबश ष अनतनथज्यूकहरु र अनतनथज्यूकहरुलाई ब्यकाच 
नबतरण 

बागलङु जिल्ला अदालतको नवनननमित भवन उद् घाटन न कायकिरमकमका अध्यकक्ष, रतिमखु अनतनथ, नबजशट 
अनतनथ एंव ड् यकासमा आनसन अनतनथज्यूकहरुलाई ब्यकाच कवतरण, 
५.  राकष्ट्रयक गानिः कायकिरमकमका अध्यकक्ष रतिमखु अनतनथ कवजशट अनतनथ अनतनथहरु लगायकत उपजस्थत 

सवै राकष्ट्रयक गान कायकिमा सहभागी हनुभुएको ।  

 

६. बागलङु जिल्ला अदालतका माननीयक जिल्ला न्यकायकाधीश श्री बासदु व न्यकौपान ज्यूकल  गनुि भएको 
स्वागत  मन्तव्यक सकहत भवन ननमािण रतिनतव दनको रतिस्तनुत एवं धन्यकवाद मन्तव्यकको सार संक्ष पिः   

जिल्ला न्यकायकाधीश श्री बासदु व न्यकौपान ज्यूकबाटन  स्वागत मन्तव्यक र ननमािण रतिनतव दन रतिस्ततु गदै 
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कायकिरमकमका अध्यकक्ष उच्च अदालत पोखराका माननीयक मखु्यक न्यकायकाधीश श्री यकज्ञरतिसाद 
बस्यकालज्यूक, रतिमखु अनतनथ सम्माननीयक रतिधान न्यकायकाधीश श्री चोल न्र शम्श र ि.व.रा. ज्यूकलगायकत 
कवश ष अनतनथज्यूकहरु, ड् यकासमा आनसन अनतनथज्यूकहरु, सवोच्च अदालतबाटन  पाल्न ुभएका सहरजिष्ट्रार, 
उपरजिष्ट्रटन ार एवं अनधकृतज्यूकहरु लगायकत कायकिरमकममा उपजस्थत सम्पूणि महानभुावहरुलाई बागलङु 
जिल्ला अदालतका तफि वाटन  माननीयक जिल्ला न्यकायकाधीश श्री बासदु व न्यकौपान ज्यूकल  मन्तव्यक माफि त 
हाददिक कृतज्ञताका साथ कायकिरमकममा हाददिक स्वागत गनुिभयको । 

 तत्कालीन पनुराव दन अदालत हाल उच्च अदालत पोखरा, बागलङु ईिलासका नाममा 
दताि श्र स्ता भएको बागलङु नगरपानलका वडा नं. २ मा रह को कक.नं. ६८८ सम तका दश ककत्ता 
िग्गा र कर कायकािलयक, बागलङुबाटन  यकस जिल्ला अदालतलाई हस्तान्तरण भएका कक.न. ८९२ 
सम तका १५ ककत्ता िग्गासम त कुल पच्चीस ककत्ता िग्गाको क्ष त्रफल चार रोपनी एघार आना दईु 
पैसा तीन दाम अथाित २४०६.३४ (दईुहिार चारसयक छ प्वाईन्टन  तीन चार) वगि नमटन र िग्गाको 
वतृ्तनभत्र जिल्ला अदालत भवन ननमािण गररएको छ । नव नननमित भवनको तत्कालीन सम्माननीयक 
रतिधान न्यकायकाधीश श्री कल्यकाण श्र ष्ठज्यूकबाटन  नमनत २०७२ साल फाल्गनु २४ गत  जशल्यकान्यकास भएपनछ 
नमनत २०७४ साल फाल्गनु १९ गत  नभत्र ननमािण कायकि सम्पन्न गररसनेन  गरी ननयकमानसुार बोलपत्र 
स्वीकृत भएका ननमािण व्यकवसायकी समानान्तर नबएन कन््नेसन ि भी नसतापाइला, काठमाण्डौका 
अजख्तयकाररतिाप्त श्री नारायकण घनतिक्ष त्रीसंग नमनत २०७२ फाल्गनु २० गत  खररद संझौता गरी ननमािण 
कायकि रतिारम्भ गररएकोमा तोककएको अवनधनभत्र ननमािण सम्पन्न हनु नसकी दईुपटन क छ/छ मकहनाको 
म्यकाद थप भई रंगरोगन लगायकतका ममित कायकि सम्पन्न भएपश्चात हालै भवन बागलङु जिल्ला 
अदालतलाई हस्तान्तरण भएको कुरा माननीयक जिल्ला न्यकायकाधीश बासदु व न्यकौपान ल  बताउन ुभयको ।  

 भवनको िम्मा क्ष त्रफल २४,२६४.७४(चौकवस हिार दईुसयक चौसठ्ठी प्वाईन्टन  सात चार) 
वगि कफटन  रह को छ । भवन ननमािणमा मलु्यक अनभवकृद्ध करबाह क कूल लागत जस्टन म टन  त ह्रकरोड 
नौलाख अठ्ठाईसहिार सातसयक सतचानलस रुपैयका पैसा एकचानलस रह कोमा मलु्यक अनभवकृद्धकर बाह क 
ठ क्का संझौता अङ्क दशकरोड एकचालीसलाख एकसठ्ठीहिार पैसठ्ठी रुपैयका  एकाउन्न पसासा भएकोमा 
नलफ्टन , ्ान्सफमिर, ि न र टन र, २० एम एमको ग्र नाईड राख्न  सम तका ननमािण कायकि कटन ौती भएपनछ 
रतिाकवनधक मूल्यकाङ्कन अनसुार मलु्यक अनभवकृद्ध करबाह क सातकरोड पचपन्नलाख छपन्नहिार बाह्र रुपैयका  
उननचालीस पसासा ननमािण व्यकवसायकीलाई भकु्तानी भएको छ । यकसबाटन  ठ क्का सम्झौता रकमभन्दा दईु 
करोड छयकासीलाख पा च हिार बाउन्न रुपैयका सत्तरी पैसा बचत भएको द जखन्छ भन  सभिरलगायकतका 
म नसनरी सामानमा पा च लाख खचि भैसक को छ भन  फननिचर तथा फननिनसङका लानग िम्मा ४० 
लाख ननकासा भएकोमा करीव ३२ लाख रुपैयका सो रतियकोिनका लानग खचि भइसक को अवस्थाछ  
भन  भवनको आवश्यककता अनसुारका फननिचर लगायकतका सामाग्रीका लानग ननकासा भएको उक्त 
रकमल  पगु्न भई बा की फननिचरहरु आपूनति हनु  रमकममा रह को बताउन ुभयको ।  

यकस अदालत भवनको ननमािणको रमकममा जशलान्यकास गररददन ुहनु  पूवि रतिधान न्यकायकाधीश श्री 
कल्यकाण श्र ष्ठज्यूक, भवन ननमािणका लानग आवश्यकक िग्गा रतिानप्त लगायकतका कायकिमा महत्त्वपूणि एवं 
कवश ष पहल गनुि हनु  तत्कालीन पनुराब दन अदालत बागलङु माननीयक मखु्यक न्यकायकाधीश श्री 
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शारदारतिसाद जघनमर ज्यूक, श्री क दाररतिसाद चानलस ज्यूक, श्री दीपककुमार काकीज्यूक, एवं उच्च अदालत 
पोखरा बागलङु ईिलासका मखु्यक भै काम गने माननीयक न्यकायकाधीश श्री नभमबहादरु बोहराज्यूक, 

रत्नबहादरु बागचन्दज्यूक, श्री श षराि जशवाकोटन ीज्यूक, श्री मोहनबहादरु काकीज्यूक लगायकत तत्कालीन 
पनुराब दन  र उच्च अदालतका माननीयक न्यकायकाधीशज्यूकहरु, रजिष्ट्रारज्यूकहरु एवं यकस अदालतमा कायकिरत 
रहन ुभएका तत्कालीन माननीयक न्यकायकाधीश श्री िगतरतिसाद श्र ष्ठज्यूक, जशलान्यकास एवं भवन ननमािणमा 
ननरीक्षण अनगुमन गदै ननमािण कायकिमा महत्त्वपूणि यकोगदान गनुिहनु  यकस अदालतमा तत्काल कायकिरत 
माननीयक न्यकायकाधीशहरु श्री कहमलाल ब ल्वास ज्यूक, श्री रतिकाश रतिसाद पजण्डतज्यूक, एवं तत्कालीन स्र स्त दार 
श्री मोहन बहादरु अनधकारीज्यूक, श्री रामबहादरु थापाज्यूक, श्री कवश्वरतिसाद  र ग्मीज्यूकहरुलाई स्मरण गदै 
उहा हरु सवैमा धन्यकवाद ज्ञापन गनुि भयको । िग्गा उपलब्ध गराउन  उच्च अदालत पोखरा बागलङु 
ईिलास, तत्कालीन करदाता स वा कायकािलयकको हाल आन्तररक रािस्व कायकािलयक, बागलङु, रतिमखु 
जिल्ला अनधकारी तथा िग्गा रतिानप्तमा सहयकोग परु ्यकाउन  उच्च अदालत पोखरा बागलङु ईिलास बार 
एसोनसयकसन पररवार, वररट अनधवक्ताहरु, कवनभन्न रािनैनतक दलका रतिमखु एवं रतिनतनननधहरु र 
बागलङु नगरपानलका कायकािलयकरतिनतसम त आभार रतिकटन  गनुिभयको।  

 भवन समदु् घाटन न कायकिरमकमको पूविसन्ध्यकामा भवन ननररक्षण सम तगरी महत्वपूणि 
ननदेशन ददनहुनु  सवोच्च अदालतका माननीयक न्यकायकाधीश श्री कवश्वम्भररतिसाद श्र ष्ठज्यूक, रजिष्ट्रार श्री 
नारायकण पन्थीज्यूक, सहरजिष्ट्रार श्री कवमलपौड लज्यूक सम त रतिनत पनन हाददिक आभार रतिकटन  गदै उद् घाटन न 
कायकिरमकमलाई सफल बनाउन आवश्यकक सल्लाह सूझाव ददनहुनु  सवोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार श्री 
ममता खनालज्यूक, श्री उच्च अदालत पोखराका रजिष्ट्रार श्री कृष्णरतिसाद पौड लज्यूक, म्यकाग्दी, पवित, मसु्ताङ 
जिल्ला अदालतका माननीयक जिल्ला न्यकायकाधीशहरु, सवोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार श्री राि ुढंुगानाज्यूक, 

श्री उच्च अदालत पोखरा, बागलङु ईिलासका अनधकृतज्यूकहरु, नछम की जिल्ला अदालतका 
श्र स्तदारज्यूकहरु एवं उच्च र जिल्ला अदालतका सम्पूणि कमिचारी नमत्रहरुरतिनत माननीयक जिल्ला 
न्यकायकाधीश श्री बासदु व न्यकौपान ज्यूकल  हाददिक आभार रतिकटन  गनुिभयको । 

 

६. सम्माननीयक रतिधान न्यकायकाधीश श्री चोल न्र शम्स र ि.व.रा.ज्यूकबाटन  जशला अनावरण गरी भवनको 
समदु् घाटन न 

नमनत २०७६।११।१७ गत  शननवारको ददन सम्माननीयक रतिधान न्यकायकाधीश श्री चोल न्र शम्स र 
ि.व.रा. ज्यूकबाटन  कररव ३५० िना आमजन्त्रत िनसमदुायक माझ जशलाल ख अनावरण गरी बागलङु 
जिल्ला अदालतको नवनननमित भवनको समदु् घाटन न कायकि ससुम्पन् न गनुि भएको नथयको । 
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सम्माननीयकज्यूकबाटन  जशला अनावरण गदै 

सम्माननीयक रतिधान न्यकायकाधीशज्यूकबाटन  ररवन काटन ी भवनको समदु् घाटन न गदै 
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७. शभुकामना मन्तव्यक कायकिरमकम  

 उच्च अदालत पोखरा बागलङु ईिलास बार ईकाईका अध्यकक्ष श्री हरररतिसाद शमाि 
 बररष्ठ अनधबक्ता श्री पद्मनाथ शमाि  

 बागलङु नगरपानलकाका नगर रतिमखु श्री िनकराि पौड ल 

 उच्च अदालत पोखरा बागलङु ईिलासका मखु्यक भै काम गने माननीयक न्यकायकाधीश श्री 
मोहनबहादरु काकी  

 सवोच्च अदालतका रजिष्ट्रार श्री नपृध्वि ननरौला 
 रतिनतनननधसभाका माननीयक सदस्यक डा. श्री सयुकि पाठक 

उहा हरुल  बागलङु जिल्ला अदालतको नवनननमित भवनको समदु् घाटन न मन्तब्यक राख्दै यकस नवनननमित 
सकुवधा सम्पन्न भवनबाटन  सूचना रतिकवनध लगायकत अत्यकाधनुनक उपकरणको रतियकोग गरी िनताल  नछटन ो, 
छररतो रुपमा न्यकायक रतिाप्त गनि सहयकोग पगु्न  कवश्वास ब्यकक्त गदै कुनै पनन न पाली नागररक न्यकायक रतिाप्त 
गनिबाटन  बजञ्चत हनु ुनपरोस भन्दै समदु् घाटन न कायकिरमकमको सफलताको लानग शभुकामना व्यकक्त गनुि 
भएको नथयको। 

 

८. भवन समदु् घाटन न कायकिरमकमको अवसरमा रतिमखु अनतनथ सम्माननीयक रतिधान न्यकायकाधीश श्री 
चोल न्र शम्स र ि.व.रा. ज्यूकल  ददनभुएको उद् घाटन न मन्तव्यकको सार संक्ष पिः- 

उद् घाटन न मन्तव्यक ददनहुदैु सम्माननीयक रतिधान न्यकायकाधीश श्री चोल न्र शम्स र ि.व.रा.ज्यूक 
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 आिको यकस मौकामा न्यकायकको मजन्दर उद् घाटन न गने अवसर मात्र नभएर बागलङु बासीसंग 
भ टन घाटन  गने अवसरको रुपमा नलएको कुरा व्यकक्त गदै सम्मानीयक रतिधान न्यकायकाधीशज्यूकल  अगाडी 
भन्नुभयको, नयका  संकहताबद्ध काननुहरु िारी भएको सन्दभि छ, परुानो समािवाटन  नयका  समाि रुपान्तरण 
गने उत्कटन  अनभलाशा िनताको रह कोमा न्यकायकपानलका सो कायकिमा दत्तजचत्त भएर लाग को अवगत 
गराउ दै न पालको न्यकायकपानलकालाई रणनीनतक यकोिनाअनसुार अजघ बढाउ दै आइएकोमा 
न्यकायकपानलकाको चौथो पञ्चवषीयक यकोिना कायकािन्वयकनको अवस्थामा रह कोल  सोबाटन  समग्र न्यकायक 
रतिणालीलाई व्यकजस्थत आधनुनक र रतिकवनधमैत्री बनाई नछटन ो छररतो र सविसलुभ न्यकायकको 
अवधारणालाई आत्मासात गररएको बताउन ुभयको । 

 सबै न पालीको न्यकायकमा पहु च कवस्तारका लानग आफूल  यकोिना बनाइरह को र न्यकायकालयकमा 
सशुासन कायकम गनि कुनै कसर बा की राख्न नहनु  भन्दै उहा ल  न्यकायकालयकल  ददन  स वा 
सविसाधारणलाई मान्यक हनुपुनेमा िोड ददनभुयको । न्यकायकपानलकाको स्वतन्त्रता, स्वायकत्तता र 
ननष्पक्षतामाफि त लोकतन्त्रको मूल्यकमान्यकता ढल्न नददन  बताउ दै न्यकायकपानलकामा कढलाससु्ती र 
अननयकनमतता क्षम्यक नहनु  बताउनभुयको । 

 आम िनताको न्यकायकमा पहु च बढाउन  र सशुासनको रतित्यकाभनूत ददन अदालत सक्षम छ,।  

न्यकायकको मजन्दर ढल्न ददईन  छैन भन्दै एक वषिअजघ रतिधानन्यकायकाधीश भएपनछ आफूल  संसदीयक 
सनुवुाइमा प स गर का यकोिनालाई अदालतको चौथो पञ्चवषीयक रणनीनतमा समाव श गरी कायकािन्वयकन 
गदै गर को कुरा उल्ल ख गनुि भयको । आगामी साउन १ द जख ‘फरक पद्धनतल  मदु्दा नछन्न  व्यकवस्था 
गनि लाग को र हर क साता दईु ददन संवैधाननक इिलास बस्न  व्यकवस्था गर को कुरासम त ब्यकक्त 
गनुिभयको । शीघ्र फैसला र मदु्दाको फर्छ्योटन  बढाउन यको कामको थालनी गररएको बताउ दै ,‘ननधािररत 
लक्ष्यक पूरा गर र न्यकायकालयकमानथ आम नागररकको भरोसा कायकम राजखन  बताउनभुयको । 

 घरहरू नयका  बन्दैमा िनताल  नयका पन नपाउन  भन्दै उहा ल  न्यकायकाधीश, कमिचारी र काननु 
व्यकवसायकील  पनन नयका  ढंगल  काम गनुिपने र ‘िनताका अप क्षा पूरा गनि नसक  लोकतन्त्रको ममि पूरा  
नहनु  हु दा  अब न्यकायकालयकल  न्यकायक सम्पादनमा नयका  उचाइ कायकम गनुिपछि भनी बताउनभुयको 
 हामी श्रव्यकदृष्यक माध्यकमबाटन  न्यकायक सम्पादनलाई थप पारदशी बनाउ दै आएका 
छौँ’,। ‘द शभरीका न्यकायकालयक रतिकवनधमैत्री बन्न  छन,् । सोहीअनसुारका फैसला सबैका सविमान्यक 
हनु्छन।् परुाना नमनसललाई इल ने्ोननक माध्यकममा संग्रकहत गदाि खोिी गनि र भण्डारण गनि सहि 
हनु  भएकाल  नमनसलको तजस्वर बनाएर कवद्यतुीयक माध्यकममा सङ्ग्ग्रकहत गने काम भइरह को उहा ल  
बताउनभुयको । 

 सम्माननीयकज्यूकल  अगाडी भनु्नभयको मलाई हाददिकताकासाथ नवनननमित भवनको उद् घाटन न गने 
अवसर िटुन ाई ददन ु हनु  माननीयक न्यकायकाधीश श्री बासदु व न्यकौपान  तथा बागलङु जिल्ला अदालत 
पररवारलाई हाददिक धन्यकवाद ददन चाहन्छु । मलाई रति म र सद् भावका साथ स्वागत गने सम्पूणिमा 
हाददिकताका साथ धन्यकवाद ददन चाहन्छु साथै न्यकाकयकक भवन सजच्चकै न्यकाकयकक भवन होस,् बागलङु 
बासीको आकांक्षालाई कतै पनन धोका ददन  संस्था नभई स वा गने एउटन ा ममताको क न्र रहोस ्भन्दै 
शभुकामना ददन चाहन्छु भन्दै उद् घाटन न मन्तव्यक समापन गनुि भएको नथयको।    
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९. मायकाको जचनो रतिदान कायकिरमकम  

माननीयक न्यकायकाधीश श्री बासदु व न्यकौपान बाटन  मायकाको जचनो ग्रहण गदै रतिमखु अनतनथ सम्माननीयक  

रतिधान न्यकायकाधीशज्यूक 

 

माननीयक न्यकायकाधीश श्री बासदु व न्यकौपान बाटन  मायकाको जचनो ग्रहण गदै कवजशट अनतनथ  

र िी क्ष त्री राणाज्यूक 
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माननीयक न्यकायकाधीश श्री बासदु व न्यकौपान बाटन  मायकाको जचनो ग्रहण गदै सवोच्च अदालतका  

रजिष्ट्रार नपृध्वि ननरौलाज्यूक 

 कायकिरमकमका रतिमखु अनतनथ सम्माननीयक रतिधान न्यकायकाधीश श्री चोल न्र शम्स र ि.व.रा.ज्यूक तथा 
सम्माननीयक रतिधान न्यकायकाधीश श्री चोल न्र शम्स र ि.व.रा.ज्यूकका धमिपत् नी न्यकायकाधीश श्रीमती समहुका 
अध्यकक्ष श्री र िी क्ष त्री राणाज्यूक र सम्माननत सवोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नपृध्वि ननरौलाज्यूकलाई 
बागलङु जिल्ला अदालतको तफि बाटन  माननीयक जिल्ला न्यकायकाधीश श्री बासदु व न्यकौपान ज्यूकबाटन  मायकाको 
जचनो रतिदान गनुि भएको नथयको ।  

१०. अध्यकक्षज्यूकबाटन  धन्यकवाद मन्तव्यक सकहत मन्च कायकिरमकमको समापन 

कायकिरमकमको अन्त्यकमा कायकिरमकमको अध्यकक्षता ग्रहण गरररहन ुभएको उच्च अदालत पोखराका माननीयक 
मखु्यक न्यकायकाधीश श्री यकज्ञरतिसाद बस्यकालज्यूकबाटन  नछटन ो, छररटन ो, सविसलुभ र सहि पहचुयकोग्यक न्यकायक 
रतिवाहको रतित्यकक्ष र रतिभावकारी अनभुनुत रतिदान गराउन अदालतमा रणनीनतक यकोिना रतिकवट एंव 
करमकयकाजन्वत गराउन  जशल्पकारको रुपमा पररजचत सम्माननीयक रतिधान न्यकायकाधीशज्यूकको करकमलबाटन  
यकस अदालत भवनको अनावरण भखिरै सम्पन् न भएको छ भन्नुहदैु “न्यकायकपानलकाको स्वतन्त्रता: 
न्यकाकयकक सशुासन हाम्रो रतिनतबद्धता” भन्न  मूल नाराका साथ यकसै आनथिक वषिद जख ल्यकाईएको 
न्यकायकपानलकाको चौथो पञ्चवषीयक यकोिनाको अनभयकानयककु्त नारालाई अझ उन् नत र ददगो, संस्थागत 
तवरबाटन  सफल बनाउन सम्माननीयक रतिधान न्यकायकाधीशज्यूकको कौशलतापूणि न ततृ्वमा अवलम्वन 
गररएका कवनभन् न उपायक र आयकामहरुमध्यक  अदालतहरुको भौनतक स्तर वकृद्ध स्वंयकममा महत्वपूणि 
कनडको रुपमा रह को छ । यकस पावन घनडल  सम्पूणि न्यकायककमीहरुलाई कायकिमा इमान्दारी, शीरमा 
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समझदारी, का धमा जिम्म वारी वहन गराउ दै अझ समनु् नत र समदृ्ध न्यकायक कवतरण गरी न्यकायकको नतखाि 
म टन ाउन सफल र सकरमकयक बनाओस भन् न  कामना गदै आिको यकस िनतहानसक अवसरमा पाल्नहुनु  
रतिमखु अनतनथ सम्माननीयक रतिधान न्यकायकाधीश श्री चोल न्र शम्स र ि.व.रा.ज्यूक नबजशट अनतनथज्यूक, 
अनतनथज्यूकहरु, संचारकमीज्यूकहरु, उपजस्थत सम्पणुि आदरणीयक िनसमदुायक एंव यकस कायकिरमकममा सहयकोग 
गनुिहनु  सम्पूणि महानभुावहरुरतिनत कृतज्ञता एंव धन्यकवाद ज्ञापन गदै कायकिरमकम अन्त्यक भएको घोषणा 
गदिछु भन्दै कायकिरमकम समापन गनुि भएको नथयको । 

  

११. भवन अवलोकन  

रतिमखु अनतनथ सम्माननीयक रतिधान न्यकायकाधीशज्यूक, कवजशट अनतनथ लगायकत अनतनथज्यूकहरुबाटन  

 बागलङु जिल्ला अदालतको नवनननमित भवनको ननरीक्षण 
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रतिमखु अनतनथ सम्माननीयक रतिधान न्यकायकाधीशज्यूक, कवजशट अनतनथ लगायकत अनतनथज्यूकहरुबाटन   

बागलङु जिल्ला अदालतको नवनननमित भवनको ननरीक्षण 
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उद् घाटन न कायकिरमकम अन्तगित मञ् चको कायकिरमकम अन्त्यक भए पश् चात रतिमखु अनतनथ सम्माननीयक रतिधान 
न्यकायकाधीश श्री चोल न्र शम्स र ि.व.रा.ज्यूक, नबश ष अनतनथज्यूक, अनतनथज्यूकहरु सम तवाटन  अदालत भवन 
अवलोकन भएको र अवलोकनको रमकममा भवन र नबनभन्न कायकिकक्षको व्यकबस्थापन राम्रो रह को हु दा 
धन्यकवाद ज्ञापन गनुि भएको नथयको ।  

 
 

कायकिरमकमको समापनपनछ रतिमखु अनतनथ लगायकतका अनतनथहरुस ग यकस अदालतका  

कमिचारीहरुल  सामकुहक तस्वीर नलदै 
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माननीयक जिल्ला न्यकायकाधीशसकहत बागलङु जिल्ला अदालतमा कायकिरत कमिचारीहरु 
   

१२. िलपान  

भवनको अवलोकन पश्चात सम्पूणि उपजस्थत रतिमखु अनतनथज्यूक कवजशट अनतनथज्यूकह अनतनथज्यूकहरु र 
उपजस्थत  महानभुावहरुका लानग िलपानको व्यकबस्था गररएको हु दा सवै महानभुावहरु सो 
कायकिरमकममा सहभागी हनुभुएको नथयको ।   

१३. अनतनथज्यूकहरुको रतिस्थान 

२०७६।११।१७ गत का ददन ४:३० बि  सम्माननीयक रतिधान न्यकायकाधीशज्यूक लगायकत सबै अनतनथ 
महानभुावलाई कवदाई गररएको नथयको । 

 
 
 

   

                         भ षराि पौड ल 

      श्र स्त दार शा.अ. 
                                                        बागलङु जिल्ला अदालत 


