
“न्यायपालिकाको स्वतन्रता: न्याययक सशुासन हाम्रो प्रलतवद्धता” 
न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीलतक योजना २०७६/०७७-२०८०/०८१ 

कायाान्वयनको िालि 

बाििङु जजल्िा अदाितद्वारा तयार िररएको 
आलथाक वर्षा २०७७/०७८ को वायर्षाक कायायोजना  
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वायर्षाक कायायोजना 
आ.व.२०७७/०७८ 



 

मन्तव्य 

 न्यायपालिकाको स्वतन्र एवं जनमखुी छयविाई उचो राख्न े उदेेशयलयिे न्यायपालिकािाई 
आधलुनकीकरणतर्ा  उन्मखु िराई सेवाग्राहीहरूमा शीघ्र,सिुभ, लनष्पक्ष,  कम खजचािो, सहज र पहुुँचयकु्त रुपमा 
सेवाप्रवाह िने सोचका साथ न्यायपालिकालभर आधलुनकीकरणका प्रयासस्वरुप न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय 
रणनीलतक योजना कायाान्वयनका क्रममा रहेको छ । यही योजनािे लनर्दाष्ट िरेअनरुुप यस बाििङु जजल्िाको 
भौिोलिक पररवेश तथा पररजस्थलतिाई मनन िदै “न्यायपालिकाको स्वतन्रता: न्याययक सशुासन हाम्रो प्रलतबद्धता” 
भन्ने मूि नारािाई आत्मसात िरी अदाितको कायाबोझको समेतका कुरािाई मध्यनजर िदै यस अदाितको 
आलथाक वर्षा २०७७/०७८ का िालि प्रस्ततु वायर्षाक कायायोजना तयार पाररएको छ ।  

 राणाकािीन समय यव.सं. १९१० देजख मिुकुमा न्याय प्रणािी सञ्चािन िरररहेको मिुकुी ऐन, २०२० 
िाई प्रलतस्थापन िदै छररएर रहेका काननुहरूिाई संयहताकरण िरी २०७५ साि भदौ १ िते देजख िाि ु
भएका मिुकुी देवानी/र्ौजदारी संयहतािे यवशेर्षतः जजल्िा अदाितको दाययत्व र कामकारवाही थप िदै 
न्यायका मान्य लसद्धान्तहरूिाई अंिीकार िरी संयवधान, काननुबमोजजम न्याय लनरोपणको जजमेमेवारी प्रदान 
िरररहेको वतामान पररप्रके्ष्यमा यस बाििङु जजल्िा अदाितिे उल्िेजखत मान्यता लभर रही न्याय समेपादन िदै 
आईरहेको छ । यवितमा भाडाको घरमा रही यवयवध अप्ठाराका बाबजदु पलन न्याय समेपादन कायािाई चसु्त 
दरुुस्त बनाउदै आईरहेकोमा यस अदाितको आफ्नै नवलनलमात भवनको लनमााण काया समेपन्न भै लमलत 
२०७६।११।१७ मा समेमाननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोिेन्र शमेशेर ज.व.रा.ज्यूबाट भवनको समदु् घाटन 
ससुमेपन्न भए पश्चात आफ्नै सयुवधायकु्त भवनबाट उपिब्ध स्रोत साधनको अलधकतम पररचािन िरी नािररकको 
हक अलधकारप्रलत संवेदनशीि रही लछटो, छररतो, सहज तथा  प्रभावकारी रुपमा न्याय समेपादन िने काया 
भईरहेको र आिामी र्दनहरूमा समेत यस्तो कायािाई लनरन्तरता र्ददै जाने र यसबाट नािररकको 
न्यायािय/अदाितप्रलतको जनआस्था अलभवयृद्ध हनुेछ भने्न यवश्वास लिएको छु ।    

 नेपािको न्यायप्रणािीका लबलभन्न कािखण्डमा लबयवध पररवतान हुुँदै आएकोमा नेपािको शासकीय 
स्वरुपको पररवतान सिै न्याय समेपादनका कायाहरूिाई पलन आधलुनकीकरण िरी जनमखुी बनाउने उदेयलयिे 
छररएर रहेका कानूनहरूिाई संयहताकरण िरी िाि ुिररएका मिुकुी संयहता सयहतका काननुमा व्यवजस्थत 
नयवनतम कायायवलध र प्रावधान अनरुुप काया समेपादन िना दक्ष जनशजक्तको अभाव, परमेपराित कायाशैिीिे 
िजक्षत उदेेशयलयहरूमा पूणा सर्िता प्राप्त िनुा आर्ैं मा एक कर्ठन काया भए तापलन उपिब्ध स्रोत साधनको 
अलधकतम पररचािन िदै सबै तह र विाका मालनसहरूको काननु बमोजजम न्यायमा सहज पहुुँचका िालि 
आईपने चनुौतीहरूको सामना िदै आिामी र्दनमा न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीलतक योजनाका िक्ष्य 
एवं उदेेशयलयहरू हालसि िनामा यस बाििङु जजल्िा अदाित सर्ि हनुेछ भने्न यवश्वास लिएको छु । 

 आलथाक वर्षा २०७७/०७८ देजख जजल्िा तथा उच्च अदाितमा र्रक मदुेशा व्यवस्थापन प्रणािी िाि ु
िरी मदुेशािाई सरि, सामान्य र यवशेर्ष िरी ३ मािामा यवभाजन िरी लतनीहरूको र्छ्यौट अवलधसमेत लनधाारण 



 

िररएको हुुँदा आिामी र्दनमा स्वचालित तथा अनमुानयोग्य न्याय प्रणािी कायाान्वयन हनु े कुरा लनयवावाद 
देजखन्छ । २०७७ साि साउन १ ितेदेजख जजल्िा अदाितहरूमा DCM (Differentiated Case 

Management) प्रणािी िाि ुभइसकेको र यसको कायाान्वयनको पूवा तयारीको क्रममा समेमालनत सवोच्च 
अदाितबाट समयानकुुि अनिाईन तालिमको समेत व्यवस्थािे िदाा कमाचारीहरूमा मनोवि बढेको र कामप्रलत 
ििाव बढ्दै िई अझै लनख्खरता बढ्दै िइरहेको महससु िररएको छ । आिामी र्दनहरूमा समेत यस्ता 
यकलसमका तालिमहरूिे लनरन्तरता पाउदै जाने छन ्भन्ने आशा एवं अपेक्षा िररएको छ । 

 यवश्वव्यापी महामारीको रुपमा आएको कोरोना भाईरस (Covid-19) िे यवश्वजितमा पारेको प्रभावबाट 
नेपाि पलन अछुतो रहन सकेन र यसबाट अदािती कामकारवाहीमा समेत असर पना िई आलथाक वर्षा 
२०७६/०७७ को कयायोजनािे लिएको िक्ष्य अनरुुप मदुेशा र्छ्यौट, रै्सिा कायाान्वयन ििायत अन्य 
कृयाकिाप समेतमा पूणा रुपमा सर्िता हालसि िना नसयकएको भए तापलन अदाितिे समेपादन िनुापने 
अत्यावयलयक/आभारभतू सेवा अन्तिात अलभयोि दताा, बयान, थनुछेक आदेश, मेयाद, थप पक्राउ 
अनमुलत/स्वीकृलत र बािबालिका संिग्न र्ौजदारी मदुेशाहरूमा लनजहरूको सवोत्तम यहतका िालि मदुेशाको प्रकृलत 
हेरी अलभभावक जजमेमा ििाउनकुा साथै एक वर्षाभन्दा कम कैद सजाय भएका व्यजक्तिाई मिुकुी र्ौजदारी 
कायायवलध संयहता, २०७४ को दर्ा १५५ बमोजजम काननुको मापदण्डिाई मध्यनजर िरी कैद वापत रकम 
लिई थनुामकु्त िने जस्ता काया लनयलमत रुपमा संचािन हदुैँ आईरहेको र हाि समेम पलन कोरोना भाईरस 
(Covid-19) पूणारुपमा लनयन्रणमा आईनसकेको हुुँदा यसबाट लसजजात यवयवध चनुौतीहरूको समजुचत व्यवस्थापन 
िदै अदािती कायािाई लनरन्तरता र्दईनेछ । 

 समेमाननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू तथा     सवोच्च तथा उच्च अदाितका माननीय न्यायाधीशज्यूहरू,  
मखु्य रजजष्ट्रारज्यू रजजष्ट्रारज्यूहरू बाट भएका लनदेशनहरू, समेमालनत सवोच्च अदाित, उच्च अदाितबाट प्राप्त 
पररपर तथा नीलतलनदेशनहरू िाई पािना/आत्मसाथ िदै यवलभन्न सरकारी कायााियहरू, न्याय क्षेर समन्वय 
सलमलत ििायत न्यायपालिकासुँि समेवजन्धत यवलभन्न संयन्रहरू, नािररक समाज, वारईकाई, न्यायका 
उपभोक्ताहरू, कमाचारीहरू, परकार ििायत सबै सरोकारवािा पक्षको सयक्रय एवं रचनात्मक सहयोिबाट 
यस अदाितिे न्याय समेपादनको काया समेपन्न िदै आईरहेको र आिामी र्दनमा समेत न्यायपालिकाको चौथो 
पञ्चवर्षीय रणनीलतक योजना एवं सो अन्तिातको आफ्नो कायायोजनािे लनधाारण िरेको िजक्षत उदेेशयलय हालसि 
िने अठोटका साथ अिालड बयढरहेको हुुँदा समेमालनत सवोच्च अदाित, उच्च अदाित एवं सरोकारवािा सवैसुँि 
त्यस्तै सहयोि र समन्वयको अपेक्षा राखेको छु ।  

 अन्त्यमा अदाितमा न्याय समेपादनको क्रममा र यस वायर्षाक प्रलतवेदन तयार पाने क्रममा सहयोि 
पयुााउनहुनुे सवैमा हार्दाक धन्यवाद र्दन चाहन्छु  । 

 

 बासदेुव न्यौपाने 
जजल्िा न्यायाधीश 



 

ljifo ;"rL 

पररच्छेद - १:पररचय ...................................................................................१-३ 

पररच्छेद - २: आ.व. २०७६/०७७ को प्रिलत समीक्षा...........................................४-८ 

पररच्छेद - ३:बाििङु जजल्िा अदाितसुँि समेबन्धीत मूि रणनीलतहरूको कायाान्वयन योजना ............९-१५ 
 १. लछटो छररतो र िणुस्तरीय न्याय समेपादन िने...........................................९ 
 २.मदुेशा ब्यवस्थापन पदेशलतमा सधुार िने.......................................................१०-१२ 
 ३. न्याययक काम कारवाही तथा मदुेशाको रै्सिामा िणुस्तरीयता अलभवयृद्ध िनुा ......१२-१३ 

४. यववाद समाधानका बैकजल्पक उपायहरूको प्रयोििाई प्रभावकारी बनाउन.ु........१३-१३ 

५. रै्सिा कायाान्वयनको कायािाई प्रभावकारी बनाउन ु.................................1३-1५ 

पररच्छेद - ४:न्यायमा पहुुँच अलभवयृद्ध िने.............................................................१६-१९ 

  १. अदाितबाट प्रवाह हनुे सेवािाई िणुस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन.ु..................१६ 

  २. काननुी सहायतािाई प्रभावकारी बनाउने ..................................................१७ 

  ३. न्याययक प्रयक्रया र प्रणािीबारे सूचना प्रवाह िने...................................... १७-१८ 

  ४. पीलडतमैरी न्याय प्रणािीको सदुृढीकरण िने..........................................१९ 

पररच्छेद - ५: न्याययक सशुासनको प्रवाद्धन िने................................................२०-२३ 

पररच्छेद - ६:न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीलतक योजनािे लनर्दाष्ट िरेको िक्ष्य 
लनधाारणर्ारामहरू..........................................................................२४-४० 



1 

परिच्छेद-एक 

परिचय 

१.१ पषृ्ठभमू िः 
संघीय लोकतान्त्रिक गणतरिात् क शासन व्यवस्थाको स्थापना पश्चात ् अभतूपूवव रुप ा 

बढेका जनआकाङ्क्षाहरू शासकीय स्वरुपबाट  तुवरुप ददन ेउदेश्यले जनमनवावन्त्चत संववधान सभाबाट 
२०७२ साल ा नेपालको संववधान जािी भएको ि उक्त संववधानको धािा २०  ा रयायसम्बरधी 
हकलाई  ौमलक हकको रुप ा व्यवस्था गदै प्रत्येक व्यन्त्क्तलाई स्वतरि, मनष्पष ि सष  अदालत 
वा रयावयक मनकायबाट स्वच्छ सनुवुाईको  ौका ददई रयाय प्रदान गने ग्यािेरटी गरिएको छ । 
अस थव पषलाई कानून ब ोन्त्ज  मनिःशलु्क कानूनी सहायता पाउन ेहकको संवैधामनक व्यवस्थास ेत 
गरिएको वतव ान अवस्था ा रयायपामलकाको पिम्पिागत कायवशैलीले इन्त्च्छत नमतजा ददन नसक्न े
ठानी आफ्ना  ूल कायवहरूलाई योजनावद्ध रुप ा कायावरवयन गदै जाने क्र  ा 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. २०७७/०७८ 
(२०७७ साल श्रावणदेन्त्ख २०७८ साल असाि सारत) का लामग वावषवक कायवयोजना बनाउन 
अत्यावश्यक भएको हुँदा सिोकािवालाबीच छलफल गिाई बागलङु न्त्जल्ला अदालतले प्रस्ततु 
कायवयोजना तजुव ा गिी कायावरवयन ा ल्याईएको छ । 

१.२ कायवयोजनाको उद्दशे्यिः 
 नेपालको संववधान ि २०७५ साल भाद्र एक गते देन्त्ख लाग ुभएका  लुकुी देवानी संवहता, 
२०७४ ि  लुकुी अपिाध संवहता,२०७४,  लुकुी देवानी ि फौज्दािी कायवववमध संवहता, २०७४ 
स ेतका कानूनले अदालतलाई समु्पेको रयावयक दावयत्वलाई सष  ि सहज ढंगले मनवावह गदै 
सबैका लामग रयाय समुनन्त्श्चत गने परिदृष्यका साथ रयायपामलकाले प्रदान गिेको रयायप्रमत 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 गनुव यस योजनाको प्र खु उदे्दश्य िहेको छ । 

लक्ष्य तथा िणनीमतहरूिः 
१.३. बागलङु न्त्जल्ला अदालतको आ.व. ०७७/०७८ को वावषवक कायवयोजनाको लक्ष्य तथा उक्त 
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 फर्छ्यौटगनुव। 

1.2  दु्दाव्यवस्थापनपद्धमत ा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 अदालतकोकायवषेिमभिकारयाय ापहुँचकाअविोधहरूकोसंवोधन 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 रयावयकउत्तिदावयत्विजवाफदेवहताअमभबवृद्धगनुव। 

3.3 रयावयक जनशन्त्क्तको 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 भौमतकि 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 बासदेुव रयौपान े     संयोजक 

शे्रस्तेदाि शा.अ. श्री भेषिाज पौिेल     उपसंयोजक 

तहमसलदाि शा.अ. श्री जगतबहादिु भण्िािी    सदस्य 

ले.पा. श्री खगिाज श ाव      सदस्य 

मस.स.प. श्री श्या  कृष्ण शे्रष्ठ      सदस्य 

ना.स.ु श्री गंगािा  गौत       सदस्य 

क.अ. श्री सरतोष  ण्िल      सदस्य 

ना.स.ु श्री ऋवषिा  रिजाल      सदस्य सन्त्चव 

 

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

शे्रस्तेदाि शा.अ. श्री भेषिाज पौिेल     संयोजक 

ना.स.ु श्री दानप्रसाद श ाव      सदस्य 

ना.स.ु न्त्शवबहादिु खिी       सदस्य 

ले.पा. श्री खगिाज श ाव      सदस्य 

मस.स.प. श्री श्या  कृष्ण शे्रष्ठ      सदस्य 

ना.स.ु श्री ऋवषिा  रिजाल      सदस्य सन्त्चव 
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परिच्छेद-२ 

आ.व. २०७६/०७७ को प्रगमत स ीषा 

 दु्दा तफव कोिः- 

 यस अदालत ा आमथवक वषव २०७६/०७७  ा न्त्जम् ेवािी सरिआएका  दु्दा थान-१७१ ि 
आ.व. ०७६/०७७   ा पनवसक्ने अन ुामनत  दु्दा सङ्क््या-५१५ स ेत गिी जम् ा- ६८६  दु्दाको 
लगत काय  हनु ेअन ुान वावषवक कायवयोजना ा गरिएको मथयो । रयायपामलकाको चौथो पञ्चवषीय 
िणनीमतक योजनाअनसुाि उक्त लगत ध्ये न्त्जम् ेवािी ध्येका सबै ि नयाँ दताव भएका ध्ये ५०% 
ले हनु आउने  दु्दा सं्या स ेत जम् ा ४२९ थान  दु्दा फर्छ्यौट गने लक्ष्य िान्त्खएको मथयो । 
उक्त आमथवक वषवमभि नयाँ  दु्दा ३३७  ाि दताव हनु आएकोले न्त्जम् ेवािी स ेत जम् ा  दु्दाको 
लगत सं्या यथाथव ा ५०८ काय  हनु आएको अवस्था मथयो । सो ध्ये न्त्जम् ेवािी ध्येबाट 
७५ थान ि यस वषव दताव भए ध्येको १३० थान स ेत जम् ा २०५ थान अथावत ४०.३८ 
प्रमतशत  दु्दा फर्छ्यौट भई ३०३ थान  दु्दा आमथवक वषव २०७७/०७८ का लामग न्त्जम् ेवािी सनव 
आएका छन ्। दईु वषव नाघेका कुनै पमन  दु्दा बाँकी िहेका छैनन ्। उक्त तथ्याङ्कबाट अन ुान 
गिे भरदा १८१ थान  दु्दा क  पिेको देन्त्खरछ भने २२४ थान  दु्दा क  फर्छ्यौट भएको 
देन्त्खरछ। 

 यसै आमथवक वषवको कामतवक  ंमसि  वहना ा प्रमतमनमध सभा, प्रदेश सभा ि स्थानीयतह ा 
रिक्त िहेका मबमभन्न पद ा उपमनवावचन गने भन्न े नेपाल सिकाि ि मनवावचन आयोगको मनणवय 
अनसुाि यस न्त्जल्लाका  ानीय रयायाधीश पमन बागलङु न्त्जल्ला प्रदेशसभा सदस्य पद ा मनवावचन 
गिाउने गिी  ु् य मनवावचन अमधकृत ा मनयनु्त्क्त हनु ुभएकोले सो कायव ा व्यस्त हनुपुिेको कािण 
उक्त अवमध ा अदालतको मनयम त कायवसम्पदन ा असि पनव गएको, तत्पश्चात अदालतको नवमनम वत 
भवनको मन ावण कायव सम्पन्न गिाई २०७६ साल असाि  वहनामभिै हस्तारतिण गनुव पने ा मन ावण 
व्यवसायीबाट कायव सम्पन्न गिी स य ा भवन हस्तारतिण नभएकाले सो कायवका लामग पमन धेिै 
स य ददन ुपिेको ि भवन हस्तारतिण भए पश्चात कायावलय सािेि व्यबस्थापन गने एवं स दु् घाटन 
स ेतका कायवले अदालतको मनयम त का  ा प्रभाव पािेको अवस्था मथयो । उक्त कायव सम्पन्न 
भएपश्चात जव का ले गमत मलन ेस य शरुू भएको मथयो सोही स यदेन्त्ख ववश्वभि  हा ािीको 
रुप ा फैमलएको Covid-19 भन्न े हाँिोगको प्रकोप नेपाल लगायत बागलङु न्त्जल्ला ा प्रािम्भ ै 
देन्त्खएकाले नपेाल सिकािले २०७६ साल चैि ११ गतेबाट गिेको बरदाबरदीको घोषणाको प्रभाव 
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२०७७ असाि  सारतसम् ै पिेकाले नयाँ  दु्दा दताव गने तथा दताव भएका  दु्दाको अंग पयुावउने, 
वकनािा गने स ेत ा असि पनव गएको यथाथवतालाई कायव प्रगमतको स ीषाको क्र  ा उल्लेख गनुव 
सारदमभवक नै देन्त्खरछ । उन्त्ल्लन्त्खत परिन्त्स्थमतबाट गत वषव कायवयोजना ब ोन्त्ज को लक्ष्य हामसल 
हनु नसकेको भएपमन सवोच्च अदालत ि उच्च अदालतबाट प्राि मनदेशन तथा आ.व. 
२०७६/०७७  ा उच्च अदालत पोखिा, बागलङु इजलासका  ु् य भई का  गने  ाननीय 
रयायाधीश श्री  ोहनबहादिु काकीज्यूबाट म मत २०७६।१२।४-६ गतेसम्  ि सवोच्च 
अदालतका  ाननीय रयायाधीश श्री सषु् ालता  ाथे ाज्यूबाट म मत २०७७/०३/२८ भएको 
अनलाईन मनिीषणको क्र  ा जािी  मनदेशन स ेतलाई  नन एवं कायावरवयन गदै यस अदालत ा 
भएका जनशन्त्क्त ि साधन श्रोतको स नु्त्चत एवं सघन उपयोग गिी चाल ुअमथवक वषव ा फिक 
 दु्दाका लामग फिक व्यवस्थापन पद्धमतलाई प्रभावकािी रुप ा लाग ुगदै कायवयोजना ब ोन्त्ज को 
लक्ष्य हामसल गिी कायव सम्पादन गने प्रमतवद्धता व्यक्त गदवछौँ । 

१) आमथवक वषव २०७६/०७७ को  दु्दातफव को  ामसक कायव प्रगमत ववविण: 

 वहना श्रावण भाद्र आन्त्श्वन कामतवक  ंमसि पौष  ाघ फाल्गणु चैि वैशाख जेठ आषाढ जम् ा 

लक्ष्य १७ २७ १७ २६ ३६ ३६ ३२ ३७ ४१ ४७ ४९ ६४ ४२९ 

प्रगमत ७ १९ १४ १२ २४ ४४ २७ ३३ १४ ० ० ११ २०५ 

 

२. आमथवक वषव २०७६/०७७ को कायवयोजना ब ोन्त्ज  अरय कायवहरूको प्रगमत ववविण: 

क्र.स. कायवक्र  लक्ष्य प्रगमत 

१ 
Meet the judge १२ ९ 

२ 
Judicial Outreach ४ २ 

३ योजनाको प्रगमत स ीषा ४ ४ 

४ सञ्चािक ीसँग अरतिवक्रया २ २ 

५ बाि ि सिकािी वकीलसँग 
अरतिवक्रया 

३ १ 

६ रयाय षेि स रवय सम मतको 
वैठक 

४ २ 
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७ ष ता ववकाससँग सम्बन्त्रधत 
तामल  

३ १ 

८ योजना कायावरवयनका सम्बरध ा 
सिोकािवालासँग अरतिवक्रया 

२ १ 

९ ता ेलदाि ि स्थानीय तहका 
सन्त्चवहरूबीच अरतिवक्रया 

१ ० 

१०  दु्दाको वटपोट २३९ १३० 

११ सिाउनपुने कागजात सिाइने 
म मसल सं्या 

३८८ २६७ 

 

३. यस अदालतको मबगत पाचँ वषवको कायव प्रगमत ववविण: 

आ .ब.  न्त्जम् ेवािी नया ँदताव 
जम् ा 
लगत 

फर्छ्यौँट फर्छ्यौँट % वाकँी कैवफयत 

२०७२।०७३ ८७ ६०७ ६९४ ५५२ ७९ .५३  १४२  

०७३2।०७४  १४२ ३३९ ४८१ ३५४ ७३ .५९  १२७  

०७४2।०७५  १२७ ४२५ ५५२ ४०८ ७३ .९१   १४४  

२०७५/०७६ १४४ ४८० ६२४ ४५३ ७२ .५९  १७१  

२०७६/०७७ १७१ ३३७ ५०८ २०५ ४० .३६  ३०३  

 

 ेलम लाप ि मनिरति सनुवुाई हनु े दु्दा एवं बरदाबरदीको अवमध ा भएका कायवको प्रगमत ववविण: 

१)  ेलम लापको  ाध्य बाट वववादको स्थायी स ाधान होस ् भन्न े उदे्दश्यबाट ९७ थान  दु्दा 
 ेलम लाप केरद्र ा पठाईएको ा १३ थान  दु्दा ा म लापि भएको भए तापमन ६५ थान 
 दु्दा ा  ेलम लाप हनु नसकी वफताव आएको ि बाँकी १९ थान  दु्दा  ेलम लाप केरद्र ा 
छलफल ा िहेका छन । यस अदालत ा सून्त्चकृत  ेलम लापकतावको सं्या १४ िहेको छ। 
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२)  लुकुी फौज्दािी कायवववमध मनय ावली, २०७५ को मनय  ९६ को उपमनय  (१)  ा भएको 
 दु्दाको मनिरति सनुवुाई सम्बरधी व्यवस्था अनसुाि ३९ थान  दु्दालाई मनिरति सनुवुाईको 
प्रवक्रया ा लमगएको ा २० थान  दु्दा फर्छ्यौट भई १९ थान  दु्दा कािवाहीयकु्त अवस्था ा 
िहेका छन । 

३) ववश्वव्यापी  हा ािीका रुप ा फैमलएको नोबेल कोिोना भाइिसका कािणबाट  लुकु 
२०७६।१२।११ देन्त्ख बरदाबरदीको अवस्था ा िहेको भए तापमन सो स य ा प्रमतकुल 
अवस्थाका बावजतु सम् ामनत सवोच्च अदालतबाट मनदेशन गरिएका अत्यावश्यक कायवहरूका 
अमतरिक्त १ देवानी सवहत १८ वटा  दु्दा दताव भएका ि १ देवानी  दु्दा सोही स य ा म लापि 
भएको ि थनुवुा भएका फौजदािी १० वटा  दु्दा फैसला भएको अवस्था छ । 

तहमसलतफव कोिः- 

 फैसला कायावरवयनतफव को मनवेदन ध्ये गत सालको २१ थान न्त्जम् ेवािी सिेको ि नयाँ दताव ६७ 
थानस ेत जम् ा लगत ८८ थान भएको ा ३८ थान मनवेदन (४३%) फर्छ्यौट भई ५० थान बाँकी िहेको 
छ । सो ध्ये २८ थान ६  वहनामभिका, ६  वहना देन्त्ख ९  वहना मभिको १२ थान, ९  वहना देन्त्ख १ 
वषव मभिको ५ थान ि  ५ थान १ वषव नाघेको िहेको छ । 

क) दण्ि जरिबाना असलुीतफव िः– 

प्रत्येक वषव ा सो वषव बढ्न सक्ने दण्ि जरिबानाको लगत बिाबिको सं्या ा दण्ि जरिबाना 
असलु उपि गने ि गत वषवको बेरुज ुजरिबाना प्रमतवषव ५% ले रयून गदै लैजाने लक्ष्य िहेको ा 
गत वषवको न्त्जम् ेवािी सरिआएको रु.१,०३,५१,०८३.७५।- ि उक्त आ.व. ा थप हनु आएको 
दण्ि जरिबाना रु. १३७२२१८।- गिी कूल लगत रु.११७२३३०१।७५  ध्ये 
रु.१३२२४३५।- असलु भई रु.१०४००८६६.७५।- बाँकी िहेको छ । उपयुवक्त ब ोन्त्ज को 
ववविणलाई मनम्न तामलका ा प्रस्ततु गरिएको छ । 

 

 

 

आ.व. ०७५/७६ को 
न्त्जम् ेवािी  सिेको 

आ.व. 
०७६/७७ को 

जम् ा लगत फर्छ्यौट बाकँी 

१०३५१०८३.७५ रु.१३७२२१८।- रु.११७२३३०१.७५ रु.१३२२४३५।- रु.१०४००८६६.७५।- 
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ख) कैदतफव िः- 

 प्रत्येक वषव ा सो वषव बढ्न सक्न े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 6१२।४।२8 वषव ि उक्त आ.व. ा थप हनु आएको कैद १४५।२।११ वषव गिी 
कूल लगत ७५७।७।९ वषव  ध्ये १४०।१।१२ वषव असलु भई ६१७।५।2७ वषव लगत 
बाँकी िहेको छ । उपिोक्त ब ोन्त्ज को ववविणलाई मनम्न तामलका ा प्रस्ततु गरिएको छ । 

ग) फैसला कायावरवयनतफव  

 

 वहना श्रावण भाद्र आन्त्श्वन कामतवक  ंमसि पौष  ाघ फाल्गणु चैि वैशाख जेठ आषाढ जम् ा 

लक्ष्य ३ ३ २ २ ५ ४ ४ ५ ५ ५ ६ ६ ५० 

प्रगमत ३ ८ २ ७ २ ७ ६ २ १ ० ० ० ३८ 

 

 

 

 

 

 

आ.व. ०७५/७६ को न्त्जम् ेवािी  सिेको 
आ.व. ०७६/७७ 

को 
जम् ा लगत फर्छ्यौट बाकँी 

१२6।४।8२  १४५।२।११ ७५७।७।९ १४०।१।१२ ६१७।५। ७2  
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परिच्छेद-३ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालतसँग सम्बन्त्रधत  ूल िणनीमतहरूको कायावरवयन योजना ि सोसँग सम्बन्त्रधत 
वक्रयाकलापहरू 

१. मछटो छरितो ि गणुस्तिीय रयाय सम्पादन गने 

१ .१ क)  दु्दाको न्त्शघ्र फछवयौट गने 

 (फिक  दु्दा व्यवस्थापन पद्धमत लाग ुहनुपूुववका  दु्दा तथा मनवेदनका लामग) 
क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 

सूचक 

स यावमध आ.व. न्त्जम् ेवािी 

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

अन्त्रत  
आदेश/मनणवय 

२०७७/०७८ रयायाधीश 

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

अन्त्रत  
आदेश/मनणवय 

२०७७/०७८ रयायाधीश 

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

अन्त्रत  
आदेश/मनणवय 

२०७७/०७८ रयायाधीश 

४ प्रमतबेदनहरू दताव भएको म मतले १ 
 वहनामभि फछयौट गने 

अन्त्रत  
आदेश/मनणवय 

२०७७/०७८ रयायाधीश 

 

ख) फिक  दु्दा व्यवस्थापन पद्धमत लाग ुहनेु  दु्दाको लामग 

 

क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

स यावमध आ.व. न्त्जम् ेवािी 

१ सिल  ागव ा िहने  दु्दा, मनवेदन तथा 
पनुिावेदन दताव भएको म मतले ६ 
 वहनामभि फर्छ्यौट गने । 

फैसला/अन्त्रत  
आदेश 

२०७७-०७८ रयायाधीश 

२ सा ारय  ागव ा िहने  दु्दा, मनवेदन 
तथा पनुिावेदन दताव भएको म मतले 
१२  वहनामभि फर्छ्यौट गने । 

फैसला/अन्त्रत  
आदेश 

२०७७-०७८ रयायाधीश 

३ ववशेष  ागव ा िहने  दु्दा दताव भएको 
म मतले १८  वहनामभि फर्छ्यौट गने 

फैसला/अन्त्रत  
आदेश 

२०७७-०७८ रयायाधीश 
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१.२  दु्दा ब्यवस्थापन पद्दमत ा सधुाि गने 

 

क) फिक  दु्दा व्यवस्थापन पद्धमत लाग ुगनव व्यवस्थापकीय प्रवरध गने ।  
क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 

सूचक 

स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ यस अदालत ा फिक  दु्दा 
ब्यवस्थापन पद्धमत कायावरवयन 
गनव आवश्यक तयािी गने 

स रवय/ तामल  २०७७ 
श्रावण 

न्त्जल्ला 
रयायाधीश/से्रस्तेदाि/आई.टी. 

२ यस अदालत ा फिक  दु्दा 
ब्यवस्थापन पद्धमत लाग ुगने 

मनणवय सफ्टवेयि 
अमभलेख 

२०७७ 
श्रावण 

रयायाधीश/से्रस्तेदाि 

३ फिक  दु्दा ब्यवस्थापन पद्धमत 
कायावरवयनको अनगु न गने। 

प्रमतवेदन/अमभलेख २०७७ 
श्रावण 

रयायाधीश/से्रस्तेदाि 

 

ख.  दु्दा ब्यवस्थापन पद्धमत ा सधुाि गने 

 

क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

स यावमध आ.व. न्त्जम् ेवािी 

१  दु्दाका पषको ब्यन्त्क्तगत ववविण 
भिी म मसल संलग्न गने 

ब्यन्त्क्तगत 
ववविण 

२०७६-०८१ से्रस्तेदाि 

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

ददग्गदशवन 
इजलास/पनु्त्स्तका 

२०७६-०८१ से्रस्तेदाि 

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

सफ्टवेयि २०७६-०८१ से्रस्तेदाि 

४  दु्दाको हिेक गमतववमधको जानकािी 
पषहरूलाई एसए एसबाट ददने  

सफ्टवेयि २०७६-०८१ से्रस्तेदाि 

५ पेशी स्थगनको पटक पेसी सूची ा 
जनाई वेवसाईट ा प्रकाशन गने 

पेशी 
सचुी/सफ्टवेयि 

२०७६-०८१ से्रस्तेदाि 

६  दु्दाको 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 ा बाहेक 
 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 

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

मनणवय २०७६-०८१ से्रस्तेदाि 

२ मनिीषण अमधकृतले चाल ुम मसलहरूको 
मनयम त रुप ा मनिीषण गरि ददएका 
मनदेशनहरू 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 
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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 पषहरू 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 पषहरूलाई ददने । 

संशोमधत/काि ्
यतामलका/स
फ्टवेयि 

२०७७-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

५ कायवतामलका अनसुाि का  भए नभएको 
मनयम त अनगु न गने 

अनगु न 
प्रमतबेदन 

२०७७-
०८१ 

रयायाधीश/ से्रस्तेदाि 

६ पषहरूले 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  ापदण्िका आधाि ा फाईल कागज 
 सीस ेतका सा ग्री खरिद गिी प्रयोग ा ल्याउने  

स्पेमसवफकेसन २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

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

 तायदाती फािा  अध्यावमधक गने ।  
 मसलमसलेवाि रुप ा म लाएि िाख्न े। 

ब्यवन्त्स्थत 
म मसल 

२०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 
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 खोजेका बखत सहज रुप ा फेला पानव सवकने 
।  

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

 
३ म मसल संलग्न  ु् य  ु् य कागजातहरूको 

(सिाउन नम ल्ने) ववद्यतुीय प्रमत तयाि पािी 
सफ्टवेयि ा प्रववि गने ।  

सफ्टवेयि २०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

 

१.४ वववाद स ाधानका बैकन्त्ल्पक उपायहरूको 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 मबवादहरू 
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 कषहरूको 
सदुृढीकिण गने ।  

सदुृढ  ेलम लाप 
कष 

२०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

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

 ेलम लापकतावको 
सूची 

२०७६-
०८१ 

से्रस्तेदाि 

6  ेलम लापसम्वरधी सिोकािवालाहरूबीच छलफल 
ि स रवय गने ।  

बैठक/ ाईरयटु २०७६-
०८१ 

रयायाधीश/ 
से्रस्तेदाि 

७  ेलम लाप केरद्र ि  े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 
पषहरू अदालत ा हान्त्जि भएको म मतले ६ 
 वहनामभि पछयौट गने ।  

ता ेली आदेश २०७६-
०८१ 

तहमसलदाि  
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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 दण्ि 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 दण्ि 
जरिवाना ि सिकािी मबगो असलुी गने।  

प्रमतबेदन/लगत 
वकताब 

२०७६/०७७ रयायाधीश/तहमसलदाि 

२ यस आ.व.  ा वषव वव.सं. २०४५ 
सालसम्  सबै दण्ि जरिवाना ि 
सिकािी मबगो असलुी गने ।  

प्रमतबेदन/लगत 
वकताब 

२०७७/०७८ रयायाधीश/तहमसलदाि 

 

ग. दण्ि 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 दण्ि 
जरिवाना ि सिकािी मबगोको अलग अलग 
लगत अमभलेख अध्यावमधक गने । 

लगत 
वकताब 

२०७६-०८१ रयायाधीश/तहमसलदाि 

२ परिवमतवत स्थानीय तहको संिचनाअनसुाि 
लगत ा िहेको वतन अद्यावमधक गने ।  

लगत 
वकताब 

२०७७/०७८ रयायाधीश/तहमसलदाि 

३ फैसला अनसुाि मतनुवपने षमतपूमतवको लगत 
ि फछयौटको छुटै्ट अमभलेख िाख्न े।  

लगत 
वकताब 

२०७७/०७८ रयायाधीश/तहमसलदाि 

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

लगत 
वकताब 

२०७७/०७८ रयायाधीश/तहमसलदाि 

 

घ. फैसला कायावरवयनको संस्थागत सदुृढीकिण गने । 

क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 
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१ अन्त्रत  फैसलाले दण्ि जरिवाना 
लागेका ब्यन्त्क्तहरूको ववविण 
साववजमनक संचाि  ाध्य  तथा 
अदालतको वेवसाईट ा प्रकाशन गने । 

वेवसाईट/संचाि 
 ाध्य  

२०७७/०७८ रयायाधीश / 
से्रस्तेदाि / 
तहमसलदाि 

२ दण्ि जरिवाना लागेका व्यन्त्क्तहरू 
सिकािी सेवा प्रवाह ा बरदेज लगाउन 
लगतको मबविण सेवा प्रवाह गने 
मनकायहरू ा लेखी पठाउने ।  

पिाचाि/स रवय २०७७/०७८ रयायाधीश / 
से्रस्तेदाि / 
तहमसलदाि 

३ कैद जरिवाना असलुी वापतको प्रोत्साहन 
िक  तत्काल उपलब्ध गिाउने ।  

भौचि/भपावई २०७७/०७८ से्रस्तेदाि/तहसीलदाि 

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

िोिपूजी/आदेश २०७७/०७८ तहसीलदाि 

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

मनणवय/पि २०७७/०७८ न्त्जल्ला रयायाधीश 

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

मनणवय/बैठक २०७७/०७८ रयायाधीश/से्रस्तेदाि 

७ दण्ि 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 

२०७७/०७८ 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 २०७७/०७८ रयायाधीश/तहसीलदाि 

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

आदेश/पिाचाि २०७७/०७८ रयायाधीश/से्रस्तेदाि/ 
तहसीलदाि 



16 

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 
जनशन्त्क्तलाई अमभ खुीकिण गनव । 

तामल  
प्रमतबेदन 

२०७७-
०७८ 

से्रस्तेदाि 

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

मनणवय २०७७-
०७८ 

से्रस्तेदाि 

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

मनणवय २०७७-
०७८ 

से्रस्तेदाि 

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

एसए एस/टे
मलफोन 

२०७७-
०७८ 

से्रस्तेदाि 

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

वेवसाईट २०७७-
०७८ 

सचुना प्रववमध 
 हाशाखा/ से्रस्तेदाि 

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

प्रमतबेदन २०७७-
०७८ 

रयायाधीश/ 
से्रस्तेदाि 

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

मनदेन्त्शका २०७७-
०७८ 

रयायाधीश/से्रस्तेदाि 

८ अदालत अवलोकन गनव आउने 
ब्यन्त्क्तहरूका 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 

२०७७-
०७८ 

रयायाधीश/से्रस्तेदाि 
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२.२. 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 २०७७-
०७८ 

रयायाधीश/से्रस्तेदाि 

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

स रवय 
बैठक/मनणवय 

२०७७-
०७८ 

से्रस्तेदाि 

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

वेवसाईट/सूचना 
पाटी 

२०७७-
०७८ 

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 

२०७७-
०७८ 

से्रस्तेदाि 

 

२.३. 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 २०७७-
०७८ 

से्रस्तेदाि 

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

जानकािी पनु्त्स्तका २०७७-
०७८ 

से्रस्तेदाि 

३ सवै अदालतहरू ा पयावि 
पूवावधािसवहतको प्रमतषालयको 
स्थापना ि सदुृढीकिण गने । 

प्रमतषालय २०७७-
०७८ 

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

अमभलेख २०७७-
०७८ 

से्रस्तेदाि 

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

अमभलेख २०७७-
०७८ 

से्रस्तेदाि 

६ रयावयक प्रवक्रयासम्वरधी 
जानकािीहरू स्थानीय संचाि 
 ाध्य  ाफव त स्थानीय भाषाहरू ा 
स ेत प्रकाशन तथा प्रशािण गने ।  

कायवक्र  अमभलेख २०७७-
०७८ 

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 २०७७-
०७८ 

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 २०७७-
०७८ 

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 २०७७-
०७८ 

रयायाधीश/से्रस्तेदाि 

१० सहायता ि पिा शव कष ा तामल  
प्राि जनशन्त्क्तको ब्यवस्था गने ।  

मनणवय २०७७-
०७८ 

से्रस्तेदाि 

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

सचुना/स्रोत/साधन/सेवाको 
अमभलेख 

२०७७-
०७८ 

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 

२०७७-
०७८ 

से्रस्तेदाि 

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

मनणवय/पिाचाि/पूवाव
धाि 

२०७७-
०७८ 

से्रस्तेदाि 

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

आदेश/पि २०७७-
०७८ 

रयायाधीश/ से्रस्तेदाि 

४ पीमित ैिी ब्यवहािका लामग 
रयावयक जनशन्त्क्तलाई 
अमभ खुीकिण गने ।  

प्रमतबेदन २०७७-
०७८ 

रयायाधीश/ से्रस्तेदाि 

५  दु्दाको कािबही ि फैसला ा 
पीमितको परिचय गोपनीयता 
काय  गने ।  

पषको गोपमनयता 
फािा  

२०७७-
०७८ 

रयायाधीश/ से्रस्तेदाि 

६ पीमितलाई  दु्दाको कािबाही ि 
आदेश वा फैसलाको जानकािी 
ददने ।  

मनणवय/पिाचाि २०७७-
०७८ 

रयायाधीश/ से्रस्तेदाि 

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

लगत अमभलेख २०७७ 
साउन 

रयायाधीश/तहसीलदाि 

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

पषृ्ठपोषण 
फािा /प्रमतबेदन 

२०७७-
०७८ 

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 

२०७७-
०७८ 

सम्बन्त्रधत 
रयायाधीश 

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

क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ रयावयक जनशन्त्क्तलाई उत्कृष्ठ ब्यवस्थापन ि 
सेवा प्रवाह ा प्रमसवद्ध पाएका 
साववजमनक/मनजी संस्थाहरूको अवलोकन 
गिाउने ।  

मनणवय/ 
प्रमतबेदन 

२०७७-०७८ 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 ववषयहरू स ावेश गिी 
कायवयोजना बनाई लाग ुगने ।  

कायवयोजना २०७७-
०७८ 

से्रस्तेदाि 

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

अमभलेख २०७७-
०७८ 

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 वचािीहरूलाई कायव 
सम्पादन  ापदण्ि बनाई सोको आधाि ा थप भत्ता 
ि  ोबाईल शलु्क सवुवधा उपलब्ध गिाउने ।  

भपावई २०७७-
०७८ 

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 २०७७-
०७८ 

से्रस्तेदाि 

२ मनधावरित  ापदण्िका आधाि ा अदालतको लामग 
आवश्यक पने फमनवचि लगायतका सा ग्रीहरू 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 मलखतहरू कानूनब ोन्त्ज  
धलु्याउने/सिाउने/संिषण गने । 

अमभलेख २०७७-
०७८ 

से्रस्तेदाि 

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

दिाज/यावक २०७७-
०७८ 

से्रस्तेदाि 

 

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

सूचक 

स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ पसु्तकालयको ववस्ताि ि सधुाि गने । पसु्तक 
अमभलेख 

२०७७-
०७८ 

से्रस्तेदाि 

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

लाईबे्रिी २०७७-
०७८ 

से्रस्तेदाि 

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

खरिद 
मनणवय/पसु्तक 

२०७७-
०७८ 

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 २०७७-
०७८ 

से्रस्तेदाि 

 

५.२. 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 

२०७७-
०७८ 

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 २०७७-
०७८ 

से्रस्तेदाि 

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

प्रवचन 
कायवक्र  

२०७७-
०७८ 

रयायाधीश/ 
से्रस्तेदाि 
/अमधकृत 

 

५.३. अदालतका सिोकािवालाहरूसँगको सम्वरध ि सहयोगलाई सदुृढ तलु्याउने ।  
क. अदालतका सिोकािवाला मनकायहरूसँग सम्बरध ि स रवय अमभबवृद्ध गने । 

 

क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ सिोकािवाला मनकायहरूलाई रयायपामलकाको 
िणनीमतक योजनाका सम्बरध ा जानकािी 
गिाउने ।  

पिाचाि/ ाईरयूट २०७७-
०७८ 

रयायाधीश/से्रस्तेदाि 

२ सिोकािवाला मनकायहरूलाई िणनीमतक 
योजना तजुव ा ाफव त सधुािका कायवक्र हरू 
संचालन गनव प्रोत्सावहत गने ।  

पिाचाि/ ाईरयूट २०७७-
०७८ 

रयायाधीश/से्रस्तेदाि 

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

पिाचाि/ ाईरयूट २०७७-
०७८ 

रयायाधीश/से्रस्तेदाि 

 

ख. स्थानीय तहका रयावयक सम मतहरूसँग स रवय ि सहकायव गने । 

क्र.सं. कायव कायवसम्पादन 
सूचक 

स यावमध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ स्थानीय तहको सहकायव ा रयावयक सम मतका 
पदामधकािीहरू तथा कायवित क वचािीहरू 
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 २०७७/०७८ को वावषवक कायव योजना 

वावषवक लक्ष्य मनधाविण फािा  

( लक्ष्य १ को िणनीमत उद्देश्य १.१ (क) ि (ख) सँग सम्बन्त्रधत) 

अदालतको ना िः-बागलङु न्त्जल्ला अदालत         

योजना अनसुाि वावषवक रुप ा फैसला गनुवपने  दु्दाको सं्यािः-  542      

 

मस .नं  
 

न्त्जम् ेवािी नयाँ दताव अन ुान 

रिट  दु्दातफव  (शरुु, पनुिावेदन ि साधक)  दु्दा तथा रिट 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 9 १० ११ १२ 

 ६ 
 वहना  
मभिको 

६ 

 वहना  
नाघेको 

जम् ा ६  वहना 
 मभिको 

६ देन्त्ख १२ 
 वहनामभिको 

१२  वहनादेन्त्ख 
१८ 

 वहनामभिको 

१८  वहना 
नाघेको 

जम् ा न्त्जम् ेवािीतफव को 
जम् ा# 

नयाँ दताव 
अन ुान** 

अन ुामनत 

नयाँ दतावको 
५० प्रमतशत 

जम् ा 
वावषवक 
लक्ष्य* 

१       82 124 82 15 303 303 477 239 542 

२                         

             

तयाि गने         प्र ान्त्णत गने 
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फािा  नं २ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आमथवक वषव २०७७/०७८ को वावषवक कायव योजना 
बमगवकृत वावषवक लक्ष्य मनधाविण फािा  

(योजनाको लक्ष्य १ िणनीमतक उद्देश्य १.१ (क) ि (ख) सँग सम्बन्त्रधत) 
अदालतको ना िः- बागलङु न्त्जल्ला अदालत     

योजनाले मनदेशन गिे ब ोन्त्ज को काय  हनुे  दु्दा फर्छ्यौटको वावषवक लक्ष्य :542     

 

मस .नं.  
ववषय अवमधगत सं्या 

न्त्जम् ेवािी सिी 
आएका बमगवकृत 

ववविण 

न्त्जम् ेवािी 
सरिआएको जम् ा 

सङ्क् ्या 

 ागव 
स ूह 

नयाँ दतावतफव को 
लक्ष्य मनधाविण 

जम् ा 
दबैुको  
जम् ा 

१ शरुु  दु्दा 
(देवानी /फौजदािी(  

६  वहना मभिको  78 

299 

सिल* 189 

469 768 
६  वहना देन्त्ख १ वषवमभिको 124 सा ारय* 140 
१ वषवदेन्त्ख १८  वहना मभिको   82 ववशेष* 140 
१८  वहना नाघेको 15     

2 पनुिावेदन ६  वहना मभिको  4 

4 

सिल* 6 

6 10 
६  वहना देन्त्ख १ वषवमभिको    सा ारय*   

१ वषवदेन्त्ख १८  वहना मभिको         

१८  वहना नाघेको       

३ रिट ि मनषधेाज्ञा 
मनवेदन 

६  वहना मभिको   
0 

सिल* 2 
2 2 ६  वहना नाघेको   सा ारय*   

जम् ा 303 303       780 
४ ववशेष प्रकृमतका मनवेदन 4 4   21   25 
५ अरय मनवेदन/प्रमतवेदन   0   161   161 

 कूल जम् ा 307         966 
         

            तयाि गने    प्र ान्त्णत गने 
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फािा  नं ३ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आमथवक वषव २०७७/०७८ को वावषवक कायव योजना 
अदालतगत  ामसक लक्ष्य ि प्रगमतको ववविण 

(योजनाको लक्ष्य १ िणनीमतक उद्दशे्य १.१ (क) ि (ख) सँग सम्बन्त्रधत) 
अदालतको ना :- बागलङु न्त्जल्ला अदालत               

वावषवक  दु्दाको फर्छ्यौट लक्ष्य:- 542               

मस .नं.  लगतको ववविण जम् ा  दु्दा सं्या 
लक्ष्य/प्रगमत श्राबण भाद्र आन्त्श्वन कामतवक  ंमसि पौष  ाघ फाल्गणु चैि  बैशाख जेष्ठ आषाढ जम् ा 
कायवददन* 27 26 26 11 25 25 26 22 27 24 26 27 292 

१ न्त्जम् ेवािी तफव    
लक्ष्य 4 20 25 15 30 30 35 40 40 45 19 0 303 

प्रगमत                           

२ नयाँ दतावतफव    
लक्ष्य 6 3 7 5 8 10 12 16 20 20 58 74 239 

प्रगमत                           

जम् ा   
लक्ष्य 10 23 32 20 38 40 47 56 60 65 71 80 542 

प्रगमत                           
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फािा  नं ४ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आमथवक वषव २०७७/०७८ को वावषवक कायव योजना 
रयायाधीशगत  ामसक लक्ष्य ि प्रगमतको ववविण 

(योजनाको लक्ष्य १ िणनीमतक उद्दशे्य १.१ (क) ि (ख) सँग सम्बन्त्रधत) 
रयायाधीशको ना :- श्री बासदेुव रयौपान े             

वावषवक  दु्दाको फर्छ्यौट लक्ष्य:- 542               

मस .नं.  लगतको ववविण 
जम् ा  दु्दा  
सं्या 

लक्ष्य/प्रगमत श्राबण भाद्र आन्त्श्वन कामतवक  ंमसि पौष  ाघ फाल्गणु चैि  बैशाख जेष्ठ आषाढ जम् ा 
कायवददन* 27 26 26 11 25 25 26 22 27 24 26 27 292 

१ न्त्जम् ेवािी तफव    
लक्ष्य 4 20 25 15 30 30 35 40 40 45 19 0 303 

प्रगमत                           

२ नयाँ दतावतफव    
लक्ष्य 6 3 7 5 8 10 12 16 20 20 58 74 239 

प्रगमत                           

जम् ा   
लक्ष्य 10 23 32 20 38 40 47 56 60 65 71 80 542 

प्रगमत                           

                 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 
 

फािा  नं ५ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आमथवक वषव २०७७/०७८ को वावषवक कायव योजना 
वावषवक लक्ष्य मनधाविण फािा  

(योजनाको लक्ष्य १ िणनीमतक उद्दशे्य १.१ (क) ि (ख) सँग सम्बन्त्रधत) 
अदालतको ना : बागलङु न्त्जल्ला अदालत               

वावषवक रुप ा फैसला गनुवपने  दु्दाको जम् ा सँ्यािः-542 

क्र .सं.  ववषय 
अवमधगत 
वमगवकिण 

ववविण साउन भदौ असोज कान्त्त्तक  ंमसि पसु  ाघ फागनु चैत बैशाख जेठ असाि जम् ा 
कायवददन 22 22 22 11 22 22 22 22 22 22 22 22 292 

1 शरुु  दु्दा 

६  वहना मभिको 
)सिल(  

लक्ष्य 2 2 8 2 12 12 12 12 12 12 18 18 121 
प्रगमत                           

६  वहना देन्त्ख 
१ वषवमभिको 
(सा ारय( 

लक्ष्य 1 1 11 2 12 22 22 28 12 21 22 22 229 

प्रगमत                           

१ वषवदेन्त्ख १८ 
 वहना मभिको  
(ववशेष( 

लक्ष्य 2 12 11 8 8 2 2 11 2 2 2 9 92 

प्रगमत                           

१८  वहना 
नाघेको 

लक्ष्य   1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 21 
    प्रगमत                           

2 पनुिावेदन 

६  वहना मभिको 
)सिल(  

लक्ष्य   2         1     2 1   2 
प्रगमत                           

६  वहना देन्त्ख 
१ वषवमभिको 
(सा ारय( 

लक्ष्य         1   1   2       2 

प्रगमत                           

१ वषव नाघेको   
लक्ष्य                         1 
प्रगमत                           
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३ रिट 

 (सिल(६ 
 वहनामभिको 

लक्ष्य                 1   1   2 
प्रगमत                           

)सा ारय)६ 
 वहना नाघेको 

लक्ष्य                         1 
प्रगमत                           

जम् ा  
लक्ष्य 10 23 32 20 38 40 47 56 60 65 71 80 542 

प्रगमत                           

४ 
ववशेष प्रकृमतको 

मनवेदन 

७ ददन मभि 
लक्ष्य     1 1   1 2   2 2 2 1 12 

प्रगमत                           

७ ददन नाघेको 
लक्ष्य 2 2     2     3     3 1 13 

प्रगमत                           

५ 
मनवेदनप्रमतवेदन 
फुटकि मनवेदन 

१  वहना मभि 
लक्ष्य 5 12 15 4 17 15 16 18 13 14 15 17 161 

प्रगमत                           

६ १  वहना नाघेको 
लक्ष्य                         0 

प्रगमत                           

जम् ा  
लक्ष्य 7 14 16 5 19 16 18 21 15 16 20 19 186 

प्रगमत                           

कूल जम् ा 
लक्ष्य 17 37 48 25 57 56 65 77 75 81 91 99 728 
प्रगमत                           

                 

   तयाि गने                                                                                      प्र ान्त्णत गने    
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फािा  नं ६ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आमथवक वषव २०७७/०७८ को वावषवक कायव योजना 

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

(योजनाको लक्ष्य १ को िणनीमतक उद्दशे्य १.५ सँग सम्बन्त्रधत) 

अदालतको ना िः- बागलङु न्त्जल्ला अदालत  
॰ वावषवक रुप ा जम् ा फछयौट  गनुवपने मनवेदन सङ्क् ्या: 81  
॰ कैद असूलीको अंक (प्रत्येक वषव कम्ती ा सो वषव काय  हनु ेविाविको अन ुामनत अंक*) 

॰ जरिवाना असूलीको अंक (प्रत्येक वषव कम्ती ा सो वषव काय  हनुे विाविको अन ुामनत अंक*)    

॰ सिकािी ववगो असूलीको अंक (प्रत्येक वषव कम्ती ा सो वषव काय  हनुे विाविको अन ुामनत अंक*)   

॰ बक्यौता रयूमनकिण तफव को २०4५ सालसम् को कैद 75।९।१७ जरिवाना १६,५४६।७५ सिकािी ववगो ० (शरुय)  
               
मस .नं.   ववषय  अवमधगत सं्या न्त्जम् ेवािी 

सिीआएको 
नयाँ 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  २८ 
६२ 112 

४६ 
  

६  वहना नाघेको २२ ३५   

जम् ा 50 62 112 ८१   

२ कैद असलुीको लक्ष्य 
यस वषव काय  हनुे लगत 

बिाबिको कैद 
६१७।५।२७ २५०। -।-  ८६७।५।२७ 275। -।-  
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२०४५ सालभरदा अन्त्घको 
वक्यौता कैद 

७५।९।१७ 0 ७५।९।१७ ७५।९।१७ 
  

३ 
जरिवाना असलुीको 

लक्ष्य 

यस वषव काय  हनुे लगत 
बिाबिको कैद 10400866.75 2450000 12850866.75 2480000 

  
२०४५ सालभरदा अन्त्घको 

वक्यौता जरिवाना 16546.75 0 16546.75 16546.75 
  

४ सिकािी ववगो 

यस वषव काय  हनुे लगत 
बिाबिको कैद 0   0   

  
२०४५ सालभरदा अन्त्घको 
वक्यौता सिकािी मबगो     0   

  

जम् ा 

कैदको जम् ा     867।५।२७ २७५। -।-    

जरिवानाको जम् ा     12850866.75 2480000   

सिकािी ववगो जम् ा     0     

       
 

   तयाि गने                                                                                        प्र ान्त्णत गने    
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फािा  नं ७ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आमथवक वषव २०७७/०७८ को वावषवक कायव योजना 

 फैसला कायावरवयनका मनवेदन फछयौट  गने कायवको  ामसक 

लक्ष्य मनधाविण फािा  

(योजनाको लक्ष्य १ को िणनीमतक उद्दशे्य १.५(क) ि (ख) सँग सम्बन्त्रधत) 

तहमसलदािको ना िः  जगतबहादिु भण्िािी 

वावषवक रुप ा जम् ा फछयौट  गनुवपने मनवेदनको सँ्यािः  

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

कायव ददन  27 26 26 11 25 25 26 22 27 24 26 27 292 

फैसला 
कायावरवयनको 

मनवेदन 

फछयौट  लक्ष्य 2 4 6 1 7 8 7 6 10 9 10 11 81 

लक्ष्य प्रामि                           

               

   तयाि गने                                                                         प्र ान्त्णत गने    
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फािा  नं ८ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आमथवक वषव २०७७/०७८ 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 २७५।-।-                                                                    ॰ २०४५ सालसम् को कैद वषव: ७५।९।१७                                           

जरिवानाको िक  रु २४,८०,०००।-                                                       ॰ २०४५ सालसम् को जरिवाना िक : रु.१६,५४६।७५ 

सिकािी ववगोको िक  रु. ० (शरुय)                                                        ॰ २०४५ सालसम् को सिकािी मबगो : ० (शरुय) 

ववविण 

 ामसक रुप ा फछयौट  गनुव पने लगत   

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

यस वषव 
काय  हनु े
लगत 

बिाबिको 
कैद वषव  

लक्ष्य १५।६।- २५। -।-  २५। -।-  १०।६।- २४।६।- २४।६।- २५। -।-  २०।७।- २५।६।- २६।५।- २५।६।- २८।६।- २७५। -।-  

प्रगमत                           

२०४५ 
सालसम् को 
वक्यौता कैद 

लक्ष्य २।६।- ६।६।- ७।५।१७ २।४।- ६।६।- ६।६।- ७।६।- ६। -।-  ७। -।-  ७।६।- ८। -।-  ८। -।-  ७५।९।१७ 

प्रगमत                           

यस वषव 
काय  हनु े लक्ष्य १००००० २५०००० २५०००० १००००० २१०००० २१५००० २२५००० १९०००० २२०००० २३०००० २३०००० २६०००० २४८०००० 
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लगत 
बिाबिको 
जरिवानाको 
िक  

प्रगमत                           

२०४५ 
सालसम् को 
वक्यौता 
जरिवाना 

लक्ष्य 500 1000 2000 500 1546.75 2000 2100 1200 1500 1300 1400 1500 १६५४६ .७५  

प्रगमत                           

यस वषव 
काय  हनु े
लगत 

बिाबिको 
सिकािी 
ववगोको 
िक   

लक्ष्य                           

प्रगमत                           

२०४५ 
सालसम् को 
वक्यौता 

सिकािी ववगो 

लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

प्रगमत                           

               

   तयाि गने                                                                         प्र ान्त्णत गने    
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फािा  नं ९ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आमथवक वषव २०७७/०७८ को वावषवक कायव योजना 

फैसला कायावरवयनको लगत अद्यावमधक गने लगायतका कायवको  ामसक कायव तामलका 

तहमसलदािको ना िः  जगतबहादिु भण्िािी 

 दु्दा 
 वहना श्रावण भाद्र असोज कामतवक  ागव पौष  ाघ फागनु चैि वैशाख जेष्ठ आषाढ जम् ा 

कायव ददन 27 26 26 11 25 25 26 22 27 24 26 27 292 

१ 

लगत अध्यावमधक गरिने  सँ्या 
लक्ष्य ६ 10 10 5 11 12 11 10 14 13 14 16 130 

प्रगमत                           

२ 

परिवमतवत स्थानीय तहको संिचना 
अनसुाि लगत ा िहेको वतन 
अध्यावमधक गने  

लक्ष्य 3 6 7 4 9 10 9 8 10 11 11 12 100 

प्रगमत 
                          

३ 

दण्ि जरिवानाको लगत साववजमनक गने  
लक्ष्य 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

प्रगमत                           

४ असलु तहमसलको िोि खटाउन े  लक्ष्य 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 
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प्रगमत                           

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

कैद 
लक्ष्य 0 0 0 0 ६।४।२६ 0 0 0 0 ६। -।-  0 0 १२।४।२६ 

प्रगमत                           

जरिवाना लक्ष्य 0 0 0 0 ६०००० 0 0 0 0 58518.75 0 0 118518.75 

प्रगमत                           

सिकािी 
मबगो 

लक्ष्य                         0 

प्रगमत                           

६ 

न्त्जरसी मलला  गने  (पटक(   लक्ष्य 
० ० ० ० ० ० १ ० ० ० ० ० 1 

  प्रगमत 
                          

७ 

अरय वक्रयाकलाप   
लक्ष्य ० ० ० ० ० ० ० ० १ ० ० ० 1 

  प्रगमत 
                          

                 
   तयाि गने                                                                                              प्र ान्त्णत गने    
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फािा  नं १० 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आमथवक वषव २०७७/०७८ को वावषवक कायव योजना 

म मसलको आरतरिक मनिीषण गने कायवको  ामसक लक्ष्य मनधाविण फािा  

न्त्जम् ेवािी सरिआएको म मसल सं्यािः– ३०३ 

यसवषव दताव हनुे अन ुामनत  दु्दा सं्यािः– ४७७ 

जम् ा मनिीषण गनुवपने म मसल सं्यािः– ६६० 

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 40 58 58 27 55 59 62 55 65 61 64 56 660 

प्रगमत                           

               

   तयाि गने                                                                 प्र ान्त्णत गने    

 

 



38 

 

फािा  नं 1१ 
बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आ व २०७७ /०७८ को  वावषवक कायव योजना 
 रयावयक सम मत, अधवरयावयक मनकायको मनिीषण एवं अनगु नसम्बरधी लक्ष्य मनधाविण फािा  

     
मनिीषण गनुवपने जम् ा मनकायको सँ्यािः 
मनिीषण गनुवपने रयावयक सम मत, अधव रयावयक मनकायको सँ्यािः   
मस .नं.  रयायाधीशको ना  मनिीषण गने   वहना मनिीषण गनुवपने अधवरयावयक मनकाय ि कायावलयको ना  कैवफयत  

१ श्री बासदेुव रयौपाने  ंसीि  न्त्जल्ला प्रशासन कायावलय बागलङु    
2 श्री बासदेुव रयौपाने  ंसीि   ालपोत कायावलय बागलङु    
3 श्री बासदेुव रयौपाने पौष बागलङु नगिपामलका    
४ श्री बासदेुव रयौपाने  ाघ जैम नी नगिपामलका   
५ श्री बासदेुव रयौपाने  ाघ बिेङ गाउँपामलका    
६ श्री बासदेुव रयौपाने फाल्गणु ढोिपाटन नगिपामलका    
७ श्री बासदेुव रयौपाने फाल्गणु  ालपोत कायावलय बमुतवबाङ बागलङु    
८ श्री बासदेुव रयौपाने चैि  मनसीखोला गाउँपामलका    
९ श्री बासदेुव रयौपाने वैशाख  बमिगाि गाउँपामलका    
१० श्री बासदेुव रयौपाने वैशाख  त ानखोला गाउँपामलका    
११ श्री बासदेुव रयौपाने जेष्ठ गल्कोट नगिपामलका    
१२ श्री बासदेुव रयौपाने जेष्ठ तािाखोला गाउँपामलका    
१३ श्री बासदेुव रयौपाने असाि  काँठेखोला गाउँपामलका    
जम् ा सं्या     
     

   तयाि गने                                               प्र ान्त्णत गने    
 



39 

 

फािा  नं १२ 
बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

बागलङु 
आमथवक वषव २०७७/०७८ को वावषवक कायव योजना 

 व्यवस्थापकीय कायव सञ्चालनको  ामसक कायव तामलका  

कायवको ववषय 
 ामसक रुप ा सम्पन्न गनुव पने कायवहरूको ववविण   

साउन  भदौ  असोज कान्त्त्तक  ंमसि पौष  ाघ फागनु चैत बैशाख जेठ आषाढ जम् ा 
वैतमनक कानूनव्यवशायीबाट कािागाि भ्र ण पटक 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
काउरसेमलङ्क सेवा संचालन               0 
योजनाको प्रगमत स ीषा  1   1    1    1 4 
ष ता ववकाससँग सम्बन्त्रधत तामल  कायवक्र    1     1    1 3 
योजना कायावरवयनका सम्बरध ा 
सिोकािवालाहरूसंग अरतिवक्रया  1          1  2 

ता ेलदाि ि स्थानीय तहका विा सन्त्चबहरू बीच 
अरतिवक्रया        1      1 

सिाउन ुपने कागजातहरू सिाइन ेम मसल सं्या 28 27 20 25 32 34 36 34 38 38 36 40 388 
रयाय षिे स रवय सम मतको बैठक     1   1   1  1 4 
वाि ि सिकािी वकीलसंग अरतिवक्रया    1     1   1  3 
संचािक ीहरूसंग अरतिवक्रया   1       1    2 
 दु्दाको वटपोट 3 13 11 5 22 21 22 26 27 29 30 30 239 
अरय आवश्यक कायवक्र  थप गनव सवकन े             0 

              
   तयाि गने                                                                         प्र ान्त्णत गने    
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न नुा ढाचँािः- 
िणनीमतक उद्दशे्य १.४ वववाद स ाधानका वैकन्त्ल्पक उपायहरूको 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 वववादहरू 
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 लापकतावहरूको सूची तयाि गने 

 ेलम लापकतावको सूची 
तयाि 

२०७६ साउन 
 सारत सम्  

से्रस्तेदाि रयायाधीश 

 

 
 


