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अदालतको भनाई 

“सबैका लाजि न्र्ार्को सुजनजिता िने” भन्ने िलू उद्दशे्यकािाथ २०७६।०४।०१ 

दसेख कायायन्ियनको चिणिा िहकेो न्यायपासलकाको चौथो पत्र्चिषीय िणनीसतक योजना 

(२०७६/०७७- २०८०/०८१) ले सनसदयष्ट गिेको ढााँचा एिं श्री ििोच्च अदालत, अनजिन्र्ान 

तथा योजना िहाशाखाको सनदशेन अनजरूप यि अदालतका िाननीय सजल्ला न्यायार्ीहरू, 

िबै कियचािीहरू एिं ििोकाििालाहरू ििेतिाँगको व्यपाक छलफल, पिािशय पश्चात ्प्रस्तजत 

िासषयक कायय योजना २०७७/०७८ तयाि गरिएको छ । 

यि कायय योजनाको िफल कायायन्ियनका लासग ििोकाििाला लगायत िबै क्षेत्रबाट 

िहयोग, ििन्िय ि िजझािको अपेक्षा गरिएको छ । 

 

 

निलपजि सजल्ला अदालत 

कािािोती 
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 पररच्छेद-१ 

१.१.पृष्ठभूज िः- 

नेपालको िंसिर्ान बिोसजि निलपिािी सजल्ला टजसक्रई निलपिािी (बदयघाट िजस्ता-

पिूय) ि निलपिािी (बदयघाट िजस्ता-पसश्चि) सजल्लाहरु कायि भएको । न्याय प्रशािन ऐन, 

२०७३ को दफा ३, ७ ि ३१ (३) तथा (५) ििेतको आर्ाििा नयााँ कायि भएको सजल्ला 

निलपिािी (बदयघाट िजस्ता-पिूय) िा सजल्ला अदालत स्थापना गने, िासिक निलपिािी 

सजल्ला अदालतबाट नयााँ स्थापना हुने अदालतको प्रादसेशक के्षत्रासर्काि अन्तगयतका िजद्दा, 

पजनिािेदन, सनिेदन, प्रसतिेदन ििेत िाने िभबन्र्िा आिश्यक काििाही हुन न्याय परिषदक्ो 

सिसत २०७४।६।३१ ि २०७४।७।२८ को पत्रबाट नेपाल ििकाि काननू, न्याय तथा िंिदीय 

िासिला िन्त्रालयिा लेखी पठाइएको ि िो िन्त्रालयबाट नेपाल ििकाि िसन्त्रपरिषदिा प्रस्ताि 

पेश भएकोिा िन्त्रीपरिषदबाट सिसत २०७४।८।६ िा निलपिािी (बदयघाट िजस्ता-पिूय) 

सजल्लाको िदििजकाि कािािोतीिा सजल्ला अदालत स्थापना गने सनणयय भएको हो। यि  

क्रििा अदालतको कायय िञ्चालनका लासग भिनको  खोजी गद ैजााँदा कािािोती न.पा. -३ 

िा सस्थत कज िािी सनजी शैसक्षक गजठीको भिनलाई घिभाडा िभझौता गिी घि भाडािा सलइयो। 

श्री ििोच्च अदालतको सनदशेानजिाि यि निलपजि सजल्ला अदालतको स्थापनजा एि ं

ििजद्घाटनको तयािी पजिा भई सिसत २०७४।८।५ िा िभिाननीय प्रर्ान न्यायार्ीश श्री गोपाल 

पिाजजली ज्यबूाट अदालतको ििजदघाटन िभपन्न भएको हो । 

यि अदालतको ििजदघाटन भए पश्चात ्अदालतिा दताय हुन आएका िजद्दाहरु दताय गने  

लगायतका अदालती काि काििाहीहरुको शजरुिात गरियो । अदालतले भाडािा सलएको 

भिनिा ८ िटा ठूला ठूला हलहरु भएकोिा उक्त हलहरुलाई आल्िजसनयि पासटयिन गिी 

इजलाि, चेभबि, बाथरुि सनिायण गने, फााँटहरु छज ट्याउने सिद्यजत िाइरिङ्ग, नेटिसकय ङ् गने 

लगायतका कािहरु गनजय पने भई श्री ििोच्च अदालतिा आिश्यक व्यिस्थाका लासग अनजिोर् 

गरिएकोिा ििोच्च अदालतबाट खसटआएको प्रासिसर्क टोलीले िो सनिायण काययको नाप 

नकिांकन गिी तयाि गिेको लगत सस्टिेट अनजिाि उक्त सनिायण काययहरु २०७४ पौष असन्ति 
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हिासति िभपन्न भयो । यििी अदालतको लासग चासहने भौसतक िंिचनाहरु तयाि भएपसछ 

२०७४ िाघ २ गते दसेख िात्र इजलाि िञ्चालनका सनयसित काययहरु िजचारु भएकोले यि 

अदालतले आ.ि. २०७४।०७५ को २०७४ िाघ दसेख २०७५ अिाििभि छ िसहनाको 

अिसर्को लासग आफ्नो अषयिासषयक कायायन्ियन योजना तजजयिा गिी २०७४ िाघ १ गत ेदसेख 

लाग ूगरिएको सथयो । 

िासिक निलपिािी सजल्ला अदालतबाट यि अदालतको क्षेत्रासर्काि अन्तगयतका 

चालज िजद्दाहरु सनिेदन प्रसतिेदन एिं फैिला कायायन्ियनका सनिेदनहरु िाने काि २०७४ पौष 

दोस्रो िाता गरिए पसन िो का लासग िफ्टिेयिको सनिायण कायय गनय ििय लागेका कािण 

निलपिािी सजल्ला अदालतबाट ििेका िजद्दाहरु िफ्टिेयििा इन्री गिी व्यिसस्थत गने कायय 

२०७४ फागजनको पसहलो हिािा िात्र िभपन्न भएको सथयो । तथासप २०७४ िाघ िसहनाको 

शजरु दसेख  नै यि अदालतिा सनयसित रुपिा दजईजना िाननीय सजल्ला न्यायार्ीशज्यहूरु 

काययित िहनज भई दसैनक दजई िटा इजलािहरु िञ्चालन भएको सथयो । यि आ.ि. 

२०७५/०७६ को लासग िासषयक कायय योजना तजजयिा गिी २०७५।०४।०१ गते दसेख लाग ू

गरिएको सथयो । 

यि अदालतिा ३ जना सजल्ला न्यायार्ीशको दिबन्दी िहकेो भएपसन आ.ि. 

२०७५/०७६ को २०७५ श्रािणिभि २ जना िात्र सजल्ला न्यायार्ीशज्यहूरू काययित िहनज भई 

दजई िटा इजलाि िात्र िञ्चालन िहकेो अिस्था छ । २०७५ को श्रािणको अन्तसति ३ िटै 

दिबन्दी पसूतय भए पसन िाननीय श्री सिदजि कोइिालाज्यकूो काठिाडौं सजल्ला अदालतिा काज 

िरूिा भई जानज भएकोले िाननीय श्री पणूयप्रिाद िास्तोला ि िाननीय श्री पजनािाि खनाल  दजई 

जना सजल्ला न्यायार्ीशज्यहूरू २०७५ िाघिभि काययित िहनज भयो । २०७५ िाघिा िाननीय 

श्री पणूयप्रिाद िास्तोलाज्यकूो िरूिा भएको, िाननीय श्री असभबकाप्रिाद सनिौलाज्य ूिरूिा 

भई तथा िाननीय श्री सिष्णजप्रिाद उपाध्यायज्य ूकाज िरूिा भई यि अदालतिा हासजि हुन 

आउनज भएकोले िजद्दाको बााँडफााँट तथा तेस्रो इजलाि सनिायण ििेतिा ििय लागेकोले २०७५ 

फागजनदसेख िात्र ३ िटा इजलाि िञ्चालन भएको अिस्था िह्यो । चालज आ.ि. २०७६/०७७ 

का लासग िासषयक कायय योजना तयाि गिी २०७६।०४।०१ दसेख लाग ूगरिएको छ । 
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१. २ वाजषिक कार्िर्ोिना तिुि ा स ूहिः  

चौथो पन्चिषीय िणनीसतक योजनाको िागय सनदशेन अन्तगयत तयाि गरिएको यि 

अदालतको आ.ि. ०७६।०७७ को िासषयक कायययोजनाको सनिायणको लासग दहेाय बिोसजको 

कायययोजना तजजयिा ििहू गठन गरिएको छ ।  

िाननीय  सजल्ला न्यायार्ीश श्री अजजयन असर्कािी   -   िंयोजक 

िाननीय सजल्ला न्यायार्ीश श्री असभबकाप्रिाद सनिौला  -   िदस्य 

िाननीय सजल्ला न्यायार्ीश श्री िाििाजा उप्रेती   - िदस्य  

स्रेस्तेदाि (उप-िसचि) श्री तािादत्त बडज    - िदस्य 

तहसिलादाि (शाखा असर्कृत) श्री लक्ष्िण पौडेल   - िदस्य 

इजलाि असर्कृत (शा.अ.) श्री दजगाय बहादजि काकी   - िदस्य 

ना.िज. श्री बेगि प्रिाद भजषाल     - िदस्य 

ना.िज. श्री कृष्ण प्रिाद िाग्ले      - िदस्य 

ना.िज. श्री सिश्वनाथ सिग्दले       - िदस्य 

ना.िज. श्री िािचन्र घती      - िदस्य 

ना.िज. श्री िाि उगि कज िाि िाउत     - िदस्य 

सडठ्ठा श्री िन्तोष सिग्दले      - िदस्य 

सडठ्ठा श्री र्ियिाज शिाय पौडेल      - िदस्य 

सडठ्ठा. श्री दोलािाि चौर्िी       - िदस्य 

तािेलदाि श्री सजिन सघसििे       -       िदस्य 

ने.ि.प. श्री िसचन्र िापकोटा     -   िदस्य 

उक्त िासषयक कायययोजना २०७६/०७७ को िासषयक कायययोजना तजजयिा तथा काययन्ियन 

िसिसत  दहेाय बिोसजि िहकेो छ । 
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तपजसल 

१. िा.सज.न्या. श्री अजजयन असर्कािी   - िंयोजक 

२. तहसिलदाि श्री लक्ष्िण पौडेल   - िदस्य 

३. से्रस्तेदाि श्री तािादत्त बडू    - िदस्य िसचि 

यि अदालतको िासषयक कायययोजना तजजयिा तथा कायायन्ियन िभपकय  व्यसक्तको रुपिा 

से्रस्तेदाि श्री तािादत्त बडज (०७८-५४०४१२, िो.नं.९८४८७३५९७१,९८५७०४१७५६ ) लाई 

तोसकएको छ । 

१.३  कार्ि र्ोिनाको संिठनात् क स्वरुप  

प्रस्तजत कायययोजनालाई ४ परिच्छेदिा सिभाजन गरिएको छ । पसहलो परिच्छेदिा 

पषृ्ठभसूि,  कायय योजना तजजयिा ििहू, िासषयक कायययोजना तजजयिा तथा काययन्ियन िसिसत 

बािेिा चचाय गरिएको छ । दोस्रो परिच्छेदिा िसिक्षा खण्ड-गत आसथयक िषयको  सनर्ायरित लक्ष्य 

ि प्रगसतको िसिक्षा गरिएको छ । तेस्रो परिच्छेदिा िासषयक तथा िासिक लक्ष्य सनर्ायिण 

फािािहरू ििािेश गरिएको छ ।  त्यिै गिी परिच्छेद ४ िा लक्ष्य प्रासिका लासग अदालतले 

िञ्चालन गनजय पने िणसनतीक काययक्रिहरूको काययन्ियन योजना ि िोका लासग आिश्यक 

बजेट उल्लेख गरिएको छ । 
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पररच्छेद २ 

१.   सज क्षा खण्ड-  

ित आजथिक वषिको  जनर्ािररत लक्ष्र् र प्रिजतको सज क्षािः 

 यि अदालतको आ.ि. २०७५/०७६ को िासषयक कायय योजनािा सजभिेिािी ििी 

आएका ६३९ थान ि नयााँ दताय हुने ७४१ गिी जभिा लगत १३८० हुने ि उक्त लगतको ६०% 

अथायत ्८२८ थान िजद्दा फर्छ्यौट गनजय पने अनजिासनत लक्ष्य सनर्ायिण गरिएको सथयो । ति नयााँ 

दताय हुने िजद्दाको िंख्या बढ्न गई ११३१ थान नयााँ दताय हनु आएकोले जभिा लगत १७७० 

थान पजग्न गयो । त्यस्तै अनजिासनत लगत १३८० को ६०% ले ८२८ थान फर्छ्यौंट गने लक्ष्य 

सनर्ायिण गरिएकोिा १२५७ थान िजद्दा फर्छ्यौट हुन गई ५१३ थान िजद्दा बााँकी िहकेो छ । यििी 

िास्तसिक लगत १७७० को ७१% िजद्दा फर्छ्यौट हुन गएको अिस्था छ । बााँकी िहकेा ५१३ 

थान िजद्दा िध्ये २ िषय नाघेका िजद्दा कज नै पसन निहकेो, १८ िसहना नाघकेा १२ थान ि १ िषय 

नाघेका ४६ थान िात्र िहकेा छन ्।  

 फैिला कायायन्ियनतफय  सजभिेिािी ििी आएका ४३ थान ि नयााँ दताय भएका १३७ थान 

गिी १८० थान लगत कायि भएकोिा १०७ थान फर्छ्यौट भई ७३ थान बााँकी िहकेोले ५९% 

सनिेदन फर्छ्यौट भएको छ ।  

सम्बोर्न हुनु पने जवषर्हरिः 

 काययबोझको सहिाबले यि अदालतको स्िीकृत दिबन्दी अनजिािका िबै 

कियचािीहरूको पदपसूतय हुनज  जरूिी छ । 

 यि अदालतको आफ्नो भिन सनिायणको लासग जग्गा खरिद गिी भिन सनिायण प्रसक्रया 

अगासड बढाउनज पने अिस्था छ । 
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 िजद्दाको चाप बढ्द ै गइिहकेो हुनाले हाल भाडािा सलइएको भिन अपयायि हुन िकने 

दसेखन्छ । 

 नयााँ स्पथना अदालत हुाँदा अदालतको कायय िञ्चालनको लासग हाल उपलब्र् भएका 

कभ्यजटि, सप्रन्टि, स्कयानि तथा फसनयचि नपजग िंख्यािा िहकेोले थप व्यिस्था गनय 

आिश्यक छ । 

 तिाई ि पहाड दजि ैप्रकािको भभूाग िहकेो सजल्ला हुाँदा कैद तथा दण्ड जरििाना अिलू 

तहसिल गनय तथा भयाद तािेल गनय खसटजाने कियचािीका लासग २ िटा 

िोटििाइकलको आिश्यकता िहकेो छ । 

 अदालतका िजिक्षागाडय बस्नको लासग उपयजयक्त खालको िजिक्षा ब्यािेक आिश्यक छ । 
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पररच्छेद-३ 

वाजषिक तथा  ाजसक लक्ष्र् जनर्ािरण फारा हर 

िासषयक कायययोजना २०७६।०७७ को िासषयक लक्ष्य सनर्ायिण तथा िासषयक लक्ष्य 

बिोसजिका काि काििाहीहरूको अनजिासनत प्रगसत सिििण ििेतका कज िाहरू खजलाई िासषयक 

कायययोजना तजजयिा िभबसन्र् फािाि नं. १ दसख ११ िभिका फािािहरू भिी यि परिच्छेदिा 

ििािेश गरिएको छ । 

यि आसथयक िषय दसेख सिषयगत िन्त्रालय बजेट िचूना प्रणाली  ( LMBIS) िाफय त ्

आ.ि.२०७५/०७६ को िासषयक बजेट प्राि हुने हुाँदा कायययोजनाका सक्रयाकलापहरूका लासग  

प्राि िकि उक्त सक्रयाकलापहरू िञ्चलान गने भनी सनर्ायिण गरिएको िियिा सनर्ायरित 

बजेटको सििासभत्र िही खचय गरिने लक्ष्य िासखएको छ । 

 

पररच्छेद-४ 

लक्ष्य प्रासिका लासग अदालतले िञ्चालन गनजय पने िणसनतीक काययक्रिहरूको 

काययन्ियन योजना  

 चौथो पत्र्चिषीय योजनाले सनर्ायिण गिेबिोसजिका सक्रयाकलापहरूको काययन्ियन 

योजना सनभनानजिाि िासखएको छ । 


