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

कायाान्वयनको िालि 

बाििङु जजल्िा अदाितद्वारा तयार िररएको 
आलथाक वर्षा २०७८/०७९ को वायर्षाक कायायोजना  
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वायर्षाक कायायोजना 
आ.व.२०७८/०७९ 



 

मन्तव्य 

 न्यायपालिकाको िररमािाई उच्च राख्दै यसको स्वतन्र एवं जनमखुी छयविाई सहज, पहुुँचयकु्त बनाउने 
उद्देश्यका साथ न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीलतक योजना िाि ु िरी कायाान्वयनको दौरानमा रहेकािे 
न्याययक काम कारवाहीिाई आधलुनकीकरण तथा प्रयवलधयकु्त बनाई  न्यायका उपभोक्ताहरुमा लछटो, छररतो,  कम 
खजचािो, सहज र पहुुँचयकु्त रुपमा सेवाप्रवाह िने सोचका साथ अिालि बयिरहेको अवस्थामा रणनीलतक योजनािे 
लनर्दाष्ट िरेअनरुुप यस जजल्िाको कठीन भौिोलिक पररवेश तथा पररजस्थलतिाई ह्रदयङ्गम िदै “न्यायपालिकाको 
स्वतन्रता: न्याययक सशुासन हाम्रो प्रलतबद्धता” भने्न मूि नारािाई आत्मसात िरी अदाितको कायाबोझको समेतका 
कुरािाई मध्यनजर िदै यस अदाितको आलथाक वर्षा २०७८/०७९ का िालि प्रस्ततु वायर्षाक कायायोजना तयार 
पाररएको छ ।  
 प्राचीन कािदेजख यवलभन्न धमाग्रन्थ, राजा महाराजा तथा शासकहरुको बोिीका आधारमा न्याय लनरोपण हनेु 
पद्धलत भए तापलन यवलधवत ्रुपमा यव.सं. १९१० देजख नेपािमा लिजखत काननुको शरुुवात भएपश्चात उक्त ऐनमा 
रहेका कमी कमजोरीहरुिाई व्यापक रुपमा पररवतान िरी २०२० सािमा मिुकुी ऐन २०२० तजुामा िरी िाि ु
भएको पाइन्छ।  समयको यवकासक्रम सुँिै यस मिुकुी ऐन, २०२० मा भएका कमी कमजोरी, छररएर रहेका 
काननुहरुको एकीकरण, समाज पररवतानसुँिै काननुको पलन पररवतान आवश्यकता, यवश्व पररवेश र सूचना 
प्रयवलधसमेतका कारणबाट यवद्यमान मिुकुी ऐन, २०२० ििायतका काननुहरुिाई लबस्थायपत िदै एकीकृत काननुको 
स्वरुपमा मिुकुी अपराध संयहता र मिुकुी देवानी संयहता एवं कायायवलध संयहतासमेतका संयहतावद्ध काननुको शरुुवात 
२०७५ सािदेजख भएबाट सोही काननु बमोजजम जजल्िा अदाितको दाययत्व तथा कायाके्षरसमेत थप भएकोमा 
न्यायका मान्य लसद्धान्तहरुिाई आत्मसात िदै यस जजल्िा अदाितिे आफ्नो कायासम्पादन िदै अिालि बयिरहेको 
छ ।   

लमलत २०७६।११।१७ मा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोिेन्र शम्शेर ज.व.रा.ज्यूबाट यस 
अदाितको नव लनलमात भवनको समदु् घाटन ससुम्पन्न भएपश्चात आफ्नै भवनबाट उपिब्ध स्रोत साधनको अलधकतम 
पररचािन िरी नािररकको हक अलधकारप्रलत संवेदनशीि रही लछटो, छररतो, सहज तथा  प्रभावकारी रुपमा न्याय 
सम्पादन िने काया भईरहेको र आिामी र्दनहरूमा समेत यस्तो कायािाई लनरन्तरता र्ददै जाने र यसबाट नािररकको 
न्यायािय/ अदाितप्रलतको जनआस्था अलभवयृद्ध हनेुछ भने्न यवश्वास लिएको छु ।    
 समय पररजस्थलत अनरुुप मिुकुको न्याय प्रणािीसमेत पररवतान हनेु तथा यसिाई प्रत्यक्ष रुपमा देशको 
शासकीय प्रणािी तथा यवश्व पररवेशिे समेत प्रभाव पाने भएकािे समाज पररवतान, राजनीलतक तथा शासकीय स्वरुप 
पररवतान तथा यवश्वपररवेश अनकुुि न्याय सम्पादनका कायाहरूिाई पलन सोही अनरुुप आधलुनकीकरण िरी जनमखुी 
बनाउुँदै िैजाने क्रममा संयहतावद्ध काननुका कलतपय नवीनतम कायायवलध र प्रावधान अनरुुप काया लछटो छररतो 
तथा िणुस्तरीय रुपमा सम्पादन िनाका िालि आवश्यक दक्ष जनशजक्तको अभाव, दरबन्दी अनसुारको कमाचारीको 
पदपूलता समयमा नै नहनु,ु पूरानै कायाशैिीका कारण नवीनतम प्रयवलध मैरी हनु नसक्न ुजस्ता कारणबाट लनर्दष्ट 
िक्ष्यहरु हालसि िनामा केही कर्ठनाइ देजखएको भए तापलन यस अदाित आफ्नो िक्ष्य हालसिमा अिालि नै रहेको 
तथा 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 उद्देश्यहरू हालसि िनामा यस बाििङु जजल्िा अदाित सफि हनेुछ भने्न यवश्वास लिएको छु।  

यव.सं. २०७७ साि साउन १ ितेदेजख जजल्िा अदाितहरूमा DCM (Differentiated Case 

Management) प्रणािी िाि ुभइ हाि कायाान्वयनको क्रममा रहेको, फरक मदु्दा व्यवस्थापन प्रणािी िाि ुिरी 
मदु्दािाई सरि, सामान्य र यवशेर्ष िरी ३ मािामा यवभाजन िरी लतनीहरूको फछ्यौट अवलधसमेत लनधाारण िरी 
स्वचालित तथा अनमुानयोग्य न्याय प्रणािी कायम भएकािे न्यायका उपभोक्ताहरुिाई समयमा नै न्याय प्राप्त भएको 
महससु हनेुछ । यसको अझै प्रभावकारी कायाान्वयनका िालि सम्मालनत सवोच्च अदाितबाट यवलभन्न समयमा 
यवलभन्न तालिमहरुको व्यवस्था िररनबुाट कमाचारीहरुमा मनोवि बिेको र कामप्रलत ििाव बढ्दै िई अझै लनख्खरता 
बढ्दै िइरहेको महससु िररएको छ । आिामी र्दनहरूमा समेत यस्ता यकलसमका तालिमहरूिे लनरन्तरता पाउदै 
जाने छन ्भने्न आशा एवं अपेक्षा लिएको छु।  

 यवश्वव्यापी महामारीको रुपमा आएको कोरोना भाईरस (Covid-19) को दोस्रो तथा तेस्रो भेररयन्टहरुिे 
यवश्वजित ििायत नेपाििाई समेत दीघाकािीन असर पगु्ने िरी पारेको प्रभावका कारण न्याययक काम कारवाहीमा 
प्रत्यक्ष रुपमा असर पने िए पलन नािररक अलधकारसुँि सरोकाररत यवर्षयहरु ििायत अदाितिे सम्पादन िनुापने 
अत्यावश्यक/आभारभतू सेवा अलभयोि दताा, बयान, थनुछेक आदेश, म्याद थप, पक्राउ अनमुलत/स्वीकृलत र 
बािबालिका संिग्न फौजदारी मदु्दाहरूमा लनजहरूको सवोत्तम यहतका िालि मदु्दाको प्रकृलत हेरी अलभभावक जजम्मा 
ििाउनकुा साथै एक वर्षाभन्दा कम कैद सजाय भएका व्यजक्तिाई मिुकुी फौजदारी कायायवलध संयहता, २०७४ को 
दफा १५५ बमोजजम काननुको मापदण्ििाई मध्यनजर िरी कैद वापत रकम लिई थनुामकु्त िने जस्ता काया 
लनयलमत रुपमा संचािन हदुैँ आईरहेको र हािसम्म पलन कोरोना भाईरस (Covid-19) पूणारुपमा लनयन्रणमा 
आईनसकेको हुुँदा यसबाट लसजजात यवयवध चनुौतीहरूको समजुचत व्यवस्थापन िदै नेपाि सरकारिे लनधाारण िरेका 
सरुक्षा मापदण्ििाई पािना िरी िराई अदािती कायािाई लनरन्तरता र्दईनेछ ।  

 सम्मालनत सवोच्च अदाितका माननीय न्यायाधीश श्री आनन्दमोहन भट्टराईज्यू र सम्मालनत उच्च अदाित 
पोखरा बाििङु ईजिासका माननीय न्यायाधीश श्री शालिग्राम कोइरािाज्यूबाट यस अदाितको लनरीक्षण िरी 
र्दइएका लनदेशनहरू, सम्मालनत सवोच्च अदाित, उच्च अदाितबाट प्राप्त पररपर तथा नीलतलनदेशनहरू िाई 
पािना/आत्मसाथ िदै यवलभन्न सरकारी कायााियहरू, न्याय के्षर समन्वय सलमलत ििायत न्यायपालिकासुँि सम्वजन्धत 
यवलभन्न संयन्रहरू, नािररक समाज, वार ईकाई, न्यायका उपभोक्ताहरू, कमाचारीहरू, परकारििायत सबै 
सरोकारवािा पक्षको सयक्रय एवं रचनात्मक सहयोिबाट यस अदाितिे न्याय सम्पादनको काया सम्पन्न िदै 
आईरहेको र आिामी र्दनमा समेत न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीलतक योजना एवं सो अन्तिातको आफ्नो 
कायायोजनािे लनधाारण िरेको िजक्षत उद्देश्य हालसि िने अठोटका साथ अिालि बयिरहेको हुुँदा सम्मालनत सवोच्च 
अदाित, उच्च अदाित एवं सरोकारवािा सवैसुँि सहयोि र समन्वयको अपेक्षा राखेको छु ।   

 अन्त्यमा अदाितमा न्याय सम्पादनको क्रममा र यस वायर्षाक कायायोजना तयार पाने क्रममा सहयोि 
परु् याउनहुनेु सवैमा हार्दाक धन्यवाद र्दन चाहन्छु  ।  

 

 

 

बासदेुव न्यौपाने 
जजल्िा न्यायाधीश 
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                                              1             आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को वार्र्िक कार्िर्ोजना 

परिच्छेद-एक 

परिचर् 

१.१ पषृ्ठभरू् िः 
संघीर् लोकतान्त्रिक गणतरिात् क शासन व्र्वस्थाको स्थापना पश्चात ् अभतूपूवि रुप ा 

बढेका जनआकाङ्क्षाहरू शासकीर् स्वरुपबाट  तुिरुप ददन ेउदेश्र्ले जनर्नवािन्त्चत संर्वधान सभाबाट 
२०७२ साल ा नेपालको संर्वधान जािी भएको ि उक्त संर्वधानको धािा २०  ा रर्ार्सम्बरधी 
हकलाई  ौर्लक हकको रुप ा व्र्वस्था गदै प्रत्रे्क व्र्न्त्क्तलाई स्वतरि, र्नष्पष ि सष  अदालत 
वा रर्ार्र्क र्नकार्बाट स्वच्छ सनुवुाईको  ौका ददई रर्ार् प्रदान गने ग्र्ािेरटी गरिएको छ । 
अस थि पषलाई कानून ब ोन्त्ज  र्निःशलु्क कानूनी सहार्ता पाउन ेहकको संवैधार्नक व्र्वस्थास ेत 
गरिएको वति ान अवस्था ा रर्ार्पार्लकाको पिम्पिागत कार्िशैलीले इन्त्च्छत नर्तजा ददन नसक्न े
ठानी आफ्ना  ूल कार्िहरूलाई र्ोजनावद्ध रुप ा कार्ािरवर्न गदै जाने क्र  ा रर्ार्पार्लकाको 
चौथो िणनीर्तक र्ोजनाले र्लएको परिदृष्र्, परिलक्ष्र्लाई सफर्लभतू पानि र्ोजनाले र्नधाििण गिेका 
लक्ष्र्हरूसँग  ेल खाने गिी प्रत्रे्क न्त्जल्ला अदालतहरूले स ेत आफ्नो वार्र्िक कार्िर्ोजना बनाई 
र्ोजनावद्ध तविले वास्तर्वक रुप ा र्छटो, छरितो रर्ार् उपलब्ध गिाउन आ.व. २०७८/०७९ 
(२०७८ साल श्रावणदेन्त्ख २०७९ साल असाि सारत) का लार्ग वार्र्िक कार्िर्ोजना बनाउन 
अत्र्ावश्र्क भएको हुँदा सिोकािवालाबीच छलफल गिाई बागलङु न्त्जल्ला अदालतले प्रस्ततु 
कार्िर्ोजना तजुि ा गिी कार्ािरवर्न ा ल्र्ाईएको छ । 

१.२ कार्िर्ोजनाको उद्दशे्र्िः 
 नेपालको संर्वधान ि २०७५ साल भाद्र एक गतेदेन्त्ख लाग ुभएका  लुकुी देवानी संर्हता, 
२०७४ ि  लुकुी अपिाध संर्हता,२०७४,  लुकुी देवानी ि फौज्दािी कार्िर्वर्ध संर्हता, २०७४ 
स ेतका कानूनले अदालतलाई समु्पेको रर्ार्र्क दार्र्त्वलाई सष  ि सहज ढंगले र्नवािह गदै 
सबैका लार्ग रर्ार् सरु्नन्त्श्चत गने परिदृष्र्का साथ रर्ार्पार्लकाले प्रदान गिेको रर्ार्प्रर्त जनर्वश्वास 
बढाउँदै लैजान सक्ने ि का  कािवाही सहज, र्नष्पष ि पािदशी रुप ा देख्न सर्कने गिी सधुाि 
भएको प्रत्र्ष अनभुरू्त ददलाउने, र्छटोछरितो ि गणुस्तिीर् रर्ार् सम्पादन, रर्ार् ा पहुँच अर्भबरृ्द्ध, 

रर्ार्र्क सशुासनको प्रवद्धिन, अदालत व्र्वस्थापनको सदुृढीकिण तथा रर्ार्पार्लकाप्रर्तको आस्था 
ि र्वश्वास अर्भबरृ्द्ध गनुि र्स र्ोजनाको प्र खु उदे्दश्र् िहेको छ ।  

लक्ष्र् तथा िणनीर्तहरूिः 
१.३. बागलङु न्त्जल्ला अदालतको आ.व. ०७८/०७९ को वार्र्िक कार्िर्ोजनाको लक्ष्र् तथा उक्त 
लक्ष्र् प्रार्िका िणनीर्तहरू रर्ार्पार्लकाको चौथो पञ्चवर्ीर् िणनीर्तक र्ोजनाले र्नधाििण गिेका 
लक्ष्र् तथा िणनीर्तहरू िहेका छन,् जनु देहार् ब ोन्त्ज  छन ्:- 
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क्र. सं. लक्ष्र्हरू लक्ष्र् तथा िणनीर्तक उद्दशे्र्हरू 

 

१ 

र्छटोछरितो ि 
गणुस्तिीर् रर्ार् 
सम्पादन 

 

1.1  दु्दाको शीघ्र फर्छ्यौटगनुि। 

1.2  दु्दाव्र्वस्थापनपद्धर्त ासधुाि गनुि। 

1.3 रर्ार्र्क का  कािवाही तथा  दु्दाको फैसला ा गणुस्तिीर्ता अर्भबरृ्द्ध गनुि। 

1.4 र्ववाद स ाधानका वैकन्त्ल्पक उपार्हरूको प्रर्ोगलाई प्रभावकािी बनाउन।ु 

1.5 फैसला कार्ािरवर्नको कार्िलाई प्रभावकािी बनाउन।ु 

 

 

२ 
रर्ार् ा पहुँच अर्भबरृ्द्ध 

2.1 अदालतकोकार्िषेिर्भिकारर्ार् ापहुँचकाअविोधहरूकोसंवोधन गनुि।  

2.2 अदालतबाट प्रवाह हनु ेसेवालाई गणुस्तिीर् ि प्रभावकािी बनाउन।ु 

2.3 कानूनी सहार्तालाई प्रभावकािी बनाउन।ु 

2.4 रर्ार्र्क प्रर्क्रर्ा ि प्रणालीबािे सूचना प्रवाह गनुि। 

2.5 पीर्ित ैिी रर्ार् प्रणालीको सदुृढीकिण गनुि। 

 

३ 
रर्ार्र्क सशुासनको 
प्रबद्धिन  

3.1 रर्ार्र्क स्वतरिता ि स्वार्त्तताको प्रवद्धिन गनुि। 

3.2 रर्ार्र्कउत्तिदार्र्त्विजवाफदेर्हताअर्भबरृ्द्धगनुि। 

3.3 रर्ार्र्क जनशन्त्क्तको कार्ि संस्कृर्त ा सधुाि गनुि। 

3.4 अदालतको का  कािवाही ा अनगु न ि र्निीषणलाई प्रभावकािी बनाउन।ु  

 

 

४ अदालत व्र्वस्थापनको 
सदुृढीकिण  

4.1  ानव संशाधन व्र्वस्थापन सदुृढ बनाउन।ु  

4.2 भौर्तकि सेवा पूवािधाि ा सधुाि एव  ्र्वत्तीर् व्र्वस्थापन गनुि।  

4.3 सूचना प्रर्वर्धको संस्थागत सदुृढीकिण ि ष ता अर्भबरृ्द्ध गनुि। 

४.४ संर्हताहरूको नर्तजा ूलक ि प्रभावकािी कार्ािरवर्नको व्र्वस्थापन गनुि।                                 

4.५ रर्ार्र्क अध्र्र्न, अनसुरधानको पद्धर्त र्वकास गनुि। 

४.६ र्ोजना कार्ािरवर्न प्रणालीलाई प्रभावकािी बनाउन।ु 

५ 
रर्ार्पार्लकाप्रर्तको 
आस्था ि र्वश् वास 
अर्भबरृ्द्ध  

५.1 अदालतका का  कािवाही सम्बरध ा सेवाग्राहीको सरतरु्ि अर्भबरृ्द्ध गनुि। 

5.2 रर्ार्र्क सूचना, संचाि ि न्त्शषा पद्धर्तको सधुाि गनुि।  

5.3 अदालतका सिोकािवालाहरूसँगको सम्बरध ि सहर्ोगलाई सदुृढ तलु्र्ाउन।ु 
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१.४ कार्िर्ोजना र्न ािण सर् र्तिः- 
 प्रस्ततु कार्िर्ोजना र्न ािण गनि देहार् ब ोन्त्ज को कार्िर्ोजना र्न ािण सर् र्त गठन 

गरिएको र्थर्ो । 

 ा.न्त्ज.रर्ा. श्री बासदेुव रर्ौपान े     संर्ोजक 

शे्रस्तेदाि उपसन्त्चव श्री सूर्िप्रसाद भण्िािी    उपसंर्ोजक 

तहर्सलदाि शा.अ. श्री जगतबहादिु भण्िािी    सदस्र् 

ले.पा. श्री खगिाज श ाि      सदस्र् 

सू.प्रा.स. श्री श्र्ा  कृष्ण शे्रष्ठ      सदस्र् 

ना.स.ु श्री  ोहन घर्ति        सदस्र् 

अर् न श्री तािाबहादिु थापा       सदस्र्  
क.अ. श्री पिुनबहादिु थापा      सदस्र् 

र्िट्ठा श्री िाज ुपाठक       सदस्र्  
ना.स.ु श्री ऋर्र्िा  रिजाल      सदस्र् सन्त्चव 

 

१.५ र्ोजना कार्ािरवर्न अनगु न सर् र्तिः- 
र्ोजना कार्ािरवर्न अनगु न सर् र्त र्स प्रकाि िहने गिी गठन गरिएको छ । 

शे्रस्तेदाि उपसन्त्चव श्री सूर्िप्रसाद भण्िािी    संर्ोजक 

शा.अ. श्री गंगाधि सापकोटा      सदस्र् 

ना.स.ु न्त्शवबहादिु खिी       सदस्र् 

ले.पा. श्री खगिाज श ाि      सदस्र् 

सू.प्रा.स. श्री श्र्ा  कृष्ण शे्रष्ठ      सदस्र् 

ना.स.ु श्री ऋर्र्िा  रिजाल      सदस्र् सन्त्चव 
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परिच्छेद-२ 

आ.व. २०७७/०७८ को प्रगर्त स ीषा 

 दु्दा तफि कोिः-  

 र्स अदालत ा आर्थिक वर्ि २०७७/०७८  ा न्त्जम् ेवािी सरिआएका  दु्दा थान-३०३ ि 
आ.व. ०७७/०७८   ा पनिसक्ने अन ुार्नत  दु्दा सङ्क््र्ा- ४७७ स ेत गिी जम् ा- ७८० 
 दु्दाको लगत कार्  हनु े अन ुान गिी बार्र्िक कार्िर्ोजना र्न ािण गरिएको र्थर्ो । 
रर्ार्पार्लकाको चौथो पञ्चवर्ीर् िणनीर्तक र्ोजनाअनसुाि उक्त लगत ध्रे् न्त्जम् ेवािी सिेका 
 ध्रे्का सबै ि नर्ाँ दताि भएका  ध्रे् ५०% ले हनु आउने  दु्दा सं्र्ा स ेत जम् ा ५४२ थान 
 दु्दा फर्छ्यौट गने लक्ष्र् िान्त्खएको र्थर्ो । उक्त आर्थिक वर्िर्भि नर्ाँ  दु्दा ३९६  ाि दताि हनु 
आएकोले न्त्जम् ेवािी स ेत जम् ा  दु्दाको लगत सं्र्ा र्थाथि ा ६९९ कार्  हनु आएको अवस्था 
र्थर्ो । सो  ध्रे् न्त्जम् ेवािी ध्रे्बाट १९१ थान ि र्स वर्ि दताि भए ध्रे्का १७७ थान स ेत 
जम् ा ३६८ थान अथाित ५२.६४ प्रर्तशत  दु्दा फर्छ्यौट भई ३३१ थान  दु्दा आर्थिक वर्ि 
२०७८/०७९ का लार्ग न्त्जम् ेवािी सिी आएका छन ्। न्त्जम् ेवािी सिी आएका ३३१ थान 
 दु्दा  ध्रे् दईु वर्ि नाघेका ३७ थान  दु्दा िहेका छन ्। उक्त तथ्र्ाङ्कबाट अन ुान गिे भरदा 
८१ थान  दु्दा क  पिेको देन्त्खरछ भने १७४ थान  दु्दा क  फर्छ्यौट भएको देन्त्खरछ ।     

 र्स आर्थिक वर्िको सरुुवात देन्त्ख नै र्वश्वभि  हा ािीको रुप ा फैर्लएको Covid-19 को 
नर्ाँ भेरिर्रट स ेतको प्रकोपको  हा ािीले र्वश्वभि तथा नेपाल र्वर्भन्न न्त्जल्लाहरु ा तथा र्स 
बागलङु न्त्जल्ला ा स ेत प्रभाव पािी र् र्त २०७७ साल वैशाख २१ गतेबाट गिेको बरदाबरदीको 
घोर्णाको प्रभाव २०७८ असाि  सारतसम्  पिेकाले नर्ाँ  दु्दा दताि गने तथा दताि भएका  दु्दाको 
अंग परु्ािउने, र्कनािा गने स ेत ा असि पनि गएको र्थाथितालाई कार्ि प्रगर्तको स ीषाको क्र  ा 
उल्लेख गनुि सारदर्भिक नै देन्त्खरछ । उन्त्ल्लन्त्खत परिन्त्स्थर्तबाट गत वर्ि कार्िर्ोजना ब ोन्त्ज को 
लक्ष्र् हार्सल हनु नसकेको भएपर्न सवोच्च अदालत ि उच्च अदालतबाट प्राि र्नदेशन तथा आ.व. 
२०७७/०७८  ा उच्च अदालत पोखिा, बागलङु इजलासका  ाननीर् रर्ार्ाधीश श्री शार्लग्रा  
कोइिालाज्रू्बाट र् र्त २०७७।११।१० गते देन्त्ख र् र्त २०७७।११।१२ गतेसम्  ि सवोच्च 
अदालतका  ाननीर् रर्ार्ाधीश श्री आनरद ोहन भट्टिाईज्रू्बाट र् र्त २०७७/११/१४  ा भएको 
र्निीषणको क्र  ा जािी  र्नदेशन स ेतलाई  नन एवं कार्ािरवर्न गदै र्स अदालत ा भएका 
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जनशन्त्क्त ि साधन श्रोतको स नु्त्चत एवं सघन उपर्ोग गिी चाल ुअर्थिक वर्ि ा फिक  दु्दाका 
लार्ग फिक व्र्वस्थापन पद्धर्तलाई प्रभावकािी रुप ा लाग ुगदै कार्िर्ोजना ब ोन्त्ज को लक्ष्र् 
हार्सल गिी कार्ि सम्पादन गने प्रर्तवद्धता व्र्क्त गदिछौँ ।     

१) आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ को  दु्दातफि को  ार्सक कार्ि प्रगर्त र्वविण: 

 र्हना श्रावण भाद्र आन्त्श्वन कार्तिक  ंर्सि पौर्  ाघ फाल्गणु चैि वैशाख जेठ आर्ाढ जम् ा 

लक्ष्र् १० २३ ३२ २० ३८ ४० ४७ ५६ ६० ६५ ७७ ८१ ५४२ 

प्रगर्त १९ ७ २२ ५ ३३ ३८ ५६ ४७ ९८ २९ ० १४ ३६८ 

 

२. आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ को कार्िर्ोजना ब ोन्त्ज  अरर् कार्िहरूको प्रगर्त र्वविण: 

क्र.स. कार्िक्र  लक्ष्र् प्रगर्त 

१ Meet the judge १२ ९ 

२ Judicial Outreach ० ३ 

३ र्ोजनाको प्रगर्त स ीषा ४ २ 

४ सञ्चािक ीसँग अरतिर्क्रर्ा २ १ 

५ बाि ि सिकािी वकीलसँग अरतिर्क्रर्ा ३ ३ 

६ रर्ार् षेि स रवर् सर् र्तको वैठक ४ १ 

७ र्ोजना कार्ािरवर्नका सम्बरध ा सिोकािवालासँग अरतिर्क्रर्ा २ १ 

८ ता ेलदाि ि स्थानीर् तहका सन्त्चवहरूबीच अरतिर्क्रर्ा १ ० 

९  दु्दाको र्टपोट २३९ २४४ 

१० सिाउनपुने कागजात सिाइने र् र्सल सं्र्ा ० २७० 
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३. र्स अदालतको र्बगत पाचँ वर्िको कार्ि प्रगर्त र्वविण: 

आ .ब.  न्त्जम् ेवािी नर्ा ँदताि 
जम् ा 
लगत 

फर्छ्यौँट फर्छ्यौँट % वाकँी कैर्फर्त 

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  

२०७७/०७८ ३०३ ३९६ ६९९ ३६८ ५२.६४ ३३१  

 

 ेलर् लाप ि र्निरति सनुवुाई: 

१)  ेलर् लापको  ाध्र् बाट र्ववादको स्थार्ी स ाधान होस ्भन्न ेउदे्दश्र्बाट ११७ थान  दु्दा 
 ेलर् लाप केरद्र ा पठाईएको ा ९ थान  दु्दा ा र् लापि भएको भए तापर्न ७३ थान  दु्दा ा 
 ेलर् लाप हनु नसकी र्फताि आएको ि बाँकी ३५ थान  दु्दा  ेलर् लाप केरद्र ा छलफल ा िहेका 
छन । र्स अदालत ा सून्त्चकृत  ेलर् लापकतािको सं्र्ा १६ िहेको छ। 

२)  लुकुी फौज्दािी कार्िर्वर्ध र्नर् ावली, २०७५ को र्नर्  ९६ को उपर्नर्  (१)  ा भएको 
 दु्दाको र्निरति सनुवुाई सम्बरधी व्र्वस्था अनसुाि ५७ थान  दु्दालाई र्निरति सनुवुाईको प्रर्क्रर्ा ा 
लर्गएको ा ३२ थान  दु्दा फर्छ्यौट भई २५ थान  दु्दा कािवाहीर्कु्त अवस्था ा िहेका छन ।  

तहर्सलतफि कोिः- 

 फैसला कार्ािरवर्नतफि को र्नवेदन ध्रे् गत सालको ५० थान न्त्जम् ेवािी सिेको ि नर्ा ँ
दताि ४७ थानस ेत जम् ा लगत ९७ थान भएको ा ५२ थान र्नवेदन (५३.६६%) फर्छ्यौट भई 
४५ थान बाँकी िहेको छ । सो ध्रे् १८ थान ६  र्हनार्भिका, ६  र्हना नाघेको २७ थान 
िहेको छ । 
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क) दण्ि जरिबाना असलुीतफि िः– 

प्रत्रे्क वर्ि ा सो वर्ि बढ्न सक्ने दण्ि जरिबानाको लगत बिाबिको सं्र्ा ा दण्ि जरिबाना 
असलु उपि गने ि २०४५ साल सम् को बक्र्ौता जरिवाना फफ्र्ौट गने लक्ष्र् िहेको ा गत 
वर्िको न्त्जम् ेवािी सरिआएको रु. १,०४,००,८६६.७५।- ि उक्त आ.व. ा थप हनु आएको दण्ि 
जरिबाना रु.१,५२,६९,८६४.७५।- गिी कूल लगत रु.२,५६,७०,७३१.५।-  ध्रे् 
रु.७०,४६,९६८।- असलु भई रु.१,८६,२३,७६३.५।- बाँकी िहेको छ । उपर्ुिक्त ब ोन्त्ज को 
र्वविणलाई र्नम्न तार्लका ा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ख) कैदतफि िः-  

प्रत्रे्क वर्ि ा सो वर्ि बढ्न सक्ने कैदको लगत बिाबिको सं्र्ा ा कैद असलु उपि गने ि  
२०४५ साल सम् को बक्र्ौता जरिवाना फफ्र्ौट गने लक्ष्र् िहेको ा लक्ष्र् िहेको ा गत वर्िको 
न्त्जम् ेवािी सिी आएको 6१७।५।२७ वर्ि ि उक्त आ.व. ा थप हनु आएको कैद २४७।०।११ 
वर्ि गिी कूल लगत ८६४।६।८ वर्ि  ध्रे् २५४।१।१६ वर्ि असलु भई ६१०।४।2२ वर्ि 
लगत बाँकी िहेको छ । उपिोक्त ब ोन्त्ज को र्वविणलाई र्नम्न तार्लका ा प्रस्ततु गरिएको छ।   

आ.व.२०७६/०७७ 
को जम् ेवािी सिेको 

आ.व.०७७/०७८ 
को 

जम् ा लगत फर्छ्यौट बाँकी 

६१७।५।२७ २४७।०।११ ८६४।६।८ २५४।१।१६ ६१०।४।२२ 

ग) फैसला कार्ािरवर्नतफि   

 र्हना श्रावण भाद्र आन्त्श्वन कार्तिक  ंर्सि पौर्  ाघ फाल्गणु चैि वैशाख जेठ आर्ाढ जम् ा 

लक्ष्र् २ ४ ६ १ ७ ८ ७ ६ १० ९ १० ११ ८१ 

प्रगर्त २ ३ २ १ ५ ७ ११ ८ ४ ४ २ ३ ५२ 

 

 

 

आ.व. ०७६/७७ को 
न्त्जम् ेवािी  सिेको 

आ.व. ०७७/७८ को जम् ा लगत फर्छ्यौट बाकँी 

रु.१,०४,००,८६६.७५
।- 

रु.१,५२,६९,८६४.७५
।- 

रु.२,५६,७०,७३१.५
।- 

रु.७०,४६,९६८। 
- 

रु.१,८६,२३,७६३.५
।- 
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परिच्छेद-३   

बागलङु न्त्जल्ला अदालतसँग सम्बन्त्रधत  ूल िणनीर्तहरूको कार्ािरवर्न र्ोजना ि सोसँग सम्बन्त्रधत 
र्क्रर्ाकलापहरू  

१. र्छटो छरितो ि गणुस्तिीर् रर्ार् सम्पादन गने 

१ .१ क)  दु्दाको न्त्शघ्र फछिर्ौट गने 

 (फिक  दु्दा व्र्वस्थापन पद्धर्त लाग ुहनुपूुविका  दु्दा तथा र्नवेदनका लार्ग) 
क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन 

सूचक 

स र्ावर्ध आ.व. न्त्जम् ेवािी 

१ न्त्जम् ेवािी सिी आएका सबै  दु्दा र्नवेदन 
तथा पनुिावेदनहरू चाल ुआर्थिक वर्ि ा 
फछिर्ौट गने 

अन्त्रत  
आदेश/र्नणिर् 

२०७८/०७९ रर्ार्ाधीश 

२ चाल ुआर्थिक वर्ि ा दताि भएका  दु्दा 
र्नवेदन तथा पनुिावेदनहरू ध्रे् 
कम्ती ा ५० प्रर्तशत फछर्ौट गने 

अन्त्रत  
आदेश/र्नणिर् 

२०७८/०७९ रर्ार्ाधीश 

३ र्वशेर् प्रकृर्तका र्नवेदनहरू ध्रे् प्र ाण 
बझु्न ुनपनेका हक ा दताि भएको 
र् र्तले ि प्र ाण बझु्न ुपनेका हक ा 
प्र ाण चकु्ता भएको र् र्तले ७ ददनर्भि 
फछर्ौट गने 

अन्त्रत  
आदेश/र्नणिर् 

२०७८/०७९ रर्ार्ाधीश 

४ प्रर्तबेदनहरू दताि भएको र् र्तले १ 
 र्हनार्भि फछर्ौट गने 

अन्त्रत  
आदेश/र्नणिर् 

२०७८/०७९ रर्ार्ाधीश 

 

ख) फिक  दु्दा व्र्वस्थापन पद्धर्त लाग ुहनेु  दु्दाको लार्ग  

 

 

 

 

क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन 
सूचक 

स र्ावर्ध आ.व. न्त्जम् ेवािी 

१ सिल  ागि ा िहने  दु्दा, र्नवेदन तथा 
पनुिावेदन दताि भएको र् र्तले ६ 
 र्हनार्भि फर्छ्यौट गने । 

फैसला/अन्त्रत  
आदेश 

२०७८/०७९ रर्ार्ाधीश 

२ सा ारर्  ागि ा िहने  दु्दा, र्नवेदन 
तथा पनुिावेदन दताि भएको र् र्तले 
१२  र्हनार्भि फर्छ्यौट गने । 

फैसला/अन्त्रत  
आदेश 

२०७८/०७९ रर्ार्ाधीश 

३ र्वशेर्  ागि ा िहने  दु्दा दताि भएको 
र् र्तले १८  र्हनार्भि फर्छ्यौट गने 

फैसला/अन्त्रत  
आदेश 

२०७८/०७९ रर्ार्ाधीश 
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१.२  दु्दा ब्र्वस्थापन पद्दर्त ा सधुाि गने 

क) फिक  दु्दा व्र्वस्थापन पद्धर्त लाग ुगनि व्र्वस्थापकीर् प्रवरध गने ।  
क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन 

सूचक 

स र्ावर्ध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ र्स अदालत ा फिक  दु्दा 
ब्र्वस्थापन पद्धर्तलाई 
प्रभावकािी रुप ा लाग ुगने 

र्नणिर् सफ्टवेर्ि 
अर्भलेख 

२०७८ 
श्रावण 

रर्ार्ाधीश/से्रस्तेदाि 

२ फिक  दु्दा ब्र्वस्थापन पद्धर्त 
कार्ािरवर्नको अनगु न गने। 

प्रर्तवेदन/अर्भलेख २०७८ 
श्रावण 

रर्ार्ाधीश/से्रस्तेदाि 

 

ख.  दु्दा ब्र्वस्थापन पद्धर्त ा सधुाि गने 

 

क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन 
सूचक 

स र्ावर्ध आ.व. न्त्जम् ेवािी 

१  दु्दाका पषको ब्र्न्त्क्तगत र्वविण 
भिी र् र्सल संलग्न गने 

ब्र्न्त्क्तगत 
र्वविण 

२०७८ से्रस्तेदाि 

२ पषहरूलाई अदालतको 
कार्िवोधलाई र्बचाि गिी स र् 
तोकी तािेख ददने   

तािेख 
पचाि/भपािई 

२०७८ फाँटवाला/सपुरिवेषक 

३ र्नधािरित स र्र्भि कुनै पष 
अनपुन्त्स्थत भए ा उपन्त्स्थत पषलाई 
तािेख ददने  

तािेख 
पचाि/भपािई 

२०७८ फाँटवाला/सपुरिवेषक 

४ प्रर्तबेदन उपिको सनुवुाई ा पषले 
तारिख ा िहन चाहे ा तारिख ा 
िाख्न े

तािेख 
पचाि/भपािई 

२०७८ फाँटवाला/सपुरिवेषक 

 

ग.  दु्दाको कािबाहीलाई सूचना प्रर्वर्धसँग आवद्ध गने 

क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन सूचक स र्ावर्ध आ.व. न्त्जम् ेवािी 
१  दु्दा दतािदेन्त्ख अन्त्रत  फैसलासम्  

हिेक तहका अदालत ा एउटै 
पर्हचान नम्वि (Registration 

Number)  ददने 

सफ्टवेर्ि २०७८ से्रस्तेदाि/फाटवाला 

२  दु्दाको पष ि काननु ब्र्वसार्ीलाई 
User id ि  password प्रदान गने 

सफ्टवेर्ि २०७८ से्रस्तेदाि/सम्पकि  
अर्धकृत 

३ पेसी तथा साधािण तारिख 
कम््रू्टिबाट स्वत: र्सजिना हनेु 
प्रणाली र्वकास गने  

सफ्टवेर्ि २०७८ से्रस्तेदाि 

४  दु्दाको हिेक गर्तर्वर्धको जानकािी 
पषहरूलाई एसए एसबाट ददने  

सफ्टवेर्ि २०७८ से्रस्तेदाि 
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५ पेशी स्थगनको पटक पेसी सूची ा 
जनाई वेवसाईट ा प्रकाशन गने 

पेशी 
सचुी/सफ्टवेर्ि 

२०७८ से्रस्तेदाि 

६  दु्दाको अन्त्रत  आदेश ि फैसलाको 
र्वद्यतुीर् प्रर्त अपलोि गने ।  

सफ्टवेर्ि/वेवसाईट २०७८ से्रस्तेदाि/इजलास 
अर्धकृत 

७  दु्दासम्वरधी पिाचाि ा ई ेलको 
प्रर्ोग गने । 

सफ्टवेर्ि/ई ेल 
अर्भलेख 

२०७६-०८१ से्रस्तेदाि/फाँटवाला 

८ सक्कलै र् र्सल चार्हने अवस्था ा 
बाहेक  दु्दाको र्वद्यतुीर् फाईल 
तर्ाि गिी प्रर्ोग गने । 

सफ्टवेर्ि/ई 
फाईल 

२०७८ से्रस्तेदाि/ 
फाँटवाला 

९ र्टपोटको र्वद्यरु्तर् प्रर्त तर्ाि 
भएपर्छ  ाि  दु्दा पेशी ा चढाउने 
पद्धर्त अवलम्वन गने ।  

र्वद्यतुीर् प्रर्त २०७८ से्रस्तेदाि/फाँटवाला 

 

घ. र् र्सलको आरतरिक र्निीषण गने 

क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन 
सूचक 

स र्ावर्ध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ र्स अदालत ा  दु्दा अङ्ग पूर्ािउन छुटै्ट 
शाखा स्थापना गिी र्निीषण अर्धकृत 
तोक्ने 

र्नणिर् २०७८ से्रस्तेदाि 

२ र्निीषण अर्धकृतले चाल ुर् र्सलहरूको 
र्नर्र् त रुप ा र्निीषण गरि ददएका 
र्नदेशनहरू सफ्टवेर्ि ा प्रर्वि गने 

सफ्टवेर्ि २०७८ र्निीषण 
अर्धकृत/से्रस्तेदाि 

३  ागि अनसुाि गनुिपने का को अवर्ध 
नाघेका ि नाध्न लागेका  दु्दाको 
सफ्टवेर्ि ाफि त कम््र्टुि ा प्राि 
संकेतअनसुाि प्राथर् कताका साथ 
र्निीषण गने  

र्निीषण/प्रर्तबेदन २०७८ र्निीषण अर्धकृत/ 
से्रस्तेदाि 

४  दु्दा ा अङ्ग पगुी पेशी चढन र्ोग्र् 
भएको प्र ान्त्णत गने 

सफ्टवेर्ि/पेसी 
प्र ान्त्णकिण 
फािा  

२०७८ र्निीषण अर्धकृत 

५ र्निीषण अर्धकृतले पान्त्षक रुप ा 
र् र्सल र्निीषणको प्रर्तबेदन सम्बन्त्रधत 
न्त्जल्ला रर्ार्ाधीश/से्रस्तेदािलाई 
उपलब्ध गिाउने । 

र्निीषण प्रर्तबेदन २०७८ र्निीषण अर्धकृत 

६ प्राि र्निीषण प्रर्तबेदनका आधाि ा 
सम्बन्त्रधत क िचािीलाई र्नदेशन ददने।  

र्नदेशन २०७८ रर्ार्ाधीश/से्रस्तेदाि 
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१.३ रर्ार्र्क का  कािवाही तथा  दु्दाको फैसला ा गणुस्तिीर्ता अर्भवरृ्द्ध गनुि । 

क. रर्ार्र्क प्रर्क्रर्ालाई अन ुान र्ोग्र् बनाउने 

 

क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन 
सूचक 

स र्ावर्ध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१  दु्दाको कािबाही ा लाग्ने हिेक 
चिणको सफ्टवेर्ि ाफि त कार्ितार्लका 
बनाई र् र्सल सा ेल िाख्न े।  

कार्ितार्लका २०७८ से्रस्तेदाि 

२  दु्दाका पषहरू अदालत ा हान्त्जि 
भएपर्छ कार्ितार्लका उपलब्ध 
गिाउने।  

कार्ितार्लका २०७८ से्रस्तेदाि/फाँटवाला 

३ कार्ितार्लका ा र्नधािरित स र् ा 
तोर्कएको कार्ि सम्पन्न गने ।  

कार्ितार्लका 2078 से्रस्तेदाि/फाँटवाला 

४ कार्ितार्लका अनसुाि का  हनु नसके ा 
वा  ागि परिवतिन गनुिपिे ा कािण 
खलुाई सफ्टवेर्ि ाफि त कार्ाितर्लका 
संशोधन/ ागि परिवतिन गिी सोको 
जानकािी  दु्दाका पषहरूलाई ददने । 

संशोर्धत/काि ्
र्तार्लका/स
फ्टवेर्ि 

२०७८ से्रस्तेदाि/सपुिीवेषक 

५ कार्ितार्लका अनसुाि का  भए नभएको 
र्नर्र् त अनगु न गने 

अनगु न 
प्रर्तबेदन 

२०७८ रर्ार्ाधीश/ से्रस्तेदाि 

६ पषहरूले वेभसाईट  ाफि त  दु्दाको 
कािबाही तथा आदेश/फैसलाको 
जानकािी ददने व्र्वस्था ।  

वेवसाईट 
अध्र्ावर्धक 

२०७८ से्रस्तेदाि/फाँटवाला 

 

ख. र् र्सल कागजको गणुस्तिीर्ता कार्  गने 

 

क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन 
सूचक 

स र्ावर्ध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ र्नधािरित  ापदण्िका आधाि ा फाईल कागज 
 सीस ेतका सा ग्री खरिद गिी प्रर्ोग ा ल्र्ाउने  

स्पेर्सर्फकेसन २०७८ से्रस्तेदाि 

२ र् र्सल संलग्न कागजातहरूको संिषणको लार्ग 
प्रभावकािी र् र्सल ब्र्वस्थापन गने 

 तार्दाती फािा  अध्र्ावर्धक गने ।  
 र्सलर्सलेवाि रुप ा र् लाएि िाख्न े। 

 खोजेका बखत सहज रुप ा फेला पानि 
सर्कने।  

 र् र्सल ा िहनपुने सबै कागज उपलब्ध हनेु 
।  

 र्नर्र् त रुप ा संिषण ि उपचाि गने 

ब्र्वन्त्स्थत 
र् र्सल 

२०७८ से्रस्तेदाि/फाँटवाला 
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३ र् र्सल संलग्न  ु् र्  ु् र् कागजातहरूको 
(सिाउन नर् ल्ने) र्वद्यतुीर् प्रर्त तर्ाि पािी 
सफ्टवेर्ि ा प्रर्वि गने ।  

सफ्टवेर्ि २०७८ से्रस्तेदाि/फाँटवाला 
 

 
 

१.४ र्ववाद स ाधानका बैकन्त्ल्पक उपार्हरूको प्रर्ोगलाई प्रभावकािी बनाउन ु। 

क. रर्ार्र्क  ेलर् लाप पद्धर्तको सदुृढीकिण गने । 

क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन सूचक स र्ावर्ध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ र् लापि हनुसक्ने प्रकृर्तका सबै र्बवादहरू 
कम्ती ा एकपटक  ेलर् लापका लार्ग प्रोत्सार्हत 
गने । 

आदेश/ ेलर् लाप ा 
बरृ्द्ध 

२०७८ रर्ार्ाधीि/ 
से्रस्तेदाि 

२  दु्दाको कार्िवोझ अनसुाि  ेलर् लाप कषको 
र्बस्ताि गने . 

थप  ेलर् लाप कष २०७८ से्रस्तेदाि 

३ अदालत ा िहेका  ेलर् लाप कषको सदुृढीकिण 
गने ।  

सदुृढ  ेलर् लाप 
कष 

२०७८ से्रस्तेदाि 

४ अदालतले र्वर्भन्न षेिको र्वर्र्गत र्वज्ञता भएका 
 ेलर् लापकतािहरूको सूची तर्ाि पाने ।  

 ेलर् लापकतािको 
सूची 

२०७८ से्रस्तेदाि 

५  ेलर् लापसम्वरधी सिोकािवालाहरूबीच छलफल 
ि स रवर् गने ।  

बैठक/ ाईरर्टु २०७८ रर्ार्ाधीश/ 
से्रस्तेदाि 

६  ेलर् लाप केरद्र ि  ेलर् लाप प्रर्क्रर्ाको अनगु न 
गने ।  

अनगु न प्रर्तबेदन २०७८ रर्ार्ाधीश/ 
से्रस्तेदाि 

 

१.५ फैसला कार्ािरवर्नको कार्िलाई प्रभावकािी बनाउन ु। 

क. फैसलाको शीघ्र कार्ािरवर्न गने । 

क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन 
सूचक 

स र्ावर्ध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ देवानी  दु्दाको फैसला कार्ािरवर्नसम्वरधी 
र्नवेदन वा अन्त्रत  कार्  भएको लगत 
पषहरू अदालत ा हान्त्जि भएको र् र्तले ६ 
 र्हनार्भि पछर्ौट गने ।  

आदेश २०७८ तहर्सलदाि  

२ फौजदािी  दु्दा ा अन्त्रत  कार्  भएको र्नजी 
र्बगो ि षर्तपूर्ति सम्वरध ा र्नवेदन पिेको 
र् र्तले ६  र्हनार्भि फछर्ौट गने ।  

प्रर्तबेदन/लगत 
र्कताब 

२०७८ तहर्सलदाि 

३ फौजदािी  दु्दा ा अन्त्रत  कार्  भएको कैद 
जरिवाना ि सिकािी र्बगो ध्रे् प्रत्रे्क वर्ि 
कम्ती ा सो वर्ि कार्  हनेु लगत बिाबि 
असलु गने । 

प्रर्तबेदन/लगत 
र्कताब 

२०७८ से्रस्तेदाि/तहर्सलदाि 
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ख. बक्र्ौता दण्ि जरिवाना ि सिकािी र्वगो अर्भर्ानको रुप ा असलुउपि गने । 

 

क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन 
सूचक 

स र्ावर्ध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ र्स आ.व.  ा वर्ि र्व.सं. 
२०५५ सालसम्  सबै दण्ि 
जरिवाना ि सिकािी र्बगो 
असलुी गने ।  

प्रर्तबेदन/लगत 
र्कताब 

२०७८/०७९ रर्ार्ाधीश/से्रस्तेदाि/तहर्सलदाि 

 

ग. दण्ि जरिवाना सिकािी र्बगो ि षर्तपूर्तिको लगत अध्र्ावर्धक गने । 

क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन 
सूचक 

स र्ावर्ध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१  दु्दा अन्त्रत  भई कार्ािरवर्न गनि र् ल्ने ि 
 दु्दा अन्त्रत  भई नसकेको कािणले 
कार्ािरवर्न गनि नर् ल्ने अवस्थाका दण्ि 
जरिवाना ि सिकािी र्बगोको अलग अलग 
लगत अर्भलेख अध्र्ावर्धक गने । 

लगत 
र्कताब 

२०७८ रर्ार्ाधीश/तहर्सलदाि 

२ परिवर्तित स्थानीर् तहको संिचनाअनसुाि 
लगत ा िहेको वतन अद्यावर्धक गने ।  

लगत 
र्कताब 

२०७८/०७९ रर्ार्ाधीश/तहर्सलदाि 

३ फैसला अनसुाि र्तनुिपने षर्तपूर्तिको लगत 
ि फछर्ौटको छुटै्ट अर्भलेख िाख्न े।  

लगत 
र्कताब 

२०७८/०७९ रर्ार्ाधीश/तहर्सलदाि 

४ फौजदािी कार्िर्वर्ध संर्हताको दफा १६० 
अनसुाि कट्टा हनेु लगत  ूल लगत 
र्कताबबाट कट्टा गिी छुटै्ट अर्भलेख िाख्न।े  

लगत 
र्कताब 

२०७८/०७९ रर्ार्ाधीश/तहर्सलदाि 

 

घ. फैसला कार्ािरवर्नको संस्थागत सदुृढीकिण गने । 

क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन 
सूचक 

स र्ावर्ध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ अन्त्रत  फैसलाले दण्ि जरिवाना 
लागेका ब्र्न्त्क्तहरूको र्वविण 
साविजर्नक संचाि  ाध्र्  तथा 
अदालतको वेवसाईट ा प्रकाशन गने । 

वेवसाईट/संचाि 
 ाध्र्  

२०७८ साउन रर्ार्ाधीश / 
से्रस्तेदाि / 
तहर्सलदाि 

२ दण्ि जरिवाना लागेका व्र्न्त्क्तहरू 
सिकािी सेवा प्रवाह ा बरदेज लगाउन 
लगतको र्बविण सेवा प्रवाह गने 
र्नकार्हरू ा लेखी पठाउने ।  

पिाचाि/स रवर् २०७८ साउन  रर्ार्ाधीश / 
से्रस्तेदाि / 
तहर्सलदाि 

३ कैद जरिवाना असलुी वापतको प्रोत्साहन 
िक  तत्काल उपलब्ध गिाउने ।  

भौचि/भपािई २०७८/०७९ से्रस्तेदाि/तहसीलदाि 
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४ फैसला कार्ािरवर्नका लार्ग ता ेलदाि 
ि प्रहिीस ेतको सहर्ोग र्लने गिी 
र्नर्र् त िोि खटाउने 

िोिपूजी/आदेश २०७८/०७९ तहसीलदाि 

५ न्त्जल्ला अदालत ा से्रस्तेदाि पर्छको 
रर्ार्सेवाको वरिष्ठ क िचािीलाई 
तहर्सलदािको न्त्जम् ेवािी ददने। 

र्नणिर्/पि २०७८/०७९ न्त्जल्ला रर्ार्ाधीश 

६ फैसला कार्ािरवर्नलाई प्रभावकािी 
बनाउन स रवर् गने तथा आवश्र्क 
क िचािी ि स्रोत साधन प्राथर् कताका 
साथ उपलब्ध गिाउने । 

र्नणिर्/बैठक २०७८/०७९ रर्ार्ाधीश/से्रस्तेदाि 

 

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

 

क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन 
सूचक 

स र्ावर्ध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ दशी ा पेश भएका नगद तथा न्त्जरसीको 
अर्भलेख अध्र्ावर्धक गने ।  

लगत र्कताब २०७८/०७९ तहसीलदाि 

२  दु्दा ा पेश भएका दशीका सा ानहरू 
र्फताि ददने/न्त्जम् ा ददने/र्लला  
गने/नि गनेस ेतका कार्ि थनुछेक 
आदेश भएको ३  र्हनार्भि सम्पन्न 
गने । 

आदेश/पिाचाि २०७८/०७९ रर्ार्ाधीश/से्रस्तेदाि/ 
तहसीलदाि 
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परिच्छेद - ४ 

२. रर्ार् ा पहुँच अर्भवरृ्द्ध गने 

िणनीर्तक उद्दशे्र् 

२.१. अदालतबाट प्रवाह हनु ेसेवालाई गणुस्तिीर् ि प्रभावकािी बनाउन ु। 

क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन 
सूचक 

स र्ावर्ध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ सेवा ैिी ब्र्वहाि गनिका लार्ग र्छटोछरितो 
ि गणुस्तिीर् सेवा हाम्रो प्रर्तबद्धता भन्ने 
नािा ा आधारित िही रर्ार्र्क 
जनशन्त्क्तलाई अर्भ खुीकिण गनि । 

तार्ल  
प्रर्तबेदन 

२०७८/०७
९ 

से्रस्तेदाि 

२ र्स अदालत ा िहेका सेवाग्राही पिा शि ि 
सहार्ता कषको सदुृढीकिण गने । 

र्नणिर् २०७८/०७
९ 

से्रस्तेदाि 

३ सेवाग्राहीलाई अदालत ा प्रवेश गने 
र्वरदबुाटै सहजीकिण गनि दष स्वर्  ्
सेवक ि ईरटनिहरू खटाउने । 

र्नणिर् २०७८/०७
९ 

से्रस्तेदाि 

४  दु्दाको कािबाहीको अवस्थासम्वरधी 
जानकािी टेर्ल ईरक्र्ािी एसए एस 
 ोबाईल ए्स ाफि त  दु्दाको पषलाई 
उपलब्ध गिाउने ।  

एसए एस/टे
र्लफोन 

२०७८/०७
९ 

से्रस्तेदाि 

५ रर्ार्ाधीशसँग सेवाग्राहीहरूले आवर्धक 
रुप ा अरतिर्क्रर्ा गनि पाउने प्रणालीलाई 
थप प्रभावकािी बनाई र्निरतिता ददने । 

प्रर्तबेदन २०७८/०७
९ 

रर्ार्ाधीश/ 
से्रस्तेदाि 

७ सविसाधिण/र्वद्याथीलाई अदालतको 
अवलोकन गने अवसि प्रदान गने । 

अर्भलेख २०७८/०७
९ 

रर्ार्ाधीश/से्रस्तेदाि 

८ अदालत अवलोकन गनि आउने 
ब्र्न्त्क्तहरूका लार्ग अदालतको सा ारर् 
परिचर् सम्पादन गने कार्ि ि कार्ि 
कषस ेतको जानकािी स ावेश भएको 
श्रब्र्दृश्र् सा ग्री र्न ािण गिी अवलोकन 
कषबाट प्रशािण गने ।  

श्रब्र्दृश्र् 
सा ग्री 

२०७८/०७
९ 

रर्ार्ाधीश/से्रस्तेदाि 

 

 

२.२. काननुी सहार्तालाई प्रभावकािी बनाउन े। 

क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन 
सूचक 

स र्ावर्ध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 
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१ नेपाल बाि एशोर्सर्सनसँग स रवर् गिी 
प्रोवोनो (स्वेन्त्च्छक) र्नशलु्क काननुी 
सेवा संचालन र्नदेन्त्शका कार्ािरवर्न 
गने।  

स रवर् 
बैठक/र्नणिर् 

२०७८/०७९ से्रस्तेदाि 

२ प्रोवोनो (स्वेन्त्च्छक) काननुी सेवा प्रदान 
गने काननु ब्र्वसार्ीहरूको सूची 
अद्यावर्धक गिी र्वद्यरु्तर्  ाध्र्  तथा 
अदालत ि बाि एसोर्सर्सनको सूचना 
पाटी ा प्रकाशन गने ।  

वेवसाईट/सूचना 
पाटी 

२०७८ भाद्र से्रस्तेदाि 

४ वैतर्नक काननु ब्र्वसार्ीबाट प्रदान 
गरिने सेवाको जानकािीसर्हत अदालत ा 
कार्िित वैतर्नक काननु ब्र्वसार्ीको 
ना  ि सम्पकि  नं. अदालत परिसिको 
सबैले देख्न ेस्थान ा टाँस्ने ि वेवसाईट ा 
प्रकाशन गने ।  

जानकािी 
र्वविण/वेवसाईट 

२०७८ साउन से्रस्तेदाि 

 

२.३. रर्ार्र्क प्रर्क्रर्ा ि प्रणालीबािे सूचना प्रवाह गने । 

क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन सूचक स र्ावर्ध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ अदालत ा सेवाग्राही पिा शि 
ि सहार्ता कष ा 
अदालतबाट प्रदान हनेु सेवा 
 दु्दाको प्रर्क्रर्ा लाग्ने दस्तिु 
आदद बािे ा सेवाग्राहीलाई 
जानकािी ददने ।  

नागरिक विापि/ सहार्ता 
कष 

२०७८/०७९ से्रस्तेदाि 

२ अदालतबाट प्रदान हनेु सेवा 
 दु्दाको प्रर्क्रर्ा लाग्ने दस्तिु 
आदद बािे ा जानकािी ूलक 
पनु्त्स्तका तर्ाि गिी 
पर्हलोपटक आउने पषलाई 
उपलब्ध गिाउने।  

जानकािी पनु्त्स्तका २०७८/०७९ से्रस्तेदाि 

३ अदालतहरू ा पर्ािि पूवािधाि 
सर्हतको प्रर्तषालर्को 
स्थापना ि सदुृढीकिण गने । 

प्रर्तषालर् २०७८  ाघ से्रस्तेदाि 

४ रर्ार्र्क प्रर्क्रर्ासम्वरधी 
श्रब्र्दृश्र् सा ग्री प्रर्तषालर् ा 
िहेको र्िस््लेबाट प्रशािण 
गने।  

सचुना प्रर्वर्ध २०७८/०७९ से्रस्तेदाि 
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५ रर्ार्र्क प्रर्क्रर्ासम्वरधी 
जानकािीहरू स्थानीर् संचाि 
 ाध्र्  ाफि त स्थानीर् 
भार्ाहरू ा स ेत प्रकाशन 
तथा प्रशािण गने ।  

कार्िक्र  अर्भलेख २०७८/०७९ से्रस्तेदाि 

८ फाँट/इजलास लगार्त 
अदालतका कार्िकषको स्पि 
जानकािी प्राि हनेु संकेत 
वोिि/र्िन्त्जटल म्र्ाप 
अदालतको प्रवेश र्वरद ु
सहार्ता कष तथा बढी 
सम्पकि  हनेु स्थान ि 
अदालतको बेवसाईट ा िाख्न।े 

सङ्केत बोिि/वेवसाईट २०७८/०७९ से्रस्तेदाि 

८ अदालतबाट प्रदान हनेु सेवा 
रर्ार्र्क प्रर्क्रर्ा ि प्रणाली 
 दु्दाको कािबाहीका लार्ग 
लाग्ने दस्तिु आदद बािे ा 
अदालतको हातार्भि अदालत 
प्रर्ोगकतािक बिापि टाँस्ने 
ब्र्वस्था र् लाई वेवसाईट ा 
स ेत प्रकाशन गने ।  

नागरिक विापि/वेवसाईट २०७८/०७९ से्रस्तेदाि 

९ अदालतबाट प्रदान हनेु सेवा 
रर्ार्र्क प्रर्क्रर्ा ि प्रणाली 
 दु्दाको कािबार्हका लार्ग 
लाग्ने दस्तिु आदद बािे ा 
अदालतबाट स दुार्का र्वर्भन्न 
वगिसँग अरतिसंवाद गने ।  

कार्िक्र  प्रर्तबेदन २०७८/०७९ रर्ार्ाधीश/से्रस्तेदाि 

१० सहार्ता ि पिा शि कष ा 
तार्ल  प्राि जनशन्त्क्तको 
ब्र्वस्था गने ।  

र्नणिर् २०७८ साउन से्रस्तेदाि 

११ सहार्ता ि पिा शि कषलाई 
स्रोत साधनर्कु्त बनाई 
सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने 
सेवालाई प्रभावकािी बनाउने।  

सचुना/स्रोत/साधन/सेवाको 
अर्भलेख 

२०७८/०७९ से्रस्तेदाि 

 

 

२.४. पीर्ित ैिी रर्ार् प्रणालीको सदुृढीकिण गने । 
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क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन सूचक स र्ावर्ध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ पीर्ित ैिी कषको स्थापना ि 
अरर् पूवािधाि ब्र्स्थापन गने ।  

र्नणिर्/बजेट 
र्नकासा 

२०७८ 
साउन 

से्रस्तेदाि 

२ पीर्ित बादी भई दार्ि हनेु 
 दु्दा ा र्नशलु्क काननुी सहार्ता 
उपलब्ध गिाउने ।  

आदेश/पि २०७८/
०७९ 

रर्ार्ाधीश/ से्रस्तेदाि 

३ पीर्ित ैिी ब्र्वहािका लार्ग 
रर्ार्र्क जनशन्त्क्तलाई 
अर्भ खुीकिण गने ।  

प्रर्तबेदन २०७८ 
भाद्र 

रर्ार्ाधीश/ से्रस्तेदाि 

४  दु्दाको कािबाही ि फैसला ा 
पीर्ितको परिचर् गोपनीर्ता 
कार्  गने ।  

पषको गोपर्नर्ता 
फािा  

२०७८/
०७९ 

रर्ार्ाधीश/ से्रस्तेदाि 

५ पीर्ितलाई  दु्दाको कािबाही ि 
आदेश वा फैसलाको जानकािी 
ददने ।  

र्नणिर्/पिाचाि २०७८/
०७९ 

रर्ार्ाधीश/ से्रस्तेदाि 

६ पीर्ितले भरिपाउने ठहिेको र्बगो 
ि षर्तपूर्तिको छुटै्ट अर्भलेख 
िाखी प्राथर् कतासाथ कार्ािरवर्न 
गने ।  

लगत अर्भलेख २०७८ 
/079 

रर्ार्ाधीश/तहसीलदाि 

७ रर्ार्र्क का  कािबाही ा पीर्ित 
 ैिी सेवा प्रवाहको सरु्नन्त्श्चतता 
गनि पषृ्ठपोर्ण र्लने । 

पषृ्ठपोर्ण 
फािा /प्रर्तबेदन 

२०७८ 
 ंसीि 

रर्ार्ाधीश/ से्रस्तेदाि 

 

परिच्छेद - ५ 

लक्ष्र्-३. रर्ार्र्क सशुासनको प्रविद्धन गने । 

िणनीर्तक उद्दशे्र् ३.१. रर्ार्र्क स्वतरिता ि स्वार्तत्ताको प्रविद्धन गने । 

क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन 
सूचक 

स र्ावर्ध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ रर्ार्र्क का  कािबाही ा बाह्य तथा आरतरिक 
रुप ा पनिसक्ने दबाब ि प्रभावलाई र्नरुत्सार्हत ि 
ईरकाि गने ।  

सवेषण 
प्रर्तबेदन 

२०७८/०७९ सम्बन्त्रधत 
रर्ार्ाधीश 

 

 

िणनीर्तक उद्दशे्र्- ३.२. रर्ार्र्क जनशन्त्क्तको कार्ि संस्कृर्त ा सधुाि गने । 
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क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन 
सूचक 

स र्ावर्ध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ रर्ार्र्क जनशन्त्क्तलाई उत्कृष्ठ ब्र्वस्थापन ि 
सेवा प्रवाह ा प्रर्सर्द्ध पाएका 
साविजर्नक/र्नजी संस्थाहरूको अवलोकन 
गिाउने ।  

र्नणिर्/ 
प्रर्तबेदन 

२०७८  ांघ से्रस्तेदाि 

 

िणनीर्तक उद्दशे्र्-३.३. अदालतको का  कािबाही ा अनगु न ि र्निीषणलाई प्रभावकािी बनाउन े। 

क. गनुासो सनुवुाईको संर्रिलाई प्रभावकािी बनाउने 

क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन 
सूचक 

स र्ावर्ध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ अदातलबाट भएका का  कािबाही ा हनु सक्ने 
अर्नर्र् ततासम्वरधी उजिुीको सम्वोधन गने 
कार्िर्वर्ध साधन न्त्जम् ेवाि अर्धकािी 
स र्ावर्धस ेतका र्वर्र्हरू स ावेश गिी 
कार्िर्ोजना बनाई लाग ुगने ।  

कार्िर्ोजना २०७८ साउन से्रस्तेदाि 

२ सेवाग्राहीले अदालतको का  कािबाहीको 
सम्वरध ा रर्ार्ाधीशस ष र्लन्त्खत वा  ौन्त्खक 
रुप ा कुनै गनुासो/उजिुी गनि सक्ने ।  

उजिुी/प्रर्तवेदन २०७८/०७९ रर्ार्ाधीश 

लक्ष्र्-४ अदालत ब्र्वस्थापनको सदुृढीकिण गने । 

४.१.  ानव संशाधनको ष ता र्वकास गने । 

क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पा
दन सूचक 

स र्ावर्ध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ र्फल्ि ा खर्टने ता ेलदाि क िचािीहरूलाई कार्ि 
सम्पादन  ापदण्ि बनाई सोको आधाि ा  ोबाईल 
शलु्क सरु्वधा उपलब्ध गिाउने ।  

ता ेली 
अर्भलेख 

२०७८/०७
९ 

से्रस्तेदाि 

४.२ क. भवनबाहेकका अरर् भौर्तक पूवािधाि ब्र्वस्थापन गने । 

क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन 
सूचक 

स र्ावर्ध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ अदालत ा खरिद गरिने वस्त ुि सेवाको वार्र्िक 
खरिद र्ोजना तर्ाि पािी कार्ािरवर्न गने । 

खरिद र्ोजना २०७८ 
साउन 

से्रस्तेदाि 

२ र्नधािरित  ापदण्िका आधाि ा अदालतको लार्ग 
आवश्र्क पने फर्निचि लगार्तका सा ग्रीहरू खरिद 
गने ।  

र्नणिर् २०७८  से्रस्तेदाि 

ख. र्बन्त्त्तर् ब्र्वस्थापन गने  
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क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन 
सूचक 

स र्ावर्ध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ अदालतको र्ोजना कार्ािरवर्न सर् र्तसँग पिा शि ि 
स रवर् गिी बजेट अन ुानलाई अन्त्रत  रुप ददई 
वार्र्िक खरिद र्ोजनासर्हत सवोच्च अदालत 
अनसुरधान तथा र्ोजना  हाशाखा ा पठाउने ।  

बजेट अन ुान 
र्वविण 

२०७८ भाद्र से्रस्तेदाि 

२ र्नधािरित र्सर्लङको आधाि ा वार्र्िक 
कार्िक्र स ेतको प्राथर् कीकिण गिी LMBIS   ा 
बजेट प्रर्वि गने ।  

LMBIS 
अर्भलेख 

प्रत्रे्क वर्ि से्रस्तेदाि 

३. सम्बन्त्रधत अदालतले प्राि गिेको बजेट LMBIS 
 ा उल्लेन्त्खत र्क्रर्ाकलाप कार्ािरवर्नको लार्ग 
अदालतको पूणि बैठक ि क िचािी बैठक ा 
छलफल गिाई र् तब्र्र्र्ता पािदन्त्शिता ि 
प्रभावकारितास ेतको आधाि ा र्ोजनाका कार्िक्र रु 
संचालन गने ।  

र्नणिर्/भौर्तक 
ि र्वन्त्त्तर् 
प्रर्तवेदन 

प्रत्रे्क वर्ि से्रस्तेदाि 

४ वार्र्िक रुप ा तोर्कएको लक्ष्र्ब ोन्त्ज  बेरुज ु
फछर्ौट गने ि आगा ी ददन ा शूरर् बेरुज ुकार्  
गने । 

बेरुज ु
फछर्ौट 
प्रर्तबेदन 

प्रत्रे्क वर्ि से्रस्तेदाि  

 

 

 

ग) अर्भलेख ब्र्वस्थापन गने । 

क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन 
सूचक 

स र्ावर्ध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ र् र्सल संलग्न र्लखतहरू कानूनब ोन्त्ज  
धलु्र्ाउने/सिाउने/संिषण गने । 

अर्भलेख २०७८/०७९ से्रस्तेदाि 

२ नर्ाँ भवन ा सिेपर्छ र् र्सलहरू ब्र्वन्त्स्थत रुपले 
िाख्न ेप्रवरध गने । सोको लार्ग आवश्र्क बजेट 
 ाग गने ।  

दिाज/र्ािक २०७८ साउन से्रस्तेदाि 

 

घ. पसु्तकालर् ब्र्वस्थापन गने ।  
क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन 

सूचक 

स र्ावर्ध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ पसु्तकालर्को र्वस्ताि ि सधुाि गने । पसु्तक 
अर्भलेख 

२०७८/०७९ से्रस्तेदाि 

२ इजलास ा दैर्नक रुप ा आवश्र्क पने काननुका 
पसु्तक ि सा ग्रीहरू सर्हतको Mini Library को 
ब्र्वस्था गने ।  

लाईबे्रिी २०७८ साउन से्रस्तेदाि 
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३ रर्ार्र्क कार्िको लार्ग आवश्र्क पने पसु्तक 
लगार्त अरर् पाठर् सा ग्रीको आवश्र्कता 
पर्हचान गिी खरिद गने । 

खरिद 
र्नणिर्/पसु्तक 

२०७८ 
कार्तिक 

से्रस्तेदाि 

लक्ष्र्-५ अदालतप्रर्तको आस्था ि र्वश्वास अर्भवरृ्द्ध। 

५.१. अदालतका का  कािवाही सम्वरध ा सेवाग्राहीको सरतरु्ि अर्भवरृ्द्ध गने । 

क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन 
सूचक 

स र्ावर्ध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ अदालत ा आवर्धक रुप ा सेवाग्राहीको सरतिुीको 
स्ति  ापन गने सरदभि ा  गनुासो पेर्टका ा कुनै 
गनुासो आएको भए आवश्र्क कािवाही गने। 

प्रर्तवेदन २०७८/०७९ से्रस्तेदाि 

५.२. रर्ार्र्क सचुना संचाि तथा न्त्शषा पद्धर्तको सधुाि गने ।  
क.अदालत ि संचाि ाध्र् सँगको सम्वरध प्रभावकािी बनाउने । 

क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन 
सूचक 

स र्ावर्ध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ अदालतले आवर्धक रुप ा संचािक ीसँग 
अरतिर्क्रर्ा गने ।  

 ाईररू्ट/प्रसे 
र्वज्ञर्ि 

अधिवार्र्िक 
रुप ा 

से्रस्तेदाि 

 

ख. काननुी न्त्शषाको प्रवद्धिन गने । 

 

क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन 
सूचक 

स र्ावर्ध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ अदालतको का  कािबाहीबािे ा र्वद्यालर् तथा 
र्वश्वद्यालर्का र्वद्याथीलाई अदालतको अवलोकन 
भ्र णको अवसि ददने ।  

अर्भलेख २०७८/०७९ से्रस्तेदाि 

२ रर्ार्ाधीश तथा अदालतका अर्धकृतबाट रर्ार्र्क 
प्रर्क्रर्ा ि प्रणालीका र्वर्र् ा र्वद्यालर् ा प्रवचन 
ददने ।  

प्रवचन 
कार्िक्र  

२०७८ 
फाल्गनु 

रर्ार्ाधीश/ 
से्रस्तेदाि 
/अर्धकृत 

 

५.३. अदालतका सिोकािवालाहरूसँगको सम्वरध ि सहर्ोगलाई सदुृढ तलु्र्ाउने ।  
क. अदालतका सिोकािवाला र्नकार्हरूसँग सम्बरध ि स रवर् अर्भबरृ्द्ध गने । 

 

क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन 
सूचक 

स र्ावर्ध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ सिोकािवाला र्नकार्हरूलाई रर्ार्पार्लकाको 
कार्ि र्ोजनाका सम्बरध ा जानकािी 
गिाउने।  

पिाचाि/ ाईररू्ट २०७८ 
साउन 

रर्ार्ाधीश/से्रस्तेदाि 
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२ सिोकािवाला र्नकार्हरूलाई कार्ि र्ोजना 
तजुि ा ाफि त सधुािका कार्िक्र हरू संचालन 
गनि प्रोत्सार्हत गने ।  

पिाचाि/ ाईररू्ट २०७८ 
साउन 

रर्ार्ाधीश/से्रस्तेदाि 

३ कार्ि र्ोजना ाफि त सधुािका कार्िक्र  
संचालन गरििहेका सिोकािवाला 
र्नकार्हरूका र्ोजना ा स ावेश भएका 
रर्ार्पार्लकाको का  कािबाहीसँग सम्बन्त्रधत 
साझा र्वर्र्हरू ा अरति र्नकार्गत स रवर् 
तथा सहकार्ि गने ।  

पिाचाि/ ाईररू्ट २०७८ 
साउन 

रर्ार्ाधीश/से्रस्तेदाि 

 

ख. स्थानीर् तहका रर्ार्र्क सर् र्तहरूसँग स रवर् ि सहकार्ि गने । 

क्र.सं. कार्ि कार्िसम्पादन 
सूचक 

स र्ावर्ध 
आ.व. 

न्त्जम् ेवािी 

१ स्थानीर् तहको सहकार्ि ा रर्ार्र्क सर् र्तका 
पदार्धकािीहरू तथा कार्िित क िचािीहरू 
रर्ार्र्क प्रर्क्रर्ा  ेलर् लाप ि रर्ार्र्क 
र्निीषणका सरदभि ा अर्भ खुीकिण गने ।  

अर्भ खुीकिण २०७८ 
असोज 

रर्ार्ाधीश/से्रस्तेदाि 
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फािा  नं १ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को वार्र्िक कार्ि र्ोजना 
नर्ाँ दतािको लक्ष्र् र्नधाििण फािा  

(र्ोजनाको लक्ष्र् १ िणनीर्तक उदे्दश्र् १.१ (क) ि (ख) सँग सम्बन्त्रधत)  

गत ३ आर्थिक वर्िको नर्ाँ दताि सं्र्ा 
और्त सं्र्ा १५% थप 

हनुे सं्र्ा 
कार्  हनुे 
दताि सं्र्ा 

 ागि स ूह अनसुाि सं्र्ा 
र्नधाििण गदाि जम् ा कार्  हनु 
आउने सं्र्ाको देहार्को 
प्रर्तशतको आधाि ा 

सिल सा ारर् र्वशेर् 

६०% ३०% १०% 

२०७५/०७६ २०७६/०७७ २०७७/०७८       

480 337 396 405 61 466 280 140 46 
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फािा  नं २ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को वार्र्िक कार्ि र्ोजना 
बर्गिकृत वार्र्िक लक्ष्र् र्नधाििण फािा  

(र्ोजनाको लक्ष्र् १ िणनीर्तक उदे्दश्र् १.१ (क) ि (ख) सँग सम्बन्त्रधत) 
र्ोजनाले र्नदेशन गिे ब ोन्त्ज को कार्  हनुे  दु्दा फर्छ्यौटको वार्र्िक लक्ष्र्: ५६४    

  

फर्छ्यौट लक्ष्र् र्नधाििण: ५६४ 

 

र्स.नं. र्वर्र् 

न्त्जम् ेवािी तफि को फर्छ्यौट लक्ष्र्   ागि स ूह 

नर्ाँ दताितफि को 
जम् ा 

जम् ा 
फछर्ौट 
लक्ष्र् 

DCM लागू हनु ु
पवुिको सबै   

DCM लागू 
भएपर्छको सबै 

 जम् ा 
सङ्क् ्र्ा 

सिल सा ारर् र्वशेर् 

१ 
शरुु  दु्दा 
(देवानी/फौजदािी) 

112 २१८ 330 १८४ ४४ २ 230 
558 

2 पनुिावेदन   1 1 4     4 5 
 दु्दाको जम् ा 112 219 331 188 44 2 234 563 

३ रिट ि र्नर्धेाज्ञा र्नवेदन     0 1     1 1 
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४ 

 ागि स ूह ा नपने 
(बरदीप्रत्षीकिण) 

    0       0   

 दु्दा ि रिटको जम् ा ११२ २१९ ३३१ १८९ ४४ २ २३५ ५६४ 

५ र्वशेर् प्रकृर्तका र्नवेदन   5 5 45     45 50 

६ अरर् र्नवेदन/प्रर्तवेदन     0 145     145 
145 

  जम् ा 0 5 5 190 0 0 190 195 

 कूल जम् ा ११२ २२४ ३३६ ३७९ ४४ २ ४२५ ७५९ 

            तर्ाि गने       प्र ान्त्णत गने 
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फािा  नं ३ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आर्थिक वर्ि२०७८/०७९ को वार्र्िक कार्ि र्ोजना 
बर्गिकृत वार्र्िक लक्ष्र् र्नधाििण फािा  

(र्ोजनाको लक्ष्र् १ िणनीर्तक उदे्दश्र् १.१ (क) ि (ख) सँग सम्बन्त्रधत) 
र्ोजनाले र्नदेशन गिे ब ोन्त्ज को कार्  हनुे  दु्दा फर्छ्यौटको वार्र्िक लक्ष्र्: ५६४    

  

फर्छ्यौट लक्ष्र् र्नधाििण: ५६४ 

 

र्स.नं. र्वर्र् अवर्धगत सं्र्ा 

न्त्जम् ेवािी तफि को फर्छ्यौट लक्ष्र्   ागि स ूह नर्ाँ 
दताितफि को 
जम् ा 

जम् ा 
फछर्ौट 
लक्ष्र् 

DCM लागू 
हनु ुपवुिको   

DCM लागू 
भएपर्छको  

 जम् ा 
सङ्क् ्र्ा 

सिल सा ारर् र्वशेर् 

१ शरुु  दु्दा 
(देवानी/फौजदािी) 

६  र्हना र्भिको    १३१ 131 १८०     182 313 
६  र्हना देन्त्ख १ 
वर्िर्भिको 

  ८३ 83   ४६   46 
129 

१ वर्िदेन्त्ख १८  र्हना 
र्भिको   

28 4 32         
32 

१८  र्हना नाघेको 84   84       0 84 
शरुुको जम् ा 112 218 330 180 46 0 228 558 

2 पनुिावेदन ६  र्हना र्भिको    1 1 ३     3 4 
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६  र्हना देन्त्ख १ 
वर्िर्भिको  

    0   १   1 

1 

१ वर्िदेन्त्ख १८  र्हना 
र्भिको   

    0       0 

0 

१८  र्हना नाघेको     0       0 
0 

पनुिावेदनको जम् ा 0 1 1 3 1 0 4 5 

३ रिट ि र्नर्धेाज्ञा 
र्नवेदन 

६  र्हना र्भिको     0 1     1 1 

६  र्हना नाघेको     0       0 0 

४  ागि स ूह ा नपने बरदीप्रत्र्षीकिण     0       0 0 
    जम् ा 0 0 0 1 0 0 1 1 

जम् ा ११२ २१९ ३३१ १८४ ४७ ० २३३ ५६४ 

५ र्वशेर् प्रकृर्तका र्नवेदन   5 5 45     45 
50 

६ अरर् र्नवेदन/प्रर्तवेदन     0 145     145 
145 

 कूल जम् ा ११२ २२४ ३३६ ३७४ ४७ ० ४२३ ७५९ 

            तर्ाि गने       प्रमाणित गर्न े
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फािा  नं ४ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को वार्र्िक कार्ि र्ोजना 
 ार्सक फर्छ्यौट लक्ष्र् र्नधाििण फािा  

(र्ोजनाको लक्ष्र् १ िणनीर्तक उदे्दश्र् १.१ (क) ि (ख) सँग सम्बन्त्रधत) 
 अदालतको ना : बागलङु न्त्जल्ला अदालत               

 
वार्र्िक रुप ा फैसला गनुिपने  दु्दाको जम् ा सँ्र्ािः५६४ 

णि.र्नं

. 
क्र.सं. र्वर्र् 

 ागि 

स ूह 
अवर्धगत 

वर्गिकिण 

र्वविण साउ
न 

भदौ 
असो
ज 

कान्त्त्त
क 

 ंर्स
ि 

पसु  ाघ 
फागु
न 

चैत 
बैशा
ख 

जेठ 
असा
ि 

जम् ा 

कार्िदद
न 

22 22 61 22 22 21 22 22 22 21 22 22 22
9 

१ 

DCM लागू हनुपूुविबाट न्त्जम् ेवािी 
सिेको 

१८ 

 र्हनार्भि
को 

लक्ष्र् 2 2 2 62 १० 
१
३ 

62 62         26 

प्रगर्त                           

१८  र्हना 
नाघेको 

लक्ष्र् ६ 
१
० 

२ ६ ७ ६ ४           26 

प्रगर्त                           
DCM 

को  

न्त्जम् ेवाि
ीी ि 

शरुु  दु्दा 
सिल 

 ागि 

६  र्हना 
र्भिको  

लक्ष्र् १० 62 ४ ३ 62 १
८ 

२
२ 

२० 
४
० 

22 12 ६३ 262 

प्रगर्त                           
६ नाघेको  लक्ष्र्   2 2 6 2 2 2 62         22 
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नर्ाँ दताि 
तफि को 

प्रगर्त                           

सा ान्
र्  ागि 

 १२  र्हना 
र्भिको  

लक्ष्र् 2 2 6 2 2 1 2 62 22 69 66 62 92 
प्रगर्त                           

१२  र्हना 
नाघेको 

लक्ष्र्                         2 
प्रगर्त                           

र्वशेर् 
 ागि 

 १८  र्हना 
र्भिको  

लक्ष्र्                     2 2 2 

प्रगर्त                           

१८  र्हना 
नाघेको 

लक्ष्र्                         2 
प्रगर्त                           

जम् ा  
लक्ष्र् 18 27 12 24 44 47 50 56 60 67 75 79 

22
9 

प्रगर्त                           

२ 

DCM लागू हनुपूुविबाट न्त्जम् ेवािी 
सिेको 

१८ 

 र्हनार्भि
को 

लक्ष्र्                         2 

प्रगर्त                           

१८  र्हना 
नाघेको 

लक्ष्र्                         2 

प्रगर्त                           
DCM 

को  

न्त्जम् ेवाि
ीी ि 

पनुिावेदन 
सिल 

 ागि 

६  र्हना 
र्भिको  

लक्ष्र् 6     १       १       6 2 

प्रगर्त                           

६ नाघेको  लक्ष्र्                         2 
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नर्ाँ दताि 
तफि को 

प्रगर्त                           

सा ान्
र्  ागि 

 १२  र्हना 
र्भिको  

लक्ष्र्                         2 

प्रगर्त                           

१२  र्हना 
नाघेको 

लक्ष्र्                         2 
प्रगर्त                           

र्वशेर् 
 ागि 

 १८  र्हना 
र्भिको  

लक्ष्र्                         2 

प्रगर्त                           

१८  र्हना 
नाघेको 

लक्ष्र्                         2 
प्रगर्त                           

जम् ा  
लक्ष्र् 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 

प्रगर्त                           

३ 

DCM लागू हनुपूुविबाट न्त्जम् ेवािी 
सिेको 

६  र्हना 
नाघेको 

लक्ष्र्                         2 

प्रगर्त                           

DCM 

को  

न्त्जम् ेवाि
ीी ि 

नर्ाँ दताि 
तफि को 

र्नर्धेाज्ञा 
सिल 

 ागि 

६  र्हना 
र्भिको  

लक्ष्र्                   6     6 

प्रगर्त                           

६ नाघेको  
लक्ष्र्                         2 
प्रगर्त                           

 

बरदीप्रत्र्षीकि
ण 

 ागि स हु ा नपने 
लक्ष्र्                         2 

प्रगर्त                           
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जम् ा  
लक्ष्र् 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 

प्रगर्त                           

कूल  दु्दा जम् ा 
लक्ष्र् 19 27 12 25 44 47 50 57 60 68 75 80 

21
2 

प्रगर्त                           

४ 

र्वशेर् प्रकृर्तको र्नवेदन 

७ ददन र्भि 
लक्ष्र् 2 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 22 

प्रगर्त                           

७ ददन 
नाघेको 

लक्ष्र् 2 2 1                   2 

प्रगर्त                           

र्नवेदनप्रर्तवेदन फुटकि र्नवेदन 

१  र्हना 
र्भि 

लक्ष्र् 10 11 12 14 13 12 14 12 10 11 10 11 
62
2 

प्रगर्त                           

१  र्हना 
नाघेको 

लक्ष्र्         2 1     1   1   2 

प्रगर्त                           

जम् ा  
लक्ष्र् 14 16 16 17 20 18 18 16 15 15 15 15 692 

प्रगर्त                           

कूल जम् ा 
लक्ष्र् 

33 43 28 42 64 65 68 73 75 83 
9
0 95 

22
9 

प्रगर्त                           

                   

   तर्ाि गने                                                                                      प्र ान्त्णत गने    
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फािा  नं ५ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को वार्र्िक कार्ि र्ोजना 
 ागि स हु अनसुाि रर्ार्ाधीशगत  ार्सक लक्ष्र् ि प्रगर्तको र्वविण 

(र्ोजनाको लक्ष्र् १ िणनीर्तक उदे्दश्र् १.१ (क) ि (ख) सँग सम्बन्त्रधत) 
रर्ार्ाधीशको ना :- बासदेुव रर्ौपान े               

वार्र्िक  दु्दाको फर्छ्यौट लक्ष्र्: ५६४               

णि.र्नं

. 

न्यायाधीशक

ो  र्नाम 

 ागिको 
र्वविण 

जम् ा  दु्दा 
सं्र्ा 

लक्ष्र्/प्रगत
न्त्ी 

श्राब
ण 

भा
द्र 

आन्त्श्व
न 

कार्ति
क 

 ंर्स
ि 

पौ
र् 

 ा
घ 

फाल्गु
ण 

चैत्
ि  

बैशा
ख 

जेर््
ठ 

आर्ा
ढ 

जम् 
ीा 

कार्िददन 27 25 16 20 25 26 24 23 25 26 25 27 289 

1 

  

DCM लागू 
हनुपूुविबाट 
न्त्जम् ेवािी 
सिेको 

१८ 

 र्हनार्भिको 
लक्ष्र् 2 2 2 62 62 62 62 62         26 

प्रगर्त                           

१८  र्हना 
नाघेको 

लक्ष्र् 1 62 2 1 2 1 2           26 

प्रगर्त                           

२ 

DCM को  
न्त्जम् ेवािी ि 
नर्ाँ दताि 
तफि को 

न्त्जम् ेवािी 
लक्ष्र् 4 7 2 2 10 12 20 22 25 30 30   612 

प्रगर्त                           

सिल  ागि 
लक्ष्र् 7 7 4 3 9 10 10 9 15 18 32 64 

62
2 

प्रगर्त                           

सा ारर्  ागि लक्ष्र् 0 0 1 2 8 6 2 12 20 19 11 14 92 
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प्रगर्त                           

र्वशेर्  ागि 
लक्ष्र् 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 

प्रगर्त                           

३  ागि स ूह ा नपने 
बरदीप्रत्र्षीकि

ण 

लक्ष्र्                   1     6 

प्रगर्त                           

जम् ा  
लक्ष्र् 

19 27 12 25 44 
4
7 50 57 60 68 75 80 

21
2 

प्रगर्त                         2 

४ णर्नवेदर्न 

र्वशेर् प्रकृर्तका र्नवेदन 
लक्ष्र् 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 22 

प्रगर्त                           

अरर् र्नवेदन/ प्रर्तवेदन 
लक्ष्र् 

10 11 12 14 15 13 14 12 11 11 11 11 
62
2 

प्रगर्त                           

जम् ा 
लक्ष्र् 14 16 16 17 20 18 18 16 15 15 15 15 692 

प्रगर्त                           

कूल जम् ा 
लक्ष्र् 

33 43 28 42 64 65 68 73 75 83 
9
0 95 

22
9 

प्रगर्त                           
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फािा  नं ६ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को वार्र्िक कार्ि र्ोजना 
 फैसला कार्ािरवर्नका र्नवेदनको बार्र्िक फछर्ौटको लक्ष्र् र्नधाििण फािा  

(र्ोजनाको लक्ष्र् १ को िणनीर्तक उदे्दश्र् १.५ सँग सम्बन्त्रधत) 
अदालतको ना िः  बागलङु न्त्जल्ला अदालत  

वार्र्िक रुप ा जम् ा फछर्ौट  गनुिपने र्नवेदन सङ्क् ्र्ा: ७६  

               

र्स.नं.  र्वर्र्  अवर्धगत सं्र्ा न्त्जम् ेवािी 
सिीआएको 

नर्ा ँदताि 
अन ुान 

जम् ा कार्  हनुे 
वार्र्िक लगत 

 र्नवेदन फछर्ौट  वार्र्िक 
लक्ष्र् 

कैर्फर्त 

१ 
फैसला कार्ािरवर्नको 

र्नवेदन 

६  र्हना र्भिको  १८ 

६२ १०७ 

31   

६  र्हना नाघेको २७ 45 
  

जम् ा ४५ ६२ १०७ ७६ 
  

तर्ाि गनेिः िाज ुपाठक                                                                     प्र ान्त्णत गनेिः जगतबहादिु भण्िािी 

              र्िठ्ठा     तहर्सलदाि शा.अ.  

फािा  नं ७ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को वार्र्िक कार्ि र्ोजना 
 फैसला कार्ािरवर्नका र्नवेदन, कैद दण्ि जरिवाना ि सिकािी र्वगो तथा वक्र्ौता फछर्ौटको लक्ष्र् र्नधाििण फािा  
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(र्ोजनाको लक्ष्र् १ को िणनीर्तक उद्देश्र् १.५ सँग सम्बन्त्रधत) 

अदालतको ना िः बागलङु न्त्जल्ला अदालत    

॰ वार्र्िक रुप ा जम् ा फछर्ौट  गनुिपने र्नवेदन सङ्क् ्र्ा: ७६ 

॰ कैद असूलीको अंक (प्रत्रे्क वर्ि कम्ती ा सो वर्ि कार्  हनुे विाविको अन ुार्नत अंक) २२१।-।- 

॰ जरिवाना असूलीको अंक (प्रत्रे्क वर्ि कम्ती ा सो वर्ि कार्  हनुे विाविको अन ुार्नत अंक):६२,८१,०००/- 

॰ सिकािी र्वगो असूलीको अंक (प्रत्रे्क वर्ि कम्ती ा सो वर्ि कार्  हनुे विाविको अन ुार्नत अंक):२,००,०००/- 
॰ बक्र्ौता ररू्र्नकिण तफि को २०५५ सालसम् को कैद १३७।४।१० जरिवाना ४१,५००/- सिकािी र्वगो ० 

र्स.न. र्बर्र् न्त्जम् ेवािी सिेको कुल लगत 
२०५५ सालसम् को वक्र्ौता 

लगत 

र्स बर्ि कार्  हनु ेलगत 
अन ुान 

बार्र्िक फछर्ौट लक्ष्र्  

(२०५५ साल सम् को वक्र्ौता लगत 
ि र्सबर्ि कार्  हनु ेलगत) 

१ कैद ६१०।४।२२ १३७।४।१० २२१।-।- ३५८।४।१० 

२ जरिवाना १८६२२३७६३।५० ४१५००/- ६२८१०००/- ६३,२२,५००/- 

३ सिकािी र्वगो ० ० २०००००/- २०००००/- 

      

   तर्ाि गने : िाज ुपाठक                                                                     प्र ान्त्णत गनेिः जगतबहादिु भण्िािी    
   र्िठ्ढा           तहर्सलदाि शा.अ. 
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फािा  नं ८ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को वार्र्िक कार्ि र्ोजना 
 फैसला कार्ािरवर्नका र्नवेदन फछर्ौट  गने कार्िको  ार्सक 

लक्ष्र् र्नधाििण फािा  

(र्ोजनाको लक्ष्र् १ को िणनीर्तक उदे्दश्र् १.५(क) ि (ख) सँग सम्बन्त्रधत) 
तहर्सलदािको ना िः  जगतबहादिु भण्िािी 
वार्र्िक रुप ा जम् ा फछर्ौट  गनुिपने र्नवेदनको सँ्र्ािः  

र्वर्र् 

 र्हना साउन भदौ असोज कान्त्त्तक  ंर्सि पसु  ाघ फागनु चैत बैशाख जेठ असाि जम् ा 

कार्ि ददन  27 25 16 20 25 26 24 23 25 26 25 27 289 

फैसला 
कार्ािरवर्नको 

र्नवेदन 

फछर्ौट  

लक्ष्र् 
२ ५ ४ ५ ८ ८ ६ ७ ८ ८ ८ ७ ७६ 

लक्ष्र् प्रार्ि                           

               

   तर्ाि गने  : िाज ुपाठक                                                               प्र ान्त्णत गनेिः जगतबहादिु भण्िािी    

     र्िठ्ठा           तहर्सलदाि शा.अ 
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फािा  नं ९ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को वार्र्िक कार्ि र्ोजना 
कैद जरिवाना ि सिकािी र्बगोको  ार्सक लक्ष्र् र्नधाििण फािा   

वार्र्िक रुप ा ररू्न गनुि पने कैद जरिवाना ि सिकािी र्वगोको अङ्क  ध्रे् 

कैद वर्ििः २२१।४।१०                                                                     ॰ २०५५ सालसम् को कैद वर्ि:१३७।४।१०                                        

जरिवानाको िक  रु ६२,८१,०००/-                                                           ॰ २०५५ सालसम् को जरिवाना िक :४१,५००/- 

सिकािी र्वगोको िक  रु२,००,०००/-                                                   ॰ २०५५ सालसम् को सिकािी र्बगो : ० 

र्वविण      ार्सक रुप ा फछर्ौट  गनुि पने लगत   

  
जम् ा बार्र्िक 

लक्ष्र् 
  साउन  भदौ  असोज कान्त्त्तक  ंर्सि पौर्  ाघ फागनु चैत बैशाख जेठ आर्ाढ जम् ा 

र्स वर्ि 
कार्  
हनुे 
लगत 

बिाबिक
ीो कैद 

वर्ि  

२२१।-।- 

लष्
र् 

२१।-
।- 

१९।-
।- 

१२।-
।- 

१५।-
।- 

१९।-
।- 

२०।-
।- 

१८।-
।- 

१८।-
।- 

१९।-
।- 

२०।-
।- 

१९।-
।- 

२१।-
।- 

२२१।-
।- 

प्रग
र्त 

                          

२०५५ 
सालसम् 
को 

वक्र्ौता 
कैद  

१३७।४।
१० 

लष्
र् 

१२।-
।- 

१२।-
।- 

8।-।- 9।6।- 
१२।-
।- 

१२।4

।10 

१1।6।
- 

१1।-
।- 

१२।-
।- 

१२।-
।- 

१२।-
।- 

१3।-
।- 

137।४।
१० 

प्रग
र्त 
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र्स वर्ि 
कार्  
हनुे 
लगत 

बिाबिक
ीो 

जरिवाना
को 
िक  

६२,८१,००
०/- 

लष्
र् 

५८७०
०० 

५४३०
०० 

३४८०
०० 

४३५०
०० 

५४३०
०० 

५६५०
०० 

५२२०
०० 

५०००
०० 

५४३०
०० 

५६५०
०० 

५४३०
०० 

५८७०
०० 

६२८१०
०० 

प्रग
र्त 

                          

२०५५ 
सालसम् 
को 

वक्र्ौता 
जरिवाना 

४१,५००/- 

लष्
र् 

३८८० ३५९० २३०० २८७० ३५९० ३७३० ३४५० ३३०० ३५९० ३७३० ३५९० ३८८० ४१५०० 

प्रग
र्त 

                          

र्स वर्ि 
कार्  
हनुे 
लगत 

बिाबिक
ीो 

सिकािी 
र्वगोको 
िक   

२,००,०००
/- 

लष्
र् 

18700 17300 11100 13800 17300 18000 16600 15900 17300 18000 17300 18700 200000 

प्रग
र्त 

                

  

        

२०५५ 
सालसम् 
को 

वक्र्ौता 

० 

लष्
र् 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

0 0 0 0 

प्रग
र्त 
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सिकािी 
र्वगो 

   तर्ाि गने :िाज ुपाठक                                                                                प्र ान्त्णत गने :जगतबहादिु भण्िािी   

      र्िठ्ठा         तहर्सलदाि शा.अ.   

 

फािा  नं १० 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को वार्र्िक कार्ि र्ोजना 
फैसला कार्ािरवर्नको लगत अद्यावर्धक गने लगार्तका कार्िको  ार्सक कार्ि तार्लका 

तहर्सलदािको ना िः जगतबहादिु भण्िािी 

 दु्दा 
 र्हना श्रावण भाद्र असोज कार्तिक  ागि पौर्  ाघ फागनु चैि वैशाख जेष्ठ आर्ाढ जम् ा 
कार्ि ददन 27 25 16 20 25 26 24 23 25 26 25 27 289 

१ 

लगत अध्र्ावर्धक गरिन े सँ्र्ा लक्ष्र् १५ १४ ८ ११ १४ १४ १३ १२ १४ १४ १४ १५ १५८ 

प्रगर्त 
  

                        

२ 

परिवर्तित स्थानीर् तहको संिचना 
अनसुाि लगत ा िहेको वतन 

अध्र्ावर्धक गने  

लक्ष्र् 
९ ९ ५ ७ ९ ९ ८ ८ ९ ९ ९ ९ १०० 

प्रगर्त                           

३ 

दण्ि जरिवानाको लगत साविजर्नक 

गने  

लक्ष्र् १           १             

प्रगर्त                           

४ असलु तहर्सलको िोि खटाउन े  लक्ष्र् 
        १         १       
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प्रगर्त                           

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

कैद लक्ष्र् 
              ९।५।१०           

प्रगर्त               
 

          

जरिवाना लक्ष्र् 
              20,807/-           

प्रगर्त                           

सिकािी 
र्बगो 

लक्ष्र् 
                          

प्रगर्त                           

६ 

न्त्जरसी र्लला  गने  

(पटक) 
  लक्ष्र्             १             

  प्रगर्त 
                          

७ 
अरर् र्क्रर्ाकलाप   लक्ष्र्               १           

  प्रगर्त                           

 
                

   तर्ाि गनेिः      िाज ुपाठक                                                                               प्र ान्त्णत गने :  जगतबहादिु भण्िािी 

  र्िठ्ठा                                 तहर्सलदाि शा.अ.    
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फािा  नं ११ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को वार्र्िक कार्ि र्ोजना 
र् र्सलको आरतरिक र्निीषण गने कार्िको  ार्सक लक्ष्र् र्नधाििण फािा  

न्त्जम् ेवािी सरिआएको र् र्सल सँ्र्ािः– 331 

र्सवर्ि दताि हनुे अन ुार्नत  दु्दा सं्र्ािः– 466 

जम् ा र्निीषण गनुिपने र् र्सल सं्र्ािः– 630 

से्रस्तेदािको ना िः- श्री सूर्िप्रसाद भण्िािी 
सपुरिरटेरिेरटको ना िः– श्री दान प्रसाद श ाि    

र्वर्र् 
र् र्सलको आरतरिक र्निीषणको  ार्सक लक्ष्र् 

 र्हना साउन भदौ असोज कान्त्त्तक  ंर्सि पसु  ाघ फागनु चैत बैशाख जेठ असाि जम् ा 

र् र्सलको 
आरतरिक 
र्निीषण 

लक्ष्र् 20 40 25 40 50 55 60 63 65 67 70 75 630 

प्रगर्त                           

               

   तर्ाि गने                                                                 प्र ान्त्णत गने    
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फािा  नं 1२ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आ व  २०७८/०७९ को वार्र्िक कार्ि र्ोजना 
 रर्ार्र्क सर् र्त, अधिरर्ार्र्क र्नकार्को र्निीषण एवं अनगु नसम्बरधी लक्ष्र् र्नधाििण फािा  

र्निीषण गनुिपने जम् ा र्नकार्को सँ्र्ािः १४ 

र्निीषण गनुिपने रर्ार्र्क सर् र्तको सं्र्ािः-१०   अधि रर्ार्र्क र्नकार्को सँ्र्ािः ४  

र्स.नं. रर्ार्ाधीशको ना  र्निीषण गने   र्हना र्निीषण गनुिपने कार्ािलर् कैर्फर्त  

१ श्री बासदेुव रर्ौपाने  ाघ न्त्जल्ला प्रशासन कार्ािलर् बागलङु    

२ श्री बासदेुव रर्ौपाने  ाघ  ालपोत कार्ािलर् बागलङु    

३ श्री बासदेुव रर्ौपाने  ाघ बागलङु नगिपार्लका    

४ श्री बासदेुव रर्ौपाने फाल्गणु जैर् नी नगिपार्लका   

५ श्री बासदेुव रर्ौपाने फाल्गणु बिेङ गाउँपार्लका    

६ श्री बासदेुव रर्ौपाने चैि  ढोिपाटन नगिपार्लका    

७ श्री बासदेुव रर्ौपाने चैि   ालपोत कार्ािलर् बरु्तिबाङ बागलङु    

८ श्री बासदेुव रर्ौपाने चैि  र्नसीखोला गाउँपार्लका    

९ श्री बासदेुव रर्ौपाने चैि  ढोिपाटन न्त्शकािआषण   

१० श्री बासदेुव रर्ौपाने वैशाख  बर्िगाि गाउँपार्लका    

११ श्री बासदेुव रर्ौपाने वैशाख  त ानखोला गाउँपार्लका    

१२ श्री बासदेुव रर्ौपाने जेष्ठ गल्कोट नगिपार्लका    



                                              43             आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को वार्र्िक कार्िर्ोजना 

१३ श्री बासदेुव रर्ौपाने जेष्ठ तािाखोला गाउँपार्लका    

१४ श्री बासदेुव रर्ौपाने असाि  काँठेखोला गाउँपार्लका    

जम् ा सं्र्ािः- १४     

     

   तर्ाि गने                                               प्र ान्त्णत गने    
 

फािा  नं १३ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को वार्र्िक कार्ि र्ोजना 
 व्र्वस्थापकीर् कार्ि सञ्चालनको  ार्सक कार्ि तार्लका  

कार्िको र्वर्र् 
 ार्सक रुप ा सम्पन्न गनुि पने कार्िहरुको र्वविण   

साउन  भदौ  असोज कान्त्त्तक  ंर्सि पौर्  ाघ फागनु चैत बैशाख जेठ आर्ाढ जम् ा 
Meet the judge(कार्िक्र  
सञ्चालन पटक) 

  1   1   1   1   1   1 6 

रर्ार्र्क संवाद(judicial 

outreach) कार्िक्र  
सञ्चालन(पटक) 

            1   1   1   3 

वैतर्नक कानूनव्र्वशार्ीबाट 
कािागाि भ्र ण पटक 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

काउरसेर्लङ्क सेवा संचालन   र्निरति  र्निरति  र्निरति  र्निरति  र्निरति  र्निरति  र्निरति  र्निरति  र्निरति  र्निरति  र्निरति  र्निरति  र्निरति  
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र्ोजनाको प्रगर्त स ीषा            1           1 2 

ष ता र्वकाससँग 
सम्बन्त्रधत तार्ल  कार्िक्र  
(DCM सम्बरधी) 

              1         1 

र्ोजना कार्ािरवर्नका 
सम्बरध ा 
सिोकािवालाहरुसंग 

अरतिर्क्रर्ा  

1                   1   2 

ता ेलदाि ि स्थानीर् तहका 
विा सन्त्चबहरु बीच 

अरतिर्क्रर्ा  
            1           1 

सिाउन ुपने कागजातहरु 
सिाइने र् र्सल सं्र्ा 

28 27 20 25 32 34 36 34 38 38 36 40 388 

रर्ार् षेि स रवर् 
सर् र्तको बैठक  

1     1     1     1     4 

वाि ि सिकािी वकीलसंग 
अरतिर्क्रर्ा  

    1         1     1   3 

संचािक ीहरुसंग 
अरतिर्क्रर्ा  

  1             1       2 

 दु्दाको र्टपोट 7 4 5 5 17 16 12 21 35 38 46 81 287 

 ेलर् लापकतािको 
अरतर्कि र्ा             1       1   

2 
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न्त्जरसी र्निीषण   1                     1 

क िचािी वैठक   1       1       1   1 4 

अदालत व्र्वस्थापन 
सर् र्तको वैठक           1           1 

2 

लेखापढी व्र्वसार्को 
पिीषा सञ्चालन                 1       

1 

पनुतािजकी तार्ल      1                 1 2 

लगत फर्छ्यौट सर् र्तको 
बैठक        १               1  

2 

              

   तर्ाि गने                                                                         प्र ान्त्णत गने    
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फािा  नं १४ 

बागलङु न्त्जल्ला अदालत 

आ.व. २०७८/०७९ को वार्र्िक कार्िर्ोजना कार्ािरवर्न गनि र्वर्वध कार्िक्र को लार्ग आवश्र्क अन ुार्नत 

बजेट तार्लका   
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  ३०० न्त्चर्ा खचि 10,000.00   

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

३ Meet the judge sfo{qmd  ६ १२० न्त्चर्ा, खाजा खचि 3०,000.00   

४ sfo{ of]hgfsf] cfGtl/s k|ult ;dLIff  ३ १२० न्त्चर्ा, खाजा खचि ४०,000.00   

५ ;/f]sf/jfnf;Fu of]hgf sfof{Gjog ;dLIff  २ 30 न्त्चर्ा, खाजा खचि ६,000.00   

६ Gofo If]q ;dGjo ;ldlt a}7s ४ 60 न्त्चर्ा, खाजा खचि 80,000.00 भत्ता सर्हत 

७ af/, ;/sf/L jsLn;Fu cGt/lqmof  ३ 60 न्त्चर्ा, खाजा खचि ३०,000.00  

८ ;~rf/sdL{x?;Fu cGt/lqmof  २ 40 न्त्चर्ा, खाजा खचि 1०,000.00  

९ 

स्थानीर् तहका पदार्धकािी ि ता ेलदाि क िचािी सम्बरधी 
गोिी 

१  न्त्चर्ा, खाजा खचि 100,000.00  

१० 

 ेलर् लाप अनगु न सर् र्तको अवलोकन र्नरिषण भ्र ण 
आरतरिक 

१    100,000.00 दैर्नक भ्र ण भत्ता  ि इरधनस ेत 

११  ेलर् लापकतािहरूको भेला अरतिर्क्रर्ा २ ३२  न्त्चर्ा खाजा 60,000.00   

१२ 

लेखापढी व्र्वसार्ी पिीषा सञ्चालन व्र्वस्थापन खचि 
(अरतिवाताि स ेत) 

१ 
पटक 

४५   10,000.00   

१३ अदालत व्र्वस्थापन सर् र्तको बैठक 
२ 
पटक 

१०  न्त्चर्ा खाजा 1५,000.00 भत्ता स ेत 

१४ र् र्सल सिाउने कार्ि  ३८८   45,000.00 
 अर्तरिक्त स र्को का  वापत प्रोत्साहन 
भत्ता 

१५ लगत फर्छ्यौट सर् र्तको बैठक 
२ 
पटक 

२०  न्त्चर्ा खाजा 30,000.00   
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१६ ष ता र्वकाससँग सम्बन्त्रधत तार्ल  कार्िक्र  
४ 
पटक 

१५०  न्त्चर्ा खाजा ३००,000.00 भत्ता, खाना ि र्ातार्ात खचि 

पुजँीगत खचितफि  

१७  ेसीनिी औजाि    ५०००००.०० 

कम्रू्टि फोटोकपी स्क्र्ानि र्प्ररटि र्ससी 
क्र्ा ेिा वेभ क्र्ा ेिा स् ाटि र्टभी 
लगार्तका र्भर्िर्ो करफिेरसका लार्ग 
सा ाग्रीहरु खरिदका लार्ग  

१८ र्नर् ित भवनको संिचनात् क सधुाि खचि    २०००००.०० अदालत भवनको   ित संभाि 
१९ फर्निचि तथा र्फक्चसि    २५००००.०० कुसी टेवल दिाजस ेत खरिदका लार्ग 
२० अर्तर्थ गहृ र्न ािण    ६४२००००.०० लागत स्टी ेट गिी स.अ.  ा पठाइएको  
२१ प्रर्तषालर् र्न ािण    ३०००००.०० लागत स्टी ेट हनु बाँकी  

s"n hDdf  8,656,000.00   

   

   तर्ाि गने                                                                         प्र ान्त्णत गने    

नोट. LMBIS  ा बजेट प्रर्वि गदाि तोर्कएको र्सर्लङर्भि िही बजेट प्रर्वि गनुिपदाि थोिै िक  प्रर्वि गिीएको भए तापर्न कार्िक्र को आवश्र्कता अनसुाि केही िक  
बढन गएको । 


