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मन्तव्य 

अदालतबाट पर्दान ग�रने सेवा पर्वाहलाई �छटोछ�रतो, गणुस्तर�य, पर्भावकार�, 

सवर्सलुभ एवम ्सबैको पहुँचयोग्य बनाई आम नाग�रकको आस्था र �व�ास कायम रा� ु

न्यायपा�लकाको सवर्का�लन िजम्मेवार�को �वषय हो। सूचना पर्�व�धको �वकास, भमूण्डल�करण 

र प�रव�तर्त समय सन्दभर्सग� न्यायपा�लकाको ला�ग अवसर र चनुौती दवैु �सजर्ना भएका 

छन।् यस प�रवेशमा न्यायपा�लकाले आफुलाई थप चसु्त, ग�तशील, पर्भावकार� र व्यविस्थत 

बनाउन योजनाब� सधुार पर्�कर्या अगाडी बढाउदै आएको छ। न्यायपा�लकाको सव�च्च 

�नकाय सम्मानीत सव�च्च अदालतबाट �व.सं.२०६१ साल देिख शरुु भएको प�वष�य 

योजनाको चौथो संस्करण २०७६ साल शर्ावण १ गतेदेखी लागू भई कायार्न्वयनको चरणमा 

रहेकोमा �व�व्यापी रुपमा फै�लएको को�भड-19 को महामार� भए ताप�न हाल दोसर्ो वषर् 

कायार्न्वयनको चरणमा छौ। यसै �सल�सलामा �म�त 2077।04।01 बाट िजल्ला 

अदालतबाट शरुु भएको फरक म�ुा व्यवस्थापन प��त DCM) लाई समेट्दै यस अदालतले 

प�न यस आ.व. २०७८/०७९ को शर्ावण १ देिख लाग ुहनु ेगर� पर्स्ततु कायर् योजना 

�नमार्ण ग�रएको छ। 

यस कायर्योजनामा न्यायपा�लकाले �लएको लक्ष्य पर्ा��का ला�ग न्याय सम्पादनको 

कायर्लाई �छटो छ�रतो तलु्याउन, न्यायमा पहुँच बढाउन र न्यायपा�लकापर्�तको जनआस्था 

एवं �व�ास अ�भब�ृ� गनर्, न्या�यक सशुासनको पर्व�र्न र अदालत व्यवस्थापनको सदुृढ�करण 

गनर् यस अदालतले गन� कामहरू योजनाब� रूपमा �नधार्रण ग�रएका छन।् साथै प�रव�तर्त 

सन्दभर्मा जवाफदे�हता, सहभा�गता र समन्वयलाई न्यायपाका�लकाको थप मूल्यको रुपमा 

स्था�पत ग�रएको अवस्थामा सो मूल्य मान्यतापर्�त क�टब� रहन अ�भपर्�ेरत छौ ।  

न्याय सम्पादनमा प�रमाणात्मक साथसाथै गणुात्मक ब�ु� गर� उत्पादन, उत्पादकत्व 

र उ�रदा�यत्व अ�भब�ृ� गद� जानपुन� आवश्यकता देिखएको वतर्मान प�रपर्के्ष्यमा यस 

अदालतबाट पर्दान ग�रने सेवालाई अझ बढ� प�रष्कृत र समयानकूुल बनाई सेवागर्ाह�मैतर्ी 

वातावरण शृर्जना गन� तथा अदालत पर्�तको जनआस्था अ�भब�ृ� गन� कायर्मा हामर्ा पर्यासहरू 

जार� रहने छन।् कमर्चार� संख्यामा अ�भा�वक क�म भएप�न र को�भड-१९ को महामार� 

�नरन्तर रहे प�न न्यायपा�लकाको रणनी�तक योजना सफल बनाउने �दशातफर् को काम 

कारवाह�मा यस अदालतका न्यायाधीशहरू एवं कमर्चार�हरू पूणर् रुपले क�टब� रहने पर्ण 

गदर्छौ । 
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यस अदालतलाई सरोकारवालाहरू एवं सेवागर्ाह�हरूबाट �वगतमा जस्तै �नरन्तर रुपमा 

सहयोग र स�ाव पर्ा� हनु ेकुरामा हामी �व�स्त रहेका छौ। यो योजना तयार पानर् सहयोग 

पयुार्उने सहकम� माननीय न्यायाधीशज्यूहरू, योजना तजुर्मा कायार्न्वयन स�म�तका सदस्य, 

छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरू लगायत सम्बिन्धत सबै पर्�त आभार व्य� गनर् 

चाहन्छु।  

धन्यवाद। 

           

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

                धर्वुकुमार शाह) 

           िजल्ला न्यायाधीश  

          संयोजक 

                        योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयन स�म�त  

                    नवलपरासी िजल्ला अदालत, परासी 

�म�त :- २०७८।04।२१         
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योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयन स�म�त  
 

चौथो पन्चबष�य रणनी�तक योजना अन्तगर्त तयार ग�रएको यस अदालतको आ.व. 
२०७८/०७९ को बा�षर्क कायर्योजनाको तजुर्मा तथा कायार्न्वयनका ला�ग यस अदालतमा 
देहाय बमोिजमको योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयन स�म�त गठन ग�रएको छ ।  

 

 माननीय न्यायाधीश शर्ी धर्वुकुमार शाह                     - संयोजक 

माननीय न्यायाधीश शर्ी  अशोककुमार बस्नेत    - सदस्य 

माननीय न्यायाधीश शर्ी  चन्दर्कान्त पौडेल    - सदस्य 

माननीय न्यायाधीश शर्ी  ढाकाराम पौडेल    - सदस्य 

 सेर्स्तेदार शर्ी पर्मेपर्साद पौडेल      - सदस्य 

 तह�सलदार शर्ी कृष्णपर्साद पाण्डे     - सदस्य 

शाखा अ�धकृत शर्ी �तथर्राज शमार्     - सदस्य 

शाखा अ�धकृत शर्ी समनु्दर् �व.क.     - सदस्य 

 ना.स.ु शर्ी देवेन्दर् �रमाल      - सदस्य 

ना.स.ु शर्ी स�ृी िज.सी.       - सदस्य 

लेखापाल शर्ी िखमा अयार्ल      - सदस्य 

�स�म सपोटर् पसर्न शर्ी मधसुदुन पराजलु�                 - सदस्य 

 �ड�ा शर्ी खमुराज भ�राई      - सदस्य 

�ड�ा शर्ी रमेश पौडेल       - सदस्य 

तामेलदार शर्ी सजुन पौडेल      - सदस्य 

       
 

साथै यस अदालतको बा�षर्क कायर्योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयन सम्पकर्  व्यि�को रुपमा 
सेर्स्तेदार ०७८-५२०१९५) लाई तो�कएको छ। 

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



पेज | 4 
नवलपरासी िजल्ला अदालत, परासी : बािषर्क कायर्योजना २०७८/०७९ 

प�रच्छेद १ 

प�रचय  
 

१.१. योजनाको प�रचय तथा उ�शे्य: 

 कुनै प�न तो�कएको कायर् �नि�त समयमा ब्यविस्थत त�रकाले गनर् योजनाव� पर्कृया 

आवश्यक हनु्छ। लक्ष्य पर्ा��को ला�ग योजना स�हतको कायर्ले सहयोग पगु्ने हुँदा आज 

हरेक क्षेतर्मा योजनालाई अं�गकार ग�रएको पाइन्छ। यसै सन्दभर्मा न्यायापा�लकाले प�न 

�वगत क�रब दईु दशक अगा�ड देिख नै आफ्नो कायर्हरूलाई �नधार्�रत समयमा सक्ने 

उ�ेश्यले योजनाको सहारा �लएको छ, जनु न्यायपा�लकाको पन्चबष�य रणनी�तक योजनाको 

नामले िच�नएको छ। हाल कायार्न्वयनमा रहेको न्यायपा�लकाको योजना चौथो पन्चबष�य 

रणनी�तक योजना हो र यस अदालतले प�न आ.ब २०७८/०७९ को ला�ग आफ्नो बा�षर्क 

तथा मा�सक कायर्हरू समेट� पर्स्ततु बा�षर्क कायर् योजना तयार गरेको छ ।  

“न्यायपा�लकाको स्वतन्तर्ताः न्या�यक सशुासन हामर्ो पर्�तब�ता" भ�े सन्देशलाई मूल 

मन्तर्को रूपमा स्वीकार ग�रएको चौथो रणनी�तक योजनामा न्यायपा�लकाको सा�ठ�नक 

संरचनाअन्तगर्त रहने सबै िजल्ला अदालतहरू, उच्च अदालत तथा इजलासहरू, �वशेष 

अदालत तथा अन्य न्यायाधीकरणहरू र सव�च्च अदालतबाट पर्स्ततु योजनाको कायार्न्वयन 

हनुे, न्यायपा�लकाको चौथो रणनी�तक योजनाको अधीनमा रह� सबै अदालत तथा अन्य 

न्या�यक �नकायहरूले वा�षर्क रूपमा आ-आफ्नो कायर्योजना बनाई कायर्कर्म स�ालन गन�, 

कायार्न्वयन योजनामा रणनी�तक योजनाअनसाुर सम्प� गनुर्पन� कायर्/�कर्याकलापहरू, 

कायर्सम्पादन सूचक, कायर् सम्प� गनुर्पन� समयाव�ध र सोको िजम्मेबार अ�धकार� �कटान 

ग�रएको छ। न्यायपा�लकाको तेसर्ो प�वष�य रणनी�तक योजना २०७१/७२-०७६/७७ 

तजुर्मा भै कायार्न्वयनमा आए प�ात उ� योजनाबमोिजम हरेक अदालतले योजना 

कायार्न्वयनको ला�ग आ-आफ्नो कायर्बोझ, जनशि� भौ�तक अवस्था समेतका कुराहरूलाई 

मध्यनजर गर� आ-आफ्नो वा�षर्क कायर्न्वयन योजना तजुर्मा गनुर्पन� र सो कायार्न्वयन 

योजनाले �लएको लक्ष्य हा�सल भयो वा भएन हा�सल हनु नसकेको भए के कुन कारणबाट 

हनु नसकेको हो, त्यसको कारण र समाधानका उपायहरू समेत उल्लेख गर� मौजदुा 

कायार्न्वयन योजनाको मूल्याकंन एवं स�मक्षा गद� आगामी वषर्का ला�ग कायार्न्वयन योजना 

तजुर्मा गन� पर्�कर्याबमोिजम यस नवलपरासी िजल्ला अदालतले �वगतका आ.व. हरूमा मा 

प�न कायर् योजना तजुर्मा गर� कायार्न्वयन गर� सकेको छ। 

 न्यायपा�लकाको चौथो पन्चब�षर्य रणनी�तक योजनाले प�रलिक्षत गरेका लक्ष्यहरू र 

उ� लक्ष्यहरू पर्ा��को ला�ग अवलम्बन ग�रएका रणनी�तहरू अन्तगर्त रह� सं�वधान र 
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कानूनको अ�धनमा रह� न्यायमा पहुँचको लक्ष्यतफर्  उन्मखु रह� सेवागर्ाह�को अपेक्षा, 

सरोकारवालाहरूको धारणा एवम ् न्यायपा�लकाको जवाफदे�हता अ�भव�ृ� गनर् न्या�यक 

सशुासनको पर्व�र्न गन� लक्ष्य यस कायर्योजनाले �लएको छ। न्यायपा�लकाको चौथो 

रणनी�तक योजना अव�धमा अदालतको काम कारवाह�मा �छटो छ�रतो �नष्पक्ष ढंगले कायर् 

सम्पादन गर� न्यायका पर्योगकतार्हरूले दे� तथा अनभुव गनर् सक्ने गर� सधुार भएको पर्त्यक्ष 

अनभु�ूत �दलाउनेतफर्  अगर्सर रहन ु यस कायर्योजनाको पर्मखु उ�ेश्य हो। यस योजनाले 

�नम्नानसुारको उ�ेश्य राखेको छ।  

• न्यायपा�लकाको चौथो रणनी�तक योजनाको मूल ममर्लाई अ��कार गद� �वगतका अनभुव 

अनरुुप िजल्ला अदालतको बा�षर्क योजना तजुर्मा गर� लागू गन�, 

• म�ुाको पर्कृ�त अनसुार फरक म�ुा व्यवस्थापन (DCM) लाई कायार्न्वयन गद� न्या�यक 

पर्कृयालाई �छटोछ�रतो र अनमुान योग्य बनाउने, 

• अदालतको �व�मान साधन शर्ोतको उच्चतम ्सदपुयोग र वैज्ञा�नक व्यवस्थापन गर� 

न्यायका अपेिक्षतलाई न्यायमा सहज पहुँच परु् याउने, 

• �ववाद समाधानका वैकिल्पक उपायहरूको पर्योगलाई पर्भावकार� बनाउने, 

• अदालतको कायर्क्षेतर्�भतर्का न्यायमा पहुँचका अवरोधहरूको प�हचान गर� सम्बोधन 

गन�, 

• पी�डतमैतर्ी न्याय पर्णाल�को सदुृढ�करण गन�, 

• न्या�यक स्वतन्तर्ता र स्वाय�ताको पर्ब�र्न गन�, 

• न्या�यक जनशि�को कायर्संस्कृ�तमा सधुार गन�, 

• अदालतको काम कारबाह�मा अनगुमन र �नर�क्षणलाई पर्भावकार� बनाउने, 

• मानव संशाधनको उपलब्धता र व्यवस्थापन सदुृढ बनाउने, 

• भौ�तक र सेवा पूवार्धारमा सधुार एवम ्�व�ीय व्यवस्थापन गन�, 

• सं�हताहरूको न�तजामूलक र पर्भावकार� कायार्न्वयनको व्यवस्थापन गन�, 

• न्या�यक अध्ययन, अनसुन्धानको प��त �वकास गन�, 

• योजना कायार्न्वयन पर्णाल�लाई पर्भावकार� बनाउने, 

• अदालतका काम कारबाह� सम्बन्धमा सेवागर्ाह�को सन्त�ु� अ�भव�ृ� गन�, 

• न्या�यक सूचना, स�ार र िशक्षा प��तको सधाुर गन�, 

• अदालतका सरोकारवालाहरू सँगको सम्बन्ध र सहयोगलाई सदृढ तलु्याउने, 

1.२  कायर्योजनाको स्वरूपः 
 यस अदालतमा ६ जना न्यायाधीशको दरबन्द� सजृना ग�रएको भएप�न वतर्मान 
भौ�तक संरचना अनसुार बढ�मा पाँच जनाको मातर् इजलास स�ालन गनर् स�कने अवस्था 
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छ। यस अदालतमा ५ जना न्यायाधीश रहेकोमा एक जनालाई काजमा अन्यतर् खटाईएको 
कारण हाल चार जना मातर् न्यायाधीश भएप�न भ�वश्यमा पाँच जना न्यायाधीश नै हनुे 
अपेक्षाका साथ ५ जना न्यायाधीशलाई आधार मानी यो कायर्योजना तजुर्मा ग�रएको छ। 

१.३  योजनाको संगठनात्मक स्वरुपः  
पर्स्ततु कायर्योजनालाई ४ प�रच्छेदहरूमा �वभाजन ग�रएको छ। प�हलो प�रच्छेदलाई 

योजनाको प�रचय खण्डको रुपमा पर्स्ततु ग�रएको छ। जसमा कायर्योजनाको प�ृभ�ूम, प�रचय 

तथा उ�ेश्यहरू र योजनाको संगठनात्मक स्वरुप तथा योजना कायार्न्वयनमा देखा पनर् सक्न े

चनुौ�तहरूका बारेमा चचार् ग�रएको छ। दोसर्ो प�रच्छेदमा गत आ.व. २०७७/०७८ को 

बा�षर्क कायर्योजनाको स�मक्षा ग�रएको छ। त्यसैगर� प�रच्छेद ३ मा न्यायपा�लकाको चौथो 

रणनी�तक योजनाले �नद�श गरेअनसुार यस अदालतको आ.व. २०७८/०७९ को बा�षर्क 

तथा मा�सक लक्ष्य �नधार्रण गर� सो को कायर्योजना समावेश ग�रएको छ। प�रच्छेद ४ मा 

योजना कायार्न्वयनका ला�ग चा�हने आवश्यक बजेट उल्लेख ग�रएको छ। अन्तमा 

अनसूुचीहरू समावेश ग�रएको छ। 

1.४  योजना कायार्न्वयनका चनुौतीहरूः 

 जनुसकैु योजना महत्वकाक्षी हनुे भएकोले योजना कायार्न्वयन चनुौतीपूणर् हनु्छ। 

पर्स्ततु योजनासमेत चनुौ�तपूणर् हनुे कुरालाई अन्यथा �लन �मल्दैन। यस अदालतमा भएको 

कमर्चार� दरवन्द�को अवस्था मूख्य चनुौतीको रुपमा रहने भए प�न समगर् चनुौतीलाई यस 

पर्कार उल्लेख गनर् स�कन्छः 

1.4.1 कमर्चार� दरवन्द�ः यस अदालतमा ६ जना न्यायाधीशको दरवन्द� बनाइएको भएप�न 

दभुार्ग्यवस कमर्चार�को दरबन्द� अत्यन्त न्यून हनु पगेुको छ। ६ जना न्यायाधीश रहेकोमा 

िजल्ला अदालत �नयमावल� अनसुार रहने शाखाहरूलाई प�न नपगु्ने ना.स.ु को दरवन्द� ७ 

जना, �ड�ाको दरबन्द� 10 जना मातर् छ। यस अदालतको न्यायाधीशको संख्या भन्दा कम 

न्यायाधीशहरू रहने िजल्ला अदालतहरू उदाहरणको ला�ग काभर्पेला�ोक, नवलपरु, 

क�पलवस्त)ु को भन्दा अत्यन्त कम कमर्चार� रहने व्यवस्था ग�रएको छ। य�त थोरै 

कमर्चार�बाट यो अदालत स�ालन गनर् अत्यन्त कठ�न छ। यसथर् यो कायर्योजना 

कायार्न्वयनका ला�ग कमर्चार� दरबन्द� संख्या अत्यन्तै न्यून हनु ुमूख्य चनुौती रहने छ। 

1.4.2 को�भड-१९ महामार�ः �व.स. 207६ साल देिख �व�व्यापी रुपमा फै�लएको महामार� 

को�भड-19 को कारण पटकपटक अदालत बन्द गनुर्पन� �वगतको अनभुव छ। सो को 

दोसर्ो लहर च�लरहेको हालको अवस्था रहेको र तेसर्ो/चौथो लहरसमेत आउन सक्ने भएकोले 

त्यस्तो अवस्थामा अदालत बन्द गनुर्पन� अवस्था आउने हुँदा को�भड-19 महामार� प�न 

पर्स्ततु ुकायर्योजना कायार्न्वयनको बाधक ब� सक्ने देिखएको छ।  
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1.4.3 सरुवाः �वगतको अनभुवले न्यायाधीश र कमर्चार�को सरुवा प�न योजना 

कायार्न्वयनको बाधक ब� सक्ने देिखन्छ। खास गर� वीचवीचमा र पटकपटक हनुे सरुवा, 

काज सरुवाका कारण म�ुा फ��टमा पर्त्यक्ष पर्भाव परेको �वगतको अनभुव रहेको हुँदा 

न्यायाधीश तथा कमर्चार�को सरूवा बीचबीचमा र पटकपटक हनु गएमा योजना कायार्न्वयनमा 

अवरोध पगु्न जाने देिखन्छ। 

1.4.4 �ववधः 

क) कायर्योजना तजुर्मा गदार् यस अदालतका ला�ग बजेट �व�नयोजन भै सकेको हनु्छ। 

यस्तो िस्थ�तमा बजेट अनसुार योजना बनाउन पन� अवस्था छ। यस्तो िस्थ�तमा 

कुनै नयाँ कायर् गनर् स�कने िस्थ�त हदैुन। यसथर् �वगत वषर् देिख नै बजेट प�हले 

तय ग�रने र प�छ कायर्योजना बनाईने प�रपाट�ले योजना कायार्न्वयनमा क�ठनाई 

उत्प� हनु्छ। 

ख) बजेटको अपयार्�ता प�न कायर्योजना कायार्न्वयनको बाधक ब� सक्ने हनु्छ। 

�वगत बषर् देिखनै यस अदालतले नयाँ भवन बनाउन ुपन� कुरा औल्याएको छ। 

सोलार र ईन्भटर्रको ब्या�टर् थप गनुर् पन� वा फेनुर् पन� कायर्का ला�ग बजेट माग 

गरेको छ, तर हाल सम्म प�न सो का ला�ग बजेट �व�नयोजन भएको छैन। यस्तो 

अवस्थाले प�न योजना कायार्न्वयन चनुौ�तपूणर् ब� सक्ने हनु्छ। 

ग) सम्मा�नत सव�च्च अदालतबाट �म�त २०७८।४।१७ मा च.नं. ७२ बाट भएको 

प�रपतर् अनसुार २०७८ मं�सर म�हना देिख िजल्ला अदालतमा समेत गोला पर्थाबाट 

पेसीसूची पर्काशन गनुर्पन� अवस्था देिखयो। यस पर्कारका नी�तगत प�रवतर्नले प�न 

योजना कायार्न्वयन चनुौ�तपूणर् ब� सक्ने देिखन्छ। 
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प�रच्छेद २  

गत आ.व.को स�मक्षा 

२.१. वा�षर्क कायर् योजनाको समीक्षा  

गत आ.व.मा यस अदालतले चौथो रणनी�तक योजनाले अं�गकार गरे अनसुार नै 

न्याय सम्पादनको कायर्लाई �छटोछ�रतो तलु्याउने, न्या�यक पर्�कर्यालाई अनमुानयोग्य बनाउने, 

न्याय पर्णाल�लाई पहुँचयोग्य बनाउने र न्यायपा�लकापर्�त आस्था र �व�ास अ�भव�ृ� 

गन�समेतका ४ वटा लक्ष्यहरू �नधार्रण गरेको �थयो। उिल्लिखत लक्ष्य हा�सल गनर्का ला�ग 

मूल रणनी�तहरू र व्यवस्थापक�य एवम नी�तगत कायर्सँग सम्बिन्धत सहयोगी रणनी�त र ती 

रणनी�तसँग सम्बिन्धत �कर्याकलाप र कायर्सम्पादन सूचकसमेत समावेश ग�रएका �थए। 

न्यायपा�लकाको चौथो रणनी�तक योजनामा आधा�रत रह� गत आ.व. २०७७/०७८ को 

ला�ग यस अदालतको बा�षर्क कायर्योजना �नमार्ण ग�रएको �थयो। सो कायर्योजनाको 

समयाव�ध २०७८ साल आषाढ मसान्तमा समा� भई सकेकोले सो कायर् योजनाको स�मक्षा 

गद� यस आ.व.२०७८ साल शर्ावण १ देिख २०७९ साल आषाढ मसान्त सम्मका ला�ग 

पर्स्ततु बा�षर्क कायर् योजना तजुर्मा ग�रएको छ।  

�वगत आ.ब. को शरुु तथा अत्य गर� क�रव साढे चार म�हना �व�व्यापी रूपमा 

फै�लएको महामार� को�भड-19 को कारण अदालत बन्द रहन गएको कारण अपेिक्षत लक्ष्य 

हा�सल गनर् नस�कएको अवस्था छ। त्यसै गर� अदालतको कमर्चार� दरबन्द� कटौ�त भई 

अस्वभा�वक रुपमा कमर्चार� न्यून रहेको कारण प�न योजना कायार्न्वयनमा असर परेको 

�थयो। य�पी आ.ब. 2077/078 मा यस अदालतले तलुनात्मक रुपमा पर्ग�त हा�सल 

गरेको छ। 

न्यायपा�लकाको चौथ� प�वष�य रणनी�तक योजनाले न्याय सम्पादनको कायर्लाई 

�छटो छ�रतो तलु्याउने, न्या�यक पर्कृयालाई अनमुान योग्य बनाउने, न्याय पर्णाल�लाई पहुँच 

योग्य बनाउने र न्यायपा�लका पर्�तको आस्था र �व�ास अ�भव�ृ� गन� मूल कायर्हरूको रुपमा 

प�हचान गरेकोले ती लक्ष्य हा�सल गनर् यस अदालतले गत वषर्को वा�षर्क कायर्योजना 

२०७७/०७८ तजुर्मा गरेको �थयो। सो अनसुारका लक्ष्य र हा�सल भएका उपलिब्धलाई 

देहायबमोिजम उल्लेख ग�रएको छ । 
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�वगत ७ आ�थर्क वषर्मा म�ुा तफर्  रहेको लगत फछर्य�ट र बाकँ� �ववरण 

आ�थर्क वषर् लगत फछर्य�ट बाकँ� फछर्य�ट पर्�तशत 

आ.ब. २०७१/०७२ 2611 1779 832 68.13 

आ.ब. २०७२/०७३ 2883 1927 956 66.84 
आ.ब. २०७३/०७४ 3404 1854 1550 54.47 
आ.ब. २०७४/०७५ 3328 2441 887 73.34 
आ.ब. २०७५/०७६ 2543 1843 700 72.47 
आ.ब. २०७६/०७७ १९८६ ९३६ १०५० ४७.१२ 
आ.ब. २०७७/०७८ 2686 1447 1239 53.87 
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२.२  न्याय सम्पादनको कायर्लाई �छटो छ�रतो तलु्याउनःे  

 म�ुाको फैसला एवं फैसलाको तयार� तो�कएको समयावधी �भतर् गर� लक्ष्य अनरुुप 

थनुवुा म�ुा, साना पर्कृ�तका म�ुा र पर्ाथ�मकता पर्ा� म�ुाहरूलाई १ वषर् �भतैर् फछर्यौट 

ग�रएको छ भने सो बाहेकका अन्य म�ुाहरूमा २ वषर् नाघेका म�ुा ४० थान मातर् र १८ 

म�हना नाघेका म�ुा १२९ थान बाँक� रहेको देिखन्छ। १ वषर्देिख १८ म�हना�भतर्को म�ुा 

जम्मा 107 थान बाँक� रहेको र १ वषर्�भतर्को ९७३ थान बाँक� रहेको अवस्था छ। 

यस अदालतले समगर् म�ुा फछर्यौटको वा�षर्क कायर्योजना २०७७/०७८ तजुर्मा 

गदार् देहायबमोिजम अनमुा�नत लक्ष्य �लएको र यथाथर् समेत देहायबमोिजम भएको देिखन्छ।  

आ.व. २०७७/०७८ को म�ुा फछर्यौट कायार्न्वयन योजना 
 

�स.नं. �वषय अनमुान यथाथर्ता कै�फयत 

१. िजम्मेवार� सरेको म�ुा 0 1050  

२. चाल ुआ.व. मा परेको म�ुा 1810 1636  

३. लगत 2860 2686  

४ फछर्यौट 1955 1447  

५. बाँक� 905 1239  

फछर्यौट पर्�तशत 68.35 53.87  

           

यस आ�थर्क वषर्मा अनमुान गरेको भन्दा 174 थान म�ुा दतार् कम भएको देिखन्छ। 

यस आ�थर्क वषर्मा जम्मा लगत 2860 हनुे अनमुान गर� सोह� अनमुानको आधारमा  

िजम्मेवार� स�रआएका सबै म�ुा र चाल ुआ.व. मा दतार् हनु आएका अनमुा�नत 1810 को 

50 पर्�तशत फछर्यौट गन� गर� 68.35 पर्�तशत अथार्त 1955 थान म�ुा फछय�टको लक्ष्य 

�नधार्रण ग�रएको �थयो। यस आ�थर्क वषर्मा अनमुान ग�रएको 1810 थान म�ुा दतार् 

�व�व्यापी रुपमा फै�लएको को�भड-19 को महामार�का कारण बन्दाबन्द�को अवस्था सजृना 

भएकाले अनमुान ग�रएको भन्दा 174 थान म�ुा कम दतार् भई जम्मा लगत 2680 कायम 

हनु आएको र बन्दाबन्द�को कारण लक्ष्य भन्दा 508 थान म�ुा कम फ्�ौट भई 1447 

फछय�ट भएकोले यस आ�थर्क वषर्मा समगर् लगतको 53.87 पर्�तशत म�ुा फछय�ट हनु 

पगु्यो।  
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सबै �रट �नवेदनहरू १ वषर् �भतर् फछय�ट गन� लक्ष्य �लइएकोमा उ� लक्ष्यको 

कायार्न्वयनको अवस्था देहाय बमोिजम रहेको छ। 

�स.नं

. 

�बषय िजम्मेवार� सर�   

आएको 

नयाँ दतार्को 

लगत 

फछर्यौट बाँक� १ वषर् 

नाघेको 

१ �नषधेाज्ञा 9 11 1३ ७ 2 

२ बन्द� 

पर्त्यक्षीकरण 

१ 0 1 0 ० 

 

यस अदालतमा कायर्रत माननीय िजल्ला न्यायाधीश ज्यूहरूको न्यायाधीशगत रुपमा 

फछर्यौटको लक्ष्य र यथाथर्ता देहायबमोिजम रहेको छ । 

माननीय िजल्ला न्यायाधीशहरूको कायर् �ववरण 

�स.नं. माननीय न्यायाधीशको 

नाम  

लगत  फछर्यौट  बाँक�  १८ म�हना 

देखी २ 

वषर्�भतर्को 

२ वषर् 

नाघेको 

फछर्यौट 

पर्�तशत 

१. शर्ी धर्बुकुमार शाह 664 367 297 25 6 55.35 

२. शर्ी अशोकुमार बस्नेत 607 315 292 36 15 51.47 

३. शर्ी चन्दर्कान्त पौडेल 625 289 336 43 12 46.09 

४. शर्ी द�नबन्ध ुबराल 210 210 0 0 0 0 

५. शर्ी ढाकाराम पौडेल 536 222 314 25 7 41.88 

६. शर्ी हेमबहादरु सेन 44 44 0 0 0 0 

 जम्मा  2686 1447 1239 129 40 53.87 

 

2.३  परुाना म�ुा न्यूनीकरण गन�ः 

उपरो� बमोिजम परुाना बक्यौता म�ुाहरूको न्यूनीकरणमा जोड �दने लक्ष्य अन्तगर्त 
परुाना म�ुाको तारेख छोटो तोक्ने, चाल ुआ.व.मा दतार् हनुे फरक म�ुा व्यवस्थापन प��त 
अनसुार नै फछर्र्यौट गन� र अन्य कायार्लयबाट �म�सल/जवाफको ला�ग फोनबाट समेत 
सम्पकर्  गर� ताकेता गन�, ह�ा ह�ामा कारबाह� बारे अनगुमन गन�, आवश्यकता अनसुार 
साधसोधका ला�ग पेश गन� लगायतका कायर्हरूलाई �नरन्तरता �दइएकोमा को�भड-१९ 
का कारण क�रब साढे चार म�हना बन्दाबन्द�को अवस्था रहेको भएप�न िजम्मेवार� सरेका 
म�ुाको फछर्यौट पर्�तशत 74.66 रहेको छ। १८ म�हना नाघेका म�ुा 129 थान बाँक�  
रहेको र २ बष� म�ुा 40 थान मातर् हनुलेु पर्स्ततु लक्ष्य हा�सल गनर् अदालत सफल 
भएको छ।  
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म�ुाको लगत, फछर्यौट र बाकँ�को अवस्था 

�वषय िजम्मेवार� मध्येको आ.व.०७७/०७८ जम्मा 
लगत 1050 1636 2686 

फछर्यौट  784 663 1447 

बाँक�  266 973 1239 

फछर्यौट पर्�तशत  74.66 40.52 53.87 
१८ म�हना नाघेको  129  129 

२ वषर् नाघेको 40  40 

2.४  फैसला कायार्न्वयन �छटो छ�रतो बनाउनःे 

गत वषर् समेत फैसला कायार्न्वयनको कायर्लाई �वशेष अ�भयानको रुपमा संचालन 

गन� लक्ष्य �लईएको �थयो जसमा फैसला कायार्न्वयनका ला�ग परेका ५० पर्�तशत �नवेदनहरू 

६ म�हना �भतर् फछय�ट गन�, फैसला कायार्न्वयनका ला�ग परेका ७५ पर्�तशत �नवेदनहरू 

९ म�हना �भतर् फछय�ट गन�, फैसला कायार्न्वयनका ला�ग परेका �नवेदनहरूको फछय�ट हनु 

कुनै प�न अवस्थामा १ वषर् ननाघ्ने, योजना अवधीको अन्तमा फैसला कायार्न्वयनका ला�ग 

परेका वक्यौता �नवेदनहरू शनु्यमा पयुार्उन ेलक्ष्य �लइएको �थयो। फैसला कायार्न्वयनतफर्  

िजम्मेवार� सर� आएको �नवेदन संख्या 653 रहेकोमा यस आ�थर्क वषर्को अन्त सम्ममा 

जम्मा तीनै �क�समका �नवेदन गर� 1227 थान लगत रहेकोमा 351 थान फछर्यौट भई 

तह�सल तफर् को 876 थान �नवेदन अक� आ�थर्क वषर्को ला�ग िजम्मेवार� सरेको  देिखयो। 

को�भड-१९ को असर यसमा समेत परेको देिखयो। कायार्न्वयन हनुपुन� गर� भएका फैसला 

अनसुार फैसला कायार्न्वयनको लगत कायम ग�रने गरेको कारण लगत संख्या ब�ढ देिखएको 

िस्थ�त छ। 

कैद, ज�रवानातफर्  

ज�रवाना तफर् :-    

आ.व.२०७६/०७७ बाट िजम्मेवार� सर� आएको ज�रवाना 
रु.१०६¸१६८¸८०५।१५ र सरकार� �वगो रू.२,२८,६६,४२४।१९ रहेकोमा आ.व. 
२०७७/०७८ मा कायम हनु आएको रु.६१,९२,४५९।८६ गर� जम्मा जर�वाना 
रु.११२३६१२६५।०१ मध्ये ज�रवाना रु.५१४६१२४।४२ असलु भएको छ भने असलु 
गनर् बाँक� रु. १०७२१५१४०।५९ रहेको अवस्था छ। 
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कैद तफर् :- 

आ.व. २०७६/०७७ बाट सर� आएको कैद 2655।११।0८ र  आ.व. 
२०७७/०७८ मा कायम हनु आएको कैद 516।०४।२३ �दन गर� जम्मा कैदको 
लगत 3172।०४।०१ यस वषर् भएकोमा 334।०४।०१ असलु भई बाक� कैद 
२८३८।०।० असलु हनु बाँक� रहेको छ।  

 

लगत असलु�को ला�ग �म�त २०७१।७।१ देिख नै फैसला कायार्न्वयन �वशेष 

अ�भयान पूणर्काल�न कायर् समूह गठन गर� दण्ड ज�रवाना असलु गन� कायर् भईरहेको छ। 

उ� फैसला कायार्न्वयनबाट यस वषर् प�न कैद वषर् ८।१०।४ र ज�रवाना 

रु.२,२१,८७२।८० असलु उपर भएको छ।  

कैद ज�रवानासमेत असलु उपर गन� कायर् पर्भावकार� बनाउने लगतको पर्�त�ल�प 

िजल्ला पर्हर� कायार्लय, िजल्ला पर्साशन कायार्लय, िजल्ला समन्वय स�म�तको कायार्लय र 

मालपोत कायार्लय नवलपरासीमा पठाईएको छ। त्यसबाट लगत असलु�मा केह� पर्भावका�रता 

आएको महससुसमेत ग�रएको छ।  

२.५ सपु�रवेक्षण एवं �नर�क्षणको कायर्लाई पर्भावकार� बनाउनःे 

सपु�रवेक्षण एवं �नर�क्षणको कायर्लाई पर्भावकार� बनाउने तफर्  आ.व. २०७7/७8 

का ला�ग आन्त�रक �नर�क्षण कायर् ता�लका बनाउदा वषर्मा किम्तमा दईु पटक �नर�क्षण 

गन� कायर् योजना बनाई योजनाले �लएको लक्ष्य अनरुुप नै आन्तर�क �नर�क्षण भएको छ 

भने माननीय न्यायाधीशज्यूहरूबाटसमेत म�ुामा सपु�रवेक्षण तथा अनगुमन भएको छ। 

२.६ न्याय पर्णाल�लाई पहुँचयोग्य बनाउनःे 

न्यायपर्णाल�लाई पहुँचयोग्य बनाउने लक्ष्यबमोिजम मेल�मलाप पर्कृया�ारा �ववाद 

समाधान गन� पर्णाल�लाई पर्भावकार� बनाउने म�ुाका पक्षहरूलाई म�ुा दायर गदार्देिख नै 

पर्त्येक चरणमा मेल�मलाप गनर् उत्पर्�ेरत गर� पर्माण मकुररकै कर्ममा पक्षहरूलाई मेल�मलाप 

केन्दर्मा पठाई ता�लमपर्ा� मेल�मलापकतार्बाट मेल�मलाप गराउने कायर्लाई पर्ाथ�मकता 

�दइएको छ। योजनाको कायार्न्वयन अव�धमा मेल�मलाप हनु सक्ने म�ुाको संख्या 1,697 

रहेको �थयो। 

गत आ.ब. बाट लगत सर� आएको म�ुा संख्या 39 रहेको �थयो भने यो वषर् 

मेल�मलापको ला�ग दतार् भएको म�ुा संख्या 330 रहेको �थयो। यसर� जम्मा लगत 395 

रहेको �थयो जसमध्ये 42 थान म�ुामा मेल�मलाप भएको, 299 थानमा मेल�मलाप हनु 

नसक� �फतार् भएको र 54 थान म�ुा छलफलका कर्ममा मेल�मलाप केन्दर्मा चाल ुरहेका 
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छन।् यसका अ�त�र� Meet the Judge, Judicial outreach, Councelling Service जस्ता 

अन्य �कर्याकलाप प�न अ�धकांश लक्ष्य अनरुुप भए गरेको छ। अदालतबाट �नशलु्क रुपमा 

सेवा पर्दान हनुे वैत�नक काननु ब्यवसा�यको सेवालाई पर्भावकार� गराउन Councelling 

Service मा वैत�नक व�कलको प�न सहयोग �लइएको छ। 

अदालतबाट पर्दान ग�रन े कानूनी सहायता पर्णाल�लाई थप पर्भावकार� बनाउने 

रणनी�तका साथ गत वषर् वैत�नक कानून व्यवसायीमाफर् त आवश्यक कानूनी �लखत तयार 

गन�, म�ुासंग सम्बिन्धत �वषयमा परामशर् गन�, म�ुाको कारवाह� अवस्था जानकार� गराउने, 

म�हनाको ४ पटक िजल्लाको कारागार भर्मण गन� भ�े कायर्हरू समे�टएको �थयो। सोह� 

अनसुार यस वषर् ग�रएका कायर्हरू देहाय बमोिजम लेिखएका छन ् :- 

कर्.स. सेवाको �बषय सेवा पर्दान गरेको संख्या सेवा पर्ा� गन� जम्मा 
व्यि� संख्या  अिघल्लो 

वषर्को 
यस वषर्को 

१. �लखत तयार� 17 68  
 
 
 

440 

२ टेम्प्लेट भरेको 11 40 

३ परामशर् सेवा 33 226 

४ साक्षी प�रक्षण 19 56 

५ बहस 51 193 

६ तारेखमा बसेको 0 0 

७ कारागार भर्मण 39 92 

जम्मा 170 675           440 

८ सेवा पर्दान गरेका 
म�ुाको संख्या 

170 361  

अदालतको भौ�तक स�ुवधाहरूलाई सेवागर्ाह�को आवश्यकता अनरुुप तलु्याउन गम� 

समयको ला�ग तातो िचसो खानेपानीको यरुो गाडर् जडान भैसकेको, सेवागर्ाह�को ला�ग 

पर्�तक्षालयको समेत समिुचत व्यवस्था ग�रएको छ भने अपांगता भएकाहरूको ला�ग ��ल 

चेयरको ब्यवस्था गर� अपा�मैतर्ीको अबधारणालाईसमेत आत्मसाथ गन� पर्यास ग�रएको छ। 

यस्ता व्यि�हरुको बयान, बकपतर् सहज हनुे स्थानमा ग�रएको �थयो। 

२.७. न्या�यक पर्�कर्यालाई अनमुानयोग्य बनाउनःे  

न्या�यक पर्�कर्यालाई अनमुानयोग्य बनाउने लक्ष्य अन्तगर्त म�ुामा हनु े

कामकारवाह�को जानकार� हनुे पर्णाल� लागू गन� भ�े रणनी�त �लइएकोमा म�ुा फरक 

व्यवस्थापन DCM) बारेमा कमर्चार�हरूलाई पर्िशक्षण कायर्कर्म संचालन गन�, म�ुाको काम 
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कारवाह�को समयता�लका फाराम �म�सलमा रा� ेर पक्षलाई उपलब्ध गराउने तथा समय 

ता�लका प��त कायार्न्वयन भए नभएको अनगुमन गन� भ�े योजना रहेकोले चाल ुआ.ब.मा 

नयाँ दतार् भएका म�ुाहरूमा न्या�यक पर्कृया अनमुान योग्य हनुेछ। 

२.८ न्यायपा�लका पर्�त आस्था र �व�ास अ�भव�ृ� गन�ः  

1. न्यायपा�लका पर्�तको आस्था र �व�ास अ�भव�ृ�का ला�ग न्यायापा�लकाबाट पर्वाह 
हनुे सेवाहरूलाई गणुस्तर�य बनाउने कायर्मा न्यायाधीश एवं कमर्चार�बाट 
सेवागर्ाह�पर्�त मयार्�दत व्यवहार गन� र मसु्कान स�हतको सेवा पर्दान गन� अवधारणा 
अनरुुप सेवा पर्दान गद� आइएको छ। 

2. अदालतमा आउने सेवागर्ाह�लाई दै�नक परामशर् �दन ेगर�एको छ। यसलाई आ.ब 
अव�धमा �नरन्तर रुपले परामशर् �दएको �थयो भने अदालतको काम कारबाह�को 
जानकार� �दन Broucher समेत उपलब्ध गराउने ग�रएको छ। 

3. अ�नय�मतता र गनुासो सनुवुाई स�ुनि�तताको ला�ग नोडल अ�फसर तोक�एको, 
उजरु� पे�टका रािखएको, आएका उजरु� गनुासो सम्बन्धमा छान�बन गर� कारबाह� 
र समाधान ग�रएको छ। 

4. न्या�यक पर्कृया र पर्णाल�बारे समदुायको �व�भ� वगर्संग अन्तरसंवाद गन� पर्णाल�को 
स्थापना गन� लक्ष्य अनरुुप सेवागर्ाह� - न्यायाधीश बीच अन्तर�कर्या Meet The 

Judge कायर्कर्म वषर्भर� 8 पटक संचालन ग�रएको �थयो भने २ पटक Judicial 

Outreach कायर्कर्म समेत सम्प� भएको छ।  
२.९. �व�वधः 

क. न्या�यक सूचना पर्वाह पर्णाल�लाई पर्भावकार� बनाउन संचारकम�सँग 
अन्तर�कर्या कायर्कर्म बैशाख म�हनामा गन� लक्ष्य रािखएकोमा कोरोना 
भाइरसको कारण हनु नसके प�न सम्वाद र समन्वय गर� न्यायीक सूचना 
पर्वाहको व्यवस्था �मलाइएको �थयो।  

ख. कायर्योजना हेनर् १ जना न्यायाधीशको संयोजकत्वमा अन्य न्यायाधीश, अ�धकृत 
र कमर्चार�हरू स�हतको योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयन स�म�त गठन ग�रएको 
छ।  

ग. म�ुा व्यवस्थापन प�तीलाई पर्भावकार� बनाउने यस आ.व. मा पनर् आएका 
�नरन्तर सनुवुाई सम्बन्धी म�ुा 248 थान मध्ये 210 थान फैसला भएको 
अवस्था छ।  

घ. म�ुासँग िजन्सी व्यवस्थापन गन� तफर्  �व�भ� म�ुामा दशीको रुपमा दाखेल 
भएका दशी पर्माण समान िजन्सी खातामा आम्दानी बाँधी रेकडर् अ�ाव�धक 
ग�रएको छ।  

ङ. यस योजनाको कायार्व�धमा तहिशल शाखाको सम्पूणर् लगत कम्प्यटुरमा पर्�व� 
ग�रएको छ। 
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च. �छनवुा �म�सललाई व्यविस्थत गनर् अ�भलेख अध्याव�धक गन� सफ्टवेयरमा इन्टर्� 
गन�, �म�सल सडाउने कायर्लाई �नरन्तरता �ददै हालसम्म अ�भलेखमा रहेका 
सबै �म�सल सफ्टवेयरमा इन्टर्� भइसकेका छन।् यस आ�थर्क वषर्को अन्त्य 
सम्ममा 47839 थान �म�सल सफ्टवेयरमा इन्टर्� भएको छ।  

छ. सूचना पर्�व�धको पर्योग र पर्भावका�रताको ला�ग कज�ल� अनलाईन पर्काशन, 
फैसला वेभसाइटमा अपलोड गन� कायर् �नरन्तर रुपमा सम्पादन गद� आइएको 
छ। म�ुाको आदेश भै सकेप�ात तथा फैसला भए प�ात तरुुन्तै सो को 
िस्थ�त जनाउने ग�रएको छ। यसै गर� Multiple Display ५ वटा इजलासमा 
राखी बयान बकपतर्को कायर् गन� ग�रएको छ। 

ज. वष�देिख अ�भलेखब� नग�रएका पसु्तकहरूलाई व्यविस्थत गद� नयाँ ऐन 
�नयमका पसु्तकहरू थप गर� पसु्तकालय व्यवस्थापन ग�रएको छ।  

झ. चौथो प�वष�य रणनी�तक योजना कायार्न्वयनको कर्ममा व्यवस्थापक�य कायर् 
अन्तरगर्त सरोकारवाला �व�भ� व्यि� एवं �नकायहरूको स�कर्य सहयोग �लन े
पर्योजनको ला�ग �व�भ� �कर्याकलापहरू मध्ये देहायबमोिजमका मखु्य 
�कर्याकलापहरू देहायबमोिजम गन� भनी कायार्न्वयन योजना तजुर्मा ग�रएकोमा 
देहायबमोिजमका �कर्याकलाप सम्प� भएका छन।्  

ञ. म्याद थप, बकपतर्, बयान जस्ता कायर्हरु �भ�डयो कन्फरेन्स पर्णाल�माफर् त गनर् 
था�लएको र Online  ता�रख �दने कायर्लाई �नरन्तरता �दइएको छ। 

समगर् व्यवस्थापक�य कायर्ः 

व्यवस्थापक�य कायर्  लक्ष्य  पर्ग�त  कै�फयत  

बैत�नक का.व्य.बाट कारागार भर्मण  95 92  

काउन्से�ल� सेवा �नरन्तर   

Judicial Outreach कायर्कर्म  ४ 2  

Meet the Judge कायर्कर्म 12 8  

योजनाको आन्त�रक पर्ग�त स�मक्षा  10 7  

तामेलदार र स्थानीय तहका सिचवहरूबीच अन्तर�कर्या 2 1  

सरोकारवालासंगको अन्तर�कर्या  २ 1  

सडाईएको �म�सल संख्या  1704 0  

न्याय क्षेतर् समन्वय स�म�तको बैठक  ४ 2  

बार र सरकार� व�कलसंग अन्तरकृया  2 1  

संचारकम�संग अन्तरकृया 2 0  

म�ुा �टपोट 1705 1451  
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२.१०. �नष्कषर्ः 

न्यायपा�लकाको चौथो प�वष�य रणनी�तक योजना २०७6/077-2०80/081 

ले �छटोछ�रतो र गणुस्तर�य न्याय सम्पादन गन�, न्यायमा पहुँच अ�भव�ृ� गन�, न्या�यक 

सशुासनको पर्व�र्न गन�, अदालत व्यवस्थापनको सदुृढ�करण गन� तथा न्यायपा�लका पर्�तको 

आस्था र �व�ास अ�भव�ृ� गन�समेतका 5 वटा लक्ष्यहरू �नधार्रण गरेको �थयो। 

 सोह� अन्तगर्त रह� यस अदालतको बा�षर्क कायर् योजना २०७7/078 तजुर्मा 

ग�रएको �थयो। सो बा�षर्क कायर् योजना अनसुार गत वषर् �व�भ� कायर्हरू सम्पादन ग�रयो। 

न्याय सम्पादनको कायर्लाई �छटोछ�रतो तलु्याउने लक्ष्यलाई मूतर् रुप �ददै कूल म�ुाको 

68.35 पर्�तशत फछर्यौट गन� लक्ष्य रािखएकोमा �व�व्यापी रुपमा फै�लएको को�भड-19 

को महामा�रका वावजदु 1447 थान म�ुा फैसला भई लक्ष्य भन्दा कम पर्�तशत म�ुा 

फछर्य�ट भएप�न कूल म�ुाको जम्मा 53.87 पर्�तशत म�ुा फछर्यौट भएको छ।  

अिघल्लो आ.व. मा अनपेिक्षत र अस्वभा�वक रूपमा यस अदालतमा कमर्चार�को 

दरबन्द� कटौती भएको अनसूुची -१) र केह� कमर्चार�को काज सरुवा भई कमर्चार�को 

अभाव रहे ताप�न न्याय सम्पादन गन� कायर्लाई �वगतमा झै �नरन्तरता �दई न्यायका उपभो�ा 

एवं सरोकारवालाहरूसंग अन्तर�कर्या, योजना पर्ग�तको समीक्षा, सेवागर्ाह�लाई परामशर् सेवा, 

कमर्चार�हरूलाई �व�भ� ता�लम स�ालन ग�रन ुयस वषर्मा ग�रएका उल्लेख्य कायर् हनु।् 

योजना कायार्न्वयनका ला�ग केन्दर्बाट अपेिक्षत सहयोग पर्ा� भएकै अनभु�ूत ग�रएको 

छ। सरोकारवाला अन्य �नकायबाट प�न सहयोग जटुाउन अदालत पर्यासरत छ। वष�नी 

अदालतको कायर् बोझ थ�पदै गएको प�रपेक्ष्यमा कायर् बोझको अनपुातमा जनशि� कमी 

भएको र अस्वभा�वक रूपमा कमर्चार�को दरबन्द� कटौती हनु पगेु बाट कमर्चार�को अत्य�धक 

अभाव रहेको छ। गत आ.व २०७७/०७८ मा झेल्न ुपरेको समस्यामा �व�व्यापी रुपमा 

फै�लएको को�भड-19 को महामार�, यािन्तर्क कम्प्यूटर , �पर्न्टर, सवार� साधन) उपकरणको 

कमी र भएका उपकरणको ममर्त सम्भारको ला�ग आवश्यक रकमको कमी समेतका 

समस्याहरू रहेको भए ताप�न कायर्योजना कायार्न्वयन गनर् यस अदालतका माननीय िजल्ला 

न्यायाधीशज्यूहरू लगायत अदालतका कमर्चार�को संय�ु पर्यासले आफूले �लएको लक्ष्य धेरै 

हदसम्म हा�सल भएको छ। पर्ाकृ�तक रुपमा आ.व.२०७२/०७३ मा आएको बाढ�ले 

अ�भलेख फाँटमा रहेका �म�सललाई क्ष�त परु् याएको तथ्यलाई मनन गदार् यस्ता पर्ाकृ�तक 

�वपतबाट अदालतलाई बचाउनको ला�ग तथा परुानो भवनबाट कोठाहरू अपगु हनु गै अदालत 

संचालनमा पगेुको समस्या र सेवागर्ाह�लाई परेको अस�ुबधाको ला�ग नयाँ अत्याध�ुनक भवनको 

आवश्यकता टड्कारो रुपमा रहेको छ। भवन �नमार्णको ला�ग कारागार कायार्लयको जग्गा 
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पर्ा�� भै सकेको अवस्था छ। अदालतको नयाँ भवन �नमार्णको योजनासमेत सम्मा�नत 

अदालतबाट स्वीकृत हनुेछ भ�े अपेक्षासमेत रािखए प�न हालसम्म सो तफर्  पर्ग�त हनु 

नसकेको अवस्था छ। 

       

 
 
 
 

 
 
 

प�रच्छेद -३ 
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प�रच्छेद -३ 

वा�षर्क कायर्योजना 
 

३.१  आगामी कायर्योजनाको मलु लक्ष्य र रणनी�तक उपायहरू  

न्यायपा�लकाको चौथो प�वष�य रणनी�तक योजनाले न्यायसम्पादनको कायर्लाई 

�छटोछ�रतो र गणुस्तर�य तलु्याउने, न्या�यक सशुासनको पर्ब�र्न गन�, न्याय पर्णाल�लाई 

पहुँचयोग्य बनाउन,े अदालत व्यवस्थापनको सदुृढ�करण गन�, न्यायपा�लका पर्�त आस्था र 

�व�ास अ�भव�ृ� गन� ५ वटा मूल लक्ष्यहरू समावेश गर� उ� लक्ष्य पर्ा��का ला�ग २३ 

रणनी�तक उ�ेश्यहरू �नधार्रण गरेको छ। ती लक्ष्य र उ�ेश्यहरूलाई देहायबमोिजम पर्स्ततु 

गर� �तनकै आधारमा यस अदालतका कायर्कर्महरू �नधार्रण ग�रएको छ ।  

लक्ष्य-१: �छटो छ�रटो र गणुस्तर�य न्याय सम्पादन। 

रणनी�तक उ�शे्य १.१ म�ुाको शीघर् फ��ट गन�। 

क.फरक म�ुा व्यवस्थापन प��त लाग ुहनुपूवर्का म�ुा तथा �नवेदनको ला�ग। 

कायर् कायर्सम्पादन 
सूचक 

समयाव�ध 
आ.व.)  

िजम्मेवार� 

िजम्मेवार� स�रआएका सबै म�ुा, �नवेदन तथा 
पनुरावेदनहरू चाल ु आ�थर्क वषर्मा फ��ट 
गन�। 

अिन्तम आदेश/ 
�नणर्य 

२०७८/०७९  न्यायाधीश 

चाल ुआ�थर्क वषर्मा दतार् भएका म�ुा, �नवेदन 
तथा पनुरावेदनहरूमध्ये कम्तीमा ५० पर्�तशत 
फ��ट गन�। 

अिन्तम 
आदेश/ �नणर्य 

२०७८/०७९  न्यायाधीश 

�वशेष पर्कृ�तका �नवेदनहरूमध्ये पर्माण बझु्न ु
नपन�का हकमा दतार् भएको �म�तले र पर्माण 
बझु्न ु पन�का हकमा पर्माण च�ुा भएको 
�म�तले ७ �दन�भतर् फ��ट गन�। 

अिन्तम 
आदेश/ �नणर्य 

२०७८/०७९  न्यायाधीश 

पर्�तवेदनहरू दतार् भएको �म�तले १ म�हना�भतर् 
फ��ट गन�। 

अिन्तम आदेश २०७८/०७९  न्यायाधीश 
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 (ख) फरक म�ुा ब्यवस्थापन प��त लाग ुहनु ेम�ुाको ला�ग। 

कायर् कायर्सम्पादन 
सूचक 

समयाव�ध 
आ.व.)  

िजम्मेवार� 

सरल मागर्मा रहन े म�ुा, �नवेदन तथा 

पनुरावेदन दतार् भएको �म�तले छ म�हना�भतर् 

फछर्यौट गन�। 

अिन्तम आदेश/ 

�नणर्य 

२०७८/०७९  न्यायाधीश 

सामान्य मागर्मा रहने म�ुा, �नवेदन तथा 

पनुरावेदन दतार् भएको �म�तले १२ म�हना�भतर् 

फछर्यौट गन�। 

अिन्तम 

आदेश/ �नणर्य 

२०७८/०७९  न्यायाधीश 

�वशेष मागर्मा रहने म�ुा, �नवेदन तथा 

पनुरावेदन दतार् भएको �म�तले १२ म�हना�भतर् 

फछर्यौट गन�। 

अिन्तम 

आदेश/ �नणर्य 

२०७८/०७९  न्यायाधीश 

१.२: म�ुा व्यवस्थापन प��तमा सधुार गनुर्। 

क. म�ुा व्यवस्थापन प��तमा सधुार गन�। 

कायर् कायर्सम्पादन सूचक समयाव�ध िजम्मेवार� 

म�ुाका पक्षको व्यि�गत �ववरण भर� 

�म�सल संलग्न गन�। 

व्यि�गत �ववरण 

संलग्न हनु े

�नरन्तर  सपु�रवेक्षक 

/फाँटवाला 

पक्षहरूलाई अदालतको कायर्बोझलाई 

�वचार गर� समय तोक� तारेख �दने। 

तारेख पचार्/भरपाई �नरन्तर  सपु�रवेक्षक 

/फाँटवाला 

�नधार्�रत समय�भतर् कुनै पक्ष अनपुिस्थत 

भएमा उपिस्थत पक्षलाई तारेख �दने। 

तारेख पचार्/भरपाई �नरन्तर  सपु�रवेक्षक 

/फाँटवाला 

पेशी अगाडी �म�सलको तथ्य �टपोट गन�, 

रूज ुगन�। 

�टपोट तयार हनु े �नरन्तर  सपु�रवेक्षक 

/फाँटवाला 

DCM प��त अनसुार �मस�लमा संकेतका 

ला�ग �व�भ� रंगका िस्टकर रा� े

संकेत रहन े �नरन्तर  सपु�रवेक्षक 

/फाँटवाला 
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�नयमावल�/ �नद� िशकाले तोके अनसुार 

समूह प�रवतर्न हनुे म�ुाहरुको समूह 

प�रवतर्न गन� 

समूह प�रवतर्न हनुे �नरन्तर  सपु�रवेक्षक 

/फाँटवाला 

ख. म�ुाको कारबाह�लाई सूचना पर्�व�धसँग आव� गन�। 

कायर् कायर्सम्पादन 
सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

पेसी तथा साधारण ता�रख कम्प्यटुरबाट  
स्वतः �सजर्ना हनुे पर्णाल� �वकास गन�। 

सफ्टवेयर �नरन्तर सेर्स्तेदार 

म�ुाका हरेक ग�त�व�धको जानकार� 
पक्षहरूलाई एसएमएसबाट �दने। 

सफ्टवेयर �नरन्तर सेर्स्तेदार 

पेसी स्थगनको पटक पेसी सूचीमा जनाई 
वेबसाइटमा पर्काशन गन�। 

सफ्टवेयर �नरन्तर सेर्स्तेदार 

म�ुाको अिन्तम आदेश र फैसला 
वेबसाइटबाट डाउनलोड गन� स�कने 
प��तको �वकास गन�। 

सफ्टवेयर �नरन्तर सेर्स्तेदार 

म�ुासम्बन्धी पतर्ाचारमा इमेलको पर्योग 
गन�। 

सफ्टवेयर �नरन्तर सेर्स्तेदार 

स�लै �म�सल चा�हने अवस्थामा बाहेक 
म�ुाको �व�तुीय  फाइल तयार गर� पर्योग 
गन�। 

सफ्टवेयर �नरन्तर सेर्स्तेदार 

�टपोटको �व�तुीय पर्�त तयार भएप�छ 
मातर् म�ुा पेसीमा चढाउने प��त 
अवलम्बन गन�। 

�टपोट/ �व�तुीय 
पर्�त 

�नरन्तर फाँटवाला 

ग. �म�सलको आन्त�रक �नर�क्षण गन�। 

कायर् कायर्सम्पादन सूचक समयाव�ध िजम्मेवार� 

�नर�क्षण अ�धकृत तोक्ने। अ�धकार पर्त्यायोजन २०७८ भादर्  शेर्स्तेदार 

म�ुामा अ� पगुी पेसी चढन योग्य 

भएको पर्मािणत गन�।  

पेसी पर्माणीकरण 

फाराम 

�नरन्तर  सपु�रवेक्षक 

/फाँटवाला 
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�म�सल �नर�क्षणको पर्�तवेदन 

सम्बिन्धत िजल्ला न्यायाधीश/र 

शेर्स्तेदारलाई उपलब्ध गराउने। 

�नर�क्षण पर्�तवेदन २०७८ माघ सपु�रवेक्षक 

/फाँटवाला 

 

रणनी�तक उ�शे्य १.३: न्या�यक काम कारबाह� तथा म�ुाको फैसलामा गणुस्तर�यता अ�भव�ृ� 

गनुर्। 

क. न्या�यक पर्�कर्यालाई अनमुानयोग्य बनाउन।े  
कायर् कायर्सम्पादन 

सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

म�ुाको कारबाह�मा लाग्ने हरेक 

चरणको सफ्टवेयरमाफर् त 

कायर्ता�लका बनाई �म�सल सामेल 

राख् ने। 

कायर्ता�लका  �नरन्तर  सपु�रवेक्षक/फाँटवाला 

म�ुाका पक्षहरू अदालतमा हािजर 

भएप�छ कायर्ता�लका उपलब्ध 

गराउने। 

कायर्ता�लका  �नरन्तर  सपु�रवेक्षक/फाँटवाला 

कायर्ता�लकामा �नधार्�रत समयमा 

तो�कएको कायर् सम्प� गन�। 

कायर्ता�लका  �नरन्तर  सपु�रवेक्षक/फाँटवाला 

रणनी�तक उ�शे्य १.४:  �ववाद समाधानका वैकिल्पक उपायहरूको पर्योगलाई पर्भावकार� 
बनाउन।ु 

(क) न्या�यक मेल�मलाप प��तको सदुृढ�करण गन�। 

कायर् कायर्सम्पादन 

सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

�मलापतर् हनु सक्ने पर्कृ�तका सबै 

�ववादहरू कम्तीमा एकपटक 

मेल�मलापका ला�ग पर्ोत्सा�हत गन�। 

आदेश �नरन्तर  न्यायाधीश 
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मेल�मलाप केन्दर् र मेल�मलाप 

पर्�कर्याको अनगुमन गन�। 

अनगुमन 

पर्�तवेदन 

�नरन्तर  न्यायाधीश/ सेर्स्तेदार 

मेल�मलापको पर्ोत्साहनको ला�ग 

मेल�मलापका नारा स�हतका फ्लेक्स 

वोडर्हरु �व�भ� ठाउँमा रा� े

फ्लेक्स बोडर् 

रा� े

२०७८ मं�सर  सेर्स्तेदार 

 

रणनी�तक उ�शे्य १.५:  फैसला कायार्न्वयनको कायर्लाई पर्भावकार� बनाउन।ु 

(क)  फैसलाको शीघर् कायार्न्वयन गन�। 

कायर् कायर्सम्पादन 

सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

देवानी म�ुाको फैसला कायार्न्वयन 

सम्बन्धी �नवेदन वा अिन्तम कायम 

भएको लगत पक्षहरू अदालतमा 

हािजर भएको �म�तले ६ म�हना�भतर् 

फ��ट गन�। 

तामेल� आदेश २०७८/०७९  तह�सलदार 

/फाँटवाला 

फौजदार� म�ुामा अिन्तम कायम 

भएको �नजी �बगो र क्ष�तपू�तर् 

सम्बन्धमा �नवेदन परेको �म�तले ६ 

म�हना�भतर् फ��ट गन�। 

पर्�तवेदन/लगत 

�कताब 

२०७८/०७९  तह�सलदार 

/फाँटवाला 

फौजदार� म�ुामा अिन्तम कायम 

भएको कैद, ज�रवाना र सरकार� 

�बगोमध्ये पर्त्येक वषर्कम्तीमा सो वषर् 

कायम हनुे लगत बराबर असलु गन�। 

पर्�तवेदन/ लगत 

�कताब 

२०७८/०७९  पर्मखु न्यायाधीश/ 

तह�सलदार 
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(ख) बक्यौता दण्ड ज�रवाना र सरकार� �बगो अ�भयानको रूपमा असलु उपर गन�। 

कायर् कायर्सम्पादन 

सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

यस वषर्मा �व. सं. २०४५ 

सालसम्मका सबै बक्यौता दण्ड 

ज�रवाना र सरकार� �बगो असलु� 

गन�। 

पर्�तवेदन/लगत 

�कताब 

२०७८/०७९ न्यायाधीश/ 

तह�सलदार 

 

(ग) दण्ड ज�रवाना, सरकार� �बगो र क्ष�तपू�तर्को लगत अ�ाव�धक गन�। 

कायर् कायर्सम्पादन 

सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

प�रव�तर्त स्थानीय तहको 

संरचनाअनसुार लगतमा रहेको वतन 

अ�ाव�धक गन�। 

लगत �कताब २०७८/०७९  न्यायाधीश/ 

तह�सलदार/ 

फाँटवाला 

फैसला अनसुार �तनुर्पन� क्ष�तपू�तर्को 

लगत र फ��टको छु�ै अ�भलेख 

राख् ने। 

लगत �कताब २०७८/०७९  न्यायाधीश/ 

तह�सलदार/

फाँटवाला 

पर्�तवाद�बाट असूल गनुर्पन� पी�डत 

राहत कोषको रकमको लगत र 

फछर्य�टको अ�भलेख तयार गन� 

लगत �कताब २०७८/०७९  तह�सलदार/

फाँटवाला 

फौजदार� कायर्�व�ध सं�हताको दफा 

१६० अनसुार क�ा हनुे लगत मूल 

लगत �कताबबाट क�ा गर� छु�ै 

अ�भलेख राख् ने।  

लगत �कताब २०७८/०७९  न्यायाधीश/ 

तह�सलदार 
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(घ)  फैसला कायार्न्वयनको संस्थागत सदृढ�करण गन� 

कायर् कायर्सम्पादन 
सूचक 

समयावधी िजम्मेवार� 

दण्ड ज�रवाना असलु� को ला�ग स्थानीय 
तह, पर्देश सरकार, नेपाल पर्हर� र अन्य 
सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गन�। 

समन्वय 

बैठक/पतर्ाचार 

 न्यायके्षतर् समन्वय 

स�म�त/ पर्मखु 
न्यायाधीश/ 

सेर्स्तेदार/ 

तह�सलदार 

अदालतले मातहतका न्या�यक वा 
अ�र्न्या�यक �नकाय/स्थानीय न्या�यक 
स�म�तसमेतको �नर�क्षणको कर्ममा फैसला 
कायार्न्वयनलाई समेत �नर�क्षणको �वषय 
बनाउने। 

�नर�क्षण 

पर्�तवेदन 

 न्यायाधीश 

अिन्तम फैसलाले दण्ड ज�रवाना लागेका 
व्यि�हरूको �ववरण सावर्ज�नक स�ार 
माध्यम तथा अदालतको वेबसाइटमा 
पर्काशन गन�। 

वेबसाइट/स�ार 

माध्यम 

 तह�सलदार 

दण्ड ज�रवाना लागेका ब्यि�लाई सरकार� 
सेवा पर्वाहमा बन्देज लगाउन लगतको 
�ववरण सेवा पर्वाह गन� �नकायहरूमा लेखी 
पठाउने। 

पतर्ाचार/ 

समन्वय 

 तह�सलदार 

फैसला कायार्न्वयनलाई पर्भावकार� बनाउने 
समन्वय गन� तथा आवश्यक कमर्चार� र 
सर्ोत साधन पर्ाथ�मकताका साथ उपलब्ध 

गराउने। 

�नणर्य/बैठक  न्यायाधीश/ 

सेर्स्तेदार 

ङ.  म�ुामा दसीको रूपमा पेस भएका नगद तथा िजन्सीको व्यवस्थापन गन�। 

कायर् कायर्सम्पादन 
सूचक 

समयावधी िजम्मेवार� 

दसीमा पेस भएका नगद तथा 
िजन्सीको अ�भलेख 
अध्याव�धक गन�। 

लगत �कताब २०७८/०७९  तह�सलदार 

म�ुामा पेस भएका दसीका 
सामानहरू �फतार् �दने/िजम्मा 
�दने/ �ललाम गन�/न� 

आदेश/पतर्ाचार २०७८/०७९  पर्मखु 
न्यायाधीश/सेर्स्तेदार/ 

तह�सलदार 
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गन�समेतका कायर् थनुछेक 
आदेश भएको ३ म�हना�भतर् 
सम्प� गन�। 

लक्ष्य २. न्यायमा पहुँच अ�भव�ृ� 

रणनी�तक उ�शे्य २.१: अदालतको कायर्क्षतेर् �भतर्का न्यायमा पहुँचका अवरोधहरूको 
सम्बोधन गनुर्।  

कायर् कायर्सम्पादन 

सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

भाषा अनवुादक र सांके�तक भाषा 

अनवुादकको अ�भलेख अ�ाव�धक 

गर� सेवालाई �नरन्तरता �दने। 

अ�ाव�धक 

सूची/ अ�भलेख 

२०७८/०७९ न्यायाधीश/ 

सेर्स्तेदार 

 

रणनी�तक उ�शे्य 2.2: अदालतबाट पर्वाह हनु ेसेवालाई गणुस्तर�य र पर्भावकार� बनाउन।ु 
कायर् कायर्सम्पादन 

सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

"�छटोछ�रतो र गणुस्तर�य सेवा: हामर्ो 

पर्�तब�ता" भ�े नारामा आधा�रत रह� 

न्या�यक जनशि�लाई सं�हता 

सम्बन्धी ता�लम �दने। 

ता�लम 

पर्�तवेदन 

२०७८ माघ सेर्स्तेदार 

अदालतमा आउने सेवागर्ाह�लाई 

न्या�यक पर्�कर्याबारेमा दै�नक रुपमा 

परामशर् सेवा उपलब्ध गराउने।  

 पर्�तवेदन �नरन्तर  सेर्स्तेदार 

सेवागर्ाह�लाई अदालतमा पर्वेश गन� 

�वन्दबुाटै सहजीकरण गनर् दक्ष स्वयम ्

सेवक र इन्टनर्हरू खटाउने र 

सोधपछु शाखाको अनगुमन गन�। 

�नणर्य �नरन्तर  सेर्स्तेदार/ 

पर्शासन पर्मखु 

म�ुाको कारबाह�को अवस्थासम्बन्धी 

जानकार� टे�ल इन्क्यायर�, एसएमएस, 

एसएमएस/ 

टे�लफोन 

�नरन्तर  सेर्स्तेदार/ 

पर्शासन पर्मखु/ 
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मोबाइल एप्समाफर् त म�ुाको पक्षलाई 

उपलब्ध गराउने। 

फाँटवाला 

सवर्साधारण / �व�ाथ�लाई अदालतको 

अवलोकन गन� अवसर पर्दान गन�  

�नद� िशका माग भै आए 

अनसुार  

सेर्स्तेदार 

अदालत अवलोकन गनर् आउन े

व्यि�हरूका ला�ग अदालतको 

सामान्य प�रचय, सम्पादन गन� कायर् 

र कायर् कक्षसमेतको जानकार� 

समावेश भएको शर्व्यदृश्य सामगर्ी 

�नमार्ण गर� अवलोकन कक्षबाट 

पर्शारण गन�। 

शर्व्यदृश्य 

सामगर्ी 

�नरन्तर  सेर्स्तेदार 

 

रणनी�तक उ�शे्य 2.3 कानूनी सहायतालाई पर्भावकार� बनाउन।ु 
कायर् कायर्सम्पादन 

सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

वैत�नक कानून व्यवसायीबाट पर्दान ग�रने 

सेवाको जानकार� स�हत वैत�नक कानून 

व्यवसायीको नाम र सम्पकर्  नं. अदालत 

प�रसरको सबैले देख् ने स्थानमा टाँस्ने र 

वेबसाइटमा पर्काशन गन�। 

 जानकार� 

�ववरण/वेबसाइट 

२०७८/०७९ सेर्स्तेदार 

रणनी�तक उ�शे्य 2.4 न्या�यक पर्�कर्या र पर्णाल�बारे सूचना पर्वाह गनुर्। 

कायर् कायर्सम्पादन 

सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

अदालतमा सेवागर्ाह� परामशर् र सहायता 

कक्षमा अदालतबाट पर्दान हनुे सेवा, 

म�ुाको पर्�कर्या, लाग्ने दस्तरु आ�द 

बारेमा सेवागर्ाह�लाई जानकार� �दने। 

नाग�रक 

वडापतर् तथा 

जानकार� 

पिुस्तका 

�नरन्तर सेर्स्तेदार 
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न्या�यक पर्�कर्यासम्बन्धी शर्ब्यदृश्य 

सामगर्ी तयार गर� पर्�तक्षालयमा रहेको 

�डस्प्लेबाट पर्शारण गन�।  

�डस्प्ले 

म�नटर 

�नरन्तर  सेर्स्तेदार 

सेवागर्ाह�का अपेक्षा/ गनुासा सम्बन्धमा 

सल्लाह/ सझुाव �लई सोको सम्बोधन 

गनर् हेलो अदालत कायर्कर्म स�ालन 

गन�। 

कायर्कर्म 

स�ालन 

�नरन्तर  सेर्स्तेदार/ 

पर्शासन 

पर्मखु 

फाँट/इजलास लगायत अदालतका 

कायर्कक्षको स्प� जानकार� पर्ाप् त हनुे 

सङ् केत बोडर्/ �डिजटल म्याप 

अदालतको पर्वेश �वन्द,ु सहायता कक्ष 

तथा बढ� सम्पकर्  हनुे स्थान र 

अदालतको वेबसाइटमा राख् ने। 

सङ् केत 

बोडर्/वेबसाइ

ट 

�नरन्तर      सेर्स्तेदार 

अदालतबाट पर्दान हनुे सेवा, न्या�यक 

पर्�कर्या र पर्णाल�, म�ुाको कारबाह�का 

ला�ग लाग्ने दस्तरु आ�द बारेमा 

अदालतको हाता�भतर् अदालत 

पर्योगकतार्को वडापतर् टाँस्ने व्यवस्था 

�मलाई वेबसाइटमा समेत पर्काशन 

गन�। 

नाग�रक 

वडापतर्/ 

वेबसाइट 

�नरन्तर     सेर्स्तेदार 
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रणनी�तक उ�शे्य 2.5 पी�डतमैतर्ी न्याय पर्णाल�को सदुृढ�करण गनुर्। 

कायर् कायर्सम्पादन 

सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

पी�डत वाद� भई दायर हनुे म�ुामा 

�नःशलु्क कानूनी सहायता उपलब्ध 

गराउने। 

आदेश/पतर् �नरन्तर  न्यायाधीश/ 

शेर्स्तेदार 

पी�डतमैतर्ी व्यवहारका ला�ग न्या�यक 

जनशि�लाई अ�भमखुीकरण गन�। 

पर्�तवेदन २०७८ माघ  न्यायाधीश/ 

शेर्स्तेदार 

म�ुाको कारबाह� र फैसलामा 

पी�डतको प�रचयको गोपनीयता कायम 

गन�। 

पक्षको 

गोपनीयता  

फाराम 

�नरन्तर  न्यायाधीश/ 

शेर्स्तेदार 

पी�डतलाई म�ुाको कारबाह� र आदेश 

वा फैसलाको जानकार� �दने।  

�नणर्य/पतर्ाचार �नरन्तर  न्यायाधीश/ 

सेर्स्तेदार 

लक्ष्य ३: न्या�यक सशुासनको पर्व�र्न। 

रणनी�तक उ�शे्य 3.1 न्या�यक स्वतन्तर्ता र स्वाय�ताको पर्व�र्न गनुर्। 
कायर् कायर्सम्पादन 

सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

न्या�यक काम कारबाह�मा बा� तथा 

आन्त�रक रूपमा पनर्सक्ने दबाब र 

पर्भावलाई �नरूत्सा�हत र इन्कार गन�। 

सव�क्षण 

पर्�तवेदन 

�नरन्तर  सम्बिन्धत 

न्यायाधीश 

न्यायाधीश तथा कमर्चार�लाई अ�त�र� 

समय गरेको काम र योजनाको 

लक्ष्यअनसुार कायर्सम्पादनको आधारमा 

अ�त�र� स�ुवधा उपलब्ध गराउन पहल 

गन�। 

�नणर्य �नरन्तर  न्यायाधीश र 

शेर्स्तेदार 
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रणनी�तक उ�शे्य 3.2: न्या�यक उ�रदा�यत्व र जवाफदे�हता अ�भव�ृ�गनुर्। 

कायर् कायर्सम्पादन 

सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

कमर्चार�हरूको आचारसं�हता 

पर्भावकार� रूपमा लाग ुगन� र 

�नय�मत अनगुमन गन�। 

अनगुमन 

पर्�तवेदन 

�नरन्तर  पर्मखु 

न्यायाधीश/ 

शेर्स्तेदार 

यस अदालतमा हनु सक्ने अ�नय�मतता 

तथा भर्�ाचार �नयन्तर्णका ला�ग 

सव�च्च अदालत, उच्च अदालत 

लगायतका �नकायहरूसँग समन्वय 

गर� �नरोधात्मक र दण्डात्मक 

उपायहरूको पर्भावकार� कायार्न्वयन 

गन�। 

छलफल/ �नणर्य �नरन्तर  पर्मखु 

न्यायाधीश/ 

शेर्स्तेदार 

रणनी�तक उ�शे्य 3.3: न्या�यक जनशि�को कायर् संस्कृ�तमा सधुार गनुर्। 

कायर् कायर्सम्पादन 

सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

न्या�यक जनशि�ले सेवागर्ाह�पर्�त 

गनुर्पन� व्यवहारका सम्बन्धमा 

अ�भमखुीकरण गन�। 

पर्िशक्षण २०७८ शर्ावण 

को कमर्चार� 

बैठकमा  

पर्मखु 

न्यायाधीश/ 

शेर्स्तेदार 

न्या�यक जनशि�लाई उत्कृ� 

व्यवस्थापन र सेवा पर्वाहमा पर्�स�� 

पाएका सावर्ज�नक/�नजी संस्थाहरूको 

अवलोकन गराउने। 

�नणर्य/ 

पर्�तवेदन

  

२०७८ फाल्गणु  पर्मखु 

न्यायाधीश/ 

सेर्स्तेदार 
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रणनी�तक उ�शे्य 3.4: अदालतको काम कारबाह�मा अनगुमन र �नर�क्षणलाई पर्भावकार� 
बनाउन।ु  

(क) न्या�यक काम कारबाह�को �नर�क्षण अनगुमन गन�। 

कायर् कायर्सम्पादन 

सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

स्थानीय न्यायीक स�म�त, अधर्न्यायीक 

�नकाय समेतको न्यायीक कामको 

�नर�क्षण कायर्को ला�ग आ�थर्क वषर्को 

सरुुमै न्यायाधीश तोक� �नय�मत 

अनगुमन गन� व्यवस्थालाई पर्भावकार� 

बनाउने। 

�नणर्य/पर्�तवेदन

  

२०७८ भादर्  पर्मखु न्यायाधीश 

(ख)  सेवापर्वाहको अनगुमन गन�। 

कायर् कायर्सम्पादन 

सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

अदालतबाट पर्वाह हनुे सेवाको 

गणुस्तर�यताको बारेमा अनगुमन 

गन�।  

�नणर्य/पर्�तवेदन

  

�नरन्तर  पर्मखु 

न्यायाधीश/ 

सेर्स्तेदार 

मापदण्डबमोिजम सेवापर्वाह भए 

नभएको �नय�मत अनगुमन गर� 

तत्काल सधुार गनर् �नद�शन �दने।  

�नणर्य/पर्�तवेदन

  

�नरन्तर  पर्मखु 

न्यायाधीश/ 

सेर्स्तेदार 

मापदण्डबमोिजम उत्कृ� 

कायर्सम्पादन तथा सेवापर्वाह गन� 

कमर्चार�लाई परुष्कृत र कमी 

कमजोर�को पनुराविृ� गन� 

कमर्चार�लाई अनशुासनात्मक 

कारबाह� गन�। 

�नणर्य/पर्�तवेदन

  

�नरन्तर तथा 

आ�थर्क वषर्को 

अन्तमा  

पर्मखु 

न्यायाधीश/ 

सेर्स्तेदार 
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(ग) गनुासो सनुवुाइको संयन्तर्लाई पर्भावकार� बनाउन।े 

कायर् कायर्सम्पादन 

 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

अदालतबाट भएका काम कारबाह�मा 

हनु सक्ने अ�नय�मता सम्बन्धी उजरु� 

�लने।  

�नणर्य/पर्�तवेदन

  

�नरन्तर  पर्मखु 

न्यायाधीश/ 

सेर्स्तेदार 

पनर् आएका गनुासो/ उजरु�मा 

कारबाह� र �नणर्य गर� 

उजरु�कतार्लाई सोको जानकार� 

�दने।  

�नणर्य/पर्�तवेदन

  

�नरन्तर  पर्मखु 

न्यायाधीश/ 

सेर्स्तेदार 

लक्ष्य ४: अदालत व्यवस्थापनको सदुृढ�करण 

रणनी�तक उ�शे्य ४.१:  मानव संशाधन व्यवस्थापन सदुृढ बनाउन।ु 

(क) मानव संशाधनको क्षमता �वकास गन�। 

रणनी�तक उ�शे्य ४.२:भौ�तक पूवार्धारमा सधुार गनुर्।  

(क)  भौ�तक पूवार्धार व्यवस्थापन गन�। 

कायर् कायर्सम्पादन 

सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

ता�लम आवश्यकता प�हचान 

Training Need Assessment) गन� 

गराउने। 

�नणर्य/पर्�तवेदन

  

२०७९ जे�  पर्मखु न्यायाधीश/ 

सेर्स्तेदार 

ता�लमका �वषयहरु प�हचान गन� ता�लम प�हचान  २०७९ जे�  पर्मखु न्यायाधीश/ 

सेर्स्तेदार 

कायर् कायर्सम्पादन 

सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

अदालत भवन, आवास तथा सरुक्षा 

भवन समेतका ला�ग जग्गा पर्ा��का 

ला�ग र नयाँ अदालत भवन �नमार्णको 

ला�ग पहल गन�। 

�लखत/ 

जग्गाधनी 

पर्माण पूजार् 

�नरन्तर पर्मखु 

न्यायाधीश/ 

सेर्स्तेदार 
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(ख) भवन बाहेकका अन्य भौ�तक पूवार्धार व्यवस्थापन गन�। 

 
  

कायर् कायर्सम्पादन 

सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

अदालतमा ख�रद ग�रने वस्त ु र 

सेवाको वा�षर्क ख�रद योजना तयार 

पार� कायार्न्वयन गन�। 

ख�रद योजना २०७८ भादर्  पर्मखु 

न्यायाधीश/ 

सेर्स्तेदार 

�नधार्�रत मापदण्डमा आधा�रत रह� 

अदालतको ला�ग आवश्यक पन� देहाय 

बमोिजमका सवार� साधन, मे�सनर� 

सामान तथा फ�नर्चरसमेतका सामान 

ख�रद वा पर्ा� गनर् पहल गन� 

�नणर्य/ िजन्सी 

�कताब 

�नरन्तर  पर्मखु 

न्यायाधीश/ 

सेर्स्तेदार 

सवार� 

साधन 

 

मोटरसाइकल 

अ�धकृत/ �फल्डमा 

ख�टने कमर्चार�/ 

तामेलदारसमेतको 

ला�ग)-३ 

कम्प्यटुर 

लगायतका 

मे�सनर� 

सामानहरू 

ख�रद तथा 

ममर्त 

• कम्प्यटुर  
• य�ुपएस  
• �पर्न्टर 
• स्क्यानर 
• इन्भटर्र 
• सोलार ब्याटर्� 
• Air Condition  

�नणर्य �नरन्तर पर्मखु 

न्यायाधीश/ 

सेर्स्तेदार 
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(ख) �व�ीय व्यवस्थापन गन�। 

(ग) अ�भलेख व्यवस्थापन गन�।  

 
  

कायर् कायर्सम्पादन 

सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

�नधार्�रत �स�लङको आधारमा वा�षर्क 

कायर्कर्मसमेतको पर्ाथ�मक�करण गर� 

LMBIS मा बजेट पर्�वष् ट गन�। 

LMBIS 
अ�भलेख 

२०७८/०७९  सेर्स्तेदार / 

आ�थर्क पर्शासन 

शाखा पर्मखु 

अदालतहरूमा सेवागर्ाह�ले बझुाउनपुन� 

अदालती शलु्क, दस्तरु, धरौट� आ�द 

रकमहरू ब�कमाफर् त दािखला गन� 

व्यवस्था �मलाउने। 

भौचर �नरन्तर  पर्मखु न्यायाधीश/ 

सेर्स्तेदार 

कायर् कायर्सम्पादन 

सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

�म�सल संलग्न मखु्य �लखत 

कागजातको �व�तुीय पर्�त तयार 

गन�। 

सफ्टवेयर/ 

अ�भलेख 

२०७८/०७९ सूचना पर्�व�ध 

अ�धकृत/ अ�भलेख 

शाखा पर्मखु 

�म�सल संलग्न �लखतहरू कानून 

बमोिजम धलु्याउने/सडाउने/ 

संरक्षण गन�। 

अ�भलेख २०७८ भादर् 

देिख आषाढ 

सम्म 

अ�भलेख शाखा 

पर्मखु 

नवलपरु िजल्ला अदालतको 

क्षेतर्ा�धकार �भतर्का �म�सलहरु 

छु�ाउई उ� अदालतमा पठाउने 

�म�सल पठाइन े २०७८/०७९ अ�भलेख 

पर्मखु/सेर्स्तेदार/ 

पर्मखु न्यायाधीश 
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(घ) पसु्तकालय व्यवस्थापन गन�। 

रणनी�तक उ�शे्यः 4.3 सूचना पर्�व�धको सदुृढ�करण र क्षमता अ�भव�ृ� गनुर्। 

(क) सूचना पर्�व�ध सम्बन्धी पूवार्धार �वस्तार गन�।  

रणनी�तक उ�शे्य ४.४ सं�हताहरूको न�तजामूलक र पर्भावकार� कायार्न्वयनको व्यवस्थापन 
गनुर्। 

 
  

कायर् कायर्सम्पादन 

सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

अदालतका सबै इजलासहरूमा दै�नक 

रूपमा आवश्यक पन� कानूनका 

पसु्तक र सामगर्ीहरू स�हतको Mini 

Library को व्यवस्था गन�। 

लाइबेर्र� २०७८/०७९  पर्मखु न्यायाधीश/ 

सेर्स्तेदार 

कानून र न्याय क्षेतर्का �व�तुीय सर्ोत 

सामगर्ीहरू ख�रद/पर्ाप् त गर� ई-

लाइबेर्र� �वकास गन�। 

सफ्टवेयर २०७८/०७९  सूचना पर्�व�ध 

अ�धकृत 

कायर् कायर्सम्पादन सूचक समयाव�ध िजम्मेवार� 

ईन्टरनेटको क्षमता �वस्तार 

गनर् पहल गन� 

पतर्ाचार २०७८/०७९ शेर्स्तेदार/सूचना पर्�व�ध 

सहायक 

कायर् कायर्सम्पादन 

सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

सं�हता कायार्न्वयनका �सल�सलामा 

अदालती कायर्�व�धसम्बन्धी बाधा 

अड्काउमा �नकासा �लन े

�नणर्य/पतर्ाचार २०७८/०७९ पर्मखु न्यायाधीश/ 

सेर्स्तेदार 
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रणनी�तक उ�शे्य 4.५:न्या�यक अध्ययन, अनसुन्धानको प��त �वकास गनुर्। 

(क) न्या�यक प��त सधुार गनर् आव�धक कायर्कर्महरू गन�। 

रणनी�तक उ�शे्य ४.6:  योजना कायार्न्वयन पर्णाल�लाई पर्भावकार� बनाउन।ु 

 
 
 
 
 
  

कायर् कायर्सम्पादन 

सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

न्यायाधीश तथा कमर्चार� वीच 

छलफल र अन्त�कर्र् या गन�। 

�नणर्य हरेक म�हना पर्मखु न्यायाधीश/ 

सेर्स्तेदार 

कायर् कायर्सम्पादन 

सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

योजना पर्कािशत गर� सबै 

सरोकारवालाहरु सग ँ अन्तर�कर्या 

एबं कायार्न्वयन सम्बन्धमा छलफल 

गन� 

�नणर्य २०७८ मं�सर 

२०७८ बैशाख 

पर्मखु न्यायाधीश/ 

सेर्स्तेदार 

वा�षर्क योजना सम्बन्धमा 

जनशि�लाई अ�भमखुीकरण गन�। 

कायर्कर्म/�नणर्य २०७८ शर्ावण, 

पौष /  

२०७९ बैशाख  

पर्मखु न्यायाधीश/ 

सेर्स्तेदार 
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लक्ष्य ५: न्यायपा�लका पर्�तको आस्था र �वश् वास अ�भव�ृ�। 

रणनी�तक उ�शे्य ५.१: अदालतका काम कारबाह� सम्बन्धमा सेवागर्ाह�को सन्त�ु� अ�भव�ृ� 
गनुर्। 

रणनी�तक उ�शे्य ५.२  न्या�यक सूचना, स�ार तथा िशक्षा प��तको सधुार गनुर्। 
(क) न्या�यक सूचना सम्पर्षेण गन�। 

कायर् कायर्सम्पादन 

सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

न्या�यक काम कारबाह�सँग 

सम्बिन्धत जानकार� पिुस्तका 

उत्पादन गन�।  

सामगर्ी २०७८ भादर् पर्मखु 

न्यायाधीश/ 

सेर्स्तेदार 

(ख) अदालत र स�ार माध्यमसँगको सम्बन्ध पर्भावकार� बनाउन।े 

कायर् कायर्सम्पादन 

सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

अदालतका सूचना सम्पर्षेण गनर् 

िजम्मेबार अ�धकृत तोक्ने।  

�नणर्य २०७८ शर्ावण  पर्मखु 

न्यायाधीश/ 

सेर्स्तेदार 

स�ारकम�सँग अन्त�कर्र् या गन�। माइन्यटु २०७८ पौष 

२०७९ आषाढ  

पर्मखु 

न्यायाधीश/ 

सेर्स्तेदार 

  
  

कायर् कायर्सम्पादन 

 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

अदालतको काम कारबाह�को बारेमा 

सेवागर्ाह�को सन्त�ु� सव�क्षण गन�। 

फारम 

 

 

२०७८ 

का�तर्क, 

फागनु 

  

पर्मखु 

न्यायाधीश/ 

सेर्स्तेदार 
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(ग) कानूनी िशक्षाको पर्व�र्न गन�। 
कायर् कायर्सम्पादन 

सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

अदालतको काम कारबाह�बारेमा 

�व�ालय तथा �वश् व�व�ालयका 

�व�ाथ�लाई अदालतको अवलोकन 

भर्मणको अवसर �दने। 

अ�भलेख माग अनसुार पर्मखु 

न्यायाधीश/ 

सेर्स्तेदार 

रणनी�तक उ�शे्य ५.३: अदालतका सरोकारवालाहरूसँगको सम्बन्ध र सहयोगलाई सदुृढ 
तलु्याउन।ु  

(क) अदालतका सरोकारवाला �नकायहरूसँग सम्बन्ध र समन्वय अ�भव�ृ� गन�। 

कायर् कायर्सम्पादन 

सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

सरोकारवाला �नकायहरूलाई वा�षर्क 

योजनाका सम्बन्धमा जानकार� 

गराउने। 

पतर्ाचार/ 

माइन्यटु 
२०७८ भादर् पर्मखु 

न्यायाधीश/ 

सेर्स्तेदार 

(ख) स्थानीय तहका न्या�यक स�म�तहरू सँग समन्वय र सहकायर् गनुर्। 

कायर् कायर्सम्पादन 

सूचक 

समयाव�ध िजम्मेवार� 

स्थानीय तहसँगको सहकायर्मा 

न्या�यक स�म�तका पदा�धकार�हरू 

तथा कायर्रत कमर्चार�लाई न्या�यक 

पर्�कर्या, मेल�मलाप र न्या�यक 

�नर�क्षणका सम्बन्धमा अन्तर�कर्या 

गन�।  

अन्तर�कर्या 

कायर्कर्म 
२०७८ माघ पर्मखु 

न्यायाधीश/ 

सेर्स्तेदार 
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प�रच्छेद-४ 

बजेट पर्स्ताव 

न्यायपा�लकाको तेशर्ो रणनी�तक योजनाले उल्लेख गरेका मूल कायर्हरू बाहेक 
न्यायपा�लकाको समगर् सधुारको ला�ग मूल योजनाको रणनी�तक उपाय अन्तगर्त यस आ�थर्क 
वषर्मा संचालन ग�रन ुपन� �व�वध कायर्कर्महरूका ला�ग पर्क्षेपण ग�रएको बजेट �ववरण साथै यस 
नवलपरासी िजल्ला अदालत यस आ.व.को शरुु संगै वाढ�को चपेटामा प�र यस अदालतमा रहेका 
�म�सल लगायत कम्प्यटुर, फ�नर्चर, यस आ.व. का ला�ग आवश्यक छपाई सामागर्ीहरूमा क्ष�त 
पगेुकाले सो समेतलाई �वचार ग�र आवश्यक बजेट �नकासाको व्यवस्था हनु समेत आवश्यक 
रहेको हुँदा �नय�मत बजेटको अ�त�र� �नम्न िशषर्कमा �नम्न बमोिजमको बजेट उपलब्ध हनुसमेत 
अपेक्षा ग�रएको छ । 

कर्.सं. �ववरण एकाई/दर जम्मा रकम 
क�फ

 

१ कमर्चार�हरूलाई फरक म�ुा व्यवस्थापन 
DCM) सम्बन्धी ता�लम वापत आवश्यक पन� 
रकम 

३५×१५००।- रु.५२,५००।-  

२ �पर्न्टर फोटोकपी मेिशन फ्याक्स मे�सन 
ममर्तका ला�ग 

रु.२०००००।- रु.२०००००।-  

३ �फल्डमा ख�टने कमर्चार�को सवार� साधनको 
इन्धन तथा स�ार वापत 

रु.१०००००।- रु.१०००००।-  

४ तह�सल तफर् को लगत असलु फ�ौटका 
ला�ग ख�टने कमर्चार�का ला�ग कायर्कर्म 
भर्मण खचर् वापत 

- रु.१,००,०००।-  

५ माल�,स्वच्छ कम� इलेिक्टर्िशयन तथा अन्य  
साना�तना सेवा करारममा �लनको ला�ग 
परामशर् सेवा वापत 

- रु.६,00,000।-  

६ पसु्तक खर�द तथा व्यवस्थापनको ला�ग - रु.१,००,०००।-  

७ पतर् प�तर्का खर�द र वाईिण्ड� गनर् समेत - रु.५०,०००।-  

८ ४ वटा िजल्ला न्यायाधीशका ला�ग आवाश 
भवन �नमार्णका ला�ग जग्गा ख�रद गन� 

- स्थानीय मूल्य 
अनसुार 

 

९ DCM म�ुाको पर्कृ�त अनसुार छु�ा छु�ै 
फाइलमा िस्टकर रा� 

- रु.५०,०००।-  

१० म्याद तामेल� कायर्लाई पर्भावकार� बनाउने 
स्थानीय �नकायसंग वषर्मा २ पटक 
अन्तर�कर्या तथा �वशेष तामेल� भ�ा बापत 

रु.१००००×7 रु.६००००।-  

११ �बशेष अ�भयान संचालन गनर् 
सरोकारवालाहरूसंग छलफल/अन्तर�कर्या 
गन� ।  

- रु.3००००।-  
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१२ आन्त�रक �नर�क्षण र अनगुमनका सम्बन्धमा 
पर्त्येक ३ म�हनामा न्यायाधीश र 
कमर्चार�हरूको वैठक बस्ने । 

- रु.5००००।-  

१३ थप इजलास �नमार्णका ला�ग फ�नर्चर/ 
फ�नर्�स� समेत 

 रू.4,००,०००।-  

१४ पर्त्येक ३ म�हनामा न्यायक्षतेर् समन्वय 
स�म�तको वैठक भ�ा वापत । 

रु.१5,०००×४ रु.60,०००.–  

१५ अदालत संग सम्बिन्धत सूचनाहरू सम्पर्के्षण 
गनर् वषर्मा १ पटक स्थानीय स�ारकम�हरू 
संग अन्तर�कर्या छलफल गन� । 

रु.२०,०००× १ रु.२०,०००.–  

१६ योजनाको आन्त�रक समीक्षा  रु.१०,०००×३ रु.३०,०००.–  

१७ मेल�मलाप कतार् र अदालत �वच अन्तर�कर्यत  रु.2×१५००० रु.3०,०००।-  

१८ उच्च अदालतमा योजना स�मक्षाको  रु.२5,०००× 4 रु.1,00,०००।-  

१९ JUDICIAL OUTREACH   स�ालनको ला�ग  रु.२०,०००×4 रु.८००००।-  

२० MEET THE JUDGE कायर्कर्म स�ालनका 
ला�ग  

रु.३००0×१२ रु.३६०००।-  

२१ Solar System को Backup थपका र यस 
आ.ब.मा व्याटर्� चेन्ज गनुर्पन� 

- रु.7,७५,०००।-  

२२ फ�नर्चर - रु.२,००,०००।-  

२३ मेिशनर� उपकरण, कम्प्यटुर,UPS, 
Invertor, व्याटर्� लगायत ममर्त तथा ख�रद  

- रु.३,००,०००।-  

२४ छपाई सामगर्ी तथा अन्य स्टेशनर� - रु.3,५०,०००।-  

२५ तामेलदारका ला�ग सवार� साधन ख�रद गनर् रू.३,५०,०००।-×३ रू.१०,५०,०००।-  

२६ कमर्चार� उत्पर्रेणाका अन्य कायर्कर्मका 
ला�ग 

 रू.२,००,०००।-  

२७ मास्क, Disinfection material, sanitizer 

इत्या�द ख�रद गनर्। 
 रू.2,००,०००।-  

28 ४ वटा गाडी पा�कर् ङ गनर्को ला�ग ग्यारेज 
�नमार्ण  

- 5,00,000।-  

29 सं�हता सम्बन्धी ता�लम संचालन - 1,20,000।-  

जम्मा बजेट रु. 5८,४3,500।-  
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अनसूुचीहरू 

अनसूुची- 1 
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अनसूुिच-२ 

देवानी तथा फौजदार� सं�हता कानून सम्बन्धमा रा.प.अन��त कमर्चार�हरुका ला�ग ५ 

�दवसीय ता�लम कायर्कर्म 

प�रच्छेद-४ बजेट पर्स्तावबाट समावेश) 

न्यायपा�लकाको चौथो प�ब�षर्य रणनी�तक योजनाको सफल कायार्न्वयनको ला�ग 

सहायक स्तरका कमर्चार�हरुको अहम भ�ूमका रहन े�बषयमा मतक्य हनु सक्दैन। यस 

अदालतमा कायर्रत अ�धकांश कमर्चार�हरु कानून �बषय अध्ययन नगरेका र नयाँ �नयिु� 

भई कायर्रत रहेका छन।् कानूनी अवधारणा र पर्�कर्याका बारेमा अदालतमा कायर्रत 

जनशि�लाई सं�हता कानूनको बारेमा ता�लम कायर्कर्म आयोजनामा गर� पर्िशिक्षत गन� 

कायर्कर्म गत आ.व.मा प�न संचालन ग�रएकोमा सहभागी कमर्चार�हरुबाटै यस �क�समको 

अक� कायर्कर्मको माग भएको प�रपर्क्ष्यमा कायर्कर्मको सान्दर्�भकतालाई समेत महशसु 

गर� यस आ.व.मा प�न देहाय बमोिजमको पर्िशक्षण कायर्कर्म �नधार्रण ग�रएको छ। 

पर्स्ता�वत कायर्कर्म  
�म�त :- २०७8 माघ म�हना 
स्थान : नवलपरासी िजल्ला अदालतको सभाहल 

 

कायर्क्रमको रुपरेखा 
 

अपराध सं�हता र फौजदार� सं�हता तथा देवानी सं�हता र देवानी कायर्�व�ध सं�हता सम्बन्धी ५ 

पाँच �दवसीय) प्र�श�ण कायर्क्रम 

�स.नं �म�त सतर् पर्िशषक्षणको �बषय समय पर्िशक्षकको 

नाम 

क�फ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2
0
7
8
।
1
0
।
1
6
 

   
   

आसन गर्हण 

कायर्कर्मको अध्यक्षता 
माननीय िजल्ला न्यायाधीश शर्ी   
अ�त�थः 
माननीय िजल्ला न्यायाधीश ज्यूहरू कर्मशः 
सेर्स्तेदार 
तह�सलदार 
वैत�नक व�कल 

   

रा��य गान / मा.िज.न्या............... 
पानसमा द�प पर्ज्वलन) 

 

कायर्कर्मको उ�शे्य मा�थ पर्काशन 
उदघाटन मन्तव्य स�हत समापन -अध्यक्षबाट 
िचयापान  
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१ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

प�
हल

ो 
सतर्

 DCM सम्बन्धी आधारभतु ज्ञान र �म�सल SCAN र 
सफ\टकपी इन्टर्� 

�बहान 

६:०० देिख 
७:०० 

 

 १ 

दो
सर्
ो 
सतर्

 मलुकु� फौजदार� कायर्�व�ध सं�हता  
पकर्ाउपिुजर्, म्यादथप र थनुछेक, धरौट�, धरौट� 
जमानत र म्याद तारेख सम्बन्धी व्यवस्था 

 

७:०० देिख       
८:०० 

 २ 

तेसर्
ो 
सतर्

 मलुकु� देवानी कायर्�व�ध सं�हताका �स�ान्त र 
क्षेतर्ा�धकार हदम्याद एवम ्हकदैया सम्बन्धी 
व्यवस्था 

 
 

८:०० देिख 
९:०० 

 ३ 

चौ
थो
 स

तर् 
मलुकु� अपराध सं�हताको मलुभतु �वशेषता 
फौजदार� न्यायका सामान्य �स�ान्त तथा 
सामान्य पर्ावधान अपरा�धक षडयन्तर्, उ�ोग, 

म�तयार दरुुत्साहन 

 

९:०० देिख 
१०:०० 

 ४ 

खाना समय                              १५ �मनेट 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

२ 

 
 
 
 
 

२
०
७
८
।
१
०
।
१
७

 

पा
ँचौ
 स

तर् 

मलुकु� देवानी सं�हतामा व्यि�सम्बन्धी काननु 
र पा�रवा�रक काननु सम्बन्धी व्यवस्था 

 

�बहान 

६:०० देिख 
७:०० 

 ५ 

छ
ठौ
 स

तर् 

मलुकु� देवानी कायर्�व�ध सं�हतामा म्याद तारेख, 

म्याद तामेल�, वारेस,  अन्तरकाल�न आदेश 
सम्बन्धी व्यवस्था 

 

७:०० देिख 
८:०० 

 

 ६ 

सा
तौ
 स

तर् मलुकु� देवानी कायर्�व�ध सं�हतामा म�ुाको 
दायर�, अदालती शलु्क, दर�पठ, पर्�तउ�र र 
पर्�तवाद� सम्बन्धी व्यवस्था 

 
 

८:०० देिख 
९:०० 

 ७ 

आ
ठ�
 स

तर् 

मलुकु� देवानी कायर्�व�ध सं�हतामा फैसला, 
पनुरावेदन र फैसला कायर्न्वयन, क्ष�तप�ुतर् तथा 
अन्य �व�वध व्यवस्था )  

 

 
 

९:०० देिख 
१००० 

 

 
 
 
 
 
 
 

८ 

 

खाना समय                              १५ �मनेट 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  

  
  

  
 

2
0
7
8
।
१
०
।
१
८

 

 

नब
� 
सतर्

 

मलुकु� देवानी सं�हतामा सम्प�त सम्बन्धी 
काननुमा भएको व्यवस्था 

 

�बहान 

६:०० देिख 
७:०० 

 ९ 

दश
� 
सतर्

 मलुकु� अपराध सं�हताले गरेको फौजदार� 
कसरुसम्बन्धी व्यवस्था करणी अपरहण 
सम्बन्धी कसरु ) 

 
 

७:०० देिख 
८:०० 

 १० 
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३ 

 

एक
ार
ौ 
सतर्

 मलुकु� फौजदार� कायर्�व�ध सं�हताको मलुभतु 
�वशेषता कसरुको सचुना र अनसुन्धान , 

अ�भयोजन र दायर�, कसरुको बग�करण) 

 

�बहान 

८:०० देिख 
९:०० 

 ११ 

  
 ब

ाहर्
ो 
सतर्

 मलुकु� अपराध सं�हतामा सम्प�त र �लखत 
सम्बन्धी कसरु सम्बन्धमा भएका व्यवस्था 

 
 

९:०० देिख 
१०:०० 

 

 १२ 

खाना समय          १५ �मनेट 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

४ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

५ 

2
0
7
8
।
१
०
।
१
९

 

तेहर्
ौ 
सतर्

 
मलुकु� फौजदार� कायर्�व�ध सं�हतामा म�ुाको 
कारबाह� ÷म�ुा स्थानान्तरण तथा मलुतवी 
सम्बन्धी व्यवस्था , फैसला ,पनुरावेदन ÷साधक 
, फैसला कायर्न्वयन सम्बन्धी व्यवस्था 

 

�बहान 

६:०० देिख 
७:०० 

 १३ 
चौ
धौ
 स

तर् 

मलुकु� देवानी सं�हतामा देवानी काननुका 
सामान्य �स�ान्तहरु नाग�रक अ�धकार तथा 
�नजी अन्तरा��य काननु सम्बन्धी व्यवस्था 

 
 

७:०० देिख 
८:०० 

 १४ 

पन्
धौ
  

सतर्
 म�ुाको पर्ारिम्भक ÷पवुर्सनुवुाई ÷पर्माण पर�क्षण 

सम्बन्धी व्यवस्था 

 
 

८:०० देिख 
९:०० 

 १५ 

 

सो
हर्ौ
 स

तर् 

फौजदार� कसरु सजाय �नधार्रण तथा 
कायर्न्वयन  ऐनमा सजाय सम्बन्धी सामान्य 
�स�ान्तहरु, सनुवुाई र सजाय �नधार्रण तथा 
कायर्न्वयन सम्बन्धी व्यवस्था 
 

 

�बहान 

९:०० देिख 
१०:०० 

 १६ 

 खाना समय 

  
  

 2
0
7
8
।
१
०
।
२
०
 

सतर्
ौ 
सतर्

 

मलुकु� देवीनी सं�हतामा करार कानून सम्बन्धी 
व्यवस्थारु वस्तिुस्थ�त र �लज करार/हायर 
पच�च/अनिुचत सम�ृ�,दृष्कृ�तपूणर् उत्पादन 
सम्बन्धी) 

 

७:०० देिख 
८:०० 

 १७ 

िचयापान १० �मनेट   

समापन कायर्कर्म 

आसन गर्हण 

सहभागीहरुका तफर् बाट प�ुपोषण स�हत मन्तव्य २ जना 
अध्यक्षबाट मन्तव्य सह�त कायर्कर्मको समापन 

 

८:१० देिख 
९:१० 

  

खाना समय                                 १५ �मनेट 
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अनसूुिच-३ 

कानूनी शब्दावल� तथा न्या�यक पर्�कर्या सम्बन्धी संचारकम�हरूका ला�ग 
एक �दवसीय अनिुशक्षण कायर्कर्म 

न्यायपा�लकाको चौथो रणनी�तक योजनाले संचारकम�लाई महत्वपूणर् 
सरोकारवालाको रुपमा अं�गकार गरेको छ। अदातल पर्�तको जनआस्थामा अ�भव�ृ� 
गनुर् नेपालको न्यायपा�लकाको चौथो रणनी�तक योजनाको पाँचौ महत्वपूणर् लक्ष्य 
मध्येको एक रहेको सन्दभर्मा अदालतका ग�त�व�ध न्यायका याचक तथा सरोकार 
रा� ेसबै समक्ष यथाथर् रुपमा पगु्नपुन� हनु्छ। न्यायका याचक र सम्बिन्धत सबैको 
अदालतपर्�तको दृ��कोण र बझुाई अदालतसम्म पगु्न प�न अ�नवायर् हनु्छ। यी दवैु 
िस्थ�तमा महत्वपूणर् र सकारात्मक भ�ूमका �नवार्ह गन� क्षेतर् संचार जगत नै हो। 

संचारकम�हरूले अदालतबाट भए गरेका आदेश, फैसला तथा अन्य 
ग�त�व�धहरूको सूचना सम्पर्षेण गदार् अदालतले जनु रुप र अथर्मा गरेको हनु्छ सोह� 
रुप र अथर्मा सम्पर्षेण भएन भने त्यस्तो सूचनाले जनआस्था अ�भव�ृ�को लक्ष्यमा 
नकारात्मक असर पगु्न जाने हनु्छ। संचारकम�हरूको मनसाय सकारात्मक रहेप�न 
कानून र न्यायको क्षेतर्मा पर्य�ु शब्दावल� भाषा र न्या�यक पर्�कर्याका चरणको नाम 
स�ह रुपमा पर्योग नभएको अवस्थामा त्यस्तो सूचनाले उल्टो अथर् �दने हनु्छ। तसथर् 
यस क्षेतर्को सामान्य ज्ञान संचारकम�हरूमा हनु ुअप�रहायर् हनु्छ। 

यस आवश्यकतालाई �वगतमा आयोिजत संचारकम�हरूसँगको अन्तर�कर्या 
कायर्कर्ममा स्वयं संचारकम�हरूबाट महशसु ग�रएको �थयो भने यस आ�थर्क वषर्मा 
अनिुशक्षण कायर्कर्म रा� सझुाव प�न �दइएको �थयो। फलस्वरुप एफ.एम. र�डयो 
�ट.भी. पतर्प�तर्का तथा अनलाईन खबरहरूका क्षेतर्मा कायर्रत स्थानीय 
संचारकम�हरूलाई लिक्षत गर� एक�दवसीय अनिुशक्षण कायर्कर्म �नधार्रण ग�रएको 
छ।  

यसै आवश्यकतलाई महससु गद� न्याय तथा कानूनी क्षेतर्का शब्दावल� तथा 
न्या�यक पर्�कर्या सम्बन्धी संचारकम�हरूका ला�ग गत आ.व.मा अनिुशक्षण कायर्कर्म 
कायर् योजना रािखएकोमा कोरोना भाइरसका कारण उत्प� �वषम प�रिस्थ�तले गदार् 
सम्प� हनु सकेन। सोह� कुरालाई मध्यनजर गद� र न्यायपा�लकाको चौथो रणनी�तक 
योजनाको उ�ेश्यलाई मनन गद� एम.एम, रे�डयो, �ट.भी. पतर्प�तर्का तथा 
अनलाईनखबरहरूका क्षेतर्मा कायर्रत स्थानीय सचारकम�हरूलाई लिक्षत गर� एक 
�दव�सय अनिुशक्षण कायर्कर्म �नधार्रण ग�रएको छ। 
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१) कायर्कर्मबाट पर्ा� हनु ेउपलब्धीहरू 

 न्या�यक पर्कृयामा पर्य�ु शब्दावल� सम्बन्धमा संचारकम�हरू पर्िशिक्षत/पनुतार्जगी 
हनु ुहनुेछ। 

 पर्त्यक्ष छलफलबाट यस क्षेतर्मा देिखएका समस्याको प�हचान र समाधानको उपाय 
प�हल्याउन म�त पगु्नेछ। 

 म�ुाका पर्कृया तथा चरणका बारेमा प�रिचत हनु ुहनुेछ। 

 अदालतले पर्योग गरेकै रुप र अथर्मा सह� सूचना सम्पर्षेण हनुेछ। 

 सेवागर्ाह�ले सह� सूचना पर्ा� गन�छन ्। 

 अदालत पर्�तको जनआस्था अ�भब�ृ� हनुमा म�त पगु्नेछ। 

 

२) कायर्कर्मको रुपरेखा 

 यो एक �दव�सय कायर्कर्म अदालतको आफ्नै सभाहलमा आयोजना ग�रनेछ। यस 
�बषयमा �बषयका २ वटा कायर्पतर्, �वज्ञ समूहबाट पर्स्ततु गर� छलफल ग�रनछे। 
कायर्कर्मको रुपरेखा यसपर्कार हनुेछ : 

पर्स्ता�वत कायर्कर्म  
�म�त :- २०७8।०७9 साल 

स्थान : नवलपरासी िजल्ला अदालत, परासी 
कायर्कर्मको नाम : न्याय र कानूनका क्षेतर्मा पर्य�ु हनुे महत्वपूणर् शब्दावल�, भाषा 
तथा न्या�यक पर्�कर्याका चरणहरू सम्बन्धमा संचारकम�हरूका ला�ग आयोिजत एक 
�दव�सय अनिुशक्षण कायर्कर्म । 

समय कायर्कर्म कै�फयत 

उदघाटन सतर् : पर्थम सतर् 

११:०० देिख ११:१० अध्यक्षता : माननीय न्यायाधीश मन्तव्य 

१) स्वागत तथा कायर्कर्म माथी पर्काश 

२) मन्तव्य : वार एकाई अध्यक्ष 

३) मन्तव्य : पर्मखु िजल्ला अ�धकार� 
४) मन्तव्य : अध्यक्ष, नेपाल पतर्कार 
महासंघ नवलपरासी 
५) समापन मन्तव्य : अध्यक्षबाट 

 

 

कायर्पतर् पर्स्ततुी सतर्: दोसर्ो पतर् 

११:१० देिख १२:१० न्यायीक पर्�कर्याका चरणहरू 
 

१२:१० देिख ०१:१० न्या�यक पर्�कर्यामा पर्यू� हनुे महत्वपूणर् 
कानूनी शब्द, शब्दावल� तथा पर्कृयाको 
बारेमा जानकार� 
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०१:१० देिख २:३० िचया / खाजा  

०२:०० देिख ३:३० छलफल सतर् : 
�व�मान समस्या र समाधानका उपायहरू : 
�टप्पणी र सझुाव सहजकतार् : माननीय 
िजल्ला न्यायाधीश 

 

३:३० देिख ०४:०० कायर्कर्म समापन  

३) कायर्कर्मका लिक्षत समूह, बगर् तथा सहभागी संख्या 

 स्थानीय एफ.एम. का सम्बाददाता, पतर्प�तर्काका पतर्कार तथा अनलाईन 
प�तर्काका एवं सम्वाददाता, टे�ल�भजनका सम्बाददाता -२० जना 

• जम्मा सहभागी २० जना 
४) अनमुा�नत खचर् 
 

�स.नं. �ववरण प�रमाण दर जम्मा 
१ अध्यक्षता / �टप्पणीकतार् १ ३,०००।- ३,०००।- 
२ सहजकतार्को पा�रशर्�मक ३ ३,५००।- १०,५००।- 
३ सहभागी तथा कायर्कर्म 

सं�ालन सहयोगी कमर्चार�को 
यातायात खचर् आतेजाते)  

२० ५००।- १०,०००।- 

४ खाना र खाजा २० ४००।- ८,०००।- 
५ स्टेशनर� ३० १५० ४,५००।- 
६ पर्�तवेदन लेखन / तयार� एकम�ु ५,०००।- 
७ तलु, ब्यानर, पानी र अन्य 

�व�वध 
एकम�ु १०,०००।- 

जम्मा 51,000।- 
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पेज | ४८

सरल सामान्य �वशेष

६०% ३०% १०%

२०७५/०७६ २०७६/०७७ २०७७/०७८

1656 1286 1636 1526 229 1755 1053 527 175

फाराम नं १

नवलपरासी िजल्ला अदालत

आ�थर्क वषर् २०७८।७९ को वा�षर्क कायर् योजना

नयाँ दतार्को लक्ष्य �नधार्रण फाराम

(योजनाको लक्ष्य १ रणनी�तक उ�ेश्य १.१ (क) र (ख) सँग सम्बिन्धत)

गत ३ आ�थर्क वषर्को नयाँ दतार् संख्या
औषत संख्या

१५% 

थप हनुे 

संख्या

कायम 

हनुे दतार् 

संख्या

मागर् समूह अनसुार संख्या �नधार्रण गदार् जम्मा 

कायम हनु आउने संख्याको देहायको 

पर्�तशतको आधारमा



१ शरुु म�ुा २६४ ९६५ १२२९ ३९६ ५५५ १४ ६९८ १९२७
2 पनुरावेदन ० ३ ३ ३ ० ० ६ ९

२६४ ९६८ १२३२ ३९९ ५५५ १४ ७०४ १९३८
३ �रट र �नषधेाज्ञा �नवेदन २ ५ ७ ५ ० ० १४ २१

४
मागर् समूहमा नपन� 

(बन्द�पर्त्क्षीकरण)
० ० ० ० ० ० २ २

२६६ ९७३ १२३९ ४०४ ५५५ १४ ७२० १९५९

५ �वशेष पर्कृ�तका �नवेदन ० ५ ५ ५ ० ० ७० ७५
६ अन्य �नवेदन/पर्�तवेदन ० ० ० ० ० ० २५० २५०

२६६ ९७८ १२४४ ४०९ ५५५ १४ १०४० २२८४
           तयार गन�
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*** �वशेष मागर्मा नयाँ दतार् हनु आउने म�ुा तथा �रट �नवेदनलाई १८ म�हना�भतर् फ��ट हनुे गर� लक्ष्य �नधार्रण गनुर्होला।

 कूल जम्मा

फाराम नं २ भन� त�रका –

म�ुा र �रटको जम्मा

म�ुाको जम्मा

प्रमा�णत गन�

* सरल मागर्मा नयाँ दतार् हनु आउने म�ुा तथा �रट �नवेदनलाई ६ म�हना�भतर् फ��ट हनुे गर� लक्ष्य �नधार्रण गनुर्होला।

** सामान्य मागर्मा नयाँ दतार् हनु आउने म�ुा तथा �रट �नवेदनलाई १२ म�हना�भतर् फ��ट हनुे गर� लक्ष्य �नधार्रण गनुर्होला।

सरल* सामान्य** �वशेष***
DCM लागू 

भएप�छको सबै

 �स.नं.
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अदालतको नाम: नवलपरासी िजल्ला अदालत परासी

फाराम नं २

नवलपरासी िजल्ला अदालत

आ�थर्क वषर् २०७८।०७९ को वा�षर्क कायर् योजना

ब�गर्कृत वा�षर्क लक्ष्य �नधार्रण फाराम

(योजनाको लक्ष्य १ रणनी�तक उ�ेश्य १.१ (क) र (ख) सँग सम्बिन्धत)

योजनाले �नद�शन गरे बमोिजमको कायम हनुे म�ुा फ��टको वा�षर्क लक्ष्य:

फ��ट लक्ष्य �नधार्रण:

�वषय

िजम्मेवार� तफर् को फ��ट लक्ष्य मागर् समूह

नयाँ दतार्तफर् को जम्मा
जम्मा फछय�ट 

लक्ष्य
DCM लागू हनु ुपवुर्को 

सबै

 जम्मा 

सङ् ख्या



६ म�हना �भतर्को ० ५८३ ३८६ १९४ ३ ५०५ १०८८
६ म�हना देिख १ वषर्�भतर्को ० ३८२ १० ३६१ ११ १७६ ५५८

१ वषर्देिख १८ म�हना �भतर्को ९५ ९५ ० ० ० १७ ११२

१८ म�हना नाघेको १६९ १६९ ० ० ० ० १६९
शरुुको जम्मा २६४ ९६५ १२२९ ३९६ ५५५ १४ ६९८ १९२७

६ म�हना �भतर्को ० ३ ३ ० ० ६ ९
६ म�हना देिख १ वषर्�भतर्को ० ० ० ० ० ० ०
१ वषर्देिख १८ म�हना �भतर्को ० ० ० ० ० ० ०
१८ म�हना नाघेको ० ० ० ० ० ० ०

पनुरावेदनको जम्मा ० ३ ३ ३ ० ० ६ ९

६ म�हना �भतर्को ० ५ ५ ० ० १४ १९

६ म�हना नाघेको २ २ ० ० ० ० २
४ मागर् समूहमा नपन� बन्द�पर्त्यक्षीकरण ० ० ० ० ० ० २ २

२६६ १२३९ ४०४ ५५५ १४ ७२० १९५९

५ ० ५ ५ ० ० ७० ७५
६ ० ० ० ० ० २५० २५०

२६६ १२४४ ४०९ ५५५ १४ १०४० २२८४
           

 नं ३ भन� त�रका –
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* सरल मागर्मा नयाँ दतार् हनु आउने म�ुा तथा �रट �नवेदनलाई ६ म�हना�भतर् फ��ट हनुे गर� लक्ष्य �नधार्रण गनुर्होला।

** सामान्य मागर्मा नयाँ दतार् हनु आउने म�ुा तथा �रट �नवेदनलाई १२ म�हना�भतर् फ��ट हनुे गर� लक्ष्य �नधार्रण गनुर्होला।

*** �वशेष मागर्मा नयाँ दतार् हनु आउने म�ुा तथा �रट �नवेदनलाई १८ म�हना�भतर् फ��ट हनुे गर� लक्ष्य �नधार्रण गनुर्होला।

जम्मा फछय�ट 

लक्ष्य

शरुु म�ुा

(देवानी/फौजदार�)

१

पनुरावेदन2

९७३

५

०

९७८

०

५

०

०

फ��ट लक्ष्य �नधार्रण:

सरल* सामान्य** �वशेष***

मागर् समूह नयाँ 

दतार्तफर् को 

जम्मा

�वषय अव�धगत संख्या  जम्मा 

सङ् ख्या

DCM लागू हनु ु

पवुर्को
DCM लागू भएप�छको

 �स.नं.

०

५८३

३८२

०

०

३
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तयार गन� पर्मािणत गन�

फाराम नं ३

नवलपरासी िजल्ला अदालत

आ�थर्क वषर् २०७८।०७९ को वा�षर्क कायर् योजना

ब�गर्कृत वा�षर्क लक्ष्य �नधार्रण फाराम

(योजनाको लक्ष्य १ रणनी�तक उ�ेश्य १.१ (क) र (ख) सँग सम्बिन्धत)

अदालतको नाम नवलपरासी िजल्ला अदालत परासी

योजनाले �नद�शन गरे बमोिजमको कायम हनेु म�ुा फ��टको वा�षर्क लक्ष्य:१९५९

 कूल जम्मा

३ �रट र �नषेधाज्ञा 

�नवेदन

जम्मा

अन्य �नवेदन/पर्�तवेदन

�वशेष पर्कृ�तका �नवेदन
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कायर्�दन १४ २६ १६ १९ २५ १६ २४ २४ २५ २३ २५ २७ २६४

लक्ष्य ५ १० ५ ५ १० १० ५ ५ १० १० १० १० ९५

पर्ग�त ०

लक्ष्य ५ १० ५ १० १५ २० १५ २० १५ १९ १५ २० १६९

पर्ग�त ०

लक्ष्य २० ३० २० २५ ३५ ४० ४५ ४५ ४५ ६० ७० ७० ५०५

पर्ग�त ०

लक्ष्य १५ २५ १५ २० ३० ३५ ३५ ३५ ४० ४८ ४८ ५० ३९६

पर्ग�त ०

लक्ष्य ६ १२ ८ १४ २० ३० ३० ३८ ४५ ५२ ५५ ६० ३७०

पर्ग�त ०

लक्ष्य १० २० १२ २० ३० ३५ ३५ ३५ ३९ ४० ४० ४५ ३६१

पर्ग�त ०

लक्ष्य ० ० ० १ १ १ २ २ ३ ३ ३ ४ २०

पर्ग�त ०

लक्ष्य ० ० ० १ १ १ १ १ १ १ २ २ ११

पर्ग�त ०

लक्ष्य ६१ १०७ ६५ ९६ १४२ १७२ १६८ १८१ १९८ २३३ २४३ २६१ १९२७
पर्ग�त ०
लक्ष्य ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०

पर्ग�त ०

लक्ष्य ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०

पर्ग�त ०

लक्ष्य ० ० ० ० ० १ १ १ ० १ १ १ ६

पर्ग�त ०

लक्ष्य ० ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० १ ३

पर्ग�त ०

लक्ष्य ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०

पर्ग�त ०

�स.नं.

२

१

जम्मा

DCM लागू हनुपूुवर्बाट िजम्मेवार� सरेको

DCM लागू हनुपूुवर्बाट िजम्मेवार� सरेको

 DCM को  िजम्मेवार�

र नयाँ दतार् तफर् को

    

   

�वषय

शरुु म�ुा

�वशेष मागर्

कर्.सं.

 १८ म�हना �भतर्को

१८ म�हना नाघेको

18 म�हना�भतर्को

१८ म�हना नाघेको

सरल मागर्

६ म�हना �भतर्को

६ नाघेको

 १२ म�हना �भतर्को

१२ म�हना नाघेको

मागर् समूह

सरल मागर्

सामान्य मागर्

१८ म�हना नाघेको

18 म�हना�भतर्को

फाराम नं ४

नवलपरासी िजल्ला अदालत

आ�थर्क वषर् २०७८/०७९ को वा�षर्क कायर् योजना

मा�सक फ��ट लक्ष्य �नधार्रण फाराम

(योजनाको लक्ष्य १ रणनी�तक उ�ेश्य १.१ (क) र (ख) सँग सम्बिन्धत)

 १२ म�हना �भतर्को

सामान्य मागर्

अव�धगत व�गर्करण

वा�षर्क रुपमा फैसला गनुर्पन� म�ुाको जम्मा सँख्याः 1959

अदालतको नाम: नवलपरासी िजल्ला अदालत परासी

६ म�हना �भतर्को

६ नाघेको
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कायर्�दन १४ २६ १६ १९ २५ १६ २४ २४ २५ २३ २५ २७ २६४
�स.नं. �वषयकर्.सं. मागर् समूह अव�धगत व�गर्करण

लक्ष्य ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०

पर्ग�त ०

लक्ष्य ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०

पर्ग�त ०

लक्ष्य ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०

पर्ग�त ०

लक्ष्य ० ० ० ० १ १ १ १ १ १ १ २ ९

पर्ग�त ०

लक्ष्य ० ० ० ० ० १ ० ० ० १ ० ० २

पर्ग�त ०

लक्ष्य ० १ ० ० १ १ १ २ २ २ २ २ १४

पर्ग�त ०

लक्ष्य ० ० ० १ ० १ ० १ ० १ १ ० ५

पर्ग�त ०

लक्ष्य ० ० ० ० ० ० १ ० ० ० ० १ २

पर्ग�त ०

लक्ष्य ० १ ० १ १ ३ २ ३ २ ४ ३ ३ २३

पर्ग�त ०

लक्ष्य ३ ६ ३ ६ ७ ७ ६ ६ ६ ७ ६ ७ ७०

पर्ग�त ०

लक्ष्य ० ० ० १ ० ० १ १ १ ० १ ० ५

पर्ग�त ०

लक्ष्य १० २० १० १५ २० २० २५ २० ३० ३० ३० २० २५०

पर्ग�त ०

लक्ष्य ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०

पर्ग�त ०

लक्ष्य १३ २६ १३ २२ २७ २७ ३२ २७ ३७ ३७ ३७ २७ ३२५

पर्ग�त ०

लक्ष्य ७४ १३४ ७८ ११९ १७१ २०३ २०३ २१२ २३८ २७५ २८४ २९३ २२८४

पर्ग�त ०

फाराम नं ४ भन� त�रका – पेज नं. ५२

४

जम्मा

३

जम्मा

मागर् समहुमा नपन�

�वशेष पर्कृ�तको �नवेदन

�नवेदनपर्�तवेदन फुटकर �नवेदन

 DCM को  िजम्मेवार�

र नयाँ दतार् तफर् को पनुरावेदन

बन्द�पर्त्यक्षीकरण 

 DCM को  िजम्मेवार�

र नयाँ दतार् तफर् को

DCM लागू हनुपूुवर्बाट िजम्मेवार� सरेको

�नषेधाज्ञा

६ नाघेको

१२ म�हना नाघेको

�वशेष मागर्

 १८ म�हना �भतर्को

जम्मा

कूल जम्मा

   तयार गन�                                                                                      पर्मािणत गन�   

१. फैसला गनुर्पन� जम्मा सँख्या उल्लेख गदार् फाराम नं २ बाट �नधार्रण भएको अदालतको वा�षर्क म�ुा फछय�टको  लक्ष्य सँख्या उल्लेख गनुर्होला।

२. कायर्�दनको �हसाव गदार् साउन म�हनामा वा�षर्क कायर्योजना तयार� , लगत अ�ाव�धक, वा�षर्क पर्�तवेदन तयार� लगायतका कायर् सम्प� गनर् लाग्ने समय घटाई म�ुाको पेशी तो�कएको �दन एवम ्स्थानीय स्तरमा हनु सक्ने �वदा समेतलाई मध्येनजर गर� सो 

आ�थर्क वषर्मा पन� �वदाका �दनहरु बाहेक गर� अदालत खलु्ने कायर्�दनको गणना गनुर्होला।

सरल मागर्

१ म�हना �भतर्

१ म�हना नाघेको

सामा य माग

७ �दन �भतर्

७ �दन नाघेको

१८ म�हना नाघेको

६ म�हना नाघेको

६ म�हना �भतर्को
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लक्ष्य/पर्ग�त शर्ाबण भादर् आि�न का�तर्क मं�सर पौष माघ फाल्गणु चैतर् बैशाख जे� आषाढ जम्मा

कायर्�दन 14 26 16 19 25 16 24 24 25 23 25 27 264

लक्ष्य 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 19

पर्ग�त 0

लक्ष्य १ २ १ २ ३ ४ ३ ४ ३ ४ ३ ४ 34

पर्ग�त 0

लक्ष्य २ ४ २ ६ १० १६ १६ १८ २५ ३० ३० ३६ 195

पर्ग�त 0

लक्ष्य ५ ९ ६ ७ ८ ११ ९ ८ ९ ११ ११ ११ 105

पर्ग�त 0

लक्ष्य १ २ १ २ ३ ४ ३ ४ ३ ४ ४ ४ 35

पर्ग�त 0

लक्ष्य ० ० ० ० १ ० १ ० १ ० १ ० 4

पर्ग�त 0

लक्ष्य १० १९ ११ १८ २७ ३७ ३३ ३५ ४३ ५१ ५१ ५७ 392

पर्ग�त 0

लक्ष्य/पर्ग�त शर्ाबण भादर् आि�न का�तर्क मं�सर पौष माघ फाल्गणु चैतर् बैशाख जे� आषाढ जम्मा

कायर्�दन 14 26 16 19 25 16 24 24 25 23 25 27 264

लक्ष्य 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 19

पर्ग�त 0

लक्ष्य १ २ १ २ ३ ४ ३ ४ ३ ४ ३ ४ 34

पर्ग�त 0

लक्ष्य २ ४ २ ६ १० १६ १६ १८ २५ ३० ३० ३६ 195

पर्ग�त 0

लक्ष्य ५ ९ ६ ७ ८ ११ ९ ८ ९ ११ ११ ११ 105

पर्ग�त 0

लक्ष्य १ २ १ २ ३ ४ ३ ४ ३ ४ ४ ४ 35

�वशेष मागर्

 जम्मा

ध्रुबकुमार शाह1

DCM को  िजम्मेवार� 

र नयाँ दतार् तफर् को

�स.नं. न्यायाधीशको नाम मागर्को �ववरण
जम्मा म�ुा 

संख्या

2 अशोककुमार बस्नेत

 DCM लागू

 हनुपुूवर्बाट िजम्मेवार�

सरेको

18 

म�हना�भतर्को

१८ म�हना 

नाघेको

DCM को  िजम्मेवार� 

र नयाँ दतार् तफर् को

िजम्मेवार�

सरल मागर्

सामान्य मागर्

फाराम नं ५

नवलपरासी िजल्ला अदालत

आ�थर्क वषर् २०७८।०७९ को वा�षर्क कायर् योजना

मागर् समहु अनसुार न्यायाधीशगत मा�सक लक्ष्य र पर्ग�तको �ववरण

(योजनाको लक्ष्य १ रणनी�तक उ�ेश्य १.१ (क) र (ख) सँग सम्बिन्धत)

वा�षर्क म�ुाको फ��ट लक्ष्य : 1959

�स.नं. मागर्को �ववरण
जम्मा म�ुा 

संख्या

िजम्मेवार�

न्यायाधीशको नाम

 DCM लागू

 हनुपुूवर्बाट िजम्मेवार�

सरेको

18 

म�हना�भतर्को

१८ म�हना 

नाघेको

सरल मागर्

सामान्य मागर्
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पर्ग�त 0

लक्ष्य ० ० ० ० १ ० १ ० १ ० १ ० 4

पर्ग�त 0

लक्ष्य १० १९ ११ १८ २७ ३७ ३३ ३५ ४३ ५१ ५१ ५७ 392

पर्ग�त 0

लक्ष्य/पर्ग�त शर्ाबण भादर् आि�न का�तर्क मं�सर पौष माघ फाल्गणु चैतर् बैशाख जे� आषाढ जम्मा

कायर्�दन 14 26 16 19 25 16 24 24 25 23 25 27 264

लक्ष्य 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 19

पर्ग�त 0

लक्ष्य १ २ १ २ ३ ४ ३ ४ ३ ४ ३ ४ 34

पर्ग�त 0

लक्ष्य २ ४ २ ६ १० १६ १६ १८ २५ ३० ३० ३६ 195

पर्ग�त 0

लक्ष्य ५ ९ ६ ७ ८ ११ ९ ८ ९ ११ ११ ११ 105

पर्ग�त 0

लक्ष्य १ २ १ २ ३ ४ ३ ४ ३ ४ ४ ४ 35

पर्ग�त 0

लक्ष्य ० ० ० ० १ ० १ ० १ ० १ ० 4

पर्ग�त 0

लक्ष्य १० १९ ११ १८ २७ ३७ ३३ ३५ ४३ ५१ ५१ ५७ 392

पर्ग�त 0

लक्ष्य/पर्ग�त शर्ाबण भादर् आि�न का�तर्क मं�सर पौष माघ फाल्गणु चैतर् बैशाख जे� आषाढ जम्मा

कायर्�दन 14 26 16 19 25 16 24 24 25 23 25 27 264

लक्ष्य 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 19

पर्ग�त 0

लक्ष्य १ २ १ २ ३ ४ ३ ४ ३ ४ ३ ४ 34

पर्ग�त 0

लक्ष्य २ ४ २ ६ १० १६ १६ १८ २५ ३० ३० ३६ 195

पर्ग�त 0

लक्ष्य ५ ९ ६ ७ ८ ११ ९ ८ ९ ११ ११ ११ 105

पर्ग�त 0

लक्ष्य १ २ १ २ ३ ४ ३ ४ ३ ४ ४ ४ 35

पर्ग�त 0

�स.नं. न्यायाधीशको नाम मागर्को �ववरण
जम्मा म�ुा 

संख्या

 जम्मा

 जम्मा

४ ढाकाराम पौडले

 DCM लागू

 हनुपुूवर्बाट िजम्मेवार�

सरेको

18 

म�हना�भतर्को

१८ म�हना 

नाघेको

DCM को  िजम्मेवार� 

र नयाँ दतार् तफर् को

िजम्मेवार�

सरल मागर्

सामान्य मागर्

�स.नं. न्यायाधीशको नाम मागर्को �ववरण
जम्मा म�ुा 

संख्या

३ चन्द्रकान्त पौडले

 DCM लागू

 हनुपुूवर्बाट िजम्मेवार�

सरेको

18 

म�हना�भतर्को

१८ म�हना 

नाघेको

DCM को  िजम्मेवार� 

र नयाँ दतार् तफर् को

िजम्मेवार�

सरल मागर्

सामान्य मागर्

�वशेष मागर्

 

    

   
सामा य माग

�वशेष मागर्
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लक्ष्य ० ० ० ० १ ० १ ० १ ० १ ० 4

पर्ग�त 0

लक्ष्य १० १९ ११ १८ २७ ३७ ३३ ३५ ४३ ५१ ५१ ५७ 392

पर्ग�त 0

लक्ष्य/पर्ग�त शर्ाबण भादर् आि�न का�तर्क मं�सर पौष माघ फाल्गणु चैतर् बैशाख जे� आषाढ जम्मा

कायर्�दन 14 26 16 19 25 16 24 24 25 23 25 27 264

लक्ष्य 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 19

पर्ग�त 0

लक्ष्य १ २ १ २ ३ ४ ३ ४ ३ ३ ३ ४ 33

पर्ग�त 0

लक्ष्य २ ४ २ ६ १० १६ १६ १८ २५ ३० ३० ३६ 195

पर्ग�त 0

लक्ष्य ५ ९ ६ ७ ८ ११ ९ ८ ९ ११ ११ ११ 105

पर्ग�त 0

लक्ष्य १ २ १ २ ३ ४ ३ ४ ३ ४ ४ ४ 35

पर्ग�त 0

लक्ष्य ० ० ० ० १ ० १ ० १ ० १ ० 4

पर्ग�त 0

लक्ष्य १० १९ ११ १८ २७ ३७ ३३ ३५ ४३ ५० ५१ ५७ 391

पर्ग�त 0

लक्ष्य ५० ९५ ५५ ९० १३५ १८५ १६५ १७५ २१५ २५४ २५५ २८५ १९५९

पर्ग�त

नोट:

 जम्मा

 जम्मा

५ ५

 DCM लागू

 हनुपुूवर्बाट िजम्मेवार�

सरेको

18 

म�हना�भतर्को

१८ म�हना 

नाघेको

DCM को  िजम्मेवार� 

र नयाँ दतार् तफर् को

िजम्मेवार�

सरल मागर्

सामान्य मागर्

�वशेष मागर्

�स.नं. न्यायाधीशको नाम मागर्को �ववरण
जम्मा म�ुा 

संख्या

 

    

   

�वशेष मागर्

कूल जम्मा

१. सम्बिन्धत अदालतको वा�षर्क म�ुा फ��टको लक्ष्यलाई स्थानीयस्तरमा हनुे  �वदा समेत कटाई बाँक� रहने कायर्�दनका आधारमा समान�ुपतक कायर्बोझ पन� गर� मा�सक लक्ष्य �नधार्रण गनुर्होला।

* कायर्�दनको �हसाव गदार् साउन म�हनामा वा�षर्क कायर्योजना तयार�, लगत अ�ाव�धक गन�, वा�षर्क पर्�तवेदन तयार� लगायतका कायर्सम्प� भै �नय�मत रुपमा म�ुा पेशी तो�कएको �दन प�छको अदालत खलु्ने �दनलाई कायर्�दनको गणना गनुर्होला।                पेज ५५

२.मा�सक फछय�ट  लक्ष्य �नधार्रण गदार् मा�सक कायर्�दनको अनपुात समेत �वचार गर� लक्ष्य �नधार्रण गनुर्होला।
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0
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�स.नं.  अव�धगत संख्या िजम्मेवार� सर�आएको नयाँ दतार् अनमुान* जम्मा कायम हनुे वा�षर्क लगत  �नवेदन फछय�ट  वा�षर्क लक्ष्य कै�फयत

६ म�हना �भतर्को 540 876

६ म�हना नाघेको 336 339

876 677 1553 1215

पेज ५६

१.बा�षर्क रुपमा कायम हनुे �नवेदनहरुको अनमुा�नत संख्या �नधार्रण गदार् �वगत ३ आ�थर्क बषर्मा दतार् हनु आएका वास्त�वक लगतको औषतमा १५ पर्�तशतले थप गदार् हनु आउने संख्या �नधार्रण 

गनुर्होला।सो कायम हनु आउने संख्याको आधारमा बा�षर्क र मा�सक फछय�ट लक्ष्य �नधार्रण गनुर्होला।

फाराम नं ६ भन� त�रका –

फाराम नं ६

नवलपरासी िजल्ला अदालत

आ�थर्क वषर् २०७८/०७९ को वा�षर्क कायर् योजना

 फैसला कायार्न्वयनका �नवेदनको बा�षर्क फछय�टको लक्ष्य �नधार्रण फाराम

(योजनाको लक्ष्य १ को रणनी�तक उ�ेश्य १.५ सँग सम्बिन्धत)

अदालतको नामः  नवलपरासी िजल्ला अदालत परासी

॰ वा�षर्क रुपमा जम्मा फछय�ट  गनुर्पन� �नवेदन सङ् ख्या: 1215

   तयार गन�                                                                                        पर्मािणत गन�   

१ 677 1553

 �वषय

फैसला कायार्न्वयनको 

�नवेदन

जम्मा



अदालतको नामः नवलपरासी िजल्ला अदालत परासी

�स.न. �बषय
िजम्मेवार� सरेको कुल 

लगत
२०५५ सालसम्मको वक्यौता लगत यस बषर् कायम हनुे लगत अनमुान

बा�षर्क फछय�ट लक्ष्य 

(२०५५ साल सम्मको वक्यौता 

लगत र यसबषर् कायम हनुे लगत)

१ कैद 2838।0।0 658।4।19 643।6।14 1301।11।3

२ ज�रवाना 107215140।59 25746269.03 11646475 37392744.03

३ सरकार� �वगो 22866424।19 0 0 0

   तयार गन�                                                                             पर्मािणत गन�   

फाराम नं ७ भन� त�रका –

1

2 बक्यौता न्यू�नकरणतफर्  �ब.स. २०५५ सालसम्म कायम रहेको दण्ड, ज�रवाना र सरकार� �वगोको सबै लगत समावेश गनुर्होला। 

3

पेज नं. 5७
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१.कैद ज�रवाना र सरकार� �वगो असलु�को बा�षर्क लक्ष्य �नधार्रण गदार् योजनाले �नधार्रण गरेबमोिजमको यस आ�थर्क बषर् कायम हनुे अनमुा�नत लगत कायम गदार् �वगत तीन आ�थर्क वषर्मा कायम 

भएको नयाँ लगतको औसत अंकमा १५ पर्�तशत थप गर� यस आ�थर्क वषर्को नयाँ दतार् हनुे अनमुा�नत वा�षर्क लगत कायम गनुर्होला।साथै गत आ�थर्क वषर्मा �नधार्�रत लक्ष्य पूरा हनु बाँक� अंक भए 

सो समेत समावेश गर� यस आ�थर्क वषर्को �नधार्रण गनुर्होला।

�व.सं. २०५५ सालसम्मको वक्यौता नरहेको वा न्यून रहेको अवस्थामा सोभन्दा प�छको वक्यौता वा यस आ�थर्क वषर्मा कायम हनु सक्ने नयाँ लगत मध्येबाट थप गर� फ��ट  लक्ष्य कायम गनर् 

स�कने छ।

फाराम नं ७

नवलपरासी िजल्ला अदालत

आ�थर्क वषर् २०७८/०७९ को वा�षर्क कायर् योजना

 फैसला कायार्न्वयनका �नवेदन, कैद दण्ड ज�रवाना र सरकार� �वगो तथा वक्यौता फछय�टको लक्ष्य �नधार्रण फाराम

॰ सरकार� �वगो असूल�को अंक (पर्त्येक वषर् कम्तीमा सो वषर् कायम हनुे वरावरको अनमुा�नत अंक*) 0

॰ बक्यौता न्यू�नकरण तफर् को २०५५ सालसम्मको कैद 658।4।19 ज�रवाना 25746269।03 सरकार� �वगो 0

(योजनाको लक्ष्य १ को रणनी�तक उ�ेश्य १.५ सँग सम्बिन्धत)

॰ वा�षर्क रुपमा जम्मा फछय�ट  गनुर्पन� �नवेदन सङ् ख्या: 1215

॰ कैद असूल�को अंक (पर्त्येक वषर् कम्तीमा सो वषर् कायम हनुे वरावरको अनमुा�नत अंक*) 643।6।14

॰ ज�रवाना असूल�को अंक (पर्त्येक वषर् कम्तीमा सो वषर् कायम हनुे वरावरको अनमुा�नत अंक*) 11646475



म�हना साउन भदौ असोज काि�क मं�सर पसु माघ फागनु चैत बैशाख जेठ असार जम्मा

कायर् �दन 14 26 16 19 25 26 24 24 25 23 25 27 274

फछय�ट  लक्ष्य 62 115 71 84 111 115 106 106 111 102 111 121 1215

लक्ष्य पर्ा�� 0
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(योजनाको लक्ष्य १ को रणनी�तक उ�ेश्य १.५(क) र (ख) सँग सम्बिन्धत)

फाराम नं ८

नवलपरासी िजल्ला अदालत

आ�थर्क वषर् २०७८/०७९ को वा�षर्क कायर् योजना

 फैसला कायार्न्वयनका �नवेदन फछय�ट  गन� कायर्को मा�सक

लक्ष्य �नधार्रण फाराम

३. मा�सक फछय�ट  लक्ष्य कायम गदार्  वा�षर्क लक्ष्य र मा�सक कायर्�दनको अनपुात समेत �वचार गर� लक्ष्य कायम गनुर्होला।

तह�सलदारको नामः कृष्णपर्साद पाण्डे

वा�षर्क रुपमा जम्मा फछय�ट  गनुर्पन� �नवेदनको सँख्याः 

फैसला 

कायार्न्वय

नको 

   तयार गन�                                                                         पर्मािणत गन�   

फाराम नं ८ भन� त�रका –

१. फछय�ट गनुर्पन� जम्मा �नवेदन सँख्या उल्लेख गदार् फाराम नं ७ बाट देिखने सम्बिन्धत अदालतको फैसला कायार्न्वयनको �नवेदतफर् को वा�षर्क फछय�ट लक्ष्य उल्लेख गनुर्होला।

�वषय
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�ववरण

जम्मा बा�षर्क लक्ष्य साउन भदौ असोज काि�क मं�सर पौष माघ फागनु चैत बैशाख जेठ आषाढ जम्मा

लक्ष्य 33।0।0 61।0।0 38।0।0 45।0।0 59।0।0 61।0।0 56।0।0 56।0।0 59।0।0 54।0।0 59।0।0 62।6।14 643।6।14

प्रगित 0

लक्ष्य 34।0।0 62।0।0 38।0।0 46।0।0 60।0।0 62।0।0 58।0।0 58।0।0 60।0।0 55।0।0 60।0।0 65।4।19 658।4।19

प्रगित 0

लक्ष्य 595075 1105140 680086 807602 1062635 1105140 1020129 1020129 1062635 977624 1062635 1147645 11646475

प्रगित 0

लक्ष्य 1315503 2443077 1503432 1785325 2349112 2443077 2255148 2255148 2349112 2161183 2349112 2537040.03 25746269.03

प्रगित 0

लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगित 0

लक्ष्य 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रगित
0

पेज ५९

२. कैद, ज�रवाना र सरकार� �वगोको लगत मध्ये योजना कायार्न्वयनको दोसर्ो बषर् अथार्त आ.ब. २०७८/०७९ मा  �व.स. २०५५ साल सम्मका सबै बक्यौता दण्ड ज�रवाना र सरकार� �वगो असलु� गन� लक्ष्य रािखएको हुँदा �व.स. २०५५ 

सालसम्मका बक्यौता असलु�का ला�ग �नधार्�रत बा�षर्क फछय�ट लक्ष्य �नधार्रणका आधारमा मा�सक लक्ष्य �नधार्रण गनुर्होला।

१. मा�सक लक्ष्य �नधार्रण गदार् वा�षर्क लक्ष्यलाई आधार मानी सबै म�हनामा कायर्�दनको अनपुातमा लक्ष्य �नधार्रण गनुर्होला।

वा�षर्क रुपमा न्यून गनुर् पन� कैद ज�रवाना र सरकार� �वगोको अ� मध्ये

कैद वषर्ः 643।6।14                                                                     ॰ २०५५ सालसम्मको कैद वषर्: 658।4।19                                   

ज�रवानाको रकम रु 11646475                                                            ॰ २०५५ सालसम्मको ज�रवाना रकम: 25746269.03

   तयार गन�                                                                         पर्मािणत गन�   

फाराम नं ९ भन� त�रका –

सरकार� �वगोको रकम रु 0                                                                  ॰ २०५५ सालसम्मको सरकार� �बगो : 0

मा�सक रुपमा फछय�ट  गनुर् पन� लगत

यस वषर् कायम हनेु लगत बराबरको 

कैद वषर्

२०५५ सालसम्मको वक्यौता कैद

643।6।14

658।4।19

11646475

25746269.03२०५५ सालसम्मको वक्यौता ज�रवाना

२०५५ सालसम्मको वक्यौता सरकार� 

�वगो

यस वषर् कायम हनेु लगत बराबरको 

ज�रवानाको रकम

यस वषर् कायम हनेु लगत बराबरको 

सरकार� �वगोको रकम

फाराम नं ९

नवलपरासी िजल्ला अदालत

आ�थर्क वषर् २०७८/०७९ को वा�षर्क कायर् योजना

कैद ज�रवाना र सरकार� �बगोको मा�सक लक्ष्य �नधार्रण फाराम 



शर्ावण भादर् असोज का�तर्क मागर् पौष माघ फागनु चैतर् वैशाख जे� आषाढ जम्मा

14 26 16 19 25 26 24 24 25 23 25 27 274

ल�य 108 201 124 147 193 201 185 185 193 178 193 208 2116

प्रगित 0

ल�य 0

प्रगित 0

ल�य 1 1 2
प्रगित 0

ल�य 1 1 2
प्रगित 0

ल�य 6 11 7 8 11 11 11 11 11 10 11 12 120

प्रगित 0

ल�य 12 22 14 16 22 22 22 22 22 20 22 24 240

प्रगित 0

ल�य 0

प्रगित 0
प्रगित 1 1 2
ल�य 0
प्रगित 0

ल�य 0

पेज ६०

म�ुा
कायर् �दन

म�हना

लगत अध्याव�धक ग�रने  सँख्या

प�रव�तर्त स्थानीय तहको संरचना अनसुार लगतमा रहेको वतन 

अध्याव�धक गन�

दण्ड ज�रवानाको लगत सावर्ज�नक गन�

असलु तह�सलको डोर खटाउने

कैद

१

२

३

४

७

५

६

फाराम नं १०

नवलपरासी िजल्ला अदालत

आ�थर्क वषर् २०७८/०७९ को वा�षर्क कायर् योजना

फैसला कायार्न्वयनको लगत अ�ाव�धक गन� लगायतका कायर्को मा�सक कायर् ता�लका

तह�सलदारको नामः कृष्णपर्साद पाण्डे
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२.  लक्ष्य �नधार्रण गदार् मा�सकरुपमा सम्प� गन�लाई सोह� आधारमा साथै  संख्या�मक रुपमा उल्लेख गनर् स�कनेमा संख्या उल्लेख गर� लक्ष्य �नधार्रण गन� र सोह� आधारमा पर्ग�त �ववरण उल्लेख गनुर्होला।

ज�रवाना

सरकार� �बगो

   तयार गन�                                                                                              प्रमा�णत गन�   
नोटः 

१. दण्ड ज�रवाना र �वगोको असलु� र िजन्सी व्यवस्थापनतफर् का आवश्यकता अनसुार थप कायर्हरु राख् न स�कने छ । �स.न. ५ मा उल्लेिखत कायर् क�हले  गन� हो सो र असूल�को लगत अंक समेत उल्लेख गनुर्होला।

अन्य �कर्याकलाप

फौ.का.सं.को दफा १६० अनसुार क�ा गन� लगत

िजन्सी �ललाम गन�  (पटक)
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म�हना साउन भदौ असोज काि�क मं�सर पसु माघ फागनु चैत बैशाख जेठ असार जम्मा

लक्ष्य 100 200 100 150 200 200 260 260 260 275 275 275 2555

पर्ग�त

पेज ६१

१. चाल ु�म�सल �नर�क्षणको वाष�क लक्ष्य �नधार्रण गदार् िजम्मेवार� सर� आएको लगत सङ् ख्यामा र यस आ.व.मा नयाँ दतार् हनुसक्ने अनमुा�नत लगतको ७५     पर्�तशतले 

हनु आउने सङ् ख्या जोडी वा�षर्क लक्ष्य �नधार्रण गन� र उ� वा�षर्क लक्ष्यलाई कायर् �दनका आधारमा मा�सक लक्ष्य कायम गनुर्होला।

२. म�ुा दतार् भएप�छ ३ म�हना�भतर् �म�सलहरु �नर�क्षण हनुे गर� लक्ष्य उल्लेख गनुर्होला।

जम्मा �नर�क्षण गनुर्पन� �म�सल संख्याः– 2555

सेर्स्तेदारको नामः          पर्मेपर्साद पौडेल

सपु�रन्टेन्डेन्टको नामः–    �तथर्राज शमार्

   तयार गन�                                                                 पर्मािणत गन�   

फाराम नं ११ भन� त�रका –

�म�सलको 

आन्त�रक �नर�क्षण

यसवषर् दतार् हनुे अनमुा�नत म�ुा संख्याः– 1316

�वषय
�म�सलको आन्त�रक �नर�क्षणको मा�सक लक्ष्य

फाराम नं ११

नवलपरासी िजल्ला अदालत

आ�थर्क वषर् २०७८/०७९ को वा�षर्क कायर् योजना

�म�सलको आन्त�रक �नर�क्षण गन� कायर्को मा�सक लक्ष्य �नधार्रण फाराम

िजम्मेवार� स�रआएको �म�सल सँख्याः– 1239

सपु�रन्टेन्डेन्टको नामः–    समनु्दर् �व.क.
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�स.नं. न्यायाधीशको नाम �नर�क्षण गन�  म�हना �नर�क्षण गनुर्पन� कायार्लय कै�फयत

१ - - िजल्ला पर्शासन कायार्लष

२ - - मालपोत तथा भमूीसधुार कायार्लय

३ - - �ड�भजन वन कायार्लय नवलपरासी

४ - - रामगर्ाम नगरपा�लका

५ - - सनुवल नगरपा�लका

६ - - बदर्घाट नगरपा�लका

७ - - पाल्ह�नन्दन गाउँपा�लका

८ - - पर्तापपरु गाउँपा�लका

९ - - ससु्ता गाउँपा�लका

१० - - सरावल गाउँपा�लका

१०

पेज ६२

�नर�क्षण गनुर्पन� न्या�यक स�म�तको संख्याः- 3  अधर् न्या�यक �नकायको सखँ्याः 7 

जम्मा संख्या

   तयार गन�                                               पर्मािणत गन�   

फाराम नं 1२

नवलपरासी िजल्ला अदालत

आ व  २०७८।०७९ को वा�षर्क कायर् योजना

 न्या�यक स�म�त, अधर्न्या�यक �नकायको �नर�क्षण एवं अनगुमनसम्बन्धी लक्ष्य �नधार्रण फाराम

�नर�क्षण गनुर्पन� जम्मा �नकायको सखँ्याः 10

�नर�क्षण गन� म�हना र माननीय 

न्यायाधीशज्यू प�छ पूणर् बैठकबाट 

अनकुुल हनुे गर� तो�कने
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साउन भदौ असोज काि�क मं�सर पौष माघ फागनु चैत बैशाख जेठ आषाढ जम्मा

वैत�नक कानून व्यवसायी कारागार भर्मण पटक 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

काउन्से�ल� सेवा संचालन �नरन्तर �नरन्तर �नरन्तर �नरन्तर �नरन्तर �नरन्तर �नरन्तर �नरन्तर �नरन्तर �नरन्तर �नरन्तर �नरन्तर �नरन्तर

योजनाको पर्ग�त समीक्षा 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3

क्षमता �वकाससँग सम्बिन्धत ता�लम कायर्कर्म 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

M e e t T h e  J u d g e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

न्या�यक बाहर्य सम्बाद 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4

कमर्चार� बैठक 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

न्या�यक पर्�त�न�धका पदा�धकार� तथा कमर्चार� सँग अन्तरकृया 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

योजना कायार्न्वयनका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसंग अन्तर�कर्या 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2

तामेलदार र स्थानीय तहका वडा सिचबहरु बीच अन्तर�कर्या 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

सेवागर्ाह�हरु सँग सन्त�ुी सभ�क्षण 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

सडाउन ुपन� कागजातहरु सडाइने �म�सल संख्या 0 120 100 90 220 125 110 210 210 210 210 110 1715

न्याय क्षेतर् समन्वय स�म�तको बैठक 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

वार र सरकार� वक�लसंग अन्तर�कर्या 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

संचारकम�हरुसंग अन्तर�कर्या 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2

म�ुाको �टपोट 80 90 100 80 120 100 200 160 205 220 200 200 1755

पेज ६३

   तयार गन�                                                                         पर्मािणत गन�   

फाराम नं १३

नवलपरासी िजल्ला अदालत

आ�थर्क वषर् २०७८/०७९को वा�षर्क कायर् योजना

 व्यवस्थापक�य कायर् स�ालनको मा�सक कायर् ता�लका 

कायर्को �वषय
मा�सक रुपमा सम्प� गनुर् पन� कायर्हरुको �ववरण
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उपसंहार 

�छटो छ�रतो न्याय सबैको ला�ग न्याय भ�े न्यायपा�लकाको मूल नारालाई आत्मसात गद� 
अगा�ड बढ्न ुनै समगर् न्यायपा�लकाको उ�ेश्य हो। अदालत पर्�तको जनआस्था अ�भब�ृ� र �व�ास 
आजर्न गद� न्या�यक काम कारवाह�को पर्भावकार� रुपले संचालन गनर्को ला�ग आ.व. ०६१/०६२ 
देिख शरुु भएको न्यायपा�लकाको रणनी�तक योजनाको हाल हामी चौथो प�वष�य रणनी�तक योजना 
अन्तगर्त छौ। गत बषर्को योजनामा ग�रएका Counseling service, meet the judge, judicial outreach, 

brochures �नमाणर्, आ�द जस्ता केह�  कायर्कर्महरू यस बषर् प�न �नरन्तरता �दइने छ। यस वषर्मा 
गत वषर्देिख फै�लरहेको �व�व्यापी महामार� को�भड-१9 को कारण अदालतहरूको कायर्समेत पर्भा�वत 
हनुे �नि�त छ। अदालतका न्यायाधीश, कमर्चार�, कानून व्यवसायी एवं सेवागर्ाह� समेतमा डर तर्ासको 
अवस्था व्या� छ। यसले हामर्ा कामकाजमा �न�य नै असर गन� हुँदा कायर्योजना पूणर् रूपमा सफल 
हनुेमा आशंकाको िस्थ�त छ। यस्तो प�रिस्थ�तका वावजदु पर्स्ततु कायर्योजना पर्स्ताव ग�रएको छ। 

गत बषर् यस अदालतले आफ्नो लक्ष्य पर्ा� गन� तफर्  नै पर्ग�त गरेको छ। यसबाट यस बषर्लाई 
काम गनर् थप उजार् समेत पर्ा� भएको आभास �मलेको छ। आगामी �दनमा को�भड-१९ को महामार�सँग 
ज�ुै उपलब्ध भौ�तक शर्ोत साधन स�हत भैरहेको जनशि�लाई अझ बढ� दक्ष, िजम्मेवार, लगनशील, 
कतर्व्य�न� र पर्भावकार� बनाउदै लैजान ुपन� अवस्था रहेको छ। यसर� योजनाब� त�रकाले ग�रएका 
कामबाट �वगत भन्दा प�छल्ला बषर्हरुमा अदालतको काममा भएको पर्ग�तले अदालत पर्�तको 
जनआस्थामा �न�य प�न ब�ृ� हनुेछ भ�े आशा र अपेक्षा स�हत यस बषर्को योजना �वगत बषर्को जस्तै 
सफल बनाउने सबैको सहयोगको अपेक्षा स�हत पर्स्ततु योजना �नमार्ण ग�रएको छ। यस अदालतले 
कमर्चार� उत्पर्रेणाका ला�ग समेत लिक्षत गर� केह� नयाँ कायर्कर्म पर्स्ताव गरेकाले �त कायर्मा सफल 
पर्ा� गनर् �वगतमा झै सव�च्च अदालतबाट पूणर् सहयोग पर्ा� हनुे अपेक्षा ग�रएको छ। अन्तमा गत 
आ.व २०७7/०७8 को योजनालाई सफल�भतू बनाउन सहयोग गनुर्हनुे कानून व्यवसायी लगायत 
सबै सरोकारवालाहरुपर्�त यस नवलपरासी िजल्ला अदालत हा�दर्क कृतज्ञता व्य� गदर्छ । 
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