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बाजुरा जजल्ला अदालतको आ.व.२०७८/०७९ को बाजषिक कार्िर्ोजना 
 

 

 

मन्तव्य 

 

चौथो रणनीततक योजनाले तलएको पररदृश्य (Vision) "सबैका लाति न्याय सतुनश्चित िनु"ु लाई 
साकार पान ुविितको अनभुि, सम्मातनत सिोच्च अदालतबाट प्राप् त हनु ेतनदेशन, यस अदालतमा कायरुत 
सम्पूण ुकमचुारीहरुबीचको छलफल, सझुाि तथा तनदेशनहरुलाई समेत समशु्चचत ध्यान ददई तबितमा भन्दा 
अझ बढी सविय भई श्चजम्मेिारीिोधका साथ तनष्ठािान रही अिाति बढ्ने कायलुाई आफ्नो नैततक र 
कानूनी कतवु्यका रुपमा तलई योजना कायाुन्ियनमा प्रततिद्धता व्यक्त िदै यसका लाति सम्बश्चन्धत 
सरोकारिालाहरु, न्यायका उपभोक्ताहरु, कानून व्यिसायीहरु, कमचुारीहरु सबैबाट सदाझै तनरन्तर सहयोि 
र सद् भाि प्राप्त हनुे कुरामा विश्वासका साथ यो बावषकु काय ुयोजना तयार िररएको छ । 

अदालत प्रततको जनआस्था र विश्वास अतभिवृद्ध िने अपेक्षाका साथ तनमाुण हनुे कायाुन्ियन 
योजनालाई अझ बढी, पररस्कृत र पररमाजनु बनाउन र कायाुन्ियन िनकुा लाति सबै क्षेत्रबाट प्राप् त हनुे 
सझुाि सल्लाह एिं तनदेशन सवहतको माितुनदेशनलाई सहष ु स्िीकार िरी 2078 साल श्रािण १ 
ितेदेश्चि लाि ु हनु े िरर तयार िररएको यस काय ु योजना न्यायपातलकाको चौथो पंचिषीय रणनीततक 
योजनाको तेस्रो िषकुो यस अदालतको बावषकु काययुोजना तजुमुा िदाु यस िषबुाट लाि ुहनुे फरक मदु्दा 
व्यिस्थापन (Differnet Case Management-DCM) लाई पतन ध्यानमा रािी काय ुयोजना तजुमुा िररएको 
छ । मलुकुी देिानी संवहता, 2074, मलुकुी देिानी कायवुितध संवहता, 2074, मलुकुी फौजदारी 
कायवुितध संवहता, 2074, मलुकुी अपराध संवहता ऐन, 2074 र सजाय तनधाुरण ऐन, 2074 को 
कायाुन्ियनमा दक्ष जनशश्चक्त, साधन स्रोत र समन्िय जस्ता चनुौतीहरुलाई पतन आत्मसाथ िदै योजना 
कायाुन्ियनमा प्रततिद्ध रहने प्रततिद्धता व्यक्त िदै यस िावषकु काययुोजना तनमाुणमा सहयोि परु् याउन ुहनुे 
से्रस्तेदार लिायत सम्पूण ुकमचुारीहरुलाई धन्यिाद ददन चाहन्छु । 

 

 

 

माधिप्रसाद श्चितमरे 
श्चजल्ला न्यायाधीश 
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िन्तव्य 

 

चौथो िणन मतक योजनाले मलएको परिदृश्य (Vision) "सबैका लामग न्याय समुनम्ित गनु"ु लाई साकाि पान ुविगतको 
अनिुि, सभिामनत सिोच्च अदालतबाट प्रा त हनुे मनदेशन, यस अदालतिा कायिुत सभपूण ुकिचुािीहरुब चको छलर्ल, सझुाि 
तथा मनदेशनहरुलाई सिेत सिमु्चत ध्यान ददई मबगतिा िन्दा अझ बढी सवक्रय िई म्जभिेिािीिोिका साथ मनष्ठािान िही 
अगामड बढ्ने कायलुाई आफ्नो नैमतक ि कानून  कतुव्यका रुपिा मलई योजना कायाुन्ियनिा प्रमतिद्धता व्यि गदै यसका लामग 
सभबम्न्ित सिोकाििालाहरु, न्यायका उपिोिाहरु, कानून व्यिसाय हरु, किचुािीहरु सबैबाट सदाझै मनिन्ति सहयोग ि सद् िाि 
प्राप्त हनु ेकुिािा विश्वासका साथ यो बावषकु काय ुयोजना तयाि गरिएको छ । 

अदालत प्रमतको जनआस्था ि विश्वास अमििृवद्ध गने अपेक्षाका साथ मनिाुण हनु े कायाुन्ियन योजनालाई अझ बढी, 
परिस्कृत ि परििाजनु बनाउन ि कायाुन्ियन गनकुा लामग सबै क्षेत्रबाट प्रा त हनुे सझुाि सल्लाह एिं मनदेशन सवहतको 
िागमुनदेशनलाई सहष ु स्ि काि गिी 2078 साल श्रािण १ गतेदेम्ख लाग ु हनुे गरि तयाि गरिएको यस काय ु योजना 
न्यायपामलकाको चौथो पंचिषीय िणन मतक योजनाको तेस्रो िषकुो यस अदालतको बावषकु काययुोजना तजुिुा गदाु यस िषबुाट 
लाग ु हनुे र्िक िदु्दा व्यिस्थापन (Differnet Case Management-DCM) लाई पमन ध्यानिा िाख  काय ु योजना तजुिुा 
गरिएको छ । िलुकुी देिान  संवहता, 2074, िलुकुी देिान  कायवुिमि संवहता, 2074, िलुकुी र्ौजदािी कायवुिमि संवहता, 
2074, िलुकुी अपिाि संवहता ऐन, 2074 ि सजाय मनिाुिण ऐन, 2074 को कायाुन्ियनिा दक्ष जनशम्ि, सािन स्रोत ि 
सिन्िय जस्ता चनुौत हरुलाई पमन आत्िसाथ गदै योजना कायाुन्ियनिा प्रमतिद्ध िहने प्रमतिद्धता व्यि गदै यस िावषकु 
काययुोजना मनिाुणिा सहयोग परु् याउन ुहनुे से्रस्तेदाि लगायत सभपूण ुकिचुािीहरुलाई िन्यिाद ददन चाहन्छु । 

 

 

िाििप्रसाद म्घमििे 

म्जल्ला न्यायाि श 

संयोजक  

(योजना तजुिुा कायाुन्ियन समिमत) 
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परिच्छेद-१ 

प्रािम्भिक खण्ड 

 

१. पषृ्ठिमूिीः 

उपलब्ि स्रोत सािनको उच्चति प्रयोग गिी मनम्ित सियािमि मित्र अपेम्क्षत प्रमतर्ल 
प्रा त गन ु िाज्यद्धािा अनसुिण गरिने विकास प्रशासनको िहत्िपूण ु कड  नै योजना हो । यो 
विगतको अनिुिको आिाििा िौजदुा अिस्थाको विश्लषेण गिी िाि  लक्ष्य प्रा त गन ु गरिने 
वक्रयाकलापहरुको मसलमसलाबद्ध ि व्यिम्स्थत पूि ुकाय ुहो । तसथ ुयो ितिुान अिस्था ि प्रा त 
गन ुखोम्जएको लक्ष्यको काय ुसंयोजक (Operational Link) हो । विम्शष्ट उदे्दश्य प्रा त गनकुा लामग 
उपलब्ि विकल्प िध्येबाट उत्ति विकल्पहरु छनौट गन ुचेतनम्शल संगदठत ि अनिित प्रयास गनु ु
नै योजना हो ।  

िेिै पवहलेदेम्ख नै विमिन्न देशहरुले योजनाबद्ध विकासको थालन  गिेको पाइन्छ । यद्मवप 
सन.् १९२९/३० को विश्वव्याप  आमथकु िन्दी पिात योजनाबद्ध विकासको गरििा ि िहत्ि झन ्
बढेि गयो । दोस्रो विश्वयदु्ध पिात ् यदु्धबाट विनास िएका िाष्ट्रहरु ि अल्पविकमसत िाष्ट्रहरुका 
लामग त यो बिदान नै सावित िएि आएको छ । नेपालिा योजनाबद्ध विकासको थालन  
वि.सं.२०१३ सालदेम्ख िएको िामनन्छ । 

न्यावयक सिुािका प्रयासहरुलाई योजनाबद्ध ढंगबाट अगामड नबढाएसभि न्याय सभपादनको 
कायलुाई मछटो छरितो, प्रिािकािी, कि खम्चलुो ि सहज पहुुँच यिु बनाउन ि सूचना प्रविमिको 
क्षेत्रिा िएको विकास ि विश्वव्याप किणले न्यायका चनुौमतहरु सािना गन ुनसवकने परिम्स्थमतको 
िहशसु हाम्रो न्यायपामलकाले गर् यो । यसै सन्दििुा न्यायपामलकािा योजनाको आिश्यक छ, छैन 

िने्न छलर्लका ि चिा नै नेपालिा पवहलो पटक २०६१ सालिा न्यायपामलकाको पवहलो 
पञ्चिवषयु िणमनमतक योजना (२०६१-२०६५) को शिुािभि गरियो । यो पवहलो िणन मतक 
योजनाले न्यायपामलको परिदृश्य (Vision), परिलक्ष्य (Mission) ि िलु्य (Values) हरुको पवहचान गिेि 
अम्घ बढेको मथयो । यसै योजनाले न्यापामलकाको सबल,  दिुलु, अिसि ि चनुौमतहरु के के छन ्
िन  पवहचान गर् यो । साथै न्यापामलकाको सिोकाििाला मनकायहरु कुन कुन हनु ि मत 
मनकायहरुसुँगको सभबन्िले न्यावयक प्रवकयािा के कस्तो प्रिाि पछु िन  िणन मतक योजनािा 
सिािेश गिी प्रथि िणन मतक योजनाका उपलम्ब्िहरुलाई संस्थागत गदै कायाुन्ियनका क्रििा 
प्रा त आिश्यिाका आिाििा सिुाि ि परििाजनु गदै नेपालको न्यापामलकाको दोस्रो ि तेस्रो 
पञ्चिवषयु िणन मतक योजना हुुँदै चौथो पंचिवषयु योजानको तेस्रो िषिुा अगाड  बढेको स्थमत छ । 
यसै सन्दििुा बाजिुा म्जल्ला अदालतले सिेत विगत आ.ि.२०७7/०७8 को काय ु योजनाको 
लक्ष्य एिं प्रगमतको तथ्याकंको िलु्याकन तथा विश्लषेणको आिाििा यो आ.ि.२०७8/०७9 को 
िावषकु काययुोजना तजुिुा गिी प्रस्ततु गरिएको छ ।   
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२. योजना तजुिुा विमिीः 

 

बावषकु काययुोजना तजुिुा सिूहको प्रत्यक्ष सहिामगतािा सिूहले संकलन गिेका तथ्य ि 
तथ्यांकको प्रािम्भिक िस्यौदा िामथ सिोकाििाला हाि  किचुािीहरु सिेत ि च छलर्ल ि 
अन्तिवक्रया गिी प्रा त िाय सझुाब सिेतका आिाििा विगतको िषकुो िणन मतक काययुोजनको 
सिग्र म्स्थमतको िलु्याकंन, सिस्या ि चनुौमतको पवहचान गिी प्रस्ततु बावषकु काययुोजनाको अम्न्ति 
िस्यौदा मिमत २०७8।०4।०4 गते िानन य म्जल्ला न्यायाि शज्यू सिक्ष पेश िएकोिा 
आिश्यक सझुाि पिात मिमत २०७७।०४।०5 गतेको िानन य म्जल्ला न्यायाि शज्यूको 
संयोजकत्ििा िहेको बावषकु काययुोजना तजुिुा सिूहको पूण ु बैठकले आ.ि.२०७8/०७9 को 
बावषकु काय ुयोजना पारित गिी लाग ुगने मनणयु गरिएको । 

3. बाजिुा म्जल्ला अदालतिा कायिुत जनशम्ि ि कायबुोझ 

क.जनशम्िM– 

िलुकुको सिग्र विकासको लामग िानि सािान एक िहत्िपूण,ु अत्यािश्यक ि प्रिािकािी 
संयन्त्र हो । िानि संशािन आमथकु तथा सािाम्जक विकासको िलु आिाि पमन हो । पजु  
प्रविमि, प्रवक्रया ि बस्त ु तथा सचुनाको िहत्िि ् उपयोगको लामग दक्ष जनशम्िको आिश्यकता 
पदुछ । विकास मनिाुणको कायिुा िात्र निई सेिा प्रिाह गने कायिुिा पमन दक्ष जनशम्िको 
आिश्यक पदुछ । दक्ष जनशम्िबाट प्रिािकािी न्याय सभपादन गने हाम्रो अम्न्ति लक्ष्य हो ।    

आमथकु िष ु२०७7/०७8 िा यस अदालतिा िानन य न्यायाि श श्र  िाििप्रसाद म्घमििे 
ज्यू कायिुत िहन ुिएको मथयो । मनमित्त सेस्तेदाि श्र  प्रकाशदत्त िट्ट कायिुत िहन ुिएको मथयो 
। न्याय प्रशासनको कायिुा प्रत्यक्ष एिं अप्रत्यक्ष रुपिा संलग्न िहने जनशम्ििा न्यायाि श देम्ख 
कायाुलय सहयोग  सभि गिी कुल 27 जना जनशम्िको दििन्दी स्ि कृत िहेको छ । जसिध्ये 
२7 जना जनशम्िको दििन्दी स्ि कृत िहेको छ । जसिध्ये न्यायाि श १,  शे्रस्तेदाि १, 
तहमसलदाि 1 जना, ना.स.ु५, आई.वट.सपोटु पसनु १, कभयूटि अपिेटि १, लेखापाल १,  मडठ्ठा 5, 

सिेक्षक १, तािेलदाि ६, तथा कायाुलय सहयोग  ५ िहेका छन ्।  

दििन्दी स्ि कृत िएका सभपणु ुपदहरुिा पमन स्थाय  रुपिा पदपमुत ुिएका छैनन । हाल 
यस अदालतिा से्रस्तेदाि 1, ना.स.ु2, लेखापाल १, मडठ्ठा 3 ि कायालुय सहयोग  २ जना रिि 
िहेको म्स्थमत छ । सिोच्च अदालतको योजना अनसुाि यसै आमथकु िषबुाट यस अदालतिा पमन 
O&M लाग ु िै किचुािी दििन्दीिा थप िएको अिस्था छ। दिबन्दी बिोम्जि पदपूमत ु िएिा 
जनशम्िको सिस्या सिािान हनुेछ । 
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ख. सािन स्रोतीः- 

यस अदालतको ििन िेिै पिुानो तथा ज ण ु अिस्थािा िहेकाले आिश्यक िौमतक सिुाि 
गिी दैमनक काय ु संचालन गनु ु पने अिस्था िहेको छ । आ.ि.2077/078 िा थप िएको 
दिबन्दी अनसुािको आिश्यक सािन स्रोत अिाि िहेको दैमनक प्रशासमनक तथा न्यावयक काय ु
संचालनिा असहज िएकोले पयाु त रुपिा िौमतक पूिाुिाि लगायत सािन स्रोतहरु लामग यस 
आ.ि.िा. बजेट विमनयोम्जन गनुपुने अिस्था छ । 

ग. िौगोमलक अिस्थाीः- 

यस बाजिुा म्जल्लाको अमिकाशं ि-ुिाग वहिाली तथा उच्च पहाड  क्षेत्रिा पने हुुँदा 
िौगोमलक विकटता ि िौसि  प्रमतकुलताको कािण भयाद तािेलीदेम्ख िदु्दाका अन्य प्रवक्रयािा 
सहजता ल्याउन आिश्यक यातायातको सािनको अिाि िहेको अिस्था हुुँदा सभिान त सिोच्च 
अदालतिा र्िक िदु्दा व्यिस्थापन पद्धमतको प्रिािकािी कायाुन्ियनका लामग भयाद तािेली 
लगायतका कायहुरु सियिै सभपन् न गने प्रयोजनका लामग िोटिसाइकलहरु उपलब्ि आिश्यक 
िएको हुुँदा सभबम्न्ित मनकायबाट सो कुिाको सभबोिन हनु आिश्यक छ । साथै िौसि  
अनकुुलता ि प्रमतकुलता हेिी (जस्तै पसु ि िाघ िवहनािा अत्यामिक म्चसो हनुे हुुँदा िदु्दा दताु, 
र्छुयौट ि अन्य व्यिस्थावपवकय लक्ष्य सिेत कि िात्रािा मनिाुिण गरिएको छ) 

4. िदु्दा व्यिस्थापन पद्धमतिा सिुािीः- 

िदु्दा व्यिस्थापन पद्धमतलाई सिुाि गन ु िदु्दा सभबन्ि  कायहुरु सफ्टिेयििा प्रविष्ट गने, 

तोवकए बिोम्जिको सिय तामलका पद्धमत लाग ुगने, िदु्दा अंग परु् याउने, िदु्दाको अनगुिन मनिीक्षण 
गने, रै्सला कानूनले तोवकए बिोम्जिको सियािमि मित्र तयाि गने लगायतका काय ुगने, प्रत्येक 
िदु्दालाई यस “क” िगकुो अदालतलाई मनिाुिण गरिएको सिायिमि मित्र र्छुयौट गने, िेलमिलाप 

प्रवक्रयालाई प्राथमिकता ददने, रै्सला कायाुन्ियनका मनिेदनहरुलाई सूचना प्रविमििा आिद्ध गिी 
व्यिस्थापन गने लगायतका काय ुगन ुआिश्यक देम्खन्छ ।    

5. योजना कायानु्ियन प्रणालीलाई सदुृढीः- 

बावषकु काययुोजनाले मनिाुिण गिेका लक्ष्य हामसल गन ु सिय सियिा सिोकाििालाहरु 
ि च सिन्िय एिं अन्तिवक्रया गिी योजनाको आिमिक िलु्याकंन गिी प्रा त परिणािका आिाििा 
आिश्यक परििाजनु गिी अगामड बढ्न ुपने अिस्था छ । यसो गनाुले योजनाले मनिाुिण गिेका 
लक्ष्य प्रा त गन ुथप सहज हनुे देम्खन्छ ।   
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परिच्छेद-२ 

समिक्षा खण्ड 

आ.ि.२०७7/०७8 को बावषकु काययुोजनाको प्रगमत समिक्षाीः 

 

१. िदु्दाको शरुु काििाही  ि वकनािा सभबन्ििाीः- 

शरुु काििाही ि वकनािा गने अमिकाि क्षेत्र अन्तगतु यस आमथकु िषिुा यस  म्जल्ला 
अदालतिा 200 थान िदु्दाको लगत कायि िहेकोिा 136 थान अथाुत 68% िदु्दा र्छ्र्यौट 
िई 64 थान िदु्दा र्छ्र्यौट हनु बाुँकी िहेको छ । यस अदालतले शरुु अमिकािक्षेत्र, पनुिािेदन 
अमिकािक्षेत्र ि रिट अमिकािक्षेत्र अन्तगतु सनुिुाई गिेका िदु्दारुको विििण यसै साथ संलग्न 
छ। 

मस.नं. विििण 

म्जभिेिािी तरु्को नयाुँ दता ुतरु्को बाुँकी 

लगत र्र्छ्यौट  लगत र्र्छ्यौट म्जभिेिािीतरु् 
नयाुँ 

दतातुरु् 
जभिा 

१ शरुु िदु्दा 64 61 120 64 3 55 58 

२ पनुिािेदन 1 1 15 10 0 6 6 

जभिा 65 62 135 74 3 61 64 

३ रिट 0 0 0 0 0 0 0 

कुल जभिा 65 62 135 74 3 61 64 

 

२. िन्दीप्रत्यक्ष किण, मनषिेाज्ञा लगायत काननु बिोम्जिका मनिेदनहरुीः- 
नेपालको संवििान तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दर्ा ७(२) बिोम्जि म्जल्ला 

अदालतलाई आफ्नो क्षेत्रमित्र कुनै व्यम्ि, मनकाय िा अमिकािीले कुनै व्यम्िको कानून प्रदत्त 
हकिा आघात प¥ुयाएिा सो हकको प्रचलनको लामग आिश्यकतानसुाि िन्दीप्रत्यक्ष किण ि 
मनषेिाज्ञाको आदेश जािी गने अमिकाि प्रा त छ । यस आमथकु िष ु 2077/078 िा यस 
बाजिुा म्जल्ला अदालतिा उल्लेम्खत प्रकृमतका मनिेदनहरु पिेको पाइएन । 

३.  विशेष प्रकािका मनिेदनहरुीः- 

यस बाजिुा म्जला अदालतिा यस आ.ि.2077/078 िा विशेष प्रकृमतका मनिेदनहरु 
अमिकृत िािेसनािा 3 थान ि ितृ्यकुो न्यावयक घोषणा मनिेदन 2 दईु थान गिी जभिा 5 थान 
मनिेदनहरु पेिकोिा 5 थान 7 ददनमित्र र्छुयौट गरियो ।  
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४. पनुिािेदन सनु्ने तरु्ीः- 
म्जल्ला अदालतलाई संघ य काननुिा अन्यथा व्यिस्था िएकोिा बाहेक आफ्नो अमिकाि 

क्षेत्र मित्रका अि ु न्यावयक मनकायले गिेको मनणयु उपि पनुिािेदन सनेु्न, प्रदेश काननु बिोम्जि 
गदठत स्थान य स्तिका न्यावयक मनकायले गिेको मनणयु उपि पनुिािेदन सनेु्न तथा आरू् ि आफ्नो 
िातहतका अदालतहरुको न्याय सभपादनको कायिुा कसैले अििोि गिेिा िा आदेश िा रै्सलाको 
अिज्ञा गिेिा संघ य काननु बिोम्जि अिहेलनािा काििाही चलाई सजाय गन ुसक्ने क्षेत्रामिकाि 
म्जल्ला अदालतलाई प्राप्त छ। 

यस आमथकु िषिुा अम्घल्लो आमथकु िषकुाट 1 थान पनुिािेदन िदु्दा म्जभिेिािी सिी 
आएको यस आ.ि.2077/078 िा 15 थान नयाुँ दताु िई कुल 16 थान लगत िएकोिा 10 
थान र्छुयौट िई िई 6 थान बाुँकी िहेको छ ।  

५. मनिीक्षण तथा  सपुिीिेक्षण सभबन्ि  कायीुः- 
यस बाजिुा म्जल्ला अदालतले यस म्जल्ला मित्रका स्थान य तह तथा अिनु्याय क 

मनकायहरुको मनिीक्षण गने काय ु अन्तगतु स्थान य तहहरु िध्ये वहिाली गाउुँपामलका, जगन् नाथ 
गाउुँपामलका, स्िामिकामतकु गाउुँपामलका, ख तड छेडेदह गाउुँपामलका ि बवुढनन्दा नगिपामलकाको 
अि ु न्यावयक मनकायहरुको मनिीक्षण गरिएको मथयो । अिनु्यावयक मनकायहरु िध्ये म्जल्ला 
प्रशासन कायाुलय बाजिुा, मडमिजन िन कायाुलय बाजिुा ि िालपोत कायाुलय बाजिुाको मनिीक्षण 
विश्वव्याप  रुपिा रै्मलएको कोिोना िाइिसको कािण यस म्जल्लािा 2078 साल असाि 
िसान्तसभि लकडाउन (बन्दाबन्दी) िहेको कािण अिनु्यावयक मनकायहरुको मनिीक्षण गन ु
सवकएन। 

६. रै्सला कायानु्ियनीः- 
क. दिखास्त पत्रीः-  

नेपाल अमििाज्य ििीका अदातलहरुले गिेको रै्सला जनु यस अदालतको अमिकािक्षेत्र 
मित्रको छ सोको कायाुन्ियन गन ु पिेका मनिेदनको कायाुन्ियन यस अदालतले गने गदुछ। 
रै्सला कायाुन्ियनिा यस आमथकु िषिुा म्जभिेिािी सिी आएका जभिा 3 थान दिखास्तपत्र, 
नयाुँ दताु 4 थान दिखास्तपत्र गिी जभिा लगत 7 थान दिखास्तपत्र िध्ये 4 थान 
दिखास्तपत्रको र्छुयौट िई बाुँकी 3 थान दिखास्तपत्र र्छुयौट हनु बाुँकी िहेको अिस्था छ।  

ख. जरििाना असलुीीः- 
यस अदालतको आफ्नो ि अन्य अदालतबाट प्रा त जरििाना सिेत यस अदालतले 

असलु गनु ुपने हनु्छ । यस अदालतिा म्जभिेिािी सिी आएको रु.13514270.68 

ि नयाुँ लगतबाट रु.973991।00 गिी जभिा रु.24,23,585।00 र्छुयौट िई 
बाुँकी जरििाना िकि रु.6252462।00 िहन गएको छ । यस अदालतिा 2035 
िन्दा अगाड को कुनै पमन जरििाना असलु गन ुबाुँकी छैन ।  
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ग. कैद असलुीीः- 
यस अदालतिा असलु गनपुने जभिा कैद 190-05-05 िहेको यस आमथकु 

िषसुभिको जभिा लगत 924-01-13 िहेकोिा यस आमथकुिा 45-10-13 कैद 
असलु िई यस आमथकु िषसुभि जभिा 733-08-18 कैद र्छुयौट िई बाुँकी कैद 
लगत 190-05-05 िहेको छ । आमथकु िष ु 2035 िन्दा अगाड को कुनै पमन 
कैद असलु गन ुबाुँकी छैन । 
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 परिच्छेद–३ 

समिक्षा 

१. विगतलाई र्केि हेदाीुः- 

यस अदालतिा विगत िषहुरुको लगत र्छौट ि बाुँकी िदु्दाको तलुनात्िक अध्ययन 
गदाु आमथकु िष ु २०७४/२०७५ िा म्जभिेिािी सिेको संख्या २० थान नया दताु ७८ 
गिी जभिा ९८ थान लगत िहेकोिा ७१ थान िदु्दा र्छौट िई २७ थान िदु्दा बाुँकी 
िहेको पाइन्छ । रै्सला कायाुन्ियन तरु्को कुिा गनुपुदाु म्जभिेिािी सिी आएका ३ थान 
दिखास्तपत्र नया दताु ६ थान गिी ९ थान लगत िहेकोिा ८ थान दिखास्तपत्र र्छौट 
िई १ थान बाुँकी िहेको िहेछ । 

यसै गिी रै्सला कायनु्ययन तरु् ४ थान दिखास्त म्जभिेिािी सिी आएकोिा ४ 
थान नया दिखास्तपत्र दताु िइ जभिा ८ थान लगत पगुेकोिा ५ थान दिखास्त र्छौट 
िइ जभिा ३ थान लगत िहेको देम्खन्छ । 

आमथकु िष ु२०७५/२०७६ िा २७ थान म्जभिेिािी सिी आएकोिा नया दताु ८४ 
िई जभिा १११ थान लगत कायि िहेकोिा ७९ थान िदु्दा र्छौट िइ ४२ थान िदु्दा 
िाकी िहेको पाइन्छ । रै्सला कायनु्ययन तरु्को १ थान दिखास्तपत्र म्जभिेिािी सिी 
आएकोिा ३ थान दिखास्तपत्र नया दताु िई जभिा ४ थान लगत िहेकोिा २ थान 
दिखास्तपत्र र्छौट िई २ थान दिखास्त  िाकी िहेको िहेछ ।  

आमथकु िष ु २०७6/२०७7 िा 65 थान म्जभिेिािी सिी आएकोिा नया दताु 
135 िई जभिा 200 थान लगत कायि िहेकोिा 136 थान िदु्दा र्छौट िइ 64 
थान िदु्दा बाुँकी िहेको छ ।  

आमथकु िष ु लगत र्छुयौट बाुँकी 

म्जभिेिािी नयाुँ दताु जभिा लगत 

२०७४/२०७५ 20 78 98 71 27 

२०७५/२०७६ 27 84 111 79 42 

२०७6/२०७७ 65 135 200 136 64 
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१० िषकुा िदु्दाका लगत र्र्छ्यौटको अिस्था 

 

क्र.स. आ.ि. लगत र्र्छ्यौट बाुँकी र्र्छ्यौट 
प्रमतशत 

कैवर्यत 

1. 2067/068 33 21 12 63.34  

2. 2068/069 43 33 10 76.74  

3. 2069/070 46 26 20 56.52  

4. 2070/071 57 49 8 85.96  

5. 2071/072 49 39 10 79.59  

6. 2072/073 74 57 17 77.03  

7. 2073/074 75 55 20 73.33  

8. 2074/075 98 71 27 72.45  

9. 2075/076 111 69 42 62.16  

10. 2076/077 120 55 65 45.83  

11. 2077/078 200 136 64 68  

 

विगत १० िषिुा यस आ.ि.2077/078 िा सबै िन्दा बढी िदु्दा दताु िई 
र्छुयौट प्रमतशतिा पमन लक्ष्य िन्दा बढी नै िहेको छ । 
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7. व्यिस्थावपक कायकुो समिक्षाीः- 

1. यस अदालतिा प्रिेश गने प्रिेश द्वाि सानो आकािको होचो, गाड  नमछने ि म्जण ु
अिस्थािा िहेकोिा सो िितु तथा मनिाुणको लामग बजेट मनकासा पमन निएको 
अिस्थािा यस अदालतको व्यिस्थापकीय पहलिा बमडिामलका नगिपामलकाको 
बजेट तथा सहयोगिा प्रिेशद्वाि मनिाुण गिी िलु सडकबाट प्रिेशद्वाि सभिको बाटो 
सिेत ढलान िएको छ । जसले गदाु अदालत परिसिसभि नै सिािी सािनबाट 
पगु्न सवकने िएको छ । 

2.  यस आमथकु िषिुा यस अदालतिा न्यायिा जनताको सहज पहुुँच अमििवृद्ध गने, 

अदालत प्रमतको जनआस्था अमििवृद्ध गने, न्यावयक सूचनािा जनताको पहुुँच समुनम्ित 
गने, असहाय पक्षलाई कानून  सहायता प्रिद्धुन गने, िेलमिलाप पद्धमतलाई प्रोत्सावहत 
गने ि अदालतका प्रयोगकताुहरुलाई प्रदान गरिने सेिाको गणुस्तिलाई िध्यनजि 
िाख  काय ुसभपादन गने कुिािा विशेष जोड ददईएको मथयो ।  

3. यस अदालतको परिसििा िहेको प्रमतक्षालयको छाना पिुानो िै म्जण ुअिस्थािा िहेको 
छ। नयाुँ छाना छाइएको छ । प्रमतक्षालयको बस्ने काठको फ्ल्याग रे्िी िङ्ग 
िोगन गिी म्चवटक् क पारिएको छ । 

4. यस अदालतको प्रिेशद्वाििा िहेको सिुक्षाकिीको पोष्टलाई िितु गरिएको छ । 

5. यस आमथकु िषिुा यस अदालतको सिसर्ाइिा विशेष ध्यान ददइयो । प्रत्येक 
शकु्रबािलाई सिसर्ाई ददिसको रुपिा मलदै सिै किचुािी ि सिुक्षाकिी सिेत 
मिमल परिसिको सिसर्ाई गने गरिएको मथयो ।      
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परिच्छेद-३ 

बावषकु तथा िामसक लक्ष्य मनिािुण 

बावषकु लक्ष्य मनिािुण तथा बावषकु लक्ष्य बिोम्जिको  

िामसक काय ुतामलका 

पषृ्ठिमूिीः- 

न्यायापामलकाको चौथो िणन मतक योजनाले परिलम्क्षत गिेको लक्ष्यहरु ि उि 
लक्ष्यहरु प्रा त को लामग अिलभिन गरिएका िणन मतहरु अन्तगतु िही नेपालको संवििान, 

कानून ि न्यायका िान्य मसद्धान्त तथा सेिाग्राहीले पाउने सेिा सिेतलाई िध्यनजि गिी 
अदालतको दावयत्िलाई सहज ि सक्षि ढंगले मनिाुह गिी न्याय संभपादन कायलुाई मछटो 
छरितो ि अनिुान योग्य बनाउन ि अदालतको जनआस्था अमििवृद्ध गनकुो लामग िावषकु 
काययुोजना मनिाुण गरिएको हो । यस अदालतले िष ुििीिा आरू्ले गनपुने ि गन ुसवकन े
कायहुरुको सूच  बनाई सो कायलुाई व्यिम्स्थत ि िैज्ञामनक ढंगले सिय िै सभपन्न गिन 
अथािा अदालतले आमथकु िष ु ििी गनु ु पने काि कािबाहीलाई मछटो, छरितो ि मनष् पक्ष 
ढंगले सभपादन गिी न्यायका प्रयोगकताुहरुले देख् न ि अनिुि गन ुपाउने गिी सिुाि िएको 
अनिुमुत ददलाउन ुनै यो काययुोजनाको प्रिखु उदे्दश्य हो ।  

बाजिुा म्जल्ला अदालतले विगत आ.ि.२०७8/०७9 को काय ुयोजनाको लक्ष्य एिं 
प्रगमतको तथ्याकंको िलु्याकन तथा विश्लषेणको आिाििा सभिान त सिोच्च अदालत 
अनसुन्िान िहाशाखाबाट तयाि पारिएको निनुा र्ािाि बिोम्जि तथ्याकं प्रविष्ट गिी यो 
आ.ि.२०७8/०७9 को िावषकु काययुोजनाको  मनभनमलम्खत बावषकु तथा िामसक लक्ष्य 
प्रक्षेपण गरिएको छीः-  

 



सरल सामा िवशेष

२०७५/०७६ २०७६/०७७ २०७७/०७८

78 84 135 99 15 114 69 34 11

फाराम नं १
बाजुरा िज ा िज ा अदालत

आिथ१क वष१ २०78/079 को वािष१क काय१ योजना
नयाँ दता१को लশ िनधा१रण फाराम

(योजनाको लশ १ रणनीितक उ े  १.१ (क) र (ख) सँग स ् त)

गत ३ आिथ१क वष१को नयाँ दता१ संূा

औषत संূा १५% थप ॽने 
संূा

कायम ॽने दता१ 
संূा

माग१ समूह अनुसार संূा िनधा१रण गदा१ ज ा 
कायम ॽन आउने संূाको देहायको ঋितशतको 

आधारमा

६०% ३०% १०%



१ शुॹ मु ा
(देवानी/फौजदारी)

3 58 38 16 0 54 112
2 पुनरावेदन 0 6 3 1 0 4 10

3 61 64 41 17 0 58 122
३ ौरट र िनषेधा৯ा िनवेदन 0 0 0 0 0 0 0

४
माग१ समूहमा नपन८ 
(ब ीঋ ीकरण)

0 0 0 0

३ ६१ ६४ ४१ १७ ० ५८ १२२
५ िवशेष ঋकृितका िनवेदन 0 0 0 0 0 4

4

६ अ  िनवेदन/ঋितवेदन 0 0 0 0 0 40 40

३ ६४ ४१ १७ ० १०२ १६६

           तयार गन८ ঋमािणत गन८

* सरल माग१मा नयाँ दता१ ॽन आउने मु ा तथा ौरट िनवेदनलाई ६ मिहनािभআ फ১ॴट ॽने गरी लশ िनधा१रण गनु१होला।
** सामा  माग१मा नयाँ दता१ ॽन आउने मु ा तथा ौरट िनवेदनलाई १२ मिहनािभআ फ১ॴट ॽने गरी लশ िनधा१रण गनु१होला।
*** िवशेष माग१मा नयाँ दता१ ॽन आउने मु ा तथा ौरट िनवेदनलाई १८ मिहनािभআ फ১ॴट ॽने गरी लশ िनधा१रण गनु१होला।

0

0

 कूल ज ा ६१

फाराम नं २ भन८ तौरका –

55

0

मु ा र ौरटको ज ा

6

मु ाको ज ा

योजनाले िनद८शन गरे बमोिजमको कायम ॽने मु ा फ১ॴटको वािष१क लশ: 122 थान
फ১ॴट लশ िनधा१रण:- 166 (िनवेदन ঋितवेदन सिहत)

िवषय

िज ेवारी तफ१ को फ১ॴट लশ माग१ समूह

नयाँ दता१तफ१ को ज ा ज ा फछयॴट 
लশDCM लागू ॽनु पुव१को 

सबै
 ज ा 

सङ् ূ ा सरल* सामा ** िवशेष***DCM लागू 
भएपिछको सबै

 िस.नं.

अदालतको नामः- बाजुरा िज ा अदालत

फाराम नं २
बाजुरा िज ा अदालत

आिथ१क वष१ २०78/079 को वािष१क काय१ योजना
बिग१कृत वािष१क लশ िनधा१रण फाराम

(योजनाको लশ १ रणनीितक उ े  १.१ (क) र (ख) सँग स ् त)



६ मिहना िभআको 3 45 48 38 0 0 38 67

६ मिहना दे्ख १ वष१िभআको 0 7 7 0 16 0 16 23

१ वष१दे्ख १८ मिहना िभআको 0 3 3 0 0 0 0 3

१८ मिहना नाघेको 0 0 0 0 0 0 0 0

शुॹको ज ा 3 55 58 38 16 0 54 112

६ मिहना िभআको 0 6 6 3 0 0 3 9
६ मिहना दे्ख १ वष१िभআको 0 0 0 0 1 0 1 1

१ वष१दे्ख १८ मिहना िभআको 0 0 0 0 0 0 0 0

१८ मिहना नाघेको 0 0 0 0 0 0 0 0
पुनरावेदनको ज ा 0 6 6 3 1 0 4 10

६ मिहना िभআको 0 0 0 0 0 0 0 0
६ मिहना नाघेको 0 0 0 0 0 0 0 0

४ माग१ समूहमा नपन८ ब ीঋ ीकरण 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

५ 0 0 0 0 0 0 4 4

६ 0 0 0 0 0 0 40 40
3 64 41 17 0 102 166

           
नं ३ भन८ तौरका –

 िस.नं.

* सरल माग१मा नयाँ दता१ ॽन आउने मु ा तथा ौरट िनवेदनलाई ६ मिहनािभআ फ১ॴट ॽने गरी लশ िनधा१रण गनु१होला।
** सामा  माग१मा नयाँ दता१ ॽन आउने मु ा तथा ौरट िनवेदनलाई १२ मिहनािभআ फ১ॴट ॽने गरी लশ िनधा१रण गनु१होला।
*** िवशेष माग१मा नयाँ दता१ ॽन आउने मु ा तथा ौरट िनवेदनलाई १८ मिहनािभআ फ১ॴट ॽने गरी लশ िनधा१रण गनु१होला।

ज ा फछयॴट 
लশ

शुॹ मु ा
(देवानी/फौजदारी)

१

पुनरावेदन2

61

िवषय अविधगत संূा

िज ेवारी तफ१ को फ১ॴट लশ 

 ज ा सङ् ূ ाDCM लागू ॽनु पुव१को DCM लागू भएपिछको सरल* सामा ** िवशेष***

माग१ समूह
नयाँ दता१तफ१ को 

ज ा

तयार गन८ ঋमािणत गन८

फाराम नं ३
बाजुरा िज ा अदालत

आिथ१क वष१ २०78/079 को वािष१क काय१ योजना
बिग१कृत वािष१क लশ िनधा१रण फाराम

(योजनाको लশ १ रणनीितक उ े  १.१ (क) र (ख) सँग स ् त)
अदालतको नामः- बाजुरा िज ा अदालत
योजनाले िनद८शन गरे बमोिजमको कायम ॽने मु ा फ১ॴटको वािष१क लশ: 122 थान

 कूल ज ा

३ ौरट र िनषेधा৯ा िनवेदन

ज ा

अ  िनवेदन/ঋितवेदन

िवशेष ঋकृितका िनवेदन

फ১ॴट लশ िनधा१रण: 166 थान (िनवेदन ঋितवेदन सिहत)



िववरण साउन भदौ असोज काि क मंिसर पुस माघ फागुन चैत बैशाख जेठ असार ज ा
काय१िदन 27 25 16 20 25 26 24 23 25 26 25 27 289

लশ 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3

ঋगित 0

लশ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ঋगित 0

लশ 2 5 4 2 6 7 0 0 0 0 0 0 26

ঋगित 0

लশ 5 14 5 5 8 8 0 0 0 0 0 0 45

ঋगित 0

लশ 0 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 16

ঋगित 0

लশ 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 7

ঋगित 0

लশ 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 7

ঋगित 0

लশ 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3

ঋगित

लশ 7 21 10 9 16 17 5 5 6 4 4 3 107

ঋगित

लশ

ঋगित

लশ

ঋगित

लশ 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5

ঋगित

लশ 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6

ঋगित
लশ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3

ঋगित

िस.नं.

२

१

ज ा

DCM लागू ॽनुपूव१बाट िज ेवारी सरेको

DCM लागू ॽनुपूव१बाट िज ेवारी सरेको

 DCM को  िज ेवारी र
नयाँ दता१ तफ१ को

 DCM को  िज ेवारी र पुनरावेदन

िवषय

शुॹ मु ा

िवशेष माग१

ॿ.सं.

 १८ मिहना िभআको

१८ मिहना नाघेको

18 मिहनािभআको

१८ मिहना नाघेको

सरल माग१
६ मिहना िभআको

६ नाघेको

 १२ मिहना िभআको

१२ मिहना नाघेको

माग१ समूह

सरल माग१

सामा  माग१

१८ मिहना नाघेको

18 मिहनािभআको

फाराम नं ४
बाजुरा िज ा अदालत 

आिथ१क वष१ २०78/079 को वािष१क काय१ योजना
मािसक फ১ॴट लশ िनधा१रण फाराम

(योजनाको लশ १ रणनीितक उ े  १.१ (क) र (ख) सँग स ् त)

 १२ मिहना िभআको

सामा  माग१

अविधगत विग१करण

वािष१क ॹपमा फैसला गनु१पन८ मु ाको ज ा सँূाः 122 थान
अदालतको नाम: बाजुरा िज ा अदालत

६ मिहना िभআको

६ नाघेको



िववरण साउन भदौ असोज काि क मंिसर पुस माघ फागुन चैत बैशाख जेठ असार ज ा
काय१िदन 27 25 16 20 25 26 24 23 25 26 25 27 289

िस.नं. िवषयॿ.सं. माग१ समूह अविधगत विग१करण

लশ

ঋगित

लশ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

ঋगित

लশ

ঋगित

लশ

ঋगित

लশ

ঋगित

लশ

ঋगित

लশ
ঋगित

लশ

ঋगित

लশ

ঋगित

लশ 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4

ঋगित

लশ

ঋगित

लশ 2 4 2 3 5 5 3 5 3 4 3 1 40

ঋगित

लশ

ঋगित

लশ

ঋगित

लশ 9 28 15 13 24 25 8 10 11 9 9 5 166
ঋगित

फाराम नं ४ भन८ तौरका –

४

ज ा

३

ज ा

माग१ समुहमा नपन८

िवशेष ঋकृितको िनवेदन

िनवेदनঋितवेदन फुटकर िनवेदन

 DCM को  िज ेवारी र
नयाँ दता१ तफ१ को पुनरावेदन

ब ीঋ ीकरण 

 DCM को  िज ेवारी र
नयाँ दता१ तफ१ को

DCM लागू ॽनुपूव१बाट िज ेवारी सरेको

िनषेधा৯ा

६ नाघेको

१२ मिहना नाघेको

िवशेष माग१

 १८ मिहना िभআको

ज ा

कूल ज ा

   तयार गन८                                                                                      ঋमािणत गन८   

१. फैसला गनु१पन८ ज ा सँূा उ ेख गदा१ फाराम नं २ बाट िनधा१रण भएको अदालतको वािष१क मु ा फछयॴटको  लশ सँূा उ ेख गनु१होला।

२. काय१िदनको िहसाव गदा१ साउन मिहनामा वािष१क काय१योजना तयारी, लगत अ ाविधक, वािष१क ঋितवेदन तयारी लगायतका काय१ स  गन१ ला্े समय घटाई मु ाको पेशी तोिकएको िदन एवम् थानीय रमा ॽन सনे िवदा समेतलाई म ेनजर गरी सो आिथ१क वष१मा पन८ िवदाका िदनहॹ बाहेक 
गरी अदालत खु ने काय१िदनको गणना गनु१होला।

सरल माग१

१ मिहना िभআ

१ मिहना नाघेको

सामा  माग१

७ िदन िभআ

७ िदन नाघेको

१८ मिहना नाघेको

६ मिहना नाघेको

६ मिहना िभআको



लশ/ঋगित ाबण भाঈ आि न काित१क मंिसर पौष माघ फा ुण चैআ बैशाख जे आषाढ ज ा
काय१िदन 27 25 16 20 25 26 24 23 25 26 25 27 289

लশ 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3

ঋगित

लশ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ঋगित

लশ 5 14 7 6 10 9 2 2 3 1 1 1 61

ঋगित 0

लশ 2 5 6 3 7 8 0 0 0 0 0 0 31

ঋगित 0

लশ 0 1 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 19

ঋगित 0

लশ 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 8

ঋगित

लশ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ঋगित
लশ 7 21 13 10 19 19 5 5 8 5 5 5 122

ঋगित
लশ 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4

ঋगित 0

लশ 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 40

ঋगित
लশ 10 24 16 13 22 22 9 9 13 10 9 9 166

ঋगित
लশ 10 24 16 13 22 22 9 9 13 10 9 9 166

ঋगित
नोट:

३. एक भ ा बढी ायाधीश ॽने अदालतले अलग अलग फाराम भनु१होला।

कूल ज ा

१. स ् त अदालतको वािष१क मु ा फ১ॴटको लশलाई थानीय रमा ॽने  िवदा समेत कटाई बाँकी रहने काय१िदनका आधारमा समानुिपतक काय१बोझ पन८ गरी मािसक लশ िनधा१रण गनु१होला।

* काय१िदनको िहसाव गदा१ साउन मिहनामा वािष१क काय१योजना तयारी, लगत अ ाविधक गन८, वािष१क ঋितवेदन तयारी लगायतका काय१स  भै िनयिमत ॹपमा मु ा पेशी तोिकएको िदन पिछको अदालत खु ने िदनलाई काय१िदनको गणना गनु१होला।

२.मािसक फछयॴट  लশ िनधा१रण गदा१ मािसक काय१िदनको अनुपात समेत िवचार गरी लশ िनधा१रण गनु१होला।

३ माग१ समूहमा नपन८ ब ीঋ ीकरण

ज ा

४ िनवेदन

िवशेष ঋकृितका िनवेदन

अ  िनवेदन/ ঋितवेदन

ज ा

सरल माग१

सामा  माग१

िवशेष माग१

माधवঋसाद िघिमरे

DCM को  िज ेवारी र 
नयाँ दता१ तफ१ को

िज ेवारी

२

ायाधीशको नाम: माधवঋसाद िघिमरे

फाराम नं ५
बाजुरा िज ा अदालत 

आिथ१क वष१ २०78/079 को वािष१क काय१ योजना
माग१ समुह अनुसार ायाधीशगत मािसक लশ र ঋगितको िववरण

(योजनाको लশ १ रणनीितक उ े  १.१ (क) र (ख) सँग स ् त)

1

वािष१क मु ाको फ১ॴट लশ: 166 थान

िस.नं. माग१को िववरण ज ा मु ा संূाायाधीशको नाम

 DCM लागू ॽनुपूव१बाट
िज ेवारी सरेको

18 मिहनािभআको

१८ मिहना नाघेको



िस.नं.  अविधगत संূा िज ेवारी 
सरीआएको

नयाँ दता१ अनुमान* ज ा कायम ॽने 
वािष१क लगत

 िनवेदन फछयॴट  वािष१क लশ कैिफयत

६ मिहना िभআको 0 5

६ मिहना नाघेको 3 6

3 8 11 11

१.बािष१क ॹपमा कायम ॽने िनवेदनहॹको अनुमािनत संূा िनधा१रण गदा१ िवगत ३ आिथ१क बष१मा दता१ ॽन आएका वा िवक लगतको औषतमा १५ ঋितशतले थप गदा१ ॽन आउने संূा िनधा१रण गनु१होला।सो 
कायम ॽन आउने संূाको आधारमा बािष१क र मािसक फछयॴट लশ िनधा१रण गनु१होला।

फाराम नं ६ भन८ तौरका –

फाराम नं ६
बाजुरा िज ा अदालत

आिथ१क वष१ २०78/079 को वािष१क काय१ योजना
 फैसला काया१ यनका िनवेदनको बािष१क फछयॴटको लশ िनधा१रण फाराम

(योजनाको लশ १ को रणनीितक उ े  १.५ सँग स ् त)
अदालतको नामः बाजुरा िज ा अदालत
॰ वािष१क ॹपमा ज ा फछयॴट  गनु१पन८ िनवेदन सङ् ূ ा:- 11 थान।

   तयार गन८                                                                                        ঋमािणत गन८   

१ 8 11

 िवषय

फैसला काया१ यनको िनवेदन

ज ा



अदालतको नामः  बाजुरा िज ा अदालत

िस.न. िबषय िज ेवारी सरेको कुल 
लगत २०५५ सालस को वভौता लगत यस बष१ कायम ॽने लगत अनुमान

बािष१क फछयॴट लশ 
(२०५५ साल स को वভौता लगत र यसबष१ 

कायम ॽने लगत)

१ कैद 190।05।05 5।0।0 61।05।29 66।05।29

२ जौरवाना 62,52,462।25 17,641।33 5,66,578।55 5,84,219।88

३ सरकारी िवगो 0 0 0 0

   तयार गन८                                                                             ঋमािणत गन८   
फाराम नं ७ भन८ तौरका –

1

2 बভौता ूिनकरणतफ१  िब.स. २०५५ सालस  कायम रहेको द , जौरवाना र सरकारी िवगोको सबै लगत समावेश गनु१होला। 
3

१.कैद जौरवाना र सरकारी िवगो असुलीको बािष१क लশ िनधा१रण गदा१ योजनाले िनधा१रण गरेबमोिजमको यस आिथ१क बष१ कायम ॽने अनुमािनत लगत कायम गदा१ िवगत तीन आिथ१क वष१मा कायम 
भएको नयाँ लगतको औसत अंकमा १५ ঋितशत थप गरी यस आिथ१क वष१को नयाँ दता१ ॽने अनुमािनत वािष१क लगत कायम गनु१होला।साथै गत आिथ१क वष१मा िनधा१ौरत लশ पूरा ॽन बाँकी अंक भए सो 
समेत समावेश गरी यस आिथ१क वष१को िनधा१रण गनु१होला।

िव.सं. २०५५ सालस को वভौता नरहेको वा ून रहेको अव थामा सोभ ा पिछको वভौता वा यस आिथ१क वष१मा कायम ॽन सনे नयाँ लगत म ेबाट थप गरी फ১ॴट  लশ कायम गन१ सिकने छ।

फाराम नं ७
बाजुरा िज ा अदालत

आिथ१क वष१ २०78/079 को वािष१क काय१ योजना
 फैसला काया१ यनका िनवेदन, कैद द  जौरवाना र सरकारी िवगो तथा वভौता फछयॴटको लশ िनधा१रण फाराम

॰ सरकारी िवगो असूलीको अंक (ঋ ेक वष१ क ीमा सो वष१ कायम ॽने वरावरको अनुमािनत अंक*)
॰ बভौता ूिनकरण तफ१ को २०५५ सालस को कैद ........... जौरवाना ...................... सरकारी िवगो .....................

(योजनाको लশ १ को रणनीितक उ े  १.५ सँग स ् त)

॰ वािष१क ॹपमा ज ा फछयॴट  गनु१पन८ िनवेदन सङ् ূ ा:11 थान ।
॰ कैद असूलीको अंक (ঋ ेक वष१ क ीमा सो वष१ कायम ॽने वरावरको अनुमािनत अंक*)
॰ जौरवाना असूलीको अंक (ঋ ेक वष१ क ीमा सो वष१ कायम ॽने वरावरको अनुमािनत अंक*)



मिहना साउन भदौ असोज काि क मंिसर पुस माघ फागुन चैत बैशाख जेठ असार ज ा

काय१ िदन 27 25 16 20 25 26 24 23 25 26 25 27 289

फछयॴट  लশ 0 1 0 0 1 1 1 2 1 1 2 1 11

लশ ঋा्

३. मािसक फछयॴट  लশ कायम गदा१  वािष१क लশ र मािसक काय१िदनको अनुपात समेत िवचार गरी लশ कायम गनु१होला।

तहिसलदारको नामः- बाजुरा िज ा अदालत 
वािष१क ॹपमा ज ा फछयॴट  गनु१पन८ िनवेदनको सँূाः 

फैसला 
काया१ य

नको 
िनवेदन

   तयार गन८                                                                         ঋमािणत गन८   
फाराम नं ८ भन८ तौरका –
१. फछयॴट गनु१पन८ ज ा िनवेदन सँূा उ ेख गदा१ फाराम नं ७ बाट दे्खने स ् त अदालतको फैसला काया१ यनको िनवेदतफ१ को वािष१क फछयॴट लশ उ ेख गनु१होला।

िवषय

(योजनाको लশ १ को रणनीितक उ े  १.५(क) र (ख) सँग स ् त)

फाराम नं ८
बाजुरा िज ा अदालत

आिथ१क वष१ २०78/079 को वािष१क काय१ योजना
 फैसला काया१ यनका िनवेदन फछयॴट  गन८ काय१को मािसक

लশ िनधा१रण फाराम



साउन भदौ असोज काि क मंिसर पौष माघ फागुन चैत बैशाख जेठ आषाढ ज ा

लশ 15।0।0 18।0।0 12।0।0 1।11।4 20।0।0 25।0।0 25।0।0 25।0।0 30।0।0 30।0।0 25।0।0 25।0।0

ঋगित
लশ 0।6।0 0।6।0 0 0 0।6।0 0।6।0 0।6।0 0।6।0 0।6।0 0।6।0 0।6।0 0।6।0

ঋगित
लশ 568000 568000 568000 115040।8 625000 625000 625000 625000 625000 625000 625000 625000

ঋगित
लশ 1000 1000 1000 641।33 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000

ঋगित
लশ
ঋगित
लশ
ঋगित

२. कैद, जौरवाना र सरकारी िवगोको लगत म े योजना काया१ यनको दोঔो बष१ अथा१त आ.ब. २०७८/०७९ मा  िव.स. २०५५ साल स का सबै बভौता द  जौरवाना र सरकारी िवगो असुली गन८ लশ रा्खएको ॽँदा िव.स. २०५५ सालस का बভौता असुलीका लािग 
िनधा१ौरत बािष१क फछयॴट लশ िनधा१रणका आधारमा मािसक लশ िनधा१रण गनु१होला।

१. मािसक लশ िनधा१रण गदा१ वािष१क लশलाई आधार मानी सबै मिहनामा काय१िदनको अनुपातमा लশ िनधा१रण गनु१होला।

वािष१क ॹपमा ून गनु१ पन८ कैद जौरवाना र सरकारी िवगोको अ म े
कैद वष१ः ............                                                                       ॰ २०५५ सालस को कैद वष१: ............................                                          
जौरवानाको रकम ॹ ...............                                                            ॰ २०५५ सालस को जौरवाना रकम: ....................

   तयार गन८                                                                         ঋमािणत गन८   
फाराम नं ९ भन८ तौरका –

सरकारी िवगोको रकम ॹ..................                                                       ॰ २०५५ सालस को सरकारी िबगो : ...................
मािसक ॹपमा फछयॴट  गनु१ पन८ लगत

यस वष१ कायम ॽने लगत बराबरको 
कैद वष१

२०५५ सालस को वভौता कैद

251।11।4

5।0।0

68,19,040।8

17,641।33
२०५५ सालस को वভौता 

जौरवाना

२०५५ सालस को वভौता 
सरकारी िवगो

यस वष१ कायम ॽने लगत बराबरको 
जौरवानाको रकम

यस वष१ कायम ॽने लगत बराबरको 
सरकारी िवगोको रकम

फाराम नं ९
बाजुरा िज ा अदालत

आिथ१क वष१ २०78/079 को वािष१क काय१ योजना
कैद जौरवाना र सरकारी िबगोको मािसक लশ िनधा१रण फाराम 

0

0

िववरण ज ा बािष१क लশ

251।11।4

5।0।0

68,19,040।8



ावण भाঈ असोज काित१क माग१ पौष माघ फागुन चैআ वैशाख जे आषाढ ज ा
27 25 16 20 25 26 24 23 25 26 25 27 289

लশ 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 265

ঋगित
लশ 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9

ঋगित
लশ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3

ঋगित
लশ 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3

ঋगित
लশ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ঋगित
लশ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ঋगित
लশ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ঋगित
ঋगित 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2

लশ
ঋगित
लশ 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4

लगत अ ाविधक गौरने सँূा

पौरवित१त थानीय तहको संरचना अनुसार लगतमा रहेको वतन 
अ ाविधक गन८

द  जौरवानाको लगत साव१जिनक गन८

असुल तहिसलको डोर खटाउने

कैद

४

७
अ  िॿयाकलाप

५ फौ.का.सं.को दफा १६० अनुसार क ा गन८ लगत

६
िज ी िललाम गन८  (पटक)

२.  लশ िनधा१रण गदा१ मािसकॹपमा स  गन८लाई सोही आधारमा साथै  संূा मक ॹपमा उ ेख गन१ सिकनेमा संূा उ ेख गरी लশ िनधा१रण गन८ र सोही आधारमा ঋगित िववरण उ ेख गनु१होला।

जौरवाना

सरकारी िबगो

   तयार गन८                                                                                              ঋमािणत गन८   

फाराम नं १०
बाजुरा िज ा अदालत

आिथ१क वष१ २०78/079 को वािष१क काय१ योजना
फैसला काया१ यनको लगत अ ाविधक गन८ लगायतका काय१को मािसक काय१ तािलका

तहिसलदारको नामः- िड ा िदपेश योगी 
मु ा काय१ िदन

मिहना

नोटः 
१. द  जौरवाना र िवगोको असुली र िज ी व थापनतफ१ का आव कता अनुसार थप काय१हॹ रा  न सिकने छ । िस.न. ५ मा उ े्खत काय१ किहले  गन८ हो सो र असूलीको लगत अंक समेत उ ेख गनु१होला।

१

२

३



22.08333



मिहना साउन भदौ असोज काि क मंिसर पुस माघ फागुन चैत बैशाख जेठ असार ज ा

लশ 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 264

ঋगित

१. चालु िमिसल िनरीणको वाष५क लশ िनधा१रण गदा१ िज ेवारी सरी आएको लगत सङ् ূ ामा र यस आ.व.मा नयाँ दता१ ॽनसনे अनुमािनत लगतको ७५     ঋितशतले ॽन आउने 
सङ् ূ ा जोडी वािष१क लশ िनधा१रण गन८ र उঢ वािष१क लশलाई काय१ िदनका आधारमा मािसक लশ कायम गनु१होला।
२. मु ा दता१ भएपिछ ३ मिहनािभআ िमिसलहॹ िनरीण ॽने गरी लশ उ ेख गनु१होला।

ज ा िनरीण गनु१पन८ िमिसल संূाः–   264 थान
िनिम  ঔे ेदारको नामः ঋकाशद  भ
सुपौर े े को नामः–    ঋकाशद  भ

   तयार गन८                                                                 ঋमािणत गन८   
फाराम नं ११ भन८ तौरका –

िमिसलको 
आ ौरक िनरीण

यस वष१ दता१ ॽने अनुमािनत मु ा संূाः–  114 थान

िवषय
िमिसलको आ ौरक िनरीणको मािसक लশ

फाराम नं ११
बाजुरा िज ा अदालत

आिथ१क वष१ २०78/079 को वािष१क काय१ योजना
िमिसलको आ ौरक िनरीण गन८ काय१को मािसक लশ िनधा१रण फाराम

िज ेवारी सौरआएको िमिसल सँূाः–  0



िस.नं. ायाधीशको नाम िनरीण गन८  मिहना िनरीण गनु१पन८ काया१लय कैिफयत
१ माधवঋसाद िघिमरे भदौ बिडमािलका नगरपािलका
२ ,, असोज िআवेणी नगरपािलका
३ ,, काित१क बुिढगंगा नगरपािलका
४ ,, मंिसर ख डछेडेदह गाउँपािलका
५ ,, पौष गौमुल गाउँपािलका
६ ,, माघ िज ा ঋशासन काया१लय बाजुरा
७ ,, फागुन मालपोत काया१लय बाजुरा
८ ,, फागुन वन काया१लय बाजुरा
९ ,, चैআ िहमाली गाउँपािलका
१० ,, बैशाख ािमकाित१ खापर  गाउँपािलका
११ ,, जेठ जग  नाथ गाउँपािलका
१२ ,, असार बुिढन ा नगरपािलका

िनरीण गनु१पन८ ाियक सिमितको संূाः- 9 वटा    अध१ ाियक िनकायको सँূाः  ३ वटा

ज ा संূाः १२ वटा

   तयार गन८                                               ঋमािणत गन८   

फाराम नं 1२
बाजुरा िज ा अदालत

आ.व.२०78/079 को वािष१क काय१ योजना
 ाियक सिमित, अध१ ाियक िनकायको िनरीण एवं अनुगमनस ी लশ िनधा१रण फाराम

िनरीण गनु१पन८ ज ा िनकायको सँূाः 1२ वटा



साउन भदौ असोज काि क मंिसर पौष माघ फागुन चैत बैशाख जेठ आषाढ ज ा

वैतिनक कानून वशायीबाट कारागार मण पटक 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 46
ঋगित 2

काउ ेिल सेवा संचालन 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 69
ঋगित 3

योजनाको ঋगित समीा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4 7
ঋगित 1

मता िवकाससँग स ् त तािलम काय१ॿम (DCM स ी) 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4 7
0

योजना काया१ यनका स मा सरोकारवालाहॹसंग अ रिॿया 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4 7
ঋगित 0

तामेलदार र थानीय तहका वडा सिचबहॹ बीच अ रिॿया 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 8
ঋगित 0

सडाउनु पन८ कागजातहॹ सडाइने िमिसल संূा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ঋगित 0

ाय ेআ सम य सिमितको बैठक 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 5 10
ঋगित 0

वार र सरकारी वकीलसंग अ रिॿया 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 9
ঋगित 1

संचारकम५हॹसंग अ रिॿया 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 7
ঋगित 0

Judicial Outreach काय१ॿम संचालन 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 4 8
ঋगित 0

Meet the Judge काय१ॿम संचालन 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 23
ঋगित 1

मु ाको िटपोट 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 16 20 178 342
ঋगित 6

अदालतमा िव ाथ५ काय१ॿम 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 23
ঋगित 0

फाराम नं. 23

बाजुरा िज ा अदालत

   व थापकीय काय१हॹको िववरण 

आिथ१क वष१ २०७७/०७८ को वािष१क ঋितवेदन

काय१को िवषय
मािसक ॹपमा स  गनु१ पन८ काय१हॹको िववरण

ज ा

फाराम नं १३
बाजुरा िज ा अदालत

मात१डी
आिथ१क वष१ २०78/079 को वािष१क काय१ योजना

 व थापकीय काय१ स৽ालनको मािसक काय१ तािलका 



 

      1 

परिच्छेद-४ 

लक्ष्य प्राप् िका लागि संचालन िननपुने िणनीगिक कायकु्रमहरुको  

कायानु्वयन योजना  

ि  

बजेट प्रक्षपेण 

मागि उल्लेप्िि काय ुसम्पादन िनकुा लागि गनर्ाुिण िरिएका लक्ष्य, मूल िणनीगि ि सहयोिी 
िणनीगिहरुको सम्बन्र्मा देहाय बमोप्जमको काययुोजना ियाि पािी लािू िरिएको छ ।   

१. गछटो छरििो ि िनणस्ििीय न्याय संम्पादनः- 

काय ु काय ुसंपादन सनचक समयावर्ी (आ.व.) प्जम्मेवािी 

प्जम्मेवािी सरि आएका सबै मनद्दा, गनवदेन ििा 
पननिावेदनहरु चालन आगिकु वर्मुा फछुयौट 
िने। 

अप्न्िम आदेश / 
गनणयु 

2078/079 न्यायार्ीश 

चालन आगिकु वर्मुा दिाु भएका मनद्दा, गनवदेन 
ििा पननिावदेनहरु मध्य ेकप्म्िमा 50 प्रगिशि 
पछुयौछट िने । 

अप्न्िम आदेश / 
गनणयु 

2078/079 न्यायार्ीश 

ववशेर् प्रकृगिका गनवदेनहरु मध्य ेप्रमाण बनझ्नन 
नपनेका हकमा दिाु भएको गमगिले ि प्रमाण 
बनझ्नन पनेका हकमा प्रमाण च नक्ता भएको गमगिले 
फछुयौट िने । 

अप्न्िम आदेश / 
गनणयु 

7 ददनगभत्र न्यायार्ीश 

प्रगिवदेनहरु दिाु भएको गमगिले पछुयौट िने। अप्न्िम आदेश / 
गनणयु 

1 मवहना गभत्र न्यायार्ीश 

 

  



 

      2 

2. फिक मनद्दा व्यवस्िापन िफुः- 

काय ु काय ुसंपादन 
सनचक 

समयावर्ी (आ.व.) प्जम्मेवािी 

सिल मािमुा िहने मनद्दा, गनवदेन ििा पननिावदेन 
दिाु भएको गमगिले फछुयौट िने। 

अप्न्िम आदेश / 
गनणयु 

6 मवहना गभत्र न्यायार्ीश 

सामान्य मािमुा िहने मनद्दा, गनवदेन ििा 
पननिावेदन दिाु भएको गमगिले फछुयौट िने। 

अप्न्िम आदेश / 
गनणयु 

१ वर् ुगभत्र न्यायार्ीश 

ववशेर् मािमुा िहने मनद्दा दिाु भएको गमगिले 
फछुयौट िने । 

अप्न्िम आदेश / 
गनणयु 

18 मवहनागभत्र न्यायार्ीश 

 

3. फैसला लेिन िफुः- 

काय ु काय ुसंपादन 
सनचक 

समयावर्ी (आ.व.) प्जम्मेवािी 

कानूनका म्याद गभत्र फैसला / अप्न्िम आदेश 
ियाि िने । 

फैसला अप्न्िम 
आदेश 

प्रमाप्णकिण 

15 ददन गभत्र न्यायार्ीश / 
इजलास 
सहायक 

 

4. मनद्दा व्यवस्िापन पद्धगििफुः- 

काय ु काय ुसंपादन 
सनचक 

समयावर्ी (आ.व.) प्जम्मेवािी 

फिक मनद्दा व्यवस्िापन ििा सफ्टवेयि सम्बन्र्मा 
न्यायार्ीश ििा कमचुािीहरुलाई अगभमनिीकिण िने । 

िागलम कायकु्रम 2078 साल श्रावण 
मवहना 

न्यायार्ीश / 
से्रस्िेदाि 

प्जल्ला अदालिमा फिक मनद्दा व्यवस्िापन पद्धगि 
कायाुन्वयन िन ुआवश्यक ियािी िने। 

समन्वय बैठक / 
गनणयु 

2078 साल असाि 
मवहना 

प्जल्ला 
न्यायार्ीश / 
से्रस्िेदाि 



 

      3 

सबै प्जल्ला ि उच्च अदालिमा फिक मनद्दा व्यवस्िापन 
पवद्धि लािन िने । 

गनणयु / 
सफ्टवयेि 
अगभलेि 

2078 साल श्रावण 
मवहनादेप्ि 

प्जल्ला 
न्यायार्ीश / 
से्रस्िेदाि 

फिक मनद्दा व्यवस्िापन पद्धगि कायाुन्वयन अननिमन िने 
। 

प्रगिवदेन / 
अगभलेि 

2078 साल श्रावण 
मवहनादेप्ि 

प्जल्ला 
न्यायार्ीश / 
से्रस्िेदाि 

मनद्दाको सनन नवाइमा सनगनप्ििा ि बहसको समय 
व्यवस्िापन, पेशी स्ििन गनयन्त्रण समेिको ववर्यमा बाि 
एसोगसएसन ि प्जल्ला सिकािी ववकल कायाुलयसँि 
गनयगमि छलफल ि समन्वय िने । 

गनणयु / माइन्यनट 2078/079 प्जल्ला 
न्यायार्ीश / 
से्रस्िेदाि 

मनद्दा ििा रिटहरुमा समावशे गनणयु िननपुने िथ्य ि 
कानूनी प्रश्न (Issue) को िप्म्भििाको आर्ािमा बहसको 
समय गनर्ाुिण ििी सनन नवाई िने । 

बहसको समय 
गनर्ाुिण 

2078/079 सम्बप्न्र्ि 
इजलास 

समय सनचक यन्त्रको प्रयोि ििी बहसको लागि गनर्ाुरिि 
समय पालन िने 

समय सनचक 
यन्त्रको प्रयोि 

2078/079 सम्बप्न्र्ि 
इजलास 

मनद्दा व्यवस्िापन पवद्धिलाई स्वचागलि बनाउन सनचना 
प्रववगर्सँि आवद्ध िने 

सफ्टवयेि 2078/079 सनचना प्रववगर् 
सगमगि  / 
से्रस्िेदाि 

अदालिहरुमा गभगियो कम्फिेप्न्सङ्गबाट बहस संचालन 
िन ुसम्भाव्यिा अध्ययन ििी लािन िने। 

अध्ययन प्रगिवदेन 
/ गनणयु 

2078/079 सनचना प्रववर् 
सगमगि / 
से्रस्िेदाि 

पक्षहरुलाई अदालिको कायबुोझलाई ववचाि ििी समय 
िोकी िािेि ददने । 

िािेि पचाु / 
भिपाई 

2078/079 फाँटवाला / 
सनपरिवेक्षक 

गनर्ाुरिि समयगभत्र कन न ैपक्ष अननपप्स्िि भएमा उपप्स्िि 
पक्षलाई िािेि ददने । 

िािेि पचाु / 
भिपाई 

2078/079 फाँटवाला / 
सनपरिवेक्षक 

प्रगिवदेन उपिको सनननवाईमा पक्षले िारििमा िहन 
चाहेमा िारििमा िाख् न े। 

िािेि पचाु / 
भिपाई  

2078/079 से्रस्िेदाि 
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5. मनद्दाको कािबाहीलाई सनचना प्रववगर्सँि आबद्ध िनेिफुः- 

काय ु काय ुसंपादन 
सनचक 

समयावर्ी (आ.व.) प्जम्मेवािी 

मनद्दा दिाुदेप्ि अप्न्िम फैसलासम्म हिेक िहकमा 
अदालिमा एउटै पवहचानम्बि (Registration 

Number) ददन े। 

सफ्टवयेि 2078/079 से्रस्िेदाि 

पेशी ििा सार्ािण िारिि कम्यनटिमा स्विः 
गसजनुा हनन ेप्रणाली ववकास िने ।  

सफ्टवयेि 2078/079 से्रस्िेदाि 

मनद्दाको स्िििको पटक पेशी सनचीमा जनाई 
वेबसाइटमा प्रकाशन िने । 

सफ्टवयेि 2078/079 से्रस्िेदाि 

मनद्दाको अप्न्िम आदेश ि फैसला वेबसाइटमा 
िाउनलोि िन ुसवकने पद्धगिको ववकास िने। 

सफ्टवयेि / 
वेबसाइट 

2078/079 से्रस्िेदाि 

मनद्दा सम्बन्र्ी पत्राचािमा इमलेको प्रयोि िने। सफ्टवयेि / 
इमले अगभलेि 

2078/079 से्रस्िेदाि 

सक्कलै गमगसल चावहने अवस्िामा बाहेक मनद्दाको 
ववद्यनगिय फाइल ियाि ििी प्रयोि िने ।  

सफ्टवयेि / इ-
फाइल 

2078/079 से्रस्िेदाि 

वटपोटुको ववद्यनिीय प्रगि ियाि भएपगछ मात्र मनद्दा 
पेशीमा चढाउने पद्धगि अवललम्बन िने। 

ववद्यनगिय प्रगि 2078/079 मनद्दा शािा 
प्रमनि 

6. गमगसल आन्िरिक गनिीक्षणिफुः- 

काय ु काय ुसंपादन 
सनचक 

समयावर्ी (आ.व.) प्जम्मेवािी 

सबै अदालिि ििा न्यायागर्किणमा मनद्दामा अंङ्ग 
पनर् याउन छन टै्ट शािा स्िापना ििी गनिीक्षण 
अगर्कृि िोक्ने । 

गनणयु / पत्राचाि 2078/079 से्रस्िेदाि 
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गनिीक्षण अगर्कृिले चालन गमगसलहरुको गनयगमि 
रुपमा गनिीक्षण ििी ददएका गनदेशहरु 
सफ्टवयेिमा प्रववष्ट िने । 

सफ्टवयेि 2078/079 से्रस्िेदाि 

माि ुअननसाि िननपुने कामको अबगर् नाघेका ि 
नाघ्न लािेका मनद्दाको सफ्टवयेिमािफुि 
कम्यनटिमा प्रा ि संकेिाअननसाि प्रािगमकिाका 
साि गनिीक्षण िने । 

गनिीक्षण प्रगिवेदन 2078/079 से्रस्िेदाि 

मनद्दामा अंि पनिी पेशी चढ्न योग्य भएको 
प्रमाप्णि िने । 

सफ्टवये / पेशी 
प्रमाप्णकिण 
फािाम 

2078/079 गनिीक्षण 
अगर्कृि 

गनिीक्षण अगर्कृिले पाप्क्षक रुपमा गमगसल 
गनिीक्षणको प्रगिवदेन सम्बप्न्र् प्जल्ला 
न्यायार्ीशलाई उपलब्र् ििाउन े

गनिीक्षण प्रगिवेदन 2078/079 गनिीक्षण 
अगर्कृि 

प्रा ि गनिीक्षण प्रगिवदेनका आर्ािमा सम्बप्न्र्ि 
कमचुािीलाई गनदेशन ददने । 

गनदेशन / 
पत्राचाि 

2078/079 न्यायार्ीश / 
से्रस्िेदाि 

7. न्यावयक काम कािबाही ििा मनद्दाको फैसलामा िनणस्ििीयिािफुः- 

काय ु काय ुसंपादन 
सनचक 

समयावर्ी (आ.व.) प्जम्मेवािी 

मनद्दाको कािबाहीमा लाग्न े हिेक चिणको 
सफ्टवयेिमाफुि कायिुागलका बनाई गमगसल 
सामेल िाख्न े। 

कायिुागलका 2078/079 से्रस्िेदाि 

मनद्दाको पक्षहरु अदालिमा हाप्जि भएपगछ 
कायिुागलका उपलब्र् ििाउने । 

कायिुागलका 2078/079 से्रस्िेदाि 

कायिुागलकामा गनर्ाुरिि समयमा िोवकएको 
काय ुसम्पन्न िने । 

कायिुागलका 2078/079 से्रस्िेदाि 
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कायिुागलका अननसाि काम हनन नसकेमा वा माि ु
परिविनु िननपुिेमा कािण िनलाई 
सफ्टवयेिमाफुि कायिुागलका संशोर्न / माि ु
परिविनु ििी सोको जनकािी मनद्दा पक्षहरुलाई 
ददन े

 संशोगर्ि 
कायिुागलका / 

सफ्टवयेि 

2078/079 से्रस्िेदाि 

कायिुागलका अननसाि काम भए नभएको गनयगमि 
अननिमन िने 

अननिमन प्रगिवदेन 2078/079 न्यायार्ीश / 
से्रस्िेदाि 

पक्षहरुले वेभसाइटमाफुि मनद्दाको कािबाही ििा 
आदेश / फैसलाको जानकािी गलन सवकन े
पद्धगि ववकास िने । 

वेबसाइट 
अद्यवगर्क 

2078/079 से्रस्िेदाि 

8. गमगसल कािजको िनणस्ििीयिा कायमिफुः- 

काय ु काय ुसंपादन 
सनचक 

समयावर्ी (आ.व.) प्जम्मेवािी 

अदालिमा प्रयोि हनने फाइगलङ्ग प्रणाली, मसी 
(टोनिसमे) को िनणस्ििको मापदण्ि गनर्ाुिण 
िने । 

मापदण्ि प्रगिवदेन 2078/079 से्रस्िेदाि 

गनर्ाुरिि मापदण्िका आर्ािमा फाइल कािज 
मगस समिेको सामाग्री िरिद ििी प्रयोिमा 
ल्याउन े

स्पेगसवफकेसन 2078/079 से्रस्िेदाि 

गमगसल संलग्न कािजािहरुको संिक्षणको लागि 
प्रभावकािी गमगसल व्यवस्िापन िने । 

- िायदािी फािाम अद्यावगर्क िने । 

- गसलगसलेबाि रुपमा गमलाएि िाख्न । 

- िोजेको बिि सहज रुपमा फेला पान ु
सवकने । 

- गमगसलमा िहनन पने सबै कािज 
उपलब्र् हनने । 

- गनयगमि रुपमा संिक्षण ि उपचाि 
िने। 

व्ययवप्स्िि 
गमगसल 

2078/079 से्रस्िेदाि 
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गमगसल संलग्न मनख्य मनख्य कािजिहरुको 
(सिाउन नगमल्ने) ववद्यनगिय प्रगि ियाि पािी 
सफ्टवयेिमा प्रववष्ट िने । 

सफ्टवयेि 2078/079 से्रस्िेदाि 

9. न्यावयक मेलगमलाप िफुः- 

काय ु काय ुसंपादन 
सनचक 

समयावर्ी (आ.व.) प्जम्मेवािी 

अदालि प्रवेर्ि मलेगमलाप पद्धगिको 
प्रभावकारििा अध्ययन िने। 

अययन प्रगिवदेन 2078/079 से्रस्िेदाि 

गमलापत्र हनन सक्ने प्रकृगि का सबै वववादहरू 
कम्िीमा एकपटक मेलगमला पका लागि 
प्रोत्सावहि िने। 

आदेश / 
मेलगमलापमा वृवद्ध 

2078/079 से्रस्िेदाि 

सबै अदालिमा मलेगमला पपिामश ुकक्ष 
स्िापना िने। 

पिामश ुकक्ष 2078/079 से्रस्िेदाि 

मद्दाको काय ुबोझअननसाि मलेगमलाप कक्षको 
ववस्िाि िने। 

िप मेलगमलाप 
कक्ष 

2078/079 से्रस्िेदाि 

अदालिमा िहेका मेलगमलाप कक्षहरूको 
सदृढीकिण िने। 

सदृढ मलेगमलाप 

कक्ष 

2078/079 से्रस्िेदाि 

अदालिले ववगभन्न क्षेत्रको ववर्यिि ववज्ञिा 
भएका मलेगमला पकिाुहरूको सूची ियाि 
िने। 

प्रप्शक्षण कायकु्रम 2078/079 से्रस्िेदाि 

मेलगमला पसम्बन्र्ी सिोकािवालाहरू गबच 
छलफल ि समन्वय िने। 

मेलगमलापकिाु 
सनची 

2078/079 न्यायार्ीश / 
से्रस्िेदाि  

मेलगमलाप केन्र ि मलेगमलाप प्रवक्रयाको 
अनिनमन िने। 

अननिमन प्रगिवदेन 2078/079 न्यायार्ीश / 
से्रस्िेदाि  
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10. फैसलाको प्शघ्र कायानु्वयन िफुः- 

काय ु काय ुसंपादन 
सनचक 

समयावर्ी (आ.व.) प्जम्मेवािी 

देवानी मद्दाको फैसला कायाुन्वयनसम्बन्र्ी 
गनवदेन वा अप्न्िम कायम भएको लिि पक्षहरू 
अदाल िमा हाप्ज ि भएको गमगिले ६ मवहनागभत्र 
फर्छ्यौट िने। 

 

िामेल आदेश 2078/079 न्यायार्ीश / 
िहगसलदाि 

फौजदािी मद्दामा अप्न्िम कायम भएको गनजी 
गबिो ि क्षगिपूगि ु सम्बन्र्मा गनवदेन पिेको 
गमगिले ६ मवहनागभत्र फर्छ्यौट िने। 

प्रगिवदेन / लिि 
वकिाब 

2078/079 न्यायार्ीश / 
िहगसलदाि 

फौजदािी मद्दामा अप्न्िम कायम भएको कैद, 

जरिवाना ि सिकािी गबिो मध्ये प्रत्येक वर् ु
कम्िीमा सो वर् ुकायम हनन ेलिि बिाबि असलन 
िने। 

प्रगिवदेन / लिि 
वकिाब 

2078/079 न्यायार्ीश / 
िहगसलदाि 

11. बक्यौिा दण्ि जरिवाना ि सिकािी वविो अगभयानको रुपमा असनल उपि िनेः- 

काय ु काय ुसंपादन 
सनचक 

समयावर्ी (आ.व.) प्जम्मेवािी 

योजनाको पवहलो वर्मुा वव.सं. २०३५ साल 
सम्मका सबै बक्यौिा दण्ि जरिवाना ि सिकािी 
गब िो असलनी िने। 

िामेल आदेश 2078/079 न्यायार्ीश / 
िहगसलदाि 

योजनाको दोस्रो वर्मुा वव.सं.२०४५ साल 
सम्मका सबै दण्ि जरिवाना ि सिकािी गब िो 
असलनी िने। 

प्रगिवदेन / लिि 
वकिाब 

2078/079 न्यायार्ीश / 
िहगसलदाि 
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योजनाको िेस्रो वर्मुा वव.सं. २०५५ 
सालसम्मका सबै दण्िजरिवाना ि सिकािी गबिो 
असलनी िने। 

प्रगिवदेन / लिि 
वकिाब 

2078/079 न्यायार्ीश / 
िहगसलदाि 

योजनाको चौिो वर्मुा वव.सं. २०६५ साल 
सम्मका सबै दण्ि जरिवाना ि सिकािी गबिो 
असलनी िने। 

प्रगिवदेन / लिि 
वकिाब 

2078/079  

योजनाको पाँचौ वर्मुा वव.सं. २०७५ साल 
सम्मका सबै दण्ि जरिवाना ि सिकािी गब िो 
असलनी िने। 

प्रगिवदेन / लिि 
वकिाब 

2078/079  

12. दण्ि जरिवना, सिकािी वविो ि क्षगेिपूगिकुो लिि अद्यावगर्किफुः- 

काय ु काय ुसंपादन 
सनचक 

समयावर्ी (आ.व.) प्जम्मेवािी 

मद्दा अप्न्िम भई कायाुन्वयन िन ु गमल्न े ि मद्दा 
अप्न्िम भई नसकेको कािणले काया ु न्वयन िन ु
नगमल्न ेअवस्िा का दण्ि जरिवाना ि सिकािी गबिोको 
अलि अलि लिि अगभलेि अध्यावगर्क िने। 

लिि वकिाब 2078/079 न्यायार्ीश / 
िहगसलदाि 

परिवगििु स्िानीय िहको संिचनाअनसनाि लििमा 
िहेको विन  अद्यावगर् क िने। 

लिि वकिाब 2078/079 न्यायार्ीश / 
िहगसलदाि 

फैसला अनसनाि गिनन ुपने क्षगिपूगिकुो लिि ि 
फर्छ्यौटको छन टै्ट अगभलेि िाख्न।े 

लिि वकिाब 2078/079 न्यायार्ीश / 
िहगसलदाि 

फौजदािी कायवुवगर् संवहिाको दफा १६० अनसनाि 
कट्टा हन ेलिि मूल लिि वक िाबबाट कट्टा ििी 
छन टै्ट अगभलेि िाख्न।े 

 

लिि वकिाब 2078/079 न्यायार्ीश / 
िहगसलदाि 

दण्ि जरिवा नासम्बन्र्ी लििको एकीकृि ि 
स्वचागलि सफ्टवयेि बनाउन।े 

लिि वकिाब 2078/079 न्यायार्ीश / 
िहगसलदाि 
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13. फैसला कायानु्वयको संस्िािि सनदृढीकिण िफुः- 

काय ु काय ुसंपादन 
सनचक 

समयावर्ी (आ.व.) प्जम्मेवािी 

अदालिले मािहिका न्यावयक वा अद्धनु्यावयक 
गनकाय / स्िानीय न्यावयक सगमगि समेिको 
गनिीक्षणको क्रममा फैसला काया ु न्वयनला 
ईसमेि गनिीक्षणको ववर्य बनाउने। 

गनिीक्षण प्रगिवेदन 2078/079 न्यायार्ीश 

अप्न्िम फैसलाले दण्ि जरिवानालािेका 
व्यप्क्तहरूको ववविणसावजुगन क सञ्चाि माध्यम 
ििा अदालिको वेबसाइटमा प्रकाशन िने। 

वेबसाइट / संचाि 
माध्यम 

2078/079 िहगसलदाि 

दण्ि जरिवाना लािेका ब्यप्क्तलाई सिकािी 
सेवा प्रवाहमा बन्देज लिाउन लििको ववविण 
सेवा प्रवाह िने गनकायहरूमा लेिी पठाउन।े 

पत्रचाि / 
समन्वय 

2078/079 िहगसलदाि 

कै द ििा जरिवाना असलनी बापिको प्रोत्साहन 
िकम ित्काल उपलब्र् ििाउने। 

भौचि / भिपाई 2078/079 से्रस्िेदाि / 
िहगसलदाि 

फैसला काया ु न्वयनको लागि िामेलदाि ि 
प्रहिीसमेिको सहयोि गलन े ििी गनयगमि िोि 
िटाउन।े 

 

िोिपनजी / 
आदलेश 

2078/079 िहगसलदाि 

प्जल्ला अदाल िमा से्रस्िेदाि पगछ को 
न्यायसेवाको वरिष्ठ कमचुािीलाई िहगसल दािको 
प्जम्मेवािी ददन।े 

गनणयु / पत्र 2078/079 न्यायार्ीश 

फैसला कायानु्वयनलाई प्रभावकािी बनाउन 
समन्वय िने ििा आवश्यक कमचुािी ि स्रोि 
सार्न प्रािगमकिाका साि उपलब्र् ििाउन।े 

गनणयु / पत्र 2078/079 न्यायार्ीश / 
से्रस्िेदाि 
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दण्ि जरिवानाको परुानो बक्यौिा मध्य े
प्रगिवादीको नाम, िि, विन (हाल परिवगििु 
विन) ि िीनपसनु्िे ववविण स्पष्ट निनलेको कािण 
असूल हनन नसक्ने अवस्िामा िहेको लििको 
अदाल ििि ि एकीकृि 

अगभलेि िया ि ििी त्यस्िा लिि फर्छ्यौट िने 
सम्बन्र्मा अध्यय निने। 

अध्ययन प्रगिवदेन 2078/079 से्रस्िेदाि 

 

14. मनद्दामा दशीको रुपमा पेश भएका निद ििा प्जन्सीको व्यवस्िापन िफुः- 

काय ु काय ुसंपादन 
सनचक 

समयावर्ी (आ.व.) प्जम्मेवािी 

दसीमा पेस भएका निद ििा प्जन्सीको 
अगभलेि अध्यावगर्क िने। 

लिि वकिाब 2078/079 न्यायार्ीश / 
िहगसलदाि 

मद्दामा पेस भएका दसीका सामानहरू 
वफिा ुददन/ेप्जम्मा ददन/ेगललाम िने/नष्ट 
िनेसमेिका काय ुिननछेक आदेश भएको 
३ मवहनागभत्र सम्पन्न िने। 

आदेश / 
पत्राचाि 

2078/079 न्यायार्ीश/ 

से्रस्िेदाि/िहगसलदाि 

अदालिका भौगिक पूवाुर्ािहरू सेवाग्राही 
मैत्री बनाउन।े 

सनदृढ पूवाुर्ाि 2078/079 अदालि व्यवस्िापन 
सगमि 

भार्ा अननवादक ि सांकेगिक भार्ा 
अननवादकको अगभलेि अद्यावगर्क ििी 
सेवालाई गनिन्िििा ददन।े 

अद्यावगर्क सनची 
/ अगभलेि 

2078/079 न्यायार्ीश/से्रस्िेदाि 
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15. अदालिबाट प्रबाह हनन ेसेवालाई िनणस्ििीय ि प्रभावकािी बनाउने िफुः- 

काय ु काय ुसंपादन सनचक समयावर्ी (आ.व.) प्जम्मेवािी 

सेवाग्राहीमैत्री व्यवहाि िनकुो लागि 
"गछटोछरििो ि िणनस्ििीय सेवा: हाम्रो 
प्रगि बद्धिा" भने्न नािामा आर्ारिि िही 
न्यावयक जनशप्क्तलाई अगभमिनीकिण 
िने। 

िागलम प्रगिवदेन 2078/079 से्रस्िेदाि 

सबै अदाल िमा िहेका सेवाग्राही 
पिामश ुि सहायिा कक्षको 
सदृढीकिण िने। 

गनणयु 2078/079 से्रस्िेदाि 

अदाल िमा आउने सेवाग्राहीलाई 
न्यावयक प्रवक्रया बािेमा पिामश ु सेवा 
उपलब्र् ििाउने। 

प्रगिवदेन 2078/079 से्रस्िेदाि 

सेवाग्राहीला ई अदाल िमा प्रवेश िने 
ववन्दनबाटै सहजीकिण िन ु दक्ष 
स्वयमसेवक ि इन्टनहुरू िटाउने। 

गनणयु 2078/079 से्रस्िेदाि 

मनद्दाको कािबाहीको अवस्िा सम्बन्र्ी 
जानकािी टेगल इन्क्यायिी, एसएमएस, 

मोबाइल एसमाफुि मनद्दाको पक्षलाई 
उपलब्र् ििाउने। 

एसएमएस/टेगलफोन 2078/079 से्रस्िेदाि 

मनद्दाका पक्षलाई पायक पने 
अदालिबाट ववद्ियनीय माध्यम 
(Online) बाट िािेि उपलब्र् ििाउने 
प्रणालीलाई प्रभावकािी बनाई 

ववस्िा ि िने। 

बेवसाइट 2078/079 से्रस्िेदाि 

न्याया र्ीशसँि सेवाग्राहीहरूले 
आवगर्क रूपमा अन्िवकु्रया िन ुपाउने 

प्रगिवदेन 2078/079 न्यायार्ीश / 
से्रस्िेदाि 
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प्रणालीलाई िप प्रभावकािी बनाई 
गनिन्िििा ददने। 

सवसुार्ािण/ववद्यािीलाई अदालिको 
अवलोकन िने अवसि प्रदान िनेबािेमा 
गनदेप्शका बनाई लािन िने। 

 

गनदेप्शका 2078/079 न्यायार्ीश / 
से्रस्िेदाि 

अदालि अवलोकन िन ुआउने व्यप्क्त 
हरूका लागि अदालिको सामान्य 
परिचय, सम्पादन िने काय ु ि काय ु
कक्षसमिेको जानकािी समावेश भएको 
श्रव्यदृश्य साम ग्री गनमाुण ििी 
अवलोकन कक्षबाट प्रशािण िने। 

श्रव्यदृश्य सामाग्री 2078/079 न्यायार्ीश / 
से्रस्िेदाि 

 

16. कानूनी सहायिालई प्रभावकािी बनाउने िफुः- 

काय ु काय ुसंपादन सनचक समयावर्ी (आ.व.) प्जम्मेवािी 

वैिगनक कानून व्यवसायीको 
सेवासम्बन्र्ी गनदेप्शकालाई 
पननिावलोकन ििी िप प्रभावकािी 
बनाउने। 

प्रगिवदेन / गनणयु 2078/079 न्यायार्ीश/से्रस्िेदाि 

नेपाल बाि एसोगस एसनसँि समन्वय 
ििी प्रोवोनो (स्वेप्च्छक) गनःशनल्क 
कानूनी सेवा सञ्चालन गनदेप्शका 
कायाुन्वयन िने। 

समन्वय 
बैठक/गनणयु 

2078/079 न्यायार्ीश/ 

से्रस्िेदाि 

प्रोवोनो (स्वेप्च्छक) कानूनी सेवा प्रदान 
िने कानून व्यवसायीहरूको सूची 
अद्यावगर्क ििी ववद्यनिीय माध्यम ििा 

वेबसाइट सनचना पाटी 2078/079 से्रस्िेदाि 
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अदालि ि बाि एसोगस एसनको सूचना 
पाटीमा प्रकाशन िने। 

गनःशलनु्क कानूनी सहायिाका बािेको 
जानकािी सावजुगनक सञ्चाि माध्यम, 

अदालिबाट जािी हनने म्याद सूचना 
ििा वेबसाइटको माध्यमबाट प्रवाह 
िने। 

वेबसाइट / सनचना 
पाटी 

2078/079 से्रस्िेदाि 

वैिगनक कानून व्यव सायीबाट प्रदान 
िरिने सेवाको जानकािी सवहि सबै 
अदाल िमा काय ुिि वैिगन क कानून 
व्यव सायीको नाम ि सम्पकु नं 
अदालि परिसिको सबैले देख्न ेस्िानमा 
टाँस्ने ि वेबसाइटमा प्रकाशन िने। 

जानकािी ववविण / 
वेबसाइट 

2078/079 से्रस्िेदाि 

17. न्यावयक प्रवक्रया ि प्रणाली बािे सूचना प्रवाहिफुः- 

काय ु काय ुसंपादन सनचक समयावर्ी (आ.व.) प्जम्मेवािी 

हिेक अदाल िमा सेवाग्राही पिामश ुि 
सहायिा कक्षमा अदालिबाट प्रदान 
हननसेवा, मद्दाको प्रवक्रया, लाग्ने दस्िनि 
आदद बािेमा सेवाग्राहीलाई जानकािी 
ददन।े 

अगभलेि 2078/079 से्रस्िेदाि 

अदाल िबाट प्रदान हननसेवा, मद्दाको 
प्रवक्रया, ला ग्न े दस्िनि आदद बािेमा 
जानकािीमूलक पसनगि का िया ि ििी 
पवहलो पटक आउने पक्षलाई उपलब्र् 
ििाउने। 

 

जानकिी पनप्स्िका 2078/079 से्रस्िेदाि 
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सबै अदाल िहरूमा पयाुप्त पूवाुर्ािसवह 
िको प्रगिक्षालय को स्िा पना ि 

सदृढीकिण िने। 

प्रगिक्षालय 2078/079 से्रस्िेदाि 

न्यावयक प्रवक्रया सम्बन्र्ी श्रब्य दृश्य 
साम ग्री िया ि ििी प्रगिक्षालयमा 
िहेको गि स्लेबाट प्रशािण िने। 

अगभलेि 2078/079 से्रस्िेदाि 

सेवाग्राहीका अपेक्षा/िननासा सम्बन्र्मा 
सल्लाह/सझनाव गलई सोको सम्बो र्न 
िन ुहेलो अदालि काय ुक्रम सञ्चालन 
िने। 

अगभलेि 2078/079 से्रस्िेदाि 

न्यावयक प्रवक्रया सम्बन्र्ी जानकािीहरू 
स्िानीय सञ्चािमा माफुि स्िानीय 
भार्ाहरूमा समेि प्रकाशन ििा प्रशािण 
िने। 

कायकु्रम अगभलेि 2078/079 से्रस्िेदाि 

फाँट/इजला स लिाय ि अदाल िका 
काय ुकक्षको स्पष्ट जानकािी प्राप्त हनने 
सङ्केि बोि/ुगिप्ज टल म्याप अदाल 
िको प्रवशे ववन्दन, सहायिा कक्ष ििा 
बढी सम्पकु हनन ेस्िान ि अदाल िको 
वेबसाइटमा िाख्न।े 

संकेिबोि / 
वेबसाइट 

2078/079 से्रस्िेदाि 

अदाल िबाट प्रदान हनने सेवा, न्यावयक 
प्रवक्रया ि प्रणाली, मद्दाको 

कािबाहीका लागि लाग्न ेदस्िनि आदद 
बािेमा अदाल िको हािागभत्र अदालि 
प्रयोिकिा ुको विापत्र टाँस्न ेव्यव स्िा 
गमलाई वेबसाइटमा 

समेि प्रकाशन िने  

नािरिकविा पत्र 2078/079 से्रस्िेदाि 
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अदाल िबाट प्रदान हनने सेवा, न्यावयक 
प्रवक्रया ि प्रणाली, मद्दाको 

कािबाहीका लागि ला ग्न ेदस्िनि आदद 
बािेमा अदाल िबाट समदनायका ववगभन्न 
वि ुसँि अन्ििसंवाद िने। 

कायकु्रम प्रगिवेलन 2078/079 से्रस्िेदाि 

सहायिा ि पिामश ुकक्षमा िागलम प्राप्त 
जनशप्क्तको व्यवस्िा िने। 

गनणयु 2078/079 से्रस्िेदाि 

सहायिा ि पिामश ु कक्षलाई स्रोि 
सार्न यक्तन  बनाई सेवाग्राहीलाई प्रदान 
िरिने सेवालाई प्रभावकािी बनाउने। 

सनचना / स्रोि / 
सार्न / सेवाको 

अगभलेि 

2078/079 से्रस्िेदाि 

 

18. पीगिि मैत्री न्याय प्रणालीको सदृढीकिण िफुः- 

काय ु काय ुसंपादन सनचक समयावर्ी (आ.व.) प्जम्मेवािी 

पीगिि मैत्री कक्षको स्िापना ि अन्य 
पूवाुर्ाि व्यवस्िापन िने। 

गनणयु बजेट गनकासा 2078/079 से्रस्िेदाि 

सबै अदालिमा पीगििको लागि 
प्रािगमक स्वास्थ्य उपचाि, 
मनोसामाप्जक पिामश ु ि सरु क्षाको 
व्यव स्िा िने। 

गनणयु / पत्राचाि 
/पूवाुर्ाि 

2078/079 से्रस्िेदाि 

पीगििको पक्षमा भएका अन्िरिम 
िाहि, िक्षण ि पननस्िाुपना सम्बन्र्ी 
आदेश कायानु्वयनको समन्वय ि 
अनिनमन िने। 

बैठक / अननिमन / 
प्रगिवदेन 

2078/079 न्यायार्ीश / 
से्रस्िेदाि 

पीगिि वादी भई दाय ि हनने मद्दामा 
गनःशलनु्क कानूनी सहायिा उपलब्र् 
ििाउने। 

आदेश / पत्र 2078/079 न्यायार्ीश / 
से्रस्िेदाि 
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पीगिि मैत्री व्यवहािका लागि न्यावयक 
जनशप्क्तलाई अगभमिनीकिण िने। 

प्रगिवदेन 2078/079 न्यायार्ीश / 
से्रस्िेदाि 

मनद्दाको कािबाहीि फैसलामा पीगििको 
परिचयको िोपनीयिा 

कायम िने। 

पक्षको िोपनीयिा 

फािाम 

2078/079 न्यायार्ीश / 
से्रस्िेदाि 

पीगििलाई मद्दाको कािबाही ि आदेश 
वा फैसलाको जानकािी ददन।े 

गनणयु/ पत्राचाि 2078/079 न्यायार्ीश / 
से्रस्िेदाि 

पीगििले भिी पाउने ठहिेको गबिो ि 
क्षगिपूगिकुो छन टै्ट अगभलेि िािी 
प्रािगमकिा साि कायाुन्वयन िने। 

लिि अगभलेि 2078/079 न्यायार्ीश / 
िहगसलदाि 

न्यावयक काम कािबाहीमा पीगिि 
मैत्री सेवा प्रवाहको सगनप्िििा िन ु
पषृ्ठ पोर्ण गलन।े 

पषृ्ठपोर्ण फािाम 
प्रगिवदेन 

2078/079 न्यायार्ीश / 
से्रस्िेदाि 

 

19. न्यावयक सनशासनको प्रवद्धनिफुः- 

काय ु काय ुसंपादन सनचक समयावर्ी (आ.व.) प्जम्मेवािी 

न्यावयक काम कािबाहीमा बाह्रय ििा 
आन्िरिक रुपमा पनसुक्न े दबाव ि 
प्रभावलाई गनरुत्सावहि ि इन्काि िने। 

 

सवेक्षण प्रगिवदेन 2078/079 न्यायार्ीश 

न्यावयक जनशप्क्तलाई उत्कृष्ट 
व्यवस्िापन ि सेवा प्रवाहमा प्रगसवद्ध 
पाएका सावजुगनक / गनप्ज संस्िाहरुको 
अवलोकन ििाउन।े 

 

गनणयु / प्रगिवदेन 2078/079 से्रस्िेदाि 
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पननिावेदन सनने्न अदालिहरुले अदालि, 

अन्य न्यावयक गनकाय ि 
कािािािहरुको वावर्कु रुपमा कप्म्िमा 
1 पटक गनिीक्षण िने 

अननिमन प्रगिवदेन 2078/079 न्यायार्ीश 

सेवाग्राहीले अदालिको काम 
कािबावहको सम्बन्र्मा न्यायार्ीशरुको 
गलप्िि वा मौप्िक रुपमा कन न ै
िननासो/उजनिी िन ुसक्ने। 

अगभलेि 2078/079 न्यायार्ीश 

वफल्िमा िवटने िामेल्दाि कमचुािीलाई 
काय ुसम्पादन मापदण्ि बनाई सोको 
आर्ािमा िप भत्ता ि मोबाइल शनल्क 
सनववर्ा उपल्बर् ििाउने । 

भिपाई 2078/079 से्रस्िेदाि 

अदािल ििा न्यायागर्किणकाव लागि 
आवश्यक भौगिक पनवाुर्ाि (अदािल 
भवन ििा एकीकृि आवासमिे) गनमाुण 
ि ववकासको लागि पूव ु अध्ययन 
प्रगिवदेनको पननिावलोकन ििी 
मापदण्ि परिमाजनु िने। 

परिमाप्जिु मापदण्ि 2078/079 अदालि व्यवस्िापन 
सगमगि 

सङ्घीयिा कायाुन्वयनको गसलगसलामा 
प्जल्ला सदिमनकाम प्स्िि सिकािी 
कायालुयहरू स्िानीय िहमा 
स्िानान्ििण/िािेज हनन िई िाली 
भएका भवन / जग्िा अदालि 
प्रयोजनको लागि प्राप्त िने पहल ि 
समन्वय िने। 

बैठक/गनणयु/ 
पत्राचाि 

2078/079 अदालि व्यवस्िापन 
सगमगि 

अदालि भवन, आवास ििा सनिक्षा 
भवन समेिका लागि जग्िा प्राप् ि िने। 

गलप्िि /जग्िार्नी 
प्रमाण पनजाु 

2078/079 अदालि व्यवस्िापन 
सगमगि 
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गनर्ाुरिि गसगलङ्गको आर्ािमा वावर्कु 
कायकु्रमसमिेको प्रािगमवककिण 
LMBIS मा बजेट प्रववष्ट िने । 

LMBIS अगभलेि  2078/079 से्रस्िेदाि/आगिकु 
प्रशासन शािा 

सम्बप्न्र्ि अदािले प्रा ि ििेको बजेट 
LMBIS मा उल्लेप्िि वक्रयाकलाप 
कायाुन्वयनको लागि अदालिको पूण ु
बैठक ि कमचुािी वैठक छलफल 
ििाई गमिव्यवयिा पािदप्शिुा ि 
प्रभावकािीिासमिेको आर्ािमा 
योजनका कायकु्रमहरु संचालन िने। 

 

गनणयु / भौगिक ि 
ववप्त्तय प्रगिवदेन 

2078/079 से्रस्िेदाि/आगिकु 
प्रशासन शािा 

वावर्कु रुपमा िोवकएको लक्ष्यबोप्जम 
बेरुजन फछुयौट िने ि आिामी ददनमा 
शनन्य बेरुजन कायम िने । 

बेरुजन फछुयौट 
प्रगिवदेन 

2078/079 से्रस्िेदाि 

बवढ काय ुबोझ भएका अदालिहरुमा 
सेवाग्राहीले बनझाउननपने अदालिी शनल्क 
दस्िनि र्िौटी आदी िकमहरु 
बैकमाफुि अदाप्िला व्यवस्िापन 
गमलाउने । 

भौचि  2078/079 से्रस्िेदाि 

अदालिहरुमा गछननवा गमगसलहरु 
स्क्यान ििी सफ्टवयेिको माध्ययमबाट 
क्रमश प्रववष्ट ििी संिक्षण िने । 

सफ्टवयेि / 
अगभलेि 

2078/079 से्रस्िेदाि 

गमगसल संलग्न गलप्ििहरु कानून 
बमोप्जम र्नल्याउने / सिाउने संिक्षण 
िने । 

अगभलेि 2078/079 से्रस्िेदाि 

न्यावयक कायकुो लागि आवश्यक पने 
पनस्िक लिायि अन्य पाठ्य सामाग्रीको 
आवश्यकिा पवहचान ििी िरिद िने। 

िरिद गनणयु / 
पनस्िक 

2078/079 से्रस्िेदाि 
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म्याद िामले फैसला कायाुन्वयन 
नापनक्सा मनच नल्का आदी ववर्यमा 
स्िानीय िहले िननपुने सहयोिका 
सम्बन्र्र्मा समन्वय िने । 

आवगद्यक 
बैठक/संवाद/गनणयु/ 

पत्राचाि 

2078/079 प्जल्ला न्यायक्षते्र 
समन्वय सगमगि 

स्िानीय िहसँिको सहकायमुा न्यावयक 
सगमगिका पदागर्कािीहरु ििा कायिुि 
कमचुािीलाई न्यावयक प्रवक्रया 
मेलगमलाप ि न्यावयक गनिीक्षणका 
सम्बन्र्मा अगभमनप्िकिण िने । 

अगभमनप्िकिण 
कायकु्रम 

2078/079 से्रस्िेदाि 

स्िानीय िहका न्यावयक सगमगिहरुको काम 
कािबाही ििा क्षेत्रागर्कािका ववर्यमा 
जानकािीमनलक सामाग्री ििा काम 
कािबाहीमा प्रयोि हनने गलििका ढाँचा 
ियाि िन ुसहयोि िने । 

सामाग्री 2078/079 प्जल्ला न्यायक्षते्र 
समन्वय सगमगि 

न्यावयक काम कािबाहीसँि प्रत्यक्ष 
सिोकाि िाख्न ेगनकायहरु (बाि एसोप्शएसन, 

प्जल्ला सिकािी ववकल कायाुलय, प्रहिी 
कायाुलय सम्बप्न्र्ि गनकाय ि ववशेर्ज्ञ 
समेि) सँि गनयगमि सम्पकु ि सहकाय ु
िने । 

आवगद्यक 
बैठक/संवाद/गनणयु 

/पत्राचाि 

2078/079 न्यायक्षेत्र समन्वय 
सगमगि 

सिोकािवाला गनकायहरुलाई िणनीगिक 
योजना िजनमुामाफुि सनर्ािका कायकु्रमहरु 
संचालन िन ुप्रोत्सावहि िने। 

पत्राचाि/माइन्यनट 2078/079 न्यायार्ीश/से्रस्िेदाि 

न्यायागर्श ििा अदालिका अगर्कृिबाट 
न्यावयक पवक्रया ि प्रणालीका ववर्यमा 
ववद्यालय ििा ववश्वववद्यालयमा प्रवचन 
ददने। 

प्रप्शक्षण कायकु्रम 2078/079 न्यायार्ीश 
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मागि उल्लेप्िि फािाम नं. १-१२ सम्मको काय ुसम्पन्न िनाकुा लागि िरिएको अननमागनि बजेट 
प्रक्षपेणः-  

१. काउन्सेगलङ सेवा संचालन िन ुिाजा प्चया िच ुवापि न्यूनिम सहभािी संख्या 12 का वहसाबले 36 
काउप्न्सगलङ सेवाको प्रगि पटक रु.१,५००/- का दिले रु.54,०००/- (पचौपन्न हजाि) ।  

२. न्यावयक बाह्रय संवाद 3 पटक िने योजना गलईएको छ । यस्िो संवाद प्जल्ला सदिमनकाम १ पटक 
ि सदिमनकाम भन्दा बावहि 3 पटक ििी जम्मा 4 पटक सम्पन्न िनन ुपने भएकोले प्रगि कायकु्रम 
न्यूनिम 2 जना ववज्ञ ि ५ जना अन्य कमचुािी सप्म्मगलि टोलीको दैगनक भ्रमण भत्ता, प्रप्शक्षण 
सहजकिाु भत्ता िाजा िच ुसमेि ििी प्रगि कायकु्रमको लागि रु.30,०००/- का दिले हनने िकम 
रु.1,20,०००/- (एक लाि वीस हजाि) ।  

३. Meet the Judge कायकु्रम वर्मुा १२ पटक िनन ुपने हननाले िाजा िच ुवापि प्रगि कायकु्रम रु.3,०००/- 
का दिले रु.,36,०००/- (छत्तीस हजाि)।  

४. योजनाको प्रिगि सगमक्षा बैठक 4 पटक बस्दा िाजा िच ुवापि प्रगि बैठक रु.5,०००/- का दिले 
रु.20,०००/- (बीस हजाि) ।  

५. योजना कायाुन्वयन सम्बन्र्मा सिोकािवालाहरुसँि अन्ििवक्रया 4 पटक िरिने बैठक भत्ता ि िाजा 
िच ुसवहि प्रगि बैठक रु.१5,०००/- का दिले हनने रु.60,०००/- (साठी हजाि) ।  

६. िामेल्दाि ि स्िानीय गनकायका सप्चवहरु गबच अन्ििवक्रया 4 पटक िने लक्ष्य िाप्िएको िाजा िच ु
वापि प्रगि कायकु्रम रु.१5,०००/- (पन्र हजाि)।  

७. न्याय क्षेत्र समन्वय सगमगिको बैठक 4 पटक िने बैठक भत्ता िाजा िच ु सवहि प्रगि बैठक 
रु.१5,०००/- का दिले रु.60,०००/- (साठी हजाि) ।  

८. बाि ि सिकािी ववकलसँि अन्ििवक्रया 5 पटक िने िाजा िच ुि बैठक भत्ता वापि प्रगि अन्ििवक्रया 
कायकु्रम रु.१५,०००/- का दिले 75,०००/- (पचहत्ति हजाि) । 

९. संचािकमीसँि अन्ििवक्रया 4 पटक िने ििी लक्ष्य गलएकोले बैठकमा िाजा िच ुवापि प्रगि बैठक 
रु.१5,०००/- का दिले रु.6०,०००/- (साठी हजाि) ।  

१०. अदालिमा ववद्यािी कायकु्रम (अदालि सम्बन्र्ी साक्षििा कायकु्रम) (Court Awareness) 12 पटक 
संचालन िने ििी लक्ष्य गलएकोमा प्रि कायकु्रम रु.10,000/- का दिले जम्मा रु.1,20,000/- 
(एक लाि वीस हजाि)।  

जम्मा रु.6,20,०००/- (छ लाि बीस हजाि) 
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मागि उल्लेप्िि यस अदालिको वावर्कु कायाुन्वयन योजना सम्पन्न िनाुका लागि देहाय बमोप्जमको बावर्कु 
कायाुन्वयन योजना सगमगि िठन िरिएको ।  

 

देहायः 

१. अध्यक्ष – माननीय प्जल्ला न्यायार्ीश श्री मार्वप्रसाद प्घगमिे 

२. सदस्य – गनगमत्त शे्रस्िेदाि श्री प्रकाशदत्त भट्ट 

३. सदस्य – ना.सन. श्री नन्दकृष्ण पाध्याय 

४. सदस्य – आई.वट.पसनु श्री योिेन्र िावल 

५. सदस्य – कम्यनटि अपिेटि श्री लक्ष्मणबहादनि गसंह 
६. सदस्य – गिठ्ठा श्री ददपेश योिी 
७. सदस्य – गिठ्ठा श्री ददपकिाज भट्ट 

८. सदस्य – गिठ्ठा श्री सनगनिाकन मािी चौर्िी 
९. सदस्य – स.ले.पा. श्री कन वेि शाही 
१०. सदस्य – िा.गि. श्री कमलिाज ओझा 
११. सदस्य – िा.गि. श्री िामबहादनि दानी  

१२. सदस्य – िा.गि.श्री संजय चौर्िी  
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