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पररच्छेद एक 
प्रारशभिक 

1.1 पषृ्ठिधूि 

 नेपालको संर्विानले स्वतन्र र सक्षि न्यायपाधलका र कानूनको िासनको 
अविारणालाई आत्िसात गदै न्याय सभवन्िी अधिकार संर्विान, अन्य कानून र न्यायका 
िान्य धसद्धान्त बिोशजि अदालत तथा अन्य न्यार्यक धनकायबाट प्रयोग गररने व्यवस्था गरेको 
छ। नेपालको संर्विानको िारा १२७ ले सवोच्च अदालत, उच्च अदालत र शजल्ला अदालत 
गरी तीन तहको संरचनागत धनयधित अदालतको व्यवस्था गरेको छ। सोबाहेक 
कानूनबिोशजि िदु्दा हेनि स्थानीयस्तरिा न्यार्यक धनकाय वा र्ववाद सिािानका वैकशल्पक 
उपाय अवलभबन गनि आवश् यकतानसुार अन्य न्यार्यक धनकाय गठन गनि सर्कने व्यवस्था 
गरेको छ। यसका अधतररक्त िारा १५२ िा खास र्कधसि र प्रकृधतका िदु्दाहरूको कारवाही 
र र्कनारा गनि संघीय कानूनबिोशजि अन्य र्वशिष्टीकृत अदालत, न्यार्यक धनकाय वा 
न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गनि सर्कने व्यवस्था गरेको छ। वैदेशिक रोजगार 
न्यायाधिकरण यस संवैिाधनक व्यवस्थाको अधिनिा रही वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ 
बिोशजि स्थापना िएको न्यार्यक धनकाय हो। 

 वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले नेपाल सरकारको तर्ि बाट दायर हनेु वैदेशिक 
रोजगार कसूर सभबन्िी िदु्दाको सरुु कारवाही र र्कनारा गदिछ। िदु्दाको कारवाही र र्कनारा 
गनि न्यायाधिकरण अध्यक्ष र दईु जना सदस्य गरी तीन सदस्यीय हनेु व्यवस्था छ। 
न्यायाधिकरणको प्रिासधनक कायि रशजष्ट्रारसर्हतका कििचारीबाट सभपादन हनु्छ। िदु्दाको 
कारवाही र र्कनारा संशक्षप्त कायिर्वधि ऐन, २०२८ र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण 
धनयिावली, २०६८ बिोशजि गररन्छ। न्यायाधिकरणले गरेको रै्सला उपर ३५ ददनधिर 
सवोच्च अदालतिा पनुरावेदन गनि सर्कने व्यवस्था छ। न्यायाधिकरणको रै्सला/आदेिले 
लागेको दण्ड जररवानाको लगत असूल गनि सभबशन्ित शजल्ला अदालतिा पठाइन्छ। 
न्यायाधिकरण आर्ैं ले पधन दण्ड जररवाना असूल गनि सक्दछ। 

1.2 वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको स्थापना र गठनः  
 वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवद्धिन गदै सो व्यवसायलाई सरुशक्षत, व्यवशस्थत र 
ियािददत बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारिा जाने कािदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक 
र्हतको संरक्षण गनिको लाधग वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ धिधत २०६४।0५।१९ िा 
लागू ियो। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को पररच्छेद ९ िा उल्लेख िएका कसूरहरू 
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िध्ये वैदेशिक रोजगार धबिागबाट सजाय हनेु िनी लेशखएका कसूरबाहेक अन्य कसूरहरूिा 
िरुु कारवाही र र्कनारा गनिको यस न्यायाधिकरणको व्यवस्था गररएको हो। धिधत 
२०६६।१०।२० देशख न्यायाधिकरणले कायि सभपादन गदै आइरहेको छ। हाल यस 
न्यायाधिकरणको कायािलय काठिाडौँको बबरिहलिा रहेको छ।  
 वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दर्ा ६४(१) अनसुार यस न्यायाधिकरणिा देहाय 
अनसुारका सदस्यहरू रहने व्यवस्था रहेको छ। 

१) उच्च अदालतको न्यायािीि    अध्यक्ष 

२) श्रि अदालतको सदस्य             सदस्य 

३) नेपाल न्याय सेवा आयोगले धसर्ाररस गरेको  सदस्य (न्याय सेवाको प्रथि 
शे्रणीको अधिकृत)  

1.3 वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको के्षराधिकारः 
  वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दर्ा ६४ िा यस न्यायाधिकरणको क्षेराधिकार 
तोर्कएको छ। वैदेशिक रोजगार सभबन्िी कसूरिा वैदेशिक रोजगार र्विागबाट सजाय हनेु 
िनी लेशखएको बाहेकका कसूर सभबन्िी िदु्दाको िरुु कारवाही र र्कनारा गने अधिकारक्षेर 
यस न्यायाधिकरणको रहेको छ। उशल्लशखत कानूनी व्यवस्था अनसुार न्यायाधिकरणबाट धनभन 
कसूरको िरुु कारवाही र र्कनारा गररन्छ। 

क. इजाजतपर धबना  वैदेशिक  रोजगार  व्यवसाय  सञ्चालन गरी गरेको कसूर: वैदेशिक  
रोजगार ऐन बिोशजि इजाजतपर नधलई कसैले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन 
गनि गरेको सभबन्िी कसूर। 

ख. कसैलाई वैदेशिक रोजगारिा पठाइ ददने िनी झटु्टा आश् वासन ददई रकि धलएको 
सभबन्िी कसूर: कसैले इजाजतपर नधलई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेिा 
वा कसैलाई वैदेशिक रोजगारिा लगाई ददन्छु िनी झटु्टो आश्वासन ददई वा प्रलोिन 
देखाई वैदेशिक रोजगारीिा  लगाई ददने उद्देश्यले कुनै रकि धलएिा वा र्वदेि 
पठाउने कायिहरूका कसूरहरू। 

ग. इजाजतपरवालाले स्वीकृधत नधलई कािदार र्वदेि नपठाएको कसूर: कुनै  
इजाजतपरवालाले र्विागबाट स्वीकृधत नधलई कािदार र्वदेि पठाएिा वा कुनै 
इजाजतपरवालाले कसैलाई वैदेशिक रोजगारिा लगाइददनेछु िनी झटु्टो आश्वासन ददई 
वा प्रलोिन  देखाई कुनै रकि धलई र्वदेि नपठाई िएका कसूर।  

घ. नाबाधलगलाई वैदेशिक रोजगारिा पठाएको सभबन्िी कसूर: कुनै इजाजतपरवालाले 
वैदेशिक रोजगार ऐन,2064 को दर्ा ७ र्वपररत नाबाधलगलाई वैदेशिक रोजगारिा  
पठाएको सभबन्िी कसूर। 
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ङ. सरकारले  खलुा  नगरेका  िलुकुिा  कािदार  पठाएिा : वैदेशिक  रोजगारका  
लाधग कािदार पठाउन नेपाल सरकारले खलुा नगरेको िलुकुिा कुनै 
इजाजतपरवालाले कुनै कािदार पठाएिा वा खलुा गरेको िलुकुको प्रवेिाज्ञा धलई  
खलुा नगरेको िलुकुिा पठाएिा त्यसरी कािदार पठाउने कायि सभबन्िी कसूर। 

च. धलखत वा प्रधतवेदन लकुाएिा वा हेररे्र गरेिा: कुनै इजाजतपरवालाले जानीजानी यो 
ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको धनयि बिोशजि राख् नपुने कुनै धलखत वा प्रधतवेदन 
लकुाएिा वा कुनै कुरा हेररे्र गरेिा वा झटु्टा व्यहोरा पारेिा वा झटु्टा बेहोरा तयार 
गनि लगाएको सभबन्िी कसूर। 

1.4 न्यायाधिकरणको हालको संगठनात्िक स्वरुपः 

क. हाल यस न्यायाधिकरणिा कायिरत अध्यक्ष तथा सदस्यहरू : 

 
क्र.स

. 

 
पद 

 
नाि थर 

 
दरबन्दी 

१ िा.अध्यक्ष श्री रिेि कुिार खरी िाननीय न्यायािीि, उच्च अदालत र्वराटनगर, 
अस्थाइ इजलास ओखलढुङ्गा  

२ सदस्य श्री प्रिे कुिार राई सदस्य, श्रि अदालत 

३ सदस्य श्री रिादेवी पराजलुी सहन्यायाधिवक्ता, िहान्यायाधिवक्ताको 
कायािलय  

ख> हाल कायिरत कििचारीहरू: 

क्र.स
. 

कििचारीको नाि थर पद तह/शे्रणी कैर्र्यत 

१ श्री आनन्दराज पन् त रशजष्ट्रार रा.प.दिधतय  

२ श्री कृष्णिोिा सवुाल िाखा अधिकृत रा.प.तधृतय  

३ श्री दगुािदत्त लभसाल इजलास अधिकृत रा.प.तधृतय  

४ श्री अच्यतुप्रसाद िण्डारी लेखापाल रा.प.अनं प्रथि  

५ श्री राजकुिार िट्ट नायव सबु्बा रा.प.अनं प्रथि  

६ श्री सनोजकुिार शे्रष्ठ नायव सबु्बा रा.प.अनं प्रथि  

७ श्री लोकेन्र चौलागाईँ नायव सबु्बा रा.प.अनं प्रथि काज 

८ श्री गीताकुिारी ििाि नायव सबु्बा रा.प.अनं प्रथि काज 
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1.5 कायियोजना धनिािणको पषृ्ठिधुि 

 न्यायपाधलकािाका कािकारवाहीलाई योजनाबद्ध ढङ्गले सञ् चालन गने उद्दशे् यले २०६१ 
सालदेशख पञ् चवषषीय रणनीधतक योजना तजुििा गरी कायािन्वयनिा ल्याउन थाधलएको हो। हाल 
न्यायापाधलकाको चौथो पन्चवषषीय रणनीधतक योजना कायािन्वयनिा छ। यसै क्रििा यस चौथो 
पञ् चवषषीय रणनीधतक योजना (२०७६/०७७-२०८०/०८१) को दोस्रो वार्षिक कायियोजना 
धनिािण गरी लागू गने चरणिा रहेका छौँ। 

 यस न्यायाधिकरणबाट सभपादन हनेु काि कारवाहीको प्रिावकारीताको लाधग र्वगतको 
सिीक्षा, सभपादन गररएका िहत्वपूणि कायि सिावेि गदै िावी लक्ष्य र लक्ष्य प्राप्तीका लाधग 
चाधलने रणनीधत, यस वषि गने कायिक्रि र सभपादन गने र्क्रयाकलापहरूलाई सिावेि गरी 
प्रस्ततु वार्षिक कायियोजना धनिािण गररएको छ। कायि योजनालाई सर्लरुपिा सभपन्न गनिको 
लाधग आवश्यक स्रोत सािनको आवश्यकता पदिछ। यस न्यायाधिकरणले धलएका लक्ष्य र 
कायिक्रिहरू सभपन्न गनि र्वगत वषििा झैं यस वषि पधन सभिाधनत सवोच्च अदालत र श्रि, 
रोजगार तथा सािाशजक सरुक्षा िन्रालयबाट आवश्यक स्रोत सािन उपलब्ि िै आवश् यक 
सिन्वय हनेुछ िने्न र्वश्वास धलइएको छ। 

1.6 कायियोजना धनिािणको प्रर्क्रया 

९ श्री पषु्पा पराजलुी नायव सबु्बा रा.प.अनं प्रथि  

10 श्री तारानाथ धनरौला नायव सबु्बा रा.प.अनं प्रथि प्रिासन 

11 श्री हररकृष्ण रु्यााँल नायव सबु्बा रा.प.अनं प्रथि प्रिासन 

१२ श्री बोि बहादरु पररयार नायव सबु्बा रा.प.अनं प्रथि  

१३ श्री जैनलु अन्सारी नायव सबु्बा रा.प.अनं प्रथि  

14 श्री िास्वत र्वक्रि धसंह कभ्यटुर अपरेटर रा.प.अनं प्रथि करार 
१५ श्री प्रश्न नानी क्षेरी धडठ्ठा रा.प.अनं र्द्धधतय काज 

१६ श्री रेखाकुिारी ररजाल तािेलदार रा.प.अनं र्द्धधतय काज 

१७ श्री ददपक ििाि हलकुा सवारीचालक शे्रणी र्वर्हन करार 
१८ श्री राज कुिार धसंजाली कायािलय सहयोगी शे्रणी र्वर्हन करार 
१९ श्री जिनुा रेग्िी कायािलय सहयोगी शे्रणी र्वर्हन करार 
२० श्री राजनारायण कोहार कायािलय सहयोगी शे्रणी र्वर्हन करार 
२१ श्री िैया के.सी.  कायािलय सहयोगी शे्रणी र्वर्हन करार 
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 र्वगत कायि योजनाहरूको धनिािण जस्तै प्रस्ततु आधथिक वषि २०७७/०७८ को वार्षिक 
कायि योजना तजुििाका लाधग यस न्यायाधिकरणको धिधत २०७८।३।३१ गतेको धनणिय 
अनसुार धनभन पदाधिकारी रहेको कायियोजना तजुििा तथा कायािन्वयन सधिधत गठन गररएको 
छ। 

क्र.सं. पद नाि शजभिेवारी 
1. सदस्य श्री रिादेवी पराजलुी संयोजक 

2. रशजष्ट्रार श्री आनन्दराज पन्त सदस्य 

3. िाखा अधिकृत (िदु्दा) श्री कृष्णिोिा सवुाल सदस्य सशचव 

4. िाखा अधिकृत (इजलास) श्री दगुािदत्त लभसाल सदस्य 

5. लेखापाल श्री अच्यतुप्रसाद िण्डारी सदस्य 

6. ना.स.ु अधियोग दताि श्री पषु्पा पराजलुी सदस्य 

7. ना.स.ु (िदु्दा) श्री राजकुिार िट्ट सदस्य 

8. ना.स.ु (अधियोग दताि) श्री सनोजकुिार शे्रष्ठ सदस्य 

9. ना.स.ु(अधिलेख) श्री बि बहादरु पररयार सदस्य 

१०. कायािलय सहयोगी श्री राजकुिार धसंजाली सदस्य 
 योजना तजुििा सधिधतले िाननीय अध्यक्ष र सदस्य तथा सभपूणि कििचारीको उपशस्थधतिा 
अन्तरर्क्रया कायिक्रि गरी र्वगतका योजनाको सिीक्षा गरी िूल योजनाले धनददिष्ट गरेका 
र्क्रयाकलापहरूलाई िध्यनजर गरी न्यायाधिकरणको कायि प्रकृधत अनसुार आगािी वषििा 
न्यायाधिकरणले सभपादन गने न्यार्यक काि कारवाही तथा अन्य व्यवस्थापकीय गधतर्वधि 
सिेत सिावेि गरी प्रस्ततु कायि योजना धनिािण गरी पेि गररएको हो। 

1.7 कायियोजना धनिािण गदाि ध्यानिा राशखएका धबषयहरू 

कायि योजना िलुतः धनभन धबषयलाई ध्यानिा राखी तजुििा गररएको छ। 

o सवोच्च अदालतले धनिािण गरेको चौथो पञ् चवषषीय रणनीधतक योजना र त्यसले 
ददिावोि गरेका पररसचुकहरू 

o सवोच्च अदालतबाट प्राप्त धनदेिन र पररपर 

o र्वगत वषिको कायियोजनाको सिीक्षा 
o यस न्यायाधिकरणिा िदु्दा दतािको अवस्था र र्र्छ्यौटको शस्थधत 

o िौधतक अवस्था 
o र्वद्यिान जनिशक्तको अवस्था र कायिवोझ 
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o अन्य अधतररक्त र्क्रयाकलापहरू 
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पररच्छेद दईु 
      सिीक्षा 

 

 

2.1 स्थापना कालदेशख हालसभिको िदु्दाको दायरी र र्र्छ्यौटको अवस्थाः 
2.1.1 हालसभिको िदु्दाको नयााँ दताि र र्र्छ्यौटको र्ववरणः  
आ.व 0६६

/६७ 

0६७/
६८ 

0६८
/६९ 

0६९/
७० 

७०/
७१ 

०७१
/७२ 

०७२
/७३ 

०७३/
७४ 

०७४
/७५ 

०७५
/७६ 

०७६
/७७ 

077/7
8 

जभिा 

नयााँ 
दताि 

१५८ ११९ १६४ १७८ १५१ २३१ २३० ३११ २८५ २५९ २३८ 180 2504 

रै्सला १६ ७८ १२४ १६३ १३४ १७५ १८५ २०४ ३२५ ३७४ १६३ 2५७ २१९८ 

  
2.1.2 स्थापना कालदेशख हालसभिको तलुनात्िक र्ववरणः 

आ.व. लगत र्र्छ्यौट बााँकी र्र्छ्यौट प्रधतित 

०६६/०६७ १५८ १६ १४२ १०.१३ 

०६७/०६८ २६२ ७८ १८४ २९.७७ 

०६८/०६९ ३७० १४२ २४६ ३३.५१ 

०६९/०७० ४२४ १६३ २६१ ३८.४४ 

०७०/०७१ ३९५ १५१ २४४ ३८.२३ 

०७१/०७२ ४१९ २१३ २०६ ५०.८ 

०७२/०७३ ४३६ १८५ २५१ ४२.४३ 

०७३/०७४ ५६२ २०४ ३५८ ३६.२९ 

०७४/०७५ ६४३ ३२५ ३१८ ५०.५४ 

०७५/०७६ ५७७ ३७४ २०३ ६४.८१ 

०७६/०७७ ४४१ १६३ २७८ ३६.९७ 

077/78 ४५८ २५७ 2०1 ५६.१२ 
 

2.1.3 वार्षिक कायियोजना अनसुारको लक्ष्य र प्रगधतको अवस्थाः 

              जभिा 
िदु्दा 
संख्या 

लक्ष्य/ 

प्रगधत 
श्राबण िार आशश्वन काधतिक िंधसर पौष िाघ र्ाल्गणु चैर बैिाख जेष्ठ आषाढ 

 
जभिा 

कायिददन 27 26 26 11 25 25 26 22 27 24 26 २७  
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* 292 

458 
लक्ष्य 14 28 35 13 38 38 44 40 42 45 44 47 428 

प्रगधत 10 7 16 10 34 42 36 26 42 20 0 14 257 

 

 गत आ.व.०७७/०७८ िा शजभिेवारी सरेका २७८ िदु्दा र नयााँ पने अनिुान गररएका 
३०० िदु्दा गरी जभिा ५७८ िदु्दाको लगत कायि हनेु अनिुान गरी सोको ७४ प्रधतित 
अथाित ४२८ थान िदु्दा र्र्छ्यौटको लक्ष्य धलइएको धथयो। कोधिड १९ को प्रिावको 
कारण तोर्कएको लक्ष्य अनसुारका िदु्दा दताि हनु सकेन। सो आ.व.िा जभिा १८० थान 
(४० प्रधतित कि) नयााँ िदु्दा दताि िै जभिा ४५८ को लगत कायि हनु आयो। सो 
िध्ये २५७ थान िदु्दा र्र्छ्यौट िै ५६.११ प्रधतितको प्रगधत हाधसल हनु आएको छ। 

 आ.व.२०७७/७८ िा र्वश् वव्यापी रुपिा रै्धलएको कोधिड-१९ का कारण धनषेिाज्ञा 
लाग ु िै २०७७ श्रावणदेशख असोजिसान्तसभि  र २०७८ बैिाख १६ गतेदेशख असार 
िसान्तसभि अदालत तथा न्यायाधिकरणको िदु्दा र्र्छ्यौटलगायतका काि कारवाहीिा 
असर परेको हदुा कायि सभपादन िलु्याकंन गदाि कोधिड-१९ को प्रिाव सिेतलाई ध्यानिा 
राखी र्वश् लेषण गनि िनी सभिाधनत सवोच्च अदालतबाट धनदेिन प्राप्त िएको छ। 

 तसथि २०७७ श्रावणदेशख आशश् वनसभि र २०७८ बैिाख १६ गतेदेशख असार 
िसान्तसभिको कोधिडबाट प्रिार्वत चरणको अलग र सोबाहेकको अवधिको लक्ष्य र 
प्रगधतको अलत अलग र्वश् लेषण गदाि यसप्रकारको अवस्था देशखन्छ। 

अवधि कोधिड प्रिार्वत अवधिको लक्ष्य र 
प्रगधत 

सोबाहेको  
अवधिको लक्ष्य 
र प्रगधत 

वार्षिक 
एर्ककृत लक्ष्य 
र प्रगधत 

श्रावणदेशख 
आश् वनसभि 

बैिाखदेशख 
असारसभि 

जभिा 
 

काधतिकदेशख 
चैरसभि 

लक्ष्य ७७ ११४ १९१ २३७ ४२८ 

प्रगधत ३३ १४ ४७ २१० २५७ 

प्रधतित २४.६० ८८.६० ५६.११ 
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 यसै गरी शजभिेवारी सरी आएका र नयााँ परेका िदु्दाको लगत र प्रगधत यस प्रकार 
देशखन्छ। 

शजभिेवारी सरेको तर्ि को लगत र प्रगधत नयााँ दताि तर्ि को लगत र प्रगधत 

लगत प्रगधत प्रगधत % बााँकी लगत प्रगधत प्रगधत % बााँकी 
२७८ २३५ ८४.५३ ४३ १८० २२ १२.२३ १५८ 
 

 यसरी कोधिड प्रिार्वत अवधिको प्रगधत २४.६० प्रधतित रहेको देशखन्छ िने सोबाहेकको 
अवधिको प्रगधत ८८.६० प्रधतित देशखन्छ। सिग्रिा वार्षिक प्रगधत ५६.११ प्रधतित 
रहेको छ। २०७७ आशश् वनसभि पर्हलो चरणिा र २०७८ वैषाकदेशख असारिसान्तसभि 
दोस्रो चरणिा कोधिड १९ को प्रिावको कारणले यस न्यायाधिकरणको िदु्दा लगत 
र्र्छ्यौटको काि कारवाहीिा प्रत्यक्ष प्रिाव परेको देशखन्छ।  

 यस न्यायाधिकरण स्थापनाकाल (२०६६) देशख हालसभि १२ आधथिक वषिको सिग्र 
िलु्याकंन गरी हेदाि आ.व.२०७५/७६ िा सबैिन्दा बढी अथाित ६४.८१ प्रधतित िदु्दा 
र्र् छौट िएको देशखन्छ। आ.व. ७७/७८ िा कोधिड-१९ को प्रिावको अवधिलाई 
बाहेक नगरी हेदाि पधन सो अवधििा िएको र्र्छ्यौट प्रगधत प्रधतित ५६.११ प्रधतितले 
न्यायाधिकरण स्थापना काल पधछको सबै िन्दा बढी िदु्दा र्र्छ्यौट हनेु दोस्रो आधथिक 
वषिको रेकडि कायि गनि सर्ल िएको देशखन्छ। कोधिड-१९ बाट प्रिार्वत अवधिलाई 
बाहेक गरी हेदाि र्वगत १२ वषििा सबैिन्दा बढी अथाित ८८.६० प्रधतित िदु्दा र्र्छ्यौट 

िएको आधथिक वषिको रेकडि कायि गनि सर्ल िएको देशखन्छ।   
 बस्ततुः यस वषि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणिा िएका १८ िर्हना नाघेका िदु्दालाई 

िनु्यिा राख् ने कायि योजना बनाइएको िएपधन कोधिड-१९ को कारण उत्पन्न काव ु
वार्हरको पररशस्थधत र २०७५ िार १ गतेदेशख लाग ुिएको िलुकुी र्ौजदारी कायिर्वधि 
संर्हता, २०७४ ले वैदेशिक रोजगार कसूरका िदु्दािा धिलापर गने सर्कने कानूनी 
व्यवस्था बिोशजि िदु्दा धिलापर गने प्रयोजनका लाधग पक्षलाई सिय प्रदान गदािसिेतको 
कारण िदु्दा र्र्छ्यौटिा प्रिाव पनि गै २३ थान िदु्दा बााँकी नै रहेको छ ।  

 िलुकुी र्ौजदारी कायिर्वधि संर्हता, २०७५ ले वैदेशिक रोजगार ठगी िदु्दा सिेत धिलापर 
गनि सर्कने कानूनी व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्था अनरुुप यस न्यायाधिकरणिा 
र्वचारािीन वैदेशिक रोजगार ठगी सभबन्िी िदु्दािा धिलापर गने प्रचलन बढ् दो क्रििा 
देशखन्छ। आ.व ०७७/७८ िा धिलापर िएका िदु्दाको अवस्था यसप्रकार देशखन्छ। 

जभिा िदु्दा र्र्छ्यौट रै्सला  धिलापर धिलापरको प्रधतित 

२५७ १९९ ५८ २२.५८ 
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 यसैगरी रै्सलाको पूणि पाठ तयारीको कािलाई कानूनले तोकेको अवधिधिर सभपन्न गनि 

प्रयास िएका छन।् रै्सलाको पूणि पाठ तयारीको अवस्था यसप्रकार रहेको देशखन्छ। 

कुल र्र्छ्यौट रै्सला धिलापर कुल रै्सला 
तयार गनुि 
पने संख्या 

तयार हनु 
बााँकी संख्या 

कैर्र्यत 

२५७ १९९ ५८ १९९ ५  
 र्वद्यिान जनिशक्तलाई िाखा र र्ााँटको स्पष्ट कायिर्विाजन तोकी कायि सभपादन गने 

पररपाटीको र्वकास गररएको छ।  
 स्टार् धिर्टङ्ग, सरोकारवालाहरूसाँग छलर्ल र सिन्वय गने न्यायिा वाह् य पहुाँच 

कायिक्रि, कििचारीहरूको अन्तरर्क्रया कायिक्रि सिेतका कायिहरू गरी न्याय सभपादनको 
कािलाई व्यवशस्थत र प्रिावकारी बनाउने तर्ि  पहल गररएको छ। 

 कोधिड-१९ को सन्दिििा कििचारी र सेवाग्राही सिेतलाई स्वास््य सरुक्षाका र्वधि अपनाई 
सरुशक्षत र व्यवशस्थत ढंगले कायि सभपादन गने प्रयासहरू िएका छन।् 

 वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण स्थापना िए देशख र्वधिन्न आ.व.िा िएका सबै ि.ले.प. 
तथा आ.ले.प.वेरुजहुरू सभपररक्षण िई हाल असलु गनुिपने वेरुजकुो अवस्था िनु्य रहेको 
देशखन्छ। धनयधित गनुि पने बेरुज ुरु. ४,०२,६३६।- रहेको र सो र बेरुज ु धनयधित 
गनेतर्ि  प्रकृया अगाधड बढाइएको छ। 

2.2  सभपाददत िहत्वपूणि कायिहरू : 
क्र.सं. कायि 
१ इजलास, च्याभवर, इजलास अधिकृत एवि ्अधिलेख कक्ष धनिािण सिुार र सन्चालन 

२ अधिलेख र तहधसलको लगत व्यवस्थापन 
३ सौयि उजाि प्रणाली जडान गरी सचुारु गररएको 
४ थप क्षिता सर्हतको छुटै्ट आिधुनक धडशजटल धिटर बक्स जडान 
५ सरसर्ाईको लाधग पानीको व्यवस्थापन तथा िारा जडान कायि प्रारभि 
६ न्यायाधिकरण पररसरिा रहेका असरुशक्षत रुखहरू कटान र व्यवस्थापन 
७ सफ्टवेयर र्वकास तथा र्वस्तार नेटवर्कि ङ्ग कायि तथा धलज लाइन जडान 

८ पररसरको वाल ििित सिुार रंगरोगन तथा गाडेन धनिािण तथा व्यवस्थापन 

९ सेवाग्राहीको लाधग र्पउने पानी, िोवाइल चाशजिङ्गसर्हतको प्रधतक्षालयको व्यवस्था 
१० सभपूणि िदु्दाहरू सफ्टवेयरिा प्रर्वष्टी गरी अनलाईन पेिी प्रकािन 
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११ र्वधिन्न धनवेदनहरूको ढााँचा (Template) तजुििा गरी वेिसाईटिा राशखएको। 

१२ न्यायाधिकरणको पररचय र सेवाग्राहीलाई अत्यावश् यक रहेका िदु्दा िाधिलाको प्रकृयागत 
कुराहरू सिेत सिावेि गरी तारेख पचािको र्कताब छपाई। 

 

2.3 अधिलेख र तहधसल व्यवस्थापनतर्ि  
 

गत आ.व. सभिको अधिलेख १९८८ 

यस आ.व.को २५७ 
जभिा २२४५ 

 
 अधिलेख व्यवस्थापनतर्ि  यस वषि अनकुरणीय कायि िएका छन।् अधिलेख र तहधसल 

लगतको छुट्टाछुटै्ट सफ्टवेयर धनिािण गरी डाटाहरू सफ्टवेयरिा प्रर्वष्टी गररएको छ। 
धिधसलहरूलाई क्रिागत रुपिा धिलाई काटुिन र् याकिा सरुशक्षत तररकाकाले राशखएको 
छ। अब धिधसलहरू रै्सलाले लागेको दण्ड जररवानाका लगत खोजेका बखत तरुुन्त 
पाउन सर्कने अवस्था बनेको छ।   

2.4 िानव संिािनतर्ि  
 आ.व. 2076/077 सभि यस न्यायाधिकरणिा जभिा कििचारीको दरबन्दी १६ जनाको 

िार रहेकोिा आ.व.2077/078 िा दरबन्दी १३ थप िइि कुल २९ दरबन्दी कायि 
हनु आएको छ। त्यसै गरी बजेट प्रयोजनको लाधग कभ्यटुर १ र कायािलय सहयोगी ३ 
गरी जभिा ४ जना कििचारी करारिा राख्न पाउने गरी दरवन्दी थप िएको छ। हाल 
दरबन्दी र काजसिेत गरी रशजष्ट्रारसर्हत १३ जना तथा ६ जना कििचारी करारिा 
कायिरत रहेको अवस्था छ। 

 िानव संसािन र्वकास तर्ि  यस वषि रशजष्ट्रार र एक जना िाखा अधिकृतले सेवाकाधलन 
ताधलििा सहिागी हनेु अवसर प्राप्त िएको छ। सोबाहेक यस न्यायाधिकरणवाट अन्य 
कुनै क्षिता र्वकासका कायिक्रििा सहिागी िएको देशखदैन।  

2.5 आधथिक प्रिासनतर्ि  
 वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण स्थापना िएदेशख र्वधिन्न आधथिक वषििा िएका सबै 

ि.ले.प. तथा आ.ले.प. बाट औल्याएको बेरुजहुरू सभपरीक्षण गराई हाल असलु गनुि पने 
वेरुजकुो अवस्था िनु्य रहेको छ। धनयधित गनुि पने बेरुज ुरु. ४,०२६३६।रहेको र सो 
र बेरुज ुधनयधित गने तर्ि  प्रकृया अगाडी बढाइएको छ। 
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 गत आधथिक वषिसभि यस न्यायाधिकरणिा कुल िरौटी रु १4,२८,१६,८७२।-रहेकोिा 
रु.२,५५,२४४५३।- र्र्ताि गररएको र रु.२,४०,000।- जर्त गरी बााँकी िरौटी 
रु.1१,७०,५२,५२९।- कायि हनु आएको छ । गत आधथिक वषििा कुल न्यार्यक 
दस्तरु तथा दण्ड जररवाना असूल गरी रु.२७,६८,८०२।- राजश् वका रुपिा बैङ्क दाशखला 
गररएको छ । 

2.6 र्वर्वि 

 यस न्यायाधिकरणिा यस आ.व. २०७७ |७८ देशख कििचारीहरूको थप दरबन्दी धसजिना 
िइि कििचारीको सख्या वरृ्द्ध हनु आएकोले न्यायाधिकरणको प्रांगणिा रहेको हालसभि 
रै्सला कायािन्वयन धनदेिनालयले प्रयोग गरररहेको र्टनको टहरालाइि ििित सिुार गरी 
िाननीय अध्यक्ष र सदस्यज्यूको च्याभबर र र्कचन धनिाणि गररएको छ। 

 यस न्यायाधिकरणका कििचारीहरूको लाधग हालसभि छुटै्ट िौचालयको व्यवस्था निएको 
हुाँदा कििचारीहरूको लाधग िौचालय धनिािण गररएको छ।  

 कििचारी दरबन्दी वरृ्द्ध हनेु िएको र नयााँ कायिकक्ष सिेत धनिािण गररने िएकाले सो का 
लाधग आवश् यक पने र्धनिचर, कभ्यूटर लगायतका सािाग्रीहरूको व्यवस्था गररएको छ। 

 न्यायाधिकरण पररसरिा वाल रंगरोगन गरी रु्लवारी, बगैचा धनिाणि गररएको र 
गोलघरलाई ििित सिुार गरी र्पउने पानी र िोवाइल चाशजिङ्ग सरु्विासर्हतको सेवाग्राही 
प्रधतक्षालय बनाइएको छ। 

2.7 सिस्याहरू 

 यस न्यायाधिकरणले संशक्षप्त कायिर्वधि अवलभबन गनुिपने र सो कायिर्वधि अनसुार ९० 
ददनधिर िदु्दाको धनरुपण गनुिपनेिा सो अवधिधिर िदु्दाको र्छियौट गनि सर्कएको छैन। 
कानूनले तोकेको अविधिर िदु्दा र्र्छ्यौट हनु नसक्नकुा पधछ धनभन कारण र्वद्यिान रहेको 
पाइन्छ। 

क. िदु्दाको सनुवुाइ गनि यस न्यायाधिकरणिा श्रि अदालतबाट तोर्कन ुिएका एकजना 
सदस्य दोहोरो अड्डाको काि गनुिपने अवस्था। 

ख. नेपाल राज्यिरको अधिकारक्षेर िएको यस न्यायाधिकरणिा नेपाल राज्यको र्वधिन्न 
स्थानबाट पक्षहरूको उपशस्थधत हनु ु पने िएको कारण पक्षहरूलाई सकिर अनकुुल 
धिल्ने गरी तारेख व्यवस्थापन गनुि पने पररशस्थधत। 

ग. भयाद तािेली नेपाल राज्यिरका सभबशन्ित शजल्ला अदालतको िर पनुि पने अवस्था। 
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घ. अधिकांि िदु्दािा वादी पक्षले तोर्कएको सियिा वादी पक्षका साक्षी उपशस्थत 
नगराउने गरेकोले स्वयि न्यायाधिकरणबाट िलुकुी र्ौजदारी कायिर्वधि संर्हता, 
२०७४ को दर्ा ११२ बिोशजि भयाद जारी गरी साक्षी बझु्न ुपने पररशस्थधत। 

ङ. प्रधतवादी तथा वादी पक्षका साक्षीको स्पष्ट वतन नखलुी भयाद तािेलीिा कदठनाई हनेु 
गरेको अवस्था। 

च. सरोकारवाला धनकायहरूबाट िदु्दािा सभवद्ध जवार् सियिा प्राप्त नहनु।ु 

छ. दरबन्दी अनसुारका कििचारीको पदपूतषी नहनु।ु 

ज. कोधिड-१९ जन्य िहािारीको प्रिावको कारण न्यायाधिकरणको सेवा प्रवाह तथा 
काि कारवाही सिेत प्रिार्वत हनु।ु 

 उशल्लशखत सिस्या र कदठनाइका बाबजदु पधन िाननीय अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको 
तत्परता र कििचारीहरूको लगनशिलताको कारण कानूनले तोकेको भयादधिर िदु्दा र्कनारा 
हनु नसकेको अवस्था िए पधन यस आ.व. ०७७/०७८ िा सिग्रिा ५६.११ प्रधतित र 
कोधिड-१९ ले प्रिार्वत गरेको अवधिलाई अलग गरी िलु्याकंन गदाि ८८ प्रधतित िन्दा बढी 
िदु्दा र्र्छ्यौट िएका छन।् अधिलेख व्यवस्थापन र लगत व्यवस्थापनिा अनकुरणीय कायि 
िएका छन। न्यायाधिकरणको िौधतक संरचना एवि अवस्थािा सिुार िएको छ। यसले गदाि 
यस न्यायाधिकरणको कायि वातावरणिा सकारात्िक प्रिाव परी यस न्यायाधिकरणबाट 
सभपादन हनेु काि कारवाही प्रधत सरोकारवालाहरूिा सकारात्िक सन्देि प्रवाह िएको छ। 

 उपलब्ि सािन श्रोतको उच्चति उपयोगतर्ि  सजग रही धसधित श्रोत सािन र कि 
जनिशक्तका बाबजदु पधन अपेशक्षत पररणाि हाधसल गने प्रयास गररएको छ। न्याय धनरुपणको 
कायि न्यायाधिकरणको एक्लो प्रयासबाट िार सभिव हुाँदैन। लगनिील कििचारीहरूको 
सिन्वयात्िक िधूिका, सेवाग्राही, सरोकारवाला धनकाय, कानून व्यवसायी लगायत सभबशन्ित 
सबै पक्षहरूको सहयोग, सिन्वय र सहकायिबाट िार यो उद्देश्य हाधसल गनि सभिव िएको 
हो। 
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पररच्छेद तीन 
वार्षिक तथा िाधसक लक्ष्य धनिािरण 

3.1 िदु्दातर्ि  
 यस न्यायाधिकरणको िूल कायि नै वैदेशिक रोजगार सभबन्िी कसूरका िदु्दाको न्याय 
धनरुपण गनुि हो । कानूनले तोकेको अवधिधिर धछटो छररतो, कि खशचिलो र गणुस्तरीय 
ढंगले न्याय सभपादन गनुिपदिछ। उक्त कायि गदाि चौथो पञ्चवर्षिय रणनीधतक योजनाले धनददिष्ट 
गरेका लक्ष्यहरू धछटोधछरतो र गणुस्तरीय न्याय सभपादन, न्यायिा पहुाँचको अधिबरृ्द्ध, 
न्यार्यक सिुासनको प्रवद्धिन र र्वकास, न्यायाधिकरणको जनआस्था र र्वश्वासिा बरृ्द्ध गने 
कायिलाई िूलिन्र िानी कायि सभपादन गररनेछ।   

 यस न्यायाधिकरणिा गत आधथिक वषि ०७७/०७८ को वार्षिक कायि योजना धनिािण 
गदाि नयााँ दताि हनु आउने िदु्दा संख्या ३०० अनिुान गररएकोिा अनिुान िन्दा १२० थान 
कि िदु्दा दताि हनु आएको देशखन्छ। यसरी र्वगत आधथिक वषिबाट शजभिेवारी सरी आएका 
2७८ र गत आधथिक वषििा खदु १८० थान नयााँ िदु्दा दताि िई जभिा लगत ४५८ रहेको 
धथयो। 

 चाल ु चौथो पञ् चवर्षिय रणनीधतक योजनाले न्यायाधिकरणहरूले वार्षिक कायि योजना 
धनिािण गदाि गत तीन वषििा परेको कूल लगतलाई औसतिा राखी त्यसको १5 प्रधतित थप 
गरी नयााँ िदु्दा पने अनिुान धनकाल्ने पद्धधत अनसुार यस आधथिक वषिको लाधग लगत अनिुान 
गदाि गत तीन वषििा परेको औषत २२६ को १5 प्रधतितले हनेु ३४ थान िदु्दा थप गरी यो 
वषि २६० नयााँ िदु्दा दताि हनेु अनिुान गररएको छ। नयााँ दताि हनेु २६० र शजभिेवारी सरी 
आएका २०१ गरी यस आ.व. ०७८/०७९िा िदु्दाको कूल लगत ४६१ हनु आउने अनिुान 
गररएको छ।  
 यस न्यायाधिकरणको वार्षिक कायािन्वयन योजन धनिािण गदाि चाल ु चौथो पञ् चवर्षिय 
रणनीधतक योजनाले धनददिष्ट गरेको सीिा र सवोच्च अदालतले योजना धनिािण संबन्ििा गरेको 
पररपर सिेतलाई आिार धलनपुने हनु्छ। सो अनसुार यस न्यायाधिकरणले गत आधथिक 
वषिबाट शजभिेवारी सरी आएका २०१ थान िदु्दा परैु र यस वषि दताि हनु आउने अनिुान 
गररएको िदु्दा संख्याको ५० प्रधतित अथाित अनिुान गररएको २६० थानको ५० प्रधतितले 
हनु आउने १३० थान गरी जभिा ३३१ थान अथाित ७१. ८० प्रधतित िदु्दा र्र्छ्यौट गनुिपने 
लक्ष्य धनिािरण गररएको छ। यसबाट आगािी आधथिक वषिका लाधग १३० थान िदु्दा 
शजभिेवारी सनेछन।् 
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आ.व.207८/07९ को अनिुाधनत लगत, र्र्छ्यौट र बााँकीको र्ववरण 

शजभिेवारी सरेका 
िदु्दा संख्या 

नयााँ दताि हनेु 
अनिुान  

जभिा िदु्दा 
संख्या 

र्छियौट गनुिपने   
(7१.९० प्रधतित) 

आगािी आ.व. िा 
शजभिेवारी सनि आउने  

२०१ २६० ४६१ ३३१ 1३० 

 

 

3.2 अधिलेख तथा तहधसल ब्यवस्थापनतर्ि  
 यस आ.व.िा अधिलेख र तहधसल व्यवस्थापनिा उल्लेखनीय र अनकुरणीय कायि 
िएका छन।् अधिलेख र तहधसल सभबन्िी छुट्टा छुटै्ट सफ्टवेयर बनाइ अधिलेख र लगतका 
सभपूणि डाटा प्रर्वष्टी गररएको छ। 

 यस न्यायाधिकरण स्थापनाकाल (२०६६) देशख हालसभि २,२४५ िदु्दाको रै्सला िै 
अधिलेखको रुपिा रहेका छन।् अधिलेखसाँग सभबन्िीत धिधसल स्थानािाव तथा उशचत 
व्यवस्थापनको किीले गदाि अव्यवशस्थत र असरुशक्षत रुपिा रहेका धथए। त्यसैगरी रै्सलाले 
लागेको दण्ड जररवानाको रेकडि व्यवशस्थत रहेको अवस्था धथएन। त्यसैले अधिलेख र दण्ड 
जररवानाको लगतलाई व्यवशस्थत गनि धनभन कायि गनि जरुरी धथयो। 

१. अधिलेख िाखाको लाधग छुटै्ट कोठा ििित सिुार गरी बनाई काटुिन बक्स खररद गरी 
सोिा धिलाई नभबररङ्ग गरी धिलाई र् याकिा सरुशक्षत तरवले राख्न।े  

२. अधिलेख दतािको सफ्टवेयर धनिािण गरी अधिलेख डाटा सफ्टवेयरिा प्रर्वष्टी गने। 

३. रै्सलाले लागेको दण्ड जररवानाको लगतको रेकडि राख्न ेतहधसल सभबन्िी सफ्टवेयरको 
धनिािण गरी दण्ड जररवानाको लगत सफ्टवेयरिा प्रर्वष्टी गने। 

४. उशल्लशखत सफ्टवेयर धनिािण िएपधछ कििचारीलाई प्रशिशक्षत गरी अधिलेख तथा 
तहधसल व्यवस्थापनको काििा लगाउने। 

 यस न्यायाधिकरणिा कायिवोझको आिारिा जनिशक्त उपलब्ि हनु सकेको छैन। कुल 
दरबन्दीको झण्डै आिा जनिशक्तबाट न्यायाधिकरणको धनयधित कायि गनि पधन धनकै कदठनाइ 
िैरहेको छ। यस शस्थधतिा पधन िाधथ उशल्लशखत कायि गरी अधिलेख तथा दण्ड जररवानाको 
व्यवस्थापनको कायि पधन सचुारु गरी सभपन्न गनुि अधत आवश् यक रहेको धथयो। 

 श्रोत सािन जहााँ जर्हले पधन कधि नै हनु्छ। त्यसैले व्यवस्थापनको अबिारणा आएको 
हो। धसधित श्रोत सािनको कुिल र उशचत प्रयोग गरी तोर्कएको कायि सियिा नै सभपन्न 
गनुि वा लक्ष्य प्राधप्त गनुि नै व्यवस्थापन हो। 
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 धसधित जनिशक्त र उपलब्ि र्वशत्तय श्रोतको कुिल व्यवस्थापन गदै कििचारीहरूलाई 
अधतररक्त सिय काििा लगाई उशल्लशखत अधिलेख र दण्ड जररवाना लगत व्यवस्थापन 
सभबन्िी कायि सभपन्न िएको छ। 

 यस न्यायाधिकरणबाट िएका रै्सलाहरूको कायािन्वयन सभबशन्ित शजल्ला अदालतबाट 
हनेु कानूनी व्यवस्था वैदेशिक रोजगार धनयिावली, २०६४ को धनयि ४१ ले गरेको छ। 
सोही अनसुार दण्ड जररवानाको लगत राखी असलु गनि सभबशन्ित शजल्ला अदालतिा पठाइदै 
आएको छ। तर यस न्यायाधिकरणबाट पठाएको लगत सभबशन्ित शजल्ला अदालतिा 
कधसएको वा नकधसएको िने्न स्पष्ट रेकडि न्यायाधिकरणसाँग छैन। त्यसको असलुीको अवस्था 
के कस्तो छ िने्न पधन जानकारी छैन। 

   रै्सलाले लागेको दण्ड जरवानाको लगत सफ्टवेयरिा प्रर्वष्टी गरी सर्कएको छ। यो 
सफ्टवेयरका डाटाको पहुाँच सभबशन्ित शजल्ला अदालतसभि परु् याई सभबशन्ित शजल्ला 
अदालतको लगत र्कताव सफ्टवेयरको डाटासाँग धिडाई दण्ड जररवानाको लगतलाई 
अद्यावधिक गरी दण्ड जररवाना असलुीलाई प्रिावकारी बनाउदै लग्न ुपने देशखन्छ।  
 त्यसैले चाल ु वषििा शजल्ला अदालतका रै्सला कायािन्वयनसाँग सभबशन्ित 

कििचारीहरूसाँग अन्तरर्क्रया कायिक्रि गरी र शजल्लागत रुपिा लगत र यसको असलुीको 
अवस्था हेरी सफ्टवेयरसाँग धिडाई लगत अद्यावधिक गरी दण्ड जररवानाको असलुीको कायिलाई 
प्रिावकारी बनाउने लक्ष्य धलइएको छ ।  
 यस न्यायाधिकरणबाट िएका कधतपय रै्सलाको कायािन्वयन यस न्यायाधिकरण 
सिेतबाट हनेु गरेको छ। तर त्यसको अधिलेशखकरण र प्रधतवेदन पठाउने गररएको छैन। 
यस न्यायाधिकरणबाट हनेु रै्सला कायािन्वयनको अधिलेख राख् ने र प्रधतवेदन पठाउने 
सन्दिििा आवश्यक व्यवस्थापन र प्रधतवेदन र्ाराि सिेत र्वकास गनिका लाधग रै्सला 
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कायािन्वयन धनदेिनालय सिेतसाँग सिन्वय गरी यसै आधथिक वषिबाट त्यसलाई ब्यवशस्थत 
बनाइने छ। 

 धनयधित रुपिा अधिलेखिा प्राप्त िएका धिधसलको अधिलेख र तहधसल लगत 
अद्यावधिक गररनेछ। 

 अधिलेख िाखािा रहेका धिधसलका िहत्वपूणि धलखतहरूलाई स्क्याधनङ्ग गरी धडशजटल 
र्ायल बनाई सफ्टवेयरिा सरुशक्षत गरी राख्न ेकायिलाई अगाडी बढाइने छ। धनयधित रुपिा 
अधिलेखिा प्राप्त िएका धिधसलको अधिलेख र तहधसल लगत अद्यावधिक गररनेछ। 

3.3 सूचना प्रर्वधिको प्रयोग 

 यस न्यायाधिकरणको छुटै वेिसाइट धनिािण िइि सञ् चालनिा आइसकेको पररप्रके्षिा 
आगािी ददनिा सो वेिसाइट लाइि सिय सापेक्ष रुपिा स्तरोन्नती (Upgrade) गदै 
न्यायाधिकरणका सभपूणि काि कारवाहीहरूलाइि सूचना प्रर्वधि िैरी बनाउदै लधगने छ। यसै 
वषि वेिसाइटलाइि सवोच्च अदालतको वेिसाइटसाँग आबद्ध गनि धलज लाइन जडान गररएको 
छ। साथै यस न्यायाधिकरणबाट िएका रै्सलाहरू िलुकुी र्ौजदारी कायिर्वधि संर्हता, 
२०७४ दर्ा १३१ को उपदर्ा १० ले ब्यवस्था गरे बिोशजि वेिसाइट िा प्रकािन 
गररनेछ।     

3.4 जनिशक्तको र्वकास र क्षिता अधिबरृ्द्ध 

   सक्षि, कािप्रधत दृढ, लगनिील, इिान्दार कििचारी धबना संस्थाले अपेशक्षत नधतजा 
ददन सक्दैन। यस त्यलाई िध्यनजर राखी कििचारीहरूलाई कािप्रधत जवार्देही बनाउन 
उनीहरूले प्राप्त गने सेवा सरु्विा र क्षिता र्वकासिा र्विेष ध्यान ददइनेछ।  
   आन्तररक रुपिा सिय सियिा कििचारीको क्षिता अधिबदृ्धी कायिक्रि र पनुतािजगी 
ताधलि सिेतका लाधग श्री सवोच्च अदालत र श्री श्रि, रोजगार तथा सािाशजक सरुक्षा 
िन्रालय िार्ि त उपलब्ि श्रोत सािनबाट कििचारीहरूको क्षिता अधिबरृ्द्ध कायिक्रि 
सञ् चालन गने लक्ष्य धलइएको छ । 

   न्यून दरबन्दी रहेको यस न्यायाधिकरणिा सबै तहका दरबन्दी पदपूधति सियिा गनि 
सभबशन्ित धनकायिा सियिै पहल गररनेछ। करारीय प्रकृधतका ररक्त दरवन्दीिा यथासियिै 
करारबाट पूधति गनि आवश्यक पहल गररनेछ। न्यायाधिकरणिा रहेका िाखा, र्ााँटिा उपयकु्त 
र्कधसिले कििचारीको कायि र्विाजन, कायि र्ववरणवाट काि प्रधत शजभिेवार वनाउने, कायि 
सक्षिता िापदण्डका आिारिा कायि सभपादन िूल्याङ्कन गररने तथा दण्ड र परुस्कारको नीधत 
अशख्तयार गने तर्ि  ध्यान परु् याइनेछ।  

3.5 र्वर्वि 
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 सरकारी सभपशत्त िवन, र्धनिचर, कभ्यटुर, फ्याक्स, टेधलर्ोन, पसु्तकहरू लगायतका 
शजन्सी सािानको आवश्यक संरक्षण गरी वजेटको उच्चति सदपुयोग गने र आवश् यकतानसुार 
िििर सिुार गररनेछ। आधथिक अनिुासन कायि गने लगायतका र्वषयिा आवश्यक ध्यान 
परु् याइनेछ। 

 सरोकारवाला धनकायहरूसाँगको सिन्वयका लाधग कायियोजना तथा बाह्यक्षेर सिन्वय 
सधिधतको धनणियबिोशजि सिन्वय तथा सहयोग र्वस्तारिा ध्यान ददइने छ । 

 सूचना सभप्रषेण तथा कििचारी लगायतका गनुासो ब्यवस्थापनका लाधग न्यायाधिकरणका 
अधिकृतलाई सूचना अधिकृत तथा गनुासो सनेु्न अधिकारीको रुपिा शजभिेवारी ददई कायि 
सञ् चालनिा प्रिावकाररता ल्याउने कायिलाई धनरन्तरता ददइने छ । 

 यस वषि न्यायाधिकरणको प्रांगणिा कालोपरे गररनेछ। 
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पररच्छेद- चार 
लक्ष्य प्राधप्तको लाधग सञ्चालन गररने कायिक्रिको कायािन्वयन योजना 

4.1 कायिक्रिहरू: 
  यस न्यायाधिकरणलाई र्वधनयोशजत यस आ.व. ०७८/०७८ को लाधग आउने 
बजेटबाट यस वषि िखु्य गरी देहायका ब्यवस्थापकीय कायिहरू सञ् चालन गररने छ। तल 
धनददिष्ट गररएका र्क्रयाकलापहरू धनभनानसुारको कायि ताधलका बिोशजि कायािन्वयनिा लधगने 
छ।  

प्रिासधनक तथा व्यवस्थापकीय कायिहरूको कायिताधलका 
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! वार्षिक कायियोजना धनिािण               

@ योजना सभबन्ििा 
कििचारीलाई जानकारी 
गराउने 

  

           

# ररक्त पदको पदपूधति िाग 
गने 

             

४ आवश्यक सािान खररद 
गने 

 

            

५ कायियोजना तथा बाह्य 
क्षेर सिन्वय सधिधतको 
वैठक 

             

६ पूणि बैठक वषििा कभतीिा 4 पटक हनेु गरी आवश्यकता अनसुार 
७ कििचारी बैठक              

८ धिधसलको आन्तररक 
धनरीक्षण 

            
 

९ अधिलेख ब्यवस्थापन              

१० शजन्सी धनरीक्षण              

११ शजन्सी सािानको              
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4.2 वार्षिक कायि योजना सर्ल बनाउन आधथिक वषि २०७8/०७9 िा गनुिपने प्रिखु कायिहरू: 
   यस न्यायाधिकरणले धनिािण गरेको वार्षिक कायि योजनालाई सर्ल बनाउन धनभन 
कायिहरूलाई प्राथधिकता ददई कायि गनुि पने लक्ष्य धनिािरण गररएको छ।  

1. न्यायपाधलकािा २०६१ देशख िरुु िएको पञ् चवषषीय रणनीधतक योजनाबाट प्रारभि 
िएको योजनाबद्ध सिुारको प्रकृयालाई धनरन्तरता ददई चौथो पञ् चवर्षिय रणनीधतक 
योजनाले धलएको लक्ष्य तथा उद्देश्य पररपूधति गने तर्ि  अग्रसर रहने, 

2. यस न्यायाधिकरणिा र्वचाराधिन रहेका िदु्दाहरूलाई प्राथधिकताक्रििा राखी कारवाई 
र्कनारा गने प्रयोजनका लाधग शजभिेवारी सरी आएका िदु्दाहरूलाई सालगत रुपिा 
र्वधिन्न कलरका शस्टकर प्रयोग गरी धनगरानीिा राख्न े र शजभिेवारी सरी आएका 
िदु्दालाई िून्यिा झाने, 

3. १८ िर्हना नाघेका िदु्दा िनु्यिा झाने र कुनै पधन िदु्दालाई १८ िर्हना नाघ्न नददने, 

4. आन्तररक धनरीक्षणको कायिलाई अधियानको रुपिा सञ् चालन गने, 

5. सभपूणि िदु्दाहरूिा दताि िएको धिधतले ३ िर्हनाधिर अंग परु् याउने।  

आवश्यकता पर्हचा र 
ििित संिार गने 

1२ वार्षिक कायिक्रि सर्हत 
वजेट धनिािण गने 

             

१३ योजनाको चौिाधसक 
सिीक्षा  

   √    √    √  

14 कििचारी क्षिता अधिवरृ्द्ध 
कायिक्रि 

             

15 रै्सला कायािन्वयन सभबद्ध 
धनकायका कििचारीसाँग 
अन्तरर्क्रया कायिक्रि 

             

16 शजल्लागत रुपिा गई 
न्यायाधिकरणबाट िएका 
रै्सला कायािन्वयनको 
अनगुिन गने 

 

आवश्यकता अनसुार 

१७ न्यायिावाह् य पहुाँच 
कायिक्रि 

पर्हलो र दोस्रो चौिाधसक 
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6. रै्सला िएको धिधतले २१ कायि ददनधिर रै्सलाको पूणि पाठ अधनवायि रुपिा तयार 
गरी सफ्टवेयरिा प्रत्येक हप्ता तयार िएका रै्सलाको सूची प्रकाशित गने, 

7. रै्सला अनसुारको लगत कायि गनिका लाधग सभबशन्ित शजल्ला अदालतलाई यथाशिघ्र 
पराचार गने र लगत सफ्टवेयरिा प्रर्वष्टी गने 

8. यस न्यायाधिकरणको वेिसाइटलाइि आवश् यकता अनसुार Upgrade गदै लैजाने,  
9. रै्सला लेखनिा शिघ्रता ल्याउनका लाधग अदालतिा पेि हनेु धलखतहरूको Softcopy 

धलने प्रणालीलाई धनरन्तरता ददने, र्टपोट प्रणालीलाई धछटो छररटो बनाउने। 

10. गनुासो सनेु्न अधिकारी, Judicial Outreach जस्ता कायिक्रिबाट सेवाग्राहीका गनुासा 
सभबोिन गने तथा न्यायाधिकरणप्रधतको जनआस्था अधिबरृ्द्ध गने। 

11. भयाद तािेली, इजलासबाट िाग िएका धिधसल तथा जवार्हरू शिघ्र रुपिा प्राप्त गनि 
आवश्यक ब्यवस्था धिलाउन सरोकारवालासाँग सभबाद, अन्तरर्क्रया गने 

12. कििचारीलाई िाखा र्ााँट तोक्दा सक्षिता र सिस्या सिािान गनि सक्ने क्षिताका 
आिारिा िाखा र्ााँटको Team तयार गनि], 

13. अधिलेखिा रहेका सबै धिधसलहरूको र्ववरण सफ्टवेयरिा इन्री गने र दराज बार्हर 
रहेका धिधसलहरूलाई दराजिा सरुशक्षत राख्ने तथा सडाउन धिल्ने धिधसलका कागजात 
िलु्याउने। 
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पररच्छेद पााँच 

कायिक्रिका लाधग आवश् यक बजेट प्रके्षपण 
योजना बिोशजि सञ् चालन गररने कायिक्रि र लाग्ने अनिुाधनत खचि र्ववरण 

 

धस.
नं 

सभपादन गररने कायिक्रि कायिक्रि 
संख्या 

सहिागी 
संख्या 

लाग्ने अनिुाधनत 
आवश्यक खचि 

कायिक्रि गने 
िर्हना र स्थान  

१ कायि योजना तजुििा १ २५ ५५,०००।- श्रावण १५ गतेधिर 

वैदेशिक रोजगार 
न्यायाधिकरण 

१ कायियोजनाको चौिाधसक 
सिीक्षा 

३ ३० १५०००। x ३ 
=४५,000/- 

काधतिक, र्ाल्गनु र 
असार 

वैदेशिक रोजगार 
न्यायाधिकण 

२  Judicial Outreach  
कायिक्रि/ पीधडतसाँग 
अन्तरर्क्रया कायिक्रि 

२ (25/25) 
५० जना 

1,०0,000 x 
२ 
=२,00,000/- 

पर्हलो र दोस्रो 
चौिाधसक 
 

३ शजल्लागत रुपिा रै्सला 
कायािन्वयनको शस्थधत र 
तहधसल लगत अद्यावधिक 
अनगुिन गने  

आवश्यकता
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

5०0,000/- बढी लगत िएका 
शजल्ला गरी 
आवश् यकतानसुार 

४ रै्सला कायािन्वयन 
सभबन्िी अन्तर्क्रया 
कायिक्रि( अदालतका 
रै्सला कायािन्वयन 
िाखाका कििचारी) 

  २ प्रशिक्षक 
सर्हत ५० 
जना 
(25/25 
जना 

२,५०,000 

x२= 

५००,000/- 

बढी लगत रहेका 
२ वटा प्रदेििा 
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सहिागी) 
५ कििचारीको क्षिता 

अधिबदृ्धी कायिक्रि 
१ प्रशिक्षक 

सर्हत ३५ 
जना 

३,००,000 

x१= 

३००,000/- 

काठिाडौँ 

६ न्यायाधिकरणको काि 
कारवाहीसाँग सभबन्िी 
कायिर्वधि कानूनको प्रयोग 
र्वषयक पनुरताजगी 
कायिक्रि 

३ प्रशिक्षक 
सर्हत ३५ 
जना 

१,००,000 

x३= 

३००,000/- 

उपत्यका बार्हर 

   जभिा १८,४५,000/
- 
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र्ाराि नं १ 

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण 

आधथिक वषि २०७८/७९को वार्षिक कायि योजना 
 वार्षिक लक्ष्य धनिािरण र्ाराि 

(रणनीधतक योजनाको लक्ष्य १ को रणनीधत उद्देश्य १.१. (च) साँग सभबशन्ित) 

अदालत/न्यायाधिकरणको नािः-वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठिाण्डौ 
    

चौथौ रणनीधतक योजनाले अन्य अदालत तथा न्यायाधिकरहरुका लाधग र.उ.१.१.(च) अन्तगित धनिािरण गरेका लक्ष्यहरु 

1. शजभिेवारी सररआएका सबै िदु्दाहरु र्र्छ्यौट गनेः-201 
2. चाल ुआधथिक बषििा दताि िएका िदु्दाहरु िध्ये कशभतिा ५० प्रधतित र्छयौट गनेः-१३० 

योजनाबाट धनिािरण िए अनसुार वार्षिक रुपिा रै्सला गनुिपने िदु्दाको संख्याः- ३३१ 

    

धस.नं 

शजभिेवारी 
नयााँ दतािको अनिुान 

जभिा बार्षिक  

अनिुाधनत लगत 

योजनाले  

तोकेको 
लक्ष्य* 

बार्षिक  

लक्ष्य*   

 ६ िर्हना  
धिरको 

६ 

िर्हनादेशख 
१ 

बषिधिरको  

१ बषिदेशख  

१८ िर्हना 
धिर 

१८ 

िर्हना  
नाघेको 

जभिा 

तीन 

आ.व.को  
औषत िदु्दा 
दताि संख्या 

१५ प्रधतितले  

हनुे बरृ्द्ध 

अनिुाधनत  

संख्या 

१ 
११२ ४५ २१ २३ २०१ २२६ ३४ २६० ४६१ ३३१ ३३१ 

२                       

   तयार गने                                                                                         प्रिाशणत गने    
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र्ाराि नं २ 

वैदेशिक रोजगार न्यायािीकरण 

आधथिक वषि 2078/79 को वार्षिक कायि योजना 
वार्षिक लक्ष्य धनिािरण र्ाराि 

(रणनीधतक योजनाको लक्ष्य १ को रणनीधत उद्देश्य १.१. (च) साँग सभबशन्ित) 

योजनाबाट धनिािरण िए अनसुार वार्षिक रुपिा रै्सला गनुिपने िदु्दाको संख्याः  428 

 धस.नं. र्वषय अवधिगत संख्या 
शजभिेवारी सरी 
आएको िदु्दा 

नयााँ दताि 
अनिुान  

जभिा कायि हनु आउने 
अनिुाधनत बार्षिक लगत 

अनिुाधनत वार्षिक 
िदु्दा र्छयौट  

संख्या 
कैर्र्यत 

१ 
िदु्दा 

६ िर्हना धिरको 112 

२६० 

260 61   

६ िर्हना देशख १ वषिधिरको 45 112 
69   

१ वषि देशख १८ िर्हना धिरको 21 66 112   

१८ िर्हना नाघेको 23 23 89   

जभिा 201 
  ४६१ 

331   

२ धनवेदन तथा कैर्र्यत प्रधतवेदन 10   250 230   

 कूल जभिा 211   711 561   

        

तयार गने     प्रमाणित गर्न े
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र्ाराि नं ३ 

वैदेशिक रोजगार न्यायािीकरण 

आधथिक वषि 2078/79 को वार्षिक कायि योजना 
 िाधसक लक्ष्य धनिािरण र्ाराि 

     

(रणनीधतक योजनाको लक्ष्य १ को रणनीधत उद्देश्य १.१. (च) साँग 
सभबशन्ित)      

योजनाबाट धनिािरण िए अनसुार वार्षिक रुपिा रै्सला गनुिपने िदु्दाको जभिा साँख्याः428                                                                   

   
                            

क्र.सं. िदु्दा अवधि 
र्ववरण साउन िदौ असोज काशत्तक िंधसर पसु िाघ र्ागनु चैत बैिाख जेठ असार जभिा 
कायिददन 27 27 16 19 25 26 24 24 24 25 27 27 291 

१ िद्द
ा  

६िर्हना 
धिरको 

लक्ष्य 0 1 1 2 3 3 5 7 5 8 13 13 61 

प्रगधत                           
६ िर्हना 
देशख १ 
वषिधिरको  

लक्ष्य 0 1 1 3 5 5 5 7 7 11 12 12 69 

प्रगधत                           

१ वषिदेशख 
१८ िर्हना 
धिरको  

लक्ष्य 4 4 4 2 15 15 12 12 8 10 13 13 112 

प्रगधत   
 

                      

१८ िर्हना  
नाघेको 

लक्ष्य 4 5 4 3 11 10 10 10 5 9 9 9 89 

प्रगधत                           

जभिा  
लक्ष्य 8 11 10 10 34 33 32 36 25 38 47 47 331 

प्रगधत                           

२ धनवेदन १ िर्हना लक्ष्य 18 20 23 10 21 20 23 21 25 20 24 25 250 
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तथा 
कैर्पयत 
प्रधतवेदन 

र 
रु्टकर 
धनवेदन 

धिर प्रगधत                           

३ 
१ िर्हना 
नाघेको 

लक्ष्य                           

प्रगधत                           

जभिा  
लक्ष्य 18 20 23 10 21 20 23 21 25 20 24 25 250 

प्रगधत                           

कूल जभिा 
लक्ष्य 26 31 33 20 55 53 55 57 50 58 71 72 581 

प्रगधत                           

                 
तयार गर्न े

          प्रमाणित गर्न े
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र्ाराि नं ४ 

वैदेशिक रोजगार न्यायािीकरण 

आधथिक वषि 2078/79 को वार्षिक कायि योजना 
अदालतगत िाधसक लक्ष्य र प्रगधतको र्ववरण 

(योजनाको लक्ष्य १ रणनीधतक उदे्दश्य १.१ (च) साँग सभबशन्ित) 

अदालतको नाि: वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठिाण्डौ 
            

वार्षिक लक्ष्य: 330 
               

णि.र्न.ं 
लगतको 
र्ववरण 

जभिा 
िदु्दा 
संख्या 

लक्ष्य/प्रगधत श्राबण िार आशश्वन काधतिक िंधसर पौष िाघ र्ाल्गणु चैर  बैिाख जेष्ठ आषाढ जभिा 

कायिददन * 27 27 16 19 25 26 24 24 24 25 27 27 291 

१ 
शजभिेवारी 

तर्ि  
  

लक्ष्य 8 9 8 5 26 25 22 22 13 19 22 22 201 

प्रगधत                           

२ नयााँ दताितर्ि    
लक्ष्य 0 2 2 5 8 8 10 14 12 19 25 25 130 

प्रगधत                           

जभिा   
लक्ष्य 8 11 10 10 34 33 32 36 25 38 47 47 331 

प्रगधत                           
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वैदेशिक रोजगार न्यायािीकरण 

आधथिक वषि 2078/79 को वार्षिक कायि योजना 
धिधसलको आन्तररक धनरीक्षण गने कायिको िाधसक लक्ष्य धनिािरण र्ाराि 

        
(रणनीधतक योजनाको लक्ष्य १ को रणनीधत उद्देश्य १.१. (च) साँग 
सभबशन्ित) 

        

शजभिेवारी सररआएको धिधसल साँख्याः–  201 
           

यस वषि दताि हनुे अनिुाधनत िदु्दा 
संख्याः– 

360 
           

जभिा धनरीक्षण गनुिपने धिधसल संख्याः– 459 
           

रशजष्ट्रारको नािः आनन्दराज पन्त 
            

सपुररन्टेन्डेन्टको 
नािः–     

कृष्णिोिा सवुाल 
            

र्वषय 

धिधसलको आन्तररक धनरीक्षणको िाधसक लक्ष्य 

िर्हना साउन िदौ असोज काशत्तक िंधसर पसु िाघ र्ागनु चैत बैिाख जेठ असार जभिा 

धिधसलको 
आन्तररक 
धनरीक्षण 

लक्ष्य 15 20 18 22 38 38 38 39 41 41 41 45 396 

प्रगधत                           

               
   तयार गने                                                                  प्रिाशणत गने   
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