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भधुमका 
न्यायपाधलकाले आफ्ना काम कारवाहीलाई योजनाबद्ध ढंगले अगाढी बढाउने उदे्दश्यले 

आफ्नै पहलमा २०६१ सालदेशि न्यायापाधलकाको पन्चवषीय रणनीधिक योजना िजुिमा गरी 
कायािन्वयनमा ल्याएको पाइन्छ। न्यायपाधलकामा हाल चौथौ पन्चवषीय रणनीधिक योजनाको िेस्रो 
वषिको दौरानमा छ। मूल योजनालाई प्रभावकारी कायािन्वयनमा ल्याउन प्रत्येक धनयधमि अदालि, 

अन्य अदालि न्यायाधिकरणहरुले मूल योजनाको जगमा रहेर प्रत्येक वषि कायि योजना िजुिमा गरी 
कायािन्वयन गने गररएको छ । यसै सन्दभिमा यस न्यायाधिकरणले न्यायापाधलकाको चौथों 
पन्चवषीय रणनीधिक योजना आ.व. २०७६/०७७-२०८०/०८१ अन्िरगि यस 
न्यायाधिकरणबाट चौंथो वषिको लाधग प्रस्ििु कायि योजना िजुिमा गररएको हो। 

स्ििु कायि योजनामा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको स्थापनाको पषृ्ठभधूम, गठन, 

क्षेत्राधिकार माननीय अध्यक्ष िथा सदस्य र कमिचारीको संगठनात्मक स्वरुप र हाल कायिरिको 
र्ववरण, न्यायाधिकरण स्थापनाकालदेशि हालसम्मको मदु्दाको दायरी फछ् यौटको िलुनात्मक 
र्ववरण, गि आधथिक वषिको वार्षिक कायि योजनाका लक्ष्य र प्रगधिको अवस्था यस आ.व.मा 
सम्पादन गररने महत्वपूणि कायि, समस्या, चनुौिी र संभावना िथा यस न्यायाधिकरणको यस वषि 
गररने कायिको लक्ष्य िथा लक्ष्य प्राधिका लाधग सन्चालन गररने कायिक्रमहरु िय गरी कायियोजना 
िजुिमा गररएको छ । 

देशिक रोजगार न्यायाधिकरणले न्यायापाधलकाको पन्चवषीय रणनीधिक योजनाको अधिनमा 
रही आफ्नो वार्षिक कायि योजना बनाई लक्ष्य धनिािरण गरी लक्ष्य अनसुारको प्रगधि हाधसल गने 
ददिामा केन्रीि रहदै आएको छ । िेस्रो कायियोजना अवधिमा समग्रिामा ७१.८४ प्रधिििको 
प्रगधि हाधसल भएको छ। यस वषि २ वषि नाघेका मदु्दाको शजम्मेवारी सानुि परेन। १८ मर्हना 
नाघेका मदु्दा १ थान भएपधन कायियोजना िजुिमा कै क्रममा फछ् यौट भैसकेको छ। अधभलेि 
व्यवस्थापन िथा िहधसलको दण्ड जररवानाको लगि व्यवस्थापन लगायिका कायि भएका छन।् 
कायि सम्पादनलाई व्यवशस्थि बनाउन अन्य सिुारका काम भएका छन ् जनिशिको कमीको 
समस्या क्रमिः सम्बोिन हनुे क्रममा छ। यसबाट यस आधथिक वषिमा न्यायाधिकरण लक्ष्य 
अनसुारको प्रगधि हाधसल गनि सक्षम हनुे प्रिस्ि संभावना देशिएको छ ।  

धछटो, छररिो र प्रभावकारी न्याय सम्पादन न्यायाधिकरण एक्लो प्रयासबाट मात्र संभव 
छैन । यसमा र्वधभन्न सरोकारवाला धनकायको सर्क्रय सहयोग र समन्वय आवश्यक हनु्छ । 
कायियोजनामा उल्लेि भएका र ित्काधलक रुपमा पनि आउने समस्या र चनुौधि िथा 
न्यायाधिकरणले िय गरेका सिुारका कायिहरुलाई प्रभावकारी बनाउन श्री सवोच्च अदालि, 

महान्यायाधिविाको कायािलय, श्रम, रोजगार िथा सामाशजक कल्याण मन्त्रालय, बैदेशिक रोजगार 
र्वभाग लगायि सबै सम्बद्ध धनकाय िथा पक्षहरुसँग साथिक सहयोगको अपेक्षा गररएको छ । 

 
२०७९ श्रावण 
वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, बबरमहल, काठमाडौं 
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पररच्छेद एक 
प्रारशम्भक 

1.1 पषृ्ठभधूम 

नेपालको संर्विानले स्विन्त्र र सक्षम न्यायपाधलका र कानूनको िासनको 
अविारणालाई आत्मसाि गदै न्याय सम्वन्िी अधिकार संर्विान, अन्य कानून र न्यायका मान्य 
धसद्धान्ि बमोशजम अदालि िथा अन्य न्यार्यक धनकायबाट प्रयोग गररने व्यवस्था गरेको छ । 
नेपालको संर्विानको िारा १२७ ले सवोच्च अदालि, उच्च अदालि र शजल्ला अदालि गरी 
िीन िहको संरचनागि धनयधमि अदालिको व्यवस्था गरेको छ । सोबाहेक कानूनबमोशजम 
मदु्दा हेनि स्थानीयस्िरमा न्यार्यक धनकाय वा र्ववाद समािानका वैकशल्पक उपाय अवलम्बन 
गनि आवश् यकिानसुार अन्य न्यार्यक धनकाय गठनगनि सर्कने व्यवस्था गरेको छ । यसका 
अधिररि िारा १५२ मा िास र्कधसम र प्रकृधिका मदु्दाहरूको कारवाही र र्कनारा गनि 
संघीय कानूनबमोशजम अन्य र्वशिष्टीकृि अदालि, न्यार्यक धनकाय वा न्यायाधिकरणको 
स्थापना र गठनगनि सर्कने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण यसै 
संवैिाधनक व्यवस्थाको अधिनमा रही वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोशजम स्थापना भएको 
न्यार्यक धनकाय हो । 

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले नेपाल सरकारको िफि बाट दायर हनेु वैदेशिक 
रोजगार कसूर सम्बन्िी मदु्दाको सरुु कारवाही र र्कनारा गदिछ । मदु्दाको कारवाही र र्कनारा 
गनि न्यायाधिकरणमा अध्यक्ष र सदस्य गरी िीन सदस्यीय हनेु व्यवस्था छ । न्यायाधिकरणको 
प्रिासधनक कायि रशजष्ट्रारसर्हिका कमिचारीबाट सम्पादन हनु्छ । मदु्दाको कारवाही र र्कनारा 
संशक्षि कायिर्वधि ऐन, २०२८ र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण धनयमावली, २०६८ 
बमोशजम गररन्छ । न्यायाधिकरणले गरेको फैसला उपर ३५ ददनधभत्र सवोच्च अदालिमा 
पनुरावेदन गनि सर्कने व्यवस्था छ । न्यायाधिकरणको फैसला/आदेिले लागेको दण्ड 
जररवानाको लगि असूल गनि सम्बशन्िि शजल्ला अदालिमा लगि पठाइन्छ । न्यायाधिकरण 
आफैं ले पधन दण्ड जररवाना असूल गनि सक्दछ । 

1.2 वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको स्थापना र गठनः  

वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवद्धिन गदै सो व्यवसायलाई सरुशक्षि, व्यवशस्थि र 
मयािददि बनाउन िथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक 
र्हिको संरक्षण गनिको लाधग वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ धमधि २०६४/0५/१९ मा लागू 
भयो । लैर्िक समानिा कायम गनि िथा लैर्िक र्हंसा अन्त्य गनि केही नेपाल ऐन संिोिन 
गने ऐन, 2072 ले धमधि 2072/06/14 मा र केही नेपाल ऐन संिोिन गने ऐन, 
2075 ले धमधि 2075/11/19 मा सामान्य संिोिन भएको र सो बाहेक संिोिन भएको 
छैन । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को पररच्छेद ९ मा उल्लेि भएका कसूरहरू मध्ये 
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वैदेशिक रोजगार र्वभागबाट सजाय हनेु भनी लेशिएका कसूरबाहेक अन्य कसूरहरूमा िरुु 
कारवाही र र्कनारा गनिको लाधग यस न्यायाधिकरणको व्यवस्था गररएको हो । धमधि 
२०६६/१०/२० देशि न्यायाधिकरणले कायि सम्पादन गदै आइरहेको छ । हाल यस 
न्यायाधिकरणको कायािलय काठमाडौँको बबरमहलमा रहेको छ ।  

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६४(१) अनसुार यस न्यायाधिकरणमा देहाय 
अनसुारका अध्यक्ष सदस्यहरू रहने व्यवस्था रहेको छ। 

१) उच्च अदालिको न्यायािीि अध्यक्ष 
 

२) श्रम अदालिको अध्यक्षले िोकेको सोर्ह अदालिको सदस्य सदस्य 
 

३) नेपाल न्याय सेवा आयोगले धसफाररस गरेको न्याय सेवाको प्रथम शे्रणीको अधिकृि सदस्य 
  

1.3 वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको के्षत्राधिकारः 
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६४ मा यस न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकार 

िोर्कएको छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्िी कसूरमा वैदेशिक रोजगार र्वभागबाट सजाय हनेु 
भनी लेशिएको बाहेकका कसूर सम्बन्िी मदु्दाको िरुु कारवाही र र्कनारा गने अधिकारक्षेत्र 
यस न्यायाधिकरणको रहेको छ । उशल्लशिि कानूनी व्यवस्था अनसुार न्यायाधिकरणबाट 
धनम्न कसूरको िरुु कारवाही र र्कनारा गररन्छ। 

क. इजाजिपत्र धबना  वैदेशिक  रोजगार  व्यवसाय  सञ् चालन गरी गरेको कसूर:- 

वैदेशिक रोजगार ऐन बमोशजम इजाजिपत्र नधलई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ् चालन 
गरी गरेको कसूर । 

ि. वैदेशिक रोजगारमा पठाइ ददने भनी प्रलोभन देिाई झटु्टा आश् वासन ददई रकम धलएको 
सम्बन्िी कसूरः- 

इजाजिपत्र नधलई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ् चालन गरेमा वा कसैलाई वैदेशिक 
रोजगारमा लगाई ददन्छु भनी झटु्टो आश् वासन ददई वा प्रलोभन देिाई वैदेशिक 
रोजगारीमा लगाई ददने उद्देश्यले कुनै रकम धलएमा वा र्वदेि पठाउने कायिहरूसँग 
सम्बन्िी कसूरहरू । 

ग. इजाजिपत्रवालाले स्वीकृधि नधलई कामदार र्वदेि नपठाएको कसूरः- 

कुनै  इजाजिपत्रवालाले वैदेशिक रोजगार र्वभागबाट स्वीकृधि नधलई कामदार र्वदेि 
पठाएमा वा कुनै इजाजिपत्रवालाले कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाइददनेछु भनी 
झटु्टो आश् वासन ददई वा प्रलोभन  देिाई कुनै रकम धलई र्वदेि नपठाई भएका कसूर 
।  

घ. नाबाधलगलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएको सम्बन्िी कसूर:- 

कुनै इजाजिपत्रवालाले वैदेशिक रोजगार ऐन,2064 को दफा ७ र्वपररि 
नाबाधलगलाई वैदेशिक रोजगारमा  पठाएको सम्बन्िी कसूर । 

ङ. सरकारले  िलुा  नगरेका  मलुकुमा  कामदार  पठाएमा:- 
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वैदेशिक रोजगारका  लाधग कामदार पठाउन नेपाल सरकारले िलुा नगरेको मलुकुमा 
कुनै इजाजिपत्रवालाले कुनै कामदार पठाएमा वा िलुा गरेको मलुकुको प्रवेिाज्ञा धलई  
िलुा नगरेको मलुकुमा पठाएमा त्यसरी कामदार पठाउने कायि सम्बन्िी कसूर । 

च. धलिि वा प्रधिवेदन लकुाएमा वा हेरफेर गरेमा:- 

कुनै इजाजिपत्रवालाले जानीजानी यो ऐन वा यस ऐन अन्िगिि बनेको धनयम बमोशजम 
राख् नपुने कुनै धलिि वा प्रधिवेदन लकुाएमा वा कुनै कुरा हेरफेर गरेमा वा झटु्टा 
व्यहोरा पारेमा वा झटु्टा बेहोरा ियार गनि लगाएको सम्बन्िी कसूर । 

1.4 न्यायाधिकरणको हालको संगठनात्मक स्वरुपः 
क. हाल यस न्यायाधिकरणमा कायिरि अध्यक्ष िथा सदस्यहरू : 

क्र.स. पद नाम थर दरबन्दी 
 

१ मा.अध्यक्ष डा. श्री रर्व िमाि  

अयािल 

माननीय न्यायािीि, उच्च अदालि  

जनकपरु, राजर्वराज इजलास 

२ सदस्य श्री धनिा बाधनया ँ सदस्य, श्रम अदालि 

३ सदस्य डा. श्री गोपीचन्र 

 भट्टराई 

सहन्यायाधिविा, महान्यायाधिविाको  

कायािलय 

ि> हाल कायिरि कमिचारीहरू: 

क्र.स. कमिचारीको नाम थर पद िह/शे्रणी कैर्फयि 

१ श्री आनन्दराज पन् ि रशजष्ट्रार रा.प.दिधिय  

२ श्री दगुािदत्त लम्साल इजलास अधिकृि रा.प.िधृिय  

३ श्री ओमबहादरु कठायि िािा अधिकृि रा.प.िधृिय  

४ श्री अञ् ज ुकुमारी धसंह इजलास अधिकृि रा.प.िधृिय काज 

५ श्री  पषु्पा पराजलुी नायव सबु्बा रा.प.अनं प्रथम  

६ श्री गीिाकुमारी िमाि नायव सबु्बा रा.प.अनं प्रथम काज 

७ श्री सनोजकुमार शे्रष्ठ नायव सबु्बा रा.प.अनं प्रथम  

8 श्री लोकेन्र चौलागाईँ नायव सबु्बा रा.प.अनं प्रथम काज 

९ श्री भेषबहादरु गरुूङ नायव सबु्बा रा.प.अनं प्रथम  
10 श्री वोमबहादरु पररयार नायव सबु्बा रा.प.अनं प्रथम  
१1 श्री जैनदु अन्सारी नायव सबु्बा रा.प.अनं प्रथम  

१2 श्री संजयकुमार यादव नायव सबु्बा रा.प.अनं प्रथम काज 

13 श्री प्रकाि आचायि नायव सबु्बा रा.प.अनं प्रथम  
१4 श्री प्रकाि चन्र पौडेल नायव सबु्बा रा.प.अनं प्रथम  
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1.5 कायियोजना धनमािणको पषृ्ठभधुम 

न्यायपाधलकाका कामकारवाहीलाई योजनाबद्ध ढिले सञ् चालन गने उद्देश् यले २०६१ 
सालदेशि पञ् चवषीय रणनीधिक योजना िजुिमा गरी कायािन्वयनमा ल्याउन थाधलएको हो । 
हाल न्यायापाधलकाको चौथो पन्चवषीय रणनीधिक योजना कायािन्वयनमा छ । यसै क्रममा यो 
न्यायाधिकरणमा पधन चौथो पञ् चवषीय रणनीधिक योजना (२०७६/०७७-२०८०/०८१) को 
चौंथो वार्षिक कायियोजना धनमािण गरी लागू गने चरणमा रहेका छ । 

यस न्यायाधिकरणबाट सम्पादन हनेु काम कारवाहीको प्रभावकारीिाको लाधग र्वगिको 
समीक्षा, सम्पादन गररएका महत्वपूणि कायि समावेि गदै भावी लक्ष्य र लक्ष्य प्रािीका लाधग 
चाधलने रणनीधि, यसवषि गने कायिक्रम र सम्पादन गने र्क्रयाकलापहरूलाई समावेि गरी 
प्रस्ििु वार्षिक कायियोजना धनमािण गररएको छ । कायि योजनालाई सफलरुपमा सम्पन् न 
गनिको लाधग आवश्यक स्रोि सािनको आवश्यकिा पदिछ । यस न्यायाधिकरणले धलएका 
लक्ष्य र कायिक्रमहरू सम्पन् न गनि र्वगि वषिमा झैं यस वषि पधन सम्माधनि सवोच्च अदालि र 
श्रम, रोजगार िथा सामाशजक सरुक्षा मन्त्रालयबाट आवश्यक स्रोि सािन उपलब्ि भै 
आवश् यक समन्वय हनेुछ भन् ने र्वश् वास धलइएको छ । 

 

1.6 कायियोजना धनमािणको प्रर्क्रया 

र्वगि कायि योजनाहरूको धनमािण जस्िै प्रस्ििु आधथिक वषि २०७9/०८0 को 
वार्षिक कायि योजना िजुिमाका लाधग यस न्यायाधिकरणको धमधि २०७८/0३/27 को धनणिय 
अनसुार धनम्न पदाधिकारी रहेको कायियोजना िजुिमा िथा कायािन्वयन सधमधि गठन गररएको 
छ । 

१5 श्री ईच्छाराम थापा लेिापाल रा.प.अनं प्रथम  

१6 श्री भावना चपाई नायव बबु्बा रा.प.अनं प्रथम  

17 श्री िास्वि र्वक्रम धसंह कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनं प्रथम करार 

18 श्री प्रश् न नानी क्षेत्री धडठ्ठा रा.प.अनं.र्द्धधिय काज 

19 श्री ददपक िमाि हलकुा सवारीचालक शे्रणी र्वर्हन करार 

20 श्री जमनुा रेग्मी कायािलय सहयोगी शे्रणी र्वर्हन करार 

21 श्री राज कुमार धसंजाली कायािलय सहयोगी शे्रणी र्वर्हन करार 

22 श्री राजनारायण कोहार कायािलय सहयोगी शे्रणी र्वर्हन करार 

23 श्री मैया के.सी.  कायािलय सहयोगी शे्रणी र्वर्हन करार 
24 श्री काधलदास दनवुार कायािलय सहयोगी शे्रणी र्वर्हन करार 
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क्र.सं. पद नाम शजम्मेवारी 
1. सदस्य डा. श्री गोपीचन्र भट्टराई संयोजक 

2. रशजष्ट्रार श्री आनन्दराज पन्ि सदस्य 

3. िािा अधिकृि (इजलास) श्री ओमबहादरु कठायि सदस्य 

४. प्रिासन/स्टोर र लेिा िफि बाट श्री बोमबहादरु पररयार सदस्य 

५. ना.स.ु (मदु्दा फाँट) श्री सनोजकुमार शे्रष्ठ सदस्य 

६. ना.स.ु (अधभयोग दिाि) श्री भेषबहादरु गरुूङ सदस्य 

७. ना.स.ु(अधभलेि) श्री प्रकाि आचायि सदस्य 

८. कायािलय सहयोगी श्री राजकुमार धसंजाली सदस्य 
९. िािा अधिकृि (मदु्दा) श्री दगुािदत्त लम्साल सदस्य-सशचव 

योजना िजुिमा सधमधिले माननीय अध्यक्ष र सदस्य िथा सम्पूणि कमिचारीको 
उपशस्थधिमा अन्िरर्क्रया कायिक्रम गरी र्वगिका योजनाको समीक्षा गरी मूल योजनाले धनददिष्ट 
गरेका र्क्रयाकलापहरूलाई मध्यनजर गरी न्यायाधिकरणको कायि प्रकृधि अनसुार आगामी 
वषिमा न्यायाधिकरणले सम्पादन गने न्यार्यक काम कारवाही िथा अन्य व्यवस्थापकीय 
गधिर्वधि समेि समावेि गरी प्रस्ििु कायि योजना धनमािण गरी पेि गररएको हो । 

1.7 कायियोजना धनमािण गदाि ध्यानमा राशिएका धबषयहरू 

कायि योजना मलुिः धनम्न धबषयलाई ध्यानमा रािी िजुिमा गररएको छ । 

 सवोच्च अदालिले धनमािण गरेको चौथो पञ् चवषीय रणनीधिक योजना र त्यसले ददिावोि 
गरेका पररसूचकहरू 

 सवोच्च अदालिबाट प्राि धनदेिन र पररपत्र 

 र्वगि वषिको कायियोजनाको समीक्षा 
 यस न्यायाधिकरणमा मदु्दा दिािको अवस्था र फर्छ्यौटको शस्थधि 

 भौधिक अवस्था 
 र्वद्यमान जनिशिको अवस्था र कायिवोझ 

 अन्य अधिररि र्क्रयाकलापहरू 
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पररच्छेद दईु 

 समीक्षा 
2.1 स्थापना कालदेशि हालसम्मको मदु्दाको नया ँदिाि र लगि फर्छ्यौटको र्ववरणः 

आ.व. 
नया ँ
दिाि 

 जम्मा 
लगि फर्छ्यौट बाकँी 

फर्छ्यौट प्रधििि 

०६६/०६७ १५८ १५८ १६ १४२ १०.१३ 

०६७/०६८ ११९ २६२ ७८ १८४ २९.७७ 

०६८/०६९ १६४ ३७० १४२ २४६ ३३.५१ 

०६९/०७० १७८ ४२४ १६३ २६१ ३८.४४ 

०७०/०७१ १५१ ३९५ १५१ २४४ ३८.२३ 

०७१/०७२ २३१ ४१९ २१३ २०६ ५०.८ 

०७२/०७३ २३० ४३६ १८५ २५१ ४२.४३ 

०७३/०७४ ३११ ५६२ २०४ ३५८ ३६.२९ 

०७४/०७५ २८५ ६४३ ३२५ ३१८ ५०.५४ 

०७५/०७६ २५९ ५७७ ३७४ २०३ ६४.८१ 

०७६/०७७ २३८ ४४१ १६३ २७८ ३६.९७ 

077/078 180 ४५८ २५७ 2०1 ५६.१२ 

078/079 115 316 227 89 
71.84 

जम्मा २६१९  २४२५ ८९ 
 

 २.२ वार्षिक कायियोजना अनसुारको मदु्दा फर्छ्यौटको लक्ष्य र प्रगधिको अवस्थाः 

              

जम्मा 
मदु्दा 
संख्या 

लक्ष्य/ 

प्रगधि श्रा
बण

 

भा
र 

आ
शि
न 

क
ाधि

िक
 

मंध
सर

 

पौष
 

मा
घ 

फ
ाल्ग

णु 

चैत्र
 

बैि
ाि

 

जेष्ठ
 

आ
षाढ

  

जम्
मा
 

कायिददन 
* 

27 27 16 19 25 26 24 24 24 25 27 २७ 

291 

458 

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

प्रगधि 07 10 06 14 30 20 09 75 15 07 10 24 
227 

 गि आ.व.०७8/०७9 मा शजम्मेवारी सरेका २01 मदु्दा र नयाँ पने अनमुान गररएका 260 मदु्दा 
गरी जम्मा 461 मदु्दाको लगि कायम हनेु अनमुान गरी सोको ७1.90 प्रधििि अथािि 331 थान 
मदु्दा फर्छ्यौटको लक्ष्य धलइएको धथयो । गि वषि लक्ष्य अनसुारका मदु्दा दिाि हनु सकेन । 
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सो आ.व.मा जम्मा 115 थान (55.77 प्रधििि कम) नयाँ मदु्दा दिाि भै जम्मा 316 को लगि 
कायम हनु आयो । सो मध्ये 227 थान मदु्दा फर्छ्यौट भै 71.84 प्रधिििको प्रगधि हाधसल हनु 
आएको छ । 

शजम्मेवारी सरेको िफि को लगि र प्रगधि नयाँ दिाि िफि को लगि र प्रगधि 

लगि प्रगधि प्रगधि % बाँकी लगि प्रगधि प्रगधि % बाँकी 
201 192 95.52 9 115 35 30.43 80 

 यस न्यायाधिकरण स्थापनाकाल (२०६६) देशि हालसम्म १3 आधथिक वषिको समग्र 
मूल्याङ्कन गरी हेदाि प्रस्ििु आधथिक वषिमा सवै भन् दा वढी अथािि 71.84 प्रधििि मदु्दा फछौट 
भएको देशिन्छ ।  

 यस आधथिक वषिमा परुाना मदु्दा फछर् यौटमा महत्वपूणि उपलशब्ि हाधसल भएको छ। र्वगि 
वषिमा झै यस वषिमा २ वषि नाघेका मदु्दाको शजम्मेवारी सानुि परेन। १८ मर्हना नाघेका 
मदु्दा पधन १ थान मात्र बाँकी रह् यो। सो १ थान मदु्दा पधन प्रस्ििु कायियोजना िजुिमा गदै 
गदािको क्रममा धमधि २०७९।४।१ गिे धमलापत्र भैसकेको छ। एक वषि नाघेका 
मदु्दाको संख्या पधन 8 (आठ) थान मात्र बाँकी रहे।  

 मलुकुी फौजदारी कायिर्वधि संर्हिा, २०७५ ले वैदेशिक रोजगार कसूर मदु्दा समेि 
धमलापत्र गनि सर्कने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनरुुप यस 
न्यायाधिकरणमा र्वचारािीन वैदेशिक रोजगार कसूर सम्बन्िी मदु्दामा धमलापत्र गने प्रचलन 
बढ् दो क्रममा देशिन्छ । आ.व. ०७8/0७9 मा धमलापत्र भएका मदु्दाको अवस्था 
यसप्रकार देशिन्छ। 

कुल फर्छ्यौट फैसला धमलापत्र धमलापत्र प्रधििि 

227 १९0 37 16.30 
 यसैगरी फैसलाको पूणि पाठ ियारीको कामलाई कानूनले िोकेको अवधिधभत्र सम्पन् न गनि 

प्रयास भएका छन ्। फैसलाको पूणि पाठ ियारीको अवस्था यसप्रकार रहेको देशिन्छ। 

कुल फर्छ्यौट फैसला धमलापत्र फैसला ियार गनुि पने ियार हनु बाकँी 
227 १९0 37 १९0 7 

 र्वद्यमान जनिशिलाई िािा र फाँटको स्पष्ट कायि र्वभाजन िोकी कायि सम्पादन 
गने पररपाटीको र्वकास गररएको छ ।  

 स्टाफ धमर्टि, सरोकारवालाहरूसँग छलफल र समन्वय गने न्यायमा वाह् य पहुँच 
कायिक्रम, कमिचारीहरूको अन्िरर्क्रया कायिक्रम समेिका कायिहरू गरी न्याय 
सम्पादनको कामलाई व्यवशस्थि र प्रभावकारी बनाउनेिफि  र्विेष पहल गररएको 
छ । 

 कोधभड-१९ को सन्दभिमा कमिचारी र सेवाग्राही समेिलाई स्वास््य सरुक्षाका र्वधि 
अपनाई सरुशक्षि र व्यवशस्थि ढंगले कायि सम्पादन गने प्रयासहरू भएका छन ्। 
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२.३  अधभलेि र िहधसल व्यवस्थापनिफि  
 

गि आ.व. सम्मको अधभलेि 2245 

यस आ.व.को (2077/78) 225 

जम्मा २470 
 

 अधभलेि व्यवस्थापनिफि  अनकुरणीय कायि भएका छन ्। अधभलेि र िहधसल लगिको 
छुट्टाछुटै्ट सफ्टवेयर धनमािण गरी डाटाहरू सफ्टवेयरमा प्रर्वष्टी गररएको छ । िहधसल 
सफ्टवेयरको पहुँच सम्बशन्िि शजल्ला अदालिसम्म परु् याईएको छ। सम्माधनि सवोच्च 
अदालि माफि ि पररपत्र गरी सफ्टवेयरको USER NAME र PASSWORD सम्बशन्िि शजल्ला 
अदालिलाई उपलब्ि गराईएको छ। साथै सम्माधनि सवोच्च अदालि र श्री फैसला 
कायािन्वयन धनदेिनालयसँग समन्वय गरी पोिरा र र्वराटनगरमा फैसला कायािन्वयन 
सम्बन्िी प्रदेिस्िरीय अन्िरर्क्रया गररएको छ। 

 

 धमधसलहरूलाई क्रमागि रुपमा धमलाई काटुिन र् याकमा सरुशक्षि िररकाले राशिएको छ । 
अब धमधसलहरू फैसलाले लागेको दण्ड जररवानाका लगि िोजेका बिि िरुुन्ि पाउन 
सर्कने अवस्था बनेको छ । 

   
२.४ मानव संिािनिफि  
 

 आ.व. 2076/077 सम्म यस न्यायाधिकरणमा जम्मा कमिचारीको दरबन्दी १६ जनाको 
मात्र रहेकोमा आ.व.2077/078 मा दरबन्दी १३ थप भइि कुल २९ दरबन्दी कायम 
हनु आएको छ । त्यसै गरी बजेट प्रयोजनको लाधग कम््यटुर १ र कायािलय सहयोगी ३ 
गरी जम्मा ४ जना कमिचारी करारमा राख्न पाउने गरी दरवन्दी थप भएको छ । हाल 
दरबन्दी र काजसमेि गरी रशजष्ट्रारसर्हि 17 जना िथा 7 जना कमिचारी करारमा 
कायिरि रहेको अवस्था छ। 

 

 मानव संसािन र्वकासिफि  यस न्यायाधिकरणले आफ्नै िफि बाट 2 (दईु) वटा पनुिािजधग 
कायिक्रम र २ (दईु) वटा क्षमिा अधभवरृ्द्ध कायिक्रम गरी जम्मा ४ (चार) वटा कायिक्रम 
र र्पपल फोरमसँगको सहकायिमा १ (एक) वटा पनुिािजधग कायिक्रम गरी जम्मा ५ (पाँच) 
वटा कायिक्रम सम्पन्न भएका छन। सोबाहेक यस न्यायाधिकरणबाट अन्य कुनै क्षमिा 
र्वकासका कायिक्रममा कमिचारी सहभागी हनेु अवसर पाएको देशिदैन । 

  
२.५  आधथिक र भौधिक व्यवस्थापनिफि  
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गि आधथिक वषिको चाल ुर पुशँजगि िफि को बजेट र प्रगधिको अवस्था धनम्न छ 
र्वषय वार्षिक बजेट िचि प्रगधि 

प्रधििि 

बाकँी 

चालू २,४६,००,०००।- १,६७,२१,९४५।- ६७.९८ ७८,७८,०५५। 

पूशँजगि ३९,००,०००। ३१,४५,७५२।- ८०.६६ ७,५४,२४७।- 

 बेरुज ुरु. ३,३८,०८८।-  २०७९।३।५ मा संपररक्षण भएको 
 असलु गनुि पने बेरुज ुनभएको। 

 धनयधमि गनुि पने बेरुज ुरु.४८,४९०।-  

िरौटी र राजश् विफि  
गि आ.व.को यस 

आ.व.को 
जम्मा र्फिाि जफि बाकँी 

११७०५२४१९ ९५१०१०० १२६५६२५१९ १५२२७२५७ ४५०००० ११०८८५२६२ 
 

 कुल न्यार्यक दस्िरु िथा दण्ड जररवाना असूल गरी रू.२६,५६,४१०।- राजश् वका 
रुपमा बैङ्क दाशिला गररएको छ । 

 त्यसै गरी २ थान मोटरसाईकल, १ थान स्कुटर,, १ थान फोटोकपी मेधसन, १ थान 
धडस््ले र्टधभ, १ थान रंधगन र्प्रन्टर, २ वटा एसी ४ थान कम््यटुर ४ थान, ल्यापटप २ 
वटा, र्प्रन्टर, १ थान, रेर्िजेरेटर १ थान लगायिका मेधसनरी सामान िररद भएका छन।् 

२.६ र्वर्वि 

 यस न्यायाधिकरणमा आ.व. २०७७/७८ देशि कमिचारीहरूको थप दरबन्दी धसजिना भइि 
कमिचारीको सख्या वरृ्द्ध हनु आएकोले न्यायाधिकरण पररसरमा रहेको फैसला कायािन्वयन 
धनदेिनालयले प्रयोग गरररहेको र्टनको टहरालाइि ममिि सिुार गरी माननीय अध्यक्ष र 
सदस्यज्यूको च्याम्बर र र्कचन धनमाणि गररएको छ । 

 कमिचारी दरबन्दी वरृ्द्ध भै क्रमिः कमिचारीको संख्या थर्पदै जाने ि्यलाई मध्येनजर गरी 
ममिि सिुार गरी थप कायिकक्ष िथा आवश् यक फधनिचर, कम््यूटर लगायिका 
सामाग्रीहरूको व्यवस्था गररएको छ । 

२.७ समस्या, चनुौधि र संभावना 
समस्या र चनुौधि अन्िर्हन हनु्छन। धनरन्िरको र्क्रयाशिलिाबाट िेरै समस्या र 

चनुौधिलाई शचने र पर्हचान गने प्रयास भएका छन।् धछटो छररिो र प्रभावकारी न्याय 
सम्पादनको हेिलेु र्वशिष्टीकृि न्यार्यक धनकायको रुपमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण गठन 
भएकोले यसले कायि पधन सोही उद्देश् य हाधसल गने ददिामा उन्मिु हनैु पदिछ। यस 
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न्यायाधिकरणले संशक्षि कायिर्वधि अवलम्बन गनुिपने र सो कायिर्वधि अनसुार प्रधिवादी चिुा 
भएको धमधिले ९० ददनधभत्र मदु्दाको र्कनारा गनुि पनेमा र्वधभन् न कारणहरूले सबै मदु्दा सो 
अवधिधभत्र फछियौट गनि सर्कएको छैन । कानूनले िोकेको अविधभत्र मदु्दा फर्छ्यौट हनु 
नसक्नकुा पधछ धनम्न कारण र्वद्यमान रहेको पाइन्छ। 

क. प्रधिवादी िथा वादी पक्षका साक्षीको स्पष्ट विन निलुी म्याद िामेलीमा कदठनाई हनेु 
गरेको अवस्था। 

ि. अधिकांि मदु्दामा वादी पक्षले िोर्कएको समयमा वादी पक्षका साक्षी उपशस्थि 
नगराउने गरेकोले स्वयम न्यायाधिकरणबाट मलुकुी फौजदारी कायिर्वधि संर्हिा, 
२०७४ को दफा ११२ बमोशजम म्याद जारी गरी साक्षी बझु्न ु पने अवस्थाको 
र्वद्यमानिा । 

ग. वादी नेपाल सरकारका साक्षीलाई दैधनक भ्रमण भत्ता उपलब्ि नहनु।ु 

घ. म्याद िामेली नेपाल राज्यभरका सम्बशन्िि शजल्ला अदालिको भर पनुि पने अवस्था । 
ङ. नेपाल राज्यभरको अधिकारक्षेत्र भएको यस न्यायाधिकरणमा नेपाल राज्यको र्वधभन् न 

स्थानबाट पक्षहरूको उपशस्थधि हनु ु पने भएको कारण पक्षहरूलाई सकभर अनकुुल 
धमल्ने गरी िारेि व्यवस्थापन गनुि पने पररशस्थधि । 

च. सरोकारवाला धनकायहरूबाट मदु्दामा सम्वद्ध जवाफ समयमा प्राि नहनु ु। 

छ. मदु्दाको सनुवुाइ गनि यस न्यायाधिकरणमा श्रम अदालिबाट िोर्कन ु भएका एकजना 
सदस्यले दोहोरो अड्डाको काम गनुिपने अवस्था । 

ज. धमलापत्रको लाधग समय माग गरर प्रयास गने गदाि पक्षहरूको कारणले गदाि 
  

उशल्लशिि समस्या र कदठनाइका बाबजदु पधन माननीय अध्यक्ष िथा सदस्यहरूको 
ित्परिा र सर्क्रयिा िथा सम्पूणि कमिचारीहरूको समूह कायि पद्धधि र लगनिीलिाको वावजूद 
कानूनले िोकेको म्यादधभत्र सबै मदु्दा र्कनारा हनु नसकेको अवस्था भए पधन यस आ.व. 
०७8/०89 मा समग्रमा 71.84 प्रधििि मदु्दा फर्छ्यौट भइ न्यायाधिकरण स्थापनाको 
इधिहासमा यस वषि हाल सम्मकै िेरै प्रधििि मदु्दा फर्छ्यौट गने वषि बन्न सफल भएको छ । 
२ वषि नाघेका मदु्दा यस वषि शजम्मेवारी सानुि परेन। १८ मर्हना नाघेका १ थान र १ वषि 
नाघेका ८ थान मदु्दा मात्र यस वषि शजम्मेवारी सरेर आए। यद्यर्प कानूनले िोकेको म्यादधभतै्र 
मदु्दा र्कनारा गनि थप प्रयत् न गनुिपने देशिन्छ ।  

अधभलेि र लगि व्यवस्थापनमा अनकुरणीय कायि भएका छन ्। न्यायाधिकरणको 
भौधिक संरचना एवम ्अवस्थामा सिुार भएको छ। आगामी आधथिक वषिदेशि वादी पक्षका 
साक्षीलाई भ्रमण िचि उपलब्ि हनेु व्यवस्था भएको छ। यसले गदाि यस न्यायाधिकरणको 
कायि वािावरणमा सकारात्मक प्रभाव परी यस न्यायाधिकरणबाट सम्पादन हनेु काम कारवाही 
प्रधि सरोकारवालाहरूमा सकारात्मक सन्देि प्रवाह भएको पाइन्छ । 
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उपलब्ि सािन श्रोिको उच्चिम उपयोगिफि  सजग रही धसधमि श्रोि सािन र कम 
जनिशिका बाबजदु पधन अपेशक्षि पररणाम हाधसल गने प्रयास गररएको छ । न्याय 
धनरुपणको कायि न्यायाधिकरणको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव हुँदैन । िालकु िथा 
सरोकारवाला धनकाय र लगनिील जनिशिहरूको समन्वयात्मक, सहयोगात्मक भधूमका र 
सहकायिबाट मात्र यो प्रगधि हाधसल गनि सम्भव भएको हो । आगाधम वषिमा पधन िालकु िथा 
सरोकाकारवाला धनकायको साथिक सहयोग र समन्वयको अपेक्षा गररएको छ। 
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पररच्छेद िीन 
वार्षिक िथा माधसक लक्ष्य धनिािरण 

3.1 मदु्दािफि  
यस न्यायाधिकरणको मूल कायि नै वैदेशिक रोजगार सम्बन्िी कसूरका मदु्दाको न्याय 

धनरुपण गनुि हो । कानूनले िोकेको अवधिधभत्र धछटो छररिो, कम िशचिलो र गणुस्िरीय ढंगले 
न्याय सम्पादन गनुिपदिछ । उि कायि गदाि न्यायपाधलकाको चौथो पञ् चवर्षिय रणनीधिक 
योजनाले धनददिष्ट गरेका लक्ष्यहरू धछटोधछरिो र गणुस्िरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुँचको 
अधभबरृ्द्ध, न्यार्यक सिुासनको प्रवद्धिन र र्वकास, न्यायाधिकरणको जनआस्था र र्वश् वासमा 
बरृ्द्ध गने कायिलाई मूलमन्त्र मानी कायि सम्पादन गररनेछ ।   

यस न्यायाधिकरणमा गि आधथिक वषि 2०७8/०७9 को वार्षिक कायि योजना धनमािण 
गदाि नया ँदिाि हनु आउने मदु्दा संख्या 260 अनमुान गररएकोमा अनमुान भन्दा 145 थान 
कम मदु्दा दिाि हनु आएको देशिन्छ । यसरी र्वगि आधथिक वषिबाट शजम्मेवारी सरी आएका 
201 र गि आधथिक वषिमा िदु 115 थान नया ँमदु्दा दिाि भई जम्मा लगि 316 रहेको 
धथयो । 

 न्यायपाधलकाको चाल ुचौथो पञ् चवर्षिय रणनीधिक योजनाले न्यायाधिकरणहरूले वार्षिक 
कायि योजना धनमािण गदाि गि िीन वषिमा परेको कूल लगिलाई औसिमा रािी त्यसको १5 
प्रधििि थप गरी नयाँ मदु्दा पने अनमुान धनकाल्ने पद्धधि अनसुार यस आधथिक वषिको लाधग 
लगि अनमुान गदाि गि िीन वषिमा परेको औषि 178 को १5 प्रधिििले हनेु 27 थान 
मदु्दा थप गरी यो वषि 205 नयाँ मदु्दा दिाि हनेु अनमुान गररएको छ । नयाँ दिाि हनेु २05 
र शजम्मेवारी सरी आएका 89 गरी यस आ.व. ०७9/०80 मा मदु्दाको कूल लगि 294 हनु 
आउने अनमुान गररएको छ ।  

यस न्यायाधिकरणको वार्षिक कायािन्वयन योजन धनमािण गदाि चाल ुचौथो पञ् चवर्षिय 
रणनीधिक योजनाले धनददिष्ट गरेको सीमा र सवोच्च अदालिले योजना धनमािण संबन्िमा गरेको 
पररपत्र समेिलाई आिार धलनपुने हनु्छ । सो अनसुार यस न्यायाधिकरणले गि आधथिक 
वषिबाट शजम्मेवारी सरी आएका 89 थान मदु्दा परैु र यस वषि दिाि हनु आउने अनमुान 
गररएको मदु्दा संख्याको ५० प्रधििि अथािि अनमुान गररएको 205 थानको ५० प्रधिििले 
हनु आउने १०3 थान गरी जम्मा 192 थान अथािि 65.31 प्रधििि मदु्दा फर्छ्यौट गनुिपने 
लक्ष्य धनिािरण गररएको छ । यसबाट आगामी आधथिक वषिका लाधग 102 थान मदु्दा 
शजम्मेवारी सनेछन ्। 

 

 



 

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, वार्षिक योजना, आ.व. ०७9/०80 
 

 

आ.व.2079/080 को अनमुाधनि लगि, फर्छ्यौट र बाकँीको र्ववरण 

शजम्मेवारी सरेका 
मदु्दा संख्या 

नया ँदिाि हनेु 
अनमुान  

जम्मा मदु्दा 
संख्या 

फछियौट गनुिपने   
(65.31 प्रधििि) 

आगामी आ.व. मा 
शजम्मेवारी सनि आउने  

89 २05 294 192 102 

 

 

3.2 अधभलेि िथा िहधसल ब्यवस्थापनिफि  
गि आ.व.मा अधभलेि र िहधसल व्यवस्थापनमा उल्लेिनीय र अनकुरणीय कायि 

भएका छन ्। अधभलेि र िहधसल सम्बन्िी छुट्टा छुटै्ट सफ्टवेयर बनाइ अधभलेि र लगिका 
सम्पूणि डाटा प्रर्वष्टी गररएको छ। 

यस न्यायाधिकरण स्थापनाकाल (२०६६) देशि हालसम्म 2472 मदु्दाको फैसला भै 
अधभलेिको रुपमा रहेका छन ् । अधभलेिसँग सम्बन्िीि धमधसल स्थानाभाव िथा उशचि 
व्यवस्थापनको कमीले गदाि अव्यवशस्थि र असरुशक्षि रुपमा रहेका धथए । त्यसैगरी फैसलाले 
लागेको दण्ड जररवानाको रेकडि व्यवशस्थि रहेको अवस्था धथएन । त्यसैले अधभलेि र दण्ड 
जररवानाको लगिलाई व्यवशस्थि गनि धनम्न कायि गनि जरुरी धथयो । 

१. अधभलेि िािाको लाधग छुटै्ट कोठा ममिि सिुार गरी बनाई काटुिन बक्स िररद गरी 
सोमा धमलाई नम्बररि गरी धमलाई र् याकमा सरुशक्षि िरवले राख् ने ।  

२. अधभलेि दिािको सफ्टवेयर धनमािण गरी अधभलेि डाटा सफ्टवेयरमा प्रर्वष्टी गने । 

३. फैसलाले लागेको दण्ड जररवानाको लगिको रेकडि राख्न ेिहधसल सम्बन्िी सफ्टवेयरको 
धनमािण गरी दण्ड जररवानाको लगि सफ्टवेयरमा प्रर्वष्टी गने । 

४. उशल्लशिि सफ्टवेयर धनमािण भएपधछ कमिचारीलाई प्रशिशक्षि गरी अधभलेि िथा 
िहधसल व्यवस्थापनको काममा लगाउने । 

यी कायि सम्पन्न भैसकेका छन। प्रत्येक शजल्ला अदालिलाई िहधसल सफ्टवेयरको 
यजुर नेम र पास वडि उपलब्ि गराई दण्ड जररवानाको लगि कस्ने र उठाउने 
कायिलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। अब नयाँ फैसला भएका मदु्दाको लगि प्रर्वष्टी गने, 
सवोच्च अदालिबाट फैसला भए पधछ िथा सम्बशन्िि शजल्ला अदालिबाट लगि 
कसेको जानकारी प्राि भएपधछ सफ्टवेयरमा लगि अद्याबधिक गदै लैजाने कायि धनरन्िर 
रुपमा गनुि पने छ। 

अको िफि  अधभलेिका धमधसलहरुको धडशजटलाईजेिन गने कायिलाई अगाडी बढाउन ु
पने छ। यसको लाधग आधथिक वषिको लाधग एक थान फोटो स्क्यानरको लाधग बजेट 
र्वधनयोजन भएको छ। िसथि र्वधनयोशजि बजेटबाट फोटो स्कानर िररद गने, 
सफ्टवेयरको र्वकास गरी अधभलेिमा रहेका धमधसलहरुका िलु्याउन ुपने कागज िलु्याई 
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महत्वपूणि धलििहरु स्कान गरी धडशजटल फायल बनाई राख्न ेकाम यस वषि सम्पन्न गनुि 
पने देशिएको छ।  

३.3 सूचना प्रर्वधिको प्रयोग 

 यस न्यायाधिकरणको छुटै वेभसाइट धनमािण भइि सञ् चालनमा आइसकेको पररप्रके्षमा 
आगामी ददनमा सो वेभसाइटलाइि समय सापेक्ष रुपमा स्िरोन् निी (Upgrade) गदै 
न्यायाधिकरणका सम्पूणि काम कारवाहीहरूलाइि सूचना प्रर्वधि मैत्री बनाउदै लधगनेछ । । 
साथै यस न्यायाधिकरणबाट भएका फैसलाहरू मलुकुी फौजदारी कायिर्वधि संर्हिा, २०७४ 
दफा १३१ को उपदफा १० ले ब्यवस्था गरे बमोशजम वेभसाइटमा प्रकािन गने कायिलाई 
धनरन्िरिा ददइनेछ । अधभलेिका धमधसलका महत्वपूणि धलििहरुलाई स्काधनि गरी धडशजटल 
फायल बनाइ राख्न ेकायि अगाडी बढाइने छ।     

3.4 जनिशिको र्वकास र क्षमिा अधभबरृ्द्ध 

   सक्षम, कामप्रधि दृढ, लगनिील, इमान्दार कमिचारी धबना संस्थाले अपेशक्षि नधिजा 
ददन सक्दैन । यस ि्यलाई मध्यनजर रािी कमिचारीहरूलाई कामप्रधि जवाफदेही बनाउन 
उनीहरूले प्राि गने सेवा सरु्विा र क्षमिा र्वकासमा र्विेष ध्यान ददइनेछ ।  

 आन्िररक रुपमा समय समयमा कमिचारीको क्षमिा अधभबदृ्धी कायिक्रम र पनुिािजगी 
िाधलम समेिका लाधग श्री सवोच्च अदालि र श्री श्रम, रोजगार िथा सामाशजक सरुक्षा 
मन्त्रालयसँग समन्वय गररनेछ । साथै, उपलब्ि श्रोि सािनबाट कमिचारीहरूको क्षमिा 
अधभबरृ्द्ध कायिक्रम सञ् चालन गने लक्ष्य धलइएको छ । 

 दरबन्दी अनसुारका कमिचारी मौजदु रहेको अवस्था छैन। कायिबोझ पधन घट् दो क्रममै 
देशिन्छ। िसथि कायि बोझको आिारमा कमिचारी पदपूधिि गनि सम्बशन्िि धनकायमा पहल 
गररनेछ । न्यायाधिकरणमा रहेका िािा, फाँटमा उपयिु र्कधसमले कमिचारीको कायि 
र्वभाजन, कायि र्ववरणबबाट काम प्रधि शजम्मेवार वनाउने, कायि सक्षमिा मापदण्डका आिारमा 
कायि सम्पादन मूल्याङ्कन गररने नीधि अशख्ियार गने िफि  ध्यान परु् याइनेछ । यस 
न्यायाधिकरणका उत्कृष्ठ कमिचारीलाई परुस्कृि गनि श्री सवोच्च अदालिसँग अनरुोि गने र 
न्यायाधिकरणको आन्िररक श्रोिबाट पधन उत्कृष्ठ कमिचारी छनौट गरी परुस्कृि गने कायिलाई 
धनरन्िरिा ददईनेछ। 

3.3 र्वर्वि 

 सरकारी सम्पशत्त भवन, फधनिचर, कम््यटुर, फ्याक्स, टेधलफोन, पसु्िकहरू लगायिका शजन्सी 
सामानको आवश्यक संरक्षण गरी वजेटको उच्चिम सदपुयोग गने र आवश् यकिानसुार ममिि 
सिुार गररनेछ । आधथिक अनिुासन कायम गने लगायिका र्वषयमा आवश्यक ध्यान 
परु् याइनेछ । 
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 सरोकारवाला धनकायहरूसँगको समन्वयका लाधग कायियोजना िथा बाह्यक्षेत्र समन्वय 
सधमधिको धनणियबमोशजम समन्वय िथा सहयोग र्वस्िारमा ध्यान ददइने छ । 

 सूचना सम्प्रषेण िथा कमिचारी लगायिका गनुासो ब्यवस्थापनका लाधग न्यायाधिकरणका 
अधिकृिलाई सूचना अधिकृि िथा गनुासो सनु् ने अधिकारीको रुपमा शजम्मेवारी ददई कायि 
सञ् चालनमा प्रभावकाररिा ल्याउने कायिलाई धनरन्िरिा ददइने छ । 
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पररच्छेद- चार 
लक्ष्य प्राधिको लाधग सञ् चालन गररने कायिक्रमको कायािन्वयन योजना 

4.1 कायिक्रमहरू: 
  यस न्यायाधिकरणलाई यस आ.व. ०७९/०८० को लाधग र्वधनयोशजि बजेटबाट यस वषि 
मखु्य गरी देहायका ब्यवस्थापकीय कायिहरू सञ् चालन गररने छ । िल धनददिष्ट गररएका 
र्क्रयाकलापहरू धनम्नानसुारको कायि िाधलका बमोशजम कायािन्वयनमा लधगने छ।  

प्रिासधनक िथा व्यवस्थापकीय कायिहरूको कायििाधलका 
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! वार्षिक कायियोजना 
धनमािण  

             

@ योजना सम्बन्िमा 
कमिचारीलाई जानकारी 
गराउने 

  

           

# ररि पदको पदपूधिि माग 
गने 

             

४ आवश्यक सामान िररद 
गने 

 

            

५ कायियोजना िथा बाह्य 
क्षेत्र समन्वय सधमधिको 
वैठक 

             

६ पूणि बैठक वषिमा कम्िीमा 4 पटक हनेु गरी आवश्यकिा अनसुार 
७ कमिचारी बैठक              

८ धमधसलको आन्िररक 
धनरीक्षण 

            
 

९ अधभलेि ब्यवस्थापन              

१० शजन्सी धनरीक्षण              

११ शजन्सी सामानको 
आवश्यकिा पर्हचान र 
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4.2 वार्षिक कायि योजना सफल बनाउन आधथिक वषि २०७9/०80 मा गनुिपने प्रमिु कायिहरू: 
यस न्यायाधिकरणले धनमािण गरेको वार्षिक कायि योजनालाई सफल बनाउन धनम्न 

कायिहरूलाई प्राथधमकिा ददई कायि गनुि पने लक्ष्य धनिािरण गररएको छ ।  

1. न्यायपाधलकामा २०६१ देशि िरुु भएको पञ् चवषीय रणनीधिक योजनाबाट प्रारम्भ भएको 
योजनाबद्ध सिुारको प्रकृयालाई धनरन्िरिा ददई न्यायपाधलकाको चौथो पञ् चवर्षिय रणनीधिक 
योजनाले धलएको लक्ष्य िथा उद्देश्य पररपूधिि गनेिफि  अग्रसर रहने, 

2. यस न्यायाधिकरणमा र्वचाराधिन रहेका परुाना मदु्दाहरूलाई प्राथधमकिामा रािी कारवाई 
र्कनारा गने प्रयोजनका लाधग शजम्मेवारी सरी आएका मदु्दाहरूलाई सालगि रुपमा र्वधभन् न 
कलरका शस्टकर प्रयोग गरी धनगरानीमा राख्न ेर शजम्मेवारी सरी आएका मदु्दालाई िून्यमा 
झाने, 

ममिि सम्भार गने 

1२ वार्षिक कायिक्रम सर्हि 
वजेट धनमािण गने 

             

१३ योजनाको चौमाधसक 
समीक्षा  

   √    √    √  

14 कमिचारी क्षमिा अधभवरृ्द्ध 
कायिक्रम 

             

15 फैसला कायािन्वयन 
सम्बद्ध धनकायका 
कमिचारीसँग अन्िरर्क्रया 
कायिक्रम 

             

16 धनजामधि सेवा ददवस 
मनाउने 

             

१७           

18 शजल्लागि रुपमा गई 
न्यायाधिकरणबाट भएका 
फैसला कायािन्वयनको 
अनगुमन गने 

 

आवश्यकिा अनसुार 

 न्यायमा वाह् य पहुँच 
कायिक्रम 

पर्हलो र दोस्रो चौमाधसक 
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3. १८ मर्हना नाघेका मदु्दा िनु्यमा झाने र कुनै पधन मदु्दालाई १ वषि नाघ्न नददने, 

4. आन्िररक धनरीक्षणको कायिलाई अधभयानको रुपमा सञ् चालन गने, 

5. सम्पूणि मदु्दाहरूमा दिाि भएको धमधिले ३ मर्हनाधभत्र अंग परु् याउने,  
6. भएको धमधिले २१ कायि ददनधभत्र फैसलाको पूणि पाठ अधनवायि रुपमा ियार गरी 

सफ्टवेयरमा प्रत्येक हिा ियार भएका फैसलाको सूची प्रकाशिि गने, 

7. फैसला अनसुारको लगि कायम गनिका लाधग सम्बशन्िि शजल्ला अदालिलाई यथाशिघ्र 
पत्राचार गने र लगि सफ्टवेयरमा प्रर्वष्टी गने, 

8. न्यायाधिकरणको वेभसाइटलाइि आवश् यकिा अनसुार Upgrade गदै लैजाने,  
9. फैसला लेिनमा शिघ्रिा ल्याउनका लाधग अदालिमा पेि हनेु धलििहरूको Softcopy धलने 

प्रणालीलाई धनरन्िरिा ददने, र्टपोट प्रणालीलाई धछटो छररटो बनाउने, 
10. गनुासो सनु् ने अधिकारी, Judicial Outreach जस्िा कायिक्रमबाट सेवाग्राहीका गनुासा सम्बोिन 

गने िथा न्यायाधिकरणप्रधिको जनआस्था अधभबरृ्द्ध गने, 
11. म्याद िामेली, इजलासबाट माग भएका धमधसल िथा जवाफहरू शिघ्र रुपमा प्राि गनि 

आवश्यक ब्यवस्था धमलाउन सरोकारवालासँग सम्बाद, अन्िरर्क्रया गने, 
12. कमिचारीलाई िािा फाँट िोक्दा सक्षमिा र समस्या समािान गनि सक्ने क्षमिाका आिारमा 

िािा फाँटको Team ियार गनि], 
13. अधभलेिमा रहेका सबै धमधसलहरूको र्ववरण सफ्टवेयरमा इन्री गने र दराज बार्हर रहेका 

धमधसलहरूलाई दराजमा सरुशक्षि राख्न ेिथा सडाउन धमल्ने धमधसलका कागजाि िलु्याउने . 
14. सफ्टवेयरको धनमािण गरी धमधसलका महत्वपूणि धलििहरु स्काधनि गरी धडशजटल फायल 

धसष्टममा राख्न।े 

15. उत्कृष्ट कमिचारीलाई परुस्कृि गनि श्री सवोच्च अदालिसँग अनरुोि गने र आन्िररक 
श्रोिबाट परुस्कृि गने कायिलाई धनरन्िरिा ददने। 
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पररच्छेद पाचँ 

कायिक्रमका लाधग आवश् यक बजेट प्रके्षपण 
योजना बमोशजम सञ् चालन गररने कायिक्रम र लाग्ने अनमुाधनि िचि र्ववरण 

 

धस.
नं 

सम्पादन गररने कायिक्रम कायिक्रम 
संख्या 

सहभागी 
संख्या 

लाग्ने अनमुाधनि 
आवश्यक िचि 

कायिक्रम गने 
मर्हना र स्थान  

१ कायि योजना िजुिमा १ २५ ५0,०००।- श्रावण १५ गिेधभत्र 

वैदेशिक रोजगार 
न्यायाधिकरण 

१ कायियोजनाको चौमाधसक 
समीक्षा 

३ ३० १५०००। x ३ 
=४५,000।- 

काधििक, फाल्गनु र 
असार 

वैदेशिक रोजगार 
न्यायाधिकण 

२  Judicial Outreach  
कायिक्रम/ पीधडिसँग 
अन्िरर्क्रया कायिक्रम 

२ (25/25) 
५० जना 

83,000 x २ 
=1,66,000।- 

पर्हलो र दोस्रो 
चौमाधसक 
 

४ फैसला कायािन्वयन 
सम्बन्िी अन्िर्क्रया 
कायिक्रम (अदालिका 
फैसला कायािन्वयन 
िािाका कमिचारी) 

  २ प्रशिक्षक 
सर्हि ५० 
जना 
(25/25 
जना 
सहभागी) 

२,4९,५00 x२= 

4,99,000।- 
बढी लगि रहेका 
२ वटा प्रदेिमा 

५ कमिचारीको क्षमिा 
अधभबदृ्धी कायिक्रम 

2 प्रशिक्षक 
सर्हि ३५ 
जना 

1,24,500 x2= 

2,49,000।- 
काठमाडौँ/उपत्यका  

 फैसला संग्रह प्रकािन 2  1,00,000।- 
x2= 
2,00,000।- 

 

   जम्मा १2,०9,000।-  
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फाराम नं १ 

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण 

आधथिक वषि २०79/080 को वार्षिक कायि योजना 
 वार्षिक लक्ष्य धनिािरण फाराम 

(रणनीधिक योजनाको लक्ष्य १ को रणनीधि उद्देश्य १.१. (च) सगँ सम्बशन्िि) 

न्यायाधिकरणको नामः- वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण 

चौथौ रणनीधिक योजनाले अन्य अदालि िथा न्यायाधिकरहरुका लाधग र.उ.१.१.(च) अन्िगिि धनिािरण गरेका लक्ष्यहरु 

1. शजम्मेवारी सररआएका सबै मदु्दाहरु फर्छ्यौट गनेः- 89 

2. चाल ुआधथिक बषिमा दिाि भएका मदु्दाहरु मध्ये कशम्िमा ५० प्रधििि फछयौट गनेः- 103 

योजनाबाट धनिािरण भए अनसुार वार्षिक रुपमा फैसला गनुिपने मदु्दाको संख्याः- 192  

 

धस.नं 

शजम्मेवारी नयाँ दिािको अनमुान 

जम्मा बार्षिक  

अनमुाधनि लगि 

योजनाले  

िोकेको लक्ष्य* 

बार्षिक  

लक्ष्य* 
 ६ मर्हना  
धभत्रको 

६ 

मर्हनादेशि 
१ 

बषिधभत्रको  

१ बषिदेशि  

१८ मर्हना 
धभत्र 

१८ 

मर्हना  
नाघेको 

जम्मा 
िीन आ.व.को  
औषि मदु्दा 
दिाि संख्या 

१५ प्रधिििले  

हनुे बरृ्द्ध 

अनमुाधनि  

संख्या 

१ 60 20 8 1 89 178 27 205 294 192 192 

            
   ियार गने                                                                                         प्रमाशणि गने    

* योजनाले िोकेको लक्ष्य धनिािरण गदाि गि आधथिक वषिबाट शजम्मेवारी सरी आएको मदु्दा सङ् ख्यामा र यस आधथिक वषिमा दिाि हनु सक्न ेअनमुाधनि वार्षिक लगिको 
कम्िीमा ५०% ले हनु आउने सङ् ख्या जोडी   वार्षिक मदु्दा फर्छ्यौटको लक्ष्य धनिािरण गनुिहोला। 
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फाराम नं २ 

वैदेशिक रोजगार न्यायािीकरण 

आधथिक वषि २०79/080 को वार्षिक कायि योजना 
वार्षिक लक्ष्य धनिािरण फाराम 

(रणनीधिक योजनाको लक्ष्य १ को रणनीधि उद्देश्य १.१. (च) सँग सम्बशन्िि) 

योजनाबाट धनिािरण भए अनसुार वार्षिक रुपमा फैसला गनुिपने मदु्दाको संख्याः- 192   

 

धस.नं. र्वषय अवधिगि संख्या शजम्मेवारी सरी 
आएको मदु्दा नयाँ दिाि अनमुान  

जम्मा कायम हनुे आउने अनमुाधनि 
बार्षिक लगि 

अनमुाधनि 

वार्षिक 
मदु्दा 

फछयौट  

संख्या 

कैर्फयि 

१ 
मदु्दा 

६ मर्हना धभत्रको 60 

205 

84 35   

६ मर्हना देशि १ वषिधभत्रको 20 78 68   

१ वषि देशि १८ मर्हना धभत्रको 8 90 62   

१८ मर्हना नाघेको 1 42 27   

जम्मा 89 205 294 192   

२ धनवेदन िथा कैर्फयि प्रधिवेदन 12 212 224 207   

 कूल जम्मा 101 417 518 399   

        
      

 ियार गने     प्रमाशणि गने 

फाराम नं २ भने िररका – 
१. शजम्मेवारी सररआएका मदु्दाहरुको महलमा गि आधथिक वषिको आषाढ मसान्िमा बाँकी रहन आएका मदु्दा सँख्या उल्लेि गनुिहोला। 

2. आगामी आ.ब. ०७७/०७८ मा दिाि हनुसक्ने मदु्दाको अनमुान गदाि सम्वशन्िि अदालि/न्यायाधिकरणमा अशघल्लो िीन आधथिक वषिमा दिाि भएका औषि मदु्दा संख्यामा कम्िीमा 
१५ प्रधिििले थप गरी आगामी वषिको नयाँ दिािको अनमुाधनि सँख्या धनिािरण गनुिहोला। 

३. वार्षिक फछयौट  लक्ष्य कायम गदाि नयाँ दिािको अनमुाधनि सख्याको ५० प्रधिििले हनु आउने संख्या र  शजम्मेवारी सररआएका सबै मदु्दाको संख्या जोडी बार्षिक फछयौट लक्ष्य 
धनिािरण गनुिहोला। बार्षिक लक्ष्यको आिारमा माधसक लक्ष्य धनिािरण गदाि सकभर शजम्मेवारी सरी आएका मदु्दाहरु आधथिक बषि िरुु भएको धमधिले ६ मर्हनासम्ममा फछयौट गने 
गरी माधसक लक्ष्य धनिािरण गनुिहोला।  

६. धनवेदन िथा प्रधिवेदनहरुको अनमुाधनि संख्या धनिािरण गदाि र्वगि ३ आधथिक बषिमा दिाि हनु आएका प्रधिवेदनको औषि संख्याको १५ प्रधििि थप गदाि हनु आउने संख्या 
धनिािरण गरी बार्षिक िथा माधसक फछयौट संख्या धनिािरण गनुिहोला। 
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फाराम नं. 3 

वैदेशिक रोजगार न्यायािीकरण 

आधथिक वषि २०79/080 को वार्षिक कायि योजना माधसक लक्ष्य धनिािरण फाराम 

(रणनीधिक योजनाको लक्ष्य १ को रणनीधि उद्देश्य १.१ (च) सँग सम्बशन्िि) 
योजनाबाट धनिािरण भए अनसुार वार्षिक रुपमा फैसला गनुिपने मदु्दाको जम्मा सँख्याः 192 

क्र.सं. मदु्दा अवधि र्ववरण साउन भदौ असोज काशत्तक मंधसर पसु माघ फागनु चैि बैिाि जेठ असार जम्मा 
कायिददन 26 25 13 20 24 23 23 22 25 25 24 26 276 

१ मद्द
ा  

६मर्हना धभत्रको 
लक्ष्य 0 2 1 2 2 5 3 4 6 4 3 3 35 

प्रगधि                           
६ मर्हना देशि 
१ वषिधभत्रको  

लक्ष्य 1 2 1 4 6 5 8 6 5 8 10 12 68 

प्रगधि                           
१ वषिदेशि १८ 
मर्हना धभत्रको  

लक्ष्य 6 10 4 6 7 6 4 3 6 4 3 3 62 

प्रगधि                           

१८ मर्हना 
नाघेको 

लक्ष्य 2 4 3 3 3 1 2 3 1 2 1 2 27 

प्रगधि                           

जम्मा  लक्ष्य 9 18 9 15 18 17 17 16 18 18 17 20 192 

प्रगधि                           

२ धनवेदन िथा 
कैर्पयि प्रधिवेदन 
र फुटकर धनवेदन 

१ मर्हना धभत्र 
लक्ष्य 16 17 8 13 15 13 15 11 15 17 14 15 169 

प्रगधि                           

३ १ मर्हना नाघेको 
लक्ष्य 4 2 1 2 3 4 2 5 4 2 4 5 38 

प्रगधि                           

जम्मा  लक्ष्य 20 19 9 15 18 17 17 16 19 19 18 20 207 

प्रगधि                           

कूल जम्मा लक्ष्य 29 37 18 30 36 34 34 32 37 37 35 40 399 

प्रगधि                           
 

ियार गने           प्रमाशणि गने 

फाराम  नं. 3 भने िररका – 
              १. फैसला गनुिपने जम्मा सँख्या उल्लेि गदाि मदु्दा फछयौटको वार्षिक लक्ष्य सँख्या उल्लेि गनुिहोला। 

२. कायिददनको र्हसाव गदाि साउन मर्हनामा वार्षिक कायियोजना ियारी, लगि अद्यावधिक गने, वार्षिक प्रधिवेदन ियारी लगायिका कायिसम्पन्न भै धनयधमि रुपमा पेिी िोर्कएको ददनदेशि सो 
आधथिक वषिमा पने र्वदाका ददनहरु कटाएर अदालि िलु्ने कायिददनको गणना गनुिहोला।  

३. माधसक फछयौट लक्ष्य कायम गदाि माधसक कायिददन, न्यायािीिले धलनसक्ने र्वदा र िालीममा सहभाधगिा समेि र्वचार गरी कायम गनुिहोला। 

4. नयाँ दिाि हनुे अनमुाधनि लक्ष्य नधमल्दो देशिएमा आवश्यकिा अनसुार बार्षिक लक्ष्य पररमाजिन गरी लक्ष्य समायोजन गनुिपने हनु्छ। 
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फाराम नं ४ 

वैदेशिक रोजगार न्यायािीकरण 

आधथिक वषि २०79/080 को वार्षिक कायि योजना 
अदालिगि माधसक लक्ष्य र प्रगधिको र्ववरण 

(योजनाको लक्ष्य १ रणनीधिक उदे्दश्य १.१ (च) सँग सम्बशन्िि) 

न्यायाधिकरणको नाम:- वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण 
             

वार्षिक लक्ष्य:-192 
               

धस.नं. लगिको र्ववरण 
जम्मा मदु्दा 
संख्या 

लक्ष्य/प्रगधि श्राबण भार आशिन काधििक मंधसर पौष माघ फाल्गणु चैत्र  बैिाि जेष्ठ आषाढ जम्मा 
कायिददन * 26 25 13 20 24 23 23 22 25 25 24 26 276 

१ शजम्मेवारी िफि  89 
लक्ष्य 8 14 7 9 10 7 6 6 7 6 4 5 89 

प्रगधि                           

२ नयाँ दिाििफि  103 
लक्ष्य 1 4 2 6 8 10 11 10 11 12 13 15 103 

प्रगधि                           

जम्मा 192 
लक्ष्य 9 18 9 15 18 17 17 16 17 18 17 20 192 

प्रगधि                           

नोट:- 

                
* कायिददनको र्हसाव गदाि साउन मर्हनामा वार्षिक कायियोजना ियारी, लगि अद्यावधिक गने, वार्षिक प्रधिवेदन ियारी लगायिका कायिसम्पन्न भै धनयधमि रुपमा मदु्दा पेिी िोर्कएको ददन एवम ्स्थानीय स्िरमा हनुसक्ने 
र्वदा समेिलाई मध्येनजर गरी र्वदाका ददनहरु बाहेक गरी माधसक कायिददन धनिािरण गनुिहोला।  

१. सम्बशन्िि अदालिको वार्षिक मदु्दा फर्छ्यौटको लक्ष्यलाई कायिददनका आिारमा समानरु्पिक कायिबोझ पने गरी माधसक लक्ष्य 
धनिािरण गनुिहोला। 

        2 .माधसक फछयौट  लक्ष्य धनिािरण गदाि माधसक कायिददनको अनपुाि समेि र्वचार गरी धनिािरण गनुिहोला। 
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फाराम नं ५ 

वैदेशिक रोजगार न्यायािीकरण 

आधथिक वषि २०79/080 को वार्षिक कायि योजना 
धमधसलको आन्िररक धनरीक्षण गने कायिको माधसक लक्ष्य धनिािरण फाराम 

    (रणनीधिक योजनाको लक्ष्य १ को रणनीधि उद्देश्य १.१. (च) सँग सम्बशन्िि)         

शजम्मेवारी सररआएको धमधसल सँख्याः–89            

यसवषि दिाि हनुे अनमुाधनि मदु्दा संख्याः–205            

जम्मा धनरीक्षण गनुिपने धमधसल संख्याः–243            

रशजष्ट्ररारको नामः- आनन्दराज पन्ि             

सपुररन्टेन्डेन्टको नामः–दगुािदत्त लम्साल                

               

र्वषय 

धमधसलको आन्िररक धनरीक्षणको माधसक लक्ष्य 

मर्हना साउन भदौ असोज काशत्तक मंधसर पसु माघ फागनु चैि बैिाि जेठ असार जम्मा 

धमधसलको 
आन्िररक 
धनरीक्षण 

लक्ष्य 23 22 12 18 21 20 20 19 22 22 21 23 243 

प्रगधि                           

               
   ियार गने                                                                  प्रमाशणि गने    

फाराम नं 5 भने िररका – 
            

१. चाल ुधमधसल धनरीक्षणको वाषीक लक्ष्य धनिािरण गदाि शजम्मेवारी सरी आएको लगि सङ् ख्यामा र यस आ.व.मा नयाँ दिाि हनुसक्ने अनमुाधनि लगिको ७५ प्रधिििले हनु 
आउने सङ् ख्या जोडी वार्षिक लक्ष्य धनिािरण गने र उि वाषीक लक्ष्यलाई कायि ददनका आिारमा माधसक लक्ष्य कायम गनुिहोला। 

२. मदु्दा दिाि भएपधछ ३ मर्हनाधभत्र धमधसलहरु धनरीक्षण हनुे गरी लक्ष्य उल्लेि गनुिहोला। 
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