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ौी ऋण असलुी न्यायािधकरण पदािधकारी बैठक 
  
अध्यक्षः ौी गोिवन्द खनाल 

बिक  सदःयः ौी नरेशराज अयार्ल 

लेखा सदःयः ौी जयदेव ौे  

ॐेःतेदारः ौी महेँ वर अयार्ल 
 
िमित २०७७ साल साउन १५ गते िबिहवार साझ ५:३० बजे अध्यक्ष ौी 
गोिवन्द खनालको अध्यक्षतामा बसेको ऋण असलुी न्यायािधकरण 
पदािधकारीह को बैठक देहाय बमोिजम िनणर्य गदर्छ। 
 
िनणर्यह ः 

१. यस न्यायािधकरणको िमित २०७७।३।३० को िनणर्यानसुार वािषर्क 
कायर्योजना २०७७ को मःयौदा तयार गनर् वािषर्क कायर्योजना तजुर्मा 
कायर् सिमित गठन भएकोमा उक्त सिमितबाट तयार भएको योजनाको 
मःयौदा उपर बैठकमा छलफल भई पिरमाजर्न सिहत पािरत गन। 

२. वािषर्क कायर्योजना २०७७ तजुर्मा गनर् गिठत उिल्लिखत कायर् सिमितमा 
रही पर् याउन ुभएको योगदानको लािग संयोजक र सदःयह लाई धन्यवाद 
िदने। 
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योजना सधुारको मानक हो। योजना आफमा अनशुासन पिन हो। 
योजनाव  सधुारलाई संःथागत गनर् योजनाको तजुर्मा महत्वपूणर् हन्छ। योजना 
िनमार्ण आफमा उपलिब्ध हनु सक्दैन। योजनाले िलएका पिर ँय, पिरलआय, 
मूल्यह  र लआयह  हािसल गनर् अवलम्वन गिरने रणनीित र 
िबयाकलापह को कायार्न्वयनमा नै योजनाको सफलता िनभर्र गदर्छ। 

 ऋण असलुी न्यायािधकरणले आ.व. २०७७।०७८ को लािग यो वािषर्क 
कायर्योजना िनमार्ण गरेको छ। न्यायपािलकाको चौथो पञ् चविषर्य रणनीितक 
योजना (२०७६।०७७-२०८०।०८१) लाई आधार िलई वािषर्क कायर्योजना 
बनाईएको छ। यस वािषर्क कायर्योजनाले िलएका लआय, उ ेँय हािसल गन 

कायर्, कायर् सम्पादन सूचक, समयाविध र िजम्मेवारी समेत तोकेको छ। 
न्यायािधकरणलाई योजना बमोिजम िहड्न यस वािषर्क कायर्योजनाले सहयोग 
पर् याउन ेिवँ वास िलएको छु। यस वािषर्क कायर्योजना िनमार्णमा सरोकारवाला 
पक्षका साथै न्यायािधकरणका जनशिक्तबीचमा छलफल तथा परामशर् गरी 
मूतर् प िदइएको छ। वािषर्क कायर्योजनाको कायार्न्वयनमा सबै पक्षको सहयोग 
र समन्वय हनु ेिवँ वास िलइएको छ। 

 अन्त्यमा, वािषर्क कायर्योजनालाई यस पमा ल्याउन महत्वपूणर् योगदान 
गनुर्हनु े वािषर्क कायर्योजना तजुर्मा सिमितका संयोजक एवं बिक  सदःय 
ौी नरेशराज अयार्ल सिहत सिमितका सदःयह लाई िवशेष धन्यवाद व्यक्त 
गदर्छु। त्यसैगरी योजना तजुर्को चरणमा संलग्न लेखा सदःय ौी जयदेव ौे , 
ौेःतेदार ौी महेँ वर अयार्ल, कम्प्यटुर अपरेटर ौी संिगता कपाली, दतार् 
शाखा, मु ा शाखा, ूशासन शाखा तथा ऋण असलुी शाखाका कमर्चारी 
लगायत सम्ब  सबै कमर्चारीलाई न्यायािधकरणको तफर् बाट र मेरो व्यिक्तगत 
तफर् बाट हािदर्क धन्यवाद व्यक्त गनर् चाहन्छु।    
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 पिरच्छेद - एक 
पिरचय 

१. पृ भिूम: 

 नेपालको संिवधानले न्यायसम्बन्धी काम कारवाही न्यायपािलकाबाट सम्पादन 
हनेु संवैधािनक व्यवःथा गरेको छ। नेपालको संिवधानको धारा १५२ को 
उपधारा (१) मा १२७ मा लेिखएदेिख बाहेक खास िकिसम र ूकृितका 
मु ाह को कारबाही र िकनारा गनर् संघीय कानून बमोिजम अन्य िविश ीकृत 
अदालत, न्याियक िनकाय वा न्यायािधकरणको ःथापना र गठन गनर् सिकनेछ भ े 
ूावधान रहेको छ। यसै संवैधािनक व्यवःथा बमोिजम बक तथा िव ीय 
संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ र िनयमावली, २०५९ लागू भई िमित 
२०६०।०४।०१ मा ःथािपत यस न्यायािधकरणले बक तथा िव ीय संःथाको 
ऋण असलुीसम्बन्धी मु ाह  िछटो छिरतो, सवर्सलुभ र गणुःतरीय न्याय ूदान 
गनुर् र अनमुानयोग्य िनणर्य गरी ऋणीबाट िलनपुन ऋणको साँवा तथा ब्याज 
रकम असूल उपर गनुर् महत्वपूणर् िजम्मेवारी रही आएको छ।  

 ऋण असलुी न्यायािधकरण ऋण असलुीसम्बन्धी शु  तहको न्याियक 
िनरोपण गन िनकायको पमा रहेको छ। न्यायािधकरणको मखु्य कायर् भनेको 
ऋण असलुीको उजरुी/िनवेदन मािथ िवषय िव ह ारा न्याियक एवं  वःतगुत 
िनणर्य गनुर् हो। यसै बममा न्याय सम्पादन िछटो, छिरतो, सहज पहुँचयकु्त र 
ूभावकारी बनाउने उ ेँयले बािषर्क कायर्योजना बनाई न्यायािधकरणको लािग 
थप सधुारका ूयास गिरएको छ। यस न्यायािधकरणले सधुारका कायर्ह लाई 
व्यविःथत पमा अगािड बढाउनको लािग आगामी िदनह मा सरोकार पक्षह संग 
छलफल तथा रणनीितक योजना िनमार्ण गरी कायार्न्वयनमा ल्याउने पहल 
कदमी िलने छ। कुनै पिन कायर्लाई योजनाव पमा अिघ बढाउन चःुतदु ःत 
व्यवःथापन प ित ःथािपत गिरन ुआजको आवँयकता पिन हो। न्यायािधकरण 
व्यवःथापन अन्तगर्त भौितक व्यवःथापन, मु ा व्यवःथापन, कमर्चारी 
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व्यवःथापन, बजेट व्यवःथापन, सरोकारवालाह को सहयोग, समन्वय र सम्बन्ध 
व्यवःथापन लगायतका ूमखु िवषयह लाई ठोस पमा कायार्न्वयनमा ल्याउने 
ूयत् न गिरनेछ। 

 ऋण असलुी न्यायािधकरणले िमित २०६०।०४।०१ देिख बक तथा 
िव ीय संःथाले ूवाह गरेको ऋणको बक तथा िव ीय संःथाको ऋण असलुी 
ऐन, २०५८ र िनयमावली, २०५९ बमोिजम ऋण असलुीको न्याियक िनरोपण 
एवं कायार्न्वयन गद आएको छ। न्यायािधकरणले आफ्नो १७ वषर्को अविधमा 
.२६ अवर् १२ करोड ६१ लाख ४ हजार १५१ ऋण असलुी गरी सकेको छ 
भने िनणर्य भई कायार्न्वयनको चरणमा रहेको तथ्या  पिन ठूलो छ। शेयर 
सदःयको माऽ लगानी नभएर िनक्षेपकतार्को समेत रकम रहने हनुाले बक तथा 
िव ीय संःथाको ऋण असलुी कायर्ले मलुकुको आिथर्क ूणालीलाई समेत असर 
पान गदर्छ। बक तथा िव ीय संःथाको ऋण असलुीसम्बन्धी कायर्लाई 
तथ्या गत पमा हेदार् ऋण असलुी न्यायािधकरणको आजको कायर् सम्पादन 
ूभावकारी देिखएतापिन समयसापेक्ष पमा यस कायर्लाई अझ सवल बनाउन 
वािषर्क कायर्योजना िनमार्ण गरी कायार्न्वयनमा लैजाने नीित अिघ सािरएको छ। 
यसै सन्दभर्मा न्यायािधकरण सधुार ूकृयाको लािग ूभावकारी देिखएको रणनीितक 
योजना सिहत न्यायािधकरणको काम कारवाही कसको लािग? किहले? कसरी? 
कसले? गन भ े कुरा ू  पारी वािषर्क कायर्योजना िनमार्ण गरी लागू गनुर्पन 
देिखएकोले आ.व. २०७७/२०७८ को अविधमा गिरने कायर्को सन्दभर्मा यो 
वािषर्क कायर्योजना िनमार्ण गिरएको छ। 
 

1.१ योजना तजुर्मा सिमित गठन  

अध्यक्षज्यूको िनदशन एवं समन्वयमा काम गन गरी बैिक  सदःयज्यूको 
संयोजकत्वमा अन्य पदािधकारीह  तथा ॐेःतेदार लगायत सम्पूणर् फाँटको 
ूितिनिधत्व हनेु गरी अन्य कमर्चारीह  र सरोकारवाला समेतको सहभािगतामा 
िमित 207७/0३/३० को िनणर्य बमोिजम कायर्योजना तजुर्मा सिमित गठन 
भएको छ। सो सिमितमा देहायका पदािधकारीह  सदःय रहन ुभएको छ। 
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१. बिकङ सदःयः ौी नरेशराज अयार्ल  संयोजक  
२. ॐेःतेदारः ौी महे र अयार्ल सदःय 
३. िूतिनिधः  ौी गायऽी ौे  सदःय (राि य वािणज्य बक) 
४. नायब सबु्बाः ौी घनँयाम ूसाद उपाध्याय सदःय (लेखा फाँट) 
५. नायब सबु्बाः ौी मोितलाल तामाङ सदःय (ऋण असलुी फाँट) 
६. नायब सबु्बाः ौी िवनोद फँुयाल  सदःय (मु ा फाँट) 
७. नायब सबु्बाः ौी सरला शमार्  सदःय सिचव (ूशासन फाँट) 
1.२ सिमितलाई ूा  कायार्देश 

सिमितलाई यस न्यायािधकरणको आ.व.207७/7८ को वािषर्क कायर्योजना 
तजुर्मा गरी 207७/4/1५ िभऽ पेस गन कायार्देश ूा  भएको छ।  
 

1.३ कायर्योजना तजुर्मा िविध र ूिबया:-  

योजना तजुर्माको सन्दभर्मा न्यायपािलकाको चौथो प बषीर्य योजनालाई 
ूमखु आधारका पमा िलइएको छ। त्यसैगरी सव च्च अदालतबाट आ.व. 
२०७७।०७८ को वािषर्क कायर्योजना िनमार्ण सम्बन्धमा ूा  पिरपऽलाई 
समेत मागर् दशर्नका पमा अवलम्बन गिरएको छ। 

1.३.1 यःतै यस न्यायािधकरणले गत आ.व.मा तयार गरेको बािषर्क 
कायर्योजनाह को अध्ययन तथा िव षेण गरी ूा  िनचोडह लाई 
उपयोग गिरएको छ। 

1.३.२ योजना तजुर्मा सिमितले यस न्यायािधकरणमा कायर्रत 
पदािधकारीह , कमर्चारीह , बक लगायतका सरोकारवालाह संग 
छलफल गरी राय, सझुाव र ूितिबया िलएको छ। यःतै यस 
न्यायािधकरणको गत आ.व.को मु ाको लगत, फ ट र बाँकी 
िववरण समेतलाई अध्ययन गिरएको छ।  

२. मु ा ूवाह व्यवःथापन: 
 न्यायपािलकाको चौथो प वषीर्य रणनीितक योजनाले िलएका लआय, 
उ ेँयलाई आधार िलई यो वािषर्क कायर्योजना तयार गिरएको छ। ऋण 
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असलुीसंग सम्विन्धत िविश कृत ूकृितका मु ाह लाई व्यवःथापन गरी मु ा 
ूवाहलाई िनयिमत, व्यविःथत गन उ ेँयले वािषर्क तथा मािसक कायर् तािलका 
िनमार्ण गरी कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ। आ.व. २०७७/०७८ देिख 
न्यायािधकरणमा दतार् हनेु सबै मु ाह  सफ्टवेयर िसःटम ूणाली लागू गिरने 
छ। त्यसैले आ.व. २०७७/०७८ मा मु ालाई अविध अनसुार िवभाजन गरी 
Case tracking system अबलम्वन गिरने छ।  
 िवगतमा देिखएका कमीकमजोरी र कायार्नभुवको आधारमा आगामी िदनमा 
सधुार गद जाने मान्यतालाई यस योजनामा पिन आत्मसात गिरएको छ। गत 
आ.व. मा यस न्यायािधकरणले व्यवःथापन र न्यायसम्पादन प ितमा ूभावकारी 
सधुार गनर्को लािग अपनाएका ूितव ताह मा थप पिरमाजर्न गरी िविभ  
ूितव ताह  अिघ साद सो अनु प कायर्योजनालाई कायार्न्वयनमा ल्याइएको 
छ। यस न्यायािधकरणबाट सेवामाहीह लाई ूदान गिरने सेवामा िवःतार, केही 
नवीनतम गितिविधको सु वात गनुर्का साथै आफ्नै भवन िनमार्णको लािग थप 
पहल कदमी गिरनेछ। साथै हाल यस न्यायािधकरण रहेको भाडाको संरचनाको 
ममर्त‚ सम्भार तथा न्यायािधकरण पिरसरको वातावरणलाई ःवच्छ, सफा र 
सनु्दर बनाई सेवामाहीले सकारात्मक पिरवतर्नको अनभुिूत गनर् सक्ने गरी 
सधुारको िनरन्तरता िदइनेछ। मु ा ूवाहको व्यवःथापनमा बक तथा िव ीय 
संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ र िनयमावली, २०५९ मा संसाधन गनुर् पन 
िवषयलाई ूितवेदन बनाई सम्विन्धत िनकायमा पेस गन तथा नयाँ कानूनी 
व्यवःथासँग पूणर् पमा आव  गराउने ूयास गिरने छ। 
 

३. न्यायािधकरणको जनशिक्त:  

 यस न्यायािधकरणमा कानून सदःय (अध्यक्ष)-१, बैिक  सदःय-१ र लेखा 
सदःय-१ गरी ३ सदःयह को संरचना रहेको छ। त्यसैगरी ॐेःतेदार-१ समेत 
गरी जम्मा ३० जना कमर्चारीह  यस न्यायािधकरणमा दरवन्दी, काज र 
करारमा गरी हाल कायर्रत रहेका छन।् न्यायािधकरणमा कायर्रत जनशिक्त 
िववरण अनसूुची-१ मा िदएको छ। 
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४. न्यायािधकरणको भौितक अवःथा:  
 ऋण असलुी न्यायािधकरण काठमाड  महानगरपािलका वडा नं. १ 
कमलपोखरी चोकको पि मतफर् बाट किरव २०० िमटरको दरुीमा अविःथत 
छ। िव.सं. २०६४ सालदेिख भाडामा िलई स ालनमा रहेको न्यायािधकरणको 
पिरसर १-८-०-० क्षेऽफलमा फैिलएको छ। 

 न्यायािधकरणको भवन चार तलाको रहेको र यस भवनिभऽ ईजलास, 
ईजलाससँगै अध्यक्ष तथा सदःयह को कक्ष, ऋण असलुी अिधकृत, ॐेःतेदार 

तथा शाखा अिधकृतको छु ा छु ै कायर्कक्ष, मु ा फाँटका कमर्चारीह  बःने 

काउन्टर सिहतको हल, अिभलेख शाखा, ूशासन शाखा, दायरी शाखा, लेखा तथा 
ःटोर शाखा, सूचना ूिविध, सोधपछु कक्ष समेत रहेका  छन।् 

 

५. न्यायािधकरणको साधन ौोत:  

 यस न्यायािधकरणमा अध्यक्ष तथा सदःय यको लािग कार-३, कायार्लय 
ूयोजनको लािग मा ती कार-१, ऋण असलुीको िवशेष अिभयानका लािग िजप-१ 
र हणु्डाई कार-१ चालू अवःथामा रहेका छन।् १ थान ईिन्डका र १ थान फोसर् 
गाडी ममर्त गनर् नसिकने गरी िबिमएर रहेका अवःथामा छन।् ४ वटा 
मोटरसाइकलह  संचालनमा रहेका छन।्  

न्यायािधकरणमा सभर्र समेत गरी जम्मा ३३ थान कम्प्यटुर रहेकोमा ५ थान 
ममर्त गनुर् पन र ५ थान ममर्त हनु नसक्ने अवःथामा छन।् ल्यापटप ३३ 
थानमध्ये २१ थान चाल ुअवःथामा रहेका छन ्भने बाँकी ममर्त सम्भार गनुर् पन 
अवःथामा छन।् िून्टर 2७ थानमध्ये १० ओटा ममर्त हनु नसक्ने गरी 
िविमएको अवःथामा रहेका छन।् ःक्यानर थान-५‚ सोनी िट.भी. थान-१‚ फ्याक्स 
मेिसन थान-२, फोटोकपी मेिसन चालू अवःथामा थान-३‚ ई-हािजरी मेिसन थान-
१, म ए.िस. थान-५, िृज थान-१ रहेका छन।् त्यःतै जेनेरेटर थान-१, सोलार 
व्याशी थान-३२, एचिभ सभर्र थान-१, इन्टरकम टेिलफोन िसःटम थान-१, 
य.ुिप.एस. थान-६, िस.आर.िप. जेट वाटर पम्प थान-१, सोनी क्यामरा थान-१ 
रहेका छन।्   
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पिरच्छेद - दईु 
न्यायपािलकाको चौथो प वषीर्य रणनीितक योजना र 

कायार्न्वयन ूकृया 
 

 

१. पिरचय: 
 साङ् गठिनक सु ढीकरण र सधुारका बममा तजुर्मा हनेु हरेक रणनीितक 
योजनाले सङ् गठनको गन्तव्यको पमा पिर ँय तथा गन्तव्य ूाि को 
माध्यमको पमा पिरलआय पिरभािषत गनुर्पन हनु्छ। साथै, त्यःतो गन्तव्यमा 
पगु्नको लािग मागर्दशर्क िस ान्तको पमा मूल्यह  ःथािपत गनुर्पन हनु्छ। 
पिर ँय तथा पिरलआय िछटोिछटो पिरवतर्न हनेु िवषय नभई दीघर्कालीन 
ूकृितका हनु्छन।् तथािप त्यसमा समसामियक पिरमाजर्न वा पनुः पिरभाषा गनर् 
नसिकने भ े हुँदैन। न्यायपािलकाको पिर ँयले हािसल गनर् चाहेको गन्तव्य 
अथवा साध्य वा ूा  गनर् चाहेको आदशर् िःथितलाई ूितिबिम्बत गन हुँदा 
पूवर्योजनाह मा पिरभािषत पिर ँयलाई सामान्य पिरमाजर्न गिरएको छ। 
न्यायपािलकाले आफ्नो गन्तव्यमा पगु्नका लािग साधन वा माध्यमको पमा पूवर् 
योजनाह ले अङ् गीकार गरेको पिरलआय (Mission) लाई यस योजनामा समेत 
यथावत ्कायम रािखएको छ। 

 संिवधान र कानूनले न्यायपािलकालाई समु्पेको िजम्मेवारी, संिवधान, कानून 
तथा न्यायका मान्य िस ान्त, नेपालले अन्तरार्ि यःतरमा व्यक्त गरेका 
ूितब ता, नेपालको न्यायपािलकाले न्याियक व्याख्यामाफर् त ् ूितपादन गरेका 
िस ान्त, अन्तरार्ि यःतरमा ःवीकृत तथा ःथािपत न्यायपािलकाका मूल्य 
मान्यताह  एवं न्यायका उपभोक्ताह को अपेक्षासमेतलाई न्यायपािलकाको 
मूल्यका आधारको पमा महण गिरएको छ।  
 

2. पिर ँय (Vision): 

 "सबैका लािग न्याय सिुनि त गनुर्" 
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३. पिरलआय (Mission): 

 "संिवधान,  कानून र न्यायका मान्य िस ान्तका आधारमा ःवच्छ एवं 
िनंपक्ष न्याय सम्पादन गनुर्" 
 

४. मूल्यह  (Values): 

 संिवधान र कानूनूित आःथाः संिवधान र कानूनबमोिजम िछटोछिरतो, 
सवर्सलुभ, िमतव्ययी, िनंपक्ष र ूभावकारी न्याय ूदान गद कानूनको शासन 
ूव र्न गनर् न्यायपािलका ूितब  रहनेछ।  

 ःवतन्ऽता, िनंपक्षता र सक्षमताः न्याियक सक्षमताको माध्यमबाट ःवतन्ऽ र 
िनंपक्ष पमा न्याय सम्पादन गनर् न्यायपािलका ूितब  रहनेछ। 

 ःवाय ताः न्यायपािलकाले न्याियक व्यवःथापनमा ूशासकीय, िव ीय एवं 
कायर्िविधगत ःवाय ताको ूत्याभिूतको अपेक्षा राख्दछ। 

 उ रदाियत्व र जवाफदेिहताM संिवधान र कानूनूित उ रदायी हुँदै उपलब्ध 
ॐोत साधनको अिधकतम सदपुयोग गरी जवाफदेिहता र न्याियक सशुासन 
कायम गनर् न्यायपािलका ूितब  रहनेछ। 

 ःवच्छता र समानताः संिवधान, कानून र न्यायका मान्य िस ान्तको 
आधारमा न्याियक ूिबयामा ःवच्छता, िनिँ चतता र समानताको ूत्याभिूत गद 
न्यायमा सहज पहुँच अिभविृ  गनर् न्यायपािलका ूितब  रहनेछ।  

 गणुःतरीयताः सूचना ूिविधको उच्चतम उपयोग गद दक्ष जनशिक्त र 
ूभावकारी व्यवःथापनको माध्यमबाट अनमुान योग्य एवं गणुःतरीय सेवा ूवाह 
गनर् न्यायपािलका िबयाशील रहनेछ। 

 सदाचारः सेवा ूवाहमा नैितकता,  िन ा र इमान्दािरता कायम राख् दै 

आचारसंिहताको पूणर् पालना गनर् न्याियक जनशिक्त ूितब  रहनेछन।् 
 ूितिनिधत्व र समावेिशताः न्याियक कामकारबाहीमा गणुःतरीयता कायम 
राख्दै समानपुाितक, समावेशी र सहभािगतामूलक ूितिनिधत्वको िस ान्तलाई 
संःथागत पमा आत्मसात ्गनर् न्यायपािलका िबयाशील रहनेछ। 
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 ःवािमत्वः न्याियक सेवामा समिपर्त जनशिक्तको योगदानको उच्च 
मूल्याङ् कन गद योजनाूित ःवािमत्वभाव सिुनि त गराउनेतफर्  न्यायपािलकाका 
ूयासह  लिक्षत रहनेछन।् 

 सहभािगता र समन्वयः न्याियक सधुारको योजनामा सरोकारवालाह को 
ःवािमत्वभाव जागतृ गराई रचनात्मक सहयोग र समन्वयमाफर् त ् न्याियक कायर् 
सम्पादनको ूभावकािरता अिभविृ  गनर् न्यायपािलका ूयत् नशील रहनेछ। 
 

5. लआयह : 

 5.1 िछटोछिरतो र गणःुतरीय न्याय सम्पादन 

  मु ाको शीय फ ट गनुर्। 
  मु ा व्यवःथापन प ितमा सधुार गनुर्। 
  न्याियक काम कारबाही तथा मु ाको िनणर्यमा गणःुतरीयता 

अिभविृ  गनुर्। 
  िववाद समाधानका वैकिल्पक उपायह को ूयोगलाई ूभावकारी 

बनाउन।ु 
  िनणर्य कायार्न्वयनको कायर्लाई ूभावकारी बनाउन।ु 
 5.2 न्यायमा पहुँच अिभवि : 
  अदालतको कायर्क्षेऽिभऽका न्यायमा पहुँचका अवरोधह को 

सम्बोधन गनुर्। 
  अदालतबाट ूवाह हनेु सेवालाई गणुःतरीय र ूभावकारी 

बनाउन।ु 
  न्याियक ूिबया र ूणाली बारे सूचना ूवाह गनुर्। 
  

 5.3 न्याियक सशुासनको ूव र्न: 
  न्याियक ःवतन्ऽता र ःवाय ताको ूव र्न गनुर्। 
  न्याियक उ रदाियत्व र जवाफदेिहता अिभविृ  गनुर्। 
  न्याियक जनशिक्तको कायर् संःकृितमा सधुार गनुर्। 



 वािषर्क कायर्योजना २०७७/०७८ 9 
 

  अदालतको काम कारबाहीमा अनगुमन र िनरीक्षणलाई ूभावकारी 
बनाउन।ु 

  

 5.4 अदालत व्यवःथापनको स ढीकरण: 
  मानव संसाधन व्यवःथापन स ढ बनाउन। 
  भौितक र सेवा पूवार्धारमा सधुार एवम िव ीय व्यवःथापन गनुर्। 
  सूचना ूिविधको संःथागत स ढीकरण र क्षमता अिभविृ  गनुर्। 
  संिहताह को नितजामलुक र ूभावकारी कायार्न्वयनको 

व्यवःथापन गनुर्। 
  न्याियक अध्ययन प ित िवकास गनुर्। 
  योजना कायार्न्वयन ूणालीलाई ूभावकारी बनाउन।ु  
 

 5.५ न्यायपािलकाूितको आःथा र िव ास अिभविृ : 
  अदालतका काम कारबाही सम्बन्धमा सेवामाहीको सन्तिु  

अिभविृ  गनुर्। 
  न्याियक सूचना, स ार र िशक्षा प ितको सधुार गनुर्। 
  अदालतका सरोकारवालाह सँगको सम्बन्ध र सहयोगलाई स ढ 

तलु्याउन।ु 
 मािथ उल्लेख गिरएका पिर ंय, पिरलआय तथा आधारभतु मूल्यह  र 
लआयह  हािसल गनर्का लािग अपनाउन ु पन माध्यमको पमा लआयह संग 
सम्बिन्धत रणनीितक उ ेँयह  न्यायपािलकाको चौथो प वषीर्य रणनीितक 
योजना (२०७६/०७७-२०८०/०८१) ले आत्मसात गरेको छ। तोिकएका 
रणनीित अनसुरण गदार् पिर ंय, पिरलआय तथा आधारभतू मूल्यका आधारमा 
गिरने तथा िछटो छिरतो न्याय, सबैको लािग न्याय भ े रणनीितक योजनाको 
मूल नारा समेत यसै आधारमा सफल हनेु अपेक्षा गिरएको छ। ूःततु 
रणनीितक योजना अनु प नै न्यायािधकरणलाई व्यविःथत गनर् आवँयक रहेको 
महससु गरी वािषर्क कायर्योजना िनमार्ण गरी कायार्न्वयन गनुर् न्यायािधकरणको 
उ ेँय एवं लआय हनेुछ।   
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पिरच्छेद - तीन 
आ.व. २०७७/०७८ मा अवलम्बन गिरन ेूितव ताह  

 यस न्यायािधकरणको वािषर्क कायर्योजनालाई ूभावकारी पमा लागू गरी 
ऋण असलुीसम्बन्धी िववादमा िछटो, छिरतो, ूभावकारी र गणुःतरीय न्याय 
सम्पादनको लािग देहायमा उिल्लिखत ूितव ताह लाई व्यानर 
कायर्बमको पमा अिघ सािरएको छ। ती ूितव ताह  सबैले देख् न जा  पाउने 
गरी सावर्जिनक पमा ूकािशत गिरनेछ। यसबाट न्याय सम्पादनको कायर्मा 
संलग्न अध्यक्ष एवं सदःयह  तथा कमर्चारीह मा न्याियक उ रदाियत्व बहन 
गनर् उत्ूेरणा (Motivation) िमल्ने र आशा गिरए अनु प सफलता हािसल 
हनु सक्ने िव ास गिरएको छ। 
 यो वािषर्क कायर्योजना न्यायपािलकाको चौथो पञ् चवषीर्य रणनीितक 
योजनाले िलएका लआय र उ ेँय अनु प िनमार्ण गिरएको छ। वािषर्क 
कायर्योजना िनमार्णको बममा न्यायािधकरणको िव मान ऐन, िनयम तथा कायर् 
ूकृित अनु प ूितव ताह  तय गिरएका छन।् 
 

१. मु ाको शीय फ ट गन:  
 गत आिथर्क वषर्बाट िजम्मेवारी सरी आएका मध्ये १८ मिहनाभन्दा परुाना 
सबै मु ाह  चाल ुआिथर्क वषर्मा फ ट गन। गत आिथर्क वषर्बाट िजम्मेवारी 
सरी आएका मध्ये १८ मिहनासम्मका र चाल ुआिथर्क वषर्मा दतार् भएका 
मु ाह  किम्तमा ५० ूितशत फ ट गन। िवशेष ूकृितका िनवेदनह मध्ये 
ूमाण बझु्न ुनपनका हकमा दतार् भएको िमितले र ूमाण बझु्नपुनका हकमा 
ूमाण चकु्ता भएका िमितले १५ िदनिभऽ फ ट गन। फैसला लेखन र 
तयारी कानूनले तोकेको म्यादिभऽ सम्प  गन। 
 

2. मु ा व्यवःथापन प ितमा सधुार गन:  
 मु ाका पक्षको व्यिक्तगत िववरण भरी िमिसल संलग्न गन। मु ा 
व्यवःथापन िदग्दशर्न र इजलास पिुःतका बनाई मु ा शाखा तथा इजलासमा 
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राख् ने। पक्षह लाई न्यायािधकरणको कायर्बोझ समेतलाई िवचार गरी समय 
तोकी तारेख िदने। िनधार्िरत समयिभऽै कुनै पक्ष अनपुिःथत भएमा उपिःथत 
पक्षलाई तारेख िदने।  
 

३. न्याियक काम कारबाही तथा मु ाको िनणर्यमा गणःुतरीयता अिभविृ  गन:  
 मु ाको कारबाहीमा लाग्ने हरेक चरणको सफ्टवेयरमाफर् त कायर्तािलका 
बनाई िमिसल सामेल राख् ने। मु ाका पक्षह  न्यायािधकरणमा हािजर भएपिछ 
कायर्तािलका उपलब्ध गराउने। कायर्तािलकामा िनधार्िरत समयमा तोिकएको 
कायर् सम्प  गन।  
 

४. िववाद समाधानका वैकिल्पक उपायह को ूयोगलाई ूभावकारी बनाउने: 
 िमलापऽ हनु सक्ने िववादह  िमलापऽका लािग ूोत्सािहत  गन। 
न्यायािधकरणमा कायर्रत जनशिक्तलाई िमलापऽको सम्बन्धमा ूिशिक्षत गन।  
 

५. ऋण असलुीलाई ूभावकारी बनाउने:  
 मु ाको िनणर्य कायार्न्वयनसम्बन्धी बक तथा िव ीय संःथाको ऋण असलुी 
ऐन, २०५८ को दफा २१ बमोिजम भएको आदेश अनसुार ऋणीको िधतो 
रािखएको वा नरािखएको अन्य चल वा अचल सम्पि  कब्जा वा िललाम िबबी 
गन, जमानत िदने व्यिक्तको चल वा अचल सम्पि  कव्जा वा िललाम िबबी गन, 
कुनै व्यिक्त िबशेष ऋणी वा जमानत िदने व्यिक्त भएकोमा त्यःतो व्यिक्तलाई 
पबाउ गरी ूचिलत कानून बमोिजम थनुा राख् ने कायर्लाई आदेश भएको िमितले 
६ मिहनािभऽ फ ट गन। िबगोमध्ये ूत्येक वषर् कम्तीमा सो वषर् कायम हनेु 
लगत बराबर असलु गन। यस वषर् िजम्मेवारी सरी आएका र यस वषर् आदेश 
हनेु कुल संख्याको ५०% िनणर्य चाल ुआिथर्क वषर्मा फ ट गन। चाल ु
आिथर्क वषर्मा िनणर्य कायार्न्वयन गनर् भएका आदेशको अंग परु् याउने। 
 

६. न्यायािधकरणका ूिबया र ूणाली बारे सूचना ूवाह गनः  
 न्यायािधकरणमा सेवामाही परामशर् र सहायता कक्षमा न्यायािधकरणबाट 
ूदान हनेु सेवा,  मु ाको ूिबया,  लाग्ने दःतरु आिद बारेमा सेवामाहीलाई 
जानकारी िदने। न्यायािधकरणबाट ूदान हनेु सेवा, मु ाको ूिबया, लाग्ने दःतरु 
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आिद बारेमा जानकारीमूलक पिुःतका तयार गरी पिहलो पटक आउने पक्षलाई 
उपलब्ध गराउने। सेवामाहीका अपेक्षा/गनुासा सम्बन्धमा सल्लाह/सझुाव िलई 
सो सम्बोधन गनर् आवँयकतानसुार अध्यक्ष र सदःय सिहत अन्तरिबया गन। 
न्याियक ूिबयासम्बन्धी जानकारीह  स ार माध्यममाफर् त ूकाशन तथा 
ूशारण गन। न्यायािधकरणबाट ूदान हनेु सेवा,  न्याियक ूिबया र ूणाली, 
मु ाको कारबाहीका लािग लाग्ने दःतरु आिद बारेमा सरोकारह संग ूदेशःतरीय 
अन्तरिबया, अन्तरसंवाद गन। 
 

७. न्यायािधकरणको ःवतन्ऽता र ःवाय ताको ूव र्न गन:  
 न्यायािधकरणको काम कारवाहीमा बािहरी तथा आन्तिरक पमा पनर् सक्ने 
दवाव र ूभावलाई िन त्सािहत र इन्कार गन। 
 

८. न्यायािधकरणको उ रदाियत्व र जवाफदेिहता अिभविृ  गनः  
 कमर्चारीह को िजम्मेवारी सिहतको कायर्सम्पादन लागू गन। 
न्यायािधकरणमा िबचौिलयाबाट हनु सक्ने िबयाकलाप रोक्न आवँयक व्यवःथा 
िमलाउने।  
 

९. न्यायािधकरणका जनशिक्तको कायर् संःकृितमा सधुार गनः  
 न्यायािधकरणका जनशिक्तले सेवामाहीूित गनुर् पन व्यवहारको सम्बन्धमा 
अिभमूिखकरण कायर्बम संचालन गन। न्यायािधकरणका जनशिक्तलाई 
सेवाूवाहमा ूिसि  पाएका संःथाह को अवलोकन गराउने। 
 

१०.  अनगुमन र िनरीक्षणलाई ूभावकारी बनाउनेः  
 सेवा ूवाहमा हनु सक्ने बाधा अवरोधह लाई हटाउन िनरीक्षण कायर्लाई थप 
ूभावकारी बनाउने। न्यायािधकरणको काम कारवाहीमा अनगुमन र िनरीक्षण 
गनर् पनुरावेदन न्यायािधकरणसंग सहयोग र समन्वय गन। 
 

११. मानव संसाधन व्यवःथापन सु ढ बनाउनेः  
 न्यायािधकरणमा िरक्त हनेु कमर्चारीह को दरबन्दी समयमै पूितर् गनर् सव च्च 
अदालत लगायतका िनकायसंग समन्वय तथा सहकायर् गन। 
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१२. भौितक पूवार्धारको पहल गनः  
 न्यायािधकरणको आफ्नै भवन नभएकोले भवनका लािग आवँ यक पहल 
गरी उपयकु्त जग्गा पिहचान गरी जग्गा ूाि का लािग ूयत् न गन।  
 

१३. सूचना ूिविधको संःथागत स ढीकरण र क्षमता अिभविृ  गनः  
 सूचना ूिविधको ूयोगलाई व्यविःथत गनर् एक कमर्चारी एक कम्प्यूटर, 
एक िून्टरको अवधारणा बमश लागू गन। 
 

१४. योजना कायार्न्वयन ूणालीलाई ूभावकारी बनाउनेः  
 योजना कायार्न्वयन ूणालीलाई ूभावकारी बनाउन न्यायपािलकाको चौथो 
पञ् चवषीर्य कायर्योजना तथा यस न्यायािधकरणको वािषर्क कायर्योजनाले िनिदर्  
गरेका लआय हािसल गनर् ूभावकारी कदम चाल्ने। 
 

१५. न्यायािधकरणका काम कारबाही सम्बन्धमा सेवामाहीको सन्तिु  अिभविृ  
गनः 

 सेवामाहीह को सन्तिु को ःतर मापन गनर् सवक्षण गन एवं सवक्षणबाट ूा  
िनंकषर् सावजर्िनक गन। 
 

१६.  न्यायािधकरणका सूचना, स ार र िशक्षा प ितको सधुार गनः 
 न्यायािधकरणका काम कारवाहीसँग सम्बिन्धत जानकारीह  ूकाशन तथा 
ूसारण गन एवं सरोकारवाला पक्षसँग िनयिमत पमा अन्तरिबया गन। 
 

१७. मिहला, बालबािलका, जे  नागिरक र फरक क्षमता भएका सेवामाहीका लािग 
िवशेष सेवा उपलब्ध गराउने: 

 यस न्यायािधकरणमा आउने सेवामाहीह  सबैलाई समानढंगले व्यवहार 
गनुर्पन न्यायािधकरणको कतर्व्य हो। य िप न्यायािधकरणबाट ूदान गिरने 
सेवाह  जःतैः नक्कल िदने,  तारेख तोक्ने लगायतका कायर्ह का लािग 
न्यायािधकरणमा धेरै समय िबताउन नपरोस भ े उ ेँयले िवशेषतः मिहला, 
बालबािलका, जे  नागिरक र शारीिरक एवं मानिसक पले फरक क्षमता भएका 
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एवं िपछिडएका वगर्को न्यायमा सहज पहुँचका लािग िवशेष कायर्बम माफर् त 
सेवा ूवाहमा ूभावकारीता ल्याइने छ। गोपनीयता कायम राख् ने िनदिशकाको 
ूभावकारी कायार्न्वयन गिरने छ। 
 

१८. िनणर्य कायार्न्वयन र िनणर्य कायार्न्वयन िवशेष अिभयानलाई थप ूभावकारी 
ढ ले कायार्न्वयन गनः  

 

  यस आिथर्क वषर्का लािग कायर्योजनाले िनिदर्  गरे अनु प िनणर्य 
कायार्न्वयन आदेश तोिकएको समयमा फ ट गनुर्का अितिरक्त असलुीसम्बन्धी 
िवशेष अिभयानलाई व्यापक पमा ूचार ूसार गरी ूहरी, नागिरक समाज, 
ःथानीय तह एवं सरोकारवालाह बीच समन्वय गरी िनणर्य कायार्न्वयनलाई थप 
ूभावकारी बनाइने छ। 
 

 सेवामाही मैऽी सेवा उपलब्ध गराइन ुआजको आवँयकता हो। मु ाको 
पक्षह सँग गिरने व्यवहार सकारात्मक हनु ु पदर्छ। यसको लािग 
न्यायािधकरणमा रहेको सूचना तथा सहायता कक्षको सेवालाई अझ िवःतार 
गिरनेछ। सेवामाहीह को चाहना अनसुारको सेवा िदई, न्यायमा जनताको सहज 
पहुँचका लािग अध्यक्ष, सदःय य एवं सम्पूणर् कमर्चारीह बाट सेवामाही मैऽी 
मयार्िदत व्यवहार गिरने छ। सेवामाहीूित गिरने हाॆो व्यवहार िश , नॆ र 
आदराथीर् हनेुछ। 
 

१९. अध्यक्ष र सदःयह ले आचारसंिहताको पूणर् पालना गन: 
 

 ूभावकारी र उ रदायी न्याय व्यवःथा माफर् त िछटो, छिरतो र ःवच्छ, 
िनंपक्ष र पारदशीर् पमा न्याय सम्पादन हनेु कुराको व्यवहािरक ूत्याभिूत िदई 
ःवच्छ सनुवुाइ सिुनि त हनेु न्याियक ूकृया ारा नागिरक हकको संरक्षण गनुर् 
अध्यक्ष र सदःयह को मूल कायर् हो। अध्यक्ष र सदःयह को उ रदाियत्वलाई 
ूभावकारी पमा कायार्न्वयन गनर् ःवतन्ऽता, िनंपक्षता, िन ा, सदाचार, 
समानता, सक्षमता र लगनशीलताका साथ यस न्यायािधकरणका अध्यक्ष र 
सदःयह बाट आचार संिहताको पालना हनेुछ। 
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२०.  एक घण्टे कायर्बमलाई थप ूभावकारी बनाउने:  
  यस न्यायािधकरणबाट ूवाह हनेु सेवाह  मध्ये रीत, ढाँचा एवं ूकृया पगुी 
वा आदेश भई आएका देहायका कायर्ह  एक घण्टािभऽ सम्प  गरी न्यायलाई 
सरल, सहज एवं िछटो छिरतो बनाउने छ। 
(क) उजरुी िनवेदन दतार् गन। 

(ख)  ूितउ र पऽ दतार् गन। 

(ग)  मु ा सकार गन। 

(घ) नगदी रिसद काट्ने। 

(ङ)  धरौटी सदरःयाहा गन। 

(च)  साधारण तारेख, पेशी तारेख तोक्ने। 

(छ)  नक्कल िदने। 

(ज) फुटकर िनवेदन दतार् गन। 

(झ)  ताकेता पऽाचार गन। 

(ञ)  िवशेष ूकृितका िनवेदन दतार् तथा दरपीठ गन। 

(ट)  िवशेष ूकृितका िनवेदनमा भएको आदेश वा िनणर्य बमोिजमको जारी हनेु 
ूमाण पऽह  जारी गन। 
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पिरच्छेद - चार 
आ.व. २०७६/०७७ को कायर् ूगित समीक्षा 

 

 ऋण असलुी न्यायािधकरणका ूितव ताह , ती ूितव ता कायार्न्वयन गनर् 
िलइएका नीितह , ती नीितह  लागू गनर् अपनाइएका प ितह , योजना 
कायार्न्वयनसँग सम्बिन्धत अन्य कायर् सम्पादनमा अध्यक्ष र सदःय यको 
सकृयता तथा समन्वयकारी भिूमका रहेको छ। साथै कमर्चारीह लाई ूोत्साहन 
भ ा केही मिहना उपलब्ध गराइएकाले पिन कमर्चारीह को उत्ूरेणामा थप 
विृ  भएको िथयो भने सोही आ.व.मा कोिभड-१९ को ूभाव हुँदा पिन आ.व. 
२०७६/०७७ मा मु ा फ ट ूितशत दोब्बर बिृ  भएको पाइन्छ।  
 

१. मु ा/िनवेदनको समि गत िववरण: 
 न्यायािधकरणको अिभलेख अनसुार िवगत पाँच वषर्को मु ाको लगत, 
फ ट र बाँकीको िःथित देहायका तािलकामा उल्लेख गिरएको छ। 

तािलका नं. १ 

िस.नं. आ.व. 
िजम्मेवारी 
सरेको 

नया ँदतार् 
भएको 

जम्मा मु ा 
संख्या 

मु ा फ ट 
संख्या 

जम्मा 
बाकँी 

१ ०७२/७३ ३१४ १६५ ४७९ १४७ ३३२ 
२ ०७३/७४ ३३२ ११३ ४४५ १७२ २७३ 
३ ०७४/७५ २७३ २०० ४७३ १०७ ३६६ 
४ ०७५/७६ ३६६ १३९ ५०५ १०४ ४०१ 
५ ०७६/७७ ४०१ १०७ ५०८ २०४ ३०४ 

 उिल्लिखत तािलका नं. १ मा आ.व. २०७२/०७३ मा चाल ुमु ा जम्मा 
४७९ थान मध्ये १४७ थान फ ट भै ३३२ थान बाँकी रहेको देिखन्छ। 
आ.व. २०७३/०७४ मा चाल ुमु ा संख्या ४४५ थान रहेकोमा १७२ थान 
फ ट भै २७३ थान बाँकी रहेको देिखन्छ। आ.व. २०७४/०७५ मा चाल ु
मु ा ४७३ मध्ये १०७ थान फ ट भै ३६६ थान िजम्मेवारी सरेको 
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देिखन्छ। आ.व. २०७५/०७६ मा िजम्मेवारी सरेको ३६६ र नयाँ दतार् 
भएका मु ा संख्या १३९ समेत जम्मा ५०५ थान चाल ुमु ा रहेकोमा १०४ 
थान फ ट भै ४०१ थान मु ाको िजम्मेवारी सरेको अवःथा छ। गत आ.व. 
२०७६।०७७ सरी आएको ४०१ र नयाँ दतार् भएका मु ा संख्या १०७ समेत 
जम्मा ५०८ थान चाल ुमु ा रहेकोमा २०४ थान फ ट भै ३०४ मु ाको 
िजम्मेवारी सरेको अवःथा छ। 

यस न्यायािधकरणबाट भएका मु ाको फ ट हेदार् आ.व. २०७२/०७३ 
देिख आ.व. २०७६/०७७ मा बमश: ३०.६८, ३८.६५, २२.६२, २०.५९ 
र ४०.१५ ूितशत रहेको देिखन्छ।  

ःतम्भ िचऽ नं. १ 

 
 मािथको िचऽ नं. १ बाट आ.व. २०७२/०७३ बाट आ.व. 
२०७३/०७४ मा फ ट ूितशत बढेको देिखन्छ भने आ.व. २०७४/०७५ 
र आ.व. २०७५/०७६ मा मु ाको फ ट ूितशत बमश: घट्दै गई आ.व. 
२०७६/०७७ मा पनुः बढेको देिखन्छ। 

२. वािषर्क योजनाको  लआय र ूगितः  

 आिथर्क वषर् २०७६।०७७ को वािषर्क योजनाको लआय र ूगित अनसुार 
अविधगत कायर् सम्पादन ूगित र मािसक लआय र ूगितको िववरण देहाय 
बमोिजम उल्लेख गिरएको छ। 
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२.१. अविधगत कायर् सम्पादन ूगित 

तािलका नं. २ 

ब.सं. 
 

िववरण 

 
मु ातफर्  (संख्या) 

६ मिहना िभऽको 
६ मिहनादेिख १ 
वषर् िभऽको 

१ वषर्देिख १८ 
मिहना िभऽको 

१८ मिहना नाघेको 

 
जम्मा 

१ फ ट संख्या ० ८ २२ १७४ २०४ 

आिथर्क वषर् २०७६/०७७ मा जम्मा २०१ वटा मु ा िनणर्य गन लआय 
रािखएकोमा २०४ वटा मु ा िनणर्य भई लआयको १०१.५० ूितशत ूगित 
भएको छ। आविधक पमा मु ा िनणर्यको तथ्या  हेदार् यस आिथर्क वषर्मा ६ 
मिहना िभऽको कुनै पिन मु ा िनणर्य भएको छैन। ६ मिहना देिख एक वषर् 
िभऽको ८ वटा मु ाको िनणर्य भएको देिखन्छ भने १ वषर् देिख १८ मिहना 
िभऽको मु ाको हकमा भने २२ वटा िनणर्य भएको छ। परुाना मु ाह  
फ टलाई ूाथिमकता िदने कायर्योजना अनु प १८ मिहना नाघेका १७४ 
वटा मु ाको िनणर्य भएका छन।् 

 

२.२ मािसक लआय र ूगित 

तािलका नं. ३ 

िस.नं. 
जम्मा 
मु ा 
संख्या 

मिहना  साउन  भदौ  असोज  काि क मिङ् सर पसु माघ फागनु चैत वैशाख जेठ असार 
 

जम्मा 

कायर्िदन २६ २६ १२ २२ २६ २५ २५ २३ २४ २४ २६ २६ २८५ 

१. ४०१ लआय १६ १७ १६ १७ १७ १७ १७ १७ १७ १७ १६ १७ २०१ 

  ूगित १० २४ १४ १३ १८ १२ ४० ३४ ११ ० ० २७ २०४ 

२ 
फ
ट 

ूितशत 
 ६२.५ १४१.१८ ८७.५ ७६.४७

१०५. 
८८ 

७०.६ २३५.३ २०० ६४.७ ० ० 
१५८
.८२ 

१०१.५ 

आिथर्क वषर् २०७६।०७७ मा मािसक लआय िनधार्रण गदार् वािषर्क 
लआयलाई कायर् िदन अनसुार िवभाजन गरी िनधार्रण गिरएको िथयो। साउन 
मिहनामा २६ कायर् िदन रहेकोले १६ थान मु ा िनणर्य गन लआय रािखएकोमा 
१० थान मु ा िनणर्य भै ६२.५ ूितशत लआय हािसल गिरएको छ। भदौ 
मिहनाको कायर् िदन २६ रहेकोले १७ थान मु ाह  िनणर्य गन लआय कायम 
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गिरएकोमा २४ थान िनणर्य भै १४१.१८ ूितशतले ूगित भएको छ। त्यःतै 
असोज मिहनामा १६ थान मु ा िनणर्य गन गरी लआय िनधार्रण गिरएकोमा १४ 
थान मु ा िनणर्य गरी ८७.५ ूितशत ूगित भएको छ। काि क मिहनाको 
लआय १७ थान रहेकोमा १३ थान मु ा िनणर्य गरी लआयमा ७६.४७ ूितशत 
माऽ ूगित भएको छ। मिङ् सर मिहनाको लािग १७ थान मु ाको लआय 
िनधार्रण गिरएकोमा १८ थान मु ा िनणर्य गरी १०५.८८ ूितशत ूगित हािसल 
भएको छ। पसु मिहनाको लािग १७ थान मु ा लआय भएकोमा १२ थान मु ा 
िनणर्य भै ७०.६ ूितशत ूगित भएको छ। माघ मिहनाको लािग १७ थान 
मु ा िनणर्यको लआय िनधार्रण गिरएको िथयो। उक्त मिहनामा ४० थान मु ा 
िनणर्य गरी २३५.३ ूितशत ूगित भएको छ। साथै चैत मिहनाको लािग १७ 
थान मु ा िनणर्यको लआय िनधार्रण गिरएकोमा ११ मु ा िनणर्य भै ६४.७ 
ूितशत ूगित भएकोमा वैशाख र जेठमा कोिवड-१९ को महाव्यािधको कारणले 
इजलास बःन नसकेकोले कुनै पिन मु ा िनणर्य भएन। असार मिहनामा १७ 
थान मु ा िनणर्य गन लआय कायम गिरएकोमा २७ थान मु ा िनणर्य गिरयो। 
जसबाट लआयको १५८.८२ ूितशत ूगित हािसल भयो। समममा वािषर्क पमा 
२०१ मु ाह  िनणर्य गन लआय रािखएकोमा २०४ मु ा िनणर्य गरी १०१.५ 
ूितशतले लआय हािसल भएको देिखन्छ। 

ःतम्भ िचऽ नं. २ 
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३. िनणर्य लेखन: 
 कायर्योजनामा लआय िलइए अनु प म्याद तामेल गन, मु ाको अंग परु् याउने 
र िनणर्य गन कायर् सम्प  गिरएजःतै िनणर्य लेखन कायर् कानून बमोिजम सम्प  
भएको छ। 
 

४. भौितक साधनको िनमार्ण, सम्भार तथा ममर्त: 
 ऋण असलुी न्यायािधकरणमा सेवामाहीको सिुवधालाई ि गत गरी मु ा 
फाँट, मु ा दतार् फाँट र चलानी फाँटको सेवा भवनको पिहलो तलाबाट ूवाह 
हुँदै आएको छ। भवनको तेौो तलामा रहेको सभाकक्षको ःतर उ ित गिरएको 
छ। सबै चारपाङ्म ेसवारी साधनह  र मोटरसाईकलह को उिचत ममर्त संभार 
गरी ूयोगमा ल्याइएको छ। न्यायािधकरणमा भएका, परुाना कम्प्यटुर, फ्याक्स, 
फोटोकपी मेिशन, कुिसर्ह  ममर्त सम्भार गरी हनेुसम्म ूयोगमा ल्याइएको छ। 
न्यायािधकरणको पिरसरलाई सकेसम्म ःवच्छ सफा रािखएको छ। 
 

५. सूचना ूिविध: 
 आ.व. २०७६/७७ मा सफ्टवेयर िनमार्ण एवं िवकास गरी अथर् मन्ऽालय 
र सव च्च अदालतसंग समन्वय गरी परीक्षणको बममा रहेकोले आ.व. 
२०७७/७८ मा संचालनमा ल्याइनेछ। न्यायािधकरणका सबै फाँटह मा 
ईन्टरनेट सेवाको पहुँच परु् याई हाल म्यानअुल ूकािशत गन गिरएको दैिनक 
तथा सा ािहक कजिल  सफ्टवेयर माफर् त हेन व्यवःथा िमलाउनकुा साथै 
न्यायािधकरणका ूाय सम्पूणर् कायर् कम्प्यटुरबाट गन गिरएको छ। 
न्यायािधकरणमा कायर्रत कमर्चारीह लाई सूचना ूिविध शाखाबाट समय 
समयमा सूचना ूिविधसम्बन्धी तािलम समेत िददै आएकोमा सो कायर्लाई 
िनरन्तरता िदइनेछ। अिभलेख शाखामा रहेका िमिसलह  कम्प्यटुरमा 
अिभलेखीकरण गन कायर्को सु वात भएको छ। यस आ.व. मा उक्त कायर्लाई 
िनरन्तरता िदईनेछ। आ.व. २०७६/७७ मा ूत्येक फाँट, शाखा र इजलास 
समेतमा CCTV  क्यामरा जडान गरी कमर्चारीह को काम कारवाहीको िनगरानी 
गनर्का लािग समेत ॐेःतेदार र अध्यक्षको च्याम्बरमा छु ा छु ै Display 
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Monitor जडान गन भिनएकोमा कोिवड-१९ को कारण कायार्न्वयन गनर् 
नसिकएकोमा यस आिथर्क वषर्मा ूाथिमकताकासाथ कायार्न्वयन गिरनेछ। 
 

६. आिथर्क सशुासन: 
 यस न्यायािधकरणमा ूा  हनेु राज  तथा धरौटीह  िनयमानसुार राज मा 
तथा धरौटी खातामा जम्मा गन र ूा  बजेट आिथर्क अनशुासनमा रही 
िनयिमतता तथा िमतब्यियता अपनाई िनयमानसुार खचर् गिरएकोछ।  
 

७. कमर्चारी सम्मान सम्बन्धमा: 
कमर्चारीह को मनोबल उच्च राख् न यस न्यायािधकरणमा राॆो काम गन 

कमर्चारीह  मध्ये ूत्येक वषर्को िनजामती सेवा िदवसको िदन उत्कृ  
कमर्चारीह  छनोट गरी परुःकृत गरी सम्मान गिरने छ। 
 

८. िविवध कायर्:  
 यस न्यायािधकरणबाट जारी हनेु म्याद समेत िजल्लाको भौगोिलक अवःथा 
समेतको िबचार गदार् समयमानै तामेल भै रहेको छ। न्यायािधकरणका 
कमर्चारीह लाई सूचना ूिविधले दक्ष बनाउने योजना अनु प सबै कमर्चारीलाई 
कम्प्यटुर तािलम िदइएको छ भने तारेख ूणालीमा सधुार, इजलास ब्यवःथापन 
लगायतका कायर्ह  पिन योजना मतुािबक नै हुँदै आइरहेको छ। सबै 
कमर्चारीह लाई योजनासम्बन्धी जानकारी िदई लआयअनु प कायर् गन तफर्  सिबय 
बनाईने साथै कमर्चारीह लाई सेवासम्बन्धी िविभ  ूिशक्षण समेत िदइने छ। 
न्यायािधकरण व्यवःथापन सिमित, बैक तथा िव ीय संःथाह सगँ अन्तिबर् या, 
कमर्चारीह को बैठक योजनाअनसुारको समयमा बसी आवँयक िनणर्य िलइने 
छ। यस ऋण असलुी न्यायािधकरणमा आ.व. २०७६/०७७ मा िमिसलको 
आन्तिरक िनरीक्षण कायर् तािलका बनाई कायर्योजना तयार गिरएकोमा सो अनसुार 
नै आ.व. २०७७/०७८ मा पिन िमिसलह को आन्तिरक िनरीक्षण गिरने छ। 
 

९. िनणर्य कायार्न्वयनको समि गत िववरण: 
 यस न्यायािधकरणको कायार्न्वयन तहमा रहेको मु ा कायार्न्वयनका लािग 
अिघल्लो वषर्बाट िजम्मेवारी सरेका र चाल ुवषर्मा िनणर्य कायार्न्वयनका लािग 
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(दफा २१ बमोिजम) ूा  भएका मु ा र मलु्तवी जगाई ऋण असलुी शाखामा 
ूा  भएका सम्पूणर् मु ाह  गरी ऋण असलुी शाखा (कायार्न्वयन) का जम्मा 
मु ा संख्या तथा कायार्न्वयनका बममा ऋण असलुी शाखाबाट भएका िमलापऽ, 
िललामी कारवाही, लगत क ा र जेथा नभएका कारण मलु्तवी रहेका मु ा 
संख्यालाई फ ट अन्तगर्त राखी िनणर्य कायार्न्वयन आ.व. २०७२/०७३ 
देिख आ.व. २०७६/०७७ को संख्यात्मक िववरणलाई देहायका तािलकामा 
उल्लेख गरी ूःततु गिरएको छ। 

तािलका नं. ४ 
ब.
सं. 

आ.व. िजम्मेवारी 
सारेको 

नया ँदतार् 
भएको 

जम्मा मु ा 
संख्या 

िमलापऽ/िललामी/ 

लगतक ा संख्या 
जेथा नभएका कारण 
मलुतवी रहेको संख्या 

जम्मा फ ट 
संख्या 

फ ट 
ूितशत 

कायार्न्वयन बाकँी 
मु ा संख्या 

१ ०७२/०७३ ३१२ ५२ ३६४ ६७ ३६ १०३ २८.२९ २६१ 

२ ०७३/०७४ २६१ १४० ४०१ ७६ ७ ८३ २०.६९ ३१८ 

३ ०७४/०७५ ३१८ १४३ ४६१ ५२ - ५२ ११.२७ ४०९ 

४ ०७५/०७६ ४०९ ८० ४८९ ५२ ३४ ८६ १७.५८ ४०३ 

५ ०७६/७७ ४०३ ९४ ४९७ ३४ ९५ १२९ २५.९५ ३७१

 

 मािथ उिल्लिखत तािलकाबाट आ.व. आ.व. २०७२/०७३ मा जम्मा मु ा 
संख्या ३६४ रहेकोमा फ ट १०३ भई जम्मा बाँकी २६१ थान, आ.व. 
२०७३/०७४ मा जम्मा मु ा संख्या ४०१ रहेकोमा फ ट ८३ भई जम्मा 
बाँकी ३१८ थान, आ.व. २०७४/०७५ मा जम्मा मु ा संख्या ४६१ रहेकोमा 
फ ट ५२ भई जम्मा बाँकी ४०९ थान रहेको र आ.व. २०७५/०७६ मा 
जम्मा मु ा संख्या ४८९ रहेकोमा २०७६/७७ मा अिघल्लो वषर्बाट िजम्मेवारी 
सरेको मु ा संख्या ४०३ थान, दफा २१ को आदेश बमोिजम ूा  मु ा संख्या 
९४ र मलु्तवीबाट जगाई दतार् भएका मु ा संख्या १० समेत जम्मा मु ा संख्या 
४९७ रहेको देिखन्छ। िमलापऽ/िललामी/लगतक ाबाट फ ट भएका मु ा 
संख्या ३४ र जेथा नभएका कारण जेथा ूा  भएपिछ जगाई कारवाही गन गरी 
मलु्तवीमा रहने गरी फ ट भएका मु ा संख्या ९५ समेत जम्मा फ ट 
संख्या १२९ भई फ ट हनु बाँकी कुल कायार्न्वयनतफर् को मु ा संख्या जम्मा 
३७१ थान आगामी वषर्का लािग िजम्मेवारी सरेको देिखन्छ। 
                                                           
 १२९ फ ट मध्ये ३ थान आंिशक लगत क ा। 
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ःतम्भ िचऽ नं. ३ 

 
 

१०. ऋण असलुी फ ट गन कायर्को मािसक लआय र ूगित िववरणः 
तािलका नं. ५ 

िवषय 
मिहना  साउन  भदौ  असोज काि क मिङ् सर पसु माघ फागनु चैत वैशाख जेठ असार 
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फ ट गन लआय रहेकोमा शु को २ मिहनामा ५० ूितशत ूगित भएको 
देिखन्छ। फाल्गणु तथा चैत मिहनामा कोिभड-१९ को ूभावले लआय अनु प 
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ःतम्भ िचऽ नं. ४ 

 
 

११. ऋण असलुी लगत अधाविधक गन लगायतका कायर् ूगित 
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 आ.व.  २०७६/७७ मा लगत अ ाविधक गिरने संख्या र पिरवितर्त 
ःथानीय तहको संरचना अनसुार लगतमा रहेको वतन अ ाविधक गन 
कायर्को लआय िनधार्रण गन बममा िजम्मेवारी सरी आएको मु ा संख्या 
४०३ र नयाँ आदेश भई ूा  हनेु मु ाको संख्या २०२ हनेु अनमुान 
गरेकोमा नयाँ मु ा ९४ थान माऽ ूा  भएकोले ४९७ थान मु ाह को 
लगत अ ाविधक, पिरवितर्त ःथानीय तहको संरचना अनसुार लगतमा 
रहेको वतन अ ाविधक गन कायर् लआयको ८२.१४ ूितशत भएको 
देिखन्छ। यस आ.व. को अिन्तम चौमासमा कोिभड-१९ को कारण िधतो 
रहेका १२६ थान मु ाह को िधतो मलु्या न कायर् सम्पन् न गन लआय 
रािखएकोमा २४ थान मु ाको अथार्त कुल लआयको १९ ूितशत माऽ 
िधतो मूल्या न भएको देिखन्छ। 
 

ःतम्भ िचऽ नं. ५ 
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१२. िमलापऽ संख्या:  

 यस न्यायािधकरणले िमलापऽलाई ूाथिमकता िदएको छ। आ.व. 
२०७२/०७३ देिख आ.व. २०७६/०७७ सम्म िमलापऽ भएका मु ाह लाई 
बकको वगर् अनसुारको संख्यात्मक िववरण यस ूकार छ। 

तािलका नं. ७ 

आ.व. 
बकको वगर् अनसुार िमलापऽ भएका मु ाह को संख्या 

जम्मा 
'क' वगर् 'ख' वगर् 'ग' वगर् 

२०७२/०७३ ६ ३ ६ १५ 

२०७३/०७४ १० ४ १२ २६ 

२०७४/०७५ ५ ३ ५ १३ 

२०७५/०७६ १२ १ ६ १९ 

२०७६/०७७ २४ ४ ४ ३२ 

 उिल्लिखत तािलका अनसुार आ.व. ०७२/७३ मा "क" वगर्का बक तथा 
िव ीय संःथाह को िमलापऽ संख्या ६, "ख" वगर्का बक तथा िव ीय 
संःथाह को िमलापऽ संख्या ३ र "ग" वगर्का बक तथा िव ीय संःथाह को 
िमलापऽ संख्या ६ गरी जम्मा १५ थान रहेको देिखन्छ। आ.व. ०७३/७४ मा 
"क" वगर्का बक तथा िव ीय संःथाह को िमलापऽ संख्या १०, "ख" वगर्का 
बक तथा िव ीय संःथाह को िमलापऽ संख्या ४ र "ग" वगर्का बक तथा िव ीय 
संःथाह को िमलापऽ संख्या १२ गरी जम्मा २६ थान रहेको छ। त्यःतै आ.व. 
०७४/७५ मा "क" वगर्का बक तथा िव ीय संःथाह को िमलापऽ संख्या ५, 
"ख" वगर्का बक तथा िव ीय संःथाह को िमलापऽ संख्या ३ र "ग" वगर्का 
बक तथा िव ीय संःथाह को िमलापऽ संख्या ५ गरी जम्मा १३ थान रहेकोमा 
आ.व. ०७५/७६ मा "क" वगर्का बक तथा िव ीय संःथाह को िमलापऽ संख्या 
१२, "ख" वगर्का बक तथा िव ीय संःथाको िमलापऽ संख्या १ र "ग" वगर्का 
बक तथा िव ीय संःथाह को िमलापऽ संख्या ६ गरी जम्मा १९ थान रहेको 



 वािषर्क कायर्योजना २०७७/०७८ 27 
 

देिखन्छ।गत आ.व. ०७६/७७ मा "क" वगर्का बक तथा िव ीय संःथाह को 
िमलापऽ संख्या २४, "ख" वगर्का बक तथा िव ीय संःथाह को िमलापऽ संख्या 
४ र "ग" वगर्का बक तथा िव ीय संःथाह को िमलापऽ संख्या ४ गरी जम्मा 
३२ थान रहेको छ।  

ःतम्भ िचऽ नं. ६  
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पिरच्छेद - पाचँ 

आ.व. २०७६/०७७ का अन्य उपलिब्धह  
 

 आिथर्क वषर् २०७६/07७ देिख वािषर्क कायर्योजना वनाई लागू गिरएको 
िथयो। वािषर्क कायर्योजना लागू भएपिछ देहायका महत्वपूणर् उपलिब्धह  हािसल 
भएका छन।् हािसल भएका उपलिब्धह  देहाय बमोिजम छन:् 
 अथर् मन्ऽालय र सव च्च अदालतसंग समन्वय गरी मु ा व्यवःथापन गन 

सफ्टवेयर िसःटम लागू गिरएको छ। 
 तामेलीमा रहेको समःयालाई न्यूनीकरण गनर् र तामेलदारलाई ूोत्साहन 

गनर् मोटरसाईकलको सिुवधा िदइएको छ।
 बैक तथा िव ीय संःथाह को शाखा ूवन्धकह संग न्यायािधकरणले 

अन्तरिबया कायर्बम आयोजना गदार् अध्यक्ष र सदःय यको समेत ूत्यक्ष 
सहभािगता रहने गरेकोले सरोकारवाला सबैले उच्च मूल्या न गरेको 
पृ पोषण ूा  भएको छ। 

 न्यायािधकरण व्यवःथापनमा ूभावकािरता हािसल गिरएको छ। 
 मु ा व्यवःथापनमा ूभावकािरता ल्याईएको छ। 
 िनणर्य कायार्न्वयनमा ूभावकािरता ल्याईएको छ। 
 दायरी शाखामा थप भौितक व्यवःथापन गरी काउन्टरबाट सेवा ूवाह 

गिरएको छ। 
 मु ाका पक्षह लाई आफ्नो मु ाको िःथितको जानकारी िलन सहज होस ्

भ े हेतलेु ाइट बोडर् माफर् त सूचना सम्ूषेण गिरएको छ। सोधपछु कक्ष 
संचालन गरी सेवामाहीलाई आवँयक सहयोग परु् याउँदै आईएको छ। 

 न्यायािधकरण पिरसर र इजलासमा पालन गनुर्पन िनयमह , 
न्यायािधकरणबाट उपलब्ध सेवाह  र अन्य आवँयक सूचनाह  
पारदशीर् पमा सबैको पहुँचमा रहेको छ। 
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 सेवामाहीह लाई न्यायािधकरणको सामान्य पिरचय सिहत यस 
न्यायािधकरणको वािषर्क योजना लागू गनर् अपनाइएका कायर् प ित, 
न्यायािधकरणको कायर् ूणाली‚ जनशिक्त र अन्य गितिविधह को जानकारी 
गराउने उ ेँयले न्यायािधकरणको ॄोिसयर ूकाशन गिरएको छ। 
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पिरच्छेद - छ 

आ.व. २०७७/०७८ मा लागू गिरन ेकायर् प ितह  
 
१.	 कायर्सम्पादन मापदण्ड	(Performance Standard):		

 यस आिथर्क वषर्को योजना कायार्न्वयनको ूभावकारीताका लािग मखु्य पमा 
देहायका कायर्सम्पादन मापदण्डमा आधािरत रहेर न्यायपािलकाको योजना लागू 
गिरने छ। 
(क) गितशीलता र समय िनधार्रण (Expedition and Timeliness) 

(ख) समानता‚ ःवच्छता र िनंपक्षता (Equality, Fairness and Integrity) 

(ग) ःवतन्ऽता र उ रदाियत्व (Independence and Accountability) 

(घ) जनताको आःथा र िव ास (Public Trust and Confidence) 
	

२. नवीनतम कायर्बमह : 	
 यस न्यायािधकरणको ूितव ताह लाई कायमै राखी न्याय िछटो,	छिरतो,	
ूभावकारी र सवर्सलुभ पमा ूदान गनर् यस आ.व. मा देहायका कायर्ह  
संचालन गिरने छ।	
	

 २.१  न्यायािधकरणको आन्तिरक व्यवःथापनः	 	

	 (क) सरुक्षा व्यवःथा: न्यायािधकरणको समम सरुक्षा व्यवःथालाई 
सु ढ गनर् आवँयक उपायह  अपनाउने। सरुक्षा िनगरानी 
(Surveillance)	बढाउने।	

	 (ख) वैठक: योजना कायार्न्वनयका लािग ॐेःतेदार सिहत 
कमर्चारीह संग मिहनाको एक पटक बैठक बःनेछ। 
आवँयकतानसुार अध्यक्ष सिम्मिलत बैठक आयोजना गिरने 
छ।	
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 २.२  मु ा व्यवःथापनः	
	

 (क) सफ्टवेयर िसःटम लागू गनः यस न्यायािधकरणमा हाल 
सफ्टवेयर िसःटम नभएकोले अथर् मन्ऽालय र सम्मािनत 
सव च्च अदालतसंग समन्वय गरी यस आ.व. देिख सफ्टवेयर 
िसःटम लागू गरी मु ा व्यवःथापन गिरने छ।	

 

 (ख) िव तुीय ूित िलने: यस न्यायािधकरणमा दतार् हनेु मु ाह को 
अिनवायर् पमा िव तुीय ूित िलने व्यवःथा िमलाईने छ। 
यसबाट मु ाको िटपोट गनर् सहज हनेु र समय मै िनणर्य तयार 
गनर् सिकने अपेक्षा गिरएको छ। 

 

 (ग) िटपोट ूणाली: मु ा ईजलासमा पेश हनु ुअगावै सम्बिन्धत मु ा 
फाँटबाट िटपोट समेत तयार गरी पेशीमा राख् ने र पेशीमा 
चढेको मु ाको िटपोट अिनवायर् पमा तयार गरी उक्त िटपोट 
इजलास समक्ष ज ुगराउने व्यवःथा गिरने छ।	

	

 (घ) इजलास तथ्या : इजलासबाट हनेु िनणर्यको अितिरक्त िविभ  
आदेशह  त्यःतैः- रोक्का, फुकूवा, अन्तिरम आदेश, इत्यािदको 
रिज र राखी अिनवायर् पमा अिभलेख रािखने छ। 

 

 (ङ) ूितवेदन गन: २ वषर् अविध नाघेका मु ाह  सो अविधिभऽै 
िनणर्य हनु नसकेमा नसक्नकुो कारणसिहत ूितवेदन गन 
व्यवःथा गिरने छ। 

 

 (च) म्याद तामेली कायर्लाई अझ ूभावकारी बनाउने: नमनुाका 
पमा यस न्यायािधकरणका तामेलदारह लाई आवँयक शलु्क, 

सवारी साधन तथा इन्धन उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सव च्च 
अदालत र अथर् मन्ऽालयसँग समन्वय गरी कायार्न्वयन गन 
ूयास गिरने भनी आ.व. २०७६/७७ मा योजनामा 
रािखएकोमा मोटरसाईकल खिरद गिरएको छ। यस थप 
सिुवधा ारा तामेली कायर्लाई चःुतदु ःत बनाइने छ। 
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 (छ) मु ा व्यवःथापन प ितलाई अझ ूभावकारी बनाउने: यसका 
लािग मु ाह लाई बक तथा िव ीय संःथाह को वगर् अनसुार 
िवभाजन गरी शीय िनणर्य प ितलाई ूभावकारी पमा लागू गनर् 
कदम चािलनेछ। 

 

 (ज) मु ासगँ सम्बिन्धत धरौट र जेथा जमानतलाई व्यवःथापन गन: 
धरौट तथा जेथा जमानतको अिभलेख सफ्टवयरमा इन्शी गरी 
अध्याविधक गिरनेछ। 

	

 (झ) परामशर् सेवा: सेवामाहीह लाई सम्बिन्धत फाँटका कमर्चारी ारा 
सम्बिन्धत मु ामा के आदेश भएको छ, आदेश कायार्न्वयन गनर् 
कित समय लाग्छ, के के काम बाँकी छन ् भ े समेत सबै 
जानकारी उपलब्ध गराइने छ। 

	

 (ञ) टेली इन्क्वाईरी सेवा: मु ाका पक्ष वा सेवामाहीले आफ्नो मु ाको 
बारेमा घर वा कायार्लयमा बसी जानकारी िलन सकुन ् भ े 
उ ेँयले टेिलफोन माफर् त तारेख, पेशी तथा अन्य अवःथाको 
बारेमा जानकारी िदने ब्यवःथा गिरने छ। 

	

	 २.३ जनशिक्तको क्षमता अिभविृ :	
	

 (क) क्षमता अिभविृ : न्यायािधकरणका कमर्चारीको क्षमता 
अिभविृ को लािग आफ्नै साधन ॐोत र सीपको ूयोग गरी 
नेततृ्व िवकास‚ मु ा व्यवःथापन‚ सेवामाही सम्बन्ध 
व्यवःथापन‚ सूचना ूिविध‚ िनणर्य लेखन‚ म्याद तामेली‚ िनणर्य 
कायार्न्वयन‚ िमलापऽ, रणनीितक योजना कायार्न्वयन, 
गोपनीयता कायम गन, न्यायािधकरण कायर्िविध इत्यािद 
िवषयमा िनयिमत पमा आन्तिरक ूिशक्षण‚ अन्तरिबया र 
संवाद कायर्बम गिरने छ। 
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 (ख) कमर्चारी बैठक: किम्तमा मिहनाको एक पटक कमर्चारीको 
बैठक बसी ूभावकारी न्याय सम्पादनमा देिखएको समःया र 
समाधानका उपायह को खोजी गिरनेछ। 

 

  (ग) कमर्चारीलाई ूोत्साहन: अितिरक्त समयको कामलाई ूभावकारी 
बनाई ूत्येक कमर्चारीको सूचक तोकी कायर् मूल्या न र 
उत्कृ  कमर्चारीलाई ूोत्साहन गनर् वािषर्क पमा एक जना 
कमर्चारीलाई उत्कृ  घोषणा गरी ूोत्साहन गिरनेछ ।	

	
	 २.४ समन्वयत्मक कायर्ह :	
	 	 (क) सरोकारवालाह को वैठक: समसामियक समःया र समाधानका 

उपायह  प ा लगाउनका लािग बक तथा िव ीय संःथाह  र 
सरोकारवालाह को वैठक आवँयकता अनसुार आयोजना गिरने 
छ। 

 

  (ख) पऽकारह सगँ अन्तरिबया: काम कारवाहीको सूचना सम्ूषेणमा 
ूभावकािरता र भिूमका सम्बन्धमा पऽकारसंग अन्तिबर् या 
कायर्बम गिरने छ। 

 

  (ग) अन्य संःथासँगको सहकायर्: ऋण असलुी क्षेऽमा कायर्रत िविभ  
संःथाह सँग समन्वय गरी न्याय सम्पादनको क्षेऽमा गिरन ुपन 
सधुारका सम्बन्धमा छलफल, अन्तरिबया संवाद कायर्बम 
आयोजना गिरनेछ। 

 

  (घ) तामेलदार र ःथानीय तहका ूितिनिधबीच अन्तरिबया: ःथानीय 
तहसँग समन्वय र सहकायर्मा तामेलदार र ःथानीय तहका 
जनूितिनिधसँग अन्तरिबया कायर्बमको स ालन गिरने छ। 

 

  (ङ) सेवामाहीसंग अन्तरिबयाः आवँयकता अनसुार सेवामाहीह ले 
आफ्ना गनुासोह  तथा सझुावह को लािग अध्यक्ष र 
सदःय यसँग अन्तरिबया गन ब्यवःथा िमलाईने छ। यस 
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बममा न्यायािधकरणको काम कारवाहीसम्बन्धी गनुासो र 
सझुाव िदन सिकनेछ तर आफ्नो िनजी सरोकार रहेको िवचाराधीन 
मु ा िवशेषमा कुरा गनर् पाईने छैन। 

 

  (च) सेवामाही ूित मयार्िदत व्यवहार भए नभएको सम्बन्धमा 
सेवामाहीको ूितकृया िलने: न्यायािधकरणको काम कारवाही बारे 
सेवामाहीको धारणा कःतो रहेको छ भनी ऽैमािसक पमा 
न्यायािधकरणको काम कारवाहीको बारेमा सेवामाहीबाट feed	
back	िलने व्यवःथा िमलाइने छ।	

	
	 २.५ सूचना ूिविध व्यवःथापन:	
 

	 	 (क) सूचना ूिविधको ूयोग: न्यायािधकरणबाट सम्पादन गिरने सम्पूणर् 
कायर्ह  सूचना तथा स ार ूिविधमा आव  गरी बिमक पले 
कागज िबिहन न्यायािधकरण ःथापना गन बममा SMS  सेवा‚ 
IVRS  सेवा‚ िव तुीय पऽाचार‚ िनणर्य तथा सूचनाह  अपलोड‚ 
सेवामाहीह ले ूयोग गन िलखतह को टेम्प्लेट वेवसाइटमा 
उपलब्ध गराउने र इजलासमा Mobile  jammer को ूयोग 
गिरने छ। 

 

  (ख) नेटविकर् ङ लगायत IT सम्बन्धी अन्य कायर्: यस न्यायािधकरणमा 
कायर्रत जनशिक्तलाई कम्प्यटुरसम्बन्धी आधारभतू तािलम 
संचालन गनर्को लािग कम्प्यटुर ल्याव ःथापना गिरने छ। गत 
आ.व. बाट संचालनमा रहेको यस न्यायािधकरणको website	
लाई थप पिरमाजर्न गिरने छ।	

 

	 	 (ग) िव तुीय अिभलेखीकरण: यस न्यायािधकरणको अिभलेख शाखामा 
दतार् हनेु सम्पूणर् िछनवुा िमिसलह को अिभलेख चःुत,		दु ःत र 
ूभावकारी बनाउन त्यःता िमिसलह को िव तुीय अिभलेखीकरण 
गन कायर्लाई िनरन्तरता िदइने	छ।	 	
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	 २.६ िमलापऽ: 	
	 	 िमलापऽ ूणालीको सु ढीकरण र िमलापऽ हनुसक्ने िववादलाई 

िमलापऽबाट समाधान गनर् ूोत्साहन गिरनेछ।	
 	

 २.७ िनणर्य कायार्न्वयन:	
  ऋण असलुीलाई अझ ूभावकारी बनाउन ऋण असलुीको अिभलेख 

ूणाली सु ढ गन, परुाना तथा अःप  लगत भएका अिभलेखह को 
फ ट सम्बन्धमा आवँयक िनणर्य गनुर्का साथै न्यायािधकरणका 
सरोकारवाला अन्य िनकायह मा असलुीको लािग सहयोग माग गनर् 
अिभलेख पठाई समन्वयात्मक पमा काम गन।  	

 २.८ अन्य:	
  (क) िनकासा र खचर्को िबवरण: िनकासा र खचर् भएको रकम तथा 

राजःवको शीषर्कगत िववरण‚ न्यायािधकरणले खरीद गन र 
खचर् नहनेु गाडी‚ कम्प्यटुर लगायतका कायार्लय समान र 
फिनर्चरह को िववरण‚ न्यायािधकरणको भौितक अवःथाको 
ूोफाइल बनाउने। 

  (ख) खचर्को पारदिशर्ता: यस न्यायािधकरणको वजेटलाई उच्चतम 
आवँयकता िनधार्रण गरी अिधकतम सदपुयोग गन ूितव ता 
अनु प ूत्येक मिहना हनु जाने आम्दानी खचर्को िववरण 
सबैले जानकारी पाउन सक्ने गरी सावर्जिनक पमा 
न्यायािधकरणको सूचना पाटीमा ूकािशत गिरनेछ। 
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पिरच्छेद - सात 
चालू आ.व. २०७७/०७८ मा गनुर्पन पूवार्धार िवकास 

सम्बन्धी ूमखु कायर्ह  
 

यस न्यायािधकरणको आफ्नै भवन छैन। किहले बालवुाटार त किहले 
बाने र, किहले बबरमहलमा न्यायािधकरणको कायार्लय राख् न ु पदार् सेवामाही 
एवं कमर्चारीलाई पिन साःती हनेु गरेको ःप  बझु्न सिकन्छ। हाल 
सञ् चालनमा आएको भवनमा न्यायािधकरण िमित २०६४।६।१७ देिख भाडामा 
रहँदै आएको हो। यस भवन भौितक पमा राॆो हुँदाहुँदै पिन आफ्नो भवन 
नहुँदाको समःया शव्दमा पोख् न सिकंदैन। आफ्नै भवनका लािग जग्गा ूा  गन 
र भवन िनमार्ण ूकृयालाई अगािड बढाउन पहल कदमी गनर् अथर् मन्ऽालय र 
सव च्च अदालतसंग समन्वय गद जान ु पन देिखन्छ। भवन िनमार्णको लािग 
पहल गनुर्पन देिखएकोले आ.व. २०७६/२०७७ मा गनुर्पन ूमखु कायर्ह मा 
राखी उक्त आ.व. मा पहलकदमी समेत िलइएको िथयो। यस कायर्लाई ठोस 
िनंकषर्मा परु् याउन यस आ.व.मा समेत थप पहलकदमी एंव समन्वय गद जान ु
पन अवःथा छ। 
 

पूवार्धार िवकास कायर्ह : 
१. जग्गा ूाि /भवन िनमार्ण: यस न्यायािधकरणको आफ्नै भवन नरहेको हुँदा जग्गा 

ूाि  भवन/िनमार्ण गनर् बजेट िविनयोजनका लािग पहल गन। 
२. वाक ा ुगेट र एक्स रे: न्यायािधकरणको सरुक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर 

राखी न्यायािधकरण ूवेश ारमा वाक ा ुगेट र एक्स रे मेिसन जडान गरी 
स ालन गन। 

३. पःुतकालय व्यवःथापन: यस न्यायािधकरणको पःुतकालयका लािग 
व्यविःथत कक्ष िनमार्ण गिरनेछ। पःुतकालय व्यविःथत बनाउन सकेमा 



 वािषर्क कायर्योजना २०७७/०७८ 37 
 

न्यायािधकरणमा उपलब्ध भएका महत्वपूणर् पःुतकह  कमर्चारी लगायत 
कानून व्यवसायीह ले समेत अध्ययन गनर् सक्ने वातावरण सजृना हनेु हुँदा 
सव च्च अदालत, अथर् मन्ऽालय तथा अन्य िवकास साझेदारसंग समन्वय 
गरी यस न्यायािधकरणको पःुतकालयको ःतर उ ित गरी व्यविःथत गिरने 
छ। साथै न्यायािधकरणमा आवँयक पन संिवधान, ऐन, िनयम, कानून 
लगायतका पःुतकह  न्यायािधकरणका अिधकृत लगायत ूत्येक फाँटमा 
उपलब्ध गराइने छ।  
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पिरच्छेद - आठ 
लआय िनधार्रण र कायार्न्वयन प ित 

 

 न्यायपािलकाको चौथौ पञ् चवषीर्य रणनीितक योजनाले िनधार्रण गरेका 
रणनीितका आधारमा नै यस न्यायािधकरणको बािषर्क योजनाले तोकेका कायर् 
िववरण, कायर् सम्पादन सूचक, समयाविध र त्यसको िजम्मेवारी समेत ू  हनेु 
गरी तोिकएको छः  
लआय १. िछटोछिरतो र गणुःतरीय न्याय सम्पादन 

रणनीितक उ ेँ य १.१. मु ाको शीय फ ट गन: 
कायर् कायर्सम्पादन सूचक समयाविध  िजम्मेवारी 

गत आिथर्क वषर्बाट िजम्मेवारी सरी आएका 
मध्ये १८ मिहनाभन्दा परुाना सबै मु ाह  
चाल ुआिथर्क वषर्मा फ ट गन। 

अिन्तम आदेश/ 
िनणर्य 

२०७७/०७८  अध्यक्ष र सदःय य 

गत आिथर्क वषर्बाट िजम्मेवारी सरी आएका 
मध्ये १८ मिहनासम्मका र चाल ुआिथर्क 
वषर्मा दतार् भएका मु ाह  किम्तमा ५० 
ूितशत फ ट गन। 

अिन्तम आदेश/ िनणर्य २०७७/0७८ अध्यक्ष र सदःय य 

िवशेष ूकृितका िनवेदनह मध्ये ूमाण बझु्न ु
नपनका हकमा दतार् भएको िमितले र ूमाण 
बझु्नपुनका हकमा ूमाण चकु्ता भएका 
िमितले १५ िदनिभऽ फ ट गन। 

अिन्तम आदेश २०७७/०७८ अध्यक्ष र सदःय य 

रणनीितक उ ेँ य १.२. मु ा व्यवःथापन प ितमा सधुार गन: 
कायर् कायर्सम्पादन सूचक समयाविध िजम्मेवारी 

मु ाका पक्षको व्यिक्तगत िववरण भरी 
िमिसल संलग्न गन। 

व्यिक्तगत िववरण २०७७/0७८ ॐेःतेदार/ 
फाँटवाला 

पक्षह लाई न्यायािधकरणको कायर्बोझलाई 
िवचार गरी समय तोकी तारेख िदने। 

तारेख पचार्/भरपाई २०७७/0७८ ॐेःतेदार/ 
फाँटवाला 

िनधार्िरत समयिभऽ कुनै पक्ष अनपुिःथत तारेख पचार्/भरपाई २०७७/0७८ ॐेःतेदार/ 
                                                           
 यायािधकरणको व तुि थित र िविश टताको आधारमा सामा य संशोधन। 
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भएमा उपिःथत पक्षलाई तारेख िदने। फाँटवाला 

रणनीितक उ ेँ य १.३. न्याियक काम कारबाही तथा मु ाको िनणर्यमा 
गणुःतरीयता अिभविृ  गनुर्। 

(क) न्याियक ूिबयालाई अनमुानयोग्य बनाउने।  
कायर् कायर्सम्पादन सूचक समयाविध िजम्मेवारी 

मु ाको कारबाहीमा लाग्ने हरेक चरणको 
सफ्टवेयरमाफर् त कायर्तािलका बनाई िमिसल 
सामेल राख् ने। 

कायर्तािलका  २०७७/0७८ फाँटवाला 

मु ाका पक्षह  न्यायािधकरणमा हािजर 
भएपिछ कायर्तािलका उपलब्ध गराउने। 

कायर्तािलका  २०७७/0७८ फाँटवाला 

कायर्तािलकामा िनधार्िरत समयमा तोिकएको 
कायर् सम्प  गन। 

कायर्तािलका  २०७७/0७८ फाँटवाला 

रणनीितक उ ेँ य १.४. िववाद समाधानका वैकिल्पक उपायह को ूयोगलाई 
ूभावकारी बनाउन।ु 

(क) िमलापऽ प ितको सु ढीकरण गन। 
कायर् कायर्सम्पादन सूचक समयाविध िजम्मेवारी 

िमलापऽ हनु सक्ने िववादह  िमलापऽका लािग 
ूोत्सािहत गन। 

आदेश २०७७/0७८ अध्यक्ष र 
सदःय य 

िमलापऽ ूिबयाको अनगुमन गन। अनगुमन ूितवेदन २०७७/0७८ अध्यक्ष/ॐेःतेदार 

रणनीितक उ ेँ य १.५. िनणर्य कायार्न्वयनको कायर्लाई ूभावकारी बनाउन।ु 

 (क) िनणर्यको शीय कायार्न्वयन गन। 

कायर् कायर्सम्पादन सूचक समयाविध िजम्मेवारी 

िजम्मेवारी सरी आएका र यस वषर् आदेश 
हनेु कुल संख्याको ५०% िनणर्य चाल ु
आिथर्क वषर्मा फ ट गन। 

फ ट हनेु २०७७/0७८ ऋण असलुी 
अिधकृत 

चाल ुआिथर्क वषर्मा िनणर्य कायार्न्वयन गनर् 
भएका आदेशको अंग परु् याउने। 

अंग पगु्ने २०७७/0७८ ऋण असलुी 
अिधकृत 



40 वािषर्क कायर्योजना २०७७/०७८ 
 

मु ाको िनणर्य, ऋण असलुीसम्बन्धी 
िनवेदन वा अिन्तम कायम भएको लगत 
पक्षह  न्यायािधकरणमा हािजर भएको 
िमितले ६ मिहनािभऽ फ ट गन। 

तामेली आदेश २०७७/0७८ ऋण असलुी 
अिधकृत 

मु ा अिन्तम भई असलुी गनुर् पन िबगोमध्ये 
ूत्येक वषर् कम्तीमा सो वषर् कायम हनेु 
लगत बराबर असलु गन। 

ूितवेदन/ लगत 
िकताब 

२०७७/0७८ ऋण असलुी 
अिधकृत 

 
 

(ख) ऋण असलुी कायार्न्वयन अिभयानको पमा असलु उपर गन। 

कायर् कायर्सम्पादन सूचक समयाविध िजम्मेवारी 

न्यायािधकरणको ःथापना वषर् िव. सं. 
२०६० सालदेिख हालसम्मका सबै 
बक्यौता ऋण असलुी गन। 

ूितवेदन/लगत 
िकताब 

२०७७/0७८ ऋण असलुी 
अिधकृत 

 

(ग) ऋण असलुी गनुर् पन रकम अ ाविधक गन। 

कायर् कायर्सम्पादन सूचक समयाविध िजम्मेवारी 

पिरवितर्त ःथानीय तहको संरचनाअनसुार 
लगतमा रहेको वतन अ ाविधक गन। 

लगत िकताब २०७७/0७८ ऋण असलुी 
अिधकृत  

िनणर्यअनसुार ितनुर्पन िवगो लगत र 
फ टको छु ै अिभलेख राख् ने। 

लगत िकताब २०७७/0७८ ऋण असलुी 
अिधकृत 

बैकले लगत क ाको लािग िदएको 
िनवेदनउपर ऋण असलुी अिधकृतले िनणर्य 
गरी लगत िकताबबाट क ा गरी छु ै 
अिभलेख राख् ने।  

लगत िकताब २०७७/0७८ ऋण असलुी 
अिधकृत/फाँटवाला 
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रणनीितक उ ेँ य १.६. िमिसलको आन्तिरक िनरीक्षण गन: 
कायर् कायर्सम्पादन सूचक समयाविध िजम्मेवारी 

िनरीक्षण गन कमर्चारी तोक्ने। अिधकार ूत्यायोजन २०७७/0७८ ॐेःतेदार 

मु ामा अ  पगुी पेशी चढ्न योग्य 
भएको ूमािणत गन।  

पेशी ूमाणीकरण 
फाराम 

२०७७/0७८ फाँटवाला 

िमिसल िनरीक्षणको ूितवेदन अध्यक्ष 
र सदःय यलाई उपलब्ध गराउने। 

िनरीक्षण ूितवेदन २०७७/0७८ फाँटवाला/ ॐेःतेदार 

 

लआय २. न्यायािधकरणमा पहुँच अिभविृ  

रणनीितक उ ेँ य 2.१. न्यायािधकरणबाट ूवाह हनेु सेवालाई गणुःतरीय र 
ूभावकारी बनाउन।ु 

कायर् कायर्सम्पादन सूचक समयाविध िजम्मेवारी 

सेवामाहीमैऽी व्यवहार गनर्को लािग 
"िछटोछिरतो र गणुःतरीय सेवा: हाॆो 
ूितब ता" भ े नारामा आधािरत रही न्याियक 
जनशिक्तलाई अिभमखुीकरण गन। 

तािलम ूितवेदन २०७७/0७८ ॐेःतेदार 

न्यायािधकरणमा आउने सेवामाहीलाई न्याियक 
ूिबयाबारेमा परामशर् सेवा उपलब्ध गराउने।  

 ूितवेदन २०७७/0७८ ॐेःतेदार 

मु ाको कारबाहीको अवःथासम्बन्धी जानकारी 
टेिल इन्क्यायरी, एसएमएस, मोबाइल 
एप्समाफर् त मु ाको पक्षलाई उपलब्ध गराउने। 

एसएमएस/ टेिलफोन २०७७/0७८ ॐेःतेदार 

सवर्साधारण / िव ाथीर्लाई न्यायािधकरणको 
अवलोकन गन अवसर ूदान गन  

ॄोिसयर २०७७/0७८ ॐेःतेदार 

न्यायािधकरण अवलोकन गनर् आउने 
व्यिक्तह का लािग न्यायािधकरणको सामान्य 
पिरचय, सम्पादन गन कायर् र कायर् 
कक्षसमेतको जानकारी समावेश भएको 
ौव्य ँय साममी िनमार्ण गरी अवलोकन 
कक्षबाट ूशारण गन। 
 

ौव्य ँय साममी २०७७/0७८ ॐेःतेदार 
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रणनीितक उ ेँ य 2.२: न्यायािधकरणमा ूिबया र ूणालीबारे सूचना ूवाह  गनुर्। 
कायर् कायर्सम्पादन सूचक समयाविध िजम्मेवारी 

न्यायािधकरणमा सेवामाही परामशर् र सहायता 
कक्षमा न्यायािधकरणबाट ूदान हनेु सेवा, 
मु ाको ूिबया, लाग्ने दःतरु आिद बारेमा 
सेवामाहीलाई जानकारी िदने। 

नागिरक वडापऽ तथा 
जानकारी पिुःतका 

२०७७/0७८ ॐेःतेदार 

न्यायािधकरणको ूिबयासम्बन्धी ौब्य ँय 
साममी तयार गरी ूितक्षालयमा रहेको 
िडःप्लेबाट ूशारण गन।  

 
िडःप्ले मिनटर 

२०७७/0७८ ॐेःतेदार 

सेवामाहीका अपेक्षा/ गनुासा सम्बन्धमा 
सल्लाह/ सझुाव िलई सम्बोधन गन। 

गनुासो पेिटका २०७७/0७८ ॐेःतेदार 

फाँट/इजलास लगायत न्यायािधकरणका 
कायर्कक्षको ःप  जानकारी ूाप् त हनेु 
सङ् केत बोडर्/ िडिजटल म्याप 
न्यायािधकरणको ूवेश िवन्द,ु सहायता कक्ष 
तथा बढी सम्पकर्  हनेु ःथान र 
न्यायािधकरणको वेबसाइटमा राख् ने। 

सङ् केत 
बोडर्/वेबसाइट 

२०७७/0७८ ॐेःतेदार 

न्यायािधकरणबाट ूदान हनेु सेवा, 
न्यायािधकरणको ूिबया र ूणाली, मु ाको 
कारबाहीका लािग लाग्ने दःतरु आिद बारेमा 
न्यायािधकरणको हातािभऽ न्यायािधकरण 
ूयोगकतार्को वडापऽ टाँःने व्यवःथा िमलाई 
वेबसाइटमा समेत ूकाशन गन। 

नागिरक वडापऽ/ 

वेबसाइट 

२०७७/0७८   ॐेःतेदार 

लआय ३. न्यायािधकरणको सशुासनको ूव र्न 

रणनीितक उ ेँ य 3.1. न्यायािधकरणको ःवतन्ऽता र ःवाय ताको ूव र्न गन। 
कायर् कायर्सम्पादन सूचक समयाविध िजम्मेवारी 

न्यायािधकरणको काम कारबाहीमा 
बा  तथा आन्तिरक पमा पनर्सक्ने 
दबाब र ूभावलाई िन त्सािहत र 
इन्कार गन। 

सवक्षण ूितवेदन २०७७/07८ अध्यक्ष र 
सदःय य 

अध्यक्ष, सदःयह  तथा कमर्चारीलाई 
अितिरक्त समय गरेको काम र 
योजनाको लआयअनसुार कायर्सम्पादनको 
आधारमा अितिरक्त सिुवधा उपलब्ध 
गराउन पहल गन। 

िनणर्य २०७७/07८ सव च्च अदालत र 
अथर् मन्ऽालय 
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रणनीितक उ ेँ य 3.2. उ रदाियत्व र जवाफदेिहता अिभविृ  गन। 
कायर् कायर्सम्पादन सूचक समयाविध िजम्मेवारी 

कमर्चारीह को आचारसंिहता ूभावकारी पमा 
लाग ुगन र िनयिमत अनगुमन गन। 

अनगुमन ूितवेदन २०७७/07८ अध्यक्ष/ॐेःतेदार 

यस न्यायािधकरणमा हनु सक्ने अिनयिमतता 
तथा ॅ ाचार िनयन्ऽणका लािग सम्बिन्धत 
िनकायह सँग छलफल र समन्वय गरी 
िनरोधात्मक र दण्डात्मक उपायह को 
ूभावकारी कायार्न्वयन गन। 

छलफल/ िनणर्य २०७७/07८ अध्यक्ष/ॐेःतेदार 

 
रणनीितक उ ेँ य 3.3.न्यायािधकरणका जनशिक्तको कायर् संःकृितमा सधुार गनुर्। 

कायर् कायर्सम्पादन सूचक समयाविध िजम्मेवारी 
न्यायािधकरणका जनशिक्तले सेवामाही िूत 
गनुर्पन व्यवहारका सम्बन्धमा िूशक्षण गन। 

ूिशक्षण २०७७/०७८ अध्यक्ष/ॐेःतेदार 

न्यायािधकरणका जनशिक्तलाई उत्कृ  
व्यवःथापन र सेवा ूवाहमा ूिसि  पाएका 
सावर्जिनक/िनजी संःथाह को अवलोकन 
गराउने। 

िनणर्य/ूितवेदन २०७७/07८ अध्यक्ष/ॐेःतेदार 

रणनीितक उ ेँ य 3.4. न्यायािधकरणको काम कारबाहीमा अनगुमन र 
िनरीक्षणलाई ूभावकारी बनाउने।  

(क) सेवा ूवाहको अनगुमन गन: 
कायर् कायर्सम्पादन सूचक समयाविध िजम्मेवारी 

न्यायािधकरणबाट ूवाह हनेु सेवाको 
गणुःतरीयताको बारेमा अनगुमन गन।  

िनणर्य/ूितवेदन २०७७/07८ अध्यक्ष/ 
ॐेःतेदार 

मापदण्डबमोिजम सेवाूवाह भए नभएको 
िनयिमत अनगुमन गरी तत्काल सधुार गनर् 
िनदशन िदने।  

िनणर्य/ूितवेदन २०७७/07८ अध्यक्ष/ 
ॐेःतेदार 

मापदण्डबमोिजम उत्कृ  कायर्सम्पादन तथा 
सेवाूवाह गन कमर्चारीलाई परुंकृत र कमी 
कमजोरीको पनुराविृ  गन कमर्चारीलाई 
अनशुासनात्मक कारबाही गन। 

िनणर्य/ूितवेदन २०७७/07८ अध्यक्ष/ 
ॐेःतेदार 
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(ख) गनुासो सनुवुाइको संयन्ऽलाई ूभावकारी बनाउने: 
कायर् कायर्सम्पादन सूचक समयाविध िजम्मेवारी 

न्यायािधकरणबाट भएका काम कारबाहीमा हनु 
सक्ने अिनयिमतासम्बन्धी उजरुी िलने।  

िनणर्य/ूितवेदन
  

२०७७/07८ अध्यक्ष/ॐेःतेदार 

पनर् आएका गनुासो/ उजरुीमा कारबाही र िनणर्य 
गरी उजरुीकतार्लाई जानकारी िदने।  

िनणर्य/ूितवेदन २०७७/07८ अध्यक्ष/ॐेःतेदार 

 

लआय ४. न्यायािधकरण व्यवःथापनको सु ढीकरण 

रणनीितक उ ेँ य ४.१. मानव संसाधन व्यवःथापन सु ढ बनाउन।ु 

(क) मानव संसाधनको क्षमता िवकास गन: 
कायर् कायर्सम्पादन सूचक समयाविध िजम्मेवारी 

तािलम आवँयकता पिहचान (Training Need 

Assessment) गन गराउने। 

िनणर्य/ूितवेदन २०७७/07८ अध्यक्ष/ॐेःतेदार 

पिहचान गिरएको िवषयमा तािलम स ालन गन  तािलम सञ् चालन  २०७७/07८ अध्यक्ष/ॐेःतेदार 

रणनीितक उ ेँ य ४.२: भौितक पूवार्धारमा सधुार गनुर्।  

(क) भौितक पूवार्धार व्यवःथापन गन: 
कायर् कायर्सम्पादन सूचक समयाविध िजम्मेवारी 

न्यायािधकरण भवन, आवास तथा 
सरुक्षा भवन समेतका लािग जग्गा 
ूाि /भवन िनमार्णका लािग पहल गन 

बजेट िलखत/ 
जग्गाधनी ूमाण पूजार् 

२०७७/07८ अध्यक्ष/ ॐेःतेदार 

 

(ख) भवन बाहेकका अन्य भौितक पूवार्धार व्यवःथापन गन: 

कायर् कायर्सम्पादन सूचक समयाविध िजम्मेवारी 

न्यायािधकरणमा खिरद गिरने वःत ु र सेवाको 
वािषर्क खिरद योजना तयार पारी कायार्न्वयन गन। 

खिरद योजना २०७७/07८ अध्यक्ष/ 
ॐेःतेदार 

िनधार्िरत मापदण्डमा आधािरत रही न्यायािधकरणको 
लािग आवँयक पन देहाय बमोिजमका सवारी 
साधन, मेिसनरी सामान तथा फिनर्चरसमेतका सामान 
खिरद गनर् पहल गन  

िनणर्य/ िजन्सी 
िकताब 

२०७७/07८ अध्यक्ष/ 
ॐेःतेदार 

सवारी 
साधन 

 गाडी (असलुी अिभयानको लािग) 
 मोटर साईकल 
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(ग) िव ीय व्यवःथापन गन: 
कायर् कायर्सम्पादन सूचक समयाविध िजम्मेवारी 

िनधार्िरत िसिलङको आधारमा वािषर्क 
कायर्बम समेतको ूाथिमकीकरण गरी 
LMBIS मा बजेट ूिवं ट गन। 

LMBIS अिभलेख 207७/07८  अध्यक्ष / आिथर्क 
ूशासन शाखा  

न्यायािधकरणमा सेवामाहीले बझुाउन ु पन 
शलु्क, दःतरु, धरौटी आिद रकमह  
बक माफर् त दािखला गन व्यवःथा 
िमलाउने। 

भौचर २०७७/07८ अध्यक्ष/ ॐेःतेदार 

 

(घ) अिभलेख व्यवःथापन गन:  
कायर् कायर्सम्पादन सूचक समयाविध िजम्मेवारी 

िमिसल संलग्न मखु्य िलखत कागजातको 
िव तुीय ूित तयार गन। 

सफ्टवेयर/ अिभलेख 207७/07८ सूचना ूिविध फाँट 
/अिभलेख फाँट 

िमिसल संलग्न िलखतह  कानून बमोिजम 
धलु्याउने/ सडाउने/ संरक्षण गन। 

अिभलेख 207७ /07८ सूचना ूिविध फाँट/ 
अिभलेख फाँट 

 

(ङ) पःुतकालय व्यवःथापन गन: 
 

कम्प्यटुर 
लगायतका 
मेिसनरी 
सामानह  

 ल्यापटप-४ 

 कम्प्यटुर -५  

 िून्टर- ५ 

 ःक्यानर-१ 

 फोटोकिप -१ 

िजन्सी िकताब २०७७/07८ अध्यक्ष/ 
ॐेःतेदार 

कायर् कायर्सम्पादन 
सूचक 

समयाविध िजम्मेवारी 

न्यायािधकरणको इजलासमा दैिनक पमा 
आवँयक पन कानूनका पःुतक र साममीह  
सिहतको Mini Library को व्यवःथा गन। 

लाइॄेरी 207७/078 अध्यक्ष/ 
ॐेःतेदार 

कानून र न्याय क्षऽेका िव तुीय ॐोत साममीह  
खिरद/ूाप् त गरी ई लाइॄेरी िवकास गन। 

सफ्टवेयर 207७/078 सूचना ूिविध 
फाँट  
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रणनीितक उ ेँ य 4.3  सूचना ूिविधको सु ढीकरण र क्षमता अिभविृ    गन। 

(क) सूचना ूिविधसम्बन्धी पूवार्धार िवःतार गन:  
 

 

रणनीितक उ ेँ य 4.४. न्याियक अध्ययन, अनसुन्धानको प ित िवकास गन। 

 (क) न्यायािधकरणको प ित सधुार गनर् आविधक कायर्बमह  गन: 

 

रणनीितक उ ेँ य ४.५. योजना कायार्न्वयन ूणालीलाई ूभावकारी  बनाउने। 

 

लआय ५. न्यायािधकरण ूितको आःथा र िवँ वास अिभविृ  

रणनीितक उ ेँ य ५.१. न्यायािधकरणका काम कारबाही सम्बन्धमा सेवामाहीको 
सन्तिु  अिभविृ  गनुर्। 

कायर् कायर्सम्पादन  समयाविध िजम्मेवारी 

न्यायािधकरणको काम कारबाहीको बारेमा 
सेवामाहीको सन्तिु  सवक्षण गन। 

फाराम 207७/07८ अध्यक्ष/ 
ॐेःतेदार 

कायर् कायर् सम्पादन सूचक समयाविध िजम्मेवारी 
ईन्टरनेटको क्षमता िवःतार गन 
तथा पनुः नेटविकर्  गन 

ईन्टरनेट/ वायिर  207७/078 सूचना ूिविध  

कायर् कायर्सम्पादन सूचक समयाविध िजम्मेवारी 
अध्यक्ष र सदःय य तथा कमर्चारी बीच 
छलफल र अन्तिबया गन। 

िनणर्य 207७/07८ अध्यक्ष/ॐेःतेदार 

कायर् कायर्सम्पादन 
सूचक 

समयाविध िजम्मेवारी 

योजना ूकािशत गरी सबै 
सरोकारवालाह सँग अन्तरिबया एबं 
कायार्न्वयन सम्बन्धमा छलफल गन 

िनणर्य 207७/07८ अध्यक्ष/ ॐेःतेदार 

वािषर्क योजना सम्बन्धमा जनशिक्तलाई 
अिभमखुीकरण गन। 

कायर्बम 207७/07८ अध्यक्ष/ ॐेःतेदार 



 वािषर्क कायर्योजना २०७७/०७८ 47 
 

 

रणनीितक उ ेँ य ५.२ न्यायािधकरणको सूचना, स ार तथा िशक्षा प ितको 
सधुार गनुर्। 

(क) न्यायािधकरणसंग सम्बिन्धत सूचना सम्ूषेण गन: 
कायर् कायर्सम्पादन सूचक समयाविध िजम्मेवारी 

न्यायािधकरणसंग सम्बिन्धत काम कारबाहीसँग 
सम्बिन्धत जानकारी पिुःतका ूकाशन गन।  

साममी 207७/07८ अध्यक्ष/ 
ॐेःतेदार 

 

(ख) न्यायािधकरण र स ार माध्यमसगँको सम्बन्ध ूभावकारी बनाउने: 
कायर् कायर्सम्पादन सूचक समयाविध िजम्मेवारी 

न्यायािधकरणका सूचना सम्ूषेण गनर् 
िजम्मेबार फाँटवाला तोक्ने।  

िनणर्य 207७/07८ अध्यक्ष/ 
ॐेःतेदार 

न्यायािधकरणले िनयिमत पमा 
स ारकमीर्सँग अन्तिबर् या गन। 

माइन्यूट 207७/07८ अध्यक्ष/ 
ॐेःतेदार 

 

(ग) कानूनी िशक्षाको ूव र्न गन: 
कायर् कायर्सम्पादन सूचक समयाविध िजम्मेवारी 

न्यायािधकरणको काम कारबाहीबारेमा िव ालय 
तथा िवँ विव ालयका िव ाथीर्लाई न्यायािधकरणको 
अवलोकन ॅमणको अवसर िदने। 

अिभलेख 207७/07८ अध्यक्ष/ 
ॐेःतेदार 

 

रणनीितक उ ेँ य ५.३. न्यायािधकरणका सरोकारवालाह सँगको सम्बन्ध र 
सहयोगलाई सु ढ तलु्याउन।ु  

(क)  न्यायािधकरणका सरोकारवाला िनकायह सगँ सम्बन्ध र समन्वय 
 अिभविृ  गन। 

कायर् कायर्सम्पादन सूचक समयाविध िजम्मेवारी 
सरोकारवाला िनकायह लाई वािषर्क योजनाका 
सम्बन्धमा जानकारी गराउने। 

पऽाचार/ माइन्यटु 207७/07८ अध्यक्ष/ 
ॐेःतेदार 

१. सव च्च अदालत र अथर् मन्ऽालयबाट अपेक्षा गिरएका भौितक साममीह : 
ऋण असलुी न्यायािधकरणले वािषर्क कायर्योजनामा जनाएका ूितब ताह  
कायार्न्वयन गनर् देहाय बमोिजमका भौितक साममीह  सव च्च अदालत र 
अथर् मन्ऽालयबाट ूा  हनेु अपेक्षा गिरएको छ। 
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 (क) कज िल  िडःप्ले िट.िभ. - २ थान  
 

 (ख) ऋण असलुी अिभयानका लािग गाडी - १ थान 
 

 (ग) मोटरसाईकल - २ थान 
 

 (घ)  िून्टर - ५ थान 
 

 (ङ) कम्प्यटुर - ५ थान 
 

 (च) फिनर्चर र फिनर्िस का िविभ  सामानह  
 

२. आ.व. २०७७/२०७८ मा ऋण असलुी न्यायािधकरणको वािषर्क कायर्योजना 
कायार्न्वयनसगँ सम्विन्धत गितिविधका लािग अनमुािनत बजेट िनम्मानसुार 
रहेको छ:  

िस.नं. खचर्को िववरण जम्मा खचर् . कैिफयत 

१. रणनीितक योजना कायार्न्वयन तथा न्यायािधकरण 
व्यवःथापन सम्बन्धमा यस न्यायािधकरणका रा.प.अनं. 
कमर्चारीको लािग िूशक्षण तथा अन्तरिबया 

१,00,000।00 थप माग गनुर्पन बजेट 

२. साममीह  ूकाशनको लािग (वािषर्क ूितवेदन र 
िनणर्य संगालो) 

5,०0,000।00  

३. कमर्चारी तािलम कायर्बम  १,00,000।00 थप माग गनुर्पन बजेट 

४. पःुतकालय सु ढीकरणका लािग 1,00,000।00 नयाँ बजेट माग गनुर्पन 

५. िनजामती सेवा िदवस‚ कानून िदवस र कमर्चारीह को 
अन्तरिबया‚ िवचार गो ी लगायतका कायर्बम 

1,00,000।00 थप माग गनुर्पन  बजेट 

६. बक, पऽकार र तामेलदार अन्तरिबया १,00,000।00 थप माग गनुर्पन बजेट 

७. सफ्टवेयर थप िवःतार ५,०0,000।00 थप माग गनुर्पन बजेट 

८. कम्प्यटुर िून्टर, फिनर्चर तथा मेिशनरी  औजार खिरद  ५,०0,000।00  

९. बक तथा िव ीय संःथाको ऋण असलुीसम्बन्धी 
सरोकारवालासंग अन्तरिबया कायर्बम 

१७,५०,०००।-  

१०. सवारी साधन खिरद (ऋण असलुी अिभयानका लािग 
जीप) 

६५,००,०००।- माग गनुर्पन थप बजेट 

११. मोटरसाईकल खिरद ५,००,०००।- माग गनुर्पन थप बजेट 

कूल जम्मा खचर् . १,०७,५०,०००।-  
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पिरच्छेद - नौ 
लआय िनधार्रणका आधार 

 

न्यायपािलकाको चौथो पञ् चवषीर्य रणनीितक योजनामा िलइएका 
पिर ंय, पिरलआय र आधारभतू मूल्यह  अनु प नै उक्त उ ेँय हािसल गनर् 
न्यायािधकरणले पिन आफ्नो वािषर्क तथा मािसक लआय िनधार्रण गरेको छ।गत 
आ.व. २०७६/२०७७ को तथ्या  अनसुार यस न्यायािधकरणमा िजम्मेवारी 
सरी आएका मु ा संख्या ३०४ देिखन्छ। गत तीन आ.व. को  औषत मु ा दतार् 
संख्या  १४९ को १५% ूितशतले थप २३ थान मु ा दतार् हनेु अनमुान गदार् 
१७२ मु ा दतार् हनु सक्ने देिखन्छ। यसथर् यस आ.व. मा िजम्मेवारी सरेका र 
नयाँ दतार् समेत गरी जम्मा अनमुािनत ४७६ थान मु ाको लगत कायम हनु 
सक्ने देिखन्छ। 

ऋण असलुी न्यायािधकरणको इजलासमा औषतमा ४७६ थान मु ाको 
कायर्बोझ हनेु देिखएकोले सोही आधारमा यस न्यायािधकरणको लआय िनधार्रण 
गरी रणनीितक योजना अनसुारको िनधार्िरत अनसूुचीह  तथा फाराम संलग्न 
गिरएको छ। न्यायािधकरणको वःतिुःथित र िविश ता समेतको आधारमा 
संलग्न फारामह  "िजल्ला अदालतह को योजना िनणर्यसम्बन्धी मागर्दशर्न, 
लआय, िनधार्रण फारामह  र न्यायािधकरणह को योजना िनणर्यसम्बन्धी 
मागर्दशर्न, लआय, िनधार्रण फारामह " संयोजक गरी ूयोग गिरएको छ। 

 

  

                                                           
 सव च्च अदालतको च.नं. १६५५२, िमित २०७७।३।२२ को पिरपऽ अनसुार 
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अनसूुची - १ 

न्यायािधकरणका अध्यक्ष तथा सदःयह  र कायर्रत कमर्चारीह  

ब.सं. पद नाम थर ौेणी सेवा समूह 

1 अध्यक्ष   ौी गोिवन्द खनाल  अध्यक्ष   

2 बिक  सदःय  ौी नरेशराज अयार्ल  बिक  सदःय     

3 लेखा सदःय   ौी जयदेव ौे   लेखा सदःय   

4 ऋण असलुी अिधकृत िरक्त रा.प.ि तीय ूशासन सा. ूशासन 

5 ॐेःतेदार  ौी भेषराज कोईराला 

(स वा भएको) 

रा.प.ततृीय न्याय न्याय 

6 ॐेःतेदार  ौी महेँ वर अयार्ल रा.प.ततृीय न्याय न्याय 

7 शाखा अिधकृत िरक्त रा.प.ततृीय ूशासन सा. ूशासन 

8 नायब सबु्बा ौी तेज बहादरु ब वाल 

(अवकाश) 

रा.प.अनं.ूथम ूशासन सा. ूशासन 

9 लेखापाल ौी घनँयाम उपाध्याय रा.प.अनं.ूथम ूशासन लेखा 

10 नायब सबु्बा ौी सरला शमार् रा.प.अनं.ूथम ूशासन सा. ूशासन 

11 नायब सबु्बा ौी देवराज दाहाल रा.प.अनं.ूथम न्याय न्याय 

12 नायब सबु्बा ौी मोतीलाल तामाङ रा.प.अनं.ूथम न्याय न्याय 

13 नायब सबु्बा ौी सरुज कुमार दहाल 
(काजमा गएको) 

रा.प.अनं.ूथम न्याय न्याय 

14 नायब सबु्बा ौी िबनोद फुयाँल रा.प.अनं.ूथम न्याय न्याय 

15 िसकमीर् ौी राज ुगु  रा.प.अनं.ूथम िशक्षा परुातत्व 

16 सह-लेखापाल ौी उमेश भण्डारी 
(काजमा गएको) 

रा.प.अनं.ि तीय ूशासन लेखा 
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17 सह-लेखापाल ौी कृंण बहादरु वली 
(काजमा आएको) 

   

18 तामेलदार ौी ूमोद कुमार उूतेी रा.प.अनं.ि तीय न्याय न्याय 

19 िड ा ौी बसन्त गैरे रा.प.अनं.ि तीय न्याय न्याय 

20 तामेलदार ौी मोितूसाद अयार्ल रा.प.अनं.ि तीय न्याय न्याय 

21 तामेलदार ौी कमल ूसाद न्यौपाने रा.प.अनं.ि तीय न्याय न्याय 

22 तामेलदार ौी शोभ बहादरु के.सी. रा.प.अनं.ि तीय न्याय न्याय 

23 कम्प्यटुर अपरेटर ौी िदब्य री कोइराला  रा.प.अनं.ूथम करार - 

24 कम्प्यटुर अपरेटर ौी राज ुमहजर्न रा.प.अनं.ूथम करार - 

25 कम्प्यटुर अपरेटर ौी संिगता कपाली  रा.प.अनं.ि तीय करार - 

26 कम्प्यटुर अपरेटर ौी मनुा ौे    रा.प.अनं.ि तीय करार - 

27 ह.स.चा.  ौी गोपाल वःती  ौेणी िवहीन करार - 

28 ह.स.चा.  ौी खडानन्द पौडेल  ौेणी िवहीन करार - 

29 ह.स.चा.  ौी गौतम काकीर्  ौेणी िवहीन करार - 

30 ह.स.चा.  ौी िकरण महजर्न  ौेणी िवहीन करार - 

31 ह.स.चा.  ौी रामहरी कँडेल  ौेणी िवहीन करार - 

32 कायार्लय सहयोगी ौी िनरज भण्डारी ौेणी िवहीन करार - 

33 कायार्लय सहयोगी ौी िवंण ुके.सी. ौेणी िवहीन करार - 

34 कायार्लय सहयोगी ौी सवुास थेवे ौेणी िवहीन करार - 

35 कायार्लय सहयोगी ौी िदपेश जमरक ेल ौेणी िवहीन करार - 

36 कायार्लय सहयोगी ौी वािलका अिधकारी ौेणी िवहीन करार - 

37 कायार्लय सहयोगी ौी िदपा िगरी ौेणी िवहीन करार - 

३८ ःवीपर ौी रमेश पोडे  ज्यालादारी - 
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अनसूुची - २ 
िव ीय िववरण 

 
 आ.व. २०७६/०७७ मा चालतुफर्  .३,४४,७६,०२२।- तथा 
पूजँीगततफर्  .२०,७५,०००।- गरी जम्मा .३,६५,५१,०२२।- बजेट 
िविनयोजन भएकोमा चालतुफर्  .३,१२,७०,४४४।६० तथा पूजँीगततफर्  
.१९,९७,००६।- गरी जम्मा .३,३२,६७,४५०।६० खचर् भएको 
देिखन्छ।  
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अनसूुची - ३ 
यस न्यायािधकरणमा उपलब्ध सेवाह  

 सहायता कक्ष (Help Desk) माफर् त सहज पमा सेवा ूवाह। 

 सेवामाही िवौाम ःथल। 

 सूचना कक्ष (Information desk)। 

 ःवच्छ िपउने पानी। 

 शौचालयको उिचत ूवन्ध। 

 सरुक्षा ूवन्ध। 

 फोटोकपी सेवा। 

 चमेना गहृ। 

 सूचना अिधकारी माफर् त सूचना संूषेण। 

 उजरुी तथा गनुासो पेटीका। 

 सेवा ू वाहमा मिहला‚ बालबािलका‚ अपा ‚ वृ   र अशक्तलाई िवशेष ूाथिमकता। 

 फाँटमा काउन्टरबाट सेवा। 

 नागिरक वडापऽ। 

 इजलासमा पालना गनुर्पन िनयमह को जानकारी। 

 िव तुीय अिभलेख। 

 न्यायािधकरणको वेव साइट (http://drtribunal.gov.np) र email सेवा। 

 सूचना पाटी। 

 पृं  ठ पोषण कक्ष (Feed back desk)। 

 गनुासो सु े अिधकारी (Nodal Officer)। 

 असहाय‚असक्त तथा िवप  वगर्लाई िन:शलु्क कानूनी सेवा (Legal aid)। 

 परामशर् सेवा 
 दैिनक मु ा सनुवुाइको जानकारीका लािग ाइट वोडर्। 

 मु ाको दैिनक तथा साप् तािहक पेशी सूची।  
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अनसूुची - ४ 
(इजलासमा पालना गनुर्पन िनयमह सगँ सम्बिन्धत) 

 इजलास िभऽ हातिहतयार, छाता, झोला, हेलमेट जःता सामान लैजान 
पाईने छैन। 

 इजलासिभऽ रेिडयो सनु् न र पःुतक एवं पऽपिऽका पढ्न पाइने छैन। 
 इजलासिभऽ मोवाइल लगायतका िव तुीय साममीह  बन्द (Switch Off) 

गनुर् पनछ। 
 इजलासिभऽ अनावँयक कुराकानी र होहल्ला नगरी अनशुािसत पमा बःन ु

पनछ। 
 बन्द इजलास लागेकोमा अनमुित िवना ूवेश गनर् पाइने छैन। 
 इजलासमा खानेकुरा लैजान र खान पाइने छैन। 
 इजलास िभऽ ौव्य ंय रेकडर् गनर् वा िखच्न पाइने छैन। 
 इजलास िभऽ ूवेश गदार् ूवेश ारमा रहने रा सेवकले िदएको सझुाबलाई 

पालन गनुर्पन छ। 
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अनसूुची - ५ 
(न्यायािधकरण पिरसरमा पालना गनुर्पन िनयमह सगँ सम्बिन्धत) 

 न्यायािधकरणको वातावरण शान्त र सवु्यविःथत गनर्‚ आदरणीय सेवामाही 
महानभुावह लाई यस न्यायािधकरणमा पिरसर िभऽ रहँदा िनम्न बमोिजम िनयमह  
पालना गनर्को लािग अनरुोध गिरएको छ। 
 बािहर िभ ामा रािखएको नागिरक वडापऽमा लेिखएको सूचना पढी सो अनसुार 

गिरिदन ुहोला। 
 न्यायािधकरण पिरशरिभऽ शान्त, सौम्य तथा सवु्यविःथत वातावरण कायम राख् न 

सहयोग गिरिदनहुोला। 
 कोिभड-१९ को महामारीलाई मध्यनजर राखी ःवाःथ्य सरुक्षा मापदण्ड एवं 

ूवन्धको पालना र ूयोगलाई ध्यान रािख िदन ुहोला। 
 फोहोर वःत ु एवं कागजका टुबाह  यऽतऽ नफाली फोहोर मलाई लेिखएको 

भांडोमा रािखिदनहुोला। 
 इजलास वा न्यायािधकरणको कायर्कक्षिभऽ मोवाइलमा कुराकानी नगिरिदनहुोला। 
 न्यायािधकरण पिरसरमा अनावँयक िभडभाड एवं होहल्ला नगिरिदनहुोला। 
 फाँट वा शाखामा िभऽ नगई वािहर काउन्टरबाटै सेवा िलनहुोला। 
 पीिडत नावालक तथा संरिक्षत साक्षीह को लािग साक्षी संरक्षण कक्षको व्यवःथा 

गिरएको जानकारी गराउन चाहान्छ । 
 न्यायािधकरणबाट ूदान गिरन े कुनै पिन सेवाका सम्बन्धमा केही जानकारी चािहएमा 

हेल्प डेःक (सहायता कक्ष) मा सम्पकर्  राख् नहुनु अनरुोध गदर्छ। 
 यस न्यायािधकरणको सम्बन्धमा उजरुी, गनुासो वा सझुाव िलिखत पमा िदन चाहन े

महानभुावह ले वािहर रािखएको उजरुी पेिटका ूयोग गनर् सक्नहुनुेछ। 
 यस न्यायािधकरणको काम कारवाही सम्बन्धमा गनुासो सु का लािग गनुासो सु  े

अिधकारी (Nodal Officer) को व्यवःथा गिरएको जानकारी गराउन चाहन्छ । 
 यस न्यायािधकरणमा First Aid Box को सिुवधा रहेको व्यहोरा अनरुोध गदर्छ । 
 यस न्यायािधकरणमा कानूनबमोिजम बाहेक अन्य दःतरु लाग्न ेछैन। दःतरु ितरेपिछ 

रिसद िलन निबसर्नहुोला। 
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अनसूुची - ६ 
बक तथा िव ीय संःथाबाट ूा  सझुावह  

 

 न्यायािधकरणले वािषर्क कायर्योजना बनाउने बममा सरोकारवाला बक तथा 
िव ीय संःथाको रायसझुावलाई समेत ि गत गरी ४३ वटा सरोकारवाला बक 
तथा िव ीय संःथाह लाई राय सझुावका लािग पऽाचार गरेकोमा िसिभल बक 
िलिमटेड, िहमालयन बक िलिमटेड, लआमी बक िलिमटेड, लिुम्बनी िवकास बक 
िलिमटेड, ग्लोबल आई एम ई बक िलिमटेड, मेगा बक नेपाल िलिमटेड, 
कामना सेवा िवकास बक िलिमटेड, गुरँास फाइनान्स िलिमटेड, आई.िस.एफ.िस. 
फाइनान्स िलिमटेडबाट सझुाव ूा  भएको िथयो। संक्षेपमा सम्पािदत ूा  
रायसझुाव यस ूकार रहेका छन:्- 
१. धेरै परुाना उजरुीह लाई ूाथिमकताका आधारमा राखी यथासम्भव िछ ै 

िकनारा लगाउने व्यवःथा गन, सोही बमोिजम पेशी सूची तयार गन। 
२. बक तथा िव ीय संःथाह संग मु ा मािमला तथा उजरुीका िवषयमा समय 

समयमा अन्तिबर् या कायर्बम गन। 
३. िनणर्य कायार्न्वयनलाई थप ूभावकारी बनाउन ुपन। 
४. न्यायािधकरणलाई भएका अिधकार ूयोग गरी िनणर्य कायार्न्वयनमा थप 

पहल गनुर्पन (जःतै िधतो नभए पिन िसधा खचर् भराउन लगाई थनुामा 
राख् ने, रेड कनर्र नोिटस जारी गन, पबाउ गन आिद।) 

५. बािहरी िजल्लाको म्याद िजल्ला अदालत माफर् त तामेल गनुर्पन भएकोले 
समयमा तामेल हनु समःया भै पटक पटक ताकेता गनुर्पन अवःथामा 
सधुार गनुर्पन। 

६. सम्बिन्धत िजल्ला अदालतमा इमेल माफर् त म्याद सूचना पठाउँदा राॆो 
हनेु। 

७. मु ाको िनणर्य गदार् असलु उपर गनुर् पन अन्य दैदःतरु वापतको रकममा 
समेत ब्याज गणना गनुर् पन। 
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८.  ऐनले तोकेको समयिभऽ मु ाको िनणर्य हनु ुपन। 

९.  ऋणी तथा जमानीकतार्को घर जग्गा¸ शेयर बाहेक अन्य संःथामा रहेको 
खाता¸ लकर¸ िहतमाही खाताको िववरण समेत माग गिर शेयर रोक् का 
गनुर् पन। 

१०. यातायात व्यवःथा कायार्लयमा दतार् भएका सवारी साधन मेिशनरी 
उपकरण समेत रोक् का राखी असलु उपर गनुर् पन। 

११. पेशी सूची अनलाइन माफर् त जानकारी गराउने। 

१२. ५ लाखभन्दा कम साँवा भएका कजार्को समेत िनवेदन िलनपुन। 

१३. ऋणी तथा जमानीकतार्ह ले बकको ऋण नितन तर िविभ  सूचीकृत तथा 
सूचीकृत नभएका कम्पनीका शेयरह  राख् ने ूचलन व्या  हुँदा उक्त 
शेयरह मा िधतोपऽ बोडर् माफर् त सम्बिन्धत कम्पनीह मा र सूचीकृत 
नभएकाको हकमा कम्पनी रिज ारको कायार्लय माफर् त जानकारी माग 
गरी शेयरह को खिरद िबबी, नामसारी रोक्का गनर् आन्तिरम आदेश जारी 
गनुर्पन। 

१४. मु ाको कारवाहीकै बममा िललाम सकार गनर् कुनै व्यिक्तह ले इच्छा 
गरेमा वा नािसएर मलु्य ॑ास भएर जाने चल सम्पि ह को िविब गरी 
न्यायािधकरणमा जानकारी गराउने गरी सम्बिन्धत बकलाई अिख्तयारी 
ूाप् त भए सहज हनेु। 

१५. असलुी शलु्क लगायतका दःतरु दािखला तोिकएको बकभन्दा अन्य बकमा 
पिन हनु ुपन। 

१६. मु ा िनणर्य भएपिछ सोही िदन सावर्जिनक पिऽकामाफर् त सूचना िदन ुपन र 
सो म्यादिभऽ रकम ितनर् बझुाउन नआएमा तत्काल फैसला कायार्न्वयन 
हनु ुपन। 

१७.  मु ाको िनणर्य ६ मिहनािभऽमा हनु सकेमा िव ीय संःथाह लाई सहज 
हनेु। 
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१८.  ू कृया परुा भएका मु ामा २ पटकभन्दा बढी पेशी हटाउने सिुवधा 
हटाउन ुपन। 

१९. उजरुी िनवेदन दतार् गरेपिछ ूितवादीबाट जित असलु हनु्छ सोको एक 
ूितशत दःतरु िनधार्रण गदार् राॆो हनेु। 

२०.  िधतोमा रहेको सम्पि  बक आफैले व्यवःथापन गरी िललाम िविब गनर् 
नपाउने। ऋणीको अन्य सम्पि  खोजिवनमा न्यायािधकरणबाट पहल 
नहनेु र बकलाई नै िजम्मेवार गराउने कारण पिन िढलो हनेु। 

२१.  बक तथा िव ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन तथा िनयमावली संसाधन गनुर् 
पन। 

२२.  ू त्येक ४।४ मिहनामा सरोकारवालासंग समसामियक समःया र 
समाधानका उपायह  प ा लगाउने गरी अन्तिबर् या कायर्बमह  गन। 

२३. न्यायािधकरणबाट सम्पादन गिरने कायर्को जानकारी, तारेख पेशी र िनणर्य 
तथा आदेशको जानकारी वेवसाइट वा िव तुीय माध्यमबाट हनु सक्ने 
व्यवःथा गनुर्पन आिद। 
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फाराम नं. १ 
ऋण असलुी न्यायािधकरण 

आिथर्क वषर् २०७७।०७८ को वािषर्क कायर्योजना 
वािषर्क लआय िनधार्रण फाराम 

लआय १ को रणनीित १.१(क), (ख) र (च) सँग सम्बिन्धत 
 

िस.
नं. 

मु ातफर्  (संख्या) नयाँ दतार्को अनमुान जम्मा 
वािषर्क 
अनमुािनत 
लगत 

योजनाले 
तोकेको 
लआय 

वािषर्क 
लआय 

६ मिहना 
िभऽको 

६ 
मिहनादेिख 
१ वषर् 
िभऽको 

१ वषर् 
देिख १८ 
मिहना 
िभऽको 

१८ 
मिहना 
नाघेको

जम्मा ३ आ.व. 
को औषत 
मु ा दतार् 
सख्या 

१५% 
ले हनुे 
बिृ  

अनमुािनत 
सख्या 

१ २४ ७६ ४५ १५९ ३०४ १४९ २३ १७२ ४७६ ३१७ ३१७ 

 
 
तयार गन:            ूमािणत गनः 
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फाराम नं. २ 
ऋण असलुी न्यायािधकरण 

आिथर्क वषर् २०७७।०७८ को वािषर्क कायर्योजना 
वगीर्कृत वािषर्क लआय िनधार्रण फाराम 

(योजना लआय १ रणनीितक उ ेँय १.१(क), (ख) र (च) सँग सम्बिन्धत) 
 
 वािषर्क पमा फैसला गनुर् पन मु ा संख्या ३१७ 
 गत आिथर्क वषर्बाट िजम्मेवारी सरी आएका मध्ये १८ मिहनाभन्दा परुाना सबै 

मु ाह  चाल ुआिथर्क वषर्मा फ ट गन। 
 गत आिथर्क वषर्बाट िजम्मेवारी सरी आएका मध्ये १८ मिहनासम्मका र चाल ु

आिथर्क वषर्मा दतार् भएका मु ाह  किम्तमा ५० ूितशत फ ट गन। 
 िवशेष ूकृितका िनवेदनह मध्ये ूमाण बझु्न ुनपनका हकमा दतार् भएको िमितले र 

ूमाण बझु्नपुनका हकमा ूमाण चकु्ता भएका िमितले १५ िदनिभऽ फ ट गन। 
 फैसला लेख् न र तयारी कानूनले तोकेको म्यादिभऽ सम्प  गन। 
 

िस.नं.  िवषय  अविधगत संख्या  िजम्मेवारी सिर 
आएका 
वगीर्कृत िववरण 

नयाँ दतार् 
अनमुान 

जम्मा कायम हनु 
आउने अनमुािनत 
वािषर्क लगत 

अनमुािनत 
वािषर्क मु ा 
फ ट 
संख्या 

कैिफयत 
(अनमुािनत 
मु ा संख्या) 

१ मु ा ६ मिहना िभऽको २४  
 
 
 

१७२ 
 

 
 
 
 

४७६ 

 
 
 
 

१५८ 

 
 
 
 

४७६ 

६ मिहनादेिख १ 
वषर् िभऽको 

७६ 

१ वषर्देिख १८ 
मिहना िभऽको ४५ 

  १८ मिहना 
नाघेको 

१५९ १५९

जम्मा ३०४ १७२ ४७६ ३१७  

२ िवशेष ूकृितका िनवेदन  

३ अन्य िनवेदन/ूितवेदन  

कूल जम्मा  

 
 तयार गन ूमािणत गन 
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फाराम नं. ३ 
ऋण असलुी न्यायािधकरण 

आिथर्क वषर् २०७७।०७८ को वािषर्क कायर्योजना 
मािसक लआय र ूगित िववरण 

(योजना लआय १ रणनीितक उ ेँय १.१.(क), (ख) र (च) सँग सम्बिन्धत) 
 
िस.
नं. 

 
िवषय  अविधगत वगीर्करण  मिहना  साउन  भदौ  असोज काि क मिङ् सर पसु माघ फागनु चैत वैशाख जेठ असार

 
जम्मा 

 
 

 
कायर् 
िदन 

२७ २६ २६ ११ २५ २५ २६ २२ २७ २४ २६ २७ 
 

२९२ 

१ 
 

मु ा िजम्मेवारी सरी आएका मध्ये 
१८ मिहनाभन्दा परुाना 

मु ाह  

लआय १५ १४ १४ ६ १४ १३ १४ १२ १५ १३ १४ १५ 
 

१५९ 

ूगित              

िजम्मेवारी सरी आएका १८ 
मिहनासम्मका र चाल ुआिथर्क 
वषर्मा नयाँ दतार् भएका मु ाह  

लआय १५ १४ १४ ६ १३ १३ १४ १२ १५ १३ १४ १५ 
 
१५८ 

 ूगित              

   जम्मा लआय ३० २८ २८ १२ २७ २६ २८ २४ ३० २६ २८ ३० 
 
३१७ 

 ूगित              

२ 
िनवेदन ूितवेदन 
फुटकर िनवेदन 

लआय              

ूगित              

 
 

     कूल जम्मा लआय ३० २८ २८ १२ २७ २६ २८ २४ ३० २६ २८ ३० 
 
३१७ 

 
 

ूगित              

 
 तयार गन ूमािणत गन 
             

  



62 वािषर्क कायर्योजना २०७७/०७८ 
 

फाराम नं. ४ 
ऋण असलुी न्यायािधकरण 

आिथर्क वषर् २०७७।०७८ को वािषर्क कायर्योजना 
मािसक लआय र ूगितको िववरण 

(योजना लआय १ रणनीितक उ ेँय १.१. (क), (ख) र (च) सँग सम्बिन्धत) 
 

अध्यक्ष : गोिवन्द खनाल,  

बिक  सदःय : नरेशराज अयार्ल 

लेखा सदःय : जयदेव ौे  
 

िस.नं. 
लगतको 
िववरण 

जम्मा 
मु ा 
संख्या 

मिहना  साउन  भदौ  असोज काि क मिङ् सर पसु माघ फागनु चैत वैशाख जेठ असार 
 

जम्मा 

कायर्िदन २७ २६ २६ ११ २५ २५ २६ २२ २७ २४ २६ २७ 
 

२९२ 

१. 
िजम्मेवारी 
तफर्  

 
३०४ लआय             

 

 
 

 
ूगित             

 

 
जम्मा 

 
             

 

२ 
नयाँ दतार् तफर्  

 
 १७२ ूगित             

 

 
 

 
लआय             

 

 
जम्मा 

 
लआय ३० २८ २८ १२ २७ २६ २८ २४ ३० २६ २८ ३० 

 
३१७ 

 
 

 
ूगित             

 

 
 
 
 तयार गन ूमािणत गन 
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फाराम नं. ५ 
ऋण असलुी न्यायािधकरण 

आिथर्क वषर् २०७७।०७८ को वािषर्क कायर्योजना 
 िमिसल आन्तिरक िनरीक्षण गन कायर्को मािसक लआय िनधार्रण फाराम 

 
िजम्मेवारी सिरआएको िमिसल संख्या:- ३०४ 

यस वषर् दतार् हनुे अनमुािनत मु ा संख्या:- १७२ (१७२ को ७५%  = १२९) 
जम्मा िनरीक्षण गनुर्पन िमिसल संख्या:- ३०४ + १२९ = ४३३ 

ॐेःतेदारको नाम :- महेँ वर अयार्ल 

सपुिरटेन्डेन्टको नाम :- 
 

 
 

िमिसलको आन्तिरक िनरीक्षणको मािसक लआय 

िवषय 

मिहना  साउन  भदौ  असोज काि क मिङ् सर पसु माघ फागनु चैत वैशाख जेठ असार
 

जम्मा 

कायर् िदन २७ २६ २६ ११ २५ २५ २६ २२ २७ २४ २६ २७
 

२९२ 

िमिसलको 
आन्तिरक 
िनरीक्षण  

लआय १४८ १४२ १४२ ७८ १७७ १७७ १५० १२७ १५५ १३५ १४६ १५१
 

१७२८ 

ूगित              

 
 
 तयार गन ूमािणत गन 
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फाराम नं. ६ 
ऋण असलुी न्यायािधकरण 

आिथर्क वषर् २०७६।०७७ को वािषर्क कायर्योजना 
िनणर्य कायार्न्वयन फ टको लआय िनधार्रण फाराम 

(योजना लआय १ रणनीितक उ ेँय १.५ सँग सम्बिन्धत) 
 

ऋण असलुी अिधकृतको नाम: महे र अयार्ल 

वािषर्क पमा जम्मा फ ट गनुर्पन मु ा संख्या २५२ 

(िजम्मेवारी सरी आएका र नया ँआदेश भएका लगतको ५०% मु ाह  यस आिथर्क 
वषर्मा फ ट गन) 
 

िस.नं. िवषय अविधगत संख्या 
िजम्मेवारी 
सिर आएको 

नयाँ 
आदेशको 
अनमुान  

जम्मा कायम 
हनुे वािषर्क 
लगत 

फ टको अनमुािनत 
वािषर्क लआय 

कैिफयत 

१ 

न्यायािधकरणको 
आदेश बमोिजम गन 

- ३७१ 

१३३ ५०४ 

२५२  

 -    

जम्मा ३७१ १३३ ५०४ २५२  

 
 
 तयार गन ूमािणत गन 
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फाराम नं. ७ 
ऋण असलुी न्यायािधकरण 

आिथर्क वषर् २०७६।०७७ को वािषर्क कायर्योजना 
ऋण असलुी फ ट गन कायर्को मािसक 

(योजना लआय १ रणनीितक उ ेँय १.५ सँग सम्बिन्धत) 
 

ऋण असलुी अिधकृतको नाम: महे र अयार्ल 

वािषर्क पमा जम्मा फ ट गनुर्पन िनवेदनको संख्या 
 

िवषय 

मिहना  साउन  भदौ  असोज काि क मिङ् सर पसु माघ फागनु चैत वैशाख जेठ असार
 

जम्मा 

कायर्िदन २७ २६ २६ ११ २५ २५ २६ २२ २७ २४ २६ २७
 

२९२ 

फैसला 
कायार्न्वयनको  
िनवेदन 

 

फ ट लआय २३ २२ २२ ९ २२ २२ २२ १९ २३ २१ २३ २४
 

२५२ 

लआय ूाि               

 
 
 तयार गन ूमािणत गन 
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फाराम नं. ८ 
ऋण असलुी न्यायािधकरण 

आिथर्क वषर् २०७७।०७८ को वािषर्क कायर्योजना 
ऋण असलुी लगत अधाविधक गन लगायतका कायर्को मािसक कायर् तािलका 

 
ऋण असलुी अिधकृतको नाम: महे र अयार्ल 
 

मु ा 
मिहना साउन  भदौ  असोज काि क मिङ् सर पसु माघ फागनु चैत वैशाख जेठ असार

 
जम्मा 

 
कायर्िदन २७ २६ २६ ११ २५ २५ २६ २२ २७ २४ २६ २७ २९२ 

१ 
लगत अध्याविधक 
गिरने संख्या 

लआय ४३ ४६ ४६ २० ४५ ४५ ४७ ४१ ४८ ४५ ४७ ४८
 

५२१ 

ूगित              

२ 

पिरवितर्त ःथानीय 
तहको संरचना 
अनसुार लगतमा 
रहेको वतन 

अध्याविधक गन 

लआय ४३ ४६ ४६ २० ४५ ४५ ४७ ४१ ४८ ४५ ४७ ४८
 

५२१ 

ूगित              

३ 

असलुीको लािग 
िधतो मूल्या नको 

कायर् 

लआय ० १९ २० ९ १९ १९ २० १७ २० १८ २० २०
 

२०१ 

ूगित              

४ अन्य िबयाकलाप 
लआय              

ूगित              

 
 
 तयार गन ूमािणत गन 
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फाराम नं. ९ 
ऋण असलुी न्यायािधकरण 

आिथर्क वषर् २०७७।०७८ को वािषर्क कायर्योजना 
िमिसलको आन्तिरक िनरीक्षण गन कायर्को मािसक लआय िनधार्रण फाराम 

 
िजम्मेवारी सिर आएको िमिसल संख्या: 
यस वषर् आदेश हनु ेअनमुािनत मु ा संख्या: 
जम्मा िनरीक्षण गनुर्पन िमिसल संख्या: 
ौेःतेदारको नाम: ौी महे र अयार्ल 

सपुिरटेन्डेन्टको नाम: 
 

िवषय 

 
िमिसलको आन्तिरक िनरीक्षणको मािसक लआय 

मिहना  साउन  भदौ  असोज काि क मिङ् सर पसु माघ फागनु चैत वैशाख जेठ असार
 

जम्मा 

िमिसलको 
आन्तिरक 
िनरीक्षण 

 

लआय ४३ ४६ ४६ २० ४५ ४५ ४७ ४१ ४८ ४५ ४७ ४८
 

५२१ 

ूगित              

 
 तयार गन ूमािणत गन 
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फाराम नं. १० 
ऋण असलुी न्यायािधकरण 

आिथर्क वषर् २०७७।०७८ को वािषर्क कायर्योजना 
व्यवःथापकीय कायर् संचालनको मािसक कायर् तािलका 

 

कायर्को िवषय 

 
मािसक पमा सम्प  गनुर्पन कायर्ह को िववरण 

साउन  भदौ  असोज काि क मिङ् सर पसु माघ फागनु चैत वैशाख जेठ असार
 

जम्मा 

योजनाको ूगित समीक्षा              

क्षमता िवकाससंग सम्बिन्धत 
तािलम कायर्बम 

             

योजना कायार्न्वयनका सम्बन्धमा 
सरोकारवालाह संग अन्तरिबया 

             

तामेलदार र ःथानीय तहका वडा 
सिचवह बीच अन्तरिबया 

             

सडाउन ुपन कागजातह  सडाइने 
िमिसल संख्या 

             

बकह संग अन्तरिबया              

संचारकमीर्ह संग अन्तरिबया              

मु ाको िटपोट              

अन्य आवँयक कायर्बम थप गनर् 
सिकन े

             

 
 तयार गन ूमािणत गन 
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Email: drt@drtribunal.gov.np, chairman@drtribunal.gov.np
Website: drtribunal.gov.np


	all inner.pdf
	Blank Page


