
अदालतको परिचय 

 
पर्ाा जिल्ला अदालत ७७ वटा जिल्ला अदालतमध्ये एक हो । यर्को स्थापना २०११ र्ालमा 
भएको हो । यर् भन्दा पहहले वविगंि ववताा ववताामार्ा र्ंगैको अदालतकै िग्गा पुिानो भवनमा 
यो अदालत र्ञ्चालनमा िहेको थथयो । हाल पर्ाा जिल्ला अदालत वविगंि महानगिपाललकाको 
वडा नं. १३ पावि हाउर् चोकबाट दक्षिणतर्ा  करिव ८० लमटिको दिुीमा बाटोको उत्तितर्ा  
अवजस्थत िहेको छ । यर् अदालत भवन िम्मा ९-१३-० िेत्रर्लमा रै्ललएको छ । यो भवन 
वव.र्ं. २०४७/०४/३०/६ मा ननमााण र्म्पन्न भई र्ञ्चालनमा आएको हो । नेपालको न्यायपाललकाको 
र्ंिचनालभत्र शुरू जिल्ला अदालत, उच्च अदालत ि र्वोच्च अदालत गिी तीन तहका अदालतहरू 
क्रियाशील िहेका छन ्। यो जिल्ला अदालत शुरु तहको अदालत (Trial Court) भएकोले प्रचललत 
कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक पर्ाा जिल्लालभत्रको र्बै मुद्दामा शुरू कािवाही ि 

क्रकनािा गने अथिकाि िहेको छ ।  
क) िनशजतत यर् अदालतमा ८ िना न्यायािीशहरू, शे्रष्तेदाि (उप-र्थचव), तहलर्लदाि तथा २ 
िना अथिकृतहरु, एक िना लेखापाल, एक िना आई.हट. र्मेत िम्मा ७३  िना (काि/किाि 
र्मेत) िनशजतत कायाित िहेका छन ्। ख) मुद्दा र्र्छायौट वावषाक लक्ष्य  

• थनुुवा मुद्दा, र्ाना प्रकृनतका मुद्दा ि प्राथलमकता प्राप्त मुद्दा १ वषालभत्र र्र्छायौट गने  
• उल्लेखखत भएका बाहेक अरु मुद्दा १८ महहनालभत्र र्र्छायौट गने  
• र्बै रिट ननवेदन १ वषालभत्र र्र्छायौट गने  
• कूल वावषाक लगतको ६० प्रनतशत र्र्छायौट हुने  
• मुद्दा दताा भएको लमनतले ६ महहनालभत्र मुद्दाको अगं पुर् याउने  

ग) रै्र्ला कायाान्वयनको लक्ष्य       

देवानी  

• ५० प्रनतशत ननवेदन ६ महहनालभत्र र्र्छायौट गने  
• ७५ प्रनतशत ननवेदनहरु ९ महहनालभत्र र्र्छायौट गने  
• कुनै हालतमा एक वषा नाघ्न नहदने  
• योिना अविीको अन््यमा वतयौता शून्यमा ल्याउने  

  फौजदारी  



• प्र्येक वषा र्ो वषा कायम हुने लगत बिाबि कैद ि िरिवाना अर्ुल उपि गने,  
• योिना अवथिको अन्तमा कैदको लगत ५० प्रनतशतले न्युन गने  
• प्र्येक वषा कायम हुने नयााँ लगत बिाबिको र्ंख्यामा र्र्छायौट गने,  
• योिना अविीमा लगत ५० प्रनतशतले न्यून गने  

घ) अदालतबाट प्रदान गरिने मुख्य र्ेवाहरू  

• र्हायता कि  

• र्ािी र्ंििण कि  

• कानूनी र्हायता कि  

• बन्द र्िलार्  

• लभडडयो कन्र्िेजन्र्ङ 

• मेललमलाप केन्र  

• पेशी र्ूची ि मुद्दाको िानकािी हट.भी. डडस्प्ले मार्ा त हदर्ने  
• वेव र्ार्टबाट र्ूचना प्रवाह  

 


