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भतूिका 
    

न्याय शव्द अिूिि छ। यसको िापदण्ड गनि गाह्रो छ। यो अन भतूि गने क रा हो। यसको पररभाषा र 
ब्याख्या सिय, स्थान, पररस्स्थति अन सार पररवििन ह ने गदिछ। यो शब्दको उच्चारण गनि जति सस्जलो 
छ यसको अथि र पररभाषा गनि त्यतिकै जर्टल छ।यसो ह न िा यसको प्रकृति, ग ण वा स्वभाव जर्हले 
पतन गतिस्शल र बहृद ह न  नै हो। त्यसैले यसलाई पररभार्षि गन ि भनेको यसको तनस्िि तसिा र घेरा 
िोक्न  र ख म्चच्याउने द रुत्साहन गन ि िात्र हो भने्न ब स्िन्छ। न्यायको व्याख्या र पररभाषा व्यापक र 
तबस्ििृ अथििा ब स्िने भएिापतन यसलाई अदालिसुंग जोडेर पयाियबाचीको रुपिा हेररने गररएको 
पाइन्छ। यसो ह न िा न्याय शब्दको सम्चबन्ध कानूनी शासनसुंग गातसएको ह न्छ भने कान नी शासनको 
प्रत्यक्ष सम्चबन्ध अदालिसुंग जोतडएको ह न्छ। अदालिले नै अिूिि कानूनलाई िूिि रुप ददने वा 
गतिस्शल व्याख्या गरी कानूनको प्राण भने काि गदिछ।अदालिको यसै भतूिकालाई तलएर अदालिलाई 
सुंर्वधान एवुं कानूनको सुंरक्षक, नागररक अतधकारको रक्षकको रुपिा तलएको पाइन्छ। 
 शस्ि पथृकीकरण तसद्धान्ि अन सार कानूनको व्याख्या गने, कानूनको उलुंघन भए नभएको घोषणा 
गने, कानून र्वपरीिका कायिलाई बदर गने, व्यस्िदेस्ख सरकारसिेिको काि कारवाहीलाई कानूनी 
कसीिा राखेर परीक्षण गने कायि अदालि वा न्यार्यक तनकायको स्जम्चिेवारी अन्िगिि पदिछ।यस्िो 
गहन स्जम्चिेवारीको भतूिका भएको न्यार्यक तनकायलाई स्विन्त्र, सक्षि र तनश्पक्ष राख्न पने ह न्छ। यही 
क रालाई िध्येनजर गरेर अदालिको सुंरचना, क्षेत्रातधकार र काि कारवाहीलाई सुंर्वधान िथा कानूनले 
स्पष्ट गरेको ह न्छ। 
२०७२ साल असोज ३ गिे विििान सुंर्वधान जारी भएपतछ नेपाल अतधराज्यको सुंर्वधान, २०४७ ले व्यवस्था 
गरेको िीन िहको सार्वकिा भइरहेको सवोच्च अदालि, प नरावेदन अदालि र स्जल्ला अदालिको सट्टा सवोच्च 
अदालि, उच्च अदालि र स्जल्ला अदालि गरी ३ िह नै रहने व्यवस्था गरेिापतन सार्वकको प नरावेदनको 
के्षत्रातधकार र सुंरचनािा पररबििन भएको छ। सार्वकिा १६ वटा प नरावेदन अदालि रहेकोिा बिििान 
सुंतबधानको धारा 139 िा प्रत्येक प्रदेशिा एक उच्च अदालि रहने भन्ने र न्याय प्रशासन ऐन, 
२०७३ को दफा ५(१) िा प्रत्येक प्रदेशको राजधानी रहेको ठाउँिा उच्च अदालि रहने व्यवस्था 
छ। एवुं न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ सिेिबाट प्रत्येक प्रदेशको राजधानी रहेको स्थानिा उच्च अदालि रहन े
व्यवस्था अन सार ७ वटा प्रदेशिा ७ वटा उच्च अदालि रहेको छ। सार्वकिा प नरावेदन अदालिको रुपिा 
रहेको अदालिहरुलाई उच्च अदालिको इजलास र थप नयाँ २ वटा अस्थायी इजलाससिेिको गठन ह न े
क्रििा यो अदालि स्थापना भएको हो।    
 यो अदालिको भवन २०४४ सालिा उद घाटन ह ँदा सगरिाथा अञ्चल अदालि, ओखलढ ङ्गा वेञ्चको रुपिा, 
२०४७ सालको सुंर्वधान जारी ह ँदा अञ्चल अदालि खारेज भई प नरावेदन अदालि गठन भएपतछ प नरावेदन 
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अदालि राजर्वराजको ि कािको रुपिा र हालको बिििान सुंर्वधान जारी भएपतछ प नरावेदन अदालि खारेज भई 
उच्च अदालिको व्यवस्था भएपतछ प्रदेश नुं. १ को अस्थायी इजलासको रुपिा गठन भई र्वतभन्न आरोह 
अवरोह पार गदै आएको छ। यसको साथै सार्वकिा थोरै कििचारीहरुको दरवन्दी कायि रहेको भएपतन न्याय 
तनरुपण सम्चबन्धी क नै काि नह ने भई कोिािा रहेको अवस्थाबाट आफूलाई र्वउँिाउन सफल भएको छ। 
स्थापनाको श रुवािी ददनिा यस अदालले कििचारी बसेर काि गने कोठा, इजलास, च्याम्चबर, फतनिचर, कप्यूटर 
लगायि अन्य भौतिक श्रोिसाधन िथा जनशस्िसिेिको ठूलो अभावको सािना गदै आफ्नो काि कारवाही 
अगातड बढाएको तथयो। यो अदालि स्थापना ह दँा ि ल किा िेश्रो पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजना चतलरहेको तथयो। 
यो रणनीतिक योजनाले र्वतभन्न लक्ष्य र रणनीतिहरु तनधािरण गदै अदालिहरुलाई ि द्दाको वार्षिक लगिको 
आधारिा अलग अलग सिूहिा र्वभाजन गरी िी अदालिहरुले फर्छ्यौट गन िपने लक्ष्यसिेि तनधािरण गरेको 
अवस्थािा यस अदालिले स्थापना कालदेस्ख नै आफूले वषिभरर गन िपने कायिहरुको सूची ियार गरी वार्षिक 
कायियोजना बनाई त्यसलाई िातसक रुपिा र्वभाजन गरी लक्ष्य तनधािरण गने र सो लक्ष्यिा प ग्ने गरी कायि 
सम्चपादन गदै आएको छ, जो आज िेश्रो वषि पार गरी चौथो वषििा प्रवेश गदैछ। 
 स्थापनाको दृर्ष्टले यो अदालि स्शश  अवस्थाको रहेिापतन हरेक वषि आफूले िज ििा गरेको कायि योजनािा 
तलएको लक्ष्य अन रुप प्रगति हातसल गदै आएको छ र यस आ.व. िा सिेि उत्साहपूणि िररकाले लक्ष्य हातसल 
गनि सफल भएको छ। र्वगििा सानो सुंख्यािा त्यसिा पतन काजिा स्िकाई आफ्नो दैतनक काि कारवाही गदै 
आएकोिा यसै आ.व. िा O & M सभेक्षण भई थप कििचारीहरुको दरबन्दी कायि भई दरबन्दी अन सार 
कििचारीहरुको पूिीसिेि ह न ेक्रििा छ। यस अदालिा ददनददनै ि द्दाको लगि सुंख्या बढ्दै गएको, रणनीतिक 
योजनाले प्रके्षपण गरे अन रुप ि द्दाको फर्छ्यौट गन िपने वाध्यात्िक स्स्थति रहेको ह ँदा तनरन्िर रुपिा २ वटा 
इजलास गठन भै कायिसम्चपादन गन िपने स्स्थति छ िर न्यायाधीशको दरवन्दी स्थापनाको सियदेस्ख नै ३ जनािा 
तसतिि रहेको ह ँदा कम्चिीिा १ जना न्यायाधीशको दरबन्दी थप गन िपने टड्कारो आवश्यकिा छ। अदालि 
भवनको अप ग कोठाहरुलाई टेवा ददन ेउदेश्यले टहरा भवनहरुको तनिािण, सेवाग्राहीहरुको लातग प्रतिक्षालयको 
तनिािण भएपतन स्थायी रुपिा नयाँ िापदण्ड अन रुपको भवनको तनिािणको लातग जग्गा प्राप्त गने कायििा 
सोचेजस्िो प्रगति ह न सकको छैन। 

उपरोि कायिहरु सफल ह न िा यो अदालिको एक्लो प्रयास भने होइन। यसिा यहाका स्थानीय जनिा, यस 
अदालिको क्षेत्रातधकार अन्िगििका र्वतभन्न न्यार्यक िथा अधिन्यार्यक तनकाय लगायिका  र्वतभन्न कायािलयहरु, 
कानून व्यवसायी, सरोकारवाला पक्षहरुको उतिकै सदासयिा, सहयोग र सिन्वयको भतूिका रहेको छ। साथै 
आगािी ददनिा यसले तनरन्िरिा पाउनेछ भने्न आशा र र्वश्वास राख्दछ।   

 
 

                                          

  उच्च अदालि तबराटनगर  

                                          अस्थायी इजलास ओखलढ ङ्गा 
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पररच्छेद -१ 

प्रारस्म्चभक 

 

१.१ पषृ्ठभ  ति:- 
  

राज्यका प्रि ख कायिहरुिध्ये न्याय तनरुपण एक हो ।शस्ि पथृकीकरणको तसद्धान्ि अन सार न्याय 
तनरुपण गने स्जम्चिेवारी न्यार्यक तनकायिा रहेको छ। न्यायीक तनकायलाई अन्य तनकाय वा अुंगले 
सुंर्वधान एवुं कानून तिचेर गरेको कायि वा अन्य अुंग वा तनकायले गरेको काि कारवाहीलाई कानूनी 
कसी लगाई त्यस्िा अुंग वा तनकायको स्वेच्छाचाररिािातथ अुंक स लगाउने र तनरुंक स ह न नददन े
स्जम्चिेवारी सिेि शस्ि सन्ि लन िथा तनयन्त्रणको तसद्धान्िले प्रदान गदिछ। सोर्ह अन रुप नेपालको 
सुंतबधानले न्याय तनरुपणको स्जम्चिेवारी अदालि िथा अन्य न्यायीक तनकायलाई प्रदान गरेको छ। 
सुंतबधानले नै सािान्य अदालि(Court of law) को रुपिा सवोच्च अदालि, उच्च अदालि र स्जल्ला 
अदालि र अन्य न्यार्यक तनकायको रुपिा र्वस्शर्ष्ठकृि अदालि, न्यायातधकरणहरु रहेने व्यवस्था 
गरेको छ। 

अदालिको सबैभन्दा ठ लो सम्चपति नै जनआस्था हो । न्याय सिपादनको जस्िो गहन स्जम्चिेवारी 
बोकेर र्हँड्ने न्यायपातलकाप्रति जनिानसिा “न्यायको नौ तसङ”, “बाजेको पालाको ि द्धा नातिको 
पालासम्चि रहने”, “भोतलवाद” ले गाँजेको र “अत्यतधक िहुंगो सेवा” प्रदायक तनकायको भाव रहेको 
हािी सबैले जानेस नेकै र्वषय हो। अदालिको कािकारवाही न्याय सम्चपादनसुंग जोतडएको ह न्छ, न्याय 
भने्न शब्द अिूिि ह न्छ। यसलाई अन भतूि िात्र गनि सर्कन्छ। यसका लातग अदालिले आफ्नो काि 
कारवाहीलाई तछटो छररिो, पारदशी,  सरल िथा स लभ बनाउँदै यस प्रतिको जनआस्थािा वरृ्द्ध गदै 
लैजान  पने अबस्था छ।  

अदालिको काि कारवाहीलाई तछटो छररिो र प्रभावकारी बनाई अदालिप्रति रहेको धारणािा पररवििन 
गने उदेश्यले नै न्ययपातलकाले र्वगि १५ बषिदेस्ख योजनाबद्ध रुपिा कायि थालनी गरेको छ। 
न्यायपातलकाले सविप्रथि 2061 साल प्रथि पञ्चबर्षिय रणनीतिक योजना िज ििा गरी लाग  गरी 
आएकोिा हाल िेस्रो पञ्चबर्षिय योजनासिेि कायािन्वयन भई चौथो पञ्चबर्षिय योजना कायािन्वयनको 
चरणिा छ। 

िेश्रो पञ्च वर्षिय रणनीतिक योजनाले न्याय प्रकृयालाई तछटो छररिो र सरल बनाउन,े न्यार्यक 
प्रकृयालाई पह ँचयोग्य बनाउँन,े न्यार्यक प्रकृयालाई अन िानयोग्य बनाउँन ेर न्यायपातलकाकाप्रति आस्था 
वा तबश्वास बढाउन े४ प्रि ख लक्ष्य तनधािरण गरी सो लक्ष्यिा प ग्न र्वतभन्न रणतनतिहरु तनधािरण गरेको 
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तथयो। र्यनै लक्ष्यहरु हातसल गनि हरेक अदालिले बार्षिक कायािन्वयन योजना िज ििा गन िपने र सोर्ह 
अन रुप ि द्दाको फछियौटको लक्ष्य, फैसला लेखन, ि द्दा अुंग प र् याउने, आन्िररक तनररक्षण गने क रा 
लगायि अन्य भौतिक िथा व्यवस्थापकीय कायिहरुसिेिका लक्ष्यहरु तनधािरण गन ि पने तथयो।  

यस उच्च अदालि र्वराटनगर,अस्थायी इजलास ओखलढ ुंगाको स्थापना २०७३ साल असोज ३ गिे 
भएको र सो सियिा न्यायपातलकाको िेस्रो पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजना २०७१/०७२- 
२०७५/०७६ चाल  रहेको ह ँदा सोही योजनाले तनधािरण गरे अन रुप यस अदालिले आफ्नो काि 
कारवाहीलाई योजनावद्ध रुपिा सम्चपन्न गनि पर्हलो पटक आ.व. 2073/074 िा पर्हलो र आ.व. 
2074/075 िा दोश्रो कायि योजना बनाई सफलिापूविक लक्ष्य हातसल गररसकेको र अस्घल्ला िी 
द ई वषिको कायािन्वयन योजनालाई िूल आधार िानी आ.व. 207५/07६ िा िेश्रो बार्षिक 
कायािन्वयन योजना िज ििा गरी प्रस्ि ि गररएकोिा आतथिक बषिको अन्त्यसम्चि आईप ग्दा आफूले 
तनधािरण गरेको लक्ष्य उत्साहपूणि ढुंगले प्राप्त गरेको छ।यस अदालिले ३ वषिको दौरानिा थ प्रै सिस्या 
र च  नौतिहरुको सािना गन ि परेपतन त्यसबाट पाठ तसक्दै आफ्नो स्जम्चिेवारीहरु तनवािह गरी अगाडी 
बढ्दै आएको छ। 

 

1.2 उच्च अदालिको गठन सम्चबन्धिा भएको सुंवैधातनक िथा कानूनी व्याबस्था  :-    

नेपालको सुंतबधानको धारा 139 िा प्रत्येक प्रदेशिा एक उच्च अदालि रहने व्यवस्था गरेको छ। 
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ५(१) िा प्रत्येक प्रदेशको राजधानी रहेको ठाउँिा उच्च 
अदालि रहने व्यवस्था छ। सोही दफा ५ को उपदफा (३) ले नेपाल सरकारले न्याय पररषदसँग 
परािशि गरी क नै उच्च अदालि रहेको ठाउँका अतिररि त्यस्िो अदालिको प्रादेस्शि अतधकार क्षते्र 
तभत्रको अन्य क नै ठाउँिा त्यस्िो उच्च अदालिको अस्थायी इजलास कायि गने गरी ि काक िोक्न 
सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सो व्यवस्था अन रुप प्रदेश नुं. १ को उच्च अदालि र्वराटनगरलाई िोकी 
अस्थायी इजलासका रुपिा ओखलढ ुंगािा ि काि रहने गरी नेपाल सरकारले िोके अन सार यस 
अस्थायी इजलास ओखलढ ुंगाको गठन भएको हो। 

1.3 सुंगठनात्िक स्वरुप  

१.३.१ अदालिको सुंरचना 
यस अदालििा ३ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको छ। यस िध्ये  वररष्ठिि न्यायाधीशले ि ख्य 
भई काि गने न्यायाधीशको रुपिा काि गन ि ह नेछ। अदालिको प्रशासकीय प्रि खको रुपिा 
राजपत्राुंर्कि र्द्धतिय शे्रणीका रस्जस्रर रहने व्यवस्था छ। प्रशासतनक िथा ि द्दा व्यवस्थापनको काि 
गनि शाखा अतधकृि र इजलाश व्यवस्थापन लगायिका कािका लातग इजलाश अतधकृि रहने व्यवस्था 
छ। साथै राजपत्र अनाुंर्कि कििचारीहरुिा नायब स ब्बा, लेखापाल, कम्चप्य टर अपरेटर, तसस्टि सपोटि 
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पसिन, िािेलदार रहेका छन। यस अदालििा वैितनक कानून व्यवसायीको सिेि व्यवस्था रहेको छ। 
साथै अदालिको काि कारवाही स चारु रुपिा सुंचालन गनि अदालि व्यवस्थापन सतिति, उच्च 
अदालि न्याय क्षेत्र सिन्वय सतिति, प स्िकालय सतिति, योजना िज ििा कायािन्वयन सतिति, सूचना 
प्रर्वतध सतिति, िेलतिलाप केन्र सिेि रहेको छ। 

१.३.२ जशस्िको अबस्था    

यस अदालििा यसै आ.व.िा O & M सवेक्षण भएको छ। सो सवेक्षणबाट नयाँ दरबन्दी सुंरचना 
कायि भई सो अन सार केही दरबन्दीिा यसै आ.व.िा दरबन्दी पूतिि भई सकेको र केहीिा पदपूतिि ह न 
बाँकी रहेको छ। यस अदालििा केही जनशस्ि काजिा सिेि रही कायिरि रहेका छन। यस 
अदालििा रहेको दरबन्दी िथा पदप तििको अबस्था िल िातलका नुं. 1 िा प्रस्ि ि गररएको छ।यस 
अदालििा यस आ.व.िा कायिरि जनशस्िको र्ववरण िातलका नुं. २ र ३ िा प्रस्ि ि गररएको छ। 

िातलका नुं. १ यस अदालििा कायिरि जनशस्िको तबबरण :- 
क्र
स 

अदालिको नाि न्यायाधीश राजपत्राुंर्कि राजपत्र 
अनुंर्कि 

अन्य कििचारी जम्चिा 

दरवन्दी पूतिि दरवन्दी पूतिि दरवन्दी पूतिि दरवन्दी पूतिि करार दरवन्दी पूतिि ररि करार 

१ अस्थायी इजलास 
ओखलढ ुंगा 

3 3 ८ ८ 20 १७ 9 9 ७ ४0 ३८ 3 ७ 

 

िातलका नुं. २ यस आ.व.िा कायिरि िाननीय न्यायाधीशहरु:- 

क्र.स नाि, थर, विन शैस्क्षक योग्यिा सेवा अबतध 

1 श्री टेकराज नेपाल,िापा  तडप.इन.ल तिति 073/06/03 देस्ख2075/04/30सम्चि 
2 श्री राजक िार वन,इलाि एल.एल.एि तिति 074/04/22 देस्ख 074/07/27 सम्चि 
3 श्री रिेशप्रसाद राजभण्डारी,प्य ठान तब.एल तिति 074/07/30 देस्ख2075/05/14 सम्चि 
4 श्री ऋर्षराि दवाडी , काठिाण्डौं एल.एल.एि तिति 074/04/02 देस्ख 074/07/27 सम्चि 
5 श्री शातलग्राि कोईराला,िोरङ्ग तडप.इन.ल तिति 074/0८/०७ देस्ख हाल सम्चि 
6 श्री ददपेन्र बहाद र बि,बैिडी एल.एल.एि तिति 073/09/29 देस्ख2075/04/30 सम्चि 
7 श्री र्वदूर तबक्रि थापा तडप.इन.ल तिति 2075/05/25 देस्ख हाल सम्चि 
8 श्री गणेशप्रसाद बराल एि.ए.तब.एल तिति 2075/04/27 देस्ख हाल सम्चि 
 

िातलका नुं. ३ यस आ.व. िा कायिरि अतधकृि कििचारीहरु :- 

क्र.स नाि,थर,विन पद शैस्क्षक योग्यिा सेवा अवतध 

१ बेदप्रसाद उप्रिेी रस्जस्रार एल.एल.एि २०७५ भार सम्चि 
२ श्री, बलराि लम्चसाल  रस्जस्रार एल.एल.एि २०७५।६।५ देस्ख 
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हालसम्चि  
३ िहेन्रबहाद र काकी शाखा अतधकृि तब.एल.       
४ शम्चभ  प्रसाद रेग्िी शाखा अतधकृि एल.एल.एि    २०७५ िुंतसर ८ सम्चि 
५ ईश्वर आचायि शाखा अतधकृि तब.एल. २०७५ असोजसम्चि 
६ ददपक तधिाल शाखा अतधकृि एल.एल.एि २०७५ िुंतसरसम्चि 
7 श्री रिेश शे्रष्ठ शाखा अतधकृि तब.एल हाल सम्चि 

8 श्री ऋि  राई शाखा अतधकृि तब.एल हाल सम्चि 

9 श्री र्टकेन्रवीर जङ्ग राणा  शाखा अतधकृि तब.एल हाल सम्चि 

10 श्री उज्वल न्यौपान े शाखा अतधकृि तब.एल हाल सम्चि 

११ प्रिेप्रसाद पौडेल शाखा अतधकृि तब.एल 2076 बैशाख सम्चि 

13 श्री उद्धव ढोडारी शाखा अतधकृि तब.एल हाल सम्चि 

13 श्री कैलास प्रसाद भट्टराई शाखा अतधकृि तब.एल हाल सम्चि 

14 श्री रािचन्र के.सी. शाखा अतधकृि तब.एल हाल सम्चि 

15 श्री भरििस्ण पोखरेल शाखा अतधकृि तब.एल हाल सम्चि 

16 श्री कणि बहाद र राई शाखा अतधकृि एल.एल.एि हाल सम्चि 

17 श्री नरहरर ढकाल शाखा अतधकृि तब.एल हाल सम्चि 

 

िातलका नुं. ४ यस आ.व.िा  कायिरि सहायक कििचारीहरुको नािावली:- 
क्र.
स 

नाि,थर,विन पद स्थायी/काज/
करार 

कायिरि शाखा 

1 श्री राि सस्जवन िहत्तो ना.स  काज ि द्दा शाखा 
2 श्री नवराज भट्टराई ना.स  काज प नरावेदन दिाि शाखा 
3 श्री रिेश क िार शे्रष्ठ ना.स  काज ि द्दा शाखा 
4 श्री ध्र  व प्रसाद तनरौला ना.स  काज ि द्दा शाखा 
5 श्री जीिबहाद र शाक्य टा.ना.स  स्थायी इजालास  

6 श्री प रुषोिि स वेदी लेखापाल स्थायी लेखा िथा स्टोर 

7 श्री रिेश स्घतिरे  ना.स  स्थायी ि द्दा शाखा 
8 श्री हररप्रसाद आचायि ना.स  स्थायी अतभलेख शाखा 
9 श्री श स्शल बहाद र शाही ना.स  स्थायी ि द्दा शाखा 
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१० पावििी अतधकारी ना.स  स्थायी काजिा गएको 
1१ दािोदर ढकाल ना.स  स्थायी काजिा गएको 
1२ ददवाकर शे्रष्ठ ना.स  स्थायी काजिा गएको 
1३ डेन्जर खनाल ना.स  स्थायी  काजिा गएको 
1४ उिेश थपतलया ना.स  स्थायी काजिा गएको 
1५ तडल्लीराि गौिि ना.स  स्थायी अतभलेख शाखा 
1६ श्री सुंगीिा के.सी ग रुङ ना.स  करार अतभलेख शाखा 
1७ श्री देवीका िािाङ ना.स  करार अतभलेख शाखा 
१८ श्री केशबप्रसाद स्घतिरे िािेलदार स्थायी प नरावेदन दिाि शाखा 
१९ श्री सम्चिना िािाङ िािेलदार स्थायी प स्िकालय िथा िेलतिलाप 

2० श्री प्रिेप्रसाद बास्िोला क.अ करार इजलास 

2१ श्री तभिा स्घतिरे  क.अ करार इजलास 

2२ श्री गोतबन्द खत्री  सवारी चालक  करार  

2३ श्री िेजबहाद र खत्री कायािलय सहयोगी स्थायी इजलास 

26 श्री तबष्ण बहाद र खत्री कायािलय सहयोगी स्थायी इजलास 

27 श्री तिनक िार भट्टराई  कायािलय सहयोगी स्थायी ि द्दा शाखा 
28 श्री खेिराज दाहाल कायािलय सहयोगी करार प नरावेदन दिाि शाखा 
29 श्री ररिा बातनयाँ कायािलय सहयोगी करार इजलास 

30 श्री सररिा बातनयाँ कायािलय सहयोगी करार प्रशासन 

31 श्री रोशन दाहाल कायािलय सहयोगी करार लेखा िथा स्टोर 

32 श्री ल प्त प्रसाद धिला  कायािलय सहयोगी करार अतभलेख शाखा 
 
 

1.४ अदालिको अतधकार क्षते्रः- 
1.४.1 श रु क्षते्रातधकार :- 
 उच्च अदालिलाई सुंतबधानको धारा 144 को उपधारा (१) बिोस्जि परेका तनवेदनिा स न वाई गरी 
आवश्यक र उपय ि आदेश जारी गने अतधकार रहने। 

 सुंघीय कानूनबिोस्जि उच्च अदाललिबाट श रू कारवाही र र्कनारा ह ने ि द्दाहरू हेने। 

 सुंतबधानको धारा १४५ को उपधारा (१) बिोस्जि िािहि अदालिबाट स्िकाईएको ि द्दाहरू हेने। 
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1.४.2. प नरावेदकीय क्षते्रातधकार :- 
 आफ्नो प्रादेस्शक क्षेत्रातधकार तभत्रको स्जल्ला अदालिले दफा ७ को उपदफा १ बिोस्जि श रु 
कारवाही र र्कनारा गरेको ि द्दाहरु। 

 न्यार्यक तनकाय, अधिन्यार्यक तनकाय वा अतधकारीले गरेको श रु तनणिय वा अस्न्िि आदेश उपर 
स्जल्ला अदालिले प नरावेदनको रोहिा तनणिय गदाि आुंस्शक वा प रै बदर गरी तनणिय गरेको ि द्दाहरू। 

 स्जल्ला अदालिले प नरावेदनको रोहिा गरेको सरकारी वा सविजतनक सम्चपति सम्चबस्न्ध र्ववाद सिावेश 
भएको, कैद सजाय भएको वा एक लाख रुपैँया भन्दा बढी जररवाना वा पाँच लाख रुपैँया भन्दा बढी 
तबगो सिावेश भएका ि द्दाहरु। 

 सुंघीय कानूनिा अन्यथा व्यवस्था भएकोिा बाहेक आफ्नो प्रदेस्शक क्षेत्रातधकार तभत्रको क नै न्यार्यक 
तनकायले श रु कारवाही र र्कनारा गरेको ि द्दाहरु। 

1.४.३ साधँक जाचँ :- 
 उच्च अदाललाई सुंघीय कानूनबिोस्जि साँधक जाच्ने अतधकार रहेको। 

 

1.५ सम्चपाददि कािको तबबरण :- 
   

1.५.1 उच्च अदालि र्वराटनगर,अस्थायी इजलास ओखलढ ुंगा - सि ह “ख” 

1.५.२ लगि िथा फर्छ्यौटको स्स्थति :- 

 

अन िातनि लगि सुंख्या- ४५१, वास्िर्वक लगि सुंख्या -६५४ 

फर्छ्यौट लक्ष्य: 70% प्रगति : 76.60% 
 

अदालिबाट सम्चपादन ह ने तबतभन्न कािहरुिध्ये न्याय तनरुपण गन ि वा ि द्धाको फर्छ्यौट गन ि प्रि ख काि 
हो। यस अस्थायी इजलास ओखलढ ङ्गाबाट यस आ.व. िा भएका ि द्दाको लगि, फर्छ्यौट र बाँकी 
रहेका ि द्दाहरुको तबस्ििृ तबबरण िलको िातलकाहरुिा प्रस्ि ि गरीएको छ। 

 

िातलका नुं.५ -सम्चपूणि ि द्दाको लगि िथा फर्छ्यौट र्ववरण 

स्जम्चिेवारी सरी आएको  नयाँ दिाि जम्चिा लगि फर्छ्यौट फर्छ्यौट लक्ष्य वास्िर्वक फर्छ्यौट बाँकी 

137 517 654 501 70% 76.60% 153 

 
 



बार्षिक प्रतिवदेन 2075/076 

  
 

 

12 
 

िातलका नुं. 6 ि द्दाको प्रकृति अन सार लगि िथा फर्छ्यौट र्ववरण 

क्र
.स 

ि द्दाको प्रकृति स्जम्चिेवारी सरेको  नयाँ दिाि जम्चिा लगि  फर्छ्यौट  बाँकी 

 

१ 

श रु
 ि

 द्दा 
व्यस्िवादी देवानी 0 0 0 0 0 

व्यस्िवादी फौजदारी 4 2 6 6 0 

सरकारवादी फौजदारी 0 0 0 0 0 

 

2 

 

प न
रावे

दक
ीय
 

क्षेत्र
ातध
क
ार 

व्यस्िवादी देवानी 32 119 151 87 64 

व्यस्िवादी फौजदारी 24 29 53 42 11 

सरकारवादी फौजदारी 68 300 368 313 55 

३ साधक 0 11 11 7 4 
 
 
 

४ 

ररट
 

बन्दीप्रत्यक्षीकरण 0 1 1 1 0 

परिादेश 1 11 12 9 3 

उत्प्रषेण 6 25 31 21 10 

प्रतिषधे 0 0 0 0 0 

अतधकारपचृ्छा 0 0 0 0 0 

तनषधेाज्ञा 2 19 21 15 6 

जम्चिा 137 517 654 501 153 

 
 

िातलका नुं. 7 बाकँी रहेका ि द्दाहरुको अबतधगि र्ववरण  

2 बषि नाघेका  18 िर्हनादेस्ख 2 
बषितभत्रका 

1 बषि देस्ख १८ िर्हना 
तभत्रको  

9 िर्हनादेस्ख १ बषि तभत्रको  9 िर्हना तभत्रको  जम्चिा 

0 0 2 15 136 153 

 
िातलका नुं. 8 यस अदालिबाट भएका उल्टी / केर्ह उल्टी ि द्दाको र्ववरण 
ि द्दाको 
लगि 
सख्या 

फर्छ्यौट 
सुंख्या   

फर्छ्योट 
प्रतिशि 

सदर 
सुंख्या 

उल्टी केही उल्टी 
सुंख्या 

जम्चिा सदर प्रतिशि उल्टी प्रतिशि 

589 455 77.24 % 401 33 २१ 54 8८.13% 1१.86% 
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िातलका नुं. ९ 
ररटको लगि सुंख्या  फर्छ्यौट सुंख्या   फर्छ्योट प्रतिशि जारी खारेज फिर्ता िािेली फछियौट प्रतिशि 

65 46 70.७6% 12 26 5 ३ 70.76% 

 
िातलका नुं. 10 यस अदालिबाट भएका उल्टी/केही उल्टी ि द्दाको स्जल्लागि तबबरणहरुः- 
अदालि उल्टी/केही उल्टी सुंख्या 
उदयप र स्जल्ला अदालि 41 

खोटाङ स्जल्ला अदालि 5 

ओखलढ ुंगा स्जल्ला अदालि  7 

सोल ख म्चब  स्जल्ला अदालि  1 

जम्चिा सुंख्या 54 
 

1.५.३ तनररक्षण िथा तनदेशन 

न्याय प्रशासन ऐन,2073 को दफा २१ र उच्च अदालि तनयिावली,2073 को तनयि १४१ 
बिोस्जि हरेक उच्च अदालिले आफू िािहिका स्जल्ला अदालि िथा कारागार कायािलयको बषििा 
कस्म्चििा एक पटक तनररक्षण गन िपने ब्यबस्था गरेको छ।त्यसैगरी िेस्रो पञ्चबर्षिय रणतनतिक 
योजनालेसिेि आफूले तलएको लक्ष्यिा प्रभाबकाररिा ल्याउने उदेश्यले र्वतभन्न रणनीतििाफि ि यस 
कायिलाई आत्िसाि गरेको छ।उपरोि कानून एवुं योजनाले सिेि स्जम्चिेवारी ददएको कायि अन रुप यस 
उच्च अदालि र्वराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढ ुंगाले आफू िािहिको चार स्जल्ला अदालिहरुिा 
क्रिशः उदयप र स्जल्ला अदालि, खोटाङ स्जल्ला अदालि, सोल ख म्चब  स्जल्ला अदालि र ओखलढ ुंगा 
स्जल्ला अदालि िथा िि ् िि ् स्जल्लािा रहेका कारागार कायािलयसिेिको तनरीक्षण गरी आवश्यक 
तनदेशन ददन पने दार्यत्व रहेको छ। सो कायिको लातग यस आ.व.िा ओखलढ ुंगा स्जल्ला अदालि र 
कारगार कायािलय ओखलढ ङ्गाको तनररक्षण गनिको लातग िाननीय वररष्ठिि न्यायाधीश श्री तबदूर तबक्रि 
थापा र िाननीय न्यायाधीश श्री गणेशप्रसाद बरालको नेितृ्विा तिति 2075/11/08 देस्ख 
2075/11/10 सम्चि,  खोटाङ स्जल्ला अदालि र कारागार कायािलय खोटाङ्गको तनररक्षणको लातग 
िाननीय वररष्ठिि न्यायाधीश श्री तबदूर तबक्रि थापाको नेितृ्विा तिति 2075/11/14 देस्ख 
2075/11/17 सम्चि, उदयप र स्जल्ला अदालि र कारागार कायािलय उदयप रको तनररक्षण गनिको 
लातग िाननीय न्यायाधीश श्री शातलग्राि कोईरालाको नेितृ्विा तिति 2075/11/27 देस्ख 
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2075/11/30 सम्चि  र सोल ख म्चब  स्जल्ला अदालि कारागार कायािलय सोल ख म्चब  तनररक्षण गनिको 
लातग िाननीय न्यायाधीश श्री गणेशप्रसाद बरालको नेितृ्विा तिति 2075/12/03 देस्ख 
2075/12/0६ सम्चि तनरीक्षण गरी आवश्यक तनदेशनसिेि ददने काि सम्चपन्न भएको छ। यस 
अदालििा चाल  ि द्दाहरुको आन्िररक तनररक्षण गनेिफि  कायािन्वयन योजनाले तनदेशन गरेविोस्जि 
िातसक लक्ष्य बनाई तनररक्षण गरी आवश्यक तनदेशन ददने कायि सम्चपन्न भएको छ। त्यससैगरी 
सम्चिातनि सवोच्च अदालिबाट यस अदालि र िािहि अदालिका लातग तनरीक्षणको लातग िाननीय 
न्यायाधीश श्री केदार प्रसाद चालीसेको नेितृ्विा खर्टन  भएका टोलीबाट तिति 2076/0२/05 गिे 
देस्ख 2076/0२/6 सम्चि यस अदालिको तनरीक्षण सम्चपन्न गरी ददन भएको अतधकाुंश तनदेशनहरु 
सिेि यस अदालिले सम्चपन्न गररसकेको छ।  

 

1.६  अदालि भवनको स्स्थति र भौतिक अबस्था :- 

यस अस्थायी इजलास ओखलढ ङ्गा भवनको तनिािण सम्चपन्न 2044 साल फाल्ग ण १९ गिे सवोच्च 
अदालिका िात्कालीन प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्रबहाद र तसुंहज्यूबाट उद्घघाटन भएको देस्खन्छ। 
ओखलढ ुंगा स्जल्ला तसर्द्धचरण नगरपातलकाको वडा नुं. ११ िा रहेको यो अदालिको भवन एक िले 
जस्िाले छाएको तनकै स न्दर िथा आकषिक भवनको रुपिा रहेको छ। 20४7 साल भन्दा अगातड 
अुंञ्चल अदालिको रुपिा रहेको, २०४८ सालपतछ प नरावेदन अदालि राजर्वराजको ि कािको रुपिा 
रहेको तथयो। यस भवनलाई 2072 सालको र्वनासकारी भ  कम्चपले केही क्षति प र् याएको भएपतन 
हालसम्चि िििि सुंम्चभार कायि भएपिाि सुंचालन गनि सक्ने अबस्थािा रहेको छ। िर यस अदालि 
भवनिा कोठाहरु प्रयाप्त िात्रिा नरहेको ह ँदा अदालिको एउटै कोठाबाट तबतभन्न शाखाहरु सुंचालन 
गन ि पदाि कायि सुंम्चपादनिा सिेि असर परेको अबस्थासिेिलाई िध्येनजर गरी गि आ.व. १ टहरो 
भवन बनाई सभाहल कायि गररएको र यस आ.व. िा सिेि थप २ वटा टहरा भवनहरु तनिािण गरी 
अदालिका र्वतभन्न शाखाहरु र स रक्षाकिी बस्ने व्यारेक रास्खएको छ। त्यस्िै सेवाग्राहीहरु बस्नको 
लातग प्रतिक्षालय तनिािण गररएको छ। यस अदालिको नयाँ िापदण्ड अन रुपको भवन तनिािणको लातग 
हालको घर जग्गा अप ग रहेको ह ँदा अन्य स्थानिा तछटो भन्दा तछटो उयय ि जग्गाको खोजी गन िपने 
अबस्था छ।सो क्रििा सवोच्च अदालिको भौतिक शाखाबाट स्थलगि भ्रिण सिेि गरी सो क रा प  र्ष्ट 
ह न आएपिाि ि ख्य रस्जस्रार श्री राजन भट्टराईबाट सिेि अवलोकन भ्रिण भएको र आवश्यक 
तनदेशन भएको अबस्था छ। ित्पिाि यस अदालिबाटसिेि जग्गा खोजी कायििा केही पहल भएको, 
गि आ.व. िा सवोच्च अदालिका िाननीय न्यायाधीश डा. आनन्दिोहन भट्टराईको र यस आ.व.िा 
केदार प्रसाद चालीसेको तनयतिि तनररक्षण िथा िाननीय न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको िेलतिलाप 
सम्चबन्धी कायिक्रििा उपस्स्थति रहेको अबस्थािा सिेि सो सम्चबन्धिा यस स्जल्लाका ब दद्दस्जबीहरुसँग 
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भेटभाट िथा छलफल भएको अवस्था छ।सेवाग्राहीको लातग सानो प्रतिक्षालयसम्चि बनेको भएपतन 
उनीहरुको लातग र्पउने पानी, शौचालयको व्यवस्था नह ँदा सिस्या रहेको छ। यस अदालितभत्रको 
पररसरिा सेवाग्राहीको लातग खानेपानीको व्यवस्था, िर्हला, प रूष, अपाङ्गिैत्री शौचालयको तनिािण 
गन िपने आवश्यिा रहेको छ। हाल कििचारीहरुको O & M सभेक्षण भई दरबन्दी बढेको अन पाििा 
भौतिक श्रोि साधनको किी देस्खएको ह ँदा त्यसिफि  पहल गन िपने देस्खन्छ।  
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पररच्छेद-२ 

योजना र र्वकास 

 
 

२.१ न्यायपातलकाको रणनीतिक योजना 
न्यायपातलकाको कािकारवाहीलाई योजनावद्ध र प्रभावकारी ढुंगबाट सुंचालन गने कायिको स रुवाि 
न्यायपातलकाको प्रथि रणनीतिक योजना (०६१/०६२-०६५/०६६) िज ििा गरी लागू भएपतछ 
प्राराम्चभ भएको हो। उि योजना अवतध सिाप्त भएपतछ उि योजनाबाट हातसल गरेका अन भव र 
प्रगतिको सिीक्षा गदै दोस्रो रणनीतिक योजना ०६६/०६७- २०७०/०७१ िज ििा गरी 
कायािन्वयनिा ल्याइयो।सो योजना लागू भएपतछ न्यायपातलकाले हातसल गरेका प्रगति र अन भवको 
सिीक्षा गदै न्यायपातलकाको िेस्रो रणनीतिक योजना ०७१/०७२-०७५/०७६ िज ििा भई हाल 
कायािन्वयनको अवतध पूरा भई यस आ.व. बाट नयाँ चौथो पञ्च वर्षिय रणतनतिक योजना 
२०७६/०७७- २०८०/०८१ लागू ह ने अवस्था रहेको छ। यस अदालिको सन्दभििा हेदाि 
न्यायपातलकाको िेस्रो रणनीतिक योजना चाल  रहेको अवस्थािा यस अदालिको तिति २०७३।६।३ 
िा गठन भएको देस्खन्छ। गठन भएपिाि यस अदालिले िेश्रो रणनीतिक योजनाले तनदेश 
गरेविोस्जि  पर्हलो, दोश्रो र िेस्रो पटक क्रिशः आ.व. ०७३/०७४, २०७४/७५ र ०७५/७६ 
को बार्षिक कायियोजना िज ििा गरी सोको सफलिापूविक कायािन्वयन अवतध पतन सिाप्त गररसकेको 
छ। 
 

२.२ आ.व. २०७५/७६ को बार्षिक कायियोजनाको लक्ष्य र प्रगतिको सिीक्षाः- 
२.२.१ ि द्दा िथा ररटिफि  
न्यायपातलकाको िेश्रो रणनीतिक योजना र िध्यावतध िूल्याङ्कन प्रतिवेदन,२०७४ ले पररकल्पना गरेको 
आधारिा यस अदालिले २ वटा वार्षिक कायि योजना सफलिापूविक सिपन्न गरी िेस्रो वार्षिक 
कायियोजना िज ििा गरेको हो । गि आ.व. िा स्जम्चिेवारी सरी आएको ि द्दा १३७ रहेकोिा नयाँ दिाि 
अन िान ३१४ गरी जम्चिा लगि ४५१ ह ने अन िान गररएको, यो अदालि ख वगििा परेको ह ँदा यस 
अदालिले वषिभररिा अन िातनि लक्ष्यको ७०% फछयौट गन िपने ह न्छ। सो अन सार यस अदालिले 
३१६ ि द्दा फछयौट गन िपने लक्ष्य तनधािरण गररएको तथयो ।वार्षिक कायि योजना बनाउँदा नयाँ दिाि 
३१४ ह ने अन िान गररएकोिा सो भन्दा २०३ बढी दिाि भई ५१७ दिाि ह न गई जम्चिा ६५४ लगि 
कायि ह न आएको छ । यस अन सार योजनाले तलएको ि द्दाको सुंख्यात्िक फछयौट गन िपने लक्ष्य 
४५८ ह न आउँछ। सो िथयाुंक अन सार यस आ.व. िा ४५८ ि द्दा फर्छ्यौट गन िपनेिा सो भन्दा ४३ 
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बढी अथािि ५०१ फर्छ्यौट ह न आएबाट वार्षिक लक्ष्य ७० प्रतिशिभन्दा ६.६० प्रतिशि बढी 
फछयौट भई ७६.६० प्रतिशि फछयौट भएको छ। गि आ.व. िा १८ िर्हना नाघेका ि द्दा सुंख्या 
६ रहेकोिा यस वषि ० (शून्य) िा िानि सफल भएको छ। त्यसैगरी ९ िर्हना नाघेका ररटको सुंख्या 
शून्यिा िान िपनेिा २ थान रहेकोिा यस वषि पतन १ थान वाँकी नै रहन प गेको अवस्था छ । 
फैसलाको ियारी सिेि सियतभतै्र गनि सफल भएको छ । 

 

२.२.२ प्रतिवेदनिफि  
अस्घल्लो आ.व. िा तनवेदन सबै फछौट भएको र प्रतिवेदन ५ थान स्जम्चिेवारी सरी आएको तथयो। 
यस आ.व. िा तनवेदन ४९ थान दिाि भई िी सबै तनवेदन फछयौट भएको छ । त्यसैगरी प्रतिवेदन 
४९ थान नयाँ दिाि र स्जम्चिेवारी सरेको ५ गरी जम्चिा प्रतिवेदन ५४ भएकोिा िी सबै प्रतिवेदन 
फछयौट भएको छ। यस आ.व. िा तनवेदन प्रतिवेदन सबै फर्छ्यौट भई लगि शून्य भएको छ।  

 

२.२.३ योजनाद्वारा तनधािररि अन्य कायि 
आन्िररक तनरीक्षण िथा ि द्दाको अुंग प र् याउने कायििफि  पतन लक्ष्य अन सारको काि भएको अवस्था 
छ।िोर्कएका ि द्दािा तछटो छररिो िाध्यिद्वारा पत्रचार गने, म्चयाद पठाउने गररएको र ि द्दाको 
आन्िररक तनरीक्षणले ददईएका तनदेशन अन सार काि भएको अवस्था छ ।  

 

२.२.४ व्यवस्थापकीय कायि 
व्यवस्थापकीय कायििफि  रणतनतिक योजनाले तनदेशन गरेअन रुप यस अदालिले चौिातसक सिीक्षा 
कायिक्रि, सिूदायिा अदालि कायिक्रि(Judicial outreach) न्यार्यक सम्चबाद कायिक्रि, न्यायाधीशसँग 
अन्िरर्क्रया कायिक्रि (Meet the Judge), कििचारी बैठक, न्यायक्षते्र सिन्वय सतितिको बैठक लगायि 
कायिक्रि राखेकोिा िी सबै व्यवस्थापकीय कायिहरु लक्ष्य अन सार कायि सम्चपन् न भएको छ। 

 

२.३ तनिािण िथा भौतिक स धारका कायिहरुः- 
योजना अवतधिा अदालि भवन िििि सुंभारको कायि जारी रहेको छ। यसै आ.व.िा नयाँ टहराहरुको 
तनिािण, प्रतिक्षालयको तनिािण भएकोछ। अदालि पररसरिा फ लवारी तनिािण िथा प्राङ्गणिा प रानो 
प्लास्टरलाई िििि गने कायि भएको छ। अदालिको सूचना प्रर्वतधको लातग internet service अति नै 
slow भएकोले त्यसिा स धार गनि फाइबर नेट जडान गररएको छ। अदालििा जनशस्ि थप भएको 
अवस्थािा केही कम्चप्यूटर, र्प्रन्टर िथा टेब ल क सी थप खररद गरी ब्यवस्थापन गररएको छ ।  
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२.४ िातलि ,सिीक्षा ,गोर्ष्ठ िथा क्षििा र्वकास सम्चवन्धी कायिहरुः- 
योजना कायािन्वयनको अवतधिा यस अदालि र िािहिका अदालिहरुसँग वार्षिक कायियोजनद्वारा 
िुंतसर, चैत्र र असार िर्हनािा गरी िीन पटक योजनाको सिीक्षा गने लक्ष्य तनधािरण गररएकोिा लक्ष्य 
अन रुप कायि सम्चपन् न गररएको छ । यस अदालि र िािहिका ४ वटै स्जल्ला अदालिका राजपत्र 
अनुंर्कि कििचारीहरुलाई सस्म्चितलि गरी ि ल की देवानी सुंर्हिा र ि ल की अपराध सुंर्हिा सम्चबन्धी ३ 
ददवसीय प निािजगी िालीि सम्चपन् न भएको छ। त्यसैगरी बजेटद्वारा तनददिष्ट भए बिोस्जि अन्य िातलि 
र अन्िरर्क्रया कायिक्रि सम्चपन् न गररएको छ।   
 

२.५ योजना बिोस्जि प्रगति हातसल नभएका कायिहरू 

योजनाद्वारा िोर्कएका र निोर्कएका कतिपय कायिहरु योजना कायािन्वयनको अवतधिा सम्चपन्न ह न 
सकेनन ्। योजनाद्वारा तनधािररि लक्ष्य प्रतिशििा प्रगति हातसल गनि सर्कए पतन र्वर्वध कारणबाट २ 
थान थ न वा ि द्दा र ९ िर्हना नाघेको ररट १ थान ि द्दा फर्छ् यौट ह न सकेन। त्यसैगरी स्जल्ला 
अदालि र कारागार कायािलय तनरीक्षण गदाि ददएको तनदेशन कायािन्वयन भए नभएको सम्चबन्धिा 
स्थलगि अन गिन ह न सकेन। त्यसैगरी O & M सभेक्षण भई कििचारीहरुको दरबन्दी थप भएिापतन 
यस आ.व. को अन्ितिर िात्र दरवन्दी अन रुको कििचारीको पदपूिी ह न श रुको र अि पतनकेही 
पदिा अि पतन पदपूिी ह न वाँकी रहेकोले ि द्दाको र्टपोट गने कायि लक्ष्य अन रुप ह न सकेन। यस 
अदालिको नयाँ िापदण्ड अन सारको भवनको तनिािणको लातग जग्गाको क्षेत्रफल अप ग रहेको भने्न 
सम्चिातनि सवोच्च अदालिको तनदेशन पतछ जग्गा प्रातप्तको लातग पहल भए पतन हालसम्चि यस कायिले 
पूणििा प्राप्त गनि सकेको छैन।  
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पररच्छेद-3 

३.१ उच्च अदालि र्वराटनगर,अस्थायी इजलास ओखलढ ुंगाको तबतभन्न प्रकृतिका ि द्दाको 
लगि िथा फर्छ्यौट  

  

3.1.1. ि द्दािफि  
आ.व.2075/076 िा स्जम्चिेवारी सरी आएको १३७ र नया ँदिाि ५१७ (ि द्दा र ररट) गरी जम्चिा 
ि द्दाको लगि 654 थान भएकोिा 501 थान ि द्दा फर्छ्यौट भएको छ। ि द्दािफि  िात्र फर्छ्यौट 
भएकािध्ये अवतधगि रुपिा हेदाि 9 िर्हना तभत्रको 372 थान, 9 िर्हनादेस्ख १ बषि तभत्रको 38 
थान, १ बषिदेस्ख १८ िर्हना तभत्रको 23 थान, १८ िर्हनादेस्ख 2 बषि तभत्रको १७ थान र २ बषि 
नाघेका ५ थान ि द्दा गरी ४५५ फर्छ्यौट भई १३४ थान ि द्दा फर्छ्यौट ह न बाँकी रहेको अबस्था 
छ। फर्छ्यौट ह न बाँकी १३४ थान ि द्दािध्ये अबतधगि रुपिा हेदाि ९ िर्हना तभत्रका ि द्दा ११८ 
थान, ९ िर्हनादेस्ख १ बषि तभत्रको १४ थान, १ बषिदेस्ख १८ िर्हना तभत्रको २ थान आ.व. 
२0७६/07७ िा  स्जम्चिेवारी सनि आएको अबस्था छ।त्यसिध्ये श रू ि द्दािफि  ४ थान स्जम्चिेवारी 
सरेको र २ थान नयाँ दिाि भई जम्चिा ६ थान लगि कायि ह न आएकोिा िी सबै ि द्दा फर्छ्यौट भई 
श न्य भएको स्स्थति छ। प नरावेदनिफि   १2४ थान स्जम्चिेवारी सरी आएको र नयाँ दिाि ह न आएको 
448 गरी जम्चिा लगि ५७२ भएकोिा ४४२ फर्छ्यौट भई बाँकी १३० थान ि द्दा आ.व. 
२0७६/07७ िा स्जम्चिेवारी सनि आएको अबस्था छ। 

 

3.1.2 ररटिफि       

आ.व. 075/076 िा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको स्जम्चिेवारी श न्य रहेकोिा नयाँ दिाि १ ह न आई लगि 
सुंख्या १ रहेकोिा सो पतन फर्छ्यौट भई श न्य रहन गएको अबस्था छ। परिादेशिफि  स्जम्चिेवारी १ 
थान सरी आएकोिा नयाँ दिाि ११ ह न गई लगि सुंख्या १२ प गेकोिा सो िध्ये ९ थान फर्छ्यौट भई 
३ थान बाँकी रहेको छ। प्रतिषधे र अतधकारपचृ्छाको स्जम्चिेवारी श न्य र नयाँ दिाि पतन श न्य रहेको 
अवस्था छ।  उत्प्रषेणको तनवेदन ६ थान स्जम्चिेवारी सरी आएको र नयाँ दिाि २५ थान गरी ३१ थान 
भएकोिा २१ थान फर्छ्यौट भई १० थान बाँकी रहेको छ । तनषधेाज्ञािफि को तनवेदन २ थान 
स्जम्चिेवारी सरी आएको िथा नयाँ दिाि १९ थान ह न गई जम्चिा लगि २१ थान कायि भएकोिा १५ 
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थान फर्छ्यौट भई ६ थान बाँकी रहेकोछ। उपरोि िथयाुंकबाट आ.व. 075/076 िा जम्चिा ६५ 
ररट तनवेदनहरुिध्ये ४६ थान फर्छ्यौट भई १९ थान आ.व. २०७६/०७७ िा स्जम्चिेवारी सनि 
आएको अवस्था छ। 

 

3.1.3 तनवेदन प्रतिवेदनिफि   

आ.व. 2075/076 िा क नैपतन तनवेदन स्जम्चिेवारी नसरेको, नयाँ दिाि ४९ ह न गएकोिा िी सबै 
तनवेदन फर्छ्यौट भई श न्यको अबस्थािा रहेको छ। त्यसैगरी प्रतिवेदनिफि  आ.व. 2075/076 िा   
स्जम्चिेवारी सरी आएकोिा ५ थान र नयाँ दिाि 49 थान गरी जम्चिा ५४ थान लगि कायि ह न 
आएकोिा िी सबै फछियौट भई श न्यको अबस्थािा रहेको छ। 

 

3.1.4 फ टकर तनवेदनिफि  
आ.व. 2075/076 िा स्जम्चिेवारी सरी आएको २ थान र नयाँ दिाि १९ थान गरी जम्चिा २१ थान 
लगि कायि ह न आएकोिा सो सबै तनवेदनहरु फर्छ्यौट भई श न्यको अबस्थािा रहेको छ। 

 

३.१.५ व्यवस्थापकीय कायििफि  
३.१.५.१ वार्षिक कायि योजनाले तनधािरण गरेको कायिहरु 
यस आ. व. िा judicial outreach  कायिक्र िुंतसर, फाल्ग ण र जेष्ठिा गरी ३ पटक, Meet the judge 
कायिक्रि प्रत्येक िर्हनािा १  पटक गरी १२ पटक, योजनाको आन्िररक प्रगति सिीक्षा कायिक्रि 
िुंतसर, चैत्र र असारिा गरी ३ पटक, योजना कायिक्रि सम्चबन्धिा सरोकारहरुवालासुंग अन्िरर्क्रया 
कातििक र बैशाखिा गरी २ पटक, न्यायक्षेत्र सिन्वय सतितिको बैठक कातििक, िाघ र जेष्ठिा गरी ३ 
पटक, सुंचारकिीहरुसुंगको अन्िरर्क्रया पौष र असारिा गरी २ पटक गने लक्ष्य रास्खएकोिा िी सबै 
कायिक्रि लक्ष्य अन रुप सम्चपन्न भएको छ। बार र सरकारी वकीलसुंग अन्िरर्क्रया कायिक्रि िुंतसर र 
बैशाखिा गरी २ पटक गने लक्ष्य रार्कएकोिा लक्ष्यभन्दा बढी ३ पटक गररको छ भने ३४८ ि द्दाको 
र्टपोट गने लक्ष्य तलइएकोिा ३० ि द्दािा िात्र र्टपोट ह न सकी लक्ष्य अन रुप कायि नसकेको अवस्था 
छ।   

 

३.१.५.२ अन्य व्यवस्थापकी कायिहरुः- 
 गि आ.व. सम्चि अतभलेखिा रहेका तितसलहरु 6071 कम्चप्य टरिा इन्री भएकोिा यस आ.व. िा  
थप ४१५ इन्री भई 6486 प गेको छ भने अब २८६ कम्चप्य टरिा इन्री गनि बाँकी रहेको छ। 
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 प रानो फाईतलङ्ग पद्धतििा रहेका केही प राना तितसलहरुलाई नयाँ पद्धति अन सार फाईतलङ्ग गरी 
व्यवस्थापन गने कायि भएको । 

 अदालिको नयाँ बनेको टहरा भवनको एक कोठिा अदालििा रहेका प स्िकहरुलाई राखी 
प स्िकालय व्यवस्थापन गररएको । 

 नयाँ पररवतििि देवानी िथा फौजदारी सुंर्हिािा आधाररि भई तबतभन्न तबषयिा बोडिहरु ियार गरी 
साविजतनक गररएको ।  

 अदालििा सेवाग्राहीलाई उपलव्ध गराईने Template  स चीहरुको Flex बोडि । 

 अदालिी श ल्क एवुं दस्ि र सम्चबन्धी Flex Flex बोडि । 

 अदालिबाट प्रदान गररने १ घण्टे सेवा को Flex Flex बोडि । 

 नागररक बडापत्रको Flex Flex बोडि । 

 योजनाले तनधािरण गरेको सियतसिा तभत्र फैसला लेखन कायि ह ने अवस्था तसजिना भएको। 

 २ वटा टहरो भवन तनिािण गरी िी टहराका कोठाहरुिा- 

 ि द्दा शाखा, 
 प नरावेदन शाखा, 
 प स्िकालय शाखा, 
 िेलतिलाप शाखा, 
 वैितनक वकीलको कायि कक्ष 

 स रक्षाकिीहरुको लातग व्यारेक िथा भान्छा कोठा।  
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पररच्छेद – ४ 
 

4.1 उदयप र स्जल्ला अदालिः- सि ह “ख” 

4.1.1 लगि िथा फर्छ्यौट :- 
4.1.1.1 ि द्दािफि   

 

अन िातनि लगि सुंख्या- १२१८, वास्िर्वक लगि सुंख्या -१२९२ 

फर्छ्यौट लक्ष्य: 70% - प्रगति : 7२.२९% 

 

यस अदालििा आ.व. 2075/076 सालिा स्जम्चिेवारी सरी आएको, नयाँ दिाि र फर्छ्यौट िथा 
बाँकी रहेको ि द्दाको एकि ष्ठ र्ववरण िातलका नुं. १ प्रस्ि ि गररएको छ। 

 

िातलका न.१ - सम्चपूणि ि द्दाको लगि िथा फर्छ्यौट र्ववरण 

स्जम्चिेवारी सरी आएको  नयाँ दिाि जम्चिा लगि फर्छ्यौट फर्छ्यौट लक्ष्य प्रतिशि वास्िर्वक फर्छ्यौट 
प्रतिशि 

बाँकी 

350 942 1292 934 ७०  72.29 358 
 

यस अदालििा आ.व. 2075/076 सालिा स्जम्चिेवारी सरी आएको, नयाँ दिाि, फर्छ्यौट िथा बाँकी 
रहेको श रु ि द्दा, प  नरावेदकी क्षेत्रातधकार अन्िगििको ि द्दा र ररट ि द्दाहरुको प्रकृति अन सारको र्ववरण 
िातलका नुं. २ प्रस्ि ि गररएको छ। 
 

िातलका नुं. २ – ि द्दाको प्रकृति अन सार लगि  िथा फर्छ्यौट  

क्र.स ि द्दाको प्रकृति स्जम्चिेवारी सरेको  नयाँ दिाि जम्चिा लगि  फर्छ्यौट  बाँकी 

 

१ 

श रु
 ि

 द्दा व्यस्िवादी देवानी 189 583 772 532 240 

व्यस्िवादी फौजदारी 78 113 191 141 50 

सरकारवादी फौजदारी 69 218 287 226 61 

 

2 

 प न
रावे

द
क
ीय
 

क्षेत्र
ातध

क
ार 

व्यस्िवादी देवानी 4 0 4 4 0 

सरकारवादी फौजदारी 6 4 10 9 1 

 

3 ररट
 

बन्दीप्रत्यक्षीकरण 0 4 4 4 0 

तनषधेाज्ञा 4 20 24 18 6 

जम्चिा 350 942 1292 934 358 
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यस अदालििा आ.व. 2075/076 सालिा दिाि ह न आएको तनवेदन, प्रतिवेदन र फ टकर 
तनवेदनको र्ववरण िातलका नुं. ३ प्रस्ि ि गररएको छ। 
 

िातलका न.३ - तनवेदन प्रतिवेदनको लगि िथा फर्छ्यौट र्ववरण 

र्वषय स्जम्चिेवारी सरेको  नयाँ दिाि जम्चिा लगि  फर्छ्यौट  बाँकी 

तनवेदन 0 0 0 0 0 

कैर्फयि प्रतिवेदन 0 ४ ४ ४ 0 

फ टकर तनवेदन 0 57 57 57 0 

 

यस अदालििा आ.व. 2075/076 सालिा भएको फैसला कायािन्वयनको लगि, फर्छ्यौट र बाँकी 
स्जम्चिेवारीको र्ववरण िातलका नुं. ४ प्रस्ि ि गररएको छ। 
 

िातलका नुं.४ - फैसला कायािन्वयनको लगि िथा फर्छ्यौट र्ववरण 

क्र.स           ि द्दाको प्रकृति स्जम्चिेवारी सरेको  नयाँ दिाि जम्चिा लगि  फर्छ्यौट  बाँकी 

 
       
 

१ 

 

र्वगो भराउने 34 82 116 92 24 

चलन चलाउन े 11 17 28 21 7 

बण्डा छ ट्याउने 11 61 72 54 18 

क्षतिप तिि भराउने 0 2 2 2 0 
िानाचािल भराउने 2 14 16 10 6 
अन्य 8 6 14 9 5 

जम्चिा 66 182 248 188 60 
 

यस अदालििा आ.व. 2075/076 सालिा भएको कैद र जररबानाको लगि, फर्छ्यौट र बाँकी 
स्जम्चिेवारीको र्ववरण िातलका नुं. ५ प्रस्ि ि गररएको छ। 
 

िातलक नुं.५ – दण्ड र जररवानाको  लगि िथा फर्छ्यौट र्ववरण 

क्र.
स 

तबषय स्जम्चिेवारी सरेको  नयाँ लगि जम्चिा लगि  फर्छ्यौट   फर्छ्यौट 
प्रतिशि 

बाँकी 

 

१ 

 

कैद 1491।05।3 649।5।18 2140।2।21 609।0।5 28.8% 1561।2।16 

जरीवाना 148211826.11 25947738.22 174159564.33 88826430 51% 85333134.33 
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4.1.1.२ स पररवेक्षण िथा तनररक्षण िफि  
 यस आ.व.को बार्षिक कायियोजनाले तनधािरण गरे बिोस्जि तितसलहरुको आन्िररक तनरीक्षण, ि द्दाको 
अुंग प र् याउने कायि लक्ष्य अन रुप प्रगति भएको देस्खन्छ। यस अदालिबाट स्जल्ला स्स्थि अधिन्यार्यक 
तनकायहरु, स्जल्ला प्रशासन कायािलय, िालपोि कायािलय र स्जल्ला वन कायािलयका साथै स्थातनय 
िहका नगरपालीका िथा गाउँपातलकाको तनररक्षण गरी तनदेशन ददएको पाईयो। 

 

4.1.1.३ व्यवस्थापकीय कायििफि  
  यस अदालिले आ.व. 075/076 िा Meet the judge प्रत्येक िर्हना १ पटक, न्यायाक्षेत्र 
सिन्वय सतितिको बैठक ४ पटक, बार र सरकारी वर्कलसँगको अन्िरर्क्रया ४ पटक, 
सञ्चारकिीहरुसँग अन्िरर्क्रया ३ पटक गने गरी वार्षिक कायियोजना िज ििा गरेकोिा शिप्रतिशि प्रगति 
भएको पाइयो। Judicial outreach कायिक्रि ३ पटक, योजनाको आन्िररक प्रतगि सिीक्षा ४ पटक,  
योजना कायािन्वयनको सम्चबन्धिा सरोकारवालासँग अन्िरर्क्रया ३ पटक गने लक्ष्य रहेकोिा 
लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति भएको छ। १९०० थान तितसलका कागजािहरु सडाउने लक्ष्य तलएकोिा 
१८०० थान तितसलका कागजाि सडाएको र िािेलदार र स्थातनय िहका सस्चवहरुबीच अन्िरर्क्रया 
४ पटक गने लक्ष्य रहेकोिा २ पटक िात्र भई लक्ष्य अन रुपको प्रगति भएको देस्खएन। 
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4.२ खोटाङ स्जल्ला अदालिः- सि ह “ख” 

4.२.1 लगि िथा फर्छ्यौट :- 
4.२.1.1 ि द्दा िफि   

                     

अन िातनि लगि सुंख्या- २७९, वास्िर्वक लगि सुंख्या -२७८ 

फर्छ्यौट लक्ष्य: 70% - प्रगति : 79.13% 

 

यस अदालििा आ.व. 2075/076 सालिा स्जम्चिेवारी सरी आएको, नयाँ दिाि र फर्छ्यौट िथा 
बाँकी रहेको ि द्दाको एकि ष्ठ र्ववरण िातलका नुं. १ प्रस्ि ि गररएको छ। 
 

िातलका नुं.१ - सम्चपूणि ि द्दाको लगि िथा फर्छ्यौट र्ववरण 

स्जम्चिेवारी सरी आएको  नयाँ दिाि जम्चिा लगि फर्छ्यौट फर्छ्यौट लक्ष्य वास्िर्वक फर्छ्यौट बाँकी 

63 215 278 220 70% 79.13% 58 
 

यस अदालििा आ.व. 2075/076 सालिा स्जम्चिेवारी सरी आएको, नयाँ दिाि, फर्छ्यौट िथा बाँकी 
रहेको श रु ि द्दा, प  नरावेदकीय क्षेत्रातधकार अन्िगििको ि द्दा र ररट ि द्दाहरुको प्रकृति अन सारको 
र्ववरण िातलका नुं. २ प्रस्ि ि गररएको छ। 

 

िातलका नुं. २ - ि द्दाको प्रकृति अन सार लगि  िथा फर्छ्यौट 

क्र.स ि द्दाको प्रकृति स्जम्चिेवारी सरेको  नयाँ दिाि जम्चिा लगि  फर्छ्यौट  बाँकी 

 

१ 

श रु
 ि

 द्दा 

व्यस्िवादी देवानी 29 96 125 94 31 

व्यस्िवादी फौजदारी 16 30 46 43 3 

सरकारवादी फौजदारी 15 83 98 77 21 

 

2 

 प न
रावे

द
क
ीय
 

क्षेत्र
ातध

क
ार 

व्यस्िवादी देवानी 2 0 2 2 0 

सरकारवादी फौजदारी 1 2 3 2 1 

 

3 

ररट
 

बन्दीप्रत्यक्षीकरण 0 0 0 0 0 

तनषधेाज्ञा 0 4 4 2 2 

जम्चिा 63 215 278 220 58 
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यस अदालििा आ.व. 2075/076 सालिा दिाि ह न आएको तनवेदन, प्रतिवेदन र फ टकर 
तनवेदनको र्ववरण िातलका नुं. ३ प्रस्ि ि गररएको छ। 
 

िातलका नुं. ३ - तनवेदन प्रतिवेदनको लगि िथा फर्छ्यौट र्ववरण 

क्र.स ि द्दाको प्रकृति स्जम्चिेवारी सरेको  नयाँ दिाि जम्चिा लगि  फर्छ्यौट  बाँकी 

 

१ 

ि द्द
ा ि

फि
 तनवेदन 0 1 1 1 0 

कैर्फयि प्रतिवेदन 0 1 1 1 0 

फ टकर तनवेदन 0 ४३० ४३० ४३० 0 

 

यस अदालििा आ.व. 2075/076 सालिा भएको फैसला कायािन्वयनको लगि, फर्छ्यौट र बाँकी 
स्जम्चिेवारीको र्ववरण िातलका नुं. ४ प्रस्ि ि गररएको छ। 
 

िातलका नुं. ४ - फैसला कायािन्वयनको लगि िथा फर्छ्यौट र्ववरण 
क्र.स           ि द्दाको प्रकृति स्जम्चिेवारी सरेको  नयाँ दिाि जम्चिा लगि  फर्छ्यौट  बाँकी 

 
       
 

१ 

 

   र्वगो भराउन े 5 11 16 11 5 

चलन चलाउन े 0 2 2 0 2 

बण्डा छ ट्याउने 0 17 17 15 2 

क्षतिप तिि भराउने 1 2 3 2 1 
िानाचािल भराउने 0 2 2 2 0 
अन्य 0 0 0 0 0 

जम्चिा 6 34 40 30 10 
  

यस अदालििा आ.व. 2075/076 सालिा भएको कैद र जररबानाको लगि, फर्छ्यौट र बाँकी 
स्जम्चिेवारीको र्ववरण िातलका नुं. ५ प्रस्ि ि गररएको छ। 
 

िातलका नुं. ५ - दण्ड र जररवानाको  लगि िथा फर्छ्यौट र्ववरण 

क्र.
स 

तबषय स्जम्चिेवारी सरेको  नयाँ लगि जम्चिा लगि  फर्छ्यौट   फर्छ्यौट 
प्रतिशि 

बाँकी 

 

१ 

 

कैद 784।7।2 304।0।15 1088।7।17 305।2।9 28.03 783।5।8 

जरीवाना 90,49,917.36 49,51660 1,40,01,577.36 25,34,861 18.10 1,14,66,716.36 
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4.२.1.२ स पररवेक्षण िथा तनररक्षण िफि  
 यस आ.व.को बार्षिक कायियोजनाले तनधािरण गरे बिोस्जि तितसलहरुको आन्िररक तनरीक्षण, ि द्दाको 
अुंग प र् याउने कायि लक्ष्य अन रुप प्रगति भएको देस्खन्छ। यस अदालिबाट स्जल्ला स्स्थि अधिन्यायीक 
तनकायहरु स्जल्ला प्रशासन कायािलय, िालपोि कायािलय र स्जल्ला वन कायािलयका साथै स्थातनय 
िहका नगरपालीका िथा गाउँपातलकाको तनररक्षण गरी तनदेशन ददएको पाईयो। 

 

4.२.1.३ व्यवस्थापकीय कायििफि  
  यस अदालिले आ.व. 075/076िा Judicial outreach  ४ पटक meet the judge प्रत्येक िर्हना 
१ पटक योजना कायािन्वयनको सम्चबन्धिा सरोकारवाला सँग अन्िरर्क्रया २ पटक न्यायाक्षेत्र सिन्वय 
सतितिको बैठक ३ पटक बार सरकारी वर्कलसँगको अन्िरर्क्रया ३ पटक र २16 थान तितसल 
सडाउने लक्ष्य तलएकोिा शिर्प्रशि प्रगति भएको अबस्था छ।िािेलदार र स्थानीय िहका 
सस्चवहरुबीच अन्िरर्क्रया, ि द्दा र्टपोट र सञ्चारकिीहरुसँग अन्िरर्क्रया लक्ष्य अन रुप प्रगति भएको 
देस्खँदैन। 
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4.३ सोल ख म्चब  स्जल्ला अदालिः- सि ह “क” 

4.३.1 लगि िथा फर्छ्यौट :- 
4.३.1.१ ि द्दा िफि   

अन िातनि लगि सुंख्या- 162, वास्िर्वक लगि सुंख्या -167 

फर्छ्यौट लक्ष्य: 7५% - प्रगति : 54.४९% 
 

 

सोल ख म्चब  स्जल्ला अदालििा आ.व. 2075/076 सालिा भएका ि द्दाहरुको फर्छ्यौट, बाँकी, 
स्जम्चिेवारी सरेका र नयाँ दिाि, फर्छ्यौटको लक्ष्यको एकि ष्ठ र्ववरण िातलका नुं. १ िा प्रस्ि ि 
गररएको छ। 
 

िातलका नुं. १ - सम्चपूणि ि द्दाको लगि िथा फर्छ्यौट र्ववरण 

स्जम्चिेवारी सरी आएको  नयाँ दिाि जम्चिा लगि फर्छ्यौट फर्छ्यौट लक्ष्य वास्िर्वक फर्छ्यौट बाँकी 

38 129 167 91 75% 54.49% 76 
यस अदालििा आ.व. 2075/076 सालिा स्जम्चिेवारी सरी आएको, नयाँ दिाि, फर्छ्यौट िथा बाँकी 
रहेको श रु ि द्दा, प  नरावेदकी क्षेत्रातधकार अन्िगििको ि द्दा र ररट ि द्दाहरुको प्रकृति अन सारको र्ववरण 
िातलका नुं. २ प्रस्ि ि गररएको छ। 

 
िातलका नुं. २ - ि द्दाको प्रकृति अन सार लगि  िथा फर्छ्यौट 

 
क्र.
स 

ि द्दाको प्रकृति स्जम्चिेवारी सरेको  नयाँ दिाि जम्चिा लगि  फर्छ्यौट  बाँकी 

 

१ 

श रु
 ि

 द्दा व्यस्िवादी देवानी 14 69 83 38 45 

व्यस्िवादी फौजदारी 16 22 38 23 15 

सरकारवादी फौजदारी 7 33 40 27 13 

 

2 

 

प न
रावे

दक
ी

य क्षेत्र
ातध
क
ार व्यस्िवादी देवानी 0 1 1 0 1 

सरकारवादी फौजदारी 0 3 3 2 1 

 

3 ररट
 

बन्दीप्रत्यक्षीकरण 0 0 0 0 0 

तनषधेाज्ञा 1 1 2 1 1 

जम्चिा 38 129 167 91 76 
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यस अदालििा आ.व. 2075/076 सालिा दिाि ह न आएको तनवेदन, प्रतिवेदन र फ टकर 
तनवेदनको र्ववरण िातलका नुं. ३ प्रस्ि ि गररएको छ। 
 

िातलका नुं.३ - तनवेदन प्रतिवेदनको लगि िथा फर्छ्यौट र्ववरण 

क्र.स ि द्दाको प्रकृति स्जम्चिेवारी सरेको  नयाँ दिाि जम्चिा लगि  फर्छ्यौट  बाँकी 

 

१ 

ि द्द
ा ि

फि
 

तनवेदन ० ३५२ ३५२ ३५२ 0 

कैर्फयि प्रतिवेदन 0 १२ १२ १२ 0 

फ टकर तनवेदन 0 ८५ ८५ ८५ 0 

 

यस अदालििा आ.व. 2075/076 सालिा भएको फैसला कायािन्वयनको लगि, फर्छ्यौट र 
बाँकी स्जम्चिेवारीको र्ववरण िातलका नुं. ४ प्रस्ि ि गररएको छ। 
 

िातलका नुं. ४ - फैसला कायािन्वयनको लगि िथा फर्छ्यौट र्ववरण 
क्र.स           ि द्दाको प्रकृति स्जम्चिेवारी सरेको  नयाँ दिाि जम्चिा लगि  फर्छ्यौट  बाँकी 

 
       
 

१ 

 

 र्वगो भराउन े 4 7 11 7 4 

चलन चलाउन े 0 0 0 0 0 

बण्डा छ ट्याउने 5 9 14 12 2 

क्षतिप तिि भराउने 0 0 0 0 0 
िानाचािल भराउने 0 0 0 0 0 
अन्य 0 0 0 0 0 

जम्चिा 9 16 25 19 6 
 

यस अदालििा आ.व. 2075/076 सालिा भएको कैद र जररबानाको लगि, फर्छ्यौट र बाँकी 
स्जम्चिेवारीको र्ववरण िातलका नुं. ५ प्रस्ि ि गररएको छ। 
िातलका नुं. ५ - दण्ड र जररवानाको  लगि िथा फर्छ्यौट र्ववरण 
क्र
.
स 

तबषय स्जम्चिेवारी सरेको  नयाँ लगि जम्चिा लगि  फर्छ्यौट   बाँकी 

 

१ 

 

कैद 528।8।8 168।11।15 697।7।24 175।2।9 522।5।15 

जरीवाना 1,20,14,112।87 33,87,810 1,54,01,922।87 46,77,420 1,07,24,502।87 
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4.३.1.२ स पररवेक्षण िथा तनररक्षणिफि  
 यस आ.व.को बार्षिक कायियोजनाले तनधािरण गरे बिोस्जि ि द्दाको आन्िररक तनरीक्षण, ि द्दाको अुंग 
प र् याउने कायि लक्ष्य अन रुप प्रगति भएको देस्खन्छ। यस अदालिबाट स्जल्ला स्स्थि अधिन्यार्यक 
तनकायहरु स्जल्ला प्रशासन कायािलय, िालपोि कायािलय र स्जल्ला वन कायािलयका साथै स्थानीय 
िहका नगरपालीका िथा गाउँपातलकाको तनररक्षण गरी तनदेशन ददएको पाईयो। 

 

4.३.1.३ व्यवस्थापकीय कायििफि  
यस अदालिले आ.व. 075/076िा Judicial outreach  ३ पटक meet the judge प्रत्येक िर्हना १ 
पटक योजनाको आन्िररक प्रहिी सतिक्षा २ पटक योजना कायािन्वयनको सम्चबन्धिा सरोकारवाला सँग 
अन्िरर्क्रया १ िािेलदार र स्थातनय िहका सस्चवहरु तबच अन्िरर्क्रया १ पटक 60 थान तितसल 
सडाउने पने, सुंञ्चारकिीहरुसँग अन्िरर्क्रया २ पटक र ि द्दा र्टपोट १३० थान लक्ष्य तलएकोिा 
शिप्रतिशि प्रगति हातसल भएको छ।न्यायक्षेत्र सिन्वय सतितिको बैठक र वार सरकारी वकीलसँगको 
अन्िरर्क्रया योजना लक्ष्य अन रुप प रा ह न सकेको पाईएन। 
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4.४ ओखलढ ुंगा स्जल्ला अदालिः- सि ह “क” - 

4.४.१ लगि िथा फर्छ्यौट :- 
4.४.1.1 ि द्दा िफि   

 

अन िातनि लगि सुंख्या – ३३१, वास्िर्वक लगि - ३५२ 
फर्छ्यौट लक्ष्य: 7५% - प्रगति : 55.11% 

 

यस अदालििा आ.व. 2075/076 सालिा स्जम्चिेवारी सरी आएको, नयाँ दिाि र फर्छ्यौट िथा 
बाँकी रहेको ि द्दाको एकि ष्ठ र्ववरण िातलका नुं. १ प्रस्ि ि गररएको छ। 
 

िातलका नुं. १ - सम्चपूणि ि द्दाको लगि िथा फर्छ्यौट र्ववरण 

स्जम्चिेवारी सरी आएको  नयाँ दिाि जम्चिा लगि फर्छ्यौट फर्छ्यौट लक्ष्य वास्िर्वक फर्छ्यौट बाँकी 

76 276 352 194 75% 55.11% 158 

 

यस अदालििा आ.व. 2075/076 सालिा स्जम्चिेवारी सरी आएको, नयाँ दिाि, फर्छ्यौट िथा बाँकी 
रहेको श रु ि द्दा, प  नरावेदकीय क्षेत्रातधकार अन्िगििको ि द्दा र ररट ि द्दाहरुको प्रकृति अन सारको 
र्ववरण िातलका नुं. २ प्रस्ि ि गररएको छ 

 

िातलका नुं. २ - ि द्दाको प्रकृति अन सार लगि  िथा फर्छ्यौट 

क्र.
स 

ि द्दाको प्रकृति स्जम्चिेवारी सरेको  नयाँ दिाि जम्चिा लगि  फर्छ्यौट  बाँकी 

 

१ 

श रु
 ि

 द्दा व्यस्िवादी देवानी 44 159 203 101 102 

व्यस्िवादी फौजदारी 20 58 78 48 30 

सरकारवादी फौजदारी 11 55 66 42 24 

 

2 

 

प न
रावे

द
क
ीय
 

क्षेत्र
ातध
क
ा

र 

व्यस्िवादी देवानी 0 2 2 0 2 

सरकारवादी फौजदारी 1 2 3 3 0 

 

3 ररट
 

बन्दीप्रत्यक्षीकरण 0 0 0 0 0 

तनषधेाज्ञा 0 0 0 0 0 

जम्चिा 76 276 352 194 158 
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यस अदालििा आ.व. 2075/076 सालिा दिाि ह न आएको तनवेदन, प्रतिवेदन र फ टकर 
तनवेदनको र्ववरण िातलका नुं. ३ प्रस्ि ि गररएको छ। 

 

िातलका नुं. ३ - तनवेदन प्रतिवेदनको लगि िथा फर्छ्यौट र्ववरण 

क्र.स ि द्दाको प्रकृति स्जम्चिेवारी सरेको  नयाँ दिाि जम्चिा लगि  फर्छ्यौट  बाँकी 

 

१ 

ि द्द
ा ि

फि
 तनवेदन 0 661 661 661 0 

कैर्फयि प्रतिवेदन 0 98 98 98 0 

फ टकर तनवेदन 0 72 72 72 0 

 

यस अदालििा आ.व. 2075/076 सालिा भएको फैसला कायािन्वयनको लगि, फर्छ्यौट र बाँकी 
स्जम्चिेवारीको र्ववरण िातलका नुं. ४ प्रस्ि ि गररएको छ। 
िातलका नुं. ४ - फैसला कायािन्वयनको लगि िथा फर्छ्यौट र्ववरण 

क्र.स           ि द्दाको प्रकृति स्जम्चिेवारी सरेको  नयाँ दिाि जम्चिा लगि  फर्छ्यौट  बाँकी 

 
       
 

१ 

 

र्वगो भराउने 18 23 41 32 9 

चलन चलाउन े 1 5 6 4 2 

बण्डा छ ट्याउने 3 28 31 18 11 

क्षतिप तिि भराउने 0 0 0 0 0 
िानाचािल भराउने 0 1 1 0 1 
अन्य 0 2 2 2 0 

जम्चिा 22 59 81 56 23 
 

यस अदालििा आ.व. 2075/076 सालिा भएको कैद र जररबानाको लगि, फर्छ्यौट र बाँकी 
स्जम्चिेवारीको र्ववरण िातलका नुं. ५ प्रस्ि ि गररएको छ। 
 

िातलका नुं. ५ दण्ड जरीवाना - दण्ड र जररवानाको  लगि िथा फर्छ्यौट र्ववरण 

क्र
.
स 

तबषय स्जम्चिेवारी सरेको  नयाँ लगि जम्चिा लगि  फर्छ्यौट   बाँकी 

 

१ 

 

कैद 690।5।22 347।11।0 1038।4।22 378।11।5 659।5।17 

जरीवाना 57,73,254 62,15,512 1,19,88,766 27,44,497.6 92,44,268.4 
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4.४.1.२ स पररवेक्षण िथा तनररक्षण िफि  
 यस आ.व.को बार्षिक कायियोजनाले तनधािरण गरे बिोस्जि तितसलहरुको आन्िररक तनरीक्षण, ि द्दाको 
अुंग प र् याउने कायि लक्ष्य अन रुप प्रगति भएको देस्खन्छ। यस अदालिबाट स्जल्ला स्स्थि अधिन्यार्यक 
तनकायहरु स्जल्ला प्रशासन कायािलय, िालपोि कायािलय र स्जल्ला वन कायािलयकासाथै स्थानीय 
िहका नगरपालीका िथा गाउँपातलकाको तनररक्षण गरी तनदेशन ददएको पाईयो। 

 

4.४.1.३ व्यवस्थापकीय कायििफि  
 यस आ.व. िा योजनाको आन्िररक प्रगति सतिक्षा ३ पटक, योजना कायािन्वयनको सम्चबन्धिा 
सरोकारवालाहरुसुंग अन्िरर्क्रया ३ पटक, सुंचारकिीहरुसुंग अन्िरर्क्रया २ पटक गने गरी वार्षिक  
कायािन्वयन योजना िज ििा गरेकोिा शि प्रतिशि प्रगति भएको छ। Judicial outreach  ४ पटक, 
meet the judge कायिक्रि ६ पटक, न्यायाक्षेत्र सिन्वय सतितिको बैठक ३ पटक, बार र सरकारी 
वर्कलसँग अन्िरर्क्रया ३ पटक र स्थातनय तनकायका सस्चवहरुतबच अन्िरर्क्रया २ पटक गने लक्ष्य 
तलएकोिा लक्ष्य अन रुप प्रगति भएको पाइएन। 
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 पररच्छेद- ५ 

सिस्या र सिाधानका स िावहरु 

 

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ५ को उपदफा (३) को प्रावधान बिोस्जि नेपाल सरकारको 
तनणिय अन सार २०७३ असोज ३ गिे यस अदालिको स्थापना भएको हो । यस अदालिको 
क्षेत्रातधकारतभत्र ४ वटा स्जल्ला सोल ख म्चव , ओखलढ ुंगा, खोटाङ्ग र उदयप र रहेका छन।् यसलाई 
आफ्नो अतधकार क्षेत्रको काि कारवाहीका अतिररि यस अन्िगििका अदालिको काि कारवाहीको 
तनरीक्षण िथा अन गिन गने अतधकार रहेको छ । यस अदालि र अन्िगििको अदालिले सुंतबधान, 
कानूनले िोकेका काि कारवाहीहरुलाई सम्चपन्न गदै आएको छ । िथापी तबतभन्न ब्यबस्थापकीय िथा 
भौतिक र जनशस्िका सिस्याका कारणले योजना अन रुप त्यस्िा काि कारवाहीहरु सम्चपन्न ह न 
सकेको छैनन ्। िी िध्ये ि ख्य ि ख्य सिस्या र सिाधानका स िावहरुलाई देहाय बिोस्जि उल्लेख 
गररएको छ। 

 

 यो अदालि सार्वकको प नरावेदन अदालि राजर्वराजको ओखलढ ुंगा ि कािको भवन रहेको 
छ। यो भवन २०४४ सालिा तनिािण प रा भई उद्धाटन भएको देस्खन्छ । यस भवनिा जम्चिा 
१० वटा कोठा रहेको र िी पतन साना र साँघ रा रहेका छन ्। यसै आ.व.िा टहरा भवन 
तनिािण गरी केही कोठाहरु थप गररएिा पतन िी कोठाहरु यस अदालिको काि कारवाही 
अन रूपका तबतभन्न फाँटहरु राख्न सिेि अपयािप्त रहेका छन ् । एकै कोठािा तबतभन्न 
फाँटहरुलाई राख्न  पने अवस्था रहेको छ । यसका लातग भौतिक पूवािधार र्वकासिा पहल गन ि 
पने देस्खन्छ ।   

 यसै आ.व. बाट यस अदालििा नयाँ दरवन्दी सुंरचना पास भई थप जनशस्ि प्राप्त भएको 
छ। िी जनशस्ि िथा अदालििा रहेका पयािप्त भौतिक स तबधाहरु टेब ल, क सी, कम्चप्य टर 
आदद रहेको छैन। यस अदालििा रहेको जनशस्ि सिेिका अन पाििा टेव ल, क सी, कम्चप्य टर 
जस्िा सािाग्री खररद गने र त्यस्िा सािाग्रीका लातग स्रोि व्यवस्था ह न  पने देस्खन्छ ।  

 यस आ.व.िा अन िान भन्दा धेरै बढी ि द्दा परेको र यस अन पाििा न्यायाधीशको दरवन्दी 
सिेि कि रहने अवस्था रहेकोले न्यायाधीशको दरवन्दीका लातग पहल गन ि पने देस्खन्छ ।  

 अदालिको स रक्षा िथा अदालििा रहने भौतिक साधनहरुको स रक्षाका लातग गाडी ग्यारेज र 
अदालि पररसरिा कम्चपाउड वाल रहेको छैन, त्यसका लातग स्रोिको व्यवस्थापन ह न 
आवश्यक रहेको छ ।  
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 अदालि भवनतभत्र न्यायाधीशहरुको च्याम्चवरिा द ईवटा र कििचारीको लातग एकवटा शौचालय 
रहेको छ । अदालि पररसरिा सेवाग्राहीको ट्वाइलेटको व्यबस्था नरहेकोले सो तनिािणका 
लातग आवश्यक स्रोिको व्यवस्थापन ह न  पने देस्खन्छ ।   

 यो अदालि स्थापना भए पिाि उच्च अदालि जनकप र, राजर्वराज इजलासबाट तितसल िथा 
अतभलेखका तितसलहरु प्राप्त भई कायि सुंचालन ह दै आएिापतन केही अतभलेख िथा ि िलवी 
रहेका तितसलहरु अिै प्राप्त ह न सकेको पाईदैन । यस्िा तितसलहरु खोजिलास गरी पठाईददन 
िथा यस स्स्थतिको बारेिा जानकारी प्राप्त ह न  पने देस्खन्छ ।   

 यस अदालिले तबतभन्न कायिहरु सूचना प्रर्वतधको प्रयोगबाट गदै आएको छ । िथापी 
इनटरनेट सेवा र्ढलो र सिय सियिा अवरुद्ध ह ने गरेका कारण तछटो छररिो न्याय 
सम्चपादनको काििा बाधा आउने गरेको छ । ईन्टरनेट सेवाका स चारू गनिका लातग थप 
वैकस्ल्पक ईन्टरनेट सेवा िथा सोका लातग स्रोि व्यवस्था ह न  पने देस्खन्छ ।  

 यस अदालििा न्यायाधीशहरुलाई स र्वधावापि बाहेक अर्फस प्रयोजनका लातग एकवटा गाडी 
रहेको छ। यस स्जल्लाको भौगोतलक अवस्था सिेिले साना सवारी साधनहरु नरहेकोले 
सदरि काि तभत्र िथा बार्हरका स्चठी पूजी लैजान िथा म्चयाद िािेलीका लातग सिस्या ह न े
गरेको छ । यसका लातग िोटरसाईकलको व्यवस्था ह न  पने देस्खन्छ।  

 िािहिका स्जल्ला अदालि लगायिका अन्य कायािलयहरुसुंगको ह ने पत्राचार िथा तितसल 
आदान प्रदान ह लाकिाफि ि ह ने गरेको छ। ह लाकिाफि ि तितसल कागजहरु आउन लािो 
सियसम्चि बाटोिै लाग्ने स्स्थति रही काि कारवाहीलाई प्रभाव परेको छ।  अन्य तनकायबाट 
आउन पने आदेशान सारको तितसल, कागजाि िथा जवाफ आउनिा तबलम्चव ह ने 
गरेकोछ।यसका लातग सरोकारवाला तनकाय लगायिका सम्चबस्न्धि तनकायहरुिा पहल गन ि पने 
देस्खन्छ। 
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पररच्छेद –छ 

र्वर्वध 

6.1 बार्षिक प्रतिवेदन फाराि 

6.2 अन सूची फारािहरु १ देस्ख ३१ सम्चि 


