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कास्की जजल्रा अदारत 

भन्तव्म 

 

तछटोछरयतो य गणुस्तयीम न्माम सम्ऩादन गने, न्मामभा ऩहुॉच अतबवदृ्बि गने,न्मार्मक 
सशुासनको प्रविद्धन गने, अदारतको व्मवस्थाऩन सदुृढ गने तथा न्मामऩातरका प्रततको 
आस्था य जनर्वश्वास अतबवरृ्द्ध गने भूर रक्ष्मका साथ कामिजन्वत न्मामऩातरकाको चौथो 
ऩञ्चवषॉम मोजनाको ऩर्हरो वषिभा कास्की जजल्रा अदारतफाट तमाय गरयएको वार्षिक 
प्रततवेदनको सॊऺेऩभा र्ववेचना गरयएको छ। 

नेऩारको सॊर्वधानरे ऩरयकल्ऩना गयेको स्वतन्त्, तनष्ऩऺ य सऺभ न्मामऩातरकाराई भतुि 
रुऩ द्बदन तथा न्माम सम्ऩादनको भहत्वऩूणि जजम्भेवायी वहन गयी र्वतधको शासन य 
न्मार्मक सशुासनराई प्रबावकायी फनाउन जजल्रा अदारतको भहत्वऩूणि बतूभका 
यहन्छ। अजघल्रो वषिको कामिमोजना अनरुुऩ भदु्दाको सभग्र पर्छ्यौट हनु नसक्नभुा 
र्वश्वव्माऩी रुऩभा पैतरएको कोतबड-19 नाभक सॊक्रभण य त्मसऩतछ उत्ऩन्न 
फन्दाफन्दीको अवस्था यहेको तथ्म सफै साभ ुर्वद्बदतै यहेको छ। 

अन्त्मभा, सॊर्वधान तथा कानून य आभ सेवाग्राहीको अऩेऺा अनरुुऩ कास्की जजल्रा 
अदारतका काभ कायवाहीराई थऩ प्रबावकायी फनाउन सम्फजन्धत सफैको सहमोग, 
सहकामि य सभन्वमको अऩेऺा याखेको छु। कास्की जजल्रा अदारतको सभग्र काभ 
कायवाहीभा मोगदान ऩमुािथउन ुहनेु सहकभॉ भाननीम न्मामाधीशहरू, कभिचायी साथीहरू, 
र्विान कानून व्मवसामीहरू, सयकायी वकीरहरू तथा अन्म सयोकायवारा तनकामहरू 
प्रतत हाद्बदिक धन्मावाद द्बदन चाहन्छु। 

काजीफहादयु याई 

जजल्रा न्मामधीश 
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प्राक्कथन 

नेऩारको सॊर्वधानको धाया 148 तथा न्माम प्रशासन ऐन, 2073 को दपा 3 
फभोजजभ प्रत्मेक जजल्राभा एक जजल्रा अदारत यहने व्मवस्था गरयएको छ। जजल्रा 
अदारत तनमभावरी,2075 को तनमभ 114(2) भा जजल्रा अदारतरे आतथिक वषि 
सभाप्त बएऩतछ उजल्रजखत तनमभ फभोजजभ आवश्मक फेहोया खरुाइ फार्षिक प्रततवेदन 
तमाय गयी उक्त प्रततवेदन न्माम ऩरयषद सजचवारम, सम्फजन्धत उच्च अदारत य 
सवोच्च अदारतभा ऩठाउन ुऩने व्मवस्था फभोजजभ कास्की जजल्रा अदारतफाट आतथिक 
वषि 2076/2077 भा सम्ऩादन गरयएका काभ कायवाहीको र्ववयण आगाभी वषिको 
कामिमोजना सर्हत प्रस्ततु वार्षिक प्रततवेदनको तमाय गरयएको छ। 

न्मामऩातरकाको चौथो यणनीततक मोजनाको ऩर्हरो वषिको प्रस्ततु फार्षिक प्रततवेदनभा 
गत वषि पछमौट बएका न्मामधीशगत भदु्दाको र्ववयण, र्वचायाधीन भदु्दाको र्ववयण, 
पैसरा कामािन्वमन तपि को र्ववयण तथा अदारतको बौततक अवस्था सभेतको सॊजऺप्त  
र्ववयण उल्रेख गरयएको छ। 

र्वश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैतरएको कोतबड-19 को सॊक्रभण य त्मसफाट उत्ऩन्न 
फन्दाफन्दीको अफस्थाको कायण मस आतथिक वषिको अजघल्रो आठ भहीनाको अवतधभा 
90 प्रततशत भदु्दा पछमौट बएकोभा ऩतछल्रो ४ भहीनाको अवतधभा भात् 10 
प्रततशत पछमौट बएको देजखन्छ।कोयोनाको भाहाभायी अजघ रक्ष्म अनरुुऩ प्रगतत 
हातसर बइयहेको अवस्थाभा भहाभायी ऩश्चात अदारतको काभ कायवाहीभा प्रततकूर 
असय ऩगुेको हुॉदा मोजना अनरुुऩको आशाततत रक्ष्म हातसर हनु सकेन। 

प्रबावकायी न्माम सम्ऩादनका रातग र्वतबन्न सयोकायवारा तनकामहरूको सहमोग य 
सभन्वमको आफश्मकता हनु्छ।अदारतरे सम्ऩादन गने काभ कायवाहीभा आइऩने 
र्वतबन्न सभस्मा तथा चनुौती सभाधान गयी सधुायको प्रर्क्रमा तनयन्तय चरी नै यहन्छ। 
मस अदारतका र्वतबन्न सयोकायवारा तनकामहरूको सहमोग य सभन्वमको तनयन्तयता 
प्रतत र्वश्वस्त हुॉदै प्रस्ततु प्रततवेदन तमाय गनि सहमोग ऩमुािऩउन ुहनेु सवैभा प्रतत हाद्बदिक 
धन्मवाद। 

2077-साउन                                   कास्की जजल्रा अदारत  
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ऩरयच्छेद–1 

ऩरयचम 

1.1 ऩषृ्ठबतूभ 

प्रबावकायी न्माम सम्ऩादन कामिभा अदारत व्मवस्थाऩन सम्फन्धी र्वषम 
भहत्वऩूणि यहेको हनु्छ। न्माम सम्ऩादन तछटो छरयतो, सहज ऩहुॉचमकु्त य प्रबावकायी 
फनाउने उद्देश्मरे नेऩारको न्मामऩातरकाभा सधुायका प्रमासहरू तनयन्तय हुॉदै आएका 
छन।् मस क्रभभा न्मामऩातरकाको सधुायको कामिराई व्मवजस्थत रूऩभा अजघ फढाउन 
न्मामऩातरकको ४ वटा यणनीततक मोजना तनभािण गयी कामािन्वमनभा ल्माइएको 
छ।हार चौथो यणनीततक मोजना कामिन्वमनको अवस्थाभा यहेको छ।  

1.2 जजल्रा अदारत 

नेऩारको सॊर्वधानको धाया १२७ रे सवोच्च अदारत, उच्च अदारत य जजल्रा 
अदारत गयी तीन तहका अदारतहरु तनमतभत अदारतको रुऩभा स्थार्ऩत गयेको छ । 
सवोच्च अदारतको भातहतभा ७ वटा उच्च अदारत तथा उच्च अदारतको इजरास 
तथा अस्थामी इजरास ११ वटा य ७७ वटा जजल्रा अदारत यहेका छन ्। न्माम 
प्रशासन ऐन, २०७३ को दपा ३  भा जजल्रा अदारतको स्थाऩना सम्वन्धी व्मवस्था 
गरयएको छ ।ती भध्मे कास्की जजल्रा अदारत ऩतन हो ।  

1.3 जनशजक्तको अवस्था्  

मस अदारतभा भाननीम न्मामाधीशको दयवन्दी ७ यहेकोभा चार ुआ .व. को शरुुवातभा 
जम्भा ६ जना न्मामाधीशहरुको ऩदऩूतति बई सकेको छ बने १ जना न्मामाधीशको ऩद 
खारी यहेको छ । १० जना याजऩत्ार्ित , ४६ याजऩत् अनॊर्कत  कभिचायीको ऩदऩूतति 
बएको छ । हार मस अदारतभा  तनम्न दयवन्दीभा तनम्न फभोजजभको अवस्था यहेको 
छ-  

सेव
ा स

भूह
 

ऩद
 

श्रण
ी 

दय
वन्

दी ऩद
ऩूतत

ि 

खा
री

 

क
ाज

 

क
याय

 

कै
प
मत

 

क
ाज
भा
 य
हेक

ो 

क
ाज
भा
 ग

एक
ो 

ऩरु
ष 

भर्
हर

ा 

जम्
भा

 

न्माम 

न्मामाधीश 7 6 - 6 1 - - - - 

से्रस्तेदाय 
या  .ऩ .
द्बितीम 

1 1 - 1 - - - - - 

शाखा 
अतधकृत 

या .ऩ .ततृीम 
9 7 2 9 - - - - - 
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ना .सु  
या .ऩ .
अ.प्रथभ 

18 8 7 15 - 2 1 2 - 

तडठ्ठा 
या .ऩ .अ .

द्बितीम 
17 8 2 10 4 2 3 - - 

ताभेरदाय 
 या .ऩ .अ .

द्बितीम .तड 
16 11 - 11 - - 1 4 - 

रेखा 

रेखाऩार 
या .ऩ .
अ.प्रथभ 

1 - 1 1 - - - - - 

सह रेखाऩार 
या .ऩ .अ .

द्बितीम 
1 1 - 1 - - - - - 

अतधकृत या .ऩ .ततृीम                   

कम््मूटय 
अऩयेटय  

ना .सु  
या .ऩ .
अ.प्रथभ 

2 1 - 1 
1फजेट 

प्रमोजन 
- - १ 

1फजेट 
प्रमोजन 

अन्म 
(प्रार्वतधक 

सभेत)  

सबेऺक 
या .ऩ .
अ.प्रथभ 

२ - - २ २ - - - - 

सूचना 
प्रार्वतधक 
सहामक 

या .ऩ .
अ.प्रथभ १ १   १ - - - - - 

हल्का सवायी 
चारक 

ह.स.चा १ १ - १ - - - - - 

कामािरम 
सहमोगी 

का.स 

५ २ १ ३ - - - २ 

8 
फजेट 
प्रमोजन 

81 47 13 62 7 4 5 9 0  
 

 

1.4 अदारतको बौततक अवस्था 

कास्की जजल्रा ऩोखया भहानगयऩातरका वडा नॊ. ६ वैदाभको र्पके खोरा जस्थत 
र्क.नॊ. ६७ ऺेत्पर ८१०८.१५ वगि तभटय (सार्वक र्क.नॊ. ५८ को ऺेत्पर १५ -
९-०-१)  भा यहेको छ। जसभध्मे 0-9-0-0 (सडक भाऩदण्डभा ऩने सभेत) जग्गा 
जजल्रा फाय एशोतसएशनराई बवन तनभािण गयी उऩमोग गनि प्रदान गरयएको छ। मस 
र्कत्ताभा दईु वटा अदारत बवन, तीनवटा जजल्रा न्मामाधीश तनवास , ऩारेघय, चभेनागहृ, 

गाडि क्वाटय, दईुवटा ऩार्कि ङ सेड य शौचारम सभेत यहेका छन।् अदारत ऩरयसयराई 
चायैततयवाट कम्ऩाउण्डवार तथा तायवाय गयी सयुजऺत याजखएको छ। चभेनागहृ भूर 
बवनको अगातड यहेको छ। भूर बवनभा भूर बवनको बईु तराभा सोधऩछु  तथा 
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सहामता कऺ (Help Desk), दताि चरानी शाखा , इजरास नॊ. ४ य ५ य न्मामाधीशका 
च्माम्फयहरू यहेका छन। त्मसै गयी मही तराभा ४ य ५ पाॉट , जजल्रा फाय इकाईको 
सम्ऩकि  कामािरम, दामयी शाखा, प्रशासन तथा सूचना प्रर्वतध शाखा , म्माद ताभेरी शाखा , 
अतधकृत कऺ य भातथल्रो तराभा से्रस्तेदाय कऺ , रेखा शाखा , २ य ३ नॊ. इजरास 
तथा १ , २ य ३ नॊ. पाॉट यहेका छन। भूर बवनसॉगै यहेको अको बवनको बईु 
तराभा अतबरेख शाखा , ऩर्हरो तराभा १ नॊ. इजरास तथा १ नॊ च्माम्फय यहेको छ 
बने मही बवनको दोश्रो तराभा ६ नॊ इजरास , च्माम्वय य ६ नॊ पाॉट यहेको  छ।  

भूर बवन अगातड थनुवुा कऺ , र्वश्राभ कऺ यहेका छन।् तहतसर शाखा 
न्मामाधीशको रातग फनाइएको आवास बवनभा यहेको छ बने मही बवनको सानो 
कोठाभा भेरतभराऩ केन्र यहेको छ। तीन जना न्मामाधीशहरूको तनवास हार कामभ 
यहेका छन बने थऩ तीन जना न्मामाधीशहरूको सयकायी तनवासको अबाव बएकोरे घय 
बाडाभा तरइएको छ।  

अदारततबत् हनेु गततर्वतधहरूको तनगयानी गनि १० वटा क्माभया बएको CCTV जडान 
गरयएको छ। ऩेशी सूची य अदारतको भहत्वऩूणि सूचना सॊप्रषेण गनि से्रस्तेदाय कऺ य 
भूरिायभा गयी २ वटा TV Display याजखएका छन।् अदारत एवभ ्सेवाग्राहीको सयुऺा 
सॊवेदनशीरताराई ध्मानभा याखी भूरगेटफाट सयुऺा टोरीको व्मवस्था गरयएको छ। 
कभिचायीहरू य सेवाग्राहीहरूका रातग सपा र्ऩउॉने ऩानीको व्मवस्था गरयएको छ।  

1.5 अदारतको सवायी साधन  
कामािरम प्रमोजनको रातग  टाटा सभुो 1, भोटयसाइकर 2 थान यहेको छ। 

सवायी साधन ऩयुानो बएकोरे स्थातनम तनकामको तनरयऺण सभेतका कामिका रातग टाटा 
सभुो जीऩरे धान्न सक्ने अवस्था छैन । मसको अरावा दैतनक कामि सॊचारनको रातग 
डेक्सटऩ, कम््मटुय 25 थान, ल्माऩटऩ थान 1 यहेका छन।्अदारतभा चार ु
अवस्थाभा र्प्रन्टय १2 थान, स्क्मानय २ थान य टेतरपोन सेट १0, पोटोकऩी भेजशन 
2, नेटवर्कि ङ्ग 1, वातानकुुतरत मन्त् -ए.सी.  थान ४ यहेका छन। 

1.6 आतथिक अवस्था 
आतथिक वषि 2076/77 भा चार ुतपि  जम्भा रु 5,29,52,000।- यकभ 

य  ऩुॉजीगत तपि  जम्भा रू 10,00,000।- र्वतनमोजन बएकोभा चारतुपि को खचि 
जम्भा रू 4,90,77,231।- य ऩुॉजीगत तपि  जम्भा रू 9,99,431 यकभ 
र्वतनमोजन बइ खचि बएको देजखन्छ। 

धयौटी यकभ तपि  जम्भा रू 14,06,76,132।- यकभ जम्भा बएको य 
याजस्व तपि  जम्भा रू 3,71,89,058।- जम्भा यकभ जम्भा बएको बएको 
देजखन्छ। 
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ऩरयच्छेद–2 

आ.फ. 076/077 को मोजना अवतधभा बएको भदु्दा पछमौट सर्हतको कामि 
प्रगतत सभीऺा 

 

2.1 भदु्दाको रगत, पर्छ्यौट य फाॉकीको र्ववयण: 

 आतथिक वषि 2076/77 भा जजम्भेवायी सयेको शरुु भदु्दा, ऩनुयावेदन य रयट 
तनवेदन गयी जम्भा 1,454 थान य नमाॉ दताि बएका 2 ,339 थान गयी जम्भा रगत 
3,793 थान यहेको देजखन्छ ।मस आतथिक वषि 2076/77 भा मस अदारतको 
कुर भदु्दाको  प छमौट तपि  हेदाि  शरुु भदु्दा, ऩनुयावेदन य यीट सभेत गयी जम्भा  
1819 थान पछमौट बई फाॉकी यहेका भदु्दाको सॊख्मा 1,974 थान यहेको देजखन्छ। 
आ.व. ०७६।७७ भा 4 ,727 थान रगत हनेु अनभुान गरय एको बएताऩतन मस 
आतथिक वषिभा  3,793 थान भदु्दाको रगत यहेको देजखन्छ।मस आतथिक वषिभा जम्भा 
रगतको ६५ प्रततशत भदु्दा पछमौट गने रक्ष्म यहेकोभा र्वश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा 
यहेको कोतबड-19 कायण उत्ऩन्नय फन्दाफन्दीको अवस्थारे अदारतको काभकायवाही 
प्रबार्वत हनु ऩगुी  सभग्र भदु्दा दताि तथा प छमौटभा सभस्मा आई ४७.९५ प्रततशत 
भात् भदु्दा पछमौट बएको देजखन्छ । आतथिक फषिको अन्त्म सम्भभा दईु वषि नाघेका 
सफै भदु्दा प छमौट गने रक्ष्म यहे  ताऩतन हार  ९० थान भदु्दा मस आतथिक वषिवाट 
अको वषिको रातग जजम्भेवायी सनि आएका छन । १८ भर्हना ऩयुा बएका भदु्दा १२५ 
थान जजम्भेवायी सनि आएका छन । 

रगत दताि हनु 
सक्ने 
वार्षिक 
अनभुान  

पछिमौट फाॉकी 

जजम्भेवा
यी 

सयेका 

नमाॉ 
दताि 
बएका 

जम्भा 
रगत 

सॊख्माभा प्रततशत
भा 

२ वषि 
नाघेका 

२ वषि 
भतुनका 

जम्भा 
फाॉकी 

1,454 2,339 3,793 4,727 1,819 47.95 90 1,884 1,974 
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2.2 तीन आतथिक वषिको भदु्दाको पछमौटको अवस्था 
र्ववयण 2074/75 2075/76 2076/77 

जजम्भेवायी सयेको भदु्दा 
सॊख्मा 

1176 1338 1454 

जम्भा दताि 2641 2589 2339 

पछिमौट 2479 2473 1819 

फाॉकी 1338 1454 1974 

  

भातथ देखाइएको टेवरभा ३ आतथिक वषिको जजम्भेवायी सयेका भदु्दाको सॊख्मा, भदु्दाको 
जम्भा दताि सॊख्मा तथा कुर पछिमौटको सॊख्माको र्ववयण उल्रेख गरयएको छ।  

आतथिक वषि 2074/75 सारभा जम्भा 1176 भदु्दा जजम्भेवायी सयेको य सो वषि 
दताि बएका 2,641 भदु्दा सभेत जोडदा जम्भा 3,817 भदु्दाको रगत भध्मे जम्भा 
2,491 थान भदु्दा पछमौट बइ उक्त वषि जम्भा 1,338 भदु्दा फाॉकी यहन गएको 
देजखन्छ। आतथिक वषि 2075/76 भा जजम्भेवायी सयेका 1,338 भदु्दा य सो वषि 
दताि बएको जम्भा 2,589 भदु्दा सभेत गयी कुर 3,927 रगत कामभ यहेकोभा सो 
फषि 2,473 भदु्दा पछमौट बइ 1,454 भदु्दा फाॉकी यहेको देजखन्छ।आतथिक वषि 
2076/77 सारभा जजम्भेवायी सयेका 1,554 भदु्दा य सो वषि दताि बएका 2,339 
सभेत गयी जम्भा रगत 3,७93 यहेकोभा 1,819 भदु्दा पछमौट बइ जम्भा 1,974 
भदु्दा जजम्भेवायी सयेको देजखन्छ। 

भातथ उजल्रजखत र्ववयणको अध्ममन गदाि आतथिक वषि 2074/75 भा कुर भदु्दा 
रगतको 69 प्रततशत भदु्दा सो आतथिक वषिभा पछमौट बएको देजखन्छ।आतथिक वषि 
2075/76 को र्ववयण अध्ममन गदाि  कुर भदु्दा रगतको 62 प्रततशत भदु्दा सोही 
आतथिक वषिभा नै पछमौट बएको देजखन्छ बने मस आतथिक वषिभा कुर भदु्दा रगतको 
47 प्रततशत भदु्दा पछमौट बएको देजखन्छ।  

2.३ न्मामाधीशगत भदु्दा पर्छ्यौटको र्ववयण: 
गत आ.व. भा मस अदारतभा कामियत भाननीम न्मामाधीशहरुको भदु्दा 

पछमौटको न्मामाधीशगत र्ववयण मस प्रकाय यहेको छ । 

तस.नॊ. भा.न्मा.को नाभ रगत जम्भा 
गयेको 
कामिद्बदन 

पछमौट फाॉकी 
जजम्भेवायी 
सयेको 

मस 
आ.व. को 

जम्भा 

1 भा.न्मा. श्री 
काजीफहादयु याई 

271 431 70
2 

254 340 365 

2 भा. न्मा. श्री 238 350 58 177 248 339 



10 

दीऩककुभाय खयेर 8 
3 भा. न्मा. श्री 

तेजेन्रप्रसाद शभाि 
237 375 61

2 
214 295 311 

4 भा. न्मा. श्री 
डण्डऩाणी शभाि 

226 384 61
0 

202 308 312 

5 भा. न्मा. श्री  
र्वष्णपु्रसाद 
उऩाध्माम 

251 403 65
4 

231 318 338 

6 भा. न्मा. श्री 
नायामणप्रसाद शभाि 

231 396 62
7 

218 310 309 

 जम्भा 1454 2339 37
93 

1296 1819 1974 

२.4 थनुवुा भदु्दाको र्ववायण 

गत आतथिक वषि 2075/76 फाट जजम्भेवायी सयी आएका थनुवुा भदु्दा १२४ 
थान य मस वषि नमाॉ दताि बएका 263 थान गयी जम्भा थनुवुा भदु्दाको सॊख्मा 387 
यहेकोभा 114 थान भदु्दा पछमौट बइ फाॉकी 273 थान थनुवुा भदु्दा यहेको 
देजखन्छ।हार कामभ बएको थनुवुा सॊख्मा 307 यहेकोभा फारफातरकाको सॊख्मा 6, 
भर्हराको सॊख्मा 15, ऩरुुषको सॊख्मा 285 य जेष्ठ नागरयकको सॊख्मा 1 यहेको 
छ।जम्भा थनुवुा भध्मे सफै बन्दा फढी रागू  औषध भदु्दाभा 104 जना यहेको य थनुवुा 
सफै नेऩारी नागरयक यहेको देजखन्छ।  

2.५ भूरतवी र्ववयण: 
मस अदारतभा आ.व. 075/076 को जजम्भेवायी सयी आएको भूरतवी सॊख्मा 

190 थान यहेकोभा गत आ.व. भा 4 थान भदु्दा भूरतवी यही जम्भा 194 थान 
रगत कामभ बएकोभा 18 थान भूरतवी जागी जम्भा 176 थान भदु्दा भूरतवीभा 
यहेको अवस्था छ।भूरतवी भदु्दाभध्मे सफै बन्दा ऩयुानो वादी भनहय प्रसाद रयभारको 
जाहेयी नेऩार सयकाय प्रततवादी सदुीऩ याना बएको रागू औषध भदु्दा तभतत 
2049/3/16 को आदेशरे भूरतवीभा यहेको देजखन्छ।  

 

2.६ भेरतभराऩ सम्फन्धी र्ववयण: 
मस अदारतको भेरतभराऩ गत आतथिक वषिभा रगत सयी आएका 31 थान 

भदु्दा य मस आ.व. भा 316 थान गयी जम्भा 347 थान भदु्दा भेरतभराऩभा 
ऩठाइएको भेरतभराऩको प्रर्क्रमाफाट तभराऩत् बएका भदु्दा 47 थान य भेरतभराऩ हनु 
नसकी र्पताि बएका 239 थान य चार ु61 थान यहेको छन। भेरतभराऩ बएको 
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र्ववयण हेदाि सपर बएका भदु्दाको प्रततशत 13.54% यहेको छ। सूचीकृत 
भेरतभराऩकतािको सॊख्मा 16 यहेको छ।  

2.७ पैसरा तमायी तथा अऩरोडको अवस्था: 
गत आ.व. फाट पैसरा रेख्नऩुने भदु्दा कुनै ऩतन वाॉकी यहेको छैनन ्। सवै 

पैसराहरु अऩरोड गरयएका छन।  
2.8 तनयन्तय सनुवुाईका भदु्दासम्वन्धी र्ववयण 
 मस आतथिक वषि 076/077 भा तनयन्तय सनुवुाईको भदु्दाहरुको रगत 115 थान 
यहेकोभा 59 थान पछमौट बई वाॉकी भदु्दाहरुको सॊख्मा 56 थान यहेको देजखन्छ । 
तनयन्तय सनुवुाई हनेु भदु्दाहरु सवै 2 भर्हना नाघेय पैसरा बएको देजखन्छ  । 
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ऩरयच्छेद-3 

पैसरा कामािन्वमनतपि  
 

३.१ तनवेदनतपि  
गत आतथिक वषिफाट जजम्भेवायी सयी आएका कुर तनवेदन १९० थान य मस आतथिक 
वषि ०७६/077 भा दताि बएका तनवेदन २४६ थान गयी कुर रगत ४३६ थान 
भदु्दा यहेकोभा २३० थान पछमौट बई फाॉकी तनवेदन २०६ थान यहेको छ।वाकी 
तनवेदन भध्मे ६ भर्हनातबत्को ८७ थान य छ भर्हना नाघेको ११९ थान यहेको छ 
। मस आतथिक वषिभा ३०० थान तनवेदन पछमौट गने रक्ष्म यहेकोभा २३० थान 
भात् पछमौट बइ कुर रगतको 76 प्रततशत पर्छ्यौट बएको देजखन्छ ।  

3.2  जयीवाना असूरी 
मस आतथिक वषिभा मस जजल्रा अदारतफाट असूर हनुऩुने जरयवाना वाऩतको यकभ 
रु.32,15,01,181।– यहेकोभा रु.1,99,59,512।- असूर बई मस आतथिक 
फषिभा रु.30,15,41,669।- असूर गनि वाॉकी यहेको देजखन्छ ।  

3.3 कैद असूरी 
मस आतथिक वषिभा मस जजल्रा अदारतफाट असूर हनुऩुने कैद 4017।09।09- 
यहेकोभा कैद 1199।09।15 असूर बई कैद 2817।05।29 ।- असूर गनि 
वाकी यहेको देजखन्छ । 

3.4 दण्ड जयीवाना रागकेा व्मजक्तहरु तथा भदु्दाहरुको र्ववयण 
मस आतथिक वषिको अन्त्मसम्भभा कैद तथा जयीवाना रागेका व्मजक्तको सॊख्मा जम्भा 
2,221 यहेकोभा 528 जना व्मजक्तफाट कैद तथा जयीवाना असूर बई फाॉकी 
व्मजक्तहरुको सख्मा 1,693 जना देजखन्छ।कैद तथा जयीवाना रागेका व्मजक्तहरुभध्मे 
स्वेदशी 1,656 जना य र्वदेशी 37 जना यहेको देजखन्छ । 

दण्ड, जयीवाना य सयकायी र्वगो रागेको भदु्दाहरुको रगत 6,126 यहेकोभा मस 
आतथिक वषिभा 3,791 पछौट बई फाकी 2,335 थान यहेको छ । वाकी भध्मे 
र्व.स. 2045 सार बन्दा अगातडका 24 थान य २०४5 सार ऩछातडका 2,311 
थान यहेको छ ।  
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ऩरयच्छेद – 4 

यणनीततक मोजनाको कामािन्वमनको अवस्था 
 

केन्रीम मोजनाको फहृत छातातबत् मस अन्तगितका कृमाकराऩहरुको 
कामािन्वमनका रातग आ-आफ्नो ऩरयजस्थतत य आवश्मकताको आधायभा प्रत्मेक 
अदारतरे वार्षिक रूऩभा आ-आफ्नो कामि मोजना फनाई रागू गनुिऩने मोजनाको 
कामिनीतत यहे अनसुाय मस अदारतरे आतथिक वषि 2076/077 को रातग वार्षिक 
कामि मोजना तजुिभा गयी रागू गयेको तथमो। न्मामऩातरकाको चौधो ऩञ्चवषॉम 
यणनीततक मोजनाको ऩर्हरो वषिको वार्षिक कामि मोजना तम गदाि भूरत: मस 
अदारतरे गनुिऩने न्माम सम्ऩादन सम्फन्धी कामिको रक्ष्म हातसर गने, भातहतका 
तनकामहरूको अनगुभन तनयीऺण सभमभा गने कामि य आगाभी मोजनारे तनधाियण 
गयेको व्मवस्थाऩकीम कामिराई मथासभमभा सम्ऩन्न् गने गयी कामिमोजना फनाई 
कामािन्वमन गरयएको तथमो। 

 अदारतको वार्षिक कामि मोजना, सवोच्च अदारतको अनगुभन तथा तनयीऺण 
भहाशाखाको ऩत् तथा मस अदारतको ऩूणि फैठकको तनणिम फभोजजभका 
व्मवस्थाऩकीम कामिहरु तनधािरयत सभमसीभातबत् सम्ऩन्न् गने प्रमास गरयएको अवस्था 
यहेको तथमो।मस आतथिक वषिको ऩर्हरो आठ भहीनाको अवतध श्रवण भहीनादेजख 
पागणु भहीनासम्भ जम्भा 1,634 थान भदु्दा अथाित ्मस वषिको जम्भा पछमौटको 
90 प्रततशत भदु्दा पछमौट बए ताऩतन ऩतछल्रो चाय भर्हनाको अवतधभा कोतबड-19 
को कायणरे उत्ऩन्न फन्दाफन्दीको ऩरयजस्थततरे गदाि सभग्र न्मामऩातरकाको अवस्था 
ऩतन प्रबार्वत हनु ऩगुी 10 प्रततसत भात् पैसरा बएको देजखन्छ।न्माम प्रशासन ऐन, 
2073 को दपा 7(4) तथा दपा 21 फभोजजभ मस अदारत भातहतका न्मार्मक 
तनकामहरूको वषिको कजम्तभा एकऩटक तनयीऺण गने ऩने कानूनफभोजजभको कामि 
सभेत फन्दाफन्दीको कायणफाट प्रबार्वत हनु ऩगु्मो।चौथो  यणतनततक मोजना अनरुुऩ 
पयक भदु्दा व्मवस्थाऩन गने तपि  कभिचायीहरूको रातग अतबभखुीकयण कामिक्रभ 
सम्ऩन्न बई पयक भदु्दा व्मवस्थाऩन ऩितत रागू गरयएको अवस्था छ। 

 न्मामऩातरकाको चौथो ऩञ्चवषॉम मोजना तथा मस अदारतको आतथिक वषि 
2076/77 को वार्षिक कामिमोजना अनसुाय मस वषि सभग्र भदु्दाको रक्ष्म अनरुुऩ 
प्रगतत हातसर हनु सकेको अवस्था नयहे ताऩतन यणनीततक मोजनारे तनधाियण गयेका 
र्क्रमाकराऩ सॊचारन गयी तछटो छरयतो न्माम सम्ऩादन गने, न्मामभा ऩहुॉच अतबवरृ्द्ध 
गने, न्मार्मक सशुासनको प्रवििन गने, अदारतको व्मवस्था सदुृढीकयण गने तथा 
न्मामऩातरका प्रततको आस्था य र्वश्वास अतबवरृ्द्ध गने कामि रक्ष्मतपि  मस अदारत 
प्रततवद्ध यही आफ्ना कामि सम्ऩादन बएको तथमो।  
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ऩरयच्छेद – 5 

व्मवस्थाऩकीम गततर्वतध 

 

मस अदारतफाट सम्ऩाद्बदत भखु्म भखु्म व्मवस्थाऩकीम गततर्वधीहरूको र्ववयण मस 
प्रकाय यहेको छ 

5.1 अदारतको ऩूणि फैठक 

अदारतको ऩूणि फैठक आन्तरयक नीतत तनभािण गने अॊगको रूऩभा यहेको हनु्छ। 
र्वशेषत: आन्तरयक काभ कायवाहीराई साभान्म तनदेशन, सॊचारन तथा सभन्वम गनिका 
रातग तथा तारकु अदारतफाट बएका तनदेशन गने प्रमोजन, अदारतको वार्षिक 
प्रततवेदन य भातहतका तनकामहरूरे गयेका काभ कायवाहीको तनयीऺण सम्फन्धी 
प्रततवेदन सभेतका र्वषमभा ऩूणि फैठकभा आवश्मक छरपर य तनणिम गने गरयएको 
छ।  

मस आतथिक वषिभा उल्रेजखत र्वर्वध र्वषमका सम्फन्धभा र्वतबन्न  तभततभा 8 
ऩटक ऩूणि फैठक फसेको तथमो। अदारतको ऩूणि फैठकको तनणिमफाट फन्दाफन्दीको 
असहज अवस्थाराई सहज गने सम्फन्धभा तनणिम गयी अदारतको काभ कायवाही 
सचुारू गने ऩहर गरयएको छ। मसफाट अदारतको ऩणुि फैठकको तनणिमफाट 
सेवाग्राहीभा ऩने गएको अरभर य फन्दावन्दीऩछीको काभ कायवाहीभा नीततगत सधुाय 
एवॊ आन्तरयक व्मवस्थाऩनभा सभेत भागि प्रशस्त बएको अनबुतूी गरयएको छ।   

 

5.२ जजल्रा अदारत न्माम ऺेत् सभन्वम सतभतत :  
मस अदारत य जजल्रा जस्थत न्मार्मक तनकामहरुको काभ कायवाही स-ु

व्मवजस्थत ढॊगरे सॊचारन गनि, जजल्रा तहका न्माम ऺेत्का र्वतबन्न तनकामहरू वीचको 
काभ कायवाहीभा सभन्वम गयी न्मामऩातरकाको यणतनततक मोजना, पैसरा य आदेशको 
कामिन्वमनका रातग सहमोग जटुाउन य अदारतको सयुऺा व्मवस्था सभेतराई सभन्वम 
गने हेतरेु जजल्रा अदारत तनमभावरी, 2075 को तनमभ 97 फभोजजभ प्रभखु बै 
काभ गने भाननीम न्मामाधीशको अध्मऺताभा न्मामऺेत् सभन्वम सतभतत गठन हनेु 
प्रावधान यहेको छ। मस आ.व. भा मस सतभततको फैठक 3 ऩटक बएको ऩाइन्छ। 
मसफाट अधिन्मार्मक तथा अन्म सयोकायवारा तनकामसॊग आवश्मक सभन्वमका रातग 
सहजता फरृ्द्ध बई अदारतको काभ कायवाहीभा सकायात्भक प्रबाव ऩयेको अनबुव 
गरयएको छ।  

5.3 अदारत, फाय य सयकायी वकीर फीच अन्तयर्क्रमा :  
अदारत, फाय य सयकायी वकीर फीचको सम्फन्धराई अझ सभुधयु फनाई भदु्दा 

व्मवस्थाऩन अन्तगित र्वशेष गयी ऩेशी व्मवस्थाऩन, फहस व्मवस्थाऩन य अदारतको 



15 

अन्म काभ कायवाहीभा सहमोगात्भक सम्फन्ध स्थार्ऩत गनि मस आ.व. भा अदारत, 
फाय य सयकायी वकीर फीच 4 ऩटक अन्तयर्क्रमा बएको तथमो। मसफाट अदारत य 
कानून व्मवसामीको फीचभा भदु्दा तथा ऩेशी व्मवस्थाऩनभा उल्रेखनीम सहमोग य 
सद्भा व तथा सभन्वम प्राप्त  गनि सकेको कायण अदारत फाय इकाइ तथा सयकायी 
वकीर सभेतसॉग साझा सभस्माहरुको ऩर्हचान य सम्वोधन बएका छन ।  

5.5 Judicial Outreach (न्मामभा वाह्य  ऩहुॉच):  
  न्मार्मक वाह्यi ऩहुॉच कामिक्रभफाट अदारतको काभ कायवाही सम्फन्धभा अदारतका 
न्मामाधीश य कभिचायी र्वतबन्नम सभदुामभा ऩगुी अदारतको सेवा प्रवाहको सम्फन्धभा 
जानकायी गयाई अदारतप्रतत आभ जनताको आस्था अतबवदृ्बि गने उद्देश्म यहेको हनु्छ। 
मस आतथिक वषिभा कास्की जजल्रा अदारतफाट 3 वटा सभदुामभा अदारत कामिक्रभ 
सम्ऩन्न गरयमो।  उल्रेजखत कामिक्रभफाट अदारतको काभ कायवाहीको वायेभा 
न्मामका उऩबोक्ताहरुराई अवगत गयाई आभ नागरयकको अदारत प्रततको आस्थाभा 
वदृ्बि तथा न्मामभा ऩहुॉच अतबवरृ्द्ध गने कामिभा उल्रेखनीम सहमोग ऩगुेको अनबुतूत 
बएको छ।   

5.6  Meet the Judge कामिक्रभ:  

अदारतका सेवाग्राहीहरुराई भदु्दाको काभ कायवाहीको सम्फन्धभा जानकायी द्बदने 
य गनुासो व्मवस्थाऩन सभेतको उद्देश्मरे प्रत्मेक भर्हनाको 1 ऩटक कामिक्रभ गने 
रक्ष्म अनरुुऩ गत आ.व. भा 12 ऩटक Meet the Judge कामिक्रभ सम्ऩन्नभ गरयमो। 
मस कामिक्रभफाट सेवाग्राही उठान गयेका जनगनुासो तत्कार सॊवोधन गयी न्मामका 
उऩबोक्तारे उठाएको अदारत व्मवस्थाऩन प्रततको गनुासो कभ गनि सघाउ ऩगुेको छ।  

5.7 ताभेरदाय य स्थानीम तहका सजचवहरू वीच अन्तयर्क्रमा: 
अदारतफाट कुनै ऩतन व्मजक्तका नाभभा जायी बएको म्माद सूचना ताभेर गयाउॉदा 
स्थानीम वडाको प्रतततनतध वा कभिचायीको योहफयभा गयाउन ुऩने कानूनी व्मवस्था तथा 
सॊघीमताको अवधायण अनरुुऩ देशको प्रशासतनक सॊयचनाभा आएको ऩरयवतिनरे स्थानीम 
स्थानको नाभाकयण सभेतभा ऩरयवतिन हनु गएका सभेतरे म्माद ताभेर गदाि आइऩने 
सभस्मा तथा चनुौततको र्वषमभा छरपर गने प्रमोजनरे स्थानीम वडाका सजचवहरूसॉग 
मस वषिभा २ ऩटक छरपर बएको तथमो।छरपर ऩश्चात म्माद ताभेरी प्रर्क्रमाभा 
सहजता आएको अनबुतुत गरयएको छ। 

5.8  मोजनाको आन्तयीक प्रगतत सभीऺा:  
वार्षिक कामि मोजनाको प्रगतीको सम्फन्धभा गत आ.व. भा 2 ऩटक सभीऺा 

कामिक्रभ आमोजन गरयमो। मसफाट मोजना कामािन्वमनभा देखा ऩयेका आन्तरयक कभी 
कभजोयी सधुाने य भातहत अधिन्मार्मक तनकामको काभ कायवाहीभा एकरुऩता कामभ 
गनि भागि प्रशस्त बएको छ। 
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5.9  मोजना प्रगतत सभीऺा:  
मस आ.व. भा मस अदारतको ऩनुयावेदन हने तारकु उच्च अदारत ऩोखयाको 

आमोजनाभा बएका ३ वटा सभीऺा कामिक्रभभा मस अदारतको सहबातगता यहेको 
तथमो।मोजना अनरुुऩ रक्ष्मभा कतत प्रगतत हातसर गनि सर्कमो तथा मोजना अनरुुऩको 
रक्ष्म प्रातप्तभा देखा ऩयेका चनुौती सभेतका र्वषमभा छरपर बएको तथमो। मसफाट 
मोजनाको रक्ष्म प्रातप्तऩको आवतधक सभीऺा गदै थऩ रक्ष्म प्रातप्तजका अवयोधकराई 
सॊवोधन गयी रक्ष्म उन्भखु हनु अतबप्ररेयत फनाएको छ।  

5.10  भदु्दा व्मवस्थाऩन:  
न्मार्मक प्रकृमाराई सयर, ऩायदशॉ, कभ खजचिरो फनाई भदु्दाको कायवाही य 

र्कनाया तछटो छरयतो रूऩभा गनुि एवॊ भदु्दाको काभ कायवाहीराई अदारतको 
तनमन्त्णभा याख्नयु भदु्दा व्मवस्थाऩनको भूर उद्देश्म यहन्छ। मस उद्देश्म ऩरयऩूतति एवॊ 
वार्षिक कामि मोजनारे तनधाियण गयेको भदु्दा पर्छ्यौटको रक्ष्म प्रातप्तक्ा रातग 
शरुुवातफाटै ऩयुाना भदु्दाराई प्राथतभकता द्बदई अॊग ऩमुािमउने य पर्छ्यौट गने कामि 
मोजना फनाईएको तथमो। साथै, नमाॉ भदु्दा सभेत तछटो छरयतो पर्छ्यौट गनि आन्तरयक 
तनयीऺण य सऩुरयवेऺणभा जोड द्बदनकुा साथै, भदु्दाको प्रकृतत अनसुाय साप्ताोोर्हक रूऩभा 
प्रत्मेक द्बदनको छुट्टाछुटै्ट ढॊगरे ऩेशी व्मवस्थाऩन प्रकृमा अवरम्वन गदै, भदु्दाको अॊग 
ऩमुािोेउन आदेश फभोजजभ भाग गरयएका तभतसर, कागजात प्रातप्त का रातग सम्फजन्धत 
तनकामभा ऩत्, इभेर एवॊ पोनफाट सभेत तयताकेता कामिराई प्राथतभकता द्बदइमो। 
मसै गयी से्रस्तेदाय य सऩुरयटेण्डेनफाट तनमतभत भदु्दा पाॉटहरुको तनयीऺण गरयमो।  

5.11  अतबरेख व्मवस्थाऩन:  
मस अदारतको अतबरेखभा गत फषि सम्भको जम्भा तभतसर सॊख्मा 56245 

यहेको य मस आतथिक वषिभा थऩ जम्भा 840 भदु्दाहरू थऩ बइ जम्भा 57085 
भदु्दाहरू यहेको देजखन्छ।जम्भा 49070 भदु्दा अतबरेख सफ्टवेमयभा दताि यहेको य 
8015 भदु्दा सफ्टवेमयभा दताि हनु फाॉकी यहेको देजखन्छ।मस अदारतको अतबरेखभा 
यहेका भदु्दाभध्मे 53085 भदु्दा दयाजभा सयुजऺत व्मवस्थाऩन गरयएको छ।  

5.12  बौततक व्मवस्थाऩन:  
  मस आतथिक वषिभा इजरास नॊ.   भा  पतनिचयहरु थऩ गरयमो तथा नमाॉ 
इजरास अतधकृतहरूका रातग आवश्मक कुचॉ तथा टेवर थऩ गरयएको व्मवस्था 
गरयएको छ। अतबरेख पाॉटका रातग आवश्मक ऩने ४ वटा दयाज थऩ गयी तभतसर 
व्मवस्थाऩन गरयएको छ।एक न्मामाधीशको दयफन्दी थऩ बएको हुॉदा आवश्मक ऩने 
इजरास, पाॉट य चेम्फय तनभािणको कामिका रातग स्थान छनौट गयी तनभािण कामि 
सरुुवात गनि रातगएको छ। मसैगयी अदारतभा सपा र्ऩउने ऩानीको व्मवस्थाको रातग 
एक मयुोगाडि भेतसन जडान गरयएको छ।  
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