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सारसंक्षप
े
नेपालको सं यविानको िारा २१७ ले गाउँपामलका तथा नगरपामलका स्तरिा यववाद मनरुपण गनत न्याययक
समिमत रहने व्यावस्था गरे को छ ।स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को पररच्छे द ८ दफा ४६ दे खि
५३ सम्ि स्थानीय तहिा न्याययक समिमतको क्षेत्रमिकार तोयकएको छ र न्याय सम्पादन प्रयक्रया सम्वखन्ि
व्यवस्था स्थानीय न्याययक प्रयोजनका लागी सं वैिामनक ईमतहासिा पयहलो पटक भएको हो । सं यविानिा
उल्ले खित व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्रयातन्वयन गने दाययत्व स्थानीय तहिा रहे को छ । दे श भरीका ७५३
वटा न्याययक समिमतबाट न्याय सम्पादन गने यस प्रणालीबाट जनताको न्यायिा पहुँच सरल र सहज बनाउन
िदत पुग्ने यवश्वास मलएकोछ साथै यववाद सिािानका वैकखल्पक उपायहरु अवल्वन गदात न्याययक प्रयक्रया
खजत खजतको अवस्था सुमनश्चत हुने र न्याय प्रतको सन्तुयि तथा यवश्वास बढ्नुका साथै यववाद मनरुपणलाई
कि िखचतलो, कि झनझयटलो तथा िेलिेलापिुलक प्रयक्रयाबाट

सिािान गनत गराउन योगदान पुग्ने अपेक्षा

गरीएकोछ ।
स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को पररच्छे द ८ को दफा ४६ दे खि ५३ सम्ि स्थामनय तहहरुलाई
न्याययक समिमतको क्षेत्रामिकार तोयकएको र न्याय सम्पादन प्रयक्रयालाई थप व्यवखस्थत गनत िहाकाली
नगरपामलकाले न्याययक समिमत (कायतयवमि सम्वखन्ि ऐन २०७५ सिेत जारी गरी कायातन्वयनिा ल्याएकोछ
।मनददति कानुनको अमिनिा रयह न्याय सम्पादन कायतलाई पारदशी बनाउन, स्थानीय सरकार सं चालन ऐन
२०७४ को दफा ५३(१

बिोखजि िहाकाली नगरपामलकाको न्याययक समिमत, समिमतको सखचवालय तथा

कानुन ईकाईबाट सम्पादन गररएको कायतहरुको अमभलेखिकृत गने, स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४
को दफा ५३ (१ बिोखजि िहाकाली नगरपामलकाको न्याययक समिमत, सखचवालय तथा कानुन ईकाईबाट
सम्पादन गरीएका कायतहरुको वायषतक यववरण नगर प्रिि िाफतत नगर सभािा पेश गने, न्याययक समिमतवाट
सम्पादन भएका कायतहरु पेशगने उदे श्यले यो प्रमतवेदन तयार गरीएकोछ ।न्याययक समिमत अन्तरगत कायत
सम्पादन गदात दै मनक प्रशासमनक तथा मनयमित कायतहरु सफलता पवतक सम्पादन गरीनु, दै मनक प्रशासमनक
तथा मनयमित कायतहरु सफलता पुवक
त
सम्पादन गररनु न्याययक समिमतका ९ वटा बैठक सं तालन भई
न्याययक समिमत सिक्ष पेश भएका यवमभन्न ९ वटा उजुरी र गत आ.ब.बाट सरी आएका ४ वटा उजुरीहरु
सम्वखन्ि छलफल गरी

आवश्य कावातयह गरीएकोछ । उक्त उजुरी िध्ये ४ वटा फछयौटको प्रयक्रयािा

रहेका छन् । आ.ब. २०७६/०७७ िा न्याययक समिमत सिक्ष पेश भएका उजुरी कुल सं ख्या ९ र गत
आ.ब. बाट सरी आएका ४ वटा गरी जम्िा उजुरी सं ख्या १३ वटा उजुरी सम्वन्ििा मनयिानुसार कावातही
गने प्रयक्रया व्यवखस्थत गररएको छ, नगरपामलकाको कायत सम्पादन
1

मनयिावली २०७४ को दफा ४

उफादफा ६ बिोखजि गठन भएको यविायन समिमतबाट सम्पादन गररएको कायतहरु अन्तरगत यवमभन्न ६
वटा यविेयक तथा

कायतयवमिहरुको िस्यौदा तयार गरर यविेयक समिमतबाट सम्पादन गररएका कायतहरु

अन्तरगत यवमभन्न ६ वटा यविेयक तथा कायतयवमिहरुको िस्यौदा तयार गरी यविेयक समिमत िाफतत प्रयक्रया
अनुसार कानुनको रुपिा प्रिाखणकण गराई कायातन्वयन गररएकोछ ।
सरकार

सञ्चालनिा

िहत्वपूण त

अङ्गहरूिध्ये

न्यायपामलका

एक

िहत्वपूण त

अङ्ग

रहे को

छ,

व्यवस्थायपकाले तयार गरे को कानून कायतपामलकाले कायातन्वयन गछत । यस क्रििा कानुनिा दे खिएका
अस्पितालाई व्याख्या गने र यववाद मनरूपण गने काि न्यायपामलकाले गछत । लोकताखन्त्रक गणतन्त्रको
स्थापनापमछ स्थानीय तहदे खि नै सुदृढ एवि् सबल बनाउनको लामग स्थानीय नेतत्ृ व, स्थानीय कानून र
स्थानीय सरकारको व्यवस्थापनका लामग स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहिा न्याययक समिमतको
व्यवस्था गरे को छ । उल्ले खित यववादका यवषय बाहेकका यवषयहरू पमन न्याययक समिमतले िेलमिलापका
िाध्यिबाट टुङ्गो लगाउनु पछत । न्याययक समिमतिा मनवेदन वा यफराद पेश भएपमछ यवपक्षीका नाउँिा म्याद
पठाउने, प्रमतउत्तर बुझ्ने, प्रिाणको परीक्षण, साक्षी परीक्षण गने, िेलमिलापका लामग दुवै पक्षलाई उत्प्रेररत गने
लगायत सबै प्रयक्रया टुङ्गग्याएर िात्र समिमतले मनणतय गनुत पने व्यवस्था अवसरको रुपिा रहे कोछ ।
स्थानीय स्तरिा अदालती अभ्यासको सुरुवात मनकै नै सकारात्िक र प्रभावकारी कदि भए पमन
न्याय सम्पादन गदात दे हाय च ुनौमतहरू हे काछन्।


न्याय सम्पादनका क्रििा कानुनी ज्ञानको अभाव हुन ु तथा प्रायवमिक ज्ञानको किी रहनु,



यथेि प्रिाणको िूल्याङ्कन नगरी फैसला हुनसक्ने,



च ुनावबाट आएका जनप्रमतमनमि इजलासिा हुने भएकाले राजनीमतक पूवातग्रहीपन हुन सक्ने



कुनै पमन िुद्दािा सीिै खजल्ला अदालतिा जान सयकने भएकाले राजनीमतक रूपले फरक यवचारका
व्यखक्तहरू सीिै खजल्ला अदालतिा िात्र जान सक्ने
न्याययक समिमतबाट न्याय सम्पादन प्रयक्रयालाई प्रभावकारी बनाउन सं खिय सरकार, प्रदे श सरकार
तथा स्थानीय सरकारबाट न्याययक समिमतका पदामिकारीहरुको क्षिता अमभवृयिको लागी सिय
सियिा

कानुन सम्वखन्ि तालीिहरु सं चालन गरीनु पने, न्याययक समिमतको सखचवालय तथा कानुनी

ईकाइिा कायतरत कितचारीहरुको क्षिता अमभवृयि गनत न्याय तथा कानुन सम्वन्िी सेवाकालीन
तालीि सं चालन गराई क्षिता अमभवृयि गनत आवस्यक व्यवस्था मिलाईनु पने, न्याययक समिमत
िाफतत भए गरे का काि कावातयहहरुका मनयमित अनुगिन गरी पृिपोषण
िपेक्षा सिेत प्रमतवेदनिा उल्ले ि गरीएकोछ ।
2

गनुत पने

सुझाव तथा

पररच्छे द-१ प्रारम्भ तथा पररचय
१.१ पृष्ठभूमि
नेपालको सं यविानले गाउँपामलका तथा नगरपामलका स्तरिा यववाद मनरुपण गनत न्याययक समिमत रहने
व्यवस्था गरे कोछ ।स्थानीय न्याययक प्रयोजनका लामग यो व्यवस्था नेपालको सं वैिामनक इमतहासिा पयहलो
पटक भएको हो । सं यविानको उल्ले खित व्यवस्थाको प्रभावकारीकायातन्वयन गने दाययत्व स्थानीय तहिा
रहेकोछ ।
नेपालको सं यविानको भाग ५ िारा ५६(१ िा "सं खिय लोकताखन्त्रक गणतन्त्र नेपालको िुल सं रचना सं ि,
प्रदे श र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ"भन्ने उल्लेि छ

।सं यविानको िारा ५६(२

िा नेपालको

"राज्य शखक्तको प्रयोग सं ि,प्रदे श र स्थानीय तह यस सं यविान र कानुन विोखजि गनेछन्" भमन स्पि
पाररददएको छ ।नेपालको सं यविानको िारा २१७ को उपिारा

(१ िा कानुन बिोखजि आफ्नो अमिकार

क्षेत्रमभत्रका यववाद मनरुपण गनत गाउँपालीकाले गाउँपामलका उपाध्यक्ष र नगरपामलकाले नगरपामलकाको उप
प्रिुिको सं योजकत्विा तीन सदस्यीय एक न्याययक समिमत रहने व्यवस्था गरे कोछ । सं यविानको िारा
२१७ को उपिारा (२ न्याययक समिमतिा गाँउसभा वा नगरसभाबाट आफु िध्येबाट मनवातखचत गरे को दुई
जना सदस्यहरु रहने गरी न्याययक समिमत गठन यवमि स्पि गरे कोछ ।
नेपालको सं यविानको िारा २१७ ले गाउँपालीका तथा नगरपामलका स्तरिा यववाद मनरुपण गनत न्याययक
समिमत रहने व्यवस्था गरे कोछ । स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को पररच्छे द ८ को दफा ४६
दे खि ५३ सम्ि स्थानीय तहहरुको न्याययक समिमतको क्षेत्रामिकार तोयकएको र न्याय सम्पादन प्रयक्रया
सम्वखन्ि व्यवस्था स्थानीय न्याययक प्रयोजनका लामग सं वैिामनक ईमतहासिा पयहलो पटक भएको हो ।
सं यविानिा उल्ले खित व्यवस्थाको प्रभावकारी कायातन्वयन गने दाययत्व स्थामनय तह रहे को छ । दे श भरीका
७५३ वटा न्याययक समिमतवाट न्याय सम्पादन गने यस प्रणालीबाट न्यायिा जनताको पहुँच सरल र सहज
बनाउन िदत पुग्ने मबश्वास मलइएकोछ साथै यववादको वैकखल्पक उपायहरु अबलम्वन गदात न्याययक
प्रयक्रयािा जीत जीतको अवस्था सुमनखश्चत हुने र न्यायप्रमतको सन्तुिी तथा यवश्वास बढ्नुका साथै यववाद
मनरुपणलाई कि िखचतलो, कि झन्झयटलो तथा िेलमिलापिुलि प्रयक्रयाबाट सिािान गनत गराउन योगदान
पुग्ने अपेक्षा गररएकोछ ।

3

स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को पररच्छे द ८ को दफा ४६ दे खि ५३ सम्ि स्थानीय तहहरुिा
न्याययक समिमतको क्षेत्रामिकार तोयकएको र न्याय सम्पादन प्रयक्रयालाई थप व्यवखस्थत गनत िहाकाली
नगरपामलकाले न्याययक समिमत(कायतयवमि सम्वखन्ि ऐन, २०७५ सिेत जारी गरी कायातन्वयनिा रहे कोछ ।
मनददति कानुनको अमिनिा रही न्याय सम्पादन कायतलाई पारदशी वनाउन, स्थानीय सरकार सं चालन ऐन
२०७४ को दफा ५३(१

बिोखजि िहाकाली नगरपामलकाको न्याययक समिमत, समिमतको सखचवालय तथा

कानुन ईकाईबाट सम्पादन गररएको कायतहरुको अमभले खिकृत गने,स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४
को दफा ५२(२ बिोखजि िहाकाली नगरपामलकाको न्याययक समिमत, समिमतको सखचवालय तथा कानुन
समिमतबाट सम्पादन गरीएको कायतहरुको बायषतक यववरण नगरप्रिुि िाफतत नगरसभािा पेश गने , न्याययक
समिमतबाट सम्पादन भएका कायतहरुको अमभले खिकृत प्रमतवेदन नगर कायतपामलका तथा सम्वखन्ित मनकायिा
पेश गने उदे श्यले यो प्रमतवेदन तयार गररएकोछ ।
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१.२ िहाकाली नगरपामलकाको पररचय
ुत ा खजल्लाको
नेपाल राज्यको पुनः सं रचना सं गै नेपाल राज्यको सुदूरपखश्चि प्रदे श अन्तगतत दाचल
सदरिुकाि िलं गा वरपरका क्षेत्रहरु िलं गा,छापरी, काँटै िाप र दत्त ु (सामबक अपी नगरपामलकाका वडा नं.
४ दे खि १७ र सामबक दत्त ु गा.यव.सलाई सिेटेर मिमत २०७३ फागुन २७ िा ९ वटा वडा यवभाजन गरी
स्थापना भएको िहाकाली नगरपामलका यहन्दुहरुको िुख्य एवि् पयवत्र िािीक मतथत स्थल कैलाश
िानसरोवरको प्रवेश िारको रुपिा भारत उत्तरािण्ड राज्यको यपथोरागढ खजल्ला सं ग मसिाना जोमडइ
िहाकाली नदीको यकनारिा अवखस्थत नगरपामलका यवश्विानखचत्रिा २९ मडग्री ४५ मिनेट दे िी २९ मडग्री

४५ मिनेट उत्तरी अक्षाश र ८० मडग्री २४ मिनेट दे िी ८० मडग्री ३९ मिनेटपुवी दे शान्तर सम्ि फैमलएको
यस नगरपामलकाको पूवि
त ा नौगाड गाउँपामलका, पखश्चििा भारत, उत्तरिा दुहूँ गाउँपामलका र दखक्षणिा शैल्य
खशिर नगरपामलका र िामलकाजुन
त गाउँपामलका सं ग मसिाना जोमडएको छ । िहाकाली नगरपामलकाले कुल
5

क्षेत्रफल १३५.११ वगत यक.िी र २१२३१ रहेको िहाकाली नगरपामलका उच्च यहउँ पने यहिाली क्षेत्र
दे खि नदी यकनारािा रहे का फाँटहरुलाई सिेटेर बनेको छ ।
िामितक एवं साँस्कृमतक शखक्तयपठहरु िौमलक साँस्कृमत,

प्राकृमतक सम्पदाले भररपूण त रहे कोले

िहाकाली नगरपामलका पयतटनको प्रच ुर सम्भावना बोकेको छ । प्रकृमतको अनुपि निुनाको रुपिा जैयवक
यवमितता तथा प्राकृमतक सम्पदाले भररपूण त र यवयवि जातजाती, भाषाभाषी ििातवलखम्बहरुको साझा बसोबास
ुत ा खजल्लाको सदरिुकािको रुपिा अवखस्थत छ।
रहेको र दाचल
मिमत २०७३ फागुन २७ िा ९ वटा वडािा यवभाखजत नगरपामलकाको वडा अनुसारको सं रचना दे हाय
बिोखजि रहे कोछ । सं लग्न यववरणिा िरिुरी र जनसं ख्या २०६८ को जनगणनाको अिारिा उल्ले ि

नं

सिावेशभएका
सायवकगायवस/न
पा

सायवकवडानं
.

िरिुरी

जनसं ख्या

४५र६

५२९

२८२२

२ अपी

७र८

३८१

२०४८

३ अपी

९र१०

४०४

२१८०

४ अपी

११

११७२

४२८२

५ अपी

१२र१३

६८६

२८०७

६ अपी

१४

२५८

१५३९

७ अपी

१५

२५४

१३५४

८ अपी

१६ र १७

३८४

२०१३

९ दत्त ु

१ दे खि ९

४५८

२१८६

जम्िा

४५२६

यक.मि.
१३५.११

२१२३१

घरधुरी र जनसंख्या २०६८ को जनगणनाको अधारमा उल्लेख गररएकोछ ।
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सायवककोअपी नगरपामलकाको कायातलय

१ अपी

क्षेत्रफल (वगत

सदरिुकाि

वडा

वडाकेन्र
छापरी
सेला
बांज
बाङ्गाबगर
गल्फै
मनसील
िाप
असीगाडा
दत्त ु

कैयफयत

गररएकोछ ।

पररच्छे द-२ ऐमतहामसक पृष्ठभूमि र न्याययक अमिकार
२.१ प्रमतवेदनको उद्देश्य
न्याययक समिमतको प्रमतवेदन तयार गनत दे हाय बिोखजि उद्देश्य रहेका छन् ।


स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को दफा ५३ (१ बिोखजि िहाकाली नगरपामलकाको
न्याययक समिमतको सखचवालय तथा कानुन ईकाईबाट सम्पादन गरीएको कायतहरुको अमभलेखिकृत
गने ।



स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को दफा ५३(२ बिोखजि िहाकाली नगरपामलकाको
न्याययक समिमत, समिमतको सखचवालय तथा कानुन ईकाईवाट सम्पादन गरीएको कायतहरुको बायषतक
यववरण नगर प्रिुि िाफतत नगरसभािा पेश गने ।



न्याययक समिमतबाट सम्पादन गरीएका कायतहरुको अमभले खिकृत प्रमतवेदन नगर कायतपालीकािा पेश
गने ।

२.२ प्रमतवेदन तयारी यवमि


न्याययक समिमतबाट सम्पादन गररएका कायतहरुको

प्रमतवेदन तयार गनत नेपालको सं यविान, स्थानीय

सरकार सं चालन ऐन, २०७४, िहाकाली नगरपामलका न्याययक समिमत (कायतयवमि सम्वन्िी

ऐन,

२०७५, न्याययक समिमतको बैठक पुखस्तकाहरुको यवशेष अध्ययन तथा यवश्लेषण गरी तयार
गररएकोछ ।


उक्त प्रमतवेदन तयार गदात िहाकली नगरपामलका को कायत सम्पादन प्रयक्रयि तथा िहाकली
नगरपामलकाको कायत सम्पादन च ुस्त दुरुस्त बनाउन स्वीकृत भई कायातन्वयनिा रहेका कानुनहरुको
अध्ययन

मबश्लेषण

तयार

गररएकोछ

साथै

प्रमतवेदन

तयारको

दस्तवेजहरुको सिेत अध्ययन मबश्लेषण गरीएकोछ।
o िेलमिलाप ऐन, २०६८ र िेलमिलाप मनयिावली,२०७०
o प्रिाण ऐन, २०३१
ु ी दे वानी(सं यहता ऐन, २०७४,
o िुलक
ु ी दे वानी कायतयवमि(सं यहता ऐन, २०७४
o िुलक
ु ी अपराि (सं यहता ऐन,२०७४
o िुलक
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क्रििा

दे हायबिोखजि

अन्य

ु ी अपराि (सं यहता ऐन, २०७४
o िुलक
o िुलयु क फौजदारी कायतयवमि (२०७४
o फौजदारी कसुर(सजाय मनिातरण तथा कायातन्वयन कायतयवमि
o न्याययक समिमतकायत सम्पादन श्रोत पुस्तक २०७४,
o अन्य ऐन कानुनहरु

२.३ नेपालिा स्थानीय शासनको ऐमतहामसक पृष्ठभूमि र न्याययक अमिकार
नेपालिा स्थानीय शासनको ऐमतहामसक पृिभमु ि र न्याययक अमिकार सम्वखन्ि दे हाय बिोखजिको व्यवस्था
रहेको पाईन्छ ।

२.३.१स्थानीय शासनको यवकासक्रि र न्याययक अमिकार
क गोपाल बशं:

नेपालिा आज भन्दा करीव ३००० वषत पयहलो गोपाल वंश ५२५ वषत शासन गरे भन्ने

ऐमतहामसक कथन रहे कोछ । यसवेला स्थानीय तहिा जेठावाठाले गाँउ टोलिा खस्थमत बसाल्ने, पाररवाररक
यववाद मिलाउने र गाउँ टोलिा नेतत्ृ वदायय भमु िका मनवातह गदतथे भन्ने ईमतहास कारको भनाई पाईन्छ ।
ि ियहषपाल बशं : गोपाल बशं पमछ ियहषपाल वशंले करीव १०० वषत शासन गरे भन्ने ईमतहासयवद्को
कथन छ । त्यस वेलाको शासन व्यवस्थाबारे स्पिता नपाइएकोले गाउँिरिा सम्पमत सम्वन्िी तथा
पाररवाररक यववाद वा केही आपसी झगडा मिलाउन स्थानीय ज्येिहरुको भमु िका रहन््यो भन्ने ऐमतहामसक
श्रूमत पाइन्छ।
ग यकराँत काल : गोपाल बशं पमछ यकराँतकालिा केखन्रय शासन र स्थानीय शासनको अविारणा यवकास
भएको पाईन्छ ।स्थानीय तहलाई थुि र पनचाली दुई तहिा यवभाजन गरी पाञ्चालीलाई स्थानीय कर
सं कलन,कुलो ,पानी,झै झगडा मिलाउने खजम्िेवारी ददएको पाईएको छ ।
ि मलच्छवी काल: मलच्छवीकालिा आएर बस्तीहरुलाई यवषय, ग्राि, रङ, पुर प्रदे ह र दे श नािका ईकाइहरु
यवभाजन गरीयो ।यस वेला स्थानीय न्याय सम्पादन गने पांच जना स्थानीय भलादिीहरुको सभा हुन््यो
जसलाई पान्चाली भमनन््यो । पान्चालीको िुख्य काि आफ्नो ईलाका मभत्रको झगडा मछनोफानो गनुत र
जनताको यहतका लामग कुलो पानीको व्यवस्था गनु,त पायटत पौवा बनाउनु र सं रक्षण गनुत मथयो । पान्चालीले
मछन्न नसकेको िुद्दा िात्र िात्र अखन्ति मनणतयका लामग िामथल्लो तहिा जाने व्यवस्था भएको पाईन्छ ।
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ङ) िल्लकाल : िल्लकालिा स्थानीय तहलाई ग्राि टोलिा यवभाजन गररएको पाईन्छ । ग्राि प्रशासन हे ने
खजम्िा पांच जनाको सिुह भएको पन्च कतहरीको प्रिुिलाई पञ्च थकाली भमनन््यो । यस न्यायपालीका र
कायतपालीका

सम्वखन्ि

दुवै

काि

हेने

गदत्यो

।िल्लकालिा

स्थानीय

प्रशासनको

कायत

कर

सं कलन,बाटो,कुलो, कुवा,िारा,पाटी , पौवा, िखन्दर मनिातण र स्थानीय झ झगडा िेलिेलाप गराउनु मथयो।
च

शाहकाल : शाहकालिा पमन िल्लकालको पन्चकचहरीले मनरन्तरता पाएको दे खिन्छ । शाहकालिा

स्थानीय प्रशासन चलाउने िारे , उिराव, चौिरी, नायके, फौजदार मनयुक्त हुन्थे जसको िुख्य काि स्थानीय
स्तरिा कर सं कलन, बाटो,कुलो,कुवा,िारा, पाटी, िखन्दर गुम्वा मनिातण र स्थानीय झै झगडा िेलिेलाप
गराउनु मथयो ।
छ राणाकाल : राणाकालिा शासनको केखन्रकरणले प्राखचन कालको पान्चाली लोप भयो । तर पमन दे शको
प्रशासन केन्रवाट िात्र सं ञ्चालन गनत सम्भव नभएकाले स्थामनय स्तरिा प्रशासन सं चालन गनत पहाड
बन्दोवस्त गोश्वारा,ििेश बन्दोवस्त गोश्वारा, पाठशाला बन्दोवस्त अड्ढा ,िाल अड्ढा , ठाना जस्ता यवकेखन्रकृत
ईकाईहरु गठन गररए । स्थानीय प्रशासनिा िारे , उिराव, चौिरी, नाईक, िुखिया, अिाली, थरी,
जेठावुढा,प्रिान,फौजदार जस्ता पदहरु राखिएसारिा नेपालिा राज्य व्यवस्थाको प्रारम्भ सँगै स्थानीय शासन
व्यवखस्थत हुदै आएको र स्थानीय िामिला सम्वन्ििा खजम्िेवार हुदै आएको पाइन्छ ।

२.३.२ सं वैिामनक यवकासक्रि र न्याययक अमिकार
g]kfnsf] d"n sfg"gsf] ?kdf /x]sf] lnlvt ;+ljwfgsf] ljsf;qmd lgDgfg';f/ x'Fb} cfPsf] kfO{G5 .
!= g]kfn ;/sf/ a}wflgs sfg"g, @))$ M :yfgLo:t/df Gofo ;Dkfbgsf] ;+:yfut Joj:yf g]kfn
;/sf/ a}wflgs sfg"g, @))$ sf] wf/f $* df pNn]v ePsf] kfOG5 h;df æO{G;fkm zL3| /
;'ne lx;fa;Fu lbOg] k|jGw x'g]5 . z'?sf b]jfgL / kmf}Hbf/L d'2fx¿ P]g / lgodn] tf]lsg] jGb]h
/ /]vb]vdf /xL u|fd k~rfotx¿n] ug]{5g\Æ eGg]pNn]v ePsf] kfOG5 .
@= g]kfnsf] cGtl/d zf;g ljwfg, @))& sf] wf/f ^ df u|fd k~rfotsf] Joj:yf u/L u|fd
k~rfotnfO{ :yfgLo zf;g ;+:yfsf] ?kdf dfGotf lbO{ cfjZos clwsf/ lbg] Joj:yf u/]sf]
kffO{G5 .
#= g]kfn clw/fHosf] ;+ljwfg, @)!% df :yfgLo zf;g ;DaGwL s'g} klg ;+:yfutJoj:yf ePsf]
kfO{b}g .
$= g]kfnsf] ;+ljwfg, @)!( sf] efu *, wf/f #) / #! df ufpF k~rfot / gu/k~rfotsf] Joj:yf
ul/of] . h;df ufpF / gu/ k~rfotsf] sfd, st{Jo / clwsf/ sfg"gåf/f Jojl:yt x'g] pNn]v
ul/Psf] 5 . o;df ePsf ;do ;dosf ;'wf/ / ;+zf]wgaf6 :yfgLo txdf ufpF / gu/
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k~rfotnfO{ :yfgLo:t/sf s'nf] k}gL, af+w,;f+w ;Ldfgf, n]gb]g, s'6lk6 cflb d'2fx¿sf] ;'g'jfO{
ug]{ clwsf/ lbPsf] kfOG5 .
%= g]kfn clw/fHosf] ;+ljwfg, @)$& M g]kfndf k|hftGqsf] k'g:yf{kgf kZrft hf/LePsf] g]kfn
clw/fHosf] ;+ljwfg, @)$& df ljs]lGb|s/0f / :yfgLolgsfo ;DaGwLcjwf/0fnfO{ cfTd;ft
ul/Psf] lyof] ;fy} :yfgLo :jfoq zf;g @)%% sf] bkmf #) / !)! df Gofo lg?k0f ;DaGwL
Joj:yf ul/Psf] eP klg /fhkqdf ;"rgf k|sflzt gx'bf sfof{Gjog x'g g;s]sf] .
^= g]kfnsf] cGtl/d ;+ljwfg, @)^# sf] wf/f !#( -!_ df :yfgLo:t/ b]lv g} hgtfsf]
;fj{Ef}fd;Qfsf] k|of]u ug]{ cg's'nsf] jftfj/0f jgfO{ nf]stGqsf] :yfgLo:t/ b]lv g} ;+:yfut
ljsf;, clwsf/ lgIf]k0f / ljs]lGb|s/0fsf] cfwf/df :yfgLo :jfoQ zf;gsf] Joj:yf u/]sf]
kfOG5 .
&= g]kfnsf] ;+ljwfgM lj=;+= @)&@ ;fn c;f]h # ut] hf/L ePsf] g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @!& n]
ufpFkflnsf / gu/kflnsfdf b]xfo adf]lhd Ps Goflos ;ldlt /xg] Joj:yf u/]sf] 5 .
 sfg"g adf]lhd cfˆgf] clwsf/ If]qleqsf ljjfb lg?k0f ug{ ufpFkflnsf jf gu/kflnsfn]
k|To]s ufpFkflnsfdf pkfWoIfsf] ;+of]hsTjdf / k|To]s gu/kflnsfdf pkk|d'vsf]
;+of]hsTjdf tLg ;b:oLo Goflos ;ldlt /xg],
 Goflos ;ldltdf ufpF;ef / gu/;efaf6 cfk"mdWo]af6 lgjf{lrt u/]sf b'O{hgf ;b:o
/xg] Joj:yf 5 .
 ;+ljwfgsf] wf/f @@^ df ufpF;ef / gu/;efn] cg';"lr * / cg;"lr (adf]lhdsf
;"lrdf pNn]lvt ljifodf sfg"g agfpg ;Sg]5 / ;f] sfg"g agfpg]k|lqmof k|b]z sfg"g
adf]lhd x'g]5 egL pNn]lvt 5 .
 ;+ljwfgsf] cg';"lr–* sf] :yfgLo txsf] clwsf/sf] ;"rLsf] qmd;+Vof !@ dfufpF;ef,
gu/;ef, lhNnf;ef, :yfgLo cbfnt, d]nldnfk / dWo:ytfsf] Joj:yfkg pNn]v ePsf]
5.
 g]kfnsf] ;+ljwfgsf] cg';f/ g]kfn ;/sf/n] hf/L u/]sf] :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]gsf]
bkmf $^ b]lv %# ;Dd :yfgLo txdf Gofo lg?k0f ;DaGwL Joj:yf ul/Psf]5 .
*_ ufpFkflnsf÷gu/kflnsfnfO{ lglZrt :yfgLo ljjfbx¿ lg?k0f ug]{ clwsf/ lbOg' eg]sf]
Gofok|lqmofnfO{ ;/n / ;xh agfpg'sf ;fy} Gofodf gful/ssf] kx'Fr a9fpg' xf] . oxL efjgfsf
;fyg]kfnsf] ;+ljwfgn] :yfgLo txdf sfg"g adf]lhd cfˆgf] clwsf/If]qleqsf ljjfb lg¿k0f
ug]{Joj:yf u/]sf] 5 . o;/L g]kfnsf] /fHo ;+/rgf / zf;g Joj:yfsf] ljleGg sfnv08df
:yfgLotxn] cfly{s ljsf;, k"jf{wf/ ljsf; lgdf{0f / s'g} g s'g} ?kdf Goflos clwsf/sf] k|of]u
ub}{ cfPsf] kfO{Psf] 5 .
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२.३.३ कानूनी यवकासक्रि र न्याययक अमिकार
g]kfndf sfg"gL If]qsf] ljsf;nfO{ x]bf{ k|frLg sfndf dflg;x¿sf] Jojxf/, O{dfg, hdfg, wd{ /
ljZjf;df cfwfl/t ePsf] kfOG5 . k/fk"j{ sfndf 3/fo;L Jojxf/sf lgldQ lnvtsf] cfjZostf
dflgb}gYof] cfjZos ePdf ;fIfLx¿sf jLrdf Jojxf/ ul/GYof] . xfnsf xfd|f sfg"gL k|fjwfg / k|lqmof
w]/}h;f] lj=;+= eGbf #)) jif{ klxn] n]lvPsf] sf}l6No cy{zf:qaf6 lgb]{lzt ePsf] kfOG5 . pbfx/0fsf
nflu s'g} d'2fsf k|ltjfbLnfO{ # b]lv & lbg;Ddsf] Dofb lbg'k5{ . lsgeg] jfbL d'2fsf] ljifodf klxn] g}
cfˆgf] s'/f lgZro u/]/ jfbL bfjL u/]sf] x'G5 eg] k|ltjfbLn] d'2fsf] ljifodf klxn] g} lgZro ul/;s]sf]
x'+b}g eGg] pNn]v lyof] -sf}l6No cy{zf:q,cWofo !_ .
dg':d[ltdf “hjh{l:t n]gb]gdf sfuh u/fPsf] eP dfGotf gx'g] / hUuf lvrf]nf jf;Ldf
ljjfbdf ;flIfn] eg]sf] rf/ lsNnf k|df0f dfgL n]Vg'kg]{”pNn]v kfOG5 -dg':d[lt_ .
of1jNSo:d[ltn] /fhfdf ljlGt ug]{ jfbLn] k|ltjfbLsf ljifodf h] ph'/ u5{ Tof] n]Vg'k5{ /
cGtdfjfbLsf] gfp+, y/, jtg / ldlt n]Vg' k5{ elgPsf] 5 . To;kl5 k|ltjfbLnfO{ lemsfO{ jfbLn]
n]vfPsf] ph'/Lsf] s'/f ;'gfO{ jfbLs} cuf8L k|ljfbLsf] ph'/L v08g n]Vg' eGg] pNn]v 5 . olbk|ltjfbLn]
o; ljifodf log} jfbL;Fu o;} ljifodf klxn] d'2f k/L d}n] lht]sf] k|fª\Gofo 5 eG5 eg] ;f] s'/f klg
n]vfpg'k5{ elgPsf] 5 -of1jNSo:d[lt_ . of1jNSo:d[ltdf wgL / C0fLx¿sfaLrdf C0f lng] lbg]
lgZro ePkl5 ;fIfLx¿sf] ;fd'Gg]df td;'s kq n]Vbf “n]Vo+ t' tl:dgwlgs k"j{sd\” elgPsfn]
“lnlvtd\ wlgsf gfd” af6 td;'s n]Vg k|lqmof z'? ug]{ rng eof] .
२.४ स्थानीयतहको वततिान स्वरूप र न्याययक अमिकार
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] efu % wf/f %^ -!_ df “;+3Lo nf]stflGqs u0ftGq g]kfnsf] d"n ;+/rgf
;+3, k|b]z / :yfgLo tx u/L tLg txsf] x'g]5” eGg] pNn]v 5 . ;+ljwfgsf] wf/f %^ -@_ dfg]kfnsf]
“/fHozlQmsf] k|of]u ;+3, k|b]z / :yfgLo txn] o; ;+ljwfg tyf sfg"g adf]lhd ug]{5g\” egL :ki6
ul/Psf] 5 . g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @!& pkwf/f -!_df sfg"g adf]lhd cfˆgf] clwsf/If]qleqsf
ljjfb lg?k0f ug{ gu/kflnsfn] gu/kflnsfsf] pkk|d'vsf] ;+of]hsTjdftLg ;b:oLo Ps Goflos
;ldlt /xg]Joj:yf u/]sf] 5 . ;+ljwfgsf] wf/f @!& pkwf/f -@_ df Goflos ;ldltdf ufpF;efjf
gu/;efaf6 cfk"mdWo]af6 lgjf{lrt u/]sf b'O{hgf ;b:ox¿ /xg] u/L Goflos ;ldltsf] u7gljlw :ki6
u/]sf] 5 .
Goflos ;ldltn] ;Dkfbg ug'{kg]{ Goflossfo{ ;DaGwL Joj:yf :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf]
kl/R5]b * sf] bkmf $^ b]lv bkmf %# ;Dd ul/Psf] 5 . gu/kflnsfn] P]gsf] kl/R5]b * cg';f/sf]
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Goflos sfo{;Dkfbg ubf{ ljjfbsf] k|s[lt x]/L ljleGg ljifout P]g tyf d'Vo ?kdf b]xfosf sfg"gnfO{
Wofg lbg' kg]{ x'G5M
 d]nldnfnk P]g, @)^* / d]nldnfk lgodfjnL, @)&) -kl/lzi6df pNn]lvt_
 k|df0f P]g, @)#! -kl/lzi6df pNn]lvt_
 d'n'sL b]jfgL -;+lxtf_ P]g, @)&$,
 d'n'sL b]jfgL sfo{ljlw -;+lxtf_ P]g, @)&$,
 d'n'sL ck/fw -;+lxtf_ P]g, @)&$,
 d'n'sL kmf}hbf/L sfo{ljlw -;+lxtf_ P]g, @)&$,
 kmf}hbf/L s;'/ -;hfo lgwf{/0f tyf sfof{Gjog_ P]g, @)&$,
 dxfsfnL gu/kflnsfsf] Goflos ;ldltsf-sfo{ljlw ;DaGwL_ P]g, @)&%
 Goflos ;ldltsf] sfo{ ;Dkfbg >f]t k':ts, @)&$ /
 cGo k|rlnt P]g sfg"gx¿ /
 dxfsfnL gu/kflnsfn] :jLs[t u/L sfof{Gjogdf NofPsf P]g, lgodfjnL, sfo{ljlw, lgb]{lzsf
tyf dfkb08x? .
२.५ न्याययक समिमतको अमिकारक्षेत्र
Goflos ;ldltaf6 :yfgLo txsf] Gofo lg?k0f ;DalGw sfo{ ;Dkfbg ug{ :yfgLo ;/sf/
;+rfng P]g @)&$ df ePsf] sfg"gL Joj:yf cg';f/ dxfsfnL gu/kflnsfsf] Goflos ;ldlt -sfo{ljlw
;DaGwL_ P]g @)&% gu/ ;efaf6 :jLs[t u/L sfof{Gjogdf NofO{Psf]5 / ;f] P]g adf]lhd Goflos
;ldltsf] If]qflwsf/ b]xfo adf]lhd lgwf{/0f ul/Psf]5 .
!_dxfsfnL gu/kflnsfsf] Goflos ;ldlt -sfo{ljlw ;DaGwL_ P]g, @)&% bkmf -^_ adf]lhd ;ldltnfO{
b]xfo ph'/Lx?df sfjf{xL / lsgf/f ug]{ clwsf/ /x]sf]5
(क

स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ अन्तगततको उजुरी,

(ि

िेलमिलाप ऐन, २०६८ अनुसार िेलमिलापको लामग नगरपामलकािा प्रेयषत उजुरी,

(ग

सं यविानको अनुसूची-८ अन्तगततको एकल अमिकार अन्तगतत सभाले बनाएको कानून बिोखजि
मनरूपण हुने गरी मसखजतत उजुरी, तथा

(ि

प्रचमलत कानूनले नगरपामलकाले हेने भमन तोकेका उजुरीहरू ।

@_dxfsfnL gu/kflnsfsf] Goflos ;ldlt -sfo{ljlw ;DaGwL_ P]g,@)&% bkmf -^_ cGt/utsf dWo]
b]xfo clwsf/If]qsf ph'/Lx?df sfjf{xL / lsgf/f ug{ ;Sg]5 .
(क

व्यखक्तको हकिा उजुरीका सबै पक्ष नगरपामलकाको भैगोमलक क्षेत्रामिकार मभत्र बसोबास गरीरहेको,
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(ि

प्रचमलत कानून र सं यविानको भाग ११ अन्तगततको कुनै अदालत वा न्यायािीकरण वा मनकायको
क्षेत्रामिकार मभत्र नरहेको,

(ग

नगरपामलकाको क्षेत्रामिकार मभत्र परे का कुनै अदालत वा मनकायबाट िेलमिलाप वा मिलापत्रको लामग
प्रेयषत गरीएको,

(ि

अचल सम्पखत्त सिावेश रहेको यवषयिा सो अचल सम्पखत्त नगरपामलकाको भैगोमलक क्षेत्रामिकार मभत्र
रयहरहेको,

(ङ

कुनै िटनासँग सम्बखन्ित यवषयवस्तु रहेकोिा सो िटना नगरपामलकाको भैगोमलक क्षेत्र मभत्र िटे को।

२.६ क्षेत्रामिकार तथा क्षेत्रामिकार प्रयोग र न्याय तथा कायतसम्पादन प्रयक्रया
२.६.१ क्षेत्रामिकार

!_ :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ bkmf $&-!_ adf]lhdsf] If]qflwsf/ b]xfo adf]lhd ljjfbsf]
lg?k0f ug]{ clwsf/ /x]sf] 5 .
-s_ cfnLw'/, afFw k}gL, s'nf] jf kfgL3f6sf] afF8kmfF8 tyf pkof]u,
-v_ cfsf{sf] afnL gf]S;fgL u/]sf],
-u_ r/g, 3fF;, bfp/f,
-3_ Hofn dh'/L glbPsf],
-ª_ 3/kfn'jf kz'k+IfL x/fPsf] jf kfPsf],
-r_ Ho]i7 gful/ssf] kfngkf]if0f tyf x]/rfx gu/]sf],
-5_ gfafns 5f]/f 5f]/L jf klt kTgLnfO{ O{Hht cfdb cg';f/ vfg nfpg jf lzIffbLIff glbPsf]
-h_ aflif{s kRrL; nfv ?k}ofF;Ddsf] ljuf] ePsf] 3/ axfn / 3/ axfn ;'ljwf,
-Efm_ cGo JolQmsf] 3/, hUuf jf ;DklQnfO{ c;/ kg]{ u/L ?v la?jf nufPsf],
-`_ cfˆgf] 3/ jf an];Laf6 csf{sf] 3/, hUuf jf ;fj{hlgs af6f]df kfgL emf/]sf],
-6_ ;Flwof/sf] hUuftkm{ ‰ofn /fvL 3/ agfpg' kbf{ sfg"g adf]lhd 5f]8\g' kg]{kl/df0fsf] hUuf
g5f]8L agfPsf],
-7_ s;}sf] xs jf :jfdLTjdf ePklg k/fk"j{sfn b]lv ;fj{hlgs ?kdf k|of]u x'Fb} cfPsf] af6f],
j:t'efp lgsfNg] lgsf;, j:t'efp r/fpg] rf}/, s'nf], gx/, kf]v/L, kf6L,kf}jf, cGToli6 :yn,
wfld{s :yn jf cGo s'g} ;fj{hlgs :ynsf] pkof]u ug{ glbPsf] jf afwf k'¥ofPsf],
-8_ ;ª\3Lo jf k|b]z sfg"gn] :yfgLo txaf6 lg?k0f x'g] egL tf]s]sf cGo ljjfb .
@_ :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ bkmf $& -@_ cg';f/ b]xfo adf]lhdsf ljjfbdf Goflos ;ldltn]
d]nldnfksf] dfWodaf6 dfq lg?k0f u/fpg kfpF5, oL ljjfbsf ljifodf lg0f{o lbgkfp+b}g .
-s_ ;/sf/L, ;fj{hlgs jf ;fd'bflos afx]s Psfsf] xssf] hUuf csf]{n] rfkL, ldrLjf 3';fO{
vfPsf],
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-v_ ;/sf/L, ;fj{hlgs jf ;fd'bflos afx]s cfˆgf] xs gk'Ug] c?sf] hUudf 3/ jf s'g} ;+/rgf
agfPsf],
-u_ klt–kTgLaLrsf] ;DaGw ljR5]b
-3_ cËeË afx]ssf] a9Ldf Ps jif{;Dd s}b x'g ;Sg] s'6lk6,
-ª_ ufnL a]O{HhtL,
-r_ n'6lk6,
-5_ kz'k+IfL 5f8f 5f8]sf] jf kz'k+IfL /fVbf jf kfNbf nfk/afxL u/L c?nfO{ c;/kf/]sf],
-h_ c?sf] cfjf;df cglws[t k|j]z u/]sf],
-em_ csf{sf] xs ef]udf /x]sf] hUuf cfafb jf ef]u rng u/]sf],
-`_ WjgL k|b'if0f u/L jf kmf]xf]/d}nf ˆofFsL l5d]sLnfO{ c;/ k'¥ofPsf],
-6_ k|rlnt sfg"g d]nldnfk x'g ;Sg] JolQm afbL eO{ bfo/ x'g] cGo b]jfgL / Psjif{ ;Dd s}b
x'g ;Sg] kmf}hbf/L ljjfb .
#_:yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]gsf] bkmf $& -@_ adf]lhd ljjfbsf] ;DaGwdf kIfn] rfx]df l;w} cbfntdf
d'2f bfo/ ug{ ;S5g .
$_ k|rlnt sfg"gdf d'2f x]g]{ lgsfo ;dIf lgj]bg lbg] s'g} xbDofb tf]lsPsf]df ;f]xL Dofbleq /s'g}
xbDofb gtf]lsPsf]df To:tf] sfo{ eP u/]sf] ldltn] k}FtL; lbgleq Goflos ;ldlt ;dIflgj]bg
lbg'kg]{5 .
२.६.२ अमिकार क्षेत्रको प्रयोग
स्थामनय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा (४८ अनुसार न्याययक समिमतको अमिकार क्षेत्र प्रयोग गनत
दे हाय बिोखजि गनुप
त ने व्वयवस्था रहेकोछ ।

-!_

समितको मनणतय प्रकृयाः न्याययक समिमतकाव अमिकार क्षेत्रको प्रयोग न्याययका समिमत सं योजक र
सदस्यको सिुयहक रुपिा

प्रयोग गनेछन् र बहुितको राय न्याययक समिमतको मनणतय िामननेछ ।

न्याययका समिमतको सं योजक र अको एक जना सदस्यको उपखस्थमत भएिा यववादको

कारवाही तथा

यकनारा गनत सयकनेछ ।न्याययक समिमतका सं योजक र अको एक जना सदस्यको उपखस्थमत भएिा
यववादको यकनारा गनत

बाहेक अरु कारबायह गनत सयकनेछ ।कुनै कारणले सं योजकको पद ररक्त भएिा

न्याययक समिमतिा रहे का अन्य दुई जना सदस्यको सवतसम्िमतिा यववादको कारबायह र यकनार गनत
सयकनेछ ।

-@_ :jfy{ uf+l;Psf d'2f gx]g]{ M s'g} ljjfbsf] ;DaGwdf Goflos ;ldltsf] ;+of]hs jf s'g} ;b:osf]
lghL ;/f]sf/ jf :jfy{ ufFl;Psf] jf To:tf] ;+of]hs jf ;b:osf] gftfleqsf JolQm ljjfbsf] kIf
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ePdf lghaf6 ;f] ljjfbsf] sf/afxL / lsgf/f x'g ;Sg]5}g . s'g} ;+of]hs jf ;b:on] x]g{ gldNg]
ljjfbsf] xsdf To:tf] ;+of]hs jf ;b:o afx]ssf cGo ;b:on] ljjfbsf] sf/afxL / lsgf/f ug{
;Sg]5g\ . ;+of]hs / ;a} ;b:on] To:tf] ljjfbsf] sf/afxL / lsgf/ ug{ gldNg] ePdf ;DalGwt
;efn] tLg hgf ;b:onfO{ ;f] ljjfbsf] dfq sf/afxL / lsgf/f ug]{ u/L tf]Sg' kg]{5 . ljjfbsf]
sf/afxL / lsgf/f ubf{ tLg hgf ;b:o dWo]sf] Ho]i7 ;b:on] Goflos ;ldltsf] ;+of]hs eO{ sfd
ug]{5 .
-#_ cGo Goflos lgsfosf d'2f gx]g]{ M:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf $& df pNn]lvt
ljjfb jf ph'/Lsf ljifodf cGo Goflos lgsfodf ph'/L k/]sf] hfgsf/L k|fKt x'g cfPdf ;f]
lgsfoaf6ljjfbsf] 6'+uf] gnfu];Dd Goflos ;ldlt o; ljifodf k|j]z gug{ ;Sg]5 .
-$_ ;DklQ /f]Ssf / km's'jf ug{ ;Sg] M Goflos ;ldltn] cfkm' ;dIf k/]sf] ljjfbdf afbLn] k|ltafbLsf]
gfddf s'g} a}Í,sDkgL, ljQLo ;+:yf jf cGo s'g} lgsfodf /x]sf] vftf, lgIf]k jf k|ltafbLn]
kfpg]s'g} /sd oyfl:yltdf /fvL s;}nfO{ e'QmfgL gug{ gu/fpg jf k|ltafbLsf] xsef]usf] s'g}
crn ;DklQ s;}nfO{ s'g} klg Joxf]/fn] xs x:tfGt/0f ug{af6 /f]Ssfsf] nflu lgj]bg lbPsf]df
Goflos ;ldltn] k|f/lDes hfFra'emaf6 ;f] adf]lhd ug{ pko'Qm b]v]df cjlw tf]sL /f]Ssfsf] nflu
;DalGwt lgsfodf n]vL k7fpg ;Sg]5 / To;/L n]vL k7fPsf]df ;f] adf]lhd /f]Ssf u/L To;sf]
hfgsf/L Goflos ;ldltnfO{ lbg' kg]{5 . ;DklQ /f]Ssf ePsf]df k|ltafbLn] To:tf] /f]Ssf km's'jf
ug{sf] nflu Goflos ;ldlt;dIf lgj]bg lbPdf ;f] ;ldltn] To:tf] lgj]bg adf]lhd /f]Ssf km's'jf
ug{ dgfl;ab]v]df / /f]Ssf km's'jfsf] nflu ;DalGwt lgsfodf n]vL k7fpg ;Sg]5 / To;/L n]vL
k7fPsf]df ;f] adf]lhd /f]Ssf km's'jf u/L To;sf] hfgsf/L Goflos ;ldltnfO{ lbg' kg]{5 .
-%_ cGtl/d ;+/If0ffds cfb]z lbg ;Sg] M Goflos ;ldltn] clwsf/ If]q k|of]u ubf{ klt kTgL aLrsf]
jf Ho]i7 gful/ssf] ;+/If0f ;DaGwL ljjfbdf kLl8t, lghsf] gfafns ;Gtfg jf lgh;Fu cfl>t
cGo s'g} JolQmsf] lxtsf] nflu ;DalGwt kIfnfO{ b]xfosf] cGtl/d ;+/If0ffTds cfb]z;d]t lbg
;Sg]5M–
-s_ kLl8tnfO{ lgh a;L cfPsf] 3/df a;f]af; ug{ lbg, vfg nfpg lbg,s'6lk6 gug{ tyf lzi6 /
;EoJojxf/ ug{,
-v_ kLl8tnfO{ zf/Ll/s jf dfgl;s rf]6 k'u]sf] ePdf pkrf/ u/fpg,
-u_ kLl8tnfO{ cnu?kdf a;f]af;sf] k|aGw ug{' kg]{ b]lvPdf ;f]sf] Joj:yf ug{ / To;/L cnu a:bf
lghsf] e/0fkf]if0fsf] nlu plrt Joj:yf ug{,
-3_ kLl8tnfO{ ufnLuf}h ug]{, wDsL lbg] jf c;Eo Jojxf/ ug]{ sfo{ gug{,gu/fpg,
-ª_ kLl8tsf] lxt / ;'/Iffsf] nflu cGo cfjZos / pko'Qm s'/f jf u/fpg .
s'g} ljjfb ;DaGwdf Goflos ;ldltdf s'g} lgj]bg k/]sf]df k|rlnt sfg"gdf d'2f ug]{ lgsfo
;dIf k|ltafbL pkl:yt x'g' kg]{ Dofblsl6Psf] eP ;f]xL Dofbleq / Dofb lsl6Psf] gePdf
af6fsf Dofb afx]s kGw| lbgleq k|ltafbL cfkm} jf cfˆgf] jf/]; dfkm{t lnlvt Joxf]/f ;lxt
Goflos ;ldlt ;dIf pkl:yt x'g' kg]{5 . ljjfbdf Goflos ;ldltn] d]nldnfk u/fpg]
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k|of]hgsf] nflu k|To]s j8fdf d]nldnfk s]Gb| u7g ug]{5 . s'g} klg j8fdf PseGbf a9L
d]nldnfk s]Gb| ePdf Goflos ;ldltn] ljjfbsf] kIfx¿n] /f]h]sf] jf ;f] ljifodf kIfx¿ aLr
;xdlt gePdf ;f] j8fsf] s'g} d]nldnfk s]Gb|df d]nldnfk4f/f ljjfb ;dfwfgsf] nflu k7fpg
;Sg]5 . Goflos ;ldltn] ljjfbsf] lgj]bgdf sf/afxL / lsgf/f ug{ lgj]bg btf{, To:tf]
ljjfbsf] cfjZos hfFra'em tyf sf/afxL, Dofb tfd]nL, kIfx¿ pkl:yt u/fpg] tyf ldnfkq
u/fpg] k|s[of, ljjfbsf] lsgf/f ug'{ kg]{ cjlw, nfut s§f ug]{ nufotsf ljjfbsf] lg?k0f
;DaGwL cGo sfo{ljlw :yfgLo sfg"g adf]lhd x'g]5 .
२.६.३ न्याय सम्पादन प्रयक्रया
स्थामनय सरकार सं चालन ऐनको दफा ४९ बिोखजि न्याययका समितले आफु सििक्ष पेश भएको यववादको
ु ी-२ बिोखजि दतात मनमससा सम्बखन्ित पक्षलाई
मनवेदन दतात गरी न्याययक कायतयवमि सम्वन्िी ऐनको अनुसच
उपलब्ि गराउनु पनेछ । नयाययक समिमतिा कुनै यववाल सम्बन्ििा मनवेदन वा उजुरी प्रान्त भए पश्चात
न्याययक समिमतिा कुनै यववाद

सम्बन्भिा मनवेदन वा उजुरी प्राप्त भए पश्चात न्याययक समिमतिा कायतयवमि(

ऐन ,२०७५ अनुसार दे हाय प्रयक्रया पुरा गरी न्याय सम्पादन गनुप
त छत।
समिमतले िेलमिलाप गराउने :


(क)

न्याययक समिमतले आफूल सिक्ष पेश भएको यववादको मनवेदनको कावातही र यकनारा गदात सम्भव
भए सम्ि िेलमिलाप गनत प्रोत्साहन गरी दुवै पक्षको सहिमतिा मिलापत्र गराउनु पनेछ ।

(ि)

पक्षहरुबीच मिलापत्र हुन नसकेिा ऐनको

दफा ४७(१ िा उल्ले खित यववादिा न्याययक

समिमतले कानुन बिोखजि यववादको कावातयह र यकनारा गनुप
त नेछ ।
(ग)

मिलापत्र गराउँदा न्याययक समिमतले आफुले सुखचकृत गरे को िेलमिलापकतातबाट गराउनु गनेछ।

(ि)

न्याययक समिमतले ऐनको दफा४७(२ िा उल्ले खित यववादिा यप्रतबादी उपखस्थत भएको मिमतले
तीन ियहमनभत्र िेलमिलापको िाध्यिबाट टु ङ्गय्याउनु व्यवस्था रहेकोछ। सो अवमि मभत्र
िेलमिलाप हुन नसकेिा रोही व्यहोरा उल्लेि गरी पक्षलाई

अदालत जान सुनाई यववाद र सी

सँग सम्वखन्ित मिमसल कागज प्रिाण सिेत सम्बखन्ित अदालतिा पठाई ददनु पनेछ ।
(ङ)

पक्ष हाखजर हुन आएिा सम्बखन्ित अदालतले प्रचमलत कानुन बिोखजि सो िुद्दाको कावातयह
यकनारा गनुप
त नेछ ।



मलखित जानकारी ददनुपने : (स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ५०
समिमतबाट यववादको अखन्ति मनणतय भएको मिमतले पैमतस ददनमभत्र
प्रिाखणत प्रमतमलयप उपलब्ि गराउनुपनेछ ।
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न्याययक

सम्बखन्ित पक्षलाई सो मनणतयको



पुनरावेदन गनत सक्ने : (स्थानीय सरकार सं चलन ऐन, २०७४ को दफा ५१

न्याययक समिमतबाट

भएको मनणतयिा खचत नबुझ्ने पक्षले मनणतय जानकारी पाएको मिमतले पैतीस ददमनभत्र सम्बखन्ित खजल्ला
अदालतिा पुनरावेदन गनत सक्नेछ ।


मिलापत्र वा मनणतय कायातन्वयन गने : ( स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ५२
 न्याययक समिमतबाट भएको मिलापत्र वा मनणतयको कायतपामलकाले तत्काल कायातन्वयन
गनुत गराउनु पनेछ ।


न्याययक समिमतबाट भएको मिमतपत्र र मनणतय कायातन्वयन सम्वन्िी अन्य व्यवस्था
स्थानीय कानुन बिोखजि हुनेछ ।



अमभलेि राख्नुपनेः (स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ५३
गाउँपामलका तथा नगरपामलकाले न्याययक समिमतबाट मिलापत्र वा मनणतय भएका यववादसँग
सम्बखन्ित मलित, मिलापत्र वा मनणतयको अमभले ि व्यवखस्थत



र सुरखक्षत रुपिा राख्नुपनेछ ।

सभािा प्रमतवेदन पेश गनेः ( स्थानीय सरकार सं चालन ऐन,२०७४ को दफा ५३
न्याययक समिमतले आफुले गरे का कािको वायषतक यववरण अध्यक्ष वा प्रिुि िाफतत सम्वखन्ित
सभािा पेश गनुत पनेछ

।
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पररच्छे द–३ बायषतक प्रगमत यववरण

३.१ न्याययक समिमत सम्बन्िी व्यवस्था
िहाकाली नगरपामलकाको न्याययक समिमतको न्याययक समिमत नेपालको सं यविान ,स्थानीय सरकार सं चालन
ऐन ,२०७४ न्यनययक समिमत

कायतयवमि सम्बन्िी (ऐन २०७५ बिोखजि नगरसभाबाट दे हाय बिोखजक

न्याययक समिमत गठन गरी कायातन्वयनिा ल्याईएकोछ ।
तपमसल :
श्री सुना बोहरा

सं योजक

श्री पदि मसं ह िहरा वडा अध्यक्ष वडा नं .३

सदस्य

कानुनी ईकाई प्रिुि काितचारी

सदस्य सखचव

श्री प्रदे शी सुनार कायतपामलका सदस्य सदस्य

सदस्य

३ २.सम्पाददत यक्रयाललापहरु
आमथतक वषत २०७६/०७७ को असार िसान्त सम्ििा न्याययक समिमत, सखचवालय, कानुनी

िामिला

उपशािाबाट सम्पादन गररएका यक्रयाकलापहरु दे हाय बिोखजि रहे काछन् ।
क) दै मनक प्रशासनीक तथा मनयमित कायतहरु


िहाकाली नगरपामलका नगरकायतपामलको कायतलय,कानुनी ईकाईबाट सम्पादन गररनु पने
दै मनक मनयमित यक्रयातकलापहरु सक्पादन गनत श्री युवराज जोशी अमिकृत स्तर छै ठौलाई
उजुरर प्रशासकको खजम्िेवारर तोयकएकोछ।
कानुनी सहायताका लामग कानुन

न्याययक समिमतिाफतत न्याय सम्पादन लगायत

व्यवसायय श्री

हररश चन्र जोशीलाई

िहाकाली

नगरपामलकाको कानुनी सल्लाहकार तोयकएकोछ ।


आमथतक बषत २०७६/०७७ िा कानुन ईकाईबाट ३३ वटा पत्रहरु आन्तररक चलानी र
४७ वटा पात्रहरु आनतररक दतात भई दै मनक कानुनी कायत सम्पादन गररएकोछ ।



अखख्तयार दुरुपयोग अनुसन्िान आयोगको कायातलय कन्चनपुरबाट नगरपामलकाको वडा न.
९ दत्त ु थापला सडकिा अमनयमितता भएको सम्बन्ििा छानयवन गरी प्रमतवेदन पेश गने
उजुरी सं ग सम्बखन्ित प्रिाण जुटाई फछ्यौट गराउने प्रयक्रयािा रहेकोछ ।

18



आ.ब. २०७५/०७६ अवमििा दतात भई फछौट हुन बायक र यस आ. ब.

२०७६/०७७

िा न्याययक समिमत सिक्ष पेश भएका उजुरी सं ख्या ९ गरी जम्िा उजुरी सं ख्या १३ का
सम्वन्िा मनयिानुसार कावातयह गने प्रयक्रया व्यवखस्थत गररएकोछ।


नगरपामलकाका यवमभन्न समिमतहरुको बैठकिा कानुनी परािशत सयहत यवमभन्न मिमतिा सं चालन
भएका बैठकहरुिा सहभामग भई सहजीकरण गररएकोछ ।



कायतपामलका बैठक सं चालन गनत आवश्यक व्यवस्थापकीय प्रबन्ि मिलाउन मनयमित सहयोग
गररएको छ ।



गररब िरपररवार पयहचान तथा पररचय यवतरण कयतक्रि कायातन्वयन प्रयक्रया अन्तरगत
व्यवस्थापयकय सहयोग गररएकोछ।



कानुनी ईकाईलाई तोयकएका अन्य कायतहरु सम्पादनिा सहयोग गररउकोछ ।

३.३ न्याययक समिमतको बैठक व्यवस्थापन
२०७६ श्रावण दे खि २०७७ असार िसान्त सम्ि यवमभन्न मिमत र सियिा ९ वटा बैठक सं चालन
भई तपमसल बिोखजि कायत सम्पादन गररएकोछ ।


गत आमथतक बषत २०७६/०७७ बाट साररएका उजुर र यस आ.ब. २०७६/०७७ को
असार िसान्त सम्ि यस िहाकाली नगरपामलकाको न्याययक समिमत सिक्ष पेश भएका
उजुरीहरुको यववरण दे हाय बिोखजि रहेकोछ ।

ut cf=a=sf] cNof b/kL7
;lxt s'n k]z ul/Psf]
ePsf ph'/L ;+Vof ;+Vof

ph'/L
d]nldnfk x'g g;sL ph'/L km5of}{6 5nkmnsf]
sfjf{xL
lkmtf{÷;+Vof ;DalGwt
lgsfodf eO{ nut s§f s|ddf /x]sf] gePsf]
k7fOPsf] ;+Vof
ul/Psf] ;+Vof
;+Vof
;+Vof

१३

)

)



८

१

स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ कोदफा (४९

४

को उपदफा (10

बिो खजि

न्याययक समिमतको कायत सम्पादन व्यवखस्थत गनत वडाहरुिा िेलमिलाप केर स्थापना तथा
व्यवस्थापन

गनुप
त ने

व्यवस्था

भए

बिोखजि

स्थानीय

िेलमिलाप

केन्र

स्थापना

व्यवस्थापनको प्रयक्रया सं चालन गररएकोछ ।


उजुरी सम्बन्िी यववरण दे हाय बिोखजि रहेको छ ।

क्र स

उजुरीको यववरण

१

गाली

सम्बन्ििा

पक्ष

गलोच नवराज जोशी

यवपक्ष

दतात

अवस्था

चक्र मसं ह बोहरा

२०७५।०७६

फछौट
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तथा

क्र स

उजुरीको यववरण

२

ज्याला

सम्बन्ििा

४

ज्याला

५

िर

जीत मसं ह िािी

िजदुरी जयदे व
ठगुन्ना

िाली जीत बहादुर बि

६

िर

जग्गा फयकर

७

िर

जग्गा जयन्ती ऐतवाल

८

िरको

९

आवश्यक

मिचेको
मिचेको
छलफल

अवस्था

२०७५।०७६

फछौट हुन

२०७५।०७६

फछौट हुन

२०७५।०७६

फछौट

२०७६।०७७

फछौट

२०७६।०७७

फछौट

बीरा लोहार

२०७६।०७७

फछौट

परिा भुल

२०७६।०७७

फछौट

नवीन चन्र जोशी

२०७६।०७७

फछौट

२०७६।०७७

फछौट हुन

मडप्रोक्स लिुवखत्त

२०७६।०७७

फछौट

हं सा शाहु

२०७६।०७७

सम्बखन्ित

भरतजंग

रायिाझी

रायिाझी

जगदम्बा

िािी

उदी मसं ह भाट

मसं ह भेज मसं ह ऐरी

सम्बन्ििा
मिचेको

दतात

नरमसं ह जेभी

जग्गा मिचेको

गराउने

यवपक्ष

िजदुरी नरे श राज जोशी

३

सम्बन्ििा

पक्ष

राजिमत ठगुन्ना
कृष्ण भट्ट

मसं ह कालु मसह िािी

मबक्रि मसं ह िािी

झाप गंगा बोहरा
मबिला जोशी

बाँकी

बाँकी

सम्बन्ििा
१०

आवश्यक
छलफल

सम्बन्ििा
११

आवश्यक
छलफल

सम्बन्ििा
१२

१३

ले न

सम्बन्ििा
आवश्यक
छलफल

केशब

सािन्त

मसं ह कयवता सािन्त

िन्जु कँ ु वर

दे न रमिता कँ ु वर

अन्तराि कँ ु वर

बाँकी

मनकायिा
पठाईएको

िन मसं ह ठगुन्ना

सम्बन्ििा

(ग स्थानीय ऐन, मनयि कायतयवमि, मनदे खशका सम्बन्िी व्यवस्था
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२०७६।०७७

फछौट हुन
बाँकी

नगरपामलकाको कायत यवभाजन मनयिावली, २०७४ को मनयि ४ को उपमनयि ६ बिोखजि गठन
गररएको यवद्यायन

समिमतकव कायत सिेत सहजीकरण गररने भएकोले सो शािाबाट सम्पादन गररएका

मनयमित कायतहरुका अमतररक्त तपमसल बिोखजि यविेयकहरु अखन्ति िस्यौदा तयार गरी कानुनको रुपिा
प्रिाखणकरण गराई कायातन्वनिा ल्याईएकोछ ।


जेष्ठ नागररक पररचय यवतरण सम्बन्िी कायतयवमि २०७६



िेमसनरी औजार सं चालन सम्बन्िी कायतयवमि २०७६



आिारभूत तहको बायषतक परीक्षा सं चालन व्यवस्थापन तथा मनयिन कायतयवमि २०७६



बाढी पीमडत पररचय पत्र यवतरण मनदे खशका २०७६



असं गठीत क्षेत्रिा कायतरत श्रमिक तथा असहायहरुलाइ उपलब्ि गराउने राहत सम्बन्िी िापदण्ड
२०७६



लखक्षत वगत कायतक्रि कायातन्वयन मनदे खशका २०७७



आमथतक ऐन २०७७



यवमनयोजन ऐन २०७७

३.४ नगरपामलकाका कानूनहरुको यववरण
िहाकाली नगरपामलका कायत सम्पादन च ुस्त दुरुस्त बनाउन

हाल सम्ि तपमसल बिोखजि कानुनहरु

स्वीकृत भई कायातन्वयनिा रहे का छन् ।
दतात नं=

कानुनको नाि (ऐन, मनयि, कायतयवमि मनदे खशका िापदण्ड

कैयफयत

१ कायतपामलकाको बैठक सं चालन सम्बन्िी कायतयवमि २०७४
२ नगर सभा सं चालन सम्बन्िी कायतयवमि २०७४
३ मनणतय वा आदे श र अमिकार पत्रको प्रिाखणकरण (कायतयवमि मनयिावली २०७४
४ नगरपामलका (कायतयवभाजन मनयिावली, २०७४
५ नगरपामलका (कायतसम्पादन मनयिावली, २०७४
६ एफ.एि. रे मडयो (व्यवस्थापन तथा सं चालन कायतयवमि, २०७४
७ नगरपामलकाका पदामिकारीहरुको आचार सं यहता, २०७४
८ प्रशासकीय कायतयवमि (मनयमित गने ऐन, २०७५
९ राजपत्र प्रकाशन सम्बन्िी कायतयवमि, २०७५
१० न्याययक समिमत (कायतयवमि सम्बन्िी ऐन, २०७५
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सं शोिन सयहत

दतात नं=

कानुनको नाि (ऐन, मनयि, कायतयवमि मनदे खशका िापदण्ड

११ मबपद् व्यवस्थापन मबशेष कोष सं चालन मनदे खशका, २०७५
१२ िितत सम्भार कोष सं चालन मनदे खशका, २०७५
१३ योजना सं चालन सम्बन्िी कायतयवमि, २०७४
१४ उपभोक्ता समिमत गठन, पखचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्िी कायतयवमि २०७४
१५ भवन तथा बस्ती यवकास शहरी योजना मनिातण सम्बन्िी िापदण्ड, २०७५
१६ खशक्षा मनयिावली, २०७५
१७ नगरपामलकाको सहकारी ऐन, २०७५
१८ एकीकृत सम्पखत्त कर व्यवस्थापन कायतयवमि, २०७५
१९ अपाङ्गता भएका व्यखक्तको पररचय पत्र यवतरण कायतयवमि, २०७५
२० िर नक्शा पास कायतयवमि, २०७५
२१ जलस्रोत उपयोग सम्बन्िी कायतयवमि, २०७५
२२ सरसफाई तथा फोहर िैला व्यवस्थापन कायतयवमि, २०७५
२३ उजात यवकास सम्बन्िी कायतयवमि, २०७५
२४ व्यवसाय दतात तथा नवीकरण सम्बन्िी कायतयवमि, २०७५
२५ साना मसं चाई मबशेष कायतक्रि कायातन्वयन कायतयवमि, २०७५
२६ नगर खशक्षा यवकास कोष सं चालन कायतयवमि, २०७५
२७ बाल खशक्ष यवकास केन्र संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्िी कायतयवमि, २०७५
२८ नगर बस सं चालन तथा व्यवस्थापन कायतयवमि, २०७५
२९ "ि" वगतको मनिातण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्िी कायतयवमि, २०७६
३० स्रोत व्यखक्त व्यवस्थापन सम्बन्िी कायतयवमि २०७६
३१ जेष्ठ नागररक पररचय पत्र यवतरण सम्बन्िी कायतयवमि २०७६
३२ िेमसनरी औजार सं चालन सम्बन्िी कायतयवमि २०७६
३३

आिारभूत तहको बायषतक परीक्षा सं चालन व्यवस्थापन तथा मनयिन
कायतयवमि २०७६

३४ बाढी पीमडत पररचय पत्र यवतरण मनदे खशका २०७६
३५

असं गठीत क्षेत्रिा कायतरत श्रमिक तथा असहायहरुलाइ उपलब्ि गराउने
राहत सम्बन्िी िापदण्ड २०७६

३६ लखक्षत वगत कायतक्रि कायातन्वयन मनदे खशका २०७७
३७ आमथतक ऐन २०७७
३८ यवमनयोजन ऐन २०७७
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कैयफयत
सं शोिन सयहत

३.५ अनुगिन सम्बन्िी व्यवस्था :
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २१ तथा खजल्ला अदालत मनयिावली, २०७५ को मनयि ९४ बिोखजि
ुत ाबाट मिमत २०७७।३।२८ अनुगिन भइ आवश्यक सुझाव सिेत
सम्िामनत खजल्ला अदालत दाचल
अनुगिन प्रमतवेदन प्राप्त भएकोछ सो अनुगिन प्रमतवेदन अनुमसचिा सं लग्न रहेकोछ ।

३.६ िुख्य उपलब्िी


दै मनक प्रशासमनक तथा मनयमित कायतहरु सफलता पुवक
त सम्पादन गररनु,



न्याययक समिमतका ९ वटा बैठक सं चालन भई न्याययक समिमत सिक्ष पेश भएका यवमभन्न १३ वटा
उजुरी सम्वन्िी छलफल गरी आवश्यक कावातही गररएको ९ वटा उजुरी फछौट भइ लगत कट्टा
भएको।



अखख्तयार दुरुपयोग अनुसन्िान आयोगको कायातलय, कन्चनपुरवाट नगरपामलकाको वडा नं. ९

दत्त ुिा दत्त ु थाप्ला िामलकाजुन
त सडकिा अमनयमितता भएको सम्वन्ििा छानयवन गरीप्रमतवेदन पेश
गने उजुरी सं ग सम्बखन्ित प्रिाण जुटाई फछ्यौट गराउने प्रयक्रयािा रहे कोछ।


आ.ब. २०७५/०७६ अवमििा दतात भई फछ्यौटको लामग सरर आएका ४ वटा उजुरी र आ.ब.

२०७६/०७७ िा न्याययक समिमत सिक्ष पेश भएका उजुरी कुल सं ख्या ९ वाटा गरी जम्िा उजुरी
सं ख्या १३ वटा उजुरीका सम्वन्ििा मनयिाअनुसार कावातयह गने प्रयक्रया व्यवखस्थत गररएको छ ।


नगरपामलकाका यवमतन्न समिमतहरुको बैठकिा कानुमन परािशत सयहत यवमभन्न मिमतिा सं चालन भएका
बैठकहरुिा सहभामग भई सहजीकरण गररएकोछ ।



कायतपामलका बैठक सं चालन सं चालन गनत आवश्यक व्यवस्थापकीय प्रबन्ि मिलाउन मनयमित सहयोग
गरीएकोछ ।



गरीब िरपररवार पयहचान तथा पररचय पत्र यवतरण कायतक्रि कायातन्वयन प्रयक्रया अन्तरगत
व्यवस्थापकीय सहयोग गररएकोछ,



न्याययक समिमत(कायतयवमि

ऐन, २०७५ बिोखजि न्याययक समितको सखचवालय व्यवस्थापन गनत

कानुनी ईकाई व्यवस्थापन गररएकोछ । सो कायतयवमिहरुको िस्यौदा तयार गरी यवद्ये यक समिमत
िाफतत प्रयक्रया अनुसार कानुनको रुपिा प्रिाखणकरण गराई कायातन्वयनिा गरीएकोछ ।
o जेष्ठ नागररक पररचय यवतरण सम्बन्िी कायतयवमि, २०७६
o िेमसनरी औजार सं चालन सम्बन्िी कायतयवमि, २०७६
o आिारभूत तहको बायषतक परीक्षा सं चालन व्यवस्थापन तथा मनयिन कायतयवमि, २०७६
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o बाढी पीमडत पररचय पत्र यवतरण मनदे खशका, २०७६
o असं गठीत क्षेत्रिा कायतरत श्रमिक तथा असहायहरुलाइ उपलब्ि गराउने राहत सम्बन्िी
िापदण्ड, २०७६
o लखक्षत वगत कायतक्रि कायातन्वयन मनदे खशका, २०७७
o आमथतक ऐन, २०७७
o यवमनयोजन ऐन, २०७७


न्याययक समिमतको मनयमित सम्िामनत खजल्ला अदालतबाट बाह्य अनुगिन गने कायत सम्पन्न भएको
छ ।

३.७ स्थानीयतहिा न्याययक समिमत : अवसर
सरकार सञ्चालनिा िहत्वपूणत अङ्गहरू िध्ये न्यायपामलका एक िहत्वपूण त अङ्ग हो । व्यवस्थायपकाले तयार
गरे को कानुन कायतपामलकाले कायातन्वयन गछत । यस क्रििा कानुनिा दे खिएका अस्पितालाई व्याख्या गने
र यववाद मनरूपण गने काि न्यायपामलकाले गछत । यवश्वका केही दे शहरूले अभ्यास गदै आएको स्थानीय
तहको अदालती अभ्यास नेपालिा सुरुको अवस्थािा छ ।
लोकताखन्त्रक गणतन्त्रको स्थापना पमछ स्थानीय तहदे खि नै सुदृढ एवि् सबल बनाउनको लामग स्थानीय
नेतत्ृ व, स्थानीय कानुन र स्थानीय सरकारको व्यवस्थापनका लामग स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय
तहिा न्याययक समिमतको व्यवस्था गरे को छ ।
उल्ले खित यववादका यवषय बाहे कका यवषयहरू पमन न्याययक समिमतले िेलमिलापका िाध्यिबाट टु ङ्गो
लगाउनु पछत । न्याययक समिमतिा मनवेदन वा यफराद पेश भएपमछ यवपक्षीका नाउँिा म्याद पठाउने,
प्रमतउत्तर बुझ्ने, प्रिाणको परीक्षण, साक्षी परीक्षण गने, िेलमिलापका लामग दुवै पक्षलाई उत्प्रेररत गनेलगायत
सबै प्रयक्रया टुङ्गग्याएर िात्र समिमतले मनणतय गनुप
त छत । मनणतय गदात तीन वटै सदस्यको सहिमत नभए दुई
जनाको मनणतयले फैसला गररन्छ । फैसलािा समिमत सं योजक अमनवायत हुन ु पछत । यस मनणतयिा खचत्त
नबुझ्ने पक्षलाई पुनरावेदनका लामग म्याद ददने व्यवस्था सिेत गररएको छ ।

24

३.८ स्थानीयतहिा न्याययक समिमत : च ुनौती
स्थानीय स्तरिा अदालती अभ्यासको सुरुवात मनकै नै सकारात्िक र प्रभावकारी कदि भए पमन न्याय
सम्पादन गदात दे हाय च ुनौमतहरू हे काछन्।


न्याय सम्पादनका क्रििा कानुनी ज्ञानको अभाव हुन ु तथा प्रायवमिक ज्ञानको किी रहनु,



यथेि प्रिाणको िूल्याङ्कन नगरी फैसला हुनसक्ने,



च ुनावबाट आएका जनप्रमतमनमि इजलासिा हुने भएकाले राजनीमतक पूवातग्रहीपन हुनसक्ने



कुनै पमन िुद्दािा मसिै खजल्ला अदालतिा जान सयकने भएकाले राजनीमतक रूपले फरक यवचारका
व्यखक्तहरू मसिै खजल्ला अदालतिा िात्र जान सक्ने

३.९ सूझाव
न्याययक समिमतको प्रभावकारी सं चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्ििा दे हाय बिोखजि सुझावहरु पेश गररएको
छ ।


सं िीय तथा प्रदे श तहबाट बेला बितिा नगरपामलका तथा वडाहरूिा न्याय कानून सम्बन्िी प्रखशक्षण
ददनुपने,



न्याययक समिमत सदस्यहरूलाई यवमभन्न तामलि तथा अमभिुिीकरण गोष्ठीिा सहभागी गराई क्षिता
अमभबृमि गराउनु पने,



न्याययक समिमतको सखचवालय र ईजलास यथाखशघ्र व्यवस्थापन गररनु पने,



यवकासका नाििा भइरहे का यवनास, वातावरणीय रूपिा प्रभाव िूल्याङ्कन नगरी गररएको यवकास,
सरकारी जग्गािा आफूिुसी प्रयोग आदद मनयन्त्रण गनतका लामग सिेत स्थानीय अदालत वा न्याययक
समिमतको आवश्यकता िहसुस भएको हुँदा ईजलास यथाखशघ्र व्यवस्थापन गररनु पने,
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न्यायका िान्य मसिान्तको अमिनिा रही प्राकृमतक न्यायको मसिान्त बिोखजि हुने गरी प्रभावकारी
न्याय सम्पादन गरी मछटोभन्दा मछटो, कि िखचतलो र प्रभावकारी न्याय ददने अभ्यासको सुरुवात गनत
न्याययक समिमतको सखचवालय र ईजलास यथाखशघ्र व्यवस्थापन गररनु पने,



िेलमिलाप केन्रहरू स्थापना गरी कायत सम्पादनिा सहजीकरण गनत व्यवस्था मिलाउनु पने,



िेलमिलापकतात सम्बन्िी तालीि सं चालन गरी िेलमिलापकतात तयार गनुत पने ।

३.१० न्याययक समिमत र अपेक्षा


न्याययक समिमतबाट न्याय सम्पादन प्रयक्रयालाई प्रभावकारी बनाउन सं खिय सरकार तथा प्रदे श
सरकारबाट दे हाय बिोखजि अपेक्षा राखिएकोछ ।



न्याययक समिमतका पदामिकारीहरुको क्षित अमभवृयिको लामग सिय सियिा कानुन सम्वन्िी
तामलिहरु सं चालन गररनु पने,



न्याययक समिमतको सखचवालय तथा कानुन िामिला उपशािािा कायतरत कितचारीहरुको क्षिता
अमभवृयि गनत न्याय तथा कानुन सम्बन्िी सेवाकालीन तालीि सं चालन गराई ददनुपने,



ईजलास सं चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्िी प्रायवमिक क्षिता अमभबयि गनत आवश्यक व्यवस्था
मिलाईनु पने,



न्याययक समिमत िाफतत भए गरे का काि कावातयहहरुको मनयमित अनुगिन गरी पृष्ठपोण गराईनु पने,



न्याययक समिमत िाफतत भए गरे का काि कावातयहहरुको मनयमित अनुगिन गरी पृष्ठपोषण गराईनु पने,



न्याययक समिमत लाई तामलिका पदामिकारी कितचारीहरुको क्षिता अमभवृयि गराउन अवलोकन
भ्रिण गराईनु पने ।
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अनुसखु च १
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