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सार संक्षपे (Exucutive Summary) 

नेपालको संयविानको िारा २१७ ले स्थानीयतहिा यववाद बनरुपण गनत न्याययक सबिबत रहने व्यावस्था गरेको 
छ ।स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ८ दफा ४६ देचि ५३ सम्ि स्थानीय तहिा 
न्याययक सबिबतको क्षेत्रबिकार तोयकएको छ र न्याय सम्पादन प्रयक्रया सम्वचन्ि व्यवस्था स्थानीय न्याययक 
प्रयोजनका लागी संवैिाबनक ईबतहासिा पयहलो पटक भएको हो। संयविानिा उल्लेचित व्यवस्थालाई प्रभावकारी 
कार्रयातन्वयन गने दाययत्व स्थानीय तहिा रहेको छ। देश भरीका ७५३ वटा स्थानीयतहका न्याययक 
सबिबतहरुिाट न्याय सम्पादन गने प्रणालीिाट जनताको न्यायिा पहुुँि सरल र सहज िनाउन िदत पगु्न े
यवश्वास बलएकोछ साथै यववाद सिािानका वैकचल्पक उपायहरु अवल्वन गदात न्याययक प्रयक्रया चजत चजतको 
अवस्था सबुनश्चत हनु ेर न्याय प्रतको सन्तयुि तथा यवश्वास िढ्नकुा साथै यववाद बनरुपणलाई कि िचितलो, कि 
झनझयटलो तथा िेलिेलापिलुक प्रयक्रयािाट  सिािान गनत गराउन योगदान पगु्न ेअपके्षा  गरीएकोछ । 

स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद-८ को दफा ४६ देचि ५३ सम्ि स्थाबनय तहहरुलाई 
न्याययक सबिबतको क्षेत्राबिकार तोयकएको र न्याय सम्पादन प्रयक्रयालाई थप व्यवचस्थत गनत िहाकाली 
नगरपाबलकाले न्याययक सबिबत (कायतयवबि सम्वचन्ि) ऐन, २०७५ जारी गरी कायातन्वयनिा ल्याएकोछ ।बनददति 
काननुको अबिनिा रयह न्याय सम्पादन कायतलाई पारदशी िनाउन, स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को 
दफा ५३(१) ििोचजि िहाकाली नगरपाबलकाको न्याययक सबिबत, सबिबतको सचिवालय तथा काननुी 
ईकाईिाट सम्पादन गररएको कायतहरुको अबभलेचिकृत गने, स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा 
५३(१) ििोचजि िहाकाली नगरपाबलकाको न्याययक सबिबत, सचिवालय तथा काननु ईकाईिाट सम्पादन 
गररएका कायतहरुको वायषतक यववरण नगर प्रिि िाफत त नगर सभािा पेश गने, न्याययक सबिबतवाट सम्पादन 
भएका कायतहरु पेश गने उदेश्यले यो प्रबतवेदन तयार गररएकोछ। दैबनक प्रशासबनक तथा बनयबित कायतहरु 
सफलता पवुतक सम्पादन भएकोछ, न्याययक सबिबतको १२ वटा िैठक संिालन भई न्याययक सबिबत सिक्ष 
(गत आििाट चजम्िेवारी सरी आएका १० वटा र यस आििा पेश भएका सिेत) यवबभन्न २५ वटा उजरुीहरु 
सम्वन्िी छलफल गरी  आवश्यक कावातयह गररएकोछ । उक्त उजरुी िध्ये दरयपट गरी यफतात भएका उजरुी 
३ वटा,  दतात भइ यफतात भएको उजरुी ४ वटा,  बिलापत्र तथा बनणतय भएका उजरुी संख्या ८ वटा सम्िचन्ित 
बनकायिा पठाइएको उजरुी संख्या २, गरी कुल १४ वटा उजरुीहरु फर्छ्यौट भइ लगत कट्टा गररएको र ७ 
वटा उजरुी फर्छ्यौटको प्रयक्रयािा रहेका छन,् साथै ४ वटा उजरुीहरुिा कुनै कावातही भएको छैन ् । 

नगरपाबलकाको कायत सम्पादन बनयिावली २०७४ को दफा ४ उपदफा ६ ििोचजि गठन भएको यविायन 
सबिबतिाट सम्पादन गररएको कायतहरु अन्तरगत यवबभन्न ७ वटा यविेयक तथा  कायतयवबिहरुको िस्यौदा तयार 
गरी सबिबत िाफत त प्रयक्रया अनसुार काननुको रुपिा प्रिाचणकण गराई कायातन्वयन गररएकोछ, चजल्ला अदालत 
दाि ुतलािा िहाकाली नगरपाबलका सिेतको यवरुद्धिा पेश भएको अनबिकृत अबतक्रिण हटाई, क्षबतपबुतत ददलाई 
भराई पाउुँ भन्न ेिदु्धािा प्रबतउत्तर पेश गरर आवश्यक कावातयह सम्िन्िी प्रयक्रयािा रहेकोछ, नगरपाबलकाका 
यवबभन्न सबिबतहरुको िैठकिा काननुी परािशत सयहत यवबभन्न बिबतिा संिालन भएका िैठकहरुिा सहभाबग भई 
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सहजीकरण गररएकोछ, स्वीकृत काननुहरु राजपत्रिा प्रकाशन गराउन ेकायत अनसुार २९ वटा काननु राजपत्रिा 
प्रकाशन गरी कायातन्वयन गररएकोछ।  

सरकार सञ्चालनिा िहत्वपूणत अङ्गहरू िध्ये न्यायपाबलका एक िहत्वपूणत अङ्ग रहेको छ,  व्यवस्थायपकाले 
तयार गरेको कानून कायतपाबलकाले कायातन्वयन गछत । यस क्रििा काननुिा देचिएका अस्पितालाई व्याख्या 
गने र यववाद बनरूपण गने काि न्यायपाबलकाले गछत । लोकताचन्त्रक गणतन्त्रको स्थापनापबछ स्थानीय 
तहदेचि नै सदुृढ एवि ् सिल िनाउनको लाबग स्थानीय नेततृ्व, स्थानीय कानून र स्थानीय सरकारको 
व्यवस्थापनका लाबग स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलेस्थानीय तहिा न्याययक सबिबतको व्यवस्था गरेको छ । 
उल्लेचित यववादका यवषय िाहेकका यवषयहरू पबन न्याययक सबिबतले िेलबिलापका िाध्यििाट टुङ्गो लगाउन ु
पछत । न्याययक सबिबतिा बनवेदन वा यफराद पेश भएपबछ यवपक्षीका नाउुँिा म्याद पठाउने,  प्रबतउत्तर िझु्न,े 

प्रिाणको परीक्षण, साक्षी परीक्षण गने, िेलबिलापका लाबग दवैु पक्षलाई उत्प्ररेरत गनेलगायत सिै प्रयक्रया 
टुङ्गग्याएर  िात्र सबिबतले बनणतय गनुत पने व्यवस्था अवसरको रुपिा रहेकोछ । 

स्थानीय स्तरिा अदालती अभ्यासको सरुुवात बनकै न ैसकारात्िक र प्रभावकारी कदि भए पबन न्याय 
सम्पादन गदात देहाय िनुौबतहरू हेकाछन।् 

• न्याय सम्पादनका क्रििा काननुी ज्ञानको अभाव हनु ुतथा प्रायवबिक ज्ञानको किी रहन,ु  

• यथेि प्रिाणको िूल्याङ्कन नगरी फैसला हनुसक्ने,  

• िनुाविाट आएका जनप्रबतबनबि इजलासिा हनु ेभएकाले राजनीबतक पूवातग्रहीपन हनुसक्न े 

• कुनै पबन िदु्दािा सीिै चजल्ला अदालतिा जान सयकन ेभएकाले राजनीबतक रूपले फरक यविारका 
व्यचक्तहरू सीिै चजल्ला अदालतिा िात्र जान सक्न े 

न्याययक सबिबतिाट न्याय सम्पादन प्रयक्रयालाई प्रभावकारी िनाउन संचिय सरकार, प्रदेश सरकार तथा 
स्थानीय सरकारिाट न्याययक सबिबतका पदाबिकारीहरुको क्षिता अबभवयृद्धको लागी सिय सियिा  
काननु सम्वचन्ि तालीिहरु संिालन गरीन ुपने, न्याययक सबिबतकोसचिवालय तथा काननुी ईकाइिा 
कायतरत कितिारीहरुको क्षिता अबभवयृद्ध गनत न्याय तथा काननु सम्वन्िी सेवाकालीन  तालीि संिालन 
गराई क्षिता अबभवयृद्ध गनत आवस्यक व्यवस्था बिलाईन ुपने, न्याययक सबिबतिाफत त भए गरेका काि 
कावातयहहरुका बनयबित अनगुिन गरी पिृपोषण  गनुत पने  सझुाव तथा  िपेक्षा  सिेत प्रबतवेदनिा 
उल्लेि गरीएकोछ । 
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पररच्छेद -१ प्रारम्भ तथा पररिय 
१ .१ पषृ्ठभबूि 

नेपालको संयविानले गाउुँपाबलका तथा नगरपाबलका स्तरिा यववाद बनरुपण गनत न्याययक सबिबत रहन ेव्यवस्था 
गरेकोछ ।स्थानीय न्याययक प्रयोजनका लाबग यो व्यवस्था नेपालको संवैिाबनक इबतहासिा पयहलो पटक भएको 
हो । संयविानको उल्लेचित व्यवस्थाको प्रभावकारीकायातन्वयन गने दाययत्व स्थानीय तहिा रहेकोछ । 

नेपालको संयविानको भाग ५ िारा ५६(१) िा "संचिय लोकताचन्त्रक गणतन्त्र नेपालको िलु संरिना संि, 
प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हनुेछ"भन्न ेउल्लेि छ  ।संयविानको िारा ५६(२) िा नेपालको "राज्य 
शचक्तको प्रयोग संि,प्रदेश र स्थानीय तह यस संयविान र काननु विोचजि गनेछन"् भबन स्पि पाररददएको छ 
।नेपालको संयविानको िारा २१७ को उपिारा  (१) िा काननु ििोचजि आफ्नो अबिकार क्षेत्रबभत्रका यववाद 
बनरुपण गनत गाउुँपालीकाले गाउुँपाबलका उपाध्यक्ष र नगरपाबलकाले नगरपाबलकाको उप प्रििुको संयोजकत्विा 
तीन सदस्यीय एक न्याययक सबिबत रहने व्यवस्था गरेकोछ। संयविानको िारा २१७ को उपिारा (२) 
न्याययक सबिबतिा गाुँउसभा वा नगरसभािाट आफु िध्येिाट बनवातचित गरेको दईु जना सदस्यहरु रहने गरी 
न्याययक सबिबत गठन यवबि स्पि गरेकोछ। 

नेपालको संयविानको िारा २१७ ले गाउुँपालीका तथा नगरपाबलका स्तरिा यववाद बनरुपण गनत न्याययक 
सबिबत रहन ेव्यवस्था गरेकोछ। स्थानीय सरकार संिालन ऐन २०७४ को पररच्छेद ८ को दफा ४६ देचि 
५३ सम्ि स्थानीय तहहरुको न्याययक सबिबतको क्षेत्राबिकार तोयकएको र न्याय सम्पादन प्रयक्रया सम्वचन्ि 
व्यवस्था स्थानीय न्याययक प्रयोजनका लाबग संवैिाबनक ईबतहासिा पयहलो पटक भएको हो । 

संयविानिा उल्लेचित व्यवस्थाको प्रभावकारी कायातन्वयन गने दाययत्व स्थाबनय तह रहेको छ। देशभरीका 
७५३ वटा स्थानीयतहका न्याययक सबिबतवाट न्याय सम्पादन गने यस प्रणालीिाट न्यायिा जनताको पहुुँि 
सरल र सहज िनाउन िदत पगु्न े बिश्वास बलइएकोछ साथै यववादको वैकचल्पक उपायहरु अिलम्वन गदात 
न्याययक प्रयक्रयािा जीत जीतको अवस्था सबुनचश्चत हनु े र न्यायप्रबतको सन्तिुी तथा यवश्वास िढ्नकुा साथै 
यववाद बनरुपणलाई कि िचितलो, कि झन्झयटलो तथा िेलबिलापिलुि प्रयक्रयािाट सिािान गनत गराउन 
योगदान पगु्न ेअपेक्षा गररएकोछ। 

स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ८ को दफा ४६ देचि ५३ सम्ि स्थानीय तहहरुिा 
न्याययक सबिबतको क्षेत्राबिकार तोयकएको र न्याय सम्पादन प्रयक्रयालाई थप व्यवचस्थत गनत िहाकाली 
नगरपाबलकाले न्याययक सबिबत(कायतयवबि सम्वचन्ि) ऐन, २०७५ सिेत जारी गरी कायातन्वयनिा रहेकोछ।  

बनददति काननुको अबिनिा रही न्याय सम्पादन कायतलाई पारदशी वनाउन, स्थानीय सरकार संिालन ऐन, 
२०७४ को दफा ५३(१) ििोचजि िहाकाली नगरपाबलकाको न्याययक सबिबत, सबिबतको सचिवालय तथा 
काननु ईकाईिाट सम्पादन गररएको कायतहरुको अबभलेचिकृत गने,स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को 
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दफा ५२(२)ििोचजि िहाकाली नगरपाबलकाको न्याययक सबिबत, सबिबतको सचिवालय तथा काननु सबिबतिाट 
सम्पादन गरीएको कायतहरुको िायषतक यववरण नगरप्रििु िाफत त नगरसभािा पेश गने, न्याययक सबिबतिाट 
सम्पादन भएका कायतहरुको अबभलेचिकृत प्रबतवेदन नगर कायतपाबलका तथा सम्वचन्ित बनकायिा पशे गने 
उदेश्यले यो प्रबतवेदन तयार गररएकोछ । 

१ .२ िहाकाली नगरपाबलकाको पररिय 
नेपाल राज्यको पनुः संरिना संगै नेपाल राज्यको सदूुरपचश्चि प्रदेश अन्तगतत दाि ुतला चजल्लाको 

सदरिकुाि िलंगा वरपरका क्षेत्रहरु िलंगा,छापरी, काुँटै िाप र दत्त ु(साबिक अपी नगरपाबलकाका वडा नं. 
४ देचि १७ र साबिक दत्त ुगा.यव.सलाई सिेटेर बिबत २०७३ फागनु २७ िा ९ वटा वडा यवभाजन गरी 
स्थापना भएको िहाकाली नगरपाबलका यहन्दहुरुको िखु्य एवि ्पयवत्र िािीक बतथत स्थल कैलाश िानसरोवरको 

प्रवेश द्धारको रुपिा भारत उत्तरािण्ड राज्यको यपथोरागढ चजल्ला संग बसिाना जोबडइ िहाकाली नदीको 
यकनारिा अवचस्थत नगरपाबलका यवश्विानचित्रिा २९ बडग्री ३६ बिनेट देिी २९ बडग्री ४५ बिनेट उत्तरी 
अक्षांशं र ८० बडग्री २४ बिनेट देिी ८१ बडग्री ०९ बिनेटपवुी देशान्तर सम्ि फैबलएको यस नगरपाबलकाको 
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पूवतिा नौगाड गाउुँपाबलका, पचश्चििा भारत, उत्तरिा दहूुुँ गाउुँपाबलका र दचक्षणिा शैल्य चशिर नगरपाबलका र 
िाबलकाजुतन गाउुँपाबलका संग बसिाना जोबडएको छ । िहाकाली नगरपाबलकाले कुलक्षेत्रफल १३५.११ वगत 
यक.िी र २१२३१ रहेको िहाकाली नगरपाबलका उच्ि यहउुँ पने यहिाली क्षते्र देचि नदी यकनारािा रहेका 
फाुँटहरुलाई सिेटेर िनेको छ ।  

िाबितक एवं साुँस्कृबतक शचक्तयपठहरु िौबलक साुँस्कृबत,  प्राकृबतक सम्पदाले भररपूणत रहेकोले िहाकाली 
नगरपाबलका पयतटनको प्रिरु सम्भावना िोकेको छ । प्रकृबतको अनपुि निनुाको रुपिा जैयवक यवबितता तथा 
प्राकृबतक सम्पदाले भररपणूत र यवयवि जातजाती, भाषाभाषी ििातवलचम्िहरुको साझा िसोिास रहेको र दाि ुतला 
चजल्लाको सदरिकुािकोरुपिा अवचस्थत छ।   

बिबत २०७३ फागनु २७ िा ९ वटा वडािा यवभाचजत नगरपाबलकाको वडा अनसुारकोसंरिना देहाय ििोचजि 
रहेकोछ । संलग्न यववरणिा िरिरुी र जनसंख्या २०६८ को जनगणनाको अिारिा उल्लेि गररएकोछ । 

वडा
नं 

सिावेशभएका
सायवकगायवस/न
पा 

सायवकवडानं
. 

िरिरुी जनसंख्या 
क्षेत्रफल (वगत 
यक.बि.) 

सदरिकु
ाि

 

वडाकेन्र 

कै
यफ

यत
 

१ अपी ४५र६ ५२९ २८२२ १३५.११  

सायवक
क
ोअपी नगरपाबलक

ाक
ो क

ायातलय
 

छापरी  

२ अपी ७र८ ३८१ २०४८ सेला  

३ अपी ९र१० ४०४ २१८० िांज  

४ अपी ११ ११७२ ४२८२ िाङ्गािगर  

५ अपी १२र१३ ६८६ २८०७ गल्फै  

६ अपी १४ २५८ १५३९ बनसील  

७ अपी १५ २५४ १३५४ िाप  

८ अपी १६र१७ ३८४ २०१३ असीगाडा  

९ दत्त ु १देचि९ ४५८ २१८६ दत्त ु  

जम्िा   ४५२६  २१२३१    

 

िरिरुी र जनसंख्या २०६८ को जनगणनाको अिारिा उल्लेि गररएकोछ । 
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नगर पाश्वतचित्र २०७७ अनसुार िहाकाली नगरपाबलकाको वस्तचुस्थबत यववरण 

वडा नं वडा केन्र िरिरुी 
जनसंख्या क्षेत्रफल 

Km2 
कैयफयत 

ियहला परुुष जम्िा 
१ छापरी 548 १६१६ १६७२ ३२८८ १९.१२   

२ सेला ३८८ १२१६ १३२५ २५४१ १५.०७   

३ िांज ३४८ १०१० १०८३ २०९३ २०.२५   

४ िाङ्गािगर ७५९ २०९२ २१४२ ४२३४ २.८६   

५ गल्फै ७४७ १८५५ १९४३ ३७९८ १८.१४   

६ बनसील २४७ ८२६ ९४८ १७७४ २३.०९   

७ िाप २७४ ७९३ ८६० १६५३ १५.५२   

८ असीगाडा ३४९ ११०४ १०९९ २२०३ १०.८१   

९ दत्त ु ५०४ १४१६ १४६७ २८८३ १०.२५   

जम्िा ४१६४ ११९२८ १२५३९ २४४६७ १३५.११   
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पररच्छेद -२ ऐबतहाबसक पषृ्ठभबूि र न्याययक अबिकार 

 

२ .१ प्रबतवेदनको उद्दशे्य 

न्याययक सबिबतको प्रबतवेदन तयार गनत देहाय ििोचजि उदे्दश्य रहेका छन ्। 

• स्थानीय सरकार संिालन ऐन २०७४ को दफा ५३ (१) ििोचजि िहाकाली नगरपाबलकाको न्याययक 
सबिबतको सचिवालय तथा काननु ईकाईिाट सम्पादन गरीएको कायतहरुको अबभलेचिकृत गने । 

• स्थानीय सरकार संिालन ऐन २०७४ को दफा ५३(२) ििोचजि िहाकाली नगरपाबलकाको न्याययक 
सबिबत, सबिबतको सचिवालय तथा काननु ईकाईवाट सम्पादन गरीएको कायतहरुको िायषतक यववरण 
नगर प्रििु िाफत त नगरसभािा पेश गने । 

• न्याययक सबिबतिाट सम्पादन गरीएका कायतहरुको अबभलेचिकृत प्रबतवेदन नगर कायतपालीकािा पेश 
गने । 

२.२ प्रबतवेदन तयारी यवबि 

• न्याययक सबिबतिाट सम्पादन गररएका कायतहरुको  प्रबतवेदन तयार गनत नेपालको संयविान, स्थानीय 
सरकार संिालन ऐन, २०७४, िहाकाली नगरपाबलका न्याययक सबिबत (कायतयवबि सम्वन्िी) ऐन, 
२०७५, न्याययक सबिबतको िैठक पचुस्तकाहरुको यवशेष अध्ययन तथा यवश्लषेणगरी तयार गररएकोछ। 

• उक्त प्रबतवेदन तयार गदात िहाकली नगरपाबलका को कायत सम्पादन प्रयक्रयि तथा िहाकली 
नगरपाबलकाको कायत सम्पादन िसु्त दरुुस्त िनाउन स्वीकृत भई कायातन्वयनिा रहेका काननुहरुको 
अध्ययन बिश्लषेण तयार गररएकोछ साथै प्रबतवेदन तयारको क्रििा देहायििोचजि अन्य दस्तवेजहरुको 
सिेत अध्ययन बिश्लषेण गरीएकोछ। 

o िेलबिलाप ऐन, २०६८ र िेलबिलाप बनयिावली,२०७० 

o प्रिाण ऐन, २०३१ 

o िलुकुी देवानी(संयहता) ऐन, २०७४, 
o िलुकुी देवानी कायतयवबि(संयहता) ऐन, २०७४ 

o िलुकुी अपराि (संयहता) ऐन,२०७४ 

o िलुकुी अपराि (संयहता)ऐन, २०७४ 

o िलुयुक फौजदारी कायतयवबि, (२०७४) 
o फौजदारी कसरु(सजाय बनिातरण तथा कायातन्वयन कायतयवबि, २०७४)  
o न्याययक सबिबत कायतसम्पादन श्रोत पसु्तक २०७४, 
o अन्य ऐन काननुहरु 
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२ .३ नेपालिा स्थानीय शासनको ऐबतहाबसक पषृ्ठभबूि र न्याययक अबिकार 

नेपालिा स्थानीय शासनको ऐबतहाबसक पिृभबुि र न्याययक अबिकार सम्वचन्ि देहाय ििोचजिको व्यवस्था रहेको 
पाईन्छ। 

२.३.१ स्थानीय शासनको यवकास क्रि र न्याययक अबिकार 

क) गोपाल िशं: नपेालिा आज भन्दा करीव ३००० वषत पयहलो गोपाल वंश ५२५ वषत शासन गरे भन्न े
ऐबतहाबसक कथन रहेकोछ । यसवेला स्थानीय तहिाजेठावाठाले गाुँउ टोलिा चस्थबत िसाल्ने, पाररवाररक 
यववाद बिलाउने र गाउुँ टोलिा नेततृ्वदायय भबुिका बनवातह गदतथे भन्न ेईबतहासकारको भनाई पाईन्छ । 

ि) ियहषपाल िशं : गोपाल िशं पबछ ियहषपाल वशंले करीव १०० वषत शासन गरे भन्न ेईबतहासयवद्को 
कथन छ । त्यस वेलाको शासन व्यवस्थािारे स्पिता नपाइएकोले गाउुँिरिा सम्पबत सम्वन्िी तथा पाररवाररक 
यववाद वा केही आपसी झगडा बिलाउन स्थानीय ज्येिहरुको भबुिका रहन््यो भन्न ेऐबतहाबसक शू्रबत पाइन्छ। 

ग) यकराुँत काल : गोपाल िशं पबछ यकराुँतकालिा केचन्रय शासन र स्थानीय शासनको अविारणा यवकास 
भएको पाईन्छ ।स्थानीय तहलाई थिु र पनिाली दईु तहिा यवभाजन गरी पाञ्चालीलाई स्थानीय कर संकलन, 
कुलो, पानी, झै झगडा बिलाउने चजम्िेवारी ददएकोपाईएको छ । 

ि)बलच्छवी काल:बलच्छवीकालिा आएर िस्तीहरुलाई यवषय, ग्राि, रङ, परु प्रदेश र देश नािका ईकाइहरु 
यवभाजन गररयो। यस वेला स्थानीय न्याय सम्पादन गने पांि जना स्थानीय भलादिीहरुको सभा हनु््यो 
जसलाई पान्िाली भबनन््यो। पान्िालीको िखु्य काि आफ्नो ईलाका बभत्रको झगडा बछनोफानो गनुत र 
जनताको यहतका लाबग कुलो पानीको व्यवस्थागनुत,पायटतपौवा िनाउन ुर संरक्षण गनुत बथयो। पान्िालीले बछन्न 
नसकेको िदु्दा िात्र िात्र अचन्ति बनणतयका लाबग िाबथल्लो तहिा जाने व्यवस्था भएको पाईन्छ । 

ङ) िल्लकाल :िल्लकालिा स्थानीय तहलाई ग्राि टोलिा यवभाजन गररएको पाईन्छ। ग्राि प्रशासन हेने 
चजम्िा पांि जनाको सिहु भएको पन्ि कतहरीको प्रििुलाई पञ्च थकाली भबनन््यो। यस न्यायपालीका र 
कायतपालीका सम्वचन्ि दवैुकाि हेने गदत्यो। िल्लकालिा स्थानीय प्रशासनको कायत कर संकलन, िाटो, कुलो, 
कुवा, िारा, पाटी, पौवा, िचन्दरबनिातण र स्थानीय झै-झगडा िेलिेलाप गराउन ुबथयो। 

ि) शाहकाल:शाहकालिा पबन िल्लकालको पन्िकिहरीले बनरन्तरता पाएको देचिन्छ । शाहकालिा स्थानीय 
प्रशासन िलाउने द्धारे, उिराव, िौिरी, नायके, फौजदार बनयकु्त हनु्थे जसको िखु्यकाि स्थानीय स्तरिा कर 
संकलन, िाटो, कुलो, कुवा, िारा, पाटी, िचन्दर गमु्वा बनिातण र स्थानीय झै झगडा िेलिेलाप गराउन ुबथयो । 

छ) राणाकाल : राणाकालिा शासनको केचन्रकरणले प्राचिन कालको पान्िाली लोप भयो। तर पबन देशको 
प्रशासन केन्रवाट िात्र संञ्चालन गनत सम्भव नभएकाले स्थाबनय स्तरिा प्रशासन संिालन गनत पहाड िन्दोवस्त 
गोश्वारा,ििेश िन्दोवस्त गोश्वारा, पाठशाला िन्दोवस्त अड्ढा, िाल अड्ढा, ठाना जस्ता यवकेचन्रकृत ईकाईहरु 
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गठन गररए । स्थानीय प्रशासनिा द्धारे, उिराव, िौिरी, नाईक, िचुिया, अिाली, थरी, जेठावढुा, प्रिान, 
फौजदार जस्ता पदहरु राचिएसारिा नेपालिा राज्य व्यवस्थाको प्रारम्भ सुँगै स्थानीय शासन व्यवचस्थत हदैु 
आएको र स्थानीय िाबिला सम्वन्ििा चजम्िेवार हदैु आएको पाइन्छ । 

२.३.२ संवैिाबनक यवकास क्रि र न्याययक अबिकार 

नेपालको िूल कानूनको रुपिा रहेको बलचित संयविानको यवकासक्रि बनम्नानसुार हुुँदै आएको पाईन्छ । 

१. नेपाल सरकार िैिाबनक कानून, २००४: स्थानीयस्तरिा न्याय सम्पादनको संस्थागतव्यवस्था नेपाल सरकार 

िैिाबनक कानून, २००४ को िारा ४८ िा उल्लेि भएको पाइन्छजसिा "ईन्साफ शीघ्र र सलुभ यहसािसुँग 

ददइने प्रवन्ि हनुेछ । शरुुका देवानी र फौज्दारीिदु्दाहरू ऐन र बनयिले तोयकने वन्देज र रेिदेििा रही ग्राि 

पञ्चायतहरूले गनेछन"् भने्नउल्लेि भएको पाइन्छ । 

२. नेपालको अन्तररि शासन यविान, २००७ को िारा ६ िा ग्राि पञ्चायतको व्यवस्था गरीग्राि पञ्चायतलाई 

स्थानीय शासन संस्थाको रुपिा िान्यता ददई आवश्यक अबिकार ददनेव्यवस्था गरेको पााईन्छ । 

३. नेपाल अबिराज्यको संयविान, २०१५ िा स्थानीय शासन सम्िन्िी कुन ैपबन संस्थागतव्यवस्था भएको पाईदैन । 

४. नेपालको संयविान, २०१९ को भाग ८, िारा ३० र ३१ िा गाउुँ पञ्चायत र नगरपञ्चायतको व्यवस्था गररयो। 

जसिा गाउुँ र नगर पञ्चायतको काि, कततव्य र अबिकारकानूनद्वारा व्यवचस्थत हनु ेउल्लेि गररएको छ । यसिा 
भएका सिय सियका सिुार रसंशोिनिाट स्थानीय तहिा गाउुँ र नगर पञ्चायतलाई स्थानीयस्तरका कुलो पैनी, 
िांि,सांि सीिाना, लेनदेन, कुटयपट आदद िदु्दाहरूको सनुवुाई गने अबिकार ददएको पाइन्छ । 

५. नेपाल अबिराज्यको संयविान, २०४७: नेपालिा प्रजातन्त्रको पनुस्थातपना पश्चात जारीभएको नेपाल अबिराज्यको 
संयविान, २०४७ िा यवकेचन्रकरण र स्थानीयबनकाय सम्िन्िीअविारणलाई आत्िसात गररएको बथयो साथै 

स्थानीय स्वायत्र शासन २०५५ को दफा ३० र १०१ िा न्याय बनरुपण सम्िन्िी व्यवस्था गररएको भए पबन 

राजपत्रिा सूिना प्रकाचशत नहदुा कायातन्वयन हनु नसकेको  । 

६. नेपालको अन्तररि संयविान, २०६३ को िारा १३९ -१) िा स्थानीयस्तरदेचि नै जनताको सावतभौिसत्ताको 
प्रयोग गने अनकुुलको वातावरण वनाई लोकतन्त्रको स्थानीयस्तरदेचि नैसंस्थागत यवकास, अबिकार बनक्षेपण र 

यवकेचन्रकरणको आिारिा स्थानीय स्वायत्त शासनकोव्यवस्था गरेको पाइन्छ । 

७. नेपालको संयविानः यव.सं. २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संयविानकोिारा २१७ ले 

गाउुँपाबलका र नगरपाबलकािा देहाय ििोचजि एक न्याययक सबिबत रहने व्यवस्था गरेको छ । 

• कानून ििोचजि आफ्नो अबिकार क्षेत्रबभत्रका यववाद बनरुपण गनत गाउुँपाबलका वानगरपाबलकाले प्रत्येक 

गाउुँपाबलकािा उपाध्यक्षको संयोजकत्विा र प्रत्येकनगरपाबलकािा उपप्रििुको संयोजकत्विा तीन 

सदस्यीय न्याययक सबिबत रहने,  
• न्याययक सबिबतिा गाउुँसभा र नगरसभािाट आफूिध्येिाट बनवातचित गरेका दइु जना सदस्य रहन े

व्यवस्था छ । 
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• संयविानको िारा २२६ िा गाउुँसभा र नगरसभाले अनसूुचि ८ र अनसूचि ९ििोचजिका सूचििा उल्लेचित 

यवषयिा कानून िनाउन सक्नेछ र सो कानून िनाउनेप्रयक्रया प्रदेश कानून ििोचजि हनुेछ भनी उल्लेचित 

छ । 

• संयविानको अनसूुचि-८ को स्थानीय तहको अबिकारको सूिीको क्रि संख्या १२ िा गाउुँसभा, नगरसभा, 
चजल्लासभा, स्थानीय अदालत, िेलबिलाप र िध्यस्थताको व्यवस्थापन उल्लेि भएको छ । 

• नेपालको संयविानको अनसुार नेपाल सरकारले जारी गरेको स्थानीय सरकार संिालन ऐनको दफा ४६ 

देचि ५३ सम्ि स्थानीय तहिा न्याय बनरुपण सम्िन्िी व्यवस्था गररएकोछ । 

 

८. नगरपाबलकालाई बनचश्चत स्थानीय यववादहरू बनरुपण गने अबिकार ददइन ुभनेको न्यायप्रयक्रयालाई सरल र 

सहज िनाउनकुा साथै न्यायिा नागररकको पहुुँि िढाउन ु हो। यही भावनाका साथनेपालको संयविानले 

स्थानीय तहिा कानून ििोचजि आफ्नो अबिकारक्षेत्रबभत्रका यववाद बनरूपण गनेव्यवस्था गरेको छ। यसरी 
नेपालको राज्य संरिना र शासन व्यवस्थाको यवबभन्न कालिण्डिा स्थानीयतहले आबथतक यवकास, पवुातिार 

यवकास बनिातण र कुनै न कुनै रुपिा न्याययक अबिकारको प्रयोग गदै आएको पाईएको छ । 

 

२.३.३ कानूनी यवकास क्रि र न्याययक अबिकार 

नेपालिा कानूनी क्षेत्रको यवकासलाई हेदात प्रािीन कालिा िाबनसहरूको व्यवहार, इिान, जिान, िित र यवश्वासिा 
आिाररत भएको पाइन्छ । परापवुत कालिा िरायसी व्यवहारका बनबित्त बलितकोआवश्यकता िाबनदैन्यो आवश्यक 

भएिा साक्षीहरूका वीििा व्यवहार गररन््यो । हालका हाम्रा कानूनीप्राविान र प्रयक्रया िेरैजसो यव.सं. भन्दा ३०० वषत 
पयहले लेचिएको कौयटल्य अथतशास्त्रिाट बनदेचशत भएको पाइन्छ । उदाहरणका लाबग कुन ैिदु्दाका प्रबतवादीलाई ३ 

देचि ७ ददनसम्िको म्याद ददनपुछत । यकनभने वादी िदु्दाको यवषयिा पयहले नै आफ्नो कुरा बनश्चय गरेर वादी दावी 
गरेको हनु्छ भने प्रबतवादीले िदु्दाको यवषयिा पयहले नै बनश्चय गररसकेको हुंदैन भन्ने उल्लेि बथयो (कौयटल्य अथतशास्त्र, 
अध्याय १) ।  

 

िनसु्िबृतिा “जवजतचस्त लेनदेनिा कागज गराएको भए िान्यता नहनु ेर जग्गा चििोला वासीिा यववादिा साचक्षले भनेको 
िार यकल्ला प्रिाण िानी लेख्नपुने”उल्लेि पाइन्छ (िनसु्िबृत) । 

 

याज्ञवल्क्यस्िबृतले राजािा यवचन्त गने वादीले प्रबतवादीका यवषयिा जे उजरु गछत त्यो लेख्न ुपछत र अन्तिावादीको नाउुँ, 
थर, वतन र बिबत लेख्न ुपछत भबनएको छ । त्यसपबछ प्रबतवादीलाई चझकाई वादीलेलेिाएको उजरुीको कुरा सनुाई 

वादीकै अगाडी प्रयवादीको उजरुी िण्डन लेख्न ुभन्न ेउल्लेि छ । यदद प्रबतवादीले यस यवषयिा ययनै वादीसुँग यसै यवषयिा 
पयहले िदु्दा परी िैले चजतेको प्राङ्गन्याय छ भन्छभने सो कुरा पबन लेिाउन ु पछत भबनएको छ (याज्ञवल्क्यस्िबृत) । 

याज्ञवल्क्यस्िबृतिा िनी र ऋणीहरूकािीििा ऋण बलने ददन ेबनश्चय भएपबछ साक्षीहरूको सािनेु्निा तिसकु पत्र लेख्दा 
“लेख्यं त ुतचस्िनिबनक पवुतकि”् भबनएकाले “बलचिति ्िबनका नाि” िाट तिसकु लेख्न ेप्रयक्रया शरुु गने िलन भयो। 
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२.४ स्थानीयतहको वततिान स्वरूप र न्याययक अबिकार 
नेपालको संयविानको भाग ५ िारा ५६ (१) िा “संिीय लोकताचन्त्रक गणतन्त्र नपेालको िूल संरिना संि, प्रदेश र 

स्थानीय तह गरी तीन तहको हनुेछ” भन्ने उल्लेि छ । संयविानको िारा ५६ (२) िानेपालको “राज्यशचक्तको प्रयोग 

संि, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संयविान तथा कानून ििोचजिगनेछन”्भनी स्पि गररएको छ । नेपालको संयविानको 
िारा २१७ उपिारा (१)िा कानून ििोचजि आफ्नो अबिकारक्षेत्रबभत्रका यववाद बनरुपण गनत नगरपाबलकाले 

नगरपाबलकाको उपप्रििुको संयोजकत्विातीन सदस्यीय एक न्याययक सबिबत रहनवे्यवस्था गरेको छ । संयविानको 
िारा २१७ उपिारा (२) िा न्याययक सबिबतिा गाउुँसभावा नगरसभािाट आफूिध्येिाट बनवातचितगरेका दइुजना 
सदस्यहरू रहने गरी न्याययकसबिबतको गठनयवबि स्पि गरेको छ । 

न्याययक सबिबतले सम्पादन गनुतपने न्याययककायत सम्िन्िी व्यवस्था स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को 
पररच्छेद-८ को दफा ४६ देचि दफा ५३ सम्ि गररएको छ । नगरपाबलकाले ऐनको पररच्छेद-८ अनसुारको न्याययक 

कायतसम्पादन गदात यववादको प्रकृबत हेरी यवबभन्न यवषयगत ऐन तथा िखु्य रुपिा देहायका कानूनलाई ध्यानददनपुने हनु्छः 
• िेलबिलालप ऐन, २०६८ र िेलबिलाप बनयिावली, २०७० (पररचशििा उल्लेचित) 

• प्रिाण ऐन, २०३१ (पररचशििा उल्लेचित) 

• िलुकुी देवानी (संयहता) ऐन, २०७४,  

• िलुकुी देवानी कायतयवबि (संयहता) ऐन, २०७४,  

• िलुकुी अपराि (संयहता) ऐन, २०७४,  

• िलुकुी फौजदारी कायतयवबि (संयहता) ऐन, २०७४,  

• फौजदारी कसरु -सजाय बनिातरण तथा कायातन्वयन) ऐन, २०७४,  

• िहाकाली नगरपाबलकाको न्याययक सबिबतका (कायतयवबि सम्िन्िी) ऐन, २०७५ 

• न्याययक सबिबतको कायत सम्पादन श्रोत पसु्तक, २०७४ र 

• अन्य प्रिबलत ऐन कानूनहरू र 

• िहाकाली नगरपाबलकाले स्वीकृत गरी कायातन्वयनिा ल्याएका ऐन, बनयिावली, कायतयवबि, बनदेचशका तथा 
िापदण्डहरु । 

 

२.५ न्याययक सबिबतको अबिकार क्षते्र 

न्याययक सबिबतिाट स्थानीय तहको न्याय बनरुपण सम्िचन्ि कायत सम्पादन गनत स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ 

िा भएको कानूनी व्यवस्था अनसुार िहाकाली नगरपाबलकाको न्याययक सबिबत (कायतयवबि सम्िन्िी) ऐन ,२०७५ नगर 

सभािाट स्वीकृत गरी कायातन्वयनिा ल्याईएकोछ र सो ऐन ििोचजि न्याययक सबिबतको क्षेत्राबिकार देहाय ििोचजि 

बनिातरण गररएकोछ । 

१) िहाकाली नगरपाबलकाको न्याययक सबिबत (कायतयवबि सम्िन्िी) ऐन, २०७५  दफा (६) ििोचजि सबिबतलाई 

देहाय उजरुीहरुिा कावातही र यकनारा गने अबिकार रहेकोछ  
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क) स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ अन्तगततको उजरुी, 
ि) िेलबिलाप ऐन, २०६८ अनसुार िेलबिलापको लाबग नगरपाबलकािा प्रयेषत उजरुी, 
ग) संयविानको अनसूुिी-८ अन्तगततको एकल अबिकार अन्तगतत सभाले िनाएको कानून ििोचजि बनरूपण 

हनुे गरी बसचजतत उजरुी, तथा 
ि) प्रिबलत कानूनले नगरपाबलकाले हेने भबन तोकेका उजरुीहरू । 

२) िहाकाली नगरपाबलकाको न्याययक सबिबत (कायतयवबि सम्िन्िी) ऐन,२०७५  दफा (६) अन्तरगतका िध्ये 

देहाय अबिकारक्षेत्रका उजरुीहरुिा कावातही र यकनारा गनत सक्नेछ । 

 

क) व्यचक्तको हकिा उजरुीका सिै पक्ष नगरपाबलकाको भैगोबलक क्षेत्राबिकार बभत्र िसोिास 
गरीरहेको, 

ि) प्रिबलत कानून र संयविानको भाग ११ अन्तगततको कुनै अदालत वा न्यायािीकरण वा 
बनकायको क्षेत्राबिकार बभत्र नरहेको, 

ग) नगरपाबलकाको क्षेत्राबिकार बभत्र परेका कुन ैअदालत वा बनकायिाट िेलबिलाप वा बिलापत्रको 
लाबग प्रयेषत गरीएको, 

ि) अिल सम्पचत्त सिावेश रहेको यवषयिा सो अिल सम्पचत्त नगरपाबलकाको भैगोबलक क्षेत्राबिकार 
बभत्र रयहरहेको,  

ङ) कुनै िटनासुँग सम्िचन्ित यवषयवस्त ुरहेकोिा सो िटना नगरपाबलकाको भैगोबलक क्षेत्र बभत्र 
िटेको। 

 

२ .६ क्षते्राबिकार तथा क्षते्राबिकार प्रयोग र न्याय तथा कायतसम्पादन प्रयक्रया 

२.६.१ क्षते्राबिकार 

१) स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ दफा ४७(१) ििोचजिको क्षेत्राबिकार देहाय ििोचजि यववादको बनरुपण 

गने अबिकार रहेको छ ।  

क) आलीिरु, िाुँि पैनी, कुलो वा पानीिाटको िाुँडफाुँड तथा उपयोग, 

ि) आकातको िाली नोक्सानी गरेको, 
ग) िरन, िाुँस, दाउरा, 
ि) ज्याल िजरुी नददएको, 
ङ) िरपालवुा पशपंुक्षी हराएको वा पाएको, 
ि) ज्येष्ठ नागररकको पालनपोषण तथा हेरिाह नगरेको, 
छ) नािालक छोरा छोरी वा पबत पत्नीलाईर ्इज्जत आिद अनसुार िान लाउन वाचशक्षादीक्षा नददएको 
ज) िायषकत  पच्िीस लाि रुपैयाुँसम्िको यवगो भएको िर िहाल र िर िहाल सयुविा, 
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झ) अन्य व्यचक्तको िर, जग्गा वा सम्पचत्तलाई असर पने गरी रुि बिरुवा लगाएको, 
ञ) आफ्नो िर वा िलेसीिाट अकातको िर, जग्गा वा सावतजबनक िाटोिा पानी झारेको, 
ट) सुँबियारको जग्गातफत झयाल रािी िर िनाउन ुपदात कानून ििोचजि छोड्न ुपनेपररिाणको जग्गा नछोडी 

िनाएको, 
ठ) कसैको हक वा स्वािीत्विा भएपबन परापर ्ं ूवकाल देचि सावतजबनकरुपिा प्रयोग हुुँदै आएकोिाटो, वस्तभुाउ 

बनकाल्ने बनकास, वस्तभुाउ िराउने िौर, कुलो, नहर, पोिरी, पाटी,पौवा, अन्त्ययि स्थल, िाबितक स्थल वा 
अन्य कुनै सावतजबनक स्थलको उपयोग गनतनददएको वा िािा परु्र याएको, 

ड) सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहिाट बनरुपण हनु ेभनी तोकेका अन्य यववाद । 

२) स्थानीय सरकार संिालन ऐन २०७४ दफा ४७ (२) अनसुार देहाय ििोचजिका यववादिा न्याययक सबिबतले 

िेलबिलापको िाध्यििाट िात्र बनरुपण गराउन पाउुँछ, यी यववादका यवषयिा बनणतय ददनपाउंदैन ।  

क) सरकारी, सावतजबनक वा सािदुाययक िाहेक एकाको हकको जग्गा अकोले िापी, बििीवा िसुातई िाएको, 
ि) सरकारी, सावतजबनक वा सािदुाययक िाहेक आफ्नो हक नपगु्न ेअरुको जग्गिा िर वाकुन ैसंरिना िनाएको, 
ग) पबत-पत्नीिीिको सम्िन्ियवच्छेद 

ि) अङ्गभङ्ग िाहेकको िढीिा एक वषतम्ि कैद हनु सक्न ेकुटयपट, 

ङ) गाली िेइज्जती, 
ि) लटुयपट, 

छ) पशपंुक्षी छाडा छाडेको वा पशपंुक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरिाही गरी अरुलाई असरपारेको, 
ज) अरुको आवासिा अनबिकृत प्रवेश गरेको, 
झ) अकातको हक भोगिा रहेको जग्गा आिाद वा भोग िलन गरेको, 
ञ) ध्वनी प्रदषुण गरी वा फोहोरिैला फ्याुँकी बछिेकीलाई असर परु्र याएको, 
ट) प्रिबलत कानून िेलबिलाप हनु सक्ने व्यचक्त िादी भई दायर हनु ेअन्य देवानी र एकवषतम्ि कैद हनु सक्ने 

फौजदारी यववाद । 

३) स्थानीय सरकार संिालन ऐनको दफा ४७ (२) ििोचजि यववादको सम्िन्ििा पक्षले िाहेिा बसिैअदालतिा िदु्दा 
दायर गनत सक्छन । 

४) प्रिबलत कानूनिा िदु्दा हने बनकाय सिक्ष बनवेदन ददने कुन ैहदम्याद तोयकएकोिा सोही म्यादबभत्र रकुनै हदम्याद 

नतोयकएकोिा त्यस्तो कायत भए गरेको बिबतले पैँतीस ददन बभत्र न्याययक सबिबत सिक्ष बनवेदन ददनपुनेछ । 

 

२.६.२ अबिकार क्षते्रको प्रयोग 

स्थाबनय सरकार संिालन ऐन, २०७४कोदफा (४८) अनसुार न्याययक सबिबतको अबिकार क्षेत्र प्रयोग गनत 
देहाय ििोचजि गनुत पने व्वयवस्था रहेकोछ। 

१. सबितको बनणतय प्रकृयाः न्याययक सबिबतकाव अबिकार क्षेत्रको प्रयोग न्याययका सबिबत संयोजक 
रसदस्यको सियुहक रुपिा  प्रयोग गनेछन ्र िहिुतको राय न्याययक सबिबतको बनणतय िाबननेछ। 
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न्याययका सबिबतको संयोजक र अको एक जना सदस्यको उपचस्थबत भएिा यववाद सम्िन्िी कावातही 
तथा बनरोपण गनत सयकने व्वस्था रहेकोछ। न्याययक सबिबतका संयोजक र अको एक जना सदस्यको 
उपचस्थबतभएिा यववादको बनरोपण गनत  िाहेक अरु कािातही गनत सयकनेछ। कुन ैकारणले संयोजकको 
पद ररक्त भएिा न्याययक सबिबतिा रहेका अन्य दईु जना सदस्यको सवतसम्िबतिा यववादको कावातही 
तथा बनरोपण गनत सयकनेछ । 

२. स्वाथत गांबसएका िदु्दा नहेनत कुन ैयववादको सम्िन्ििा न्याययक सबिबतको संयोजक वा कुनै सदस्यको 
बनजी सरोकार वा स्वाथत गाुँबसएको वा त्यस्तो संयोजक वा सदस्यको नाताबभत्रका व्यचक्त यववादको पक्ष 
भएिा बनजिाट सो यववादको कारिाही र यकनारा हनु सक्नेछैन। कुन ै संयोजक वा सदस्यले हेनत 
नबिल्ने यववादको हकिा त्यस्तो संयोजक वा सदस्य िाहेकका अन्य सदस्यले यववादको कारिाही र 
यकनारा गनत सक्नेछन।् संयोजक र सिै सदस्यले त्यस्तो यववादको कारिाही र यकनार गनत नबिल्ने 
भएिा सम्िचन्ित सभाले तीन जना सदस्यलाई सो यववादको िात्र कारिाही र यकनारा गने गरी तोक्न ु
पनेछ। यववादको कारिाही र यकनारा गदात तीन जना सदस्य िध्येको ज्येष्ठ सदस्यले न्याययक सबिबतको 
संयोजक भई काि गनेछ । 

३. अन्य न्याययक बनकायका िदु्दा नहेनेः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ िा 
उल्लेचित यववाद वा उजरुीका यवषयिा अन्य न्याययक बनकायिा उजरुी परेको जानकारी प्राप्त हनु 
आएिा सो बनकायिाट यववादको टंुगो नलागे सम्ि न्याययक सबिबत यस यवषयिा प्रवेश नगनत सक्नेछ। 

४. सम्पचत्त रोक्का र फुकुवा गनत सक्नेः न्याययक सबिबतले आफु सिक्ष परेको यववादिा िादीले प्रबतिादीको 
नाििा कुनै िैङ्क,कम्पनी, यवत्तीय संस्था वा अन्य कुन ै बनकायिा रहेको िाता, बनक्षेप वा प्रबतिादीले 
पाउनेकुनै रकि यथाचस्थबतिा रािी कसैलाई भकु्तानी नगनत नगराउन वा प्रबतिादीको हकभोगको कुन ै
अिल सम्पचत्त कसैलाई कुनै पबन व्यहोराले हक हस्तान्तरण गनतिाटरोक्काको लाबग बनवेदन ददएकोिा 
न्याययक सबिबतले प्रारचम्भक जाुँििझुिाट सो ििोचजिगनत उपयकु्त देिेिा अवबि तोकी रोक्काको लाबग 
सम्िचन्ित बनकायिा लेिी पठाउनसक्नेछ र त्यसरी लेिी पठाएकोिा सो ििोचजि रोक्का गरी त्यसको 
जानकारी न्याययकसबिबतलाई ददन ुपनेछ ।सम्पचत्त रोक्का भएकोिा प्रबतिादीले त्यस्तो रोक्का फुकुवा 
गनतको लाबग न्याययक सबिबतसिक्ष बनवेदन ददएिा सो सबिबतले त्यस्तो बनवेदन ििोचजि रोक्का फुकुवा 
गनत िनाबसिदेिेिा र रोक्का फुकुवाको लाबग सम्िचन्ित बनकायिा लेिी पठाउन सक्नेछ र त्यसरीलेिी 
पठाएकोिा सो ििोचजि रोक्का फुकुवा गरी त्यसको जानकारी न्याययक सबिबतलाई ददन ुपनेछ । 

५. अन्तररि संरक्षणािक आदेश ददन सक्नेः न्याययक सबिबतले अबिकार क्षेत्र प्रयोग गदात पबत पत्नी िीिको 
वा ज्येष्ठ नागररककोसंरक्षण सम्िन्िी यववादिा पीबडत, बनजको नािालक सन्तान वा बनजसुँग आश्रबत 
अन्यकुनै व्यचक्तको यहतको लाबग सम्िचन्ित पक्षलाई देहायको अन्तररि संरक्षणात्िक आदेशसिेत ददन 
सक्नेछः- 
क) पीबडतलाई बनज िसी आएको िरिा िसोिास गनत ददन, िान लाउन ददन, कुटयपट नगनत तथा चशि 

र सभ्यव्यवहार गनत, 
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ि) पीबडतलाई शारीररक वा िानबसक िोट पगेुको भएिा उपिार गराउन, 
ग) पीबडतलाई अलगरुपिा िसोिासको प्रिन्ि गनुत पने देचिएिा सोको व्यवस्थागनत र त्यसरी अलग 

िस्दा बनजको भरणपोषणको लबग उचित व्यवस्था गनत, 
ि) पीबडतलाई गालीगौज गने, िम्की ददने वा असभ्य व्यवहार गने कायत नगनत, नगराउन, 
ङ) पीबडतको यहत र सरुक्षाको लाबग अन्य आवश्यक र उपयकु्त कुरा वा गराउन । 

कुनै यववाद सम्िन्ििा न्याययक सबिबतिा कुन ै बनवेदन परेकोिा प्रिबलतकानूनिा िदु्दा गने बनकाय सिक्ष 
प्रबतिादी उपचस्थत हनु ुपने म्यादयकयटएको भए सोही म्यादबभत्र र म्याद यकयटएको नभएिा िाटोका म्यादिाहेक 
पन्र ददनबभत्र प्रबतिादी आफै वा आफ्नो वारेस िाफत त बलचित व्यहोरा सयहत न्याययक सबिबत सिक्ष उपचस्थत 
हनु ुपनेछ। यववादिा न्याययक सबिबतले िेलबिलाप गराउने प्रयोजनको लाबग प्रत्येक वडािा िेलबिलाप केन्र 
गठन गनेछ। कुनै पबन वडािा एकभन्दा िढी िेलबिलाप केन्र भएिा न्याययक सबिबतले यववादको पक्षहरूले 
रोजेको वा सो यवषयिा पक्षहरूिीि सहिबत नभएिा सो वडाको कुन ैिेलबिलाप केन्रिा िेलबिलापद्धारा यववाद 
सिािानकोलाबग पठाउन सक्नेछ। न्याययक सबिबतले यववादको बनवेदनिा कारिाही र यकनारा गनत बनवेदनदतात, 
त्यस्तो यववादको आवश्यक जाुँििझु तथा कारिाही, म्याद तािेली, पक्षहरू उपचस्थत गराउने तथा बिलापत्र 
गराउन ेप्रकृया, यववादको यकनारागनुत पने अवबि, लागत कट्टा गने लगायतका यववादको बनरुपण सम्िन्िी अन्य 
कायतयवबि स्थानीय कानून ििोचजि हनुेछ । 

 

२.६.३ न्याय सम्पादन प्रयक्रया 
स्थाबनय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ४९ ििोचजि न्याययक सबिबतले आफु सिक्ष पेश भएको 
यववादको बनवेदन दतात गरी न्याययक कायतयवबि सम्वन्िी ऐन, २०७५ को अनसुिुी-२ ििोचजि दतात बनस्सा 
सम्िचन्ित पक्षलाई उपलब्ि गराउन ुपनेछ। न्याययक सबिबतिा कुन ैयववाद सम्िन्ििा बनवेदन वा उजरुी प्राप्त 
भए पश्चात न्याययक सबिबत (कायतयवबि) ऐन,२०७५ र स्थानीय सरकार सिालन ऐन, २०७४ अनसुार देहाय 
प्रयक्रया परुा गरी न्याय सम्पादन गनुत पछत। 

• सबिबतले िेलबिलाप गराउने :  

क) न्याययक सबिबतले आफूल सिक्ष पेश भएको यववादको बनवेदनको कावातही र यकनारा गदात सम्भव 
भए सम्ि िेलबिलाप गनत प्रोत्साहन गरी दवैु पक्षको सहिबतिा बिलापत्र गराउन ुपनेछ । 

ि) पक्षहरुिीि बिलापत्र हनु नसकेिा ऐनको दफा ४७(१) िा उल्लेचित यववादिा न्याययक सबिबतले 
काननु ििोचजि यववादको कावातयह र यकनारा गनुत पनेछ । 

ग) बिलापत्र गराउुँदा न्याययक सबिबतले आफुले सचुिकृत गरेको िेलबिलापकतातिाट गराउन ुगनेछ। 
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ि) न्याययक सबिबतले ऐनको दफा ४७(२) िा उल्लेचित यववादिा यप्रतिादी उपचस्थत भएको बिबतले 
तीन ियहना बभत्र िेलबिलापको िाध्यििाट टुङ्गय्याउन ु व्यवस्था रहेकोछ। सो अवबि बभत्र 
िेलबिलाप हनु नसकेिा रोही व्यहोरा उल्लेि गरी पक्षलाई अदालत जान सनुाई यववाद र सी सुँग 
सम्वचन्ित बिबसल कागज प्रिाण सिेत सम्िचन्ित अदालतिा पठाई ददन ुपनेछ । 

ङ) पक्ष हाचजर हनु आएिा सम्िचन्ित अदालतले प्रिबलत काननु ििोचजि सो िदु्दाको कावातयह यकनारा 
गनुत पनेछ । 

• बलचित जानकारी ददनपुने: (स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा (५०) न्याययक सबिबतिाट 
यववादको अचन्ति बनणतय भएको बिबतले पैबतस ददनबभत्र  सम्िचन्ित पक्षलाई सो बनणतयको प्रिाचणत प्रबतबलयप 
उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

• पनुरावेदन गनत सक्ने: स्थानीय सरकार संिलन ऐन, २०७४ को दफा (५१) न्याययक सबिबतिाट भएको 
बनणतयिा चित निझु्ने पक्षले बनणतय जानकारीपाएको बिबतले पैतीस ददबनभत्र सम्िचन्ित चजल्ला अदालतिा 
पनुरावेदन गनत सक्नेछ । 

• बिलापत्र वा बनणतय कायातन्वयन गने: स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा (५२) 

➢ न्याययक सबिबतिाट भएको बिलापत्र वा बनणतयको कायतपाबलकाले तत्काल कायातन्वयन गनुत गराउन ु
पनेछ । 

➢ न्याययक सबिबतिाट भएको बिबतपत्र र बनणतय कायातन्वयन सम्वन्िी अन्य व्यवस्था स्थानीय काननु 
ििोचजि हनुेछ । 

• अबभलेि राख्न ुपनेः स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा (५३)  

गाउुँपाबलका तथा नगरपाबलकाले न्याययक सबिबतिाट बिलापत्र वा बनणतय भएका यववादसुँग सम्िचन्ित 
बलित, बिलापत्र वा बनणतयको अबभलेि व्यवचस्थत र सरुचक्षत रुपिा राख्न ुपनेछ। 

• सभािा प्रबतवेदन पेश गनेः स्थानीय सरकार संिालन ऐन,२०७४ को दफा (५३) 

न्याययक सबिबतले आफुले गरेका कािको वायषतक यववरण अध्यक्ष वा प्रििु िाफत त सम्वचन्ित सभािा पशे 
गनुत पनेछ । 
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पररच्छेद–३ िायषतक प्रगबत यववरण 

३ .१ न्याययक सबिबत सम्िन्िी व्यवस्था 
िहाकाली नगरपाबलकाको न्याययक सबिबतको न्याययक सबिबत नेपालको संयविानको िारा २१७ र स्थानीय 
सरकार संिालन ऐन, २०७४, न्याययक सबिबत (कायतयवबि सम्िन्िी) ऐन, २०७५ ििोचजि नगरसभािाट देहाय 
ििोचजि न्याययक सबिबत गठन गरी कायातन्वयनिा ल्याईएकोछ। 

तपबसल : 

श्री दगुात कुिारी ित्री (बिि) नगर उपप्रििु    संयोजक 

श्री पावतती ऐरी कायतपाबलका सदस्य     सदस्य 

श्री प्रिे बसंह ठगनु्ना सभा सदस्य      सदस्य 

काननुी ईकाई प्रििु काितिारी      सदस्य-सचिव 

 

३.२ सम्पाददत यक्रयाकलापहरु 

आबथतक वषत २०७८/०७९ को पौष िसान्त सम्ििा न्याययक सबिबत, सचिवालय, काननुी िाबिला ईकाइिाट 
सम्पादन गररएका यक्रयाकलापहरु देहाय ििोचजि रहेकाछन ्। 

क) दैबनक प्रशासनीक तथा बनयबित कायतहरु 

• िहाकाली नगरपाबलका नगरकायतपाबलको कायतलय, काननुी ईकाईिाट सम्पादन गररन ु पने 
दैबनक बनयबित यक्रयातकलापहरु सक्पादन गनत श्री यवुराज जोशी अबिकृत स्तर छैठौलाई उजरुी 
प्रशासकको चजम्िेवारी तोयकएकोछ। न्याययक सबिबतिाफत त न्याय सम्पादन लगायत काननुी 
सहायताका लाबग काननु व्यवसायय श्री हररश िन्र जोशीलाई  िहाकाली नगरपाबलकाको 
काननुी सल्लाहकार तोयकएकोछ र बनयबित कायत सम्पादन भएकोछ। 

• आबथतक िषत २०७८/०७९ असार िसान्त सम्ििा काननु ईकाईिाट ११ वटा पत्रहरु 
आन्तररक िलानी र १० वटा  पात्रहरु आनतररक दतात भई दैबनक काननुी कायत सम्पादन 
गररएकोछ। 

• आ.ि. २०७७/०७८ अवबििा दतात भई फर्छ्यौट हनु िायक र यस आ. ि. २०७८/०७९ 
िा न्याययक सबिबत सिक्ष पेश भएका उजरुी फर्छ्यौट भई सकेको बनयिानसुार कावातयह गने 
प्रयक्रया व्यवचस्थत गररएकोछ। 
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• नगरपाबलकाका यवबभन्न सबिबतहरुको िैठकिा काननुी परािशत सयहत यवबभन्न बिबतिा संिालन 
भएका िैठकहरुिा सहभाबग भई सहजीकरण गररएकोछ । 

• कायतपाबलका िैठक संिालन गनत आवश्यक व्यवस्थापकीय प्रिन्ि बिलाउन बनयबित सहयोग 
गररएको छ । 

• काननुी ईकाईलाई तोयकएका अन्य कायतहरु सम्पादनिा सहयोग गररएकोछ । 

ि) स्थानीय ऐन, बनयि कायतयवबि, बनदेचशका सम्िन्िी व्यवस्था 

नगरपाबलकाको कायत यवभाजन बनयिावली, २०७४ को बनयि ४ को उपबनयि ६ ििोचजि गठन गररएको 
यवद्यायन सबिबतको कायत सिेत सहजीकरण गररने भएकोले सो शािािाट सम्पादन गररएका बनयबित 
कायतहरुका अबतररक्त तपबसल ििोचजि यविेयकहरु अचन्ति िस्यौदा तयार गरी काननुको रुपिा प्रिाचणकरण 
गराई कायातन्वनिा ल्याईएकोछ। 

• आबथतक ऐन, २०७८  

• यवबनयोजन ऐन, २०७८  

• िेसहारा आाििवुाको सहारा तथा टुहरुा िालिाबलकाको अबभभावक नगर प्रििु कायतयवबि, २०७८ 

• िजार अनगुिन तथा व्यवस्थापन कायतयवबि, २०७८  

• कप्यूटर प्रचशक्षक छनौट सम्िन्िी कायतयवबि, २०७८  

• कृयष तथा पश ुसेवा प्रायवबिक (स्वयंसेवक) कायतयवबि, २०७८  

• यवद्यालय िेल प्रचशक्षक छनौट सम्िन्िी कायतयवबि, २०७८  

• एकल ियहलाको साथी नगर उपप्रििु कायतक्रि संिालन कायतयवबि, २०७८ 

• टोल यवकास संस्था(गठन तथा पररिालन) कायतयवबि, २०७८ 

• ढुङ्गा बगट्टी वालवुा संकलन बियक्र यवतरण तथा राजस्व व्यवस्थापन सम्िन्िी, २०७८ 

• शहरी यवकास तथा िर नक्शा पास सम्िन्िी कायतयवबि, २०७८ 

• आबथतक ऐन, २०७९ 

• यवबनयोजन ऐन, २०७९ 

• िहाकाली नगर चशक्षा ऐन, २०७९ 
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३.३ न्याययक सबिबतको िैठक व्यवस्थापन तथा कायत सम्पादन 

२०७८ श्रावण देचि २०७९ असार िसान्त सम्ि यवबभन्न बिबत र सियिा १२ वटा िैठक संिालन 
भई तपबसल ििोचजि कायत सम्पादन गररएकोछ । 

• गत आबथतक िषत २०७७/०७८ िाट साररएका उजरुी संख्या १० र यस आ.ि. २०७८/०७९ 
को असार िसान्त सम्ि यस िहाकाली नगरपाबलकाको न्याययक सबिबत सिक्ष पेश भएका 
१५ वटा उजरुीहरु सिेत कुल उजरुी सख्या २५ वटाको कायत सम्पादन सम्िन्िी यववरण 
देहाय ििोचजि रहेकोछ । 

• उपरोक्त उजरुीहरुिा स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ४७(१) ििोचजिका 
१६ वटा र दफा ४७(२) ििोचजिका ९ वटा उजरुी रहेकाछन।् 

गत आ.ि.को 
अल्या सयहत 

कुल पेश 

भएका उजरुी 
संख्या 

दरपीठ 

गररएको 
संख्या 

उजरुी 
यफतात/संख्या 

िेलबिलाप हनु 

नसकी 
सम्िचन्ित 

बनकायिा 
पठाइएको संख्या 

उजरुी 
फछयौट भई 

लगत कट्टा 
गररएको 
संख्या 

छलफलको 
क्रििा 
रहेको 
संख्या 

कावातही 
नभएको 
संख्या 

१० ३ ४ २ १० ७ ४ 

• स्थानीय सरकार संिालन ऐन २०७४ कोदफा (४९) को उपदफा (10) ििोचजि न्याययक 
सबिबतको कायत सम्पादन व्यवचस्थत गनत वडाहरुिा िेलबिलाप केन्र स्थापना तथा व्यवस्थापन 
गनुत पने व्यवस्था भए ििोचजि स्थानीय िेलबिलाप केन्र स्थापना तथा व्यवस्थापनको प्रयक्रया 
संिालन गने प्रयास गररएकोछ । 

• आबथतक िषत २०७८/०७९ िा दतात भएका उजरुीहरुको कायत सम्पादन सम्िन्िी यववरण देहाय 
ििोचजि रहेको छ । 

क्र.स. उजरुी बिबत यपबडतको नाि यपडकको नाि बिषय 
फछयौटको 
यकबसि 

िदु्धाको 
प्रकृबत 

कैयफयत 

१ २०७७।०४।०६ 

ि.न.पा. ४ 
िस्ने किला 
टिटा 

ि.न.पा. ४ 
िस्ने प्रिे 
बनरौला 

पसल 
संिालनिा 
रोक 

चजम्िेवारी 
सरी 
आएको 

४७(१)   

२ २०७७।०५।०३ 

ि.न.पा. ५ 
िस्ने बिन्द ु
ओड 

ि.न.पा. ५ 
िस्ने रििुीर 
ओड 

िर झगडा 
चजम्िेवारी 
सरी 
आएको 

४७(२)  यफतात 
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क्र.स. उजरुी बिबत यपबडतको नाि यपडकको नाि बिषय 
फछयौटको 
यकबसि 

िदु्धाको 
प्रकृबत 

कैयफयत 

३ २०७७।१०।१९ 

ि.न.पा. 5 

िस्ने प्रिे बसह 
ठगनु्ना  

दोगडाकेदार 
गापा िैतडी 
िस्ने रतन 
बसंह काकी 

लेनदेन 

चजम्िेवारी 
सरी 
आएको 

४७(२)  बनणतय 

४ २०७७।११।१० 

ि.न.पा. ७ 
िस्ने िाना 
टिटा 

ि.न.पा. ४ 
िस्ने जयन्ती 
भट्ट 

लेनदेन 

चजम्िेवारी 
सरी 
आएको 

४७(२)  बनणतय 

५ २०७८।०३।०७ 

ि.न.पा. ९ 
िस्ने दान बसह 
िौबसर सिेत 
जना ३१ 

ि.न.पा. ९ 
िस्ने अकिर 
सािन्त 

क्षबतपतुी 
भराई पाउुँ 

चजम्िेवारी 
सरी 
आएको 

४७(२)   

६ २०७८।०३।१३ 

ि.न.पा. ५ 
िस्ने िहादरु 
बसह ठगनु्ना 

िहाकाली 
नगरपाबलका 

िाटो 
सावतजबनक 
गरर 
पाऊुँ । 

चजम्िेवारी 
सरी 
आएको 

४७(२)  यफतात 

७ २०७८।०३।१७ 

ि.न.पा. ३ 
िस्ने दगुात 
काकी िहर 

ि.न.पा. ३ 
िस्ने िहेश 
बसंह िहर 

नाता 
प्रिाचणत 

चजम्िेवारी 
सरी 
आएको 

४७(१) 
 बनकायिा 
पठाइएको 

८ २०७८।०३।१६ 

ि.न.पा. ४ 
िस्ने जगत 
राि लहुार 

ि.न.पा. ४ 
िस्ने हेि राज 
पन्त 

लेनदेन 

चजम्िेवारी 
सरी 
आएको 

४७(२) 
 बनकायिा 
पठाइएको 

९ २०७८।०३।२५ 

ि.न.पा. ४ 
िस्ने ओि 
प्रकास बतङ्करी 

सिता शैचक्षक 
गठुी सिेत 

िर िाबल 
गरी पाऊुँ  

चजम्िेवारी 
सरी 
आएको 

४७(१)  बनणतय 

१० २०७८।०३।३१  

ि.न.पा. ६ 
िस्ने अबनता 
पाल 

नागशेरा गापा 
रुकुि वडा ६ 

असलु 
उपर गरर 
पाऊुँ  

चजम्िेवारी 
सरी 
आएको 

४७(२)  बनणतय 
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क्र.स. उजरुी बिबत यपबडतको नाि यपडकको नाि बिषय 
फछयौटको 
यकबसि 

िदु्धाको 
प्रकृबत 

कैयफयत 

िस्ने जीत राि 
िढुािगर 

 ११ २०७८।०४।२८  

ि.न.पा. १ 
िस्ने िान 
िहादरु काकी 

हनुैनाथ बनिातण 
सेवाका 
प्राबलका प्रो 
नरेन्र बसंह 
िािी 

सािानको 
िलु्य 
सम्िन्ििा 

नयाुँ ४७(१)  बिलापत्र 

१२ २०७८।५।२८ 

ि.न.पा. ६ 
िस्ने नर बसंह 
िोहरा 

ि.न.पा. ६ 
िस्ने प्रकाश 
िहादरु पाल 

लेनदेन नयाुँ ४७(१)  यफतात 

 १३ २०७८।६।४ 

ि.न.पा. ५ 
िस्ने बतलक 
राज अवस्थी 

ि.न.पा. ५ 
िस्ने यवबनता 
िहर 

लेनदेन नयाुँ ४७(१)  बनणतय 

 १४ २०७८।८।२६ 
ि.न.पा. २ 
िस्ने िषात 
डोिाल 

ि.न.पा. २ 
िस्ने कलावती 
डोिाल 

पालन 
पोषण 

नयाुँ ४७(१)  

१५ २०७८।०४।२१ 
नौगाड गापा 
२ पदि बसंह 
ठगनु्ना 

िनपा ५ िस्ने 
हंशा शाह ु

लेनदेन नयाुँ ४७(१) बनणतय 

१६ २०७८।०४।२१ 
ि.न.पा. ३ 
िस्ने करिीर 
बसंह िहर 

िनपा ८ िस्ने 
पावतती िािी 

िच्िा 
चजम्िा 
लगाउने 

नयाुँ ४७(१) बिलापत्र 

१७ २०७८।१०।१३ 
ि.न.पा. २ 
िस्ने बिष्ण ु
राि लोहार 

िनपा २ िस्ने 
केदार राि 
लोहार 

गाली 
गलोि 

नयाुँ ४७(२) का. िाुँ. 



 

22 

 

क्र.स. उजरुी बिबत यपबडतको नाि यपडकको नाि बिषय 
फछयौटको 
यकबसि 

िदु्धाको 
प्रकृबत 

कैयफयत 

१८ २०७८।१०।०५ 
ि.न.पा. १ 
िस्ने कल्यान 
बसंह काकी 

दहुुुँ गापा ४ 
िस्ने जय बसंह 
िािी 

लेनदेन नयाुँ ४७(१)  

१९ २०७८।१०।१३ 

ि.न.पा. ४  
िस्ने जय बसंह 
ठगनु्ना सिेत 
३० जना 

ग्वाल्लेक 
बनिातण सेवा 

ज्याला 
िजदरुी 

नयाुँ ४७(२)  

२० २०७९।०१।०८ 
ि.न.पा. ६  
िस्ने पावतती 
िोहरा 

ि.न.पा. ६  
िस्ने रिेश 
बसंह िोहरा 

पालन 
पोषण 

नयाुँ ४७(१) का. िाुँ. 

२१ २०७९।०१।०८ 
ि.न.पा. ३  
िस्ने जय बसंह 
िहर 

िनपा ३ िस्ने 
िल्देि बसंह 
िहर 

लेनदेन नयाुँ ४७(१)  

२२ २०७९।०१।१६ 
ि.न.पा. ५  
िस्ने बिष्ण ु
दत्त जोशी 

अयप गापा 
िस्ने देवान 
बसंह काकी 

िर िाली 
गने नयाुँ ४७(१) बनणतय 

२३ २०७९।०१।१७ 
ि.न.पा. ५  
िस्ने अबिता 
िािी 

िनपा ४ िस्ने 
पत्ती िोहरा 

लेनदेन नयाुँ ४७(१)   

२४ २०७९।०१।१८ 
बभ.न.पा. ९  
िस्ने नरेन्र 
िहादरु टेर 

िनपा ५ िस्ने 
पषु्कर िन्द 

लेनदेन नयाुँ ४७(१) का. िाुँ. 

२५ २०७९।०३।१० 
िनपा ५ िस्न े
िागिती ओड 

िनपा ५ िस्ने 
िागिती ओड 

िच्िा 
चजम्िा 

नयाुँ ४७(१) का. िाुँ. 
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३ .४ नगरपाबलकािाट स्वीकृत कानूनहरुको यववरण 

िहाकाली नगरपाबलका कायत सम्पादन िसु्त दरुुस्त िनाउन हाल सम्ि तपबसल ििोचजि काननुहरु स्वीकृत 
भई कायातन्वयनिा रहेका छन ्। 

बस. नं. कानूनको नाि कैयफयत 

१ कायतपाबलकाको िैठक संिालन सम्िन्िी कायतयवबि, २०७४  

२ नगर सभा संिालन सम्िन्िी कायतयवबि, २०७४  

३ 
बनणतय वा आदेश र अबिकार पत्रको प्रिाचणकरण (कायतयवबि) बनयिावली, २०७४ 
संशोिन सयहत 

 

४ नगरपाबलका (कायत यवभाजन) बनयिावली, २०७४  

५ नगरपाबलका (कायतसम्पादन) बनयिावली, २०७४  

६ एफ.एि. रेबडयो (व्यवस्थापन तथा संिालन कायतयवबि, २०७४  

७ नगरपाबलकाका पदाबिकारीहरुको आिार संयहता, २०७४  

८ राजपत्र प्रकाशन सम्िन्िी कायतयवबि, २०७4  

९ प्रशासकीय कायतयवबि (बनयबित गने) ऐन, २०७५  

१० न्याययक सबिबत (कायतयवबि सम्िन्िी) ऐन, २०७५  

११ 
बिपद् व्यवस्थापन बिशेष कोष संिालन बनदेचशका, २०७५ (पयहलो संशोिन २०७६ 

सयहत) 
 

१२ चशक्षा बनयिावली, २०७५  

१३ यवद्यालय गणुस्तर सिुार कायतयवबि, २०७५  

१४ नगरपाबलकाको सहकारी ऐन, २०७५  

१५ एकीकृत सम्पचत्त कर व्यवस्थापन कायतयवबि, २०७५  

१६ अपाङ्गता भएका व्यचक्तको पररिय पत्र यवतरण कायतयवबि, २०७५  

१७ जलस्रोत उपयोग सम्िन्िी कायतयवबि, २०७५   

१८ सरसफाई तथा फोहर िैला व्यवस्थापन कायतयवबि, २०७५  

१९ उजात यवकास सम्िन्िी कायतयवबि, २०७५  

२० व्यवसाय दतात तथा नवीकरण कायतयवबि, २०७५  

२१ साना बसंिाई बिशेष कायतक्रि कायातन्वयन कायतयवबि, २०७५  

२२ नगर चशक्षा यवकास कोष संिालन कायतयवबि, २०७५  

२३ िाल चशक्षा यवकास केन्र संिालन तथा व्यवस्थापन सम्िन्िी कायतयवबि, २०७५  

२४ नगर िस संिालन तथा व्यवस्थापन कायतयवबि, २०७५  
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बस. नं. कानूनको नाि कैयफयत 

२५ ि वगतको बनिातण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्िन्िी कायतयवबि, २०७६  

२६ स्रोत व्यवचक्त व्यवस्थापन सम्िन्िी कायतयवबि, २०७६  

२७ जेष्ठ नागररक पररिय पत्र यवतरण सम्िन्िी कायतयवबि, २०७६  

२८ िेबसनरी औजार संिालन सम्िन्िी कायतयवबि, २०७६  

२९ आिारभतू तहको िायषकत  परीक्षा संिालन व्यवस्थापन तथा बनयिन कायतयवबि, २०७६  

३० िाढी पीबडत पररिय पत्र यवतरण बनदेचशका, २०७६  

३१ 
असंगठीत क्षेत्रिा कायतरत श्रबिक तथा असहायहरुलाइ उपलब्ि गराउने राहत 
सम्िन्िी िापदण्ड, २०७६ 

 

३२ लचक्षत वगत कायतक्रि संिालन कायतयवबि, २०७७  

३३ सपुथ िूल्य पसल संिालन तथा व्यवस्थापन कायतयवबि, २०७७  

३४ योजना तजुतिा कायातन्वयन तथा व्यवस्थापन कायतयवबि, २०७७  

३५ नगर प्रििु रोजगार कायतक्रि कायातन्वयन बनदेचशका, २०७७  

३६ नगर एम्िलेुन्स संिालन तथा व्यवस्थापन कायतयवबि, २०७७  

३७ कृषक पेन्सन सम्िन्िी कायतयवबि, २०७७  

३८ हाट िजार संिालन तथा व्यवस्थापन कायतयवबि, २०७७  

३९ लैंबगक यहंसा बनवारण कोष संिालन कायतयवबि, २०७७  

४० वातावरण तथा प्राकृबतक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७  

४१ अनगुिन तथा भ्रिण िित बनयिन कायतयवबि, २०७७  

४२ ऋण व्याज अनदुान कजात कायतयवबि, २०७७  

४३ कन्टेन्जेन्सी रकि व्यवस्थापन तथा िित सम्िन्िी कायतयवबि, २०७८  

४४ आबथतक ऐन, २०७८  

४५ यवबनयोजन ऐन, २०७८  

४६ 
िेसहारा आाििवुाको सहारा तथा टुहरुा िालिाबलकाको अबभभावक नगर प्रििु 
कायतयवबि, २०७८ 

 

४७ िजार अनगुिन तथा वयवस्थापन कायतयवबि, २०७८  

४८ यवद्यालय कप्यूटर प्रचशक्षक छनौट सम्िन्िी कायतयवबि, २०७८  

४९ कृयष तथा पश ुप्रायवबिक स्वयंसेवक छनौट कायतयवबि, २०७८  

५० यवद्यालय िेलकुद प्रचशक्षक छनौट सम्िन्िी कायतयवबि, २०७८  

५१ एकल ियहलाको साथी नगर उपप्रििु कायतक्रि कायातन्वयन कायतयवबि, २०७८  

५२ टोल यवकास संस्था(गठन तथा पररिालन) कायतयवबि, २०७८  
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बस. नं. कानूनको नाि कैयफयत 

५३ ढुङ्गा बगट्टी वालवुा संकलन बियक्र यवतरण तथा राजस्व व्यवस्थापन सम्िन्िी, २०७८  

५४ शहरी यवकास तथा िर नक्शा पास सम्िन्िी कायतयवबि, २०७८  

५५ आबथतक ऐन, २०७९  

५६ यवबनयोजन ऐन, २०७९  

५७ िहाकाली नगर चशक्षा ऐन, २०७९  

 

३ .५ अनगुिन सम्िन्िी व्यवस्था  : 
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २१ तथा चजल्ला अदालत बनयिावली, २०७५ को बनयि ९४ ििोचजि 
सम्िाबनत चजल्ला अदालत दाि ुतलािाट अनगुिन गरी आवश्यक सझुाव  हनु ु पने व्यवस्था रहेकोिा बिबत 
२०७८।११।११ िा अनगुिन भइ पषृ्ठपोषण भएकोछ।  
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३ .६ िखु्य उपलब्िी 
• दैबनक प्रशासबनक तथा बनयबित कायतहरु सफलता पवुतक सम्पादन गररन,ु 

• न्याययक सबिबतको १२ वटा िैठक संिालन भई न्याययक सबिबत सिक्ष (गत आििाट चजम्िेवारी सरी 
आएका १० वटा र यस आििा पेश भएका सिेत) यवबभन्न २५ वटा उजरुीहरु सम्वन्िी छलफल गरी  
आवश्यक कावातयह गररएकोछ। उक्त उजरुी िध्ये दरयपट गरी यफतात भएका उजरुी ३ वटा रहेकोछ। 
उजरुी दतात भइ यफतात भएका उजरुी ४ वटा, बिलापत्र तथा बनणतय भएका उजरुी संख्या ८ वटा 
सम्िचन्ित बनकायिा पठाइएको उजरुी संख्या २, गरी कुल १४ वटा उजरुीहरु फर्छ्यौट भइ लगत 
कट्टा गररएको र ११ वटा उजरुी फर्छ्यौटको प्रयक्रयािा रहेका छन।्  

• नगरपाबलकाको कायत सम्पादन बनयिावली २०७४ को दफा ४ उपदफा ६ ििोचजि गठन भएको 
यविायन सबिबतिाट सम्पादन गररएको कायतहरु अन्तरगत यवबभन्न ७ वटा यविेयक तथा  कायतयवबिहरुको 
िस्यौदा तयार गरी सबिबत िाफत त प्रयक्रया अनसुार काननुको रुपिा प्रिाचणकण गराई कायातन्वयन 
गररएकोछ । 

• चजल्ला अदालत दाि ुतलािा िहाकाली नगरपाबलका सिेतको यवरुद्धिा पेश भएको अनबिकृत अबतक्रिण 
हटाई, क्षबतपबुतत ददलाई भराई पाउुँ भन्ने िदु्धािा प्रबतउत्तर पेश गरी आवश्यक कावातयह सम्िन्िी 
प्रयक्रयािा रहेकोछ। 

• नगरपाबलकाका यवबभन्न सबिबतहरुको िैठकिा काननुी परािशत सयहत यवबभन्न बिबतिा संिालन भएका 
िैठकहरुिा सहभाबग भई सहजीकरण गररएकोछ । 

• कायतपाबलका िैठक संिालन संिालन गनत आवश्यक व्यवस्थापकीय प्रिन्ि बिलाउन बनयबित सहयोग 
गरीएकोछ । 

• न्याययक सबिबत(कायतयवबि) ऐन, २०७५ ििोचजि न्याययक सबितको सचिवालय व्यवस्थापन गनत 
काननुी ईकाई व्यवस्थापन गररएकोछ। सो कायतयवबिहरुको िस्यौदा तयार गरी यवदे्ययक सबिबत िाफत त 
प्रयक्रया अनसुार काननुको रुपिा प्रिाचणकरण गराई राजपत्रिा सिेत प्रकाशन गरी कायातन्वयनिा 
गरीएकोछ । 

o आबथतक ऐन, २०७८  

o यवबनयोजन ऐन, २०७८  

o िेसहारा आाििवुाको सहारा तथा टुहरुा िालिाबलकाको अबभभावक नगर प्रििु कायतयवबि, २०७८ 

o िजार अनगुिन तथा व्यवस्थापन कायतयवबि, २०७८  
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o कप्यूटर प्रचशक्षक छनौट सम्िन्िी कायतयवबि, २०७८  

o कृयष तथा पश ुसेवा प्रायवबिक (स्वयंसेवक) कायतयवबि, २०७८  

o यवद्यालय िेल प्रचशक्षक छनौट सम्िन्िी कायतयवबि, २०७८  

o एकल ियहलाको साथी नगर उपप्रििु कायतक्रि संिालन कायतयवबि, २०७८ 

o टोल यवकास संस्था(गठन तथा पररिालन) कायतयवबि, २०७८  

o ढुङ्गा बगट्टी वालवुा संकलन बियक्र यवतरण तथा राजस्व व्यवस्थापन सम्िन्िी, २०७८ 

o शहरी यवकास तथा िर नक्शा पास सम्िन्िी कायतयवबि, २०७८ 

o आबथतक ऐन, २०७९ 

o यवबनयोजन ऐन, २०७९ 

o िहाकाली नगर चशक्षा ऐन, २०७९ 

• स्वीकृत काननुहरु राजपत्रिा प्रकाशन गराउने कायत अनसुार २९ वटा काननु राजपत्रिा प्रकाशन 
गररएकाछन।्  

• िहाकाली नगरपाबलका, दाि ुतलालाइ यवपक्षी वनाई बिबत २०७८/११/१८ िा १५ ददने म्याद तािेली 
भएकोिा म्याद बभतै्र सिोच्ि अदालत बनयिावली ििोचजि लाग्ने दस्तरु सयहत बलचित जवाफ सवोच्ि 
अदालतिा पेश गरी बनयिानसुार तारेि िझुाउन अबिवक्ता इन्र िहादरु िडकालाई वारेश तोकी काि 
काजिा िटाइएकोछ। 

• न्याययक सबिबत तथा यववाद सिािान सम्िचन्ि अनचुशक्षण कायतक्रि नगरपाबलको ९ वटै वडाहरुिा 
संिालन गरी सम्पन्न भएकोछ। 

• स्थानीय तहको बनवातिन सम्पन्न भए पश्चात संयविानकफ िार २१७ व्यवस्था भए अनसुार न्याययक 
सबिबत गठन भएकोछ। 

३ .७  स्थानीयतहिा न्याययक सबिबत   : अवसर 

सरकार सञ्चालनिा िहत्वपूणत अङ्गहरू िध्ये न्यायपाबलका एक िहत्वपूणत अङ्ग हो। व्यवस्थायपकाले तयार 
गरेको काननु कायतपाबलकाले कायातन्वयन गछत। यस क्रििा काननुिा देचिएका अस्पितालाई व्याख्या गने र 
यववाद बनरूपण गने काि न्यायपाबलकाले गछत। यवश्वका केही देशहरूले अभ्यास गदै आएको स्थानीय तहको 
अदालती अभ्यास नपेालिा सरुुको अवस्थािा छ। 
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लोकताचन्त्रक गणतन्त्रको स्थापनापबछ स्थानीय तहदेचि न ैसदुृढ एवि ्सिल िनाउनको लाबग स्थानीय नतेतृ्व, 

स्थानीय काननु र स्थानीय सरकारको व्यवस्थापनका लाबग स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलेस्थानीय तहिा 
न्याययक सबिबतको व्यवस्था गरेको छ।  

उल्लेचित यववादका यवषय िाहेकका यवषयहरू पबन न्याययक सबिबतले िेलबिलापका िाध्यििाट टुङ्गो लगाउन ु
पछत। न्याययक सबिबतिा बनवेदन वा यफराद पेश भएपबछ यवपक्षीका नाउुँिा म्याद पठाउने, प्रबतउत्तर िझु्न,े 

प्रिाणको परीक्षण, साक्षी परीक्षण गने, िेलबिलापका लाबग दवैु पक्षलाई उत्प्ररेरत गनेलगायत सिै प्रयक्रया 
टुङ्गग्याएर िात्र सबिबतले बनणतय गनुत पछत। बनणतय गदात तीनवटै सदस्यको सहिबत नभए दईु जनाको बनणतयले 
फैसला गररन्छ। फैसलािा सबिबत संयोजक अबनवायत हनुपुछत। यस बनणतयिा चित्त निझु्न ेपक्षलाई पनुरावेदनका 
लाबग म्याद ददने व्यवस्था सिेत गररएको छ ।  

३ .८ स्थानीय तहिा न्याययक सबिबत   : िनुौती 
स्थानीय स्तरिा अदालती अभ्यासको सरुुवात बनकै न ैसकारात्िक र प्रभावकारी कदि भए पबन न्याय सम्पादन 
गदात देहाय िनुौबतहरू हेकाछन।् 

• न्याय सम्पादनका क्रििा काननुी ज्ञानको अभाव हनु ुतथा प्रायवबिक ज्ञानको किी रहन,ु  

• यथेि प्रिाणको िूल्याङ्कन नगरी फैसला हनु सक्न,े  

• िनुाविाट बनवातचित जनप्रबतबनबि इजलासिा हनु ेभएकाले राजनीबतक पूवातग्रहीपन हनु सक्ने  

• कुनै पबन िदु्दािा बसिै चजल्ला अदालतिा जान सयकन ेभएकाले राजनीबतक रूपले फरक यविारका 
व्यचक्तहरू बसिै चजल्ला अदालतिा िात्र जान सक्न े 

३ .९  सूझाव 

न्याययक सबिबतको प्रभावकारी संिालन तथा व्यवस्थापन सम्िन्ििा देहाय ििोचजि सझुावहरु पेश गररएको 
छ । 

• संिीय तथा प्रदेश तहिाट िेलािितिा नगरपाबलकातथा वडाहरूिा न्याय कानून सम्िन्िी प्रचशक्षण 
ददन ुपने,  

• न्याययक सबिबत सदस्यहरूलाई यवबभन्न ताबलि तथा अबभििुीकरण गोष्ठीिा सहभागी गराई क्षिता 
अबभिबृि गराउन ुपने, 

• न्याययक सबिबतको सचिवालय र ईजलास यथाचशघ्र व्यवस्थापन गररन ुपने, 
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• यवकासका नाििा भइरहेका यवनास, वातावरणीय रूपिा प्रभाव िूल्याङ्कन नगरी गररएको यवकास, सरकारी 
जग्गािा आफूिसुी प्रयोग आदद बनयन्त्रण गनतका लाबग सिेत स्थानीय अदालत वा न्याययक सबिबतको 
आवश्यकता िहससु भएको हुुँदा ईजलास यथाचशघ्र व्यवस्थापन गररन ुपने,  

• न्यायका िान्य बसद्धान्तको अबिनिा रही प्राकृबतक न्यायको बसद्धान्त ििोचजि हनु ेगरी प्रभावकारी 
न्याय सम्पादन गरी बछटोभन्दा बछटो, कि िचितलो र प्रभावकारी न्याय ददन ेअभ्यासको सरुुवात गनत 
न्याययक सबिबतको सचिवालय र ईजलास यथाचशघ्र व्यवस्थापन गररन ुपने,  

• िेलबिलाप केन्रहरू स्थापना गरी कायत सम्पादनिा सहजीकरण गनत व्यवस्था बिलाउन ुपने, 

• िेलबिलापकतात सम्िन्िी तालीि संिालन गरी िेलबिलापकतात तयार गनुत पने । 

३ .१० न्याययक सबिबत र न्याय सम्पादन सम्िन्िी अपेक्षा 
न्याययक सबिबतिाट न्याय सम्पादन प्रयक्रयालाई प्रभावकारी िनाउन संचिय सरकार तथा प्रदेश सरकारिाट 
देहाय ििोचजि अपेक्षा गररएकोछ । 

• न्याययक सबिबतका पदाबिकारीहरुको क्षिता अबभवयृद्धकोलाबग सिय सियिा काननु सम्वन्िी ताबलिहरु 
संिालन गररन ुपने, 

• न्याययक सबिबतको सचिवालय तथा काननु िाबिला उपशािािा कायतरत कितिारीहरुको क्षिता अबभवयृद्ध 
गनत न्याय तथा काननु सम्िन्िी सेवाकालीन तालीि संिालन गराई ददनपुने, 

• ईजलास संिालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्िी प्रायवबिक क्षिता अबभियद्ध गनत आवश्यक व्यवस्था बिलाईन ु
पने, 

• न्याययक सबिबत िाफत त भए गरेका काि कावातयहहरुको बनयबित अनगुिन गरी पषृ्ठपोण गराईन ुपने, 

• न्याययक सबिबत िाफत त भए गरेका काि कावातयहहरुको बनयबित अनगुिन गरी पषृ्ठपोषण गराईन ुपने, 

• न्याययक सबिबतलाई ताबलिका साथै पदाबिकारी कितिारीहरुको क्षिता अबभवयृद्ध गराउन अवलोकन 
भ्रिण गराईन ुपने । 

 

 


