
Goflos ;ldltsf] kl/rofTds k'l:tsf
@)&(

-:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ adf]lhd tof/ ul/Psf]_

uf]nahf/ gu/kflnsf
uf]nahf/, l;/xf
dw]z k|b]z, g]kfn



/]lah lj?4sf] lbj; sfo{qmddf sd{rf/Lx¿sf] ;xeflutf

j8f sfof{nox¿sf] cg'udg

km'6an v]nf8L l6dnfO{ z'esfdgf / ljbfO{

%* cf} /fli6«o afn lbj;sf] cj;/df cfof]lht lgaGw n]vg k|ltof]lutf

gj lgjf{lrt hgk|ltlglwx¿sf] ;ky u|x0f sfo{qmdsf] ;db\3f6g

;ky u|x0f sfo{qmddf lgjf{lrt hgk|ltlglw / z'e]R5'sx¿sf] pkl:ylt



न्याय्क सयियिको परिच्यातिक पुय्िकया
२०७९

गोलबजयाि नगिपयायलकया
गोलबजयाि, यसिहया
िधेश प्रदेश, नेपयाल

(््यानी् सिकयाि सञचयालन ऐन, २०७४ बिोयजि ि्याि गरिएको)



प्रकयाशन:

न्याय्क सयियिको परिच्यातिक पयु्िकया - २०७९

(््यानी् सिकयाि सञचयालन ऐन, २०७४ बिोयिि ि्याि गरिएको)

प्रकयाशक: गोलबियाि नगिपयायलकया, यसिहया, िधशे प्रदशे, नेपयाल

सं् किण: प्र्ि सं्किण, २०७९ कयायतिक

;'emfj Pjd ;NnfxM

श्यािकुियाि श्षे्ठ, gu/ k|d'v

dfGtL ;fx, pkk|d'v

;xhstf{M

sfzL/fh bfxfn, jl/i7 ;+ljwfgljb\

प्रकयायशि यियि:   २०७९ कयायतिक

िुद्रण:  ि् लयालीगिुयँास इन्षे्टिने्ट P08 6«]l8Ë कमपनी प्रया. यल. 
          हरिहि्वन, लयलिपिु-३, फोन नं.: ०१-५०१०७११, ५०१०६१०



््यानी् गयाउँ सहििया यवय्नन यकयसिकया ््यानी् प्रकृयिकया यववयादहरू उतपनन हुने गद्दछन ्। 
त््िया यववयादहरूलयाई ््यानी् िहबया्ैट यनरुपण वया िलेयिलयाप गन्द यिलने ि नयिलने यवष्कया 
रूपिया पयहचयान गनु्दपद्दछ । ््यानी् िहबया्ैट यनरुपण वया िलेयिलयाप गन्द यिलने यववयादकया 
यवष्लयाई कयाननुनले िोकेबिोयिि कयािवयाही यकनयािया गनु्दपद्दछ  ि नयिलने यवष्लयाई 
अदयालििया कयाननुी उपचयािकया लयायग ियान ्पष्ट रूपिया ियानकयािी यदनपुद्दछ । ््िो कया ््दबया्ट 
गयाउँ सहििया शयायनि ि  कया्ि ियाखन ठूलो िद्दि पगुछ । 

््यानी् सिकयाि सञचयालन ऐन, २०७४ ले नेपयालको संयवधयानको धयािया २१७ बिोयिि 
््यानी् िहिया न्याय्क सयियिको गठन गन्द ि उक्त सयियिलयाई ््यानी् िहिया हुने यववयाद 
यनरुपण गन्द ि िलेयिलयाप गनने अयधकयाि प्रदयान गिेको छ । उक्त अयधकयािको  प्र्ोग गिी 
यववयादको यनरुपण गनने प्रयरि्याकया बयािेिया ््यानी् सिकयाि सञचयालन ऐन, २०७४ िया ्एको 
व्व््या समबनधिया ियानकयािी यदनकया लयायग ्ो गोिी पयु्िकया ि्याि गरिएको हो । 

्स परिच्यातिक पयु्िकयाको सहया्ियाबया्ट न्याय्क सयियि ि अन् समबद्ध पक्षहरूलयाई 
आफनो पदी् यिमिवेयािी यनवया्दह गन्द िहत्वपणू्द िद्दि पगुनेछ ्नने आशया यलएको छु ।

प्र्ििु परिच्यातिक पयु्िकया यवकयास गन्द अहोियात्र ख््टनहुुने प्रिखु प्रशयासकी् अयधकृि 
ि अन् कि्दचयािीहरू धन्वयादकया पयात्र हुनहुुनछ । o; kl/rofTds k'l:tsfnfO{ ljifo 
j:t';Dkfbg ul/ ;f/ule{t dGtJo lbg'x'g] jl/i7 ;+ljwfgljb\ >L sfzL/fh bfxfn 
k|lt cfef/ JoQm ub{5' . नगिपयायलकयाको ्ो पयहलो प्र्यास ्एकयाले किै यवष्व्ि ु ि 
्याषयाशलैीिया किीकििोिीहरू ्ये्टन सकछन ् । यिनको सधुयािकया लयायग सदवै िचनयातिक 
सझुयावको अपेक्षया गद्दछु । 

यियि २०७९ कयायतिक
            ियानिी सयाह
     ;+of]hs, Goflos ;ldlt
                tyf
              उपप्रिखु
      गोलबियाि नगिपयायलकया

मन्तव्य



.



मन्तव्य
यसिहया यिललया गोलबियाि नगिपयायलकयाले न्याय्क सयियिको कयाि कयािवयाहीलयाई 
प्र्यावकयािी बनयाउने उद्दशे्ले न्याय्क सयियिसमबनधी परिच्यातिक पयु्िकया प्रकयाशन 
गिेको कया ््द k|z+;gLo छ । ्सबया्ट न्याय्क सयियिको सं्ोिक ि सद््हरू एवं 
समबयनधि सिोकयािवयालयाहरूलयाई न्याय्क सयियिको अयधकयाि, यववयाद यनरुपणको सनद््दिया 
अपनयाउन ुपनने कया ््दयवयध, यववयाद यनरुपणको रिििया सघयाउ k'¥ofpg] केही कयाननुी शबदहरू, 
िलेयिलयापबया्ट यनरुपण हुने यववयादहरू, िलेयिलयापकिया्दको ्यूिकया ि्िया यवष्हरूिया सहि 
रूपिया बझुन प्र्ििु पयु्िकयािया सियावेश ्एकया सयाियाग्ीहरूले  सह्ोग पगुने दयेखनछ । 

नेपयालको संयवधयानले ;ª\3Lo लोकियायनत्रक गणिनत्रयातिक शयासन व्व््याको ियाध्िद्यािया 
यदगो शयायनि, सशुयासन, यवकयास ि संियृद्धको आकयंाक्षया k"िया गनने संकलप गिेको छ । ्स संकलप 
k"िया गन्द यववयादिया नै बढी सि् अलियलिहिे धन ि श्ि खयच्दन ुनपिोस ््नने उद्दशे्ले गयाउँ/
सहिकया ््यानी् सयानयायिनया यववयादहरू िलेयिलयापको प्रयरि्याद्यािया ि वया्ियवक ियँाचबझुद्यािया 
सििे न्या् यदन सयक्ोस ् ्नी ््यानी् िहिया न्याय्क सयियिलयाई यववयाद यनरुपण गनने 
अयधकयाि प्रदयान गिेको छ ।

संयवधयाले न्या् यछ्टो, छरििो, सव्दसलु्, यििव््ी, यनषपक्ष प्र्यावकयािी बनयाउने गिी 
ियाज्को नीयि यनधया्दिण गिेको छ । ्स नीयिलयाई कया्या्दनव्न गन्द संयवधयानको धयािया २१७ िया 
््यानी् िहको अयधकयािके्षत्र य्त्रकया यववयाद यनरुपण गन्द नगिपयायलकयाको िहिया उपप्रिखुको 
सं्ोिकतविया नगिस्या आफू िध्ेबया्ट यनवया्दयचि गिेकया दईु िनया सद््हरू िहने गिी 
न्याय्क सयियि गठनको व्व््या गिेको छ । संयवधयानको ्स व्व््यालयाई कया्या्दनव्न गन्द 
््यानी् सिकयाि संचयालन ऐन, २०७४ को परिचछेद ८ िया न्याय्क सयियिको अयधकयािक्षेत्र, 
न्याय्क अयधकयाि प्र्ोगको प्रयक्या, न्या् यनरुपणको िरिकया, यिलयापत्र वया यनण््द  कया्या्दनव्न 
समबनधी व्व््या ि्िया कुियाहरूलयाई व्वय््ि गिेको छ । ््यानी् सिकयाि संचयालन ऐन, 
२०७४ को अधीनिया िही कयाननु ि न्या्कया ियान् यसद्धयानिहरूको अवलमबन गिी न्याय्क 
सयियिले यववयादको यिलयापत्र ि यनरुपण गनु्दपनने हुनछ ।

न्या् ्नन ु नै यनषपक्षिया ि सत्िया हो । दयल् ियािनीयिक पषृ्ठ्यूिबया्ट यनवया्दयचि ्एकया 
व्यक्तहरू न्याय्क सयियििया िहिे कयाि गदया्द सत्ियािया पगुन यनषपक्ष हुन ुिरुिी छ । न्याय्क 



सयियि यनषपक्ष हुन नसकी आग्ह पवूया्दग्हिया यववयाद यनरुपण गनने कया ््द ््ो ्ने न्या् सियाप्त 
्ई सियाििया अशयाlGt l;h{gf हुनछ, यवकयास अवरुद्ध हुनछ । न्या्को समबनध शयायनि, 
यवकयास ि सशुयासनसँग अन्ोन्याl> छ । ्सैले न्याय्क सयियिले यववयादको यनरुपण गदया्द 
कयाननुको आधयाि यलई व्वहयारिक रूपिया न्या् हुने यकयसिले गनु्द पद्दछ ।

यपिसृियातिक नेपयाली सियाि अझ पयन सयाि्िू रूपिया लैङ्यगक दृयष्टले अयधकयािको उप्ोग ि 
न्या्िया पहुचँको यहसयाaले सियान ् ई सकेको अव््या छैन । ् स अव््यािया लैङ्यगक यहसंयाकया 
यववयादहरूलयाई अझ बढी संवेदनzLल ्एि सियाधयान गनु्दपनने हुनछ । न्याय्क सयियिलयाई 
कयाननुले िोकेकया यवष्हरूको यनरुपण गदया्द सत् िथ् ि वया्ियवकियाकया आधयाििया गनु्द 
पद्दछ । ्सकया यनयमि ््लगि अवलोकन, ््यानी् स/lhयिन, समबयनधि पक्षको सत् िथ् 
कुियाहरू ;'क्ि रूपिया बझुी कया ््द गनने परिपया्टीको यवकयास आवश्क छ । न्याय्क सयियिलयाई 
यववयाद यनरुपण गनने अयधकयाि कयाननुले प्रदयान गिेको अव््यािया हयाियििको यनण््द  गनने िफ्द  
्नदया िलेयिलयाप गियाई यववयाद सियाधयान गनने कुियालयाई नै प्रोतसयाहन गनु्दपद्दछ । यववयादहरू 
लयािो सि्समि यनण््द  नगिी ियाखनु् नदया कयाननुले िोकेको सि्सीियाय्त्रै सियाधयान गनु्दपद्दछ 
। प्र्ििु पयु्िकयािया सियावेश ्एकया सयािu|Lहरूको अध््नले न्याय्क सयियिलयाई यववयाद 
यनरुपणिया सह्ोग पगुने हुदँया ्ो पयु्िकया न्याय्क सयियि ि िलेयिलयापकिया्दहरूको लयायग 
सह्ोuL हुन सकदछ ।

अनििया, न्याय्क सयियिको कयाि, कि्दव् ि अयधकयाि लगया्िकया यवष्लयाई सि्ेटी प्र्ििु 
पयु्िकया प्रकयाlzि गनने कया ््दिया ि6ु\न ु हुने प्रिखु प्रशयासकी् अयधकृि लगया्ि समबयनधि 
सबैिया यवशषे धन्jfद व्क्त गद्दछु ।

कयायतिक, २०७९

                                                    कयाशीियाज दयाहयाल
           वरिष्ठ सयंवधयानयवद्/प्रशयासनयवज्ञ 
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नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अलिकार, पररच्यातमक पुल्रका, २०७९ 1

केही शबदहरूको कयानुनी अ ््थ ि परिभयाषया

१.  उजुिी: प्रचयलि कयाननु बिोयिि सयियिले कयािवयाही ि यकनयािया गनने उििुी  ।

२.  खयामने: िोयकएको समपयतिको d"Nofª\sg गरिदया भ्याउने समपयि हद ।

३.  चलन चलयाइयदने: यनण््द  पश्याि हक अयधकयाि प्रयाप्त ्एको व्यक्तलयाई कुनै व्ि ुवया 
समपयति ्ोग गन्द यदने कया ््द ।

४.  जियानि: कुनै व्यक्त वया समपयतिलयाई न्याय्क सयियिले चयाहकेो वखििया उपय््ि वया 
हयायिि गियाउन यलएको यिमिया वया उतििदयाय्तव ।

५.  म्याद ियािेल: न्याय्क सयियिको क्षेत्रयायधकयाि य्त्रकया यववयादहरूिया समबयनधि 
पक्षलयाई बझुयाइने म्याद, सचूनया, आदशे, पिूजी वया ियानकयािी पत्र रििपवू्दक बझुयाउने कया ््द  ।

६.  िया्दयाि: समपयतिको यवविण वया गनिी गिेको ;ª\Vof ियनने व्होिया वया समपयतिको 
फयँा्टवयािी वया लगि ।

७.  दिपीठ: न्याय्क सयियि सिक्ष पेस हुन आएकया कुनै यनवेदनको समबनधिया रिि नपगुे 
वया कयाननुले दिया्द नहुने वया नलयागने ्एिया त्सको पछयायडपरटि सोको कयािण ि अव््या 
िनयाइ अयधकयािप्रयाप्त अयधकयािीले लेयखयदने यनदनेशन वया व्होिया ।

८.  नयािेसी: कुनै व्यक्तको नयाि, ्ि ि विन सििेको यव्ििृ यवविण खलुयाइएको व्होिया ।

९.  नयायलश: कुनै यववयादको यवष्िया यदएको उििुी, यनवेदन वया यफियाद  ।

१०. यनण्थ् यकियाब: सयियिले उििुीिया गिेको यनण््द को अय्लेख ियाखनको लयायग खडया 
गिेको उििुीिया यनण््द  गिेको व्होिया ि त्सको आधयाि ि्या कयािणको संयक्षप्त उललेख 
्एको यकियाब  ।

११. पनचकृयि िोल: पञच ्लयाद्ीले समपयतिको ््लगि ि्या ््यानी् अवलोकन 
िलू्याङ्कन गिी यबरिी यवििण हुनसकने उयचि ठहियाएि यनयश्ि गिेको िलू् ।

१२.  पेसी: न्याय्क सयियि सिक्ष यनण््द या ््द पेस हुने यववयादिया पक्षहरूलयाई उपय््ि गियाइ 
सनुवुयाइ गनने कयाि ।
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१३.  प्रयिवयादी: वयादीले िसकया उपि उििुी दिया्द गद्दछ सो व्यक्त वया सं््या  ।

१४.  बकपत्र: यववयाद समबनधिया ियानकयाि ्ई सयाक्षीको रूपिया व्क्त गिेकया कुिया लेयखने वया 
लेयखएको कयागि ।

१५.  बनद ईजलयास: न्याय्क सयियिअनिग्दि यनरुपण हुने यववयादिध्े गोप् प्रकुयिको 
यववयाद ् एको ि समबद्ध पक्षहरूबीच गोपयन्िया कया्ि गन्द आवश्क दयेखएिया समबद्ध 
पक्षहरू ियात्र सह्यागी हुनेगिी प्रबनध गरिएको सनुवुयाई कक्ष ।

१६.  वयादी: कसै उपि सयियि सिक्ष उििुी दिया्द गनने व्यक्त वया सं््या  ।

१७.  लगयापयाि: घििगगया ि त्ससँग अनिियनयहि ्टहिया, बो्ट यवरुवया, खलुलया ियिन ि 
त्सिया िहकेया सबैखयाले संिचनया वया चचनेको िगगया, छेउछयाउ, सेिोफेिो ।

१८.  सदि््याहया: धिौ्टीिया िहकेो िकिको लगि कटिया गिी आमदयानीिया बयँाधने कया ््द ।
१९.  सयाल बसयाली: हिेक वष्दको लयायग छुटियाछुटैि हुने गिी प्रयिवष्दको यनयिति ््या्ी रूपिया 

ि् गरिएको सि्द ।

२०.  प्रचयलि  कयानुन: नेपयालिया  हयाल  प्रचलनिया  िहकेो  कयाननुलयाई  प्रचयलि  कयाननु  
्नेि  बयुझनछ । 

२१.  प्रदेश  कयानुन: प्रदशे  िहले  बनयाएको  कयाननुलयाई  प्रदशे  कयाननु  ्नेि  बयुझनछ । 

२२.  ््यानी् कयानुन : ््यानी्  िहले  बनयाएको  कयाननुलयाई  ््यानी्  कयाननु  ्नेि 
बयुझनछ । 

२३.  प्रयिवयादी: यनवेदकले  दयावी  यलएको  यवष्िया  प्रयिवयाद  गिी  प्रयिउतििपत्र  पेस 
गनने  पक्षलयाई  प्रयिवयादी   ्यननछ ।

२४.  यबगो: दयावी  गरिएको   धनियाल वया  त्सको  िलू्लयाई  यबगो   ्यननछ ।  दयावी 
गदया्द  समपयतिको  िलू्  खलेुको  िहनेछ  त्सलयाई  िलू्यंाकन 
गिी  नगदिया  परिणि  गिी  यबगो   कया्ि  गरिनछ । 

२५.  यियसल : यियसल  ्नेको  कुनै  यववयादकया  समबनधिया  ि्याि  ्एकया  समपणू्द  कयाग
ियाि  ियायखएको  फयाइल  हो । 
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२६.  िूलिवी  ियाखने  ि  जगयाउने : न्याय्क यियििया  दिया्द  ्एको  कुनै  यववयाद 
अदयालि  वया  अन्  यनकया्िया  सििे  यवचयाियाधीन  हुन  सकछ । ्स  अव््यािया  उक्त 
यववयादिया   अदयालि वया  यनकया्बया्ट  यनण््द   न्एसमिकया  लयायग  न्याय्क  सयियिले 
यनरूपण  गन्द  यिलदनै । ््िो  अव््यािया  सो  यववयादलयाई कयािबयाही  अयघ  नबढयाई 
िोकी  ियाखनपुछ्द । ्सिी िोकने  प्रयरि्याल  िलूिवी  ियाखने  ्यननछ । 

 ्सिी िलूिवी ियायखएको  यववयादिया  समबयनधि  अदयालि  वया  यनकया्बया्ट  यनण््द  
्इसकेपयछ  न्याय्क  सयियि  िलूिवी  िगयाई  त््िो यववयादको  यनरूपण  गनु्दपछ्द 
। अिः पयहले  िलूिवी  ियाखकेो  िदु्दया  यनरुपण  गन्द  आवश्  कयाि  कयािवयाही 
अयघ  बढयाउने  प्रकृ्यालयाई िलूिवी  िगयाउने  ्यननछ । ्सिी  यनरूपण  गदया्द  त््िो 
अदयालि  यनकया्को  यनण््द लयाई  सििे  यवचयाि  गिी  गनु्दपछ्द । 

२७. म्याद: ्नेको  कुनै  कयाि  गन्दको  लयायग  िोयकएको  वया  यदइएको  सि्  हो । 
न्याय्क  सयियिको  कयािको यसलयसलयािया  म्याद  ्नेको  कसैको  यवरुद्ध  यनवेद
न दिया्द  ्इसकेपयछ   प्रयिवयादीलयाई  आफनो ्नयाइ ियाखन  यदइएको  सि्सीिया  हो । 
म्याद नयाघी  सकेपयछ  आफनो ्नयाइ  ियाखन  वया  प्रयिउतििपत्र  पेस  गन्द  kfO{Fb}g । 

२८.  वयािेस: यववयादको  पक्षले   आफनो सटियािया  अकको  व्यक्त  ियाफ्द ि  प्रयियनयधतव  गन्द 
अयधकयाि  यदएको  व्यक्तलयाई  वयािेस  ्यननछ । यववयादकया  पक्ष ्व्ं उपय््ि 
हुन  नसकने   अव््यािया सो  कुिया  यलयखि  रूपिया  उललेख  गिी  वयािेस  पठयाउन 
सयकनछ । 

२९.   हकदै्या: कुनै  पयन  यववयादिया  यनवेदन  यदने  वया उििु  गनने   हक  सो  यववयादको 
पक्षलयाई  ियात्र  हुनछ ।  ्सलयाई  हकदै् या  ्यननछ ।  हकदै् या कयाननुले  नै  ्पष्ट 
गिेको  हुनछ । यववयादसँग  सिोकयाि  नै  नियाखने  पक्षले  अनयुचि  लया्  यलन  नस
कोस ्  ्नी  हकदै् याको  अवधयािणया आएको  हो। हकदै् याको  उद्दशे्  नै  िनुसकैु 
यवष्िया  िो  कसैले  पयन  यववयाद  यसि्दनया  वया  उििुी  नगिोस ् ि  सियाििया  शयायनि, 
््याय्तव  ि्या  िलेयिलयापको  वयाियाविण  कया्ि  िहन  सकोस ् ्नने  हो । 

३०.  हदम्याद: आफूलयाई  िकया्द  पिेको  यवष्िया  कयाननुबिोयिि  यनवेदन  यदन  पयाउने 
अयधकिि  सि्  सीियालयाई  हदम्याद  ्यननछ । कयाननुले  िोकेको सि्  सीियाय्त्र 
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यनवेदन  नगिेिया  पयछ  यनवेदन  लयागन  सकदनै । हदम्यादको  व्व््याले  िनुसकैु 
यवष्िया  ियहलेसकैु  उििुी  गन्द  पयाउने  अयनयश्िियालयाई  ह्टयाउँछ ।  यनवेदन  गनु्दपनने
कयािण  पिेको  यियिबया्ट  हदम्यादको  गणनया सरुु हुनछ । 

३१. धयािया / उपधयािया / दफया / उपदफया / खण्ड: संयवधयानको प्रत्ेक व्व््यालयाई 
यसलयसलेवयाि रूपिया ियाखी अङ्यकि गनने नमबिलयाई धयािया ्यननछ । धयाियाअनिग्दि 
यसलयसलेवयाि रूपिया गरिएको व्व््यालयाई उपधयािया वया खणड ्यननछ । उपधयािया वया 
खणडलयाई कोष्ठिया लेखनपुद्दछ । उपधयाियालयाई अङ्किया ि खणडलयाई अक्षििया लेखनपुद्दछ । 
््िै ऐनिया ्एकया व्व््यालयाई अङ्यकि गनने नमबिलयाई दफया ि कुनै दफयाअनििगि 
कोष्ठिया िहकेया नमबिलयाई उपदफया वया खणड ्यननछ । उपदफयालयाई अङ्किया ि खणडलयाई 
अक्षििया लेखन ुपद्दछ । (स्ोि: यववयाद सियाधयानिया न्याय्क सयियि स्ोिसयािग्ी ि्या 
प्रयशक्षण पयु्िकया, न्या् सेवया ियायलि केनद्र, बबििहल, कयाठियाडौ ँ।)

३२.  िेलयिलयाप केनद्र: नगिपयायलकयाद्यािया ््यापनया गरिएको वया िलेयिलयापसमबनधी कयाि 
गन्द अनिुयि प्रयाप्त गैिसिकयािी सं््याद्यािया ््यानी् िहसँग सिनव् गिी ््यापनया गरिएको 
सयािदुयाय्क िलेयिलयाप केनद्र सििे । 

३३.  पक्ष: यववयादकया पक्ष ।

३४.  पयहलो पक्ष: यववयाद सियाधयानको लयायग न्याय्क सयियि ि्या िलेयिलयाप केनद्रिया 
यनवेदन यदने व्यक्त ।

३५.  दोस्ो पक्ष: ्ननयाले पयहलो पक्षको यनवेदनको आधयाििया िलेयिलयापको लयायग न्याय्क 
सयियि ि्या िलेयिलयाप केनद्रले बोलयाएको यववयादको पक्ष । 

३६.  यववयाद: न्याय्क सयियि ि्या िलेयिलयाप केनद्रिया दिया्द िहकेो यववयाद । 

३७.  िेलयिलयाप: पक्षहरूले िलेयिलयापकिया्दको सह्ोगिया यववयाद वया िदु्धयाको यनरुपण गन्द 
अपनयाइने प्रयरि्या । 

३८.  िेलयिलयापकिया्थ: पक्षहरू बीचको यववयादलयाई छलफल गियाई सहि वयाियाविण सिृनया 
गन्द ि्या सो यवष्िया सहियि कया्ि गन्दकया लयायग सहिीकिण गन्द ्स कया ््दयवयध 
बिोयिि यन्कु्त िलेयिलयापकिया्द ।
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३९.  अध्थन्याय्क यनकया्: अदयालि बयाहके िदु्दयाको कयािबयाही ि यकनयािया गन्द अयधकयाि 
पयाएको यनकया् । 

४०.  िुद्या: िदु्दया हनेने यनकया्िया यवचयाियाधीन िहकेो यववयाद ।

४१.  िुद्या हेनने यनकया्: अदयालि ि अध्दन्याय्क यनकया् सििे ।

््यानी् िहको यवशेषिया ि उदे्श्

््यानी् िह ्नेको गयाउँपयायलकया वया नगिपयायलकया हो । ््यानी् िहको अयधकयािसमबनधी 
व्व््या कया्या्दनव्न गन्द ््यानी् सिकयाि सञचयालन ऐन २०७४ बनेको हो । सङ्घ, प्रदशे 
ि ््यानी् िहबीचको सहकयारििया, सहअय्ितव ि सिनव्लयाई प्रवद्ध्दन, िनसह्यायगिया, 
उतििदयाय्तव ि पयािदयश्दिया सयुनयश्ि गिी सलु् ि गणु्ििी् सेवया प्रवयाह ््यानी् िहको गठन 
्एको हो । 

लोकिनत्रकया लया्हरूको सियानपुयायिक सियावेशी ि न्या्ोयचि यवििण गनु्द, कयाननुी ियाज् ि 
यदगो यवकयासको अवधयािणयाअनरुुप सियािवयाद उनिखु सङ्घी् लोकियायनत्रक गणिनत्रयातिक 
शयासन प्रणयालीलयाई ््यानी् िहदयेख सदुृढीकिण गनु्द, ््यानी् नेितृवको यवकयास गददै 
््यानी् शयासन पद्धयिलयाई सदुृढ गनु्द, ््यानी् िहिया यवधयाय्की, कया ््दकयारिणी ि न्याय्क 

अभ्यासलयाई सं््यागि गनु्द ््यानी् सिकयािकया उद्दशे्हरू हुन ्।

न्याय्क सयियिको परिच्

न्याय्क सयियि ्नेको नेपयालको संयवधयानको ्याग १७ को धयािया २१७ िया कयाननुबिोयिि 
आफनो अयधकयाि क्षेत्र य्त्रकया यववयाद यनरूपण गन्द ््यानी् िहको पयायलकयाले प्रत्ेक 
पयायलकयािया उपयाध्क्ष वया उपप्रिखुको सं्ोिकतविया गठन हुने ३ (िीन) सद््ी् सयियि हो 
। त््िो न्याय्क सयियिले ््यानी् िहकया गयाउँ सहििया हुने सयाियान् खयालकया िदु्दया ियायिलया, 
िगगया ियिन, सयँाध यववयाद ि्िया िदु्दयाको ्ुटङ्गो लगयाउने गद्दछ । न्याय्क सयियि सं्ोिक 
ि सद््ले सयाियूहक रूपिया न्याय्क सयियिको अयधकयाि क्षेत्रको प्र्ोग गद्दछन ्। न्याय्क 
सयियिबया्ट यिलयापत्र वया यनण््द  ्एकया यववयादसँग समबयनधि यलखि, यिलयापत्र वया यनण््द को 
अय्लेखहरूलयाई नगिपयायलकयािया व्वय््ि ि सिुयक्षि रूपिया ियाखन ुपनने कयाननुी व्व््या छ । 
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सयियिले आफूले गिेको कयािको वयायष्दक यवविण  नगि प्रिखुियाफ्द ि ्पयायलकयाको नगि स्यािया 
पेस गनु्दपद्दछ । ््यानी् सिकयाि सञचयालन ऐनिया उललेख ्एको व्व््याअनसुयाि न्याय्क 
सयियिबया्ट यववयादको अयनिि यनण््द  ्एको यियिले ३५ यदनय्त्र समबयनधि पक्षलयाई सो 
यनण््द को प्रियायणि प्रयियलयप उपलबध गियाउन ुपद्दछ । न्याय्क सयियिबया्ट ्एको यनण््द िया 
यचति नबझुने पक्षले यनण््द को ियानकयािी पयाएको यियिले पैिीस यदनय्त्र समबयनधि यिललया 

अदयालििया पनुियावेदन गन्द सकदछ ।

न्याय्क सयियिको िहत्व

््यानी् िहकया वयायसनदयाहरू न्या्कया उप्ोक्तया हुन ् । उनीहरूले ््यानी् िहको न्याय्क 
सयियिबया्ट यववेकपणू्द, यछ्टो छरििो ि कि खच्दिया न्या् पयाउने आशया गिेकया हुनछन ्। न्या्को 
सव्दियान् यसद्धयानि, प्रयाकृयिक न्या्को यसद्धयानि ि न्या्ोयचि यववेकको प्र्ोग गिेि सयियिले 
यनषपक्ष न्या् यदनपुद्दछ । ्सकया लयायग न्याय्क सयियिले सयियिप्रयिको यवश्यासिया आघयाि 
पगुनेगिी कुनै पयन गयियवयधहरू सञचयालन गनु्दहुदँनै । ््यानी् िहिया िहने न्याय्क सयियिको 
िहत्वलयाई यनमनयानसुयाि उललेख गन्द सयकनछ:

१. ््यानी् िहिया न्याय्क अभ्यासलयाई सं््यागि गन्द,

२. न्याय्क अयधकयािलयाई ््यानी् िहिया यवकेनद्रीकिण गन्द,

३. ््यानी् िहिया नेितृव क्षिियाको यवकयास गन्द,

४. न्या्िया नयागरिकको सहि ि सिल पहुचँ अय्वयृद्ध गन्द,

५. घिया्सी ि सयािदुयाय्क िदु्दया ि यववयादहरूलयाई ््यानी् ्िििया 6'ª\uf] लगयाउन,

६. छो्टो सि् ि कि खच्दिया न्या् प्रदयान गन्द,

७. ््यानी् यववयादलयाई ््यानी््ििबया्ैट शीघ्र ि सिल सियाधयान गन्द,

८. सयाियायिक सद्याव ि सयहषणिुयालयाई बयल्ो बनयाउन,

९. अदयालििया हुने िदु्दयाको चयाप ि न्या्प्रयायप्तिया हुने यढलयाइकया कयािण हुने हिैयानीलयाई कि गन्द ।
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न्याय्क सयियिको सं् ोजक भई कया ््थ गनने उपप्रिुखको

कयाि, कि्थव् ि अयधकयाि

््यानी् सिकयाि सञचयालन ऐन, २०७४ को दफया १६ को उपदफया (४) को खणड (ख) िया 
उपप्रिखुको कयाि, कि्दव् ि अयधकयाि दहेया्बिोयिि हुने व्व््या छ । 

१. न्याय्क सयियिको सं्ोिक ्ई कया ््द गनने,

२. अध्क्ष वया प्रिखुको अनपुय््यििया यनिको कया््द्याि समहयालने,

३. गैिसिकयािी सङ्घ सं््याकया यरि्याकलयापको सिनव् गनने,

४. उप्ोक्तया यहि संिक्षणसमबनधी कया ््दको सिनव् गनने,

५. ्ोिनया ि्या कया ््दरििको अनगुिन ि्या सपुरिवेक्षण गिी सोको प्रयिवेदन बैठकिया पेस 
गनने,

६. स्या ि कया ््दपयायलकयाद्यािया गयठि सयियिहरूको कयाििया सहिीकिण ि सिनव् गनने,

७. सयाि यदन्नदया बढी सि् नगिपयायलकयािया अनपुय््ि हुने ्एिया अध्क्ष वया प्रिखुलयाई 
ियानकयािी गियाउने,

८. स्या, कया ््दपयायलकया ि्या अध्क्ष वया प्रिखुले प्रत्या्ोिन गिेकया वया िोकेकया अन् कया ््द 

गनने ।

लैङ्यगक  ि्या  सयाियायजक  सवेंदनशीलियाको  यवष्िया
ध्यान  k'¥ofpg'  पनने  कुियाहरू

१. यववयाद  यनरुपण  गदया्द  कुनै  ियािनीयिक,  सयाियायिक,  आय ््दक,  धयायि्दक  व्यक्त  वया 
सं््याको  प्र्याविया  नपिी   ्विनत्र,  ि्ट्् पवया्दग्हियहि  ढङ्गले  कया््द  गनु्दपद्दछ । 

२. पिमपियागि  सयाियायिक  सयंा्कृयिक  िलू्  ियान्िया  वया अन्  कुनै  पयन  बयाहयानयािया 
कसिूदयािले  छु्ट  पयाउने  अव््यािया  चनयाखो  बनन ुपद्दछ ि  कयाननुको  शयासनको अनसुिण 
गिी पीयडिले उयचि न्या् पयाउने गिी कयाि गनु्द पद्दछ । त्सो गदया्द लैङ्यगक  यव्दे  ि्या 
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यहसंया  (घिेल यहसंया लगया्ि)  ि  ियािी्  यव्देकया  घ्टनयाहरूले  कयाननुी 
उपचयाि  पयाउन  सकने  अव््या  सिृनया  गन्द  सयकनछ । 

३. नयाबयालक, अपयाङ्गिया ्एको व्यक्त,  ज्ेष्ठ नयागरिक, अयि यवपनन पक्ष ्एको यववयाद, 
ि्या  लैङ्यगक  ि्या  ्ौनिन्  दवु ््दहयाि  समबनधी यववयादलयाई  प्रया्यिकिया  ियाखिे  हनेु्द
पछ्द । 

४.  बनद  इिलयास, दो्याषकेो  व्व््या, अपयाङ्गियाितै्री  संिचनया, पीयडि  सहया्िया कक्ष 
(सव्दसयाधयािण ियहलया, यवपनन ि सीियानिकृि सिहूहरूकया उििी  लेयखयदने, आवश्क 
प्रयरि्याबयािे ियानकयािी यदने ि सहिीकिण  गनने  गिी), पीयडि  यवश्याि  कक्षको 
व्व््या (ग््दविी,  यशशसुयहिको  ियहलया,  शयािीरिक  वया  ियानयसक  चो्ट  पिेको 
ियहलया,  अपयाङ्गिया ्एको व्यक्त,  वदृ्धवदृ्धया  पीयडि  पक्षहरूको लयायग) को व्व््या 
गिी  पीयडिितै्री  अनकूुल  वयाियाविण  यसि्दनया  गनने  व्व््या  यिलयाउन ु पद्दछ ।

५. त््िै  पीयडिितै्री  सि्,  ््यान,  ्याषया  शलैी  ि  व्वहयाि,  लैङ्यगक  संवेदनशील 
्याषयाको  प्र्ोग  गनु्दपछ्द । 

६. ियहलया,  यवपनन  ि  सीियानिकृि  सिहूकया  व्यक्तहरूलयाई  लयक्षि  गिी कयाननुी  सचिेनया 
अय््यान  सञचयालन  गिी  उनीहरूको न््िया पहुचँ  वयृद्ध गनने कया ््द गनु्द त्यिकै  सहि 

हुन  आवश्क  हुनछ । 

िेलयिलयाप केनद्रिया हुनपनने आधयािभूि व्व््या

क. िलेयिलयाप केनद्र यचनयाउनकया लयायग सयाइन बोड्द । 

ख. िलेयिलयापकिया्दको नयाि, ठेगयानया ि फो्टो सयहिको सचूी । 

ग. िलेयिलयापकिया्द, यववयादकया पक्षहरू एवं सिोकयािवयालयाहरू बसेि छलफल गन्द यिलने ््यान 
ि फयन्दचि ।

घ. िलेयिलयाप सत्र सञचयालनकया लयायग शयानि, गोप् ि सिुयक्षि ््यान ।

ङ. यववयाद दिया्द पयु्िकया, बैठक पयु्िकया, पत्र चलयानी ियि््टि ि फयाइलहरू ।

च. यवय्नन यकयसिकया फियािहरूको ठेली (यववयाद दिया्द यनवेदनको फयाियाि, िलेयिलयापकिया्द 
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िोिेको िेकड्द ियाखने फयाियाि, दोस्ो पक्षलयाई ियानकयािी गियाउने फयाियाि, िलेयिलयापकिया्दलयाई 
ियानकयािी गियाउने फयाियाि, सहियिपत्रको फयाियाि, प्रगयि प्रयिवेदनकया फयाियािहरू आयद)

छ. िलेयिलयाप केनद्रले गिेकया कया ््दहरूको अय्लेख ियाखने दियाि ियि््टि लगया्िकया अन् 

िसलनद सयािग्ीहरू । 

न्याय्क कया ््थ समबनधी व्व््या

४६.  न्याय्क सयियि

 नगिपयायलकयािया संयवधयानको धयािया २१७ बिोयििको एक न्याय्क सयियि िहनेछ । 
नेपयालको संयवधयानको ्याग ११, धयािया १२७ (२) िया कयाननु बिोयिि िदु्दया हने्द ््यानी् 
्िििया न्याय्क यनकया् वया यववयाद सियाधयानकया वैकयलपक उपया् अवलमबन गन्द 
आवश्कियानसुयाि अन् यनकया् गठन गन्द सयकने प्रयावधयान छ । संयवधयानको धयािया २१७ 
िया कयाननु बिोयिि आफनो अयधकयाि क्षेत्रय्त्रकया यववयाद यनरुपण गन्द नगिपयायलकयािया 
उपप्रिखुको सं्ोिकतविया िीन सद््ी् एक न्याय्क सयियि िहने व्व््या छ । उक्त 
न्याय्क सयियििया नगिस्याबया्ट आफूिध्ेबया्ट यनवया्दचन गिेकया दईु िनया सद््हरू 
िहनछन ्।

४७.  न्याय्क सयियिको अयधकयािके्षत्र (ऐनको दफया ७४)

 न्याय्क सयियिलयाई यववयादको यनरूपण गनने अयधकयाि

(१)  न्याय्क सयियिलयाई दहेया्कया यववयादको यनरूपण गनने अयधकयाि हुनेछ:

क. आलीधिु, बयँाध पैनी, कुलो वया पयानीघया्टको बयँाडफयँाड ि्या उप्ोग,

ख. अकया्दको बयाली नोकसयानी गिेको, 

ग. चिन, घयँास, दयाउिया,

घ. ज्यालया िििुी नयदएको,

ङ. घिपयालवुया पशपुक्षी हियाएको वया पयाएको,

च. िेष्ठ नयागरिकको पयालनपोषण ि्या हिेचयाह नगिेको,
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छ. नयाबयालक छोिया छोिी वया पयि–पतनीलयाई इजिि आिदअनसुयाि खयान लयाउन वया 
यशक्षया दीक्षया नयदएको,

ि. वयायष्दक २५ लयाख रुपै्यँासमिको यबगो ्एको घि बहयाल ि घि बहयाल सयुवधया,

झ. अन् व्यक्तको घि, िगगया वया समपयिलयाई असि पनने गिी रुख यबरुवया लगयाएको,

ञ. आफनो घि वया बलेसीबया्ट अकया्दको घि, िगगया वया सयाव्दियनक बया्टोिया पयानी झयािेको

्ट. सँयध्यािको िगगया िफ्द  झ्याल ियाखी घि बनयाउन ुपदया्द कयाननुबिोयिि छोड्न ु पनने 
परिियाणको िगगया नछोडी बनयाएको,

ठ. कसैको हक वया ्वयायितविया ्ए पयन पियापवू्ददयेख सयाव्दियनक रूपिया प्र्ोग हुदँ ै
आएको बया्टो, व्िु् याउ यनकयालने यनकयास, व्िु् याउ चियाउने चौि, कुलो, नहि, 
पोखिी, पया्टी पौवया, अनत्यष्ट ््ल, धयायि्दक ््ल वया अन् कुनै सयाव्दियनक 
््लको उप्ोग गन्द नयदएको वया बयाधया पु् या्दएको,

ड. सङ्घी् वया प्रदशे कयाननुले ््यानी् िहबया्ट यनरूपण हुने ्नी िोकेकया अन् 
यववयाद ।

िेलयिलयापको ियाध्िबयाट ियात्र यववयादको यनरूपण गनने अयधकयाि

(२)  न्याय्क सयियिलयाई दहेया्कया यववयादहरूिया िलेयिलयापको ियाध्िबया्ट ियात्र यववयादको 
यनरूपण गनने अयधकयाि हुनेछ:

क. सिकयािी, सयाव्दियनक वया सयािदुयाय्क बयाहके एकयाको हकको िगगया अककोले चयापी, 
यिची वया घसुयाई खयाएको,

ख. सिकयािी, सयाव्दियनक वया सयािदुयाय्क बयाहके आफनो हक नपगुने अरुको िगगयािया घि 
वया कुनै संिचनया बनयाएको,

ग. पयि–पतनीबीचको समबनध यवचछेद, 

घ. अङ्ग्ङ्ग बयाहकेको बढीिया एक वष्दसमि कैद हुन सकने कु्टयप्ट,

ङ. गयाली बेइजििी, 
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च. ल्ुटयप्ट,

छ. पशपुक्षी छयाडया छयाडेको वया पशपुक्षी ियाखदया वया पयालदया लयापिबयाही गिी अरुलयाई 
असि पयािेको, 

ि. अरुको आवयासिया अनयधकृि प्रवेश गिेको, 

झ. अकया्दको हक ्ोगिया िहकेो िगगया आवयाद वया ्ोग चलन गिेको,

ञ. धवयन प्रदषुण गिी वया फोहोििलैया फ्यँाकी यछिकेीलयाई असि पिु्याएको,

्ट. प्रचयलि कयाननु बिोयिि िलेयिलयाप हुन सकने व्यक्तवयादी ्ई दया्ि हुने अन् 
दवेयानी ि एक वष्दसमि कैद हुन सकने फौिदयािी यववयाद ।

(३) उपदफया (२) बिोयििको यववयादको समबनधिया पक्षले चयाहिेया यसध ैअदयालििया िदु्दया दया्ि 
गन्द बयाधया पिेको ियायनने छैन ।

(४) ्स दफयािया उयललयखि यववयादिया प्रचयलि कयाननुिया िदु्दया हनेने यनकया् सिक्ष यनवेदन यदने 
कुनै हदम्याद िोयकएकोिया सोही म्यादय्त्र ि कुनै हदम्याद निोयकएकोिया त््िो कया ््द 
्एको ्ए गिेको यियिले ३५ यदनय्त्र न्याय्क सयियि सिक्ष यनवेदन यदनपुननेछ ।

 ्पष्टीकिण: ्स परिचछेदको प्र्ोिनकया लयायग यनवेदन ्ननयाले उििुी वया यफियादलयाई 
सििे िनयाउँछ ।

४८. अयधकयािके्षत्रको प्र्ोग

(१) न्याय्क सयियिको अयधकयािक्षेत्रको प्र्ोग न्याय्क सयियिको सं्ोिक ि सद््हरूले 
सयाियूहक रूपले गननेछन ्। बहुििको िया् न्याय्क सयियिको यनण््द  ियायननेछ ।

(२) उपदफया (१) िया िनुसकैु कुिया लेयखएको ्ए ियापयन न्याय्क सयियिको सं्ोिक ि अकको 
एक िनया सद््को उपय््यि ्एिया यववयादको कयािबयाही ि यकनयािया गन्द सयकनेछ । 

(३) न्याय्क सयियिको सं्ोिक बयाहके अरु दईु िनया सद््को उपय््यि ्एिया यववयादको 
यकनयािया गन्द बयाहके अरु कयािबयाही गन्द सयकनेछ ।

(४) कुनै कयािणले सं्ोिकको पद रिक्त ्एिया न्याय्क सयियििया िहकेया अन् दईु िनया 
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सद््को सव्दसमियििया यववयादको कयािबयाही ि यकनयािया गन्द सयकनेछ ।

(५) ्स दफयािया अन्त्र िनुसकैु कुिया लेयखएको ्ए ियापयन कुनै यववयादको समबनधिया 
न्याय्क सयियिको सं्ोिक वया कुनै सद््को यनिी सिोकयाि वया ्वया ््द गयँायसएको वया 
त््िो सं्ोिक वया सद््को नयाियाय्त्रकया व्यक्त यववयादको पक्ष ्एिया यनिबया्ट सो 
यववयादको कयािबयाही ि यकनयािया हुन सकने छैन ।

(६) उपदफया (५) बिोयिि कुनै सं्ोिक वया सद््ले हने्द नयिलने यववयादको हकिया त््िो 
सं्ोिक वया सद्् बयाहकेकया अन् सद््ले यववयादको कयािबयाही ि यकनयािया गन्द 
सकनेछन।् सं्ोिक ि सबै सद््ले त््िो यववयादको कयािबयाही ि यकनयािया गन्द नयिलने 
्एिया समबयनधि स्याले िीन िनया सद््लयाई सो यववयादको ियात्र कयािबयाही ि यकनयािया 
गनने गिी िोकन ुपननेछ ।

(७) उपदफया (६) बिोयििको यववयादको कयािबयाही ि यकनयािया गदया्द िीन िनया सद््िध्ेको 
िेष्ठ सद््ले न्याय्क सयियिको सं्ोिक ्ई कयाि गननेछ

४९. न्या् समपयादनको प्रयक्र्या

(१) न्याय्क सयियिले आफू सिक्ष पेस ्एको यववयादको यनवेदन दिया्द गिी दिया्दको यन्सया 
समबयनधि पक्षलयाई उपलबध गियाउन ुपननेछ । 

(२) न्याय्क सयियिले आफू सिक्ष पेस ्एको यववयादको यनवेदनको कयािबयाही ि यकनयािया गदया्द 
सम्व ्एसमि िलेयिलयाप गन्द प्रोतसयायहि गिी दवुै पक्षको सहियििया यिलयापत्र गियाउन ु
पननेछ । पक्षहरू बीच यिलयापत्र हुन नसकेिया दफया ४७ को उपदफया (१) िया उयललयखि 
यववयादिया न्याय्क सयियिले कयाननु बिोयिि यववयादको कयािबयाही ि यकनयािया गनु्द पननेछ ।

(३) उपदफया (२) बिोयिि यिलयापत्र गियाउँदया न्याय्क सयियिले आफूले सचूीकृि गिेको 
िलेयिलयापकिया्दबया्ट गियाउन ुपननेछ ।

(४) न्याय्क सयियिले दफया ४७ को उपदफया (२) िया उयललयखि यववयादिया प्रयिवयादी 
उपय््ि ्एको यियिले िीन ियहनयाय्त्र िलेयिलयापको ियाध्िबया्ट ्ुटङ्ग्याउन ुपननेछ 
। सो अवयधय्त्र िलेयिलयाप हुन नसकेिया सोही व्होिया उललेख गिी पक्षलयाई अदयालि 
ियान सनुयाई यववयाद ि सोसँग समबयनधि यियसल कयागि ि प्रियाण सििे समबयनधि 
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अदयालििया पठयाइयदन ुपननेछ ।

(५) उपदफया (४) बिोयिि पक्ष हयायिि हुन आएिया समबयनधि अदयालिले प्रचयलि कयाननु 
बिोयिि सो िदु्दयाको कयािबयाही ि यकनयािया गनु्द पननेछ ।

(६) न्याय्क सयियिले आफू सिक्ष पिेको यववयादिया वयादीले प्रयिबयादीको नयाििया कुनै बैङ्क, 
कमपनी, यवतिी् सं््या वया अन् कुनै यनकया्िया िहकेो खयािया, यनक्षेप वया प्रयिवयादीले 
पयाउने कुनै िकि ््याय््यििया ियाखी कसैलयाई ्कु्तयानी नगन्द नगियाउन वया प्रयिवयादीको 
हक ्ोगको कुनै अचल समपयि कसैलयाई कुनै पयन व्होियाले हक ह्ियानििण गन्दबया्ट 
िोककया गन्दको लयायग यनवेदन यदएकोिया न्याय्क सयियिले प्रयाियम्क ियँाचबझुबया्ट सो 
बिोयिि गन्द उप्कु्त दखेिेया अवयध िोकी िोककयाको लयायग समबयनधि यनकया्िया लेखी 
पठयाउन सकनेछ ि त्सिी लेखी पठयाएकोिया सोबिोयिि िोककया गिी त्सको ियानकयािी 
न्याय्क सयियिलयाई यदन ुपननेछ ।

(७) उपदफया (६) बिोयिि िोककया ्एकोिया प्रयिवयादीले त््िो िोककया फुकुवया गन्दको लयायग 
न्याय्क सयियि सिक्ष यनवेदन यदएिया सो सयियिले त््िो यनवेदनबिोयिि िोककया 
फुकुवया गन्द िनयायसब दखेिेया िोककया फुकुवयाको लयायग समबयनधि यनकया्िया लेखी पठयाउन 
सकनेछ ि त्सिी लेखी पठयाएकोिया सो बिोयिि िोककया फुकुवया गिी त्सको ियानकयािी 
न्याय्क सयियिलयाई यदन ुपननेछ ।

(८) अनिरिि संिक्षणयातिक आदशे: (८) दफया ४७ बिोयिि न्याय्क सयियिले अयधकयािक्षेत्र 
प्र्ोग गदया्द पयि पतनी बीचको वया िेष्ठ नयागरिकको संिक्षण समबनधी यववयादिया पीयडि, 
यनिको नयाबयालक सनियान वया यनिसँग आयश्ि अन् कुनै व्यक्तको यहिको लयायग 
समबयनधि पक्षलयाई दहेया्को अनिरिि संिक्षणयातिक आदशे सििे यदन सकनेछः

क. पीयडिलयाई यनि बसी आएको घििया बसोबयास गन्द यदन, खयान लयाउन यदन, कु्टयप्ट 
नगन्द ि्या यशष्ट ि सभ् व्वहयाि गन्द, 

ख. पीयडिलयाई शयािीरिक वया ियानयसक चो्ट पगुेको ्एिया उपचयाि गियाउन,

ग. पीयडिलयाई अलग रूपिया बसोबयासको प्रबनध गनु्द पनने दयेखएिया सोको व्व््या गन्द 
ि त्सिी अलग ब्दया यनिको 
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 ्िणपोषणको लयायग उयचि व्व््या गन्द,

घ. पीयडिलयाई गयालीगलौि गनने, धमकी यदने वया असभ् व्वहयाि गनने कया ््द नगन्द, 
नगियाउन,

ङ. पीयडिको यहि ि सिुक्षयाको लयायग अन् आवश्क ि उप्कु्त कुिया गन्द वया गियाउन ।

(९) दफया ४७ बिोयििको कुनै यववयाद समबनधिया न्याय्क सयियििया कुनै यनवेदन पिेकोिया 
प्रचयलि कयाननुिया िदु्दया हनेने यनकया् सिक्ष प्रयिबयादी उपय््ि हुन ुपनने म्याद यकय्टएको 
्ए सोही म्यादय्त्र ि म्याद यकय्टएको न्एिया बया्टयाकया म्याद बयाहके १५ यदनय्त्र 
प्रयिबयादी आफँै वया आफनो वयािेसियाफ्द ि ्यलयखि व्होिया सयहि न्याय्क सयियि सिक्ष 
उपय््ि हुन ुपननेछ ।

(१०) दफया ४७ बिोयििको यववयादिया न्याय्क सयियिले िलेयिलयाप गियाउने प्र्ोिनको 
लयायग प्रत्ेक वडयािया िलेयिलयाप केनद्र गठन गन्द सकनेछ ।

(११) कुनै वडयािया एक्नदया बढी िलेयिलयाप केनद्र ्एिया न्याय्क सयियिले यववयादको 
पक्षहरूले िोिेको वया सो यवष्िया पक्षहरूबीच सहियि न्एिया सो वडयाको कुनै 
िलेयिलयाप केनद्रिया िलेयिलयापद्यािया यववयाद सियाधयानको लयायग पठयाउन सकनेछ ।

(१२) न्याय्क सयियिले यववयादको यनवेदनिया कयािबयाही ि यकनयािया गदया्द यनवेदनको दिया्द, 
त््िो यववयादको आवश्क ियँाचबझु ि्या कयािबयाही, म्याद ियािलेी, पक्षहरू उपय््ि 
गियाउने ि्या यिलयापत्र गियाउने प्रयरि्या, यववयादको यकनयािया गनु्द पनने अवयध, लगि कटिया गनने 
लगया्िकया यववयादको यनरूपण समबनधी अन् कया ््दयवयध ् ्यानी् कयाननु बिोयिि हुनेछ ।

५०. यलयखि जयानकयािी यदनुपनने

 न्याय्क सयियिबया्ट यववयादको अयनिि यनण््द  ् एको यियिले पैिँीस यदनय्त्र समबयनधि 
पक्षलयाई सो यनण््द को प्रियायणि प्रयियलयप उपलबध गियाउन ुपननेछ ।

५१. पुनियावेदन गन्थ सकने

 न्याय्क सयियिबया्ट ्एको यनण््द िया यचति नबझुने पक्षले यनण््द को ियानकयािी पयाएको 
यियिले पैिँीस यदनय्त्र समबयनधि यिललया अदयालििया पनुियावेदन गन्द सकनेछ ।
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५२.  यिलयापत्र वया यनण्थ् कया्या्थनव्न गनने

(१) कया ््दपयायलकयाले न्याय्क सयियिबया्ट ्एको यिलयापत्र वया यनण््द को ितकयाल कया्या्दनव्न 
गनु्द, गियाउन ुपननेछ ।

(२) न्याय्क सयियिबया्ट ्एको यिलयापत्र वया यनण््द  कया्या्दनव्नसमबनधी अन् व्व््या 
््यानी् कयाननु बिोयिि हुनेछ ।

५३. अयभलेख ियाखनुपनने

(१) गयाउँपयायलकया ि्या नगिपयायलकयाले न्याय्क सयियिबया्ट यिलयापत्र वया यनण््द  ्एकया 
यववयादसँग समबयनधि यलखि, यिलयापत्र वया यनण््द को अय्लेख व्वय््ि ि सिुयक्षि 
रूपिया ियाखन ुपननेछ ।

(२) न्याय्क सयियिले आफूले गिेको कयािको वयायष्दक यवविण अध्क्ष वया प्रिखुियाफ्द ि 

समबयनधि स्यािया पेस गनु्द पननेछ ।

अदयालििया  िुद्या  दया्ि  गन्थ  सयकने 

(क) िेलयिलयाप पद्धयि ्व्ििया ्वेचछयािया आधयारिि पद्धयि ्एको हुदँया ियाय्  उललेख 
्एकया  यववयादको  समबनधिया न्याय्क  सयियििया  पक्षले चयाह ेन्याय्क  सयियि नगई यसध ै
अदयालििया  िदु्दया  दया्ि  गन्द  सकछ । 

(ख) अयधकयािको प्र्ोग 

यववयाद यनरूपणको  समबनधिया  न्याय्क  सयियिको  सं्ोिक  ि सद््हरूले  सयाियूहक 
रूपिया यनण््द  गनु्दपछ्द । ्सिी  यनण््द  गदया्द बहुििको िया्  न्याय्क सयियिको यनण््द  
हुने कयाननुी व्व््या िहकेो  छ । न्याय्क  यियिको  सं्ोिक ि एकिनया  सद्् ्एिया 
यववयादको  कयािवयाही ि यकनयािया (अयनिि  ्ुटङ्गो  लगयाउने  कया ््द)  गन्द  सयकनछ । सं्ोिकको 
अनपुय््यििया  यववयादको  यकनयािया  गन्द सयकँदनै  िि  सं्ोिकको  पद  रिक्त िहिेया  ्ने दईु 
सद््को सव्दसमियिबया्ट यववयादको  कयािवयाही  ि्या  यकनयािया  गन्द  सयकनछ । 

यववयादको  समबनधिया  न्याय्क  सयियिको  सं्ोिक  वया  कुनै  सद््को  यनिी  सिोकयाि 
वया ्वया ््द गयँायसएको  वया  सद््को नयाियाय्त्रकया व्यक्त  यववयादको  पक्ष  ्एिया कयािवयाही  ि 
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यकनयािया  गनु्द  हुदँनै ।  सं्ोिक  वया  कुनै  सद््ले  हने्द  नयिलने  यववयादको  हकिया  त््िो 
सं्ोिक  वया  सद््  बयाहकेकया  अन्  सद््ले  यववयादको  कयािवयाही  ि  यकनयािया  गनु्दपछ्द । 
सं्ोिक  ि  दवुै  सद््हरूले  त््िो  यववयादको  यकनयािया  गन्द  नयिलने  ्एिया  गयाउँस्या  
वया नगिस्याले समबयनधि स्याकया अन् िीनिनया  सद््लयाई उक्त यववयादको ियात्रै कयािवयाही 
ि  यकनयािया  गनने  गिी  िोकनपुछ्द । ्सिी  िोयकएको  न्याय्क  सयियिको  सं्ोिक िीनिनया 
सद््  िध्ेको  िेष्ठ  सद्् हुनछ । 

(ग) कया ््थयवयध कयानुन बनयाउनुपनने

न्याय्क सयियिको यववयाद यनरूपण गनने कया ््दयवयध ््यानी् िहले बनयाएको कयाननुबिोयिि 
हुनछ । उक्त कयाननुिया यववयादको यनवेदनिया कयािबयाही ि यकनयािया गदया्द यनवेदनको दिया्द,  त््िो 
यववयादको  आवश्क  ियँाचबझु  ि्या  कयािबयाही,  म्याद  ियािलेी,  पक्षहरू उपय््ि  गियाउ
ने  ि्या  यिलयापत्र  गियाउने प्र यरि्या, यववयादको  यकनयािया  गनु्दपनने  अवयध, लगि  कटिया  गनने 

लगया्िकया  यवष्हरू सिये्टएको हुनपुछ्द ।

न्याय्क  सयियि  ि  िेलयिलयाप  समबनधी  अयधकयाि के्षत्र

िेलयिलयाप केनद्रको गठन

््यानी्  सिकयाि  सञचयालन  ऐन, २०७४ अनरुुप  न्याय्क  सयियिले  कया ््द  गदया्द  lgDg 
adf]lhdsf k|s[ofx¿ अपनयाउन  k5{M 

४९. न्या्  समपयादनको  प्रयरि्या  (१) न्याय्क सयियिले  आफू  सिक्ष  पेस  ्एको  
यववयादको  यनवेदन  दिया्द  गिी  दिया्दको यन्सया  समबयनधि  पक्षलयाई उपलबध  गियाउन ु पननेछ ।

(२) न्याय्क सयियिले आफूसिक्ष पेस ्एको यववयादको यनवेदनको कयािबयाही ि यकनयािया 
गदया्द सम्व ्एसमि िलेयिलयाप गन्द प्रोतसयायहि गिी दवुै पक्षको सहियििया यिलयापत्र गियाउन ु
पननेछ । पक्षहरूबीच यिलयापत्र हुन नसकेिया दफया ४७ को उपदफया (१) िया उयललयखि यववयादिया 
न्याय्क सयियिले कयाननुबिोयिि यववयादको कयािबयाही ि यकनयािया गनु्दपननेछ । 

(३) उपदफया (२) बिोयिि यिलयापत्र गियाउँदया न्याय्क सयियिले आफूले सचूीकृि गिेको 
िलेयिलयापकिया्दबया्ट गियाउन ुपननेछ । 
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्सबया्ट  के  ्पष्ट  हुनछ  ्ने  न्याय्क  सयियिले  यनरूपण  गन्द  पयाउने  अयधकयाि  क्षेत्र  सोही  
ऐनको  दफया ४७ को  उपदफया (१) य्त्रकया यववयाद  पयन  न्याय्क  सयियिले  िलेयिलयापको  
ियाध्िबया्ट  सियाधयान  गन्द  प्र्तन  गनु्दपछ्द । ्सिी  िलेयिलयाप  गियाउँदया  आफूले  सयूचकृि  
गिेको  िलेयिलपकिया्द  ियाफ्द ि  नै  गनु्दपछ्द । ्सिया  सयूचकृि ्एकया  िलेयिलयापकिया्दहरू  
िलेयिलयापकया  समबनधिया  कमिीिया  पयन  आधयाि्िू  प्रयशक्षण  पयाएकया  ि  िलेयिलयाप 
गदया्द  के  क्िो  कयाननुी  व्व््याको  पयालनया  गनु्दपछ्द  ्नने  ्याहया  पयाएकया  हुनछन ् । 
््िो  ियायलि प्रयाप्त िलेयिलयापकिया्दहरू  ियानव  अयधकयाि  ि  सयाियायिक  न्या्कया  िलू्िू  
ियान्ियाकया  समबनधिया  प्रयशयक्षि  हुनछन।् िलेयिलयापकया  रिििया  पक्षहरू  बीचिया  ्एकया  
सबै  कुियाहरू  गोप्  ियाखनपुछ्द  ्नने  यवष्िया  सचिे  हुनछन ्। य्यनहरूियाफ्द ि  िलेयिलयाप  
गियाउँदया  पक्षहरू  ्व्ंले  िे  कुिया  ्वीकयाि  गिेकया  हुनछन,् सोही  कुियािया गियाउFदछन ् ।  
िलेयिलयाप  गदया्द  सबै  प्रयरि्या  पिूया  गिी  दवुै  पक्षको ्यावनया  ि  चयाहनयालयाई  समबोधन  गिी 
िलेयिलयाप गरिएको  छ  ्ने  ियात्र  त््िो  सहियि  कया्या्दनव्न  गन्द  सहि  हुनछ,  दवुै  
पक्षलयाई  िीिको अनु् यूि हुनछ  ि  अनििः  ््िो  यववयाद  पनुः  दोहोरिने  सम्यावनया  पयन  
अत्निै  कि  हुनछ । 

न्याय्क  सयियि वया ् सकया कुनै  सद्् ् व्ं संलगन ् ई िलेयिलयाप गनु्द हुदँनै । यकन्ने कयाननु 
््यानी् सिकयाि सञचयालन ऐन, २०७४ को दफया ४९ को उपदफया (३) ले नै ््िो िलेयिलयाप 
गदया्द सयूचकृि िलेयिलयापकिया्दले गनु्दपछ्द ्नने व्व््या गिेको छ । न्याय्क सयियिको कुनै 
सद्् यवगििया िलेयिलयापको ियायलि प्रयाप्त ्एिया पयन िलेयिलयाप गियाउने कया ््दिया संलगन 
िहन ु हुदनै । यववयाद यनरुपण गनने यिमिवेयािी ्एको पदयायधकयािी ्व्ं नं िलेयिलयापिया पयन 
संलगन िहदँया पयछ सो यववयाद पनु: यनरुपण गनु्दपनने अव््यािया असयिलो हुन सकछ । न्याय्क 
सयियिकया पदयायधकयािीहरूले िलेयिलयापकया सबै प्रयरि्या वया कया ््दयवयध पिूया गिी िलेयिलयापको 
कया ््दिया संलगन िहदँया गयाउँपयायलकया वया नगिपयायलकयाकया अन् यिमिवेयािी पिूया गनने सि् अत्नि 
कि हुने ्एको कयािणले पयन ््िो व्व््या गरिएको हो । 

यववयादकया पक्ष यसधै व्डया कया्या्थल्िया आएिया के गनने ? 

यववयादको  पक्ष  यववयाद  यलएि  वडया  कया्या्दल्िया  आएिया  पयहलया  उनीहरूलयाई  न्याय्क  
सयियि  सिक्ष  ियान सझुयाव  यदनपुछ्द । ्यद  कुनै  पक्षले  वडयाबया्ैट  सियाधयान  गरियदन ु ्नी  
आग्ह  गिेिया  सििे  वडयाध्क्ष  वया  सद््ले  आफूले वया आफनो कया्या्दल्बया्ट गरिएको 
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सियाधयान न्याय्क सयियिबया्ट गरिएको ि्िो कयाननको औपचयारिकिया  ि्या  प्रयरि्या  पगुेको  
नहुने  ्एकोले  त्सले  कयाननुी  ियान्िया  नपयाउने  कुियाको  ियानकयािी  यदनपुछ्द । ्सकया  
अयिरिक्त  उििूीको  एकीकृि  लगि ियाखने  प्र्ोिनकया  लयायग  पयन  प्रत्ेक  उििूी  न्याय्क 
सयियिको  लगििया  दिया्द  गनु्द  अयि  नै  िहतवपणू्द  ्एकोले  वडया  ्िििया  उििूी  दिया्द  नगिी  
न्याय्क  सयियििया नै  उििूी  दिया्द  गन्द  पठयाइयदनपुछ्द । न्याय्क सयियिले  ््यानी्  सिकयाि  
सञचयालन  ऐन, २०७४ को  दफया  ४७ बिोयििकया  यववयाद  वया  प्रचयलि कयाननुबिोयिि  
न्याय्क  सयियिबया्ट  यनरूपण  गनने  ्नी  िोयकयदएकया  यववयाद वया  प्रचयलि  कयाननुबिोयिि  
िलेयिलयापको  ियाध्िबया्ट  सियाधयान  गन्द  सयकने  यववयादिया  ियात्रै  िलेयिलयाप गियाउन  सकछ 
। आफनो  अयधकयाि  क्षेत्रिया  पिेको  यववयाद  सियाधयान  गन्दकया  लयायग  न्याय्क  सयियिले  
सोही ऐनको  दफया  ४९ को  उपदफया  १० बिोयिि  प्रत्ेक  बडयािया  िलेयिलयाप  केनद्रको  
गठन  गन्द  सकछ । वडया्ििी्  केनद्रिया  िहने  वया  न्याय्क  सयियिले  आफनया अयधकयाि  
क्षेत्रय्त्रकया  यववयादको  िलेयिलयाप  गियाउने प्र्ोिनकया  लयायग  सयूचकृि  गिेकया व्यक्तहरू  
ियात्र  िलेयिलयापकिया्द  हुन ्। न्याय्क  सयियि  अनिग्दि  हुने िलेयिलयाप  िलेयिलयापसमबनधी  
ऐन, २०६८ बिोयिि  हुने  िलेयिलयाप्नदया  फिक  हुनछ । 

िेलयिलयापकिया्थको  छनोट  गदया्थ  न्याय्क  सयियिले  गनु्थपनने कया ््थहरू

१.  न्याय्क  सयियिले  िलेयिलयाप  गियाउने  कया ््दको  लयायग  यववयादकया  पक्षहरूलयाई  एक 
िनया  िलेयिलयापकिया्दको छनो्ट गन्द लगयाउन ु पछ्द । 

२.  पक्षहरूबीच  एक  िनया  िलेयिलयापकिया्दको  लयायग  सहियि  न्एिया  न्याय्क  सयियिले  
पक्षहरूकया  सहियििया िीन  िनया  िलेयिलयापकिया्दको  छनो्ट  गन्दसकछ । 

३.  पक्षहरूको  बीचिया  िलेयिलयापकिया्दको  नयाििया  सहियि  हुन  नसकेिया  न्याय्क  
सयियिले  िलेयिलयापकिया्दको  सचूीिया  िहकेया  िलेयिलयापकिया्दहरू िध्ेबया्ट दवुै  पक्षबया्ट  
एक-एक िनया  िलेयिलयापकिया्द  छनो्ट  गन्द  लगयाई िेस्ो  िलेयिलयापकिया्द आफै  छनो्ट  
गिी  यदनपुछ्द । 

४.  यनवेदनकया दवुै  पक्षको  सहियििया  िलेयिलयापकिया्दको  सचूीिया  निहकेो  िलेयिलयापकिया्द 
हुन  ्ोग्  िहकेो  कुनै व्यक्त  वया  सं््याबया्ट  िलेयिलयाप  प्रयरि्या  अगयायड  बढयाउन  
सहिि  ् ै यलयखि  यनवेदन  यदएिया  न्याय्क सयियिले त््िो  व्यक्त  वया  सं््यालयाई  
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िलेयिलयापकिया्द  िोकन  सकछ । 

व्डया्ििी्  िेलयिलयाप  केनद्र  वया  िेलयिलयापकिया्थले
िेलयिलयाप  गियाउने िरिकया

१. न्याय्क  सयियिको  यनदनेशनअनसुयाि िलेयिलयापको  कया ््द  समपनन  ्ई  पक्षहरू  बीच  
यिलयापत्र  ् एिया वडया्ििको  िलेयिलयाप  केनद्रले यिलयापत्रको  कयागि  ि्याि  गिी  यववयाद  
समबद्ध  कयागियािसयहि  न्याय्क सयियि  सिक्ष  अय्लेखको  लयायग पठयाउनपुछ्द । 

२. पक्षहरूबीच  यिलयापत्र  हुन  नसकेिया  सोही व्होिया  उललेख  गिी  न्याय्क  सयियि  
सिक्ष  उपय््ि  हुने  यियि  िोकी  समबद्ध  कयागियाि  सयहि  पक्षहरूलयाई  पठयाउनपुछ्द । 

३. वडया्ििी्  िलेयिलयाप  केनद्रले  िलेयिलयाप  गियाउँदया  ् ्यानी्  िहले  बनयाएको  कयाननुको  

अवलमबन  गनु्दपछ्द । यववयाद िलेयिलयाप  कया््द  ््यासक्  चयँाडो  गियाउनपुछ्द ।

न्याय्क  सयियिले  दहेया्को  अव््या पिी  पक्षहरूले  यनवेदन  यदएको  अव््यािया  

िलेयिलयापकिया्द  परिवि्दन गरियदन ुपछ्द

१. पक्षहरूले  िलेयिलयापकिया्दलयाई  सचूीबया्ट  ह्टयाएिया, 

२. पक्षहरूले  पयाि्परिक  सहियििया  िलेयिलयापकिया्द  हिेफेि गन्द िञििु ्एिया, 

३. यववयादको  कुनै  पक्षले  िलेयिलयापकिया्दप्रयि  अयवश्यास  िहकेो  यलयखि  ियानकयािी  
गियाएिया, 

४. कुनै  कयािणले  िलेयिलयापकिया्दले  िलेयिलयापिया  सह्यागी  ्िैहन  नसकने  िनयाएिया, 

५. वयादकया  यवष्व्ििुया  िलेयिलयापकिया्दको  कुनै  ्वया ््द  िहकेो  िलेयिलयापकिया्दले  
ियानकयािी  गियाएिया  वया  कुनै स्ोिबया्ट  न्याय्क  सयियि  सिक्ष  ियानकयािी  प्रयाप्त  ्एिया, 

६. िलेयिलयाकिया्दले  िलेयिलयापकिया्दको  हयैस्िले  कया ््द  गदया्द  िोयकएबिोयििकया  आचिण  

पयालन  नगिेिया ।
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िेलयिलयापकिया्थले पयालनया गनु्थपनने केही आचिणहरू 
१. यनषपक्ष  ढङ्गले  िलेयिलयाप  समबनधी कया््द गनु्दपद्दछ ।

२. कुनै  पक्षप्रयि  झकुयाव,  आग्ह,  पवूया्दग्ह ियाखकेो दयेखने कुनै आचिण वया व्वहयाि गनु्दहुदँनै ।

३. कुनै  पक्षलयाई  डि, त्रयास,  झकु्यान  वया प्रलो्निया  पयािी  िलेयिलयाप गियाउन ुहुदँनै ।

४. यववयाद कया्ि िहकेो अव््यािया यववयादको कुनै पक्षसँग आय ््दक कयािोबयाििया संलगन नहुने,

५. िलेयिलयापको रिििया  पक्षहरूसँग  समियानिनक, सद्यावपणू्द ि सबै पक्षप्रयि सियान 
व्वहयाि कया्ि गनने,

६. िलेयिलयापको  रिििया  पक्षहरूले  व्क्त  गिेको  यवष्व्िकुो  गोपनी्िया  कया्ि  ियाखने, 

७. िलेयिलयापको रिििया  पक्षबया्ट  प्रयाप्त  ्एको  कुनै कयागियाि  वया  व्ि ु प्रयरि्या  समपनन 
्एपयछ  वया  यनि  प्रयरि्याबया्ट  अलग  ्एपयछ  समबयनधि  पक्षलयाई  सिुयक्षि  यफिया्द  

गनने । (िलेयिलयाप समबनधी यन्ियावली, २०७०)

िुद्याको यवष्व्िुिया छलफल गनु्थअयि िेलयिलयापकिया्थले
पक्षहरूलयाई जयानकयािी गियाउनु पनने यवष्हरू

क. ऐन ि ्स यन्ियावलीको समबयनधि प्रयावधयान,

ख. िलेयिलयापको प्रयरि्यािया अपनयाइने कया ््दयवयध,

ग. सहियि ि यनषकष्दिया पगुने कयाि पक्षहरूको ्एको ि िलेयिलयापकिया्दको ्यूिकया 
सहिकिया्दको ियात्र ्एको कुिया,

घ. िदु्दयाको वया्ियवक यवष्व्ि ुबझुन पक्षहरूले सबै िथ्हरू इियानदयािीपवू्दक प्रक्ट गनु्द पनने 
आवश्किया,

ङ. िलेयिलयापको प्रयरि्यािया ्ए गिेकया कया ््द गोप् िहने ि्या आफू ि पक्षले पयन गोप् ियाखन ु
पनने यवष्,

च. िलेयिलयापको प्रयरि्याबया्ट पक्षहरू कुनै पयन सि्िया अलग हुन पयाउने यवष्,

छ. अन् आवश्क कुियाहरू ।
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िेलयिलयापकिया्थले िेलयिलयापको प्रयक्र्याबयाट िुद्याको सियाधयान गनने 
समबनधिया अवलमबन गनु्थपनने वया गन्थ लगयाउनु पनने कुियाहरू

क. िदु्दयाको यवष्व्िसुँग समबयनधि यवष्िया हिेक पक्षलयाई सियान रूपिया प्या्दप्त बोलने 
िौकया यदन ुपनने,

ख. बोलदया समियानिनक ्याषया प्र्ोग गनने ि अकको पक्षले बोलदया बीचिैया कुिया कया््टन नहुने,

ग. पक्षको सहियि यलई िदु्दयासँग समबयनधि कुनै ियानकयाि व्यक्तलयाई बझुने,

घ. िगगयाको सयँाध, सीियानया अवलोकन गन्द वया ््लगि यनिीक्षण गनने ।

d]nldnfk stf{n] प्रयिवेदन पेस गनने

िलेयिलयापकिया्दले पक्षहरू बीच िलेयिलयाप ्एको ्ए सो ्एको सयाि यदनय्त्र 
िलेयिलयापको कयागि सयहिकया अन् कयागियाि ि िलेयिलयाप हुन नसकेिया सो हुन नसकेको 
कयािण सििे खलुयाई समबयनधि िलेयिलयाप समबनधी कयाि गनने सं््या वया ््यानी् यनकया् 

सिक्ष प्रयिवेदन पेस गनु्द पननेछ ।

कयागजयाि सिुयक्षि ियाखने

िलेयिलयापसमबनधी कया ््द गनने सं््या वया ््यानी् यनकया्ले िलेयिलयापको कयागि, प्रयिवेदन 
ि्या अन् कयागियाि आˆनो कया्या्दल्िया सिुयक्षि सया् ियाखन ुपछ्द । िलेयिलयापद्यािया यववयाद 
सियाधयान गरिएको परिणयाि यलयखि रूपिया समबयनधि ््यानी् यनकया्िया अय्लेख गनु्द 
पननेछ । िलेयिलयापसमबनधी कयाि गनने सं््या वया ््यानी् यनकया्ले िलेयिलयापको कयागि 
ि िलेयिलयापको प्रयिवेदनबयाहके सोसँग समबयनधि अन् कयागियाि िलेयिलयापकिया्दबया्ट 

प्रयिवेदन प्रयाप्त ्एको यियिले ६० यदन पयछ धलु्याउन सकछ ।
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िेलयिलयाप गनने सि्यावयध

िलेयिलयापद्यािया यववयाद सियाधयान गदया्द िलेयिलयापसमबनधी कया ््द गनने सं््या वया ््यानी् 
यनकया्ले िलेयिलयापकिया्द यन्युक्त ्एको यियिले दवेयानी िदु्दयाको हकिया ६० यदनय्त्र ि 

फौजदयािी िदु्दयाको हकिया ३० यदनय्त्र सियाधयान गरिसकन ुपननेछ ।

िेलयिलयाप समबनधी कया ््थ गन्थ सकने अवयध

िलेयिलयाप समबनधी कया ््द गनने सं््याले ्वीकृयि पयाएको यियिले िीन वष्दसमि िलेयिलयाप 

समबनधी कया ््द गन्द पयाउँछ ।

िेलयिलयाप केनद्र सञचयालन ि व्व््यापन समबनधिया

१.  नगिपयायलकयाको प्रत्ेक वडयािया कयमििया एक िलेयिलयाप केनद्र िहनपुद्दछ । प्रत्ेक 
िलेयिलयाप केनद्रिया कयमििया छ िनया िलेयिलयाप किया्द िहन ुपद्दछ । एउ्टया िलेयिलयाप 
केनद्रकया लयायग सचूीकृि ्एकया िलेयिलयाप किया्दले अन् िलेयिलयाप केनद्रिया सचूीकृि 
्ई सेवया प्रदयान गन्द सकदछन ्। 

२.  िोयकएको शयैक्षक ्ोग्िया पिूया गिेकया ि कयमििया ४० घण्टया (६ यदन) को आधयाि्िू 
िलेयिलयाप ियायलि प्रयाप्त गिेकया व्यक्तलयाई सप् गियाई िलेिलेयापकिया्दको रूपिया 
सचूीकृि गनु्दपद्दछ । िलेयिलयापकिया्दकया रूपिया सचूीकृि ्एकया व्यक्तलयाई प्रत्ेक 
वष्द िलेयिलयापकिया्दको पनुिया्दिगी ियायलििया सह्यागी हुने व्व््या यिलयाउन ु पद्दछ । 
िलेयिलयाप समबनधी प्रयशक्षक प्रयशक्षण यलएकया व्यक्त वया कयाननुबिोयिि अयधकयाि प्रयाप्त 
यनकया्बया्ट ियायलि यदने सं््याकया रूपिया सचूीकृि ्एकया सं््याबया्ट ियात्र िलेयिलयाप 
समबनधी ियायलि यदलयाउन ु पद्दछ । िलेयिलयापकिया्दको दक्षिया यवकयास गन्द ियायषरि् वया 
््यानी् ् ििकया गैिसिकयािी सं््या वया सिदुया्िया आधयारिि सं््या वया यवज्ञलयाई परिचयालन 
गन्द सयकनछ । 

३.  यववयादकया पयहलो पक्ष, दोस्ो पक्ष ि न्याय्क सयियिकया सं्ोिकले अलग अलग 
रूपिया छनो्ट गिेकया िीन िनया  िलेयिलयापकिया्दले िलेयिलयाप सत्र सञचयालन गनु्दपद्दछ । 
यववयादकया दवुै पक्षले एकै िनया िलेयिलयापकिया्दलयाई छनो्ट गन्द सहियि गिेिया एक िनया 
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िलेयिलयाप किया्दले ियात्र पयन िलेयिलयाप सत्र सञचयालन गन्द सकनेछन ्। िलेयिलयाप सत्र 
आवश्कियानसुयाि एक वया सो्नदया बढी प्टक समि ब्न सकछ ।

४.  नगिपयायलकयाको कया्या्दल् ्वन वया वडया कया्या्दल्को ्वन वया कया ््दपयायलकयाले िोकेको 
््यानिया िलेयिलयाप केनद्र ््यापनया गरिनछ ।

५.  िलेयिलयाप केनद्रिया सयाइनबोड्द, कुसजी, ्ेटबल, दियाि, िलेयिलयापकिया्दको नयाि ठेगयानया 
फो्टोसयहिको िलेयिलयापकिया्दको सचूी, यवय्नन प्रकयािकया फयाियािहरू, कया्या्दल् 
िसलनद सयािग्ी, यपउनेपयानी, शौचयाल् ि गोप् सयुवधयािनक छलफल गनने हल वया 
कोठयाको व्व््या हुनपुद्दछ ।

६.  कया्या्दल् एवं वडया कया्या्दल्ले दिया्द ्एकया यववयाद, ि्या सियाधयान ्एकया यववयाद ि 
यववयादकया पक्षहरूको अय्लेख ियाखन यनमनयानसुयािकया फयाियािहरू ि्याि गनु्दपद्दछ: 

क. यववयाद दिया्द पयु्िकया 

ख. यववयादकया पक्षको यवविण खलुने गिी िोयकएको फयाियाि 

ग. यनववेदन पत्रको फयाियाि 

घ.  दोस्ो पक्षलयाई ियानकयािी गियाउने फयाियाि 

ङ. िलेयिलयापकिया्द छनो्ट फयाियाि 

च. िलेयिलयापकिया्दलयाई सचूनया यदने फयाियाि 

छ. िलेयिलयाप केनद्रिया उपय््यिको ियि््टि ि फयाियाि 

ि. सहियिपत्र फयाियाि 

झ. प्रगयि प्रयिवेदन फयाियाि आयद ।

७.  िलेयिलयाप केनद्रिया आएको यनवेदन ियि््टििया दिया्द गनु्दपद्दछ । दिया्द ियि््टििया यववयादकया 
पक्षको नयाि ि ठेगयानया, छनो्ट ् एकया िलेयिलयापकिया्दको नयाि ि समपक्द  नं., िलेयिलयाप सत्र 
सञचयालन यियि, ््यान ्पष्ट खलुने गिी अय्लेख ियाखनपुद्दछ ।
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उजुिीको ढयँाचया
न्याय्क सयियि सिक्ष पेस गिेको

यनवेदन-पत्र

यसिहया यिललया गोलबियाि नगिपयायलकया, वडया नं. ........ ब्ने ........... ............... .............. 
............. को छोिया/छोिी/श्ीििीको............................  ............. ..................छोिया / छोिी / 
श्ीििी वष्द .................. को ि यनवेदक ............................................................. (पयहलो 
पक्ष) । 

यवरुद्ध

यसिहया यिललया गोलयाबियाि नगिपयायलकया, वडया नं. ब्ने ............. .................. ............... 
............... वष्द ......................  यवपक्षी (दोस्ो पक्ष)

यवष्ः .................. ............... ...............

ि यनमन बुँदयाहरूिया लेयखए बिोयिि यनवेदन गद्दछु :

ि यनवेदक  ......................... ................. ........................ ................... ...............

.................. ............... .................... ................... ........................ ................ 

............ .................. ..................... ................... ................ ....................... 

............................. ............................ ................................. .................... 

........................ ..................... ................... ........ यववयाद यनरुपणकया लयायग ्ो यनवेदन यदन 
आएको छु । 

२. ्स सयियिबया्ट दोस्ो पक्ष यझकयाई िे िो बझुनपुछ्द बझुी यववयाद यनरुपण गियाइपयाउँ । 

३. ्स नगिपयायलकयाबया्ट ियािी ्एको ््यानी् न्याय्क कया ््दयवयधको दफया .......विोयिि यनवेदन 
द्ििु रु........  , दोस्ो पक्ष १ िनयालयाई म्याद सचूनया द्ििु रु ........., पयानया २ को यनवेदनको 
प्रयियलयप द्ििु रु......... .............सििे गिी िमिया रु...... ्सै यनवेदनसया् दयायखल गिेको छु । 

४. ्ो यनवेदन हदम्यादय्त्रै छ ि ि यनवेदकलयाई ्स यवष्िया यनवेदन यदने हकदै् या प्रयाप्त छ । 

६. ्स यवष्िया अन्त्र कही ँकिै कुनै यनकया्िया कुनै प्रकयािको यनवेदन यदएको छैन । 

७. ्सिया लेयखएकया व्होिया यठक सयँाचो सत् हुन ्। झठुया ठहिे कयाननु बिोयिि सिया् ्ोगन ि्याि 
छु । 

यनवेदक

नयािः .................. ............... ठेगयानया: ……… …………….

इयि संवि ्............. सयाल...................ियहनया......................गिे.....................िोि शु् ि ्।



नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अलिकार, पररच्यातमक पुल्रका, २०७९ 25

उजुिी दिया्थ गिेको यन्सयाको ढयँाचया

श्ी ........................... ,

........................... ।

यवष्:  उजुिी दिया्थको यन्सयापत्र समबनधिया ।

वयादी श्ी ................. .............. ................ ले यियि ......... ............... िया ............... 
................. को यवरुद्धिया ................ ................. ............ ................ यवष्िया दिया्द गिेको 
नयालेस ्स सयियिको दिया्द नं. ............. ............ िया दिया्द ्एकयाले ्ो   ्पया्दइ यदइएको छ । 

नगिपयायलकयाको छयाप 

 

्पयाइ गनने कि्दचयािीको

द्िखि: ……………

नयाि: ……. ………

पद: ……………

यियि: ……………
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गोलबजयाि नगिपयायलकया
न्याय्क सयियिबयाट भएको यनण्थ्

दयावीकिया्दको नयाि, ्ि, ठेगयानया: …… ……… …........................................................ 
प्रयिदयावीकिया्दको नयाि, ्ि, ठेगयानया: ……… …….........................................................
यववयादको यवष्:...... ........... ................. ........... .....................................................
नयालेश दिया्द नमबि: ............. ................. ...................................................................
दयावीकिया्दको दयावीको सङ्यक्षप्त व्होिया: ............... ........................................................
प्रयिवयादीकिया्दको प्रयिदयावीको सङ्यक्षप्त व्होिया: ..............................................................
दयावीकिया्दको सयाक्षीको क्न ि्या प्रियाणको यवशे्शण: .....................................................
प्रयिदयावीकिया्दको सयाक्षीको क्न ि्या प्रियाणको यवशे्शण: ................................................
दवुै पक्षबया्ट उपय््ि ्एकया कयाननु व्व््या्ीको बहसको िखु् बुँदया: (कयाननु व्वसया्ी 
नियाखकेोिया ्ो बुँदया चयायहदँनै ।) ...............
दवुै पक्षको बीचिया फिक पिेको यवष्: .......... ................ ................. ....................
सयियिको यनण््द : ...................................................................(यनण््द  लेखदया कयाननुी 
व्व््या, प्रियाणको व्वसया्ी नियाखकेोिया सयियिको यनण््द  ्ो बुँदया चयायहदँनै ।)
दवुै पक्षको बीचिया फिक पिेको यवष्.......................................
सयियिको यनण््द :................................................................. (यनण््द  लेखदया कयाननुी 
व्व््या, प्रियाणको यवशे्षणबया्ट दयेखएको अव््या, गरिएको यनण््द िया पगुन यलइएको आधयाि 
ि्या त्सको सििे गिी के यनण््द  गिी्ो सो उललेख गनु्दपनने । 
िपयसल
(िपयसल खणडिया बुँदयागि रूपिया यनण््द  कया्या्दनव्न गन्दको लयायग को कसले के के गनु्दपछ्द सो 
उललेख गनने ि्या पनुियावेदन लयागने ्एिया पनुियावेदन गन्द पयाउने पक्षलयाई ्यि यदनय्त्र फलयानो 
यिललया अदयालििया पनुियावेदन गन्द ियान ु्नी म्याद ियािी गनु्द ्नने सििे व्होिया उललेख हुनपननेछ ।)
यनण््द  गनने सयियिकया:
सं्ोिक श्ी.........................................................................................
सद्् श्ी...........................................................................................
सद्् श्ी...........................................................................................
इयि समबि ्............. सयाल...................ियहनया......................गिे.....................िोि शु् ि ्।
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िेलयिलयापकिया्थिया सचूीकृि हुने यनवेदन ढयँाचया

न्याय्क सयियि
गोलबजयाि नगिपयायलकया सिक्ष पेस गिेको यनवेदन

यवष्ः िेलयिलयापकिया्थिया सचूीकृि हुन पयाऊँ ।

प्र्ििु यवष्िया िपयसलिया उललेयखि कयागियािहरूको प्रयियलयप सया्ै ियाखी गोलबियाि 
नगिपयायलकयाको न्याय्क सयियि अनिग्दिको  िलेयिलयाप केनद्रिया सचूीकृि ्ई िलेयिलयाप 
गियाउन अनिुयि पयाउँ ्नी यनवेदन गद्दछु । 

िपयसल 

१. नयागरिकिया प्रियाणपत्रको छया्याँप्रयि,

२. ियाध्यिक िह (कक्षया १२) पिूया गिेको शयैक्षक प्रियाणपत्रको छयँा्याप्रयि,

३. िलेयिलयापकिया्दको ४० घण्टया (६ यदन) को ियायलि प्रयाप्त गिेको प्रियाणपत्रको छया्यँाप्रयि,

४. िलेयिलयापकिया्दको कयािसमबनधी अनु् व ्एको

५. २५ वष््द नदया ियाय्को उििे ्एको

६. कुनै पयन ियािनीयिक दलप्रयि आ््या ियाखी ियािनीयििया सरिी् निहकेो ्वघोषणया

७. िलेयिलयापकिया्दसँग समबयनधि यवविण ्एको पयासपो्ट्द सयाइिको फो्टो सयहिको बया्ोडया्टया 
(Bio- data) 

८. सं््या ्ए सं््याको नवीकिण ि नगिपयायलकयािया सचूीकृि ्एको

यनवेदकको

द्िखिः ....................

नयाि ्िः .............................................

ठेगयानया: ………...................................

यियिः ............................

फो्टो
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िेलयिलयापकिया्थको सप्पत्र
सप्को ढयँाचया

ि ........................................ ईश्िको नयाििया / सत् यनष्ठयापवू्दक िलेयिलयापकिया्दको 
रूपिया शप् यलनछु यक िलेै िलेयिलयाप समबनधी प्रयरि्याको यसलयसलयािया कुनै पक्षप्रयि 
िििोलयायहिया नियाखी, पक्षपयाि नगिी, गोपयन्िया ि यनषपक्षिया कया्ि गददै कयाननु ि न्याय्क 
प्रयरि्या प्रयि समियान ि्या सिप्दणको ्यावनया ियाखी कयाि गननेछु । िलेै िलेयिलयाप समबनधी ्स 
कया ््दयवयध ि्या प्रचयलि कयाननुबिोयिि पयालन गनु्द पनने आचिणको पणू्द पयालनया गददै आफूलयाई 
सयुमपएको दयाय्तव इियानदयािीपवू्दक यनवया्दह गननेछु ।

शप् यलनेकोः  शप् गियाउनेकोः

सहीः ………………………… सहीः …………………………
नयािः ………………………… नयािः …………………………
पदः  …………………………     

   छयापः …………………………
   कया्या्दल्ः ……………………
   यियिः ………………………



नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अलिकार, पररच्यातमक पुल्रका, २०७९ 29

गोलबजयाि नगिपयायलकया, यसिहया यजललया
जनप्रयियनयध पदयायधकयािीहरूको नयाि ि समपक्थ  नमबि

(कया ््थकयाल: यव.स.ं २०७४ जेठदेयख)

क्र.स.ं पदयायधकयािीको नयाि, ्ि पद समपक्थ  नमबि
१ श्यािकुियाि श्षे्ठ नगि प्रिखु ९८५२८३७००१
२ ियानिी सयाह नगि उप-प्रिखु ९८५२८३७००२

३ देव बहयादुि िगि
व्डया अध्क्ष
व्डया नं.१

९८५२८३७००३
९८१६७८२४८६

४ सोयन्या पयासियान ियहलया वडया सद्् ९८१७७०५८५३
५ िेखयाकुियािी चियाि दयलि ियहलया वडया सद्् ९८०८९८११५४
६ दगुया्दबहयादिु बलमपयाकी वडया सद्् ९८१५१४६२१९
७ अयधकयािी िहिो वडया सद्् ९८१८१६३९६२

८ सकुदेव यसहं
व्डया अध्क्ष
व्डया नं.२

९८५२८३७००४
९८५११०५४६५

९ ईयनदिया िगि ियहलया वडया सद्् ९८०३८०१६१९
१० लीलयादवेी सदया दयलि ियहलया वडया सद्् ९८०६३८६८७५
११ धि्दनया् िहिो वडया सद्् ९८२५७७८४२९
१२ ्ोगेनद्र प्रसयाद सयाह वडया सद्् ९८१४७३९९३१

१३ धन प्रसयाद लयािया
व्डया अध्क्ष
व्डया नं.३

९८५२८३७००५
९८१४७४३१७७

१४ बसनिी श्षे्ठ ियहलया वडया सद्् ९८१५७२८४४७
१५ श्ीविी दवेी सदया दयलि ियहलया वडया सद्् ९८१४७८३१२७
१६ ियािया यवश्किया्द वडया सद्् ९८०४७१०४६९
१७ बेचन सयाह हलवुयाई वडया सद्् ९८०५९०११४०

१८ सकलदेव ्यादव
व्डया अध्क्ष
व्डया नं.४

९८५२८३७००६
९८२४७९१४४४

१९ ियाियाकुियािी ्टिियाई ियहलया वडया सद्् ९८४५१६२२८३
२० सहिी चियाि दयलि ियहलया वडया सद्् ९८२९७४८५९२
२१ उपेनद्र सयाह सडुी वडया सद्् ९८०९६१५०६८
२२ सयाि यसङ्गयाि सयाह िेली वडया सद्् ९८६२९४००७९
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२३ बयाल कृषण गौिि
व्डया अध्क्ष
व्डया नं.५

९८५२८३७००७
९८४२८७००५३

२४ सेलोकुियािी िहिो ियहलया वडया सद्् ९८२१७११०६७
२५ चनद्रकलया दवेी िणडल खतवे दयलि ियहलया वडया सद्् ९८२५७१९०९१
२६ सयानेकुियाि ्यापया वडया सद्् ९८६२४३५२८८
२७ यवसनु कुियाि ्यादव वडया सद्् ९८०४८०२३५९

२८ सयंजि लयािया
व्डया अध्क्ष
व्डया नं.६

९८५२८३७००८
९८५२८३४२०२

२९ कोयपलया कुियािी ियाई ियहलया वडया सद्् ९८०८५२७३५५
३० सयि्दलयादवेी सदया दयलि ियहलया वडया सद्् ९८२१७८७०२४
३१ यनलयाकुियािी लयािया वडया सद्् ९८१४७३९९२६
३२ प्रिोदकुियाि ियुख्या वडया सद्् ९८१९९३२९७३

३३ हरिसिण ठयाकुि
व्डया अध्क्ष
व्डया नं.७

९८५२८३७००९
९८४२८२४२०१

३४ प्र्याकुियािी यसंह ियहलया वडया सद्् ९८२४७३८१२७
३५ सीियादवेी ियाि दयलि ियहलया वडया सद्् ९८२४९६२१४८
३६ यदयलप कुियाि लयािया वडया सद्् ९८१९७०८०४७
३७ यदपेनद्र कुियाि िहिो वडया सद्् ९८०३६५३७८५

३८ देवनयािया्ण िहिो
व्डया अध्क्ष
व्डया नं.८

९८५२८३७०१०
९८४२८५०९४७

३९ उषयादवेी धिलया ियहलया वडया सद्् ९८१४७९४४३७
४० रिनयादवेी िहिया दयलि ियहलया वडया सद्् ९८२९७४२९१९
४१ िनकुलयाल िहिो वडया सद्् ९८४२८६४७१४
४२ िोयिलयाल ्यादव वडया सद्् ९८४२८६६८५३

४३ सिेुनद्र कुियाि यसहं
व्डया अध्क्ष
व्डया नं.९

९८५२८३७०११
९८०४०२४४६९

४४ सनेचिीदवेी िहिया ियहलया वडया सद्् ९८०७७२२०६८
४५ यनि्दलयादवेी िहिया दयलि ियहलया वडया सद्् ९८१७७३८४३६
४६ हयायसि यि्यँा वडया सद्् ९८१९९८०८०१
४७ सञि्कुियाि यसंह वडया सद्् ९८१५७७२०३७

४८ उपेनद्र कुियाि िुयख्या
व्डया अध्क्ष
व्डया नं.१०

९८५२८३७०१२
९८४२८६४९०६
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४९ कोयशलया दवेी िणडल ियहलया वडया सद्् ९८२५७५६२६०
५० िगंली सयाकजी दयलि ियहलया वडया सद्् ९८१६८९४४२२
५१ गीियाकुियािी आले ्यापया िगि वडया सद्् ९८१४७२२४५१
५२ हरिनयािया्ण ्यादव वडया सद्् ९८१९९२४५२७

५३ सोहेव अनवि
व्डया अध्क्ष
व्डया नं.११

९८५२८३७०१३
९८१३८०४६६९

५४ ियािकुियािी दवेी पयासियान ियहलया वडया सद्् ९८२७७२५३८५
५५ सिनुद्रीदवेी सदया दयलि ियहलया वडया सद्् ९८२४७३७५२८
५६ िो. िै्व िसुलियान वडया सद्् ९८१८५८२८१३
५७ ियािेनद्र ्यादव वडया सद्् ९८०७७०६४३५

५८ गणेश कुियाि िुयख्या
व्डया अध्क्ष
व्डया नं.१२

९८५२८३७०१४
९८०४७१६६७२

५९ ियाियाकुियािी िहिो ियहलया वडया सद्् ९८१९७१२३८०
६० बलुोदवेी सदया दयलि ियहलया वडया सद्् ९८०४७१६६७२
६१ ्ोगेनद्र िहिो वडया सद्् ९८१३५४८००४
६२ कयािशे्ि िणडल वडया सद्् ९८०५९७९७५२

९८ ननदकुियाि िहिो
व्डया अध्क्ष
व्डया नं.१३

९८५२८३७०१५
९८०५९५५७९८

६४ पयािनदवेी दनवुयािनी ियहलया वडया सद्् ९८०६३८७०४६
६५ सीियादवेी पयासियान दयलि ियहलया वडया सद्् ९८१०३८६०६१
६६ सिेुनद्र ्यादव वडया सद्् ९८११७८७८५९
६७ ियाि प्रसयाद पयासियान वडया सद्् ९८०७७५४३५७
६८ ईयनदिया िगि कया ््दपयायलकया सद्् ९८०३८०१६१९
६९ उषयादवेी धिलया कया ््दपयायलकया सद्् ९८१४७९४४३७
७० गीियाकुियािी आले ्यापया िगि कया ््दपयायलकया सद्् ९८१४७२२४५१
७१ प्र्याकुियािी यसंह कया ््दपयायलकया सद्् ९८२४७३८१६७
७२ सनेचिी दवेी िहिया कया ््दपयायलकया सद्् ९८०७७२२०६७
७३ फुलेश्ि नया्क कया ््दपयायलकया सद्् ९८४२८६६३२९
७४ ियािप्रसयाद पयासियान कया ््दपयायलकया सद्् ९८२७७६८०८६
७५ सयुशल ियुख्या कया ््दपयायलकया सद्् ९८०७७४५६७८
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कि्थचयािीको नयाि-्ि, िह, पद, समपक्थ  नमबि ि शयाखया / उपशयाखया 
प्रिुख ि ्प यजमिेवयािी

qm=;+=
कि्थचयािीको नयाि, 

्ि
िह पद समपक्थ  नमबि

प्रिुख ि ्प 
यजमिेवयािी

१
अननि कुियाि 
पौड््याल

दशौ ँ
प्रिखु प्रशयासकी् 
अयधकृि

९८५२८२७१११ ।

२ ियािनयािया्ण िहिो आठौ ँ
कृयष यवकयास 
अयधकृि

९८५२८३३४२४
कृयष सेवया केनद्र ि 
आय ््दक यवकयास

३ सिोि कुियाि कण्द सयािौ ँ िन्वया्थ् अयधकृि ९८०४७८३२९७ ्वया्थ् शयाखया

४ सबुोध कुियाि लयािया सयािौ ँ शयाखया अयधकृि ९८४१७५८३४४
यशक्षया, ;fdflhs 
ljsf; / सचूनया 
अयधकयािी, 

५ बैिनया् िहिो सयािौ ँ
वरिष्ठ कयवियाि 
यनिीक्षक

९८६२९६०५९४
आ्वुनेद शयाखया ि 
ियायषरि् परिच्पत्र रुि ू
अयधकयािी

६ नवीन कौशल छैठौ ँ इयनियन्ि ९८६२१६३८०९
्ोिनया, अनगुिन 
शयाखया ि पवूया्दधयाि 
यवकयास 

७ िहशे कुियाि िया् छैठौ ँ पश ुसेवया अयधकृि ९८४२८६५०२३ पश ुसेवया केनद्र

८
लक्िी नयािया्ण 
्यादव

छैठौ ँ कयवियाि यनिीक्षक ९८६२८४०४४९
उप्ोक्तया यहि 
उपशयाखया, बियाि 
यनिीक्षक

९ यनिञिन शयाक् छैठौ ँ िन्वया्थ् यनिीक्षक ९८५१२००३७५
िन्वया्थ् प्रवद्ध्दन  
उपशयाखया

१० शत्रघुन सयाह छैठौ ँ यस.अ.ह.ेव. अयधकृि ९८५२८३४५६५ ्यूि आ्ोग ि LISA 

११ सिेुश ठयाकुि छैठौ ँ िोिगयाि सं्ोिक ९८१५७९११६४
प्रधयानिनत्री िोिगयाि 
सेवया ि LIPW

१२ छैठौ ँ कयाननु अयधकृि कयाननु शयाखया

१३ छैठौ ँ
सचूनया प्रयवयध 
अयधकृि

सचूनया प्रयवयध 
उपशयाखया

१४ ििशे कुियाि यसंह पयाचौ ँ
कमप््ुटि अपिे्टि 
(यवयवध)

९८४००१५०१८
कमप््ुटि (्ोिनया 
शयाखया) ि ियाि्व

१५ उजजवल यव.क. पयाचौ ँ एि.आई.एस.अपिे्टि ९८४३५९०६५९
पञिीकिण ि 
यवद्याल् िथ्याङ्क
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१६ गङ्गयाियाि िणडल चौ्ो सहलेखयापयाल ९८१९९०००८५
आय ््दक प्रशयासन 
शयाखया

१७
नयानीिै् या खपयाङ्गी 
िगि

चौ्ो
सहया्क ियहलया 
यनिीक्षक

९८६२८४५०६५
ियहलया उपशयाखया ि 
सहकयािी

१८ यविेनद्र कुियाि ्यादव पयाचौ ँ
प्रयायवयधक सहया्क 
(ित््)

९८४२१२६०६५
यवपद ्उपशयाखया ि  
यकसयान सचूीकिण

१९ ििशे प्रसयाद गौिि चौ्ो प्रशयासन सहया्क ९८४२८३९२९५
कि्दचयािी प्रशयासन 
उपशयाखया

२०
अिलेश कुियाि 
यसंह

चौ्ो प्रशयासन सहया्क ९८५२८४०३६६
खरिद उपशयाखया ि 
उद्ोग व्वसया्

२१ ियनिि प्रसयाद िहिो चौ्ो नयापी सवनेक्षक ९८६१५१५९८३
नयापी उपशयाखया ि ्यूि 
वगजीकिण

२२ ििशे कुियाि ्यादव चौ्ो सब-इयनियन्ि ९८४७३८०७२७
सडक ि्या पवूया्दधयाि 
उपशयाखया

२३ श्ीियाि सयाह चौ्ो अ.सब-इयनियन्ि ९८६११६२४९९
्वन व्िी यवकयास 
उपशयाखया

२४ यववेक कुियाि ्यादव चौ्ो अ.सब-इयनियन्ि ९८४६२६०४३८
खयानेपयानी ि सिसफयाई 
समपक्द  व्यक्त

२५ नवीन कण्द चौ्ो अ.सब-इयनियन्ि ९८६५२२४५२० प ््द्टन सेवया केनद्र

२६ सयुनल कुियाि ्यादव चौ्ो यफलड सहया्क ९८४२८५९५५६
वयाियाविण ि सिसफयाई 
उपशयाखया (िेयसबी, 
ग्ेडि)

२७ सहनेद्र कुियाि ्यादव चौ्ो प्रशयासन सहया्क ९८५२८३२५५४
न्याय्क सयियि 
सयचवयाल्, उििुी 
दिया्द

२८ िञिनया यसंह चौ्ो उद्ि सहिकिया्द ९८१५७४३६९५
लद् ुउद्ि यवकयास 
कया ््दरिि
( MEDPA)

२९ अयनिया कुियािी सयाह ----- पोषण ्व्ं सेवक ९८०७७३७०११
बहुक्षेत्री् पोषण 
कया ््दरिि

३० श्ेिया कुियािी गपु्तया ----- दिया्द अपिे्टि ९८१७७५९६९२
ियायषरि् परिच्पत्र दिया्द 
््ेटसन

३१ सहया्क यनिीक्षक नगि प्रहिी एकयाइ
३२ सिूि कुियाि लयािया िेस्ो अयगन यन्नत्रक ९८६३७८९३५९ वयारुण्नत्र सेवया एकयाइ
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३३
िदन कुियाि 
ससुयलङ्ग

चौ्ो
वडया प्रशयासकी् 
प्रिखु

९८४२८६००१२ १ नं. वडया कया्या्दल्

३४ ियाि यकशोि पयणडि चौ्ो
वडया प्रशयासकी् 
प्रिखु

९८४२८६४५६६ २ नं. वडया कया्या्दल्

३५ ्ीिबहयादिु पयायरिन चौ्ो
वडया प्रशयासकी् 
प्रिखु

९८४२८४०९७४ ३ नं. वडया कया्या्दल्

३६ हरिलयाल िोची चौ्ो
वडया प्रशयासकी् 
प्रिखु

९८१९९३७७०० ४ नं. वडया कया्या्दल्

३७
ियािणी प्रसयाद 
सनुवुयाि

चौ्ो
वडया प्रशयासकी् 
प्रिखु

९८४५१२५९८६ ५ नं. वडया कया्या्दल्

३८ यदनेश कुियाि सयाह चौ्ो
वडया प्रशयासकी् 
प्रिखु

९८४४२२०३३ ६ नं. वडया कया्या्दल्

३९ ्िि पयणडि चौ्ो
वडया प्रशयासकी् 
प्रिखु

९८४२८२५७९६ ७ नं. वडया कया्या्दल्

४० पपपकुुियाि ठयाकुि पयाचौ ँ एि.आई.एस.अपिे्टि ९८१७७४३८३० ८ नं. वडया कया्या्दल्

४१ प्रदीप िहिया चौ्ो
वडया प्रशयासकी् 
प्रिखु

९८६०५९६५२० ९ नं. वडया कया्या्दल्

४२ प्रदीप िहिया चौ्ो
वडया प्रशयासकी् 
प्रिखु

९८६०५९६५२० १० नं. वडया कया्या्दल्

४३ दखुी पयणडि चौ्ो
वडया प्रशयासकी् 
प्रिखु

९८६२९९०७१४ ११ नं. वडया कया्या्दल्

४४ अयि्दलयाल िहिो चौ्ो
वडया प्रशयासकी् 
प्रिखु

९८६२९९०७१४ १२ नं. वडया कया्या्दल्

४५ ियािप्रसयाद लयािया पयँाचौ
वडया प्रशयासकी् 
प्रिखु

९८४२८९२४८४ १३ नं. वडया कया्या्दल्
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नगिपयायलकयाको शयाखया, व्डया कया्या्थल् ि ्वया््थ् चौकीहरूिया 
कया ््थिि ््या्ी, अ््या्ी ि सेवया कियाि कि्थचयािीहरूको यवविण

क्र.स.ं नयाि,्ि पद समपक्थ  नं. सेवया
१ अननि कुियाि पौड््याल प्रिखु प्रशयासकी् अयधकृि ९८५२८२७१११ ््या्ी
२ ियाि नयािया्ण िहिो कृयष यवकयास अयधकृि ९८५२८३३४२४ ््या्ी
३ सिोि कुियाि कण्द िन्वया्थ् अयधकृि ९८०४७८३२९७ ््या्ी
४ सबुोध कुियाि लयािया शयाखया अयधकृि ९८४१७५८३४४ ््या्ी
५ बैिनया् िहिो वरिष्ठ कयवियाि यनरिक्षक ९८६२९६०५९४ ््या्ी
६ पवन कुियाि पंयि्याि यस.अ.ह.ेव. अयधकृि ९८५२८३२९४७ ््या्ी
७ शत्रघुन सयाह यस.अ.ह.ेव. अयधकृि ९८५२८३४५६५ ््या्ी
८ नवीन कौशल ईयनियन्ि ९८६२१६३८०९ ््या्ी
९ िहशे कुियाि िया् अयधकृि ९८४२८६५०२३ ््या्ी

१० ्ोगेनद्र कुियाि िहिो अयधकृि ९८६०६२८१८३ ््या्ी
११ लक्िी नयािया्ण ्यादव कयवियाि यनरिक्षक ९८६२८४०४४९ ््या्ी
१२ सत््यािया उपयाध्या् यस.अ.न.िी. यनरिक्षक ९८६४२४३७१५ ््या्ी
१३ सिेुश ठयाकुि िोिगयाि सं्ोिक ९८१५७९११६४ कियाि
१४ ियाि प्रसयाद लयािया नया्ब सबुबया ९८४२८९२४८४ ््या्ी
15 यविेनद्र कुियाि ्यादव प्रया.स. (ित््) ९८४२१२६०६५ ््या्ी
16 ििशे कुियाि यसंह कमप््ुटि अपिे्टि ९८४००१५०१८ ््या्ी
17 ििशे कुियाि ्यादव सब-इयनियन्ि ९८४७३८०७२७ ््या्ी
18 उजवल यव.क. एि.आई.एस.अपिे्टि ९८४३५९०६५९ कियाि
19 पपप ुकुियाि ठयाकुि एि.आई.एस.अपिे्टि ९८१७७४३८३० कियाि
20 ििशे प्रसयाद गौिि खरिदयाि ९८४२८३९२९५ ््या्ी
21 नयानीिै् या खपयाङ्गी िगि स.ियहलया यवकयास यनिीक्षक ९८६२८४५०६५ ््या्ी
22 यववेक कुियाि ्यादव अ.सब-ईयनियन्ि ९८४६२६०४३८ ््या्ी
23 श्ीियाि सयाह अ.सब-ईयनियन्ि ९८६११६२४९९ ््या्ी
24 नवीन कण्द अ.सब-ईयनियन्ि ९८६५२२४५२० ््या्ी
25 िञिीि प्रसयाद िहिो अयिन ९८६१५१५९८३ ््या्ी
26 सयुनल कुियाि ्यादव यफलड सहया्क ९८४२८५९५५६ कियाि
27 अिलेश कुियाि यसंह खरिदयाि ९८५२८४०३६६ ््या्ी
28 िदन कुियाि ससुयलङ्ग वडया प्रशयासकी् प्रिखु ९८४२८६००१२ ््या्ी
29 ियाि यकशोि पंयडि वडया प्रशयासकी् प्रिखु ९८४२८६४५६६ ््या्ी
30 हरिलयाल िोची वडया प्रशयासकी् प्रिखु ९८१९९३७७०० ््या्ी
31 ियािणी प्रसयाद सनुवुयाि वडया प्रशयासकी् प्रिखु ९८४५१२५९८६ ््या्ी
32 यदनेश कुियाि सयाह वडया प्रशयासकी् प्रिखु ९८४४२२०३३ ््या्ी
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33 ्िि पयणडि वडया प्रशयासकी् प्रिखु ९८४२८२५७९६ अ््या्ी
34 द:ुखी पयणडि वडया प्रशयासकी् प्रिखु ९८४२८८०९७४ ््या्ी
35 अयि्दलयाल िहिो वडया प्रशयासकी् प्रिखु ९८६२९९०७१४ ््या्ी
36 प्रयदप कुियाि िहिया वडया प्रशयासकी् प्रिखु ९८६०५९६५२० ््या्ी
37 य्ि बहयादिु पयायरिन वडया प्रशयासकी् प्रिखु ९८४२८४०९७४ ््या्ी
38 सहनेद्र कुियाि ्यादव खरिदयाि ९८५२८३२५५४ कियाि
39 सिोि कुियाि ्यादव सहया्क कमप््ुटि अपिे्टि ९८५२८३४७७९ कियाि
40 िञिनया यसंह उद्ि यवकयास सहिकिया्द ९८१५७४३६९५ कियाि
41 अयनिया कुियािी सयाह पोषण ्व्ंसेवक ९८०७७३७०११ कियाि
42 यवकयास कुियाि श्षे्ठ स. कमप््ुटि अपिे्टि ९८६६५०५४८१ कियाि
43 अयमवकया कुियािी नया.प्रया.स.(कृयष) ९८०७७९४९५६ कियाि
44 अििृया िमिेल नया.प्रया.स.(कृयष) ९८२४७६०५०८ कियाि
45 सियावन चौधिी नया.प्रया.स.(पश ुसेवया) ९८२४७८५९३९ कियाि
46 ियािलयाल ्यादव सिुक्षया गयाड्द ९८१५७२३५१२ कियाि
47 यवनोद कुियाि सनुवुयाि सयाियायिक परिचयालक ९८४२८६०४९९ कियाि
48 औियािी लयािया सयाियायिक परिचयालक ९८४२८५९९१४ कियाि
49 शो्या कुियािी िोक्तयान सयाियायिक परिचयालक ९८६२९९२०९९ कियाि
50 हरिियाि ियुख्या सयाियायिक परिचयालक ९८१५७३९१७० कियाि
51 यदपो सयाह सयाियायिक परिचयालक ९८४२८६६८७० कियाि
52 संयगिया कुियािी यसंह सयाियायिक परिचयालक ९८०७७९११७१ कियाि
53 सयुशलया दवेी सयाह सयाियायिक परिचयालक ९८६२८३९८२५ कियाि
54 सयुनल कुियाि िया् सयाियायिक परिचयालक ९८४२८९३०९३ कियाि
55 कौिल यसह सयाियायिक परिचयालक ९८०४७०५४५३ कियाि
56 श्वण कुियाि सयाह हे् ी सवयािी चयालक ९८१८८०५४७१ कियाि
57 श्याि बहयादिु श्षे्ठ हे् ी सवयािी चयालक ९८२७७९१४७३ कियाि
58 िोिी लयाल ्यापया हे् ी सवयािी चयालक ९८२३४५९३७४ कियाि
59 झगरु िोची हे् ी सवयािी चयालक ९८०४७०९८४८ कियाि
60 लक्िण कुियाि सयाह हे् ी सवयािी चयालक ९८१५७०८५५७ कियाि
61 फगवुया सदया हे् ी सवयािी चयालक ९८२७७७३७६९ कियाि
62 िहनेद्र सदया हे् ी सवयािी चयालक ९८१९७२५०५२ कियाि
63 यविेनद्र कुियाि सयाह हलकुया सवयािी चयालक ९८०३५९३२०३ कियाि
64 सिुि कुियाि लयािया अगनी यन्नत्रक प्रयायवयधक ९८२४७७१८९४ कियाि
65 ब्रहिदवे ्यादव ल्याव अयस््ेटन्ट ९८१९७२०६१२ कियाि
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66 पयाव्दिी चौधिी अ.न.िी. चौ्ो ९८१६७६२४६७ कियाि
67 रििया कुियािी यसंह यस.अ.न.िी ९८६४२४३७१५ ््या्ी
68 अयिि कुियाि चौधिी िन्वया्थ् यनरिक्षक ९८४२८९४४५५ ््या्ी
69 कल्याणी दवेी सयाह यस.अ.न.िी ९८०५९११७४४ ््या्ी
70 ियनक कुियाि सयाह यस.अ.ह.ेव. ९८४२८६४२०० ््या्ी
71 अरुण कुियाि िहिो अ.ह.ेव. ९८१६७६७७८७ ््या्ी
72 अनिनया िया् यस.अ.न.िी ९८४२८२८०९९ ््या्ी
73 आननद कुियाि सयाह िन्वया्थ् यनरिक्षक ९८०४०५६०३८ ््या्ी
74 यकिण दवेी चौधिी यस.अ.न.िी ९८१५७४८०७४ ््या्ी
75 यनि्दल ्यादव यस.अ.ह.ेव. ९८४२८२२३८६ ््या्ी
76 यबिबहयादिु ियाियाङ यस.अ.ह.ेव. ९८०४७४१२७७ ््या्ी
77 सयविया कुियािी िहिो यस.अ.ह.ेव. ९८१७७४२७६१ ््या्ी
78 ियािउदगयाि िहिो यस.अ.ह.ेव. ९८१५७०७४०१ ््या्ी
79 सरििया कुियािी यस.अ.न.िी ९८४२९७८१८६ ््या्ी
80 यदपेनद्र कुियाि यसंह अ.ह.ेव. ९८६२८२५६०४ ््या्ी
81 िनि ुयसंह अ.न.िी. ९८१६७७४००१ ््या्ी
82 सयुधि कुियाि यसंह अ.ह.ेव. ९८६०३५२२७४ ््या्ी
83 ियाि कुियाि सयाह कया्या्दल् सह्ोगी ९८१६७५९५९१ ््या्ी
84 ्ोलया ्यादव यस.अ.ह.ेव. ९८२९३७७७३७ ््या्ी
85 ईनद्रयिि कुियाि सयाह िन्वया्थ् यनरिक्षक ९८१९९३१५४० ््या्ी
86 हरिलयाल सयाह अ.ह.ेव. ९८४२८४०४८९ ््या्ी
87 शयायनि कुियािी चौधिी यस.अ.न.िी ९८४२८५३०४१ ््या्ी
88 यवयनिया कुियािी सयाह यस.अ.न.िी ९८१६७०५४०५ ््या्ी
89 सधुया िैसवयाल यस.अ.न.िी ९८१४७३०९९३ ््या्ी
90 िदन कुियाि कण्द यस.अ.ह.ेव. ९८१५७६३८५३ ््या्ी
91 शयानिी कुियािी यसंह यस.अ.न.िी ९८४२८६६८७६ ््या्ी
92 यदनेश कुियायाि यसंह िन्वया्थ् यनरिक्षक ९८०४०१६१६३ ््या्ी
93 रििया दति यस.अ.न.िी ९८४४०३१४५७ ््या्ी
94 अयनल कुियाि ्यादव अ.ह.ेव. ९८२०७११८८९ ््या्ी
95 ियाि कुियाि सयाह कया्या्दल् सह्ोगी ९८४२८६५४२० ््या्ी
96 ियाि किण िहिो यस.अ.ह.ेव. ९८४२९७८०५२ ््या्ी
97 यसिया कुियािी दनवुयाि यस.अ.न.िी ९८६२१६६४५२ ््या्ी
98 िेि नयािया्ण ्यादव अ.ह.ेव. ९८२४७१२४८७ ््या्ी
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99 अयनिया कुियािी िहिो अ.न.िी. ९८११७७२०७४ ््या्ी
100 यवयनि कुियाि िहिो अ.ह.ेव. ९८०९६४८७६७ ््या्ी
101 संयिि कुियाि ्यादव यस.अ.ह.ेव. ९८१५३७०५१२ ््या्ी
102 िगंल िहिो िन्वया्थ् यनरिक्षक ९८१६८०००५३ ््या्ी
103 िेखया कुियािी चौधिी यस.अ.न.िी ९८४२८९५००६ ््या्ी
104 यदनेश कुियाि यसंह यस.अ.ह.ेव. ९८१३२७१४४० ््या्ी
105 ्िि प्रसयाद यसंह यस.अ.ह.ेव. ९८१५७५०६६६ ््या्ी
106 पिुया िहिो यस.अ.न.िी ९८६०७७९९७५ ््या्ी
107 उपेनद्र प्रसयाद सयाह यस.अ.ह.ेव. ९८४२८६६८५२ ््या्ी
108 सकल दवे िहिो यस.अ.ह.ेव. ९८०५९७१५१२ ््या्ी
109 संयगिया कुियािी ठयाकुि अ.न.िी. ९८१५७५११२३ ््या्ी
110 सिेुश कुियाि यसंह अ.ह.ेव. ९८६७५०२३९६ ््या्ी
111 यनि ु्यादव यस.अ.न.िी ९८६३८१९९४० ््या्ी
112 सत् नयािया्ण ्यादव यस.अ.ह.ेव. ९८४२८३९००४ ््या्ी
113 सयबिया शयाक् पंयि्याि यस.अ.न.िी ९८४२८४६७२० ््या्ी
114 यनिञिन शयाक् िन्वया्थ् यनरिक्षक ९८०१०००३७५ ््या्ी
115 श्याि कुियाि ियाियाङ यस.अ.ह.ेव. ९८४२८४१९२८ ््या्ी
116 यिश्ी कुियािी श्षे्ठ यस.अ.न.िी ९८५४०३१५०९ ््या्ी
117 कुलयदप ठयाकुि यस.अ.ह.ेव. ९८४२८४५६९९ ््या्ी
118 ओि प्रकयाश चौधिी कया्या्दल् सह्ोगी ९८४२९४९१०१ कियाि
119 उयपन दवे ्यादव कया्या्दल् सह्ोगी ९८४२८६५२०२ :yfoL
120 श्याि यकशोि ्यादव कया्या्दल् सह्ोगी ९८६२९८५०४१ :yfoL
121 यवशशे्ि सयाह कया्या्दल् सह्ोगी ९८१९७१८३५८ :yfoL
122 बद्री सयाहु सडुी कया्या्दल् सह्ोगी ९८२४७९३९७५ :yfoL
123 बधुियाि िणडल कया्या्दल् सह्ोगी ९८०७७७३४७२ :yfoL
124 ियाि ुसदया ्वीपि/िे् िि ९८१९९४६३८० कियाि
125 कयायशनद्र सदया ्वीपि/िे् िि ९८१३९८३९७८ कियाि
126 झौकी लयाल सदया ्वीपि/िे् िि ९८११७२३१५३ कियाि
127 ननदी ियलक ्वीपि/िे् िि ९८१५७६३९८९ कियाि
128 यवनोद ियलक ्वीपि/िे् िि ९८२६७४९९४१ कियाि
129 ज्ञयानी ियलक ्वीपि/िे् िि ९८१४७९४४७४ कियाि
130 प्रिोद ियलक ्वीपि/िे् िि ९८१८४४३४३३ कियाि
131 अशोक ियलक ्वीपि/िे् िि ९८०७७१९८२० कियाि
132 बयबिया ियलक ्वीपि/िे् िि  कियाि
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१.	 गरिबीको अनत्:	सबै	क्षेत्रबाट	सबै	प्रकारका	गररबीको	अन्त्य	गर्ने	।
२.	 शून् भोकििी:	भोकमरीको	अन्त्य	गर्ने,	खाद्य	सरुक्ा	तथा	उनर्त	पोषण	सनुर्श्चत	गर्ने	र	निगो	कृनष	

k|j4{g	गर्ने	।
३.	 ्व््थ् जीवन:	सबै	उमषेर	समहूका	व्यनतिका	लानग	स्वस्थ्य	जी्वर्	सनुर्नश्चत	गिदै	समदृ्ध	जी्वर्सतर	

प्र्वद्र्धर्	गर्ने	।
४.	 गुण्ििी् यशक्षया:	समा्वषेशी	तथा	समतामलूक	गणुसतरर्य	नशक्ा	सनुर्श्चत	गर्ने	र	सबैका	लानग	

जी्वर्प्य्यनत	नसकाइका	अ्वसरहरू	k|j4{g	गर्ने	।
५.	 लैङ्यगक सियानिया:	लैङ्र नगक	समार्ता	हानसल	गर्ने	र	सबै	मनहला,	नकशोरी	र	बालबानलकालाई	

सशति	बर्ाउर्षे	।
६.	 ्वचछ पयानी ि सिसफयाई:	 सबैका	लानग	 स्वच्छ	 पार्ी	 र	 सरसफाईको	 उपलव्धताका	साथै	

्यसको	निगो	व्य्वसथापर्	सनुर्नश्चत	गर्ने	।
७.	 आधुयनक उजया्थिया पहुचँ:	 नकफा्यती,	 न्वश्वसर्ी्य,	 निगो	 र	आ्धनुर्क	ऊजा्यमा	सबैका	लानग	

पहुचँ	सनुर्श्चत	गर्ने	।
८.	 सियावेशी आय ््थक वदृ्ी ि्या ि्या्थयदि कयाि:	भरपिदो,	समा्वषेशी	र	निगो	आनथ्यक	बनृद्ध	तथा	

सबैका	लानग	पणू्य	र	उ्तपािर्शील	रोजगारी	र	म्या्यनित	कामको	k|j4{g	गर्ने	।
९.	 उद्ोग, नयवन खोज ि पूवया्थधयाि:	 उ्तथार्शील	 प्ूवा्य्धारको	 नर्मा्यण,	 समा्वषेशी	 र	 निगो	

औद्योगीकरणको	k|j4{g	र	र््वीर्	खोजलाई	प्रो्तसाहर्	गर्ने	।
१०.	असियानिया न्ूनीकिण:	मलुकुनभत्रको	तथा	मलुकुहरूबीचको	असमार्ता	घटाउर्षे	।
११.	यदगो सहि ि व्िी:	 सहर	 तथा	 मार््व	 ्वनसतहरू	समा्वषेशी,	 सरुनक्त,	 उ्तथार्शील	 र	 निगो	

बर्ाउर्षे	।
१२.	यदगो उपभोग ि उतपयादन:	निगो	उपभोग	र	उ्तपािर्	प्रणाली	सनुर्नश्चत	गर्ने	।
१३.	जलवया्ु परिवि्थन अनुकूलन:	जल्वा्य	ुपरर्वत्यर्	र	्यसको	प्रभा्व	नर््यनत्रण	गर््य	त्तकाल	पहल	

थालर्षे	।
१४.	सयािुयहक स्ोिको उप्ोग:	 निगो	 न्वकासका	 लानग	 महासागर,	 समदु	 र	 समदुी	 सा्धर्	

स्ोतहरूको	संरक्ण	र	निगो	प्र्योग	गर्ने	।
१५.	भूसिह स्ोिको उप्ोग:	पररनसथनतकी्य	प्रणालीको	संरक्ण,	परु्स्थापर्ा	र	निगो	उप्योगको	

प्र्वद्र्धर्	 गर्ने,	 ्वर्को	 निगो	 व्य्वसथापर्	 गर्ने,	 मरुभमूीकरण	 र	 भकू््य	 रोकर्षे	 तथा	 जैन्वक	
न्वन्व्धताको	संरक्ण	गर्ने	।

१६.	शयायनि, न्या् ि सबल सं् ्या:	 निगो	 न्वकासका	 लानग	 शाननतपणू्य	 र	 समा्वषेशी	 समाजको	
प्र्वद्र्धर्	 गर्ने,	 सबैको	 न्या्यमा	 पहुचँ	 सनुर्नश्चत	 गर्ने	 र	 सबै	 तहमा	 प्रभा्वकारी,	 ज्वाफिषेही	 र	
समा्वषेशी	संसथा	नर्मा्यण	गर्ने	।

१७.	यदगो यवकयासकया लयायग सयाझेदयािी:	 निगो	 न्वकासका	 लानग	 न्वश्वव्यापी	 साझषेिारी	 सशति	
बर्ाउर्षे	र	का्या्यन्व्यर्का	लानग	स्ोत	सा्धर्	सदुृढ	गर्ने	।

स्ोत:	सथार्ी्य	तहको	निगो	न्वकास	लक््यमतै्री	मध्यमकालीर्	खच्य	संरचर्ा	त्यार	गर््य	सह्योगी	स्ोत	
पनुसतका,	२०७९

यदगो यवकयासकया लक््हरू
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स्ोि सयािग्ीहरू
१.   नेपयाल सिकयाि, नेपयाल कयाननु आ्ोग, नेपयालको संयवधयान, २०७२, कयाठियाडौं ।

२.   नेपयाल सिकयाि, कयाननु, न्या् ि्या संसदी् ियायिलया िनत्रयाल्, ् ्यानी् सिकयाि सञचयालन 
ऐन, २०७४, कयाठियाडौं ।

३.   नेपयाल सिकयाि, सङ्घी् ियायिलया ि्या सयाियान् प्रशयासन िनत्रयाल्, ््यानी् िहको 
वडयाबया्ट हुने यसफयारिस ि्या प्रियाणीकिण यवयध समबनधी हयािे पयु्िकया, यसंहदिबयाि, 
कयाठियाडौ,ँ २०७९ ।

४.  नेपयाल सिकयाि, न्या् सेवया ियायलि केनद्र, यववयाद सियाधयानिया न्याय्क सयियि स्ोिसयािग्ी 
ि्या प्रयशक्षण पयु्िकया, बबििहल, कयाठियाडौं ।

५.  िलेयिलयाप केनद्र सञचयालन समबनधी कया ््दयवयधकया ियािपत्रहरू, यवय्नन ््यानी् िहहरू  ।

लैङ्र नगक	उत्तरिा्यी	बजषेट	 नर्मा्यण	भर्षेको	का्य्यक्रम	तथा	बजषेटका	सबै	पक्हरूमा	मनहला	
तथा	परुुषको	सनतनुलत	लाभ	सनुर्नश्चत	गर्ने	प्रनक्र्या	हो	।	्यो	लैङ्र नगक	समार्ता,	सशनतिकरण	
र	 मलू	 प्र्वाहीकरणको	 रणर्ीनत	 हो	 ।	 ्यसतो	 बजषेट	 सरकारी	 स्वानम्त्वका	 संसथार्हरू,	
न्वकासका	साझषेिारहरू,	गैरसरकारी	क्षेत्र	 र	 नर्जीक्षेत्र	समषेतमा	का्या्यन्व्यर्	गर्ु्यपर्ने	 हुन्छ	 ।	
्यसतो	बजषेटलषे	 नबरामी	मानर्स,	बालबचचा	र	्वदृ्धहरूको	स्याहार	ससुार,	सरसफाई,	घाँस,	
िाउरा,	पार्ी	पँ्धषेरो	आनिजसता	मनहलाहरूलषे	गर्ने	 नबर्ा	ज्यालाका	घरा्यसी	का्य्यहरूलाई	
पनर्	समबो्धर्	गि्य्छ	।

लैङ्र नगक	उत्तरिा्यी	बजषेट	स्व्यप्रथम	सर््र	1984	मा	असट्षेनल्याबाट	सरुु	भएको	हो	।	र्षेपालमा	
्ैछटौं	्योजर्ा	अ्वन्धिषेनख	मनहला	न्वकासलाई	न्वकास	्योजर्ामा	समा्वषेश	गररएको	नथ्यो	।		
र््वौं	 ्योजर्ा	 अ्वन्ध	 (२०५४—२०५९)	 िषेनख	 लैङ्र नगक	 समार्ता	 र	 सशतिीकरण	 र्ीनत	
अ्वलमबर्	गररर्	थानलएको	हो	।	िशौं	्योजर्ामा	स्व्यप्रथम	लैंङ्र नगक	बजषेटको	अ्व्धारणा	
आएको	 हो	 ।	 लैङ्र नगक	 उत्तरिा्यी	 बजषेटका	 न्वनभनर्	 र्ामहरू	 ्छर््र,	 जसतै:	 मनहला	 बजषेट	
(Women’s	Budget),	लैङ्र नगक	बजषेट	(Gender	Budget),	लैङ्र नगक	सं्वषेिर्शील	बजषेट	
(Gender	Sensitive	Budget),	लैङ्र नगक	बजषेट	पहल	(Gender	Budget	Initiative),	
लैङ्र नगक	उत्तरिा्यी	बजषेट	(Gender	Responsive	Budget)	आनि	।

लैङ्यगक उत्तिदया्ी बजेटको यवकयास
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