अमरगढी नगरपालिका
स्थानीय नाययक सलमयि
डडेल्धरु ा
पष्ृ ठभलु म
नेपािको संबिधान २०७२ को धारा २१७ िमोजीम नगरपालिका का उपप्रमुखको
संयोजकत्वमा यिन सदस्यीय एक न्याययक सलमयि को व्यवस्था भए िमोजजम स्थानीय सरकार
संचािन ऐन २०७४ को दफा ४६ िमोजजम यस अमरगढी अमरगढी नगरपालिकामा स्थायनय
न्याययक सलमयि गठन भएको व्यहोरा अवगिाथथ अनरु ोध गदथ छु ।

उदे श्य
 सरिीकृि सेवा ददनु
 यछटोछररिो सेवा प्रदान गनुथ
 ददगो स्थायी सलमयि भएकािे जजि जजि को भावना कायम

गरर ददगो शाजन्ि ददनु

 गररि यनमख
ु ा जनिाहरुिाई समयानस
ु ार न्यायोचचि सेवा ददनु / आदद इत्यादी /

कायथ वववरण (हािसम्म गरे का कायथक्रम हरुको वववरण)
 अमरगढी नगरपालिकाको स्थानीय न्याययक सलमयिको क्षेत्राचधकार सम्िजन्ध १ ददने
अलभमख
ु ीकरण कायथक्रम नगरपालिकामा प्रत्येक वाडथ हरुमा प्रचार प्रसार गररएको ।
 वाडथ मेिलमिाप केन्र गठन ११ वटै वाडथमा गररएको ।
 वाडथ मेिलमिाप केन्र का संयोजक एिंम सदस्यहरु िाई ४८ घन्टे आधारभूि मेिलमिाप
िालिममा समािेश गराइएको ।
 अमरगढी नगरपालिकाको स्थानीय न्याययक

सलमयिको चेम्िर एिम सचचवािय

स्थापना एिम कायथकक्ष िनाइएको ।

स्थानीय न्याययक सलमयि समक्ष प्राप्ि उजुरीहरु
 िारा दत्त पन्ि र कणथ िहादरु भण्डारी िीच घर क्षेयिपूयिथ वववाद सम्िन्धमा
मेिलमिापको प्रक्रक्रया प्रारम्भ भई ।

 सहमयिको अजन्िम चरणमा पुगेको ।
 दटका िहादरु क्षेत्री र िक्ष्मी दे वी जोशी िीच जग्गा खखचिो वववाद सम्िन्धमा प्राबिचधक
खटाई चार क्रकल्िा हािी मेिलमिाप प्रक्रक्रया अपनाई
सहमयिको अजन्िम चरणमा रहे को ।
 इश्वरी शाह र बिर िहादरु शाह िीच िाटो वववाद सम्िन्धमा परे को उजुरीमा मेि
लमिापको प्रक्रक्रया अपनाई मेिलमिाप को िाचग संयुक्ि दरखास्ि समेि प्राप्ि भै
सकेको ।
 निराज ओझा र कमि लसंह भुि शाकी िीच जग्गा वववाद सम्िन्धमा परे को उजुरीमा
मेिलमिापको प्रक्रक्रया अपनाई दव
ु ै पक्ष सहमयि भईमेिलमिाप गराइएको ।
 लशव िोहरा र किापयि दे िी िोहरा िीच सम्िन्ध बिच्छे द को वववाद सम्िन्धमा
मेिलमिाप प्रक्रक्रया अपनाउन खोज्दा , सम्िन्ध गास्न खोज्दा खोज्दै पयन उक्ि प्रक्रक्रया
सफि हुन नसकी न्याय का िाचग जजल्िा अदािि डडेल्धुरामा िेखख पठाइएको ।

 भक्ि िहादरु बि.के. र िक्ष्मी िाम्राकार िीच सम्िन्ध ववच्छे दको वववाद सम्िजन्ध

उजुरीमा मेिलमिाप प्रक्रक्रया अपनाउन खोज्दा सम्िन्ध गास्न खोज्दा खोज्दै पयन उक्ि
प्रक्रक्रया सफि हुन नसकी न्याय का िाचग जजल्िा अदािि डडेल्धुरामा िेखख पठाइएको
।

 िाि िहादरु भण्डारी र िप्ि िहादरु भण्डारी िीच सहमयि कायम िथा अंश वववाद
सम्िजन्ध उजरु ी मा दई
ु पटक मेिलमिाप प्रक्रक्रया अपनाइएको र सहमयि नभई अको
पटक घरदै िोमा नै मेिलमिाप प्रक्रक्रयामा िस्ने भन्ने सहमयि भए अनस
ु ार अ.न.प.
वा.न. ७ वाडथ कायाथिय ,वाडथ मेिलमिाप केन्र मा मेिलमिापका िाचग िेखख पठाइएको ।
 दि
थ लसंह खड्का र गोबिन्द राज भट्ट िीच शहस्रलिंग खा.पा.जस्कम न.८ र ९ को
ु भ
ख.प. मुहान वववाद सम्िन्धमा परे को उजुरीमा दइ
ु पटक मेिलमिाप प्रक्रक्रया िथा
छिफि गराइएकोको र प्राबिचधक प्रयििेदन का आधारमा र खा.पा.मुहानको चेक जाच
गरर न्यायोचचि िररकािे पायन वविरण गने भन्ने सहमयि भए अनस
ु ार प्राबिचधक
प्रयििेदन पश्चाि उक्ि वववाद मेिलमिाप प्रक्रक्रयामा रहे को ।
 जजिेन्र दमाई र िोक राज भट्ट िीच जग्गा अयिक्रम सम्िजन्ध परे को उजुरीमा दव
ु ै
पक्ष िाई छिफिका िाचग िोिाइएकोर प्राबिचधक खटाई पठाउने गरर मेिलमिापको
प्रक्रक्रयामा रहे को ।

 धमथ लसंह यनदाि र छबििाि महर िीच क्रकमेड खा.पा. मुहान सम्िजन्ध परे को उजुरीमा
आिश्यक छिफि एिं मेिलमिाप का िाचग अ.न.पा. वा.न.९ वाडथ कायाथिय र वाडथ
मेिलमिाप केन्रमा िेखख पठाइएको ।

आगामी आ.ि.२०७५/०७६ को कायथ योजना
 वाडथ मेिलमिाप केन्र िाई शशजक्िकरण गराइने ।
 मेिलमिाप केन्र का संयोजक, एिं सदस्यहरु र अन्य सम्िन्ध पक्ष हरु िाई पन
ु रिाजक्रकय
मेिलमिाप सम्िजन्ध प्रलशक्षण गराइने ।
 न्याययक सलमयि िथा मेिलमिाप केन्रका संयोजक ज्यु हरुिाई ववलभन्न स्थानमा
अविोकन गराइने ।
 न्याययक सलमयि प्रशासयनक कायथको िाचग िालिम (प्रलशक्षण) गराइने ।

