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पृष्ठभूमी 

नेपालको संविधान  २०७२ को धारा २१७ ले व्यिस्था गरे अनसुार काननु बमोविम 

आफ्नो अवधकार के्षत्र वित्रका वििाद वनरुपण गने उद्देश्यिाट आरुघाट गाउँपावलका 

आरुघाट गाउँसिाले न्याययक सयियिको गठन कायययियि २०७५ तिूूमा गरी 

पाररत गररएको छ  । 

पररच्छेद-१ 

नाम र प्रारम्भ 

(१)   यस काययलिलधको नाम :  

 (क) यस काययलिलधको नाम आरुघाट  गाउँपालिकाको न्यामयक 

समममत गठन सम्बमन्ि काययमिमि २०७५ रहकेो छ । 

  (ख)  यो काययलिलध आरुघाट गाउँपालिकाको गाउँ सभाबाट पाररत 

भएपछी प्रारम्भ हुनेछ । 

 (२)  पररभाषा: लबषय प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस कायय लिलधमा – 

 क)  "समंबिान" भन्नािे नेपाि को संलिधान २०७२ िाई सम्झन ु

पछय । 

 ख)  "गाउँपामिका "भन्नािे संलबधानको धारा ५६ को उपधारा ४ 

िमोलजमको गाउँपालिका सम्झनपुदयछ । 

 ग)  "काययमिमि " भन्नािे आरुघाट गाउँ पालिका आरुघाटको 

न्यालयक सलमलत सम्बलन्ध काययलिलध २०७४ सम्झन ुपछय  । 

 घ)  "सयंोजक " भन्नािे यस काययलिलधको लनयम बमोलजम 

संयोजकिाई सम्झनु पदयछ । 

 ङ)  "न्यामयक समममत" भन्नािे आरुघाट गाउँपालिका आरुघाट 

अन्तगयत गठन भएको न्यालयक सलमलत सम्झन ुपदयछ । 

पररच्छेद-२ 

न्यामयक समममतको गठन 

(३)        (१)  नेपािको संलबधान २०७२ िे व्यिस्था गरे अनसुार काननू 

बमोलजम आफ्नो के्षत्र लभत्र लििाद लनरुपण गनय  न्यालयक  सलमलत 

गठन गररएको छ । 

 (२)  न्यालयक सलमलतमा मनम्न पदालधकारीहरु रहने छन ्। 

(क) गाउँ पालिकाको उपाध्यक्ष- संयोजक  
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(ख) गाउँ सभाबाट आफु मध्येबाट मनोलनत भएका २ जना सदस्य – 

सदस्य  

 (३)  उपलनयम (२) बमोलजम गलठत सलमलतिे आिस्यक ठानेको 

सम्बलन्धत लिषयको लिशेषज्ञिाई आमन्त्रण गनय सलकनेछ । 

(४)  सलमलतको काम ,कतयब्य र अलधकार: 

  १)  प्रचलित कानुनिे तोलकएको काम, कतयब्य र अलधकारको 

अलतररक्त सालमलतको काम कतयब्य र अलधकार देहाय बमोलजम 

हुनेछ । 

क) गाउँपालिकाको के्षत्र लभत्रिाट पनय आएका उजरुी एिम ्

लििादिाई दताय गने व्यिस्था लमिाउने । 

ख) आआफ्नो अलधकार के्षत्र लभत्र रहकेो लििालदत लिषय सलमलतको 

बैठकमा छिफि गराई आिश्यक देलखएमा मेिलमिापका िालग 

मध्यस्थता सलमलत समक्ष पठाउन सक्ने छ । 

ग) सलमलतबाट भएको लनणययहरुको अलभिेखीकरण गराई सरुलक्षत 

राख्न िगाउने । 

घ) सलमलतिे आिस्यक ठानेमा लििादका पक्षहरुिाई उपलस्थत गराई 

प्रचलित काननु बमोलजम काययलिलध अपनाई लबबादको लनरुपण 

गने । 

ङ) मध्यस्थता सलमलतको गठन ऄनुसचूी १ बमोलजम हुनेछ । 

(५)  सलमलतको बैठक बस्ने स्थान : (१) सलमलतको बैठक बस्ने स्थान आरुघाट 

गाउँ पालिकाको कायायियमा रहने छ । 

 (६)  बैठकको सचूना :  

१)  न्यालयक सलमलतिे बैठकको सचूना लदने एिम ्अन्य प्रशासलनक 

कायय गनयको िालग एक जना  कमयचारी तोक्नछे । 

२)  संयोजकको लनदेशन अनुसार उपदफा (१) बलमलजम तोलकएको 

व्यलक्तिे बैठकको सचूना सलमलतका सदस्य, आमलन्त्रत सदस्य 

तथा अन्यिाई समेत खबर गनुयपनेछ । 

 (७)  बैठकको गणपरुक संख्या :  

१)  न्यालयक सलमलतको सदस्यहरु मध्ये कलम्तमा ७५% सदस्यहरु 

स्ियम ्उपलस्थत नभई बैठक बस्न सक्ने छैन । 
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२)  अलघल्िो पटक बोिाइएको बैठकमा गणपरुक संख्या पयायप्त 

नभएकोिे बैठक स्थलगत भएमा उक्त  बैठकको िालग पेश 

भएको एजेन्डामा छिफि गरी लनणयय गनयका िालग पलछल्िो 

पटक ५१% सदस्य उपलस्थत भएमा बैठक बस्न सक्नेछ । 

३)  बैठकमा छिफि का लबषय प्रस्तुत गने लबलध : 

क) आरुघाट गाउँकाययपालिका को कायायिय लभत्र पनय आएका 

उजरुी एिम ् लििाद िगायतको लबषयमाआरुघाट 

गाउँपालिकाको कायायियमा दताय भई सलमलत समक्ष पेश हुनेछ 

। 

ख)  सलमलत समक्ष पेश भएको उजरुी,लििादको लबषयमा सबै 

सदस्यहरुिे आ-आफ्नो लिचार एिम् मत राख्न पाउने छन ् । 

ग)  बैठकमा एउटािे मत िा लिचार गरेपलछ अको सदस्यिे मत 

राख्न पाउने छ । 

घ)  बैठकमा आमलन्त्रत सदस्य एिं लिशेषज्ञिे आफ्नो राय प्रस्तुत 

गनय सक्ने छ । 

ङ)  बैठकमा पेश गररएको उजरुी एिम ्लििादका लिषयमा प्रयायप्त  

लिचार लिमशय  र छिफि भई उलचत  हुन सक्ने बातािरण 

बैठकको संयोजकिे लमिाउन ुपनेछ । 

(८)  लनणयय प्रकृया:  

१)  बैठकमा प्रस्तुत छिफिको लबषयमा छिफि सम्पन्न भएपलछ 

सो लबषयमा के लनणयय गने लनणययाथय संयोजकिे प्रस्तुत   गनेछ ।  

२)  सलमलतको सदस्यहरूको बहुमतद्वारा पाररत लनणयय नै बैठकको 

लनणयय मलननेछ । 

३)  बहुमत द्वारा पाररत लनणययमा कसैको फरक मत भएमा त्यस्तो 

सदस्यिे फारक मत राख्न सक्नेछ । 

(९)  लनणययको अलभिेख :  

(१)  िैठकिाट पाररत लनणययको अलभिेख गनय एक छुटै्ट लनणयय 

पलुस्तकाको व्यिस्था गररने छ । 

(२)  बैठकबाट पाररत भएका सबै लनणययहरू लनणयय पलुस्तकामा िेखी 

अलभिेखीकरण गररने छ । 
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(३)  बैठकमा लनणयय भएका लबषयहरु लनणयय पलुस्तकामा 

अलभिेखीकरण गरी उपलस्थत सदस्यहरुिे सलह गनुय पनेछ । 

(४) लनणयय पुलस्तका कायायियमा रहने छ । 

(१०)  लनणयय प्रमालणत : सलमलतबाट भएको लनणययको प्रमालणत संयोजकबाट 

हुनेछ । 

(११)     गोप्य राख्नु पने:  

(१)  न्यालयक सलमलतमा भएको छिफिमा संयोजक ,सदस्य िा 

आमलन्त्रत व्यलक्तिे सलमलतको लहत र उलचत लनणययमा पगु्न लदएको 

राय र लबचारिाइ कसैिे प्रकाशमा ल्याउन हुदँैन । 

(१२)  बैठक भत्ता:  

(क)  न्यालयक सलमलतमा भाग लिए बापत संयोजक,सदस्य र आमलन्त्रत 

सदस्यिे पाउने बैठक भत्ता गाउँकायय पालिकािे तोके बमोलजम 

हुनेछ । 

(ख)  प्रचलित काननु बमोलजम कर कट्टागरी बैठक भत्ता भकु्तानी 

गररनेछ । 

(१४)  आमलन्त्रत: 

   न्यालयक सलमतीको संयोजकिे बैठकको िालग आिस्यक 

ठानेको व्यलक्त कमयचारीिा कुनै पदालधकारीिाई आमन्त्रण गनय 

सक्ने छ ।  

 

पररच्छेद -३ 

 (१५)  १.  कुनै कारण बस न्यालयक सलमलतका संयोजक िा सदस्यहरुको 

स्थान ररक्त रहमेा अको ब्यबथा नभएसम्म िालग गाउँ सभािे 

तोलकएको व्यलक्त न्यालयक सलमलतको संयोजक एिम् सदस्य रहनेे 

छन ्। 

 

 २.  न्यालयक सलमलतको ररक्त पदालधकारीको पदपलूतय भएपलछ 

उपलनयम १. बमोलजम तोलकएको व्यलक्त न्यालयक सलमलतको 

संयोजक एिम् सदस्यबाट स्ित: हट्ने छन ्। 
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पररच्छेद -४ 

(१६) संसोधन गने अलधकार :  

 १.  समय सापेलक्षत गाउँ सभािे यो काययलिलध संशोधन गनुय पने 

आिस्यक ठानेमा गाउँ सभािाई संशोधन गने अलधकार हुनेछ । 

 २.  काययलिलध संशोधन गनय आबस्यक भएमा न्यालयक सालमलतिे 

लनणयय गरी संशोधन गने कारण सलहत  उपलनयम १.   बमोलजम 

गाउँ सभा समक्ष लबशेष प्रस्ताि पेश गनुय पनेछ । 

 ३.  उपलनयम १ बमोलजमको लनकायमा दईु लतहाई बहुमत द्वारा 

काययलिलध संशोधनको लबशेष प्रस्ताब पाररत गरी काययलिलध 

संशोधन गनय सलकने छ । 

(१७)    न्यालयक सलमलत आफुिे गरेको काम कारबाही को बालषयक 

प्रलतबेदन गाउँ सभा समक्ष पेश गनुय पने छ । 

(१८)    थपघट िा हरे फेर : यस काययलिलध कायायन्ियनका क्रममा िाधा 

अबरोध िा अस्पस्टता आएमा सो िाधा अडचन फुकाउने 

प्रयोजनको िालग गाउँ सभािे यस कायय लबलधमा आिस्यकता 

अनसुार ब्याख्या गनय सक्ने  छ । 

(१९)   यस काययलिलधका कुनै प्रािधानहरु, संलबधान प्रचलित काननु 

एिम ्ऐन, लनयमाििी संग बालझएमा बालझएको हदसम्म अमान्य 

हुनेछ । 

(२०)   आफ्नो अलधकार के्षत्र लभत्रको लििाद हो िा होइन भन्ने लििाद 

उत्पन्न भएमा गाउँ सभािे  सोको एलकन  गनेछ । 
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ऄनुसचूी-१ 

मनयम ४(१) (ङ) सम्बमन्ित 

 

क) प्रचलित काननु बमोलजम  पेश भएको लििादको र लकनारा गने 

प्रयोजनका िालग गाउँपालिकािे स्थानीय व्यलक्त एिं सामालजक 

काययकताय मध्येबाट उपयकु्त देलखएका व्यलक्तहरुको सहमलत लिई कलम्तमा 

३ जनाको नाम थर,ितन समेत खिुाई मध्यस्तता सचूी तयार गरी 

साबयजलनक गनेछ । 

ख) लििादका पक्ष र लबपक्षी िे चाहमेा आफ्नो तफय बाट २/२जना व्यलक्त 

लनयकु्त गनय सक्नेछ । 
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