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काययकारी साराांश 

नेपालको शासकीय सांरचना सांघात्िक व्यवस्था गरेपमिको िीन िहको सरकारिध्येको जनिाको सबैभन्दा 
नजजकको सरकार स्थानीय सरकार हो । नपेालको सांयविानले िीन ै िहका सरकारले राज्य शजिको 
प्रयोग गने गरी भएको व्यवस्था अनरुुप िारा २१७ ले स्थानीय स्िरिा यववाद िथा न्याय मनरुपनका 
लामग गाउँपामलका िथा नगरपामलकािा िीन सदस्यीय न्याययक समिमि रहने व्यवस्था गरेको ि । 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्िेद ८ िा स्थानीय न्याययक समिमिको क्षेत्रामिकार सिेि 
िोकेको ि । न्याययक समिमिबाट न्याययक मनरुपण गदाय यववाद सिािानका वैकजपपक उपायहरु 
अवलम्बन गदै जीि जीिको अवस्थािा परु् याएर िेलमिलापको िाध्ययिबाट न्याययक कायय सम्पादन गरी 
सरकारप्रमि जनयवश्वास कायि गदै सािाजजक सांयहष्णिुा, एकिा प्रवर्द्यनका साथै न्यायलाई मिटो, िररिो, 
सरल, कि खजचयलो गराउनपुने िखु्य ध्येय स्थानीय न्याययक समिमिको व्यवस्थाको रहेको ि । 

नेपालको सांयविान बिोजजि गठिि न्याययक समिमिको काययसम्पादनका लामग स्थानीय सरकार सञ्चालन 
ऐन, २०७४ ले ठदएको क्षेत्रामिकार बिोजजि न्याययक कायय सम्पादन गनय भिेू गाउँपामलकाले िीन 
सदस्यीय न्याययक समिमि गिन, न्याययक समिमिको (कायययवमि सम्बन्िी) ऐन, २०७५ सिेि जारी गरी 
सोही बिोजजि कायायन्वयन भैरहेको ि । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५३(१) 
बिोजजि न्याययक समिमिबाट सम्पाठदि काययहरुको अमभलेजखकृि गरी वायषयक प्रगमि गाउँसभािा पेश गने 
उद्देश्यले यो प्रमिवेदन ियार गररएको ि ।  

न्याययक समिमििा आमथयक वषय २०७७/०७८ िा दिाय भएका ५ वटा उजरुी र गि वषयबाट सरी आएका 
० वटा उजरुी सिेि गरी कूल ५ वटा उजरुी िध्ये आमथयक वषय २०७७/०७८ िा ५ वटा उजरुीहरु 
आवश्यक काययवाही गरी फर्छ्यौट गररएको ि । न्याययक काययका लामग आवश्यक जनशजिको किी र 
न्याय सम्पादन सम्बन्िी पयायप्त ज्ञान, सीप र अनभुवको अभावका वाबजदु गररएका न्याययक 
काययसम्पादनको पनुरावेदन नहनु ुआफैिा सकारात्िक पक्ष रहेको िहससु न्याययक समिमिले गरेको ि ।  

आगािी ठदनिा स्थानीय िहिा हनुे न्याययक काययसम्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन न्याययक समिमिको 
क्षििा अमभवृयर्द् िामलि, कानूनी जनशजिको व्यवस्था, वैज्ञामनक अमभलेखीकरण िथा व्यवस्थापन जस्िा 
पक्षको पयायप्त व्यवस्था हनु सकेिा न्याययक काययसम्पादनिा थप गणुस्िर आउने अपेक्षा सिेि गदै यो 
प्रमिवेदन ियार गररएको ि ।  
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पररच्िेद एकः प्रारजम्भक 

१.१ स्थानीय तहको संक्षिप्त परिचय 

भूमे गाउँपालिका नेपािको संविधानको धारा २९५ उपधारा ३ बमोलिम कायम भएका गाउँपालिका, 
नगरपालिकाहरु मधे्य एक स्थानीय तह हो । साविकका महत, काँक्री, मोराबाङ, काँडा, चुनबाङ गरी ५ गा.वि.स.हरु र 
साविकको रुकुमकोट गा.वि.स.को िडा नं. ४ समेत समािेश गरेर नेपाि सरकार (मन्त्रिपररषद्) को ममवत २०७३।११।२२ 
को वनर्णय बमोलिम भूमे गाउँपालिकाको स्थापना भएको हो ।  

 नेपािको ५ नं. प्रदेश रुकुम (पूिण) लिल्लामा पने यस भूमे गाउँपालिका २७३.६७ िगण कक.मम. क्षेत्रफि रहेको छ 
। वि.स.ं २०६८ सािको िनगर्ना अनुसार िनसंख्या १८,५८९ र िनघनत्व ६७.९२  रहेको छ । यस गाउँपालिकाको पूिणमा 
बागिुङ लिल्ला, पश्चिममा लसस्ने गाउँपालिका र मुलसकोट नगरपालिका, उत्तरमा पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका तथा दलक्षर्मा 
रोल्पा लिल्ला रहेका छन् । ९ िटा िडा कायाणियहरु रहेको यस भूमे गाउँपालिकाको केन्द्र साविक मोराबाङ गा.वि.स.को 
कायाणिय तोककएकोमा गाउँसभाको ममवत २०७४/०९/०८ मा बसेको बैठकबाट लसफाररश भई नेपाि सरकारको 
वनर्णयानुसार केन्द्र पररितणन भई नेपाि रािपत्र खण्ड ६७ संख्या ५७ भाग ५ ममवत २०७४।११।१४ मा प्रकाशन भएपमछ हाि 
भूमे गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासवनक केन्द्र िडा नं. २ स्थस्थत खाबाङबगरमा रहेको छ । 
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भूमे पूिा गने बालसन्दाको बाहुल्य भएको भूगोि भएकािे गाउँपालिकाको नाम भूमे राखखएको हो । भूमे पूिा 
प्रकृवत पूिक मगर समुदायको सबैभन्दा ठूिो चाड हो । प्रत्येक िषणको असार १ गतेका ददन गररने भूमे पूिा भनेको भूमम 
अथाणत िममन िा प्रकृवतको पूिा हो ।  दहउँदेबािी मभत्र्याएको खुलशयािीमा र बखे बािीमा कुनै हानी नहोस् भनेर भूमे 
पूिा गररन्छ । साथै बाढी पदहरोिस्ता दैिी प्रकोप नआओस् भनेर भूम्या थानमा बलि पवन चढाइन्छ, नाचगान गररन्छ र 
धुमधामिे पिण मनाइन्छ ।  भूम्या पूिाको ददन गाउँमा िषणभररको आयव्ययको प्रस्तुत गरी गाउँको मुख्य प्रवतवनमध र 
संबाहक (ममझार) पररितणन गने तथा भूमममा अझै उत्पादन बढोस् भनेर गाउँटोि अनुसार ३ देखख ७ ददनसम्म विशेष रुपमा 
मनाइने पिण भएकािे सोही पिणको नाम भूम्याबाट यस गाउँपालिकाको नामाकरर् गररएको हो । यसथण भूमे गाउँपालिका 
मगरहरुको Live Culture, परम्परागत भाषा संसृ्कवत, पिण, विमभन्न नाच आददका कारर् अनेकतामा एकता भएको 
सांसृ्कवतक रुपमा धनी गाउँपालिका हो । वि.स.ं २०६८ को िनगर्ना अनुसार यस गाउँपालिकामा ६६.१ प्रवतशत मगरहरु 
बस्छन् । त्यस्तै दलित, क्षेत्री, बाहुन, थकािी र नेिार समुदायको पवन  बसोबास छ । भूमेमा बसोबास गने सबै भूमेिीको 
आफै्न भाषा र संसृ्कवत छ। सुन्दर एिं सासृं्कवतक फूिबारी भूमेमा सबै समुदाय आपसमा ममिेर बसेका छन् । 
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१.२ ववद्यमान अवस्थाको समीिा 
नेपालको सांयविानले स्थानीय िहलाई न्याययक अमिकार सिेि ठदइसकेको अवस्थािा भिेू गाउँपामलकाको 
न्याययक समिमिले काययसम्पादनका क्रििा यवद्यिान अवस्थाको सिीक्षा गदाय सिुार गनुयपने पक्ष, सबल 
पक्ष, चनुौमि र अवसरहरुलाई देहाय बिोजजि उपलेख गररएको ि ।  

सिुार गनुयपने पक्ष 

• न्याययक कायय सम्पादन मनयमिि सेवा प्रवाह भन्दा यवजशष्ट खालको भएकाले सवयप्रथि मनवायजचि 
पदामिकारीहरुलाई मनरन्िर व्यवसाययक िामलिको व्यवस्था गने, 

• न्याययक कायय सम्पादनका लामग आवश्यक कियचारी यवकपपसयहिको िुटै्ट व्यवस्था आवश्क 
देजखन्ि, 
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• सांस्थागि सांयन्त्र र सांस्थागि सक्षििा यवकासका लामग यवशेष जोड ठदन आवश्यक ि, 

• स्थानीय िहिा हनुे न्याययक मनरुपण कायय िेलमिलाप प्रकृमिको हनु े भएकाले मिटोिररिो र 
सवयसलुभ बनाउनेिफय  यवशेष जोड ठदनपुिय, 

• स्थानीय न्याययक समिमिप्रमि स्थानीयबासीको यवश्वास अमभवृयर्द् हनुे खालका काययक्रििा जोड 
ठदनपुिय ।  

सबल पक्ष 

• यवगििा स्थानीय भद्रभलाद्मीद्वारा मिनोफानो हनु ेपररपाटीले गदाय स्थानीयस्िरको न्याययक समिमििा 
िदु्दा आई िलफल हनु सहज 

• सठदयौंदेजख एकिावर्द् सिाजको सांरचना भएकाले िदु्दािा हारजजि भन्दा पमन िेलमिलापबाटै 
सिस्या सिािान गने चाहना दवैु पक्षबाट देजखन ेगरेको ।  

• िेलमिलाप समिमिको काययसम्पादनका लामग आवश्यक ऐन, कानून, फिय फम्यायटको व्यवस्था 
भएको।  

चनुौिी 

• न्याय सम्पादनका क्रििा काननुी ज्ञान र प्रायवमिक ज्ञानको किी हनुे भएकाले वस्िमुनष्ठ 
मनणयय गनुय,  

• यथेष्ट प्रिाणको िूपयाङ्कन गरी  न्याययक फैसला गनुय, 
• चनुावबाट आएका जनप्रमिमनमि इजलासिा हनुे भएकाले राजनीमिक पूवायग्रहीमबना मनणयय हनु्ि 

भन्ने यवश्वास ठदलाउन ु। 

 

अवसर 

• जनिाको सबैभन्दा नजजकको सरकार भएकाले स्थानीय न्याययक समिमि अदालिी प्रयक्रयामभत्र 
नरहे पमन न्याययक मनरुपणको प्रयक्रयाको िहत्वपूणय अङ्ग हनुे भएकाले न्याययक मनरुपणको 
सरुुवािी अभ्यास गनय, 

• सठदयौंदेजख एकिािा बाँमिएको सिाज पमिपलो सिय यवमभन्न कारण, साना साना ििभेदका 
कारणसिेि यवभाजजि अवस्थािा जान लागेको अवस्थािा िेलमिलापिाफय ि एकिािा बाँध्न, 

• न्याययक समिमिबाट भएको फैसलािामथ जजपला अदालििा पनुरावेदन सिेि लाग्ने भएकाले 
गम्भीर यकमसिको िदु्दािा िेलमिलाप नगराई पीमडिलाई न्याय ठदलाउन, 

• िूलप्रवायहकरणभन्दा बायहर रहेका, मनिखुा, किजोर वगयको वकालि, पहलकदिीिाफय ि न्यायपूणय 
सिाज मनिायण गनय, 
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• स्थानीय िहबाट हनुे न्याययक मनरुपणको प्रकृमि िेलमिलापिा जोड ठदइएकाले एक पक्ष हाने र 
अको पक्षले जजत्ने अवस्था कि हनु ेभएकाले न्याययक समिमिप्रमिको यवश्वास आजयन गनय सयकने । 

 

१.३ ऐलतहालसक पषृ्ठभूलम ि न्यालयक अलिकाि 

नेपालको शासन प्रणाली एकात्िक हुँदा पमन हाल यस गाउँपामलकामभत्र पने यवमभन्न गाउँ वस्िी टोलहरुिा 
अयहलेकै स्थानीय िहको सरकारसँग मिपदोजपुदो प्रकृमिको सांरचना मथए । खरदरी समिठद, गाउँ समिमि, 
वन समिमि जस्िा नािले जचमनने सांरचनाले सिाज व्यवस्थापनका लामग शासन र न्यायको भमूिका मनवायह 
गथे। भद्रभलादिी र पञ्चभलादिीिाफय ि पीमडिलाई न्याय ठदलाई िेलमिलापको िाध्ययिबाट न्याय 
सम्पादन गररन््यो। यसप्रकार स्थानीयस्िरिा न्याय सम्पादन अभ्यास स्थानीय िह गिन भएपमि 
एकैपटक आएको होइन। नेपालकै सन्दभयिा भन्न े हो भन े स्थानीयस्िरिा न्याययक अमिकारसम्बन्िी 
पषृ्ठभमूि केलाउँदा स्थानीय शासनको यवकासक्रि र सांवैिामनक यवकासक्रिको पषृ्ठभमूिबाट प्रस्ििु गनय 
सयकन्ि।  

(क) स्थानीय शासनको यवकासक्रि र न्याययक अमिकार 

अ) गोपाल वांश: इमिहासका अनसुार नपेालिा आज भन्दा कररब 3000 वषयपयहले 
गोपाल वांश 525 वषय शासन गरेका मथए । त्यमिबेला स्थानीय स्िरिा 
जेिाबािाले गाउँ टोलिा मथमि बसापने, पाररवाररक यववाद मिलाउने र गाउँ 
टोलिा नेितृ्वदायी भमूिका मनवायह गदयथे भन्न ेपाइन्ि ।   

आ)  ियहषपाल वांशः गोपाल वांशपमि ियहषपाल वांशले कररब 100 वषय शासन गरे 
भन्ने ईमिहासयवद्को कथन ि। त्यसबेलाको शासन व्यवस्था बारे स्पष्टिा 
नपाइएकोले गाउँघरिा सम्पमि सम्बन्िी िथा पाररवाररक यववाद वा केही आपसी 
झगडा मिलाउन स्थानीय ज्येष्टहरुको भमूिका रहन््यो भन्न े ऐमिहामसक श्रमुि 
पाइन्ि ।  

इ) यकराँि कालः झण्डै २००० वषय शासन गरेको भमनएको यकराँि कालिा केन्द्रीय 
शासन र स्थानीय शासनको अविारणा यवकास भएको पाईन्ि। स्थानीय िहलाई 
थिु र पाञ्चाली दईु िहिा यवभाजन गररएको मथयो। गाउँगाउँिा एक एकवटा 
यवचारी र िजुखया िानी उसले मनयामनसाप गने, दाजभुाईको िदु्दा 
पान्िम्याङ(हायकि)ले मिन्ने व्यवस्था िनु्ििुिा गररएको मथयो । िूला दण्ड 
सजाय ठदने अमिकार राजालाई र स्थानीय कर सांकलन, कुलो, झै-झगडा 
मिलाउने जजम्िेवारी पाञ्चालीलाई ठदइएको पाइन्ि । 
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ई) मलच्िवी कालः मलच्िवी  कालिा सबैभन्दा िपलो िहको शासन व्यवस्थाको 
रुपिा ग्राि शासन मथयो । ग्राि शासनलाई पमन द्रङ, िल र ग्राि गरी िीन 
िहिा यवभाजन गररएको मथयो । त्यसबेला स्थानीय न्याय सम्पादन गनय पाञ्चाली 
नािक पाँच जना स्थानीय भलादिीहरुको सभा मथयो। जसको िखु्य काि 
आफ्नो ईलाकामभत्रको झगडा मिनोफानो गने, जनिाको यहिका लमग कुलो 
पानीको व्यवस्था गने, पाटीपौवा बनाउने र सांरक्षण गने मथयो। पाञ्चालीले मिन्न 
नसकेको िदु्दा िात्र िात्र अजन्िि मनणययका लामग िामथपलो िहिा जाने व्यवस्था 
मथयो। 

उ) िपल कालः िपलकालिा सानामिना झैझगिा िथा यववादहरु पञ्चहरुले न ै
मिलाउँथे। पञ्चायिले मनणयय ठदन नसके वा ठदइएको मनणययिा जचत्त नबझेु 
राजाकहाँ उजरु गनय पाउन ेव्यवस्था मथयो । स्थानीय प्रशासन इकाइलाई भजुि, 
यवषय र ग्राि गरी िीन सिूहिा यवभाजन गररएको मथयो । ग्राि प्रशासन हेने 
जजम्िा पाँच जनाको सिूह भएको पञ्चकचहरीको प्रिखुलाई पञ्च थकाली 
भमनन््यो। यसले न्यायपामलका र काययपामलका सम्बजन्ि दवैु काि हेने गदय्यो। 
स्थानीय प्रशासनको कायय कर सांकलन, बाटो, कुलो, कुवा, िारा, पाटी, पौवा, 
िजन्दर मनिायण र स्थानीय झ झगडा िेलमिलाप गराउन ुमथयो। 

ऊ) शाहकालः पयहला पयहला सबै िदु्दा िामिलाको सनुवुाई केन्द्रिै हनुे गरेकाले यो 
प्रथा बढी खजचयलो र सिय लाग्न ेिहर गरी राजा द्रव्य शाहले सानामिना िदु्दा 
ग्रािीणस्िरिै पञ्चहरुले मिन्न सक्ने व्यवस्था मिलाएका मथए । यसप्रकार 
शाहकालिा पमन िपलकालको पञ्चायि/पञ्चकचहरीले मनरन्िरिा पाएको देजखन्ि। 

िपलो िहका िदु्दा थानी, िजुखया, कचहरीले हेरी फैसला ठदन्थे । फैसलािा 
जचत्त नबझेुिा यवचारी र ििायमिकारी रहेको अदालििा र त्यसिा पमन न्याय 
नपाएिा स्थानीय प्रशासनको कचहरी र गौंडाबाट न्याय ठदइन््यो । त्यसिा पमन 
जचत्त नबझेुिा राजासिक्ष उजरुी गनय पाउने व्यवस्था मथयो र राजा स्वयांले 
राजसभािाफय ि न्याय ठदन्थ े।  

अ) राणाकालः राणाकालिा शासनको केजन्द्रकरणले प्राजचनकालको पञ्चायि पाञ्चाली 
लोप भयो। यद्यपी देशको प्रशासन केन्द्रबाट िात्र सांञ्चालन गनय सम्भव 
नभएकाले स्थानीय स्िरिा प्रशासन सांचालन गनय पहाड बन्दोवस्ि गोश्वारा, 
बन्दोवस्ि गोश्वारा, पािशाला बन्दोवस्ि अड्डा, िाल अड्डा, िाना जस्िा 
यवकेजन्द्रकृि ईकाईहरु गिन गररएका मथए। स्थामनय प्रशासनिा द्वारे, उिराओ, 
नौमसन्दा, चौिरी, नाईके, िजुखया, अिाली, थरी, जेिाबढुा, फौजदार जस्िा 
पदहरु राजखएका मथए ।  
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यसप्रकार नपेालिा राज्य व्यवस्थाको प्रारम्भसगैँ स्थानीय शासन व्यवजस्थि हदैु 
आएको र स्थानीय िामिला सम्बन्ििा जजम्िेवार हदैु आएको भन्न सयकन्ि ।  

 

(ख) सांवैिामनक यवकासक्रि र न्याययक अमिकार 

नेपालिा सांवैिामनक यवकासक्रिको पषृ्ठभमूिबाट हेदाय स्थानीयस्िरको न्यायसम्पादनको सांस्थागि, 
कानूनी िथा सांरचनागि व्यवस्था भएको पाइन्ि । नेपालको पयहलो जारी सांयविान नपेाल 
सरकार वैिामनक कानून, २००४ देजख हाल कायायन्वयनिा रहेको नेपालको सांयविानसम्ि 
आइपगु्दासम्ि भएको स्थानीयस्िरको न्याययक अमिकार सम्बन्िी व्यवस्थालाई देहाय बिोजजि 
प्रस्ििु गनय सयकन्िः 

अ) नेपाल सरकार बैिामनक कानून, 2004: स्थानीयस्िरिा न्याय सम्पादनको 
सांस्थागि व्यवस्था नपेाल सरकार बैिामनक कानून, 2004 को िार 48 िा 
उपलेख भएको पाइन्ि जसिा “ईन्साफ शीघ्र र सलुभ यहसाबसँग ठदइने प्रवन्ि 
हनुेि। शरुुका देवानी र फौजदारी िदु्दाहरु ऐन र मनयिले िोयकन े बन्देज र 
रेखदेखिा रही ग्राि  पञ्चायिहरुले गनेिन”् भन्ने उपलेख भएको पाइन्ि। 

आ) नेपालको अन्िररि शासन यविान, 2007 को िारा 6 िा ग्राि पञ्चायिको 
व्यवस्था गरी ग्राि पञ्चायिलाई स्थानीय शासन सांस्थाको रुपिा िान्यिा ठदई 
आवश्यक अमिकार ठदने व्यवस्था गरेको पाईन्ि।  

इ) नेपाल अमिराज्यको सांयविान, 2015 िा स्थानीय शासन सम्बन्िी कुन ै पमन 
सांस्थागि व्यवस्था भएको पाईदैन।  

ई) नेपालको सांयविान, 2019 को भाग 8 िारा 30 र 31 िा गाउँ पञ्चायि र 
नगरपञ्चायिको व्यवस्था गररयो। जसिा गाउँ र नगर पञ्चायिको काि, कियव्य 
र अमिकार कानूनद्बारा व्यवजस्थि हनु े उपलेख गररएको मथयो। यसिा भएका 
सिय सियका सिुार र सांशोिनबाट स्थानीय िहिा गाउँ र नगर पञ्चायिलाई 
स्थानीयस्िरका कुलो, पनैी, बाँि, साँि सीिाना, लेनदेन, कुटयपट आठद 
िदु्दाहरुको सनुवुाई गने अमिकार ठदएको पाइन्ि।  

उ) नेपाल अमिराज्यको सांयविान 2048: नपेालिा प्रजािन्त्रको पनुस्थायपना पश्चाि 
जारी भएको नेपाल अमिराज्यको सांयविान, 2047 िा यवकेजन्द्रकरण र स्थानीय 
मनकाय सम्बन्िी अविारणालाई आत्िसाि गररएको मथयो । साथै, स्थानीय 
स्वायत्त शासन ऐन, 2055 को दफा 30 र 101 िा न्याय मनरुपण सम्बन्िी 
व्यवस्था गररएको भए पमन राजपत्रिा सूचना प्रकाजशि नहुँदा कायायन्वयन हनु 
सकेन ।  
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ऊ) नेपालको अन्िररि सांयविान 2063 को िारा 139 (1) िा स्थानीयस्िर देजख 
न ैजनिाको सावयभौिसत्ताको प्रयोग गनय अनकुुलको वािावरण बनाई लोकिन्त्रको 
स्थानीयस्िर देजख नै सांस्थागि यवकास, अमिकार मनक्षेपण र यवकेजन्द्रकरणको 
आिारिा स्थानीय स्वायित्त शासनका व्यवस्था गरेको पाइन्ि ।  

ऋ) नेपालको सांयविानः २०७३ असोज ३ गिे जारी नपेालको सांयविानको िारा 
२१७ िा न्याययक समिमिको व्यवस्था गरेको ि । सांयविानिः न्याययक 
समिमिले स्थानीयस्िरका यववाद िथा िदु्दाहरुलाई सरुु कारबाही गरी 
िेलमिलापको िाध्ययिबाट मनरुपण गनय सक्ने व्यवस्था गरेको ि। 

 

पररच्िेद दईुः समिमिको काययसम्पादनका आिारहरु 
 

२.१ संस्थागत प्रबन्ि 

कानून बिोजजि आफ्नो अमिकारक्षेत्र मभत्रका यववाद मनरूपण गनय भिेू गाउँपामलकािा नेपालको 
सांयविानको िारा २१७ बिोजजि देहाय बिोजजिको िीन सदस्यीय न्याययक समिमिको गिन भएको ि ।  

 

उपाध्यक्ष श्री िनकुिारी बढुा यवष्ट   - सांयोजक 

वडा सदस्य श्री रुपिन कािी   -  सदस्य 

वडा सदस्य श्री नयवन्द्र पनु   - सदस्य 

 

२.२ संगठनात्मक स्वरुप ि जनशवि 

भिेू गाउँपामलकाले नपेालको सांयविान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४८ बिोजजि 
न्याययक समिमिले आफ्नो काययसम्पादनका लामग न्याययक समिमिको कायययवमि ऐन, २०७५ जारी गरेको 
ि। कायययवमििा व्यवस्था भए बिोजजि प्रिखु प्रशासकीय अमिकृिलाई उजूरी प्रशासकको जजम्िेवारी 
िोयकएको ि भने न्याययक समिमिको सजचवालयिा काि गने गरी कियचारीलाई जजम्िेवारी सिेि 
िोयकएको ि ।  
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२.३ न्यालयक सलमलतको अलिकाि िेत्र 

नेपालको सांयविानको िारा २१७ बिोजजि गिन हनुे स्थानीय न्याययक समिमिलाई स्थानीय 
सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बिोजजि देहायका यववादको मनरूपण गने अमिकार 
हनुेि भने्न व्यवस्था गरेको ि ।  

(क) आलीिरु, बािँ पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड िथा उपयोग, 

(ख) अकायको बाली नोक्सानी गरेको, 
(ग) चरन, घाँस, दाउरा, 
(घ) ज्याला िजरुी नठदएको, 
(ङ) घरपालवुा पशपुक्षी हराएको वा पाएको, 
(च) जेष्ठ नागररकको पालनपोषण िथा हेरचाह नगरेको, 
(ि) नाबालक िोरा िोरी वा पमि–पत्नीलाई इज्जि आिद अनसुार खान लाउन वा जशक्षा 

दीक्षा नठदएको 
(ज) वायषयक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्िको मबगो भएको घर बहाल र घर बहाल सयुविा, 
(झ) अन्य व्यजिको घर, जग्गा वा सम्पमिलाई असर पने गरी रुख मबरुवा लगाएको, 
(ञ) आफ्नो घर वा बलेसीबाट अकायको घर, जग्गा वा सावयजमनक बाटोिा पानी झारेको, 
(ट) समियारको जग्गा िफय  झ्याल राखी घर बनाउन ु पदाय कानून बिोजजि िोड्न ु पने 

पररिाणको जग्गा निोडी बनाएको, 
(ि) कसैको हक वा स्वामित्विा भए पमन परापूवयदेजख सावयजमनक रूपिा प्रयोग हदैु आएको 

बाटो, वस्िभुाउ मनकापन े मनकास, वस्िभुाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, 
अन्त्ययष्ट स्थल, िामियक स्थल वा अन्य कुनै सावयजमनक स्थलको उपयोग गनय नठदएको वा 
बािा परु् याएको, 

(ड) सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय िहबाट मनरूपण हनुे भनी िोकेका अन्य यववाद । 

 

(२) न्याययक समिमिलाई देहायका यववादहरूिा िेलमिलापको िाध्यिबाट िात्र यववादको 
मनरूपण गने अमिकार हनुेिः– 

(क) सरकारी, सावयजमनक वा सािदुाययक बाहेक एकाको हकको जग्गा अकोले चापी, 
मिची वा घसुाई खाएको,  

(ख)  सरकारी, सावयजमनक वा सािदुाययक बाहेक आफ्नो हक नपगु्ने अरुको जग्गािा 
घर वा कुनै सांरचना बनाएको,  

(ग)  पमि–पत्नीबीचको सम्बन्ि यवच्िेद, 

(घ) अङ्भङ्ग बाहेकको बढीिा एक वषयसम्ि कैद हनु सक्ने कुटयपट, 
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(ङ)  गाली बेइज्जिी, 
(च) लटुयपट, 

(ि)  पशपुक्षी िाडा िाडेको वा पशपुक्षी राख्दा वा पापदा लापरबाही गरी अरुलाई 
असर पारेको, 

(ज) अरुको आवासिा अनमिकृि प्रवेश गरेको, 
(झ) अकायको हक भोगिा रहेको जग्गा आबाद वा भोग चलन गरेको, 
(ञ) ध्वनी प्रदषुण गरी वा फोहोरिैला फ्याकी मििेकीलाई असर परु् याएको, 
(ट) प्रचमलि कानून बिोजजि िलेमिलाप हनु सक्ने व्यजि बादी भई दायर हनुे अन्य 

देवानी र एक वषयसम्ि कैद हनु सक्ने फौजदारी यववाद । 

(३) उपदफा (२) बिोजजिको यववादको सम्बन्ििा पक्षले चाहेिा मसिै अदालििा िदु्दा दायर 
गनय बािा परेको िामनने िैन । 

(४) यस दफािा उजपलजखि यववादिा प्रचमलि कानूनिा िदु्दा हेने मनकाय सिक्ष मनवेदन ठदने कुन ै
हदम्याद िोयकएकोिा सोही म्यादमभत्र र कुनै हदम्याद निोयकएकोिा त्यस्िो कायय भएको भए 
गरेको मिमिले पैिीस ठदनमभत्र न्याययक समिमि सिक्ष मनवेदन ठदनपुनेि । 

स्पष्टीकरणः यस पररच्िेदको प्रयोजनका लामग मनवेदन भन्नाले उजरुी वा यफरादलाई सिेि 
जनाउँि। 

४८. अमिकारक्षते्रको प्रयोगः (१) न्याययक समिमिको अमिकारक्षेत्रको प्रयोग न्याययक समिमिको 
सांयोजक र सदस्यहरूले सािूयहक रूपले गनेिन ् र बहिुिको राय न्याययक समिमिको मनणयय 
िामननेि। 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन न्याययक समिमिको सांयोजक र अको 
एक जना सदस्यको उपजस्थमि भएिा यववादको कारबाही र यकनारा गनय सयकनेि । 

(३) न्याययक समिमिको सांयोजक बाहेक अरु दईु जना सदस्यको उपजस्थमि भएिा यववादको 
यकनारा गनय बाहेक अरु कारबाही गनय सयकनेि । 

(४) कुनै कारणले सांयोजकको पद ररि भएिा न्याययक समिमििा रहेका अन्य दईु जना 
सदस्यको सवयसम्िमििा यववादको कारबाही र यकनारा गनय सयकनेि । 

(५) यस दफािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन कुनै यववादको सम्बन्ििा न्याययक 
समिमिको सांयोजक वा कुनै सदस्यको मनजी सरोकार वा स्वाथय गामसएको वा त्यस्िो सांयोजक वा 
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सदस्यको नािामभत्रका व्यजि यववादको पक्ष भएिा मनजबाट सो यववादको कारबाही र यकनारा हनु 
सक्ने िैन । 

(६) उपदफा (५) बिोजजि कुनै सांयोजक वा सदस्यले हेनय नमिपने यववादको हकिा त्यस्िो 
सांयोजक वा सदस्य बाहेकका अन्य सदस्यले यववादको कारबाही र यकनारा गनय सक्नेिन ् । 
सांयोजक र सबै सदस्यले त्यस्िो यववादको कारबाही र यकनारा गनय नमिपने भएिा सम्बजन्िि 
सभाले िीन जना सदस्यलाई सो यववादको िात्र कारबाही र यकनारा गने गरी िोक्न ुपनेि । 

(७) उपदफा (६) बिोजजिको यववादको कारबाही र यकनारा गदाय िीन जना सदस्यिध्येको जेष्ठ 
सदस्यले न्याययक समिमिको सांयोजक भई काि गनेि । 

 

भिेू गाउँपामलकाको गाउँसभाबाट जारी न्याययक समिमिको कायययवमि ऐन, २०७५ को दफा ६ िा 
समिमिले हेने अमिकार र दफा ७ िा समिमिको अमिकार क्षेत्र सम्बन्िी व्यवस्था गरेको ि । ऐ.ऐ. 
ऐनको दफा ६ बिोजजि समिमिलाइय देहाय बिोजजिको उजरुीहरूिा कारवाही र यकनारा गने अमिकार 
रहनेिः 

(क) न्याययक समिमिको कायययवमि ऐन, २०७५को दफा ४७ अन्िगयिको उजरुी, 
(ख) िेलमिलाप ऐन, २०६८ अनसुार िेलमिलापको लामग गाउँपामलका/नगरपामलकािा 

प्रेयषि उजरुी, 
(ग) सांयविानको अनसूुची-८ अन्िगयिको एकल अमिकार अन्िगयि सभाले बनाएको 

कानून बिोजजि मनरूपण हनुे गरी मसजजयि उजरुी, िथा 
(घ) प्रचमलि कानूनले गाउँपामलका/नगरपामलकाले हेने भमन िोकेका उजरुीहरू । 

यसै गरी न्याययक समिमिको कायययवमि ऐन, २०७५ को दफा ७ िा समिमिको क्षेत्रामिकार स्पष्ट गररएको 
ि। ऐनको दफा ७ िा भएको व्यवस्था अनसुार समिमिले दफा ६ अन्िगयिका िध्ये देहाय बिोजजिका 
उजरुीहरूिा िात्र क्षेत्रामिकार ग्रहण गने िथा कारवाही यकनारा गनेिः 

(क) व्यजिको हकिा उजरुीका सबै पक्ष गाउँपामलका/नगरपामलकाको भैगोमलक 
क्षेत्रामिकार मभत्र बसोबास गरररहेको, 

(ख) प्रचमलि कानून र सांयविानको भाग ११ अन्िगयिको कुन ैअदालि वा 
न्यायािीकरण वा मनकायको क्षेत्रामिकार मभत्र नरहेको, 

(ग) गाउँपामलका/नगरपामलकाको क्षते्रामिकार मभत्र परेका कुन ैअदालि वा मनकायबाट 
िेलमिलाप वा मिलापत्रको लामग प्रेयषि गररएको, 
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(घ) अचल सम्पजत्त सिावेश रहेको यवषयिा सो अचल सम्पजत्त 
गाउँपामलका/नगरपामलकाको भैगोमलक क्षेत्रामिकार मभत्र रयहरहेको, िथा 

(ङ) कुनै घटनासँग सम्बजन्िि यवषयवस्ि ुरहेकोिा सो घटना 
गाउँपामलका/नगरपामलकाको भैगोमलक क्षेत्रमभत्र घटेको । 

२.४ काययसम्पादन प्रक्रिया 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४९ देजख ५३ सम्ि स्थानीय न्याययक समिमिले 
देहाय बिोजजि काययसम्पादन गनुयपने व्यवस्था गरेको िः  

(१) न्याययक समिमिले आफू सिक्ष पेश भएको यववादको मनवेदन दिाय गरी दिायको मनस्सा 
सम्बजन्िि पक्षलाई उपलब्ि गराउन ुपनेि । 

(२) न्याययक समिमिले आफू सिक्ष पेश भएको यववादको मनवेदनको कारबाही र यकनारा गदाय 
सम्भव भएसम्ि िेलमिलाप गनय प्रोत्सायहि गरी दवैु पक्षको सहिमििा मिलापत्र गराउन ुपनेि । 
पक्षहरूमबच मिलापत्र हनु नसकेिा दफा ४७ को उपदफा (१) िा उजपलजखि यववादिा न्याययक 
समिमिले कानून बिोजजि यववादको कारबाही र यकनारा गनुय पनेि । 

(३) उपदफा (२) बिोजजि मिलापत्र गराउँदा न्याययक समिमिले आफूले सूचीकृि गरेको 
िेलमिलापकिायबाट गराउन ुपनेि । 

(४) न्याययक समिमिले दफा ४७ को उपदफा (२) िा उजपलजखि यववादिा प्रमिबादी उपजस्थि 
भएको मिमिले िीन ियहनामभत्र िेलमिलापको िाध्यिबाट टुङ्ग्याउन ु पनेि । सो अवमिमभत्र 
िेलमिलाप हनु नसकेिा सोही व्यहोरा उपलेख गरी पक्षलाई अदालि जान सनुाई यववाद र सोसँग 
सम्बजन्िि मिमसल कागज र प्रिाण सिेि सम्बजन्िि अदालििा पिाइठदन ुपनेि । 

(५) उपदफा (४) बिोजजि पक्ष हाजजर हनु आएिा सम्बजन्िि अदालिले प्रचमलि कानून 
बिोजजि सो िदु्दाको कारबाही र यकनारा गनुय पनेि । 

(६) न्याययक समिमिले आफू सिक्ष परेको यववादिा बादीले प्रमिबादीको नाििा कुनै बैकां , 
कम्पनी, यवत्तीय सांस्था वा अन्य कुनै मनकायिा रहेको खािा, मनक्षेप वा प्रमिवादीले पाउने कुनै 
रकि यथाजस्थमििा राखी कसैलाई भिुानी नगनय नगराउन वा प्रमिबादीको हक भोगको कुनै 
अचल सम्पमि कसैलाई कुनै पमन व्यहोराले हक हस्िान्िरण गनयबाट रोक्का गनयको लामग मनवेदन 
ठदएकोिा न्याययक समिमिले प्रारजम्भक जाचबझुबाट सो बिोजजि गनय उपयिु देखेिा अवमि िोकी 
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रोक्काको लामग सम्बजन्िि मनकायिा लेखी पिाउन सक्नेि र त्यसरी लेखी पिाएकोिा सो बिोजजि 
रोक्का गरी त्यसको जानकारी न्याययक समिमिलाई ठदन ुपनेि । 

(७) उपदफा (६) बिोजजि रोक्का भएकोिा प्रमिबादीले त्यस्िो रोक्का फुकुवा गनयको लामग न्याययक 
समिमि सिक्ष मनवेदन ठदएिा सो समिमिले त्यस्िो मनवेदन बिोजजि रोक्का फुकुवा गनय िनामसब 
देखेिा रोक्का फुकुवाको लामग सम्बजन्िि मनकायिा लेखी पिाउन सक्नेि र त्यसरी लेखी 
पिाएकोिा सो बिोजजि रोक्का फुकुवा गरी त्यसको जानकारी न्याययक समिमिलाई ठदन ुपनेि । 

(८) दफा ४७ बिोजजि न्याययक समिमिले अमिकारक्षेत्र प्रयोग गदाय पमि पत्नी मबचको वा जेष्ठ 
नागररकको सांरक्षण सम्बन्िी यववादिा पीमडि, मनजको नाबालक सन्िान वा मनजसँग आजश्रि अन्य 
कुनै व्यजिको यहिको लामग सम्बजन्िि पक्षलाई देहायको अन्िररि सांरक्षणात्िक आदेश सिेि 
ठदन सक्नेिः– 

(क) पीमडिलाई मनज बसी आएको घरिा बसोबास गनय ठदन, खान लाउन ठदन, कुटयपट 
नगनय िथा जशष्ट र सभ्य व्यवहार गनय, 

(ख) पीमडिलाई शारीररक वा िानमसक चोट पगुेको भएिा उपचार गराउन, 

(ग) पीमडिलाई अलग रूपिा बसोबासको प्रबन्ि गनुय पने देजखएिा सोको व्यवस्था गनय 
र त्यसरी अलग बस्दा मनजको भरणपोषणको लामग उजचि व्यवस्था गनय, 

(घ) पीमडिलाई गालीगलौज गने, िम्की ठदने वा असभ्य व्यवहार गने कायय नगनय, 
नगराउन, 

(ङ) पीमडिको यहि र सरुक्षाको लामग अन्य आवश्यक र उपयिु कुरा गनय वा गराउन  

 

(९) दफा ४७ बिोजजिको कुनै यववाद सम्बन्ििा न्याययक समिमििा कुनै मनवेदन 

परेकोिा प्रचमलि कानूनिा िदु्दा हेने मनकाय सिक्ष प्रमिबादी उपजस्थि हनु ुपने म्याद 
यकयटएको भए सोही म्यादमभत्र र म्याद यकयटएको नभएिा बाटाका म्याद बाहेक पन्र 
ठदनमभत्र प्रमिबादी आफै वा आफ्नो वारेस िाफय ि मलजखि व्यहोरा सयहि न्याययक समिमि 
सिक्ष उपजस्थि हनु ुपनेि । 

(१०) दफा ४७ बिोजजिको यववादिा न्याययक समिमिले िलेमिलाप गराउने प्रयोजनको 
लामग प्रत्येक वडािा िलेमिलाप केन्द्र गिन गनय सक्नेि । 

(११) कुनै वडािा एकभन्दा बढी िेलमिलाप केन्द्र भएिा न्याययक समिमिले यववादको 
पक्षहरूले रोजेको वा सो यवषयिा पक्षहरूबीच सहिमि नभएिा सो वडाको कुनै 
िेलमिलाप केन्द्रिा िेलमिलापद्वारा यववाद सिािानको लामग पिाउन सक्नेि । 
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(१२) न्याययक समिमिले यववादको मनवेदनिा कारबाही र यकनारा गदाय मनवेदनको दिाय, 
त्यस्िो यववादको आवश्यक जाचबझु िथा कारबाही, म्याद िािेली, पक्षहरू उपजस्थि 
गराउने िथा मिलापत्र गराउने प्रयक्रया, यववादको यकनारा गनुय पने अवमि, लगि कट्टा गने 
लगायिका यववादको मनरूपण सम्बन्िी अन्य कायययवमि स्थानीय कानून बिोजजि हनुेि। 

५०. मलजखि जानकारी ठदन ु पनेः न्याययक समिमिबाट यववादको अजन्िि मनणयय भएको मिमिले 
पैिीस ठदनमभत्र सम्बजन्िि पक्षलाई सो मनणययको प्रिाजणि प्रमिमलयप उपलब्ि गराउन ुपनेि । 

५१. पनुरावेदन गनय सक्नेः न्याययक समिमिबाट भएको मनणययिा जचत्त नबझु्ने पक्षले मनणययको 
जानकारी पाएको मिमिले पैिीस ठदनमभत्र सम्बजन्िि जजपला अदालििा पनुरावेदन गनय सक्नेि । 

५२. मिलापत्र वा मनणयय कायायन्वयन गनेः (१) काययपामलकाले न्याययक समिमिबाट भएको 
मिलापत्र वा मनणययको ित्काल कायायन्वयन गनुय, गराउन ुपनेि । 

(२) न्याययक समिमिबाट भएको मिलापत्र वा मनणयय कायायन्वयन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था 
स्थानीय कानून बिोजजि हनुेि । 

५३. अमभलेख राख्न ुपनेः (१) गाउपामलका िथा नगरपामलकाले न्याययक समिमिबाट मिलापत्र वा 
मनणयय भएका यववादस১ग सम्बजन्िि मलखि, मिलापत्र वा मनणययको अमभलेख व्यवजस्थि र सरुजक्षि 
रूपिा राख्न ुपनेि । 

(२) न्याययक समिमिले आफूले गरेको कािको वायषयक यववरण अध्यक्ष वा प्रिखु िाफय ि 
सम्बजन्िि सभािा पेश गनुय पनेि । 

२.५ मेिलमिाप केन्र 

भिेू गाउँपामलकाका उपाध्यक्ष श्री िनकुिारी बढुा यवष्टको सांयोजकत्विा िीन सदस्यीय न्याययक समिमिको 
गिन पश्चाि सबै वडास्िरिा िेलमिलापकिायको व्यवस्था गनय आमथयक वषय २०७५ काजत्तक १३ गिेदेजख 
२० गिेसम्ि ग्रािीण यवकास िथा सािाजजक सिुार केन्द्र र सािदुाययक िेलमिलापकिाय सिाज, नेपाल, 

लमलिपरुसँगको सहकाययिा ४८ घण्टे िेलमिलापकिायहरुको िामलि सञ्चालन गरी न्याययक समिमिका 
सदस्यहरुसिेि १९ जनालाई िामलि प्रदान गररएको मथयो । सबै वडाबाट कजम्ििा दईु जना पने गरी 
िेलमिलापकिाय ियार गरेपमि देहाय बिोजजि िेलमिलाप केन्द्र स्थापना भई सञ्चालन भैरहेका िन ्। 

क्र.सां. िेलमिलाप केन्द्र रहेको स्थान वडा नां. कैयफयि 
१ लकुुि (वडा कायायलय) १ 

 

२ काँक्री (वडा कायायलय) २  
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३ मसिा (वडा कायायलय) ३  

४ काँडा (वडा कायायलय) ४  

५ सेराबाङ (वडा कायायलय) ५  

६ िहि (वडा कायायलय) ६  

७ िियशाला (वडा कायायलय) ७  

८ पोखरापाटा (वडा कायायलय) ८  

९ चनुबाङ (वडा कायायलय) ९  

  

२.६ मेिलमिापकतायहरुको अद्यावलिक सूची 
नेपालको सांयविा र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले ठदएको अमिकार बिोजजि स्थानीय िहको 
न्याययक समिमिको काययसम्पादनका लामग भिेू गाउँसभाद्वारा पाररि भिेू गाउँपामलकाको न्याययक समिमिको 
कायययवमि ऐन, २०७५ को दफा ५९ बिोजजि िेलमिलापकिायको रुपिा कायय गनय आमथयक वषय 
२०७७।०७८ िा अद्यावमिक भएका िेलमिलापकिायहरुको यववरण देहाय बिोजजि रहेको ि  

क्र.सां. िेलमिलापकिायको नाि िोवाईल नां. स्थायी विन िामलि कैयफयि 
साल अवमि 

१ रािचन्द्र पनु 9806278399 भिेू - १ २०७५ ४८ घण्टा  
२ नरबहादरु वढुा 9809890675 भिेू – २ २०७५ ४८ घण्टा  
३ ठदलिान रोका  9809581910 भिेू – ३ २०७५ ४८ घण्टा  
४ चांखबहादरु वढुा िगर 9748529617 भिेू – ४ २०७५ ४८ घण्टा  
५ टेक प्रसाद वढुा 9748544080 भिेू – ५ २०७५ ४८ घण्टा  
६ देव बहादरु वढुा 9748509485 भिेू – ६ २०७५ ४८ घण्टा  
७ िनिान रोका  9748552594 भिेू – ७ २०७५ ४८ घण्टा  
८ पांचबहादरु रोका  9810933952 भिेू – ८ २०७५ ४८ घण्टा  
९ प्रवेश पनु 9844942134 भिेू – ९ २०७५ ४८ घण्टा  
१० कबल पनु 9822800794 भिेू – १ २०७५ ४८ घण्टा  
११ मसिा वढुा 9748057759 भिेू – ५ २०७५ ४८ घण्टा  
१२ सायवत्रा वढुा 9866924922 भिेू – ६ २०७५ ४८ घण्टा  
१३ यहिकुिारी वढुा 9863634082 भिेू – ८ २०७५ ४८ घण्टा  
१४ नमििा पनु 9847962705 भिेू – ९ २०७५ ४८ घण्टा  
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पररच्िेद िीनः प्रगमि यववरण 

३.१ सम्पाक्रदत क्रियाकिापहरु 

207७ श्रावण देजख 207८ असार िसान्िसम्ि गिवषयको जजम्िेवारी सरेको सिेि ६ वटा उजरुीहरुको 
फर्छ्यौट भई ६ वटा उजरुीहरु लगि कट्टा भएको ि ।  

िपमसल 

गि आ.व.को 
अपया सयहि 
कुल पेश 

भएका उजरुी 
सांख्या 

दरपीि गररएको 
सांख्या 

उजरुी 
यफिाय/सांख्या 

िेलमिलाप हनु 
नसकी 

सम्बजन्िि 
मनकायिा 
पिाइएको 
सांख्या 

उजरुी फियौट 
भई लगि कट्टा 
गररएको सांख्या 

िलफलको 
क्रििा रहेको 

सांख्या 

कावायही 
नभएको सांख्या 

० ० ० १ ६ ० ० 

 

उजरुीको प्रकृमिको आिारिा सबैभन्दा बढी घरायसी यववाद सम्बन्िी उजरुी दिाय भएका िन ्। जसिध्ये 
एउटा उजरुी न्याययक समिमिको क्षेत्रामिकारमभत्र नपरी िेलमिलाप गनय नमिपने यकमसिको यवषय भएकाले 
दिाय नगरी यफिाय पिाइएको ि ।  

क्र. 
सां. 

उजरुीको प्रकृमि अपया 
उजरुी 

यस वषयको 
उजरुी 

जम्िा उजरुी 
सांख्या 

फर्छ्यौट 
सांख्या 

फर्छ्यौट 
यकमसि 

कैयफयि 

१ घरेल ुयहांसा ० ० ० ० 
  

२ घरायसी यववाद ० ३ ३ ३ िेलमिलाप 
 

३ लेनदेन ० २ २ २ िेलमिलाप 
 

४ जग्गा/साँिी यववाद ० ० ० ०  
 

५ सािन स्रोि उपभोग 
यववाद 

० ० ० ०  
 

३.२ न्यालयक सलमलतको बठैक 

आमथयक वषय २०७७।०७८ िा िलफल सम्बन्िी ५ वटा र न्याययक समिमिको बैिक २ पटक सम्पन्न 
भएको ि ।  

३.३ अनुगमन तथा प्रलतवेदन 

आमथयक वषय २०७७।०७८ िा जजपला अदालिबाट न्याययक समिमिको काि कारबाही बारे एक पटक 
अनगुिन भई पषृ्ठपोषण सिेि प्राप्त भएको ि । न्याययक समिमिले अजघपलो आमथयक वषयिा सम्पादन 
गरेका कािहरुको प्रमिवेदन ियार गरी गाउँसभािा सिेि िलफल भइसकेको ि ।  
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३.४ लनणयय कायायन्वयन ि काययसम्पादन  

न्याययक समिमिसिक्ष आमथयक वषय २०७७।०७८ िा दिाय भएका नामलश उजूरीहरु सम्बन्िी भएका 
मनणयय र कायय सम्पादनको सांजक्षप्त यववरण देहाय बिोजजि रहेको िः 

क्र.सां. दिाय मिमि यवषय/ 

प्रकृमि 
मनवेदक प्रमिवादी फर्छ्यौट मिमि मनणययकिायहरु मनणययको सांजक्षप्त व्यहोरा 

१ ५।३१ आमथयक 
लेनदेन 

भरि 
बढुा 
िगर 

ठदनेश 
रोका 
लगायि 

६।२९ िनकुिारी 
बढुा, नमबन्द्र 
पनु, रुपिन 
कािी 

वन कायययोजना 
कायायन्वयन बारे 
सम्बजन्िि मनकायले 
िानयवन गने गरी वन 
उपभोिा समिमिको 
आय व्यय सावयजमनक 
गने गरी िेलमिलाप 

२ ११।१८ आमथयक 
लेनदेन 

ठदनेश 
रोका 

मडपली 
यव.सी. 

०७८/०१/०२ िनकुिारी 
बढुा, नमबन्द्र 
पनु, रुपिन 
कािी 

२०७२।०७३ िा 
िायव कुजचबाङको ४ 
कोिे भवन जशलान्यास 
भई मनिायणको क्रििा 
भएको आय व्यय 
देखाउने गरी दवैु पक्ष 
बीच िेलमिलाप 

३ १२।०२ घरायसी 
यववाद 

बयुर्द्िान 
घमिय 

जजवन 
पनु 
िगर 

०७८।०१।०३ िनकुिारी 
बढुा, नमबन्द्र 
पनु, रुपिन 
कािी 

दवैुजनाको सहकाययिा 
िोरीको भयवष्य नमबमग्रने 
गरी अदालिी सिािान 
गनय िञ्जुर 

४ १२।२२ घरायसी 
यववाद 

िििा 
पनु 

गणेश 
पनु 

०७८।०१।३० िनकुिारी 
बढुा, नमबन्द्र 
पनु, रुपिन 
कािी 

िेलमिलाप 

५ १२।२७ घरायसी 
यववाद 

बसन्िी 
घिी 

गयृष्ट 
रोका 

०७८।०१।३ िनकुिारी 
बढुा, नमबन्द्र 
पनु, रुपिन 
कािी 

यववाह दिाय र जन्िदिाय 
गने गरी िेलमिलाप 
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३.४.१ लमिापत्र ि लनणयय कायायन्वयन 

न्याययक समिमििा दिाय भएका नामलशहरुिध्ये सबै उजरुीहरु िेलमिलाप हनु े गरी न्याययक समिमिको 
फैसलाबाट यकनारा भएका िन ् भने सम्बजन्िि वडाको िेलमिलाप केन्द्रिा आएका उजरुीहरु 
िेलमिलापकिायिाफय ि िेलमिलापिाफय ि यकनारा भई सोही बिोजजि कायायन्वयन भएका िन ्।  

न्याययक समिमिबाट भएका फैसला र उजरुीहरुिामथ समिमिसिक्ष फैसला पनुरावेदन गनय, अन्य मनकायिा 
जान नक्कल उिार िाग नभएको र पनुरावेदनका लामग कुन ै पमन मनवेदन नपरेकाले मनणययको पणूय 
कायायन्वयनको यवश्वास गररएको ि यद्यपी मनणयय कायायन्वयनको अध्यावमिक अमभलेख राजखएको िैन ।   

३.४.२ नक्कि उताि मागको ववविण 

आ.व. २०७७।०७८ िा न्याययक समिमिको फैसलाको नक्कल िाग गरेका मनवेदकहरु 

मनवेदन द.नां. मनवेदन दिाय 
मिमि 

उजरुीको 
यवषय/प्रकृमि 

मनवेदकको 
नाि थर 

वादी प्रमिवादी मनणययको 
प्रमिमलपी 
बजुझमलनेको 
नाि थर 

हस्िाक्षर 

मनणययको नक्कल िाग नभएको 

३.४.३ फैसिा पुनिावेदनको ववविण 

आ.व. २०७७।०७८ िा न्याययक समिमिको मनणयय उपर पनुरावेदनका लामग उजरुी परेका मनवेदनहरु 

मनवेदन द.नां. मनवेदन दिाय 
मिमि 

उजरुीको 
यवषय/प्रकृमि 

मनवेदकको 
नाि थर 

वादी प्रमिवादी मनणययको 
प्रमिमलपी 
बजुझमलनेको 
नाि थर 

हस्िाक्षर 

पनुरावेदनका लामग मनणययको नक्कल िाग नभएको 
स्थानीय न्याययक समिमिबाट भएका न्याययक मनणययउपर पनुरावेदन गने मनकाय जजपला अदालि भएकाले 
हालसम्ि पनुरावेदनका लामग उजरुी भएको जानकारी प्राप्त नभएको ।  

 



भूमे गाउँपालिका रुकुम (पूर्व)  न्यालयक सलमलिको आ.र्. २०७७।०७८ को र्ालषवक प्रलिर्ेदन 

19 

 

पररच्िेद चारः मनश्कषय र सझुाव 

४.१ लनश्कर्य  

नेपालको सांयविानले िीनै िहका सरकारले राज्य शजिको प्रयोग गने गरी भएको व्यवस्था गरे अनरुुप 
िारा २१७ ले स्थानीय स्िरिा यववाद िथा न्याय मनरुपनका लामग गाउँपामलका िथा नगरपामलकािा िीन 
सदस्यीय न्याययक समिमि रहने व्यवस्था गरेको ि । नेपालको सांयविान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 
२०७४ र अन्य नीमि िथा काननू बिोजजि न्याययक समिमिबाट न्याययक मनरुपण गदाय यववाद सिािानका 
वैकजपपक उपायहरु अवलम्बन गदै जीि जीिको अवस्थािा परु् याएर िेलमिलापको िाध्ययिबाट गरी 
सरकारप्रमि जनिाको यवश्वास ठदलाउने कायय सिेि न्याययक समिमिले गदयि । 

भिेू गाउँपामलकािा सांयविान र कानूनिा भएको व्यवस्था बिोजजि न्याययक समिमि गिन भई 
काययसम्पादन गने सन्दभयिा न्याययक समिमिको िूल ििय बिोजजि िेलमिलापको िाध्ययिबाट न्याययक 
मनरुपन गनय आवश्यक पने िेलमिलापकिाय र उनीहरुको क्षििा यवकास, न्याययक समिमिप्रमि स्थानीयको 
यवश्वास र न्याययक समिमिको सजचवालयको सांस्थागि सक्षििािा जोड ठदनपुने आवश्यकिा देजखएको ि। 
न्याययक समिमििा आमथयक वषय २०७७/०७८ िा दिाय भएका ५ वटा उजरुी र गि वषयबाट सरी आएका 
० वटा उजरुी सिेि गरी कूल ५ वटा उजरुी िध्य ेआमथयक वषय २०७७/०७८ िा  ५ वटै उजरुीहरु 
आवश्यक काययवाही गरी फर्छ्यौट भएका िन ् । न्याययक समिमिको फैसलाउपर पनुरावेदन र अन्य 
मनकायिा न्यायका लामग गएको यववरण िैन । नक्कल िाग न ैनगरेको अवस्था ि । न्याययक काययका 
लामग आवश्यक जनशजिको किी र न्याय सम्पादन सम्बन्िी पयायप्त ज्ञान, सीप र अनभुवको अभावका 
वाबजदु गररएका न्याययक काययसम्पादनको पनुरावेदन नहनु ु आफैिा सकारात्िक पक्ष रहेको िहससु 
न्याययक समिमिले गरेको ि । यद्यपी आगािी ठदनिा स्थानीय िहिा हनुे न्याययक काययसम्पादनलाई अझ 
प्रभावकारी बनाउन न्याययक समिमिको क्षििा अमभवृयर्द् िामलि, कानूनी जनशजिको व्यवस्था, वैज्ञामनक 
अमभलेखीकरण िथा व्यवस्थापन जस्िा पक्षको पयायप्त व्यवस्था हनु सकेिा न्याययक काययसम्पादनिा थप 
गणुस्िर आउने अपेक्षा गनय सयकन्ि ।   

४.२ सुझाव 

न्यायपूणय र सबैले अपनत्व गने खालको सिाज मनिायण गनुय सरकारको नैमिक दाययत्व हनु जान्ि । 
आफ्ना हकअमिकारहरुको मनवायि प्रयोग गरी सम्िानपूवयक बाँच्न पाउन ु व्यजि/नागररकको िानव 
अमिकारको यवषय सिेि हो । सोही कुरालाई प्रवर्द्यन गने गरी नजजकको सरकारले न्याययक मनरुपण गने 
प्रकृमिको सांयन्त्र न्याययक समिमिको सांरचना स्थानीय िहिा सांयविानले नै व्यवस्था गरेको ि । न्याययक 
समिमि प्रभावकारी भएन भने उजपलजखि उद्देश्य पूमिय हनु नसक्ने भएकाले न्याययक समिमिको सञ्चालन 
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िथा व्यवस्थापन प्रभावकारी हनु ु आवश्यक हनु्ि । न्याययक समिमिको प्रभावकाररिाका लामग देहाय 
बिोजजिका सझुावहरु पेश गररएको िः 

• न्याय मनरुपणका लामग मिमसल अध्ययन िथा िामिला यवशे्लषणका लामग न्याययक समिमिका 
पदामिकारीहरुको न्याय सम्पादन सम्बन्िी पयायप्त ज्ञान, सीप आवश्यक पने भएकाले सो 
सम्बन्िी िामलि िथा प्रजशक्षणको व्यवस्था मिलाउने, 

• न्याययक समिमिको सजचवालयिा कानून सम्बन्िी ज्ञान भएको, पररवियन नहनुे यकमसिको 
कियचारीको व्यवस्था गने,  

• न्याययक समिमिको मनणयय कायायन्वयनको अमभलेख राख्न ेर सिय सियिा प्रमिवेदन प्रकाशन 
गने, 

• समिमिले काययसम्पादन गदाय मनस्सा ठदने, पशेी िोक्ने जस्िा यक्रयाकलापहरुलाई पमन 
अभ्यासिा लैजाने, 

• वडा कायायलयिा स्थायपि िेलमिलाप केन्द्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी 
िेलमिलापकिायहरुलाई बेला बेलािा पनुिायजगी िामलि प्रदान गने, 

• सांघीय िथा प्रदेश िहबाट बेलाबखििा गाउँपामलका िथा वडाका जनप्रमिमनिी िथा 
कियचारीहरुलाड्ढ न्याय कानून सम्बन्िी प्रजशक्षण ठदन,े 

• न्याययक समिमिको सजचवालयिा प्रशासन योजना िथा अनगुिन शाखाभन्दा बायहरकै 
कानूनसम्बजन्ि कियचारीको व्यवस्था गरी बेला बेलािा कानूनसम्बन्िी क्षििा यवकास 
काययक्रि सञ्चालन गने, 

• न्याययक परािशय मलनपुने प्रकृमिका न्याययक मनरुपण िथा पामलकाकै यवषयिा कुन ैमनकायिा 
जवाफ, राय पेश गनयका लामग कानूनी सपलाहकारको व्यवस्था गने, 

• न्याययक समिमिका पदामिकारी िथा कियचारीहरुलाई अन्य पामलकाका न्याययक समिमि िथा 
न्याययक मनकायिा अध्ययन, अवलोकन भ्रिण िथा अनभुव आदानप्रदान सम्बन्िी काययक्रि 
व्यवस्था गने, 

• यवशेष प्रकृमिका िदु्दािा िलफल गनय खुला इजलास,बन्द इजलासको व्यवस्था गने । 

 

िन्यवाद ! 
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भूिे गाउँपायिका 

गाउँ कायिपायिकाको कायाििय 

खाबाङबगर, रुकुि (पूवि)  

िुयम्बनी प्रदेश, नेपाि 

सम्पकि  फोनः ९८०९८१८७७७, ९८०१३३२३८३ 

इमेिः info@bhumemun.gov.np, bhumemun@gmail.com 

वेबसाइटः www.bhumemun.gov.np 

नोयटस बोडि नं. १६१८-०८८-४१३-०७२  
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