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                                      गाउँसभाबाट पाररि लिलििः २०७९/१०/२६ 

                                       प्रिाणिकरि भएको लिलििः २०७९/१०/२६ 

 

केपालको सयििं ाक २०७२ को  ारा २१७ ले व्यबस्था गरे अकसुार काककु बिोणिि आफ् को षेतेर 
अल कार  लभरका यििाद लकरुपि गके उदे्दश्यबाट चौंरीदेउराली गाउँपाललका, काभ्रपेलाञ् चोक  
गाउँसभाले न्याययक सलिलिको गठक कायियिल , 79   ििुििा  गरी पाररि गररएको छ ।  

पररच्छेद-1 

काि र प्रारम्भ 

1.यस कायियि ीको काििः  

क)यस कायियिल को काि चौंरीदेउराली गाउँपाललकाको न्याययक सलिलि कायियिल  79   रहेको छ। 

ख) यो कायियिल  चौरीदेउराली गाउँ सभाबाट पाररि  भएपलछ प्रारम्भ हकुेछ । 

7.पररभाषािः यिषय प्रिंसगले अको अथि कलागेिा यस कायियिल िा ।  

क)"सयििं ाक" भन् काले केपालको सिंयि ाक 79 7 लास सम्ुक ुपदिछ ।  

ख)"गाउँपाललका" भन् काले सिंयि ाकको  ारा  क को उप ारा ४ बिोणििको गाउँपाललका सम्ुक ु
पदिछ ।  

ग)"कायियिल " भन् काले चौंरीदेउराली गाउँपाललका,काभ्रपेलाञ् चोकको न्याययक सलिलि सम्बन् ी 
कायियिल  79   सम्ुक ुपदिछ ।  

घ)"सिंयोिक" भन् काले यस कायियिल को बिोणििको न्याययक सलिलिको सिंयोिकलास सम्ुक ुपदिछ।  

ङ)"न्याययक सलिलि" भन् काले गाउँपाललका अन्िगिि गठक भएको न्याययक सलिलि सम्ुक ुपदिछ । 

  

                पररच्छेद  २  

न्याययक सलिलिको गठक  

3.(१) केपालको सिंयि ाक  79 7 ले व्यिस्था गरे अकसुार काककु बिोणिि आफ् को षेतेर लभर यििाद 
लकरुपि गकि न्याययक सलिलि गठक गररएको छ ।  

(7)न्याययक सलिलििा लकम्क पदाल कारीहरु रहके छक ्। 

क)गाउँपाललकाको उपाध्यषेत-सिंयोिक  



 

ख)गाउँसभाबाट आफु िध्येबाट िकोलकि भएका दसु िका सदस्य-सदस्य  

(३) उपलकयि (२) बिोणिि गठठि सलिलिले आबश्यक ठाकेिा सम्बणन् ि यिषयको यिशेषिज्ञलास 
सिेि आिन्रि गकि सक्के छ ।  

४.सलिलिको काि,कििव्य र अल कारिः(१)प्रचललि काककुले िोयकएको काि,कििव्य र अल कारको 
अलिररत्त सलिलिको काि ,कििव्य अल कार देहाय बिोणिि हकुेछ । 

क) गाउँपाललका षेतेर लभरबाट पकि आएका उिरुी एिंि यििादलास दिाि गरी सो दिािको लकस्सा ठदके 
व्यव्स्था लिलाउके ।  

ख)आफ्को अल कार षेतेर लभर रहेको यििाठदि यिषय सलिलिको बैठकिा छलफल गरास आिश्यक 
सलिलि सिषेत पठाउक सक्के छ ।  

ग)सलििबाट भएको लकिियहरुको अलभलेणखकरि गरास सरुणषेति राख् क लगाउके ।  

घ)सलिलिले आिश्यक ठाकेिा यििादिा पषेतहरुलास उपणस्थलि गरास प्रचललि काककु बिोणिि ियाक 
ललणखि ििाफ िा प्रत्यतु्तर िाग गरी कायियिल  अपकास यििादको लकरुपि गके । 

ङ)िध्यस्थिा सलिलिको गठक अकसुचुी 1 बिोणिि  हकुेछ ।  

 .सलिलिको बैठक बस्क ेस्थाकिः(1)सलिलिको बैठक बस्के चौंरीदेउराली गाउँपाललकाको कायािलयकिा 
रहके छ ।  

क.बैठकको सूचकािः(1) न्याययक सलिलिले बैंठकको सूचका ठदके एििं अन्य प्रशासलकक कायिका लालग 
एकिका कििचारी िोक्क सक्केछ ।  

२) न्याययक सलिलि िा सिंयोिकको लकदेशक अकसुार उपदफा(1) बिोणिि िोयकएको व्यणिले 
बैठकको सूचका सलिलिको सदस्य,आिणन्रि पदाल कारी एिंि बैठकिा बोलाउक ुपके अन्य व्यणत्तलास 
ठदक ुपकेछ ।  

 .बैंठकक गिपरुक सिंख्यािः 
१)न्याययक सलिलिको बैठक कणम्ििा दसु लिहास सदस्यहरुको उपणस्थलििा िार बस्केछ ।  

8.बैठकिा छलफलिा यिषय प्रस्ििु गके यिल िः 
क)चौंरीदेउराली गाउँपाललकाको कायािलय लभर पकि आएका न्याययक प्रयियाद्धारा लकरुपि गररक ुपके 
उिरुी एििं यििाद लगायिको यिषय चौंरीदेउराली गाउँपाललकाको कायािलयिा दिाि भस सलिलि सिषेत 
पेश हकुे छ ।  

ख)सलिलि सिषेत भएको उिरुी,यििादको यिषयिा सबै सदस्यहरुले आ-आफ् को यिचार एििं िि राख् क  
पाउके छक ्।  

ग)बैठकिा आिणन्रि सदस्य एिंि यिशेषज्ञले आफ् को राय प्रस्ििु गकि सक्केछ ।  



 

घ)बैठकिा आिणन्रि सदस्य एििं यिशेषज्ञले आफ् को राय प्रस्ििु गकि सक्केछ ।  

ङ)यििादका पषेत यििषेतलास उणचि सकुिुास र प्रिाि पेश गके अबसर ठदइके छ ।  

च)बैठकिा पेश भएका उिरुी एििं  यििादका यिषयिा प्रयािप् ि यिचार यििशि एिि छलफल भस उणचि 
लकििय ललके िििा कुकै काककुी अड्चक यद्धयि ा िा अु काककुी लककासका लालग सहणिकरि आिश्यक  
भएिा काकूकी राय ललक सयकके  छ । बैठकिा सहिीकरिका लालग आिश्यक बािािरि सिंयोिकले 
लिलाउक ुपके छ । सदस्यहरुबीच राय बाुी भएिा सिंयोिकको लकििय िान्य हकुे छ ।  

 .लकििय प्रकृयािः 
1)न्याययक सलिलि सिषेत प्रस्ििु भएका यििादको लकराकरिका लालग गाउँपाललकाको सबै िडािा िीक 
सदस् यीय िेललिलाप केन्ग गठक गररके छ ।उि िेल लिलाप केन्ग सञ् चालक प्रयिया र गठक 
कायियिल  न्याययक सलिलिले लकििय गरे बिोणिि हकुे छ ।  

२)िोयकएको सिय  सीिा लभर िेललिलाप केन्गबाट िेललिलाप गराइएको िा गराउक कसकेको राय 
सयहिको प्रलििेदक न्याययक सलिलििा यफिाि पठाउक ुपके छ ।  

3)सलिलिको सदस्यको बहिुिहरुद्धारा पाररि लकििय कै बैठकको लकििय िालकके छ ।  

4)सदस्यहरुबीच राय बाुी भएिा  िालथ लेणखए बिोणिि हकुेछ  । 

19.लकििय कायािन्ियक िथा अलभलेखिः न्याययक सलिलिबाट भएका लकििय कायािन्ियक गके,कायािन्ियिकका 
लालग पेश गके िथा अलभलेख सरुणषेति राख् के लगायिको दाययत्ि न्याययक सलिलिका िोयकएको कििचारी 
हकुे छ ।  

१)बैठकबाट पाररि लकिियको अलभलेख गकि एक छुटै्ट लकििय पणुस्िकाको व्यिस्था गररके छ । 

२)बैठकबाट पाररि भएका सबै लकिियहरु लकिियहरु लकििय पणुस्िकािा लेणख अलभलेखबद्ध गररके छ 
।  

३)लकििय पणुस्िका न्याययक सलिलिको सणचिालयिा रहकेछ ।  

11.लकििय प्रिाणिििः सलिलिबाट भएको लकिियको प्रिाणिि सिंयोिकबाट हकुे छ ।  

17.गोप्य राख् कपुकेिः१)न्याययक सलिलििा भएको छलफलिा सिंयोिक,सदस्य िा आिणन्रि व्यणिले 
सलिलिको यहि र उणचि लकिियिा पगु्क ठदएको राय र यिचारलास यििाद लकरुपि कभएसम्िका लालग 
कसैले प्रकाशिा ल्याउक हदुैंक ।  

13.बैठक भत्तािःक)न्याययक सलिलििा भाग ललए बापि सिंयोिक ,सदस्य र आिणन्रि सदस्यले पाउक े
बैठक भत्ता गाउँ कायिपाललकाले िोकेको बिोणिि हकुेछ । 

ख)प्रचललि काककु बिोणिि कर कट्टा गरर बैठक भत्ता भिुाकी  गररकेछ । 



 

14.आिणन्रििःन्याययक सलिलिको सिंयोिकले बैठकको लालग आिश्यक ठाककेो व्यणि/सम्बणन् ि 
यिषयका यिशेषज्ञ,कििचारी िा कुकै पदाल कारीलास आिन्रि गकि सक्के छ ।  

1 .(१)कुकै कारिबाट न्याययक सलिलिका सिंयोिक िा सदस्यहरुको स्थाक ररत्त रहेिा अको 
व्यिस्था कभएसम्िको लालग गाउँसभाले िोयकएको व्यणि न्याययक सलिलिको सिंयोिक एििं सदस्य 
रहके छक ्।  

(२) न्याययक सलिलिको ररत्त पदाल कारीको पदपूलिि भएपलछ उपलकयि(1) बिोणिि िोयकएको व्यणि 
न्याययक सलिलिको व्यणि न्याययक सलिलिको सिंयोिक एििं सदस्यबाट स्िििःहटके छक ्।  

                   पररच्छेद 3  

क) न्याययक सलिलिको अल कार षेतरेिः 
१)न्याययक सलिलिलास देहायबा यििादको लकरुपि गके अल कार हकुेछ ।  

क)आली रु,बाँ  पैकी,कुलो िा पाकीघाटको बाँडफाड िथा उपयोग , 
ख)अकािको बाली कोक्साक गरेको  

ग)चरक,घाँस ,दाउरा  

घ)्याला ििदरुी कठदएको  

ङ)घरपालिुा पशपुन्छी हराएको िा पाएको  

च)िेष् ठ कागररकको पालकपोषि िथा हेरचाह कगरेको  

छ)काबालक छोरा छोरी िा पलि पत् कीलास इ्िि आिद अकसुार खाक लगाउक िा णशषेता 
दीषेता कठदएिा ।  

ि)अन्य व्यणिको घर िग्गा िा सम्पलिलास असर पके गरी रुख  यिरुिा लगाएको । 

ु)आफ् को घर िा बलेसीबाट अकािको घर ,िग्गा िा सािििालकक बाटोिा  पाकी ुारेको  

ञ)सिंल यारको िग्गा िफि  झ् याल राखी बकाउक ुपदाि काककु बिोणिि छोड्क ुपके पररिािको 
िग्गा कछोडी बकाएको  

ट)कसैको हक  िा स्िालित्ि भए पलक परापूिि देणख सािििालकक रुपिा प्रयोग हदैु आएको 
बाटो,बस्िभुाउ लककाल्के लककास,िस्ि ुभाउ चराउके चौर , ालििक स्थल,कुलो,कहर,पाटी पौिा 
िा अन् य कुकै सािििालकक स्थलको उपयोग गकि कठदएको िा बा ा प्ु याएको , 
ठ)सङ्घघीय िा प्रदेश काककुलेु स्थाकीय िहबाट लकरुपि हकुे भकी िोकेका अन्य यििाद ।  

ड)न्याययक सलिलिलास देहायका यििादहरुलास िेललिलापको िाध्यिबाट िार यििादको 
लकरुपि गके अल कार हकुछे । 



 

7)न्याययक सलिलिलास देहायका यििादहरुिा िेललिलापको िाध्यिबाट िार यििादको 
लकरुपि गके अल कार हकुछे । 

क)सरकारी,सािििालकक िा सािदुाययक बाहेक एकाको हको िग् गा अकोले चापी,लिची िा 
घसुास खाएको र 

ख)सरकारी,सािििालकक िा सािदुाययक बाहेक आफ् को हक कपगु्के अरुको िग्गािा घर िा 
कुकै सिंरचका बकाएको ।  

ग)पिी पत् की लबचको सम्बन्  यिच् छेद 

घ)अङ्गभङ्ग बाहेकको बढीिा एक बषि  सम्ि कैद हकु सक्के कुटयपट  

ङ)गाली बेइ् ििी  

च)लटुयपट  

छ)पशपुन् छी छाडा छोडेको िा पशपुन्छी राख् दा िा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलास असर 
पारेको  

ि)अरुको आिासिा अकल कृि प्रिेश गरेको  

ु)अकािको हक भोगिा रहेको िग्गा आिाद िा भोग चलक गरेको  

ञ)ध्िकी प्रदषुि गरी िा फोहोरिैला फ् षाकछ लछिेकछलास असर  प्ु याएको  

ट)प्रचललि काककु बिोणिि िेललिलाप हकु सक्के व्यणि बादी भस दायर हकुे अन्य देिाकी र 
एक बषि सम्ि कैद सक्के फौिदारी यििाद ।  

(3)उपदफा (7)बिोणििक  यििादको सम्बन् िा पषेतले चाहेिा लस ै अदालििा िदु्दा दायर 
गकि बा ा परेको िालकके छैक  ।  

(4)यस दफािा उणल्लणखि यििादिा प्रचललि काककुिा िदु्दा हेके लककाय सिषेत लकिेदक ठदके 
कुकै हदम्याद िोयकएको सोयह म्यादलभर र कुकै हदम्याद  किोयकएकोिा त्यस्िो कायि 
भएकि भए गरेको लिलिले पैलिस ठदक लभर न्याययक सलिलि सिषेत लकिेदक ठदकपुकेछ ।  

ख) अल कार षेतरेको प्रयोगिः(1) न्याययक सलिलिको अल कार षेतेरको प्रयोग न्याययक सलिलिको 
सिंयोिक र सदस्यहरुले साियुहक रुपले गकेछक ्र बहिुिक राय न्याययक  सलिलिको लकििय 
िालककेछ ।  

(7)उपदफा (1) िा िकुसकैु कुरा लेणखएको भए िापलक न्याययक सलिलिको सिंयोिक र अको 
एक िका सदस्यको उपणस्थलि भएिा यििादको कारबाही र यककार गकि सयककेछ ।  

(3)न्याययक सलिलिको सिंयोिक बाहेक अरु दसु िका सदस्यको उपणस्थलि भएिा यििादको 
यककारा गकि बाहेक अरु कारबाही गकि सयककेछ ।  



 

(4)कुकै कारिले सिंयोिक पद ररि भएिा न्याययक सलिलििा रहेका अन्य दसु िका सदस्यको 
सििसम्िलििा यििादको कारबाही र यककारा गकि सयककेछ।  

( )यस दफािा अन् रय िकुसकैु कुरा लेणखएको भएिा िापलक कुकै यििादको सम्बन् िा न्याययक 
सलिलिको सिंयोिक िा कुकै सदस्यको लकणि सरोकार िा स्िाथि गालसकएको िा त्यस्िो सिंयोिक 
िा सदस्यको कािा लभरका व्यणि यििादको पषेत भएिा लकिबाट सो यििादको कारबाही र 
यककारा हकु सक्के छैक ।  

(क)उपदफा( ) बिोणिि कूकै सिंयोिक िा सदस्यले हेकि कलिल्के यििादको हकिा त्यस्िो 
सिंयोिक िा सदस्य बाहेकका अन्य सदस्यले यििादको कारबाही र यककारा गकि सक्केछक 
।सिंयोिक र सबै सदस्यले त्यस्िो यििादको कारबाही र यककारा गकि कलिल्के भएिा सम्बणन्  
सभाले िीक िका सदस्यलास सो यििादको िार कारबाही र यककारा गके गरी िोक्क ुपकेछ ।  

( )उपदफा(क) बिोणििको यििादको कारबाही र यककारा गदाि िीक सदस्य िध्येको िेष् ठ 
सदस्यले न्याययक सलिलिको सिंयोिक भस काि गकेछ ।  

ग)न्याय सम्पादकको प्रयियािः(1)न्याययक सलिलिले आफु सिषेत पेश भएको यििादको लकिेदक 
दिाि गरी दिािको लकस्सा सम्बणन् ि पषेतलास उपलब्  गराउक ुपकेछ । 

(7)न्याययक सलिलिले आफु सिषेत पेश भएको यििादको लकिेदकको कारबाही र यककारा गदाि 
सम्भि भएसम्ि  िेललिलाप गकि प्रोत्सायहि गरी दिैु पषेतको सहिलििा लिलापर गराउक ुपकेछ 
। पषेतहरुबीच  लिलापर हकु कसकेिा दफा ४ को उपदफा(1) िा उल्लेणखि  यििादिा 
न्याययक सलिलिले काककु बिोणिि यििादको कारबाही र यककारा गकुि पकेछ । 
(3)उपदफा(7) बिोणिि लिलापर गराउँदा न्याययक सलिलिले आफुले सूणचकृि गरेको 
िेललिलाप किािबाट गराउक ुपकेछ । 

(४)न्याययक सलिलिले दफा ४ को उपदफा (7) िा उल्लणखि यििादिा  प्रलििादी उपणस्थलि 
भएको लिलिले िीक ियहका लभर िेललिलापको िाध्यिबाट टुिंग्याउक ुपकेछ ।सो अबल लभर 
िेललिलाप हकु कसकेिा सोयह व्यहोरा उल्लेख गरी पषेतलास अदालि  िाक सकुास र सो सग ँ
सम्बणन् ि  लिलसल कागि र प्रिाि सिेि सम्बणन् ि अदालििा  पठासठदक ुपकेछ । 

( )उपदफा(4) बिोणिि पषेत हाणिर हकु आएिा सम्बणन् ि अदालिले प्रचललि काककु बिोणिि 
सो िदु्धाको कारबाही र यककारा गकुि पकेछ । 

(क)न्याययक सलिलिले आफु सिषेत परेको यििादिा बादीले प्रलिबादीको काििा कुकै 
बैक,कम्पकी,यिणत्तय सिंस्था  िा अन्य कुकै लककायिा रहेको खािा,लकषेतेप िा प्रलिबादीले पाउके 
कुकै रकि यथाणस्थलििा राखी कसैलास भिुाकी कगकि कगराउक िा प्रलििादीको हक हस्िाकिरि 



 

गकिबाट रोक् का गकिको लालग लकिेदक ठदएकोिा न्याययक सलिलिले प्रारणम्भक िाचबुु बाट सो 
बिोणिि गकि उपयिु देखेिा अबल  िोकछ रोक् काको लालग सम्बणन् ि लककायिा लेणख पठाउक 
सक्केछ र त्यसरी लेणख पठाएकोिा सो बिोणिि रोक् का गरी त्यसको िाककारी न्याययक 
सलिलिलास ठदक ुपकेछ ।  

(७) उपदफा (६) बिोणिि रोक् का भएकोिा प्रलििादीले त्यस्िो रोक् का फुकुिा गकिको लालग 
न्याययक सलिलि सिषेत लकिेदक ठदएिा सो सलिलिले त्यस्िो लकिेदक बिोणिि रोक् का फुकुिा 
गकि िकुालसब देखेिा रोक् का फुकुिाको लालग सम्बणन् ि लककाया लेणख पठाउक सक्केछ  र 
त्यसरी पठाएकोिा सो बिोणिि रोक् का फुकुिा गरी त्यसको िाककारी न्याययक सलिलिलास 
ठदक ुपकेछ ।  

(8) दफा ४ बिोणिि न्याययक सलिलिले अल कार षेतेर प्रयोग गदाि पलि पणत् क लबचको िा 
िेष् ठ कागररकको सिंरषेति सम्बणन्  यििादिा पीलडि ,लकिको कािालक सन्िाक िा लकिसँग 
आणिि अन् य व्यणिको यहिक लालग सम्बणन् ि पषेतलास देहायको अन्िररि सिंरषेतिात्िक आदेश 
सिेि ठदक सक्केछिः 
(क) पीलडिलास लकि बसी आएको घरिा बसोबास गकि ठदक,खाकलाउक ठदक, कुटयपट कगकि 
िथा णशष् ट र स्य व्यबहार गकि, 
(ख)पीडीिलास शाररररक िा िाकलसक चोट पगेुको भएिा उपचार गराउक, 
(ग)पीलडिलास अलग रुपिा बसोबासको प्रबन्  गकुि पके देणखएिा सोको व्यबस्था गकि र अलग 
बस्दा लकिको भरिपोषिको लालग उणचच व्यिस्था गकि , 
(घ)पीलडिकोलास गाली गलौि गके, म्कछ ठदके िा अस्य व्यिहार गके कायि कगकि कगराउक, 
(ङ)पीलडिको यहि र सरुषेताको लालग अन् य आिश्यक कुरा गकि गराउक, 
(९) दफा ४ बिोणििको कुकै यििाद सम्बन् िा न्याययक सलिलििा  कुकै लकिेदक परेकोिा 
प्रचललि काककुिा िदु्धा हेके लककाय सिषेत प्रलििादी उपणस्थलि हकु ुपके म्याद यकयटएको भए 
सोयह म्यादलभर र म्याद कयकयटएको कभएिा बाटाका म्याद बाहेक 1  ठदक लभर प्रलिबादी 
आफै िा आफ् को िारेस िाफि ि ललणखि व्यहोरा सयहि न्याययक सलिलि सिषेत उपणस्थलि हकु ु
पकेछ ।  

(19) दफा ४७ बिोणििको यििादका न्याययक सलिलिले िेललिलाप गराउके प्रयोिकको 
लालग प्रत्येक िडािा िेललिलाप केन्ग गठक गकि सक्केछ । 

(11)न्याययक सलिलिले यििादको लकिेदकि कारबाही र यककारा गदाि लकबेदकको दिाि,त्यस्िो 
यििादको आबश्यक िाँचबुु   िथा कारबाही,म्याद िािेली,पषेतहरु उपणस्थलि गराउके िथा 



 

लिलापर गराउके प्रयिया ,यििादको यककारा गकुि पके अबल  लगि कट्टा गके लगायिका 
यििादको लकरुपि सम्बणन् ि अन्य कायियिल  स्थालकय काकूक बिोणिि हकुेछ।  

(घ) ललणखि िाककारी ठदक ुपकेिःन्याययक सलिलिबाट यििादको अणन्िि लकििय भएको लिलिले 
३५ ठदक लभर सम्बणन् ि पषेतलास सो लकिियको प्रिाणिि प्रलिललयप उपलब्  गराउक ुपकेछ । 

ङ) पकरािेदक गकि सक्केिःन्याययक सलिलिबाट भएको लकिियिा णचत्त कबझु्के पषेतले लकिियको 
िाककारी पाएको लिलिले ३५ ठदक लभर सम्बणन् ि णिल्ला अदालििा  पकुरािेदक गकि 
सक्केछ ।  

च)लिलापर िा लकििय कायािन्ियक गकेिः(१) कायिपाललकाले न्याययक सलिलिबाट भएको लिलापर 
िा लकिियको ित्काल कायािन्ियक गकुि/गराउक ुपकेछ ।  

(२) न्याययक सलिलिबाट भएको लिलापर िा लकििय कायािन्ियक सम्बणन्  अन्य व्यिस्था 
स्थाकीय काकूक बिोणिि हकुेछ । 

छ)अलभलेख राख् क ुपकेिः(१)न्याययक सलिलिबाट  भएका लिलापर िा यििाद सग ँसम्बणन् ि 
ललखि,लिलापर िा लकििय भएका यििादसग ँसम्बणन् ि ललणखि लिलापर िा लकिियको अलभलेख 
व्यिणस्थि र सरुणषेति रुपिा राख् क ुपकेछ । 

(२) न्याययक सलिलिले आफुले गरेको कािको बायषिक यििरि अध्यषेत िाफि ि सम्बणन् ि 
सभािा पेश गकुि पकेछ । 

               पररच्छेद ४  

1क.कायियिल िा सिंशो किः(१) गाँउसभाले यो कायियिल  सिंशो क आबश्यक ठाकेिा गाउँ सभाले 
सिंशो क गके छ । 

(२) कायियिल  सिंसो क गकि आिश्यक भएिा न्याययक सलिलिले लकििय गरर सिंसो क गके कारि 
र यिषय सयहि गाउँसभाका यिशेष प्रस्िाब पेश गकुि पके छ ।  

1 .न्याययक सलिलिले आफुले गरेको काि कारबाहीको बायषिक प्रलििेदक सिंयोिकले गाउँसभा 
सिषेत पेश गकुि पके छ ।  

18.थपघट िा हेरफेरिः यस कायियिल  कायािन्ियकका िििा बा ा अबरो  िा अस्पस्टिा 
आएिा त्यस्िो बा ा अड्चक फुकाउके प्रयोिकको लालग गाउँसभाले यस कायियिल का 
आबश्यकिा अकसुार व्यिस्था गके सक्के छ । 

1 .यस कायियिल का कुकै प्राि ाकहरु सिंयि ाक प्रचललि काककु एिंि ऐक लकयिािलल सँग 
बाणुएिा बाणुएको हद सम्ि अिान्य हकुेछ । 



 

7०.आफ्को अल कार षेतेर लभरको यििाद हो िा होइक भन् के यििाद उत्पन् क भएिा 
गाउँसभाले सोको एयकक गके छ  ।  

 

                         अकसूुची १  

             लकयि ४(१) (ङ) सिंग सम्बणन् ि 

क)प्रचललि काककु बिोणिि पेश भएको यििाद सरुु कारबाही र यककारा गके प्रयोिकका लालग 
गाउँपाललकाले स्थालकय व्यणि एििं सािाणिक कायिकिाि िध्येबाट उपयिु देणखएका व्यणिहरुको 
सहिलि ललस कम्िीिा ३ िकाको कािथर,ििक सिेि खलुास िध्यस्थिा सूची ियार  ियार  गरी 
सािििाणिक गके छ ।  

ख)यििादका पषेत र यिपषेतीले चाहेिा आफ् को िफि बाट दसु दसु िका व्यणि लकयिु गकि सक्के छ ।  

 

 

 


