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न्याययक सयियिको कायय संचालन कायययिधी,
२०७६
नेपालको सं विधान २०७२ को धारा २१७ ले व्यिस्था गरे
अनुसार कानून बमोजिम आफ्नो अधधकार क्षेत्रका वििाद
धनरुपण

गने

उदे श्य

बाट

शुक्लाफााँटा

नगरपाधलका

कंचनपुरको नगर काययपाधलकाले न्यावयक सधमधिको कायय
सं चालन काययविधध, २०७६ ििुम
य ा गरर पाररि गररएको छ ।
पररच्छे द-१
प्रारजभिक
१. नाम र प्रारभि:

(१) यस काययविधधको नाम– (क) यस काययविधधको नाम
“शुक्लाफााँटा नगरपाधलका कंचनपुरको न्यावयक सधमधिको
कायय सं चालन काययविधध २०७६” रहे को छ ।
(ख) यो काययविधध िुरुन्ि प्रारभि हुनेछ ।
(२) पररिाषा– विषय प्रसं गले अको अथय नलागेमा यस
काययविधधमा
(क) "सं विधान" िन्नाले नेपालको सं विधान , २०७२ लाई
सभझनु पदयछ ।
(ख) "नगरपाधलका" िन्नाले शुक्लाफााँटा नगरपाधलका
कंचनपुर लाई सभझनु पदयछ ।
(ग) "काययविधध" िन्नाले “ शुक्लाफााँटा नगरपाधलका
कंचनपुरको न्यावयक सधमधि सभिजन्ध काययविधध, २०७६”
सभझनु पदयछ ।
(घ) "सं योिक" िन्नाले नेपालको सं विधानले िोके बमोजिमको
व्यजि सभझनु पदयछ ।
(ङ)"सदस्य" िन्नाले

नेपालको सं विधान बमोजिम धनिायजचि

व्यजिलाई सभझनु पदयछ ।
(च)"न्यावयक सधमधि" िन्नाले शुक्लाफााँटा नगरपाधलका
कंचनपुर अन्िगयि गठन िएको न्यावयक सधमधि सभझनु पदयछ
।

(छ) "विशेषज्ञ" िन्नाले कानून, िथा प्रशासधनक क्षेत्रमा
अधधकृि स्िरमा काययरि रवह विशेषज्ञिा हाधसल गरे को व्यजि
सभझनु पदयछ ।
(ि) “ प्रमुख प्रशासकीय अधधकृि” िन्नाले शुक्लाफााँटा
नगरपाधलकाको प्रशासकीय प्रमुख सभझनु पदयछ ।
(झ) "प्रशासक" िन्नाले प्रमुख प्रशासकीय अधधकृि लाई
सभझनु पदयछ र सो शब्दले न्यावयक सधमधिको दै धनक
प्रशासधनक कायय िथा उिुरी व्यिस्थापन एिं धनणयय
व्यिस्थापन गनय प्रमुख प्रशासकीय अधधकृिले िोकेको
कमयचारीलाई सभझनु पने छ ।
पररच्छे द – २
न्यावयक सधमधिको गठन िथा न्याय धनरोपण
२. (१) नेपाधलको सं विधान २०७२ ले व्यिस्था गरे अनुसार
कानून बमोजिम आफ्नो क्षेत्र धित्र वििाद धनरुपण गने
न्यावयक सधमधि गठन गररएको छ ।
(२) न्यावयक सधमधिमा धनभन पदाधधकारीहरु रहने छन ।
(क) नगरपाधलकाको उपप्रमुख – सं योिक
(ख) नगरसिासदस्यहरु मध्ये बाट - मनोधनि िएका
दुई िना सदस्य ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम गठठि सधमधिले आिश्यक
ठानेमा सभिजन्धि विषयको विशेषज्ञलाई समेि आमन्त्रण गनय
सक्ने छ ।
३. सधमधिको काम, कियव्य र अधधकार –
(१) प्रचधलि कानूनले िोवकएको काम कियव्य र अधधकारको
अधिररि सधमधिको काम कियव्य अधधकार दे हाय बमोजिम
हुनेछ ।
(क) नगरपाधलका क्षेत्र धित्र बाट पनय आएका उिुरी
एिं वििाद लाई दिाय गने व्यिस्था धमलाउने
(ख) आफ्नो अधधकार क्षेत्र धित्र रहे को वििाठदि विषय
सधमधिको बैठकमा छलफल गराई आिश्यक दे जखएमा
मेलधमलापका लाधग मेलधमलाप केन्रमा पठाउन सक्ने
छ ।
(ग) सधमधि बाट िएको धनणययहरुको अधिलेजखकरण
गराई सुरजक्षि राख्न लगाउने ।
(घ) सधमधिले आिश्यक ठानेमा वििादका पक्षहरुलाई
उपजस्थधि गराई प्रचधलि कानून बमोजिम काययविधध
अपनाई वििादको धनरुपण गने ।
(ङ) शुक्लाफााँटा नगरपाधलका द्धारा न्यावयक सधमधिले
उिुरी कारिाही वकनारा गदाय अपनाउनु पने

काययविधधका सभिन्धमा व्यिस्था गनय बनेको ऐन
२०७५ को पररच्छे द- ८ बमोजिम मेलधमलाप
सभिजन्ध व्यिस्था बमोजिम हुनेछ ।
(च) सधमधिले सामुदावयक मेलधमलाप किायहरुलाई
पूनि
य ािगी िाधलम व्यिस्था गने ।
(छ) सधमधिले सामुदावयक मेलधमलाप केन्रमा
आिश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने छ ।
(ि) सामुदावयक मेलधमलाप किायले वििाद धनरुपण गरे
िापि सभिन्धीि धनकाय बाट व्यिस्था िए बमोजिम
बढीमा रु ५०० पाररश्रधमक धलन सक्ने छ ।
(झ) न्यावयक सधमधिको क्षमिा अधिबृवद्धका लाधग
उच्य अदालि ,जिल्ला अदालि , दे शका विधिन्न
स्थानीय िहका न्यावयक सधमधिको अध्ययन अिलोकन
भ्रमण गनय सक्नेछन ।
४. सधमधिको बैठक बस्ने स्थान– (१) सधमधिको बैठक बस्ने
स्थान शुक्लाफााँटा नगरपाधलकाको कायायलयमा रहने छ ।
५. बैठकको सुचना –
(१) प्रमुख प्रशासकीय अधधकृिले बैठकको सुचना ठदने एिं
अन्य प्रशासधनक काययका लाधग १ िना कमयचारी िोक्ने छ
।

(२) न्यावयक सधमधि िा सं योिकको धनदे शन अनुसार उप
दफा (१) बमोजिम िोवकएको कमयचारीले बैठकको सुचना
सधमधिका सदस्य , आमन्त्रीि पदाधधकारी एिं बैठकमा
बोलाउनु पने अन्य सरोकारिाल व्यजिलाई ठदनुपने छ ।
६. बैठकको गणपुरक सं ख्या –
(१) न्यावयक सधमधिको सदस्यहरु मध्ये कभिीमा ७५
प्रधिशि सदस्यहरु स्िंयम उपजस्थिी निई बैठक बस्न
सक्नेछैन ।
(२) अजघल्लो पटक बोलाईएको बैठकमा गणपुरक सं ख्या
पयायप्त निई बैठक स्थधगि िएमा उि बैठकको लाधग पेश
िएको एिेण्डामा छलफल गरर धनणयय गनयका लाधग पधछल्लो
पटक ५१ ( एकाउन्न ) प्रधिशि सदस्य उपजस्थि िएमा
बैठक बस्न सक्ने छ ।
७. बैठकमा छलफलका विषय प्रस्िुि गने विधध–
(क) न्यावयक सधमधिमा पनय आएका उिुरी एिं वििाद
लगायिको

विषय

शुक्लाफााँटा

नगरपाधलकाको

कायायलयमा दिाय िई सधमधि समक्ष पेश हुने छ ।
(ख) सधमधि समक्ष पेश िएको उिुरी , वििादको
विषयमा सबै सदस्यहरुले आ-आफ्नो विचार एिं मि
राख्न पाउने छन ।

(ग) बैठकमा एउटाले मि िा विचार प्रस्िुि गरे पछी
अको सदस्यले मि राख्न पाउने छ ।
(घ) बैठकमा आमन्त्रीि सदस्य एिं विशेषज्ञले आफ्नो
राय प्रस्िुि गनय सक्नेछ ।
(ङ) बैठकमा पेश गररएको उिुरी एिं वििादका
विषयमा पयायप्त विचार विमशय र छलफल िई उजचि
धनणयय िा मेलधमलाप हुन सक्ने िािािरण बैठकको
सं योिकले धमलाउनु पने छ ।
८. धनणयय प्रकृया– (१) बैठकमा प्रस्िुि छलफलको विषयमा
छलफल सभपन्न िएपछी सो विषयमा के धनणयय गने धनणययाथय
सं योिकले प्रस्िुि गनेछ ।
(२) सधमधिका सदस्यहरुको बहुमि द्धारा पाररि धनणयय नै
बैठकको धनणयय माधनने छ ।
(३) बहुमि द्धारा पाररि धनणययमा कसै को फरक मि िएमा
त्यस्िो सदस्यले फरक मि राख्न सक्नेछ ।
९. धनणययको अधिलेख– (१) बैठक बाट पाररि धनणययको
अधिलेख गनय एक छु ट्टै धनणयय पुजस्िकाको व्यिस्था गररने छ
।
(२) बैठक बाट पाररि िएका सबै धनणययहरु धनणयय
पुजस्िकामा लेजख अधिलेख बन्द गररने छ ।

(३) धनणयय िई अधिलेख गररएको धनणयय पुजस्िकाको बन्द
बन्दमा धनणयय गने सदस्यहरुको सही गनुप
य ने छ ।
(४) धनणयय पुजस्िका “प्रशासक” यिम्िा रहने छ
१०. धनणयय प्रमाजणि- सधमधि बाट िएको धनणययको प्रमाजणि
सं योिक बाट हुने छ ।
११. गोप्य राख्नुपने – (१)

न्यावयक सधमधिमा िएको

छलफलमा सं योिक , सदस्य िा आमन्त्रीि व्यिीले
सधमधिको वहि र उजचि धनणययमा पुग्न ठदएको राय र विचार
लाई कसै ले प्रकाशनमा ल्याउनु हुदैन ।
१२. बैठक ित्ता- (क) न्यावयक सधमधिमा िाग धलए िापि
सं योिक , सदस्य र आमजन्त्रि सदस्यले पाउने बैठक ित्ता
नगर सिा बाट विधनयोजिि बिेटको धसमा धित्र रही प्रधि
बैठक रु १५०० (पन्र सय) का दरले हुनेछ ।
(ख) प्रचधलि कानून बमोजिम कर कट्टी गरर बैठक ित्ता
ि ुिानी गररने छ ।
१३. आमन्त्रण गनय सक्ने– न्यावयक सधमधिको सं योिकले
बैठकको लाधग आिश्य ठानेको कानून विशेषज्ञ, प्राविधधक,
व्यिी , कमयचारी िा कुनै पदाधधकारी लाई आमन्त्रण गनय
सक्ने छ ।

१४. न्यावयक सधमधिका पदाधधकारीहरुले वििाद धनरुपण गनय
वफल्डमा खवटनु पदाय

न.पा. धित्रको हकमा दै धनक खचयको

एक चौथाई रकम खािा खचय िापि

र न.पा. बावहर भ्रमण

खचय पाउने छन । न्यावयक सधमधिका पदाधधकारीहरुले
वििाद धनरुपणका लाधग वफल्ड िान परे मा आिश्यकिा हे री
ईन्धन पाउने छन ।
१५. (१) कुनै कारण बाट न्यावयक सधमधिका सं योिक िा
सदस्यहरुको स्थान ररि िएमा अको व्यिस्था निए सभमको
लाधग नगर सिाले िोकेको व्यिी न्यावयक सधमधिको
सं योिक एिं सदस्य रहने छन ।
(२) न्यावयक सधमधिको ररि पदाधधकारीको पदपूिी िएपछी
उप-धनयम (१) बमोजिम िोवकएको व्यिी न्यावयक सधमधिको
सं योिक एिं सदस्य बाट स्िि हटने छन ।
१६. िावषयक काययक्रम पेश गने:(१) न्यावयक सधमधिले
आगामी आ. ि. मा न्यावयक सधमधिले सं चालन गने बावषयक
काययक्रम स्िीकृधिका लाधग नगर सिामा पेश गनेछ।
२) उपदफा (१) बमोजिम काययक्रम पेश गदाय न्यावयक
सधमधिको बैठकबाट काययक्रम ििुम
य ा गरर नगर काययपाधलका
माफयि गररनेछ ।

पररच्छे द- ३
विविध
१७. सं सोधन गने अधधकार– यस काययविधधमा आिश्यकिा
अनुसार सं सोधन गनय न्यावयक सधमधिको कजभिमा दुई धिहाई
बहुमि बाट सं सोधन प्रस्िाि पाररि गरर काययपाधलकामा पेश
गनुय पने छ ।
१८. न्यावयक सधमधि आफुले गरे को काम कारबाहीको
िावषयक प्रधििेदन नगर सिा समक्ष पेश गनुप
य ने छ ।
१९. थप घट िा हेरफेर– यस काययविधध कायायन्िनका
क्रममा बाधा अिरोध िा अस्पष्टिा आएमा त्यस्िो बाधा
अडचन फुकाउने प्रयोिनका लाधग नगर सिाले यस
काययविधधमा आिश्यकिा अनुसार ब्याख्या गनय सक्नेछ ।
२०. यस काययविधधका कुनै प्रािधानहरु सं विधान प्रचधलि
कानून एिं ऐन, धनयमािली सं ग बाजझएमा बाजझएको हद
सभम अमान्य हुने छ ।
२१. आफ्नो अधधकार क्षेत्र धित्रको वििाद हो िा होईन िन्ने
वििाद उत्पन्न िएमा नगर सिाले सोको एकीन गने छ ।

