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(न्याययक समिमिको अवलोकन भ्रिण प्रमिबेदन) २०७८ 

            भरिपरु िहानगरपामलका, देवघाट गाउँपामलका िथा गोरखा जिल्ला अदालि  

१. मबषय प्रबेश -  

न्याय सम्पादन काययलाइ ब्यवजथथि िथा प्रभावकारी बनाउन अन्िर थथामनय  न्याययक समिमिका 
असल अभ्यास आद्रान प्रदान गने मबषय िहत्वपणुय रहेको हनु्छ । यसरी न्याययक समिमिबाट 
न्याय सम्पादनिा मनखरिा ल्याउन समिमिका पदामिकारी िथा कियचारीको क्षििा िथा अनभुव 
आद्रान गनय अवलोकन भ्रिण िहत्पणुय रहेको यथाथयलाइ िनन ् गदै  बारपाक समुलकोट 
गाउँपामलकाको न्याययक समिमिले आव २०७७।०७८ िा अवलोकन भ्रिण काययक्रि राखेको 
अबथथा छ ।   

२. अवलोकन भ्रिणिा देहाय बिोजििका मबषय बथि ुछनौट गररएको मथयो ।  

 न्याययक सम्पादन काययिा दइु न्याययक मनकाय मबच अनभुव आद्रान प्रदान गने , 
 थथामनय सरकार सन्चालन ऐन, २०७४ को क्षेत्रामिकारको मबषयिा छलफल गने , 
 आव २०७७⁄०७८ को दइु न्याययक समिमिका िदु्दाको मबषयिा छलफल गने,  

 न्याय सम्पादनको मबषयिा सिुार गनुय पने मबषयहरु , 
 संघ प्रदेश संगको न्याययक अन्िरसम्वन्ि ,र यसिा न्याययक समिमिले खेल्न ुपने भमुिकाहरु ,  

 आमथयक बषय २०७८⁄०७९ का न्याययक समिमिसंग सम्वजन्िि बायषयक काययक्रिहरु , 

 समिक्षा (गि आमथयक बाषयका बायषयक काययक्रिहरुसंग सम्वजन्िि )  

३. भ्रिणिा सहभागी पदमिकारी िथा कियचारीहरु  

श्री सनिाया गरुुङ- संयोिक न्याययक समिमि   

श्री राििी गरुुङ - सदथय न्याययक समिमि   

श्री िािी बराि – सदथय न्याययक समिमि   

श्री अिय सबेुदी - उिरुी प्रशासक   

श्री प्रमििा अमिकारी - सचुना प्रमबमि अमिकृि  

४. भ्रिणको सिय अवमि  

क्रस  मिमि  यक्रयाकलाप  कैयफयि  

१ २०७८।०४।१८ बाटोको म्याद   

२ २०७८।०४।१९  अवलोकन भरिपरु िनपा   

३ २०७८।०४।२०  अलोकलन देवघाट गाउँपामलका   
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४ २०७८।०४।२१ अवलोकन भ्रिण गोरखा जिल्ला 
अदालि  

 

५ २०७८।०४।२२ गाउँपामलका बाटोको म्याद    

 

५.  भरिपरु िहानगरपामलकािा भएको अवोकन भ्रिणिा संजक्षप्त  िानकारी- 

मिमि २०७८।०४।१८ गिे गाउँपामलकाको न्याययक समिमिको टीि र भरिपरुिहानगरपामलकाको 
न्याययक समिमिको टीिसंग अन्िरयक्रया गने काययक्रि भयो यसिा भरिपरु िहानगरपामलका न्याययक 
समिमि संयोिक िथा नगर उपप्रिखु श्री पावयिी शाह ठकुरीको सहभागीिा रहेको मथयो ।  

अन्िरयक्रया कायायक्रििा नगर उपप्रिखु पाबयिी शाह ठकुरीले ददएको िन्िब्य  

अवलोकन भ्रिणको लामग हाम्रो िहानगरपामलकाको न्याययक समिमिलाइ छनौट गररददन ु भएकोिा 
बारपाक समुलकोट गाउँपामलका न्याययक समिमिलाइ िन्यवाद दददै यस िहानगरपामलका न्याययक 
समिमिको न्यानो थवागि गदै यस प्रमि बारपाक समुलकोट गाउँपामलका प्रमि आभार ब्यक्त गदै मबगि 
चार बषयिा न्याययक समिमिको संयोिक भइ काि गनय पाउदा न्यायमिशको भमुिका खेलेको िथिो 
अनभुव भएको कुरा ब्यक्त गदै ,आफु िनप्रमिमनमि भएपछी रािश्व बिेट, अनगुिन िथा िलु्याङ्कन 
िथिा ब्यापक िथा बहृि काननुी अमिकार रहेको हनुाले उपप्रिखुको जिम्िेवारीको दायरा ब्यापक 
खालको भएको कुरा ब्यक्त गदै मनबायजचि हदुाको सरुूवादी  अबथथािा िेयर सापले अमिकार प्रत्यायोिन 
गरे काि हनुे सो बाहेको अबथथािा नहनुे भने्न ठानेको िर संमबिान र थथामनय सन्चालन ऐनको 
आफुलाइ ज्ञान भए पश्चाि काननुले ददएको अमिकारिा िेयरको आदेश पखयन ुपने अबथथा नरहेको 
अनभुव रहेको बिाउदै पयहलो नगरसभाबाट न्याययक समिमिको प्रारजम्भक  काननुी िथा संथथागि ढाँचा 
ियार गरेको कुरा नगर उपप्रिखु ठकुरीले बिाउन ुभएको मथयो साथै हाम्रो न्याययक समिमिले  प्रत्येक 
वडािा िेलमिलाप समिमि गठन गररएको र म्याद िािेलको जिम्िेवारी नगर प्रहरीलाइ ददइएको, 
आमथयक बषय २०७७।०७८ न्याययक समिमििा ४६ वटा िदु्दा दिाय भइ ४० वटा  फथयौट भएको 
िर ५ वटा िदु्दा जिल्ला अदालििा पनुराबेदनिा गएकोिा सबै फैसला सदर भएकिा िेरो 
संयोिककत्विा रहेको समििले  गरेको फैसलािा बाथिमबक रुपिा न्याय परेको भान आफुलाइ भएको 
बिाउदै हाम्रो न्याययक समिमििा िानचािल , िग्गा जखचोला र बहाल मबवादसंग सम्बजन्िि िदु्दाहरु 
ज्यादा पने गरेको बिाउन ुभयो । िदु्दािा पक्षहरुलाइ सजिलो र समुबिाको लामग काननु ब्यवसायीको 
ब्यवथथा िहानगरले गरेको नगरपामलकािा इिलाशको गठन गरी इिलाशिा िदु्दाको सनुवुाइ गदाय 
िदु्दा पक्षहरु संयमिमि िथा अनशुामसि हनुे गनयले िदु्दाको सनुवुाइ सभ्य रुपिा हनुिा सहयोग गरेको 
बिाउन ुभयो । गैह्र काननुी मिटर ब्यािको मबषय िहानगरिा रहेको र यसको क्षेत्रामिकार थथामनय 



3 
 

न्याययक समिमििा ल्याउदा उजचि हनुे मबचार ब्यक्त गदै िन्िब्य सिापन गनुय भएको मथयो । यसका  
अमिररक्त फोटो िथा सहभामगिा अनसुजुचिा राजखएको छ ।  

गाउँपामलका उपाध्यक्ष श्री सनिाया गरुुङ ज्यलेु  भरिपरु िहानगरपामलका न्याययक समिमिको  अवलोकन 
भ्रिण िथा अन्िरयक्रया काययक्रििा ब्यक्त गनुय भएको मलजखि िन्िब्य   

  

भरिपरु िहानगरपामलकाकी न्याययक समिमि संयोिक पावयिी शाही ठकुरी ज्य ुदबैु पामलकाका िफय बाट 
उपजथथि न्याययक समिमि सदथयहरु िथा कियचारीहरुलाइ ि बारपाक समुलकोट गाउँपामलकाको 
न्याययक समिमि संयोिक सनिाया गरुुङको िफय बाट सबैलाइ थवागि िथा न्यानो अमभबादन गनय 
चाहन्छु ।  

सवयप्रथि बारपाक समुलकोट गाउँपामलका गोरखा न्याययक समिमिको अनरुोििा ि लगायि िेरो यटिलाइ 
यहा िहानगरको न्याययक समिमिको अवलोकन िथा यस अन्िरयक्रया काययक्रिको लामग आफ्नो अिलु्य 
सिय  मिलाइददन ुभएकोिा यस िहानगरपामलकाकी उपप्रिखु िथा न्याययक समिमि संयोिक पावयिी 
शाही ठकुरी लगायि नगर काययपामलकाको कायायलय प्रमि मबशेष आभार ब्यक्त गदयछु ।  

नेपालको संमबिान २०७२ िथा थथामनय सरकार संन्चालन ऐन २०७४ ले थथामनय न्याययक समिमिलाइ 
न्यययक अमिकार प्रदान गरेको छ । मबकेजन्द्रि न्याय प्रणालीको िलु्य िान्यिा लाइ आत्िसाथ गरी 
नजिको मनकायबाट नागररकले सेवा पाउन ेगरी यो ब्यवथथा हनुे नपेालको न्याय प्रणालीिा नमबनिि 
अभ्यासको रुपिा थथायपि हदैु गएको छ। िनु अभ्यास नेपालका सबै थथामनय सरकारहरुले मबगि 
चार बषय देजख गदै आएका छन । िथापी यसिा केही किीकििोरीको बावििु पमन थथामनय सरकारले 
न्याययक अभ्यासलाइ संथथागि गनय िहत्वपणुय पहल कदिी मलएका छन ।  

थथामनय न्याययक समिमिको ब्यवथथालाइ संमबिानिा नै ब्यवथथा गरी न्याययक समिमिको संयोिक 
पदलाइ संबैिामनक दायरािा राख्न ुथथामनय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ ले क्षेत्रामिकारलाइ प्रष्ट पानुय 
न्याययक समिमिको लामग  अवसर हो भने न्यययक समिमिको संथथागि क्षििा कििोर भइ संमबिान 
र काननुको ििय अनरुुप थथामनय अदालिको रुपिा थथायपि हनुलाइ चनुौिीको रुपिा देखा परेको 
अबथथा छ ।  

हाम्रो बारपाक समुलकोट गाउँपामलकाले न्याययक काययसम्पादनलाइ ब्यवजथथि बनाउन केही काननुी 
ब्यवथथा सिेि गरेको छ । न्याययक समिमि काययमबमि ऐन २०७५ िेलमिलाप केन्द्र ब्यवथथापन िथा 
सन्चालन काययमबमि २०७७ गाउँसभा िथा गाउँ काययपामलका थवीकृि भइ लाग ुभइसकेको अबथथा 
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छ भने संमबिानको अनसुजुचिा ब्यवथथा भए बिोजिि िध्यथथिा िथा फैसला काययन्वयन सम्बजन्ि 
काननु मनिायण गनय बाँकी छन ।  

हाम्रो न्याययक समिमिले मबगि चार बषयिा गरेका असल अभ्यासको रुपिा सिदुायिा न्याययक समिमि, 
मबद्यालयिा न्याययक समिमि, गररव िथा मबपन्न बगयहरुलाइ काननुी सहयिा, घरेल ु यहंसा यपमडि 
ियहलाहरुलाइ उद्धार िथा राहििखुी काययक्रिहरु सन्चालन गदै आएको अबथथा छ  भने आगािी 
ददनहरुिा न्यायिा पहुँच  िथा काननुी  सचेिना काययक्रि सन्चालन गने भामब योिना रहेको छ ।  

हाम्रो न्याययक समिमििा आमथयक बषय २०७७।०७८ िा नया दिाय िदु्दा २२ र जिम्िेवारी सरेर आएका 
२० गरी कुल िदु्दाको लगि ४२ रहेकोिा त्यसको कररव ४८ प्रमिशि अथायि २० वटा िदु्दा फथयौट 
भएको मथयो । यसरी हाम्रो न्याययक समिमििा दिाय हनु आउन ेिदु्दाहरुिा गाली बेइज्यिी, िग्गा 
जखचोला र िानचािल िदु्दाहरुको बाहलु्यिा रहेको छ ।  

अन्ििा न्यययक समिमिको साघरुो िथा मनयजन्त्रि क्षते्रामिकारलाइ मनमिगि रुपिा सिुार गने िथा संघ 
प्रदेश िथा थथामनय िहको न्याययक अन्िरसंम्वन्ि सहकाररिा सहअजथित्व र सिन्वयको आिारिा 
थथायपि गरेको खण्डिा मबकेजन्द्रि िथा संजघयिा अनरुुपको न्यययक प्रणाली थथायपि हनुेिा कुनै दइुिि 
हनुे छैन ।  

६. मिमि २०७८।०४।२० गिे देवघाट गाउँपामलकाको न्याययक समिमि र बारपाक समुलकोट 
गाउँपामलका न्यययक समिमििा मबच अवलोकन भ्रिण र अन्िरयक्रया काययक्रिा सिपन्न भयो । 
यसिा देवघाट गाउँपामलकाकी उपाध्यक्ष मबिला थापा र बारपाक समुलकोट गाउँपामलकाकी 
उपाध्यक्ष श्री सनिाया गरुुङको उपजथथमि रहेको मथयो ।  

यसिा देवघाट गाउँपामलकाकी उपाध्यक्ष श्री मबिला थापाले राख्न ुभएको िन्िब्य यस प्रकार रहेको 
मथयो ।  

हाम्रो न्याययक समिमिले िदु्दाको दिाय गने ब्यवथथा वडा समिमिलाइ ददन ेगरेको र त्यहाबाट नै िदु्दा 
िेलमिलापबाट मबवाद सिािान  हनुे गरेको बिाउदै गाउँपामलकाको न्याययक समिमिले िगुकुो छायाँनाथ 
गाउँपामलकाको अवलोकन भ्रिण गरेको र दगुयि ठाउँको न्याययक समिमिको अवलोकन भ्रिण गने 
गाउँपामलकाको मनमि रहेको बिाउन ुभयो । साथै न्याययक समिमिले काननुी सल्लाहकार सिेि राखेको 
िानकारी गराउन ुभएको मथयो । त्यथिै बारपाक समुलकोट गाउँपामलकाकी उपाध्यक्ष श्री सनिाया 
गरुुङले हाम्रो न्याययक समिमिले काननुी सल्लाहकार नराखेको र यसका उिरुी प्रशासक िथा योिना 
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अमिकृि अिय सबेुदी नै सक्षि भएको िानकारी गराउदै हाम्रो न्याययक समिमिले िेलमिलापको 
िाध्यिबाट मबवादको मनरुपणलाइ प्राथामिकिा ददएको िनिब्य राख्न ुभएको मथयो ।  

७. मिमि २०७८।०४।२१ िा जिल्ला अदालिका भएको अवलोकन भ्रिणको सार संक्षपे  

गोरखा जिल्लािा िानमनय न्यायमिश श्री ददनबन्ि ुबरालले थथामनय न्याययक समिमिले िेलमिलापको 
िाध्यिबाट मबवाद सिािान गरेको खण्डिा मबवादको थथायी र ददगो सिािान हनुे बिाउदै िेलमिलाप 
सम्बजन्ि काययक्रि जिल्ला अदालििा राख्न आह्रान गनुय गदै काययक्रििा जिल्ला अदालिका शे्रथिेदारको 
पमन सहभामगिा रहेको मथयो  ।भने काययक्रििा उपाध्यक्ष एंव न्याययक समिमि संयोिक श्री सनिाया 
गरुुङले थथामनय न्यययक समिमि क्षििा अमभबयृद्धको लामग जिल्ला अदालिको अहि ्भमुिकाको अपेक्षा 
गनुय भयो । मबगििा जिल्ला अदालिको सहयोगिा िेलमिलापकिायहरुको िामलि सन्चालन गररएको 
मबषय सिेि थिरण गराउन ुभयो ।  

८. अवलोकन भ्रिणको मनष्कषय  

यसरी पाँच ददनिा लगाएर भरिपरु िहानगरपामलका देवघाट गाउँपामलका र जिल्ला अदालिको भ्रिण 
गदाय देहाय बिोजििको मनष्कषय मनकामलयो ।  

      भरिपरु िहानगरपामलकाको सिग्रिा संथथागि क्षििा बमलयो िनशजक्त ब्यवथथा सिेि मनकै 
राम्रो भएको पाइयो । अमभलेख ब्यवथथापन िथा इिलाशबाट िदु्दा सनुवुाइ फैसला काययन्वयन गनय 
नगर प्रहरीको ब्यवथथा उपप्रिखु ज्यकुो न्याययक समिमिको गररिा र प्रमिषंठाको लामग देखाएको 
िेनहि ले भरिपरु िहानगरपालका को न्याययक समिमि थथामनय अदालिको अभ्यासिा अभ्यथि 
भइसकैको देजखयो । 

िनहुँ जिल्लाको देवघाट गाउँपामलकाको संथथागि क्षििा मनकै कििोर रहेको पाइयो । िदु्दाको रेकडय 
सिेि नराखेको इिलाश सिेि नहरेको पाइयो ।  

जिल्ला अदालि गोरखाका अदालिी अभ्यास ग्रहण गनय सकेका न्याययक समिमि थथामनय अदालि को 
रुपिा संथथागि हनुे मथयो ।  

प्रमिबेदकहरु  

श्री सनिाया गरुुङ ,संयोिक न्याययक समिमि  

श्री िािी बराि, सदथय न्याययक समिमि  
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श्री राििी गरुुङ , सदथय न्याययक समिमि 

श्री अिय सबेुदी सदथय, न्याययक समिमि  

श्री प्रमििा अमिकारी सचुना प्रमबमि अमिकृि 

अनसुचुी -१  

उपजथथमिको मबवरण  
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काययक्रिका झलकहरु  
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