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�थानीय �याियक सिमितको काय� स�पादन िनयमावली २०७५
 

                                                  

�वीकृत िमित २०७५।०१।२३ 

१.  सि��� नाम र �ार�भ:
  

(क) यी िनयमह�को नाम  	थानीय �याियक सिमितको काय� स�पादन 

िनयमावली २०७५ रहनेछ | 

(ख)  यो िनयमावली 	थानीय राजप�मा सूचना �कासन ग�र तोकेको 

िमितदिेख �ार�भ  नेछ । 

२ .  प�रभाषा: 
िबषय वा �स&गले अक) अथ�  नलागेमा यस िनयमावलीमा- 

(क) ऐन भ+ाले 	थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ स�झनु पछ� | 

(ख)  संिवधान भ+ाले नेपालको संिबधान स�झनु पछ� | 

(ग) 	थानीय तह भ+ाले गाउँपािलका वा नगरपािलका स�झनु पछ� र सो 

श3दले िज4ला सभालाई समते जनाउछ  | 
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(घ) �याियक सिमित भ+ाले संिबधानको धारा २१७ बमोिजमको �याियक 

सिमित भ+े स�झनु पछ� | 

(ङ) िनवेदन वा दरखा	त भ+ाले उजुरी वा 6फर8लाई समेत भ+े स�झनु पछ�  

३ . िववादको  सचूना र दता�:
  

 (क)  ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) बमोिजम कुनै िववादको स�ब�धमा 

िनबेदन 6ददा अनुसूची-१ बमोिजमको ढाचामा 6दनु पन;छ | 

  (ख)  ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोिजम कुनै िववादको स�ब�धमा 

िनवेदन 6ददा अनुसूची -२ बमोिजमको ढाचामा 6दनु पन;छ  | 

   (ग)  उपिनयम (१) र (२) बमोिजमको दरखा	त 6ददा स�बिधत <ि=ले 

स�बिधत �याियक सिमितमा 6दनु पछ� | 

  (घ)  उपिनयम (१) र (२) बमोिजम दरखा	त 6दने <ि=लाइ अनुसूची -३ 

बमोिजमको ढाचामा भरपाई 6दनु पन;छ | 

 (ङ)  कसैले उपिनयम (१) र (२) बमोिजम दरखा	त वा सूचना स�बिधत 

�याियक सिमितमा आफै आएर न6दई कुन ै <ि=माफ� त पठाएमा  

Bय	तो दरखा	त वा सूचना बुझी Bयसको भरपाई अनुसूची -२ 

बमोिजमको ढाचामा Bय	तो दरखा	त वा सूचना िलई आउने 

<ि=लाई 6दनु पन;छ | 

 (च )  उपिनयम (१) र (२)  बमोिजम �ाC  न आएको दरखा	त वा 

सूचनालाई स�बिधत �याियक सिमितले अनुसूची -४ बमोिजमको 

िनवेदन दता� 6कताबमा दता� गनु� पन;छ | 

४. िववादको जानकारी �दनपुन�:
  (१) िनयम ३ को उपिनयम १ र २ बमोिजम 

दरखा	त वा िनबेदन 6ददा िववाद परेको िमितले १५ 6दन िभ� स�बिधत 

िनकायमा जानकारी 6दनु पन;छ  | 

५. िववादको िनबदेनमा ला� ेद�तरु:
  

 (१)  ऐनको दफा ४५(१)  र (२) बमोिजमका िववाद स�बि�ध िनबेदन 

दता�  गदा� सो गरे बापत आDथक ऐन बमोिजम िनबेदन द	तुर 

बुझाउनु पन;छ | 
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 (२)  उपदफा (१) बाहकेको अव	थामा ऐनको दफा ४५ (१) र (२) 

बमोिजमका िववाद स�बिधत िनबेदन दता� गदा� सो गरे बापत  

सरकारलाई � ५० र  � १०० द	तुर बुझाउनु पन;छ | 

६.  दता�को िन�सा उपल!ध गराउन े:
 �याियका सिमितल ेआफु समE पेश भएको 

िववादको िनवेदन दता� ग�र दता�को िन	सा स�बि�धत पEलाई उपल3ध 

गराउनु पन;छ | 

७.  तह�ककात स�बि&ध िबिध:
  

 (१)  ऐनको दफा (१) र (२) मा उ4लेिखत िववादको स�ब�धमा दरखा	त 

वा सूचना दता� वा �ाC  नासाथ सो िववादको तह6ककातको लागी 

स�बिधत �याियक सिमितले तह6ककात गन; कम�चारी तोकनु पन;छ | 

  (२)  उ= कम�चारीले तह6ककात गरेको िववादको �रपोट� बनाइ �याियक 

सिमित समE पेश गनु� पन;छ | 

 (३)   यसरी उपिनयम (१) बमोिजम तह6ककात स�प+ भए पिछ ऐनको 

दफा ४५(१) बमोिजमको िववाद  �याियक सिमितल े पE िवपE 

राखी छलफल गराई वा मेलिमलापकता� िनयु= गराई  दरखा	त 

परेको िमितले १५ 6दन िभ� िववाद िनरोपण गनु�  पन;छ | 

           यसका अित�र= ऐनको दफा २४(२) बमोिजमका िववादह� 

िनरोपणको लागी मेलिमलापकता�को िनयु= गनु� पन;छ | िनयु= 

मेलिमलापकत�ले ३ मिहना   िभ� िववादको िनरोपण गनु� पन;छ | 

८. मलेिमलाप के&(को )व�था:  

 (१)  �Bयक गाउँपािलकामा िववाद िनरोपणका लािग एउटा सामुदाियक 

मेलिमलाप के�H  रहनेछ | 

९. मेलिमलाप सिमितको गठन :  

 (१)  ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) को मुIामा  मेलिमलाप  Jारा 

समाधान गनु� पदा� ३ सद	यीय मेलिमलाप सिमितको गठन ग�रनेछ | 

 (२)  िववादको �कृित र िवषय व	तुको आधारमा मेलिमलाप सिमितका 

सद	य को छनौट ग�रने छ | यसरी छनौट गदा� िववाद अनुसारको 

मेलिमलाप सिमितको गठन ग�रने छ | 
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 (३)  मेलिमलाप सिमितका ३ सद	य मMय १ सद	यको छनौट �याियक 

सिमितले गन;छ  भने  दइु सद	य छनौट िववा6दत पEह�बाट ग�रने 

छ | 

 (४)  उपदफा (२) बमोिजमका मुIामा  िमलाप� गराउदा �याियक 

सिमितले आफुले सुिचकृत  मलेिमलाप कता�बाट गराउनु पन;छ | 

१०.मलेिमलापकता�को सचुी तयार गनु�पन� : 
वडा 	त�रय

 
सामुदाियक मेलिमलाप

  

के�H संचालन गन� र �याियक सिमितलाई सघाउनको लािग �याियक 

सिमितले योOयता पुगेका 	थानीय गाउँ सिमित िभ� 	थान ठेगाना भएका 

मेलिमलापकता�को सुची हरेक अ .ब को पिहलो मिहना िभ� साव�जिनक 

गनु�पन; छ | 

११. मलेिमलापकता�को पदाविध :
 (१) मेलिमलापकता�को पदाविध छनौट भएको 

िमितले िववादको िनरोपण नभए स�मको  नेछ | 

(२) उपदफा (१) बमोिजम पदाविध समाC भएको अव	थामा पुन सोिह 

िववाद दोहो�रयएमा पEको राय अनुसार पिहलेको मेलिमलापकता� 

िनयु= गन� स6कने छ | 

१२. मलेिमलापकता�को यो,यता : 
(१) दहेायको  योOयता भएको  <ि= 

मेलिमलापकता�  नकालािग योOय  नेछन- 

(क) नेपाली नाग�रक  नुपछ� | 

(ख) पैतािलस वष� उमेर पुरा भएको | 

(ग) कुनै काननुले अयोOय नभएको | 

(घ) यस .एल. सी उि�ण गरेको | 

(ङ) दवुै पEह�सँग कुनै पिन नाता स�ब�ध,�रिसवी वा कारोबार नभएको 

<ि= | 

(च) िवबा6दता िवषयको कानुिन Pान भएको | 

१३. काननुी स-लाहकारको सहयोग िलन:े 
(१) िवषय र िववादको ग�भीरतालाई  

मMयनजर  ग�र  �याियक सिमितले  आवQयकता अनसुार गाउँपािलकाल े

तोकेको  काननुी स4लाहकारसँग परामस� िलन स6कनेछ | 

(२) यसरी उपदफा १ बमोिजम िलएको  परामस� �याियक सिमित मातहत  

 नेछ । 
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(३) कानूनी परामश�दाताको पा�रRिमक काय�पािलकाले िनधा�रण गरे 

बमोिजम  नेछ ।  

१४. �याद थप गन� )व�था
: (१) िनयम ६(३) बमोिजमको समयमा   

मेलिमलापकता�ले िववाद समाधान गन� नसकेको अव	थामा पEह�को राय 

िलई मेलिमलापकता�ले १५ 6दन नबढाइ �याद थप ग�र िववादको िनरोपण 

गनु� पन;छ | 

१५
. 

िववाद िनरोपण� गन�: 
(१) �याियक सिमितले दफा ४७ (२) मा उ4लेिखत 

िववाद �ितवादी उप	थी भएको िमितले ितन मिहना िभ� मेलिमलापको 

मMमबाट  िनरोपण� गनु� पन;छ | 

१६
.
मलेिमलाप /न नसकेको अव�थामा:

  (१) िनयम १४ बमोिजम मेलिमलाप  न 

नसकेमा सोिह <होरा उ4लखे ग�र अनुसचूी- ४ मा उ4लेख भएको अनसुार 

िनबेदन िलई   पEलाई अदालतमा पठाइ6दनु पन;छ साथै सोसँग स�बि�धत 

िमिसल कागजा र �माण समेत स�बिधत आदालतमा पठाइ6दनु पन;छ | 

१७
. 

अदालतमा जान े हद�याद: 
(१) मेलिमलापको मMमबाट िनरोपण� नभएको 

िववाद  िनरोपण� नभएको िमितले १५ 6दनिभ�  िज4ला अदालतमा िनबेदन 

िलई जानुपन;छ | 

१८
. 

पुनरावदेन गन� स1े: 
ऐन को दफा ५१ अनुसार �याियक सिमितको िनण�यमा 

िचत नबुSन ेपEल े िज4ला अदालतमा पुनराबेदन गन� सTेछ | 

१९
. 
िमलाप2 वा िनण�य काय�&वनगन� : 

(१) काय�पािलकाले �याियक सिमितलेबाट 

भएको िमलाप� वा िनण�य काय��वनगन;  िनण�य भएको ४५ 6दन िभ�मा गनु� 

पछ� | 

२०
. 

अिभलेख रा4पुन� : 
(१) �याियक सिमितबाट िमलाप� वा िनण�य भएका 

िववादसँग स�बिधत िलखत, िमलाप� वा िनण�यको अिभलेख  गाउँ 

काय�पािलकाले तोकेको कम�चारी र 	थानमा <वि	थत र सरुिEत �पमा 

राUुपन;छ | 
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अनसुचूी-१
 

(िनयम ३ को उपिनयम १ सगँ स�बिधत) 

िनबेदनको  ढाचा  

 

Rी ..................................                                                             

�याियक सिमितले भन;  

सिहदभिम गाउँपािलका, धनकुटा।                                                              

दता�.न-ं 

                                                                                                         

दता� िमित – 

                                            
 िनबदेन -

 

१. िनबेदन 6दने <ि=को नाम,थर र ठेगाना – 

२. कुन िववादबारे िनवेदन गरेको हो- 

३. िवपEको नाम , थर र ठेगाना- 

४. िववाद भएको िवषयमा जानकारी- 

५. िववादसँग स�बिधत कुनै �माण भए सो कुरा- 

६. िववाद सँग स�बिधत अ�य िववरण- 

७. यो िनवेदनमा लेिखएको कुरा �ठक साचो छ झुटो ठहरे कानून बमोिजम 

स ल बुझाउला | 

 

 

                                                                                                       

सुचना 6दनेको नाम- 

सिह- 

िमित- 

cf1fn] M 

;'j0f{ l3ld/]  

k|d'v k|zf;sLo clws[t 


