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1. पषृ्ठभिूी
2. पररचय
3. कायािन्वयको संक्षिप्त अवस्था
4. कायािन्वयनिा देक्षिएको प्रििु चनुौमि
5. सम्पाददि कायिहरूः-

 िेलमिलापकिािहरुको पूनूः सूचीकृि
 िेलमिलापकिािहरुको िििा अमभवयृि सम्बन्धी १ 
ददने अमभििुीकरण िामलि

 िेलमिलापकिािहरुको िििा अमभवयृि सम्बन्धी 
पनुििाजकीय ३ ददने अमभिकु्षिकरण िामलि ।

 न्याययक समिमिको िेत्रामधकार मभत्रका यववाद 
सिाधान 

िेलमिलाप केन्रबाट सम्पादन भएको कािको िामसक 
िलु्याकंन िथा त्यहाबाट भएको कािको अनगुिन  

०७७/७८ िा गाउँपामलकािा बनेका कानूनहरुको 
यववरण  

6. न्याययक समिमिको वायषिक यववरण
७. िेलमिलाप केन्रको अनगुिन
८. िेलमिलाप केन्रको वायषिक यववरण



१ पृष्ठभूमी
• गाउँपामलकाको अमधकांश न्याय सम्पादन सम्बन्धी कायिहरु िथा यहाँको मनिी मनिािणिा सहजीकरण गने कायि
न्याययक समिमिबाट भएको छ  
• मिन िहको संरचना बने पश्चाि न्याय सम्पादनिा सहजीकरणको लामग प्रत्येक क्षजल्लािा अदालि , प्रदेशिा
उच्च अदालि र संघिा सवोच्च अदालि गरी मिन िहको अदालि व्यवस्था भएकोिा हाल संघीयिा पमछ स्थानीय
िहिा नेपालको संयवधानको धारा २१७ ले गरेको व्यवस्था बिोक्षजि न.पा/र गा.पा.िा न्याययक समिमिको
व्यवस्था भएको हो  यसरी स्थापना भएको न्याययक समिमिले यस गाउँपामलकाको स्थानीय स्िरको यववाद
स्थानीय स्िरबाट सिाधानको लामग न्याय सम्पादन सम्बन्धी सम्पूणि सेवाहरु वायषिक कायिक्रिको रुपिा न्याययक
समिमििा प्राप्त हनु्छन  यसरी प्राप्त भएका कायिक्रिहरुको प्रभावकारीिा र नमिजा िथा सूचांक र िथयांकलाई
आधार िानेर आगािी कायिक्रिहरु नीमि मनिािण िहवाट मनधािरण भएका हनु्छन ्
• न्याय सम्पादन सम्बन्धी मनिी िथा कायिक्रि कायिन्वयनको लामग इन्रसरोवर गाउँपामलकाको न्याययक समिमिले
०७७/७८ िा सम्पादन भएका सिग्र कायिक्रिहरु, मिनको कायािन्वयन क्षस्थमि, न्याय सम्पादनिा भएका
गमियवमध, वायषिक यववरण र यसको सिग्र अवस्थालाई हेरेर यो प्रमिवेदन ियार पाररएको छ  यो प्रमिवेदनको
यवषय न्याय सम्पादन सँग सम्बक्षन्धि रहेको छ  यस प्रमिवेदनको अध्ययनबाट न्याययक समिमिले गनि सकेका
काि र गनि प्रयत्न गररएका कािहरु देक्षिन्छन  



२ पररचय
राज्यिा बसोबास गने प्रत्येक व्यक्षिले देशको कानून यवपररिका कायि नगरी स्विन्त्र रुपिा क्षजवन

क्षजउनु िथा अन्यायिा परेिा मनश्पि रुपिा न्याय पाउनु पनेछ  नेपालको संयवधानको धारा २० िा न्याय
सम्बन्धी हकको व्यवस्था गररएको छ  जसिा प्रत्येक व्यक्षिलाई स्विन्त्र, मनश्पि र सिि अदालि वा
न्याययक मनकायबाट स्वच्छ सनुवुाइको हक हनुेछ भन्ने व्यवस्था गररएको छ  सूरुवािी सियिा न्यायको
लामग धामििक रुपिा जनुसकैु कायि गनि हनुे वा नहनुे भनी व्यवस्था गररएको मथयो यवस्िारै िानव सभ्यिाको
यवकास सँगै पररवमििि हुँदै आएको यो सिाजिा बसोबास गने प्राणीिा पमन जमि धेरै यवकाश त्यमि नै धेरै
आवश्यकिा भएकोले पमन यवमभन्न प्रकारका घटनाहरु घटदै गएको पाइन्छ  त्यसै क्रििा न्याय मनरुपण
गने क्रििा यवमभन्न काल िण्डिा छुट्टाछटै व्यवस्था भएको मथयो  त्यसै क्रििा नेपालको पयहलो मलक्षिि
िलुकुी ऐन,१९१० को व्यवस्था पमछ हाल िलुकुी देवानी संयहिा,२०७४, िलुकुी फौजदारी सयहिा, २०७४
सँगै स्थानीय स्िरिा नेपालको संयवधानको धारा २१७ ले व्यवस्था गरेको न्याययक समिमििा स्थानीय सरकार
संचालन ऐन, २०७४ ले ददएको अमधकार प्रयोग गरर यहँाको स्थानीय स्िरिा भएका यववादहरु स्थानीय
स्िरबाटै सिाधान गने प्रयास भइरहेको छ  
िामनसहरु स्विन्त्र रुपिा बाच्न र आफना आवश्यकिा परुा गनि चाहन्छ  िानव हािी स्वभावैले एउटा
चेिनशील प्राणी हो  िामनस सयक्रय जीवन यापन गरररहेका बेलािा होस् या असि अवस्थािा होस उसका
आधारभिू िानवीय आवश्यकिाहरु पूरा हनुे समुनक्षश्चििा रािेको हनु्छन त्यसिा िानवले आफूलाई स्विन्त्र
भएको िहशसु गनि चाहेको हनु्छ हाल नपेालिा न्याय पाउने मनकायहरुिा िल्लो िह, मनकाय देिी िामथल्लो
िह सम्ििा पमन अन्यायिा परेका वगि, अशि, असाहय, ियहला, दमलि, जनजामि लगायि यवमभन्न वगिहरुलाई
सिेटेर मनूःशलु्क कानूनी सहायिाको लामग पहल गने कायिहरु भईरहेको छ  साथै हाल साना मिना यववादको
लामग मसधै अदालि जानु पने वाध्यिा नभएकोले स्थानीय स्िरिा नै न्याययक समिमिको व्यवस्था भएको छ
 यस यकमसिले न्यायबाट बक्षन्चि भएर वा आफनो यपडा लकुाएर सधै यपडादायी क्षजवन यविाउनु पने वगिलाई
सिेि न्याय पाएको अनभुिूी भएको िहशसु गररएको छ  



३ कायािन्वयनको संक्षिप्त अवस्था
• नेपालको संयवधानको धारा २१७ िा व्यवस्था भएको न्याययक समिमि  
• स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले ददएको अमधकार प्रयोग गरर इन्रसरोवर
गाउँपामलकाको न्याययक समिमिबाट कायि सम्पादन गने क्रििा यस गाउँपामलकाको
न्याययक कायियवमध ऐन, २०७५ को सिेि प्रयोग गररएको छ  साथै यस
गाउँपामलकाको प्रत्येक वडा कायािलयिा गदिि िेलमिलाप केन्रबाट पमन न्याय
सम्पादनिा सहक्षजकरण भएको छ  

• नोटूः िेलमिलाप केन्र सञ्चालन कायियवमध,२०७८ प्रकृयािा रहेको  



४ कायािन्वयनिा देक्षिएका प्रििु चनुौमिहर
 स्थानीय तहमा न्याययक यनकाय छ भने्न पयााप्त मात्रामा सुचना तथा प्रचारप्रसार

गना नसयकएको ।

 कानून सम्बन्धी प्रचारप्रसारको कमीले यिकट बस्तीका मायनसहरु अन्यायमा

पर्ाा समेत न्यायको लायग सम्बन्धन्धत ठाउँमा पुग्न नसकेको ।

 टोल टोलमा मेलयमलापकतााको व्यिस्था गनाको तायलम संचालन गना यिश्व भरर

फैयलएको कोरोनाको कारण गना नसकेको ।

 मेलयमलापको प्रकृयाबाट यििार् समाधान गर्ाा रु्िै पक्षलाई जीतको महशुस

होस् भने्न भएता पयन यसलाई जनशन्धिको कमीले प्रभािकारी बनाउन

नसयकएको ।

 न्यायको लायग बजेट समेत कम पने भएकोले यनिः शुल्क कानूनी सेिा प्रर्ान गना

कयठनाइ भएको ।



५.न्याययक समिमिले सम्पादन गरेको कािहर-
 िेलमिलापकिािहरुको पूनूः सूचीकृि  
 िेलमिलापकिािहरुको िििा अमभवयृि सम्बन्धी १ ददने अमभििुीकरण िामलि  
 िेलमिलापकिािहरुको िििा अमभवयृि सम्बन्धी पनुििाजकीय ३ ददने अमभिकु्षिकरण िामलि ।
 न्याययक समिमिको िेत्रामधकार मभत्रका यववाद सिाधान  
 िेलमिलाप केन्रबाट सम्पादन भएको कािको िामसक िलु्याकंन  
 ०७७/७८ िा गाउँपामलकािा बनेका कानूनहरुको यववरण  

मस.नं. कायिक्रि कुल बजेट िचि रकि बाँकी बजेट प्रगिी प्रमिशि कैयफयि

1 िेलमिलापकिािहरुको िििा 
अमभवयृि सम्बन्धी १ ददन े
अमभििुीकरण िामलि

7,00,000
 

52,400
 

२ िेलमिलापकिािहरुको िििा 
अमभवयृि सम्बन्धी 
पनुििाजकीय ३ ददन े
अमभिकु्षिकरण िामलि ।

7,00,000
 

1,66,35
0 



 मेलयमलापकतााको

पूनिः सूचीकृत
स्थानीय स्तरका वििादहरु वनरुपणमा सहजता होस भने्न हेतुले इन्द्रसरोिर गाउँपावलकाको प्रते्यक िडा

कायाालयमा मेलवमलाप केन्द्रको गठन गरर गवठत मेलवमलाप केन्द्रमा प्रते्यक िडाको मेलवमलाप केन्द्रमा ३/३

जनाको दरले मेलवमलापकतााहरुको सूविकृतको लावग यस गाउँपावलकाको न्यावयक सवमवतले उजुरीको कारबाही

वकनारा गदाा अपनाउनु पने कायाविविका सम्बन्धमा व्यिस्था गना बनेको ऐन, २०७५ को दफा ५९ को प्रयोग गरर

मेलवमलापकतााको सूिीकृत गरर पूनः यस ऐनको दफा ६० को प्रयोग गरर मेलवमलापकतााको नविकरण गरर

सूविकृत गररएको छ ।

इन्द्रसरोिर गाउँपावलकाको सुविकृत मेलवमलाप कतााहरुको वििरण

व डा  नं  १
1. सान ुलािा – संयोजक
2. कान्छी गोले – सदस्य
3. बसन्िी स्याङ्िान – सदस्य

व डा  नं  २
1. ज्ञानीिाया स्याङ्िान – संयोजक
2. किला भोम्जन – सदस्य
3. अमनिा यव क – सदस्य

व डा  नं  ३
1. राजन कुिार िकुरी – संयोजक
2. संमगिा ब्लोन – सदस्य
3. सयवना हिुागाइ – सदस्य

व डा  नं  ४
1. मधराज लािा – संयोजक
2. रेशि कुिारी क्षघमसङ – सदस्य
3. मभि बहादरु स्याङ्िान – सदस्य

व डा  नं  ५
1. मसिाराि काकी – संयोजक
2. दगुािविी थोकर – सदस्य
3. इिान लो – सदस्य



 न्याययक समिमिको िेत्रामधकार मभत्रका यववाद सिाधान 
• नेपालको संवििानको िारा २१७ बमोवजम न्यावयक सवमवतको स्थापना भएको हो । त्यसैगरी स्थानीय

सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ मा न्यावयक सवमवतको गठन र दफा ४७ को उपदफा १ र २

को अविकार के्षत्रको प्रयोग गरर वििादहरु वनरुपणको लावग इन्द्रसरोिर गाउँपावलकाको न्यावयक

सवमवतले उजुरीको कारबाही वकनारा गदाा अपनाउनु पने कायाविविका सम्बन्धमा व्यिस्था गना बनेको ऐन,

२०७५ समेत व्यिस्था गरर वििादहरु वनरुपण गररएको छ । हाल मेलवमलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी

कायाविवि, २०७८ पवन बने्न प्रकृयामा रहेको छ ।



 िेलमिलाप केन्रबाट सम्पादन भएको कािको वायषिक िलु्याकंन
मारु्ा मेलवमलाप केन्द्रको िावषाक प्रगवत

मारु्ा मेलवमलाप केन्द्रमा जम्मा ५ िटा वििाद परेकोमा २ वििाद मेलवमलाप भयो १ वििाद न्यावयक सवमवतमा पठाइएको र २

वििाद प्रकृयामा रहेको छ ।

र्ानीरे्त मेलवमलाप केन्द्रको िावषाक प्रगवत

िानीिेि िेमलिलाप केन्रिा जम्िा ५ वटा यववाद परेकोिा ५ वटा यववाद नै िेलमिलापको प्रकृया  द्बारा सिाधान भएको    

फारे्ल पुरन्डी मेलवमलाप केन्द्रको िावषाक प्रगवत

फािेल परुन्डी िेमलिलाप केन्रिा जम्िा ५ वटा यववाद परेकोिा ५ वटा यववाद नै िेलमिलापको प्रकृया  द्बारा सिाधान भएको  

फारे्ल मेलवमलाप केन्द्रको िा वषाक प्रगवत

फािेल िेमलिलाप केन्रिा जम्िा ७ वटा यववाद परेकोिा ५ वटा यववाद िेलमिलापको प्रकृया  द्बारा सिाधान भएको र २ यववाद 
प्रकृयािा रहेको छ 



 ०७७/७८ िा गाउँपामलकािा बनेका कानूनहरुको 
यववरणूः-जम्िा१९ 

• वन ऐन २०७८
• स्थानीय िहिा वािावरण िथा प्राकृमिक स्रोिको संरिण सम्बन्धिा व्यवस्था गनि बनेको ऐन, २०७८
• लघ,ु घरेल ुिथा साना उद्योग दिाि ,नयवकरण , सञ्चालन र मनयिन कायियवमध २०७७
• कायिसञ्चालन कायियवमध, २०७७
• लैमगङ्ग यहँसा मनवारण कोष (संचालन) मनयिावली, २०७७
• सचुना िथा अमभलेि केन्रको  स्थापना िथा संचालन सम्बन्धी कायियवमध, २०७७
• इन्द्रसरोिर गाउँपायलकाको ढंुगा, बालुिा, माटो जस्ता खानी जन्य बसु्तकी व्यिस्थापन सम्बन्धी कायायियध, २०७७

• इन्द्रसरोिर गाउँपायलकाको जलस्रोत उपयोग कायायियध, २०७७

• यिपर्् पीयित उद्बार र राहत सम्बन्धी मापर्ण्ड २०७७

• इन्द्रसरोिर गाउँपायलका स्वयमसेिक यशक्षक पररचालन सम्बन्धी कायायियध, २०७७

• यशक्षक छनौट पररक्षा पाररश्रयमक र्ररेट, २०७७

• कृयि तथा पशुपन्छी व्यिसायीलाई सहकारी माफा त ब्याज अनुर्ान ७० प्रयतशत कायायियध, २०७७

• पशु/कृयि/एयककृत कृयि फमा तथा समुह र्ताा कायायियध, २०७७

• अनुगमन तथा सुपररिेक्षण सयमयतको काया सञ्चालन कायायियध, २०७८

• स्थानीय बाल संरक्षण कोि(सञ्चालन) कायायियध, २०७८

• राजश्व परामशा सयमयतको कायासञ्चालन कायायियध, २०७८

• बजेट तथा कायाक्रम तजुामा सयमयतको कायायियध,२०७८

• मेलयमलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कायायियध, २०७८

• संयक्षप्त िातािरणीय अध्ययन तथा प्रारन्धिक िातािरणीय परीक्षण कायायियध, २०७८



२. िेलमिलापकिािहरुको िििा अमभवयृि सम्बन्धी १ ददने अमभििुीकरण िामलि
पृ ष्ठ भू िीूः -

नेपालको संयवधानको धारा २१७ िा भएको व्यवस्था बिोक्षजि स्थानीय िहिा न्याययक समिमिको व्यवस्था भयो
 गाउँपामलका स्िरिा उपाध्यिको संयोजकत्विा िीन सदस्यीय एक न्याययक समिमि रहेको छ  जसिा स्थानीय सरकार
संचालन ऐन, २०७४ को अमधकार िेत्र मभत्र रहेका यववाद मनरुपण गनिको लामग सहज वािावरणको मसजिना गनिको लामग
अमधकार िेत्र मभत्रका यववादिा िेलमिलापको प्रकृया द्बारा १३ र मनरुपण गनुि पने यववादिा ११ गरी जम्ििा २४ वटा
यववाद रहेकोले इन्रसरोवर गाउँपामलकािा पमन सशुासन र न्यायको प्रत्याभमूि होस् साथै स्थानीय स्िरका यववाद स्थानीय
स्िरबाटै सिाधानको लामग सहजिा प्रदान गने हेिलेु गाउँपामलकाको प्रत्येक वडा कायािलयिा एक िेलमिलाप केन्रको
स्थापना भए पश्चाि इन्रसरोवर गाउँपामलकाको न्या यय क स मि मि ले उ जु री को का र बा ही यक ना रा ग दाि
अ प ना उ नु प ने का यि यव मध का स म्ब न्ध िा व्य व स्था ग नि ब ने को ऐ न , २ ०७ ५ को द फा ५ ९
अ नु सा र िे ल मि ला प क िाि को सू क्षच कृ ि ग री अ क्षघ ल्लो आ मथि क व षि िा ८ दद ने आ धा र भू ि िा मल ि ,

का नू न स म्ब न्धी ५ दद ने िा मल ि दद ए प श्चा ि पु न य स आ मथि क व षि िा ि ि िा अ मभ वृ यि को ला मग
१ दद ने अ मभ िु िी क र ण िा मल ि स ञ्चा ल न ग रर यो  



िामलिको उदेश्यूः-
• न्याययक समिमििा आएका उजरुीहरुको बारेिा जानकारी गराउने  
• स्थानीय स्िरिा आएका उजरुीहरुलाई सिाधान गने उपाएको बारेिा जानकारी 
गराउने  

• िेलमिलापको िाध्यिबाट यववाद सधैको लामग अन्त्य हनेु उपाय मसकाउने   
• िदु्दा िामिलाको झन्झटबाट ििु गने  
• यववादलाई मछटो सिाधान गने   
• न्यायिा सबैको पहुँच पयुािउन   
• पिहरुलाई आफनो मनणिय गनि सक्ने बनाउन  
• एक अकािको सिस्या बझुने अवसर प्रदान गनि  
• सािदुाययक यववादबाट सिाधानको बाटो िलु्ने वािावरण मसजिना गने  
• िेलमिलापको संस्कृमि बढाउन  
• वैरभाव सदाको लामग सिाप्त गनि  
• िेलमिलापकिािहरुको िििा र मसकाइिा उपलब्धी हामसल हनेु  



िेलमिलापकिािहरुको िििा 
अमभवयृि सम्बन्धी १ ददने 
अमभिकु्षिकरण िामलिको

व्यानर



िेलमिलापकिािहरुको िििा 
अमभवयृि सम्बन्धी १ ददने 
अमभििुीकरण कायिक्रि 
उद्घाटन सिारोह

गाउँपामलकाका उपाध्यि श्री
उिाकुिारी लािा,प्रक्षशिकका रुपिा आउनु
भएका प्रदेश स्िरीय िखु्य न्यायामधविा
श्री  ओि थपमलया, क्षजल्ला सिन्वय
समिमिबाट आउनु भएका क्षजल्ला
उपसभापमि श्री भगविी पडुासैनी
गाउँपामलकाको प्रििु प्रशासकीय अमधकृि
श्री यकरण मनधी मिवारी , वडा नं. ४ का
वडा अध्यि श्री धनवीर स्याङिान र रेमडयो
बलेुयटनबाट आउनु भएको सहभागी अन्य
उपक्षस्थि कििचारी िथा िेलमिलापकिािहरु
सयहिले िेलमिलापकिािहरुको िििा
अमभवैयि सम्बन्धी १ ददने अमभििुीकरण
कायिक्रि उद्घाटन िा उपक्षस्थि हनु ु भएको
िक्षस्वर 



अमभििुीकरण कायिक्रिका सहभागीहरु



अमभििुीकरण कायिक्रिका सहभागीहरु



अमभििुीकरण कायिक्रििा सिापन पमछ सहभागीहरु िाझ मलइएको िक्षस्वर



३. िेलमिलापकिािहरुको िििा अमभवयृि सम्बन्धी पनुििाजकीय ३ ददन ेअमभिकु्षिकरण िामलि ।

पृष्ठभूिीूः -
नेपालको संयवधानको धारा २१७ िा भएको व्यवस्था बिोक्षजि स्थानीय िहिा न्याययक समिमिको व्यवस्था भयो

 गाउँपामलका स्िरिा उपाध्यिको संयोजकत्विा िीन सदस्यीय एक न्याययक समिमि रहेको छ  जसिा स्थानीय सरकार
संचालन ऐन, २०७४ को अमधकार िते्र मभत्र रहेका यववाद मनरुपण गनिको लामग सहज वािावरणको मसजिना गनिको लामग
अमधकार िते्र मभत्रका यववादिा िेलमिलापको प्रकृया द्बारा १३ र मनरुपण गनुि पने यववादिा ११ गरी जम्ििा २४ वटा
यववाद रहेकोले इन्रसरोवर गाउँपामलकािा पमन सशुासन र न्यायको प्रत्याभमूि होस् साथै स्थानीय स्िरका यववाद स्थानीय
स्िरबाटै सिाधानको लामग सहजिा प्रदान गने हेिलेु गाउँपामलकाको प्रत्येक वडा कायािलयिा एक िेलमिलाप केन्रको
स्थापना भए पश्चाि इन्रसरोवर गाउँपामलकाको न्या यय क स मि मि ले उ जु री को का र बा ही यक ना रा ग दाि
अ प ना उ नु प ने का यि यव मध का स म्ब न्ध िा व्य व स्था ग नि ब ने को ऐ न , २०७५ को दफा ५ ९ अ नुसा र
िे ल मि ला प क िाि को सू क्षच कृ ि ग री अ क्षघ ल्लो आ मथि क व षि िा ८ दद ने आधा र भू ि िा मल ि , का नू न
स म्ब न्धी ५ दद ने िा मल ि , पु न य स आ मथि क व षि िा १ दद ने ि ि िा अ मभ वृ यि स म्ब न्धी िा मल ि र
िि िा अ मभ वृ यि को ला मग पु नि िा ज की य ३ दद ने अ मभ िुिी क र ण िा मल ि स ञ्चा ल न ग रर यो  



िामलिको उदेश्यूः-
• न्याययक समिमििा आएका उजरुीहरुको बारेिा जानकारी गराउने  
• स्थानीय स्िरिा आएका उजरुीहरुलाई सिाधान गने उपाएको बारेिा जानकारी 
गराउने  

• िेलमिलापको िाध्यिबाट यववाद सधैको लामग अन्त्य हनेु उपाय मसकाउने   
• िदु्दा िामिलाको झन्झटबाट ििु गने  
• यववादलाई मछटो सिाधान गने   
• न्यायिा सबैको पहुँच पयुािउन   
• पिहरुलाई आफनो मनणिय गनि सक्ने बनाउन  
• एक अकािको सिस्या बझुने अवसर प्रदान गनि  
• सािदुाययक यववादबाट सिाधानको बाटो िलु्ने वािावरण मसजिना गने  
• िेलमिलापको संस्कृमि बढाउन  
• वैरभाव सदाको लामग सिाप्त गनि  
• िेलमिलापकिािहरुको िििा र मसकाइिा उपलब्धी हामसल हनेु   



• िेलमिलापकिािहरुको
िििा अमभवयृि सम्बन्धी 
पनुिािजमग ३ ददने 

अमभिकु्षिकरण िामलिको
व्यानर



िेलमिलापकिािहरुको िििा अमभवयृि सम्बन्धी पनुििाजकीय ३ 
ददने अमभििुीकरण कायिक्रि उद्घाटन सिारोह

गाउँपामलकाका अभ्यि श्री जीवन
लािा, उपाध्यि श्री उिाकुिारी लािा,
गाउँपामलकाको प्रििु प्रशासकीय
अमधकृि श्री यकरण मनधी मिवारी र
वडा नं. २ का वडा अध्यि श्री
राजिुान िहजिन सयहिले
िेलमिलापकिािहरुको िििा अमभवैयि
सम्बन्धी पनुिािजमग ३ ददने
अमभििुीकरण कायिक्रि उद्घाटन
गनुिहुँदै  



अमभििुीकरण कायिक्रिका सहभागीहरु



अमभििुीकरण कायिक्रिका सहभागीहरु



अमभििुीकरण कायिक्रििा प्रिाण -पत्र यविरण गदािको िक्षस्वरहरु 



अमभििुीकरण कायिक्रििा सिान-
पत्र यविरण गदािको िक्षस्वरहरु 



6. न्याययक समिमिको वायषिक यववरण

यस

.

नं

.

आ.ि. जम्मा

यििार्

संख्या

फच्छयौट

यििार्/मेलयम

लाप भएको

यििार् संख्या

फच्छयौट हुन

बाँकी यििार्

संख्या

यिचारायधन

रहेको

यििार्

मायथल्लो

यनकायमा

पठाइएको

यििार्

कैयफयत

१ 207
7/7
8

10 ६ 2 0 2

न्याययक समिमि



िेलमिलाप केन्रको वायषिक यववरण
मस
.नं
.

आ.व. िेलमिलाप केन्रको
नाि

यववादको
संख्या

िेलमिलाप 
भएको यववाद

िेलमिलाप हनु 
नसकेको 
यववाद

िामथल्लो
मनकायिा
पिाइए
को
यववाद

कैयफयि

१ 2077/78 िािुि िेलमिलाप केन्र ५ २ २ १ -
२ 2077/78 िानीिेि िेलमिलाप 

केन्र 
५ 5 - - -

३ 2077/78 फािेल परुण्डी
िेलमिलाप केन्र

५ 5 - - -

४ 2077/78 फािेल िेलमिलाप 
केन्र

7 5 2 - -

५ 2077/78 मसस्नेरी िेलमिलाप 
केन्र

0 0 0 0 -

जम्िा 22 17 4 1



िेलमिलाप केन्रको अनगुिन
न्यायिा सबैको पहुँच पयुािउन,ु न्यायबाट कोही पमन बक्षन्चि हनु नपरोस् र स्थानीय स्िरका
यववादहरु मनरुपणिा सहजिा होस् भन्ने हेिलेु इन्रसरोवर गाउँपामलकाको प्रत्येक वडा
कायािलयिा िेलमिलाप केन्रको गिन गरर गदिि िेलमिलाप केन्रिा भएका
कािकारवाहीको अवस्था र यववाद मनरुपण गदाि िेलमिलाप किािहरुलाई के कस्िा
सिस्याहरु आइपरेका छन र मि सिस्याहरुलाई सिाधानको लामग केही सझुावहरुको
आवश्यकिा भएकोले यस गाउँपामलकाको न्याययक समिमिबाट मिमि २०७७/१०/७ गिे
देिी १२ गिे सम्ि १ नं. वडा देिी ५ नं. वडासम्िको िेलमिलाप केन्रको अनगुिन
गररयो ।

१ देखर् ५ न िडामा गवठत मेलवमलाप केन्द्र

िािुि िेलमिलाप केन्र 
िानीिेि िेलमिलाप केन्र 
मसस्नेरी िेलमिलाप केन्र 
फािेल परुण्डी िेलमिलाप केन्र
फािेल िेलमिलाप केन्र 

वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५



िेलमिलाप केन्रको अनगुिनको िक्षस्वर



सिाप्त



धन्यवाद


