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�तातपपुर गाउँपािलकाको िमित २०७५÷३÷२६ को गाउँ सभाबाट 
स्वीकृत भएको �तापपुर गाउँपािलकाकाको न्याियक सिमितल े उजुरीको 
कारवाही �कनारा गदार् अपनाउनुपन� कायर्िविधका सम्बन्धमा �वस्था गनर् 
बनेको ऐन २०७५ सावर्जिनक जानकारीका लािग दहेाय बमोिजम �काशन 

ग�रएको छ । न्याियक सिमितले उजुरीको कारवाही �कनारा गदार् अपनाउनुपन� 
कायर्िविधका सम्बन्धमा �वस्था गनर् बनेको ए ]न २०७५     

�स्तावनाः न्या�यक स�म�तले �च�लत कानून बमोिजम उजरु�को कारवाह� र 
�कनारा गदार् अपनाउनपुन� कायर्�व�ध तय गर� स्प�ता, एकरूपता एवं 
पारदिशर्ता कायम गर� कानूनको शासन तथा न्याय ��तको जन�व�ास 
कायम राखीरहनको ला�ग �चलनमा रहेको संघीय कानूनमा भए देिख 
बाहेक थप कानूनी व्यवस्था गनर् वाञ्छनीय भएकोले, 
 नेपालको सं�वधानको धारा २२१ को उपधारा (१) बमोिजम 
k|tfkk'/ गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

प�रच्छेद -१ 
�ारिम्भक 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भः (१) यस ऐनको नाम “k|tfkk'/  
गाउँपा�लका न्या�यक स�म�त (कायर्�व�ध सम्बन्धी) ऐन, २०७५” 
रहेको छ । 

  (२) यो ऐन तरुून्त �ारम्भ हनुेछ । 

२. प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस ऐनमा; 
(क)   “उजरु�” भ�ाले स�म�त समक्ष परेको उजरु�बाट 

शरुु भएको �च�लत कानून बमोिजम  स�म�तले 
कारवाह� र �कनारा गन� उजरु� सम्झनपुछर् ।  
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(ख) “खाम्न”े  भ�ाले तो�कएको सम्पि�को मूल्यांकन 
ग�रदा भ्याउने हदलाई सम्झन ुपदर्छ ।  

(ग) “चलन चलाई�दन”े  भ�ाले �नणर्य प�ात हक 
अ�धकार �ा� भएको व्यि�लाई कुनै वस्त ु वा 
सम्पि� भोग गनर् �दने कायर्लाई सम्झनपुदर्छ । 

(घ) “जमानत” भ�ाले कुनै व्यि� वा सम्पि�लाई 
न्या�यक स�म�तले चाहेको वखतमा उपिस्थत वा 
हािजर गराउन �लएको िजम्मा वा उ�रदा�यत्वलाई 
सम्झनपुदर्छ ।   

(ङ) “तामेल�”  भ�ाले न्या�यक स�म�तको के्ष�ा�धकार 
�भ�का �ववादहरुमा सम्विन्धत पक्षलाई वझुाईने 
म्याद,  सचुना,  आदेश,  पूज� वा जानकार� प� 
�रतपूवर्क वझुाउने कायर्लाई सम्झनपुछर् ।  

(च) “तायदात”  भ�ाले सम्पि�को �ववरण वा गन्ती 
गरेको संख्या ज�नने व्यहोरा वा सम्पि�को 
फाँटवार� वा लगतलाई सम्झनपुदर्छ ।  

(छ) “तो�कएको” वा “तो�कए बमोिजम” भ�ाले यस ऐन 
अन्तगर्त बनेको �नयममा तो�कए बमोिजम 
सम्झनपुछर् । 

(ज) “दरपीठ”  भ�ाले न्या�यक स�म�त समक्ष पेश हनु 
आएका कुनै कागजप�को सम्बन्धमा �रत नपगेु 
वा कानूनले दतार् नहनुे वा नलाग्ने भएमा त्यसको 
पछा�ड प�� सोको कारण र अवस्था जनाइ 
अ�धकार�ा� अ�धकार�ले लेिख�दने �नद�शन वा 
व्यहोरालाई सम्झनपुदर्छ ।  

(झ) “नामेसी”  भ�ाले कुनै व्यि�को नाम, थर र वतन 
समेतको �वस्ततृ �ववरण खलुाइएको व्यहोरालाई 
सम्झनपुदर्छ ।  

(ञ) “ना�लश”  भ�ाले कुनै �ववादको �वषयमा दफा ८ 
बमोिजम �दएको उजरु�, �नवेदन वा �फराद 
सम्झनपुछर् । 

(ट)   “�नणर्य �कताब”  भ�ाले स�म�तले उजरु�मा गरेको 
�नणर्यको अ�भलेख रा�को ला�ग खडा गरेको 
उजरु�मा �नणर्य गरेको व्यहोरा र त्यसको आधार 
तथा कारणको संिक्ष� उल्लेख भएको �कताब 
सम्झनपुछर् । 

(ठ)  “पन्चकृ�त मोल”  भ�ाले प� भला�ीले सम्पि�को 
स्थलगत तथा स्थानीय अवलोकन मूल्यांकन गर� 
�व�� �वतरण हनुसक्ने उिचत ठहराएर �नि�त 
गरेको मलु्यलाई सम्झनपुदर्छ ।    

(ड) “पेशी”  भ�ाले न्या�यक स�म�त समक्ष �नणर्याथर् 
पेश हनुे �ववादहरुमा  पक्षहरुलाई उपिस्थत गराइ 
सनुवुाइ गन� कामलाई सम्झनपुदर्छ ।  

(ढ) “��तबाद�” भ�ाले बाद�ले जसका उपर उजरु� 
दतार् गदर्छ सो व्यि� वा संस्था सम्झनपुछर् । 

(ण) “वकप�”  भ�ाले �ववाद सम्बन्धमा जानकार भई 
साक्षीको रुपमा व्य� गरेका कुरा लेिखने वा 
लेिखएको कागजलाई सम्झनपुछर् ।  

(त) “बन्द ईजलास”  भ�ाले न्या�यक स�म�त अन्तगर्त 
�नरुपण हनुे �ववादहरु मध्ये गोप्य �कु�तको 
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(ख) “खाम्न”े  भ�ाले तो�कएको सम्पि�को मूल्यांकन 
ग�रदा भ्याउने हदलाई सम्झन ुपदर्छ ।  

(ग) “चलन चलाई�दन”े  भ�ाले �नणर्य प�ात हक 
अ�धकार �ा� भएको व्यि�लाई कुनै वस्त ु वा 
सम्पि� भोग गनर् �दने कायर्लाई सम्झनपुदर्छ । 

(घ) “जमानत” भ�ाले कुनै व्यि� वा सम्पि�लाई 
न्या�यक स�म�तले चाहेको वखतमा उपिस्थत वा 
हािजर गराउन �लएको िजम्मा वा उ�रदा�यत्वलाई 
सम्झनपुदर्छ ।   

(ङ) “तामेल�”  भ�ाले न्या�यक स�म�तको के्ष�ा�धकार 
�भ�का �ववादहरुमा सम्विन्धत पक्षलाई वझुाईने 
म्याद,  सचुना,  आदेश,  पूज� वा जानकार� प� 
�रतपूवर्क वझुाउने कायर्लाई सम्झनपुछर् ।  

(च) “तायदात”  भ�ाले सम्पि�को �ववरण वा गन्ती 
गरेको संख्या ज�नने व्यहोरा वा सम्पि�को 
फाँटवार� वा लगतलाई सम्झनपुदर्छ ।  

(छ) “तो�कएको” वा “तो�कए बमोिजम” भ�ाले यस ऐन 
अन्तगर्त बनेको �नयममा तो�कए बमोिजम 
सम्झनपुछर् । 

(ज) “दरपीठ”  भ�ाले न्या�यक स�म�त समक्ष पेश हनु 
आएका कुनै कागजप�को सम्बन्धमा �रत नपगेु 
वा कानूनले दतार् नहनुे वा नलाग्ने भएमा त्यसको 
पछा�ड प�� सोको कारण र अवस्था जनाइ 
अ�धकार�ा� अ�धकार�ले लेिख�दने �नद�शन वा 
व्यहोरालाई सम्झनपुदर्छ ।  

(झ) “नामेसी”  भ�ाले कुनै व्यि�को नाम, थर र वतन 
समेतको �वस्ततृ �ववरण खलुाइएको व्यहोरालाई 
सम्झनपुदर्छ ।  

(ञ) “ना�लश”  भ�ाले कुनै �ववादको �वषयमा दफा ८ 
बमोिजम �दएको उजरु�, �नवेदन वा �फराद 
सम्झनपुछर् । 

(ट)   “�नणर्य �कताब”  भ�ाले स�म�तले उजरु�मा गरेको 
�नणर्यको अ�भलेख रा�को ला�ग खडा गरेको 
उजरु�मा �नणर्य गरेको व्यहोरा र त्यसको आधार 
तथा कारणको संिक्ष� उल्लेख भएको �कताब 
सम्झनपुछर् । 

(ठ)  “पन्चकृ�त मोल”  भ�ाले प� भला�ीले सम्पि�को 
स्थलगत तथा स्थानीय अवलोकन मूल्यांकन गर� 
�व�� �वतरण हनुसक्ने उिचत ठहराएर �नि�त 
गरेको मलु्यलाई सम्झनपुदर्छ ।    

(ड) “पेशी”  भ�ाले न्या�यक स�म�त समक्ष �नणर्याथर् 
पेश हनुे �ववादहरुमा  पक्षहरुलाई उपिस्थत गराइ 
सनुवुाइ गन� कामलाई सम्झनपुदर्छ ।  

(ढ) “��तबाद�” भ�ाले बाद�ले जसका उपर उजरु� 
दतार् गदर्छ सो व्यि� वा संस्था सम्झनपुछर् । 

(ण) “वकप�”  भ�ाले �ववाद सम्बन्धमा जानकार भई 
साक्षीको रुपमा व्य� गरेका कुरा लेिखने वा 
लेिखएको कागजलाई सम्झनपुछर् ।  

(त) “बन्द ईजलास”  भ�ाले न्या�यक स�म�त अन्तगर्त 
�नरुपण हनुे �ववादहरु मध्ये गोप्य �कु�तको 
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�ववाद भएको र सम्व� पक्षहरु�वच गोप�नयता 
कायम गनर् आवश्यक देिखएमा सम्व� पक्षहरु 
मा� सहभागी हनुेगर� �वन्ध गर�एको  सनुवुाई      
कक्षलाई सम्झनपुछर् ।  

(थ) “बाद�” भ�ाले कसै उपर स�म�त समक्ष उजरु� 
दतार् गन� व्यि� वा संस्था सम्झनपुछर् । 

(द) “मूल्तवी”  भ�ाले न्या�यक स�म�त अन्तगर्त 
�वचाराधीन म�ुा अन्य अ�ा अदालतमा समेत 
�वचारा�धन भईरहेको अवस्थामा न्या�यक स�म�तले 
�नणर्य गदार् अन्य �वचारा�धन म�ुामा �भा�वत हनुे 
देिखएमा �भाव पान� म�ुाको फैसला नभएसम्म 
�भा�वत हनुे म�ुा स्थ�गत गन� कायर्लाई 
सम्झनपुछर् ।  

(ध) “लगापात”  भ�ाले घरजग्गा र त्यससँग अन्तर 
�न�हत टहरा,  बोट �वरुवा,  खलु्ला ज�मन र 
त्यसमा रहेका सबैखाले संरचना वा चच�को जग्गा,  
छेउछाउ,  सेरोफेरो र  सम्पूणर् अवयवलाई 
सम्झनपुदर्छ ।  

(न) “सदरस्याहा”  भ�ाले धरौट�मा रहेको रकमको 
लगत क�ा गर� आम्दानीमा वाध्न े कायर्लाई 
सम्झनपुछर् ।     

  (प) “सभा” भ�ाले गाउँसभा/नगरसभा सम्झनपुछर् । 

(फ) “स�म�त” भ�ाले न्या�यक स�म�त सम्झनपुछर् र सो 
शव्दले स्थानीय ऐनको दफा ४८ को उपदफा 
(६) बमोिजमको स�म�तलाइर् समेत जनाउनेछ । 

(ब) “साल वसाल�”  भ�ाले हरेक वषर्को ला�ग छु�ा 
छु�ै हनुे गर� ��तवषर्को �न�म� स्थायी रुपमा तय 
ग�रएको शतर् सम्झनपुछर् । 

 (भ)   “स्थानीय ऐन” भ�ाले “स्थानीय सरकार 
स�ालन ऐन, २०७४” सम्झनपुछर् । 

  (म)  "सं�वधान" भ�ाले नेपालको सं�वधान सम्झनपुछर् । 

 

प�रच्छेद-२ 
स�म�तको अ�धकार  

३. उजरु�मा �नणर्य सम्बन्धी कामः स�म�तमा दतार् भएका उजरु� वा 
उजरु�को �नणर्य गन� वा दतार् भएको ना�लश वा उजरु�को कुनै 
व्यहोराले लगत क�ा गन� अ�धकार स�म�तलाइर् मा� हनुछे । 

४. �नणर्य सम्बन्धी बाहेक अन्य कामः (१) दफा ३ मा उल्लेख 
भएको वा �च�लत कानूनले स�म�त वा स�म�तको सदस्यले नै गन� 
भ�े व्यवस्था गरेको वा कायर्को �कृ�तले स�म�त वा स�म�तको 
सदस्यले नै गनुर्पन� स्प� भैरहेको देिख बाहेकको अन्य कायर्हरू 
यस ऐनमा तो�कएको कमर्चार� र त्यसर� नतो�कएकोमा स�म�तले 
�नणर्य गर� तोकेको वा अ�धकार �दान गरेको कमर्चार�ले गनुर्पन�छ । 
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�ववाद भएको र सम्व� पक्षहरु�वच गोप�नयता 
कायम गनर् आवश्यक देिखएमा सम्व� पक्षहरु 
मा� सहभागी हनुेगर� �वन्ध गर�एको  सनुवुाई      
कक्षलाई सम्झनपुछर् ।  

(थ) “बाद�” भ�ाले कसै उपर स�म�त समक्ष उजरु� 
दतार् गन� व्यि� वा संस्था सम्झनपुछर् । 

(द) “मूल्तवी”  भ�ाले न्या�यक स�म�त अन्तगर्त 
�वचाराधीन म�ुा अन्य अ�ा अदालतमा समेत 
�वचारा�धन भईरहेको अवस्थामा न्या�यक स�म�तले 
�नणर्य गदार् अन्य �वचारा�धन म�ुामा �भा�वत हनुे 
देिखएमा �भाव पान� म�ुाको फैसला नभएसम्म 
�भा�वत हनुे म�ुा स्थ�गत गन� कायर्लाई 
सम्झनपुछर् ।  

(ध) “लगापात”  भ�ाले घरजग्गा र त्यससँग अन्तर 
�न�हत टहरा,  बोट �वरुवा,  खलु्ला ज�मन र 
त्यसमा रहेका सबैखाले संरचना वा चच�को जग्गा,  
छेउछाउ,  सेरोफेरो र  सम्पूणर् अवयवलाई 
सम्झनपुदर्छ ।  

(न) “सदरस्याहा”  भ�ाले धरौट�मा रहेको रकमको 
लगत क�ा गर� आम्दानीमा वाध्न े कायर्लाई 
सम्झनपुछर् ।     

  (प) “सभा” भ�ाले गाउँसभा/नगरसभा सम्झनपुछर् । 

(फ) “स�म�त” भ�ाले न्या�यक स�म�त सम्झनपुछर् र सो 
शव्दले स्थानीय ऐनको दफा ४८ को उपदफा 
(६) बमोिजमको स�म�तलाइर् समेत जनाउनेछ । 

(ब) “साल वसाल�”  भ�ाले हरेक वषर्को ला�ग छु�ा 
छु�ै हनुे गर� ��तवषर्को �न�म� स्थायी रुपमा तय 
ग�रएको शतर् सम्झनपुछर् । 

 (भ)   “स्थानीय ऐन” भ�ाले “स्थानीय सरकार 
स�ालन ऐन, २०७४” सम्झनपुछर् । 

  (म)  "सं�वधान" भ�ाले नेपालको सं�वधान सम्झनपुछर् । 

 

प�रच्छेद-२ 
स�म�तको अ�धकार  

३. उजरु�मा �नणर्य सम्बन्धी कामः स�म�तमा दतार् भएका उजरु� वा 
उजरु�को �नणर्य गन� वा दतार् भएको ना�लश वा उजरु�को कुनै 
व्यहोराले लगत क�ा गन� अ�धकार स�म�तलाइर् मा� हनुछे । 

४. �नणर्य सम्बन्धी बाहेक अन्य कामः (१) दफा ३ मा उल्लेख 
भएको वा �च�लत कानूनले स�म�त वा स�म�तको सदस्यले नै गन� 
भ�े व्यवस्था गरेको वा कायर्को �कृ�तले स�म�त वा स�म�तको 
सदस्यले नै गनुर्पन� स्प� भैरहेको देिख बाहेकको अन्य कायर्हरू 
यस ऐनमा तो�कएको कमर्चार� र त्यसर� नतो�कएकोमा स�म�तले 
�नणर्य गर� तोकेको वा अ�धकार �दान गरेको कमर्चार�ले गनुर्पन�छ । 
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  (२) तो�कएको शाखा �मखु वा तो�कएका अन्य 
कमर्चार�ले यस ऐन र �च�लत कानून बमोिजम तो�कएको काम 
गदार् स�म�तको संयोजक वा स�म�तले तोकेको सदस्यको �त्यक्ष 
�नद�शन, देखदेख र �नयन्�णमा रह� गनुर्पन�छ । 

५. यस ऐन बमोिजम कायर्�व�ध अवलम्बन गनुर्पन�ः स�म�तले उजरु� वा 
उजरु�को कारवाह� र �कनारा गदार् �च�लत र सम्बिन्धत संघीय 
कानूनमा स्प� उल्लेख भए देिख बाहेक यस ऐन बमोिजमको 
कायर्�व�ध अवलम्बन गनुर्पन�छ । 

६. स�म�तले हेन�ः स�म�तलाइर् देहाय बमोिजमको उजरु�हरूमा कारवाह� 
र �कनारा गन� अ�धकार रहनेछः 

(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ अन्तगर्तको उजरु�, 
(ख) मेल�मलाप ऐन, २०६८ अनसुार मेल�मलापको 

ला�ग गाउँपा�लकामा ��ेषत उजरु�, 
(ग) सं�वधानको अनसूुची-८ अन्तगर्तको एकल 

अ�धकार अन्तगर्त सभाले बनाएको कानून 
बमोिजम �नरूपण हनुे गर� �सिजर्त उजरु�, तथा 

(घ) �च�लत कानूनले गाउँपा�लकाले हेन� भ�न तोकेका 
उजरु�हरू । 

७. स�म�तको के्ष�ा�धकारः स�म�तले दफा ६ अन्तगर्तका मध्ये देहाय 
बमोिजमका उजरु�हरूमा मा� के्ष�ा�धकार �हण गन� तथा कारवाह� 
�कनारा गन�छः 

(क) व्यि�को हकमा उजरु�का सबै पक्ष 
गाउँपा�लकाको भैगो�लक के्ष�ा�धकार �भ� 
बसोबास गर�रहेको, 

(ख) �च�लत कानून र सं�वधानको भाग ११ 
अन्तगर्तको कुनै अदालत वा न्यायाधीकरण वा 
�नकायको के्ष�ा�धकार �भ� नरहेको, 

(ग) गाउँपा�लकाको के्ष�ा�धकार �भ� परेका कुनै 
अदालत वा �नकायबाट मेल�मलाप वा �मलाप�को 
ला�ग ��ेषत गर�एको, 

(घ) अचल सम्पि� समावेश रहेको �वषयमा सो अचल 
सम्पि� गाउँपा�लकाको भैगो�लक के्ष�ा�धकार �भ� 
र�हरहेको, तथा 

(ङ) कुनै घटनासँग सम्बिन्धत �वषयवस्त ुरहेकोमा सो 
घटना गाउँपा�लकाको भैगो�लक के्ष� �भ� घटेको। 

 
प�रच्छेद-३ 

उजरु� तथा ��तवाद दतार् 

८. �बवाद दतार् गन�ः (१) कसै उपर �बवाद दतार् गदार् वा उजरु� 
चलाउँदा �च�लत कानून बमोिजम हकदैया पगेुको व्यि�ले 
स�म�तको तो�कएको शाखा समक्ष उजरु� दतार् गनर्सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम उजरु� �दंदा यस ऐन तथा 
�च�लत कानून बमोिजम खलुाउनपुन� कुरा सबै खलुाइर् तथा 
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  (२) तो�कएको शाखा �मखु वा तो�कएका अन्य 
कमर्चार�ले यस ऐन र �च�लत कानून बमोिजम तो�कएको काम 
गदार् स�म�तको संयोजक वा स�म�तले तोकेको सदस्यको �त्यक्ष 
�नद�शन, देखदेख र �नयन्�णमा रह� गनुर्पन�छ । 

५. यस ऐन बमोिजम कायर्�व�ध अवलम्बन गनुर्पन�ः स�म�तले उजरु� वा 
उजरु�को कारवाह� र �कनारा गदार् �च�लत र सम्बिन्धत संघीय 
कानूनमा स्प� उल्लेख भए देिख बाहेक यस ऐन बमोिजमको 
कायर्�व�ध अवलम्बन गनुर्पन�छ । 

६. स�म�तले हेन�ः स�म�तलाइर् देहाय बमोिजमको उजरु�हरूमा कारवाह� 
र �कनारा गन� अ�धकार रहनेछः 

(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ अन्तगर्तको उजरु�, 
(ख) मेल�मलाप ऐन, २०६८ अनसुार मेल�मलापको 

ला�ग गाउँपा�लकामा ��ेषत उजरु�, 
(ग) सं�वधानको अनसूुची-८ अन्तगर्तको एकल 

अ�धकार अन्तगर्त सभाले बनाएको कानून 
बमोिजम �नरूपण हनुे गर� �सिजर्त उजरु�, तथा 

(घ) �च�लत कानूनले गाउँपा�लकाले हेन� भ�न तोकेका 
उजरु�हरू । 

७. स�म�तको के्ष�ा�धकारः स�म�तले दफा ६ अन्तगर्तका मध्ये देहाय 
बमोिजमका उजरु�हरूमा मा� के्ष�ा�धकार �हण गन� तथा कारवाह� 
�कनारा गन�छः 

(क) व्यि�को हकमा उजरु�का सबै पक्ष 
गाउँपा�लकाको भैगो�लक के्ष�ा�धकार �भ� 
बसोबास गर�रहेको, 

(ख) �च�लत कानून र सं�वधानको भाग ११ 
अन्तगर्तको कुनै अदालत वा न्यायाधीकरण वा 
�नकायको के्ष�ा�धकार �भ� नरहेको, 

(ग) गाउँपा�लकाको के्ष�ा�धकार �भ� परेका कुनै 
अदालत वा �नकायबाट मेल�मलाप वा �मलाप�को 
ला�ग ��ेषत गर�एको, 

(घ) अचल सम्पि� समावेश रहेको �वषयमा सो अचल 
सम्पि� गाउँपा�लकाको भैगो�लक के्ष�ा�धकार �भ� 
र�हरहेको, तथा 

(ङ) कुनै घटनासँग सम्बिन्धत �वषयवस्त ुरहेकोमा सो 
घटना गाउँपा�लकाको भैगो�लक के्ष� �भ� घटेको। 

 
प�रच्छेद-३ 

उजरु� तथा ��तवाद दतार् 

८. �बवाद दतार् गन�ः (१) कसै उपर �बवाद दतार् गदार् वा उजरु� 
चलाउँदा �च�लत कानून बमोिजम हकदैया पगेुको व्यि�ले 
स�म�तको तो�कएको शाखा समक्ष उजरु� दतार् गनर्सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम उजरु� �दंदा यस ऐन तथा 
�च�लत कानून बमोिजम खलुाउनपुन� कुरा सबै खलुाइर् तथा 
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पयुार्उनपुन� ���या सबै परुागर� अनसूुची-१ बमोिजमको ढाँचामा 
�दनपुन�छ । 

  (३) उपदफा (२) मा लेिखए देिख बाहेक उजरु�मा देहाय 
बमोिजमको व्यहोरा समेत खलुाउनपुन�छः 

(क) बाद�को नाम, थर, वतन र �नजको बाबू र आमा, 
तथा थाहा भएसम्म बाजे र बज्यै को नाम; 

(ख) ��तबाद�को नाम, थर र थाहा भएसम्म �नजको 
बाब ु र आमाको नाम, थर र स्थान प�ा 
लाग्नेगर� स्प� खलेुको वतन; 

(ग) गाउँपा�लकाको नाम स�हत स�म�तको नाम; 
(घ) उजरु� गनुर्परेको व्यहोरा र सम्पूणर् �ववरण; 
(ङ) गाउँपा�लकाले तोके अनसुारको दस्तरु बझुाएको 

र�सद वा �नस्सा; 
(च) स�म�तको के्ष�ा�धकार �भ�को उजरु� रहेको 

व्यहोरा र सम्बिन्धत कानून; 
(छ) बाद�ले दावी गरेको �वषय र सोसँग सम्बन्धीत 

�माणहरू; 
(ज) हदम्याद लाग्ने भएमा हदम्याद रहेको तथा 

हकदैया पगेुको  सम्बन्धी व्यहोरा; 
(झ) कुनै सम्पि�सँग सम्बिन्धत �वषय भएकोमा सो 

सम्पि� चल भए रहेको स्थान, अवस्था तथा 
अचल भए चार�कल्ला स�हतको सबै �ववरण । 

  (४)  �च�लत कानूनमा कुनै �वशेष ���या वा ढाँचा वा 
अन्य के�ह उल्लेख भएको रहेछ भने सो सन्दभर्मा आवश्यक 
�ववरण समेत खलेुको हनुपुन�छ । 
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पयुार्उनपुन� ���या सबै परुागर� अनसूुची-१ बमोिजमको ढाँचामा 
�दनपुन�छ । 

  (३) उपदफा (२) मा लेिखए देिख बाहेक उजरु�मा देहाय 
बमोिजमको व्यहोरा समेत खलुाउनपुन�छः 

(क) बाद�को नाम, थर, वतन र �नजको बाबू र आमा, 
तथा थाहा भएसम्म बाजे र बज्यै को नाम; 

(ख) ��तबाद�को नाम, थर र थाहा भएसम्म �नजको 
बाब ु र आमाको नाम, थर र स्थान प�ा 
लाग्नेगर� स्प� खलेुको वतन; 

(ग) गाउँपा�लकाको नाम स�हत स�म�तको नाम; 
(घ) उजरु� गनुर्परेको व्यहोरा र सम्पूणर् �ववरण; 
(ङ) गाउँपा�लकाले तोके अनसुारको दस्तरु बझुाएको 

र�सद वा �नस्सा; 
(च) स�म�तको के्ष�ा�धकार �भ�को उजरु� रहेको 

व्यहोरा र सम्बिन्धत कानून; 
(छ) बाद�ले दावी गरेको �वषय र सोसँग सम्बन्धीत 

�माणहरू; 
(ज) हदम्याद लाग्ने भएमा हदम्याद रहेको तथा 

हकदैया पगेुको  सम्बन्धी व्यहोरा; 
(झ) कुनै सम्पि�सँग सम्बिन्धत �वषय भएकोमा सो 

सम्पि� चल भए रहेको स्थान, अवस्था तथा 
अचल भए चार�कल्ला स�हतको सबै �ववरण । 

  (४)  �च�लत कानूनमा कुनै �वशेष ���या वा ढाँचा वा 
अन्य के�ह उल्लेख भएको रहेछ भने सो सन्दभर्मा आवश्यक 
�ववरण समेत खलेुको हनुपुन�छ । 

  (५) कुनै �क�समको क्ष�तपू�तर् भराउनपुन� अथवा बण्डा 
लगाउनपुन� अवस्थाको उजरु�को हकमा त्यस्तो क्ष�तपू�तर् वा बण्डा 
वा चलनको ला�ग सम्बिन्धत अचल सम्पि�को �ववरण खलेुको 
हनुपुन�छ । 

९. �बवाद दतार् गर� �नस्सा �दनःे (१) उजरु� �शासकले दफा ८ 
बमोिजम �ा� उजरु� दतार् गर� बाद�लाइर् तारेख तो�क अनसूुची-२ 
बमोिजमको ढाँचामा �बवाद दतार्को �नस्सा �दनपुन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम तारेख �दन ु पन� अवस्थामा 
तारेख तोक्दा अनसूुची-३ बमोिजमको ढाँचामा तारेख भपार्इर् खडा 
गर� सम्बिन्धत पक्षको दस्तखत गराइर् �म�सल सामेल रा�पुछर् । 

 (३) उपदफा (२) बमोिजम तारेख भपार्इर्मा तो�कएको 
तारेख तथा उ� �म�तमा हनुे कायर् समेत उल्लेख गर� सम्बिन्धत 
पक्षलाइर् अनसूुची-४ बमोिजमको ढाँचामा तारेख पचार् �दनपुन�छ । 

१०. उजरु� दरपीठ गन�ः (१) उजरु� �शासकले दफा ८ बमोिजम पेश 
भएको उजरु�मा ���या नपगेुको देिखए परुा गनुर्पन� देहायको 
���या परुा गर� अथवा खलुाउनपुन� देहायको व्यहोरा खलुाइ 
ल्याउन ुभ�े व्यहोरा लेिख पाच �दनको समय तो�क तथा �बवाद 
दतार् गनर् न�मल्ने भए सो को कारण स�हतको व्यहोरा जनाइर् 
दरपीठ गरेमा बाद�लाइर् उजरु� �फतार् �दनपुन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम ���या नपगेुको भ�न दरपीठ 
गर� �फतार् गरेको उजरु�मा दरपीठमा उल्लेख भए बमोिजमको 
���या परुा गर� पाच �दन�भ� ल्याएमा दतार् ग�र�दनपुछर् । 
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  (३) उपदफा (१) बमोिजमको दरपीठ आदेश उपर िच� 
नबझु्ने पक्षले सो आदेश भएको �म�तले �तन �दन �भ� उ� 
आदेशको �वरूध्दमा स�म�त समक्ष �नवेदन �दन सक्नेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोिजम �दएको �नवेदन व्यहोरा 
मना�सब देिखए स�म�तले उपदफा (१) बमोिजमको दरपीठ बदर 
गर� �बवाद दतार् गनर् आदेश �दनसक्नेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोिजम आदेश भएमा उजरु� 
�शासकले त्यस्तो �बवाद दतार् गर� अरू ���या परुा गनुर्पन�छ । 

११. दतार् गनर् नहनुःे उजरु� �शासकले दफा ८ बमोिजम पेश भएको 
उजरु�मा देहाय बमोिजमको व्यहोरा �ठक भएनभएको जाँच गर� 
दतार् गनर् न�मल्ने देिखएमा दफा १० बमोिजमको ���या परुा गर� 
दरपीठ गनुर्पन�छः 

(क) �च�लत कानूनमा हदम्याद तो�कएकोमा हदम्याद 
वा म्याद �भ� उजरु� परे नपरेको; 

(ख) �च�लत कानून बमोिजम स�म�तको के्ष�ा�धकार 
�भ�को उजरु� रहे नरहेको; 

(ग) काननु बमोिजम लाग्न े दस्तरु दािखल भए 
नभएको; 

(घ) कुनै सम्पि� वा अ�धकारसगँ सम्बिन्धत �वषयमा 
�ववाद �नरूपण गनुर्पन� �वषय उजरु�मा समावेश 
रहेकोमा त्यस्तो सम्पि� वा अ�धकार �वषयमा 
उजरु� गनर् बाद�को हक स्था�पत भएको �माण 
आवश्यक पन�मा सो �माण रहे नरहेको; 
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  (३) उपदफा (१) बमोिजमको दरपीठ आदेश उपर िच� 
नबझु्ने पक्षले सो आदेश भएको �म�तले �तन �दन �भ� उ� 
आदेशको �वरूध्दमा स�म�त समक्ष �नवेदन �दन सक्नेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोिजम �दएको �नवेदन व्यहोरा 
मना�सब देिखए स�म�तले उपदफा (१) बमोिजमको दरपीठ बदर 
गर� �बवाद दतार् गनर् आदेश �दनसक्नेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोिजम आदेश भएमा उजरु� 
�शासकले त्यस्तो �बवाद दतार् गर� अरू ���या परुा गनुर्पन�छ । 

११. दतार् गनर् नहनुःे उजरु� �शासकले दफा ८ बमोिजम पेश भएको 
उजरु�मा देहाय बमोिजमको व्यहोरा �ठक भएनभएको जाँच गर� 
दतार् गनर् न�मल्ने देिखएमा दफा १० बमोिजमको ���या परुा गर� 
दरपीठ गनुर्पन�छः 

(क) �च�लत कानूनमा हदम्याद तो�कएकोमा हदम्याद 
वा म्याद �भ� उजरु� परे नपरेको; 

(ख) �च�लत कानून बमोिजम स�म�तको के्ष�ा�धकार 
�भ�को उजरु� रहे नरहेको; 

(ग) काननु बमोिजम लाग्न े दस्तरु दािखल भए 
नभएको; 

(घ) कुनै सम्पि� वा अ�धकारसगँ सम्बिन्धत �वषयमा 
�ववाद �नरूपण गनुर्पन� �वषय उजरु�मा समावेश 
रहेकोमा त्यस्तो सम्पि� वा अ�धकार �वषयमा 
उजरु� गनर् बाद�को हक स्था�पत भएको �माण 
आवश्यक पन�मा सो �माण रहे नरहेको; 

(ङ) उ� �वषयमा उजरु� गन� हकदैया बाद�लाइर् रहे 
नरहेको; 

(च) �लखतमा परुागनुर्पन� अन्य �रत पगेु नपगेुको; तथा 
१२. दोहोरो दतार् गनर् नहनुःे (१) यस ऐनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको 

भए ताप�न �च�लत कानून बमोिजम स�म�त वा अन्य कुनै अदालत 
वा �नकायमा कुनै पक्षले उजरु� गर� स�म�त वा उ� अदालत वा 
�नकायबाट उजरु�मा उल्लेख भएको �वषयमा �माण बिुझ वा 
नबिुझ �ववाद �नरोपण भैसकेको �वषय रहेको छ भने सो उजरु�मा 
रहेका पक्ष �वपक्षको बीचमा सो�ह �वषयमा स�म�तले उजरु� दतार् 
गनर् र कारवाह� गनर् हुदैँन । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम दतार् गनर् न�मल्ने उजरु� 
भलुवश दतार् भएकोमा सो व्यहोरा जानकार� भएप�छ उजरु� 
जनुसकैु अवस्थामा रहेको भए प�न स�म�तले उजरु� खारेज 
गनुर्पन�छ ।  

१३. उजरु�साथ �लखत �माणको स�ल पेश गनुर्पन�ः उजरु�साथ पेश गनुर् 
पन� �त्येक �लखत �माणको स�ल र किम्तमा एक ��त न�ल 
उजरु�साथै पेश गनुर्पन�छ र उजरु� �शासकले त्यस्तो �लखतमा कुनै 
कै�फयत जनाउनपुन� भए सो जनाइ सो �माण सम्बिन्धत �म�सलमा 
रा�छे । 

१४. उजरु� तथा ��तवाद दतार् दस्तरुः (१) �च�लत कानूनमा �बवाद 
दतार् दस्तरु तो�कएकोमा सो�ह बमोिजम तथा दस्तरु नतो�कएकोमा 
एक सय रूपैयाँ बझुाउनपुन�छ । 
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  (२) �च�लत कानूनमा ��तवाद दतार् दस्तरु नलाग्ने 
भनेकोमा बाहेक एक सय रूपैयाँ ��तवाद दतार् दस्तरु लाग्नेछ । 

१५. ��तवाद पेश गनुर्पन�ः (१) ��तबाद�ले दफा २० बमोिजम म्याद वा 
सूचना �ा� भएप�छ म्याद वा सूचनामा तो�कएको समयाव�ध �भ� 
उजरु� �शासक समक्ष आफै वा वारेस माफर् त �लिखत ��तवाद दतार् 
गनुर्पन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम ��तवाद पेश गदार् ��तबाद�ले 
भएको �माण तथा कागजातका ��त�ल�प साथै संलग्न गर� पेश 
गनुर्पन�छ । 

  (३) ��तवाद�ले �लिखत ब्यहोरा �दँदा अनसूुची-५ 
बमोिजमको ढाँचामा �दनपुन�छ । 

१६. ��तवाद जाचँ गन�ः (१) उजरु� �शासकले दफा १५ बमोिजम पेश 
भएको ��तवाद जाँच गर� कानून बमोिजमको �रत पगेुको तथा 
म्याद �भ� पेश भएको देिखए दतार् गर� स�म�त समक्ष पेश हनु े
गर� �म�सल सामेल गनुर्पन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम ��तवाद दतार् हनु े भएमा 
उजरु� �शासकले ��तबाद�लाइर् बाद� �मलानको तारेख तोक्नपुन�छ । 

१७. �लखतमा परुागनुर्पन� सामान्य �रतः (१) �च�लत कानून तथा यस 
ऐनमा अन्य� लेिखए देिख बाहेक स�म�त समक्ष दतार् गनर् ल्याएका 
उजरु� तथा ��तवादमा देहाय बमोिजमको �रत समेत परुा गनुर्पन�छः 
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  (२) �च�लत कानूनमा ��तवाद दतार् दस्तरु नलाग्ने 
भनेकोमा बाहेक एक सय रूपैयाँ ��तवाद दतार् दस्तरु लाग्नेछ । 

१५. ��तवाद पेश गनुर्पन�ः (१) ��तबाद�ले दफा २० बमोिजम म्याद वा 
सूचना �ा� भएप�छ म्याद वा सूचनामा तो�कएको समयाव�ध �भ� 
उजरु� �शासक समक्ष आफै वा वारेस माफर् त �लिखत ��तवाद दतार् 
गनुर्पन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम ��तवाद पेश गदार् ��तबाद�ले 
भएको �माण तथा कागजातका ��त�ल�प साथै संलग्न गर� पेश 
गनुर्पन�छ । 

  (३) ��तवाद�ले �लिखत ब्यहोरा �दँदा अनसूुची-५ 
बमोिजमको ढाँचामा �दनपुन�छ । 

१६. ��तवाद जाचँ गन�ः (१) उजरु� �शासकले दफा १५ बमोिजम पेश 
भएको ��तवाद जाँच गर� कानून बमोिजमको �रत पगेुको तथा 
म्याद �भ� पेश भएको देिखए दतार् गर� स�म�त समक्ष पेश हनु े
गर� �म�सल सामेल गनुर्पन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम ��तवाद दतार् हनु े भएमा 
उजरु� �शासकले ��तबाद�लाइर् बाद� �मलानको तारेख तोक्नपुन�छ । 

१७. �लखतमा परुागनुर्पन� सामान्य �रतः (१) �च�लत कानून तथा यस 
ऐनमा अन्य� लेिखए देिख बाहेक स�म�त समक्ष दतार् गनर् ल्याएका 
उजरु� तथा ��तवादमा देहाय बमोिजमको �रत समेत परुा गनुर्पन�छः 

(क) एफोर साइज को नेपाल� कागजमा बायाँ तफर्  
पाँच सेिन्ट�मटर, प�हलो प�ृमा शीरतफर्  दश 
सेिन्ट�मटर र त्यसप�छको प�ृमा पाँच सेिन्ट�मटर 
छोडेको तथा �त्येक प�ृमा बि�स हरफमा 
नबढाइर् कागजको एकातफर्  मा� लेिखएको;  

 (ख) �लखत दतार् गनर् ल्याउने �त्येक व्यि�ले 
�लखतको �त्येक प�ृको शीर पछुारमा छोटकर� 
दस्तखत गर� अिन्तम प�ृको अन्त्यमा लेखात्मक 
तथा ल्याप्चे स�हछाप गरेको; 

(ग) कुनै कानून व्यवसायीले �लखत तयार गरेको भए 
�नजले प�हलो प�ृको बायाँ तफर्  �नजको कानून 
व्यवसायी दतार् �माणप� नंबर, नाम र कानून 
व्यवसायीको �क�सम खलुाइर् दस्तखत गरेको; तथा 

(घ) �लखतको अिन्तम �करणमा यस �लखतमा 
लेिखएको व्यहोरा �ठक साँचो छ, झ�ुा ठहरे 
कानून बमोिजम सहुलँा बझुाउँला भ�े उल्लेख 
गर� सो म�ुन �लखत दतार् गनर् ल्याएको वषर्, 
म�हना र गते तथा वार खलुाइर् �लखत दतार् गनर् 
ल्याउने व्यि�ले दस्तखत गरेको, । 

 तर ब्यहोरा परुाइ पेश भएको �लखत �लनलाइ यो 
उपदफाले बाधा पारेको मा�नने छैन ।  

 
  (२) �लखतमा �वषयहरू �मबध्द रूपमा �करण �करण 

छु�ाइर् संय�मत र मयार्�दत भाषामा लेिखएको हनुपुन�छ ।  
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  (३) �लखतमा पेटबो�लमा परेको स्थानको प�हचान हनुे 
स्प� �ववरण र व्यि�को नाम, थर , ठेगाना तथा अन्य �ववरण 
स्प� खलेुको हनुपुन�छ । 

  (४) �लखत दतार् गनर् ल्याउने वा स�म�तमा कुनै कागज 
गनर् आउनेले �नजको नाम, थर र वतन खलेुको नाग�रकता वा 
अन्य कुनै �माण पेश गनुर्पछर् । 

१८. न�ल पेश गनुर्पन�ः उजरु� वा ��तवाद दतार् गनर् ल्याउनेले 
�वपक्षीको ला�ग उजरु� तथा ��तवादको न�ल तथा संलग्न �लखत 
�माणहरूको न�ल साथै पेश गनुर्पछर् । 

१९. उजरु� वा ��तवाद संशोधनः (१) �लखत दतार् गनर् ल्याउने पक्षले 
स�म�तमा दतार् भइसकेको �लखतमा लेखाइ वा टाइप वा म�ुणको 
सामान्य �टु� सच्याउन �नवेदन �दन सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको �नवेदनमा माग बमोिजम 
सच्याउँदा दावी तथा ��तवादमा गर�एको माग वा दावीमा मलुभतु 
पक्षमा फरक नपन� र �नकै सामान्य �कारको संशोधन माग गरेको 
देखेमा उजरु� �शासकले सो बमोिजम सच्याउन �दन सक्नेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम संशोधन भएमा  सो को 
जानकार� उजरु�को अक� पक्षलाइर् �दनपुन�छ । 

 

 

 

 



v08M @  efuM !  ;+VofM %  ldltM @)&%÷)#÷@^

-15_

  (३) �लखतमा पेटबो�लमा परेको स्थानको प�हचान हनुे 
स्प� �ववरण र व्यि�को नाम, थर , ठेगाना तथा अन्य �ववरण 
स्प� खलेुको हनुपुन�छ । 

  (४) �लखत दतार् गनर् ल्याउने वा स�म�तमा कुनै कागज 
गनर् आउनेले �नजको नाम, थर र वतन खलेुको नाग�रकता वा 
अन्य कुनै �माण पेश गनुर्पछर् । 

१८. न�ल पेश गनुर्पन�ः उजरु� वा ��तवाद दतार् गनर् ल्याउनेले 
�वपक्षीको ला�ग उजरु� तथा ��तवादको न�ल तथा संलग्न �लखत 
�माणहरूको न�ल साथै पेश गनुर्पछर् । 

१९. उजरु� वा ��तवाद संशोधनः (१) �लखत दतार् गनर् ल्याउने पक्षले 
स�म�तमा दतार् भइसकेको �लखतमा लेखाइ वा टाइप वा म�ुणको 
सामान्य �टु� सच्याउन �नवेदन �दन सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको �नवेदनमा माग बमोिजम 
सच्याउँदा दावी तथा ��तवादमा गर�एको माग वा दावीमा मलुभतु 
पक्षमा फरक नपन� र �नकै सामान्य �कारको संशोधन माग गरेको 
देखेमा उजरु� �शासकले सो बमोिजम सच्याउन �दन सक्नेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम संशोधन भएमा  सो को 
जानकार� उजरु�को अक� पक्षलाइर् �दनपुन�छ । 

 

 

 

 

प�रच्छेद-४ 

म्याद तामेल� तथा तारेख  

२०. म्याद सूचना तामेल गन�ः (१) उजरु� �शासकले दफा ९ बमोिजम 
�बवाद दतार् भएप�छ ब�ढमा दइुर् �दन �भ� ��तबाद�का नाममा 
�च�लत कानूनमा म्याद तो�कएको भए सो�ह बमोिजम र 
नतो�कएको भए पन्� �दनको म्याद �दइर् सम्बिन्धत वडा कायार्लय 
माफर् त उ� म्याद वा सूचना तामेल गनर् सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम म्याद वा सूचना तामेल गदार् 
दफा ९ बमोिजमको उजरु� तथा उ� उजरु� साथ पेश भएको 
�माण कागजको ��त�लपी समेत संलग्न गर� पठाउनपुन�छ । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
एक भन्दा ब�ढ ��तबाद�लाइर् म्याद �दनपुदार् �माण कागजको 
न�ल कुनै एकजना मलु ��तबाद�लाइर् पठाइर् बाँ�कको म्यादमा 
�माण कागजको न�ल फलानाको म्याद साथ पठाइएको छ भ�े 
व्यहोरा लेिख पठाउनपुन�छ । 

  (४) उपदफा (१) बमोिजम �ा� भएको म्याद वडा 
कायार्लयले ब�ढमा �तन �दन �भ� तामेल गर� तामेल�को व्यहोरा 
खलुाइर् स�म�तमा पठाउन ुपन�छ । 

  (५) उपदफा (१) बमोिजम म्याद तामेल हनु नसकेमा 
देहाय बमोिजमको �व�तुीय माध्यम वा प��कामा सूचना �काशन 
गरेर म्याद तामेल गनुर्पन�छः  
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(क) म्याद तामेल ग�रनपुन� व्यि�को कुनै फ्याक्स वा 
इर्मेल वा अन्य कुनै अ�भलेख हनु सक्ने �व�तुीय 
माध्यमको ठेगाना भए सो माध्यमबाट; 

(ख) ��तबाद�ले म्याद तामेल� भएको जानकार� पाउन 
सक्ने मना�सब आधार छ भ�े देिखएमा स�म�तको 
�नणर्यबाट कुनै स्थानीय दै�नक प��कामा सूचना 
�काशन गरेर वा स्थानीय एफ.एम. रे�डयो वा 
स्थानीय टे�ल�भजनबाट सूचना �सारण गरेर; वा 

(ग) अन्य कुनै सरकार� �नकायबाट म्याद तामेल 
गराउँदा म्याद तामेल हनु सक्ने मना�सब कारण 
देिखएमा स�म�तको आदेशबाट त्यस्तो सरकार� 
�नकाय माफर् त । 

  (६) यस ऐन बमोिजम म्याद जार� गनुर्पदार् अनसूुची-६ 
बमोिजमको ढाँचामा जार� गनुर्पन�छ । 

२१. रोहवरमा रा�पुन�ः यस ऐन बमोिजम वडा कायार्लय माफर् त तामेल 
ग�रएको म्यादमा सम्बिन्धत वडाको अध्यक्ष वा सदस्य तथा 
किम्तमा दइुर्जना स्थानीय भलाद�म रोहवरमा रा�पुन�छ । 

२२. र�त बेर�त जाचँ गन�ः (१) उजरु� �शासकले म्याद तामेल�को 
��तवेदन �ा� भएप�छ र�तपूवर्कको तामेल भएको छ वा छैन जाँच 
गर� आवश्यक भए सम्बिन्धत वडा सिचवको ��तवेदन समेत �लइर् 
र�तपूवर्कको देिखए �म�सल सामेल रािख तथा बेर�तको देिखए बदर 
गर� पनुः म्याद तामेल गनर् लगाइर् तामेल� ��त �म�सल सामेल 
रा�पुन�छ । 
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(क) म्याद तामेल ग�रनपुन� व्यि�को कुनै फ्याक्स वा 
इर्मेल वा अन्य कुनै अ�भलेख हनु सक्ने �व�तुीय 
माध्यमको ठेगाना भए सो माध्यमबाट; 

(ख) ��तबाद�ले म्याद तामेल� भएको जानकार� पाउन 
सक्ने मना�सब आधार छ भ�े देिखएमा स�म�तको 
�नणर्यबाट कुनै स्थानीय दै�नक प��कामा सूचना 
�काशन गरेर वा स्थानीय एफ.एम. रे�डयो वा 
स्थानीय टे�ल�भजनबाट सूचना �सारण गरेर; वा 

(ग) अन्य कुनै सरकार� �नकायबाट म्याद तामेल 
गराउँदा म्याद तामेल हनु सक्ने मना�सब कारण 
देिखएमा स�म�तको आदेशबाट त्यस्तो सरकार� 
�नकाय माफर् त । 

  (६) यस ऐन बमोिजम म्याद जार� गनुर्पदार् अनसूुची-६ 
बमोिजमको ढाँचामा जार� गनुर्पन�छ । 

२१. रोहवरमा रा�पुन�ः यस ऐन बमोिजम वडा कायार्लय माफर् त तामेल 
ग�रएको म्यादमा सम्बिन्धत वडाको अध्यक्ष वा सदस्य तथा 
किम्तमा दइुर्जना स्थानीय भलाद�म रोहवरमा रा�पुन�छ । 

२२. र�त बेर�त जाचँ गन�ः (१) उजरु� �शासकले म्याद तामेल�को 
��तवेदन �ा� भएप�छ र�तपूवर्कको तामेल भएको छ वा छैन जाँच 
गर� आवश्यक भए सम्बिन्धत वडा सिचवको ��तवेदन समेत �लइर् 
र�तपूवर्कको देिखए �म�सल सामेल रािख तथा बेर�तको देिखए बदर 
गर� पनुः म्याद तामेल गनर् लगाइर् तामेल� ��त �म�सल सामेल 
रा�पुन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम जाँच गदार् सम्बिन्धत 
कमर्चार�ले बद�नयत रािख कायर् गरेको देिखए उजरु� �शासकले 
सो व्यहोरा खलुाइर् स�म�त समक्ष ��तवेदन पेश गनुर्पन�छ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजमको ��तवेदनको व्यहोरा 
उपय�ु देिखए स�म�तले सम्बिन्धत कमर्चार� उपर  कारवाह�को 
ला�ग कायर्पा�लका समक्ष लेिख पठाउनसक्नेछ । 

२३. तारेखमा रा�ूपन�ः (१) उजरु� �शासकले दफा ९ बमोिजम �बवाद 
दतार् गरेप�छ उजरु�कतार्लाइर् र दफा १६ बमोिजम ��तवाद दतार् 
गरेप�छ ��तबाद�लाइर् तारेख तो�क तारेखमा रा�पुछर् । 

  (२) उजरु�का पक्षहरूलाइर् तारेख तोक्दा तारेख तो�कएको 
�दन ग�रने कामको व्यहोरा तारेख भपार्इर् तथा तारेख पचार्मा 
खलुाइर् उजरु�का सबै पक्षलाइर् एकै �मलानको �म�त तथा समय 
उल्लेख गर� एकै �मलानको तारेख तोक्नपुछर् । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम तारेख तो�कएको समयमा 
कुनै पक्ष हािजर नभए प�न तो�कएको कायर् सम्प� गर� अक� 
तारेख तोक्नपुन� भएमा हािजर भएको पक्षलाइर् तारेख तो�क 
समयमा हािजर नभइर् प�छ हािजर हनुे पक्षलाइर् अिघ हािजर भइर् 
तारेख लाने पक्षसँग एकै �मलान हनुेगर� तारेख तोक्नपुछर् । 

  (४) यस दफा बमोिजम तो�कएको तारेखमा उपिस्थत 
भएका पक्षहरूलाइर् साथै रािख स�म�तले उजरु�को कारवा�ह गनुर्पछर्। 

  (५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
तो�कएको तारेखमा कुनै पक्ष उपिस्थत नभए प�न स�म�तले 
�बवादको �वषयमा कारवाह� गनर् बाधा पन�छैन । 
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२४. स�म�तको �नणर्य बमोिजम हनुःे स�म�तले म्याद तामेल� सम्बन्धमा 
�च�लत कानून तथा यस ऐनमा लेिखए देिख बाहेकको �वषयमा 
आवश्यक ���या �नधार्रण गनर् सक्नेछ । 

प�रच्छेद-५ 

सनुवाइर् तथा �माण बझु्न ेसम्बन्धमा 

२५. �ारिम्भक सनुवाइर्ः (१) मेल�मलापबाट �बवाद �नरुपण हनु नसक� 
स�म�तमा आएका �बवाद ��तवाद दतार् वा बयान वा सो सरहको 
कुनै कायर् भएप�छ सनुवाइर्को ला�ग पेश भएको �बवादमा उपलब्ध 
�माणका आधारमा तत्काल �नणर्य गनर् स�कने भएमा स�म�तले 
�बवाद पेश भएको प�हलो सनुवाइर्मा नै �नणर्य गनर् सक्नछे । 

  (२) स�म�त समक्ष पेश भएको �बवादमा उपदफा (१) 
बमोिजम तत्काल �नणर्य गनर् स�कन े नदेिखएमा स�म�तले देहाय 
बमोिजमको आदेश गनर् सक्नेछः- 

(क) �बवादमा मखु न�मलेको कुरामा यक�न गनर् �माण 
बझु्ने वा अन्य कुनै कायर् गन�; 

(ख) �बवादमा बझु्नपुन� �माण य�कन गर� पक्षबाट पेश 
गनर् लगाउने वा सम्बिन्धत �नकायबाट माग गन� 
आदेश गन�;  

(ग) मेल�मलापका सम्बन्धमा �बवादका पक्षहरूसँग 
छलफल गन�; तथा 

(घ) �बवादका पक्ष उपिस्थत भएमा सनुवुाइको ला�ग 
तारेख तथा पेिशको समय ता�लका �नधार्रण गन� । 
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२४. स�म�तको �नणर्य बमोिजम हनुःे स�म�तले म्याद तामेल� सम्बन्धमा 
�च�लत कानून तथा यस ऐनमा लेिखए देिख बाहेकको �वषयमा 
आवश्यक ���या �नधार्रण गनर् सक्नेछ । 

प�रच्छेद-५ 

सनुवाइर् तथा �माण बझु्न ेसम्बन्धमा 

२५. �ारिम्भक सनुवाइर्ः (१) मेल�मलापबाट �बवाद �नरुपण हनु नसक� 
स�म�तमा आएका �बवाद ��तवाद दतार् वा बयान वा सो सरहको 
कुनै कायर् भएप�छ सनुवाइर्को ला�ग पेश भएको �बवादमा उपलब्ध 
�माणका आधारमा तत्काल �नणर्य गनर् स�कने भएमा स�म�तले 
�बवाद पेश भएको प�हलो सनुवाइर्मा नै �नणर्य गनर् सक्नछे । 

  (२) स�म�त समक्ष पेश भएको �बवादमा उपदफा (१) 
बमोिजम तत्काल �नणर्य गनर् स�कन े नदेिखएमा स�म�तले देहाय 
बमोिजमको आदेश गनर् सक्नेछः- 

(क) �बवादमा मखु न�मलेको कुरामा यक�न गनर् �माण 
बझु्ने वा अन्य कुनै कायर् गन�; 

(ख) �बवादमा बझु्नपुन� �माण य�कन गर� पक्षबाट पेश 
गनर् लगाउने वा सम्बिन्धत �नकायबाट माग गन� 
आदेश गन�;  

(ग) मेल�मलापका सम्बन्धमा �बवादका पक्षहरूसँग 
छलफल गन�; तथा 

(घ) �बवादका पक्ष उपिस्थत भएमा सनुवुाइको ला�ग 
तारेख तथा पेिशको समय ता�लका �नधार्रण गन� । 

  (३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप�न स�म�तले स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) 
बमोिजमको उजरु�मा मेल�मलापको ला�ग पठाउन ेआदेश गनुर्पन�छ । 

२६. �माण दािखल गन�ः बाद� वा ��तबाद�ले कुनै नयाँ �माण पेश गनर् 
अनमु�त माग गर� �नवेदन पेश गरेमा उजरु� �शासकले सो�ह �दन 
�लन सक्नेछ । 

२७. �लखत जाचँ गन�ः (१) स�म�तले उजरु�मा पेश भएको कुनै 
�लखतको सत्यता पर�क्षण गनर् रेखा वा हस्ताक्षर �वशेषज्ञलाइर् जाँच 
गराउन जरूर� देखेमा सो �लखतलाइर् असत्य भ�े पक्षबाट पर�क्षण 
दस्तरु दािखल गनर् लगाइर् रेखा वा हस्ताक्षर �वशेषज्ञबाट �लखत 
जाँच गराउन सक्नछे । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम जाँच गदार् मना�सब 
मा�फकको समय तो�क आदेश गनुर्पन�छ र समय �भ� जाँच 
सम्प� हनुको ला�ग यथासम्भव व्यवस्था गनुर्पन�छ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोिजम जाँच गदार् �लखत असत्य 
ठहर�एमा �लखत सत्य रहेको भ�े पक्षबाट लागेको दस्तरु असलु 
गर� उपदफा (१) बमोिजम दस्तरु दािखल गन� पक्षलाइर् 
भराइर्�दनपुछर् । 

२८. साक्षी बझु्नःे (१) स�म�तबाट साक्षी बझु्न ेआदेश गदार् साक्षी बझु्ने 
�दन तो�क आदेश गनुर्पन�छ । साछ� राख्दा बढ�मा ५ जना रा� ु
पन� ।  
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  (२) उपदफा (१) बमोिजम आदेश भएप�छ उजरु� 
�शासकले उजरु�को पक्षलाइर् आदेशमा उल्लेख भएको �म�तमा 
साक्षी बझु्ने तारेख तोक्नपुन�छ । 

  (३) साक्षी बझु्ने तारेख तो�कएको �दनमा आफ्नो साक्षी 
स�म�त समक्ष उपिस्थत गराउन ुसम्बिन्धत पक्षको दा�यत्व हनुेछ । 

२९. स�म�तको तफर् बाट बकप� गराउनःे (१) यस ऐनमा अन्य� 
जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न नाबालक वा अश� वा 
वृध्दवधृ्दा पक्ष रहेको उजरु�मा सािक्ष बकप�को ला�ग तो�कएको 
तारेखको �दन उपिस्थत नभएको वा उपिस्थत नगराइएको 
साक्षीलाइर् स�म�तले म्याद तो�क स�म�तको तफर् बाट िझकाइर् 
बकप� गराउन सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम साक्षी िझकाउँदा बकप� हनुे 
तारेख तो�क म्याद जार� गनुर्पन�छ र उजरु�का पक्षहरूलाइर् समेत 
सो�ह �मलानको तारेख तोक्नपुन�छ । 

३०. साक्षी बकप� गराउनःे (१) उजरु� �शासकले साक्षी बकप�को 
ला�ग तो�कएको �दन पक्षहरूसँग �नजहरूले उपिस्थत गराउन 
ल्याएका सािक्षको नामावल� �लइर् स�म�त समक्ष पेश गनुर्पन�छ । 

  (२) साक्षी बकप�को ला�ग तो�कएको तारेखको �दन 
उजरु�का सबै पक्षले साक्षी उपिस्थत गराउन ल्याएको भए 
कायार्लय खलु्नासाथ तथा कुनै पक्षले साक्षी उपिस्थत गराउन 
नल्याएको भए �दनको बा� बजेप�छ स�म�तले उपलब्ध भए 
सम्मका साक्षीको बकप� गराउनपुन�छ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोिजम आदेश भएप�छ उजरु� 
�शासकले उजरु�को पक्षलाइर् आदेशमा उल्लेख भएको �म�तमा 
साक्षी बझु्ने तारेख तोक्नपुन�छ । 

  (३) साक्षी बझु्ने तारेख तो�कएको �दनमा आफ्नो साक्षी 
स�म�त समक्ष उपिस्थत गराउन ुसम्बिन्धत पक्षको दा�यत्व हनुेछ । 

२९. स�म�तको तफर् बाट बकप� गराउनःे (१) यस ऐनमा अन्य� 
जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न नाबालक वा अश� वा 
वृध्दवधृ्दा पक्ष रहेको उजरु�मा सािक्ष बकप�को ला�ग तो�कएको 
तारेखको �दन उपिस्थत नभएको वा उपिस्थत नगराइएको 
साक्षीलाइर् स�म�तले म्याद तो�क स�म�तको तफर् बाट िझकाइर् 
बकप� गराउन सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम साक्षी िझकाउँदा बकप� हनुे 
तारेख तो�क म्याद जार� गनुर्पन�छ र उजरु�का पक्षहरूलाइर् समेत 
सो�ह �मलानको तारेख तोक्नपुन�छ । 

३०. साक्षी बकप� गराउनःे (१) उजरु� �शासकले साक्षी बकप�को 
ला�ग तो�कएको �दन पक्षहरूसँग �नजहरूले उपिस्थत गराउन 
ल्याएका सािक्षको नामावल� �लइर् स�म�त समक्ष पेश गनुर्पन�छ । 

  (२) साक्षी बकप�को ला�ग तो�कएको तारेखको �दन 
उजरु�का सबै पक्षले साक्षी उपिस्थत गराउन ल्याएको भए 
कायार्लय खलु्नासाथ तथा कुनै पक्षले साक्षी उपिस्थत गराउन 
नल्याएको भए �दनको बा� बजेप�छ स�म�तले उपलब्ध भए 
सम्मका साक्षीको बकप� गराउनपुन�छ । 

३१. बन्देज गनर् सक्नःे (१) साक्षीको बकप� गराउँदा उजरु�को 
�वषयवस्त ुभन्दा फरक �कारको तथा साक्षी वा उजरु�को पक्षलाइर् 
अपमा�नत गन� वा िझझ्याउने वा अनिुचत �कारको �� सो�धएमा 
स�म�तले त्यस्तो �� सोध्नबाट पक्षलाइर् बन्देज गनर् सक्नेछ । 

  (२) नाबालक वा वृध्द वा अस� वा �बरामीले साक्षी 
बक्नपुन� भइर् त्यस्तो उजरु�मा कुनै पक्षको उपिस्थ�त वा अन्य कुनै 
मना�सब कारणले साक्षीलाइर् बकप� गनर् अनिुचत दबाव परेको वा 
पन� �बल सम्भावना रहेको छ भ�े स�म�तलाइर् लागेमा स�म�तले 
त्यस्तो पक्षको �त्यक्ष उपिस्थ�तलाइर् बन्देज गर� �नजले साक्षीले 
नदे� ेगर� मा� उपिस्थत हनु आदेश गनर् सक्नछे । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम आदेश गरेमा साक्षीले नदे� े
गर� पक्ष उपिस्थत हनुे व्यवस्था �मलाउने दा�यत्व स�म�तको हनुेछ। 

  (४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम गदार् स�म�तले 
उजरु�सँग सम्बिन्धत आवश्यक �� तयार गर� स�म�तको तफर् बाट 
बकप� गराउन  सक्नेछ । 

३२. पेशी सूची �काशन गनुर्पन�ः (१) उजरु� �शासकले �त्येक ह�ा 
श�ुवार अगामी ह�ाको ला�ग पेशी तो�कएको �बवादहरूको 
सा�ा�हक पेशी सूची तथा तो�कएको �दन उ� �दनको ला�ग पेशी 
तो�कएका �बवादहरूको पेशी सूची �काशन गन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको सूची संयोजकले र �नजको 
अनपुिस्थ�तमा �नजले िजम्मेवार� तोकेको स�म�तको सदस्यले 
�मािणत गनुर्पन�छ । 



v08M @  efuM !  ;+VofM %  ldltM @)&%÷)#÷@^

-22_

३३. दै�नक पेशी सूचीः (१) उजरु� �शासकले दफा ३२ बमोिजमको 
सा�ा�हक पेशी सूचीमा चढेका �बवाद हरूको  तो�कएको �दनको 
पेशी सूची तयार गर� एक ��त सूचना पाट�मा टाँस्न लगाउनपुन�छ 
तथा एक ��त स�म�तका सदस्यहरूलाइर् उपलब्ध गराउनपुन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको सूचीमा �बवादहरू उल्लेख 
गदार् �बवाद दतार्को आधारमा देहायको �ममा तयार गर� �काशन 
गराउनपुन�छः- 

  (क) नाबालक पक्ष भएको �बवाद; 
  (ख) शा�रर�क अस�ता वा अपा�ता भएको व्यि� 

पक्ष भएको �बवाद; 
  (ग) स�र� वषर् उमेर परुा भएको वृध्द वा वृध्दा पक्ष 

भएको �बवाद; तथा 
  (घ) �बवाद दतार्को �मानसुार प�हले दतार् भएको 

�बवाद । 
  (३) उपदफा (२) बमोिजम पेशी सूची तयार गदार् 

मलु्तवीबाट जागेका तथा सव�च्च अदालत, उच्च अदालत तथा 
िजल्ला अदालतबाट पनुः इन्साफको ला�ग �ा� भइर् दतार् भएको 
�बवादको हकमा शरुूमा स�म�तमा दतार् भएको �म�तलाइर् नै दतार् 
�म�त मा�न �म �नधार्रण गनुर्पन�छ । 

  (४) उपदफा (१) वा (२) मा रहेको �मानसुार नै 
स�म�तले �बवादको सनुवाइर् र कारवाह� तथा �कनारा गनुर्पन�छ । 

३४. उजरु� �शासकको िजम्मेवार� हनुःे पेशी सूचीमा चढेका �बवादहरू 
कायार्लय खलेुको एक घण्टा �भ� स�म�त समक्ष सनुवाइर्को ला�ग 
पेश गन� तथा उ� �दनको तो�कएको कायर् स�कए प�छ 
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३३. दै�नक पेशी सूचीः (१) उजरु� �शासकले दफा ३२ बमोिजमको 
सा�ा�हक पेशी सूचीमा चढेका �बवाद हरूको  तो�कएको �दनको 
पेशी सूची तयार गर� एक ��त सूचना पाट�मा टाँस्न लगाउनपुन�छ 
तथा एक ��त स�म�तका सदस्यहरूलाइर् उपलब्ध गराउनपुन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको सूचीमा �बवादहरू उल्लेख 
गदार् �बवाद दतार्को आधारमा देहायको �ममा तयार गर� �काशन 
गराउनपुन�छः- 

  (क) नाबालक पक्ष भएको �बवाद; 
  (ख) शा�रर�क अस�ता वा अपा�ता भएको व्यि� 

पक्ष भएको �बवाद; 
  (ग) स�र� वषर् उमेर परुा भएको वृध्द वा वृध्दा पक्ष 

भएको �बवाद; तथा 
  (घ) �बवाद दतार्को �मानसुार प�हले दतार् भएको 

�बवाद । 
  (३) उपदफा (२) बमोिजम पेशी सूची तयार गदार् 

मलु्तवीबाट जागेका तथा सव�च्च अदालत, उच्च अदालत तथा 
िजल्ला अदालतबाट पनुः इन्साफको ला�ग �ा� भइर् दतार् भएको 
�बवादको हकमा शरुूमा स�म�तमा दतार् भएको �म�तलाइर् नै दतार् 
�म�त मा�न �म �नधार्रण गनुर्पन�छ । 

  (४) उपदफा (१) वा (२) मा रहेको �मानसुार नै 
स�म�तले �बवादको सनुवाइर् र कारवाह� तथा �कनारा गनुर्पन�छ । 

३४. उजरु� �शासकको िजम्मेवार� हनुःे पेशी सूचीमा चढेका �बवादहरू 
कायार्लय खलेुको एक घण्टा �भ� स�म�त समक्ष सनुवाइर्को ला�ग 
पेश गन� तथा उ� �दनको तो�कएको कायर् स�कए प�छ 

स�म�तबाट �फतार् बिुझ�लइर् सरुिक्षत रा� े िजम्मेवार� उजरु� 
�शासकको हनुछे । 

३५. �माण सनुाउन सक्नःे स�म�तले दफा २५ बमोिजम तो�कएको 
तारेखको �दन उपिस्थत सबै पक्षलाइर् अक� पक्षले पेश गरेको 
�माण एवम ्कागजात देखाइर् प�ढ बाँची सनुाइर् सो बारेमा अक� 
पक्षको कुनै कथन रहेको भए �लिखत बयान गराइर् �म�सल सामेल 
गराउन सक्नछे । 

३६. �बवादको सनुवाइर् गन�ः (१) स�म�तले दवैु पक्षको कुरा सनुी 
�नजहरूको �बवादको सनुवाइर् तथा �नणर्य गनुर्पन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको सनुवाइर् तथा �नणर्य गदार् 
पक्षहरूको रोहवरमा गनुर्पन�छ । 

  (३) उपदफा (१) बमोिजम �बवादको सनुवाइर् गदार् 
इजलास कायम गर� सनुवाइर् गनर् मना�सव देिखएमा सोह� अनसुार 
गनर् सक्नेछ । 

तर दबैु पक्षको भनाइ तथा िज�कर स�ुलाइ उपदफा ३ 
अनसुारको इजलास कायम गनर् बाधा हनुे छैन । 

३७. बन्द इजलासको गठन गनर्सक्न े (१) स�म�तले म�हला तथा 
बालबा�लका समावेश रहेको तथा आवश्यक देखेको अन्य 
�बवादको सनुवाइर्को ला�ग बन्द इजलास कायम गर� सनुवाइर् गनर् 
सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको बन्द इजलासमा �बवादका 
पक्ष तथा अन्य सरोकारवाला बाहेक अन्य व्यि�लाइर् इजलासमा 
�वेश गनर् नपाउने गर� बन्द इजलासको गठन गनुर्पन�छ । 
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  (३) बन्द इजलासबाट हे�रने �बवादको काम कारवाह�, 
�पडीतको नाम थर ठेगाना लगायतका �वषय गोप्य रा�पुन�छ । 

३८. बन्द इजलास सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः (१) बन्द इजलासबाट 
हे�रएका �बवादहरूको कागजातको ��त�ल�प बाद�, ��तवा�द र 
�नजको �हतमा असर परेको कुनै सरोकारवाला बाहेक अरू 
कसैलाइर् उपलब्ध गराउनहुुदैँन । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको �बवादको तथ्य खलुाइर् 
कुनै समाचार कुनै प�प��कामा सं�षेण हनु �दन ुहुँदैन । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
स�म�तले पक्षको गोप�नयता तथा �हतमा ��तकुल �भाव नपन� गर� 
समाचार सं�षेण गनर् भने कुनै बाधा पन�छैन । 

३९. थप �माण बझु्नःे �बवादको सनुवाइर्को �ममा �बवादको कुनै 
पक्षको अनरुोधमा वा �बवाद सनुवाइर्को �ममा स�म�त आफैले थप 
�माण बझु्नपुन� देखेमा उजरु�का पक्षहरूलाइर् थप �माण पेश गनर् 
पेश गन� तारेख तो�क आदेश गनर् सक्नेछ । 

४०. स्वाथर् बािझएको �बवाद हेनर् नहनुःे स�म�तको सदस्यले देहायका 
�बवादको कारवाह� र �कनारामा संलग्न हनुहुुँदैनः- 

(क) आफ्नो वा निजकको नातेदारको हक �हत वा 
सरोकार रहेको �बवाद; 

 स्प�ीकरणः यस उपदफाको �योजनको ला�ग 
"निजकको नातेदार" भ�ाले अपतुाल� पदार् कानून 
बमोिजम अपतुाल� �ा� गनर् सक्ने �ाथ�मकता 
�ममा रहेको व्यि�, मामा, माइज,ु सानीआमा, 
ठूल�आमा, सानोबाब,ु ठूलोबाबू, प�त वा प�ी 
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  (३) बन्द इजलासबाट हे�रने �बवादको काम कारवाह�, 
�पडीतको नाम थर ठेगाना लगायतका �वषय गोप्य रा�पुन�छ । 

३८. बन्द इजलास सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः (१) बन्द इजलासबाट 
हे�रएका �बवादहरूको कागजातको ��त�ल�प बाद�, ��तवा�द र 
�नजको �हतमा असर परेको कुनै सरोकारवाला बाहेक अरू 
कसैलाइर् उपलब्ध गराउनहुुदैँन । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको �बवादको तथ्य खलुाइर् 
कुनै समाचार कुनै प�प��कामा सं�षेण हनु �दन ुहुँदैन । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
स�म�तले पक्षको गोप�नयता तथा �हतमा ��तकुल �भाव नपन� गर� 
समाचार सं�षेण गनर् भने कुनै बाधा पन�छैन । 

३९. थप �माण बझु्नःे �बवादको सनुवाइर्को �ममा �बवादको कुनै 
पक्षको अनरुोधमा वा �बवाद सनुवाइर्को �ममा स�म�त आफैले थप 
�माण बझु्नपुन� देखेमा उजरु�का पक्षहरूलाइर् थप �माण पेश गनर् 
पेश गन� तारेख तो�क आदेश गनर् सक्नेछ । 

४०. स्वाथर् बािझएको �बवाद हेनर् नहनुःे स�म�तको सदस्यले देहायका 
�बवादको कारवाह� र �कनारामा संलग्न हनुहुुँदैनः- 

(क) आफ्नो वा निजकको नातेदारको हक �हत वा 
सरोकार रहेको �बवाद; 

 स्प�ीकरणः यस उपदफाको �योजनको ला�ग 
"निजकको नातेदार" भ�ाले अपतुाल� पदार् कानून 
बमोिजम अपतुाल� �ा� गनर् सक्ने �ाथ�मकता 
�ममा रहेको व्यि�, मामा, माइज,ु सानीआमा, 
ठूल�आमा, सानोबाब,ु ठूलोबाबू, प�त वा प�ी 

तफर् का सासू, ससरुा, फूप,ु फूपाज,ु साला, जेठान, 
साल�, �दद�, ब�हनी, �भनाज,ु ब�हनी ज्वाइ�, भा�ा, 
भा�ी, भा�ी ज्वाइ�, भा�ी बहुार� तथा त्यस्तो 
नाताका व्यि�को एकासगोलमा रहेको प�रवारको 
सदस्य सम्झनपुछर् । 

(ख) �नजले अन्य कुनै है�सयतमा गरेको कुनै कायर् वा 
�नज संलग्न रहेको कुनै �वषय समावेश रहेको 
कुनै �बवाद; 

(ग) कुनै �वषयमा �नजले �बवाद चल्न े वा नचल्ने 
�वषयको छलफलमा सहभा�ग भइर् कुनैराय �दएको 
भए सो �वषय समावेश रहेको �बवाद; वा 

(घ) अन्य कुनै कारणले आधारभतू रूपमा �नज र 
�नजको एकाघरसंगोलका प�रवारका सदस्यको 
कुनै स्वाथर् बािझएको �बवाद । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको कुनै अवस्था देिखएमा जनु 
सदस्यको त्यस्तो अवस्था पछर् उ� सदस्यले �बवाद हेनर् नहनुे 
कारण खलुाइर् आदेश गनुर्पन�छ । 

  (३) उपदफा (१) को ��तकुल हनु े गर� कुनै सदस्यले 
कुनै �बवादको कारवा�ह र �कनारामा सहभा�ग हनु लागेमा 
�बवादको कुनै पक्षले आवश्यक �माण स�हत �बवादको कारवा�ह 
�कनारा नगनर् �नवेदन �दन सक्नेछ  र सो सम्बन्धमा  काम 
कारबाह� स्थानीय ऐनको दफा ४८(५) अनसुार हनुेछ । 

  (४) उपदफा (३) अनसुार �बवाद �नरुपण हनु नसक्ने 
अवस्थामा स्थानीय ऐनको दफा ४८(६) र (७) को ब्यबस्था 
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अनसुारको सभाले तोकेको स�म�तले काम कारवा�ह र �कनारामा 
गन�छ । 

  (५) उपदफा (४) बमोिजम गदार् सभाले �बवादका 
पक्षहरूलाइर् सो�ह उपदफा बमोिजम ग�ठत स�म�तबाट �बवादको 
कारवा�ह �कनारा हनुे कुराको जानकार� गराइर् उ� स�म�त समक्ष 
उपिस्थत हनु पठाउनपुन�छ । 

 
प�रच्छेद-६ 

�नणर्य र अन्य आदेश 

४१. �नणर्य गनुर्पन�ः (१) स�म�तले सनुवाइर्को ला�ग पेश भएको �बवाद 
हेदार् कुनै �माण बझु्नपुन� बाँ�क नर�ह �बवाद �कनारा गन� अवस्था 
रहेको देिखएमा सो�ह पेशीमा �बवादमा �नणर्य गनुर्पन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम �नणर्य गरेप�छ �नणर्यको 
व्यहोरा �नणर्य �कताबमा लेिख स�म�तमा उपिस्थत सदस्यहरू सबैले 
दस्तखत गनुर्पन�छ । 

  (३) उपदफा (१) बमोिजम गर�एको �नणर्यको दफा ४२ 
र अन्य �च�लत कानून बमोिजम खलुाउनपुन� �ववरण खलेुको पूणर् 
पाठ �नणर्य भएको �म�तले ब�ढमा सात �दन �भ� तयार गर� 
�म�सल सामेल रा�पुछर् ।   

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
समयाभाव अथवा अन्य कुनै मना�सब कारणले गदार् सो�ह �दन 
�बवाद �नणर्य गनर् नसक्न े भएमा आगा�म ह�ाको कुनै �दनको 
ला�ग अक� पेशी तारेख तोक्नपुन�छ । 
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अनसुारको सभाले तोकेको स�म�तले काम कारवा�ह र �कनारामा 
गन�छ । 

  (५) उपदफा (४) बमोिजम गदार् सभाले �बवादका 
पक्षहरूलाइर् सो�ह उपदफा बमोिजम ग�ठत स�म�तबाट �बवादको 
कारवा�ह �कनारा हनुे कुराको जानकार� गराइर् उ� स�म�त समक्ष 
उपिस्थत हनु पठाउनपुन�छ । 

 
प�रच्छेद-६ 

�नणर्य र अन्य आदेश 

४१. �नणर्य गनुर्पन�ः (१) स�म�तले सनुवाइर्को ला�ग पेश भएको �बवाद 
हेदार् कुनै �माण बझु्नपुन� बाँ�क नर�ह �बवाद �कनारा गन� अवस्था 
रहेको देिखएमा सो�ह पेशीमा �बवादमा �नणर्य गनुर्पन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम �नणर्य गरेप�छ �नणर्यको 
व्यहोरा �नणर्य �कताबमा लेिख स�म�तमा उपिस्थत सदस्यहरू सबैले 
दस्तखत गनुर्पन�छ । 

  (३) उपदफा (१) बमोिजम गर�एको �नणर्यको दफा ४२ 
र अन्य �च�लत कानून बमोिजम खलुाउनपुन� �ववरण खलेुको पूणर् 
पाठ �नणर्य भएको �म�तले ब�ढमा सात �दन �भ� तयार गर� 
�म�सल सामेल रा�पुछर् ।   

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
समयाभाव अथवा अन्य कुनै मना�सब कारणले गदार् सो�ह �दन 
�बवाद �नणर्य गनर् नसक्न े भएमा आगा�म ह�ाको कुनै �दनको 
ला�ग अक� पेशी तारेख तोक्नपुन�छ । 

४२. �नणर्यमा खलुाउनपुन�ः (१) स�म�तले दफा ४१ बमोिजम गरेको 
�नणर्यको पूणर्पाठमा यस दफा बमोिजमका कुराहरू खलुाइर् 
अनसूुची-७ बमोिजमको ढाँचामा तयार गनुर्पन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम पूणर्पाठ तयार गदार् बाद� 
तथा ��तबाद�को िज�कर, �नणर्य गनुर्पन� देिखएको �वषय, दवैु 
पक्षबाट पेश भएको �माणका कुराहरू समेतको �वषय 
खलुाउनपुन�छ । 

  (३) उपदफा (२) मा उल्लेख भए देिख बाहेक पूणर्पाठमा 
देहायका कुराहरू समेत खलुाउनपुन�छः- 

(क) तथ्यको ब्यहोरा; 
(ख) �बवादको कुनै पक्षले कानून व्यवसायी राखेको 

भएमा �नजले पेश गरेको बहस नोट तथा बहसमा 
उठाइएका मलु �वषयहरु; 

(ग) �नणर्य गनर्को ला�ग आधार �लइएको �माणका 
साथै दवैु पक्षबाट पेश भएको �माण तथा त्यसको 
�व�षेण; 

(घ) �नणर्य कायार्न्वयन गनर्को ला�ग गनुर्पन� 
�वषयहरूको �सल�सलेवार उल्लेखन स�हतको 
तप�सल खण्ड; तथा 

(ङ) �नणर्य उपर पनुरावेदन लाग्ने भएमा पनुरावेदन 
लाग्ने िजल्ला अदालतको नाम र के क�त 
�दन�भ� पनुरावेदन गनुर्पन� हो सो समेत ।  

 (४) उपदफा २ तथा ३ मा उल्लेख भएदेिख बाहेक 
देहायका कुराहरु समेत �नणर्यमा खलुाउन सक्नेछः- 
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(क) साक्षी वा सजर्�मनको बकप�को सारांश; 
(ख) कुनै नजीरको व्याख्या वा अवलम्बन गरेको भए 

सो नजीरको �ववरण र �बवादमा उ� नजीरको 
�सध्दान्त के कुन आधारमा लाग ु भएको हो 
अथवा लाग ु नभएको हो भ�े कारण स�हतको 
�व�षेण; 

(ग) �नणर्यबाट कसैलाइर् कुनै कुरा �दन ु भराउन ु पन� 
भएको भए कसलाइर् के क�त भराइर् �दनपुन� हो 
सोको �ववरण; तथा 

(घ) �बवादको �ममा कुनै मालसामान वा �माणको 
रुपमा के�ह वस्त ुस�म�त समक्ष पेश भएको भए 
सो मालसामान वा वस्तकुो हकमा के गन� हो भ�े 
�वषय । 

४३. �ारिम्भक सनुवाइर्मा �नणर्य हनुसक्नःे (१) स�म�तले प�हलो 
सनुवाइर्को ला�ग पेश भएको अवस्थामा नै �बवादमा थप �माण 
बिुझरहनपुन� अवस्था नरहेको देखेमा अथवा हदम्याद वा हकदैया 
वा स�म�तको के्ष�ा�धकार नरहेको कारणले �बवाद �नणर्य गनर् 
न�मल्ने देखेमा प�हलो सनुवाइर्मा नै �नणर्य गनर् सक्नछे । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको �नणर्य के्ष�ा�धकारको 
अभाव रहेको कारणले भएको अवस्थामा के्ष�ा�धकार �हण गन� 
अदालत वा स्थानीय तह वा अन्य �नकायमा उजरु� गनर् जान ुभ�न 
सम्बिन्धत पक्षलाइर्  जानकार� �दन ुपन�छ । 

४४. �नणर्य संशोधनः (१) स�म�त समक्ष �बवादको पक्ष वा कुनै 
सरोकारवालाले �बवादको �नणर्यमा भएको कुनै लेखाइर्को �टु� 
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(क) साक्षी वा सजर्�मनको बकप�को सारांश; 
(ख) कुनै नजीरको व्याख्या वा अवलम्बन गरेको भए 

सो नजीरको �ववरण र �बवादमा उ� नजीरको 
�सध्दान्त के कुन आधारमा लाग ु भएको हो 
अथवा लाग ु नभएको हो भ�े कारण स�हतको 
�व�षेण; 

(ग) �नणर्यबाट कसैलाइर् कुनै कुरा �दन ु भराउन ु पन� 
भएको भए कसलाइर् के क�त भराइर् �दनपुन� हो 
सोको �ववरण; तथा 

(घ) �बवादको �ममा कुनै मालसामान वा �माणको 
रुपमा के�ह वस्त ुस�म�त समक्ष पेश भएको भए 
सो मालसामान वा वस्तकुो हकमा के गन� हो भ�े 
�वषय । 

४३. �ारिम्भक सनुवाइर्मा �नणर्य हनुसक्नःे (१) स�म�तले प�हलो 
सनुवाइर्को ला�ग पेश भएको अवस्थामा नै �बवादमा थप �माण 
बिुझरहनपुन� अवस्था नरहेको देखेमा अथवा हदम्याद वा हकदैया 
वा स�म�तको के्ष�ा�धकार नरहेको कारणले �बवाद �नणर्य गनर् 
न�मल्ने देखेमा प�हलो सनुवाइर्मा नै �नणर्य गनर् सक्नछे । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको �नणर्य के्ष�ा�धकारको 
अभाव रहेको कारणले भएको अवस्थामा के्ष�ा�धकार �हण गन� 
अदालत वा स्थानीय तह वा अन्य �नकायमा उजरु� गनर् जान ुभ�न 
सम्बिन्धत पक्षलाइर्  जानकार� �दन ुपन�छ । 

४४. �नणर्य संशोधनः (१) स�म�त समक्ष �बवादको पक्ष वा कुनै 
सरोकारवालाले �बवादको �नणर्यमा भएको कुनै लेखाइर्को �टु� 

संशोधन गर� पाउन िज�कर �लइर् �नणर्यको जानकार� भएको प��तस 
�दन �भ� �नवेदन �दन सक्नछे ।  

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको �नवेदन पर� स�म�तले हेदार् 
सामान्य �टु� भएको र संशोधनबाट �नणर्यको मूल आशयमा कुनै 
हेरफेर नहनुे देखेमा छु�ै पचार् खडा गर� �नवेदन बमोिजम �नणर्य 
संशोधन गन� आदेश �दनसक्नेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजमको आदेश मूल �नणर्यको 
अ�भ� अ�को रुपमा �लइनछे । 

४५. �नणर्यमा हेरफेर गनर् नहनुःे (१) स�म�तका सदस्य अथवा अरु 
कसैले प�न स�म�तका सदस्यहरुको दस्तखत भैसकेप�छ �नणर्यमा 
कुनै �कारको थपघट वा केरमेट गनर् हुँदैन । 

  (२) कसैले उपदफा (१) बमोिजम को कसरु गन� 
कमर्चार�लाइर् आवश्यक कारवाह�को ला�ग सम्बिन्धत �नकायमा 
लेिख पठाउनपुन�छ ।  

४६. �नणर्य भएप�छ गनुर्पन� कारवा�हः (१) उजरु� �शासकले स�म�तबाट 
�नणर्य भएप�ात �नणर्य �कताबमा स�म�तका सदस्यहरु सबैको 
दस्तखत भएको य�कन गर� �नणर्य �कताब र �म�सल िजम्मा 
�लनपुछर् । 

  (२) यस ऐन बमोिजम �नणर्यको पूणर्पाठ तयार भएप�छ 
सबै सदस्यको दस्तखत भैसकेप�छ उजरु� �शासकले �नणर्यको 
कायार्न्यवय गनर्का ला�ग तत्काल गनुर्पन� के�ह कायर् भए सो 
सम्प� गर� �म�सल अ�भलेखको लागी पठानपुछर् । 
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४७. �नणर्य गनर्पन� अव�धः (१) स�म�तले ��तवाद दािखल भएको वा 
बयान गनुर्पन�मा ��तबाद�को बयान भएको �म�तले तथा ��तवाद 
दािखल नभएको वा बयान नभएकोमा सो हनुपुन� म्याद भ�ुान 
भएको �म�तले नब्बे �दन�भ� �बवादको अिन्तम �नणर्य गनुर्पन�छ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको समयाव�ध गणना गदार् 
मेल�मलापको ला�ग पठाइर्एको �बवादको हकमा मेल�मलापको 
���यामा लागेको समय कटाइर् अव�ध गणना गनुर्पन�छ । 

  (३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
�बवादमा बझु्नपुन� �माण तथा परुा गनुर्पन� ���या बाँ�क नरह� 
�बवाद �नणर्य गनर् अ� प�ुगसकेको भए सो पगेुको पन्� �दन�भ� 
अिन्तम �नणर्य गनुर्पन�छ । 

  

४८. अन्त�रम संरक्षणात्मक आदेश जार� गनर् स�कनःे  
स्थानीय ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ को खण्ड )क (

देिख )ङ (म्म उिल्लिखत �वषयमा तत्काल अन्त�रमस 
संरक्षणात्मक आदेश जार� गनर् स�कनेछ । यस्तो आदेश 

जार� गदार् �नवेदकले पेश गरेको कागजात , �नजको अवस्था र 
वस्तगुत प�रिस्थ�तको �ारिम्भक छान�वन गर� तत्काल आदेश 
नगरे �नवेदकलाई पनर् सक्ने नकारात्मक �भावको मलु्यांकन 
गनुर् पदर्छ । न्या�यक स�म�तले जार� गन� अन्त�रम 
संरक्षणात्मक आदेश अनसूुची ८ मा उल्लेख गरे बमोिजम 
हनुेछ । 
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४७. �नणर्य गनर्पन� अव�धः (१) स�म�तले ��तवाद दािखल भएको वा 
बयान गनुर्पन�मा ��तबाद�को बयान भएको �म�तले तथा ��तवाद 
दािखल नभएको वा बयान नभएकोमा सो हनुपुन� म्याद भ�ुान 
भएको �म�तले नब्बे �दन�भ� �बवादको अिन्तम �नणर्य गनुर्पन�छ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको समयाव�ध गणना गदार् 
मेल�मलापको ला�ग पठाइर्एको �बवादको हकमा मेल�मलापको 
���यामा लागेको समय कटाइर् अव�ध गणना गनुर्पन�छ । 

  (३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
�बवादमा बझु्नपुन� �माण तथा परुा गनुर्पन� ���या बाँ�क नरह� 
�बवाद �नणर्य गनर् अ� प�ुगसकेको भए सो पगेुको पन्� �दन�भ� 
अिन्तम �नणर्य गनुर्पन�छ । 

  

४८. अन्त�रम संरक्षणात्मक आदेश जार� गनर् स�कनःे  
स्थानीय ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ को खण्ड )क (

देिख )ङ (म्म उिल्लिखत �वषयमा तत्काल अन्त�रमस 
संरक्षणात्मक आदेश जार� गनर् स�कनेछ । यस्तो आदेश 

जार� गदार् �नवेदकले पेश गरेको कागजात , �नजको अवस्था र 
वस्तगुत प�रिस्थ�तको �ारिम्भक छान�वन गर� तत्काल आदेश 
नगरे �नवेदकलाई पनर् सक्ने नकारात्मक �भावको मलु्यांकन 
गनुर् पदर्छ । न्या�यक स�म�तले जार� गन� अन्त�रम 
संरक्षणात्मक आदेश अनसूुची ८ मा उल्लेख गरे बमोिजम 
हनुेछ । 

 
 

प�रच्छेद-७ 

स�म�तको सिचवालय 

४९. स�म�तको सिचवालयः  (१)स�म�तको कायर्सम्पादनलाइर् 
सहिजकरणा गनर् एक सिचवालय रहने छ  

  (२) उपदफा (१) वमोिजमको सिचवालयमा 
कायर्पा�लकाले आवश्यता अनसुार उजरु� �शासक, अ�भलेख 
�शासक तथा अन्य कमर्चार�हरुको व्यवस्था गनर् सक्नेछ । 
सिचवालयको कायर्सम्पादनलाइर् व्यविस्थत गनर् सिचवालय अन्तगर्त 
उजरु� शाखा/ फाँट तथा अ�भलेख शाखा /फाँट रहन सक्नेछ । 

 
५०. उजरु� �शासकको काम, कतर्व्य र अ�धकारः यस ऐनमा अन्य� 

उल्लेख भए देिख बाहेक उजरु� �शासकको काम, कतर्व्य र 
अ�धकार देहाय बमोिजम हनुछेः 

(क) पेश भएका उजरु�, ��तवाद र अन्य �लखतहरु 
जाँच गर� र�त पगेुको भए कानून बमोिजम लाग्न े
दस्तरु �लइर् दतार् गन� र दतार् गनर् न�मल्ने भए 
कारण जनाइर् दरपीठ गन�; 

(ख) �ववादमा �माणको ला�ग पेश भएका न�ल 
कागजलाइर् स�लसँग �भडाइर् �ठक देिखएमा 
�मािणत गन� र �म�सल सामेल रा� ेतथा स�लमा 
के�ह कै�फयत देिखएमा सो जनाइर् सम्बिन्धत 
पक्षको स�हछाप गराइर् रा�;े 
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(ग) पेश भएका �लखत साथ संलग्न हनुपुन� �माण 
तथा अन्य कागजात छ वा छैन भए ठ�क छ वा 
छैन जाँच्न;े 

(घ) स�म�तको आदेशले िझकाउनपुन� ��तबाद�, साक्षी 
वा अन्य व्यि�को नाममा म्याद जार� गन�; 

(ङ) �ववादका पक्षलाइर् तारेख वा पेशी तारेख तोक्न;े 
(च) स�म�त समक्ष पेश हनुपुन� �नवेदन दतार् गर� 

आदेशको ला�ग स�म�त समक्ष पेश गन�; 
(छ) कानून बमोिजम वारेस �लन े तथा ग�ुकेो तारेख 

थाम्ने �नवेदन �लइर् आवश्यक कारवाह� गन�; 
(ज) स�म�तबाट भएको आदेश कायार्न्वयन गन� 

गराउने; 
(झ) स�म�तमा पेश वा �ा� भएका कागजप� बझु्न,े 

भपार्इर् गन� लगायतका कायर्हरु गन�; 
(ञ) आवश्यकतानसुार स�म�तको तफर् बाट प�ाचार 

गन�; 
(ट) स�म�तको आदेशले तामेल गनुर्पन� म्याद तामेल 

गन�गराउन,े तामेल भएको म्यादको तामेल� जाँची 
र�तपूवर्कको नभए पनुः जार� गन� तथा अन्य 
अदालत वा �नकायबाट �ा� भएको गाउँपा�लकाले 
तामेल ग�र�दनपुन� म्याद तामेल गन� गराउन;े 

(ठ) �नणर्य �कताब र उजरु�को �म�सल िजम्मा �लन;े 
(ड) स�म�तमा दतार् भएका �ववाद तथा �नवेदन 

लगायतका कागजातको अ�भलेख तयार गन� र 
मा�सक वा वा�षर्क ��तवेदन पेश गनुर्पन� �नकाय 
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(ग) पेश भएका �लखत साथ संलग्न हनुपुन� �माण 
तथा अन्य कागजात छ वा छैन भए ठ�क छ वा 
छैन जाँच्न;े 

(घ) स�म�तको आदेशले िझकाउनपुन� ��तबाद�, साक्षी 
वा अन्य व्यि�को नाममा म्याद जार� गन�; 

(ङ) �ववादका पक्षलाइर् तारेख वा पेशी तारेख तोक्न;े 
(च) स�म�त समक्ष पेश हनुपुन� �नवेदन दतार् गर� 

आदेशको ला�ग स�म�त समक्ष पेश गन�; 
(छ) कानून बमोिजम वारेस �लन े तथा ग�ुकेो तारेख 

थाम्ने �नवेदन �लइर् आवश्यक कारवाह� गन�; 
(ज) स�म�तबाट भएको आदेश कायार्न्वयन गन� 

गराउने; 
(झ) स�म�तमा पेश वा �ा� भएका कागजप� बझु्न,े 

भपार्इर् गन� लगायतका कायर्हरु गन�; 
(ञ) आवश्यकतानसुार स�म�तको तफर् बाट प�ाचार 

गन�; 
(ट) स�म�तको आदेशले तामेल गनुर्पन� म्याद तामेल 

गन�गराउन,े तामेल भएको म्यादको तामेल� जाँची 
र�तपूवर्कको नभए पनुः जार� गन� तथा अन्य 
अदालत वा �नकायबाट �ा� भएको गाउँपा�लकाले 
तामेल ग�र�दनपुन� म्याद तामेल गन� गराउन;े 

(ठ) �नणर्य �कताब र उजरु�को �म�सल िजम्मा �लन;े 
(ड) स�म�तमा दतार् भएका �ववाद तथा �नवेदन 

लगायतका कागजातको अ�भलेख तयार गन� र 
मा�सक वा वा�षर्क ��तवेदन पेश गनुर्पन� �नकाय 

समक्ष ��तवेदन तयार गर� संयोजकबाट �मािणत 
गराइर् सम्बिन्धत �नकायमा पठाउन;े 

(ढ) आफ्नो िजम्मा रहेका उजरु�का �म�सलमा रहेका 
कागजातको र�तपूवर्क न�ल �दन;े 

(ण) िजल्ला अदालतमा पनुरावेदन लाग्ने गर� �नणर्य 
भएका �ववादमा पनुरावेदन म्याद जार� गर� 
तामेल गन�गराउन;े 

(त) अदालत वा अन्य कुनै �नकायमा �ववादको 
�म�सल वा कुनै कागजात पठाउनपुन� भएमा 
स�म�तलाइर् जानकार� गराइर् �म�सल वा कागजात 
पठाउन ेतथा �फतार् �ा� भएप�छ कानून बमोिजम 
सरुिक्षत रा� ेव्यवस्था �मलाउन;े 

(त) �नणर्य �कताब िजम्मा �लन;े तथा 
(थ) पेश भएका �नवेदन लगायतका कागजातमा 

स�म�तबाट आदेश हनुपुन� वा �नकासा �लनपुन�मा 
स�म�त समक्ष पेश गन� । 

 
५१. अ�भलेख �शासकको काम, कतर्व्य र अ�धकारः यस ऐनमा अन्य� 

उल्लेख भए बाहेक अ�भलेख �शासकको काम, कतर्व्य र अ�धकार 
देहाय बमोिजम हनुेछः 
 (क) �नणर्य कायार्न्वयन सम्बन्धीः 

(२) �नणर्य बमोिजम चलन चलाउनपुन�, कुनै 
कुरा �दलाइर्भराइर् �दनपुन� लगायतका 
�नणर्य कायार्न्वयनका ला�ग गनुर्पन� 
कायर्हरु गन� तथा �नणर्य कायार्न्वयनको 
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अ�भलेख राखी कानून बमोिजम �ववरण 
पठाउनपुन� �नकायहरुमा �ववरण पठाउन;े 

(३) �नणर्य कायार्न्वयनको �ममा �नवेदन 
�दएका पक्षहरुको वारेस �लन,े सकार 
गराउने, ग�ुकेो तारेख थमाउन े
लगायतका कायर्हरु गन�; 

(४) स�म�तको आदेशले रो�ा भएको वा अरु 
कुनै अदालत वा �नकायबाट रो�ा भै 
आएको जायजेथा अन्य अ�ा अदालतमा 
दािखल चलान गनुर्पन� भए सो गन�; 

(५) �नणर्य बमोिजम �ललाम गन� लगायतका 
अन्य कुनै काम गनुर्पन� भए सो समेत 
गन�; तथा 

(६) लेिखए देिख बाहेकको कुनै कायर् �नणर्य 
कायार्न्वयनको �ममा गनुर्पन� भएमा 
स�म�त समक्ष पेश गर� आदेश बमोिजम 
गन� । 

 (ख) अ�भलेख संरक्षण सम्बन्धीः 
(१) अ�भलेख शाखाको रेखदेख गर� �नणर्य 

भएका �म�सल सरुिक्षत रा� े र कानून 
बमोिजम सडाउनेपन� कागजहरु सडाउन;े 

(२) �नणर्य भएका �म�सलहरुमा कागजात 
जाँच गर� दरुुस्त रहेनरहेको हेन� र 
�म�सल कानून बमोिजम गर� दरुुस्त 
अवस्थामा रा�;े 
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अ�भलेख राखी कानून बमोिजम �ववरण 
पठाउनपुन� �नकायहरुमा �ववरण पठाउन;े 

(३) �नणर्य कायार्न्वयनको �ममा �नवेदन 
�दएका पक्षहरुको वारेस �लन,े सकार 
गराउने, ग�ुकेो तारेख थमाउन े
लगायतका कायर्हरु गन�; 

(४) स�म�तको आदेशले रो�ा भएको वा अरु 
कुनै अदालत वा �नकायबाट रो�ा भै 
आएको जायजेथा अन्य अ�ा अदालतमा 
दािखल चलान गनुर्पन� भए सो गन�; 

(५) �नणर्य बमोिजम �ललाम गन� लगायतका 
अन्य कुनै काम गनुर्पन� भए सो समेत 
गन�; तथा 

(६) लेिखए देिख बाहेकको कुनै कायर् �नणर्य 
कायार्न्वयनको �ममा गनुर्पन� भएमा 
स�म�त समक्ष पेश गर� आदेश बमोिजम 
गन� । 

 (ख) अ�भलेख संरक्षण सम्बन्धीः 
(१) अ�भलेख शाखाको रेखदेख गर� �नणर्य 

भएका �म�सल सरुिक्षत रा� े र कानून 
बमोिजम सडाउनेपन� कागजहरु सडाउन;े 

(२) �नणर्य भएका �म�सलहरुमा कागजात 
जाँच गर� दरुुस्त रहेनरहेको हेन� र 
�म�सल कानून बमोिजम गर� दरुुस्त 
अवस्थामा रा�;े 

(३) कानून बमोिजम सडाउन े कागजको 
�ववरण तयार गर� सो �ववरण सरुिक्षत 
रहने व्यवस्था गन�; 

(४) अ�भलेख शाखामा �ा� भएको 
�म�सलहरुको सालबसाल� अ�भलेख रा� े
र आवश्यकतानसुार �ववरण तयार गन�; 
तथा 

(५) कुनै अदालत वा �नकायबाट अ�भलेखमा 
रहेको �म�सल वा कुनै कागजात माग भै 
आएमा र�तपूवर्क पठाउने र �फतार् �ा� 
भएप�छ र�तपूवर्क गर� सरुिक्षत रा� े। 

५२. उजरु� �शासक वा अ�भलेख �शासकको आदेश उपरको �नवेदनः 
(१) यस ऐन बमोिजम उजरु� �शासक वा अ�भलेख �शासकले 
गरेको आदेश वा कारवाह� उपर िच� नबझु्ने पक्षले सो आदेश वा 
कारवाह� भएको पाँच �दन�भ� स�म�त समक्ष �नवेदन �दन सक्नेछ। 

  (२) स�म�तले उपदफा (१) बमोिजम पेश भएको �नवेदन 
उपर सनुवुाइर् गर� �नवेदन पेश भएको ब�ढमा सात �दन �भ� 
�नवेदन उपरको कारवा�ह टुङ्ग्याउनपुन�छ । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
उपदफा (१) बमोिजमको �नवेदन उपर आदेश वा �नणर्य गनुर्पूवर् 
के�ह बझु्नपुन� भए सो बझेुर मा� �नणर्य वा आदेश गनुर्पन�छ । 
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प�रच्छेद-८ 

मेल�मलाप सम्बन्धी व्यवस्था 

५३. �मलाप� गराउनःे (१) स�म�तले �च�लत कानून बमोिजम �मलाप� 
हनु सक्ने जनुसकैु उजरु�मा �मलाप� गराउन सक्नेछ । 

  (२) �ववादका पक्षहरूले �मलाप�को ला�ग अनसूुची-९ 
बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन �दएमा स�म�तले उजरु�मा �मलाप� 
गराउन उपय�ु देखेमा �मलाप� गराइ�दनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम पक्षहरूले �दएको �नवेदनको 
व्यहोरा स�म�तले दवैु पक्षलाइर् सनुाइर् त्यसको प�रणाम सम्झाइर् 
पक्षहरूको �मलाप� गन� सम्बन्धमा सहम�त रहेनरहेको सोध्नपुन�छ । 

  (४) उपदफा (३) बमोिजम सनुाउँदा पक्षहरूले �मलाप� 
गनर् म�ुर गरेमा स�म�तले पक्षहरूको �नवेदनमा उल्लेख भएको 
व्यहोरा बमोिजमको �मलाप� तीन ��त तयार गराउनपुन�छ । 

  (५) उपदफा (४) बमोिजमको �मलाप�को व्यहोरा 
पक्षहरूलाइर् पढ�बाँची सनुाइर् �मलाप� गनर् म�ुर भएमा पक्षहरूको 
स�हछाप गराइर् स�म�तका सदस्यहरूले �मलाप� कागज अनसूुची-
१० बमोिजमको ढाँचामा �मािणत गर� एक ��त स�म�तले 
अ�भलेखको ला�ग �म�सलमा रा�पुन�छ तथा एक-एक ��त बाद� 
तथा ��तबाद�लाइर् �दनपुन�छ । 

   

५४. मेल�मलाप गराउन सक्नःे (१) स�म�तले �च�लत कानून बमोिजम 
�मलाप� गनर् �मल्ने उजरु�मा पक्षहरूबीच मेल�मलाप गराउन 
सक्नेछ । 
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प�रच्छेद-८ 

मेल�मलाप सम्बन्धी व्यवस्था 

५३. �मलाप� गराउनःे (१) स�म�तले �च�लत कानून बमोिजम �मलाप� 
हनु सक्ने जनुसकैु उजरु�मा �मलाप� गराउन सक्नेछ । 

  (२) �ववादका पक्षहरूले �मलाप�को ला�ग अनसूुची-९ 
बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन �दएमा स�म�तले उजरु�मा �मलाप� 
गराउन उपय�ु देखेमा �मलाप� गराइ�दनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम पक्षहरूले �दएको �नवेदनको 
व्यहोरा स�म�तले दवैु पक्षलाइर् सनुाइर् त्यसको प�रणाम सम्झाइर् 
पक्षहरूको �मलाप� गन� सम्बन्धमा सहम�त रहेनरहेको सोध्नपुन�छ । 

  (४) उपदफा (३) बमोिजम सनुाउँदा पक्षहरूले �मलाप� 
गनर् म�ुर गरेमा स�म�तले पक्षहरूको �नवेदनमा उल्लेख भएको 
व्यहोरा बमोिजमको �मलाप� तीन ��त तयार गराउनपुन�छ । 

  (५) उपदफा (४) बमोिजमको �मलाप�को व्यहोरा 
पक्षहरूलाइर् पढ�बाँची सनुाइर् �मलाप� गनर् म�ुर भएमा पक्षहरूको 
स�हछाप गराइर् स�म�तका सदस्यहरूले �मलाप� कागज अनसूुची-
१० बमोिजमको ढाँचामा �मािणत गर� एक ��त स�म�तले 
अ�भलेखको ला�ग �म�सलमा रा�पुन�छ तथा एक-एक ��त बाद� 
तथा ��तबाद�लाइर् �दनपुन�छ । 

   

५४. मेल�मलाप गराउन सक्नःे (१) स�म�तले �च�लत कानून बमोिजम 
�मलाप� गनर् �मल्ने उजरु�मा पक्षहरूबीच मेल�मलाप गराउन 
सक्नेछ । 

  (२) पक्षहरूले जनुसकैु तहमा �वचाराधीन रहेको �च�लत 
कानूनले मेल�मलापको माध्यमबाट समाधान गनर् स�कने �ववादमा 
�ववादका पक्षले संय�ु रूपमा स�म�त समक्ष �नवेदन �दन सक्नेछन ्। 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम �नवेदन �दएकोमा 
मेल�मलापबाट उजरु�को �नरोपण हनु उपय�ु देिखएमा स�म�तले 
त्यस्तो उजरु� मेल�मलापको माध्यमबाट �नरोपण गनर् लेिख पठाउन ु
पन�छ । 

  (४) उपदफा (३) बमोिजमको आदेशप�छ मेल�मलाप 
सम्बन्धी कारवा�ह �ारम्भ गर� पक्षहरूबीच मेल�मलाप 
गराइर्�दनपुन�छ । 

  (५) मेल�मलाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम 
हनुेछ । 

५५. उजरु� �नणर्य गन�ः (१) स�म�तले यस ऐन बमोिजम मेल�मलापको 
माध्यमबाट उजरु�को �नरोपण गनर् ���या बढाएकोमा 
मेल�मलापको माध्यमबाट उजरु�को �नरोपण हनु नसकेमा 
पक्षहरूलाइर् उजरु�को पेशी तारेख तो�क कानून बमोिजम कारवाह� 
गर� सनुवाइर् तथा �नणर्य गन� ���या बढाउनपुन�छ । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोिजमको उजरु�मा 
मेल�मलाप वा �मलाप� हनु नसकेमा स�म�तले अ�धकार के्ष� 
रहेको अदालतमा जाने भ�न सनुाइर्�दनपुन�छ । 

५६. मेल�मलाप वा �मलाप� हनु नसक्नःे यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु 
कुरा लेिखएको भए ताप�न कुनै उजरु�मा �मलाप� गराउँदा 
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उजरु�को �कृ�त वा �मलाप�को व्यहोराबाट नेपाल सरकार बाद� 
भइर् चलेको कुनै �ववाद वा सावर्ज�नक तथा सरकार� सम्पि� वा 
�हतमा असर पन� देिखएमा स�म�तले त्यस्तो �ववादमा �मलाप� 
गराउनेछैन । 

  तर त्यस्तो असर पन� व्यहोरा हटाइर् अन्य व्यहोराबाट 
मा� �मलाप� गनर् चाहेमा भने �मलाप� गराइर्�दनपुन�छ । 

५७. मेल�मलापको ला�ग �ोत्साहन गन�ः (१) स�म�तले स�म�त समक्ष 
सनुवाइर्को ला�ग पेश भएको उजरु�मा मेल�मलाप हनुसक्ने 
सम्भावना रहेको देखेमा पक्षहरूलाइर् मेल�मलापको ला�ग तारेख 
तोक्न सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको तारेखको �दन स�म�तले 
�ववादका पक्ष तथा �वपक्ष, उपिस्थत भएसम्म पक्षले पत्याइर् साथै 
�लइआएका अन्य व्यि� समेत उपिस्थत गराइर् मेल�मलापको ला�ग 
छलफल गराइर् पक्षहरूको बीचमा सहम�त भएमा सहम�त भए 
बमोिजम �मलाप� कागज तयार गनर् लगाइर् �मलाप� 
गराइर्�दनपुन�छ । 

  (३) उजरु�मा तो�कएको म्यादमा स�म�त समक्ष उपिस्थत 
नभएको वा उपिस्थत भएर प�न तारेख गजुार� �ववादमा तारेखमा 
नरहेको पक्ष अथवा �ववादमा पक्ष कायम नभएको भए ताप�न 
�ववादको पेटबोल�बाट उजरु�को पक्ष कायम हनुे देिखएको व्यि� 
समेत मेल�मलापको ला�ग उपिस्थत भएमा स�म�तले मेल�मलाप 
गराइर् �मलाप�को कागज गराइर्�दनपुन�छ । 
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उजरु�को �कृ�त वा �मलाप�को व्यहोराबाट नेपाल सरकार बाद� 
भइर् चलेको कुनै �ववाद वा सावर्ज�नक तथा सरकार� सम्पि� वा 
�हतमा असर पन� देिखएमा स�म�तले त्यस्तो �ववादमा �मलाप� 
गराउनेछैन । 

  तर त्यस्तो असर पन� व्यहोरा हटाइर् अन्य व्यहोराबाट 
मा� �मलाप� गनर् चाहेमा भने �मलाप� गराइर्�दनपुन�छ । 

५७. मेल�मलापको ला�ग �ोत्साहन गन�ः (१) स�म�तले स�म�त समक्ष 
सनुवाइर्को ला�ग पेश भएको उजरु�मा मेल�मलाप हनुसक्ने 
सम्भावना रहेको देखेमा पक्षहरूलाइर् मेल�मलापको ला�ग तारेख 
तोक्न सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको तारेखको �दन स�म�तले 
�ववादका पक्ष तथा �वपक्ष, उपिस्थत भएसम्म पक्षले पत्याइर् साथै 
�लइआएका अन्य व्यि� समेत उपिस्थत गराइर् मेल�मलापको ला�ग 
छलफल गराइर् पक्षहरूको बीचमा सहम�त भएमा सहम�त भए 
बमोिजम �मलाप� कागज तयार गनर् लगाइर् �मलाप� 
गराइर्�दनपुन�छ । 

  (३) उजरु�मा तो�कएको म्यादमा स�म�त समक्ष उपिस्थत 
नभएको वा उपिस्थत भएर प�न तारेख गजुार� �ववादमा तारेखमा 
नरहेको पक्ष अथवा �ववादमा पक्ष कायम नभएको भए ताप�न 
�ववादको पेटबोल�बाट उजरु�को पक्ष कायम हनुे देिखएको व्यि� 
समेत मेल�मलापको ला�ग उपिस्थत भएमा स�म�तले मेल�मलाप 
गराइर् �मलाप�को कागज गराइर्�दनपुन�छ । 

५८. �ारिम्भक सनुवाइर् पूवर् मेल�मलापः (१) उजरु� �शासकले �ारिम्भक 
सनुवाइर्को ला�ग स�म�त समक्ष उजरु� पेश हनुपूुवर् उजरु�मा 
मेल�मलाप हनुसक्ने अवस्था देिखएमा वा पक्षहरूले सो व्यहोराको 
�नवेदन �लइर् आएमा �मलाप�को व्यहोरा खलेुको कागज तयार 
गर� स�म�त समक्ष पेश गनर्सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम गदार् �मलाप�मा अिन्तम 
सहम�त नजटेुको भए ताप�न पक्षहरू मेल�मलापको ला�ग ���यामा 
जान सहमत भएमा उजरु� �शासकले पक्षहरूको �नवेदन �लइर् 
उजरु�मा मेल�मलापको ला�ग मेल�मलापकतार् समक्ष पठाउन े
आदेशको ला�ग स�म�त समक्ष पेश गनर्सक्नेछ । 

५९. मेल�मलापकतार्को सूची तयार गन�ः (१) स�म�तले मेल�मलापको 
कायर् गराउनको ला�ग देहाय बमोिजमको योग्यता पगेुको 
व्यि�हरूको �ववरण खलुाइर् सम्भा�वत मेल�मलापकतार्को सूची 
तयार गन�छः 

 (क) किम्तमा स्नातक उि�णर् गरेको;  
 (ख) कुनै राजनी�तक दल ��त आस्था राखी राजनी�तमा स��य 

नरहेको; तथा 
 (ग) स्थानीय स्तरमा समाजसेवीको रुपमा प�हचान बनाएको । 

 (घ)  मेल�मलापकतार्को ४८ घण्टा ता�लम �लइ 
मेल�मलापकतार्को कायर् गद� आएको  

 (ङ)  २५ बषर् उमेर परुा भएको । 
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 (च)  माथी योग्यतामा जनु सकैु कुरा लेिखएको भएता प�न 
ता�लम �लइ हाल काम ग�ररहेकाको हकमा �नजलाइ 
�नरन्तरता �दन स�कने । 

  (२) मेल�मलापकतार्को सूची तयार गरेप�छ स�म�तले सूची 
सभा समक्ष पेश गर� अनमुोदन गराउनपुन�छ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम सूची अनमुोदन भएप�छ 
स�म�तले सावर्ज�नक जानकार�को ला�ग सूचना �काशन गनुर्पन�छ 
तथा मेल�मलापको ला�ग पठाउँदा �त्येक पक्षलाइर् सो सूची 
उपलब्ध गराउनपुन�छ । 

६०. मेल�मलापकतार्को सूची अ�ाव�धक गन�ः (१) स�म�तले दफा ५९ 
बमोिजम तयार भएको सूची �त्येक वषर् अ�ाव�धक गनुर्पन�छ । 

  (२) �त्येक वषर् अ�ाव�धक गरेको मेल�मलापकतार्को 
सूची स�म�तले सभाबाट अनमुोदन गराउनपुन�छ । 

  (३) यस ऐन तथा �च�लत कानून बमोिजम 
मेल�मलापकतार्को सूचीमा सूचीकृत हनु योग्यता पगेुको व्यि�ले 
स�म�त समक्ष सूचीकृत ग�रपाउनको ला�ग अनसूुची-११ 
बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन �दनसक्नेछ । 

६१. मेल�मलापकतार्को सूचीबाट हटाउनःे (१) स�म�तले दफा ६० 
बमोिजम मेल�मलापकतार्को सूची अ�ाव�धक गदार् देहायको 
अवस्थाका मेल�मलापकतार्को नाम सूचीबाट हटाउनेछः- 

(क) �नजको मतृ्य ुभएमा; 
(ख) �नजले आफ्नो नाम सूचीबाट हटाइर्पाउँ भ�े �नवेदन 

�दएमा; 
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 (च)  माथी योग्यतामा जनु सकैु कुरा लेिखएको भएता प�न 
ता�लम �लइ हाल काम ग�ररहेकाको हकमा �नजलाइ 
�नरन्तरता �दन स�कने । 

  (२) मेल�मलापकतार्को सूची तयार गरेप�छ स�म�तले सूची 
सभा समक्ष पेश गर� अनमुोदन गराउनपुन�छ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम सूची अनमुोदन भएप�छ 
स�म�तले सावर्ज�नक जानकार�को ला�ग सूचना �काशन गनुर्पन�छ 
तथा मेल�मलापको ला�ग पठाउँदा �त्येक पक्षलाइर् सो सूची 
उपलब्ध गराउनपुन�छ । 

६०. मेल�मलापकतार्को सूची अ�ाव�धक गन�ः (१) स�म�तले दफा ५९ 
बमोिजम तयार भएको सूची �त्येक वषर् अ�ाव�धक गनुर्पन�छ । 

  (२) �त्येक वषर् अ�ाव�धक गरेको मेल�मलापकतार्को 
सूची स�म�तले सभाबाट अनमुोदन गराउनपुन�छ । 

  (३) यस ऐन तथा �च�लत कानून बमोिजम 
मेल�मलापकतार्को सूचीमा सूचीकृत हनु योग्यता पगेुको व्यि�ले 
स�म�त समक्ष सूचीकृत ग�रपाउनको ला�ग अनसूुची-११ 
बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन �दनसक्नेछ । 

६१. मेल�मलापकतार्को सूचीबाट हटाउनःे (१) स�म�तले दफा ६० 
बमोिजम मेल�मलापकतार्को सूची अ�ाव�धक गदार् देहायको 
अवस्थाका मेल�मलापकतार्को नाम सूचीबाट हटाउनेछः- 

(क) �नजको मतृ्य ुभएमा; 
(ख) �नजले आफ्नो नाम सूचीबाट हटाइर्पाउँ भ�े �नवेदन 

�दएमा; 

(ग) �नजले नै�तक पतन देिखन े फौजदार� अ�भयोगमा सजाय 
पाएमा; 

(घ) �नज कुनै संस्थासँग सम्बध्द रहेकोमा सो संस्था खारेज वा 
�वघटन भएमा; र 

(ङ) स�म�तले दफा ६७ को उपदफा (२) बमोिजम �नजलाइर् 
सूचीबाट हटाउने �नणर्य गरेमा । 

(च)  बसइ सराइ गरेमा । 
  (२) उपदफा (१) बमोिजम सूचीबाट नाम हटाइएका 

मेल�मलापकतार्हरूको नामावल� स�म�तले सावर्ज�नक सूचनाको 
ला�ग �काशन गनुर्पन�छ । 

६२. मेल�मलापको ला�ग समयाव�ध तोक्नःे (१) स�म�तले यस ऐन 
बमोिजम मेल�मलाको ला�ग मेल�मलापकतार् पठाउँदा ब�ढमा �तन 
म�हना सम्मको समय तो�क पठाउनछे । 

  (२) मेल�मलापको ला�ग पठाउँदा सामान्यतयाः व�ढमा 
तीनजना बाट मेल�मलाप गराउने गर� तोक्नपुन�छ । 
  

६३. मेल�मलापकतार्को छनौटः (१) स�म�तले मेल�मलाप गराउने 
कायर्को ला�ग �ववादका पक्षहरूलाइर् एक जना मेल�मलापकतार्को 
छनौट गन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम गदार् पक्षहरूबीचमा एकजना 
मेल�मलापकतार्को ला�ग सहम�त नभएमा स�म�तले पक्षहरूको 
सहम�तमा �तन जना मेल�मलापकतार्को छनौट गनुर्पन�छ । 
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  (३) पक्षहरूको बीचमा मेल�मलापकतार्को नाममा सहम�त 
हनु नसकेमा स�म�तले मेल�मलापकतार्को सूचीमा रहेका 
मेल�मलापकतार्हरू मध्येबाट दवैु पक्षबाट एक-एक जना 
मेल�मलापकतार् छनौट गनर् लगाइर् ते�ो मेल�मलापकतार् छनौट 
ग�र�दनपुन�छ । 

  (४) उजरु�का सबै पक्षको सहम�तमा मेल�मलापकतार्को 
सूचीमा नरहेको यस ऐन बमोिजम मेल�मलापकतार् हनु अयोग्य 
नभएको कुनै व्यि� वा संस्थाबाट मेल�मलाप ���या अगाडी 
बढाउन सहमत भै �लिखत �नवेदन �दएमा स�म�तले त्यस्तो व्यि� 
वा संस्थालाइर् मेल�मलापकतार् तो�क�दनपुन�छ । 

६४. मेल�मलापकतार्को प�रवतर्नः (१) स�म�तले देहायको अवस्था प�र 
पक्षहरूले �नवेदन �दएको अवस्थामा मेल�मलापकतार् प�रवतर्न 
ग�र�दनपुन�छः- 

(क) दफा ६१ बमोिजम मेल�मलापकतार्को सूचीबाट हटाउने 
अवस्था भएमा; 

(ख) पक्षहरूले पारस्प�रक सहम�तमा मेल�मलापकतार् हेरफेर 
गनर् म�ुर भएमा;  

(ग) �ववादको कुनै पक्षले मेल�मलापकतार् ��त अ�व�ास रहेको 
�लिखत जानकार� गराएमा; 

(घ) कुनै कारणले मेल�मलापकतार्ले मेल�मलापमा सहभागी 
भैरहन नसक्ने जनाएमा; 

(ङ) �ववादको �वषयवस्तमुा मेल�मलापकतार्को कुनै स्वाथर् 
रहेको मेल�मलापकतार्ले जानकार� गराएमा वा कुनै 
�ोतबाट स�म�त समक्ष जानकार� भएमा; तथा 
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  (३) पक्षहरूको बीचमा मेल�मलापकतार्को नाममा सहम�त 
हनु नसकेमा स�म�तले मेल�मलापकतार्को सूचीमा रहेका 
मेल�मलापकतार्हरू मध्येबाट दवैु पक्षबाट एक-एक जना 
मेल�मलापकतार् छनौट गनर् लगाइर् ते�ो मेल�मलापकतार् छनौट 
ग�र�दनपुन�छ । 

  (४) उजरु�का सबै पक्षको सहम�तमा मेल�मलापकतार्को 
सूचीमा नरहेको यस ऐन बमोिजम मेल�मलापकतार् हनु अयोग्य 
नभएको कुनै व्यि� वा संस्थाबाट मेल�मलाप ���या अगाडी 
बढाउन सहमत भै �लिखत �नवेदन �दएमा स�म�तले त्यस्तो व्यि� 
वा संस्थालाइर् मेल�मलापकतार् तो�क�दनपुन�छ । 

६४. मेल�मलापकतार्को प�रवतर्नः (१) स�म�तले देहायको अवस्था प�र 
पक्षहरूले �नवेदन �दएको अवस्थामा मेल�मलापकतार् प�रवतर्न 
ग�र�दनपुन�छः- 

(क) दफा ६१ बमोिजम मेल�मलापकतार्को सूचीबाट हटाउने 
अवस्था भएमा; 

(ख) पक्षहरूले पारस्प�रक सहम�तमा मेल�मलापकतार् हेरफेर 
गनर् म�ुर भएमा;  

(ग) �ववादको कुनै पक्षले मेल�मलापकतार् ��त अ�व�ास रहेको 
�लिखत जानकार� गराएमा; 

(घ) कुनै कारणले मेल�मलापकतार्ले मेल�मलापमा सहभागी 
भैरहन नसक्ने जनाएमा; 

(ङ) �ववादको �वषयवस्तमुा मेल�मलापकतार्को कुनै स्वाथर् 
रहेको मेल�मलापकतार्ले जानकार� गराएमा वा कुनै 
�ोतबाट स�म�त समक्ष जानकार� भएमा; तथा 

(च) मेल�मलापकतार्ले मेल�मलापकतार्को है�सयतले कायर्गदार् 
दफा ६६ तथा अन्य �च�लत कानून बमोिजम पालन 
गनुर्पन� आचरण पालन नगरेमा । 

  (२) मेल�मलापकतार् प�रवतर्नको कारणले तो�कएको 
समयमा मेल�मलापको कायर् सम्प� हनु नसक्न े भएमा स�म�तले 
ब�ढमा एक म�हना सम्मको समय थप गनर् सक्नेछ । 

६५. मेल�मलापको ला�ग पठाउँदा गन� ���याः (१) स�म�तले कुनै 
उजरु� मेल�मलापको ला�ग मेल�मलापकतार् समक्ष पठाउँदा 
पक्षहरूलाइर् मेल�मलापकतार्को सम्पकर्  उपलब्ध गराइर् 
मेल�मलापकतार् समक्ष उपिस्थत हनुे तारेख तो�क देहाय 
बमोिजमको कागज साथै रािख लेिखपठाउनपुन�छः 

(क) उजरु�को सारसंके्षप वा मखु्य मखु्य कागजातको ��त�लपी; 
(ख) उजरु�को पक्ष वा वारेस भए वारेसको नाम, थर, वतन र 

उपलब्ध भएसम्म टे�लफोन नम्बर, इर्मेल, फ्याक्स तथा 
अन्य सम्पकर्  �ववरण; तथा 

(ग) मेल�मलाप सम्बन्धी ���या सम्प� गनुर्पन� स्थान र समय । 
  (२) मेल�मलापकतार्ले स�म�त समक्ष माग गरेमा उजरु�का 

कागजातहरूको न�ल उपलब्ध गराउनपुन�छ । 
  (३) मेल�मलापको ला�ग तो�कएको समय सम्प� भएको 

सात �दन �भ� उजरु�को पक्षहरू स�म�त समक्ष उपिस्थत हनुे गर� 
तारेख तोक्नपुन�छ । 

  (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
मेल�मलापकतार्ले तो�कएको समय अगावै उजरु� स�म�त समक्ष 
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�फतार् पठाउने �नणर्य गरेमा सो �नणर्यको जानकार� भएको सात 
�दन �भ� पक्षहरूलाइर् स�म�त समक्ष उपिस्थत हनुगेर� पठाउनपुन�छ । 

६६. मेल�मलापमा अवलम्बन गनुर्पन� ���याः (१) स�म�तले 
पक्षहरूको सहम�तमा मेल�मलापको ला�ग छलफल गन� तथा अन्य 
कायर् गन� स्थानको छनौट गर� पक्ष तथा मेल�मलापकतार्लाइर् सोको 
जानकार� उपलब्ध गराउनपुन�छ । 

  तर पक्षहरूको सहम�तमा मेल�मलापकतार्ले अन्य कुनै 
स्थानको छनौट गनर् बाधा पन�छैन । 

  (२) पक्षहरूलाइर् उपदफा (१) बमोिजम मेल�मलापकतार्ले 
तोकेको स्थानमा तो�कएको समयमा उपिस्थत हनुे दा�यत्व रहनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजमको दा�यत्व पक्षहरूले परुा 
नगरेमा मेल�मलापकतार्ले मेल�मलापको ���या बन्द गर� 
स�म�तलाइर् सोको �लिखत जानकार� गराइर् उजरु�को कागजात 
�फतार् पठाउनसक्नेछ । 

  (४) मेल�मलापको �ममा मेल�मलापकतार्ले पक्षहरूबीचमा 
सहजकतार्को भ�ूमका गन�छ र उ� भ�ूमका �नवार्ह गन� �ममा 
�नजले पक्षहरू बाहेक देहायका व्यि�हरूसँग समेत एकल वा 
सामू�हक वातार् गनर्सक्नेछः 

(क) �ववादको �वषयमा जानकार� रहेको 
उजरु�का पक्षले रोजेको व्यि�; तथा 

(ख) �ववादको �वषयवस्तकुो बारेमा जानकार� 
रहेको स्थानीय भ�भलादमी । 

  (५) मेल�मलापकतार्ले पक्षहरूको सहम�तमा पक्षहरूसगँ 
देहाय बमोिजम वातार् गनर्सक्नेछः 
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�फतार् पठाउने �नणर्य गरेमा सो �नणर्यको जानकार� भएको सात 
�दन �भ� पक्षहरूलाइर् स�म�त समक्ष उपिस्थत हनुगेर� पठाउनपुन�छ । 

६६. मेल�मलापमा अवलम्बन गनुर्पन� ���याः (१) स�म�तले 
पक्षहरूको सहम�तमा मेल�मलापको ला�ग छलफल गन� तथा अन्य 
कायर् गन� स्थानको छनौट गर� पक्ष तथा मेल�मलापकतार्लाइर् सोको 
जानकार� उपलब्ध गराउनपुन�छ । 

  तर पक्षहरूको सहम�तमा मेल�मलापकतार्ले अन्य कुनै 
स्थानको छनौट गनर् बाधा पन�छैन । 

  (२) पक्षहरूलाइर् उपदफा (१) बमोिजम मेल�मलापकतार्ले 
तोकेको स्थानमा तो�कएको समयमा उपिस्थत हनुे दा�यत्व रहनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजमको दा�यत्व पक्षहरूले परुा 
नगरेमा मेल�मलापकतार्ले मेल�मलापको ���या बन्द गर� 
स�म�तलाइर् सोको �लिखत जानकार� गराइर् उजरु�को कागजात 
�फतार् पठाउनसक्नेछ । 

  (४) मेल�मलापको �ममा मेल�मलापकतार्ले पक्षहरूबीचमा 
सहजकतार्को भ�ूमका गन�छ र उ� भ�ूमका �नवार्ह गन� �ममा 
�नजले पक्षहरू बाहेक देहायका व्यि�हरूसँग समेत एकल वा 
सामू�हक वातार् गनर्सक्नेछः 

(क) �ववादको �वषयमा जानकार� रहेको 
उजरु�का पक्षले रोजेको व्यि�; तथा 

(ख) �ववादको �वषयवस्तकुो बारेमा जानकार� 
रहेको स्थानीय भ�भलादमी । 

  (५) मेल�मलापकतार्ले पक्षहरूको सहम�तमा पक्षहरूसगँ 
देहाय बमोिजम वातार् गनर्सक्नेछः 

(क) पक्षहरूसँग एकल एकान्तवातार्; तथा 
(ख) टे�लफोन वातार्, �भडीयो कन्�ेन्स वा 

स�ारको अन्य माध्यमबाट वातार्लाप । 
  (६) �च�लत कानून तथा यस ऐनको मान्यता �वपर�त 

नहनुेगर� पक्षहरूको सहम�तमा मेल�मलापकतार्ले मेल�मलापको 
कायर्�व�ध �नधार्रण गनर्सक्नछे । 

६७. मेल�मलापकतार्को आचरणः (१) मेल�मलापकतार्ले देहाय 
बमोिजमको आचरण पालन गनुर्पन�छः- 

(क) मेल�मलाप सम्बन्धी कारवाह� �नष्पक्ष ढ�ले सम्पादन 
गनुर्पन�; 

(ख) कुनै पक्ष��त झकुाव, आ�ह, पूवार्�ह नरा� े वा राखेको 
देिखने कुनै आचरण वा व्यवहार नगन�; 

(ग) कुनै पक्षलाइर् डर, �ास, झकु्यान वा �लोभनमा पार� 
मेल�मलाप गराउन नहनु;े 

(घ) �ववाद कायम रहेको अवस्थामा �ववादको कुनै पक्षसगँ 
आ�थर्क कारोबारमा सलँग्न नहनुे; 

(ङ) मेल�मलाप सम्बन्धमा बनेको �च�लत कानून तथा अन्य 
स्था�पत मान्यता �वपर�त आचरण गनर् नहनु;े 

(च) मेल�मलापको �ममा पक्षहरुसँग सम्मानजनक, सदभावपूणर् 
र सबै पक्ष��त समान व्यवहार कायम गन�; 

(छ) मेल�मलापको �ममा पक्षहरुले व्य� गरेको �वषयवस्तकुो 
गोपनीयता कायम रा�;े तथा 
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(ज) मेल�मलापको �ममा पक्षबाट �ा� भएको कुनै कागजात 
वा वस्त ु ���या सम्प� भएप�छ वा �नज ���याबाट 
अलग भएप�छ सम्बिन्धत पक्षलाइर् सरुिक्षत �फतार् गन� । 

  (२) स�म�तले कुनै मेल�मलापकतार्ले उपदफा (१) 
बमोिजमको आचरण पालना नगरेको उजरु� पर� वा सो �वषयमा 
स्वयं जानकार� �ा� गर� छान�वन गदार् व्यहोरा �ठक देिखए त्यस्तो 
मेल�मलापकतार्लाइर् मेल�मलापकतार्को सूचीबाट हटाउनेछ । 

६८. �लखत तयार� र �मलाप�ः (१) मेल�मलापकतार्ले पक्षहरुसँगको 
छलफल प�ात मेल�मलापको ला�ग दवैु पक्ष सहमत भएकोमा 
�मलाप� गराइर् सहम�त भएको �वषयवस्त ुबमोिजमको �मलाप�को 
�लखत तयार ग�र स�म�त समक्ष पठाउनपुन�छ । 

   

६९. मेल�मलाप नभएको उजरु�मा गनुर्पन� कारवाह�ः (१) 
मेल�मलापकतार्ले पक्षहरु बीचमा मेल�मलाप हनु नसकेमा सो 
व्यहोरा खलुाइर् ��तवेदन तयार गर� �ववादका सबै कागजात स�हत 
स�म�तमा �फतार् पठाउनपुन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम गदार् मेल�मलापकतार्ले 
पक्षहरुलाइर् स�म�त समक्ष हाजीर हनु जान े ब�ढमा सात �दनको 
म्याद तो�क पठाउन ुपन�छ । 

७०. मेल�मलाप नभएको उजरु�मा �नणर्य गनुर्पन�ः (१) स्थानीय ऐनको 
दफा ४७ (१) को �वबादमा स�म�तले मेल�मलापको ला�ग 
पठाएको उजरु�मा पक्षहरुबीच मेल�मलाप हनु नस�क 



v08M @  efuM !  ;+VofM %  ldltM @)&%÷)#÷@^

-47_

(ज) मेल�मलापको �ममा पक्षबाट �ा� भएको कुनै कागजात 
वा वस्त ु ���या सम्प� भएप�छ वा �नज ���याबाट 
अलग भएप�छ सम्बिन्धत पक्षलाइर् सरुिक्षत �फतार् गन� । 

  (२) स�म�तले कुनै मेल�मलापकतार्ले उपदफा (१) 
बमोिजमको आचरण पालना नगरेको उजरु� पर� वा सो �वषयमा 
स्वयं जानकार� �ा� गर� छान�वन गदार् व्यहोरा �ठक देिखए त्यस्तो 
मेल�मलापकतार्लाइर् मेल�मलापकतार्को सूचीबाट हटाउनेछ । 

६८. �लखत तयार� र �मलाप�ः (१) मेल�मलापकतार्ले पक्षहरुसँगको 
छलफल प�ात मेल�मलापको ला�ग दवैु पक्ष सहमत भएकोमा 
�मलाप� गराइर् सहम�त भएको �वषयवस्त ुबमोिजमको �मलाप�को 
�लखत तयार ग�र स�म�त समक्ष पठाउनपुन�छ । 

   

६९. मेल�मलाप नभएको उजरु�मा गनुर्पन� कारवाह�ः (१) 
मेल�मलापकतार्ले पक्षहरु बीचमा मेल�मलाप हनु नसकेमा सो 
व्यहोरा खलुाइर् ��तवेदन तयार गर� �ववादका सबै कागजात स�हत 
स�म�तमा �फतार् पठाउनपुन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम गदार् मेल�मलापकतार्ले 
पक्षहरुलाइर् स�म�त समक्ष हाजीर हनु जान े ब�ढमा सात �दनको 
म्याद तो�क पठाउन ुपन�छ । 

७०. मेल�मलाप नभएको उजरु�मा �नणर्य गनुर्पन�ः (१) स्थानीय ऐनको 
दफा ४७ (१) को �वबादमा स�म�तले मेल�मलापको ला�ग 
पठाएको उजरु�मा पक्षहरुबीच मेल�मलाप हनु नस�क 

मेल�मलापकतार्को ��तवेदन स�हत �ा� हनु आएमा कानून 
बमोिजम कारवाह� गर� �नणर्य गनुर्पछर् ।  

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
देहाय बमोिजमको उजरु�मा अ�धकारके्ष� �हण गन� सम्बिन्धत 
अदालत वा �नकायमा उजरु� गनर् जान ुभ�न सनुाइर् पठाइर्�दनपुछर्ः- 

(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा 
(२) बमोिजमको �ववादमा; तथा 

(ख) कुनै अदालत वा �नकायबाट 
मेल�मलापको ला�ग ��ेषत भएको 
�ववादमा । 

  (३) उपदफा (२) को देहाय (ख) बमोिजमको �ववादमा 
सम्बिन्धत अदालत वा �नकायमा पठाउँदा हािजर हनु जाने तारेख 
तोक� पठाउने तथा �म�सल समेत न�ल खडा गर� अ�भलेख रािख 
स�ल �म�सल सम्बिन्धत अदालत वा �नकायमा पठाउनपुन�छ । 

७१. मेल�मलाप दस्तरुः मेल�मलापमा जाने �ववादको हकमा 
मेल�मलापकतार्ले पक्षहरुले सहम�तमा �दन म�ुर भएदेिख बाहेक 
कुनै �कारको दस्तरु लाग्नेछैन । तर पक्षहरूको सहम�तमा 
मेल�मलापकतार्ले पक्षहरुबाट बढ�मा रु ५००।-/५००।- �लन 
पाउनेछन ।  

७२. समदुाय स्तरमा हनु े सामदुा�यक मेल�मलाप �वधर्न गनर् कमर्चार� 
तोक्न सक्नःे (१)स�म�तले स्थानीय स्तरमा मेल�मलाप �वध्दर्न 
गनर्को ला�ग कायर्पा�लकामा अनरुोध गरेमा कमर्चार� खटाइर् 
समदुाय स्तरमा मेल�मलापको �वध्दर्नात्मक कायर्�म गनर् 
स�कनछे । 
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(२) समदुाय स्तरमा हनुे सामदुा�यक मेल�मलापको हकमा दफा 
५९ (१) अनसुारको योग्यता तथा अनभुव नभएका 
मेल�मलापकतार्वाट मेल�मलाप गराउन वाधा पन� छैन । 
(२) स�म�तले समदुायस्तरमा हनुे सामदुा�यक मेल�मलापको 
कायर्�व�ध तोके वमोिजम हनुछे । 
 

प�रच्छेद-९ 

�नणर्य कायार्न्वयन सम्बन्धी व्यवस्था  

७३. सिचवालयको िजम्मेवार�ः कायर्पा�लकाको �त्यक्ष �नयन्�ण र 
�नद�शनमा र�ह स�म�तको �नणर्य कायार्न्वयन गन� गराउने सम्बन्धी 
सम्पूणर् कायर्को रेखदेख गन� िजम्मेवार� वहन गनुर्पन�छ । 

७४. सहयोग गनुर्पन�ः (१)गाउँपा�लका कायार्लय तथा सो अन्तगर्तका 
सबै वडा कायार्लय तथा अन्य कायार्लयले यस ऐन तथा �च�लत 
कानून बमोिजम स�म�तले गरेको �नणर्य बमोिजम व्यि� वा संस्था 
वा अन्य कसैसँग असलु गनुर्पन� जर�वाना वा अन्य रकम 
असलुउपर गनर् सहयोग गनुर्पन�छ ।  

  (२)  यस ऐन तथा �च�लत कानून बमोिजम स�म�तले 
असूल गनर्पन� जर�वाना, �बगो वा अन्य कुनै �कारको रकम 
असलुउपर नभइर् उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोिजमका 
कायार्लयहरुले कुनै �सफा�रश वा कुनै कायर् ग�र�दनेछैनन । 

७५. असलु उपर गन�ः (१) अ�भलेख �शासकले स�म�तको �नणर्य 
बमोिजम कुनै पक्षसँग जर�वाना वा �बगो वा अन्य कुनै �कारको 
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(२) समदुाय स्तरमा हनुे सामदुा�यक मेल�मलापको हकमा दफा 
५९ (१) अनसुारको योग्यता तथा अनभुव नभएका 
मेल�मलापकतार्वाट मेल�मलाप गराउन वाधा पन� छैन । 
(२) स�म�तले समदुायस्तरमा हनुे सामदुा�यक मेल�मलापको 
कायर्�व�ध तोके वमोिजम हनुछे । 
 

प�रच्छेद-९ 

�नणर्य कायार्न्वयन सम्बन्धी व्यवस्था  

७३. सिचवालयको िजम्मेवार�ः कायर्पा�लकाको �त्यक्ष �नयन्�ण र 
�नद�शनमा र�ह स�म�तको �नणर्य कायार्न्वयन गन� गराउने सम्बन्धी 
सम्पूणर् कायर्को रेखदेख गन� िजम्मेवार� वहन गनुर्पन�छ । 

७४. सहयोग गनुर्पन�ः (१)गाउँपा�लका कायार्लय तथा सो अन्तगर्तका 
सबै वडा कायार्लय तथा अन्य कायार्लयले यस ऐन तथा �च�लत 
कानून बमोिजम स�म�तले गरेको �नणर्य बमोिजम व्यि� वा संस्था 
वा अन्य कसैसँग असलु गनुर्पन� जर�वाना वा अन्य रकम 
असलुउपर गनर् सहयोग गनुर्पन�छ ।  

  (२)  यस ऐन तथा �च�लत कानून बमोिजम स�म�तले 
असूल गनर्पन� जर�वाना, �बगो वा अन्य कुनै �कारको रकम 
असलुउपर नभइर् उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोिजमका 
कायार्लयहरुले कुनै �सफा�रश वा कुनै कायर् ग�र�दनेछैनन । 

७५. असलु उपर गन�ः (१) अ�भलेख �शासकले स�म�तको �नणर्य 
बमोिजम कुनै पक्षसँग जर�वाना वा �बगो वा अन्य कुनै �कारको 

असलु उपर गनुर्पन� भएमा सो पक्षले जर�वाना �तनर् बझुाउन 
ल्याएमा बिुझ सदरस्याहा गर� जर�वानाको लगत क�ा गनुर्पन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम असलुउपर नभएमा लगत 
राखी सम्बिन्धत पक्षको नाम नामेसी तथा जर�वाना रकम समेतको 
�ववरण गाउँपा�लका कायार्लयका साथै सबै वडा कायार्लयमा समेत 
अ�भलेखको ला�ग पठाउनपुन�छ । 

  (३) सम्बिन्धत कायार्लयहरुले उपदफा (२) बमोिजम 
लेिख आएमा त्यस्तो पक्षसँग जर�वाना रकम असलुउपर गर� 
अ�भलेख शाखामा सदरस्याहा गनर् पठाउनपुन�छ । 

   

७६. भर�भराउ गन�ः (१) स�म�तले यस ऐन बमोिजम गरेको कुनै �नणर्य 
बमोिजम कुनै पक्षले राखेको दस्तरु, वा अन्य कुनै �कारको रकम 
कुनै पक्षबाट भराइर् पाउने भएमा भराइर् पाउने पक्षले भर� �दनपुन� 
पक्षको त्यस्तो रकम भराइर् �दनपुन� �ोत खलुाइर् अनसूुची-१२ 
बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन �दनपुन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम �नवेदन �दँदा यथासम्भव नगद 
रहेको ब�क खाता वा कुनै सहकार� वा बचत संस्थामा रहेको रकम 
र सो नभएमा �ललाम �ब�� गर� असलु उपर गनुर्पन� अवस्था 
भएमा कुनै अचल सम्पि�को व्यहोरा खलुाइर् �नवेदन �दनपुन�छ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजमको �नवेदनमा दफा ७८ 
बमोिजमको �ववरण खलुाइर् �नवेदन �दनपुन�छ  

७७. चलन चलाइर्�दनःे (१) स�म�तले यस ऐन बमोिजम गरेको कुनै 
�नणर्य बमोिजम कुनै सम्पि� वा अ�धकार वा कुनै �वषयवस्त ुवा 
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सेवा वा अन्य कुनै �वषयको चलन पाउने ठहरेको पक्षले त्यस्तो 
चलन पाउने �वषयको �ववरण खलुाइर् अ�भलेख �शासक समक्ष 
अनसूुची-१३ को ढाँचामा �नवेदन �दनपुन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम �नवेदन परेमा अ�भलेख 
�शासकले �नणर्य बमोिजमको �वषयको चलन चलाइर्�दनपुन�छ । 

  (३) उपदफा (१) बमोिजमको �नवेदन �दँदा चलन 
चलाउन ु पन� सम्पि�को दफा ७८ बमोिजमको �ववरण 
खलुाउनपुन�छ । 

७८. सम्पि�को �ववरण खलुाउनपुन�ः भ�रभराउ गनर् वा चलन चलाइ 
पाउनको ला�ग �नवेदन �दन े�ववादको पक्षले �नवेदनमा सम्पि�को 
�ववरण उल्लेख गदार् देहाय बमोिजमको �ववरण खलुाउन ुपन�छः- 

  (क) अचल सम्पि�को �ववरण 
(१) घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना 

तथा चार �कल्ला; 
(२) घर जग्गाको �क�ा नम्बर तथा 

के्ष�फल;;    
(३) घर रहेको भए घरको तला तथा कवल 

र सम्भव भएसम्म वगर्�फट; 
(४) घर जग्गाको अविस्थती आवास वा 

 औ�ो�गक वा व्यापा�रक के्ष�मा रहेको 
व्यहोरा; 

(५) कच्ची वा प�� सडकसगँ जो�डएको 
व्यहोरा; 
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के्ष�फल;;    
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(४) घर जग्गाको अविस्थती आवास वा 

 औ�ो�गक वा व्यापा�रक के्ष�मा रहेको 
व्यहोरा; 

(५) कच्ची वा प�� सडकसगँ जो�डएको 
व्यहोरा; 

(६) घरजग्गाको स्वा�मत्व रहेको व्यि�को 
नाम थर साथै स्वा�मत्व भन्दा फरक 
व्यि�को भोगचलन रहेको भए भोगचलन 
गन�को नाम थरका साथै अन्य �ववरण; 
तथा 

(७) घरमा भएको लगापात तथा ख�रद�ब�� 
हनु सक्ने न्यूनतम मूल्य । 

  (ख) चल सम्पि�को �ववरणः 
(१) चल सम्पि� रहेको ठाउँ तथा भोग वा 

�नयन्�ण रा�केो नाम थर; 
(२) ब�क खातामा रहेको नगद भए 

खातावालको साथै ब�क तथा शाखाको 
नाम; 

(३) चल सम्पि�को �कार तथा नगद 
बाहेकको भए सम्भा�वत �ब�� मूल्य; 
तथा 

(४) नगद बाहेकको चल सम्पि� भए अवस्था, 
�कृ�त तथा बनोटका साथै �त्येकको 
साइज र सँख्या । 

७९. सम्पि� रो�ा रा�ःे (१) अ�भलेख �शासकले दफा ७५ वा ७६ 
बमोिजम �नणर्य कायार्न्वयनको ला�ग �नवेदन परेप�छ देखाइएको 
सम्पि�को हकमा आवश्यक पन� ज�त जेथा रो�ा रा� ेसम्बन्धमा 
�नणर्यको ला�ग कायार्पा�लका समक्ष पेश गन� र कायर्पा�लकाबाट 
रो�ा रा� े�नणर्य गरेपछ� �नणर्य बमोिजम जेथा रो�ा रा�को ला�ग 
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सो जेथा दतार् रहेको कायार्लय वा रिज�ेशन गन� कायार्लयमा लेिख 
पठाउनपुन�छ । 

  (२) बाल�, ब्याज, बहाल लगायतको सम्पि�को हकमा 
�नवेदन परेको ब�ढमा दइुर् �दन �भ� सम्पि� तायदात गनर् लगाइर् 
तायदात गदार्को समयमा नै आवश्यक पन� ज�त सम्पि� वा सोबाट 
�ा� हनुे बाल�, बहाल, ब्याज, मनुाफा आ�द आय �नयन्�ण गनुर् 
वा रो�ा रा�पुछर् र त्यसको भपार्इर् सम्बिन्धत पक्षलाइर् �दनपुछर् । 

  (३) दफा ७८ को देहाय (ख) बमोिजमको सम्पि�को 
हकमा भ�रभराउको ला�ग आवश्यक पन� ज�त सम्पि� रो�ा राखी 
रो�ाको सूचना आवश्यकताअनसुार लेखा शाखा वा सम्बिन्धत ब�क 
वा सम्बिन्धत �नकायमा तरुुन्त लेिख पठाउनपुन�छ । 

  (४) सम्प�त रो�ा सम्विन्ध  आदेश अनसूुची १४ बमोिजम 
हनुेछ । 

 
८०. सम्पि� �ललाम गदार् अपनाउनपुन� कायर्�व�धः (१) कायर्पा�लकाले 

यस ऐन बमोिजम भर�भराउ गनुर्पन� �बगो वा कोटर् फ� वा त्यस्तै 
कुनै रकम असलुउपर गनर् दफा ७८ को देहाय (क) बमोिजम 
सम्पि�को �ववरण खलुाइर् दखार्स्त परेमा त्यस्तो रकम भर� �दनपुन� 
व्यि�लाइर् बझुाउनपुन� रकम बझुाउन सात �दनको म्याद �दइर् 
सूचना जार� गनुर्पछर् । 

  (२) उपदफा (२) बमोिजमको म्यादमा रकम बझुाउन 
नल्याएमा त्यस्तो भर��दनपुन� व्यि�को भर�पाउन े व्यि�ले 
देखाएको दफा ७८ को देहाय (क) बमोिजमको सम्पि� तायदात 
गर�ल्याउनपुछर् ।   
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  (३) दण्ड, जर�वाना, सरकार� �बगो वा कुनै अदालत वा 
�नकाय वा गाउँपा�लका वा स�म�तको �नणर्यले असलु उपर गनुर्पन� 
कुनै रकमको हकमा त्यस्तो असलुउपर हनुपुन� व्यि�ले बझुाउन 
नल्याएमा �नजको जनुसकैु अचल सम्पि� फेला परेमा तायदात गर� 
रो�ा रा�पुछर् । 

  (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
जेथा जमानत वा कुनै �कारको नगद धरौट दािखल गरेको हकमा 
सो सम्पि�बाट खाम्न ेज�त रकमको ला�ग उपदफा (३) बमोिजम 
ग�ररहनपुद�न ।   

  (५) उपदफा (४) बमोिजम मोल कायम भएप�छ उ� 
अचल सम्पि�को �ललामको सूचना सम्बिन्धत पक्षलाइर् �दइर् 
सवर्साधारणको जानकार�को ला�ग �ललाम हनुे �म�त र सम्पि�को 
�ववरण स�हतको सावर्ज�नक सूचना गाउँपा�लका, िजल्ला �शासन 
कायार्लय, िजल्ला अदालत, िजल्ला समन्वय स�म�तको कायार्लय 
तथा कोष तथा लेखा �नयन्�कको कायार्लयमा टाँस्न लगाउनपुन�छ । 

  (६) उपदफा (५) बमोिजमको सूचनामा तो�कएको �दनमा 
उ� सूचनामा तो�कएको सम्पि� प��कत� मोलबाट मा�थ बढाबढ 
���या बमोिजम �ललाम गनुर्पन�छ । 

  (७) �ललाम ���यामा सम्भव भएसम्म िजल्ला अदालत, 
िजल्ला �शासन कायार्लय वा स्थानीय �शासन कायार्लय, स्थानीय 
�हर� कायार्लय तथा गाउँपा�लका के्ष� �भ� रहेका अन्य सरकार� 
कायार्लयका ��त�न�धलाइर् रोहवरमा रा�पुन�छ ।   

  (८) उपदफा (६) बमोिजम गदार् उ� सम्पि� कसैले प�न 
�ललाम सकार नगरेमा सो�ह ���याबाट पनुः दो�ोपटक �ललाम 
गनुर्पन�छ तथा दो�ोपटक गदार् प�न कसैले �ललाम सकार नगरेमा 
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भराइर्पाउन े पक्ष �नवेदकलाइर् नै उ� सम्पि� प��कत� मोलमा 
सकार गनर् लगाउनपुन�छ । 

  (९) उपदफा (८) बमोिजम गदार् �नवेदकले सम्पि� सकार 
गनर् नचाहेमा प�छ अक� जेथा खलु्न आएका बखत कानून बमोिजम 
गन�गर� �नजको �नवेदन तामेल�मा राखी �ललाममा चढाइर्एको 
सम्पि� फुकुवा गर��दनपुछर् ।      

  (१०) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप�न गाउँपा�लकाको कुनै रकम असलु उपर गन� �ममा �ललाम 
गदार् कसैले सकार नगरेमा ज�तमा सकार हनु्छ त्य�तमा नै सो 
सम्पि� �ललाम गर� �ा� रकम सदरस्याहा गर� नपगु रकमको 
हकमा कानून बमोिजम अन्य सम्पि� वा ���याबाट असलुउपर 
गनुर्पन�छ ।  

८१. तायदात गन� ���याः (१) अ�भलेख �शासकले दफा ७९ बमोिजम 
सम्पि� तायदात गनुर्पदार् किम्तमा वडा सिचव स्तरको कमर्चार� 
खटाइर् त्यस्तो अचल सम्पि�को चलनचल्तीको मूल्य स्प� खलु्न े
गर� तायदात गनर्लगाउनपुन�छ ।   

  (२) उपदफा (१) बमोिजम तायदात गन� कमर्चार�ले 
तायदात गनुर्पन� सम्पि�को चलनचल्तीको मूल्य कायम गन� 
�योजनले प��कत� मोल कायम गर� मचुलु्का खडा गर� अ�भलेख 
�शासक समक्ष ��तवेदन स�हत पेश गनुर्पन�छ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम प��कत� मोल कायम गदार् 
देहाय बमोिजमक कुरालाइर् आधार �लइर् कायम गनुर्पन�छः 

(क)  �नवेदकले �नवेदनमा खलुाएको मूल्य; 
(ख) �नणर्यमा उल्लेख भएको भए सो मूल्य;    
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ताप�न गाउँपा�लकाको कुनै रकम असलु उपर गन� �ममा �ललाम 
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८१. तायदात गन� ���याः (१) अ�भलेख �शासकले दफा ७९ बमोिजम 
सम्पि� तायदात गनुर्पदार् किम्तमा वडा सिचव स्तरको कमर्चार� 
खटाइर् त्यस्तो अचल सम्पि�को चलनचल्तीको मूल्य स्प� खलु्न े
गर� तायदात गनर्लगाउनपुन�छ ।   

  (२) उपदफा (१) बमोिजम तायदात गन� कमर्चार�ले 
तायदात गनुर्पन� सम्पि�को चलनचल्तीको मूल्य कायम गन� 
�योजनले प��कत� मोल कायम गर� मचुलु्का खडा गर� अ�भलेख 
�शासक समक्ष ��तवेदन स�हत पेश गनुर्पन�छ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम प��कत� मोल कायम गदार् 
देहाय बमोिजमक कुरालाइर् आधार �लइर् कायम गनुर्पन�छः 

(क)  �नवेदकले �नवेदनमा खलुाएको मूल्य; 
(ख) �नणर्यमा उल्लेख भएको भए सो मूल्य;    

(ग) पक्षले जमानत वा कुनै अन्य �योजनको 
ला�ग कायर्पा�लका समक्ष �नवेदन �दँदा 
खलुाएको मूल्य; 

(घ) तायदात गदार् भै आएको स्थानीय 
मूल्याँकन अनसुारको मूल्य; 

(ङ) मालपोत कायार्लयले कायम गरेको 
न्यूनतम मूल्य; 

(च)  अन्य कुनै �योजनले कुनै सरकार� 
�नकायले कुनै मूल्य कायम गरेको भए 
सो मूल्य; 

(छ) प��कत� मोल कायम गनुर्भन्दा तत्काल 
अगावै कुनै ख�रद�ब�� भएको भए सो 
मूल्य । 

स्प��करणः “प��कत� मोल” भ�ाले अचल 
सम्पि� �ब�� गनुर्पदार् �ब��हनुे 
न्यनुतम मूल्यलाइर् सम्झनपुछर् । 

  (४) उपदफा (३) बमोिजम गदार् देहाय बमोिजमको 
कुरालाइर् समेत ध्यानमा रा�पुन�छः 

(क)  औ�ो�गक वा व्यापा�रक वा आवास के्ष� 
लगायत सडक स�ालसँग  जो�डएको छ 
वा छैन; तथा 

(ख) नगरके्ष��भ� पन� घरको हकमा घरको 
वतर्मान अवस्था सम्बन्धमा �ा�व�धक 
मलु्याँकन ��तवेदन । 
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८२. खाम्नजे�त मा� �ललाम गनुर्पन�ः (१) कायर्पा�लकाले दफा ८० 
बमोिजम �ललाम गदार् असलुगनुर्पन� बाँ�क खाम्ने ज�त सम्पि�मा� 
�ललाम गनुर्पन�छ ।       

  (२) सम्पि� �ललाम गदार् सकार भएको रकम असलुउपर 
गनुर्पन� भन्दा ब�ढ भएमा सो ब�ढ भएको ज�त रकम सम्पि�वाल 
पक्षलाइर् �फतार् गर��दनपुछर् । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम रकम �फतार् पाउने पक्ष 
�ललाम गदार्को बखत उपिस्थत नभएको भए रकम �फतार् �लन 
आउनभुनी �नजको नाममा सात �दनको सूचना जार� गर�िझकाइर् 
रकम �फतार् गनुर्पछर् । 

  (४) उपदफा (३) बमोिजम गदार् सम्बिन्धत पक्ष रकम 
�फतार्�लन नआएमा उ� रकम सि�तकोषमा दािखल गर� 
आम्दानीबाँ�ध सदरस्याहा गनुर्पछर् । 

  (५) अ�भलेख �शासकले दफा ८० बमोिजम �ललाम 
गरेको सम्पि� सकार गन� पक्षको नाममा सम्पि� दतार् नामसार�को 
ला�ग सम्बिन्धत कायार्लय वा �नकायमा प�ाचार गर� �नजलाइर् 
सम्पि�को चलनपूज� उपलब्ध गराइर् आवश्यक परे सो सम्पि�को 
चलन चलाइर्�दनपुछर् ।  

  (६) यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
दफा ८० बमोिजमको �ललाम ���या अगाडी ब�ढसकेप�छ 
भराउनपुन� रकम बझुाउन ल्याए प�न सो रकम नबिुझ सम्पि� 
�ललाम गनुर्पन�छ । 

८३. �ललाम उपरको उजरु�ः यस ऐन बमोिजम भएको �ललामको 
���यामा िच� नबझु्न ेपक्षले जनु ���या उपर िच� नबझेुको हो 
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८२. खाम्नजे�त मा� �ललाम गनुर्पन�ः (१) कायर्पा�लकाले दफा ८० 
बमोिजम �ललाम गदार् असलुगनुर्पन� बाँ�क खाम्ने ज�त सम्पि�मा� 
�ललाम गनुर्पन�छ ।       

  (२) सम्पि� �ललाम गदार् सकार भएको रकम असलुउपर 
गनुर्पन� भन्दा ब�ढ भएमा सो ब�ढ भएको ज�त रकम सम्पि�वाल 
पक्षलाइर् �फतार् गर��दनपुछर् । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम रकम �फतार् पाउने पक्ष 
�ललाम गदार्को बखत उपिस्थत नभएको भए रकम �फतार् �लन 
आउनभुनी �नजको नाममा सात �दनको सूचना जार� गर�िझकाइर् 
रकम �फतार् गनुर्पछर् । 

  (४) उपदफा (३) बमोिजम गदार् सम्बिन्धत पक्ष रकम 
�फतार्�लन नआएमा उ� रकम सि�तकोषमा दािखल गर� 
आम्दानीबाँ�ध सदरस्याहा गनुर्पछर् । 

  (५) अ�भलेख �शासकले दफा ८० बमोिजम �ललाम 
गरेको सम्पि� सकार गन� पक्षको नाममा सम्पि� दतार् नामसार�को 
ला�ग सम्बिन्धत कायार्लय वा �नकायमा प�ाचार गर� �नजलाइर् 
सम्पि�को चलनपूज� उपलब्ध गराइर् आवश्यक परे सो सम्पि�को 
चलन चलाइर्�दनपुछर् ।  

  (६) यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
दफा ८० बमोिजमको �ललाम ���या अगाडी ब�ढसकेप�छ 
भराउनपुन� रकम बझुाउन ल्याए प�न सो रकम नबिुझ सम्पि� 
�ललाम गनुर्पन�छ । 

८३. �ललाम उपरको उजरु�ः यस ऐन बमोिजम भएको �ललामको 
���यामा िच� नबझु्न ेपक्षले जनु ���या उपर िच� नबझेुको हो 

सो भएको पन्� �दन �भ� स�म�त समक्ष उजरु� पेश गर� भएको 
आदेश बमोिजम गनुर्पन�छ । 

८४. �बगो भराउँदा वा चलनचलाउँदा लागेको खचर्ः यस ऐन बमोिजम 
�बगो भराउँदा वा चलनचलाउँदा लागेको खचर् �बगो भर��दनपुन� वा 
चलन�दनपुन� सम्बिन्धत पक्षले व्यहोनुर्पन�छ ।    

८५. यथािस्थ�तमा रा�ःे कायर्पा�लकाले यस ऐन बमोिजम चलनचलाइर् 
माग्न वा �बगो भराइर्पाउन कुनै सम्पि� देखाइर् �नवेदन परेप�छ 
�बगो भराउने वा चलनचलाउने कायर् सम्प� नभएसम्मको ला�ग 
उ� सम्पि� हकहस्तान्तरण गनर्, भत्काउन, �बगानर् तथा कुनै 
�कारको �नमार्ण कायर् गर� उ� सम्पि�को स्वरुप प�रवतर्न गनर् 
नपाउने गर� रो�ा रा� सम्बिन्धत पक्षको नाममा आदेश जार� गर� 
उ� सम्पि� यथािस्थ�तमा रा�पुन�छ ।     

८६. �नवेदनबाट कारवाह� गन�ः (१) अ�भलेख �शासकले कुनै पक्षले 
दफा ८५ बमोिजम भएको आदेश �वप�रत कुनै सम्पि�को हक 
हस्तान्तरण वा स्वरुप प�रवतर्न आ�द गरेको �नवेदन परेमा उ� 
�नवेदन दतार् गर� त्यस्तो गन� पक्षको नाममा �तन �दनको म्याद  
जार� गर� �नजलाइर् हािजर गराइर् सो �नवेदन स�म�त समक्ष पेश 
गनुर्पन�छ ।     

  (२) स�म�तले उपदफा (१) बमोिजमको �नवेदन पेश हनु 
आएमा पक्षलाइर् नयाँ उजरु� दतार् गनर् नलगाइर् उ� �नवेदनबाट नै 
आवश्यक कारवाह� गर� �नणर्य गनुर्पन�छ । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
उपदफा (१) बमोिजमको �नवेदनको व्यहोराबाट �नवेदन स�म�तको 
के्ष�ा�धकार �भ� नपन� �वषयमा परेको देिखएमा स�म�तले उ� 
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�वषयमा के्ष�ा�धकार �हण गन� अदालत वा �नकाय समक्ष जान 
सनुाइर् �दनपुन�छ । 

८७. चलनचलाउन े सूचनाः (१) अ�भलेख �शासकले स�म�तको �नणर्य 
बमोिजम चलन चलाइर् पाउन �नवेदन परेमा चलन चलाउने �म�त 
खलुाइर् फलानो �म�तमा फलानो घर जग्गाको चलन चलाउन 
कमर्चार� ख�टइर् आउने हुँदा सो �म�त अगावै घर जग्गा खा�ल 
गर��दन ुभ�न चलन �दनपुन� पक्षको नाममा सूचना जार� गनुर्पन�छ ।    

  (२) चलन�दनपुन� सम्पि� उजरु�को पक्षबाहेक अन्य 
कसैको भोगचलनमा रहेको भएमा अ�भलेख �शासकले सो�ह 
पक्षको नाममा उपदफा (१) बमोिजमको सूचना जार�गनुर्पन�छ । 

  (३) उपदफा (१) बमोिजम तो�कएको �म�तमा ख�टइर्जाँदा 
घरजग्गा खाल� गरेको भए सम्बिन्धत कमर्चार�ले चलन चलाइर् 
�दएको मचुलु्का खडागर� तथा घरजग्गा खाल� नगरेको भए खाल� 
गराइर् चलन चलाइर् चलन चलाएको मचुलु्का खडा गर� ��तवेदन 
साथ अ�भलेख शाखामा पेश गनुर्पन�छ ।       

प�रच्छेद-१० 

�व�वध 

८८. न�ल �नवेदनः (१) स�म�त समक्ष दतार् रहेको उजरु�को कुनै 
सरोकारवाला पक्षले �ववादको �म�सलमा रहेको कुनै कागजप�को 
न�ल �लनको ला�ग �नवेदन �दएमा स�म�तले उ� पक्षलाइर् सो 
कागजको न�ल उपलब्ध गराउनपुन�छ । 
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�वषयमा के्ष�ा�धकार �हण गन� अदालत वा �नकाय समक्ष जान 
सनुाइर् �दनपुन�छ । 

८७. चलनचलाउन े सूचनाः (१) अ�भलेख �शासकले स�म�तको �नणर्य 
बमोिजम चलन चलाइर् पाउन �नवेदन परेमा चलन चलाउने �म�त 
खलुाइर् फलानो �म�तमा फलानो घर जग्गाको चलन चलाउन 
कमर्चार� ख�टइर् आउने हुँदा सो �म�त अगावै घर जग्गा खा�ल 
गर��दन ुभ�न चलन �दनपुन� पक्षको नाममा सूचना जार� गनुर्पन�छ ।    

  (२) चलन�दनपुन� सम्पि� उजरु�को पक्षबाहेक अन्य 
कसैको भोगचलनमा रहेको भएमा अ�भलेख �शासकले सो�ह 
पक्षको नाममा उपदफा (१) बमोिजमको सूचना जार�गनुर्पन�छ । 

  (३) उपदफा (१) बमोिजम तो�कएको �म�तमा ख�टइर्जाँदा 
घरजग्गा खाल� गरेको भए सम्बिन्धत कमर्चार�ले चलन चलाइर् 
�दएको मचुलु्का खडागर� तथा घरजग्गा खाल� नगरेको भए खाल� 
गराइर् चलन चलाइर् चलन चलाएको मचुलु्का खडा गर� ��तवेदन 
साथ अ�भलेख शाखामा पेश गनुर्पन�छ ।       

प�रच्छेद-१० 

�व�वध 

८८. न�ल �नवेदनः (१) स�म�त समक्ष दतार् रहेको उजरु�को कुनै 
सरोकारवाला पक्षले �ववादको �म�सलमा रहेको कुनै कागजप�को 
न�ल �लनको ला�ग �नवेदन �दएमा स�म�तले उ� पक्षलाइर् सो 
कागजको न�ल उपलब्ध गराउनपुन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको �नवेदन �दँदा सम्बिन्धत 
पक्षले उजरु� शाखामा रहेको �म�सलको न�ल �लनपुदार् उजरु� 
�शासक तथा अ�भलेख शाखामा रहेको �म�सलको न�ल �लनपुन� 
भएमा अ�भलेख �शासक समक्ष �नवेदन पेश गनुर्पन�छ । 

  (३) उपदफा (१) बमोिजमको �नवेदन �दनको एघार बजे 
अगावै पेश भएमा सम्बिन्धत कमर्चार�ले सो�ह �दन र सो भन्दा 
पछ� पेश भएमा सम्भव भएसम्म सो�ह �दन नभए सोको भो�लपल्ट 
न�ल उपलब्ध गराउनेछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोिजम �नवेदन �दँदा फरक फरक 
उजरु�को ला�ग फरक फरक �नवेदन �दनपुन�छ । 

  (५) �ववादको कुनै पक्षले उपदफा (१) बमोिजमको 
�नवेदन �दँदा न�लको स�ामा कागजप�को फोटो िखच्ने अनमु�त 
मागेमा सो �दनपुन�छ । 

  (६) न�ल �नवेदन �दँदा अनसूुची-१५ बमोिजमको ढाँचामा 
�दनपुन�छ । 

८९. न�ल दस्तरुः (१) सम्बिन्धत �शासकले दफा ८८ बमोिजम न�ल 
वा फोटो िखच्नको ला�ग �नवेदन �दनेपक्षसँग देहाय बमोिजमको 
दस्तरु �लइर् न�ल उपलब्ध गराउनपुन�छः 

(क) न�लको हकमा स�ल पानाको ��त प�ृको रू 
५।– रुपैयाँको दरले; 

(ख) स�म�तको �नणर्य कागजको हकमा ��त स�ल 
पानाको ��त प�ृको रू ५।– रुपैयाँको दरले; 
तथा 
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(ग) �लखत कागजप�को न�ल न�लइर् फोटो िखच्न 
चाहेमा ��त पानाको रू ५।– रुपैयाँको दरले । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
�च�लत कानून बमोिजम न�ल दस्तरु नलाग्न ेपक्षलाइर् यस दफा 
बमोिजमको दस्तरु लाग्नेछैन । 

  (३) यस दफा बमोिजम न�ल उतार गर� लैजाने पक्षले 
न�ल उतार गदार् लागेको खचर्को व्यवस्था आफै गनुर्पन�छ । 

९०. दस्तरु उल्लेख गन�ः (१) न�ल �मािणत गन� सम्बिन्धत �शासकले 
न�ल �मािणत गदार् न�ल लैजाने पक्षको नाम थर तथा उजरु�मा 
है�सयतका साथै न�ल उतार गरेवापत दािखल गरेको दस्तरु र 
न�ल पाना समेत उल्लेख गर� न�ल �दएको व्यहोरा जनाइर् न�ल 
�मािणत गनुर्पन�छ । 

९१. दस्तरु च�ुा नभइर् न�ल न�दइनःे सम्बिन्धत �शासकले यस ऐन 
बमोिजम न�ल माग्ने पक्षले न�ल उतार गदार् दफा ८९ बमोिजम 
लाग्ने दस्तरु दािखल नगदार्सम्म न�ल �दनेछैन र सो न�लको 
आ�धका�रकता �मािणत गनर् पाउनेछैन ।  

९२. �च�लत कानून बमोिजम हनुःे यस ऐनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भए ताप�न उजरु�सँग सम्बिन्धत �च�लत कानूनमा कुनै कुरा 
लेिखएको भए सोमा लेिखए ज�तको हकमा सो�ह बमोिजम हनुेछ । 

९३. �नयम बनाउन े अ�धकारः स�म�तले यस ऐनको �भावकार� 
कायार्न्वयनको ला�ग आवश्यक �नयम बनाउन सक्नछे । 
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(ग) �लखत कागजप�को न�ल न�लइर् फोटो िखच्न 
चाहेमा ��त पानाको रू ५।– रुपैयाँको दरले । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
�च�लत कानून बमोिजम न�ल दस्तरु नलाग्न ेपक्षलाइर् यस दफा 
बमोिजमको दस्तरु लाग्नेछैन । 

  (३) यस दफा बमोिजम न�ल उतार गर� लैजाने पक्षले 
न�ल उतार गदार् लागेको खचर्को व्यवस्था आफै गनुर्पन�छ । 

९०. दस्तरु उल्लेख गन�ः (१) न�ल �मािणत गन� सम्बिन्धत �शासकले 
न�ल �मािणत गदार् न�ल लैजाने पक्षको नाम थर तथा उजरु�मा 
है�सयतका साथै न�ल उतार गरेवापत दािखल गरेको दस्तरु र 
न�ल पाना समेत उल्लेख गर� न�ल �दएको व्यहोरा जनाइर् न�ल 
�मािणत गनुर्पन�छ । 

९१. दस्तरु च�ुा नभइर् न�ल न�दइनःे सम्बिन्धत �शासकले यस ऐन 
बमोिजम न�ल माग्ने पक्षले न�ल उतार गदार् दफा ८९ बमोिजम 
लाग्ने दस्तरु दािखल नगदार्सम्म न�ल �दनेछैन र सो न�लको 
आ�धका�रकता �मािणत गनर् पाउनेछैन ।  

९२. �च�लत कानून बमोिजम हनुःे यस ऐनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भए ताप�न उजरु�सँग सम्बिन्धत �च�लत कानूनमा कुनै कुरा 
लेिखएको भए सोमा लेिखए ज�तको हकमा सो�ह बमोिजम हनुेछ । 

९३. �नयम बनाउन े अ�धकारः स�म�तले यस ऐनको �भावकार� 
कायार्न्वयनको ला�ग आवश्यक �नयम बनाउन सक्नछे । 

  

अनसुचूी-१ 
(दफा ८ को उपदफा (२) सँग सम्बिन्धत) 

उजरुीको ढाचँा 

न्याियक सिमित समक्ष पेश गरेको 

िनवेदन-प� 

.............. िजल्ला ............. .
गाउँपािलका/नगरपािलका/उपमहानगरपािलका/महानगरपािलका, वडा नं ......... .

 ...............व�े ................................................................को छोरा /छोरी/�ीमित 

वषर्  ..................को .................................. ........................... .............िनवेदक 
)�थम पक्ष(  

िव�� 

.............. िजल्ला ............. .
गाउँपािलका/नगरपािलका/उपमहानगरपािलका/महानगरपािलका, वडा नं ......... .

..... ..........व�े वषर् ......... .........को 
..................................................................................िवपक्षी )दो�ो पक्ष(  

िवषयः सम्वन्ध िवच्छेद 

म िन� वँुदाह�मा लेिखए वमोिजम िनवेदन गदर्छु : 

१. म िनवेदक र यस िववादको दो�ो पक्षिवच संवत २०६९ सालमा सामािजक परम्परा 
अनुसार िववाह ग�रएको हो । िववाह भएप�ात २ वषर्सम्म अथार्त २०७१ 
सालसम्म हामीिवच सुमधुर दाम्पत्य जीवन रहकेो िथयो । हामीबाट २०७१ साल 
जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको छ । एक आपसमा लो�े स्वा�ीिवचको 
सहमित र सहकायर्मा छोरा जन्मपेछी �मशः समस्या द�ेखद ैजान थाल्यो । २०७१ 
सालको ितहारमा माइत गएपछी उनी घर आइनन् । पटक पटक घर आउन फोनबाट 
अनुरोध गरँे  । २ पटकसम्म िलन गएँ । तर िनजले ितमीसँग मेरो जीवन चल्न 
सक्दनै, म घर जान सि�न, ितमी जे गनुर्पछर् गर भिन ठाडो जवाफ �दन थािलन । के 
कारणले यस्तो �न गयो भिन सोध्दा अव ित�ो र मेरो सम्वन्ध छैन आफुखुसी गर र  
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मलाई सम्पकर्  नगर,गरेमा रा�ो �दँनै भिन धाक धम्क� र �ास मसेत �दइन । लामो 
समयसम्म मन फक�ला र घर आउिलन भिन पख� वसेँ तर आईनन । क�रव ३ वषर्पछी 
अथार्त २०७४ साल भा� मिहनामा पुनः िलन गएँ तर िवपक्षी मसँग वोल्द ैनवोली 
घरिभ� िछ�रन र साला जेठान पठाईशारी�रक आ�मण गन� सम्मको कायर् गरी 
मलाई तथानाम गािल गलौच गरे । मुिश्कलले ज्यान जोगाई िनराश भएर घर फ�कएँ 
र अव दो�ो पक्ष�ीमती मसँग पुनः फ�क आउने र दाम्पत्य जीवन सुमधुर �ने 
सम्भावना नभएकोले पा�रवा�रक िववाद िन�पणका लािग यो िनवेदन �दन आएको 
छु ।  

२. यस सिमितबाट दो�ो पक्ष िझकाई जे जो वुझ्नुपछर् वुझी िववाद िन�पण गराईपाउँ ।  

३. यस गाउँपािलका/नगरपािलका/उपमहानगरपािलका/महानगरपािलकाबाट जारी 
भएको स्थानीय न्याियक कायर्िविधको दफा ....वमोिजम िनवेदन दस्तुर � ...... , 
दो�ो पक्ष १ जनालाई म्याद सूचना दस्तुर � ........., पाना २ को िनवेदनको 
�ितिलपी दस्तरु �  .............समेत गरी जम्मा � ......यसै िनवेदनसाथ दािखल 

गरेको छु ।  

४. यो िनवेदन स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ )२ (अनुसार यसै 
सिमितको अिधकारक्षे�िभ� पदर्छ ।  

५. यो िनवेदन हदम्यादिभ� ैछ र म िनवेदकलाई यस िवषयमा िनवेदन �दने हकदयैा 
�ा� छ ।  

६. यस िवषयमा अन्य� कही ँकत ैकुनै िनकायमा कुनै �कारको िनवेदन �दएको छैन ।  

७. यसमा दो�ो पक्षको माइती तफर् का र मेरो घर तफर् का प�रवारका सदस्यह� िझकाई 
थप �होरा वुझ्न स�कनेछ ।  

८. यसमा लेिखएका �होरा �ठक साँचो सत्य �न,् झुठा ठहरे कानून वमोिजम संजाय 
भो� तयार छु ।  

 

िनवेदक 

नामः  ............................. 

इ�त संवत ्............. 
साल...................म�हना......................गते.....................रोज शभुम ्।  
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मलाई सम्पकर्  नगर,गरेमा रा�ो �दँनै भिन धाक धम्क� र �ास मसेत �दइन । लामो 
समयसम्म मन फक�ला र घर आउिलन भिन पख� वसेँ तर आईनन । क�रव ३ वषर्पछी 
अथार्त २०७४ साल भा� मिहनामा पुनः िलन गएँ तर िवपक्षी मसँग वोल्द ैनवोली 
घरिभ� िछ�रन र साला जेठान पठाईशारी�रक आ�मण गन� सम्मको कायर् गरी 
मलाई तथानाम गािल गलौच गरे । मुिश्कलले ज्यान जोगाई िनराश भएर घर फ�कएँ 
र अव दो�ो पक्ष�ीमती मसँग पुनः फ�क आउने र दाम्पत्य जीवन सुमधुर �ने 
सम्भावना नभएकोले पा�रवा�रक िववाद िन�पणका लािग यो िनवेदन �दन आएको 
छु ।  

२. यस सिमितबाट दो�ो पक्ष िझकाई जे जो वुझ्नुपछर् वुझी िववाद िन�पण गराईपाउँ ।  

३. यस गाउँपािलका/नगरपािलका/उपमहानगरपािलका/महानगरपािलकाबाट जारी 
भएको स्थानीय न्याियक कायर्िविधको दफा ....वमोिजम िनवेदन दस्तुर � ...... , 
दो�ो पक्ष १ जनालाई म्याद सूचना दस्तुर � ........., पाना २ को िनवेदनको 
�ितिलपी दस्तरु �  .............समेत गरी जम्मा � ......यसै िनवेदनसाथ दािखल 

गरेको छु ।  

४. यो िनवेदन स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ )२ (अनुसार यसै 
सिमितको अिधकारक्षे�िभ� पदर्छ ।  

५. यो िनवेदन हदम्यादिभ� ैछ र म िनवेदकलाई यस िवषयमा िनवेदन �दने हकदयैा 
�ा� छ ।  

६. यस िवषयमा अन्य� कही ँकत ैकुनै िनकायमा कुनै �कारको िनवेदन �दएको छैन ।  

७. यसमा दो�ो पक्षको माइती तफर् का र मेरो घर तफर् का प�रवारका सदस्यह� िझकाई 
थप �होरा वुझ्न स�कनेछ ।  

८. यसमा लेिखएका �होरा �ठक साँचो सत्य �न,् झुठा ठहरे कानून वमोिजम संजाय 
भो� तयार छु ।  

 

िनवेदक 

नामः  ............................. 

इ�त संवत ्............. 
साल...................म�हना......................गते.....................रोज शभुम ्।  

अनसुचूी-२ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सगँ सम्बिन्धत) 

उजरु� दतार् गरेको �नस्साको ढाँचा 

�ी .................... 

........................ । 

 

�वषय:  उजरु� दतार्को �नस्साप� सम्बन्धमा । 

 

.................... बस्ने तपाइ  ........................ले  ....................बस्ने 
 .......................�वरु�मा .................................... ...भनी उजरु� दतार् गनर् 

ल्याएकोमा आजको �म�तमा दतार् गर� दतार् नं ................ .कायम भएकोले यो 
�नस्सा जार� ग�र�दएको छ ।  

 

अ�धकृत कमर्चार� 

दस्तखत:   ........  

�म�त:   ...........  
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अनसुचूी-३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सगँ सम्बिन्धत) 

ता�रख भपार्इर् 

न्या�यक स�म�त  

k|tfkk'/ गाउँपा�लकामा खडा ग�रएको तारेख भरपाई 

 

वाद�          ��तवाद� 

.................         ...................  

म�ुा  .................... 

�म�त ........... मा ......................................... काम भएकोले सोह� �दन 
........... बजे यस न्या�यक स�म�त/कायार्लयमा उपिस्थत हनुेछु भनी सह� गन� 
...... 

 

वाद� ................     ��तवाद� ................ 

 

इ�त संवत ्...... साल..........म�हना......................गते.....................रोज 
शभुम ्।  
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अनसुचूी-३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सगँ सम्बिन्धत) 

ता�रख भपार्इर् 

न्या�यक स�म�त  

k|tfkk'/ गाउँपा�लकामा खडा ग�रएको तारेख भरपाई 

 

वाद�          ��तवाद� 

.................         ...................  

म�ुा  .................... 

�म�त ........... मा ......................................... काम भएकोले सोह� �दन 
........... बजे यस न्या�यक स�म�त/कायार्लयमा उपिस्थत हनुेछु भनी सह� गन� 
...... 

 

वाद� ................     ��तवाद� ................ 

 

इ�त संवत ्...... साल..........म�हना......................गते.....................रोज 
शभुम ्।  

 

  

अनसुचूी-४ 
(दफा ९ को उपदफा (३) सगँ सम्बिन्धत) 

ता�रख पचार् 

न्या�यक स�म�त 

k|tfkk'/ गाउँपा�लका 

बाट जार� भएको तारेखको पचार् 

 

वाद�      ��तवाद� 

...............     ................. 

म�ुाः ...................... 

 

�म�त ............... मा .................... काम गनर् ........ बजे हािजर हनु 
आउनहुोला ।  

 

फाँटवालाको दस्तखत  

�म�त ................. 
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अनसुचूी-५ 
(दफा १५ को उपदफा (३) सँग सम्बिन्धत) 

�ितवादको ढाचँा 

�लिखत जवाफको नमूना 

न्या�यक स�म�त समक्ष पेश गरेको 

�लिखत जवाफ 

�थम पक्ष 

................................िजल्ला .................. ....
गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका वडा 
नं  ...........................वस्ने   ..................को ....................... (नाता सम्बन्ध 
उल्लेख गन� ( वषर्  .............

को..............................................................�लिखत जवाफ �स्ततुकतार्  

दो�ो पक्ष 

.............. िजल्ला  ............. .गाउँपा�लका /नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/ 
महानगरपा�लका, वडा नं  ............... .वस्ने 

.............................................................को छोरा वषर्  .........को 
....................................................................................................

�वपक्षी )�नवेदक(  

�वषय सम्वन्ध �वच्छेद । 

म �नम्न वुदँाहरुमा लेिखए वमोिजम �नवेदन गदर्छु : 
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अनसुचूी-५ 
(दफा १५ को उपदफा (३) सँग सम्बिन्धत) 

�ितवादको ढाचँा 

�लिखत जवाफको नमूना 

न्या�यक स�म�त समक्ष पेश गरेको 

�लिखत जवाफ 

�थम पक्ष 

................................िजल्ला .................. ....
गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका वडा 
नं  ...........................वस्ने   ..................को ....................... (नाता सम्बन्ध 
उल्लेख गन� ( वषर्  .............

को..............................................................�लिखत जवाफ �स्ततुकतार्  

दो�ो पक्ष 

.............. िजल्ला  ............. .गाउँपा�लका /नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/ 
महानगरपा�लका, वडा नं  ............... .वस्ने 

.............................................................को छोरा वषर्  .........को 
....................................................................................................

�वपक्षी )�नवेदक(  

�वषय सम्वन्ध �वच्छेद । 

म �नम्न वुदँाहरुमा लेिखए वमोिजम �नवेदन गदर्छु : 

१. म �लिखत जवाफ �स्ततुकतार् र �वपक्षी �नवेदक�वच संवत २०६९ सालमा 
सामािजक परम्परा अनसुार �ववाह भएको व्यहोरा �ठक हो । हामीबाट 
२०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको �ठक हो । २०७१ 
सालको �तहारमा माइत गएपछ� म घर नफक� को, पटक पटक घर आउन 
फोनबाट अनरुोध गरेको, २ पटकसम्म �लन आएको तर म घर नगएको,मैले 
�वपक्षी �नवेदकलाई दाम्पत्य जीवन चल्न नसक्न ेभनेको र मेरा दाईभाईले 
शार��रक आ�मण गन� सम्मको कायर् गरेकोभ�न कपोलकिल्पत झठुा र हुँदै 
नभएका �नराधार व्यहोरा उल्लेख गर� �ववाद गरेको कुरा उल्लेख गनर् 
चाहान्छु ।  

२. मलाई �वपक्षी �नवेदक समेत �मल� गा�ल गलौच, डर, धाक, धम्क� देखाई 
हातपात गर� घरबाट �नकाला गरेपछ� म माइतीमा आई वसेक� हुँ । �ववाह 
भएको केह� वषर्पछ� �वना कारण ममाथी �व�भ� �क�समका आरोप लगाई 
अपमान गन�, गाल� गलौच गन� लगायतका कामहरु हुँदैगए । प�रवारका 
अन्य सदस्यहरुले म माथी घणृा गन�, वोलचाल नगन� जस्ता कायर् गरेप�न 
�वपक्षीबाट केह� समय मलाई नै समथर्न र सहयोग गद� आएका �थए तर 
पछ� �वपक्षी �नवेदक समेत उ�नहरुसँगै �मले र मलाई जवरजस्त गरबाट 
�नकाल्ने कायर्मा सहभागी भए  । के कुन कारणले वा मेरो के गल्तीले 
यसो गरेका हनु भ�न वझु्दा वेलावेला दाइजो नल्याएको भ�न माइती 
पक्षसमेतको  आलोचना गन� गरेका �थए । सायद उ�नहरुलाई दाइजोकै 
लोभका कारण मलाई घरबाट �नकाल��दएका हनुपुदर्छ । मैले कुनै गल्ती 
नगरेको र �वपक्षी लोग्नेसँग पूवर्वत माया, स�ाव र सम्मान यथावत रहेकोले 
लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायम गर�पाउँ ।  

३. घरबाट जवरजस्त �नकालेपछ� ४ म�हनाको नावालक छोरा काखी च्यापेर 
माइती आएको झण्डै ३ वषर्सम्म वेखवर, सम्पकर् �व�हन वसी अ�हले ए�ासी 
सम्वन्ध �वच्छेदको माग गर� �नवेदन �दन ुआफ� मा आ�यर्जनक लागेको छ, 
सत्य तथ्य विुझ कानून वमोिजम ग�रपाउँ ।  
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४. .........................बाट जार� भएको स्थानीय न्या�यक कायर्�वधीको दफा 
....वमोिजम �लिखत जवाफ वापत दस्तरु रु ......यसै �नवेदनसाथ दािखल 

गरेको छु ।  

५. यो �लिखत जवाफ म्याद�भ�ै �लई म आफ�  उपिस्थत भएको छु ।  

६. यस �वषयमा अन्य� कह� ँकतै कुनै �नकायमा कुनै �कारको �नवेदन �दएको 
छैन ।  

७. यसमा लेिखएका व्यहोरा �ठक साँचो सत्य हनु,् झठुा ठहरे कानून वमोिजम 
संजाय भोग्न तयार छु ।  

�नवेदक 

नामः ................................... 

इ�त संवत  .................साल  .....................म�हना  ..............
गते ....................रोज शभुम ्।  
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४. .........................बाट जार� भएको स्थानीय न्या�यक कायर्�वधीको दफा 
....वमोिजम �लिखत जवाफ वापत दस्तरु रु ......यसै �नवेदनसाथ दािखल 

गरेको छु ।  

५. यो �लिखत जवाफ म्याद�भ�ै �लई म आफ�  उपिस्थत भएको छु ।  

६. यस �वषयमा अन्य� कह� ँकतै कुनै �नकायमा कुनै �कारको �नवेदन �दएको 
छैन ।  

७. यसमा लेिखएका व्यहोरा �ठक साँचो सत्य हनु,् झठुा ठहरे कानून वमोिजम 
संजाय भोग्न तयार छु ।  

�नवेदक 

नामः ................................... 

इ�त संवत  .................साल  .....................म�हना  ..............
गते ....................रोज शभुम ्।  

  

अनसुचूी-६ 
(दफा २० को उपदफा (६) सँग सम्बिन्धत) 

  न्या�यक स�म�तबाट जार� भएको 

म्याद सूचना 

.............................................................वस्ने 
.....................................................को नाउँमा 

 ........................................
गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका काया�लयबाट जार� 
भएको १५ )पन्� (�दने सूचना  

 

...............................................वस्ने 
....................................................................ले तपा�को �वरु� 

...................................�ववाद परेको भ�न �नवेदन दतार् गरेको हुँदा सो को 
��त�लपी यसै साथ पठाईएको छ । अतः तपाईले यो म्याद वझेुको वा �रत पूवर्क 

तामेल भएको �म�तले १५) पन्�  (�दन �भ�मा आफ्नो भनाइ स�हत आफ�  वा कानून 
वमोिजमको वारेश माफर् त यस कायार्लयमा हािजर हनु आउनहुोला । अन्यथा 
कानून वमोिजम हनुे व्यहोरा जानकार� गराईन्छ ।  

 

इ�त सम्बत ...................साल.......................म�हना......................गते 
रोज.............शभुम् .........।  
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अनसुचूी-७ 
(दफा ४२ को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत) 

िनणर्यको ढाचँा  

....................................... न्या�यक स�म�त 

संयोजक 
�ी......................................................................................... 

सदस्य �ी........................................................................................ 

सदस्य �ी........................................................................................ 

�नणर्य 

संवत ............... सालको �नवेदन नं........ 

�वषयः वलेसीबाट पानी झारेको । 

 

................. िजल्ला .............. 
गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका वडा नं............ 
...............................वस्ने ..................................................�थम पक्ष 

�वरु� 

................. िजल्ला ................ 
गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका वडा नं............ 
....................वस्ने ...........................................................दो�ो पक्ष 
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अनसुचूी-७ 
(दफा ४२ को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत) 

िनणर्यको ढाचँा  

....................................... न्या�यक स�म�त 

संयोजक 
�ी......................................................................................... 

सदस्य �ी........................................................................................ 

सदस्य �ी........................................................................................ 

�नणर्य 

संवत ............... सालको �नवेदन नं........ 

�वषयः वलेसीबाट पानी झारेको । 

 

................. िजल्ला .............. 
गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका वडा नं............ 
...............................वस्ने ..................................................�थम पक्ष 

�वरु� 

................. िजल्ला ................ 
गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका वडा नं............ 
....................वस्ने ...........................................................दो�ो पक्ष 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७(१)ञ वमोिजम �नवेदन दतार् 
भई सोह� ऐनको दफा ४६ वमोिजम गठन भएको न्या�यक स�म�त समक्ष �स्ततु 
हनु आएको म�ुाको संिक्ष� तथ्य र �नणर्य यस �कार छः  

(१) .............. गाउँ/नगर/उपमहानगर/महानगरपा�लका वडा नं. 
....................... नक्सा �सट नं.... �क.नं........क्षे.फ...........को घरजग्गामा 
पि�म तफर् का �क.नं..........का सं�धयार �वपक्षी ...................ले घर वनाउँदा 
आफ्नो घरजग्गामा �समानासम्म आई जो�ड वनाएको तर छत तथा वलेसीको पानी 
आफ्नो घर कम्पाउण्ड�भ� झान�गर� वनाएको हुँदा सो वलेसी वन्द गराइपाउँ भ�े 
�नवेदकको �नवेदन व्यहोरा ।  

(२) .............. गाउँ/नगर/महानगर पा�लकाबाट �च�लत भवन �नमार्ण 
सम्वन्धी मापदण्ड वमोिजम इजाजत �ा� गर� भवनको नक्सा समेत स्वीकृत गराई 
सो नक्सा वमोिजम भवन �नमार्ण गरेको हुँ । �वपक्षी �नवेदकले भने वमोिजम 
आफ्नो घरको छत तथा वलेसीको पानी �नजको घर कम्पाउण्ड�भ� झान� नगरेको 
आफ्नै घरजग्गामा झान� गरेको हुँदा झठुा �नवेदन खारेज ग�रपाउँ भ�े �त्यथ�को 
�लिखत जवाफ ।  

(३) .............. गाउँ/नगर/उपमहानगर/महानगर पा�लकाबाट स्थलगत 
�न�रक्षण तथा सव�क्षण गनर् गएका �ा�व�धक टो�लले स्थलगत �न�रक्षण गर� 
�म�त.........मा पेश गरेको स्केच स�हतको ��तवेदनबाट �त्यथ�को घरतफर् बाट छत 
तथा वलेसीको पानी खस्दा �नवेदकको घर कम्पाउण्ड�भ� पन� गरेको देिखन्छ भ�े 
व्यहोरा उल्लेिखत भएको  ।  

(४) �ववादका दवैु पक्षलाई मेल�मलाप गराउने �योजनका 
ला�ग.......................... गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगर/महानगरपा�लक 
वडा नं........,................. मा रहेको मेल�मलाप केन्�मा पठाउँदा मेल�मलाप हनु 
नसक� फ�कर्  आएको ।  
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�नणर्य 

दवैु पक्षलाई सनुवुाईको ला�ग आज पेशी तो�कएकोमा �ववादका सम्विन्धत पक्षहरु 
स्वयमं तथा �नजहरुबाट �नय�ु गरेका कानून व्यवसायीहरु समेतको भनाई सनुी 
पनुः �मलाप� गनुर्होस भ�न सम्झाउँदा वझुाउँदा प�न �मलाप� गनर् म�ुर नगनुर् 
भएकोले फाइलमा संलग्न �माण कागजहरुको समेत मूल्या�न गर� स्थानीय 
सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४९(२) वमोिजम�नणर्य �दनपुन� हनु आई 
�नणर्यतफर्  �वचार गदार् �नवेदकको �क. नं....को पि�मतफर्  �त्यथ�को �क.नं....को 
घरजग्गा जो�डएर रहेकोमा �ववाद देिखएन । �नवेदकको भनाई अनसुार आफ्नो 
घर कम्पाउण्ड�भ� �त्यथ�को छत तथा वलेसीको पानी झारेको हो होइन भ�न 
स्थलगत रुपमै जाँचवझु गर� �ा�व�धक ��तवेदन पेश गनर् कायार्लयबाट ख�ट 
गएका �ा�व�धक कमर्चार�ले �म�त.............मा पेश गरेको स्केच स�हतको 
�ा�व�धक ��तवेदन समेतबाट �नवेदकको माग दावी वमोिजम आफ्नो घर 
कम्पाउण्ड�भ� �त्यथ�को छत तथा वलेसीबाट पानी झन� गरेको भ�े प�ु� हनुे 
देिखन्छ । �त्यथ�ले यस कायार्लयबाट पा�रत गरेको नक्सामा समेत छत तथा 
वलेसीको पानी आफ्नै घरजग्गामा झान� भ�न देखाईएको र �नवेदकको घर 
कम्पाउण्ड�भ� पानी झानर् पाउनपुछर् भ�न �त्यथ�ले दावी �वरोध गनर् समेत 
नसकेको र �च�लत कानून र �चलनबाट समेत अकार्को घर कम्पाउण्ड�भ� 
आफ्नो छत तथा वलेसीको पानी झानर् पाउने नदेिखएको हुँदा �नवेदकको माग 
वमोिजम �त्यथ�ले आफ्नो छत तथा वलेसीबाट आफ्नै घर जग्गामा पानी झान� 
�वन्ध गनुर्पन� देिखन्छ । �नवेदकको घर कम्पाउण्डमा पानी झानर् नपाउने ठहछर्  
। सो ठहनार्ले तपिशल बमोिजम गनुर् ।  

तपिशल 

१. सरोकारवालाले न�ल माग गनर् आएमा �नयमानसुार दस्तरु �लई न�ल �दन ु
।  
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�नणर्य 

दवैु पक्षलाई सनुवुाईको ला�ग आज पेशी तो�कएकोमा �ववादका सम्विन्धत पक्षहरु 
स्वयमं तथा �नजहरुबाट �नय�ु गरेका कानून व्यवसायीहरु समेतको भनाई सनुी 
पनुः �मलाप� गनुर्होस भ�न सम्झाउँदा वझुाउँदा प�न �मलाप� गनर् म�ुर नगनुर् 
भएकोले फाइलमा संलग्न �माण कागजहरुको समेत मूल्या�न गर� स्थानीय 
सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४९(२) वमोिजम�नणर्य �दनपुन� हनु आई 
�नणर्यतफर्  �वचार गदार् �नवेदकको �क. नं....को पि�मतफर्  �त्यथ�को �क.नं....को 
घरजग्गा जो�डएर रहेकोमा �ववाद देिखएन । �नवेदकको भनाई अनसुार आफ्नो 
घर कम्पाउण्ड�भ� �त्यथ�को छत तथा वलेसीको पानी झारेको हो होइन भ�न 
स्थलगत रुपमै जाँचवझु गर� �ा�व�धक ��तवेदन पेश गनर् कायार्लयबाट ख�ट 
गएका �ा�व�धक कमर्चार�ले �म�त.............मा पेश गरेको स्केच स�हतको 
�ा�व�धक ��तवेदन समेतबाट �नवेदकको माग दावी वमोिजम आफ्नो घर 
कम्पाउण्ड�भ� �त्यथ�को छत तथा वलेसीबाट पानी झन� गरेको भ�े प�ु� हनुे 
देिखन्छ । �त्यथ�ले यस कायार्लयबाट पा�रत गरेको नक्सामा समेत छत तथा 
वलेसीको पानी आफ्नै घरजग्गामा झान� भ�न देखाईएको र �नवेदकको घर 
कम्पाउण्ड�भ� पानी झानर् पाउनपुछर् भ�न �त्यथ�ले दावी �वरोध गनर् समेत 
नसकेको र �च�लत कानून र �चलनबाट समेत अकार्को घर कम्पाउण्ड�भ� 
आफ्नो छत तथा वलेसीको पानी झानर् पाउने नदेिखएको हुँदा �नवेदकको माग 
वमोिजम �त्यथ�ले आफ्नो छत तथा वलेसीबाट आफ्नै घर जग्गामा पानी झान� 
�वन्ध गनुर्पन� देिखन्छ । �नवेदकको घर कम्पाउण्डमा पानी झानर् नपाउने ठहछर्  
। सो ठहनार्ले तपिशल बमोिजम गनुर् ।  

तपिशल 

१. सरोकारवालाले न�ल माग गनर् आएमा �नयमानसुार दस्तरु �लई न�ल �दन ु
।  

२. यो �नणर्यमा िच� नवझेु ३५ �दन�भ� ..............िजल्ला अदालतमा 
पनुरावेदन गनर् जान ुभ�न  �त्यथ�लाई सनुाई�दन ु।  

३. म्याद�भ� पनुरावेदन नपरेमा कानून वमोिजम �नणर्य कायार्न्वयन 
गनुर्/गराउन ु।  

इ�त संवत ्............. साल...............म�हना.................गते...................रोज 
शभुम ्।  
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अनसुचूी-८ 

(दफा ४८ को सगँ सम्बिन्धत) 

अन्त�रम सरंक्षणात्मक आदशेको नमनूा 

........................................................... न्याियक सिमित 

संयोजक �ी......................................................................................... 

सदस्य �ी........................................................................................... 

सदस्य �ी........................................................................................... 

आदशे 

संवत ............................ सालको िनवेदन नं........ 

िवषयः  िपिडतलाई उपचार गराउन ेसम्वन्धमा । 

................. िजल्ला ................ 
गाउँपािलका/नगरपािलका/उपमहानगरपािलका/महानगरपािलका वडा नं............ 
...............................व�े 
..................................................................................�थम पक्ष 

िव�� 

................. िजल्ला ................ 
गाउँपािलका/नगरपािलका/उपमहानगरपािलका/महानगरपािलका वडा नं............ 
...............................व�े 
..................................................................................दो�ो पक्ष 

यसमा िनवेदकको माग वमोिजम ..........................िजल्ला वडा 
नं................................ व�े ...............को नाित ..........................को 
छोरा/छोरी वषर् ................ को ................ले आफुलाई असाध्य रोग लािग िनयिमत 
�पमा ह�ाको २ पटक मृगौला डायलोिसस गनर् िच�कत्सकले िशफा�रस गरेकोमा एकाघरका 
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अनसुचूी-८ 

(दफा ४८ को सगँ सम्बिन्धत) 

अन्त�रम सरंक्षणात्मक आदशेको नमनूा 

........................................................... न्याियक सिमित 

संयोजक �ी......................................................................................... 

सदस्य �ी........................................................................................... 

सदस्य �ी........................................................................................... 

आदशे 

संवत ............................ सालको िनवेदन नं........ 

िवषयः  िपिडतलाई उपचार गराउन ेसम्वन्धमा । 

................. िजल्ला ................ 
गाउँपािलका/नगरपािलका/उपमहानगरपािलका/महानगरपािलका वडा नं............ 
...............................व�े 
..................................................................................�थम पक्ष 

िव�� 

................. िजल्ला ................ 
गाउँपािलका/नगरपािलका/उपमहानगरपािलका/महानगरपािलका वडा नं............ 
...............................व�े 
..................................................................................दो�ो पक्ष 

यसमा िनवेदकको माग वमोिजम ..........................िजल्ला वडा 
नं................................ व�े ...............को नाित ..........................को 
छोरा/छोरी वषर् ................ को ................ले आफुलाई असाध्य रोग लािग िनयिमत 
�पमा ह�ाको २ पटक मृगौला डायलोिसस गनर् िच�कत्सकले िशफा�रस गरेकोमा एकाघरका 

छोरा वषर् .................. को ...........................ले िनयिमत �पमा डायलोिसस गनर् 
अटेर गरेको, घ�र घ�र �पैयँा नभएको वहाना गन� गरेको, किहले किहले कायार्लयको कामको 
�स्तताले फुसर्द निमलेको आ�द कारण जनाई आफुले िनयिमत �ा� गनुर्पन� स्वाथ्य सेवा �ा� 
गनर् नसकेको �दँा आफ्नो जीवन झनझन खतरायु� वन्दै गएको भिन अस्पतालको 
िच�कत्सकको पुजार् र िशफा�रस सिहत पेश �न आएको िनवेदन उपर �ारिम्भक �पमा 
जाँचवुझ गदार् �होरा मनािसव दिेखएको �दँा हाललाई िनवेदकको लािग िच�कत्सकले 
िशफा�रस गरे वमोिजम हरेक ह�ा २ पटक डायलोिसस गनुर् गराउन ुतथा िनजको स्वाथ्य 
लाभका लािग आवश्यक अन्य �वन्ध समेत िमलाउनु भिन स्थानीय सरकार संचालन ऐन 
२०७४ को दफा ४९(८) वमोिजम िवपक्षी ........................को नाममा यो अन्त�रम 
संरक्षणात्मक आदशे जारी ग�र�दएका छ� । यो आदशे िमिसल सामेल राखी िवपक्षीलाई लेखी  
पठाई�दनु । यो आदशे अनुसार उपचार भएको जानकारी �ा� गरी िमिसल सामेल रा� ुर 
िनयमानसुार पेश गनुर् ।  

ईित संवत ................... साल ..........मिहना....गते रोज..शुभम ्। 
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अनसुचूी-९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) सँग सम्बिन्धत) 

िमलाप�को लािग िनवदेनको ढाचँा 

....................गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका 
न्या�यक स�म�तसमक्ष पेश गरेको �मलाप�को संय�ु �नवेदनप� 

.............. िजल्ला .......... . ...
गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका, वडा नं ......... .

 ...............वस्ने ..........................................................................को 
छोरा/छोर�/�ीम�त  

वषर्  ..................को 
..........................................................................�नवेदक )�थम पक्ष(  

�वरु� 

.............. िजल्ला ............. .
गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका, वडा नं ......... .

 ...............वस्ने वषर्  ..................को .......................................�लिखत 
जवाफकता◌ृ )दो�ो पक्ष(  

�वषयः सम्वन्ध �वच्छेद । 

हामी �नवेदक  �नम्न �लिखत �नवेदन गदर्छौः  

१. हामी�वच संवत २०६९ सालमा सामािजक परम्परा अनसुार �ववाह 
ग�रएकोमा क�रव  २ वषर्सम्म  समुधरु दाम्पत्य जीवन रहेको �थयो । 
हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको,   सो�ह वषर् 
२०७१ सालको �तहारमा माइत गएपछ� घर नआएको, पटक पटक घर 
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अनसुचूी-९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) सँग सम्बिन्धत) 

िमलाप�को लािग िनवदेनको ढाचँा 

....................गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका 
न्या�यक स�म�तसमक्ष पेश गरेको �मलाप�को संय�ु �नवेदनप� 

.............. िजल्ला .......... . ...
गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका, वडा नं ......... .

 ...............वस्ने ..........................................................................को 
छोरा/छोर�/�ीम�त  

वषर्  ..................को 
..........................................................................�नवेदक )�थम पक्ष(  

�वरु� 

.............. िजल्ला ............. .
गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका, वडा नं ......... .

 ...............वस्ने वषर्  ..................को .......................................�लिखत 
जवाफकता◌ृ )दो�ो पक्ष(  

�वषयः सम्वन्ध �वच्छेद । 

हामी �नवेदक  �नम्न �लिखत �नवेदन गदर्छौः  

१. हामी�वच संवत २०६९ सालमा सामािजक परम्परा अनसुार �ववाह 
ग�रएकोमा क�रव  २ वषर्सम्म  समुधरु दाम्पत्य जीवन रहेको �थयो । 
हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको,   सो�ह वषर् 
२०७१ सालको �तहारमा माइत गएपछ� घर नआएको, पटक पटक घर 

आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, �लन गएको तर उल्टै कुट�पट गर� पठाएको 
भ�न �नवेदकको �नवेदन परेको ।  

२. आफुलाई दाइजो नल्याएको �नउँबाट घरमा हेला गरेको, अपमान गर� 
जवरजस्त घरबाट �नकाला गरेको हो । आफु खशुीले माइत गई वसेको 
होइन अझप�न लोग्ने��त आफ्नो यथावत माया, स�ाव र सम्मान रहेकोले 
लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायम गराईपाउँ भ�े �त्यथ�को �लिखत 
जवाफ रहेको  ।  

३. हामी झगडा ग�र आय�, केह�वषर् लोग्ने स्वास्नी छु�टएर वस्य�, हामीबाट एक 
सन्तानको जायजन्म समेतभैसकेको छ । घरमा सामान्य घरायसी �वषयले 
मनमटुाव भई लोग्ने स्वास्नी अलग अलग वसेकोमा  .....................
गाउँपा�लकानगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लकाको न्या�यक 
स�म�त माफर् त वडा नं  ................. .अन्तगर्तको . ...........................

मेल�मलाप केन्�मा मेल�मलापकतार् .................को पहलमा ए क आपसमा 
छलफल गर� �मल� आएको व्यहोरा यो छ क� �वगतमा जे जस्ता �वषयमा 
असमझदार� तथा वेमेल भएको भएतापनी हामी�वच एक अकार्��त �व�ास, 

सदभाव र �मे कायमै रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध �वच्छेद गर� पाउँ 
भ�े �नवेदन दावी छो�ड पनुः समुधरु सम्वन्धका साथ दाम्पत्य जीवनलाई 
व्यविस्थत ढंगले अगा�ड वढाउने छ� । �नवेदकको घरमा तत्काल लोग्ने 
स्वास्नी �म�ल वस्ने वातावरण नहनुे भएकोले छु�ै ठाउमा डेरा �लई वस्न 
हामी दवैु पक्ष सहमत भएकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को 
दफा ४७ )२ (वमोिजम यो �मलाप�को संय�ु �नवेदन पेश गरेका  छ� , 

लेिखए वमोिजम �मलाप� गर� पाउँ ।  

४. ..................गाउँपा�लका /नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/ 
महानगरपा�लका स्थानीय न्या�यक कायर्�वधी वमोिजम यो �मलाप�को संय�ु 
�नवेदन दस्तरु बापत रु ...........यसैसाथ संलग्न छ ।  
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५. यसमा लेिखएका व्यहोरा �ठक साँचो  हनु,् झठुा ठहरे कानून वमोिजम सहुँला 
वझुाउँला ।  

�नवेदकहरु 

...................................... �थम पक्ष 

.................................... दो�ो पक्ष 

 

इ�त संवत ्............. साल...............म�हना..................गते..................रोज 
शभुम ्।  
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५. यसमा लेिखएका व्यहोरा �ठक साँचो  हनु,् झठुा ठहरे कानून वमोिजम सहुँला 
वझुाउँला ।  

�नवेदकहरु 

...................................... �थम पक्ष 

.................................... दो�ो पक्ष 

 

इ�त संवत ्............. साल...............म�हना..................गते..................रोज 
शभुम ्।  

 

  

अनसुचूी-१० 
(दफा ५३ को उपदफा (५) सँग सम्बिन्धत) 

िमलाप�को ढाचँा 

 ....................गाउँपािलका न्याियक सिमितसमक्ष पेश गरेको िमलाप�को 
संयु� िनवेदनप� .............. िजल्ला ............. .
गाउँपािलका/नगरपािलका/उपमहानगरपािलका/महानगरपािलका, वडा नं ......... .

 ...............व�े ........................................................................................को 
छोरा/छोरी/�ीमित  

वषर् ..... .............को ...........................................................................िनवेदक 
)�थम पक्ष(  

िव�� 

.............. िजल्ला ............. .
गाउँपािलका/नगरपािलका/उपमहानगरपािलका/महानगरपािलका, वडा नं 

िलिखत जवाफकतार्........................को .......................व�े वषर्........................ 
(दो�ो पक्ष) 

िवषयः सम्वन्ध िवच्छेद । 

हामी िनवेदक  िन� िलिखत िनवेदन गदर्छ� : 

१. हामीिवच संवत २०६९ सालमा सामािजक परम्परा अनुसार िववाह ग�रएकोमा 
क�रव  २ वषर्सम्म  सुमधुर दाम्पत्य जीवन रहकेो िथयो । हामीबाट २०७१ साल 
जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको,   सोिह वषर् २०७१ सालको ितहारमा 
माइत गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोध गरेको, िलन 
गएको तर उल्टै कुटिपट गरी पठाएको भिन िनवेदकको िनवेदन परेको ।  

२. आफुलाई दाइजो नल्याएको िनउँबाट घरमा हलेा गरेको, अपमान गरी जवरजस्त 
घरबाट िनकाला गरेको हो । आफु खुशीले माइत गई वसेको होइन अझपिन लो�े�ित 
आफ्नो यथावत माया, स�ाव र सम्मान रहकेोले लो�े स्वा�ीको सम्वन्ध यथावत 
कायम गराईपाउँ भ�े �त्यथ�को िलिखत जवाफ रहकेो  ।  
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३. हामी झगडा ग�र आय�, केहीवषर् लो�े स्वा�ी छु�टएर वस्य�, हामीबाट एक 
सन्तानको जायजन्म समेतभैसकेको छ । घरमा सामान्य घरायसी िवषयले मनमुटाव 
भई लो�े स्वा�ी अलग अलग वसेकोमा  .....................
गाउँपािलका/नगरपािलका/उपमहानगरपािलका/महानगरपािलकाको न्याियक 
सिमित माफर् त वडा नं .............. . ...अन्तगर्तको  ............................मेलिमलाप 

केन्�मा मेलिमलापकतार् .................को पहलमा एक आपसमा छलफल गरी िमली 
आएको �होरा यो छ क� िवगतमा जे जस्ता िवषयमा असमझदा री तथा वेमेल 

भएको भएतापनी हामीिवच एक अकार्�ित िव�ास, सदभाव र �ेम कायमै रहकेोले 
लो�े स्वा�ीको सम्वन्ध िवच्छेद गरी पाउँ भ� े िनवेदन दावी छोिड पुनः सुमधुर 
सम्वन्धका साथ दाम्पत्य जीवनलाई �विस्थत ढंगले अगािड वढाउन े छ� । 
िनवेदकको घरमा तत्काल लो�े स्वा�ी िमिल व�े वातावरण न�ने भएकोले छु�ै 
ठाउमा डेरा िलई व� हामी दवैु पक्ष सहमत भएकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन 
२०७४ को दफा ४७ )२ (वमोिजम यो िमलाप�को संयु� िनवेदन पेश गरेका छ� , 
लेिखए वमोिजम िमलाप� गरी पाउँ ।  

४. ..................गाउँपािलका /नगरपािलका/उपमहानगरपािलका/महानगरपािलक 
स्थानीय न्याियक कायर्िवधी वमोिजम यो िमलाप�को संयु� िनवेदन दस्तुर बापत � 

...........यसैसाथ संल� छ ।  

५. यसमा लेिखएका �होरा �ठक साँचो  �न्, झुठा ठहरे कानून वमोिजम स�लँा 
वुझाउँला ।  

िनवेदकह� 

...................................... �थम पक्ष 

.................................... दो�ो पक्ष 

 

इ�त संवत ्............. साल...............म�हना..................गते..................रोज 
शभुम ्। 
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३. हामी झगडा ग�र आय�, केहीवषर् लो�े स्वा�ी छु�टएर वस्य�, हामीबाट एक 
सन्तानको जायजन्म समेतभैसकेको छ । घरमा सामान्य घरायसी िवषयले मनमुटाव 
भई लो�े स्वा�ी अलग अलग वसेकोमा  .....................
गाउँपािलका/नगरपािलका/उपमहानगरपािलका/महानगरपािलकाको न्याियक 
सिमित माफर् त वडा नं .............. . ...अन्तगर्तको  ............................मेलिमलाप 

केन्�मा मेलिमलापकतार् .................को पहलमा एक आपसमा छलफल गरी िमली 
आएको �होरा यो छ क� िवगतमा जे जस्ता िवषयमा असमझदा री तथा वेमेल 

भएको भएतापनी हामीिवच एक अकार्�ित िव�ास, सदभाव र �ेम कायमै रहकेोले 
लो�े स्वा�ीको सम्वन्ध िवच्छेद गरी पाउँ भ� े िनवेदन दावी छोिड पुनः सुमधुर 
सम्वन्धका साथ दाम्पत्य जीवनलाई �विस्थत ढंगले अगािड वढाउन े छ� । 
िनवेदकको घरमा तत्काल लो�े स्वा�ी िमिल व�े वातावरण न�ने भएकोले छु�ै 
ठाउमा डेरा िलई व� हामी दवैु पक्ष सहमत भएकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन 
२०७४ को दफा ४७ )२ (वमोिजम यो िमलाप�को संयु� िनवेदन पेश गरेका छ� , 
लेिखए वमोिजम िमलाप� गरी पाउँ ।  

४. ..................गाउँपािलका /नगरपािलका/उपमहानगरपािलका/महानगरपािलक 
स्थानीय न्याियक कायर्िवधी वमोिजम यो िमलाप�को संयु� िनवेदन दस्तुर बापत � 

...........यसैसाथ संल� छ ।  

५. यसमा लेिखएका �होरा �ठक साँचो  �न्, झुठा ठहरे कानून वमोिजम स�लँा 
वुझाउँला ।  

िनवेदकह� 

...................................... �थम पक्ष 

.................................... दो�ो पक्ष 

 

इ�त संवत ्............. साल...............म�हना..................गते..................रोज 
शभुम ्। 

 

  

अनसुचूी-११ 
(दफा ६० को उपदफा (३) सँग सम्बिन्धत) 

मलेिमलापकतार्मा सचूीकृत �ने िनवेदन ढाचँा 

न्या�यक स�म�त 

............ गाउँपा�लका समक्ष पेश गरेको �नवेदन 

 

�वषयः मेल�मलापकतार्मा सूचीकृत हनु पाउँ ।  

 

�स्ततु �वषयमा तप�सलमा उल्लेिखत कागजातहरुको ��त�लपी साथै राखी 
............  गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको न्या�यक स�म�त अन्तगर्तका ............ 
मेल�मलाप केन्�मा सूचीकृत भई मेल�मलाप गराउन अनमुती पाउँ भनी �नवेदन 
गदर्छु ।  

तप�सल  

१) नाग�रकता �माणप�को छाँयाकपी,  

२) स्नातक तहसम्म उ�तणर् गरेको शैिक्षक �माणप�को छाँयाकपी, 
३) मेल�मलापकतार्को ता�लम �ा� गरेको �माणप�को छायाँकपी, 
४) मेल�मलाप सम्बन्धी अनभुव र 

५) व्यि�गत �ववरण (Bio- data) 

                                                         �नवेदक 

नाम थरः .......... 
दस्तखतः ........... 
�म�तः ............. 
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अनसुचूी-१२ 
(दफा ७६ को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत) 

ufpFkflnsf न्या�यक स�म�त समक्ष पेश गरेको  
भ�रभराउको �नवेदन प� 

�वषयः भ�रभराई पाउँ भ�े वारे । 

......वस्ने................................�नवेदक ÷वाद�÷��तवाद� 

�वरु� 

.......वस्ने.............�वपक्षी ÷वाद�÷��तवाद� 

म�ुा 

म �नवेदक �नवेदन वापत रु १०।– दस्तरु साथै राखी �नम्न व्यहोरा �नवेदन गदर्छु । 

१  .उपरो� �वप क्षी संगको उल्लेिखत म�ुा यस गाउँपा�लका÷नगरपा�लकाको 
न्या�यक स�म�तको �म�त ..............को �नणर्य बमोिजम मैले यस कायार्लयमा 
राखेको दस्तरु÷रकम �म�त ..............को �ी...................िजल्ला 

अदालतको फैसला बमोिजम मैले भर� भराई पाउने ठहर भएको हुँदा उ� 
रकम भर� भराई पाउन यो �नवेदन पेश गरेको छु । 

२  .मैले यस कायार्लयमा जम्मा गरेको दस्तरु ÷रकमको भरपाई÷र�सद÷भौचरको 
स�लै ��त र सम्मानीत �ी .......................िजल्ला अदालतको अिन्तम 
फैसलाको छायाकपी यसै साथ संलग्न छ । 

३  .यसमा लेिखएको व्यहोरा �ठक हो , झठुा ठहरे सहुँला बझुाउला । 

�नवेदक 

�नज.......... 
ई�त संवत ...............साल...................म�हना.............गते........रोज शभुम ्।  
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अनसुचूी-१२ 
(दफा ७६ को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत) 

ufpFkflnsf न्या�यक स�म�त समक्ष पेश गरेको  
भ�रभराउको �नवेदन प� 

�वषयः भ�रभराई पाउँ भ�े वारे । 

......वस्ने................................�नवेदक ÷वाद�÷��तवाद� 

�वरु� 

.......वस्ने.............�वपक्षी ÷वाद�÷��तवाद� 

म�ुा 

म �नवेदक �नवेदन वापत रु १०।– दस्तरु साथै राखी �नम्न व्यहोरा �नवेदन गदर्छु । 

१  .उपरो� �वप क्षी संगको उल्लेिखत म�ुा यस गाउँपा�लका÷नगरपा�लकाको 
न्या�यक स�म�तको �म�त ..............को �नणर्य बमोिजम मैले यस कायार्लयमा 
राखेको दस्तरु÷रकम �म�त ..............को �ी...................िजल्ला 

अदालतको फैसला बमोिजम मैले भर� भराई पाउने ठहर भएको हुँदा उ� 
रकम भर� भराई पाउन यो �नवेदन पेश गरेको छु । 

२  .मैले यस कायार्लयमा जम्मा गरेको दस्तरु ÷रकमको भरपाई÷र�सद÷भौचरको 
स�लै ��त र सम्मानीत �ी .......................िजल्ला अदालतको अिन्तम 
फैसलाको छायाकपी यसै साथ संलग्न छ । 

३  .यसमा लेिखएको व्यहोरा �ठक हो , झठुा ठहरे सहुँला बझुाउला । 

�नवेदक 

�नज.......... 
ई�त संवत ...............साल...................म�हना.............गते........रोज शभुम ्।  

अनसुचूी-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत) 

चलन चलाउने �नवेदन 

.........गाउँपा�लका ÷नगरपा�लकामा पेश गरेको 
�नवेदन प� 

�वषयः चलन चलाई पाउँ भ�े वारे । 

.......वस्ने.....................�नवेदक ÷वाद�÷��तवाद� 
�वरु� 

.......वस्ने..................�वपक्षी ÷वाद�÷��तवाद� 
म�ुा 

म �नवेदक �नवेदन वापत रु १०।– दस्तरु साथै राखी �नम्न व्यहोरा �नवेदन गदर्छु । 

१  .उपरो� �वपक्षीसंगको उल्लेख ि◌त म�ुा यस गाउँपा�लका÷नगरपा�लकाको न्या�यक 
स�म�तबाट �म�त ........मा �नणर्य भई उ� घर जग्गा )वा जनु सम्पि� भोग गनर् 

पाउने गर� �नणर्य भएको छ सो सम्पि� वा वस्त ुउल्लेख गन� (मेरो हक भोग र 
स्वा�मत्वको हनुे ठहर भएकोमा �ी ......िजल्ला अदालतमा �वपक्षीले प ◌ुनरावलोकन 

गरेकोमा सम्मानीत अदालतबाट समेत �म�त  ..............मा �नणर्य हुँदा न्या�यक 
स�म�तकै �नणर्यलाई सदर गर� मेरै हक भोग कायम गरेको हुँदा सो मेरो हक भोगको 
कायम भएको सम्पि� रहेको हुँदा िश�ा�तिश� मलाई उ� सम्पि� चलन चलाई 
पाउन यो �नवेदन पेश गरेको छु । 

२  .यसै �नवेदन साथ देहायका कागजातहरु संलग्न गरेको छु ।  

 क  .न्या�यक स�म�तले �म�त............मा गरेको �नणर्यको छाँयाँकपी  

 ख  .�ी...........िजल्ला अदालतले गरेको �म�त.............को सदर फैसलाको 
छाँयाँकपी 
 ग  .यस �ववाद सम्व� �म�सल यसै कायार्लयमा रहेको छ ।  

 घ  .लेिखएको व्यहोरा �ठक साँचो छ , झठुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला । 

 
 

�नवेदक 

�नज ..........  

ई�त संवत ............साल...................म�हना.............गते रोज शभुम ्।  
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अनसूुची-१४ 

(दफा ७९ को उपदफा (४) सँग सम्बिन्धत) 

सम्पित रो�ाको अदशे 
.............................................. न्याियक सिमित 

संयोजक �ी......................................................................................... 
सदस्य �ी........................................................................................... 
सदस्य �ी ...........................................................................................  

आदशे 
संवत  .................सालको िनवेदन नं........  

िवषयः सम्पित हस्तान्तरण रो�ा 
.............. िजल्ला ............. .
गाउँपा�लक/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका, वडा नं ......... .

............. ..वस्ने 
.................................................................................................को 

छोरा/छोर�/�ीम�तवषर्  ..................
को .........................................................�नवेदक )�थम पक्ष(  

�वरु� 
......िजल्ला...........गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका, 
वडा नं....�वपक्षी (दो�ो पक्ष)..........वस्ने....वषर्.....को यसमा �नवेदकको माग 
बमोिजम......िजल्ला........ 
......गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका, वडा नं.... 
क्षे.फ.........�क.नं........ जग्गामा बनेको.........को नाममा रहेको 
अवण्डाको..................वगर्�फटको चार तल्ले घर र �लग लगापात समेत 
�वपक्षी....सम्पि� �नज �वपक्षीबाट अन्य अंिशयारहरुको मन्जरु� �वना हक 
हस्तान्तरण हनु सक्ने आशंका गर� �नवेदकले �दएको �नवेदन उपर �ारिम्भक 
रुपमा जाँचवझु गदार् व्यहोरा मना�सव देिखएको हुँदा हाललाई �त्यक्ष� को नाममा 
रहेको उिल्लिखत घरजग्गाको हक हस्तान्तरण गनर् �सफा�रस न�दन वडालाई र 

अक� आदेश नभएसम्मका ला�ग उ� घरजग्गाको हक हस्तान्तरण नगनुर्/गनर् 
न�दन ु भनी मालपोत कायार्लयको नाममा समेत स्थानीय सरकार संचालन ऐन 
२०७४ को दफा ४९ (६) बमोिजम यो रो�ाको आदेश जार� ग�र�दएका छ� । 
यो आदेश �म�सल सामेल राखी सम्विन्धत कायार्लयहरुमा पठाई�दन ु। यो आदेश 
अनसुार रो�ा भएको जानकार� �ा� गर� �म�सल सामेल रा� ुर �नयमानसुार पेश 
गनुर् । 
ई�त संवत................साल.............मा�हना...........गते‘..........रोज शभुम ्।   
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अनसूुची-१४ 

(दफा ७९ को उपदफा (४) सँग सम्बिन्धत) 

सम्पित रो�ाको अदशे 
.............................................. न्याियक सिमित 

संयोजक �ी......................................................................................... 
सदस्य �ी........................................................................................... 
सदस्य �ी ...........................................................................................  

आदशे 
संवत  .................सालको िनवेदन नं........  

िवषयः सम्पित हस्तान्तरण रो�ा 
.............. िजल्ला ............. .
गाउँपा�लक/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका, वडा नं ......... .

............. ..वस्ने 
.................................................................................................को 

छोरा/छोर�/�ीम�तवषर्  ..................
को .........................................................�नवेदक )�थम पक्ष(  

�वरु� 
......िजल्ला...........गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका, 
वडा नं....�वपक्षी (दो�ो पक्ष)..........वस्ने....वषर्.....को यसमा �नवेदकको माग 
बमोिजम......िजल्ला........ 
......गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका, वडा नं.... 
क्षे.फ.........�क.नं........ जग्गामा बनेको.........को नाममा रहेको 
अवण्डाको..................वगर्�फटको चार तल्ले घर र �लग लगापात समेत 
�वपक्षी....सम्पि� �नज �वपक्षीबाट अन्य अंिशयारहरुको मन्जरु� �वना हक 
हस्तान्तरण हनु सक्ने आशंका गर� �नवेदकले �दएको �नवेदन उपर �ारिम्भक 
रुपमा जाँचवझु गदार् व्यहोरा मना�सव देिखएको हुँदा हाललाई �त्यक्ष� को नाममा 
रहेको उिल्लिखत घरजग्गाको हक हस्तान्तरण गनर् �सफा�रस न�दन वडालाई र 

अक� आदेश नभएसम्मका ला�ग उ� घरजग्गाको हक हस्तान्तरण नगनुर्/गनर् 
न�दन ु भनी मालपोत कायार्लयको नाममा समेत स्थानीय सरकार संचालन ऐन 
२०७४ को दफा ४९ (६) बमोिजम यो रो�ाको आदेश जार� ग�र�दएका छ� । 
यो आदेश �म�सल सामेल राखी सम्विन्धत कायार्लयहरुमा पठाई�दन ु। यो आदेश 
अनसुार रो�ा भएको जानकार� �ा� गर� �म�सल सामेल रा� ुर �नयमानसुार पेश 
गनुर् । 
ई�त संवत................साल.............मा�हना...........गते‘..........रोज शभुम ्।   
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अनसुचूी-१५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) सँग सम्बिन्धत) 

न�लको लािग िनवदेन 

न्या�यक स�म�त  

.......... गाउँपा�लकामा पेश गरेको 

�नवेदन प� 

�वषयः न�ल पाउँ भ�े बारे । 

................... बस्ने ........................................................................... 
�नवेदक/वाद�/��तवाद� 

�वरु� 

............... बस्ने ................................................................................ 
�वपक्षी/वाद�/��तवाद� 

म�ुाः .................................. 

...................................... । 

म �नवेदक �नवेदन दस्तरु वापत रु. १०।– साथै राखी �नम्न व्यहोरा �नवेदन 
गदर्छुः 

(१) उपरो� �वपक्षीसँगको उल्लेिखत म�ुामा अध्ययनको ला�ग देहायका 
कागजातहरु आवश्यक परेको हुँदा �मािणत ��त�लपी पाउँ भनी यो �नवेदन साथ 
उपिस्थत भएको छु । अतः न�लको �मािणत ��त�लपी पाउँ ।  

देहाय  

क)................................................................................. 
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अनसुचूी-१५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) सँग सम्बिन्धत) 

न�लको लािग िनवदेन 

न्या�यक स�म�त  

.......... गाउँपा�लकामा पेश गरेको 

�नवेदन प� 

�वषयः न�ल पाउँ भ�े बारे । 

................... बस्ने ........................................................................... 
�नवेदक/वाद�/��तवाद� 

�वरु� 

............... बस्ने ................................................................................ 
�वपक्षी/वाद�/��तवाद� 

म�ुाः .................................. 

...................................... । 

म �नवेदक �नवेदन दस्तरु वापत रु. १०।– साथै राखी �नम्न व्यहोरा �नवेदन 
गदर्छुः 

(१) उपरो� �वपक्षीसँगको उल्लेिखत म�ुामा अध्ययनको ला�ग देहायका 
कागजातहरु आवश्यक परेको हुँदा �मािणत ��त�लपी पाउँ भनी यो �नवेदन साथ 
उपिस्थत भएको छु । अतः न�लको �मािणत ��त�लपी पाउँ ।  

देहाय  

क)................................................................................. 

ख)................................................................................. 

ग)................................................................................. 

घ) ................................................................................ 

ङ) ................................................................................ 

२) लेिखएको व्यहोरा �ठक साँचो छ, झ�ुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला 
।  

�नवेदक 

�नज .......................... 

 इ�त सम्वत ् ......... साल .... म�हना .... गते रोज ्... शभुम ्................ 

 

 

 

 

�मािणकरण िमित  

आज्ञाले 

बोध राज बस्याल 

�मुख �शास�कय अिधकृत 
 

 


