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�याियक सिमितले उजुर�को कारवाह� �कनारा गदा� अपनाउनपुन� काय��विधका स�ब�धमा �यव�था 

गन� बनेको �वधेयक  

��तावनाः�याियक सिमितले �चिलत काननू बमो�जम उजुर�को कारवाह� र �कनारा गदा� 

अपनाउनपुन� काय��विध तय गर� �प�ता, एक�पता एव ंपारदिश�ता कायम गर� काननूको शासन 

तथा �याय �ितको जन�व�ास कायम राखीरहनको लािग �चलनमा रहेको सघंीय काननूमा भए 

दे�ख बाहेक थप काननूी �यव�था गन� वा�छनीय भएकोले,नेपालको स�ंवधानको धारा २२१ को 

उपधारा (१) बमो�जम ;'gfklt गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

प�र�छेद-१ 

�ार��भक 

1. स�ं�� नाम र �ार�भः 

(१) यस ऐनको नाम“;'gfkltगाउँपािलका �याियक सिमित (काय��विध स�ब�धी) ऐन, २०७%”रहेको  

छ । 

 (२) यो ऐन त�ु�त �ार�भ हुनेछ । 

2. प�रभाषाः�वषय वा �स�गले अक� अथ� नलागेमा यस ऐनमा; 

(s)“उजुर�”भ�नाले सिमित सम� परेको उजुर�बाट श�ु भएको �चिलत काननू बमो�जम सिमितले 

कारवाह� र �कनारा गन� उजुर� स�झनपुछ� । 

(ख)“खा�ने” भ�नाले तो�कएको स�प��को म�ूयांकन ग�रदा �याउने हदलाई स�झन ुपद�छ । 

(ग)“चलन चलाई�दने”  भ�नाले िनण�य प�ात हक अिधकार �ा� भएको �य��लाई कुन ैव�त ु वा  

स�प�� भोग गन� �दने काय�लाई स�झनपुद�छ । 

(घ) “जमानत”  भ�नाले कुन ै�य�� वा स�प��लाई �याियक सिमितले चाहेको वखतमा उप��थत 

वा 

हा�जर गराउन िलएको �ज�मा वा उ�रदािय�वलाई स�झनपुद�छ ।   

(ङ)“तामेली”  भ�नाले �याियक सिमितको �े�ािधकार िभ�का �ववादह�मा स�व��धत प�लाईवझुाईने  

�याद,  सचुना,  आदेश,  पजू� वा जानकार� प� �रतपवू�क वझुाउने काय�लाई स�झनपुछ� । 

(च) “तायदात”  भ�नाले स�प��को �ववरण वा ग�ती गरेको स�ंया जिनने �यहोरा वा स�प��को 

फाँटवार� वा लगतलाई स�झनपुद�छ । 

(छ)“तो�कएको”वा“तो�कए बमो�जम”भ�नाले यस ऐन अ�तग�त बनेको िनयममा तो�कए बमो�जम 

स�झनपुछ� । 

(ज)“दरपीठ” भ�नाले �याियक सिमित सम� पेश हुन आएका कुन ैकागजप�कोस�ब�धमा�रत नपगेु  

वा काननूले दता� नहुने वा नला�ने भएमा �यसको पछा�ड प��ट सोको कारण र अव�था जनाइ 

अिधकार�ा� अिधकार�ले ले�ख�दने िनद�शन वा �यहोरालाई स�झनपुद�छ । 

(झ)“नामेसी” भ�नाले कुन ै�य��को नाम, थर र वतन समेतको �व�ततृ �ववरण खुलाइएको 

�यहोरालाई स�झनपुद�छ । 
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(ञ)“नािलश”  भ�नाले कुन ै�ववादको �वषयमा दफा ८ बमो�जम �दएको उजुर�, िनवेदन वा �फराद 

स�झनपुछ� 

(ट)  “िनण�य �कताब”  भ�नाले सिमितले उजुर�मा गरेको िनण�यको अिभलेख रा�को 

लािग खडा गरेको उजुर�मा िनण�य गरेको �यहोरा र �यसको आधार तथा कारणको 

स�ं�� उ�लेख भएको �कताब स�झनपुछ� । 

(ठ) “प�चकृित मोल”  भ�नाले प�च भला�ीले स�प��को �थलगत तथा �थानीय 

अवलोकन म�ूयांकन गर� �व�� �वतरण हुनस�ने उिचत ठहराएर िन��त गरेको 

म�ुयलाईस�झनपुद�छ ।    

 (ड) “पेशी”  भ�नाले �याियक सिमित सम� िनण�याथ� पेश हुने �ववादह�मा प�ह�लाई

   उप��थत गराइ सनुवुाइ गन� कामलाई स�झनपुद�छ । 

(ढ) “�ितबाद�”भ�नाले बाद�ले जसका उपर उजुर� दता� गद�छ सो �य�� वा स�ंथा 

स�झनपुछ� । 

 (ण) “वकप�” भ�नाले �ववाद स�ब�धमा जानकार भई सा�ीको �पमा �य� गरेका कुरा

   ले�खने वा ले�खएको कागजलाई स�झनपुछ� । 

 (त) “ब�द ईजलास”  भ�नाले �याियक सिमित अ�तग�त िन�पण हुने �ववादह� 

म�येगो�य  

�कुितको �ववाद भएको र स�व� प�ह��वच गोपिनयता कायम गन�आव�यक  

 दे�खएमा स�व� प�ह� मा� सहभागी हुनेगर� �व�ध गर�एको सनुवुाई क�लाई  

 स�झनपुछ� । 

(थ) “बाद�”भ�नाले कस ै उपर सिमित सम� उजुर� दता� गन� �य�� वा स�ंथा 

स�झनपुछ� । 

 (द) “म�ूतवी”  भ�नाले �याियक सिमित अ�तग�त �वचाराधीन म�ुा अ�य अ�डा 

अदालतमा समेत  �वचारािधन भईरहेको अव�थामा �याियक सिमितले िनण�य गदा� 

अ�य �वचारािधन म�ुामा  �भा�वत हुने दे�खएमा �भाव पान� म�ुाको फैसला 

नभएस�म �भा�वत हुने म�ुा �थिगत  गन� काय�लाई स�झनपुछ� । 

(ध) “लगापात”  भ�नाले घरज�गा र �यससगँ अ�तर िन�हत टहरा, बोट �व�वा, खु�ला 

जिमन र �यसमा रहेका सबखैाले सरंचना वा चच�को ज�गा, छेउछाउ, सेरोफेरो 

रस�पणू�अवयवलाई स�झनपुद�छ । 

 (न) “सदर�याहा”  भ�नाले धरौट�मा रहेको रकमको लगत क�टा गर� आ�दानीमा वा�ने

   काय�लाई स�झनपुछ� ।   

 (प) “सभा”भ�नाले गाउँसभा स�झनपुछ� । 
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 (फ) “सिमित”भ�नाले �याियक सिमित स�झनपुछ� र सो श�दले �थानीय ऐनको दफा 

४८   को उपदफा (६) बमो�जमको सिमितलाइ� समेत जनाउनेछ । 

(ब) “साल वसाली”  भ�नाले हरेक वष�को लािग छु�टा छु�टै हुने गर� �ितवष�को िनिम� 

�थायी �पमा तय ग�रएको शत� स�झनपुछ� । 

   (भ) �थानीय ऐन”भ�नाले“�थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४”स�झनपुछ� । 

 (म) "स�ंवधान"भ�नाले नेपालको स�ंवधान स�झनपुछ� । 

 

प�र�छेद-२ 

सिमितको अिधकार 

3. उजुर�मा िनण�य स�ब�धी कामःसिमितमा दता� भएका उजुर� वा उजुर�को िनण�य गन� वा 

दता� भएको नािलश वा उजुर�को कुन ै �यहोराले लगत क�टा गन� अिधकार सिमितलाइ� 

मा� हुनेछ । 

4. िनण�य स�ब�धी बाहेक अ�य कामः (१) दफा ३ मा उ�लेख भएको वा �चिलत काननूले 

सिमित वा सिमितको सद�यल ेन ैगन� भ�ने �यव�था गरेको वा काय�को �कृितले सिमित 

वा सिमितको सद�यले न ैगनु�पन� �प� भरैहेको दे�ख बाहेकको अ�य काय�ह� यस ऐनमा 

तो�कएको कम�चार� र �यसर� नतो�कएकोमा सिमितले िनण�य गर� तोकेको वा अिधकार 

�दान गरेको कम�चार�ले गनु�पन�छ । 

  (२) तो�कएको शाखा �मखु वा तो�कएका अ�य कम�चार�ले यस ऐन र �चिलत काननू 

बमो�जम  

तो�कएको काम गदा� सिमितको सयंोजक वा सिमितले तोकेको सद�यको ��य� िनद�शन,  

देखदेख र िनय��णमा रह� गनु�पन�छ । 

5. यस ऐन बमो�जम काय��विध अवल�बन गनु�पन�ःसिमितले उजुर� वा उजुर�को कारवाह� र 

�कनारा गदा� �चिलत र स�ब��धत सघंीय काननूमा �प� उ�लेख भए दे�ख बाहेक यस 

ऐन बमो�जमको काय��विध अवल�बन गनु�पन�छ । 

6. सिमितले हेन�ःसिमितलाइ� देहाय बमो�जमको उजुर�ह�मा कारवाह� र �कनारा गन� अिधकार 

रहनेछः 

(क) �थानीय ऐनको दफा ४७ अ�तग�तको उजुर�, 

(ख) मेलिमलाप ऐन, २०६८ अनसुार मेलिमलापको लािग गाउँपािलकामा �े�षत उजुर�, 

(ग) स�ंवधानको अनसुचूी-८ अ�तग�तको एकल अिधकार अ�तग�त सभाले बनाएको 

काननू बमो�जम िन�पण हुने गर� िस�ज�त उजुर�, तथा 

(घ) �चिलत काननूले गाउँपािलकाले हेन� भिन तोकेका उजुर�ह� । 
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7. सिमितको �े�ािधकारःसिमितले दफा ६ अ�तग�तका म�ये देहाय बमो�जमका उजुर�ह�मा 

मा� �े�ािधकार �हण गन� तथा कारवाह� �कनारा गन�छः 

(क) �य��को हकमा उजुर�का सब ै प� गाउँपािलकाको भगैोिलक �े�ािधकार िभ� 

बसोबास गर�रहेको, 

(ख) �चिलत काननू र स�ंवधानको भाग ११ अ�तग�तको कुन ैअदालत वा �यायाधीकरण 

वा िनकायको �े�ािधकार िभ� नरहेको, 

(ग) गाउँपािलकाको �े�ािधकार िभ� परेका कुन ैअदालत वा िनकायबाट मेलिमलाप वा 

िमलाप�को लािग �े�षत गर�एको, 

(घ) अचल स�प�� समावेश रहेको �वषयमा सो अचल स�प�� गाउँपािलकाको ef}uf]lns 

�े�ािधकार िभ� र�हरहेको, तथा 

(ङ) कुन ैघटनासगँ स�ब��धत �वषयव�त ुरहेकोमा सो घटना गाउँपािलकाको ef}uf]lns 

�े� िभ� घटेको । 

प�र�छेद-३ 

उजुर� तथा �ितवाद दता� 

8. �बवाद दता� गन�ः (१) कस ै उपर �बवाद दता� गदा� वा उजुर� चलाउँदा �चिलत काननू 

बमो�जम हकदैया पगेुको �य��ले सिमितको तो�कएको शाखा सम� उजुर� दता� गन�स�नेछ 

। 

(२) उपदफा (१) बमो�जम उजुर� �दंदा यस ऐन तथा �चिलत काननू बमो�जम 

खुलाउनपुन� कुरासब ै खलुाइ� तथा पयुा�उनपुन� ���या सब ै परुागर�अनसुचूी-

१बमो�जमको ढाँचामा �दनपुन�छ । 

  (३)उपदफा (२) मा ले�खए दे�ख बाहेक उजुर�मा देहाय बमो�जमको �यहोरा समेत  

खुलाउनपुन�छः 

(क) बाद�को नाम, थर, वतन र िनजको बाब ूर आमा, तथा थाहा भएस�म बाजे र ब�य ै

को नाम; 

(ख) �ितबाद�को नाम, थर र थाहा भएस�म िनजको बाब ुर आमाको नाम, थर र �थान 

प�ा ला�नेगर� �प� खुलेको वतन; 

(ग) गाउँपािलकाको नाम स�हत सिमितको नाम; 

(घ) उजुर� गनु�परेको �यहोरा र स�पणू� �ववरण; 

(ङ) गाउँपािलकाले तोके अनसुारकोद�तरु बझुाएको रिसद वा िन�सा; 

(च) सिमितको �े�ािधकार िभ�को उजुर� रहेको �यहोरा र स�ब��धत काननू; 

(छ) बाद�ले दावी गरेको �वषय र सोसगँ स�ब�धीत �माणह�; 

(ज) हद�याद ला�ने भएमा हद�याद रहेको तथा हकदैया पगेुको  स�ब�धी �यहोरा; 
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(झ) कुन ैस�प��सगँ स�ब��धत �वषय भएकोमा सो स�प�� चल भए रहेको �थान, 

अव�था तथा अचल भए चार�क�ला स�हतको सब ै�ववरण । 

  (४) �चिलत काननूमा कुन ै �वशेष ���या वा ढाँचा वा अ�य के�ह उ�लेख भएको रहेछ 

भने 

सो स�दभ�मा आव�यक �ववरण समेत खुलेको हुनपुन�छ । 

  (५) कुन ै �किसमको �ितपिूत� भराउनपुन� अथवा ब�डा लगाउनपुन� अव�थाको उजुर�को 

हकमा  

�य�तो �ितपिूत� वा ब�डा वा चलनको लािग स�ब��धत अचल स�प��को �ववरण खुलेको  

हुनपुन�छ । 

9. �बवाद दता� गर� िन�सा �दनेः(१) उजुर� �शासकले दफा ८ बमो�जम �ा� उजुर� दता� गर� 

बाद�लाइ� तारेख तो�कअनसुचूी-२बमो�जमको ढाँचामा �बवाद दता�को िन�सा �दनपुन�छ । 

  (२)उपदफा(१)बमो�जम तारेख �दन ुपन� अव�थामा तारेख तो�दाअनसुचूी-३बमो�जमकोढाँचामा  

तारेख भपा�इ� खडा गर� स�ब��धत प�को द�तखत गराइ� िमिसल सामेल रा�ुपछ� । 

(३)उपदफा(२)बमो�जम तारेख भपा�इ�मा तो�कएको तारेख तथा उ� िमितमा हुने काय� समेत 

उ�लेख गर� स�ब��धत प�लाइ�अनसुचूी-४बमो�जमको ढाँचामा तारेख पचा� �दनपुन�छ । 

10. उजुर� दरपीठ गन�ः (१) उजुर� �शासकले दफा ८ बमो�जम पेश भएको उजुर�मा ���या 

नपगेुको दे�खए परुा गनु�पन� देहायको ���या परुा गर� अथवा खुलाउनपुन� देहायको �यहोरा 

खुलाइ �याउन ु भ�ने �यहोरा ले�ख पाच �दनको समय तो�क तथा �बवाद दता� गन� 

निम�ने भए सो को कारण स�हतको �यहोरा जनाइ� दरपीठ गरेमा बाद�लाइ� उजुर� �फता� 

�दनपुन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमो�जम ���या नपगेुको भिन दरपीठ गर� �फता� गरेको उजुर�मा 

दरपीठमा  

उ�लेख भए बमो�जमको ���या परुा गर� पाच �दनिभ� �याएमा दता� ग�र�दनपुछ� । 

  (३) उपदफा (१) बमो�जमको दरपीठ आदेश उपर िच� नब�ुने प�ले सो आदेश भएको 

िमितले  

ितन �दन िभ� उ� आदेशको �व��दमा सिमित सम� िनवेदन �दन स�नेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमो�जम �दएको िनवेदन �यहोरा मनािसब दे�खए सिमितले उपदफा 

(१)  

बमो�जमको दरपीठ बदर गर� �बवाद दता� गन� आदेश �दनस�नेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमो�जम आदेश भएमा उजुर� �शासकले �य�तो �बवाद दता� गर� अ� 

���या  

परुा गनु�पन�छ । 
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11. दता� गन� नहुनेःउजुर� �शासकले दफा ८ बमो�जम पेश भएको उजुर�मा देहाय बमो�जमको 

�यहोरा �ठक भएनभएको जाँच गर� दता� गन� निम�ने दे�खएमा दफा १० बमो�जमको 

���या परुा गर� दरपीठ गनु�पन�छः 

(क) �चिलत काननूमा हद�याद तो�कएकोमा हद�याद वा �याद िभ� उजुर� परे 

नपरेको; 

(ख) �चिलत काननू बमो�जम सिमितको �े�ािधकार िभ�को उजुर� रहे नरहेको; 

(ग) काननु बमो�जम ला�ने द�तरु दा�खल भए नभएको; 

(घ) कुन ैस�प�� वा अिधकारसगँ स�ब��धत �वषयमा �ववाद िन�पण गनु�पन� �वषय 

उजुर�मा समावेश रहेकोमा �य�तो स�प�� वा अिधकार �वषयमा उजुर� गन� 

बाद�को हक �था�पत भएको �माण आव�यक पन�मा सो �माण रहे नरहेको; 

(ङ) उ� �वषयमा उजुर� गन� हकदैया बाद�लाइ� रहे नरहेको; 

(च) िलखतमा परुागनु�पन� अ�य �रत पगेु नपगेुको;तथा 

12. दोहोरो दता� गन� नहुनेः(१)यस ऐनमा जुनसकैु कुरा ले�खएको भए तापिन �चिलत काननू 

बमो�जम सिमित वा अ�य कुन ैअदालत वा िनकायमा कुन ैप�ले उजुर� गर� सिमित वा 

उ� अदालत वा िनकायबाट उजुर�मा उ�लेख भएको �वषयमा �माण ब�ुझ वा नब�ुझ 

�ववाद िनरोपण भसैकेको �वषय रहेको छ भने सो उजुर�मा रहेका प� �वप�को बीचमा 

सो�ह �वषयमा सिमितले उजुर� दता� गन� र कारवाह� गन� हँुदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमो�जम दता� गन� निम�ने उजुर� भलुवश दता� भएकोमा सो �यहोरा 

जानकार� 

भएपिछ उजुर� जुनसकैु अव�थामा रहेको भए पिन सिमितले उजुर� खारेज गनु�पन�छ । 

13. उजुर�साथ िलखत �माणको स�कल पेश गनु�पन�ःउजुर�साथ पेश गनु� पन� ��येक िलखत 

�माणको स�कल र क��तमा एक �ित न�कल उजुर�साथ ै पेश गनु�पन�छ र उजुर� 

�शासकले �य�तो िलखतमा कुन ै कै�फयत जनाउनपुन� भए सो जनाइ सो �माण 

स�ब��धत िमिसलमा रा�ेछ । 

14. उजुर� तथा �ितवाद दता� द�तरुः (१) �चिलत काननूमा �बवाद दता� द�तरु तो�कएकोमा 

सो�ह बमो�जम तथा द�तरु नतो�कएकोमा एक सय �पयैाँ बझुाउनपुन�छ । 

  (२) �चिलत काननूमा �ितवाद दता� द�तरु नला�ने भनेकोमा बाहेक एक सय �पयैाँ 

�ितवाद दता� 

द�तरु ला�नेछ । 

15. �ितवाद पेश गनु�पन�ः (१) �ितबाद�ले दफा २० बमो�जम �याद वा सचूना �ा� भएपिछ 

�याद वा सचूनामा तो�कएको समयाविध िभ� उजुर� �शासक सम� आफै वा वारेस 

माफ� त िल�खत �ितवाद दता� गनु�पन�छ । 
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  (२) उपदफा (१) बमो�जम �ितवाद पेश गदा� �ितबाद�ले भएको �माण तथा कागजातका  

�ितिल�प साथ ैसलं�न गर� पेश गनु�पन�छ । 

  (३) �ितवाद�ले िल�खत �यहोरा �दँदाअनसुचूी-५बमो�जमको ढाँचामा �दनपुन�छ । 

16. �ितवाद  जाँच गन�ः (१) उजुर� �शासकले दफा १५ बमो�जम पेश भएको �ितवाद जाँच गर� 

काननू बमो�जमको �रत पगेुको तथा �याद िभ� पेश भएको दे�खए दता� गर� सिमित 

सम� पेश हुने गर� िमिसल सामेल गनु�पन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमो�जम �ितवाद दता� हुने भएमा उजुर� �शासकले �ितबाद�लाइ� बाद� 

िमलानको तारेख तो�नपुन�छ । 

17. िलखतमा परुागनु�पन� सामा�य �रतः(१) �चिलत काननू तथा यस ऐनमा अ�य� ले�खए 

दे�ख बाहेक सिमित सम� दता� गन� �याएका उजुर� तथा �ितवादमा देहाय बमो�जमको 

�रत समेत परुा गनु�पन�छः 

(क) एफोर साइज को नेपाली कागजमा बायाँ तफ�  पाँच से��टिमटर, प�हलो प�ृमा 

शीरतफ�  दश से��टिमटर र �यसपिछको प�ृमा पाँच से��टिमटर छोडेको तथा 

��येक प�ृमा ब��स हरफमा नबढाइ� कागजको एकातफ�  मा� ले�खएको; 

 (ख) िलखत दता� गन� �याउने ��येक �य��ले िलखतको ��येक प�ृको शीर पछुारमा 

छोटकर� द�तखत गर� अ��तम प�ृको अ��यमा लेखा�मक तथा �या�चे स�हछाप 

गरेको; 

(ग) कुन ैकाननू �यवसायीले िलखत तयार गरेको भए िनजले प�हलो प�ृको बायाँ तफ�  

िनजको काननू �यवसायी दता� �माणप� नबंर, नाम र काननू �यवसायीको �किसम 

खुलाइ� द�तखत गरेको;तथा 

(घ) िलखतको अ��तम �करणमा यस िलखतमा ले�खएको �यहोरा �ठक साँचो छ, 

झु�ठा ठहरे काननू बमो�जम सहँुला बझुाउँलाभ�ने उ�लेख गर� सो मिुन िलखत 

दता� गन� �याएको वष�, म�हना र गते तथा वार खलुाइ� िलखत दता� गन� �याउने 

�य��ले द�तखत गरेको, । 

तर �यहोरा परुाइ पेश भएको िलखत िलनलाइ यो उपदफाले बाधा पारेको मािनने छैन । 

 

(२) िलखतमा �वषयह� �मब�द �पमा �करण �करण छु�याइ� सयंिमत र 

मया��दत  

भाषामा ले�खएको हुनपुन�छ ।  

(३) िलखतमा पेटबोिलमा परेको �थानको प�हचान हुने �प� �ववरण र �य��को 

नाम,  

थर , ठेगाना तथा अ�य �ववरण �प� खुलेको हुनपुन�छ । 
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(४) िलखत दता� गन� �याउने वा सिमितमा कुन ैकागज गन� आउनेले िनजको 

नाम, थर र  

वतन खुलेको नाग�रकता वा अ�य कुन ै�माण पेश गनु�पछ� । 

18. न�कल पेश गनु�पन�ःउजुर� वा �ितवाद दता� गन� �याउनेले �वप�ीको लािग उजुर� तथा 

�ितवादको न�कल तथा सलं�न िलखत �माणह�को न�कल साथै पेश गनु�पछ� । 

19. उजुर� वा �ितवाद सशंोधनः (१) िलखत दता� गन� �याउने प�ले सिमितमा दता� भइसकेको 

िलखतमा लेखाइ वा टाइप वा म�ुणको सामा�य �टु� स�याउन िनवेदन �दन स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमो�जमको िनवेदनमा माग बमो�जम स�याउँदा दावी तथा �ितवादमा 

गर�एको  

माग वा दावीमा मलुभतु प�मा फरक नपन� र िनकै सामा�य �कारको सशंोधन माग 

गरेको  

देखेमा उजुर� �शासकले सो बमो�जम स�याउन �दन स�नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमो�जम सशंोधन भएमा  सो को जानकार� उजुर�को अक� प�लाइ� 

�दनपुन�छ  

। 

प�र�छेद-४ 

�याद तामेली तथा तारेख 

20. �याद सचूना तामेल गन�ः (१) उजुर� �शासकले दफा ९ बमो�जम �बवाद दता� भएपिछ 

ब�ढमा दइु� �दन िभ� �ितबाद�का नाममा �चिलत काननूमा �याद तो�कएको भए सो�ह 

बमो�जम र नतो�कएको भए प�� �दनको �याद �दइ� स�ब��धत वडा काया�लय माफ� त 

उ� �याद वा सचूना तामेल गन� स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमो�जम �याद वा सचूना तामेल गदा� दफा ९ बमो�जमको उजुर� तथा 

उ�  

उजुर� साथ पेश भएको �माण कागजको �ितिलपी समेत सलं�न गर� पठाउनपुन�छ । 

(३) उपदफा (२) मा जुनसकैु कुरा ले�खएको भए तापिन एक भ�दा ब�ढ �ितबाद�लाइ� 

�याद �दनपुदा� �माण कागजको न�कल कुन ैएकजना मलु �ितबाद�लाइ� पठाइ� बाँ�कको 

�यादमा �माण कागजको न�कल फलानाको �याद साथ पठाइएको छ भ�ने �यहोरा ले�ख 

पठाउनपुन�छ । 

(४) उपदफा (१) बमो�जम �ा� भएको �याद वडा काया�लयले ब�ढमा ितन �दन िभ� 

तामेल गर� तामेलीको �यहोरा खुलाइ� सिमितमा पठाउन ुपन�छ । 

(५) उपदफा (१) बमो�जम �याद तामेल हुन नसकेमा देहाय बमो�जमको �व�ुतीय 

मा�यम वा प��कामा सचूना �काशन गरेर �याद तामेल गनु�पन�छः 
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(क) �याद तामेल ग�रनपुन� �य��को कुन ै�या�स वा इ�मेल वा अ�य कुन ैअिभलेख 

हुन स�ने �व�ुतीय मा�यमको ठेगाना भए सो मा�यमबाट; 

(ख) �ितबाद�ले �याद तामेली भएको जानकार� पाउन स�ने मनािसब आधार छ भ�ने 

दे�खएमा सिमितको िनण�यबाट कुन ै �थानीय दैिनक प��कामा सचूना �काशन 

गरेर वा �थानीय एफ.एम. रे�डयो वा �थानीय टेिलिभजनबाट सचूना �सारण 

गरेर;वा 

(ग) अ�य कुन ैसरकार� िनकायबाट �याद तामेल गराउँदा �याद तामेल हुन स�ने 

मनािसब कारण दे�खएमा सिमितको आदेशबाट �य�तो सरकार� िनकाय माफ� त । 

  (६)यस ऐन बमो�जम �याद जार� गनु�पदा�अनसुचूी-६बमो�जमको ढाँचामा जार� गनु�पन�छ । 

21. रोहवरमा रा�ुपन�ःयस ऐन बमो�जम वडा काया�लय माफ� त तामेल ग�रएको �यादमा 

स�ब��धत वडाको अ�य� वा सद�य तथा क��तमा दइु�जना �थानीय भलादिम रोहवरमा 

रा�ुपन�छ । 

22. र�त बेर�त जाँच गन�ः(१)उजुर� �शासकले �याद तामेलीको �ितवेदन �ा� भएपिछ 

र�तपवू�कको तामेल भएको छ वा छैन जाँच गर� आव�यक भए स�ब��धत वडा सिचवको 

�ितवेदन समेत िलइ� र�तपवू�कको दे�खए िमिसल सामेल रा�ख तथा बेर�तको दे�खए बदर 

गर� पनुः �याद तामेल गन� लगाइ� तामेली �ित िमिसल सामेल रा�ुपन�छ । 

(२)उपदफा(१)बमो�जम जाँच गदा� स�ब��धत कम�चार�ले बदिनयत रा�ख काय� गरेको दे�खए 

उजुर� �शासकले सो �यहोरा खुलाइ� सिमित सम� �ितवेदन पेश गनु�पन�छ । 

(३)उपदफा(२)बमो�जमको �ितवेदनको �यहोरा उपय�ु दे�खए सिमितले स�ब��धत कम�चार� 

उपर  कारवाह�को लािग काय�पािलका सम� ले�ख पठाउनस�नेछ । 

23. तारेखमा रा�ूपन�ः(१)उजुर� �शासकले दफा ९ बमो�जम �बवाद दता� गरेपिछ उजुर�कता�लाइ� 

र दफा १६ बमो�जम �ितवाद दता� गरेपिछ �ितबाद�लाइ� तारेख तो�क तारेखमा रा�ुपछ� । 

(२)उजुर�का प�ह�लाइ� तारेख तो�दा तारेख तो�कएको �दन ग�रने कामको �यहोरा तारेख 

भपा�इ� तथा तारेख पचा�मा खुलाइ� उजुर�का सब ैप�लाइ� एकै िमलानको िमित तथा समय 

उ�लेख गर� एकै िमलानको तारेख तो�नपुछ� । 

(३) उपदफा (२) बमो�जम तारेख तो�कएको समयमा कुन ै प� हा�जर नभए पिन 

तो�कएको काय� स�प�न गर� अक� तारेख तो�नपुन� भएमा हा�जर भएको प�लाइ� तारेख 

तो�क समयमा हा�जर नभइ� पिछ हा�जर हुने प�लाइ� अिघ हा�जर भइ� तारेख लाने 

प�सगँ एकै िमलान हुनेगर� तारेख तो�नपुछ� । 

  (४) यस दफा बमो�जम तो�कएको तारेखमा उप��थत भएका प�ह�लाइ� साथै रा�ख 

सिमितले उ जुर�को कारवा�ह गनु�पछ� । 

(५) उपदफा (४) मा जुनसकैु कुरा ले�खएको भए तापिन तो�कएको तारेखमा कुन ैप� 

उप��थत नभए पिन सिमितले �बवादको �वषयमा कारवाह� गन� बाधा पन�छैन । 
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24. सिमितको िनण�य बमो�जम हुनेःसिमितले �याद तामेली स�ब�धमा �चिलत काननू तथा 

यस ऐनमा ले�खए दे�ख बाहेकको �वषयमा आव�यक ���या िनधा�रण गन� स�नेछ । 

प�र�छेद-५ 

सनुवाइ� तथा �माण बु�ने स�ब�धमा 

25. �ार��भक सनुवाइ�ः (१) मेलिमलापबाट �बवाद िन�पण हुन नसक� सिमितमा आएका �बवाद 

�ितवाद दता� वा बयान वा सो सरहको कुन ैकाय� भएपिछ सनुवाइ�को लािग पेश भएको 

�बवादमा उपल�ध �माणका आधारमा त�काल िनण�य गन� स�कने भएमा सिमितले �बवाद 

पेश भएको प�हलो सनुवाइ�मा न ैिनण�य गन� स�नेछ । 

(२) सिमित सम� पेश भएको �बवादमा उपदफा (१) बमो�जम त�काल िनण�य गन� 

स�कने नदे�खएमा सिमितले देहाय बमो�जमको आदेश गन� स�नेछः- 

(क) �बवादमा मखु निमलेको कुरामा यक�न गन� �माण ब�ुने वा अ�य कुन ैकाय� गन�; 

(ख) �बवादमा ब�ुनपुन� �माण य�कन गर� प�बाट पेश गन� लगाउने वा स�ब��धत 

िनकायबाट माग गन� आदेश गन�; 

(ग) मेलिमलापका स�ब�धमा �बवादका प�ह�सगँ छलफल गन�;तथा 

(घ) �बवादका प� उप��थत भएमा सनुवुाइको लािग तारेख तथा पेिशको समय तािलका 

िनधा�रण गन� । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसकैु कुरा ले�खएको भए तापिन सिमितले �थानीय 

ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बमो�जमको उजुर�मा मेलिमलापको लािग पठाउने आदेश 

गनु�पन�छ । 

26. �माण दा�खल गन�ःबाद� वा �ितबाद�ले कुन ैनयाँ �माण पेश गन� अनमुित माग गर� 

िनवेदन पेश गरेमा उजुर� �शासकले सो�ह �दन िलन स�नेछ । 

27. िलखत जाँच गन�ः (१) सिमितले उजुर�मा पेश भएको कुन ैिलखतको स�यता पर��ण गन� 

रेखा वा ह�ता�र �वशेष�लाइ� जाँच गराउन ज�र� देखेमा सो िलखतलाइ� अस�य भ�ने 

प�बाट पर��ण द�तरु दा�खल गन� लगाइ� रेखा वा ह�ता�र �वशेष�बाट िलखत जाँच 

गराउन स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमो�जम जाँच गदा� मनािसब मा�फकको समय तो�क आदेश गनु�पन�छ 

र समय िभ� जाँच स�प�न हुनको लािग यथास�भव �यव�था गनु�पन�छ । 

(३) उपदफा (१) बमो�जम जाँच गदा� िलखत अस�य ठहर�एमा िलखत स�य रहेको भ�ने 

प�बाट लागेको द�तरु असलु गर� उपदफा (१) बमो�जम द�तरु दा�खल गन� प�लाइ� 

भराइ��दनपुछ� । 
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28. सा�ी ब�ुनेः (१) सिमितबाट सा�ी ब�ुने आदेश गदा� सा�ी ब�ुने �दन तो�क आदेश 

गनु�पन�छ । साछ� रा�दा बढ�मा ५ जना रा�ु पन� ।  

(२) उपदफा (१) बमो�जम आदेश भएपिछ उजुर� �शासकले उजुर�को प�लाइ� आदेशमा 

उ�लेख भएको िमितमा सा�ी ब�ुने तारेख तो�नपुन�छ । 

(३) सा�ी ब�ुने तारेख तो�कएको �दनमा आ�नो सा�ी सिमित सम� उप��थत गराउन ु

स�ब��धत प�को दािय�व हुनेछ । 

29. सिमितको तफ� बाट बकप� गराउनेः (१) यस ऐनमा अ�य� जुनसकैु कुरा ले�खएको भए 

तापिन नाबालक वा अश� वा व�ृदव�ृदा प� रहेको उजुर�मा सा�� बकप�को लािग 

तो�कएको तारेखको �दन उप��थत नभएको वा उप��थत नगराइएको सा�ीलाइ� सिमितले 

�याद तो�क सिमितको तफ� बाट �झकाइ� बकप� गराउन स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमो�जम सा�ी �झकाउँदा बकप� हुने तारेख तो�क �याद जार� 

गनु�पन�छ र उजुर�का प�ह�लाइ� समेत सो�ह िमलानको तारेख तो�नपुन�छ । 

30. सा�ी बकप� गराउनेः (१) उजुर� �शासकले सा�ी बकप�को लािग तो�कएको �दन 

प�ह�सगँ िनजह�ले उप��थत गराउन �याएका सा��को नामावली िलइ� सिमित सम� 

पेश गनु�पन�छ । 

(२) सा�ी बकप�को लािग तो�कएको तारेखको �दन उजुर�का सब ैप�ले सा�ी उप��थत 

गराउन �याएको भए काया�लय खु�नासाथ तथा कुन ै प�ले सा�ी उप��थत गराउन 

न�याएको भए �दनको बा� बजेपिछ सिमितले उपल�ध भए स�मका सा�ीको बकप� 

गराउनपुन�छ । 

31. ब�देज गन� स�नेः (१) सा�ीको बकप� गराउँदा उजुर�को �वषयव�त ुभ�दा फरक �कारको 

तथा सा�ी वा उजुर�को प�लाइ� अपमािनत गन� वा �झ�याउने वा अनिुचत �कारको �� 

सोिधएमा सिमितले �य�तो �� सो�नबाट प�लाइ� ब�देज गन� स�नेछ । 

(२) नाबालक वा व�ृद वा अस� वा �बरामीले सा�ी ब�नपुन� भइ� �य�तो उजुर�मा कुन ै

प�को उप��थित वा अ�य कुन ैमनािसब कारणले सा�ीलाइ� बकप� गन� अनिुचत दबाव 

परेको वा पन� �बल स�भावना रहेको छ भ�ने सिमितलाइ� लागेमा सिमितले �य�तो 

प�को ��य� उप��थितलाइ� ब�देज गर� िनजले सा�ीले नदे�े गर� मा� उप��थत हुन 

आदेश गन� स�नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमो�जम आदेश गरेमा सा�ीले नदे�े गर� प� उप��थत हुने �यव�था 

िमलाउने दािय�व सिमितको हुनेछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२) बमो�जम गदा� सिमितले उजुर�सगँ स�ब��धत आव�यक �� 

तयार गर� सिमितको तफ� बाट बकप� गराउन  स�नेछ । 



13 

 

32. पेशी सचूी �काशन गनु�पन�ः (१) उजुर� �शासकले ��येक ह�ा श�ुवार अगामी ह�ाको 

लािग पेशी तो�कएको �बवादह�को सा�ा�हक पेशी सचूी तथा तो�कएको �दन उ� �दनको 

लािग पेशी तो�कएका �बवादह�को पेशी सचूी �काशन गन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमो�जमको सचूी सयंोजकले र िनजको अनपु��थितमा िनजले 

�ज�मेवार� तोकेको सिमितको सद�यले �मा�णत गनु�पन�छ । 

33. दैिनक पेशी सचूीः (१) उजुर� �शासकले दफा ३२ बमो�जमको सा�ा�हक पेशी सचूीमा 

चढेका �बवाद ह�को  तो�कएको �दनको पेशी सचूी तयार गर� एक �ित सचूना पाट�मा 

टाँ�न लगाउनपुन�छ तथा एक �ित सिमितका सद�यह�लाइ� उपल�ध गराउनपुन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमो�जमको सचूीमा �बवादह� उ�लेख गदा� �बवाद दता�को आधारमा 

देहायको �ममा तयार गर� �काशन गराउनपुन�छः- 

  (क) नाबालक प� भएको �बवाद; 

  (ख) शा�रर�क अस�ता वा अपा�गता भएको �य�� प� भएको �बवाद; 

  (ग) स�र� वष� उमेर परुा भएको व�ृद वा व�ृदा प� भएको �बवाद;तथा 

  (घ) �बवाद दता�को �मानसुार प�हले दता� भएको �बवाद । 

 (३) उपदफा (२) बमो�जम पेशी सचूी तयार गदा� म�ुतवीबाट जागेका तथा सव��च 

अदालत, उ�च अदालत तथा �ज�ला अदालतबाट पनुः इ�साफको लािग �ा� भइ� दता� 

भएको �बवादको हकमा श�ुमा सिमितमा दता� भएको िमितलाइ� न ैदता� िमित मािन �म 

िनधा�रण गनु�पन�छ । 

(४) उपदफा (१) वा (२) मा रहेको �मानसुार न ै सिमितले �बवादको सनुवाइ� र 

कारवाह� तथा �कनारा गनु�पन�छ । 

34. उजुर� �शासकको �ज�मेवार� हुनेःपेशी सचूीमा चढेका �बवादह� काया�लय खुलेको एक 

घ�टा िभ� सिमित सम� सनुवाइ�को लािग पेश गन� तथा उ� �दनको तो�कएको काय� 

स�कए पिछ सिमितबाट �फता� ब�ुझिलइ� सरु��त रा�े �ज�मेवार� उजुर� �शासकको हुनेछ 

। 

35. �माण सुनाउन स�नेःसिमितले दफा २५ बमो�जम तो�कएको तारेखको �दन उप��थत सब ै

प�लाइ� अक� प�ले पेश गरेको �माण एवम ्कागजात देखाइ� प�ढ बाँची सनुाइ� सो बारेमा 

अक� प�को कुन ैकथन रहेको भए िल�खत बयान गराइ� िमिसल सामेल गराउन स�नेछ 

। 

36. �बवादकोसनुवाइ� गन�ः (१) सिमितले दवु ै प�को कुरा सनुी िनजह�को �बवादको सनुवाइ� 

तथा िनण�य गनु�पन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमो�जमको सनुवाइ� तथा िनण�य गदा� प�ह�को रोहवरमा गनु�पन�छ । 

 (३) उपदफा (१) बमो�जम �बवादको सनुवाइ� गदा� इजलास कायम गर� सुनवाइ� गन� 

मनािसव दे�खएमा सोह� अनसुार गन� स�नेछ । 
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तर दबु ैप�को भनाइ तथा �ज�कर स�ुनलाइ उपदफा ३ अनसुारको इजलास कायम गन� 

बाधा हुने छैन । 

37. ब�द इजलासको गठन गन�स�ने(१) सिमितले म�हला तथा बालबािलका समावेश रहेको 

तथा आव�यक देखेको अ�य �बवादको सनुवाइ�को लािग ब�द इजलास कायम गर� सनुवाइ� 

गन� स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमो�जमको ब�द इजलासमा �बवादका प� तथा अ�य सरोकारवाला 

बाहेक अ�य �य��लाइ� इजलासमा �वेश गन� नपाउने गर� ब�द इजलासको गठन 

गनु�पन�छ । 

(३) ब�द इजलासबाट हे�रने �बवादको काम कारवाह�, �पड�तको नाम थर ठेगाना 

लगायतका �वषय गो�य रा�ुपन�छ । 

38. ब�द इजलास स�ब�धी अ�य �यव�थाः (१) ब�द इजलासबाट हे�रएका �बवादह�को 

कागजातको �ितिल�प बाद�, �ितवा�द र िनजको �हतमा असर परेको कुन ैसरोकारवाला 

बाहेक अ� कसलैाइ� उपल�ध गराउनहँुुदैन । 

(२) उपदफा (१) बमो�जमको �बवादको त�य खुलाइ� कुन ै समाचार कुन ै प�प��कामा 

स�ेंषण हुन �दन ुहँुदैन । 

(३) उपदफा (२) मा जुनसकैु कुरा ले�खएको भए तापिन सिमितले प�को गोपिनयता 

तथा �हतमा �ितकुल �भाव नपन� गर� समाचार स�ेंषण गन� भने कुन ैबाधा पन�छैन । 

39. थप �माण ब�ुनेः�बवादको सनुवाइ�को �ममा �बवादको कुन ैप�को अनरुोधमा वा �बवाद 

सनुवाइ�को �ममा सिमित आफैले थप �माण ब�ुनपुन� देखेमा उजुर�का प�ह�लाइ� थप 

�माण पेश गन� पेश गन� तारेख तो�क आदेश गन� स�नेछ । 

40. �वाथ� बा�झएको�बवादहेन� नहुनेःसिमितको सद�यले देहायका �बवादको कारवाह� र 

�कनारामा सलं�न हुनहँुुदैनः- 

(क) आ�नो वा न�जकको नातेदारको हक �हत वा सरोकार रहेको �बवाद; 

 �प�ीकरणः यस उपदफाको �योजनको लािग"न�जकको नातेदार"भ�नाले अपतुाली 

पदा� काननू बमो�जम अपतुाली �ा� गन� स�ने �ाथिमकता �ममा रहेको �य��, 

मामा, माइजु, सानीआमा, ठूलीआमा, सानोबाब,ु ठूलोबाब,ू पित वा प�ी तफ� का सास,ू 

ससरुा, फूप,ु फूपाजु, साला, जेठान, साली, �दद�, ब�हनी, िभनाजु, ब�हनी �वाइ�, भा�जा, 

भा�जी, भा�जी �वाइ�, भा�जी बहुार� तथा �य�तो नाताका �य��को एकासगोलमा 

रहेको प�रवारको सद�य स�झनपुछ� । 

(ख) िनजले अ�य कुन ैहैिसयतमा गरेको कुन ैकाय� वा िनज सलं�न रहेको कुन ै�वषय 

समावेश रहेको कुन ै�बवाद; 

(ग) कुन ै �वषयमा िनजले �बवाद च�ने वा नच�ने �वषयको छलफलमा सहभािग भइ� 

कुनरैाय �दएको भए सो �वषय समावेश रहेको �बवाद;वा 
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(घ) अ�य कुन ैकारणले आधारभतू �पमा िनज र िनजको एकाघरसगंोलका प�रवारका 

सद�यको कुन ै�वाथ� बा�झएको �बवाद । 

(२) उपदफा (१) बमो�जमको कुन ैअव�था दे�खएमा जुन सद�यको �य�तो अव�था पछ� 

उ� सद�यले �बवाद हेन� नहुने कारण खुलाइ� आदेश गनु�पन�छ । 

(३) उपदफा (१) को �ितकुल हुने गर� कुन ै सद�यले कुन ै �बवादको कारवा�ह र 

�कनारामा सहभािग हुन लागेमा �बवादको कुन ैप�ले आव�यक �माण स�हत �बवादको 

कारवा�ह �कनारा नगन� िनवेदन �दन स�नेछ  र सो स�ब�धमाकाम कारबाह� �थानीय 

ऐनको दफा ४८(५) अनसुार हुनेछ । 

(४) उपदफा (३) अनसुार �बवाद िन�पण हुन नस�ने अव�थामा �थानीय ऐनको दफा 

४८(६) र (७) को �यब�था अनसुारको सभाले तोकेको सिमितले काम कारवा�ह र 

�कनारामा गन�छ । 

(५) उपदफा (४) बमो�जम गदा� सभाले �बवादका प�ह�लाइ� सो�ह उपदफा बमो�जम 

ग�ठत सिमितबाट �बवादको कारवा�ह �कनारा हुने कुराको जानकार� गराइ� उ� सिमित 

सम� उप��थत हुन पठाउनपुन�छ । 

प�र�छेद-६ 

िनण�य र अ�य आदेश 

41. िनण�य गनु�पन�ः (१) सिमितले सनुवाइ�को लािग पेश भएको �बवाद हेदा� कुन ै �माण 

ब�ुनपुन� बाँ�क नर�ह �बवाद �कनारा गन� अव�था रहेको दे�खएमा सो�ह पेशीमा �बवादमा 

िनण�य गनु�पन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमो�जम िनण�य गरेपिछ िनण�यको �यहोरा िनण�य �कताबमा ले�ख 

सिमितमा उप��थत सद�यह� सबलेै द�तखत गनु�पन�छ । 

(३) उपदफा (१) बमो�जम गर�एको िनण�यको दफा ४२ र अ�य �चिलत काननू बमो�जम 

खुलाउनपुन� �ववरण खुलेको पणू� पाठ िनण�य भएको िमितले ब�ढमा सात �दन िभ� तयार 

गर� िमिसल सामेल रा�ुपछ� ।   

(४) उपदफा (१) मा जुनसकैु कुरा ले�खएको भए तापिन समयाभाव अथवा अ�य कुन ै

मनािसब कारणले गदा� सो�ह �दन �बवाद िनण�य गन� नस�ने भएमा आगािम ह�ाको कुन ै

�दनको लािग अक� पेशी तारेख तो�नपुन�छ । 

42. िनण�यमा खुलाउनपुन�ः (१) सिमितले दफा ४१ बमो�जम गरेको िनण�यको पणू�पाठमा यस 

दफा बमो�जमका कुराह� खुलाइ�अनसुचूी-७बमो�जमको ढाँचामा तयार गनु�पन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमो�जम पणू�पाठ तयार गदा� बाद� तथा �ितबाद�को �ज�कर, िनण�य 

गनु�पन� दे�खएको �वषय, दवु ै प�बाट पेश भएको �माणका कुराह� समेतको �वषय 

खुलाउनपुन�छ । 
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(३) उपदफा (२) मा उ�लेख भए दे�ख बाहेक पणू�पाठमा देहायका कुराह� समेत 

खुलाउनपुन�छः- 

(क) त�यको �यहोरा; 

(ख) �बवादको कुन ै प�ले काननू �यवसायी राखेको भएमा िनजले पेश गरेको बहस 

नोट तथा बहसमा उठाइएका मलु �वषयह�; 

(ग) िनण�य गन�को लािग आधार िलइएको �माणका साथै दवु ै प�बाट पेश भएको 

�माण तथा �यसको �व�ेषण; 

(घ) िनण�य काया��वयन गन�को लािग गनु�पन� �वषयह�को िसलिसलेवार उ�लेखन 

स�हतको तपिसल ख�ड;तथा 

(ङ) िनण�य उपर पनुरावेदन ला�ने भएमा पनुरावेदन ला�ने �ज�ला अदालतको नाम र 

के कित �दनिभ� पनुरावेदन गनु�पन� हो सो समेत । 

(४)उपदफा २ तथा ३ मा उ�लेख भएदे�ख बाहेक देहायका कुराह� समेत िनण�यमा खुलाउन 

स�नेछः- 

(क) सा�ी वा सज�िमनको बकप�को सारांश; 

(ख) कुन ैनजीरको �या�या वा अवल�बन गरेको भए सो नजीरको �ववरण र �बवादमा 

उ� नजीरको िस�दा�त के कुन आधारमा लाग ुभएको हो अथवा लाग ुनभएको हो 

भ�ने कारण स�हतको �व�ेषण; 

(ग) िनण�यबाट कसलैाइ� कुन ै कुरा �दन ु भराउन ु पन� भएको भए कसलाइ� के कित 

भराइ� �दनपुन� हो सोको �ववरण;तथा 

(घ) �बवादको �ममा कुन ैमालसामान वा �माणको �पमा के�ह व�त ुसिमित सम� 

पेश भएको भए सो मालसामान वा व�तकुो हकमा के गन� हो भ�ने �वषय । 

43. �ार��भक सनुवाइ�मा िनण�य हुनस�नेः (१) सिमितले प�हलो सनुवाइ�को लािग पेश भएको 

अव�थामा न ै �बवादमा थप �माण ब�ुझरहनपुन� अव�था नरहेको देखेमा अथवा हद�याद 

वा हकदैया वा सिमितको �े�ािधकार नरहेको कारणले �बवाद िनण�य गन� निम�ने देखेमा 

प�हलो सनुवाइ�मा न ैिनण�य गन� स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमो�जमको िनण�य �े�ािधकारको अभाव रहेको कारणले भएको 

अव�थामा �े�ािधकार �हण गन� अदालत वा �थानीय तह वा अ�य िनकायमा उजुर� गन� 

जान ुभिन स�ब��धत प�लाइ�  जानकार� �दन ुपन�छ । 

44. िनण�य सशंोधनः (१)सिमित सम� �बवादको प� वा कुन ैसरोकारवालाले �बवादको िनण�यमा 

भएको कुन ै लेखाइ�को �टु� सशंोधन गर� पाउन �ज�कर िलइ� िनण�यको जानकार� भएको 

प�ितस �दन िभ� िनवेदन �दन स�नेछ । 
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(२)उपदफा(१)बमो�जमको िनवेदन पर� सिमितले हेदा� सामा�य �ुट� भएको र सशंोधनबाट 

िनण�यको मलू आशयमा कुन ैहेरफेर नहुने देखेमा छु�टै पचा� खडा गर� िनवेदन बमो�जम 

िनण�य सशंोधन गन� आदेश �दनस�नेछ । 

  (३)उपदफा(२)बमो�जमको आदेश मलू िनण�यको अिभ�न अ�गको �पमा िलइनेछ । 

45. िनण�यमा हेरफेर गन� नहुनेः(१)सिमितका सद�य अथवा अ� कसलेै पिन सिमितका 

सद�यह�को द�तखत भसैकेपिछ िनण�यमा कुन ै�कारको थपघट वा केरमेट गन� हँुदैन । 

(२)कसलेै उपदफा(१)बमो�जम को कसरु गन� कम�चार�लाइ� आव�यक कारवाह�को लािग 

स�ब��धत िनकायमा ले�ख पठाउनपुन�छ ।  

46. िनण�य भएपिछ गनु�पन� कारवा�हः(१)उजुर� �शासकले सिमितबाट िनण�य भएप�ात िनण�य 

�कताबमा सिमितका सद�यह� सबकैो द�तखत भएको य�कन गर� िनण�य �कताब र 

िमिसल �ज�मा िलनपुछ� । 

(२)यस ऐन बमो�जम िनण�यको पणू�पाठ तयार भएपिछ सब ैसद�यको द�तखत भसैकेपिछ 

उजुर� �शासकले िनण�यको काया��यवय गन�का लािग त�काल गनु�पन� के�ह काय� भए सो 

स�प�न गर� िमिसल अिभलेखको लागी पठानपुछ� । 

47. िनण�य गन�पन� अविधः(१)सिमितले �ितवाद दा�खल भएको वा बयान गनु�पन�मा �ितबाद�को 

बयान भएको िमितले तथा �ितवाद दा�खल नभएको वा बयान नभएकोमा सो हुनपुन� 

�याद भ�ुान भएको िमितले न�बे �दनिभ� �बवादको अ��तम िनण�य गनु�पन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमो�जमको समयाविध गणना गदा� मेलिमलापको लािग पठाइ�एको 

�बवादको हकमा मेलिमलापको ���यामा लागेको समय कटाइ� अविध गणना गनु�पन�छ । 

(३)उपदफा(१)मा जुनसकैु कुरा ले�खएको भए तापिन �बवादमा ब�ुनपुन� �माण तथा परुा 

गनु�पन� ���या बाँ�क नरह� �बवाद िनण�य गन� अ�ग पिुगसकेको भए सो पगेुको प�� 

�दनिभ� अ��तम िनण�य गनु�पन�छ । 

  

48. अ�त�रम सरं�णा�मक आदेश जार� गन� स�कनेः 

�थानीय ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ को ख�ड (क) दे�ख (ङ) स�म 

उ��ल�खत �वषयमा त�काल अ�त�रम संर�णा�मक आदेश जार� गन� स�कनेछ । 

य�तो आदेश जार� गदा� िनवेदकले पेश गरेको कागजात, िनजको अव�था र 

व�तुगत प�र��थितको �ार��भक छान�वन गर� त�काल आदेश नगरे िनवेदकलाई 

पन� स�ने नकारा�मक �भावको मु�यांकन गनु� पद�छ । �याियक सिमितले जार� 

गन� अ�त�रम संर�णा�मक आदेशअनुसूची ८मा उ�लेख गरे बमो�जम हुनेछ । 
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प�र�छेद-७ 

सिमितको सिचवालय 

49. सिमितको सिचवालयः (१)सिमितको काय�स�पादनलाइ� सह�जकरणा गन� एक सिचवालय 

रहने छ 

(२) उपदफा (१) वमो�जमको सिचवालयमा काय�पािलकाले आव�यता अनसुार उजुर� 

�शासक, अिभलेख �शासक तथा अ�य कम�चार�ह�को �यव�था गन� स�नेछ । 

सिचवालयको काय�स�पादनलाइ� �यव��थत गन� सिचवालय अ�तग�त उजुर� शाखा/ फाँट 

तथा अिभलेख शाखा /फाँट रहन स�नेछ । 

 

50. उजुर� �शासकको काम,कत��य र अिधकारःयस ऐनमा अ�य� उ�लेख भए दे�ख बाहेक 

उजुर� �शासकको काम,कत��य र अिधकार देहाय बमो�जम हुनेछः 

(क) पेश भएका उजुर�,�ितवाद र अ�य िलखतह� जाँच गर� र�त पगेुको भए काननू 

बमो�जम ला�ने द�तरु िलइ� दता� गन� र दता� गन� निम�ने भए कारण जनाइ� 

दरपीठ गन�; 

(ख) �ववादमा �माणको लािग पेश भएका न�कल कागजलाइ� स�कलसगँ िभडाइ� �ठक 

दे�खएमा �मा�णत गन� र िमिसल सामेल रा�े तथा स�कलमा के�ह कै�फयत 

दे�खएमा सो जनाइ� स�ब��धत प�को स�हछाप गराइ� रा�े; 

(ग) पेश भएका िलखत साथ सलं�न हुनपुन� �माण तथा अ�य कागजात छ वा छैन 

भए ठ�क छ वा छैन जाँ�ने; 

(घ) सिमितको आदेशले �झकाउनपुन� �ितबाद�,सा�ी वा अ�य �य��को नाममा �याद 

जार� गन�; 

(ङ) �ववादका प�लाइ� तारेख वा पेशी तारेख तो�ने; 

(च) सिमित सम� पेश हुनपुन� िनवेदन दता� गर� आदेशको लािग सिमित सम� पेश 

गन�; 

(छ) काननू बमो�जम वारेस िलने तथा ग�ेुको तारेख था�ने िनवेदन िलइ� आव�यक 

कारवाह� गन�; 

(ज) सिमितबाट भएको आदेश काया��वयन गन� गराउने; 

(झ) सिमितमा पेश वा �ा� भएका कागजप� ब�ुने,भपा�इ� गन� लगायतका काय�ह� गन�; 

(ञ) आव�यकतानसुार सिमितको तफ� बाट प�ाचार गन�; 

(ट) सिमितको आदेशले तामेल गनु�पन� �याद तामेल गन�गराउने,तामेल भएको �यादको 

तामेली जाँची र�तपवू�कको नभए पनुः जार� गन� तथा अ�य अदालत वा 



19 

 

िनकायबाट �ा� भएको गाउँपािलका/नगरपािलकाले तामेल ग�र�दनपुन� �याद तामेल 

गन� गराउने; 

(ठ) िनण�य �कताब र उजुर�को िमिसल �ज�मा िलने; 

(ड) सिमितमा दता� भएका �ववाद तथा िनवेदन लगायतका कागजातको अिभलेख तयार 

गन� र मािसक वा वा�ष�क �ितवेदन पेश गनु�पन� िनकाय सम� �ितवेदन तयार 

गर� सयंोजकबाट �मा�णत गराइ� स�ब��धत िनकायमा पठाउने; 

(ढ) आ�नो �ज�मा रहेका उजुर�का िमिसलमा रहेका कागजातको र�तपवू�क न�कल 

�दने; 

(ण) �ज�ला अदालतमा पनुरावेदन ला�ने गर� िनण�य भएका �ववादमा पनुरावेदन �याद 

जार� गर� तामेल गन�गराउने; 

(त) अदालत वा अ�य कुन ै िनकायमा �ववादको िमिसल वा कुन ैकागजात पठाउनपुन� 

भएमा सिमितलाइ� जानकार� गराइ� िमिसल वा कागजात पठाउने तथा �फता� �ा� 

भएपिछ काननू बमो�जम सरु��त रा�े �यव�था िमलाउने; 

(त) िनण�य �कताब �ज�मा िलने;तथा 

(थ) पेश भएका िनवेदन लगायतका कागजातमा सिमितबाट आदेश हुनपुन� वा िनकासा 

िलनपुन�मा सिमित सम� पेश गन� । 

 

51. अिभलेख �शासकको काम,कत��य र अिधकारःयस ऐनमा अ�य� उ�लेख भए बाहेक 

अिभलेख �शासकको काम,कत��य र अिधकार देहाय बमो�जम हुनेछः 

  (क) िनण�य काया��वयन स�ब�धीः 

(२) िनण�य बमो�जम चलन चलाउनपुन�,कुन ै कुरा �दलाइ�भराइ� �दनपुन� 

लगायतका िनण�य काया��वयनका लािग गनु�पन� काय�ह� गन� तथा िनण�य 

काया��वयनको अिभलेख राखी काननू बमो�जम �ववरण पठाउनपुन� 

िनकायह�मा �ववरण पठाउने; 

(३) िनण�य काया��वयनको �ममा िनवेदन �दएका प�ह�को वारेस िलने,सकार 

गराउने,ग�ेुको तारेख थमाउने लगायतका काय�ह� गन�; 

(४) सिमितको आदेशले रो�का भएको वा अ� कुन ैअदालत वा िनकायबाट 

रो�का भ ैआएको जायजेथा अ�य अ�डा अदालतमा दा�खल चलान गनु�पन� 

भए सो गन�; 

(५) िनण�य बमो�जम िललाम गन� लगायतका अ�य कुन ैकाम गनु�पन� भए सो 

समेत गन�;तथा 

(६) ले�खए दे�ख बाहेकको कुन ै काय� िनण�य काया��वयनको �ममा गनु�पन� 

भएमा सिमित सम� पेश गर� आदेश बमो�जम गन� । 

  (ख) अिभलेख सरं�ण स�ब�धीः 



20 

 

(१) अिभलेख शाखाको रेखदेख गर� िनण�य भएका िमिसल सरु��त रा�े र 

काननू बमो�जम सडाउनेपन� कागजह� सडाउने; 

(२) िनण�य भएका िमिसलह�मा कागजात जाँच गर� द�ु�त रहेनरहेको हेन� र 

िमिसल काननू बमो�जम गर� द�ु�त अव�थामा रा�े; 

(३) काननू बमो�जम सडाउने कागजको �ववरण तयार गर� सो �ववरण सरु��त 

रहने �यव�था गन�; 

(४) अिभलेख शाखामा �ा� भएको िमिसलह�को सालबसाली अिभलेख रा�े र 

आव�यकतानसुार �ववरण तयार गन�;तथा 

(५) कुन ैअदालत वा िनकायबाट अिभलेखमा रहेको िमिसल वा कुन ैकागजात 

माग भ ैआएमा र�तपवू�क पठाउने र �फता� �ा� भएपिछ र�तपवू�क गर� 

सरु��त रा�े । 

52. उजुर� �शासक वा अिभलेख �शासकको आदेश उपरको िनवेदनः(१)यस ऐन बमो�जम उजुर� 

�शासक वा अिभलेख �शासकले गरेको आदेश वा कारवाह� उपर िच� नब�ुने प�ले सो 

आदेश वा कारवाह� भएको पाँच �दनिभ� सिमित सम� िनवेदन �दन स�नेछ । 

(२)सिमितले उपदफा(१)बमो�जम पेश भएको िनवेदन उपर सनुवुाइ� गर� िनवेदन पेश भएको 

ब�ढमा सात �दन िभ� िनवेदन उपरको कारवा�ह टु��याउनपुन�छ । 

(३)उपदफा(२)मा जुनसकैु कुरा ले�खएको भए तापिन उपदफा(१)बमो�जमको िनवेदन उपर 

आदेश वा िनण�य गनु�पवू� के�ह ब�ुनपुन� भए सो बझेुर मा� िनण�य वा आदेश गनु�पन�छ । 

 

 

 

 

प�र�छेद-८ 

मेलिमलाप स�ब�धी �यव�था 

53. िमलाप� गराउनेः (१) सिमितले �चिलत काननू बमो�जम िमलाप� हुन स�ने जुनसकैु 

उजुर�मा िमलाप� गराउन स�नेछ । 

(२) �ववादका प�ह�ले िमलाप�को लािगअनसुचूी-९बमो�जमको ढाँचामा िनवेदन �दएमा 

सिमितले उजुर�मा िमलाप� गराउन उपय�ु देखेमा िमलाप� गराइ�दनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमो�जम प�ह�ले �दएको िनवेदनको �यहोरा सिमितले दवु ैप�लाइ� 

सनुाइ� �यसको प�रणाम स�झाइ� प�ह�को िमलाप� गन� स�ब�धमा सहमित रहेनरहेको 

सो�नपुन�छ । 
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(४) उपदफा (३) बमो�जम सनुाउँदा प�ह�ले िमलाप� गन� म�जुर गरेमा सिमितले 

प�ह�को िनवेदनमा उ�लेख भएको �यहोरा बमो�जमको िमलाप� तीन �ित तयार 

गराउनपुन�छ । 

(५) उपदफा (४) बमो�जमको िमलाप�को �यहोरा प�ह�लाइ� पढ�बाँची सनुाइ� िमलाप� 

गन� म�जुर भएमा प�ह�को स�हछाप गराइ� सिमितका सद�यह�ले िमलाप� 

कागजअनसुचूी-१०बमो�जमको ढाँचामा �मा�णत गर� एक �ित सिमितले अिभलेखको लािग 

िमिसलमा रा�ुपन�छ तथा एक-एक �ित बाद� तथा �ितबाद�लाइ� �दनपुन�छ । 

   

54. मेलिमलाप गराउन स�नेः (१) सिमितले �चिलत काननू बमो�जम िमलाप� गन� िम�ने 

उजुर�मा प�ह�बीच मेलिमलाप गराउन स�नेछ । 

(२) प�ह�ले जुनसकैु तहमा �वचाराधीन रहेको �चिलत काननूले मेलिमलापको 

मा�यमबाट समाधान गन� स�कने �ववादमा �ववादका प�ले सयं�ु �पमा सिमित सम� 

िनवेदन �दन स�नेछन ्। 

(३) उपदफा (२) बमो�जम िनवेदन �दएकोमा मेलिमलापबाट उजुर�को िनरोपण हुन 

उपय�ु दे�खएमा सिमितले �य�तो उजुर� मेलिमलापको मा�यमबाट िनरोपण गन� ले�ख 

पठाउन ुपन�छ । 

(४) उपदफा (३) बमो�जमको आदेशपिछ मेलिमलाप स�ब�धी कारवा�ह �ार�भ गर� 

प�ह�बीच मेलिमलाप गराइ��दनपुन�छ । 

  (५) मेलिमलाप स�ब�धी अ�य �यव�था तो�कए बमो�जम हुनेछ । 

55. उजुर� िनण�य गन�ः (१) सिमितले यस ऐन बमो�जम मेलिमलापको मा�यमबाट उजुर�को 

िनरोपण गन� ���या बढाएकोमा मेलिमलापको मा�यमबाट उजुर�को िनरोपण हुन नसकेमा 

प�ह�लाइ� उजुर�को पेशी तारेख तो�क काननू बमो�जम कारवाह� गर� सनुवाइ� तथा िनण�य 

गन� ���या बढाउनपुन�छ । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसकैु कुरा ले�खएको भए तापिन �थानीय ऐनको दफा ४७ को 

उपदफा (२) बमो�जमको उजुर�मा मेलिमलाप वा िमलाप� हुन नसकेमा सिमितले 

अिधकार �े� रहेको अदालतमा जाने भिन सनुाइ��दनपुन�छ । 

56. मेलिमलाप वा िमलाप� हुन नस�नेःयस ऐनमा अ�य� जुनसकैु कुरा ले�खएको भए तापिन 

कुन ैउजुर�मा िमलाप� गराउँदा उजुर�को �कृित वा िमलाप�को �यहोराबाट नेपाल सरकार 

बाद� भइ� चलेको कुन ै�ववाद वा साव�जिनक तथा सरकार� स�प�� वा �हतमा असर पन� 

दे�खएमा सिमितले �य�तो �ववादमा िमलाप� गराउनेछैन । 

तर �य�तो असर पन� �यहोरा हटाइ� अ�य �यहोराबाट मा� िमलाप� गन� चाहेमा भने 

िमलाप� गराइ��दनपुन�छ । 
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57. मेलिमलापको लािग �ो�साहन गन�ः (१) सिमितले सिमित सम� सनुवाइ�को लािग पेश 

भएको उजुर�मा मेलिमलाप हुनस�ने स�भावना रहेको देखेमा प�ह�लाइ� मेलिमलापको 

लािग तारेख तो�न स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमो�जमको तारेखको �दन सिमितले �ववादका प� तथा �वप�, 

उप��थत भएस�म प�ले प�याइ� साथ ै िलइआएका अ�य �य�� समेत उप��थत गराइ� 

मेलिमलापको लािग छलफल गराइ� प�ह�को बीचमा सहमित भएमा सहमित भए 

बमो�जम िमलाप� कागज तयार गन� लगाइ� िमलाप� गराइ��दनपुन�छ । 

(३) उजुर�मा तो�कएको �यादमा सिमित सम� उप��थत नभएको वा उप��थत भएर पिन 

तारेख गजुार� �ववादमा तारेखमा नरहेको प� अथवा �ववादमा प� कायम नभएको भए 

तापिन �ववादको पेटबोलीबाट उजुर�को प� कायम हुने दे�खएको �य�� समेत 

मेलिमलापको लािग उप��थत भएमा सिमितले मेलिमलाप गराइ� िमलाप�को कागज 

गराइ��दनपुन�छ । 

58. �ार��भक सनुवाइ� पवू� मेलिमलापः (१) उजुर� �शासकले �ार��भक सनुवाइ�को लािग 

सिमित सम� उजुर� पेश हुनपुवू� उजुर�मा मेलिमलाप हुनस�ने अव�था दे�खएमा वा 

प�ह�ले सो �यहोराको िनवेदन िलइ� आएमा िमलाप�को �यहोरा खुलेको कागज तयार गर� 

सिमित सम� पेश गन�स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमो�जम गदा� िमलाप�मा अ��तम सहमित नजुटेको भए तापिन प�ह� 

मेलिमलापको लािग ���यामा जान सहमत भएमा उजुर� �शासकले प�ह�को िनवेदन 

िलइ� उजुर�मा मेलिमलापको लािग मेलिमलापकता� सम� पठाउने आदेशको लािग सिमित 

सम� पेश गन�स�नेछ । 

59. मेलिमलापकता�को सचूी तयार गन�ः (१) सिमितले मेलिमलापको काय� गराउनको लािग 

देहाय बमो�जमको यो�यता पगेुको �य��ह�को �ववरण खुलाइ� स�भा�वत मेलिमलापकता�को 

सचूी तयार गन�छः 

 (क) क��तमा �नातक उ��ण� गरेको; 

 (ख) कुन ैराजनीितक दल �ित आ�था राखी राजनीितमा स��य नरहेको;तथा 

 (ग) �थानीय �तरमा समाजसेवीको �पमा प�हचान बनाएको । 

 (घ) मेलिमलापकता�को ४८ घ�टा तािलम िलइ मेलिमलापकता�को काय� गद� 

आएको 

 (ङ) २५ बष� उमेर परुा भएको । 

 (च) माथी यो�यतामा जुन सकैु कुरा ले�खएको भएता पिन तािलम िलइ हाल 

काम ग�ररहेकाको हकमा िनजलाइ िनर�तरता �दन स�कने । 
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(२) मेलिमलापकता�को सचूी तयार गरेपिछ सिमितले सचूी सभा सम� पेश गर� 

अनमुोदन गराउनपुन�छ । 

(३) उपदफा (२) बमो�जम सचूी अनमुोदन भएपिछ सिमितले साव�जिनक 

जानकार�को लािग सचूना �काशन गनु�पन�छ तथा मेलिमलापको लािग पठाउँदा 

��येक प�लाइ� सो सचूी उपल�ध गराउनपुन�छ । 

60. मेलिमलापकता�को सचूी अ�ाविधक गन�ः (१) सिमितले दफा ५९ बमो�जम तयार भएको 

सचूी ��येक वष� अ�ाविधक गनु�पन�छ । 

(२) ��येक वष� अ�ाविधक गरेको मेलिमलापकता�को सचूी सिमितले सभाबाट अनमुोदन 

गराउनपुन�छ । 

(३) यस ऐन तथा �चिलत काननू बमो�जम मेलिमलापकता�को सचूीमा सचूीकृत हुन 

यो�यता पगेुको �य��ले सिमित सम� सचूीकृत ग�रपाउनको लािगअनसुचूी-११बमो�जमको 

ढाँचामा िनवेदन �दनस�नेछ । 

61. मेलिमलापकता�को सचूीबाट हटाउनेः (१) सिमितले दफा ६० बमो�जम मेलिमलापकता�को 

सचूी अ�ाविधक गदा� देहायको अव�थाका मेलिमलापकता�को नाम सचूीबाट हटाउनेछः- 

(क) िनजको म�ृय ुभएमा; 

(ख) िनजले आ�नो नाम सचूीबाट हटाइ�पाउँ भ�ने िनवेदन �दएमा; 

(ग) िनजले निैतक पतन दे�खने फौजदार� अिभयोगमा सजाय पाएमा; 

(घ) िनज कुन ै स�ंथासगँ स�ब�द रहेकोमा सो स�ंथा खारेज वा �वघटन 

भएमा;र 

(ङ) सिमितले दफा ६७ को उपदफा(२)बमो�जम िनजलाइ� सचूीबाट हटाउने 

िनण�य गरेमा । 

(च)  बसइ सराइ गरेमा । 

(२) उपदफा (१) बमो�जम सचूीबाट नाम हटाइएका मेलिमलापकता�ह�को नामावली 

सिमितले साव�जिनक सचूनाको लािग �काशन गनु�पन�छ । 

62. मेलिमलापको लािग समयाविध तो�नेः (१) सिमितले यस ऐन बमो�जम मेलिमलाको लािग 

मेलिमलापकता� पठाउँदा ब�ढमा ितन म�हना स�मको समय तो�क पठाउनेछ । 

(२) मेलिमलापको लािग पठाउँदा सामा�यतयाः व�ढमा तीनजना बाट मेलिमलाप गराउने 

गर� तो�नपुन�छ ।   

63. मेलिमलापकता�को छनौटः(१) सिमितले मेलिमलाप गराउने काय�को लािग �ववादका 

प�ह�लाइ� एक जना मेलिमलापकता�को छनौट गन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमो�जम गदा� प�ह�बीचमा एकजना मेलिमलापकता�को लािग सहमित 

नभएमा सिमितले प�ह�को सहमितमा ितन जना मेलिमलापकता�को छनौट गनु�पन�छ । 
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(३) प�ह�को बीचमा मेलिमलापकता�को नाममा सहमित हुन नसकेमा सिमितले 

मेलिमलापकता�को सचूीमा रहेका मेलिमलापकता�ह� म�येबाट दवु ै प�बाट एक-एक जना 

मेलिमलापकता� छनौट गन� लगाइ� ते�ो मेलिमलापकता� छनौट ग�र�दनपुन�छ । 

(४) उजुर�का सब ैप�को सहमितमा मेलिमलापकता�को सचूीमा नरहेको यस ऐन बमो�जम 

मेलिमलापकता� हुन अयो�य नभएको कुन ै�य�� वा स�ंथाबाट मेलिमलाप ���या अगाड� 

बढाउन सहमत भ ै िल�खत िनवेदन �दएमा सिमितले �य�तो �य�� वा स�ंथालाइ� 

मेलिमलापकता� तो�क�दनपुन�छ । 

64. मेलिमलापकता�को प�रवत�नः (१) सिमितले देहायको अव�था प�र प�ह�ले िनवेदन �दएको 

अव�थामा मेलिमलापकता� प�रवत�न ग�र�दनपुन�छः- 

(क) दफा ६१ बमो�जम मेलिमलापकता�को सचूीबाट हटाउने अव�था भएमा; 

(ख) प�ह�ले पार�प�रक सहमितमा मेलिमलापकता� हेरफेर गन� म�जुर भएमा; 

(ग) �ववादको कुन ै प�ले मेलिमलापकता� �ित अ�व�ास रहेको िल�खत 

जानकार� गराएमा; 

(घ) कुन ै कारणले मेलिमलापकता�ले मेलिमलापमा सहभागी भरैहन नस�ने 

जनाएमा; 

(ङ) �ववादको �वषयव�तमुा मेलिमलापकता�को कुन ै �वाथ� रहेको 

मेलिमलापकता�ले जानकार� गराएमा वा कुन ै �ोतबाट सिमित सम� 

जानकार� भएमा;तथा 

(च) मेलिमलापकता�ले मेलिमलापकता�को हैिसयतले काय�गदा� दफा ६६ तथा 

अ�य �चिलत काननू बमो�जम पालन गनु�पन� आचरण पालन नगरेमा । 

(२) मेलिमलापकता� प�रवत�नको कारणले तो�कएको समयमा मेलिमलापको काय� स�प�न 

हुन नस�ने भएमा सिमितले ब�ढमा एक म�हना स�मको समय थप गन� स�नेछ । 

65. मेलिमलापको लािग पठाउँदा गन� ���याः (१) सिमितले कुन ै उजुर� मेलिमलापको लािग 

मेलिमलापकता� सम� पठाउँदा प�ह�लाइ� मेलिमलापकता�को स�पक�  उपल�ध गराइ� 

मेलिमलापकता� सम� उप��थत हुने तारेख तो�क देहाय बमो�जमको कागज साथ ै रा�ख 

ले�खपठाउनपुन�छः 

(क) उजुर�को सारस�ेंप वा म�ुय म�ुय कागजातको �ितिलपी; 

(ख) उजुर�को प� वा वारेस भए वारेसको नाम, थर, वतन र उपल�ध भएस�म 

टेिलफोन न�बर, इ�मेल, �या�स तथा अ�य स�पक�  �ववरण;तथा 

(ग) मेलिमलाप स�ब�धी ���या स�प�न गनु�पन� �थान र समय । 

(२) मेलिमलापकता�ले सिमित सम� माग गरेमा उजुर�का कागजातह�को न�कल उपल�ध 

गराउनपुन�छ । 
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(३) मेलिमलापको लािग तो�कएको समय स�प�न भएको सात �दन िभ� उजुर�को प�ह� 

सिमित सम� उप��थत हुने गर� तारेख तो�नपुन�छ । 

(४) उपदफा (३) मा जुनसकैु कुरा ले�खएको भए तापिन मेलिमलापकता�ले तो�कएको 

समय अगाव ैउजुर� सिमित सम� �फता� पठाउने िनण�य गरेमा सो िनण�यको जानकार� 

भएको सात �दन िभ� प�ह�लाइ� सिमित सम� उप��थत हुनेगर� पठाउनपुन�छ । 

66. मेलिमलापमा अवल�बन गनु�पन� ���याः(१) सिमितले प�ह�को सहमितमा मेलिमलापको 

लािग छलफल गन� तथा अ�य काय� गन� �थानको छनौट गर� प� तथा 

मेलिमलापकता�लाइ� सोको जानकार� उपल�ध गराउनपुन�छ । 

  तर प�ह�को सहमितमा मेलिमलापकता�ले अ�य कुन ै�थानको छनौट गन� बाधा पन�छैन 

। 

(२) प�ह�लाइ� उपदफा (१) बमो�जम मेलिमलापकता�ले तोकेको �थानमा तो�कएको 

समयमा उप��थत हुने दािय�व रहनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमो�जमको दािय�व प�ह�ले परुा नगरेमा मेलिमलापकता�ले 

मेलिमलापको ���या ब�द गर� सिमितलाइ� सोको िल�खत जानकार� गराइ� उजुर�को 

कागजात �फता� पठाउनस�नेछ । 

(४) मेलिमलापको �ममा मेलिमलापकता�ले प�ह�बीचमा सहजकता�को भिूमका गन�छ र 

उ� भिूमका िनवा�ह गन� �ममा िनजले प�ह� बाहेक देहायका �य��ह�सगँ समेत एकल 

वा साम�ूहक वाता� गन�स�नेछः 

(क) �ववादको �वषयमा जानकार� रहेको उजुर�का प�ले रोजेको �य��;तथा 

(ख) �ववादको �वषयव�तकुो बारेमा जानकार� रहेको �थानीय भ�भलादमी । 

  (५) मेलिमलापकता�ले प�ह�को सहमितमा प�ह�सगँ देहाय बमो�जम वाता� गन�स�नेछः 

(क) प�ह�सगँ एकल एका�तवाता�;तथा 

(ख) टेिलफोन वाता�, िभड�यो क��े�स वा स�चारको अ�य मा�यमबाट वाता�लाप 

। 

(६) �चिलत काननू तथा यस ऐनको मा�यता �वपर�त नहुनेगर� प�ह�को सहमितमा 

मेलिमलापकता�ले मेलिमलापको काय��विध िनधा�रण गन�स�नेछ । 

67. मेलिमलापकता�को आचरणः (१)मेलिमलापकता�ले देहाय बमो�जमको आचरण पालन गनु�पन�छः- 

(क) मेलिमलाप स�ब�धी कारवाह� िन�प� ढ�गले स�पादन गनु�पन�; 

(ख) कुन ैप��ित झुकाव, आ�ह,पवूा��ह नरा�े वा राखेको दे�खने कुन ैआचरण 

वा �यवहार नगन�; 

(ग) कुन ैप�लाइ� डर,�ास,झु�यान वा �लोभनमा पार� मेलिमलाप गराउन नहुने; 

(घ) �ववाद कायम रहेको अव�थामा �ववादको कुन ैप�सगँ आिथ�क कारोबारमा 

सलँ�न नहुने; 
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(ङ) मेलिमलाप स�ब�धमा बनेको �चिलत काननू तथा अ�य �था�पत मा�यता 

�वपर�त आचरण गन� नहुने; 

(च) मेलिमलापको �ममा प�ह�सगँ स�मानजनक, सदभावपणू� र सब ैप��ित 

समान �यवहार कायम गन�; 

(छ) मेलिमलापको �ममा प�ह�ले �य� गरेको �वषयव�तकुो गोपनीयता 

कायम रा�े;तथा 

(ज) मेलिमलापको �ममा प�बाट �ा� भएको कुन ैकागजात वा व�त ु���या 

स�प�न भएपिछ वा िनज ���याबाट अलग भएपिछ स�ब��धत प�लाइ� 

सरु��त �फता� गन� । 

(२)सिमितले कुन ै मेलिमलापकता�ले उपदफा(१)बमो�जमको आचरण पालना नगरेको उजुर� 

पर� वा सो �वषयमा �वय ंजानकार� �ा� गर� छान�वन गदा� �यहोरा �ठक दे�खए �य�तो 

मेलिमलापकता�लाइ� मेलिमलापकता�को सचूीबाट हटाउनेछ । 

68. िलखत तयार� र िमलाप�ः(१)मेलिमलापकता�ले प�ह�सगँको छलफल प�ात मेलिमलापको 

लािग दवु ैप� सहमत भएकोमा िमलाप� गराइ� सहमित भएको �वषयव�त ुबमो�जमको 

िमलाप�को िलखत तयार ग�र सिमित सम� पठाउनपुन�छ । 

   

69. मेलिमलाप नभएको उजुर�मा गनु�पन� कारवाह�ः(१)मेलिमलापकता�ले प�ह� बीचमा मेलिमलाप 

हुन नसकेमा सो �यहोरा खुलाइ� �ितवेदन तयार गर� �ववादका सब ै कागजात स�हत 

सिमितमा �फता� पठाउनपुन�छ । 

(२)उपदफा(१)बमो�जम गदा� मेलिमलापकता�ले प�ह�लाइ� सिमित सम� हाजीर हुन जाने 

ब�ढमा सात �दनको �याद तो�क पठाउन ुपन�छ । 

70. मेलिमलाप नभएको उजुर�मा िनण�य गनु�पन�ः(१)�थानीय ऐनको दफा ४७ (१) को �वबादमा 

सिमितले मेलिमलापको लािग पठाएको उजुर�मा प�ह�बीच मेलिमलाप हुन नस�क 

मेलिमलापकता�को �ितवेदन स�हत �ा� हुन आएमा काननू बमो�जम कारवाह� गर� िनण�य 

गनु�पछ� । 

(२)उपदफा(१)मा जुनसकैु कुरा ले�खएको भए तापिन देहाय बमो�जमको उजुर�मा 

अिधकार�े� �हण गन� स�ब��धत अदालत वा िनकायमा उजुर� गन� जान ुभिन सनुाइ� 

पठाइ��दनपुछ�ः- 

(क) �थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा(२)बमो�जमको �ववादमा;तथा 

(ख) कुन ै अदालत वा िनकायबाट मेलिमलापको लािग �े�षत भएको 

�ववादमा । 
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(३)उपदफा(२)को देहाय(ख)बमो�जमको �ववादमा स�ब��धत अदालत वा िनकायमा पठाउँदा 

हा�जर हुन जाने तारेख तोक� पठाउने तथा िमिसल समेत न�कल खडा गर� अिभलेख 

रा�ख स�कल िमिसल स�ब��धत अदालत वा िनकायमा पठाउनपुन�छ । 

71. मेलिमलाप द�तरुःमेलिमलापमा जाने �ववादको हकमा मेलिमलापकता�ले प�ह�ले सहमितमा 

�दन म�जुर भएदे�ख बाहेक कुन ै�कारको द�तरु ला�नेछैन । तर प�ह�को सहमितमा 

मेलिमलापकता�ले प�ह�बाट बढ�मा � ५००।- िलन पाउनेछन ।  

72. समदुाय �तरमा हुने सामदुाियक मेलिमलाप �वध�न गन� कम�चार� तो�न स�नेः(१)सिमितले 

�थानीय �तरमा मेलिमलाप �व�द�न गन�को लािग काय�पािलकामा अनरुोध गरेमा कम�चार� 

खटाइ� समदुाय �तरमा मेलिमलापको �व�द�ना�मक काय��म गन� स�कनेछ । 

(२) समदुाय �तरमा हुने सामदुाियक मेलिमलापको हकमा दफा ५९ (१) अनसुारको 

यो�यता तथा अनभुव नभएका मेलिमलापकता�वाट मेलिमलाप गराउन वाधा पन� छैन । 

(२) सिमितले समदुाय�तरमा हुने सामदुाियक मेलिमलापको काय��विध तोके वमो�जम 

हुनेछ । 

 

प�र�छेद-९ 

िनण�य काया��वयन स�ब�धी �यव�था 

73. सिचवालयको �ज�मेवार�ःकाय�पािलकाको ��य� िनय��ण र िनद�शनमा र�ह सिमितको 

िनण�य काया��वयन गन� गराउने स�ब�धी स�पणू� काय�को रेखदेख गन� �ज�मेवार� वहन 

गनु�पन�छ । 

74. सहयोग गनु�पन�ः (१)गाउँपािलका काया�लय तथा सो अ�तग�तका सब ै वडा काया�लय तथा 

अ�य काया�लयले यस ऐन तथा �चिलत काननू बमो�जम सिमितले गरेको िनण�य 

बमो�जम �य�� वा स�ंथा वा अ�य कससैगँ असलु गनु�पन� जर�वाना वा अ�य रकम 

असलुउपर गन� सहयोग गनु�पन�छ । 

(२)  यस ऐन तथा �चिलत काननू बमो�जम सिमितले असलू गन�पन� जर�वाना,�बगो वा 

अ�य कुन ै �कारको रकम असलुउपर नभइ� उपदफा(१)मा उ�लेख भए बमो�जमका 

काया�लयह�ले कुन ैिसफा�रश वा कुन ैकाय� ग�र�दनेछैनन । 

75. असलु उपर गन�ः(१)अिभलेख �शासकले सिमितको िनण�य बमो�जम कुन ैप�सगँ जर�वाना 

वा �बगो वा अ�य कुन ै�कारको असलु उपर गनु�पन� भएमा सो प�ले जर�वाना ितन� 

बझुाउन �याएमा ब�ुझ सदर�याहा गर� जर�वानाको लगत क�टा गनु�पन�छ । 
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(२)उपदफा(१)बमो�जम असलुउपर नभएमा लगत राखी स�ब��धत प�को नाम नामेसी तथा 

जर�वाना रकम समेतको �ववरण गाउँपािलका काया�लयका साथ ैसब ैवडा काया�लयमा समेत 

अिभलेखको लािग पठाउनपुन�छ । 

(३)स�ब��धत काया�लयह�ले उपदफा(२)बमो�जम ले�ख आएमा �य�तो प�सगँ जर�वाना 

रकम असलुउपर गर� अिभलेख शाखामा सदर�याहा गन� पठाउनपुन�छ । 

   

76. भर�भराउ गन�ः(१)सिमितले यस ऐन बमो�जम गरेको कुन ै िनण�य बमो�जम कुन ै प�ले 

राखेको द�तरु,वा अ�य कुन ै�कारको रकम कुन ैप�बाट भराइ� पाउने भएमा भराइ� पाउने 

प�ले भर� �दनपुन� प�को �य�तो रकम भराइ� �दनपुन� �ोत खुलाइ�अनसुचूी-१२बमो�जमको 

ढाँचामा िनवेदन �दनपुन�छ । 

(२)उपदफा(१)बमो�जम िनवेदन �दँदा यथास�भव नगद रहेको ब�क खाता वा कुन ैसहकार� 

वा बचत स�ंथामा रहेको रकम र सो नभएमा िललाम �ब�� गर� असलु उपर गनु�पन� 

अव�था भएमा कुन ैअचल स�प��को �यहोरा खुलाइ� िनवेदन �दनपुन�छ । 

  (३)उपदफा(२)बमो�जमको िनवेदनमा दफा ७८ बमो�जमको �ववरण खुलाइ� िनवेदन �दनपुन�छ 

77. चलन चलाइ��दनेः(१)सिमितले यस ऐन बमो�जम गरेको कुन ैिनण�य बमो�जम कुन ैस�प�� 

वा अिधकार वा कुन ै �वषयव�त ुवा सेवा वा अ�य कुन ै �वषयको चलन पाउने ठहरेको 

प�ले �य�तो चलन पाउने �वषयको �ववरण खुलाइ� अिभलेख �शासक सम�अनसुचूी-१३को 

ढाँचामा िनवेदन �दनपुन�छ । 

(२)उपदफा(१)बमो�जम िनवेदन परेमा अिभलेख �शासकले िनण�य बमो�जमको �वषयको 

चलन चलाइ��दनपुन�छ । 

(३)उपदफा(१)बमो�जमको िनवेदन �दँदा चलन चलाउन ुपन� स�प��को दफा ७८ बमो�जमको 

�ववरण खुलाउनपुन�छ । 

78. स�प��को �ववरण खुलाउनपुन�ःभ�रभराउ गन� वा चलन चलाइ पाउनको लािग िनवेदन �दने 

�ववादको प�ले िनवेदनमा स�प��को �ववरण उ�लेख गदा� देहाय बमो�जमको �ववरण 

खुलाउन ुपन�छः- 

  (क) अचल स�प��को �ववरण 

(१) घरज�गा भए रहेको �थानको ठेगाना तथा चार �क�ला; 

(२) घर ज�गाको �क�ा न�बर तथा �े�फल;;    

(३) घर रहेको भए घरको तला तथा कवल र स�भव भएस�म वग��फट; 

(४) घर ज�गाको अव��थती आवास वा  औ�ोिगक वा �यापा�रक �े�मा रहेको 

�यहोरा; 

(५) क�ची वा प��क सडकसगँ जो�डएको �यहोरा; 
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(६) घरज�गाको �वािम�व रहेको �य��को नाम थर साथै �वािम�व भ�दा 

फरक �य��को भोगचलन रहेको भए भोगचलन गन�को नाम थरका साथ ै

अ�य �ववरण;तथा 

(७) घरमा भएको लगापात तथा ख�रद�ब�� हुन स�ने �यनूतम म�ूय । 

  (ख) चल स�प��को �ववरणः 

(१) चल स�प�� रहेको ठाउँ तथा भोग वा िनय��ण रा�ेको नाम थर; 

(२) ब�क खातामा रहेको नगद भए खातावालको साथै ब�क तथा शाखाको नाम; 

(३) चल स�प��को �कार तथा नगद बाहेकको भए स�भा�वत �ब�� म�ूय;तथा 

(४) नगद बाहेकको चल स�प�� भए अव�था,�कृित तथा बनोटका साथ ै

��येकको साइज र स�ँया । 

79. स�प�� रो�का रा�ेः(१)अिभलेख �शासकले दफा ७५ वा ७६ बमो�जम िनण�य 

काया��वयनको लािग िनवेदन परेपिछ देखाइएको स�प��को हकमाआव�यक पन� जित जेथा 

रो�का रा�े स�ब�धमा िनण�यको लािग काया�पािलका सम� पेश गन� र काय�पािलकाबाट 

रो�का रा�े िनण�य गरेपछ� िनण�य बमो�जम जेथा रो�का रा�को लािग सो जेथा दता� 

रहेको काया�लय वा र�ज�ेशन गन� काया�लयमा ले�ख पठाउनपुन�छ । 

(२)बाली,�याज,बहाल लगायतको स�प��को हकमा िनवेदन परेको ब�ढमा दइु� �दन िभ� 

स�प�� तायदात गन� लगाइ� तायदात गदा�को समयमा न ैआव�यक पन� जित स�प�� वा 

सोबाट �ा� हुने बाली,बहाल,�याज,मनुाफा आ�द आय िनय��ण गनु� वा रो�का रा�ुपछ� र 

�यसको भपा�इ� स�ब��धत प�लाइ� �दनपुछ� । 

(३)दफा ७८ को देहाय(ख)बमो�जमको स�प��को हकमा भ�रभराउको लािग आव�यक पन� 

जित स�प�� रो�का राखी रो�काको सचूना आव�यकताअनसुार लेखा शाखा वा स�ब��धत 

ब�क वा स�ब��धत िनकायमा त�ु�त ले�ख पठाउनपुन�छ । 

  (४) स�पित रो�का स�व��ध आदेशअनसुचूी १४बमो�जम हुनेछ । 

 

80. स�प�� िललाम गदा� अपनाउनपुन� काय��विधः(१)काय�पािलकाले यस ऐन बमो�जम भर�भराउ 

गनु�पन� �बगो वा कोट� फ� वा �य�त ै कुन ै रकम असलुउपर गन� दफा ७८ को 

देहाय(क)बमो�जम स�प��को �ववरण खुलाइ� दखा��त परेमा �य�तो रकम भर� �दनपुन� 

�य��लाइ� बझुाउनपुन� रकम बझुाउन सात �दनको �याद �दइ� सचूना जार� गनु�पछ� । 

(२)उपदफा(२)बमो�जमको �यादमा रकम बझुाउन न�याएमा �य�तो भर��दनपुन� �य��को 

भर�पाउने �य��ले देखाएको दफा ७८ को देहाय(क)बमो�जमको स�प�� तायदात 

गर��याउनपुछ� ।  

(३)द�ड,जर�वाना,सरकार� �बगो वा कुन ैअदालत वा िनकाय वा गाउँपािलका/नगरपािलका वा 

सिमितको िनण�यले असलु उपर गनु�पन� कुन ै रकमको हकमा �य�तो असलुउपर हुनपुन� 
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�य��ले बझुाउन न�याएमा िनजको जुनसकैु अचल स�प�� फेला परेमा तायदात गर� 

रो�का रा�ुपछ� । 

(४)उपदफा(३)मा जुनसकैु कुरा ले�खएको भए तापिन जेथा जमानत वा कुन ै�कारको नगद 

धरौट दा�खल गरेको हकमा सो स�प��बाट खा�ने जित रकमको लािग उपदफा(३)बमो�जम 

ग�ररहनपुद�न ।  

(५)उपदफा(४)बमो�जम मोल कायम भएपिछ उ� अचल स�प��को िललामको सचूना 

स�ब��धत प�लाइ� �दइ� सव�साधारणको जानकार�को लािग िललाम हुने िमित र स�प��को 

�ववरण स�हतको साव�जिनक सचूना गाउँपािलका/नगरपािलका,�ज�ला �शासन 

काया�लय,�ज�ला अदालत,�ज�ला सम�वय सिमितको काया�लय तथा कोष तथा लेखा 

िनय��कको काया�लयमा टाँ�न लगाउनपुन�छ । 

(६)उपदफा(५)बमो�जमको सचूनामा तो�कएको �दनमा उ� सचूनामा तो�कएको स�प�� 

प�च�कत� मोलबाट मािथ बढाबढ ���या बमो�जम िललाम गनु�पन�छ । 

(७)िललाम ���यामा स�भव भएस�म �ज�ला अदालत,�ज�ला �शासन काया�लय वा 

�थानीय �शासन काया�लय,�थानीय �हर� काया�लय तथा गाउँपािलका/नगरपािलका �े� िभ� 

रहेका अ�य सरकार� काया�लयका �ितिनिधलाइ� रोहवरमा रा�ुपन�छ ।  

(८)उपदफा(६)बमो�जम गदा� उ� स�प�� कसलेै पिन िललाम सकार नगरेमा सो�ह 

���याबाट पनुः दो�ोपटक िललाम गनु�पन�छ तथा दो�ोपटक गदा� पिन कसलेै िललाम 

सकार नगरेमा भराइ�पाउने प� िनवेदकलाइ� न ैउ� स�प�� प�च�कत� मोलमा सकार गन� 

लगाउनपुन�छ । 

(९)उपदफा(८)बमो�जम गदा� िनवेदकले स�प�� सकार गन� नचाहेमा पिछ अक� जेथा ख�ुन 

आएका बखत काननू बमो�जम गन�गर� िनजको िनवेदन तामेलीमा राखी िललाममा 

चढाइ�एको स�प�� फुकुवा गर��दनपुछ� ।     

(१०)यस दफामा अ�य� जुनसकैु कुरा ले�खएको भए तापिन गाउँपािलकाको कुन ै रकम 

असलु उपर गन� �ममा िललाम गदा� कसलेै सकार नगरेमा जितमा सकार हु�छ �यितमा 

न ैसो स�प�� िललाम गर� �ा� रकम सदर�याहा गर� नपगु रकमको हकमा काननू 

बमो�जम अ�य स�प�� वा ���याबाट असलुउपर गनु�पन�छ । 

81. तायदात गन� ���याः(१)अिभलेख �शासकले दफा ७९ बमो�जम स�प�� तायदात गनु�पदा� 

क��तमा वडा सिचव �तरको कम�चार� खटाइ� �य�तो अचल स�प��को चलनच�तीको 

म�ूय �प� ख�ुने गर� तायदात गन�लगाउनपुन�छ ।  

(२)उपदफा(१)बमो�जम तायदात गन� कम�चार�ले तायदात गनु�पन� स�प��को चलनच�तीको 

म�ूय कायम गन� �योजनले प�च�कत� मोल कायम गर� मचु�ुका खडा गर� अिभलेख 

�शासक सम� �ितवेदन स�हत पेश गनु�पन�छ । 

(३)उपदफा(२)बमो�जम प�च�कत� मोल कायम गदा� देहाय बमो�जमक कुरालाइ� आधार िलइ� 

कायम गनु�पन�छः 
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(क) िनवेदकले िनवेदनमा खुलाएको म�ूय; 

(ख) िनण�यमा उ�लेख भएको भए सो म�ूय;   

(ग) प�ले जमानत वा कुन ै अ�य �योजनको लािग काय�पािलका सम� 

िनवेदन �दँदा खुलाएको म�ूय; 

(घ) तायदात गदा� भ ैआएको �थानीय म�ूयाँकन अनसुारको म�ूय; 

(ङ) मालपोत काया�लयले कायम गरेको �यनूतम म�ूय; 

(च) अ�य कुन ै�योजनले कुन ैसरकार� िनकायले कुन ैम�ूय कायम गरेको भए 

सो म�ूय; 

(छ) प�च�कत� मोल कायम गनु�भ�दा त�काल अगाव ै कुन ैख�रद�ब�� भएको 

भए सो म�ूय । 

�प��करणः “प�च�कत� मोल”भ�नाले अचल स�प�� �ब�� गनु�पदा� �ब��हुने �यनुतम 

म�ूयलाइ� स�झनपुछ� । 

  (४)उपदफा(३)बमो�जम गदा� देहाय बमो�जमको कुरालाइ� समेत �यानमा रा�ुपन�छः 

(क)  औ�ोिगक वा �यापा�रक वा आवास �े� लगायत सडक स�जालसगँ 

 जो�डएको छ वा छैन;तथा 

(ख) नगर�े�िभ� पन� घरको हकमा घरको वत�मान अव�था स�ब�धमा 

�ा�विधक म�ुयाँकन �ितवेदन । 

82. खा�नेजित मा� िललाम गनु�पन�ः(१)काय�पािलकाले दफा ८० बमो�जम िललाम गदा� 

असलुगनु�पन� बाँ�क खा�ने जित स�प��मा� िललाम गनु�पन�छ ।      

(२)स�प�� िललाम गदा� सकार भएको रकम असलुउपर गनु�पन� भ�दा ब�ढ भएमा सो ब�ढ 

भएको जित रकम स�प��वाल प�लाइ� �फता� गर��दनपुछ� । 

(३)उपदफा(२)बमो�जम रकम �फता� पाउने प� िललाम गदा�को बखत उप��थत नभएको भए 

रकम �फता� िलन आउनभुनी िनजको नाममा सात �दनको सचूना जार� गर��झकाइ� रकम 

�फता� गनु�पछ� । 

(४)उपदफा(३)बमो�जम गदा� स�ब��धत प� रकम �फता�िलन नआएमा उ� रकम 

स��चतकोषमा दा�खल गर� आ�दानीबाँिध सदर�याहा गनु�पछ� । 

(५)अिभलेख �शासकले दफा ८० बमो�जम िललाम गरेको स�प�� सकार गन� प�को 

नाममा स�प�� दता� नामसार�को लािग स�ब��धत काया�लय वा िनकायमा प�ाचार गर� 

िनजलाइ� स�प��को चलनपजू� उपल�ध गराइ� आव�यक परे सो स�प��को चलन 

चलाइ��दनपुछ� । 

(६)यस ऐनमा अ�य� जुनसकैु कुरा ले�खएको भए तापिन दफा ८० बमो�जमको िललाम 

���या अगाड� ब�ढसकेपिछ भराउनपुन� रकम बझुाउन �याए पिन सो रकम नब�ुझ 

स�प�� िललाम गनु�पन�छ । 
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83. िललाम उपरको उजुर�ःयस ऐन बमो�जम भएको िललामको ���यामा िच� नब�ुने प�ले 

जुन ���या उपर िच� नबझेुको हो सो भएको प�� �दन िभ� सिमित सम� उजुर� पेश 

गर� भएको आदेश बमो�जम गनु�पन�छ । 

84. �बगो भराउँदा वा चलनचलाउँदा लागेको खच�ःयस ऐन बमो�जम �बगो भराउँदा वा 

चलनचलाउँदा लागेको खच� �बगो भर��दनपुन� वा चलन�दनपुन� स�ब��धत प�ले 

�यहोनु�पन�छ ।   

85. यथा��थितमा रा�ेःकाय�पािलकाले यस ऐन बमो�जम चलनचलाइ� मा�न वा �बगो 

भराइ�पाउन कुन ै स�प�� देखाइ� िनवेदन परेपिछ �बगो भराउने वा चलनचलाउने काय� 

स�प�न नभएस�मको लािग उ� स�प�� हकह�ता�तरण गन�,भ�काउन,�बगान� तथा कुन ै

�कारको िनमा�ण काय� गर� उ� स�प��को �व�प प�रवत�न गन� नपाउने गर� रो�का रा� 

स�ब��धत प�को नाममा आदेश जार� गर� उ� स�प�� यथा��थितमा रा�ुपन�छ ।    

86. िनवेदनबाट कारवाह� गन�ः(१)अिभलेख �शासकले कुन ै प�ले दफा ८५ बमो�जम भएको 

आदेश �वप�रत कुन ैस�प��को हक ह�ता�तरण वा �व�प प�रवत�न आ�द गरेको िनवेदन 

परेमा उ� िनवेदन दता� गर� �य�तो गन� प�को नाममा ितन �दनको �याद  जार� गर� 

िनजलाइ� हा�जर गराइ� सो िनवेदन सिमित सम� पेश गनु�पन�छ ।    

(२)सिमितले उपदफा(१)बमो�जमको िनवेदन पेश हुन आएमा प�लाइ� नयाँ उजुर� दता� गन� 

नलगाइ� उ� िनवेदनबाट न ैआव�यक कारवाह� गर� िनण�य गनु�पन�छ । 

(३)उपदफा(२)मा जुनसकैु कुरा ले�खएको भए तापिन उपदफा(१)बमो�जमको िनवेदनको 

�यहोराबाट िनवेदन सिमितको �े�ािधकार िभ� नपन� �वषयमा परेको दे�खएमा सिमितले 

उ� �वषयमा �े�ािधकार �हण गन� अदालत वा िनकाय सम� जान सनुाइ� �दनपुन�छ । 

87. चलनचलाउने सचूनाः(१)अिभलेख �शासकले सिमितको िनण�य बमो�जम चलन चलाइ� पाउन 

िनवेदन परेमा चलन चलाउने िमित खुलाइ� फलानो िमितमा फलानो घर ज�गाको चलन 

चलाउन कम�चार� ख�टइ� आउने हँुदा सो िमित अगाव ैघर ज�गा खािल गर��दन ुभिन 

चलन �दनपुन� प�को नाममा सचूना जार� गनु�पन�छ ।   

(२)चलन�दनपुन� स�प�� उजुर�को प�बाहेक अ�य कसकैो भोगचलनमा रहेको भएमा 

अिभलेख �शासकले सो�ह प�को नाममा उपदफा(१)बमो�जमको सचूना जार�गनु�पन�छ । 

(३)उपदफा(१)बमो�जम तो�कएको िमितमा ख�टइ�जाँदा घरज�गा खाली गरेको भए स�ब��धत 

कम�चार�ले चलन चलाइ� �दएको मचु�ुका खडागर� तथा घरज�गा खाली नगरेको भए खाली 

गराइ� चलन चलाइ� चलन चलाएको मचुु�का खडा गर� �ितवेदन साथ अिभलेख शाखामा 

पेश गनु�पन�छ ।      

प�र�छेद-१० 

�व�वध 
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88. न�कल िनवेदनः(१)सिमित सम� दता� रहेको उजुर�को कुन ैसरोकारवाला प�ले �ववादको 

िमिसलमा रहेको कुन ैकागजप�को न�कल िलनको लािग िनवेदन �दएमा सिमितले उ� 

प�लाइ� सो कागजको न�कल उपल�ध गराउनपुन�छ । 

(२)उपदफा(१)बमो�जमको िनवेदन �दँदा स�ब��धत प�ले उजुर� शाखामा रहेको िमिसलको 

न�कल िलनपुदा� उजुर� �शासक तथा अिभलेख शाखामा रहेको िमिसलको न�कल िलनपुन� 

भएमा अिभलेख �शासक सम� िनवेदन पेश गनु�पन�छ । 

(३)उपदफा(१)बमो�जमको िनवेदन �दनको एघार बजे अगाव ै पेश भएमा स�ब��धत 

कम�चार�ले सो�ह �दन र सो भ�दा पछ� पेश भएमा स�भव भएस�म सो�ह �दन नभए 

सोको भोिलप�ट न�कल उपल�ध गराउनेछ । 

(४)उपदफा(१)बमो�जम िनवेदन �दँदा फरक फरक उजुर�को लािग फरक फरक िनवेदन 

�दनपुन�छ । 

(५)�ववादको कुन ै प�ले उपदफा(१)बमो�जमको िनवेदन �दँदा न�कलको स�टामा 

कागजप�को फोटो �ख�ने अनमुित मागेमा सो �दनपुन�छ । 

  (६)न�कल िनवेदन �दँदाअनसुचूी-१५बमो�जमको ढाँचामा �दनपुन�छ । 

89. न�कल द�तरुः(१)स�ब��धत �शासकले दफा ८८ बमो�जम न�कल वा फोटो �ख�नको 

लािग िनवेदन �दनेप�सगँ देहाय बमो�जमको द�तरु िलइ� न�कल उपल�ध गराउनपुन�छः 

(क) न�कलको हकमा स�कल पानाको �ित प�ृको � ५।–�पयैाँको दरले; 

(ख) सिमितको िनण�य कागजको हकमा �ित स�कल पानाको �ित प�ृको � ५।–

�पयैाँको दरले;तथा 

(ग) िलखत कागजप�को न�कल निलइ� फोटो �ख�न चाहेमा �ित पानाको � ५।– 

 �पयैाँको दरले । 

(२)उपदफा(१)मा जुनसकैु कुरा ले�खएको भए तापिन �चिलत काननू बमो�जम न�कल 

द�तरु नला�ने प�लाइ� यस दफा बमो�जमको द�तरु ला�नेछैन । 

(३)यस दफा बमो�जम न�कल उतार गर� लजैाने प�ले न�कल उतार गदा� लागेको खच�को 

�यव�था आफै गनु�पन�छ । 

90. द�तरु उ�लेख गन�ः(१)न�कल �मा�णत गन� स�ब��धत �शासकले न�कल �मा�णत गदा� 

न�कल लजैाने प�को नाम थर तथा उजुर�मा हैिसयतका साथ ैन�कल उतार गरेवापत 

दा�खल गरेको द�तरु र न�कल पाना समेत उ�लेख गर� न�कल �दएको �यहोरा जनाइ� 

न�कल �मा�णत गनु�पन�छ । 
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91. द�तरु चु�ा नभइ� न�कल न�दइनेःस�ब��धत �शासकले यस ऐन बमो�जम न�कल मा�ने 

प�ले न�कल उतार गदा� दफा ८९ बमो�जम ला�ने द�तरु दा�खल नगदा�स�म न�कल 

�दनेछैन र सो न�कलको आिधका�रकता �मा�णत गन� पाउनेछैन । 

92. �चिलत काननू बमो�जम हुनेःयस ऐनमा जुनसकैु कुरा ले�खएको भए तापिन उजुर�सगँ 

स�ब��धत �चिलत काननूमा कुन ैकुरा ले�खएको भए सोमा ले�खए जितको हकमा सो�ह 

बमो�जम हुनेछ । 

93. िनयम बनाउने अिधकारःसिमितले यस ऐनको �भावकार� काया��वयनको लािग आव�यक 

िनयम बनाउन स�नेछ । 

 

अनुसूची-१ 

(दफा ८ को उपदफा (२) सगँ स�बि�धत) 

उजुरीको ढाँचा 

�याियक सिमित सम� पेश गरकेो 

िनवेदन-प� 

 

/fd]5fkिज�ला;'gfklt गाउपँािलका, वडा नं. ......... ............... व�ने 
.................................................................................................को छोरा/छोरी/�ीमित 

वष� .................. को ..........................................................................िनवेदक (�थम प�) 

िव�� 

.............. िज�ला. ............. गाउपँािलकावडा नं. ......... ............... व�ने वष� .................. को 

..................................................................................िवप�ी (दो�ो प�) 

िवषयः स�व�ध िव�छेद 

म िन�न वुदँाह�मा लेिखए वमोिजम िनवेदन गद�छु : 

१. म िनवेदक र यस िववादको दो�ो प�िवच संवत २०६९ सालमा सामािजक पर�परा अनसुार 
िववाह ग�रएको हो । िववाह भएप�ात २ वष�स�म अथा�त २०७१ सालस�म हामीिवच समुधरु दा�प�य 
जीवन रहेको िथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायज�म भएको छ । एक 
आपसमा लो�ने �वा�नीिवचको सहमित र सहकाय�मा छोरा ज�मेपछी �मशः सम�या देिखदैँ जान 
था�यो । २०७१ सालको ितहारमा माइत गएपछी उनी घर आइनन् । पटक पटक घर आउन फोनबाट 
अनरुोध गरे ँ  । २ पटकस�म िलन गए ँ । तर िनजले ितमीसगँ मेरो जीवन च�न स�दैन, म घर जान 
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सि�न, ितमी जे गनु�पछ�  गर भिन ठाडो जवाफ िदन थािलन । के कारणले य�तो ह�न गयो भिन सो�दा 
अव ित�ो र मेरो स�व�ध छैन आफुखसुी गर रमलाई स�पक�  नगर,गरमेा रा�ो ह�दैँन भिन धाक ध�क� र 
�ास मसेत िदइन । लामो समयस�म मन फक� ला र घर आउिलन भिन पख� वसे ँतर आईनन । क�रव ३ 
वष�पछी अथा�त २०७४ साल भा� मिहनामा पनुः िलन गए ँ तर िवप�ी मसगँ वो�दै नवोली घरिभ� 
िछ�रन र साला जेठान पठाईशारी�रक आ�मण गन� स�मको काय� गरी मलाई तथानाम गािल गलौच गर े
। मिु�कलले �यान जोगाई िनराश भएर घर फिक� ए ँर अव दो�ो प��ीमती मसगँ पनुः फिक�  आउने र 
दा�प�य जीवन समुधरु ह�ने स�भावना नभएकोले पा�रवा�रक िववाद िन�पणका लािग यो िनवेदन िदन 
आएको छु । 

२. यस सिमितबाट दो�ो प� िझकाई जे जो व�ुनपुछ�  वझुी िववाद िन�पण गराईपाउ ँ। 

३. यस गाउपँािलकाaf6 जारी भएको �थानीय �याियक काय�िविधको दफा ....वमोिजम िनवेदन 
द�तरु � ......, दो�ो प� १ जनालाई �याद सूचना द�तरु � ........., पाना २ को िनवेदनको �ितिलपी 
द�तरु � ............. समेत गरी ज�मा � ......यसै िनवेदनसाथ दािखल गरकेो छु । 

४. यो िनवेदन �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७(२) अनसुार यसै सिमितको 
अिधकार�े�िभ� पद�छ । 

५. यो िनवेदन हद�यादिभ�ै छ र म िनवेदकलाई यस िवषयमा िनवेदन िदने हकदैया �ा� छ । 

६. यस िवषयमा अ�य� कही ँकतै कुनै िनकायमा कुनै �कारको िनवेदन िदएको छैन । 

७. यसमा दो�ो प�को माइती तफ� का र मेरो घर तफ� का प�रवारका सद�यह� िझकाई थप �यहोरा 
व�ुन सिकनेछ । 

८. यसमा लेिखएका �यहोरा िठक साचँो स�य ह�न्, झठुा ठहर ेकानून वमोिजम संजाय भो�न तयार 
छु । 

 

िनवेदक 

नामः ............................. 

इित संवत ्............. 

साल...................म�हना......................गते...........

..........रोज शुभम ्। 

अनुसूची-२ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सगँ स�बि�धत) 
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उजुर� दता� गरेको िन�साको ढाँचा 

�ी .................... 

........................ । 

 

�वषय:  उजुर� दता�को िन�साप� स�ब�धमा । 

 

.................... ब�ने तपाइ ........................ ले 

.................... ब�ने ....................... �व��मा 

....................................... भनी उजुर� दता� गन� 

�याएकोमा आजको िमितमा दता� गर� दता� न.ं ................ कायम भएकोले 

यो िन�सा जार� ग�र�दएको छ । 

 

अिधकृत कम�चार� 

द�तखत:  ........ 

िमित:  ........... 

अनुसूची-३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सगँ स�बि�धत) 

ता�रख भपा�इ� 

�याियक सिमित 

.......... गाउँपािलका खडा ग�रएको तारेख भरपाई 

 

वाद�          �ितवाद� 

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

मु�ा  .................... 
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िमित ........... मा ......................................... 

काम भएकोले सोह� �दन ........... बजे यस �याियक सिमित/काया�लयमा 

उप��थत हुनेछु भनी सह� गन� ...... 

 

वाद� ................        �ितवाद� 

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

 

इित संवत ्............. 

साल...................म�हना......................गते...........

..........रोज शुभम ्। 

 

अनुसूची-४ 

(दफा ९ को उपदफा (३) सगँ स�बि�धत) 

ता�रख पचा� 

�याियक सिमित 

;'gfkltगाउँपािलका 

बाट जार� भएको तारेखको पचा� 

 

वाद�        �ितवाद� 

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

मु�ाः ...................... 

 

िमित ............... मा .................... काम गन� ........ 

बजे हा�जर हुन आउनुहोला । 

 

फाँटवालाको द�तखत 

िमित ................. 

 

अनुसूची-५ 



38 

 

(दफा १५ को उपदफा (३) सगँ स�बि�धत) 

�ितवादको ढाँचा 

िल�खत जवाफको नमूना 

�याियक सिमित सम� पेश गरेको 

िल�खत जवाफ 

�थम प� 

/fd]5fk�ज�ला;'gfkltगाउँपािलकावडा न.ं.......................... व�ने 

  ..................को....................... (नाता स�ब�ध उ�लेख गन�) वष� ............. 

को............................................................

.........िल�खत जवाफ ��तुतकता� 

दो�ो प� 

/fd]5fk�ज�ला;'gfkltगाउँपािलकावडा न.ं ............... व�ने 

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

......को छोरा वष� ......... को 

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

.......................................�वप�ी (िनवेदक) 

�वषय स�व�ध �व�छेद । 

म िन�न वँुदाह�मा ले�खए वमो�जम िनवेदन गद�छु : 

१. म िल�खत जवाफ ��तुतकता� र �वप�ी िनवेदक�वच संवत २०६९ सालमा 

सामा�जक पर�परा अनुसार �ववाह भएको �यहोरा �ठक हो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा 

१ छोराको समेत जायज�म भएको �ठक हो । २०७१ सालको ितहारमा माइत गएपछ� म 

घर नफक� को, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोध गरेको, २ पटकस�म िलन आएको 

तर म घर नगएको,मैले �वप�ी िनवेदकलाई दा�प�य जीवन च�न नस�ने भनेको र मेरा 

दाईभाईले शार��रक आ�मण गन� स�मको काय� गरेकोभिन कपोलक��पत झुठा र हँुदै 

नभएका िनराधार �यहोरा उ�लेख गर� �ववाद गरेको कुरा उ�लेख गन� चाहा�छु । 

२. मलाई �वप�ी िनवेदक समेत िमली गािल गलौच, डर, धाक, ध�क� देखाई हातपात 

गर� घरबाट िनकाला गरेपछ� म माइतीमा आई वसेक� हँु । �ववाह भएको केह� वष�पछ� 
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�वना कारण ममाथी �विभ�न �किसमका आरोप लगाई अपमान गन�, गाली गलौच गन� 

लगायतका कामह� हँुदैगए । प�रवारका अ�य सद�यह�ले म माथी घणृा गन�, वोलचाल 

नगन� ज�ता काय� गरेपिन �वप�ीबाट केह� समय मलाई न ै समथ�न र सहयोग गद� 

आएका िथए तर पछ� �वप�ी िनवेदक समेत उिनह�सँगै िमले र मलाई जवरज�त गरबाट 

िनका�ने काय�मा सहभागी भए  । के कुन कारणले वा मेरो के ग�तीले यसो गरेका हुन 

भिन वु�दा वेलावेला दाइजो न�याएको भिन माइती प�समेतकोआलोचना गन� गरेका िथए 

। सायद उिनह�लाई दाइजोकै लोभका कारण मलाई घरबाट िनकाली�दएका हुनुपद�छ । 

मैले कुनै ग�ती नगरेको र �वप�ी लो�नेसँग पूव�वत माया, स�ाव र स�मान यथावत 

रहेकोले लो�ने �वा�नीको स�व�ध यथावत कायम गर�पाउँ । 

३. घरबाट जवरज�त िनकालेपछ� ४ म�हनाको नावालक छोरा काखी �यापेर माइती 

आएको झ�डै ३ वष�स�म वेखवर, स�पक� �व�हन वसी अ�हले ए�कासी स�व�ध �व�छेदको 

माग गर� िनवेदन �दनु आफ� मा आ�य�जनक लागेको छ, स�य त�य वु�झ कानून वमो�जम 

ग�रपाउँ । 

४. .........................बाट जार� भएको �थानीय �याियक काय��वधीको दफा 

....वमो�जम िल�खत जवाफ वापत द�तुर � ......यसै िनवेदनसाथ दा�खल गरेको 

छु । 

५. यो िल�खत जवाफ �यादिभ� ैिलई म आफ�  उप��थत भएको छु । 

६. यस �वषयमा अ�य� कह�� कत ैकुनै िनकायमा कुनै �कारको िनवेदन �दएको छैन 

। 

७. यसमा ले�खएका �यहोरा �ठक साँचो स�य हुन,् झुठा ठहरे कानून वमो�जम संजाय 

भो�न तयार छु । 

िनवेदक 

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

इित संवत ................. साल ..................... म�हना 

.............. गते....................रोज शुभम ्। 

 

अनुसूची-६ 

(दफा २० को उपदफा (६) सगँ स�बि�धत) 
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  �याियक सिमितबाट जार� भएको 

�यादसचूना 

.............................................................व�ने 

.....................................................को नाउँमा 

........................................ गाउँपािलका काया�लयबाट जार� भएको 

१५ (प��) �दने सचूना 

 

...............................................व�ने 

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

.ले तपा�को �व�� ...................................�ववाद परेको भिन िनवेदन 

दता� गरेको हँुदा सो को �ितिलपी यस ैसाथ पठाईएको छ । अतः तपाईले यो �याद वझेुको वा 

�रत पवू�क तामेल भएको िमितले १५(प��) �दन िभ�मा आ�नो भनाइ स�हत आफ�  वा काननू 

वमो�जमको वारेश माफ� त यस काया�लयमा हा�जर हुन आउनहुोला । अ�यथा काननू वमो�जम हुने 

�यहोरा जानकार� गराई�छ । 

 

इित 

स�बत...................साल.......................म�हना..............

........गते रोज.............शभुम.्........ । 

अनुसूची-७ 

(दफा ४२ को उपदफा (१) सगँ स�बि�धत) 

िनण�यको ढाँचा 

....................................... �याियक सिमित 

संयोजक 

�ी............................................................

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

सद�य 

�ी............................................................

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

सद�य 

�ी............................................................

............................... 
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िनण�य 

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

�वषयः वलेसीबाट पानी झारेको । 

 

................. �ज�ला ................ गाउँपािलका वडा नं............ 

...............................व�ने 

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

.....................�थम प� 

�व�� 

................. �ज�ला ................ गाउँपािलका वडा नं............ 

...............................व�ने 

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

.....................दो�ो प� 

�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७(१)ञ वमो�जम िनवेदन दता� भई सोह� 

ऐनको दफा ४६ वमो�जम गठन भएको �याियक सिमित सम� ��तुत हुन आएको 

मु�ाको सं��� त�य र िनण�य यस �कार छः 

(१) .............. गाउँ वडा नं. ....................... न�सा िसट नं.... 

�क.नं........�े.फ...........को घरज�गामा प��म तफ� का 

�क.नं..........का संिधयार �वप�ी ...................ले घर वनाउँदा 

आ�नो घरज�गामा िसमानास�म आई जो�ड वनाएको तर छत तथा वलेसीको पानी 

आ�नो घर क�पाउ�डिभ� झान�गर� वनाएको हँुदा सो वलेसी व�द गराइपाउँ भ�ने 

िनवेदकको िनवेदन �यहोरा । 

(२) .............. गाउँपािलकाबाट �चिलत भवन िनमा�ण स�व�धी मापद�ड वमो�जम 

इजाजत �ा� गर� भवनको न�सा समेत �वीकृत गराई सो न�सा वमो�जम भवन िनमा�ण 

गरेको हँु । �वप�ी िनवेदकले भने वमो�जम आ�नो घरको छत तथा वलेसीको पानी 

िनजको घर क�पाउ�डिभ� झान� नगरेको आ�नै घरज�गामा झान� गरेको हँुदा झुठा 

िनवेदन खारेज ग�रपाउँ भ�ने ��यथ�को िल�खत जवाफ । 

(३) .............. गाउँपािलकाबाट �थलगत िन�र�ण तथा सव��ण गन� गएका �ा�विधक 

टोिलले �थलगत िन�र�ण गर� िमित.........मा पेश गरेको �केच स�हतको 
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�ितवेदनबाट ��यथ�को घरतफ� बाट छत तथा वलेसीको पानी ख�दा िनवेदकको घर 

क�पाउ�डिभ� पन� गरेको दे�ख�छ भ�ने �यहोरा उ�ले�खत भएको  । 

(४) �ववादका दवैु प�लाई मेलिमलाप गराउने �योजनका 

लािग.......................... गाउँपािलका वडा न.ं.......,................. मा 

रहेको मेलिमलाप के��मा पठाउँदा मेलिमलाप हुन नसक� फ�क�  आएको । 

िनण�य 

दवैु प�लाई सुनुवाईको लािग आज पेशी तो�कएकोमा �ववादका स�व��धत प�ह� �वयमं 

तथा िनजह�बाट िनयु� गरेका कानून �यवसायीह� समेतको भनाई सुनी पुनः िमलाप� 

गनु�होस भिन स�झाउँदा वुझाउँदा पिन िमलाप� गन� म�जुर नगनु� भएकोले फाइलमा 

संल�न �माण कागजह�को समेत मू�या�कन गर� �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ 

को दफा ४९(२) वमो�जमिनण�य �दनुपन� हुन आई िनण�यतफ�  �वचार गदा� िनवेदकको 

�क. न.ं...को प��मतफ�  ��यथ�को �क.नं....को घरज�गा जो�डएर रहेकोमा �ववाद 

दे�खएन । िनवेदकको भनाई अनुसार आ�नो घर क�पाउ�डिभ� ��यथ�को छत तथा 

वलेसीको पानी झारेको हो होइन भिन �थलगत �पमै जाँचवुझ गर� �ा�विधक �ितवेदन 

पेश गन� काया�लयबाट ख�ट गएका �ा�विधक कम�चार�ले 

िमित.............................मा पेश गरेको �केच स�हतको �ा�विधक �ितवेदन 

समेतबाट िनवेदकको माग दावी वमो�जम आ�नो घर क�पाउ�डिभ� ��यथ�को छत तथा 

वलेसीबाट पानी झन� गरेको भ�ने पु�� हुने दे�ख�छ । ��यथ�ले यस काया�लयबाट पा�रत 

गरेको न�सामा समेत छत तथा वलेसीको पानी आ�न ैघरज�गामा झान� भिन देखाईएको 

र िनवेदकको घर क�पाउ�डिभ� पानी झान� पाउनुपछ� भिन ��यथ�ले दावी �वरोध गन� 

समेत नसकेको र �चिलत कानून र �चलनबाट समेत अका�को घर क�पाउ�डिभ� आ�नो 

छत तथा वलेसीको पानी झान� पाउने नदे�खएको हँुदा िनवेदकको माग वमो�जम ��यथ�ले 

आ�नो छत तथा वलेसीबाट आ�नै घर ज�गामा पानी झान� �व�ध गनु�पन� दे�ख�छ । 

िनवेदकको घर क�पाउ�डमा पानी झान� नपाउने ठहछ�  । सो ठहना�ले तपिशल बमो�जम 

गनु� । 

तपिशल 

१. सरोकारवालाले न�कल माग गन� आएमा िनयमानुसार द�तुर िलई न�कल �दनु । 

२. यो िनण�यमा िच� नवुझे ३५ �दनिभ� ..............�ज�ला अदालतमा 

पुनरावेदन गन� जानु भिन ��यथ�लाई सुनाई�दनु । 
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३. �यादिभ� पुनरावेदन नपरेमा कानून वमो�जम िनण�य काया��वयन गनु�/गराउनु । 

इित संवत ्............. 

साल...................म�हना......................गते...........

..........रोज शुभम ्। 

 

अनुसूची-८ 

(दफा ४८ को सगँ स�बि�धत) 
अ�त�रम सरं�णा�मक आदेशको नमनूा 

 

........................................................... �याियक सिमित 

सयंोजक �ी......................................................................................... 

सद�य �ी........................................................................................... 

सद�य �ी........................................................................................... 

आदेश 

सवंत ............................ सालको िनवेदन न.ं....... 

�वषयः  �प�डतलाई उपचार गराउने स�व�धमा। 

................. �ज�ला ................ गाउँपािलका वडा न.ं........... ...............................व�ने 

..................................................................................�थम प� 

�व�� 

................. �ज�ला ................ गाउँपािलका वडा न.ं........... ...............................व�ने 

..................................................................................दो�ो प� 

यसमा िनवेदकको माग वमो�जम ..........................�ज�ला वडा न.ं............................... व�ने 

...............को नाित ..........................को छोरा/छोर� वष� ................ को ................ले 

आफुलाई असा�य रोग लािग िनयिमत �पमा ह�ाको २ पटक मगृौला डायलोिसस गन� 

िच�क�सकले िशफा�रस गरेकोमा एकाघरका छोरा वष� .................. को ...........................ले 

िनयिमत �पमा डायलोिसस गन� अटेर गरेको, घ�र घ�र �प�या नभएको वहाना गन� गरेको, क�हले 

क�हले काया�लयको कामको �य�तताले फुस�द निमलेको आ�द कारण जनाई आफुले िनयिमत �ा� 

गनु�पन� �वा�य सेवा �ा� गन� नसकेको हँुदा आ�नो जीवन झनझन खतराय�ु व�दै गएको भिन 

अ�पतालको िच�क�सकको पजुा� र िशफा�रस स�हत पेश हुन आएको िनवेदन उपर �ार��भक 

�पमा जाँचवझु गदा� �यहोरा मनािसव दे�खएको हँुदा हाललाई िनवेदकको लािग िच�क�सकले 

िशफा�रस गरे वमो�जम हरेक ह�ा २ पटक डायलोिसस गनु� गराउन ुतथा िनजको �वा�य लाभका 

लािग आव�यक अ�य �व�ध समेत िमलाउन ुभिन �थानीय सरकार सचंालन ऐन २०७४ को दफा 

४९(८) वमो�जम �वप�ी ........................को नाममा यो अ�त�रम सरं�णा�मक आदेश जार� 
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ग�र�दएका छ� । यो आदेश िमिसल सामेल राखी �वप�ीलाई लेखी  पठाई�दन ु । यो आदेश 

अनसुार उपचार भएको जानकार� �ा� गर� िमिसल सामेल रा�ु र िनयमानसुार पेश गनु� । 

 

ईित सवंत ................... साल ..........म�हना....गते रोज..शभुम ्। 

 

अनुसूची-९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) सगँ स�बि�धत) 

िमलाप�को लािग िनवेदनको ढाँचा 

....................गाउँपािलका �याियक सिमितसम� पेश गरेको िमलाप�को सयं�ु िनवेदनप� 

.............. �ज�ला. ............. गाउँपािलकावडा न.ं ......... ............... 

व�ने 

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

..............................को छोरा/छोर�/�ीमित 

वष� .................. को 

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

............िनवेदक (�थम प�) 

�व�� 

.............. �ज�ला. ............. गाउँपािलकावडा न.ं ......... ............... 

व�ने वष� .................. को 

............................................िल�खत जवाफकता(दो�ो प�) 

�वषयः स�व�ध �व�छेद । 

हामी िनवेदक  िन�न िल�खत िनवेदन गद�छौः 

१. हामी�वच सवंत २०६९ सालमा सामा�जक पर�परा अनसुार �ववाह ग�रएकोमा क�रव  २ 

वष�स�मसमुधुर दा�प�य जीवन रहेको िथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत 

जायज�म भएको,   सो�ह वष� २०७१ सालको ितहारमा माइत गएपछ� घर नआएको, पटक पटक घर 

आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, िलन गएको तर उ�टै कुट�पट गर� पठाएको भिन िनवेदकको 

िनवेदन परेको । 

२. आफुलाई दाइजो न�याएको िनउँबाट घरमा हेला गरेको, अपमान गर� जवरज�त घरबाट 

िनकाला गरेको हो । आफु खुशीले माइत गई वसेको होइन अझपिन लो�ने�ित आ�नो यथावत 
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माया, स�ाव र स�मान रहेकोले लो�ने �वा�नीको स�व�ध यथावत कायम गराईपाउँ भ�ने 

��यथ�को िल�खत जवाफ रहेको  । 

३. हामी झगडा ग�र आय�, केह�वष� लो�ने �वा�नी छु�टएर व�य�, हामीबाट एक स�तानको 

जायज�म समेतभसैकेको छ । घरमा सामा�य घरायसी �वषयले मनमटुाव भई लो�ने �वा�नी 

अलग अलग वसेकोमा ..................... गाउँपािलका �याियक सिमित माफ� त वडा 

न.ं ................. अ�तग�तको ............................ मेलिमलाप 

के��मा मेलिमलापकता� .................को पहलमा एक आपसमा छलफल गर� िमली 

आएको �यहोरा यो छ क� �वगतमा जे ज�ता �वषयमा असमझदार� तथा वेमेल भएको भएतापनी 

हामी�वच एक अका��ित �व�ास, सदभाव र �ेम कायम ैरहेकोले लो�ने �वा�नीको स�व�ध �व�छेद 

गर� पाउँ भ�ने िनवेदन दावी छो�ड पनुः समुधुर स�व�धका साथ दा�प�य जीवनलाई �यव��थत 

ढंगले अगा�ड वढाउने छ� । िनवेदकको घरमा त�काल लो�ने �वा�नी िमिल व�ने वातावरण नहुने 

भएकोले छु�टै ठाउमा डेरा िलई व�न हामी दवु ैप� सहमत भएकाले �थानीय सरकार सचंालन 

ऐन २०७४ को दफा ४७ (२) वमो�जम यो िमलाप�को सयं�ु िनवेदन पेश गरेका छ�, ले�खए 

वमो�जम िमलाप� गर� पाउँ । 

४. ..................गाउँपािलका �थानीय �याियक काय��वधी वमो�जम यो िमलाप�को सयं�ु 

िनवेदन द�तरु बापत � ...........यससैाथ सलं�न छ । 

५. यसमा ले�खएका �यहोरा �ठक साँचो  हुन,् झुठा ठहरे काननू वमो�जम सहँुला वझुाउँला । 

िनवेदकह� 

...................................... �थम प� 

.................................... दो�ो प� 

 

इित संवत ्............. 

साल...................म�हना......................गते...........

..........रोज शुभम ्। 

 

अनुसूची-१० 

(दफा ५३ को उपदफा (५) सगँ स�बि�धत) 

िमलाप�को ढाँचा 

  

....................गाउपँािलका �याियक सिमितसम� पेश गरकेो िमलाप�को संय�ु िनवेदनप� 
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.............. िज�ला. ............. गाउपँािलकावडा नं. ......... ............... व�ने 

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

वष� .................. को ...............................................................................िनवेदक (�थम 
प�) 

िव�� 

.............. िज�ला. ............. गाउपँािलका, वडा नं 

िलिखत जवाफकता�........................को .......................व�ने वष�........................ (दो�ो प�) 

िवषयः स�व�ध िव�छेद । 

हामी िनवेदक  िन�न िलिखत िनवेदन गद�छ� : 

१. हामीिवच संवत २०६९ सालमा सामािजक पर�परा अनसुार िववाह ग�रएकोमा क�रव  २ 
वष�स�मसमुधरु दा�प�य जीवन रहेको िथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायज�म 
भएको,   सोिह वष� २०७१ सालको ितहारमा माइत गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन 
फोनबाट अनरुोध गरकेो, िलन गएको तर उ�टै कुटिपट गरी पठाएको भिन िनवेदकको िनवेदन परकेो । 

२. आफुलाई दाइजो न�याएको िनउबँाट घरमा हेला गरकेो, अपमान गरी जवरज�त घरबाट 
िनकाला गरकेो हो । आफु खशुीले माइत गई वसेको होइन अझपिन लो�ने�ित आ�नो यथावत माया, 
स�ाव र स�मान रहेकोले लो�ने �वा�नीको स�व�ध यथावत कायम गराईपाउ ँभ�ने ��यथ�को िलिखत 
जवाफ रहेको  । 

३. हामी झगडा ग�र आय�, केहीवष� लो�ने �वा�नी छुिटएर व�य�, हामीबाट एक स�तानको 
जायज�म समेतभैसकेको छ । घरमा सामा�य घरायसी िवषयले मनमटुाव भई लो�ने �वा�नी अलग 
अलग वसेकोमा ..................... गाउपँािलकाको �याियक सिमित माफ� त वडा नं. ................. 
अ�तग�तको ............................ मेलिमलाप के��मा मेलिमलापकता� .................को पहलमा एक 
आपसमा छलफल गरी िमली आएको �यहोरा यो छ क� िवगतमा जे ज�ता िवषयमा असमझदारी तथा 
वेमेल भएको भएतापनी हामीिवच एक अका��ित िव�ास, सदभाव र �ेम कायमै रहेकोले लो�ने 
�वा�नीको स�व�ध िव�छेद गरी पाउ ँभ�ने िनवेदन दावी छोिड पनुः समुधरु स�व�धका साथ दा�प�य 
जीवनलाई �यवि�थत ढंगले अगािड वढाउने छ� । िनवेदकको घरमा त�काल लो�ने �वा�नी िमिल व�ने 
वातावरण नह�ने भएकोले छु�ै ठाउमा डेरा िलई व�न हामी दवैु प� सहमत भएकाले �थानीय सरकार 
संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (२) वमोिजम यो िमलाप�को संय�ु िनवेदन पेश गरकेा छ� , लेिखए 
वमोिजम िमलाप� गरी पाउ ँ। 
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४. ..................गाउपँािलका �थानीय �याियक काय�िवधी वमोिजम यो िमलाप�को संय�ु िनवेदन 
द�तरु बापत � ...........यसैसाथ संल�न छ । 

५. यसमा लेिखएका �यहोरा िठक साचँो  ह�न्, झठुा ठहर ेकानून वमोिजम सह�लँा वझुाउलँा । 

िनवेदकह� 

...................................... �थम प� 

.................................... दो�ो प� 

 

इित संवत ्............. 

साल...................म�हना......................गते...........

..........रोज शुभम ्। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनुसूची-११ 

(दफा ६० को उपदफा (३) सगँ स�बि�धत) 

मेलिमलापकता�मा सूचीकृत ह�ने िनवेदन ढाँचा 

�याियक सिमित 

............ गाउँपािलका सम� पेश गरेको िनवेदन  
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�वषयः मेलिमलापकता�मा सूचीकृत हुन पाउँ । 

 

��तुत �वषयमा तपिसलमा उ�ले�खत कागजातह�को �ितिलपी साथ ै राखी 

............  गाउँपािलकाको �याियक सिमित अ�तग�तका ............ 

मेलिमलाप के��मा सूचीकृत भई मेलिमलाप गराउन अनुमती पाउँ भनी िनवेदन गद�छु । 

तपिसल 

१) नाग�रकता �माणप�को छाँयाकपी,  

२) �नातक तहस�म उितण� गरेको शै��क �माणप�को छाँयाकपी, 

३) मेलिमलापकता�को तािलम �ा� गरेको �माणप�को छायाँकपी, 

४) मेलिमलाप स�ब�धी अनुभव र 

५) �य��गत �ववरण(Bio- data) 

                                                         िनवेदक 

नाम थरः .......... 

द�तखतः ........... 

िमितः ............. 

 

अनुसूची-१२ 

(दफा ७६ को उपदफा (१) सगँ स�बि�धत) 

............गाउँपािलकाको �याियक सिमित सम� पेश गरेको 

भ�रभराउको िनवेदन प� 

 

�वषयः भ�रभराई पाउँ भ�ने वारे । 

......व�ने................................िनवेदक÷वाद�÷�ितवाद� 

�व�� 

.......व�ने.............�वप�ी÷वाद�÷�ितवाद� 
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मु�ा 

म िनवेदक िनवेदन वापत � १०।– द�तुर साथ ैराखी िन�न �यहोरा िनवेदन गद�छु । 

१. उपरो� �वप�ी संगको उ�ले�खत मु�ा यस गाउँपािलकाको �याियक सिमितको 

िमित..............को िनण�य बमो�जम मैले यस काया�लयमा राखेको द�तुर÷रकम 

िमित..............को �ी...................�ज�ला अदालतको फैसला 

बमो�जम मैले भर� भराई पाउने ठहर भएको हँुदा उ� रकम भर� भराई पाउन यो िनवेदन 

पेश गरेको छु । 

२. मैले यस काया�लयमा ज�मा गरेको द�तुर÷रकमको भरपाई÷रिसद÷भौचरको स�कलै �ित 

र स�मानीत �ी.......................�ज�ला अदालतको अ��तम फैसलाको 

छायाकपी यसै साथ संल�न छ । 

३. यसमा ले�खएको �यहोरा �ठक हो, झुठा ठहरे सहँुला बुझाउला । 

ईित 

संवत..................साल...................म�हना.............ग

ते........रोज शुभम ्। 

अनुसूची-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) सगँ स�बि�धत) 

चलन चलाउने िनवेदन 

.........गाउँपािलका पेश गरेको 

िनवेदन प� 

�वषयः चलन चलाई पाउँ भ�ने वारे । 

.......व�ने.....................िनवेदक÷वाद�÷�ितवाद� 

�व�� 

.......व�ने..................�वप�ी÷वाद�÷�ितवाद� 

मु�ा 

म िनवेदक िनवेदन वापत � १०।– द�तुर साथ ैराखी िन�न �यहोरा िनवेदन गद�छु । 
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१. उपरो� �वप�ीसंगको उ�ले�खत मु�ा यस गाउँपािलकाको �याियक सिमितबाट 

िमित........मा िनण�य भई उ� घर ज�गा (वा जुन स�प�� भोग गन� पाउने गर� 

िनण�य भएको छ सो स�प�� वा व�तु उ�लेख गन�) मेरो हक भोग र �वािम�वको हुने 

ठहर भएकोमा �ी...... �ज�ला अदालतमा �वप�ीले पुनरावलोकन गरेकोमा स�मानीत 

अदालतबाट समेत िमित.............. मा िनण�य हँुदा �याियक सिमितकै 

िनण�यलाई सदर गर� मेरै हक भोग कायम गरेको हँुदा सो मेरो हक भोगको कायम 

भएको स�प�� रहेको हँुदा िश�ाितिश� मलाई उ� स�प�� चलन चलाई पाउन यो 

िनवेदन पेश गरेको छु । 

२. यसै िनवेदन साथ देहायका कागजातह� संल�न गरेको छु । 

 क. �याियक सिमितले िमित............मा गरेको िनण�यको छाँयाँकपी 

 ख. �ी...........�ज�ला अदालतले गरेको िमित.............को सदर 

फैसलाको छाँयाँकपी 

 ग. यस �ववाद स�व� िमिसल यसै काया�लयमा रहेको छ । 

 घ. ले�खएको �यहोरा �ठक साँचो छ, झुठा ठहरे कानून बमो�जम सहँुला बुझाउँला 

। 

ईित 

संवत..................साल...................म�हना.............ग

ते........रोज शुभम ्। 

 

अनुसूची-१४ 

(दफा ७९ को उपदफा(४)सँग स�ब��धत) 

स�पित रो�काको अदेश 

.............................................. �याियक सिमित 

संयोजक �ी......................................................................................... 
सद�य �ी........................................................................................... 
सद�य �ी........................................................................................... 

आदेश 

संवत ................. सालको िनवेदन नं........ 
िवषयः स�पित ह�ता�तरण रो�का 
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.............. �ज�ला. ............. गाउँपािलका, वडा न.ं ......... ............... 

व�ने 

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

..............................को छोरा/छोर�/�ीमितवष� .................. 

को.........................................................िनवेदक 

(�थम प�) 

�व�� 

......�ज�ला...........गाउँपािलकावडा न.ं...�वप�ी (दो�ो 

प�)..........व�ने....वष�.....को यसमा िनवेदकको माग 

बमो�जम......�ज�ला..............गाउँपािलकावडा न.ं... 

�े.फ.........�क.न.ं....... ज�गामा बनेको.........को नाममा रहेको 

अव�डाको..................वग��फटको चार त�ले घर र िलग लगापात समेत 

�वप�ी....स�प�� िनज �वप�ीबाट अ�य अिंशयारह�को म�जुर� �वना हक ह�ता�तरण हुन 

स�ने आशकंा गर� िनवेदकले �दएको िनवेदन उपर �ार��भक �पमा जाँचवझु गदा� �यहोरा 

मनािसव दे�खएको हँुदा हाललाई ��य��को नाममा रहेको उ��ल�खत घरज�गाको हक ह�ता�तरण 

गन� िसफा�रस न�दन वडालाई र अक� आदेश नभएस�मका लािग उ� घरज�गाको हक 

ह�ता�तरण नगनु�/गन� न�दन ुभनी मालपोत काया�लयको नाममा समेत �थानीय सरकार सचंालन 

ऐन २०७४ को दफा ४९ (६) बमो�जम यो रो�काको आदेश जार� ग�र�दएका छ� । यो आदेश 

िमिसल सामेल राखी स�व��धत काया�लयह�मा पठाई�दन ु । यो आदेश अनुसार रो�का भएको 

जानकार� �ा� गर� िमिसल सामेल रा�ु र िनयमानसुार पेश गनु� । 

ईित सवंत................साल.............मा�हना...........गते‘..........रोज शभुम ्

। 

अनुसूची-१५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) सगँ स�बि�धत) 

न�कलको लािग िनवेदन 

�याियक सिमित 

.......... गाउँपािलकापेश गरेको 

िनवेदन प� 

�वषयः न�कल पाउँ भ�ने बारे । 

................... ब�ने 

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

.............. िनवेदक/वाद�/�ितवाद� 
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�व�� 

............... ब�ने 

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

................... �वप�ी/वाद�/�ितवाद� 

मु�ाः .................................. 

...................................... । 

म िनवेदक िनवेदन द�तुर वापत �. १०।– साथ ैराखी िन�न �यहोरा िनवेदन गद�छुः 

(१) उपरो� �वप�ीसँगको उ�ले�खत मु�ामा अ�ययनको लािग देहायका कागजातह� 

आव�यक परेको हँुदा �मा�णत �ितिलपी पाउँ भनी यो िनवेदन साथ उप��थत भएको छु 

। अतः न�कलको �मा�णत �ितिलपी पाउँ । 

देहाय 

क)...........................................................

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

ख)...........................................................

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

ग)...........................................................

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

घ) 

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

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

ङ) 

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

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

२) ले�खएको �यहोरा �ठक साँचो छ, झु�टा ठहरे कानून बमो�जम सहँुला बुझाउँला । 

इित स�वत ् ......... साल .... म�हना .... गते रोज ्... शुभम ्

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