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टीकापरु नगरपािलका 

याियक सिमितल ेउजरुीको कारवाही कनारा गदा अपनाउनुपन कायिविधका 
स ब धमा व था गन बनकेो िवधेयक @)&% 

:jLs[t ldlt M @)&%÷)#÷@% 

 

तावनाः याियक सिमितले चिलत कानून बमोिजम उजुरीको कारवाही र कनारा गदा 
अपनाउनुपन कायिविध तय गरी प ता, एक पता एव ंपारद शता कायम गरी कानूनको शासन तथा 
याय ितको जनिव ास कायम राखीरहनको लािग चलनमा रहकेो संघीय कानूनमा भए दिेख 

बाहके थप कानूनी व था गन वा छनीय भएकोले, नेपालको संिवधानको धारा २२१ को उपधारा 
(१) बमोिजम टीकापुर नगर सभाल ेof] ऐन बनाएको छ । 

प र छेद -१ 

ारि भक 

१. सिं  नाम र ार भः (१) यस ऐनको नाम टीकापुर नगरपािलका याियक सिमित 
(कायिविध स ब धी) ऐन, २०७५” रहकेो छ । 

    (२) यो ऐन तु त ार भ नेछ । 

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

        (क)  “उजुरी” भ ाल े सिमित सम  परेको उजुरीबाट शु  भएको चिलत कानून बमोिजम 
सिमितले कारवाही र कनारा गन उजुरी स झनुपछ । 

      (ख) “खा े”भ ाले तो कएको स पि को मू यांकन ग रदा याउने हदलाई स झनुपदछ । 
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(ग) “चलन चलाई दने” भ ाले िनणय प ात हक अिधकार ा  भएको ि लाई कुनै व तु  वा 
स पि  भोग गन दने कायलाई स झनुपदछ । 

(घ) “जमानत”भ ाले कुनै ि  वा स पि लाई याियक सिमितले चाहकेो वखतमा उपि थत वा 
हािजर गराउन िलएको िज मा वा उ रदािय वलाई स झनुपदछ । 
(ङ) “तामेली” भ ाल े याियक सिमितको े ािधकार िभ का िववादह मा स वि धत प लाई 
वुझाईने याद, सुचना, आदशे, पूज  वा जानकारी प  रतपूवक वुझाउने कायलाई स झनुपछ । 
 (च)“तायदात” भ ाल े स पि को िववरण वा ग ती गरेको सं या जिनने होरा वा स पि को 
फाँटवारी वा लगतलाई स झनुपदछ । 
(छ)“तो कएको” वा “तो कए बमोिजम” भ ाल ेयस ऐन अ तगत बनेको िनयममा तो कए बमोिजम 
स झनुपछ । 
(ज)“दरपीठ”भ ाल े याियक सिमित सम  पशे न आएका कुनै कागजप को स ब धमा रत नपुग ेवा 
कानूनले दता न ने वा नला  ेभएमा यसको पछािडप  सोको कारण र अव था जनाइ अिधकार ा  
अिधकारीले लेिख दने िनदशन वा होरालाई स झनुपदछ । 
(झ)“नामेसी”भ ाले कुनै ि को नाम, थर र वतन समेतको िव तृत िववरण खुलाइएको होरालाई 
स झनुपदछ । 
(ञ) “नािलश” भ ाल ेकुनै िववादको िवषयमा दफा ८ बमोिजम दएको उजुरी,िनवेदन वा फराद 
स झनुपछ 

(ट)“िनणय कताब”  भ ाले सिमितले उजुरीमा गरेको िनणयको अिभलखे रा को लािग खडा गरेको 
उजुरीमा िनणय गरेको होरा र यसको आधार तथा कारणको संि  उ लखे भएको कताब 
स झनुपछ । 

 (ठ)“प चकृित मोल”भ ाले प  भला ीले स पि को थलगत तथा थानीय अवलोकन मू यांकन 
गरी िव  िवतरण नस े  उिचत ठहराएर िनि त गरेको मु यलाई स झनुपदछ । 

(ड) “पेशी” भ ाल े याियक सिमित सम  िनणयाथ पेश ने िववादह मा प ह लाई उपि थत गराई  

सुनुवाइ गन कामलाई स झनुपदछ । 

 (ढ) “ ितबादी” भ ाल ेबादीले जसका उपर उजुरी दता गदछ सो ि  वा सं था स झनुपछ । 
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 (ण) “वकप ” भ ाल ेिववाद स ब धमा जानकार भई सा ीको पमा  गरेका कुरा लेिखने 
वा लेिखएको कागजलाई स झनुपछ । 

 (त)“ब द ईजलास”भ ाले याियक सिमित अ तगत िन पण ने िववादह  म य ेगो य कुितको 
िववाद भएको र स व  प ह िवच गोपिनयता कायम गन आव यक दिेखएमा स व  प ह   
मा  सहभागी नेगरी व ध गरीएको सुनुवाई क लाई स झनुपछ ।    

(थ)“बादी” भ ाल ेकसै उपर सिमित सम  उजुरी दता गन ि  वा सं था स झनुपछ । 

    (द)“मू तवी” भ ाले याियक सिमित अ तगत िवचाराधीन मु ा अ य अ ा अदालतमा समेत 

िवचारािधन भईरहकेो  अव थामा  याियक सिमितले िनणय गदा अ य िवचारािधन मु ामा 
भािवत ने दिेखएमा भाव पान मु ाको फैसला नभएस म भािवत  ने मु ा थिगत गन 

कायलाई स झनुपछ ।  

(ध)  “लगापात”भ ाल ेघरज गा र यससँग अ तरिनिहत टहरा, बोट िव वा, खु ला जिमन र यसमा 
रहकेा सबैखाले संरचना वा चचको ज गा, छेउछाउ, सेरोफेरो र स पूण अवयवलाई स झनुपदछ ।  

 (न)“सदर याहा” भ ाले धरौटीमा रहकेो रकमको लगत क ा गरी आ दानीमा वा े कायलाई 
स झनुपछ ।    

(प)  “सभा” भ ाले टीकापुर नगरसभा स झनुपछ । 

(फ) “सिमित” भ ाले याियक सिमित स झनुपछ र सो श दले थानीय ऐनको दफा ४८  को उपदफा 
(६) बमोिजमको सिमितलाइ समेत जनाउनेछ । 

(ब)“साल वसाली” भ ाले हरेक वषको लािग छु ाछु ै ने गरी ितवषको िनिम  थायी पमा तय 
ग रएको शत  स झनुपछ । 

(भ) “ थानीय ऐन”भ ाले “ थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४” स झनुपछ । 

(म)    "संिवधान" भ ाल ेनेपालको संिवधान स झनुपछ  

(य)  “ नगरपािलका ” भ ाले टीकापुर नगरपािलका स झनुपदछ । 
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(र)  “उजुरी शासक ” भ ाल ेसिमित सम  आउने उजुरीह का स ब धमा काम कारवाही गन ि  
स झनु पदछ । 

(ल)  “अिभलेख शासक” भ ाल ेसिमितल े िनणय गरेका िववादह को काया वयन अिभलेख रा  े
ि लाई स झनु पदछ । 

 (व)  “ गाउँ वडघर / भलमंसा ” भ ाले परापूवकालदखेी पि म तराईका था  (चौधरी) समदुायका / 
जाितका मािनसह ल े गाउँ टोलमा आई पन िविभ  सामािजक, साँ कृितक एवंम धा मक 
सम याह को समाधान समाजको नेतृ व वग बाटै होस भ  ेउदे यका लागी आफुह  म येबाट येक 
वषको माघ मिहनामा नेतृ व गनका लागी छनौट ग रएको ि । 

प र छेद-२ 

सिमितको अिधकार 

३. उजुरीमा िनणय स ब धी कामः  सिमितमा दता भएका उजुरी वा उजुरीको िनणय गन वा दता 
भएको नािलश वा उजुरीको कुनै होराले लगत क ा गन अिधकार सिमितलाइ मा  नेछ । 

४. िनणय स ब धी बाहके अ य कामः (१) दफा ३ मा उ लेख भएको वा चिलत कानूनले सिमित 
वा सिमितको सद यले नै गन भ े व था गरेको वा कायको कृितले सिमित वा सिमितको 
सद यले नै गनुपन प  भैरहकेो दिेख बाहकेको अ य कायह  यस ऐनमा तो कएको कमचारी 
र यसरी नतो कएकोमा सिमितल ेिनणय गरी तोकेको वा अिधकार दान गरेको कमचारील े
गनुपनछ । 

  (२) तो कएको शाखा मुख वा तो कएका अ य कमचारीले यस ऐन र चिलत कानून 
बमोिजम तो कएको काम गदा सिमितको संयोजक वा सिमितले तोकेको सद यको य  
िनदशन, दखेदखे र िनय णमा रही गनुपनछ । 

५. यस ऐन बमोिजम कायिविध अवल बन गनपुनः सिमितल े उजुरी वा उजुरीको कारवाही र 
कनारा गदा चिलत र स बि धत सघंीय कानूनमा प  उ लेख भए देिख बाहके यस ऐन 

बमोिजमको कायिविध अवल बन गनुपनछ । 
६. सिमितले हनेः सिमितलाइ दहेाय बमोिजमको उजुरीह मा कारवाही र कनारा गन अिधकार 

रहनेछः 
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(क) थानीय ऐनको दफा ४७ अ तगतको उजुरी, 
(ख) मेलिमलाप ऐन,२०६८ अनुसार मलेिमलापको लािग नगरपािलकामा ेिषत 

उजुरी, 
(ग) संिवधानको अनुसूची-८ अ तगतको एकल अिधकार अ तगत सभाल े बनाएको 

कानून बमोिजम िन पण ने गरी िस जत उजुरी,तथा 
(घ) चिलत कानूनले नगरपािलकाले हने भिन तोकेका उजुरीह  । 

७. सिमितको े ािधकारः सिमितले दफा ६ अ तगतका म ये दहेाय बमोिजमका उजुरीह मा 
मा  े ािधकार हण गन तथा कारवाही कनारा गनछः 

(क) ि को हकमा उजुरीका सब ैप  नगरपािलकाको भैगोिलक े ािधकार िभ  
बसोबास गरीरहकेो, 

  (ख) चिलत कानून र संिवधानको भाग ११ अ तगतको कुनै अदालत वा 
यायाधीकरण वा िनकायको े ािधकार िभ  नरहकेो, 

    (ग)नगरपािलकाको े ािधकार िभ  परेका कुनै अदालत वा िनकायबाट मेलिमलाप 
वा िमलाप को लािग ेिषत गरीएको, 

            (घ)अचल स पि  समावेश रहकेो िवषयमा सो अचल स पि  नगरपािलकाको 
भैगोिलक े ािधकार िभ  रिहरहकेो, तथा 

  (ङ) कुनै घटनासँग स बि धत िवषयव तु रहकेोमा सो घटना नगरपािलकाको 
भैगोिलक े  िभ  घटेको । 

 

प र छेद-३ 

उजुरी तथा ितवाद दता 

८. िबवाद दता गनः (१) कसै उपर िबवाद दता गदा वा उजुरी चलाउँदा चिलत कानून बमोिजम 
हकदयैा पुगेको ि ल ेसिमितको तो कएको शाखासम  उजुरी दता गनस े छ । 

              (२) उपदफा (१) बमोिजम उजुरी ददा यस ऐन तथा चिलत कानून बमोिजम खलुाउनुपन कुरा सबै 
खुलाइ तथा पुयाउनुपन या सबै पुरागरी अनुसूची-१ बमोिजमको ढाँचामा दनुपनछ । 
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     (३) उपदफा (२) मा लेिखए दिेख बाहके उजुरीमा दहेाय बमोिजमको होरा समेत 
खुलाउनुपनछः 
(क) बादीको नाम,थर,वतन र िनजको बाबू र आमा,तथा थाहा भएस म बाजे र ब य ैको 
नाम;  

(ख) ितबादीको नाम, थर र थाहा भएस म िनजको बाब ु र आमाको नाम, थर र थान 
प ा ला ेगरी प  खलुकेो वतन; टोल, घर नं. 

(ग)  नगरपािलकाको नाम सिहत सिमितको नाम; 

(घ) उजुरी गनुपरेको होरा र स पणू िववरण; 

(ङ) नगरपािलकाले तोके अनुसारको द तुर बझुाएको रिसद वा िन सा; 
(च) सिमितको े ािधकार िभ को उजुरी रहकेो होरा र स बि धत कानून; 

(छ) बादीले दावी गरेको िवषय र सोसँग स ब धीत माणह ; 

(ज) हद याद ला  ेभएमा हद याद रहकेो तथा हकदयैा पुगेको  स ब धी होरा; 
(झ) कुनै स पि सँग स बि धत िवषय भएकोमा सो स पि  चल भए रहकेो थान,   
         अव था तथा अचल भए चार क ला सिहतको सबै िववरण । 

 (४) चिलत कानूनमा कुनै िवशेष या वा ढाचँा वा अ य केिह उ लेख भएको रहछे भने सो 
स दभमा आव यक िववरण समेत खुलेको नुपनछ । 

 (५) कुनै किसमको ितपू त भराउनुपन अथवा ब डा लगाउनुपन अव थाको उजुरीको हकमा 
य तो ितपू त वा ब डा वा चलनको लािग स बि धत अचल स पि को िववरण खलुकेो 
नुपनछ । 

९.   िबवाद दता गरी िन सा दनःे (१) उजुरी शासकल ेदफा ८ बमोिजम ा  उजुरी दता गरी 
बादीलाइ तारेख तो क अनुसूची-२ बमोिजमको ढाँचामा िबवाद दताको िन सा दनुपनछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम तारेख दनु पन अव थामा तारेख तो दा अनुसूची-३ बमोिजमको 
ढाँचामा तारेख भपाइ खडा गरी स बि धत प को द तखत गराइ िमिसल सामले रा ुपछ । 
(३) उपदफा (२) बमोिजम तारेख भपाइमा तो कएको तारेख तथा उ  िमितमा ने काय 
समेत उ लखे गरी स बि धत प लाइअनुसूची-४ बमोिजमको ढाँचामा तारेख पचा दनुपनछ । 

१०. उजुरी दरपीठ गनः (१)उजुरी शासकले दफा ८ बमोिजम पेश भएको उजुरीमा या 
नपुगेको दिेखए पुरा गनुपन दहेायको या पुरा गरी अथवा खलुाउनुपन दहेायको होरा 
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खुलाइ याउनु भ  े होरा लेिख पाच दनको समय तो क तथा िबवाद दता गन निम ने भए 
सो को कारण सिहतको होरा जनाइ दरपीठ गरेमा बादीलाइ उजुरी फता दनुपनछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम या नपुगेको भिन दरपीठ गरी फता गरेको उजुरीमा दरपीठमा 
उ लखे भए बमोिजमको या पुरा गरी पाच दनिभ  याएमा दता ग र दनु पछ । 

 (३) उपदफा (१) बमोिजमको दरपीठ आदशे उपर िच  नबु ने प ल ेसो आदशे भएको िमितल े
ितन दन िभ  उ  आदशेको िव दमा सिमित सम  िनवेदन दनस े छ । 

 (४) उपदफा (३) बमोिजम दएको िनवेदन होरा मनािसब दिेखए सिमितले उपदफा (१) 

बमोिजमको दरपीठ बदर गरी िबवाद दता गन आदशे दनस े छ । 
 (५) उपदफा (४) बमोिजम आदेश भएमा उजरुी शासकले य तो िबवाद दता गरी अ  

या पुरा गनुपनछ । 

११. दता गन न नःे उजुरी शासकल े दफा ८ बमोिजम पेश भएको उजुरीमा दहेाय 
बमोिजमको होरा ठक भए नभएको जाँच गरी दता गन निम ने दिेखएमा दफा १० 
बमोिजमको या पुरा गरी दरपीठ गनुपनछः 

        (क) चिलत कानूनमा हद याद तो कएकोमा हद याद वा याद िभ  उजुरी परेनपरेको; 
        (ख) चिलत कानून बमोिजम सिमितको े ािधकार िभ को उजुरी रहनेरहकेो; 
        (ग)कानुन बमोिजम ला  ेद तुर दािखल भएनभएको; 
        (घ)कुनै स पि  वा अिधकारसँग स बि धत िवषयमा िववाद िन पण गनुपन िवषय उजुरीमा   
            समावेश रहकेोमा य तो स पि  वा अिधकार िवषयमा उजुरी गन बादीको हक थािपत   
           भएको माण आव यक पनमा सो माण रहनेरहकेो; 
       (ङ)उ  िवषयमा उजुरी गन हकदैया बादीलाइ रहनेरहकेो; 
       (च)िलखतमा परुागनुपन अ य रत पुगेनपगेुको; तथा 

१२. दोहोरो दता गन न नःे (१)यस ऐनमा जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन चिलत कानून 
बमोिजम सिमित वा अ य कुनै अदालत वा िनकायमा कुनै प ल ेउजुरी गरी सिमित वा उ  
अदालत वा िनकायबाट उजुरीमा उ लेख भएको िवषयमा माण बुिझ वा नबुिझ िववाद 
िनरोपण भसैकेको िवषय रहकेो छ भन े सो उजुरीमा रहकेा प  िवप को बीचमा सोिह 
िवषयमा सिमितले उजरुी दता गन र कारवाही गन दँनै । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम दता गन निम ने उजुरी भुलवश दता भएकोमा सो होरा 
जानकारी भएपिछ उजुरी जुनसुकै अव थामा रहकेो भए पिन सिमितल ेउजुरी खारेज गनुपनछ  

१३. उजुरीसाथ िलखत माणको स ल पशे गनपुनः उजुरीसाथ पेश गनु पन येक िलखत 
माणको स ल र कि तमा एक ित न ल उजुरीसाथै पेश गनुपनछ र उजुरी शासकल े
य तो िलखतमा कुनै कै फयत जनाउनुपन भए सो जनाइ सो माण स बि धत िमिसलमा 

रा ेछ । 
१४. उजुरीतथा ितवाद दता द तरुः (१) चिलत कानूनमा िबवाद दता द तुर तो कएकोमा 

सोिह बमोिजम तथा द तुर नतो कएकोमा एक सय पैयाँ बझुाउनुपनछ । 

         (२) चिलत कानूनमा ितवाद दता द तुर नला  ेभनेकोमा बाहके एक सय पैयाँ ितवाद 

             दता द तुर ला ेछ । 

१५. ितवाद पशे गनपुनः (१) ितबादीले दफा २० बमोिजम याद वा सूचना ा  भएपिछ 
याद वा सूचनामा तो कएको समयाविध िभ  उजुरी शासक सम  आफै वा वारेस माफत 

िलिखत ितवाद दता गनुपनछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम ितवाद पेश गदा ितबादीले भएको माण तथा कागजातका 
ितिलिप साथ ैसलं  गरी पेश गनुपनछ । 

 (३) ितवादीलेिलिखत यहोरा ददा अनुसूची-५ बमोिजमको ढाँचामा दनुपनछ । 

१६. ितवाद  जाचँ गनः (१) उजुरी शासकल ेदफा १५ बमोिजम पेश भएको ितवाद जाँच 
गरी कानून बमोिजमको रत पुगेको तथा याद िभ  पेश भएको दिेखए दता गरी सिमित 
सम  पेश ने गरी िमिसल सामले गनुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ितवाद दता ने भएमा उजुरी शासकल े ितबादीलाइ बादी  
िमलानको तारेख तो ु पनछ । 

१७. िलखतमा परुागनपुन सामा य रतः (१) चिलत कानून तथा यस ऐनमा अ य  लेिखए 
दिेख बाहके सिमित सम  दता गन याएका उजुरी तथा ितवादमा देहाय बमोिजमको रत 
समेत पुरा गनुपनछः 
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(क) एफोर साइज को नेपाली कागजमा बायाँ तफ पाचँ सेि टिमटर, पिहलो पृ मा शीरतफ 
दश सेि टिमटर र यसपिछको पृ मा पाँच सेि टिमटर छोडकेो तथा येक पृ मा बि स 
हरफमा नबढाइ कागजको एकातफ मा  लेिखएको; 
(ख) िलखत दता गन याउने येक ि ल े िलखतको येक पृ को शीर पुछारमा 
छोटकरी द तखत गरी अि तम पृ को अ यमा लेखा मक तथा या चे सिहछाप गरेको; 
(ग) कुनै कानून वसायीले िलखत तयार गरेको भए िनजले पिहलो पृ को बायाँ तफ 
िनजको कानून वसायी दता माणप  नंबर, नाम र कानून वसायीको किसम खलुाइ 
द तखत गरेको;  
(घ) िलखतको अि तम करणमा यस िलखतमा लेिखएको होरा ठक साचँो छ, झु ा ठहरे 
कानून बमोिजम स लँा बुझाउँला भ  ेउ लखे गरी सो मुिन िलखत दता गन याएको वष, 

मिहना र गते तथा वार खुलाइ िलखत दता गन याउने ि ल ेद तखत गरेको । 
           तर यहोरा पुरयाइ पेश भएको िलखत िलनलाइ यो उपदफाल ेबाधा पारेको मािनने छैन ।  

       (२) िलखतमा िवषयह  मब द पमा करण करण छु ाइ संयिमत र मया दत भाषामा  
लेिखएको नुपनछ ।  

      (३) िलखतमा पेटबोिलमा परेको थानको पिहचान ने प  िववरण र ि को नाम, थर , 
ठेगाना तथा अ य िववरण प  खुलकेो नुपनछ । 

       (४) िलखत दता गन याउने वा सिमितमा कुनै कागज गन आउनेले िनजको नाम, थर र वतन 
खुलेको नाग रकता वा अ य कुनै  माण पशे गनुपछ । 

       (५) िलखतमा थपघट वा केरमेट भएको भए सो मा स वि धत प को सिह छाप 
गराई सो कुरा िलखतको अ तमा कै फयतमा खुलाउनु पन छ । 

१८. न ल पशे गनपुनः उजुरी वा ितवाद दता गन याउनेले िवप ीको लािग उजुरी तथा 
ितवादको न ल तथा संल  िलखत माणह को न ल साथै पेश गनुपछ । 

१९. उजुरी वा ितवाद सशंोधनः(१) िलखत दता गन याउने प ले सिमितमा दता 
भइसकेको िलखतमा लेखाइ वा टाइप वा मु णकोसामा य टुी स याउन िनवेदन दन स े छ । 

   (२) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदनमा माग बमोिजम स याउँदा दावी तथा ितवादमा 
गरीएको माग वा दावीमा मुलभुत प मा फरक नपन र िनकै सामा य कारको संशोधन माग 
गरेको देखेमा उजुरी शासकल ेसो बमोिजम स याउन दन स े छ । 
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    (३) उपदफा (२) बमोिजम संशोधन भएमा  सो को जानकारी उजुरीको अक  प लाइ 
दनुपनछ । 

 

प र छेद-४ 

याद तामलेी तथा तारेख 

२०. याद सचूना तामले गनः (१) उजुरी शासकले दफा ९ बमोिजम िबवाद दता भएपिछ 
ब ढमा दइु दन िभ  ितबादीका नाममा चिलत कानूनमा याद तो कएको भए सोिह 
बमोिजम र नतो कएको भए प  दनको याद दइ स बि धत वडा कायालय माफत उ  
याद वा सूचना तामेल गन स े छ । 

     (२) उपदफा (१) बमोिजम याद वा सूचना तामेल गदा दफा ९ बमोिजमको उजुरी 
तथा उ  उजुरी साथ पेश भएको माण कागजको ितिलपी समेत संल  गरी पठाउनुपनछ । 

      (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन एक भ दा ब ढ ितबादीलाइ 
याद दनुपदा माणकागजको न ल कुनै एकजना मलु ितबादीलाइ पठाइ बाँ कको यादमा 
माणकागजको न ल फलानाको याद साथ पठाइएको छ भ  े होरा लिेख पठाउनुपनछ । 

      (४) उपदफा (१) बमोिजम ा  भएको याद वडा कायालयले ब ढमा ितन दन िभ  
तामेल गरी तामलेीको होरा खलुाइ सिमितमा पठाउनु पनछ । 

           (५) उपदफा (१) बमोिजम याद तामेल न नसकेमा दहेाय बमोिजमको िव ुतीय मा यम वा 
पि कामा सूचना काशन गरेर याद तामले गनुपनछः 

           (क) याद तामेल ग रनुपन ि को कुनै या स वा इमेल वा अ य कुनै अिभलखे न स े  
िव ुतीय मा यमको ठेगाना भए सो मा यमबाट; 

         (ख) ितबादील े याद तामेली भएको जानकारी पाउन स े  मनािसब आधार छ भ  ेदिेखएमा 
सिमितको िनणयबाट कुनै  थानीय दिैनक पि कामा सूचना काशन गरेर वा थानीय 
एफ.एम. रेिडयो वा थानीय टेिलिभजनबाट सूचना सारण गरेर; वा 

            (ग)अ य कुनै सरकारी िनकायबाट याद तामेल गराउँदा याद तामले न स े  मनािसब 
कारण  दिेखएमा सिमितको आदशेबाट य तो सरकारी िनकाय माफत । 

       (६) यस ऐन बमोिजम याद जारी गनुपदा अनुसूची-६ बमोिजमको ढाँचामा जारी 
गनुपनछ । 
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                (७) यस ऐन वमोिजम याद जारी भएकोमा कसैको काव ुभ दा वािहरको 
प रि थित प र याद गु न गएमा चिलत कानून वमोिजम याद था  पाउने छ । 

२१. रोहवरमा रा पुनः यस ऐन बमोिजम वडा कायालय माफत तामले ग रएको यादमा 
स बि धत वडाको अ य  वा सद य तथा कि तमा दइुजना थानीय भलादिम रोहवरमा 
रा ुपनछ । 

२२. रीत बरेीत जाँच गनः (१) उजुरी शासकले याद तामेलीको ितवेदन ा  भएपिछ 
रीतपूवकको तामेल भएको छ वा छैन जाँच गरी आव यक भए स बि धत वडा सिचवको 

ितवेदन समेत िलइ रीतपूवकको दिेखए िमिसल सामले रािख तथा बरेीतको दिेखए बदर गरी 
पुनः याद तामेल गन लगाइ तामेली ित िमिसल सामेल रा ुपनछ । 

 (२)उपदफा (१) बमोिजम जाँच गदा स बि धत कमचारील ेबदिनयत रािख कायगरेको दिेखए 
उजुरी शासकल ेसो होरा खलुाइ सिमित सम  ितवेदन पेश गनुपनछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोिजमको ितवेदनको होरा उपयु  दिेखए सिमितले स बि धत 
कमचारी उपर  कारवाहीको लािग कायपािलका सम  लेिख पठाउनस े छ । 

२३. तारेखमा रा पूनः (१) उजुरी शासकल े दफा ९ बमोिजम िबवाद दता गरेपिछ 
उजुरीकतालाइ र दफा १६ बमोिजम ितवाद दता गरेपिछ ितबादीलाइ तारेख तो क 
तारेखमा रा ुपछ । 

 (२) उजुरीका प ह लाइ तारेख तो दा तारेख तो कएको दन ग रने कामको होरा तारेख 
भपाइ तथा तारेख पचामा खलुाइ उजुरीका सबै प लाइ एकै िमलानको िमित तथा समय 
उ लखे गरी एकै िमलानको तारेख तो ु पछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोिजम तारेख तो कएको समयमा कुनै प  हािजर नभए पिन तो कएको 
काय स प  गरी अक  तारेख तो ु पन भएमा हािजर भएको प लाइ तारेख तो क समयमा 
हािजर नभइ पिछ हािजर ने प लाइ अिघ हािजर भइ तारेख लाने प सँग एकै िमलान 
नेगरी तारेख तो ु पछ । 

 (४) यस दफा बमोिजम तो कएको तारेखमा उपि थत भएका प ह लाइ साथै रािख सिमितल े
उजुरीको कारवािह गनुपछ । 

 (५) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन तो कएको तारेखमा कुनै प  उपि थत 
नभए पिन सिमितल ेिबवादको िवषयमा कारवाही गन बाधा पनछैन । 
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२४. सिमितको िनणय बमोिजम नःे सिमितल े याद तामेली स ब धमा चिलत कानून तथा 
यस ऐनमा लेिखए दिेख बाहकेको िवषयमा आव यक या िनधारण गन स े छ । 

 

 

प र छेद-५ 

सनुवाइ तथा माण बु न ेस ब धमा 

२५. ारि भक सनुवाइः (१) मेलिमलापबाट िबवाद िन पण न नसक  सिमितमा आएका 
िबवाद ितवाद दता वा बयान वा सो सरहको कुनै काय भएपिछ सुनवाइको लािग पेश भएको 
िबवादमा उपल ध माणका आधारमा त काल िनणय गन स कने भएमा सिमितले िबवाद पेश 
भएको पिहलो सुनवाइमा नै िनणय गन स े छ । 

 (२) सिमित सम  पेश भएको िबवादमा उपदफा (१) बमोिजम त काल िनणय गन स कने 
नदिेखएमा सिमितले दहेाय बमोिजमको आदशे गन स े छः- 

        (क)िबवादमा मखु निमलेको कुरामा यक न गन माण बु ने वा अ य कुनै काय गन; 

            (ख)िबवादमा बु नुपन माण य कन गरी प बाट पेश गन लगाउने वा स बि धत िनकायबाट 
माग गन आदशे गन; 

        (ग)मलेिमलापका स ब धमा िबवादका प ह सँग छलफल गन; तथा 
       (घ)िबवादका प  उपि थत भएमा सुनुवाइको लािग तारेख तथा पेिशको समय तािलका   
            िनधारण गन ।      
        (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन सिमितले थानीय ऐनको दफा   
             ४७ को उपदफा (२) बमोिजमको उजुरीमा मेलिमलापको लािग पठाउने आदशे गनुपनछ । 

२६.  माण दािखल गनः बादी वा ितबादीले कुनै नयाँ माण पेश गन अनुमित माग गरी 
िनवेदन पेश गरेमा उजुरी शासकले सोिह दन िलन स े छ । 

२७.    िलखत जाचँ गनः (१) सिमितले उजुरीमा पशे भएको कुनै िलखतको स यता परी ण 
गन रेखा वा ह ता र िवशेष लाइ जाँच गराउन ज री दखेमेा सो िलखतलाइ अस य भ े 
प बाट परी ण द तुर दािखल गन लगाइ रेखा वा ह ता र िवशेष बाट िलखत जाँच गराउन 
स े छ । 
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 (२) उपदफा (१) बमोिजम जाँच गदा मनािसब मा फकको समय तो क आदशे गनुपनछ र 
समय िभ  जाँच स प  नको लािग यथास भव व था गनुपनछ ।  

 (३) उपदफा (१) बमोिजम जाँच गदा िलखत अस य ठहरीएमा िलखत स य रहकेो भ  े
प बाट लागेको द तुर असुल गरी उपदफा (१) बमोिजम द तुर दािखल गन प लाइ भराइ 

दनुपछ । 

२८.    सा ी बु नःे (१) सिमितबाट सा ी बु ने आदशे गदा सा ी बु ने दन तो क आदशे 
गनुपनछ । साछी रा दा बढीमा ५ जना रा ु पन ।  

 (२) उपदफा (१) बमोिजम आदशे भएपिछ उजुरी शासकल े उजुरीको प लाइ आदशेमा 
उ लखे भएको िमितमा सा ी बु ने तारेख तो ु पनछ । 

 (३) सा ी बु ने तारेख तो कएको दनमा आ नो सा ी सिमित सम  उपि थत गराउनु 
स बि धत प को दािय व नेछ । 

२९.    सिमितको तफबाट बकप  गराउनःे (१) यस ऐनमा अ य  जुनसुकै कुरा लेिखएको 
भए तापिन नाबालक वा अश  वा वृ दवृ दा प  रहकेो उजुरीमा साि  बकप को लािग 
तो कएको तारेखको दन उपि थत नभएको वा उपि थत नगराइएको सा ीलाइ सिमितल े
याद तो क सिमितको तफबाट िझकाइ बकप  गराउन स े छ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम सा ी िझकाउँदा बकप  ने तारेख तो क याद जारी गनुपनछ र 
उजुरीका प ह लाइ समेत सोिह िमलानको तारेख तो ु पनछ । 

३०.    सा ी बकप  गराउनःे (१) उजुरी शासकल ेसा ी बकप को लािग तो कएको दन 
प ह सँग िनजह ल ेउपि थत गराउन याएका साि को नामावली िलइ सिमित सम  पशे 
गनुपनछ । 

 (२) सा ी बकप को लािग तो कएको तारेखको दन उजुरीका सबै प ल े सा ी उपि थत 
गराउन याएको भए कायालय खु नासाथ तथा कुनै प ले सा ी उपि थत गराउन न याएको 
भए दनको बा  बजेपिछ सिमितल ेउपल ध भए स मका सा ीको बकप  गराउनुपनछ । 

३१.   ब दजे गन स े ः (१) सा ीको बकप  गराउँदा उजुरीको िवषयव तु भ दा फरक 
कारको तथा सा ी वा उजुरीको प लाइ अपमािनत गन वा िझ याउने वा अनुिचत कारको 

 सोिधएमा सिमितल े य तो  सो बाट प लाइ ब दजे गन स े छ । 
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 (२) नाबालक वा वृ द वा अस  वािबरामील ेसा ी ब ु पन भइ य तो उजुरीमा कुनै प को 
उपि थित वा अ य कुनै मनािसब कारणल ेसा ीलाइ बकप  गन अनुिचत दबाव परेको वा पन 

बल स भावना रहकेो छ भ े सिमितलाइ लागेमा सिमितल े य तो प को य  
उपि थितलाइ ब दजे गरी िनजले सा ील ेनदे  ेगरी मा  उपि थत न आदशे गन स े छ । 

 (३) उपदफा (२) बमोिजम आदशे गरेमा सा ीले नदे  े गरी प  उपि थत ने व था 
िमलाउने दािय व सिमितको नेछ । 

         (४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम गदा सिमितले उजुरीसँग स बि धत आव यक  तयार 
गरी सिमितको तफबाट बकप  गराउन  स े छ । 

३२.    पेशी सचूी काशन गनपुनः(१) उजुरी शासकल े येक ह ा शु वार अगामी 
ह ाको लािग पेशी तो कएको िबवादह को सा ािहक पेशी सूची तथा तो कएको दन उ  
दनको लािग पेशी तो कएका िबवादह को पेशी सूची काशन गनछ । 

         (२) उपदफा (१) बमोिजमको सूची संयोजकल े र िनजको अनुपि थितमा िनजल े िज मेवारी 
तोकेको सिमितको सद यले मािणत गनुपनछ । 

३३.    दिैनक पशेी सचूीः (१) उजुरी शासकल े दफा ३२ बमोिजमको सा ािहक पेशी 
सूचीमा चढेका िबवाद ह को  तो कएको दनको पेशी सूची तयार गरी एक ित सूचना 
पाटीमा टाँ  लगाउनुपनछ तथा एक ित सिमितका सद यह लाइ उपल ध गराउनुपनछ । 

         (२) उपदफा (१) बमोिजमको सूचीमा िबवादह  उ लखे गदा िबवाद दताको आधारमा 
दहेायको ममा तयार गरी काशन गराउनुपनछः- 

   (क) नाबालक प  भएको िबवाद; 

   (ख) शा ररीक अस ता वा अपा गता भएको ि  प  भएको िबवाद; 

   (ग) स री वष उमरे पुरा भएको वृ द वा वृ दा प  भएको िबवाद; तथा 
   (घ) िबवाद दताको मानुसार पिहले दता भएको िबवाद। 
                           (ङ) दवैु प  मिहला भएको िववाद, 

   (३) उपदफा (२) बमोिजम पेशी सूची तयार गदा मु तवीबाट जागेका तथा 
सव  अदालत, उ  अदालत तथा िज ला अदालतबाट पुनः इ साफको लािग ा  भइ दता 
भएको िबवादको हकमा शु मा सिमितमा दता भएको िमितलाइ न ै दता िमित मािन म 
िनधारण गनुपनछ । 
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 (४) उपदफा (१) वा (२) मा रहकेो मानुसार नै सिमितले िबवादको सुनवाइ र कारवाही तथा 
कनारा गनुपनछ । 

३४.    उजुरी शासकको िज मवेारी नःे पशेी सूचीमा चढेका िबवादह  कायालय खलुेको 
एक घ टा िभ  सिमित सम  सुनवाइको लािग पेश गन तथा उ  दनको तो कएको काय 
स कए पिछ सिमितबाट फता बुिझिलइ सरुि त रा े िज मेवारी उजुरी शासकको नेछ । 

३५.    माण सनुाउन स े ः सिमितले दफा २५ बमोिजम तो कएको तारेखको दन उपि थत 
सबै प लाइ अक  प ल ेपेश गरेको माण एवम ्कागजात दखेाइ प ढबाँची सुनाइ सो बारेमा 
अक  प को कुनै कथन रहकेो भए िलिखत बयान गराइ िमिसल सामले गराउन स े छ । 

३६.    िबवादको सनुवाइ गनः (१) सिमितले दवैु प को कुरा सुनी िनजह को िबवादको 
सुनवाइ तथा िनणय गनुपनछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको सुनवाइ तथा िनणय गदा प ह को रोहवरमा गनुपनछ । 
 (३) उपदफा (१) बमोिजम िबवादको सुनवाइ गदा इजलास कायम गरी सनुवाइ गन मनािसव 

दिेखएमा सोही अनुसार गन स े छ । 
         तर दबैु प को भनाइ तथा िज कर सु लाइ उपदफा ३ अनुसारको इजलास कायम गन बाधा 

ने छैन । 
३७.    ब द इजलासको गठन गनस े  (१) सिमितले मिहला तथा बालबािलका समावेश 

रहकेो तथा आव यक दखेेको अ य िबवादको सुनवाइको लािग ब द इजलास कायम गरी 
सुनवाइ गन स े छ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको ब द इजलासमा िबवादका प  तथा अ य सरोकारवाला बाहके 
अ य ि लाइ इजलासमा वेश गन नपाउने गरी ब द इजलासको गठन गनुपनछ । 

 (३) ब द इजलासबाट हे रने िबवादको काम कारवाही, िपडीतको नाम थर ठेगाना लगायतका 
िवषय गो य रा ुपनछ । 

३८.    ब द इजलास स ब धी अ य व थाः (१) ब द इजलासबाट हे रएका िबवादह को 
कागजातको ितिलिप बादी, ितवा द र िनजको िहतमा असर परेको कुनै सरोकारवाला 
बाहके अ  कसैलाइ उपल ध गराउनु दँनै । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको िबवादको त य खुलाइ कुनै समाचार कुनै प पि कामा सं ेषण 
न दनु दँनै । 
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 (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन सिमितले प को गोपिनयता तथा 
िहतमा ितकुल भाव नपन गरी समाचार सं षेण गन भने कुनै बाधा पनछैन । 

३९.    थप माण बु नःे िबवादको सुनवाइको ममा िबवादको कुनै प को अनुरोधमा वा 
िबवाद सुनवाइको ममा सिमित आफैले थप माण बु नुपन दखेमेा उजुरीका प ह लाइ थप 

माण पेश गन पेश गन तारेख तो क आदशे गनस े छ । 
४०.    वाथ बािझएको िबवाद हने न नेः सिमितको सद यले दहेायका िबवादको कारवाही 

र कनारामा सलं  नु दँैनः- 

        (क) आ नो वा निजकको नातेदारको हक िहत वा सरोकार रहकेो िबवाद; 

 प ीकरणः यस उपदफाको योजनको लािग "निजकको नातेदार" भ ाले अपुताली पदा 
कानून बमोिजम अपुताली ा  गन स े  ाथिमकता ममा रहकेो ि , मामा, माइजु, 

सानीआमा, ठूलीआमा, सानोबाबु, ठूलोबाब,ू पित वा प ी तफका सासू, ससुरा, फूपु, फूपाजु, 

साला, जेठान, साली, ददी, बिहनी, िभनाजु, बिहनी वाइ,ँ भा ा, भा ी, भा ी वाइ,ँ 

भा ी बुहारी तथा य तो नाताका ि को एकासगोलमा रहकेो प रवारको सद य 
स झनुपछ । 
(ख) िनजल ेअ य कुनै हिैसयतमा गरेको कुन ैकाय वा िनज संल  रहकेो कुनै िवषय समावशे 
रहकेो कुन ैिबवाद; 

(ग) कुनै िवषयमा िनजल े िबवाद च ने वा नच ने िवषयको छलफलमा सहभािग भइ कुनै 

राय दएको भए सो िवषय समावेश रहकेो िबवाद; वा 
          (घ) अ य कुनै कारणल ेआधारभूत पमा िनज र िनजको एकाघर संगोलका  प रवारका    
                 सद यको कुनै वाथ बािझएको िबवाद । 

                    (२) उपदफा (१) बमोिजमको कुनै अव था दिेखएमा जुन सद यको य तो अव था पछ उ  
सद यले िबवाद हने न ने कारण खुलाइ आदशे गनुपनछ । 

 (३) उपदफा (१) को ितकुल ने गरी कुनै सद यले कुनै िबवादको कारवािह र कनारामा 
सहभािग न लागेमा िबवादको कुनै प ल े आव यक माण सिहत िबवादको कारवािह 
कनारा नगन िनवेदन दन स े छ  र सो स ब धमा  काम कारबाही थानीय ऐनको दफा 

४८(५) अनुसार नेछ । 
 (४) उपदफा (३) अनुसार िबवाद िन पण न नस े  अव थामा थानीय ऐनको दफा ४८(६) र 

(७) को यब था अनुसारको सभाल ेतोकेको सिमितले काम कारवािह र कनारामा गनछ । 
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         (५) उपदफा (४) बमोिजम गदा सभाले िबवादका प ह लाइ सोिह उपदफा बमोिजम ग ठत 
सिमितबाट िबवादको कारवािह कनारा ने कुराको जानकारी गराइ उ  सिमित सम  
उपि थत न पठाउनुपनछ । 

 

प र छेद-६ 

िनणय र अ य आदशे 

४१.    िनणय गनपुनः (१) सिमितले सुनवाइको लािग पेश भएको िबवाद हदेा कुनै माण 
बु नुपन बाँ क नरिह िबवाद कनारा गन अव था रहकेो दिेखएमा सोिह पेशीमा िबवादमा 
िनणय गनुपनछ । 

   (२) उपदफा (१) बमोिजम िनणय गरेपिछ िनणयको होरा िनणय कताबमा 
लेिख सिमितमा उपि थत सद यह  सबलैे द तखत गनुपनछ । 

   (३) उपदफा (१) बमोिजम गरीएको िनणयको दफा ४२ र अ य चिलत कानून 
बमोिजम खलुाउनुपन िववरण खलुेको पूण पाठ िनणय भएको िमितल ेब ढमा सात दन िभ  
तयार गरी िमिसल सामले रा ुपछ ।   

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन समयाभाव अथवा 
अ य कुनै मनािसब कारणले गदा सोिह दन िबवाद िनणय गन नस े  भएमा आगािम 
ह ाको कुनै दनको लािग अक  पेशी तारेख तो ु पनछ । 

४२.    िनणयमा खुलाउनपुनः(१) सिमितले दफा ४१ बमोिजम गरेको िनणयको पूणपाठमा 
यस दफा बमोिजमका कुराह  खलुाइ अनुसूची-७ बमोिजमको ढाँचामा तयार गनुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम पूणपाठ तयार गदा बादी तथा ितबादीको िज कर, िनणय गनुपन 
दिेखएको िवषय, दवैु प बाट पेश भएको माणका कुराह  समेतको िवषय खलुाउनुपनछ । 

    (३) उपदफा (२) मा उ लखे भए दिेख बाहके पूणपाठमा दहेायका कुराह  समेत खुलाउनुपनछः- 
          (क) त यको यहोरा; 

 (ख) िबवादको कुनै प ल ेकानून वसायी राखेको भएमा िनजले पेश गरेको बहस नोट तथा 
बहसमा उठाइएका मलु िवषयह ; 

       (ग)िनणय गनको लािग आधार िलइएको माणका साथै दवैु प बाट पेश भएको माण तथा    
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               यसको िव ेषण; 

(घ) िनणय काया वयन गनको लािग गनुपन िवषयह को िसलिसलेवार उ लेखन सिहतको 
तपिसल ख ड; तथा 

         (ङ) िनणय उपर पुनरावदेन ला े भएमा पुनरावेदन ला  ेिज ला अदालतको नाम र के कित   
                 दनिभ  पनुरावदेन गनुपन हो सो समेत ।  

 (४)   उपदफा २ तथा ३ मा उ लखे भएदिेख बाहके दहेायका कुराह  समेत िनणयमा खलुाउन 
स े छः- 

(क) सा ी वा सजिमनको बकप को सारांश; 

    (ख) कुनै नजीरको ा या वा अवल बन गरेको भए सो नजीरको िववरण र िबवादमा उ  
नजीरको िस दा त के कुन आधारमा लाग ु भएको हो अथवा लागु नभएको हो भ  े कारण 
सिहतको िव ेषण; 

    (ग) िनणयबाट कसैलाइ कुनै कुरा दनु भराउनुपन भएको भए कसलाइ के कित भराइ दनुपन हो 
सोको िववरण; तथा 

   (घ) िबवादको ममा कुनै मालसामान वा माणको पमा केिह व तु सिमित सम  पेश भएको 
भए सो मालसामान वा व तुको हकमा के गन हो भ  ेिवषय । 

४३.    ारि भक सनुवाइमा िनणय नस े ः (१) सिमितले पिहलो सुनवाइको लािग पेश 
भएको अव थामा नै िबवादमा थप माण बिुझरहनुपन अव था नरहकेो दखेमेा अथवा 
हद याद वा हकदयैा वा सिमितको े ािधकार नरहकेो कारणले िबवाद िनणय गन निम ने 
दखेमेा पिहलो सुनवाइमा नै िनणय गन स े छ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको िनणय े ािधकारको अभाव रहकेो कारणले भएको अव थामा 
े ािधकार हण गन अदालत वा थानीय तह वा अ य िनकायमा उजुरी गन जानु भिन 

स बि धत प लाइ  जानकारी दनु पनछ । 
४४.    िनणय सशंोधनः (१) सिमित सम  िबवादको प  वा कुनै सरोकारवालाल ेिबवादको 

िनणयमा भएको कुनै लेखाइको ुटी संशोधन गरीपाउन िज कर िलइ िनणयको जानकारी 
भएको पितस दन िभ  िनवेदन दन स े छ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन परी सिमितले हदेा सामा य टुी भएको र सशंोधनबाट 
िनणयको मूल आशयमा कुनै हरेफेर न ने दखेेमा छु ै पचा खडा गरी िनवेदन बमोिजम िनणय 
संशोधन गन आदशे दनस े छ । 
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          (३) उपदफा (२) बमोिजमको आदशे मलू िनणयको अिभ  अ गको पमा िलइनेछ । 

४५.    िनणयमा हरेफेर गन न नेः (१) सिमितका सद य अथवा अ  कसैल ेपिन सिमितका 
सद यह को द तखत भसैकेपिछ िनणयमा कुनै कारको थपघट वा केरमटे गन दँनै । 

          (२) कसैल े उपदफा (१)बमोिजम को कसुर गन कमचारीलाइ आव यक कारवाहीको लािग 
स बि धत िनकायमा लेिख पठाउनुपनछ ।  

४६.    िनणय भएपिछ गनपुन कारवािहः (१)उजुरी शासकल े सिमितबाट िनणय 
भएप ात िनणय कताबमा सिमितका सद यह  सबैको द तखत भएको य कन गरी िनणय 
कताब र िमिसल िज मा िलनुपछ । 

 (२) यस ऐन बमोिजम िनणयको पूणपाठ तयार भएपिछ सबै सद यको द तखत भैसकेपिछ 
उजुरी शासकल ेिनणयको काया यवय गनका लािग त काल गनुपन केिह काय भए सो स प  
गरी िमिसल अिभलखेको लागी पठानुपछ । 

४७.    िनणय गनपन अविधः (१) सिमितले ितवाद दािखल भएको वा बयान गनुपनमा 
ितबादीको बयान भएको िमितले तथा ितवाद दािखल नभएको वा बयान नभएकोमा सो 
नुपन याद भु ान भएको िमितले न बे दनिभ  िबवादको अि तम िनणय गनुपनछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको समयाविध गणना गदा मेलिमलापको लािग पठाइएको 
िबवादको हकमा मलेिमलापको यामा लागकेो समय कटाइ अविध गणना गनुपनछ । 

 (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन िबवादमा बु नुपन माण तथा पुरा 
गनुपन या बाँ क नरही िबवाद िनणय गन अ ग पुिगसकेको भए सो पुगेको प  दनिभ  
अि तम िनणय गनुपनछ । 

  

४८.  अ त रम संर णा मक आदशे जारी गन स कनःे 
थानीय ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ को ख ड (क) दखेी (ङ) स म उि लिखत 

िवषयमा त काल अ त रम संर णा मक आदशे जा  गन स कनेछ । य तो आदशे 
जारी गदा िनवेदकल ेपेश गरेको कागजात ,िनजको अव था र व तुगत प रि थितको 

ारि भक छानिवन गरी त काल आदशे नगरे िनवेदकलाई पन स े नकरा मक 
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भावको म यांकन गनु पदछ । याियक सिमितले जारी गन अ त रम संर णा मक 
आदशे अनुसूची ८ मा उ लखे गरे बमोिजम नेछ ।  

प र छेद-७ 

सिमितको सिचवालय 

४९.    सिमितको सिचवालयः (१)सिमितको कायस पादनलाइ सहिजकरणा गन एक 
सिचवालय रहने छ  

 (२)उपदफा(१)वमोिजमको सिचवालयमा कायपािलकाले आव यताअनुसार उजुरी शासक, 

अिभलेख शासक तथा अ य कमचारीह को व था गन स े छ । सिचवालयको 
कायस पादनलाइ वि थत गन सिचवालय अ तगत उजुरी शाखा/ फाँट तथा अिभलेख 
शाखा/फाँट रहन स े छ । 

 

५०.    उजुरी शासकको काम, कत  र अिधकारः यस ऐनमा अ य  उ लखे भए दिेख 
बाहके उजुरी शासकको काम, कत  र अिधकार दहेाय बमोिजम नेछः 

 (क) पेश भएका उजुरी, ितवाद र अ य िलखतह  जाँच गरी रीत पुगकेो भए कानून    
         बमोिजम ला  ेद तुर िलइ दता गन र दता गन निम ने भए कारण जनाइ दरपीठ गन; 

         (ख) िववादमा माणको लािग पेश भएका न ल कागजलाइ स लसँग िभडाइ ठक   
                  दिेखएमा मािणत गन र िमिसल सामेल रा े तथा स लमा केिह कै फयत दिेखएमा सो  
                  जनाइ स बि धत प को सिहछाप गराइ रा ;े 

          (ग)  पेश भएका िलखत साथ संल  नुपन माण तथा अ य कागजात छ वा छैन भए ठीक छ   
                वा छैन जाँ ने; 

          (घ) सिमितको आदशेल ेिझकाउनुपन ितबादी, सा ी वा अ य ि को नाममा याद   
                  जारी गन; 

          (ङ) िववादका प लाइ तारेख वा पशेी तारेख तो े ; 
          (च) सिमित सम  पशे नुपन िनवेदन दता गरी आदशेको लािग सिमित सम  पेश गन; 

          (छ) कानून बमोिजम वारेस िलने तथा गु ेको तारेख था े िनवेदन िलइ आव यक कारवाही 
गन; 

          (ज) सिमितबाट भएको आदशे काया वयन गन गराउने; 



21 
 

(झ) सिमितमा पेश वा ा  भएका कागजप  बु ने, भपाइ गन लगायतका कायह  गन; 

          (ञ) आव यकतानुसार सिमितको तफबाट प ाचार गन; 

(ट) सिमितको आदशेले तामेल गनुपन याद तामेल गन गराउने, तामेल भएको यादको 
तामेली जाँची रीतपूवकको नभए पुनः जारी गन तथा अ य अदालत वा िनकायबाट ा  
भएको नगरपािलकाले तामेल ग र दनुपन याद तामेल गन गराउने; 

           (ठ) िनणय कताब र उजुरीको िमिसल िज मा िलने; 

 (ड) सिमितमा दता भएका िववाद तथा िनवेदन लगायतका कागजातको अिभलखे तयार 
गन र मािसक वा वा षक ितवेदन पेश गनुपन िनकाय सम  ितवेदन तयार गरी 
संयोजकबाट मािणत गराइ स बि धत िनकायमा पठाउने; 

 (ढ)   आ नो िज मा रहकेा उजुरीका िमिसलमा रहकेा कागजातको रीतपूवक न ल दने; 

(ण) िज ला अदालतमा पुनरावेदन ला े गरी िनणय भएका िववादमा पुनरावदेन याद 
जारी गरी तामेल गन गराउने; 

            (त) अदालत वा अ य कुनै िनकायमा िववादको िमिसल वा कुन ै कागजात पठाउनुपन 
भएमा सिमितलाइ जानकारी गराइ िमिसल वा कागजात पठाउने तथा फता ा  भएपिछ 
कानून बमोिजम सुरि त रा  े व था िमलाउन;े 

           (त) िनणय कताब िज मा िलने; तथा 
 (थ) पेश भएका िनवेदन लगायतका कागजातमा सिमितबाट आदशे नुपन वा िनकासा 
िलनुपनमा सिमित सम  पेश गन । 

 

५१.    अिभलखे शासकको काम, कत  र अिधकारः यस ऐनमा अ य  उ लेख भए बाहके 
अिभलेख शासकको काम, कत  र अिधकार दहेाय बमोिजम नेछः 

 (क)  िनणय काया वयन स ब धीः 
(१) िनणय बमोिजम चलन चलाउनुपन, कुनै कुरा दलाइभराइ दनुपन लगायतका िनणय 

काया वयनका लािग गनुपन कायह  गन तथा िनणय काया वयनको अिभलखे राखी 
कानून बमोिजम िववरण पठाउनुपन िनकायह मा िववरण पठाउने; 

(२) िनणय काया वयनको ममा िनवेदन दएका प ह को वारेस िलने, सकार गराउने, 
गु ेको तारेख थमाउने लगायतका कायह  गन; 

(३) सिमितको आदशेले रो ा भएको वा अ  कुनै अदालत वा िनकायबाट रो ा भै आएको 
जायजेथा अ य अ ा अदालतमा दािखल चलान गनुपन भए सो गन; 
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(४) िनणय बमोिजम िललाम गन लगायतका अ य कुनै काम गनुपन भए सो समेत गन; तथा 
(५) लेिखए दिेख बाहकेको कुनै काय िनणय काया वयनको ममा गनुपन भएमा सिमित 

सम  पेश गरी आदशे बमोिजम गन । 
  (ख) अिभलेख संर ण स ब धीः 
(१) अिभलेख शाखाको रेखदखे गरी िनणय भएका िमिसल सुरि त रा  ेर कानून बमोिजम 

सडाउनेपन कागजह  सडाउने; 
(२) िनणय भएका िमिसलह मा कागजात जाँच गरी दु त रह ेनरहकेो हने र िमिसल कानून 

बमोिजम गरी दु त अव थामा रा ;े 

(३) कानून बमोिजम सडाउने कागजको िववरण तयार गरी सो िववरण सुरि त रहन े
व था गन; 

(४) अिभलेख शाखामा ा  भएको िमिसलह को सालबसाली अिभलेख रा  े र 
आव यकतानुसार िववरण तयार गन; तथा 

(५) कुनै अदालत वा िनकायबाट अिभलखेमा रहकेो िमिसल वा कुनै कागजात माग भ ैआएमा 
रीतपूवक पठाउने र फता ा  भएपिछ रीतपूवक गरी सुरि त रा  े। 

५२.    उजुरी शासक वा अिभलखे शासकको आदशे उपरको िनवेदनः (१) यस ऐन 
बमोिजम उजुरी शासक वा अिभलेख शासकले गरेको आदशे वा कारवाही उपर िच  नबु ने 
प ल ेसो आदशे वा कारवाही भएको पाँच दनिभ  सिमित सम  िनवेदन दन स े छ । 

 (२) सिमितले उपदफा (१) बमोिजम पेश भएको िनवेदन उपर सुनुवाइ गरी िनवेदन पेश 
भएको ब ढमा सात दन िभ  िनवेदन उपरको कारवािह टु याउनुपनछ । 

 (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन 
उपर आदशे वा िनणय गनुपूव केिह बु नुपन भए सो बुझरे मा  िनणय वा आदशे गनुपनछ । 

 

प र छेद-८ 

मलेिमलाप स ब धी व था 

५३.    िमलाप  गराउनःे (१) सिमितले चिलत कानून बमोिजम िमलाप  न स े  जुनसुकै 
उजुरीमा िमलाप  गराउनस े छ । 
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 (२) िववादका प ह ल ेिमलाप को लािग अनुसूची-९ बमोिजमको ढाँचामा िनवेदन दएमा 
सिमितले उजुरीमा िमलाप  गराउन उपयु  देखमेा िमलाप  गराइ दनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोिजम प ह ल े दएको िनवेदनको होरा सिमितले दवैु प लाइ सुनाइ 
यसको प रणाम स झाइ प ह को िमलाप  गन स ब धमा सहमित रह ेनरहकेो सो ुपनछ । 

 (४) उपदफा (३) बमोिजम सुनाउँदा प ह ल ेिमलाप  गन म जुर गरेमा सिमितल ेप ह को 
िनवेदनमा उ लेख भएको होरा बमोिजमको िमलाप  तीन ित तयार गराउनुपनछ । 

 (५) उपदफा (४) बमोिजमको िमलाप को होरा प ह लाइ पढीबाँची सुनाइ िमलाप  गन 
म जुर भएमा प ह को सिहछाप गराइ सिमितका सद यह ल े िमलाप  कागज अनुसूची-
१० बमोिजमको ढाँचामा मािणत गरी एक ित सिमितले अिभलेखको लािग िमिसलमा 
रा ुपनछ तथा एक-एक ित बादी तथा ितबादीलाइ दनुपनछ । 

   

५४. मलेिमलाप गराउन स े ः (१) सिमितल े चिलत कानून बमोिजम िमलाप  गन िम ने 
उजुरीमा प ह बीच मलेिमलाप गराउन स े छ । 

 (२) प ह ल ेजुनसुकै तहमा िवचाराधीन रहकेो चिलत कानूनल ेमलेिमलापको मा यमबाट 
समाधान गन स कने िववादमा िववादका प ले संयु  पमा सिमित सम  िनवेदन दन 
स े छन् । 

 (३) उपदफा (२) बमोिजम िनवेदन दएकोमा मेलिमलापबाट उजुरीको िनरोपण न उपयु  
दिेखएमा सिमितल े य तो उजुरी मेलिमलापको मा यमबाट िनरोपण गन लेिख पठाउनु पनछ  

 (४) उपदफा (३) बमोिजमको आदशेपिछ मेलिमलाप स ब धी कारवािह ार भ गरी 
प ह बीच मेलिमलाप गराइ दनुपनछ । 

 (५) मेलिमलाप स ब धी अ य व था तो कए बमोिजम नेछ । 

५५.    उजुरी िनणय गनः (१) सिमितले यस ऐन बमोिजम मलेिमलापको मा यमबाट 
उजुरीको िनरोपण गन या बढाएकोमा मलेिमलापको मा यमबाट उजुरीको िनरोपण न 
नसकेमा प ह लाइ उजुरीको पेशी तारेख तो क कानून बमोिजम कारवाही गरी सुनवाइ तथा 
िनणय गन या बढाउनुपनछ । 



24 
 

 (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा 
(२) बमोिजमको उजुरीमा मेलिमलाप वा िमलाप  न नसकेमा सिमितल ेअिधकार े  रहकेो 
अदालतमा जाने भिन सुनाइ दनुपनछ । 

५६.    मलेिमलाप वा िमलाप  न नस े ः यस ऐनमा अ य  जुनसुकै कुरा लेिखएको भए 
तापिन कुनै उजुरीमा िमलाप  गराउँदा उजुरीको कृित वा िमलाप को होराबाट नेपाल 
सरकार बादी भइ चलेको कुनै िववाद वा सावजिनक तथा सरकारी स पि  वा िहतमा असर 
पन देिखएमा सिमितल े य तो िववादमा िमलाप  गराउनेछैन । 

 तर य तो असर पन होरा हटाइ अ य होराबाट मा  िमलाप  गन चाहमेा भने िमलाप  
गराइ दनुपनछ । 

५७.    मलेिमलापको लािग ो साहन गनः (१) सिमितले सिमित सम  सुनवाइको लािग 
पेश भएको उजुरीमा मलेिमलाप नस े  स भावना रहकेो दखेमेा प ह लाइ मलेिमलापको 
लािग तारेख तो  स े छ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको तारेखको दन सिमितले िववादका प  तथा िवप , उपि थत 
भएस म प ले प याइ साथै िलइआएका अ य ि  समेत उपि थत गराइ मेलिमलापको 
लािग छलफल गराइ प ह को बीचमा सहमित भएमा सहमित भए बमोिजम िमलाप  
कागज तयार गन लगाइ िमलाप  गराइ दनुपनछ । 

 (३) उजुरीमा तो कएको यादमा सिमित सम  उपि थत नभएको वा उपि थत भएर पिन 
तारेख गुजारी िववादमा तारेखमा नरहकेो प  अथवा िववादमा प  कायम नभएको भए 
तापिन िववादको पेटबोलीबाट उजुरीको प  कायम ने देिखएको ि  समेत मेलिमलापको 
लािग उपि थत भएमा सिमितले मेलिमलाप गराइ िमलाप को कागज गराइ दनुपनछ । 

५८.    ारि भक सनुवाइ पवू मलेिमलापः (१) उजुरी शासकल े ारि भक सुनवाइको 
लािग सिमित सम  उजुरी पेश नुपूव उजुरीमा मेलिमलाप नस े  अव था दिेखएमा वा 
प ह ल ेसो होराको िनवेदन िलइ आएमा िमलाप को होरा खलुेको कागज तयार गरी 
सिमित सम  पशे गनस े छ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम गदा िमलाप मा अि तम सहमित नजुटेको भए तापिन प ह  
मेलिमलापको लािग यामा जान सहमत भएमा उजुरी शासकले प ह को िनवेदन िलइ 
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उजुरीमा मलेिमलापको लािग मलेिमलापकता सम  पठाउने आदशेको लािग सिमित सम  
पेश गनस े छ । 

५९.    मलेिमलापकताको सचूी तयार गनः(१) सिमितले मलेिमलापको काय गराउनको 
लािग दहेाय बमोिजमको यो यता पुगेको ि ह को िववरण खलुाइ स भािवत 
मेलिमलापकताको सूची तयार गनछः 

        (क)  कि तमा मा यिमक तह उि ण गरेको; 
       (ख)  कुनै राजनीितक दल ित आ था राखी राजनीितमा स य नरहकेो;  
      (ग)   थानीय तरमा समाजसेवीको पमा पिहचान बनाएको गाउँ वडघर समेत। 
      (घ) मलेिमलापकताको ४८ घ टा तािलम िलइ मलेिमलापकताको काय गद आएको  
      (ङ) २५ बष उमरे पुरा भएको । 
     (च) माथी यो यतामा जुन सुकै कुरा लेिखएको भएता पिन तािलम िलइ हाल काम  ग ररहकेाको   
           हकमा िनजलाइ िनर तरता दन स कने । 
     (छ) नेपाली नाग रक नुपछ । 
    (२) मलेिमलापकताको सूची तयार गरेपिछ सिमितल े सूची सभा सम  पेश गरी अनुमोदन 

गराउनुपनछ । 
    (३) उपदफा (२) बमोिजम सूची अनुमोदन भएपिछ सिमितल े सावजिनक जानकारीको लािग 

सूचना काशन गनुपनछ तथा मेलिमलापको लािग पठाउँदा येक प लाइ सो सूची उपल ध 
गराउनुपनछ । 

६०.    मलेिमलापकताको सचूी अ ाविधक गनः (१) सिमितले दफा ५९ बमोिजम तयार 
भएको सूची येक वष अ ाविधक गनुपनछ । 

     (२) येक वष अ ाविधक गरेको मेलिमलापकताको सूची सिमितले सभाबाट अनुमोदन 
गराउनुपनछ । 

    (३) यस ऐन तथा चिलत कानून बमोिजम मलेिमलापकताको सचूीमा सूचीकृत न यो यता 
पुगेको ि ले सिमित सम  सूचीकृत ग रपाउनको लािग अनुसूची-११ बमोिजमको ढाँचामा 
िनवेदन दनस े छ । 
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६१.    मलेिमलापकताको सचूीबाट हटाउनःे (१) सिमितल े दफा ६० बमोिजम 
मेलिमलापकताको सूची अ ाविधक गदा दहेायको अव थाका मेलिमलापकताको नाम 
सूचीबाट हटाईनेछः- 

(क) िनजको मृ यु भएमा; 
(ख) िनजले आ नो नाम सूचीबाट हटाइपाउँ भ  ेिनवेदन दएमा; 
(ग) िनजले नैितक पतन दिेखने फौजदारी अिभयोगमा सजाय पाएमा; 
(घ) िनज कुनै सं थासँग स ब द रहकेोमा सो सं था खारेज वा िवघटन 

भएमा; र 

(ङ) सिमितले दफा ६७ को उपदफा (२) बमोिजम िनजलाइ सूचीबाट 
हटाउने िनणय गरेमा । 

(च) नगरपािलका े बाट अ य  बसाँई सराइ गरेमा । 
 (२) उपदफा (१) बमोिजम सूचीबाट नाम हटाइएका मलेिमलापकताह को नामावली 

सिमितले सावजिनक सूचनाको लािग काशन गनुपनछ । 

६२.    मलेिमलापको लािग समयाविध तो े ः (१) सिमितले यस ऐन बमोिजम मेलिमलाको 
लािग मेलिमलापकता पठाउँदा ब ढमा डढे मिहना स मको समय तो क पठाउनेछ । 

      (२) मलेिमलापको लािग पठाउँदा सामा यतयाः व ढमा तीनजना बाट मेलिमलाप गराउने गरी 
तो ु पनछ ।   

६३.    मलेिमलापकताको छनौटः (१) सिमितले मेलिमलाप गराउने कायको लािग 
िववादका प ह लाइ एक जना मेलिमलापकताको छनौट गनछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम गदा प ह बीचमा एकजना मेलिमलापकताको लािग सहमित 
नभएमा सिमितल ेप ह को सहमितमा ितन जना मेलिमलापकताको छनौट गनुपनछ । 

 (३) प ह को बीचमा मलेिमलापकताको नाममा सहमित न नसकेमा सिमितले 
मेलिमलापकताको सूचीमा रहकेा मलेिमलापकताह  म येबाट दवैु प बाट एक-एक जना 
मेलिमलापकता छनौट गन लगाइ ते ो मलेिमलापकता छनौट ग र दनुपनछ । 

 (४) उजुरीका सबै प को सहमितमा मलेिमलापकताको सूचीमा नरहकेो यस ऐन बमोिजम 
मेलिमलापकता न अयो य नभएको कुनै ि  वा सं थाबाट मलेिमलाप या अगाडी 
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बढाउन सहमत भै िलिखत िनवेदन दएमा सिमितले य तो ि  वा सं थालाइ 
मेलिमलापकता तो क दनुपनछ । 

६४.    मलेिमलापकताको प रवतनः (१) सिमितल ेदहेायको अव था प र प ह ल ेिनवेदन 
दएको अव थामा मेलिमलापकता प रवतन ग र दनुपनछः- 

    (क) दफा ६१ बमोिजम मलेिमलापकताको सूचीबाट हटाउने अव था भएमा; 
   (ख) प ह ल ेपार प रक सहमितमा मलेिमलापकता हरेफेर गन म जुर भएमा; 
   (ग) िववादको कुनै प ले मलेिमलापकता ित अिव ास रहकेो िलिखत जानकारी गराएमा; 
   (घ) कुनै कारणले मलेिमलापकताले मलेिमलापमा सहभागी भरैहन नस े  जनाएमा; 
   (ङ) िववादको िवषयव तुमा मेलिमलापकताको कुनै वाथ रहकेो मलेिमलापकताले जानकारी   
         गराएमा वा कुनै ोतबाट सिमित सम  जानकारी भएमा; तथा 
  (च) मेलिमलापकताले मलेिमलापकताको हिैसयतले कायगदा दफा ६६ तथा अ य चिलत कानून   
         बमोिजम पालन गनुपन आचरण पालन नगरेमा । 
   (२) मेलिमलापकता प रवतनको कारणल ेतो कएको समयमा मलेिमलापको काय स प  न नस े  

भएमा सिमितल ेब ढमा प  दन स मको समय थप गन स े छ । 

६५.    मलेिमलापको लािग पठाउँदा गन याः (१) सिमितले कुनै उजुरी मेलिमलापको 
लािग मलेिमलापकता सम  पठाउँदा प ह लाइ मलेिमलापकताको स पक उपल ध गराइ 
मेलिमलापकता सम  उपि थत ने तारेख तो क देहाय बमोिजमको कागज साथ ै रािख 
लेिखपठाउनुपनछः 

         (क) उजुरीको सारसं ेप वा मु य मु य कागजातको ितिलपी; 
        (ख) उजुरीको प  वा वारेस भए वारेसको नाम, थर, वतन र उपल ध भएस म टेिलफोन   
                  न बर, इमेल, या स तथा अ य स पक िववरण; तथा 
        (ग) मेलिमलाप स ब धी या स प  गनुपन थान र समय । 
        (२)   मलेिमलापकताले सिमित सम  माग गरेमा उजुरीका कागजातह को न ल उपल ध   
            गराउनुपनछ । 
       (३) मलेिमलापको लािग तो कएको समय स प  भएको सात दन िभ  उजुरीको प ह  

सिमित सम  उपि थत ने गरी तारेख तो ु पनछ । 
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     (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन मेलिमलापकताले 
तो कएको समय अगावै उजुरी सिमित सम  फता पठाउने िनणय गरेमा सो िनणयको 
जानकारी भएको सात दन िभ  प ह लाइ सिमित सम  उपि थत नेगरी पठाउनुपनछ । 

६६.    मलेिमलापमा अवल बन गनपुन याः(१) सिमितल े प ह को सहमितमा 
मेलिमलापको लािग छलफल गन तथा अ य काय गन थानको छनौट गरी प  तथा 
मेलिमलापकतालाइ सोको जानकारी उपल ध गराउनुपनछ । 

 तर प ह को सहमितमा मेलिमलापकताल ेअ य कुनै थानको छनौट गन बाधा पन छैन । 
 (२) प ह लाइ उपदफा (१) बमोिजम मलेिमलापकताले तोकेको थानमा तो कएको समयमा 

उपि थत ने दािय व रहनेछ । 
 (३) उपदफा (२) बमोिजमको दािय व प ह ल ेपुरा नगरेमा मलेिमलापकताले मेलिमलापको 

या ब द गरी सिमितलाइ सोको िलिखत जानकारी गराइ उजुरीको कागजात फता पठाउन 

स े छ । 
 (४) मेलिमलापको ममा मलेिमलापकताल े प ह  बीचमा सहजकताको भूिमका गनछ र 

उ  भूिमका िनवाह गन ममा िनजल ेप ह  बाहके दहेायका ि ह सँग समेत एकल वा 
सामूिहक वाता गनस े छः 

         (क) िववादको िवषयमा जानकारी रहकेो उजुरीका प ल ेरोजेको ि ; तथा 
         (ख) िववादको िवषयव तुको बारेमा जानकारी रहकेो थानीय भ भलादमी । 
 (५)     मेलिमलापकताल ेप ह को सहमितमा प ह सँग देहाय बमोिजम वाता गनस े छः 
         (क) प ह सँग एकल एका तवाता; तथा 
        (ख) टेिलफोन वाता, िभडीयो क े स वा स ारको अ य मा यमबाट वातालाप । 
        (६)      चिलतकानून तथा यस ऐनको मा यता िवपरीत न नेगरी प ह को सहमितमा   

                  मेलिमलापकताले मलेिमलापको कायिविध िनधारण गनस े छ । 

६७.  मलेिमलापकताको आचरणः (१) मेलिमलापकताले दहेाय बमोिजमको आचरण  पालन   
          गनुपनछः- 

          (क) मेलिमलाप स ब धी कारवाही िन प  ढ गल ेस पादन गनुपन; 

          (ख) कुनै प ित झुकाव, आ ह, पूवा ह नरा  ेवा राखेको देिखने कुन ैआचरण वा वहार   
                  नगन; 
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           (ग)  कुनै प लाइ डर, ास, झु यान वा लोभनमा पारी मेलिमलाप गराउन न ने; 

  (घ)  िववाद कायम रहकेो अव थामा िववादको कुनै प सँग आ थक कारोबारमा सलँ    
         न ने; 

          (ङ)  मेलिमलाप स ब धमा बनेको चिलत कानून तथा अ य थािपत मा यता िवपरीत   
                  आचरण गन न ने; 

          (च)  मेलिमलापको ममा प ह सँग स मानजनक, सदभावपूण र सब ैप ित समान   
                  वहार कायम गन; 

(छ)  मेलिमलापको ममा प ह ल े  गरेको िवषयव तुको गोपनीयता कायम रा ;े  
         (ज)  मेलिमलापको ममा प बाट ा  भएको कुनै कागजात वा व तु या स प    
                  भएपिछ वा िनज याबाट अलग भएपिछ स बि धत प लाइ सरुि त फता गन । 
    (२) सिमितले कुनै मलेिमलापकताले उपदफा (१) बमोिजमको आचरण पालना नगरेको उजुरी 

परी वा सो िवषयमा वयं जानकारी ा  गरी छानिवन गदा होरा ठक दिेखए य तो 
मेलिमलापकतालाइ मलेिमलापकताको सूचीबाट हटाउनेछ । 

६८.    िलखत तयारी र िमलाप ः (१) मेलिमलापकताले प ह सँगको छलफल प ात 
मेलिमलापको लािग दवैु प  सहमत भएकोमा िमलाप  गराइ सहमित भएको िवषयव तु 
बमोिजमको िमलाप को िलखत तयार ग र सिमित सम  पठाउनुपनछ । 

   

६९.    मलेिमलाप नभएको उजरुीमा गनपुन कारवाहीः(१) मलेिमलापकताले प ह  
बीचमा मेलिमलाप न नसकेमा सो होरा खुलाइ ितवेदन तयार गरी िववादका सब ै
कागजात सिहत सिमितमा फता पठाउनुपनछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम गदा मेलिमलापकताले प ह लाइ सिमित सम  हाजीर न जाने 
ब ढमा सात दनको याद तो क पठाउनुपनछ । 

७०.    मलेिमलाप नभएको उजरुीमा िनणय गनपुनः (१) थानीय ऐनको दफा ४७ (१) को 
िवबादमा सिमितले मेलिमलापको लािग पठाएको उजुरीमा प ह बीच मलेिमलाप न नस क 
मेलिमलापकताको ितवेदन सिहत ा  न आएमा कानून बमोिजम कारवाही गरी िनणय 
गनुपछ । 
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    (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन दहेाय बमोिजमको उजुरीमा 
अिधकार े  हण गन स बि धत अदालत वा िनकायमा उजुरी गन जानु भिन सुनाइ 
पठाइ दनुपछः- 

             (क) थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोिजमको िववादमा; तथा 
             (ख) कुनै अदालत वा िनकायबाट मेलिमलापको लािग ेिषत भएको िववादमा । 
    (३) उपदफा (२) को दहेाय (ख) बमोिजमको िववादमा स बि धत अदालत वा िनकायमा 

पठाउँदा हािजर न जाने तारेख तोक  पठाउने तथा िमिसल समेत न ल खडा गरी अिभलखे 
रािख स ल िमिसल स बि धत अदालत वा िनकायमा पठाउनुपनछ । 

७१.   मलेिमलाप द तरुः मेलिमलापमा जाने िववादको हकमा मलेिमलापकताल े प ह ल े
सहमितमा दन म जुर भएदिेख बाहके कुनै कारको द तुर ला  े छैन । तर प ह को 
सहमितमा मलेिमलापकताले प ह बाट बढीमा  ५००।-/५००।- िलन पाउनेछन ।  

७२.    समदुाय तरमा न े सामदुाियक मलेिमलाप वधन गन कमचारी तो  
स े ः(१)सिमितले थानीय तरमा मेलिमलाप व दन गनको लािग कायपािलकामा अनुरोध 
गरेमा कमचारी खटाइ समुदाय तरमा मेलिमलापको व दना मक काय म गन स कनेछ । 
 (२) समुदाय तरमा ने सामुदाियक मेलिमलापको हकमा दफा ५९ (१) अनुसारको 
यो यता तथा अनुभव नभएका मेलिमलापकतावाट मेलिमलाप गराउन वाधा पन छैन 

 (३) सिमितल ेसमुदाय तरमा ने सामुदाियक मलेिमलापको कायिविध तोके वमोिजम नेछ । 

 

 

प र छेद-९ 

िनणय काया वयन स ब धी व था 

७३.    सिचवालयको िज मवेारीः कायपािलकाको य  िनय ण र िनदशनमा रिह 
सिमितको िनणय काया वयन गन गराउने स ब धी स पूण कायको रेखदखे गन िज मेवारी 
वहन गनुपनछ । 

७४.    सहयोग गनपुनः(१)नगरपािलका कायालय तथा सो अ तगतका सब ैवडा कायालय 
तथा अ य कायालयल े यस ऐन तथा चिलत कानून बमोिजम सिमितले गरेको िनणय 
बमोिजम ि  वा सं था वा अ य कसैसँग असुल गनुपन जरीवाना वा अ य रकम असलुउपर 
गन सहयोग गनुपनछ । 
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  (२)यस ऐन तथा चिलत कानून बमोिजम सिमितले असूल गनपन जरीवाना, िबगो वा अ य 
कुनै कारको रकम असुलउपर नभइ उपदफा (१) मा उ लखे भए बमोिजमका कायालयह ल े
कुनै िसफा रश वा कुनै काय ग र दने छैनन । 

७५.    असलुउपर गनः (१) अिभलेख शासकले सिमितको िनणय बमोिजम कुनै प सँग 
जरीवाना वा िबगो वा अ य कुनै कारको असलु उपर गनुपन भएमा सो प ले जरीवाना ितन 
बुझाउन याएमा बिुझ सदर याहा गरी जरीवानाको लगत क ा गनुपनछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम असलुउपर नभएमा लगत राखी स बि धत प को नाम नामेसी 
तथा जरीवाना रकम समतेको िववरण नगरपािलकाको कायालयका साथै सबै वडा कायालयमा 
समेत अिभलखेको लािग पठाउनुपनछ । 

 (३) स बि धत कायालयह ले उपदफा (२) बमोिजम लेिख आएमा य तो प सँग जरीवाना 
रकम असलुउपर गरी अिभलखे शाखामा सदर याहा गन पठाउनुपनछ । 

   

७६.   भरीभराउ गनः (१) सिमितले यस ऐन बमोिजम गरेको कुनै िनणय बमोिजम कुनै 
प ले राखेको द तुर, वा अ य कुनै कारको रकम कुनै प बाट भराइपाउने भएमा भराइपाउने 
प ल ेभरी दनुपन प को य तो रकम भराइ दनुपन ोत खलुाइ अनुसचूी-१२ बमोिजमको 
ढाँचामा िनवेदन दनुपनछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन ददा यथास भव नगद रहकेो बैकँ खाता वा कुनै सहकारी 
वा बचत सं थामा रहकेो रकम र सो नभएमा िललाम िब  गरी असलुउपर गनुपन अव था 
भएमा कुनै अचल स पि को होरा खलुाइ िनवेदन दनुपनछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोिजमको िनवेदनमा दफा ७८ बमोिजमको िववरण खुलाइ िनवेदन 
दनुपनछ  

७७. चलनचलाइ दनःे (१) सिमितले यस ऐन बमोिजम गरेको कुनै िनणय बमोिजम कुनै 
स पि  वा अिधकार वा कुनै िवषयव तु वा सेवा वा अ य कुनै िवषयको चलन पाउने ठहरेको 
प ल े य तो चलन पाउने िवषयको िववरण खलुाइ अिभलखे शासक सम  अनुसूची-१३ को 
ढाँचामा िनवेदन दनुपनछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन परेमा अिभलखे शासकल े िनणय बमोिजमको िवषयको 
चलन चलाइ दनुपनछ । 

 (३) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन ददा चलन चलाउनुपन स पि को दफा 
७८बमोिजमको िववरण खुलाउनुपनछ । 
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७८. स पि को िववरण खलुाउनपुनः भ रभराउ गन वा चलनचलाइ पाउनको लािग 
िनवेदन दने िववादको प ल े िनवेदनमा स पि को िववरण उ लेख गदा दहेाय बमोिजमको 
िववरण खलुाउनुपनछः- 

      (क) अचल स पि को िववरण 
        (१)  घरज गा भए रहकेो थानको ठेगाना तथा चार क ला; 
        (२   घर ज गाको क ा न बर तथा े फल;;    
        (३)  घर रहकेो भए घरको तला तथा कवल र स भव भएस म वग फट; 

(४)  घर ज गाको अवि थती आवास वा  औ ोिगक वा ापा रक े मा रहकेो होरा; 
          (५)  क ी वा प  सडकसँग जोिडएको होरा; 

        (६) घरज गाको वािम व रहकेो ि को नाम थर साथ ै वािम व भ दा फरक ि को   
                         भोगचलन रहकेो भए भोगचलन गनको नाम थरका साथै अ य िववरण; तथा 

         (७)  घरमा भएको लगापात तथा ख रदिब  न स े  यूनतम मू य । 
         (ख) चल स पि को िववरणः 
         (१)  चलस पि  रहकेो ठाउँ तथा भोग वा िनय ण रा ेको नाम थर; 
         (२)  बैकँ खातामा रहकेो नगद भए खातावालको साथै बैकँ तथा शाखाको नाम; 
        (३)  चल स पि को कार तथा नगद बाहकेको भए स भािवत िब  मू य; तथा 
        (४) नगद बाहकेको चल स पि  भए अव था, कृित तथा बनोटका साथै येकको साइज र   

             सँ या । 

७९.    स पि  रो ा रा ःे (१) अिभलेख शासकले दफा ७५ वा ७६ बमोिजम िनणय 
काया वयनको लािग िनवेदन परेपिछ दखेाइएको स पि को हकमा आव यक पन जित जथेा 
रो ा रा  ेस ब धमा िनणयको लािग कायापािलका सम  पशे गन र कायपािलकाबाट रो ा 
रा े िनणय गरेपछी िनणय बमोिजम जेथा रो ा रा को लािग सो जेथा दता रहकेो कायालय 
वा रिज शेन गन कायालयमा लेिख पठाउनुपनछ । 

 (२) बाली, याज,बहाल लगायतको स पि को हकमा िनवेदन परेको ब ढमा दइु दन िभ  
स पि  तायदात गन लगाइ तायदात गदाको समयमा नै आव यक पन जित स पि  वा 
सोबाट ा  ने बाली, बहाल, याज, मुनाफा आ द आय िनय ण गनु वा रो ा रा ुपछ र 
यसको भपाइ स बि धत प लाइ दनुपछ । 

 (३) दफा ७८ को दहेाय (ख) बमोिजमको स पि को हकमा भ रभराउको लािग आव यक पन 
जित स पि  रो ा राखी रो ाको सूचना आव यकताअनुसार लेखा शाखा वा स बि धत बैकँ 
वा स बि धत िनकायमा तु त लेिख पठाउनुपनछ । 
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 (४) स पित रो ा स वि ध आदशे अनुसूची १४ बमोिजम नेछ । 
 

८०.    स पि  िललाम गदा अपनाउनपुन कायिविधः (१) कायपािलकाल ेयस ऐन बमोिजम 
भरीभराउ गनुपन िबगो वा कोट फ  वा य तै कुनै रकम असुलउपर गन दफा ७८ को दहेाय 
(क) बमोिजम स पि को िववरण खलुाइ दखा त परेमा य तो रकम भरी दनुपन ि लाइ 
बुझाउनुपन रकम बुझाउन सात दनको याद दइ सूचना जारी गनुपछ । 

 (२) उपदफा (२) बमोिजमको यादमा रकम बझुाउन न याएमा य तो भरी दनुपन ि को 
भरीपाउने ि ल े दखेाएको दफा ७८ को दहेाय (क) बमोिजमको स पि  तायदात 
गरी याउनुपछ ।  

 (३) द ड, जरीवाना, सरकारी िबगो वा कुनै अदालत वा िनकाय वा नगरपािलका वा 
सिमितको िनणयले असुल उपर गनुपन कुनै रकमको हकमा य तो असलुउपर नुपन ि ल े
बुझाउन न याएमा िनजको जुनसुकै अचल स पि  फेला परेमा तायदात गरी रो ा रा ुपछ । 

 (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन जेथा जमानत वा कुनै कारको नगद 
धरौट दािखल गरेको हकमा सो स पि बाट खा े जित रकमको लािग उपदफा (३)बमोिजम 
ग ररहनुपदन । 

 (५) उपदफा (४) बमोिजम मोल कायम भएपिछ उ  अचल स पि को िललामको सूचना 
स बि धत प लाइ दइ सवसाधारणको जानकारीको लािग िललाम ने िमित र स पि को 
िववरण सिहतको सावजिनक सूचना नगरपािलका, िज ला शासन कायालय, िज ला 
अदालत, िज ला सम वय सिमितको कायालय तथा कोष तथा लेखा िनय कको कायालयमा 
टाँ  लगाउनुपनछ । 

 (६) उपदफा (५) बमोिजमको सूचनामा तो कएको दनमा उ  सूचनामा तो कएको स पि  
प कत मोलबाट मािथ बढाबढ या बमोिजम िललाम गनुपनछ । 

 (७) िललाम यामा स भव भएस म िज ला अदालत, िज ला शासन कायालय वा 
थानीय शासन कायालय, थानीय हरी कायालय तथा नगरपािलका े  िभ  रहकेा अ य 

सरकारी कायालयका ितिनिधलाइ रोहवरमा रा ुपनछ ।  
 (८) उपदफा (६) बमोिजम गदा उ  स पि  कसैल े पिन िललाम सकार नगरेमा सोिह 

याबाट पुनः दो ोपटक िललाम गनुपनछ तथा दो ोपटक गदा पिन कसैल ेिललाम सकार 
नगरेमा भराइपाउने प  िनवेदकलाइ न ै उ  स पि  प कत मोलमा सकार गन 
लगाउनुपनछ । 

 (९) उपदफा (८) बमोिजम गदा िनवेदकल ेस पि  सकार गन नचाहमेा पिछ अक  जेथा खु न 
आएका बखत कानून बमोिजम गनगरी िनजको िनवेदन तामेलीमा राखी िललाममा चढाइएको 
स पि  फुकुवा गरी दनुपछ ।  
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 (१०) यस दफामा अ य  जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन नगरपािलकाको कुनै रकम असुल 
उपर गन ममा िललाम गदा कसैल ेसकार नगरेमा जितमा सकार छ यितमा नै सो स पि  
िललाम गरी ा  रकम सदर याहा गरी नपुग रकमको हकमा कानून बमोिजम अ य स पि  
वा याबाट असलुउपर गनुपनछ । 

८१.    तायदात गन याः (१) अिभलेख शासकल ेदफा ७९ बमोिजम स पि  तायदात 
गनुपदा कि तमा वडा सिचव तरको कमचारी खटाइ य तो अचल स पि को चलनच तीको 
मू य प  खु ने गरी तायदात गनलगाउनुपनछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम तायदात गन कमचारीले तायदात गनुपन स पि को चलनच तीको 
मू य कायम गन योजनले प कत मोल कायम गरी मुचु का खडा गरी अिभलेख शासक 
सम  ितवेदन सिहत पेश गनुपनछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोिजम प कत मोल कायम गदा दहेाय बमोिजमक कुरालाइ आधार िलइ 
कायम गनुपनछः 

(क) िनवेदकले िनवेदनमा खलुाएको मू य; 
(ख) िनणयमा उ लखे भएको भए सो मू य; 
(ग) प ल ेजमानत वा कुनै अ य योजनको लािग कायपािलका सम  िनवदेन ददा 

खुलाएको मू य; 
(घ) तायदात गदा भै आएको थानीय मू याँकन अनुसारको मू य; 
(ङ) मालपोत कायालयले कायम गरेको यूनतम मू य; 
(च)  अ य कुनै योजनले कुनै सरकारी िनकायले कुनै मू य कायम गरेको भए सो 

मू य; 
(छ) प कत मोल कायम गनुभ दा त काल अगावै कुनै ख रदिब  भएको भए सो 

मू य । 
                    पि करणः “प कत मोल” भ ाले अचल स पि  िब  गनुपदा िब ने  युनतम   
                                    मू यलाइ स झनुपछ । 

     (४) उपदफा (३) बमोिजम गदा देहाय बमोिजमको कुरालाइ समते यानमा रा ुपनछः 
     (क)  औ ोिगक वा ापा रक वा आवास े  लगायत सडक स ालसँग  जोिडएको छ वा छैन;  
     (ख) नगर े िभ  पन घरको हकमा घरको वतमान अव था स ब धमा ािविधक मु याँकन   
           ितवेदन । 

८२.    खा जेित मा  िललाम गनपुनः (१)कायपािलकाले दफा ८० बमोिजम िललाम गदा 
असुलगनुपन बाँ क खा  ेजित स पि मा  िललाम गनुपनछ । 
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 (२) स पि  िललाम गदा सकार भएको रकम असुलउपर गनुपन भ दा ब ढ भएमा सो ब ढ 
भएको जित रकम स पि वाल प लाइ फता गरी दनुपछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोिजम रकम फता पाउने प  िललाम गदाको बखत उपि थत नभएको 
भए रकम फता िलन आउनुभनी िनजको नाममा सात दनको सूचना जारी गरी िझकाइ रकम 
फता गनुपछ । 

 (४) उपदफा (३) बमोिजम गदा स बि धत प  रकम फता िलन नआएमा उ  रकम 
सि तकोषमा दािखल गरी आ दानी बाँिध सदर याहा गनुपछ । 

 (५) अिभलेख शासकल ेदफा ८० बमोिजम िललाम गरेको स पि  सकार गन प को नाममा 
स पि  दता नामसारीको लािग स बि धत कायालय वा िनकायमा प ाचार गरी िनजलाइ 
स पि को चलन पूज  उपल ध गराइ आव यक परे सो स पि को चलन चलाइ दनुपछ । 

 (६) यस ऐनमा अ य  जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन दफा ८० बमोिजमको िललाम 
या अगाडी ब ढसकेपिछ भराउनुपन रकम बुझाउन याए सो रकम बुिझ स पि  िललाम 

रो ु पनछ । 

८३.    िललाम उपरको उजुरीः यस ऐन बमोिजम भएको िललामको यामा िच  नबु ने 
प ल ेजुन या उपर िच  नबुझकेो हो सो भएको प  दन िभ  सिमित सम  उजुरी पेश 
गरी भएको आदशे बमोिजम गनुपनछ । 

८४.    िबगो भराउँदा वा चलनचलाउँदा लागेको खचः यस ऐन बमोिजम िबगो भराउँदा वा 
चलनचलाउँदा लागेको खच िबगो भरी दनुपन वा चलन दनुपन स बि धत प ले होनुपनछ 
। 

८५.    यथाि थितमा रा ःे कायपािलकाल े यस ऐन बमोिजम चलनचलाइ मा  वा िबगो 
भराइपाउन कुनै स पि  दखेाइ िनवेदन परेपिछ िबगो भराउने वा चलनचलाउने काय स प  
नभएस मको लािग उ  स पि  हकह ता तरण गन, भ काउन, िबगान तथा कुनै कारको 
िनमाण काय गरी उ  स पि को व प प रवतन गन नपाउने गरी रो ा रा  स बि धत 
प को नाममा आदशे जारी गरी उ  स पि  यथाि थितमा रा ुपनछ । 
 

८६. िनवदेनबाट कारवाही गनः (१) अिभलेख शासकल ेकुनै प ल ेदफा ८५ बमोिजम भएको 
आदशे िवप रत कुनै स पि को हक ह ता तरण वा व प प रवतन आ द गरेको िनवेदन परेमा 
उ  िनवेदन दता गरी य तो गन प को नाममा ितन दनको याद  जारी गरी िनजलाइ 
हािजर गराइ सो िनवेदन सिमित सम  पेश गनुपनछ । 
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 (२) सिमितले उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन पेश न आएमा प लाइ नयाँ उजुरी दता गन 
नलगाइ उ  िनवेदनबाट नै आव यक कारवाही गरी िनणय गनुपनछ । 

 (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदनको 
होराबाट िनवेदन सिमितको े ािधकार िभ  नपन िवषयमा परेको दिेखएमा सिमितल े

उ  िवषयमा े ािधकार हण गन अदालत वा िनकाय सम  जान सुनाइ दनुपनछ । 

८७.    चलनचलाउन े सचूनाः(१) अिभलेख शासकले सिमितको िनणय बमोिजम चलन 
चलाइ पाउन िनवेदन परेमा चलन चलाउने िमित खुलाइ फलानो िमितमा फलानो घर 
ज गाको चलन चलाउन कमचारी ख टइ आउने दँा सो िमित अगावै घर ज गा खािल गरी दनु 
भिन चलन दनुपन प को नाममा सूचना जारी गनुपनछ । 

 (२) चलन दनुपन स पि  उजुरीको प बाहके अ य कसकैो भोगचलनमा रहकेो भएमा 
अिभलेख शासकले सोिह प को नाममा उपदफा (१) बमोिजमको सूचना जारीगनुपनछ । 

 
 (३) उपदफा (१) बमोिजम तो कएको िमितमा ख टइजाँदा घरज गा खाली गरेको भए 

स बि धत कमचारील ेचलन चलाइ दएको मचुु का खडागरी तथा घरज गा खाली नगरेको 
भए खाली गराइ चलन चलाइ चलन चलाएको मुचु का खडा गरी ितवेदन साथ अिभलेख 
शाखामा पेश गनुपनछ ।  

प र छेद-१० 

िविवध 

८८.    न ल िनवदेनः (१) सिमित सम  दता रहकेो उजुरीको कुनै सरोकारवाला प ल े
िववादको िमिसलमा रहकेो कुनै कागजप को न ल िलनको लािग िनवेदन दएमा सिमितले 
उ  प लाइ सो कागजको न ल उपल ध गराउनुपनछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन ददा स बि धत प ले उजुरी शाखामा रहकेो िमिसलको 
न ल िलनुपदा उजुरी शासक तथा अिभलेख शाखामा रहकेो िमिसलको न ल िलनुपन 
भएमा अिभलखे शासक सम  िनवेदन पेश गनुपनछ । 

 (३) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन दनको एघार बजे अगावै पेश भएमा स बि धत 
कमचारीले सोिह दन र सो भ दा पछी पेश भएमा स भव भएस म सोिह दन नभए सोको 
भोिलप ट न ल उपल ध गराउनेछ । 
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 (४) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन ददा फरक फरक उजुरीको लािग फरक फरक िनवेदन 
दनुपनछ । 

 (५) िववादको कुनै प ल े उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन ददा न लको स ामा 
कागजप को फोटो िख ने अनुमित मागेमा सो दनुपनछ । 

 

 (६) न ल िनवेदन ददा अनुसूची-१५ बमोिजमको ढाँचामा दनुपनछ । 

८९.    न ल द तरुः (१) स बि धत शासकले दफा ८८ बमोिजम न ल वा फोटो िख नको 
लािग िनवेदन दनेप सगँ देहाय बमोिजमको द तुर िलइ न ल उपल ध गराउनुपनछः 

 (क) न लको हकमा स ल पानाको ित पृ को  ५।– पैयाँको दरल;े 

 (ख) सिमितको िनणय कागजको हकमा ित स ल पानाको ित पृ को  ५।– पैयाँको दरल;े तथा 
(ग) िलखत कागजप को न ल निलइ फोटो िख न चाहमेा ित पानाको  ५।–   पैयाँको दरल े। 
(२)  उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन चिलत कानून बमोिजम न ल द तुर 

नला े प लाइ यस दफा बमोिजमको द तुर ला छैेन । 
(३) यस दफा बमोिजम न ल उतार गरी लैजाने प ल ेन ल उतार गदा लागेको खचको व था 

आफै गनुपनछ । 

९०.  द तरु उ लखे गनः (१) न ल मािणत गन स बि धत शासकल ेन ल मािणत गदा न ल 
लैजाने प को नाम थर तथा उजुरीमा हिैसयतका साथ ैन ल उतार गरेवापत दािखल गरेको 
द तुर र न ल पाना समते उ लेख गरी न ल दएको होरा जनाइ न ल मािणत गनुपनछ  
   

९१.    द तरु चु ा नभइ न ल न दइनेः स बि धत शासकल ेयस ऐन बमोिजम न ल मा  े
प ल ेन ल उतार गदा दफा ८९ बमोिजम ला  ेद तुर दािखल नगदास म न ल दनेछैन र 
सो न लको आिधका रकता मािणत गन पाउनेछैन ।  
 

९२.  चिलत काननू बमोिजम नःे यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन 
उजुरीसँग स बि धत चिलत कानूनमा कुनै कुरा लेिखएको भए सोमा लेिखए जितको हकमा 
सोिह बमोिजम नेछ । 

९३.    िनयम बनाउन े अिधकारः सिमितल े यस ऐनको भावकारी काया वयनको लािग 
आव यक िनयम बनाउन स े छ । 
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अनुसचूी-१ 

(दफा ८को उपदफा २ सगँ स बि धत) 

उजुरीको ढाँचा 
याियक सिमित सम  पशे गरेको 

िनवेदन-प  

............. िज ला .......नगरपािलका वडा नं. .... व  े ..... को छोरा /छोरी/ ीमित वष.........को 

.………....................िनवेदक ( थम प ) 

िव  

................िज ला...............नगरपािलका वडा नं. .... व .े....को छोरा /छोरी/ ीमित 
वष........को .....................िवप ी (दो ो प ) 

िवषयः स व ध िव छेद 

 म िन  वुँदाह मा लेिखए वमोिजम िनवेदन गदछु स ्

   १. म  िनवेदक र यस िववादको दो ो प िवच संवत २०६९ सालमा सामािजक पर परा 
अनुसार िववाह ग रएको हो । िववाह भएप ात २ वषस म अथात २०७१ सालस म 
हामीिवच सुमधुर दा प य जीवन रहकेो िथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको 
समेत जायज म भएको छ । एक आपसमा लो  े वा ीिवचको सहमित र सहकायमा छोरा 
ज मेपछी मशः सम या दे खद ैजान था यो । २०७१ सालको ितहारमा माइत गएपछी उनी 
घर आइनन् । पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोध गरँे  । २ पटकस म िलन गए ँ । तर 
िनजले ितमीसँग मरेो जीवन च न स दनै, म घर जान सि न, ितमी जे गनुपछ गर भिन ठाडो 
जवाफ दन थािलन । के कारणल ेय तो न गयो भिन सो दा अव ित ो र मेरो स व ध छैन 
आफुखुसी गर र  मलाई स पक नगर, गरेमा रा ो दँनै भिन धाक ध क  र ास मसेत दइन । 
लामो समयस म मन फकला र घर आउिलन भिन पख  वसेँ तर आईनन । क रव ३ वष पछी 
अथात २०७४ साल भा  मिहनामा पुनः िलन गए ँतर िवप ी मसँग वो द ैनवोली घरिभ  
िछ रन र साला जेठान पठाई शारी रक आ मण गन स मको काय गरी मलाई तथानाम गािल 
गलौच गरे । मुि कलल े यान जोगाई िनराश भएर घर फ कए ँर अव दो ो प  ीमती म सगँ 
पुनः फ क आउने र दा प य जीवन सुमधुर ने स भावना नभएकोल े पा रवा रक िववाद 
िन पणका लािग यो िनवेदन दन आएको छु । 

 २.  यस सिमितबाट दो ो प  िझकाई जे जो वु नुपछ वुझी िववाद िन पण गराईपाउँ ।  
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३. यस गाउँपािलकारनगरपािलकारउपमहानगरपािलकारमहानगरपािलकाबाट जारी भएको 
थानीय याियक कायिविधको दफा ..........वमोिजम िनवेदन द तुर  ......... दो ो प  १ 

जनालाई याद सूचना द तुर ............. पाना २ को िनवेदनको ितिलपी द तुर  
.............. समेत गरी ज मा  .............यसै िनवेदनसाथ दािखल गरेको छु ।  

     ४. यो िनवेदन थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७९२० अनुसार यसै सिमितको  
अिधकार े िभ  पदछ ।  

     ५.  यो िनवेदन हद याद िभ  ै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 तफका र मेरो घर तफका प रवारका सद यह  िझकाई थप 
होरा वु न स कनेछ ।  

     ८.  यसमा लेिखएका होरा ठक साँचो स य न्, झुठा ठहरे कानून वमोिजम संजाय भो  तयार 
छु ।  

 

         िनवेदक 

        नामः .........................................  
       इित संवत............साल..............मिहना................गते...................रोज शुभम् । 
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टीकापरु नगरपािलका 
याियक सिमित सम  पशे गरेको 

िनवदेन-प  

............. िज ला .......नगरपािलका वडा नं. .... व  े ..... को छोरा /छोरी/ ीमित वष.........को 

.………....................िनवेदक ( थम प ) 

िव  

................िज ला...............नगरपािलका वडा नं. .... व .े....को छोरा /छोरी/ ीमित 
वष........को .....................िवप ी (दो ो प ) 

िवषयः स व ध िव छेद 

 म िन  वुँदाह मा लेिखए वमोिजम िनवेदन गदछु स ्

   १. म  िनवेदक र यस िववादको दो ो प िवच संवत २०६९ सालमा सामािजक पर परा 
अनुसार िववाह ग रएको हो । िववाह भएप ात २ वषस म अथात २०७१ सालस म 
हामीिवच सुमधुर दा प य जीवन रहकेो िथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको 
समेत जायज म भएको छ । एक आपसमा लो  े वा ीिवचको सहमित र सहकायमा छोरा 
ज मेपछी मशः सम या दे खद ैजान था यो । २०७१ सालको ितहारमा माइत गएपछी उनी 
घर आइनन् । पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोध गरँे  । २ पटकस म िलन गए ँ । तर 
िनजले ितमीसँग मरेो जीवन च न स दनै, म घर जान सि न, ितमी जे गनुपछ गर भिन ठाडो 
जवाफ दन थािलन । के कारणल ेय तो न गयो भिन सो दा अव ित ो र मेरो स व ध छैन 
आफुखुसी गर र  मलाई स पक नगर, गरेमा रा ो दँनै भिन धाक ध क  र ास मसेत दइन । 
लामो समयस म मन फकला र घर आउिलन भिन पख  वसेँ तर आईनन । क रव ३ वष पछी 
अथात २०७४ साल भा  मिहनामा पुनः िलन गए ँतर िवप ी मसँग वो द ैनवोली घरिभ  
िछ रन र साला जेठान पठाई शारी रक आ मण गन स मको काय गरी मलाई तथानाम गािल 
गलौच गरे । मुि कलल े यान जोगाई िनराश भएर घर फ कए ँर अव दो ो प  ीमती म सगँ 
पुनः फ क आउने र दा प य जीवन सुमधुर ने स भावना नभएकोल े पा रवा रक िववाद 
िन पणका लािग यो िनवेदन दन आएको छु । 

 २.  यस सिमितबाट दो ो प  िझकाई जे जो वु नुपछ वुझी िववाद िन पण गराईपाउँ ।  
३. यस गाउँपािलकारनगरपािलकारउपमहानगरपािलकारमहानगरपािलकाबाट जारी भएको 

थानीय याियक कायिविधको दफा ..........वमोिजम िनवेदन द तुर  ......... दो ो प  १ 
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जनालाई याद सूचना द तुर ............. पाना २ को िनवेदनको ितिलपी द तुर  
.............. समेत गरी ज मा  .............यसै िनवेदनसाथ दािखल गरेको छु ।  

     ४. यो िनवेदन थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७९२० अनुसार यसै सिमितको  
अिधकार े िभ  पदछ ।  

     ५.  यो िनवेदन हद याद िभ  ै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 तफका र मेरो घर तफका प रवारका सद यह  िझकाई थप 
होरा वु न स कनेछ ।  

     ८.  यसमा लेिखएका होरा ठक साँचो स य न्, झुठा ठहरे कानून वमोिजम संजाय भो  तयार 
छु ।  

 

         िनवेदक 

        नामः .........................................  
       इित संवत............साल..............मिहना................गते...................रोज शुभम् । 
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अनुसचूी-२ 

(दफा ९को उपदफा (१)सगँ स बि धत) 

उजुरी दता गरेको िन साको ढाँचा 

>L ========================= 

============================= . 

 

                       ljifo M ph'/L btf{sf] lg:;fkq ;DjGwdf . 

 

==========lhNnf==========gu/kflnsf j:g] tkfO{=================n] =============j:g] ===================lj?4df ===============egL 
ph'/L btf{ ug{ NofPsf]df cfhsf] ldltdf btf{ u/L btf{ g+= =========sfod ePsf]n] of] lg:;f hf/L ul/lbPsf] 5 . 

 

                                                                   clws[t sd{rf/L 

                                                                   b:tvt M =============== 

                                                                   ldlt M =================== 
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अनुसचूी-३ 

(दफा ९को उपदफा (२)सगँ स बि धत) 

ता रख भपाइ 

याियक सिमित 

टीकापुर नगरपािलकामा खडा ग रएको तारेख भरपाई 

 

वादी           ितवादी 

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

                       मु ाः ......... 

िमित ........ मा ........... काम भएकोले सोही दन ...... बजे यस याियक सिमित/कायालयमा 
उपि थत नेछु भनी सही गन ...... 

 

वादी .......         ितवादी ....... 

 

इितसंवत्............साल.........मिहना.......गते......रोज शुभम ्। 
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अनुसचूी-४ 

(दफा ९को उपदफा (३)सगँ स बि धत) 

ता रख पचा 

याियक सिमित 

टीकापुर नगरपािलका 

बाट जारी भएको तारेखको पचा 

 

वादी                              ितवादी 

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

मु ाः ......... 

 

िमित ......... मा .........काम गन ........ बजे हािजर न आउनुहोला ।  

 

फाँटवालाको द तखत  

     िमित ......... 
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अनुसचूी ५ 

(दफा १५ को उपदफा (३) सगँ स वि धत) 

ितवादको ढाँचा 

याियक सिमित सम  पेश गरेको 

िलिखत जवाफ 

थम प  

......िज ला .....नगरपािलका वडा नं. .....व े को (नाता स व ध उ लेख गन ) 

वष.....को ............................िलिखत जवाफ तुतकता 

दो ो प  

......िज ला.....नगरपािलका वडा नं. .....व े   को छोरा वष...............को 

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

म िन  वुँदाह मा लेिखए वमोिजम िनवेदन गदछु : 

१. म िलिखत जवाफ तुतकता र िवप ी िनवेदकिवच संवत २०६९ सालमा सामािजक पर परा 
अनुसार िववाह भएको होरा ठक हो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायज म 
भएको ठक हो । २०७१ सालको ितहारमा माइत गएपछी म घर नफकको, 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 े  भनेको र मेरा दाई भाईले शारी रक आ मण गन स मको काय गरेको 
भिन कपोलकि पत झुठा र दँ ैनभएका िनराधार होरा उ लखे गरी िववाद गरेको कुरा उ लखे गन 
चाहा छु ।  

२. िवप ी िनवेदक समेत िमली गािल गलौच मलाई, डर, धाक, ध क  दखेाई हातपात गरी 
घरबाट िनकाला गरेपछी म माइतीमा आई वसेक   ँ । िववाह भएको केही वषपछी िवना कारण 
ममाथी िविभ  किसमका आरोप लगाई अपमान गन, गाली गलौच गन लगायतका कामह  दँगैए । 
प रवारका अ य सद यह ले म माथी घृणा गन, वोलचाल नगन ज ता काय गरेपिन िवप ीबाट केही 
समय मलाई नै समथन र सहयोग गद आएका िथए तर पछी िवप ी िनवेदक समेत उिनह सँगै िमले र 
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मलाई जवरज त गरबाट िनका ने कायमा सहभागी भए  । के कुन कारणल ेवा मेरो के ग तीले यसो 
गरेका न भिन वु दा वेलावेला दाइजो न याएको भिन माइती प समेतको  आलोचना गन गरेका 
िथए । सायद उिनह लाई दाइजोकै लोभका कारण मलाई घरबाट िनकाली दएका नुपदछ । मलै ेकुनै 
ग ती नगरेको र िवप ी लो सेँग पूववत माया, स ाव र स मान यथावत रहकेोल ेलो े वा ीको 
स व ध यथावत कायम गरीपाउँ ।  

३. घरबाट जवरज त िनकालेपछी ४ मिहनाको नावालक छोरा काखी यापेर माइती आएको 
झ ड ै ३ वषस म वखेवर, स पकिविहन वसी अिहले ए ासी स व ध िव छेदको माग गरी िनवेदन 
दनु आफँैमा आ यजनक लागेको छ, स य त य वुिझ कानून वमोिजम ग रपाउँ ।  

४. वमोिजम िलिखत .... बाट जारी भएको थानीय याियक कायिवधीको दफा.........................
 यसै िनवेदनसाथ दािखल गरेको छु ।...... जवाफ वापत द तुर  

५. यो िलिखत जवाफ यादिभ ै िलई म आफ उपि थत भएको छु ।  

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

७. यसमा लेिखएका होरा ठक साँचो स य न्, झुठा ठहरे कानून वमोिजम संजाय भो  तयार 
छु ।  

िनवेदक 

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

ईित स वत ........साल ........मिहना ........गते.......रोज शुभम ्। 
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अनुसचूी — ६ 

( दफा २० को उपदफा ६ सगँ स वि धत ) 

 

याियक सिमित वाट जारी भएको 

याद सचूना 

.................................व  े .....................................को नाउँमा 

.............................नगरपािलका कायालय वाट जारी भएको १५ (प ध)  दन ेसचूना 

 

 

..................व  े ..........................................ले तपाईको िव  ............................िववाद 
परेको भिन िनवदेन दता गरेको दँा सो को ितिलपी यस ैसाथ पठाईएको छ  ।अत ◌ः तपाईल ेयो 
याद वझुकेो वा रत पवुक तामले भएको िमितल े१५ (प ) दन िभ मा आ नो भनाई सिहत आफै 

वा काननू वमोिजमको वारेश माफत यस कायालयमा हािजर न आउन ु होला । अ यथा कानून 
वमोिजम न े यवहोरा जानकारी गराई छ । 

 

ईित स वत ............... साल ................मिहना ...................गत े .............रोज 
....................शुभम ्। 
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अनुसचूी-७ 

(दफा ४२को उपदफा (१)सगँ स बि धत) 

िनणयको ढाँचा 

....................................... याियक सिमित 

संयोजक ी............................................ 

सद य ी............................................. 

सद य ी............................................. 

िनणय 

संवत .........सालको िनवेदन नं...... 

िवषयः वलेसीबाट पानी झारेको । 

...............िज ला..........नगरपािलका वडा नं. 

..........व े........... थम प  

                                  िव  

...............िज ला..........नगरपािलका वडा नं. ..........व े 

.........दो ो प  

 

थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७(१)ञ वमोिजम िनवेदन दता भई सोही ऐनको 
दफा ४६ वमोिजम गठन भएको याियक सिमित सम  तुत न आएको मु ाको संि  त य र 
िनणय यस कार छः 

 (१) ..........नगरपािलका वडा नं. न सा िसट नं.... 

क.नं........ े.फ.........को घरज गामा पि म तफका क.नं.....का 
संिधयार िवप ी ........ल ेघर वनाउँदा आ नो घरज गामा िसमानास म आई जोिड 
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वनाएको तर छत तथा वलेसीको पानी आ नो घर क पाउ डिभ  झानगरी वनाएको दँा 
सो वलसेी व द गराइपाउँ भ े िनवेदकको िनवेदन होरा ।  

 

 

 (२) .............. नगरपािलकाबाट चिलत भवन िनमाण स व धी मापद ड वमोिजम इजाजत ा  
गरी भवनको न सा समेत वीकृत गराई सो न सा वमोिजम भवन िनमाण गरेको  ँ । िवप ी 
िनवेदकले भने वमोिजम आ नो घरको छत तथा वलसेीको पानी िनजको घर क पाउ डिभ  झान 
नगरेको आ नै घरज गामा झान गरेको दँा झठुा िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ े यथ को िलिखत 
जवाफ ।  

(३) .............. नगरपािलकाबाट थलगत िन र ण तथा सव ण गन गएका ािविधक टोिलले 
थलगत िन र ण गरी िमित.........मा पेश गरेको केच सिहतको ितवेदनबाट यथ को घरतफबाट 

छत तथा वलेसीको पानी ख दा िनवेदकको घर क पाउ डिभ  पन गरेको दिेख छ भ  े होरा 
उ लेिखत भएको  ।  

(४) िववादका दवैु प लाई मेलिमलाप गराउने योजनका लािग.........नगरपािलका वडा नं..... मा 
रहकेो मलेिमलाप के मा पठाउँदा मेलिमलाप न नसक  फ क आएको ।  

िनणय 

दवैु प लाई सुनुवाईको लािग आज पेशी तो कएकोमा िववादका स वि धत प ह  वयम ं तथा 
िनजह बाट िनयु  गरेका कानून वसायीह  समेतको भनाई सुनी पुनः िमलाप  गनुहोस भिन 
स झाउँदा वुझाउँदा पिन िमलाप  गन म जुर नगनु भएकोले फाइलमा संल  माण कागजह को 
समेत मू या कन गरी थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४९(२) वमोिजमिनणय दनुपन 
न आई िनणयतफ िवचार गदा िनवेदकको क. नं....को पि मतफ यथ को क.नं....को घरज गा 

जोिडएर रहकेोमा िववाद दिेखएन । िनवेदकको भनाई अनुसार आ नो घर क पाउ डिभ  यथ को 
छत तथा वलेसीको पानी झारेको हो होइन भिन थलगत पम ैजाँचवुझ गरी ािविधक ितवेदन पेश 
गन कायालयबाट ख ट गएका ािविधक कमचारीले िमित.............मा पेश गरेको केच सिहतको 

ािविधक ितवेदन समेतबाट िनवेदकको माग दावी वमोिजम आ नो घर क पाउ डिभ  यथ को 
छत तथा वलसेीबाट पानी झन गरेको भ  े पुि  ने दिेख छ । यथ ले यस कायालयबाट पा रत 
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गरेको न सामा समेत छत तथा वलेसीको पानी आ नै घरज गामा झान भिन देखाईएको र िनवेदकको 
घर क पाउ डिभ  पानी झान पाउनुपछ भिन यथ ल ेदावी िवरोध गन समेत नसकेको र चिलत 
कानून र चलनबाट समेत अकाको घर क पाउ डिभ  आ नो छत तथा वलेसीको पानी झान पाउने 
नदिेखएको दँा िनवेदकको माग वमोिजम यथ ल ेआ नो छत तथा वलेसीबाट आ नै घर ज गामा 
पानी झान व ध गनुपन दिेख छ । िनवेदकको घर क पाउ डमा पानी झान नपाउने ठहछ  । सो 
ठहनाले तपिशल बमोिजम गनु ।  

तपिशल 

१. सरोकारवालाले न ल माग गन आएमा िनयमानुसार द तुर िलई न ल दनु ।  

२. यो िनणयमा िच  नवुझे ३५ दनिभ  .......िज ला अदालतमा पुनरावेदन गन जानु भिन 
 यथ लाई सुनाई दनु ।  

३. यादिभ  पुनरावेदन नपरेमा कानून वमोिजम िनणय काया वयन गनु/गराउनु ।  

  इित संवत् ..... साल.........मिहना.......गते..........रोज शुभम ्। 
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अनुसचूी-८ 

(दफा ४८को सगँ स बि धत) 

अ त रम सरं णा मक आदशेको नमूना 
 

......................................................... याियक सिमित 

संयोजक ी......................................................................................... 
सद य ी........................................................................................... 
सद य ी........................................................................................... 
आदशे 
 
संवत ............................ सालको िनवेदन नं........ 
 

िवषयः  िपिडतलाई उपचार गराउन ेस व धमा । 
 
................. िज ला .............. नगरपािलका वडा नं.....व  े
............................................................................ थम प  

िव  

................. िज ला ................ नगरपािलका वडा नं.............व  े

...................................................................दो ो प  
 
यसमा िनवेदकको माग वमोिजम ............िज ला……………..नगरपािलका वडा नं........... व  े
...............को नाित ........................को छोरा/छोरी वष ....... को .............ल ेआफुलाई असा य रोग लािग 
िनयिमत पमा ह ाको २ पटक मृगौला डायलोिसस गन िच क सकल ेिशफा रस गरेकोमा एकाघरका 
छोरा वष .....  को ................. ले िनयिमत पमा डायलोिसस गन अटेर गरेको, घ र घ र पैयँा नभएको 
वहाना गन गरेको, किहल ेकिहल ेकायालयको कामको तताले फुसद निमलेको आ द कारण जनाई 
आफुले िनयिमत ा  गनुपन वा य सेवा ा  गन नसकेको दँा आ नो जीवन झनझन खतरायु  
व द ैगएको भिन अ पतालको िच क सकको पुजा र िशफा रस सिहत पेश न आएको िनवेदन उपर 

ारि भक पमा जाँचवुझ गदा होरा मनािसव देिखएको दँा हाललाई िनवेदकको लािग 
िच क सकले िशफा रस गरे वमोिजम हरेक ह ा २ पटक डायलोिसस गनु गराउनु तथा िनजको 
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वा यलाभका लािग आव यक अ य व ध समेत िमलाउनु भिन थानीय सरकार संचालन ऐन 
२०७४ को दफा ४९(८) वमोिजम िवप ी ........................को नाममा यो अ त रम संर णा मक आदशे 
जारी ग र दएका छ  । यो आदशे िमिसल सामले राखी िवप ीलाई लखेी  पठाई दनु । यो आदशे 
अनुसार उपचार भएको जानकारी ा  गरी िमिसल सामले रा  ुर िनयमानुसार पेश गनु ।  
 
ईित संवत ................... साल ..........मिहना....गते रोज..........शुभम ्। 
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अनुसचूी —९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) सगँ स बि धत ) 

िमलाप को लागी िनवदेनको  ढाचँा 

.............नगरपािलका  याियक सिमित सम  पशे गरेको िमलाप को सयंु  िनवदेन प  

............ िज ला .............नगरपािलका वडा न.ं ....... व  े...........को छोरा ÷ छोरी ÷ ीमित वष 
.......... को ........................... िनवदेक ( थम प  ) 

िव  

............ िज ला ...........नगरपािलका वडा न.ं ......व  ेवष ........ को ............िलिखत जवाफ 
कता ( दो ो प  ) 

 

िवषयः स व ध िव छेद । 

हामी िनवेदक  िन  िलिखत िनवेदन गदछौः 

१. हामीिवच संवत २०६९ सालमा सामािजक पर परा अनुसार िववाह ग रएकोमा क रव  २ 
वषस म  सुमधुर दा प य जीवन रहकेो ि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 अनुरोध गरेको, िलन गएको तर उ टै कुटिपट गरी पठाएको भिन िनवेदकको िनवेदन 
परेको ।  

२. आफुलाई दाइजो न याएको िनउँबाट घरमा हलेा गरेको, अपमान गरी जवरज त घरबाट 
िनकाला गरेको हो । आफु खुशील ेमाइत गई वसेको होइन अझपिन लो े ित आ नो यथावत माया, 
स ाव र स मान रहकेोले लो े वा ीको स व ध यथावत कायम गराईपाउँ भ  े यथ को िलिखत 
जवाफ रहकेो  ।  

३. हामी झगडा गरी आयौ, कही वष लो े वा ी छु टएर व यौ, हामी बाट एक 
स तानको जायज म समेत भैसकेको छ । घरमा सामा य घरायसी िवषयल ेमनमुटाव भई 
लो े वा ी अलग अलग वसेकोमा ...........नगरपािलकाको नयाियक सिमित 
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माफत वडा नं. ......अ तगतको ............मेलिमलाप के मा मेलिमलापकता 
............को पहलमा एक आपसमा छलफल गरी िमिल आएको होरा यो छक  

िवगतमा ज ेज ता िवषयमा असमझदारी तथा वेमेल भएको भएता पिन हामी िवच एक 
अका ित िव ास, सदभाव र ेम कायम ैरहकेोले लो े वा ीको स ब ध िव छेद गरी 
पाउँ भ े िनवेदन दावी छोडी पुनः सुमधुर स ब धका साथ दा प य जीवन लाई वि थत 
ढंगले अगाडी बढाउने छौ । िनवेदकको घरमा त काल लो े वा ी िमिल व  ेवातावरण 
न ने भएकोले छु ै ठाउँमा डरेा िलई व  हामी दवैु प  सहमत भएकोले थानीय सरकार 
स ालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (२) बमोिजम यो िमलाप को संयुतm िनवेदन पेश 
गरेका छौ, लेिखए बमोिजम िमलाप  ग रपाउँ ।    

४.  .........नगरपािलका थानीय याियक कायिवधी वमोिजम यो िमलाप को संयु  िनवेदन 
द तुर बापत  ........यसै साथ सलं  छ ।    

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

िनवेदकह  

================================================================================ थम प  

================================================================================ दो ो प  

 

 

इित संवत् ...... साल.........मिहना......गते......रोज शुभम ्। 
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अनुसचूी —१० 

                             ( दफा ५३ को उपदफा (५) सगँ स बि धत ) 

                           िमलाप को ढाचँा 

                                                                                                    ...........नगरपािलका याियक सिमित सम  पेश गरेको िमलाप को  संयतुm िनवेदनप  

                                                                                                    ...........िज ला....................नगरपािलका नं. .....व  े.......................................को छोरा÷छोरी ÷ ीमती वष 
..........को .................................... िनवेदक ( थम प  ) 

                                           िव  

                                                                                                    ...........नगरपािलका वडा नं. .....व े .......वष .........को ................िलिखत जवाफकता   (दो ो प  ) 

 

िवषयः— स व ध िव छेद 

हामी िनवेदक  िन  िलिखत िनवेदन गदछ  : 

१. हामीिवच संवत २०६९ सालमा सामािजक पर परा अनुसार िववाह ग रएकोमा क रव  २ 
वषस म  सुमधुर दा प य जीवन रहकेो ि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 अनुरोध गरेको, िलन गएको तर उ टै कुटिपट गरी पठाएको भिन िनवेदकको िनवेदन 
परेको ।  

२. आफुलाई दाइजो न याएको िनउँबाट घरमा हलेा गरेको, अपमान गरी जवरज त घरबाट 
िनकाला गरेको हो । आफु खुशील ेमाइत गई वसेको होइन अझपिन लो े ित आ नो यथावत माया, 
स ाव र स मान रहकेोले लो े वा ीको स व ध यथावत कायम गराईपाउँ भ  े यथ को िलिखत 
जवाफ रहकेो  ।  

 ३. हामी झगडा गरी आयौ, कही वष लो े वा ी छु टएर व यौ, हामी बाट एक 
स तानको जायज म समेत भैसकेको छ । घरमा सामा य घरायसी िवषयल ेमनमुटाव भई 
लो े वा ी अलग अलग वसेकोमा ...........नगरपािलकाको याियक सिमित माफत 
वडा नं. ...अ तगतको ..........मेलिमलाप के मा मेलिमलापकता ........को 
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पहलमा एक आपसमा छलफल गरी िमिल आएको होरा यो छक  िवगतमा ज ेज ता 
िवषयमा असमझदारी तथा वेमेल भएको भएता पिन हामी िवच एक अका ित िव ास, 

सदभाव र ेम कायम ै रहकेोले लो े वा ीको स ब ध िव छेद गरी पाउँ भ े िनवेदन 
दावी छोडी पुनः सुमधुर स ब धका साथ दा प य जीवन लाई वि थत ढंगले अगाडी 
बढाउने छौ । िनवेदकको घरमा त काल लो े वा ी िमिल व  ेवातावरण न ने भएकोल े
छु ै ठाउँमा डरेा िलई व  हामी दवैु प  सहमत भएकोले थानीय सरकार स ालन ऐन, 

२०७४ को दफा ४७ (२) बमोिजम यो िमलाप को संयुतm िनवेदन पेश गरेका छौ, लिेखए 
बमोिजम िमलाप  ग रपाउँ ।    

४. ....... .नगरपािलका थानीय याियक कायिवधी वमोिजम यो िमलाप को संयु  िनवेदन 
द तुर बापत  ....यसै साथ सलं  छ ।    

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

िनवेदकह  

...................................... थम प  

.................................... दो ो प  

 

इित संवत् ....... साल...... मिहना.....गते............रोज शुभम ्। 
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अनुसचूी-११ 

(दफा ६०को उपदफा (३) सगँ स बि धत) 

मलेिमलापकतामा सचूीकृत न ेिनवदेन ढाँचा 
याियक सिमित 

टीकापुर नगरपािलका सम  पेश गरेको िनवेदन 

िवषयः मेलिमलापकतामा सूचीकृत न पाउँ । 
 

तुत िवषयमा तपिसलमा उ लेिखत कागजातह को ितिलपी साथ ै राखी टीकापुर नगरपािलका  
याियक सिमित अ तगतका ............ मेलिमलाप के मा सूचीकृत भई मेलिमलाप गराउन अनुमती 

पाउँ भनी िनवेदन गदछु ।  

तपिसल  

१) नाग रकता माणप को छाँयाकपी, 

२) मा यिमक तह स म उितण गरेको शैि क यो यताको माणप को छाँयाकपी, 

३) मेलिमलापकताको तािलम ा  गरेको माणप को छायाँकपी, 

४) मेलिमलाप स ब धी अनुभव, 

६) नगरपािलका े  िभ  वसोवास भएको होरा खुलेको कागजात, 

५) ि गत िववरण (Bio- data) र 

६)  नगरपािलका े  िभ  वसोवास भएको होरा खुलेको कागजात  

                                              िनवेदक 

नाम थरः .......... 

  द तखतः ........... 

िमितः ............. 

अनुसचूी-१२ 
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(दफा ७६को उपदफा (१) सगँ स बि धत) 

टीकापुर नगरपािलकाको याियक सिमित सम  पेश गरेको 
भ रभराउको िनवेदन प  

 

िवषयः भ रभराई पाउँ भ े वारे । 
...........व े............................ िनवेदक वादी÷ ितवादी 

िव  

 ........ .....व े ......................... िवप ी वादी÷ ितवादी 
                       मु ा 
 म िनवेदक िनवेदन वापत  १०।– द तुर साथै राखी िन  होरा िनवेदन गदछु । 

१ उपरो  िवप ी सगंको उ लेिखत मु ा यस नगरपािलकाको याियक सिमितको िमित 
.........को िनणय बमोिजम मैले यस कायालयमा राखकेो द त्ुर ÷रकम िमित 
...........को ी ........िज ला अदालतको फैसला बमोिजम मैले भरी 
भराई पाउँने ठहर भएको दँा उ  रकम भरी भराई पाउँन यो िनवेदन पेश गरेको 
छु ।  

२   मैले यस कायालयमा ज मा गरेको द तुर /रकमको भरपाई /रिसद/ भौचरको स ल ै ित र 
स मािनत ी .................िज ला अदालतको अि तम फैसलाको छायाँकपी यसै साथ संल  छ ।  

३ यसमा लेिखएको होरा ठक हो, झुठा ठहरे सहलँा बुझाउला । 

                                                                                  िनवेदक 

                                                                                 िनज............ 

 

ईित संवत .....साल........मिहना....गते.....रोज शुभम ्।   
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अनुसचूी —१३ 
( दफा ७७ को उपदफा (१) सगँ स बि धत ) 

चलन चलाउन ेिनवदेन 
...................नगरपािलकामा पेश गरेको 

िनवदेन प  
 

िवषय — चलन थलाई पाउँ भ े वारे । 
 

..............व  े.......िनवदेक / वादी/  ितवादी 
िब  

..............व  े............िबप ी / वादी / ितवादी 
मु ा 

म िनवदेन वाफत  १०/ - द तरु साथ ैराखी िन  होरा िनवदेन गदछु । 
१. उपरो  िबप ी सगँको उ लेिखत मु ा यस नगरपािलकाको याियक सिमितबाट िमित 

............मा िनणय भई उ  घरज गा (जुन स पि  भोग चलन गन 
पाउन ेगरी िनणय भएको छ सो स पि  वा व तु उ लेख गन) मरेो हक भोग वा 
वािम वको  ने ठहर भएकोमा ी...........िज ला अदालतमा िबप ील े

पुनरावलोकन गरेकोमा स मानीत अदालत वाट समते िमित.......मा िनणय दँा 
याियक सिमितकै िनणयलाई सदर गरी मरैे हक भोग कायम गरेको दँा सो मरेो 

हक भोगको कायम भएको स पि  चलन चलाई पाउन यो िनवदेन पेश गरेको छु । 
२. यस ैिनवदेन साथ दहेायका कागजातह  सलं  गरेको छु । 
क. याियक सिमितल ेिमित ...............मा गरेको िनणयको छाँयाकँपी । 
ख. ी ... िज ला अदालतले गरेको िमित ........को सदर फैसलाको छायँाकँपी । 
ग. यस िववाद स व  िमिसल यस ैकायालयमा रहकेो छ । 
घ. लेिखएको यहोरा ठक साँचो छ, झठुा ठहरे कानून वमोिजम सहलँा वझुाउला । 
                                     िनवेदक ◌ः– 

                  िनज..................... 

ईित स वत ............साल ...............मिहना 
......गते...........रोज शुभम् । 

अनुसचूी —१४ 
( दफा ७९ को उपदफा (४) सगँ स बि धत ) 



60 
 

स पित रो ाको आदशे 
........ याियक सिमित 

सयंोजक ी ......................... 
सद य ी .......................... 
सद य ी .......................... 
आदशे 
सवंत ........सालको िनवेदन प  ........ 
                     िवषय ◌ः– स पित ह ता तरण रो ा  
........िज ला..........नगरपािलका वडा नं.... व े ..........को छोरा / छोरी 
/ ीमित वष...... को ........... को िनवदेक ( थम प ) िव  
........िज ला ..........नगरपािलका वडा नं. ... व े ........िवप ी (दो ो 
प ) 

......... व े ......... वष....को यसमा िनवदेकको माग वमोिजम 

............ िज ला .........नगरपािलका वडा नं...... े. फ. 

............. क. नं. ...... ज गामा वनकेो ............ को नाममा 
रहकेो अव डाको ......... वग फटको चार त ल ेघर र िलग लगापात समते िवप ी 
................ स पित िनज िवप ी वाट अ य अिंशयारह को म जुरी िवना हक 
ह ता तरण न स े आशकंा गरी िनवदेकल े दएको िनवदेन उपर ारि भक पमा जाचँवुझ 
गदा होरा मनािसव देिखएको दँा हाललाई याथ को नाममा रहकेो उ लेिखत घर 
ज गाको हक ह ता तरण गन िसफा रस न दन वडा लाई अक  आदशे नभए स मका लागी 
उ  घर ज गाको हक ह ता तरण नगनु ÷ गन न दन भिन मालपोत कायालयको नाममा 
समते थानीय सरकार सचंालन ऐन, २०७४ को दफा ४९ (६) बमोिजम यो रो ाको 
आदशे जारी ग र दएका छौ । यो आदशे िमिसल सामले राखी स बि धत कायालयमा 
पठाई दनु । यो आदशे अनुसार रो ा भएको जानकारी ा  गरी िमिसल सामले रा ु र 
िनयमानसुार पेश गनु ।  
ईित सवंत ......साल.........मिहना...........गत े ........रोज शभुम ्
।   
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अनुसचूी-१५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) सगँ स बि धत) 

न लको लािग िनवदेन 

याियक सिमित 

.......... नगरपािलकामा पेश गरेको 

िनवेदन प  

िवषयः न ल पाउँ भ े बारे । 

........................ व  े

.................................िनवेदक/वादी/ ितवादी 

िब  

.......................... व े .................................िबप ी 
/वादी/ ितवादी 

मु ाः ................। 

म िनवेदक िनवेदन द तुर वापत . १०।– साथ ैराखी िन  होरा िनवेदन गदछुः 

(१) उपरो  िवप ीसँगको उ लेिखत मु ामा अ ययनको लािग देहायका कागजातह  आव यक 
परेको दँा मािणत ितिलपी पाउँ भनी यो िनवेदन साथ उपि थत भएको छु । अतः न लको 

मािणत ितिलपी पाउँ ।  

दहेाय  

क).............................................................................. 

ख).............................................................................. 

ग).............................................................................. 

घ) ............................................................................. 

ङ) ............................................................................. 
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२) लेिखएको होरा ठक साँचो छ, झु ा ठहरे कानून बमोिजम स लँा बझुाउँला ।  

िनवेदक 

िनज ................ 

 इित स वत्  ......... साल .... मिहना .... गते रोज् ... शुभम् ....... 


