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भाग – २ 
बा नीगढ  जयगढ गाउँपा लका 

 
 

 

 

याियक सिमितले उजुरीको कारवाही िकनारा गदा अपनाउन ुपन  रणनीितक कायिविध, २०७८ 

तावनाः याियक सिमितले चिलत काननू बमोिजम उजरुीको कारवाही र िकनारा गदा अपनाउनु पन कायिविध तय 

गरी प ता, एक पता एवं पारदिशता कायम गरी काननूको शासन तथा याय ितको जनिव ास कायम राखीरहनको 

लािग चलनमा रहकेो संघीय काननूमा भए दिेख बाहके थप काननूी यव था गन वा छनीय भएकोले, नेपालको 

संिवधानको धारा २२१ को उपधारा (१) बमोिजम बा नीगढी जयगढ गाउँसभाले यो कायिविध बनाएको छ । 
 



प र छेद -१ 
ारि भक 

१. संि  नाम र ार भः (१) यस कायिविधको नाम “बा नीगढी जयगढ गाउँपािलका याियक सिमितले 

उजुरीको कारवाही िकनारा गदा अपनाउनु पन  रणनीितक कायिविध, २०७८” रहकेो छ । 

  (२) यो कायिविध तु त ार भ हनेछ । 

२. प रभाषाः िवषय वा सङ्गले अक  अथ नलागेमा यस कायिविध ऐनमा; 

(क)  “उजरुी” भ नाले सिमित सम  परेको उजरुीबाट शु  भएको चिलत काननू बमोिजम 

 सिमितले कारवाही र िकनारा गन उजरुी स झनपुछ । 
(ख) “खा ने”भ नाले तोिकएको स पि को मू यांकन ग रदा याउने हदलाई स झन ुपदछ । 

  (ग) “चलन चलाईिदने”  भ नाले िनणय प ात हक अिधकार ा  भएको यि लाई कुनै व तु 

   वा स पि  भोग गन िदने कायलाई स झनपुदछ । 

(घ) “जमानत”  भ नाले कुनै यि  वा स पि लाई याियक सिमितले चाहकेो वखतमा उपि थत 

वा हािजर गराउन िलएको िज मा वा उ रदािय वलाई स झनुपदछ ।   
  (ङ) “तामलेी”  भ नाले याियक सिमितको े ािधकार िभ का िववादह मा स वि धत प लाई 

   वझुाईने याद,  सचुना,  आदेश,  पजू  वा जानकारी प  रतपवूक वझुाउने कायलाई  

   स झनपुछ ।  

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

फाँटवारी वा लगतलाई स झनुपदछ ।  
(छ) “तोिकएको” वा “तोिकए बमोिजम” भ नाले यस ऐन अ तगत बनेको िनयममा तोिकए 

बमोिजम स झनपुछ । 
(ज) “दरपीठ” भ नाले याियक सिमित सम  पेश हन आएका कुनै कागजप को  स ब धमा 

रत नपगुे वा काननूले दता नहने वा नला ने भएमा यसको पछािड प  सोको कारण र अव था 

जनाइ अिधकार ा  अिधकारीले लेिखिदने िनदशन वा यहोरालाई स झनपुदछ ।  
(झ) “नामसेी” भ नाले कुनै यि को नाम, थर र वतन समतेको िव ततृ िववरण खलुाइएको 

यहोरालाई स झनपुदछ ।  

(ञ) “नािलश”  भ नाले कुनै िववादको िवषयमा दफा ८ बमोिजम िदएको उजरुी, िनवेदन वा िफराद 

स झनपुछ  



(ट)  “िनणय िकताब”  भ नाले सिमितले उजरुीमा गरेको िनणयको अिभलेख रा नको लािग खडा 

गरेको उजरुीमा िनणय गरेको यहोरा र यसको आधार तथा कारणको संि  उ लेख भएको 

िकताब स झनपुछ । 
  (ठ) “प चकृित मोल”  भ नाले प च भला ीले स पि को थलगत तथा थानीय अवलोकन मू

   यांकन गरी िव  िवतरण हनस ने उिचत ठहराएर िनि त गरेको मु यलाई   

   स झनपुदछ ।    

  (ड) “पेशी”  भ नाले याियक सिमित सम  िनणयाथ पेश हने िववादह मा प ह लाई  

   उपि थत गराइ सनुवुाइ गन कामलाई स झनपुदछ ।  

(ढ) “ ितबादी” भ नाले बादीले जसका उपर उजरुी दता गदछ सो यि  वा सं था स झनपुछ । 

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

   लेिखने वा लेिखएको कागजलाई स झनपुछ ।  

  (त) “ब द ईजलास”  भ नाले याियक सिमित अ तगत िन पण हने िववादह  म ये  

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

           दिेखएमा स व  प ह  मा  सहभागी हनेगरी व ध गरीएको सनुवुाई क लाई स झनपुछ ।  

(थ) “बादी” भ नाले कसै उपर सिमित सम  उजरुी दता गन यि  वा सं था स झनपुछ । 

                     (द) “मू तवी”  भ नाले याियक सिमित अ तगत िवचाराधीन मु ा अ य अड्डा अदालतमा समते 

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

कायलाई स झनपुछ ।  

(ध) “लगापात”  भ नाले घरज गा र यससँग अ तर िनिहत टहरा,बोट िव वा,खु ला जिमन र 

यसमा रहकेा सबैखाले संरचना वा चचको ज गा,छेउछाउ,सेरोफेरो र  स पणू अवयवलाई 

स झनपुदछ ।  

  (न) “सदर याहा”  भ नाले धरौटीमा रहकेो रकमको लगत क ा गरी आ दानीमा वा ने  

   कायलाई स झनपुछ ।   

  (प) “सभा” भ नाले नगरसभा स झनपुछ । 

  (फ) “सिमित” भ नाले याियक सिमित स झनपुछ र सो श दले थानीय ऐनको दफा ४८  

   को उपदफा (६) बमोिजमको सिमितलाइ समेत जनाउनेछ । 



(ब) “साल वसाली”  भ नाले हरेक वषको लािग छु ा छु ै हने गरी ितवषको िनिम  थायी पमा 

तय ग रएको शत स झनपुछ । 

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

  (म) "संिवधान" भ नाले नेपालको संिवधान स झनपुछ । 

प र छेद-२ 
सिमितको अिधकार  

३. उजुरीमा िनणय स ब धी कामः सिमितमा दता भएका उजरुी वा उजरुीको िनणय गन वा दता भएको नािलश 

वा उजरुीको कुनै यहोराल ेलगत क ा गन अिधकार सिमितलाइ मा  हनेछ । 
४. िनणय स ब धी बाहेक अ य कामः (१) दफा ३ मा उ लेख भएको वा चिलत काननूल े सिमित वा 

सिमितको सद यले नै गन भ ने यव था गरेको वा कायको कृितले सिमित वा सिमितको सद यले नै गनपुन 

प  भैरहकेो देिख बाहकेको अ य कायह  यस ऐनमा तोिकएको कमचारी र यसरी नतोिकएकोमा सिमितले 

िनणय गरी तोकेको वा अिधकार दान गरेको कमचारीले गनपुनछ । 

 (२) तोिकएको शाखा मखु वा तोिकएका अ य कमचारीले यस कायिविध र चिलत कानून बमोिजम 

तोिकएको काम गदा सिमितको संयोजक वा सिमितले तोकेको सद यको य  िनदशन, दखेदखे र िनय णमा 

रही गनपुनछ । 

५. यस कायिविध बमोिजम अवल बन गनुपनः सिमितले उजरुी वा उजरुीको कारवाही र िकनारा गदा चिलत 

र स बि धत संघीय कानूनमा प  उ लेख भए दिेख बाहके यस कायिविध बमोिजमको कायिविध अवल बन 

गनपुनछ । 
६. सिमितले हेनः सिमितलाइ देहाय बमोिजमको उजरुीह मा कारवाही र िकनारा गन अिधकार रहनेछः 

(क) थानीय ऐनको दफा ४७ अ तगतको उजरुी, 
(ख) मेलिमलाप ऐन, २०६८ अनुसार मलेिमलापको लािग गाउँपािलका/नगरपािलकामा ेिषत 

उजरुी, 
(ग) संिवधानको अनसुचूी-८ अ तगतको एकल अिधकार अ तगत सभाले बनाएको काननू 

बमोिजम िन पण हने गरी िसिजत उजरुी, तथा 
(घ) चिलत काननूल ेगाउँपािलका/नगरपािलकाले हने भिन तोकेका उजरुीह  । 

७. सिमितको े ािधकारः सिमितले दफा ६ अ तगतका म ये दहेाय बमोिजमका उजरुीह मा मा  े ािधकार 

हण गन तथा कारवाही िकनारा गनछः 



(क) यि को हकमा उजरुीका सबै प  गाउँपािलका/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) गाउँपािलका/नगरपािलकाको े ािधकार िभ  परेका कुनै अदालत वा िनकायबाट मलेिमलाप 

वा िमलाप को लािग ेिषत गरीएको, 
(घ) अचल स पि  समावेश रहकेो िवषयमा सो अचल स पि  गाउँपािलका/नगरपािलकाको 

भैगोिलक े ािधकार िभ  रिहरहकेो, तथा 
(ङ) कुनै घटनासँग स बि धत िवषयव तु रहकेोमा सो घटना गाउँपािलका/नगरपािलकाको 

भैगोिलक े  िभ  घटेको । 

प र छेद-३ 
उजुरी तथा ितवाद दता 

८. िबवाद दता गनः (१) कसै उपर िबवाद दता गदा वा उजरुी चलाउँदा चिलत काननू बमोिजम हकदैया पुगेको 

यि ले सिमितको तोिकएको शाखासम  उजरुी दता गनस नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम उजरुी िददंा यस ऐन तथा चिलत काननू बमोिजम खलुाउनुपन कुरा सबै 

खलुाइ तथा पयुाउनपुन ि या सबै परुागरी अनसुचूी-१ बमोिजमको ढाँचामा िदनुपनछ । 
  (३) उपदफा (२) मा लिेखए दिेख बाहकेउजरुीमा दहेाय बमोिजमको यहोरा समेत खलुाउनुपनछः 

(क) बादीको नाम, थर, वतन र िनजको बाब ूर आमा, तथा थाहा भएस म बाजे र ब यै को नाम; 
(ख) ितबादीको नाम, थर र थाहा भएस म िनजको बाबु र आमाको नाम, थर र थान प ा ला ने 

गरी प  खलुेको वतन; 

(ग) गाउँपािलका/नगरपािलकाको नाम सिहत सिमितको नाम; 

(घ) उजरुी गनपुरेको यहोरा र स पणू िववरण; 

(ङ) गाउँपािलका/नगरपािलकाले तोके अनसुारकोद तुर बुझाएको रिसद वा िन सा; 

(च) सिमितको े ािधकार िभ को उजरुी रहकेो यहोरा र स बि धत काननू; 

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

(ज) हद याद ला ने भएमा हद याद रहकेो तथा हकदयैा पगुकेो  स ब धी यहोरा; 
(झ) कुनै स पि सँग स बि धत िवषय भएकोमा सो स पि  चल भए रहकेो थान, अव था तथा 

अचल भए चारिक ला सिहतको सबै िववरण । 
  (४) चिलत काननूमा कुनै िवशषे ि या वा ढाँचा वा अ य केिह उ लेख भएको रहछे भने सो 

स दभमा आव यक िववरण समते खलुकेो हनपुनछ । 



  (५) कुनै िकिसमको ितपिूत भराउनपुन अथवा ब डा लगाउनुपन अव थाको उजरुीको हकमा य तो 

ितपिूत वा ब डा वा चलनको लािग स बि धत अचल स पि को िववरण खलेुको हनपुनछ । 

९. िबवाद दता गरी िन सा िदनेः(१) उजरुी शासकल ेदफा ८ बमोिजम ा  उजरुी दता गरी बादीलाइ तारेख 

तोिक अनसुचूी-२ बमोिजमको ढाँचामा िबवाद दताको िन सा िदनपुनछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम तारेख िदनु पन अव थामा तारेख तो दा अनसुचूी-३ बमोिजमको ढाँचामा 

तारेख भपाइ खडा गरी स बि धत प को द तखत गराइ िमिसल सामले रा नपुछ । 
(३) उपदफा (२) बमोिजम तारेख भपाइमा तोिकएको तारेख तथा उ  िमितमा हने काय समते उ लेख 

गरी स बि धत प लाइ अनसुचूी-४  बमोिजमको ढाँचामा तारेख पचा िदनुपनछ । 

१०. उजुरी दरपीठ गनः (१) उजरुी शासकले दफा ८ बमोिजम पेश भएको उजरुीमा ि या नपगुकेो दिेखए परुा 

गनपुन दहेायको ि या परुा गरी अथवा खलुाउनु पन दहेायको यहोरा खलुाइ याउन ुभ ने यहोरा लेिख पाच 

िदनको समय तोिक तथा िबवाद दता गन निम ने भए सो को कारण सिहतको यहोरा जनाइ दरपीठ गरी बादीलाइ 

उजरुी िफता िदनपुनछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम ि या नपगुेको भिन दरपीठ गरी िफता गरेको उजरुीमा दरपीठमा उ लेख 

भए बमोिजमको ि या परुा गरी पाच िदनिभ  दता गन याएमा दता ग र िदनुपछ । 
  (३) उपदफा (१) बमोिजमको दरपीठ आदेश उपर िच  नबु ने प ले सो आदशे भएको िमितले ितन 

िदन िभ  उ  आदेशको िव द सिमित सम  िनवेदन िदन स नेछ । 
  (४) उपदफा (३) बमोिजम िदएको िनवेदन यहोरा मनािसब देिखए सिमितले उपदफा (१) बमोिजमको 

दरपीठ बदर गरी िबवाद दता गन आदेश िदनस नेछ । 
  (५) उपदफा (४) बमोिजम आदेश भएमा उजरुी शासकल े य तो िबवाद दता गरी अ  ि या परुा 

गनपुनछ । 

११. दता गन नहनेः उजरुी शासकले दफा ८ बमोिजम पेश भएको उजरुीमा दहेाय बमोिजमको यहोरा िठक भए 

नभएको जाँच गरी दता गन निम ने देिखएमा दफा १० बमोिजमको ि या परुा गरी दरपीठ गनपुनछः 

(क) चिलत काननूमा हद याद तोिकएकोमा हद याद वा याद नाघी उजरुी परेको 
(ख) चिलत काननू बमोिजम सिमितको े ािधकार नरहकेो 
(ग) कानुन बमोिजम ला ने द तुर सामले नराखकेो 
(घ) कुनै स पि  वा अिधकारसँग स बि धत िवषयमा िववाद िन पण गनपुन िवषय उजरुीमा 

समावशे रहकेोमा य तो स पि  वा अिधकारका िवषयमा उजरुी गन बादीको हक थािपत 

भएको माण आव यक पनमा सो माण नरहकेो; 

(ङ) उ  िवषयमा उजरुी गन हकदैया बादीलाइ  नरहकेो; 
(च) िलखतमा परुा गन ुपन अ य रत नपगुेको 



 
१२. दोहोरो दता गन नहनेः (१) यस ऐनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन चिलत काननू बमोिजम सिमित वा 

अ य कुनै अदालत वा िनकायमा कुनै प ले उजरुी गरी सिमित वा उ  अदालत वा िनकायबाट उजरुीमा उ लेख 

भएको िवषयमा माण बिुझ वा नबुिझ िववाद िनरोपण भैसकेको िवषय रहकेो छ भने सो उजरुीमा रहकेा प  

िवप को बीचमा सोिह िवषयमा सिमितले उजरुी दता गन र कारवाही गन हदँनै । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम दता गन निम ने उजरुी भलुवश दता भएकोमा सो यहोरा जानकारी भएपिछ 

उजरुी जनुसुकै अव थामा रहकेो भए पिन सिमितले उजरुी खारेज गनपुनछ ।  

१३. उजुरीसाथ िलखत माणको स कल पेश गनुपनःउजरुीसाथ पेश गन ुपन येक िलखत माणको स कल 

र कि तमा एक ित न कल उजरुीसाथै पेश गनपुनछ र उजरुी शासकले य तो िलखतमा कुनै कैिफयत 

जनाउनपुन भए सो जनाइ सो माण स बि धत िमिसलमा रा नेछ । 
१४. उजुरी तथा ितवाद दता द तुरः (१) चिलत कानूनमा िबवाद दता द तुर तोिकएकोमा सोिह बमोिजम तथा 

द तुर नतोिकएकोमा एक सय पैयाँ द तुर बुझाउन ुपनछ । 

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

ला नेछ । 

१५. ितवाद पेश गनपुनः (१) ितबादीले दफा २० बमोिजम याद वा सूचना ा  भएपिछ याद वा सूचनामा 

तोिकएको समयाविध िभ  उजरुी शासक सम  आफै वा वारेस माफत िलिखत ितवाद दता गनपुनछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम ितवाद पेश गदा ितबादीले भएको माण तथा कागजातका ितिलिप 

साथै संल न गरी पेश गनुपनछ । 
  (३) ितवादील ेिलिखत  यहोरा िदँदा अनसुचूी-५ बमोिजमको ढाँचामा िदनपुनछ । 

१६. ितवाद  जाँच गनः (१) उजरुी शासकल े दफा १५ बमोिजम पेश भएको ितवाद जाँच गरी काननू 

बमोिजमको रत पुगकेो तथा याद िभ  पेश भएको दिेखए दता गरी सिमित सम  पेश हने गरी िमिसल सामेल 

गनपुनछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम ितवाद दता हने भएमा उजरुी शासकले ितबादीलाइ बादी िमलानको 

तारेख तोक  तारेखमा रा न ुपनछ । 

१७. िलखतमा पुरा गनपुन सामा य रतः (१) चिलत कानून तथा यस कायिविध ऐनमा अ य  लिेखए दिेख 

बाहके सिमित सम  दता गन याएका उजरुी तथा ितवादमा देहाय बमोिजमको रत परुा गरेको हन ुपनछ । 

(क) ए फोर साइज को नेपाली कागजमा बायाँ तफ पाँच सेि टिमटर, पिहलो पृ मा शीरतफ दश 

सेि टिमटर र यसपिछको पृ मा पाँच सेि टिमटर छोडेको तथा येक पृ मा बि स हरफमा 

नबढाइ कागजको एकातफ मा  लिेखएको; 



(ख) िलखत दता गन याउने येक यि ले िलखतको येक पृ को शीर पछुारमा छोटकरी 

द तखत गरी अि तम पृ को अ यमा लेखा मक तथा या चे सिहछाप गरेको; 
(ग) कुनै काननू यवसायीले िलखत तयार गरेको भए िनजले पिहलो पृ को बायाँ तफ िनजको 

कानून यवसायी दता माणप  नंबर, नाम र काननू यवसायीको िकिसम खलुाइ द तखत 

गरेको;  
(घ) िलखतको अि तम करणमा यस िलखतमा लेिखएको यहोरा िठक साँचो छ, झु ा ठहरे काननू 

बमोिजम सहलँा बुझाउँला भ ने उ लेख गरी सो मिुन िलखत दता गन याएको वष, मिहना र 

गते तथा वार खलुाइ िलखत दता गन याउने यि ले द तखत गरेको, । 
(२) िलखतमा िवषयह  मब द पमा करण करण छुट्याइ संयिमत र मयािदत भाषामा लेिखएको 

हनपुनछ ।  
(३) िलखतमा पेटबोिलमा परेको थानको पिहचान हन े प  िववरण र यि को नाम, थर , ठेगाना तथा 

अ य िववरण प  खलुेको हनुपनछ । 
(४) िलखत दता गन याउने वा सिमितमा कुनै कागज गन आउनेले िनजको नाम, थर र वतन खलेुको 

नाग रकता वा अ य कुनै माण पेश गनपुछ । 

१८. न कल पेश गनपुनः उजरुी वा ितवाद दता गन याउनेल े िवप ीको लािग उजरुी तथा ितवादको न कल 

तथा संल न िलखत माणह को न कल साथै पेश गनपुछ । 
१९. उजुरी वा ितवाद संशोधनः(१) िलखत दता गन याउने प ले सिमितमा दता भइसकेको िलखतमा लेखाइ 

वा टाइप वा मु णको सामा य टुी स याउन िनवदेन िदन स नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको िनवदेनमा माग बमोिजम स याउँदा दावी तथा ितवादमा गरीएको माग 

वा दावीमा मलुभतु प मा फरक नपन र िनकै सामा य कारको संशोधन माग गरेको देखेमा उजरुी शासकले सो 

बमोिजम स याउन िदन स नेछ । 
  (३) उपदफा (२) बमोिजम संशोधन भएमा  सो को जानकारी उजरुीको अक  प लाइ िदनपुनछ । 

प र छेद-४ 

याद तामेली तथा तारेख  

२०. याद सूचना तामेल गनः (१) उजरुी शासकल ेदफा ९ बमोिजम िबवाद दता भएपिछ बिढमा दइु िदन िभ  

ितबादीका नाममा चिलत कानूनमा याद तोिकएको भए सोिह बमोिजम र नतोिकएको भए प  िदनको याद 

िदइ स बि धत वडा कायालय माफत उ  याद वा सूचना तामले गन स नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम याद वा सचूना तामले गदा दफा ९ बमोिजमको उजरुी तथा उ  उजरुी साथ 

पेश भएको माण कागजको ितिलपी समते संल न गरी पठाउनुपनछ । 



  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन एक भ दा बिढ ितबादीलाइ याद िदनपुदा 

माणकागजको न कल कुनै एकजना मलु ितबादीलाइ पठाइ बाँिकको यादमा माणकागजको न कल 

फलानाको याद साथ पठाइएको छ भ ने यहोरा लेिख पठाउनपुनछ । 
  (४) उपदफा (१) बमोिजम ा  भएको याद वडा कायालयले बिढमा ितन िदन िभ  तामले गरी 

तामलेीको यहोरा खलुाइ सिमितमा पठाउन ुपनछ । 
  (५) उपदफा (१) बमोिजम याद तामले हन नसकेमा देहाय बमोिजमको िव तुीय मा यम वा पि कामा 

सचूना काशन गरेर याद तामले गनपुनछः 
(क) याद तामले ग रनुपन यि को कुनै या स वा इमले वा अ य कुनै अिभलेख हन स ने 

िव तुीय मा यमको ठेगाना भए सो मा यमबाट; 
(ख) ितबादीले याद तामलेी भएको जानकारी पाउन स ने मनािसब आधार छ भ ने देिखएमा 

सिमितको िनणयबाट कुनै थानीय दिैनक पि कामा सचूना काशन गरेर वा थानीय एफ.एम. 

रेिडयो वा थानीय टेिलिभजनबाट सचूना सारण गरेर; वा 
(ग) अ य कुनै सरकारी िनकायबाट याद तामले गराउँदा याद तामले हन स ने मनािसब कारण 

दिेखएमा सिमितको आदेशबाट य तो सरकारी िनकाय माफत । 
  (६) यस ऐन बमोिजम याद जारी गनपुदा अनसुचूी-६  बमोिजमको ढाँचामा जारी गनपुनछ । 

२१. रोहवरमा रा नुपनः यस ऐन बमोिजम वडा कायालय माफत तामेल ग रएको यादमा स बि धत वडाको 

अ य  वा सद य तथा कि तमा दइुजना थानीय भलादिम रोहवरमा रा नपुनछ । 
२२. रीत बेरीत जाँच गनः(१) उजरुी शासकले याद तामलेीको ितवदेन ा  भएपिछ रीतपवूकको तामले भएको 

छ वा छैन जाँच गरी आव यक भए स बि धत वडा सिचवको ितवदेन समते िलइ रीतपूवकको देिखए िमिसल 

सामले रािख तथा बेरीतको दिेखए बदर गरी पनुः याद तामेल गन लगाइ तामेली ित िमिसल सामेल रा नपुनछ 
(२)उपदफा (१) बमोिजम जाँच गदा स बि धत कमचारीले बदिनयत रािख काय गरेको दिेखए उजरुी शासकले 

सो यहोरा खलुाइ सिमित सम  ितवदेन पेश गनुपनछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजमको ितवदेनको यहोरा उपयु  दिेखए सिमितले स बि धत कमचारी उपर  

कारवाहीको लािग कायपािलका सम  लिेख पठाउनस नेछ । 
२३. तारेखमा रा नूपनः (१)उजरुी शासकले दफा ९ बमोिजम िबवाद दता गरेपिछ उजरुीकतालाइ र दफा १६ 

बमोिजम ितवाद दता गरेपिछ ितबादीलाइ तारेख तोिक तारेखमा रा नपुछ । 

  (२) उजरुीका प ह लाइ तारेख तो दा तारेख तोिकएको िदन ग रने कामको यहोरा तारेख भपाइ तथा तारेख 

पचामा खलुाइ उजरुीका सबै प लाइ एकै िमलानको िमित तथा समय उ लेख गरी एकै िमलानको तारेख 

तो नपुछ । 
  (३) उपदफा (२) बमोिजम तारेख तोिकएको समयमा कुनै प  हािजर नभए पिन तोिकएको काय स प न गरी 

अक  तारेख तो नपुन भएमा हािजर भएको प लाइ तारेख तोिक समयमा हािजर नभइ पिछ हािजर हने प लाइ 

अिघ हािजर भइ तारेख लाने प सँग एकै िमलान हनेगरी तारेख तो नपुछ । 



  (४) यस दफा बमोिजम तोिकएको तारेखमा उपि थत भएका प ह लाइ साथै रािख सिमितले उजरुीको 

कारवािह गनपुछ । 
  (५) उपदफा (४) मा जनुसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन तोिकएको तारेखमा कुनै प  उपि थत नभए पिन 

सिमितले िबवादको िवषयमा कारवाही गन बाधा पनछैन । 
२४.  सिमितको िनणय बमोिजम हनेः सिमितले याद तामेली स ब धमा चिलत काननू तथा यस ऐनमा लेिखए 

दिेख बाहकेको िवषयमा आव यक ि या िनधारण गन स नेछ । 

प र छेद-५ 

सुनवाइ तथा माण बु ने स ब धमा 

२५. ारि भक सुनवाइः (१) मलेिमलापबाट िबवाद िन पण हन नसक  सिमितमा आएका िबवाद ितवाद दता वा 

बयान वा सो सरहको कुनै काय भएपिछ सनुवाइको लािग पेश भएको िबवादमा उपल ध माणका आधारमा 

त काल िनणय गन सिकने भएमा सिमितले िबवाद पेश भएको पिहलो सनुवाइमा नै िनणय गन स नेछ । 

  (२) सिमित सम  पेश भएको िबवादमा उपदफा (१) बमोिजम त काल िनणय गन सिकने नदिेखएमा सिमितले 

दहेाय बमोिजमको आदशे गन स नेछः- 

(क) िबवादमा मखु निमलेको कुरामा यक न गन माण बु ने वा अ य कुनै काय गन; 
(ख) िबवादमा बु नपुन माण यिकन गरी प बाट पेश गन लगाउने वा स बि धत िनकायबाट माग 

गन आदेश गन; 

(ग) मलेिमलापका स ब धमा िबवादका प ह सँग छलफल गन; तथा 
(घ) िबवादका प  उपि थत भएमा सनुवुाइको लािग तारेख तथा पेिशको समय तािलका िनधारण 

गन । 
  (३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन सिमितले थानीय सरकार संचालन  

ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोिजमको उजरुीमा मलेिमलापको लािग पठाउने आदेश गनुपनछ । 
२६. माण दािखल गनः बादी वा ितबादीले कुनै नयाँ माण पेश गन अनुमित माग गरी िनवदेन पेश गरेमा उजरुी 

शासकले सोिह िदन िलन स नेछ । 
२७. िलखत जाँच गनः (१) सिमितले उजरुीमा पेश 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 ने प बाट परी ण द तुर दािखल गन लगाइ 

रेखा वा ह ता र िवशेष बाट िलखत जाँच गराउन स नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम जाँच गदा मनािसब मािफकको समय तोिक आदेश गनुपनछ र समय िभ  

जाँच स प न हनको लािग यथास भव यव था गनपुनछ ।  
  (३) उपदफा (१) बमोिजम जाँच गदा िलखत अस य ठहरीएमा िलखत स य रहकेो भ ने प बाट 

लागेको द तुर असलु गरी उपदफा (१) बमोिजम द तुर दािखल गन प लाइ भराइिदनुपछ । 



२८. सा ी बु नेः (१) सिमितबाट सा ी बु ने आदेश गदा सा ी बु ने िदन तोिक आदशे गनपुनछ । साछी बु दा 

एउटा प को बढीमा ५ जना बु न ुपन ।  

  (२) उपदफा (१) बमोिजम आदेश भएपिछ उजरुी शासकले उजरुीको प लाइ आदशेमा उ लेख 

भएको िमितमा सा ी बु ने तारेख तो नपुनछ । 
  (३) सा ी बु ने तारेख तोिकएको िदनमा आ नो सा ी सिमित सम  उपि थत गराउन ु स बि धत 

प को दािय व हनेछ । 
२९. सिमितको तफबाट बकप  गराउनेः (१) यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन नाबालक वा 

अश  वा वृ दवृ दा प  रहकेो उजरुीमा साि  बकप को लािग तोिकएको तारेखको िदन उपि थत नभएको वा 

उपि थत नगराइएको सा ीलाइ सिमितले याद तोिक सिमितको तफबाट िझकाइ बकप  गराउन स नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम सा ी िझकाउँदा बकप  हने तारेख तोिक याद जारी गनपुनछ र उजरुीका 

प ह लाइ समते सोिह िमलानको तारेख तो नपुनछ । 
३०. सा ी बकप  गराउनेः (१) उजरुी शासकले सा ी बकप को लािग तोिकएको िदन प ह सँग िनजह ले 

उपि थत गराउन याएका साि को नामावली िलइ सिमित सम  पेश गनपुनछ । 

  (२) सा ी बकप को लािग तोिकएको तारेखको िदन उजरुीका सबै प ले सा ी उपि थत गराउन 

याएको भए कायालय खु नासाथ तथा कुनै प ले सा ी उपि थत गराउन न याएको भए िदनको बा  बजेपिछ 

सिमितले उपल ध भए स मका सा ीको बकप  गराउनुपनछ । 

३१. ब देज गन स नेः (१) सा ीको बकप  गराउँदा उजरुीको िवषयव तु भ दा फरक कारको तथा सा ी वा 

उजरुीको प लाइ अपमािनत गन वा िझ याउने वा अनिुचत कारको  सोिधएमा सिमितले य तो  

सो नबाट प लाइ ब दजे गन स नेछ । 

  (२) नाबालक वा वृ द वा अस  वा िबरामीले सा ी ब नपुन भइ य तो उजरुीमा कुनै प को 

उपि थित वा अ य कुनै मनािसब कारणले सा ीलाइ बकप  गन अनिुचत दबाव परेको वा पन बल स भावना 

रहकेो छ भ न ेसिमितलाइ लागमेा सिमितले य तो प को य  उपि थितलाइ ब दजे गरी िनजले सा ीलाई 

नदे ने गरी मा  उपि थत हन आदेश गन स नेछ । 
  (३) उपदफा (२) बमोिजम आदेश गरेमा सा ीले नदे ने गरी प  उपि थत हने यव था िमलाउने 

दािय व सिमितको हनेछ । 
  (४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम गदा सिमितले उजरुीसँग स बि धत आव यक  तयार गरी 

सिमितको तफबाट बकप  गराउन  स नेछ । 

३२. पेशी सूची काशन गनपुनः(१) उजरुी शासकले येक ह ा शु वार अगामी ह ाको लािग पेशी तोिकएको 

िबवादह को सा ािहक पेशी सचूी तथा तोिकएको िदन उ  िदनको लािग पेशी तोिकएका िबवादह को पेशी 

सचूी काशन गनछ । 



  (२) उपदफा (१) बमोिजमको सचूी संयोजकले र िनजको अनपुि थितमा िनजले िज मवेारी तोकेको 

सिमितको सद यले मािणत गनपुनछ । 

३३. दैिनक पेशी सूचीः (१) उजरुी शासकले दफा ३२ बमोिजमको सा ािहक पेशी सचूीमा चढेका िबवाद ह को  

तोिकएको िदनको पेशी सूची तयार गरी एक ित सचूना पाटीमा टाँ न लगाउनपुनछ तथा एक ित सिमितका 

सद यह लाइ उपल ध गराउनुपनछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको सचूीमा िबवादह  उ लेख गदा िबवाद दताको आधारमा दहेायको 

ममा तयार गरी काशन गराउनुपनछः- 

  (क) नाबालक प  भएको िबवाद; 

  (ख) शा ररीक अस ता वा अपाङ्गता भएको यि  प  भएको िबवाद; 

  (ग) स री वष उमरे परुा भएको वृ द वा वृ दा प  भएको िबवाद; तथा 
  (घ) िबवाद दताको मानसुार पिहले दता भएको िबवाद । 
  (३) उपदफा (२) बमोिजम पेशी सचूी तयार गदा मु तवीबाट जागकेा तथा सव च अदालत, उ च 

अदालत तथा िज ला अदालतबाट पनुः इ साफको लािग ा  भइ दता भएको िबवादको हकमा शु मा 

सिमितमा दता भएको िमितलाइ नै दता िमित मािन म िनधारण गनपुनछ । 
  (४) उपदफा (१) वा (२) मा रहकेो मानसुार नै सिमितले िबवादको सनुवाइ र कारवाही तथा िकनारा 

गनपुनछ । 
३४. उजुरी शासकको िज मेवारी हनेः पेशी सूचीमा चढेका िबवादह  कायालय खलुकेो एक घ टा िभ  सिमित 

सम  सनुवाइको लािग पेश गन तथा उ  िदनको तोिकएको काय सिकए पिछ सिमितबाट िफता बिुझिलइ 

सरुि त रा ने िज मवेारी उजरुी शासकको हनेछ । 
३५. माण सुनाउन स नेः सिमितले दफा २५ बमोिजम तोिकएको तारेखको िदन उपि थत सबै प लाइ अक  

प ले पेश गरेको माण एवम ्कागजात दखेाइ पिढबाँची सुनाइ सो बारेमा अक  प को कुनै कथन रहकेो भए 

िलिखत बयान गराइ िमिसल सामले गराउन स नेछ । 
३६. िबवादको सुनवाइ गनः (१) सिमितले दवुै प को कुरा सनुी िनजह को िबवादको सनुवाइ तथा िनणय 

गनपुनछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको सनुवाइ तथा िनणय गदा प ह को रोहवरमा गनुपनछ । तर िनणयको 

लािग पेसी तोिकएको तारेखमा िबबादको कुनै प  उपि थत नभयमा  पिन सिमितलाई िनणय गन बाधा पन छैन । 
  (३) उपदफा (१) बमोिजम िबवादको सनुवाइ गदा इजलास कायम गरी सनुवाइ गन मनािसव देिखएमा 

सोही अनसुार गन स नेछ । 
तर दबुै प को भनाइ तथा िजिकर सु नलाइ उपदफा ३ अनसुारको इजलास कायम गन बाधा हने छैन । 

३७. ब द इजलासको गठन गनस ने (१) सिमितले मिहला तथा बालबािलका समावेश रहकेो तथा आव यक 

दखेकेो अ य िबवादको सनुवाइको लािग ब द इजलास कायम गरी सुनवाइ गन स नेछ । 



  (२) उपदफा (१) बमोिजमको ब द इजलासमा िबवादका प  तथा सरोकारवाला बाहके अ य 

यि लाइ इजलासमा वशे गन नपाउने गरी ब द इजलासको गठन गनु पनछ । 
  (३) ब द इजलासबाट हे रने िबवादको काम कारवाही, िपडीतको नाम थर ठेगाना लगायतका िवषय 

गो य रा नपुनछ । 
३८. ब द इजलास स ब धी अ य यव थाः (१) ब द इजलासबाट हे रएका िबवादह को कागजातको ितिलिप 

बादी, ितवािद र िनजको िहतमा असर परेको कुनै सरोकारवाला बाहके अ  कसैलाइ उपल ध गराउनहुदँनै । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको िबवादको त य खलुाइ कुनै समाचार कुनै प पि कामा सं ेषण 

हनिदनुहदँनै । 
  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लिेखएको भए तापिन सिमितले प को गोपिनयता तथा िहतमा 

ितकुल भाव नपन गरी समाचार सं ेषण गन भने कुनै बाधा पनछैन । 
३९. थप माण बु नेःिबवादको सुनवाइको ममा िबवादको कुनै प को अनरुोधमा वा िबवाद सनुवाइको ममा 

सिमित आफैले थप माण बु नपुन दखेमेा उजरुीका प ह लाइ थप माण पेश गन तारेख तोिक आदेश 

गनस नेछ । 
४०. वाथ बािझएको िबवाद हेन नहनेः सिमितको सद यले दहेायका िबवादको कारवाही र िकनारामा संल न 

हनहुदँनैः- 

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

 प ीकरणः यस उपदफाको योजनको लािग "निजकको नातेदार" भ नाले अपतुाली पदा 

कानून बमोिजम अपतुाली ा  गन स ने ाथिमकता ममा रहकेो यि , मामा, माइज,ु 

सानीआमा, ठूलीआमा, सानोबाबु, ठूलोबाब,ू पित वा प नी तफका सासू, ससरुा, फूप,ु फूपाज,ु 

साला, जठेान, साली, िददी, बिहनी, िभनाज,ु बिहनी वाइ ँ, भा जा, भा जी, भा जी वाइ ँ, 

भा जी बुहारी तथा य तो नाताका यि को एकासगोलमा रहकेो प रवारको सद य 

स झनपुछ । 
(ख) िनजले अ य कुनै हिैसयतमा गरेको कुनै काय वा िनज संल न रहकेो कुनै िवषय समावेश रहकेो 

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

िदएको भए सो िवषय समावेश रहकेो िबवाद; वा 
(घ) अ य कुनै कारणले आधारभतू पमा िनज र िनजको एकाघर सगोलका प रवारका सद यको 

कुनै वाथ बािझएको िबवाद । 
  (२) उपदफा (१) बमोिजमको कुनै अव था देिखएमा जनु सद यको य तो अव था पछ उ  सद यले 

िबवाद हने नहने कारण खलुाइ आदेश गनपुनछ । 



  (३) उपदफा (१) को ितकुल हने गरी कुनै सद यले कुनै िबवादको कारवािह र िकनारामा सहभािग हन 

लागेमा िबवादको कुनै प ले आव यक माण सिहत िबवादको कारवािह िकनारा नगन िनवदेन िदन स नेछ  र 

सो स ब धमा  काम कारबाही थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४८ (५) अनुसार हनेछ । 
  (४) उपदफा (३) अनसुार िबवाद िन पण हन नस ने अव थामा थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ 

को दफा ४८ (६) र (७) को यब था अनसुारको सभाले तोकेको सिमितले काम कारवािह र िकनारा गनछ । 
  (५) उपदफा (४) बमोिजम गदा सभाले िबवादका प ह लाइ सोिह उपदफा बमोिजम गिठत 

सिमितबाट िबवादको कारवािह िकनारा हने कुराको जानकारी गराइ उ  सिमित सम  उपि थत हन पठाउनपुनछ  

प र छेद-६ 

िनणय र अ य आदेश 

४१. िनणय गनुपनः (१) सिमितले सुनवाइको लािग पेश भएको िबवाद हदेा कुनै माण बु नपुन बाँिक नरिह िबवाद 

िकनारा गन अव था रहकेो दिेखएमा सोिह पेशीमा िबवादमा िनणय गनपुनछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम िनणय गरेपिछ िनणयको यहोरा िनणय िकताबमा लेिख सिमितमा उपि थत 

सद यह  सबैले द तखत गनपुनछ । 
  (३) उपदफा (१) बमोिजम गरीएको िनणयको दफा ४२ र अ य चिलत काननू बमोिजम खलुाउनपुन 

िववरण खलुकेो पणू पाठ िनणय भएको िमितले बिढमा सात िदन िभ  तयार गरी िमिसल सामले रा नपुछ । 

 (४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन समयाभाव अथवा अ य कुनै मनािसब कारणले 

गदा सोिह िदन िबवाद िनणय गन नस ने भएमा आगािम ह ाको कुनै िदनको लािग अक  पेशी तारेख तो नपुनछ 

५ . िनणयमा खुलाउनपुनः 
(१) सिमितले दफा ४१ बमोिजम गरेको िनणयको पणूपाठमा यस दफा बमोिजमका कुराह  खलुाइ अनसुचूी-७ 

बमोिजमको ढाँचामा तयार गनुपनछ । 
  (२) उपदफा (१) बमोिजम पणूपाठ तयार गदा बादी तथा ितबादीको िजिकर, िनणय गनुपन दिेखएको 

िवषय, दवुै प बाट पेश भएको माणका कुराह  समतेको िवषय खलुाउनपुनछ । 
  (३) उपदफा (२) मा उ लेख भए देिख बाहके पणूपाठमा देहायका कुराह  समते खुलाउनपुनछः- 

(क) त यको यहोरा; 
(ख) िबवादको कुनै प ले काननू यवसायी राखेको भएमा िनजले पेश गरेको बहस नोट तथा 

बहसमा उठाइएका मलु िवषयह ; 
(ग) िनणय गनको लािग आधार िलइएको माणका साथै दवुै प बाट पेश भएको माण तथा 

यसको िव ेषण; 
(घ) िनणय काया वयन गनको लािग गनुपन िवषयह को िसलिसलवेार उ लेखन सिहतको 

तपिसल ख ड; तथा 



(ङ) िनणय उपर पनुरावेदन ला ने भएमा पनुरावदेन ला ने िज ला अदालतको नाम र के कित 

िदनिभ  पनुरावेदन गनपुन हो सो समते ।  
 (४) उपदफा २ तथा ३ मा उ लेख भएदेिख बाहके दहेायका कुराह  समते िनणयमा खलुाउन स नेछः- 

(क) सा ी वा सजिमनको बकप को सारांश; 
(ख) कुनै 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 सिहतको 

िव ेषण; 
(ग) िनणयबाट कसैलाइ कुनै कुरा िदनुभराउनपुन भएको भए कसलाइ के कित भराइिदनुपन 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 ने िवषय । 

४२. ारि भक सुनवाइमा िनणय हनस नेः (१) सिमितले पिहलो सनुवाइको लािग पेश भएको अव थामा न ै

िबवादमा थप माण बिुझरहनपुन अव था नरहकेो दखेमेा अथवा हद याद वा हकदैया वा सिमितको े ािधकार 

नरहकेो कारणले िबवाद िनणय गन निम ने देखेमा पिहलो सुनवाइमा नै िनणय गन स नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको िनणय े ािधकारको अभाव रहकेो कारणले भएको अव थामा 

े ािधकार हण गन अदालत वा थानीय तह वा अ य िनकायमा उजरुी गन जान ु भिन स बि धत प लाइ  

जानकारी िदन ुपनछ । 
४३. िनणय संशोधनः (१) सिमित सम  िबवादको प  वा कुनै सरोकारवालाले िबवादको िनणयमा भएको कुनै 

लेखाइको टुी संशोधन गरीपाउन िजिकर िलइ िनणयको जानकारी भएको पितस िदन िभ  िनवेदन िदन स नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको िनवदेन परी सिमितले हदेा सामा य टुी भएको र संशोधनबाट िनणयको 

मलू आशयमा कुनै हरेफेर नहने दखेमेा छु ै पचा खडा गरी िनवेदन बमोिजम िनणय संशोधन गन आदेश 

िदनस नेछ । 
  (३) उपदफा (२) बमोिजमको आदेश मलू िनणयको अिभ न अङ्गको पमा िलइनेछ । 

४४. िनणयमा हेरफेर गन नहनेः(१) सिमितका सद य अथवा अ  कसैले पिन सिमितका सद यह को द तखत 

भैसकेपिछ िनणयमा कुनै कारको थपघट वा केरमटे गन हदँनै । 

  (२) कसैले उपदफा (१)बमोिजम को कसरु गन यि लाइ आव यक कारवाहीको लािग स बि धत 

िनकायमा लिेख पठाउनुपनछ ।  

४५. िनणय भएपिछ गनुपन कारवािहः(१) उजरुी शासकल े सिमितबाट िनणय भएप ात िनणय िकताबमा 

सिमितका सद यह  सबैको द तखत भएको यिकन गरी िनणय िकताब र िमिसल िज मा िलनपुछ । 



  (२) यस ऐन बमोिजम िनणयको पणूपाठ तयार भई सबै सद यको द तखत भसैकेपिछ उजरुी शासकले 

िनणयको काया यवयन  गनका लािग त काल गनपुन केिह काय भए सो स प न गरी िमिसल अिभलेखको लागी 

पठानपुछ । 

४६. िनणय गनपन अविधः(१) सिमितले ितवाद दािखल भएको वा बयान गनपुनमा ितबादीको बयान भएको 

िमितले तथा ितवाद दािखल नभएको वा बयान नभएकोमा सो हनपुन याद भु ान भएको िमितले न बे 

िदनिभ  िबवादको अि तम िनणय गनपुनछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको समयाविध गणना गदा मेलिमलापको लािग पठाइएको िबवादको हकमा 

मलेिमलापको ि यामा लागेको समय कटाइ अविध गणना गनपुनछ । 
  (३) उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन िबवादमा बु नपुन माण तथा परुा गनुपन 

ि या बाँिक नरही िबवाद िनणय गन अङ्ग पिुगसकेको भए सो पगुेको प  िदनिभ  अि तम िनणय गनपुनछ । 
  

४. अ त रम संर णा मक आदेश जारी गन सिकनेः 

थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४९ को उपदफा ८ को ख ड (क) दिेख (ª) स मका िवसयमा  

अ त रम संर णा मक आदशे जारी गन सिकनेछ । य तो आदेश जारी गदा िनवदेकले पेश गरेको कागजात, 

िनजको अव था र व तुगत प रि थितको ारि भक छानिवन गरी त काल आदेश नगरे िनवदेकलाई पन स ने 

नकारा मक भावको मु यांकन गन ुपदछ । याियक सिमितले जारी गन अ त रम संर णा मक आदेश अनसुचूी 

८ मा उ लेख गरे बमोिजम हनेछ । 

प र छेद-७ 

सिमितको सिचवालय 

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

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

अिभलेख शासक तथा अ य कमचारीह को यव था गन स नेछ । सिचवालयको कायस पादनलाइ यवि थत 

गन सिचवालय अ तगत उजरुी शाखा/ फाँट तथा अिभलेख शाखा /फाँट रहन स नेछ । 
४८. उजुरी शासकको काम, कत य र अिधकारः यस ऐनमा अ य  उ लेख भए दिेख बाहेक उजरुी शासकको 

काम, कत य र अिधकार दहेाय बमोिजम हनेछः 

(क) पेश भएका उजरुी, ितवाद र अ य िलखतह  जाँच गरी रीत पगुेको भए काननू बमोिजम ला ने 

द तुर िलइ दता गन र दता गन निम ने भए कारण जनाइ दरपीठ गन; 



(ख) िववादमा माणको लािग पेश भएका न कल कागजलाइ स कल सँग िभडाइ िठक देिखएमा 

मािणत गन र िमिसल सामेल रा ने तथा स कलमा केिह कैिफयत दिेखएमा सो जनाइ 

स बि धत प को सिहछाप गराइ रा ने; 

(ग) पेश भएका िलखत साथ संल न हनपुन माण तथा अ य कागजात छ वा छैन भए ठीक छ वा 

छैन जाँ ने; 

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

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

(च) सिमित सम  पेश हनपुन िनवेदन दता गरी आदशेको लािग सिमित सम  पेश गन; 

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

(ज) सिमितबाट भएको आदेश काया वयन गन गराउने; 

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

(ञ) आव यकतानुसार सिमितको तफबाट प ाचार गन; 

(ट) सिमितको आदेशल े तामले गनपुन याद तामले गनगराउने, तामले भएको यादको तामेली 

जाँची रीतपवूकको नभए पनुः जारी गन तथा अ य अदालत वा िनकायबाट ा  भएको 

गाउँपािलका/नगरपािलकाले तामले ग रिदनुपन याद तामले गन गराउने; 

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

(ड) सिमितमा दता भएका िववाद तथा िनवदेन लगायतका कागजातको अिभलेख तयार गन र 

मािसक वा वािषक ितवदेन पेश गनपुन िनकाय सम  ितवदेन तयार गरी संयोजकबाट 

मािणत गराइ स बि धत िनकायमा पठाउने; 

(ढ) आ नो िज मा रहकेा उजरुीका िमिसलमा रहकेा कागजातको रीतपवूक न कल िदने; 

(ण) िज ला अदालतमा पुनरावदेन ला ने गरी िनणय भएका िववादमा पनुरावेदन याद जारी गरी 

तामले गनगराउने; 

(त) अदालत वा अ य कुनै िनकायमा िववादको िमिसल वा कुनै कागजात पठाउनुपन भएमा 

सिमितलाइ जानकारी गराइ िमिसल वा कागजात पठाउने तथा िफता ा  भएपिछ कानून 

बमोिजम सरुि त रा ने यव था िमलाउने; 

(त) िनणय िकताब िज मा िलने; तथा 

(थ) पेश भएका िनवदेन लगायतका कागजातमा सिमितबाट आदशे हनपुन वा िन सा िलनपुनमा 

सिमित सम  पेश गन । 
४९. अिभलेख शासकको काम, कत य र अिधकारः यस ऐनमा अ य  उ लेख भए बाहके अिभलेख 

शासकको काम, कत य र अिधकार दहेाय बमोिजम हनेछः 



 (क) िनणय काया वयन स ब धीः 

(२) िनणय बमोिजम चलन चलाउनपुन, कुनै कुरा िदलाइभराइ िदनुपन लगायतका िनणय 

काया वयनका लािग गनुपन कायह  गन तथा िनणय काया वयनको अिभलेख राखी 

कानून बमोिजम िववरण पठाउनपुन िनकायह मा िववरण पठाउने; 

(३) िनणय काया वयनको ममा िनवेदन िदएका प ह को वारेस िलने, सकार गराउने, 

गु ेको तारेख थमाउने लगायतका कायह  गन; 

(४) सिमितको आदेशले रो का भएको वा अ  कुनै अदालत वा िनकायबाट रो का भै 

आएको जायजेथा अ य अड्डा अदालतमा दािखल चलान गनुपन भए सो गन; 

(५) िनणय बमोिजम िललाम गन लगायतका अ य कुनै काम गनपुन भए सो समेत गन; 
तथा 

(६) लेिखए देिख बाहकेको कुनै काय िनणय काया वयनको ममा गनपुन भएमा सिमित 

सम  पेश गरी आदेश बमोिजम गन । 
 (ख) अिभलेख संर ण स ब धीः 

(१) अिभलेख शाखाको रेखदेख गरी िनणय भएका िमिसल सुरि त रा ने र काननू 

बमोिजम सडाउनेपन कागजह  सडाउने; 

(२) िनणय भएका िमिसलह मा कागजात जाँच गरी दु त रहनेरहकेो हने र िमिसल काननू 

बमोिजम गरी दु त अव थामा रा ने; 

(३) कानून बमोिजम सडाउने कागजको िववरण तयार गरी सो िववरण सरुि त रहने 

यव था गन; 

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

आव यकतानुसार िववरण तयार गन; तथा 

(५) कुनै अदालत वा िनकायबाट अिभलेखमा रहकेो िमिसल वा कुनै कागजात माग भ ै

आएमा रीतपवूक पठाउने र िफता ा  भएपिछ रीतपवूक गरी सरुि त रा ने । 
५०. उजुरी शासक वा अिभलेख शासकको आदेश उपरको िनवेदनः(१) यस ऐन बमोिजम उजरुी शासक 

वा अिभलेख शासकले गरेको आदशे वा कारवाही उपर िच  नबु ने प ले सो आदेश वा कारवाही भएको 

पाँच िदनिभ  सिमित सम  िनवेदन िदन स नेछ । 

  (२) सिमितले उपदफा (१) बमोिजम पेश भएको िनवदेन उपर सनुवुाइ गरी िनवदेन पेश भएको बिढमा 

सात िदन िभ  िनवेदन उपरको कारवािह टुङ् याउनपुनछ । 
  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन उपदफा (१) बमोिजमको िनवदेन उपर आदेश 

वा िनणय गनपुवू केिह बु नपुन भए सो बुझेर मा  िनणय वा आदेश गनपुनछ । 



प र छेद-८ 

मेलिमलाप स ब धी यव था 

५१. िमलाप  गराउनेः (१) सिमितले चिलत काननू बमोिजम िमलाप  हन स ने जनुसकैु उजरुीमा िमलाप  

गराउनस नेछ । 

  (२) िववादका प ह ले िमलाप को लािग अनसुचूी-९ बमोिजमको ढाँचामा िनवेदन िदएमा सिमितले 

उजरुीमा िमलाप  गराउन उपयु  देखेमा िमलाप  गराइिदनेछ । 
  (३) उपदफा (२) बमोिजम प ह ले िदएको िनवदेनको यहोरा सिमितले दवु ैप लाइ सुनाइ यसको 

प रणाम स झाइ प ह को िमलाप  गन स ब धमा सहमित रह ेनरहकेो सो नपुनछ । 
  (४) उपदफा (३) बमोिजम सनुाउँदा प ह ले िमलाप  गन म जरु गरेमा सिमितले प ह को 

िनवदेनमा उ लेख भएको यहोरा बमोिजमको िमलाप  तीन ित तयार गराउनपुनछ । 
  (५) उपदफा (४) बमोिजमको िमलाप को यहोरा प ह लाइ पढीबाँची सनुाइ िमलाप  गन म जरु 

भएमा प ह को सिहछाप गराइ सिमितका सद यह ले िमलाप  कागज अनसुचूी-१० बमोिजमको ढाँचामा 

तयार गरी मािणत गरी एक ित सिमितले अिभलेखको लािग िमिसलमा रा नपुनछ तथा एक-एक ित बादी 

तथा ितबादीलाइ िदनपुनछ । 
  

५२. मेलिमलाप गराउन स नेः (१) सिमितले चिलत काननू बमोिजम िमलाप  गन िम ने उजरुीमा प ह बीच 

मलेिमलाप गराउन स नेछ । 

  (२) प ह ले जनुसकैु तहमा िवचाराधीन रहकेो चिलत कानूनल ेमलेिमलापको मा यमबाट समाधान 

गन सिकने िववादमा िववादका प ले संयु  पमा सिमित सम  िनवेदन िदन स नेछन् । 
  (३) उपदफा (२) बमोिजम िनवेदन िदएकोमा मलेिमलापबाट उजरुीको िनरोपण हन उपयु  देिखएमा 

सिमितले य तो उजरुी मलेिमलापको मा यमबाट िनरोपण गन लेिख पठाउन ुपनछ । 
  (४) उपदफा (३) बमोिजमको आदेशपिछ मलेिमलाप स ब धी कारवािह ार भ गरी प ह बीच 

मलेिमलाप गराइिदनुपनछ । 
  (५) मलेिमलाप स ब धी अ य यव था तोिकए बमोिजम हनेछ । 

५३. उजुरी िनणय गनः (१) सिमितले यस ऐन बमोिजम मेलिमलापको मा यमबाट उजरुीको िनरोपण गन ि या 

बढाएकोमा मेलिमलापको मा यमबाट उजरुीको िनरोपण हन नसकेमा प ह लाइ उजरुीको पेशी तारेख तोिक 

कानून बमोिजम कारवाही गरी सनुवाइ तथा िनणय गन ि या बढाउनपुनछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) 

बमोिजमको उजरुीमा मलेिमलाप वा िमलाप  हन नसकेमा सिमितले अिधकार े  रहकेो अदालतमा जाने भिन 

िनणय गरी िदनुपनछ । 



५४. मेलिमलाप वा िमलाप  हन नस नेः यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लिेखएको भए तापिन कुनै उजरुीमा 

िमलाप  गराउँदा उजरुीको कृित वा िमलाप को यहोराबाट नेपाल सरकार बादी भइ चलकेो कुनै िववाद वा 

सावजिनक तथा सरकारी स पि  वा िहतमा असर पन दिेखएमा सिमितले य तो िववादमा िमलाप  गराउन ेछैन 

तर य तो असर पन यहोरा हटाइ अ य यहोराबाट मा  िमलाप  गन चाहमेा भने िमलाप  गराइिदनुपनछ । 
५५. मेलिमलापको लािग ो साहन गनः (१) सिमितले सिमित सम  सनुवाइको लािग पेश भएको उजरुीमा 

मलेिमलाप हनस ने स भावना रहकेो दखेेमा प ह लाइ मलेिमलापको लािग तारेख तो न स नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको तारेखको िदन सिमितले िववादका प  तथा िवप , उपि थत भएस म 

प ले प याइ साथै िलइआएका अ य यि  समते उपि थत गराइ मेलिमलापको लािग छलफल गराइ प ह को 

बीचमा सहमित भएमा सहमित भए बमोिजम िमलाप  कागज तयार गन लगाइ िमलाप  गराइिदनुपनछ । 
  (३) उजरुीमा तोिकएको यादमा सिमित सम  उपि थत नभएको वा उपि थत भएर पिन तारेख गजुारी 

िववादमा तारेखमा नरहकेो प  अथवा िववादमा प  कायम नभएको भए तापिन िववादको पेटबोलीबाट 

उजरुीको प  कायम हने दिेखएको यि  समते मलेिमलापको लािग उपि थत भएमा सिमितले मेलिमलाप गराइ 

िमलाप को कागज गराइिदनुपनछ । 

५६. ारि भक सुनवाइ पूव मेलिमलापः (१) उजरुी शासकले ारि भक सनुवाइको लािग सिमित सम  उजरुी 

पेश हनपुवू उजरुीमा मलेिमलाप हनस ने अव था दिेखएमा वा प ह ले सो यहोराको िनवदेन िलइ आएमा 

िमलाप को यहोरा खलेुको कागज तयार गरी सिमित सम  पेश गनस नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम गदा िमलाप मा अि तम सहमित नजटेुको भए तापिन प ह  मेलिमलापको 

लािग ि यामा जान सहमत भएमा उजरुी शासकले प ह को िनवेदन िलइ उजरुीमा मलेिमलापको लािग 

मलेिमलापकता सम  पठाउने आदेशको लािग सिमित सम  पेश गनस नेछ । 

५७. मेलिमलापकताको सूची तयार गनः(१) सिमितले मलेिमलापको काय गराउनको लािग दहेाय बमोिजमको 

यो यता पगुेको यि ह को िववरण खलुाइ स भािवत मेलिमलापकताको सचूी तयार गनछः 

 (क) कि तमा मा यिमक तह उि ण गरेको; 

 (ख) कुनै राजनीितक दल ित आ था राखी राजनीितमा सि य नरहकेो; तथा 

 (ग) थानीय तरमा समाजसेवीको पमा पिहचान बनाएको । 
 (घ)  मलेिमलापकताको ४८ घ टा तािलम िलइ मेलिमलापकताको काय गद आएको  
 (ङ)  २५ बष उमरे परुा भएको । 
 (च)  माथी यो यतामा जनु सुकै कुरा लेिखएको भएता पिन तािलम िलइ हाल काम 

 ग ररहकेाको हकमा िनजलाइ िनर तरता िदन सिकने । 
  (२) मलेिमलापकताको सचूी तयार गरेपिछ सिमितले सचूी सभा सम  पेश गरी अनमुोदन गराउनपुनछ । 
  (३) उपदफा (२) बमोिजम सचूी अनमुोदन भएपिछ सिमितले सावजिनक जानकारीको लािग सचूना 

काशन गनपुनछ तथा मलेिमलापको लािग पठाउँदा येक प लाइ सो सचूी उपल ध गराउनुपनछ । 



५८. मेलिमलापकताको सूची अ ाविधक गनः (१) सिमितले दफा ५९ बमोिजम तयार भएको सचूी येक वष 

अ ाविधक गनपुनछ । 

  (२) येक वष अ ाविधक गरेको मलेिमलापकताको सचूी सिमितले सभाबाट अनुमोदन गराउनपुनछ । 
  (३) यस ऐन तथा चिलत काननू बमोिजम मलेिमलापकताको सचूीमा सचूीकृत हन यो यता पगुकेो 

यि ले सिमित सम  सचूीकृत ग रपाउनको लािग अनुसूची-११ बमोिजमको ढाँचामा िनवेदन िदनस नेछ । 
५९. मेलिमलापकताको सूचीबाट हटाउनेः (१) सिमितले दफा ६० बमोिजम मेलिमलापकताको सचूी 

अ ाविधक गदा देहायको अव थाका मलेिमलापकताको नाम सचूीबाट हटाउनेछः- 

(क) िनजको मृ य ुभएमा; 

(ख) िनजले आ नो नाम सचूीबाट हटाइपाउँ भ ने ि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)      बसाइ  सराइ गरेमा । 
  (२) उपदफा (१) बमोिजम सचूीबाट नाम हटाइएका मलेिमलापकताह को नामावली सिमितले 

सावजिनक सचूनाको लािग काशन गनपुनछ । 

६०. मेलिमलापको लािग समयाविध तो नेः (१) सिमितले यस ऐन बमोिजम मलेिमलाको लािग िववाद 

मलेिमलापकता सम  पठाउँदा बिढमा ितन मिहना स मको समय तोिक पठाउनेछ । 

  (२) मेलिमलापको लािग पठाउँदा सामा यतयाः विढमा तीनजना बाट मेलिमलाप गराउने गरी 

तो नपुनछ ।   
६१. मेलिमलापकताको छनौटः (१) सिमितले मेलिमलाप गराउने कायको लािग िववादका प ह लाइ एक जना 

मलेिमलापकताको छनौट गनछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम गदा प ह बीचमा एकजना मलेिमलापकताको लािग सहमित नभएमा 

सिमितले प ह को सहमितमा ितन जना मलेिमलापकताको छनौट गनपुनछ । 
  (३) प ह को बीचमा मलेिमलापकताको नाममा सहमित हन नसकेमा सिमितले मेलिमलापकताको 

सचूीमा रहकेा मेलिमलापकताह  म येबाट दवुै प लाई एक-एक जना मलेिमलापकता छनौट गन लगाइ ते ो 

मलेिमलापकता छनौट आफुले ग रिदनुपनछ । 
  (४) उजरुीका सबै प को सहमितमा मेलिमलापकताको सूचीमा नरहकेो यस ऐन बमोिजम 

मलेिमलापकता हन अयो य नभएको कुनै यि  वा सं थाबाट मेलिमलाप ि या अगाडी बढाउन सहमत भ ै

िलिखत िनवदेन िदएमा सिमितले य तो यि  वा सं थालाइ मलेिमलापकता तोिकिदनपुनछ । 



६२. मेलिमलापकताको प रवतनः (१) सिमितले दहेायको अव था प र प ह ले िनवेदन िदएको अव थामा 

मलेिमलापकता प रवतन ग रिदनपुनछः- 

(क) दफा ६१ बमोिजम मलेिमलापकताको सचूीबाट हटाउने अव था भएमा; 

(ख) प ह ले पार प रक सहमितमा मलेिमलापकता हरेफेर गन म जरु भएमा; 
(ग) िववादको कुनै प ले मलेिमलापकता ित अिव ास रहकेो िलिखत जानकारी 

गराएमा; 

(घ) कुनै कारणले मलेिमलापकताले मलेिमलापमा सहभागी भैरहन नस ने जनाएमा; 
(ङ) िववादको िवषयव तुमा मेलिमलापकताको कुनै वाथ रहकेो मलेिमलापकताले 

जानकारी गराएमा वा कुनै ोतबाट सिमित सम  जानकारी भएमा; तथा 
(च) मलेिमलापकताले मेलिमलापकताको हिैसयतले कायगदा दफा ६६ तथा अ य 

चिलत काननू बमोिजम पालन गनपुन आचरण पालन नगरेमा । 
  (२) मेलिमलापकता प रवतनको कारणले तोिकएको समयमा मलेिमलापको काय स प न हन नस न े

भएमा सिमितले बिढमा एक मिहना स मको समय थप गन स नेछ । 

६३. मेलिमलापको लािग पठाउँदा गन ि याः (१) सिमितले कुनै उजरुी मलेिमलापको लािग मलेिमलापकता 

सम  पठाउँदा प ह लाइ मेलिमलापकताको स पक उपल ध गराइ मेलिमलापकता सम  उपि थत हने तारेख 

तोिक देहाय बमोिजमको कागज साथै रािख लेिखपठाउनपुनछः 

(क) उजरुीको सारसं ेप वा मु य मु य कागजातको ितिलपी; 
(ख) उजरुीको प  वा वारेस भए वारेसको नाम, थर, वतन र उपल ध भएस म टेिलफोन 

न बर, इमले, या स तथा अ य स पक िववरण; तथा 
(ग) मलेिमलाप स ब धी ि या स प न गनपुन थान र समय । 

  (२) मलेिमलापकताले सिमित सम  माग गरेमा उजरुीका कागजातह को न कल उपल ध 

गराउनपुनछ । 
  (३) मलेिमलापको लािग तोिकएको समय स प न भएको सात िदन िभ  उजरुीको प ह  सिमित सम  

उपि थत हने गरी तारेख तो नुपनछ । 
  (४) उपदफा (३) मा जनुसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन मलेिमलापकताले तोिकएको समय अगावै 

उजरुी सिमित सम  िफता पठाउने िनणय गरेमा सो िनणयको जानकारी भएको सात िदन िभ  प ह लाइ सिमित 

सम  उपि थत हनेगरी पठाउनुपनछ । 

६४. मेलिमलापमा अवल बन गनपुन ि याः(१) सिमितले प ह को सहमितमा मेलिमलापको लािग छलफल 

गन तथा अ य काय गन थानको छनौट गरी प  तथा मेलिमलापकतालाइ सोको जानकारी उपल ध 

गराउनपुनछ । 



  तर प ह को सहमितमा मेलिमलापकताले अ य कुनै थानको छनौट गन बाधा पनछैन । 
  (२) प ह लाइ उपदफा (१) बमोिजम मेलिमलापकताले तोकेको थानमा तोिकएको समयमा 

उपि थत हने दािय व रहनेछ । 
  (३) उपदफा (२) बमोिजमको दािय व प ह ले परुा नगरेमा मलेिमलापकताले मेलिमलापको ि या 

ब द गरी सिमितलाइ सोको िलिखत जानकारी गराइ उजरुीको कागजात िफता पठाउनस नेछ । 
  (४) मेलिमलापको ममा मेलिमलाप कताले प ह बीचमा सहजकताको भिूमका गनछ र उ  

भिूमका िनवाह गन ममा िनजले प ह  बाहके दहेायका यि ह सँग समते एकल वा सामिूहक वाता 

गनस नेछः 
(क) िववादको िवषयमा जानकारी रहकेो उजरुीका प ले रोजकेो यि ; तथा 
(ख) िववादको िवषयव तुको बारेमा जानकारी रहकेो थानीय भ भलादमी । 

  (५) मलेिमलापकताले प ह को सहमितमा प ह सँग दहेाय बमोिजम वाता गनस नेछः 
(क) प ह सँग एकल एका तवाता; तथा 

(ख) टेिलफोन वाता, िभडीयो क े स वा स चारको अ य मा यमबाट वातालाप । 

  (६) चिलतकानून तथा यस ऐनको मा यता िवपरीत नहनेगरी प ह को सहमितमा मेलिमलापकताले 

मलेिमलापको कायिविध िनधारण गनस नेछ । 

६५. मेलिमलापकताको आचरणः(१)मलेिमलापकताले दहेाय बमोिजमको आचरण पालन गनुपनछः- 

(क) मलेिमलाप स ब धी कारवाही िन प  ढङ्गले स पादन गनपुन; 

(ख) कुनै प ित झकुाव, आ ह, पवूा ह नरा ने वा राखेको दिेखने कुनै आचरण वा 

यवहार नगन; 

(ग) कुनै प लाइ डर, ास, झु यान वा लोभनमा पारी मलेिमलाप गराउन नहने; 

(घ) िववाद कायम रहकेो अव थामा िववादको कुनै प सँग आिथक कारोबारमा सँल न 

नहने; 

(ङ) मलेिमलाप स ब धमा बनेको चिलत काननू तथा अ य थािपत मा यता िवपरीत 

आचरण गन नहने; 

(च) मलेिमलापको ममा प ह सँग स मानजनक, सदभावपूण र सबै प ित समान 

यवहार कायम गन; 

(छ) मलेिमलापको ममा प ह ले य  गरेको िवषयव तुको गोपनीयता कायम रा ने; 
तथा 

(ज) मलेिमलापको ममा प बाट ा  भएको कुनै कागजात वा व तु ि या स प न 

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 उजरुी परी वा 

सो िवषयमा वयं जानकारी ा  गरी छानिवन गदा यहोरा िठक देिखए य तो मेलिमलापकतालाइ 

मलेिमलापकताको सचूीबाट हटाउनेछ । 
६६. िलखत तयारी र िमलाप ः(१) मलेिमलापकताले प ह सँगको छलफल प ात मलेिमलापको लािग दवुै प  

सहमत भएकोमा िमलाप  गराइ सहमित भएको िवषयव तु बमोिजमको िमलाप को िलखत तयार ग र सिमित 

सम  पठाउनपुनछ । 
   

६७. मेलिमलाप नभएको उजुरीमा गनुपन कारवाहीः(१) मलेिमलापकताले प ह  बीचमा मेलिमलाप हन 

नसकेमा सो यहोरा खलुाइ ितवदेन तयार गरी िववादका सबै कागजात सिहत सिमितमा िफता पठाउनपुनछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम गदा मलेिमलापकताले प ह लाइ सिमित सम  हाजीर हन जाने बिढमा 
सात िदनको याद तोिक पठाउनपुनछ । 

६८. मेलिमलाप नभएको उजुरीमा िनणय गनपुनः (१) थानीय ऐनको दफा ४७ (१) को िवबादमा सिमितले 

मलेिमलापको लािग पठाएको उजरुीमा प ह बीच मलेिमलाप हन नसिक मेलिमलापकताको ितवदेन सिहत 

ा  हन आएमा काननू बमोिजम कारवाही गरी िनणय गनपुछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन दहेाय बमोिजमको उजरुीमा अिधकार े  

हण गन स बि धत अदालत वा िनकायमा उजरुी गन जान ुभिन सुनाइ पठाइिदनुपछः- 
(क) थानीय सरकार संचालन  ऐन २०७४ को 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 हन जाने तारेख तोक  पठाउने तथा िमिसल समेत न कल खडा गरी अिभलेख रािख स कल िमिसल 
स बि धत अदालत वा िनकायमा पठाउनुपनछ । 

६९.  मेलिमलाप द तुरःमलेिमलापमा जाने िववादको हकमा मेलिमलापकताले प ह ले सहमितमा िदन 

म जरु भएदेिख बाहके कुनै कारको द तुर ला नेछैन । तर प ह को सहमितमा मेलिमलापकताले प ह बाट 

बढीमा  ५००।-/५००।- िलन पाउनेछन ।  
७०.  समुदाय तरमा हने सामुदाियक मेलिमलाप वधन गन कमचारी तो न स नेः(१) सिमितले 

थानीय तरमा मलेिमलाप व दन गनको लािग कायपािलकामा अनरुोध गरेमा कमचारी खटाइ समदुाय तरमा 

मलेिमलापको व दना मक काय म गनसिकनछे । 
(२) समदुाय तरमा हने सामदुाियक मेलिमलापको हकमा दफा ५९ (१) अनसुारको यो यता तथा अनभुव 

नभएका मलेिमलापकतावाट मलेिमलाप गराउन वाधा पन छैन । 
(२) सिमितले समदुाय तरमा हने सामदुाियक मलेिमलापको कायिविध तोके वमोिजम हनेछ । 



प र छेद-९ 

िनणय काया वयन स ब धी यव था 

७१. सिचवालयको िज मेवारीःकायपािलकाको य  िनय ण र िनदशनमा रिह सिमितको िनणय काया वयन 

गन गराउने स ब धी स पणू कायको रेखदेख गन िज मेवारी वहन गनपुनछ । 
७२. सहयोग गनुपनः (१)गाउँपािलका/नगरपािलका कायालय तथा सो अ तगतका सबै वडा कायालय तथा अ य 

कायालयले यस ऐन तथा चिलत काननू बमोिजम सिमितले गरेको िनणय बमोिजम यि  वा सं था वा अ य 

कसैसँग असलु गनपुन जरीवाना वा अ य रकम असलुउपर गन सहयोग गनपुनछ । 

  (२) यस ऐन तथा चिलत काननू बमोिजम सिमितले असलू गनपन जरीवाना, िबगो वा अ य कुन ै

कारको रकम असलुउपर नभइ उपदफा (१) मा उ लेख भए बमोिजमका कायालयह ले कुनै िसफा रश वा कुनै 
काय ग रिदनेछैनन । 

७३. असुलउपर गनः(१) अिभलेख शासकले सिमितको िनणय बमोिजम कुनै प सँग जरीवाना वा िबगो वा अ य 

कुनै कारको असलु उपर गनपुन भएमा सो प ले जरीवाना ितन बुझाउन याएमा बुिझ सदर याहा गरी 

जरीवानाको लगत क ा गनपुनछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम असुलउपर नभएमा लगत राखी स बि धत प को नाम नामसेी तथा 

जरीवाना रकम समतेको िववरण गाउँपािलका/नगरपािलकाको कायालयका साथै सबै वडा कायालयमा समते 
अिभलेखको लािग पठाउनुपनछ । 

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

   

७४. भरीभराउ गनः (१) सिमितले यस कायिविध बमोिजम गरेको कुनै िनणय बमोिजम कुनै प ले राखकेो द तुर, 

वा अ य कुनै कारको रकम कुनै प बाट भराइपाउने भएमा भराइपाउने प ले भरीिदनपुन प को य तो रकम 

भराइिदनुपन ोत खलुाइ  अनुसूची-१२  बमोिजमको ढाँचामा िनवेदन िदनपुनछ । 

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

  (३) उपदफा (२) बमोिजमको िनवदेनमा दफा ७८ बमोिजमको िववरण खलुाइ िनवेदन िदनुपनछ  

७५. चलनचलाइिदनेः(१) सिमितले यस ऐन बमोिजम गरेको कुनै िनणय बमोिजम कुनै स पि  वा अिधकार वा कुन ै

िवषयव तु वा सेवा वा अ य कुनै िवषयको चलन पाउने ठहरेको प ले य तो चलन पाउने िवषयको िववरण 

खलुाइ अिभलेख शासक सम  अनसुचूी-१३ को ढाँचामा िनवेदन िदनपुनछ । 



  (२) उपदफा (१) बमोिजम िनवदेन परेमा अिभलेख शासकले िनणय बमोिजमको िवषयको चलन 
चलाइिदनुपनछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोिजमको िनवदेन िददँा चलन चलाउनपुन स पि को दफा ७८ बमोिजमको िववरण 
खलुाउनपुनछ । 

७६. स पि को िववरण खुलाउनुपनः भ रभराउ गन वा चलनचलाइ पाउनको लािग िनवदेन िदने िववादको प ल े

िनवदेनमा स पि को िववरण उ लेख गदा देहाय बमोिजमको िववरण खलुाउनपुनछः- 

  (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 वगिफट; 
(४) घर ज गाको अवि थती आवास वा  औ ोिगक वा यापा रक े मा रहकेो यहोरा; 
(५) क ची वा पि क सडकसँग जोिडएको यहोरा; 
(६) घरज गाको वािम व रहकेो यि को नाम थर साथै वािम व भ दा फरक यि को 

भोगचलन रहकेो भए भोगचलन गनको नाम थरका साथै अ य िववरण; तथा 
(७) घरमा भएको लगापात तथा ख रदिबि  हन स ने यनूतम मू य । 

  (ख) चल स पि को िववरणः 
(१) चलस पि  रहकेो ठाउँ तथा भोग वा िनय ण रा नेको 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 िबि  मू य; तथा 
(४) नगद बाहकेको चल स पि  भए अव था, कृित तथा बनोटका साथै येकको 

साइज र सँ या । 

७७. स पि  रो का रा नेः(१)अिभलेख शासकले दफा ७५ वा ७६ बमोिजम िनणय काया वयनको लािग िनवदेन 

परेपिछ देखाइएको स पि को हकमा आव यक पन जित जथेा रो का रा ने स ब धमा िनणयको लािग 

कायापािलका सम  पेश गन र कायपािलकाबाट रो का रा ने िनणय गरेपछी िनणय बमोिजम जेथा रो का 

रा नको लािग सो जथेा दता रहकेो कायालय वा रिज ेशन गन कायालयमा लेिख पठाउनुपनछ । 

  (२) बाली, याज, बहाल लगायतको स पि को हकमा िनवेदन परेको बिढमा दइु िदन िभ  स पि  

तायदात गन लगाइ तायदात गदाको समयमा नै आव यक पन जित स पि  वा सोबाट ा  हने बाली, बहाल, 
याज, मनुाफा आिद आय िनय ण गन ुवा रो का रा नपुछ र यसको भपाइ स बि धत प लाइ िदनपुछ । 

  (३) दफा ७८ को देहाय (ख) बमोिजमको स पि को हकमा भ रभराउको लािग आव यक पन जित 
स पि  रो का राखी रो काको सूचना आव यकताअनसुार लेखा शाखा वा स बि धत बैकँ वा स बि धत 
िनकायमा तु त लेिख पठाउनुपनछ । 

  (४) स पित रो का स वि ध आदशे अनसुचूी १४ बमोिजम हनेछ । 
 



७८. स पि  िललाम गदा अपनाउनुपन कायिविधः(१) कायपािलकाले 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 भरीिदनपुन यि लाइ बुझाउनुपन रकम बुझाउनसात िदनको याद िदइ सचूना जारी 

गनपुछ । 

  (२) उपदफा (२) बमोिजमको यादमा रकम बझुाउन न याएमा य तो भरीिदनपुन यि को भरीपाउने 

यि ल ेदेखाएको दफा ७८ को दहेाय (क) बमोिजमको स पि  तायदात गरी याउनपुछ ।  
  (३) द ड, जरीवाना, सरकारी िबगो वा कुनै अदालत वा िनकाय वा गाउँपािलका/नगरपािलका वा 

सिमितको िनणयले असलु उपर गनपुन कुन ैरकमको हकमा य तो असलुउपर हनपुन यि ले बझुाउन न याएमा 
िनजको जनुसकैु अचल स पि  फेला परेमा तायदात गरी रो का रा नपुछ । 

  (४) उपदफा (३) मा जनुसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन जथेा जमानत वा कुनै कारको नगद धरौट 

दािखल गरेको हकमा सो स पि बाट खा ने जित रकमको लािग उपदफा (३) बमोिजम ग ररहनपुदन ।  
  (५) उपदफा (४) बमोिजम मोल कायम भएपिछ उ  अचल स पि को िललामको सचूना स बि धत 

प लाइ िदइ सवसाधारणको जानकारीको लािग िललाम हने िमित र स पि को िववरण सिहतको सावजिनक 
सचूना गाउँपािलका/नगरपािलका, िज ला शासन कायालय, िज ला अदालत, िज ला सम वय सिमितको 
कायालय तथा कोष तथा लेखा िनय कको कायालयमा टाँ न लगाउनपुनछ । 

  (६) उपदफा (५) बमोिजमको सचूनामा तोिकएको िदनमा उ  सचूनामा तोिकएको स पि  प चिकत 
मोलबाट मािथ बढाबढ ि या बमोिजम िललाम गनपुनछ । 

  (७) िललाम ि यामा स भव भएस म िज ला अदालत, िज ला शासन कायालय वा थानीय 

शासन कायालय, थानीय हरी कायालय तथा गाउँपािलका/नगरपािलका े  िभ  रहकेा अ य सरकारी 
कायालयका ितिनिधलाइ रोहवरमा रा नपुनछ ।  

  (८) उपदफा (६) बमोिजम गदा उ  स पि  कसैले पिन िललाम सकार नगरेमा सोिह ि याबाट पनुः 
दो ोपटक िललाम गनपुनछ तथा दो ोपटक गदा पिन कसैल ेिललाम सकार नगरेमा भराइपाउने प  िनवेदकलाइ 
नै उ  स पि  प चिकत मोलमा सकार गन लगाउनपुनछ । 

  (९) उपदफा (८) बमोिजम गदा िनवदेकले स पि  सकार गन नचाहमेा पिछ अक  जेथा खु न आएका 
बखत कानून बमोिजम गनगरी िनजको िनवदेन तामेलीमा राखी िललाममा चढाइएको स पि  फुकुवा गरीिदनुपछ  

 
  (१०) यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन गाउँपािलका/नगरपािलकाको कुनै रकम 

असलु उपर गन ममा िललाम गदा कसैले सकार नगरेमा जितमा सकार ह छ यितमा नै सो स पि  िललाम गरी 
ा  रकम सदर याहा गरी नपगु रकमको हकमा कानून बमोिजम अ य स पि  वा ि याबाट असलुउपर 

गनपुनछ ।  

७९. तायदात गन ि याः(१)अिभलेख शासकले दफा ७९ बमोिजम स पि  तायदात गनपुदा कि तमा वडा 

सिचव तरको कमचारी खटाइ य तो अचल स पि को चलन च तीको मू य प  खु ने गरी तायदात पेश गन 

लगाउनुपनछ । 



  (२) उपदफा (१) बमोिजम तायदात गन कमचारीले तायदात गनपुन स पि को चलनच तीको मू य 
कायम गन योजनले प चिकत मोल कायम गरी मचुु का खडा गरी अिभलेख शासक सम  ितवदेन सिहत 
पेश गनपुनछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम प चिकत मोल कायम गदा दहेाय बमोिजमक कुरालाइ आधार िलइ कायम 
गनपुनछः 

(क) िनवदेकले िनवदेनमा खलुाएको मू य; 
(ख) िनणयमा उ लेख भएको भए सो मू य; 
(ग) प ले जमानत वा कुनै अ य योजनको लािग कायपािलका सम  िनवदेन िददँा 

खलुाएको मू य; 
(घ) तायदात गदा भ ैआएको थानीय मू याँकन अनुसारको मू य; 
(ङ) मालपोत कायालयले कायम गरेको यनूतम मू य; 
(च)  अ य कुनै योजनले कुनै सरकारी िनकायले कुनै मू य कायम गरेको भए सो मू य; 
(छ) प चिकत मोल कायम गनुभ दा त काल अगाव ैकुनै ख रदिबि  भएको भए सो मू य  
पि करणः “प चिकत मोल” भ नाले अचल स पि  िबि  गनपुदा िबि हने यनुतम 

मू यलाइ स झनपुछ । 
  (४) उपदफा (३) बमोिजम गदा देहाय बमोिजमको कुरालाइ समते यानमा रा नपुनछः 

(क)  औ ोिगक वा यापा रक वा आवास े  लगायत सडक स जालसँग  जोिडएको छ 

वा छैन; तथा 
(ख) नगर े िभ  पन घरको हकमा घरको वतमान अव था स ब धमा ािविधक 

मु याँकन ितवदेन । 
८०. खा नेजित मा  िललाम गनपुनः(१)कायपािलकाले दफा ८० बमोिजम िललाम गदा असलुगनपुन बाँिक 

खा ने जित स पि मा  िललाम गनपुनछ । 

  (२) स पि  िललाम गदा सकार भएको रकम असलुउपर गनुपन भ दा बिढ भएमा सो बिढ भएको जित 
रकम स पि वाल प लाइ िफता गरीिदनपुछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम रकम िफता पाउने प  िललाम गदाको बखत उपि थत नभएको भए रकम 
िफता िलन आउनुभनी िनजको नाममा सात िदनको सचूना जारी गरीिझकाइ रकम िफता गनपुछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोिजम गदा स बि धत प  रकम िफतािलन नआएमा उ  रकम सि चतकोषमा 
दािखल गरी आ दानीबाँिध सदर याहा गनपुछ । 

  (५) अिभलेख शासकले 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 चलनपजू  उपल ध 
गराइ आव यक परे सो स पि को चलन चलाइिदनुपछ । 

  (६) यस ऐनमा अ य  जनुसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन दफा ८० बमोिजमको िललाम ि या 
अगाडी बिढसकेपिछ भराउनपुन रकम बुझाउन याए पिन सो रकम नबिुझ स पि  िललाम गनपुनछ । 



८१. िललाम उपरको उजुरीः यस कायिविध बमोिजम भएको िललामको ि यामा िच  नबु ने प ले जनु ि या 

उपर िच  नबुझेको हो सो भएको प  िदन िभ  सिमित सम  उजरुी पेश गरी भएको आदेश बमोिजम गनुपनछ । 
८२. िबगो भराउँदा वा चलनचलाउँदा लागेको खचः यस कायिविध बमोिजम िबगो भराउँदा वा चलनचलाउँदा 

लागेको खच िबगो भरीिदनपुन वा चलनिदनुपन स बि धत प ले यहोनपुनछ । 
८३. यथाि थितमा रा नेः कायपािलकाले यस कायिविध बमोिजम चलनचलाइ मा न वा िबगो भराइपाउन कुनै 

स पि  दखेाइ िनवदेन परेपिछ िबगो भराउने वा चलनचलाउने काय स प न 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 का रा न स बि धत प को नाममा आदेश जारी गरी उ  स पि  यथाि थितमा रा नपुनछ । 
८४. िनवेदनबाट कारवाही गनः (१) अिभलेख शासकले कुनै प ले दफा ८५ बमोिजम भएको आदशे िवप रत 

कुनै स पि को हक ह ता तरण वा व प प रवतन आिद गरेको िनवदेन परेमा उ  िनवेदन दता गरी य तो गन 

प को नाममा ितन िदनको याद  जारी गरी िनजलाइ हािजर गराइ सो िनवदेन सिमित सम  पेश गनपुनछ । 

  (२) सिमितले उपदफा (१) बमोिजमको िनवदेन पेश हन आएमा प लाइ नयाँ उजरुी दता गन नलगाइ 
उ  िनवेदनबाट नै आव यक कारवाही गरी िनणय गनपुनछ । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदनको 
यहोराबाट िनवदेन सिमितको े ािधकार िभ  नपन िवषयमा परेको दिेखएमा सिमितले उ  िवषयमा 
े ािधकार हण गन अदालत वा िनकाय सम  जान सनुाइिदनुपनछ । 

८५. चलनचलाउने सूचनाः(१) अिभलेख शासकल ेसिमितको िनणय बमोिजम चलन चलाइ पाउन िनवदेन परेमा 

चलन चलाउने िमित खलुाइ फलानो िमितमा फलानो घर ज गाको चलन चलाउन कमचारी खिटइ आउने हदँा सो 

िमित अगाव ैघर ज गा खािल गरीिदन ुभिन चलन िदनपुन प को नाममा सचूना जारी गनुपनछ । 

  (२) चलन िदनुपन स पि  उजरुीको प बाहके अ य कसैको भोगचलनमा रहकेो भएमा अिभलेख 

शासकले सोिह प को नाममा उपदफा (१) बमोिजमको सूचना जारीगनुपनछ । 
  (३) उपदफा (१) बमोिजम तोिकएको िमितमा खिटइजाँदा घरज गा खाली गरेको भए स बि धत 

कमचारीले चलन चलाइ िदएको मचुु का खडागरी तथा घरज गा खाली नगरेको भए खाली गराइ चलन चलाइ 
चलन चलाएको मचुु का खडा गरी ितवदेन साथ अिभलेख शाखामा पेश गनुपनछ ।  

प र छेद-१० 

िविवध 

८६. न कल िनवेदनः(१) सिमित सम  दता रहकेो उजरुीको कुनै सरोकारवाला प ले िववादको िमिसलमा रहकेो 

कुनै कागजप को न कल िलनको लािग िनवदेन िदएमा सिमितले उ  प लाइ सो कागजको न कल उपल ध 

गराउनपुनछ । 



  (२) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन िदँदा स बि धत प ले उजरुी शाखामा रहकेो िमिसलको न कल 

िलनपुदा उजरुी शासक तथा अिभलेख शाखामा रहकेो िमिसलको न कल िलनपुन भएमा अिभलेख शासक 

सम  िनवेदन पेश गनुपनछ । 
  (३) उपदफा (१) बमोिजमको िनवदेन िदनको एघार बज ेअगाव ै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 कल उपल ध गराउनेछ । 
  (४) उपदफा (१) बमोिजम िनवदेन िददँा फरक फरक उजरुीको लािग फरक फरक िनवदेन िदनुपनछ । 

  (५)िववादको कुनै प ल ेउपदफा (१) बमोिजमको िनवदेन िददँा न कलको स ामा कागजप को फोटो 

िख ने अनुमित मागेमा सो िदनुपनछ । 
  (६) न कल िनवदेन िददँा अनसुचूी-१५ बमोिजमको ढाँचामा िदनुपनछ । 

८७. न कल द तुरः (१) स बि धत शासकले दफा ८८ बमोिजम न कल वा फोटो िख नको लािग िनवेदन 

िदनेप सँग दहेाय बमोिजमको द तुर िलइ न कल उपल ध गराउनपुनछः 

(क) न कलको हकमा स कल पानाको ित पृ को  ५।– पैयाँको दरले; 

(ख) सिमितको िनणय कागजको हकमा ित स कल पानाको ित पृ को  ५।– पैयाँको दरल;े 
तथा 

(ग) िलखत कागजप को न कल निलइ फोटो िख न चाहमेा ित पानाको  ५।–   पैयाँको दरले  

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लिेखएको भए तापिन चिलत काननू बमोिजम न कल द तुर 

नला ने प लाइ यस दफा बमोिजमको द तुर ला नेछैन । 
  (३) यस दफा बमोिजम न कल उतार गरी लजैाने प ले न कल उतार गदा लागकेो खचको यव था 

आफै गनपुनछ । 

८८. द तुर उ लेख गनः(१) न कल मािणत गन स बि धत शासकले न कल मािणत गदा न कल लैजाने 

प को नाम थर तथा उजरुीमा हिैसयतका साथै न कल उतार गरेवापत दािखल गरेको द तुर र न कल पाना समते 

उ लेख गरी न कल िदएको यहोरा जनाइ न कल मािणत गनपुनछ । 
८९.  द तुर चु ा नभइ न कल निदइनेः स बि धत शासकले यस कायिविध बमोिजम न कल मा ने प ले 

न कल उतार गदा दफा ८९ बमोिजम ला ने द तुर दािखल नगदास म न कल िदनेछैन र सो न कलको 

आिधका रकता मािणत गन पाउनेछैन ।  
९०. चिलत कानून बमोिजम हनेः यस कायिविधमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन उजरुीसँग स बि धत 

चिलत काननूमा कुनै कुरा लिेखएको भए सोमा लिेखए जितको हकमा सोिह बमोिजम हनेछ । 
९१. िनयम बनाउने अिधकारः सिमितले यस कायिविधको भावकारी काया वयनको लािग आव यक िनयम 

बनाउन स नेछ । 
 



      cg';"rL–! 

-bkmf * sf] pkbkmf -@_;Fu ;DalGwt_ 

    ph'/Lsf] 9fFrf 

   Goflos ;ldlt ;dIfk]z u/]sf] 

lgj]bg–kq 

lhNnf c5fd aflGgu9ÞL hou9Þ uf=kf= j8f g+ ===a:g] =====================sf] gftL ====sf]   lgj]bs 
5f]/f÷5f]/L÷kTgL   aif{ ===sf] ===================kmf]g g+ ================================!           jfbL  

lj?4 

lhNnf c5fd aflGgu9ÞL hou9Þ uf=kf= j8f g+ ===a:g] =====================sf] gftL ====sf]   k|ltjfbL 
5f]/f÷5f]/L÷kTgL aif{ ===sf] ===================kmf]g g+ ==========================!                lakIfL  

     d'2f M ============================ 

      d lgDgk|s/0f x?df  n]lvP jdf]lhd lgj]bg ub{5' M 

!===============================================================================================================  

@= o; ;ldltaf6 lakIfL nfO{  lemsfO{ h] hf] j'‰g'k5{ j'emL ljjfb lg?k0f u/fO{kfpF .  

#= o; ufpFkflnsf÷gu/kflnsfaf6 hf/L ePsf] :yfgLo Goflos sfo{ljlwsf] bkmf=====  adf]lhd 
lgj]bg b:t'/ ? =======  lakIfL hjfg =======sf] k|lt JolQm ? !) sf b/n] Dofb ;"rgf b:t'/ ?===== 
gSsn  b:t'/ kfgf====sf] k|lt kfgf ? % sf b/n] ?====== o;}   ;fy\ bflvn u/]sf] 5'   

$= of] lgj]bg :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf $& ====== cg';f/ o;} ;ldltsf] 
clwsf/If]qleq kb{5 .  

%= of] lgj]bg xbDofbleq} 5 / d lgj]bsnfO{ o; ljifodf lgj]bg lbg] xsb}of k|fKt 5 .  

^= o; ljifodf cGoq sxLF st} s'g} lgsfodf s'g} k|sf/sf] lgj]bg lbPsf] 5}g .  

&= o;df bf];|f] kIfsf] dfOtL tkm{sf / d]/f] 3/ tkm{sf kl/jf/sf ;b:ox? lemsfO{ yk Joxf]/f 
j'‰g ;lsg]5 .  

*= o;df n]lvPsf Joxf]/f l7s ;fFrf] ;To x'g\, em'7f 7x/] sfg"g jdf]lhd ;+hfo ef]Ug tof/ 5' 
.  

lgj]bs 

gfdM =============================  

Olt ;+jt\ ============= ;fn===================dlxgf======================ut]=====================/f]h z'ed\ . 
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-bkmf ( sf] pkbkmf -!_;Fu ;DalGwt_ 

ph'/L btf{ u/]sf] lg:;fsf] 9fFrf 

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

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

 

ljifoM  ph'/L btf{sf] lg:;fkq ;DaGwdf . 

 

==================== a:g] tkfO{ ======================== n] ==================== a:g] ======================= sf lj?4 
======================================= 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:tvtM  ======== 

ldltM  =========== 
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-bkmf ( sf] pkbkmf -@_;Fu ;DalGwt_ 

tfl/v ekf{O{ 

Goflos ;ldlt 

             afGgLu9L hou9 ufpFkflnsfdf v8f ul/Psf] tf/]v e/kfO{ 

 

jfbL           k|ltjfbL 

=================             ===================  

d'2f  ==================== 

ldlt =========== df ========================================= sfd ePsf]n] ;f]xL lbg =========== ah] o; Goflos 
;ldlt÷sfof{nodf pkl:yt x'g]5' egL ;xL ug]{ ====== 

jfbL ================         k|ltjfbL ================ 

 

Olt ;+jt\ ============= ;fn===================dlxgf======================ut]=====================/f]h z'ed\ . 
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-bkmf ( sf] pkbkmf -#_;Fu ;DalGwt_ 

tfl/v krf{ 

Goflos ;ldlt 

         afGgLu9L hou9 ufpFkflnsf af6 hf/L ePsf] tf/]vsf] krf{ 

 

jfbL        k|ltjfbL 

===============       ================= 

 d'2fM ====================== 

 

ldlt =============== df ==================== sfd ug{ ======== ah] xflh/ x'g cfpg'xf]nf .  

 

kmfF6jfnfsf] b:tvt  

ldlt ================= 
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-bkmf !% sf] pkbkmf -#_;Fu ;DalGwt_ 

k|ltpQ/÷k|ltjfbsf] 9fFrf 

k|ltpQ/sf] gd"gf 

aflgu9L hou9 uf=kf= Goflos ;ldlt ;dIf k]z u/]sf] 

k|ltpQ/ kq 

lhNnf c5fd afGgLu9L hou9 ufpFkflnsf j8f g+=========================== j:g]    k|ltjfbL 

 ==================sf]======================= -gftf ;DaGw pNn]v ug]{_ jif{ =============      kIf 
sf]=================================================================================================! 

la?4M  

c5fd lhNnf  afGgLu9L hou9 ufpFkflnsf, j8f g+= =========== j:g]            jfbL 

===========================sf] 5f]/f÷5f]/L÷kTgL  jif{ ====== sf] ====================== !    ljkIfL   

d'4fM ============================== . 

d lgDg j'Fbfx?df n]lvP jdf]lhd lgj]bg ub{5' M 

!= ===================================================== .  

@= ===================================================== .  

#= ========================================================= 

$= =========================af6 hf/L ePsf] :yfgLo Goflos sfo{ljwLsf] bkmf ====jdf]lhd k|ltpQ/ 
b:t'/ ? ====== o;} ;fy bflvn u/]sf] 5' .  

%= of] k|ltpQ/ Dofbleq} lnO{ d cfkm}+ pkl:yt ePsf] 5' .  

^= o; ljifodf cGoq sxLF st} s'g} lgsfodf s'g} k|sf/sf] lgj]bg lbPsf] 5}g .  

&= o;df n]lvPsf Joxf]/f l7s ;fFrf] ;To x'g\, em'7f 7x/] sfg"g jdf]lhd ;+hfo ef]Ug tof/ 5' 
.  

                                            lgj]bs 

gfdM =================================== 

Olt ;+jt ================= ;fn ===================== dlxgf ============== ut]====================/f]h z'ed\ . 

 

  



cg';"rL–^ 

-bkmf @) sf] pkbkmf -^_;Fu ;DalGwt_ 

Goflos ;ldltaf6 hf/L ePsf] 

Dofb ;"rgf 

=============================================================j:g] =====================================================sf] 
gfpFdf afGgLu9L hou9 ufpFkflnsf sfof{+noaf6 hf/L ePsf] !% -kG„_ lbg] ;"rgf 

 

===============================================j:g] ====================================================================n] 
tkfO{+sf] lj?4 ===================================ljjfb k/]sf] elg lgj]bg btf{ u/]sf] x'Fbf ;f] sf] k|ltlnkL 
o;} ;fy k7fO{Psf] 5 . ctM tkfO{n] of] Dofb j'em]sf] jf l/t k"j{s tfd]n ePsf] ldltn] !%-kG„_ 
lbg leqdf cfˆgf] egfO ;lxt cfkm}+ jf sfg"g jdf]lhdsf] jf/]z dfkm{t o; sfof{nodf xflh/ x'g 
cfpg'xf]nf . cGoyf sfg"g jdf]lhd x'g] Joxf]/f hfgsf/L u/fO{G5 .  

 

Olt ;Dat===================;fn===================dlxgf======================ut] /f]h=============z'ed======== . 
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-bkmf $@ sf] pkbkmf -!_;Fu ;DalGwt_ 

aflGgu9L hou9 uf=kf= Goflos ;ldlt 

;+of]hs >L========================================================================================= 

;b:o >L=========================================================================================== 

;b:o >L=========================================================================================== 

lg0f{o 

;+jt =============== ;fnsf] lgj]bg g+======== 

ljifoM ====================================. 

c5fd lhNnf afGgLu9L hou9 ufpFkflnsf j8f g+===j:g] =========================! jfbL 

lj?4 

c5fd  lhNnf afGgLu9L hou9 ufpFkflnsf  j8f g+===j:g] ======================! k|ltjfbL 

d'4fM 

:yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ sf] bkmf $& ======= jdf]lhd lkm/fb÷ lgj]bg÷ ph'/L btf{ eO{ ;f]xL 
P]gsf] bkmf $^ jdf]lhd u7g ePsf] Goflos ;ldlt ;dIf k|:t't x'g cfPsf] k|:t't d'2fsf] ;+lIfKt tYo / 
lg0f{o o; k|sf/ 5M  

-!_ ============== ============================================== u/fOkfpF eGg] lkm/fbL ====sf] lkm/fb bfjL .  

-@_ ============== ul/kfpF eGg] k|ltjfbL ====sf] k|ltpQ/ lhls/ .  

-$_ ljjfbsf b'j} kIfnfO{ d]nldnfk u/fpg] k|of]hgsf nflu afGgLu9L hou9 ufpFkflnsf j8f g+========,=== 
df /x]sf] d]nldnfk s]G›df k7fpFbf d]nldnfk x'g g;sL kmls{ cfPsf] .  

lg0f{o 

o;df ========================================== 7x5{  . ;f] 7xgf{n] tklzn adf]lhd ug{' .  

tklzn 

!= ;/f]sf/jfnfn] gSsn dfu ug{ cfPdf lgodfg';f/ b:t'/ lnO{ gSsn lbg' .  

@= of] lg0f{odf lrQ gj'em] #% lbgleq  c5fd lhNnf cbfntdf k'g/fj]bg ug{ hfg' elg 
 jfbL÷k|ltjfbL Dofb lbg' .  

#= Dofbleq k'g/fj]bg gk/]df sfg"g jdf]lhd lg0f{o sfof{Gjog ug{'÷u/fpg' .  

Olt ;+jt\ ============= ;fn===================dlxgf======================ut]=====================/f]h z'ed\ . 

 

 



cg';"rL–* 

-bkmf $* sf] ;Fu ;DalGwt_ 

cGtl/d ;+/If0ffTds cfb]z  

aflGgu9L hou9 ufFp kflnsf Goflos ;ldlt 

;+of]hs >L========================================================================================= 

;b:o >L=========================================================================================== 

;b:o >L=========================================================================================== 

cfb]z 

;+jt ============================ ;fnsf] lgj]bg g+======== 

d'4f M  ==================================== . 

c5fd  lhNnf afGgLu9L hou9 ufpFkflnsf j8f g+====a:g] ============================!   jfbL 

lj?4 

c5fd  lhNnf afGgLu9L hou9 ufpFkflnsf j8f g+====a:g] ============================!   k|ltjfbL 

 

o;df lgj]bssf] dfu jdf]lhd ==============================ug'{ elg :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ 
sf] bkmf $(-*_ jdf]lhd ========================sf] gfddf of] cGtl/d ;+/If0ffTds cfb]z hf/L 
ul/lbPsf 5f}+ . of] cfb]z ldl;n ;fd]n /fvL ==========nfO{ n]vL  k7fO{lbg' . of] cfb]z cg';f/ 
pkrf/ ePsf] hfgsf/L k|fKt u/L ldl;n ;fd]n /fVg' / lgodfg';f/ k]z ug{' .  

 

O{lt ;+jt =================== ;fn ==========dlxgf====ut] /f]h==z'ed\ .  
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-bkmf %# sf] pkbkmf -@_ ;Fu ;DalGwt_ 

ldnfkq sf] nflu lgj]bgsf] 9fFrf 

c5fd lhNnf aflGgu9L hou9 ufpFkflnsf Goflos ;ldlt;dIf k]z u/]sf] ;+o'Qm lgj]bgkq 

laifoM ldnfkq u/L kf+p . 

c5fd  lhNnf afGgLu9L hou9 ufpFkflnsf j8f g+====a:g] ============================!   jfbL 

c5fd  lhNnf afGgLu9L hou9 ufpFkflnsf j8f g+====a:g] ============================!   k|ltjfbL 

d'4f M ====================== . 

xfdL lgj]bsx?  lgDg lnlvt lgj]bg ub{5f}M 

!= ====================================== eGg] lkm/fbLsf] lkm/fb bfjL .  

@= ====================================== eGg] k|ltjfbLsf] k|ltpQ/ lhls/ .  

#= o;df xfdL jfbL k|ltjfbL uf+p ;dfhsf eb| enfbdLsf] /f]xf]a/df ufFp ;dfhdf al; 
;Nnfx ubf{ xfdL jfbL k|ltjfbL emu8f u/L d'4f n8L /xg' eGbf d]nldnfk u/L a:g' xfdL v'a} 
kIfsf nfuL lxts/ ePsf] lg:sif{df k'u]sf x'+bf xfdL cfk;df d]nldnfk u/L cfPsf] Aoxf]/f s] 5 
t eg] ====================================u/L ;Dk'0f{ lkm/fb bfjL 5f]8\g d lkm/fbL ===========d~h'/ /x]sf] / 
==============================================u/L vfkm\gf] ;Dk'0f{ k|ltpQ/ lhls/ 5f]8\g d k|ltjfbL d~h'/ 
/x]sf] x'+bf :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ sf] bkmf $& -@_ jdf]lhd of] ldnfkqsf] ;+o'Qm 
lgj]bg k]z u/]sf 5f}+ , n]lvP jdf]lhd ldnfkq u/L kfpF .  

$= aflGgu9L hou9 ufpFkflnsf :yfgLo Goflos sfo{ljwL jdf]lhd of] ldnfkqsf] ;+o'Qm 
lgj]bg b:t'/ ? =========== o;};fy ;+nUg 5 .  

%= o;df n]lvPsf Joxf]/f l7s ;fFrf]  x'g\, em'7f 7x/] sfg"g jdf]lhd ;x'Fnf j'emfpFnf .  

                                                      lgj]bsx? 

====================================== jfbL 

==================================== k|ltjfbL 

Olt ;+jt\ ============= ;fn===================dlxgf======================ut]=====================/f]h z'ed\ . 
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-bkmf %# sf] pkbkmf -%_;Fu ;DalGwt_ 

ldnfkqsf] 9fFrf 

aflGgu9L hou9 ufpFkflnsf Goflos ;ldlt 

c5fd  lhNnf afGgLu9L hou9 ufpFkflnsf j8f g+====a:g] ============================!   jfbL 

lj?4 

c5fd  lhNnf afGgLu9L hou9 ufpFkflnsf j8f g+====a:g] ============================!   k|ltjfbL 

d'4f M =========================== . 

xfdL lgj]bs  lgDg lnlvt lgj]bg ub{5f}+ M 

!= ====================================== eGg] lkm/fbLsf] lkm/fb bfjL .  

@= ====================================== eGg] k|ltjfbLsf] k|ltpQ/ lhls/ .  

#= o;df xfdL jfbL k|ltjfbL uf+p ;dfhsf eb| enfbdLsf] /f]xf]a/df ufFp ;dfhdf al; 
;Nnfx ubf{ xfdL jfbL k|ltjfbL emu8f u/L d'4f n8L /xg' eGbf d]nldnfk u/L a:g' xfdL v'a} 
kIfsf nfuL lxts/ ePsf] lg:sif{df k'u]sf x'+bf xfdL cfk;df d]nldnfk u/L cfPsf] Aoxf]/f s] 5 
t eg] ====================================u/L ;Dk'0f{ lkm/fb bfjL 5f]8\g d lkm/fbL ===========d~h'/ /x]sf] / 
==============================================u/L vfkm\gf] ;Dk'0f{ k|ltpQ/ lhls/ 5f]8\g d k|ltjfbL d~h'/ 
/x]sf] x'+bf :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ sf] bkmf $& -@_ jdf]lhd of] ldnfkqsf] ;+o'Qm 
lgj]bg k]z u/]sf 5f}+ , n]lvP jdf]lhd ldnfkq u/L kfpF .  

                                                 lgj]bsx? 

====================================== jfbL 

====================================k|ltjfbL 

Olt ;+jt\ ============= ;fn===================dlxgf======================ut]===================== /f]h z'ed\ . 
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-bkmf ^) sf] pkbkmf -#_;Fu ;DalGwt_ 

d]nldnfkstf{df ;"rLs[t x'g] lgj]bg 9fFrf 

Goflos ;ldlt 

afGgLu9L hou9 ufpFkflnsf ;dIf k]z u/]sf] lgj]bg 

ljifoM d]nldnfkstf{df ;"rLs[t x'g kfpF . 

k|:t't ljifodf tkl;ndf pNn]lvt sfuhftx?sf] k|ltlnkL ;fy} /fvL aflGgu9L hou9 
ufpFkflnsfsf] Goflos ;ldlt cGtu{tsf ============ d]nldnfk s]G›df ;"rLs[t eO{ d]nldnfk 
u/fpg cg'dtL kfpF egL lgj]bg ub{5' .  

tkl;n  

!_ gful/stf k|df0fkqsf] 5fFofskL, 

@_ :gfts tx;Dd plt0f{ u/]sf] z}lIfs k|df0fkqsf] 5fFofskL, 

#_ d]nldnfkstf{sf] tflndk|fKt u/]sf] k|df0fkqsf] 5fofFskL, 

$_ d]nldnfk ;DaGwL cg'ej / 

%_ JolQut ljj/0f -Bio– data_ 

                                                   lgj]bs 

                                                                                                                          
gfd y/M ========== 

b:tvtM =========== 

ldltM ============= 
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-bkmf &^ sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

aflGgu9L hou9 ufpFkflnsf Goflos ;ldlt ;dIf k]z u/]sf] 

lgj]bg kq 

ljifoM el/e/fO{ kfpF . 

====================================================j:g]================================lgj]bs jfbL÷k|ltjfbL 

lj?4 

===================================================j:g]================================ljkIfL jfbL÷k|ltjfbL 

d'4fM ====================== 

d lgj]bs lgj]bg b:t'/ ? !).–  o;} ;fy /fvL lgDg Joxf]/f ====== ub{5' . 

!= pk/f]Qm ljkIfL ;+usf] pk/f]Qm d'4f o; ufpFkflnsf Goflos ;ldltaf6 ePsf]  
ldlt==============sf] lg0f{o adf]lhd d}n] lakIfL ;+u ============== e/L e/fO{ kfpg] 7x/ eO{ km};nf 
ePsf] x'Fbf pQm /sd e/L e/fO{ kfpg of] lgj]bg k]z u/]sf] 5' . 

@= o;df n]lvPsf] Joxf]/f l7s xf], em'7f 7x/] ;x'Fnf a'emfpnf . 

                                              lgj]bs 

                                 lgh============== 

O{lt ;+jt==================;fn===================dlxgf=============ut]========/f]h z'ed\ . 
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-bkmf && sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

rng rnfpg] lgj]bg 

aflGgu9L hou9 ufpFkflnsfdf k]z u/]sf] lgj]bg kq 

ljifoM rng rnfO{ kfpF . 

==============================j:g]============================================lgj]bs÷jfbL÷k|ltjfbL 

lj?4 

=====================================j:g]=======================================ljkIfL÷jfbL÷k|ltjfbL 

d'4f====================== 

d lgj]bs lgj]bg jfkt ? !).– b:t'/ ;fy} /fvL lgDg Joxf]/f lgj]bg ub{5' . 

!= pk/f]Qm ljkIfL;+usf] pk/f]Qm d'4f o; ufpFkflnsf Goflos ;ldltaf6 ldlt========df 
==========================================x'g] 7x/ eO{ km};nf ePsf]df  ljkIfLn]  pQm d'4fdf ;Ddflgt 
c5fd lhNnf cbfntdf k'g/fj]bg u/]sf]df c5fd lhNnf cbfntaf6 ;d]t ldlt============== df 
lg0f{o x'Fbf aflGgu9L hou9 uf=kf= Goflos ;ldlts} lg0f{onfO{ ;b/ u/L km};nf ePsf] x'+bf km};nf 
adf]lhd rng rnfO{ kf+p . 

@= o;} lgj]bg ;fy b]xfosf sfuhftx? ;+nUg u/]sf] 5' . 

 s= Goflos ;ldltn] ldlt============df u/]sf] lg0f{osf] 5fFofFskL 

 v= >L c5fd lhNnf cbfntn] u/]sf] ldlt=============sf] km};nfsf] 5fFofFskL 

#= n]lvPsf] Joxf]/f l7s ;fFrf] 5, em'7f 7x/] sfg"g adf]lhd ;x'Fnf a'emfpFnf . 

lgj]bs 

lgh=============== 

O{lt ;+jt==================;fn===================dlxgf=============ut]========/f]h z'ed\ . 
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-bkmf &( sf] pkbkmf -$_ ;Fu ;DalGwt_ 
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