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माद नगरपा लका या यक
स म तको याय स पादन
(काय वधी स ब धी))
ऐन, २०७५
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ावनाः
ाियक सिमितले चिलत कानून बमोिजम उजुरीको
कारवाही र िकनारा गदा अपनाउनु पन कायिविध तय गरी
ता,
एक पता एवं पारदिशता कायम गरी कानू नको शासन तथा ाय
ितको जनिव ास कायम राखीरहनको लािग चलनमा रहेको संघीय
कानू नमा भए दे ख बाहे क थप कानूनी व था गन वा नीय भएकोले ,
ने पालको संिवधानको धारा २२१ को उपधारा (१) बमोिजम
मादीनगरसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

प र े द -१
ार क

१. संि
नाम र ार ः (१) यस ऐनको नाम मादी नगरपािलका
ाियक सिमित (कायिविध स
ी) ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तु
ार
नेछ
२. प रभाषाः िवषय वा स ले अक अथ नलागेमा यस ऐनमा;
(क)
“उजु री” भ ाले सिमित सम परे को उजु रीबाट शु भएको
चिलत कानून बमोिजम सिमितले कारवाही र िकनारा गन
उजु री स झनुपछ ।
(ख)
“खा े” भ ाले तोिकएको स ि को मू ां कन ग रदा ाउने
हदलाई स झनुपदछ ।
(ग)
“चलन चलाईिदने” भ ाले िनणय प ात हकअिधकार ा
भएको
लाई कुनै व ु वा स ि भोग गन िदने कायलाई
स झनुपदछ ।
(घ)
“जमानत” भ ाले कुनै
वा स ि लाई ाियक सिमितले
चाहे को वखतमा उप थत वा हािजर गराउन िलएको िज ा वा
उ रदािय लाई स झनुपदछ ।
(ङ)
“तामे ली” भ ाले
ाियक सिमितको
े ािधकार िभ का
िववादह मा स
त प लाई वुझाईने ाद, सुचना, आदे श,
पूज वा जानकारी प रतपूवक वुझाउने कायलाईस झनुपछ ।
(च)
“तायदात” भ ाले स ि को िववरण वा ग ी गरे को सं ा
जिनने
होरा वा स ि को फाँ टवारी वा लगतलाई
स झनुपदछ ।
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(छ)
(ज)

“तोिकएको” वा “तोिकए बमोिजम” भ ाले यस ऐन अ गत
बने को िनयममा तोिकए बमोिजम स झनुपछ ।
“दरपीठ”भ ाले ाियक सिमित सम पेश न आएका कुनै
कागजप को स
नला े भएमा

मा रत नपुगे वा कानू नले दता न ने वा
सको पछािडपि

जनाइ अिधकार ा

सोको कारण र अव था

अिधकारीले ले खिदने िनदशन वा

होरालाई स झनुपदछ ।
(झ)
(ञ)
(ट)

(ठ)

(ड)

(ढ)
(ण)
(त)

“नामेसी” भ ाले कुनै

को नाम, थर र वतन समे तको

िव

होरालाई स झनुपदछ ।

ृत िववरण खुलाइएको

“नािलश” भ ाले कुनै िववादको िवषयमा दफा ८ बमोिजम
िदएको उजुरी, िनवेदन वा िफराद स झनुपछ
“िनणय िकताब” भ ाले सिमितले उजुरीमा गरे को िनणयको
अिभलेख रा को लािग खडा गरे को उजु रीमा िनणय गरे को
होरा र सको आधार तथा कारणको संि
उ ेख भएको
िकताब स झनुपछ ।
“प कृित मोल” भ ाले प भला ीले स ि को थलगत तथा
थानीय अवलोकन मू ां कन गरी िव ी िवतरण नस े उिचत
ठहराएर िनि त गरे को मु लाई स झनुपदछ ।
“पेशी” भ ाले ाियक सिमित सम िनणयाथ पेश ने
िववादह मा प ह लाई उप थत गराइ सुनुवाइ गन कामलाई
स झनुपदछ ।
“ ितबादी” भ ाले बादीले जसका उपर उजु री दता गदछ सो
वा सं था स झनुपछ ।
“वकप ” भ ाले िववाद स
मा जानकार भई सा ीको पमा
गरे का कुराले खने वा ले खएको कागजलाई स झनुपछ ।
“ब ईजलास” भ ाले ाियक सिमित - अ गत िन पण ने
िववादह म े गो
कृितको िववाद भएको र स
प ह
िवच गोपिनयता कायम गन आव क दे खएमा स
प ह
मा सहभागी नेगरी व
ग रएको सुनुवाई क लाई
स झनुपछ ।
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(थ)
(द)

(ध)

(न)
(प)
(फ)

(ब)

“बादी” भ ाले कसै उपर सिमित सम उजु री दता गन
वा सं था स झनुपछ ।
“मू वी” भ ाले ाियक सिमित अ गत िवचाराधीन मु ा
अ अ ाअदालतमा समेत िवचारािधन भईरहेको अव थामा
ाियक सिमितले िनणय गदा अ
िवचारािधन मु ामा
भािवत ने दे खएमा भाव पान मु ाको फैसला नभएस
भािवत ने मु ा थिगत गन कायलाई स झनुपछ ।
“लगापात” भ ाले घरज ा र ससँग अ रिनिहत टहरा,बोट
िव वा, खु ा जिमन र समा रहे का सबैखाले संरचना वा
चचको ज ा, छे उछाउ, सेरोफेरो र स ूण अवयवलाई
स झनुपदछ ।
“सदर ाहा” भ ाले धरौटीमा रहे को रकमकोलगत क ा गरी
आ ानीमा वा े -कायलाई स झनुपछ
“सभा” भ ाले नगरसभा स झनुपछ ।
“सिमित” भ ाले
ाियक सिमित स झनुपछ र सो श दले
थानीय ऐनको दफा ४८ को उपदफा (६) बमोिजमको
सिमितलाइ समेत जनाउनेछ ।
“साल वसाली” भ ाले हरे क वषको लािग छु ाछु ै ने गरी
ितवषको िनिम

(भ)
(म)

थायी पमा तय ग रएको शत स झनुपछ ।

“ थानीय ऐन” भ ाले “ थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४”
स झनुपछ ।
"संिवधान" भ ाले ने पालको संिवधान स झनु पछ ।

प र े द-२
सिमितको अिधकार

३. उजुरीमा िनणय स
ी कामः सिमितमा दता भएका उजु री वा
उजु रीको िनणय गन वा दता भएको नािलश वा उजुरीको कुनै होराले
लगत क ा गन अिधकार सिमितलाइ मा नेछ ।
४. िनणय स
ी बाहेक अ कामः (१) दफा ३ मा उ ेख भएको
वा चिलत कानूनले सिमित वा सिमितको सद ले नै गन भ े व था
गरे को वा कायको कृितले सिमित वा सिमितको सद ले नै गनुपन
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भैरहेको दे ख बाहेकको अ कायह
यस ऐनमा तोिकएको
कमचारी र सरी नतोिकएकोमा सिमितले िनणय गरी तोकेको वा
अिधकार दान गरे को कमचारीले गनु पन ।
(२) तोिकएको शाखा मुख वा तोिकएका अ कमचारीले यस ऐन र
चिलत कानू न बमोिजम तोिकएको काम गदा सिमितको संयोजक वा
सिमितले तोकेको सद को
िनदशन, दे खदे ख र िनय णमा रही
गनु पनछ ।
५. यस ऐन बमोिजम कायिविध अवल न गनुपनः सिमितले उजुरी
वा उजु रीको कारवाही र िकनारा गदा चिलत र स
त संघीय
कानू नमा
उ ेख भए दे ख बाहेक यस ऐन बमोिजमको कायिविध
अवल न गनु पनछ ।
६. सिमितले हेनः सिमितलाइ दे हाय बमोिजमको उजु रीह मा
कारवाही र िकनारा गन अिधकार रहनेछः
(क)
थानीय ऐनको दफा ४७ अ गतको उजु री,
(ख)
मे लिमलाप ऐन, २०६८ अनुसार मेलिमलापको लािग
नगरपािलकामा ेिषत उजुरी,
(ग)
संिवधानको अनुसूची-८ अ गतको एकल अिधकार अ गत
सभाले बनाएको कानू न बमोिजम िन पण ने गरी िसिजत
उजु री, तथा
(घ)
चिलत कानूनले नगरपािलकाले हे न भिन तोकेका उजुरीह
७. सिमितको े ािधकारः सिमितले दफा ६ अ गतका म े दे हाय
बमोिजमका उजुरीह मा मा
े ािधकार हण गन तथा कारवाही
िकनारा गनछः
(क)
को हकमा उजुरीका सबै प नगरपािलकाको भैगोिलक
े ािधकार िभ बसोबास ग ररहेको,
(ख)
चिलत कानून र संिवधानको भाग ११ अ गतको कुनै
अदालत वा
ायाधीकरण वा िनकायको े ािधकार िभ
नरहेको,
(ग)
नगरपािलकाको े ािधकार िभ परे का कुनै अदालत वा
िनकायबाट मेलिमलाप वा िमलाप को लािग ेिषत ग रएको,

5

ख ड१) सं या २, थानीय राजप , भाग १, म त २०७५/०३/०४

(घ)
(ङ)

अचल स ि समावेश रहेको िवषयमा सो अचल स ि
नगरपािलकाको भै गोिलक े ािधकार िभ रिहरहेको, तथा
कुनै घटनासँग स
त िवषयव ु रहेकोमा सो घटना
नगरपािलकाको भै गोिलक े िभ घटे को ।

प र े द-३
उजुरी तथा ितवाद दता

८. िबवाद दता गनः (१) कसै उपर िबवाद दता गदा वा उजु री
चलाउँ दा चिलत कानून बमोिजम हकदै या पुगेको
ले सिमितको
तोिकएको शाखासम उजु री दता गनस ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम उजु री िदं दा यस ऐन तथा चिलत कानून
बमोिजम खुलाउनुपन कुरा सबै खुलाइ तथा पुयाउनु पन ि या सबै
पुरागरी अनु सूची-१ बमोिजमको ढाँ चामा िदनुपनछ ।
(३) उपदफा (२) मा ले खए दे ख बाहेक उजुरीमा दे हाय बमोिजमको
होरा समे त खुलाउनु पनछः
(क)
बादीको नाम, थर, वतन र िनजको बाबू र आमा, तथा थाहा
भएस बाजे र ब ै को नाम;
(ख)
ितबादीको नाम, थर र थाहा भएस िनजको बाबु र आमाको
नाम, थर र थान प ा ला ेगरी
खुलेको वतन;
(ग)
नगरपािलकाको नाम सिहत सिमितको नाम;
(घ)
उजु री गनु परे को होरा र स ूण िववरण;
(ङ)
नगरपािलकाले तोके अनु सारको द ुर बुझाएको रिसद वा
िन ा;
(च)
सिमितको
े ािधकार िभ को उजु री रहेको
होरा र
स
त कानून;
(छ)
बादीले दावी गरे को िवषय र सोसँग स
ीत माणह ;
(ज)
हद ाद ला े भएमा हद ाद रहेको तथा हकदै या पुगेको
स
ी होरा;
(झ)
कुनै स ि सँग स
त िवषय भएकोमा सो स ि चल भए
रहेको थान, अव था तथा अचल भए चारिक ा सिहतको सबै
िववरण ।
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(४) चिलत कानूनमा कुनै िवशे ष ि या वा ढाँ चा वा अ केिह
उ े ख भएको रहेछ भने सो स भमा आव क िववरण समेत खुलेको
नु पनछ ।
(५) कुनै िकिसमको ितपूित भराउनु पन अथवा ब ा लगाउनु पन
अव थाको उजु रीको हकमा
ो ितपूित वा ब ा वा चलनको लािग
स
त अचल स ि को िववरण खुलेको नुपनछ ।
९. िबवाद दता गरी िन ा िदनेः (१) उजुरी शासकले दफा ८
बमोिजम ा
उजु री दता गरी बादीलाइ तारे ख तोिक अनुसूची-२
बमोिजमको ढाँ चामा िबवाद दताको िन ा िदनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम तारे ख िदनु पन अव थामा तारे ख तो ा
अनु सूची-३ बमोिजमको ढाँ चामा तारे ख भपाइ खडा गरी स
त
प को द खत गराइ िमिसल सामेल रा नुपछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम तारे ख भपाइमा तोिकएको तारे ख तथा उ
िमितमा ने काय समेत उ ेख गरी स
त प लाइ अनु सूची-४
बमोिजमको ढाँ चामा तारे ख पचा िदनु पनछ।
१०. उजुरी दरपीठ गनः (१) उजु री शासकले दफा ८ बमोिजम पेश
भएको उजुरीमा ि या नपुगेको दे खए पुरा गनु पन दे हायको ि या
पुरा गरी अथवा खुलाउनुपन दे हायको
होरा खुलाइ
ाउनु भ े
होरा ले ख पाँ च िदनको समय तोिक तथा िबवाद दता गन निम ने भए
सो को कारण सिहतको होरा जनाइ दरपीठ गरे मा बादीलाइ उजु री
िफता िदनुपनछ
(२) उपदफा (१) बमोिजम ि या नपुगेको भिन दरपीठ गरी िफता
गरे को उजुरीमा दरपीठमा उ ेख भए बमोिजमको ि या पुरा गरी
पाँ च िदनिभ
ाएमा दता ग रिदनु पछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमको दरपीठ आदे श उपर िच नबु े प ले सो
आदे श भएको िमितले ितन िदन िभ उ आदे शको िव दमा सिमित
सम िनवेदन िदन स ेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोिजम िदएको िनवेदन
होरा मनािसब दे खए
सिमितले उपदफा (१) बमोिजमको दरपीठ बदर गरी िबवाद दता गन
आदे श िदनस ेछ ।
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(५) उपदफा (४) बमोिजम आदे श भएमा उजुरी
िबवाद दता गरी अ
ि या पुरा गनु पनछ ।

शासकले

ो

११. दता गन न ने ः (१) उजु री शासकले दफा ८ बमोिजम पेश
भएको उजु रीमा दे हाय बमोिजमको होरा िठक भए नभएको जाँ च
गरी दता गन निम ने दे खएमा दफा १० बमोिजमको ि या पुरा गरी
दरपीठ गनु पनछः
(क)
चिलत कानूनमा हद ाद तोिकएकोमा हद ाद वा
ाद
िभ उजुरी परे नपरे को;
(ख)
चिलत कानून बमोिजम सिमितको े ािधकार िभ को उजुरी
रहेनरहेको;
(ग)
कानु न बमोिजम ला े द ुर दा खल भए नभएको;
(घ)
कुनै स ि वा अिधकारसँग स
त िवषयमा िववाद
िन पण गनु पन िवषय उजुरीमा समावेश रहेकोमा
ो
स ि वा अिधकार िवषयमा उजु री गन बादीको हक थािपत
भएको माण आव क पनमा सो माण रहे नरहेको;
(ङ)
उ िवषयमा उजुरी गन हकदै या बादीलाइ रहेनरहेको;
(च)
िलखतमा पुरागनु पन अ रत पुगेनपुगेको;
१२. दोहोरो दता गन न ने ः (१) यस ऐनमा जु नसुकै कुरा ले खएको
भए तापिन चिलत कानू न बमोिजम सिमित वा अ कुनै अदालत वा
िनकायमा कुनै प ले उजुरी गरी सिमित वा उ
अदालत वा
िनकायबाट उजु रीमा उ ेख भएको िवषयमा माण बुिझ वा नबुिझ
िववाद िनरोपण भैसकेको िवषय रहेको छ भने सो उजु रीमा रहेका प
िवप को बीचमा सोिह िवषयमा सिमितले उजु री दता गन र कारवाही
गन ँ दैन ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम दता गन निम ने उजुरी भु लवश दता
भएकोमा सो
होरा जानकारी भएपिछ उजुरी जुनसुकै अव थामा
रहेको भए पिन सिमितले उजुरी खारे ज गनु पनछ ।
१३. उजुरीसाथ िलखत माणको स ल पेश गनुपनः उजुरीसाथ
पेश गनु पन
ेक िलखत माणको स ल र क मा एक ित
न ल उजुरी साथै पेश गनुपनछ र उजु री शासकले
ो िलखतमा
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कुनै कैिफयत जनाउनुपन भए सो जनाइ सो माण स
रा े छ ।

त िमिसलमा

१४. उजुरी तथा ितवाद दता द ुरः (१) चिलत कानूनमा िबवाद
दता द ुर तोिकएकोमा सोिह बमोिजम तथा द ुर नतोिकएकोमा एक
सय पैयाँ बुझाउनु पनछ ।
(२) चिलत कानूनमा ितवाद दता द ुर नला े भनेकोमा बाहेक एक
सय पैयाँ ितवाद दता द ुर ला ेछ ।
१५. ितवाद पेश गनु पनः (१) ितबादीले दफा २० बमोिजम ाद वा
सूचना ा भएपिछ
ाद वा सूचनामा तोिकएको समयाविध िभ
उजु री शासक सम आफै वा वारे स माफत िल खत ितवाद दता
गनु पनछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम ितवाद पेश गदा ितबादीले भएको माण
तथा कागजातका ितिलिप साथै संल गरी पेश गनु पनछ
(३) ितवादीलेिल खत
होरा िदँ दा अनुसूची-५ बमोिजमको ढाँ चामा
िदनु पनछ ।
१६. ितवाद जाँच गनः (१) उजु री शासकले दफा १५ बमोिजम पेश
भएको ितवाद जाँ च गरी कानून बमोिजमको रत पुगेको तथा ाद
िभ पेश भएको दे खए दता गरी सिमित सम पेश ने गरी िमिसल
सामे ल गनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम ितवाद दता ने भएमा उजु री शासकले
ितबादीलाइ बादी िमलानको तारे ख तो ुपनछ ।
१७. िलखतमा पुरागनु पन सामा
रतः (१) चिलत कानून तथा
यस ऐनमा अ
ले खए दे ख बाहे क सिमित सम दता गन ाएका
उजु री तथा ितवादमा दे हाय बमोिजमको रत समेत पुरा गनु पनछः
(क)
एफोर साइज को नेपाली कागजमा बायाँ तफ पाँ च से िमटर,
पिहलो पृ मा शीरतफ दश से
पाँ च से

िमटर छोडे को तथा

िमटर र

ेक पृ मा बि स हरफमा

नबढाइ कागजको एकातफ मा ले खएको;
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(ख)

िलखत दता गन

ाउने

ेक

पृ को शीर पुछारमा छोटकरी द
अ
(ग)

मा लेखा क तथा

कुनै कानू न

ले िलखतको
खत गरी अ

ेक

म पृ को

ा चे सिहछाप गरे को;

वसायीले िलखत तयार गरे को भए िनजले पिहलो

पृ को बायाँ तफ िनजको कानू न
नंबर, नाम र कानून

वसायी दता

माणप

वसायीको िकिसम खुलाइ द

खत

गरे को; तथा
(घ)

िलखतको अ म करणमा यस िलखतमा ले खएको होरा
िठक साँ चो छ, झु ा ठहरे कानून बमोिजम स ँला बुझाउँ ला
भ े उ ेख गरी सो मु िन िलखत दता गन ाएको वष, मिहना
र गते तथा वार खुलाइ िलखत दता गन
ाउने
ले
द खत गरे को । तर
होरा पुराई पेश भएको िलखत
िलनलाई यो उपदफाले बाधा पारे को मािनने छै न ।
(२) िलखतमा िवषयह
मब द
पमा करण करण छु ाइ
संयिमत र मयािदत भाषामा ले खएको नुपनछ ।
(३) िलखतमा पेटबोिलमा परे को थानको पिहचान ने
िववरण र
को नाम, थर , ठे गाना तथा अ िववरण
खुलेको नुपनछ ।
(४) िलखत दता गन
ाउने वा सिमितमा कुनैकागज गन आउनेले
िनजको नाम, थर र वतन खुलेको नाग रकता वा अ कुनै माण पेश
गनु पछ ।
१८. न ल पेश गनुपनः उजु री वा ितवाद दता गन
िवप ीको लािग उजुरी तथा ितवादको न ल तथा संल
माणह को न ल साथै पेश गनु पछ ।

ाउनेले
िलखत

१९. उजुरी वा ितवाद संशोधनः (१) िलखत दता गन ाउने प ले
सिमितमा दता भइसकेको िलखतमा ले खाइ वा टाइप वा मु णको
सामा
ुटी स ाउन िनवेदन िदन स ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदनमा माग बमोिजम स ाउँ दा दावी
तथा ितवादमा गरीएको माग वा दावीमा मुलभुत प मा फरक नपन र
िनकै सामा
कारको संशोधन माग गरे को दे खेमा उजुरी शासकले
सो बमोिजम स ाउन िदन स ेछ ।
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(३) उपदफा (२) बमोिजम संशोधन भएमा सो को जानकारी उजुरीको
अक प लाइ िदनुपनछ।

प र े द-४
ाद तामेली तथा तारे ख
२०. ाद सूचना तामेल गनः (१) उजुरी शासकले दफा ९ बमोिजम
िबवाद दता भएपिछ बिढमा दु इ िदन िभ
ितबादीका नाममा चिलत
कानू नमा ाद तोिकएको भए सोिह बमोिजम र नतोिकएको भए प
िदनको ाद िदइ स
त वडा कायालय माफत उ
ाद वा सूचना
तामे ल गन स ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम
ाद वा सूचना तामेल गदा दफा ९
बमोिजमको उजुरी तथा उ

उजु री साथ पेश भएको माण कागजको

ितिलपी समेत संल गरी पठाउनुपनछ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले खएको भए तापिन एक भ ा बिढ
ितबादीलाइ ाद िदनुपदा माणकागजको न ल कुनै एकजना मुल
ितबादीलाइ पठाइ बाँ िकको
ादमा
माणकागजको न ल
फलानाको ाद साथ पठाइएको छ भ े होरा ले ख पठाउनु पनछ ।
(४) उपदफा (१) बमोिजम ा भएको ाद वडा कायालयले बिढमा
ितन िदन िभ तामेल गरी तामेलीको होरा खुलाइ सिमितमा पठाउनु
पनछ ।
(५) उपदफा (१) बमोिजम ाद तामेल न नसकेमा दे हाय बमोिजमको
िवद् युतीय मा म वा पि कामा सूचना काशन गरे र
ाद तामेल
गनु पनछः
(क)
ाद तामेल ग रनुपन
को कुनै
ा वा इमेल वा अ
कुनै अिभलेख न स े िवद् युतीय मा मको ठे गाना भए सो
मा मबाट;
(ख)
ितबादीले
ाद तामे ली भएको जानकारी पाउन स े
मनािसब आधार छ भ े दे खएमा सिमितको िनणयबाट कुनै
थानीय दै िनक पि कामा सूचना काशन गरे र वा थानीय
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एफ.एम. रे िडयो वा थानीय टे िलिभजनबाट सूचना सारण
गरे र; वा
(ग)
अ कुनै सरकारी िनकायबाट
ाद तामेल गराउँ दा
ाद
तामेल
न स े मनािसब कारण दे खएमा सिमितको
आदे शबाट
ो सरकारी िनकाय माफत ।
(६) यस ऐन बमोिजम
ाद जारी गनु पदा अनुसूची-६ बमोिजमको
ढाँ चामा जारी गनु पनछ ।
२१. रोहवरमा रा नुपनः यस ऐन बमोिजम वडा कायालय माफत
तामे ल ग रएको
ादमा स
त वडाको अ
वा सद
तथा
क मा दु इजना थानीय भलादमी रोहवरमा रा नुपनछ ।
२२. रीत बेरीत जाँच गनः (१) उजु री शासकले
ाद तामेलीको
ितवेदन ा भएपिछ रीतपूवकको तामेल भएको छ वा छै न जाँ च गरी
आव क भए स
त वडा सिचवको ितवेदन समेत िलइ
रीतपूवकको दे खए िमिसल सामे ल रा ख तथा बेरीतको दे खए बदर गरी
पुनः
ाद तामेल गन लगाइ तामेली ित िमिसल सामेल रा नुपनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम जाँ च गदा स
त कमचारीले बदिनयत
रा ख कायगरे को दे खए उजु री शासकले सो होरा खुलाइ सिमित
सम
ितवेदन पेश गनु पनछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजमको ितवेदनको
होरा उपयु
दे खए
सिमितले स
त कमचारी उपर कारवाहीको लािग कायपािलका
सम ले ख पठाउनस ेछ ।
२३. तारे खमा रा नूपनः (१) उजु री शासकले दफा ९ बमोिजम िबवाद
दता गरे पिछ उजुरीकतालाइ र दफा १६ बमोिजम ितवाद दता गरे पिछ
ितबादीलाइ तारे ख तोिक तारे खमा रा नुपछ ।
(२) उजुरीका प ह लाइ तारे ख तो ा तारे ख तोिकएको िदन ग रने
कामको होरा तारे ख भपाइ तथा तारे ख पचामा खुलाइ उजुरीका सबै
प लाइ एकै िमलानको िमित तथा समय उ ेख गरी एकै िमलानको
तारे ख तो ुपछ ।

12

ख ड१) सं या २, थानीय राजप , भाग १, म त २०७५/०३/०४

(३) उपदफा (२) बमोिजम तारे ख तोिकएको समयमा कुनै प हािजर
नभए पिन तोिकएको काय स
गरी अक तारे ख तो ुपन भएमा
हािजर भएको प लाइ तारे ख तोिक समयमा हािजर नभइ पिछ हािजर
ने प लाइ अिघ हािजर भइ तारे ख लाने प सँग एकै िमलान नेगरी
तारे ख तो ुपछ ।
(४) यस दफा बमोिजम तोिकएको तारे खमा उप थत भएका
प ह लाइ साथै रा ख सिमितले उजु रीको कारवािह गनु पछ ।
उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा ले खएको भए तापिन तोिकएको तारे खमा
कुनै प उप थत नभए पिन सिमितले िबवादको िवषयमा कारवाही गन
बाधा पनछै न ।
२४. सिमितको िनणय बमोिजम ने ः सिमितले ाद तामेली
स
मा चिलत कानू न तथा यस ऐनमा ले खए दे ख बाहेकको
िवषयमा आव क ि या िनधारण गन स ेछ ।

प र े द-५
सुनवाइ तथा माण बु े स

मा

२५.
ार क सुनवाइः (१) मेलिमलापबाट िबवाद िन पण न
नसकी सिमितमा आएका िबवाद ितवाद दता वा बयान वा सो सरहको
कुनै काय भएपिछ सुनवाइको लािग पेश भएको िबवादमा उपल
माणका आधारमा त ाल िनणय गन सिकने भएमा सिमितले िबवाद
पेश भएको पिहलो सुनवाइमा नै िनणय गन स ेछ ।
(२) सिमित सम पेश भएको िबवादमा उपदफा (१) बमोिजम त ाल
िनणय गन सिकने नदे खएमा सिमितले दे हाय बमोिजमको आदे श गन
स े छः (क)
िबवादमा मु ख निमले को कुरामा यकीन गन माण बु े वा
अ कुनै काय गन;
(ख)
िबवादमा बु नुपन माण यिकन गरी प बाट पेश गन लगाउने
वा स
त िनकायबाट माग गन आदे श गन;
(ग)
मेलिमलापका स
मा िबवादका प ह सँग छलफल गन;
तथा
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(घ)

िबवादका प उप थत भएमा सुनुवाइको लािग तारे ख तथा
पेिश को समय तािलका िनधारण गन ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा जु नसुकै कुरा ले खएको भए तापिन सिमितले
थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोिजमको उजुरीमा
मे लिमलापको लािग पठाउने आदे श गनु पनछ।
२६. माण दा खल गनः बादी वा ितबादीले कुनै नयाँ माण पेश
गन अनुमित माग गरी िनवेदन पेश गरे मा उजु री शासकले सोिह िदन
िलन स ेछ ।
२७. िलखत जाँच गनः (१) सिमितले उजुरीमा पेश भएको कुनै
िलखतको स ता परी ण गन रे खा वा ह

ा र िवशेष लाइ जाँ च

गराउन ज री दे खेमा सो िलखतलाइ अस

भ े प बाट परी ण

द ुर दा खल गन लगाइ रे खा वा ह
गराउन स

ा र िवशे ष बाट िलखत जाँ च

ेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम जाँच गदा मनािसब मािफकको समय तोिक
आदे श गनु पनछ र समय िभ जाँ च स
नको लािग यथास व
व था गनु पनछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम जाँ च गदा िलखत अस ठहरीएमा िलखत
स
रहेको भ े प बाट लागेको द ुर असुल गरी उपदफा (१)
बमोिजम द ुर दा खल गन प लाइ भराइिदनु पछ ।
२८. सा ी बु ेः (१) सिमितबाट सा ी बु े आदे श गदा सा ी बु े
िदन तोिक आदे श गनु पनछ । साछी रा दा बढीमा ५ जना रा नु पन ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम आदे श भएपिछ उजु री शासकले उजु रीको
प लाइ आदे शमा उ ेख भएको िमितमा सा ी बु े तारे ख तो ुपनछ
(३) सा ी बु े तारे ख तोिकएको िदनमा आ नो सा ी सिमित सम
उप थत गराउनु स
त प को दािय
नेछ ।
२९. सिमितको तफबाट बकप गराउनेः (१) यस ऐनमा अ
जु नसुकै कुरा ले खएको भए तापिन नाबालक वा अश
वा वृ दवृ दा
प रहेको उजु रीमा सा ी बकप को लािग तोिकएको तारे खको िदन
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उप थत नभएको वा उप थत नगराइएको सा ीलाइ सिमितले ाद
तोिक सिमितको तफबाट िझकाइ बकप गराउन स ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम सा ी िझकाउँ दा बकप
ने तारे ख तोिक
ाद गनु पनछ र उजुरीका प ह लाइ समेत सोिह िमलानको तारे ख
तो ुपनछ ।
३०. सा ी बकप गराउनेः (१) उजुरी शासकले सा ी बकप को
लािग तोिकएको िदन प ह सँग िनजह ले उप थत गराउन ाएका
साि को नामावली िलइ सिमित सम पेश गनु पनछ ।
(२) सा ी बकप को लािग तोिकएको तारे खको िदन उजु रीका सबै
प ले सा ी उप थत गराउन
ाएको भए कायालय खु नासाथ तथा
कुनै प ले सा ी उप थत गराउन न ाएको भए िदनको बा बजेपिछ
सिमितले उपल भए स का सा ीको बकप गराउनुपनछ ।
३१. ब े ज गन स ेः (१) सा ीको बकप गराउँ दा उजु रीको
िवषयव ु भ ा फरक कारको तथा सा ी वा उजुरीको प लाइ
अपमािनत गन वा िझ ाउने वा अनु िचत कारको
सोिधएमा
सिमितले
ो
सो बाट प लाइ ब े ज गन स ेछ ।
(२) नाबालक वा वृ द वा अस वािबरामीले सा ी ब ुपन भइ
ो
उजु रीमा कुनै प को उप थित वा अ
कुनै मनािसब कारणले
सा ीलाइ बकप गन अनुिचत दबाव परे को वा पन बल स ावना
रहेको छ भ े सिमितलाइ लागेमा सिमितले
ो प को
उप थितलाइ ब े ज गरी िनजले सा ीले नदे े गरी मा उप थत न
आदे श गन स ेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम आदे श गरे मा सा ीले नदे े गरी प
उप थत ने व था िमलाउने दािय सिमितको नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम गदा सिमितले उजुरीसँग स
त
आव क
तयार गरी सिमितको तफबाट बकप गराउन स ेछ ।
३२. पेशी सूची काशन गनु पनः (१) उजुरी शासकले
ेक ह ा
शु वार अगामी ह ाको लािग पेशी तोिकएको िबवादह को
सा ािहक पेशी सूची तथा तोिकएको िदन उ
िदनको लािग पेशी
तोिकएका िबवादह को पेशी सूची काशन गनछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको सूची संयोजकले र िनजको अनुप थितमा
िनजले िज ेवारी तोकेको सिमितको सद ले मािणत गनुपनछ ।
३३. दै िनक पे शी सूचीः (१) उजु री शासकले दफा ३२ बमोिजमको
सा ािहक पेशी सूचीमा चढे का िबवादह को तोिकएको िदनको पेशी
सूची तयार गरी एक ित सूचना पाटीमा टाँ लगाउनु पनछ तथा एक
ित सिमितका सद ह लाइ उपल गराउनुपनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको सूचीमा िबवादह उ ेख गदा िबवाद
दताको आधारमा दे हायको ममा तयार गरी काशन गराउनु पनछः (क)
नाबालक प भएको िबवाद;
(ख)
शा ररीक अस ता वा अपा ता भएको
प भएको
िबवाद;
(ग)
स री वष उमेर पुरा भएको वृ द वा वृ दा प भएको िबवाद;
तथा
(घ)
िबवाद दताको मानुसार पिहले दता भएको िबवाद ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम पेशी सूची तयार गदा मु वीबाट जागेका
तथा सव
अदालत, उ
अदालत तथा िज ा अदालतबाट पुनः
इ ाफको लािग ा
भइ दता भएको िबवादको हकमा शु मा
सिमितमा दता भएको िमितलाइ नै दता िमित मानी म िनधारण
गनु पनछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) मा रहेको मानुसार नै सिमितले िबवादको
सुनवाइ र कारवाही तथा िकनारा गनु पनछ ।
३४. उजुरी शासकको िज ेवारी ने ः पेशी सूचीमा चढे का
िबवादह कायालय खुलेको एक घ ा िभ सिमित सम सुनवाइको
लािग पेश गन तथा उ
िदनको तोिकएको काय सिकए पिछ
सिमितबाट िफता बुिझिलइ सुरि त रा े िज ेवारी उजुरी शासकको
ने छ ।
३५. माण सुनाउन स ेः सिमितले दफा २५ बमोिजम तोिकएको
तारे खको िदन उप थत सबै प लाइ अक प ले पेश गरे को माण
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एवम् कागजात दे खाइ पिढबाँ ची सुनाइ सो बारे मा अक प को कुनै
कथन रहे को भए िल खत बयान गराइ िमिसल सामेल गराउन स ेछ ।
३६. िबवाद सुनुवाइ गनः (१) सिमितले दु वै प को कुरा सुनी
िनजह को िबवादको सुनवाइ तथा िनणय गनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको सुनवाइ तथा िनणय गदा प ह को
रोहवरमा गनु पनछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम िबवादको सुनवाइ गदा इजलास कायम गरी
सुनवाइ गन मनािसव दे खएमा सोही अनुसार गन स ेछ ।
तर दु बै प को भनाइ तथा िजिकर सु लाई उपदफा ३ अनु सारको
इजलास कायम गन बाधा ने छै न ।
३७. ब
इजलास गठन गनस े: (१) सिमितले मिहला तथा
बालबािलका समावेश रहे को तथा आव क दे खेको अ िबवादको
सुनवाइको लािग ब इजलास कायम गरी सुनवाइ गन स ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको ब इजलासमा िबवादका प तथा अ
सरोकारवाला बाहेक अ
लाइ इजलासमा वेश गन नपाउने
गरी ब इजलासको गठन गनु पनछ ।
(३) ब इजलासबाट हे रने िबवादको काम कारवाही, िपडीतको नाम
थर ठे गाना लगायतका िवषय गो रा नुपनछ ।
३८. ब इजलास स
ी अ
व थाः (१) ब इजलासबाट
हे रएका िबवादह को कागजातको ितिलिप बादी, ितवािद र िनजको
िहतमा असर परे को कुनै सरोकारवाला बाहे क अ कसैलाइ उपल
गराउनु ँदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको िबवादको त खुलाइ कुनै समाचार कुनै
प पि कामा सं ेषण निदनु ँदैन ।
(३) उपदफा (२) मा जु नसुकै कुरा ले खएको भए तापिन सिमितले
प को गोपिनयता तथा िहतमा ितकुल भाव नपन गरी समाचार
सं ेषण गन भने कुनै बाधा पनछै न ।
३९. थप माण बु ेः िबवादको सुनवाइको ममा िबवादको कुनै
प को अनुरोधमा वा िबवाद सुनवाइको ममा सिमित आफैले थप
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माण बु नुपन दे खेमा उजुरीका प ह लाइ थप माण पेश गन पेश
गन तारे ख तोिक आदे श गनस ेछ ।
४०.
ाथ बािझएको िबवाद हेन न ने ः (१) सिमितको सद ले
दे हायका िबवादको कारवाही र िकनारामा संल नु ँदैनः (क)
आ नो वा निजकको नातेदारको हक िहत वा सरोकार रहेको
िबवाद;

ीकरणः

यस उपदफाको

योजनको लािग

"निजकको नातेदार" भ ाले अपुताली पदा कानून बमोिजम
अपुताली

ा

गन स

े

ाथिमकता

ममा रहे को

,

मामा, माइजु, सानीआमा, ठूलीआमा, सानोबाबु, ठूलोबाबू, पित
वा प ी तफका सासू, ससुरा, फूपु, फूपाजु, साला, जेठान,
साली, िददी, बिहनी, िभनाजु , बिहनी
ाइ, ँ

भा ी

बुहारी

तथा

ो

एकासगोलमा रहेको प रवारको सद
(ख)

िनजले अ

ाइ, ँ भा ा, भा ी, भा ी
नाताका

को

स झनुपछ।

कुनै हैिसयतमा गरे को कुनै काय वा िनज संल

रहेको कुनै िवषय समावेश रहेको कुनै िबवाद;
(ग)

कुनै िवषयमा िनजले िबवाद च ने वा नच ने िवषयको
छलफलमा सहभािग भइ कुनैराय िदएको भए सो िवषय
समावेश रहेको िबवाद; वा

(घ)

अ

कुनै कारणले आधारभू त

एकाघरसगोलका प रवारका सद

पमा िनज र िनजको
को कुनै

ाथ बािझएको

िबवाद।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको कुनै अव था दे खएमा जुन सद
ो अव था पछ उ

सद

को

ले िबवाद हेन न ने कारण खुलाइ

आदे श गनु पनछ ।
(३) उपदफा (१) को

ितकुल

ने गरी कुनै सद

कारवािह र िकनारामा सहभागी
आव

ले कुनै िबवादको

न लागेमा िबवादको कुनै प ले

क माण सिहत िबवादको कारवािह िकनारा नगन िनवेदन िदन
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स

ेछ र सो स

मा काम कारबाही थानीय ऐनको दफा ४८(५)

अनु सार नेछ ।
(४)

उपदफा (३) अनुसार िबवाद िन पण

थानीय ऐनको दफा ४८(६) र (७) को

न नस

े अव थामा

ब था अनुसारको सभाले

तोकेको सिमितले काम कारवािह र िकनारामा गनछ ।
(५) उपदफा (४) बमोिजम गदा सभाले िबवादका प ह लाइ सोिह
उपदफा बमोिजम गिठत सिमितबाट िबवादको कारवािह िकनारा

ने

कुराको जानकारी गराइ उ

न

सिमित सम

उप थत

पठाउनु पनछ ।

प र े द-६
िनणय र अ आदे श

४१. िनणय गनु पनः (१) सिमितले सुनवाइको लािग पेश भएको िबवाद
हे दा कुनै माण बु नुपन बाँ िक नरिह िबवाद िकनारा गन अव था रहे को
दे खएमा सोिह पेशीमा िबवादमा िनणय गनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम िनणय गरे पिछ िनणयको
होरा िनणय
िकताबमा ले ख सिमितमा उप थत सद ह
सबैले द खत
गनु पनछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम ग रएको िनणयको दफा ४२ र अ
चिलत
कानू न बमोिजम खुलाउनु पन िववरण खुलेको पूण पाठ िनणय भएको
िमितले बिढमा सात िदन िभ तयार गरी िमिसल सामेल रा नुपछ ।
(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले खएको भए तापिन समयाभाव
अथवा अ कुनै मनािसब कारणले गदा सोिह िदन िबवाद िनणय गन
नस े भएमा आगािम ह ाको कुनै िदनको लािग अक पेशी तारे ख
तो ुपनछ ।
४२. िनणयमा खुलाउनुपनः (१) सिमितले दफा ४१ बमोिजम गरे को
िनणयको पूणपाठमा यस दफा बमोिजमका कुराह खुलाइ अनुसूची-७
बमोिजमको ढाँ चामा तयार गनुपनछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजम पूणपाठ तयार गदा बादी तथा ितबादीको
िजिकर, िनणय गनु पन दे खएको िवषय, दु वै प बाट पेश भएको
माणका कुराह समेतको िवषय खुलाउनु पनछ ।
(३) उपदफा (२) मा उ ेख भए दे ख बाहे क पूणपाठमा दे हायका
कुराह समेत खुलाउनुपनछः (क)
त को होरा;
(ख)
िबवादको कुनै प ले कानून वसायी राखेको भएमा िनजले
पेश गरे को बहस नोट तथा बहसमा उठाइएका मुल िवषयह ;
(ग)
िनणय गनको लािग आधार िलइएको माणका साथै दु वै
प बाट पेश भएको माण तथा सको िव ेषण;
(घ)
िनणय काया यन गनको लािग गनु पन िवषयह को
िसलिसलेवार उ ेखन सिहतको तपिसल ख ; तथा
(ङ)
िनणय उपर पुनरावेदन ला े भएमा पुनरावेदन ला े िज ा
अदालतको नाम र के कित िदनिभ पुनरावेदन गनु पन हो सो
समेत ।
(४) उपदफा २ तथा ३ मा उ ेख भएदे ख बाहेक दे हायका कुराह
समेत िनणयमा खुलाउन स ेछः (क)
सा ी वा सजिमनको बकप को सारां श;
(ख)
कुनै नजीरको ा ा वा अवल न गरे को भए सो नजीरको
िववरण र िबवादमा उ नजीरको िस दा के कुन आधारमा
लागु भएको हो अथवा लागु नभएको हो भ े कारण सिहतको
िव ेषण;
(ग)
िनणयबाट कसैलाइ कुनै कुरा िदनुभराउनुपन भएको भए
कसलाइ के कित भराइिदनु पन हो सोको िववरण; तथा
(घ)

िबवादको
व

ममा कुनै मालसामान वा

ु सिमित सम

माणको

पमा केिह

पेश भएको भए सो मालसामान वा व ुको

हकमा के गन हो भ े िवषय ।
४३.
ार क सुनवाइमा िनणय नस ेः (१) सिमितले पिहलो
सुनवाइको लािग पेश भएको अव थामा नै िबवादमा थप माण
बुिझरहनु पन अव था नरहेको दे खेमा अथवा हद ाद वा हकदै या वा
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सिमितको े ािधकार नरहेको कारणले िबवाद िनणय गन निम ने
दे खेमा पिहलो सुनवाइमा नै िनणय गन स ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको िनणय े ािधकारको अभाव रहेको
कारणले भएको अव थामा े ािधकार हण गन अदालत वा थानीय
तह वा अ
िनकायमा उजुरी गन जानु भिन स
त प लाइ
जानकारी िदनु पनछ ।
४४. िनणय संशोधनः (१) सिमित सम िबवादको प वा कुनै
सरोकारवालाले िबवादको िनणयमा भएको कुनै लेखाइको ुटी संशोधन
गरीपाउन िजिकर िलइ िनणयको जानकारी भएको पितस िदन िभ
िनवेदन िदन स ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन परी सिमितले हेदा सामा
ुटी
भएको र संशोधनबाट िनणयको मूल आशयमा कुनै हेरफेर न ने दे खेमा
छु ै पचा खडा गरी िनवेदन बमोिजम िनणय संशोधन गन आदे श
िदनस ेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजमको आदे श मूल िनणयको अिभ अ को
पमा िलइनेछ ।
४५. िनणयमा हेरफेर गन न ने ः (१) सिमितका सद अथवा अ
कसैले पिन सिमितका सद ह को द खत भैसकेपिछ िनणयमा कुनै
कारको थपघट वा केरमेट गन ँदैन ।
(२) कसैले उपदफा (१)बमोिजम को कसुर गन कमचारीलाइ आव क
कारवाहीको लािग स
त िनकायमा ले ख पठाउनु पनछ ।
४६. िनणय भएपिछ गनुपन कारवािहः (१) उजुरी शासकले
सिमितबाट िनणय भएप ात िनणय िकताबमा सिमितका सद ह
सबैको द खत भएको यिकन गरी िनणय िकताब र िमिसल िज ा
िलनु पछ ।
(२) यस ऐन बमोिजम िनणयको पूणपाठ तयार भएपिछ सबै सद को
द खत भैसकेपिछ उजुरी शासकले िनणयको काया यन गनका
लािग त ाल गनु पन केिह काय भए सो स
गरी िमिसल अिभलेखको
लागी पठानुपछ ।
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४७. िनणय गनपन अविधः (१) सिमितले ितवाद दा खल भएको वा
बयान गनु पनमा ितबादीको बयान भएको िमितले तथा ितवाद दा खल
नभएको वा बयान नभएकोमा सो नुपन ाद भु ान भएको िमितले
न े िदनिभ िबवादको अ म िनणय गनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको समयाविध गणना गदा मेलिमलापको
लािग पठाइएको िबवादको हकमा मे लिमलापको

ि यामा लागेको

समय कटाइ अविध गणना गनु पनछ ।
(३)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले खएको भए तापिन िबवादमा

बु नु पन माण तथा पुरा गनुपन ि या बाँ िक नरही िबवाद िनणय गन
अ

पुिगसकेको भए सो पुगेको प

िदनिभ अ

म िनणय गनु पनछ ।

४८. अ रम संर णा क आदे श जारी गन सिकनेः
थानीय
ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ को ख
स
(ङ) दे ख (क)
उ
खत िवषयमा त ाल अ रम संर णा क आदे श जारी गन
सिकनेछ । य ो आदे श जारी गदा िनवेदकले पेश गरे को कागजात,
िनजको अव था र व ुगत प र थितको ार क छानिवन गरी
त ाल आदे श नगरे िनवेदकलाई पन स े नकारा क भावको
मु ां कन गनु पदछ ।
ाियक सिमितले जारी गन अ रम
संर णा क आदे श अनुसूची ८ मा उ ेख गरे बमोिजम नेछ ।

प र े द-७
सिमितको सिचवालय

४९. सिमितको सिचवालयः (१)
सिमितको कायस ादनलाइ
सहिजकरणा गन एक सिचवालय रहने छ ।
(२) उपदफा (१) वमोिजमको सिचवालयमा कायपािलकाले आव ता
अनु सार उजुरी शासक, अिभलेख शासक तथा अ
कमचारीह को
व था गन स ेछ । सिचवालयको कायस ादनलाइ व थत गन
सिचवालय अ गत उजु री शाखा/ फाँ ट तथा अिभलेख शाखा/फाँ ट रहन
स ेछ ।
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५०. उजुरी शासकको काम, कत र अिधकारः यस ऐनमा अ
उ े ख भए दे ख बाहेक उजुरी शासकको काम, कत र अिधकार
दे हाय बमोिजम नेछः
(क)
पेश भएका उजुरी, ितवाद र अ िलखतह जाँ च गरी रीत
पुगेको भए कानून बमोिजम ला े द ुर ि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 दे खएमा मािणत गन र िमिसल
सामेल रा े तथा स लमा केिह कैिफयत दे खएमा सो जनाइ
स
त प को सिहछाप गराइ रा े;
(ग)
पेश भएका िलखत साथ संल
नुपन माण तथा अ
कागजात छ वा छै न भए ठीक छ वा छै न जाँ े;
(घ)

सिमितको आदे शले िझकाउनुपन
को नाममा

ितबादी, सा ी वा अ

ाद जारी गन;

(ङ)

िववादका प लाइ तारे ख वा पेशी तारे ख तो

(च)

सिमित सम

पेश

े;

नुपन िनवेदन दता गरी आदे शको लािग

सिमित सम पेश गन;
(छ)
(ज)
(झ)
(ञ)
(ट)

(ठ)
(ड)

कानू न बमोिजम वारे स िलने तथा गु ेको तारे ख था े िनवेदन
िलइ आव क कारवाही गन;
सिमितबाट भएको आदे श काया यन गन गराउने;
सिमितमा पेश वा ा भएका कागजप बु े , भपाइ गन
लगायतका कायह गन;
आव कतानुसार सिमितको तफबाट प ाचार गन;
सिमितको आदे शले तामेल गनु पन
ाद तामेल गनगराउने,
तामेल भएको ादको तामेली जाँ ची रीतपूवकको नभए पुनः
जारी गन तथा अ अदालत वा िनकायबाट ा
भएको
नगरपािलकाले तामेल ग रिदनुपन ाद तामेल गन गराउने;
िनणय िकताब र उजु रीको िमिसल िज ा िलने;
सिमितमा दता भएका िववाद तथा िनवेदन लगायतका
कागजातको अिभलेख तयार गन र मािसक वा वािषक
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(ढ)
(ण)
(त)

(त)
(थ)

ितवेदन पेश गनु पन िनकाय सम
ितवेदन तयार गरी
संयोजकबाट मािणत गराइ स
त िनकायमा पठाउने;
आ नो िज ा रहेका उजु रीका िमिसलमा रहेका कागजातको
रीतपूवक न ल िदने;
िज ा अदालतमा पुनरावेदन ला े गरी िनणय भएका िववादमा
पुनरावेदन ाद जारी गरी तामेल गनगराउने;
अदालत वा अ कुनै िनकायमा िववादको िमिसल वा कुनै
कागजात पठाउनुपन भएमा सिमितलाइ जानकारी गराइ
िमिसल वा कागजात पठाउने तथा िफता ा भएपिछ कानू न
बमोिजम सुरि त रा े व था िमलाउने;
िनणय िकताब िज ा िलने; तथा
पेश भएका िनवेदन लगायतका कागजातमा सिमितबाट आदे श
नुपन वा िनकासा िलनुपनमा सिमित सम पेश गन ।

५१. अिभलेख शासकको काम, कत र अिधकारः यस ऐनमा
अ
उ ेख भए बाहेक अिभले ख शासकको काम, कत
र
अिधकार दे हाय बमोिजम नेछः
(क)
िनणय काया यन स
ीः
(१) िनणय बमोिजम चलन चलाउनु पन, कुनै कुरा िदलाइभराइ
िदनु पन लगायतका िनणय काया यनका लािग गनुपन
कायह गन तथा िनणय काया यनको अिभलेख राखी कानून
बमोिजम िववरण पठाउनु पन िनकायह मा िववरण पठाउने;
(२) िनणय काया यनको ममा िनवेदन िदएका प ह को
वारे स िलने, सकार गराउने, गु ेको तारे ख थमाउने लगायतका
कायह गन;
(३) सिमितको आदे शले रो ा भएको वा अ कुनै अदालत वा
िनकायबाट रो ा भै आएको जायजेथा अ अ ा अदालतमा
दा खल चलान गनु पन भए सो गन;
(४) िनणय बमोिजम िललाम गन लगायतका अ कुनै काम
गनु पन भए सो समे त गन; तथा
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(५) ले खए दे ख बाहेकको कुनै काय िनणय काया यनको
ममा गनु पन भएमा सिमित सम

पेश गरी आदे श बमोिजम

गन।

(ख)

अिभलेख संर ण स

ीः

(१) अिभलेख शाखाको रे खदे ख गरी िनणय भएका िमिसल
सुरि त रा े र कानून बमोिजम सडाउनुपन कागजह
सडाउने;
(२) िनणय भएका िमिसलह मा कागजात जाँ च गरी दु
रहेनरहेको हे न र िमिसल कानून बमोिजम गरी दु
अव थामा रा े;
(३) कानू न बमोिजम सडाउने कागजको िववरण तयार गरी सो
िववरण सुरि त रहने

व था गन;

(४) अिभलेख शाखामा ा
अिभलेख रा े र आव

भएको िमिसलह को सालबसाली

कतानुसार िववरण तयार गन; तथा

(५) कुनै अदालत वा िनकायबाट अिभलेखमा रहेको िमिसल
वा कुनै कागजात माग भै आएमा रीतपूवक पठाउने र िफता
ा

भएपिछ रीतपूवक गरी सुरि त रा े ।

५२. उजुरी शासक वा अिभलेख शासकको आदे श उपरको
िनवे दनः
(१) यस ऐन बमोिजम उजु री शासक वा अिभलेख
शासकले गरे को आदे श वा कारवाही उपरिच नबु े प ले सो आदे श
वा कारवाही भएको पाँ च िदनिभ सिमित सम िनवेदन िदन स ेछ ।
(२) सिमितले उपदफा (१) बमोिजम पेश भएको िनवेदन उपर सुनुवाइ
गरी िनवेदन पेश भएको बिढमा सात िदन िभ
कारवािह टु ङ् ाउनु पनछ ।
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(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले खएको भए तापिन उपदफा (१)
बमोिजमको िनवेदन उपर आदे श वा िनणय गनु पूव केिह बु नुपन भए
सो बु झेर मा िनणय वा आदे श गनु पनछ ।

प र े द-८
मे लिमलाप स

ी

व था

५३. िमलाप गराउनेः (१) सिमितले चिलत कानू न बमोिजम िमलाप
न स े जुनसुकै उजु रीमा िमलाप गराउनस ेछ ।
(२) िववादका प ह ले िमलाप को लािग अनुसूची-९ बमोिजमको
ढाँ चामा िनवेदन िदएमा सिमितले उजुरीमा िमलाप

गराउन उपयु

दे खेमा िमलाप गराइिदनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम प ह ले िदएको िनवेदनको
सिमितले दु वै प लाइ सुनाइ
िमलाप गन स

होरा

सको प रणाम स झाइ प ह को

मा सहमित रहे नरहे को सो नुपनछ ।

(४) उपदफा (३) बमोिजम सुनाउँ दा प ह ले िमलाप
गरे मा सिमितले प ह को िनवेदनमा उ

गन म जुर

ेख भएको

होरा

बमोिजमको िमलाप तीन ित तयार गराउनुपनछ ।
(५) उपदफा (४) बमोिजमको िमलाप को

होरा प ह लाइ पढीबाँ ची

सुनाइ िमलाप गन म जुर भएमा प ह को सिहछाप गराइ सिमितका
सद

ह ले िमलाप

मािणत गरी एक

कागज अनुसूची-१० बमोिजमको ढाँ चामा
ित सिमितले अिभले खको लािग िमिसलमा

रा नुपनछ तथा एक-एक ित बादी तथा ितबादीलाइ िदनुपनछ ।
५४. मेलिमलाप गराउन स ेः (१) सिमितले चिलत कानून बमोिजम
िमलाप गन िम ने उजु रीमा प ह बीच मेलिमलाप गराउन स ेछ ।
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(२) प ह ले जु नसुकै तहमा िवचाराधीन रहेको

चिलत कानूनले

मे लिमलापको मा मबाट समाधान गन सिकने िववादमा िववादका
प ले संयु

पमा सिमित सम िनवेदन िदन स

ेछन्

(३) उपदफा (२) बमोिजम िनवेदन िदएकोमा मेलिमलापबाट उजुरीको
िनरोपण

न उपयु

दे खएमा सिमितले

ो उजुरी मेलिमलापको

मा मबाट िनरोपण गन ले ख पठाउनु पनछ ।
(४) उपदफा (३) बमोिजमको आदे शपिछ मे लिमलाप स
ार

ी कारवािह

गरी प ह बीच मेलिमलाप गराइिदनु पनछ ।

(५) मेलिमलाप स

ीअ

व था तोिकए बमोिजम नेछ ।

५५. उजुरी िनणय गनः (१) सिमितले यस ऐन बमोिजम मेलिमलापको
मा मबाट उजुरीको िनरोपण गन ि या बढाएकोमा मेलिमलापको
मा मबाट उजुरीको िनरोपण न नसकेमा प ह लाइ उजुरीको पेशी
तारे ख तोिक कानू न बमोिजम कारवाही गरी सुनवाइ तथा िनणय गन
ि या बढाउनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) मा जु नसुकै कुरा ले खएको भए तापिन थानीय ऐनको
दफा ४७ को उपदफा (२) बमोिजमको उजुरीमा मे लिमलाप वा िमलाप
न नसकेमा सिमितले अिधकार े रहे को अदालतमा जाने भिन
सुनाइिदनु पनछ ।
५६. मेलिमलाप वा िमलाप
न नस ेः यस ऐनमा अ
जु नसुकै
कुरा ले खएको भए तापिन कुनै उजुरीमा िमलाप गराउँ दा उजु रीको
कृित वा िमलाप को होराबाट नेपाल सरकार बादी भइ चले को कुनै
िववाद वा सावजिनक तथा सरकारी स ि वा िहतमा असर पन
दे खएमा सिमितले
ो िववादमा िमलाप गराउनेछैन ।
तर
ो असर पन होरा हटाइ अ
होराबाट मा िमलाप गन
चाहे मा भने िमलाप गराइिदनुपनछ ।
५७. मेलिमलापको लािग ो ाहन गनः (१) सिमितले सिमित सम
सुनवाइको लािग पेश भएको उजु रीमा मेलिमलाप नस े स ावना
रहेको दे खेमा प ह लाइ मेलिमलापको लािग तारे ख तो स ेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको तारे खको िदन सिमितले िववादका प
तथा िवप , उप थत भएस
प ले प ाइ साथै िलइआएका अ
समे त उप थत गराइ मेलिमलापको लािग छलफल गराइ
प ह को बीचमा सहमित भएमा सहमित भए बमोिजम िमलाप
कागज तयार गन लगाइ िमलाप गराइिदनु पनछ ।
(३) उजु रीमा तोिकएको ादमा सिमित सम उप थत नभएको वा
उप थत भएर पिन तारे ख गुजारी िववादमा तारे खमा नरहेको प
अथवा िववादमा प कायम नभएको भए तापिन िववादको पेटबोलीबाट
उजु रीको प कायम ने दे खएको
समे त मेलिमलापको लािग
उप थत भएमा सिमितले मे लिमलाप गराइ िमलाप को कागज
गराइिदनु पनछ ।
५८.
ार क सुनवाइ पूव मेलिमलापः (१) उजुरी शासकले
ार क सुनवाइको लािग सिमित सम उजुरी पेश नुपूव उजु रीमा
मे लिमलाप नस े अव था दे खएमा वा प ह ले सो
होराको
िनवेदन िलइ आएमा िमलाप को
होरा खु लेको कागज तयार गरी
सिमित सम पेश गनस ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम गदा िमलाप मा अ म सहमित नजुटेको
भए तापिन प ह मेलिमलापको लािग ि यामा जान सहमत भएमा
उजु री शासकले प ह को िनवेदन िलइ उजु रीमा मेलिमलापको लािग
मे लिमलापकता सम पठाउने आदे शको लािग सिमित सम पेश
गनस ेछ ।
५९. मेलिमलापकताको सूची तयार गनः (१) सिमितले मेलिमलापको
काय गराउनको लािग दे हाय बमोिजमको यो ता पुगेको
ह को
िववरण खुलाइ स ािवत मेलिमलापकताको सूची तयार गनछः
(क)
क मा मा िमक तह उि ण गरे को;
(ख)
कुनै राजनीितक दल ित आ था राखी राजनीितमा सि य
नरहेको;
(ग)
थानीय रमा समाजसेवीको पमा पिहचान बनाएको ।
(घ)
मेलिमलापकताको ४८ घ ा तािलम िलइ मेलिमलापकताको
काय गद आएको
(ङ)
१८ बष उमेर पुरा भएको ।
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माथी यो तामा जु न सुकै कुरा ले खएको भएता पिन तािलम िलइ हाल
काम ग ररहेकाको हकमा िनजलाइ िनर रता िदन सिकने;
(२) मेलिमलापकताको सूची तयार गरे पिछ सिमितले सूची सभा सम
पेश गरी अनुमोदन गराउनु पनछ;
(३) उपदफा (२) बमोिजम सूची अनुमोदन भएपिछ सिमितले सावजिनक
जानकारीको लािग सूचना
पठाउँ दा

काशन गनु पनछ तथा मेलिमलापको लािग

ेक प लाइ सो सूची उपल

गराउनुपनछ;

६०. मेलिमलापकताको सूची अ ाविधक गनः (१) सिमितले दफा
५९ बमोिजम तयार भएको सूची
ेक वष अ ाविधक गनुपनछ ।
(२)
ेक वष अ ाविधक गरे को मेलिमलापकताको सूची सिमितले
सभाबाट अनुमोदन गराउनुपनछ ।
(३) यस ऐन तथा चिलत कानून बमोिजम मेलिमलापकताको सूचीमा
सूचीकृत न यो ता पुगेको
ले सिमित सम
सूचीकृत
ग रपाउनको लािग अनुसूची-११ बमोिजमको ढाँ चामा िनवेदन
िदनस ेछ ।
६१. मेलिमलापकताको सूचीबाट हटाउनेः (१) सिमितले दफा ६०
बमोिजम मेलिमलापकताको सूची अ ाविधक गदा दे हायको अव थाका
मे लिमलापकताको नाम सूचीबाट हटाउने छः (क)
िनजको मृ ु भएमा;
(ख)
िनजले आ नो नाम सूचीबाट हटाइपाउँ भ े िनवेदन िदएमा;
(ग)
िनजले नैितक पतन दे खने फौजदारी अिभयोगमा सजाय
पाएमा;
(घ)
िनज कुनै सं थासँग स द रहेकोमा सो सं था खारे ज वा
िवघटन भएमा; र
(ङ)
सिमितले दफा ६७ को उपदफा (२) बमोिजम िनजलाइ
सूचीबाट हटाउने िनणय गरे मा ।
(च)
बसाई सराइ गरे मा ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम सूचीबाट नाम हटाइएका मेलिमलाप
कताह को नामावली सिमितले सावजिनक सूचनाको लािग काशन
गनु पनछ ।
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६२. मेलिमलापको लािग समयाविध तो ेः (१) सिमितले यस ऐन
बमोिजम मेलिमलाको लािग मेलिमलापकता पठाउँ दा बिढमा ितन
मिहना स को समय तोिक पठाउनेछ ।
(२) मेलिमलापको लािग पठाउँ दा सामा तयाः विढमा तीनजना बाट
मे लिमलाप गराउने गरी तो ुपनछ ।
६३. मेलिमलापकताको छनौटः (१) सिमितले मे लिमलाप गराउने
कायको लािग िववादका प ह लाइ एक जना मेलिमलापकताको
छनौट गनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम गदा प ह बीचमा एकजना
मे लिमलापकताको लािग सहमित नभएमा सिमितले प ह को
सहमितमा तोन जना मेलिमलापकताको छनौट गनु पनछ ।
(३) प ह को बीचमा मेलिमलापकताको नाममा सहमित न नसकेमा
सिमितले मेलिमलापकताको सूचीमा रहे का मे लिमलापकताह
म ेबाट दु वै प बाट एक-एक जना मेलिमलापकता छनौट गन लगाइ
ते ो मेलिमलापकता छनौट ग रिदनु पनछ ।
(४) उजु रीका सबै प को सहमितमा मेलिमलापकताको सूचीमा नरहेको
यस ऐन बमोिजम मेलिमलापकता न अयो नभएको कुनै
वा
सं थाबाट मेलिमलाप ि या अगाडी बढाउन सहमत भै िल खत
िनवेदन िदएमा सिमितले
ो
वा सं थालाइ मेलिमलापकता
तोिकिदनुपनछ ।
६४. मेलिमलापकता प रवतनः
(१) सिमितले दे हायको अव था प र प ह ले िनवेदन िदएको अव थामा
मे लिमलापकता प रवतन ग रिदनु पनछः (क)

दफा ६१ बमोिजम मे लिमलापकताको सूचीबाट हटाउने
अव था भएमा;

(ख)

प ह ले पार

रक सहमितमा मे लिमलापकता हे रफेर गन

म जुर भएमा;
(ग)

िववादको कुनै प ले मेलिमलापकता
िल खत जानकारी गराएमा;
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(घ)

कुनै कारणले मेलिमलापकताले मेलिमलापमा सहभागी भैरहन
नस े जनाएमा;
(ङ)
िववादको िवषयव ुमा मेलिमलापकताको कुनै
ाथ रहेको
मेलिमलापकताले जानकारी गराएमा वा कुनै ोतबाट सिमित
सम जानकारी भएमा; तथा
(च)
मेलिमलापकताले मेलिमलापकताको हैिसयतले कायगदा दफा
६६ तथा अ
चिलत कानून बमोिजम पालन गनुपन आचरण
पालन नगरे मा ।
(२) मेलिमलापकता प रवतनको कारणले तोिकएको समयमा
मे लिमलापको काय स
न नस े भएमा सिमितले बिढमा एक
मिहना स को समय थप गन स ेछ ।
६५. मेलिमलापको लािग पठाउँ दा गन ि याः (१) सिमितले कुनै
उजु री मेलिमलापको लािग मेलिमलापकता सम पठाउँ दा प ह लाइ
मे लिमलापकताको स क उपल
गराइ मेलिमलापकता सम
उप थत ने तारे ख तोिक दे हाय बमोिजमको कागज साथै रा ख
ले खपठाउनुपनछः
(क)
उजुरीको सारसं ेप वा मु
मु
कागजातको ितिलपी;
(ख)
उजुरीको प वा वारे स भए वारे सको नाम, थर, वतन र
उपल भएस टे िलफोन न र, इमेल,
ा
तथा अ
स क िववरण; तथा
(ग)
मेलिमलाप स
ी ि या स
गनु पन थान र समय।
(२) मेलिमलापकताले सिमित सम
माग गरे मा उजु रीका
कागजातह को न ल उपल गराउनुपनछ ।
(३) मेलिमलापको लािग तोिकएको समय स
भएको सात िदन िभ
उजु रीको प ह सिमित सम उप थत ने गरी तारे ख तो ुपनछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा ले खएको भए तापिन
मे लिमलापकताले तोिकएको समय अगावै उजु री सिमित सम िफता
पठाउने िनणय गरे मा सो िनणयको जानकारी भएको सात िदन िभ
प ह लाइ सिमित सम उप थत नेगरी पठाउनु पनछ ।
६६. मेलिमलापमा अवल न गनुपन ि याः
(१) सिमितले
प ह को सहमितमा मेलिमलापको लािग छलफल गन तथा अ काय
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गन थानको छनौट गरी प तथा मेलिमलापकतालाइ सोको जानकारी
उपल गराउनुपनछ ।
तर प ह को सहमितमा मेलिमलापकताले अ कुनै थानको छनौट
गन बाधा पनछै न ।
(२) प ह लाइ उपदफा (१) बमोिजम मेलिमलापकताले तोकेको
थानमा तोिकएको समयमा उप थत ने दािय
(३) उपदफा (२) बमोिजमको दािय
मे लिमलापकताले मेलिमलापको

ि या ब

रहनेछ ।

प ह ले पुरा नगरे मा
गरी सिमितलाइ सोको

िल खत जानकारी गराइ उजुरीको कागजात िफता पठाउनस
(४)

मेलिमलापको

ममा

मेलिमलापकताले

सहजकताको भूिमका गनछ र उ

प ह

भू िमका िनवाह गन

ेछ ।
बीचमा
ममा िनजले

प ह

बाहेक दे हायका

गनस

े छः

(क)

िववादको िवषयमा जानकारी रहे को उजुरीका प ले रोजेको
; तथा
िववादको िवषयव ुको बारे मा जानकारी रहेको थानीय
भ भलादमी ।
मेलिमलापकताले प ह को सहमितमा प ह सँग दे हाय
बमोिजम वाता गनस ेछः
प ह सँग एकल एका वाता; तथा
टे िलफोन वाता, िभडीयो क े
वा स ारको अ मा मबाट
वातालाप ।
चिलतकानू न तथा यस ऐनको मा ता िवपरीत न नेगरी
प ह को सहमितमा मेलिमलापकताले मेलिमलापको
कायिविध िनधारण गनस ेछ ।

(ख)
(५)
(क)
(ख)
(६)

ह सँग समेत एकल वा सामूिहक वाता

६७. मेलिमलापकताको आचरणः
(१)
मेलिमलापकताले दे हाय बमोिजमको आचरण पालन
गनु पनछः (क)
मेलिमलाप स
ी कारवाही िन
ढ ले स ादन गनु पन;
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(ख)

कुनै प ित झुकाव, आ ह, पूवा ह नरा े वा राखेको दे खने
कुनै आचरण वा वहार नगन;
(ग)
कुनै प लाइ डर, ास, झु ान वा लोभनमा पारी मेलिमलाप
गराउन न ने;
(घ)
िववाद कायम रहे को अव थामा िववादको कुनै प सँग आिथक
कारोबारमा सँल न ने;
(ङ)
मेलिमलाप स
मा बनेको चिलत कानून तथा अ
थािपत
मा ता िवपरीत आचरण गन न ने;
(च)
मेलिमलापको ममा प ह सँग स ानजनक, सदभावपूण र
सबै प ित समान वहार कायम गन;
(छ)
मेलिमलापको ममा प ह ले
गरे को िवषयव ुको
गोपनीयता कायम रा े; तथा
(ज)
मेलिमलापको ममा प बाट ा भएको कुनै कागजात वा
व ु ि या स
भएपिछ वा िनज ि याबाट अलग
भएपिछ स
त प लाइ सुरि त िफता गन ।
(२) सिमितले कुनै मेलिमलापकताले उपदफा (१) बमोिजमको आचरण
पालना नगरे को उजु री परी वा सो िवषयमा यं जानकारी ा गरी
छानिवन गदा
होरा िठक दे खए
ो मेलिमलापकतालाइ
मे लिमलापकताको सूचीबाट हटाउनेछ ।
६८. िलखत तयारी र िमलाप ः मेलिमलापकताले प ह सँगको
छलफल प ात मेलिमलापको लािग दु वै प सहमत भएकोमा िमलाप
गराइ सहमित भएको िवषयव ु बमोिजमको िमलाप को िलखत तयार
ग र सिमित सम पठाउनुपनछ
६९. मेलिमलाप नभएको उजुरीमा गनुपन कारवाहीः (१)
मे लिमलापकताले प ह बीचमा मेलिमलाप न नसकेमा सो होरा
खु लाइ ितवेदन तयार गरी िववादका सबै कागजात सिहत सिमितमा
िफता पठाउनुपनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम गदा मेलिमलापकताले प ह लाइ सिमित
सम हाजीर न जाने बिढमा सात िदनको ाद तोिक पठाउनुपनछ ।
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७०. मेलिमलाप नभएको उजुरीमा िनणय गनु पनः (१) थानीय
ऐनको दफा ४७ (१) को िवबादमा सिमितले मेलिमलापको लािग
पठाएको
उजुरीमा
प ह बीच
मेलिमलाप
न
नसिक
मे लिमलापकताको ितवेदन सिहत ा
न आएमा कानू न बमोिजम
कारवाही गरी िनणय गनु पछ ।
(२) उपदफा (१) मा जु नसुकै कुरा ले खएको भए तापिन दे हाय
बमोिजमको उजु रीमा अिधकार े
हण गन स
त अदालत वा
िनकायमा उजुरी गन जानु भिन सुनाइ पठाइिदनु पछः (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 दे हाय (ख) बमोिजमको िववादमा स
त
अदालत वा िनकायमा पठाउँ दा हािजर न जाने तारे ख तोकी पठाउने
तथा िमिसल समेत न ल खडा गरी अिभलेख रा ख स ल िमिसल
स
त अदालत वा िनकायमा पठाउनु पनछ ।
७१. मेलिमलाप
मे लिमलापकताले प
कारको द ुर ला
प ह बाट बढीमा

द ुरः मेलिमलापमा जाने िववादको हकमा
ह ले सहमितमा िदन म जुर भएदे ख बाहे क कुनै
ेछैन ।तर प ह को सहमितमा मेलिमलापकताले
५००।- िलन पाउनेछन ।

७२. समुदाय
रमा ने सामुदाियक मेलिमलाप वधन गन
कमचारी तो
स ेः (१) सिमितले थानीय
रमा मेलिमलाप
व दन गनको लािग कायपािलकामा अनुरोध गरे मा कमचारी खटाइ
समु दाय रमा मेलिमलापको व दना क काय म गनसिकने छ।
(२) समुदाय रमा ने सामुदाियक मेलिमलापको हकमा दफा ५९ (१)
अनु सारको यो ता तथा अनुभव नभएका मेलिमलापकतावाट
मे लिमलाप गराउन वाधा पन छै न ।
(३) सिमितले समुदाय रमा ने सामु दाियक मे लिमलापको कायिविध
तोके वमोिजम नेछ ।
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प र े द-९
िनणय काया यन स

ी

व था

७३. सिचवालयको िज ेवारीः
कायपािलकाको
िनय ण र
िनदशनमा रिह सिमितको िनणय काया यन गन गराउने स
ी
स ू ण कायको रे खदे ख गन िज ेवारी सिचवालयले वहन गनु पनछ
७४. सहयोग गनु पनः (१) नगरपािलका कायालय तथा सो अ गतका
सबै वडा कायालय तथा अ कायालयले यस ऐन तथा चिलत कानून
बमोिजम सिमितले गरे को िनणय बमोिजम
वा सं था वा अ
कसैसँग असुल गनु पन जरीवाना वा अ रकम असुलउपर गन सहयोग
गनु पनछ ।
(२) यस ऐन तथा चिलत कानू न बमोिजम सिमितले असूल गनपन
जरीवाना, िबगो वा अ कुनै कारको रकम असुलउपर नभइ उपदफा
(१) मा उ ेख भए बमोिजमका कायालयह ले कुनै िसफा रश वा कुनै
काय ग रिदने छै नन ।
७५. असुलउपर गनः (१) अिभलेख शासकले सिमितको िनणय
बमोिजम कुनै प सँग जरीवाना वा िबगो वा अ कुनै कारको असुल
उपर गनु पन भएमा सो प ले जरीवाना ितन बुझाउन
ाएमा बुिझ
सदर ाहा गरी जरीवानाको लगत क ा गनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम असुलउपर नभएमा लगत राखी स
त
प को नाम नामे सी तथा जरीवाना रकम समेतको िववरण
नगरपािलकाको कायालयका साथै सबै वडा कायालयमा समेत
अिभलेखको लािग पठाउनुपनछ ।
(३) स
त कायालयह ले उपदफा (२) बमोिजम ले ख आएमा
ो
प सँग जरीवाना रकम असुलउपर गरी अिभलेख शाखामा सदर ाहा
गन पठाउनुपनछ ।
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७६. भरीभराउ गनः (१) सिमितले यस ऐन बमोिजम गरे को कुनै
िनणय बमोिजम कुनै प ले राखेको द ुर, वा अ कुनै कारको रकम
कुनै प बाट भराइपाउने भएमा भराइपाउने प ले भरीिदनुपन प को
ो रकम भराइिदनुपन
ोत खु लाइ अनुसूची-१२ बमोिजमको
ढाँ चामा िनवेदन िदनुपनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन िदँ दा यथास व नगद रहे को बैक
ँ
खाता वा कुनै सहकारी वा बचत सं थामा रहेको रकम र सो नभएमा
िललाम िब ी गरी असुलउपर गनुपन अव था भएमा कुनै अचल
स ि को होरा खु लाइ िनवेदन िदनु पनछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजमको िनवेदनमा दफा ७८ बमोिजमको िववरण
खु लाइ िनवेदन िदनु पनछ ।
७७. चलन चलाइिदने ः (१) सिमितले यस ऐन बमोिजम गरे को कुनै
िनणय बमोिजम कुनै स ि वा अिधकार वा कुनै िवषयव ु वा सेवा वा
अ कुनै िवषयको चलन पाउने ठहरे को प ले
ो चलन पाउने
िवषयको िववरण खुलाइ अिभले ख शासक सम अनुसूची-१३ को
ढाँ चामा िनवेदन िदनुपनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन परे मा अिभलेख शासकले िनणय
बमोिजमको िवषयको चलन चलाइिदनु पनछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन िदँ दा चलन चलाउनु पन स ि को
दफा ७८बमोिजमको िववरण खुलाउनुपनछ ।
७८. स ि को िववरण खुलाउनुपनः भ रभराउ गन वा चलनचलाइ
पाउनको लािग िनवेदन िदने िववादको प ले िनवेदनमा स ि को
िववरण उ ेख गदा दे हाय बमोिजमको िववरण खुलाउनुपनछः (क) अचल स ि को िववरण :
(१) घरज ा भए रहेको थानको ठे गाना तथा चार िक ा;
(२) घर ज ाको िक ा न र तथा े फल;;
(३) घर रहेको भए घरको तला तथा कवल र स व भएस
वगिफट;
(४) घर ज ाको अव थती आवास वा औ ोिगक वा ापा रक
े मा रहेको होरा;
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(ख)

(५) क ी वा प
सडकसँग जोिडएको होरा;
(६) घरज ाको
ािम
रहेको
को नाम थर साथै
ािम
भ ा फरक
को भोगचलन रहे को भए
भोगचलन गनको नाम थरका साथै अ िववरण; तथा
(७) घरमा भएको लगापात तथा ख रदिबि
न स े ूनतम
मू
चल स ि को िववरणः
(१)चलस ि रहे को ठाउँ तथा भोग वा िनय ण रा ेको नाम
थर;
(२)बैक
ँ खातामा रहे को नगद भए खातावालको साथै बैक
ँ तथा
शाखाको नाम;
(३)चल स ि को कार तथा नगद बाहेकको भए स ािवत
िबि मू ; तथा
(४)नगद बाहेकको चल स ि भए अव था, कृित तथा
बनोटका साथै
ेकको साइज र सँ ा ।

७९. स ि रो ा रा ेः (१) अिभलेख शासकले दफा ७५ वा ७६
बमोिजम िनणय काय यनको लािग िनवेदन परे पिछ दे खाइएको
स ि को हकमाआव क पन जित जेथा रो ा रा े स
मा
िनणयको लािग कायापािलका सम पेश गन र कायपािलकाबाट रो ा
रा े िनणय गरे पछी िनणय बमोिजम जेथा रो ा रा को लािग सो जेथा
दता रहे को कायालय वा रिज ेशन गन कायालयमा ले ख पठाउनु
पनछ ।
(२) बाली, ाज,बहाल लगायतको स ि को हकमा िनवेदन परे को
बिढमा दु इ िदन िभ स ि तायदात गन लगाइ तायदात गदाको
समयमा नै आव क पन जित स ि वा सोबाट ा
ने बाली,
बहाल, ाज, मुनाफा आिद आय िनय ण गनु वा रो ा रा नुपछ र
सको भपाइ स
त प लाइ िदनुपछ ।
(३) दफा ७८ को दे हाय (ख) बमोिजमको स ि को हकमा
भ रभराउको लािग आव क पन जित स ि रो ा राखी रो ाको
सूचना आव कता अनुसार लेखा शाखा वा स
त बैक
ँ वा स
त
िनकायमा तु
ले ख पठाउनुपनछ ।
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(४) स ित रो

ास

८०.

िललाम

स

ि

आदे श अनुसूची १४ बमोिजम नेछ ।
गदा

अपनाउनुपन

कायिविधः

(१)

कायपािलकाले यस ऐन बमोिजम भरीभराउ गनु पन िबगो वा कोट फी वा
ै कुनै रकम असुलउपर गन दफा ७८ को दे हाय (क) बमोिजम
स ि को िववरण खुलाइ दखा

परे मा

ो रकम भरीिदनुपन

लाइ बुझाउनु पन रकम बुझाउनसात िदनको

ाद िदइ सूचना

जारी गनु पछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको ादमा रकम बुझाउन न ाएमा
ो
भरीिदनुपन
को भरीपाउने
ले दे खाएको दफा ७८ को दे हाय
(क) बमोिजमको स ि तायदात गरी ाउनु पछ ।
(३) द , जरीवाना, सरकारी िबगो वा कुनै अदालत वा िनकाय वा
नगरपािलका वा सिमितको िनणयले असुल उपर गनु पन कुनै रकमको
हकमा
ो असुलउपर नुपन
ले बुझाउन न ाएमा िनजको
जु नसुकै अचल स ि फेला परे मा तायदात गरी रो ा रा नुपछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा ले खएको भए तापिन जेथा जमानत
वा कुनै कारको नगद धरौट दा खल गरे को हकमा सो स ि बाट
खा े जित रकमको लािग उपदफा (३) बमोिजम ग ररहनु पदन ।
(५) उपदफा (४) बमोिजम मोल कायम भएपिछ उ अचल स ि को
िललामको सूचना स
त प लाइ िदइ सवसाधारणको जानकारीको
लािग िललाम ने िमित र स ि को िववरण सिहतको सावजिनक
सूचना नगरपािलका, िज ा शासन कायालय, िज ा अदालत, िज ा
सम य सिमितको कायालय तथा कोष तथा लेखा िनय कको
कायालयमा टाँ लगाउनुपनछ ।
(६) उपदफा (५) बमोिजमको सूचनामा तोिकएको िदनमा उ
सूचनामा तोिकएको स ि प िकत मोलबाट मािथ बढाबढ ि या
बमोिजम िललाम गनु पनछ ।
(७) िललाम ि यामा स व भएस िज ा अदालत, िज ा शासन
कायालय वा थानीय शासन कायालय, थानीय हरी कायालय तथा
नगरपािलका े िभ रहे का अ सरकारी कायालयका ितिनिधलाइ
रोहवरमा रा नुपनछ ।

38

ख ड१) सं या २, थानीय राजप , भाग १, म त २०७५/०३/०४

(८) उपदफा (६) बमोिजम गदा उ स ि कसैले पिन िललाम सकार
नगरे मा सोिह ि याबाट पुनः दो ोपटक िललाम गनु पनछ तथा
दो ोपटक गदा पिन कसैले िललाम सकार नगरे मा भराइपाउने प
िनवेदकलाइ नै उ स ि प िकत मोलमा सकार गन लगाउनु पनछ
(९) उपदफा (८) बमोिजम गदा िनवेदकले स ि सकार गन नचाहेमा
पिछ अक जेथा खु न आएका बखत कानू न बमोिजम गनगरी िनजको
िनवेदन तामे लीमा राखी िललाममा चढाइएको स ि
फुकुवा
गरीिदनुपछ ।
(१०) यस दफामा अ
जु नसुकै कुरा ले खएको भए तापिन
नगरपािलकाको कुनै रकम असुल उपर गन ममा िललाम गदा कसैले
सकार नगरे मा जितमा सकार छ ितमा नै सो स ि िललाम गरी
ा रकम सदर ाहा गरी नपुग रकमको हकमा कानून बमोिजम अ
स ि वा ि याबाट असुलउपर गनु पनछ।
८१. तायदात गन ि याः (१) अिभलेख शासकले दफा ७९ बमोिजम
स ि तायदात गनुपदा क मा वडा सिचव रको कमचारी खटाइ
ो अचल स ि को चलनच ीको मू
खु ने गरी तायदात
गन लगाउनुपनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम तायदात गन कमचारीले तायदात गनु पन
स ि को चलनच ीको मू
कायम गन योजनले प िकत मोल
कायम गरी मुचु ा खडा गरी अिभलेख शासक सम
ितवेदन
सिहत पेश गनु पनछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम प िकत मोल कायम गदा दे हाय बमोिजमका
कुरालाइ आधार िलइ कायम गनु पनछः
(क)
िनवेदकले िनवेदनमा खुलाएको मू ;
(ख)
िनणयमा उ ेख भएको भए सो मू ;
(ग)
प ले जमानत वा कुनै अ
योजनको लािग कायपािलका
सम िनवेदन िदँ दा खुलाएको मू ;
(घ)
तायदात गदा भै आएको थानीय मू ाँ कन अनुसारको मू ;
(ङ)
मालपोत कायालयले कायम गरे को ूनतम मू ;
(च)
अ कुनै योजनले कुनै सरकारी िनकायले कुनै मू कायम
गरे को भए सो मू ;
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(छ)

प िकत मोल कायम गनु भ ा त ाल अगावै कुनै ख रदिबि
भएको भए सो मू ।
ि करणः “प िकत मोल” भ ाले अचल स ि िबि गनु पदा िबि
ने ुनतम मू लाइ स झनुपछ ।
(४) उपदफा (३) बमोिजम गदा दे हाय बमोिजमको कुरालाइ समे त
ानमा रा नुपनछः
(क)
औ ोिगक वा
ापा रक वा आवास े लगायत सडक
स ालसँग जोिडएको छ वा छै न; तथा
(ख)
नगर े िभ पन घरको हकमा घरको वतमान अव था
स
मा ािविधक मु ाँ कन ितवेदन ।
८२. खा ेजित मा

िललाम गनु पनः (१) कायपािलकाले दफा ८०

बमोिजम िललाम गदा असुल गनु पन बाँ िक खा े जित स ि

मा

िललाम गनु पनछ ।
(२) स ि िललाम गदा सकार भएको रकम असुलउपर गनुपन भ ा
बिढ भएमा सो बिढ भएको जित रकम स ि वाल प लाइ िफता
गरीिदनुपछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम रकम िफता पाउने प िललाम गदाको बखत
उप थत नभएको भए रकम िफता िलन आउनुभनी िनजको नाममा
सात िदनको सूचना जारी गरीिझकाइ रकम िफता गनु पछ ।
(४) उपदफा (३) बमोिजम गदा स
त प रकम िफतािलन नआएमा
उ
रकम सि त कोषमा दा खल गरी आ ानी बाँ िध सदर ाहा
गनु पछ ।
(५) अिभलेख शासकले दफा ८० बमोिजम िललाम गरे को स ि
सकार गन प को नाममा स ि दता नामसारीको लािग स
त
कायालय वा िनकायमा प ाचार गरी िनजलाइ स ि को चलनपूज
उपल गराइ आव क परे सो स ि को चलन चलाइिदनुपछ ।
(६) यस ऐनमा अ
जुनसुकै कुरा ले खएको भए तापिन दफा ८०
बमोिजमको िललाम ि या अगाडी बिढसकेपिछ भराउनुपन रकम
बुझाउन ाए पिन सो रकम नबुिझ स ि िललाम गनु पनछ।
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८३. िललाम उपरको उजुरीः यस ऐन बमोिजम भएको िललामको
ि यामा िच
भएको प

नबु े प ले जुन

िदन िभ

ि या उपर िच

सिमित सम

नबुझेको हो सो

उजु री पेश गरी भएको आदे श

बमोिजम गनु पनछ ।
८४. िबगो भराउँ दा वा चलनचलाउँ दा लागेको खचः यस ऐन
बमोिजम िबगो भराउँ दा वा चलनचलाउँ दा लागेको खच िबगो
भरीिदनुपन वा चलनिदनुपन स

त प ले

होनु पनछ ।

८५. यथा थितमा रा ेः कायपािलकाले यस ऐन बमोिजम चलन
चलाइ मा

वा िबगो भराइपाउन कुनै स ि

िबगो भराउने वा चलन चलाउने काय स
स ि

हकह

ा रण गन, भ

िनमाण काय गरी उ
रो

ा रा

स

दे खाइ िनवेदन परे पिछ
नभएस

को लािग उ

ाउन, िबगान तथा कुनै

स ि को

कारको

प प रवतन गन नपाउने गरी

त प को नाममा आदे श जारी गरी उ

स ि

यथा थितमा रा नुपनछ।
८६. िनवेदनबाट कारवाही गनः (१) अिभलेख शासकले कुनै प ले
दफा ८५ बमोिजम भएको आदे श िवप रत कुनै स ि को हक
ह ा रण वा
प प रवतन आिद गरे को िनवेदन परे मा उ िनवेदन
दता गरी
ो गन प को नाममा ितन िदनको
ाद जारी गरी
िनजलाइ हािजर गराइ सो िनवेदन सिमित सम पेश गनु पनछ ।
(२) सिमितले उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन पेश न आएमा प लाइ
नयाँ उजुरी दता गन नलगाइ उ
िनवेदनबाट नै आव क कारवाही
गरी िनणय गनु पनछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले खएको भए तापिन उपदफा (१)
बमोिजमको िनवेदनको होराबाट िनवेदन सिमितको े ािधकार िभ
नपन िवषयमा परे को दे खएमा सिमितले उ
िवषयमा े ािधकार
हण गन अदालत वा िनकाय सम जान सुनाइिदनु पनछ ।

41

ख ड१) सं या २, थानीय राजप , भाग १, म त २०७५/०३/०४

८७. चलनचलाउने सूचनाः (१) अिभले ख शासकले सिमितको िनणय
बमोिजम चलन चलाइ पाउन िनवेदन परे मा चलन चलाउने िमित खुलाइ
फलानो िमितमा फलानो घर ज ाको चलन चलाउन कमचारी खिटइ
आउने ँदा सो िमित अगावै घर ज ा खािल गरीिदनु भिन चलन िदनुपन
प को नाममा सूचना जारी गनु पनछ ।
(२) चलनिदनुपन स ि
उजु रीको प बाहे क अ
कसैको
भोगचलनमा रहेको भएमा अिभलेख शासकले सोिह प को नाममा
उपदफा (१) बमोिजमको सूचना जारीगनु पनछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम तोिकएको िमितमा खिटइजाँदा घरज ा
खाली गरे को भए स
त कमचारीले चलन चलाइ िदएको मु चु ा
खडागरी तथा घरज ा खाली नगरे को भए खाली गराइ चलन चलाइ
चलन चलाएको मुचु ा खडा गरी ितवेदन साथ अिभलेख शाखामा
पेश गनु पनछ ।

८८. न

प र े द-१०
िविवध

ल िनवेदनः (१) सिमित सम

दता रहे को उजु रीको कुनै

सरोकारवाला प ले िववादको िमिसलमा रहेको कुनै कागजप को
न

ल िलनको लािग िनवेदन िदएमा सिमितले उ

कागजको न

ल उपल

प लाइ सो

गराउनुपनछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन िदँ दा स
शाखामा रहे को िमिसलको न

त प ले उजु री

ल िलनु पदा उजुरी

अिभलेख शाखामा रहेको िमिसलको न

शासक तथा

ल िलनुपन भएमा अिभलेख

शासक सम िनवेदन पेश गनु पनछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन िदनको एघार बजे अगावै पेश
भएमा स
स

व भएस

त कमचारीले सोिह िदन र सो भ ा पछी पेश भएमा
सोिह िदन नभए सोको भोिलप

न

ल उपल

गराउनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन िदँ दा फरक फरक उजुरीको लािग
फरक फरक िनवेदन िदनुपनछ ।
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(५)िववादको कुनै प ले उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन िदँ दा
न

लको स ामा कागजप को फोटो ख े अनुमित मागेमा सो

िदनु पनछ ।
(६) न

ल िनवेदन िदँ दा अनुसूची-१५ बमोिजमको ढाँ चामा िदनुपनछ।

८९. न ल द ुरः (१) स
त शासकले दफा ८८ बमोिजम
न ल वा फोटो ख को लािग िनवेदन िदने प सँग दे हाय बमोिजमको
द ुर िलइ न ल उपल गराउनुपनछः
(क)
न लको हकमा स ल पानाको ित पृ को
५।–
पैयाँ को दरले ;
(ख)
सिमितको िनणय कागजको हकमा ित स ल पानाको ित
पृ को
५।– पैयाँ को दरले; तथा
(ग)
िलखत कागजप को न ल निलइ फोटो ख चाहेमा ित
पानाको
५।– पैयाँ को दरले ।
(२) उपदफा (१) मा जु नसुकै कुरा ले खएको भए तापिन चिलत कानून
बमोिजम न ल द ुर नला े प लाइ यस दफा बमोिजमको द ुर
ला ेछैन ।
(३) यस दफा बमोिजम न ल उतार गरी लैजाने प ले न ल उतार
गदा लागेको खचको व था आफै गनु पनछ ।
९०. द ुर उ ेख गनः न ल मािणत गन स
त शासकले
न ल मािणत गदा न ल लैजाने प को नाम थर तथा उजुरीमा
है िसयतका साथै न ल उतार गरे वापत दा खल गरे को द ुर र न ल
पाना समेत उ ेख गरी न ल िदएको होरा जनाइ न ल मािणत
गनु पनछ ।
९१. द ुर चु ा नभइ न ल निदइनेः स
त शासकले यस
ऐन बमोिजम न ल मा े प ले न ल उतार गदा दफा ८९ बमोिजम
ला े द ुर दा खल नगदास
न ल िदनेछैन र सो न लको
आिधका रकता मािणत गन पाउनेछैन ।
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९२. चिलत कानून बमोिजम ने ः यस ऐनमा जुनसुकै कुरा ले खएको
भए तापिन उजुरीसँग स

त चिलत कानूनमा कुनै कुरा ले खएको

भए सोमा ले खए जितको हकमा सोिह बमोिजम नेछ ।
९३. िनयम बनाउने अिधकारः सिमितले यस ऐनको
काया यनको लािग आव

क िनयम बनाउन स

भावकारी

ेछ ।

अनुसूची-१
(दफा ८ को उपदफा (२) सँग स
त)
उजुरीको ढाँचा
ाियक सिमित सम पेश गरे को
िनवेदन-प
िवषयः ...............................
...................िज ा............................... नगरपािलका, वडा नं. ......... मा
व े ................................................... को छोरा/छोरी/ ीमित वष
.................................. को ............................................. िनवेदक.............
( थम प ) िव
)
.............. िज ा ............. .नगरपािलका, वडा नं व े वष .................... .
िवप ी.................................................................................. को ..................
(दो ो प )
म िन वुँदाह मा ले खए वमोिजम िनवेदन गदछु :
१. .............................................................. (उजुरीको
होरा) तसथ
उपरो बमोिजमको ि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 नगरपिलकाबाट जारी भएको थानीय ाियक कायिविधको
दफा ........ वमोिजम िनवेदन द ुर .......... दु ो प १ जनालाई ाद
सूचना द ुर ......... पाना ई को िनवेदनको पंितिलपी द ुर .........
समे त गरी ज ा ............. यसै िनवेदनसाथ दा खला गरे को छु ।
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४. यो िनवेदन थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (२)
अनु सार यसै सिमितको अिधकार ेि भ पदछ ।
५. यो िनवेदन हद ादिभ ै छ र म िनवेदकलाई यस िवषयमा िनवेदन
िदने हकदै या ा छ ।
६. यस िवषयमा अ
कहीँ कतै कुनै िनकायमा कुनै कारको िनवेदन
िदएको छै न ।
७. यसमा दो ो प को ................ तफका र मेरो प का........................
ह िझकाई थप होरा वु सिकनेछ ।
८. यसमा ले खएका होरा िठक साँ चो स
वमोिजम संजाय भो तयार छु ।

न्, झुठा ठहरे कानू न

िनवेदक
नामः

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

इित संवत् ...........साल........मिहना...........गते ........रोज शु भम्
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अनुसूची-२
(दफा ९को उपदफा (१)सँ ग स
त)
उजु री दता गरे को िन ाको ढाँ चा
ी ....................
........................ ।
िवषय: उजुरी दताको िन

ाप

स

मा ।

...................... ब े तपाइ .............................. ले .................................
भनी ....................................... िव
मा ............................ उजु री
दता गन
ाएकोमा अजको िमितमा दता गरी दता नं . कायम
भएकोले यो िन ा जारी ग रिदएको छ ।
अिधकृत कमचारी
द

खत:........

िमित:...........
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अनुसूची-३
(दफा ९को उपदफा (२)सँ ग स
ता रख भपाइ

त)

ाियक सिमित

मादी नगरपािलकामा खडा ग रएको तारे ख भरपाई
वादी
ितवादी
.................
...................
मु ा ....................
िमित ........... मा ......................................... काम भएकोले सोही िदन
........... बजे यस ाियक सिमित/कायालयमा उप थत नेछु भनी सही
गन ......
वादी ................
ितवादी ................
इितसंवत्........साल........मिहना.........गते........रोज शुभम् ।

अनुसूची-४
(दफा ९को उपदफा (३)सँग स
ता रख पचा
ाियक सिमित

त)

मादी नगरपािलका
बाट जारी भएको तारे खको पचा

वादी

ितवादी

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

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

मु ाः ......................
िमित ............... मा .................... काम गन ........ बजे हािजर
आउनुहोला ।
फाँ टवालाको द

खत

िमित .................
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अनुसूची-५
(दफा १५ को उपदफा (३) सँ ग स
ितवादको ढाँचा

त)

ाियक सिमित सम पेश गरे को
िल खत जवाफ
थम प
........................िज ा.....................नगरपािलका वडा नं ..... व े ..............
को ....................... (नाता स
उ ेख गन) वष .............
िल खत जवाफ
ुतकता...............को
दो ो प
.............. िज ा............. .नगरपािलका वडा न............. ब े .....................
को............................. (नाता स
उ ेख गन) वष .......... को
(िनवेदक) िवप ी .................................... ।
िवषय ...................................................... ।
म िन वुँदाह मा ले खए वमोिजम िनवेदन गदछु :
१.......................................................................................................................
.........................................................................................................................
.............................................................................................................. ।
२.......................................................................................................................
.........................................................................................................................
...............................................................................................................।
३.......................................................................................................................
.........................................................................................................................
.............................................................................................................. ।
४. मादी नगरपािलकाबाट जारी भएको थानीय ाियक सिमितको ाय
स ादन कायिवधीको दफा ........... बमोिजम िल खत जवाफ वापत
द ुर ................... यसै नवेदनसाथ दा खला गरे को छु ।
५. यो िल खत जवाफ ादिभ ै िलई म आफ उप थत भएको छु ।
६. यस िवषयमा अ
कहीँ कतै कुनै िनकायमा कुनै कारको िनवेदन
िदएको छै न ।
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७.यसमा ले खएका होरा िठक साँ चो स
वमोिजम संजाय भो तयार छु ।
िनवेदक
नामः ...................................

न्, झुठा ठहरे कानू न

इित संवत्......साल.......मिहना......गते...रोज शरोज शु भम् ।

अनुसूची-६
(दफा २० को उपदफा (६)सँ ग स

त)

ाियक सिमितबाट जारी भएको
ाद सूचना
..................................... व े .............................. .....को नाउँ मा............
मादी नगरपािलका कायालयबाट जारी भएको १५ (प ) िदने सूचना
.............................व े ........... ले तपाईंको िव
........................िववाद
परे को भिन िनवेदन दता गरे को ँदा सो को ितिलपी यसै साथ
पठाईएको छ । अत: तपाईले यो ाद वुझेको वा रत पूवक भएको
िमितले १५ (प ) िदन िभ मा आ नो भनाइ सिहत आफ वा कानून
वमोिजमको वारे श माफत यस कायालयमा हािजर न आउनुहोला ।
अ था कानून वमोिजम ने होरा जानकारी गराई छ ।
इित स त..........शुभम् .........रोज........मिहना..........साल.......
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अनुसूची-७
(दफा ४२को उपदफा (१)सँ ग स
िनणयको ढाँ चा
मादी ाियक सिमित
सं योजक ी उिमला ने पाल सु वेिद
सद
ी जगत बहादु र बमा
सद
ी पासाङ शेपा
िनणय
सं वत ............... सालको िनवे दन नं ........
िवषयः ............................................ ।

त)

…………………िज

ा .......... नगरपािलका /उपमहानगरपािलका /
महानगरपािलका वडा नं ............व े ........................... थम प
िव
............िज ा............नगरपािलका/उपमहानगरपािलका/महानगर
पािलका 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
ाियक सिमित सम
ु त न आएको मु ाको सं ि
त र
िनणय यस कार छः
(१) ............................ गराइपाउँ भ े िनवेदकको िनवेदन होरा ।
(२) .............................. झुठा िनवेदन खारे ज गरीपाउँ भ े
थ को
िल खत जवाफ ।
(३) .............. गाउँ /नगर/उपमहानगर/ महानगरपािलबाट जाँ ची
बुझी हे दा ........................................................................ दे ख छ भ े
होरा उ े खत भएको ।
(४) िववादका दु वै प लाई मेलिमलाप गराउने योजनका
लािग..........................गाउँ /नगर/उपमहानगर/महानगर
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वडा नं........,................. मा रहे को मेलिमलाप के मा पठाउँ दा
मेलिमलाप न नसकी फिक आएको ।
िनणय
...............................................................................................................
...............................................................................................................
............................................................ सो ठहनले तपिशल बमोिजम
गनु ।
तपिशल
१. सरोकारवालाले न ल माग गन आएमा िनयमानु सार द ु र
िलई न ल िदनु ।
२. यो िनणयमा िच नवुझे ३५ िदनिभ ............िज ा अदालतमा
पुनरावेदन गन जानु भिन
थ लाई सु नाईिदनु ।
३.
ादिभ
पु नरावे दन नपरे मा कानू न वमोिजम िनणय
काया यन गनु /गराउनु ।
इित संवत्........साल........मिहना.......गते .........रोज शु भम् ।
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अनुसूची-८
अ

(दफा ४८को सँ ग स
त)
रम सं र णा क आदे शको ढाँ चा

मादी ाियक सिमित
सं योजक ी उिमला नेपाल सु वेिद
सद
ी जगत बहादु र बमा
सद
ी पासाङ शे पा

आदे श
संवत ............................ सालको िनवेदन नं........
िवषयः ...................................... स

मा ।

.................िज ा.....................गाउँ /नगर/उपमहानगर/महानगर पािलका
वडा नं........व े ................................... थम प
िव
............िज ा..........................गाउँ /नगर/उपमहानगर/महानगर पािलका
वडा नं......... व े ....................दो ो प
यसमा िनवेदकको माग बमोिजम .........................................................भिन
थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४९(८) वमोिजम िवप ी
........................को नाममा यो अ रम संर णा क आदे श जारी
ग रिदएका छौं । यो आदे श िमिसल सामेल राखी िवप ीलाई ले खी
पठाईिदनु । यो आदे श अनु सार उपचार भएको जानकारी ा गरी
िमिसल सामेल रा नु र िनयमानु सार पेश गनु ।
ईित संवत ........ साल .....मिहना...........गते रोज………..शुभम् ।
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अनुसूची–९
(दफा ५३को उपदफा (२)सँ ग स
त)
िमलाप को लािग िनवे दनको ढाँ चा

मादी नगरपािलका ाियक सिमितसम पेश गरे को िमलाप को संयु
िनवेदनप
....................िज ा..................गाउँ /नगर/उपमहानगर/महानगर
पािलका, वडा नं ........... का ........................ को छोरा/छोरी/ ीमित वष
...........को ( थम प ) िनवेदक
िव
..................िज ा...................गाउँ /.नगर/उपमहानगर/महानगर
पािलका,
वडा
नं............
व े
वष.............
...................................िल खत जवाफकता .................... (दो ो प )

को

िवषयः ...................................................... ।
हामी िनवेदक िन िल खत िनवेदन गदछौः
१.......................................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................ भिन िनवेदकको िनवेदन परे को ।
२.......................................................................................................................
.........................................................................................................................
.......................................................................................... कायम गराईपाउँ
भ े
थ को िल खत जवाफ रहेको ।
३. हामी ...........................................................................................................
गाउँ /नगर/उपमहानगर/महानगर पािलकाको ाियक सिमित माफत
वडा नं ........... अ गतको ................................ मेलिमलाप के मा
मे लिमलापकता ...............................को पहलमा एक आपसमा छलफल
गरी िमली आएको
होरा यो छ की िवगतमा जे ज ा िवषयमा
असमझदारी
तथा
वेमेल
भएको
भएतापनी
हामीिवच
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.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
हामी दु वै प सहमत भएकाले थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को
दफा ४७ (२) वमोिजम यो िमलाप को संयु
िनवेदन पेश गरे का छौं ,
ले खए वमोिजम िमलाप गरी पाउँ ।
४. मादी नगरपािलका थानीय
ाियक कायिवधी वमोिजम यो
िमलाप को संयु
िनवेदन द ुर बापत .................. यसैसाथ संल
छ।
५. यसमा ले खएका
होरा िठक साँ चो
न्, झुठा ठहरे कानू न
वमोिजम स ँला वुझाउँ ला ।
िनवेदकह
................................................................. थम प
................................................................. दो ो प

इित संवत् .......साल.......मिहना.........गते..........रोज शुभम् ।
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अनु सूची–१०
(दफा ५३ को उपदफा (५) सँग स
िमलाप को ढाँचा
मादी नगरपािलका
िनवेदनप

ाियक सिमितसम

त)

पेश गरे को िमलाप को संयु

...............िज ा.......................गाउँ /नगर/उपमहानगर/महानगर
पािलका, वडा नं. ........ व े ..............................को छोरा/छोरी/ ीमित
वष........ को ..............................िनवेदक ( थम प )
िव
.................िज ा.................गाउँ /नगरपािलका/उपमहानगरपािलका/महा
नगरपािलका, वडा नं. ........... ब े ................. को छोरा/छोरी/ ीमित वष
...... को ............................ िल खत जवाफ कता (दो ो प )
िवषयः ................................................... ।
हामी िनवेदक िन िल खत िनवेदन गदछौं :
१.......................................................................................................................
.........................................................................................भिन िनवेदकको
िनवेदन परे को ।
२.......................................................................................................................
.........................................................................................................................
कायम गराईपाउँ भ े
थ को िल खत जवाफ रहेको ।
३. हामी मादी नगरपािलको ाियक सिमित माफत वडा नं . .........
अ गतको
...............
मेलिमलाप
के मा
मेलिमलापकता
.............................को पहलमा एक आपसमा छलफल गरी िमली आएको
होरा यो छ की िवगतमा जे ज ा िवषयमा असमझदारी तथा वेमेल
भएको भएतापनी हामीिवच दु वै प सहमत भएकाले थानीय सरकार
संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (२) वमोिजम यो िमलाप को संयु
िनवेदन पेश गरे का छौं , ले खए वमोिजम िमलाप गरी पाउँ ।
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४. मादी.नगरपािलका थानीय ाियक सिमितको कायिवधी वमोिजम
यो िमलाप को संयु िनवेदन द ुर बापत ..................यसैसाथ संल
छ।
५. यसमा ले खएका
होरा िठक साँ चो
न्, झुठा ठहरे कानू न
वमोिजम स ँला वुझाउँ ला ।
िनवेदकह
................................................... थम प
................................................... दो ो प
इित संवत् ......... साल........मिहना..........गते........रोज शुभम् ।

अनु सूची–११
(दफा ६० को उपदफा (३) सँग स
त)
मे लिमलापकतामा सूचीकृत ने िनवेदन ढाँचा
ाियक सिमित

मादी नगरपािलका सम पेश गरे को िनवेदन
िवषयः मेलिमलाप कतामा सूचीकृत न पाउँ ।
ुत िवषयमा तपिसलमा उ े खत कागजातह को ितिलपी साथै
राखी मादी नगरपािलकाको
ाियक सिमित अ गतका
............................. मेलिमलाप के मा सूचीकृत भई मेलिमलाप गराउन
अनु मती पाउँ भनी िनवेदन गदछु ।
तपिसल
१)
२)
३)
४)

नाग रकता माणप को छाँ याकपी,
ातक तहस उितण गरे को शैि क माणप को छाँ याकपी,
मेलिमलापकताको तािलम ा गरे को माणप को छायाँ कपी,
मेलिमलाप स
ी अनुभव र

५)
ि गत िववरण (Bio- data)
िनवेदक
नाम थरः .............................
द खतः ............................
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िमितः ................................

अनुसूची–१२
(दफा ७६ को उपदफा (१) सँ ग स
त)
मादी नगरपािलकाको ाियक सिमित सम पे श गरे को
भ रभराउको िनवे दन प
िवषयः भ रभराई पाउँ भ े वारे ।

……………व े………………िनवेदक / वादी / ितवादी िव
…….व े……………िवप ी / वादी / ितवादी मु ा
म िनवेदक िनवेदन वापत
१०।– द ुर साथै राखी िन
होरा
िनवेदन गदछु ।
१. उपरो
िवप ी संगको उ े खत मु ा यस नगरपािलकाको
ाियक सिमितको िमित…………...को िनणय बमोिजम मैले यस
कायालयमा
राखेको
द ुर/रकम
िमित…………को
ी……………………………िज ा अदालतको फैसला बमोिजम मै ले भरी
भराई पाउने ठहर भएको ँदा उ रकम भरी भराई पाउन यो िनवेदन
पेश गरे को छु ।
२. मैले यस कायालयमा ज ा गरे को द ुर/रकमको
भरपाई/रिसद/भौचरको
स लै
ित
र
स ानीत
ी………….....................िज ा अदालतको अ म फैसलाको छायाँ कपी
यसै साथ संल छ ।
३. यसमा ले खएको होरा िठक हो, झुठा ठहरे स ँला बुझाउला
िनवेदक
िनज……………………….
ईित संवत………साल……….मिहना…….गते………रोज शुभम् ।
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अनुसूची–१३
(दफा ७७ को उपदफा (१) सँ ग स
त)
चलन चलाउने िनवे दन
मादी नगरपािलकामा पे श गरे को
िनवे दन प
िवषयः चलन चलाई पाउँ भ े वारे ।

………….व े……………….िनवेदक / वादी / ितवादी
िव

…………व े………………………िवप ी / वादी / ितवादी
मु ा
म िनवेदक िनवेदन वापत
िनवेदन गदछु ।

१०।– द ुर साथै राखी िन

होरा

१.

उपरो
िवप ीसंगको उ े खत मु ा यस नगरपािलकाको
ाियक सिमितबाट िमित………………मा िनणय भई उ घर ज ा (वा
जु न स ि भोग गन पाउने गरी िनणय भएको छ सो स ि वा व ु
उ े ख गन) मे रो हक भोग र
ािम को ने ठहर भएकोमा
ी…………… िज ा अदालतमा िवप ीले पुनरावलोकन गरे कोमा
स ानीत अदालतबाट समे त िमित………………… मा िनणय ँदा
ाियक सिमितकै िनणयलाई सदर गरी मेरै हक भोग कायम गरे को
ँ दा सो मेरो हक भोगको कायम भएको स ि रहेको ँदा
िश ातीशी मलाई उ
स ि चलन चलाई पाउन यो िनवेदन पेश
गरे को छु ।
२. यसै िनवेदन साथ दे हायका कागजातह संल गरे को छु ।
क)

ाियक सिमितले
छाँ याँ कपी

िमित………………मा
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ख)

ी………………………….िज ा
अदालतले
गरे को
िमित…………………………..को सदर फैसलाको छाँ याँ कपी

ग)

यस िववाद स

घ)

ले खएको होरा िठक साँ चो छ, झुठा ठहरे कानू न बमोिजम
स ँला बुझाउँ ला ।

िमिसल यसै कायालयमा रहेको छ ।

िनवेदक
िनज………………………
ईित संवत……..साल……..मिहना………….गते……..रोज शुभम् ।

अनुसूची–१४
(दफा ७९ को उपदफा (४) सँ ग स
स ित रो ाको अदे श

त)

मादी ाियक सिमित
संयोजक ी उिमला नेपाल सुवेदी
सद
ी जगत बहादु र बमा
सद
ी पासाङ शेपा
आदे श
संवत …………. सालको िनवेदन नं…………….
िवषयः ................................................... ।
…………………..िज ा………………गाउँ /नगर/उपमहा
नगर/महानगर
पािलका वडा नं……..... व े ……………………….को छोरा/छोरी/ ीमित
वष …………………. को…………..िनवेदक ( थम प )
िव
………..िज ा………………....................गाउँ /नगर/उपमहानगर/
महानगरपािलका, वडा नं…….व े ....................…को छोरा/छोरी/ ीमित
िवप ी (दो ो प )

59

ख ड१) सं या २, थानीय राजप , भाग १, म त २०७५/०३/०४

यसमा िनवेदकको माग बमोिजम….............िज ा………….नगरपािलका/
उपमहानगरपािलका/
महानगरपािलका,
वडा
नं …................ े.फ……….िक.नं………......ज ामा
बनेको……………को
नाममा रहे को अव ाको……………….वगिफटको चार त े घर र िलग
लगापात समे त िवप ी…………स ि
िनज िवप ीबाट अ
अं िशयारह को म जुरी िवना हक ह ा रण न स े आशं का गरी
िनवेदकले िदएको िनवेदन उपर ार क पमा जाँ चवुझ गदा होरा
मनािसव दे खएको ँदा हाललाई
को नाममा रहेको उ
खत
घरज ाको हक ह ा रण गन िसफा रस निदन वडालाई र अक
आदे श नभएस का लािग उ
घरज ाको हक ह ा रण नगनु र
गन निदनु भनी मालपोत कायालयको नाममा समेत थानीय सरकार
संचालन ऐन २०७४ को दफा ४९ (६) बमोिजम यो रो ाको आदे श
जारी ग रिदएका छौं । यो आदे श िमिसल सामे ल राखी स
त
कायालयह मा पठाईिदनु । यो आदे श अनु सार रो ा भएको जानकारी
ा गरी िमिसल सामेल रा नु र िनयमानुसार पेश गनु ।
ईित संवत……….साल………मािहना……..गते‘……..रोज शु भम् ।

अनुसूची–१५
(दफा ८८ को उपदफा (६) सँ ग स
न लको लािग िनवे दन
ाियक सिमित

त)

मादी नगरपािलकामा पेश गरे को
िनवेदन प
िवषयः न

ल पाउँ भ े बारे ।

………………… ब े …………………. िनवेदक/वादी/ ितवादी
िव
…………… ब े ………………… िवप ी/वादी/ ितवादी
मु ाः ……………………………………………..
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म िनवेदक िनवेदन द ुर वापत
िनवेदन गदछु ः

१०।– साथै राखी िन

होरा

(१)
उपरो
िवप ीसँगको उ े खत मु ामा अ यनको लािग
दे हायका कागजातह आव क परे को ँदा मािणत ितिलपी पाउँ
भनी यो िनवेदन साथ उप थत भएको छु । अतः न लको मािणत
ितिलपी पाउँ ।
दे हाय
क)…………………………………………………………………
ख)…………………………………………………………………
ग…………………………………………………………………
घ)…………………………………………………………………
ङ)………………………………………………………………
२) ले खएको
बुझाउँ ला ।

होरा िठक साँचो छ, झु ा ठहरे कानून बमोिजम स ँला

िनवेदक
िनज ……………………………………………
इित स त् …... साल …. मिहना ……. गते रोज् …. शुभम् …

आ ाले,
आन राज पोखरे ल
मु ख शासकीय अिधकृत
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