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ljb'/ gu/kflnsf �या�यक स�म�तले उजरु�को कारवाह� �कनारा गदा� अपनाउनुपन� 

काय��व�धका स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, २०७४ 

��तावनाः �या�यक स�म�तले �च�लत काननू बमोिजम उजुर�को कारवाह� र �कनारा गदा� अपनाउनुपन� 

काय��व�ध तय गर� �प�टता, एक�पता एवं पारद�श�ता कायम गर� कानूनको शासन तथा �याय ��तको 

जन�व�वास कायम राखीरहनको ला�ग �चलनमा रहेको सघंीय काननूमा भए दे�ख बाहेक थप कानूनी 

�यव�था गन� वा�छनीय भएकोले, 

 नेपालको स�ंवधानको धारा २२१ को उपधारा (१) बमोिजम  ljb'/ gu/kflnsf नगरसभाले यो ऐन 

बनाएको छ । 

प�र�छेद -१ 

�ारि�भक 

!= सं���त नाम र �ार�भः (१) यस ऐनको नाम ljb'/ gu/kflnsf �या�यक स�म�त (काय��व�ध 

स�ब�धी) ऐन, २०७४” रहेको छ । 

  (२) यो ऐन तु��त �ार�भ हुनेछ । 

@= प�रभाषाः �वषय वा �स�गले अक� अथ� नलागेमा यस ऐनमा, 

 -s_  “उजुर�” भ�नाले स�म�त सम� परेको उजरु�बाट श�ु भएको �च�लत कानून 

बमोिजम स�म�तले कारवाह� र �कनारा गन� उजुर� स�झनुपछ� ।  

(ख)   “खा�न”े  भ�नाले तो�कएको स�प��को मू�याकंन ग�रदा �याउन ेहदलाई स�झन ुपद�छ 

।  

(ग) “चलन चलाई�दन”े  भ�नाले �नण�य प�चात हक अ�धकार �ा�त भएको �यि�तलाई 

कुन ैव�त ुवा स�प�� भोग गन� �दने काय�लाई स�झनपुद�छ । 

(घ) “जमानत”  भ�नाले कुनै �यि�त वा स�प��लाई �या�यक स�म�तले चाहेको वखतमा 

उपि�थत वा हािजर गराउन �लएको िज�मा वा उ�रदा�य�वलाई स�झनुपद�छ ।   

(ङ) “तामेल�”  भ�नाले �या�यक स�म�तको �े�ा�धकार �भ�का �ववादह�मा स�वि�धत 

प�लाई वुझाईने �याद,  सचुना,  आदेश,  पूज� वा जानकार� प� �रतपूव�क वझुाउने 

काय�लाई स�झनुपछ� ।  

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

स�प��को फाटँवार� वा लगतलाई स�झनुपद�छ ।  

(छ) “तो�कएको” वा “तो�कए बमोिजम” भ�नाले यस ऐन अ�तग�त बनकेो �नयममा तो�कए 

बमोिजम स�झनुपछ� । 
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(ज) “दरपीठ”  भ�नाले �या�यक स�म�त सम� पशे हुन आएका कुनै कागजप�को 

स�ब�धमा �रत नपगुे वा काननूले दता� नहुने वा नला�न े भएमा �यसको पछा�ड 

प��ट सोको कारण र अव�था जनाइ अ�धकार�ा�त अ�धकार�ले ले�ख�दने �नद�शन 

वा �यहोरालाई स�झनुपद�छ ।  

(झ) “नामेसी”  भ�नाले कुन ै �यि�तको नाम, थर र वतन समेतको �व�ततृ �ववरण 

खलुाइएको �यहोरालाई स�झनुपद�छ ।  

(ञ) “ना�लश”  भ�नाले कुन ै�ववादको �वषयमा दफा ८ बमोिजम �दएको उजरु�, �नवदेन 

वा �फराद स�झनुपछ�  

(ट)   “�नण�य �कताब”  भ�नाले स�म�तले उजुर�मा गरेको �नण�यको अ�भलेख रा�को ला�ग 

खडा गरेको उजरु�मा �नण�य गरेको �यहोरा र �यसको आधार तथा कारणको स�ं��त 

उ�लेख भएको �कताब स�झनुपछ� । 

(ठ)  “प�चकृ�त मोल”  भ�नाले प�च भला�मीले स�प��को �थलगत तथा �थानीय 

अवलोकन मू�यांकन गर� �व�� �वतरण हुनस�न ेउ�चत ठहराएर �नि�चत गरेको 

मु�यलाई स�झनुपद�छ ।    

  (ड) “पेशी”  भ�नाले �या�यक स�म�त सम� �नण�याथ� पशे हुन े �ववादह�मा प�ह�लाई 

   उपि�थत गराइ सनुुवाइ गन� कामलाई स�झनुपद�छ ।  

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

स�झनुपछ� । 

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

ले�खन ेवा ले�खएको कागजलाई स�झनुपछ� ।  

(त) “ब�द ईजलास”  भ�नाले �या�यक स�म�त अ�तग�त �न�पण हुने �ववादह� म�ये 

गो�य �कु�तको �ववाद भएको र स�व�ध प�ह��वच गोप�नयता कायम गन� 

आव�यक दे�खएमा स�व�ध प�ह� मा� सहभागी हुनगेर� �व�ध गर�एको सुनुवाई 

क�लाई स�झनुपछ� ।  

(थ) “बाद�” भ�नाले कस ै उपर स�म�त सम� उजरु� दता� गन� �यि�त वा स�ंथा 

स�झनुपछ� । 

(द) “मू�तवी”  भ�नाले �या�यक स�म�त अ�तग�त �वचाराधीन मु�धा अ�य अ�डा 

अदालतमा समेत �वचारा�धन भईरहेको अव�थामा �या�यक स�म�तले �नण�य गदा� 

अ�य �वचारा�धन म�ुधामा �भा�वत हुने दे�खएमा �भाव पान� म�ुधाको फैसला 

नभएस�म �भा�वत हुन ेम�ुदा �थ�गत  गन� काय�लाई स�झनुपछ� ।  

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

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

स�पणू� अवयवलाई स�झनपुद�छ ।  
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  (न) “सदर�याहा”  भ�नाले धरौट�मा रहेको रकमको लगत क�टा गर� आ�दानीमा वा�ने 

   काय�लाई स�झनुपछ� ।     

  (प) “सभा” भ�नाल ेljb'/ gu/kflnsf gगरसभा स�झनुपछ� । 

(फ) “स�म�त” भ�नाले �या�यक स�म�त स�झनुपछ� र सो श�दले �थानीय ऐनको दफा ४८ 

को उपदफा (६) बमोिजमको स�म�तलाइ� समेत जनाउनछे । 

(ब) “साल वसाल�”  भ�नाले हरेक वष�को ला�ग छु�टा छु�टै हुने गर� ��तवष�को �न�म� 

�थायी �पमा तय ग�रएको शत� स�झनुपछ� । 

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

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

 

प�र�छेद २ 

Goflos स�म�तको अ�धकार  

#= उजरु�मा �नण�य स�ब�धी कामः स�म�तमा दता� भएका उजरु� वा उजरु�को �नण�य गन� वा दता� 

भएको ना�लश वा उजुर�को कुनै �यहोराल ेलगत क�टा गन� अ�धकार स�म�तलाइ� मा� हुनेछ । 

$= �नण�य स�ब�धी बाहेक अ�य कामः (१) दफा ३ मा उ�लेख भएको वा �च�लत कानूनले Goflos 

स�म�त वा स�म�तको सद�यले नै गन� भ�ने �यव�था गरेको वा काय�को �कृ�तले स�म�त वा 

स�म�तको सद�यले नै गनु� पन� �प�ट भरैहेको दे�ख बाहेकको अ�य काय�ह� यस ऐनमा तो�कएको 

कम�चार� र �यसर� नतो�कएकोमा स�म�तले �नण�य गर� तोकेको वा अ�धकार �दान गरेको 

कम�चार�ले गनु�पन�छ । 

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

तो�कएको काम गदा� स�म�तको सयंोजक वा स�म�तले तोकेको सद�यको ��य� �नद�शन, 

देखदेख र �नय��णमा रह� गनु�पन�छ । 

%= यस ऐन बमोिजम काय��व�ध अवल�बन गनु�पन�ः स�म�तले उजुर� वा उजरु�को कारवाह� र �कनारा 

गदा� �च�लत र स�बि�धत सघंीय कानूनमा �प�ट उ�लेख भए दे�ख बाहेक यस ऐन बमोिजमको 

काय��व�ध अवल�बन गनु�पन�छ । 

^= स�म�तले हेन�ः स�म�तलाइ� देहाय बमोिजमको उजरु�ह�मा कारवाह� र �कनारा गन� अ�धकार 

रहनेछः 

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

(ख) मेल�मलाप ऐन, २०६८ अनसुार मेल�मलापको ला�ग नगरपा�लकामा ��ेषत उजरु�, 
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(ग) सं�वधानको अनसुचूी ८ अ�तग�तको एकल अ�धकार अ�तग�त सभाले बनाएको काननू 

बमोिजम �न�पण हुन ेगर� �सिज�त उजरु�, तथा 

(घ) �च�लत कानूनले नगरपा�लकाले हेन� भ�न तोकेका उजरु�ह� । 

&= Goflos ;ldltsf] If]qflwsf/ M स�म�तले दफा ६ अ�तग�तका म�ये देहाय बमोिजमका 

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

(क) �यि�तको हकमा उजरु�का सब ै प� नगरपा�लकाको भगैो�लक �े�ा�धकार �भ� 

बसोबास गर� रहेको, 

(ख) �च�लत कानून र सं�वधानको भाग ११ अ�तग�तको कुनै अदालत वा �यायाधीकरण 

वा �नकायको �े�ा�धकार �भ� नरहेको, 

(ग) नगरपा�लकाको �े�ा�धकार �भ� परेका कुन ैअदालत वा �नकायबाट मेल�मलाप वा 

�मलाप�को ला�ग �े�षत गर�एको, 

(घ) अचल स�प�� समावेश रहेको �वषयमा सो अचल स�प�� नगरपा�लकाको भगैो�लक 

�े�ा�धकार �भ� र�हरहेको, तथा 

(ङ) कुन ैघटनासँग स�बि�धत �वषयव�त ुरहेकोमा सो घटना नगरपा�लकाको भगैो�लक 

�े� �भ� घटेको । 

प�र�छेद ३ 

उजरु� तथा ��तवाद दता� 

*= ph'/L दता� गन�ः (१) कस ै उपर �बवाद दता� गदा� वा उजुर� चलाउँदा �च�लत कानून 

बमोिजम हकदैया पगुेको �यि�तले स�म�तको तो�कएको शाखा सम� उजुर� दता� गन� 

स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम उजुर� �ददंा यस ऐन तथा �च�लत कानून बमोिजम खुलाउनु पन� 

कुरा सब ै खुलाइ� तथा पयुा�उन ुपन� ���या सब ै परुा गर� अनुसूची- १ बमोिजमको ढाचँामा 

�दनुपन�छ । 

(३) उपदफा (२) मा ले�खए दे�ख बाहेक उजरु�मा देहाय बमोिजमको �यहोरा समेत 

खुलाउनुपन�छः 

(क) बाद�को नाम, थर, वतन र �नजको बाबू र आमा, तथा थाहा भएस�म बाज े र 

ब�यैको नाम , 

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

प�ा ला�नेगर� �प�ट खलुेको वतन, 

(ग) नगरपा�लकाको नाम स�हत स�म�तको नाम, 
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(घ) उजरु� गनु�परेको �यहोरा र स�पणू� �ववरण, 

(ङ) नगरपा�लकाले तोके अनुसारको द�तरु बुझाएको र�सद वा �न�सा, 

(च) स�म�तको �े�ा�धकार �भ�को उजुर� रहेको �यहोरा र स�बि�धत काननू, 

(छ) बाद�ले दावी गरेको �वषय र सोसँग स�ब�धीत �माणह�, 

(ज) हद�याद ला�न ेभएमा हद�याद रहेको तथा हकदैया पुगेको  स�ब�धी �यहोरा, 

(झ) कुन ै स�प��सँग स�बि�धत �वषय भएकोमा सो स�प�� चल भए रहेको �थान, 

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

(४)  �च�लत कानूनमा कुनै �वशेष ���या वा ढाचँा वा अ�य के�ह उ�लेख भएको रहेछ भन े

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

(५) कुन ै�क�समको ��तपू�त � भराउनुपन� अथवा ब�डा लगाउनुपन� अव�थाको उजुर�को हकमा 

�य�तो ��तप�ूत � वा ब�डा वा चलनको ला�ग स�बि�धत अचल स�प��को �ववरण खुलेको 

हुनुपन�छ । 

(= ph'/L दता� गर� �न�सा �दनेः -!_ उजरु� �शासकले दफा ८ बमोिजम �ा�त उजरु� दता� गर� 

बाद�लाइ� तारेख तो�क अनसुूची २ बमोिजमको ढाँचामा �बवाद दता�को �न�सा �दनुपन�छ । 

-२_ उपदफा -१_ बमोिजम तारेख �दनु पन� अव�थामा तारेख तो�दा अनसुचूी ३ बमोिजमको 

ढाँचामा तारेख भपा�इ� खडा गर� स�बि�धत प�को द�तखत गराइ� �म�सल सामेल रा�पुछ� । 

-३_ उपदफा -२_ बमोिजम तारेख भपा�इ�मा तो�कएको तारेख तथा उ�त �म�तमा हुन े काय� 

समेत उ�लेख गर� स�बि�धत प�लाइ� अनसुूची ४ बमोिजमको ढाँचामा तारेख पचा� �दन ु

पन�छ । 

!)= उजरु� दरपीठ गन�ः (१) उजुर� �शासकल ेदफा ८ बमोिजम पेश भएको उजुर�मा ���या 

नपगुेको दे�खए परुा गनु� पन� देहायको ���या परुा गर� अथवा खुलाउन ु पन� देहायको 

�यहोरा खुलाइ �याउनु भ�ने �यहोरा ले�ख & �दनको समय तो�क तथा �बवाद दता� गन� 

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

�दनुपन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ���या नपुगेको भ�न दरपीठ गर� �फता� गरेको उजरु�मा दरपीठमा 

उ�लेख भए बमोिजमको ���या परुा गर� & �दन �भ� �याएमा दता� ग�र�दनपुछ� । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको दरपीठ आदेश उपर �च� नब�ुन ेप�ले सो आदेश भएको �म�तले 

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

(४) उपदफा (३) बमोिजम �दएको �नवेदन �यहोरा मना�सब दे�खए स�म�तले उपदफा (१) 

बमोिजमको दरपीठ बदर गर� �बवाद दता� गन� आदेश �दनस�नेछ । 
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(५) उपदफा (४) बमोिजम आदेश भएमा उजरु� �शासकले �य�तो �बवाद दता� गर� अ� 

���या परुा गनु�पन�छ । 

!!= दता� गन� नहुनेः उजरु� �शासकले दफा ८ बमोिजम पेश भएको उजरु�मा देहाय बमोिजमको 

�यहोरा �ठक भए नभएको जाचँ गर� दता� गन� न�म�ने दे�खएमा दफा १० बमोिजमको 

���या परुा गर� दरपीठ गनु�पन�छः 

(क) �च�लत कानूनमा हद�याद तो�कएकोमा हद�याद वा �याद �भ� उजरु� परे नपरेको, 

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

(ग) कानुन बमोिजम ला�ने द�तरु दा�खल भए नभएको, 

(घ) कुन ै स�प�� वा अ�धकारसँग स�बि�धत �वषयमा �ववाद �न�पण गनु�पन� �वषय 

उजरु�मा समावेश रहेकोमा �य�तो स�प�� वा अ�धकार �वषयमा उजुर� गन� बाद�को 

हक �था�पत भएको �माण आव�यक पन�मा सो �माण रहे नरहेको, 

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

(च) �लखतमा परुा गनु� पन� अ�य �रत पगु ेनपगुेको . 

!@= दोहोरो दता� गन� नहुनःे (१) यस ऐनमा जनुसुकै कुरा ले�खएको भए ताप�न �च�लत कानून 

बमोिजम स�म�त वा अ�य कुन ैअदालत वा �नकायमा कुनै प�ल ेउजरु� गर� स�म�त वा 

उ�त अदालत वा �नकायबाट उजरु�मा उ�लेख भएको �वषयमा �माण बु�झ वा नबु�झ 

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

सो�ह �वषयमा स�म�तले उजुर� दता� गन� र कारवाह� गन� हँुदैन । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम दता� गन� न�म�ने उजरु� भलुवश दता� भएकोमा सो �यहोरा 

जानकार� भएप�छ उजरु� जनुसुकै अव�थामा रहेको भए प�न स�म�तले उजरु� खारेज 

गनु�पन�छ ।  

!#= उजरु�साथ �लखत �माणको स�कल पेश गनु�पन�ः उजरु�साथ पेश गनु� पन� ��येक �लखत 

�माणको स�कल र कि�तमा एक ��त न�कल उजुर�साथै पशे गनु�पन�छ र उजुर� 

�शासकले �य�तो �लखतमा कुनै कै�फयत जनाउनुपन� भए सो जनाइ सो �माण 

स�बि�धत �म�सलमा रा�छे । 

!$= उजरु� तथा ��तवाद दता� द�तरुः (१) �च�लत कानूनमा �बवाद दता� द�तरु तो�कएकोमा 

सो�ह बमोिजम तथा द�तरु नतो�कएकोमा एक सय �पयैाँ बुझाउनुपन�छ । 

(२) �च�लत कानूनमा ��तवाद दता� द�तरु नला�ने भनकेोमा बाहेक एक सय �पैयाँ ��तवाद 

दता� द�तरु ला�नेछ । 
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!%= ��तवाद पेश गनु�पन�ः (१) ��तबाद�ले दफा २० बमोिजम �याद वा सूचना �ा�त भएप�छ 

�याद वा सचूनामा तो�कएको समयाव�ध �भ� उजरु� �शासक सम� आफै वा वारेस माफ� त 

�ल�खत ��तवाद दता� गनु�पन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ��तवाद पेश गदा� ��तबाद�ले भएको �माण तथा कागजातका 

��त�ल�प साथ ैसलं�न गर� पेश गनु�पन�छ । 

  (३) ��तवाद�ले �ल�खत �यहोरा �दँदा अनसुूची  ५ बमोिजमको ढाचँामा �दनुपन�छ । 

!^= ��तवाद  जाँच गन�ः (१) उजुर� �शासकले दफा १५ बमोिजम पेश भएको ��तवाद जाचँ गर� 

कानून बमोिजमको �रत पगुेको तथा �याद �भ� पशे भएको दे�खए दता� गर� स�म�त सम� 

पेश हुन ेगर� �म�सल सामेल गनु�पन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ��तवाद दता� हुन े भएमा उजुर� �शासकले ��तबाद�लाइ� बाद� 

�मलानको तारेख तो�नुपन�छ । 

!&= �लखतमा पुरा गनु� पन� सामा�य �रतः (१) �च�लत कानून तथा यस ऐनमा अ�य� ले�खए 

दे�ख बाहेक स�म�त सम� दता� गन� �याएका उजरु� तथा ��तवादमा देहाय बमोिजमको �रत 

समेत पुरा गनु�पन�छः 

(क) ए फोर साइजको नेपाल� कागजमा बाया ँ तफ�  पाँच सेि�ट�मटर, प�हलो प�ृठमा 

शीरतफ�  दश सेि�ट�मटर र �यसप�छको प�ृठमा पाँच सेि�ट�मटर छोडकेो तथा ��येक 

प�ृठमा ब��स हरफमा नबढाइ� कागजको एकातफ�  मा� ले�खएको,  

 (ख) �लखत दता� गन� �याउन े��येक �यि�तले �लखतको ��येक प�ृठको शीर पछुारमा 

छोटकर� द�तखत गर� अि�तम प�ृठको अ��यमा लखेा�मक तथा �या�चे स�हछाप 

गरेको, 

(ग) कुन ैकाननू �यवसायीले �लखत तयार गरेको भए �नजले प�हलो प�ृठको बाया ँतफ�  

�नजको कानून �यवसायी दता� �माणप� नबंर, नाम र कानून �यवसायीको �क�सम 

खलुाइ� द�तखत गरेको, तथा 

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

ठहरे काननू बमोिजम सहँुला बुझाउँला भ�ने उ�लेख गर� सो म�ुन �लखत दता� गन� 

�याएको वष�, म�हना र गते तथा वार खुलाइ� �लखत दता� गन� �याउने �यि�तले 

द�तखत गरेको । 

  तर �यहोरा परुाइ पशे भएको �लखत �लनलाइ यो उपदफाले बाधा पारेको मा�नने 

छैन ।  

(२) �लखतमा �वषयह� �मब�द �पमा �करण �करण छु�याइ� सयं�मत र मया��दत भाषामा 

ले�खएको हुनुपन�छ ।  
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(३) �लखतमा पेटबो�लमा परेको �थानको प�हचान हुन े�प�ट �ववरण र �यि�तको नाम, थर, 

ठेगाना तथा अ�य �ववरण �प�ट खुलेको हुनुपन�छ । 

(४) �लखत दता� गन� �याउन ेवा स�म�तमा कुन ैकागज गन� आउनेले �नजको नाम, थर र 

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

!*= न�कल पेश गनु�पन�ः उजुर� वा ��तवाद दता� गन� �याउनेले �वप�ीको ला�ग उजरु� तथा 

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

!(= उजरु� वा ��तवाद संशोधनः (१) �लखत दता� गन� �याउन ेप�ल ेस�म�तमा दता� भइसकेको 

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

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �नवेदनमा माग बमोिजम स�याउँदा दावी तथा ��तवादमा 

गर�एको माग वा दावीमा मलुभतु प�मा फरक नपन� र �नकै सामा�य �कारको संशोधन 

माग गरेको देखेमा उजरु� �शासकले सो बमोिजम स�याउन �दन स�नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम सशंोधन भएमा  सो को जानकार� उजरु�को अक� प�लाइ� �दनुपन�छ 

। 

प�र�छेद  ४ 

�याद तामेल� तथा तारेख  

@)= �याद सूचना तामेल गन�ः (१) उजरु� �शासकले दफा ९ बमोिजम �बवाद दता� भएप�छ ब�ढमा 

दइु� �दन �भ� ��तबाद�का नाममा �च�लत काननूमा �याद तो�कएको भए सो�ह बमोिजम र 

नतो�कएको भए प�� �दनको �याद �दइ� स�बि�धत वडा काया�लय माफ� त उ�त �याद वा 

सूचना तामेल गन� स�नेछ । 

(२) उपदफा(१) बमोिजम �याद वा सूचना तामेल गदा� दफा ९ बमोिजमको उजुर� तथा उ�त 

उजरु� साथ पेश भएको �माण कागजको ��त�लपी समेत सलं�न गर� पठाउन ु  पन�छ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसुकै कुरा ले�खएको भए ताप�न एक भ�दा ब�ढ ��तबाद�लाइ� �याद 

�दनुपदा� �माण कागजको न�कल कुन ैएकजना मलु ��तबाद�लाइ� पठाइ� बाँ�कको �यादमा 

�माण कागजको न�कल फलानाको �याद साथ पठाइएको छ भ�न े �यहोरा ल�ेख पठाउन ु

पन�छ । 

(४) उपदफा (१) बमोिजम �ा�त भएको �याद वडा काया�लयले ब�ढमा �तन �दन �भ� तामेल 

गर� तामेल�को �यहोरा खलुाइ� स�म�तमा पठाउन ुपन�छ । 

(५) उपदफा (१) बमोिजम �याद तामेल हुन नसकेमा देहाय बमोिजमको �व�यतुीय मा�यम वा 

प��कामा सचूना �काशन गरेर �याद तामेल गनु�पन�छः  

(क) �याद तामेल ग�रनुपन� �यि�तको कुन ै �या�स वा इ�मेल वा अ�य कुनै अ�भलेख 

हुन स�ने �व�यतुीय मा�यमको ठेगाना भए सो मा�यमबाट, 
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(ख) ��तबाद�ले �याद तामेल� भएको जानकार� पाउन स�न ेमना�सब आधार छ भ�न े

दे�खएमा स�म�तको �नण�यबाट कुन ै�थानीय दै�नक प��कामा सचूना �काशन गरेर 

वा �थानीय एफ.एम. रे�डयो वा �थानीय टे�ल�भजनबाट सचूना �सारण गरेर वा 

(ग) अ�य कुनै सरकार� �नकायबाट �याद तामेल गराउँदा �याद तामेल हुन स�न े

मना�सब कारण दे�खएमा स�म�तको आदेशबाट �य�तो सरकार� �नकाय माफ� त । 

-६_ यस ऐन बमोिजम �याद जार� गनु�पदा� अनसुूची ६ बमोिजमको ढाँचामा जार� गनु�पन�छ । 

@!= रोहवरमा रा�ुपन�ः यस ऐन बमोिजम वडा काया�लय माफ� त तामेल ग�रएको �यादमा 

स�बि�धत वडाको अ�य� वा सद�य तथा कि�तमा दइु� जना �थानीय भलाद�म रोहवरमा 

रा� ुपन�छ । 

@@= र�त बरे�त जाँच गन�ः -१_ उजरु� �शासकले �याद तामेल�को ��तवेदन �ा�त भएप�छ 

र�तपूव�कको तामेल भएको छ वा छैन जाचँ गर� आव�यक भए स�बि�धत वडा स�चवको 

��तवदेन समेत �लइ� र�तपवू�कको दे�खए �म�सल सामेल रा�ख तथा बरे�तको दे�खए बदर गर� 

पुनः �याद तामेल गन� लगाइ� तामेल� ��त �म�सल सामेल रा�पुन�छ । 

-२_ उपदफा १ बमोिजम जाचँ गदा� स�बि�धत कम�चार�ले बद�नयत रा�ख काय� गरेको दे�खए 

उजरु� �शासकले सो �यहोरा खुलाइ� स�म�त सम� ��तवदेन पेश गनु�पन�छ । 

-३_ उपदफा २ बमोिजमको ��तवेदनको �यहोरा उपयु�त दे�खए स�म�तले स�बि�धत 

कम�चार� उपर कारवाह�को ला�ग काय�पा�लका सम� ले�ख पठाउन स�नछे । 

@#= तारेखमा रा�पून�ः -१_ उजरु� �शासकले दफा ९ बमोिजम �बवाद दता� गरेप�छ उजरु�कता�लाइ� 

र दफा १६ बमोिजम ��तवाद दता� गरेप�छ ��तबाद�लाइ� तारेख तो�क तारेखमा रा�पुछ� । 

-२_ उजरु�का प�ह�लाइ� तारेख तो�दा तारेख तो�कएको �दन ग�रने कामको �यहोरा तारेख 

भपा�इ� तथा तारेख पचा�मा खलुाइ� उजरु�का सब ै प�लाइ� एकै �मलानको �म�त तथा समय 

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

(३) उपदफा (२) बमोिजम तारेख तो�कएको समयमा कुन ैप� हािजर नभए प�न तो�कएको 

काय� स�प�न गर� अक� तारेख तो�नुपन� भएमा हािजर भएको प�लाइ� तारेख तो�क 

समयमा हािजर नभइ� प�छ हािजर हुन ेप�लाइ� अ�घ हािजर भइ� तारेख लाने प�सँग एकै 

�मलान हुनगेर� तारेख तो�नुपछ� । 

(४) यस दफा बमोिजम तो�कएको तारेखमा उपि�थत भएका प�ह�लाइ� साथ ैरा�ख स�म�तले 

उजरु�को कारवा�ह गनु�पछ� । 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा ले�खएको भए ताप�न तो�कएको तारेखमा कुनै प� 

उपि�थत नभए प�न स�म�तले �बवादको �वषयमा कारवाह� गन� बाधा पन�छैन । 
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@$= स�म�तको �नण�य बमोिजम हुनेः स�म�तले �याद तामेल� स�ब�धमा �च�लत काननू तथा 

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

प�र�छेद  ५ 

सनुवाइ� तथा �माण बु�न ेस�ब�धमा 

@%= �ारि�भक सुनवाइ�ः (१) मेल�मलापबाट �बवाद �न�पण हुन नसक� स�म�तमा आएका �बवाद 

��तवाद दता� वा बयान वा सो सरहको कुन ैकाय� भए प�छ सनुवाइ�को ला�ग पेश भएको 

�बवादमा उपल�ध �माणका आधारमा त�काल �नण�य गन� स�कन ेभएमा स�म�तले �बवाद 

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

(२) स�म�त सम� पेश भएको �बवादमा उपदफा (१) बमोिजम त�काल �नण�य गन� स�कन े

नदे�खएमा स�म�तले देहाय बमोिजमको आदेश गन� स�नेछः 

(क) �बवादमा मखु न�मलेको कुरामा यक�न गन� �माण ब�ुन ेवा अ�य कुनै काय� गन�; 

(ख) �बवादमा बु�नुपन� �माण य�कन गर� प�बाट पशे गन� लगाउन े वा स�बि�धत 

�नकायबाट माग गन� आदेश गन�,  

(ग) मेल�मलापका स�ब�धमा �बवादका प�ह�सँग छलफल गन�; तथा 

(घ) �बवादका प� उपि�थत भएमा सनुुवाइको ला�ग तारेख तथा पे�शको समय ता�लका 

�नधा�रण गन� । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भए ताप�न स�म�तले �थानीय ऐनको दफा 

४७ को उपदफा (२) बमोिजमको उजरु�मा मेल�मलापको ला�ग पठाउन ेआदेश गनु�पन�छ । 

@^= �माण दा�खल गन�ः बाद� वा ��तबाद�ले कुनै नयाँ �माण पेश गन� अनुम�त माग गर� 

�नवदेन पेश गरेमा उजरु� �शासकले सो�ह �दन �लन स�नेछ । 

@&= �लखत जाचँ गन�ः (१) स�म�तले उजरु�मा पेश भएको कुनै �लखतको स�यता पर��ण गन� रेखा 

वा ह�ता�र �वशषे�लाइ� जाँच गराउन ज�र� देखेमा सो �लखतलाइ� अस�य भ�ने प�बाट 

पर��ण द�तुर दा�खल गन� लगाइ� रेखा वा ह�ता�र �वशषे�बाट �लखत जाँच गराउन स�नेछ 

। 

-२) उपदफा (१) बमोिजम जाँच गदा� मना�सब मा�फकको समय तो�क आदेश गनु�पन�छ र 

समय �भ� जाचँ स�प�न हुनको ला�ग यथास�भव �यव�था गनु�पन�छ ।  

-३) उपदफा (१) बमोिजम जाँच गदा� �लखत अस�य ठहर�एमा �लखत स�य रहेको भ�न े

प�बाट लागेको द�तुर असलु गर� उपदफा (१) बमोिजम द�तरु दा�खल गन� प�लाइ� भराइ� 

�दनुपछ� । 

@*= सा�ी ब�ुनेः (१) स�म�तबाट k|df0f :j?k सा�ी बु�ने आदेश गदा� सा�ी ब�ुन े �दन तो�क 

आदेश गनु�पन�छ ।  
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-२) उपदफा (१) बमोिजम आदेश भएप�छ उजरु� �शासकले उजरु�को प�लाइ� आदेशमा 

उ�लेख भएको �म�तमा सा�ी ;fdfGotyf jl9df % hgf ;Ddsf]  बु�न े u/L तारेख 

तो�नुपन�छ । 

(३) सा�ी ब�ुने तारेख तो�कएको �दनमा आ�नो सा�ी स�म�त सम� उपि�थत गराउनु 

स�बि�धत प�को दा�य�व हुनेछ । 

@(= स�म�तको तफ� बाट बकप� गराउनःे (१) यस ऐनमा अ�य� जुनसकैु कुरा ले�खएको भए 

ताप�न नाबालक वा अश�त वा व�ृदव�ृदा प� रहेको उजुर�मा सा�� बकप�को ला�ग 

तो�कएको तारेखको �दन उपि�थत नभएको वा उपि�थत नगराइएको सा�ीलाइ� स�म�तले 

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

(२) उपदफा (१) बमोिजम सा�ी �झकाउँदा बकप� हुने तारेख तो�क �याद जार� गनु�पन�छ र 

उजरु�का प�ह�लाइ� समेत सो�ह �मलानको तारेख तो�नुपन�छ । 

#)= सा�ी बकप� गराउनेः (१) उजरु� �शासकले सा�ी बकप�को ला�ग तो�कएको �दन प�ह�सँग 

�नजह�ले उपि�थत गराउन �याएका सा��को नामावल� �लइ� स�म�त सम� पशे गनु�पन�छ । 

-२) सा�ी बकप�को ला�ग तो�कएको तारेखको �दन उजरु�का सब ै प�ले सा�ी उपि�थत 

गराउन �याएको भए काया�लय ख�ुना साथ तथा कुनै प�ले सा�ी उपि�थत गराउन 

न�याएको भए �दनको बा� बजेप�छ स�म�तले उपल�ध भए स�मका सा�ीको बकप� गराउनु 

पन�छ । 

#!= ब�देज गन� स�नेः (१) सा�ीको बकप� गराउँदा उजरु�को �वषयव�तु भ�दा फरक �कारको 

तथा सा�ी वा उजुर�को प�लाइ� अपमा�नत गन� वा �झ�याउने वा अनु�चत �कारको ��न 

सो�धएमा स�म�तले �य�तो ��न सो�नबाट प�लाइ� ब�देज गन� स�नेछ । 

(२) नाबालक वा व�ृद वा अस�त वा �बरामीले सा�ी ब�न ुपन� भइ� �य�तो उजुर�मा कुनै 

प�को उपि�थ�त वा अ�य कुनै मना�सब कारणले सा�ीलाइ� बकप� गन� अन�ुचत दबाव 

परेको वा पन� �बल स�भावना रहेको छ भ�न ेस�म�तलाइ� लागेमा स�म�तले �य�तो प�को 

��य� उपि�थ�तलाइ� ब�देज गर� �नजले सा�ीले नदे�े गर� मा� उपि�थत हुन आदेश गन� 

स�नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम आदेश गरेमा सा�ीले नदे�े गर� प� उपि�थत हुने �यव�था 

�मलाउन ेदा�य�व स�म�तको हुनेछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम गदा� स�म�तले उजुर�सँग स�बि�धत आव�यक ��न तयार 

गर� स�म�तको तफ� बाट बकप� गराउन  स�नेछ । 
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#@= पेशी सचूी �काशन गनु�पन�ः (१) उजरु� �शासकले ��येक ह�ता श�ुवार अगामी ह�ताको ला�ग 

पेशी तो�कएको �बवादह�को सा�ता�हक पेशी सचूी तथा तो�कएको �दन उ�त �दनको ला�ग 

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

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सूची ;ldltsf] संयोजकले र �नजको अनुपि�थ�तमा �नजल े

िज�मेवार� तोकेको स�म�तको सद�यले �मा�णत गनु�पन�छ । 

##= दै�नक पशेी सूचीः (१) उजरु� �शासकले दफा ३२ बमोिजमको सा�ता�हक पेशी सचूीमा चढेका 

�बवाद ह�को  तो�कएको �दनको पेशी सूची तयार गर� एक ��त सूचना पाट�मा टाँ�न 

लगाउनु पन�छ तथा एक ��त स�म�तका सद�यह�लाइ� उपल�ध गराउनु पन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सूचीमा �बवादह� उ�लेख गदा� �बवाद दता�को आधारमा देहायको 

�ममा तयार गर� �काशन गराउनुपन�छः- 

  (क) नाबालक प� भएको �बवाद, 

  (ख) शा�रर�क अस�तता वा अपा�गता भएको �यि�त प� भएको �बवाद, 

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

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

 (३) उपदफा (२) बमोिजम पेशी सचूी तयार गदा� म�ुतवीबाट जागेका तथा सव��च अदालत, 

उ�च अदालत तथा िज�ला अदालतबाट पुनः इ�साफको ला�ग �ा�त भइ� दता� भएको 

�बवादको हकमा श�ुमा स�म�तमा दता� भएको �म�तलाइ� न ैदता� �म�त मा�न �म �नधा�रण 

गनु�पन�छ । 

(४) उपदफा (१) वा (२) मा रहेको �मानुसार न ैस�म�तले �बवादको सनुवाइ� र कारवाह� तथा 

�कनारा गनु�पन�छ । 

#$= उजरु� �शासकको िज�मेवार� हुनःे पशेी सचूीमा चढेका �बवादह� काया�लय खलुेको एक घ�टा 

�भ� स�म�त सम� सनुवाइ�को ला�ग पेश गन� तथा उ�त �दनको तो�कएको काय� स�कए 

प�छ स�म�तबाट �फता� बु�झ�लइ� सरु��त रा� ेिज�मेवार� उजुर� �शासकको हुनेछ.  

#%= �माण सनुाउन स�नेः स�म�तले दफा २५ बमोिजम तो�कएको तारेखको �दन उपि�थत सब ै

प�लाइ� अक� प�ले पेश गरेको �माण एवम ्कागजात देखाइ� प�ढ बाचँी सुनाइ� सो बारेमा 

अक� प�को कुनै कथन रहेको भए �ल�खत बयान गराइ� �म�सल सामेल गराउन स�नेछ. 

#^= �बवादको सनुवाइ� गन�ः (१) स�म�तले दवु ैप� jf lghx?4f/f lgo'St sfg'g Joj;foLx?sf] 

कुरा सनुी �नजह�को �बवादको सुनवाइ� तथा �नण�य गनु�पन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सनुवाइ� तथा �नण�य गदा� प�ह�को रोहवरमा गनु�पन�छ ।  t/ 

lgwf{l/t k]zL tf/]vdf ;DjlGwt kIf pk:yLt gePsf] sf/0f ;'g'jfO{ tyf lg0f{o ug{ jfwf 
k'Ug] 5}g .  
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 (३) उपदफा (१) बमोिजम �बवादको सनुवाइ� गदा� इजलास कायम गर� सनुवाइ� गन� मना�सव 

दे�खएमा सोह� अनुसार गन� स�नेछ । 

तर दबु ै प�को भनाइ तथा िज�कर स�ुनलाइ उपदफा ३ अनसुारको इजलास कायम गन� 

बाधा हुने छैन । 

#&= ब�द इजलासको गठन गन�स�न े (१) स�म�तले म�हला तथा बालबा�लका समावशे रहेको तथा 

आव�यक देखेको अ�य �बवादको सनुवाइ�को ला�ग ब�द इजलास कायम गर� सुनवाइ� गन� 

स�नेछ । 

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

अ�य �यि�तलाइ� इजलासमा �वेश गन� नपाउन ेगर� ब�द इजलासको गठन गनु�पन�छ । 

(३) ब�द इजलासबाट हे�रन े �बवादको काम कारवाह�,�पडीतको नाम थर ठेगाना लगायतका 

�वषय गो�य रा�ुपन�छ । 

#*= ब�द इजलास स�ब�धी अ�य �यव�थाः (१) ब�द इजलासबाट हे�रएका �बवादह�को 

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

बाहेक अ� कसलैाइ� उपल�ध गराउनुहँुदैन । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �बवादको त�य खुलाइ� कुनै समाचार कुन ैप�प��कामा सं�षेण 

हुन �दनु हँुदैन । 

(३) उपदफा (२) मा जुनसकैु कुरा ले�खएको भए ताप�न स�म�तले प�को गोप�नयता तथा 

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

#(= थप �माण ब�ुनेः �बवादको सुनवाइ�को �ममा �बवादको कुन ैप�को अनुरोधमा वा �बवाद 

सनुवाइ�को �ममा स�म�त आफैले थप �माण ब�ुनुपन� देखेमा उजरु�का प�ह�लाइ� थप 

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

$)= �वाथ� बा�झएको �बवाद हेन� नहुनेः स�म�तको सद�यले देहायका �बवादको कारवाह� र 

�कनारामा सलं�न हुनहँुुदैनः- 

(क) आ�नो वा निजकको नातदेारको हक �हत वा सरोकार रहेको �बवाद, 

 �प�ट�करणः यस उपदफाको �योजनको ला�ग "निजकको नातेदार " भ�नाले अपतुाल� 

पदा� काननू बमोिजम अपतुाल� �ा�त गन� स�ने �ाथ�मकता �ममा रहेको �यि�त, 

मामा, माइज,ुसानीआमा,ठूल�आमा,सानोबाबु, ठूलोबाबू,प�त वा प�नी तफ� का 

सासू,ससरुा,फूपु,फूपाज,ुसाला,जेठान, साल�, �दद�, ब�हनी, �भनाजु, ब�हनी �वाइ�, 

भा�जा, भा�जी, भा�जी �वाइ�, भा�जी बहुार� तथा �य�तो नाताका �यि�तको 

एकासगोलमा रहेको प�रवारको सद�य स�झन ुपछ� । 
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(ख) �नजले अ�य कुन ै है�सयतमा गरेको कुन ैकाय� वा �नज सलं�न रहेको कुनै �वषय 

समावशे रहेको कुन ै�बवाद, 

(ग) कुन ै�वषयमा �नजले �बवाद च�न ेवा नच�न े�वषयको छलफलमा सहभा�ग भइ� कुन ै

राय �दएको भए सो �वषय समावेश रहेको �बवाद, वा 

(घ) अ�य कुनै कारणले आधारभतू �पमा �नज र �नजको एकाघरसगंोलका प�रवारका 

सद�यको कुन ै�वाथ� बा�झएको �बवाद । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कुन ैअव�था दे�खएमा जनु सद�यको �य�तो अव�था पछ� उ�त 

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

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

सहभा�ग हुन लागेमा �बवादको कुन ै प�ले आव�यक �माण स�हत �बवादको कारवा�ह 

�कनारा नगन� �नवदेन �दन स�नेछ  र सो स�ब�धमा  काम कारबाह� �थानीय ऐनको दफा 

४८(५) अनसुार हुनेछ । 

(४) उपदफा (३) अनसुार �बवाद �न�पण हुन नस�न ेअव�थामा �थानीय ऐनको दफा ४८(६) र 

(७) को �यब�था अनुसारको सभाले तोकेको स�म�तले काम कारवा�ह र �कनारामा गन�छ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजम गदा� सभाले �बवादका प�ह�लाइ� सो�ह उपदफा बमोिजम ग�ठत 

स�म�तबाट �बवादको कारवा�ह �कनारा हुन े कुराको जानकार� गराइ� उ�त स�म�त सम� 

उपि�थत हुन पठाउनु पन�छ । 

 
 
 

प�र�छेद ६ 

�नण�य र अ�य आदेश 

$!= �नण�य गनु�पन�ः (१) स�म�तले सनुवाइ�को ला�ग पेश भएको �बवाद हेदा� कुन ै�माण ब�ुनुपन� 

बाँ�क नर�ह �बवाद �कनारा गन� अव�था रहेको दे�खएमा सो�ह पशेीमा �बवादमा �नण�य 

गनु�पन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �नण�य गरेप�छ �नण�यको �यहोरा �नण�य �कताबमा ले�ख स�म�तमा 

उपि�थत सद�यह� सबलैे द�तखत गनु�पन�छ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम गर�एको �नण�यको दफा ४२ र अ�य �च�लत काननू बमोिजम 

खुलाउनुपन� �ववरण खलुेको पणू� पाठ तयार गर� �म�सल सामेल रा�ुपछ� ।   

(४) उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा ले�खएको भए ताप�न समयाभाव अथवा अ�य कुनै मना�सब 

कारणले गदा� सो�ह �दन �बवाद �नण�य गन� नस�ने भएमा cfpg] pko'St कुन ै�दनको ला�ग 

अक� पेशी तारेख तो�न ुपन�छ । 
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$@= �नण�यमा खलुाउनुपन�ः (१) स�म�तले दफा ४१ बमोिजम गरेको �नण�यको पणू�पाठमा यस दफा 

बमोिजमका कुराह� खलुाइ� अनसुचूी  ७ बमोिजमको ढाचँामा तयार गनु�पन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम पणू�पाठ तयार गदा� बाद� तथा ��तबाद�को िज�कर, �नण�य गनु�पन� 

दे�खएको �वषय, दवैु प�बाट पेश भएको �माणका कुराह� समेतको �वषय खलुाउनुपन�छ । 

(३) उपदफा (२) मा उ�लेख भए दे�ख बाहेक पूण�पाठमा देहायका कुराह� समेत 

खुलाउनुपन�छः- 

(क) त�यको �यहोरा, 

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

तथा बहसमा उठाइएका मलु �वषयह�, 

(ग) �नण�य गन�को ला�ग आधार �लइएको �माणका साथ ैदवुै प�बाट पेश भएको �माण 

तथा �यसको �व�लेषण, 

(घ) �नण�य काया��वयन गन�को ला�ग गनु�पन� �वषयह�को �सल�सलेवार उ�लेखन 

स�हतको तप�सल ख�ड, तथा 

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

क�त �दन�भ� पुनरावदेन गनु�पन� हो सो समेत ।  

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

स�नेछः 

(क) सा�ी वा सज��मनको बकप�को सारांश, 

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

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

भ�ने कारण स�हतको �व�लेषण, 

(ग) �नण�यबाट कसलैाइ� कुन ैकुरा �दनु भराउन ुपन� भएको भए कसलाइ� के क�त भराइ� 

�दनुपन� हो सोको �ववरण, तथा 

-घ_ �बवादको �ममा कुनै मालसामान वा �माणको �पमा के�ह व�त ुस�म�त सम� पेश 

भएको भए सो मालसामान वा व�तुको हकमा के गन� हो भ�न े�वषय । 

$#= �ारि�भक सुनवाइ�मा �नण�य हुनस�नेः (१) स�म�तले प�हलो सनुवाइ�को ला�ग पेश भएको 

अव�थामा नै �बवादमा थप �माण ब�ुझरहन ुपन� अव�था नरहेको देखेमा अथवा हद�याद वा 

हकदैया वा स�म�तको �े�ा�धकार नरहेको कारणले �बवाद �नण�य गन� न�म�ने देखेमा प�हलो 

सनुवाइ�मा न ै�नण�य गन� स�नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको �नण�य ��ेा�धकारको अभाव रहेको कारणले भएको अव�थामा 

�े�ा�धकार �हण गन� अदालत वा �थानीय तह वा अ�य �नकायमा उजरु� गन� जान ुभ�न 

स�बि�धत प�लाइ� जानकार� �दनु पन�छ । 

$$= �नण�य सशंोधनः -१_ स�म�त सम� �बवादको प� वा कुनै सरोकारवालाले �बवादको �नण�यमा 

भएको कुनै लेखाइ�को �टु� संशोधन गर� पाउन िज�कर �लइ� �नण�यको जानकार� भएको 

प��तस �दन �भ� �नवेदन �दन स�नेछ ।  

-२_ उपदफा -१_ बमोिजमको �नवेदन पर� स�म�तले हेदा� सामा�य �टु� भएको र संशोधनबाट 

�नण�यको मलू आशयमा कुन ै हेरफेर नहुन े देखेमा छु�टै पचा� खडा गर� �नवेदन बमोिजम 

�नण�य संशोधन गन� आदेश �दनस�नछे । 

  -३_ उपदफा -२_ बमोिजमको आदेश मलू �नण�यको अ�भ�न अ�गको �पमा �लइनेछ । 

$%= �नण�यमा हेरफेर गन� नहुनेः -१_ स�म�तका सद�य अथवा अ� कसलैे प�न स�म�तका 

सद�यह�को द�तखत भसैकेप�छ �नण�यमा कुनै �कारको थपघट वा केरमेट गन� हँुदैन । 

-२_ कसलैे उपदफा -१_ बमोिजम को कसरु गन� कम�चार�लाइ� आव�यक कारवाह�को ला�ग 

स�बि�धत �नकायमा ले�ख पठाउनुपन�छ ।  

$^= �नण�य भएप�छ गनु�पन� कारवा�हः -१_ उजरु� �शासकले स�म�तबाट �नण�य भएप�चात �नण�य 

�कताबमा स�म�तका सद�यह� सबैको द�तखत भएको य�कन गर� �नण�य �कताब र �म�सल 

िज�मा �लनुपछ� । 

-२_ यस ऐन बमोिजम �नण�यको पणू�पाठ तयार भएप�छ सब ैसद�यको द�तखत भसैकेप�छ 

उजरु� �शासकले �नण�यको काया��यवय गन�का ला�ग त�काल गनु�पन� के�ह काय� भए सो 

स�प�न गर� �म�सल अ�भलेखको लागी पठानुपछ� । 

$&= �नण�य गन�पन� अव�धः -१_ स�म�तले ��तवाद दा�खल भएको वा बयान गनु�पन�मा ��तबाद�को 

बयान भएको �म�तले तथा ��तवाद दा�खल नभएको वा बयान नभएकोमा सो हुनुपन� �याद 

भु�तान भएको �म�तले न�बे �दन�भ� �बवादको अि�तम �नण�य गनु�पन�छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको समयाव�ध गणना गदा� मेल�मलापको ला�ग पठाइ�एको �बवादको 

हकमा मेल�मलापको ���यामा लागेको समय कटाइ� अव�ध गणना गनु�पन�छ । 

-३_ उपदफा -१_ मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भए ताप�न �बवादमा ब�ुनुपन� �माण तथा पुरा 

गनु�पन� ���या बाँ�क नरह� �बवाद �नण�य गन� अ�ग पु�गसकेको भए सो पगुेको प�� 

�दन�भ� अि�तम �नण�य गनु�पन�छ । 
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$*= अ�त�रम सरं�णा�मक आदेश जार� गन� स�कनेः  

स�म�तले �थानीय ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ jdf]lhd अ�त�रम सरं�णा�मक 

आदेश जार� गन� स�कनछे . o:tf] cGtl/d ;+/If0ffTds cfb]z hf/L ubf{ lgj]bsn] k]z 

u/]sf] sfuhftdf pNn]lvt j:t'ut kl/:yLltsf] k|f/DeLs 5fgljg u/L tSsfn cfb]z 

hf/L gu/] lgj]bsnfO{ kg{ ;Sg] gsf/fTds k|efjsf] d'Nof+sg ug{" kb{5 .  �या�यक 

स�म�तले जार� गन� अ�त�रम संर�णा�मक आदेश अनुसूची ८ मा उ�लेख गरे 

बमोिजम हुनेछ । 

प�र�छेद-७ 

स�म�तको स�चवालय 

$(= स�म�तको स�चवालयः  (१)स�म�तको काय�स�पादनलाइ� सहिजकरणा गन� एक स�चवालय 

रहने छ . 

(२) उपदफा (१) वमोिजमको स�चवालयमा काय�पा�लकाले आव�यता अनसुार उजरु� �शासक, 

अ�भलेख �शासक तथा अ�य कम�चार�ह�को �यव�था गन� स�नेछ । स�चवालयको 

काय�स�पादनलाइ� �यवि�थत गन� स�चवालय अ�तग�त उजरु� शाखा/ फाँट तथा अ�भलेख 

शाखा /फाँट रहन स�नेछ । 

 

%)= उजरु� �शासकको काम, कत��य र अ�धकारः यस ऐनमा अ�य� उ�लेख भए दे�ख बाहेक 

उजरु� �शासकको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हुनेछः 

-क_ पेश भएका उजरु�, ��तवाद र अ�य �लखतह� जाँच गर� र�त पगुेको भए काननू 

बमोिजम ला�ने द�तुर �लइ� दता� गन� र दता� गन� न�म�न ेभए कारण जनाइ� दरपीठ 

गन�, 

-ख_ �ववादमा �माणको ला�ग पेश भएका न�कल कागजलाइ� स�कलसँग �भडाइ� �ठक 

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

दे�खएमा सो जनाइ� स�बि�धत प�को स�हछाप गराइ� रा�,े 

-ग_ पेश भएका �लखत साथ सलं�न हुनुपन� �माण तथा अ�य कागजात छ वा छैन भए 

ठ�क छ वा छैन जाँ�न,े 

-घ_ स�म�तको आदेशले �झकाउनुपन� ��तबाद�, सा�ी वा अ�य �यि�तको नाममा �याद 

जार� गन�, 

-ङ_ �ववादका प�लाइ� तारेख वा पेशी तारेख तो�न,े 

-च_ स�म�त सम� पेश हुनुपन� �नवेदन दता� गर� आदेशको ला�ग स�म�त सम� पशे 

गन�, 
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-छ_ कानून बमोिजम वारेस �लन े तथा ग�ुेको तारेख था�न े �नवेदन �लइ� आव�यक 

कारवाह� गन�, 

-ज_ स�म�तबाट भएको आदेश काया��वयन गन� गराउन,े 

-झ_ स�म�तमा पेश वा �ा�त भएका कागजप� बु�ने, भपा�इ� गन� लगायतका काय�ह� गन�, 

-ञ_ आव�यकतानसुार स�म�तको तफ� बाट प�ाचार गन�, 

-ट_ स�म�तको आदेशले तामेल गनु�पन� �याद तामेल गन� गराउन,े तामेल भएको �यादको 

तामेल� जाचँी र�तपूव�कको नभए पनुः जार� गन� तथा अ�य अदालत वा �नकायबाट 

�ा�त भएको नगरपा�लकाले तामेल ग�र �दनुपन� �याद तामेल गन� गराउने, 

-ठ_ �नण�य �कताब र उजरु�को �म�सल िज�मा �लने, 

-ड_ स�म�तमा दता� भएका �ववाद तथा �नवेदन लगायतका कागजातको अ�भलखे तयार 

गन� र मा�सक वा वा�ष�क ��तवदेन पेश गनु�पन� �नकाय सम� ��तवदेन तयार गर� 

सयंोजकबाट �मा�णत गराइ� स�बि�धत �नकायमा पठाउन;े 

-ढ_ आ�नो िज�मा रहेका उजरु�का �म�सलमा रहेका कागजातको र�तपूव�क न�कल �दन,े 

-ण_ िज�ला अदालतमा पनुरावदेन ला�ने गर� �नण�य भएका �ववादमा पनुरावेदन �याद 

जार� गर� तामेल गन�गराउन,े 

-त_ अदालत वा अ�य कुन ै �नकायमा �ववादको �म�सल वा कुनै कागजात पठाउनुपन� 

भएमा स�म�तलाइ� जानकार� गराइ� �म�सल वा कागजात पठाउने तथा �फता� �ा�त 

भएप�छ कानून बमोिजम सरु��त रा�े �यव�था �मलाउन,े 

-त_ �नण�य �कताब िज�मा �लने, तथा 

-थ_ पेश भएका �नवेदन लगायतका कागजातमा स�म�तबाट आदेश हुनुपन� वा �नकासा 

�लनुपन�मा स�म�त सम� पशे गन� । 

 

%!= अ�भलेख �शासकको काम, कत��य र अ�धकारः यस ऐनमा अ�य� उ�लेख भए बाहेक 

अ�भलेख �शासकको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हुनेछः 

 -क_ �नण�य काया��वयन स�ब�धीः 

-!_ lg0f{o sfof{Gjog ;DjGwdf lgj]bgx? X]/L hfr u/L l/tk'j{ssf] eP 
cfjZos b:t'/ lnO{ btf{ ug{ / j]l/tsf] eP b/lk7 ug{] . 

-२_ �नण�य बमोिजम चलन चलाउनुपन�, कुन ै कुरा �दलाइ�भराइ� �दनुपन� 

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

काया��वयनको अ�भलेख राखी कानून बमोिजम �ववरण पठाउनुपन� 

�नकायह�मा �ववरण पठाउने, 

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

गराउन,े ग�ुेको तारेख थमाउन ेलगायतका काय�ह� गन�, 
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-४_ स�म�तको आदेशले रो�का भएको वा अ� कुन ै अदालत वा �नकायबाट 

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

भए सो गन�, 

-५_ �नण�य बमोिजम �ललाम गन� लगायतका अ�य कुनै काम गनु�पन� भए सो 

समेत गन� तथा 

-६_ ले�खए दे�ख बाहेकको कुनै काय� �नण�य काया��वयनको �ममा गनु�पन� भएमा 

स�म�त सम� पेश गर� आदेश बमोिजम गन� । 

 -ख_ अ�भलेख सरं�ण स�ब�धीः 

-१_ अ�भलेख शाखाको रेखदेख गर� �नण�य भएका �म�सल सरु��त रा� े र 

कानून बमोिजम सडाउनेपन� कागजह� सडाउन;े 

-२_ �नण�य भएका �म�सलह�मा कागजात जाचँ गर� द�ु�त रहेनरहेको हेन� र 

�म�सल कानून बमोिजम गर� द�ु�त अव�थामा रा�;े 

-३_ कानून बमोिजम सडाउन ेकागजको �ववरण तयार गर� सो �ववरण सुर��त 

रहने �यव�था गन�; 

-४_ अ�भलेख शाखामा �ा�त भएको �म�सलह�को सालबसाल� अ�भलेख रा� े र 

आव�यकतानसुार �ववरण तयार गन�; तथा 

-५_ कुन ै अदालत वा �नकायबाट अ�भलेखमा रहेको �म�सल वा कुन ै कागजात 

माग भ ैआएमा र�तपूव�क पठाउने र �फता� �ा�त भएप�छ र�तपूव�क गर� 

सरु��त रा�े । 

%@= उजरु� �शासक वा अ�भलेख �शासकको आदेश उपरको �नवदेनः -१_ यस ऐन बमोिजम उजुर� 

�शासक वा अ�भलेख �शासकले गरेको आदेश वा कारवाह� उपर �च� नब�ुन े प�ले सो 

आदेश वा कारवाह� भएको & �दन �भ� स�म�त सम� �नवदेन �दन स�नेछ । 

-२_ स�म�तले उपदफा -१_ बमोिजम पेश भएको �नवेदन उपर सनुुवाइ� गर� �नवदेन उपरको 

कारवा�ह टु��याउन ुपन�छ । 

-३_ उपदफा -२_ मा जनुसुकै कुरा ले�खएको भए ताप�न उपदफा -१_ बमोिजमको �नवेदन उपर 

आदेश वा �नण�य गनु� पूव� के�ह बु�नुपन� भए सो बुझरे मा� �नण�य वा आदेश गनु�पन�छ । 
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प�र�छेद  ८ 

मेल�मलाप स�ब�धी �यव�था 

%#= �मलाप� गराउनेः (१) स�म�तले �च�लत काननू बमोिजम �मलाप� हुन स�न े जनुसुकै 

उजरु�मा �मलाप� गराउन स�नेछ । 

(२) �ववादका प�ह�ले �मलाप�को ला�ग अनसुूची ९ बमोिजमको ढाँचामा �नवदेन �दएमा 

स�म�तले उजुर�मा �मलाप� गराउन उपयु�त देखेमा �मलाप� गराइ �दनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम प�ह�ले �दएको �नवदेनको �यहोरा स�म�तले दवु ैप�लाइ� सनुाइ� 

�यसको प�रणाम स�झाइ� प�ह�को �मलाप� गन� स�ब�धमा सहम�त रहे नरहेको सो�न ु

पन�छ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम सनुाउँदा प�ह�ले �मलाप� गन� म�जरु गरेमा स�म�तले प�ह�को 

�नवदेनमा उ�लेख भएको �यहोरा बमोिजमको �मलाप� तीन ��त तयार गराउनुपन�छ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजमको �मलाप�को �यहोरा प�ह�लाइ� पढ�बाचँी सनुाइ� �मलाप� गन� 

म�जरु भएमा प�ह�को स�हछाप गराइ� स�म�तका सद�यह�ले �मलाप� कागज अनुसचूी १० 

बमोिजमको ढाचँामा �मा�णत गर� एक ��त स�म�तले अ�भलेखको ला�ग �म�सलमा 

रा�पुन�छ तथा एक —एक ��त बाद� तथा ��तबाद�लाइ� �दनुपन�छ । 

%$= मेल�मलाप गराउन स�नःे (१) स�म�तले �च�लत काननू बमोिजम �मलाप� गन� �म�ने 

उजरु�मा प�ह�बीच मेल�मलाप गराउन स�नेछ । 

(२) प�ह�ले �वचाराधीन रहेको �च�लत काननूले मले�मलापको मा�यमबाट समाधान गन� 

स�कन े�ववादमा �ववादका प�ले सयंु�त �पमा स�म�त सम� �नवेदन �दन स�नेछन ्। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम �नवेदन �दएकोमा मेल�मलापबाट उजुर�को �नरोपण हुन उपयु�त 

दे�खएमा स�म�तले �य�तो उजरु� मेल�मलापको मा�यमबाट �नरोपण गन� ले�ख पठाउन ु

पन�छ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजमको आदेशप�छ मेल�मलाप स�ब�धी कारवा�ह �ार�भ गर� 

प�ह�बीच मेल�मलाप गराइ��दनुपन�छ । 

  (५) मेल�मलाप स�ब�धी अ�य �यव�था तो�कए बमोिजम हुनेछ । 

%%= उजरु� �नण�य गन�ः (१) स�म�तले यस ऐन बमोिजम मेल�मलापको मा�यमबाट उजरु�को 

�नरोपण गन� ���या बढाएकोमा मेल�मलापको मा�यमबाट उजरु�को �नरोपण हुन नसकेमा 

प�ह�लाइ� उजुर�को पेशी तारेख तो�क कानून बमोिजम कारवाह� गर� सनुवाइ� तथा �नण�य 

गन� ���या बढाउनुपन�छ । 
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(२) उपदफा (१) मा जुनसकैु कुरा ले�खएको भए ताप�न �थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा 

(२) बमोिजमको उजरु�मा मेल�मलाप वा �मलाप� हुन नसकेमा स�म�तले अ�धकार �े� रहेको 

अदालतमा जान ेभ�न सुनाइ��दनुपन�छ । 

%^= मेल�मलाप वा �मलाप� हुन नस�नेः यस ऐनमा अ�य� जनुसुकै कुरा ले�खएको भए ताप�न 

कुन ै उजरु�मा �मलाप� गराउँदा उजुर�को �कृ�त वा �मलाप�को �यहोराबाट नेपाल सरकार 

बाद� भइ� चलेको कुनै �ववाद वा साव�ज�नक तथा सरकार� स�प�� वा �हतमा असर पन� 

दे�खएमा स�म�तले �य�तो �ववादमा �मलाप� गराउनेछैन । 

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

�मलाप� गराइ��दनुपन�छ । 

%&= मेल�मलापको ला�ग �ो�साहन गन�ः (१) स�म�तले स�म�त सम� सनुवाइ�को ला�ग पशे भएको 

उजरु�मा मेल�मलाप हुनस�न ेस�भावना रहेको देखेमा प�ह�लाइ� मेल�मलापको ला�ग तारेख 

तो�न स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको तारेखको �दन स�म�तले �ववादका प� तथा �वप�, उपि�थत 

भएस�म प�ले प�याइ� साथ ै�लइ आएका अ�य �यि�त समेत उपि�थत गराइ� मेल�मलापको 

ला�ग छलफल गराइ� प�ह�को बीचमा सहम�त भएमा सहम�त भए बमोिजम �मलाप� 

कागज तयार गन� लगाइ� �मलाप� गराइ� �दनुपन�छ । 

(३) उजरु�मा तो�कएको �यादमा स�म�त सम� उपि�थत नभएको वा उपि�थत भएर प�न 

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

ताप�न �ववादको पेटबोल�बाट उजरु�को प� कायम हुने दे�खएको �यि�त समेत मेल�मलापको 

ला�ग उपि�थत भएमा स�म�तले मेल�मलाप गराइ� �मलाप�को कागज गराइ� �दनुपन�छ । 

%*= �ारि�भक सुनवाइ� पूव� मेल�मलापः (१) उजुर� �शासकले �ारि�भक सनुवाइ�को ला�ग स�म�त 

सम� उजरु� पेश हुनुपवू� उजुर�मा मेल�मलाप हुनस�ने अव�था दे�खएमा वा प�ह�ले सो 

�यहोराको �नवेदन �लइ� आएमा �मलाप�को �यहोरा खलेुको कागज तयार गर� स�म�त सम� 

पेश गन�स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम गदा� �मलाप�मा अि�तम सहम�त नजुटेको भए ताप�न प�ह� 

मेल�मलापको ला�ग ���यामा जान सहमत भएमा उजुर� �शासकले प�ह�को �नवेदन �लइ� 

उजरु�मा मेल�मलापको ला�ग मेल�मलापकता� सम� पठाउने आदेशको ला�ग स�म�त सम� 

पेश गन�स�नेछ । 
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%(= मेल�मलापकता�को सचूी तयार गन�ः (१) स�म�तले मेल�मलापको काय� गराउनको ला�ग देहाय 

बमोिजमको यो�यता पुगेको �यि�तह�को �ववरण खलुाइ� स�भा�वत मेल�मलापकता�को सूची 

तयार गन�छः 

 (क) कि�तमा �नातक उ��ण� गरेको,  

 (ख) कुन ैराजनी�तक दल ��त आ�था राखी राजनी�तमा स��य नरहेको, तथा 

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

(घ)  मेल�मलापकता�को ४८ घ�टा ता�लम �लइ मले�मलापकता�को काय� गद� 

आएको, 

 (ङ)  २५ बष� उमेर परुा भएको । 

(च)  माथी यो�यतामा जनु सुकै कुरा ले�खएको भएता प�न ता�लम �लइ हाल 

काम  ग�ररहेकाको हकमा �नजलाइ �नर�तरता �दन स�कन े। 

(२) मेल�मलापकता�को सचूी तयार गरेप�छ स�म�तले सूची सभा सम� पशे गर� अनुमोदन 

गराउनपुन�छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम सूची अनमुोदन भएप�छ स�म�तले साव�ज�नक जानकार�को ला�ग 

सूचना �काशन गनु�पन�छ तथा मेल�मलापको ला�ग पठाउँदा ��येक प�लाइ� सो सचूी 

उपल�ध गराउनुपन�छ । 

^)= मेल�मलापकता�को सचूी अ�याव�धक गन�ः (१) स�म�तले दफा ५९ बमोिजम तयार भएको सचूी 

��येक वष� अ�याव�धक गनु�पन�छ । 

(२) ��येक वष� अ�याव�धक गरेको मेल�मलापकता�को सचूी स�म�तले सभाबाट अनुमोदन 

गराउनपुन�छ । 

(३) यस ऐन तथा �च�लत कानून बमोिजम मेल�मलापकता�को सूचीमा सूचीकृत हुन यो�यता 

पुगेको �यि�तले स�म�त सम� सचूीकृत ग�रपाउनको ला�ग अनुसूची ११ बमोिजमको ढाँचामा 

�नवदेन �दनस�नछे । 

^!= मेल�मलापकता�को सचूीबाट हटाउनेः (१) स�म�तले दफा ६० बमोिजम मेल�मलापकता�को सचूी 

अ�याव�धक गदा� देहायको अव�थाका मेल�मलापकता�को नाम सचूीबाट हटाउनेछः 

(क) �नजको म�ृय ुभएमा, 

(ख) �नजले आ�नो नाम सचूीबाट हटाइ�पाउँ भ�न े�नवेदन �दएमा, 

(ग) �नजले नै�तक पतन दे�खने फौजदार� अ�भयोगमा सजाय पाएमा, 

(घ) �नज कुनै स�ंथासँग स�ब�द रहेकोमा सो स�ंथा खारेज वा �वघटन भएमा, 

र 
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(ङ) स�म�तले दफा ६७ को उपदफा -२_ बमोिजम �नजलाइ� सचूीबाट हटाउने 

�नण�य गरेमा । 

(च)  बसFFFFFFइ सराइ गरेमा । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सूचीबाट नाम हटाइएका मेल�मलापकता�ह�को नामावल� स�म�तले 

साव�ज�नक सचूनाको ला�ग �काशन गनु�पन�छ । 

^@= मेल�मलापको ला�ग समयाव�ध तो�नेः (१) स�म�तले यस ऐन बमोिजम मेल�मलाkको ला�ग 

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

(२) मेल�मलापको ला�ग पठाउँदा kIfx? ljr cfk;L ;dembf/L gePdf सामा�यतयाः व�ढमा 

तीनजना बाट मेल�मलाप गराउन ेगर� तो�नुपन�छ ।   

^#= =मेल�मलापकता�को छनौटः (१) स�म�तले मेल�मलाप गराउन े काय�को ला�ग �ववादका 

प�ह�लाइ� एक जना मेल�मलापकता�को छनौट गन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम गदा� प�ह�बीचमा एकजना मेल�मलापकता�को ला�ग सहम�त 

नभएमा स�म�तले प�ह�को सहम�तमा �तन जना मेल�मलापकता�को छनौट गनु�पन�छ । 

(३) प�ह�को बीचमा मेल�मलापकता�को नाममा सहम�त हुन नसकेमा स�म�तले 

मेल�मलापकता�को सचूीमा रहेका मेल�मलापकता�ह� म�येबाट दवु ै प�बाट एक,एक जना 

मेल�मलापकता� छनौट गन� लगाइ� त�ेो मेल�मलापकता� छनौट ग�र�दनुपन�छ । 

(४) उजरु�का सबै प�को सहम�तमा मेल�मलापकता�को सूचीमा नरहेको यस ऐन बमोिजम 

मेल�मलापकता� हुन अयो�य नभएको कुन ै�यि�त वा सं�थाबाट मेल�मलाप ���या अगाडी 

बढाउन सहमत भ ै �ल�खत �नवदेन �दएमा स�म�तले �य�तो �यि�त वा स�ंथालाइ� 

मेल�मलापकता� तो�क �दनुपन�छ । 

^$= मेल�मलापकता�को प�रवत�नः (१) स�म�तले देहायको अव�था प�र प�ह�ले �नवेदन �दएको 

अव�थामा मेल�मलापकता� प�रवत�न ग�र�दनुपन�छः 

(क) दफा ६१ बमोिजम मेल�मलापकता�को सूचीबाट हटाउन ेअव�था भएमा, 

(ख) प�ह�ले पार�प�रक सहम�तमा मेल�मलापकता� हेरफेर गन� म�जरु भएमा,  

(ग) �ववादको कुन ैप�ले मेल�मलापकता� ��त अ�व�वास रहेको �ल�खत जानकार� 

गराएमा, 

(घ) कुन ै कारणले मेल�मलापकता�ले मेल�मलापमा सहभागी भैरहन नस�न े

जनाएमा, 

(ङ) �ववादको �वषयव�तुमा मेल�मलापकता�को कुनै �वाथ� रहेको मेल�मलापकता�ले 

जानकार� गराएमा वा कुन ै�ोतबाट स�म�त सम� जानकार� भएमा, तथा 
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(च) मेल�मलापकता�ले मेल�मलापकता�को है�सयतले काय�गदा� दफा ६६ तथा अ�य 

�च�लत कानून बमोिजम पालन गनु�पन� आचरण पालन नगरेमा । 

(२) मेल�मलापकता� प�रवत�नको कारणले तो�कएको समयमा मेल�मलापको काय� स�प�न हुन 

नस�ने भएमा स�म�तले ब�ढमा एक म�हना स�मको समय थप गन� स�नछे । 

^%= मेल�मलापको ला�ग पठाउँदा गन� ���याः (१) स�म�तले कुनै उजरु� मेल�मलापको ला�ग 

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

मेल�मलापकता� सम� उपि�थत हुन े तारेख तो�क देहाय बमोिजमको कागज साथै रा�ख 

ले�खपठाउनुपन�छः 

(क) उजरु�को सारसं�ेप वा म�ुय म�ुय कागजातको ��त�लपी, 

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

टे�लफोन न�बर, इ�मेल, �या�स तथा अ�य स�पक�  �ववरण, तथा 

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

(२) मेल�मलापकता�ले स�म�त सम� माग गरेमा उजरु�का कागजातह�को न�कल उपल�ध 

गराउनपुन�छ । 

(३) मेल�मलापको ला�ग तो�कएको समय स�प�न भएको सात �दन �भ� उजरु�को प�ह� 

स�म�त सम� उपि�थत हुन ेगर� तारेख तो�नुपन�छ । 

(४) उपदफा (३) मा जुनसकैु कुरा ले�खएको भए ताप�न मेल�मलापकता�ले तो�कएको समय 

अगाव ैउजरु� स�म�त सम� �फता� पठाउने �नण�य गरेमा सो �नण�यको जानकार� भएको सात 

�दन �भ� प�ह�लाइ� स�म�त सम� उपि�थत हुनेगर� पठाउनुपन�छ । 

^^= मेल�मलापमा अवल�बन गनु�पन� ���याः (१) स�म�तले प�ह�को सहम�तमा मले�मलापको 

ला�ग छलफल गन� तथा अ�य काय� गन� �थानको छनौट गर� प� तथा मेल�मलापकता�लाइ� 

सोको जानकार� उपल�ध गराउनुपन�छ ।  

  तर प�ह�को सहम�तमा मेल�मलापकता�ले अ�य कुन ै�थानको छनौट गन� बाधा पन�छैन.   

 (२) प�ह�लाइ� उपदफा (१) बमोिजम मेल�मलापकता�ले तोकेको �थानमा तो�कएको समयमा 

उपि�थत हुन ेदा�य�व रहनछे । 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको दा�य�व प�ह�ले परुा नगरेमा मेल�मलापकता�ले मेल�मलापको 

���या ब�द गर� स�म�तलाइ� सोको �ल�खत जानकार� गराइ� उजरु�को कागजात �फता� 

पठाउनस�नेछ । 

(४) मेल�मलापको �ममा मेल�मलापकता�ले प�ह�बीचमा सहजकता�को भू�मका गन�छ र उ�त 

भू�मका �नवा�ह गन� �ममा �नजले प�ह� बाहेक देहायका �यि�तह�सँग समेत एकल वा 

साम�ूहक वाता� गन�स�नेछः 
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(क) �ववादको �वषयमा जानकार� रहेको उजरु�का प�ले रोजकेो �यि�त, तथा 

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

  (५) मेल�मलापकता�ले प�ह�को सहम�तमा प�ह�सँग देहाय बमोिजम वाता� गन�स�नेछः 

(क) प�ह�सँग एकल एका�तवाता�; तथा 

(ख) टे�लफोन वाता�, �भडीयो क��े�स वा स�चारको अ�य मा�यमबाट वाता�लाप   

(६) �च�लत कानून तथा यस ऐनको मा�यता �वपर�त नहुनेगर� प�ह�को सहम�तमा 

मेल�मलापकता�ले मेल�मलापको काय��व�ध �नधा�रण गन�स�नेछ । 

^&= मेल�मलापकता�को आचरणः -१- मेल�मलापकता�ले देहाय बमोिजमको आचरण पालन 

गनु�पन�छः- 

-क- मेल�मलाप स�ब�धी कारवाह� �न�प� ढ�गले स�पादन गनु�पन�; 

-ख_ कुन ैप���त झकुाव, आ�ह, पूवा��ह नरा�े वा राखेको दे�खने कुन ैआचरण 

वा �यवहार नगन�; 

-ग_ कुन ै प�लाइ� डर, �ास, झ�ुयान वा �लोभनमा पार� मेल�मलाप गराउन 

नहुने; 

-घ_ �ववाद कायम रहेको अव�थामा �ववादको कुन ै प�सँग आ�थ�क कारोबारमा 

सँल�न नहुने; 

-ङ_ मेल�मलाप स�ब�धमा बनकेो �च�लत कानून तथा अ�य �था�पत मा�यता 

�वपर�त आचरण गन� नहुन;े 

-च_ मेल�मलापको �ममा प�ह�सँग स�मानजनक, सदभावपूण� र सब ै प���त 

समान �यवहार कायम गन�; 

-छ_ मेल�मलापको �ममा प�ह�ले �य�त गरेको �वषयव�तुको गोपनीयता 

कायम रा�;े तथा 

-ज_ मेल�मलापको �ममा प�बाट �ा�त भएको कुनै कागजात वा व�त ु���या 

स�प�न भएप�छ वा �नज ���याबाट अलग भएप�छ स�बि�धत प�लाइ� 

सरु��त �फता� गन� । 

-२_ स�म�तले कुनै मेल�मलापकता�ले उपदफा -१_ बमोिजमको आचरण पालना नगरेको उजरु� 

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

मेल�मलापकता�लाइ� मेल�मलापकता�को सचूीबाट हटाउनेछ । 

^*= �लखत तयार� र �मलाप�ः -१_ मेल�मलापकता�ले प�ह�सँगको छलफल प�चात मले�मलापको 

ला�ग दवु ै प� सहमत भएकोमा �मलाप� गराइ� सहम�त भएको �वषयव�त ु बमोिजमको 

�मलाप�को �लखत तयार ग�र स�म�त सम� पठाउनुपन�छ । 
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^(= मेल�मलाप नभएको उजरु�मा गनु�पन� कारवाह�ः -१_ मेल�मलापकता�ले प�ह� बीचमा 

मेल�मलाप हुन नसकेमा सो �यहोरा खुलाइ� ��तवेदन तयार गर� �ववादका सब ै कागजात 

स�हत स�म�तमा �फता� पठाउनुपन�छ । 

 -२_ उपदफा -१_ बमोिजम गदा� मेल�मलापकता�ले प�ह�लाइ� स�म�त सम� हाजीर हुन जान े

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

&) =मेल�मलाप नभएको उजरु�मा �नण�य गनु�पन�ः -१_ �थानीय ऐनको दफा ४७ (१) को �वबादमा 

स�म�तले मेल�मलापको ला�ग पठाएको उजरु�मा प�ह�बीच मेल�मलाप हुन नस�क 

मेल�मलापकता�को ��तवदेन स�हत �ा�त हुन आएमा काननू बमोिजम कारवाह� गर� �नण�य 

गनु�पछ� ।  

 -२_ उपदफा -१_ मा जनुसुकै कुरा ले�खएको भए ताप�न देहाय बमोिजमको उजरु�मा 

अ�धकार��े �हण गन� स�बि�धत अदालत वा �नकायमा उजरु� गन� जानु भ�न सनुाइ� 

पठाइ��दनुपछ�ः 

  -क_ �थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोिजमको �ववादमा; तथा 

  -ख_ कुन ैअदालत वा �नकायबाट मेल�मलापको ला�ग �े�षत भएको �ववादमा । 

 -३_ उपदफा -२_ को देहाय –ख_ बमोिजमको �ववादमा स�बि�धत अदालत वा �नकायमा 

पठाउँदा हािजर हुन जान े तारेख तोक� पठाउने तथा �म�सल समेत न�कल खडा गर� 

अ�भलेख रा�ख स�कल �म�सल स�बि�धत अदालत वा �नकायमा पठाउनुपन�छ । 

&!= मेल�मलाप द�तरुः मेल�मलापमा जाने �ववादको हकमा मेल�मलापकता�ले प�ह�ले सहम�तमा 

�दन म�जरु भएदे�ख बाहेक कुनै �कारको द�तुर ला�न े छैन । तर प�ह�को सहम�तमा 

मेल�मलापकता�ले प�ह�बाट बढ�मा � ५००।- /५००।-  �लन पाउनेछन ।  

&@= =समुदाय �तरमा हुने सामुदा�यक मेल�मलाप �वध�न गन� कम�चार� तो�न स�नेः (१)स�म�तले 

�थानीय �तरमा मेल�मलाप �व�द�न गन�को ला�ग काय�पा�लकामा अनुरोध गरेमा कम�चार� 

खटाइ� समुदाय �तरमा मेल�मलापको �व�द�ना�मक काय��म गन� स�कनछे  

(२) समुदाय �तरमा हुन ेसामुदा�यक मेल�मलापको हकमा दफा ५९ (१) अनसुारको यो�यता 

तथा अनुभव नभएका मेल�मलापकता�वाट मेल�मलाप गराउन वाधा पन� छैन । 

(#) स�म�तले समदुाय�तरमा हुने सामुदा�यक मेल�मलापको काय��व�ध तोके वमोिजम हुनछे 

। 
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प�र�छेद ९ 

�नण�य काया��वयन स�ब�धी �यव�था  

&#= स�चवालयको िज�मेवार�ः काय�पा�लकाको ��य� �नय��ण र �नद�शनमा र�ह स�म�तको 

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

गनु�पन�छ । 

&$= सहयोग गनु�पन�ः (१) नगरपा�लका काया�लय तथा सो अ�तग�तका सब ै वडा काया�लय तथा 

अ�य काया�लयले यस ऐन तथा �च�लत कानून बमोिजम स�म�तले गरेको �नण�य बमोिजम 

�यि�त वा सं�था वा अ�य कससँैग असलु गनु�पन� जर�वाना वा अ�य रकम असलु उपर गन� 

सहयोग गनु�पन�छ ।  

 -२_  यस ऐन तथा �च�लत कानून बमोिजम स�म�तले असलू गन�पन� जर�वाना, �बगो वा 

अ�य कुनै �कारको रकम असलु उपर नभइ� उपदफा -१_ मा उ�लेख भए बमोिजमका 

काया�लयह�ले कुनै �सफा�रश वा कुन ैकाय� ग�र �दन ेछैनन । 

&%= असलु उपर गन�ः -१_ अ�भलेख �शासकले स�म�तको �नण�य बमोिजम कुन ैप�सँग जर�वाना 

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

�याएमा बु�झ सदर�याहा गर� जर�वानाको लगत क�टा गनु�पन�छ । 

 -२_ उपदफा -१_ बमोिजम असलुउपर नभएमा लगत राखी स�बि�धत प�को नाम नामेसी 

तथा जर�वाना रकम समेतको �ववरण नगरपा�लकाको काया�लयका साथै सब ैवडा काया�लयमा 

समेत अ�भलेखको ला�ग पठाउनुपन�छ । 

 -३_ स�बि�धत काया�लयह�ले उपदफा _२_ बमोिजम ले�ख आएमा �य�तो प�सँग जर�वाना 

रकम असलुउपर गर� अ�भलेख शाखामा सदर�याहा गन� पठाउनुपन�छ । 

   

&^= भर�भराउ गन�ः -१_ स�म�तले यस ऐन बमोिजम गरेको कुन ै �नण�य बमोिजम कुन ै प�ल े

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

प�ले भर� �दनुपन� प�को �य�तो रकम भराइ� �दनुपन� �ोत खुलाइ� अनुसूची १२ बमोिजमको 

ढाँचामा �नवेदन �दनुपन�छ । 

 -२_ उपदफा -१_ बमोिजम �नवेदन �दँदा यथास�भव नगद रहेको ब�क खाता वा कुन ैसहकार� 

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

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

 -३_ उपदफा -२_ बमोिजमको �नवेदनमा दफा ७८ बमोिजमको �ववरण खलुाइ� �नवेदन 

�दनुपन�छ  
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&&= चलन चलाइ� �दनेः -१_ स�म�तले यस ऐन बमोिजम गरेको कुन ै�नण�य बमोिजम कुनै स�प�� 

वा अ�धकार वा कुन ै�वषयव�त ुवा सेवा वा अ�य कुन ै�वषयको चलन पाउन ेठहरेको प�ल े

�य�तो चलन पाउने �वषयको �ववरण खुलाइ� अ�भलेख �शासक सम� अनसुूची १३ को 

ढाँचामा �नवेदन �दनुपन�छ । 

 -२_ उपदफा -१_ बमोिजम �नवेदन परेमा अ�भलेख �शासकले �नण�य बमोिजमको �वषयको 

चलन चलाइ��दनुपन�छ । 

 -३_ उपदफा -१_ बमोिजमको �नवेदन �दँदा चलन चलाउन ु पन� स�प��को दफा ७८ 

बमोिजमको �ववरण खुलाउनुपन�छ । 

&*= स�प��को �ववरण खलुाउन ुपन�ः भ�रभराउ गन� वा चलन चलाइ पाउनको ला�ग �नवेदन �दन े

�ववादको प�ले �नवदेनमा स�प��को �ववरण उ�लेख गदा� देहाय बमोिजमको �ववरण 

खुलाउन ुपन�छः- 

  -क_ अचल स�प��को �ववरण 

  -१_ घरज�गा भए रहेको �थानको ठेगाना तथा चार �क�ला; 

-२_ घर ज�गाको �क�ा न�बर तथा ��ेफल;;    

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

-४_ घर ज�गाको अवि�थती आवास वा  औ�यो�गक वा �यापा�रक ��ेमा रहेको 

�यहोरा; 

-५_ क�ची वा पि�क सडकसँग जो�डएको �यहोरा; 

-६_ घरज�गाको �वा�म�व रहेको �यि�तको नाम थर साथ ै�वा�म�व भ�दा फरक 

�यि�तको भोगचलन रहेको भए भोगचलन गन�को नाम थरका साथ ैअ�य 

�ववरण; तथा 

-७_ घरमा भएको लगापात तथा ख�रद�ब�� हुन स�ने �यनूतम मू�य । 

  -ख_ चल स�प��को �ववरणः 

-१_ चल स�प�� रहेको ठाउँ तथा भोग वा �नय��ण रा�केो नाम थर; 

-२_ ब�क खातामा रहेको नगद भए खातावालको साथ ैब�क तथा शाखाको नाम; 

-३_ चल स�प��को �कार तथा नगद बाहेकको भए स�भा�वत �ब�� मू�य; 

तथा 

-४_ नगद बाहेकको चल स�प�� भए अव�था, �कृ�त तथा बनोटका साथ ै

��येकको साइज र सँ�या । 

&(= स�प�� रो�का रा�ेः -१_ अ�भलेख �शासकले दफा ७५ वा ७६ बमोिजम �नण�य 

काया��वयनको ला�ग �नवदेन परेप�छ देखाइएको स�प��को हकमा आव�यक पन� ज�त जेथा 

रो�का रा�े स�ब�धमा �नण�यको ला�ग काया�पा�लका सम� पशे गन� र काय�पा�लकाबाट 

रो�का रा�े �नण�य गरेपछ� �नण�य बमोिजम जेथा रो�का रा�को ला�ग सो जेथा दता� रहेको 

काया�लय वा रिज��ेशन गन� काया�लयमा ले�ख पठाउनुपन�छ । 
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 -२_ बाल�, �याज, बहाल लगायतको स�प��को हकमा �नवदेन परेको ब�ढमा दइु� �दन �भ� 

स�प�� तायदात गन� लगाइ� तायदात गदा�को समयमा नै आव�यक पन� ज�त स�प�� वा 

सोबाट �ा�त हुन ेबाल�, बहाल, �याज, मनुाफा आ�द आय �नय��ण गनु� वा रो�का रा�ुपछ� 

र �यसको भपा�इ� स�बि�धत प�लाइ� �दनुपछ� । 

 -३_ दफा ७८ को देहाय -ख_ बमोिजमको स�प��को हकमा भ�रभराउको ला�ग आव�यक पन� 

ज�त स�प�� रो�का राखी रो�काको सचूना आव�यकताअनसुार लेखा शाखा वा स�बि�धत 

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

  (४) स�प�त रो�का स�वि�ध  आदेश अनुसचूी १४ बमोिजम हुनेछ । 

 

*)= स�प�� �ललाम गदा� अपनाउनुपन� काय��व�धः -१_ काय�पा�लकाले यस ऐन बमोिजम भर�भराउ 

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

बमोिजम स�प��को �ववरण खुलाइ� दखा��त परेमा �य�तो रकम भर� �दनुपन� �यि�तलाइ� 

बुझाउनुपन� रकम बुझाउन सात �दनको �याद �दइ� सचूना जार� गनु�पछ� । 

 -२_ उपदफा -!_ बमोिजमको �यादमा रकम बझुाउन न�याएमा �य�तो भर��दनुपन� �यि�तको 

भर�पाउने �यि�तले देखाएको दफा ७८ को देहाय -क_ बमोिजमको स�प�� तायदात गर� 

�याउनु पछ� ।   

 -३_ द�ड, जर�वाना, सरकार� �बगो वा कुन ैअदालत वा �नकाय वा नगरपा�लका वा स�म�तको 

�नण�यले असलु उपर गनु�पन� कुनै रकमको हकमा �य�तो असलु उपर हुनुपन� �यि�तल े

बुझाउन न�याएमा �नजको जुनसुकै अचल स�प�� फेला परेमा तायदात गर� रो�का रा�ुपछ� 

। 

 -४_ उपदफा -३_ मा जनुसुकै कुरा ले�खएको भए ताप�न जथेा जमानत वा कुनै �कारको नगद 

धरौट दा�खल गरेको हकमा सो स�प��बाट खा�न ेज�त रकमको ला�ग उपदफा -३_ बमोिजम 

ग�ररहनुपद�न ।   

 -५_ उपदफा -४_ बमोिजम मोल कायम भएप�छ उ�त अचल स�प��को �ललामको सूचना 

स�बि�धत प�लाइ� �दइ� सव�साधारणको जानकार�को ला�ग �ललाम हुने �म�त र स�प��को 

�ववरण स�हतको साव�ज�नक सचूना नगरपा�लका, िज�ला �शासन काया�लय, िज�ला 

अदालत, िज�ला सम�वय स�म�तको काया�लय तथा कोष तथा लेखा �नय��कको काया�लयमा 

टाँ�न लगाउनुपन�छ । 

 -६_ उपदफा -५_ बमोिजमको सूचनामा तो�कएको �दनमा उ�त सचूनामा तो�कएको स�प�� 

प�च�कत� मोलबाट मा�थ बढाबढ ���या बमोिजम �ललाम गनु�पन�छ । 

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

�थानीय �शासन काया�लय, �थानीय �हर� काया�लय तथा नगरपा�लका �े� �भ� रहेका अ�य 

सरकार� काया�लयका ��त�न�धलाइ� रोहवरमा रा�ुपन�छ ।   

 -८_ उपदफा -६_ बमोिजम गदा� उ�त स�प�� कसलैे प�न �ललाम सकार नगरेमा सो�ह 

���याबाट पनुः दो�ोपटक �ललाम गनु�पन�छ तथा दो�ोपटक गदा� प�न कसलैे �ललाम सकार 

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

लगाउनुपन�छ । 
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 -९_ उपदफा -८_ बमोिजम गदा� �नवदेकले स�प�� सकार गन� नचाहेमा प�छ अक� जेथा ख�ुन 

आएका बखत कानून बमोिजम गन�गर� �नजको �नवदेन तामेल�मा राखी �ललाममा चढाइ�एको 

स�प�� फुकुवा गर��दनुपछ� ।      

 -१०_ यस दफामा अ�य� जनुसकैु कुरा ले�खएको भए ताप�न नगरपा�लकाको कुनै रकम 

असलु उपर गन� �ममा �ललाम गदा� कसलैे सकार नगरेमा ज�तमा सकार हु�छ �य�तमा न ै

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

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

*!= तायदात गन� ���याः -१_ अ�भलेख �शासकले दफा ७९ बमोिजम स�प�� तायदात गनु�पदा� 

कि�तमा वडा स�चव �तरको कम�चार� खटाइ� �य�तो अचल स�प��को चलनच�तीको मू�य 

�प�ट खु�न ेगर� तायदात गन�लगाउनपुन�छ ।   

 -२_ उपदफा -१_ बमोिजम तायदात गन� कम�चार�ले तायदात गनु�पन� स�प��को चलनच�तीको 

मू�य कायम गन� �योजनले प�च�कत� मोल कायम गर� मचु�ुका खडा गर� अ�भलेख 

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

 -३_ उपदफा -२_ बमोिजम प�च�कत� मोल कायम गदा� देहाय बमोिजमक कुरालाइ� आधार �लइ� 

कायम गनु�पन�छः 

-क_  �नवदेकले �नवदेनमा खलुाएको मू�य, 

-ख_ �नण�यमा उ�लेख भएको भए सो मू�य,    

-ग_ प�ले जमानत वा कुन ैअ�य �योजनको ला�ग काय�पा�लका सम� �नवदेन 

�दँदा खलुाएको मू�य, 

-घ_ तायदात गदा� भ ैआएको �थानीय म�ूयाँकन अनसुारको म�ूय, 

-ङ_ मालपोत काया�लयले कायम गरेको �यूनतम मू�य; 

-च_ अ�य कुनै �योजनले कुनै सरकार� �नकायले कुन ैमू�य कायम गरेको भए 

सो म�ूय, 

-छ_ प�च�कत� मोल कायम गनु�भ�दा त�काल अगाव ैकुनै ख�रद�ब�� भएको भए 

सो म�ूय । 

�पि�टकरणः “प�च�कत� मोल” भ�नाले अचल स�प�� �ब�� गनु�पदा� �ब��हुन े

�युनतम मू�यलाइ� स�झनुपछ� । 

  -४_ उपदफा -३_ बमोिजम गदा� देहाय बमोिजमको कुरालाइ� समेत �यानमा रा�ुपन�छः 

-क_  औ�यो�गक वा �यापा�रक वा आवास ��े लगायत सडक स�जालसँग  

जो�डएको छ वा छैन, तथा 

-ख_ नगर�े��भ� पन� घरको हकमा घरको वत�मान अव�था स�ब�धमा �ा�व�धक 

मु�याकँन ��तवेदन । 

*@= खा�नेज�त मा� �ललाम गनु�पन�ः -१_ काय�पा�लकाले दफा ८० बमोिजम �ललाम गदा� असुल 

गनु� पन� बाँ�क खा�न ेज�त स�प�� मा� �ललाम गनु�पन�छ ।       
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 -२_ स�प�� �ललाम गदा� सकार भएको रकम असलुउपर गनु�पन� भ�दा ब�ढ भएमा सो ब�ढ 

भएको ज�त रकम स�प��वाल प�लाइ� �फता� गर��दनुपछ� । 

 -३_ उपदफा -२_ बमोिजम रकम �फता� पाउने प� �ललाम गदा�को बखत उपि�थत नभएको 

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

�फता� गनु�पछ� । 

 -४_ उपदफा -३_ बमोिजम गदा� स�बि�धत प� रकम �फता��लन नआएमा उ�त रकम 

सि�चतकोषमा दा�खल गर� आ�दानीबाँ�ध सदर�याहा गनु�पछ� । 

 -५_ अ�भलेख �शासकले दफा ८० बमोिजम �ललाम गरेको स�प�� सकार गन� प�को नाममा 

स�प�� दता� नामसार�को ला�ग स�बि�धत काया�लय वा �नकायमा प�ाचार गर� �नजलाइ� 

स�प��को चलनपूज� उपल�ध गराइ� आव�यक परे सो स�प��को चलन चलाइ��दनुपछ� ।  

 -६_ यस ऐनमा अ�य� जनुसुकै कुरा ले�खएको भए ताप�न दफा ८० बमोिजमको �ललाम 

���या अगाडी ब�ढसकेप�छ भराउनुपन� रकम बुझाउन �याए प�न सो रकम नब�ुझ स�प�� 

�ललाम गनु�पन�छ । 

*#= �ललाम उपरको उजरु�ः यस ऐन बमोिजम भएको �ललामको ���यामा �च� नब�ुन ेप�ल े

जुन ���या उपर �च� नबझुेको हो सो भएको प�� �दन �भ� स�म�त सम� उजुर� पेश गर� 

भएको आदेश बमोिजम गनु�पन�छ । 

*$= �बगो भराउँदा वा चलनचलाउँदा लागेको खच�ः यस ऐन बमोिजम �बगो भराउँदा वा चलन 

चलाउँदा लागेको खच� �बगो भर��दनुपन� वा चलन�दनुपन� स�बि�धत प�ले �यहोनु�पन�छ ।    

*%= यथाि�थ�तमा रा�ेः काय�पा�लकाले यस ऐन बमोिजम चलनचलाइ� मा�न वा �बगो भराइ� 

पाउन कुन ै स�प�� देखाइ� �नवदेन परेप�छ �बगो भराउन े वा चलनचलाउने काय� स�प�न 

नभएस�मको ला�ग उ�त स�प�� हकह�ता�तरण गन�, भ�काउन, �बगान� तथा कुन ै�कारको 

�नमा�ण काय� गर� उ�त स�प��को �व�प प�रवत�न गन� नपाउन ेगर� रो�का रा� स�बि�धत 

प�को नाममा आदेश जार� गर� उ�त स�प�� यथाि�थ�तमा रा�ुपन�छ ।     

*^= �नवदेनबाट कारवाह� गन�ः -१_ अ�भलेख �शासकले कुन ै प�ले दफा ८५ बमोिजम भएको 

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

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

�नजलाइ� हािजर गराइ� सो �नवेदन स�म�त सम� पशे गनु�पन�छ ।     

 -२_ स�म�तले उपदफा -१_ बमोिजमको �नवेदन पेश हुन आएमा प�लाइ� नयाँ उजुर� दता� गन� 

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

 -३_ उपदफा -२_ मा जुनसकैु कुरा ले�खएको भए ताप�न उपदफा -१_ बमोिजमको �नवेदनको 

�यहोराबाट �नवेदन स�म�तको �े�ा�धकार �भ� नपन� �वषयमा परेको दे�खएमा स�म�तल े

उ�त �वषयमा ��ेा�धकार �हण गन� अदालत वा �नकाय सम� जान सुनाइ� �दनुपन�छ । 

*&= चलन चलाउन े सचूनाः -१_ अ�भलेख �शासकले स�म�तको �नण�य बमोिजम चलन चलाइ� 

पाउन �नवेदन परेमा चलन चलाउने �म�त खुलाइ� फलानो �म�तमा फलानो घर ज�गाको 
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चलन चलाउन कम�चार� ख�टइ� आउने हँुदा सो �म�त अगाव ैघर ज�गा खा�ल गर��दन ुभ�न 

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

 -२_ चलन�दनुपन� स�प�� उजरु�को प�बाहेक अ�य कसकैो भोगचलनमा रहेको भएमा 

अ�भलेख �शासकले सो�ह प�को नाममा उपदफा -१_ बमोिजमको सूचना जार� गनु� पन�छ । 

 -३_ उपदफा -१_ बमोिजम तो�कएको �म�तमा ख�टइ�जाँदा घरज�गा खाल� गरेको भए 

स�बि�धत कम�चार�ले चलन चलाइ� �दएको मचु�ुका खडागर� तथा घरज�गा खाल� नगरेको 

भए खाल� गराइ� चलन चलाइ� चलन चलाएको मचु�ुका खडा गर� ��तवेदन साथ अ�भलखे 

शाखामा पशे गनु�पन�छ ।       

प�र�छेद  १० 

�व�वध 

**= =न�कल �नवेदनः -१_ स�म�त सम� दता� रहेको उजुर�को कुन ैसरोकारवाला प�ले �ववादको 

�म�सलमा रहेको कुन ै कागजप�को न�कल �लनको ला�ग �नवदेन �दएमा स�म�तले उ�त 

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

-२_ उपदफा -१_ बमोिजमको �नवेदन �दँदा स�बि�धत प�ले उजरु� शाखामा रहेको �म�सलको 

न�कल �लनुपदा� उजरु� �शासक तथा अ�भलेख शाखामा रहेको �म�सलको न�कल �लनुपन� 

भएमा अ�भलेख �शासक सम� �नवेदन पशे गनु�पन�छ । 

-३_ उपदफा -१_ बमोिजमको �नवेदन �दनको एघार बज े अगाव ै पेश भएमा स�बि�धत 

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

भो�लप�ट न�कल उपल�ध गराउनेछ । 

-४_ उपदफा -१_ बमोिजम �नवेदन �दँदा फरक फरक उजरु�को ला�ग फरक फरक �नवदेन 

�दनुपन�छ । 

-५_ �ववादको कुन ै प�ल े उपदफा -१_  बमोिजमको �नवेदन �दँदा न�कलको स�टामा 

कागजप�को फोटो �ख�न ेअनमु�त मागेमा सो �दनुपन�छ । 

  -६_ न�कल �नवदेन �दँदा अनसुूची-१५ बमोिजमको ढाँचामा �दनुपन�छ । 

*(= न�कल द�तुरः -१_ स�बि�धत �शासकले दफा ८८ बमोिजम न�कल वा फोटो �ख�नको 

ला�ग �नवेदन �दनेप�सँग देहाय बमोिजमको द�तरु �लइ� न�कल उपल�ध गराउनुपन�छः 

-क_ न�कलको हकमा स�कल पानाको ��त प�ृठको � ५।– �पैयाकँो दरल;े 

-ख_ स�म�तको �नण�य कागजको हकमा ��त स�कल पानाको ��त प�ृठको � ५।– 

�पैयाँको दरल;े तथा 
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-ग_ �लखत कागजप�को न�कल न�लइ� फोटो �ख�न चाहेमा ��त पानाको � ५।–         

�पैयाँको दरले । 

-२_ उपदफा -१_ मा जनुसकैु कुरा ले�खएको भए ताप�न �च�लत कानून बमोिजम न�कल 

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

-३_ यस दफा बमोिजम न�कल उतार गर� लजैाने प�ले न�कल उतार गदा� लागेको खच�को 

�यव�था आफै गनु�पन�छ । 

()= द�तरु उ�लेख गन�ः -१_ न�कल �मा�णत गन� स�बि�धत �शासकले न�कल �मा�णत गदा� 

न�कल लजैाने प�को नाम थर तथा उजुर�मा है�सयतका साथै न�कल उतार गरे वापत 

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

न�कल �मा�णत गनु�पन�छ । 

   

(!= द�तरु च�ुता नभइ� न�कल न�दइनेः स�बि�धत �शासकले यस ऐन बमोिजम न�कल मा�न े

प�ले न�कल उतार गदा� दफा ८९ बमोिजम ला�न ेद�तरु दा�खल नगदा�स�म न�कल �दन े

छैन र सो न�कलको आ�धका�रकता �मा�णत गन� पाउनछैेन ।  

(@= �च�लत कानून बमोिजम हुनेः यस ऐनमा जनुसकैु कुरा ले�खएको भए ताप�न उजरु�सँग 

स�बि�धत �च�लत कानूनमा कुन ै कुरा ले�खएको भए सोमा ले�खए ज�तको हकमा सो�ह 

बमोिजम हुनेछ । 

(#= �नयम बनाउन ेअ�धकारः स�म�तले यस ऐनको �भावकार� काया��वयनको ला�ग आव�यक 

�नयम बनाउन स�नेछ । 


