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�ा�थन 

रा��य �या�यक ��त�ान �यायाधीश र �या�यक �नकायमा काय�रत कम�चार� तथा कानून �यवसायीको काय� 

�मता र �यावसा�यक द�ता अ�भवृ�� गन� तथा कानून र �यायको �े�मा अ�ययन तथा अनसु�धान गन� 

उ�े�यले रा��य �या�यक ��त�ान ऐन, २०६३ बमोिजम �थापना भएको अ�वि�छ� न उ�रा�धकारवाला 

�वशा�सत र स��ठत सं�था हो। 

�िश�ण, गो�ी से�मनार र कानून तथा �यायका �वषयमा अ�ययन तथा अनसु�धानको मा�यमबाट  �या�यक 

जनशि�को काय� �मता �वकास र द�ता अ�भवृ��का साथै धारणासमेत प�रवत�न गराई �या�यक काम 

कारबाह�का �यायका सव�मा�य �स�ा�त, मानव अ�धकारको संर�ण र स�ब��न, �वत�� एवम ् �न�प� 

�यायपा�लका र कानूनी शासन �व��न गनु� ��त�ानको म�ुय काय� हो।    

नेपालको सं�वधानले नाग�रकह�को दै�नक जीवनमा सरोकार रा� ने �वषयका �ववादह�को �नरोपण �थानीय 

तहबाट �न�पण गन� �यव�था गरेको छ। सोको ला�ग सं�वधानको धारा २१७ मा ��येक गाउँपा�लका र 

नगरपा�लकामा कानूनबमोिजम आ�नो अ�धकार �े�का �ववाद �न�पण गन� �या�यक स�म�त गठन हनुे 

�यव�था छ। सो संवैधा�नक �यव�थाबमोिजम �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �या�यक स�म�तको 

अ�धकारह�को �यव�था ग�रएको छ। 

�याय स�पादन काय� आफ� मा �विश� र ज�टल काय� हो। यसका ला�ग कानून, �यायमा �ान, द�ता, 

�मताको आव�यकता पद�छ। यी कुराह� हा�सल गन�का ला�ग �या�यक स�म�तमा रहने पदा�धकार� तथा 

कम�चार�ह�लाई कानून तथा �याय �न�पण काय�को �स�ा�त, ���या र मा�यताह�को जानकार� आव�यक 

ह�ुछ।य�तो जानकार� �िश�णको मा�यमबाट �ा� ह�ुछ। सोह� �योजनका ला�ग नेपालका सबै ७५३ वटै 

�थानीय तहका �या�यक स�म�तका पदा�धकार�ह� र �या�यक स�म�तमा काय�रत कम�चार�ह�लाई �थानीय 

�तरका �ववादह�को �वत�� स�म र �न�प� ढ�ले �याय �न�पण गन� स�म बनाउन उनीह�को काय� 

स�पादनमा �मता �वकास तथा काय� �मता अ�भवृ�� गन�को ला�ग ��त�ानले �िश�ण काय��म गन� लागेको 

छ।   

सं�वधान, देवानी तथा फैजदार� सं�हताह�लगायत �ववाद �न�पण गदा� �या�यक स�म�तले सामा�यतया 

अवल�बन गन� काय��व�ध, �थानीय सरकार स�ालन ऐन, कानूनका सव�मा�य �स�ा�त र �च�लत कानून 

लगायतका आधारमा �िश�ण स�ालन गर� सबै ७५३ वटा नै �थानीय तहकामा �याय �न�पणको काय�मा 

एक �पता कायम गनु�का साथै सहजीकरणका ला�ग �या�यक स�म�त तथा कम�चार�ह�लाई समेत �िश�ण 

�दने उ�े�यले यो “�थानीय तहका �या�यक स�म�तका ला�ग �ववाद �न�पणस�ब�धी �िश�ण �नद� िशका, 

२०७७” तयार ग�रएको हो। 

यस �नद�िशका तयार�का ला�ग गठन ग�रएको तयार� �व� समूहका संयोजक सव��च अदालतका रिज��ार, 

�ी लालबहादरु कँुवर, राि� �य �या�यक ��त�ान � याक�ट�/माननीय िज�ला �यायाधीश, �ी कैलाश�साद 

सवेुद�, राि� �य �या�यक ��त�ान उप�नद�शक �ी पारस पौडेल, अ�धव�ा �ी �नत ुपोखरेल, राि� �य �या�यक 



��त�ान �यवसाय �वकास �यव�थापक �ी राजनकुमार के.सी. लाई वहाँह�को मेहनत एवम ्योगदानको 

ला�ग ��त�ान हा�द�क ध�यवाद �य� गद�छ।  

साथै ��ततु �नद�िशकालाइ� अि�तम �प �दन आयोजना ग�रएको �व� तथा �देश �तर�य परामश� बैठकह�मा 

आ�नो अमू�य राय सझुाव �दनहुनुे �व�ह� र �नद�िशकालाई सरल र सहज बनाउन स�लाह सझुाव साथै 

माग� �नद�श �दनहुनुे ��त�ानका काय�कार� �नद�शक माननीय �ी वै�नाथ उपा�याय र अ�धव�ा �ी �ी�त 

थापालाई प�न ��त�ान हा�द�क आभार �य� गद�छ।  

अ��यमा, ��ततु �काशन �ममा आव�यक �ा�व�धक तथा आ�थ�क सहयोग उपल�ध गराउनहुनुे �द एिशया 

फाउ�डेसनका डेपटु� क��� �र�जेे�टे�टभ �ी �ी�त थापा, अ�े�लया सरकारको पररा� मा�मला तथा �यापार 

�वभाग र �द एिशया फाउ�डेसनको साझेदार�मा संचा�लत "�थानीय सरकार सबल�करण काय��म" का 

उप�नद�शक �ी न�मत वा�ले र काय��म अ�धकृत �ी �कृ�त नेपाललाइ� ��त�ान �वशेष ध�यवाद �ापन 

गद�छ।  

  

राि� �य �या�यक ��त�ान 

  



 

 

 

 



भाग एक 

प�रचय 

१ .१ प�ृभ�ूम  

मानवीय �वभावका कारणले हरेक समाजमा कुनै न कुनै �पका �ववादह� रह�छन।् समाजमा �सज�ना हनु े

�ववादह� एकै �कारका हुँदैनन ् र समाज अनसुार �ववादको �कृ�तसमेत फरक हनु स�दछ। अथा�त ्

समाज र मानव चेतनाको सापे�तामा �ववादका �व�पह� फरक फरक ह�ुछन।् तसथ� �ववाद समाधानका 

ला�ग रा�यमा �या�यक संरचना वा �नकायह�को �थापना ग�रएको ह�ुछ। रा�यको �याय �णाल�को 

�भावका�रता य�ता �या�यक संरचनासम� नाग�रकको पहुँचको अव�था, भौगो�लक अवि�थ�त, �याय 

�न�पणस�ब�धी कानून र काय��व�ध, �यायको सव�सलुभतालगायतका अव�थाह�मा भर पद�छ। सव�साधारण 

नाग�रकलाई सलुभ र सहज �पमा �ववाद �न�पण गन� स�ुवधा होस ्भ� ने अ�भ�ायले �या�यक संरचनाको 

�वके���करणमाफ� त �थानीय तहस�म �या�यक संरचनाको �थापना र �याय स�पादनका प��तह� �वकास 

भएका छन।्  

उ� अवधारणालाई आ�मसात ् गद� नेपालको सं�वधानको धारा २१७ मा ��येक गाउँपा�लका र 

नगरपा�लकामा कानूनबमोिजम आ�नो अ�धकार �े�का �ववाद �न�पण गन� �या�यक स�म�त गठन हनुे 

�यव�था रहेको छ। सो संवैधा�नक �यव�थाबमोिजम �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ ले �या�यक 

स�म�तको काम ,कत��य र अ�धकार र �ववाद �न�पणका काय��व�धसमेतको �यव�था गरेको छ।  

�या�यक स�म�त �थानीय तहमा �नवा�िचत जन��त�न�धबाट ग�ठत �थानीय �ववाद �न�पण गन� स�म�त हो। 

यस स�म�तका पदा�धकार�ह� �यायाधीश नै नभए ताप�न उनीह�ले �ववाद �न�पण गदा� �च�लत कानून र 

�या�यक मनको �योग गर� �न�प� तथा वा�त�वक �याय �न�पण गन� स�म हनुपुछ�। �या�यक स�म�त 

अदालत होइन तर �थानीय �ववादलाई आधारभतू �या�यक कारबाह� र ���या अवल�बन गर� �न�पण 

गर� सामािजक ससु�ब�ध कायम गन�, �यायपूण� समाज �नमा�ण गन� शाि�तपूण� �व�धबाट �ववादको 

�छटोछ�रतो �न�पण गद�छ। �ववाद �न�पण गदा� �या�यक स�म�तले मेल�मलाप र �नण�य दवु ैमा�यमबाट 

�ववाद �न�पण गद�छ। 

�याय स�पादनको काय� �नि� चत �व�ध र ���याको आधारमा ग�र�छ। साथै ,�व�छ ,�न�प� �याय 

�न�पण तथा काय��व�धगत एक�पताका ला�ग समेत काय��व�धको �नमा�ण हनु ुबा� छनीय ह�ुछ।  

नेपालको सं�वधानले संघीय शासन प��त अवल�बन गर� तीन तहका शासन र सरकारह�को �यव�था 

गरेको छ। संघीय शासन प��तको आधारभूत तहको �पमा �थानीय तहह� रहेका छन।् सव�साधारणलाई 

आधारभतू सेवाह� ज�तै �वा��य ,िश�ा ,�संचाई ,कृ�षलगायतका �वषयह� र �ववाद �न�पणस�ब�धी सेवा 

स�ुवधा �थानीय तहमै उपल�ध गराउने उ�े�यले �थानीय शासन प��तलाई जोड �दएको छ। सो शासन 

प��तलाई �भावकार� बनाउन �थानीय तहको है�सयत �थानीय सरकारको �पमा रहेको छ। �थानीय 

सरकारलाई �वधा�यका ,काय�पा�लक�य र �या�यक अ�धकार �दान ग�रएको छ। �थानीय सरकारले आ�नो 

�या�यक अ�धकार �या�यक स�म�तमाफ� त �योग गद�छ।  
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन ,२०७४ को दफा १०२)१ (ले गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकालाई आ�नो 

अ�धकार�े��भ�का �वषयमा ऐन बनाउन स�न ेअ�धकार �दान गरेको छ। यसै गर� दफा १०२)२ ( मा 

सो ऐनको अधीनमा रह� काय�पा�लकाले आव�यकताअनसुार �नयम , �नद�िशका , काय��व�ध र मापद�ड 

बनाउने स�न े�यव�थासमेत रहेको छ।  

�थानीय तहबाट �न�पण हनुे �यायका स�दभ�मा समेत यो मा�यता �य�त नै सा�द�भ�क र आव�यक ह�ुछ। 

�यसमा प�न �याय स�पादनको मौ�लक र नवीन प��तका �पमा आ�मसात ्ग�रएको �थानीय �या�यक 

संरचनाका ला�ग �यस �कारको काय��व�धको आव�यकता र अप�रहाय�ता अझ बढ� सा�द�भ�क छ।  

उ� काय��व�ध नबनेको अव�था भए ताप�न अत :�थानीय सरकार स�ालन ऐन ,२०७४ को दफा ४९ 

को उपदफा  ) १ (देिख  ) १२ (मा �यव�था ग�रएका �याय स�पादनको ���याह�लाई नै मूल काय��व�धको 

�पमा �योग गद� �याय स�पादनलाई �व�छ , �न�प� र �भावकार� बनाउन एवम ् �थानीय �नकायका 

पदा�धकार� र कम�चार�ह�मा सोस�ब�धी आधारभतू जानकार� �दान गर� स�म बनाउन �िशि�त गद� जान ु

वा�छनीय देिख�छ।  

ऐनले �न�द�� गरेको �यव�थाबमोिजम केह� �थानीय तहले मा� �याय �न�पणसँग स�बि�धत �नयम वा 

काय��व�ध बनाई �योगमा �याएका छन।्तथा�प �ववाद �न�पण काय�मा सहजीकरणका ला�ग स�ीय 

मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालयले �या�यक स�म�तले उजरु�को कारबाह� �कनारा गदा� अपनाउनपुन� 

काय��व�धका स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको �वधेयक (नमूना कानून) तयार गरेको छ। 

१.२ �िश�ण �नद� िशकाको आव�यकता तथा उ��ेय 

�याय �न�पण काय� आफ� मा �विश� र ज�टल काय� हो। यसका ला�ग �याय �न�पण गन� पदा�धकार�मा 

स�ब� कानून, काय��व�ध कानूनको �ानका साथै �ववाद �न�पण गन� सीप, द�ता, �मतासमेतको 

आव�यकता पद�छ। �या�यक स�म�तमा रहन ेपदा�धकार� तथा कम�चार�ह�ले कानूनी िश�ा हा�सल नगरेको 

प�न हनु स�छन।् यस अव�थामा �य�ता पदा�धकार� तथा कम�चार�ह�लाई कानून, �याय �ववाद �न�पण 

गन� सीपस�ब�धी आधारभूत जानकार� �िश�णमाफ� त गन� स�क�छ। कानूनको आधारभूत जानकार�, �ववाद 

�न�पण गन� सीप र द�ताबाट �याय �न�पण ज�तो ज�टल र बहृत ्काय� �भावकार� हनु स�छ।  

तसथ�, �या�यक स�म�त आफ� ले उजरु�को कारबाह� �कनारा गदा� अपनाउनपुन� काय��व�ध नबनाइएको भए 

ताप�न सं�वधान, सं�हता, �थानीय सरकार स�ालन ऐन, कानूनका सव�मा�य �स�ा�त र �च�लत कानूनको 

आधारमा �िश�ण स�ालन गर� �या�यक स�म�त तथा कम�चार�ह�लाई वै�ा�नक र �यवि�थत ढ�बाट 

�िश�ण �दने उ�े�यले यो �िश�ण �नद�िशका तयार ग�रएको हो।  

१.३ �िश�ण �नद� िशकाको आ�धका�रकता  

रा��य �या�यक ��त�ान �याय स�पादनकाय�मा �िश�ण �दान गन� नेपालको एकमा� ऐन�ारा �था�पत 

�नकाय भएको र रा� संघीय सीड (CEDAW) स�म�तको आवा�धक ��तवेदनमा समेत य�ता �कृ�तका 

स�म�तका पदा�धकार� तथा कम�चार�ह�लाई �िश�ण �दने अ�भभारा प�न ��त�ानलाई हनुपुद�छ भ�ेसमेत 

उ�लेख भएकोले यो �िश�ण �नद�िशका तयार ग�रएको छ।  
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��ततु �िश�ण �नद�िशकाको �नमा�ण नेपालको सं�वधान, मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४, �थानीय सरकार 

स�ालन ऐन, 2074, नेपाल सरकारका �नकायबाट तयार ग�रएका अ�य द�ताबेजका आधारमा तयार 

ग�रएको छ। यसका अ�त�र�, �नद�िशका तयार गदा� अनौपचा�रक �नकायबाट तयार ग�रएका �वषयगत 

�िश�ण �नद�िशकाह�लाई समेत अ�ययन ग�रएको �थयो। साथै स�ब� �व� परामश� बैठकमाफ� त �व�भ� न 

�नकाय तथा सं�थाबाट �ा� भएका अवधारणा, राय सझुाव र स�लाह र ��त�ानबाट आयोजना ग�रएका 

अ�तर��या काय��मबाट �ा� प�ृपोषणलाई समेतलाई आधार मा�नएको छ। �थानीय �या�यक स�म�तका 

पदा�धकार�ह�सँग ग�रएको सव��ण र अ�त��� याबाट �ा� प�ृपोषणलाई समेत आधार मा�नएको छ। 

स�पूण� �या�यक स�म�तको काम कारबाह�मा एक�पता आओस ्भ� ने अ�भ�ाय ��ततु �िश�ण �नद�िशकाको 

रहेको छ। यी स�म�तबाट �न�पण हनुे �ववाद �न�पणस�ब�धी काय� �याय स�पादनको �ारि�भक चरणको 

काय� हो। �या�यक स�म�तको �नण�य �व�� िज�ला अदालतमा पनुरावेदन ला�ने �यव�थाबाट �याय 

स�म�तको काय� �याय �न�पण कै एक अ�भ� न काय� रहेको देिख�छ। �या�यक स�म�तको काय�स�पादनको 

ला�ग ��येक �थानीय तहलाई काय��व�धगत कुराह� �नय�मत गन� अ�धकार रहेको छ। �य�ता 

काय��व�धगत कारबाह�का आधारभतू कुराह�मा �िश�णमाफ� त एक�पता हा�सल गन�का ला�ग यो �िश�ण 

�नद�िशका ��ततु ग�रएको छ।  

यस �नद�िशकामा उ�लेख भएका �व�भ� न �वषयका ढाँचाह� �िश�ण काय��मको �योजनको ला�ग मा� 

रहेका हनु।् �या�यक स�म�तका पदा�धकार�ले आ�नो काम �न�पण गदा� स�बि�धत कानूनले �नि�त गरेका 

ढाँचाह� नै �योग गन� अनरुोध छ।  

यस �नद�िशकामा रहेका धेरै जसो अनसूुचीह� स� घीय मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालयले तयार 

गरेको नमूना कानूनबाट साभार ग�रएका छन।् यी अनसूुचीह�लाई �िश�णको स�ब� स�सँग आब� 

गराई केवल �िश�ण तथा सीप �वकास �योजनको ला�ग मा� केह� श�दावल�लाई फेरबदल गर� 

रािखएका छन।् काय� स�पादनको �ममा भने �या�यक स�म�तका पदा�धकार�ह�ले �च�लत कानूनमा न ै

उ�लेख भएका अनसूुची नै �योग गनु�पद�छ।  

१.४ �िश�ण काय��मको उ��ेय 

यस �िश�णको म�ुय उ�े�य �या�यक स�म�तका पदा�धकार�ह� र �या�यक स�म�तमा काय�रत 

कम�चार�ह�लाई �ववाद समाधान तथा �याय �न�पणस�ब�धी काय��व�धका स�ब�धमा �िश�णमाफ� त �ान 

र सीप अ�भवृ�� गर� �या�यक स�म�तबाट हनुे �ववाद �न�पण काय�लाई �वत��, �न�प� र �भावकार� 

�पमा �न�पण गन� स�म बनाउन ु हो। �या�यक स�म�तका पदा�धकार� तथा कम�चार�ह�बाट �व�छ, 

�न�प� एवम ्सहज ढ�बाट �याय स�पादनको काय� हनु स�ने वातावरण �नमा�ण गर� �ववाद �न�पणका 

स�ब�धमा सं�वधान र कानूनले यी �नकायह�बाट राखेको अपे�ा पूरा गन� सघाउ प�ु याउने अपे�ासमेत 

रहेको छ। 
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१.५ �िश�ण काय��म स�ालन तथा �यव�थापन  

�िश�ण काय��म आवासीय �पमा स�ालन गदा� �िश�ण काय��मको ला�ग पया�� समय र 

सहभागीह�बीच खलुा छलफलको वातावरण �सज�ना ह�ुछ। आव�यकतानसुार �िश�ण काय��ममा 

लचकता अपनाउन ग�रने छ। �िश�कले �िश�ण काय��ममा आव�यकतानसुार अ�य साम�ीको �योग 

गन� वा �य�तो साम�ी सहभागीह�लाई �वतरण गन� प�न स�ने छन।्  

�िश�ण काय��म स�ालन गनु�अिघ �िश�कले स�को उ�े�यका बारेमा जानकार� गराउनपुन� छ। आ�नो 

�वषयलाई अिघ�लो �वषयसँग आब� र अ�तर स�ब�ध कायम गद� �िश�ण काय��म अगा�ड 

बढाउनपुद�छ। यस �ममा �िश�ण काय��म पा� य�ममा उि�लिखत उ�े�यको मम�लाई कायम रा�दै 

आव�यकतानसुार सामा�य प�रवत�न गन� स�कने छ। �िश�ण काय��म अव�ध, स�को समय र सहभागी 

स��या देहायबमोिजम हनुे छ।  

�िश�ण काय��मका सहभागीह� : �थानीय �या�यक �नकायका पदा�धकार� र �या�यक स�म�तमा काय�रत 

कम�चार�  

�िश�ण काय��म अव�ध : चार वा पाँच �दन  

�िश�ण काय��म समय : ��त �दन तीन वा चार स�  

स�को समय : ��त स� १ घ�टा ३० �मनेट  

सहभागीको स��या : २५-३० जना  

�िश�ण काय��मलाई सहभा�गतामूलक र �भावकार� बनाउन �व�भ� न �िश�ण काय��मका �व�धह� 

�योग गन� स�क�छ। तीम�ये म�ुय �व�धह�मा �वचन, छलफल, मि�त�क म�थन, उदाहरण, अनभुव आदान–

�दान, पो�टर �दश�न, ि�लप चाट�, ��ो�र, समूह काय� गन� स�कने छ। 

१.६ स�ह�को संरचना र स��या  

�िश�ण काय��म पाँच �दनको अव�धमा स�ालन हनु ेर ��त�दन ४ (चार) स�का �हसावले १७ (स�) 

स�ह� रािखएका छन।् स�ह�लाई सै�ाि�तक र �यावहा�रक गर� २ (दईु) भागमा �वभाजन ग�रएको 

छ। �िश�णको प�हलो भागमा अथा�त ् श�ुमा सै�ाि�तक स� र दो�ो भागमा �यावहा�रक स�ह� 

रािखएका छन।्यसबाट �िश�ाथ�ह�मा श�ुमा नै सै�ाि�तक �ान र अवधारणाका र �यसप�छ 

अ�यासमाफ� त सीप �वकास हनुे �व� वास ग�रएको छ।�िश�णमा �यावहा�रक अ�याससमेत रािखएको र 

अनसूुचीमा �थानीय �नकायह�मा �योग हनुे �व�भ� न ढाँचाह�समेत उ�लेख ग�रएको छ।  

१.७ �िश�ण मू�या�न 

�िश�णको मू�या�न म�ुयतया दईु �क�समले ग�रने छ, प�हलो �िश�ाथ�ले �िश�णबाट आज�न �ान र 

सीपको बारेमा हनुे छ। यसको ला�ग पूव� �िश�ण मू�या�न र �िश�णप�ात ्मू�या�नको �व�ध अवल�बन 

ग�रने छ। हरेक स�को उ�े�य पूरा हनु सके नसकेको स�ब�धमा ��येक स�को श�ुवातमा 

�िश�ाथ�ह�को �ानका बारेमा मापन गन� �व�धको अवल�बन गर� स�को अ��यमा सहभागीह�बाटै 

�िश�णको सम� �िश�णको मू�या�न र प�ृपोषण गराइने छ। यसको ला�ग ��ावल� �व�ध अपनाइने 

छ। 



भाग दईु 

�िश�णका स�ह� 
 

�िश�णलाई दईु ख�डमा �वभाजन ग�रएको छ। प�हलो ख�डमा सहभागीह�लाई कानून तथा �याय र 

काय��व�धगत �वषयह�का सै�ाि�तक �ानस�ब�धी स�ह� र दो�ो ख�डमा �िश�णका �यावहा�रक 

सीपस�ब�धी स�ह� रािखएका छन।्  
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सै�ाि�तक स�ह� 

यी सै�ाि�तक स�ह�को उ�े�य सहभागीह�लाई नेपालको �याय �णाल�, अदालती संरचना, कानून तथा 

�यायको अवधारणा खास गर� �या�यक स�म�तको संरचना, �े�ा�धकार र सोको �योग, कानून तथा 

�यायका आधारभतू �स�ा�तह�, �ववाद �न�पणस�ब�धी काय��व�ध र �या�यक स�म�तले �ववाद �न�पण 

गदा� �यान �दनपुन� कुराह�समेतका स�ब�धमा बारेमा सि��� जानकार� गराउन ुरहेको छ।यस ख�डमा 

देहायका स�ह� रहेका छन:् 

स� - एक : प�रचया�मक स� 

स� - दईु : नेपालको �याय �णाल�, अदालतको संरचना तथा �याय �णाल�का स�दभ�मा �थानीय �या�यक 

स�म�तस�ब�धी अवधारणा  

स� - तीन : �या�यक स�म�तको अ�धकार�े� र �यसको �योग  

स� - चार : कानून तथा �यायका आधारभतू �स�ा�तह�  



स� - एक 

प�रचया�मक स� 
 

�िश�कका ला�ग माग��नद�श 

 यस स�मा �िश�कले �िश�ाथ�ह�बीच एक आपसमा प�रचय गराई यो �िश�णको उ�े�य, 

�िश�णको सम� संरचना, �िश�ण �व�ध र �िश�णका ला�ग छनौट ग�रएका �िश�कह� बारेमा 

सहभागीह�लाई जानकार� गराउनपुन� छ। स�मा म�ुय�पमा �िश�ण काय��म बारेमा सम�मा 

जानकार� �दने र �िश�ण अव�धभर सहभागीह�को उ�साहपूण� सहभा�गता रहने गर� काय��म 

स�ालन हनुे वातावरण तयार गन� उ�े�य �लइएकोले सो उ�े�य पू�त� हनुे गर� स� स�ालन गनु�पन� 

छ। स�को ला�ग �नधा��रत �वषयव�त ु समे�टने गर� तो�कएको समय�भ� ��त�ुतलाई �यव�थापन 

गनु�पन� छ। �िश�कले �नद�िशकामा उि�लिखत �व�धको पालना गर� स� स�ालन गनु�पन� छ। यसर� 

�िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई ��ो�र र छलफल गन� समय उपल�ध हनुे गर� 

स�को �यव�थापन गनु�पन� छ। 

 

स�को उ��ेय 

 सहभागीह�को प�रचय गराउन,े 

 सहभागीह�मा एक अका�बीच अ�तर��या�मक �पमा घलु�मल हनुे वातावरण �सज�ना गन�,  

 सहभागीह�लाई काय��मको उ�े�य बारेमा जानकार� गराउने, 

 सहभागीह�लाई �िश�क समूहको प�रचय गराउने,  

 काय��ममा समे�टन े�वषयव�त ुबारेमा जानकार� गराउन,े 

 �िश�ण �व�ध बारेमा जानकार� गराउने,  

 �िश�ण काय��ममा सहभागीह�को स��य सहभा�गताको मह�वका बारेमा जोड �दने,  

 सहभागीह�को संल�नताका बारेमा �ारि�भक प�ृपोषण �लने,  

 काय��मका स�ब�धमा सहभागीह�को अपे�ा सव��ण गन�, 

 �ा� प�ृपोषण/सव��णको आधारमा �िश�ण काय��मको �यव�थापन गन�।  

 

स�मा छलफल ग�रने म�ुय �वषयह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय, 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह�: �नद�िशका, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द, 

 �िश�ण �व�धः ��ततुीकरण, अ�यास, घटना अ�ययन, भ�ूमका अ�भनय, छलफल, आ�द, 

 सहभागीह�को आव�यकता र काय��मको उ�े�य अन�ुप का��कम स�ालन गन� म�त प�ुने गर� 

काय��म अव�धभर ग�रने मू�या�न,  

 सहभागीह�बाट ��येक स�को अ��यमा र काय��मको अ��यमा �लइने प�ृपोषण, 

 �िश�ण काय��मको �यव�थापक�य �व�ध : आवास, यातायात, खाना, खाजा आ�द, 
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 �िश�णको आधारभूत �नयमह�: मोबाइलको �योग, अनशुासनको पालना, समय पालना, एक अका�को 

मया�दा, िश� र मया��दत भाषाको �योग, स�को बीचमा एक आपसमा कुराकानी आ�द। 

 

स� योजना  

स� समय : १ घ�टा  

�.सं. ��याकलाप समय 

१. सहभागीह�को �वागत तथा �िश�कह�को प�रचय, संयोजन समूहको प�रचय १० �मनेट 

२. सहभागीह�को प�रचय 

सहभागीह�बीच एकले अका�को प�रचय गराई सहज वातावरण �सज�ना गन�) 

१५ �मनेट 

३. काय��मको प�रचय 

 काय��मको उ�े�य  

 �नधा��रत �वषयह�  

 �िश�कह� 

 �िश�ण �व�ध (सहभा�गता, घटना अ�ययन, भ�ूमका अ�भनय आ�द) 

 �िश�ण साम�ी  

 काय��मको पनुरावलोकन 

 मू�या�न र प�ृपोषण 

 �िश�णको �व�ध र आधारभतू �नयम 

२० �मनेट 

४. सहभागीह�को अपे�ा सव��ण 

 सहभागीह�ले काय��मबाट �ा� हनुे भनी गरेका अपे�ाह�,  

 सहभागीह�ले काय��मलाई थप �भावकार� बनाउनका ला�ग गन� स�ने 

योगदान, 

 सहभागीह�सँग स�ब� त�काल�न घटना वा काम  

(��त�ुत र छलफल सहभागीह�ले मेटा काड� र �िश�कले ि�लप चाट� �योग गर� 

सोको ��त�ुत र छलफल गन�) 

१० �मनेट 

५. स� समापन  

स�का म�ुय बुदँाह�को स��ेपीकरण र ��ो�रस�हत समापन गन�। 

५ �मनेट 

 

�िश�ण काय��म साम�ी : 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट, माक� र (�व�भ� न रंग), �यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, ि�लप चाट�, 

स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (क� ची, �केल, घडी आ�द)। 

 



स� - दईु 

नेपालको �याय �णाल�, अदालतको संरचना तथा �याय �णाल�का स�दभ�मा �थानीय 

�या�यक स�म�तस�ब�धी अवधारणा 
 

�िश�कका ला�ग माग��नद�श 

 �िश�कले सहभागीह�लाई नेपालमा संघीय शासन �णाल�का अ�तग�त अबल�बन ग�रएको नेपालको 

वत�मान �याय �णाल�, अदालती संरचना, अ�य �या�यक �नकाय र �याय �णाल�मा �थानीय तह 

�या�यक स�म�तको �थान तथा भ�ूमकाका स�ब�धमा सं�वधान र अ�य कानूनह�मा भएका 

�यव�थाह�का बारेमा जानकार� गराउनपुन� छ।यसर� जानकार� गराउँदा स�को �ार�भमा नै �याय 

�णाल� र �या�यक संरचनाको बारेमा चचा� गद� �या�यक स�म�तको प�ृभ�ूम, अवधारणा, उ�े�य, 

�वकास�म संरचना र �याय �णाल�मा �या�यक स�म�तको �थान तथा भ�ूमकाको बारेमा स��ेपमा 

जानकार� �दनपुन� छ। स�मा म�ुय�पमा �ववाद �न�पणमा �या�यक स�म�तको संवैधा�नक तथा 

कानूनी है�सयतका बारेमा जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले सो उ�े�य पू�त� हनुे गर� स� स�ालन 

गनु�पन� छ। स�को ला�ग �नधा��रत �वषयव�त ु समे�टने गर� तो�कएको समय�भ� ��त�ुतलाई 

�यव�थापन गनु�पन� छ। �िश�कले �नद�िशकामा उि�लिखत �व�धको पालना गर� स� स�ालन गनु�पन� 

छ। यसर� �िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई ��ो�र र छलफल गन� समय 

उपल�ध हनुे गर� स�को �यव�थापन गनु�पन� छ।  

स�को उ��ेय 

 नेपालको �याय �णाल�बारे स��ेपमा जानकार� गराउने, 

 अदालतका संरचनाको बारेमा स��ेपमा जानकार� गराउने , 

 �या�यक स�म�तको अवधारणा ,उ�े�यबारे बताउने, 

 �या�यक स�म�तको प�ृभ�ूम ,�वकास�म र संरचनाका बारेमा बताउने, 

 �या�यक स�म�तस�ब�धी संवैधा�नक �यव�थाका बारेमा गराउने ,  

 �या�यक स�म�तस�ब�धी अ�य कानूनमा भएका �यव�थाह�का बारेमा जानकार� गराउने, 

 �याय �णाल�मा �थानीय तह �या�यक स�म�तको �थान तथा भू�मकाबारे जानकार� गराउने , 

 �वके���कृत �याय �यव�था र �यसको उपादेयताबारे �प� पान�। 

स� स�ालन गदा� �िश�कले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स� योजनामा उि�लिखत ��याकलाप र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह�ः �नद�िशका, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 

 �िश�ण �व�ध /��ततुीकरण : आ�यान ,�या�यान ,छलफल, समूहगत अ�यास ,घटना अ�ययन ,भ�ूमका 

अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुन ेगर� स� अव�धभर 

मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने। 
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स� योजना  

स� समय   : १ घ�टा ३० �मनेट  

�.सं. ��याकलाप समय 

१. स�को �ार�भ 

स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(नोट: काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य, उ�े�यको बारेमा सहभागीह�लाइ� 

सि����पमा बताउने) 

५ �मनेट 

२. �वषय �वेश  

नेपालको सं�वधानमा रहेको �याय �णाल�स�ब�धी �यव�था, �या�यक संरचना र 

अ�धकार �े�को सि��� जानकार� गराउने। 

१० �मनेट 

३. नेपालको �याय �णाल�  

 संघीय शासन �णाल� र एक�कृत �याय �णाल� 

 �या�यक �नकाय र अध��या�यक �नकाय 

अदालतको संरचना र अ�धकार ��े  

 सव��च अदालत 

 उ�च अदालत 

 िज�ला अदालत 

 �विश��कृत अदालत 

१० �मनेट 

४. �थानीय �या�यक स�म�त 

अ) अवधारणा  

 अ�य देशह�को अ�यास (�फ�ल�प�स, भारत, बंगलादेश, संय�ु रा�य 

अमे�रका–�ा�लफो�न�या)  

 नेपालको �वगतको अ�यास (कानूनी �यव�था/�थानीय �वाय� शासन ऐनको 

�यव�था) �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ 

 �या�यक स�म�तले �न�पण गन� �ववादका �कृ�त  

(पार�वा�रक �ववाद, ज�गा ज�मनस�ब�धी केह� �ववाद, स�पि�स�ब�धी केह� 

�ववाद, अपराधज�य केह� �ववाद, ��त�ाज�य �ववाद, करारज�य �ववाद) 

 

आ) संरचना तथा औिच�यता  

 ३ सद�यीय (उप मेयर तथा उपा�य� संयोजक - �ाय म�हला ��त�न�ध) 

 �व�भ� न वग�को ��त�न�ध�व (समदुायको ��त�न�ध�व) 

इ) �याय स�पादनमा �या�यक स�म�तको भ�ूमका र �वशेषता 

 भौगो�लक सगुमता  

 �यायमा सहज पहुँच 

 �यावहा�रक �याय 

३० �मनेट 



�थानीय तहका �या�यक स�म�तका ला�ग �ववाद �न�पणस�ब�धी �िश�ण �नद�िशका, २०७७ | 11 

 

 कम खिच�लो 

 काय��व�धगत सरलता  

 �छटो छ�रतो र सहज �याय 

 सहभा�गतामूलक �याय 

 आ�ना जन��त�न�धह��ारा �याय 

 �ववाद �न�पण ���यामा ��य� सहभा�गता 

 मेल�मलाप प��तमा जोड  

 �यायको सामािजक�करण 

 �ववादको �दगो समाधान  

 �ववाद समाधानमा लै��क संवेदनशीलता र समावेशीकरण  

५. �या�यक स�म�तबाट �याय �न�पण गदा� �वचारणीय प�ह�/�यान �दनपुन� कुराह�  

 �न�प�ता/राजनी�तक पूवा��ह  

 कानूनको �योग र आ�धका�रक एवम ्उिचत काय��व�ध  

 मानव अ�धकार/लै��क संवेदनशीलता 

 �या�यक स�म�तका पदा�धकार� र �या�यक स�म�तमा काम गन� 

कम�चार�ह�को आचार सं�हता  

१० �मनेट 

६. �या�यक स�म�तको अ�य �नकायसँगको आपसी सम�वय र सहकाय�  

 िज�ला अदालत  

 िज�ला �शासन काया�लय,  

 िज�ला �हर�  

 मालपोत काया�लय 

 नापी काया�लय 

 वडा मेल�मलाप के��  

१० �मनेट 

७. चनुौती 

 जन�व�ास आज�न 

 व�तगुत र पूवा��ह र आ�हर�हत कारबाह� 

 शी� र सरल �पमा �ववाद �न�पण 

 �थानीय �नकायका पदा�धकार� तथा कम�चार�ह�को सहयोग 

 �या�यक स�म�तको �नण�यको �भावकार� काया��वयन 

१० �मनेट 

8. स� समापन 

स�का म�ुय बुदँाह�को स��ेपीकरण र ��ो�रस�हत समापन गन�। 

५ �मनेट 

 



स� - तीन 

�या�यक स�म�तको अ�धकार��े र �यसको �योग 
 

�िश�कका ला�ग माग��नद�श 

 �िश�कले �या�यक स�म�तको अ�धकार�े� र �यसको �योगस�ब�धी कानूनी �यव�थाह�का बारेमा 

सहभागीह�लाई जानकार� गराउनपुन� छ। यसर� जानकार� गराउँदा स�को �ार�भमा नै 

अ�धकार�े�को सै�ाि�तक अवधारणा, �या�यक स�म�तको �े�ा�धकार र सो अ�धकार�े�को �योगका 

बारेमा स��ेपमा जानकार� �दनपुन� छ। स�मा म�ुय�पमा �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ 

बमोिजम �या�यक स�म�तले �न�पण गन� �ववादका �कृ�त, �ववाद �न�पण गन� �या�यक स�म�तको पूण� 

�े�ा�धकार भएका �वषयह� र मेल�मलापको मा�यमबाट मा� �न�पण गन� स�न े �वषयह�बारेमा 

जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले सो उ�े�य पू�त� हनुे गर� स� स�ालन गनु�पन� छ। स�को ला�ग 

�नधा��रत �वषयव�त ुसमे�टने गर� तो�कएको समय�भ� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु�पन� छ। �िश�कले 

�नद�िशकामा उि�लिखत �व�धको पालना गर� स� स�ालन गनु�पन� छ। यसर� �िश�ण स�ालन गदा� 

यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई ��ो�र र छलफल गन� समय उपल�ध हनुे गर� स�को �यव�थापन 

गनु�पन� छ।  

 

स�को उ��ेय 

 अ�धकार�े�को सै�ाि�तक अवधारणा, संघीय संरचनामा �या�यक स�म�तको अ�धकार��े र �यसको 

�योग र सीमाका बारेमा जानकार� गराउने,  

 �या�यक स�म�तले �न�पण गन� �ववादका �कृ�त,  

 �ववाद �न�पण गन� �या�यक स�म�तको पूण� �े�ा�धकार भएका �वषयह� र �या�यक स�म�तले 

मेल�मलापको मा�यमबाट मा� �न�पण गन� स�न े�ववादका �वषयह� बारेमा जानकार� गराउन,े 

 यी दईु �े�ा�धकारबीचको फरकबारे जानकार� गराउने, 

 अ�धकार�े� ब�हर भएको कामको प�रणाम स�ब�धमा जानकार� गराउने।  

 

स� स�ालन गदा� �िश�कले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स� योजनामा उि�लिखत ��याकलाप र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह�ः �नद�िशका, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, भ�ूमका 

अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुने गर� स� अव�धभर 

मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने। 
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स� योजना  

स� समय : १ घ�टा ३० �मनेट  

�.सं. ��याकलाप समय 

१. स�को �ार�भ 

स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(नोट: काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य, उ�े�यको बारेमा 

सहभागीह�लाइ� सि����पमा बताउने) 

५ �मनेट 

२. �वषय �वेश 

 अ�धकार�े�को अथ� र सीमा 

 �या�यक स�म�तको अ�धकार�े� यसको �योग र सीमा 

 �या�यक स�म�तको ��ेा�धकार स�ब�धमा सव��च अदालतको �नण�य  

 �ड�ल��साद �यौपाने �व. �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय 

�म�त २०७५।१०।४ 

 गणेश�साद चापागाँई �व. भ�परु नगरपा�लकाको �या�यक स�म�तका 

संयोजक उप�मखु च��माया �े�समेत (ने.का.प. २०७६ अ� ९ 

�न.नं. १०३६६ �म�त २०७६।३।२२) 

१० �मनेट 

३. अ) �ववाद �न�पण गन� �या�यक स�म�तको पूण� ��ेा�धकार भएका �वषयह� 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४७(१) 

 आल�धरु, कुलोको बाँडफाँड तथा उपयोगस�ब�धी  ) मलुकु� देवानी सं�हता 

२०७४ को दफा २८८, २९१, २९२,२९३ २९४ र २९८( 

 अका�को बाल� नो�सानी गरेकोस�ब�धी �ववाद  ) मलुकु� देवानी सं�हता ,

२०७४ को दफा ६७६ र ६८४ ( 

 चरन, घाँस, दाउरा  ) मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा ३००)१ (

३०४ र ३१३( 

 �याला मजदरु� न�दएको  ) मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा ६४०, 

६४१, ६४२, ६४३, ६४४, ६४५, ६४६ तथा ६४७( 

 घरपालवुा पशपंु�ी हराएको वा पाएको  ) मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को 

भाग ५ को प�र�छेद १६ को दफा ६७०( 

 �ये� नाग�रकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको  ) �ये� नाग�रकस�ब�धी 

ऐन , २०६३ को दफा ३, ४ र ५( 

 नाबालक छोरा छोर� वा प�त प�ीलाई इ�जत आमद अनसुार खान लाउन 

वा िश�ा �द�ा न�दएको  ) मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा २११( 

 वा�ष�क प�चीस लाख �पैयाँस�मको �बगो भएको घर बहाल र घर बहाल 

स�ुवधा (मलुकु� देवानी सं�हता , २०७४ को दफा ३८३, ३९१, ३९७ र 

२० �मनेट 
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४०५) 

 अ�य �यि�को घर, ज�गा वा स�प�तलाई असर पन� गर� �ख �ब�वा 

लगाएको (मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा २८४, २८५ र 

२८६) 

 आ�नो घर वा बलेसीबाट अकाक� घर, ज�गा वा साव�ज�नक बाटोमा पानी 

झारेको (मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा २८१, २८५ र दफा 

२८६) 

 सँ�धयारको ज�गातफ�  � याल राखी घर बनाउन ुपदा� कानूनबमोिजम छो�न ु

पन� प�रमाणको ज�गा नछोडी बनाएको  ) मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को 

दफा २८०( 

 कसैको हक वा �वा�म�वमा भएप�न परापूव�देिख साव�ज�नक �पमा �योग 

हुँदै आएको बाटो, व�तभुाउ �नका�ने �नकास, व�तभुाउ चराउने चौर, कुलो, 

नहर, पोखर� पाट� पौवा, अ��ये�� �थल, धा�म�क �थल वा अ�य कुनै 

साव�ज�नक �थलको उपयोग गन� न�दएको वा बाधा प�ु याएको (मलुकु� 

देवानी सं�हता, २०७४ को दफा ३७१ र ३७३)  

 संघीय वा �देश कानूनले �थानीय तहबाट �न�पण हनुे भनी तोकेका अ�य 

�ववादह� 

4. आ) मेल�मलापको मा�यमबाट मा� समाधान गन� स�कने �ववादह� �थानीय 

सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४७(२) 

(क) सरकार�, साव�ज�नक वा सामदुा�यक बाहेक एकाको हकको ज�गा अका�ले 

चापी, �मची वा घसुाई खाएको,  

(ख) सरकार�, साव�ज�नक वा सामदुा�यकबाहेक आ�नो हक नप�ुन े अ�को 

ज�गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,  

(ग) प�त-प�ीबीचको स�ब�ध कायम रा�।े  

(घ) अ�भ�बाहेकको बढ�मा एक वषस��म कैद हनु स�ने कुट�पट,  

(ङ) गाल� बेइ�जती,  

(च) लटु�पट,  

(छ) पशपंु�ी छाडा छाडेको वा पशपंु�ी रा�दा वा पा�दा लापरबाह� गर� 

अ�लाई असर पारेको,  

(ज) अ�को आवासमा अना�धकृत �वेश गरेको,  

(झ) अकाक� हकभोगमा रहेको ज�गा आवाद वा भोग चलन गरेको,  

(ञ) �व�न �दूषण गर� वा फोहोरमैला � याँक� �छमेक�लाई असर प�ु याएको, 

(ट) �च�लत कानूनबमोिजम मेल�ममलाप हनु स�ने �यि� वाद� भई दायर हनुे 

अ�य देवानी र एक वष�स�म कैद हनु स�ने फौजदार� �ववाद। 

५ �मनेट 
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५. इ) मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ मा �यव�था भएका एक वष�स�म कैद हनु 

स�ने फौजदार� �ववादह�:  

 साव�ज�नक बाटो, नद� वा �थलमा खतरा वा बाधा प�ु याउन नहनुेः 

दफा ११३(२) 

 घर �नमा�ण गदा�, भ�काउँदा वा मम�त गदा� लापरबाह� गन� नहनुेः दफा 

११५(२) 

 पशपंु�ी रा�दा लापरबाह� गन� नहनुेः दफा ११६(२) 

 पशपंु�ी छाडा छा�न नहनुेः दफा ११७(२) 

 अभ� �यवहार गन� नहनुेः दफा ११८(२) 

 �भ�ा मा�न वा मा�न लगाउन नहनुेः दफा १२६(२)(क) 

 धा�म�क र��त ि�थ�तमा बाधा पयुा�उन नहनुेः दफा १५७(२) 

 भेदभाव गर� व�त ुवा सेवा ख�रद �ब�� वा �वतरण गन� नहनुेः दफा 

१६१(२) 

 जवज��ती काममा लगाउन नहनुेः दफा १६२(२) 

 लापरवाह�पूण� काम गर� वा हेलच�याइँ गर� कुट�पट गन� वा अ�भ� 

वा अ�य चोट प�ु याउन नहनुेः दफा १९५(२)(क) 

 आपरा�धक बल �योग गन� नहनुेः दफा १९६(४) 

 स�पि�को आपरा�धक उपयोग गन� नहनुेः दफा २५१(३) (ख) 

 आपरा�धक लाभ (ए�सटस�न) �लन नहनुेः दफा २५३(३) (ग) 

 आपरा�धक �वेश गन� नहनुेः दफा २८४(३) (ख) 

 लटु�पट गन� नहनुेः दफा २८६(३) 

 गाई, गो� मान� वा कु�न नहनुेः दफा २८९(३) 

 पशपु�ी ��त �नद�यी �यवहार गन� नहनुेः दफा २९०(२) 

 साव�जा�नक �थलमा पश ुवा प�ी मान� नहनुेः दफा २९१(५) 

 गो�य कुरा �कट गन� नहनुेः दफा २९४(२) 

 हैरान पान� ब��यतले िच�ी प� ले� नहनुेः दफा ३००(२) 

 अ�को शर�र खानतलासी गन� नहनुेः दफा ३०१(२) 

गाल� गन� नहनुेः दफा ३०५)३( 

 

६. संघीय वा �देश कानून तोकेका अ�य �ववाद 

 �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ३, ४ र ५) 

 घरेल ु �हंसा (कसरु र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ४ को उपदफा 

(१)(२)(५)(६)(७) (८)(९)(१०)(११) 

 �व�ापन (�नयमन गन�) ऐन, २०७६ को दफा २५ उपदफा (३) को ख�ड 

(क) तथा दफा २७ र २८ को उपदफा (२) 

१० �मनेट 
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 अ�नवाय� तथा �न: श�ुक िश�ास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३२ 

 सामािजक सरु�ा ऐन, २०७५ को दफा २१, २२ र २३ 

 बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ६४ को उपदफा (२) (३) 

(४) (५) र (६) 

 फोहोरमैला �यव�थापन ऐन, २०६८ दफा ३८ �े�ा�धकार �वह�न कामको 

प�रणाम 

७. �या�यक स�म�तको अ�धकार��ेको �योग  

 संयोजक र सद�यह�को सामू�हक �पमा अ�धकार�े�को �योग गन� र 

बहमुतको रायबाट �नण�य हनुे। 

 संयोजक र एक जना सद�यबाट �ववादको �नण�य हनुे।  

 संयोजकको अनपुि�थतमा दईु जना सद�यले काय��व�धगत काय� गन� स�कन े

तर �नण�य गन� नस�ने। 

 संयोजकको पद �र� भएमा दईु जना सद�यले काय��व�धगत काय� गन� र 

�नण�यसमेत गन� स�ने। 

१० �मनेट 

८. ��ेा�धकारस�ब�धी सव��च अदालतका मह�वपूण� नजीरह�  

 कौश�या देवी �व�� प ुवे अ ,राज�वराजसमेत ,उ��षेण  ) ने.का.प . २०७३ 

अ� ४ प�ृ ७८२ �न.नं . ९५८७ 

 गणेश�साद चापागाँई �व�� भ�परु नगरपा�लकाको काया�लय, झापा, 

भ�परुसमेत २०७६ अ�: ९ �नण�य नं .१०३६३  

१० �मनेट 

९. स� समापन 

स�का म�ुय बुदँाह�को स��ेपीकरण र ��ो�रस�हत समापन गन�। 

५ �मनेट 

 



स� - चार 

कानून तथा �यायका आधारभतू �स�ा�तह� 
 

�िश�कका ला�ग माग��नद�श 

 �िश�कले �ववाद �न�पणका स�दभ�मा लागू हनुे कानून र �यायका �व�भ� न �स�ा�तह� बारेमा 

सहभागीह�लाई जानकार� गराउनपुन� छ। यसर� जानकार� गराउँदा स�को �ार�भमा नै कानूनका 

�कारह�: सारवान ् र काय��व�ध कानून, देवानी र फौजदार� कानून, �तनका �कार तथा �योजन, 

�तनले �दान गन� हक तथा अ�धकार र �सज�ना गन� दा�य�व, �या�यक स�म�तले �चलन गराउन े

कानूनका बारेमा र �यायस�ब�धी अवधारणाका बारेमा स��ेपमा जानकार� �दनपुन� छ। स�मा 

म�ुय�पमा कानून र �यायका आधारभतू �स�ा�तह�का बारेमा जानकार� �दने उ�े�य रहेकोले सो 

उ�े�य पू�त� हनुे गर� स� स�ालन गनु�पन� छ। स�को ला�ग �नधा��रत �वषयव�त ु समे�टन े गर� 

तो�कएको समय�भ� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु�पन� छ।�िश�कले �नद�िशकामा उि�लिखत �व�धको 

पालना गर� स� स�ालन गनु�पन� छ।यसर� �िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई 

��ो�र र छलफल गन� समय उपल�ध हनुे गर� स�को �यव�थापन गनु�पन� छ।  

स�को उ��ेय 

 कानून र कानूनका �कारह� (देवानी तथा फौजदार� कानून) तीनले �दान गन� हक तथा अ�धकार र 

�सज�ना गन� दा�य�व, �या�यक स�म�तले �चलन गराउने कानूनबारे बताउन,े 

 सामा�य तथा �वशेष कानूनबारे बताउने, 

 देवानी र फौजदार� काय��व�धस�ब�धी सामा�य जानकार� गराउन,े 

 सामा�य काय��व�ध र �वशेष काय��व�धका बारेमा बताउने, 

 कानूनको शासनबारेमा बताउने 

 �यायको अथ� र आयाम र आव�यकत बारेमा बताउने, 

 कानून र �याय का मूलभतू �स�ा�तह�बारे बताउने , 

 देवानी कानूनका �स�ा�त,  

 फौजदार� �यायका �स�ा�त, 

 �ाकृ�तक �यायको �स�ा�त, 

 �या�यक स�म�तले �न�पण गन� काम कारबाह�मा उि�लिखत �स�ा�तह�को �योगबारे �प� पान�।  
 

स� स�ालन गदा� �िश�कले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स� योजनामा उि�लिखत ��याकलाप र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह�ः �नद�िशका, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 

 �िश�ण �व�ध /��ततुीकरण :आ�यान ,�या�यान ,छलफल, समूहगत अ�यास ,घटना अ�ययन ,भ�ूमका 

अ�भनय आ�द।  
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 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुन ेगर� स� अव�धभर 

मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने। 

 

स� योजना  

स� समय : १ घ�टा ३० �मनेट  

�.सं. ��याकलाप समय 

१. स�को �ार�भ 

स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(नोट: काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य, उ�े�यको बारेमा 

सहभागीह�लाइ� सि����पमा बताउने) 

५ �मनेट 

२. �वषय �वेश 

 कानूनका अथ� र �ोतबारे बताउने। 

५ �मनेट 

३. कानूनका �कारह�  

 सारवान ्तथा काय��व�ध 

 देवानी तथा फौजदार� 

 सामा�य र �वशेष कानून  

सामा�य कानून (उदाहरणका ला�ग) 

 मलुकु� देवानी सं�हता ,२०७४ 

 मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता ,२०७४ 

 मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४  

 मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता ,२०७४  

 फौजदार� कसूर  ) सजाय �नधा�रण र काया��वयन) ऐन, २०७४ 

 मलुकु� देवानी काय��व�ध �नयमावल�, २०७५ 

 मलुकु� फौजदार� काय��व�ध �नयमावल�, २०७५ 

 फौजदार� कसूर  ) सजाय �नधा�रण र काया��वयन) स�ब�धी �नयमावल�, 

२०७५ 

�वशेष कानून (उदाहरणका ला�ग) 

 बाल�म (�नषेध र �नय�मत गन�) ऐन, २०५६ 

 घरेल ु �हँसा (�नय��ण) ऐन सरुि�त मात�ृव तथा �जनन �वा��य 

अ�धकार) ऐन, २०७५ 

 मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार (�नय��ण) ऐन, २०६४ 

 जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर सजाय) ऐन, २०६८ 

काय��व�ध कानून 

 सामा�य र �वशेष काय��व�ध  

१० �मनेट 
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 �या�यक स�म�तले �याय �न�पण गदा� अवल�बन गनु�पन� काय��व�ध 

4. देवानी कानूनका �स�ा�तह�  

 कानूनको अ�ानता ��य नहनुे 

 साव�ज�नक �हत �वपर�त हनुे गर� काम गन� नपाउने 

 कानून �वपर�तको काम अमा�य हनुे 

 ग�ती गन�ले ��त बेहोनु�पन� 

 अ�लाई दःुख �दने गर� काम गन� नहनुे 

 ग�तीको फाइदा �लन नपाउने 

 �हत �वपर�तको काम अमा�य हनुे 

 �यि��वलाई �वीकार गनु�पन�  

 असल �छमेक�पन कायम गनु�पन�  

 देवानी दा�य�वबाट छुटकारा नपाउन े

 कानून �वपर�तका �था वा पर�परालाई मा�यता न�दइने  

 �वदेशीको हकमा प�न लागू हनुे 

१५ �मनेट 

५. काय��व�ध कानूनका आधारभतू �स�ा�तह� 

 प�लाई सूचना 

 पूप�� र सनुवुाइमा प�को सहभा�गता 

 �माण स�लन र पर��ण र �माणलाई अक� प�को चनुौती  

 सामा�यतया खलुा सनुवुाइ क� 

 प�लाई समान �यवहार 

१० �मनेट 

६. देवानी काय��व�ध कानूनका आधारभतू �स�ा�तह� 

 हक बेहकको �� अदालतबाट मा� �न�पण हनुे 

 कानूनी है�सयतस�ब� धी �ववाद �नय�मत अदालतबाट मा� �न�पण हनुे 

 प�ह�को है�सयत समान हनुे  

 �फराद दाबी गन� हकदैया हनुपुन�  

 �मलाप� वा मेल�मलाप गन� मौका �दनपुन�  

 पनुरावेदनको अ�धकार हनुे  

१० �मनेट 

७. �यायका आधारभतू �स�ा�तह�  

�ाकृ�तक �यायको �स�ा�त  

 आ�नो �ववादमा आफ�  �यायाधीश हनु नहनुे  

 �यि�गत पूवा��ह 

 आ�थ�क पूवा��ह 

 पद�य पूवा��ह 

 सनुवुाइको मौका न�दई �नण�य गन� नहनुे  

१० �मनेट 
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 �व�छ सनुवुाइ  ) Fair Trial ( उिचत ���या  ) Due Process ( 

८. फौजदार� �यायका �स�ा�तह�  

 कानूनबमोिजमको काम कसूर नहनुे  

 कानूनबमोिजम बाहेक सजाय नहनुे  

 त�यको �ममा पर� गरेको काम कसूर नहनु े

 एउटै कसूरमा दोहोरो सजाय नहनुे 

 �व�छ सनुवुाइबाट वि�त नहनुे 

 आ�नो �व�� सा�ी हनु कर नला�ने 

 कसूर �मािणत नभएस�म कसूरदार नमा�नने 

 बालबा�लकाले गरेको काम कसूर नहनुे 

 होस ठेगानमा नरहेको �यि�ले गरेको काम कसूर नमा�नने 

 म�ुर� �लई गरेको काम कसूर नहनुे 

 भलाइका ला�ग म�ुर� �लई गरेको काम कसूर नहनुे 

 भलाइका ला�ग संर�कको म�ुर� �लई गरेको काम कसूर नहनुे 

 भलाइका ला�ग म�ुर� न�लई गरेको काम कसूर नहनुे 

 असल �नयतले �दएको जानकार�बाट ��त पगेुमा कसूर नहनुे  

 डर �ासमा पर� गरेको काम कसूर नहनु े

 अ�य हा�न, नो�सानीबाट बचाउन असल �नयतले गरेको काम कसूर नहनुे 

 �नजी र�ाको अ�धकार र सोको ब�देज 

 मामलु� हा�न, नो�सानी भएकोमा कसूर नहनुे  

 बालबा�लकाबाट गराएको कसूरमा उमेर पगेुकोलाई सजाय हनुे 

 �नरपे� दा�य�व  ) ����ट लाय�व�लट� (हनुे कसूरमा आपरा�धक मनसाय 

पर��ण नहनुे 

 स��ठत सं�थाबाट भएको कसूरमा काम गन� गराउनेको आपरा�धक 

दा�य�व हनुे 

 समूहबाट भएको कसूरमा सबै सद�यलाई सजाय हनुे 

 अपराध पी�डतलाई �ववादको कारबाह�को जानकार� र ��तपू�त� पाउन ेहक 

हनुे 

१५ �मनेट 

९. अ�य �स�ा�तह�  

 हद �यादको �स�ा�त  

 हकदैयाको �स�ा�त 

 �ा��यायको �स�ा�तह� 

 नजीरको �स�ा�त 

उि�लिखत �स�ा�तह�सँग स�बि�धत सव��च अदालतका नजीरह� 

१० �मनेट 
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निजरको �स�ा�त 

 महादेव दनवुार �व�� परमे�र म.ुस गन� उमेशकुमार शाह ,म�ुा कुत 

�दलाई मोह� �न�काशन  ) ने.का.प . २०७४ अ� ६ प�ृ ९१३ �न.नं . 

९८१९( 

�ाकृ�तक �यायको �स�ा�त 

 श�घुन कुमार नेपालसमेत �व�� ई�र� शमा� नेपाल  ) ने.का.प . २०७३ 

अ� ५ प�ृ ९७३ �न.नं . ९६०६( 

सारवान ्कानून र काय��व�ध कानूनको �भ� नता 

 रामे�ार नायक �व�� �वशे�र नायकसमेत  ) ने.का.प . २०७४ अ� १२ 

प�ृ २०१६ �न.नं . ९९१५( 

१०. �या�यक स�म�तले �चलन गराउने कानूनह�  

 चल अचल स�पि�स�ब�धी कानून 

 पा�रवा�रक कानून  

 केह� फौजदार� कानून 

 ��त�ाज�य कानून 

 करार कानून 

 अ�य कानून 

५ �मनेट 

11. स� समापन 

स�का म�ुय बुदँाह�को स��ेपीकरण र ��ो�रस�हत समापन गन�। 

५ �मनेट 
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�यावहा�रक स�ह� 

यी स�ह�को उ�े�य सहभागीह�लाई �ववाद �न�पणको काय��व�धको �यावहा�रक �ान तथा सीप �दान 

गनु� रहेको छ। यस ख�डमा �याय �न�पण गदा� काय��व�धगत कुरा �यवहारमा कसर� �योग ग�र�छ भ� ने 

बारेमा सहभागीह�लाई अ�यास गन� लगाइने छ। यस ख�डमा �याय �न�पणस�ब�धी देहायका स�ह� 

समावेश ग�रएका छन:्  

स� – पाचँ : �नवेदन, �याद तामेल�, �लिखत बेहोरा, ��तउ�रप� र तारेख 

स� – छ  : �ववाद �न�पणको �सल�सलामा ग�रने आदेश  

स� – सात  : �माण स�लन, पर��ण र सनुवुाइ  

स� – आठ  : मेल�मलापस�ब�धी अवधारणा र ���या  

स� – न�  : �नण�य र �नण�य ���या 

स� – दश  : �नण�य वा �मलाप�को काया��वयन (फैसला काया��वयन)  

स� – एघार : �ववाद �यव�थापन र अ�भलेख �यव�थापन 



स� - पाचँ 

�नवेदन, �याद तामेल�, ��तउ�रप� वा �लिखत बेहोरा र तारेख 
 

�िश�कका ला�ग माग��नद�श 

 �िश�कले �नवेदन, �याद तामेल�, ��तउ�रप� वा �लिखत बेहोरा र तारेख बारेमा सहभागीह�लाई 

जानकार� गराउनपुन� छ। यसर� जानकार� गराउँदा स�को �ार�भमा �नवेदन, �याद तामेल�, 

��तउ�रप� वा �लिखत बेहोरा र तारेख आ�दका बारेमा स��ेपमा जानकार� �दनपुन� छ। स�मा 

म�ुय �पमा �नवेदन, �याद तामेल�, ��तउ�रप� वा �लिखत बेहोरा र तारेख आ�द �वषयह� के हनु ्

र �यसमा के के कुराह� उ�लेख हनुपुछ� भ� ने कुराका बारेमा जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले सो 

उ�े�य पू�त� हनुे गर� स� स�ालन गनु�पन� छ। स�को ला�ग �नधा��रत �वषयव�त ु समे�टन े गर� 

तो�कएको समय�भ� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु�पन� छ। �िश�कले �नद�िशकामा उि�लिखत �व�धको 

पालना गर� स� स�ालन गनु�पन� छ। यसर� �िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई 

��ो�र र छलफल गन� समय उपल�ध हनुे गर� स�को �यव�थापन गनु�पन� छ। 

 

स�को उ��ेय 

 �नवेदनका बारेमा जानकार� गराउन,े 

 �याद र �याद तामेल� बारेमा बताउन,े 

 �लिखत बेहोरा, ��तउ�रप�का बारेमा जानकार� गराउन,े 

 तारेख बारेमामा जानकार� गराउने।  

 

स� स�ालन गदा� �िश�कले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स� योजनामा उि�लिखत ��याकलाप र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह�ः �नद�िशका, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, भ�ूमका 

अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुन ेगर� स� अव�धभर 

मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने। 

स� योजना  

स� समय   : १ घ�टा ३० �मनेट  

�.सं. ��याकलाप समय 

१ स�को �ार�भ 

स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(नोट: काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य, उ�े�यको बारेमा सहभागीह�लाइ� 

सि����पमा बताउने ) 

५ �मनेट 
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२ �वषय �वेश  

�नवेदन, �याद तामेल�, ��तउ�रप� वा �लिखत बेहोरा र तारेखका बारेमा 

सि��� जानकार� गराउन।े  

५ �मनेट 

३ �नवेदन  

 �नवेदन �दन स�ने �यि� 

 �नवेदनमा खलुाउनपुन� कुराह� (र�तसमेत) 

 �नवेदन दता� र सोको �न�सा  

 दता� हनु नस�ने भए सोह� कुरा उ�लेख गन� (दरपीठ)  

 दोहोरो �नवेदनको दता� (�नवेदनमा दाबी गरेको �वषयमा अ�य �नकायमा वा 

�या�यक स�म�तबाट �कनारा वा �वचाराधीन भए नभएको) 

 कागज (नेपाल�/सादा)  

 द�तरु र सह�छाप 

 �नवेदनका साथमा पेश गनु�पन� �माण 

१० �मनेट 

४ �याद र �याद तामेल�  

 �यादमा उले�ख हनुपुन� कुरा  

 �यादको ��त र जार� गन� �दन  

 �याद बझुाउन ेत�रका (तामेल�) 

 �याद सूचना तामेल� र�तपूव�क भए नभएको जाँच र जाँच गन� आधारह� 

 �याद सूचना बदर र पनु �याद जार�  

१० �मनेट 

५ ��तउ�रप� वा �लिखत बेहोरा  

 ��तउ�रप� वा �लिखत बेहोरामा खलुाउनपुन� कुरा र र�त प�ु याउने 

 ��तउ�रप� वा �लिखत बेहोराको जाँच र दता� 

 ��तउ�रप� वा �लिखत बेहोराका साथ पेश गनु�पन� �माण कागजात  

 कागज (नेपाल�/सादा)  

 द�तरु र सह�छाप  

१० �मनेट 

६ तारेख 

 साधारण तथा पेसी तारेख र यसको �योजन 

५ �मनेट 

७ �नवेदन, �लिखत बेहोरामा �याद �याद तामेल� ता�रखस�ब�धी �व�मान कानूनी 

तथा काय��व�धगत �यव�था (�नवेदन, �लिखत बेहोरा �याद �याद तामेल� 

ता�रखस�ब�धी नजीरको जानकार�) 

१० �मनेट 

८ अ�यास  

 सहभागीलाइ� ४/४ जनाको ७ वटा समूहमा �वभाजन गन�।  

 समूह (क) लाई अनसूुची-१ मा उ�लेख ग�रएको �या�यक स�म�तको 

काया�लयमा पेश गरेको �नवेदन (उजरु�) प�को नमूनामा छलफल गर� दता� 

समूह काय�का 

ला�ग १५ 

�मनेट 

��त�ुतका 
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गन� नगन� �नण�य गन�। 

 समूह (ख) लाई अनसूुची -२ मा उ�लेख ग�रएको दफा ४७ (१) को 

�ववादका �नवेदन (उजरु�) दता� �कताबको नमूना तयार गराउन लगाउने। 

 समूह (ग) लाई अनसूुची -३ मा उ�लेख ग�रएको दफा ४७ (२) को 

�ववादका �नवेदन (उजरु�) दता� �कताबको नमूना तयार गराउन लगाउने। 

 समूह (घ) लाई अनसूुची -४ मा उ�लेख ग�रएको �नवेदन (उजरु�) दता� 

गरेको �न�साको नमूना तयार गराउन लगाउने। 

 समूह (ङ) लाई अनसूुची -५ मा उ�लेख ग�रएको प�को उपि�थ�तको 

(ता�रख) भपा�इको नमूना तयार गराउन लगाउने। 

 समूह (च) लाई अनसूुची -६ मा उ�लेख ग�रएको प�को उपि�थ�तको 

(ता�रख) पचा�को नमूना तयार गन� लगाउने। 

 समूह (छ) लाई अनसूुची-७ मा उ�लेख ग�रएको �लिखत बेहोराको नमूना 

तयार गन� लगाउने।  

 सबै समूहलाई पालै पालो आआ�नो समूहको टोल� नेता�ारा बुदँागत �पमा 

��ततु गन� लगाउन।े  

 दोहो�रएको बुदँा उ�लेख नगन� आ�ह गन�।  

नोट: सहभागीको ��त�ुतप�ात ् प�हला सहभागीह�बाट नै प�ृपोषणका ला�ग 

अनरुोध गन�। अ��यमा �िश�क आफ� ले सबै सहभागीको िज�ासालाइ� स�बोधन 

गद� प�ृपोषण �दने।  

ला�ग १० 

�मनेट 

प�ृपोषणका 

ला�ग ५ 

�मनेट 

ज�मा ३० 

�मनेट 

९ स� समापन 

स�का म�ुय बुदँाह�को स��ेपीकरण र ��ो�रस�हत समापन गन�। 

५ �मनेट 

 



स� - छ 

�ववाद �न�पणका �ममा ग�रने आदेश 

 

�िश�कका ला�ग माग��नद�श 

 �िश�कले �ववाद �न�पणका �ममा �या�यक स�म�तले गनु�पन� आदेश र आदेशमा खलुाउनपुन� 

कुराका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउनपुन� छ। यसर� जानकार� गराउँदा स�को �ार�भमा 

नै आदेशको अवधारणा र आदेशमा खलुाउनपुन� कुरा, अ�त�रम संर�णा�मक आदेश, स�पि� रो�ा 

गन� आदेश, �माण ब�ुन ेआदेश र आदेश गदा� �वचार गनु�पन� कुराह�को बारेमा सि��� जानकार� 

�दनपुन� छ। स�मा म�ुय�पमा आदेशको �योजन, आदेश गनु�पन� अव�था र �व�भ� न �कारका 

आदेशका बारेमा जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले सो उ�े�य पू�त� हनुे गर� स� स�ालन गनु�पन� छ। 

स�को ला�ग �नधा��रत �वषयव�त ु समे�टने गर� तो�कएको समय�भ� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु�पन� 

छ। �िश�कले �नद�िशकामा उि�लिखत �व�धको पालना गर� स� स�ालन गनु�पन� छ।यसर� �िश�ण 

स�ालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई ��ो�र र छलफल गन� समय उपल�ध हनुे गर� स�को 

�यव�थापन गनु�पन� छ।  

स�को उ��ेय 

 आदेशको अथ� र �ववाद �न�पणका �सल�सलामा के कुन अव�थामा आदेश गनु�पन� हो सो बारेमा 

जानकार� गराउने, 

 आदेशमा खलुाउनपुन� �वषयह� बारेमा जानकार� गराउने, 

 स�पि� रो�ा आदेश, अ�त�रम संर�णा�मक आदेश जार� गनु�पन� अव�था र सोको काय��व�ध बताउने। 

स� स�ालन गदा� �िश�कले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स� योजनामा उि�लिखत ��याकलाप र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह�ः �नद�िशका, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, भ�ूमका 

अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुने गर� स� अव�धभर 

मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने। 

 

स� योजना  

स� समय : १ घ�टा ३० �मनेट  

�.सं. ��याकलाप समय 

१. स�को �ार�भ 

स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(नोट: काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य, उ�े�यको बारेमा सहभागीह�लाइ� 

५ �मनेट 
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सि����पमा बताउने) 

२. �वषय �वेश 

आदेशको अथ�, �कृ�त, �योजन र आव�यकता बारेमा सि��� जानकार� गराउने।  

५ �मनेट 

३. आदेशस�ब�धी अवधारणा  

 आदेश र �नण�यमा �भ� नता  

 आदेशको है�सयत 

 आदेश गदा� �वचार गनु�पन� कुराह� 

 आदेशमा खलुाउनपुन� कुराह� 

 आदेश संशोधनः हनु स�ने र नस�ने अव�था 

 आदेशको सूचना  

२० �मनेट 

४. स�पि� रो�ा र फुकुवा आदेश 

 स�पि� रो� का गनु�पन� अव�था र कारण  

 रो�ा गन� स�कने स�पि�  

 स�पि� रो� का गन� ���या  

 स�पि� रो� का गन�स�ब�धी कानूनी �यव�था  

 रो� का भएको स�पि� फुकुवा गन� ���या र कानूनी �यव�थाह� 

 �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ - दफा ४९(६)(७)  

१५ �मनेट 

५. अ�त�रम संर�णा�मक आदेश 

 अ�त�रम संर�णा�मक आदेशको �योजन र दायरा 

 अ�त�रम संर�णा�मक आदेश �दन स�कने अव�था र �यि� 

 अ�त�रम संर�णा�मक आदेश �दनका ला�ग आव�यक �माण 

 अ�त�रम संर�णा�मक आदेशमा खलुाउनपुन� कुराह� 

१० �मनेट 

६. �माण ब�ुने आदेश (स� सातमा समावेश ग�रएको छ।)  

७. अ�यास 

 सहभागीलाइ� दइु� समूह �वभाजन गन�।  

 समूह (क) लाई अनसूुची-९ मा उ�लेख ग�रएको स�पि� रो�ा गन� आदेशको 

नमूना तयार गराउन लगाउने। 

 समूह (ख) लाई अनसूुची-१० मा उ�लेख ग�रएको अ�त�रम संर�णा�मक 

आदेशको नमूना तयार गन� लगाउने। 

 दवुै समूहलाई पालै पालो आ आ�नो समूहको टोल� नेता�ारा बुँदागत �पमा 

��ततु गन� लगाउने।  

नोट: सहभागीको ��त�ुतप�ात ् प�हला सहभागीह�बाट न ै प�ृपोषणका ला�ग 

अनरुोध गन�। अ��यमा �िश�क आफ� ले सबै सहभागीको िज�ासालाइ� स�बोधन 

गद� प�ृपोषण �दने।  

समूह काय�का 

ला�ग १५ �मनेट 

��त�ुतका ला�ग 

१० �मनेट 

प�ृपोषणका 

ला�ग ५ �मनेट 

ज�मा ३० 

�मनेट 

8. स� समापन 

स�का म�ुय बुदँाह�को स��ेपीकरण र ��ो�रस�हत समापन गन�। 

५ �मनेट 



स� - सात 

�माण ब�ुने ���या, स�लन, पर��ण र सनुवाइ 
 

�िश�कका ला�ग माग��नद�श 

 �िश�कले �माण हनु स�ने कुराह�, �माण ब�ुने ���या, स�लन, पर��ण र सनुवुाइको 

काय��व�धका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउनपुन� छ। यसर� जानकार� गराउँदा स�को 

�ार�भमा नै �माण, �माण स�लन, पर��ण र मू�या�न, सनुवुाइको अवधारणा, सनुवुाइ ���या, 

बारेमा स��ेपमा जानकार� �दनपुन� छ। स�मा म�ुय�पमा �माण स�लन, पर��ण र मू�या�न 

सनुवुाइका बारेमा जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले सो उ�े�य पू�त� हनुे गर� स� स�ालन गनु�पन� 

छ। स�को ला�ग �नधा��रत �वषयव�त ु समे�टने गर� तो�कएको समय�भ� ��त�ुतलाई �यव�थापन 

गनु�पन� छ। �िश�कले �नद�िशकामा उि�लिखत �व�धको पालना गर� स� स�ालन गनु�पन� छ। यसर� 

�िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई ��ो�र र छलफल गन� समय उपल�ध हनुे गर� 

स�को �यव�थापन गनु�पन� छ।  

स�को उ��ेय 

 �ववाद �न�पण गन�को ला�ग र के क�ता कुरा �माण हनु स�दछन ्भ� ने कुरामा �काश पान�,  

 �माण ब�ुने आदेश गनु�पन� कारण र �माण ब�ुन ेआदेशमा खुलाउनपुन� कुराह�बारे जानकार� गराउने, 

 �माणको स�लन, पर��ण र मू�या�नको त�रकाको बारेमा �काश पान�, 

 �ववाद �न�पण गन�को ला�ग �ववाद ग�रने सनुवुाइबारे �काश पान�, 

 �माण ब�ुने, सा�ी ब�ुन े���याबारे �काश पान�, 

 �ववाद �न�पण गन�को ला�ग �ववादको सनुवुाइका ���याबारे �काश पान�। 

स� स�ालन गदा� �िश�कले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स� योजनामा उि�लिखत ��याकलाप र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह�ः �नद�िशका, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 

 �िश�ण �व�ध /��ततुीकरण :आ�यान ,�या�यान ,छलफल, समूहगत अ�यास ,घटना अ�ययन ,भ�ूमका 

अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुन ेगर� स� अव�धभर 

मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने। 

स� योजना  

स� समय : १ घ�टा ३० �मनेट  

�.सं. ��याकलाप समय 

१. स�को �ार�भ 

स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

५ �मनेट 
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(नोट: काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य, उ�े�यको बारेमा 

सहभागीह�लाइ� सि����पमा बताउने) 

२. �वषय �वेश  

�माण, �माण ब�ुन ेआदेश, �माण स�लन, पर��ण र मू�या�न, सनुवुाइको 

अवधारणा, सनुवुाइ ���या, बारेमा सि��� जानकार� गराउने। 

५ �मनेट 

३. �माण र �माणका �कारह� 

 �माण हनु स�न ेकुरा  

 �माणका �कारह� र �तनको �ामािणक मू�य 

१० �मनेट 

४. �माण ब�ुनपुन� अव�था र �माण ब�ुने आदेश 

 दवु ैप�ह� उपि�थत भए प�छ �नवेदक र �वप�ीबीच �नवेदन र �लिखत 

बेहोराको �वषयमा छलफल गराउने। 

 �ववादका प�ह�लाई मेल�मलाप गन� मेल�मलाप के��मा पठाउने। 

मेल�मलाप हनु नसके �ववाद �न�पणको ला�ग �नवेदन र �लिखत बेहोरा 

साथ ��ततु भएका अ�त�र� �माण ब�ुनपुन� भए �यसका ला�ग आदेश 

गन�। (�माण ब�ुन ेआदेश) 

 �नवेदन र �लिखत बेहोरामा उि�लिखत र अ�य �माण ब�नपुन� अव�था। 

 �माण ब�ुन ेआदेश र सो आदेशमा खलुाउनपुन� कुराह�। 

 ऐनको दफा ४७(२) बमोिजमको �ववादमा मेल�मलापको मा�यमबाट 

�न�पण नभएमा दवु ै प�ह� उपि�थत भएको �म�तले तीन म�हना�भ� 

�म�सल कागज र �माणसमेत अदालतमा पठाउने। 

१० �मनेट 

५. �माण स�लन र पर��ण 

 �नवेदक र �वप�ीले पेश गरेका �माण एक अका�लाई देखाउने 

 सा�ी ब�ुने 

 सा�ीको बकप�: सोधपछु, िजरह पनु: सोधपछु 

५ �मनेट 

६. पेसी र सनुवुाइ  

 �ववाद �न�पण गन�को ला�ग कुनै आदेश वा �नण�य गन� �या�यक स�म�त 

सम� पेश गन� �ववादस�ब�धी फाइल पेसीमा चढाउने काय�।  

 सनुवुाइ क� (बैठक) र ब�द सनुवुाइ क�स�ब�धी अवधारणा  

 सनुवुाइ क�को मया�दा  

 प�को भनाइ वा कानून �यवसायीको बहस स�ु ने।  

१० �मनेट 

7. स�बि�धत कानून र नजीरस�ब�धी जानकार�  

 �ववादको कारबाह� सनुवुाइ �माण स�लन र पर��णस�ब�धी �व�मान 

कानून र काय��व�ध  

 �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ र �नयमावल� 

१० �मनेट 
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 मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

 मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

8. अ�यास  

 सहभागीलाइ� दइु� समूह �वभाजन गन�।  

 समूह (क) लाई प�रिश� -४ मा उ�लेख ग�रएको �ववादको आधारमा 

अनसूुची -११ मा उ�लेख ग�रएको �माण ब�ुनेस�ब�धी आदेशको नमूना 

तयार गन� लगाउने। 

 समूह (ख) लाई प�रिश� -५ मा उ�लेख ग�रएको �ववादको आधारमा 

अनसूुची -१३ मा उ�लेख ग�रएको सा�ीको बकप�को नमूना तयार गन� 

लगाउने। 

नोट: सहभागीको ��त�ुतप�ात ् प�हला सहभागीह�बाट नै प�ृपोषणका ला�ग 

अनरुोध गन�। अ��यमा �िश�क आफ� ले सबै सहभागीको िज�ासालाइ� 

स�बोधन गद� प�ृपोषण �दने।  

समूह काय�का 

ला�ग १५ �मनेट 

��त�ुतका ला�ग 

१० �मनेट 

प�ृपोषणका 

ला�ग ५ �मनेट 

ज�मा ३० �मनेट 

9. स� समापन 

स�का म�ुय बुदँाह�को स��ेपीकरण र ��ो�रस�हत समापन गन�। 

५ �मनेट 

 



स� - आठ 

�मलाप� र मेल�मलापस�ब�धी अवधारणा र यसको �योग 
 

�िश�कका ला�ग माग��नद�श 

 �िश�कले स�को �ार�भमा �मलाप�को अवधारणा मेल�मलाप प��तको अवधारणा, ���या र �ववाद 

समाधानमा मेल�मलापको मह�वका साथै �ववाद समाधानमा मेल�मलापकता� भ�ूमकाबारेमा स��ेपमा 

जानकार� �दनपुन� छ। म�ुय�पमा मेल�मलाप प��तको बारेमा जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले सो 

उ�े�य पू�त� हनुे गर� स� स�ालन गनु�पन�। स�को ला�ग �नधा��रत �वषयव�त ुसमे�टन ेगर� तो�कएको 

समय�भ� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु�पन� छ। �िश�कले �नद�िशकामा उि�लिखत �व�धको पालना गर� 

स� स�ालन गनु�पन� छ। यसर� �िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई ��ो�र र 

छलफल गन� समय उपल�ध हनुे गर� स�को �यव�थापन गनु�पन� छ।  

स�को उ��ेय 

 �मलाप�को अवधारणाबारे बताउन,े  

 मेल�मलापको प��तको अवधारणा र ���याको बारे बताउने, 

 �ववाद समाधानमा मेल�मलापको मह�वबारे बताउने, 

 �ववाद समाधानमा मेल�मलापकता�को भ�ूमकाबारे बताउने,  

 सबै �कृ�तका �ववादलाई मेल�मलापको मा�यमबाट �न�पण गन� �ाथ�मकता �दने र सोको कारणका 

स�ब�धमा �काश पान�। 

स� स�ालन गदा� �िश�कले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स� योजनामा उि�लिखत ��याकलाप र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह�ः �नद�िशका, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, भ�ूमका 

अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुने गर� स� अव�धभर 

मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने। 

स� योजना  

स� समय : १ घ�टा ३० �मनेट  

�.सं. ��याकलाप समय 

१. स�को �ार�भ 

स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(नोट: काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य, उ�े�यको बारेमा 

सहभागीह�लाइ� सि����पमा बताउने) 

५ �मनेट 
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२. �वषय �वेश 

मेल�मलाप प��तको अवधारणा, ���या र �ववाद समाधानमा मेल�मलापको 

मह�वका साथै �ववाद समाधानमा मेल�मलापकता�को भ�ूमका बारेमा 

सि��� जानकार� गराउने। 

५ �मनेट 

३. �वषय �वेश  

�मलाप� र मेल�मलाप प��तको अवधारणा  

 मेल�मलाप प��तको अवधारणा  

 �ववाद समाधानको वैकि�पक प��तको �पमा मेल�मलाप प��त 

मेल�मलाप प��तको प�ृभ�ूम  

 �ववाद समाधानको मेल�मलाप प��तको मह�व  

 मेल�मलाप र �मलाप�  

(��येक वडामा मेल�मलापके�� र ��येक �ववादमा मेल�मलाप ���या)  

१० �मनेट 

४. मेल�मलापस�ब�धी ऐन कानूनह� 

 मेल�मलापस�ब�धी ऐन, २०६८  

 मेल�मलापस�ब�धी �नयमावल�, २०७०  

 अदालत ��ेषत मेल�मलाप काय� स�ालन �नद�िशकाह�, २०७६  

 सव��च अदालत ��ेषत मेल�मलाप काय� स�ालन �नद�िशका, २०७५ 

 उ�च अदालत ��ेषत मेल�मलाप काय� स�ालन �नद�िशका, २०७५ 

 िज�ला अदालत ��ेषत मेल�मलाप काय� स�ालन �नद�िशका, २०७५ 

 �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ दफा ४७(१) र (२) 

अ�तग�तका �ववादको मेल�मलाप  

५ �मनेट 

५. मेल�मलापकता�को सूची 

 �या�यक स�म�तको काय�क� र सबै वडा काया�लयह�मा �था�पत 

मेल�मलाप के��मा मेल�मलापको �पमा काम गन� मेल�मलापकता�को 

सूची �काशन गन�। 

५ �मनेट 

६. मेल�मलापमा पठाउने ���या 

 मेल�मलाप प��त�ारा �ववाद समाधान गन� प�ह� छलफल गराउने।  

 वडा मेल�मलाप के��मा �ववादको फाइल पठाउन आदेश �दने।  

 मेल�मलापको समयाव�ध �नधा�रण। 

५ �मनेट 

७. मेल�मलापकता� सम� �ववादको ��त�ुत र छलफल  

 मेल�मलापकता�को सूची �काशन  

 मेल�मलापकता�को चयन र �नयिु� 

 मेल�मलापको काय��व�ध �नधा�रण 

 प�ह� बीच छलफल र �ववादका �वषयह�को ��त�ुत  

१० �मनेट 
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 प�ह�को अडानह�को प�हचान  

 प�ह�को एका�त वाता�  

 प�ह�बीच सहम�त र ��तवेदन  

८. �मलाप� वा मेल�मलापको अ��य  

 प�ह� सहमत भएमा �मलाप� गन�। 

 प�ह� सहमत हनु नसकेको ��तवेदन �ा� भएमा ऐनको दफा 

४७(१) को �ववादह�को हकमा �याय �न�पण गन� र दफा ४७(२) 

को हकमा अदालतमा पठाउने।  

५ �मनेट 

९. �मलाप�को अ�भलेखीकरण 

 मेल�मलाप भए मेल�मलापको बेहोरा कागजमा ले� न।े 

५ �मनेट 

१०. अ�यास  

 सहभागीलाइ� १०/१० जनाको ३ वटा समूहमा �वभाजन गन�।  

 समूह (क) लाई अनसूुची-१४ मा उ�लेख ग�रएको �मलाप�को ला�ग 

�दने दरखा�तको नमूना (मेल�मलाप के��बाट मेल�मलाप भई आएमा) 

संय�ु दरखा�त तयार गराउन लगाउने। 

 समूह (ख) लाई अनसूुची-१५ मा उ�लेख ग�रएको �मलाप�को ला�ग 

दरखा�तको नमूना (प�ह� आफ�  �मलाप� गन� म�रू भई आएमा) 

संय�ु दरखा�त तयार गराउन लगाउने। 

 समूह (ग) लाई अनसूुची-१६ मा उ�लेख ग�रएको �मलाप�को नमूना 

तयार गन� लगाउने।  

 सबै समूहलाई पालै पालो आ…आ�नो समूहको टोल� नेता�ारा बुदँागत 

�पमा ��ततु गन� लगाउन।े  

 दोहो�रएको बुदँा उ�लेख नगन� आ�ह गन�।  

नोट: सहभागीको ��त�ुतप�ात ् प�हला सहभागीह�बाट नै प�ृपोषणका 

ला�ग अनरुोध गन�। अ��यमा �िश�क आफ� ले सबै सहभागीको 

िज�ासालाइ� स�बोधन गद� प�ृपोषण �दने।  

समूह काय�का 

ला�ग १५ �मनेट 

��त�ुतका ला�ग 

१० �मनेट 

प�ृपोषणका ला�ग 

५ �मनेट 

ज�मा ३० �मनेट 

११. स� समापन 

स�का म�ुय बुदँाह�को स��ेपीकरण र ��ो�रस�हत समापन गन�। 

५ �मनेट 

 
 
 



स� - न� 

�नण�य र �नण�य ���या 
 

�िश�कका ला�ग माग��नद�श 

 �िश�कले �ववाद �न�पणका �सल�सलामा गनु�पन� �नण�य र �नण�य ���याका बारेमा सहभागीह�लाई 

जानकार� गराउनपुन� छ। यसर� जानकार� गराउँदा स�को �ार�भमा �नण�यको अवधारणा र �नण�य 

गन� ���या, �नण�य गदा� �वचार गनु�पन� कुराह�, �नण�यमा खलुाउनपुन� कुराको बारेमा सि��� 

जानकार� �दनपुन� छ। स�मा म�ुय�पमा बारेमा जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले सो उ�े�य पू�त� 

हनुे गर� स� स�ालन गनु�पन� छ। स�को ला�ग �नधा��रत �वषयव�त ु समे�टने गर� तो�कएको 

समय�भ� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु�पन� छ। �िश�कले �नद�िशकामा उि�लिखत �व�धको पालना गर� 

स� स�ालन गनु�पन� छ। यसर� �िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई ��ो�र र 

छलफल गन� समय उपल�ध हनु ेगर� स�को �यव�थापन गनु�पन� छ।  

स�को उ��ेय 

 �नण�यको अथ� र प�रणामबारे �काश पान�, 

 �नण�य गन� ���याबारे �काश पान�, 

 �नण�य गदा� �वचार गनु�पन� कुराह�बारे �काश पान�, 

 �नण�यमा खलुाउनपुन� कुराबारे �काश पान�। 

स� स�ालन गदा� �िश�कले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स� योजनामा उि�लिखत ��याकलाप र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह�ः �नद�िशका, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 

 �िश�ण �व�ध /��ततुीकरण :आ�यान ,�या�यान ,छलफल, समूहगत अ�यास ,घटना अ�ययन ,भ�ूमका 

अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुन ेगर� स� अव�धभर 

मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने। 

स� योजना  

स� समय : १ घ�टा ३० �मनेट  

�.सं. ��याकलाप समय 

१. स�को �ार�भ 

स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(नोट: काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य, उ�े�यको बारेमा 

सहभागीह�लाइ� सि����पमा बताउने) 

५ �मनेट 

२. �वषय �वेश ५ �मनेट 
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�नण�य स�ब�धी अवधारणा र ���याका बारेमा सि��� जानकार� गराउने  

�नण�यको ढाँचा बारेमा सि��� जानकार� गराउन।े 

३. �नण�यस�ब�धी अवधारणा  

 �नण�यको अवधारणा, प�रणाम र मह�व 

 �नण�य गदा� �वचार गनु�पन� कुराह�  

 �नण�यमा खलुाउनपुन� कुराह� 

१५ �मनेट 

४. �नण�य गन� ���या 

 �नवेदनमा रहेको दाबी, �वप�ीको �लिखत बेहोरा र �माणको �टपोट गन�।  

 उपि�थत प�को भनाइ र कानून �यवसायी राखेको भए कानून 

�यवसायीको भनाइ स�ु ने।  

 �नण�य गनु�पन� कुराह� एक�न गन�। 

 �नण�य गनु�पन� कुरा �माण र कानूनको आधारमा �व�षेण गन� र रायमा 

प�ुने। 

 सबै सद�यले आ�नो राय बनाउन।े 

 �नण�यको बेहोरा �नण�य �कताबमा ले�।े 

 �नण�य संशोधनः हनु स�न ेर नस�ने अव�था। 

२० �मनेट 

5. �नण�यको ढाचँा  

 त�य, �माणको �व� लेषण र ठहर ख�ड 

 �नण�य काया��वयन ख�ड 

१० �मनेट 

6. अ�यास  

 सहभागीलाइ� दइु� समूह �वभाजन गन�।  

 समूह (क) लाई प�रिश�-५ मा उि�लिखत �ववादस�ब�धी फाइलको �टपोट 

तयार गराउन लगाउन।े 

 समूह (ख) लाई अनसूुची-१७ मा उ�लेख ग�रएको ढाँचामा अक� �वषयमा 

�नण�यको नमूना तयार गराउन लगाउन े 

 दवु ै समूहलाई पालै पालो आ आ�नो समूहको टोल� नेता�ारा बुदँागत 

�पमा ��ततु गन� लगाउने।  

नोट: सहभागीको ��त�ुतप�ात ् प�हला सहभागीह�बाट नै प�ृपोषणका ला�ग 

अनरुोध गन�। अ��यमा �िश�क आफ� ले सबै सहभागीको िज�ासालाइ� स�बोधन 

गद� प�ृपोषण �दने।  

समूह काय�का 

ला�ग १५ 

�मनेट 

��त�ुतका ला�ग 

१० �मनेट 

प�ृपोषणका 

ला�ग ५ �मनेट 

ज�मा ३० 

�मनेट 

७. स� समापन 

स�का म�ुय बुदँाह�को स��ेपीकरण र ��ो�रस�हत समापन गन�। 

५ �मनेट 

 
 



स�   - दश 

�नण�य र �मलाप�को काया��वयन 

�िश�कका ला�ग माग��नद�श 

 �िश�कले �या�यक स�म�तले गरेको �नण�य वा �मलाप�को काया��वयन ���याका बारेमा 

सहभागीह�लाई जानकार� गराउनपुन� छ।यसर� जानकार� गराउँदा स�को �ार�भमा �नण�य 

काया��वयनको अवधारणा, मह�व र ���याका बारेमा जानकार� �दनपुन� छ।स�मा म�ुय�पमा 

�या�यक स�म�तले गरेका �नण�य काया��वयन बारेमा जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले सो उ�े�य पू�त� 

हनुे गर� स� स�ालन गनु�पन� छ।स�को ला�ग �नधा��रत �वषयव�त ुसमे�टन ेगर� तो�कएको समय�भ� 

��त�ुतलाई �यव�थापन गनु�पन� छ।�िश�कले �नद�िशकामा उि�लिखत �व�धको पालना गर� स� 

स�ालन गनु�पन� छ।यसर� �िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई ��ो�र र छलफल 

गन� समय उपल�ध हनुे गर� स�को �यव�थापन गनु�पन� छ।  

स�को उ��ेय 

 �नण�य कावा��वयनको आव�यकता र औिच�यको बारे बताउने, 

 �या�यक स�म�तबाट भएका �नण�य र �मलाप�को काया��वयन ���याका बारे बताउन।े 

स� स�ालन गदा� �िश�कले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स� योजनामा उि�लिखत ��याकलाप र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह�ः �नद�िशका, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 

 �िश�ण �व�ध /��ततुीकरण :आ�यान ,�या�यान ,छलफल, समूहगत अ�यास ,घटना अ�ययन ,भ�ूमका 

अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुन ेगर� स� अव�धभर 

मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने। 

स� योजना  

स� समय : १ घ�टा ३० �मनेट  

�.सं. ��याकलाप समय 

१. स�को �ार�भ 

स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(नोट: काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य, उ�े�यको बारेमा 

सहभागीह�लाइ� सि����पमा बताउने) 

५�मनेट 

२. �वषय �वेश 

�नण�य र �मलाप�को काया��वयनको �योजन र ���याका बारेमा 

जानकार� गराउने। 

१० �मनेट 
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३. �नण�यको काया��वयनको आव�यकता  

 �नण�य काया��वयनको आव�यकता र औिच�य 

 �नण�य काया��वयनका �कार 

 रकम भराई �दने 

 ज�गा ज�मन चलन चलाइ��दने 

१५ �मनेट 

४. �नण�य र �मलाप� काया��वयनको ���या 

 �थानीय तहको काय�कार� �नकायमा �नण�यको अ�भलेख रा� ने (�था. 

स. सं. ऐन दफा ५३) 

 �मलाप�को काया��वयन (�थानीय सरकार स�ालन ऐन दफा ५२) 

 प�को �नवेदन  

 अक� प�लाई सूचना  

 डोर खटाउने 

 स�पि� रो�ा रा� ेवा फु�ा गन� (स� सातमा समावेश भएको) 

 चलन चलाउन े 

 �मलाप�बमोिजमको काम गन� स�बि�धत काया�लयलाई लेखी 

पठाउने 

 �मलाप�बमोिजमको काम नगर� �दएमा कसर� काया��वयन गन� 

१५ �मनेट 

५. �नण�य वा �मलाप� काया��वयनस�ब�धी �व�मान कानूनी �यव�था  

 देवानी तथा फौजदार� काय��व�ध सं�हतामा त�स�ब�धी �यव�था 

 अदालत स�ब�धी �नयमावल�ह�मा �नण�य वा �मलाप� 

काया��वयनस�ब�धी �यव�थाह� (सव��च अदालत ऐन, २०४८ 

उ�च अदालत �नयमावल�, २०७३ र िज�ला अदालत �नयमवल�, 

२०७५)  

१० �मनेट 

६. अ�यास  

 सहभागीलाइ� ३ वटा समूहमा �वभाजन गन�।  

 समूह (क) ले अनसूुची-१८ �नण�य काया��वयनको ला�ग �दइने 

�नवेदन प�को नमूना तयार गराउन।े  

 समूह (ख) लाई अनसूुची-१९ मा उ�लेख ग�रएको रकम भर� 

भराउको �नवेदन प�को नमूना तयार गराउने। 

 समूह (ग) लाई अनसूुची-२० मा उ�लेख ग�रएको चलन 

चलाउनको ला�ग �दइने �नवेदन प�को नमूना अनसुार काया��वयन 

गन� डोर खटाउने आदेश तयार गन�। 

 सबै समूहलाई पालै पालो आ-आ�नो समूहको टोल� नेता�ारा 

बुदँागत �पमा ��ततु गन� लगाउने।  

समूह काय�का ला�ग 

१५ �मनेट 

��त�ुतका ला�ग १० 

�मनेट 

प�ृपोषणका ला�ग ५ 

�मनेट 

ज�मा ३० �मनेट 
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 दोहो�रएको बुदँा उ�लेख नगन� आ�ह गन�  

नोट: सहभागीको ��त�ुतप�ात ् प�हला सहभागीह�बाट नै प�ृपोषणका 

ला�ग अनरुोध गन�। अ��यमा �िश�क आफ� ले सबै सहभागीको 

िज�ासालाइ� स�बोधन गद� प�ृपोषण �दने।  

७. स� समापन 

स�का म�ुय बुदँाह�को स��ेपीकरण र ��ो�रस�हत समापन गन�। 

५ �मनेट 

 



स� - एघार 

�ववाद �यव�थापन र अ�भलेख �यव�थापन 
 

�िश�कका ला�ग माग��नद�श 

 �िश�कले �ववाद �यव�थापन र अ�भलेख �यव�थापनको बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउनपुन� 

छ।यसर� जानकार� गराउँदा स�को �ार�भमा �ववाद तथा अ�भलेख �यव�थापनको मह�व, 

आव�यकता, �व�ध एवम ् ���याको बारेमा स��ेपमा जानकार� �दनपुन� छ। स�मा म�ुय �पमा 

�ववाद �यव�थापन र अ�भलेख �यव�थापन ���याको बारेमा जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले सो 

उ�े�य पू�त� हनुे गर� स� स�ालन गनु�पन� छ। स�को ला�ग �नधा��रत �वषयव�त ु समे�टन े गर� 

तो�कएको समय�भ� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु�पन� छ। �िश�कले �नद�िशकामा उि�लिखत �व�धको 

पालना गर� स� स�ालन गनु�पन� छ। यसर� �िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई 

��ो�र र छलफल गन� समय उपल�ध हनुे गर� स�को �यव�थापन गनु�पन� छ।  

स�को उ��ेय 

 �ववाद �यव�थापन र अ�भलेख �यव�थापनको आव�यकता र मह�वबारे बताउने, 

 �ववाद �यव�थापन र अ�भलेख �यव�थापनको �व�ध एवम ्���याबारे बताउने। 

स� स�ालन गदा� �िश�कले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स� योजनामा उि�लिखत ��याकलाप र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह�ः �नद�िशका, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 

 �िश�ण �व�ध /��ततुीकरण :आ�यान ,�या�यान ,छलफल, समूहगत अ�यास ,घटना अ�ययन ,भ�ूमका 

अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुन ेगर� स� अव�धभर 

मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने। 

स� योजना  

स� समय : १ घ�टा ३० �मनेट  

�.सं. ��याकलाप समय 

१. स�को �ार�भ 

स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(नोट: काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य, उ�े�यको बारेमा 

सहभागीह�लाइ� सि����पमा बताउने) 

५ �मनेट 

२. �वषय �वेश 

�ववाद तथा अ�भलेख �यव�थापनको मह�व, आव�यकता, �व�ध एवम ्

���याको बारेमा सि��� जानकार� गराउने  

१० �मनेट 



40 | रा��य �या�यक ��त�ान, नेपाल 

 

३. �ववाद �यव�थापन 

 �ववाद �यव�थापन के हो? 

 �ववाद �यव�थापन कसर� ह�ुछ? 

 �ववाद �यव�थापनको उ�े�य  

 काममा पारदिश�ता 

 काय��व�धमा एक�पता र �थीरता 

 �व�ववेक�य अ�धकारको समिुचत र �यायोिचत �योग  

 अनाव�यक �ढलाई �यून  

 अनमुान यो�य �णाल�को �वकास  

 �ोत साधनको समिुचत प�रचालन  

 आध�ुनक ��व�धको �योग  

 मेल�मलाप प��तलाई बढावा  

 जवाफदेह�ता र उ�रदा�य�व  

 �ववाद �यव�थापन उपायह� 

 �या�यक स�म�त �नयि��त काय� �व�ध 

 �ववादको औिच�यता र ग�भीरता अनसुार �ववादको वग�करण 

 �ववादको औिच�यता र ग�भीरता अनसुार �ववादमा सनुवुाइ  

 �ववादमा समय सा�रणी  

 समय ता�लका प��त 

 �नवेदनह� दता� भएप�छ सकेस�म चाँडो पेसी रा� ने 

 परुाना �ववादह�को पेसी �थगनमा �न��सा�हत  

 पेसी तारेख र सनुवाइ तो�कएको �दन हनुे 

 �म�सलको सपुर�वे�ण अनगुमन र �नर��ण 

 आ�त�रक �नर��ण एवम ्अनगुमन  

 आदेश काया��वयनको अव�था र शी�ता  

 �नर��ण ��तवेदनमा औ�याएका कमजोर�ह�को सधुार  

 समदुायसँग �नर�तर संवाद र सूचना �वाह 

२० �मनेट 

४. अ�भलेख �यव�थापन 

 अ�भलेख �यव�थापनको अथ� र �योजन 

 फाइ�ल� �णाल�  

 कागजात ध�ुयाउने समय र सोको ���या 

 अ�भलेखको वग�करण 

 अ�भलेखको मह�व, उपयो�गता र आव�यकताका आधारमा 

 अ�भलेख �यव�थापन ���या च� 

२० �मनेट 
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 �सज�ना 

 उपयोग  

 �थगत 

 �वनास  

 फाइल अदालत तथा अ�य �नकाय पठाउन ेत�रका 

 अदालतमा फाइल पठाउन ुनपन� अ�भलेख (�नण�य �म�सल) �यव�थापन 

�व�ध 

 अ�भलेख सरुि�त रा� े�थान र त�रका 

 फाइल सडाउने  

 अ�भलेख �यव�थापनस�ब�धी �च�लत कानूनी �यव�थाह�  

५. अ�यास  

 सहभागीलाइ� दइु� समूह �वभाजन गन�।  

 समूह (क) लाई �िश�णको �ममा श�ुदेिख �व�भ� न स� अ�तग�तका 

समूहबाट तयार ग�रएका �ववादसँग स�बि�धत कागजातह� संल�न 

गर� �ववाद �यव�थापनको �म�सल तयार गन� लगाउने।  

 समूह (ख) लाई �िश�णको �ममा श�ुदेिख �व�भ� न स� अ�तग�तका 

समूहबाट तयार ग�रएका �ववादसँग स�बि�धत कागजातह� संल�न 

गर� अ�भलेख �यव�थापनको �म�सल तयार गन� लगाउने।  

 सबै समूहलाई पालै पालो आ-आ�नो समूहको टोल� नेता�ारा बुदँागत 

�पमा ��ततु गन� लगाउने।  

 दोहो�रएको बुदँा उ�लेख नगन� आ�ह गन�।  

नोट: सहभागीको ��त�ुतप�ात ् प�हला सहभागीह�बाट नै प�ृपोषणका 

ला�ग अनरुोध गन�। अ��यमा �िश�क आफ� ले सबै सहभागीको 

िज�ासालाइ� स�बोधन गद� प�ृपोषण �दने।  

समूह काय�का 

ला�ग १५ �मनेट 

��त�ुतका ला�ग 

१० �मनेट 

प�ृपोषणका ला�ग 

५ �मनेट 

ज�मा ३० �मनेट 

६. स� समापन 

स�का म�ुय बुदँाह�को स��ेपीकरण र ��ो�रस�हत समापन गन�। 

५ �मनेट 

 
 
 
 



अ�यास स�ह� 

यी स�ह�का म�ुय उ�े�यह� सहभागीह�लाई सै�ाि�तक �ान प�छ अ�भनयमाफ� त �ववाद �न�पण गन� 

सीप �सकाई सहभागीह�ले �िश�णका �ममा �सकेका कुराह�को �यावहा�रक मू�या�न गन� रहेको छ। 

यस ख�डमा �ववादको �याय �न�पण अ�तग�त सनुवुाइको अ�यासह� र �मश :प�ृपोषणस�हत देहायका 

स�ह� समावेश ग�रएका छन् :  

स� - बा� : 47 (१) का �ववाद (समूह क) 

स� - ते�  : 47 (१) का �ववाद (समूह ख) 

स� - चौध : प�ृपोषण (समूह क र ख संय�ु) 

स� - प�� : ४७ (२) का �ववाद (समूह क) 

स� - सो� : 47 (२) का �ववाद (समूह ख) 

स� - स� : प�ृपोषण (समूह क र ख संय�ु) 

सबै सहभागीह�लाई �यावहा�रक अ�यासमा स�रक गराउनको ला�ग सहभागीह�लाई दईु �कारका 

�ववादह� �दइने छन।् प�हलो �ववाद ऐनको दफा ४७(१) को �ववाद (प�रिश�-४) को हनुे छ।  

 यसमा दईु समूहह� स�रक हनुे छन।्  

 समूह क स� बा� हनुे छ र समूह ख स� ते� हनुे छ। 

 समूह क र ख को अ�यास स� स�कए प�छ सोको प�ृपोषण स� चौधमा हनु ेछ।  

 ऐनको दफा ४७(२) को �ववाद (प�रिश�-५) का ला�ग प�न दईु समूह हनुे छन।्  

 समूह क स� प�� हनुे छ र समूह ख स� सो� हनुे छ।  

 समूह क र ख को अ�यास स� स�कएप�छ सोको प�ृपोषण स�� स�मा हनुे छ।  

�िश�कका ला�ग माग��नद�श  

 �िश�ण समूहका �यि�ह�को सम�वय र सहयोगमा अ�यास अदालतका ला�ग प�रिश� ४ देिख ९ 

स�म उ�लेख ग�रएका आव�यक �यव�थापक�य लगायतका सरसामान र तयार गन�। 

 अ�यास स� तयार गन�। 

 भ�ूमका अ�भनयका ला�ग पा�ह� छनौट गन�।  

 

म�ुय अ�भनयकता�ह�  

क) �या�यक स�म�त  

 �या�यक स�म�तको एक जना संयोजक  

 �या�यक स�म�तका दईु जना सद�यह�  

ख) कम�चार�  

 सहयोगी कम�चार�  

 सरु�ाकम�  
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ग) प�  

 �नवेदक प�का एक जना  

 �वप�ी प�का एक जना  

घ) कानून �यवसायी  

 दवु ैप�का दईु जना कानून �यवसायीह� (उपल�ध भएमा)  

ङ) सनुवुाइ क�मा (बैठक) मा उपि�थत हनुे अ�य सहभागीह�  

 

नोट: पा�ह� छनौट गदा� सकेस�म जनु �यि�को भ�ूमका जे हो सोभ�दा फरक खालको भ�ूमका 

�दनपुद�छ। जसले गदा� अ�भनयप�ात ्आफूले गरेको काय� के हो भ� नेबारेमा �नजलाई महससु गन� अवसर 

�ा� हनु ेछ। 

 अ�भनयकता�ह�लाई आआ�नो भ�ूमकाको बारेमा जानकार� गराउने। 

 नमूना �ववादका म�ुय म�ुय �ववादको �वषयका बारेमा जानकार� गराउने र सबैलाई �वतरण गन�। 

 अ�भनयकता�लगायत सबैलाई प�रिश�-७ स� स�ालन काय��व�ध, प�रिश� ८ मू�या�न �व�ध/त�रका र 

प�रिश�-९ मू�या�न फारामका बारेमा जानकार� गराउने। 

 प�रिश�-४ ऐनको दफा ४७ (१) र प�रिश�-५ ऐनको दफा ४७ (२) का �ववादह�को सनुवुाइ हनु 

भ�दा अिघका सबै चरणह� स�कइसकेकोले ��ततु स� केवल सनुवुाइ मा� हो भ� ने ठा� न वा मा� न 

हनु सहभागीहलाई जानकार� गराउने। ज�तै : �याद �भ�ै भएको, हक दैया ला�ने, �माण स�लन 

भइसकेको, प�हर बीच �ारि�भक छलफल भइसकेको आ�द। 

 भ�ूमका अ�भनयकता� (पा�ह�) लगायत मू�या�नकता� वा �िश�क र सहभागीह�लाई आ…आ�नो 

�थानमा ब�न अनरुोध गन�।  



स� - बा� 

४७(१) का �ववाद (समूह क) 

स� समय : 

�.सं. ��याकलाप समय 

१. स�को �ार�भ 

स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(नोट: काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य उ�े�यको बारेमा सहभागीह�लाइ� 

सि��� �पमा बताउने)  

५ �मनेट 

२. भ�ूमका अ�भनयका ला�ग छा�नएका पा�ह�लाई यथा�थानमा ब�नको ला�ग 

अनरुोध गन�।  

५ �मनेट 

३.  अ�यास स� स�ालन समयमा स�बि�धत �यि�ह�ले पालना गनु�पन� प�रिश�-

७ स� स�ालन काय��व�धको बारेमा बताउन।े  

 सहभागीह�को भ�ूमका अ�भनयकता�को काय� स�पादनको मू�या�नका �वषयमा 

प�रिश�-८ मू�या�न �व�ध/त�रकाको बारेमा बताउने।  

 मू�या�नकता� वा समूहलाई प�रिश�-९ मू�या�न फारामबारे बताउने। 

१५ �मनेट 

४. अ�भनयकता�ह�को भ�ूमकाको बारेमा बताउने (कसले के भ�ूमका �नवा�ह गन�) १० �मनेट 

 भ�ूमका अ�भनय स�ालन (सनुवुाइ)  

५. स� स�ालन  

 सहयोगी अ�धकृत कम�चार�  

आसन �हण: 

नम�कार ! म (आ�नो नाम) यस सनुवुाइ बैठकको ला�ग सहयोगी अ�धकृत 

कम�चार� यहाँह�को उपि�थ�तको ला�ग सबैलाई हा�द�क �वागत गद�छु।  

 आज �म�त ........ साल ........म�हना ......गते ........का �दन .........बजे 

यस (�या�यक स�म�तको नाम) �या�यक स�म�तमा �म�त ........ साल 

........म�हना ......गते दता� भएको प� (प�को नाम ठेगाना) र �वप� 

(�वप�को नाम ठेगाना) भएको (�ववाद �वषय र सि��� �ववरणस�हत) 

�न�पण गन�को ला�ग आज यो �या�यक स�म�तको बैठक बसेको छ। 

 अत �ववादको सनुवुाइका ला�ग (�या�यक स�म�तको नाम) का संयोजक �ी 

(संयोजकको नाम) �यूलाई आसन �हणको ला�ग हा�द�क अनरुोध गद�छु। 

यसै गर� (मया�दा�मबमोिजम) 

 (�या�यक स�म�तको नाम) का सद�य �ी (सद�यको नाम) �यूलाई प�न 

आसन �हणको ला�ग हा�द�क अनरुोध गद�छु। 

 (�या�यक स�म�तको नाम) का सद�य �ी (सद�यको नाम) �यूलाई प�न 

आसन �हणको ला�ग हा�द�क अनरुोध गद�छु। 

१० �मनेट 
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 अब म �ववादसँग स�बि�धत सरोकारवालाह�को प�रचय गराउन े अनमु�त 

चाह�छु।  

 प� �वप�  

 स�म�तका कानून स�लाहकार (भए) 

प�रचय स�कएको छ। यस सनुवुाइ बैठकका संयोजक�यूलाई सनुवुाइको 

कारबाह� अगा�ड बढाइ�दनहुनु अनरुोध गद�छु।  

६. संयोजक �ी ................. 

अव �ववादको सनुवुाइ �ार�भ ह�ुछ  

 

७. प�/�वप�ीको कुनै भनाइ भए सो भनाइ प�ुन:े  

�नवेदकको दाबी  

�वप�ीको भनाइ 

�नवेदक र �वप�ीको केह� भ� न ुछ �क ? 

१५ �मनेट 

८. प�/�वप�को भनाइ  १५ �मनेट  

 �या�यक स�म�तको �नण�य   

९. �नण�य: 

 �नवेदकको दाबी प�ुने, नप�ुन े 

 �लिखत �नण�यका ला�ग समय  

१० �मनेट 

१०.  �नण�य सनुाउन े ५ �मनेट 

११. बैठक समापन  

 संयोजक �ी .......... 

 सबैलाई ध�यवाद 

 सनुवुाइ बैठक समा�  

 

12. �नण�य लेखन (सहभागीले �नण�यको पूण�पाठ तयार गर� �िश�ण �दायक �नकायमा 

बझुाउनपुन� छ।) 

 

 



स� - ते� 

४७(१) का �ववाद (समूह ख) 

स� समय : 

�.सं. ��याकलाप समय 

१. 

स�को �ार�भ 

स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(नोट: काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य उ�े�यको बारेमा 

सहभागीह�लाइ� सि����पमा बताउने)  

५ �मनेट 

२. 
भ�ूमका अ�भनयका ला�ग छा�नएका पा�ह�लाई यथा�थानमा ब�नको ला�ग 

अनरुोध गन�।  
५ �मनेट 

३. 

 अ�यास स� स�ालन समयमा स�बि�धत �यि�ह�ले पालना गनु�पन� प�रिश�-

७ स� स�ालनको काय��व�धको बारेमा बताउने।  

 सहभागीह�को भ�ूमका अ�भनयकता�को काय� स�पादनको मू�या�नका �वषयमा 

प�रिश�-८ मू�या�न �व�ध/त�रकाको बारेमा बताउने।  

 मू�या�नकता� वा समूहलाई प�रिश�-९ मू�या�न फारामबारे बताउने। 

१५ �मनेट 

४. अ�भनयकता�ह�को भ�ूमकाको बारेमा बताउने (कसले के भ�ूमका �नवा�ह गन� ) १० �मनेट 

 भ�ूमका अ�भनय स�ालन (सनुवुाइ)  

५. 

स� स�ालन  

 सहयोगी अ�धकृत कम�चार�  

आसन �हण: 

नम�कार ! म (आ�नो नाम) यस सनुवुाइ बैठकको ला�ग सहयोगी अ�धकृत 

कम�चार� यहाँह�को उपि�थतको ला�ग सबैलाई हा�द�क �वागत गद�छु।  

 आज �म�त ........ साल ........म�हना ......गते ........का �दन .........बजे 

यस (�या�यक स�म�तको नाम) �या�यक स�म�तमा �म�त ........ साल 

........म�हना ......गते दता� भएको प� (प�को नाम ठेगाना) र �वप� 

(�वप�को नाम ठेगाना) भएको (�ववाद �वषय र सि��� �ववरणस�हत) 

�न�पण गन�को ला�ग आज यो �या�यक स�म�तको बैठक बसेको छ। 

 अत �ववादको सनुवुाइका ला�ग (�या�यक स�म�तको नाम) का संयोजक �ी 

(संयोजकको नाम) �यूलाई आसन �हणको ला�ग हा�द�क अनरुोध गद�छु। 

यसै गर� (मया�दा�म बमोिजम) 

 (�या�यक स�म�तको नाम) का सद�य �ी (सद�यको नाम) �यूलाई प�न 

आसन �हणको ला�ग हा�द�क अनरुोध गद�छु। 

 (�या�यक स�म�तको नाम) का सद�य �ी (सद�यको नाम) �यूलाई प�न 

आसन �हणको ला�ग हा�द�क अनरुोध गद�छु। 

१० �मनेट 
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 अब म �ववादसँग स�बि�धत सरोकारवालाह�को प�रचय गराउन े अनमु�त 

चाह�छु।  

 प� �वप�  

 स�म�तका कानून स�लाहकार (भए) 

प�रचय स�कएको छ। यस सनुवुाइ बैठकका संयोजक�यूलाई सनुवुाइको 

कारबाह� अगाडी बढाइ�दनहुनु अनरुोध गद�छु।  

६. 
संयोजक �ी ................. 

अव �ववादको सनुवुाइ �ार�भ ह�ुछ  
 

७. 

प�/�वप�ीको कुनै भनाइ भए सो भनाइ प�ुने:  

�नवेदकको दाबी  

�वप�ीको भनाइ 

�नवेदक र �वप�ीको भ� न ुकेह� छ �क  

१५ �मनेट 

८. प�/�वप�को भनाइ  १५ �मनेट 

 �या�यक स�म�तको �नण�य   

९. 

�नण�य: 

 �नवेदकको दाबी प�ुने, नप�ुने  

 �लिखत �नण�यका ला�ग समय  

१० �मनेट 

१०.  �नण�य सनुाउने  ५ �मनेट 

११. 

बैठक समापन  

 संयोजक �ी .......... 

 सबैलाई ध�यवाद 

 सनुवुाइ बैठक समा�  

 

12. 
�नण�य लेखन (सहभागीले �नण�यको पूण�पाठ तयार गर� �िश�ण �दायक �नकायमा 

बझुाउनपुन� छ।) 
 

 



स�   - च�ध 

प�ृपोषण (समूह क र ख को संय�ु) 
 

�िश�कका ला�ग माग��नद�श 

 �िश�कले म�ुय अ�भनयकता�ह� संयोजक, सद�यह�, सहयोगी कम�चार�, प� �वप�, कानून 

�यवसायी सबैलाई �वमू�या�न गन� अवसर �दनपुन� छ।  

 भ�ूमका अ�भनयमा भाग न�लएका सहभागीह�म�ये क�तीमा दईुजना सहभागीलाई प�ृपोषणस�हतको 

मू�या�नको अवसर �दनपुन� छ।  

 �िश�क तथा अ�य सहजकता�बाट संयोजक, सद�यह�, सहयोगी कम�चार�, प� �वप�, कानून 

�यवसायी सबै अ�भनयकता�ह�ले मू�या�न फाराममा �टपोट गरेको �व�भ� न �वषयको आधारमा 

कि�तमा ��येक अ�भनयकता�ले �न�पण गरेको काय�का बारेमा प�ृपोषण �दनपुन� छ। 

 

स�को उ��ेय 

 सहभागीह�लाई ��य� �पमा आफूले स�पादन गरेको काय�बाट सीप �सकाउने,  

 आफूले स�पादन गरेका सबल तथा दबु�ल स�पादनबाट �सकेको कुरा वा�त�वक काय�मा काय�थलमा 

�योग गन� सघाउ प�ु याउन,े  

 अ�भनयको �सल�सलामा गरेका काय�ह� सधै ताजा �मरण गराउने,  

 सहभागीह�को �यि�गत बझुाई र धारणामा �प�ता �याउने,  

 सहभागीह�लाई ��य��पमा सीप ह�ता�तरण गराउने। 

 

स� योजना  

�.सं. ��याकलाप समय 

१. स�को �ार�भ 

स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(नोट: काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य, उ�े�यको बारेमा सहभागीह�लाइ� 

सि����पमा बताउने) �ववादको �याय �न�पण गन� ���या तथा काय��व�धका 

बारेमा ��य� जानकार� गराउन।ु 

५ �मनेट 

२. �वमू�या�न:  

 म�ुय अ�भनयकता�ह� संयोजक, सद�यह�, सहयोगी कम�चार�, प� �वप�, 

कानून �यवसायीह�बाट �वमू�या�न  

४० �मनेट 

३. भ�ूमका अ�भनयमा भाग न�लएका सहभागीबाट प�ृपोषणस�हतको मू�या�न। २० �मनेट 

४. �िश�क तथा अ�य सहजकता�बाट मू�या�न 

 �िश�कबाट प�ृपोषणस�हत मू�या�न 

२० �मनेट 
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 सहजकता�बाट प�ृपोषणस�हत मू�या�न 

5. स� समापन 

 स�का म�ुय बुदँाह�को स��ेपीकरण र ��ो�रस�हत समापन गन�। 

५ �मनेट 

 



स� - प�� 

४७(२) का �ववाद (समूह क) 

स� समय : 

�.सं. ��याकलाप समय 

१. स�को �ार�भ 

स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(नोट: काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य उ�े�यको बारेमा सहभागीह�लाइ� 

सि����पमा बताउने)  

५ �मनेट 

२. भ�ूमका अ�भनयका ला�ग छा�नएका पा�ह�लाई यथा�थानमा ब�नको ला�ग 

अनरुोध गन�।  

५ �मनेट 

३.  अ�यास स� स�ालन समयमा स�बि�धत �यि�ह�ले पालना गनु�पन� 

प�रिश�-७ स� स�ालनको काय��व�धको बारेमा बताउने।  

 सहभागीह�को भ�ूमका अ�भनयकता�को काय� स�पादनको मू�या�नका 

�वषयमा प�रिश�-८ मू�या�न �व�ध/त�रकाको बारेमा बताउने।  

 मू�या�नकता� वा समूहलाई प�रिश�-९ मू�या�न फारामबारे बताउने। 

१५ �मनेट 

४. अ�भनयकता�ह�को भ�ूमकाको बारेमा बताउने (कसले के भ�ूमका �नवा�ह गन� ) १० �मनेट 

 भ�ूमका अ�भनय स�ालन (सनुवुाइ)  

५. स� स�ालन  

 सहयोगी अ�धकृत कम�चार� 

आसन �हण: 

नम�कार ! म (आ�नो नाम) यस सनुवुाइ बैठकको ला�ग सहयोगी अ�धकृत 

कम�चार� यहाँह�को उपि�थ�तको ला�ग सबैलाई हा�द�क �वागत गद�छु।  

 आज �म�त ........ साल ........म�हना ......गते ........का �दन .........बजे 

यस (�या�यक स�म�तको नाम) �या�यक स�म�तमा �म�त ........ साल 

........म�हना ......गते दता� भएको प� (प�को नाम ठेगाना) र �वप� 

(�वप�को नाम ठेगाना) भएको (�ववाद �वषय र सि��� �ववरणस�हत) 

�न�पण गन�को ला�ग आज यो �या�यक स�म�तको बैठक बसेको छ। 

 अत �ववादको सनुवुाइका ला�ग (�या�यक स�म�तको नाम) का संयोजक �ी 

(संयोजकको नाम) �यूलाई आसन �हणको ला�ग हा�द�क अनरुोध गद�छु। 

यसै गर� (मया�दा�मबमोिजम) 

 (�या�यक स�म�तको नाम) का सद�य �ी (सद�यको नाम) �यूलाई प�न 

आसन �हणको ला�ग हा�द�क अनरुोध गद�छु। 

 (�या�यक स�म�तको नाम) का सद�य �ी (सद�यको नाम) �यूलाई प�न 

आसन �हणको ला�ग हा�द�क अनरुोध गद�छु। 

१० �मनेट 
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 अब म �ववादसँग स�बि�धत सरोकारवालाह�को प�रचय गराउन े अनमु�त 

चाह�छु।  

 प� �वप�  

 प�को कानून �यवसायी  

 �वप�को कानून �यवसायी 

 स�म�तका कानून स�लाहकार (भए) 

प�रचय स�कएको छ। यस सनुवुाइ बैठकका संयोजक�यूलाई सनुवुाइको 

कारबाह� अगा�ड बढाई �दनहुनु अनरुोध गद�छु।  

६. संयोजक �ी ................. 

अब �ववादको सनुवुाइ �ार�भ ह�ुछ  

 

७. प�/�वप�ीको कुनै भनाइ भए सो भनाइ प�ुन:े  

�नवेदकको दाबी  

�वप�ीको भनाइ 

�नवेदक र �वप�ीको केह� भ� न ुछ �क? 

१५ �मनेट 

८. प�/�वप�को भनाइ  १५ �मनेट 

 �या�यक स�म�तको �नण�य   

९. �नण�य: 

 �नवेदकको दाबी प�ुने ,नप�ुन े 

 �लिखत �नण�यका ला�ग समय  

१० �मनेट 

१०.  �नण�य सनुाउन े ५ �मनेट 

११. बैठक समापन  

 संयोजक �ी  ..........  

 सबैलाई ध�यवाद 

 सनुवुाइ बैठक समा�  

 

12. �नण�य लेखन (सहभागीले �नण�यको पूण�पाठ तयार गर� �िश�ण �दायक 

�नकायमा बझुाउनपुन� छ।) 

 

 



स� - सो� 

४७(२) का �ववाद (समूह ख) 

स� समय : 

�.सं. ��याकलाप समय 

१. स�को �ार�भ 

स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(नोट :काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य उ�े�यको बारेमा सहभागीह�लाइ� 

सि����पमा बताउन)े  

५ �मनेट 

२. भ�ूमका अ�भनयका ला�ग छा�नएका पा�ह�लाई यथा�थानमा ब�नको ला�ग 

अनरुोध गन�।  

५ �मनेट 

३.  अ�यास स� स�ालन समयमा स�बि�धत �यि�ह�ले पालना गनु�पन� प�रिश�-

७ स� स�ालनको काय��व�धको बारेमा बताउने।  

 सहभागीह�को भ�ूमका अ�भनयकता�को काय� स�पादनको मू�या�नका �वषयमा 

प�रिश�-८ मू�या�न �व�ध/त�रकाको बारेमा बताउने।  

 मू�या�नकता� वा समूहलाई प�रिश�-९ मू�या�न फारामबारे बताउने। 

१५ �मनेट 

४. अ�भनयकता�ह�को भ�ूमकाको बारेमा बताउने (कसले के भ�ूमका �नवा�ह गन� ) १० �मनेट 

 भ�ूमका अ�भनय स�ालन (सनुवुाइ)  

५. स� स�ालन  

 सहयोगी अ�धकृत कम�चार�  

आसन �हण: 

नम�कार ! म (आ�नो नाम) यस सनुवुाइ बैठकको ला�ग सहयोगी अ�धकृत 

कम�चार� यहाँह�को उपि�थ�तको ला�ग सबैलाई हा�द�क �वागत गद�छु।  

 आज �म�त ........ साल ........म�हना ......गते ........का �दन .........बजे 

यस (�या�यक स�म�तको नाम) �या�यक स�म�तमा �म�त ........ साल 

........म�हना ......गते दता� भएको प� (प�को नाम ठेगाना) र �वप� 

(�वप�को नाम ठेगाना) भएको (�ववाद �वषय र सि��� �ववरणस�हत) 

�न�पण गन�को ला�ग आज यो �या�यक स�म�तको बैठक बसेको छ। 

 अत �ववादको सनुवुाइका ला�ग (�या�यक स�म�तको नाम) का संयोजक �ी 

(संयोजकको नाम) �यूलाई आसन �हणको ला�ग हा�द�क अनरुोध गद�छु। 

यसै गर� (मया�दा�मबमोिजम) 

 (�या�यक स�म�तको नाम) का सद�य �ी (सद�यको नाम) �यूलाई प�न 

आसन �हणको ला�ग हा�द�क अनरुोध गद�छु। 

 (�या�यक स�म�तको नाम) का सद�य �ी (सद�यको नाम) �यूलाई प�न 

आसन �हणको ला�ग हा�द�क अनरुोध गद�छु। 

१० �मनेट 
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 अब म �ववादसँग स�बि�धत सरोकारवालाह�को प�रचय गराउने अनमु�त 

चाह�छु।  

 प� �वप�  

 स�म�तका कानून स�लाहकार (भए) 

प�रचय स�कएको छ। यस सनुवुाइ बैठकका संयोजक�यूलाई सनुवुाइको 

कारबाह� अगा�ड बढाई �दन ुहनु अनरुोध गद�छु।  

६. संयोजक �ी ................. 

अब �ववादको सनुवुाइ �ार�भ ह�ुछ  

 

७. प�/�वप�ीको कुनै भनाइ भए सो भनाइ प�ुने:  

�नवेदकको दाबी  

�वप�ीको भनाइ 

�नवेदक र �वप�ीको केह� भ� न ुछ �क? 

१५ �मनेट 

८. प�/�वप�को भनाइ  १५ �मनेट  

 �या�यक स�म�तको �नण�य   

९. �नण�य: 

 �नवेदकको दाबी प�ुने ,नप�ुने  

 �लिखत �नण�यका ला�ग समय  

१० �मनेट 

१०.  �नण�य सनुाउन े ५ �मनेट 

११. बैठक समापन  

 संयोजक �ी  ..........  

 सबैलाई ध�यवाद 

 सनुवुाइ बैठक समा�  

 

12. �नण�य लेखन (सहभागीले �नण�यको पूण�पाठ तयार गर� �िश�ण �दायक �नकायमा 

बझुाउँन ुपन�छ।) 

 

 



स� - स� 

प�ृपोषण (समूह क र ख को संय�ु) 

�िश�कका ला�ग माग��नद�श 

 �िश�कले म�ुय अ�भनयकता�ह� संयोजक, सद�यह�, सहयोगी कम�चार�, प� �वप�, कानून 

�यवसायी सबैलाई �वमू�या�न गन� अवसर �दनपुन� छ।  

 भ�ूमका अ�भनयमा भाग न�लएका सहभागीह�म�ये क�तीमा दईुजना सहभागीलाई प�ृपोषणस�हतको 

मू�या�नको अवसर �दनपुन� छ।  

 �िश�क तथा अ�य सहजकता�बाट संयोजक, सद�यह�, सहयोगी कम�चार�, प� �वप�, कानून 

�यवसायी सबै अ�भनयकता�ह�ले मू�या�न फाराममा �टपोट गरेको �व�भ� न �वषयको आधारमा 

क�तीमा ��येक अ�भनयकता�ले स�पादन गरेको काय�का बारेमा प�ृपोषण �दनपुन� छ। 

स�को उ��ेय 

 सहभागीह�लाई ��य� �पमा आफूले स�पादन गरेको काय�बाट सीप �सकाउने , 

 आफूले स�पादन गरेका सबल तथा दबु�ल स�पादनबाट �सकेको कुरा वा�त�वक काय�मा काय��थलमा 

�योग गन� सघाउ प�ु याउने , 

 अ�भनयको �सल�सलामा गरेका काय�ह� सध� ताजा �मरण गराउने,  

 सहभागीह�को �यि�गत बझुाई र धारणामा �प�ता �याउने , 

 सहभागीह�लाई ��य��पमा सीप ह�ता�तरण गराउने। 

स� योजना  

�.सं. ��याकलाप समय 

१. स�को �ार�भ 

स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(नोट :काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य, उ��ेयको बारेमा 

सहभागीह�लाइ� सि����पमा बताउने)  

 �ववादको �याय �न�पण गन� ���या तथा काय��व�धका बारेमा ��य� 

जानकार� गराउन।ु 

५ �मनेट 

२. �वमू�या�न:  

 म�ुय अ�भनयकता�ह� संयोजक, सद�यह�, सहयोगी कम�चार�, प� �वप�, 

कानून �यवसायीह�बाट �वमू�या�न  

४० �मनेट 

३. भ�ूमका अ�भनयमा भाग न�लएका सहभागीबाट प�ृपोषणस�हतको मू�या�न। २० �मनेट 

४. �िश�क तथा अ�य सहजकता�बाट मू�या�न 

 �िश�कबाट प�ृपोषणस�हत मू�या�न 

२० �मनेट 
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 सहजकता�बाट प�ृपोषणस�हत मू�या�न 

5. स� समापन 

 स�का म�ुय बुदँाह�को स��ेपीकरण र ��ो�रस�हत समापन गन�। 

५ �मनेट 

 



स� - अठार 

मू�या�न तथा समापन 
 

स�को उ��ेय 

 �िश�ण काय��मको �भावका�रता मू�या�न गनू�।  

 आगामी �िश�ण काय��मलाई थप �भावकार� बनाउनका ला�ग �िश�णका �वषयह� ,�िश�क ,

�िश�ण अव�ध ,�िश�ण �व�ध ,�ोत सामा�ी ,सेवा स�ुवधा र सम� �यव�थापनका बारेमा 

सहभागीह�बाट सझुाव �ा� गनू�। 

 

�िश�कका ला�ग माग��नद�श  

 समापन काय��मका अ�त�थ तथा अ�य पदा�धकार�लगायत �िश�क एवम ् सहभागीह�लाई आसन 

�हण गराउने। 

 तीनदेिख पाँचवटा बुदँाह� समावेश ग�रएको ��तव�ता प�  ) प�रिश�-१० ( तयार गन�। उ� प�मा 

��येक सहभागीह�लाई ह�ता�र गराउने। सहभागी �िश�क र अ�त�थ सबैले हातमा मैनब�ी बा�ने। 

�िश�कले ��तव�ता प�सँगै सहभागीबाट सामू�हक बाचन गन� लगाउने।  

 सहभा�गताको �माण प� �वतरण गन�।  

 

चा�हन ेसामा�ी  

मैनब�ी क�रब ५० थान सलाई वा लाटर १ थान र ��तव�ता एवम ् ऐ�ब�ता प� ४० थान 



अनसूुची - १ 

(स� पाचँसँग स�बि�धत) 

अ�यास �योजनको ला�ग मा� 

 

�या�यक स�म�तको काया�लयमा पेश ग�रने �नवेदन (उजरु�) प�को नमूना 

 

�ी ……………..�या�यक स�म�तको काया�लयमा पेश गरेको 

 

�नवेदन प� 

...............................ना�त वा ना�तनी.......को छोरा वा छोर�/प�त वा प�ी ............िज�ला ............ 

गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका वडा न�बर  .............. गाउँ/टोल ब�ने 

वष�  ..... को.................... वा �नजको वा�रस..................  ................. .......................  ...... १ 

�नवेदक/वाद�  

�व�� 

......................ना�त वा ना�तनी.......को छोरा वा छोर�/प�त वा प�ी ............िज�ला ............ 

गाउँपा�लका /नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका वडा न�बर  .............. गाउँ   / टोल 

ब�ने वष�  .....  को .................................... 

..............................................................................१�वप�ी /��तवाद� 

�ववाद: ………………………………..। 

म / हामीलाई �वप�ी ��तवाद�ले अ�याय गनु� भएकाले सो बहेोरा �न�न �करणह�मा खलुाई म/हामीलाई 

�नवेदन (उजरु�) गन� हकदैया भएको हुँदा यो �नवेदन दाबी ��ततु गरेको छु/छ�। 

१. …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

(�ववाद वा घटनाको �ववषय के हो सो को प�रचया�मक �ववरणस�हत उ�लेख गन�) 

२. …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

(�ववाद वा घटना के कसर� के क�हले के क�तो र�त वा त�रकाले भएको हो सो �ववरण 

उ�लेख गन�) 

३. …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

(�ववाद वा घटनाको प�रणाम�व�प �नवेदक वाद�लाई के क�तो हा�न, नो�सानी वा ��त प�ुन 

गएको हो वा ��तवाद�को कारणले �नवेदक वाद�को के क�तो हक अ�धकार हनन हनु गई 
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अ�याय पन� गएको हो सो कुरा उ�लेख गन� र के कुन कानूनले �नवेदक वाद�लाई सो हा�न, 

नो�सानी वा ��त ��तवाद�बाट प�रपूरण हनुपुन� वा �नवेदक वाद�को अ�धकार �था�पत गराई 

पाउने हो सो उ�लेख गन�) 

४. …………………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

(य�तै अ�य थप बेहोरा ज�तो :- अ�त�रम संर�णा�मक आदेश माग गरेको भए सो उ�लेख गन�) 

५.  देहायका सा�ीह�लाई म/ हामी आफ�  उपि�थत गराउने छु/ छ�।साथै यो य�तो कागज फलानो 

�नकायमा छ िझकाई �माण लगाई पाऊँ।  

(क) ……………...को छोरा/छोर� िज�ला………. गा.पा./न.पा. ………………वडा 

नं…………….गाउँ/टोल ब�ने वष� …. को …….....……१  

(ख) …………....को छोरा/छोर� िज�ला………. गा.पा./न.पा.…………………वडा 

नं…………….गाउँ/टोल ब�ने वष� …. को…………..………१ 

(ग) ……………..को छोरा/छोर� िज�ला………. गा.पा./न.पा. ………………वडा 

नं……………………….गाउँ/टोल ब�ने वष� …. को …………१  

६. �नवेदन (उजरु�) द�तरु बापत � .................., �वप�ी ��तवाद� …..जनालाई ��त�यि� �. 

………का दरले ला�न े�याद सूचना द�तरु बापत � ..............., पाना २ को �नवेदन (उजरु�) 

को ��त�ल�प द�तरु बापत �  .............समेत गर� ज�मा �............................यसै �नवेदन 

(उजरु�) साथ दािखल गरेको छु/ छ�।  

७. �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) र (२) ले यो �ववाद 

�न�पण गन� �े�ा�धकार यस स�म�तलाई रहेको छ। 

८. यो �नवेदन मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ �थानीय सरकार 

स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (४) …………………………ऐन……….को 

दफा ……को हद�याद�भ� छ। 

९. यस �वषयमा अ�य� कुनै सरकार� �नकाय वा अदालतमा कुनै �कारको �नवेदन �दएको छैन। 

१०. यसमा लेिखएका बेहोरा ठ�क साँचो स�य छ, झठुा फरक ठहरे कानूनबमोिजम सजाय भो�न तयार 

छु /छ�।  

 �नवेदक 

 �नवेदक वा �नजको वा�रसको नाम ........................ .....  

सह�छाप वा �या�चे सह�छाप 

इ�त संवत ् .............साल...................म�हना...................गते..........रोज शभुम।्  

 यो �नवेदनको सामा�य ढाचँा हो।सबै �नवेदन (उजरु�) एकै �कारको हुँदैन र �वषयव�त ु �नवेदक र 

��तवाद�को स��या आ�दको आधारमा फरक फरक हनु स�छ। 
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 यह� ढाचँामा नभए प�न �नवेदन (उजरु�) �लन स�क�छ र ले� नजा� े�यि�ले मौिखक �पमा �य� 

गरेको भए �या�यक स�म�तका कम�चार�ले सो कुरालाई �सल�सलेवारमा �टपी �नवेदन (उजरु�) लेखी 

�दनपुद�छ। 
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 �नवेदनको पछुारमा देहायको बेहोरा लेखी �नवेदकको सह�छाप गराउनपुद�छ। 

�या�यक स�म�तको काया�लयबाट 

पाना...को �नवेदनप� पढ� वाची सनुाउदा स�ुनपाए, दता� गन� म�ूर छ, �नवेदनमा यो य�तो कै�फयत भएको 

ठ�क छ भनी सह�छप गन� �नज �नवेदक वा �नजको वा�रस--------- 
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अनसूुची – २ 

(स� पाचँसँग स�बि�धत) 

अ�यास �योजनको ला�ग मा� 

 

दफा ४७(१) का �ववादका �नवेदन (उजरु�) दता� �कताबको नमूना 

 

�ी ………………………�या�यक स�म�तको काया�लय  

संवत २०.......साउन देिख .. आषाढ मसा�तस�म  

देवानी   / फौ�दार� �ववाद वा �थानीय सरकार स�ालन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) सँग 

स�बि�धत �ववाद दता� �कताबको ढाचँा 
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 देवानी र फौजदार� �वषयको अलग अलग दायर� �कताब रा� ुपद�छ। �य�तै गर� �थानीय सरकार 

स�ालन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) र (२) सँग स�बि�धत �ववादको अलग अलग दता� 

�कताब रा� ुपद�छ। 
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अनसूुची –  ३ 

(स� पाचँसँग स�बि�धत) 

अ�यास �योजनको ला�ग मा� 

 

दफा ४७(२) को �ववादका �नवेदन (उजरु�) दता� �कताबको नमूना 

 
 

�ी ………………………�या�यक स�म�तको काया�लय 

 

संवत ्२०.......साउन देिख .. अषाढ मसा�तस�म 

देवानी   / फौ�दार� �ववाद वा �थानीय सरकार स�ालन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (२) सँग 

स�बि�धत �ववाद दता� �कताबको ढाचँा 
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अनसूुची - ४ 

(स� पाचँसँग स�बि�धत) 

अ�यास �योजनको ला�ग मा� 

�नवेदन (उजरु�) दता� गरेको �न�साको नमूना 

 

�ी ……………………�या�यक स�म�तको काया�लय 

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

�ी  .................... 

........................। 

�वषय : �नवेदन (उजरु�) दता�को �न�साप�। 

िज�ला………………गा.पा./न.पा……………………………वडा नं………………………….गाउँ/ टोल ब�ने ब�ने तपाई 

........................ले िज�ला………………गा.पा./न.पा……………………वडा नं…….. गाउँ/टोल ब�ने �व��मा 

................भ�.े �वषयको �ववाद स�ब�धी �नवेदन (उजरु�) दता� गन� �याउन ुभएकोमा सो �नवेदन यस 

�या�यक स�म�तको काया�लयको देवानी दायर� न�बर/फौजदार� दायर� न�बर ..........दता� गर� �थानीय 

सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा (१) बमोिजम तपाईलाई यो यो �न�सा �दइएको 

छ।  

�न�सा �दने कम�चार� 

द�तखत:  ........ 

�म�त:  ........... 



�थानीय तहका �या�यक स�म�तका ला�ग �ववाद �न�पणस�ब�धी �िश�ण �नद�िशका, २०७७ | 63 

 

अनसूुची - ५ 

(स� पाचँसँग स�बि�धत) 

अ�यास �योजनको ला�ग मा� 

प�को उपि�थ�तको (ता�रख) भरपाइ�को नमूना 

�या�यक स�म�त  

�ी .. ............. गाउँपा�लका /नगरपा�लकामा खडा ग�रएको  

उपि�थ�त (ता�रख) भरपाई 

 

�नवेदक (वाद�) .................       ��तवाद� ................... 

          

�ववाद : ......................। 

�म�त २० ......मा उपि�थत हुँदा …………………………….�योजनको ला�ग 

�म�त........................मा..............................काम हनुे भएकोले सोह� �दन �वहान/अपरा�ह..........बजे 

यस �या�यक स�म�तको काया�लयमा उपि�थत हनुे छु भनी सह� गन�  

 

�नवेदक (वाद�) .................       ��तवाद� ................... 

 

�म�त २० ......मा उपि�थत हुँदा …………………………….�योजनको ला�ग 

�म�त........................मा..............................काम हनुे भएकोले सोह� �दन �वहान/अपरा�ह..........बजे 

यस �या�यक स�म�तको काया�लयमा उपि�थत हनुे छु भनी सह� गन�  

 

�नवेदक (वाद�) .................       ��तवाद� ................... 

 

�म�त २० ......मा उपि�थत हुँदा …………………………….�योजनको ला�ग 

�म�त........................मा..............................काम हनुे भएकोले सोह� �दन �वहान/अपरा�ह..........बजे 

यस �या�यक स�म�तको काया�लयमा उपि�थत हनुे छु भनी सह� गन�  

 

�नवेदक (वाद�) .................       ��तवाद� ................... 
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अनसूुची - ६ 

(स� पाचँसँग स�बि�धत) 

 

प�को उपि�थ�तको (ता�रख) पचा�को नमूना 

 

�या�यक स�म�त 

.......... गाउँपा�लका/नगरपा�लका 

बाट जार� भएको उपि�थ�त (ता�रख) पचा� 

�नवेदक (वाद�)       ��तवाद� 

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

�वषय  ............... । 

�म�त २० ......मा उपि�थत हुँदा...................................�योजनको ला�ग 

�म�त ......................�दनको................बजे................�योजनको ला�ग हािजर हनु आउनहुोला।  

 

कम�चार�को द�तखत  

�म�त  .................  

 

�म�त २० ......मा उपि�थत हुँदा....................................�योजनको ला�ग 

�म�त.....................�दनको …………बजे ……�योजनको ला�ग हािजर हनु आउनहुोला।  

 

कम�चार�को द�तखत  

�म�त  .................  



�थानीय तहका �या�यक स�म�तका ला�ग �ववाद �न�पणस�ब�धी �िश�ण �नद�िशका, २०७७ | 65 

 

अनसूुची - ७ 

(स� पाचँसँग स�बि�धत) 

अ�यास �योजनको ला�ग मा� 

�लिखत बेहोराको नमूना 

�ी ……………�या�यक स�म�त सम� पेश गरेको 

�लिखत बेहोरा  

...........ना�त वा ना�तनी.......को छोरा वा छोर�/प�त वा प�ी............ िज�ला ............ 

गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका वडा न�बर  .............. गाउँ / टोल ब�ने 

वष�  ..... को........... वा �नजको वा�रस..................  . १ �लिखत बेहोरा ��ततुकता�/ ��तवाद� 

�व�� 

...........ना�त वा ना�तनी.......को छोरा वा छोर�/प�त वा प�ी ............िज�ला ............ 

गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका वडा न�बर  .............. गाउँ / टोल ब�ने 

वष�  ..... को................................................................................................१ �वप�ी/ वाद� 

�वषय :- स�ब�ध �व�छेद। 

मेरा/ हा�ा नाउँमा जार� भएको १५ �दने �याद र �नवेदनको न�लसमेत �म�त……………………मा 

र�तपूव�क तामेल भै पाएकोमा सो �याद�भ�ै / कानूनले था�न थमाउने �याद�भ�ै आजै छु�ै �नवेदन �दई 

ग�ुकेो �याद थामी थमाई भएको स�य त�य बेहोरा �न�न �करणह�मा खलुाई �न�द�� ढाँचामा यो �लिखत 

बेहोरा �लई दता�को ला�ग उपि�थत भएको छु / छौ।  

१ ..............................................................................................................................

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

(�वप�ी वाद�को �नवेदन दाबीलाई सि����पमा उ�लेख गन� वा �नवेदन दाबीको �वषयमा स�ल 

�म�सलबाट सबै कुरा जानकार� हनुे नै हुँदा यहा ँसो बेहोरा दोहो-याएको छैन भनी उ�लेख गन�) 

२ ..............................................................................................................................

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

(�नवेदन वा वाद� दाबी �वीकार वा अ�वीकार के गरेको हो सो कुरा उ�लेख गन�) 

३ ..............................................................................................................................

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

(�नवेदक वा वाद�लाई उजरु� वा �नवेदन गन� हकदैया छ छैन, यो �ववाद हद�या �भ�को छ छैन र 

यो �ववाद हेन� �या�यक स�म�तलाई अ�धकार��े छ छैन सो कुरा उ�लेख गन� र ��तवाद�को कुनै 

छु�ै ��त दाबी वा िज�कर भए सो कुरा उ�लेख गद� सो को �माण भए सो प�न उ�लेख गन�) 
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४ ..............................................................................................................................

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

(अ�य थप बेहोराह� भए सबै कुरा खलुाई �व�भ� �करणह�मा उ�लेख गन�) 

५ �लिखत बेहोरा ला�ने द�तरु � ............................यसैसाथ दािखल गरेको छु /छ�।  

६ मेरा वा हा�ो ..................कागज �माण .................उँ वा �नकायमा छ, िझक� बझुी �माण 

लगाइपाऊँ वा यो य�तो कागज �माण पेश गरेको छु �माण लगाइपाऊँ। 

७ �या�यक स�म�तबाट सा�ी ब�ुने आदेश भएमा मेरा वा हा�ा �न�न सा�ीह�लाई आफ�  उपि�थत 

गाउने छु वा छ�। 

(क) .......को छोरा/छोर� िज�ला........गा.पा./न.पा......वडा नं.....गाउँ/टोल ब�ने वष�....को .......१  

(ख) .......को छोरा/छोर� िज�ला........गा.पा./न.पा......वडा नं.....गाउँ/टोल ब�ने वष�....को .......१ 

(ग) .......को छोरा/छोर� िज�ला........गा.पा./न.पा......वडा नं.....गाउँ/टोल ब�ने वष�....को  . ......१  

८ यसमा लेिखएका बेहोरा ठ�क सह� साँचो छ, झठुा फरक ठहरे कानूनबमोिजम सजाय भो�न तयार छु 

वा छ�।  

    �लिखत बेहोरा ��ततुकता� वा  

�नजको वा�रसको नामः  ..................... 

इ�त संवत ् ..........साल  ..........म�हना  ........गते...............रोज शभुम।् 

 यो �लिखत बेहोराको सामा�य ढाचँा हो।सबै �लिखत बेहोरा एकै �कारको हुँदैन र �वषयव�त ु,�नवेदक 

र ��तवाद�को स��या आ�दको आधारमा फरक फरक हनु स�छ।  

 �लिखत बेहोरा र�तपूव�क देिखएमा र दता� गन� उपय�ु भएमा �नवेदनको प�हलो पानाको िशरमा 

देहायको तोक आदेश ले� नपुद�छ।  
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 �लिखत बेहोराको पछुारमा देहायको बेहोरा लेखी ��तवाद� वा �नजको वा�रसको सह�छाप गराउनपुछ�। 

 

�या�यक स�म�तको काया�लयबाट 

पाना ... को �लिखत बेहोरा पढ� वाची सनुाउँदा स�ुनपाए ँवा स�ुनपाय� दता� गन� म�ूर छ वा छ�। �लिखत 

बेहोरामा यो य�तो कै�फयत बेहोरा भएको ठ�क छ भनी सह�छप गन� �नज................. 
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अनसूुची - ८ 

�याद, सूचना �काशन/�शारण गर� तामेल ग�रपाऊँ भ� े�नवेदनको नमूना 

 

�ी ............... �या�यक स�म�तको काया�लयमा पेस गरेको 

�नवेदन प� 

�वषय : �याद, सूचना �काशन /�शारण गर� तामेल ग�रपाऊँ। 

�ववाद नं. 

................को छोरा/छोर�...................िज�ला……..............न.पा./ गा.पा.................वडा नं........ब�न े 

वष� ........... को...........................................................................१ �नवेदक/ वाद� वा ��तवाद� 

�व�� 

 ..............को छोरा/छोर�..........िज�ला……..….....न.पा. / गा.पा................वडा नं. ...........ब�ने  

वष� .... को ……….........................................................................१ �वप�ी / वाद� वा ��तवाद� 

�ववाद ...........  

�नवेदनबापत ला�न ेद�तरु �. ........।– साथै राखी �न�नानसुार �नवेदन गद�छु /गद�छ� : 

१. उपयु�� �ववादमा तप�सलका ��तवाद�को नामको �याद/ सूचना/ जनाउ/ पनुरावेदन �याद र�तपूव�क 

तामेल हनु नसकेको भनी �याद तामेल गन� जान ेकम�चार�ले ��तवेदन �दएको हनुाले �नजका नाममा 

यस अदालतबाट मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १०५(२२) बमोिजम रा��य/ 

�थानीय �तरको दै�नक प��कामा �कािशत ग�रपाऊँ। साथै यसर� �याद तामेल गदा� ला�न े द�तरु 

तो�कएबमोिजम म आफ� ले बझुाउन ेछु। 

 

�याद जार� गनु�पन� �वप�ीको �ववरण:  

(क) िज�ला ............... न.पा./गा.पा. ............. वडा नं. .......... गाउँ/टोल....... घर नं. 

.......... ब�न े................................................................................१ 

(ख) िज�ला ........ न.पा./गा.पा. ..... वडा नं....... गाउँ/टोल....... घर नं. ...ब�ने ......१  

 

२. लेिखएको बेहोरा �ठक साँचो हो फरक ठहरे कानूनबमोिजम सहुँला बझुाउँला  

 

�नवेदक 

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

 

इ�त संवत ्...............साल......................म�हना......... गते रोज शभुम ्..................। 
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अनसूुची - ९ 

(स� छसँग स�बि�धत) 

अ�यास �योजनको ला�ग मा� 

 

स�पि� रो�ा गन� आदेशको नमूना 

 

�ी........................ �या�यक स�म�त 

संयोजक �ी ......................................................................................... 

सद�य �ी  ................................................................. ..........................  

सद�य �ी ...................................................... .....................................  

आदेश 

संवत ् .................सालको �ववाद नं ........ 

 

...........ना�त वा ना�तनी.......को छोरा वा छोर�/प�त वा प�ी ............िज�ला ............ 

गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका वडा न�बर  .............. गाउँ / टोल ब�ने 

वष�  ..... को........................................  ....................................... १ �नवेदक / वाद� 

�व�� 

...........ना�त वा ना�तनी.......को छोरा वा छोर�/प�त वा प�ी ............िज�ला ............ 

गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका वडा न�बर  .............. गाउँ / टोल ब�ने 

वष�  ..... को......................................  ..................................... १ �वप�ी / ��तवाद�  

�ववाद  ............... : । 

यसमा �नवेदक (वाद�) ले ��तवाद�………………………………… को नाममा रहेको 

…………………………………………………………………….. बैकं, क�पनी, �व�ीय सं�था वा 

…………………………………………………………………………….…. �नकायमा रहेको खाता, 

�न�ेप वा ��तवाद�ले पाउने ……………………………………………………… रकम यथाि�थ�तमा 

राखी कसैलाई भ�ुानी नगन� नगराउन वा ��तबाद�को हक भोगको 

……………………………………………………………….. अचल स�प�त कसैलाई कुनै प�न बेहोराले 

हक ह�ता�तरण गन�बाट �थानीय सरकार संचालन ऐन , २०७४ को दफा ४९ को उपदफा (६) बमोिजम 

रो�ा राखी पाउँ भ� ने �नवेदकले �नवेदन �दएकोमा �म�सल (फाइल) संल�न कागज �माणह� हेर� सो 

स�ब�धमा यस �या�यक स�म�तबाट �ारि�भक �पमा …………………………… ��तबाद� 

………………………………… को नाममा रहेको ………………… बैकं, क�पनी, �व�ीय सं�था वा 

……………………………… �नकायमा रहेको खाता, �न�ेप वा ��तवाद�ले पाउन े
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……………………………… रकम यथाि�थ�तमा राखी कसैलाई भ�ुानी नगन� नगराउन वा ��तवाद�को 

हक भोगको ………………………...……………………… अचल स�प�त कसैलाई कुनै प�न बेहोराले 

हक ह�ता�तरण गन�बाट रो�ा गन� मना�सब देिखएको र रो�ा नरा�दा ��य� असर पन� जाने देिखएकाले 

स�ुवधा स�तलुनको आधारमा अक� आदेश नभएस�मका ला�ग उ� घर, ज�गा, ब�क वा �व�ीय सँ�थाको 

खाता वा शेयर रकम रोकका रो�ा राखी कुन ै �कारले हक ह�ता�तरण नगनु� भनी  ................  को 

नाममा �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा (६) बमोिजम यो रो�ाको 

आदेश जार� गर� �दएको छ। यो आदेशानसुार रो�ा रा� स�बि�धत �नकायमा लेखी पठाई�दनू। आदेशको 

जानकार� स�पि� रो�ा भएको �यि�लाई �दन◌।ू 

 

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

 सद�य      सद�य     संयोजक 

 

इ�त संवत ्................साल.............मा�हना ...........गते‘..........रोज शभुम।् 

 �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४८(२) ले �या�यक स�म�तको संयोजक र एक जना 

सद�यको उपि�थ�तमा �ववादको कारबाह� र �कनारा गन� स�न े र दफा ४८(३) ले �या�यक 

स�म�तको दईु जना सद�यको उपि�थ�तमा �ववादको कारबाह� गन� स�ने �यव�था भए ताप�न सकभर 

�या�यक स�म�तले कारबाह� र �कनारा गदा� संयोजक र सद�यह�को उपि�थ�तमा गनु� उपय�ु ह�ुछ। 
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अनसूुची - १० 

(स� छसँग स�बि�धत) 

अ�यास �योजनको ला�ग मा� 

 

अ�त�रम संर�णा�मक आदेशको नमूना 

 

�ी.......................................................... �या�यक स�म�त 

संयोजक �ी ......................................................................................... 

सद�य �ी ........................................................................................... 

सद�य �ी ...................................................... .....................................  

आदेश 

संवत ् ............................सालको �नवेदन नं........ 

 

...........ना�त वा ना�तनी.......को छोरा वा छोर�/प�त वा प�ी ............िज�ला ............ 

गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका वडा न�बर  .............. गाउँ / टोल ब�ने 

वष�  ..... को........................................  ......................................... १ �नवेदक/वाद�  

�व�� 

...........ना�त वा ना�तनी.......को छोरा वा छोर�/प�त वा प�ी .. .......... िज�ला ............ 

गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका वडा न�बर  .............. गाउँ/टोल ब�न े

वष�  ..... को......................................  ....................................... १ �वप�ी/��तवाद� 

�ववाद………………… 

�नवेदक (वाद�) ले…………………………………………...गर� पाउन अ�त�रम संर�णा�मक माग गरेको स�ब�धमा 

�म�सल (फाइल) संल�न कागज �माणह� हेर� अ�ययन गदा�/�नवेदन मा�थ �ारि�भक �पमा जाँचबझु गर� 

�नवेदकसँग स�म�तले छलफल गदा� �नवेदकको अ�त�रम संर�णा�मक आदेशको ला�ग गरेको �नवेदन माग 

...........................………………..…………………… कारणले मना�सब देिखँदा अक� आदेश नभए स�मको 

ला�ग/ �ववादको �कनारा नभएस�मको ला�ग पी�डतलाई �नज बसी आएको घरमा बसोबास गन� �दन, खान 

लाउन �दन, कुट�पट नगन� तथा िश� र स�य �यवहार गन�/पी�डतलाई शार��रक वा मान�सक चोट पगेुको 

भएमा उपचार गराउन/ पी�डतलाई अलग �पमा बसोबासको �ब�ध गनु�पन� देिखएमा सोको �यव�था गन� र 

�यसर� अलग ब�दा �नजको भरणपोषणको ला�ग उिचत �यव�था गन�/पी�डतलाई गाल�गलौज गन�, ध�क� 

�दने वा अस�य �यवहार गन� काय� नगन�, नगराउन/पी�डतको �हत र सरु�ाको ला�ग अ�य आव�यक र 

उपय�ु कुरा गन� वा गराउन गनु� भनी �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा 

(८) बमोिजम ��तवाद�.......................को नाममा यो अ�त�रम संर�णा�मक आदेश जार� ग�र�दएको 

छ। यो आदेश काया��वयन गन�को ला�ग स�बि�धत वडा काया�लय वा �नकाय र ��तवाद�लाई लेखी 

पठाई�दनू। 
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 ..............     ..............     .............. 

 सद�य      सद�य      संयोजक 

 

इ�त संवत ् ...............साल  .......... म�हना  .... ..... गते.......... रोज.................शभुम।् 

 

 �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४८ (२) ले �या�यक स�म�तको संयोजक र एक 

जना सद�यको उपि�थ�तमा �ववादको कारबाह� र �कनारा गन� स�न ेर दफा ४८ (३) ले �या�यक 

स�म�तको दईु जना सद�यको उपि�थ�तमा �ववादको कारबाह� गन� स�ने �यव�था भए ताप�न सकभर 

�या�यक स�म�तले कारबाह� र �कनारा गदा� संयोजक र सद�यह�को उपि�थ�तमा गनु� उपय�ु ह�ुछ। 
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अनसूुची - ११ 

(स� सातसँग स�बि�धत) 

अ�यास �योजनको ला�ग मा� 

�माण ब�ुनेस�ब�धी आदेशको नमूना 

 

�ी ..............................�या�यक स�म�त 

संयोजक �ी  .............................  

सद�य �ी  ....... ......................  

सद�य �ी  .............................  

बाट भएको आदेश 

 �नवेदकको नाम ��तवाद�को नाम थर र वतन  

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

�ववाद........... :। 

 

�म�त आदेशको बेहोरा  कै�फयत  

 यसमा ............................................................................................... 

........................................................................................................। 

दवु ैप�का बीचमा मखु न�मलेकाले देहायका काय�ह� स�प� भएप�छ �नयमानसुार पेश गनू�। 

(क) मेल�मलापको मा�यमबाट �ववाद समाधान हनु स�ने भएकाले ३(तीन) म�हनामा नब�ने 

गर� समय �दई दवु ैप�लाई..... वडा मेल�मलाप के��मा पठाई �दनू।साथै मेल�मलापको ला�ग 

आव�यक कागजातको ��त�ल�प मले�मलाप के��मा पठाई �दनू। 

वा 

(ख) मेल�मलापको मा�यमबाट �ववाद समाधान हनु नसकेको र ��ततु �ववाद �थानीय सरकार 

स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१०) सँग स�बि�धत भएकाले �नवेदन र 

�लिखत बेहोरामा उि�लिखत सा�ीह� दवु ैप�ह� माफ� त उपि�थत गराई बकप� गराउन ुर 

�नवेदन दाबी र �लिखत बेहोरामा उि�लिखत कागजात स�ल वा सो को ��त�ल�प स�बि�धत 

�नकायबाट िझकाई आएप�छ पेश गनू�।  

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

सद�य                       सद�य                        संयोजक 

 

 

 �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४८(२) ले �या�यक स�म�तको संयोजक र एक जना 

सद�यको उपि�थ�तमा �ववादको कारबाह� र �कनारा गन� स�ने र दफा ४८(३) ले �या�यक 

स�म�तको दईु जना सद�यको उपि�थ�तमा �ववादको कारबाह� गन� स�न े�यव�था भए ताप�न सकभर 

�या�यक स�म�तले कारबाह� र �कनारा गदा� संयोजक र सद�यह�को उपि�थ�तमा गनु� उपय�ु ह�ुछ। 
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अनसूुची - १२ 

सा�ीले �लन ेशपथको नमूना 

 

म   ............................................... ई�रको नाममा शपथ �ल�छु/ स�य�न� स�हत ��त�ा गद�छु �क 

�नवेदक (वाद�............................................................ ��तबाद .... ............... ................ भएको 

 .................................�ववादमा मैले देखे, जाने र सनुेको बेहोरा सबै साँचो बकप� गन�छु। कुनै कुरा 

लकुाउन ेवा ढाँ�न ेछैन र �या�यक स�म�तको काया�लय तथा �ववादका प�ह�को तफ� बाट सो�धएको सबै 

��ह�को देखे, जान ेर सनुेस�मको सह� उ�र �दनेछु। झ�ुा ठहरे कानूनबमोिजम भएमा मेरो म�ूर छ। 

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

शपथ गराउनेको सह�        ....................... 

 शपथ �लनेको सह�  

हामी �नवेदक तथा ��तवाद�को रोहबरमा सा�ीले शपथ �लएको ठ�क साँचो हो।  

 

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

 ��तवाद�           �नवेदक  

 

इ�त संवत ्.....................साल.............म�हना...............गते........रोज शभुम.्........................ 

 

���य:- यो शपथको िशरमा �या�यक स�म�तका सबै पदा�धकार� वा कुनै दईु सद�यले �मािणत गनु�पद�छ। 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४८ को उपदफा (२) ले �या�यक स�म�तको संयोजक र 

एक जना सद�यको उपि�थ�तमा �ववादको कारबाह� र �कनारा गन� स�न ेर दफा ४८ को उपदफा(३) ले 

�या�यक स�म�तको दईु जना सद�यको उपि�थ�तमा �ववादको कारबाह� गन� स�ने �यव�था भए ताप�न 

सकभर �या�यक स�म�तले कारबाह� र �कनारा गदा� संयोजक र सद�यह�को उपि�थ�तमा गनु� उपय�ु 

ह�ुछ। 
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अनसूुची - १३ 

(स� सातसँग स�बि�धत) 

अ�यास �योजनको ला�ग मा� 

 

सा�ी बकप�को नमूना 

  

..................�या�यक स�म�तका अ�य�/सद�य................को सम� �नवेदक(वाद�)/��तवाद�का 

सा�ी................. ले गरेको बकप�। 

१) तपाईको बाब,ु आमा, प�त, प�ीको नाम, तपाईको नाम, थर, उमेर, वतन, िश�ा, पेसा के हो ? 

खलुाई �दनहुोस।् जवाफ....................... 

२) तपाइ �या�यक स�म�तमा �कन उपि�थत हनु ुभएको हो? जवाफ........................ 

३) �नवेदक (वाद�) वा ��तवाद�सँग तपाईको िचनजान, नाता स�ब�ध, लेनदेन, कारोबार, कुनै झैझगडा 

वा �रस इबी रहेको छ छैन? जवाफ................................ 

४)  तपाई शार��रक वा मान�सक �पमा बकप� गन� तयार हनुहु�ुछ? जवाफ.............................. 

 �या�यक स�म�तको काया�लयबाटै वा �नवेदक/��तवाद� वा �नजको कानून �यवसायीको सोधपछु 

५) ��………………… जवाफ  ………………………………  

६) ��  ………………  जवाफ  ………………………………  

(स�बि�धत प� वा �नजको कानून �यवसायीले कुनै �� नसोधेमा अदालतले आव�यक �� सो�न ुपन�छ र 

�� सो�दा जनु प�को सा�ी हो �य�तो प�को दाबी वा िजक�रसँग स�बि�धत रह� कुरा फोर� ��ह� 

सो�न ुपद�छ तर कुनै प�ले आ�नो सा�ीलाई �� सो�दा जवाफसूचक �� सो�न पाइदैन। जवाफसूचक 

�� उपर अक� प�ले आपि� जनाएमा त�काल �या�यक स�म�तका पदा�धकार�ले आपि� मना�सब हो 

होइन भ� े�नण�य गनु�पद�छ।) 

अक� प� वा �नजको कानून �यवसायीको िजरह 

७) �� ………………… जवाफ ……………………………… 

८) �� ………………… जवाफ ……………………………… 

(िजरह �� गदा� सोधपछुमा �दएको जवाफसँग �स�मत रह� िजरह गनु�पद�छ। िजरह गदा� जवाफसूचक �� 

गन� स�क�छ।) 

 �नवेदक (वाद�) /��तवाद� वा �नजको कानून �यवसायीको पनु: सोधपछु 

९)  �� ………………… जवाफ ……………………………… 

१०) �या�यक स�म�तबाट पनु: सोधपछु �� ………………… जवाफ ……………………………… 
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(पनु; सोधपछु गदा� िजरहमा �दएको उ�रसँग स◌ी�मत रह� �� सो�नपुद�छ) 

�या�यक स�म�तको काया�लयबाट 

११) तपाईको भ� ुपन� केह� बाँक� छ �क? जवाफ………………… 

१२) तपाईको बकप� पढ� बाँची सनुाइ�छ तपाईले भनेबमोिजम लेखेको छ, छैन? जवाफ…यो 

बकप� मैले भनेबमोिजम लेिखएको ठ�क साँचो छ। झ�ुा फरक ठहरे कानूनबमोिजम सहन 

बझुाउन म�ूर छ भनी सह�छाप गन� �नज……………………………………………………. 

 रोहबर 

जनु प�को सा�ी हो सो प� (�नवेदक (वाद�) वा ��तवाद�) अक� प� (�नवेदक वा ��तवाद�)  

सह�छाप        सह�छाप 

 

 इ�त संवत ् .............साल...................म�हना.....................गते .................... रोज शभुम।्  

�यान �दनपुन� कुराह�: 

 सा�ीले बकप�को ��येक पानाको ब�द ब�द र प�हलो पानाबाहेक दो�ो पानाको िशर पछुारमा 

सह�छाप गनु�पद�छ। 

 �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४८ को उपदफा (२) ले �या�यक स�म�तको संयोजक 

र एक जना सद�यको उपि�थ�तमा �ववादको कारबाह� र �कनारा गन� स�ने र दफा ४८ को उपदफा 

(३) ले �या�यक स�म�तको दईु जना सद�यको उपि�थ�तमा �ववादको कारबाह� गन� स�न े�यव�था 

भए ताप�न सकभर �या�यक स�म�तले कारबाह� र �कनारा गदा� संयोजक र सद�यह�को उपि�थ�तमा 

गनु� उपय�ु ह�ुछ। 

 सामा�यतया संयोजक र एक जना सद�य वा दईु जना सद�यको उपि�थ�तमा सा�ी बकप� 

गराउनपुन� ह�ुछ।सा�ीको बकप�मा प�न उपि�थत संयोजक र सद�य वा दईु जना सद�य वा स�पूण� 

पदा�धकार� ��येक पानाको िशर पछुारमा सह� गर� �मािणत गनु�पद�छ। 

 सोधपछु र िजरहमा �� सो�ने, प� वा कानून �यवसायीको र रोहबरमा ब�न ेप�को समेत सह�छाप 

गराउनपुद�छ। 
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अनसूुची - १४ 

(स� आठसँग स�बि�धत) 

अ�यास �योजनको ला�ग मा� 

�मलाप�को ला�ग �दने दरखा�तको नमूना (मेल�मलाप के��बाट मेल�मलाप भई आएमा) संय�ु दरखा�त 

�ी……..�या�यक स�म�तसम� पेस गरेको �मलाप�को  

संय�ु दरखा�त 

...........ना�त वा ना�तनी.......को छोरा वा छोर�/प�त वा प�ी ............िज�ला ............ 

गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका वडा न�बर  .............. गाउँ/टोल ब�न े

वष�  ..... को........................................  ................................. १ दरखा�तवाला / वाद� 

�व�� 

...........ना�त वा ना�तनी.......को छोरा वा छोर�/प�त वा प�ी ............िज�ला ............ 

गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका वडा न�बर  .............. गाउँ/टोल ब�न े

वष�  ..... को......................................  ........................  १ दरखा�तवाला / ��तवाद�  

 

�वषयः …………………………………..। 

हामी दरखा�तवालाह� दरखा�त द�तरु �. १०।– यसैसाथ राखी �न�न �लिखत दरखा�त गद�छौः  

१. ................. भ�ेसमेत म दरखा�तवाला वाद�को �नवेदन दाबी बेहोरा। 

२. ............... भ�ेसमेत म दरखा�तवाला ��तवाद�को �लिखत बेहोरा। 

३. हामीह�को बीचमा च�लरहेको उ� �ववादमा �या�यक स�म�तको �म�त..........को आदेशानसुार 

मेल�मलापको मा�यमबाट �ववाद समाधान गन� हामीलाई वडा नं............अ�तग�तको...................... 

मेल�मलाप के��मा पठाइएकोमा मेल�मलापकता�.......................को पहलमा हामीह�लाई �मलाप� 

गन� उ���ेरत गर� �म�त...................मा हामीह�लाई छलफल गराउदा �ववाद गनु� भ�दा �मल� ब�न 

हामीह� मत�ुर भएकाले...................... शत�मा हामीह� �मल� उि�लिखत शत�मा �मलाप� गन� 

हामी दवु ैप� सहमत भएकाले हामीह�को राजीखुशीका साथ �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ 

को दफा ४७ (२) बमोिजम यो �मलाप�को संय�ु दरखा�त पेश गरेका छ�, लेिखएबमोिजम �मलाप� 

गर� पाऊँ। 

४. यसमा लेिखएका बेहोरा ठ�क साँचो हनु,् झठुा ठहरे कानूनबमोिजम सहुँला बझुाउँला।  

दरखा�तवाला 

 वाद�...................................... 

.      ��तवाद�................................... 

इ�त संवत ् .............साल...................म�हना......................गते....................रोज शभुम।्  
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अनसूुची – १५ 

(स� आठसँग स�बि�धत) 

अ�यास �योजनको ला�ग मा� 

�मलाप�को ला�ग दरखा�तको नमूना (प�ह� आफ�  �मलाप� गन� म�रू भई आएमा) संय�ु दरखा�त 

�ी …….�या�यक स�म�तको काया�लयममा पेस गरेको �मलाप�को  

संय�ु दरखा�त 

...........ना�त वा ना�तनी.......को छोरा वा छोर�/प�त वा प�ी ............िज�ला ............ 

गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका वडा न�बर  .............. गाउँ/टोल ब�ने 

वष�  ..... को..........................................................................१ दरखा�तवाला/ वाद� 

�व�� 

...........ना�त वा ना�तनी.......को छोरा वा छोर�/प�त वा प�ी ............िज�ला ............ 

गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका वडा न�बर  .............. गाउँ / टोल ब�ने 

वष�  ..... को......................................  .......................  १ दरखा�तवाला / ��तवाद�  

 

�वषयः …………….. 

हामी दरखा�तवालाह� दरखा�त द�तरुबापत र १०।– यसैसाथ राखी �न�न �लिखत दरखा�त गद�छौः  

१. ............ भ�ेसमेत म दरखा�तवाला वाद�को �नवेदन बेहोरा। 

२. ............ भ�ेसमेत म दरखा�तवाला ��तवाद�को �लिखत बेहोरा। 

३. हामीह�को बीचमा ........................ �ववादमा �या�यक स�म�तसम� कारबाह� च�लरहेकोमा 

हामीह� बीच अव उ�ा�त झैझगडा वा �ववाद नगर� �मल� बस� भनी घरसारमा �मल� आएको बेहोरा 

के छ भने ............ म दरखा�तवाला वाद� उ� शत�मा �मलाप� गन� म�ूर भएको र म 

दरखा�तवाला ��तवाद� प�न उ� शत�बमोिजम �मलाप� गन� म�ूर भएकाले उपरो� शत� बमोिजम 

�मलाप� गन� हामी दवु ै प�ले राजीखशुीका साथ �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा 

४७ (२) बमोिजम यो �मलाप�को संय�ु दरखा�त पेश गरेका छ�, लेिखएबमोिजम �मलाप� गर� 

पाऊँ। 

४. यसमा लेिखएका बेहोरा ठ�क साँचो छ, झठुा ठहरे कानूनबमोिजम सहुँला बझुाउँला।  

दरखा�तवाला 

 वाद�...................................... 

.         ��तवाद�................................... 

 

इ�त संवत ् .............साल...................म�हना ...................... गते....................रोज शभुम।्  
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अनसूुची -१६ 

(स� आठसँग स�बि�धत) 

अ�यास �योजनको ला�ग मा� 

�मलाप�को नमूना 

�लिखत हामी तप�सलमा लेिखएका वाद� र ��तवाद� भएको.................................�ववादमा 

...................................ग�रपाऊँ भ� ेवाद�को �नवेदन दाबी र......................................गराईपाऊँ 

भ� ने ��तवाद�को �लिखत बेहोरा भएकोमा �या�यक स�म�तको �म�त ………….. को आदेशानसुा 

मेल�मलापको मा�यमबाट �ववाद समाधान गन� हामीलाई वडा नं ..........  अ�तग�तको ...............मेल�मलाप 

के��मा पठाइएकोमा मेल�मलापकता�  ................. को पहलमा एक आपसमा छलफल गदा� �ववाद नगर� 

समुधरु स���ध कायम गर� �मलाप� गर� ब�नको ला�ग मेल�मलापकता�ह�बाट हामीलाई �ो�सा�हत र 

स�झाई बझुाई गदा� हामीह� �मल� ब�न म�ूर भएका छौ। हामीह� मेल�मलापको मा�यमबाट �मल� 

आएको बेहोरा के छ भने………………………………………………………………………… शत�मा 

�मलाप� गन� हामीह� दवु ै प� म�जरु भएका छ�। उपय�� शत�बमोिजम �मलाप� गन� हामी दवु ै प� 

सहमत भएकाले �थानीय सरकार संचालन ऐन ,२०७४ को दफा ४७  ) २ (बमोिजम यो �मलाप�को 

संय�ु दरखा�त पेश गरेका छ�, लेिख बमोिजम �मलाप� गर� पाऊँ भनी यो �मलाप�को कागज लेखी 

लेखाई �या�यक स�म�तको काया�लयमा चढाय�।  

तप�सल 

...........ना�त वा ना�तनी.......को छोरा वा छोर�/प�त वा प�ी ............िज�ला ............ 

गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका वडा न�बर  .............. गाउँ / टोल ब�ने 

वष�  ..... को........................................  ............................................ १ वाद� 

...........ना�त वा ना�तनी.......को छोरा वा छोर�/प�त वा प�ी ............िज�ला ............ 

गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका वडा न�बर  .............. गाउँ / टोल ब�ने 

वष�  ..... को........................................................................................ १ ��तवाद�  

 

इ�त संवत ् .............साल...................म�हना  ...................... गते .....................रोज शभुम।् 

 सामा�यतया �मलाप� यह� ढाचँामा ले� े ग�र�छ। तर यह� ढाचँा नै हनुपुछ� भ� े छैन।योबाहेक 

�या�यक स�म�तलाई अ�य ढाचँा सिजलो हनुे भएमा सोह� ढाचँामा प�न ले� स�क�छ। 

 सामा�यतया �मलाप�को दरखा�तको बेहोरामा भएको कुराह�लाई नै �मलाप�को कागजमा सोह� 

बेहोरा ले� ेग�र�छ। सिजलोको ला�ग क�यटुर टाइप गरेको दरखा�तलाई �डिजटल �पमा प�न पेन 

�ाइभ वा िच�स वा �लपीमा राखी �या�यक स�म�तको काया�लयमा �दँदा पनुः टाइप गन� नपर� काम 

गन� �छटो छ�रतो �याउन स�क�छ। 
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 मेल�मलापको मा�यमबाट �मलाप� भएकोमा �मलाप� गरेबापत मेल�मलापस�ब�धी ऐन, २०६८ 

बमोिजम कुनै द�तूर ला�दैन। 

 �मलाप�को कागजको िशर बेहोरामा �न�नबमोिजमको आदेश छ�के गर� ले� ेचलन रहेको छः 

 

 �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४को दफा ४८ को उपदफा (२) ले �या�यक स�म�तको संयोजक 

र एक जना सद�यको उपि�थ�तमा �ववादको कारबाह� र �कनारा गन� स�ने र दफा ४८ को उपदफा 

(३) ले �या�यक स�म�तको दईु जना सद�यको उपि�थ�तमा �ववादको कारबाह� गन� स�न े�यव�था 

भए ताप�न सकभर �या�यक स�म�तले कारबाह� र �कनारा गदा� संयोजक र सद�यह�को उपि�थ�तमा 

गनु� उपय�ु ह�ुछ। 
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अनसूुची – १७ 

(स� नौसँग स�बि�धत) 

अ�यास �योजनको ला�ग मा� 

 

�नण�यको नमूना 

�ी....................................... �या�यक स�म�त 

संयोजक �ी ......................................................................................... 

सद�य �ी ................................................ ...........................................  

सद�य �ी ...................................................... .....................................  

�नण�य 

संवत्   ....... सालको �नवेदन नं....... . 

�नवेदक (वाद�) 

...........ना�त वा ना�तनी.......को छोरा वा छोर� 

/प�त वा प�ी ............िज�ला ........... 

गाउँपा�लका /नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/ 

महानगरपा�लका वडा न�बर  .............. गाउँ/टोल 

ब�ने वष�……. को  ................. .............१  

सा�ी:- 

……………………………………………….१ 

………………………………………………१ 

कागज :- 

………………………………………………… 

��तवाद� 

...........ना�त वा ना�तनी.......को छोरा वा 

छोर�/प�त वा प�ी............िज�ला............ 

गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/ 

महानगरपा�लका वडा न�बर  .............. गाउँ / टोल 

ब�ने वष�...........को....................................१  

सा�ी:- 

…………………………………………………१ 

…………………………………………………१ 

कागज :- 

……………………………………………… 
 
 

�या�यक स�म�तबाट बझेुको 

 सा�ी:- 

 …………………………………………………………………………..१ 

 …………………………………………………………………………..१ 

 कागज :- 

 ……………………………………………………………………….. 
 

�वषय   :  

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) बमोिजम यस �या�यक स�म�तको �े�ा�धकार 

�भ� पन� ��ततु �ववादको सि��� त�य यस �कार छः 
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�नवेदन (वाद�) दाबीको सि��� बेहोरा :- 

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

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

��तवाद�को �लिखत बेहोरा :- 

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

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

मेल�मलापको ला�ग भएको �यास :- 

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

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

�नवेदक (वाद�) र ��तवाद�ले पेश गरेको �माण:- 

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

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

 

�या�यक स�म�तको ठहर 

�नयमानसुार सा�ा�हक तथा दै�नक पेसी सूचीमा चढ� आज �नण�यको ला�ग पेस हनु आएको ��ततु 

�ववादमा �ववादका स�बि�धत प�ह�को मौिखक भनाइ एवम ् �नजह�बाट �नय�ु भएका कानून 

�यवसायीह� .................................................................. भ�सेमेत बेहोराको बहसमेत स�ुनयो। 

यस �या�यक स�म�तले �ववादका प�ह�लाई मेल�मलापको मा�यमबाट �ववाद समाधान गन� पटक पटक 

अनरुोध गर� वडा मेल�मलाप के��मा पठाइएकोमा �मलाप� हनु नसकेको भनी सूचीकृत मेल�मलापकता�को 

��तवेदनबाट देिखन आएको र �या�यक स�म�तले �मलाप� गराउन स�दो �यास गदा�समेत �मलाप� हनु 

नसकेकाले ��ततु �ववादमा �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४को दफा ४९(२) बमोिजम �नण�य 

�दनपुन� भएको छ। 

�ववादको �म�सलसंल�न स�पूण� कागजात अ�ययन गर� �नण�यतफ�  �वचार गदा�.............................भ� ने 

�नवेदन (वाद�) दाबी र सोका स�ब�धमा �नवेदन दाबीलाई �वीकार / आंिशक �वीकार /इ�कार गरेको 

��तवाद�को �लिखत बेहोराबाट देिखन आएको छ।प�ह�बीच....................................................... 

भ� ेकुरामा मखु �मल� वा न�मल� सो स�ब�धमा �नण�य �दनपुन� हनु आएको छ।  

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

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

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

आधार र कारणबाट �नवेदन (वाद�) दाबी प�ु� हनु आएको/ प�ु� हनु नआएको देिखँदा 

........................सं�हता वा ऐन......................को दफा .......................बमोिजम �नवेदन (वाद�) 

दाबी प�ुने वा नप�ुने ठहन� गर� यो �नण�य ग�र�दय�। सो ठहना�ले अ�मा तप�सलबमोिजम गनू�।  
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(सव�स�मत �नण�य गदा� यो ढाचँामा ग�र�छ भने बहमुतको आधारमा �नण�य गदा� फरक राय �य� गन� 

पदा�धकार�को छु�ै राय लेिख�छ।जो म�ुय राय भ�दा तल लेिख�छ।) 

तप�सल 

१. …………………………………………………………………………………………………गन� 

�नण�य भएकाले यो �ववादको पनुरावेदन पर� वा नपर� �नण�य अि�तम भएमा �नण�य काया��वयन गन� 

स�बि�धत �नकायमा लेखी पठाइ �दन/ु चलन चलाई �दन/ु �बगो वा ��तपू�त� भराई �दनू।  

२. �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोिजम यो �नण�यमा िच� नवझेु ३५ �दन�भ� 

..............िज�ला अदालतमा पनुरावेदन गन� जान ु भनी �नवेदक �नवेदन (वाद�) वा ��तवाद�लाई 

पनुरावेदनको �याद �दनू।  

३. �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ५० बमोिजम �या�यक स�म�तबाट �ववादको अि�तम 

�नण�य भएको �म�तले पैतीस �दन�भ� स�बि�धत प�लाई सो �नण�यको �मािणत ��त�ल�प उपल�ध 

गराई जानकार� �दनू। 

४.  न�ल माग गन� सरोकारवालाबाट �नयमानसुार ला�न ेद�तरु �लई न�ल �दनू। 

५.  यो �नण�य नगरपा�लकाको �ववाद �न�पणस�ब�धी स�टवेयरमा ��व� (इ���) गनू�। 

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

 सद�य      सद�य     संयोजक 

�या�यक स�म�तका पदा�धकार�ले बोल� �टपा बमोिजम �टपी 

ले� ेफलानो दजा�को कम�चार� ....................................१ 

क��यटुर टाईप गन� फलानो दजा�को कम�चार� .................१ 

 

इ�त स�बत २०..............साल...............म�हना.................गते..............रोज शभुम.्..............। 

  

�नण�य �माणीकरण �म�त.............................   �या�यक स�म�तको छाप 

 
 
 

 �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४८ को उपदफा (२) ले �या�यक स�म�तको संयोजक 

र एक जना सद�यको उपि�थ�तमा �ववादको कारबाह� र �कनारा गन� स�ने र दफा ४८ को उपदफा 

(३) ले �या�यक स�म�तको दईु जना सद�यको उपि�थ�तमा �ववादको कारबाह� गन� स�न े�यव�था 

भए ताप�न सकभर �या�यक स�म�तले कारबाह� र �कनारा गदा� संयोजक र सद�यह�को उपि�थ�तमा 

गनु� उपय�ु ह�ुछ। 

 �नण�य �माणीकरण �म�त भ�ाले �नण�य तयार पार� सोमा पदा�धकार�ले सह� गरेको �म�तलाई 

जनाउँछ। 
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अनसूुची – १८ 

(स� दशसँग स�बि�धत) 

अ�यास �योजनको ला�ग मा� 

�नण�य काया��वयनको ला�ग �दइने �नवेदन प�को नमूना 

 

�ी……………………. �या�यक स�म�तको काया�लयमा चढाएको  

�नवेदनप� 

�वषयः �नण�य काया��वयन गर� पाऊँ भ�बेारे। 

 

.................ब�ने ..................................................................................... �नवेदक÷वाद� 

�व�� 

...................ब�ने................................................................................�वप�ी /��तवाद� 

 

�ववाद : 

१. �वप�ीसँगको उि�लिखत �ववादमा यस गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको �या�यक स�म�तबाट 

……………………………………………………………………………………………………… 

हनुे ठहर� �म�त...........................मा �नण�य भएको र सो �नण�यउपर �वप�ीको पनुरावेदन नपर� 

�नण�य अि�तम भएकोले/ सो �नण�यउपर �वप�ीको पनुरावेदन पर� यस �या�यक स�म�तको �नण�य सदर 

हनुे गर� �ी...................िज�ला अदालतबाट �म�त.............................मा �नण�य भएकाले 

�नण�यबमोिजम फैसला काया��वयन गर� पाउन देहायको �ववरणस�हत यो �नवेदन पेश गरेको छु। 

�नण�य काया��वयन नहुँदास�म काया�लयले उपि�थ�त हनु तोकेको �दन उपि�थत हनुे नै छु। 

तप�सल 

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

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

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

 

१. �न�न �लिखत कागज �माण यसैसाथ पेश गरेको छु। 

(क) �म�त …………………………………………….को �नण�य तथा फैसलाको ��त�ल�प। 

(ख) मेरा वा �वप�ीका नाउँको …………………………अ�य कुनै कागजातको ��त�ल�प। 

2. यसमा लेिखएको बेहोरा ठ�क हो, झठुा ठहरे सहुँला बझुाउ◌लँा। 

�नवेदक 

�नज .............. 

 

इ�त संवत्   ............... साल...................म�हना.............गते........रोज शभुम।् 
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अनसूुची – १९ 

(स� दशसँग स�बि�धत) 

अ�यास �योजनको ला�ग मा� 

 

रकम भर� भराउको �नवेदन प�को नमूना 

 

�ी…………………… �या�यक स�म�तको काया�लयमा चढाएको  

�नवेदनप� 

�वषयः रकम भ�रभराई पाऊँ भ� नेबारे। 

..............ब�ने ............................................................................................... �नवेदक /वाद� 

�व�� 

..............ब�ने.........................................................................................�वप�ी/��तवाद� 

�ववाद  

म �नवेदक �नवेदन बापत � १०।– द�तरु साथै राखी �न�न बेहोरा �नवेदन गद�छु। 

१. उपरो� �वप�ी सँगको उि�लिखत �ववादमा यस गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको �या�यक स�म�तबाट 

भएको �म�त.......................को �नण�य र सो �नण�यउपर परेको �वप�ीको पनुरावेदनमा 

�म�त......................मा �ी...................िज�ला अदालतको फैसलाबमोिजम मैले �वप�ीबाट. � 

............ भर� भराई पाउन ेठहर भएको हुँदा उ� रकम भर� भराइपाउन �वप�ीको नाउँमा दता� �े�ता 

रहेको  ........ गाउँपा�लका/नगरपा�लका वडानं.... . को �क.न...... .को �े�पफल  ........ ज�गा वा 

सोमा बनेको य�त कोठाको य�त तले क�ची वा प�ी घर व / �वप�ीको नाउँमा ब�क वा �व�ीय सं�था 

वा सहकार� सँ�थामा रहेको वचत खाता /....... क�पनीमा रहेको ��त �क�ा शेयरको �...को दरले हनु 

आउने  ....... �क�ाको शेयर रकम / यो यस सं�थामा रहेको �नज �वप�ीको �.....य�तको लगानी 

देखाई �बगो रकम भर� पाउन यो �नवेदन पेश गरेको छु।�बगो भराउने काय� अि�तम नभएस�म 

उि�लिखत ज�गा / घर / घडेर� / वचत/शेयर/लगानी �व�� �वतरण गन� वा हक ह�ता�तरण गन� 

नपाउने गर� रो�ा राखी पाउन समेत �नवेदन गद�छु। 

२. मैले यस काया�लयमा ज�मा गरेको द�तरु/रकमको भरपाई/र�सद /भौचरको स�लै ��त, �या�यक 

स�म�तको �नण�य र स�मा�नत �ी.......................िज�ला अदालतको अि�तम फैसलाको छायाकपी, 

�वप�ीको नाउँको ज�गा धनी दता� �माणपूजा� समेतको ��त�ल�प यसै साथ पेश गरेको छु/यो य�तो 

�नकायमा छ सोधखोज गर� �नयमानसुार ग�रपाऊँ। 

३. समा लेिखएको बेहोरा ठ�क हो, झठुा ठहरे सहुँला बझुाउला। 

�नवेदक 

�नज .............. 

 
 

इ�त संवत ्..................साल...................म�हना .............गते........रोज शभुम।् 



�थानीय तहका �या�यक स�म�तका ला�ग �ववाद �न�पणस�ब�धी �िश�ण �नद�िशका, २०७७ | 85 

 

अनसूुची – २० 

(स� दशसँग स�बि�धत) 

अ�यास �योजनको ला�ग मा� 

चलन चलाउनको ला�ग �दइने �नवेदन प�को नमूना 

 

 .........गाउँपा�लका/नगरपा�लकामा पेश गरेको 

�नवेदन प� 

�वषयः चलन चलाई पाऊँ भ� ने बारे। 

.......ब�ने.............................................................................................�नवेदक÷वाद� 

�व�� 

.......ब�ने ......................................................................................... �वप�ी÷��तवाद� 

 

�ववाद  

 

म �नवेदक �नवेदन बापत � १०।– द�तरु साथै राखी �न�न बेहोरा �नवेदन गद�छु। 

1. उपरो� �वप�ीसँगको उि�लिखत �ववादमा यस गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको �या�यक स�म�तबाट 

�म�त...................मा भएको �नण�य अनसुार यस गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको वाड� नं. को �क.नं. 

�े�फल भएको मेरो नाममा दता� भएको ज�गा/ घर .............................................. मा असर 

पन� गर� काय� गरेको ठहरेकाले र सो �नण�यउपर �वप�ीको पनुरावेदन नपर� �नण�य अि�तम भएकाले 

सो �नण�य उपर �वप�ीको पनुरावेदन पर� श�ु सदर हनुे गर� ................ िज�ला अदालतबाट �नण�य 

भएकाले सो �नण�य एवम ् फैसला बमोिजम.........................................गन� गर� चलन चलाई 

पाउन यो �नवेदन पेश गरेको छु। 

2.  �नवेदनसाथ देहायका कागजातह� संल�न गरेको छु। 

क. �या�यक स�म�तले �म�त............मा गरेको �नण�यको ��त�ल�प। 

ख.  �ी...........िज�ला अदालतले गरेको �म�त .............को फैसलाको ��त�ल�प। 

ग.  ज.ध.द.�.प.ुको ��त�ल�प/ नाग�रकताको ��त�ल�प वा अ�य कागजको ��त�ल�प। 

घ. यस �ववाद स�व� �म�सल यसै काया�लयमा रहेको छ। 

३. लेिखएको बेहोरा ठ�क साँचो छ, झठुा फरक ठहरे कानूनबमोिजम सहुँला बझुाउँला। 

�नवेदक 

�नज ............... 

 

इ�त संवत्  .................. साल...................म�हना .............गते........रोज शभुम।् 
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अनसूुची   - २१ 

न�लको ला�ग �नवेदनको नमूना 

 

�ी.......................�या�यक स�म�तको काया�लयमा पेश गरेको 

�नवेदन प� 

�वषयः न�ल पाऊँ भ� नेबारे। 

...................... ब�ने   ........................................................................ �नवेदक/वाद� वा ��तवाद� 

�व�� 

..................... ब�ने  ............................................................................ �वप�ी/वाद� वा ��तवाद� 

�ववाद  ............. ..... । 

म �नवेदक �नवेदन द�तरुबापत � .१०।– साथै राखी �न�न बेहोरा �नवेदन गद�छुः 

(१) उपरो� �वप�ीसँगको उि�लिखत �ववादमा अ�ययनको ला�ग देहायका कागजातह� आव�यक परेको 

हुँदा �मािणत ��त�ल�प पाऊँ भनी यो �नवेदनसाथ उपि�थत भएको छु। अतः न�लको �मािणत 

��त�ल�प पाऊँ।  

तप�सल 

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

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

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

(२) लेिखएको बेहोरा ठ�क साँचो छ, झ�ुा फरक ठहरे कानूनबमोिजम सहुँला बझुाउँला।  

�नवेदक 

�नज .......................... 

इ�त संवत ् .........साल   .... म�हना   .... गते रोज्   ... शभुम्  ................  
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अनसूुची-22 

�लखत पि�काको नमूना 

 

�ी …………………. �या�यक स�म�तको काया�लय ….. 

पि�का �ववरण 

�नवेदक (वाद�) को नाम, थर र ठेगाना    ��तवाद�को नाम, थर र ठेगाना 

  

�ववाद: 

२०  ........ सालको �ववाद न�बर ..... 

�लखतको 

�म स��या 

�लखतको छोटकर� �ववरण �लखत पेश 

गन� प�को 

नाम 

�लखत पेश 

भएको �म�त 

कम�चार�को 

सह�छाप 

कै�फयत 

क�ह�यै 

नसडाउन े

पाचँ वष� प�छ 

सडाउने 

       

       

       

       

       

 

 

तयार गन� कम�चार�को सह�छाप      

 

�मािणत गन� कम�चार�को सह�छाप 
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अनसूुची - २३ 

अ�भलेख �कताबको नमूना 

 

�ी …………………. �या�यक स�म�तको काया�लय …….. 

अ�भलेख �कताब 

�.सं. �नवेदक 

(वाद�) 

को नाम 

थर र 

वतन 

��तवाद�को 

नाम थर र 

वतन 

�ववादको 

नाम 

�ववाद 

दता� 

�म�त 

�नण�य 

�म�त 

�नण�यको 

सि��� 

बेहोरा 

फाईल 

(�म�सल) 

पठाएको र 

�ा� भएको 

अ� डा 

दराज 

� याक 

घरा� 

बाकस नं 

कै�फयत 
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अनसूुची -२४ 

कागजात सडाउँदा वा ध�ुयाउँदा रा� ेअ�भलेखको नमूना 

 

�ी ..................... �या�यक स�म�तको काया�लय.......................... 

कागजात सडाउँदा वा ध�ुयाउँदा रािखएको अ�भलेख �ववरण 

�. 

सं. 

�नवेदक 

(वाद�) 

को नाम 

थर र 

वतन 

��तवाद�को 

नाम थर र 

वतन 

�ववादको 

नाम 

�ववाद 

दता� 

�म�त 

�नण�य 

�म�त 

�नण�यको 

सि��� 

बेहोरा 

अ�भलेख 

दता� गन� 

कम�चार� 

को नाम 

द�तखत 

कागज 

सडाएको 

�म�त 

�मािणत 

गन� 

अ�धकार� 

के के 

कागज 

ध�ुयाएको 

वा 

सडाएको 

हो सोको 

कै�फयत 
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अनसूुची – २५ 

सा�ा�हक पेशी सूचीको नमूना 

 

�ी……………�या�यक स�म�तको काया�लय……… 

सा�ा�हक पेशी सूची  

�म�त २०.............।..............................।....................बार 

�या�यक स�म�तका संयोजक..................... 

�या�यक स�म�तका सद�य 

�या�यक स�म�तका सद�य 

�.सं. �नवेदक 

(वाद�) 

��तवाद�  �ववाद दायर� 

न�बर 

दता� 

�म�त 

पेशी 

�योजन 

कानून 

�यवसायी 

भएको आदेश 

वा �नण�य 

क� �फयत 

          

          

 

�म�त २०...............।..........................।..................बार 

�या�यक स�म�तका संयोजक...................... 

�या�यक स�म�तका सद�य 

�या�यक स�म�तका सद�य 

�.सं. �नवेदक 

(वाद�) 

��तवाद�  �ववाद दायर� 

न�बर 

दता� 

�म�त 

पेशी 

�योजन 

कानून 

�यवसायी 

भएको आदेश 

वा �नण�य 

क� �फयत 
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अनसूुची – २६ 

दै�नक पेशी सूचीको नमूना 

 

�ी……………�या�यक स�म�तको काया�लय……… 

दै�नक पेशी सूची  

�म�त २०…./………/………..बार 

�या�यक स�म�तका संयोजक…….. 

�या�यक स�म�तका सद�य 

�या�यक स�म�तका सद�य 

�.सं. �नवेदक 

(वाद�) 

��तवाद�  �ववाद दायर� 

न�बर 

दता� �म�त पेशी 

�योजन 

कानून 

�यवसायी 

भएको आदेश 

वा �नण�य 

क� �फयत 
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प�रिश� - १ 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 

स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान। 

 मेल�मलापस�ब�धी ऐन, २०६८। 

 मेल�मलापस�ब�धी �नयमावल�, २०७०। 

 �याय �शासन ऐन, २०७३। 

 �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४। 

 मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४। 

 मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४। 

 �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३। 

 घरेल ु�हंसा (कसरु र सजाय) ऐन, २०६६। 

 �व�ापन (�नयमन गन�) ऐन, २०७६। 

 अ�नवाय� तथा �न: श�ुक िश�ास�ब�धी ऐन, २०७५। 

 सामािजक सरु�ा ऐन, २०७५। 

 बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५। 

 फोहोरमैला �यव�थापन ऐन, २०६८।  

 िज�ला अदालत �नयमावल�, २०७५। 

 मेल�मलापस�ब�धी ऐन, २०६८। 

 मेल�मलापस�ब�धी �नयमावल�, २०७०। 

 अदालत ��ेषत मेल�मलाप काय� स�ालन �नद�िशकाह�, २०७६ सव��च अदालत। 

 सव��च अदालत ��ेषत मेल�मलाप काय� स�ालन �नद�िशका, २०७५। 

 उ�च अदालत ��ेषत मेल�मलाप काय� स�ालन �नद�िशका, २०७५। 

 िज�ला अदालत ��ेषत मेल�मलाप काय� स�ालन �नद�िशका, २०७५। 

 म�ुा �यव�थापन �द�दश�न (िज�ला अदालतको ला�ग) सव��च अदालत २०७४। 

 मेल�मलापस�ब�धी �ोत साम�ी, २०७४ रा��य �या�यक ��त�ान, नेपाल, काठमाड�। 

 �ववाद समाधानमा �थानीय तह (मानव अ�धकार पिु�तका) २०७५, रा��य मानव अ�धकार आयोग, 

ह�रहर भवन ल�लतपरु। 

 राजे��कुमार भ�डार�, गाउँपा�लका/नगरपा�लकाका �या�यक स�म�तले स�पादन गन� काय�, काय��व�ध 

एवम ्�नण�य स�ब�धी �द�दश�न, २०७५ पूव� �यायाधीश फोरम नेपाल, काठमाड�। 

 डा. �व�पन अ�धकार� नेपालको सं�वधानमा �थानीय �यव�था�पका: औिचय�यता र �योगका प�ह� 

काठमा�डौ �व��व�ालय �कूल अफ ल इकोनो�मक ल ए�ड सबनेसनल गभन��स ि�ल�नक. २०७५ 

�ववाद समाधानमा �या�यक स�म�त, �ोत साम�ी तथा �िश�ण पिु�तका २०७६, कानून, �याय तथा 

संसद�य मा�मला म��ालय, �याय सेवा ता�लम के�� बबरमहल, काठमाड�। 



�थानीय तहका �या�यक स�म�तका ला�ग �ववाद �न�पणस�ब�धी �िश�ण �नद�िशका, २०७७ | 93 

 

 �या�यक स�म�तले उजरु�को कारबाह� �कनारा गदा� अपनाउनपुन� काय��व�धका स�ब�धमा �यव�था गन� 

बनेको �वधेयक (नमूना कानून) स� घीय मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय, �संहदरबार, 

काठमाड�। 

 �तल �साद �े� र न�मत वा�ले, नेपालमा �या�यक स�म�त: �नयालेर हेदा�: नेपाल कानून समाज, 

२०७६। 

 वस�त आचाय�, �ववाद समाधानको सव��े� उपाय मेल�मलाप, २०७६ ��म�या�ड पि�लकेशन �ा.�ल. 

काठमाड�। 
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प�रिश� - २ 

पूव� �िश�ण र �िश�णो�र प�र�ाको �� नावल� 

उपय�ु �वक�पमा (√) िच�ह लगाउनहुोस ्

१. रा�यको संरचनास�ब�धी �यव�था सं�वधानका कुन धारामा उ�लेख ग�रएको छ? 

क. धारा ५५  

ख. धारा ५६  

ग. धारा ५७  

घ. धारा ५८  

२.  रा�य शि�को बाडँफाडँस�ब�धी �यव�था सं�वधानको क�तऔ� धारामा रािखएको छ? 

क. धारा ५५  

ख. धारा ५६  

ग. धारा ५७  

घ. धारा ५८  

३. देहायका कुन �या�यक �नकायले �या�यक �नकाय वा अध� �या�यक �नकायह�को �नर��ण एवम ्

सपु�रवे�ण गन� र आव�यक �नद�शन �दन स�ने �यव�था ग�रएको छ।  

क. सव��च अदालत  

ख. उ�च अदालत  

ग. िज�ला अदालत  

घ. िज�ला �शासन काया�लय  

४. कुन अदालतले �थानीय �या�यक वा अध� �या�यक �नकायले गरेको �नण�यउपर पनुरावेदन स�ु न े

�यव�था छ? 

क. सव��च अदालत  

ख. स�बि�धत उ�च अदालत  

ग. स�बि�धत िज�ला अदालत  

घ. स�बि�धत िज�ला �शासन काया�लय  

५. सं�वधानको अनसूुची -८ मा कुन सूचीको �यव�था ग�रएको छ?  

क. संघको अ�धकारको सूची 

ख. संघ र �देशको साझा अ�धकारको सूची  

ग. �थानीय तहको अ�धकारको सूची  

घ. �देशको अ�धकारको सूची  

६. अ�धकार ��ेस�ब�धी �यव�था कुन कुराले �नधा�रण गरेको ह�ुछ?  

क. �मखु िज�ला अ�धकार�  
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ख. नगर वा गाउपा�लकाको �मखु  

ग. िज�ला सम�वय स�म�त �मखु  

घ. कुनै �न�द��ट कानून  

ङ. िज�ला �यायाधीश  

७. �या�यक �नकायले �ववादको समाधान मेल�मलापबाट हनु नसकेमा मा� �माणह�को आधारमा �नण�य 

गनु�पन� �यव�था �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को कुन दफामा �यव�था ग�रएको छ? 

क. दफा ४७(१)  

ख. दफा ४७(२)  

ग. दफा ४८(१)  

घ. दफा ४८(२)  

८. �या�यक �नकायले �ववादको समाधान मेल�मलापको मा�यमबाट मा� �नण�य गनु�पन� र �नण�य हनु 

नसके स�बि�धत िज�ला अदालतमा �सफा�रस गनु�पन� �यव�था �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ 

को कुन दफामा �यव�था ग�रएको छ? 

क. दफा ४७(१)  

ख. दफा ४७(२)  

ग. दफा ४८(१)  

घ. दफा ४८(२)  

९. गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार��े�भ�का �वषयमा काया�पा�लकाले आव�यक 

�नयम, �नद� िशका, काय��व�ध र मापद�ड बनाउन स�ने �यव�था �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ 

क�त दफामा �यव�था गरेको छ? 

क. दफा १०१  

ख. दफा १०२  

ग. दफा १०३  

घ. दफा १०४  

१०. देहायका म�ये �या�यक स�म�तले �ववाद समाधान गदा� कुन कानून बढ� �योग गनु�पन� ह�ुछ? 

क. मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ 

ख. मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४  

ग. मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४  

घ. फौजदार� कसूर (सजाय �नधा�रण र काया��वयन) ऐन, २०७४ 

ङ. मा�थका कुनै होइनन ्

११. �ाकृ�तक �यायको �स�ा�त भ� नाले के ब�ुनहु�ुछ? 

क. आ�नो �ववादमा आफ�  �यायाधीश हनु नहनुे  
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ख. सनुवुाइको मौका न�दई �नण�य गन� नहनुे  

ग. मा�थका सबै  

घ. मा�थका कुनै होइनन ्

१२. मेल�मलापस�ब�धी �नयमावल� ,२०७० बमोिजम मेल�मलापकता� हनुको ला�ग क�तीमा क�त अव�धको 

�िश�ण �लनपुछ�? 

क. ३५ घ�टा 

ख. ४० घ�टा 

ग. ५० घ�टा 

घ. ५५ घ�टा 

१३. मेल�मलापस�ब�धी ऐन, २०६८ को दफा २६ मेल�मलापबाट �ववाद समाधान गन� काय��व�धको 

�नय�मत सधुार प�रमाज�न �नयमन तथा �नय��ण गन� काय�समेतका ला�ग गठन हनुे मेल�मलाप 

प�रष�को अ�य�को �नयिु� कसले गछ�? 

क. �याय प�रष�को �सफा�रसमा �धान �यायाधीशले तोकेको सव��च अदालतको बहालवाला 

�यायाधीश  

ख. संवैधा�नक प�रष�को �सफा�रसमा �धान �यायाधीशले तोकेको सव��च अदालतको बहालवाला 

�यायाधीश  

ग. मेल�मलाप प�रष�को �सफा�रसमा �धान �यायाधीशले तोकेको सव��च अदालतको बहालवाला 

�यायाधीश  

घ. मा�थका कुनै प�न होइनन ्

  

१४.  �थानीय तह भ� नाले के के ब�ुन ुह�ुछ ? 

क. नगरपा�लका  

ख. गाउँपा�लका,  

ग. गाउँपा�लका, नगरपा�लका,  

घ. गाउँपा�लका, नगरपा�लका, िज�ला सभा  

१५. �या�यक स�म�तको �यव�था सं�वधानको क�तऔ� धारामा ग�रएको छ ? 

क. २१६  

ख. २१७  

ग. २१८  

घ. २२० 

१६. तलकाम�य ेकुन �वषय �थानीय तहको अ�धकारको सूचीमा (अनसूुची ७) पद�छ ? 

क. भ�ूम �यव�थापन ज�गा अ�भलेख  
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ख. आधारभतू मा�या�मक िश�ा  

ग. नाप तौल  

घ. �वा��य सेवा  

१७. सं�वधानको धारा २२६ अनसुार गाउँसभा र नगर सभाले कुन कुन अनसूुचीमा उि�लिखत �वषयमा 

कानून बनाउन स�नेछ? 

क. अनसूुची ५ र ६  

ख. अनसूुची ६ र ७  

ग. अनसूुची ७ र ८  

घ. अनसूुची ८ र ९  
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प�रिश� - ३ 

सम�ीगत �िश�ण काय��मको मू�या�न 

 

काय��मको �वषय :  

स�ालन �म�त :    

नाम (उ�लेख गन� चाहेमा मा�) : 

१. कृपया �न�न �वषयह�का स�ब�धमा आफूलाई उपय�ु लागेको महलमा ( √) िच�ह लगाउन ुहोस।् 

� सं �वषय अ�त 

उ�म 

उ�म रा�ो �ठकै कमजोर 

१ काय� िज�मेवार�सँग �िश�ण काय��म काय��मको 

तादा��यता (Consistency)  

     

२ �िश�ण काय��मको �वषयव�तकुा आधारमा स� 

(Session) र अव�ध �नधा�रण  

     

३ �िश�ण काय��ममा समावेश भएको �वषयव�त ु

(Contents) 

     

४ �ोत �यि�को �वषयव�तकुो ��ततुीकरण तथा �व�षेणको 

शैल� 

     

५ सहभागीबाट िज�ासा (सम�या) रा� ने मौका र िज�ासाको 

स�बोधनको त�रका 

     

६ अ�ययन साम�ीलगायत अ�य �ोत साधनको उपल�धता      

७ ��त�ानबाट भएको �यव�थापन      

८ �िश�ण काय��म हनुभु�दा अगाडि◌ तपाईको �ान र 

सीपको ि�थ�त 

     

९ �िश�ण काय��म भएप�छ तपाईको �ान र सीपको 

अ�भवृ�� 

     

१० सम�मा �िश�ण काय��मको म◌�ूया�न      

 

 

२. �िश�ण काय��ममा समावेश भएको �वषयव�तकुो स�ब�धमा कुनै खास �ट�पणी भए उ�लेख 

ग�र�दनहुोस।्  
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....................................................................................................................................

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

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

३. �ोत�यि�को छनौटलगायत �ोत�यि�को �वषयमा तपाईलाई केह� लागेको भए उ�लेख ग�र�दनहुोस।्  

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

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

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

४. �िश�ण काय��ममा भौ�तक साधनलगायत काय��म �यव�थापनमा कुनै सधुार गनु�पन� भए उ�लेख 

ग�र�दनहुोस।्  

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

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

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

५. �िश�ण काय��ममा तपाईलाई सबैभ�दा मन परेको �वषय वा प�का बारेमा उ�लेख ग�र�दनहुोस।्  

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

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

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

६. यस �वषयमा थप �िश�ण काय��म गनु� परेमा के क�ता प�मा सधुार गनु�पन� र के क�ता �वषयह� 

समावेश गनु� उपय�ु ठा� न ुह�ुछ। सझुाव �दनहुोस।्  

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

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

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

ध�यवाद 
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प�रिश� - ४ 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७(१) अ�तग�तको �ववाद  

 
 

�ववाद : घर खाल� गराई पाऊँ। 

हामी �नवेदकको नाममा मालपोत काया�लय चाब�हल, काठमाड�मा संय�ु दता� �े�ता कायम रहेको का.िज. 

नगर वडा नं. ६, �सट नं. १०२…१०२८…०६ �क.नं. ३८१ को �े�फल २१२.६१ वग� �मटर ज�गामा 

�नमा�ण भएको घर क�पाउ�ड पूरा �म�त २०७४।०७।२४ देिख चेतनकुमार पा�डे समेतले घर भाडामा 

�लई ब�दै आइरहन ुभएको �थयो। हाल आएर उ� घर ज�गा हामी ज�गा धनी आफ� लाई आव�यक हुँदा 

�नज चेतन कुमार पा�डे समेतलाई बार�बार घर खाल� ग�र�दनहुोस ्भनी मौिखक जानकार� गराउँदा �नज 

समेतले अटेर गर� उ� घरज�गा खाल� गन� नचाहेको र �नजह�सँग हामीह�को �लिखत स�झौता समेत 

नरहेको हुँदा यो �नवेदन �लई उपि�थत भएका छ�। यसर� आ�नो �वा�म�वमा रहेको घर ज�गा ज�गा 

धनी आफ� लाई आव�यक परेको अव�थामा मौिखक सूचना �दई घर खाल� गराउन पाउँन ेकानूनी �ावधान 

रहेको र सोह� बमोिजम खाल� गन� ताकेता गदा� समेत घर खाल� नगरेको हुँदा यस काया�लयको 

�नयमानसुार गनु�पन� स�पूण� ���या पूरा गर� घर खाल� गराई पाऊँ भ� ने बेहोराको उजरु� �नवेदन। 

�नवेदक  

सरुज महज�न  

�नरज �जाप�त  

का.म.पा.… ६  

  



�थानीय तहका �या�यक स�म�तका ला�ग �ववाद �न�पणस�ब�धी �िश�ण �नद�िशका, २०७७ | 101 

 

प�रिश� - ५ 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७(२) अ�तग�तको �ववाद  

 

�ववाद : पखा�ल भ�काई ज�गा िखचोला चलन। 

उपरो� स�ब�धमा म �नवेदकको आमाको नाममा मालपोत काया�लय काठमाड� �ड�ल�बजारमा दता� �े�ता 

कायम रहेको काठमाड� िज�ला सा�वक नगर १० �क.नं. १६३ को �े�फल ०…४…३…० म�छनाथ 

गठु�बाट रैताने भएको ज�गामा उ�र तफ� को �वप�ी सँ�धयार जमनुा �व�कमा�ले �नजको ऐ.ऐ. को �क.नं. 

१२६ मा मेरो �क.नं. १२६ मा मेरो �क.नं. को ज�गाबाट ००२० ज�गा घसेुको कुरा �म�त 

२०७६।०१।२३ मा म �नवेदकले काठमाड� नापी काया�लयमा गई ज�गा रेखा�नका �न�म� �नवेदन 

गरेकोमा नापी काया�लय �ड�ल�बजारबाट ख�टएर आएका अ�मनले छर�छमेक� साँधसँ�धयार भेला गर� नाप 

न�सा गदा� मेर� �क.नं. १६३ बाट ०…०…२…० ज�गा �नज �वप�ीको नाउँमा दता� �े�ता रहेको �क.नं. 

१२६ मा घसुाएको भ� ने देिखएको ��तवेदन �दएकोमा �नज �वप�ीलाई उ� घसेुको ज�गा छो�ड�दन 

अनरुोध गदा� �नज �वप�ीले सकेको गर म छाड�दन भनी पखा�ल भ�काउन इ�कार गर� उ�र �दएकोले 

�यादै �भ� मेरो घसेुको ज�गा मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा २८७ मा अका�को ज�गा 

भोगचलन गन� नहनुे �यव�था रह� �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को २(क) मा 

भएको हकको ज�गा अक�ले �यापी, �मिच वा घसुाई खाएमा मेल�मलापको मा�यमबाट �न�पण गन� 

अ�धकार रहेको हुँदा सोह� ऐनको सोह� दफा बमोिजम पखा�ल भ�काई िखचोला �न�पण कारबाह�का ला�ग 

यो �नवेदन साथ म सहोदर छोरा �माण कागज स�हत �नवेदन �लई स�मा�नत स�म�तमा उपि�थत भएको 

छु। �नज �वप�ीलाई िझकाई मेरो घसुाएको �लएको ज�गा उ� कानूनबमोिजम �दलाई चलन चलाई 

पाऊँ। 

 

यसमा लेिखएको बेहोरा ठ�क साँचो छ, झू�ा ठहरे कानूनबमोिजम सहुँला बझुाउँला।  

�नवेदक 

�नज देवे�� भ�डार� 

इ�त संवत ्२०७६ साल भा� म�हना १० गते रोज ३ शभुम ्.........................................। 
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प�रिश� - ६ 

आव�यक सामानह�को चेक �ल� 

 
 

स�म�तका संयोजक र सद�यह�को ला�ग   मेच ३ थान 

प� र �वप�का ला�ग      मेच ४/४ वटाका दरले ८ थान 

सहयोगी कम�चार�को ला�ग    मेच १ थान  

मू�या�नकता� वा �िश�कह�का ला�ग   मेच १ थान  

प�ह�का कानून �यवसायीह�का ला�ग  मेच २ थान 

सा�ीह�का ला�ग     मेच २/ वटाका दरले ४ थान 

बाँक� सहभागीह�का ला�ग    आव�यकता अनसुार  

स�म�तका संयोजक र सद�यह�को ला�ग   टेबलु १ थान  

प� र �वप�का ला�ग      टेबलु १/ वटाका दरले २ थान 

सहयोगी कम�चार�को ला�ग     टेबलु १ थान  

प�ह�का कानून �यवसायीह�का ला�ग  टेबलु २ थान 

मू�या�नकता� वा �िश�कह�का ला�ग   टेबलु १ थान  

समयपालनकता�     टेबलु १ थान 

 
 

अ�य सामानह�: �म�सलह�, फाईलह�, रिज�रह�, घडी, पानी र पानीको �गलासह�, कलम कापी, 

�भ�डयो रेक�ड�� क��यटुर ���टर र ��ि�ट� पेपर आ�द  

 

कानूनका प�ुतकह�: नेपालको सं�वधान, �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ �याय �शासन ऐन, 

२०७३ मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ �ववाद समाधानमा 

�थानीय तह (मानव अ�धकार पिु�तका) २०७५ �ववाद समाधानमा �या�यक स�म�त, �ोत साम�ी तथा 

�िश�ण पिु�तका २०७६, �या�यक स�म�तले उजरु�को कारबाह� �कनारा गदा� अपनाउनपुन� काय��व�धका 

स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको �वधेयक (नमूना कानून) नेपालमा �या�यक स�म�त: निजकबाट �नया�दा 

२०७६, भतूपूव� �यायाधीश समाज, अ�य आव�यक प�ुतकह�। 
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प�रिश� ÷ ७ 

स� स�ालन काय��व�ध 

 

म�ुय �िश�क 

 म�ुय �िश�कले देहायबमोिजम स� स�ालन गन�। 

 सनुवुाइ स� श�ु भएको घोषणा गन�। 

 स�मा प� �वप�ले आ�ना भनाइह� वा िज�ासा रा�दा स�य, िश� र मया�दापूव�क रा� न।े 

 

�या�यक स�म�तका संयोजक  

 �ववादका प�लाई आ�ना कुरा रा� समय �दने।  

 �ववादका �वप�लाई आ�ना कुरा रा� समय �दने। 

 प�का कानून �यवसायी भए �नजलाई बहस गन� समय �दने।  

 �वप�का कानून �यवसायी भए �नजलाई बहस गन� समय �दने।  

 �ववादका प� �वप� र कानून �यवसायीह�ले बैठकमा राखेका कुराह�को �टपोट गन� र अ� दईु 

सद�यलाई समेत �टपोट गन� अनरुोध गन�।  

 अ��यमा आ�नो �नण�य स��ेपमा रा�दै बैठक समापन गन�।  

 

�या�यक स�म�तका सद�य ÷ १  

 �ववादका प� �वप� र कानून �यवसायीह�ले बैठकमा राखेका कुराह�को �टपोट गन�।  

 आ�नो राय तयार गर� संयोजकलाई �दने। 

 संयोजकलाई �नण�य गन� सहयोग गन�।  

 

�या�यक स�म�तका सद�य ÷ २  

 �ववादका प� �वप� र कानून �यवसायीह�ले बैठकमा राखेका कुराह�को �टपोट गन�।  

 आ�नो राय तयार गर� संयोजकलाई �दने। 

 संयोजकलाई �नण�य गन� सहयोग गन�।  

 

प� र �वप� 

 स�मा आ�ना भनाइह� वा माका� स�म�त सम� रा�दा स�य, िश� र मया�दापूव�क रा� ने। 

 न� शा�लन ढ�ले स�मा ��ततु हनुे।  

 �वप�का कुराह� �यानपूव�क सनुी रहने र सवाल जवाफ नगन�।  

 अपश�द अ�यावहा�रक अमया��दत अ�लाई हो�याउन ेकुराह� नगन�  

 कुनै कुरा िज�ासा रा� ुपरेमा संयोजकको अनमु�त �लएर मा� रा�।े 

 आ�नो समय आएप�छ समय�भ� आ�ना कुराह� रा� ने।  
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सहयोगी कम�चार� 

 �ववादको �म�सल �या�यक स�म�तसम� पेश गन�।  

 �म�सल �भ�का कुराह�का बारेमा �या�यक स�म�तका संयोजक वा सद�यले जानकार� मागे जानकार� 

�दने।  

 प� वा �वप�का कानून �यवसायीले वकालतनामा पेश गरे �म�सलमा रा� ने। 

 प� �वप� र दवु ैकानून �यवसायीह�ले राखेका तक�  वा िजक�र दाबीलाई �यानपूव�क �ट�ने।  

 आफूले �टपेका कुराह� संयोजकलाई �दने।  

 सनुवुाइको काम कारबाह�लाई �यवि�थत ढ�ले स�ालन गन� सतक� ता अपनाउने।  

 संयोजकले सनुवुाइको बखत मागेको सहयोग उपल�ध गराउने।  

 

समयपालनकता�  

 अ�भनयकता�लाई तोकेको समयको रेकड� रा�।े 

 समय स�कएको जनाउ �दने।  

 समयको पालना गराउन अनरुोध गन�।  

 

अ�य सहभागीह�  

 अ�भनयकता�ह�ले �नवा�ह गनु�भएको भ�ूमकाको �यानपूव�क स�ु न,े हेन� र स� स�ालनमा अवरोध हनुे 

कुनै ��याकलाप नगन�।  

 अ�भनयकता�ह�ले �नवा�ह गनु�भएको भ�ूमकाको बारेमा मू�या�न फाराममा प�रिश�…९ �टपोट गन�।  
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प�रिश� - ८ 

मू�या�न �व�ध 

 

यस अ�यास स�को भ�ूमका अ�भनयको मू�या�न देहायका �यि�बाट ग�रनेछ:  

 �वमू�या�न 

 अ�भनयकता�ले अ�भनय गदा� महशसु गरेका कुराह�। 

 अ�भनयकता� �वयमले आफूले गरेका अ�भनयको सबल प� र दबु�ल प�को मू�या�न गन�।  

 काय��व�ध पगेु नपगेुको मू�या�न गन�।  

 अ�भनय गदा� आ�म�व�ासका साथ गरे नगरेको मू�या�न गन�। 

  

 �िश�क र अ�य सहजकता�ह�  

 प�रिश�-९ को मू�या�न फारममा अ�भनयकता�ह�ले गरेका अ�भनयको सबल प� र दबु�ल 

प�को मू�या�न गन�।  

 अ�भनयकता�ले स�मा गदा� काय��व�ध प�ु याई गरे नगरेको मू�या�न गन�।  

 अ�भनय गदा� आ�म�व�ासका साथ गरे नगरेको मू�या�न गन�।  

 

 सहभागीह� (अ�भनयमा भाग न�लएका) 

 अ�भनयकता� �वयमले आफूले गरेका अ�भनयको सबल प� र दबु�ल प�को मू�या�न गन�।  

 काय��व�ध पगेु नपगेुको मू�या�न गन�।  

 अ�भनय गदा� आ�म�व�ासका साथ गरे नगरेको मू�या�न गन�।  
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प�रिश� - ९ 

मू�या�न फाराम 

 

�यूनतम ्१ देिख उ�चतम १० अ� �दन स�कन े 

अ�भनयकता�ह� स�को 

�नय��ण 

समयको 

पालना  

शार��रक 

हाउभाउ 

�सकाईको 

�योग  

काय��व�धको 

�योग 

कै�फयत 

संयोजक       

सद�य १        

सद�य २       

प�       

�वप�       

प� कानून �यवसायी       

�वप� कानून �यवसायी        

सहयोगी कम�चार�        

मेल�मलापकता�        
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प�रिश� ÷ १० 

��तब�ताप� 

 

रा��य �या�यक ��त�ान�ारा �म�त २०७७। ........... देिख �म�त २०७७।.......... स�म स� चा�लत 

�थानीय तहका �या�यक स�म�तका ला�ग �ववाद न�पण काय��व�धस�ब�धी �िश�ण काय��मको समापनको 

�दन हामी सहभागीह� आज �म�त २०७७ ...................... बारका �दन देहायका ��तब�ता �य� 

गद�छ�।  

१. �िश�णबाट �सकेका, जानेका, बझेुका कुराह�लाई मन वचन कम�ले आ�नो काय� स�पादनको 

�सल�सलामा पूण��पमा पालना र अवल�बन गन� छ�।  

२.  सं�वधान तथा स�ब� कानूनको अधीनमा रह� �याय स�पादनको कारबाह�मा �व�छ, �न�प� र 

इमा�दार� पूव�क आ�नो कत��य �नवा�ह गन� छ�।  

३. �यायमा �थानीय नाग�रकको सहज र सरल पहुँच स�ुनि�त गन� छ�। 

 

 

ह�ता�र  
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