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भाग - १ 

�ारि�भक 

१.१ �द�दश�न �नमा�णको प�ृभ�ूम 

नेपालको सं�वधानको धारा २१७ ले �यायलाई सव�सूलभ बनाउनको ला�ग ��येक गाउँपा�लका र 

नगरपा�लकामा कानूनबमोिजम आ�नो अ�धकार �े�का �ववाद �न�पण गन� �या�यक स�म�त रहने �यव�था 

गरेको छ। उ� संवैधा�नक �यव�थालाई काया��वयन गन�को ला�ग �थानीय सरकार स� चालन ऐन, 

२०७४ को �नमा�ण भई लागू भएको छ। यस ऐनले �या�यक स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार तथा र 

�ववाद �न�पणको सि��� काय��व�धसमेतको �यव�था गरेको छ।संवैधा�नक तथा कानूनी �यव�थाबमोिजम 

�थानीय �या�यक स�म�तले सव�साधारणको दै�नक जीवनसँग सरोकार हनुे केह� �ववादह� �नण�यको 

मा�यमबाट र केह� �ववादह�मा मेल�मलापको मा�यमबाट समाधान गनु�पन� ह�ुछ।  

�याय �न�पणस�ब�धी काय� �विश� �कृ�तको काय� भएकोले यसका केह� आधारमूत मू�यह� रह�छन।् 

�या�यक स�म�तले �ववाद समाधान गदा� यी आधारभूत मू�य मा�यताको अवल�बन गनु�पन� ह�ुछ।�स�ा�तत: 

�याय �न�पण गन� �यि� वा अ�धकार�मा कानून र �यायस�ब�धी आधारभूत �ान, द�ता, �मता र सीप 

हनु ुआव�यक ह�ुछ।�याय �न�पण गदा� �च�लत कानून र �या�यक मनको �योग गर� �न�प�, �वत�� र 

तट�थ �पमा गनु�पछ�।�या�यक स�म�तका पदा�धकार� �नवा�िचत जन��त�न�ध भएका कारण �याय �न�पण 

गदा� �ववादका प�ह�लाई �न�प� �याय �न�पण भएको स�ुनि� चत गनु� अझ बढ� ज�र� छ। �या�यक 

स�म�तका पदा�धकार� तथा कम�चार�ले कानून र �यायस�ब�धी आधारभतू िश�ा हा�सल नगरेको भए ताप�न 

�या�यक स�म�तको पदा�धकार�को है�सयतले �नण�यकता�को भ�ूमकासमेत �नवा�ह गनु�पन� ह�ुछ। 

�याय गरेर मा� हुँदैन, �याय गरेको देिखनपुन� र पी�डतले �याय पाएको अनभु�ूत वा महससु गरेको 

हनुपुछ�। यसका साथै प�ह�ले �याय स�पादनको ���यामा सहभागी भई आ�ना कुराह� रा� न ेर एक 

अका�का दाबी वा िज�कर ख�डन गन� मौका पाउनपुछ�। पीडकले कानूनबमोिजम पी�डतलाई ��तपू�त� 

�दनपुन� वा प�रपूरण गनु�पन� वा पी�डतको अ�धकारको �चलन गनु�पछ�। �याय स�पादनको काय�मा संल�न 

हनुे पदा�धकार� र कम�चार�ले �वत�� र �न�प� भई व�तगुत �पमा काय� गनु�पछ�। यसका ला�ग �याय 

�न�पणस�ब�धी आधारभतू ���या वा काय��व�ध अनसुार �ववादको समाधान गनु�पछ�।  

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ ले �ववाद समाधान गदा� �या�यक स�म�तले अवल�बन गनु�पन� केह� 

आधारभतू काय��व�ध तय गरेको छ। सो ऐनबाट �नधा�रण ग�रएका काय��व�धबाहेकका �याय 

�न�पणस�ब�धी अ�य काय��व�ध सोह� ऐनको दफा ४९ को उपदफा (१२) ले स�बि�धत �थानीय तहले 

कानून बनाई �नधा�रण गन� गर� अ�धकार �दान गरेको छ। य��प, ती काय��व�धह� पया�� छैनन।् 
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यसैगर�, दफा १०२ को उपदफा (१) ले गाँउपा�लका तथा नगरपा�लकालाई आ�नो अ�धकार�े��भ�का 

�वषयमा ऐन बनाउन स�ने अ�धकार �दान गरेको छ।यसै गर� दफा १०२ को उपदफा (२) ले सो 

ऐनको अधीनमा रह� काय�पा�लकाले आव�यकता अनसुार �नयम, �नद�िशका, काय��व�ध र मापद�ड बनाउने 

अ�धकार समेत �दान गरेको छ। उ� �ावधानबमोिजम केह� �थानीय तहले �याय �न�पणस�ब�धी 

काय��व�ध कानून बनाएको अव�था छ।  

 

�या�यक स�म�तबाट �ववाद समाधानको काम स�ु भइसकेको स�दभ�मा �नयम, �नद�िशका, काय��व�ध र 

मापद�ड �नमा�ण नभए ताप�न �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा (१) 

देिख (११) मा �यव�था ग�रएका �याय स�पादनको ���याह�लाई नै मूल काय��व�धको �पमा �योग गद� 

�याय �न�पण गनु�पछ�।यस �ममा सो ऐनमा नरहेका काय��व�धका हकमा मलुकु� देवानी सं�हता र 

फौजदार� काय��व�ध सं�हतामा भएका काय��व�धगत �ावधान अवल�बन गर� �याय �न�पण गन� स�क�छ। 

�थानीय �या�यक स�म�तबाट हनुे �याय स�पादनलाई �व�छ, �न�प� र �भावकार� बनाउन �या�यक 

���यामा अवल�बन ग�रने काय��व�ध पूण� पालनाले मह�वपूण� भ�ूमका खे�दछ।  

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा (१२) मा �या�यक स�म�तले �ववादको 

�नवेदनमा कारबाह� र �कनारा गदा� �नवेदनको दता�, �य�तो �ववादको आव�यक जाचबझु तथा कारबाह�, 

�याद तामेल�, प�ह� उपि�थत गराउने तथा �मलाप� गराउने ���या, �ववादको �कनारा गनु� पन� अव�ध, 

लगत क�ा गन� लगायतका �ववादको �न�पणस�ब�धी अ�य काय��व�ध �थानीय कानून बमोिजम गन� स�कन े

�यव�था ग�रएको छ। यसै ग�र ऐनको दफा ५२ को उपदफाले उपदफा (२) ले �या�यक स�म�तबाट 

भएको �मलाप� वा �नण�य काया��वयन स�ब�धी अ�य �यव�था �थानीय कानून बमोिजम हनुे �यव�था 

गरेको पाई�छ। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ मा �याय �न�पणस�ब�धी ���याको बारेमा1 केह� �यव�थाह� 

उ�लेख ग�रएको छ। �या�यक स�म�तले �ववादको �नवेदनमा कारबाह� र �कनारा गदा� �नवेदनको दता�, 

�य�तो �ववादको आव�यक जाँचबझु तथा कारबाह�, �याद तामेल�, प�ह� उपि�थत गराउने तथा �मलाप� 

गराउने ���या, �ववादको �कनारा गनु�पन� अव�ध, लगत क� टा गन�लगायतका �ववादको �न�पणस�ब�धी 

अ�य काय��व�ध �थानीय कानूनबमोिजम हनुे 2  भनी उ�लेख ग�रएको भए ताप�न �व�ततृ काय��व�धगत 

�यव�थाह� �नयमावल� बनी नसकेको र �थानीय �या�यक स�म�तका ला�ग �याय �न�पणस�ब�धी 

आ�धका�रक कुनै प�न �कारका काय��व�धस�ब�धी कानून, �नद�िशका वा �द�दश�न जार� नभएको स�दभ�मा 

 
1 �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ दफा ४९  
2 �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ दफा ४९ को उपदफा (१२) 
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�या�यक स�म�तका पदा�धकार�ह�सँगको अ�तर��यामा एक बहृत ् �पको �द�दश�न वा �नद�िशका तयार 

गर� लागू गनु� आव�यक छ भनी �य� धारणा र अपे�ाको स�बोधन गन� उ�े�यबाट ��ततु �द�दश�न 

�नमा�ण भएको हो।  

१.२ �द�दश�नको आव�यकता र उ��ेय  

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ मा �थानीय �या�यक स�म�तको �े�ा�धकारको �यव�था गर� केह� 

मह�वपूण� काय��व�धगत �यव�थाको �वषयमा मा� उ�लेख ग�रएको छ। यसको �े�ा�धकारका �वषय प�न 

अ�य �च�लत कानूनबाट �यवि�थत �वषयह� रहेको अव�था छ। �थानीय तहलाई �या�यक स�म�तको 

काय��व�धलाई �यवि�थत बनाउने कानून बनाउन ेअ�धकार रहे प�न �थानीय तहमा यसको समान �पमा 

�योग नभएको हनु स�छ। सबै �थानीय तहमा कानूनको �वषयमा जानकार� रा� ने द� कम�चार� प�न 

उपल�ध हनु नसकेको अव�थामा �थानीय �या�यक स�म�तलाई �याय स�पादनमा सहयोग प�ु याउने गर� 

सरल र �सल�सलेवार �पको काय��व�धको अपया��ता महससु भएकोले नै ��ततु �द�दश�नको �नमा�ण भएको 

हो।  

�याय स�पादनको काय�मा संल�न हनुपुन� �या�यक स�म�तका पदा�धकार�ह� र कम�चार�ह�लाई तत ्

स�ब�धी ���या वा काय��व�धका बारेमा �प� र �यवि�थत ढ�बाट जानकार� �दान गर� �या�यक 

स�म�तबाट हनु े �याय स�पादनको काय�लाई सरल, सहज र �व� वासयो�य बनाउन े उ�े�य ��ततु 

�द�दश�नको रहेको छ। ��ततु �द�दश�नका उ�े�यह� स��ेपमा देहायबमोिजम रहेका छन ्: —  

 काय��व�धगत ���याह�लाई सरल र �प� पाद� �छटो छ�रतो र कम खिच�लो �याय �दान गन�,  

 सबै �या�यक स�म�तमा काय��व�धगत एक�पता कायम गन�,  

 �या�यक स�म�तका काम कारबाह�ह�लाई �तर�करण/ मानक�करण गन�,  

 �या�यक ���यालाई अनमुानयो�य बनाउने,  

 �या�यक स�म�तको काम कारबाह�लाई �व�सनीय बनाई जनआ�था अ�भवृ�� गन�। 

१.३ �द�दश�नको �योग  

यस �द�दश�नको �योग �या�यक स�म�तका पदा�धकार� तथा कम�चार�ह�, �ववादका प�ह�, �िश�क वा 

�ोत �यि� र �िश�ाथ�ह�लगायतका सरोकारवाह�ले गन� स�छन।्यस �द�दश�नमा उ�लेख ग�रएका 

�व�भ� न �वषयका नमूनाह� (ढाँचा) सामा�य जानकार�को ला�ग मा� उ�लेख ग�रएका हनु।् ती 

नमूनाह�ले (ढाँचा) सो स�ब�धमा आधारभूत जानकार� �दान गन� र काम कारबाह�मा एक �पता �याउन 

म�त गन�छन।् यस �द�दश�नमा रहेका नमूनाह�को (ढाँचा) �योग नभएको वा सोबमोिजम नभएको 

कारणबाट मा� �या�यक ���याबाट कसैलाई बि� चत ग�रन ु हुँदैन। �ववाद समाधनको कारबाह�को 
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�सल�सलामा स�बि�धत �थानीय �नकायले �थानीय कानूनबाट कुनै काय��व�ध �नधा�रण गरेकोमा �य�ता 

कानूनबाट �नधा��रत काय��व�ध र नमूनाह� (ढाँचा) नै �योग गनु�पद�छ।  

१.४ �द�दश�नको संरचना  

यस �द�दश�नलाई ५ भागमा �वभाजन ग�रएको छ। भाग १ मा �ारि�भक �वषय अ�तग�त �द�दश�न 

�नमा�णको प�ृभ�ूम, आव�यकता, उ�े�य र �योगका बारेमा उ�लेख ग�रएको छ। भाग २ मा नेपालको 

�याय प��त, �थानीय �या�यक स�म�तको अवधारणा, अ�धकार�े� र यसको �योग, �ववाद समाधान गदा� 

�थानीय �या�यक स�म�तले पालना गनु�पन� आधारभतू �स�ा�तह�का बारेमा �ववेचना ग�रएको छ। भाग ३ 

मा �ववाद समाधान स�ब�धी काय��व�धह� उदाहरणको ला�ग �नवेदन र �नवेदन दता�, �याद र �याद 

तामेल�, �लिखत बेहोरा र दता�, ��तवाद�को स�पि� रो�ा, अ�त�रम संर�णा�मक आदेश, �ारि�भक 

सनुवुाइ, मेल�मलाप, �माण स�लन र पर��ण, �माण स�लन र पर��ण गन� आदेश गन� ���या, �माण 

स�लन र पर��ण गन� आदेशबमोिजम �माण दािखला गराउने ���या, सा�ी पर��ण र सोको काय��व�ध, 

पूण� सनुवुाइ, �नण�य, �नण�य काया��वयनका �वषयह� रहेका छन।् भाग ४ मा �ववाद �यव�थापन तथा 

�नर��ण अ�तग�त, �म�सल �यव�थापन, पेशी �यव�थापन र  �या�यक स�म�तको काम कारबाह�को �नर��ण 

उ�लेख ग�रएको छ। भाग ५ मा सरोकारवालाह�सँगको सम�वय र �यान �दनपुन� अ�य काय�ह� उ�लेख 

ग�रएको छ। अ��यमा, �या�यक स�म�तको काम कारबाह�को �सल�सलामा �योग ग�रने �व�भ� 

�लखतह�को नमूना छु� टा छु� टै अनसूुचीमा उ�लेख ग�रएको छ। 



भाग - २ 

नेपालको �याय प��त र �थानीय �या�यक स�म�तको अवधारणा 

२.१ प�रचय  

समाजलाई स�ुयवि�थत र �नय�मत गन�का ला�ग कानून र �याय प��तको आव�यकता परेको हो।मानवीय 

�वाभावको आधारमा समाजमा �सज�ना हनु े �ववादह� एकै �कारका हुँदैनन ् र समाज अनसुार �ववादको 

�कृ�त समेत फरक फरक हनु स�दछन।् अथा�त,् समाज र मानव चेतनाको सापे�तामा �ववादका 

�व�पह� फरक फरक ह�ुछन।्  

आध�ुनक रा�य �णाल�मा शि� पथृक�करणको �स�ा�तबमोिजम �या�यक कामकारबाह� �यायपा�लका 

अथा�त,् अदालतह�बाट स� चालन हनुे भए ताप�न साना�तना र �विश�ीकृत �कृ�तका �ववादह�को �न�टारा 

गन�का ला�ग �वके���कृत �यायको मा�यता अन�ुप अध��या�यक �नकायसमेत �याय स�पादनको ���यामा 

आब� हुँदै आएका छन।् सामा�यतया �याय स�पादनको ���यालाई �छटो छ�रतो, कम खिच�लो, सहज 

पहुँच यो�य, �व�ासयो�य बनाउन अध��या�यक वा �यसै �कारका अ�य �नकायह�को �थापना गर� 

कानून�ारा �या�यक अ�धकार �दान ग�रएको ह�ुछ। य�ता �नकायह� अदालतसरह नभई �याय 

स�पादनका ला�ग �यसको पूरकको �पमा रह�छन।्  

रा�यको कानून�ारा �था�पत �नकायबाट कानून र �यायका मा�य �स�ा�तको आधारमा ग�रने �याय �णाल� 

औपचा�रक �याय �णाल� हो। यो �णाल� कानूनमा �यव�था भएबमोिजम �नि� चत �व�ध र ���याबाट 

स� चालन ह�ुछ। अदालत, अ�य �या�यक वा अध� �या�यक �नकायबाट �न�पण हनुे �याय औपचा�रक 

�याय हो। 

�ववादको समाधान अदालत वा रा�यका आ�धका�रक �या�यक �नकायभ�दा बा�हर औपचा�रक �व�ध र 

���याको अवल�बन नगर� अनौपचा�रक तवरले प�ह�को स��य सहभा�गतामा �ववाद समाधान ग�रने 

�णाल� अनौपचा�रक �याय हो। यस �णाल�मा काननुी ���या र काय��व�धको कम �योग गर� �ववादको 

�छटो र सरल त�रकाले समाधान ग�र�छ।तथा�प, अनौपचा�रक �णाल�बाट �ववाद समाधान गदा�समेत 

�यायका सव�मा�य �स�ा�तह� ज�तै �न�प�ता, �वत��ता र तट�थता, समानता, दवु ैप�को कुरा स�ुुपन�, 

आफनो �ववाद आफ� ले हेन� नहनुेलगायतका �स�ा�तह�को पालना गनु� आव�यक ह�ुछ।  

२.२ नेपालको �याय �णाल� र �या�यक संरचना  

नेपालको �या�यक इ�तहास �य�त लामो छैन। �कराँत कालदेिख �यवि�थत �पमा �ार�भ भएको नेपालको 

�याय �णाल� अ�तग�त �ववादको �न�टारा गन�का ला�ग �व�भ� न �नकायह�को गठन भएको र मूलत: धम�मा 

आधा�रत कानूनका आधारमा �याय स�पादन हुँदै आएको पाइ�छ। नेपालमा �यवि�थत र एक�कृत 

कानूनको �पमा त�काल�न �धानम��ी जंगबहादरु राणाले �व.सं. १९१० मा मलुकु� ऐन जार� गरेको 
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पाइ�छ। नेपालमा �धान �यायालयको �थापना भएसँगै काय�पा�लकाबाट �या�यक संरचनालाई अलग गरेको 

पाइ�छ। �व.सं. २००७ सालको प�रवत�नप�छ नेपालमा आध�ुनक �याय �णाल�को �वकास भएको र �व.सं. 

२०१३ सालमा सव��च अदालतको �थापना भएसँगै �व�भ� न समयमा अदालती संरचनाह�मा फेरबदल 

समेत हुँदै आएको पाइ�छ।  

संवधैा�नक �यव�थाबमोिजम नेपालको �या�यक संरचना सव��च अदालत, उ�च अदालत र िज�ला अदालत 

गर� तीन तहको रहने �यव�था छ। यसका साथै �थानीय तहका �या�यक �नकाय वा �ववाद समाधानका 

वैकि�पक उपायह� अवल�बन गन� आव�यकता अनसुार अ�य �नकाय गठन गन� स�कने �यव�था ग�रएको 

छ। साथै, खास �क�सम र �कृ�तका �ववादह�को कारबाह� र �कनारा गन� संघीय कानूनबमोिजम अ�य 

�विश�ीकृत अदालत, �या�यक �नकाय वा �याया�धकरणको �थापना र गठन गन� स�कने �यव�था छ। 

अदालतको तहगत संरचनामा सव��च अदालत नेपालको सबैभ�दा मा�थ�लो तहको अदालत रहेको छ। 

�याय स�पादनको �हसाबले यो अि�तम अदालत हो।सव��च अदालतको मातहतमा उ�च अदालत रहेको 

छ। यो पनुरावेदन तहको अदालतको �पमा रहेको छ। तहगत संरचनामा यो �वचको अदालत हो।उ�च 

अदालतह� ७ वटै �देशमा रहेका छन।् अदालतको तहगत संरचनामा श�ु तहको अदालतको �पमा 

िज�ला अदालत रहेको छ। यी अदालतह� ७७ वटै िज�लामा रहेका छन।्  

खास �क�समका �ववादह� हेन�का ला�ग �थानीय �तरमा �या�यक स�म�त वा �ववाद समाधानका वैकि�पक 

उपाय अवल�बन गन� अ�य �नकाय गठन गन� स�कने संवैधा�नक �ावधान रहेको पाइ�छ। वत�मान 

सं�वधानको धारा १२७ को उपधारा (२) ले �थानीय �तरको �या�यक �नकायको क�पना गरेको र धारा 

२१७ ले �थानीय �या�यक स�म�तको �यव�था गरेको पाइ�छ।  

सं�वधानको धारा २१७ को उपधारा (१) ले कानूनबमोिजम आ�नो अ�धकार�े��भ�का �ववाद �न�पण 

गन� गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाले ��येक गाउँपा�लकामा उपा�य�को संयोजक�वमा र ��येक 

नगरपा�लकामा उप�मखुको संयोजक�वमा �या�यक स�म�त रहने �यव�था गरेको छ। सोह� धाराको 

उपधारा (२) ले �या�यक स�म�तमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूम�येबाट �नवा�िचत गरेका दईु जना 

सद�यह�समेत गर� तीन सद�यीय �या�यक स�मत रहने �यव�था गरेको पाइ�छ।  

२.३ �थानीय �या�यक स�म�तको अवधारणा, अ�धकार��े र यसको �योग 

अवधारणा �थानीय समदुायमा हनुे जनसरोकारसँग स�बि�धत �ववादह�को समाधान �यसै समदुायका 

�यि�ह� बसेकै ठाउमा उनीह�ले छानेको जन��त�न�ध�ारा उनीह�कै ��य� संल�नतामा �थान �वशेषका 

सामा�य �कृ�तका �थानीय �ववादह� कम खिच�लो, �छटो छ�रतो र सहज ढ�ले �ववादको �थायी समाधान 

गर� �यायमा सवैको पहुँच स�ुनि�त गन�, मेल�मलापमाफ� त �ववाद समाधान गर� सामािजक सौहाद�ता र 

स� भाव �व��न गन� उ�े�य अन�ुप �थानीय तहमा �ववाद समाधानका ला�ग �थानीय �या�यक स�म�तको 

अवधारणा �वकास भएको पाइ�छ।  
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�या�यक स�म�तको अ�धकार��े�वशेष गर� �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ र अ�य ऐन तथा 

कानूनह�ले प�न यस स�म�तलाई �े�ा�धकार �दान गरेको पाइ�छ। �थानीय सरकार स� चालन ऐन, 

२०७४ लगायत अ�य कानूनले �थानीय तहको �मखु, �मखु �शासक�य अ�धकृत र �या�यक स�म�तको 

�े�ा�धकारबारे �प� �यव�था गरेको देिख�छ। क�तपय कानूनमा �प��पमा �थानीय तहको �मखु, �मखु 

�शासक�य अ�धकृत र �या�यक स�म�त नभई केवल �थानीय तहले उजरु स�ु ेर सोबमोिजम काय� स�पादन 

गनु�पन� भ� ने श�दावल�को �योग पाइ�छ। अतः �ववाद समाधान गन� आ�धका�रक पदा�धकार� �प� 

नग�रएको कारणबाट �ववाद समाधानमा असहजता रहेकोसमेत पाइ�छ। �थानीय सरकार स� चालन ऐन, 

२०७४ र अ� ऐन तथा कानूनह�ले �थानीय तहको �मखु, �मखु �शासक�य अ�धकृत र �या�यक 

स�म�तलाई �े�ा�धकार �दान गरेको पाइ�छ।  

�या�यक स�म�तको �े�ा�धकारको बारेमा तल ता�लका नं १ मा उ�लेख ग�रएको छ। 

ता�लका नं १: �थानीय तहको �मखु, �मखु �शासक�य अ�धकृत तथा �या�यक स�म�तको ��ेा�धकार  

�वषय अ�य� /�मखु 

(�थानीय �नकाय जन 

��त�न�ध) 

�मखु �शासक�य 

अ�धकृत 

(�शासन �मखु) 

उपा�य� /उप �मखु 

(�या�यक स�म�त) 

संवैधा�नक 

�यव�था 

धारा २१५: गाउँ 

काय�पा�लका अ�य� र 

उपा�य�स�ब�धी 

�यव�था  

धारा १६: नगर 

काय�पा�लका �मखु र उप 

�मखु स�ब�धी �यव�था  

 धारा २१७: �या�यक स�म�त 

आक�ष�त हनुे 

कानूनह� 

 �थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, 

२०७४ 

 �थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा 

३७ (भवन �नमा�ण 

अनमु�त नपाएको 

उपरको उजरु�), 

दफा ३९ को 

उपदफा (४) र (५) 

 �थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, 

२०७४  

 मलुकु� अपराध 

सं�हता २०७४  

 �मखु �शासक�य 

अ�धकृत�ारा �योग 

हनुे �या�यक 

अ�धकारः �थानीय 

सरकार स�ालन 

ऐन,२०७४ को 

 �थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, २०७४  

 मलुकु� अपराध सं�हता 

२०७४  

 मलुकु� देवानी सं�हता 

२०७४ 

 घरेल ु�हंसा (कसूर र 

सजाय) ऐन, २०६६ 

 �व�ापन �नयमन गन� 

ऐन, २०७६ 

 अ�नवाय� तथा �न:श�ुक 
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(अनमु�त न�लई वा 

�वीकृत न�शा 

�वपर�त बनाएको 

भवन भ�काउने वा 

ज�रवाना गन�) तथा 

दफा ४५ को 

उपदफा (३) (सडक 

सीमा �मची बनाएको 

संरचना भ�काउन)े 

 

 �ये� नाग�रक 

स�ब�धी ऐन, 

२०६३ को दफा 

३, ४ र ५) �ये� 

नाग�रकको 

पालनपोषण तथा 

हेरचाह नगरेको 

 

दफा ३३ (भवन 

�नमा�णको अनमु�त) 

 

िश�ास�ब�धी ऐन, 

२०७५ 

 सामािजक सरु�ा ऐन, 

२०७५ 

 बालबा�लका स�ब�धी 

ऐन, २०७५ 

 जातीय भेदभाव तथा 

छुवाछुत (कसूर र 

सजाय) ऐन, २०६८ 

को दफा ५(३) (उजरु 

गन� – जातीय �वभेद र 

छुवाछुत स�ब�धी उजरु� 

स�बि�धत �हर� 

काया�लयले दता� नगरेमा 

वा �च�लत 

कानूनबमोिजम 

आव�यक कारबाह� 

नगरेमा स�बि�धत 

�यि�ले रा��य द�लत 

आयोग वा �थानीय 

तहमा समेत गन� 

स�नेछ।)  

 आवासको अ�धकार 

स�ब�धी ऐन, २०७५ 

को दफा २४ (�ववाद 

समाधान -�या�यक 

स�म�त) 

काम कत��य र 

अ�धकार 

 �थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा 

१६ (४) को ख�ड 

(क) बमोिजमको 

काय��वभाजन र काय� 

स�पादन  

 �थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा 

८४ बमोिजम �मखु 

�शासक�य 

अ�धकृतको काम, 

कत��य र अ�धकार  

 �थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा १६ को 

उपदफा (४) को ख�ड 

(ख) बमोिजमको 

काय��वभाजन र काय� 

स�पादन। 
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 �थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, 

२०७४ ऐनको 

दफा ३३ अनमु�त 

�दने: (१) दफा 

३१ को ख�ड (क) 

बमोिजम उजरु 

नपरेकोमा दफा 

३२ बमोिजम 

��तवेदन �ा� 

भएको �म�तले सात 

�दन�भ� �मखु 

�शासक�य 

अ�धकृतले भवन 

�नमा�ण गन� अनमु�त 

�दनपुन�। 

 �थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, २०७४ 

दफा ४७ को उपदफा 

(१) र उपदफा (२)  

�न�पण गन� पाउन े

�ववादका 

�क�समह� 

�थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, २०७४ 

ऐनको दफा ३७ भवन 

�नमा�ण  

ऐनको दफा ३९ (४) 

(५) 

�थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, २०७४ 

ऐनको दफा ३९ 

जाँचबझु र कारबाह� 

ऐनको दफा २७ ऐनको 

दफा ३१ न�सा पास र 

सो ज�गाको केह� भाग 

�ववाद  

  

 �थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, २०७४ 

दफा ४७ को उपदफा 

(१) र उपदफा (२) मा 

उ�लेख भएका �ववादह� 

तथा संघीय तथा �देश 

कानूनले �थानीय तहबाट 

�न�पण हनुे भनी तोकेका 

अ�य �ववाद। 

�योग ग�रने 

काय��व�ध 

�थानीय सरकार 

स� चालन ऐन २०७ को 

दफा ११९. �नयम 

बनाउने अ�धकारः यस 

ऐनको काया��वयन गन�को 

ला�ग नेपाल सरकारले 

आव�यक �नयम बनाउन 

स�ने। 

�थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ११९. �नयम 

बनाउने अ�धकारः यस 

ऐनको काया��वयन 

गन�को ला�ग नेपाल 

सरकारले आव�यक 

�नयम बनाउन स�ने। 

 �थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, २०७४ 

ऐनको दफा ११९. 

�नयम बनाउने 

अ�धकारः यस ऐनको 

काया��वयन गन�को 

ला�ग नेपाल सरकारले 

आव�यक �नयम 

बनाउन स�ने।  
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 �थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ४७ को 

हकमा ऐनको दफा 

४९ को उपदफा (१२) 

बमोिजम �या�यक 

स�म�तले �ववादको 

�नवेदनमा कारबाह� र 

�कनारा गदा� �नवेदनको 

दता�, �य�तो �ववादको 

आव�यक जाचबझु तथा 

कारबाह�, �याद तामेल�, 

प�ह� उपि�थत 

गराउने तथा �मलाप� 

गराउने ���या, 

�ववादको �कनारा 

गनु�पन� अव�ध, लगत 

क�ा गन�लगायतका 

�ववादको 

�न�पणस�ब�धी अ�य 

काय��व�ध �थानीय 

कानूनबमोिजम हनुे।  

 �थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ५२. �मलाप� 

वा �नण�य काया��वयन 

गन�ः (१) 

काय�पा�लकाले �या�यक 

स�म�तबाट भएको 

�मलाप� वा �नण�यको 

त�काल काया��वयन 

गनु�, गराउनपुन�छ। 

(२) �या�यक 

स�म�तबाट भएको 
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�मलाप� वा �नण�य 

काया��वयन स�ब�धी 

अ�य �यव�था �थानीय 

कानूनबमोिजम हनुेछ। 

पनुरावेदनको �याद 

र पनुरावेदन गन� 

�नकाय 

�थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ४० ले ३५ 

�दन�भ� िज�ला 

अदालतसम� पनुरावेदन 

गन� स�न े

�थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ३३ को 

उपदफा (३) ले दफा 

३१ को ख�ड (क) 

बमोिजम परेको 

उजरु�बाट भवन �नमा�ण 

गन� ज�गामा तेरो मेरो 

पर� हक बेहक 

छु�ाउनपुन� देिखन 

आएमा �य�तो उजरु� 

परेको �म�तले प�तीस 

�दन�भ� स�बि�धत 

िज�ला अदालतसम� 

उजरु गन� जान ुभनी 

पचा� खडा गर� 

स�बि�धत प�ह�लाई 

सनुाउनपुन� �यव�था। 

 �थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ५१ पनुरावेदन 

गन� स�ने ३५ �दन 

िज�ला अदालत  

 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) र ४७ को उपदफा (२) र अ� 

ऐन कानूनबमोिजम समाधान गनु�पन� �ववादह� उ�लेख ग�रएको पाइ�छ। ती �ववादह� तलको ता�लका नं 

२ मा उ�लेख ग�रएको छ।  

ता�लका नं २: �या�यक स�म�तको ��ेा�धकारबमोिजम समाधान गन� �ववादह�को �ववरण  

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ दफा ४७ को 

उपदफा (१) �ववाद �न�पणको ��ेा�धकार अ�तग�त �न�पण 

हनुे �ववादह� (मेल�मलापको मा�यमबाट प�न)  

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ 

दफा ४७ को उपदफा (२) �न�पणको 

��ेा�धकार अ�तग�त �न�पण हनुे 

�ववादह� (मेल�मलापको मा�यमबाट 

मा�ै)  

(क) आल�धरु, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा (क) सरकार�, साव�ज�नक वा 
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उपयोग स�ब�धी  

मलुकु� देवानी सं�हता २०७४ को दफा २९१, २९२,२९३ 

२९४ र २९८ 

सामदुा�यकबाहेक एकाको हकको ज�गा 

अक�ले चापी, �मची वा घसुाई खाएको 

मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा 

२७७, २८६ 

(ख) अका�को बाल� नो�सानी गरेको मलुकु� देवानी सं�हता, 

२०७४ को दफा ६७६ र ६८४ 

(ख) अ�य �यि�को स�पि� उपभोग, 

�बगान� वा �ा� गन� नपाउँने  

मलुकु� देवानी सं�हता २०७४ को दफा 

२७६ 

सरकार�, साव�ज�नक वा सामदुा�यकबाहेक 

आ�नो हक नप�ुन ेअ�को ज�गामा घर 

वा कुनै संरचना बनाएको  

मलुकु� देवानी सं�हता २०७४ को दफा 

२७९, २८६ 

(ग) चरन, घाँस, दाउरा  

मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा ३००(१) (ग) दफा 

३०४ (२) र दफा ३१३) 

(ग) प�त प� नीको मेल�मलाप गराउनपुन�  

(प�त-प�ीबीचको स�ब�ध �व�छेद 

तर प�त प�ीबीचको स�ब�ध �व�छेद हनुे 

गर� मेल�मलाप गन� स�कने छैन।)  

मलुकु� देवानी सं�हता २०७४ को दफा 

९७ 

(घ) �याला मजदरु� न�दएको  

मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा, ६४१, ६४३ को 

उपदफा (२) ६४४, ६४६, ६४७ 

(घ) अ�भ� बाहेकको बढ�मा एक 

वष�स�म कैद हनु स�ने कुट�पट 

मलुकु� अपराध सं�हता २०७४ को दफा 

दफा १९४(१), १९५(ख) १९६(४)  

(ङ) घरपालवुा पशपंु�ी हराएको वा पाएको  

मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा ६७० 

(ङ) गाल� बेइ�जती 

मलुकु� अपराध सं�हता २०७४ को दफा 

३०५, दफा ३०६ र दफा ३०८ 

(च) जे� नाग�रकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको 

�ये� नाग�रक स�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ३, ४ र ५ 

(उजरु� हेन� अ�धकार वडा अ�य�लाई �दएको छ) 

(च) लटु�पट 

मलुकु� अपराध सं�हता २०७४ को दफा 

२८६, २८८ 

(छ) 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 ११४, २११(१) र 

२३५(घ) 

(छ) पशपु�ी छाडा छाडेको वा पशपु�ी 

रा�दा वा पा�दा लापरबाह� गर� अ�लाई 

असर पारेको 

मलुकु� देवानी सं�हता २०७४ को दफा 

६७६, ६८४  
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(ज) वा�ष�क प�चीस लाख ��पयासँ�मको �बगो भएको घर 

बहाल र घर बहाल स�ुवधा  

मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा ३८३, ३९०(क), 

३९१, ३९५ ३९७ र ४००, ४०१, ४०४ र ४०५ 

(ज) अ�को आवासमा अन�धकृत �वेश 

गरेको 

मलुकु� अपराध सं�हता २०७४ को दफा 

३०२, (दफा ३०२ बमोिजमको कसूरमा 

३०४ 

(झ) 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 

(झ) अका�को हक भोगमा रहेको ज�गा 

आबाद वा भोग चलन  

मलुकु� देवानी सं�हता २०७४ को दफा 

२८७, २९८ 

(ञ) आ�नो घर वा बलेसीबाट अका�को घर, ज�गा वा 

साव�ज�नक बाटोमा पानी झारेको  

मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा २८१, २८६ 

(ञ) �व�न �दूषण गर� वा फोहोरमैला 

� याँक� �छमेक�लाई असर प�ु याएको 

मलुकु� देवानी सं�हता २०७४ को दफा 

२७८, ६७९ र दफा ६८४ 

फोहोरमैला �यव�थापन ऐन, २०६८ 

दफा ३८ 

(ट) सं�धयारको ज�गातफ�  �ाल राखी घर बनाउन ुपदा� 

कानूनबमोिजम छो�नपुन� प�रमाणको ज�गा नछोडी बनाएको।  

मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा २८०, २८६ 

(ट) मेल�मलाप हनु स�ने �यि�वाद� भई 

दायर हनुे अ�य देवानी र एक वष�स�म 

कैद हनु स�ने फौजदार� �ववादह� 

(ठ) 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 ३७१ ३७३, ३८२ 

(१) साव�ज�नक बाटो, नद� वा �थलमा 

खतरा वा बाधा प�ु याउन नहनुे  

मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा 

११३ को उपदफा (२) 

 

अ�य कानूनह�  (२) घर �नमा�ण गदा�, भ�काउँदा वा 

मम�त गदा� लापरबाह� गन� नहनुे  

मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा 

११५ को उपदफा (२) 

(१) घरेल ु�हंसा भएको, भई रहेको वा हनु लागेको थहा 

पाएमा  

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

उपदफा (१) (२) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११)  

(मेल�मलाप गराउन मा� स�कने) 

(१) पशपंु�ी रा�दा लापरबाह� गन� नहनुे  

मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा 

११६ को उपदफा (२) 

(२) �थानीय तहबाट अनमु�त प� न�लई साव�ज�नक �थलबाट (३) पशपंु�ी छाडा छा�न नहनु े 
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देिखने गर� हो�ड�ङ बोड� राखेको वा �य�ता �व�ापन गरेको  

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

(३) ख�ड (क) तथा दफा २७(१) र २८ को उपदफा (२) 

मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा 

११७ को उपदफा (२)  

 

(३) कसैले कुनै बालबा�लकालाई �व�ालय भना� गन� इ�कार 

गरेको वा भना� गन� नस�नकुो �लिखत कारण न�दएमा 

बालबा�लकालाई �व�ालयबाट �न�काशन गरेमा िश�ा �ा� गन� 

वा पर��ा �दन रोक लगाएमा पनु: भना� गन� इ�कार गरेमा 

दफा १६ वा २७ �वपर�तको काय� गरेमा  

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

३२  

(४) आपरा�धक बल �योग गन� नहनुे 

मलुकु�  

(ह�तयार न�लई बल �योग गरेकोमा 

मा�) 

अपराध सं�हता, २०७४ को दफा १९६ 

को उपदफा (४) 

 

(४) �ववरण ढाँट� सामािजक भ�ा �लएको वा �नयम �वपर�त 

सामािजक सरु�ा भ�ा �लएको, सरु�ा भ�ाको द�ुपयोग 

गरेको वा गलत �ववरण पेश गरेको वा गलत �सफा�रस गरेमा  

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

(५) कसूर गन� �नयतले बेहोस पारेको 

मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा 

१९७ 

(५) बालबा�लकाको अ�धकार (बाँ�न पाउन ेअ�धकार, 

नाम, रा��यता र प�हचानको अ�धकार, भेदभाव �व��को 

अ�धकार, बाब ुआमासँग ब�ने र भेटघाट गन� अ�धकार, 

संर�णको अ�धकार, सहभा�गताको अ�धकार, अ�भ�यि� 

�वत��ता र सूचनाको अ�धकार, सं�था खो�ने र शाि�तपूव�क 

भेला हनुे अ�धकार, गोपनीयताको अ�धकार, अपा�ता भएका 

बालबा�लकाको �वशेष अ�धकार, पोषण तथा �वा��यको 

अ�धकार, खेलकुद, मनोर� जन तथा सां�कृ�तक अ�धकार र 

िश�ाको अ�धकार) को उ�ल�न गरेमा वा बालबा�लका��तको 

दा�य�व पूरा नगरेमा सो अ�धकारको �चलन वा दा�य�व पूरा 

गराउनको ला�ग स�बि�धत बालबा�लका वा सरोकारवालाले 

बालबा�लका रहे बसेको �थानीय तहको �या�यक स�म�तमा 

�नवेदन �दएमा बालबा�लका स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा 

६४ (१) (२) (३) (४) (५) र (६) 

(६) कसै को घरमा �यहाँ बसोबास गन� 

�यि�लाई डर�ास देखाउने, अपमान 

गराउने वा िझ�ाउने उ�े�यले अपरा�धक 

�वेश गरेको 

मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा 

२८४(३) को ख�ड (ख) 

(६) उजरु गन� - जातीय �वभेद र छुवाछुत स�ब�धी उजरु� 

स�बि�धत �हर� काया�लयले दता� नगरेमा वा �च�लत 

कानूनबमोिजम आव�यक कारबाह� नगरेमा स�बि�धत �यि�ले 

रा��य द�लत आयोग वा �थानीय तहमा समेत गन� स�नेछ।)  

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ 

को दफा ५(३) 

(७) कसैको बारेको गो�य कुरा �नजको 

अनमु�तले बाहेक कसैलाई �कट गरेको 

मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा 

२९४ 
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(७) �ववादको समाधान: आवास स�ुवधाको उपभोग गन� 

स�ब�धमा �य�तो आवासमा बसोवास गन� �यि� तथा 

प�रवारह�बीच भएको हक बेहक स�ब�धी बाहेकको कुनै 

�ववाद उ�प� न भएमा �य�तो �ववाद हेन� अ�धकार �थानीय 

�या�यक स�म�तलाई हनुे।  

आवासको अ�धकार स�ब�धी ऐन २०७५ को दफा २४ 

(८) अनमु�त �बना कुनै �यि�को त�वीर 

िखचेको  

मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा 

२९५(२) 

(८) कसूर (दफा ३८) र सजाय (दफा ३९) 

फोहोर मैला �यव�थापन ऐन, २०६८  

(९) हैरान पान� बद�नयतले िच�ीप� 

लेखेको 

कसैलाई सताउने वा िज�काउने वा अ�य 

कुनै �क�समले अनिुचत �यवहार गरेको  

 

मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा 

३००(१) र (२) 

 (११) अ�धकार �ा� अ�धकार�को 

अनमु�तले बाहेक कसैले स�बि�धत 

�यि�को �वीकृ�त �बना अ�को शर�र, 

सवार� साधन वा �नजी �योगका 

व�तहु�को खानतलासी �लएको 

मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा 

३०१(१) र (२) 

 

�या�यक स�म�तको ��ेा�धकारको �योग 

�या�यक स�म�तले देहायअनसुार अ�धकार�े�को �योग गद�छ।  

 �या�यक स�म�तको संयोजक र सद�यह�ले सामू�हक �पमा गन� तथा बहमुतको राय �या�यक 

स�म�तको �नण�य मा�नन े�यव�था छ।  

 संयोजक र सद�यह� तीन ै जना उपि�थत हनु नस�ने अव�थामा संयोजक र अक� एकजना 

सद�यको उपि�थ�त भएमा प�न �ववादको कारबाह� र �कनारा गन� स�कने तर संयोजकको 

अनपुि�थ�तमा �ववादको �कनारा हनु नस�ने,  

 संयोजकबाहेक अ� दईुजना सद�यह�को मा� उपि�थ�त भएमा �ववादको �कनाराबाहेक अ� 

कारबाह� गन� स�कन,े  

 संयोजक पद �र� भएको अव�थामा भने अ� दईुजना सद�यले प�न �ववादको कारबाह� र 

�कनारा गन� स�ने तर दईुजना सद�यको सव�स�म�त हनुपुन�,  

 संयोजक वा सद�यम�ये कसैले कुनै �ववाद हेन� न�म�ने भएको अव�थामा �य�तो संयोजक वा 

सद�य बाहेकका अ�य सद�यले �ववादको कारबाह� र �कनारा गन� स�ने,  
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 कुनै �ववाद संयोजक र सबै सद�यले हेन� न�म�न े भएको अव�थामा स�बि�धत सभाले सो 

�ववादको मा� कारबाह� र �कनारा गन� �योजनका ला�ग तीनजना सद�यलाई तो�नपुन� र यसर� 

तो�कएकोमा सद�यम�येका जे� सद�यले संयोजक भई काम गन�छ।3  

२.४ �ववाद समाधान गदा� �थानीय �या�यक स�म�तले पालना गनु�पन� आधारभतू �स�ा�तह� 

अनौपचा�रक �याय प��तबाट �ववादको समाधान गन� र मूलत: मेल�मलाप प��तको मा�यमबाट 

प�ह�बीच �ववाद समाधान गन� भए ताप�न �या�यक स�म�तले �याय �न�पणको काय� गदा� देहायका 

आधारभतू �स�ा�तह�को पालना गनु�पद�छ।  

 �न�प�ता, �वत��ता र तट�थता: �ववाद समाधानमा संल�न �यि�ले �ववादका कुनै प� वा 

�वप�ीको प�मा नला�ग �न�प�, �वत�� र तट�थ भई काम गनु�पद�छ। कुनै प���त आ�ह वा 

पूवा��ह झि�कने खालको कुनै प�न �यवहार, आचरण वा कामकारबाह� गनु� हुँदैन।  

 समानताको �स�ा�त: सव ैनाग�रक कानूनको ���मा समान हनुे र कसैलाई प�न कानूनको समान 

संर�णबाट वि� चत नग�रन ेगर� समानताको हक स�ुनि� चत ग�रएको छ।4 �ववादका प�ह�बीच 

जात, धम�, वण�, �ल�, �े�, वैचा�रक आ�था वा �वचारधारा, शार��रक अव�था वा अ�य कुनै 

आधारमा �वभेद ग�रन ुहुँदैन र समान बाहकुो �स�ा�त (प�ह� सबै समान हनु ्भ� ने) बमोिजम 

�ववादका प�ह� �या�यक स�म�तको नजरमा समान छन ्भ� ेमा�नन ुपद�छ।  

 �नद�िशताको अनमुानको �स�ा�त: कुन ै कसूरको अ�भयोग लागेको �यि�उपर लागेको कसूर 

�मािणत नभएस�म कसूरदार मा� न ुहुँदैन अथा�त,् �नद�ष मा� नपुद�छ।5  

 �ाकृ�तक �यायको �स�ा�त: �ववादको �वषयको ��त�ुतमा दवुै प�लाई आ�नो कुरा रा� न समान 

अवसर �दनपुछ�। दवु ैप�को कुरा स�ु नपुद�छ।6 यसैगर�, �ववादमा संल�न �यि� वा सं�थासँग 

आ�नो �वाथ� �म�ने देिखएमा �य�तो �ववाद आफ� ले हेन� हुँदैन र सनुवुाइका �ममा �या�यक 

स�म�तका पदा�धकार�ले आफूलाई अलग गनु�पद�छ।7  

 �यायमा सहज पहुँचको �स�ा�त: �ववादमा संल�न भएका असहाय, अश�, म�हला, बालबा�लका, 

�ये� नाग�रक, आ�थ�क तथा सामािजक �पमा वाि�तीकरणमा परेका समदुायलाई प�हलो 

�ाथ�मकता �दनपुद�छ। �ववाद समाधान ���या सरल कम खिच�लो �छटो छ�रतो र सवैको 

पहुँचय�ु बनाउनपुद�छ भ� ेयो �स�ा�तको मा�यता रहेको छ।  

 ��ेा�धकारको �स�ा�त: �या�यक स�म�तले कानूनबमोिजम आफूलाई तो�कएको भौगो�लक �े�सँग 

र �वषयसँग स�बि�धत �ववादह� मा� हेनु�पद�छ। �े�ा�धकार नभएको वा �े�ा�धकार�भ� 

नपरेको �ववाद हेनु� हुँदैन, हेरेमा पनुरावेदन स�ु न ेमा�थ�लो �नकायबाट बदर ह�ुछ।8  

 
3 �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४८ को उपदफा (१) देिख (७) 
4 सं�वधानको धारा १८  
5 सं�वधानको धारा २०(५) तथा मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ दफा १२  
6 �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ दफा दफा ४९ को उपदफा (४) 
7 �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ दफा दफा ४९ को उपदफा (५) र (६) 
8 �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ दफा दफा ४७ को उपदफा (१) (२) 
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 �ाङ�यायको �स�ा�त: �थानीय �या�यक स�म�तले एक पटक �न�पण ग�रसकेको �ववाद वा 

म�ुामा �यसता प�ह�ले पनु सोह� �ववादमा उजरु� वा �नवेदन �दएको भएमा �य�तो �ववाद पनु: 

हेन� वा सनुवुाइ गनु� हुँदैन।  

२.५ नी�तगत �स�ा�त/मूलम��  

�या�यक स�म�त �थानीय तहका �ववाद �न�पण गन� �मखु अध��या�यक �नकाय हो। �या�यक स�म�तका 

पदा�धकार�ह� जसले पद�य है�सयतमा रा�य स� चालनका �मखु तीन वटै अ� �थानीय �यव�था�पका, 

�थानीय काय�पा�लका र �थानीय �या�यक स�म�त र �नवा�िचत जन��त�न�धको �पमा फरक फरक भ�ूमका 

�नवा�ह गद�छन।् यी भ�ूमकाह�म�ये सबैभ�दा संवेदनशील भ�ूमका भनेको �याय �न�पण अथा�त ् �ववादको 

समाधान गन� काय� हो। जसका ला�ग �याय र कानूनस�ब�धी आधारभतू �ान र �या�यक �ववेक 

आव�यकता पद�छ। अत: जनु है�सयतले काय� गनु�पन� हो सोह� अन�ुपको भ�ूमका �नवा�ह गनु�पद�छ। �याय 

स�पादनको �ममा �यायकता�को भ�ूमका �नवा�ह गदा� अ� भ�ूमका वा है�सयतलाई �बस�नपुद�छ।�याय 

�न�पण गन� �ममा �या�यक स�म�तका पदा�धकार�ह�ले आफूलाई जन��त�न�ध वा राजनी�तक दलको 

��त�न�ध नस�झी राजनी�तक तथा �शास�नक बद�मा �यायाधीशको काय� गद� छु भ� ने मूल म��लाई �बस�न 

हुँदैन। साथै, �याय �नसाफ गन� काय� गदा� ज�तोसकैु प�रि�थ�त परे प�न �याय �दनपुछ� र �याय �दएर मा� 

हुँदैन �याय �दएको प�न देिखनपुद�छ भ� ने मूल मा�यतामा अ�डग रहनपुद�छ।�याय �नसाफ गदा� तलमा�थ 

नगर� �न�प�तापूव�क दूधको दूध र पानीको पानी देिखने गर� श�ु �याय गनु�पद�छ।  

यस �द�दश�नमा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �या�यक स�म�तले अवल�बन गनु�पन� 

माग�दश�नह� देहायबमोिजम रहेका छन।्  

 सामदुा�यक मू�य मा�यता वा सामािजक सौहा��तालाई स�ुढ त�ुयाई रा� न मेल�मलाप वा 

�मलाप��ारा �ववाद समाधान गन� अ�धकतम �य� गनु�पद�छ।  

 जनुसकैु �कारको �ववाद भए प�न मेल�मलाप वा �मलाप�बाट समाधान गन� �यास गनु�पद�छ। 

अथा�त,् ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) अ�तग�तको �ववादलाई प�न मेल�मलापबाटै समाधान 

गन� �यास गनु�पद�छ। �ववाद मेल�मलाप वा �मलाप�माफ� त समाधान हनु नसके मा� अ�य 

कारबाह� अगा�ड बढाउनपुद�छ।  

 �ववाद समाधान गदा� लै��क संवेदनशीलता, पनु:�थापक�य �यायस�ब�धी �स�ा�त र 

मा�यताह�लाई यथास�भव अवल�बन गनु�पद�छ।  

 �या�यक स�म�त �थानीय �ववाद समाधान गन� बनेको सामदुा�यक �या�यक संरचना हो। यो 

स�म�तले फैसला गद�न, मेला�मलाप वा �मलाप� वा �नण�य मा� गद�छ।  

 पी�डतह�को पहुँच र सहभा�गता, कारबाह�को सूचना र जानकार� पाउन,े ��तपू�त� र 

पनु�थापनाको अ�धकार स�ुन�त गनु�पद�छ।  

 पी�डतलाई सहयोग, संर�ण र पनु:�थापना गन� �वषयमा जोड �दँदै मेल�मलापको प��तबाट 

�नजलाई पन� गएको शार��रक, मान�सक वा भौ�तक ��त वा हानी, नो�सानीको प�रपूरण गन� 

गराउने, ��तपू�त� �दलाउने कुरामा जोड �दनपुद�छ। 

 �ववादको �न�प�, पारदश� र �भावकार� समाधान गन� सव ैसरोकारवालाह�को सहयोगका ला�ग 
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उिचत संवाद, सम�वय, स�पक�  एवम ्स�ार गनु�पद�छ। 

 मानव अ�धकारको संर�ण, लै��क तथा सामािजक समावेशीकरणको �स�ा�तको पालना र 

�थानीय र��ति�थ�त, पर�परा वा �थालाई स�मान गनु�पद�छ।  

 मेल�मलाप हनु स�न/ेहनुे �यि� वाद� भई दायर हनुे अ�य देवानी र एक वष�स�म कैद हनु स�न े

फौजदार� �ववाद हेन� �े�ा�धकार भए ताप�न सकेस�म कैद वा सजाय हनुे गर� �नण�य वा 

�मलाप� गराउँन ुहुँदैन। 

 

  



�थानीय �या�यक स�म�त (काय� स�ालन) �द�दश�न, २०७७ | 19 

 

२.६ �ववाद समाधानका काम कारबाह�को चरणब� ���याह� 

 

 �नवेदन (उजरु�) 

 �नवेदन (उजरु�) मा छुटेको कुरा खलुाउन मौका �दन े

 �नवेदन (उजरु�) दता� गन� अ�वीकार 

 दता� �न�सा 

 �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) र (२) तथा देवानी र फौजदार�को 

अलग अलग दता� �कताब खडा गन� 

 उपि�थ�त (ता�रख) भरपाई पचा� जार� गन� 

 अ�त�रम संर�णा�मक आदेश, रो�ा आदेश 

 �याद, �याद तामेल� 

 

 �लिखत बेहोरा दता� 

 रो�ा फुकुवा �नवेदनउपर आदेश 

 मेल�मलाप के��मा पठाउने आदेश 

 मेला�मलाप भएमा �या�यक स�म�तमा मेल�मलापको ला�ग पठाउने 

 मेल�मलाप नभएमा गनु�पन� कारबाह�  

 

�ारि�भक सनुवुाइ र मेल�मलापको चरण (२) 

 

 �ारि�भक सनुवुाइ 

 �ारि�भक छलफल 

 मेल�मलापको ���या 

 दफा ४७ को दफा (१) बमोिजमका म�ुामा �माण ब�ुन,े �थलगत �नर��ण गन� र सा�ी ब�ुन े

 

�नण�यको चरण (३) 

 

 अि�तम सनुवुाइ  

 �नण�य गन� (दफा ४७ को उपदफा (१) को �ववाद भएमा) 

 पनुरावेदन �याद �दन े

 

�नण�य काया��वयनको चरण (४) 

 

 �मलाप� वा �नण�य काया��वयन गन� 

 अ�भलेख रा� े

 न� कल �दन े

 

�ववादको �ारि�भक कारबाह�को चरण (१) 





भाग - ३ 

�ववाद समाधानको काय��व�ध 

�ववादको �ारि�भक कारवाह�को चरण (१)  

 

३.१ �ववादको �नवेदन र �नवेदनस�ब�धी कारबाह�  

प�ले आफूलाई परेको पीर, मका� वा अ�यायको बेहोरा खलुाई �ववाद समाधानका ला�ग �या�यक 

स�म�तसम� �लिखत �पमा �दने उजरु�, �सकायत वा वाद� दाबीको कागज नै �ववादको �नवेदन हो। 

�नवेदकलाई कसले, कसर�, क�हले, कहा,ँ के कारणले, कुन �वषयमा अ�यायमा पारेको हो भ� ने ज�ता 

सामा�य बेहोरा �नवेदनमा लेिखएको हनुपुद�छ। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ मा �ववाद �न�पणको ला�ग �नवेदन �दनपुन� �यव�था 

रहेको छ र सोह� दफाको अ��यमा रहेको �प�ीकरणमा "�नवेदन" भ� नाले उजरु� वा �फरादलाई समेत 

जनाँउनेछ भ� ने �यव�था भएकाले ��ततु �द�दश�नमा �नवेदन श�द नै �योग ग�रएको छ। 

३.१.१ �नवेदन (उजरु�) �दन स�ने �यि�  

 मका� परेको �यि�ले �नवेदन �दनपुछ�। मका� परेको �यि� भ� नाले कसैको काम कारबाह�बाट 

हा�न नो�सानी वा ��त पगेुको �यि�लाई जनाउँछ।मका� पन� �यि� �वयमले �या�यक 

स�म�तसम� �नवेदन �दनपुछ�। वा�रस रा� न पाउन ेभए वा�रसमाफ� त प�न �नवेदन �दन स�क�छ।  

 बालबा�लका, अश�, �बरामी, होस ठेगानामा नरहेको �यि�को हकमा संर�क, माथवर र 

�वदेशमा रहेको �यि�को हकमा एकाघरको सद�यले अ�धकृत वारेसनामा वा अनमु�त �लई 

�नवेदन �दन स�छन:् 

३.१.२ �नवेदन (उजरु�) �दने त�रका र �थान : 

 मका� परेको �यि�ले आ�नो �थानीय तहको �े��भ�को �थानीय �या�यक स�म�तमा �नवेदन 

(उजरु�) �दन स�नेछ।  

 कुनै प�न कागजमा �नवेदन (उजरु�) को बेहोरा लेिखएको हनुपुद�छ।  

 �प��करण: कुनै प�न कागजमा हातले वा टाइप गर� वा नगर� लेिखएको कागजलाई �नवेदन 

(उजरु�) भ�न ब�ुनपुद�छ।  

�नवेदकले �नवेदन ले� न नस�न े भए �नवदेकले भने अनसुार ले� ने �यव�था �थानीय तहले �मलाई 

�दनपुछ�।  

३.१.३ हद�यादस�ब�धी �यव�था  

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (४) मा उपदफा (२) उि�लिखत 

�ववादमा �च�लत कानूनमा म�ुा हेन� �नकायसम� �नवेदन �दने कुनै हद�याद तो�कएकोमा सोह� �याद�भ� 

र कुनै हद�याद नतो�कएकोमा �य�तो काय� भएको भए गरेको �म�तले पैतीस �दन�भ� �या�यक स�म�तसम� 
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�नवेदन �दनपुन� �यव�था ग�रएको पाइ�छ। �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को 

उपदफा (४) उपदफा (२) उि�लिखत �ववाद स�ब�धमा भएका हद�याद ��तवाद� उपि�थत भई �लिखत 

बेहोरा पेश गनु�पन� �याद र पनुरावेदन ला�ने �याद र ठाउँस�ब�धी �यव�थाह� तलको ता�लका नं ३ मा 

उ�लेख ग�रएको छ।  

ता�लका नं ३: �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ अ�य कानूनमा भएका हद�याद ��तवाद� उपि�थत 

भई �लिखत बेहोरा पेश गनु�पन� �याद र पनुरावेदन ला�ने �याद र ठाउँस�ब�धी �यव�थाह� 

� सं कानून �ववादको �क�सम हद�याद ��तवाद� 

उपि�थत भई 

�लिखत बेहोरा 

पेश गनु�पन� 

�यादस�ब�धी 

कानून 

पनुरावेदन ला�न े

�याद र ठाउँ 

क �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ दफा ४७ को उपदफा (१) 

१.१ मलुकु� देवानी 

सं�हता २०७४ को 

दफा २८८, 

२९१, २९२, 

२९३ २९४  

(क) आल�धरु, बाँध 

पैनी, कुलो वा 

पानीघाटको 

बाँडफाँड तथा 

उपयोग स�ब�धी  

दफा २९८ 

हद�यादः काम 

कारबाह�बाट मका� 

पन� �यि�ले �य�तो 

काम कारबाह� भए 

गरेको थाहा पाएको 

�म�तले छ 

म�हना�भ� ना�लस 

गन� स�ने  

मलुकु� देवानी 

काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा 

१०१ ले बाटाका 

�यादबाहेक २१ 

�दन�भ�। 

(�थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा 

४९ को उपदफा 

(९) ले �च�लत 

कानूनमा म�ुा 

हेन� �नकायसम� 

��तवाद� 

उपि�थत हनुपुन� 

�याद �क�टएको 

भए सोह� 

�याद�भ� र 

�याद �क�टएको 

नभएमा बाटाका 

�यादबाहेक प�� 

�दन�भ� उ�लेख 

भएकाले)। 

मलुकु� देवानी 

काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा 

२०५ ले फैसला 

भएको थाहा 

पाएको �म�तले ३० 

�दन�भ�। �थानीय 

सरकार स� चालन 

ऐन, २०७४ �वशेष 

ऐन भएकोले सो 

ऐनको दफा ५१ 

ले �नण�यको 

जानकार� पाएको 

�म�तले ३५ 

�दन�भ� स�बि�धत 

िज�ला 

अदालतसम�। 

 

१.२ मलुकु� देवानी (ख) अका�को बाल� दफा ६८४ ऐ ऐ ऐ ऐ  
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सं�हता, २०७४ 

को दफा ६७६ र 

६८४ 

नो�सानी गरेको हद�यादः काम 

कारबाह�बाट मका� 

पन� �यि�ले सो 

काम कारबाह� भए 

गरेको �म�तले छ 

म�हना�भ� ना�लस 

गन� स�ने  

१.३ मलुकु� देवानी 

सं�हता, २०७४ को 

दफा ३००(१) 

(ग) ३०४ (२) र 

३१३) 

(ग) चरन, घाँस, 

दाउरा 

दफा ३१३ 

हद�यादः उ� 

दफाह�बमोिजम 

भए गरेको काम 

कारबाह�बाट मका� 

पन� �यि�ले �य�तो 

काम कारबाह� भए 

गरेको �म�तले एक 

वष��भ� ना�लस गन� 

स�ने।  

ऐ ऐ ऐ ऐ 

१.४ मलुकु� देवानी 

सं�हता, २०७४ को 

दफा ६४०, ६४१, 

६४२, ६४३, 

६४४, ६४५, 

६४६, ६४७ 

 

(घ) �याला 

मजदरु� न�दएको 

दफा ६४७ 

हद�यादः दफा 

६४४ को हकमा 

म�ुा गनु� परेको 

कारण उ�प� 

भएको �म�तले तीन 

म�हना�भ� र अ�य 

कुराको हकमा 

पैतीस �दन�भ� 

ना�लस गन� स�ने। 

ऐ ऐ ऐ ऐ 

१.५ मलुकु� देवानी 

सं�हता, २०७४ को 

भाग ५ को 

प�र�छेद १६ को 

दफा ६७० र 

दफा ६७०(३)  

(ङ) घरपालवुा 

पशपंु�ी हराएको 

वा पाएको 

दफा ६७१ 

हद�यादः काम 

कारबाह�बाट मका� 

पन� �यि�ले म�ुा 

गनु�पन� कारण 

उ�प� न भएको 

�म�तले दईु वष��भ� 

ना�लस गन� स�ने।  

दफा ६७०(३) 

हद�याद : ३ 

वष�स�म  

ऐ ऐ ऐ ऐ 
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१.६ �ये� नाग�रक 

स�ब�धी ऐन, 

२०६३ को दफा 

३, ४ र ५) 

 

(च) जे� 

नाग�रकको 

पालनपोषण तथा 

हेरचाह नगरेको  

हद�यादः ऐनमा 

उ�लेख नग�रएको  

कुनै �वषयमा �फराद 

दायर गन� 

स�ब�धमा कानूनमा 

कुनै हद�याद 

उ�लेख नभएको 

भए ज�हले सकैु 

प�न �फराद गन� 

स�कने  

देवानी काय��व�ध 

सं�हता २०७४ को 

दफा ४८ वा 

�थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा 

४७ को उपदफा 

(४): काम 

कारबाह�बाट मका� 

पन� �यि�ले ३५ 

�दन�भ� उजरु गन� 

स�ने। 

�ये� नाग�रक 

स�ब�धी ऐन, 

२०६३ मा यस 

स�ब�धी �यव�था 

नभएकाले 

�थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा 

४९ को उपदफा 

(९) ले �च�लत 

कानूनमा म�ुा 

हेन� �नकायसम� 

��तवाद� 

उपि�थत हनुपुन� 

�याद �क�टएको 

नभएमा बाटाका 

�यादबाहेक प�� 

�दन�भ� उ�लेख 

भएको। 

�ये� नाग�रक 

स�ब�धी ऐन, 

२०६३ मा यस 

स�ब�धी �यव�था 

नभएकाले �थानीय 

सरकार स� चालन 

ऐन, २०७४ को 

दफा ५१ ले 

�नण�यको जानकार� 

पाएको �म�तले ३५ 

�दन�भ� स�बि�धत 

िज�ला 

अदालतसम� 

१.७ मलुकु� देवानी 

सं�हता, २०७४ को 

दफा २११(१) र 

२३५(घ) 

(छ) नाबालक 

छोरा छोर� वा प�त 

प�ीलाई इ�जत 

आमद अनसुार 

खान लाउन वा 

िश�ा द��ा 

न�दएको 

दफा २३५(घ): 

खान 

लाउनेलगायतको 

काय� नगरेकोमा 

�य�तो काम 

कारबाह� भए गरेको 

�म�तले छ 

म�हना�भ� ना�लस 

गन� स�ने।  

मलुकु� देवानी 

काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा 

१०१ ले बाटाका 

�यादबाहेक २१ 

�दन�भ� (�थानीय 

सरकार स� चालन 

ऐन, २०७४ को 

दफा ४९ को 

उपदफा (९) ले 

�च�लत कानूनमा 

म�ुा हेन� 

�नकायसम� 

��तवाद� 

उपि�थत हनुपुन� 

�याद �क�टएको 

मलुकु� देवानी 

काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा 

२०५ ले थाहा 

पाएको �म�तले ३० 

�दन�भ� उ�लेख 

भए ताप�न �थानीय 

सरकार स� चालन 

ऐन, २०७४ �वशेष 

ऐन भएकोले सो 

ऐनको दफा ५१ 

ले �नण�यको 

जानकार� पाएको 

�म�तले ३५ 

�दन�भ� स�बि�धत 

िज�ला 
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भए सोह� 

�याद�भ� र 

�याद �क�टएको 

नभएमा बाटाका 

�यादबाहेक प�� 

�दन�भ� उ�लेख 

भएकाले) 

अदालतसम�। 

१.८ मलुकु� देवानी 

सं�हता, २०७४ को 

दफा ३८३, ३९१, 

३९७ र ४०५ 

(ज) वा�ष�क 

प�चीस लाख 

��पयासँ�मको �बगो 

भएको घर बहाल 

र घर बहाल 

स�ुवधा 

दफा ४०५ 

हद�यादः काम 

कारबाह�बाट मका� 

पन� �यि�ले सो 

काम कारबाह� भए 

गरेको �म�तले छ 

म�हना�भ� ना�लस 

गन� स�ने। 

ऐ ऐ ऐ ऐ 

१.९ मलुकु� देवानी 

सं�हता, २०७४ को 

दफा २८४, २८६ 

 

(झ) अ�य 

�यि�को घर, 

ज�गा वा 

स�प�तलाई असर 

पन� गर� �ख 

�ब�वा लगाएको 

दफा २८६ 

हद�यादः काम 

कारबाह�बाट मका� 

पन� �यि�ले �य�तो 

काम कारबाह� भए 

गरेको थाहा पाएको 

�म�तले छ 

म�हना�भ� ना�लस 

गन� स�ने। 

ऐ ऐ ऐ ऐ 

१.९ मलुकु� देवानी 

सं�हता, २०७४ को 

दफा २८१, २८६ 

(ञ) आ�नो घर वा 

बलेसीबाट अकाक� 

घर, ज�गा वा 

साव�ज�नक बाटोमा 

पानी झारेको 

दफा २८६ 

हद�यादः काम 

कारबाह�बाट मका� 

पन� �यि�ले �य�तो 

काम कारबाह� भए 

गरेको थाहा पाएको 

�म�तले छ 

म�हना�भ� ना�लस 

गन� स�ने। 

ऐ ऐ ऐ ऐ 

१.१० मलुकु� देवानी 

सं�हता, २०७४ को 

दफा २८०, २८६ 

(ट) सं�धयारको 

ज�गातफ�  भm्याल 

राखी घर बनाउन ु

पदा� कानूनबमोिजम 

छो�न ुपन� 

दफा २८६ 

हद�यादः काम 

कारबाह�बाट मका� 

पन� �यि�ले �य�तो 

काम कारबाह� भए 

ऐ ऐ ऐ ऐ 
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प�रमाणको ज�गा 

नछोडी बनाएको। 

गरेको थाहा पाएको 

�म�तले छ 

म�हना�भ� ना�लस 

गन� स�ने। 

१.११ मलुकु� देवानी 

सं�हता, २०७४ को 

दफा ३७१ ३७३, 

३८२ 

(ठ) 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 चराउन े

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 

दफा ३८२ 

हद�यादः काम 

कारबाह�बाट मका� 

पन� �यि�ले �य�तो 

काम कारबाह� भए 

गरेको थाहा पाएको 

�म�तले छ 

म�हना�भ� ना�लस 

गन� स�ने। 

 

ऐ ऐ ऐ ऐ 

२ अ�य कानूनह�     

२.१ �व�ापन (�नयमन 

गन�) ऐन, २०७६ 

को दफा २५ 

उपदफा (३) को 

ख�ड (क) तथा 

दफा २७ र २८ 

को उपदफा (२) 

�थानीय तहबाट 

अनमु�त प� न�लई 

साव�ज�नक 

�थलबाट देिखन े

गर� हो�ड�ङ बोड� 

राखेको वा �य�ता 

�व�ापन गरेको  

�व�ापन (�नयमन 

गन�) ऐन, २०७६ 

को दफा २५ को 

उपदफा (३) (क) 

ले दफा ४ को 

उपदफा (१) 

बमोिजमको कसूर 

गन� गराउने 

�यि�लाई एक 

हद�यादः ऐनमा 

उ�लेख नग�रएको  

कुनै �वषयमा �फराद 

दायर गन� 

स�ब�धमा कानूनमा 

कुनै हद�याद 

उ�लेख नभएको 

भए ज�हले सकैु 

प�न �फराद गन� 

स�कने  

देवानी काय��व�ध 

सं�हता २०७४ को 

दफा ४८ वा  

�थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा 

�थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा 

४९ को उपदफा 

(९) ले �च�लत 

कानूनमा म�ुा 

हेन� �नकायसम� 

��तवाद� 

उपि�थत हनुपुन� 

�याद �क�टएको 

नभएमा बाटाका 

�यादबाहेक प�� 

�दन�भ� 

�व�ापन (�नयमन 

गन�) ऐन, २०७६ 

को दफा ३१ को 

ख�ड (ग) ले ३५ 

�दन�भ� िज�ला 

अदालतसम�। 
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लाख ��पयासँ�म 

ज�रबाना हनु े

�यव�था) 

४७ को उपदफा 

(४): काम 

कारबाह�बाट मका� 

पन� �यि�ले ३५ 

�दन�भ� उजरु गन� 

स�ने। 

२.२ अ�नवाय� तथा 

�न:श�ुक 

िश�ास�ब�धी ऐन, 

२०७५ को दफा 

३२  

कसैले कुन ै

बालबा�लकालाई 

�व�ालय भना� गन� 

इ�कार गरेको वा 

भना� गन� नस�नकुो 

�लिखत कारण 

न�दएमा 

बालबा�लकालाई 

�व�ालयबाट 

�न�काशन गरेमा 

िश�ा �ा� गन� वा 

पर��ा �दन रोक 

लगाएमा पनु: भना� 

गन� इ�कार गरेमा 

दफा १६ वा २७ 

�वपर�तको काय� 

गरेमा  

दफा ३२ को 

उपदफा (२)- 

कसूर तथा 

ज�रवाना: स�बि�धत 

बालबा�लकाको 

अ�भभावकले �य�तो 

कसूर गरेको प�� 

�दन�भ� स�बि�धत 

�थानीय तहको 

�या�यक स�म�तमा 

�नवेदन �दन स�ने।  

ऐ ऐ अ�नवाय� तथा 

�न:श�ुक 

िश�ास�ब�धी ऐन, 

२०७५ को दफा 

३२ को उपदफा 

(५) ले �या�यक 

स�म�तले गरेको 

�नण�यउपर 

स�बि�धत िज�ला 

अदालतमा 

पनुरावेदन गन� 

स�कने। �थानीय 

सरकार स� चालन 

ऐन, २०७४ को 

दफा ५१ ले ३५ 

�दन�भ�। 

२.३ सामािजक सरु�ा 

ऐन, २०७५ को 

दफा २१, २२ र 

२३ 

�ववरण ढाँट� 

सामािजक भ�ा 

�लएको वा �नयम 

�वपर�त सामािजक 

सरु�ा भ�ा 

�लएको, सरु�ा 

भ�ाको द�ुपयोग 

गरेको वा गलत 

�ववरण पेश गरेको 

वा गलत �सफा�रस 

गरेमा  

हद�यादः ऐनमा 

उ�लेख नग�रएको  

 

�थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा 

४७ को उपदफा 

(४): काम 

कारबाह� भए गरेको 

�म�तले मका� पन� 

�यि�ले ३५ 

�दन�भ� उजरु गन� 

स�ने।  

ऐ ऐ सामािजक सरु�ा 

ऐन, २०७५ को 

दफा २४ ले ३५ 

�दन�भ� िज�ला 

अदालतसम�। 

२.४ बालबा�लका 

स�ब�धी ऐन, 

बालबा�लकाको 

अ�धकार (बाँ�न 

दफा ६४ �थानीय 

तहले 

बालबा�लका 

स�ब�धी ऐन, 

�थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, 
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२०७५ को दफा 

६४ को उपदफा 

(२) (३) (४) 

(५) र (६) 

 

पाउने अ�धकार, 

नाम, रा��यता र 

प�हचानको 

अ�धकार, भेदभाव 

�व��को 

अ�धकार, बाब ु

आमासँग ब�न ेर 

भेटघाट गन� 

अ�धकार, 

संर�णको 

अ�धकार, 

सहभा�गताको 

अ�धकार, 

अ�भ�यि� 

�वत��ता र 

सूचनाको अ�धकार, 

सं�था खो�ने र 

शाि�तपूव�क भेला 

हनुे अ�धकार, 

गोपनीयताको 

अ�धकार, 

अपा�ता भएका 

बालबा�लकाको 

�वशेष अ�धकार, 

पोषण 

तथा �वा��यको 

अ�धकार, 

खेलकुद, मनोर� जन 

तथा सां�कृ�तक 

अ�धकार र 

िश�ाको अ�धकार) 

को उ�ल�न गरेमा 

वा 

बालबा�लका��तको 

दा�य�व पूरा 

नगरेमा सो 

अ�धकारको �चलन 

वा दा�य�व पूरा 

बालबा�लकाको 

अ�धकार �चलन 

गराउने:  

बालबा�लका वा 

सरोकारवालाले 

बालबा�लका रहे 

बसेको �थानीय 

तहको �या�यक 

स�म�तमा �नवेदन 

�दएमा बाटाको 

�यादबाहेक चौ�वस 

घ�टा�भ� स�बि�धत 

�यि�लाई िझकाई 

आव�यक जाँचबझु 

गनु�पन�  

२०७५ को दफा 

६४ को उपदफा 

(१) ले कसैले 

प�र�छेद– २ 

बमोिजमको 

बालबा�लकाको 

अ�धकार 

उ�ल�न गरेमा 

वा प�र�छेद– ३ 

बमोिजम 

बालबा�लका��त

को दा�य�व पूरा 

नगरेमा सो 

अ�धकारको 

�चलन वा 

दा�य�व पूरा 

गराउनको ला�ग 

स�बि�धत 

बालबा�लका वा 

सरोकारवालाले 

बालबा�लका रहे 

बसेको �थानीय 

तहको �या�यक 

स�म�तमा �नवेदन 

�दन स�ने र 

सोह� उपदफा 

(२) ले उपदफा 

(१) बमोिजम 

�नवेदन �ा� 

भएमा �या�यक 

स�म�तले बाटोको 

�यादबाहेक 

चौबीस घ�टा�भ� 

स�बि�धत 

�यि�लाई 

िझकाई 

आव�यक 

जाँचबझु गनु�पन� 

२०७४ को दफा 

५१ ले ३५ 

�दन�भ�। 
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गराउनको ला�ग 

स�बि�धत 

बालबा�लका वा 

सरोकारवालाले 

बालबा�लका रहे 

बसेको �थानीय 

तहको �या�यक 

स�म�तमा �नवेदन 

�दएमा  

�यव�था गरेको। 

 

ख �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ दफा ४७ को उपदफा (२) मेल�मलापको मा�यमबाट मा� 

�न�पण हनुे �ववादह�  

१.१ मलुकु� देवानी 

सं�हता, २०७४ को 

दफा २७७, २८६ 

(क) सरकार�, 

साव�ज�नक वा 

सामदुा�यकबाहेक 

एकाको हकको 

ज�गा अक�ले 

चापी, �मची वा 

घसुाई खाएको 

दफा २८६ 

हद�यादः काम 

कारबाह�बाट मका� 

पन� �यि�ले 

�य�तोकाम 

कारबाह� भए गरेको 

थाहा पाएको �म�तले 

छ म�हना�भ� 

ना�लस गन� स�ने। 

मलुकु� देवानी 

काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा 

१०१ ले बाटाका 

�यादबाहेक २१ 

�दन�भ�।  

 

१.२ मलुकु� देवानी 

सं�हता २०७४ को 

दफा २७९, २८६ 

(ख) सरकार�, 

साव�ज�नक वा 

सामदुा�यकबाहेक 

आ�नो हक नप�ुन े

अ�को ज�गामा 

घर वा कुनै 

संरचना बनाएको, 

दफा २८६ 

हद�यादः काम 

कारबाह�बाट मका� 

पन� �यि�ले 

�य�तोकाम 

कारबाह� भए गरेको 

थाहा पाएको �म�तले 

छ म�हना�भ� 

ना�लस गन� स�ने।  

ऐ ऐ  

१.३ मलुकु� देवानी 

सं�हता २०७४ को 

दफा ९७  

(ग) प�त–

प�ीबीचको स�ब�ध 

�व�छेद, 

तर प�त 

प�ीबीचको स�ब�ध 

�व�छेद हनुे गर� 

मेल�मलाप गन� 

स�कने छैन। 

 ऐ ऐ  

१.४ मलुकु� अपराध (घ) दफा १९९ मलुकु� फौजदार�  
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सं�हता २०७४ को 

दफा १९५ र 

दफा १९९ 

अ�भ�बाहेकको 

बढ�मा एक 

वष�स�म कैद हनु 

स�ने कुट�पट, 

हद�यादः काम 

कारबाह� भए गरेको 

�म�तले एक वष��भ� 

उजरु गन� स�ने। 

एक वष� नाघपे�छ 

उजरु ला�न ेछैन। 

काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा 

५९ ले बाटाका 

�यादबाहेक २१ 

�दन�भ�।  

१.५ मलुकु� अपराध 

सं�हता २०७४ को 

दफा ३०५, दफा 

३०६ र दफा 

३०८  

(ङ) गाल� 

बेइ�जती, 

दफा ३०८ 

हद�यादः कसूर 

भएको कुरा थाहा 

पाएको �म�तले तीन 

म�हना नाघेप�छ 

उजरु ला�न ेछैन। 

ऐ ऐ  

१.६ मलुकु� अपराध 

सं�हता २०७४ को 

दफा २८६, २८८  

(च) लटु�पट, दफा २८८ 

हद�यादः कसूर भए 

गरेको �म�तले तीन 

म�हना नाघेप�छ 

उजरु ला�न ेछैन। 

ऐ ऐ  

१.७ मलुकु� देवानी 

सं�हता २०७४ को 

दफा ६७६, ६८४ 

(छ) पशपु�ी छाडा 

छाडेको वा पशपु�ी 

रा�दा वा पा�दा 

लापरबाह� गर� 

अ�लाई असर 

पारेको, 

दफा ६८४ 

हद�यादः कसूर भए 

गरेको काम 

कारबाह�बाट मका� 

पन� �यि�ले सो 

काम कारबाह� भए 

गरेको �म�तले छ 

म�हना�भ� ना�लस 

गन� स�ने।  

मलुकु� देवानी 

काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा 

१०१ ले बाटाका 

�यादबाहेक २१ 

�दन�भ�। 

 

१.८ मलुकु� अपराध 

सं�हता २०७४ को 

दफा ३०२, ३०४ 

(ज) अ�को 

आवासमा 

अन�धकृत �वेश 

गरेको, 

दफा ३०४ 

हद�यादः कसूर भए 

गरेको �म�तले तीन 

म�हना नाघ ेप�छ 

उजरु ला�न ेछैन। 

मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा 

५९ ले बाटाका 

�यादबाहेक २१ 

�दन�भ�। 

 

१.९ मलुकु� देवानी 

सं�हता २०७४ को 

दफा २८७, २९८ 

(झ) अका�को हक 

भोगमा रहेको 

ज�गा आबाद वा 

भोग चलन 

दफा २९८ 

हद�यादः भए गरेको 

काम कारबाह�बाट 

मका� पन� �यि�ले 

�य�तो काम 

कारबाह� भए गरेको 

मलुकु� देवानी 

काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा 

१०१ ले बाटाका 

�यादबाहेक २१ 

�दन�भ�। 
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थाहा पाएको �म�तले 

छ म�हना�भ� 

ना�लस गन� स�ने।  

१.१० मलुकु� देवानी 

सं�हता २०७४ को 

दफा ६७९ र 

दफा ६८४ 

 
 
 

 

(ञ) �व�न �दूषण 

गर� वा फोहोरमैला 

� याकँ� �छमेक�लाई 

असर प�ु याएको  

दफा ६८४ 

हद�यादः कसूर भए 

गरेको काम 

कारबाह�बाट मका� 

पन� �यि�ले �य�तो 

काम कारबाह� भए 

गरेको �म�तले छ 

म�हना�भ� ना�लस 

गन� स�ने। 

ऐ ऐ  

१.११ फोहोरमैला 

�यव�थापन ऐन, 

२०६८ दफा ३८ 

३८. कसूरः कसैले 

देहायको कुन ैकाम 

गरेमा यस 

ऐनबमोिजम कसूर 

गरेको मा�ननेछः– 

(क) देिख... (द) 

स�म  

 

हद�यादः यस ऐनमा 

उ�लेख नग�रएको  

कुनै �वषयमा �फराद 

दायर गन� 

स�ब�धमा कानूनमा 

कुनै हद�याद 

उ�लेख नभएको 

भए ज�हले सकैु 

प�न �फराद गन� 

स�कने  

देवानी काय��व�ध 

सं�हता २०७४ को 

दफा ४८ वा  

�थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा 

४७ को उपदफा 

(४): काम 

कारबाह�बाट मका� 

पन� �यि�ले ३५ 

�दन�भ� उजरु गन� 

स�ने। 

�थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा 

४९ को उपदफा 

(९) ले �च�लत 

कानूनमा म�ुा 

हेन� �नकायसम� 

��तवाद� 

उपि�थत हनुपुन� 

�याद �क�टएको 

नभएमा बाटाका 

�यादबाहेक प�� 

�दन�भ�। 

फोहोरमैला 

�यव�थापन ऐन, 

२०६८ दफा ४२ 

ले दफा ३९ 

बमोिजम गरेको 

सजायको आदेश 

उपर िच� नब�ुने 

�यि�ले �य�तो 

आदेश भएको 

�म�तले प�तीस 

�दन�भ� 

स�बि�धत िज�ला 

अदालतमा 

पनुरावेदन �दन 

स�ने �यव�था 

गरेको। 

१.१२ घरेल ु�हंसा (कसूर 

र सजाय) ऐन, 

२०६६ को दफा 

४ को उपदफा 

घरेल ु�हंसा भएको, 

भई रहेको वा हनु 

लागेको थहा पाएमा 

(घरेल ु�हंसा (कसूर 

दफा १४ हद�यादः 

कसूरमा भए गरेको 

�म�तले न�बे 

�दन�भ� उजर 

घरेल ु�हंसा 

(कसूर र सजाय) 

ऐन, २०६६ को 

दफा ४ को 

घरेल ु�हंसा (कसूर 

र सजाय) ऐन, 

२०६६ को दफा 

८ ले सि��� 
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(१)(२)(५)(६) 

(७) 

(८)(९)(१०) 

(११) 

र सजाय) ऐन, 

२०६६ को दफा 

१३ को उपदफा 

१(क), उपदफा २  

�दनपुन�।  उपदफा (५) ले 

�थानीय तहमा 

उजरु� दता� 

भएकोमा बाटोको 

�यादबाहेक 

चौबीस घ�टा�भ� 

पीडकलाई 

िझकाई तथा 

अटेर गरेमा 

�हर�को सहयोग 

�लई प�ाउ गर� 

त�ु�त बयान 

गराउनपुन� 

�यव�था गरेको 

पाइ�छ। �य�तै 

अ�य �ववादमा 

सि��� 

काय��व�ध ऐन, 

२०२८ को दफा 

७ को उपदफा 

(१) सँग 

स�बि�धत  

काय��व�ध ऐन, 

२०२८ 

बमोिजमको 

काय��व�ध 

अपनाउनपुन� 

�यव�था भएको र 

सि��� काय��व�ध 

ऐन, २०२८ को 

दफा ११क ले 

थाहा पाएको 

�म�तले �च�लत 

कानूनको अधीनमा 

रह� पनुरावेदन गन� 

स�ने �यव�था 

भएको हुदँा 

�थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा 

५१ ले ३५ 

�दन�भ� िज�ला 

अदालतसम�। 

२ (ट) �च�लत कानूनबमोिजम मेल�मलाप हनु स�ने �यि�वाद� भई दायर हनुे अ�य देवानी र एक वष�स�म 

कैद हनु स�ने फौजदार� �ववादह� 

२.१ मलुकु� अपराध 

सं�हता, २०७४ 

को दफा ११३ 

को उपदफा (२) 

साव�ज�नक बाटो, 

नद� वा �थलमा 

खतरा वा बाधा 

प�ु याउन नहनु े

(मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को 

अनसूुची २ 

अ�तरगतको कसूर 

नेपाल सरकार 

वाद� हनुे) 

दफा १२८ 

हद�यादः कसूर 

भएको �म�तले तीन 

म�हना नाघेप�छ 

उजरु नला�ने।  

  

२.२ मलुकु� अपराध 

सं�हता, २०७४ 

को दफा ११५ 

घर �नमा�ण गदा�, 

भ�काउँदा वा मम�त 

गदा� लापरबाह� गन� 

दफा १२८ 

हद�यादः कसूर 

भएको �म�तले तीन 

मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा 

ऐ ऐ 
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को उपदफा (२) नहनु े म�हना नाघेप�छ 

उजरु नला�ने। 

५९ ले बाटाका 

�यादबाहेक २१ 

�दन�भ�। 

२.३ मलुकु� अपराध 

सं�हता, २०७४ 

को दफा ११६ 

को उपदफा (२) 

पशपंु�ी रा�दा 

लापरबाह� गन� 

नहनु े

दफा १२८ 

हद�यादः कसूर 

भएको �म�तले तीन 

म�हना नाघेप�छ 

उजरु नला�ने। 

ऐ ऐ ऐ ऐ 

२.४ मलुकु� अपराध 

सं�हता, २०७४ 

को दफा ११७ 

को उपदफा (२) 

पशपंु�ी छाडा 

छा�न नहनु े

दफा १२८ 

हद�यादः कसूर 

भएको �म�तले तीन 

म�हना नाघेप�छ 

उजरु नला�ने। 

ऐ ऐ ऐ ऐ 

२.५ मलुकु� अपराध 

सं�हता, २०७४ 

को दफा ३०५ 

को उपदफा (३) 

गाल� गन� नहनु े दफा ३०८ 

हद�यादः कसूर 

भएको थाहा पाएको 

�म�तले तीन म�हना 

नाघेप�छ उजरु 

नला�ने।  

मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा 

५९ ले बाटाका 

�यादबाहेक २१ 

�दन�भ�। 

ऐ ऐ 

 

३.१.४ �नवेदन (उजरु�) मा खलुाउनपुन� र दता� गदा� �यान �दनपुन� कुरह� : 

�नवेदन दता� हनुअुिघ �नवेदनमा मूलभतू कुराह� उ�लेख हनुपुन� कुराह� उ�लेख भएका छन ् छैनन ्

हेनु�पद�छ। �नवेदनमा उ�लेख हनुपुन� मूलभतू �वषयह� यस �कार हनुपुद�छ।  

 �नवेदन सरल, िश�, नरम र स�य भाषामा लिखएको हनुपुछ�।  

 �नवेदकले �नवेदन ले� न नस�ने भए �नवदेकलाई �नवेदन तयार गन��थानीय तह वा �थानीय �या�यक 

�नकायका कम�चार�ले सहयोग ग�र�दनपुद�छ। �यसर� �नवेदन लेिख�दएकोमा लेिख�दनेले लेखेको बेहोरा 

पढ� बाँची �नवेदकलाई सनुाई �नवेदनमा भनेबमोिजम लेिखएको �ठक छ भनी �नवेदकको सह�छाप 

गराउनपुछ�।  

�नवेदन (उजरु�) को सामा�य नमूना अनसूुची १ मा �दइएको छ। 

(क) सामा�यतया �नवेदन (उजरु�) मा देहायका कुराह� खलेुको हनुपुछ� : 

�वषय स�बि�धत कानूनी �यव�था 

�नवेदन �दने �यि� र �वप�ीको पूरा नाम, थर, उमेर, बाबआुमा, प�त 

प�ी, स�भव भए बाजे ब�यैको नाम तथा थर, बसोवास रहेको ठेगाना 

गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका 

वडा..................... वडा न�बर (टोलसमेत), मोबाइललगायतका 

�थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार  
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टे�लफोन, इमेल भए इमेलसमेत, 

कसको काम कारबाह�बाट के �वषयमा मका� परेको हो सोको बेहोरा : 

 क�तो �कारको काम कारबाह� वा घटना भएको हो सो 

भएको समय, �थान र �म�त,  

 घटना के कसर� भएको सोको �व�ततृ �ववरण र  

 काम कारबाह� वा घटनाबाट हनु गएको हा�न नो�सानी वा 

��तको �ववरण।  

�थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार  

�ववादको �वषयमा आ�नो हक भएको आधार,  �थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार  

�नवेदन �दने हद�याद रहे नरहेको, कुन �वषयमा �नवेदन �दएको हो 

�य�तो �वषयसँग स�बि�धत कानूनले तोकेको हद�याद,  

मलुकु� देवानी काय��व�ध 

सं�हता, २०७४ को दफा ४७ 

को उपदफा (४)  

काब ुवा�हरको प�रि�थ�तले हद�याद ग�ुकेोले थामी पाउन ेकानूनको 

�याद�भ� �नवेदन गरेको भए सोस�ब�धी �वषय, 

मलुकु� देवानी काय��व�ध 

सं�हता, २०७४ को दफा ५८ 

र ५९ र �थानीय 

कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

ज�गा ज�मनको �ववाद भए ज�गा ज�मनको �वा�म�व वा भोगा�धकार 

क�को रहेको, कुन नगरपा�लका/गाँउपा�लका, वडा न�बरमा रहेको, 

�क�ा न�बर, �े�फलसमेत, 

�थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार  

�नवेदन �दनको ला�ग स�बि�धत �थानीय तहले कुनै द�तरु वा श�ुक 

�नधा�रण गरेको भए सो �वषय, 

�थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार 

�नवेदनमा लेिखएको �वषयमा अ� कुनै �नकाय वा अदालतमा कारबाह� 

चले नचलेको, 

मलुकु� देवानी काय��व�ध 

सं�हता, २०७४ को दफा ४७ 

को उपदफा (३) 

�नवेदनको पेटबोल�मा लेिखएका �यि�लाई सिजलैसँग प�ा लगाउन 

स�कन ेगर� �नजह�को नाम, थर, ठेगाना र अ�य आव�यक 

प�रचया�मक �ववरण,  

�थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार 

सा�ीको पूरा नाम, थर, उमेर,  �थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार 

अ�त�रम संर�णा�मक आदेश आव�यक भए सो कुरा,   �थानीय सरकार स� चालन 

ऐन, २०७४दफा ४९ र 

�ववादसँग स�बि�धत कानून  

�नवेदनमा लेिखएका कुरा प�ु� हनुे �माण र त�काल �माण नभएको �थानीय कानूनबमोिजमको 
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वा आफूसँग �माण उपल�ध हनु नस�न ेभए �माण क�हलेस�म पेश 

गन� हो र कुनै �नकाय वा �यि�सँग �माण भए �य�तो �नकाय वा 

�यि�को नाम र ठेगाना, 

काय��व�ध अनसुार  

अ�य कुरा आव�यक भए सो कुरा, �थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार 

�नवेदनको ��येक पानामा �नवेदकको सि��� द�तखत र आिखर� 

पानामा परुा द�तखत र औ�ठाछाप (�या�चे सह�छाप) र लेखपढ गन� 

नस�नेको हकमा ��येक पाना र आिखर� पानामा औठंाछाप (�या�चे 

सह�छाप) गरेको हनुपुन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार 

 

(ख) �नवेदन (उजरु�) दता� गदा� �यान �दनपुन� कुराह� : 

िज�मेवार� : �या�यक स�म�तको कम�चार� 

�नवेदन (उजरु�) दता� गनु�अिघ �नवेदनमा उ�लेख हनुपुन� कुराह� उ�लेख भएका छन ् छैनन ् हेनु�पछ�। 

नखलेुको भए खलुाउन लगाउनपुछ�। दता� गदा� �यान �दनपुन� �वषयह� देहायबमोिजम छन ्:  

�वषय स�बि�धत कानूनी �यव�था 

�नवेदकको पूरा नाम, थर, उमेर, वतन, बाबआुमा, स�भव भए 

बाजे ब�यैको नाम, थर, प�त प�ीको नाम, थर, बसोवासको 

ठेगाना नगरपा�लका/गाँउपा�लका, वडा न�बर, टोल, ग�ल�, घर 

वा ब�क नं., मोबाइल टे�लफोनलगायतका �व�तुीय प�ाचार गन� 

�म�ले इमेल ठेगाना भए सोसमेत। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

��तवाद�को पूरा नाम, थर, उमेर, वतन, बाबआुमा, प�त वा 

प�ीको नाम, स�भव भए बाजे ब�यैको नाम, थर, वसोबासको 

ठेगाना नगरपा�लका/गाँउपा�लका वडा न�बर, टोल, ग�ल�, घर 

वा ब�क नं., मोबाइल टे�लफोनलगायतका �व�तुीय प�ाचार गन� 

�म�ले इमेल ठेगाना भए सोसमेत। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�नवेदक र �वप�ी दवु ैएकै �थानीय तहमा बसोबास गरेको वा 

फरक �थानीय तहसँग स�बि�धत रहेको कुरा। सरोकार नभएको 

म�ुा नहेन�।  

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

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

(२) अ�तग�तको �ववाद वा अ�य कानून अ�तग�तको �ववादम�ये 

कुन �ववाद हो भ� ने कुरा। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ४७ 

�ववादको �वषयव�त ुर सोको कारण।  

चल स�पि�स�ब�धी �ववाद भए स�पि�को �ववरण र रहेको 

�थान। 
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ज�गा ज�मनको �ववाद भए ज�गा ज�मनको �वा�म�व वा 

भोगा�धकार, रहेको �थान, �क�ा न�बर, �े�फल। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

के क�तो कारबाह� गन� वा उपचार चाहेको हो भ� ने बेहोरा। �थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

अ�त�रम संर�णा�मक आदेश माग गरेको भए सोको आधार र 

कारण। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ४७ को उपदफा 

(८) कानून  

स�पि� वा कुनै िचज व�त ुरो�ा रा� न वा यथाि�थ�तमा रा� न माग 

गरेको भए सोको आधार र कारण। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ४७ को उपदफा 

(६) कानून  

ला�न ेद�तरु बझुाएको र�सद वा हाल बझुाउन नसक� प�छ 

दािखला गन� गर� भएको अनमु�त आदेश। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�नवेदनको ��येक पानामा �नवेदकको सि��� द�तखत र आिखर� 

पानामा परुा द�तखत तथा औ�ठाछाप (�या�चे सह�छाप) र लेखपढ 

गन� नस�नेको हकमा ��येक पाना र आिखर� पानामा औठंाछाप 

(�या�चे सह�छाप) लगाएको छ छैन।् 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�नवेदनमा लेिखएको �वषयमा अ� कुनै �नकाय वा अदालतमा 

कारबाह� चले नचलेको। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�नवेदनममा खलुाईएको �थान र पेटबोल�मा लेिखएका �यि�को 

�� ठेगाना ख�ुने �ववरण स�हतको प�रचया�मक �ववरण। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

सा�ी र �तनको नाम, थर, ठेगाना, स�पक�  न�बर। �थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�नवेदन साथ संल�न �लिखत �माणको ��त�ल�प स�ल ��तको 

पछा�ड प�� �नवेदकले सोको ��त�ल�प दाखेल गरेकाले स�ल ��त 

�फता� ग�रएको र �या�यक स�म�तले खोजेका बखत दािखल गन� 

भ� ने बेहोरा लेखी �नवेदक र दता� गन� कम�चार�ले सह� छाप गर� 

�मािणत गर� �फता� �दने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�वप�ीको स��याको आधारमा �नवेदनको ��त�ल�प र �माणको 

��त�ल�प। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

वा�रसमाफ� त �नवेदन �दएको भए र�तपूव�कको वा�रसनामाको 

�लखत, 

देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

को प�र�छेद १३ र �थानीय 

कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

अनलाईन �णाल��ारा �नवेदन �दन स�कन े�यव�था भए 

सोह�बमोिजम गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  
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(ग) हद�याद र �याद वा ता�रख नग�ुन ेअव�था 

कसैको देहायबमोिजमको काबबुा�हरको प�र�थ�त उ�प� न भई हद�याद�भ� �फरादप� दता� गन� नसक� 

हद�याद ग�ुकेो कुरा उ�लेख गर� �नजले देहायको अव�ध�भ� दता� गन� �याएमा अदालतले �य�तो 

�फरादप� दता� गनु�पद�छ।  

�वषय स�बि�धत कानूनी �यव�था 

(क) �फरादप� दता� गनु�पन� �यि�को कोह� म�ृय ुभई 

पर�परा अनसुार �नज आफ�  �क�रया वा �क�रया 

सरहको शोकवरण गर� ब�न ुपरेको भए �य�तो 

�यि�को म�ृय ुभएको प�� �दन पगेुको �म�तले 

बाटोको �यादबाहेक सात �दन, 

(ख) खोलो प�हरो वा �हउँले बाटो ब�द भई वा क� यु�को 

घोषणा भएको वा अ�य कुनै कारणले साव�ज�नक 

यातायातको �फराद दता� गनु�पन� �यि� म�हला भई 

स�ुकेर� भएको भए स�ुकेर� भएको �म�तले बाटाको 

�यादबाहेक साठ� �दन, 

(ग) साधन नचलेको भए बाटो खलेुको वा साव�ज�नक 

यातायातको साधन चलेको �म�तले बाटोको 

�यादबाहेक प�� �दन, 

(घ) �फराद दता� गनु�पन� �यि�लाई कसैले अपहरण गर� 

लगेको वा शर�र ब�धक बनाएको भए �य�तो 

अपहरण वा ब�धकबाट म�ु भएको �म�तले बाटोको 

�यादबाहेक प�� �दन, 

(ङ) भकू�प वा �वालामखुी आ�द ज�ता �वप� परेको भए 

�य�तो �वप� परेको �म�तले बाटोको �यादबाहेक दश 

�दन, 

(च) कुनै दघु�टनाको कारण अचेत वा �हँडडुल गन� नस�ने 

भई वा अचानक कुनै कडा रोग लागेको कारण 

�हँडडुल गन� नसकेकोले अ�पतालमा भना� भई 

उपचाररत रहन ुपरेको अव�थामा �यसर� भना� भएको 

�म�तले बाटोका �यादबाहेक प�� �दन। 

 

देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ को 

दफा ५८ दफा र दफा २२५ 

(बमोिजम काव ुवा�हरको प�रि�थ�तले 

�याद ग�ुकेोमा हद�याद ग�ुमेा था�न 

पाउँने) 

 

ग�ुकेो �याद वा ता�रख थामी पाउन �दने �नवेदनको नमूना अनसूुची २ मा �दइएको छ। 
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३.१.५ �नवेदन (उजरु�) का साथ संल�न गनु�पन� कागजातह� : 

�वषय स�बि�धत कानूनी �यव�था 

�नवेदनमा लेिखएका कुरा प�ु� हनुे स�ल �माण र 

सोको ��त�ल�प (�वदेशी भाषामा लेिखएको कागज भएमा 

सोको नेपाल� भाषामा अनवुाद ग�रएको �मािणत ��त) 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार 

�वप�ीको स��याको आधारमा �नवेदनको ��त�ल�प र 

�माणको ��त�ल�प। 

 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार 

र देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ को 

दफा ४६ 

वा�रसमाफ� त �नवेदन �दएमा वा�रसनामा। 

 
�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार 

संर�क वा माथवरले �नवेदन �दएको भएमा संर�क वा 

माथवर भएको काजगातको ��त�ल�प। 
�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार 

 

३.१.६ वा�रस  

वा�रस भनेको के हो ? 

देवानी र �यि�वाद� हनुे फौजदार� �ववादमा प�ह� �या�यक स�म�तमा उपि�थत हनु नसके आ�नो 

स� टामा आ�नो ��त�न�ध�व गन� �लिखत �पमा अि�तयार� �दएको �यि�लाई वा�रस भ�न�छ। वा�रसलाई 

�लिखत �पमा नै काम गन� अ�धकारसमेत �दइएको ह�ुछ। वा�रस दईु �क�समका ह�ुछन:्- साधारण वा�रस 

र अ�धकृत वा�रस। �थानीय �या�यक स�म�तमा दता� हनुे सबै �ववादमा वा�रस �नय�ु गन� स�क�छ। 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १४४ देिख १५५ स�म र मलुकु� फौजदार� काय��व�ध 

सं�हता, २०७४ को दफ ८९ देिख ९५ स�म वा�रसस�ब�धी �यव�था रहेको छ।  

 

 वा�रसनामाको नमूना अनसूुची ३ मा �दइएको छ। 

 वा�रस प�रवत�न गन� वा वा�रस राखेको �ववादमा आफ�  �ववाद सकार गन� वा�रसको स�ा आ�नो 

�ववाद आफ�  सकार गर� पाउन �दएको �नवेदनको नमूना अनसूुची ४ मा �दइएको छ। 

३.१.७ �ववादस�ब�धी �नवेदन (उजरु�) दता� गदा� ला�ने श�ुक वा द�तरु : 

�थानीय �या�यक �नकायमा �ववादस�ब�धी �नवेदन (उजरु�) दता� गदा� श�ुक वा द�तरु �लने वा न�लने भ� े

बारेमा �थानीय तह वा �या�यक स�म�तले तय गन� स�दछ। 

नोट: �यूनतम श�ुक �लन े�यव�था भएमा झठुा �ववाद वा मका� नपरेको �यि�ले सोझै �ववादको �नवेदन 

दता� गन� आउँदैनन। तर, श�ुक वा द�तरु �तन� नस�न े�यि� असमथ� प�को हकमा �नण�य काय��वयन 

गदा�का बखत �लने गर� �ववादको कारबाह� अगा�ड बढाउन प�न स�क�छ।  

�थानीय तहले बनाएको काय��व�ध कानूनमा �ववादस�ब�धी �नवेदन दता� गन�को ला�ग कुनै द�तरु �लने 

�यव�था गरेको भए �य�तो द�तरु �नवेदन दता� गदा� बझुाउनपुन� ह�ुछ। द�तरु बझुाउन नस�ने प�को 
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हकमा �थानीय तहले �य�तो ला�न ेद�त ुछुट �दई �नवेदन दता� गन� �यव�था �मलाउनपुद�छ।  

 

�वषय स�बि�धत काननुी �यव�था 

�नवेदकले आ�नो आ�थ�क अव�था कमजोर 

भएकोले श�ुक वा द�तरु हाल �तन� बझुाउन 

नस�ने �सफा�रश स�हतको छु�ै �नवेदन �या�यक 

स�म�तको काया�लयमा �दनपुछ�। 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा 

६५ वा �थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

�नवेदकको बेहोरा मना�सब ठानेमा ला�ने श�ुक वा 

द�तरु प�छ �लने गर� �नवेदन दता� गन� अनमु�त 

�दन स�छ।  

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा 

६५ वा �थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

अनमु�तको आदेशको बेहोरा �नवेदनको िशरमा वा 

छु�ै कागजमा ले� नपुछ�। 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा 

६५ वा �थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

�ववादको �नण�य हुँदा �नण�यमा �य�तो श�ुक वा 

द�तरु ��तवाद�बाट अशलुउपर गन� भ� ने बेहोरा 

उ�लेख गनु�पछ�।  

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा 

६५ वा �थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

 

३.१.८ �नवेदन (उजरु�) मा छुटेको कुरा खलुाउन मौका �दने : 

िज�मेवार� : �या�यक स�म�तको कम�चार�। 

�वषय स�बि�धत कानूनी �यव�था 

�नवेदनमा कुनै कुरा स�याउन पन� भए वा ले� न छुटेको भए सो 

कुरा स�याउन वा खलुाउन �नवेदकलाई मौका �दने र �यसर� 

मौका �दँदा क�त �दन�भ� स�याउन ुवा खलुाउनपुन� हो सो प�न 

लेिख�दने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

 

३.१.९ �नवेदन (उजरु�) मा र�त नपगुेको भए प�ु याउन मौका �दने  

िज�मेवार� : �या�यक स�म�तको कम�चार�। 

�वषय स�बि�धत कानूनी �यव�था 

�नवेदनमा कुनै कुराको र�त नपगेुको भए सो �नवेदकलाई मौका 

�दने र �यसर� मौका �दँदा क�त �दन�भ� र�त प�ु याई �याउनपुन� 

हो सो प�न लेिख�दने।�नवेदकले अनरुोध �या�यक स�म�तको 

कम�चार�ले र�त प� याउन म�त गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार 
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३.१.१० �नवेदन (उजरु�) दता� गनु�पन� :  

िज�मेवार� : �या�यक स�म�तको कम�चार�। 

�या�यक स�म�तमा आउने �ववाद �थानीय �कृ�तका हनुे, सबै �नवेदक सा�र नहनु स�ने र अझ कानूनी 

�वषयह� हनुे भएकाले र मेल�मलापको मा�यमबाट �ववाद �न�पण गन� �ो�साहन गनु�पन� भएकाले 

�नवेदनमा आधारभतू कुराह� खलेुका छन ् भने �नवेदन दता� गन� स�म�तको कम�चार�ले सहजीकरण 

गनु�पछ�। 

 �नवेदनमा उ�लेख गनु�पन� कुरा खलुाईएको भएमा वा �नवेदनमा स�याउन, खलुाउन वा र�त 

प�ु याउन भ�नएको भए स�याए, खलुाए वा र�त प�ु याएको भएमा �नवेदन दता� गनु�पछ�।  

 �े�ा�धकार, हकदैया र हद�याद छ छैन भ� न े कुराको �नधा�रण �नवेदन दता� गदा�को समयमा 

भ�दा �या�यक स�म�तले गनु� उपय�ु ह�ुछ। 

३.१.११ �नवेदन (उजरु�) दता� �कताबामा दता� गन�  

�नवेदन (उजरु�) दता� �कताबमा दता� गनु�पछ�। �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को 

उपदफा (१) र उपदफा (२) को �ववादह�को छु�ाछु�ै दता� �कताब खडा गन� र छु�ाछु�ै न�बरमा दता� 

गनु�पद�छ। दफा ४७ को उपदफा (१) स�ब�धी �ववादको �नवेदन दता� �कताबको नमूना अनसूुची ५ मा 

�दइएको छ। यसै गर� दफा ४७ को उपदफा (२) सँग स�बि�धत �ववादको �नवेदन दता� �कताबको 

नमूना अनसूुची ६ मा �दइएको छ। 

िज�मेवार� : �या�यक स�म�तको कम�चार�। 

�वषय स�बि�धत कानूनी �यव�था 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को 

उपदफा (१) र उपदफा (२) को �ववादह� अनसूुची ५ र ६ 

को नमनुा अनसुार छु�ाछु�ै दता� �कताब खडा गन� र छु�ाछु�ै 

न�बरमा दता� गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

देवानी र फौजदार� �कृ�तका �ववादह�को समेत छु�ाछु�ै दता� 

�कताब खडा गन� स�कने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

दता� �कताबमा �नवेदन दता� गरेप�छ �नवेदकको सह�छाप 

गराउनपुन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

 

३.१.१२ �या�यक स�म�तले �नवेदन (उजरु�) दता� गन� अ�वीकार गन� स�न े: 

�वषय स�बि�धत कानूनी �यव�था 

�नवेदन दता� हनु नस�ने देिखएमा स�बि�धत कम�चार�ले सोको 

आधार र कारणस�हत �या�यक स�म�तमा पेश गर� स�म�तले 

�नवेदन दता� गन� आदेश �दएमा दता� गन� र दता� गन� अ�वीकार 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  



�थानीय �या�यक स�म�त (काय� स�ालन) �द�दश�न, २०७७ | 41 

 

गरेमा सोह� बेहोराको जानकार� �नवेदकलाई �दने।  

  

३.१.१३ �ववादको �म�सल (फाइल) खडा गन� :  

�म�सल (फाइल) खडा गन� ���या 

िज�मेवार� : �या�यक स�म�तको कम�चार�। 

�वषय स�बि�धत कानूनी �यव�था 

�ववाद दता� भएप�छ �ववादसँग स�बि�धत कागजात 

�सल�सलेवार �पमा रा�को ला�ग एउटा �म�सल (फाइल) 

खडा गन�।  

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�म�सल (फाइल)मा एउटा �ववादसँग स�बि�धत सव ै

कागजातह� �सल�सलेवार �पमा राखी सरुि�त साथ 

रा� नपुछ�। �म�सल (फाइल) फाइलको अिघ�लो पातामा 

�नवेदक र ��तवाद�को नाम, थर, �ववादको �वषय र �ववाद 

दता� न�बर ले� ने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�म�सल (फाइल) संल�न कागजातको �ववरण देिखने पो�ती 

वा तायदाती खडा गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�म�सल (फाइल) खडा गदा� �थानीय सरकार स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) वा ४७ को 

उपदफा (२) को �वषयको वा देवानी वा फौजदार� �वपयको 

अलग अलग रङको फाइल �योगमा �याउन स�कने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

 

३.१.१४ �नवेदन (उजरु�) दता� गरेको �न�सा �दनपुन� :  

िज�मेवार� : �या�यक स�म�तको कम�चार�। 

�वषय स�बि�धत कानूनी �यव�था 

�नवेदन दता� भएप�छ �या�यक स�म�तको कम�चार�ले �नवेदन 

दता� गरेको �न�सा नमूना अनसूुची ७ बमोिजम �नवेदकलाई 

�दने। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ४९ को उपदफा (१) 

 

३.१.१५ उपि�थ�तस�ब�धी कारबाह� (ता�रखस�ब�धी) : 

िज�मेवार� : �या�यक स�म�तको कम�चार�। 

�वषय स�बि�धत कानूनी �यव�था 

�नवेदन दता� भएप�छ स�बि�धत �नवेदकलाई नमूना अनसूुची 

८ अनसुार ता�रख भरपाई �दने 

�या�यक स�म�तसम� उपि�थत हनुे �दन तोक� नमूना अनसूुची 

९ बमोिजम उपि�थ�तको ता�रख पचा� �दने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  
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(�थानीय तहको कानूनमा ता�रखमा रा� ने �यव�था भएमा) 

उपि�थत हनुे �दन तो�कएको कागज भरपाईमा �नवेदकलाई 

सह�छाप गराई �म�सल (फाइल) मा रा� ने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

 

३.२ �याद र �याद तामेल�स�ब�धी कारबाह� : 

कुनै �यि�उपर कुनै कुराको दाबी �लई वा आरोप लगाइ �नवेदन परेप�छ �य�तो �यि�लाई सो 

स�ब�धमा आ�नो भनाइ रा� ने मौका �दनपुछ� भ� ने मा�यता रह� आएको छ।यो �यायको आधारभतू 

मा�यता, ���या वा �ाकृ�तक �यायको �स�ा�त प�न हो। य�तो मौका न�दई कारबाह� ग�रएमा �य�तो 

कारबाह�को काननुी मा�यता रहँदैन। सनुवुाइको मौका �दने मा�यम नै �याद हो। तसथ�, �याय 

स�पादनको ���यामा �यादको अहम ्भ�ूमका रह�छ। 

�वषय स�बि�धत कानूनी �यव�था 

�थानीय �या�यक स�म�तमा परेको �नवेदन स�ब�धमा �नवेदनको 

�वषयसँग स�बि�धत कानूनमा म�ुा हेन� �नकायसम� ��तवाद� 

उपि�थत हनुपुन� �याद तो�कएकोमा �य�तो �याद�भ� र �याद 

नतो�कएको अव�थामा बाटोको �यादबाहेक प�� �दन�भ� 

��तवाद� आफ�  वा आ�नो वा�रसमाफ� त �लिखत बेहोरास�हत 

�या�यक स�म�तमा उपि�थत हनु �याद जार� गनु�पद�छ 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ४९ को उपदफा (९) 

पनु�: �लिखत बेहोरा पेश गन� �यादस�ब�धी �व�ततृ जानाकार� ता�लका नं ३ मा उ�लेख ग�रएको छ।  

३.२.१ �याद तयार� गन� : 

िज�मेवार� : �या�यक स�म�तको कम�चार�। 

तयार� ���या 

�यादको नमूना अनसूुची १० मा �दइएको छ। 

�वषय स�बि�धत कानूनी �यव�था 

सामा�यतया �नवेदन दता� भएको तीन �दन�भ� तीन��त �याद 

तयार गन�।  

(एक��त ��तवाद�लाई, एक��त वडा काया�लयलाई र एक��त 

�या�यक स�म�तसम� पेश गन� तामेल� ��त) 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा १०० र १०५ वा 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा ५७ र ५९ 

�नवेदकको पूरा नाम, थर, उमेर, वतन, बाबआुमा, स�भव भए 

बाजे ब�यैको नाम, थर, प�त प�ीको नाम, थर, बसोवासको 

ठेगाना नगरपा�लका/गाँउपा�लका, वडा न�बर, टोल, ग�ल�, घर 

वा �लक नं., मोबाइल टे�लफोनलगायतका �व�तुीय प�ाचार गन� 

�म�ने इमेल ठेगाना भएमा सोसमेत ले� न।े 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ४९ को उपदफा 

(९) 

 

��तवाद�को पूरा नाम, थर, उमेर, वतन, बाबआुमा, स�भव भए 

बाजे ब�यैको नाम, थर, प�त प�ीको नाम, थर, बसोवासको 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा १०० र १०५ वा 
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ठेगाना नगरपा�लका/गाँउपा�लका, वडा न�बर, टोल, ग�ल�, घर 

वा �लक नं., मोबाइल टे�लफोनलगायतका �व�तुीय प�ाचार गन� 

�म�ले इमेल ठेगाना भए सोसमेत ले� ने। 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा ५७ र ५९ 

�ववादको �वषय र �ववाद दता� न�बर ले� न।े �थानीय सरकार स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ४९ को उपदफा 

(९) 

 

�लिखत बेहोरा पेश गन� �ववादसँग स�बि�धत कानूनमा अव�ध 

तो�कएको भए सोह� अव�ध र नतो�कएको भए बाटाको 

�यादबाहेक प�� �दनको अव�ध रा� ने। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ४९ को उपदफा 

(९) 

 

�यादको िशर र पछुारमा �या�यक स�म�तको कम�चार�ले सह� गर� 

�या�यक स�म�तको छाप लगाउने 

स�बि�धत �थानीय तहले बनाएको 

काय��व�ध 

��येक ��तवाद�का ला�ग �नवेदनको ��त�ल�प र �नवेदन साथ पेश 

भएका �माणको ��त�ल�प �यादसँग संल�न गन�। 

स�बि�धत �थानीय तहले बनाएको 

काय��व�ध 

�याद �कताबमा �यादको �ववरण चढाउन।े 

�याद �कताबको नमूना अनसूुची ११ मा �दइएको छ।  

(कुन �ववादमा, क�हले, क�का नामको �याद, कुन �म�तमा �याद 

तामेल�का ला�ग बिुझ�लएको हो र क�हले तामेल गर� स�बि�धत 

�या�यक स�म�तमा बझुाएको हो भ� ने �ववरण लेिखने �कताब)  

स�बि�धत �थानीय तहले बनाएको 

काय��व�ध 

�याद तामेल गन� कम�चार�लाई ��येक ��तवाद�को तीन��तका 

दरले �याद बझुाउने। 

स�बि�धत �थानीय तहले बनाएको 

काय��व�ध 

 

३.२.२ �याद तामेल�  

िज�मेवार� : �याद तामेल गन� तो�कएको कम�चार�। 

तयार भएको �याद स�बि�धत ��तवाद�लाई फोन वा अ�य उपय�ु मा�यमबाट (टे�सट मेसेज, इमेल 

आ�द) स�पक�  कायम गर� �या�यक स�म�तमा यो अव�ध�भ� �याद ब�ुन आउन ु भनी बोलाउन 

स�क�छ।तो�कएको अव�ध�भ� �या�यक स�म�तमा उपि�थत भए �याद बझुाउनपुछ�।यसर� �याद ब�ुन 

��तवाद� �वयम उपि�थत नभएमा �याद तामेल�को ला�ग पठाउनपुछ�।  

३.२.३ तामेल� ���या :  

�याद तामेल�को नमूना अनसूुची १२ मा �दइएको छ। 

�याद तामेल� ��तवेदनको नमूना अनसूुची १३ मा �दइएको छ। 

काया�लयको रोहवरमा �याद ब�ुनको ला�ग �दइने �नवेदनको नमूना अनसूुची १४ मा �दइएको छ। 
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�वषय स�बि�धत कानूनी �यव�था 

��तवाद� आफ� ले �या�यक स�म�तको काया�लयमा �याद ब�ुन 

चाहेमा अनसूुची १४ बमोिजको नमूनामा �नवेदन तयार गर� 

�नजको सह�छाप गराई बझुाउने। 

 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

को दफा १०५ 

�याद बझुाउने कम�चार�ले सामा�यतया बाटाका �यादबाहेक 

�याद बझेुको सात �दन�भ� तामेल ग�रस�नपुन�। (उ� 

अव�ध भ�दा अिघ प�न तामेल गन� स�क�छ।) 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

को दफा १०४ 

�याद तामेल गन� कम�चार�ले ��तवाद�लाई िचनेको भए जँहा 

��तवाद� फेला पछ� �यह� बझुाउन स�न,े बझेुको �यादमा 

�नजलाई आफूले िचनेको बेहोरा ले� न।े 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

को दफा १०५ वा मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ६१ 

��तवाद� अ�य� फेला नपरे �नजको घर, डेरामा (ठेगानामा) 

गई बझुाउने। 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

को दफा १०५ वा मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ६१ 

घर डेरामा ��तवाद� फेला नपरेमा �नजका एकाघरका अठार 

वष� उमेर पूरा गरेका सद�यलाई �याद बझुाउने। 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

को दफा १०५ वा मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ६१ 

��येक तामेल���तमा �याद बझुाएको �म�त रा� न।े 

��तवाद� आफ� ले �याद बझेुको भए सो बेहोरा ले� न लगाई 

सह�छाप गराउने। 

एकाघरका �यि�ले बझेुको भए �नजको नाम, थर र 

��तवाद�सँगको नाता स�ब�ध खलुाई �नजले �याद बझेुको 

बेहोरा ले� न लगाई �नजको सह�छाप गराउन।े 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

को दफा १०५ वा मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ६१ 

घर दैलोमा �याद टाँसेको भए �या�यक स�म�तसम� पेश गन� 

��तमा स�बि�धत वडाको अ�य� वा सद�य वा सिचव वा 

कुनै सरकार� कम�चार� वा दईु जना �थानीय �यि�लाई 

रोहवरमा राखी सह�छाप गराउने। 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

को दफा १०५ वा मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ६१ 

तामेल भएको �यादस�हत तामेल�को बेहोरा रहेको ��तवेदन 

�या�यक स�म�तको काया�लयमा पेश गन�। 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

को दफा १०५ वा मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ६१ 

�याद तामेल हनु नसके सोह� बेहोरा जनाई �या�यक स�म�तको 

काया�लयमा �याद स�हत पेश गन�। 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

को दफा १०५ वा मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ६१ 

�यादवाला �यि�को कुनै काम �वशेषले �या�यक स�म�तको मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ 
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काया�लयमा उपि�थत भएको वा �नजको लगाउको अक� कुनै 

�ववाद �या�यक स�म�तमा �वचाराधीन अव�थामा रहेको र 

उपि�थ�त (ता�रख) मा आएको भए काया�लयमै बझुाई �याद 

तामेल गन� स�कने। 

को दफा १०६ र मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ६६ 

एवम ्�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार 

अ�य �थानीय तहमा �याद तामेल गनु�पन� भए मा�थ उ�लेख 

गरेको �व�धअनसुार �याद��तह� तयार गर� सोह� �थानीय 

तहमा �याद तामेल गन� पठाउने र अ�य �थानीय तहले �याद 

तामेल गन� पठाएका �यादह� मा�थकै र�त अनसुार तामेल 

गर� पठाउन।े 

 

    

३.२.४ र�तपूव�क तामेल� भए नभएको जा�ँन े

�याद तामेल भएर आएप�छ तामेल� भएको �याद र�तपूव�क भए नभएको जाँच गनु� आव�यक ह�ुछ। �याद 

र�तपूव�क तामेल नभएको भए त�काल �यसलाई �रत नपगेुको भनी बदर ग�रएको भ� ने बेहोरा जनाई पनु: 

�याद तामेल गन� लगाउनपुछ�।  

िज�मेवार� :�या�यक स�म�तको कम�चार�। 

३.२.५ जा�ँने त�रका     

�याद जा�ँदा देहायका कुराह� �वचार गनु�पछ� :… 

�वषय स�बि�धत कानूनी �यव�था 

जार� ग�रएको �यादमा उि�लिखत �नवेदक वा �नजको 

एकाघरको प�रवारको सद�यलाई बझुाए नबझुाएको। 

स�बि�धत �यि�ले नै बझेुको वा 

प�रवारको सद�यले बझेुकोमा र�त 

प�ुन।े 

कसलाई बझुाएको हो र ब�ुने �यि�को सह�छाप भए 

नभएको। एकाघरका �यि�ले बझेुको भए नाता खलेु 

नखलेुको। 

ब�ुने �यि�को सह�छाप नभए र�त 

नप�ुन।े  

घर दैलोमा टाँस भएकोमा स�बि�धत वडाको अ�य� वा सद�य 

वा सिचव वा कुनै सरकार� कम�चार� वा दईु जना �थानीय 

�यि�लाई रोहवरमा राखी सह�छाप गराए नगराएको। 

यस बमोिजम रोहवरमा नराखेको भए 

र�त नप�ुने 

    

३.२.६ र�तपूव�क तामेल भएको �याद �मािणत गर� �म�सल (फाइल) मा रा� न लगाउने  

िज�मेवार� : �या�यक स�म�तको कम�चार�।  

�वषय स�बि�धत कानूनी �यव�था 

तामेल भई आएको �याद जाँ�दा र�तपूव�कको भएमा जाँच 

गन� स�बि�धत कम�चार�ले �मािणत गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  
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�मािणत ग�रएको तामेल� �याद स�बि�धत �म�सल (फाइल) 

मा रा� ने।  

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

 

३.२.७ �याद बदर गन� :  

िज�मेवार� : �या�यक स�म�त वा स�म�तले अ�धकार ��यायोजन गरेको कम�चार�। 

 �याद र�त नप�ु याई तामेल भएको पाइएमा �य�तो �याद बदर गर� अक� �याद जार� गनु�पछ�।  

 ��तवाद�को बसोबासको ठेगाना न�मलेको कारणबाट �याद तामेल हनु नसकेको रहेछ भने 

�नवेदकलाई पनु: ��तवाद�को वा�त�वक ठेगाना खलुाउन लगाई �याद तामेल गनु�पछ�। 

  

बेर�तको �याद बदर गन�को ला�ग �दइने �नवेदनको नमूना अनसूुची १५ मा �दइएको छ। 

�वषय स�बि�धत कानूनी �यव�था 

र�तपूव�क �याद तामेल नभएको वा �याद नै तामेल 

नभएको स�ब�धमा �नवेदक वा ��तवाद�ले �नवेदन �दन 

स�ने।  

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार वा 

देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा 

११७ को उपदफा (१) 

बे�रतसँग तामेल भएको पाइएमा सो �याद बदर गर� 

पनु: �याद तामेल गनु�पन�।  

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार वा 

देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा 

११७ को उपदफा (२) 

कसैको �नवेदन नपरे प�न र�त नपगेुको �याद बदर 

गर� पनु: र�त प�ु याई तामेल गन� लगाउनपुन�।  

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार वा 

देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा 

११७ को उपदफा (३) 

   

३.२.८ छापा वा �व�तुीय स�ार मा�यमबाट �याद तामेल� ���या :  

 ��तवाद�को ठेगाना प�ा लगाउन नस�कएमा ��तवाद�को नामको �याद �थानीय �व�तुीय 

मा�यमलगायतका स�ार मा�यमबाट प�न तामेल गन� स�क�छ। छापा वा �व�तुीय स�ार 

मा�यमबाट �काशन �सारण भएकोमा �य�तो �याद र�तपूव�क तामेल भएको मा�न�छ।  

 �यसर� तामेल� गदा� ला�ने खच� �नवेदकले बेहोनु�पछ�। 

�याद, सूचना �काशन /�शारण गर� तामेल ग�रपाऊँ भनी �दइने �नवेदनको नमूना अनसूुची १६ मा 

�दइएको छ।  

िज�मेवार� : �या�यक स�म�त वा स�म�तले अ�धकार ��यायोजन गरेको कम�चार�। 

�वषय स�बि�धत कानूनी �यव�था 

��तवाद�को नाउँको �याद �नजको गाउँ, शहर, टोल प�ा 

नला�ग �याद तामेल हनु नसकेमा �थानीय �तरको 

प��कामा सूचना �काशन गर� �याद तामेल गन�को ला�ग 

मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा 

११४ वा फौजदार� काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा ६२ 
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ला�ने रकमस�हत �नवेदकले �नवेदन �दएमा सूचना �काशन 

गन�। 

�थानीय तहको भौगो�लक �े�बा�हरको �थानमा 

��तवाद�को नाउँमा �याद पठाई तामेल गदा� �व�तुीय 

मा�यमको समेत �योग गन� स�कने। 

मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा 

११५ वा फौजदार� काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा ६२ 

मा�थ उि�लिखत अव�थामा बाहेक अ�य अव�थामा कुनै 

कारणले �याद तामेल� हनु नसकेमा ��तवाद�को �व�तुीय 

प�ाचार गन� ठेगाना इमेल, सामािजक स� जाल, टेल� 

�ा�स, वेभसाइट आ�द मा�यमबाट �याद तामेल गन� 

स�कने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार 

 

३.३ �लिखत बेहोरा र सोको दता�  

�नवेदकले दाबी गरेको �वषयमा ��तवाद�ले �लिखत�पमा �दएको जवाफ वा उ�रलाई �लिखत बेहोरा 

भ�न�छ।�लिखत बेहोरामा ��तवाद�ले �नवेदकको दाबीलाई �वीकार वा ख�डन गरेको ह�ुछ।�ववादको 

�वषयसँग स�बि�धत कानूनमा छु� टै �यादको �यव�था भएकोमा सोह� अव�ध बमोिजम र नभएमा 

��तवाद�ले �याद बझेुको �म�तले बाटाका �यादबाहेक प�� �दन�भ� �लिखत बेहोरा �या�यक स�म�तको 

काया�लयमा पेश गनु�पछ�।  

 �लिखत बेहोरा पेश गरेप�ात ् ��तवाद� �ववाद समाधानको कारबाह� ���यामा संल�न भई 

�ववादको ��तर�ा गन� पाउँछ।  

 �लिखत बेहोरा पेश नगरेमा �नवेदकको �नवेदनका आधारमा �ववादको कारबाह� एकतफ� �पमा 

स�ालन भई �नण�य ह�ुछ। 

३.३.१ �लिखत बेहोरामा पेश गन� स�ने �यि�ह�  

�लिखत बेहोरा देहायका �यि�ह�ले पेश गन� स�छन ्:  

 ��तवाद� आफ� ले वा आ�नो वा�रसमाफ� त, 

 बालबा�लकाको हकमा �नजका बाबआुमा र बाबआुमा नभए �नजको संर�क वा माथवर �यि�, 

 अश�, �बरामी वा होस ठेगानामा नरहेको �यि�को हकमा �नजका छोरा छोर� र छोरा छोर� 

नभए वा �नजह�ले पालन पोषण नगरेको अव�थामा �नजका संर�क वा माथवर र माथवर नभए 

पालन पोषण गन� �यि�, 

 �य�तो �यि� प�न नभए कुनै सं�था वा अ�य �यि�,  

 �वदेशमा भएका �यि�ह�का हकमा �नजको एकाघरको सद�य। 

�लिखत बेहोराको नमूना अनसूुची १७ मा �दइएको छ। 

ग�ुकेो �याद थामी �लिखत बेहोरा दता� गन� �दइने �नवेदनको नमूना अनसूुची १८ मा �दइएको छ। 
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३.३.२ �लिखत बेहोरामा �न�न कुराह� खलुाउनपुछ�: 

�वषय स�बि�धत कानूनी �यव�था 

��तवाद� आफ�  वा वारेसमाफ� त �लिखत बेहोरा पेश गरेको। �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ४९ को उपदफा (९) 

 

�च�लत कानूनमा �याद �क�टएकोमा सोह� �याद�भ� र 

न�क�टएकोमा बाटाको �यादबाहेक प�� �दन�भ� �लिखत बेहोरा 

पेश गरेको। 

 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ४९ को उपदफा (९) 

 

��तवाद� र �नवेदकको पूरा नाम, थर, उमेर, बाब ुआमा स�भव 

भए बाजे ब�यैको नाम तथा थर, प�त प�ीको नाम, थर, 

वसोबास रहेको ठेगाना नगरपा�लका/गाँउपा�लका, वडा न�बर, 

टोल, ग�ल�, मोबाइललगायतका टे�लफोन भए टे�लफोन 

न�बर। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�याद बझेुको वा तामेल भएको �म�त। �थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�नवेदकको दाबी स�ब�धमा ��तवाद�को भनाइ (ख�डन वा 

िज�कर) 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

आफनो िज�करलाई समथ�न गन� �माणको स�ल वा सोको 

��त�ल�प। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

अनलाईन �णाल�माफ� त �लिखत बेहोरा पेश गन� स�कन ेगर� 

�यव�था भएकोमा सो अन�ुप गन� स�कन।े 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

 

३.३.३ �लिखत बेहोरा दता� गदा� �वचार गनु�पन� कुराह� 

िज�मेवार� : �या�यक स�म�तको कम�चार�। 

�लिखत बेहोरा दता� गदा� देहायका कुराह� �वचार गनु�पछ�: 

�वषय स�बि�धत कानूनी �यव�था 

�यादमा तो�कएको अब�ध�भ� �लिखत बेहोरा पेश भए 

नभएको। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को 

दफा ४९ को उपदफा (९) 

वा�रसमाफ� त दता� गन� �याएको भए वा�रसनामा भए 

नभएको। 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ को 

प�र�छेद १३ 

�करण ३.३.२ बमोिजम खुलाउनपुन� �वषयह� खलुाए वा 

नखलुाएको।  
�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

�नवेदकको दाबी �वीकार वा ख�डन गरेको। �थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  
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�नवेदकको दाबी स�ब�धमा आ�नो कुनै ��तदाबी भए 

सोको बेहोरा उ�लेख गरे नगरेको। 
�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

आफनो िज�कर वा ��तदाबीलाई समथ�न गन� �माणको 

स�ल वा ��त�ल�प भए नभएको वा कुनै �नकायबाट 

िझकाउनपुन� भए �य�तो �नकायको नाम उ�लेख गरे 

नगरेको। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

�थानीय तह वा �च�लत कानूनबमोिजमको कुनै द�तरु वा 

श�ुक बझुाउन ुपनु� भए सो दािखला गरे नगरेको। 
�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

�याद�भ� �लिखत बेहोरा लगाउन नसक� �याद ग�ुकेो 

भए ग�ुकेो कारण स�हत कानूनले थामी पाउन े�याद�भ� 

अनसूुची १८ को नमूनामा छु�ै था�ने थमाउने �नवेदन 

�दए न�दएको, �दएको भए �या�यक स�म�तको काया�लयले 

कानूनबमोिजम थामी थमाइ�दएको बेहोरा। 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ को 

दफा २२५, मलुकु� फौजदार� काय��व�ध 

सं�हता, २०७४ को दफा ५९ उप दफा (५) 

वा �थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�लिखत बेहोरामा ��तवाद� वा वा�रसको सह�छाप भए 

नभएको। 
�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

 

उि�लिखत �ववादह� हेर� �या�यक स�म�तको कम�चार�ले �लिखत बेहोरा दता� गनु�पछ�।कुनै कुरा खलुाउन 

छुट भएको भए सो खलुाउन लगाई दता� गनु�पछ�। 

३.३.४ ��तवाद�को उपि�थ�त (ता�रख) 

�लिखत बेहोरा दता� भएप�छ �नवेदकलाई �या�यक स�म�तको काया�लयसम� उपि�थत हनु तो�कएको �दन 

��तवाद�लाई समेत उपि�थत हनु तो�नपुछ�। 

िज�मेवार� : �या�यक स�म�तको कम�चार�। 

�वषय स�बि�धत कानूनी �यव�था 

�लिखत बेहोरा दता� भएप�छ �नवेदकलाई उपि�थत हनु 

तो�कएको �दन क�हले हो सो य�कन गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�दन य�कन गरेप�छ ��तवाद�लाई सोह� �दन �मलान हनुे गर� 

उपि�थत हनुको ला�ग तो�न।े 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

उपि�थत हनुे भरपाई कागजमा ��तवाद�को सह� छाप गराउने 

र �या�यक स�म�तको काया�लयबाट ��तवाद�लाई उपि�थत हनुे 

पचा� समेत तयार गर� �दने। 

(उपि�थत हनुे भरपाई कागज र पचा�को नमूना स�बि�धत 

�थानीय तहले बनाएको कानूनबमोिजम हनुे।)  

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

उपि�थत हनुे �दनको जानकार� �व�तुीय स�ार मा�यम �थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 
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मोबाइल एस.एम.एस. वा इमेलमाफ� तसमेत �दन स�कने। अनसुार  

�या�यक स�म�तले आव�यकता अनसुार �नवेदक र ��तवाद�लाई 

उपि�थत हनु नपन� गर� आदेश गन� स�कने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

उपि�थ�तको ला�ग अनलाईन �णाल� माफ� त उपि�थ�त जनाउन 

स�कन ेगर� �यव�था गन� स�ने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

 

३.४ �ववाद समाधानका स�दभ�मा ग�रन ेआदेश  

�ववाद �न�पणको �सल�सलामा आव�यक पन� कुनै काय� गन� वा नगन� वा ���या अबल�बन गन� �दइने 

अनमुती नै आदेश हो। यस �कारको आदेश �या�यक स�म�तबाट आदेश जार� हनु स�दछ।�या�यक 

स�म�तबाट कुनै �ववादको स�ब�धमा आदेश भएप�छ �ववाद समाधानको कारबाह� �ार�भ ह�ुछ।आदेश र 

�नण�यमा के फरक छ भने आदेशबाट �ववादको कारबाह� अगा�ड ब�छ, �ववादको �नण�य हुँदैन, �नण�यबाट 

�ववादको समाधान वा अ��य ह�ुछ। आदेश गदा� कुन कारबाह� वा ���याको ला�ग आदेश भएको हो, 

�यसको �योजन र आदेशबाट के गन� वा ब�ुन खोिजएको हो, भ� ने बारेमा �प� खलुाउनपुछ�।कुनै 

कागजात माग गन� भए कहा,ँ कुन �नकाय वा कसबाट माग गन� हो �प� गनु�पछ�।  

३.४.१ �माण ब�ुने आदेशको ���या  

िज�मेवार�: �या�यक स�म�त  

�वषय स�बि�धत काननुी �यव�था 

�ववाद �न�पणको कारबाह� अगा�ड बढाउन �या�यक स�म�तबाट कुनै 

आदेश हनुपुन� भएमा �या�यक स�म�तको काम गन� तो�कएको 

कम�चार�ले �ववादको �म�सल (फाइल) �या�यक स�म�तसम� पेश हनुे 

�दन य�कन गर� �नवेदक तथा ��तवाद�लाई समेत सोको जनाउ �दने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार  

�ववादको �म�सल (फाइल) �या�यक स�म�तसम� पेश हनु तो�कएको 

�दनमा �या�यक स�म�तको काम गन� तो�कएको कम�चार�ले �ववादको 

�म�सल (फाइल) �या�यक स�म�तसम� पेश गन�।  

�थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार  

�ववादको �म�सल (फाइल) पेश भएप�छ �ववादको कारबाह� अगा�ड 

बढाउन के क�तो आदेश गनु�पछ� �म�सल (फाइल) अ�ययन गर� 

�या�यक स�म�तले �माण ब�ुनेस�ब�धी आदेशको नमूना अनसूुची १९ 

बमोिजम आदेश गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार  

�ववादका स�ब�धमा �माण ब�ुनपुन� आदेश गनु�पन� भएमा ब�ुनपुन� 

सव ै�माणका स�ब�धमा एकै पटक आदेश गन�।  

�थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार  

आदेश गदा� आदेशको सहज काया��वयन गन� स�कने गर� �प� �पमा 

बिुझन ेगर� गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार  

�या�यक स�म�तबाट भएको आदेश काय��वयन गन� �या�यक स�म�तको 

कम�चार�ले आदेशमा उि�लिखत काम गन� वा प�ाचार गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार  
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३.४.२ ��तवाद�को स�पि� रो�ा गन� आदेश र सोको ���या  

��तवाद�को नाममा रहेको चल अचल स�पि�मा �नवेदकको हक दाबी ला�ने भएमा वा सो स�पि�बाट 

�नवेदकलाई रकम भराइ �दनपुन� भएमा र �य�तो स�पि� रो�ा नगरेमा अ�य कसैलाई भ�ुानी हनुे वा 

हक ह�ता�तरण हनु स�ने स�भावना भएमा वा यथाि�थ�तमा नराखेमा �नवेदकको दाबी �नरथ�क हनुे जाने 

भएमा वा �नवेदकको दाबीबमोिजम रकम भराइ�दन नस�कन े भएमा �य�तो चल स�पि� (ब�क , �वि�य 

सं�था, क�पनी वा कुनै �नकायमा रहेको खाता, �न�ेप वा शेयर) तथा अचल स�पि� (घर ज�गा)रो�ा गन� 

वा ज�गामा कुनै संरचना ब�नरहेको भएमा संरचना नबनाई यथाि�थ�तमा रा� ने आदेश �दन 

स�क�छ।�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) र दफा ४७ को 

उपदफा (२) बमोिजम दबैु �कारका �ववादमा स�पि� रो�ा गन� स�क�छ।�यसर� रो�ा गन� दाबी ग�रएको 

स�पि� ��तवाद�को नाममा वा ��तवाद�को हकभोगको हनुपुछ�। 

िज�मेवार� : �या�यक स�म�त 

स�पि� रो�ा रा� ने �नवेदनको नमूना अनसूुची २० मा �दइएको छ। 

स�पि� रो�ा गन� आदेशको नमूना अनसूुची २१ मा �दइएको छ। 

 

�वषय स�बि�धत काननुी �यव�था 

��तवाद�को नाममा रहेको स�पि� भ�ुानी हनु न�दन वा रो�ा 

रा� न वा यथाि�थ�तमा रा� नको ला�ग �नवेदकले �या�यक 

स�म�तसम� अनसूुची २० बमोिजम स�पि� रो�ा रा� ने छु�ै 

�नवेदन �दनपुन�। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ४९ को उपदफा (६) 

�नवेदनमा ��तवाद�को नाममा कुन ब�क, �वि�य सं�था, क�पनी 

वा �नकायमा खाता �न�ेप वा रकम रहेको छ सो कुरा 

खलुाउनपुन�। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ४९ को उपदफा (६) 

अचल स�पि� भएमा अचल स�पि� रहेको �थानीय तहको 

नाम, वडा न�बर, �क�ा न�बर, �े�फल खलुाई स�भव भए 

सोको दता�पूजा�को ��त�ल�प �नवेदनसाथ संल�न गन�। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ४९ को उपदफा (६) 

�नवेदन �ा� भएप�छ स�पि� त�कालै ह�ता�तरण हनुे स�भावना 

र आधार भएकोमा �या�यक स�म�तको बैठक त�काल ब�ने 

रहेछ भने त�कालै पेश गन�।  

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ४९ को उपदफा (६) 

त�कालै ह�ता�तरण हनुे स�भावना नभएमा �या�यक स�म�तका 

कम�चार�ले �नवेदनमा उ�लेख भएको ब�क, �वि�य सं�था, 

क�पनी वा �नकायमा ��तवाद�को खाता, �न�ेप वा रकम वा 

अचल स�पि�को �ववरण माग गन�। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ४९ को उपदफा (६) 

�ववरण �ा� भएप�छ �या�यक स�म�तका कम�चार�ले �नवेदन र 

�ववरण �या�यक स�म�तसम� पेश गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  
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स�पि� त�कालै ह�ता�तरण हनुे स�भावना देिखएमा अनसूुची 

२० अनसुार �नवेदन पेश भएप�छ र अ�य अव�थामा �नवेदन र 

�ववरणसमेत पेश भएप�छ �या�यक स�म�तले �ववादको �कृ�त, 

स�पि� ��तवाद�को नाममा रहे नरहेको, ��तवाद�को नाममा के 

क�त स�पि� रहेको, ��तवाद�को �यवसाय, आ�द कुराह� 

�वचार गर� र अचल स�पि�मा कुनै संरचना बनाएको भएमा 

�य�तो संरचनाको नाप, न�सा वा अवलोकन गर� रकम 

भ�ुानी नगन� वा स�पि� ह�ता�तरण हनुबाट रो�ा गन� 

अनसूुची २१ को नमूना बमोिजम आदेश गन�।  

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार वा �थानीय सरकार स� चालन 

ऐन, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा 

(६) 

�या�यक स�म�तले �य�तो आदेश गरेमा �या�यक स�म�तका 

कम�चार�ले स�बि�धत ब�क, �वि�य सं�था, क�पनी वा �नकायमा 

स�पि� रो�ा गन�, रकम भ�ुानी नगन� वा अचल स�पि� 

यथाि�थ�तमा रा� न लेखी पठाउने।  

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�या�यक स�म�तका कम�चार�ले स�पि� रो�ा हनुे जानकार� 

��तवाद�लाई �दने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

रो�ा भएको जानकार� स�बि�धत फाइलमा रा� ने   

 

३.४.३ रो�ा स�पि� फुकुवा गन� आदेश र सोको ���या  

िज�मेवार� : �या�यक स�म�त 

�या�यक स�म�तले रो�ा गरेको स�पि� फुकुवा गन� आधार भए फुकुवा गन�को ला�ग ��तवाद�ले �या�यक 

स�म�तसम� �नवेदन �दन स�छ। �यसर� रो� का वा फुकुवाका ला�ग �नवेदन �दने आधार अ�तग�त 

��तवाद�को हक भोगको स�पि�मा �नवेदकको हक नहनुे वा नभएको, �नवेदन दाबी प�ुन स�ने �माण 

�प� �पमा नभएको वा स�पि� फुकुवा भए प�न �नवदेकको दाबीमा कुनै असर नपन� आ�द हनु स�छन। 

�या�यक स�म�तले �ववादको �कृ�त, स�पि�मा �नवेदकको दाबी प�ुन ेनप�ुन,े स�पि�को �कृ�त, ��तवाद�को 

नाममा अ� स�पि� रहे नरहेको, स�पि� फुकुवा गदा� �नवेदकको दाबीबमोिजमको रकम भराई �दन स�कन े

नस�कने, ब�नरहेको संरचनामा �नवदकको हक प�ुने नप�ुन ेआ�द कुराह�लाई �वचार गर� दाबी नप�ुन े

भएमा वा स�पि� फुकुवा गदा� �नवेदकको दाबीलाई असर नप�ुने भएमा �या�यक स�म�तले रो�ा रहेको 

स�पि� फुकुवा गन� स�छ।  

�वषय स�बि�धत काननुी �यव�था 

रो�ा भएको कुन स�पि� ��तवाद�ले फुकुवा गन� खोजेको हो 

सोको �ववरण र कारण खलुाई �या�यक स�म�तको काया�लयमा 

�नवेदन �दनपुन�। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ४९ को उपदफा (७)  

�या�यक स�म�तको कम�चार�ले स�पि� फुकुवा गन�को ला�ग 

��तवाद�को �नवेदन परेको कुराको जानकार� �नवेदकलाई �दई 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  
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�या�यक स�म�तसम� फुकुवाको �नवेदन पेश हनुे �म�तसमेतको 

जानकार� �दने।  

तो�कएको �म�तमा �नवेदन �या�यक स�म�तसम� पेश हनुे। �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ४९ को उपदफा (७)  

�या�यक स�म�तले �ववादको �कृ�त, स�पि�मा वाद�को दाबी 

प�ुने नप�ुन,े स�पि�को �कृ�त, ��तवाद�को नाममा अ� स�पि� 

रहे नरहेको, स�पि� फुकुवा गदा� वाद� दाबीबमोिजमको रकम 

भराइ�दन स�कने नस�कने, ब�नरहेको संरचनामा वाद�को हक 

प�ुने नप�ुन,े फुकुवा गदा� �ववादको �नण�यलाई असर गन� नगन�, 

�नण�यबाट ��तवाद�ले रकम �तनु�पन� ठहरेमा सो रकम 

असूलउपर हनु स�ने नस�ने आ�द कुराह�लाई �वचार गर� 

स�पि�मा �नवेदकको दाबी नप�ुने भएमा वा स�पि� फुकुवा 

गदा� �नवेदकको दाबीलाई कुनै असर नपन� भएमा �या�यक 

स�म�तले रो�ा स�पि� फुकुवा गन� स�ने। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ४९ को उपदफा (७)  

 

�या�यक स�पि�ले स�पि� फुकुवा गन� आदेश गरेमा �या�यक 

स�म�तको काम गन� तो�कएको कम�चार�ले सोह� बेहोराको 

प�ाचार स�बि�धत ब�क, �वि�य सं�था, क�पनी वा �नकायमा 

गन�। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ४९ को उपदफा (७)  

फुकुवा भई आएको जानकार� �म�सल (फाइल) मा रा� ने। �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ४९ को उपदफा (७)  

 

३.४.४ अ�त�रम संर�णा�मक आदेश र सोको ���या  

�ववाद दता� भएप�छ �नण�य नभएस�मको अव�धको ला�ग �नवेदकको हक �हत संर�ण गन� ग�रने आदेश 

अ�त�रम संर�णा�मक आदेश हो। य�तो आदेश सामा�यतया: �ववादको �नण�य नभएस�मको ला�ग कायम 

रह�छ। खासगर� �नवेदक वा �नजको स�तानमा�थ हनुे �हंसा रो�न, खाने लाउन े�ब�ध गन� वा सरु�ा 

�दान गन� यस �कारको आदेश गनु�पन� ह�ुछ। प�त प�ी वा जे� नाग�रकको संर�णस�ब�धी �ववादमा 

पी�डत, �नजको नाबालक स�तान वा पी�डतसँग आि�त �यि�लाई त�कालै खान लाउन, घरमा ब�न वा 

औषधोपचार गन� आव�यक भएमा वा �नजह�को सरु�ा �ब�ध गनु�पन� देिखएमा �ववाद समाधान 

नभएस�मको ला�ग �या�यक स�म�तले ��तवाद�लाई �य�तो �ब�ध गन� आदेश �दन स�छ।�ववाद समाधान 

भएप�छ भने �य�तो संर�णा�मक आदेश कायम रहँदैन।  

िज�मेवार� : �या�यक स�म�त 

अ�त�रम संर�णा�मक आदेशको नमूना अनसूुची २२ मा �दइएको छ। 
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�वषय स�बि�धत काननुी �यव�था 

अ�त�रम संर�णा�मक आदेशको ला�ग �नवदेकले �या�यक 

स�म�तको काया�लयमा �दने �नवेदनमा नै सो आदेशको माग गन� 

स�ने। 

अ�त�रम संर�णा�मक आदेश माग गर� छु�ै �नवेदन �दन प�न 

स�ने। 

स�म�तले कुनै �नवेदनको कारबाह� गद� जाँदा अ�त�रम संर�णा�मक 

आदेश जार� गनु�पन� देिखएमा कारबाह�को कुनै प�न चरणमा सो 

आदेश गन� स�ने। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ४९ को उपदफा 

(८) वा �थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार 

�नवेदन परेकोमा �या�यक स�म�तको काम गन� तो�कएको कम�चार�ले 

�नवेदन �या�यक स�म�तसम� पेश गन�। 

 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ४९ को उपदफा 

(८) 

�नवेदन पेश भएप�छ �या�यक स�म�तले �ववादको �कृ�त, पी�डतको 

अव�था, ��तवाद�को अव�था आ�दलाई �वचार गर� ��तवाद�लाई 

देहायको आदेश �दन स�कने : 

 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। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ४९ को उपदफा 

(८) 

आव�यक भएमा �या�यक स�म�तले निजकको �हर�लाई आदेशको 

जानकार� �दई पी�डतको सरु�ा �ब�ध गन� �नद�शन �दन स�ने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार 

आव�यक भएमा �या�यक स�म�तले कुनै साव�ज�नक �नकाय वा 

सामदुा�यक सं�थालाई पी�डतको उ�ार, संर�ण, हेरचाह, 

पालनपोषण वा अ�य आव�यक �ब�धको ला�ग �नद�शन �दन 

स�ने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार 

�या�यक स�म�तबाट आदेश भएप�छ ��तवाद� �या�यक स�म�तमा 

त�काल उपि�थत रहेको भए आदेशको �लिखत जानकार� �नजलाई 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार 
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�दने र उपि�थत नभए ��तवाद�लाई यथाशी� गराउने। 

 

३.४.५ अ�तरकाल�न आदेश र सोको ���या 

�ववादको कारबाह�को �सल�सलामा ��तवाद�को कुनै काम कारबाह� त�काल नरोकेमा, कुनै काय� त�काल 

नगरेमा वा �ववादको मागदाबीका स�ब�धमा कुनै �वषय यथाि�थ�तमा नराखेमा �नवेदकको दाबी �नरथ�क 

हनु जाने देिखई �नवेदकलाई पन� स�न ेवा हनु स�न ेअव�य�भावी ��त वा नो�सानी रो�न वा �ववादको 

�नण�य हनुपूुव� �दइने अ�य आदेश नै अ�तरकाल�न आदेश भ�न�छ।�नवेदकले माग गरे वा नगरे प�न 

�ववादको �वषयव�तकुो उपय�ुताको आधारमा �या�यक स�म�तले अ�तरकाल�न आदेश जार� गन� स�क�छ। 

अ�तरकाल�न आदेशको नमूना अनसूुची २३ मा �दइएको छ।  

३.५ �ारि�भक छलफल र �ारि�भक सनुवुाइ  

िज�मेवार� : �या�यक स�म�त 

��तवाद�को �लिखत बेहोरा पेश भई �ववादका दवु ैप� जो�डइसकेप�छ �ववादको �वषयव�तकुा बारेमा दवुै 

प�को उपि�थ�तमा ग�रने छलफल �ारि�भक छलफल हो। यस छलफलमा �या�यक स�म�तले �ववादको 

मूल �वषयव�तकुा स�ब�धमा दवु ैप�को भनाइ सनुी दवु ैप�बीचका कुरा �मलेमा सो �ववादका स�ब�धमा 

त�काल �नण�य सनुाउनकुा साथै �मलाप� नै गराउन स�छ। �ारि�भक �ारि�भक छलफलमा त�काल 

प�ह� सहम�तमा नपगेुमा प�ह�लाई �ववादको समाधान मेल�मलापको मा�यमबाट गन� �ो�सा�हत 

गनु�पछ�।  

�ारि�भक छलफल गदा� प�ह�बीच �मलाप� भएमा वा �नवेदन दाबीका स�ब�धमा दवु ै प�ह�बीच 

सहम�त भई त�काल �नण�य भएमा बाहेक �ववादको कारबाह� अगा�ड बढाउनपुन� अव�थामा �या�यक 

स�म�तले �ववादको �ारि�भक सनुवुाइ गनु�पद�छ। यसर� सनुवुाइ गदा� �थानीय सरकार स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) अ�तग�तको �ववादको हकमा देहायबमोिजम गनु�पद�छ।  

 ��तवाद�ले �लिखत बेहोरामा �नवेदन दाबीका स�ब�धमा हद�याद, हकदैया र �े�ा�धकारको 

�वषयमा �� उठाएको भए सो स�ब�धमा �नण�य गन�।  

 प�ह�बीच �ववाद समाधान मेल�मलापको मा�यमबाट गन� चाहेमा मेल�मलापकता� वा वडा 

मेल�मलाप के��मा पठाउने। 

 मेल�मलापमा जान नचाहेमा �ववादसँग स�बि�धत �माणह� ब�ुनपुन� भए �माण ब�ुने स�ब�धमा 

उपय�ु आदेश गन�।  

मेल�मलाप के��बाट मेल�मलाप भई आएमा �मलाप�को  ला�ग �दइने दरखा�तको नमूना अनसूुची २४ मा 

�दइएको छ। 
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३.५.१ �ारि�भक छलफल र �ारि�भक सनुवुाइको ���या:  

िज�मेवार� : �या�यक स�म�तको कम�चार� 

 

�वषय स�बि�धत काननुी �यव�था 

�लिखत बेहोरा दता� भएप�छ �नवेदक र ��तवाद�को उपि�थ�तको 

�दन �मलान गर� �या�यक स�म�तको कम�चार�ले �ववाद �या�यक 

स�म�तसम� पेश हनुे �दन य�कन गर� दवु ैप�लाई सो �दन 

उपि�थत हनु जानकार� �दने।  

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ४९ को उपदफा (९) 

दवु ैप� उपि�थत हनु तो�कएको �दनमा �ववादको 

�म�सल(फाइल) �या�यक स�म�तको बैठकमा पेश गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�ववादमा �या�यक स�म�तको �े�ा�धकार�भ�को नभएको, 

�नवेदकको हकदैया नरहेको वा हद�याद नभएको भ� ेिज�कर 

�लएमा �नवेदन दाबी, �लिखत बेहोरा र संल�न �माणको 

अ�ययन गर� �े�ा�धकार�भ�को भए नभएको, �नवेदन दाबी गन� 

हक �नवेदकमा रहे नरहेको वा हद�याद भए नभएको हेनु�पन�। 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा १३१,१३२,१३३, 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा ५१ र �थानीय 

कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

�े�ा�धकार र हद �याद�भ� रहेको, �नवेदन दाबी गन� हक 

�नवेदकमा रहेको भएमा �या�यक स�म�तले उपि�थत प�ह�सँग 

�ववादको बारेमा छलफल गन�। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ४९ को उपदफा (२) 

छलफल गदा� �नवेदन दाबीलाई ��तवाद�ले �लिखत बेहोरामा 

पूण� �पमा �वीकार गरेको भए �थानीय सरकार स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) बमोिजमको �ववाद 

भएमा त�कालै �नण�य गन�। 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा १९०, मलुकु� 

फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को 

दफा १२३ र �थानीय 

कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

�या�यक स�म�तले �नवेदन दाबी, �लिखत बेहोरा र संल�न 

�माणको अ�ययन गर� उपि�थत प�ह�सँग �ववादको बारेमा 

छलफल गन�। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ४९ को उपदफा (२) 

छलफल गदा� दईु प�लाई �ववादमा मेल�मलाप गन� �ो�साहन 

गन�। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ४९ को उपदफा (२) 

प�ह� �मलाप� गन� सहमत भएमा �मलाप� गराइ �दने। �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ४९ को उपदफा (२) 

�मलाप� हनु नसके वा त�कालै �नण�य हनु नस�न ेभए 

मेल�मलापको ला�ग मेल�मलापकता� वा वडा मेल�मलाप के��मा 

पठाउन।े 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ४९ को उपदफा (११) 

त�कालै �नण�य, �मलाप� नभएमा वा मेल�मलापमा जान सहमत �थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 
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नभएमा �ववादका स�ब�धमा आव�यक �माण ब�ुने ���या 

अगा�ड बढाउने  

अनसुार  

 

३.६ मेल�मलाप  

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ ले �या�यक स�म�तबाट हनुे �ववादह�को समाधानमा मेल�मलाप 

प��तलाई �ाथ�मकता �दनपुन� �यव�था गरेको छ।मेल�मलाप �ववाद समाधानको वैकि�पक �व�ध र 

���या हो। यस प��तबाट �ववादको समाधान गदा� देहायका फाइदाह� ह�ुछः  

(क) मेल�मलाप ���या प�ह�को �वे�छामा आधा�रत हनुे र �नजह�ले रोजेको मेल�मलापकता�बाट न ै

�ववाद समाधान हनुे हनुाले दबैु प�मा जीत-जीतको भावना ह�ुछ र उनीह�बीच सध�भ�र स�ब�ध 

समुधरु रह� रह�छ।  

(ख)  मेल�मलाप प��त अनौपचा�रक ���यामा आधा�रत हनुे हुँदा �छटोछ�रतो, भरपद�, �व�सनीय, कम 

खिच�लो ह�ुछ। 

यस �कार, �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ ले �या�यक स�म�तबाट कारबाह� �कनारा हनु े�ववादह� 

सकेस�म मेल�मलापको मा�यमबाट समाधान गन� जोड गरेको छ। ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) को 

�ववादलाई प�न सकेस�म मेल�मलापकै मा�यमबाट टु� � याउन स�म�तले �यास गनु�पन� र दफा ४७ को 

उपदफा (२) अ�तग�तको �ववादको हकमा भने मेल�मलापकै मा�यमबाट मा�ै समाधान गनु�पन� ह�ुछ।  

प�ह� आफ�  �मलाप� गन� म� जूर भई आएमा �मलाप�को ला�ग �दइने संय�ु दरखा�तको नमूना अनसूुची 

२५ मा उ�लेख ग�रएको छ।  

३.६.१ मेल�मलाप ���यामा पठाउने : 

िज�मेवार� : �या�यक स�म�तका कम�चार�/ �या�यक स�म�त   

 

�वषय स�बि�धत काननुी �यव�था 

��तवाद�को �लिखत बेहोरा दता� भई सके प�छको �ारि�भक 

छलफलमा उपि�थत प�ह�लाई मेल�मलाप ���यामा जानको 

ला�ग मेल�मलापका फाइदा, �वशेषता, ला�ने समय, मेल�मलाप 

���यामा अवल�बन ग�रने प��तसमेतको बारेमा जानकार� 

गराई मेल�मलाप प��तबाट �ववाद समाधान गन� �ो�साहन गन�। 

मेल�मलाप स�ब�धी ऐन, २०६८ को 

दफा ३, मलुकु� देवानी सं�हता, 

२०७४ को दफा १९४, �थानीय 

सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को 

दफा ४९ को उपदफा (२) 

प�ह� श�ु अव�थामा नै �मलाप� गन� सहमत भएमा 

�मलाप�को कागज लेखी �या�यक स�म�तसम� पेश गन� र 

�या�यक स�म�तले �मलाप�को कागज �मािणत गर� एक एक 

��त प�ह�लाई �दई मूल��त �म�सल (फाइल) सामेल गन�। 

मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को 

दफा १९३ र स�बि�धत �थानीय 

कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

�मलाप� हनु नसकेमा एकै पटक वा पटक गर� बढ�मा ३ 

(तीन) म�हनास�मको समयाव�ध �दई सूचीकृत मेल�मलापकता� वा 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ४९ को उपदफा (४) 
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वडा मेल�मलाप के��मा मेल�मलापको ला�ग पठाउने आदेश 

गन�।  

मेल�मलापकता� छनौट गदा� घट�मा एक र बढ�मा तीन जना 

छनौट गनु�पन� हुँदा प�ह�बीच एक जना मा� मेल�मलापकता� 

छनौट गन� सहम�त भएमा सोह�बमोिजम र नभएमा सूचीकृत 

मेल�मलापकता�ह�म�येबाट एक जना मेल�मलापकता� रो�न 

लगाउने र �या�यक स�म�तले एक जना मेल�मलापकता� तोक� 

�दने। 

(तीन जना मेल�मलापकता� भएमा आपसमा छलफल गर� एक 

जनालाई संयोजक तो�ने) 

मेल�मलापस�ब�धी ऐन,२०६८ को 

दफा ५ 

 

सूचीकृत मेल�मलापकता�को छनौट भएप�छ �ववाद समाधान 

गन�को ला�ग देहायबमोिजमको कागजात संल�न गर� सूचीकृत 

मेल�मलापकता�ह�म�येबाट प�ह� मेल�मलापकता� छानी र 

मेल�मलाप ���याबाट �ववाद समाधान गन� वडा मेल�मलाप 

के��मा पठाउने।  

 �ववादस�ब�धी म�ुय म�ुय कागजातको ��त�ल�प �नवेदक र 

��तवाद� वा �नजह�को वा�रस भए नाम, थर, वतन र 

उपल�ध भएस�म मोबाइल, टे�लफोन नं., इमेल, �ा�स 

तथा अ�य स�पक�  �ववरण 

 मेल�मलापस�ब�धी ���या स�प� न गनु�पन� समय र अ�य 

आव�यक कागजात वा �ववरणह� 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ४९ को उपदफा (३), (४), 

(१०) र (११) 

�ववादका दवु ैप�ह�लाई मेल�मलापकता� वा वडा मेल�मलाप 

के��मा उपि�थत हनुे �दन तोक� उपि�थत हनु पठाउने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

 

३.६.२ मेल�मलाप ���या स�ालन : 

िज�मेवार�: मेल�मलापकता�  

�वषय स�बि�धत काननुी �यव�था 

प�ह� उपि�थत भएप�छ �ववाद समाधानमा आफनो भ�ूमका 

सहजकता�को �पमा मा� हनु ेभनी दवु ैप�लाई जानकार� 

गराउने। 

मेल�मलापस�ब�धी ऐन,२०६८ को 

दफा ११ 

 

�ववादसँग वा �ववादका कुनै प�सँग आ�नो �वाथ� भए 

मेल�मलापकता�को �पमा काम नगन�। 

मेल�मलापस�ब�धी ऐन,२०६८ को 

दफा ११ 

�ववाद समाधानमा सहजकता�को है�सयतमा काम गदा� पालना 

गनु�पन� आचरणका स�ब�धमा प�ह�लाई जानकार� �दने। 

मेल�मलापस�ब�धी ऐन,२०६८ को 

दफा ८ 
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मेल�मलाप ���यालाई कसर� स� चालन गन� भ� ने स�ब�धमा 

प�ह�को सहम�तमा काय��व�ध �नधा�रण गन�। 

मेल�मलापस�ब�धी ऐन,२०६८ को 

दफा १५ 

�ववादको �वषयमा �व�भ� न कोणबाट प�ह�लाई जानकार� �दने 

र मेल�मलापबाट �ववाद समाधान गदा�का फाइदाह� बताई 

प�ह�लाई मेल�मलाप गन� �ो�साहन गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

प�ह�सँग छलफलका ला�ग उपय�ु वातावरण तयार गन�। 

प�ह�लाई छलफलका ला�ग �ो�साहन गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार 

प�ह�को ह�त र अडानको प�हचान गन�।  �थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार 

पया�� गहृकाय�स�हत छलफलका ला�ग समय �नधा�रण गन�  �थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार 

आव�यक भए प�ह�को सहम�त �लई संय�ु �पमा वा 

छु�ाछु�ै �पमा छलफल गन�। 

मेल�मलापस�ब�धी ऐन, २०६८ को 

दफा १५ 

मेल�मलापका ला�ग �व�भ� न वैकि�पक उपायह�बारे छलफल 

गराउने। 

मेल�मलापस�ब�धी ऐन,२०६८ को 

दफा १५ 

�ववाद समाधान गन� प�ह�बीच सहम�त भए सहम�तको 

बेहोरालाई �ल�पब� गर� प�ह�को सह�छाप गराइ आफूले 

प�न सह�छाप गर� �या�यक स�म�तसम� पेश गन�। 

मेल�मलापस�ब�धी ऐन,२०६८ को 

दफा १६ 

�ववाद समाधान गन� प�ह�बीच सहम�त नभए सोह� बेहोराको 

��तवेदन �या�यक स�म�तसम� काया�लयमा पेश गन�। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ४९ को उपदफा (२) 

 

३.६.३ मेल�मलाप ���याको अनगुमन 

िज�मेवार� :- �या�यक स�म�तका पदा�धकार� 

�वषय स�बि�धत काननुी �यव�था 

मेल�मलापता� वा वडा मेल�मलाप के��मा पठाइएका �ववादह�मा 

मेल�मलपाको ���या के कसर� स�ालन भैरहेको छ, 

प�ह�लाई मेल�मलापकता�ह�ले �ववाद समाधान गन� उिचत 

समय र मह�व �दएका छन ्छैनन ्र मेल�मलापकता�ले स��य 

�पमा सहजीकरण गरेका छन ्छैनन ्भ� ेकुराको अनगुमन 

�या�यक स�म�तको संयोजक वा कुनै सद�यले गन�।  

 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

यसर� अनगुमन गदा� मेल�मलाप ���यामा प�ह�को स��य 

सहभा�गता भए नभएको तफ� समेत अनगुमन गनु�पन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

मेल�मलाप ���यामा प�ह�ले अनाव�यक झ�झट वा हैरानी, 

आ�थ�क वा मान�सक बोझ �यहोन� परेको छ छैन, प�ह�लाई 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  



60 | राि� �य �या�यक ��त�ान, नेपाल 

 

कोह� कसैले अनाव�यक डर, �ास �दए न�दएको, दवाव, �भाव, 

�लोभन वा झ�ुानमा पारे नपारेकोलगायतका �वषयह�मा 

समेतको अनगुमन गर� मेल�मलाप ���यालाई �भावकार� 

बनाउने स�ब�धमा आव�यक �नद�शन र सझुाव �दने।  

 

३.६.४ �मलाप� गराउने  

िज�मेवार� : �या�यक स�म�त 

�वषय स�बि�धत काननुी �यव�था 

मेल�मलापता� वा वडा मेल�मलाप के��बाट सहम�त भई आएमा 

सो सहम�तबमोिजम अनसूुची २६ अनसुारको �मलाप�को 

कागजात ३ ��त तयार गर� �या�यक स�म�तको काम गन� 

तो�कएको कम�चार�ले �या�यक स�म�तसम� पेश गन�। 

 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�या�यक स�म�तसम� पेश भएप�छ प�ह�सँग कुनै कुरा सो�न 

वा जानकार� गराउनपुन� भए स�म�तले गन� स�न।े 

 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�मलाप�मा प�ह�को सह�छाप गराई �मलाप�को एक एक ��त 

प�ह�लाई उपल�ध गराउने। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ४९ को उपदफा (२) 

 

 

३.६.५ मेल�मलाप हनु नसकेमा �या�यक स�म�तबाट गनु�पन�  

िज�मेवार� : �या�यक स�म�त  

�वषय स�बि�धत काननुी �यव�था 

मेल�मलापकता� वा मेल�मलापके��बाट प�ह�बीच मेल�मलाप 

हनु नसक� ��तवेदन पेश हनु आएमा �या�यक स�म�तको 

कम�चार�ले �ववादका प�ह� उपि�थत भएप�छ �ववाद �या�यक 

स�म�तसम� पेश �दन तोक� पेश गन�।  

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

ऐन को दफा ४७ को उपदफा (१) बमोिजम �ववादका 

स�ब�धमा थप �माण ब�ुनपुन� भए ब�ुनलेगायत �ववादको 

�नण�यको ���याका ला�ग अगा�ड बढाउने।  

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ४९ को उपदफा 

(२) 

ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) सँग स�बि�धत �ववादको 

हकमा �या�यक स�म�तले प�ह�लाई अदालत जान जानकार� 

�दई स�लै �म�सल (फाइल) िज�ला अदालतमा पठाउने आदेश 

गनु�भ�दा अिघ प�ह�लाई �मलाप� गन� भरम�दरु �यास गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�या�यक स�म�तले अ�धकतम �यास गदा�समेत प�ह� �मलाप� 

गन� सहमत नभएमा स�बि�धत िज�ला अदालत जान अनसूुची 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ४७ को उपदफा 
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२७ को नमूनाबमोिजम आदेश गर� सोको प�ह�लाई �दने।  (२) 

िज�ला अदालतमा �म�सल (फाइल) पठाउने आदेश भएप�छ 

�ववादको �म�सल (फाइल) मा रहेका कागजातह�को 

�सल�सलेवार �मलाई सोको �ववरण तयार गर� स�बि�धत 

�या�यक स�म�तका कम�चार�ले �म�सल (फाइल) िज�ला 

अदालतमा पठाउने।  

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

 

 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (२) सँग स�बि�धत �ववादमा 

मेल�मलापको मा�यबमबाट �ववाद समाधान हनु नसकेमा 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४८ को उपदफा (४) ले �या�यक स�म�तले दफा ४७ 

को उपदफा (२) मा उि�लिखत �ववादमा ��तवाद� उपि�थत भएको �म�तले तीन म�हना�भ� मेल�मलापको 

मा�यमबाट टु��याउनपुन� र सो अव�ध�भ� मेल�मलाप हनु नसकेमा सोह� बेहोरा उ�लेख गर� प�लाई 

अदालत जान सनुाई �ववाद र सोसँग स�बि�धत �म�सल कागज र �माणसमेत स�बि�धत अदालतमा 

पठाइ�दनपुन� �यव�था गरेको छ। साथै �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४८ को 

उपदफा (५) ले उपदफा (४) बमोिजम प� हािजर हनु आएमा स�बि�धत अदालतले �च�लत 

कानूनबमोिजम सो म�ुाको कारबाह� र �कनारा गनु�पन� �यव�था गरेकाले िज�ला अदालतले �या�यक 

स�म�तले पठाएको �य�ता �ववादमा आव�यक कागज �माण बझुी �नण�य गद�छ। 

 

  



62 | राि� �य �या�यक ��त�ान, नेपाल 

 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) को �ववादमा मेल�मलाप हनु 

नसकेमा �या�यक स�म�तबाट हनुे कारबाह� 

 

�ारि�भक सनुवुाइ र मेल�मलापको चरण (२) 

 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) सँग स�बि�धत �ववाद 

मेल�मलापको मा�यमबाट समाधान गन� मेल�मलापमा पठाएको वा स�म�तबाट थप �यास गदा�समेत 

मेल�मलाप हनु नसकेमा वा �ववादको �नण�य गन� प�ह� �मलाप� गन� सहमत नभएमा स�म�तबाटै 

आव�यक �माणह� स�लन गर� पर��ण गनु�पछ�।  

३.७ �माण स�लन र पर��ण  

�माण भौ�तक, �लिखत वा मौिखक हनु स�छन।् �नवेदकले �नवेदनमा दाबी गरेको कुरा प�ु� हनुे �माण 

�नवेदनका साथ र �लिखत बेहोरामा �नवेदन दाबीलाई ख�डन गरेको भए ��तवाद�ले सोलाई प�ु� गन� 

�माणसमेत साथै पेश गनु�पछ�। ती �माणह�बाहेक थप �माण ब�ुन आव�यक देिखए �या�यक स�म�तले 

यस �कारको �माणको स�लन र पर��ण गन� स�छ। �माण स�लन र पर��ण गन�को ला�ग �या�यक 

स�म�तले आदेश गनु�पछ�।�माणको स�लन, पर��ण र मू�या�नका �दा देहायका कुराह�मा �यान 

�दनपुद�छ:- 

 ज�ले जे कुराको दाबी �ल�छ, उसैले सो कुराको प�ु� हनुे �माण पेश गनु�पन�, 

 �ववाद वा ठहर गनु�पन� कुरासँग स�बि�धत �माण मा� ब�ुनपुन� वा �हण गनु�पन�।  

३.७.१ �माण ब�ुने ���या 

िज�मेवार� : �या�यक स�म�त 

�माण स�लन र पर��णको ला�ग ग�रन ेआदेशको नमूना अनसूुची १९ मा �दइएको छ।  

�माण स�लन र पर��णको आदेश गदा� देहायबमोिजम गनु�पछ�: 

 

�वषय स�बि�धत कानून 

प�ह�काबीच �ववादको कुन �वषय वा बुदँामा सहम�त वा 

असहम�त छ भ� ने कुरा य�कन गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार 

 

�ववादका मूलभतू �� न वा �वषयमा असहम�तका कुराह� 

य�कन भएप�छ �नण�य वा ठहर गनु�पन� कुराह� य�कन 

गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार 

 

ठहर गनु�पन� कुराह� य�कन भएप�छ �नवेदन र �लिखत 

बेहोराका साथ पेश भएको �माणको �व� लेषण (लेखाजोखा) 

गन� र ठहर गनु�पन� कुराह�सँग स�बि�धत �माण �नवेदन 

वा �लिखत बेहोरामा उ�लेख भएका वा अ�य सा�द�भ�क 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार 
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�माणह� पेश गन� आदेश गन�। 

�नवेदन र �लिखत बेहोराका साथ पेश भएका �माणको 

स�ल ��त श�ुमा पेश नगरेको भए �नवेदक र 

��तवाद�बाट दािखला गन� लगाउने र दािखला भएको 

�माणमा �नवेदक र ��तवाद�को कुनै आपि� भए सो 

आपि�बारे �लिखत �पमा भनाइ रा� न लगाउन।े 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ को 

दफा १७० र �थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार 

 

कुनै प�ले पेश गरेको �लिखत �माण झ�ुा वा जालसाजी 

हो भ� ने िज�कर अक� प�ले �लएमा �य�तो �माण झ�ुा वा 

जालसाजी हो होइन भ� ने स�ब�धमा स�बि�धत प�लाई 

कागज गराउने। 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ को 

दफा १७२ र �थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार 

 

सरकार� काया�लयमा कुनै �माण िझकाउनपुन� भएमा 

िझकाउने आदेश गन�। 
�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार 

�ववादको �कृ�तबाट �नवेदक वा ��तवाद�सँग �नवेदन वा 

�लिखत बेहोरा साथ पेश गन� नसकेको �माण प�छ फेला 

परेमा �य�तो �माण पेश गन� अनमु�त �दन स�कने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार 

 

��तवाद�ले �लिखत बेहोरा पेश नगरेको अव�थामा 

�नवेदकले पेश गरेको �माण र अ�य आव�यक �माण 

दािखला गन� लगाउने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार 

 

आव�यकता अनसुार प�ले राखेको सा�ीको बकप� 

गराउन आदेश गन�। 
�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार 

�ववादको �नण�य गदा� �ववादका प�बाहेक ते�ो �यि�को 

हकसमेत �भा�वत हनुे देिखएमा वा �य�तो �यि�समेत 

�ववादमा स�बि�धत देिखन आएमा �य�तो �यि�लाई समेत 

बझुी आ�नो कुरा रा� ने उपय�ु समय र मौका �दई 

�नजले पेश गरेको �माणको आधारमा प�सरह उपि�थ�त 

गराई कारबाह� गन� स�कने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार 

वा मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

को दफा १७६ 

�ववाद परेको अचल स�पि�को नाप, न�सा वा नाप, जाँच 

गन� आव�यक देिखएमा �य�तो स�पि�को नाप, जाँच वा 

न�सा गर� पेश गन� आदेश गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार 

वा मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

को दफा १७७ 

अचल स�पि� रहेको ठाउँको नै ��य� �पमा अवलोकन 

वा �नर��ण गनु�पन� देिखएमा अवलोकन वा �नर��ण गर� 

��तवेदन पेश गन� आदेश �दने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार 

वा मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

को दफा १७८ 

�माण ब�ुने आदेश गदा� सकेस�म एकै पटक सबै �माण 

ब�ुने आदेश गन�। 
�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार 
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३.७.२ �माण पेश गराउने ���या : 

िज�मेवार� : �या�यक स�म�तको कम�चार�  

 

�वषय स�बि�धत कानून 

�या�यक स�म�तबाट �माण स�लन र पर��णको आदेश 

भएप�छ आदेशबमोिजमको �माण दािखला गन� समय तोक� 

प�ह�लाई सूचना �दने। 

 

 �थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

प�ले पेश गरेको �माण क�त� वा जालसाजी हो भ� न ेकागज 

गरेमा �य�तो �माण स�े, क�त� वा जालसाजी हो होइन 

य�कन गन� र आव�यक परेमा �य�तो �लखत जाँच गन� 

सरकार� �नकायमा पठाउने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार वा मलुकु� देवानी काय��व�ध 

सं�हता, २०७४ को दफा १७२ को 

उपदफा (७)  

कुनै �नकायबाट कुनै �माण माग गनु�पन� भएमा �य�तो 

�माणको �ववरण खोल� सो �माण वा सोको �मािणत 

��त�ल�प पठाइ�दन अनरुोध गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार वा मलुकु� देवानी काय��व�ध 

सं�हता, २०७४ को दफा १६२  

कुनै �थान वा ठाउँको अवलोकन वा �नर��ण गनु�पन� आदेश 

भएमा सो �योजनको ला�ग अ�ीम �दन तोक� �या�यक 

स�म�तका पदा�धकार� आफ�  वा �ा�व�धक वा अ�य कुनै 

कम�चार� माफ� त अवलोकन गर� �यसको ��तवेदन पेश गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार वा मलुकु� देवानी काय��व�ध 

सं�हता, २०७४ को दफा १७८ 

�नवेदन वा �लिखत बेहोरा दता� गदा�को बखत �लिखत �माण 

पेश गन� स�भव नभएको कारण खलुाई कुनै प�ले समय 

माग गरेमा र सो कारण मना�सब देिखएमा बढ�मा प�� 

�दनस�मको समय �दन स�कने। 

(थप गरेको समय सीमा�भ� �माण पेश गनु�पन�) 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार वा मलुकु� देवानी काय��व�ध 

सं�हता, २०७४ को दफा १६३ 

 

३.७.३ सा�ी �माण 

कुनै घटना ��य� दे� ने वा �य�तो घटनाका बारेमा जानकार� रा� ने �यि� न ैसा�ी हो। �माण ऐन, 

२०३१ को दफा ३८ बमोिजम क�ललो उमेर, अ�त वृ� अव�था वा शार��रक वा मान�सक रोग वा अ� 

�य�तै कारणले गदा� आफूलाई सो�धएको �� ब�ुन नस�ने वा �यसको यिु�य�ु जवाफ �दन नस�ने भनी 

ठहराएको �यि� सा�ी हनु स�दैनन।् सोबाहेक म�तयारलगायत जनुसकैु �यि� सा�ी हनु स�छन।् 

 �माण ऐन, २०३१ को दफा ४७ ले सो�धएको कुनै ��को जवाफ �दएमा सो जवाफले 

आफूलाई सजायको भागी बनाउन स�छ भ� ने आधारमा सा�ीले ��को जवाफ �दन इ�कार गन� 

नपाउने �यव�था गरेको छ। 

 सामा�यतया देहायका �यि�ह�लाई सा�ीको �पमा बयान वा बकप� गन� वा देहायबमोिजम गन� 

�दन कर ला�दैन:- 
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 प�को आमा, बाब ुइ�या�दलाई �नजको �व�� गवाह� �दन, (दफा ४०) 

 प�त प�ी बीचका कुरा �कट गन�, (दफा ४१) (प�त प�ीबीचकै �ववाद भएमा बाहेक) 

 �यायाधीशको है�सयतले गरेको कुनै काय� �कट गन�, (दफा ४२) 

 सरकार� काया�लयमा रहेका अ�कािशत सरकार� �लखतका कुरा �कट गन�, (दफा ४३) 

 सरकार� कम�चार�लाई �ा� भएको जानकार� �कट गन�, (दफा ४४) 

 �हर� कम�चार�लाई अपराध घटेको कुराको जानकार�को �ोत �कट गन�, (दफा ४४क.) 

 कानून �यवसायीलाई �नजको प�ले जानकार� �कट गन�, (दफा ४५) 

 कुनै �यि� र �नजको काननुी स�लाहकारको बीचमा भएको कुरा �कट गन�।(दफा ४६) 

३.७.४ सा�ीको बकप� गराउन े���या  

िज�मेवार� : �या�यक स�म�तका कम�चार� 

�या�यक स�म�तबाट कुनै �ववादमा सा�ी �माण ब�ुने वा सा�ीको बकप� गराउने आदेश भएमा �नवेदन 

वा �लिखत बेहोरामा उ�लेख भएका सा�ीह� बकप� गन� आउन े �दन तोक� सा�ीह� उपि�थत भएमा 

�नजह�को बकप� गराउनपुछ�।  

सा�ी उपि�थत गराउने �नवेदनको नमूना अनसूुची २८ मा �दइएको छ। 

सा�ीले �लने शपथको नमूना अनसूुची २९ मा �दइएको छ। 

सा�ीको बकप�को नमूना अनसूुची ३० मा �दइएको छ।  

सा�ीको नाउँको व�द सवालको नमूना अनसूुची ३१ मा �दइएको छ। 

 

�वषय स�बि�धत काननुी �यव�था 

�नवेदन र �लिखत बेहोरामा उि�लिखत सा�ीको 

बकप� गराउनको ला�ग �दन तोक� सो �दन सा�ी 

उपि�थत गराउन �नवेदक र ��तवाद�लाई जानकार� 

�दने। 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा 

१७९ र दफा १८३, मलुकु� देवानी काय��व�ध 

�नयमावल�, २०७५ को �नयम २९, मलुकु� 

फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा 

१०१ र मलुकु� फौजदार� काय��व�ध �नयमावल�, 

२०७५ को �नयम ५३ 

सा�ी उपि�थत गराउन तो�कएको �दन दवु ैप�ले 

सा�ी उपि�थत गराए सा�ीको बकप� गराउने। 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा 

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

२०७५ को �नयम ३०, मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १०१ र 

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

को �नयम ५४ 

बकप� गराँउदा �ववादका प�ह�को रोहवरमा 

�या�यक स�म�तका संयोजक वा कुनै सद�यको 

�माण ऐन, २०३१ को दफा ४९ को उपदफा 

(२) र �थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 
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उपि�थ�तमा गराउने। अनसुार  

सा�ी ब�ुन तो�कएको उपि�थ�तका �दन सा�ी 

उपि�थत गराउन नस�ने प�को सा�ीको पर��ण 

हनु नस�ने।  

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा 

१७९ को उपदफा (२), मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १०१ को 

उपदफा (४) र �थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार  

सा�ी उपि�थत गराउनका ला�ग तो�कएको �दन 

खोलो, प�हरो वा �ह�न ेबाटो ब�द भई वा क�ु�को 

घोषणा भएको वा अ�य कुनै कारणले साव�ज�नक 

यातायातको साधन नचलेको र उपि�थत गराउनपुन� 

सा�ीलाई कसैले अपहरण गर� लगेको वा शर�र 

ब�धक बनाएको अव�था पर� सा�ी उपि�थत गराउन 

नसकेकोमा अक� �दन सा�ी उपि�थत गराउँनको 

ला�ग �य�तो अव�था परेको कुरा स�बि�धत �थानीय 

तहको वडा काया�लय वा कुनै सरकार� �नकायको 

�सफा�रस समेत संल�न गर� बाटो खलेुको वा 

अपहरण तथा ब�धकबाट म�ु भएको �म�तले सात 

�दन�भ� स�बि�धत प�ले �नवेदन �दनपुछ�। यसर� 

�नवेदन �दएमा सात �दन�भ� �या�यक स�म�तले सा�ी 

पर��ण गराउने आदेश गन� स�न।े 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा 

१७९ को उपदफा (३), मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १०१ को 

उपदफा (४) र �थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार  

सा�ी पर��णको काय�लाई �यवि�थत बनाउने 

स�दभ�मा देहायका कुराह� �यान �दनपुद�छ:- 

 एक भ�दा धेरै सा�ीह� भए एक �दनमा 

क�तजना सा�ीको बकप� गराउने भ� न े�वषय, 

 कुन �दन कुन सा�ीको बकप� हनुे वा सा�ीको 

बकप� गन� पालोको �यव�थापनको �वषय, 

 सा�ी उपर कुनै �कारको अनिुचत �भाव वा 

दवाब परेको वा पन� स�भावना रहे नरहेको 

�वषय,  

 म�हला वा बालबा�लका जे� नाग�रकको बकप� 

गराउनपुन� भएमा संवेदनशीलता रा� नपुन� �वषय,  

 �व�तुीय स� चार मा�यम (�भ�डयो क��ेि�स�) 

बाट सा�ीको बकप� गराउने �वषय।  

�थानीय तहले तजु�मा गरेको काय��व�ध कानून  



�थानीय �या�यक स�म�त (काय� स�ालन) �द�दश�न, २०७७ | 67 

 

सा�ीको बकप� गराउनअुिघ सा�ीलाई आफूले 

देखेको जानेको स�य कुरा �य� गन� कुराको 

उ� घोषण गर� �या�यक स�म�तका संयोजक र 

एकजना सद�य वा सबै पदा�धकार�सम� अनसूुची 

२९ को ढाँचामा शपथ गराउने। 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा 

१८४ र मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा १०६ 

 सा�ीको बकप� गदा� िश�, स�य र आदराथ� 

श�दको �योग गनु�पन� साथै लै��क मै�ी, द�लत 

मै�ी, अपा� मै�ी �यवहार गनु�पन�।  

 �नवेदक वा ��तवाद�को सा�ीलाई �नजह�को 

दाबी वा िज�करसँग स�बि�धत रह� ��ह� 

टु�ाई सोधपछु गन�।  

 जनु प�को सा�ीसँग सोधपछु ग�रएको हो सो 

प�ात ्अक� प�ले सोधपछुसँग स�बि�धत रह� 

िजरह �� गन� स�ने र सा�ीले जे उ�र �द�छ 

सोह� कुरा ले� नपुन�। 

 अक� प�ले िजरह गदा� कुनै कुरा अ�प� भए 

आ�नो सा�ीलाई िजरहमा सो�धएका ��को 

उ�रमा सी�मत रह� पनु: सोधपछु गन� र 

सा�ीले जे उ�र �द�छ सोह� कुरा ले� नपुन�। 

 �या�यक स�म�तबाट सा�ीलाई थप केह� कुरा 

सोधपछु गन� आव�यक देिखएमा सोधपछु गन� र 

सा�ीले जे उ�र �द�छ सोह� कुरा ले� नपुन�। 

 बकप� स�कएप�छ सा�ीको बकप�को ��येक 

पानामा ले� न जा� ने भए सह�छाप र ले� न 

नजा� ने भए �या�चे सह�छाप गर� अि�तम 

पानामा ले� न जा� नेको लेखा�मक तथा रेखा�मक 

र ले� न नजा� नेको हकमा रेखा�मक �या�चे 

सह�छाप गराउने।  

 रोहवरमा दबैु प�को सह�छाप गराउने र 

बकप�को प�हलो पाना तथा िशर पछुारमा 

�या�यक स�म�तका संयोजक वा सद�यले 

ह�ता�र गर� बकप� �मािणत गन�। (अक� 

प� उपि�थत नभएको भए �नजलाई रोहवरमा 

रा� न ुपद�न।) 

�माण ऐन, २०३१ को दफा ४८, ४९, ५० र 

५३, मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ को 

दफा १८६, र १८७ र मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १०६ र 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  
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सा�ी बकाउँदा देहायबमोिजम गन�: 

 एउटा सा�ीले बकेको कुरा अक� सा�ीले स�ु न नपाउने 

गर� बकप� गराउने,  

 सा�ीलाई अनाव�यक �पमा बेइ�जत गन� वा िझ�ाउन े

�क�समका �� नसो�ने,  

 सोधपछुका �ममा जवाफ सूचक �� नसो�ने,  

 सा�ी बकप� गदा� सा�ीसँग अनाव�यक ठ�ा, म�कर� 

गन� नहनुे,  

 बालबा�लका, म�हला, �ये� नाग�रक र वाि� चतीकरणमा 

परेका समदुायका �यि� सा�ी भए �वशेष संवेदनशीलता 

अपनाउने,  

�माण ऐन, २०३१ को दफा ४९, ५१, 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा ११० र �थानीय 

कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

बकप� गदा� स�बि�धत सा�ीले जवाफ न�दएमा, �दन इ�कार 

गरेमा वा जनु ��को जवाफ खोिजएको हो सोको जवाफ 

न�दई अस�बि�धत �वषयको जवाफ �दएमा �या�यक स�म�तका 

संयोजक वा सद�यले सोको कै�फयत खुलाई बकप� 

�मािणत गन�।  

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

को दफा १८८ र �थानीय 

कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

शार��रक अ�व�थताका कारणले �या�यक स�म�तसम� 

उपि�थत हनु नस�ने सा�ीलाई �नज रहे बसेको ठाउँमा नै 

गई सा�ी ब�ुनका ला�ग कुनै प�ले �नवेदन �दएमा र सो 

�नवेदन बेहोरा मना�सब देिखएमा माग बमोिजम सा�ी ब�ुन 

आदेश गर� सा�ी रहे बसेको ठाउँमा �या�यक स�म�तका 

संयोजक वा सद�य आफ�  गई वा कम�चार� खटाई सा�ी 

बकप� गराउन स�कने। 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

को दफा १८१ र �थानीय 

कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

पर��ण गनु�पन� सा�ी अक� �थानीय तहको वा�स�दा भई 

�नजको शार��रक अव�थाको कारणले �नजलाई उपि�थत 

गराई बकप� गराउन नस�कने कुरा उ�लेख गर� ब�द 

सवालमाफ� त पर��ण गराउन कुनै प�ले �नवेदन �दई 

मना�सब देिखए ब�द सवालमाफ� त सा�ी पर��ण गराउन 

आदेश गन� र सा�ीलाई सो�नपुन� ��ह� आव�यक ढाँचामा 

तयार गर� �या�यक स�म�तको संयोजक वा सद�यबाट 

�मािणत गराई सा�ी रहे बसेको अक� �थानीय तहमा पठाई 

सो �थानीय तहको �या�यक स�म�तले ब�द सवालको ��येक 

��को जवाफको बकप� तयार गर� सा�ी र रोहवरमा ब�ने 

प�को सह�छाप गराई स�बि�धत �या�यक स�म�तसम� 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

को दफा १८९, मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १०७ 

र �थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  
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पठाइ�दने। 

अ�त ब�ृ अव�था, शार��रक अश�ता, अ�व�थता वा नेपाल 

बा�हर रहे बसेको कारण कुनै सा�ी उपि�थत हनु नस�न े

कारण देखाई ��य ��य संवाद (�भ�डयो क��े�स) माफ� त 

सा�ी पर��ण गन� कुनै प�ले �नवेदन �दएमा सोबमोिजम गन� 

स�कने अव�था भएमा �य�ता सा�ीको ��य ��य 

संवादमाफ� त सा�ी पर��ण गन� आदेश गन� र समय वा �दन 

तोक� ��य ��य संवादको मा�यमबाट �य�तो सा�ीको 

बकप� गराउने।  

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

को दफा १८२, मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १०९ 

र �थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

सरु�ामा खतरा छ भ� ने ला�ग कारण खलुाई �या�यक 

स�म�तसम� सरु�ाको �व�ध ग�र�दन �नवेदन गरेमा �य�तो 

सा�ीको सरु�ाको �व�ध गन� आदेश �दने र �य�तो सरु�ाको 

�व�ध गन� कत��य स�बि�धत �नकायको हनुे।  

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा ११४ र �थानीय 

कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

 

३.८ मलुतबी  

अदालत वा अ�य �नकायमा च�लरहेको �ववाद वा म�ुाको फैसला वा �नण�यबाट �या�यक स�म�तमा 

च�लरहेको �ववादको �नण�य �भा�वत हनुे अव�थामा �या�यक स�म�तमा रहेको �ववादको कारबाह� मलुतबी 

(रो�न ुवा �थगन) रा� नपुछ�।  

मलुतबी रा�को ला�ग �दइने �नवेदनको नमूना अनसूुची ३२ मा �दइएको छ। 

मलुतबीबाट जगाउनको ला�ग �दइन े�नवेदनको नमूना अनसूुची ३३ मा �दइएको छ। 

मलुतबीमा रहेका �ववादह�को अ�भलेखको नमूना अनसूुची ३४ मा �दइएको छ। 

३.८.१ मलुतबी रा� न ेर जगाउने ���या : 

िज�मेवार� : �या�यक स�म�त/ स�बि�धत कम�चार� 

 

�वषय स�बि�धत काननुी �यव�था 

�ववादसँग स�बि�धत �वषयमा कुनै �या�यक वा अध��या�यक 

�नकायमा कुनै �ववाद वा म�ुा च�लर�हरहेको र सो �ववादको 

अि�तम �कनाराबाट �या�यक स�म�तमा �वचाराधीन �ववादमा 

ताि�वक असर पन� जाने वा फरक पन� देिखए सो बेहोरा खलुाई 

कुनै प�ले मलुतबीमा रा� नको ला�ग सोको �माण स�हत 

�या�यक स�म�तको काया�लयमा �नवेदन �दनपुन�। 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा २०१ वा �थानीय 

कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  
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�या�यक स�म�तका कम�चार�ले मलुतबीको �नवेदन �या�यक 

स�म�तसम� पेश गन�। �थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�नवेदन पेश भएमा वा अदालत वा अ�य �नकायमा कारबाह� 

च�लरहेको जानकार� स�म�तले �लिखत �पमा �ा� गरेमा 

�या�यक स�म�तले �यस �कारको �ववाद वा म�ुामा �नण�य 

नभएस�म स�म�तमा रहेका �ववाद मलुतबीमा रा� ने आदेश गन�। 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा २०१ वा �थानीय 

कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

मलुतबीमा रा� ेआदेश भएप�छ मूल दायर�को लगतमा 

मलुतबीमा रहेको बेहोरा जनाउन ेर मलुतबीस�ब�धी दायर� 

�कताबमा दता� गन�।  

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

मलुतबीमा रा� ेआदेश भएप�छ �या�यक स�म�तका कम�चार�ले 

प�ह�लाई �या�यक स�म�तसम� उपि�थत हनु नपन� जानकार� 

�दई उपि�थ�त टुटाइ�दने।प�ह� अक� �या�यक वा अध��या�यक 

�नकाय वा �थानीय तहमा उपि�थत हनु जानपुन� भए 

उपि�थ�तको �म�त तोक� सोह� बेहोरा जनाई भरपाई गराई 

�म�सल सामेल रा� ेर स�लै �म�सल अक� �या�यक वा 

अध��या�यक �नकाय वा �थानीय तहमा पठाई �दने। 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा २०१ वा �थानीय 

कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

अक� �नकायमा चलेको �ववाद वा म�ुामा �नण�य वा फैसला 

भएको जानकार� �ववादको कुनै प�ले थाहा पाई मलुतबी 

जगाउनको ला�ग सोको �माण स�हत �या�यक स�म�तसम� 

�नवेदन �दन स�ने।  

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा २०२ वा �थानीय 

कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

प�को �नवेदन परेप�छ वा �या�यक स�म�तले अ� �नकायमा 

चलेको �ववादको �नण�य वा फैसला भएको जानकार� पाएप�छ 

मलुतबीमा रहेको �ववादको कारबाह� जगाउने आदेश गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�या�यक स�म�तबाट मलुतबीमा रहेको �ववादको कारबाह� 

जगाउने आदेश भएप�छ �ववादको प�लाई मलुतबी जागेको 

बेहोरा स�हत �ववादको कारबाह�मा संल�न हनुको ला�ग सूचना 

�दने।  

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

 

३.९ �नवेदन दाबी �फता�  

देवानी तथा द�ुनयाँवाद� फौजदार� �कृ�तको �ववादमा �नवेदकले चाहेमा �ववादको कारबाह�को �ममा 

जनुसकैु बखत आ�नो �नवेदन दाबी �फता� गन� स�छन।दाबी �फता� भएप�छ �ववादको �वषय टु�ो लागेको 

मा�न�छ, र सोह� �वषयमा �नवेदकले फेर� �नवेदन दाबी �लन पाउँदैन। 
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�नवेदन दाबी �फता�को ला�ग �दइने �नवेदनको नमूना अनसूुची ३५ मा �दइएको छ। 

३.९.१ �नवेदन दाबी �फता�को ���या 

िज�मेवार� : �या�यक स�म�त 

 

�वषय स�बि�धत काननुी �यव�था 

�नवेदकले दाबी �फता� �लन चाहेमा दाबी �फता� �लन चाहेको 

बेहोरा खलुाई �या�यक स�म�तको काया�लयमा �नवेदन 

�दनपुन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

सो �नवेदन �ा� भएप�छ �या�यक स�म�तको कम�चार�ले 

दाबी �फता� �लन चाहेको हो होइन र दाबी �फता�को मतलब 

र प�रणामसमेत सनुाई सनाखत कागज गराउनपुन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

�नवेदकको सनाखत कागज भई �या�यक स�म�तसम� पेश 

भए प�छ स�म�तले �नवेदन दाबी �फता� गन� आदेश गन�। 
�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

दाबी �फता�को आदेश गदा� कुनै अचल वा चल स�पि� 

रो�ा रािखएको भए सोसमेत फुकुवा गन� आदेश समेत 

गन�।  

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

दाबी �फता�को आदेश भएप�छ स�म�तका कम�चार�ले �ववाद 

दता� �कताबमा दायर�को लगत क�ा गन�। 
�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

 

३.९.२ कुनै कुरा खलुाउन आव�यक भए कागज गराउन े 

�ववाद समाधानको कारबाह�को �सल�सलामा कुनै प�बाट कुनै कुरा ज�तै �म�सल (फाइल) मा उ�लेिखत 

नाम, थर, वतन, �ववरण, व�तिु�थ�त, अवि�थ�त, प�हचान आ�द �प�ट गराउन ुपरेमा �य�तो कुरा �प�ट 

गराउनको ला�ग �या�यक स�म�तले आदेश गर� प�बाट कागज गराई �य�तो कुरा �प� पान� लगाउन 

स�छ। 

३.९.३ कागज गराउन े���या  

िज�मेवार� : �या�यक स�म�त 

 

�वषय स�बि�धत काननुी �यव�था 

�ववादका स�ब�धमा प�ह�बाट कुनै कुरा �प� गराउन ुपरेमा 

�या�यक स�म�तको कम�चार�ले �ववादको �म�सल (फाइल) 

�या�यक स�म�तसम� पेश गन�। 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

को दफा २७५ वा �थानीय 

कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

�ववादको �म�सल (फाइल) पेश भएमा वा पेश भइसकेप�छ 

�या�यक स�म�तले जनु कुरा �प� गराउनपुन� हो सो कुरा खोल� 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

को दफा २७५ वा �थानीय 
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स�बि�धत प�बाट कागज गराई खलुाउन कम�चार�लाई आदेश 

गन�। 

कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

�या�यक स�म�तबाट आदेश भएप�छ �या�यक स�म�तको काम 

गन� तो�कएको कम�चार�ले स�बि�धत प�सँग आदेशबमोिजमको 

कागज गराई खलुाउन लगाउने। 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

को दफा २७५ वा �थानीय 

कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

 

३.१० प�को म�ृय ुभएमा वा होसठेगाना नरहेमा वा बेप�ा भएमा �ववाद सकार गराउन े

�ववाद समाधानको कारबाह�को �सल�सलामा कुनै प�को म�ृय ुभएमा वा कुनै प�को होस ठेगानमा नरहेमा 

वा बेप�ा भएमा सो प�को संर�क वा निजकको हकबालाले �य�तो �ववाद सकार गन� स�छन।्  

३.१०.१ �ववाद सकार गराउन े���या : 

िज�मेवार� : �या�यक स�म�तका कम�चार�  

�वषय स�बि�धत काननुी �यव�था 

प�को म�ृय ुभएमा वा होस ठेगाना नरहेमा वा बेप�ा भएमा 

मतृकको संर�क वा निजकको हकवालाले �य�तो घटना भएको 

�म�तले बाटोको �यादबाहेक २१ �दन�भ� �या�यक स�म�तको 

काया�लयमा सोको �माणस�हत �ववाद सकार गन�को ला�ग 

�नवेदन �दनपुन�। 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

को दफा  

२२६ वा �थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार  

�नवेदन पेश भएप�छ स�म�तको कम�चार�ले पेश हनु आएको 

�माण र �ववरणसमेत हेर� सकार गन� �म�ने देिखएमा �य�तो 

�यि�लाई �ववाद सकार गरेको कागज गराइ�दने।  

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

को दफा २२६ वा �थानीय 

कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

 

�ववाद सकार गरेको कागजको नमूना अनसूुची ३६ मा �दइएको छ।  

३.११ �ववाद तामेल�मा रा� े

�या�यक स�म�तको काया�लयमा �नवेदन दता� भएप�छ �लिखत बेहोरा नपद� वा �लिखत बेहोरा लगाउने �याद 

समा� भएप�छ �नवेदकले कानूनले था�ने थमाउने �याद तारेखसमेत गजुार� उपि�थ�त टुटाई बसेमा �य�तो 

�ववाद थप कारबाह� गन� नपन� गर� तामेल�मा रा�पुद�छ। यसर� �ववाद तामेल�मा रा�दा आदेश गनु�पछ�। 

तामेल�मा नरा� नपुन� �ववाद तामेल�मा राखेको अव�थामा बाहेक अ�य अव�थामा तामेल� आदेश उपर 

पनुरावेदन ला�दैन।�ववाद तामेल�मा रा� ु भनेको एक �क�समले �ववादको अ��य हनु ु हो।�य�तै गर� 

��तवाद�को वतन �प� नखलेुका कारणले �याद तामेल हनु नसकेको र �नवेदकलाई वतन खलुाउन 

लगाउँदासमेत �नजले �� वतन खलुाउन नसकेका कारण �याद तामेल� हनु नसकेमा �य�तो �ववाद समेत 

तामेल�मा राखी �दने आदेश गनु�पछ�। 
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३.११.१ �ववाद तामेल�मा रा� े���या 

िज�मेवार� : �या�यक स�म�त / �या�यक स�म�तको काय�मा संल�न कम�चार� 

�वषय स�बि�धत काननुी �यव�था 

��तवाद�को �लिखत बेहोरा नपरेको अव�थामा उपि�थ�तमा रहेका 

�नवेदकले उपि�थ�त टुटाई था�ने थमाउने �याद तारेखसमेत गजुार� 

बसेमा �य�तो �ववाद �या�यक स�म�तका कम�चार�ले स�म�तमा पेशी 

गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�नवेदकले �� वतन �दन नसकेका कारण ��तवाद�को नाउँमा �याद 

तामेल हनु नसक� �नवेदकलाई पनु: वतन खलुाउन लगाउँदा समेत 

�नजले �� वतन खलुाउन नसकेका कारण �याद तामेल हनु 

नसकेमा �य�तो �ववाद �या�यक स�म�तका कम�चार�ले स�म�तमा पेश 

गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�या�यक स�म�त �यसर� पेश भएका �ववाद तामेल�मा रा� न आदेश 

गन�।  

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

तामेल�मा रा� न ेआदेश �या�यक स�म�तका संयोजक र एक जना 

सद�य वा सबै पदा�धकार�ले �मािणत गनु�पन�। 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, 

२०७४ को दफा ४८ वा �थानीय 

कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार 

 

३.१२ �डस�मस वा खारेजी 

देवानी �ववादमा �लिखत बेहोरा नपद� �नवेदकले उपि�थ�त टुटाएको वा �नवेदक र ��तवाद� दवुैले 

तो�कएको �दनको उपि�थ�त टुटाई कानूनले था�ने थमाउने �यादसमेत गजुार� बसेकोमा ��तवाद�ले �नवेदन 

दाबीलाई परैु अ�वीकार गरेको भए �य�तो �ववाद �डस�मस ह�ुछ। ��तवाद�ले उपि�थ�त नटुटाएको तर 

�नवेदकले उपि�थ�त टुटाएको र �नवेदन दाबीलाई ��तवाद�ले पूण�तया अ�वीकार गरेको अव�थामा प�न 

�डस�मस ह�ुछ।दवु ै प�ले उपि�थ�त टुटाएको तर ��तवाद�ले �नवेदन दाबीलाई आंिशक �पमा �वीकार 

गरेको अव�थामा भने �वीकार गरेको हदस�म �नवेदन दाबी ठह� याई बाँक� अ�वीकार गरेको �वषयमा 

�डस�मस ग�र�दनपुछ�। �डस�मसउपर िच� नब�ुन े प�ले स�बि�धत िज�ला अदालतमा पनुरावेदन गन� 

पाउँछन।् 

�यि� वाद� हनुे फौजदार� �ववादमा तो�कएको �दन �ववादका प�ह� उपि�थत नभई कानूनले था�ने 

थमाउने अव�धसमेत गजुार� बसेकोमा �म�सल सामेल रहेका �माणबाट ��तवाद�ले �नवेदकको �नवेदन दाबी 

परैु वा आंिशक �पमा �वीकार गरेको देिखन आएमा �य�तो हदस�म �नण�य गर� र �वीकार नगरेको 

हदस�म खारेज गन� गर� �ववादमा �नण�य गनु�पछ�।  
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३.१२.१ �डस�मस वा खारेजी ���या 

िज�मेवार� : �या�यक स�म�त र �या�यक स�म�तको काय�मा संल�न कम�चार� 

�वषय स�बि�धत काननुी �यव�था 

देवानी �ववादमा �लिखत बेहोरा नपद� �नवेदकले उपि�थ�त 

टुटाएको वा दवु ैप�ले उपि�थ�त टुटाई था�ने थमाउने 

�यादसमेत गजुार� बसेको अव�थामा �य�तो �ववाद �या�यक 

स�म�तका कम�चार�ले �य�तो �नवेदन पेशी सूचीमा चढाउने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार 

देवानी �ववादमा �लिखत बेहोरा नपद� �नवेदकले उपि�थ�त 

टुटाएको वा दवु ैप�ले उपि�थ�त टुटाई था�ने थमाउने 

�यादसमेत गजुार� बसेको र ��तवाद�ले �नवेदन दाबीलाई 

पूण�तया अ�वीकार गरेको भए �य�तो �ववादमा �या�यक 

स�म�तले �डस�मस गन� गर� �नण�य गन�। 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

को दफा १४१ वा �थानीय 

कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार 

देवानी �ववादमा �लिखत बेहोरा नपद� �नवेदकले उपि�थ�त 

टुटाएको वा दवु ैप�ले उपि�थ�त टुटाएको तर ��तवाद�ले 

�नवेदन दाबीलाई आंिशक �पमा �वीकार गरेको अव�थामा 

भने �वीकार गरेको हदस�म �नवेदन दाबी ठह� याई बाँक� 

अ�वीकार गरेको �वषयमा �डस�मस गन� गर� �नण�य गन�। 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

को दफा १४१ वा �थानीय 

कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार 

देवानी �ववादमा �डस�मसको �नण�य �या�यक स�म�तका 

संयोजक र एक सद�य वा सबै पदा�धकार�ले सव�स�मत भए 

सव�स�मत �पमा सो नभए बहमुतको आधारमा �नण�य गन�। 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को 

दफा ४८ वा तहले तजु�मा गरेको काय��व�ध 

कानून 

�डस�मसको �नण�य भएप�छ �ववादको अ��य हनुे हुँदा 

दायर�को लगत क�ा गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार 

�डस�मस भएकोमा सोह� �वषयमा पनु: �ववाद दता� हनु 

स�दैन। तर, कानूनको उिचत ���या परुा नगर� �डस�मस 

भएकोमा भने सो सो �डस�मस �नण�यउपर िच� नब�ुने 

प�ले स�बि�धत िज�ला अदालतमा पनुरावेदन गन� पाउन े

भएकाले प�ह�का नाउँमा ३५ �दनको पनुरावेदन �याद 

जार� गन�। 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

को दफा १४१ को उपदफा (२), �थानीय 

सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा 

५१ वा �थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार 

�यि� वाद� हनुे फौजदार� �ववादमा तो�कएको �दन 

�ववादका प�ह� उपि�थत नभई कानूनले था�ने थमाउन े

अव�धसमेत गजुार� बसेमा ��तवाद�ले �नवेदकको �नवेदन 

दाबी परैु वा आंिशक �पमा �वीकार गरेको देिखन आएमा 

�य�तो हदस�म �नण�य गन� र �वीकार नगरेको हदस�म 

खारेज गन� गर� �ववादमा �नण�य गनु�पन�। 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

को दफा ८६ को उपदफा (३) वा �थानीय 

कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार 
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खारेजीको �नण�यउपर िच� नब�ुने प� स�बि�धत िज�ला 

अदालतमा पनुरावेदन गन� पाउन ेभएकाले ३५ �दने 

पनुरावेदनको �याद जार� गन�। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को 

दफा ५१ 

�डस�मस वा खारेजी जनु ���याबाट भएप�न �ववादको 

�कनारा भएकोमा �ववादका प�ह�लाई �नण�य भएको 

�म�तले ३५ �दन�भ� �नण�यको �मािणत ��त�ल�पस�हत 

जानकार� �दनपुन�। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को 

दफा ५० वा �थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार 

 

पन� च: पनुरावेदनको �याद र ठाउँस�ब�धी �व�ततृ जानकार� ता�लका नं ३ मा उ�लेख ग�रएको छ।  
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�नण�यको चरण ३ 

 

३.१३ अि�तम सनुवुाइ  

प�ह�ले �माण दािखला गर� सा�ी पर��णसमेत भइसकेप�छ �ववादको अि�तम सनुवुाइ गनु�पद�छ। यस 

�कार हनुे �ववादको सनुवुाइमा �नवेदन दाबी, ��तवाद� िज�कर, स�ब� �माणह� तथा �नवेदक र 

��तवाद�को कुनै भनाइ भए सोसमेत सनुी अि�तम �नण�य गन� काय� ह�ुछ। 

३.१३.१ अि�तम सनुवुाइको ���या :  

िज�मेवार� : �या�यक स�म�तको काय�मा संल�न कम�चार� 

�वषय स�बि�धत काननुी �यव�था 

�ववादको अि�तम सनुवुाइका ला�ग ह�ामा क�त �दन र कुन कुन 

�या�यक स�म�तको बैठक ब�न ेहो सो �वषयको �नधा�रण �या�यक 

स�म�तले। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�माण दािखला भएप�छ र सा�ीको बकप� स�कएप�छ 

सनुवुाइको ला�ग �ववाद �या�यक स�म�तसम� पेश हनुे �दन 

तोक� सोको जानकार� दवु ैप�लाई �दने।  

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�ववाद पेश हनुे �दन �ववादको �म�सल (फाइल) �या�यक 

स�म�तका कम�चार�ले �या�यक स�म�तसम� पेश गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�नवेदक र ��तवाद� उपि�थत भएप�छ �या�यक स�म�तले 

उनीह�को कुनै भनाइ भए स�ु न ेर आव�यक �वषयमा �� 

गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�मलाप� हनु स�न ेस�भावना छ भ� ने �या�यक स�म�तलाई 

लागेमा �नवेदक र ��तवाद�लाई �मलाप� गन� �ो�सा�हत गन� र 

�नजह� सहमत भएमा �ववाद पनु: मेल�मलापका ला�ग 

मेल�मलापकता� वा मेल�मलापके�� सम� पठाउने।  

मेल�मलाप स�ब�धी ऐन, २०६८ को 

दफा ३ को उपदफा (४) वा �थानीय 

कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

 

३.१४ �नण�य  

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) को �ववादमा प�ह�बीच 

मेल�मलाप हनु नसकेमा �य�तो �ववादको टु�ो �नण�यबाट लगाउनपुन� ह�ुछ। उपल�ध �माणको मू�या�न 

गर� सोको आधारमा �नवेदन दाबी प�ुने नप�ुने कुराको ठहर गनु�पद�छ। 

 �ववादको �नण�य गदा� �या�यक स�म�तका संयोजक र सद�यले सकभर सव�स�मत �पमा �नण�य 

गनु�पद�छ। सव�स�मत �पमा �नण�य हनु नसके बहमुतको आधारमा �नण�य गनु�पछ�।  

 बहमुतको आधारमा �नण�य भएमा अ�पमत वा फरक रायलाई समेत �नण�यको पूण� पाठमा उ�लेख 

गनु�पद�छ। 
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 जनु �दन �नण�य ग�र�छ �यस �दनको �नण�यको सि��� बेहोरा राय �कताबमा ले�पुद�छ।राय 

�कताबको नमूना अनसूुची ३७ मा �दइएको छ। राय �कताबमा केरमेट गन� वा कुनै कुरा थपघट 

गन� गनु� हुँदैन।कुनै प�ले �नण�यको पूण� पाठ तयार नहुँदै राय �कताबको न�ल माग गरेमा 

�या�यक स�म�तको काया�लयले ला�न ेद�तरु �लई सोको न�ल �मािणत गर� �दनपुद�छ। 

३.१४.१ �नण�यको ���या  

िज�मेवार� : �या�यक स�म�त 

�नण�यको नमूना अनसूुची ३८ मा �दइएको छ। 

�वषय स�बि�धत काननुी �यव�था 

�ववादको �नवेदन दाबी तथा ��तवाद� िज�कर अ�ययन गर� 

सनुवुाइमा ब�ने �या�यक स�म�तका संयोजक र एकजना सद�य वा 

सबै पदा�धकार�ह�ले के �वषयमा �नण�य गनु�पन� हो वा ठहर 

गनु�पन� ��को �नधा�रण गन�।  

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�नण�य गनु�पन� �� �नधा�रण गरेप�छ �य�तो ��लाई समथ�न गन� वा 

ख�डन गन� ठहर गनु�पन� कुरासँग स�ब� �माण के के छन ्हेर� 

सोको मू�या�न गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�ववादको राय/ठहर तयार गदा� �ववादको त�य, �ववा�दत 

��/ठहर गनु�पन� ��, स�ब� �माण र सोको �व�षेण, स�बि�धत 

कानूनसमेतको �व�षेण गर� आधार र कारणस�हत तयार गनु�पन�।  

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�नण�य गदा� कानूनबमोिजम �नधा��रत र कानून नभएमा �या�यक 

स�म�तले तयार �नण�य �कताबमा राय ले� नपुछ�। सव�स�मत �नण�य 

हनु नसकेमा अ�पमत वा फरक रायलाई समेत �नण�य �कताबमा 

ले� न।े 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

राय �कताबमा राय लेखी सकेप�छ �या�यक स�म�तका संयोजक र 

एकजना सद�य वा सबै पदा�धकार�ह�ले ह�ता�र गन�।फरक 

मतको राय बहमुतको राय लेखी सद�यह�ले ह�ता�र ग�रसकेप�छ 

फरक मत रा� ने सद�यले ह�ता�र गन�।  

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार अ�यथा �यव�था 

गरेकोमा बाहेक सामा�यतया �नण�य भएको २१ �दन�भ� �या�यक 

स�म�तमा काम गन� कम�चार�ले �नण�य �कताबमा लेिखएको राय 

अनसुार �नण�यको पूण� पाठ तयार पार� �या�यक स�म�तका 

पदा�धकार�ह�सम� पेश गन�। 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा १३१(६) र 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा १९८(१) 

�य�तो पाठ हेर� थपघट गनु�पन� भए गर� प�हलो पानाको िशरबाहेक 

अ�य पानाको िशर पछुारमा �या�यक स�म�तका पदा�धकार�ले 
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ह�ता�र गन�। यसर� पूण�पाठ तयार गदा� �नण�य भएको �म�त र 

ह�ता�र भएको �म�त उ�लेख गन�। 

�नण�यको पूण� पाठ तयार भई ह�ता�र भएप�छ �नवेदन दता� 

�कताबमा �ववादमा �नण�य भएको बेहोरा र �म�त जनाई लगत क�ा 

गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

     

३.१४.२ �नण�यको ��त�ल�पस�हत पनुरावेदनको �याद र जनाउ �याद �दने  

िज�मेवार� : �या�यक स�म�त  

�वषय स�बि�धत काननुी �यव�था 

�नण�य हुँदाका �दन दबैु प� उपि�थत भई िजत वा हारको 

�नण�यको बेहोरा सनुी पाएको कागज गरेको भएमा सोह� �दनलाई 

फैसला सनुी पाएको �दन कायम गनु�पछ�। य�तो कागज गरेको 

अव�थामा पनुरावेदनको �याद पठाइरहन ुपद�न। �यसै �दनदेिख 

पनुरावेदन गन� ३५ �दन �याद श�ु भएको मा�नने। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ५१ 

�नवेदन दाबी प�ुने भएमा के क�तो दाबी प�ुने हो सोको बेहोराको 

अ�भलेख रा� न �या�यक स�म�तको काया�लयले �थानीय तहको 

काय�पा�लकालाई �नण�यमा ह�ता�र भएको तीन �दन�भ� �लिखत 

�पमा जानकार� गराउन।े 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ५२ 

काय�पा�लकालाई अ�भलेख रा� ने जानकार� �दएप�छ �नवेदनको 

दाबी नप�ुने भए �नवेदकलाई र दाबी प�ुने भए ��तवाद�लाई 

स�बि�धत िज�ला अदालतसम� पनुरावेदन गन� जान ुभनी �नण�यको 

�मािणत ��त�ल�पस�हत ३५ �दनको पनुरावेदन �याद जार� गन�। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ५० र ५१ 

पनुरावेदन �याद जार� गदा� तीन��त पनुरावेदन �याद जार� गन�। 

पनुरावेदन �याद पठाउँदा सो �यादमा �या�यक स�म�तको काय� गन� 

तो�कएको कम�चार�ले सह�छाप गर� �या�यक स�म�तको काया�लयको 

छाप लगाई पठाउने।य�तो जार� भएको पनुरावेदन �याद तामेल 

गन� जाने कम�चार�ले बाटाको �यादबाहेक तीन �दन�भ� तामेल 

गन�। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ५१ 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार मा दाबी वा ��तवाद� 

िज�कर नप�ुने प�लाई पनुरावेदन �याद ब�ुनको ला�ग कुनै 

मा�यमबाट �य�तो प�लाई उपि�थत गराउने �यव�था भएमा 

सोह�बमोिजम उपि�थत गराई उपि�थत प�लाई पनुरावेदनको �याद 

बझुाउन।े 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार 

 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार मा अ�यथा �यव�था �थानीय सरकार स� चालन ऐन, 
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भएकोमा बाहेक पनुरावेदनको �याद तयार भएप�छ सो �याद �याद 

बझुाउन ेकम�चार�लाई �याद बझेुको भपा�ई गराई पनुरावेदनको 

�याद स�बि�धत �यि�लाई बझुाउन लगाउन।े 

२०७४ को दफा ५१ 

�याद बझुाउने कम�चार�ले ��तवाद�लाई �नवेदनको �याद तामेल 

गरेसरह गर� पनुरावेदनको �याद बझुाउने। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ५० 

 

पनुरावेदन �यादको नमूना अनसूुची ३९ मा �दइएको छ। 

�नण�यको �मािणत ��त�ल�पस�हत �नण�यको जानकार� पठाएको जनाउ �याद वा सूचनाको नमूना अनसूुची 

४० मा �दइएको छ। 
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�नण�य काया��वयको चरण (४) 

 

३.१५ �मलाप� वा �नण�य काया��वयन  

�मलाप� वा �नण�यको �भावकार� काया��वयन नै �यायको म�ुय ल�य हो। �या�यक स�म�तले गरेको �नण�य 

वा �मलाप� जनुसकैु अव�थामा प�न काया��वयन हनुपुछ�।  

 �नण�य वा �मलाप� काय��वयन नभएमा �य�तो फैसला वा �मलाप�को कुनै अथ� रहँदैन। �नण�य 

वा �मलाप�बाट जनु कुरा पाउनपुन� हो सो कुरा बा�त�वक �पमा पाउँदा नै �यायको अनभु�ूत 

ह�ुछ।  

 �या�यक स�म�तले गरेको �नण�य वा �मलाप� स�बि�धत �थानीय तहको काय�पा�लकाले 

काया��वयन गनु�पछ�। सो �योजनका ला�ग स�बि�धत �थानीय तहले काय��व�ध कानून बनाई लागू 

गन� स�छ। 

 �मलाप� हनुे �बि��ै सोको काय��वयन हनुपुछ�। �नण�यको हकमा पनुरावेदन गन� अव�धमा 

पनुरावेदन नपरेमा सो अव�ध समा� भएप�छ र पनुरावेदन परे पनुरावेदनको रोहबाट �नण�य 

अि�तम भएप�छ �नण�य काया��वयन गनु�पछ�। �नण�य अि�तम भ� नाले पनुरावेदन नला�न े वा 

पनुरावेदन नपरेको वा पनुरावेदन रोहबाट हेर� �नण�य अि�तम भएको अव�था हो। 

 �नण�य र �मलाप� काया��वयनका ला�ग स�बि�धत �थानीय तहले आव�यक संय�� बनाउन 

स�दछ। 

३.१५.१ �मलाप� वा �नण�य काया��वयनको ���या : 

िज�मेवार� : �थानीय तहको काय�पा�लका  

�वषय स�बि�धत कानून 

�मलाप� वा �नण�य भएप�छ �या�यक स�म�तको काया�लयले �य�तो 

�मलाप� वा �नण�यको �मािणत ��त�ल�पस�हतको जानकार� स�बि�धत 

�थानीय तहको काय�पा�लकालाई �दने। 

 �थानीय सरकार स� चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ५२ वा 

�थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार  

�या�यक स�म�तबाट �नण�य वा �मलाप�को जानकार� �ा� भएप�छ 

काय�पा�लकाले �मलाप�को हकमा अचल स�पि�को नामासार�, दािखल 

खारेज वा ह�ता�तरण हनुे भए �य�तो स�पि� जसका नाममा 

ह�ता�तरण, दािखल खारेज वा नामासार� हनुे हो सोह� �यि�का नाममा 

ह�ता�तरण, दािखल खारेज वा नामासार� ग�र�दन स�बि�धत �थानीय 

�नकायको भ�ूम �शासन हेन� �नकायलाई लेखी पठाउने। स�बि�धत 

�थानीय �नकायको भ�ूम �शासन गठन नहुँदास�म स�बि�धत मालपोत 

काया�लयमा लेखी पठाउन।े 

�थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार  

�या�यक स�म�तबाट �नण�यको ��त�ल�पस�हतको जानकार� �ा� भएप�छ �थानीय कानूनबमोिजमको 
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काय�पा�लकाको �नण�य काया��वयन अ�धकार�ले सो �नण�यको अ�भलेख 

राखी �नण�य काया��वयन �कताबमा समेत काया��वयन गनु�पन� �नण�यको 

अ�भलेख रा� ने। 

काय��व�ध अनसुार  

�नण�य अि�तम भएप�छ ��तवाद� आफ� ले बझुाउनपुन� रकम वा कुनै 

ब�त ुवा िचज �नवेदकलाई �दनपुन� भए �नण�यअनसुार त�काल  

�दने। 

 

��तवाद�ले �नण�यको काया��वयन नगरेमा पनुरावेदनको �याद समा� 

भएप�छ वा पनुरावेदन परे पनुरावेदनको रोहबाट अि�तम भएप�छ 

स�बि�धत �थानीय तहको काय�पा�लकाले फैसला काया��वयन गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार  

स�बि�धत �थानीय तहको काय�पा�लकाले फैसला काया��वयन नगरेमा 

�ववादको �नवेदकले �नण�य काया��वयन गन�को ला�ग �नण�य काया��वयन 

अ�धकार� सम� �नण�यको ��त�ल�पस�हत �नवेदन �दन स�ने। �यसर� 

�नवेदन �दँदा रकम भराउनपुन� भए ��तवाद�को जायजेथाको �ववरणसमेत 

खलुाउन।े 

�थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार  

�नण�य काया��वयन गन�को ला�ग �नवेदन परेप�छ �नण�य काया��वयन 

अ�धकार�ले ��तवाद�लाई रकम बझुाउन वा चलन चलाउनको ला�ग 

अव�ध खोल� ��तवाद�लाई सूचना �दने।  

�थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार  

�ववादको कारबाह� चलेको समयमा ��तवाद�को स�पि� रो�ा नभएको 

भए �य�तो स�पि� रो�ा गन� मना�सब देिखए रो�ा गन� �थानीय 

�नकायको भ�ूम �शासन हेन� �नकाय र भ�ूम �शासन गठन नहुँदास�म 

स�बि�धत मालपोत काया�लयमा लेखी पठाउने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार  

�नण�य काया��वयन अ�धकार�ले �दएको सूचनाको अव�धमा ��तवाद�ले 

रकम नबझुाएमा ��तवाद�को अचल स�पि�को तायदाती �लई �थानीय 

तहले �नधा�रण गरेको ज�गाको दरभाउको आधारमा मू�या�न गन�। 

यसर� मू�या�न गदा� चलन च�तीको �थानीय बजार भाउसमेतलाई 

आधार �लने।  

�थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार  

अचल स�पि�को मू�या�न स�ब�धमा कुनै �ववाद भएमा �व�समेत 

राखी प� च�कत� मू�या�न गन� स�ने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार  

��तवाद�को अचल स�पि�को मू�या�न भएप�छ �य�तो स�पि� �ललाम 

हनुे बेहोरा खलुाई �थानीय तहको काया�लयमा र अ�य सरकार� 

काया�लय भए क�तीमा कुनै एउटा सरकार� काया�लयमा समेत �ललाम 

हनुे अचल स�पि�को �ववरण, �ललाम हनुे �यूनतम मू�य, �ललाम हनुे 

�म�त र समय खलेुको सूचना टाँस गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार  

�ललाम हनुे �म�तमा कुनै �यि�ले �ललाम सकारेमा �य�तो �ललाम �थानीय कानूनबमोिजमको 
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सकार गरेको मू�य दािखला गन� लगाई �नवेदकलाई रकम बझुाइ�दने। काय��व�ध अनसुार  

�ललाम सकार गन� �यि�को नाममा �ललाम सकारेको अचल स�पि� 

दािखल खारेज वा नामासार� ग�र�दन �थानीय �नकायको भ�ूम �शासन 

हेन� �नकायमा र भ�ूम �शासन गठन नहुँदास�म स�बि�धत मालपोत 

काया�लयमा लेखी पठाउने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार  

चलन चलाउन ेस�पि� घर ज�गा भए सात �दन�भ� सो स�पि� खाल� 

गन� स�पि� भोग गन� �यि�लाई सूचना �दने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार  

चल वा अचल स�पि� �नवेदकलाई िज�मा लगाउन वा घर कोठा 

खाल� गन�को ला�ग डोर खटाई �य�तो स�पि� रहेको ठाउँमा गई वडा 

अ�य� वा सद�य र अ�य �थानीय �यि�को रोहबरमा अचल स�पि� 

�नवेदकलाई िज�मा लगाउने।  

�थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार  

चलन चलाउनपुन� ज�गामा भौ�तक संरचना �नमा�ण भएको भए �नवेदक 

र ��तवाद�बीच संरचना नभ�काई सोबापत ��तपू�त� �लन �दन सहम�त 

भएमा सोह�बमोिजम ��तपू�त� भराई �दने। ��तपू�त�मा �ववाद भए 

�थानीय भ� भलादमीसमेत राखी प��कत� मू�य कायम गर� सो मू�यमा 

प�चीस ��तशत रकम थप गर� ��तपू�त� भराई �दने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार  

ज�रवाना असलु उपर गनु�पन� भए ��तवाद�लाई ज�रवाना दािखला गन� 

सूचना �दनपुन� र दािखला नगरे �नजको स�पि� �ललाम गर� असलु 

गन�।  

�थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार  

��तवाद�लाई लागेको ज�रवाना असूलउपर गन�का ला�ग �थानीय तहले 

सूचना �काशन गन� स�ने र �य�तो ज�रवाना न�तन� ��तवाद�लाई 

�थानीय तहबाट �दान ग�रने सेवा स�ुवधाबाट बि� चत गन� स�ने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार  

�या�यक स�म�तबाट भएको �नण�य वा �मलाप� काया��वयन नभए वा 

नगरेस�म ��तवाद�लाई �दइने सबै सेवाह� रो�ा रा� स�कने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुार  

 

�नण�य काया��वयनका ला�ग �दइन े�नवेदनको नमूना अनूसूची ४१ मा �दइएको छ। 

रकम भ�रभराउको �नवेदनप�को नमूना अनसूुची ४२ मा �दइएको छ।  

चलन चलाउनको ला�ग �दइने �नवेदनप�को नमूना अनसूुची ४३ मा �दइएको छ।  

३.१६ न�लस�ब�धी �यव�था 

न� कल क कसले �लन पाउन ेकसले �दने क�त श�ुक ला�ने �नवेदन �दनपुन� �क नपन� आ�दको �यव�था 

�या�यक स�म�तले �नधा�रण गरेबमोिजम हनुेछ।  
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कानूनले गोपनीयता कायम रा� ुपन� भनी उ�लेख गरेका �वषयमा बाहेक अ�य �ववादमा सरोकारवाला जो 

सकैुले प�न ला�न े द�तरु दािखल गर� �या�यक स�म�तमा �वचाराधीन वा �नण�य भैसकेका �ववादका 

कागजातको न�ल सार� �लन पाउँछन।्न�ल पाउँ भ� े�नवेदको नमूना अनसूुची ४४ मा �दइएको छ। 

अ�भलेख शाखामा रहेका म�ुाका �म�सल कागजातको न�ल म�ुाका प� �वप� वा सरोकार देिखने अ�य 

�यि�ले �लन पाउँछन।् यसको ला�ग न�लको �नवेदन �लई आए वा �या�यक स�म�तमा उपल�ध न�ल 

पाऊँ भ� े�नवेदन �दनपुद�छ।  

 यसर� न�लको �नवेदन परेप�छ के क�ता कागजातको न�ल माग गरेको रहेछ, �म�सल हेर� य�त 

पाना रहेछ भ� ेय�कन गर� न�ल �लन आउनेलाई न�ल �नवेदन द�तरु र न�ल द�तरु बझुाई 

र�सद दािखल गन� लगाउनपुद�छ।अ�भलेख शाखाले स�ल �म�सलबाट माग गरेको कागजको 

फोटोकपी ग�र�दई स�बि�धत अ�धकृतबाट �मािणत गराई अ�ाको छाप लगाई कागजात उपल�ध 

गराउनपुद�छ। न�ल �लने �यि�को न�ल �लएको �म�त र द�तखत गराई न�ल पाऊँ भ� े

�नवेदन �म�सल सामेल गर�समेत जनाई रा�पुद�छ। 

 न�ल �दँदा क�तपय म�ुाको स�बि�धत प� �वप� बाहेक अ�ले नपाउन ेहुँदा यो कुरालाई प�न 

हे�ा रा�पुद�छ।ब�द इजलासबाट हे�रएका म�ुाह� ज�तोः बालबा�लकाको �ववाद, घरेल ु �हंसा, 

स�ब�ध �व�छेदस�ब�धी म�ुालगायतको �म�सलका कागजातको ��त�ल�प वाद�, ��तवाद� र 

पी�डतबाहेक अ�लाई �दन ुहुँदैन।  

 





भाग ४ 

�ववाद �यव�थापन तथा �नर��ण 

४.१ �ववाद �यव�थापन  

�या�यक स�म�तसम� परेको �ववादलाई �ोत साधनको समिुचत �योग गर� तो�कएको समयमा समाधान 

गन� अव�थामा प�ु याउन ुन ै�ववाद �यव�थापन हो। �ववाद समाधानको कारबाह�लाई सरल तथा शी��पमा 

स�ालन गन�, �ववादको कारबाह� अनमुानयो�य बनाउन र �ववादको �वषयव�तकुो ग�भीरता र ज�टलताको 

आधारमा कारबाह� स�ालन गन�को ला�ग �ववाद �यव�थापन आव�यक ह�ुछ। 

 �ववाद �यव�थापनबाट �ववाद समाधानको कामकारबाह�मा पारदिश�ता, काय��व�धमा सरलता, 

एक�पता हनुकुा साथै �व�ववेक�य अ�धकारको समिुचत र �यायोिचत �योग ह�ुछ। 

 अनाव�यक �ढलास�ुतीको अ��य भई ���यामा आधा�रत अनमुानयो�य �णाल�को �वकास ह�ुछ।  

 �ववाद �यव�थापनमा आध�ुनक सूचना तथा स�ार ��व�धको आ�धका�धक �योग गनु� उपयु�� 

ह�ुछ। यसमा �ववाद समाधानको वैकि�पक उपायका �पमा रहेको मेल�मलाप प��तलाई 

�ो�साहन �दइ�छ।साथै, �ववाद �यव�थापनमा संल�न स�म�त वा पदा�धकार�लाई िज�मेवार, 

जवाफदेह� र उ�रदायी बनाउन स�क�छ। 

४.१.१ �ववाद �यव�थापनका उपायह� 

�या�यक स�म�तको काम कारबाह�को स�दभ�मा देहायका �वषयह� �ववाद �यव�थापनका उपय�ु त�रका 

वा उपाय हनु स�दछन।्  

 �ववाद समाधानको कारबाह�मा �या�यक स�म�त �नयि��त काय��व�धको �नधा�रण, 

 �ववादको औिच�यता र गि�भरता अनसुार �ववादको वग�करण, 

 �ववादको औिच�यता र गि�भरता अनसुार �ववादमा सनुवुाइको �ाथ�मकता,  

 �ववाद सनुवुाइको समय ता�लका प��त, 

 �ववाद मेल�मलापमा पठाउने समय ता�लका, 

 सूचना ��व�धमा आधा�रत अनमुानयो�य कारबाह�, 

 �नवेदनह� दता� भएप�छ यथाशी� पेसी रा� न,े 

 परुाना �ववादह�को पेसी �थगनमा �न��साहन,  

 सनुवाइ तो�कएको �दन हनु,े 

 �म�सल (फाइल) को सपु�रवे�ण अनगुमन र �नर��ण, 

 आ�त�रक �नर��ण एवम ्अनगुमन तथा सम�वय,  

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

 �ववाद �यव�थापनमा संल�न उ�च मनोभावना र उ���ेरत पदा�धकार�,  

 समदुायसँग �नर�तर संवाद र सूचना �वाह। 
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४.२ �म�सल/अ�भलेख �यव�थापन 

म�ुाका �म�सल/अ�भलेखह� वा�तवमा जनताका नासो हनु।् य�ता अ�भलेखह� खोिजएका बखत 

सिजलैसँग पाउन स�कन ेगर� जतन गर� रा� नपुद�छ। अनाव�यक कागजातह� �नि�त समयप�छ ध�ुयाउने 

स�मका सम� ��याकलापह� अ�भलेख �यव�थापन अ�तग�त पद�छन।् 

 अ�भलेख �यव�थापनमा �ववाद दता�देिख �नण�यको चरणस�मका कागजात र �लखतह�लाई 

�सल�सलेवार ढ�ले रा� न े र �नण�य भएप�छ �ववादको फाइल सरुि�तसाथ रा� ने काय� 

पछ�न।्अ�भलेख �यव�थापनबाट �ववादको कारबाह� के क�तो अव�थमा छ भ� ने �प� ह�ुछ। 

साथै �ववादको अ�भलेखीकरणसमेत ह�ुछ।  

 वै�ा�नक अ�भलेख �यव�थापनको सहायताले �ववाद �यव�थापनमा सरलता �याउन स�क�छ। 

यसअ�तग�त अ�भलेख च�ुत द�ु�त रा� ने, �करा तथा ढुसीबाट बचाउनको ला�ग आव�यक 

रसायनको �योग गन�, ना�सन ेखालका अ�भलेखको �व�तुीय अ�भलेख तयार गर� रा� ने, �लपी वा 

िच�समा रा� न,े मह�वपूण� �वषयका आधारमा �व�भ� न र�का फाइलको �योग गन�, स��वेयर 

बनाई त�य (डाटा) ��व� गन� आ�द काय�ह� पद�छन।्  

४.२.१ �म�सल/अ�भलेख �यव�थापनको ���या  

िज�मेवार� : �या�यक स�म�तका कम�चार� 

�वषय स�बि�धत काननुी �यव�था 

�ववाद दता� भएप�छ �ववादसँग स�बि�धत कागजात संल�न 

गन�को ला�ग ��येक �ववादको छु�ै �म�सल फाइल खडा 

गनु�पछ�।उ� फाइलमा सो �ववादसँग स�बि�धत सबै 

कागजातह� �सल�सलेवार �पमा राखी सरुि�त साथ 

रा� ने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

�ववादको �म�सल (फाइल) मा �ववाद दता� �कताबमा 

उ�लेख भएको �ववाद न�बर, प� �वप�को नाम, �ववादको 

�वषय, �नण�य भएको �म�त आ�द �म�सल (फाइल) को 

अिघ�लो पाताको बा�हरप�� ले� ने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

�ववादको �म�सल (फाइल) मा रहेका सबै कागजातह�लाई 

�सल�सलाब� �पमा स�ुदेिख अ��यस�म न�बर �दई 

पि� जका (पो�ती) मा चढाउने। 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

को दफा २८४ र अनसूुची २९ वा �थानीय 

कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

संल�न कागजातह�म�ये �थानीय कानूनबमोिजमको 

काय��व�ध अनसुारमा उ�लेख भएको ढाँचामा क�ह�यै 

नसडाउन ेर पाँच वष� पगेुप�छ सडाउने कागजातह�मा 

वग�करण गर� पि� जका (पो�ती) मा चढाउन ेर सोको 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

को दफा २८४ र अनसूुची २९ वा �थानीय 

कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  
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पछुारमा �थानीय �या�यक स�म�तको काम गन� तो�कएको 

कम�चार�ले ह�ता�र गन�।  

�ववाद समाधान भएप�छ पनुरावेदन परे िज�ला अदालतमा 

�म�सल (फाइल) पठाई �दने। पनुरावेदन नपरे �म�सल 

(फाइल) �थानीय तहको अ�भलेख शाखामा सरुि�त साथ 

रा� न पठाई �दने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

�म�सल (फाइल) �ा� भएप�छ अ�भलेख शाखाले पि� जका 

(पो�ती) बमोिजमका कागजात भए नभएको हेर� कागज 

नचढाएको भए चढाई खोजेका बखत पाउन ेगर� 

सरुि�तसाथ रा� न।े 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

अ�भलेखमा रहेका कागजातह� पाँच वष� पगेुप�छ 

ध�ुयाउनका ला�ग ध�ुयाउन पन� कागजह� ध�ुयाउनको 

ला�ग �शासक�य �मखुबाट आदेश गराई ध�ुयाइएका 

��येक कागजातका �ववरणह�समेत तयार गर�  

रा� न।े  

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध अनसुार  

गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले �या�यक स�म�तबाट 

�मलाप� वा �नण�य भएका �ववादसँग स�बि�धत �लखत, 

�मलाप� वा �नण�यको अ�भलेख �यवि�थत र सरुि�त �पमा 

रा�पुन�। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को 

दफा ५३ 

�मखु �शासक�य अ�धकृतले �या�यक स�म�तबाट भएको 

�मलाप� तथा �नण�य स�ब�धी �म�सल संर�ण गन�, गराउने 

काय� गनु�पद�छ।  

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को 

दफा ८४ को उपदफा (२) को ख�ड (झ) 

 

 �लखत पि�काको नमूना अनसूुची 45 मा �दइएको छ। 

 अ�भलेख �कताबको नमूना अनसूुची ४६ मा �दइएको छ। 

 कागजात सडाउँदा वा ध�ुयाउँदा रा� ेअ�भलेखको नमूना अनसूुची ४७ मा �दइएको छ।  

४.३ पेशी �यव�थापन 

�ववादलाई �या�यक स�म�तको बैठकसम� कारबाह�, आदेश वा �नण�यका ला�ग र�तपूव�क पेश गन� मा�यम 

पेशी हो। पेशी �यव�थापन अ�तग�त �ववाद �या�यक स�म�तसम� क�हले पेश हनुे, ह�ामा कुन कुन बार 

पेश हनुे, �दनमा क�तवटा �ववादको पेशी हनुे हो आ�द कुराह�को �नधा�रण गन� काय�ह� पद�छन।्  

 पेशीको �योजन �ववादको कारबाह� वा �नण�य पारदश� �पमा गनु� हो।  
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 पेशी मूलत: �ारि�भक र अि�तम सनुवुाइ गर� दईु �क�समका ह�ुछन।्  

 �ारि�भक पेशीको �दन �ववादमा आदेश गन�, कुनै कुरामा बाधा अ�चन परेमा सोको �नकासा �दने 

काय� ह�ुछन।्  

 अि�तम सनुवुाइको पेशीमा �या�यक स�म�तले प�ह�को कुनै भनाइ भए सोसमेत सनुी �माणको 

मू�या�न गर� �नण�य ग�र�छ।क�हलेकाह�� त�काल �नवेदकको दाबीका स�ब�धमा कारबाह� गन� 

वा दवु ै प� �मलाप� गन� म� जूर भएमा �मलाप� गन� पेशी सूचीमा नचढेका �ववादह�समेत 

सनुवुाइको ला�ग सोह� �दन पूरक पेशीको �पमा पेश हनु स�छन।्  

 पेशीको �दन प�ह� उपि�थत हनु नसके वा उपि�थत भए प�न आ�ना भनाइ रा� न तयार� 

नभएको अव�थामा पेशी सान� स�छन।् सामा�यतया दईु पटक भ�दा बढ� पेशी रो�न हुँदैन। 

सा�ा�हक पेशी सूचीको नमूना अनसूुची ४८ मा र दै�नक पेशी सूचीको नमूना अनसूुची ४९ मा 

�दइएको छ। 

४.३.१ पेशी �यव�थापन ���या 

िज�मेवार� : �या�यक स�म�तका कम�चार� 

�वषय स�बि�धत काननुी �यव�था 

�लिखत बेहोरा दता� भएप�छ �ारि�भक पेशीको �दन 

तो�नपुछ�।पेशीको �दन तो�दा सो �दन के काम हनुे हो सो प�न 

खलुाउन।े 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

पेशीको �दन तो�दा �या�यक स�म�तको बैठक ब�ने �दन य�कन 

गर� सो �दन �ववादका दवु ैप�लाई अनकूुल हनुे नहनुे जानकार� 

�लई पेशीको �दन तो�ने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

स�पि� रो�ा र अ�त�रम संर�णा�मक आदेशको ला�ग प�न पेशी 

तो�न।े 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

पेशीको �दन तो�नको ला�ग छु�ै पेशी �कताब रा� न।ेसो पेशी 

�कताबमा प� �वप�को नाम, �ववादको नाम, दता� न�बर, �या�यक 

स�म�तको बैठकसम� पेश हनुे �दन उ�लेख गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

पेशी �कताबमा �दन तोकेप�छ �ववादका दवु ैप�लाई सो �दन 

�या�यक स�म�तको बैठकमा उपि�थ�तको ला�ग सूचना �दनपुन�। 

�य�तो सूचना उपि�थ�तको कागजमा समेत उ�लेख गन�।  

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

पेशीको �दन तो�दा �ववादको स��या अनसुार �या�यक स�म�तको 

बैठकले काम गन� स�ने �ववादको स��या य�कन गर� तो�ने।  

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

�ववाद सनुवुाइको �ाथ�मकता�म �नधा�रण भएको भए सो 

�ाथ�मकता�म अनसुारका �ववादह�को ला�ग पेशीको �दन तो�न।े 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

पेशीको �दन �नधा��रत काम गन� नस�कए अक� पेशीको �दन �थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 



�थानीय �या�यक स�म�त (काय� स�ालन) �द�दश�न, २०७७ | 89 

 

तो�ने।  अनसुार  

पेशीको �ाथ�मकता�म �नधा�रण गरेको भए सोह�बमोिजम र 

�नधा�रण नगरेको भए सामा�यतया दै�नक पेशी सचुी �काशन गदा� 

देहायको �ाथ�मकता�मको आधारमा पेशी सूची �काशन गन�। 

 अिघ�लो �दनदेिख हेदा� हेद�को �ववाद, 

 कसलाई केह� गन�बाट रोक लगाउने �नवेदन,  

 बालबा�लकासँग स�बि�धत �ववाद, 

 ७५ वष�मा�थको वृ� वा शार��रक अश� भएका �यि�सँग 

स�बि�धत �ववाद, 

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

खान लाउन वा िश�ा �द�ा न�दएको �ववाद, 

 �ववादको दता��म अनसुारका अ�य �ववाद। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

दै�नक पेशी अनलाइनमाफ� त �काशन गरेको भए �यस �दन के 

क�तो आदेश वा �नण�य भयो भ� ने कुरा अनलाईनमा जनाउने। 

साथै, एसएमएस �णाल��ारा प�लाई पेशीको अव�थाबारे जनाउ 

�दने �णाल�को �वकास गरेको भए सोबमोिजम जनाउ �दने। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

पेशीको �दन उपि�थत हनु ेकागजमा प�को सह�छाप गराई 

सकेप�छ स��वेयरमा ��व� गन� �णाल�को �वकास गरेको भए 

सोह�बमोिजम ��व� गन�। 

�थानीय कानूनबमोिजमको काय��व�ध 

अनसुार  

 

४.४ �या�यक स�म�तको कामकारबाह�को �नर��ण/सपु�रवे�ण 

सपु�रवे�ण भ� नाले उप�लो �नकायले त�लो �नकायको काम कारबाह� के क�तो भइरहेको छ भनी 

अनगुमन, अवलोकन, �नर��ण आ�द गन� काय�लाई जनाउँछ। सामा�यतया सपु�रवे�ण ��य� वा अ��य� 

गर� दईु �कारको ह�ुछ। त�लो �नकायका कामकारबाह�ह�मा �भावका�रता, द�ता र �मत�य�यता रहे 

नरहेको र कुनै सम�या रहेको भए समयमै सोको अनगुमन गर� सधुार गन� उपाय सपु�रवे�ण हो।  

नेपालको सं�वधानको धारा १४८ को उपधारा (२) ले �देश कानूनबमोिजम �था�पत �थानीय �तरका 

�या�यक �नकाय िज�ला अदालतको मातहतमा रहने र िज�ला अदालतले आ�नो मातहतका �या�यक 

�नकायह�को �नर��ण एवम ् सपु�रवे�ण गर� आव�यक �नद�शन �दन स�ने संवधैा�नक �यव�था गरेको 

पाइ�छ। यसैगर�, धारा १५१ को उपधारा (१) मा िज�ला अदालतको अ�धकार �े� अ�तग�त �देश 

कानूनबमोिजम ग�ठत �थानीय�तरका �या�यक �नकायले गरेको �नण�यउपर पनुरावेदन स�ु े�यव�था गरेको 

छ।  

िज�ला अदालत �नयमावल�, २०७५ को �नयम ९४ र ९५ तथा �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ५१ ले �या�यक स�म�तको �नण�यउपर स�बि�धत िज�ला अदालतले पनुरावेदन स�ु न े �यव�था 
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गरेको र �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा २१ बमोिजम पनुरावेदन स�ु न े�नकायले आ�नो मातहतको 

अदालत, �या�यक तथा अध��या�यक �नकाय वा अ�धकार�को काया�लयको वष�मा क�तीमा एकपटक 

�नर��ण गन� �यव�था भएकाले �नर��णको दौरानमा ख�टएका �यायाधीशले देहायका �ववादह�को �म�सल 

(फाइल) �नर��ण गनु�पन� र �नर��ण गन�मा सहयोग गनु�पन� दा�य�व स�बि�धत �या�यक स�म�तको 

रह�छ।  

 पनुरावेदन नपर� अि�तम भएका �ववादह�म�येका केह� �ववादका �म�सल (फाइल), 

 प�को �पमा वालक, म�हला, अपा�ता भएका �यि�, मान�सक रोगबाट पी�डत वा पचह�र वष� 

उमेर पूरा भएका �यि� सि�म�लत �ववाद,  

 साव�ज�नक सरोकार वा मह�वका �वषय समावेश भएका �ववाद,  

 असमथ� �यि� प� रहेको �ववाद। 

�यसैगर�, सोह� ऐनको सोह� दफाले �नर��णको दौरानमा देहायका कुराह�को जाँचबुझँ गनु�पन� �यव�था 

गरेको छ। 

 �नण�य काया��वयन गन� काम यथासमयमा भएको छ वा छैन,  

 मा�थ�लो अदालतबाट भएका आदेश वा �नद�शनको पालन भएको छ वा छैन, 

 �वचाराधीन �ववादमा कामकारबाह� स�तोषजनक ढ�बाट भएको छ वा छैन।  



भाग ५ 

सरोकारवालाह�सँगको सम�वय र �यान �दनपुन� अ�य काय�ह� 

५.१ �ववाद समाधानमा सरोकारवालाह�सँगको सम�वय र सहयोग 

सं�वधान र कानूनले �थानीय �तरमा �ववाद समाधानको िज�मेवार� �या�यक स�म�तलाई सिु�पए ताप�न 

अ�य सरोकारवालाह�को सहयोग �वना �या�यक स�म�तको ए�लो �यासबाट मा� �छटोछ�रतो, �भावकार� 

र कम खिच�लो �यायको अपे�ा पूरा हनु स�दैन। सरोकारवालाह�को सहयोगका ला�ग उिचत संवाद, 

सम�वय, स�पक�  एवम ्स�ार गनु�पद�छ। साथै, �ववाद समाधान काय� एक ज�टल काय� भएको र समाजमा 

�व�भ� धारणाह� ब� स�ने अव�थालाई समेत म�यनजर गर� �थानीय ब�ु�जीवी, सामािजक काय�कता�, 

धा�म�क नेत�ृव, नाग�रक समाज, िश�क र �व�भ� न ह�त समूहह�सँग सम�वय गद� �य�ता वग�ह�सँग 

आव�यक सहयोग �ा� गन� �यास गनु�पद�छ। कुनै �ववादह� �थानीय चालचलन, सां�कृ�तक पर�परा, 

मू�यमा�यता, �था र र��ति�थ�तसँग स�बि�धत हनुे हुँदा �य�ता प�ह�मा समेत �वचार प�ु याउन ुआव�यक 

ह�ुछ।  

नेपाल सरकार र �देश सरकारले गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाबाट भएको �नण�य काया��वयनका ला�ग 

कानूनत सहयोग गनु�पन� 9  भ� ने �यव�था छ। गैरसरकार� स� सं�था, उपभो�ा स�म�त, सहकार� 

सं�थालगायतका सामािजक तथा सामदुा�यक स� सं�थाले �थानीय तहसँगको सम�वयमा रह� काय� 

गनु�पन�छ भ� ने �यव�था रहे प�न यस �कारका �नकाय वा सं�थासँग सम�वय गनु�पद�छ। 10  �ववाद 

समाधानका �ममा खासगर� देहायका �नकाय वा �यि��वह�सँग संवाद, सम�वय र सहयोगको आव�यक 

पद�छ।  

(क) िज�ला अदालत: �या�यक स�म�तको �नण�य पनुरावेदन स�ु ने11 काय� िज�ला अदालतले गन� भएकाले 

पनुरावेदन परेको अव�थामा पि�कामा आव�यक कागजात चढाई स�ल �म�सल (फाइल) र सोसँग 

स�बि�धत अ�य �माण �म�सल (फाइल) ह�समेत िज�ला अदालतमा पठाइ�दनपुद�छ। 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (२) को �ववादमा �मलाप� हनु नसके 

�य�तो �ववादमा �मलाप� हनु नसकेको बेहोरा जनाई �ववाद समाधानका ला�ग िज�ला अदालत जानका 

ला�ग प�ह�लाई जानकार� �दई तत ् स�ब�धी �म�सल (फाइल) तथा कागजात स�बि�धत िज�ला 

अदालतमा पठाइ�दनपुद�छ। 12  िज�ला अदालतले �या�यक �नकायह�को �नर��ण र सपु�रवे�ण गन� 

भएकोले िज�ला अदालतले �दएका �नद�शनह�को काया��यन तथा �याय स�पादनका स�दभ�मा आव�यक 

�वषयको जानकार� �लन,े कुनै ���वधा वा क�ठनाइका स�ब�धमा �नकासा �लने, �या�यक �वषयमा �िशि�त 

हनुेलगायतका सहकाय�ह� �ा� गन� आव�यक सम�वय गनु�पद�छ।  

 
9 �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ दफा १०६ को ख�ड (क)र (च) 
10 �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ दफा २५ 
11 नेपालको सं�वधानको धारा १५१ र �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ दफा ५१ 
12 �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ दफा ४९ को उपदफा (४) 
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(ख) िज�ला �शासन काया�लय: प�ह�को नाग�रकता, राहदानी आ�दको बारेमा सह� सूचना �ा� गन�का 

ला�ग स�बि�धत िज�ला �शासन काया�लयको सहयोग आव�यक पद�छ। साथै, �थानीय �शासन ऐन, 

२०२८ बमोिजम साव�ज�नक पाट� पौवा, गौचरन, खेल मैदान, िचहान, मदुा� घाट, धा�म�क तथा साव�ज�न�क 

�थलसँग स�बि�धत साव�ज�नक स�पि�को हेरचाह िज�ला �शासन काया�लयले समेत गन� भएकाले 

�ववादसँग स�बि�धत कागजातह�को �ववरण �ा� गन� आव�यक सम�वय गनु�पन� हनु स�दछ।शाि�त 

स�ुयव�था र अमनचयन कायम गन� �मखु काय� िज�ला �शासन काया�लयको भएकाले �ववादसँग 

स�बि�धत �वषयमा शाि�त �यव�था कायम गन� �या�यक स�म�तले आव�यक सम�वय गनु�पन� ह�ुछ। 

(ग) िज�ला �हर� काया�लय: प�ह�बीच हनु स�ने झैझगडा, हलु ह�ुजत वा अ�य अवाि�छत 

ग�त�व�धलाई रोको सहज ढ�बाट �याय स�पादनको काय� गन� �हर�को सहयोगको आव�यक पद�छ। 

घरेल ु �हंसा, ई�जत आमद अनसुार बालबा�लका वा प�तप� नीलाई खान लाउन न�दएको आ�द �ववादमा 

िज�ला �हर� काया�लयको बालबा�लका तथा म�हला �हर� सेलसँग आव�यक सम�वय र स�पक� मा रह� 

काय� गनु�पद�छ।यीलगायतका शाि�त सरु�ास�ब�धी �वषय र प�ह� तथाशसा�ीह�को सरु�ाको ला�ग 

समेत सरु�ा �नकायको सहयोग र सम�वय आव�यक पछ�।  

(घ) मालपोत तथा नापी काया�लय: �थानीय तहमा मालपोत तथा नापी काया�लय नगा�भएको भए ज�गा 

स�ब�धी �ववादका स�ब�धमा आ�धका�रक �माण स�लनको �सल�सलामा �थानीय मालपोत काया�लय र 

नापी काया�लयसँग आव�यक सम�वय र स�पक�  गनु�पन� ह�ुछ। �या�यक �नकायबाट स�पादन हनुे धेरै 

�ववादह�को स�ब�ध मालपोत तथा नापी काया�लयसँग रहने हुँदा ती �नकायसंगको सम�वयबीच �भावकार� 

हनु ुज�र� छ।  

(ङ) वन, रा��य �नकु� ज, व�यज�त ु संर�ण तथा िशकार आर� काया�लय: चरण, घाँस दाउरा, वन 

पैदावार, व�यज�तबुाट हनुे बाल� नाल�को हा�न, नो�सानी, वन पैदावारको चोर� �नकासी र व�यज�तकुो 

अवै� िशकार, म�यवत� �े�मा ब�न े जनता र �थानीय तहसँग स�बि�धत जनुसकैु �ववादका �वषयमा 

�थानीय तहले �ड�भजन वन काया�लय, रा��य �नकु� ज तथा व�यज�त ु संर�ण काया�लय, आर� तथा 

िशकार आर�लगायतसँग आव�यक सहयोग र सम�वय गनु�पद�छ। 

(च) �संचाई तथा खानेपानी काया�लय: बाँध, कुलो वा पानी घाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, परापूव�देिख 

साव�ज�नक �पमा �योग हुँदै आएको कुलो, नहर, पोखर�को उपयोग गन� न�दएको वा बाधा प�ु याएको भ� ने 

�ववादह�मा �ड�भजन �संचाई तथा खानेपानी काया�लयसँग आव�यक स�पक�  र सम�वय गनु�पद�छ। 

 

(छ) �म काया�लय: �याला मजदरु� न�दएको �ववादको स�ब�धमा ��मक तथा उ�ोग ��त�ानका बारेमा 

�या�यक स�म�तले �म काया�लयसँग आव�यक जानकार�, सम�वय तथा स�पक�  गनु�पद�छ। 
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(ज) जन�वा��य काया�लय, संघीय वा �देश �तर�य अ�पताल: बढ�मा एक वष�स�म कैद हनु स�न े

कुट�पट लगायतका �यि� वाद� हनु ेफौजदार� �ववादमा घा,ँ खत, चोटपटक, �नलडाम, पी�डतको शार��रक 

तथा मान�सक अव�थाको पर��णलगायतका �वषयमा �या�यक स�म�तले जन�वा��य काया�लय, संघीय वा 

�देश �तर�य अ�पतालसँग आव�यक स�पक�  र सम�वय गर� सहकाय� �ा� गनु�पद�छ। 

(झ) �याय ��े सम�वय स�म�त: िज�ला ि�थत �या�यक �नकायको काम कारबाह�लाई स�ुयवि�थत ढ�ले 

स� चालन गन� िज�ला तहका �याय �े�सँग स�बि�धत �व�भ� न �नकाय बीचको काम कारबाह�मा सम�वय 

गन� िज�ला अदालतका �मखु भई काम गन� �यायाधीशको अ�य�तामा िज�ला �याय �े� सम�वय 

स�म�त13 रहेको ह�ुछ। यस स�म�तले कानून तथा �यायको �े�मा देखा परेका सम�या, बाधा �यवधान 

तथा आपसी सहयोगका बारेमा आव�यक छलफल गद�छ। यस स�म�तमा िज�ला ि�थत �थानीय तह तथा 

अ�य काया�लयका �मखुलाई आव�यकता अनसुार बैठकमा आम��ण ग�र�छ। अतः �या�यक स�म�तले 

सम�वय स�म�तमा आ�ना सम�याह� रा� न स�ने हुँदा यस स�म�तसँग आव�यक स�पक�  र सम�वय गनु� 

उपय�ु ह�ुछ। 

(ञ) वडा मेल�मलाप के��: मेल�मलापको मा�यमबाट �ववादको समाधान गन� �योजनाथ� �थानीय सरकार 

स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा (१०) बमोिजम ��येक वडामा मेल�मलाप के�� गठन 

गन� �यव�था भएकोले ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) र ४७ को उपदफा (२) सँग स�बि�धत 

�ववादह� वडा मेल�मलाप के��मा �ववाद समाधानको �योजनाथ� पठाएमा वडा मेल�मलाप के��ले सूचीकृत 

मेल�मलापकता�बाट मेल�मलापको काय� ह�ुछ। वडा मेल�मलाप के��मा मेल�मलापका ला�ग पठाइएका 

�ववादह� तीन म�हना�भ� मेल�मलापको मा�यमबाट �मलाप� गराउनपुन� �यव�था भए अन�ुप �यसका 

ला�ग उ� के��मा सम�वय गन�, उ� के��बाट भएका भएका काम काम कारबाह�ह�को अनगुमन गर� 

आव�यक सहजीकरण गन� र आपसी छलफल र सम�वयको मा�यमबाट मेल�मलापस�ब�धी काय�मा 

�भावका�रता �याउन स�कने हुँदा सम�वय आव�यक छ।  

(ट) वडा काया�लयह�: ज�म, म�ृय,ु �ववाह, स�ब�ध �व�छेद, बसाईसराई ज�ता �यि�गत घटना तथा 

ज�गासँग स�बि�धत अ�भलेख �ववरणसमेत वडा काया�लयमा अ�भलेखीकरण हनुे हुँदा �ववादसँग स�बि�धत 

�वषयमा वडा काया�लयह�सँग आव�यक स�पक�  र सम�वय गनु�पन� ह�ुछ।  

(ठ) ब�क, सहकार� एवम ् �व�ीय सं�थाह�: �ववादसँग स�बि�धत �वषयमा प�को ब�क खाता, �न�ेप, 

ऋण, शेयर लगानी, खाता रो�ा तथा फुकुवालगायतका �वषयमा ब�क, सहकार� एवम ्�व�ीय सं�थाह�सँग 

आव�यक स�पक�  र सम�वय गनु�पद�छ। 

(ड) सरकार�, �नजी तथा आवासीय �व�ालयह�: नाबालक छोराछोर�लाई इ�जत आमद अनसुार िश�ा, 

द��ा न�दएको, बालबा�लकालाई िश�ा द��ा �दँदा कुट�पट वा याताना �दएकोसमेतका �ववादमा सरकार� 

तथा �नजी �े��ारा स� चा�लत शैि�क सँ�थाह�सँग आव�यक स�पक�  र सम�वय गनु�पद�छ। 

 
13 िज�ला अदालत �नयमावल�, २०७५ को �नयम ९७ को उप �नयम (३) 
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(ढ) �थानीय तह (�मखु/�शासक�य अ�धकृत/कानूनी स�लाहकार): �थानीय तहमा �या�यक स�म�तको 

कामकारबाह�लाई �यवि�थत बनाई �छटो छ�रतो �याय �न�पण गराउनमा �मखु �शासक�य अ�धकृत, 

�शासक�य अ�धकृत र कानूनी स�लाहकारको मह�वपूण� भ�ूमका ह�ुछ। �थानीय सरकार स� चालन ऐन, 

२०७४ बमोिजम �मखु �शासक�य अ�धकृतले हेन� �ववादह� �या�यक स�म�तले हेन� �ववादह�सँग अ�तर 

स�बि�धत हनु स�ने भएकाले �य�ता �ववादह� �न�टारा गदा� आव�यक सहयोग र सम�वय गनु�पद�छ। 

�यसैगर�, कानूनी स�लाहकारले �मखु �शासक�य अ�धकृत र �या�यक स�म�तका पदा�धकार�ह�लाई 

कानूनको उिचत ���याको अवल�बनलगायतका �या�यक कामकारबाह�मा आव�यक सहयोग गन� 

स�दछन।्  

(ण) कानून एवम ्�यायको ��ेमा काय�रत �थानीय नाग�रक समाज तथा संघ स�था: �या�यक स�म�तले 

गरेका �नण�यह�को सूचना स��षेण गन�का ला�ग �थानीय तहमा सामािजक काय� गन� अनमु�त पाएका 

गैरसरकार� सं�थाह�, अ�तरा���य गैरसरकार� सं�थाह�, सामदुा�यक सं�थाह�, बालबा�लका, म�हला, 

द�लत तथा वाि� चतीकरणमा परेका समदुायह�को �हत र�ाका ला�ग खडा भएका �हत समूहह�सँग 

आव�यक सहयोग, सम�वय र स�पक�  गनु�पद�छ।  

(त) कानून, �याय तथा संसद�य मा�मला म��ालय :कानूनको �भावकार� काया��वयन गर� कानूनी शासनको 

��तफल जनतामा प�ु याउने, कानूनी सहायताको �भावका�रता अ�भवृ�� गन�, सं�वधान �द� मौ�लक हक र 

�व��यापी �पमा अवल�बन ग�रएका मानव अ�धकारको �व��न र संर�ण गन� दा�य�वअन�ुप रा�य 

स� चालनका ला�ग आव�यक कानून तजु�मा गनु�का साथै ऐन, अ�यादेश, �नयम र गठन आदेश बनाउन े

स�ब�धमा परामश� �दने, म�यौदा गन�, म�यौदाउपर परामश� �दने, रा��य तथा अ�तरा���य कानूनी �ववादको 

स�ब�धमा नेपाल सरकारलाई राय परामश� �दान गन� लगायत कानूनी तथा �याय �णालको अनसु�धान, 

सधुार तथा �याय �शासन स�ब�धी काम गन� िज�मेवार� तो�कएको यस म��ालयमा ६ वटा महाशाखा 

रहेका छन।् म��ालयका कानून तजु�मा महाशाखाबाट �देश तथा �थानीय तहको ला�ग आव�यक नमूना 

कानूनका मसौदा तयार गन� काय� ग�र रहेको हुँदा सो �वषयमा �या�यक स�म�तले �नय�मत �पमा 

सम�वयका ला�ग स�पक�  गनु�पद�छ। 

(थ) स� घीय मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय: नेपालको सं�वधान तथा �च�लत कानूनी �यव�था 

अन�ुप यस म��ालयले हाल ७७ वटा िज�ला सम�वय स�म�त, ६ वटा महानगरपा�लका, ११ 

उपमहानगरपा�लका, २७६ नगरपा�लका र ४६० गाउँपा�लका गर� ज�मा ७५३ �थानीय तहको �मता 

�वकास र सहजीकरण एवम ् सम�वयको काय� स�पादन गनु�का साथै �थानीय तहको सेवा �वाहमा 

सहजीकरण ग�ररहेको छ। 

�थानीय सरकारको िज�मेवार� तथा काय��े�को स�दभ�मा �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ बमोिजम 

यस म��ालयबाट जार� भएका प�रप� तथा माग�दश�न माफ� त�थानीय तहह�सँग सम�वय, सहयोग, 

सहजीकरण र प�ृपोषण �दान गनु�का साथै यस म��ालयले �वकासका �व�भ� साझेदारह�को सहयोगमा 

स�ा�लत प�रयोजना/काय��मको सम�वय, सहयोग, सहजीकरण र सहकाय�को �े�मा समेत �भावकार� 
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भ�ूमका �नवा�ह गद� आएको हुँदा �या�यक स�म�तले �नय�मत �पमा यस म��ालयसँग सम�वयका ला�ग 

स�पक�  गनु� पद�छ। 

५.२ पी�डत प�को संर�ण तथा सेवा�ाह�ह�सँगको �यवहार  

�ववादबाट पी�डतलाई शार��रक, मान�सक, आ�थ�क र सामािजक असर तथा �भाव परेको ह�ुछ। �ववादको 

श�ुवातदेिख �नण�य काया��वयनस�म प�न पी�डतलाई संर�ण गनु� रा�यको दा�य�व ह�ुछ। य�तो असर र 

�भावलाई �वचार गर� पी�डतसँग सोह�बमोिजमको �यवहार गनु� �या�यक ���यामा संल�न रहने सबै 

पदा�धकार� तथा �यि�को कत��य ह�ुछ।  

सं�वधानले नै पी�डतलाई आफू प� भएको म�ुाको अनसु�धान तथा कारबाह�स�ब�धी जानकार� पाउने 

हकका साथै कानूनबमोिजम सामािजक पनुः�थापना र ��तपू�त� स�हतको �याय पाउने हक 14 हनुे भनी 

मौ�लक हकको �पमा �यव�था ग�रएको छ। यसैगर�, पी�डतलाई �ववाद समाधान ���याको हरेक 

चरणमा सहभागी हनुे र जानकार� पाउन े अ�धकार, �व�छ �यवहार पाउन े अ�धकार, भेदभाव �व��को 

अ�धकार, गोपनीयताको अ�धकार, कानून �यवसायी रा� न पाउन ेर �नजबाट आव�यक परामश� �लन पाउने 

अ�धकार, सनुवुाइको �सल�सलामा छु�ै क�मा रहन पाउन े अ�धकार, मनोपरामश� दाताबाट मनोपरामश� 

�लन पाउने अ�धकार र ��तपू�त� तथा सामािजक पनु:�थापनाको अ�धकारह�का बारेमा कानूनमा 15  नै 

�यव�था ग�रएको छ।  

पी�डतह�सँग िश�, मानवोिचत र सौहाद�पूण� �यवहार ग�रनपुन�, पी�डतह�लाई �ववादको कारबाह�को 

�सल�सलामा सूचना मा�न पाउन,े �या�यक अ�धकार�सम� आ�नो भनाइ रा� न पाउन,े �न:श�ुक कानूनी सेवा 

�ा� गन�, आ�नो �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रािखएको वा संर�ण ग�रएको स�ुनि�त गर� पाउन,े 

आफूले ब�ुने भाषामा दोभाषेको स�ुवधा पाउन,े ��तशोध वा �ासबाट ब�नका ला�ग आव�यक सरु�ा र 

संर�ण पाउन,े मेल�मलापमा भाग �लने अवसर पाउन,े पीडकबाट ��तपू�त� भराइपाउने, जघ�य तथा �हं�क 

अपराधका घटनामा रा�यबाट ��तपू�त� पाउन,े सामािजक तथा मनो�वमश� सेवा पाउनेलगायतका 

अ�धकारलाई पी�डत �यायको आधारभतू �स�ा�तको16 �पमा �वीकार ग�रएको छ। 

�या�यक स�म�तमा काय�रत जनशि�ले �ववाद समाधानका �ममा सेवा �लन आउन े सेवा�ाह�ह�सँग 

लै��कमै�ी, अपा�मै�ी, भा�षकमै�ी �यवहार गर� स�य र िश� �पमा ��ततु हनुपुद�छ। पी�डतलाई 

�यायको उपभो�ाका �पमा �यवहार गर� सेवा �दान गनु� �या�यक स�म�तको दा�य�व हो भने �या�यक 

स�म�तबाट सेवा पाउन ु पी�डतको साव�भौम अ�धकार हो। �या�यक स�म�तले प�त प�ीबीचको वा जे� 

नाग�रकको संर�णस�ब�धी �ववादमा पी�डत, �नजको नाबालक स�तान वा �नजसँग आि�त अ�य कुनै 

�यि�को �हतको ला�ग स�बि�धत प�लाई अ�त�रम संर�णा�मक आदेश�ारा संर�ण गनु�पन� 17 �यव�था 

 
14 सं�वधानको धारा २१  
15 अपराध पी�डत संर�ण ऐन, २०७५ दफा ४ देिख २०  
16 अि�तयारको द�ुपयोग र अपराध पी�डतका ला�ग �यायस�ब�धी आधारभतू �स�ा�तको घोषणाप�, १९८५ 
17 �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ दफा ४९ को उपदफा (८) को ख�ड (क) देिख (ङ) 
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समेत गरेको छ। अत: पेशागत मया�दाको दायरा�भ� रह� �वत�� र �न�प� �पमा सेवा�ाह� मै�ी 

�यवहार हनुे कुराको स�ुनि�तता �दान गनु�पद�छ।  

पी�डत तथा सेवा�ाह� मै�ी वातावरणका ला�ग देहायका कुराह�को �यव�थापनमा �यान �दनपुद�छ: 

 सेवा�ाह�को ला�ग सफा शौचालय,  

 �व�छ �पउन ेपानीको �यव�था,  

 सफा र सलुभ चमेना गहृको �यव�था,  

 उपल�ध भए स�म �तनपान क�,  

 पी�डत मै�ी क�,  

 बालमै�ी क�,  

 परामश� क�,  

 मेल�मलाप क�,  

 �ती�ा क�।  

५.३ प�ह�को प�रचया�मक �ववरणको गोपनीयता  

 �या�यक स�म�तका संयोजक तथा सद�यले �ववाद �न�पणको �सल�सलामा प�ह�का �यि�गत 

�वषय¸ आचरण आ�दको बारेमा �ा� भएका कुनै प�न सूचना, उजरु�, तथा प� �वष�¸ सा�ीले 

�य� गरेका �माण आ�द �वषयह�लाई पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा प�न साव�ज�नक गन� 

हुँदैन।  

 �या�यक स�म�तमा �ा� भएको कुनै सूचना¸ त�या�¸ �ववरण¸ �माण¸ ��तवेदन आ�द साव�ज�नक 

गरेमा पी�डत¸ ��य�दश�¸ सा�ी वा मेल�मलापकता� वा �थानीय �नकायको कम�चार�को सरु�ामा 

ग�भीर खतरा उ�प�त हनु स�दछ भनी �व�ास गन� स�कने मना�सब आधार र कारण देिखएमा 

�या�यक स�म�तले �नण�य गर� �य�तो सूचना¸ त�या�¸ �ववरण वा सा�ी, ��य�दश�का बयान वा 

��तवेदन वा �यसमा आव�यक देिखएको कुनै अंश वा ख�ड गो�य रा� न स�क�छ।  

 म�ुाको कारबाह�को �सल�सलामा �या�यक स�म�तलाई सूचना¸ त�या�¸ �ववरण¸ बयान उपल�ध 

गराउने �यि�ले आ�नो नाम गो�य रा� न अनरुोध गरेमा �नजको नाम गो�य रा� नपुन�छ। यसर� 

नाम गो�य रािखएको कारणले मा� �नजले �य� गरेको कुरालाई �माणमा �हण गन� बाधा 

परेको मा� ुहुँदैन।  

 गोपनीयतास�ब�धी �यव�था �या�यक स�म�तका पदा�धकार�¸ मेल�मलापकता�̧  कम�चार�¸ �वशेष� 

सेवा उपल�ध गराउने �यि�¸ पा�र��मक �लई वा न�लई परामश� �दने वा अ�भलेखन �शोधन वा 

सरु�ा लगायत जनुसकैु सेवा �दान गन� �यि�ह�समेतलाई लागू हनुेछ। �यसको पूण� पालना 

गनु� स�बि�धत सबैको कत��य रह�छ।  

 �ववादको कारबाह�को �सल�सलामा गोपनीयता कायम रािखएका प�को �ववादमा �या�यक 

स�म�तले अनमु�त �दएका प�, �वप�, �नजह�का आफ�त वा अ�भभावक, संर�कबाहेक अ�य 

�यि�ह�लाई सनुवुाइमा भाग �लन �दन ुहुँदैन।  
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५.४ �या�यक स�म�तका पदा�धकार�ले �यान �दनपुन� अ�य �वषयह�  

सं�वधानको धारा १२६ ले नपेालको �यायस�ब�धी अ�धकार सं�वधान¸ अ�य कानून र �यायका मा�य 

�स�ा�तबमोिजम अदालत तथा �या�यक �नकायबाट �योग हनुे �यव�था गरेको छ। यस अथ�मा नेपालको 

सं�वधानको धारा २१७ बमोिजम ग�ठत �या�यक स�म�त �थानीय तहका �ववाद �न�पण गन� �नकाय हो। 

�या�यक स�म�त नाग�रकलाई घरदैलोमा सहज �याय �दान गन� मा�यम हो स�म�तका पदा�धकार�ह� सो 

काय�मा मह�वपूण� भ�ूमका �नवा�ह गन� �यायकता�, सहजकता� वा सम�वयकता� हनु।् �यस �हसाबले �या�यक 

स�म�तका पदा�धकार�ह�ले �ववाद �न�पणको �सल�सलामा देहायका आधारभतू �वषयह�मा �यान प�ु याउन ु

ज�र� ह�ुछ।  

 �या�यक स�म�तमा दता� भएका उजरु�को प�रणाम वा ���यामा असर पन� गर� कह�� कतै कुनै 

�क�समको ट�का �ट�पणी गन� हुँदैन। 

 �ववादको �व�छ सनुवुाइमा असर पन� गर� स� चार मा�यम वा सामािजक स� जालह�मा समेत 

कुनै अ�भ�यि� वा धारणा �कट गनु� हुँदैन। 

 कुनै प�न जात, जा�त, वण�̧  �ल�¸ धम�̧  भाषा, वैचा�रक आ�था, उमेर¸ ज�म, रा��यता¸ वैवा�हक 

तथा शार��रक अव�था, सामािजक, आ�थ�क तथा राजनै�तक आ�था आ�दको आधारमा भेदभाव हनुे 

गर� कुनै �क�समको काय� गनु� हुँदैन।  

 �ववादका प�सँग अनाव� यक र अ�ास��क कुराकानी गन� वा स�ब�ध बनाउन हुँदैन¸ 

 काय� स�पादनको �सल�सलामा मादक पदाथ� वा ध�ुपान सेवन गन�, जवुा तास खे�न वा ठ�ा 

म�कर� गन� गराउन हुँदैन। 

 कसैलाई अनाव�यक �पमा झ�ुा आ�ासन, �लोभन �दन वा बहकाउने वा उ�साउने काय� गन� 

हुँदैन। 

 �ववादका प�¸ सा�ी¸ ��य�दश� वा �ववादमा संल�न �यि�लाई हो�याउने¸ िझँ�ाउने वा 

अनिुचत �यवहार गन� हुँदैन। 

 �नण�य गदा� आ�ह वा पूवा��हबाट म�ु भई श�ु अ�तर�करणबाट �याय �दान गनु�पन� भएकाले 

�माणको उिचत मू�या�न गर� �याय गनु�पछ�। आ�नो �वाथ� बािझएको �वषयमा �नण�य गनु� 

हुँदैन। 

 �थानीय �नकाय वा �या�यक स�म�त ��त अना�था �सज�ना हनुे¸ दभुा�वना फै�लने वा सं�थाको 

मया�दा तथा �व�ासनीयतामा आचँ आउन ेकुनै प�न काय� गनु� गराउन ुहुँदैन।  

५.५ �या�यक स�म�तका पदा�धकार�को �या�यक आचरण  

 नै�तकता र सदाचारस�ब�धी आधारभतू �नयमको पालना गन�¸ 

 मानव अ�धकारको पालना र स�मान��त ��तब� रहने¸ 

 �ववाद �न�पण वा मेल�मलापको �सल�सलामा �या�यक स�म�तको स�पक� मा आउन ेएवम ्�यायका 

ला�ग आउने सबै प�सँग मानवीय स�मानजनक र �न�प� �यवहार गन�¸ 

 �या�यक स�म�त र �थानीय तह��तको जन�व� वास अ�भवृ�� गन� ��याशील रहने¸ 

 �ववाद समाधान गदा� �या�यक मनको �योग गन�¸ 
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 िश� र शाल�न भाषाको �योग गन�¸ 

 सबै��त �वना पूवा��ह प�पातर�हत �यवहार गन�¸ 

 पी�डत �यि�ह�सँग सहानभु�ूत पूव�क �यवहार गन� र आ�नो �यवहारबाट �य�ता �यि�को 

भावनामा आघात नपगुोस ्भ� ने कुरामा सदैव सचेत रहने¸ 

 म�ुाका प� वा �ववादसँग स�बि�धत कुनै �वषयमा आ�नो नाता स�ब�ध �वाथ� वा �हत गाँ�सएको 

अव�थामा आ�नो �य�तो स�ब�धको बारेमा स�म�तका अ�य पदा�धकार�ह�लाई त�काल जानकार� 

�दई �य�तो �वषयको �याय स�पादनमा सल�न नहनुे।  

यसैगर� �या�यक स�म�तका कम�चार�ह�ले प�ह���त देहायका आचरण �यवहार गनु�पद�छ :  

 प�ह�लाई भेदभाव नगर� स�मानपूण� �यवहार गन�, ज�तै: त �तमीको स�ा तपा� ज�ता 

आदाराथ� श�दको �योग गन�, िश� र मया��दत �यवहार गन�, प�हले आउनेलाई प�हलो सेवा 

�दने। 

 �वत�� र �न�प� �पमा सेवा �दान गन�। 

 बालबा�लका, म�हला, असहाय, अस�म, वृ�, फरक �मताका सेवा�ाह�ह�सँग मानवीय आधारमा 

�यवहार गन� र �नजह�लाई �ाथ�मकता �दने। 

 प�ह�सँग बो�दा बोल�मा शाल�नता, �यवहारमा चनाखोपन र आचरणमा मया��दत देिखने,  

 प�ह�सँग �यवहार गदा� आवेश, तनाव, आल�य, आड�वर, घम�ड, अपे�ा वा उपे�ाभावको �द�शन 

नगन�। 

 सेवा�ाह�ह�लाई आदरपूव�क अ�भवादन गन�। 

 िश� र मया��दत �पमा दोहोरो संवाद गन�। 

 प�ह�को कुराह� �यानपूव�क सनुी ग�भीरतापूव�क �वचार गर� सहयोग गन� �य� गन�।  

 आफूबाट �न�पण तथा स�पादन गन� स�कने काय�लाई अ�वल�ब �छटो गन� �यास गन�। 

 आफूले गन� नस�ने कामका ला�ग प�लाई समयमा नै जानकार� गराउने। 

 सेवा�ाह�लाई कामको ला�ग ला�न े समय, द�तरु, काय��व�ध, आव�यक पन� कागज लगायतका 

आव�यक सूचना तथा जानकार� सहज �पमा ब�ुने भाषामा गराउने। 

 प�लाई अनाव�यक आ�थ�क भार पन� र अनाव�यक हैरानी तथा समय ला�ने �क�समको कुनै 

काम नगन�। 

 आफूले गरेको कामको जवाफदे�हता वहन गन� सदैव त�पर रहने। 

 काय� स�प� न भएप�छ सेवा�ाह�लाई आदरपूव�क �बदाइ गन�। 

 



अनसूुची - १ 

�या�यक स�म�तको काया�लयमा पेश ग�रने �नवेदन (उजरु�) प�को नमूना 

�ी ……………..�या�यक स�म�तको काया�लयमा पेश गरेको �नवेदनप� 

...............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.................... 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 बेहोरा �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 सोको 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 हानी, नो�सानी वा ��त प�ुन 

गएको हो वा ��तवाद�को कारणले �नवेदक वाद�को के क�तो हक अ�धकार हनन हनु गई अ�याय 

पन� गएको हो सो कुरा उ�लेख गन� र के कुन कानूनले �नवेदक वाद�लाई सो हानी, नो�सानी वा 

��त ��तवाद�बाट प�रपूरण हनुपुन� वा �नवेदक वाद�को अ�धकार �था�पत गराई पाउन े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. �या�यक स�म�तबाट सा�ी उपि�थत गराउन आदेश भएमा �न�न सा�ीह�लाई म/ हामी आफ�  

उपि�थत गराउनेछु/ 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  
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(ख) ..........को छोरा/छोर� िज�ला.............गा.पा/न.पा..........वडा नं........गाउँ/टोल .ब�न े

वष�..........को ................................................................................१ 

(ग) ..........को छोरा/छोर� िज�ला.............गा.पा/न.पा..........वडा नं........गाउँ/टोल .ब�न े

वष�..........को ................................................................................१ 

६. �नवेदन (उजरु�) द�तरु बापत � .................., �वप�ी ��तवाद�............जनालाई ��त �यि� 

�..............का दरले ला�न े�याद सूचना द�तरुबापत � ..............., 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� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) /(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� चालन 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 संजाय 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। 

 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। 

 �नवेदन र�तपूव�क देिखएमा र दता� गन� उपय�ु भएमा �नवेदनको प�हलो पानाको िशरमा देहायको 

तोक आदेश ले� नपुद�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 सनुाउँदा 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--------- 

 

 

  



102 | राि� �य �या�यक ��त�ान, नेपाल 

 

अनसूुची -२ 

ग�ुकेो �याद वा ता�रख थामी पाउन �दने �नवेदनको नमूना 

�ी ............... �या�यक स�म�तको काया�लयमा पेस गरेको �नवेदनप� 

�वषय : ग�ुकेो �याद थामी �नवेदन दता� ग�रपाऊँ। 

.......को छोरा/........िज�ला….....न.पा./गा.पा........वडा नं..........ब�ने वष�....को......…….१ �नवेदक/ वाद� 

�व�� 

.......को छोरा/........िज�ला….....न.पा./गा.पा........वडा नं..........ब�ने वष�....को.....…….१ �वप�ी/��तवाद� 

�ववाद ........... 

�नवेदनबापत ला�ने द�तरु �.१०।– साथै राखी �न�नानसुार �नवेदन गद�छु /गद�छ� : 

१. उ� �ववादमा मैले/हामीले �म�त…………………………………….स�म �नवेदन (उजरु�) गर� स�नपुन�मा 

तप�सलको कारणले काबबुा�हरको प�रि�थ�त पर� उ� �नवेदन (उजरु�) गन� हद�याद ग�ुन गएकाले 

मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ५८ बमोिजम हद�याद ग�ुन गएको कारण 

स�हतको �माण यसैसाथ संल�न राखी थामी पाउन े�याद �भ�ै यो �नवेदन ��ततु गरेको छु/छ�। अत: 

ग�ुकेो हद�याद थामी थमाई �नवेदन (उजरु� )दता� ग�रपाऊँ।  

तप�सल 

 �फरादप� दता� गनु�पन� �यि�को कोह� म�ृय ुभई पर�परा अनसुार �नज आफ�  �क�रया वा �क�रया 

सरहको शोकवरण गर� ब�न ुपरेको भए �य�तो �यि�को म�ृय ुभएकोले, 

 �फराद दता� गनु�पन� �यि� म�हला भई स�ुकेर� भएको भए स�ुकेर� भएकोले  

 खोलो प�हरो वा �हउँले बाटो ब�द भई वा क�ु�को घोषणा भएको वा अ�य कुनै कारणले 

साव�ज�नक यातायातको साधन नचलेकोले  

 �फराद दता� गनु�पन� �यि�लाई कसैले अपहरण गर� लगेको वा शर�र ब�धक बनाएको भए 

�य�तो अपहरण वा ब�धकबाट म�ु भएकोले  

 भकू�प वा �वालामखुी आ�द ज�ता �वप� परेको भए �य�तो �वप� परेकोले  

 कुनै दघु�टनाको कारण अचेत वा �हँडडुल गन� नस�न ेभई वा अचानक कुनै कडा रोग लागेको 

कारण �हँडडुल गन� नसकेकोले अ�पतालमा भना� भई उपचाररत रहन ुपरेकोले  

२. लेिखएको बहेोरा �ठक साँचो हो फरक ठहरे कानूनबमोिजम सहुँला बझुाउँला।  

�नवेदक 

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

इ�त संवत ्...............साल..................म�हना......... गते रोज शभुम ्......................। 
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अनसूुची - ३ 

वा�रसनामाको नमूना 

िज�ला………………गा.पा./न.पा……………………………वडा नं……………………..गाउँ/ टोल ब�न े

…… …………………. सँगको ………………. �ववादमा मेरो तफ� बाट ……………………… 

(�योजन खलुाउन)े …………………………. काम गन�लाई 

िज�ला………………गा.पा./न.पा………………………………वडा नं……………………..गाउँ/ टोल 

ब�ने वष� …… को नाग�रकता नं. ……………………… (नाग�रकता जार� भएको वष� र िज�ला) 

………………………………………… लाई वा�रसनामा �दई वा�रस �नय�ु गरेको छु। �नज वा�रस 

कानूनबमोिजम वा�रस हनु यो�य हनुहु�ुछ। मैले अदालतबाट कानूनबमोिजम लागेको द�ड, अदालती श�ुक, 

सरकार� �बगो वा कुनै द�तरु �तन� बाँक� रहेको छैन। मा�थ लेिखएको बेहोरा साँचो छ, झ�ुा ठहरेमा यो 

वा�रसनामा बदर गर� कानूनबमोिजम भएमा मेरो म�ुर� छ। 

�म�त …………….     ……………………… 

दा. वा.       द�तखत 

  

औ�ठाको छाप/स��ठत सं�था भए सं�थाको छाप  वा�रस �दनेको नाम, थर, वतन ……. 

मा�थ उ�लेख भएबमोिजम िज�ला……………………गा.पा./न.पा…………………………………वडा 

नं……………………..गाउँ/ टोल ब�ने वष� ……..का नाग�रकता नं. ………………………… 

(जार� भएको वष� र िज�ला, स��ठत सं�था भएमा �य�तो सं�थाको नाम तथा ठेगाना) को वा�रस भै काम 

गन� मलाई म�ूर छ। सो काम म इमा�दार�पूव�क गन�छु। मैले अदालतबाट कानूनबमोिजम लागेको द�ड, 

ज�रबाना अदालती श�ुक, सरकार� �बगो वा कुनै द�तरु बझुाउन बाँक� रहेको छैन। म वा�रस हनु 

कानूनबमोिजम यो�य रहेको छु। 

�म�त……………………………………………..     ……………………… 

दा. वा.           द�तखत 

औ�ठाको छाप     वा�रस हनुेको नाम, थर, वतन………. 

सा�ीह� : 

यो वा�रसनामा हा�ो रोहबरमा लेखी सह�छाप भएको साँचो हो। 
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१) ........िज�ला.............गाउँपा�लका/नगरपा�लका वडा नं......गाउँ/टोल ब�ने वष�...को नाग�रकता/ 

राहदानी वा सोसरहको अ�य �ववरण, न�बर र जार� िज�ला …….. को �ी ........................... 

२) ........िज�ला.............गाउँपा�लका/नगरपा�लका वडा नं......गाउँ/टोल ब�ने वष�...को नाग�रकता/ 

राहदानी वा सोसरहको अ�य �ववरण, न�बर र जार� िज�ला …….. को �ी ........................... 

३) ........िज�ला.............गाउँपा�लका/नगरपा�लका वडा नं......गाउँ/टोल ब�ने वष�...को नाग�रकता/ 

राहदानी वा सोसरहको अ�य �ववरण, न�बर र जार� िज�ला …….. को ल �ी ......................... 

....................................................................... (�माणप� भए सो खलुाउने) 

यो वा�रसनामा.............................ठाउँ वा घर /आगन/चौतार�/कुनै सरकार� काया�लयमा बसी 

लेिखएको हो। 

 

�म�तः........................... 
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अनसूुची - ४ 

वा�रसको स�ा आ�नो �ववाद आफ�  सकार गर� पाउन �दएको �नवेदनको नमूना 

�ी...............�या�यक स�म�तको काया�लयमा पेस गरेको �नवेदनप� 

�वषय : उपि�थ�त सकार ग�रपाऊँ। 

...............................को छोरा/छोर�...................िज�ला…….............….....न.पा./गा.पा..................वडा 

नं..................ब�ने 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 �.१०।– साथै राखी �न�नानसुार �नवेदन गद�छु /गद�छ� : 

१. उ� �ववादमा मैले/हामीले िज�ला..........................न.पा./गा.पा....................................वडा 

नं...............ब�ने .....................................लाई वा�रस रा� न अि�तयारनामा लेिख�दएको र �नज 

वा�रसलाई यस �या�यक स�म�तबाट �म�त ...................... गतेको उपि�थ�त तो�कएकोमा म/हामी 

आफ�  उपि�थ�तमा (ता�रखमा) रहने हुँदा मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १५२ 

बमोिजम आ�नो म�ुाको उपि�थ�त आफ�  सकार ग�रपाऊँ। 

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 –  ५ 

दफा ४७ को उपदफा (१) सँग स�बि�धत �ववाद दता� �कताबको नमूना 

�ी ………………………�या�यक स�म�तको काया�लय  

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

संवत ्२०.......साउनदेिख ........ अषाढ मसा�तस�म  
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 देवानी र फौजदार� �वषयको अलग अलग दायर� �कताब रा�पुद�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�पुद�छ। 
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अनसूुची - ६ 

दफा ४७ को उपदफा (२) सँग स�बि�धत �ववाद दता� �कताबको नमूना 

�ी .......................�या�यक स�म�तको काया�लय 

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

संवत ्२०.......साउनदेिख .. अषाढ मसा�तस�म 
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अनसूुची - ७ 

�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 तपा� .......... ले 

िज�ला...................गा.पा./न.पा.................वडा नं..................गाउँ/टोल ब�ने �व��मा .......... भ� े

�वषयको �ववादस�ब�धी �नवेदन (उजरु�) दता� गन� �याउनभुएकोमा सो �नवेदन यस �या�यक स�म�तको 

काया�लयको देवानी दता� न�बर/फौजदार� दता� न�बर ................. दता� गर� �थानीय सरकार स� चालन 

ऐन, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा (१) बमोिजम तपा�लाई यो �न�सा �दइएको छ।  

 

�न�सा �दने कम�चार� 

द�तखत: ........ 

�म�त: ........... 
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अनसूुची - ८ 

प�को उपि�थ�तको (ता�रख) भरपाईको 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 हनुेछु 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 हनुेछु 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 हनुेछु भनी सह� गन� …………. 

�नवेदक (वाद�)................       ��तवाद� ................ 
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अनसूुची - ९ 

प�को उपि�थ�तको (ता�रख) पचा�को नमूना 

�या�यक स�म�त 

.......... गाउँपा�लका/नगरपा�लकाबाट 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 ................. 
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अनसूुची - १० 

�यादको नमूना 

.....................गाउँपा�लका/नगरपा�लका/उपमहानगरपा�लका/महानगरपा�लका, �या�यक स�म�तबाट जार� 

भएको.....ना�त वा ना�तनी......को छोरा वा छोर�/प�त वा प�ी. ..........गाउँपा�लका…………नगरपा�लका 

वडा नं. ....गाउँ/टोल ब�ने वष�..को नाउँको १५(प��) /२१ (ए�ाइस) �दने �याद 

उ�ा�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................ले तपा��व�� संवत ् २०... सालको दायर� न�बर........... को.................... 

�ववादको �नवेदन दता� गनु�भएकाले सोको ��त�ल�प र �माण यसैसाथ पठाइएको छ। अतः तपा�ले यो 

�याद बझेुको वा र�तपूव�क तामेल भएको �म�तले बाटाका �यादबाहेक १५(प��)/२१ (ए�ाइस) �दन�भ�मा 

आ�नो �लिखत बेहोरास�हत आफ�  वा कानूनबमोिजमको वा�रसमाफ� त यस काया�लयमा हािजर हनु 

आउनहुोला। अ�यथा कानूनबमोिजम �नण�य हनुेछ।प�छ तपाइँको यस �वषयमा कुनै पनुरावेदन दाबी ला�ने 

छैन।  

�याद जार� गन� कम�चार�को नाम 

ह�ता�र 

पद 

�म�त 

इ�त संवत.्................साल....................म�हना..................गते रोज.............शभुम.्........। 

 

पनु�: य�तो �याद ��त ��तवाद� तीन ��तको �हसाबले जार� गनु�पद�छ।यो �यादको पछाडीप�ी अनसूुची-

१२ बमोिजमको �याद तामेल गन� ग�र�छ। यो �याद पानाको एकाप�ी र अनसूुची-१२ बमोिजमको तामेल� 

���या पानाको अक� प�ी सँगै राखी छा�न ेवा म�ुण गन� ग�र�छ। 
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अनसूुची - ११ 

�याद �कताबको नमूना 

�याद ब�ुने कम�चार�को नाम, थर र दजा� 

�.सं �नवेदक 

(वाद�) 

को नाम 

थर वतन 

��तवाद�को 

नाम थर 

वतन 

�ववादको 

नाम 
 

�ववाद 

दता� 

न�बर 

�यादको 

��त र 

�याद 

बझेुको 

�म�त 

�याद 

बझुाउनपुन� 

�म�त 

बझुाएको 

�याद 

(�या�यक 

स�म�तमा 

दािखला 

गरेको 

�म�त) 

कै�फयत 
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अनसूुची - १२ 

�याद तामेल�को नमूना 

तामेल� �म�तः 

(क) �यादवाला �यि� आफ� ले बझेुकोमा 

..........�वषयमा मेरो नाउँमा जार� भएको एक ��त �याद र �नवेदनको ��त�ल�पसमेत देहायका सा�ीह�को 

रोहबरमा म आफ� ले बझुी �लए ँभनी सह�छाप वा �या�चे सह�छाप गन� ........................१ 

(ख) �याद जार� भएको �यि�को एकाघरको प�रवारको सद�यले बझेुकोमा 

..........�वषयमा जार� भएको �याद �यादवाला �यि�ले ब�ुन इ�कार गरेकोले /वा �नज फेला नपरकोले 

�नजको नाउँको यसैबमोिजमको एक��त �याद र �नवेदनको ��त�ल�पसमेत देहायका सा�ीह�को रोहबरमा 

बझुी�लए ँभनी सह�छाप वा �या�चे सह�छाप गन� �यादवाला �यि� .....................को एकाघरको ...... 

नाताको वष� ........को .................................................................... १ 

(ग) �यादवाला �यि�को घरदैलोमा टासँ भएकोमा 

..........�वषयमा �यादवाला .............. वा �नजको एकाघरको उमेर पगेुको प�रवारको सद�यसमेत घरमा 

फेला नपरेकोले/वा �नजले ब�ुन नमानेकोले �नजको नाउँको �याद �नवेदनको ��त�ल�पसमेत हामी देहायका 

सा�ीका रोहबरमा �नजको घर दैलोमा सबैले दे� ेगर� टाँसी..... गा.पा./न.पा.को वडा..नं.. काया�लयमा 

एक��त �याद �दएको ठ�क छ भनी द�तखत गन� हामी देहायका मा�नसह� :- 

(घ) �याद बिुझ�लनपुन� �यि� फेला नपर� तामेल गनु� परेकोमा 

.......... �वषयको यसै बमोिजमको �यादवाला �यि� वा �नजको घरसमेत खोज तलास गदा� फेला 

नपरेकोले �नजका नाउँको एक��त �याद स�बि�धत वडाको ..........ठाउँ वा टोलको साव�ज�नक ठाउँ 

............(ठाउँ खलुाउन े....... मा टाँस गर� �नवेदनको ��त�ल�प र तामेल� �याद �फता� पठाएका छ� भनी 

द�तखत गन� देहायका मा�नसह� :- 

सा�ी :- 

मा�थ उि�लिखत ख�ड (....) बमोिजम हामीह�को रोहबरमा �याद तामेल� भएको ठ�क हो भनी द�तखत 

गन� 

१ ......िज�ला .....गा.पा./न.पा. वडा नं......गाउँ/टोल........ब�ने वष�......का �ी ....। 

२ ........िज�ला .....गा.पा/न.पा. वडा नं........गाउँ/टोल. .............ब�ने वष�.......का �ी .....। 

३ .........िज�ला .....गा.पा/न.पा. वडा नं........गाउँ/टोल. .............ब�ने वष�.......का �ी .....। 
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रोहबर 

............. िज�ला .......... गा.पा./न.पा ........ का सद�य/सिचव. ..............�ी/�ीमती......... 

(ङ) घर दैलोमा टासँ भएकोमा/गाउँ, सहर वा टोल प�ा नलागेकोमा 

यसैबमोिजको एक��त �याद यस .................... गा.पा./न.पा.वडा नं. ...को काया�लयको सूचना पाट�मा 

टाँस गन� दािखल भयो भ�न द�तखत गन� :- 

द�तखत :- ............... 

कम�चार� वा पदा�धकार�को नाम :- ............... 

�म�त :- ....... 

काम तामेल गन�को द�तखत :-  

तामेल गन� जान ेकम�चार� वा तामेलदारको नाम :- 

�म�त:-  

पनु� :- �याद तामेल गन� जाने कम�चार� वा तामेलदारले �यादवाला �यि�लाई िचनेको भए “मैले 

�यादवाला �यि�लाई रा�ोसँग िचनेको हुँदा �नज यो य�तो ठाउँमा �नजको हातैमा �याद, �नवेदनको 

��त�ल�प र �माण कागजको ��त�ल�प बझुाएको हुँ” भ� ेबेहोरा लेखी सह�छाप गर� �यि� आफ� ले बझेुको 

कोलममा सह�छाप गराउनपुछ� र एक ��त �यादमा तामेल� �म�त राखी स�बि�धत �यादवालालाई �याद, 

�नवेदन र कागज �माणको न�ल बझुाइ �दनपुछ�।तामेल� भएको एक ��त �याद र बाकँ� रहेको एक ��त 

�याद अनसूुची १३ को ��तवेदन स�हत �या�यक स�म�तको काया�लयमा दािखला गनु�पछ�। 
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अनसूुची -१३ 

�याद तामेल�को ��तवेदनको नमूना 

�ी ……�या�यक स�म�तको काया�लयमा पेस गरेको �याद तामेल� ��तवेदन 

�नवेदक (वाद�)……………………………………………..��तवाद� ……………………………………… भएको संवत ्…  

सालको देवानी/ फौजदार� �ववाद नं. …………………को ……………………………………………………�ववादमा 

………………………………………………….नाउँमा जार� भएको �याद/सूचना/ पनुरावेदन �याद/जनाउ �याद तामेल 

गन�को ला�ग �म�त ..................मा बझुी �लएकोमा बाटाको �यादबाहेक ……………………….. �दन�भ� 

तामेल गर� देहायको �ववरण स�हतको ��तवेदन पेश गरेको छु। 

(क) तामेल� �याद थान……………………………….. 

(ख) तामेल नभई �फता� आएको �याद थान……….. 

(ग) बेप�े भई आएको �याद थान…………… 

(घ) अ�य केह� �ववरण भए…………………….. 

...............................…………………………………………… 

तामेल गन� खट� गएको कम�चार� वा तामेलदारको नाम: 

दजा�:- 

�म�त:- 

�या�यक स�म�तको काया�लयबाट 

��तवेदन स�हत पेश भएको तामेल� �याद जाँचबझु गदा� र�तपूव�क तामेल भई आएको देिखँदा �म�सल 

संल�न रा�/ु तामेल भई आएका �यादम�ये…………………………………..नाउँको �यादमा………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

कारणले र�तपूव�क तामेल भएको नदेिखँदा उ� तामेल भई आएको �याद बदर ग�र�दएको छ।�नजको 

नाउँमा पनु: �याद जार� गर� र�तपूव�क तामेल भई आएप�छ पेस गनू�। 

नाम: 

दजा�: 

�म�त: 
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अनसूुची -१४ 

काया�लयको रोहवरमा �याद ब�ुनको ला�ग �दइने �नवेदनको नमूना 

�ी ............... �या�यक स�म�तमा पेस गरेको �नवेदनप� 

�वषय :काया�लयको रोहवरमा �याद बिुझपाऊँ। 

�ववाद नं.– 

..............को छोरा/छोर�..........िज�ला……..….....न.पा./ गा.पा................वडा नं...............ब�ने वष� 

....को………........................................................................................१ �नवेदक/वाद� वा ��तवाद� 

�व�� 

 .............को छोरा/छोर� .....................िज�ला..............न.पा./ गा.पा............वडा नं..... ब�न े

वष�............को...................................................................१ �वप�ी/ वाद� वा ��तवाद� 

�ववाद– ........... 

�नवेदनबापत ला�ने द�तरु �.............. साथै राखी �न�नानसुार �नवेदन गद�छु /गद�छ�: 

१. उपयु�� �ववादमा मेरो/हा�ो नाउँमा �लिखत बेहोरा पेस गन�/ मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा 

२२२/मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १००/ऐ. ऐनको दफा १२३/ऐ. ऐनको 

दफा २०२ बमोिजम हािजर हनु आउने आदेश भई �याद जार� भएकाले सो �याद मलुकु� देवानी 

काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १०७ बमोिजम बिुझ�लन आफ� /वा�रसमाफ� त नाग�रकताको 

��त�ल�प/प�रचय खु�ने......................................................................................................कागजात 

यसैसाथ राखी �नवेदन गरेको छु/छ�। तसथ� मेरो/हा�ो नामको �याद बिुझ�लई हािजर हनु पाऊँ। 

२. लेिखएको बहेोरा �ठक साँचो हो फरक ठहरे कानूनबमोिजम सहुँला बझुाउँला।  

�नवेदक 

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

 

इ�त संवत ्...............साल......................म�हना......... गते रोज .....शभुम ्......................। 
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अनसूुची -१५ 

बेर�तको �याद बदर गन�को ला�ग �दइने �नवेदनको नमूना 

�ी ............... �या�यक स�म�तको काया�लय 

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

�वषय : बेर�तको �याद बदर ग�रपाऊँ। 

�ववाद नं.– 

.............. को छोरा/छोर�..........िज�ला……..….....न.पा. / गा.पा...............वडा नं. ...........ब�ने  

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. उि�लिखत �ववादमा मेरो/हा�ो नाममा यस �या�यक स�म�तको काया�लयबाट �म�त...................... 

मा जार� भएको �याद/सचुना/ जनाउ/ पनुरावेदन �याद तामेल गदा� मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा १०५(...) बमोिजमको र�त नप�ु याई तामेल भएकाले उ� �याद मलुकु� देवानी 

काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ११७ बमोिजम बदर गर� पनुः �याद तामेल ग�रपाऊँ। 

संल�न कागजात 

क. 

ख. 

 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 -१६ 

�याद, सूचना �काशन /�शारण गर� तामेल ग�रपाऊँ भ� े�नवेदनको नमूना 

�ी ............... �या�यक स�म�तको काया�लय 

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

�वषय : �याद, सूचना �काशन /�शारण गर� तामेल ग�रपाऊँ। 

�ववाद नं. 

..............को छोरा/छोर�..........िज�ला……..….....न.पा. / गा.पा...............वडा नं. ...........ब�ने  

वष� .... को ……….................................................................१ �नवेदक/ वाद� वा ��तवाद� 

�व�� 

 ..............को छोरा/छोर�..........िज�ला……..….....न.पा. / गा.पा................वडा नं. ...........ब�न े 

वष� .... को ………...................................................................१ �वप�ी/ वाद� वा ��तवाद� 

�ववाद– ........... 

�नवेदनबापत ला�ने 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� जाने 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 बझुाउने छु। 

�याद जार� गनु�पन� �वप�ीको �ववरण:  

(क) िज�ला.......... न.पा./गा.पा............ वडा नं......... गाँउ/टोल......घर नं.........ब�ने................१ 

(ख) िज�ला .......... न.पा./गा.पा............ वडा नं....... गाँउ/टोल....... घर नं.........ब�ने...............१  

२. लेिखएको बहेोरा �ठक साँचो हो फरक ठहरे कानूनबमोिजम सहुँला बझुाउँला  

�नवेदक 

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

इ�त संवत ्...............साल......................म�हना......... गते रोज......... शभुम ्..................। 
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अनसूुची - १७ 

�लिखत बेहोराको नमूना 

�ी ……………�या�यक स�म�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........... 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�न े

वष� .....को..........................................................................................१ �वप�ी/ वाद� 

�वषय :- .............. 

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 / छ�।  

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�याद�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� सोको �माण भए सो प�न उ�लेख गन�) 

४ .............................................................................................................................. 

(अ�य थप बेहोराह� भए सबै कुरा खलुाई �व�भ� �करणह�मा उ�लेख गन�) 

५ �लिखत बेहोरा ला�न ेद�तरु � ............................यसैसाथ दािखल गरेको छु /छ�।  

६ मेरा वा हा�ो…………………………………………………कागज �माण ……………………… ठाउँ 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�ुन े आदेश भएमा मेरा वा हा�ा �न�न सा�ीह�लाई आफ�  उपि�थत 

गाउन ेछु वा छ�।  
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(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 सनुी पाय� 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 -१८ 

ग�ुकेो �याद थामी �लिखत बेहोरा दता� गन� �दइने �नवेदनको नमूना 

�ी ............... �या�यक स�म�त  

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

�वषय : ग�ुकेो �याद थामी �लिखत बेहोरा दता� ग�रपाऊँ। 

�ववाद नं.– 

......को छोरा/........िज�ला.....न.पा./गा.पा..........वडा नं.........ब�ने वष� ...........को.....१ �नवेदक/ ��तवाद� 

�व�� 

 ......को छोरा/........िज�ला.....न.पा./गा.पा..........वडा नं.........ब�ने वष� ...........को..........१ �वप�ी/वाद� 

�ववाद ........... 

�नवेदनबापत ला�न ेद�तरु �............ साथै राखी �न�नानसुार �नवेदन गद�छु /गद�छ� : 

१. उ� �ववादममा मेरो/हा�ो नाउँमा जार� भएको �याद �म�त .................... मा तामेल भएकाले सो 

�याद�भ� �लिखत बेहोरा पेस गनु�पन�मा म/हामीलाई ........................................................ काबभु�दा 

बा�हरको प�रि�थ�त पन� गएकाले �याद ग�ुन गएको हुँदा उ� ग�ुकेो �याद मलुकु� देवानी काय��व�ध 

सं�हता, २०७४ को दफा २२३/मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा.../�थानीय 

तहले बनाएको काय��व�ध कानूनको दफा ... बमोिजम थामी, थमाई �लिखत बेहोरा दता� ग�रपाऊँ। 

काबभु�दा बा�हरको प�रि�थ�त पन� गएको �माण यसैसाथ संल�न गरेको छु।  

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 -१९ 

�माण ब�ुनेस�ब�धी आदेशको नमूना 

�ी..............................�या�यक स�म�त 

संयोजक �ी ............................. 

सद�य �ी............................. 

सद�य �ी ............................. 

बाट भएको आदेश 

�नवेदक(वाद�) को नाम, थर र वतन    ��तवाद�को नाम, थर र वतन  

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

�ववाद: ...........। 

�म�त आदेशको बेहोरा कै�फयत 

 यसमा…………………………………………………………………………………………………………….…… 

दवु ै प�का बीचमा मखु न�मलेकाले देहायका काय�/ 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 

पठाइ�दनू।साथै मेल�मलापको ला�ग आव�यक कागजातको ��त�ल�प मेल�मलाप 

के��मा पठाइ�दनू। 

वा 

(ख) मेल�मलापको मा�यमबाट �ववाद समाधान हनु नसकेको र ��ततु �ववाद 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) सँग 

स�बि�धत भएकाले �नवेदन र �लिखत बेहोरामा उि�लिखत सा�ीह� दवुै 

प�ह�माफ� त उपि�थत गराई बकप� गराउन ुर �नवेदन दाबी र �लिखत बेहोरामा 

उि�लिखत कागजात स�ल वा सोको ��त�ल�प स�बि�धत �नकायबाट िझकाई 

आएप�छ पेश गनू�।  

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

सद�य                    सद�य                         संयोजक 

 

 �थानीय सरकार स� चालन 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। 
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अनसूुची - २० 

स�पि� रो� का रा� न �दईने �नवेदनको नमूना 

 �ी ............... �या�यक स�म�त  

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

�वषय : स�पि� रो� का रािखपाऊँ। 

म�ुा नं.– 

........ को छोरा/..........िज�ला……..….न.पा. / गा.पा.........वडा नं. .........ब�ने वष� .... को ....….१ �नवेदक/ 

�व�� 

 ........ को छोरा/..........िज�ला……..….न.पा. / गा.पा.........वडा नं. .........ब�ने वष�.... को ....….१ �वप�ी/ 

म�ुा– ........... 

�नवेदनबापत ला�न ेद�तरु �. ........।– साथै राखी �न�नानसुार �नवेदन गद�छु/गद�छ� :–  

१ उि�लिखत �वप�ीउपर मैले �म�त...............................मा ��ततु म�ुा दायर गर� हाल �वचारा�धन 

अव�थामा रहेको छ। मैले/हामीले दाबी गरेको स�पि� अ�य �यि�ह�लाई हक ह�ता�तरण गन� 

स�भावना रहेको छ। उ� स�पि� हक ह�ता�तरण भई गएमा मेरो हकमा असर पन� भएकोले तप�सल 

बमोिजमको स�पि� कुनै प�न बेहोराले हक ह�ता�तरण, �धतो ब�धकसमेत रा� न नपाउन े गर� मलुकु� 

देवानी (सं�हता) ऐन, २०७४ को दफा २३० बमोिजम रो� का रािखपाऊँ। आव�यक �माण कागज 

यसैसाथ छ।  

रो�ा रा� ुपन� स�पि�को �ववरणः– 

(क) अचल स�पि� 

�स.नं िज�ला न.पा./गा.पा. वडा नं. �क.नं. �.ेफ. �सट नं. दता�वाला 

१.        

२.        

(ख) चल स�पि�ः– 

संल�न कागजात 

क.................................................. ख........................................................... 

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 - २१ 

स�पि� रो� काको 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�न े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 �नवेदनक (वाद�) ले ��तवाद�............को नाममा रहेको..................ब�क, क�पनी, �व�ीय सं�था वा 

...................�नकायमा रहेको खाता, �न�ेप वा ��तवाद�ले पाउन े ................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 �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा (६) बमोिजम रो� का राखी 

पाँउ भनी �नवेदन �दएको हुदँा �म�सल (फाइल) संल�न कागज �माणह� हेर� सो स�ब�धमा यस �या�यक स�म�तबाट 

�ारि�भक �पमा............��तवाद�.............को नाममा रहेको...................ब�क, क�पनी, �व�ीय सं�था वा 

...........�नकायमा रहेको खाता, �न�ेप वा ��तवाद�ले पाउन े.................रकम यथाि�थ�तमा राखी कसैलाई भ�ुानी 

नगन� नगराउँन वा ��तवाद�को हक भोगको ........................अचल स�प�त कसैलाई कुन ै प�न बेहोराले हक 

ह�ता�तरण गन�बाट रो�ा गन� मना�सब देिखएको र रो�ा नरा�दा ��य� असर पन� जान े 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 कुनै �कारले हक ह�ता�तरण नगनु� भनी ................ को नाममा �थानीय सरकार स�ालन 

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 पठाइ�दनू। आदेशको जानकार� स�पि� रो�ा भएको �यि�लाई �दनू। 

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

 सद�य     सद�य    संयोजक 

इ�त संवत ्................साल.............मा�हना...........गते..........रोज शभुम।् 

 �थानीय सरकार स� चालन 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�  �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�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 - २२ 

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�ने 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� / 

�नवेदनमा�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 नभए स�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� चालन 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 पठाइ�दनू। 

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

 सद�य     सद�य    संयोजक 

इ�त संवत ्............... साल ..........म�हना ..... ....गते.......... रोज.................शभुम।् 

 

 �थानीय सरकार स� चालन 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�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 - २३ 

अ�तरकाल�न 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�ने वष�.....को...........१ �वप�ी / ��तवाद� 

�ववाद………………… 
 

�नवेदक (वाद�.....................��तवाद�....................भएको.......................�ववादमा �नवेदन दाबीमा उि�लिखत 

�ववादको कारबाह�को �सल�सलामा ��तवाद�ले गन� लागेको काम कारबाह� त�काल नरोकेमा वा �ववादको माग 

दाबीका स�ब�धमा �नवेदकले दाबी गरेको �वषय यथाि�थ�तमा नराखेमा �नवेदकको दाबी �नरथ�क हनु जाने 

देिखएकाले अ�तरकाल�न आदेश जार� ग�रपाउँ भनी �नवेदकले छु�ै �नवेदन �दएको देिखँदा वा �नवेदकले �नवेदन 

न�दए ताप�न �म�सल संल�न कागज �माणबाट ��तवाद�को काम कारबाह� त�काल रो�न वा �ववा�दत काम 

कारबाह� यथाि�थ�तमा रा� �या�यक स�म�तलाई मना�सब लागेको हुँदा अक� आदेश नभएस�म वा �ववादको 

�कनारा नला�दा स�मको ला�ग मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १५६ बमोिजम यो 

अ�तरकाल�न आदेश जार� ग�रएको छ। यो अ�तरकाल�न आदेश काया��वयन गन� स�बि�धत �यि� वा 

�नकायमा लेखी पठाउनू।  

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

 सद�य      सद�य      संयोजक  
 

इ�त संवत ्२०………..साल……………..म�हना……………..गते……..रोज शभुम।्  
 

 �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४८ को उपदफा (२) ले �या�यक स�म�तको 

संयोजक र अक� एक जना सद�यको उपि�थ�त भएमा �ववादको कारबाह� र �कनारा गन� स�कने र 

उपदफा (३) ले �या�यक स�म�तको संयोजकबाहेक अ� दईु जना सद�यको उपि�थ�त भएमा �ववादको 

�कनारा गन�बाहेक अ� कारबाह� गन� स�कने �यव�था गरे ताप�न सकभर सबै पदा�धकार�ले संय�ु 

�पमा आदेश गदा� रा�ो ह�ुछ। 

 एक प�ीय �पमा अ�तरकाल�न आदेश जार� भएकोमा अक� प�ले सो आदेश बदर गन� �या�यक 

स�म�तसम� �नवेदन गन� स�छन।् 
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अनसूुची - २४ 

मेल�मलाप के��बाट मेल�मलाप भई आएमा �मलाप�को ला�ग �दने दरखा�तको नमूना 

�ी……..�या�यक स�म�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�तरु �. ............. 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 गराउँदा �ववाद गनु�भ�दा �मल� ब�न हामीह� 

म�ूर भएकाले……………………………………………………………………………………………………………………………… शत�मा 

हामीह� �मल� उि�लिखत शत�मा �मलाप� गन� हामी दवुै प� सहमत भएकाले हामीह�को राजीखशुीका 

साथ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (२) बमोिजम यो �मलाप�को 

संय�ु दरखा�त पेश गरेका छ�, लेिखएबमोिजम �मलाप� ग�रपाऊँ। 

४. यसमा लेिखएका बेहोरा ठ�क साँचो हनु,् झठुा ठहरे कानूनबमोिजम सहुँला वझुाउँला।  

 

दरखा�तवाला 

 वाद�...................................... 

.      ��तवाद�................................... 

 
 

इ�त संवत ्............. साल...................म�हना......................गते....................रोज शभुम।्  
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अनसूुची - २५ 

प�ह� आफ�  �मलाप� गन� म� जूर भई आएमा �मलाप�को ला�ग �दने संय�ु दरखा�तको नमूना 

�ी ...........�या�यक स�म�तको काया�लय 

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

...........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�तरुबापत �............ 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 अब 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 राजीखुशीका साथ �थानीय सरकार स�ालन 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 वझुाउँला।  

 

दरखा�तवाला 

 वाद�...................................... 

.      ��तवाद�................................... 

इ�त संवत ्............. साल...................म�हना......................गते....................रोज शभुम।्  
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अनसूुची - २६ 

�मलाप�को नमूना 

�लिखत हामी तप�सलमा लेिखएका वाद� र ��तवाद� भएको........ �ववादमा.............ग�रपाऊँ भ� ेवाद�को 

�नवेदन दाबी �.............गराईपाउँ भ� न े ��तवाद�को �लिखत बेहोरा भएकोमा �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 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�। उपयु�� शत�बमोिजम �मलाप� गन� हामी दवु ै प� 

सहमत भएकाले �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (२) बमोिजम यो 

�मलाप�को संय�ु दरखा�त पेश गरेका छ�, लेिखएबमोिजम �मलाप� ग�रपाउँ 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।यो बाहेक 

�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 पनु: टाइप गन� नपर� 

काम गन� �छटो छ�रतो �याउन स�क�छ। 

 मेल�मलापको मा�यमबाट �मलाप� भएकोमा �मलाप� गरे बापत मेल�मलाप स�ब�धी ऐन, 

२०६८ बमोिजम कुनै द�तूर ला�दैन। 

 �मलाप�को कागजको िशर बेहोरामा �न�न बमोिजमको आदेश छ�के गर� ले� े चलन रहेको 

छ। 
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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 -२७ 

मेल�मलापको मा�यम�ारा �ववाद समाधान हनु नसकेमा �ववाद समाधान गन� अदालत जान सनुाउन ेगर� 

ग�रने आदेशको नमूना 

�ी..............................�या�यक स�म�त 

संयोजक �ी ............................. 

सद�य �ी............................. 

सद�य �ी ............................. 

आदेश 

�नवेदक (वाद�) को नाम, थर र वतन      ��तवाद�को नाम, थर र वतन 

  

�ववाद: ........... 

यसमा .................................�नवेदन दाबी र .............................भ� े��तवाद�को �लिखत बेहोरा भएको 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (२) सँग स�बि�धत ��ततु �ववादमा 

प�ह�लाई मेल�मलापको मा�यमबाट �ववाद समाधानको ला�ग यस �या�यक स�म�तको �म�त ..................को 

आदेशानसुार.....................मेल�मलाप के�मा पठाइएकोमा तीन म�हनास�म प�न �नवेदक (वाद�) र 

��तवाद�बीच मेल�मलाप हनु नसकेको भनी वडा मेल�मलाप के��माफ� त सूचीकृत मेल�मलापकता�ह� �ी 

................ले ��तवेदन गरेको देिखयो। यस �या�यक स�म�तबाट समेत �मलाप� गन�को ला�ग पटक पटक 

प�ह�लाई स�झाई बझुाई गदा� �नवेदक र ��तवाद�को बीचमा �मलाप� हनु स�न ेस�भावना नदेिखएकोले दवुै 

प�लाई �ववाद समाधानको ला�ग .................िज�ला अदालत जानको ला�ग जानकार� �दन र यसस�ब�धी 

�ववादको �म�सल (फाइल) र कागजात.....................िज�ला अदालतमा पठाई �दन मना�सब देिखँदा �थानीय 

सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा (४) बमोिजम यो आदेश गर� �दएको छ। �ववादको 

दायर�को लगत क�ा गनू�। 

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

 सद�य      सद�य      संयोजक  

इ�त संवत ्...............साल......................म�हना......... गते रोज शभुम ्......................। 
 

 �थानीय सरकार स� चालन 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�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। 

 अदालत जानको ला�ग जानकार� �दने गर� आदेश भएप�छ प�ह�लाई अदालतमा उपि�थत हनेु �दन 

तोक� सोको भरपाई �म�सल सामेल गर� पि�कामा सबै कागज चढाई स�लै �म�सल अदालतमा 

पठाइ�दनपुछ�। 
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अनसूुची - २८ 

सा�ी उपि�थत गराउन े�नवेदनको नमूना 

�ी ............... �या�यक स�म�त 

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

�वषय : सा�ी हािजर गराई बकप� गराइपाऊँ। 

..............को छोरा/..........िज�ला……..….....न.पा. / गा.पा...............वडा नं. ...........ब�ने  

वष� .... को ………...............................................................................१ �नवेदक/वाद� वा ��तवाद� 

�व�� 

 ..............को छोरा/..........िज�ला……..….....न.पा. / गा.पा...............वडा नं. ...........ब�ने  

वष� .... को ………............................................................................१ �वप�ी/ वाद� वा ��तवाद� 

�ववाद– ........... 

�नवेदनबापत ला�ने द�तरु �................. साथै राखी �न�नानसुार �नवेदन गद�छु/गद�छ� :–  

१. उि�लिखत �ववादमा �या�यक स�म�तको आदेशबमोिजम �नवेदनप� र �लिखत बेहोराको �माण ख�डमा 

उि�लिखत सा�ी �लई हािजर हनु आउन ुभनी मलाई/हामीलाई आजको उपि�थ�त तोक� पाएकोमा 

तप�सलमा उि�लिखत सा�ी �लई उपि�थत भएको छु/छ�। हािजर गराई अ�ाको तफ� बाट/आ�नै 

तफ� बाट/कानून �यवसायीमाफ� त बकप� गराइपाऊँ। 

तप�सल 

(क) िज�ला............ न.पा./गा.पा................. वडा नं.. ब�ने अं. बष� .... को ...................१ 

(ख) िज�ला............ न.पा./गा.पा................. वडा नं.. ब�ने अं. बष� .... को ...................१ 

२. लेिखएको बहेोरा �ठक साँचो हो फरक ठहरे कानूनबमोिजम सहुँला बझुाउँला।  

�नवेदक 

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

इ�त संवत ्...............साल......................म�हना......... गते रोज शभुम ्......................। 



�थानीय �या�यक स�म�त (काय� स�ालन) �द�दश�न, २०७७ | 133 

 

अनसूुची - २९ 

सा�ीले �लन ेशपथको नमूना 

म ............................................... ई�रको नाममा शपथ �ल�छु/स�य�न�ास�हत ��त�ा गद�छु �क 

�नवेदक (वाद�).................................... ��तवाद� ................................ भएको ........ 

.......................... �ववादमा मैले देखे, जाने र सनुेको बहेोरा 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, जाने 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� चालन 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 - ३० 

सा�ी बकप�को नमूना 

  

.............�या�यक स�म�तका अ�य�/सद�य.............को सम� �नवेदक(वाद�)/��तवाद�का 

सा�ी..............ले गरेको बकप�। 

१) तपा�को बाब,ु आमा, प�त, प�ीको नाम, तपा�को नाम, थर, उमेर, वतन, िश�ा, पेसा के हो? 

खलुाइ�दनहुोस।् जवाफ ................................... 

२) तपाइ �या�यक स�म�तमा �कन उपि�थत हनुभुएको हो? जवाफ ............................ 

३) �नवेदक (वाद�) वा ��तवाद�सँग तपा�को िचनजान, नाता स�ब�ध, लेनदेन, कारोबार, कुनै झैझगडा वा 

�रसइबी रहेको छ छैन? जवाफ .......................... 

४)  तपा� 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�नपुन�छ र �� सो�दा जनु प�को सा�ी हो �य�तो प�को दाबी वा िज�करसँग स�बि�धत रह� 

कुरा फोर� ��ह� सो�नपुद�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 सी�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 ……………………………… 

(पनु; सोधपछु गदा� िजरहमा �दएको उ�रसँग सी�मत रह� �� सो�नपुद�छ) 

�या�यक स�म�तको काया�लयबाट 

११) तपा�को भ�ुपन� केह� बाँक� छ �क? जवाफ........................... 

१२) तपा�को बकप� पढ� बाँची सनुाइ�छ तपा�ले भने बमोिजम 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.................................... 
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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� चालन 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 संषूण� 

पदा�धकार� ��येक पानाको िशर पछुारमा सह� गर� �मािणत गनु�पद�छ। 

 सोधपछु र िजरहमा �� सो�ने, प� वा कानून �यवसायीको र रोहबरमा ब�ने प�को समेत सह�छाप 

गराउनपुद�छ। 
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अनसूुची - ३१ 

व�द सवालको नमूना 

�ी……… �या�यक स�म�तको काया�लय………बाट �नवेदक………………��तवाद� ……………भएको 

…………म�ुामा ……….को सा�ी ………………...नाउँमा पठाइएको व�द सवाल। 

 

�� नं.१ तपा�को बाब,ु आमा, प�त, प�ीको नाम, तपा�को नाम, थर, उमेर, वतन, िश�ा, पेसा के हो? 

खलुाई �दनहुोस।् जवाफ .......................... 

�� नं.२ �नवेदक (वाद�) वा ��तवाद�सँग तपा�को िचनजान, नाता स�ब�ध, लेनदेन, कारोबार, कुनै 

झैझगडा वा �रस ईवी रहेको छ छैन? जवाफ ....................... 

�� नं.३ तपा� शार��रक वा मान�सक �पमा व�द सवालको जवाफ �दन तयार हनुहु�ुछ? 

जवाफ................................... 

�� नं.४ स�य साँचो बेहोराको जवाफ �दनेछु भनी ��त�ा गनु�होस ्वा ई�रको नाममा शपथ �लनहुोस।् 

जवाफ............................ 

(यो �� नसोधी छु�ै शपथप� पठाउन प�न स�क�छ) 

�या�यक स�म�तबाट सोधी पठाएका ��ह� 

�� नं.५ यो य�तो भ� े�नवेदन दाबी र यो य�तो भ� े��तिज�कर भएको यस �ववादमा तपा�ले जाने बझेु 

स�मको सबै कुरा लेखाई �दनहुोस ्। जवाफ............................ 

�� नं.६.............................. जवाफ ............................. 

�� नं.७............................... जवाफ ............................ 

�� नं.८................................ जवाफ .......................... 

अक� प� वा �नजको कानून �यवसायीको िजरह 

�� नं.९ .......................... जवाफ ........................... 

�� नं.१०............................. जवाफ ............................... 

 (िजरह �� गदा� सोधपछुमा �दएको जवाफसँग सी�मत रह� िजरह गनु�पद�छ। िजरह गदा� जवाफसूचक �� 

गन� स�क�छ।) 

काम तामेल गन� अक� �या�यक स�म�तको काया�लयबाट खट� जाने कम�चार�बाट 

 

�� नं.११ तपा�को भ�ुपन� केह� बाँक� छ �क? जवाफ......................... 

�� नं.१२ तपा�को व�दसवालको जवाफ के क�तो भयो ? पढ�बाची सनुाइ�छ, स�ुुहोस।् जवाफ- मैले 

भनेबमोिजम लेिखएको ठ�क छ भनी सह� गन� �नज सा�ी................................................. 

रोहवर………………      

 काम तामेल गन� कम�चार�………… 

इ�त संवत ्................. साल ...........म�हना.......... गते........... रोज शभुम।् 
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अनसूुची - ३२ 

�ववाद मलुतबीमा रा�को ला�ग �दइने �नवेदनको नमूना 

�ी ........�या�यक स�म�तको काया�लय 

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

�वषय : �ववाद मलुतबीमा राखी पाऊँ। 

�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. ��ततु �ववाद यस �या�यक स�म�तको काया�लयमा दायर भई कारबाह�य�ु अव�थामा रहेको छ। �न�न 

कारण परेकोले उि�लिखत �ववाद मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा २०१ बमोिजम 

मलुतबीमा राखी पाऊँ।  

मलुतबी रहनपुन� कारण 

(क)........................अदालत/कुनै �नकायमा कारबाह�य�ु अव�थामा रहेको वाद�/ 

�नवेदक/पनुरावेदक...............................��तवाद�/�वप�ी/��यथ� .................................. 

भएको ........... सालको म.ुनं./ �ववाद नं....................को .................. म�ुा/ �ववाद 

��ततु �ववादसँग अ�तर�भावी रहेकाले सो म�ुा/ �ववाद फैसला/ �नण�य नह�ुजेलस�मका ला�ग 

संल�न कागजात 

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 - ३३ 

�ववाद मलुतबीबाट जगाउनको ला�ग �दइने �नवेदनको नमूना 

�ी .......�या�यक स�म�तको काया�लय 

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

 

�वषय : �ववाद मलुतबीबाट जगाइपाऊँ। 

�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�ने द�तरु �.............. साथै राखी �न�नानसुार �नवेदन गद�छु/गद�छौ :–  

१. ��ततु �ववाद ................................................................................. कारणबाट यस 

�या�यक स�म�तको �म�त ............................ को आदेशानसुार मलुतबीमा रहेकोमा उ� �योजन 

समा� त भइसकेकोले मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा २०२ बमोिजम मलुतबीबाट 

जगाई कारबाह� ग�रपाउन स�बि�धत कागजात संल�न राखी �नवेदन गद�छु/गद�छ�। �नवेदन 

मागबमोिजम �ववाद मलुतबीबाट जगाइपाऊँ।  

संल�न कागजात :– 

(क) 

(ख) 

२. लेिखएको बहेोरा �ठक साँचो हो फरक ठहरे कानूनबमोिजम सहुँला बझुाउँला।  

�नवेदक 

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

इ�त संवत ्...............साल......................म�हना......... गते रोज शभुम ्...........................। 
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अनसूुची -३४ 

मलुतबीमा रहेका �ववादको अ�भलेखको नमूना 

�ी .................�या�यक स�म�तको काया�लय 

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

मलुतबी रहेका �ववादको अ�भलेख 

दता� 

नं. 

दता� 

�म�त 

�ववाद 

नं. 

�नवेदक 

(वाद�) को 

नाम 

��तवाद�को 

नाम 

�ववाद आदेश 

�म�त 

मलुतबीको 

कारण 

मलुतबी 

जागेको 

�म�त 

कै�फयत 
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अनसूुची -३५ 

�नवेदन दाबी �फता� �लन े�नवेदनको नमूना 

�ी .....................�या�यक स�म�तको काया�लय  

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

�वषय : दाबी �फता� गर� पाऊँ। 

�ववाद नं.– 

......को छोरा/छोर�........िज�ला…..….न.पा./गा.पा........वडा नं.......ब�ने वष�.... को........१ �नवेदक/वाद� 

�व�� 

......को छोरा/छोर�........िज�ला….….न.पा./गा.पा........वडा नं.......ब�ने वष�.... को.....१ �वप�ी/��तवाद� 

म�ुा ........... 

�नवेदनबापत ला�ने द�तरु �.............. साथै राखी �न�नानसुार �नवेदन गद�छु/गद�छ� :–  

१. मैले/हामीले दायर गरेको �नवेदनप�बमोिजमको दाबी �यागी सो दाबी �फता� �लनको ला�ग/आ�नो दाबी 

सा�बत गन� नस�ने/दाबीको �योजन समा� त भएको हनुाले ��ततु �ववाद मलुकु� देवानी काय��व�ध 

सं�हता), २०७४ को दफा १९६ बमोिजम/ ..�थानीय तहले बनाएको काय��व�ध कानूनको दफा 

…....बमोिजम �फता� ग�रपाउन यो �नवेदन गरेको छु/छ�। माग बमोिजम �नवेदन दाबी �फता� ग�रपाऊँ। 

२. लेिखएको बहेोरा �ठक साँचो हो फरक ठहरे कानूनबमोिजम सहुँला बझुाउँला।  

�नवेदक 

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

इ�त संवत ्...............साल......................म�हना......... गते रोज........शभुम ्....................। 
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अनसूुची - ३६ 

�ववाद सकार गन�को ला�ग �दइने �नवेदनको नमूना 

�ी...............�या�यक स�म�तको काया�लय  

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

�वषय : �ववाद सकार गन� अनमु�त पाऊँ। 

�ववाद नं.– 

...................को छोरा/ छोर�....................िज�ला……..….....न.पा. / गा.पा...............वडा नं. .......ब�ने  

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. �नवेदक (वाद�)................................... ��तवाद�................................... भएको ��ततु �ववाद 

कैद वा ज�रवानाको सजाय नहनुे �कृ�तको �ववाद भएको र �या�यक स�म�तको काया�लयमा दता� भई 

कारबाह�य�ु अव�थामा रहेको छ। उ� �ववादका �नवेदक/��तवाद� ..................................... 

देहायबमोिजमको कारण प�र �या�यक स�म�तको काया�लयमा उपि�थत हनु नसक� तो�कएको 

�याद/उपि�थ�त ग�ुन गएको हनुाले ग�ुकेो �याद/उपि�थ�त थामी मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता 

ऐन, २०७४ को दफा १९० बमोिजम म�ुा सकार गन� अनमु�त पाऊँ। 

(क) �नवेदक (वाद�) /��तवाद�......................................को �म�त...................... मा म�ृय ु

भएको हनुाले म�ृय ुभएको �म�तले बाटोको �यादबाहेक पै�तस �दन�भ� 

(ख) �नवेदक (वाद�) /��तवाद�....................................को �म�त ........................ देिख होस 

ठेगानमा नरहेकोले सो �म�तले बाटोको �यादबाहेक पै�तस �दन�भ� 

(ग) �नवेदक (वाद�) /��तवाद�.....................................�म�त..........................देिख वेप�ा 

भएको हनुाले सो �म�तले हनुाले बाटोको �यादबाहेक पै�तस �दन�भ�। 

संल�न कागजातः 

 (क)      

 (ख) 

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 -३७ 

राय�कताब (�नण�य �कताब) को नमूना 

�ी ................�या�यक स�म�तको काया�लय 

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

राय �कताब 

आ�थ�क वष�: 

�. 

सं. 

�नवेक 

(वाद�) 

��तवाद�  �ववाद र 

दायर� 

न�बर 

दता� 

�म�त 

�नय�य 

�म�त 

�नण�य गन� 

पदा�धकार� 

�नण�य बेहोरा कै�फयत 

  

 

     

 

 

 यो राय �कताबको सामा�य ढाचँा हो। जनुसकैु �नण�य गदा� राय �कताबमा �नण�यको बेहोरा 

सि��� �पमा ले� ेग�र�छ। राय �कताबमा �नण�य गन� सबै पदा�धकार�ले सह� गनु�पद�छ। 

 कुनै �ववाद तामेल�मा रा�दा, �डस�मस वा खारेज गदा� वा िजत हारको �पमा �नण�य गदा� वा 

�मलाप� गदा�समेत राय�कताबमा संि��त �नण�य बेहोरा ले�पुद�छ। 

 �य�तै गर� �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (२) को �ववादमा 

मेल�मलाप प��तबाट �मलाप� हनु नसके �य�तो �ववाद अदालत पठाउन े �नण�य गदा�समेत राय 

�कताबमा सोह� बेहोरा ले�पुद�छ। 
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अनसूुची - ३८ 

�नण�यको नमूना 

�ी....................................... �या�यक स�म�त 

संयोजक �ी......................................................................................... 

सद�य �ी........................................................................................... 

सद�य �ी........................................................................................... 

�नण�य 

संवत ्....... 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�न े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 स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) बमोिजम यस �या�यक स�म�तको 

�े�ा�धकार�भ� पन� ��ततु �ववादको सि��� त�य यस �कार छः  

 

�नवेदन (वाद�) दाबीको सि��� बेहोरा :- 

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

............................................................................। 

��तवाद�को �लिखत बेहोरा :- 

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

.........................................................................................।  
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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�ेसमेत बेहोराको बहससमेत 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� चालन ऐन, २०७४ को 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�सल बमोिजम गनू�।  

(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 रायभ�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� चालन 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।  
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३. �थानीय सरकार स� चालन 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�ने 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� �टपाएबमोिजम �टपी ले� ेकम�चार�....................................१ 

क��यटुर टाइप गन� कम�चार�...........................................................................................१ 

इ�त संवत ्२०...............साल..............म�हना..........गते...........रोज शभुम…्।  

�नण�य �माणीकरण �म�त.............................   �या�यक स�म�तको छाप 

 
 
 

 

 �थानीय सरकार स� चालन 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। 

 �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 - ३९ 

पनुरावेदनको �यादको नमूना 

.................�या�यक स�म�तको काया�लयबाट जार� भएको ...........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........................................... 

नाउँको ३५ (प��तस) �दने पनुरावेदन �याद 

उ�ा�त �नवेदक (वाद�) ..........................��तवाद� ....................भएको .................�ववादमा यस 

काया�लयबाट �म�त .............................मा बाद� दाबी प�ुने÷बाद� दाबी नप�ुन/ेबाद� दाबी खारेज हनुे 

ठहर� ...............�नण�य भएकोले/सो �नण�यमा िच� नबझेु तपा�ले यो �याद पाए वा घर दैलामा टाँस 

भएको �म�तले......................�दन�भ� ...... िज�ला अदालतमा पनुरावेदन गन� जान ुहोला भनी �नण�यको 

�मािणत ��त�ल�पस�हत यो पनुरावेदन �याद जार� ग�रएको छ। �याद�भ� पनुरावेदन नगर� �याद गजुार� 

बसेमा म�ुा कानूनबमोिजम हनुेछ। प�छ तपा�को कुनै ना�लस ला�ने छैन। तपा�को जानकार�को ला�ग 

यो सूचना पठाइएको छ। 

 �याद जार� गन� अ�धकार�को,– 

 द�तखतः 

 नामः 

 पदः 

 �म�तः  
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अनसूुची - ४० 

�नण�यको �मािणत ��त�ल�पस�हत �नण�य भएको जानकार� पठाएको जनाउ �याद वा सूचनाको नमूना 

�ी ……………………….�या�यक स�म�तको काया�लय…. बाट जार� भएको ………………िज�ला …………… 

गाउँपा�लका/नगरपा�लका …………….वडा नं. ……. गाउँ/टोल ब�ने �नवेदक/ ��तवाद� ………….. का नाउँको 

जनाउ �याद वा सूचना 

उ�ा�त �नवेदक (वाद�)..............��तवाद� ..............भएको ...................�ववादमा यस �या�यक 

स�म�तबाट.............................. हनुे ठहर� �म�त...................मा �नण�य भएकोले सो �नण�यको �मािणत 

��त�ल�प यसैसाथ राखी �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ५० बमोिजम जनाउ �याद वा 

सूचना पठाइएको छ। यो जनाउ �याद वा सूचना पाएमा र�तपूव�क बझुी �लई सह�छाप ग�र�दन ुहोला। 

प�छ मैले जनाउ �याद वा सूचना स�हतको �नण�यको ��त�ल�प पाईन भनी तपा�को दाबी वा उजरु� ला�न े

छैन। 

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

जनाउ �याद वा सूचना जार� गन� 

कम�चार�  

नाम:- 

दजा�:- 

�म�त:- 
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अनसूुची - ४१ 

�नण�य काया��वयनको ला�ग �दइने �नवेदनप�को नमूना 

�ी……………………. �या�यक स�म�तको काया�लय 

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

�वषयः �नण�य काया��वयन गर� पाउँ भ�बेारे। 

.................ब�ने...........................................................................................�नवेदक÷वाद� 

�व�� 

.................ब�ने....................................................................................... �वप�ी/��तवाद� 

 

�ववाद : 

 

१. �वप�ी सँगको उ�लेिखत �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 ग�रपाउन 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 

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

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

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

२. �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। 

३. यसमा लेिखएको बेहोरा ठ�क हो, झठुा ठहरे सहुँला बझुाउँला। 

�नवेदक 

�नज.............. 

 

इ�त संवत ्............... साल...................म�हना.............गते........रोज शभुम.्..। 
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अनसूुची - ४२ 

रकम भ�रभराउको �नवेदनप�को नमूना 

�ी…………………… �या�यक स�म�तको काया�लय 

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

�वषयः रकम भ�रभराई पाउँ भ� नेबारे। 

......ब�ने............................................................................................�नवेदक/वाद� 

�व�� 

.......ब�ने.......................................................................................�वप�ी/��तवाद� 

�ववाद 

म �नवेदक �नवेदन बापत � ................... द�तरु साथै राखी �न�न बेहोरा �नवेदन गद�छु। 

१. उपरो� �वप�ीसँगको उ�लेिखत �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� भराई पाउन �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� सं�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 

�........ 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 �ब�� �वतरण गन� वा हक 

ह�ता�तरण गन� नपाउने गर� रो�ा राखी पाउनसमेत �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�मानीत �ी ....................... िज�ला अदालतको अि�तम फैसलाको 

छायाकपी, �वप�ीको नाउँको ज�गा धनी दता� �माणपूजा�समेतको ��त�ल�प यसैसाथ पेश गरेको 

छु/यो य�तो �नकायमा छ सोधखोज गर� �नयमानसुार ग�रपाऊँ। 

३. यसमा लेिखएको बेहोरा ठ�क हो, झठुा ठहरे सहुँला बझुाउँला। 

�नवेदक 

�नज.............. 

 
 

इ�त संवत ्..................साल...................म�हना.............गते........रोज शभुम।् 



150 | राि� �य �या�यक ��त�ान, नेपाल 

 

अनसूुची - ४३ 

चलन चलाउनको ला�ग �दइने �नवेदनप�को नमूना 

.........गाउँपा�लका÷नगरपा�लका 

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

�वषयः चलन चलाई पाउँ भ� नबेारे। 

 

.......ब�ने..........................................................................................�नवेदक÷वाद� 

�व�� 

.......ब�ने.........................................................................................�वप�ी÷��तवाद� 

 

�ववाद 

 

म �नवेदक �नवेदनबापत � ........।– द�तरु साथै राखी �न�न बेहोरा �नवेदन गद�छु। 

१. उपरो� �वप�ीसँगको उ�लेिखत �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�यउपर 

�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। 

२. �नवेदन साथ 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। 

२. लेिखएको बेहोरा ठ�क साँचो छ, झठुा फरक ठहरे कानूनबमोिजम सहुँला बझुाउँला। 

�नवेदक 

�नज............... 

इ�त संवत ्..................साल...................म�हना.............गते........रोज शभुम।् 
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अनसूुची - ४४ 

न�लको ला�ग �नवेदनको नमूना 

�ी .......................�या�यक स�म�तको काया�लय 

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

�वषयः न�ल पाउँ भ� नेबारे। 

...................... ब�ने .................................................................... �नवेदक/वाद� वा ��तवाद� 

�व�� 

..................... ब�ने ....................................................................... �वप�ी/वाद� वा ��तवाद� 

�ववाद .................. 

म �नवेदक �नवेदन द�तरु बापत �. ............. साथै राखी �न�न बेहोरा �नवेदन गद�छुः 

(१) उपरो� �वप�ीसँगको उ�लेिखत �ववादमा अ�ययनको ला�ग देहायका कागजातह� आव�यक 

परेको हुँदा �मािणत ��त�ल�प पाउँ भनी यो �नवेदन साथ 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 रोज ... शभुम ्................ 
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अनसूुची - ४५ 

�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 

नसडाउने 

पाचँ वष�प�छ 

सडाउने 

       

       

       

       

       

 

 

तयार गन� कम�चार�को सह�छाप    �मािणत गन� कम�चार�को सह�छाप 
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अनसूुची - ४६ 

अ�भलेख �कताबको नमूना 

�ी ………………….�या�यक स�म�तको काया�लय  

.................…….. 

अ�भलेख �कताब 

�
 सं

 

�न
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क

(व
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क
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अनसूुची - ४७ 

कागजात सडाउँदा वा ध�ुयाउँदा रा� ने अ�भलेख नमूना 

�ी ………………….�या�यक स�म�तको काया�लय  

..............…….. 

कागजात सडाउँदा वा ध�ुयाउँदा रािखएको अ�भलेख �ववरण 

�
 सं
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अनसूुची - ४८ 

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 
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अनसूुची - ४९ 

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 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 



k|sfzg ;+Vof (*


	front cover
	स्थानीय न्यायिक समिति कार्य सञ्चालन दिग्दर्शन final
	कबर पेज
	मन्तव्य
	1sc speech
	3 ministry speech
	2 law minstry speech
	4 nja speech
	4 nja speech2

	विषय सूची
	SoP for LJC Members and  Staff April 15 2021

	back cover



