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जोरायल गाउँपाललकाको सूचना 

स्थानीय सरकार सचंालन ऐन २०७४ को दफा १०२ 

उपदफा (३) बमोजिम सर्वसाधारण िनताको 

िानकारीका लाजि  प्रकाशन िररएको छ: 

“न्याजयक सजमजत (कायवजर्जध ) ऐन, २०७५” 

प्रस्तार्नााः नेपालको संविधानको धारा २१७ तथा स्थानीय 

सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४६ बमोविमको 

न्यावयक सवमवत र उक्त सवमवतको अवधकार क्षेत्र 

अन्तरगतका उिरुीको कारिाही र वकनारा गदाा अपनाउनपुने 

कायाविवध तय गरी स्पष्टता, एकरूपता एिं पारदवशाता कायम 
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गरी काननूको शासन तथा न्याय प्रवतको िनविश्वास कायम 

राखी रहनको लावग प्रचलनमा रहकेो संघीय काननूमा भए 

दवेख बाहके थप काननूी व्यिस्था गना िाञ्छनीय भएकोले, 

 

नेपालको संविधानको धारा २२६ को उपधारा (१) बमोविम 

िोरायल गाउँपावलकाको गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद -१ 

प्रारजभिक 

१. सजंिप्त नाम र प्रारभिाः (१) यस ऐनको नाम 

“िोरायल गाउँपावलका न्यावयक सवमवत 

(कायाविवध सम्बन्धी) ऐन, २०७६” रहकेो छ । 

  (२) यो ऐन तरुून्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररिाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथा 

नलागेमा यस ऐनमा; 

(क) “उिरुी” भन्नाले सवमवत समक्ष 

परेको उिरुीबाट शरुु भएको 

प्रचवलत काननू बमोविम 

सवमवतले कारिाही र वकनारा 

गने उिरुी सम्झनपुछा । 

(ख) “खाम्ने”भन्नाले तोवकएको 

सम्पविको मलूयांकन गररदा 

भ्याउने हदलाई सम्झन ुपदाछ । 
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(ग) “चलन चलाईवदने”  भन्नाले 

वनर्ाय पश्चात हक अवधकार प्राप्त 

भएको व्यवक्तलाई कुनै िस्त ुिा 

सम्पवि भोग गना वदने कायालाई 

सम्झनपुदाछ । 

(घ) “िमानत”  भन्नाले कुनै व्यवक्त 

िा सम्पविलाई न्यावयक 

सवमवतले चाहकेो िखतमा 

उपवस्थत िा हाविर गराउन 

वलएको विम्मा िा 

उिरदावयत्िलाई सम्झनपुदाछ ।   

(ङ) “तामेली”  भन्नाले न्यावयक 

सवमवतको क्षेत्रावधकार वभत्रका 

वििादहरुमा सम्िवन्धत पक्षलाई 

 िझुाईने म्याद,  सचुना,  

आदशे,  पिूी िा िानकारी पत्र 

ररतपिूाक िझुाउने कायालाई  

सम्झनपुछा ।  

(च) “तायदात”  भन्नाले सम्पविको 

वििरर् िा गन्ती गरेको संख्या 

िवनने व्यहोरा िा सम्पविको 

फाँटिारी िा लगतलाई 

सम्झनपुदाछ ।  
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(छ) “तोवकएको” िा “तोवकए 

बमोविम” भन्नाले यस ऐन 

अन्तगात बनेको वनयममा तोवकए 

बमोविम सम्झनपुछा । 

(ि) “दरपीठ”भन्नाले न्यावयक 

सवमवत समक्ष पेश हुन आएका 

कुनै कागिपत्रको सम्बन्धमा 

ररत नपगुे िा काननूले दताा नहुने 

िा नलाग्ने भएमा त्यसको 

पछावि परि सोको कारर् र 

अिस्था िनाइ अवधकारप्राप्त 

अवधकारीले लेवखवदने वनदशेन 

िा व्यहोरालाई सम्झनपुदाछ ।  

(झ) “नामेसी”भन्नाले कुनै व्यवक्तको 

नाम, थर र ितन समेतको 

विस्ततृ वििरर् खलुाइएको 

व्यहोरालाई सम्झनपुदाछ ।  

(ञ) “नावलश”  भन्नाले कुन ै

वििादको विषयमा दफा ८ 

बमोविम वदएको उिरुी, वनिेदन 

िा वफराद सम्झनपुछा 

(ट)  “वनर्ाय वकताब”  भन्नाल े

सवमवतले उिरुीमा गरेको 
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वनर्ायको अवभलेख राख्नको 

लावग खिा गरेको उिरुीमा 

वनर्ाय गरेको व्यहोरा र त्यसको 

आधार तथा कारर्को संवक्षप्त 

उललेख भएको वकताब 

सम्झनपुछा । 

(ठ) “पन्चकृवत मोल”  भन्नाले पञ्च 

भलाद्मीले सम्पविको स्थलगत 

तथा स्थानीय अिलोकन 

मलूयांकन गरी विक्री वितरर् 

हुनसक्ने उवचत ठहराएर वनवश्चत 

गरेको मलुयलाईसम्झनपुदाछ ।    

(ि) “पेशी”  भन्नाले न्यावयक 

सवमवत समक्ष वनर्ायाथा पेश हुन े

वििादहरुमा पक्षहरुलाई 

उपवस्थत गराइ सनुिुाइ गन े

कामलाई सम्झनपुदाछ ।  

(ढ) “प्रवतबादी” भन्नाले बादील े

िसका उपर उिरुी दताा गदाछ सो 

व्यवक्त िा संस्था सम्झनपुछा । 

(र्) “बकपत्र” भन्नाले वििाद 

सम्बन्धमा िानकार भई 

साक्षीको रुपमा व्यक्त गरेका कुरा 
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लेवखने िा लेवखएको 

कागिलाई सम्झनपुछा ।  

(त) “बन्द ईिलास”  भन्नाल े

न्यावयक सवमवत अन्तगात 

वनरुपर् हुने वििादहरु मध्य े

लगोप्य प्रकृवतको वििाद भएको 

र सम्िद्ध पक्षहरुविच गोपवनयता 

कायम गना आिश्यक दवेखएमा 

सम्िद्ध पक्षहरु मात्र सहभागी 

हुनेगरी प्रिन्ध गरीएको सनुिुाई 

कक्षलाई सम्झनपुछा ।  

(थ) “बादी” भन्नाले कसै उपर 

सवमवत समक्ष उिरुी दताा गने 

व्यवक्त िा संस्था सम्झनपुछा । 

(द) “मलूतिी”  भन्नाले न्यावयक 

सवमवत अन्तगात विचाराधीन 

मदु्दा अन्य अि्िा अदालतमा 

समेत   विचारावधन 

भईरहकेो अिस्थामा न्यावयक 

सवमवतले वनर्ाय गदाा अन्य 

विचारावधन मदु्दामा  प्रभावित 

हुने दवेखएमा प्रभाि पाने मदु्दाको 

फैसला नभएसम्म प्रभावित हुने 
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मदु्दा स्थवगत   

 गने कायालाई सम्झनपुछा ।  

(ध) “लगापात”  भन्नाले घरिग्गा र 

त्यससँग अन्तर वनवहत 

टहरा,बोट विरुिा,खलुला िवमन 

र त्यसमा रहकेा सबैखाल े

संरचना िा चचेको 

िग्गा,छेउछाउ,सेरोफेरो र सम्परू्ा 

अियिलाई सम्झनपुदाछ ।  

(न) “सदरस्याहा”  भन्नाले धरौटीमा 

रहकेो रकमको लगत किा गरी 

आम्दानीमा िाँध्ने  कायालाई 

सम्झनपुछा  

(प) “सभा” भन्नाले गाउँसभा 

सम्झनपुछा । 

(फ) “सवमवत” भन्नाले न्यावयक 

सवमवत सम्झनपुछा र सो शव्दले 

स्थानीय ऐनको दफा ४८ को 

उपदफा (६) बमोविमको 

सवमवतलाइा समेत िनाउनेछ । 

(ब) “साल िसाली”  भन्नाले हरेक 

िषाको लावग छुिा छुिै हुने गरी 
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प्रवतिषाको वनवमि स्थायी रुपमा 

तय गररएको शता सम्झनपुछा । 

(भ)  “स्थानीय ऐन”भन्नाल े

“स्थानीय सरकार सञ्चालन 

ऐन, २०७४” सम्झनपुछा । 

(म) "संविधान" भन्नाले नेपालको 

संविधान सम्झनपुछा । 

पररच्छेद-२ 

सजमजतको अजधकार  

३. उिुरीमा जनणवय सभबन्धी कामाः सवमवतमा दताा 

भएका उिरुी िा उिरुीको वनर्ाय गने िा दताा 

भएको नावलश िा उिरुीको कुनै व्यहोराले लगत 

किा गने अवधकार सवमवतलाइा मात्र हुनेछ । 

४. जनणवय सभबन्धी बाहेक अन्य कामाः (१) दफा ३ 

मा उललेख भएको िा प्रचवलत काननूले सवमवत िा 

सवमवतको सदस्यले नै गने भन्ने व्यिस्था गरेको िा 

कायाको प्रकृवतले सवमवत िा सवमवतको सदस्यले नै 

गनुापने स्पष्ट भईरहकेो दवेख बाहकेको अन्य 

कायाहरू यस ऐनमा तोवकएको कमाचारी र त्यसरी 

नतोवकएकोमा सवमवतले वनर्ाय गरी तोकेको िा 

अवधकार प्रदान गरेको कमाचारीले गनुापनेछ । 
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  (२) तोवकएको शाखा प्रमुख िा 

तोवकएका अन्य कमाचारीले यस ऐन र प्रचवलत 

काननू बमोविम तोवकएको काम गदाा सवमवतको 

संयोिक िा सवमवतले तोकेको सदस्यको प्रत्यक्ष 

वनदशेन, रेखदखे र वनयन्त्रर्मा रही गनुापनेछ । 

५. यस ऐन बमोजिम कायवजर्जध अर्लभबन 

िनुवपननाः सवमवतले उिरुी िा उिरुीको कारिाही र 

वकनारा गदाा प्रचवलत र सम्बवन्धत संघीय काननूमा 

स्पष्ट उललेख भएदवेख बाहके यस ऐन बमोविमको 

कायाविवध अिलम्बन गनुापनेछ । 

६. सजमजतले हेननाः सवमवतलाइा दहेाय बमोविमको 

उिरुीहरूमा कारिाही र वकनारा गने अवधकार 

रहनेछः 

(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ 

अन्तगातको उिरुी, 

(ख) मेलवमलाप ऐन, २०६८ 

अनसुार मेलवमलापको लावग 

गाउँपावलकामा प्रेवषत उिरुी, 

(ग) संविधानको अनसुचूी-८ 

अन्तगातको एकल अवधकार 

अन्तगात सभाले बनाएको 

काननू बमोविम वनरूपर् हुने 

गरी सवृित उिरुी, तथा 
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(घ) प्रचवलत काननूले 

गाउँपावलकाले हनेे भवन 

तोकेका उिरुीहरू 

७. सजमजतको िेत्राजधकाराः सवमवतले दफा ६ 

अन्तगातका मध्ये दहेाय बमोविमका उिरुीहरूमा 

मात्र क्षेत्रावधकार ग्रहर् गने तथा कारिाही वकनारा 

गनेछः 

(क) व्यवक्तको हकमा उिरुीका सबै 

पक्ष गाउँपावलकाको भैगोवलक 

क्षेत्रावधकार वभत्र बसोबास 

गरीरहकेो, 

(ख) प्रचवलत काननू र संविधानको 

भाग ११ अन्तगातको कुनै 

अदालत िा न्यायाधीकरर् िा 

वनकायको क्षेत्रावधकार वभत्र 

नरहकेो, 

(ग) गाउँपावलकाको क्षेत्रावधकार 

वभत्र परेका कुनै अदालत िा 

वनकायबाट मेलवमलाप िा 

वमलापत्रको लावग प्रेवषत 

गरीएको, 

(घ) अचल सम्पवि समािेश रहकेो 

विषयमा सो अचल सम्पवि 
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गाउँपावलकाको भैगोवलक 

क्षेत्रावधकार वभत्र रवहरहकेो, 

तथा 

(ङ) कुनै घटनासँग सम्बवन्धत 

विषयिस्त ु रहकेोमा सो घटना 

गाउँपावलकाको भैगोवलक क्षेत्र 

वभत्र घटेको । 

पररच्छेद-३ 

उिुरी तथा प्रजतर्ाद दताव 

८. जबर्ाद दताव िननाः (१) कसै उपर वबिाद दताा गदाा 

िा उिरुी चलाउँदा प्रचवलत काननू बमोविम 

हकदयैा पगुेको व्यवक्तले सवमवतको तोवकएको 

शाखा समक्ष उिरुी दताा गनासक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोविम उिरुी वददंा 

यस ऐन तथा प्रचवलत काननू बमोविम खलुाउनपुन े

कुरा सबै खलुाइा तथा पयुााउनपुने प्रवक्रया सब ै

परुागरी अनसुचूी-१ बमोविमको ढाँचामा वदनपुनेछ 

। 

  (३) उपदफा (२) मा लेवखए दवेख 

बाहकेउिरुीमा दहेाय बमोविमको व्यहोरा समेत 

खलुाउनपुनेछः 
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(क) बादीको नाम, थर, ितन र 

वनिको बाब ू र आमा, तथा 

थाहा भएसम्म बािे र बज्यैको 

नाम; 

(ख) प्रवतबादीको नाम, थर र थाहा 

भएसम्म वनिको बाब ु र 

आमाको नाम, थर र स्थान पिा 

लाग्नेगरी स्पष्ट खलुेको ितन; 

(ग) गाउँपावलकाको नाम सवहत 

सवमवतको नाम; 

(घ) उिरुी गनुापरेको व्यहोरा र 

सम्परू्ा वििरर्; 

(ङ) गाउँपावलकाले तोके 

अनसुारको दस्तरु बझुाएको 

रवसद िा वनस्सा; 

(च) सवमवतको क्षेत्रावधकार वभत्रको 

उिरुी रहकेो व्यहोरा र 

सम्बवन्धत काननू; 

(छ) बादीले दािी गरेको विषय र 

सोसँग सम्बन्धीत प्रमार्हरू; 

(ि) हदम्याद लाग्ने भएमा हदम्याद 

रहकेो तथा हकदयैा पगुेको  

सम्बन्धी व्यहोरा; 
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(झ) कुनै सम्पविसँग सम्बवन्धत 

विषय भएकोमा सो सम्पवि 

चल भए रहकेो स्थान, अिस्था 

तथा अचल भए चारवकलला 

सवहतको सबै वििरर् । 

  (४) प्रचवलत काननूमा कुनै विशेष 

प्रवक्रया िा ढाँचा िा अन्य केवह उललेख भएको 

रहछे भने सो सन्दभामा आिश्यक वििरर् समेत 

खलुेको हुनपुनेछ । 

  (५) कुनै वकवसमको क्षवतपवूता भराउनपुन े

अथिा बण्िा लगाउनपुने अिस्थाको उिरुीको 

हकमा त्यस्तो क्षवतपवूता िा बण्िा िा चलनको 

लावग सम्बवन्धत अचल सम्पविको वििरर् 

खलुेको हुनपुनेछ । 

९. जबर्ाद दताव िरी जनस्सा जदनेाः(१) उिरुी 

प्रशासकले दफा ८ बमोविम प्राप्त उिरुी दताा गरी 

बादीलाइा तारेख तोवक अनसुूची-२ बमोविमको 

ढाँचामा वबिाद दतााको वनस्सा वदनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोविम तारेख वदन ु

पने अिस्थामा तारेख तोक्दा अनसुचूी-३ 

बमोविमको ढाँचामा तारेख भपााइा खिा गरी 

सम्बवन्धत पक्षको दस्तखत गराइा वमवसल सामेल 

राख्नपुछा । 
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(३) उपदफा (२) बमोविम तारेख 

भपााइामा तोवकएको तारेख तथा उक्त वमवतमा हुने 

काया समेत उललेख गरी सम्बवन्धत पक्षलाइा 

अनसुचूी-४ बमोविमको ढाँचामा तारेख पचाा 

वदनपुनेछ । 

१०. उिुरी दरपीठ िननाः (१)उिरुी प्रशासकले दफा ८ 

बमोविम पेश भएको उिरुीमा प्रवक्रया नपगुेको 

दवेखएपरुा गनुापने दहेायको प्रवक्रया परुा गरी अथिा 

खलुाउनपुने दहेायको व्यहोरा खलुाइ लयाउन ुभन्न े

व्यहोरा लेवख पाँच वदनको समय तोवक तथा 

वबिाद दताा गना नवमलने भए सो को कारर् 

सवहतको व्यहोरा िनाइा दरपीठ गरेमाबादीलाइा 

उिरुी वफताा वदनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोविम प्रवक्रया 

नपगुेको भवन दरपीठ गरी वफताा गरेको उिरुीमा 

दरपीठमा उललेख भए बमोविमको प्रवक्रया परुा 

गरी पाँच वदनवभत्र लयाएमा दताा गररवदनपुछा । 

  (३) उपदफा (१) बमोविमको दरपीठ 

आदशे उपर वचि नबझु्ने पक्षले सो आदशे भएको 

वमवतले वतन वदन वभत्र उक्त आदशेको विरूध्दमा 

सवमवत समक्ष वनिेदन वदनसक्नेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोविम वदएको 

वनिेदन व्यहोरा मनावसब दवेखए सवमवतले उपदफा 
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(१) बमोविमको दरपीठ बदर गरी वबिाद दताा गना 

आदशे वदनसक्नेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोविम आदशे भएमा 

उिरुी प्रशासकले त्यस्तो वबिाद दताा गरी अरू 

प्रवक्रया परुा गनुापनेछ । 

११. दताव िनव नहुनेाः उिरुी प्रशासकले दफा ८ 

बमोविम पेश भएको उिरुीमा दहेाय बमोविमको 

व्यहोरा वठक भएनभएको िाँच गरी दताा गना 

नवमलने दवेखएमा दफा १० बमोविमको प्रवक्रया 

परुा गरी दरपीठ गनुापनेछः 

(क) प्रचवलत काननूमा हदम्याद 

तोवकएकोमा हदम्याद िा म्याद 

वभत्र उिरुी परे नपरेको; 

(ख) प्रचवलत काननू बमोविम 

सवमवतको क्षेत्रावधकार वभत्रको 

उिरुी रह ेनरहकेो; 

(ग) काननू बमोविम लाग्ने दस्तरु 

दावखल भए नभएको; 

(घ) कुनै सम्पवि िा अवधकारसँग 

सम्बवन्धत विषयमा वििाद 

वनरूपर् गनुापने विषय उिरुीमा 

समािेश रहकेोमा त्यस्तो 

सम्पवि िा अवधकार विषयमा 
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उिरुी गना बादीको हक 

स्थावपत भएको प्रमार् 

आिश्यक पनेमा सो प्रमार् रह े

नरहकेो; 

(ङ) उक्त विषयमा उिरुी गने 

हकदयैा बादीलाइा रह ेनरहकेो; 

(च) वलखतमा परुा गनुापने अन्य ररत 

पगुे नपगुेको। 

१२. दोहोरो दताव िनव नहुनेाः (१) यस ऐनमा िनुसकैु 

कुरा लेवखएको भए तापवन प्रचवलत काननू 

बमोविम सवमवत िा अन्य कुनै अदालत िा 

वनकायमा कुनै पक्षले उिरुी गरी सवमवत िा उक्त 

अदालत िा वनकायबाट उिरुीमा उललेख भएको 

विषयमा प्रमार् बवुझ िा नबवुझ वििाद वनरोपर् 

भईसकेको विषय रहकेो छ भने सो उिरुीमा रहकेा 

पक्ष विपक्षको बीचमा सोवह विषयमा सवमवतले 

उिरुी दताा गना र कारिाही गना हुदँनै । 

  (२) उपदफा (१) बमोविम दताा गना 

नवमलने उिरुी भलुिश दताा भएकोमा सो व्यहोरा 

िानकारी भएपवछ उिरुी िनुसकैु अिस्थामा रहकेो 

भए पवन सवमवतले उिरुी खारेि गनुापनेछ ।  
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१३. उिुरीसाथ जलखत प्रमाणको सक्कल पेश 

िनुवपननाः उिरुी साथ पेश गनुा पने प्रत्येक वलखत 

प्रमार्को सक्कल र कवम्तमा एक प्रवत नक्कल 

उिरुी साथै पेश गनुापनेछ र उिरुी प्रशासकले 

त्यस्तो वलखतमा कुनै कैवफयत िनाउन ुपने भए सो 

िनाइ सो प्रमार् सम्बवन्धत वमवसलमा राख्नेछ । 

१४. उिुरी तथा प्रजतर्ाद दताव दस्तुराः(१) प्रचवलत 

काननूमा वबिाद दताा दस्तरु तोवकएकोमा सोवह 

बमोविम तथा दस्तरु नतोवकएकोमा पचास रूपैयाँ 

बझुाउनपुनेछ । 

  (२) प्रचवलत काननूमा प्रवतिाद दताा 

दस्तरु नलाग्ने भनेकोमा बाहके पचास रूपैया ँ

प्रवतिाद दताा दस्तरु लाग्नेछ । 

(३) माथी उललेवखत उपदफा (१) र (२) 

मा िनुसकैु कुरा लेवखएको भएता पवन न्यावयक 

सवमवतले आवथाक अिस्था कमिोर भएका 

ब्यवक्तको सन्दभामा वन:शलुक पवन गना सवकने छ ।  

१५. प्रजतर्ाद पेश िनुवपननाः (१) प्रवतबादीले दफा २० 

बमोविम म्याद िा सचूना प्राप्त भएपवछ म्याद िा 

सचूनामा तोवकएको समयािवध वभत्र उिरुी 

प्रशासक समक्ष आफै िा िारेस माफा त वलवखत 

प्रवतिाद दताा गनुापनेछ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोविम प्रवतिाद पेश 

गदाा प्रवतबादीले भएको प्रमार् तथा कागिातका 

प्रवतवलवप साथै संलग्न गरी पेश गनुापनेछ । 

  (३) प्रवतिादीले वलवखत ब्यहोरावददँा 

अनसुचूी-५ बमोविमको ढाँचामा वदनपुनेछ । 

१६. प्रजतर्ाद  िााँच िननाः (१) उिरुी प्रशासकले दफा 

१५ बमोविम पेश भएको प्रवतिाद िाँच गरी काननू 

बमोविमको ररत पगुेको तथा म्याद वभत्र पेश 

भएको दवेखए दताा गरी सवमवत समक्ष पेश हुने गरी 

वमवसल सामेल गनुापनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोविम प्रवतिाद दताा 

हुने भएमा उिरुी प्रशासकले प्रवतबादीलाइा बादी 

वमलानको तारेख तोक्नपुनेछ । 

१७. जलखतमा पुरािनुवपनन सामान्य ररताः (१) 

प्रचवलत काननू तथा यस ऐनमा अन्यत्र लेवखए 

दवेख बाहके सवमवत समक्ष दताा गना लयाएका उिरुी 

तथा प्रवतिादमा दहेाय बमोविमको ररत समेत परुा 

गनुापनेछः 

(क) एफोर साइि को नेपाली 

कागिमा बायाँ तफा  पाँच 

सेवन्टवमटर, पवहलो पषृ्ठमा 
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शीरतफा  दश सेवन्टवमटर र 

त्यसपवछको पषृ्ठमा पाँच 

सेवन्टवमटर छोिेको तथा प्रत्येक 

पषृ्ठमा बविस हरफमा नबढाइा 

कागिको एकातफा  मात्र 

लेवखएको; 

(ख) वलखत दताा गना लयाउने प्रत्येक 

व्यवक्तले वलखतको प्रत्येक 

पषृ्ठको शीर पछुारमा छोटकरी 

दस्तखत गरी अवन्तम पषृ्ठको 

अन्त्यमा लेखात्मक तथा 

लयाप्चे सवहछाप गरेको; 

(ग) कुनै काननू व्यिसायीले वलखत 

तयार गरेको भए वनिले पवहलो 

पषृ्ठको बायाँतफा  वनिको काननू 

व्यिसायी दताा प्रमार्पत्र 

नम्बर, नाम र काननू 

व्यिसायीको वकवसम खलुाइा 

दस्तखत गरेको; तथा 

(घ) वलखतको अवन्तम प्रकरर्मा 

यस वलखतमा लेवखएको 

व्यहोरा वठक साँचो छ, झटु्ठा 

ठहरे काननू बमोविम सहुलँा 

बझुाउँला भन्ने उललेख गरी सो 
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मवुन वलखत दताा गना लयाएको 

िषा, मवहना र गते तथा िार 

खलुाइा वलखत दताा गना लयाउने 

व्यवक्तले दस्तखत गरेको। 

 तर ब्यहोरा पयुााई पेश भएको वलखत 

वलनलाई यो उपदफाले बाधा 

पारेको मावनने छैन ।  

 

  (२) वलखतमा विषयहरू क्रमबद्ध रूपमा 

प्रकरर् प्रकरर् छुट्याइा संयवमत र मयाावदत भाषामा 

लेवखएको हुनपुनेछ ।  

  (३) वलखतमा पेटबोवलमा परेको 

स्थानको पवहचान हुने स्पष्ट वििरर् र व्यवक्तको 

नाम, थर , ठेगाना तथा अन्य वििरर् स्पष्ट खलुेको 

हुनपुनेछ । 

  (४) वलखत दताा गना लयाउने िा 

सवमवतमा कुनै कागि गना आउनेले वनिको नाम, 

थर र ितन खलुेको नागररकता िा अन्य कुनै 

प्रमार् पेश गनुापछा । 

१८. नक्कल पेश िनुवपननाःउिरुी िा प्रवतिाद दताा गना 

लयाउनेले विपक्षीको लावग उिरुी तथा प्रवतिादको 

नक्कल तथा संलग्न वलखत प्रमार्हरूको नक्कल 

साथ ैपेश गनुापछा । 
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१९. उिुरी र्ा प्रजतर्ाद सशंोधनाः(१) वलखत दताा 

गना लयाउने पक्षले सवमवतमा दताा भइसकेको 

वलखतमा लेखाइ िा टाइप िा मदु्रर्कोसामान्य 

त्रटुी सच्याउन वनिेदन वदन सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोविमको वनिेदनमा 

माग बमोविम सच्याउँदा दािी तथा प्रवतिादमा 

गरीएको माग िा दािीमा मलुभतु पक्षमा फरक 

नपने र वनकै सामान्य प्रकारको संशोधन माग गरेको 

दखेेमा उिरुी प्रशासकले सो बमोविम सच्याउन 

वदन सक्नछे । 

  (३) उपदफा (२) बमोविम संशोधन 

भएमा  सो को िानकारी उिरुीको अको पक्षलाइा 

वदनपुनेछ । 

 

पररच्छेद-४ 

भयाद तामेली तथा तारेख  

२०. भयाद सचूना तामेल िननाः (१) उिरुी प्रशासकले 

दफा ९ बमोविम वबिाद दताा भएपवछ बवढमा दइुा 

वदन वभत्र प्रवतबादीका नाममा प्रचवलत काननूमा 

म्याद तोवकएको भए सोवह बमोविम र नतोवकएको 

भए पन्र वदनको म्याद वदइा सम्बवन्धत ििा 
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कायाालय माफा त उक्त म्याद िा सचूना तामेल गना 

सक्नछे । 

  (२) उपदफा (१) बमोविम म्याद िा 

सचूना तामेल गदाा दफा ९ बमोविमको उिरुी तथा 

उक्त उिरुी साथ पेश भएको प्रमार् कागिको 

प्रवतवलपी समेत संलग्न गरी पठाउनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा िनुसुकै कुरा 

लेवखएको भए तापवन एक भन्दा बवढ 

प्रवतबादीलाइा म्याद वदनपुदाा प्रमार् कागिको 

नक्कल कुनै एकिना मलु प्रवतबादीलाइा पठाइा 

बाँवकको म्यादमा प्रमार् कागिको नक्कल 

फलानाको म्याद साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा 

लेवख पठाउनपुनेछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोविम प्राप्त भएको 

म्याद ििा कायाालयले बवढमा वतन वदन वभत्र 

तामेल गरी तामेलीको व्यहोरा खलुाइा सवमवतमा 

पठाउन ुपनेछ । 

  (५) उपदफा (१) बमोविम म्याद तामेल 

हुन नसकेमा दहेाय बमोविमको विद्यतुीय माध्यम 

िा पवत्रकामा सचूना प्रकाशन गरेर म्याद तामले 

गनुापनेछः 

(क) म्याद तामेल गररनपुने व्यवक्तको 

कुनै फ्याक्स िा इामेल िा अन्य 
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कुनै अवभलेख हुन सक्ने 

विद्यतुीय माध्यमको ठेगाना भए 

सो माध्यमबाट; 

(ख) प्रवतबादीले म्याद तामेली 

भएको िानकारी पाउन सक्ने 

मनावसब आधार छ भन्न े

दवेखएमा सवमवतको वनर्ायबाट 

कुनै स्थानीय दवैनक पवत्रकामा 

सचूना प्रकाशन गरेर िा 

स्थानीय एफ.एम. रेवियो िा 

स्थानीय टेवलवभिनबाट सचूना 

प्रसारर् गरेर; िा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी वनकायबाट 

म्याद तामेल गराउँदा म्याद 

तामेल हुन सक्ने मनावसब 

कारर् दवेखएमा सवमवतको 

आदशेबाट त्यस्तो सरकारी 

वनकाय माफा त । 

  (६) यस ऐन बमोविम म्याद िारी गनुापदाा 

अनसुचूी-६ बमोविमको ढाँचामा िारी गनुा पनेछ ।  

(७) उप दफा (६) बमोविम म्याद 

तामेली पश्चात अनसुचुी ७ बमोविमको म्याद 

तामेली गरेको भरपाई गनुा पनेछ ।  
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२१. रोहर्रमा राख्नुपननाः यस ऐन बमोविम ििा 

कायाालय माफा त तामेल गररएको म्यादमा 

सम्बवन्धत ििाको अध्यक्ष िा सदस्य तथा 

कवम्तमा दइुािना स्थानीय भलादमी रोहिरमा 

राख्नपुनेछ । 

२२. रीत बेरीत िााँच िननाः(१)उिरुी प्रशासकले म्याद 

तामेलीको प्रवतिेदन प्राप्त भएपवछ रीतपिूाकको 

तामेल भएको छ िा छैन िाँच गरी आिश्यक भए 

सम्बवन्धत ििा सवचिको प्रवतिेदन समेत वलइा 

रीतपिूाकको दवेखए वमवसल सामेल रावख तथा 

बेरीतको दवेखए बदर गरी पनुः म्याद तामेल गना 

लगाइा तामेली प्रवत वमवसल सामेल राख्नपुनेछ । 

  (२)उपदफा (१) बमोविम िाँच गदाा 

सम्बवन्धत कमाचारीले बदवनयत रावख काया गरेको 

दवेखए उिरुी प्रशासकले सो व्यहोरा खलुाइा सवमवत 

समक्ष प्रवतिेदन पेश गनुापनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोविमको 

प्रवतिेदनको व्यहोरा उपयकु्त दवेखए सवमवतले 

सम्बवन्धत कमाचारी उपर कारिाहीको लावग 

कायापावलका समक्ष लेवख पठाउनसक्नेछ । 

२३. तारेखमा राख्नूपननाः(१) उिरुी प्रशासकले दफा ९ 

बमोविम वबिाद दताा गरेपवछ उिरुीकताालाइा र 
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दफा १६ बमोविम प्रवतिाद दताा गरेपवछ 

प्रवतबादीलाइा तारेख तोवक तारेखमा राख्नपुछा । 

  (२) उिरुीका पक्षहरूलाइा तारेख तोक्दा 

तारेख तोवकएको वदन गररने कामको व्यहोरा तारेख 

भपााइा तथा तारेख पचाामा खलुाइा उिरुीका सबै 

पक्षलाइा एकै वमलानको वमवत तथा समय उललेख 

गरी एकै वमलानको तारेख तोक्नुपछा । 

  (३) उपदफा (२) बमोविम तारेख 

तोवकएको समयमा कुनै पक्ष हाविर नभए पवन 

तोवकएको काया सम्पन्न गरी अको तारेख तोक्नपुन े

भएमा हाविर भएको पक्षलाइा तारेख तोवक समयमा 

हाविर नभइा पवछ हाविर हुने पक्षलाइा अवघ हाविर 

भइा तारेख लाने पक्षसँग एकै वमलान हुनेगरी तारेख 

तोक्नपुछा । 

  (४) यस दफा बमोविम तोवकएको 

तारेखमा उपवस्थत भएका पक्षहरूलाइा साथै रावख 

सवमवतले उिरुीको कारिावह गनुापछा । 

  (५) उपदफा (४) मा िनुसुकै कुरा 

लेवखएको भए तापवन तोवकएको तारेखमा कुनै पक्ष 

उपवस्थत नभए पवन सवमवतले वबिादको विषयमा 

कारिाही गना बाधा पनेछैन । 

२४. सजमजतको जनणवय बमोजिम हुनेाः सवमवतले 

म्याद तामेली सम्बन्धमा प्रचवलत काननू तथा यस 
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ऐनमा लेवखए दवेख बाहकेको विषयमा आिश्यक 

प्रवक्रया वनधाारर् गना सक्नेछ । 

पररच्छेद-५ 

सुनर्ार्व तथा प्रमाण बुझ्ने सभबन्धमा 

२५. प्रारजभिक सनुर्ार्वाः (१) मेलवमलापबाट वबिाद 

वनरुपर् हुन नसकी सवमवतमा आएका वबिाद 

प्रवतिाद दताा िा बयान िा सो सरहको कुनै काया 

भएपवछ सनुिाइाको लावग पेश भएको वबिादमा 

उपलब्ध प्रमार्का आधारमा तत्काल वनर्ाय गना 

सवकने भएमा सवमवतले वबिाद पेश भएको पवहलो 

सनुिाइामा नै वनर्ाय गना सक्नेछ । 

  (२) सवमवत समक्ष पेश भएको वबिादमा 

उपदफा (१) बमोविम तत्काल वनर्ाय गना सवकने 

नदवेखएमा सवमवतले दहेाय बमोविमको आदशे गना 

सक्नेछः- 

(क) वबिादमा मखु नवमलेको कुरामा 

यकीन गना प्रमार् बझु्ने िा अन्य 

कुनै काया गने; 

(ख) वबिादमा बझु्नपुने प्रमार् यवकन 

गरी पक्षबाट पेश गना लगाउने िा 
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सम्बवन्धत वनकायबाट माग गने 

आदशे गने; 

(ग) मेलवमलापका सम्बन्धमा 

वबिादका पक्षहरूसँग छलफल 

गने; तथा 

(घ) वबिादका पक्ष उपवस्थत भएमा 

सनुिुाइको लावग तारेख तथा 

पेवशको समय तावलका वनधाारर् 

गने । 

  (३) उपदफा (१) र (२) मा िनुसकैु कुरा 

लेवखएको भए तापवन सवमवतले स्थानीय ऐनको 

दफा ४७ को उपदफा (२) बमोविमको उिरुीमा 

मेलवमलापको लावग पठाउने आदशे गनुापनेछ । 

२६. प्रमाण दाजखल िननाःबादी िा प्रवतबादीले कुनै 

नयाँ प्रमार् पेश गना अनमुवत माग गरी वनिेदन पेश 

गरेमा उिरुी प्रशासकले सोवह वदन वलन सक्नेछ । 

२७. जलखत िााँच िननाः (१) सवमवतले उिरुीमा पेश 

भएको कुनै वलखतको सत्यता परीक्षर् गना रेखा िा 

हस्ताक्षर विशेषज्ञलाइा िाँच गराउन िरूरी दखेेमा 

सो वलखतलाइा असत्य भन्न े पक्षबाट परीक्षर् 

दस्तरु दावखल गना लगाइा रेखा िा हस्ताक्षर 

विशेषज्ञबाट वलखत िाँच गराउन सक्नेछ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोविम िाँच गदाा 

मनावसब मावफकको समय तोवक आदशे गनुापनेछ 

र समय वभत्र िाँच सम्पन्न हुनको लावग यथासम्भि 

व्यिस्था गनुापनेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोविम िाँच गदाा 

वलखत असत्य ठहरीएमा वलखत सत्य रहकेो भन्न े

पक्षबाट लागेको दस्तरु असलु गरी उपदफा (१) 

बमोविम दस्तरु दावखल गने पक्षलाइा भराइावदनपुछा 

। 

२८. सािी बुझ्नेाः (१) सवमवतबाट साक्षी बझु्ने आदशे 

गदाा साक्षी बझु्ने वदन तोवक आदशे गनुापनेछ । 

साक्षीराख्दा बढीमा ५ िना राख्नु पने ।  

  (२) उपदफा (१) बमोविम आदशे 

भएपवछ उिरुी प्रशासकले उिरुीको पक्षलाइा 

आदशेमा उललेख भएको वमवतमा साक्षी बझु्ने 

तारेख तोक्नपुनेछ । 

  (३) साक्षी बझु्ने तारेख तोवकएको वदनमा 

आफ्नो साक्षी सवमवत समक्ष उपवस्थत गराउन ु

सम्बवन्धत पक्षको दावयत्ि हुनेछ । 

२९. सजमजतको तफव बाट बकपत्र िराउनेाः (१) यस 

ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन 

नाबालक िा अशक्त िा िदृ्धिदृ्धापक्ष रहकेो 

उिरुीमा साक्षी बकपत्रको लावग तोवकएको 
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तारेखको वदन उपवस्थत नभएको िा उपवस्थत 

नगराइएको साक्षीलाइा सवमवतले म्याद तोवक 

सवमवतको तफा बाट वझकाइा बकपत्र गराउन सक्नेछ 

। 

  (२) उपदफा (१) बमोविम साक्षी 

वझकाउँदा बकपत्र हुने तारेख तोवक म्याद िारी 

गनुापनेछ र उिरुीका पक्षहरूलाइा समेत सोवह 

वमलानको तारेख तोक्नपुनेछ । 

३०. सािी बकपत्र िराउनेाः (१) उिरुी प्रशासकले 

साक्षी बकपत्रको लावग तोवकएको वदन पक्षहरूसँग 

वनिहरूले उपवस्थत गराउन लयाएका साक्षीको 

नामािली वलइा सवमवत समक्ष पेश गनुापनेछ । 

  (२) साक्षी बकपत्रको लावग तोवकएको 

तारेखको वदन उिरुीका सबै पक्षले साक्षी उपवस्थत 

गराउन लयाएको भए कायाालय खलुनासाथ तथा 

कुनै पक्षले साक्षी उपवस्थत गराउन नलयाएको भए 

वदनको बाह्र बिेपवछ सवमवतले उपलब्ध 

भएसम्मका साक्षीको बकपत्र गराउनपुनेछ । 

३१. बन्देि िनव सक्नेाः (१) साक्षीको बकपत्र गराउँदा 

उिरुीको विषयिस्त ु भन्दा फरक प्रकारको तथा 

साक्षी िा उिरुीको पक्षलाइा अपमावनत गने िा 

वझझ्याउने िा अनुवचत प्रकारको प्रश्न सोवधएमा 



 

= 

30 
 

सवमवतले त्यस्तो प्रश्न सोध्नबाट पक्षलाइा बन्दिे 

गना सक्नेछ । 

  (२) नाबालक िा िदृ्ध िा असक्त 

िावबरामीले साक्षी बक्नपुने भइा त्यस्तो उिरुीमा 

कुनै पक्षको उपवस्थवत िा अन्य कुनै मनावसब 

कारर्ले साक्षीलाइा बकपत्र गना अनवुचत दबाि 

परेको िा पने प्रबल सम्भािना रहकेो छ भन्न े

सवमवतलाइा लागेमा सवमवतले त्यस्तो पक्षको 

प्रत्यक्ष उपवस्थवतलाइा बन्दिे गरी वनिले साक्षीले 

नदखे्ने गरी मात्र उपवस्थत हुन आदशे गना सक्नेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोविम आदशे गरेमा 

साक्षीले नदखे्ने गरी पक्ष उपवस्थत हुने व्यिस्था 

वमलाउने दावयत्ि सवमवतको हुनेछ । 

  (४) उपदफा (१) िा (२) बमोविम गदाा 

सवमवतले उिरुीसँग सम्बवन्धत आिश्यक प्रश्न 

तयार गरी सवमवतको तफा बाट बकपत्र गराउन  

सक्नेछ । 

३२. पेशी सचूी प्रकाशन िनुवपननाः(१) उिरुी 

प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शकु्रिार अगामी हप्ताको 

लावग पेशी तोवकएको वबिादहरूको साप्तावहक 

पेशी सचूी तथा तोवकएको वदन उक्त वदनको लावग 

पेशी तोवकएका वबिादहरूको पेशी सचूी प्रकाशन 

गनेछ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोविमको सचूी 

संयोिकले र वनिको अनपुवस्थवतमा वनिले 

विम्मेिारी तोकेको सवमवतको सदस्यले प्रमावर्त 

गनुापनेछ । 

३३. दैजनक पेशी सचूीाः (१) उिरुी प्रशासकले दफा 

३२ बमोविमको साप्तावहक पेशी सचूीमा चढेका 

वबिाद हरूको  तोवकएको वदनको पेशी सचूी तयार 

गरी एक प्रवत सचूना पाटीमा टाँस्न लगाउनपुनेछ 

तथा एक प्रवत सवमवतका सदस्यहरूलाइा उपलब्ध 

गराउनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोविमको सचूीमा 

वबिादहरू उललेख गदाा वबिाद दतााको आधारमा 

दहेायको क्रममा तयार गरी प्रकाशन गराउनपुनेछः- 

  (क) नाबालक पक्ष भएको वबिाद; 

  (ख) शारररीक असक्तता िा 

अपाङ्गता भएको व्यवक्त पक्ष भएको वबिाद; 

  (ग) सिरी िषा उमेर परुा भएको िदृ्ध 

िा िदृ्धा पक्ष भएको वबिाद; तथा 

  (घ) वबिाद दतााको क्रमानसुार 

पवहले दताा भएको वबिाद । 

  (३) उपदफा (२) बमोविम पेशी सचूी 

तयार गदाा मलुतिीबाट िागेका तथा सिोच्च 

अदालत, उच्च अदालत तथा विलला 
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अदालतबाट पनुः इन्साफको लावग प्राप्त भइा दताा 

भएको वबिादको हकमा शुरूमा सवमवतमा दताा 

भएको वमवतलाइा नै दताा वमवत मानी क्रम वनधाारर् 

गनुापनेछ । 

  (४) उपदफा (१) िा (२) मा रहकेो 

क्रमानसुार नै सवमवतले वबिादको सनुिाइा र 

कारिाही तथा वकनारा गनुापनेछ । 

३४. उिुरी प्रशासकको जिभमेर्ारी हुनेाः पेशी सचूीमा 

चढेका वबिादहरू कायाालय खलुेको एक घण्टा 

वभत्र सवमवत समक्ष सनुिाइाको लावग पेश गने तथा 

उक्त वदनको तोवकएको काया सवकए पवछ 

सवमवतबाट वफताा बवुझवलइा सरुवक्षत राख्ने 

विम्मेिारी उिरुी प्रशासकको हुनेछ । 

३५. प्रमाण सनुाउन सक्नेाः सवमवतले दफा २५ 

बमोविम तोवकएको तारेखको वदन उपवस्थत सबै 

पक्षलाइा अको पक्षले पेश गरेको प्रमार् एिम ्

कागिात दखेाइा पवढबाँची सनुाइा सो बारेमा अको 

पक्षको कुनै कथन रहकेो भए वलवखत बयान गराइा 

वमवसल सामेल गराउन सक्नेछ । 

३६. जबर्ादको सनुर्ार्व िननाः (१) सवमवतले दिुै 

पक्षको कुरा सनुी वनिहरूको वबिादको सनुिाइा 

तथा वनर्ाय गनुापनेछ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोविमको सनुिाइा 

तथा वनर्ाय गदाा पक्षहरूको रोहिरमा गनुापनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोविम वबिादको 

सनुिाइा गदाा इिलास कायम गरी सनुिाइा गना 

मनावसि दवेखएमा सोही अनसुार गना सक्नेछ । 

तर दबुै पक्षको भनाइ तथा विवकर सनु्नलाई उपदफा ३ 

अनसुारको इिलास कायम गना बाधा हुने छैन । 

३७. बन्द र्िलासको िठन िनवसक्ने (१) सवमवतले 

मवहला तथा बालबावलका समािेश रहकेो तथा 

आिश्यक दखेेको अन्य वबिादको सनुिाइाको 

लावग बन्द इिलास कायम गरी सनुिाइा गना 

सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोविमको बन्द 

इिलासमा वबिादका पक्ष तथा अन्य 

सरोकारिाला बाहके अन्य व्यवक्तलाइा इिलासमा 

प्रिेश गना नपाउने गरी बन्द इिलासको गठन 

गनुापनेछ । 

  (३) बन्द इिलासबाट हरेरने वबिादको 

काम कारिाही, वपिीतको नाम थर ठेगाना 

लगायतका विषय गोप्य राख्नपुनेछ । 

३८. बन्द र्िलास सभबन्धी अन्य व्यर्स्थााः (१) 

बन्द इिलासबाट हरेरएका वबिादहरूको 

कागिातको प्रवतवलवप बादी, प्रवतिादी र वनिको 
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वहतमा असर परेको कुनै सरोकारिाला बाहके अरू 

कसैलाइा उपलब्ध गराउनहुुदँनै । 

  (२) उपदफा (१) बमोविमको वबिादको 

तथ्य खलुाइा कुनै समाचार कुनै पत्रपवत्रकामा 

संपे्रषर् हुन वदनहुुदँनै । 

  (३) उपदफा (२) मा िनुसुकै कुरा 

लेवखएको भए तापवन सवमवतले पक्षको गोपवनयता 

तथा वहतमा प्रवतकुल प्रभाि नपने गरी समाचार 

संपे्रषर् गना भने कुनै बाधा पनेछैन । 

३९. थप प्रमाण बुझ्नेाःवबिादको सनुिाइाको क्रममा 

वबिादको कुनै पक्षको अनरुोधमा िा वबिाद 

सनुिाइाको क्रममा सवमवत आफैले थप प्रमार् 

बझु्नपुने दखेेमा उिरुीका पक्षहरूलाइा थप प्रमार् 

पेश गना पेश गने तारेख तोवक आदशे गनासक्नेछ । 

४०. स्र्ाथव बाजिएको जबर्ाद हेनव नहुनेाः सवमवतको 

सदस्यले दहेायका वबिादको कारिाही र वकनारामा 

संलग्न हुनहुुदँनैः- 

(क) आफ्नो िा नविकको 

नातेदारको हक वहत िा 

सरोकार रहकेो वबिाद; 

 स्पष्टीकरर्ः यस उपदफाको 

प्रयोिनको लावग "नविकको 
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नातेदार" भन्नाले अपतुाली 

पदाा काननू बमोविम अपतुाली 

प्राप्त गना सक्ने प्राथवमकता 

क्रममा रहकेो व्यवक्त, मामा, 

माइि,ु सानीआमा, ठूलीआमा, 

सानोबाब,ु ठूलोबाब,ू पवत िा 

पत्नी तफा का सास,ू ससरुा, फूप,ु 

फूपाि,ु साला, िेठान, साली, 

वददी, बवहनी, वभनाि,ु बवहनी 

ज्िाइँा, भाञ्िा, भाञ्िी, 

भाञ्िी ज्िाँइा, भाञ्िी बहुारी 

तथा त्यस्तो नाताका व्यवक्तको 

एकासगोलमा रहकेो पररिारको 

सदस्य सम्झनपुछा । 

(ख) वनिले अन्य कुनै हवैसयतमा 

गरेको कुनै काया िा वनि 

संलग्न रहकेो कुनै विषय 

समािेश रहकेो कुनै वबिाद; 

(ग) कुनै विषयमा वनिले वबिाद 

चलने िा नचलने विषयको 

छलफलमा सहभावग भइा कुनै 

राय वदएको भए सो विषय 

समािेश रहकेो वबिाद; िा 
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(घ) अन्य कुनै कारर्ले आधारभतू 

रूपमा वनि र वनिको 

एकाघरसगोलका पररिारका 

सदस्यको कुनै स्िाथा बावझएको 

वबिाद । 

  (२) उपदफा (१) बमोविमको कुनै 

अिस्था दवेखएमा िनु सदस्यको त्यस्तो अिस्था 

पछा उक्त सदस्यले वबिाद हनेा नहुने कारर् खलुाइा 

आदशे गनुापनेछ । 

  (३) उपदफा (१) को प्रवतकुल हुने गरी 

कुनै सदस्यले कुनै वबिादको कारिावह र वकनारामा 

सहभावग हुन लागेमा वबिादको कुनै पक्षले 

आिश्यक प्रमार् सवहत वबिादको कारिावह 

वकनारा नगना वनिेदन वदन सक्नेछ  र सो सम्बन्धमा  

काम कारबाही स्थानीय ऐनको दफा ४८(५) 

अनसुार हुनेछ । 

  (४) उपदफा (३) अनसुार वबिाद वनरुपर् 

हुन नसक्ने अिस्थामा स्थानीय ऐनको दफा 

४८(६) र (७) को ब्यबस्था अनसुारको सभाले 

तोकेको सवमवतले काम कारिावह र वकनारामा 

गनेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोविम गदाा सभाले 

वबिादका पक्षहरूलाइा सोवह उपदफा बमोविम 

गवठत सवमवतबाट वबिादको कारिावह वकनारा हुने 
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कुराको िानकारी गराइा उक्त सवमवत समक्ष 

उपवस्थत हुन पठाउनपुनेछ । 

पररच्छेद-६ 

जनणवय र अन्य आदेश 

४१. जनणवय िनुवपननाः (१) सवमवतले सनुिाइाको लावग 

पेश भएको वबिाद हदेाा कुनै प्रमार् बझु्नपुने बाँवक 

नरवह वबिाद वकनारा गने अिस्था रहकेो दवेखएमा 

सोवह पेशीमा वबिादमा वनर्ाय गनुापनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोविम वनर्ाय 

गरेपवछ वनर्ायको व्यहोरा वनर्ाय वकताबमा लेवख 

सवमवतमा उपवस्थत सदस्यहरू सबैले दस्तखत 

गनुापनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोविम गरीएको 

वनर्ायको दफा ४२ र अन्य प्रचवलत काननू 

बमोविम खलुाउनपुने वििरर् खलुेको परू्ा पाठ 

वनर्ाय भएको वमवतले बवढमा सात वदन वभत्र तयार 

गरी वमवसल सामेल राख्नपुछा ।   

(४) उपदफा (१) मा िनुसुकै कुरा 

लेवखएको भए तापवन समयाभाि अथिा अन्य कुनै 

मनावसब कारर्ले गदाा सोवह वदन वबिाद वनर्ाय 

गना नसक्ने भएमा आगामी हप्ताको कुनै वदनको 

लावग अको पेशी तारेख तोक्नपुनेछ । 
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४२. जनणवयमा खुलाउनुपननाः(१) सवमवतले दफा ४१ 

बमोविम गरेको वनर्ायको परू्ापाठमा यस दफा 

बमोविमका कुराहरू खलुाइा अनसुचूी-८ 

बमोविमको ढाँचामा तयार गनुापनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोविम परू्ापाठ तयार 

गदाा बादी तथा प्रवतबादीको विवकर, वनर्ाय गनुापन े

दवेखएको विषय, दिुै पक्षबाट पेश भएको प्रमार्का 

कुराहरू समेतको विषय खलुाउनुपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा उललेख भए दवेख 

बाहके परू्ापाठमा दहेायका कुराहरू समेत 

खलुाउनपुनेछः- 

(क) तथ्यको ब्यहोरा; 

(ख) वबिादको कुनै पक्षले काननू 

व्यिसायी राखेको भएमा 

वनिले पेश गरेको बहस नोट 

तथा बहसमा उठाइएका मलु 

विषयहरु; 

(ग) वनर्ाय गनाको लावग आधार 

वलइएको प्रमार्का साथै दिुै 

पक्षबाट पेश भएको प्रमार् 

तथा त्यसको विशे्लषर्; 

(घ) वनर्ाय कायाान्ियन गनाको 

लावग गनुापने विषयहरूको 
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वसलवसलेिार उललेखन 

सवहतको तपवसल खण्ि; तथा 

(ङ) वनर्ाय उपर पनुरािेदन लाग्ने 

भएमा पनुरािेदन लाग्ने विलला 

अदालतको नाम र के कवत 

वदनवभत्र पनुरािेदन गनुापने हो 

सो समेत ।  

 (४) उपदफा २ तथा ३ मा उललेख 

भएदवेख बाहके दहेायका कुराहरु समेत 

वनर्ायमा खलुाउन सक्नेछः- 

(क) साक्षी िा सिावमनको 

बकपत्रको सारांश; 

(ख) कुनै निीरको व्याख्या िा 

अिलम्बन गरेको भए सो 

निीरको वििरर् र वबिादमा 

उक्त निीरको वसद्धान्त के कुन 

आधारमा लाग ु भएको हो 

अथिा लागु नभएको हो भन्ने 

कारर् सवहतको विशे्लषर्; 

(ग) वनर्ायबाट कसैलाइा कुनै कुरा 

वदनभुराउनपुने भएको भए 

कसलाइा के कवत भराइावदनपुन े

हो सोको वििरर्; तथा 
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(घ) वबिादको क्रममा कुनै 

मालसामान िा प्रमार्को रुपमा 

केवह िस्तु सवमवत समक्ष पेश 

भएको भए सो मालसामान िा 

िस्तकुो हकमा के गने हो भन्न े

विषय । 

४३. प्रारजभिक सनुर्ार्वमा जनणवय हुनसक्नेाः (१) 

सवमवतले पवहलो सनुिाइाको लावग पेश भएको 

अिस्थामा नै वबिादमा थप प्रमार् बवुझरहनपुन े

अिस्था नरहकेो दखेेमा अथिा हदम्याद िा 

हकदयैा िा सवमवतको क्षेत्रावधकार नरहकेो 

कारर्ले वबिाद वनर्ाय गना नवमलने दखेेमा पवहलो 

सनुिाइामा नै वनर्ाय गना सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोविमको वनर्ाय 

क्षेत्रावधकारको अभाि रहकेो कारर्ले भएको 

अिस्थामा क्षेत्रावधकार ग्रहर् गने अदालत िा 

स्थानीय तह िा अन्य वनकायमा उिरुी गना िान ु

भवन सम्बवन्धत पक्षलाइा  िानकारी वदन ुपनेछ । 

(३) प्रारवम्भक सनुिुाईमा भएको 

वनर्ायको अवभलेख अनसुचुी ९ बमोविम राख्न ु

पनेछ ।  
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४४. जनणवय सशंोधनाः (१)सवमवत समक्ष वबिादको 

पक्ष िा कुनै सरोकारिालाले वबिादको वनर्ायमा 

भएको कुनै लेखाइाको त्रटुी संशोधन गरीपाउन 

विवकर वलइा वनर्ायको िानकारी भएको पैंवतस वदन 

वभत्र वनिेदन वदन सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोविमको वनिेदन 

परी सवमवतले हदेाा सामान्य त्रटुी भएको र 

संशोधनबाट वनर्ायको मलू आशयमा कुनै हरेफेर 

नहुने दखेेमा छुिै पचाा खिा गरी वनिेदन बमोविम 

वनर्ाय संशोधन गने आदशे वदनसक्नेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोविमको आदशे 

मलू वनर्ायको अवभन्न अङ्गको रुपमा वलइनेछ । 

४५. जनणवयमा हेरफेर िनव नहुनेाः(१) सवमवतका सदस्य 

अथिा अरु कसैले पवन सवमवतका सदस्यहरुको 

दस्तखत भैसकेपवछ वनर्ायमा कुनै प्रकारको थपघट 

िा केरमेट गना हुदँनै । 

  (२) कसैले उपदफा (१)बमोविम को 

कसरु गने कमाचारीलाइा आिश्यक कारिाहीको 

लावग सम्बवन्धत वनकायमा लेवख पठाउनपुनेछ ।  

४६. जनणवय िएपजछ िनुवपनन कारर्ाजहाः(१)उिरुी 

प्रशासकले सवमवतबाट वनर्ाय भएपश्चात वनर्ाय 
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वकताबमा सवमवतका सदस्यहरु सबैको दस्तखत 

भएको यवकन गरी वनर्ाय वकताब र वमवसल विम्मा 

वलनपुछा । 

  (२)यस ऐन बमोविम वनर्ायको परू्ापाठ 

तयार भएपवछ सबै सदस्यको दस्तखत भैसकेपवछ 

उिरुी प्रशासकले वनर्ायको कायाान्ियन गनाका 

लावग तत्काल गनुापने केवह काया भए सो सम्पन्न 

गरी वमवसल अवभलेखको लावग पठानपुछा । 

४७. जनणवय िनवपनन अर्जधाः(१) सवमवतले प्रवतिाद 

दावखल भएको िा बयान गनुापनेमा प्रवतबादीको 

बयान भएको वमवतले तथा प्रवतिाद दावखल 

नभएको िा बयान नभएकोमा सो हुनपुने म्याद 

भकु्तान भएको वमवतले नब्बे वदनवभत्र वबिादको 

अवन्तम वनर्ाय गनुापनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोविमको समयािवध 

गर्ना गदाा मेलवमलापको लावग पठाइाएको 

वबिादको हकमा मेलवमलापको प्रवक्रयामा लागेको 

समय कटाइा अिवध गर्ना गनुापनेछ । 

  (३) उपदफा (१) मा िनुसुकै कुरा 

लेवखएको भए तापवन वबिादमा बझु्नपुने प्रमार् 

तथा परुा गनुापने प्रवक्रया बाँकी नरही वबिाद वनर्ाय 
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गना अङ्ग पवुगसकेको भए सो पगुेको पन्र 

वदनवभत्र अवन्तम वनर्ाय गनुापनेछ । 

४८. अन्तररम सरंिणात्मक आदेश िारी िनव 

सजकनेाः स्थानीय ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ 

को खण्ि  (क)  दवेख (ङ) सम्म उवललवखत 

विषयमा तत्काल अन्तररम संरक्षर्ात्मक आदशे 

िारी गना सक्नेछ । यस्तो आदशे िारी गदाा 

वनिेदकले पेश गरेको कागिात, वनिको अिस्था र 

िस्तगुत पररवस्थवतको प्रारवम्भक छानविन गरी 

तत्काल आदशे नगरे वनिेदकलाई पनासक्न े

नकारात्मक प्रभािको मलुयांकन गनुापदाछ । 

न्यावयक सवमवतले िारी गने अन्तररम संरक्षर्ात्मक 

आदशे अनसुचूी १० मा उललेख गरे बमोविम 

हुनेछ । 

पररच्छेद-७ 

सजमजतको सजचर्ालय 

४९. सजमजतको सजचर्ालयाः (१)सवमवतको 

कायासम्पादनलाइा सहविकरर् गना एक सवचिालय 

रहनेछ । 

  (२) उपदफा (१) िमोविमको 

सवचिालयमा कायापावलकाले 
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आिश्यकताअनसुार उिरुी प्रशासक, अवभलेख 

प्रशासक तथा अन्य कमाचारीहरुको व्यिस्था गना 

सक्नेछ । सवचिालयको कायासम्पादनलाइा 

व्यिवस्थत गना सवचिालय अन्तगात उिरुी शाखा/ 

फाँट तथा अवभलेख शाखा/फाँट रहन सक्नेछ । 

 

५०. उिुरी प्रशासकको काम, कतवव्य र अजधकाराः 

यस ऐनमा अन्यत्र उललेख भए दवेख बाहके उिरुी 

प्रशासकको काम, कताव्य र अवधकार दहेाय 

बमोविम हुनेछः 

(क) पेश भएका उिरुी, प्रवतिाद र 

अन्य वलखतहरु िाँच गरी रीत 

पगुेको भए काननू बमोविम 

लाग्ने दस्तरु वलइा दताा गने र 

दताा गना नवमलने भए कारर् 

िनाइा दरपीठ गने; 

(ख) वििादमा प्रमार्को लावग पेश 

भएका नक्कल कागिलाइा 

सक्कलसँग वभिाइा वठक 

दवेखएमा प्रमावर्त गने र 

वमवसल सामेल राख्ने तथा 

सक्कलमा केवह कैवफयत 
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दवेखएमा सो िनाइा सम्बवन्धत 

पक्षको सवहछाप गराइा राख्ने; 

(ग) पेश भएका वलखत साथ संलग्न 

हुनपुने प्रमार् तथा अन्य 

कागिात छ िा छैन भए ठीक 

छ िा छैन िाँच्ने; 

(घ) सवमवतको आदशेले 

वझकाउनपुने प्रवतबादी, साक्षी 

िा अन्य व्यवक्तको नाममा 

म्याद िारी गने; 

(ङ) वििादका पक्षलाइा तारेख िा 

पेशी तारेख तोक्ने; 

(च) सवमवत समक्ष पेश हुनपुने 

वनिेदन दताा गरी आदशेको 

लावग सवमवत समक्ष पेश गने; 

(छ) काननू बमोविम िारेस वलने 

तथा गजु्रेको तारेख थाम्ने 

वनिेदन वलइा आिश्यक 

कारिाही गने; 

(ि) सवमवतबाट भएको आदशे 

कायाान्ियन गने गराउने; 
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(झ) सवमवतमा पेश िा प्राप्त भएका 

कागिपत्र बझु्ने, भपााइा गने 

लगायतका कायाहरु गने; 

(ञ) आिश्यकतानसुार सवमवतको 

तफा बाट पत्राचार गन;े 

(ट) सवमवतको आदशेले तामेल 

गनुापने म्याद तामेल गनगेराउने, 

तामेल भएको म्यादको तामेली 

िाँची रीतपिूाकको नभए पनुः 

िारी गने तथा अन्य अदालत 

िा वनकायबाट प्राप्त भएको 

गाउँपावलकाले तामेल 

गररवदनपुने म्याद तामेल गन े

गराउने; 

(ठ) वनर्ाय वकताब र उिरुीको 

वमवसल विम्मा वलने; 

(ि) सवमवतमा दताा भएका वििाद 

तथा वनिेदन लगायतका 

कागिातको अवभलेख तयार 

गने र मावसक िा िावषाक 

प्रवतिेदन पेश गनुापने वनकाय 

समक्ष प्रवतिेदन तयार गरी 
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संयोिकबाट प्रमावर्त गराइा 

सम्बवन्धत वनकायमा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो विम्मा रहकेा उिरुीका 

वमवसलमा रहकेा कागिातको 

रीतपिूाक नक्कल वदने; 

(र्) विलला अदालतमा पनुरािेदन 

लाग्ने गरी वनर्ाय भएका 

वििादमा पनुरािेदन म्याद िारी 

गरी तामेल गनेगराउने; 

(त) अदालत िा अन्य कुन ै

वनकायमा वििादको वमवसल 

िा कुनै कागिात पठाउनपुने 

भएमा सवमवतलाइा िानकारी 

गराइा वमवसल िा कागिात 

पठाउने तथा वफताा प्राप्त 

भएपवछ काननू बमोविम 

सरुवक्षत राख्ने व्यिस्था 

वमलाउने; 

(त) वनर्ाय वकताब विम्मा वलने; 

(थ) पेश भएका वनिेदन लगायतका 

कागिातमा सवमवतबाट आदशे 

हुनपुने िा वनकासा वलनपुनेमा 

सवमवत समक्ष पेश गने , 
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(द) प्रचवलत काननूले तोकेकोमा 

सोवह बमोविमका कायाहरु गने 

गराउने, 

(ध) न्यावयक सवमवतले तोकेका 

अन्य कायाहरु गने । 

 

५१. अजिलेख प्रशासकको काम, कतवव्य र 

अजधकाराः यस ऐनमा अन्यत्र उललेख भए बाहके 

अवभलेख प्रशासकको काम, कताव्य र अवधकार 

दहेाय बमोविम हुनेछः 

 (क) वनर्ाय कायाान्ियन सम्बन्धीः 

(२) वनर्ाय बमोविम 

चलन चलाउनपुन,े 

कुनै कुरा वदलाइाभराइा 

वदनपुने लगायतका 

वनर्ाय कायाान्ियनका 

लावग गनुापने कायाहरु 

गने तथा वनर्ाय 

कायाान्ियनको 

अवभलेख राखी 

काननू बमोविम 

वििरर् पठाउनपुन े
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वनकायहरुमा वििरर् 

पठाउने; 

(३) वनर्ाय कायाान्ियनको 

क्रममा वनिेदन 

वदएका पक्षहरुको 

िारेस वलने, सकार 

गराउन,े गजु्रेको 

तारेख थमाउने 

लगायतका कायाहरु 

गने; 

(४) सवमवतको आदशेले 

रोक्का भएको िा अरु 

कुनै अदालत िा 

वनकायबाट रोक्का भै 

आएको िायिेथा 

अन्य अि्िा 

अदालतमा दावखल 

चलान गनुापन ेभए सो 

गने; 

(५) वनर्ाय बमोविम 

वललाम गने 

लगायतका अन्य कुनै 

काम गनुापने भए सो 

समेत गने; तथा 
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(६) लेवखए दवेख 

बाहकेको कुनै काया 

वनर्ाय कायाान्ियनको 

क्रममा गनुापने भएमा 

सवमवत समक्ष पेश 

गरी आदशे बमोविम 

गने । 

 (ख) अवभलेख संरक्षर् सम्बन्धीः 

(१) अवभलेख शाखाको 

रेखदखे गरी वनर्ाय 

भएका वमवसल 

सरुवक्षत राख्ने र 

काननू बमोविम 

सिाउन ु पने 

कागिहरु सिाउने; 

(२) वनर्ाय भएका 

वमवसलहरुमा 

कागिात िाँच गरी 

दरुुस्त रहनेरहकेो हने े

र वमवसल काननू 

बमोविम गरी दरुुस्त 

अिस्थामा राख्ने; 

(३) काननू बमोविम 

सिाउने कागिको 
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वििरर् तयार गरी सो 

वििरर् सरुवक्षत रहने 

व्यिस्था गने; 

(४) अवभलेख शाखामा 

प्राप्त भएको 

वमवसलहरुको 

सालबसाली 

अवभलेख राख्ने र 

आिश्यकतानसुार 

वििरर् तयार गने; 

(५) कुनै अदालत िा 

वनकायबाट 

अवभलेखमा रहकेो 

वमवसल िा कुनै 

कागिात माग भई 

आएमा रीतपिूाक 

पठाउने र वफताा प्राप्त 

भएपवछ रीतपिूाक 

गरी सरुवक्षत राख्ने । 

५२. उिुरी प्रशासक र्ा अजिलेख प्रशासकको 

आदेश उपरको जनरे्दनाः(१) यस ऐन बमोविम 

उिरुी प्रशासक िा अवभलेख प्रशासकले गरेको 

आदशे िा कारिाही उपर वचि नबझु्ने पक्षले सो 



 

= 

52 
 

आदशे िा कारिाही भएको पाँच वदनवभत्र सवमवत 

समक्ष वनिेदन वदन सक्नेछ । 

  (२) सवमवतले उपदफा (१) बमोविम पेश 

भएको वनिेदन उपर सनुिुाइा गरी वनिेदन पेश 

भएको बवढमा सात वदन वभत्र वनिेदन उपरको 

कारिाही टुङ्ग्याउनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा िनुसुकै कुरा 

लेवखएको भए तापवन उपदफा (१) बमोविमको 

वनिेदन उपर आदशे िा वनर्ाय गनुापिूा केवह 

बझु्नपुने भए सो बझेुर मात्र वनर्ाय िा आदशे 

गनुापनेछ । 

 

पररच्छेद-८ 

मेलजमलाप सभबन्धी व्यर्स्था 

५३. जमलापत्र िराउनेाः (१) सवमवतले प्रचवलत काननू 

बमोविम वमलापत्र हुन सक्ने िनुसकैु उिरुीमा 

वमलापत्र गराउनसक्नेछ । 

  (२) वििादका पक्षहरूले वमलापत्रको 

लावग अनसुचूी-११ बमोविमको ढाँचामा वनिेदन 

वदएमा सवमवतले उिरुीमा वमलापत्र गराउन उपयकु्त 

दखेेमा वमलापत्र गराइवदनेछ । 
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  (३) उपदफा (२) बमोविम पक्षहरूल े

वदएको वनिेदनको व्यहोरा सवमवतले दिुै पक्षलाइा 

सनुाइा त्यसको पररर्ाम सम्झाइा पक्षहरूको 

वमलापत्र गने सम्बन्धमा सहमवत रह े नरहकेो 

सोध्नपुनेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोविम सनुाउँदा 

पक्षहरूले वमलापत्र गना मञ्िरु गरेमा सवमवतले 

पक्षहरूको वनिेदनमा उललेख भएको व्यहोरा 

बमोविमको वमलापत्र तीन प्रवत तयार गराउनपुनछे 

। 

  (५) उपदफा (४) बमोविमको 

वमलापत्रको व्यहोरा पक्षहरूलाइा पढीबाँची सनुाइा 

वमलापत्र गना मञ्िरु भएमा पक्षहरूको सवहछाप 

गराइा सवमवतका सदस्यहरूले वमलापत्र कागि 

अनसुचूी-१२ बमोविमको ढाँचामा प्रमावर्त गरी 

एक प्रवत सवमवतले अवभलेखको लावग वमवसलमा 

राख्नपुनेछ तथा एक-एक प्रवत बादी तथा 

प्रवतबादीलाइा वदनपुनेछ । 

  (६) मेलवमलाप केन्द्रद्वारा वबिादका 

पक्षहरुका वबचमा समझदारी कायम भई 

मेलवमलाप भएमा स्थानीय मलेवमलापकतााहरुको 

रोहिरमा अनसुचुी -१२ बमोविमको ढाँचामा ३ 

प्रवत सहमतीपत्र तयार गनुापनेछ र यसरी तयार 

गररएको सहमवत पत्र न्यावयक सवमवतद्वारा प्रमावर्त 
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गरी एक एक प्रवत वबिादका पक्षहरुलाई वदन ुपने र 

एक प्रवत सम्िवन्धत मेलवमलाप केन्द्रमा प्रवतवलपी 

रावख सोको अवभलेख न्यावयक सवमवतमा राख्न ु

पनेछ ।   

   

५४. मेलजमलाप िराउन सक्नेाः (१) सवमवतले 

प्रचवलत काननू बमोविम वमलापत्र गना वमलने 

उिरुीमा पक्षहरूबीच मेलवमलाप गराउन सक्नेछ । 

  (२) पक्षहरूले िनुसकैु तहमा 

विचाराधीन रहकेो प्रचवलत काननूले 

मेलवमलापको माध्यमबाट समाधान गना सवकने 

वििादमा वििादका पक्षले संयकु्त रूपमा सवमवत 

समक्ष वनिेदन वदन सक्नेछन ्। 

  (३) उपदफा (२) बमोविम वनिेदन 

वदएकोमा मेलवमलापबाट उिरुीको वनरोपर् हुन 

उपयकु्त दवेखएमा सवमवतले त्यस्तो उिरुी 

मेलवमलापको माध्यमबाट वनरोपर् गना लेवख 

पठाउन ुपनेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोविमको 

आदशेपवछ मेलवमलाप सम्बन्धी कारिावह प्रारम्भ 

गरी पक्षहरूबीच मेलवमलाप गराइावदनपुनेछ । 

  (५) मावथ िनुसुकै कुरा लेवखएको भएता 

पवन सम्बवन्धत ििामा बसोबास गने वबिादका 
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पक्षहरुको पायक पने मेलवमलाप केन्द्रमा स्थानीय 

ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) र (२) 

बमोविमका वबिादहरु स्थानीय मेलवमलाप केन्द्रले 

वबिाद दताा गरी सोको िानकारी तीन वदन वभत्र 

न्यायीक सवमवतलाई वदन ु पनेछ । मेलवमलापका 

लावग वदइने वनिेदनको ढाँचा अनसुचुी  १३ 

बमोविम हुनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोविम दताा भएका 

वबिादहरुको समाधान स्थानीय मेलवमलाप केन्द्रले 

तोवकएको मेलवमलाप प्रकृया अपनाई वबिादका 

पक्षहरु वबच सहमवत गराउन ु पनेछ । स्थानीय 

ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) अन्तरगतका 

वबिादमा मेलापत्र हुन नसकेमा न्यावयक वनरुपर्का 

लावग न्यावयक सवमवतमा पठाउनु पनेछ । 

(७) मेलवमलाप सम्बन्धी अन्य व्यिस्था 

तोवकए बमोविम हुनेछ । 

५५. उिुरी जनणवय िननाः (१) सवमवतले यस ऐन 

बमोविम मेलवमलापको माध्यमबाट उिरुीको 

वनरोपर् गना प्रवक्रया बढाएकोमा मेलवमलापको 

माध्यमबाट उिरुीको वनरोपर् हुन नसकेमा 

पक्षहरूलाइा उिरुीको पेशी तारेख तोवक काननू 
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बमोविम कारिाही गरी सनुिुाइा तथा वनर्ाय गन े

प्रवक्रया बढाउनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा िनुसुकै कुरा 

लेवखएको भएतापवन स्थानीय ऐनको दफा ४७ को 

उपदफा (२) बमोविमको उिरुीमा मेलवमलाप िा 

वमलापत्र हुन नसकेमा सवमवतले अवधकार क्षेत्र 

रहकेो अदालतमा िाने भवन पक्षहरुलाई सनुाइा 

वबिादसँग सम्िवन्धत वमवसल कागि संलग्न राखी 

सम्बवन्धत अदालतमा पठाई  वदनपुनेछ । 

५६. मेलजमलाप र्ा जमलापत्र हुन नसक्नेाः यस 

ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन 

कुनै उिरुीमा वमलापत्र गराउँदा उिरुीको प्रकृवत िा 

वमलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल सरकार बादी भइा 

चलेको कुनै वििाद िा सािािवनक तथा सरकारी 

सम्पवि िा वहतमा असर पने दवेखएमा सवमवतले 

त्यस्तो वििादमा वमलापत्र गराउनेछैन । 

  तर त्यस्तो असर पने व्यहोरा हटाइा अन्य 

व्यहोराबाट मात्र वमलापत्र गना चाहमेा भने वमलापत्र 

गराइावदनपुनेछ । 

५७. मेलजमलापको लाजि प्रोत्साहन िननाः (१) 

सवमवतले सवमवत समक्ष सनुिाइाको लावग पेश 
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भएको उिरुीमा मेलवमलाप हुनसक्ने सम्भािना 

रहकेो दखेेमा पक्षहरूलाइा मेलवमलापको लावग 

तारेख तोक्न सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोविमको तारेखको 

वदन सवमवतले वििादका पवहलो पक्ष र दोस्रो पक्ष, 

उपवस्थत भएसम्म पक्षले पत्याइा साथै वलइआएका 

अन्य व्यवक्त समेत उपवस्थत गराइा मेलवमलापको 

लावग छलफल गराइा पक्षहरूको बीचमा सहमवत 

भएमा सहमवत भए बमोविम वमलापत्र कागि 

तयार गना लगाइा वमलापत्र गराइावदनपुनेछ । 

  (३) उिरुीमा तोवकएको म्यादमा सवमवत 

समक्ष उपवस्थत नभएको िा उपवस्थत भएर पवन 

तारेख गिुारी वििादमा तारेखमा नरहकेो पक्ष 

अथिा वििादमा पक्ष कायम नभएको भए तापवन 

वििादको पेटबोलीबाट उिरुीको पक्ष कायम हुने 

दवेखएको व्यवक्त समेत मेलवमलापको लावग 

उपवस्थत भएमा सवमवतले मेलवमलाप गराइा 

वमलापत्रको कागि गराइावदनपुनेछ । 

५८. प्रारजभिक सनुुर्ार्व पूर्व मेलजमलापाः (१) उिरुी 

प्रशासकले प्रारवम्भक सनुिाइाको लावग सवमवत 

समक्ष उिरुी पेश हुनपुिूा उिरुीमा मेलवमलाप 

हुनसक्ने अिस्था दवेखएमा िा पक्षहरूले सो 

व्यहोराको वनिेदन वलइा आएमा वमलापत्रको 
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व्यहोरा खलुेको कागि तयार गरी सवमवत समक्ष 

पेश गनासक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोविम गदाा 

वमलापत्रमा अवन्तम सहमवत निटेुको भए तापवन 

पक्षहरू मेलवमलापको लावग प्रवक्रयामा िान 

सहमत भएमा उिरुी प्रशासकले पक्षहरूको वनिेदन 

वलइा उिरुीमा मेलवमलापको लावग मेलवमलापकताा 

समक्ष पठाउने आदशेको लावग सवमवत समक्ष पेश 

गनासक्नेछ । 

५९. मेलजमलापकतावको सचूी तयार िननाः(१) 

सवमवतले मेलवमलापको काया गराउनको लावग 

दहेाय बमोविमको योग्यता पुगेको व्यवक्तहरूको 

वििरर् खलुाइा सम्भावित मेलवमलापकतााको सचूी 

तयार गनेछः 

 (क) कवम्तमा कक्षा ८ 

उविर्ा गरेको; 

 (ख) कुनै रािनीवतक दल 

प्रवत आस्था राखी रािनीवतमा 

सवक्रय नरहकेो; तथा 

 (ग) स्थानीय स्तरमा 

समािसेिीको रुपमा पवहचान 

बनाएको । 



 

= 

59 
 

 (घ)  मेलवमलापकतााको 

४८ घण्टा तावलम वलइ 

मेलवमलापकतााको काया गद ै

आएको  

 (ङ)  २५ बषा उमेर परुा 

भएको । 

(च)  माथी योग्यतामा िनु 

सकैु कुरा लेवखएको 

भएता पवन तावलम 

वलइ हाल काम 

गरररहकेाको हकमा 

वनिलाइ वनरन्तरता 

वदन सवकने र वबिाद 

समाधानका 

बैकवलपक उपाय 

अपनाइ स्थानीय 

स्तरमा वबिाद 

समाधान गद ै

आएका सामाविक 

अगिुा कायाकतााहरु 

िस्त:ै भलमान्सा, 

बिघर, 

मवुखयाआवदको 

हकमा सामान्य लेख 



 

= 

60 
 

पढ गना सक्न े

ब्यवक्तलाइ समेत 

मेलवमलापकतााको 

लावग योग्य मावननेछ 

।  

  (२) मेलवमलापकतााको सचूी तयार 

गरेपवछ सवमवतले सचूी सभा समक्ष पेश गरी 

अनमुोदन गराउनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोविम सचूी 

अनमुोदन भएपवछ सवमवतले सािािवनक 

िानकारीको लावग सचूना प्रकाशन गनुापनेछ तथा 

मेलवमलापको लावग पठाउँदा प्रत्येक पक्षलाइा सो 

सचूी उपलब्ध गराउनपुनेछ । 

६०. मेलजमलापकतावको सचूी अद्यार्जधक िननाः 

(१) सवमवतले दफा ५९ बमोविम तयार भएको 

सचूी प्रत्येक िषा अद्यािवधक गनुापनेछ । 

  (२) प्रत्येक िषा अद्यािवधक गरेको 

मेलवमलापकतााको सचूी सवमवतले सभाबाट 

अनमुोदन गराउनपुनेछ । 

  (३) यस ऐन तथा प्रचवलत काननू 

बमोविम मेलवमलापकतााको सूचीमा सचूीकृत हुन 

योग्यता पगुेको व्यवक्तले सवमवत समक्ष सचूीकृत 
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गररपाउनको लावग अनसुचूी-१४ बमोविमको 

ढाँचामा वनिेदन वदनसक्नेछ । 

६१. मेलजमलापकतावको सचूीबाट हटाउनेाः (१) 

सवमवतले दफा ६० बमोविम मेलवमलापकतााको 

सचूी अद्यािवधक गदाा दहेायको अिस्थाका 

मेलवमलापकतााको नाम सचूीबाट हटाउनेछः- 

(क) वनिको मतृ्य ुभएमा; 

(ख) वनिले आफ्नो नाम 

सचूीबाट हटाइापाउँ 

भन्ने वनिेदन वदएमा; 

(ग) वनिले नैवतक पतन 

दवेखने फौिदारी 

अवभयोगमा सिाय 

पाएमा; 

(घ) वनि कुनै संस्थासँग 

सम्बध्द रहकेोमा सो 

संस्था खारेि िा 

विघटन भएमा; र 

(ङ) सवमवतले दफा ६७ 

को उपदफा (२) 

बमोविम वनिलाइा 

सचूीबाट हटाउने 

वनर्ाय गरेमा । 
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(च)   बसाइ सराइ गरेमा । 

(छ)  यस ऐन विपररत कुनै 

काम गरेको कारर् 

मेलवमलापकतााको 

सचूीबाट नाम 

नहटाइएको । 

  (२) उपदफा (१) बमोविम सचूीबाट नाम 

हटाइएका मेलवमलापकतााहरूको नामािली 

सवमवतले सािािवनक सचूनाको लावग प्रकाशन 

गनुापनेछ । 

६२. मेलजमलापको लाजि समयार्जध तोक्नेाः (१) 

सवमवतले यस ऐन बमोविम मेलवमलाको लावग 

मेलवमलापकताा पठाउँदा बवढमा वतन मवहना 

सम्मको समय तोवक पठाउनेछ । 

  (२) मेलवमलापको लावग पठाउँदा 

सामान्यतयाः बढीमा तीनिना बाट मेलवमलाप 

गराउने गरी तोक्नपुनेछ ।   

६३. मेलजमलापकतावको छनौटाः (१) सवमवतले 

मेलवमलाप गराउने कायाको लावग वििादका 

पक्षहरूलाइा एक िना मेलवमलापकतााको छनौट 

गनेछ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोविम गदाा 

पक्षहरूबीचमा एकिना मेलवमलापकतााको लावग 

सहमवत नभएमा सवमवतले पक्षहरूको सहमवतमा 

वतन िना मेलवमलापकतााको छनौट गनुापनेछ । 

  (३) पक्षहरूको बीचमा 

मेलवमलापकतााको नाममा सहमवत हुन नसकेमा 

सवमवतले मेलवमलापकतााको सचूीमा रहकेा 

मेलवमलापकतााहरू मध्येबाट दिु ैपक्षबाट एक-एक 

िना मेलवमलापकताा छनौट गना लगाइा तेस्रो 

मेलवमलापकताा छनौट गररवदनपुनेछ । 

  (४) उिरुीका सबै पक्षको सहमवतमा 

मेलवमलापकतााको सचूीमा नरहकेो यस ऐन 

बमोविम मेलवमलापकताा हुन अयोग्य नभएको कुनै 

व्यवक्त िा संस्थाबाट मेलवमलाप प्रवक्रया अगािी 

बढाउन सहमत भै वलवखत वनिेदन वदएमा 

सवमवतले त्यस्तो व्यवक्त िा संस्थालाइा 

मेलवमलापकताा तोवकवदनपुनेछ । 

६४. मेलजमलापकतावको पररर्तवनाः (१) सवमवतले 

दहेायको अिस्था परर पक्षहरूले वनिेदन वदएको 

अिस्थामा मेलवमलापकताा पररितान 

गररवदनपुनेछः- 

(क) दफा ६१ बमोविम 

मेलवमलापकतााको 
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सचूीबाट हटाउने 

अिस्था भएमा; 

(ख) पक्षहरूले पारस्पररक 

सहमवतमा 

मेलवमलापकताा 

हरेफेर गना मञ्िरु 

भएमा; 

(ग) वििादको कुनै पक्षले 

मेलवमलापकताा प्रवत 

अविश्वास रहकेो 

वलवखत िानकारी 

गराएमा; 

(घ) कुनै कारर्ले 

मेलवमलापकतााले 

मेलवमलापमा 

सहभागी भैरहन 

नसक्ने िनाएमा; 

(ङ) वििादको 

विषयिस्तमुा 

मेलवमलापकतााको 

कुनै स्िाथा रहकेो 

मेलवमलापकतााले 

िानकारी गराएमा िा 

कुनै स्रोतबाट सवमवत 
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समक्ष िानकारी 

भएमा; तथा 

(च) मेलवमलापकतााले 

मेलवमलापकतााको 

हवैसयतले कायागदाा 

दफा ६६ तथा अन्य 

प्रचवलत काननू 

बमोविम पालन 

गनुापने आचरर् 

पालन नगरेमा । 

  (२) मेलवमलापकताा पररितानको 

कारर्ले तोवकएको समयमा मेलवमलापको काया 

सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा सवमवतले प्रचवलत 

काननू बमोविम तीन मवहनामा नबढ्नेगरी बवढमा 

एक मवहना सम्मको समय थप गना सक्नेछ । 

६५. मेलजमलापको लाजि पठाउाँदा िनन प्रजियााः 

(१) सवमवतले कुनै उिरुी मेलवमलापको लावग 

मेलवमलापकताा समक्ष पठाउँदा पक्षहरूलाइा 

मेलवमलापकतााको सम्पका  उपलब्ध गराइा 

मेलवमलापकताा समक्ष उपवस्थत हुने तारेख तोवक 

अनसुचुी १५ बमोविमको व्यहोरा िनाई  दहेाय 

बमोविमको कागि साथै रावख लेवखपठाउनपुनेछः 
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(क) उिरुीको सारसंक्षेप 

िा मखु्य मखु्य 

कागिातको 

प्रवतवलपी; 

(ख) उिरुीको पक्ष िा 

िारेस भए िारेसको 

नाम, थर, ितन र 

उपलब्ध भएसम्म 

टेवलफोन नम्बर, 

इामेल तथा अन्य 

सम्पका  वििरर्; 

(ग) मेलवमलाप सम्बन्धी 

प्रवक्रया सम्पन्न 

गनुापने स्थान र समय 

। 

  (२) मेलवमलापकतााले सवमवत समक्ष 

माग गरेमा उिरुीका कागिातहरूको नक्कल 

उपलब्ध गराउनपुनेछ । 

  (३) मेलवमलापको लावग तोवकएको 

समय सम्पन्न भएको सात वदन वभत्र उिरुीको 

पक्षहरू सवमवत समक्ष उपवस्थत हुने गरी तारेख 

तोक्नपुनेछ । 

  (४) उपदफा (३) मा िनुसुकै कुरा 

लेवखएको भए तापवन मेलवमलापकतााले 
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तोवकएको समय अगािै उिरुी सवमवत समक्ष वफताा 

पठाउने वनर्ाय गरेमा सो वनर्ायको िानकारी भएको 

सात वदन वभत्र पक्षहरूलाइा सवमवत समक्ष उपवस्थत 

हुनेगरी पठाउनपुनेछ । 

६६. मेलजमलापमा अर्लभबन िनुवपनन प्रजियााः(१) 

सवमवतले पक्षहरूको सहमवतमा मेलवमलापको 

लावग छलफल गने तथा अन्य काया गने स्थानको 

छनौट गरी पक्ष तथा मेलवमलापकताालाइा सोको 

िानकारी उपलब्ध गराउनपुनेछ । 

  तर पक्षहरूको सहमवतमा 

मेलवमलापकतााले अन्य कुनै स्थानको छनौट गना 

बाधा पनेछैन । 

  (२) पक्षहरूलाइा उपदफा (१) बमोविम 

मेलवमलापकतााले तोकेको स्थानमा तोवकएको 

समयमा उपवस्थत हुने दावयत्ि रहनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोविमको दावयत्ि 

पक्षहरूले परुा नगरेमा मेलवमलापकतााले 

मेलवमलापको प्रवक्रया बन्द गरी सवमवतलाइा सोको 

वलवखत िानकारी गराइा उिरुीको कागिात वफताा 

पठाउनसक्नेछ । 

  (४) मेलवमलापको क्रममा 

मेलवमलापकतााले पक्षहरूबीचमा सहिकतााको 

भवूमका गनेछ र उक्त भवूमका वनिााह गने क्रममा 
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वनिले पक्षहरू बाहके दहेायका व्यवक्तहरूसँग 

समेत एकल िा सामूवहक िाताा गनासक्नेछः 

(क) वििादको विषयमा 

िानकारी रहकेो 

उिरुीका पक्षले 

रोिेको व्यवक्त; 

(ख) वििादको 

विषयिस्तकुो बारेमा 

िानकारी रहकेो 

स्थानीय भद्रभलादमी 

। 

  (५) मेलवमलापकतााले पक्षहरूको 

सहमवतमा पक्षहरूसँग दहेाय बमोविम िाताा 

गनासक्नेछः 

(क) पक्षहरूसँग एकल 

एकान्तिाताा; 

(ख) टेवलफोन िाताा, 

वभिीयो कन्रेन्स िा 

सञ्चारको अन्य 

माध्यमबाट िाताालाप 

। 

  (६) प्रचवलतकाननू तथा यस ऐनको 

मान्यता विपरीत नहुनेगरी पक्षहरूको सहमवतमा 
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मेलवमलापकतााले मेलवमलापको कायाविवध 

वनधाारर् गनासक्नेछ । 

६७. मेलजमलापकतावको 

आचरणाः(१)मेलवमलापकतााले दहेाय 

बमोविमको आचरर् पालन गनुापनेछः- 

(क) मेलवमलाप सम्बन्धी 

कारिाही वनष्पक्ष 

ढङ्गले सम्पादन 

गनुापने; 

(ख) कुनै पक्षप्रवत झकुाि, 

आग्रह, पिूााग्रह 

नराख्ने िा राखेको 

दवेखने कुनै आचरर् 

िा व्यिहार नगने; 

(ग) कुनै पक्षलाइा िर, 

त्रास, झकु्यान िा 

प्रलोभनमा पारी 

मेलवमलाप गराउन 

नहुने; 

(घ) वििाद कायम रहकेो 

अिस्थामा वििादको 

कुनै पक्षसँग आवथाक 
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कारोबारमा सँलग्न 

नहुने; 

(ङ) मेलवमलाप 

सम्बन्धमा बनेको 

प्रचवलत काननू तथा 

अन्य स्थावपत 

मान्यता विपरीत 

आचरर् गना नहुन;े 

(च) मेलवमलापको क्रममा 

पक्षहरुसँग 

सम्मानिनक, 

सदभािपरू्ा र सब ै

पक्षप्रवत समान 

व्यिहार कायम गने; 

(छ) मेलवमलापको क्रममा 

पक्षहरुले व्यक्त गरेको 

विषयिस्तकुो 

गोपनीयता कायम 

राख्ने; 

(ि) मेलवमलापको क्रममा 

पक्षबाट प्राप्त भएको 

कुनै कागिात िा 

िस्त ु प्रवक्रया सम्पन्न 

भएपवछ िा वनि 
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प्रवक्रयाबाट अलग 

भएपवछ सम्बवन्धत 

पक्षलाइा सरुवक्षत 

वफताा गने । 

(झ) अन्य प्रचवलत 

काननूमा उललेवखत 

मेलवमलापकतााको 

आचारसंवहताको 

पालना गने । 

  (२) सवमवतले कुनै मेलवमलापकतााले 

उपदफा (१) बमोविमको आचरर् पालना नगरेको 

उिरुी परी िा सो विषयमा स्ियं िानकारी प्राप्त गरी 

छानविन गदाा आचरर् विपररत काम गरेको 

दवेखएमा त्यस्तो मेलवमलापकताालाइा 

मेलवमलापकतााको सचूीबाट हटाउनेछ । 

६८. मेलजमलापकतावहरुको सेर्ा सजुर्धा: (१) 

मेलवमलापकतााले वििाद समाधान गरे िाफत 

संचार, यातायात र खािा खचाप्रवत वबिाद 

प्रवतब्यवक्त पाँच सय  रुपयैाका दरले प्रदान गररने छ 

।  

(२) ििा मेलवमलाप केन्द्रका स्थानीय 

संयोिकलाई वबिादको संयोिन िाफत संचार 

तथा यातायात खचा िाफत प्रवत वबिादमा पाचँ 

सय रुपैया प्रदान गररनेछ र कुनै वबिादमा 
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मेलवमलापकताा भई वबिाद समाधान गरे िाफत  

उपदफा (१) मा उललेवखत रकम प्राप्त गना कुनै 

बाधा पगु्ने छैन ।  

(३) स्थानीय ििा मेलवमलाप केन्द्रलाई 

आिश्यक मसलन्द तथा भैपरी आउने वबवबध 

खचाहरु गाउँपावलकाबाट प्रदान गररनेछ ।  

६९. मेलजमलाप निएको उिुरीमा िनुवपनन 

कारर्ाहीाः(१) मेलवमलापकतााले पक्षहरु बीचमा 

मेलवमलाप हुन नसकेमा सो व्यहोरा खलुाइा 

प्रवतिेदन तयार गरी वििादका सबै कागिात सवहत 

सवमवतमा वफताा पठाउनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोविम गदाा 

मेलवमलापकतााले पक्षहरुलाइा सवमवत समक्ष 

हािीर हुन िाने बवढमा सात वदनको म्याद तोवक 

पठाउनपुनेछ । 

  (३) मेलवमलाप केन्द्र िा न्यावयक 

सवमवतमा दताा भई छलफल भएका तर प्रवक्रयामा 

अगािी बढ्न नसवक वबिादका पक्षहरु आफै 

वमलेका िा उक्त छलफल छोवि अन्यत्र गएका 

आवद कारर्ले समाधान हुन नसकेका 

वबिादहरुको समेत अवभलेख शाखाले अवभलेख 

राख्न ुपनेछ ।   
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७०. मेलजमलाप निएको उिुरीमा जनणवय िनुवपननाः 

(१)स्थानीय ऐनको दफा ४७ (१) को विबादमा 

सवमवतले मेलवमलापको लावग पठाएको उिरुीमा 

पक्षहरुबीच मेलवमलाप हुन नसवक 

मेलवमलापकतााको प्रवतिेदन सवहत प्राप्त हुन 

आएमा काननू बमोविम कारिाही गरी वनर्ाय 

गनुापछा । 

  (२) उपदफा (१) मा िनुसुकै कुरा 

लेवखएको भए तापवन दहेाय बमोविमको उिरुीमा 

अवधकारक्षेत्र ग्रहर् गने सम्बवन्धत अदालत िा 

वनकायमा उिरुी गना िान ु भवन सनुाइा 

पठाइावदनपुछाः- 

(क) स्थानीय 

ऐनको दफा 

४७ को 

उपदफा 

(२) 

बमोविमको 

वििादमा; 

तथा 

(ख) कुनै 

अदालत िा 

वनकायबाट 

मेलवमलाप
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को लावग 

प्रेवषत 

भएको 

वििादमा । 

  (३) उपदफा (२) को दहेाय (ख) 

बमोविमको वििादमा सम्बवन्धत अदालत िा 

वनकायमा पठाउँदा हाविर हुन िाने तारेख तोकी 

पठाउने तथा वमवसल समेत नक्कल खिा गरी 

अवभलेख रावख सक्कल वमवसल सम्बवन्धत 

अदालत िा वनकायमा पठाउनपुनेछ । 

७१. मेलजमलाप दस्तुराःवििाद समाधानको क्रममा 

मेलवमलाप प्रवक्रयाद्वारा पक्षहरुका वबच आपसी 

सहमती भई मेलवमलाप हुन गएमा त्यस प्रकारका 

विबादमा कुनै प्रकारको मेलवमलाप दस्तरु 

लाग्नेछैन ।  

७२. समुदाय स्तरमा हुने सामुदाजयक मेलजमलाप 

प्रर्धवन िनव कमवचारी तोक्न सक्नेाः(१)सवमवतले 

स्थानीय स्तरमा मेलवमलाप प्रिाद्धन गनाको लावग 

कायापावलकामा अनरुोध गरेमा कमाचारी खटाइा 

समदुाय स्तरमा मेलवमलापको प्रप्रिाद्धनात्मक 

कायाक्रम गनासवकनेछ । 

(२) समदुाय स्तरमा हुने सामदुावयक 

मेलवमलापको हकमा दफा ५९ (१) अनसुारको 
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योग्यता तथा अनभुि नभएका मेलवमलापकताािाट 

मेलवमलाप गराउन िाधा पने छैन । 

(२) सवमवतले समदुायस्तरमा हुने 

सामदुावयक मेलवमलापको कायाविवध तोके 

िमोविम हुनेछ । 

पररच्छेद-९ 

जनणवय कायावन्र्यन सभबन्धी व्यर्स्था 

७३. सजचर्ालयको जिभमेर्ारीाःकायापावलकाको 

प्रत्यक्ष वनयन्त्रर् र वनदशेनमा रवह सवमवतको वनर्ाय 

कायाान्ियन गने गराउने सम्बन्धी सम्परू्ा कायाको 

रेखदखे गने विम्मेिारी िहन गनुापनेछ । 

७४. सहयोि िनुवपननाः (१) गाउँपावलका कायाालय तथा 

सो अन्तगातका सबै ििा कायाालय तथा अन्य 

कायाालयले यस ऐन तथा प्रचवलत काननू बमोविम 

सवमवतले गरेको वनर्ाय बमोविम व्यवक्त िा संस्था 

िा अन्य कसैसँग असलु गनुापने िरीिाना िा अन्य 

रकम असलुउपर गना सहयोग गनुापनेछ । 

  (२)यस ऐन तथा प्रचवलत काननू 

बमोविम सवमवतले असलू गनुापने िरीिाना, वबगो 

िा अन्य कुनै प्रकारको रकम असलुउपर नभइा 

उपदफा (१) मा उललेख भए बमोविमका 
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कायाालयहरुले कुनै वसफाररस िा कुनै काया 

गररवदनेछैनन ्। 

७५. असलु उपर िननाः(१) अवभलेख प्रशासकले 

सवमवतको वनर्ाय बमोविम कुनै पक्षसँग िरीिाना 

िा वबगो िा अन्य कुनै प्रकारको असलु उपर 

गनुापने भएमा सो पक्षले िरीिाना वतना बझुाउन 

लयाएमा बवुझ सदरस्याहा गरी िरीिानाको लगत 

किा गनुापनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोविम असलुउपर 

नभएमा लगत राखी सम्बवन्धत पक्षको नाम नामेसी 

तथा िरीिाना रकम समेतको वििरर् 

गाउँपावलकाको कायाालयका साथै सबै ििा 

कायाालयमा समेत अवभलेखको लावग 

पठाउनपुनेछ । 

  (३) सम्बवन्धत कायाालयहरुले उपदफा 

(२) बमोविम लेवख आएमा त्यस्तो पक्षसँग 

िरीिाना रकम असलुउपर गरी अवभलेख शाखामा 

सदरस्याहा गना पठाउनपुनेछ । 
 

७६. िरीिराउ िननाः (१) सवमवतले यस ऐन बमोविम 

गरेको कुनै वनर्ाय बमोविम कुनै पक्षले राखेको 

दस्तरु, िा अन्य कुनै प्रकारको रकम कुनै पक्षबाट 

भराइापाउने भएमा भराइापाउने पक्षले भरीवदनपुन े

पक्षको त्यस्तो रकम भराइावदनपुने स्रोत खलुाइा 
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अनसुचूी-१६ बमोविमको ढाँचामा वनिेदन 

वदनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोविम वनिेदन वददँा 

यथासम्भि नगद रहकेो बैकँ खाता िा कुनै 

सहकारी िा बचत संस्थामा रहकेो रकम र सो 

नभएमा वललाम वबक्री गरी असलुउपर गनुापन े

अिस्था भएमा कुनै अचल सम्पविको व्यहोरा 

खलुाइा वनिेदन वदनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोविमको वनिेदनमा 

दफा ७८ बमोविमको वििरर् खलुाइा वनिेदन 

वदनपुनेछ । 

७७. चलन चलार्व जदनेाः(१) सवमवतले यस ऐन 

बमोविम गरेको कुनै वनर्ाय बमोविम कुनै सम्पवि 

िा अवधकार िा कुनै विषयिस्त ुिा सेिा िा अन्य 

कुनै विषयको चलन पाउने ठहरेको पक्षले त्यस्तो 

चलन पाउने विषयको वििरर् खलुाइा अवभलेख 

प्रशासक समक्ष अनसुचूी-१७ को ढाँचामा वनिेदन 

वदनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोविम वनिेदन परेमा 

अवभलेख प्रशासकले वनर्ाय बमोविमको विषयको 

चलन चलाइावदनपुनेछ । 
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  (३) उपदफा (१) बमोविमको वनिेदन 

वददँा चलन चलाउनपुने सम्पविको दफा 

७८बमोविमको वििरर् खलुाउनपुनेछ । 

७८. सभपजिको जर्र्रण खुलाउनुपननाः भररभराउ गना 

िा चलनचलाइ पाउनको लावग वनिेदन वदने 

वििादको पक्षले वनिेदनमा सम्पविको वििरर् 

उललेख गदाा दहेाय बमोविमको वििरर् 

खलुाउनपुनेछः- 

  (क) अचल सम्पविको वििरर् 

(१) घरिग्गा भए रहकेो 

स्थानको ठेगाना तथा 

चार वकलला; 

(२) घर िग्गाको वकिा 

नम्बर तथा क्षेत्रफल;;

  

  

(३) घर रहकेो भए घरको 

तला तथा किल र 

सम्भि भएसम्म 

िगावफट; 

(४) घर िग्गाको 

अिवस्थती आिास 

िा औद्योवगक िा 
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व्यापाररक क्षेत्रमा 

रहकेो व्यहोरा; 

(५) कच्ची िा पवक्क 

सिकसँग िोविएको 

व्यहोरा; 

(६) घरिग्गाको स्िावमत्ि 

रहकेो व्यवक्तको नाम 

थर साथै स्िावमत्ि 

भन्दा फरक व्यवक्तको 

भोगचलन रहकेो भए 

भोगचलन गनेको 

नाम थरका साथै 

अन्य वििरर्; 

(७) घरमा भएको 

लगापात तथा 

खररदवबवक्र हुन सक्न े

न्यनूतम मलूय । 

  (ख) चल सम्पविको वििरर्ः 

(१) चलसम्पवि रहकेो 

ठाउँ तथा भोग िा 

वनयन्त्रर् राख्नेको 

नाम थर; 

(२) बैकँ खातामा रहकेो 

नगद भए 

खातािालको साथै 
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बैकँ तथा शाखाको 

नाम; 

(३) चल सम्पविको 

प्रकार तथा नगद 

बाहकेको भए 

सम्भावित वबवक्र 

मलूय; 

(४) नगद बाहकेको चल 

सम्पवि भए अिस्था, 

प्रकृवत तथा बनोटका 

साथै प्रत्येकको 

आकार र संख्या । 

७९. सभपजि रोक्का राख्नेाः(१)अवभलेख प्रशासकले 

दफा ७५ िा ७६ बमोविम वनर्ाय कायाान्ियनको 

लावग वनिेदन परेपवछ दखेाइएको सम्पविको 

हकमाआिश्यक पने िवत िेथा रोक्का राख्ने 

सम्बन्धमा वनर्ायको लावग कायाापावलका समक्ष 

पेश गने र कायापावलकाबाट रोक्का राख्ने वनर्ाय 

गरेपछी वनर्ाय बमोविम िेथा रोक्का राख्नको 

लावग सो िेथा दताा रहकेो कायाालय िा रविष्रेशन 

गने कायाालयमा लेवख पठाउनपुनेछ । 

  (२) बाली, ब्याि, बहाल लगायतको 

सम्पविको हकमा वनिेदन परेको बवढमा दइुा वदन 
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वभत्र सम्पवि तायदात गना लगाइा तायदात गदााको 

समयमा नै आिश्यक पने िवत सम्पवि िा सोबाट 

प्राप्त हुने बाली, बहाल, ब्याि, मनुाफा आवद आय 

वनयन्त्रर् गनुा िा रोक्का राख्नपुछा र त्यसको भपााइा 

सम्बवन्धत पक्षलाइा वदनपुछा । 

  (३) दफा ७८ को दहेाय (ख) 

बमोविमको सम्पविको हकमा भररभराउको लावग 

आिश्यक पने िवत सम्पवि रोक्का राखी रोक्काको 

सचूना आिश्यकताअनसुार लेखा शाखा िा 

सम्बवन्धत बैंक िा सम्बवन्धत वनकायमा तरुुन्त 

लेवख पठाउनपुनेछ । 

  (४) सम्पवत रोक्का सम्िवन्ध आदशे 

अनसुचूी १८  बमोविम हुनेछ । 

 

८०. सभपजि जललाम िदाव अपनाउनुपनन 

कायवजर्जधाः(१) कायापावलकाले यस ऐन बमोविम 

भरीभराउ गनुापने वबगो िा कोटा फी िा त्यस्तै कुनै 

रकम असलुउपर गना दफा ७८ को दहेाय (क) 

बमोविम सम्पविको वििरर् खलुाइा दरखास्त 

परेमा त्यस्तो रकम भरीवदनपुने व्यवक्तलाइा 

बझुाउनपुने रकम बझुाउनसात वदनको म्याद वदइा 

सचूना िारी गनुापछा । 

  (२) उपदफा (२) बमोविमको म्यादमा 

रकम बझुाउन नलयाएमा त्यस्तो भरीवदनपुन े
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व्यवक्तको भरीपाउने व्यवक्तले दखेाएको दफा ७८ 

को दहेाय (क) बमोविमको सम्पवि तायदात 

गरीलयाउनपुछा ।  

  (३) दण्ि, िरीिाना, सरकारी वबगो िा 

कुनै अदालत िा वनकाय िा गाउँपावलका िा 

सवमवतको वनर्ायले असलु उपर गनुापने कुनै 

रकमको हकमा त्यस्तो असलुउपर हुनपुने व्यवक्तल े

बझुाउन नलयाएमा वनिको िनुसुकै अचल सम्पवि 

फेला परेमा तायदात गरी रोक्का राख्नपुछा । 

  (४) उपदफा (३) मा िनुसुकै कुरा 

लेवखएको भए तापवन िेथा िमानत िा कुनै 

प्रकारको नगद धरौट दावखल गरेको हकमा सो 

सम्पविबाट खाम्ने िवत रकमको लावग उपदफा 

(३) बमोविम गरररहनपुदनै ।  

  (५) उपदफा (४) बमोविम मोल कायम 

भएपवछ उक्त अचल सम्पविको वललामको सचूना 

सम्बवन्धत पक्षलाइा वदइा सिासाधारर्को 

िानकारीको लावग वललाम हुने वमवत र सम्पविको 

वििरर् सवहतको सािािवनक सूचना गाउँपावलका, 

विलला प्रशासन कायाालय, विलला अदालत, 

विलला समन्िय सवमवतको कायाालय तथा कोष 

तथा लेखा वनयन्त्रकको कायाालयमा टाँस्न 

लगाउनपुनेछ । 

  (६) उपदफा (५) बमोविमको सचूनामा 

तोवकएको वदनमा उक्त सचूनामा तोवकएको सम्पवि 
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पञ्चवकते मोलबाट मावथ बढाबढ प्रवक्रया 

बमोविम वललाम गनुापनेछ । 

  (७) वललाम प्रवक्रयामा सम्भि भएसम्म 

विलला अदालत, विलला प्रशासन कायाालय िा 

स्थानीय प्रशासन कायाालय,स्थानीय प्रहरी 

कायाालय तथा गाउँपावलका क्षेत्र वभत्र रहकेा अन्य 

सरकारी कायाालयका प्रवतवनवधलाइा रोहिरमा 

राख्नपुनेछ ।  

  (८) उपदफा (६) बमोविम गदाा उक्त 

सम्पवि कसैले पवन वललाम सकार नगरेमा सोवह 

प्रवक्रयाबाट पनुः दोस्रोपटक वललाम गनुापनेछ तथा 

दोस्रोपटक गदाा पवन कसैले वललाम सकार नगरेमा 

भराइापाउने पक्ष वनिेदकलाइा नै उक्त सम्पवि 

पञ्चवकते मोलमा सकार गना लगाउनपुनेछ । 

  (९) उपदफा (८) बमोविम गदाा 

वनिेदकले सम्पवि सकार गना नचाहमेा पवछ अको 

िेथा खलुन आएका बखत कानून बमोविम गनेगरी 

वनिको वनिेदन तामेलीमा राखी वललाममा 

चढाइाएको सम्पवि फुकुिा गरीवदनपुछा ।  

  (१०) यस दफामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा 

लेवखएको भए तापवन गाउँपावलकाको कुनै रकम 

असलु उपर गने क्रममा वललाम गदाा कसैले सकार 

नगरेमा िवतमा सकार हुन्छ त्यवतमा नै सो सम्पवि 

वललाम गरी प्राप्त रकम सदरस्याहा गरी नपगु 

रकमको हकमा काननू बमोविम अन्य सम्पवि िा 

प्रवक्रयाबाट असलुउपर गनुापनेछ ।  
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८१. तायदात िनन प्रजियााः(१)अवभलेख प्रशासकले 

दफा ७९ बमोविम सम्पवि तायदात गनुापदाा 

कवम्तमा ििा सवचि स्तरको कमाचारी खटाइा 

त्यस्तो अचल सम्पविको चलनचलतीको मलूय 

स्पष्ट खलुने गरी तायदात गनालगाउनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोविम तायदात गने 

कमाचारीले तायदात गनुापने सम्पविको 

चलनचलतीको मलूय कायम गने प्रयोिनले 

पञ्चवकते मोल कायम गरी मचुलुका खिा गरी 

अवभलेख प्रशासक समक्ष प्रवतिेदन सवहत पेश 

गनुापनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोविम पञ्चवकते 

मोल कायम गदाा दहेाय बमोविमको कुरालाइा 

आधार वलइा कायम गनुापनेछः 

(क) वनिेदकले वनिेदनमा 

खलुाएको मलूय; 

(ख) वनर्ायमा उललेख 

भएको भए सो मलूय; 

(ग) पक्षले िमानत िा 

कुनै अन्य प्रयोिनको 

लावग कायापावलका 

समक्ष वनिेदन वददँा 

खलुाएको मलूय; 
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(घ) तायदात गदाा भै 

आएको स्थानीय 

मलूयाँकन अनसुारको 

मलूय; 

(ङ) मालपोत कायाालयले 

कायम गरेको न्यनूतम 

मलूय; 

(च) अन्य कुनै प्रयोिनले 

कुनै सरकारी 

वनकायले कुनै मलूय 

कायम गरेको भए सो 

मलूय; 

(छ) पञ्चवकते मोल 

कायम गनुाभन्दा 

तत्काल अगािै कुनै 

खररदवबवक्र भएको 

भए सो मलूय । 

  (४) उपदफा (३) बमोविम गदाा दहेाय 

बमोविमको कुरालाइा समेत ध्यानमा राख्नपुनेछः 

(क) औद्योवगक िा 

व्यापाररक िा 

आिास क्षेत्र लगायत 

सिक सञ्िालसँग  

िोविएको छ िा छैन; 
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(ख) गाउँक्षेत्रवभत्र पन े

घरको हकमा घरको 

ितामान अिस्था 

सम्बन्धमा प्राविवधक 

मलुयाँकन प्रवतिेदन । 

८२. खाभनेिजत मात्र जललाम 

िनुवपननाः(१)कायापावलकाले दफा ८० बमोविम 

वललाम गदाा असलुगनुापने बाँकी खाम्ने िवत 

सम्पविमात्र वललाम गनुापनेछ । 

  (२) सम्पवि वललाम गदाा सकार भएको 

रकम असलुउपर गनुापने भन्दा बवढ भएमा सो बवढ 

भएको िवत रकम सम्पवििाल पक्षलाइा वफताा 

गरीवदनपुछा । 

  (३) उपदफा (२) बमोविम रकम वफताा 

पाउने पक्ष वललाम गदााको बखत उपवस्थत 

नभएको भए रकम वफताा वलन आउनभुनी वनिको 

नाममा सात वदनको सचूना िारी गरीवझकाइा रकम 

वफताा गनुापछा । 

  (४) उपदफा (३) बमोविम गदाा 

सम्बवन्धत पक्ष रकम वफताावलन नआएमा उक्त 

रकम सवञ्चतकोषमा दावखल गरी आम्दानीबाँधी 

सदरस्याहा गनुापछा । 

  (५) अवभलेख प्रशासकले दफा ८० 

बमोविम वललाम गरेको सम्पवि सकार गने पक्षको 
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नाममा सम्पवि दताा नामसारीको लावग सम्बवन्धत 

कायाालय िा वनकायमा पत्राचार गरी वनिलाइा 

सम्पविको चलनपिूी उपलब्ध गराइा आिश्यक परे 

सो सम्पविको चलन चलाइावदनपुछा । 

  (६) यस ऐनमा अन्यत्र िनुसुकै कुरा 

लेवखएको भए तापवन दफा ८० बमोविमको 

वललाम प्रवक्रया अगािी बवढसकेपवछ भराउनपुन े

रकम बझुाउन लयाए पवन सो रकम नबवुझ सम्पवि 

वललाम गनुापनेछ । 

८३. जललाम उपरको उिुरीाः यस ऐन बमोविम भएको 

वललामको प्रवक्रयामा वचि नबझु्ने पक्षले िनु 

प्रवक्रया उपर वचि नबझेुको हो सो भएको पन्र वदन 

वभत्र सवमवत समक्ष उिरुी पेश गरी भएको आदशे 

बमोविम गनुापनेछ । 

८४. जबिो िराउाँदा र्ा चलनचलाउाँदा लािेको 

खचवाः यस ऐन बमोविम वबगो भराउँदा िा 

चलनचलाउँदा लागेको खचा वबगो भरीवदनपुने िा 

चलनचलाई वदनपुने सम्बवन्धत पक्षले व्यहोनुापनछे 

। 

८५. यथाजस्थजतमा राख्नेाः कायापावलकाले यस ऐन 

बमोविम चलनचलाइा माग्न िा वबगो भराइापाउन 

कुनै सम्पवि दखेाइा वनिेदन परेपवछ वबगो भराउने 

िा चलनचलाउने काया सम्पन्न नभएसम्मको लावग 
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उक्त सम्पवि हकहस्तान्तरर् गना, भत्काउन, वबगाना 

तथा कुनै प्रकारको वनमाार् काया गरी उक्त 

सम्पविको स्िरुप पररितान गना नपाउने गरी रोक्का 

राख्न सम्बवन्धत पक्षको नाममा आदशे िारी गरी 

उक्त सम्पवि यथावस्थवतमा राख्नुपनेछ । 

८६. जनरे्दनबाट कारर्ाही िननाः (१) अवभलेख 

प्रशासकले कुनै पक्षले दफा ८५ बमोविम भएको 

आदशे विपररत कुनै सम्पविको हक हस्तान्तरर् िा 

स्िरुप पररितान आवद गरेको वनिेदन परेमा उक्त 

वनिेदन दताा गरी त्यस्तो गने पक्षको नाममा वतन 

वदनको म्याद    

  (२) सवमवतले उपदफा (१) बमोविमको 

वनिेदन पेश हुन आएमा पक्षलाइा नयाँ उिरुी दताा 

गना नलगाइा उक्त वनिेदनबाट नै आिश्यक 

कारिाही गरी वनर्ाय गनुापनेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा िनुसुकै कुरा 

लेवखएको भए तापवन उपदफा (१) बमोविमको 

वनिेदनको व्यहोराबाट वनिेदन सवमवतको 

क्षेत्रावधकार वभत्र नपने विषयमा परेको दवेखएमा 

सवमवतले उक्त विषयमा क्षेत्रावधकार ग्रहर् गने 

अदालत िा वनकाय समक्ष िान सनुाइावदनपुनेछ । 

८७. चलनचलाउने सचूनााः(१) अवभलेख प्रशासकले 

सवमवतको वनर्ाय बमोविम चलन चलाइा पाउन 
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वनिेदन परेमा चलन चलाउने वमवत खलुाइा फलानो 

वमवतमा फलानो घर िग्गाको चलन चलाउन 

कमाचारी खवटइा आउने हुदँा सो वमवत अगािै घर 

िग्गा खावल गरीवदन ु भवन चलन वदनपुने पक्षको 

नाममा सचूना िारी गनुापनेछ । 

  (२) चलनवदनपुने सम्पवि उिरुीको 

पक्षबाहके अन्य कसैको भोगचलनमा रहकेो भएमा 

अवभलेख प्रशासकले सोवह पक्षको नाममा उपदफा 

(१) बमोविमको सचूना िारीगनुापनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोविम तोवकएको 

वमवतमा खवटइािाँदा घरिग्गा खाली गरेको भए 

सम्बवन्धत कमाचारीले चलन चलाइा वदएको 

मचुलुका खिागरी तथा घरिग्गा खाली नगरेको 

भए खाली गराइा चलन चलाइा चलन चलाएको 

मचुलुका खिा गरी प्रवतिेदन साथ अवभलेख 

शाखामा पेश गनुापनेछ ।  

पररच्छेद-१० 

जर्जर्ध 

८८. नक्कल जनरे्दनाः(१) सवमवत समक्ष दताा रहकेो 

उिरुीको कुनै सरोकारिाला पक्षले वििादको 

वमवसलमा रहकेो कुनै कागिपत्रको नक्कल 

वलनको लावग वनिेदन वदएमा सवमवतले उक्त 
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पक्षलाइा सो कागिको नक्कल उपलब्ध 

गराउनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोविमको वनिेदन 

वददँा सम्बवन्धत पक्षले उिरुी शाखामा रहकेो 

वमवसलको नक्कल वलनपुदाा उिरुी प्रशासक तथा 

अवभलेख शाखामा रहकेो वमवसलको नक्कल 

वलनपुने भएमा अवभलेख प्रशासक समक्ष वनिेदन 

पेश गनुापनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोविमको वनिेदन 

वदनको एघार बिे अगािै पेश भएमा सम्बवन्धत 

कमाचारीले सोवह वदन र सो भन्दा पछी पेश भएमा 

सम्भि भएसम्म सोवह वदन नभए सोको भोवलपलट 

नक्कल उपलब्ध गराउनेछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोविम वनिेदन वददँा 

फरक फरक उिरुीको लावग फरक फरक वनिेदन 

वदनपुनेछ । 

  (५) वििादको कुनै पक्षले उपदफा (१) 

बमोविमको वनिेदन वददँा नक्कलको सिामा 

कागिपत्रको फोटो वखच्ने अनमुवत मागेमा सो 

वदनपुनेछ । 

  (६) नक्कल वनिेदन वददँा अनुसचूी-१७ 

बमोविमको ढाँचामा वदनपुनेछ । 

८९. नक्कल दस्तुराः (१) सम्बवन्धत प्रशासकले दफा 

८८ बमोविम नक्कल िा फोटो वखच्नको लावग 
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वनिेदन वदनेपक्षसँग दहेाय बमोविमको दस्तरु वलइा 

नक्कल उपलब्ध गराउनपुनेछः 

(क) नक्कलको हकमा सक्कल 

पानाको प्रवत पषृ्ठको रू ५।–

रुपैयाँको दरले; 

(ख) सवमवतको वनर्ाय कागिको 

हकमा प्रवत सक्कल पानाको 

प्रवत पषृ्ठको रू ५।–रुपैयाँको 

दरले; तथा 

(ग) वलखत कागिपत्रको नक्कल 

नवलइा फोटो वखच्न चाहमेा 

प्रवत पानाको रू ५।– रुपैयाँको 

दरले । 

  (२) उपदफा (१) मा िनुसुकै कुरा 

लेवखएको भए तापवन प्रचवलत काननू बमोविम 

नक्कल दस्तरु नलाग्ने पक्षलाइा यस दफा 

बमोविमको दस्तरु लाग्नेछैन । 

  (३) यस दफा बमोविम नक्कल उतार 

गरी लैिाने पक्षले नक्कल उतार गदाा लागेको 

खचाको व्यिस्था आफै गनुापनछे । 

९०. दस्तुर उल्लेख िननाः(१)नक्कल प्रमावर्त गने 

सम्बवन्धत प्रशासकले नक्कल प्रमावर्त गदाा 

नक्कल लैिाने पक्षको नाम थर तथा उिरुीमा 

हवैसयतका साथै नक्कल उतार गरेिापत दावखल 
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गरेको दस्तरु र नक्कल पाना समेत उललेख गरी 

नक्कल वदएको व्यहोरा िनाइा नक्कल प्रमावर्त 

गनुापनेछ ।   

९१. दस्तुर चुक्ता निर्व नक्कल नजदर्नेाः सम्बवन्धत 

प्रशासकले यस ऐन बमोविम नक्कल माग्ने पक्षल े

नक्कल उतार गदाा दफा ८९ बमोविम लाग्ने दस्तरु 

दावखल नगदाासम्म नक्कल वदनेछैन र सो 

नक्कलको आवधकाररकता प्रमावर्त गना पाउनेछैन 

।  

९२. प्रचजलत कानून बमोजिम हुनेाः यस ऐनमा 

िनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन उिरुीसँग 

सम्बवन्धत प्रचवलत काननूमा कुनै कुरा लेवखएको 

भए सोमा लेवखए िवतको हकमा सोवह बमोविम 

हुनेछ । 

९३. जनयम बनाउने अजधकाराः सवमवतले यस ऐनको 

प्रभािकारी कायाान्ियनको लावग आिश्यक वनयम 

बनाउन सक्नेछ । 

 

 

आज्ञाले  

सजमर िण्डारी 

प्रमुख प्रशासकीय अजधकृत  
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cg';'rL !  

-bkmf * sf] cg';'rL -@_ ;Fu ;DalGwt_  

hf]/fon ufpFkflnsf 

Goflos ;ldlt 8f]6L;dIf k]z u/]sf] 

ph'/L kq 

 

==========lhNnf ===============ufpFkflnsf j8f g+= =====a:g] =======================sf] 5f]/f÷ 5f]/L, 

>Ldfg÷>Ldlt ====aif{sf] ===========================-k|yd kIf_  lgj]bs  

la?4  

==========lhNnf ===============ufpFkflnsf j8f g+= =====a:g] =======================sf] 5f]/f÷5f]/L, 

>Ldfg÷>Ldlt ====aif{sf] ===========================-bf];|f] kIf_  lakIfL  

 

laifoM ====================================== 

 

d lgDg a'bfx?df n]lvP adf]lhd lgj]bg ub{5' .  

!= 

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

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

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

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

@  o; ;ldltaf6 bf];|f] kIf lemsfO{ h] hf] a''em\g' k5{ a''emL lajfb lg?k0f u/fO{ kfpF .  

#=  o; ufpFkflnsfaf6 hf/L ePsf] :yfgLo GofoLs ;ldlt -sfo{lalw ;DaGwL_ P]g sf] bkmf !$ 

adf]lhd lajfb btf{ b:t'/ ? %).– o;} ph'/L ;fy bflvnf u/]sf] 5' .  

$=  of] ph'/L :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ sf] bkmf $& sf] pkbkmf ====cg'';f/ o;} 

;ldltsf] clwsf/ If]q leq kb{5 .  

%=  of] ph'/L xbDofb leq 5 / d ph'/Lstf{nfO{ o; laifodf ph'/L lbg] xsb}of k|fKt 5 .  

^=  o; laifodf cGoGq slx st} s'g} lgsfodf s'g} k|sf/sf] lgj]bg÷ph'/L lbPsf] 5}g .  

&=  o;df n]lvPsf] Joxf]/f l7s ;frf] ;To x'g em'6f 7xl/Pdf sfg"g adf]lhd ;hfo ef]Ug tof/ 

5' .  

 

 

lgj]bs  

gfd 

x:tfIf/  

Olt ;Dat\ =================;fn =========dlxgf =======ut] /f]h z''ed\ .  
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cg';'rL @  

-bkmf ( sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_  

Goflos ;ldlt, hf]/fon ufpFkflnsf  

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

 

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

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

laifoM ph'/L btf{ lg:;f ;DaGwdf . 

==================================df a:g]  tkfO{========================n] ===========================df a:g] 

========================================la?4df ==================================egL ph'/L btf{ ug{ NofPsf]df 

cfh ldlt =========================df tkfO{sf] lgj]bg btf{ u/L btf{ g+= ==============sfod ePsfn] of] 

lg:;f hf/L ul/Psf] 5 .   

clws[t sd{rf/L  

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

kb ============================== 

x:tfIf/  

ldlt  
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cg';'rL #  

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

tfl/v ekf{O{  

Goflos ;ldlt  

hf]/fon ufpFkflnsf, 8f]6L 

hf]/fon ufpFkflnsfdf v8f ul/Psf] tfl/v 

ekf{O{ afbL  

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

7]ufgfM ======================================= 

  

k|ltjfbL 

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

7]ufgfM ======================================= 

  

 

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

ldltM =========================df o; d'2fsf] ============================sfd ug]{ ePsfn] ;f]lx lbgsf] 

================ah] o; Goflos ;ldltdf pkl:yt x'g]5' .  

afbL 

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

x:tfIf/  

k|ltjfbL  

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

x:tfIf/  

 

O{lt ;Dat\ =================;fn =========dlxgf =======ut] /f]h z''ed\ .  
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cg';'rL $  

-bkmf ( sf] pkbkmf -#_ ;Fu ;DalGwt_ 

tfl/v krf{  

Goflos ;ldlt  

hf]/fon ufpFkflnsf, 8f]6L 

 

hf]/fon ufpFkflnsfdf v8f ul/Psf] tfl/v ekf{O{ 

afbL  

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

7]ufgfM ======================================= 

  

k|ltjfbL 

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

7]ufgfM ======================================= 

  

 

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

ldltM =========================df o; d'2fsf] ==================sfd ug]{ ePsfn] ;f]lx lbgsf] 

================ah] o; Goflos ;ldltdf pkl:yt x'g'xf]nf .  

tfl/v tf]Sg] sd{rf/Lsf] ;lx5fk  

gfdM  

kbM  

x:tfIf/  

O{lt ;Dat\ =================;fn =========dlxgf =======ut] /f]h z''ed\ . 
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cg';'rL %  

-bkmf !% sf] pkbkmf # ;Fu ;DalGwt_  

lnlvt hjfkm -k|ltjfb_  

==========lhNnf ===============ufpFkflnsf j8f g+= =====a:g] =======================sf] 5f]/f÷ 5f]/L, 

>Ldfg÷>Ldlt ====aif{sf] ===========================-lnlvt hjfkm k|:t't stf{ _ k|yd kIf   

la?4  

==========lhNnf ===============ufpFkflnsf j8f g+= =====a:g] =======================sf] 5f]/f÷5f]/L, 

>Ldfg÷>Ldlt ====aif{sf] ===========================-lgj]bs_ bf];|f] kIf .  

 

laifoM ======================================. 

ldlt ===============;fnsf] lgj]bg btf{ g+= ======sfod ePsf] d'2fdf ph'/jfnfn] dnfO{ nufPsf] 

cleof]usf ;DaGwdf d]/f] Joxf]/f lgDg lnlvt 5 .  

!= 

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

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

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

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

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

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

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

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

@=  o; ufpFkflnsfaf6 hf/L ePsf] :yfgLo GofoLs ;ldlt -sfo{lalw ;DaGwL_ P]g sf] bkmf !$ 

adf]lhd lnlvt hjfkm btf{ b:t'/ ? ====.– o;} ph'/L ;fy bflvnf u/]sf] 5' .  

#= of] lnlvt hjfkm Dofb leq} lnO{ d cfkm} pkl:yt ePsf] 5' .  

$=  o; laifodf cGoGq slx st} s'g} lgsfodf s'g} k|sf/sf] lgj]bg÷ph'/L lbPsf] 5}g .  

%=  o;df n]lvPsf] Joxf]/f l7s ;frf] ;To x'g em'6f 7xl/Pdf sfg"g adf]lhd ;hfo ef]Ug tof/ 

5' .  

lnlvt hjfkm k|:t'tstf{  

gfdM  

7]ufgfM  

x:tfIf/  

O{lt ;Dat\ =================;fn =========dlxgf =======ut] /f]h z''ed\ .  
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cg';'rL ^ 

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

hf]/fon ufpFkflnsf Goflos ;ldltaf6 hf/L ePsf]  

Dofb ;"rgf  

============lhNnf ==========ufpFkflnsf a:g] ===============sf] gfddf o; hf]/fon ufpFkflnsf Goflos 

;ldltaf6 hf/L ePsf] !% -kGw|_ lbg] ;"rgf  

 

====================lhNnf =============ufpFkflnsf a:g] =================================n] tkfO{sf] la?4 

=========================================lajfb k/]sf] elg lgj]bg btf{ u/]sf] x'Fbf ;f] sf] k|ltlnkL o;} 

kqsf ;fy k7fO{Psf] 5 . ctM tkfO{n] of] Dofb a''em]sf] jf l/t k''j{s tfd]n ePsf] ldltn] !% -

kGb|_ lbg leq o;} ;"rgfdf ;+nUg 9fFrfdf -cg';'rL %_ lnlvt hjfkm ;lxt o; sfof{no ;dIf 

xflh/ x'g cfpg'xf]nf . cGoyf sfg"g adf]lhd x'g] Joxf]/f hfgsf/L u/fO{G5 .  

Dofb ;"rgf hf/L ug]{ sd{rf/Lsf] 

gfd  

kb  

x:tfIf/  

 

Olt ;Dat\ =================;fn =========dlxgf =======ut] /f]h z''ed\ .  
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cg';'rL & 

-bkmf @) sf] pkbkmf & ;Fu ;DalGwt_ 

Goflos ;ldlt  

hf]/fon ufpFkflnsf, 8f]6L 

lakIfLsf gfddf hf/L ul/Psf] Dofb ;"rgf a'lemlnPsf] ekf{O{ 

afbL  

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

7]ufgfM ======================================= 

  

k|ltjfbL 

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

7]ufgfM ======================================= 

  

 

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

s_ Dofb ;"rgf a'lemlng' kg]{ JolQmn] a'lemlnPsf]df  

d]/f] gfddf hf/L ePsf] Ps k|lt Dofb ;"rgf / d]/f] la?4 hf]/fon ufpFkflnsf, Goflos ;ldltdf k/]sf] 

lgj]bgsf] k|ltlnlk ;d]t b]xfosf ;fIfLx?sf] /f]xa/df d cfkm}n] a'emL lnPF elg b:tvt ug]{ ============= 
 

-v_ Dofb ;"rgf a'lemlng' kg]{ JolQmsf] Psf3/sf] ;b:on] a'lemlnPsf]df  

Dofb ;"rgf hf/L ePsf] JolQmn] Dofb ;"rgf a''em\g O{Gsf/ u/]sf]÷km]nf gk/]sf]n] hf]/fon ufpFkflnsf, Goflos 

;ldltdf k/]sf] lgj]bgsf] k|ltlnlk / Dofb ;"rgf b]xfosf ;fIfLsf] /f]xj/df a'lemlnP elg b:tvt ug]{ Dofb 

;"rgf a'lemlng' kg]{ =====================sf] Psf3/sf] =========gftfsf] aif{ ====sf]==========================.  

 

-u_ Dofb ;"rgf a'lemlng' kg]{ JolQm km]nf gu/L tfd]n ug'{ k/]sf]df  

lakIfL========================sf] gfddf hf/L ePsf] Dofb ;"rgf a'lemlng' kg]{ JolQm ÷ lghsf] 3/kl/jf/sf 

;b:ox?n] Dofb ;"rgf a'lemlng OGsf/ u/]sf] ÷lghsf] 3/ ;d]t tnf; ubf{ km]nf gk/]sf]n] lghsf gfpFsf] 

Ps k|lt Dofb ;"rgf ;DalGwt j8fsf] =================7fpFdf jf 6f]nsf] ;fj{hlgs 7fpF ==========df 6fF; u/]sf 5f} 

egL b:tvt ug]{ JolQmx?M   

  !_= =============lhNnf ===========ufpFkflnsf j8f g+= ===df a:g] aif{ =====sf >L ================ 

  @_= ============lhNnf ===========ufpFkflnsf j8f g+= ===df a:g] aif{ =====sf >L ================= 

 

;fIfL 

dfly pNn]lvt v08 -====_ adf]lhd xfdLx?sf] /f]xj/df Dofb ;"rgf tfd]nL ePsf] 7Ls xf] egL b:tvt ug]{ . 

  !_= ===========lhNnf ===========ufpFkflnsf j8f g+= ===df a:g] aif{ =====sf >L ==================== 

  @_= ===========lhNnf ===========ufpFkflnsf j8f g+= ===df a:g] aif{ =====sf >L ==================== 

 

/f]xa/ 

============lhNnf ==============ufpFkflnsf=======sf j8f cWoIf÷;b:o÷;lra >L============================================. 

Olt ;Dat\ =================;fn =========dlxgf =======ut] /f]h z''ed\ . 
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cg'';'rL * 

-bkmf $@ sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_  

lg0f{osf] 9fFrf  

Goflos ;ldlt  

hf]/fon ufpFkflnsf, 8f]6L 

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

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

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

lg0f{o  

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

==========lhNnf ===============ufpFkflnsf j8f g+= =====a:g] =======================sf] 5f]/f÷ 5f]/L, 

>Ldfg÷>Ldlt ====aif{sf] ===========================-k|yd kIf_  lgj]bs  

la?4 

==========lhNnf ===============ufpFkflnsf j8f g+= =====a:g] =======================sf] 5f]/f÷5f]/L, 

>Ldfg÷>Ldlt ====aif{sf] ===========================-bf];|f] kIf_  lakIfL  

 

laifoM ====================================== 

 

:yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ sf] bkmf -!_ adf]lhd lgj]bg btf{ eO{ ;f]lx P]gsf] bkmf $^ 

adf]lhd u7g ePsf] Goflos ;ldlt ;dIf k|:t't x'g cfPsf] d'2fsf] ;+lIfKt tYo / lg0f{o o; 

k|sf/ 5 M  

!_ =============================================================================================================== lgj]bgsf] 

Joxf]/f . 

@_ ================================================================================================================k|ltjfbsf] 

Joxf]/f . 

#_========================================================================================================;a'b k|df0fn] 

af]n]sf] Joxf]/f . 
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$_ ==============================================================d]nldnfk s]Gb|df s] sf/0fn] lajfb ldn]g ;f] 

Joxf]/f  .  

 

lg0f{o  

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

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

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

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

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

============7x{5 . ;f] 7xgf{n] tkl;n adf]lhd ug'{ .  

tkl;n  

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

@_  of] lg0f{o lrQ ga''em] #% lbg leq 8f]6LlhNnf cbfntdf k'g/fj]bg ug{ hfg' elg k|TofyL{nfO{ 

;'gfO{ lbg' .  

#=  Dofb leq k'g/fj]bg gk/]df sfg"'g adf]lhd lg0f{o sfof{Gjog ug'{ u/fpg' .  

 

Olt ;Dat\ =================;fn =========dlxgf =======ut] ====================/f]h z''ed\ .  
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cg';'rL ( 

-bkmf $# sf] pkbkmf -#_ ;Fu ;DalGwt_  

Goflos ;ldlt  

hf]/fon ufpFkflnsf, 8f]6L 

k|f/DeLs ;''g'jfO{ 5nkmnsf] clen]v  

afbL  

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

7]ufgfM ======================================= 

  

k|ltjfbL 

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

7]ufgfM ======================================= 

  

 

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

cfhsf] k|f/DeLs ;'g'jfO{ 5nkmndf xfdL b'j} kIfx?n] cf cfkm\gf] bfjL lhls/ / k|df0fsf 

;DaGwdf 5nkmn u/L d'2fdf 7x/ ug]{ laifo, a''em\g' kg]{ k|df0f / d''2fsf] sf/afxLsf ;DaGwdf 

b]xfo adf]lhdsf] ;xdlt ul/of] .  

s_ olsg ul/Psf d'2fsf 7x/ ug'{ kg]{ laifox? 

! 

@ 

#  

v_ 5nkmnaf6 ePsf ;xdltx?M  

! 

@ 

#  

afbL 

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

x:tfIf/  

k|ltjfbL  

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

x:tfIf/  

 

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

 



 

104 

 

 

cg';'rL !)  

-bkmf $* ;Fu ;DalGwt_  

cGtl/d ;+/If0ffTds cfb]z  

Goflos ;ldlt, hf]/fon ufpFkflnsf  

 

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

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

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

cfb]z  

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

==========lhNnf ===============ufpFkflnsf j8f g+= =====a:g] =======================sf] 5f]/f÷ 5f]/L, 

>Ldfg÷>Ldlt ====aif{sf] ===========================-k|yd kIf_  lgj]bs  

la?4 

==========lhNnf ===============ufpFkflnsf j8f g+= =====a:g] =======================sf] 5f]/f÷5f]/L, 

>Ldfg÷>Ldlt ====aif{sf] ===========================-bf];|f] kIf_  lakIfL  

 

laifoM ====================================== 

=============================================================================================================================el

g lbg' ePsf] lgj]bg pk/ k|f/DeLs ?kdf hfFra''em ubf{ Joxf]/f dgfl;a b]lvPsf] x'Fbf xfnnfO{ 

=====================================k|jGw ldnfpg' elg :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g  @)&$ sf] bkmf 

$( -$_ adf]lhd lakIfL =========================================sf] gfddf of] cGtl/d ;+/If0ffTds 

cfb]z hf/L ul/lbPsf 5f}  . of] cfb]z ldl;n ;fd]n /fvL ljkIfLnfO{  n]lv k7fO{lbg' . of] cfb]z 

cg';f/ sfo{ ePsf] hfgsf/L k|fKt u/L l;l;n ;fd]n /fVg' / lgodfg';f/ k]z ug'{ .  

 

 

Olt ;Dat\ =================;fn =========dlxgf =======ut] ====================/f]h z''ed\ .  
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cg';'rL !! 

-bkmf %# sf] pkbkmf -@_ ;Fu ;DalGwt_  

hf]/fon ufpFkflnsf  

 Goflos ;ldlt ;dIf k]z u/]sf] ldnfkqsf] ;+o'Qm lgj]bg kq   

>L ;+of]hs Ho' 

Goflos ;ldlt, hf]/fon ufpFkflnsf  

 

laifoM ldnfkqsf nflu ;+o'Qm lgj]bg k]z u/]sf] af/] . 

 

ldlt ===================df o; Goflos ;ldltdf btf{ eO{ btf{ g+= ======sfod ePsf] lajfbsf xfdL 

b'j} kIf ldnfkq ug{ ;xdt ePsf]n] ;f] ;DaGwdf cfjZos k|lqmof cuf8L a9fO{ lbg x'g 

cg'/f]w ub{5f}+ .  

 

afbL 

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

x:tfIf/  

k|ltjfbL  

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

x:tfIf/  

 

Olt ;Dat\ =================;fn =========dlxgf =======ut] /f]h z''ed\ .  
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cg';'rL !@  

-bkmf %# -%_ / -^_  ;Fu ;DalGwt_ 

====================d]nldnfk s]Gb 

hf]/fon gu/kflns, s}nfnL 

ldnfkq÷;xdlt kq 

ljjfbsf] laifo M =========================================================================== .  

=================== lhNnf ====================ufpFkflnsf j8f g+======a:g] jif{ ==== sf] >L 

===================================================/ ===================== lhNnf ====================ufpFkflnsf ===== 

j8f g+========= a:g] jif{ ======== sf] >L ==========================================aLr pNn]lvt laifodf 

ljjfb eO{ o; d]nldnfk s]Gb|df lgj]bg k/]sf] x'gfn] b'a} kIfnfO{ /fvL d]nldnfk k|lqmofåf/f 

ldlt ==== ÷=======÷ ==== ut]df 5nkmn u/fpFbf tkl;nsf a'Fbfx?df xfdL b'a} kIfsf] lrQ a'‰bf] 

;xdlt ePsf]n] ;xdt ePsf] a'Fbfx?nfO{ lgi7fk"j{s kfngf ug]{ u/L d]nldnfkstf{x?sf]÷Goflos 

;ldltsf] pkl:yltdf /fhLv'zLn] of] ;xdlt kqdf ;xL5fk u/L lnof}F÷lbof}F . 

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

@============================================================================================================================== 

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

$=============================================================================================================================  

;xdt x'g] kIfx? M  

klxnf] kIf        bf];|f] kIf  

gfdM         gfdM  

7]ufgfM         7]ufgfM  

x:tfIf/M        x:tfIf/  
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cg';'rL !# 

-bkmf %$ sf] pkbkmf -%_ ;Fu ;DalGwt_ 
Goflos ;ldlt, hf]/fon ufpFkflnsf 

d]nldnfksf nflu lbO{g] lgj]bgsf] 9fFrf 

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

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

ljifo M d]nldnfkåf/f ljjfb ;dfwfg u/L kfpF . 

k|:t't laifodf xfdL b]xfosf kIfx? lar b]xfosf] ljjfb ePsfn] d]nldnfksf] k|lqmof dfkm{t 

ljjfb ;dfwfg u/L kfp egL of] lgj]bg k]z u/]sf] 5'÷5f}+ .  

!_ ljjfbsf kIfsf] laj/0f  

s_ klxnf] kIf -lgj]bs_  

gfd ======================= ln+u  hft  pd]/  

====================================lhNnf  ================================ufpFkflnsf  j8f g+=====================  

6f]nsf] gfdM =================================================== ;Dks{ g+= ================================ 

 

v_ bf];|f] kIf -lakIfL_  

gfd ======================= ln+u  hft  pd]/  

====================================lhNnf  ================================ufpFkflnsf  j8f g+=====================  

6f]nsf] gfdM =================================================== ;Dks{ g+= ================================ 

 

@_ ljjfbsf] ;+lIfKt laj/0f  

lajfb z''? ePsf] ldlt================================= 

lajfbsf] ;+lIfKt laj/0f ================================== 

 

 

 

lgj]bs  

gfd 

x:tfIf/   
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cg';'rL !$ 

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

 

Goflos ;ldlt 

hf]/fon ufpFkflnsf, 8f]6L  

d]nldnfkstf{df ;'lrs[t x'g] lgj]bg  

 

 

laifoM d]nldnfkstf{df ;"lrs[t x'g kfpF .  

 

dnfO{ o; ufpFkflnsfsf]÷j8fsf] d]nldnfk s]Gb|df d]nldnfkstf{sf] ?kdf cfkm\gf] gfd ;"lrs[t 

u/L sfo{ ug{ O{R5f ePsfn] tkl;n adf]lhdsf] k|df0f sfuh ;fy} /fvL of] lgj]bg ub{5' . 

lgj]bg dfu adf]lhd d]nldnfkstf{sf] ?kdf ;"lrs[t u/L kfpF .  

tkl;n  

!=  g]kfnL gful/stfsf] k|ltlnkL  

@=  sIff cf7 plt{0f u/]sf] z}lIfs k|df0fkqsf] k|ltlnkL  

#=  $* 306] d]nldnfk ;DalGw tflnd k|fKt u/]sf] k|df0fkqsf] k|ltlnkL  

$=  JolQmut laj/0f  

 

lgj]bs  

gfdy/ ======================================== 

x:tfIf/  

 

फोटो 
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kmf]g g= 

   

 

 

cg';'rL !%  

-bkmf ^% sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_  

Goflos ;ldlt  

hf]/fon ufpFkflnsf, 8f]6L 

d]nldnfksf cfb]z 

 

ldltM ============================== 

>L ;+of]hs Ho' 

========================d]nldnfk s]Gb| 

hf]/fon ufpFkflnsf j8f g+= ==========-7fpFsf] gfd_  

 

laifoM d]nldnfksf nflu k|]if0f ul/Psf] af/] . 

o; Goflos ;ldltdf ldlt ===============df=======btf{ g++= sfod ePsf] ===============lhNnf 

==================ufpFkflnsf j8f g+= =======a:g] =====================n]  ================lhNnf 

==============ufpFkflnsf j8f g+= =======a:g] ====================sf la?4df 

========================================laifodf lbPsf] lgj]bg pk/ k|f/DeLs ;'g'jfO{ ubf{ b'j} kIf 

d]nldnfk k|lqmof4f/f ljjfbsf] ;dfwfg ug{ ;xdt ePsfn] ldlt=======================leq ;f] 

k|lqmof dfkm{t ljjfb ;dfwfgdf ;xhLs/0f u/L lbg x'g b]xfosf sfuhftx?sf] k|ltlnkL ;lxt 

d]nldnfksf nflu k|]if0f ul/Psf] Joxf]/f hfsf/L ul/G5 . ;fy} ;f] ljafbsf] lgwf{l/t ;dodf 

;dfwfg ePdf ;xdlt kqsf] k|ltlnkL jf ;dfwfg gePdf ;f]sf] k|ltj]bg ;lxt clGtd k6s 

d]nldnfksf nflu a;]sf] # lbg leq o; Goflos ;ldltdf k]z ug'{ xf]nf .  

;+nUg sfhhftx?  

!= kIfn] lbPsf] lgj]bg k|ltlnkL yfg !  

@= k|f/DeLs ;'g'jfOsf] 5nkmndf ePsf] ;xdlt kqsf] k|ltlnkL yfg ! 

k|]if0f ug]{ sd{rf/Lsf]  

gfdM  

kb  
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x:tfIf/  

ldltM   

af]wfy{  

hf]/fon ufpFkflnsf, j8f g+= ====sf] sfof{no, 8f]6L 
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cg';'rL !^ 

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

 

hf]/fon ufpFkflnsf, s}nfnL 

Goflos ;ldltdf k]z u/]sf] el/e/fO{ lgj]bg kq  

laifoM el/e/fO{ kfpF eGg] af/] .  

==========lhNnf ===============ufpFkflnsf j8f g+= =====a:g] =======================sf] 5f]/f÷ 5f]/L, 

>Ldfg÷>Ldlt ====aif{sf] ===========================-k|yd kIf_  lgj]bs  

la?4  

==========lhNnf ===============ufpFkflnsf j8f g+= =====a:g] =======================sf] 5f]/f÷5f]/L, 

>Ldfg÷>Ldlt ====aif{sf] ===========================-bf];|f] kIf_  lakIfL  

 

laifoM ====================================== 

 

d lgj]bs e/L e/fO ul/lbgsf nflu lgDg Joxf]/f lgj]bg ub{5' .  

!=  pk/f]Qm ljkIfL;Fusf] pNn]lvt d''2fdf o; ufpFkflnsfsf] Goflos ;ldltsf] ldlt =========sf] 

lg0f{o adf]lhd d}n] o; sfof{nodf ldlt =================sf] Goflos ;ldltsf] km};nf adf]lhd 

d}n] e/L e/fO{ kfpg] 7x/ ePsf] x'Fbf pQm /sd e/L e/fO{ kfpg of] lgj]bg k]z u/]sf] 5' .  

@=  d}n] o; sfof{nodf cfjZos ltg'{kg]{ /sd lt/L ;s]sf] / o; Goflos ;ldltsf] clGtd 

km};nf 5fofskL o;} ;fy ;+nUg 5 .  

#=  o;df n]lvPsf] Joxf]/f l7s ;frf] xf] em'6f 7x/] ;x'Fnf a''emfpnf .  

lgj]bs  

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

 

Olt ;Dat\ =================;fn =========dlxgf =======ut] /f]h===== z''ed\ .   
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cg';'rL !& 

-bkmf && sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_  

 

hf]/fon ufpFkflnsf  

Goflos ;ldlt ;dIf rng rnfpgsf] nflu lbOPsf]  

lgj]bg kq  

laifoM rng rnfO{ kfpF eGg] af/] .  

 

==========lhNnf ===============ufpFkflnsf j8f g+= =====a:g] =======================sf] 5f]/f÷ 5f]/L, 

>Ldfg÷>Ldlt ====aif{sf] ===========================-k|yd kIf_  lgj]bs  

la?4  

==========lhNnf ===============ufpFkflnsf j8f g+= =====a:g] =======================sf] 5f]/f÷5f]/L, 

>Ldfg÷>Ldlt ====aif{sf] ===========================-bf];|f] kIf_  lakIfL  

 

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

d lgj]bs lgDg Joxf]/f lgj]bg ub{5' .  

!=  pk/f]Qm lakIfL;Fusf] pNn]lvt d''2f o; ufpFkflnsfsf] Goflos ;ldltaf6 ldlt ========df 

lg0f{o eO{ pQm hUuf - jf h'g ;DklQ ef]u ug{ kfpg] u/L lg0f{o ePsf] 5 ;f] ;DklQ jf 

j:t' pNn]v ug]{_ d]/f] xs ef]u / :jfldTjsf] x'g] 7x/ ePsf]df >L 8f]6LlhNnf cbfntdf 

lakIfLn] k'g/fj]bg u/]sf]df ;DdfgLt cbfntaf6 ;d]t ldlt =================df Goflos 

;ldlts} lg0f{onfO{ ;b/ u/L d]/} xs ef]usf] sfod ePsf] ;DklQ /x]sf] x'Fbf lz3|fltlz3| 

dnfO{ pQm ;DklQ rng rnfO{ kfpg of] lgj]bg k]z u/]sf] 5' .  

@=  o;} lgj]bgsf ;fy b]xfosf sfuhftx? ;d]t ;+nUg u/]sf] 5' .  

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

v= >L 8f]6LlhNnf cbfntn] u/]sf] ldlt ==========sf] ;b/ km};nfsf] 5fofFskL  

u= o; lajfb ;Da4 ldl;n o;} sfof{nodf /x]sf] 5 .  

3= n]lvPsf] Joxf]/f l7s ;fFrf] 5, em'6f 7x/] sfg"g adf]lhd ;x'Fnf a'emfpFnf .  

            

           lgj]bs  

           lgh ===================== 
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Olt ;Dat\ =================;fn =========dlxgf =======ut] /f]h===== z''ed\ . 

 

cg';'rL !* 

-bkmf &( sf] pkbkmf -$_ ;Fu ;DalGwt_  

;DklQ /f]Ssfsf] cfb]z  

lg0f{osf] 9fFrf  

Goflos ;ldlt  

hf]/fon ufpFkflnsf, 8f]6L 

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

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

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

laifoM ;DklQ x:tfGt/0f /f]Ssf cfb]z . 

 

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

==========lhNnf ===============ufpFkflnsf j8f g+= =====a:g] =======================sf] 5f]/f÷ 5f]/L, 

>Ldfg÷>Ldlt ====aif{sf] ===========================-k|yd kIf_  lgj]bs  

la?4 

==========lhNnf ===============ufpFkflnsf j8f g+= =====a:g] =======================sf] 5f]/f÷5f]/L, 

>Ldfg÷>Ldlt ====aif{sf] ===========================-bf];|f] kIf_  lakIfL ePsf] o;df lgj]bssf] dfu 

adf]lhd =======lhNnf===================ufpFkflnsf  j8f g+= ======If]qkmn ======ls=g+= ====3/hUufsf] 

x:tfGt/0f gug'{÷gug{ lbg' egL dfnkf]t sfof{nosf] gfddf ;d]t :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g 

@)&$ sf] bkmf $( -^_ adf]lhd of] ;DklQ /f]Ssfsf] cfb]z hf/L ul/ lbPsf 5f}+ . of] cfb]z 

ldl;ndf /fvL ;DalGwt sfof{nodf k7fO{ lbg' . of] cfb]z adf]lhd /f]Ssf ePsf] hfgsf/L k|fKt 

u/L ldl;n ;fd]n /fVg' / lgodfg';f/ k]z ug'{ .  

 

O{lt ;Djt ==================;fn =================dlxgf ===============ut] =============/f]h ======z''ed\ .  
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cg';'rL !( 

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

Goflos ;ldlt,  

hf]/fon ufpFkflnsf, 8f]6L 

gSsnsf nflu k]z u/]sf] lgj]bg kq  

laifoM gSsn kfpF eGg] af/]  

==========lhNnf ===============ufpFkflnsf j8f g+= =====a:g] =======================sf] 5f]/f÷ 5f]/L, 

>Ldfg÷>Ldlt ====aif{sf] ===========================-k|yd kIf_  lgj]bs  

la?4 

==========lhNnf ===============ufpFkflnsf j8f g+= =====a:g] =======================sf] 5f]/f÷5f]/L, 

>Ldfg÷>Ldlt ====aif{sf] ===========================-bf];|f] kIf_  lakIfL  

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

d lgj]bs gSsn b:t'/ jfktsf] ?=========;fy} /fvL lgDg Joxf]/f lgj]bg ub{5' .   

!_ pk/f]Qm lakIfL;Fusf] pNn]lvt d'2fdf cWoogsf] nflu b]xfosf sfhhftx? cfjZos k/]sf] 

x'Fbf k|dfl0ft k|ltlnkL kfpF egL of] lgj]bg ;fy pkl:yt ePsf] 5' . ctM gSsnsf] k|dfl0ft 

k|ltlnkL kfpF .   

s_======================================================= 

v_ ======================================================== 

u_ ======================================================== 

3_  ====================================================== 

@_ n]lvPsf] Joxf]/f l7s ;fFrf] 5, em''6f 7x/] sfg"g adf]lhd ;xF'nf a''emfpFnf .  

 

lgj]bs  

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

 

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

 

 

आज्ञाले  

समिर भण्डारी 

प्रिुख प्रशासकीय अमिकृत  

 

 


