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सिरीजङ्घा राजपत्र  
 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाद्धारा प्रकाशित  

खण्ड २) ताप्लेजुङ, प्रदशे नम्वर १, नेपाल, आषाढ १५ गते २०७७ साल (संख्या ७  

 

भाग १  

सिरीजङ्घा गााँउपासिका 
गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 

तेल्िोक, ताप्िेजङु, प्रदेि नं. १, नेपाि । 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाको गााँउ िभा असिवेिनिे पाररत गरेको ति िेशिए बमोशजमको ऐन  

िम्वत ्२०७७ िािको ऐन / सनर्माविी / सनदेशिका / कार्यववसि / मापदण्ड नं. ७ 
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सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको न्र्ावर्क िसमसत (कार्यवविी िम्बन्िी) ऐन, २०७७ 
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प्रस्तावनााः नेपािको िंवविानको िारा २१७ बमोशजम सिरीजङ्घा गाउाँपासिका के्षत्रसभत्र 
गठन भएको न्र्ावर्क िसमसतिे प्रचसित कानून बमोशजम उजरुीको कारवाही र वकनारा 
गदाय अपनाउनपुने कार्यववसि तर् गरी स्पष्टता, एकरूपता एवं पारदशियता कार्म गरी 
कानूनको िािन तथा न्र्ार् प्रसतको जनववश्वाि कार्म रािी रहनको िासग प्रचिनमा 
रहेको िंघीर् कानूनमा भएदेशि बाहेक थप कानूनी व्र्वस्था गनय वाञ्छनीर् भएकोिे,  

नेपािको िंवविानको िारा ५७ को उपिारा (४) िे ददएको असिकार प्रर्ोग गरी 
सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको िातौं गाउाँ िभा असिवेिनिे र्ो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारशम्भक 

१. िंशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्ि ऐनको नाम “सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको न्र्ावर्क 

िसमसत (कार्यववसि िम्बन्िी) ऐन, २०७७” रहेको छ । 

  (२) र्ो ऐन सिरीजङ्घा राजपत्रमा प्रकािन भएपसछ तरुून्त प्रारम्भ हनुछे 
। 

 

२. पररभाषााः ववषर् वा प्रिङ्गिे अको अथय निागेमा र्ि ऐनमा; 
(क) “उजरुी” भन्नािे िसमसत िमक्ष परेको उजरुीबाट िरुु भएको 

प्रचसित कानून बमोशजम  िसमसतिे कारवाही र वकनारा गने उजरुी 
िम्झन ुपछय । 

(ि) “िाम्न”े भन्नािे तोकीएको िम्पशिको मूल्र्ांकन गररदा भ्र्ाउन े
हदिाई िम्झन ुपछय । 
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(ग) “चिन चिाईददन”े भन्नािे सनर्यर् पश्चात हक असिकार प्राप्त भएको 
व्र्शििाई कुनै वस्त ुवा िम्पशि भोग गनय ददने कार्यिाई िम्झन ु
पदयछ । 

(घ) “जमानत” भन्नािे कुनै व्र्शि वा िम्पशििाई न्र्ावर्क िसमसतिे 
चाहेको वितमा उपशस्थत वा हाशजर गराउन सिएको शजम्मा वा 
उिरदावर्त्विाई िम्झन ुपदयछ । 

(ङ) “तामेिी” भन्नािे न्र्ावर्क िसमसतको के्षत्रासिकार सभत्रका 
वववादहरुमा िम्वशन्ित पक्षिाई वझुाईन ेम्र्ाद, िचुना, आदेि, पूजी 
वा जानकारी पत्र ररतपूवयक वझुाउन ेकार्यिाई  िम्झन ुपछय ।  

(च) “तार्दात” भन्नािे िम्पशिको वववरर् वा गन्ती गरेको िंख्र्ा जसनन े
व्र्होरा वा िम्पशिको फााँटवारी वा िगतिाई िम्झन ुपदयछ ।  

(छ) “तोकीएको” वा “तोवकए बमोशजम” भन्नािे र्ि ऐन अन्तगयत बनेको 
सनर्ममा तोकीए बमोशजम िम्झनपुछय । 

(ज) “दरपीठ” भन्नािे न्र्ावर्क िसमसत िमक्ष पेि हनु आएका कुनै 
कागजपत्रको िम्बन्िमा ररत नपगेु वा कानूनिे दताय नहनु े वा 
निाग्ने भएमा त्र्िको पछासडपवि िोको कारर् र अवस्था जनाइ 
असिकारप्राप्त कमयचारीिे िेिी ददन ेसनदेिन वा व्र्होरािाई िम्झन ु
पदयछ । 

(झ) “नामेिी” भन्नािे कुनै व्र्शिको नाम, थर र वतन िमेतको ववस्ततृ 
वववरर् ििुाइएको व्र्होरािाई िम्झन ुपदयछ । 

(ञ) “नासिि” भन्नािे कुनै वववादको ववषर्मा दफा ८ बमोशजम ददएको 
उजरुी, सनवेदन वा वफराद िम्झन ुपछय । 
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(ट) “सनर्यर् वकताब” भन्नािे िसमसतिे उजरुीमा गरेको सनर्यर्को 
असभिेि राख्नको िासग िडा गरेको उजरुीमा सनर्यर् गरेको व्र्होरा 
र त्र्िको आिार तथा कारर्को िंशक्षप्त उल्िेि भएको वकताब 
िम्झन ुपछय । 

(ठ) “पन्चकृसत मोि” भन्नािे पञ्च भिाद्मीिे िम्पशिको स्थिगत तथा 
स्थानीर् अविोकन मूल्र्ांकन गरी ववक्री ववतरर् हनुिक्न ेउशचत 
ठहराएर सनशश्चत गरेको मलु्र्िाई िम्झन ुपदयछ ।    

(ड) “पेिी” भन्नािे न्र्ावर्क िसमसत िमक्ष सनर्यर्ाथय पेि हनु े
वववादहरुमा पक्षहरुिाई उपशस्थत गराइ िनुवुाइ गने कामिाई 
िम्झन ुपदयछ । 

(ढ) “प्रसतबादी” भन्नािे बादीिे जिका उपर उजरुी दताय गदयछ िो 
व्र्शि वा िंस्था िम्झन ुपछय । 

(र्) “वकपत्र” भन्नािे वववाद िम्बन्िमा जानकार भई िाक्षीको रुपमा 
व्र्ि गरेका कुरा  िेशिन े वा िेशिएको कागजिाई िम्झन ु पछय 
। 

(त) “बन्द ईजिाि” भन्नािे न्र्ावर्क िसमसत अन्तगयत सनरुपर् हनु े
वववादहरु मध्रे् गोप्र् प्रकुसतको वववाद भएको र िम्वद्ध 
पक्षहरुवीच गोपसनर्ता कार्म गनय आवश्र्क देशिएमा िम्वद्ध 
पक्षहरु मात्र िहभागी हनुेगरी प्रवन्ि गरीएको िनुवुाई कक्षिाई 
िम्झन ुपछय ।  

(थ) “बादी” भन्नािे किै उपर िसमसत िमक्ष उजरुी दताय गने व्र्शि वा 
िंस्था िम्झन ुपछय । 
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(द) “मूल्तवी” भन्नािे न्र्ावर्क िसमसत अन्तगयत ववचारािीन मदु्धा अन्र् 
अड्डा अदाितमा िमेत ववचारासिन भईरहेको अवस्थामा न्र्ावर्क 
िसमसतिे सनर्यर् गदाय अन्र् ववचारासिन मदु्धामा प्रभाववत हनु े
देशिएमा प्रभाव पाने मदु्धाको फैििा नभएिम्म प्रभाववत हनुे मदु्दा 
स्थसगत गने कार्यिाई िम्झनपुछय ।  

(ि) “िगापात” भन्नािे घरजग्गा र त्र्ििाँग अन्तरसनवहत टहरा, बोट 
ववरुवा, िलु्िा जसमन र त्र्िमा रहेका िबै िािे िंरचना वा 
चचेको जग्गा, छेउछाउ, िेरोफेरो र िम्पूर्य अवर्विाई िम्झन ु
पदयछ ।  

(न) “िदर स्र्ाहा” भन्नािे िरौटीमा रहेको रकमको िगत किा गरी 
आम्दानीमा वाध्न ेकार्यिाई िम्झन ुपछय ।   

(प) “िभा” भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको गाउाँ िभा अिवेिनिाइ 
िम्झनपुछय । 

(फ) “िसमसत” भन्नािे न्र्ावर्क िसमसत िम्झनपुछय र िो िव्दिे स्थानीर् 
िरकार िञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ४८ को उपदफा (६) 
बमोशजमको िसमसतिाइय िमेत जनाउनेछ । 

(ब) “िाि विािी” भन्नािे हरेक वषयको िासग छुिाछुिै हनुे गरी प्रसत 
वषयको सनसमि स्थार्ी रुपमा तर् गररएको ितय िम्झन ुपछय । 

(भ) “स्थानीर् ऐन” भन्नािे “स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४” 
िम्झन ुपछय । 

  (म) "िंवविान" भन्नािे नेपािको िंवविान िम्झन ुपछय । 
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पररच्छेद २ 

िसमसतको असिकार 

 

३. उजरुीमा सनर्यर् िम्बन्िी कामाः िसमसतमा दताय भएका उजरुी वा उजरुीको सनर्यर् 
गने वा दताय भएको नासिि वा उजरुीको कुनै व्र्होरािे िगत किा गने 
असिकार िसमसतिाइय मात्र हनुेछ । 

४. सनर्यर् िम्बन्िी बाहेक अन्र् कामाः (१) दफा ३ मा उल्िेि भएको वा प्रचसित 
कानूनिे िसमसत वा िसमसतको िदस्र्िे नै गने भन्न ेव्र्वस्था गरेको वा कार्यको 
प्रकृसतिे िसमसत वा िसमसतको िदस्र्िे नै गनुयपने स्पष्ट भैरहेको देशि बाहेकको 
अन्र् कार्यहरू र्ि ऐनमा तोकीएको कमयचारी र त्र्िरी नतोकीएकोमा िसमसतिे 
सनर्यर् गरी तोकेको वा असिकार प्रदान गरेको कमयचारीिे गनुय  पनेछ । 

  (२) तोकीएको िािा प्रमिु वा तोकीएका अन्र् कमयचारीिे र्ि ऐन र 
प्रचसित कानून बमोशजम तोकीएको काम गदाय िसमसतको िंर्ोजक वा िसमसतिे 
तोकेको िदस्र्को प्रत्र्क्ष सनदेिन, देिदेि र सनर्न्त्रर्मा रही गनुय पनेछ । 

 

५. र्ि ऐन बमोशजम कार्यववसि अविम्बन गनुयपनेाः िसमसतिे उजरुी वा उजरुीको 
कारवाही र वकनारा गदाय प्रचसित र िम्बशन्ित िंघीर् कानूनमा स्पष्ट उल्िेि 
भए देशि बाहेक र्ि ऐन बमोशजमको कार्यववसि अविम्बन गनुय पनेछ । 

 

६. िसमसतिे हेनेाः िसमसतिाइय देहार् बमोशजमको उजरुीहरूमा कारवाही र वकनारा 
गने असिकार रहनेछाः 

(क) स्थानीर् ऐनको दफा ४७ अन्तगयतको उजरुी, 
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(ि) मेिसमिाप ऐन, २०६८ अनिुार मेिसमिापको िासग 
गाउाँपासिकामा प्रवेषत उजरुी, 

(ग) िंवविानको अनिूुची ८ अन्तगयतको एकि असिकार अन्तगयत िभािे 
बनाएको कानून बमोशजम सनरूपर् हनुे गरी सिशजयत उजरुी, तथा 

(घ) प्रचसित कानूनिे गाउाँपासिकािे हेने भनी तोकेका उजरुीहरू । 

 

७. िसमसतको के्षत्रासिकाराः िसमसतिे दफा ६ अन्तगयतका मध्रे् देहार् बमोशजमका 
उजरुीहरूमा मात्र के्षत्रासिकार ग्रहर् गने तथा कारवाही वकनारा गनेछाः 

(क) व्र्शिको हकमा उजरुीका िबै पक्ष गाउाँपासिकाको भैगोसिक 
क्षेत्रासिकार सभत्र बिोबाि गरी रहेको, 

(ि) प्रचसित कानून र िंवविानको भाग ११ अन्तगयतको कुनै अदाित 
वा न्र्ार्ािीकरर् वा सनकार्को क्षेत्रासिकारसभत्र नरहेको, 

(ग) गाउाँपासिकाको के्षत्रासिकार सभत्र परेका कुनै अदाित वा 
सनकार्बाट मेिसमिाप वा समिापत्रको िासग प्रवेषत गररएको, 

(घ) अचि िम्पशि िमावेि रहेको ववषर्मा िो अचि िम्पशि 
गाउाँपासिकाको भैगोसिक के्षत्रासिकार सभत्र रवहरहेको, तथा 

(ङ) कुनै घटनािाँग िम्बशन्ित ववषर्वस्त ु रहेकोमा िो घटना 
गाउाँपासिकाको भैगोसिक के्षत्रसभत्र घटेको । 

 

पररच्छेद ३ 

उजरुी तथा प्रसतवाद दताय 
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८. वववाद दताय गनेाः (१) किै उपर वववाद दताय गदाय वा उजरुी चिाउाँदा प्रचसित 
कानून बमोशजम हकदैर्ा पगेुको व्र्शििे िसमसतको तोवकएको िािा िमक्ष 
उजरुी दताय गनय िक्नछे । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम उजरुी ददंदा र्ि ऐन तथा प्रचसित कानून 
बमोशजम ििुाउन ुपने कुरा िबै ििुाइय तथा परु्ायउन ुपने प्रवक्रर्ा िबै परुा गरी 
अनिूुची १ बमोशजमको ढााँचामा ददन ुपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा िेशिए देशि बाहेक उजरुीमा देहार् बमोशजमको 
व्र्होरा िमेत ििुाउन ुपनेछाः 

(क) बादीको नाम, थर, वतन र सनजको बाबू र आमा, तथा थाहा 
भएिम्म बाजे र बज्रै् को नाम; 

(ि) प्रसतबादीको नाम, थर र थाहा भएिम्म सनजको बाब ु र आमाको 
नाम, थर र स्थान पिा िाग्नेगरी स्पष्ट ििेुको वतन; 

(ग) गाउाँपासिकाको नाम िवहत िसमसतको नाम; 

(घ) उजरुी गनुय परेको व्र्होरा र िम्पूर्य वववरर्; 
(ङ) गाउाँपासिकािे तोके अनिुारको दस्तरु बझुाएको रसिद वा सनस्िा; 
(च) िसमसतको क्षते्रासिकारसभत्रको उजरुी रहेको व्र्होरा र िम्बशन्ित 

कानून; 

(छ) बादीिे दावी गरेको ववषर् र िोिाँग िम्बशन्ित प्रमार्हरू; 

(ज) हद म्र्ाद िाग्ने भएमा हद म्र्ाद रहेको तथा हकदैर्ा पगेुको  
िम्बन्िी व्र्होरा; 

(झ) कुनै िम्पशििाँग िम्बशन्ित ववषर् भएकोमा िो िम्पशि चि भए 
रहेको स्थान, अवस्था तथा अचि भए चार वकल्िा िवहतको िबै 
वववरर् । 
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  (४) प्रचसित कानूनमा कुनै वविेष प्रवक्रर्ा वा ढााँचा वा अन्र् केवह 
उल्िेि भएको रहेछ भन ेिो िन्दभयमा आवश्र्क वववरर् िमेत ििेुको हनु ु
पनेछ । 

  (५) कुनै वकसिमको क्षसतपूसतय भराउन ु पने अथवा बण्डा िगाउन ु पने 
अवस्थाको उजरुीको हकमा त्र्स्तो क्षसतपूसतय वा बण्डा वा चिनको िासग 
िम्बशन्ित अचि िम्पशिको वववरर् ििेुको हनु ुपनेछ । 

 

९. वववाद दताय गरी सनस्िा ददनाेः (१) उजरुी प्रिािकिे दफा ८ बमोशजम प्राप्त 
उजरुी दताय गरी बादीिाइय तारेि तोकी अनिूुची २ बमोशजमको ढााँचामा वववाद 
दतायको सनस्िा ददन ुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम तारेि ददन ु पने अवस्थामा तारेि तोक्दा 
अनिूुची ३ बमोशजमको ढााँचामा तारेि भपायइय िडा गरी िम्बशन्ित पक्षको 
दस्तित गराइय समसिि िामेि राख्नपुछय । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम तारेि भपायइयमा तोवकएको तारेि तथा उि 
समसतमा हनु े कार्य िमेत उल्िेि गरी िम्बशन्ित पक्षिाइय अनिूुची ४ 
बमोशजमको ढााँचामा तारेि पचाय ददन ुपनेछ । 

 

१०. उजरुी दरपीठ गनेाः (१) उजरुी प्रिािकिे दफा ८ बमोशजम पेि भएको 
उजरुीमा प्रवक्रर्ा नपगेुको देशिए परुा गनुयपने देहार्को प्रवक्रर्ा परुा गरी अथवा 
ििुाउन ुपने देहार्को व्र्होरा ििुाइ ल्र्ाउन ुभन्न ेव्र्होरा िेिी पााँच ददनको 
िमर् तोकी तथा वववाद दताय गनय नसमल्न ेभए िोको कारर् िवहतको व्र्होरा 
जनाइय दरपीठ गरेमा बादी िाइय उजरुी वफताय ददन ुपनेछ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोशजम प्रवक्रर्ा नपगेुको भनी दरपीठ गरी वफताय 
गरेको उजरुीमा दरपीठमा उल्िेि भए बमोशजमको प्रवक्रर्ा परुा गरी पााँच 
ददनसभत्र ल्र्ाएमा दताय गरी ददन ुपछय । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको दरपीठ आदेि उपर शचि नबझु्ने पक्षिे 
िो आदेि भएको समसतिे तीन ददनसभत्र उि आदेिको ववरूद्दमा िसमसत िमक्ष 
सनवेदन ददन िक्नछे । 

  (४) उपदफा (३) बमोशजम ददएको सनवेदन व्र्होरा मनासिब देशिए 
िसमसतिे उपदफा (१) बमोशजमको दरपीठ बदर गरी वववाद दताय गनय आदेि 
ददन िक्नेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोशजम आदेि भएमा उजरुी प्रिािकिे त्र्स्तो 
वववाद दताय गरी अरू प्रवक्रर्ा परुा गनुय पनेछ । 

 

११. दताय गनय नहनुाेः उजरुी प्रिािकिे दफा ८ बमोशजम पेि भएको उजरुीमा 
देहार् बमोशजमको व्र्होरा दठक भए नभएको जााँच गरी दताय गनय नसमल्न े
देशिएमा दफा १० बमोशजमको प्रवक्रर्ा परुा गरी दरपीठ गनुय पनेछाः 

(क) प्रचसित कानूनमा हदम्र्ाद तोकीएकोमा हदम्र्ाद वा म्र्ादसभत्र 
उजरुी परे नपरेको; 

(ि) प्रचसित कानून बमोशजम िसमसतको के्षत्रासिकार सभत्रको उजरुी रहे 
नरहेको; 

(ग) काननु बमोशजम िाग्न ेदस्तरु दाशिि भए नभएको; 
(घ) कुनै िम्पशि वा असिकारिाँग िम्बशन्ित ववषर्मा वववाद सनरूपर् 

गनुय पने ववषर् उजरुीमा िमावेि रहेकोमा त्र्स्तो िम्पशि वा 
असिकार ववषर्मा उजरुी गनय बादीको हक स्थावपत भएको प्रमार् 
आवश्र्क पनेमा िो प्रमार् रहे नरहेको; 
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(ङ) उि ववषर्मा उजरुी गने हकदैर्ा बादीिाइय रहे नरहेको; 
(च) सिितमा परुा गनुय पने अन्र् ररत पगेु नपगेुको । 

 

१२. दोहोरो दताय गनय नहनुाेः (१) र्ि ऐनमा जनुिकैु कुरा िेशिएको भए 
तापसन प्रचसित कानून बमोशजम िसमसत वा अन्र् कुनै अदाित वा सनकार्मा 
कुनै पक्षिे उजरुी गरी िसमसत वा उि अदाित वा सनकार्बाट उजरुीमा 
उल्िेि भएको ववषर्मा प्रमार् बझुी वा नबझुी वववाद सनरोपर् भैिकेको ववषर् 
रहेको छ भन ेिो उजरुीमा रहेका पक्ष ववपक्षको बीचमा िोही ववषर्मा िसमसतिे 
उजरुी दताय गनय र कारवाही गनय हुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम दताय गनय नसमल्न े उजरुी भिुवि दताय 
भएकोमा िो व्र्होरा जानकारी भएपसछ उजरुी जनुिकैु अवस्थामा रहेको भए 
पसन िसमसतिे उजरुी िारेज गनुय पनेछ ।  

 

१३. उजरुी िाथ सिित प्रमार्को िक्कि पेि गनुयपनेाः उजरुी िाथ पेि गनुय पने 
प्रत्रे्क सिित प्रमार्को िक्कि र कम्तीमा एक प्रसत नक्कि उजरुी िाथै पेि 
गनुय पनेछ र उजरुी प्रिािकिे त्र्स्तो सिितमा कुनै कैवफर्त जनाउन ुपने भए 
िो जनाइ िो प्रमार् िम्बशन्ित समसििमा राख्नछे । 

 

१४. उजरुी तथा प्रसतवाद दताय दस्तरुाः (१) प्रचसित कानूनमा वववाद दताय 
दस्तरु तोकीएकोमा िोही बमोशजम तथा दस्तरु नतोकीएकोमा एक िर् रूपैर्ााँ 
बझुाउन ुपनेछ । 

  (२) प्रचसित कानूनमा प्रसतवाद दताय दस्तरु निाग्ने भनेकोमा बाहेक एक 
िर् रूपैर्ााँ प्रसतवाद दताय दस्तरु िाग्नेछ । 

 



िण्ड २, िंख्र्ा ७, सिरीजङ्घा राजपत्र, भाग १, समसत २०७७.०३.१५ 

 

12 | सिरीजङ्घा गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर्, तेल्िोक, ताप्िेजङुद्धारा प्रकाशित ।   
 

१५. प्रसतवाद पेि गनुय पनेाः (१) प्रसतबादीिे दफा २० बमोशजम म्र्ाद वा 
िूचना प्राप्त भएपसछ म्र्ाद वा िूचनामा तोकीएको िमर्ावसि सभत्र उजरुी 
प्रिािक िमक्ष आफै वा वारेि माफय त सिशित प्रसतवाद दताय गनुय पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम प्रसतवाद पेि गदाय प्रसतबादीिे भएको प्रमार् 
तथा कागजातका प्रसतसिवप िाथै िंिग्न गरी पेि गनुय पनेछ । 

  (३) प्रसतवादीिे सिशित ब्र्होरा ददाँदा अनिूुची ५ बमोशजमको ढााँचामा 
ददनपुनेछ । 

 

१६. प्रसतवाद  जााँच गनेाः (१) उजरुी प्रिािकिे दफा १५ बमोशजम पेि 
भएको प्रसतवाद जााँच गरी कानून बमोशजमको ररत पगेुको तथा म्र्ाद सभत्र पेि 
भएको देशिए दताय गरी िसमसत िमक्ष पेि हनु ेगरी समसिि िामेि गनुय पनेछ 
। 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम प्रसतवाद दताय हनुे भएमा उजरुी प्रिािकिे 
प्रसतबादीिाइय बादी समिानको तारेि तोक्न ुपनेछ । 

 

१७. सिितमा परुा गनुय पने िामान्र् ररताः (१) प्रचसित कानून तथा र्ि ऐनमा 
अन्र्त्र िेशिए देशि बाहेक िसमसत िमक्ष दताय गनय ल्र्ाएका उजरुी तथा 
प्रसतवादमा देहार् बमोशजमको ररत िमेत परुा गनुय पनेछाः 

(क) एफोर िाइजको नेपािी कागजमा बार्ााँ तफय  पााँच िेशन्टसमटर, 
पवहिो पषृ्ठमा िीरतफय  दि िेशन्टसमटर र त्र्िपसछको पषृ्ठमा पााँच 
िेशन्टसमटर छोडेको तथा प्रत्रे्क पषृ्ठमा बशिि हरफमा नबढाइय 
कागजको एकातफय  मात्र िेशिएको; 
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(ि) सिित दताय गनय ल्र्ाउने प्रत्रे्क व्र्शििे सिितको प्रत्रे्क पषृ्ठको 
िीर पछुारमा छोटकरी दस्तित गरी अशन्तम पषृ्ठको अन्त्र्मा 
िेिात्मक तथा ल्र्ाप्चे िवहछाप गरेको; 

(ग) कुनै कानून व्र्विार्ीिे सिित तर्ार गरेको भए सनजिे पवहिो 
पषृ्ठको बार्ााँ तफय  सनजको कानून व्र्विार्ी दताय प्रमार्पत्र नम्बर, 
नाम र कानून व्र्विार्ीको वकसिम ििुाइय दस्तित गरेको; तथा 

(घ) सिितको अशन्तम प्रकरर्मा र्ि सिितमा िेशिएको व्र्होरा दठक 
िााँचो छ, झटु्ठा ठहरे कानून बमोशजम िहुाँिा बझुाउाँिा भन्न े
उल्िेि गरी िो मसुन सिित दताय गनय ल्र्ाएको वषय, मवहना र गते 
तथा वार ििुाइय सिित दताय गनय ल्र्ाउने व्र्शििे दस्तित 
गरेको, ।  

  तर, व्र्होरा परुाइ पेि भएको सिित सिनिाइ र्ो उपदफािे 
बािा पारेको मासनन ेछैन ।  

  (२) सिितमा ववषर्हरू क्रमवद्द रूपमा प्रकरर् प्रकरर् छुट्याइय िंर्समत 
र मर्ायददत भाषामा िेशिएको हनु ुपनेछ ।  

  (३) सिितमा पेट बोसिमा परेको स्थानको पवहचान हनु ेस्पष्ट वववरर् र 
व्र्शिको नाम, थर, ठेगाना तथा अन्र् वववरर् स्पष्ट ििेुको हनु ुपनेछ । 

  (४) सिित दताय गनय ल्र्ाउन े वा िसमसतमा कुनै कागज गनय आउनिेे 
सनजको नाम, थर र वतन ििेुको नागररकता वा अन्र् कुनै प्रमार् पेि गनुयपछय 
। 

 

१८. नक्कि पेि गनुयपनेाः उजरुी वा प्रसतवाद दताय गनय ल्र्ाउनेिे ववपक्षीको िासग 
उजरुी तथा प्रसतवादको नक्कि तथा िंिग्न सिित प्रमार्हरूको नक्कि िाथै पेि 
गनुय पछय । 
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१९. उजरुी वा प्रसतवाद िंिोिनाः (१) सिित दताय गनय ल्र्ाउन े पक्षिे 
िसमसतमा दताय भइिकेको सिितमा िेिाइ वा टाइप वा मदु्रर्को िामान्र् त्रटुी 
िच्र्ाउन सनवेदन ददन िक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको सनवेदनमा माग बमोशजम िच्र्ाउाँदा दावी 
तथा प्रसतवादमा गररएको माग वा दावीमा मिुभतु पक्षमा फरक नपने र सनकै 
िामान्र् प्रकारको िंिोिन माग गरेको देिेमा उजरुी प्रिािकिे िो बमोशजम 
िच्र्ाउन ददन िक्नछे । 

  (३) उपदफा (२) बमोशजम िंिोिन भएमा िोको जानकारी उजरुीको 
अको पक्षिाइय ददन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद ४ 

म्र्ाद तामेिी तथा तारेि 

 

२०. म्र्ाद िूचना तामेि गनेाः (१) उजरुी प्रिािकिे दफा ९ बमोशजम वववाद 
दताय भएपसछ बवढमा दइुय ददनसभत्र प्रसतबादीका नाममा प्रचसित कानूनमा म्र्ाद 
तोवकएको भए िोही बमोशजम र नतोवकएको भए पन्र ददनको म्र्ाद ददइय 
िम्बशन्ित वडा कार्ायिर् माफय त उि म्र्ाद वा िूचना तामेि गनय िक्नछे । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम म्र्ाद वा िूचना तामेि गदाय दफा ९ 
बमोशजमको उजरुी तथा उि उजरुी िाथ पेि भएको प्रमार् कागजको प्रसतसिपी 
िमेत िंिग्न गरी पठाउन ुपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भए तापसन एक भन्दा 
बढी प्रसतबादीिाइय म्र्ाद ददनपुदाय प्रमार् कागजको नक्कि कुनै एकजना मिु 
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प्रसतबादीिाइय पठाइय बााँकीको म्र्ादमा प्रमार् कागजको नक्कि फिानाको म्र्ाद 
िाथ पठाइएको छ भन्ने व्र्होरा िेिी पठाउन ुपनेछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त भएको म्र्ाद वडा कार्ायिर्िे बढीमा 
तीन ददनसभत्र तामेि गरी तामेिीको व्र्होरा ििुाइय िसमसतमा पठाउन ुपनेछ । 

  (५) उपदफा (१) बमोशजम म्र्ाद तामेि हनु निकेमा देहार् 
बमोशजमको ववद्यतुीर् माध्र्म वा पसत्रकामा िूचना प्रकािन गरेर म्र्ाद तामेि 
गनुयपनेछाः 

(क) म्र्ाद तामेि गररन ुपने व्र्शिको कुनै फ्र्ाक्ि वा इयमेि वा अन्र् 
कुनै असभिेि हनु िक्न े ववद्यतुीर् माध्र्मको ठेगाना भए िो 
माध्र्मबाट; 

(ि) प्रसतबादीिे म्र्ाद तामेिी भएको जानकारी पाउन िक्न े मनासिब 
आिार छ भन्ने देशिएमा िसमसतको सनर्यर्बाट कुनै स्थानीर् दैसनक 
पसत्रकामा िूचना प्रकािन गरेर वा स्थानीर् एफ.एम. रेसडर्ो वा 
स्थानीर् टेसिसभजन वा गाउाँपासिकाको वेभिाइट वा फेिबकु 
पेजबाट िूचना प्रिारर् गरेर; वा 

(ग) अन्र् कुनै िरकारी सनकार्बाट म्र्ाद तामेि गराउाँदा म्र्ाद तामेि 
हनु िक्न ेमनासिब कारर् देशिएमा िसमसतको आदेिबाट त्र्स्तो 
िरकारी सनकार् माफय त । 

  (६) र्ि ऐन बमोशजम म्र्ाद जारी गनुयपदाय अनिूुची ६ बमोशजमको 
ढााँचामा जारी गनुय पनेछ । 

 
२१. रोहवरमा राख्नपुनेाः र्ि ऐन बमोशजम वडा कार्ायिर् माफय त तामेि 

गररएको म्र्ादमा िम्बशन्ित वडाको अध्र्क्ष वा िदस्र् तथा कम्तीमा दइुयजना 
स्थानीर् भिादमी रोहवरमा राख्न ुपनेछ । 
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२२. रीत बेरीत जााँच गनेाः (१) उजरुी प्रिािकिे म्र्ाद तामेिीको प्रसतवेदन 
प्राप्त भएपसछ रीतपूवयकको तामेि भएको छ वा छैन जााँच गरी आवश्र्क भए 
िम्बशन्ित वडा िशचवको प्रसतवेदन िमेत सिइय रीतपूवयकको देशिए समसिि 
िामेि रािी तथा बेरीतको देशिए बदर गरी पनुाः म्र्ाद तामेि गनय िगाइय 
तामेिी प्रसत समसिि िामेि राख्न ुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम जााँच गदाय िम्बशन्ित कमयचारीिे बदसनर्त ्
रािी कार्य गरेको देशिए उजरुी प्रिािकिे िो व्र्होरा ििुाइय िसमसत िमक्ष 
प्रसतवेदन पेि गनुय पनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोशजमको प्रसतवेदनको व्र्होरा उपर्िु देशिए 
िसमसतिे िम्बशन्ित कमयचारी उपर कारवाहीको िासग कार्यपासिका िमक्ष िेिी 
पठाउन िक्नछे । 

 

२३. तारेिमा राखू्न पनेाः (१) उजरुी प्रिािकिे दफा ९ बमोशजम वववाद दताय 
गरे पसछ उजरुीकतायिाइय र दफा १६ बमोशजम प्रसतवाद दताय गरे पसछ 
प्रसतबादीिाइय तारेि तोकी तारेिमा राख्न ुपछय । 

  (२) उजरुीका पक्षहरूिाइय तारेि तोक्दा तारेि तोकीएको ददन गररन े
कामको व्र्होरा तारेि भपायइय तथा तारेि पचायमा ििुाइय उजरुीका िबै पक्षिाइय 
एकै समिानको समसत तथा िमर् उल्िेि गरी एकै समिानको तारेि तोक्न ुपछय 
। 

  (३) उपदफा (२) बमोशजम तारेि तोकीएको िमर्मा कुनै पक्ष हाशजर 
नभए पसन तोकीएको कार्य िम्पन्न गरी अको तारेि तोक्न ुपने भएमा हाशजर 
भएको पक्षिाइय तारेि तोकी िमर्मा हाशजर नभइय पसछ हाशजर हनु े पक्षिाइय 
अशघ हाशजर भइय तारेि िाने पक्षिाँग एकै समिान हनु ेगरी तारेि तोक्न ुपछय । 
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  (४) र्ि दफा बमोशजम तोकीएको तारेिमा उपशस्थत भएका पक्षहरूिाइय 
िाथै राशि िसमसतिे उजरुीको कारवाही गनुय पछय । 

  (५) उपदफा (४) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भए तापसन तोकीएको 
तारेिमा कुनै पक्ष उपशस्थत नभए पसन िसमसतिे वववादको ववषर्मा कारवाही 
गनय बािा पने छैन । 

२४. िसमसतको सनर्यर् बमोशजम हनुाेः िसमसतिे म्र्ाद तामेिी िम्बन्िमा प्रचसित 
कानून तथा र्ि ऐनमा िेशिए देशि बाहेकको ववषर्मा आवश्र्क प्रवक्रर्ा 
सनिायरर् गनय िक्नेछ । 

 

पररच्छेद ५ 

िनुवाइय तथा प्रमार् बझु्ने िम्बन्िमा 
 

२५. प्रारशम्भक िनुवाइयाः (१) मेिसमिापबाट वववाद सनरुपर् हनु निकी 
िसमसतमा आएका वववाद प्रसतवाद दताय वा बर्ान वा िो िरहको कुनै कार्य 
भएपसछ िनुवाइयको िासग पेि भएको वववादमा उपिब्ि प्रमार्का आिारमा 
तत्काि सनर्यर् गनय िवकने भएमा िसमसतिे वववाद पेि भएको पवहिो िनुवाइयमा 
नै सनर्यर् गनय िक्नेछ । 

  (२) िसमसत िमक्ष पेि भएको वववादमा उपदफा (१) बमोशजम तत्काि 
सनर्यर् गनय िवकन ेनदेशिएमा िसमसतिे देहार् बमोशजमको आदेि गनय िक्नछेाः- 

(क) वववादमा मिु नसमिेको कुरामा र्कीन गनय प्रमार् बझु्न ेवा अन्र् 
कुनै कार्य गने; 

(ि) वववादमा बझु्नपुने प्रमार् र्वकन गरी पक्षबाट पेि गनय िगाउने वा 
िम्बशन्ित सनकार्बाट माग गने आदेि गने; 

(ग) मेिसमिापका िम्बन्िमा वववादका पक्षहरूिाँग छिफि गने; तथा 
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(घ) वववादका पक्ष उपशस्थत भएमा िनुवुाइको िासग तारेि तथा 
पेशिको िमर् तासिका सनिायरर् गने।  

  (३) उपदफा (१) र (२) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भए तापसन 
िसमसतिे स्थानीर् ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोशजमको उजरुीमा 
मेिसमिापको िासग पठाउने आदेि गनुय पनेछ । 

२६. प्रमार् दाशिि गनेाः बादी वा प्रसतबादीिे कुनै नर्ााँ प्रमार् पेि गनय 
अनमुसत माग गरी सनवेदन पेि गरेमा उजरुी प्रिािकिे िोही ददन सिन िक्नेछ 
। 

 

२७. सिित जााँच गनेाः (१) िसमसतिे उजरुीमा पेि भएको कुनै सिितको 
ित्र्ता परीक्षर् गनय रेिा वा हस्ताक्षर वविेषज्ञिाइय जााँच गराउन जरूरी देिेमा 
िो सिितिाइय अित्र् भन्ने पक्षबाट परीक्षर् दस्तरु दाशिि गनय िगाइय रेिा वा 
हस्ताक्षर वविेषज्ञबाट सिित जााँच गराउन िक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम जााँच गदाय मनासिब मावफकको िमर् तोकी 
आदेि गनुय पनेछ र िमर् सभत्र जााँच िम्पन्न हनुको िासग र्थािम्भव व्र्वस्था 
गनुय पनेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोशजम जााँच गदाय सिित अित्र् ठहरीएमा सिित 
ित्र् रहेको भन्न े पक्षबाट िागेको दस्तरु अििु गरी उपदफा (१) बमोशजम 
दस्तरु दाशिि गने पक्षिाइय भराइय ददन ुपछय । 

 

२८. िाक्षी बझु्नाेः (१) िसमसतबाट िाक्षी बझु्न ेआदेि गदाय िाक्षी बझु्ने ददन 
तोकी आदेि गनुय पनेछ तथा िाछी राख्दा बढीमा ५ जना राख्न ुपनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजम आदेि भएपसछ उजरुी प्रिािकिे उजरुीको 
पक्षिाइय आदेिमा उल्िेि भएको समसतमा िाक्षी बझु्ने तारेि तोक्न ुपनेछ । 
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  (३) िाक्षी बझु्न े तारेि तोवकएको ददनमा आफ्नो िाक्षी िसमसत िमक्ष 
उपशस्थत गराउन ुिम्बशन्ित पक्षको दावर्त्व हनुेछ । 

 

२९. िसमसतको तफय बाट बकपत्र गराउनाेः (१) र्ि ऐनमा अन्र्त्र जनुिकैु कुरा 
िेशिएको भए तापसन नाबािक वा अिि वा वदृ्व वदृ्वा पक्ष रहेको उजरुीमा 
िाशक्ष बकपत्रको िासग तोवकएको तारेिको ददन उपशस्थत नभएको वा उपशस्थत 
नगराइएको िाक्षीिाइय िसमसतिे म्र्ाद तोकी िसमसतको तफय बाट शझकाइय बकपत्र 
गराउन िक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम िाक्षी शझकाउाँदा बकपत्र हनु ेतारेि तोकी 
म्र्ाद जारी गनुय पनेछ र उजरुीका पक्षहरूिाइय िमेत िोही समिानको तारेि 
तोक्न ुपनेछ । 

 

३०. िाक्षी बकपत्र गराउनाेः (१) उजरुी प्रिािकिे िाक्षी बकपत्रको िासग 
तोवकएको ददन पक्षहरूिाँग सनज हरूिे उपशस्थत गराउन ल्र्ाएका िाक्षीको 
नामाविी सिइय िसमसत िमक्ष पेि गनुय पनेछ । 

  (२) िाक्षी बकपत्रको िासग तोवकएको तारेिको ददन उजरुीका िबै 
पक्षिे िाक्षी उपशस्थत गराउन ल्र्ाएको भए कार्ायिर् िलु्ना िाथ तथा कुनै 
पक्षिे िाक्षी उपशस्थत गराउन नल्र्ाएको भए ददनको बाह्र बजेपसछ िसमसतिे 
उपिब्ि भए िम्मका िाक्षीको बकपत्र गराउन ुपनेछ । 

 

३१. बन्देज गनय िक्नाेः (१) िाक्षीको बकपत्र गराउाँदा उजरुीको ववषर्वस्त ु
भन्दा फरक प्रकारको तथा िाक्षी वा उजरुीको पक्षिाइय अपमासनत गने वा 
शझझ्र्ाउने वा अनशुचत प्रकारको प्रश्न िोसिएमा िसमसतिे त्र्स्तो प्रश्न िोध्नबाट 
पक्षिाइय बन्देज गनय िक्नेछ । 
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  (२) नाबािक वा वदृ्व वा अिि वा सबरामीिे िाक्षी बक्न ु पने भइय 
त्र्स्तो उजरुीमा कुनै पक्षको उपशस्थसत वा अन्र् कुनै मनासिब कारर्िे 
िाक्षीिाइय बकपत्र गनय अनशुचत दबाव परेको वा पने प्रबि िम्भावना रहेको छ 
भन्न ेिसमसतिाइय िागेमा िसमसतिे त्र्स्तो पक्षको प्रत्र्क्ष उपशस्थसतिाइय बन्देज 
गरी सनजिे िाक्षीिे नदेख्न ेगरी मात्र उपशस्थत हनु आदेि गनय िक्नेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोशजम आदेि गरेमा िाक्षीिे नदेख्न े गरी पक्ष 
उपशस्थत हनु ेव्र्वस्था समिाउन ेदावर्त्व िसमसतको हनुेछ । 

  (४) उपदफा (१) वा (२) बमोशजम गदाय िसमसतिे उजरुीिाँग िम्बशन्ित 
आवश्र्क प्रश्न तर्ार गरी िसमसतको तफय बाट बकपत्र गराउन िक्नेछ । 

 

३२. पेिी िूची प्रकािन गनुय पनेाः (१) उजरुी प्रिािकिे प्रत्रे्क पन्र ददनको 
िकु्रवार अगामी हप्ताको िासग पेिी तोवकएको वववादहरूको िाप्तावहक पेिी 
िूची तथा तोवकएको ददन उि ददनको िासग पेिी तोवकएका वववादहरूको पेिी 
िूची प्रकािन गनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको िूची िंर्ोजकिे र सनजको अनपुशस्थसतमा 
सनजिे शजम्मेवारी तोकेको िसमसतको िदस्र्िे प्रमाशर्त गनुय पनेछ । 

 

३३. दैसनक पेिी िूचीाः (१) उजरुी प्रिािकिे दफा ३२ बमोशजमको पाशक्षक 
पेिी िूचीमा चढेका वववादहरूको तोवकएको ददनको पेिी िूची तर्ार गरी एक 
प्रसत िूचना पाटीमा टााँस्न िगाउन ु पनेछ तथा एक प्रसत िसमसतका 
िदस्र्हरूिाइय उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको िूचीमा वववादहरू उल्िेि गदाय वववाद 
दतायको आिारमा देहार्को क्रममा तर्ार गरी प्रकािन गराउन ुपनेछाः- 
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  (क) नाबािक पक्ष भएको वववाद; 

  (ि) िारररीक अििता वा अपाङ्गता भएको व्र्शि पक्ष भएको वववाद; 

  (ग) ििरी वषय उमेर परुा भएको वदृ्व वा वदृ्वा पक्ष भएको वववाद; तथा 
  (घ) वववाद दतायको क्रमानिुार पवहिे दताय भएको वववाद । 

  (३) उपदफा (२) बमोशजम पेिी िूची तर्ार गदाय मलु्तवीबाट जागेका 
तथा िवोच्च अदाित, उच्च अदाित तथा शजल्िा अदाितबाट पनुाः इन्िाफको 
िासग प्राप्त भइय दताय भएको वववादको हकमा िरुूमा िसमसतमा दताय भएको 
समसतिाइय नै दताय समसत मासन क्रम सनिायरर् गनुय पनेछ । 

  (४) उपदफा (१) वा (२) मा रहेको क्रमानिुार नै िसमसतिे वववादको 
िनुवाइय र कारवाही तथा वकनारा गनुय पनेछ । 

 

३४. उजरुी प्रिािकको शजम्मेवारी हनुाेः पेिी िूचीमा चढेका वववादहरू 
कार्ायिर् ििेुको एक घण्टासभत्र िसमसत िमक्ष िनुवाइयको िासग पेि गने तथा 
उि ददनको तोवकएको कार्य िवकए पसछ िसमसतबाट वफताय बझुी सिइय िरुशक्षत 
राख्न ेशजम्मेवारी उजरुी प्रिािकको हनुेछ । 

 

३५. प्रमार् िनुाउन िक्नाेः िसमसतिे दफा २५ बमोशजम तोवकएको तारेिको 
ददन उपशस्थत िबै पक्षिाइय अको पक्षिे पेि गरेको प्रमार् एवम ् कागजात 
देिाइय पढी बााँची िनुाइय िो बारेमा अको पक्षको कुनै कथन रहेको भए सिशित 
बर्ान गराइय समसिि िामेि गराउन िक्नेछ । 

 
 

३६. वववादको िनुवाइय गनेाः (१) िसमसतिे दवैु पक्षको कुरा िनुी सनजहरूको 
वववादको िनुवाइय तथा सनर्यर् गनुय पनेछ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोशजमको िनुवाइय तथा सनर्यर् गदाय पक्षहरूको 
रोहवरमा गनुय पनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजम वववादको िनुवाइय गदाय इजिाि कार्म गरी 
िनुवाइय गनय मनासिव देशिएमा िोही अनिुार गनय िक्नेछ । 

तर दबैु पक्षको भनाइ तथा शजवकर िनु्निाइ उपदफा ३ अनिुारको इजिाि 
कार्म गनय बािा हनु ेछैन । 

 

३७. बन्द इजिािको गठन गनय िक्न:े (१) िसमसतिे मवहिा तथा 

बािबासिका िमावेि रहेको तथा आवश्र्क देिेको अन्र् वववादको िनुवाइयको 
िासग बन्द इजिाि कार्म गरी िनुवाइय गनय िक्नछे । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको बन्द इजिािमा वववादका पक्ष तथा 
अन्र् िरोकारवािा बाहेक अन्र् व्र्शििाइय इजिािमा प्रवेि गनय नपाउन ेगरी 
बन्द इजिािको गठन गनुय पनेछ । 

  (३) बन्द इजिािबाट हेररन े वववादको काम कारवाही, वपडीतको नाम 
थर ठेगाना िगार्तका ववषर् गोप्र् राख्न ु पनेछ । 

 

३८. बन्द इजिाि िम्बन्िी अन्र् व्र्वस्थााः (१) बन्द इजिािबाट हेररएका 
वववादहरूको कागजातको प्रसतसिवप बादी, प्रसतवादद र सनजको वहतमा अिर 
परेको कुनै िरोकारवािा बाहेक अरू किैिाइय उपिब्ि गराउन ुहुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको वववादको तथ्र् ििुाइय कुनै िमाचार कुनै 
पत्रपसत्रकामा िंप्रषेर् हनु ददन ुहुाँदैन । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भए तापसन िसमसतिे 
पक्षको गोपसनर्ता तथा वहतमा प्रसतकुि प्रभाव नपने गरी िमाचार िंप्रषेर् गनय 
भन ेकुनै बािा पने छैन । 
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३९. थप प्रमार् बझु्नाेः वववादको िनुवाइयको क्रममा वववादको कुनै पक्षको 
अनरुोिमा वा वववाद िनुवाइयको क्रममा िसमसत आफैिे थप प्रमार् बझु्नपुने 
देिेमा उजरुीका पक्षहरूिाइय थप प्रमार् पेि गनय पेि गने तारेि तोकी आदेि 
गनय िक्नेछ। 

४०. स्वाथय बाशझएको वववाद हेनय नहनुाेः िसमसतको िदस्र्िे देहार्का वववादको 
कारवाही र वकनारामा िंिग्न हनु ुहुाँदैनाः- 

(क) आफ्नो वा नशजकको नातेदारको हक वहत वा िरोकार रहेको 
वववाद; 

 स्पष्टीकरर्ाः र्ि उपदफाको प्रर्ोजनको िासग "नशजकको नातेदार" 
भन्नािे अपतुािी पदाय कानून बमोशजम अपतुािी प्राप्त गनय िक्ने 
प्राथसमकता क्रममा रहेको व्र्शि, मामा, माइज,ु िानीआमा, 
ठूिीआमा, िानोबाब,ु ठूिोबाबू, पसत वा पत्नी तफय का िािू, ििरुा, 
फूप,ु फूपाज,ु िािा, जेठान, िािी, दददी, बवहनी, सभनाज,ु बवहनी 
ज्वाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाइँ, भाञ्जी बहुारी तथा त्र्स्तो 
नाताका व्र्शिको एकािगोिमा रहेको पररवारको िदस्र् िम्झन ु
पछय । 

(ि) सनजिे अन्र् कुनै हैसिर्तमा गरेको कुनै कार्य वा सनज िंिग्न 
रहेको कुनै ववषर् िमावेि रहेको कुनै वववाद; 

(ग) कुनै ववषर्मा सनजिे वववाद चल्ने वा नचल्ने ववषर्को छिफिमा 
िहभागी भइय कुनै रार् ददएको भए िो ववषर् िमावेि रहेको 
वववाद; वा 

(घ) अन्र् कुनै कारर्िे आिारभतू रूपमा सनज र सनजको एकाघर 
िंगोिका पररवारका िदस्र्को कुनै स्वाथय बाशझएको वववाद । 
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  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कुनै अवस्था देशिएमा जनु िदस्र्को 
त्र्स्तो अवस्था पछय उि िदस्र्िे वववाद हेनय नहनु ेकारर् ििुाइय आदेि गनुय 
पनेछ । 

  (३) उपदफा (१) को प्रसतकुि हनु ेगरी कुनै िदस्र्िे कुनै वववादको 
कारवाही र वकनारामा िहभासग हनु िागेमा वववादको कुनै पक्षिे आवश्र्क 
प्रमार् िवहत वववादको कारवाही वकनारा नगनय सनवेदन ददन िक्नेछ  र िो 
िम्बन्िमा  काम कारबाही स्थानीर् ऐनको दफा ४८ (५) अनिुार हनुछे । 

  (४) उपदफा (३) अनिुार वववाद सनरुपर् हनु निक्ने अवस्थामा 
स्थानीर् ऐनको दफा ४८ (६) र (७) को व्र्वस्था अनिुारको िभािे तोकेको 
िसमसतिे काम कारवाही र वकनारामा गनेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोशजम गदाय िभािे वववादका पक्षहरूिाइय िोही 
उपदफा बमोशजम गदठत िसमसतबाट वववादको कारवाहफ वकनारा हनु े कुराको 
जानकारी गराइय उि िसमसत िमक्ष उपशस्थत हनु पठाउन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद ६ 

सनर्यर् र अन्र् आदेि 

 

४१. सनर्यर् गनुयपनेाः (१) िसमसतिे िनुवाइयको िासग पेि भएको वववाद हेदाय 
कुनै प्रमार् बझु्न ुपने बााँकी नरही वववाद वकनारा गने अवस्था रहेको देशिएमा 
िोही पेिीमा वववादमा सनर्यर् गनुय पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम सनर्यर् गरेपसछ सनर्यर्को व्र्होरा सनर्यर् 
वकताबमा िेिी िसमसतमा उपशस्थत िदस्र्हरू िबैिे दस्तित गनुय पनेछ । 
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  (३) उपदफा (१) बमोशजम गररएको सनर्यर्को दफा ४२ र अन्र् 
प्रचसित कानून बमोशजम ििुाउन ुपने वववरर् ििेुको पूर्य पाठ सनर्यर् भएको 
समसतिे बवढमा पन्रददन सभत्र तर्ार गरी समसिि िामेि राख्नपुछय ।   

(४) उपदफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भए तापसन िमर्ाभाव 
अथवा अन्र् कुनै मनासिब कारर्िे गदाय िोही ददन वववाद सनर्यर् गनय निक्न े
भएमा आगामी हप्ताको कुनै ददनको िासग अको पेिी तारेि तोक्न ुपनेछ । 

 

४२. सनर्यर्मा ििुाउनपुनेाः (१) िसमसतिे दफा ४१ बमोशजम गरेको सनर्यर्को 
पूर्यपाठमा र्ि दफा बमोशजमका कुराहरू ििुाइय अनिूुची ७ बमोशजमको 
ढााँचामा तर्ार गनुय पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम पूर्यपाठ तर्ार गदाय बादी तथा प्रसतबादीको 
शजवकर, सनर्यर् गनुयपने देशिएको ववषर्, दवैु पक्षबाट पेि भएको प्रमार्का 
कुराहरू िमेतको ववषर् ििुाउन ुपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा उल्िेि भएदेशि बाहेक पूर्यपाठमा देहार्का 
कुराहरू िमेत ििुाउनपुनेछाः- 

(क) तथ्र्को व्र्होरा; 
(ि) वववादको कुनै पक्षिे कानून व्र्विार्ी रािेको भएमा सनजिे पेि 

गरेको बहि नोट तथा बहिमा उठाइएका मिु ववषर्हरु; 

(ग) सनर्यर् गनयको िासग आिार सिइएको प्रमार्का िाथै दवैु पक्षबाट 
पेि भएको प्रमार् तथा त्र्िको ववश्लषेर्; 

(घ) सनर्यर् कार्ायन्वर्न गनयको िासग गनुयपने ववषर्हरूको सििसििेवार 
उल्िेिन िवहतको तपसिि िण्ड; तथा 

(ङ) सनर्यर् उपर पनुरावेदन िाग्न े भएमा पनुरावेदन िाग्ने शजल्िा 
अदाितको नाम र के कसत ददनसभत्र पनुरावेदन गनुयपने हो िो 
िमेत।  
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 (४) उपदफा (२) तथा (३) मा उल्िेि भएदेशि बाहेक देहार्का कुराहरु 
िमेत सनर्यर्मा ििुाउन िक्नछेाः- 
(क) िाक्षी वा िजयसमनको बकपत्रको िारांि; 

(ि) कुनै नजीरको व्र्ाख्र्ा वा अविम्बन गरेको भए िो नजीरको 
वववरर् र वववादमा उि नजीरको सिद्दान्त के कुन आिारमा िाग ु
भएको हो अथवा िाग ुनभएको हो भन्ने कारर् िवहतको ववश्लषेर्; 

(ग) सनर्यर्बाट किैिाइय कुनै कुरा ददन ु भराउन ु पने भएको भए 
कििाइय के कसत भराइय ददन ुपने हो िोको वववरर्; तथा 

(घ) वववादको क्रममा कुनै माििामान वा प्रमार्को रुपमा केही वस्त ु
िसमसत िमक्ष पेि भएको भए िो माििामान वा वस्तकुो हकमा 
के गने हो भन्ने ववषर् । 

 

४३. प्रारशम्भक िनुवाइयमा सनर्यर् हनुिक्नाेः (१) िसमसतिे पवहिो िनुवाइयको 
िासग पेि भएको अवस्थामा नै वववादमा थप प्रमार् बशुझ रहनपुने अवस्था 
नरहेको देिेमा अथवा हदम्र्ाद वा हकदैर्ा वा िसमसतको के्षत्रासिकार नरहेको 
कारर्िे वववाद सनर्यर् गनय नसमल्ने देिेमा पवहिो िनुवाइयमा नै सनर्यर् गनय 
िक्नछे । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको सनर्यर् के्षत्रासिकारको अभाव रहेको 
कारर्िे भएको अवस्थामा के्षत्रासिकार ग्रहर् गने अदाित वा स्थानीर् तह वा 
अन्र् सनकार्मा उजरुी गनय जान ुभनी िम्बशन्ित पक्षिाइय  जानकारी ददन ुपनेछ 
। 
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४४. सनर्यर् िंिोिनाः (१) िसमसत िमक्ष वववादको पक्ष वा कुनै िरोकारवािािे 
वववादको सनर्यर्मा भएको कुनै िेिाइयको त्रटुी िंिोिन गरी पाउन शजवकर सिइय 
सनर्यर्को जानकारी भएको पैंसति ददन सभत्र सनवेदन ददन िक्नछे । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको सनवेदन परी िसमसतिे हेदाय िामान्र् त्रटुी 
भएको र िंिोिनबाट सनर्यर्को मूि आिर्मा कुनै हेरफेर नहनुे देिेमा छुिै 
पचाय िडा गरी सनवेदन बमोशजम सनर्यर् िंिोिन गने आदेि ददन िक्नछे । 

  (३) उपदफा (२) बमोशजमको आदेि मूि सनर्यर्को असभन्न अङ्गको रुपमा 
सिइनेछ । 

४५. सनर्यर्मा हेरफेर गनय नहनुाेः (१) िसमसतका िदस्र् अथवा अरु किैिे पसन 
िसमसतका िदस्र्हरुको दस्तित भै िकेपसछ सनर्यर्मा कुनै प्रकारको थपघट वा 
केरमेट गनय हुाँदैन । 

  (२) किैिे उपदफा (१) बमोशजमको किरु गरेमा किरु गनेिाइय 
आवश्र्क कारवाहीको िासग िम्बशन्ित सनकार्मा िेिी पठाउन ुपनेछ ।  

 

४६. सनर्यर् भएपसछ गनुय पने कारवाही: (१) उजरुी प्रिािकिे िसमसतबाट सनर्यर् 
भए पश्चात सनर्यर् वकताबमा िसमसतका िदस्र्हरु िबैको दस्तित भएको र्वकन 
गरी सनर्यर् वकताब र समसिि शजम्मा सिनपुछय । 

  (२) र्ि ऐन बमोशजम सनर्यर्को पूर्यपाठ तर्ार भएपसछ िबै िदस्र्को 
दस्तित भैिकेपसछ उजरुी प्रिािकिे सनर्यर्को कार्ायन्वर्न गनयका िासग 
तत्काि गनुय पने केही कार्य भए िो िम्पन्न गरी समसिि असभिेिको िासग 
पठाउन ुपछय । 

 



िण्ड २, िंख्र्ा ७, सिरीजङ्घा राजपत्र, भाग १, समसत २०७७.०३.१५ 

 

28 | सिरीजङ्घा गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर्, तेल्िोक, ताप्िेजङुद्धारा प्रकाशित ।   
 

४७. सनर्यर् गनय पने अवसिाः (१) िसमसतिे प्रसतवाद दाशिि भएको वा बर्ान 
गनुय पनेमा प्रसतबादीको बर्ान भएको समसतिे तथा प्रसतवाद दाशिि नभएको वा 
बर्ान नभएकोमा िो हनुपुने म्र्ाद भिुान भएको समसतिे नब्बे ददनसभत्र 
वववादको अशन्तम सनर्यर् गनुय पनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको िमर्ावसि गर्ना गदाय मेिसमिापको 
िासग पठाइयएको वववादको हकमा मेिसमिापको प्रवक्रर्ामा िागेको िमर् कटाइय 
अवसि गर्ना गनुय पनेछ । 

  (३) उपदफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भए तापसन वववादमा 
बझु्नपुने प्रमार् तथा परुा गनुयपने प्रवक्रर्ा बााँकी नरही वववाद सनर्यर् गनय अङ्ग 
पसुगिकेको भए िो पगेुको पन्र ददनसभत्र अशन्तम सनर्यर् गनुय पनेछ । 

  

     ४८. अन्तररम िंरक्षर्ात्मक आदेि जारी गनय िवकनाेः स्थानीर् ऐनको दफा ४९ 
को उपदफा ८ को िण्ड (क) देिी िण्ड (ङ) िम्म उशल्िशित ववषर्मा तत्काि 
अन्तररम िंरक्षर्ात्मक आदेि जारी गनय िक्नेछ । र्स्तो आदेि जारी गदाय सनवेदकिे 
पेि गरेको कागजात सनजको अवस्था र वस्तगुत पररशस्थसतको प्रारशम्भक छानवीन गरी 
तत्काि आदेि नगरे सनवेदकिाइ पनय िक्न ेनकरात्मक प्रभावको मलु्र्ांकन गनुय पदयछ 
। िसमसतिे जारी गने अन्तररम िंरक्षर्ात्मक आदेि अनिूुची ८ मा उल्िेि गरे 
बमोशजम हनुेछ । 

 

 

पररच्छेद ७ 

िसमसतको िशचवािर् 
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४८. िसमसतको िशचवािर्ाः (१) िसमसतको कार्यिम्पादनिाइय िहजीकरर् गनय 
एक िशचवािर् रहने छ । 

  (२) उपदफा (१) वमोशजमको िशचवािर्मा कार्यपासिका एवम ्
गाउाँपासिकाको प्रमिु प्रिािकीर् असिकृतिे आवश्र्कता अनिुार उजरुी 
प्रिािक, असभिेि प्रिािक तथा अन्र् कमयचारीहरुको व्र्वस्था गनय िक्नछे । 
िशचवािर्को कार्यिम्पादनिाइय व्र्वशस्थत गनय िशचवािर् अन्तगयत उजरुी िािा 
वा फााँट तथा असभिेि िािा वा फााँट रहन िक्नेछ । 

 

४९. उजरुी प्रिािकको काम, कतयव्र् र असिकाराः र्ि ऐनमा अन्र्त्र उल्िेि 
भएदेशि बाहेक उजरुी प्रिािकको काम, कतयव्र् र असिकार देहार् बमोशजम 
हनुेछाः 

(क) पेि भएका उजरुी, प्रसतवाद र अन्र् सिितहरु जााँच गरी रीत 
पगेुको भए कानून बमोशजम िाग्न े दस्तरु सिइय दताय गने र दताय 
गनय नसमल्न ेभए कारर् जनाइय दरपीठ गने; 

(ि) वववादमा प्रमार्को िासग पेि भएका नक्कि कागजिाइय िक्कििाँग 
सभडाइय दठक देशिएमा प्रमाशर्त गने र समसिि िामेि राख्न े तथा 
िक्किमा केवह कैवफर्त देशिएमा िो जनाइय िम्बशन्ित पक्षको 
िवहछाप गराइय राख्न;े 

(ग) पेि भएका सिित िाथ िंिग्न हनुपुने प्रमार् तथा अन्र् कागजात 
छ वा छैन भए ठीक छ वा छैन जााँच्न;े 

(घ) िसमसतको आदेििे शझकाउनपुने प्रसतबादी, िाक्षी वा अन्र् 
व्र्शिको नाममा म्र्ाद जारी गने; 

(ङ) वववादका पक्षिाइय तारेि वा पेिी तारेि तोक्न;े 
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(च) िसमसत िमक्ष पेि हनुपुने सनवेदन दताय गरी आदेिको िासग 
िसमसत िमक्ष पेि गने; 

(छ) कानून बमोशजम वारेि सिन े तथा गजु्रकेो तारेि थाम्ने सनवेदन 
सिइय आवश्र्क कारवाही गने; 

(ज) िसमसतबाट भएको आदेि कार्ायन्वर्न गने गराउने; 
(झ) िसमसतमा पेि वा प्राप्त भएका कागजपत्र बझु्न,े भपायइय गने 

िगार्तका कार्यहरु गने; 

(ञ) आवश्र्कतानिुार िसमसतको तफय बाट पत्राचार गने; 

(ट) िसमसतको आदेििे तामेि गनुय पने म्र्ाद तामेि गने गराउन,े 
तामेि भएको म्र्ादको तामेिी जााँची रीतपूवयकको नभए पनुाः जारी 
गने तथा अन्र् अदाित वा सनकार्बाट प्राप्त भएको गाउाँपासिकािे 
तामेि गरी ददन ुपने म्र्ाद तामेि गने गराउने; 

(ठ) सनर्यर् वकताब र उजरुीको समसिि शजम्मा सिने; 
(ड) िसमसतमा दताय भएका वववाद तथा सनवेदन िगार्तका कागजातको 

असभिेि तर्ार गने र मासिक वा वावषयक प्रसतवेदन पेि गनुयपने 
सनकार् िमक्ष प्रसतवेदन तर्ार गरी िंर्ोजकबाट प्रमाशर्त गराइय 
िम्बशन्ित सनकार्मा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो शजम्मा रहेका उजरुीका समसििमा रहेका कागजातको 
रीतपूवयक नक्कि ददन;े 

(र्) शजल्िा अदाितमा पनुरावेदन िाग्ने गरी सनर्यर् भएका वववादमा 
पनुरावेदन म्र्ाद जारी गरी तामेि गने गराउने; 

(त) अदाित वा अन्र् कुनै सनकार्मा वववादको समसिि वा कुनै 
कागजात पठाउन ु पने भएमा िसमसतिाइय जानकारी गराइय समसिि 
वा कागजात पठाउन े तथा वफताय प्राप्त भएपसछ कानून बमोशजम 
िरुशक्षत राख्न ेव्र्वस्था समिाउन;े 
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(त) सनर्यर् वकताब शजम्मा सिने; तथा 
(थ) पेि भएका सनवेदन िगार्तका कागजातमा िसमसतबाट आदेि हनु ु

पने वा सनकािा सिन ुपनेमा िसमसत िमक्ष पेि गने । 

 

५०. असभिेि प्रिािकको काम, कतयव्र् र असिकाराः र्ि ऐनमा अन्र्त्र 
उल्िेि भए बाहेक असभिेि प्रिािकको काम, कतयव्र् र असिकार देहार् 
बमोशजम हनुेछाः 
 (क) सनर्यर् कार्ायन्वर्न िम्बन्िीाः 

(२) सनर्यर् बमोशजम चिन चिाउन ुपने, कुनै कुरा ददिाइय भराइय 
ददन ु पने िगार्तका सनर्यर् कार्ायन्वर्नका िासग गनुय पने 
कार्यहरु गने तथा सनर्यर् कार्ायन्वर्नको असभिेि रािी 
कानून बमोशजम वववरर् पठाउन ु पने सनकार्हरुमा वववरर् 
पठाउने; 

(३) सनर्यर् कार्ायन्वर्नको क्रममा सनवेदन ददएका पक्षहरुको 
वारेि सिन,े िकार गराउने, गजु्रकेो तारेि थमाउन े
िगार्तका कार्यहरु गने; 

(४) िसमसतको आदेििे रोक्का भएको वा अरु कुनै अदाित वा 
सनकार्बाट रोक्का भै आएको जार्जेथा अन्र् अड्डा अदाितमा 
दाशिि चिान गनुय पने भए िो गने; 

(५) सनर्यर् बमोशजम सििाम गने िगार्तका अन्र् कुनै काम 
गनुय पने भए िो िमेत गने; तथा 

(६) िेशिए देशि बाहेकको कुनै कार्य सनर्यर् कार्ायन्वर्नको 
क्रममा गनुय पने भएमा िसमसत िमक्ष पेि गरी आदेि 
बमोशजम गने । 

 (ि) असभिेि िंरक्षर् िम्बन्िीाः 
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(१) असभिेि िािाको रेिदेि गरी सनर्यर् भएका समसिि 
िरुशक्षत राख्न े र कानून बमोशजम िडाउन पने कागजहरु 
िडाउन;े 

(२) सनर्यर् भएका समसििहरुमा कागजात जााँच गरी दरुुस्त रहे 
नरहेको हेने र समसिि कानून बमोशजम गरी दरुुस्त 
अवस्थामा राख्न;े 

(३) कानून बमोशजम िडाउने कागजको वववरर् तर्ार गरी िो 
वववरर् िरुशक्षत रहन ेव्र्वस्था गने; 

(४) असभिेि िािामा प्राप्त भएको समसििहरुको िािबिािी 
असभिेि राख्न ेर आवश्र्कतानिुार वववरर् तर्ार गने; तथा 

(५) कुनै अदाित वा सनकार्बाट असभिेिमा रहेको समसिि वा 
कुनै कागजात माग भै आएमा रीतपूवयक पठाउने र वफताय 
प्राप्त भएपसछ रीतपूवयक गरी िरुशक्षत राख्न े। 

 

५१. उजरुी प्रिािक वा असभिेि प्रिािकको आदेि उपरको सनवेदनाः (१) र्ि 
ऐन बमोशजम उजरुी प्रिािक वा असभिेि प्रिािकिे गरेको आदेि वा 
कारवाही उपर शचि नबझु्ने पक्षिे िो आदेि वा कारवाही भएको िात ददनसभत्र 
िसमसत िमक्ष सनवेदन ददन िक्नेछ । 

  (२) िसमसतिे उपदफा (१) बमोशजम पेि भएको सनवेदन उपर िनुवुाइय 
गरी सनवेदन पेि भएको बढमी पन्र ददनसभत्र सनवेदन उपरको कारवाही 
टुङ्गग्र्ाउन ुपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भए तापसन उपदफा (१) 
बमोशजमको सनवेदन उपर आदेि वा सनर्यर् गनुय पूवय केही बझु्न ु पने भए िो 
बझेुर मात्र सनर्यर् वा आदेि गनुय पनेछ । 
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पररच्छेद ८ 

मेिसमिाप िम्बन्िी व्र्वस्था 
 

५२. समिापत्र गराउनाेः (१) िसमसतिे प्रचसित कानून बमोशजम समिापत्र हनु 
िक्न ेजनुिकैु उजरुीमा समिापत्र गराउन िक्नेछ । 

  (२) वववादका पक्षहरूिे समिापत्रको िासग अनिूुची ९ बमोशजमको 
ढााँचामा सनवेदन ददएमा िसमसतिे उजरुीमा समिापत्र गराउन उपर्िु देिेमा 
समिापत्र गराइ ददनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोशजम पक्षहरूिे ददएको सनवेदनको व्र्होरा 
िसमसतिे दवैु पक्षिाइय िनुाइय त्र्िको पररर्ाम िम्झाइय पक्षहरूको समिापत्र गने 
िम्बन्िमा िहमसत रहे नरहेको िोध्न ुपनेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोशजम िनुाउाँदा पक्षहरूिे समिापत्र गनय मञु्जर 
गरेमा िसमसतिे पक्षहरूको सनवेदनमा उल्िेि भएको व्र्होरा बमोशजमको 
समिापत्र तीन प्रसत तर्ार गराउन ुपनेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोशजमको समिापत्रको व्र्होरा पक्षहरूिाइय पढी 
बााँची िनुाइय समिापत्र गनय मञ्जुर भएमा पक्षहरूको िही छाप गराइय िसमसतका 
िदस्र्हरूिे समिापत्र कागज अनिूुची १० बमोशजमको ढााँचामा प्रमाशर्त गरी 
एक प्रसत िसमसतिे असभिेिको िासग समसििमा राख्नपुनेछ तथा एक-एक प्रसत 
बादी तथा प्रसतबादीिाइय ददन ुपनेछ । 

 

५३. मेिसमिाप गराउन िक्नाेः (१) िसमसतिे प्रचसित कानून बमोशजम 
समिापत्र गनय समल्ने उजरुीमा पक्षहरूबीच मेिसमिाप गराउन िक्नछे । 



िण्ड २, िंख्र्ा ७, सिरीजङ्घा राजपत्र, भाग १, समसत २०७७.०३.१५ 

 

34 | सिरीजङ्घा गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर्, तेल्िोक, ताप्िेजङुद्धारा प्रकाशित ।   
 

  (२) पक्षहरूिे जनुिकैु तहमा ववचारािीन रहेको प्रचसित कानूनिे 
मेिसमिापको माध्र्मबाट िमािान गनय िवकने वववादमा वववादका पक्षिे िंर्िु 
रूपमा िसमसत िमक्ष सनवेदन ददन िक्नेछन ्। 

  (३) उपदफा (२) बमोशजम सनवेदन ददएकोमा मेिसमिापबाट उजरुीको 
सनरोपर् हनु उपर्िु देशिएमा िसमसतिे त्र्स्तो उजरुी मेिसमिापको माध्र्मबाट 
सनरोपर् गनय िेिी पठाउन ुपनेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोशजमको आदेिपसछ मेिसमिाप िम्बन्िी कारवाही 
प्रारम्भ गरी पक्षहरूबीच मेिसमिाप गराइय ददन ुपनेछ । 

  (५) मेिसमिाप िम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

 

५४. उजरुी सनर्यर् गनेाः (१) िसमसतिे र्ि ऐन बमोशजम मेिसमिापको 
माध्र्मबाट उजरुीको सनरोपर् गनय प्रवक्रर्ा बढाएकोमा मेिसमिापको माध्र्मबाट 
उजरुीको सनरोपर् हनु निकेमा पक्षहरूिाइय उजरुीको पेिी तारेि तोकी कानून 
बमोशजम कारवाही गरी िनुवाइय तथा सनर्यर् गने प्रवक्रर्ा बढाउन ुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भए तापसन स्थानीर् 
ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोशजमको उजरुीमा मेिसमिाप वा 
समिापत्र हनु निकेमा िसमसतिे असिकार के्षत्र रहेको अदाितमा जाने भसन 
िनुाइय ददन ुपनेछ । 

 

५५. मेिसमिाप वा समिापत्र हनु निक्नाेः र्ि ऐनमा अन्र्त्र जनुिकैु कुरा 
िेशिएको भए तापसन कुनै उजरुीमा समिापत्र गराउाँदा उजरुीको प्रकृसत वा 
समिापत्रको व्र्होराबाट नेपाि िरकार बादी भइय चिेको कुनै वववाद वा 
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िावयजसनक तथा िरकारी िम्पशि वा वहतमा अिर पने देशिएमा िसमसतिे त्र्स्तो 
वववादमा समिापत्र गराउने छैन । 

  तर त्र्स्तो अिर पने व्र्होरा हटाइय अन्र् व्र्होराबाट मात्र समिापत्र गनय 
चाहेमा भन ेसमिापत्र गराइय ददन ुपनेछ । 

 

५६. मेिसमिापको िासग प्रोत्िाहन गनेाः (१) िसमसतिे िसमसत िमक्ष 
िनुवाइयको िासग पेि भएको उजरुीमा मेिसमिाप हनु िक्ने िम्भावना रहेको 
देिेमा पक्षहरूिाइय मेिसमिापको िासग तारेि तोक्न िक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको तारेिको ददन िसमसतिे वववादका पक्ष 
तथा ववपक्ष, उपशस्थत भएिम्म पक्षिे पत्र्ाइय िाथै सिइ आएका अन्र् व्र्शि 
िमेत उपशस्थत गराइय मेिसमिापको िासग छिफि गराइय पक्षहरूको बीचमा 
िहमसत भएमा िहमसत भए बमोशजम समिापत्र कागज तर्ार गनय िगाइय 
समिापत्र गराइय ददन ुपनेछ । 

  (३) उजरुीमा तोवकएको म्र्ादमा िसमसत िमक्ष उपशस्थत नभएको वा 
उपशस्थत भएर पसन तारेि गजुारी वववादमा तारेिमा नरहेको पक्ष अथवा 
वववादमा पक्ष कार्म नभएको भए तापसन वववादको पेटबोिीबाट उजरुीको पक्ष 
कार्म हनु े देशिएको व्र्शि िमेत मेिसमिापको िासग उपशस्थत भएमा 
िसमसतिे मेिसमिाप गराइय समिापत्रको कागज गराइय ददन ुपनेछ । 

 

५७. प्रारशम्भक िनुवाइय पूवय मेिसमिापाः (१) उजरुी प्रिािकिे प्रारशम्भक 
िनुवाइयको िासग िसमसत िमक्ष उजरुी पेि हनु ु पूवय उजरुीमा मेिसमिाप 
हनुिक्न े अवस्था देशिएमा वा पक्षहरूिे िो व्र्होराको सनवेदन सिइय आएमा 
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समिापत्रको व्र्होरा ििेुको कागज तर्ार गरी िसमसत िमक्ष पेि गनय िक्नेछ 
। 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम गदाय समिापत्रमा अशन्तम िहमसत नजटेुको 
भए तापसन पक्षहरू मेिसमिापको िासग प्रवक्रर्ामा जान िहमत भएमा उजरुी 
प्रिािकिे पक्षहरूको सनवेदन सिइय उजरुीमा मेिसमिापको िासग मेिसमिापकताय 
िमक्ष पठाउने आदेिको िासग िसमसत िमक्ष पेि गनय िक्नेछ । 

 

५८. मेिसमिापकतायको िूची तर्ार गनेाः (१) िसमसतिे मेिसमिापको कार्य 
गराउनको िासग देहार् बमोशजमको र्ोग्र्ता पगेुको व्र्शिहरूको वववरर् ििुाइय 
िम्भाववत मेिसमिापकतायको िूची तर्ार गनेछाः 

 (क) कशम्तमा माध्र्समक तह उशिर्य गरेको; 
 (ि) कुनै राजनीसतक दि प्रसत आस्था रािी राजनीसतमा िवक्रर् 

नरहेको; तथा 
 (ग) स्थानीर् स्तरमा िमाजिेवीको रुपमा पवहचान बनाएको । 

 (घ)  मेिसमिापकतायको ४८ घण्टा तासिम सिइ 
मेिसमिापकतायको कार्य गदै आएको  

 (ङ)  २५ बषय उमेर परुा भएको । 

 (च)  मासथ र्ोग्र्तामा जनुिकैु कुरा िेशिएको भएता पसन तासिम 
सिइ हाि काम गरी रहेकाको हकमा सनजिाइ सनरन्तरता ददन 
िवकनेछ । 

  (२) मेिसमिापकतायको िूची तर्ार गरेपसछ िसमसतिे िूची िभा िमक्ष 
पेि गरी अनमुोदन गराउन ुपनेछ । 
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  (३) उपदफा (२) बमोशजम िूची अनमुोदन भएपसछ िसमसतिे िावयजसनक 
जानकारीको िासग िूचना प्रकािन गनुय पनेछ तथा मेिसमिापको िासग पठाउाँदा 
प्रत्रे्क पक्षिाइय िो िूची उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

 

५९. मेिसमिापकतायको िूची अद्यावसिक गनेाः (१) िसमसतिे दफा ५९ 
बमोशजम तर्ार भएको िूची प्रत्रे्क वषय अद्यावसिक गनुय पनेछ । 

  (२) प्रत्रे्क वषय अद्यावसिक गरेको मेिसमिापकतायको िूची िसमसतिे 
िभाबाट अनमुोदन गराउन ुपनेछ । 

  (३) र्ि ऐन तथा प्रचसित कानून बमोशजम मेिसमिापकतायको िूचीमा 
िूचीकृत हनु र्ोग्र्ता पगेुको व्र्शििे िसमसत िमक्ष िूचीकृत गरी पाउनको 
िासग अनिूुची ११ बमोशजमको ढााँचामा सनवेदन ददन िक्नेछ । 

 

६०. मेिसमिापकतायको िूचीबाट हटाउनाेः (१) िसमसतिे दफा ६० बमोशजम 
मेिसमिापकतायको िूची अद्यावसिक गदाय देहार्को अवस्थाका मेिसमिापकतायको 
नाम िूचीबाट हटाउनछेाः- 

(क) सनजको मतृ्र् ुभएमा; 
(ि) सनजिे आफ्नो नाम िूचीबाट हटाइय पाउाँ भन्ने सनवेदन 

ददएमा; 
(ग) सनजिे नैसतक पतन देशिने फौजदारी असभर्ोगमा िजार् 

पाएमा; 
(घ) सनज कुनै िंस्थािाँग िम्बध्द रहेकोमा िो िंस्था िारेज वा 

ववघटन भएमा; र 

(ङ) िसमसतिे दफा ६७ को उपदफा (२) बमोशजम सनजिाइय 
िूचीबाट हटाउन ेसनर्यर् गरेमा। 
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(च)  अन्र्त्र स्थानीर् तहमा बिााँइ िराइ गरेमा । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम िूचीबाट नाम हटाइएका 
मेिसमिापकतायहरूको नामाविी िसमसतिे िावयजसनक िूचनाको िासग प्रकािन 
गनुय पनेछ । 

 

६१. मेिसमिापको िासग िमर्ावसि तोक्नाेः (१) िसमसतिे र्ि ऐन बमोशजम 
मेिसमिापको िासग मेिसमिापकताय पठाउाँदा बढीमा सतन मवहना िम्मको िमर् 
तोकी पठाउनछे । 

  (२) मेिसमिापको िासग पठाउाँदा िामान्र्तर्ााः वढीमा तीन जनाबाट 
मेिसमिाप गराउने गरी तोक्न ुपनेछ। 

 

६२. मेिसमिापकतायको छनौटाः (१) िसमसतिे मेिसमिाप गराउने कार्यको 
िासग वववादका पक्षहरूिाइय एक जना मेिसमिापकतायको छनौट गनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम गदाय पक्षहरूबीचमा एकजना 
मेिसमिापकतायको िासग िहमसत नभएमा िसमसतिे पक्षहरूको िहमसतमा तीन 
जना मेिसमिापकतायको छनौट गनुय पनेछ । 

  (३) पक्षहरूको बीचमा मेिसमिापकतायको नाममा िहमती हनु निकेमा 
िसमसतिे मेिसमिापकतायको िूचीमा रहेका मेिसमिापकतायहरूमध्रे्बाट दवैु 
पक्षबाट एक-एक जना मेिसमिापकताय छनौट गनय िगाइय तेस्रो मेिसमिापकताय 
छनौट गरी ददन ुपनेछ । 

  (४) उजरुीका िबै पक्षको िहमसतमा मेिसमिापकतायको िूचीमा नरहेको 
र्ि ऐन बमोशजम मेिसमिापकताय हनु अर्ोग्र् नभएको कुनै व्र्शि वा 
िंस्थाबाट मेिसमिाप प्रवक्रर्ा अगाडी बढाउन िहमत भै सिशित सनवेदन ददएमा 
िसमसतिे त्र्स्तो व्र्शि वा िंस्थािाइय मेिसमिापकताय तोकी ददन ुपनेछ । 
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६३. मेिसमिापकतायको पररवतयनाः (१) िसमसतिे देहार्को अवस्था परी 
पक्षहरूिे सनवेदन ददएको अवस्थामा मेिसमिापकताय पररवतयन गरी ददन ुपनेछाः- 

(क) दफा ६१ बमोशजम मेिसमिापकतायको िूचीबाट हटाउन े
अवस्था भएमा; 

(ि) पक्षहरूिे पारस्पररक िहमसतमा मेिसमिापकताय हेरफेर गनय 
मञ्जुर भएमा; 

(ग) वववादको कुनै पक्षिे मेिसमिापकताय प्रसत अववश्वाि रहेको 
सिशित जानकारी गराएमा; 

(घ) कुनै कारर्िे मेिसमिापकतायिे मेिसमिापमा िहभागी 
भैरहन निक्ने जनाएमा; 

(ङ) वववादको ववषर्वस्तमुा मेिसमिापकतायको कुनै स्वाथय रहेको 
मेिसमिापकतायिे जानकारी गराएमा वा कुनै स्रोतबाट 
िसमसत िमक्ष जानकारी भएमा; तथा 

(च) मेिसमिापकतायिे मेिसमिापकतायको हैसिर्तिे कार्य गदाय 
दफा ६६ तथा अन्र् प्रचसित कानून बमोशजम पािन 
गनुयपने आचरर् पािन नगरेमा । 

  (२) मेिसमिापकताय पररवतयनको कारर्िे तोवकएको िमर्मा 
मेिसमिापको कार्य िम्पन्न हनु निक्ने भएमा िसमसतिे बवढमा एक मवहना 
िम्मको िमर् थप गनय िक्नछे । 

 

६४. मेिसमिापको िासग पठाउाँदा गने प्रवक्रर्ााः (१) िसमसतिे कुनै उजरुी 
मेिसमिापको िासग मेिसमिापकताय िमक्ष पठाउाँदा पक्षहरूिाइय 
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मेिसमिापकतायको िम्पकय  उपिब्ि गराइय मेिसमिापकताय िमक्ष उपशस्थत हनु े
तारेि तोकी देहार् बमोशजमको कागज िाथै रािी िेिी पठाउन ुपनेछाः 

(क) उजरुीको िार िंके्षप वा मखु्र् मखु्र् कागजातको प्रसतसिपी; 
(ि) उजरुीको पक्ष वा वारेि भए वारेिको नाम, थर, वतन र 

उपिब्ि भएिम्म टेसिफोन नम्बर, इयमेि, फ्र्ाक्ि तथा 
अन्र् िम्पकय  वववरर्; तथा 

(ग) मेिसमिाप िम्बन्िी प्रवक्रर्ा िम्पन्न गनुय पने स्थान र िमर् 
। 

  (२) मेिसमिापकतायिे िसमसत िमक्ष माग गरेमा उजरुीका 
कागजातहरूको नक्कि उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

  (३) मेिसमिापको िासग तोवकएको िमर् िम्पन्न भएको िात ददन सभत्र 
उजरुीको पक्षहरू िसमसत िमक्ष उपशस्थत हनु ेगरी तारेि तोक्न ुपनेछ । 

  (४) उपदफा (३) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भए तापसन 
मेिसमिापकतायिे तोवकएको िमर् अगावै उजरुी िसमसत िमक्ष वफताय पठाउन े
सनर्यर् गरेमा िो सनर्यर्को जानकारी भएको िात ददन सभत्र पक्षहरूिाइय िसमसत 
िमक्ष उपशस्थत हनु ेगरी पठाउन ुपनेछ । 

 

६५. मेिसमिापमा अविम्बन गनुयपने प्रवक्रर्ााः (१) िसमसतिे पक्षहरूको 
िहमसतमा मेिसमिापको िासग छिफि गने तथा अन्र् कार्य गने स्थानको 
छनौट गरी पक्ष तथा मेिसमिापकतायिाइय िोको जानकारी उपिब्ि गराउन ु
पनेछ । 

  तर पक्षहरूको िहमसतमा मेिसमिापकतायिे अन्र् कुनै स्थानको छनौट 
गनय बािा पने छैन । 
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  (२) पक्षहरूिाइय उपदफा (१) बमोशजम मेिसमिापकतायिे तोकेको 
स्थानमा तोवकएको िमर्मा उपशस्थत हनु ेदावर्त्व रहनछे । 

  (३) उपदफा (२) बमोशजमको दावर्त्व पक्षहरूिे परुा नगरेमा 
मेिसमिापकतायिे मेिसमिापको प्रवक्रर्ा बन्द गरी िसमसतिाइय िोको सिशित 
जानकारी गराइय उजरुीको कागजात वफताय पठाउन िक्नछे । 

  (४) मेिसमिापको क्रममा मेिसमिापकतायिे पक्षहरू बीचमा िहजकतायको 
भसूमका सनवायह गनेछ र उि भसूमका सनवायह गने क्रममा सनजिे पक्षहरू बाहेक 
देहार्का व्र्शिहरूिाँग िमेत एकि वा िामूवहक वाताय गनय िक्नेछाः 

(क) वववादको ववषर्मा जानकारी रहेको उजरुीका पक्षिे रोजेको 
व्र्शि; तथा 

(ि) वववादको ववषर्वस्तकुो बारेमा जानकारी रहेको स्थानीर् भद्र 
भिादमी । 

  (५) मेिसमिापकतायिे पक्षहरूको िहमसतमा पक्षहरूिाँग देहार् बमोशजम 
वाताय गनय िक्नेछाः 

(क) पक्षहरूिाँग एकि एकान्त वाताय; तथा 
(ि) टेसिफोन वाताय, सभसडर्ो कन्रेन्ि वा िञ्चारको अन्र् 

माध्र्मबाट वातायिाप । 
  (६) प्रचसित कानून तथा र्ि ऐनको मान्र्ता ववपरीत नहनुे गरी 

पक्षहरूको िहमसतमा मेिसमिापकतायिे मेिसमिापको कार्यववसि सनिायरर् गनय 
िक्नछे । 

 

६६. मेिसमिापकतायको आचरर्ाः (१) मेिसमिापकतायिे देहार् बमोशजमको 
आचरर् पािन गनुय पनेछाः- 
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(क) मेिसमिाप िम्बन्िी कारवाही सनष्पक्ष ढङ्गिे िम्पादन गनुय 
पने; 

(ि) कुनै पक्षप्रसत झकुाव, आग्रह, पूवायग्रह नराख्न े वा रािेको 
देशिन ेकुनै आचरर् वा व्र्वहार नगने; 

(ग) कुनै पक्षिाइय डर, त्राि, झकु्र्ान वा प्रिोभनमा पारी 
मेिसमिाप गराउन नहनुे; 

(घ) वववाद कार्म रहेको अवस्थामा वववादको कुनै पक्षिाँग 
आसथयक कारोबारमा िंिग्न नहनु;े 

(ङ) मेिसमिाप िम्बन्िमा बनकेो प्रचसित कानून तथा अन्र् 
स्थावपत मान्र्ता ववपरीत आचरर् गनय नहनु;े 

(च) मेिसमिापको क्रममा पक्षहरुिाँग िम्मानजनक, िदभावपूर्य र 
िबै पक्षप्रसत िमान व्र्वहार कार्म गने; 

(छ) मेिसमिापको क्रममा पक्षहरुिे व्र्ि गरेको ववषर्वस्तकुो 
गोपसनर्ता कार्म राख्न;े तथा 

(ज) मेिसमिापको क्रममा पक्षबाट प्राप्त भएको कुनै कागजात 
वा वस्त ुप्रवक्रर्ा िम्पन्न भएपसछ वा सनज प्रवक्रर्ाबाट अिग 
भएपसछ िम्बशन्ित पक्षिाइय िरुशक्षत वफताय गने । 

  (२) िसमसतिे कुनै मेिसमिापकतायिे उपदफा (१) बमोशजमको आचरर् 
पािना नगरेको उजरुी परी वा िो ववषर्मा स्वरं् जानकारी प्राप्त गरी छानववन 
गदाय व्र्होरा दठक देशिए त्र्स्तो मेिसमिापकतायिाइय मेिसमिापकतायको िूचीबाट 
हटाउनेछ । 

 

६७. सिित तर्ारी र समिापत्राः (१) मेिसमिापकतायिे पक्षहरुिाँगको छिफि 
पश्चात मेिसमिापको िासग दवैु पक्ष िहमत भएकोमा समिापत्र गराइय िहमसत 
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भएको ववषर्वस्त ु बमोशजमको समिापत्रको सिित तर्ार गरर िसमसत िमक्ष 
पठाउन ुपनेछ । 

 

६८. मेिसमिाप नभएको उजरुीमा गनुय पने कारवाहीाः (१) मेिसमिापकतायिे 
पक्षहरु बीचमा मेिसमिाप हनु निकेमा िो व्र्होरा ििुाइय प्रसतवेदन तर्ार गरी 
वववादका िबै कागजात िवहत िसमसतमा वफताय पठाउन ुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम गदाय मेिसमिापकतायिे पक्षहरुिाइय िसमसत 
िमक्ष हाशजर हनु जाने बढीमा िात ददनको म्र्ाद तोकी पठाउन ुपनेछ । 

 

६९. मेिसमिाप नभएको उजरुीमा सनर्यर् गनुय पनेाः (१) स्थानीर् ऐनको दफा 
४७ (१) को ववबादमा िसमसतिे मेिसमिापको िासग पठाएको उजरुीमा 
पक्षहरुबीच मेिसमिाप हनु निवक मेिसमिापकतायको प्रसतवेदन िवहत प्राप्त हनु 
आएमा कानून बमोशजम कारवाही गरी सनर्यर् गनुय पछय । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भए तापसन देहार् 
बमोशजमको उजरुीमा असिकारके्षत्र ग्रहर् गने िम्बशन्ित अदाित वा सनकार्मा 
उजरुी गनय जान ुभसन िनुाइय पठाइय ददन ुपछयाः- 

(क) स्थानीर् ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) 
बमोशजमको वववादमा; तथा 

(ि) कुनै अदाित वा सनकार्बाट मेिसमिापको िासग 
प्रवेषत भएको वववादमा । 

  (३) उपदफा (२) को देहार् (ि) बमोशजमको वववादमा िम्बशन्ित अदाित 
वा सनकार्मा पठाउाँदा हाशजर हनु जान ेतारेि तोकी पठाउन ेतथा समसिि िमेत 
नक्कि िडा गरी असभिेि राशि िक्कि समसिि िम्बशन्ित अदाित वा सनकार्मा 
पठाउन ुपनेछ । 

 



िण्ड २, िंख्र्ा ७, सिरीजङ्घा राजपत्र, भाग १, समसत २०७७.०३.१५ 

 

44 | सिरीजङ्घा गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर्, तेल्िोक, ताप्िेजङुद्धारा प्रकाशित ।   
 

७०. मेिसमिाप दस्तरुाः मेिसमिापमा जाने वववादको हकमा मेिसमिापकतायिे 
पक्षहरुिे िहमसतमा ददन मञु्जर भएदेशि बाहेक कुनै प्रकारको दस्तरु िाग्न ेछैन 
। तर पक्षहरूको िहमसतमा मेिसमिापकतायिे पक्षहरुबाट बढीमा पााँच पााँच 
िर् रुपैंर्ा सिन पाउन ेछन ्।  

 

७१. िमदुार् स्तरमा हनु े िामदुावर्क मेिसमिाप प्रवद्वयन गनय कमयचारी तोक्न 
िक्नाेः (१) िसमसतिे स्थानीर् स्तरमा मेिसमिाप प्रवद्वयन गनयको िासग 
कार्यपासिका तथा गाउाँपासिकाका प्रमिु प्रिािकीर् असिकृत िमक्ष अनरुोि 
गरेमा कमयचारी िटाइय िमदुार्स्तरमा मेिसमिापको प्रवद्वयनात्मक कार्यक्रम गनय 
िवकनेछ । 

(२) िमदुार्स्तरमा हनु े िामदुावर्क मेिसमिापको हकमा दफा ५९ (१) 
अनिुारको र्ोग्र्ता तथा अनभुव नभएका मेिसमिापकतायवाट मेिसमिाप गराउन 
वािा पने छैन । 

(२) िसमसतिे िमदुार्स्तरमा हनु े िामदुावर्क मेिसमिापको कार्यववसि तोके 
वमोशजम हनुेछ । 

 

 

पररच्छेद ९ 

सनर्यर् कार्ायन्वर्न िम्बन्िी व्र्वस्था 
 

७२. िशचवािर्को शजम्मेवारीाः कार्यपासिकाको प्रत्र्क्ष सनर्न्त्रर् र सनदेिनमा 
रही िसमसतको सनर्यर् कार्ायन्वर्न गने गराउने िम्बन्िी िम्पूर्य कार्यको रेिदेि 
गने शजम्मेवारी वहन गनुय पनेछ । 
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७३. िहर्ोग गनुयपनेाः(१) कार्यपासिकाको कार्ायिर् तथा िो अन्तगयतका िबै 
वडा कार्ायिर् तथा अन्र् कार्ायिर्िे र्ि ऐन तथा प्रचसित कानून बमोशजम 
िसमसतिे गरेको सनर्यर् बमोशजम व्र्शि वा िंस्था वा अन्र् किैिाँग अििु गनुय 
पने जररवाना वा अन्र् रकम अििु उपर गनय िहर्ोग गनुय पनेछ । 

  (२) र्ि ऐन तथा प्रचसित कानून बमोशजम िसमसतिे अिूि गनुय पने 
जररवाना, सबगो वा अन्र् कुनै प्रकारको रकम अििु उपर नभइय उपदफा (१) 
मा उल्िेि भए बमोशजमका कार्ायिर्हरुिे कुनै सिफाररि वा कुनै कार्य गरी 
ददन ेछैनन।् 

 

७४. अििुउपर गनेाः (१) असभिेि प्रिािकिे िसमसतको सनर्यर् बमोशजम कुनै 
पक्षिाँग जररवाना वा सबगो वा अन्र् कुनै प्रकारको अििु उपर गनुय पने भएमा 
िो पक्षिे जररवाना सतनय बझुाउन ल्र्ाएमा बझुी िदर स्र्ाहा गरी जररवानाको 
िगत किा गनुय पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम अििुउपर नभएमा िगत रािी िम्बशन्ित 
पक्षको नाम नामेिी तथा जररवाना रकम िमेतको वववरर् कार्यपासिकाको 
कार्ायिर्का िाथै िबै वडा कार्ायिर्मा िमेत असभिेिको िासग पठाउन ुपनेछ 
। 

  (३) िम्बशन्ित कार्ायिर्हरुिे उपदफा (२) बमोशजम िेिी आएमा त्र्स्तो 
पक्षिाँग जररवाना रकम अििु उपर गरी असभिेि िािामा िदर स्र्ाहा गनय 
पठाउन ुपनेछ । 

 

७५. भरीभराउ गनेाः (१) िसमसतिे र्ि ऐन बमोशजम गरेको कुनै सनर्यर् 
बमोशजम कुनै पक्षिे रािेको दस्तरु, वा अन्र् कुनै प्रकारको रकम कुनै पक्षबाट 
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भराइय पाउन े भएमा भराइय पाउन े पक्षिे भरी ददन ु पने पक्षको त्र्स्तो रकम 
भराइय ददन ु पने स्रोत ििुाइय अनिूुची १२ बमोशजमको ढााँचामा सनवेदन ददन ु
पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम सनवेदन ददाँदा र्थािम्भव नगद रहेको बैँक 
िाता वा कुनै िहकारी वा बचत िंस्थामा रहेको रकम र िो नभएमा सििाम 
सबक्री गरी अििु उपर गनुय पने अवस्था भएमा कुनै अचि िम्पशिको व्र्होरा 
ििुाइय सनवेदन ददन ुपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोशजमको सनवेदनमा दफा ७८ बमोशजमको वववरर् 
ििुाइय सनवेदन ददन ुपनेछ । 

 

७६. चिन चिाइय ददनाेः (१) िसमसतिे र्ि ऐन बमोशजम गरेको कुनै सनर्यर् 
बमोशजम कुनै िम्पशि वा असिकार वा कुनै ववषर्वस्त ुवा िेवा वा अन्र् कुनै 
ववषर्को चिन पाउन े ठहरेको पक्षिे त्र्स्तो चिन पाउन े ववषर्को वववरर् 
ििुाइय असभिेि प्रिािक िमक्ष अनिूुची-१३ को ढााँचामा सनवेदन ददन ुपनेछ 
। 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम सनवेदन परेमा असभिेि प्रिािकिे सनर्यर् 
बमोशजमको ववषर्को चिन चिाइय ददन ुपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको सनवेदन ददाँदा चिन चिाउन ुपने िम्पशिको 
दफा ७८ बमोशजमको वववरर् ििुाउन ुपनेछ । 

७७. िम्पशिको वववरर् ििुाउन ुपनेाः भररभराउ गनय वा चिन चिाइ पाउनको 
िासग सनवेदन ददन े वववादको पक्षिे सनवेदनमा िम्पशिको वववरर् उल्िेि गदाय 
देहार् बमोशजमको वववरर् ििुाउन ुपनेछाः- 

  (क) अचि िम्पशिको वववरर् 
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(१) घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना तथा चार वकल्िा; 
(२) घर जग्गाको वकिा नम्बर तथा क्षेत्रफि;;    

(३) घर रहेको भए घरको तिा तथा कवि र िम्भव भएिम्म 
वगय वफट; 

(४) घर जग्गाको अवशस्थती आवाि वा  औद्योसगक वा व्र्ापाररक 
के्षत्रमा रहेको व्र्होरा; 

(५) कच्ची वा पदक्क िडकिाँग जोसडएको व्र्होरा; 
(६) घरजग्गाको स्वासमत्व रहेको व्र्शिको नाम थर िाथै 

स्वासमत्व भन्दा फरक व्र्शिको भोगचिन रहेको भए 
भोगचिन गनेको नाम थरका िाथै अन्र् वववरर्; तथा 

(७) घरमा भएको िगापात तथा िररद सबक्री हनु िक्ने न्रू्नतम 
मूल्र् । 

  (ि) चि िम्पशिको वववरर्ाः 
(१) चििम्पशि रहेको ठाउाँ तथा भोग वा सनर्न्त्रर् राख्नकेो नाम 

थर; 

(२) बैँक िातामा रहेको नगद भए िातावािको िाथै बैँक तथा 
िािाको नाम; 

(३) चि िम्पशिको प्रकार तथा नगद बाहेकको भए िम्भाववत 
सबक्री मूल्र्; तथा 

(४) नगद बाहेकको चि िम्पशि भए अवस्था, प्रकृसत तथा 
बनोटका िाथै प्रत्रे्कको िाइज र िाँख्र्ा । 

७८. िम्पशि रोक्का राख्नाेः (१) असभिेि प्रिािकिे दफा ७५ वा ७६ बमोशजम 
सनर्यर् कार्ायन्वर्नको िासग सनवेदन परे पसछ देिाइएको िम्पशिको हकमा 
आवश्र्क पने जसत जेथा रोक्का राख्न ेिम्बन्िमा सनर्यर्को िासग कार्ायपासिका 
िमक्ष पेि गने र कार्यपासिकाबाट रोक्का राख्न ेसनर्यर् गरे पसछ सनर्यर् बमोशजम 
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जेथा रोक्का राख्नको िासग िो जेथा दताय रहेको कार्ायिर् वा रशजषे्ट्रिन गने 
कार्ायिर्मा िेिी पठाउन ुपनेछ । 

  (२) बािी, ब्र्ाज, बहाि िगार्तको िम्पशिको हकमा सनवेदन परेको 
बढीमा दइुय ददनसभत्र िम्पशि तार्दात गनय िगाइय तार्दात गदायको िमर्मा नै 
आवश्र्क पने जसत िम्पशि वा िोबाट प्राप्त हनु ेबािी, बहाि, ब्र्ाज, मनुाफा 
आदद आर् सनर्न्त्रर् गनुय वा रोक्का राख्नपुछय र त्र्िको भपायइय िम्बशन्ित पक्षिाइय 
ददन ुपछय । 

  (३) दफा ७८ को देहार् (ि) बमोशजमको िम्पशिको हकमा भररभराउको 
िासग आवश्र्क पने जसत िम्पशि रोक्का रािी रोक्काको िूचना आवश्र्कता 
अनिुार िेिा िािा वा िम्बशन्ित बैँक वा िम्बशन्ित सनकार्मा तरुुन्त िेिी 
पठाउन ुपनेछ। 

  (४) िम्पसत रोक्का िम्वशन्ि आदेि अनिूुची १४ बमोशजम हनुेछ । 

 
७९. िम्पशि सििाम गदाय अपनाउन ुपने कार्यववसिाः (१) कार्यपासिकािे र्ि ऐन 

बमोशजम भरीभराउ गनुय पने सबगो वा कोटय फी वा त्र्स्तै कुनै रकम अििु 
उपर गनय दफा ७८ को देहार् (क) बमोशजम िम्पशिको वववरर् ििुाइय दिायस्त 
परेमा त्र्स्तो रकम भरी ददन ुपने व्र्शििाइय बझुाउन ुपने रकम बझुाउन िात 
ददनको म्र्ाद ददइय िूचना जारी गनुय पछय।  

  (२) उपदफा (२) बमोशजमको म्र्ादमा रकम बझुाउन नल्र्ाएमा त्र्स्तो 
भरी ददन ुपने व्र्शिको भरी पाउने व्र्शििे देिाएको दफा ७८ को देहार् (क) 
बमोशजमको िम्पशि तार्दात गरी ल्र्ाउन ुपछय ।  

  (३) दण्ड, जररवाना, िरकारी सबगो वा कुनै अदाित वा सनकार् वा 
गाउाँपासिका वा िसमसतको सनर्यर्िे अििु उपर गनुय पने कुनै रकमको हकमा 
त्र्स्तो अििु उपर हनु ुपने व्र्शििे बझुाउन नल्र्ाएमा सनजको जनुिकैु अचि 
िम्पशि फेिा परेमा तार्दात गरी रोक्का राख्न ुपछय । 
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  (४) उपदफा (३) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भए तापसन जेथा जमानत 
वा कुनै प्रकारको नगद िरौट दाशिि गरेको हकमा िो िम्पशिबाट िाम्ने जसत 
रकमको िासग उपदफा (३) बमोशजम गरी रहन ुपदैन । 

  (५) उपदफा (४) बमोशजम मोि कार्म भएपसछ उि अचि िम्पशिको 
सििामको िूचना िम्बशन्ित पक्षिाइय ददइय िवयिािारर्को जानकारीको िासग 
सििाम हनुे समसत र िम्पशिको वववरर् िवहतको िावयजसनक िूचना गाउाँपासिका, 
शजल्िा प्रिािन कार्ायिर्, शजल्िा अदाित, शजल्िा िमन्वर् िसमसतको कार्ायिर् 
तथा कोष तथा िेिा सनर्न्त्रकको कार्ायिर्मा टााँस्न िगाउन ुपनेछ । 

  (६) उपदफा (५) बमोशजमको िूचनामा तोवकएको ददनमा उि िूचनामा 
तोवकएको िम्पशि पञ्चवकते मोिबाट मासथ बढाबढ प्रवक्रर्ा बमोशजम सििाम 
गनुय पनेछ । 

  (७) सििाम प्रवक्रर्ामा िम्भव भएिम्म शजल्िा अदाित, शजल्िा प्रिािन 
कार्ायिर् वा स्थानीर् प्रिािन कार्ायिर्, स्थानीर् प्रहरी कार्ायिर् तथा 
गाउाँपासिका के्षत्रसभत्र रहेका अन्र् िरकारी कार्ायिर्का प्रसतसनसििाइय रोहवरमा 
राख्न ुपनेछ ।  

  (८) उपदफा (६) बमोशजम गदाय उि िम्पशि किैिे पसन सििाम िकार 
नगरेमा िोही प्रवक्रर्ाबाट पनुाः दोस्रोपटक सििाम गनुय पनेछ तथा दोस्रोपटक 
गदाय पसन किैिे सििाम िकार नगरेमा भराइय पाउन ेपक्ष सनवेदकिाइय नै उि 
िम्पशि पञ्चवकते मोिमा िकार गनय िगाउन ुपनेछ । 

  (९) उपदफा (८) बमोशजम गदाय सनवेदकिे िम्पशि िकार गनय नचाहेमा 
पसछ अको जेथा िलु्न आएका बित कानून बमोशजम गने गरी सनजको सनवेदन 
तामेिीमा रािी सििाममा चढाइयएको िम्पशि फुकुवा गरी ददन ुपछय ।  

  (१०) र्ि दफामा अन्र्त्र जनुिकैु कुरा िेशिएको भए तापसन 
गाउाँपासिकाको कुनै रकम अििु उपर गने क्रममा सििाम गदाय किैिे िकार 
नगरेमा जसतमा िकार हनु्छ त्र्सतमा नै िो िम्पशि सििाम गरी प्राप्त रकम 
िदर स्र्ाहा गरी नपगु रकमको हकमा कानून बमोशजम अन्र् िम्पशि वा 
प्रवक्रर्ाबाट अििु उपर गनुय पनेछ । 
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८०. तार्दात गने प्रवक्रर्ााः (१) असभिेि प्रिािकिे दफा ७९ बमोशजम 
िम्पशि तार्दात गनुयपदाय कशम्तमा वडा िशचव स्तरको कमयचारी िटाइय त्र्स्तो 
अचि िम्पशिको चिनचल्तीको मूल्र् स्पष्ट िलु्ने गरी तार्दात गनय िगाउन ु
पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम तार्दात गने कमयचारीिे तार्दात गनुयपने 
िम्पशिको चिनचल्तीको मूल्र् कार्म गने प्रर्ोजनिे पञ्चवकते मोि कार्म गरी 
मचुलु्का िडा गरी असभिेि प्रिािक िमक्ष प्रसतवेदन िवहत पेि गनुय पनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोशजम पञ्चवकते मोि कार्म गदाय देहार् बमोशजमका 
कुरािाइय आिार सिइय कार्म गनुय पनेछाः 

(क) सनवेदकिे सनवेदनमा ििुाएको मूल्र्; 

(ि) सनर्यर्मा उल्िेि भएको भए िो मूल्र्; 

(ग) पक्षिे जमानत वा कुनै अन्र् प्रर्ोजनको िासग कार्यपासिका 
िमक्ष सनवेदन ददाँदा ििुाएको मूल्र्; 

(घ) तार्दात गदाय भै आएको स्थानीर् मूल्र्ांकन अनिुारको 
मूल्र्; 

(ङ) मािपोत कार्ायिर्िे कार्म गरेको न्रू्नतम मूल्र्; 

(च)  अन्र् कुनै प्रर्ोजनिे कुनै िरकारी सनकार्िे कुनै मूल्र् 
कार्म गरेको भए िो मूल्र्; 

(छ) पञ्चवकते मोि कार्म गनुय भन्दा तत्काि अगावै कुनै िररद 
सबक्री भएको भए िो मूल्र् । 

स्पवष्टकरर्ाः “पञ्चवकते मोि” भन्नािे अचि िम्पशि सबक्री गनुयपदाय 
सबक्री हनु ेन्र्नुतम मूल्र्िाइय िम्झन ुपछय । 

  (४) उपदफा (३) बमोशजम गदाय देहार् बमोशजमको कुरािाइय िमेत 
ध्र्ानमा राख्न ुपनेछाः 
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(क)  औद्योसगक वा व्र्ापाररक वा आवाि क्षेत्र िगार्त िडक 
िञ्जाििाँग जोसडएको छ वा छैन; तथा 

(ि) क्षेत्रसभत्र पने घरको हकमा घरको वतयमान अवस्था 
िम्बन्िमा प्राववसिक मलु्र्ााँकन प्रसतवेदन । 

 

८१. िाम्न ेजसत मात्र सििाम गनुय पनेाः (१) कार्यपासिकािे दफा ८० बमोशजम 
सििाम गदाय अििु गनुय पने बााँकी िाम्न ेजसत िम्पशि मात्र सििाम गनुय पनेछ 
। 

  (२) िम्पशि सििाम गदाय िकार भएको रकम अििु उपर गनुय पने भन्दा 
बढी भएमा िो बढी भएको जसत रकम िम्पशिवाि पक्षिाइय वफताय गरी ददनपुछय 
। 

  (३) उपदफा (२) बमोशजम रकम वफताय पाउने पक्ष सििाम गदायको बित 
उपशस्थत नभएको भए रकम वफताय सिन आउन ु भनी सनजको नाममा िात 
ददनको िूचना जारी गरी शझकाइय रकम वफताय गनुय पछय । 

  (४) उपदफा (३) बमोशजम गदाय िम्बशन्ित पक्ष रकम वफताय सिन 
नआएमा उि रकम िशञ्चत कोषमा दाशिि गरी आम्दानी बााँसि िदर स्र्ाहा 
गनुय पछय । 

  (५) असभिेि प्रिािकिे दफा ८० बमोशजम सििाम गरेको िम्पशि 
िकार गने पक्षको नाममा िम्पशि दताय नामिारीको िासग िम्बशन्ित कार्ायिर् 
वा सनकार्मा पत्राचार गरी सनजिाइय िम्पशिको चिन पूजी उपिब्ि गराइय 
आवश्र्क परे िो िम्पशिको चिन चिाइय ददन ुपछय । 

  (६) र्ि ऐनमा अन्र्त्र जनुिकैु कुरा िेशिएको भए तापसन दफा ८० 
बमोशजमको सििाम प्रवक्रर्ा अगाडी बढी िके पसछ भराउन ुपने रकम बझुाउन 
ल्र्ाए पसन िो रकम नबशुझ िम्पशि सििाम गनुय पनेछ । 
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८२. सििाम उपरको उजरुीाः र्ि ऐन बमोशजम भएको सििामको प्रवक्रर्ामा 
शचि नबझु्न े पक्षिे जनु प्रवक्रर्ा उपर शचि नबझेुको हो िो भएको पन्र 
ददनसभत्र िसमसत िमक्ष उजरुी पेि गरी भएको आदेि बमोशजम गनुय पनेछ । 

 

८३. सबगो भराउाँदा वा चिन चिाउाँदा िागेको िचयाः र्ि ऐन बमोशजम सबगो 
भराउाँदा वा चिन चिाउाँदा िागेको िचय सबगो भरी ददनपुने वा चिन ददन ुपने 
िम्बशन्ित पक्षिे व्र्होनुय पनेछ । 

 
 

८४. र्थाशस्थसतमा राख्नाेः कार्यपासिकािे र्ि ऐन बमोशजम चिन चिाइय माग्न 
वा सबगो भराइय पाउन कुनै िम्पशि देिाइय सनवेदन परे पसछ सबगो भराउन ेवा 
चिन चिाउन ेकार्य िम्पन्न नभए िम्मको िासग उि िम्पशि हक हस्तान्तरर् 
गनय, भत्काउन, सबगानय तथा कुनै प्रकारको सनमायर् कार्य गरी उि िम्पशिको 
स्वरुप पररवतयन गनय नपाउने गरी रोक्का राख्न िम्बशन्ित पक्षको नाममा आदेि 
जारी गरी उि िम्पशि र्थाशस्थसतमा राख्न ुपनेछ । 

 

८५. सनवेदनबाट कारवाही गनेाः (१) असभिेि प्रिािकिे कुनै पक्षिे दफा ८४ 
बमोशजम भएको आदेि ववपररत कुनै िम्पशिको हक हस्तान्तरर् वा स्वरुप 
पररवतयन आदद गरेको सनवेदन परेमा उि सनवेदन दताय गरी त्र्स्तो गने पक्षको 
नाममा सतन ददनको म्र्ाद जारी गरी सनजिाइय हाशजर गराइय िो सनवेदन िसमसत 
िमक्ष पेि गनुय पनेछ । 

  (२) िसमसतिे उपदफा (१) बमोशजमको सनवेदन पेि हनु आएमा पक्षिाइय 
नर्ााँ उजरुी दताय गनय निगाइय उि सनवेदनबाट नै आवश्र्क कारवाही गरी 
सनर्यर् गनुय पनेछ । 
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  (३) उपदफा (२) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भए तापसन उपदफा (१) 
बमोशजमको सनवेदनको व्र्होराबाट सनवेदन िसमसतको के्षत्रासिकार सभत्र नपने 
ववषर्मा परेको देशिएमा िसमसतिे उि ववषर्मा के्षत्रासिकार ग्रहर् गने अदाित 
वा सनकार् िमक्ष जान िनुाइय ददन ुपनेछ । 

 

८६. चिनचिाउन ेिूचनााः (१) असभिेि प्रिािकिे िसमसतको सनर्यर् बमोशजम 
चिन चिाइय पाउन सनवेदन परेमा चिन चिाउने समसत ििुाइय फिानो समसतमा 
फिानो घर जग्गाको चिन चिाउन कमयचारी िवटइय आउन े हुाँदा िो समसत 
अगावै घर जग्गा िासि गरी ददन ुभनी चिन ददन ुपने पक्षको नाममा िूचना 
जारी गनुय पनेछ। 

  (२) चिन ददनपुने िम्पशि उजरुीको पक्ष बाहेक अन्र् किैको 
भोगचिनमा रहेको भएमा असभिेि प्रिािकिे िोही पक्षको नाममा उपदफा 
(१) बमोशजमको िूचना जारी गनुय पनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजम तोवकएको समसतमा िवटइय जााँदा घरजग्गा 
िासि गरेको भए िम्बशन्ित कमयचारीिे चिन चिाइय ददएको मचुलु्का िडा गरी 
तथा घरजग्गा िासि नगरेको भए िासि गराइय चिन चिाइय चिन चिाएको 
मचुलु्का िडा गरी प्रसतवेदन िाथ असभिेि िािामा पेि गनुय पनेछ ।  
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पररच्छेद १० 

ववववि 

 

८७. नक्कि सनवेदनाः (१) िसमसत िमक्ष दताय रहेको उजरुीको कुनै िरोकारवािा 
पक्षिे वववादको समसििमा रहेको कुनै कागजपत्रको नक्कि सिनको िासग 
सनवेदन ददएमा िसमसतिे उि पक्षिाइय िो कागजको नक्कि उपिब्ि गराउन ु
पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको सनवेदन ददाँदा िम्बशन्ित पक्षिे उजरुी 
िािामा रहेको समसििको नक्कि सिन ु पदाय उजरुी प्रिािक तथा असभिेि 
िािामा रहेको समसििको नक्कि सिनपुने भएमा असभिेि प्रिािक िमक्ष 
सनवेदन पेि गनुय पनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको सनवेदन ददनको एघार बजे अगावै पेि 
भएमा िम्बशन्ित कमयचारीिे िोही ददन र िो भन्दा पसछ पेि भएमा िम्भव 
भएिम्म िोही ददन नभए िोको भोसिपल्ट नक्कि उपिब्ि गराउनेछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोशजम सनवेदन ददाँदा फरक फरक उजरुीको िासग 
फरक फरक सनवेदन ददन ुपनेछ । 

  (५) वववादको कुनै पक्षिे उपदफा (१) बमोशजमको सनवेदन ददाँदा 
नक्किको ििामा कागजपत्रको फोटो शिच्न ेअनमुसत मागेमा िो ददन ुपनेछ । 

  (६) नक्कि सनवेदन ददाँदा अनिूुची १५ बमोशजमको ढााँचामा ददन ुपनेछ । 
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८८. नक्कि दस्तरुाः (१) िम्बशन्ित प्रिािकिे दफा ८७ बमोशजम नक्कि वा 
फोटो शिच्नको िासग सनवेदन ददने पक्षिाँग देहार् बमोशजमको दस्तरु सिइय नक्कि 
उपिब्ि गराउन ुपनेछाः 

(क) नक्किको हकमा िक्कि पानाको प्रसत पषृ्ठको रू १०।–रुपैर्ााँको 
दरिे; 

(ि) िसमसतको सनर्यर् कागजको हकमा प्रसत िक्कि पानाको प्रसत पषृ्ठको 
रू १०।–रुपैर्ााँको दरिे; तथा 

(ग) सिित कागजपत्रको नक्कि नसिइय फोटो शिच्न चाहेमा प्रसत 
पानाको रू १०।– रुपैर्ााँको दरिे।  

  (२) उपदफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भए तापसन प्रचसित कानून 
बमोशजम नक्कि दस्तरु निाग्न ेपक्षिाइय र्ि दफा बमोशजमको दस्तरु िाग्न ेछैन 
। 

  (३) र्ि दफा बमोशजम नक्कि उतार गरी िैजाने पक्षिे नक्कि उतार गदाय 
िागेको िचयको व्र्वस्था आफै गनुय पनेछ । 

 

८९. दस्तरु उल्िेि गनेाः (१) नक्कि प्रमाशर्त गने िम्बशन्ित प्रिािकिे नक्कि 
प्रमाशर्त गदाय नक्कि िैजाने पक्षको नाम थर तथा उजरुीमा हैसिर्तका िाथै 
नक्कि उतार गरे वापत दाशिि गरेको दस्तरु र नक्कि पाना िमेत उल्िेि गरी 
नक्कि ददएको व्र्होरा जनाइय नक्कि प्रमाशर्त गनुय पनेछ ।   

 
९०. दस्तरु चिुा नभइय नक्कि नददइनाेः िम्बशन्ित प्रिािकिे र्ि ऐन बमोशजम 

नक्कि माग्ने पक्षिे नक्कि उतार गदाय दफा ८९ बमोशजम िाग्न ेदस्तरु दाशिि 
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नगदाय िम्म नक्कि ददनेछैन र िो नक्किको आसिकाररकता प्रमाशर्त गनय पाउन े
छैन।  

 
 

९१. प्रचसित कानून बमोशजम हनुाेः र्ि ऐनमा जनुिकैु कुरा िेशिएको भए 
तापसन उजरुीिाँग िम्बशन्ित प्रचसित कानूनमा कुनै कुरा िेशिएको भए िोमा 
िेशिए जसतको हकमा िोही बमोशजम हनुछे । 

 

९२. सनर्म बनाउन ेअसिकाराः िसमसतिे र्ि ऐनको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको 
िासग आवश्र्क सनर्म बनाउन िक्नछे । 
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अनिूुची १ 

(दफा ८ को उपदफा (२) िाँग िम्बशन्ित) 
उजरुीको ढााँचा 

न्र्ावर्क िसमसत िमक्ष पेि गरेको 
सनवेदन-पत्र 

 

...............................शजल्िा,.............................................गाउाँपासिका, वडा नम्बर 

........ बस्न ेश्री ................................................................ को छोरा/छोरी/श्रीमती वषय 

........ को श्री  ....................................... सनवेदक (प्रथम पक्ष) ववरुद्व .................... 
शजल्िा, ............................... गाउाँपासिका, वडा नम्बर ........ बस्ने श्री ...... ............ 
........ ...................................... को छोरा/छोरी/श्रीमती वषय ... को श्री  ............... 
................ .... ......................... ववपक्ष (दोस्रो पक्ष) 

ववषर्ाः  

म सनम्न वुाँदाहरुमा िेशिए वमोशजम सनवेदन गदयछु : 
१. सनवेदनको िम्पूर्य व्र्होरा ििुाउने ।  

२. र्ि िसमसतबाट दोस्रो पक्ष शझकाई जे जो वझु्न ुपछय वझुी वववाद सनरुपर् गराई पाउाँ।  

३. र्ि गाउाँपासिकाको सनर्म बमोशजमको सनवेदन दस्तरु िगार्तका अन्र् तोवकए बमोशजमका 
दस्तरु सतरेको भौचरको प्रसतसिपी र्िै सनवेदन िाथ पेि गरेको छु ।  

४. र्ो सनवेदन स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोशजम र्ि 
गाउाँपासिकाको न्र्ावर्क िसमसतको क्षेत्रासिकार सभत्रनै पदयछ । 

५. र्ो सनवेदन हद म्र्ाद सभतै्र छ र म सनवेदकिाई र्ि ववषर्मा सनवेदन ददन ेहकदैर्ा प्राप्त छ 
।  

६. र्ि ववषर्मा अन्र्त्र कहीीँ कतै कुनै सनकार्मा कुनै प्रकारको सनवेदन ददएको छैन।  

७. र्िमा दोस्रो पक्ष तथा िरोकारवािा शझकाइ थप व्र्होरा वझु्न िवकनेछ ।  

८. र्िमा िेशिएका व्र्होरा दठक िााँचो ित्र् हनु,् झठुा ठहरे कानून वमोशजम िजार् भोग्न 
तर्ार छु ।  

सनवेदक 

नामाः  .......................... 
 
ईसत िंवत.्...............िाि.............मवहना...........गते‘..........रोज  िभुम ्। 
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अनिूुची २ 

(दफा ९ को उपदफा (१) िाँग िम्बशन्ित) 

उजरुी दताय गरेको सनस्िाको ढााँचा 

श्री ................................................ 

........................ ........................। 

 

ववषर्:  उजरुी दतायको सनस्िापत्र िम्बन्िमा । 

 

.........................................बस्न े तपाई श्री ............................................ िे 

.................................................. भनी उजरुी दताय गनय ............................................ 
बस्ने श्री ......................................... का ववरुद्दमा कार्म भएकोिे र्ो सनस्िा दताय नं. 
.......................... दताय गरी ल्र्ाएकोमा आजको समसतमा जारी गरी ददएको छ। 

अशख्तर्ार प्राप्त कमयचारी 

दस्तित:   ........  

समसत:   ...........  
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अनिूुची ३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) िाँग िम्बशन्ित) 

ताररि भपायइय 

न्र्ावर्क िसमसत 

सिरीजङ्घा गाउाँपासिकामा िडा गररएको तारेि भरपाई 

 

वादी           प्रसतवादी 
.................             ...................  

मदु्दा  .................... 

समसत ........... मा ......................................... काम भएकोिे िोही ददन 
........... बजे र्ि न्र्ावर्क िसमसत/कार्ायिर्मा उपशस्थत हनुेछु भनी िही गने ...... 
 

वादी ................         प्रसतवादी 
................ 
 

ईसत िंवत................िाि.............मावहना...........गते‘..........रोज िभुम ्। 
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अनिूुची ४ 

(दफा ९ को उपदफा (३) िाँग िम्बशन्ित) 

ताररि पचाय 

न्र्ावर्क िसमसत 

सिरीजङ्घा गाउाँपासिका 

बाट जारी भएको तारेिको पचाय 
 

वादी        प्रसतवादी 
...............       ................. 

मदु्दााः ...................... 
 

समसत ............... मा .................... काम गनय ........ बजे हाशजर हनु आउनहुोिा 
।  

 

फााँटवािाको दस्तित  

समसत ................. 
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अनिूुची ५ 

(दफा १५ को उपदफा (३) िाँग िम्बशन्ित) 

प्रसतवादको ढााँचा 

सिशित जवाफको नमूना 

न्र्ावर्क िसमसत िमक्ष पेि गरेको 

सिशित जवाफ 

प्रथम पक्ष 

................................शजल्िा................................गाउाँपासिका................................वडा नं. ................................बस्ने 

................................को ................................(नाता िम्बन्ि उल्िेि गने) 

................................वस्ने................................वषय जवाफ प्रस्ततुकताय 

दोस्रो पक्ष 

................................शजल्िा................................गाउाँपासिका................................वडा नं. ................................को छोरा 
वषय ................................ वस्ने ................................ को ................................ ववपक्षी (सनवेदक) 

ववषर् : 

म सनम्न वुाँदाहरुमा िेशिए वमोशजम सनवेदन गदयछु : 
१ प्रसतवादिाँग िम्बशन्ित सनवेदनको िम्पूर्य व्र्होरा उल्िेि गने । 

२ दस्तरु सतरेको भौचरको प्रसतसिपी िंिग्न गने । 

३ र्ो सिशित जवाफ म्र्ादसभतै्र सिई म आफैं  उपशस्थत भएको छु । 

४ र्िमा िेशिएका व्र्होरा दठक िााँचो ित्र् हनु,् झठुा ठहरे कानून वमोशजम िंजार् भोग्न तर्ार छु ।  

सनवेदक 

नामाः ................................... 
ईसत िंवत................िाि.............मावहना...........गते‘..........रोज िभुम ्। 
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अनिूुची ६ 

(दफा २० को उपदफा (६)  िाँग िम्बशन्ित) 

न्र्ावर्क िसमसतबाट जारी भएको 

म्र्ाद िूचना 

.............................................................वस्ने .....................................................को 
नाउाँमा  ........................................गाउाँपासिका  कार्ाांिर्बाट जारी भएको .. 

ददन ेिूचना  

 

....................................बस्ने....................................िे तपाईका ववरुद्दमा 

...................................िम्बन्िी वववाद परेको भनी र्ो सनवेदन दताय गरेको हुाँदा िोको 
प्रसतसिपी र्िै िाथ पठाईएको छ।अत: म्र्ाद बझेुको वा ररत पवुयक तामेि भएको 
समसतिे १५ पन्र ददनसभत्र आफ्नो भनाई िवहत आफै वा काननु बमोशजमको वारेि 
माफय त र्ि कार्ायिर्मा हाशजर हनु आउन ुहोिा । अन्र्था प्रचसित काननु बमोशजम 
हनुे व्र्होरा जानकारी गराईन्छ। 
 

ईसत िंवत................िाि.............मावहना...........गते‘..........रोज िभुम ्। 
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अनिूुची ७ 

(दफा ४२ को उपदफा (१) िाँग िम्बशन्ित) 

सनर्यर्को ढााँचा 

सिरीजङ्घा गाउाँपासिका न्र्ावर्क िसमसत 

िंर्ोजक श्री ......................................................................................... 

िदस्र् श्री ........................................................................................... 

िदस्र् श्री ........................................................................................... 

सनर्यर् 

िंवत ्............... िािको सनवेदन नम्बर ........ 

ववषर् : 

................. शजल्िा ................ गाउाँपासिका/उपमहानगरपासिका/महानगरपासिका वडा नम्बर ..... 
वस्ने श्री ................................................................................. प्रथम पक्ष 

ववरुद्ध 

................. शजल्िा ................ गाउाँपासिका/उपमहानगरपासिका/महानगरपासिका वडा नम्बर ..... 
वस्ने श्री .................................................................................. दोस्रो पक्ष 

स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ... को उपदफा (....) को िण्ड  (....) वमोशजम 
सनवेदन दताय भई िोही ऐनको दफा ४६ वमोशजम गठन भएको न्र्ावर्क िसमसत िमक्ष प्रस्ततु हनु 
आएको मदु्दाको िंशक्षप्त तथ्र् र सनर्यर् र्ि प्रकार छाः  

(१) िंशक्षप्त रुपमा सनवेदकको सनवेदन व्र्होरा उल्िेि गने।  

(२) प्रत्र्थीको सिशित जवाफ उल्िेि गने।  

(३) कुनै प्राववसिक प्रसतवेदन वा अन्र् स्थिगत िजयसमनबाट उल्िेि भएको व्र्होरा उल्िेि गने 
।  
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(४) वववादका दवैु पक्षिाई मेिसमिाप गराउने प्रर्ोजनका िासग ........................ 
.गाउाँपासिका/उपमहानगर/महानगरपासिक वडा नं ....मा रहेको मेिसमिाप केन्द्रमा पठाउाँदा 
मेिसमिाप हनु निकी फवकय  आएको भए िो ििुाउने।  

सनर्यर् 

दवैु पक्षिाई िनुवुाईको िासग आज पेिी तोवकएकोमा वववादका िम्वशन्ित पक्षहरु स्वर्म ् तथा 
सनजहरुबाट सनर्िु गरेका कानून व्र्विार्ीहरु िमेतको भनाई िनुी पनुाः समिापत्र गनुयहोि ् भनी 
िम्झाउाँदा वझुाउाँदा पसन समिापत्र गनय मञ्जुर नगनुय भएकोिे फाइिमा िंिग्न प्रमार् कागजहरुको 
िमेत मूल्र्ाङ्कन गरी स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ....... को उपदफा (....) 
वमोशजम सनर्यर् ददन ु पने हनु आई सनर्यर् तफय  ववचार गदाय 
.............................................................................................. ........................ (सनर्यर् गनुयपने व्र्होरा 
स्पष्ट ििुाउने ) .......................... ................   ठहछय  । िो ठहनायिे तपसिि बमोशजम गनुय ।  

तपसिि 

१. िरोकारवािािे नक्कि माग गनय आएमा सनर्मानिुार दस्तरु सिई नक्कि ददन ु।  

२. र्ो सनर्यर्मा शचि नवझेु ३५ ददनसभत्र .............. शजल्िा अदाितमा पनुरावेदन गनय जान ु
भनी  प्रत्र्थीिाई िनुाई ददन ु।  

३. म्र्ादसभत्र पनुरावेदन नपरेमा कानून वमोशजम सनर्यर् कार्ायन्वर्न गनुय/गराउन ु।  

ईसत िंवत................िाि.............मावहना...........गते‘..........रोज िभुम ्। 
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अनिूुची ८ 

(दफा ४८ को िाँग िम्बशन्ित) 

अन्तररम िंरक्षर्ात्मक आदेिको नमूना 
सिरीजङ्घा गाउाँपासिका 

न्र्ावर्क िसमसत 

िंर्ोजक श्री......................................................................................... 
िदस्र् श्री........................................................................................... 
िदस्र् श्री ........................................................................................... 

आदेि 

िम्वत ्............................ िािको सनवेदन नं........ 
ववषर्ाः   

................. शजल्िा ................ गाउाँपासिका/उपमहानगरपासिका/महानगरपासिका 
वडा नं...........................................वस्न े
..............................................प्रथम पक्ष 

ववरुद्ध 

................. शजल्िा ................ गाउाँपासिका/उपमहानगरपासिका/महानगरपासिका 
वडा नं...........................................वस्न े
..............................................दोस्रो पक्ष 

(िम्पूर्य व्र्होरा उल्िेि गरी आदेि जारी गने) र स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन 
२०७४ को दफा ४९ (८) वमोशजम ववपक्षी ........................ को नाममा र्ो 
अन्तररम िंरक्षर्ात्मक आदेि जारी गरी ददएका छौं । र्ो आदेि समसिि िामेि 
रािी ववपक्षीिाई िेिी पठाई ददन ु। र्ो आदेि अनिुार भएको जानकारी प्राप्त गरी 
समसिि िामेि राख्न ुर सनर्मानिुार पेि गनुय ।  

 

ईसत िंवत................िाि.............मावहना...........गते‘..........रोज िभुम ्। 
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अनिूुची ९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) िाँग िम्बशन्ित) 

समिापत्रको िासग सनवेदनको ढााँचा 

सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको न्र्ावर्क िसमसत िमक्ष पेि गरेको समिापत्रको िंर्िु सनवेदन 
पत्र 

................. शजल्िा ................ गाउाँपासिका/उपमहानगरपासिका/महानगरपासिका 
वडा नं...........................................वस्ने वषय.......... को ............................ 
छोरा/छोरी/श्रीमती वषय........प्रथम पक्ष सनवेदक 

ववरुद्ध 

................. शजल्िा ................ गाउाँपासिका/उपमहानगरपासिका/महानगरपासिका 
वडा नं...........................................वस्ने वषय ... को ............................  (दोस्रो 

पक्ष( सिशित जवाफ  

ववषर् 

हामी सनवेदक सनम्न सिशित सनवेदन गदयछौ । 

िम्पूर्य व्र्होरा उल्िेि गने । 

सनवेदकहरु 

...................................... प्रथम 
पक्ष 

.................................... दोस्रो 
पक्ष 
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अनिूुची १० 

(दफा ५३ को उपदफा (५) िाँग िम्बशन्ित) 

समिापत्रको ढााँचा 

 ....................गाउाँपासिका/उपमहानगरपासिका/महानगरपासिका न्र्ावर्क िसमसत 
िमक्ष पेि गरेको समिापत्रको िंर्िु सनवेदन पत्र 

................. शजल्िा ................ गाउाँपासिका/उपमहानगरपासिका/महानगरपासिका 
वडा नं...........................................वस्न े वषय......... को................... 
छोरा/छोरी/श्रीमसत वषय ........................................... प्रथम पक्ष सनवेदक 

ववरुद्ध 

................. शजल्िा ................ गाउाँपासिका/उपमहानगरपासिका/महानगरपासिका 
वडा नं...........................................वस्ने वषय ..... को ............................  

(दोस्रो पक्ष( सिशित जवाफ  

ववषर् 

हामी सनवेदक सनम्न सिशित सनवेदन गदयछौं : 

१ िम्पूर्य व्र्होरा उल्िेि गने ।  

२ सनवेदन दस्तरु सतरेको भौचर िंिग्न गने । 

३ र्िमा िेशिएका व्र्होरा ठीक िााँचो हो झठुा ठहरे कानून बमोशजम िहुाँिा बझुाउाँिा ।  

सनवेदकहरु 

...................................... प्रथम पक्ष 

.................................... दोस्रो पक्ष 
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अनिूुची ११ 

(दफा ६० को उपदफा (३) िाँग िम्बशन्ित) 

मेिसमिापकतायमा िूचीकृत हनु ेसनवेदन ढााँचा 

श्री न्र्ावर्क िसमसत 

सिरीजङ्घा गाउाँपासिका । 

 

ववषर् मेिसमिापकतायमा िूचीकृत हनु पाउाँ । 

 

प्रस्ततु ववषर्मा तपसििमा उल्िेशित कागजातहरुको प्रसतसिपी िाथै रािी र्ि गाउाँपासिकाको 
न्र्ावर्क िसमसत अन्तगयतका ............ मेिसमिाप केन्द्रमा िूचीकृत भई मेिसमिाप गराउन अनमुती 
पाउाँ भनी र्ो सनवेदन गदयछु । जो आदेि । 

तपसिि  

१) नेपािी नागररकता प्रमार्पत्रको छााँर्ाकपी, 

२) कक्षा ८ वा िोभन्दा मासथल्िो र्ोग्र्ता उसतर्य गरेको िैशक्षक प्रमार्पत्रको छााँर्ाकपी, 

३) मेिसमिापकतायको तासिम प्राप्त गरेको प्रमार्पत्रको छार्ााँकपी, 

४) मेिसमिाप िम्बन्िी अनभुव  

५) व्र्शिगत वववरर् । 

सनवेदकको नाम र दस्तित 

 

 

 

 

 

फोटो 
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अनिूुची १२ 

(दफा ७६ को उपदफा (१)िाँग िम्बशन्ित) 

गाउाँपासिका÷नगरपासिकाको न्र्ावर्क िसमसत िमक्ष पेि गरेको 

भररभराउको सनवेदन पत्र 

 

ववषर्ाः भररभराई पाउाँ भन्न ेवारे । 

सनवेदक ================================वादी प्रसतवादी 

ववरुद्ध 

ववपक्षी ================================================== वादी प्रसतवादी  

मदु्धा 

सनवेदनको िम्पूर्य व्र्होरा उल्िेि गने । 

सनवेदक 

ईसत िंवत ............... िाि ............. मवहना ..... गते‘ रोज िभुम ्।
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अनिूुची १३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) िाँग िम्बशन्ित) 

चिन चिाउन ेसनवेदन 

सिरीजङ्घा  गाउाँपासिकामा पेि गरेको 
सनवेदन पत्र 

ववषर्ाः चिन चिाई पाउाँ भन्ने वारे । 

====================== वस्न ेसनवेदक =====================  वादी प्रसतवादी 
ववरुद्व 

====================== वस्न ेववपक्षी =====================  वादी प्रसतवादी 
मदु्धा 

म सनवेदक सनवेदन वापत रु १०।– दस्तरु िाथै रािी सनम्न व्र्होरा सनवेदन गदयछु । 

१. उपर्ुयि ववपक्षी िाँगको उल्िेशित मदु्दा र्ि गाउाँपासिकाको न्र्ावर्क िसमसतबाट समसत ................... (जनु 
िम्पशि भोग गनय पाउन ेगरर सनर्यर् भएको छ) मा सनर्यर् भई उि घर जग्गा..........................(िम्पशि वा 
वस्त ु उल्िेि गने) मेरो हक भोग र स्वासमत्वको हनुे ठहर भएकोमा श्री शजल्िा अदाितमा ववपक्षीिे 
पनुरावेदन गरेकोमा िम्मानीत अदाित िमेतबाट समसत ............................... मा सनर्यर् हुाँदा न्र्ावर्क िसमसतकै 
सनर्यर्िाई िदर गरी मेरै हक भोग कार्म गरेको हुाँदा िो मेरो भोगको कार्म भएको िम्पशि रहेको हुाँदा 
शिघ्रासत शिघ्र मिाई उि िम्पसत चिन चिाई हक पाउन र्ो सनवेदन गरेको छु। 
२. िंिग्न देहार्को कागजात रािी पेि गरेको छु। 

क. न्र्ावर्क िसमसतिे समसत ........................................ मा गरेको सनर्यर्को छााँर्ाकपी 
ि. श्री शजल्िा अदाितको समसत ...........................को िदर फैििाको छार्ााँकपी 
ग. र्ि वववाद िम्बद्द समसिि र्िै कार्ायिर्मा रहेको छ। 
  

घ. िेशिएको व्र्होरा दठक िााँचो छ।झठुा ठहरे कानून बमोशजम िहुाँिा बझुाउाँिा । 

सनवेदक 

............... 
ईसत िंवत................िाि.............मावहना...........गते‘..........रोज िभुम ्।  
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अनिूुची १४ 

(दफा ७९ को उपदफा (४) िाँग िम्बशन्ित) 

िम्पसत रोक्काको आदेि 
सिरीजङ्घा गाउाँपासिका 

न्र्ावर्क िसमसत 

िंर्ोजक श्री......................................................................................... 
िदस्र् श्री........................................................................................... 
िदस्र् श्री ...........................................................................................  

आदेि 

िम्वत ्    िािको सनवेदन नम्बर 

ववषर्ाः िम्पसत हस्तान्तरर् रोक्का । 

........................... शजल्िा ............................. गाउाँपासिका वडा नं ....  बस्ने ...... वषयको 
छोरा/छोरी/श्रीमसत ..................को  (प्रथम पक्ष(  

ववरुद्ध 

......शजल्िा...........गाउाँपासिका/उपमहानगरपासिका/महानगरपासिका, वडा नं .... ववपक्षी (दोश्रो पक्ष) 

.......... वस्ने .... वषय ..... को र्िमा सनवेदकको माग बमोशजम ...... शजल्िा .............. 
गाउाँपासिका/उपमहानगरपासिका/महानगरपासिका, वडा नं .... क्षे.फ ......... वक.नं ........ जग्गामा 
बनेको ......... को नाममा रहेको अवण्डाको .................. वगय वफटको    घर र सिग िगापात 
िमेत ववपक्षी .... िम्पशि सनज ववपक्षीबाट अन्र् अंशिर्ारहरुको मन्जरुी ववना हक हस्तान्तरर् 
हनुिक्ने आिंका गरी सनवेदकिे ददएको सनवेदन उपर प्रारशम्भक रुपमा जााँचवझु गदाय व्र्होरा 
मनासिव देशिएको हुाँदा हाििाई प्रत्र्क्षीको नाममा रहेको उशल्िशित घरजग्गाको हक हस्तान्तरर् 
गनय सिफाररि नददन वडािाई र अको आदेि नभएिम्मका िासग उि घरजग्गाको हक हस्तान्तरर् 
नगनुय/गनय नददन ुभनी मािपोत कार्ायिर्को नाममा िमेत स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन २०७४ को 
दफा ४९ (६) बमोशजम र्ो रोक्काको आदेि जारी गरी ददएका छौं । र्ो आदेि समसिि िामेि 
रािी िम्वशन्ित कार्ायिर्हरुमा पठाई ददन ु। र्ो आदेि अनिुार रोक्का भएको जानकारी प्राप्त गरी 
समसिि िामेि राख्न ुर सनर्मानिुार पेि गनुय । 

ईसत िंवत................िाि.............मावहना...........गते‘..........रोज िभुम ्। 
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अनिूुची १५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) िाँग िम्बशन्ित) 

नक्किको िासग सनवेदन 

सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको न्र्ावर्क िसमसतमा पेि गरेको सनवेदन पत्र 

ववषर् नक्कि पााँउ भने्न बारे । 

................... बस्ने ........................................................................... 
सनवेदक/वादी/प्रसतवादी 

ववरुद्ध 

............... बस्ने ................................................................................ 
ववपक्षी/वादी/प्रसतवादी 

मदु्दा .................................. 
म सनवेदक सनवेदन दस्तरु वापत रु. १०।– िाथै रािी सनम्न व्र्होरा सनवेदन गदयछु । (१)
 उपरोि ववपक्षीिाँगको उल्िेशित मदु्दामा अध्र्र्नको िासग देहार्का कागजातहरु आवश्र्क 
परेको हुाँदा प्रमाशर्त प्रसतसिपी पाउाँ भनी र्ो सनवेदन िाथ उपशस्थत भएको छु । अताः नक्किको 
प्रमाशर्त प्रसतसिपी पाउाँ ।  

देहार् 

१)  

२) िेशिएको व्र्होरा दठक िााँचो छ, झिुा ठहरे कानून बमोशजम िहुाँिा बझुाउाँिा ।  

सनवेदक 

सनज 
.......................... 

ईसत िंवत................िाि.............मावहना...........गते‘..........रोज िभुम ्। 
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