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ूःतावनाः

नेपालको

सं िवधान

बमोिजम

दे श

समाजवाद

उन्मुख

सं घीय

लोकतािन्ऽक

गणतन्त्ऽात्मक शासन ूणाली अनु प सञ्चािलत रहे कोले ःथानीय सरकारलाई ूा

न्याियक

अिधकार अनु प न्याय सम्पादन प ितलाई च ुःत दु ःत बनाउन र न्याियक सिमितले ूचिलत
कानून बमोिजम उजूरीको कारवाही र िकनारा गदार् अपनाउनु पन कायर्िविध तय गरी ःप ता,

एक पता एवं पारदिशर्ता कायम गरी कानूनको शासन तथा न्याय ूितको जनिव ास कायम
रािखरहनको लािग ूचलनमा रहेको सं घीय कानूनमा भए दे िख बाहे क थप कानूनी व्यवःथा गनर्
बाञ्छनीय भएकोले ,

नेपालको सं िवधानको धारा २२१ को उपधारा (१) बमोिजम लहान नगरपािलकाको

नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

पिरच्छे द -१
ूारिम्भक
१.

२.

सं िक्ष

नाम र ूारम्भः (१) यस ऐनको

सम्बन्धी ऐन, २०७५”

रहे को छ ।

नाम “न्याियक सिमित ( कायर्िविध )

(२) यो ऐन लहान नगरपािलका क्षेऽिभऽ तु न्त ूारम्भ हुनेछ ।

पिरभाषाः िवषय वा ूस ले अक अथर् नलागेमा यस ऐनमा;
(क)

"अिधकारक्षेऽ" भन्नाले सिमितमा उजूर् ी लाग्ने र सुन्न पाउने िवषयलाई
सम्झनु पछर् ।

(ख)

“उजुरी” भ ाले

सिमित समक्ष परे को िफरादपऽ, िनवेदनपऽ वा अन्य

ूकृितका उजुरीबाट शु

भएको ूचिलत कानून बमोिजम सिमितले कारवाही

र िकनारा गन वा नालेश समेतलाई सम्झनुपछर् ।
(ग)

“कानून व्यवसायी” भ ाले ूचिलत कानून बमोिजम कानून व्यवसायीमा

दिरएको व्यिक्त सम्झनुपछर् ।
(घ)

“खाम्ने” भ ाले तोिकएको सम्पि को मूल्या न गदार् असुल उपर हुन पुग्ने

हदलाई

सम्झनुपदर्छ ।
(ङ)

“चलन चलाईिदने” भ ाले िनणर्यप ात हक अिधकार ूा
कुनै वःतु वा सम्पि
पदर्छ ।

(च)

“जमानत”

भएको व्यिक्तलाई

भोग गनर् कायार्न्वयन गराइिदने कायर्लाई सम्झनु

भ ाले कुनै व्यिक्त वा सम्पि लाई न्याियक सिमितले चाहे को

बखतमा उपिःथत वा हािजर गराउन िलएको िजम्मा वा उ रदाियत्वलाई

सम्झनुपदर्छ ।
(छ)
(ज)

“जेथाजमानी” भ ाले पिछ हुन सक्ने दण्ड जिरवाना िवगो समेतलाई खाम्ने
गरी िलएको जग्गा जिमन लगायतका अचल सम्पि लाई सम्झनु पछर् ।
“तामेली”

भ ाले

न्याियक

सिमितको

क्षेऽािधकार

िभऽका

िववादह मा

सम्विन्धत पक्षलाई वुझाईने म्याद, सुचना, आदे श, पूजीर् वा जानकारी पऽ
िरतपूवक
र् वुझाउने कायर्लाई सम्झनु पछर् ।
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(झ)
(ञ)

“तायदात” भ ाले सम्पि को िववरण वा गन्ती गरे को सं ख्या जिनने व्यहोरा वा

सम्पि को फाँटवारी वा लगतलाई सम्झनुपदर् छ ।

“तोिकएको” वा “तोिकएबमोिजम” भ ाले यस ऐन अन्तगर्त बनेको

िनयममा

तोिकए बमोिजम सम्झनुपछर् ।
(ट)

“दरपीठ” भ ाले न्याियक सिमित समक्ष पेश हुन आएका कुनै कागजपऽको

सम्बन्धमा िरत नपुगे वा कानूनले दतार् नहुने वा नलाग्ने भएमा त्यसको

पछािड पि

सो को कारण र अवःथा जनाइ अिधकार ूा

अिधकारीले

लेिखिदने िनदशन वा व्यहोरालाई सम्झनुपदर् छ ।
(ठ)

“धनजमानी” भ ाले मु ाको अिन्तम िकनारा हुँदा लाग्न सक्ने िवगो दण्ड

जिरवाना वापत पक्षसं ग िलइने नगद बक ग्यारे न्टी वा जायजेथालाई सम्झनु
पछर् ।

(ड)
(ढ)

“नामेसी” भ ाले कुनै व्यिक्तको नाम, थर र वतन समेतको िवःतृत िववरण

खुलाइएको व्यहोरालाई सम्झनुपदर्छ ।

“नािलश” भ ाले कुनै िववादको िवषयमा दफा ८ बमोिजम िदएको उजुरी,
िनवेदन वा िफरादपऽ समेतलाई सम्झनुपछर् ।

(ण)

“िनणर्य िकताब”

भ ाले सिमितले उजुरीमा गरे को िनणर्यको अिभले ख राख्नको

लािग खडा गरे को उजुरीमा िनणर्य गरे को व्यहोरा र त्यसको आधार तथा
कारणको सं िक्ष

(त)

“पन्चकृित मोल”

उल्लेख भएको िकताब सम्झनुपछर् ।
भ ाले प

भला ीले सम्पि को ःथलगत तथा ःथानीय

अवलोकन मूल्का न गरी िविब िवतरण हुन सक्ने उिचत ठहराएर िनि त
(थ)
(द)
(ध)

गरे को मूल्यलाई सम्झनु पछर् ।
“पेशी” भ ाले

न्याियक

सिमित

समक्ष िनणर्याथर् पेश

हुने

िववादह मा

ु ाइ गन कामलाई सम्झनुपदर्छ ।
पक्षह लाई उपिःथत गराइ सुनव

“ूितबादी” भ ाले बादीले जसका उपर उजुरी दतार् गदर् छ सो व्यिक्त वा
सं ःथा सम्झनुपछर् ।

"उजुरी ूशासक" भन्नाले दफा ५० बमोिजमको काम गनर् तोिकएको
ूशासकलाई सम्झनु पछर् ।

(न)

“व्यिक्तगत जमानी” भ ाले मु ाका पक्षलाई उपिःथत गराउन लागेका दण्ड

(प)

“वयान” भ ाले मु ाका पक्ष वा पेटबोलीमा बुिझएका व्यिक्तले सिमित समक्ष

जिरवाना बुझाउँ दा िजम्मा िलने व्यिक्तलाई सम्झनु पछर् ।

आई गन कागजातलाई सम्झनुपछर् ।
(फ)
(ब)

“वकपऽ” भ ाले िववाद सम्बन्धमा जानकार भई साक्षीको

गरे का कुरा लेिखने वा लेिखएको कागजलाई सम्झनुपछर् ।

“बन्द ईजलास” भ ाले न्याियक सिमित अन्तगर्त िन पण हुने िववादह मध्ये
गोप्य ूकृितको िववाद भएको र सम्व
आवँयक दे िखएमा सम्व

(भ)

पमा व्यक्त

पक्षह

ु ाई कक्षलाई सम्झनुपछर् ।
सुनव

“मुल्तवी”

पक्षह िवच गोपनीयता कायम गनर्

माऽ सहभागी हुनेगरी ूवन्ध गिरएको

भ ाले न्याियक सिमित अन्तगर्त िवचाराधीन मु ा अन्य अ ा

अदालतमा समेत िवचाराधीन भईरहे को अवःथामा न्याियक सिमितले िनणर्य
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गदार् अन्य िवचाराधीन मु ा ूभािवत हुने दे िखएमा ूभाव पान मु ाको फैसला
(म)

नभएसम्म ूभािवत हुने मु ा ःथिगत गन कायर्लाई सम्झनुपछर् ।

“लगापात” भ ाले घरजग्गा र त्यससँग अन्तरिनहीत टहरा, बोट िव वा, खुल्ला
जिमन र त्यसमा रहेका सबैखाले सं रचना वा चचको जग्गा, छे उछाउ, सेरोफेरो

(य)

र सम्पूणर् अवयवलाई सम्झनु पदर्छ ।

“वादी” भ ाले कसै उपर सिमित समक्ष उजुरी दतार् गन व्यिक्त वा सं ःथा
सम्झनुपछर् ।

(र)

“सिचवालय” भ ाले न्याियक सिमितको सिचवालयलाई सम्झनुपछर् ।

(ल)

“सदःय” भ ाले न्याियक सिमितको सं योजक र सदःय समेतलाई सम्झनु

(व)

पछर् ।

“सदरःयाहा” भ ाले धरौटीमा रहेको रकमको लगत क ा गरी आम्दानीमा
बाध्ने कायर्लाई सम्झनुपछर् ।

(श)

(ष)

“सभा” भ ाले नगरसभा सम्झनुपछर् ।

“सिमित” भ ाले न्याियक सिमित सम्झनुपछर् र सो शव्दले ःथानीय सरकार
सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४८ को उपदफा (६) बमोिजमको
सिमितलाइर् समेत जनाउनेछ ।

(स)

“साल वसाली” भ ाले हरे क वषर्को लािग छु ाछु ै हुने गरी ूितवषर्को िनिम

(ह)

“ःथानीय ऐन” भ ाले “ःथानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४” सम्झनुपछर् ।

(क्ष)

"सं िवधान" भ ाले नेपालको सं िवधान सम्झनुपछर् ।

(ऽ)
( )

ःथायी

पमा तय गिरएको शतर् सम्झनुपछर् ।

"हकदै या" भ ाले आफूलाई मकार् परे को िवषयमा उजूर िदन पाउने अिधकार

सम्झनु पछर् ।

"हदम्याद" भन्नाले उजूरी दतार् गनर् पाउने समयाविधलाई सम्झनु पछर् ।

पिरच्छे द-२
सिमितको अिधकार
३.

४.

उजुरीमा िनणर्य सम्बन्धी कामः सिमितमा दतार् भएका उजुरीको िनणर्य गन वा

िमलापऽ गन वा दतार् भएको नािलश वा उजुरीको कुनै व्यहोराले लगत क ा गन
अिधकार सिमितलाइर् माऽ हुनेछ ।

िनणर्य सम्बन्धी बाहेक अन्य कामः (१) दफा ३ मा उल्ले ख भएको वा ूचिलत
कानूनले सिमित वा सिमितको सदःयले नै गन भ े व्यवःथा गरे को वा कायर्को

ूकृितले सिमित वा सिमितको सदःयले नै गनुप
र् न ःप
कायर्ह

भैरहेको दे िख बाहे कको अन्य

यस ऐनमा तोिकएको कमर्चारी र त्यसरी नतोिकएकोमा सिमितले िनणर्य गरी

तोकेको वा अिधकार ूदान गरे को कमर्चारीले गनुप
र् नछ ।

(२) तोिकएको शाखा ूमुख वा तोिकएका अन्य कमर्चारीले यस ऐन र

ूचिलत कानून बमोिजम तोिकएको काम गदार् सिमितको सं योजक वा सिमितले
तोकेको सदःयको ूत्यक्ष िनदशन, रे खदे ख र िनयन्ऽणमा रही गनुप
र् नछ ।
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५.

यस ऐन बमोिजम कायर्िविध अवलम्बन गनुप
र् नः सिमितले उजुरी वा उजुरीको कारवाही
र िकनारा गदार् ूचिलत र सम्बिन्धत सं घीय कानूनमा ःप

उल्ले ख भए दे िख बाहे क

यस ऐन बमोिजमको कायर्िविध अवलम्बन गनुप
र् नछ ।
६.

सिमितले हेनः सिमितलाइर् दे हाय बमोिजमको उजुरीह मा कारवाही र िकनारा गन
अिधकार रहनेछः
(क)

ःथानीय ऐनको दफा ४७ अन्तगर्तको उजुरी,

(ख)

अदालतबाट मेलिमलापको लािग नगरपािलकामा ूेिषत उजूरी,

(ग)
(घ)
७.

सं िवधानको अनुसूची-८ अन्तगर्तको एकल अिधकार अन्तगर्त सभाले बनाएको

कानून बमोिजम िन पण हुने गरी िसिजर्त उजुरी, तथा

ूचिलत कानूनले नगरपािलकाले हेन भिन तोकेका उजुरीह

।

सिमितको क्षेऽािधकारः सिमितले दफा ६ मा उल्ले ख भएका मध्ये दे हाय बमोिजमका
उजुरीह मा माऽ क्षेऽािधकार महण गन तथा कारवाही िकनारा गनछः
(क)

व्यिक्तको हकमा उजुरीका सबै पक्ष यस नगरपािलकाको भैगोिलक क्षेऽािधकार

(ख)

ूचिलत कानून र सं िवधानको भाग ११ अन्तगर्तको कुनै अदालत वा

(ग)

नगरपािलकाको

िभऽ बसोबास गरीरहे को,

न्यायाधीकरण वा िनकायको क्षेऽािधकार िभऽ नरहे को,

(घ)

क्षेऽािधकार

िभऽ

परे का

कुनै

मेलिमलाप वा िमलापऽको लािग ूेिषत गिरएको,
अचल सम्पि

अदालत

समावेश रहेको िवषयमा सो अचल सम्पि

वा

िनकायबाट

नगरपािलकाको

भैगोिलक क्षेऽिभऽ रिहरहे को, तथा
(ङ)

कुनै घटनासँग सम्बिन्धत िवषयवःतु रहेकोमा सो घटना नगरपािलकाको
भैगोिलक क्षेऽिभऽ घटे को ।

पिरच्छे द-३
उजुरी तथा ूितवाद दतार्
८.

िफराद, उजूरी वा िनवेदन दतार् गनः (१) कसै उपर िफराद, उजूरी वा िनवेदन दतार्
गदार् वा सो सम्बन्धी कारबाही चलाउँ दा ूचिलत कानून बमोिजम हकदै या पुगेको
व्यिक्तले सिमितको सिचवालय समक्ष उजूरी दतार् गनर्सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम उजुरी िदं दा यस ऐन तथा ूचिलत कानून

बमोिजम खुलाउनुपन कुरा सबै खुलाइर् तथा पुर्याउनुपन ूिबया सबै पुरा गरी
अनुसूची-१ बमोिजमको ढाँचामा िदनुपनछ ।

(३) उपदफा (२) मा लेिखए दे िख बाहे क उजूरीमा दे हाय बमोिजमको

व्यहोरा समेत खुलाउनु पनछः
(क)

वादीको नाम, थर, वतन र िनजको बाबू र आमा, तथा थाहा भएसम्म बाजे
र बज्यैको नाम;

(ख)
(ग)

ूितवादीको नाम, थर र थाहा भएसम्म िनजको बाबु र आमाको नाम, थर र

ःथान प ा लाग्ने गरी ःप

खुलेको वतन;

नगरपािलकाको नाम सिहत सिमितको नाम;
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(घ)

उजुरी गनुप
र् रे को व्यहोरा र सम्पूणर् िववरण;

(च)

सिमितको क्षेऽािधकार िभऽको उजुरी रहे को व्यहोरा र सम्बिन्धत कानून;

(ङ)

नगरपािलकाले तोके अनुसारको दःतुर बुझाएको रिसद वा िनःसा;

(छ)

बादीले माग दावी िलएको िवषय र सोसँग सम्बिन्धत ूमाणह ;

(ज)

हदम्याद लाग्ने भएमा हदम्याद रहे को तथा हकदै या पुगेको

(झ)

व्यहोरा;

कुनै सम्पि सँग सम्बिन्धत िवषय भएकोमा सो सम्पि

सम्बन्धी

चल भए रहेको

ःथान, अवःथा तथा अचल भए चारिकल्ला सिहतको सबै िववरण ।

(४) ूचिलत कानूनमा कुनै िवशेष ूिबया वा ढाँचा वा अन्य केिह

उल्ले ख भएको रहे छ भने सो सन्दभर्मा आवँयक िववरण समेत खुलेको हुनपु नछ ।

(५) कुनै िकिसमको क्षितपूितर् भराउनुपन अथवा बण्डा लगाउनुपन

अवःथाको उजुरीको हकमा त्यःतो क्षितपूितर् वा बण्डा वा चलनको लािग सम्बिन्धत

९.

अचल सम्पि को िववरण खुलेको हुनपु नछ ।

िफराद, उजूरी वा िनवेदन दतार् गरी िनःसा िदनेः (१) उजुरी ूशासकले दफा ८

बमोिजम ूा

उजुरी दतार् िकताबमा दतार् गरी बादीलाइर् तारे ख तोिक अनुसूची-२

बमोिजमको ढाँचामा दतार्को िनःसा िदनुपनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम तारे ख िदनु पन अवःथामा तारे ख तोक्दा

अनुसूची-३ बमोिजमको ढाँचामा तारे ख भपार्इर् खडा गरी सम्बिन्धत पक्षको दःतखत
गराइर् िमिसल सामेल राख्नुपछर् ।

तर सिमितले पटक िपच्छे को तारे ख पचार् नबनाई िमित लेखेर काम हुन

सके वा नसकेको व्यहोरा खोली पुन: अक तारे ख तोक्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोिजम तारे ख भपार्इर्मा तोिकएको तारे ख तथा उक्त

िमितमा हुने कायर् समेत उल्लेख गरी सम्बिन्धत पक्षलाइर् अनुसूची-४ बमोिजमको

ढाँचामा तारे ख पचार् िदनुपनछ ।
१०.

उजुरी दरपीठ गनः (१) उजुरी ूशासकले दफा ८ बमोिजम पेश भएको उजुरीमा

र् न दे हायको ूिबया पूरा गरी अथवा खुलाउनुपन
ूिबया नपुगेको दे िखए पूरा गनुप

दे हायको व्यहोरा खुलाई ल्याउनु भ े व्यहोरा लेिख पाँच िदनको समय तोिक तथा

उजूर् ी दतार् गनर् निमल्ने भए सो को कारण सिहतको व्यहोरा जनाइर् िलखतको पिहलो
पृ को पछाडी दरपीठ गरी वादीलाइर् उजूरी िफतार् िदनुपनछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम ूिबया नपुगेको भिन दरपीठ गरी िफतार्

गरे को उजुरीमा दरपीठमा उल्ले ख भए बमोिजमको ूिबया पुरा गरी पाँच िदनिभऽ
ल्याएमा दतार् गिरिदनुपछर् ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमको दरपीठ आदे श उपर िच

सो आदे श भएको िमितले

सात िदन िभऽ उक्त आदे शको िव

नबुझ्ने पक्षले

मा सिमित समक्ष

िनवेदन िदन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोिजम िदएको िनवेदन व्यहोरा मनािसब दे िखए
सिमितले उपदफा (१) बमोिजमको दरपीठ बदर गरी िववाद दतार् गनर् आदे श िदन
सक्नेछ ।
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(५) उपदफा (४) बमोिजम आदे श भएमा उजुरी ूशासकले त्यःतो

उजुरी दतार् गरी अ
११.

ूिबया पुरा गनुप
र् नछ ।

दतार् गनर् नहुनःे ूशासकले दफा ८ बमोिजम पेश भएको उजुरीमा दे हाय बमोिजमको

व्यहोरा िठक भए नभएको जाँच गरी दतार् गनर् निमल्ने दे िखएमा दफा १० बमोिजमको
ूिबया पुरा गरी दरपीठ गनुप
र् नछः
(क)

ूचिलत कानूनमा हदम्याद तोिकएकोमा हदम्याद वा म्याद िभऽ उजुरी परे

नपरे को;
(ख)

ूचिलत कानून बमोिजम सिमितको क्षेऽािधकार िभऽको उजुरी रहे नरहे को;

(ग)

कानुन बमोिजम लाग्ने दःतुर दािखल भए नभएको;
कुनै सम्पि

(घ)

वा अिधकारसँग सम्बिन्धत िवषयमा िववाद िन पण गनुप
र् न

िवषय उजुरीमा समावेश रहेकोमा त्यःतो सम्पि

वा अिधकार िवषयमा उजुरी

गनर् बादीको हक ःथािपत भएको ूमाण आवँयक पनमा सो ूमाण रहे
नरहे को;

(ङ)

उक्त िवषयमा उजुरी गन हकदै या बादीलाइर् रहे नरहे को;

(च)

१२.

िलखतमा पुरा गनुप
र् न अन्य िरत पुगे नपुगेको;

दोहोरो दतार् गनर् नहुनेः (१)यस ऐनमा जुनसुकै कुरा ले िखएको भए तापिन ूचिलत

कानून बमोिजम सिमित वा अन्य कुनै अदालत वा िनकायमा कुनै पक्षले उजुरी गरी
सिमित वा उक्त अदालत वा िनकायबाट उजुरीमा उल्ले ख भएको िवषयमा ूमाण बुिझ

वा नबुिझ िववाद िनरोपण भैसकेको िवषय रहेको छ भने सो उजुरीमा रहे का पक्ष

िवपक्षको बीचमा सोिह िवषयमा सिमितले उजुरी दतार् गनर् र कारवाही गनर् हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम दतार् गनर् निमल्ने उजुरी भुलवश दतार्

भएकोमा सो व्यहोरा जानकारी भएपिछ जुनसुकै अवःथामा रहे को भए पिन सिमितले

त्यःतो उजुरी खारे ज गनुप
र् नछ ।
१३.

उजुरीसाथ िलखत ूमाणको सक्कल पेश गनुप
र् नः उजुरीसाथ पेश गनुर् पन ूत्येक िलखत
ूमाणको सक्कल र किम्तमा एक ूित नक्कल उजुरीसाथै पेश गनुप
र् नछ र ूशासकले

त्यःतो िलखतमा कुनै कैिफयत जनाउनुपन भए सो जनाइ सो ूमाण सम्बिन्धत
िमिसलमा राख्नेछ ।

१४.

उजुरी तथा ूितवाद दतार् दःतुरः (१) ूचिलत कानूनमा उजूर् ी दतार् दःतुर

तोिकएकोमा सोिह बमोिजम तथा दःतुर नतोिकएकोमा एक सय

पनछ ।

पैयाँ बुझाउनु

(२) ूचिलत कानूनमा ूितवाद दतार् दःतुर नलाग्ने भनेकोमा बाहेक एक
सय
१५.

पैयाँ ूितवाद दतार् दःतुर लाग्नेछ ।

ूितवाद पेश गनुप
र् नः (१) ूितवादीले दफा २० बमोिजम म्याद वा सूचना ूा

भएपिछ म्याद वा सूचनामा तोिकएको समयाविधिभऽ उजुरी ूशासक समक्ष आफ वा
वारे स माफर्त िलिखत ूितवाद दतार् गनुप
र् नछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम ूितवाद पेश गदार् ूितवादीले भएको ूमाण
तथा कागजातका ूितिलिप साथै सं लग्न गरी पेश गनुप
र् नछ ।
(३) ूितवादीले

िलिखत व्यहोरा िददा अनुसूची-५ बमोिजमको ढाँचामा

िदनुपनछ ।
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१६.

ूितवाद जाँच गनः (१)उजुरी ूशासकले दफा १५ बमोिजम पेश भएको ूितवाद

जाँच गरी कानून बमोिजमको िरत पुगेको तथा म्याद िभऽ पेश भएको दे िखए दतार्

िकताबमा दतार् गरी िमिसल सामेल गनुप
र् नछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम ूितवाद दतार् हुने भएमा उजुरी ूशासकले

१७.

ूितवादीलाइर् वादी िमलानको तारे ख तोक्नुपनछ ।

िलखतमा पुरा गनुप
र् न सामान्य िरतः (१) ूचिलत कानू न तथा यस ऐनमा अन्यऽ

लेिखएदे िख बाहे क सिमित समक्ष दतार् गनर् ल्याएका उजुरी तथा ूितवाद र अन्य
िलखतमा दे हाय बमोिजमको िरतसमेत पुरा गनुप
र् नछः
(क)

A4 साइजको नेपाली कागजमा बायाँ तफर् पाँच सेिन्टिमटर, पिहलो पृ मा

शीरतफर् दश सेिन्टिमटर र त्यसपिछको पृ मा पाँच से िन्टिमटर छोडेको तथा
ूत्येक पृ मा बि स हरफमा नबढाइर् कागजको एकातफर् माऽ लेिखएको;

(ख)

िलखत दतार् गनर् ल्याउने ूत्येक व्यिक्तले िलखतको ूत्येक पृ को शीर
पुछारमा छोटकरी दःतखत गरी अिन्तम पृ को अन्त्यमा लेखात्मक तथा
ल्याप्चे सिहछाप गरे को;

(ग)

कुनै कानून व्यवसायीले िलखत तयार गरे को भए िनजले पिहलो पृ को बायाँ
तफर् िनजको कानून व्यवसायी दतार् ूमाणपऽ नम्बर, नाम र कानून

(घ)

व्यवसायीको िकिसम खुलाइर् दःतखत गरे को; तथा
िलखतको अिन्तम

ूकरणमा यस िलखतमा

लेिखएको व्यहोरा िठक साँचो

छ, झु ा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बुझाउँ ला भ े उल्लेख गरी सो मुिन

िलखत दतार् गनर् ल्याएको वषर्, मिहना र गते तथा वार खुलाइर् िलखत दतार्
गनर् ल्याउने व्यिक्तले दःतखत गरे को ।

तर ब्यहोरा पुर्याई पेश भएको िलखत िलनलाई यो उपदफाले बाधा पारे को
मािनने छै न ।
(२) िलखतमा िवषयह

बमव

सं यिमत र मयार्िदत भाषामा लेिखएको हुनपु नछ ।

पमा ूकरण ूकरण छु ट्याइर्

(३) िलखतमा पेटबोिलमा परे को ःथानको पिहचान हुने ःप

व्यिक्तको नाम, थर, ठेगाना तथा अन्य िववरण ःप

ु नछ ।
खुलेको हुनप

िववरण र

(४) िलखत दतार् गनर् ल्याउने वा सिमितमा कुनै कागज गनर् आउनेले

१८.

िनजको नाम, थर र वतन खुलेको नागिरकता वा अन्य कुनै ूमाण पेश गनुप
र् छर् ।

र् नः उजुरी वा ूितवाद दतार् गनर् ल्याउनेले िवपक्षीको लािग उजुरी तथा
नक्कल पेश गनुप

ूितवादको नक्कल तथा सं लग्न िलखत ूमाणह को नक्कल साथै पेश गनुप
र् छर् ।
१९.

उजुरी वा ूितवाद सं शोधनः (१) िलखत दतार् गनर् ल्याउने पक्षले सिमितमा दतार्
भइसकेको िलखतमा लेखाइ वा टाइप वा मुिणको सामान्य ऽुटी सच्याउन िनवेदन

िदन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदनमा माग बमोिजम सच्याउदा दावी

ु पक्षमा फरक नपन र िनकै
तथा ूितवादमा गिरएको माग वा दावीमा मुलभत
सामान्य ूकारको सं शोधन माग गरे को दे खेमा उजुरी ूशासकले सो बमोिजम
सच्याउन िदन सक्नेछ ।
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(३) उपदफा (२) बमोिजम सं शोधन भएमा सो को जानकारी उजुरीको

अक पक्षलाइर् िदनुपनछ ।

पिरच्छे द-४
म्याद तामेली तथा तारे ख
२०.

म्याद सूचना तामेल गनः (१) उजुरी ूशासकले दफा ९ बमोिजम िववाद दतार्
भएपिछ बढीमा सात िदन िभऽ ूितवादीका नाममा ूचिलत कानूनमा म्याद तोिकएको
भए सोिह बमोिजम र नतोिकएको भए पन्ी िदनको म्याद िदइर् सम्बिन्धत वडा
कायार्लय माफर्त उक्त म्याद वा सूचना तामेल गनर् सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम म्याद वा सूचना तामेल गदार् दफा ९
बमोिजमको उजुरी तथा उक्त उजुरी साथ पेश भएको ूमाण कागजको ूितिलिप
समेत सं लग्न गरी पठाउनुपनछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन एक भन्दा बढी

ूितवादीलाइर् म्याद िदनुपदार् ूमाण कागजको नक्कल कुनै एकजना मुल ूितवादीलाइर्
पठाइर् बाँकीको म्यादमा ूमाण कागजको नक्कल फलानाको म्याद साथ पठाइएको छ
भ े व्यहोरा ले खी पठाउनुपनछ ।

(४) उपदफा (१) बमोिजम ूा

भएको म्याद वडा कायार्लयले बढीमा

सात िदनिभऽ तामेल गरी तामेलीको व्यहोरा खुलाइर् सिमितमा पठाउनु पनछ ।
(५) उपदफा (१) बमोिजम म्याद तामेल हुन नसकेमा वा मािनस फेला

ु ीय माध्यम वा पिऽकामा सूचना
नपरे को अवःथा रहे कोमा दे हाय बमोिजमको िव त

ूकाशन गरे र म्याद तामेल गनुप
र् नछः
(क)

म्याद तामेल गिरनुपन व्यिक्तको कुनै फ्याक्स वा इर्मेल वा अन्य कुनै

(ख)

ूितवादीले म्याद तामेली भएको जानकारी पाउन सक्ने मनािसब आधार छ

ु ीय माध्यमको ठेगाना भए सो माध्यमबाट;
अिभलेख हुन सक्ने िव त

भ े दे िखएमा सिमितको िनणर्यबाट कुनै ःथानीय दै िनक पिऽकामा सूचना

ूकाशन गरे र वा ःथानीय एफ.एम. रे िडयो वा ःथानीय टे िलिभजनबाट सूचना
ूसारण गरे र; वा
(ग)

अन्य कुनै सरकारी िनकायबाट म्याद तामेल गराउँ दा म्याद तामेल हुन सक्ने

मनािसब कारण दे िखएमा सिमितको आदे शबाट त्यःतो सरकारी िनकाय
माफर्त ।

(६) यस ऐन बमोिजम म्याद जारी गनुप
र् दार् अनुसूची-६ बमोिजमको ढाँचामा

२१.

जारी गनुप
र् नछ ।

रोहवरमा राख्नु पनः यस ऐन बमोिजम वडा कायार्लय माफर्त तामेल गिरएको म्यादमा
सम्बिन्धत वडाको अध्यक्ष वा सदःय तथा किम्तमा दुइज
र् ना ःथानीय भलाद्मी
रोहवरमा राख्नु पनछ ।

२२.

रीत बेरीत जाँच गनः (१) उजुरी ूशासकले म्याद तामेलीको ूितवेदन ूा

भएपिछ

रीतपूवक
र् को तामेल भएको छ वा छै न जाँच गरी आवँयक भए सम्बिन्धत वडा

सिचवको ूितवेदन समेत िलइर् रीतपूवक
र् को दे िखए िमिसल सामेल राखी तथा बेरीतको
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दे िखए बदर गरी पुनः म्याद तामेल गनर् लगाइर् तामेली ूित िमिसल सामेल राख्नु

पनछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम जाँच गदार् सम्बिन्धत कमर्चारीले बदिनयत राखी
कायर् गरे को दे िखए उजुरी ूशासकले सो व्यहोरा खुलाइर् सिमित समक्ष ूितवेदन पेश
गनुप
र् नछ ।
(३)

उपदफा

(२)

बमोिजमको

ूितवेदनको

व्यहोरा

उपयुक्त

दे िखए

सिमितले सम्बिन्धत कमर्चारी उपर कारवाहीको लािग कायर्पािलका समक्ष ले िख
पठाउन सक्नेछ ।
२३.

तारे खमा राख्नु पनः (१) उजुरी ूशासकले दफा ९ बमोिजम उजूरी दतार् गरे पिछ
उजुरीकतार्लाइर् र दफा १६ बमोिजम ूितवाद दतार् गरे पिछ ूितवादीलाइर् तारे ख तोकी
तारे खमा राख्नुपछर् ।
(२) उजुरीका पक्षह लाइर् तारे ख तोक्दा तारे ख तोिकएको िदन गिरने
कामको व्यहोरा तारे ख भपार्इर् तथा तारे ख पचार्मा खुलाइर् उजुरीका सबै पक्षलाइर् एकै

िमलानको िमित तथा समय उल्ले ख गरी एकै िमलानको तारे ख तोक्नुपछर् ।

(३) उपदफा (२) बमोिजम तारे ख तोिकएको समयमा कुनै पक्ष हािजर

नभए पिन तोिकएको कायर् सम्प

गरी अक तारे ख तोक्नुपन भएमा हािजर भएको

पक्षलाइर् तारे ख तोकी समयमा हािजर नभएपछी हािजर हुने पक्षलाइर् अिघ हािजर भइर्

तारे ख लाने पक्षसँग एकै िमलान हुनेगरी तारे ख तोक्नुपछर् ।

(४) यस दफा बमोिजम तोिकएको तारे खमा उपिःथत भएका पक्षह लाइर्

र् छर् ।
साथै राखी सिमितले उजुरीको कारवाही गनुप

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन तोिकएको

तारे खमा कुनै पक्ष उपिःथत नभए पिन सिमितले िववादको िवषयमा कारवाही गनर्
२४.
२५.

बाधा पनछै न । तर थाम्ने म्याद बाँकी छँ दै िनणर्य गनर् हुँदैन ।

सिमितको िनणर्य बमोिजम हुनेः सिमितले म्याद तामेली सम्बन्धमा ूचिलत कानून तथा
यस ऐनमा लेिखए दे िख बाहेकको िवषयमा आवँयक ूिबया िनधार्रण गनर् सक्नेछ ।
पिरच्छे द-५

सुनवाइर् तथा ूमाण बुझ्ने सम्बन्धमा
२६.

ूारिम्भक सुनवाइर्ः (१) मेलिमलापबाट िववाद िन पण हुन नसकी सिमितमा आएका
िववाद ूितवाद दतार् वा बयान वा सो सरहको कुनै कायर् भएपिछ सुनवाइर्को लािग

पेश भएको िववादमा उपलब्ध ूमाणका आधारमा तत्काल िनणर्य गनर् सिकने भएमा
सिमितले िववाद पेश भएको पिहलो सुनवाइर्मा नै िनणर्य गनर् सक्नेछ ।

(२) सिमित समक्ष पेश भएको िववादमा उपदफा (१) बमोिजम तत्काल

िनणर्य गनर् सिकने नदे िखएमा सिमितले दे हाय बमोिजमको आदे श गनर् सक्नेछः(क)
(ख)

िववादमा मुख निमलेको कुरामा यकीन गनर् ूमाण बुझ्ने वा अन्य कुनै कायर्
गन;

िववादमा बुझ्नुपन ूमाण यिकन गरी पक्षबाट पेश गनर् लगाउने वा
सम्बिन्धत िनकायबाट माग गन आदे श गन;
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(ग)

(घ)

मेलिमलापका सम्बन्धमा िववादका पक्षह सँग छलफल गन; तथा

ु ाइको लािग तारे ख तथा पेशीको समय
िववादका पक्ष उपिःथत भएमा सुनव
तािलका िनधार्रण गन ।

सिमितले

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन

ःथानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोिजमको उजुरीमा

मेलिमलापको लािग पठाउने आदे श गनुप
र् नछ ।

२७.

ूमाण दािखल गनः वादी वा ूितवादीले कुनै नयाँ ूमाण पेश गनर् अनुमित माग गरी

िनवेदन पेश गरे मा उजुरी ूशासकले सोिह िदन िलन सक्नेछ । यसरी पेश भएको
२८.

ूमाण अक पक्षलाई दे खाई जे भन्छ व्यहोरा खोली कागज गराई राख्नु पनछ ।

िलखत जाँच गनः (१) सिमितले उजुरीमा पेश भएको कुनै िलखतको सत्यता परीक्षण

गनर् रे खा वा हःताक्षर िवशेष लाइर् जाँच गराउन ज री दे खेमा सो िलखतलाइर् असत्य

भ े पक्षबाट परीक्षण दःतुर दािखल गनर् लगाइर् रे खा वा हःताक्षर िवशेष बाट िलखत
जाँच गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम जाँच गदार् मनािसब मािफकको समय तोिक

आदे श गनुप
र् नछ र समय िभऽ जाँच सम्प

हुनको लािग यथासम्भव व्यवःथा

गनुप
र् नछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम जाँच गदार् िलखत असत्य ठहरीएमा िलखत

सत्य रहे को भ े पक्षबाट लागेको दःतुर असुल गरी उपदफा (१) बमोिजम दःतुर
दािखल गन पक्षलाइर् भराइर्िदनुपछर् ।
२९.

साक्षी बुझ्नेः (१) सिमितबाट साक्षी बुझ्ने आदे श गदार् साक्षी बुझ्ने िदन तोिक आदे श
गनुप
र् नछ । साक्षी राख्दा बढीमा तीन जना राख्नुपनछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम आदे श भएपिछ उजुरी ूशासकले उजुरीको

पक्षलाइर् आदे शमा उल्ले ख भएको िमितमा साक्षी बुझ्ने तारे ख तोक्नुपनछ ।
(३) साक्षी बुझ्ने तारे ख तोिकएको िदनमा आफ्नो साक्षी सिमित समक्ष
३०.

उपिःथत गराउनु सम्बिन्धत पक्षको दाियत्व हुनेछ ।

सिमितको तफर्बाट बकपऽ गराउनेः (१) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको

भए तापिन नाबालक वा अशक्त वा वृ वृ ा पक्ष रहेको उजुरीमा साक्षी बकपऽको

लािग तोिकएको तारे खको िदन उपिःथत नभएको वा उपिःथत नगराइएको साक्षीलाइर्
सिमितले म्याद तोकी सिमितको तफर्बाट िझकाइर् बकपऽ गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम साक्षी िझकाउँ दा बकपऽ हुने तारे ख तोकी

म्याद जारी गनुप
र् नछ र उजुरीका पक्षह लाइर् समेत सोही िमलानको तारे ख
तोक्नुपनछ ।
३१.

साक्षी बकपऽ गराउनेः (१) उजुरी ूशासकले साक्षी बकपऽको लािग तोिकएको िदन

पक्षह सँग िनजह ले उपिःथत गराउन ल्याएका साक्षीको नामावली िलइर् सिमित
समक्ष पेश गनुप
र् नछ ।
(२) साक्षी बकपऽको लािग तोिकएको तारे खको िदन उजुरीका सबै

पक्षले साक्षी उपिःथत गराउन ल्याएको भए कायार्लय खुल्नासाथ तथा कुनै पक्षले

साक्षी उपिःथत गराउन नल्याएको भए िदनको बा॑ बजेपिछ सिमितले उपलब्ध भए

सम्मका साक्षीको बकपऽ गराउनुपनछ ।
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३२.

बन्दे ज गनर् सक्नेः (१) साक्षीको बकपऽ गराउँ दा उजुरीको िवषयवःतु भन्दा फरक
ूकारको तथा साक्षी वा उजुरीको पक्षलाइर् अपमािनत गन वा िझझ्याउने वा अनुिचत

ूकारको ू

सोिधएमा सिमितले त्यःतो ू

सोध्नबाट पक्षलाइर् बन्दे ज गनर्

सक्नेछ ।
(२) नाबालक वा वृ

वा असक्त वा िबरामीले साक्षी बक्नुपन भइर् त्यःतो

उजुरीमा कुनै पक्षको उपिःथित वा अन्य कुनै मनािसब कारणले साक्षीलाइर् बकपऽ
गनर् अनुिचत दबाव परे को वा पन ूबल सम्भावना रहेको छ भ े सिमितलाइर्a लागेमा
सिमितले त्यःतो पक्षको ूत्यक्ष उपिःथितलाइर् बन्दे ज गरी िनजलाई साक्षीले नदे ख्ने
गरी माऽ उपिःथत हुन आदे श गनर् सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोिजम आदे श गरे मा साक्षीले नदे ख्ने गरी पक्ष

उपिःथत हुने व्यवःथा िमलाउने दाियत्व सिमितको हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम गदार् सिमितले उजुरीसँग सम्बिन्धत

३३.

आवँयक ू

तयार गरी सिमितको तफर्बाट बकपऽ गराउन

सक्नेछ ।

पेशी सूची ूकाशन गनुप
र् नः (१) उजुरी ूशासकले ूत्येक ह ा शुबवार अगामी

ह ाको लािग पेशी तोिकएको िबवादह को सा ािहक पेशी सूची तथा तोिकएको िदन
उक्त िदनको लािग पेशी तोिकएका िबवादह को दै िनक पेशी सूची ूकाशन गनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको सूची सं योजकले र िनजको अनुपिःथितमा

३४.

िनजले िजम्मेवारी तोकेको सिमितको सदःयले ूमािणत गनुप
र् नछ ।

दै िनक पेशी सूचीः (१) उजुरी ूशासकले दफा ३२ बमोिजमको सा ािहक पेशी
सूचीमा चढे का िववादह को

तोिकएको िदनको पेशी सूची तयार गरी एक ूित

सूचना पाटीमा टाँःन लगाउनु पनछ तथा एक ूित सिमितका सदःयह लाइर् उपलब्ध
गराउनुपनछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सूचीमा िववादह

उल्लेख गदार् िववाद

दतार्को आधारमा दे हायको बममा तयार गरी ूकाशन गराउनुपनछःक)

नाबालक पक्ष भएको िववाद;

ग)

स री वषर् उमेर पुरा भएको वृ

ख)

शारीिरक असक्तता वा अपा ता भएको व्यिक्त पक्ष भएको िववाद;
वा वृ ा तथा एकल मिहला पक्ष भएको

िववाद; तथा
घ)

िववाद दतार्को बमानुसार पिहले दतार् भएको िववाद ।

(३) उपदफा (२) बमोिजम पेशी सूची तयार गदार् मुल्तवीबाट जागेका

तथा सव च्च अदालत, ूदे श अदालत तथा िजल्ला अदालतबाट पुनः इन्साफको लािग
ूा

भइर् दतार् भएको िववादको हकमा शु मा सिमितमा दतार् भएको िमितलाइर् नै दतार्

िमित मािन बम िनधार्रण गनुप
र् नछ ।

(४) उपदफा (१) वा (२) मा रहे को बमानुसार नै सिमितले िववादको

सुनवाइर् र कारवाही तथा िकनारा गनुप
र् नछ ।
३५.

उजुरी ूशासकको िजम्मेवारी हुनःे पेशी सूचीमा चढे का िववादह

कायार्लय खुलेको

एक घण्टा िभऽ सिमित समक्ष सुनवाइर्को लािग पेश गन तथा उक्त िदनको तोिकएको

कायर् सिकए पिछ सिमितबाट िफतार् बुिझिलइर् सुरिक्षत राख्ने िजम्मेवारी उजुरी

ूशासकको हुनेछ ।
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३६.

ूमाण सुनाउन सक्नेः (१) सिमितले दफा २५ बमोिजम तोिकएको तारे खको िदन
उपिःथत सबै पक्षलाइर् अक पक्षले पेश गरे को ूमाण एवम् कागजात दे खाइर् पढी

बाँची सुनाइर् सो बारे मा अक पक्षको कुनै कथन रहेको भए िलिखत बयान गराइर्
िमिसल सामेल गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको बयान गराउदा पक्षले कीत भनी बयान

गरे मा लाग्ने दःतुर िलई िवशेष
३७.

जाँच गराउन सिकनेछ।

िववादको सुनवाइर् गनः (१) सिमितले दुवै पक्षको कुरा सुनी िनजह को िववादको

सुनवाइर् तथा िनणर्य गनुप
र् नछ ।

(२) पक्षह ले आफ्नो वारे शमा मुकरर गरी िववादको समाधान गनर्

सक्नेछन् ।

(3) उपदफा (१) बमोिजमको सुनवाइर् तथा िनणर्य गदार् पक्षह को
रोहवरमा गनुप
र् नछ ।
(4) उपदफा (१) बमोिजम िववादको सुनवाइर् गदार् इजलास कायम गरी

सुनवाइर् गनर् मनािसब दे िखएमा सोही अनुसार गनर् सक्नेछ ।

तर दुबै पक्षको भनाइ तथा िजिकर सु लाई उपदफा (३) अनुसारको इजलास कायम
३८.

गनर् बाधा हुने छै न ।

बन्द इजलासको गठन गनर्सक्ने (१) सिमितले मिहला तथा बालबािलका समावेश

रहे को तथा आवँयक दे खेको अन्य िववादको सुनवाइर्को लािग बन्द इजलास कायम
गरी सुनवाइर् गनर् सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजमको बन्द इजलासमा िववादका पक्ष तथा
सरोकारवाला बाहे क अन्य व्यिक्तलाइर् इजलासमा ूवेश गनर् नपाउने गरी बन्द

इजलासको गठन गनुप
र् नछ ।

(३) बन्द इजलासबाट हे िरने िववादको काम कारवाही, पीडीतको नाम
थर ठे गाना लगायतका िवषय गोप्य राख्नुपनछ ।
३९.

बन्द इजलास सम्बन्धी अन्य व्यवःथाः (१) बन्द इजलासबाट हे िरएका िववादह को
कागजातको

ूितिलिप

सरोकारवाला बाहे क अ

वादी,

ूितवादी

र

िनजको

िहतमा

कसैलाइर् उपलब्ध गराउनुहँद
ु ैन ।

असर

परे को

कुनै

(२) उपदफा (१) बमोिजमको िववादको तथ्य खुलाइर् कुनै समाचार कुनै

पऽपिऽकामा सं ूष
े ण हुन िदनु हुँदैन ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन सिमितले

पक्षको गोपनीयता तथा िहतमा ूितकूल ूभाव नपन गरी समाचार सं ूष
े ण गनर् भने

कुनै बाधा पनछै न ।
४०.

थप ूमाण बुझ्नेः िववादको सुनवाइर्को बममा िववादको कुनै पक्षको अनुरोधमा वा
िववाद सुनवाइर्को बममा सिमित आफले थप ूमाण बुझ्नुपन दे खेमा उजुरीका

पक्षह लाइर् थप ूमाण पेश गनर् तारे ख तोकी आदे श गनर् सक्नेछ ।
४१.

ःवाथर् बािझएको िववाद हेन र् नहुनेः सिमितको सदःयले दे हायका िववादको कारवाही र

िकनारामा सं लग्न हुन ु हुदैनः(क)

आफ्नो वा निजकको नातेदारको हक िहत वा सरोकार रहे को िववाद;
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ःप ीकरणः यस उपदफाको ूयोजनको लािग "निजकको नातेदार" भ ाले

अपुताली पदार् कानून बमोिजम अपुताली ूा

गनर् सक्ने ूाथिमकता बममा

रहे को व्यिक्त, मामा, माइजु, सानीआमा, ठू लीआमा, सानोबाबु, ठू लोबाबू, पित

वा प ी तफर्का सासू, ससुरा, फूपु, फूपाजु, साला, जेठान, साली, िददी,

बिहनी, िभनाजु, बिहनी ज्वाइर्ँ, भा ा, भा ी, भा ी ज्वाइर्ँ, भा ी बुहारी तथा

त्यःतो नाताका व्यिक्तको एकासगोलमा रहे को पिरवारको सदःय सम्झनु
पछर् ।
(ख)

िनजले अन्य कुनै हैिसयतमा गरे को कुनै कायर् वा िनज सं लग्न रहे को कुनै

(ग)

कुनै िवषयमा िनजले िववाद चल्ने वा नचल्ने िवषयको छलफलमा सहभागी

(घ)

िवषय समावेश रहे को कुनै िववाद;

भइर् कुनै राय िदएको भए सो िवषय समावेश रहेको िववाद; वा
अन्य कुनै कारणले आधारभूत

पमा िनज र िनजको एकाघरसगोलका

पिरवारका सदःयको कुनै ःवाथर् बािझएको िववाद;

(ङ) सदःयले अन्य कारण खुलाई नहे न भनी तोिकएको िववाद।

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कुनै अवःथा दे िखएमा जुन सदःयको

त्यःतो अवःथा पछर् उक्त सदःयले िववाद हेनर् नहुने कारण खुलाइर् आदे श गनुर्

पनछ ।

(३) उपदफा (१) को ूितकूल हुने गरी कुनै सदःयले कुनै िववादको

कारवाही र िकनारामा सहभागी हुन लागेमा िववादको कुनै पक्षले आवँयक ूमाण
सिहत िववादको कारवाही िकनारा नगनर् िनवेदन िदन सक्नेछ

र सो सम्बन्धमा

काम

कारबाही ःथानीय ऐनको दफा ४८ (५) अनुसार हुनेछ ।

(४) उपदफा (३) अनुसार िववाद िन पण हुन नसक्ने अवःथामा ःथानीय

ऐनको दफा ४८ (६) र (७) को ब्यवःथा अनुसारको सभाले तोकेको सिमितले काम
कारवाही र िकनारामा गनछ ।

(५) उपदफा (४) बमोिजम गदार् सभाले िववादका पक्षह लाइर् सोही

उपदफा बमोिजम गिठत सिमितबाट िववादको कारवाही िकनारा हुने

कुराको

जानकारी गराइर् उक्त सिमित समक्ष उपिःथत हुन पठाउनुपनछ ।
पिरच्छे द-६
िनणर्य र अन्य आदे श

४२.

िनणर्य गनुप
र् नः (१) सिमितले सुनवाइर्को लािग पेश भएको िववाद हेदार् कुनै ूमाण
बुझ्नुपन बाँकी नरही

िववाद िकनारा गन अवःथा रहे को दे िखएमा सोही पेशीमा

र् नछ ।
िववादमा िनणर्य गनुप

(२) उपदफा (१) बमोिजम िनणर्य गरे पिछ िनणर्यको व्यहोरा िनणर्य
िकताबमा ले खी सिमितका उपिःथत सदःयह

सबैले दःतखत गनुप
र् नछ ।

(३) उपदफा (१) बमोिजम गिरएको िनणर्यको दफा ४२ र अन्य

ूचिलत कानून बमोिजम खुलाउनुपन िववरण खुलेको पूणर् पाठ िनणर्य भएको िमितले

बढीमा पतालीस िदनिभऽ तयार गरी िमिसल सामेल राख्नुपछर् ।
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(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन समयाभाव अथवा अन्य कुनै
मनासीब कारणले गदार् सोही िदन िववाद िनणर्य गनर् नसक्ने भएमा आगािम ह ाको
कुनै िदनको लािग अक पेशी तारे ख तोक्नुपनछ ।

४३.

र् ाठमा
िनणर्यमा खुलाउनुपनः(१) सिमितले दफा ४१ बमोिजम गरे को िनणर्यको पूणप

यस दफा बमोिजमका कुराह
गनुप
र् नछ ।

खुलाइर् अनुसूची-७ बमोिजमको ढाँचामा तयार

(२) उपदफा (१) बमोिजम पूणप
र् ाठ तयार गदार् वादी तथा ूितवादीको

र् न दे िखएको िवषय, दुवै पक्षबाट पेश भएको ूमाणका कुराह
िजिकर, िनणर्य गनुप

समेतको िवषय खुलाउनुपनछ ।
कुराह

(3) उपदफा (2) मा उल्ले ख भएदे िख बाहे क पूणप
र् ाठमा दे शायका

समेत खुलाउनुपनछः
(क) तग्यको व्यहोरा,

(ख) िववादको कुनै पक्षले कानुन व्यवसायी राखेको भएमा िनजले

पेश गरे को बहसनोट तथा बहसमा उठाईएका मूल िवषयह ,

(ग)िनणर्य गनर्को लािग आधार िलईएका ूमाणका साथै दुवै पक्षबाट

पेश भएको ूमाण तथा त्यसको िव ष
े ण,

र् न िवषयह को िसलिसलेवार
(घ) िनणर्य कायार्न्वयन गनर्को लािग गनुप

उल्ले खन सिहतको तपिसल खण्ड तथा

(ङ)िनणर्य उपर पुनरावेदन लाग्ने भए पुनरावेदन लाग्ने िजल्ला
अदालतको नाम र के कित िदनिभऽ पुनरावेदन गनुप
र् न हो सो समेत।

(4) उपदफा 2 तथा 3 मा उल्ले ख भएदे िख बाहे क दे हायका कुराह

समेत िनणर्यमा खुलाउन सक्नेछः

(क)साक्षी बकपऽ वा सजर्िमनको सारांश,

(ख)कुनै नजीरको व्याख्या वा अवलम्बन गरे को भए सो नजीरको

िववरण र िववादमा उक्त नजीरको िस ान्त के कुन आधारमा लागू भएको हो अथवा

लागू नभएको हो भ े कारण सिहतको िव ष
े ण,

(ग)िनणर्यबाट कसैलाई कुनै कुरा िदनु भराउनुपन भएको भए

कसलाई के कित भराई िदनुपन हो सो को िववरण,

(घ)िववादको बममा कुनै मालसामान वा ूमाणको

पमा केही

वःतु सिमत समक्ष पेश भएको भए सो मालसामान वा वःतुको हकमा के गन हो भ े
िवषय।

४४.

ूारिम्भक सुनवाइर्मा िनणर्य हुनसक्नेः (१) सिमितले पिहलो सुनवाइर्को लािग पेश
भएको अवःथामा नै िववादमा थप ूमाण बुिझरहनुपन अवःथा नरहे को दे खेमा अथवा

हदम्याद वा हकदै या वा सिमितको क्षेऽािधकार नरहेको कारणले िववाद िनणर्य गनर्
निमल्ने दे खेमा पिहलो सुनवाइर्मा नै िनणर्य गनर् सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजमको िनणर्य क्षेऽािधकारको अभाव रहे को

कारणले भएको अवःथामा क्षेऽािधकार महण गन अदालत वा ःथानीय तह वा अन्य

िनकायमा उजुरी गनर् जानु भिन सम्बिन्धत पक्षलाइर्
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जानकारी िदनु पनछ ।

४५.

िनणर्य सं शोधनः (१) सिमित समक्ष िववादको पक्ष वा कुनै सरोकारवालाले िववादको
िनणर्यमा भएको कुनै लेखाइर् वा मुिणको ऽुटी सं शोधन गरी पाउन िजिकर िलइर्

िनणर्यको जानकारी भएको पितस िदन िभऽ िनवेदन िदन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन परी सिमितले हे दार् सामान्य ऽुटी

भएको र सं शोधनबाट िनणर्यको मूल आशयमा कुनै हे रफेर नहुने दे खेमा छु ै पचार्
खडा गरी िनवेदन बमोिजम िनणर्य सं शोधन गन आदे श िदनसक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजमको आदे श मूल िनणर्यको अिभ

अ को

पमा

िलइनेछ ।
४६.

िनणर्यमा हेरफेर गनर् नहुनेः (१) सिमितका सदःय अथवा अ

सदःयह को दःतखत भै सकेपिछ िनणर्यमा कुनै ूकारको थपघट वा केरमेट गनर्

हुँदैन ।

४७.

कसैले पिन सिमितका

(२) कसैले उपदफा (१) बमोिजम को कसुर गन कमर्चारीलाइर् आवँयक

कारवाहीको लािग सम्बिन्धत िनकायमा लेिख पठाउनुपनछ ।

िनणर्य भएपिछ गनुप
र् न कारवािहः (१) उजुरी ूशासकले सिमितबाट िनणर्य भए प ात

िनणर्य िकताबमा सिमितका सदःयह

सबैको दःतखत भएको यिकन गरी िनणर्य

िकताब र िमिसल िजम्मा िलनुपछर् ।
(२) यस ऐन बमोिजम िनणर्यको पूणप
र् ाठ तयार भएपिछ सबै सदःयको

दःतखत भैसकेपिछ उजुरी ूशासकले िनणर्यको कायार्न्यवन गनर्का लािग तत्काल

४८.

गनुप
र् न केिह कायर् भए सो सम्प

गरी िमिसल अिभले खको लागी पठाउनु पछर् ।

िनणर्य गनुप
र् न अविधः (१) सिमितले ूितवाद दािखल भएको वा बयान गनुप
र् नमा
ूितवादीको बयान भएको िमितले तथा ूितवाद दािखल नभएको वा बयान नभएकोमा

ु न कानुन बमोिजमको म्याद भुक्तान भएको िमितले नब्बे िदनिभऽ िववादको
सो हुनप
अिन्तम िनणर्य गनुप
र् नछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको समयाविध गणना गदार् मेलिमलापको लािग
पठाइर्एको िववादको हकमा मेलिमलापको ूिबयामा लागेको समय कटाइर् अविध

गणना गनुप
र् नछ ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन िववादमा

बुझ्नुपन ूमाण तथा पुरा गनुप
र् न ूिबया बाँिक नरही िबवाद
पुिगसकेको भए सो
(4)

िनणर्य गनर् अ

र् नछ ।
पुगेको पन्ी िदनिभऽ अिन्तम िनणर्य गनुप

ःथानीय

सरकार

सं चालन

ऐनको

दफा

४७(1)

बमोिजमका

िववादह मा िनणर्य गदार् न्याियक सिमितले पक्षलाई जिरवाना गनर् तथा िपिडतलाई
क्षितपूितर् भराईिदन मुनािसव दे खेमा
४९.

.10,000।Ñ(अक्षे पी दश हजार माऽ) मा

नबढ्ने गरी जिरवाना गनर् तथा िपिडतलाई क्षितपूितर् भराईिदन सक्नेछ।

अन्तिरम सं रक्षणात्मक आदे श जारी गनर् सिकनेः

ःथानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ को खण्ड (क) दे िख
(ङ) उिल्लिखत िवषयमा तत्काल अन्तिरम सं रक्षणात्मक आदे श जारी गनर्

कासम्म

दे श जारी गदार् िनवेदकले पेश गरे को कागजातसिकनेछ । यःतो आ, िनजको अवःथा

र वःतुगत पिरिःथितको ूारिम्भक छानिवन गरी तत्काल आदे श नगरे िनवेदकलाई

84

पनर् सक्ने नकारात्मक ूभावको मूल्या न गनुर् पदर्छ । न्याियक सिमितले जारी गन

अन्तिरम सं रक्षणात्मक आदे श अनुसूची ८ मा उल्ले ख गरे बमोिजम हुनेछ ।
पिरच्छे द-७
सिमितको सिचवालय
५०.

सिमितको

सिचवालयः

(१)

सिचवालय रहने छ।
(२)

उपदफा

सिमितको
(१)

कायर्सम्पादनलाइर्

वमोिजमको

सहिजकरण

सिचवालयमा

गनर्

एक

कायर्पािलकाले

आवँयताअनुसार उजुरी ूशासक, अिभलेख ूशासक तथा अन्य कमर्चारीह को
व्यवःथा गनर् सक्नेछ । सिचवालयको कायर्सम्पादनलाइर् व्यविःथत गनर् सिचवालय
५१.

अन्तगर्त उजुरी तथा अिभलेख

व्यवःथापनका लािग छु ै शाखा/फाँट रहन सक्नेछ.

उजुरी ूशासकको काम, कतर्व्य र अिधकारः यस ऐनमा अन्यऽ उल्ले ख भए दे िख

बाहे क उजुरी ूशासकको काम, कतर्व्य र अिधकार दे हाय बमोिजम हुनेछः
(क)

पेश भएका उजुरी, ूितवाद र अन्य िलखतह

जाँच गरी रीत पुगेको भए

कानून बमोिजम लाग्ने दःतुर िलइर् दतार् गन र दतार् गनर् निमल्ने भए कारण
जनाइर् दरपीठ गन;

(ख)

िववादमा ूमाणको लािग पेश भएका नक्कल कागजलाइर् सक्कलसँग िभडाइर् िठक
दे िखएमा ूमािणत गन र िमिसल सामेल राख्ने तथा सक्कलमा केही कैिफयत

दे िखएमा सो जनाइर् सम्बिन्धत पक्षको सिहछाप गराइर् राख्ने;
(ग)

पेश भएका िलखत साथ सं लग्न हुनपु न ूमाण तथा अन्य कागजात छ वा

छै न भए ठीक छ वा छै न जाँच्ने;
(घ)

सिमितको आदे शले िझकाउनुपन ूितवादी, साक्षी वा अन्य व्यिक्तको नाममा
म्याद जारी गन;

(ङ)
(च)

िववादका पक्षलाइर् तारे ख वा पेशी तारे ख तोक्ने;

सिमित समक्ष पेश हुनपु न िनवेदन दतार् गरी आदे शको लािग सिमित समक्ष

पेश गन;
(छ)

कानून बमोिजम वारे स िलने तथा गुळक
े ो तारे ख थाम्ने िनवेदन िलइर् आवँयक
कारवाही गन;

(ज)
(झ)

सिमितबाट भएको आदे श कायार्न्वयन गन गराउने;
सिमितमा पेश वा ूा

भएका कागजपऽ बुझ्ने, भपार्इर् गन लगायतका कायर्ह

गन;
(ञ)
(ट)

आवँयकतानुसार सिमितको तफर्बाट पऽाचार गन;
सिमितको आदे शले तामेल गनुप
र् न म्याद तामेल गन गराउने, तामेल भएको
म्यादको तामेली जाँची रीतपूवक
र् को नभए पुनः जारी गन तथा अन्य अदालत

वा िनकायबाट ूा
गराउने;

(ठ)

भएको नगरपािलकाले तामेल गिरिदनुपन म्याद तामेल गन

िनणर्य िकताब र उजुरीको िमिसल िजम्मा िलने;
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(ड)

सिमितमा दतार् भएका िववाद तथा िनवेदन लगायतका कागजातको अिभले ख

तयार गन र मािसक वा वािषर्क ूितवेदन पेश गनुप
र् न िनकाय समक्ष ूितवेदन
तयार गरी सं योजकबाट ूमािणत गराइर् सम्बिन्धत िनकायमा पठाउने;
(ढ)

र् नक्कल
आफ्नो िजम्मा रहे का उजुरीका िमिसलमा रहे का कागजातको रीतपूवक
िदने;

(ण)

िजल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरी िनणर्य भएका िववादमा पुनरावेदन
म्याद जारी गरी तामेल गन गराउने;

(त)

अदालत वा अन्य कुनै िनकायमा िववादको िमिसल वा कुनै कागजात
पठाउनुपन भएमा सिमितलाइर् जानकारी गराइर् िमिसल वा कागजात पठाउने

तथा िफतार् ूा
(त)
(थ)

भएपिछ कानून बमोिजम सुरिक्षत राख्ने व्यवःथा िमलाउने;

िनणर्य िकताब िजम्मा िलने; तथा

ु न वा
पेश भएका िनवेदन लगायतका कागजातमा सिमितबाट आदे श हुनप

िनकासा िलनुपनमा सिमित समक्ष पेश गन ।
५२.

अिभलेख ूशासकको काम, कतर्व्य र अिधकारः यस ऐनमा अन्यऽ उल्ले ख भए बाहेक
अिभले ख ूशासकको काम, कतर्व्य र अिधकार दे हाय बमोिजम हुनेछः
(क) िनणर्य कायार्न्वयन सम्बन्धीः

(१) िनणर्य बमोिजम चलन चलाउनुपन, कुनै कुरा िदलाइर् भराइर् िदनुपन लगायतका
िनणर्य कायार्न्वयनका लािग गनुप
र् न कायर्ह

गन तथा िनणर्य कायार्न्वयनको

अिभले ख राखी कानून बमोिजम िववरण पठाउनुपन िनकायह मा िववरण
पठाउने;
(२) िनणर्य कायार्न्वयनको बममा िनवेदन िदएका पक्षह को वारे स िलने, सकार
गराउने, गुळक
े ो तारे ख थमाउने लगायतका कायर्ह

(३) सिमितको आदे शले रोक्का भएको वा अ

गन;

कुनै अदालत वा िनकायबाट रोक्का भै

आएको जायजेथा अन्य अ ा अदालतमा दािखल चलान गनुप
र् न भए सो गन;

(४) िनणर्य बमोिजम िललाम गन लगायतका अन्य कुनै काम गनुप
र् न भए सो समेत
गन; तथा

(५) लेिखए दे िख बाहेकको कुनै कायर् िनणर्य कायार्न्वयनको बममा गनुप
र् न भएमा
सिमित समक्ष पेश गरी आदे श बमोिजम गन ।
(ख)

अिभले ख सं रक्षण सम्बन्धीः

(१) अिभले ख शाखाको रे खदे ख गरी िनणर्य भएका िमिसल सुरिक्षत राख्ने र कानून
बमोिजम धुल्याउन पन कागजह

धुल्याउने;

(२) िनणर्य भएका िमिसलह मा कागजात जाँच गरी दु ःत रहे नरहेको हे न र
िमिसल कानून बमोिजम गरी दु ःत अवःथामा राख्ने;
(३) कानून बमोिजम धुल्याउने कागजको िववरण तयार गरी सो िववरण सुरिक्षत
रहने व्यवःथा गन;

(४) अिभले ख शाखामा ूा

भएको िमिसलह को सालबसाली अिभलेख राख्ने र

आवँयकतानुसार िववरण तयार गन; तथा
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(५) कुनै अदालत वा िनकायबाट अिभलेखमा रहेको िमिसल वा कुनै कागजात माग
भै आएमा रीतपूवक
र्
पठाउने, िफतार् ूा

भएपिछ रीतपूवक
र्
गरी सुरिक्षत

राख्ने ।
५३.

उजुरी ूशासक वा अिभलेख ूशासकको आदे श उपरको िनवेदनः (१) यस ऐन बमोिजम
ूशासक वा अिभले ख ूशासकले गरे को आदे श वा कारवाही उपर िच

नबुझ्ने पक्षले

सो आदे श वा कारवाही भएको दश िदनिभऽ सिमित समक्ष िनवेदन िदन सक्नेछ ।

ु ाइर्
(२) सिमितले उपदफा (१) बमोिजम पेश भएको िनवेदन उपर सुनव

गरी िनवेदन पेश भएको बिढमा पन्ी िदनिभऽ िनवेदन उपरको कारबाही टु ङ्ग्याउनु
पनछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन उपदफा (१)

र् ूव र् केिह बुझ्नुपन भए सो बुझेर माऽ
बमोिजमको िनवेदन उपर आदे श वा िनणर्य गनुप

िनणर्य वा आदे श गनुप
र् नछ ।

पिरच्छे द-८
मेलिमलाप सम्बन्धी व्यवःथा
५४.

िमलापऽ गराउनेः (१) सिमितले ूचिलत कानून बमोिजम िमलापऽ हुन सक्ने जुनसुकै
उजुरीमा िमलापऽ गराउन सक्नेछ ।

(२) िववादका पक्षह ले

िमलापऽको

लािग

अनुसूची-९

बमोिजमको

ढाँचामा िनवेदन िदएमा सिमितले उजुरीमा िमलापऽ गराउन उपयुक्त दे खेमा िमलापऽ

गराइिदनेछ ।

(३)

उपदफा

(२)

बमोिजम

पक्षह ले

िदएको

िनवेदनको

व्यहोरा

सिमितले दुवै पक्षलाइर् सुनाइर् त्यसको पिरणाम सम्झाइर् पक्षह को िमलापऽ गन
सम्बन्धमा सहमित रहे नरहे को सोध्नुपनछ ।

(४) उपदफा (३) बमोिजम सुनाउँ दा पक्षह ले िमलापऽ गनर् म ुर गरे मा

सिमितले पक्षह को िनवेदनमा उल्लेख भएको व्यहोरा बमोिजमको िमलापऽ तीन ूित
तयार गराउनुपनछ ।

(५) उपदफा (४) बमोिजमको िमलापऽको व्यहोरा पक्षह लाइर् पढीबाची
सुनाइर् िमलापऽ गनर् म ुर भएमा पक्षह को सिहछाप गराइर् सिमितका सदःयह ले

िमलापऽ कागज अनुसूची-१० बमोिजमको ढाँचामा ूमािणत गरी एक ूित सिमितले
अिभले खको लािग िमिसलमा राख्नु पनछ तथा एक-एक ूित वादी तथा ूितवादीलाइर्
िदनुपनछ ।
५५.

मेलिमलाप गराउन सक्नेः (१) सिमितले ूचिलत कानून बमोिजम िमलापऽ गनर् िमल्ने
उजुरीमा पक्षह बीच मेलिमलाप गराउन सक्नेछ ।

(२) पक्षह ले जुनसुकै तहमा िवचाराधीन रहे को ूचिलत कानूनले

ु
मेलिमलापको माध्यमबाट समाधान गनर् सिकने िववादमा िववादका पक्षले सं यक्त
पमा सिमित समक्ष िनवेदन िदन सक्नेछन् ।
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(३) उपदफा (२) बमोिजम िनवेदन िदएकोमा मेलिमलापबाट उजुरीको

िनरोपण हुन उपयुक्त दे िखएमा सिमितले त्यःतो उजुरी मेलिमलापको माध्यमबाट
िनरोपण गनर् लेखी पठाउनु पनछ ।

(४) उपदफा (३) बमोिजमको आदे शपिछ मेलिमलाप सम्बन्धी कारवािह
ूारम्भ गरी पक्षह बीच मेलिमलाप गराइर्िदनुपनछ ।
५६.

(५) मेलिमलाप सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनेछ ।

उजुरी िनणर्य गनः (१) सिमितले यस ऐन बमोिजम मेलिमलापको माध्यमबाट
उजुरीको िनरोपण गनर् ूिबया बढाएकोमा मेलिमलापको माध्यमबाट उजुरीको
िनरोपण हुन नसकेमा पक्षह लाइर् उजुरीको पेशी तारे ख तोकी कानून बमोिजम

कारवाही गरी सुनवाइर् तथा िनणर्य गन ूिबया बढाउनुपनछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन ःथानीय ऐनको

दफा ४७ को उपदफा (२) बमोिजमको उजुरीमा मेलिमलाप वा िमलापऽ हुन
५७.

नसकेमा सिमितले अिधकार क्षेऽ रहे को अदालतमा जाने भिन सुनाइर् िदनुपनछ ।

मेलिमलाप वा िमलापऽ हुन नसक्नेः यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा ले िखएको भए
तापिन कुनै उजुरीमा िमलापऽ गराउँ दा उजुरीको ूकृित वा िमलापऽको व्यहोराबाट

नेपाल सरकार वादी भइर् चले को कुनै िववाद वा सावर्जिनक तथा सरकारी सम्पि

वा

िहतमा असर पन दे िखएमा सिमितले त्यःतो िववादमा िमलापऽ गराउने सक्ने छै न ।

तर त्यःतो असर पन व्यहोरा हटाइर् अन्य व्यहोराबाट माऽ िमलापऽ गनर्

चाहेमा भने िमलापऽ गराइर्िदनुपनछ ।
५८.

मेलिमलापको लािग ूोत्साहन गनः (१) सिमितले सिमित समक्ष सुनवाइर्को लािग पेश
भएको

उजुरीमा

मेलिमलाप

हुनसक्ने

मेलिमलापको लािग तारे ख तोक्न सक्नेछ ।

सम्भावना

रहेको

दे खेमा

पक्षह लाइर्

(२) उपदफा (१) बमोिजमको तारे खको िदन सिमितले िववादका पक्ष
तथा िवपक्ष, उपिःथत भएसम्म पक्षले पत्याइर् साथै िलइआएका अन्य व्यिक्त समेतको
उपिःथतमा मेलिमलापको लािग छलफल गराइर् पक्षह को बीचमा सहमित भएमा

सहमित भए बमोिजम िमलापऽ कागज तयार गनर् लगाइर् िमलापऽ गराइर्िदनुपनछ ।

(३) उजुरीमा तोिकएको म्यादमा सिमित समक्ष उपिःथत नभएको वा
उपिःथत भएर पिन तारे ख गुजारे को पक्ष अथवा िववादमा पक्ष कायम नभएको
भएतापिन िववादको पेटबोलीबाट उजुरीको पक्ष कायम हुने दे िखएको व्यिक्त समेत

मेलिमलापको लािग उपिःथत भएमा सिमितले मेलिमलाप गराइर् िमलापऽको कागज

गराइर्िदनुपनछ ।
५९.

ूारिम्भक सुनवाइर् पूव र् मेलिमलापः (१) उजुरी ूशासकले ूारिम्भक सुनवाइर्को लािग
सिमित समक्ष उजुरी पेश हुनपु ूव र् उजुरीमा मेलिमलाप हुनसक्ने अवःथा दे िखएमा वा

पक्षह ले सो व्यहोराको िनवेदन िलइर् आएमा िमलापऽको व्यहोरा खुलेको कागज

तयार गरी सिमित समक्ष पेश गनर्सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम गदार् िमलापऽमा अिन्तम सहमित नजुटेको

भए तापिन पक्षह

मेलिमलापको लािग ूिबयामा जान सहमत भएमा उजुरी

ूशासकले पक्षह को िनवेदन िलइर् उजुरीमा मेलिमलापको लािग मेलिमलापकतार्
समक्ष पठाउने आदे शको लािग सिमित समक्ष पेश गनर्सक्नेछ ।
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६०.

मेलिमलापकतार्को सूची तयार गनः(१) सिमितले मेलिमलापको कायर् गराउनको लािग
दे हाय

बमोिजमको

योग्यता

पुगेको

व्यिक्तह को

िववरण

खुलाइर्

सम्भािवत

मेलिमलापकतार्को सूची तयार गनछः
(क)
(ख)

किम्तमा ःनातक तह उि णर् गरे को;
राजनीितमा सिबय नरहेको;

(ग)

ःथानीय ःतरमा समाजसेवीको

(घ)

मेलिमलापकतार्को ४८ घण्टा तािलम िलइ मेलिमलापकतार्को कायर् गद

पमा पिहचान बनाएको;

आएको
(ङ)

(च)

२५ बषर् उमेर पुरा भएको;

माथी योग्यतामा जुन सुकै कुरा लेिखएको भएता पिन तािलम िलइ हाल काम
गिररहेकाको हकमा िनजलाइ िनरन्तरता िदन सिकनेछ;

(२) मेलिमलापकतार्को सूची तयार गरे पिछ सिमितले सू ची कायर्पािलका
समक्ष पेश गरी अनुमोदन गराउनुपनछ ।

(३) उपदफा (२) बमोिजम सूची अनुमोदन भएपिछ सिमितले सावर्जिनक

र् नछ तथा मेलिमलापको लािग पठाउँ दा ूत्येक
जानकारीको लािग सू चना ूकाशन गनुप
पक्षलाइर् सो सूची उपलब्ध गराउनुपनछ ।
६१.

मेलिमलापकतार्को सूची अ ाविधक गनः (१) सिमितले दफा ५९ बमोिजम तयार

भएको सूची ूत्येक वषर् अ ाविधक गनुप
र् नछ ।

(२) ूत्येक वषर् अ ाविधक गरे को मेलिमलापकतार्को सूची सिमितले
कायर्पािलकाबाट अनुमोदन गराउनुपनछ ।
(३) यस ऐन तथा ूचिलत कानून बमोिजम मेलिमलापकतार्को सूचीमा

सूचीकृत हुन योग्यता पुगेको व्यिक्तले सिमित समक्ष सूचीकृत गिरपाउनको लािग

अनुसूची-११ बमोिजमको ढाँचामा िनवेदन िदनसक्नेछ ।
६२.

मेलिमलापकतार्को

सूचीबाट

हटाउनेः

(१)

सिमितले

दफा

६०

बमोिजम

मेलिमलापकतार्को सूची अ ाविधक गदार् दे हायको अवःथाका मेलिमलापकतार्को नाम
सूचीबाट हटाउनेछः(क)

िनजको मृत्यु भएमा;

(ख)

िनजले आफ्नो नाम सूचीबाट हटाइर्पाउँ भ े िनवेदन िदएमा;

(ग)

िनजले नैितक पतन दे िखने फौजदारी अिभयोगमा सजाय पाएमा;

(ङ)

सिमितले दफा ६७ को उपदफा (२) बमोिजम िनजलाइर् सूचीबाट हटाउने

(च)

िनजले बसाई सराई गरी नगरक्षेऽभन्दा अन्यऽ गइ बसेमा ।

(घ)

िनज कुनै सं ःथासँग सम्व

रहेकोमा सो सं ःथा खारे ज वा िवघटन भएमा;

िनणर्य गरे मा;
(२)

उपदफा

मेलिमलापकतार्ह को

नामावली

(१)

बमोिजम

सिमितले

सूचीबाट

सावर्जिनक

नाम

सूचनाको

लािग

हटाइएका
ूकाशन

गनुप
र् नछ ।
६३.

मेलिमलापको लािग समयाविध तोक्नेः (१) सिमितले यस ऐन बमोिजम मेलिमलापको
लािग पठाउँ दा बढीमा तीन मिहनासम्मको समय तोकी पठाउनेछ ।

89

(२) मेलिमलापको लािग पठाउँ दा सामान्यतयाः बढीमा तीनजनाबाट

मेलिमलाप गराउने गरी तोक्नुपनछ ।
६४.

मेलिमलापकतार्को छनौटः (१) सिमितले मेलिमलाप गराउने कायर्को लािग िववादका
पक्षह लाइर् एक जना मेलिमलापकतार्को छनौट गनछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोिजम

गदार्

पक्षह बीचमा

एकजना

मेलिमलापकतार्को लािग सहमित नभएमा सिमितले पक्षह को सहमितमा तीन जना
मेलिमलापकतार्को छनौट गनुप
र् नछ ।
(३) पक्षह को बीचमा मेलिमलापकतार्को नाममा सहमित हुन नसकेमा

सिमितले मेलिमलापकतार्को सूचीमा रहे का मेलिमलापकतार्ह

मध्येबाट दुवै पक्षबाट

एक-एक जना मेलिमलापकतार् छनौट गनर् लगाइर् तेॐो मेलिमलापकतार् छनौट
गिरिदनुपनछ ।
(४) उजुरीका सबै पक्षको सहमितमा मेलिमलापकतार्को सूचीमा नरहे को

यस ऐन बमोिजम मेलिमलापकतार् हुन अयोग्य नभएको कुनै व्यिक्त वा सं ःथाबाट

मेलिमलाप ूिबया अगाडी बढाउन सहमत भै िलिखत िनवेदन िदएमा सिमितले त्यःतो
व्यिक्त वा सं ःथालाइर् मेलिमलापकतार् तोकी िदनुपनछ ।

६५.

मेलिमलापकतार्को पिरवतर्नः (१) सिमितले दे हायको अवःथा परी पक्षह ले िनवेदन
िदएको अवःथामा मेलिमलापकतार् पिरवतर्न गिरिदनुपनछः(क)

दफा ६१ बमोिजम मेलिमलापकतार्को सूचीबाट हटाउने अवःथा भएमा;

(ख)

पक्षह ले पारःपिरक सहमितमा मेलिमलापकतार् हे रफेर गनर् म ुर भएमा;

(ग)
(घ)

िववादको कुनै पक्षले मेलिमलापकतार् ूित अिव ास रहे को िलिखत जानकारी
गराएमा;
कुनै

कारणले

जनाएमा;
(ङ)

िववादको

मेलिमलापकतार्ले

िवषयवःतुमा

सहभागी
कुनै

मेलिमलापकतार्को

मेलिमलापकतार्ले जानकारी

गराएमा

जानकारी भएमा; तथा

(च)

मेलिमलापमा

वा कुनै

भैरहन
ःवाथर्

ॐोतबाट

सिमित

नसक्ने
रहे को
समक्ष

मेलिमलापकतार्ले मेलिमलापकतार्को है िसयतले कायर् गदार् दफा ६७ तथा
र् न आचरण पालन नगरे मा ।
अन्य ूचिलत कानून बमोिजम पालन गनुप
(२)

मेलिमलापकतार्

मेलिमलापको कायर् सम्प

पिरवतर्नको

कारणले

तोिकएको

समयमा

हुन नसक्ने भएमा सिमितले बिढमा एक मिहना सम्मको

समय थप गनर् सक्नेछ ।
६६.

मेलिमलापको लािग पठाउँ दा गन ूिबयाः (१) सिमितले कुनै उजुरी मेलिमलापको

लािग मेलिमलापकतार् समक्ष पठाउँ दा पक्षह लाइर् मेलिमलापकतार्को सम्पकर् उपलब्ध

गराइर् मेलिमलापकतार् समक्ष उपिःथत हुने तारे ख तोकी दे हाय बमोिजमको कागज
साथै राखी ले खी पठाउनुपनछः
(क)

उजुरीको सारसं क्षेप वा मुख्य मुख्य कागजातको ूितिलिप;

(ख)

उजुरीको पक्ष वा वारे स भए वारे सको नाम, थर, वतन र उपलब्ध भएसम्म

(ग)

टे िलफोन नम्बर, इर्मेल, फ्याक्स तथा अन्य सम्पकर् िववरण; तथा

मेलिमलाप सम्बन्धी ूिबया सम्प
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गनुप
र् न ःथान र समय ।

(२) मेलिमलापकतार्ले सिमित समक्ष माग गरे मा उजुरीका कागजातह को

नक्कल उपलब्ध गराउनुपनछ ।

(३) मेलिमलापको लािग तोिकएको समय सम्प
उजुरीको पक्षह
(४)

भएको सात िदन िभऽ

सिमित समक्ष उपिःथत हुने गरी तारे ख तोक्नुपनछ ।
उपदफा

(३)

मा

जुनसुकै

कुरा

लेिखएको

भए

तापिन

मेलिमलापकतार्ले तोिकएको समय अगावै उजुरी सिमित समक्ष िफतार् पठाउने िनणर्य

गरे मा सो िनणर्यको जानकारी भएको सात िदन िभऽ पक्षह लाइर् सिमित समक्ष

६७.

उपिःथत हुने गरी पठाउनुपनछ ।
मेलिमलापमा

अवलम्बन

गनुप
र् न

ूिबयाः

(१)

सिमितले

पक्षह को

सहमितमा

मेलिमलापको लािग छलफल गन तथा अन्य कायर् गन ःथानको छनौट गरी पक्ष
तथा मेलिमलापकतार्लाइर् सो को जानकारी उपलब्ध गराउनु पनछ ।

तर पक्षह को सहमितमा मेलिमलापकतार्ले अन्य कुनै ःथानको छनौट गनर्

बाधा पनछै न ।

(२) पक्षह लाइर्

उपदफा

(१)

बमोिजम

मेलिमलापकतार्ले तोकेको

ःथानमा तोिकएको समयमा उपिःथत हुने दाियत्व रहनेछ ।
(३)

उपदफा

(२)

बमोिजमको

दाियत्व

पक्षह ले

पुरा

नगरे मा

मेलिमलापकतार्ले मेलिमलापको ूिबया बन्द गरी सिमितलाइर् सो को िलिखत जानकारी
गराइर् उजुरीको कागजात िफतार् पठाउन सक्नेछ ।

(४) मेलिमलापको बममा मेलिमलापकतार्ले पक्षह बीचमा सहजकतार्को

भूिमका गनछ र उक्त भूिमका िनवार्ह गन बममा िनजले पक्षह

बाहे क दे हायका

व्यिक्तह सँग समेत एकल वा सामूिहक वातार् गनर्सक्नेछः
(क)

िववादको िवषयमा जानकारी रहेको उजुरीका पक्षले रोजेको व्यिक्त; तथा

(ख)

िववादको िवषयवःतुको बारे मा जानकारी रहे को ःथानीय भिभलादमी ।
(५) मेलिमलापकतार्ले पक्षह को सहमितमा पक्षह सँग दे हाय बमोिजम

वातार् गनर्सक्नेछः
(क)

पक्षह सँग एकल एकान्तवातार्; तथा

(ख)

टे िलफोन वातार्,
वातार्लाप ।

िभडीयो कन्ृेन्स वा स ारको अन्य माध्यमबाट

(६) ूचिलत कानून तथा यस ऐनको मान्यता िवपरीत नहुने गरी

पक्षह को सहमितमा मेलिमलापकतार्ले मेलिमलापको कायर्िविध िनधार्रण गनर्सक्नेछ
।

६८.

मेलिमलापकतार्को आचरणः (१) मेलिमलापकतार्ले दे हाय बमोिजमको आचरण पालन

गनुप
र् नछः(क)
(ख)

मेलिमलाप सम्बन्धी कारवाही िनंपक्ष ढ ले सम्पादन गनुप
र् न;

कुनै पक्षूित झुकाव, आमह, पूवार्मह नराख्ने वा राखेको दे िखने कुनै आचरण

वा व्यवहार नगन;
(ग)

कुनै पक्षलाइर् डर, ऽास, झुक्यान वा ूलोभनमा पारी मेलिमलाप गराउन

नहुने;
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(घ)

िववाद कायम रहेको अवःथामा िववादको कुनै पक्षसँग आिथर्क कारोबारमा

सं लग्न नहुने;

(ङ)

मेलिमलाप सम्बन्धमा बनेको ूचिलत कानून तथा अन्य ःथािपत मान्यता
िवपरीत आचरण गनर् नहुने;

(च)

मेलिमलापको बममा पक्षह सँग सम्मानजनक, सदभावपूणर् र सबै पक्षूित

समान व्यवहार कायम गन;
(छ)

मेलिमलापको बममा पक्षह ले व्यक्त गरे को िवषयवःतुको गोपनीयता
कायम राख्ने; तथा

(ज)

मेलिमलापको बममा पक्षबाट ूा
सम्प

भएको कुनै कागजात वा वःतु ूिबया

भएपिछ वा िनज ूिबयाबाट अलग भएपिछ सम्बिन्धत पक्षलाइर्

सुरिक्षत िफतार् गन ।

(२) सिमितले कुनै मेलिमलापकतार्ले उपदफा (१) बमोिजमको आचरण

पालना नगरे को उजुरी परी वा सो िवषयमा ःवयं जानकारी ूा
व्यहोरा

ठीक

दे िखए

त्यःतो

मेलिमलापकतार्लाइर्

गरी छानिवन गदार्

मेलिमलापकतार्को

सूचीबाट

हटाउनेछ ।
६९.

िलखत तयारी र िमलापऽः

(१) मेलिमलापकतार्ले पक्षह सँगको छलफल प ात

मेलिमलापको लािग दुवै पक्ष सहमत भएकोमा िमलापऽ गराइर् सहमित भएको
िवषयवःतु बमोिजमको िमलापऽको िलखत तयार गिर सिमित समक्ष पठाउनुपनछ ।

७०.

मेलिमलाप नभएको उजुरीमा गनुप
र् न कारवाहीः (१) मेलिमलापकतार्ले पक्षह

बीचमा

मेलिमलाप हुन नसकेमा सो व्यहोरा खुलाइर् ूितवेदन तयार गरी िववादका सबै
कागजात सिहत सिमितमा िफतार् पठाउनुपनछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम गदार् मेलिमलापकतार्ले पक्षह लाइर् सिमित

समक्ष हािजर हुन जाने बढीमा पन्ी िदनको म्याद तोकी पठाउनु पनछ ।
७१.

मेलिमलाप नभएको उजुरीमा िनणर्य गनुप
र् नः (१) ःथानीय ऐनको दफा ४७ (१) को
िववादमा सिमितले मेलिमलापको लािग पठाएको उजुरीमा पक्षह बीच मेलिमलाप हुन
नसकी मेलिमलापकतार्को ूितवेदन सिहत ूा

गरी िनणर्य गनुप
र् छर् ।
(२)

उपदफा

(१)

मा

जुनसुकै

हुन आएमा कानून बमोिजम कारवाही
कुरा

लेिखएको

भए

तापिन

दे हाय

बमोिजमको उजुरीमा अिधकारक्षेऽ महण गन सम्बिन्धत अदालत वा िनकायमा उजुरी

गनर् जानु भनी सुनाइर् पठाइर् िदनुपछर्ः(क)

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

(ख)

कुनै अदालत वा िनकायबाट मेलिमलापको लािग ूेिषत

भएको िववादमा ।

(३) उपदफा (२) को दे हाय (ख) बमोिजमको िववादमा सम्बिन्धत अदालत
वा िनकायमा पठाउँ दा हािजर हुन जाने तारे ख तोकी पठाउने तथा िमिसल समेत
नक्कल खडा गरी अिभलेख राखी सक्कल िमिसल सम्बिन्धत अदालत वा िनकायमा

पठाउनुपनछ।
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७२.

मेलिमलाप दःतुरः मेलिमलापमा जाने िववादको हकमा मेलिमलापकतार्ले पक्षह ले

सहमितमा िदन म ुर भएदे िख बाहेक कुनै ूकारको दःतुर लाग्ने छै न । तर
पक्षह को

सहमितमा

पाउनेछ ।
७३.

मेलिमलापकतार्ले

पक्षह बाट

बढीमा

५००।-

िलन

समुदाय ःतरमा हुने सामुदाियक मेलिमलाप ूव न
र् गनर् कमर्चारी तोक्न सक्नेः (१)

सिमितले ःथानीय ःतरमा मेलिमलाप ूव र्न गनर्को लािग कायर्पािलकामा अनुरोध

गरे मा कमर्चारी खटाइर् समुदायःतरमा मेलिमलापको ूव र्नात्मक कायर्बम गनर्
सिकनेछ ।
(२) समुदाय ःतरमा हुने सामुदाियक मेलिमलापको हकमा दफा ५९

(१) अनुसारको योग्यता तथा अनुभव नभएका मेलिमलापकतार्वाट मेलिमलाप गराउन
वाधा पन छै न ।

(३) सिमितले समुदायःतरमा हुने सामुदाियक मेलिमलापको कायर्िविध

तोके वमोिजम हुनेछ ।

पिरच्छे द-९

िनणर्य कायार्न्वयन सम्बन्धी व्यवःथा
७४.

सिचवालयको िजम्मेवारीः कायर्पािलकाको ूत्यक्ष िनयन्ऽण र िनदशनमा रही सिमितको
िनणर्य कायार्न्वयन गन गराउने सम्बन्धी सम्पूणर् कायर्को रे खदे ख गन िजम्मेवारी वहन
गनुप
र् नछ ।

७५.

सहयोग गनुप
र् नः (१) नगरपािलका कायार्लय तथा सो अन्तगर्तका सबै वडा कायार्लय

तथा अन्य कायार्लयले यस ऐन तथा ूचिलत कानून बमोिजम सिमितले गरे को िनणर्य

बमोिजम व्यिक्त वा सं ःथा वा अन्य कसै सँग असुल गनुप
र् न जरीवाना वा अन्य रकम
र् नछ ।
असूल उपर गनर् सहयोग गनुप
(२) यस ऐन तथा ूचिलत कानून बमोिजम सिमितले असूल गनुप
र् न

जरीवाना, िबगो वा अन्य कुनै ूकारको रकम असुल उपर नभइर् उपदफा (१) मा

उल्ले ख भए बमोिजमका कायार्लयह ले कुनै िसफािरश वा कुनै कायर् गिरिदने
छै नन् ।

७६.

असुल उपर गनः (१) अिभलेख ूशासकले सिमितको िनणर्य बमोिजम कुनै पक्षसँग
जरीवाना वा िबगो वा अन्य कुनै ूकारको असुल उपर गनुप
र् न भएमा सो पक्षले

जरीवाना ितनर् बुझाउन ल्याएमा बुझी सदरःयाहा गरी जरीवानाको लगत क ा
गनुप
र् नछ ।
पक्षको

(२) उपदफा (१) बमोिजम असुलउपर नभएमा लगत राखी सम्बिन्धत

नाम

नामेसी

तथा

जरीवाना

रकम

समेतको

िववरण

नगरपािलकाको

कायार्लयका साथै सबै वडा कायार्लयमा समेत अिभले खको लािग पठाउनु पनछ ।
(३) सम्बिन्धत कायार्लयह ले उपदफा (२) बमोिजम लेखी आएमा त्यःतो
पक्षसँग

जिरवाना

पठाउनुपनछ ।

रकम

असुलउपर
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गरी

अिभलेख

शाखामा

सदरःयाहा

गनर्

७७.

भरीभराउ गनः (१) सिमितले यस ऐन बमोिजम गरे को कुनै िनणर्य बमोिजम कुनै

पक्षले राखेको दःतुर, वा अन्य कुनै ूकारको रकम कुनै पक्षबाट भराइर् पाउने भएमा
भराइर् पाउने पक्षले भरीिदनु पन पक्षको त्यःतो रकम भराइर् िदनुपन ॐोत खुलाइर्

अनुसूची-१२ बमोिजमको ढाँचामा िनवेदन िदनुपनछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन िददा यथासम्भव नगद रहे को बक

खाता वा कुनै सहकारी वा बचत सं ःथामा रहे को रकम र सो नभएमा िललाम िबबी

गरी असुलउपर गनुप
र् न अवःथा भएमा कुनै अचल सम्पि को व्यहोरा खुलाइर् िनवेदन
िदनुपनछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजमको िनवेदनमा दफा ७८ बमोिजमको िववरण

खुलाइर् िनवेदन िदनुपनछ ।
७८.

चलन चलाइर् िदनेः (१) सिमितले यस ऐन बमोिजम गरे को कुनै िनणर्य बमोिजम कुनै
सम्पि

वा अिधकार वा कुनै िवषयवःतु वा सेवा वा अन्य कुनै िवषयको चलन पाउने

ठहरे को पक्षले त्यःतो चलन पाउने िवषयको िववरण खुलाइर् अिभले ख ूशासक समक्ष
अनुसूची-१३ को ढाँचामा िनवेदन िदनुपनछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन परे मा अिभलेख ूशासकले िनणर्य
बमोिजमको िवषयको चलन चलाइर् िदनुपनछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन िददा चलन चलाउनु पन सम्पि को

दफा ७८ बमोिजमको िववरण खुलाउनु पनछ ।
७९.

सम्पि को िववरण खुलाउनुपनः भिरभराउ गनर् वा चलनचलाइ पाउनको लािग िनवेदन
िदने िववादको पक्षले िनवेदनमा सम्पि को िववरण उल्लेख गदार् दे हाय बमोिजमको
िववरण खुलाउनुपनछः(क)

अचल सम्पि को िववरण
(१)

घरजग्गा भए रहेको ःथानको ठे गाना तथा चार िकल्ला;

(२)

घर जग्गाको िक ा नम्बर तथा क्षेऽफल;

(३)

घर रहे को भए घरको तला तथा कवल र सम्भव भएसम्म
वगर्िफट;

(४)

घर

जग्गाको

अविःथित,

आवास

वा

औ ोिगक

वा

व्यापािरक क्षेऽमा रहे को व्यहोरा;
(५)

कच्ची वा पक्की सडकसँग जोिडएको व्यहोरा;

(६)

घरजग्गाको ःवािमत्व रहे को व्यिक्तको नाम, थर साथै

ःवािमत्व भन्दा फरक व्यिक्तको भोगचलन रहेको भए
भोगचलन गनको नाम थरका साथै अन्य िववरण; तथा

(७)

घरमा भएको लगापात तथा खिरदिबबी हुन सक्ने न्यूनतम
मूल्य ।

(ख)

चल सम्पि को िववरणः
(१)

चलसम्पि

रहे को ठाउँ तथा भोग वा िनयन्ऽण राख्नेको

नाम थर;
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(२)

बक खातामा रहे को नगद भए खातावाल र बक तथा

(३)

चल सम्पि को ूकार तथा नगद बाहे कको भए सम्भािवत

शाखाको नाम;

िबबी मूल्य; तथा
(४)

नगद बाहेकको चल सम्पि

भए सोको अवःथा अवःथा,

ूकृित तथा बनोटका साथै ूत्येकको साइज र सं ख्या ।

८०.

सम्पि

रोक्का राख्ने: (१) अिभलेख ूशासकले दफा ७५ वा ७६ बमोिजम िनणर्य

कायार्न्वयनको लािग िनवेदन परे पिछ दे खाइएको सम्पि को हकमा आवँयक पन
जित जेथा रोक्का राख्नको लािग सो जेथा दतार् रहेको कायार्लय वा रिज ेशन गन

कायार्लयमा ले खी पठाउनु पनछ ।

(२) बाली, ब्याज, बहाल लगायतको सम्पि को हकमा िनवेदन परे को
बढीमा सातिदनिभऽ सम्पि
आवँयक पन जित सम्पि

तायदात गनर् लगाइर् तायदात गदार्को समयमा नै
वा सोबाट ूा

हुने बाली, बहाल, ब्याज, मुनाफा आिद

आय िनयन्ऽण गनुर् वा रोक्का राख्नुपछर् र त्यसको भपार्इर् सम्बिन्धत पक्षलाइर् िदनुपछर् ।
(३) दफा ७८ को दे हाय (ख) बमोिजमको सम्पि को हकमा भिरभराउको
लािग आवँयक पन जित सम्पि

रोक्का राखी रोक्काको सूचना आवँयकता अनुसार

लेखा शाखा वा सम्बिन्धत बक वा सम्बिन्धत िनकायमा तु न्त लेखी पठाउनुपनछ ।
८१.

सम्पि

(४) सम्पित रोक्का सम्बन्धी आदे श अनुसूची १४ बमोिजम हुनेछ ।

िललाम गदार् अपनाउनुपन कायर्िविधः (१) कायर्पािलकाले यस ऐन बमोिजम

भरीभराउ गनुप
र् न िबगो वा कोटर् फी वा त्यःतै कुनै रकम असुलउपर गनर् दफा ७८

को दे हाय (क) बमोिजम सम्पि को िववरण खुलाइर् दखार्ःत परे मा त्यःतो रकम भरी
िदनु पन व्यिक्तलाइर् बुझाउनुपन रकम बुझाउनसात िदनको म्याद िदइर् सूचना जारी

र् छर् ।
गनुप
(२) उपदफा (२) बमोिजमको म्यादमा रकम बुझाउन नल्याएमा त्यःतो
भरी िदनुपन व्यिक्तको भरी पाउने व्यिक्तले दे खाएको दफा ७८ को दे हाय (क)
बमोिजमको सम्पि

तायदात गरी ल्याउनु पछर् ।

(३) दण्ड, जरीवाना, सरकारी िबगो वा कुनै अदालत वा िनकाय वा

नगरपािलका वा सिमितको िनणर्यले असुल उपर गनुप
र् न कुनै रकमको हकमा त्यःतो

असुलउपर हुनपु न व्यिक्तले बुझाउन नल्याएमा िनजको जुनसुकै अचल सम्पि
परे मा तायदात गरी रोक्का राख्नुपछर् ।

फेला

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन जेथा जमानत वा

कुनै ूकारको नगद धरौट, बक ग्यारे ण्टी दािखल गरे को हकमा सो सम्पि बाट
खाम्ने जित रकमको लािग उपदफा (३) बमोिजम गिररहनु पदन ।

(५) उपदफा (४) बमोिजम मोल कायम भएपिछ उक्त अचल सम्पि को

िललामको सूचना सम्बिन्धत पक्षलाइर् िदइर् सवर्साधारणको जानकारीको लािग िललाम
हुने िमित र सम्पि को िववरण सिहतको सावर्जिनक सूचना नगरपािलका, िजल्ला

ूशासन कायार्लय, िजल्ला अदालत, िजल्ला समन्वय सिमितको कायार्लय तथा कोष

तथा लेखा िनयन्ऽकको कायार्लयमा टाँःन लगाउनुपनछ ।
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(६) उपदफा (५) बमोिजमको सूचनामा तोिकएको िदनमा उक्त सूचनामा

तोिकएको सम्पि

प िकत मोलबाट मािथ बढाबढ ूिबया बमोिजम िललाम

गनुप
र् नछ ।
(७) िललाम ूिबयामा सम्भव भएसम्म िजल्ला अदालत, िजल्ला ूशासन
कायार्लय वा ःथानीय ूशासन कायार्लय, ःथानीय ूहरी कायार्लय तथा नगरपािलका
क्षेऽिभऽ रहेका अन्य सरकारी कायार्लयका ूितिनिधलाइर् रोहवरमा राख्नु पनछ ।
(८) उपदफा (६) बमोिजम गदार् उक्त सम्पि

कसै ले पिन िललाम सकार

नगरे मा सोही ूिबयाबाट पुनः दोॐोपटक िललाम गनुप
र् नछ तथा दोॐोपटक गदार् पिन
कसै ले िललाम सकार नगरे मा भराइर्पाउने पक्ष िनवेदकलाइर् नै उक्त सम्पि

मोलमा सकार गनर् लगाउनु पनछ ।

(९) उपदफा (८) बमोिजम गदार् िनवेदकले सम्पि
पिछ अक

प िकत

सकार गनर् नचाहे मा

जेथा खुल्न आएका बखत कानून बमोिजम गन गरी िनजको िनवेदन

तामेलीमा राखी िललाममा चढाइर्एको सम्पि
(१०)

यस

दफामा

अन्यऽ

फुकुवा गरी िदनुपछर् ।

जुनसुकै

कुरा

लेिखएको

भए

तापिन

िललाम गरी ूा

रकम

नगरपािलकाको कुनै रकम असुल उपर गन बममा िललाम गदार् कसै ले सकार
नगरे मा जितमा सकार हुन्छ त्यितमा नै सो सम्पि

सदरःयाहा गरी नपुग

असुलउपर गनुप
र् नछ ।

८२.

रकमको हकमा कानून बमोिजम अन्य सम्पि

वा ूिबयाबाट

तायदात गन ूिबयाः(१) अिभले ख ूशासकले दफा ७९ बमोिजम सम्पि

तायदात

गनुप
र् दार् किम्तमा वडा सिचव ःतरको कमर्चारी खटाइर् त्यःतो अचल सम्पि को
चलनचल्तीको मूल्य ःप

खुल्ने गरी तायदात गनर् लगाउनु पनछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम तायदात गन कमर्चारीले तायदात गनुप
र् न

सम्पि को चलनचल्तीको मूल्य कायम गन ूयोजनले प िकत मोल कायम गरी
र् नछ ।
मुच ुल्का खडा गरी अिभले ख ूशासक समक्ष ूितवेदन सिहत पेश गनुप

(३) उपदफा (२) बमोिजम प िकत मोल कायम गदार् दे हाय बमोिजमका

कुरालाइर् आधार िलइर् कायम गनुर् पनछः
(क)

िनवेदकले िनवेदनमा खुलाएको मूल्य;

(ख)

िनणर्यमा उल्ले ख भएको भए सो मूल्य;

(ग)

पक्षले जमानत वा कुनै अन्य ूयोजनको लािग कायर्पािलका समक्ष िनवेदन

िददा खुलाएको मूल्य;
(घ)

तायदात गदार् भै आएको ःथानीय मूल्या न अनुसारको मूल्य;

(ङ)

मालपोत कायार्लयले कायम गरे को न्यूनतम मूल्य;

(च)

अन्य कुनै ूयोजनले कुनै सरकारी िनकायले कुनै मूल्य कायम गरे को भए सो
मूल्य;

(छ)

प िकत मोल कायम गनुभ
र् न्दा तत्काल अगावै कुनै खिरदिबबी भएको भए
सो मूल्य ।
ःपि करणः “प िकत मोल” भ ाले अचल सम्पि

न्यूनतम मूल्यलाइर् सम्झनुपछर् ।
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िबबी गनुप
र् दार् िबबी हुने

(४) उपदफा (३) बमोिजम गदार् दे हाय बमोिजमको कुरालाइर् समे त

ध्यानमा राख्नुपनछः
(क)

औ ोिगक वा व्यापािरक वा आवास क्षेऽ लगायत सडक स ालसँग जोिडएको
छ वा छै न; तथा

(ख)

नगरक्षेऽिभऽ पन घरको हकमा घरको वतर्मान अवःथा सम्बन्धमा ूािविधक

मुल्या न ूितवेदन ।
८३.

खाम्ने जित माऽ िललाम गनुप
र् नः (१) कायर्पािलकाले दफा ८० बमोिजम िललाम गदार्
असुल गनुप
र् न बाँकी खाम्ने जित सम्पि माऽ िललाम गनुप
र् नछ ।
(२) सम्पि

र् न भन्दा
िललाम गदार् सकार भएको रकम असुलउपर गनुप

बढी भएमा सो बढी भएको जित रकम सम्पि वाल पक्षलाइर् िफतार् गिरिदनुपछर् ।

(३) उपदफा (२) बमोिजम रकम िफतार् पाउने पक्ष िललाम गदार्को बखत
उपिःथत नभएको भए रकम िफतार् िलन आउनु भनी िनजको नाममा सात िदनको
र् छर् ।
सूचना जारी गरी िझकाइर् रकम िफतार् गनुप

(४) उपदफा (३) बमोिजम गदार् सम्बिन्धत पक्ष रकम िफतार् िलन

नआएमा उक्त रकम सि तकोषमा दािखल गरी आम्दानी बाँधी सदरःयाहा गनुप
र् छर् ।
(५) अिभले ख ूशासकले दफा ८० बमोिजम िललाम गरे को सम्पि
सकार गन पक्षको नाममा सम्पि

दतार् नामसारीको लािग सम्बिन्धत कायार्लय वा

िनकायमा पऽाचार गरी िनजलाइर् सम्पि को चलनपूजीर् उपलब्ध गराइर् आवँयक परे
सो सम्पि को चलन चलाइर्िदनुपछर् ।

(६) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन दफा ८०

बमोिजमको िललाम ूिबया अगािड बिढसकेपिछ भराउनुपन रकम बुझाउन ल्याए

पिन सो रकम नबुझी सम्पि
८४.

पक्षले जुन ूिबया उपर िच
८५.

िललाम गनुप
र् नछ ।

िललाम उपरको उजुरीः यस ऐन बमोिजम भएको िललामको ूिबयामा िच

नबुझ्ने

नबुझेको हो सो भएको पन्ी िदन िभऽ सिमित समक्ष

र् नछ ।
उजुरी पेश गरी भएको आदे श बमोिजम गनुप

िवगो भराउँदा वा चलन चलाउँदा लागेको खचर्ः यस ऐन बमोिजम िबगो भराउँ दा वा
चलन चलाउँ दा लागेको खचर् िवगो भरी िदनुपन वा चलन िदनुपन सम्बिन्धत पक्षले
व्यहोनुप
र् नछ ।

८६.

यथािःथितमा राख्ने: कायर्पािलकाले यस ऐन बमोिजम चलनचलाइर् माग्न वा िवगो

भराइर् पाउन कुनै सम्पि
सम्प

दे खाइर् िनवेदन परे पिछ िवगो भराउने वा चलनचलाउने कायर्

नभएसम्मको लािग उक्त सम्पि

हकहःतान्तरण गनर्, भत्काउन, िबगानर् तथा

कुनै ूकारको िनमार्ण कायर् गरी उक्त सम्पि को ःव प पिरवतर्न गनर् नपाउने गरी

रोक्का राख्न सम्बिन्धत पक्षको नाममा आदे श जारी गरी उक्त सम्पि
राख्नु पनछ ।

८७.

यथािःथितमा

िनवेदनबाट कारवाही गनः (१) अिभलेख ूशासकले कुनै पक्षले दफा ८५ बमोिजम
भएको आदे श िवपिरत कुनै सम्पि को हक हःतान्तरण वा ःव प पिरवतर्न आिद

गरे को िनवेदन परे मा उक्त िनवेदन दतार् गरी त्यःतो गन पक्षको नाममा तीन िदनको

म्याद जारी गरी िनजलाइर् हािजर गराइर् सो िनवेदन सिमित समक्ष पेश गनुप
र् नछ ।
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(२) सिमितले उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन पेश हुन आएमा पक्षलाइर्

नयाँ उजुरी दतार् गनर् नलगाइर् उक्त िनवेदनबाट नै आवँयक कारवाही गरी िनणर्य
गनुप
र् नछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन उपदफा (१)

बमोिजमको िनवेदनको व्यहोराबाट िनवेदन सिमितको क्षेऽािधकार िभऽ नपन िवषयमा

परे को दे िखएमा सिमितले उक्त िवषयमा क्षेऽािधकार महण गन अदालत वा िनकाय
समक्ष जान सुनाइर् िदनुपनछ ।
८८.

चलन चलाउने सूचनाः (१) अिभले ख ूशासकले सिमितको िनणर्य बमोिजम चलन
चलाइर् पाउन िनवेदन परे मा चलन चलाउने िमित खुलाइर् फलानो िमितमा फलानो घर

जग्गाको चलन चलाउन कमर्चारी खिटइर् आउने हुँदा सो िमित अगावै घर जग्गा
खािल गरीिदनु भिन चलन िदनुपन पक्षको नाममा सूचना जारी गनुप
र् नछ ।
(२)

चलन

िदनुपन

सम्पि

उजुरीको

पक्ष

बाहे क

अन्य

कसै को

भोगचलनमा रहे को भएमा अिभलेख ूशासकले सोही पक्षको नाममा उपदफा (१)
बमोिजमको सूचना जारी गनुप
र् नछ ।

(३) उपदफा (१) बमोिजम तोिकएको िमितमा खिटइर् जाँदा घरजग्गा खाली

गरे को भए सम्बिन्धत कमर्चारीले चलन चलाइर् िदएको मुच ुल्का खडा गरी तथा

घरजग्गा खाली नगरे को भए खाली गराइर् चलन चलाइर् चलन चलाएको मुच ुल्का खडा
गरी ूितवेदनसाथ अिभलेख शाखामा पेश गनुप
र् नछ ।
पिरच्छे द-१०
िविवध

८९.

नक्कल िनवेदनः (१) सिमित समक्ष दतार् रहे को उजुरीको कुनै सरोकारवाला पक्षले

िववादको िमिसलमा रहे को कुनै कागजपऽको नक्कल िलनको लािग िनवेदन िदएमा
सिमितले उक्त पक्षलाइर् सो कागजको नक्कल उपलब्ध गराउनु पनछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन िददा सम्बिन्धत पक्षले उजुरी
शाखामा रहे को िमिसलको नक्कल िलनुपदार् उजुरी ूशासक तथा अिभलेख शाखामा

रहे को िमिसलको नक्कल िलनुपन भएमा अिभले ख ूशासक समक्ष िनवेदन पेश
गनुप
र् नछ ।

(३) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन िदनको एघार बजे अगावै पेश
भएमा सम्बिन्धत कमर्चारीले सोिह िदन र सो भन्दा पछी पेश भएमा सम्भव भएसम्म
सोिह िदन नभए सोको भोिलपल्ट नक्कल उपलब्ध गराउनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन िदँ दा फरकफरक उजुरीको लािग

फरकफरक िनवेदन िदनुपनछ ।

(५) िववादको कुनै पक्षले उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन िदँ दा नक्कलको

स ामा कागजपऽको फोटो िखच्ने अनुमित मागेमा सो िदनुपनछ ।

(६) नक्कल िनवेदन िददा अनुसूची-१५ बमोिजमको ढाँचामा िदनुपनछ ।

98

९०.

नक्कल दःतुरः (१) सम्बिन्धत ूशासकले दफा ८८ बमोिजम नक्कल वा फोटो िखच्नको
लािग िनवेदन िदने पक्षसँग िनवेदन दःतुर बाहेक दे हाय बमोिजमको दःतुर िलइर्

नक्कल उपलब्ध गराउनु पनछः
. वीस लाग्नेछ ।

(क)

िनवेदन दःतुर बापत

(ख)

नक्कलको हकमा सक्कल पानाको ूित पृ को पाँच

पैयाँको दरले;

(ग)

सिमितको िनणर्य कागजको हकमा ूित सक्कल पानाको ूित पृ को पाँच

(घ)

िलखत कागजपऽको नक्कल निलइर् फोटो िखच्न चाहेमा ूित पानाको पाँच

पैयाँको दरले ; तथा
पैयाँको दरले ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन ूचिलत कानून

बमोिजम नक्कल दःतुर नलाग्ने पक्षलाइर् यस दफा बमोिजमको दःतुर लाग्ने छै न ।

(३) यस दफा बमोिजम नक्कल उतार गरी लै जाने पक्षले नक्कल उतार गदार्
९१.

लागेको खचर्को व्यवःथा आफ गनुप
र् नछ ।

दःतुर उल्लेख गनः (१) नक्कल ूमािणत गन सम्बिन्धत ूशासकले नक्कल ूमािणत
गदार् नक्कल लै जाने पक्षको नाम थर तथा उजुरीमा है िसयतका साथै नक्कल उतार गरे

बापत दािखल गरे को दःतुर र नक्कल पाना समेत उल्ले ख गरी नक्कल िदएको व्यहोरा
९२.

जनाइर् नक्कल ूमािणत गनुप
र् नछ ।

दःतुर च ुक्ता नभइर् नक्कल निदइनेः सम्बिन्धत ूशासकले यस ऐन बमोिजम नक्कल

माग्ने पक्षले नक्कल उतार गदार् दफा ८९ बमोिजम लाग्ने दःतुर दािखल नगदार्सम्म
९३.

९४.

नक्कल िदने छै न र सो नक्कलको आिधकािरकता ूमािणत गनर् पाउनेछैन ।

ूचिलत कानून बमोिजम हुनेः यस ऐनमा जुनसुकै कुरा ले िखएको भए तापिन
उजुरीसँग सम्बिन्धत ूचिलत कानूनमा कुनै कुरा लेिखएको भए सोमा ले िखए जितको

हकमा सोिह बमोिजम हुनेछ ।

िनयम बनाउने अिधकारः सिमितको िसफािरशमा यस ऐनको ूभावकारी कायार्न्वयनको

लािग कायर्पािलकाले आवँयक पन दे हायका िनयम बनाउन सक्नेछ ।
(क)

न्याियक सिमित सिमित िनयमावली

(ख)

मेलिमलाप व्यवःथापन िनयमावली
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अनुसूची -१

(दफा ८ को उपदफा (२) सँग सम्बिन्धत)
उजुरीको ढाँचा
न्याियक सिमित, लहान नगरपािलका समक्ष पेश गरे को
िनवेदन-पऽ
............िजल्ला...........गाउँ /नगरपािलका, वडा नं .........वःने ...............को छोरा/छोरी/ौीमित
पक्ष

वषर् .............. को .................................................................

वादी

िव
.............िजल्ला, .........गाउँ /नगरपािलका, वडा नं ........बःने....... को छोरा/छोरी/ौीमित
वषर्......... को ............................................................... िवपक्षी

ूितवादी

िवषयः ................................................ ।
ँ ाह मा लेिखए बमोिजम िनवेदन गदर्छु :
म िनम्न वुद
१.

मकार् परे को िवषय (तथ्य)

२.

माग गरे को उपचार ( कानून समेत)

३.

यस सिमितबाट दोॐो पक्ष िझकाई जे जो वुझ्नुपछर् वुझी िववाद िन पण गराई पाउँ ।

४.

यस नगरपािलकाबाट जारी भएको ःथानीय न्याियक कायर्िविधको दफा वमोिजम ....

...... िनवेदन दःतुर

, दोॐो पक्ष ...... जनालाई म्याद सूचना दःतुर

को

िनवेदनको

............ समेत गरी जम्मा

५.

यो

िनवेदन

ःथानीय

. ...., पाना .....
दःतुर

ूितिलपी

........ यसै िनवेदनसाथ दािखला गरे को छु ।

सरकार

अनुसार यसै सिमितको अिधकारक्षेऽ

सं चालन
िभऽ

ऐन, २०७४

को

दफा

४७

(२)

पदर्छ ।

यो िनवेदन हदम्याद िभऽै छ र म िनवेदकलाई यस िवषयमा िनवेदन िदने हकदै या ूा

६.

छ ।

७.

यस िवषयमा अन्यऽ कही ँ कतै कुनै िनकायमा कुनै ूकारको िनवेदन िदएको छै न ।

८.

यसमा मेरा िनम्न साक्षी तथा िलखत ूमाण बुझी ूमाणमा लगाई पाउँ ।
साक्षीःक)...........िजल्ला...........गाउँ पािलका/नगरपािलका/उप-

महानगरपािलका/महानगरपािलका

वडा

नं ....बःने...........को

छोरा/छोरी/ौीमती

वषर्......को.....................-----------------------1

ख)...........िजल्ला...........गाउँ पािलका/नगरपािलका/उपमहानगरपािलका/महानगरपािलका

वडा

नं ....बःने...........को

वषर्......को.....................------------------------1
िलखत ूमाणः-

१.

.........................

२.

........................
100

छोरा/छोरी/ौीमती

८.

यसमा ले िखएका व्यहोरा ठीक साँचो सत्य हुन,् झुठा ठहरे कानून वमोिजम सजाय भोग्न

९.

हाल कानून व्यवसायी मुकरर गरे को छै न पिछ गरे कोमा यसको अिभन्न अंग मानी पाउँ

तयार छु ।
।

िनवेदक
नामः
.................... ...............
इित सं वत् ............. साल...................मिहना.....................गते..................रोज शुभम् ।
(यो सामान्य ढाँचा माऽ हो िववादको िवषय अनुसारको तथ्य, कानून र दावी उल्ले ख गरी
िनवेदन पऽ िदन बाधा पन छै न ।)
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अनुसूची -२

(दफा ९ को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत)
न्याियक सिमित, लहान नगरपािलकामा
उजुरी दतार् गरे को िनःसाको ढाँचा
ौी ............................
..............................।
िवषय:

उजुरी दतार्को िनःसापऽ सम्बन्धमा ।

.................. बःने तपाईंले ........................ बःने ........................ (समेत ..... जना)
िव

मा ........................ ........................ ........................

िवषयको उजुरी दतार्

गनर् ल्याएकोमा आजको िमितमा दतार् गरी दतार् नं . कायम भएकोले यो िनःसा िदएको छ ।
अिधकृत कमर्चारी

दःतखत:........
िमित:........

...........

.............

102

अनुसूची -३
(दफा ९ को उपदफा (२) सँग सम्बिन्धत)
तािरख भपार्इर्

न्याियक सिमित, लहान नगरपािलकामा खडा गिरएको
तारे ख भरपाई
वादी
.................

ूितवादी
मु ाः-............................

.........................

िमितः-.........................बाट
िमित ............... मा ......................................... काम भएकोले सोही िदन ........... बजे

यस न्याियक सिमित/कायार्लयमा उपिःथत हुनेछु भनी सही गन ..........
वादी ................

ूितवादी ................
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अनुसूची- ४
(दफा ९को उपदफा (३)सँग सम्बिन्धत)
तािरख पचार्

न्याियक सिमित, लहान नगरपािलकाबाट जारी भएको
तारे खको पचार्
वादी

ूितवादी

.........................

.........................

मु ाः ......................िमितः-.........................बाट

िमित ............... मा ............................ काम गनर् ........ बजे हािजर हुन आउनुहोला ।
फाँटवालाको दःतखत

िमित .................
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अनुसूची- ५
(दफा १५को उपदफा (३) सँग सम्बिन्धत)
ूितवाद/िलिखत जवाफको ढाँचा

न्याियक सिमित, लहान नगरपािलका समक्ष पेश गरे को
ूितवाद/िलिखत जवाफ
............िजल्ला...........गाउँ /नगरपािलका, वडा नं .........वःने ...............को छोरा/छोरी/ौीमित
पक्ष

वषर् .............. को ....................................................................

ूितवादी

िव
.............िजल्ला, .........गाउँ /नगरपािलका, वडा नं ........बःने....... को छोरा/छोरी/ौीमित
वषर्......... को ...................................................................... िवपक्षी

वादी

िवषयः ................................................ ।

ँ ाह मा लेिखए बमोिजम िनवेदन गदर्छु :
म िनम्न वुद
1.
2.
3.
4.
5.

उजुरीको समथर्न वा खण्डन हुने व्यहोरा ।
यसै

ऐनको

दफा

.............

बमोिजम

ूितवादको

................... यसै िनवेदनसाथ सं लग्न गरे को छु ।

जवाफ

बापत

दःतुर

.

यो िलिखत जवाफ म्यादिभऽै िलई म आफ वा वारे स माफर्त उपिःथत भएको छु ।

यस िवषयमा अन्यऽ कही ँ कतै कुनै िनकायमा कुनै ूकारको िनवेदन िदएको छै न ।

यसमा ले िखएका व्यहोरा ठीक साँचो सत्य हुन,् झुठा ठहरे कानून बमोिजम सजाय
भोग्न तयार छु ।

ूितवाद गन/िलिखत जवाफ पेश गनःनामः

...................................

इित सं वत् .............. साल................मिहना......... गते........रोज शुभम्।
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अनुसूची- ६

(दफा २० को उपदफा (६) सँग सम्बिन्धत)
न्याियक सिमित, लहान नगरपािलका बाट जारी भएको
म्याद सूचना
....................
वडा

िजल्ला...........गाउँ पािलका/नगरपािलका/उप-महानगरपािलका/महानगरपािलका
नं..........

बःने..................को

छोरा/छोरी/ौीमती..............................................................को १५ पन्ी िदने सूचना।
.................... िजल्ला...........गाउँ पािलका/नगरपािलका/उप-महानगरपािलका/महानगरपािलका
वडा

नं ..........

बःने......................................ले

तपाईंको

िव

.....................

.....................िववाद परे को भनी उजुरी दतार् गरे को हुँदा सो को ूितिलपी यसै साथ पठाईएको

छ । अतः तपाईले यो म्याद वुझेको वा िरत पूवक
र्
तामेल भएको िमितले १५(पन्ी) िदन

िभऽमा आफ्नो भनाई र ूमाण सिहत आफ वा कानून वमोिजमको वारे श माफर्त यस कायार्लयमा
हािजर हुन आउनुहोला । अन्यथा कानून बमोिजम हुने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
इित सं वत्

.............. मिहना ................... साल ...............गते.................... रोज

शुभम् ।
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अनुसूची- ७

(दफा ४२को उपदफा (१)सँग सम्बिन्धत)
िनणर्यको ढाँचा
न्याियक सिमित, लहान नगरपािलका
सं योजक ौी.........................................................................................
सदःय ौी...........................................................................................
सदःय ौी...........................................................................................
िनणर्य

सं वत ............... सालको िनवेदन नं ........
िवषय: ......................................................................................... ।
............िजल्ला .......... गाउँ पािलका/नगरपािलका/उप-महानगरपािलका/महानगरपािलका वडा
नं . ..... बःने........ को छोरा/छोरी/ौीमती वषर्.....को
....................................................... वादी
िवर

............िजल्ला .......... गाउँ पािलका/नगरपािलका/उप-महानगरपािलका/महानगरपािलका वडा

नं . ..... बःने......... को छोरा/छोरी/ौीमती वषर्.....को ................................................
ूितवादी
मु ाः-

ःथानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को दफा ४७(१) ञ बमोिजम िनवेदन दतार् भइ सोही
ऐनको दफा ४६ बमोिजम गठन भएको न्याियक सिमित समक्ष ूःतुत हुन आएको मु ाको
सं िक्ष

तथ्य र िनणर्य यस ूकार छः
(१) मकार् परे को िवषयमा िनवेदनको व्यहोरा ।

(२) उजुरीको समथर्न वा खण्डन हुने ूत्यथीर्को िलिखत जवाफ ।
(३) ःथलगत िनरीक्षणमा दे िखएको बारे ःप

िकटानी भएको ूितवेदन (आवँयक भए)

।
(४) िववादका दुवै पक्षलाई मेलिमलाप गराउने ूयोजनका लािग लहान नगरपािलका वडा

नं ........ मा रहे को मेलिमलाप केन्िमा पठाउँ दा मेलिमलाप हुन नसकी फकीर्

आएको ।

िनणर्य

ु ाईको लािग आज पेशी तोिकएकोमा िववादका सम्बिन्धत पक्षह
दुवै पक्षलाई सुनव
तथा िनजह बाट िनयुक्त गरे का कानू न व्यवसायीह

ःवयम्

समेतको भनाइ सुनी पुनः िमलापऽ

गनुह
र् ोस् भिन सम्झाउँ दा वुझाउँ दा पिन िमलापऽ गनर् म ुर नगनुर् भएकोले फाइलमा
सं लग्न ूमाण कागजह को समेत मूल्या न गरी ःथानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४
को दफा ४९(२) बमोिजम िनणर्य िदनुपन हुन आई िनणर्यतफर् िवचार गदार् िनवेदकको

...................................................................................भनाई
अनुसार.........................................
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......................................................

गरे को वा भएको हो होइन भनी ःथलगत
कायार्लयबाट

खिटइ

...........सिहतको

गएका

पमै जाँचवुझ गरी ूािविधक ूितवेदन पेश गनर्

ूािविधक

ूािविधक

कमर्चारीले

ूितवेदन

समेतबाट

िमित.............मा

पेश

गरे को

िनवेदकको

माग

दावी

वमोिजम.....................................................................................................
...............................................................................................................

हुने दे िखन्छ/दे िखदै न ।

..........................................................................पुि

ूत्यथीर्ले यस कायार्लयबाट पेश गरे को ूमाण तथा ूचिलत कानून र ूचलनबाट
समेत..........................................................................................

...........................................................................................................
िनवेदकको

माग

वमोिजम

ूत्यथीर्ले........................................................................................ूबन्ध
गनुप
र् न

दे िखन्छ

।

िनवेदकले ...................................................................................................

.......................ठहछर् । सो ठहनार्ले तपिशल बमोिजम गनुर् ।

तपिशल
१.

सरोकारवालाले नक्कल माग गनर् आएमा िनयमानुसार दःतुर िलई नक्कल िदनु ।

२.

यो िनणर्यमा िच

३.

नबुझे ३५ िदनिभऽ ..............िजल्ला अदालतमा पुनरावेदन गनर् जानु

भिन ूत्यथीर्लाई सुनाईिदनु ।म्याद िदनु ।

उजुरीको लगत क ा गरी म्यादिभऽ पुनरावेदन नपरे मा कानून वमोिजम िनणर्य कायार्न्वयन
गनु/
र् गराउनु ।

..............................
सदस्

..................................
सदःय

.................................
सं योजक

इित सं वत् ............. साल...................मिहना..................गते.....................रोज शुभम् ।
(यो सामान्य ढाँचा माऽ हो िववादको िवषय अनुसारको तथ्य, कानून र दावी उल्ले ख गरी िनणर्य

गनर् बाधा पन छै न ।)
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अनुसूची- ८

(दफा ४८ को सँग सम्बिन्धत)
अन्तिरम सं रक्षणात्मक आदे शको नमूना
न्याियक सिमित, लहान नगरपािलका
अन्तिरम सं रक्षणात्मक आदे श
सं योजक ौी .............................................................
सदःय ौी ................................................................
सदःय ौी ................................................................
आदे श

सं वत ............................ सालको िनवेदन नं........
िवषयः पीिडतलाई उपचार गराउने सम्बन्धमा ।
............िजल्ला .......... गाउँ पािलका/नगरपािलका/उप-महानगरपािलका/महानगरपािलका वडा
नं . ..... बःने........ को छोरा/छोरी/ौीमती वषर्Ð……………………...को
.............................................................................................. वादी
िव

............िजल्ला .......... गाउँ पािलका/नगरपािलका/उप-महानगरपािलका/महानगरपािलका वडा
नं . ..... बःने......... को छोरा/छोरी/ौीमती वषर्.....को
............................................................................................. ूितवादी
मु ाःयसमा िनवेदकको माग बमोिजम ..........................िजल्ला ................................पािलका वडा
नं ................................ बःने ...............को नाित ..........................को छोरा/छोरी वषर्
................

को

................................................ले

आफूलाई.............................................................................................................
.........................................................गनर्
अटे र
गरे को
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..

घरीघरी

पैयाँ

नभएको

वहाना

गन

गरे को,

किहले

किहले

..................................................... कामको व्यःतताले फुसर्द निमलेको आिद कारण
जनाई आफूले िनयिमत ूा
जीवन

झनझन

गनुप
र् न ................................ ूा
खतरायुक्त

हुन

गनर् नसकेको हुँदा आफ्नो
गएको

भनी

..................................................................... र िसफािरस सिहत पेश हुन आएको
िनवेदन उपर ूारिम्भक
लािग

पमा जाँचबुझ गदार् व्यहोरा मनािसब दे िखएको हुँदा हाललाई िनवेदकको

.........................................ले

.....................................................................

िसफािरस
गनुर्

गरे

गराउनु

बमोिजम

तथा

िनजको

............................................................................................ लािग आवँयक अन्य

ूबन्ध समेत िमलाउनु भनी ःथानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को दफा ४९ (८) बमोिजम
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िवपक्षी ........................................................को नाममा यो अन्तिरम सं रक्षणात्मक आदे श
जारी गिरिदएका छ । यो आदे श िमिसल सामेल राखी िवपक्षीलाई ले खी पठाईिदनु । यो आदे श
अनुसार उपचार भएको जानकारी ूा
..............................
सदःय

गरी िमिसल सामेल राख्नु र िनयमानुसार पेश गनुर् ।

.................................
सदःय

.................................
सं योजक

ईित सं वत् ................... साल ..........मिहना........गते रोज......शुभम् ।

(यो सामान्य ढाँचा माऽ हो िववादको िवषय अनुसारको तथ्य, कानून र दावी उल्ले ख गरी िनणर्य
गनर् बाधा पन छै न ।)
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अनुसूची- ९

(दफा ५३ को उपदफा (२) सँग सम्बिन्धत)
िमलापऽको लािग िनवेदनको ढाँचा
न्याियक सिमित, लहान नगरपािलका समक्ष पेश गरे को
ु िनवेदनपऽ
िमलापऽको सं यक्त

............िजल्ला .......... गाउँ पािलका/नगरपािलका/उप-महानगरपािलका/महानगरपािलका वडा
नं . ..... बःने........ को छोरा/छोरी/ौीमती वषर्.....को ...................... वादी............िजल्ला
............................... गाउँ पािलका/नगरपािलका/उप-महानगरपािलका/महानगरपािलका वडा नं .
……...बःने......... को छोरा/छोरी/ौीमती वषर्.....को ................................................
ूितवादी

मु ाःहामी िनवेदक
१.

िनम्न िलिखत िनवेदन गदर्छौ,-

हामी बीच सं वत् ..................... सालमा

...............िवषयमा....................................................................ले
........................... भनी ............................... िनवेदकको िनवेदन परे को ।

२.....................................................................................................................
भ े ूत्यथीर्को िलिखत जवाफ रहेको

।

३ .हामीबीच........................................................................................................
िवषयले मनमुटाव भई नगरपािलकामाफर्त वडा नं . ...............को मेलिमलाप केन्िमा बसी
आपसमा छलफल गरी िवगतमा जे जःता िवषयमा असमझदारी तथा बेमेल भएको
भएतापिन हामीबीच एक अकार्ूित िव ास, सदभाव र

...........................................................................................................................
कायमै रहेकोले.......................................... गरी पाउँ भ े िनवेदन दावी छोडी पुनः
............................व्यविःथत ढं गले अगािड बढाउने छ ।
.................................................................................................................
..................... हामी दुवै पक्ष सहमत भएकाले ःथानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४
ु िनवेदन पेश गरे का (२) छ , लेिखए
को दफा ४७ वमोिजम यो िमलापऽको सं यक्त

बमोिजम िमलापऽ गरी पाउँ ।

४.

ु िनवेदन
लहान नगरपािलका ःथानीय न्याियक कायर्िविध बमोिजम यो िमलापऽको सं यक्त
दःतुर बापत

............... यसै साथ सं लग्न छ ।

५ यसमा लेिखएका व्यहोरा ठीक साँचो हुन,् झु ा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला वुझाउँ ला ।
िनवेदकह
...........................................
िनवेदक/उजुरीकतार्

...................................
िवपक्ष/िलिखतजवाफकतार्
इित सं वत् ............. साल...................मिहना......................गते................रोज शुभम् ।
(यो सामान्य ढाँचा माऽ हो िववादको िवषय अनुसारको तथ्य, कानून र दावी उल्लेख गरी िनणर्य गनर् बाधा पन छै न ।)
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अनुसूची- १०

(दफा ५३ को उपदफा (५) सँग सम्बिन्धत)
िमलापऽको ढाँचा
सं योजक ौी ........................................................
सदःय ौी ..........................................................
सदःय ौी ..........................................................
आदे श

सं वत ............................ सालको िनवेदन नं........

यसमा

ु
सं यक्त

दरखाःतसाथ

पेश

भएको

िमलापऽको

कागजमा

न्याियक

सिमितबाट

दुवै

पक्षह लाई त्यसको मतलव र पिरणाम समेत सम्झाउँ दा/बुझाउँ दा िमल्न मञ्जुरी गिर सिहछाप

समेत गिर िदएकाले ःथानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा..... बमोिजम
............

दःतुर

लाग्ने

हुँदा

.

..................................................

र................................................... पक्षबाट दािखला गराई उजुरीको लगत क ा गरी

िमिसल िनयमानुसार बुझाई िदनु ।

..............................
सदःय

.................................
सदःय

.................................
सं योजक

ईित सं वत् ................... साल ..........मिहना........गते रोज......शुभम् ।
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अनुसूची-११
(दफा ६० को उपदफा (३) सँग सम्बिन्धत)

मेलिमलापकतार्मा सूचीकृत हुने िनवेदन ढाँचा
न्याियक सिमित

लहान नगरपािलका समक्ष पेश गरे को िनवेदन

फोटो

िवषय : मेलिमलापकतार्मा सूचीकृत हुन पाउँ ।
ूःतुत िवषयमा तपिसलमा उल्ले िखत कागजातह को ूितिलिप साथै राखी लहान नगरपािलकाको

न्याियक सिमित अन्तगर्तको वडा नं ........ रहे को ........................मेलिमलाप केन्िमा सूचीकृत
भई मेलिमलाप गराउन अनुमती पाउँ भनी िनवेदन गदर्छु ।
तपिसल

१)

नागिरकता ूमाणपऽको छाँयाूित,

२)

ःनातक तहसम्म उ ीणर् गरे को शैिक्षक ूमाणपऽको छाँयाूित,

३)

मेलिमलापकतार्को तािलमूा

५)

व्यिक्तगत िववरण (Bio- data)

४)

मेलिमलाप सम्बन्धी अनुभव र

गरे को ूमाणपऽको छायाँूित,

िनवेदक
नाम थर: ..........

दःतखतः ...........
िमित: .............
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अनुसूची-१२

(दफा ७६ को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत)
न्याियक सिमित, लहान नगरपािलका समक्ष पेश गरे को
भिरभराउको िनवेदन पऽ
िवषयः भिरभराई पाउँ भ े बारे ।

............िजल्ला .......... गाउँ पािलका/नगरपािलका/उप-महानगरपािलका/महानगरपािलका वडा
नं . ..... बःने........ को छोरा/छोरी/ौीमती वषर्.....को ..................................................
िनवेदक
िव

............िजल्ला .......... गाउँ पािलका/नगरपािलका/उप-महानगरपािलका/महानगरपािलका वडा
नं . ..... बःने......... को छोरा/छोरी/ौीमती वषर्.....को
.................................................. ूत्यथीर्
मु ाः-

१०।– दःतुर साथै राखी िनम्न व्यहोरा िनवेदन गदर्छु ।

म िनवेदक िनवेदन वापत

उपरोक्त िवपक्षी सं गको उल्लेिखत मु ा यस लहान नगरपािलकाको न्याियक सिमितको

१ .

िमित ................को िनणर्य बमोिजम मैले यस कायार्लयमा राखेको दःतुर रकम
िमित...................को ौी.............. िजल्ला अदालतको फैसला बमोिजम मैले भरी

ठहर भएको हुँदा उक्त रकम भराई पाउने भरी भराई पाउन यो िनवेदन पेश गरे को छु ।
२ .

मैले यस कायार्लयमा जम्मा गरे को दःतुर रकमको भरपाई रिसद भौचरको सक्कलै ूित र
सम्मािनत

ौी

.......................िजल्ला

अदालतको

िमित

............................................. फैसला यसै साथ सं लग्न छ ।

यसमा लेिखएको ब्यहोरा ठीक साँचो हो झु ा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बुझाउँ ला ।

३.

िनवेदक
िनज..............

इित सं वत् ............. साल...................मिहना......................गते.....................रोज शुभम्
।
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अनुसूची-१३

(दफा ७७ को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत)
चलन चलाउने िनवेदन
न्याियक सिमित, लहान नगरपािलकामा पेश गरे को
िनवेदन पऽ
िवषयः चलन चलाई पाउँ भ े वारे ।
............िजल्ला .......... गाउँ पािलका/नगरपािलका/उप-महानगरपािलका/महानगरपािलका वडा
नं .

.....

बःने........

छोरा/छोरी/ौीमती

को

वषर्.....को

.............................................................................................. िनवेदक
िव

............िजल्ला .......... गाउँ पािलका/नगरपािलका/उप-महानगरपािलका/महानगरपािलका वडा
नं .

.....

बःने.........

को

छोरा/छोरी/ौीमती

वषर्.....को

............................................................................................. ूत्यथीर्
मु ाः-

म िनवेदक िनवेदन वापत
1.

१०।– दःतुर साथै राखी िनम्न व्यहोरा िनवेदन गदर्छु ।

उल्लेिखत
िवपक्षीसँगको..........................................................................................
..........मु ामा

यस

नगरपािलकाको

न्याियक

सिमितबाट

िमित

.........................................िनणर्य
भएको..................................................................................................
......................................(सम्पि

वा वःतु

उल्ले ख गरी िनणर्य भएको छ, सो सम्पि

वा वःतु भोगचलन गनर् पाउने

वा वःतु उल्ले ख गन) मा ौी

................. िजल्ला अदालतबाट िमित ................................मा मेरो हकभोग
र ःवािमत्वको ठहर हुने भनी न्याियक सिमितकै िनणर्यलाई सदर गरी मेरै हकभोग
कायम गरको हुँदा मेरो हक भोगको कायम भएको सम्पि

चलन चलाई पाउन यो िनवेदन पेश गरको छु ।
2.

शीयाितशीय मलाई

यस िनवेदनका साथ दे हायका कागजात सं लग्न गरे को छु ।
(क)न्यायक सिमितले गरे को िनणर्यको छाँयाूित ।

(ख) ौी .................िजल्ला अदालतले िमित..............................मा गरे को सदर
फैसलाको छायाँ ूित ।
(ग) िववाद सम्व

िमिसल यसै कायार्लयमा रहेको छ ।

यसमा लेिखएको व्यहोरा ठीक साँचो हो, झुठा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बुझाउँ ला ।
िनवेदक
िनज...............
ईित सं वत................साल.............मािहना...........गते ‘..........रोज शुभम् ।
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अनुसूची -१४
(दफा ७९ को उपदफा (४) सँग सम्बिन्धत)
सम्पित रोक्काको आदे श

न्याियक सिमित, लहान नगरपािलका
सं योजक ौी.........................................................................................
सदःय ौी...........................................................................................
सदःय ौी...........................................................................................
आदे श

सं वत् ........ सालको मु ा नं ...........
............िजल्ला .......... गाउँ पािलका/नगरपािलका/उप-महानगरपािलका/महानगरपािलका वडा
नं . ..... बःने........ को छोरा/छोरी/ौीमती वषर्.....को
.............................................................................................. िनवेदक
िव

............िजल्ला .......... गाउँ पािलका/नगरपािलका/उप-महानगरपािलका/महानगरपािलका वडा
नं . ..... बःने......... को छोरा/छोरी/ौीमती वषर्.....को
............................................................................................. ूत्यथीर्
िवषयः- सम्पित हःतान्तरण रोक्का

यसमा

िनवेदकको

माग

बमोिजम..............िजल्ला....................................................पािलका,
क्षे.फ.........िक.नं........

जग्गामा

अवण्डाको..................वगर्िफटको

िवपक्षी............................को सम्पि

चार

बनेको.........को

तल्ले

घर

र

िलग

वडा
नाममा

लगापात

नं ....
रहेको

समेत

िनज िवपक्षीबाट अन्य अं िशयारह को मन्जुरी िवना हक

हःतान्तरण हुन सक्ने आशं का गरी िनवेदकले िदएको िनवेदन उपर ूारिम्भक

पमा जाँचवुझ

गदार् व्यहोरा मनािसब दे िखएको हुँदा हाललाई ूत्यक्षीर्को नाममा रहे को उिल्लिखत घरजग्गाको
हक हःतान्तरण गनर् िसफािरस निदन वडालाई र अक

आदे श नभएसम्मका लािग उक्त

घरजग्गाको हक हःतान्तरण नगनु/
र् गनर् निदनु भनी मालपोत कायार्लयको नाममा समेत ःथानीय
सरकार सं चालन ऐन २०७४ को दफा ४९ (६) बमोिजम यो रोक्काको आदे श जारी गिरिदएको
छ । यो आदे श िमिसल सामेल राखी रोक्काको जानकारी सम्बिन्धत कायार्लयह मा पठाईिदनु ।
यो आदे श अनुसार रोक्का भएको जानकारी ूा
..............................
सदःय

गरी िमिसल सामेल राखी िनयमानुसार पेश गनुर् ।

................................ .................................
सदःय

सं योजक

ईित सं वत................साल.............मािहना...........गते ‘..........रोज शुभम् ।
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अनुसूची -१५

(दफा ८८ को उपदफा (६) सँग सम्बिन्धत)
नक्कलको लािग िनवेदन
न्याियक सिमित, लहान नगरपािलकामा पेश गरे को
िनवेदन पऽ

िवषय : नक्कल पाउँ भ े बारे ।
............िजल्ला .......... गाउँ पािलका/नगरपािलका/उप-महानगरपािलका/महानगरपािलका वडा
नं . ..... बःने........ को छोरा/छोरी/ौीमती वषर्.....को ................................
िनवेदक/वादी/ूितवादी

िव

............िजल्ला .......... गाउँ पािलका/नगरपािलका/उप-महानगरपािलका/महानगरपािलका वडा
नं . ..... बःने......... को छोरा/छोरी/ौीमती वषर्.....को ..............................
िवपक्षी/वादी/ूितवादी

मु ा : ..................................

म िनवेदक िनवेदन दःतुर वापत् लाग्ने दःतुर
गदर्छु:
(१)

. १०।– साथै राखी िनम्न व्यहोराको िनवेदन

उपरोक्त िवपक्षीसँगको उल्लेिखत मु ामा अध्ययनको लािग दे हायका कागजातह

आवँयक परे को हुँदा ूमािणत ूितिलिप पाउँ भनी यो िनवेदन साथ उपिःथत भएको छु

। अतः नक्कलको ूमािणत ूितिलपी पाउँ ।
दे हाय

क).................................................................................
ख).................................................................................
ग).................................................................................

घ) ................................................................................
ङ) ................................................................................

२) लेिखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झु ा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बुझाउँ ला ।
िनवेदक
..........................
इित सम्वत् ............ साल ............. मिहना ......... गते रोज् .......... शुभम्।
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%. nxfg gu/kflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw lgoldt ug{ ag]sf] P]g, @)&%
k|df0fLs/0f ldlt M@)&%.)#.!%
k|:tfjgfM
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] cg';"rL * / ( tyf :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$
adf]lhd gu/kflnsfnfO{ tf]lsPsf] clwsf/ If]q leqsf ljifodf cfjZos sfg"g
agfO{ k|zf;sLo sfo{ljlw lgoldt ug{ jf~5gLo ePsf]n] :yfgLo ;/sf/ ;~rfng
P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf -!_ adf]lhd nxfg gu/kflnsf If]qleq nfu"
x'g] u/L bf];|f] gu/;efn] of] P]g agfPsf] 5 .
!= ;+lIfKt gfd, lj:tf/ / k|f/De M -!_ of] P]gsf] gfd æÆk|zf;sLo sfo{ljlw lgoldt ug{]_ P]g, @)&%Æ /x]sf] 5 .
-@_ of] P]g nxfg gu/kflnsf If]q leq t'?Gt nfu" x'g]5 .
@= kl/efiff M-!_ laifo jf k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df o; P]gdf,–
-s_ æP]gÆ eGgfn] gu/kflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldtug{]_ P]g,
@)&% ;Demg' k5{ .
-v_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] gu/ sfo{kflnsf ;Demg' k5{ .
-u_ ægu/kflnsfÆ eGgfn] nxfg gu/kflnsf ;Demg' k5{ .
-3_ ægu/k|d'vÆ eGgfn] nxfg gu/kflnsfsf] k|d'vnfO{ ;Demg' k5{ .
-3_ æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] gu/kflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo
clws[tnfO{ ;Demg'k5{ .
-3_ æ;efÆ eGgfn] ;+ljwfgsf] wf/f @@# adf]lhdsf] gu/;ef ;Demg'
k5{ .
-ª_ æ;+ljwfgÆeGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfgnfO{ ;Demg' k5{ .
#= lgod, sfo{ljlw, dfkb08 tyf lgb]{lzsf agfpg] clwsf/ M;+ljwfg tyf :yfgLo
;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ adf]lhd gu/kflnsfnfO{ tf]lsPsf clwsf/ If]q
leqsf ljifodf tf]lsPsf] sfo{ lhDd]jf/L lgjf{x ug{ cfjZos dfkb08 tyf
ckgfpg' kg]{ sfo{ljlw lgoldt ug{sf] lgldQ sfo{kflnsfn] cfjZos lgod,
sfo{ljlw tyf lgb]{lzsf / dfkb08 agfpg ;Sg]5 .
$= vf/]hL / arfpm M of] P]g aGg' cufl8 sfo{kflnsfaf6 ePsf k|zf;sLo
k|s[ltsf lg0f{o / cfb]z sfo{ljlw, dfkb08 o;} P]g adf]lhd ePsf] dflgg]5 .
^. लहान नगरपािलकाको आधारभत
ू सरसफाइ तथा फोहरमैला यव थापन
गनर् बनेको ऐन, २०७५

प्र तावना

आधारभूत

वा

यप्रित नगरवासीह मा जाग कता अिभव ृ िध गरी प्राकृितक एवं मानव

उ पािदत फोहरमैलाको

ोतमा

यूनीकरण, पुनः प्रयोग, प्रशोधन, एवं िवसर्जन गन

कायम गद घर, आँगन, चोक, टोल र सडक सफा राखी जन वा
पनर्सक्ने प्रितकूल प्रभावलाई कम गरी

नगरपािलकालाई

व छ,

यव था

य एवं वातावरणमा

व थ वातावरणयुक्त नगरीको

पमा

थािपत गन उ दे यलेनेपालको संिवधान २०७२ को धारा २२६ बमोिजम

लहान नगरपािलकाको दो ो नगरसभाले यो ऐन बनाएकोछ।
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पिर छे द १
1.

संिक्ष त नाम र प्रार भ:

प्रारि भक

(१)यस िवधेयक नाम "लहान नगरपािलकाको फोहरमैला

तथा सरसफाई यव थापन गनर् बनेको ऐन, २०७५" रहे को छ ।

2.

(२) यो ऐन नगरपािलका क्षेत्र भर तु त लागूहुनेछ ।
पिरभाषा : िवषय वा प्रसङ्गले अक अथर् नलागेका यस ऐनमा,(क)

(ख)
(ग)

“औ योिगक प्रित ठान” भ नाले कुनै उ योग,

गन उ दे यले कानन
ु बमोिजम

यवसाय वा सेवा स चालन

थािपत कुनै क पनी, उ योग, फमर् वा

य तै प्रकृितको िनकाय स झनु पछर् ।

“औ योिगक फोहरमैला” भ नाले औ योिगक प्रित ठानबाट िन कासन हुने

हािनकारक तथा प्रदिू षत फोहरमैला स झनु पछर् ।

“क टे नर” भ नाले फोहरमैला संकलन गन प्रयोजनको लािग िनि चत
थानमा रािखएको फोहरमैला थुपान भाँडो वा वाि टन र य तै प्रकारको

(घ)
(ङ)

(च)
(छ)

(ज)

(झ)

अ य कुनै व तु स झनु पछर् ।

"कायर्पािलका" भ नाले लहान नगरपािलकाको कायर्पािलकालाई स झनु पछर् ।
"नगरपािलका" भ नाले लहान नगरपािलकालाई स झनु पछर् ।
"िन कासन" भ नाले फोहरमैला उ पादन

थलबाट नगरपािलकाले तोकेको

थानमा थुपान वा िनका ने कायर् स झनु पदर् छ ।

"प्रमुख" भ नाले लहान नगरपािलकाको प्रमख
ु लाई स झनुपछर् ।

"प्रमुख

प्रशासिकय

अिधकृत"

भ नाले

लहान

प्रशासकीय अिधकृतलाई स झनु पछर्

"फोहरमैला" भ नाले घरे ल,ु औधोिगक, रासायिनक,

नगरपािलकाको

प्रमख
ु

लाि टक रपरु ानो भवन

भ काउँ दा िन कने फोहर िससाज य, मासु तथा पशुज य,कृिषज य,

वा

य

सं थाज य, सवारी साधनज य वा हािनकारक फोहरमैला संझनप
ु दर् छ र सो

श दले त काल प्रयोग हुन नसकेका, फािलएका, सडेगलेका, वातावरणमा
प्रितकूल हुने गरी िन कासन गिरएका ठोस, तरल, ग्याँस, लेदो, धुवाँ, धुलो
िवधुतीय एवं सूचना प्रिविधसँग स बि धत सामाग्री तथा

सावर्जिनक

थलमा टाँिसएका पो टर, प पलेट, पचार्,

तोिकएका अ य सामाग्रीह
(ञ)

य तै प्रकारका

लेक्सबोडर् तथा

समेतलाई स झनु पछर् ।

"फोहरमैलाप्रशोधन" भ नाले फोहरमैलाको

व प वा गुणमा पिरवतर्न गरी

अ य कुनै उपयोगी व तु तयार गन मल, ग्याँस, ऊजार् वा अ य व तु
(ट)

(ठ)

उ पादन गरी फोहरमैला यव थापन गन प्रिक्रया स झनु पछर् ।
"फोहरमैला

यव थापन" भ नाले फोहरमैलाको

ोतमा पथ
ृ कीकरण, संकलन,

प्रशोधन, िवसजर्न वा फोहरमैलाको अि तम
यवसाय गन कायर्लाई समेत स झनु पछर् ।

"फोहरमैला

संकलन"

भ नाले

फोहरमैला

घरघरबाट संकलन गन, सावर्जिनक
उखे ने, सावर्जिनक

थलमा

रािखएका

यब थापन गन वा सो को
उ पादन

पो टर, प पलेट

उ काउने र संकलन गन कायर्लाई स झनुपछर् ।
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थलबाट

उठाउने,

थलबाट बढान, थुपान, झारपात
यानर

आिद

(ड)
(ढ)

“िवसर्जन”

भ नाले

फोहरमैलाको

अि तम

िन कासन

तथा

यव थापन

स झनुपछर् ।

“वडा सिमित” भ नाले लहान नगरपािलकाकावडा सिमितह लाई स झनु

पछर् ।

(ण)

" यव थापन

(ण)

"सावर्जिनक शौचालय" भ नाले सवर्साधारणले प्रयोग गन गरी कुनै
सं था वा

थल" भ नाले फोहरमैला यव थापन
िनकायको

वीकृितमा

य ता

थल स झनुपछर् ।

यिक्त, सं था वा

यिक्त,

िनकायको

जमीनमा वा सावर्जिनक जग्गामा िनमार्ण तथा स चालन गिरएको शौचालय
(त)

स झनप
ु छर् ।

“सामुदाियक सं था” भ नाले नाफा आजर्न नगन उ दे यले समद
ु ायको

िहतको

लािग

प्रचिलत

बमोिजम

कानून

र

थािपत

सहभािगतामूलक

प्रकृितको टोल िवकास सं था तथा उपभोक्ता समूह र गैरसरकारी सं था

(थ)

स झनु पछर् ।

“संकलन के द्र” भ नाले घर घरबाट िन कने फोहरमैला संकलन गरी

िनधार्िरत समयस म थुपानर् नगरपािलका वा वडाले तोकेको

थान स झनु

पदर् छ र घरघरमा फोहरमैला संकलन गनर् आउने नगरपािलकाले तोकेको
फोहरमैला संकलन गन

(द)
(ध)

यिक्त, सं था वा िनकाय वा फोहरमैला संकलन

गन साधन समेतलाई स झनुपछर् ।

"संकलन पात्र" भ नाले फोहरमैला संकलन गन, बा टी, ड टिवन, क टे नर

लगायतका सामाग्री स झनुपछर् ।

तोिकएको वा तोिकए बमोिजम“ भ नाले यस ऐन अ तगर्तको िनयममा
तोिकएको वा तोिकए बमोिजम स झनप
ु छर् ।
पिर छे द २
आधाभूत सरसफाई तथा फोहरमैला यव थापन स ब धी यव था

3.

फोहरमैला उ पादन कम गन:
(१)

प्र येक

नगरवासीमा

आधाभत
ू

सरसफाई

तथा

फोहरमैला

यव थापन प्रित जाग कता अिभव ृ िध गरी नगरवासीकै सहभािगतामा फोहरमैलाको
यव थापन गिरनेछ ।

(२)प्र येक नगरवासीमा “हाम्रो रहर,सफा नगर” को भावना िवकास गरी

घर आँगन सफा राख्ने र सहभािगता मक प्रणालीबाट नगर क्षेत्रलाई “सफा,
र वातावरण अनक
ु ू ल सु यि थत नगरका” का
(३) कुनै

यिक्त, पिरवार,

व छ

पमा िवकास गिरनेछ ।

यवसाियक सं था वा िनकायले कुनै काम,

यवसाय वा कारोबार गदार् उ पादन हुने फोहरमैला यथाशक्य कम गनप
ुर् नछ ।
यिू नकरण, पुन: प्रयोग तथा पुन: चक्रीय प्रयोगलाई

नगरपािलकाले फोहरमैला
प्रो साहन

गनर्

सम वया मक

यव था

िमलाउने

छ

र

यसको

कायार् वयनको लािग आव यक िनदिशका बनाई लागू गनर् सक्नेछ ।
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प्रभावकारी

(४) आ नो घरपिरवार, आँगन, टोल, सडक र सावर्जिनक

थानमा

उ पादन भएको फोहरमैला पुन: प्रयोगको यव था िमलाइ फोहरमैलाको पिरमाणलाई
घटाएपिछ मात्रफोहरमैला िन कासन गनुर्

यिक्त, पिरवार, टोल िवकास सं था ,

थानीयवासी वा िनकायको कतर् य हुनेछ ।
(५) नगरपािलकाले फोहरमैला संकलन
पमा िवकिसत गरी यवसाियक

4.

ोतमा फोहरमैला पथ
ृ कीकरण गनुर् पन:(१)प्र येक

रे टुराँ,

थललाई सरसफाई के द्रका

पमा स चालन गनर् सक्नेछ ।
यिक्त, पिरवार, होटल, लज,

यवसायी,नगरवासी तथा संघसं था वा िनकायले अनुसच
ू ी बमोिजम

१-

ोतमाफोहरमैला पथ
ृ कीकरण गनुर् पनछ ।
(२)

ोतमा फोहरमैला पथ
ृ कीकरण गदार् जैिवक, अजैिवक, पुन: प्रयोग

हुने र खतराज य फोहरमैला अलगअलग छु याएर राख्नु पनछ।
(३) नगरपािलकाले फोहरमैला संकलन गन िदन, समय र
छु याई

अलग

बमोिजमका
सक्नेछ ।

अलग

हािनकारक

िदनमा

जैिवक,अजैिवक,

खतराज य

फोहोर

पुन:

प्रयोग

संकलन

गन

थान

हुने र तोिकए
यव था िमलाउन

(४) हािनकारक वा खतराज य वा रासायिनक फोहरमैला संकलन

के द्रमा िन कासन गनर् पाइने छै न ।
(५)
सावर्जिनक

नगरपािलकाले

(६) नगरपािलकाले फोहरमैला

लािग अलग्गै एकाई स चालनमा
5.

जैिवक

र

अजैिवक

संकलनका

फोहोर

लािग

थलमा संकलन पात्र राख्न सक्नेछ ।

सावर्जिनक

यव थापन तथा वातावरण संरक्षणका

याइ काम गनर्सक्नेछ ।

थलमा फोहर फा न िनषेध गिरएको:(१) नगरपािलका क्षेत्रिभत्र िनजी

घर बािहर वा विरपिर ,सडक, नाला वासावर्जिनक

थानमा जथाभावीफोहर फा न िनषेध गिरएको छ ।

थल वा अ य कुनै पिन खु ला

(२) यिक्त घरपिरवार, पसल, होटल, उधोग,
कसैले पिन तोिकएको समय र
(३)

नगरपािलकाले

यव थापनका लािग सावर्जिनक

वा

य सं था वा अ

थानमा मात्र फोहर िन कासन गनप
ुर् न छ ।
जैिवक

र

अजैिवक

थलमा रािखएको भाँडोमा

फोहोर

संकलन

यवि थत

तथा

पमा राख्न

िम ने फोहोर मात्र राख्नु पनछ । तोिकएको फोहोर संकलन गनर् रािखएको भाँडोमा

सो बाहे क अ य फोहोर फा न पाइने छै न ।
6.

फोहरमैलाको ढुवानी: (१) संकलन के द्रमा ज मा भएको फोहरमैला
थलस म ढुवानी गन दािय च नगरपािलकाले वा नगरपािलकाले

यव थापन

यव था गरे को

सं था वा िनकायको हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम फोहरमैला ढुवानी गदार् तोिकए बमोिजमको

ढुवानी साधन प्रयोग गनप
ुर् नछ । नगरपािलकाले य तो साधन तोक्दा तौल, तिरका,

सडकको क्षमता तथा

वातावरणमा पनर् सक्ने

तोक्नप
ु नछ ।
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प्रभाव समेतलाई िवचार गरी

(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजमफोहरमैला ढुवानी गदार् दफा ४ बमोिजम

ोतमा छु याई िन कासन तथा संकलन गिरएको फोहरमैलाको अलग अलग ढुवानी

गनुर् पनछ ।
7.

सरसफाइ के द्रको

यव था तथा स चालन:(१)नगरपािलकाले नगर क्षेत्रमा एक

सरसफाइ संकलन तथा प्रशोधन के द्रको यव था गनुर् पनछ ।

(२) य तो सरसफाई संकलन तथा प्रशोधन के द्र आव यकता अनुसार

वडा तहमा पिन िव तार गनर् सिकनेछ ।

(३) सरसफाइ संकलन तथा प्रशोधन के द्रको स चालन

यवसाियक

पमा पिन गनर् सिकनेछ ।

(४) सरसफाइ संकलन तथा प्रशोधन के द्रमा कुिहने फोहोरलाई क पो ट

मल बनाउनु पनछ । यसरी क पो ट मल बनाउँ दा जैिवक िविधको प्रयोग गरी

फोहोरबाट ग ध नआउने यव था िमलाउनु पनछ ।

(५) सरसफाइ संकलन तथा प्रशोधन के द्र तथा यसको स चालन

स ब धी मापद ड तोिकए बमोिजम हुनेछ ।
(६) नगरपािलकाले सरसफाइ संकलन तथा प्रशोधन के द्रको स चालन
आफ वा सावर्जिनक िनजी साझेदारीको अवधारणाबाट गनर् सक्नेछ ।

8.

फोहरमैला

यव थापनको अनुगमन :(१)नगरपािलकाले फोहरमैलािन कासन तथा

यव थापन कायर्को िनयिमत अनुगमन गनुर् वा गराउनु पनछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम अनुगमन गदार् नगरपािलकाले आव यक कायर्

योजना बनाई लागू गनर् सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोिजम अनुगमनमा खिटनेले अनुगमन प चात

सोको प्रितवेदन तोिकएको ढाँचामानगरपािलकाका समक्ष पेश गनप
ुर् नछ ।
(४)

उपदफा

(३)

बमोिजमको

प्रा त

प्रितवेदनमा

औ याइएका

िवषयह को सध
ु ार तथा कायार् वयनका लािग नगरपािलकाले आव यक

यव था

िमलाउनु पनछ ।

(५) नगरपािलकाले यस दफा बमोिजम अनुगमन गन कायर्का लािग

प्रािविधक सिहतको छु टै वडा तरीय र नगर तरीय संय त्र िनमार्ण गरी तोिकए
बमोिजम कायार्देश िदन सक्नेछ ।

9.

सरसफाइ सेवा शु क तोक्न सक्ने:(१) कायर्पािलकाले नगरक्षेत्रमा फोहरमैलाको
संकलन गरी सरसफाइलाई यवि थत गनर् सेवा शु क तोक्न सक्नेछ ।

(२) कसैले पिन नगरपािलकाले उपदफा (१) बमोिजम तोकेको सेवा

शु क भ दा बढी शु क उठाउन पाउने छै न ।

(३) नगरपािलकावावडाकायार्लयबाटसंकिलतफोहरमैला

यव थापन सेवा

शु क नगरपािलकाले तोकेको कोषमा ज मा गनुर् पनछ । यसरी संकलन गिरएको
रकम फोहरमैला यव थापनको कायर्मा खचर् गनर् प्राथिमकता िदनु पनछ ।

10.

टोल

िवकास

सं थाको

यव था:(१)

घरपिरवारनाला वा सावर्जिनक

नगरक्षेत्रको

फोहरमैला

ोतमा

छु याई

थान सफा राख्न ,सडक ,टोल ,प्र येक टोलमा टोल

िवकास सं था लाई सिक्रय गराइ पिरचालन गनप
ुर् नछ ।
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(२)टोल िवकास सं था

को

गठन

तथा

पिरचालनका लािग वडा

अ यक्षले आव यक यव था िमलाउनु पनछ ।

(३) टोल िवकास सं थाको आ नै एउटा कोष हुनेछ । जसमा दे हाय
अनुसारका रकम रहने छन ्:-

(क)

टोलवासीको सद यता शु कबाट उठे को रकम,
च दादाताबाट प्रा त रकम,

(ख)
(ग)

नगरपािलकाबाट प्रा त अनुदान,

(घ)

संघ सं था वा अ य कुनै

ोतबाट प्रा त रकम ।

(४) टोल िवकास सं थाको कोषको स चालन दे हायका क्षेत्रमा गनर्

सिकनेछ:(क)

टोल िवकास सं था को िवधानमा भएको कोष स चालन सिमितको

िनणर्य बमोिजम गनर् सक्ने,

(ख)

सावर्जिनक

(ग)

सरसफाईमा संलग्न जनशिक्त यव था गनर् सक्ने,

(घ)

फोहरमैला
सक्ने ।

थलको सरसफाईका लािग प्रयोग गनर् सक्ने,
यव थापन स व ध मेला, महो सव, अिभयान संचालन गनर्

(५) टोल िवकास सं था को गठन, पिरचालन, वािषर्क साधारण सभा,
पदािधकारी चयन, िवघटन तथा कारबाही
11.

स ब धी

यव था तोिकए बमोिजम

हुनेछ ।
टोल िवकास सं था को काम, कतर् य र अिधकार: टोल िवकास सं था

वा

सरसफाई सिमितको काम,कतर् य र अिधकार दे हाय बमोिजम हुनेछ :(क) बजार क्षेत्रको सरसफाईका लािग समद
ु ाय तथा जनशिक्त पिरचालन गन,
(ख)

टोलवासीले प्रयोग गन गरे को से टी

फोहरमैलाको

उिचत

यव थापन
(ग)
(घ)

गनर्

यव थापन

लगाउने

र

भए

यसरी

याङ्क लगायतबाट उ पादन हुने
नभएको अनुगमन गरी उिचत
उिचत

यव थापनमा

असहयोग

पुर्याउनेलाई कारबाहीका लािग वडामा लेखी पठाउने,

टोलवासी तथा टोलमा स चालन हुने यवसायका लािग आव यक पन धारा,
पानी र िवजल
ु ी जडान गनर् वडा कायार्लयमा िसफािरश गन,
फोहरमैला

यव थापन स व ध टोल सध
ु ारका लािग आव यक पन मेला

महो सव स चालनका लािग आव यक पहल गन,
(ङ)

12.

टोल सध
ु ारका लािग आव यक पन अ य कायर् गन ।

घरमा चपीर् र से टी

याङ्क अिनवायर्

फोहोर सडक वा खल
ु ा नालामा वा खल
ु ा

पमा बनाउनु पन :(१) कसैले पिन चपीर्को
पमा िवसजर्न गनर् पाउने छै न ।

(२) नगरपािलका क्षेत्रमा ब ने नयाँ भवनमा चपीर् र से टी

अिनवायर्

याङ्क

पमा भएको हुनु पनछ । नगरपािलका क्षेत्रमा ब ने नयाँ भवनमा से टी
थान प ट नखल
ु ेस म नक्सापास गिरने छै न । साथै सेि ट

याङ्की बनाउने

याङ्क बनेको प्रमाण पेश नगरे स म दो ो चरणको भवन िनमार्ण अनुमित प्रदान

गिरने छै न ।
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(३) यो ऐन लागू हुनुपूवर् िनमार्ण भैसकेका भवनमा से टी याङ्की
सामिू हक वा सावर्जिनक से टी
याङ्की िनमार्ण गरी सोको

नभएको

भए

यव थापन गन िज मेवारी टोल िवकास सं था
तर टोल िवकास सं था

याङ्कको

वा वडा कायार्लयको हुनेछ ।
वा वा वडा कायार्लयह बाट से टी

यव थापन एवं प्रशोधन हुन नसकेमा नगरपािलकाले सोको

यव थापन गनर् बाधा पन छै न ।

(४) उपदफा (३) बमोिजम टोल िवकास सं था

नगरपािलकाले सामिू हक वा सावर्जिनक से टी

वा वडा कायार्लय वा

याङ्क िनमार्ण गरी संचालन एवं

यव थापन गरे कोमा नगरपािलकाको िनणर्य अनस
ु ार सेवा शु क लगाउन सक्नेछ ।

13.

सावर्जिनक शौचालय स ब धी

यव था :(१)नगरपािलकालेसवर्साधारणले प्रयोग गन

गरी कुनै यिक्त, सं था वा िनकायको सहमित र सहकायर्मा य ता यिक्त, सं था

वा

िनकायको जमीनमा वा सावर्जिनक जग्गामा सावर्जिनक शौचालय िनमार्ण गनर्

सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम िनमार्ण गिरएको शौचालयको स चालन टोल
िवकास सं था

माफर्त गिरनेछ ।

वा बजार

यव थापन सिमित वा िनजी क्षेत्र वा वडा कायार्लय

(३) कुनै पिन

यिक्त, सं था वा िनकायले नगरपािलकाको पूवर्

वीकृित निलई नगरपािलका क्षेत्रिभत्र सावर्जिनक शौचालय िनमार्ण वा स चालन

गनर् पाउने छै न ।

(४) सावर्जिनक शौचालय िनमार्ण तथा स चालन स ब धी अ य

14.

यव था तोिकए बमोिजम हुनेछ ।
पशुपंछीज य फोहरमैलाको यव थापन :(१) कसैले िनजी वा यवसाियक प्रयोजनका

लािग

पशुपंछी

यव थापन

गन

पालन

गरे कोमा

दािय व

य तो

स बि धत

पशुपंछीबाट

यिक्त,

सं था

िनसत
ृ
वा

हुने फोहरमैला
िनकायको हुनेछ

।नगरपािलकाको मख्
ु य बजारको विरपरी पशुपालन गनर् िनषेध गन ।

(२) नगर क्षेत्रमा पशुपंछीको फोहरमैला यव थापन गनर् प्रमुखले आदे श

िदन सक्नेछ ।

(३) नगर क्षेत्रमा पशुपंछीको फोहरमैला

15.

कुरा तोिकए बमोिजम हुनेछ ।
अ पताल

तथा

वा

य

सं थाको

फोहरमैला

यव थापन स ब धी अ य
यव थापन

स ब धी

िवशेष

यव था:(१) नगरपािलका क्षेत्रिभत्र संचालन हुने अ पताल तथा वा य सं थाले
नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकार वा नगरपािलका वारा लागू गिरएको वा य सेवा
फोहोर यव थापन स ब धी

(२) अ पताल वा

प्रचिलत कानन
ू को पूणर् पालना गनुर् पनछ ।
वा

य सं थामा िबरामीको चाप र सेवाको

तर हे री

अटोक्लोभ वा िमिन अटोक्लोभ मेिशनको प्रयोग वारा जोिखमपूणर् फोहरमैला
िनमर्लीकरण गरे र मात्र तोिकएको ठाउँ मा िवसजर्न गनुर् पनछ ।
(३) अ पताल वा

वा

य सं थाले पयार् त मात्रामा सई
ु का ने औजार

(िनिडल कटर) राखी प्रयोग गिरएका सई
ु ज य सामग्री टुक्राएर तोिकएको ठाउँ मा

िवसजर्न गनुर् पनछ ।
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(४) वा
आिदमा
राख्ने

य सं थाह को डेिलभरी, अपरे शन िथएटर र ड्रेिसङ कोठा

ोतमा नै फोहोर छु याउनको लािग आव यकता अनुसारका संकलन पात्र

या ड बनाउनु पनछ ।
(५) वा

य सं थामा कायर्रत कमर्चारी तथा सं थाको लािग माक्स,

बुट,प जा च मा, एप्रोन, भाईरे क्स र िफनेल आव यक मात्रामा उपल ध गराउनु
पनछ ।

(६)अ पताल तथा प्रसिू त के द्रह मा सालनाल

लािग लासे टा िपट अिनवायर्
(७)

वा

पमा राख्नु पनछ ।

यव थापन गनर्का

य सं थाले कुिहने प्रकृितका फोहोर िवसर्जनको लािग उिचत

िकिसमको खा डो र नकुिहने प्रकृितका फोहोर िवसर्जनको िनिम

डढाउने मेिशन

(इि सनेरेटर) को यव था गनुर् पनछ ।

(८) उपचारको क्रममा का नु फा नु पन मानव अङ्ग जथाभावी

िवसजर्न गनर् पाइने छै न । य ता फोहरज य सामाग्री तोिकए बमोिजम यव थापन
गनप
ुर् नछ ।
16.

फोहरमैला संकलन तथा सरसफाइ कायर्मा संलग्न जनशिक्तको

वा

य परीक्षण

गराउनु पन: (१) फोहरमैला संकलन तथा सरसफाइ कायर्मा खिटएका जनशिक्तलाई
यसरी काममा लगाउनेले त्रैमािसक

पमा

वा

य परीक्षण गराउने

यव था

िमलाउनु पनछ ।

(२) फोहरमैला संकलन तथा सरसफाइ कायर्मा खिटएका जनशिक्तलाई

काममा लगाउनेले मा क, प जा, बुट, हे लमेट लगायतका सरु क्षा सामग्री उपल ध

गराउनु पनछ ।
17.

नगरपािलकाले प्रितब ध गनर् सक्ने: (१) कायर्पािलकाले नगरक्षेत्रिभत्र कुनै उ योगी,
उ पादन गिरएका वा

यवसायी वा कसैबाट

लाि टकका वोतल वा सामाग्रीको प्रयोग वा

यवसाय गिरएका िशशा वा

यवसाय गनर् प्रितब ध लगाउन

सक्नेछ।
(२) कायर्पािलकाले नगरक्षेत्रिभत्र सवारी साधनज य फोहर उ पादन गनर्,
तोिकएको

थान बाहे क सडक वा सडकक्षेत्रािधकारलाई प्रयोग गरी सवारी ममर्त

स भार गन यवसाय गनर् िनषेध गनर् सक्नेछ। िनमार्ण सामाग्री सडकको दायाँबाया
राख्न िनषेध गनर् सिकनेछ ।
18.

फोहर प्रशोधन गन उ योग

थापना गन: (१) नगरपािलकाले नगरक्षेत्रिभत्र आफ वा

अ य संघ, सं था वा िनकायसँगको साझेदारीमा फोहरमैला प्रशोधन उ योग
गनर् सक्नेछ।

थापना

(२) दफा (१) बमोिजमको उ योगमा प्रशोधन गिरने फोहरमैलाको

िकिसम उ योग संचालनको तिरका, साझेदारीका आधार, लागत तथा जोिखमको
बाँडफाँड र तोिकएका अ य आधारमा साझेदारी गनर् सिकनेछ।
19.

नगरपािलकाले अनुगमन गनर् सक्ने: (१) नगरपािलकाले

यिक्त ,संघ सं था ,

िनकाय तथा यवसायीले गन फोहोर यव थापन कायर्को अनुगमन गनर् सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) अनुसार अनुगमनको क्रममा सध
ु ार गनुर् पन अव था

दे िखएमा नगरपािलकाले

य तो

यिक्त, संघ सं थालाई आव यक िनदशन िदन
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सक्नेछ । य तो िनदशनको पालना गनुर् स बि धत

यिक्त, संघसं था वा

यवसायीको कतर् य हुनेछ ।
(३) नगरपािलकाले उपदफा (१) र (२) बमोिजम गरे को अनग
ु मनबाट

िनज

यिक्त, संघसं था वा िनकायले तोके बमोिजमको कायर् गरे को नपाइएमा

य तो
सक्नेछ ।

यिक्त, संघसं था वा िनकायलाई कुनै कायर् गनर् वा नगनर् आदे श िदन

पिर छे द ३
कसरू , द ड सजायतथा पन
ु रावेदन
20.

कसरु तथा द ड सजाय :(१) कसैले तोिकएको

फालेमा प्रमख
ु ले पिहलो पटकका लािग पाँच सय

थप एक हजार

पैयाँ र

यसपिछ पटकै िप छे

पैयाँका दरले जिरवाना गनर् सक्नेछ ।

(२) कसैले तोिकएको

थान भ दा अ यत्र नकुिहने फोहर फालेमा

प्रमुखले पिहलो पटकका लािग एक हजार
पाँचसय

थान भ दा अ यत्र कुिहने फोहर

पैयाँ जिरवाना गनर् सक्नेछ ।

पैयाँ र यसपिछ पटकै िप छे एक हजार

(३) दफा १२ को उपदफा (१) बमोिजम चपीर्को फोहर सडक वा खल
ु ा

नालामा वा खुला पमा फा नेलाई प्रमख
ु ले पिहलो पटकका लािग पाँच हजार
र यसपिछ पटकै िप छे थप दश हजार

पैयाँका जिरवाना गनर् सक्नेछ ।

(४) पटक पटक अनिधकृत समय र ठाउँ मा फोहरमैला

प्रमुखले र नगरपािलकाले िदइने सेवा

पैयाँ

याँक्नेलाई

थगन वा रोक्का गनर् सक्नेछ ।

(५) दफा १४ (२) बमोिजम नगर क्षेत्रिभत्र पशप
ु ंछीज य फोहरमैला

हटाउन वा यव थापन गनर् प्रमुखले िदएको आदे श पालना नगरे मा पिहलो पटक

पाँच सय र पुन: दोहोर्याएमा पटक िप छे

. एक हजार जिरवाना गनर् सक्नेछ ।

.

(६) उपदफा (५) बमोिजम पटक पटक कारबाही गदार् समेत िनजले

फोहर यव थापन नगरे मा नगरपािलकाले य तो फोहर यव थापन गनर् सक्नेछ ।
यसरी फोहर

यव थापन गदार् लागेको खचर्मा सतप्रितशत जिरवाना थप गरी

िनजबाट असल
ू उपर गिरनेछ ।

(७) दफा १४ बमोिजम पशुपंछी पालन गन वा

यवसाय गनलाई

नगरपािलकाले उपदफा (६) बमोिजम कारबाही गरे कोमा पुन: िनजबाट
भएमा नगरपािलकाले
सक्नेछ ।

य तो पशुपंछी पा न वा

(८) दफा १५ बमोिजम अ पताल वा

नगरे मा प्रमख
ु ले

य तो कायर्

यवसाय गनर् रोक लगाउन

वा

य सं थाले गनुप
र् न कायर्

यन
ू तम प चीस हजारदे िख एक लाख पचास हजार स म जिरवाना

गनर् सक्नेछ । साथै यस ऐनमा तोिकए भ दा अ य तिरकाले फोहर िवसजर्न गरे को

पाइएमा य तो सं था ब द गनर् आदे श िदन सक्नेछ ।

(९) दफा १६ को उपदफा (१) बमोिजम फोहरमैला संकलन तथा
सरसफाइ कायर्मा खिटएका जनशिक्तको त्रैमािसक
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पमा

वा

य परीक्षण नगन

वा
छ ।

य सं थालाई प्रमख
ु ले पटकै िप छे

. प चीस हजार जिरवाना गनर् सक्ने

(१०) दफा १७ को उपदफा (३) बमोिजमको प्रमख
ु ले िदएको आदे शको

पालना नभएमा प्रमुखले दे हाय बमोिजम गनर् सक्नेछ:-

यिक्त, संघसं था वा िनकायलाई सो कायर्बाट पुग्न गएको हािन

(क)

य तो

(ख)

नोक्सानी हुनुपूवक
र् ो अव थामा याउन लगाउने,
िनज यिक्त, संघसं था वा िनकायले तोकेको समयमा पूवव
र् त ् अव थामा

(ग)
(घ)

न याएमा सो अव थामा

ख ड (ख) बमोिजमको आदे शको पालना नगन

यिक्त, संघसं था वा

िनकायलाई नगरपािलकाबाट प्रदान गिरने सेवा रोक्का गन,
ख ड (ख) बमोिजमको रकम ज मा नगन

चल अचल स पि
(ङ)

याउन लाग्ने खचर्को प्रािविधक मू याङ्कन गरी

सो बराबरको रकम नगरपािलकामा ज मा गनर् आदे श िदने,

ख ड

यिक्त, संघसं था वा िनकायको

रोक्का गनर् स बि धत िनकायमा लेखी पठाउने,

(घ) बमोिजम रोक्का राख्नु पन अव था भएकोमा ख ड (ख)

बमोिजम तोिकएको रकम सोही आिथर्क वषर्मा असल
ू उपर हुन नसकी अक
आिथर्क वषर्मा असल
गन
प
र्
न
भएमा
वािषर्
क
दश
प्रितशतका दरले थप
ू
ु

जिरवाना समेत जोडज मा गरी नगरपािलकाले असल
ू गनप
ुर् नछ ।
(११)

उपदफा (१),(२), (३), (४), (५), (६), (७) र उपदफा (८)

(क), (ख), (ग) बमोिजमको जिरवाना स ब धी िनणर्यमा िच

नबु ने पक्षले सो

िनणर्य भएको िमितले प ध्र िदनिभत्र कायर्पािलकामा िनवेदन िदन सक्नेछ । सो
स ब धमा कायार्पािलकाको िनणर्य अि तम हुनेछ।
(१२) उपदफा (८) को ख ड (घ) र (ङ) बमोिजमको सजाय उपर िच
नबु ने पक्षले सो िनणर्य भएको िमितले ३५ िदनिभत्र स बि धत िज ला अदालतमा

िनवेदन िदन सक्नेछ ।

पिर छे द ४
फोहरमैला यव थापन बोडर् स ब धी यव था
21.

फोहरमैला यव थापन बोडर्को गठन: फोहरमैला यव थापन स ब धमा

(१)

अवल बन गनप
ुर् न नीित िनधार्रण र अ य आव यक कायर्ह का लािग
नगरपािलकामा एक फोहरमैला यव थापन बोडर् रहनेछ ।

(क)
(ख)

(ग)

(२) उपदफा (१)

नगर प्रमुख

बमोिजमको बोडर्मा दे हायका सद यह

नगर उपप्रमख
ु

प्रमख
ु प्रशासकीय अिधकृत

(घ)

कायर्पािलकाका सद यह

(ङ)

वातावरण तथा िवप

(च)

-अ यक्ष

-सद य
-सद य
म येबाट प्रमख
ु ले मनोिनत

गरे को एक जना मिहला सिहत दई
ु जना

यव थापन बोडर्का संयोजक

थानीय यवसायीह को प्रितिनिधमूलक संघ सं थाका

प्रितिनिधह

रहनेछन ् ।

म ये प्रमख
ु ले मनोिनत गरे का एक जना
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-सद य
सद य

मिहला सिहत २ जना
(छ)
(ज)

क्षेत्रमा बसोबास गन यिक्तह

(ञ)
(ट)
(ठ)

म येबाट एक जना

-सद य

फोहरमैला यव थापन र खानेपानी तथा सरसफाई
स बि धत सं थाह

(झ)

-सद य

प्रमुखले मनोिनत गरे को फोहरमैला प्रभािवत

म येबाट प्रमख
ु ले मनोिनत गरे को

एक जना मिहला सिहत दई
ु जना

-सद य

योजना तथा शहरी िवकास शाखा प्रमख
ु

-सद य

स ब धी िवज्ञ एक जना

-सद य

नगरपािलकाले तोकेको फोहरमैला यव थापन
टोल िवकास सं थाह

म येबाट नगर कायर्पािलकाले

मनोिनत गरे को एक मिहला सिहत दईु जना

-सद य

फोहरमैला यव थापन तथा वातावरण शाखा प्रमुख
(३) फोहोर

-सिचव

यव थापन संलग्न िनजी क्षेत्रका प्रितिनिधलाई बोडर्मा

आम त्रण गनर् सिकनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोिजम मनोिनत सद यको पदाविध चार बषर्को

22.

हुनेछ ।
फोहरमैला यव थापन बोडर्को काम, कतर् य र अिधकार:फोहरमैला यव थापन
बोडर्को काम, कतर् य र अिधकार दे हाय बमोिजम हुनेछ ,
(क)
फोहरमैला यव थापन स ब धी आव यक नीित तजम
ुर् ा गरी
लािग नगर कायर्पािलकामा पेश गन ।

(ख)

फोहरमैला

यव थापन कायर्सँग स व ध िनकायह

(१)

वीकृितका

बीच सम वयका लािग

नीितगत यव था गन ।
(ग)

फोहरमैला यव थापनका लािग नगरपािलकाले शु क िनधार्रण गदार् आव यक

(घ)

एिककृत

पन मापद ड तयार गरी नगर कायर्पािलकामा पेश गन ।
पमा फोहरमैला

यव थापन गनर् नगरपािलले कुनै लगानी गनप
ुर् न

अव थामा य तो लगानी गनप
ुर् न रकमको प्रितशत िनधार्रण गन ।

(ङ)

फोहरमैला

यव थापन

स ब धी

(च)

तोिकए बमोिजम अ य काम गन ।

कायर्मा

कुनै

अवरोध

सरोकारवाला पक्षह सँग छलफल गरी समाधान खो ने ।

उ प न

भएमा

(२) बोडर्को बैठक छ मिहनामा क तीमा एक पटक बोडर्का अ यक्षले
तोकेको िमित, समय र

थानमा ब नेछ ।

(३) बोडर्को बैठकको अ यक्षता बोडर्को अ यक्षले गनछ ।
(४) स पूणर् सद य संख्याको पचास प्रितशत भ दा बढी सद य

उपि थत भएमा बैठकको लािग गणपूरक संख्या पुगेको मािननेछ ।

(५) बैठकको िनणर्य सामा यत: सहमितमा गिरनेछ । सहमित हुन
नसकेमा बहुमतको आधारमा हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अ यक्षता गन
यिक्तले िनणार्यक मत िदनेछ।
(६) बोडर्ले आव यक दे खेमा फोहरमैला
वा पदािधकारीलाई आम त्रण गनर् सक्नेछ ।
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(७) बोडर्को िनणर्य अ यक्षले प्रमािणत गनछ ।
(८) बैठक स ब धी अ य कायर्िविध बोडर् आफले िनधार्रण गरे बमोिजम
हुनेछ ।
पिर छे द ५
िविवध
23.

क्षमता िवकास स ब धी: नगरपािलकाले फोहरमैला यव थापन कायर्मा क्षमता
िवकासकाकायर्ह

(१)

स चालन गनर् सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कायर् गनर् नगरपािलकाले राि ट्रय तथा

अ तराि ट्रय सहयोग िलन सक्नेछ ।
24.

रासायिनक िवषादी स ब धी यव था:) १ (रासायिनक िवषादीको आयात गदार्
तोिकए बमोिजमको मापद डको अधीनमा रही गनुप
र् नछ ।कृिष प्रयोजनको प्रयोग हुने
रासायन पूणर् पमा रोक लगाउन सक्नेछ ।

(२) समयाविध सिकएको रासायिनक िवषादी तोिकएको मापद डको

अधीनमा रही न ट गन िज मेवारी

25.

य तो रासायिनक िवषादी आयात गन वा

कारोबार गन स बि धत यिक्त वा सं थाको हुनेछ । मापद ड िवपरीत न ट गरे मा
तोिकए बमोिजम कारबाही हुनेछ ।
यव थापन

फोहरमैला

संलग्न

सामुदाियक

नगरपािलकाले आ नो क्षेत्रिभत्रको फोहरमैला
तथा गै

सं थाको

अिभलेख

गिररहे को क्षेत्र र प्रकृित, जनशिक्त, आिथर्क तथा प्रािविधक
अ य िववरण समेत उ लेख गनुर् पनछ ।

वीकृितिलनप
ु न: नगरपािलकाले कुनै िवदे शी

सहयोग िलई फोहरमैला
सरकारको पूवर्
27.

(१)

सरकारी सं थाह को अ याविधक िववरण राख्नु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम रािखने िववरणमा

26.

राख्ने:

यव थापनमा काम गन सामद
ु ाियक

य ता सं थाले काम
ोत तर तोिकएको

यिक्त, संघसं था वा दात ृ िनकायबाट

यव थापन स ब धी कायर्क्रम स चालन गदार् संघीय

वीकृत िलनु पनछ ।

परु कार िदन सिकने:(१)फोहरमैला

यव थापनका लािग नवीनतम अवधारणाको

िवकास गन,

य तो कायर्लाई प्रो साहन गन तथा फोहरमैला

योगदान िदने

यिक्त सं था वडालाई नगरपािलकाले तोिकए बमोिजम परु कृत गनर्

सक्ने छ ।

यव थापन कायर्मा

(२) यस ऐनको प्रितकूल हुने गरी जथाभावी फोहरमैला राख्ने, थुपान वा
फा ने यिक्तको बारे मा प्रमाणसिहत उजुरी िदने यिक्तलाई नगरपािलकाले स मान
एवं नगद पुर कार िदन सक्नेछ ।

28.

िनयम बनाउने अिधकार: कायर्पािलकाले यस ऐनको प्रभावकारी कायार् वयनका लािग

आव यक पन िनयमकायर्िविध र मापद ड बनाई लागू गनर् सक्नेछ । ,िनदिशका ,
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अनुसूची-१

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग स बि धत
फोहरमैलाको विगर्करण
साधारण फोहरमैला

हािनकारक फोहरमैला
वा

िवक फोहर

अजैिवक फोहर

अ य

य

सं था
ज य

फोहर

औ योिगक

फोहर

यादनाघेका
औषधीह ,
िसिर ज,

भा साको फोहर,
बचेको खाना,

कागज तरकारी
तथा

फलफुलका

बोक्रा, पात

पितंगर, धल
ु ो,
किसंगर र
यससँग

स बि धत

ग्याँस, तरल
तथा ठोस

िनिडल, धािरला
लाि टककासामान,
काडर् बोडर्, पेपर,

याकेिजङ पेपर,
िशसा, मेटल,

जु ा, च पल,
परु ानोकपडा

यससँग स बि धत
तरल तथा ठोस
फोहरमैला

हितयार एवं

िनमार्णज यफोह

रमैला, पशप
ु ंछी
ज य यससँग
स बि धत

ग्याँस, तरल
तथा ठोस

फोहरमैला

औजारह ,

मकर्री, िलड,

रं ग, िवषादीह ,

डाइपर,

फिटर् लाईजर,स

यािनटरी याड,
कािटएका

शिररका अंगह ,
रगतका पोका,
या डेज र

केिमकल,

वारीसाधनज य
,पोिलस र
यससँग

स बि धत

यससँग

ग्याँस, तरल

ग्याँस, तरल

फोहरमैला

तथा ठोस

फोहरमैला
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खरानी,

हे िवमेटल,

प जा, माक्स,

स बि धत

फोहरमैला

िवषालु ग्याँस,

तथा ठोस

