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भाग -१ 

कानूनी शब्दावल�को प�रभाषा र �योग  

यस भागमा न्या�यक स�म�तले आफ्नो कायर् सम्पादन गदार् �योगमा आउन े केह� कानूनी 
शब्दावल�हरुको संिक्षप् त प�रभाषा र �तनको �योगको त�रका उल्लेख ग�रएको छः-  

अ�धकार के्ष� 

अ�धकार क्षे� भन् नाले �ववाद हेन� अ�धकारको क्षे� वा सीमा सम्झनपुछर्।अ�धकार क्षे� कानूनले नै स्प� 
गरेको हनु्छ। अ�धकार क्षे� नभएको �वषयमा �नवेदन1 �लई वा उजरु� सनुी �नणर्य गनुर् हुँदैन।अ�धकार क्षे� 
जसलाई छ, त्यसले मा� उजरु� सनुी �नणर्य गनुर्पदर्छ। न्या�यक स�म�तको अ�धकार क्षे� प�न कानूनले नै 
स्प� गरेको छ।नेपालको सं�वधानको धारा २१७ मा कानून बमोिजम आफ्नो अ�धकार क्षे�का �ववाद 
�नरूपण गनर् �त्येक गाउँपा�लका र नगरपा�लकामा न्या�यक स�म�त गठन हनु ेव्यवस्था छ।उ� संवैधा�नक 
व्यवस्था बमोिजम स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा न्या�यक स�म�तको अ�धकार क्षे�को सम्बन्धमा 
�वस्ततृ व्यवस्था ग�रएको छ।  

न्या�यक कायर्�व�धका सम्बन्धमा "अ�धकार क्षे�" भन् ने शब्दको अथर् गदार् सी�मत रुपमा गनुर्पछर्।जनु 
कानूनले जनु अ�धकार� वा �नकायलाई जनु �ववाद जस्तो त�रकाले समाधान गनुर् भनी तोकेको हनु्छ, सोह� 
अ�धकार� वा �नकायले मा� तो�कएको त�रकाले �ववाद समाधान गनुर्पछर्।जस्तैः- न्या�यक स�म�तले "�नरूपण 
गन�" भनी तो�कएका �ववाद न्या�यक स�म�तका तीनै जना सदस्यले संय�ु रुपमा �नरूपण गनुर्पछर्, कुनै एक 
सदस्यले मा� �नरूपण गनर् पाइँदैन।त्यसैगर� न्या�यक स�म�तले �नरूपण गन� भनी तो�कएका �ववाद अन्य कुनै 
अ�धकार� वा �नकायले हेनर् �मल्दैन, हेरेमा ��ुटपूणर् हनु्छ। न्या�यक स�म�तले तो�कएको अ�धकार क्षे�भन्दा 
बा�हर गई �ववाद �नरूपण गरेको वा मेल�मलाप गनर् पठाएको भएमा त्यसले कानूनी मान्यता पाउँदैन।  

ऐन  
सं�वधानको व्यवस्था अनसुार राज्यका कुनै तह (संघ, �देश वा स्थानीय तह) ले कानून बनाउने अ�धकारको 
�योग गर� बनाएको कानूनलाई ऐन भ�नन्छ। ऐन बनाउँदा सम्बिन्धत तहको संसद वा सभाबाट बनाउन ु
पदर्छ। ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु सं�वधान अनकूुल हनुपुछर् नभएमा त्यस्तो ऐन वा सो को कुनै व्यवस्था 
अमान्य र बदर हनु्छ। 

चलन चलाउन े

�नणर्य कायार्न्वयनको ला�ग ग�रने कारबाह�लाई चलन चलाउन ेभ�नन् छ। 

                                                        
1 "िनवेदन" भ� नाले उजूरी वा �फरादलाई समेत जनाउँछ । 



ljjfb ;dfwfgdf Goflos ;ldlt ;|f]t ;fdu|L tyf k|lzIf0f k'l:tsf  

 4 Gofo ;]jf tflnd s]Gb|

जे� नाग�रक 

ज�े नाग�रक भन् नाले ६० वषर् उमेर पूरा भएका वृ�वृ�ालाई जनाउँछ। 

�डस�मस 

�नवेदक वा उजरुकतार्ले तारेख गजुारेमा �नवेदन वा उजरु खारेज हनु्छ।यसर� �नवेदन वा उजरु� खारेज ग�रने 
���यालाई �डस�मस भ�नन्छ।तर ��तवाद�ले तारेख गजुारेमा बझेुसम्मको �माण मूल्यांकन गर� �ववादको 
�नरूपण गनुर्पछर्, �डस�मस गनर् �मल्दैन। 

तारेख 

�ववादका पक्षहरुलाई न्या�यक स�म�तमा उपिस्थत हनु तो�कएको �निश् चत �दन र समयलाई तारेख भ�नन्छ। 
तो�कएको तारेखमा न्या�यक स�म�त समक्ष उपिस्थत हनु ुतारेखवालाको कतर्व्य हो । 

धारा / उपधारा / दफा / उपदफा / खण्ड 

सं�वधानको �त्येक व्यवस्थालाई �सल�सलेवार रुपमा राखी अं�कत गन� नम्वरलाई धारा भ�नन्छ।यस्तो 
धारा�भ� �सल�सलेवार रुपमा ग�रएको व्यवस्थालाई उपधारा वा खण्ड भ�नन्छ। उपधारा वा खण्ड लेख्दा 
को�मा लेख् नपुछर्। उपधारालाई अ�मा र खण्डलाई अक्षरमा लेख् नपुछर् । 

ऐनमा भएका व्यवस्थालाई अं�कत गन� नम्बरलाई दफा र कुनै दफा अन्तगर्त को�मा रहेका नम्बरलाई 
उपदफा वा खण्ड भ�नन्छ। उपदफालाई अ�मा र खण्डलाई अक्षरमा लेख् न ुपदर्छ। 

दर�पठ 

�ववादका कुनै पक्षले दतार् गनर् ल्याएको �नवेदनमा कानूनले तोकेको ���या नपगुेकोमा सोको आधार र 
कारण खलुाई त्यस्तो �नवेदन दतार् नगर� �फतार् ग�र�दने आदेशलाई दर�पठ भ�नन्छ। त्यस्तो दर�पठको आदेश 
गदार् �नवेदनप�को पछा�डप�� गनुर्पछर्। 

�नवेदन दतार् गनुर्अिघ सम्बिन्धत अ�धकार�ले त्यस्तो �नवेदन कानून बमोिजमको ढाँचामा भए÷नभएको, 
म्याद�भ� आए÷नआएको, �नवेदकलाई �नवेदन �दने हक भए÷नभएको, �ववादको �वषय न्या�यक स�म�तको 
अ�धकार क्षे��भ�को भए÷नभएको, खलुाउन ु पन� व्यहोरा खलुाए÷नखलुाएको र त्यस्तो �नवेदन अन्य कुनै 
कारणले �मले÷न�मलेको जाँच गनुर्पछर्।यसर� जाँच गदार् न�मलेको देिखएमा उ� �नवेदन दर�पठ गर� 
सम्बिन्धत व्यि�लाई �फतार् �दन ु पछर्। दर�पठ ग�रएको �नवेदनको एक��त ��त�ल�प न्या�यक स�म�तमा 
राख् नपुछर्। �नवेदन जाँच गदार् भाषा, अ� वा अक्षर सम्बन्धी साना�तना ��ुट भएमा त्यस्ता ��ुट सच्याउन 
लगाई दतार् गनुर्पछर्। 

दतार् अ�धकार� 
�ववादको �नवेदन वा ��तउ�रप� दतार् गनर् न्या�यक स�म�तले तो�क�दएको अ�धकार� वा कमर्चार�लाई दतार् 
अ�धकार� भ�नन्छ। 
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�ववादको �नवेदन वा ��तउ�रप� दतार् गनर् न्या�यक स�म�तले तो�क�दएको अ�धकार� वा कमर्चार�लाई दतार् 
अ�धकार� भ�नन्छ। 
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देवानी र फौजदार� म�ुाको फरक  
मलुकु� फौजदार� कायर्�व�ध सं�हता, २०७४ को दफा २ (ठ) अनसुार देहायका �वषयहरू देवानी �ववाद वा 
म�ुा हनु:् 

(१) कानूनी हक, है�सयत, पद, पा�रवा�रक सम्बन्ध वा सम्पि� सम्बन्धी म�ुा,  

(२) नाता कायम वा सम्बन्ध �वच्छेद,  

(३) दस्तरु, पा�र��मक, तलब, भ�ा वा ज्याला,  

(४) अंश, अपतुाल�, दान बकस, इच्छाप�, संरक्षक, माथवर, मातकृ, पै��क, अिख्तयार�, धमर्प�ु वा 
धमर्प�ुी,  

(५) कुनै करार, अधर्–करार वा अनिुचत सम्व�ृ� अन्तगर्तको कुनै हक दाबी,  

(६) दषु्कृ�त, अधर्–दषु्कृ�त वा ��ुटपूणर् उत्पादन सम्बन्धी हक वा दाबी,  

(७) स�ुवधाभार,  

(८) क्ष�तपू�तर्, वा 

(९) देवानी �कृ�तको अन्य कुनै हक वा दा�यत्व ।  

यी बाहेकका सबै �ववादहरू फौजदार� �ववाद वा म�ुा हनु ्। 

�नणर्य �कताब 

�ववादका सम्बन्धमा न्या�यक स�म�तले गरेको �नणर्य लेखेर रािखने �कताबलाई �नणर्य �कताब भ�नन्छ। �नणर्य 
�कताबलाई �नणर्य पिुस्तका वा राय �कताब प�न भन् ने ग�रन्छ । न्या�यक स�म�तले गरेको �नणर्य अ�भलेखको 
रुपमा जतनसँग राख् नपुछर्। 

�नवेदक  
न्या�यक स�म�तमा शरुुमा �नवेदन दतार् गन� �ववादको पक्षलाई �नवेदक भ�नन्छ।यस्तो �नवेदकलाई वाद�, 
�फराद�, उजरुवाला आ�द प�न भन् ने चलन छ।  

�नस्सा 
�नवेदन दतार् गरेप�छ �दइने �माण �नस्सा हो।  

पेशी 
�ववादका पक्षहरुलाई न्या�यक स�म�तमा सनुवुाईको ला�ग उपिस्थत हनु तो�कएको �निश् चत �दन र समयलाई 
पेशी भ�नन्छ।  
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�च�लत कानून 

नेपालमा हाल �चलनमा रहेको कानूनलाई �च�लत कानून भनेर बिुझन्छ। 

�देश कानून 

�देश तहले बनाएको कानूनलाई �देश कानून भनेर बिुझन्छ। 

��तवाद� 
�नवेदकले दावी �लएको �वषयमा ��तवाद गर� ��तउ�रप� पेश गन� पक्षलाई ��तवाद� भ�नन्छ।  

बन्द इजलास 

सामान्यतया न्या�यक स�म�तले �ववाद �नरूपण गदार् खलुा रुपमा सनुवुाई गनुर्पछर्। तर क�तपय अवस्थामा 
�ववादको �वषयवस्त ुहेर� सबैका साम ुसनुवुाई गनुर् उपय�ु हुँदैन। यस्ता �ववादहरु �निश् चत व्यि�हरु मा� 
बसी सनुवुाई गनुर्पछर्। यस्ता �निश् चत व्यि�हरु मा� बसी ग�रने सनुवुाईलाई बन्द इजलास भ�नन्छ।बन्द 
इजलासमा सनुवुाई गनुर्पन� �ववादहरु कानूनले नै तो�कएको हनु्छ।क�तपय अवस्थामा �ववादका पक्षको मा� 
र म�ुा हेन� �नकायको �नणर्य वा आदेशका आधारमा प�न �ववादको सनुवुाई बन्द इजलासमा हनुे गदर्छ। 

�बगो 
दावी ग�रएको धनमाल वा त्यसको मूल्यलाई �बगो भ�नन्छ। दावी गदार् सम्पि�को मूल्य खलेुको रहेनछ भन े
त्यसलाई मूल्यांकन गर� नगदमा प�रणत गर� �बगो कायम ग�रन्छ।  

�म�सल 

�म�सल भनेको कुनै �ववादका सम्बन्धमा तयार भएका सम्पूणर् कागजात रािखएको फाइल हो ।  

मूलतवी राख् न ेर जगाउने 

न्या�यक स�म�तमा दतार् भएको कुनै �ववाद अदालत वा अन्य �नकायमा समेत �वचाराधीन हनु सक्छ। यस्तो 
अवस्थामा उ� �ववादमा अदालत वा �नकायबाट �नणर्य नभएसम्मका ला�ग न्या�यक स�म�तले �नरूपण गनर् 
�मल्दैन। यस्तो अवस्थामा सो �ववादलाई कारबाह� अिघ नबढाई रोक� राख् नपुछर्।यसर� रोक्ने ���यालाई 
मूलतवी राख् ने भ�नन्छ। 

यसर� मूलतवी रािखएको �ववादमा सम्बिन्धत अदालत वा �नकायबाट �नणर्य भइसकेप�छ न्या�यक स�म�तले 
मूलतवी जगाई त्यस्तो �ववादको �नरूपण गनुर्पछर्।अतः प�हले मूलतवी राखेको म�ुा �नरुपण गनर् आवश्यक 
काम कारवाह� अिघ बढाउने �कृयालाई मूलतवी जगाउने भ�नन्छ । यसर� �नरूपण गदार् त्यस्तो अदालत वा 
�नकायको �नणर्यलाई समेत �वचार गर� गनुर्पछर्।  
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म्याद 

म्याद भनेको कुनै काम गनर्को ला�ग तो�कएको वा �दइएको समय हो।न्या�यक स�म�तको कामको 
�सल�सलामा म्याद भनेको कसैको �वरु� �नवेदन दतार् भईसकेप�छ ��तवाद�लाई आफ्नो भनाई राख् न �दइएको 
समय सीमा हो। म्याद नाघी सकेप�छ आफ्नो भनाई राख् न वा ��तउ�रप� पेश गनर् पाइदैन ।  

म्याद तामेल� 
न्या�यक स�म�तबाट �दइएको म्याद जसलाई �दनपुन� हो त्यसैलाई र�तपूवर्क �दने, बझुाउने कायर् नै म्याद 
तामेल� हो ।  

वारेस 

�ववादको पक्षले आफ्नो स�ामा अक� व्यि� माफर् त ��त�न�धत्व गनर् अ�धकार �दएको व्यि�लाई वारेस 
भ�नन्छ।�ववादका पक्ष स्वयम ्उपिस्थत हनु नसक्ने अवस्थामा सो कुरा �लिखत रुपमा उल्लेख गर� वारेस 
पठाउन स�कन्छ।  

स्थानीय कानून 

स्थानीय तहले बनाएको कानूनलाई स्थानीय कानून भनेर बिुझन्छ। 

हकदैया 
कुनै प�न �ववादमा �नवेदन �दने वा उजरु गन� हक सो �ववादको पक्षलाई मा� हनु्छ।यसलाई हकदैया 
भ�नन्छ। हकदैया कानूनले नै स्प� गरेको हनु्छ।�ववादसँग सरोकार नै नराख् ने पक्षले अनिुचत लाभ �लन 
नसकोस ् भनी हकदैयाको अवधारणा आएको हो। हकदैयाको उ�ेश्य नै जनुसकैु �वषयमा जो कसैले प�न 
�ववाद सजृना वा उजरु� नगरोस ् र समाजमा शािन्त, स्था�यत्व तथा मेल�मलापको वातावरण कायम रहन 
सकोस ्भन् ने हो।    

हदम्याद 

आफूलाई मकार् परेको �वषयमा कानून बमोिजम �नवेदन �दन पाउने अ�धकतम समय सीमालाई हदम्याद 
भ�नन्छ । कानूनले तोकेको समय सीमा�भ� �नवेदन नगरेमा प�छ �नवेदन लाग्न सक्दैन।हदम्यादको 
व्यवस्थाले जनुसकैु �वषयमा ज�हलेसकैु उजरु� गनर् पाउने अ�निश् चततालाई हटाउँछ। �नवेदन गनुर्पन� कारण 
परेको �म�तबाट हदम्यादको गणना शरुु हनु्छ । 
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भाग -२ 

सं�वधान, स्थानीय सरकार  र न्या�यक स�म�त  

1. सं�वधान र स्थानीय सरकार 
 

नेपालको सं�वधानले नेपालको शासक�य स्वरुप बहलुवादमा आधा�रत बहदुल�य ��तस्पधार्त्मक संघीय 
लोकतािन्�क गणतन्�ात्मक संसद�य शासन �णाल� अपनाएको छ। यसले नेपालको मूल संरचना संघ, �देश 
र स्थानीय तह गर� तीन तहको हनुे व्यवस्था गरेको छ। नेपालको सं�वधानको अनसूुची-५ बमोिजमका 
अ�धकार सं�वधान र संघीय कानून बमोिजम संघले �योग गन� संवैधा�नक व्यवस्था छ। सं�वधानको अनसूुची-
६ बमोिजमका अ�धकारहरुको �योग सं�वधान र �देश कानून बमोिजम �देशले गन� व्यवस्था छ । 
सं�वधानको अनसूुची-७ मा उिल्लिखत अ�धकार संघ र �देशका साझा अ�धकारहरु हनु ्। सं�वधान, संघीय 
कानून र �देश कानून बमोिजम सं�वधानको अनसूुची-७ मा भएका अ�धकारहरुको �योग हनु्छ । अनसूुची-८ 
मा रहेका स्थानीय तहका अ�धकारहरुको �योग सं�वधान र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानून बमोिजम 
हनु्छ । तीनै तहका साझा अ�धकारको रुपमा सं�वधानको अनसूुची-९ मा सूिचकृत भएका अ�धकारहरु 
सं�वधान, संघीय कानून, �देश कानून र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएका कानून बमोिजम �योग हनुे 
व्यवस्था छ। तीन तह बीचको सम्बन्ध सहका�रता, सहअिस्तत्व र समन्वयको �स�ान्तमा आधा�रत हनुे कुरा 
प�न सं�वधानले स्प� पारेको छ । 
 
नाग�रक र राजनी�तक अ�धकारलाई मा�ै मौ�लक अ�धकारको रुपमा मान्यता �दइँदै आइएको �वगतको 
अभ्यासमा �स�मत नभई सं�वधानले आ�थर्क, सामािजक तथा समदुायका अ�धकारलाई समेत मौ�लक 
अ�धकारको रुपमा �त्याभ�ूत गरेको छ। मानव अ�धकारको �व�धशा�मा �वक�सत न�वनतम ् मान्यतालाई 
आत्मसात ्गद� सं�वधानले अपराध पी�डतको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव �वरु�को 
हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, रोजगार�को हक, सामािजक न्यायको हक, उपभो�ाको हक, म�हलाको हक, 
बालबा�लकाको हक, द�लतको हक, ज�े नाग�रकको हक लगायतका �व�भन् न हकहरुको व्यवस्था गरेको 
छ।  
 
स्वतन्� न्यायपा�लका र न्या�यक पनुरावलोकनको मान्यतालाई आत्मसात ् गद� न्यायपा�लकाको एक�कृत 
स्वरुप हनुे र संघीयताका �ववादहरु संवैधा�नक ईजलासबाट हे�रने व्यवस्था समेत सं�वधानले गरेको छ। 
नेपालको सं�वधानको धारा १२७ ले सव�च्च अदालत, उच्च अदालत र िजल्ला अदालत गर� नेपालमा तीन 
तहका अदालतको ब्यवस्था गरेको छ। सं�वधानले तीन तहका अदालतको अ�त�र� कानून बमोिजम म�ुा 
हेनर् स्थानीय स्तरमा न्या�यक �नकाय वा �ववाद समाधानका वैकिल्पक उपाय अवलम्बन गनर् आवश्यकता 
अनसुार अन्य �नकाय गठन गनर् स�कने व्यवस्था समेत गरेको छ। 
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भाग -२ 

सं�वधान, स्थानीय सरकार  र न्या�यक स�म�त  

1. सं�वधान र स्थानीय सरकार 
 

नेपालको सं�वधानले नेपालको शासक�य स्वरुप बहलुवादमा आधा�रत बहदुल�य ��तस्पधार्त्मक संघीय 
लोकतािन्�क गणतन्�ात्मक संसद�य शासन �णाल� अपनाएको छ। यसले नेपालको मूल संरचना संघ, �देश 
र स्थानीय तह गर� तीन तहको हनुे व्यवस्था गरेको छ। नेपालको सं�वधानको अनसूुची-५ बमोिजमका 
अ�धकार सं�वधान र संघीय कानून बमोिजम संघले �योग गन� संवैधा�नक व्यवस्था छ। सं�वधानको अनसूुची-
६ बमोिजमका अ�धकारहरुको �योग सं�वधान र �देश कानून बमोिजम �देशले गन� व्यवस्था छ । 
सं�वधानको अनसूुची-७ मा उिल्लिखत अ�धकार संघ र �देशका साझा अ�धकारहरु हनु ्। सं�वधान, संघीय 
कानून र �देश कानून बमोिजम सं�वधानको अनसूुची-७ मा भएका अ�धकारहरुको �योग हनु्छ । अनसूुची-८ 
मा रहेका स्थानीय तहका अ�धकारहरुको �योग सं�वधान र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानून बमोिजम 
हनु्छ । तीनै तहका साझा अ�धकारको रुपमा सं�वधानको अनसूुची-९ मा सूिचकृत भएका अ�धकारहरु 
सं�वधान, संघीय कानून, �देश कानून र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएका कानून बमोिजम �योग हनुे 
व्यवस्था छ। तीन तह बीचको सम्बन्ध सहका�रता, सहअिस्तत्व र समन्वयको �स�ान्तमा आधा�रत हनुे कुरा 
प�न सं�वधानले स्प� पारेको छ । 
 
नाग�रक र राजनी�तक अ�धकारलाई मा�ै मौ�लक अ�धकारको रुपमा मान्यता �दइँदै आइएको �वगतको 
अभ्यासमा �स�मत नभई सं�वधानले आ�थर्क, सामािजक तथा समदुायका अ�धकारलाई समेत मौ�लक 
अ�धकारको रुपमा �त्याभ�ूत गरेको छ। मानव अ�धकारको �व�धशा�मा �वक�सत न�वनतम ् मान्यतालाई 
आत्मसात ्गद� सं�वधानले अपराध पी�डतको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव �वरु�को 
हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, रोजगार�को हक, सामािजक न्यायको हक, उपभो�ाको हक, म�हलाको हक, 
बालबा�लकाको हक, द�लतको हक, ज�े नाग�रकको हक लगायतका �व�भन् न हकहरुको व्यवस्था गरेको 
छ।  
 
स्वतन्� न्यायपा�लका र न्या�यक पनुरावलोकनको मान्यतालाई आत्मसात ् गद� न्यायपा�लकाको एक�कृत 
स्वरुप हनुे र संघीयताका �ववादहरु संवैधा�नक ईजलासबाट हे�रने व्यवस्था समेत सं�वधानले गरेको छ। 
नेपालको सं�वधानको धारा १२७ ले सव�च्च अदालत, उच्च अदालत र िजल्ला अदालत गर� नेपालमा तीन 
तहका अदालतको ब्यवस्था गरेको छ। सं�वधानले तीन तहका अदालतको अ�त�र� कानून बमोिजम म�ुा 
हेनर् स्थानीय स्तरमा न्या�यक �नकाय वा �ववाद समाधानका वैकिल्पक उपाय अवलम्बन गनर् आवश्यकता 
अनसुार अन्य �नकाय गठन गनर् स�कने व्यवस्था समेत गरेको छ। 
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म�ुा मा�मलाको सनुवुाई अदालत वा न्या�यक �नकायबाट मा� हनुे तथा सव�च्च अदालत कानूनको अिन्तम 
व्याख्याता एवं अ�भलेख अदालत हनुे कुरा सं�वधानमा उल्लेख छ। अदालतबाट भएको आदेश, कानूनको 
व्याख्या, ��तपा�दत �स�ान्त अ�नवायर् रुपमा पालना गनुर्पन� कुरा समेत सं�वधानले �न�दर्� गरेको छ। 

 
२.   न्या�यक स�म�तको गठन 
नेपालको सं�वधानको धारा २१७ ले कानून बमोिजम आफ्नो अ�धकारक्षे� �भ�का �ववाद �नरूपण गनर् �त्येक 
गाउँपा�लकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपा�लकामा उप�मखुको संयोजकत्वमा �मशः गाउँसभा वा 
नगरसभाबाट आफूमध्येबाट �नवार्िचत गरेका दईु सदस्य स�हत तीनजना सदस्य रहेको न्या�यक स�म�त रहने 
व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ (यस पिुस्तकामा यसप�छ "ऐन" भ�नएको) को 
प�रच्छेद-८ मा न्या�यक स�म�तको अ�धकार क्षे� र कायर्�व�धका सम्बन्धमा व्यवस्था ग�रएको छ। 
 

न्या�यक स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार 
 
(क)  �ववादको �नरुपणः 
ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएका �ववादहरु न्या�यक स�म�तले �नरूपण गनुर्पन� 
�ववादहरु हनु।् यस्ता �ववादहरुको �नरूपण गदार् सम्भव भएसम्म �ववादका पक्षहरुलाई मेल�मलापका 
माध्यमबाट �ववाद समाधान गनर् �ोत्साहन गनुर्पछर्। �मलाप� गराउँदा न्या�यक स�म�तले आफूले 
सूिचकृत गरेको मेल�मलापकतार् वा वडामा गठन भएको मेल�मलाप केन्�बाट गराउनपुछर्। मेल�मलाप 
हनु नसकेमा मा� �ाप् त �माणहरुको आधारमा �ववादको सम्बन्धमा �नणर्य गनुर्पछर् ।  
 

(ख) मेल�मलापको माध्यमबाट �ववादको समाधानः 
न्या�यक स�म�तले ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) मा उल्लेख भएका �ववादको समाधान 
मेल�मलापको माध्यमबाट मा� गनुर्पछर्। मेल�मलाप पक्षहरुको आफ्नो इच्छामा भएको हनुपुछर्। 
न्या�यक स�म�तमा ��तवाद� उपिस्थत भएको �म�तले तीन म�हना�भ� मेल�मलापको माध्यमबाट �ववाद 
टुङ्ग्याउनपुछर् । सो अव�ध�भ� मेल�मलाप हनु नसकेमा सोह� व्यहोरा उल्लेख गर�  �ववाद समाधानका 
ला�ग िजल्ला अदालत जान ुभनी �ववादका पक्षहरुलाई सनुाई �दनपुछर्। साथै सोसँग सम्बिन्धत �म�सल 
कागज र �माण समेत सम्बिन्धत िजल्ला अदालतमा पठाई �दनपुछर् । 
 
मा�थ उिल्लिखत अ�धकारको �योग गदार् न्या�यक स�म�तले ऐनको दफा ४८ र ४९ को कायर्�व�ध पूरा 
गनुर्पछर्। 
 

न्या�यक स�म�तको उपयो�गता र महत्व 

स्थानीय सरकार नाग�रकको सेवा र स�ुबधाका ला�ग स्थापना भएको राज्यको सबैभन्दा निजकको �नकाय 
हो। नाग�रकको सामान्य जीवन यापनका �ममा आइपन� �व�भन् न आवश्यकताहरुको प�रपू�तर् गन� र 
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समस्या तथा �ववादको समाधान गन� प�हलो �नकाय नै स्थानीय तह सरकार हो । यस प�ृभ�ूममा 
न्या�यक स�म�तको उपयो�गता र महत्वलाई देहाय बमोिजम उल्लेख गनर् स�कन्छ2:- 
 
(१) पहुँच: स्थानीय तहबाट सेवा�ाह�लाई �दान ग�रने सबै �क�समका सेवामा नाग�रकको समान र 

सहज पहुँच हनु्छ । न्या�यक स�म�तले �दने न्या�यक सेवा नाग�रकको जीउ, धन, समानता र 
स्वतन्�ताको रक्षाका ला�ग अ�त महत्वपूणर् भएकोले यसले कुनै नाग�रकको त्यस्तो कुनै 
अ�धकारमा आघात परेको भए �छटोछ�रतो रुपमा स्थानीय स्तरमा नै पहुँच स्था�पत गछर्। 
आ�थर्क, सामािजक, भौगो�लक वा शैिक्षक दृ��ले पछा�ड परेका तथा जोिखममा रहेका �व�भन् न 
�ल�, जा�त, भाषा, धमर्, क्षे�, उमेर र समूह आ�दको न्यायमा पहुँच �दलाउन तथा स्था�पत 
गनर्का ला�ग न्या�यक स�म�तको भ�ूमका अ�त नै महत्वपूणर् हनु्छ । यसले आम नाग�रकलाई 
राज्य र शासन �णाल���त �वश् वास गन� वातावरण �दलाउँछ । 

 

(२) समानता र न्याय: न्या�यक स�म�तले आफूले हेनर् �मल्ने �ववाद �नरूपण गदार् कुनै प�न व्यि� 
वा समदुाय��त भेदभाव नगर� व्यवहा�रक रुपमा न्याय �दन सक्न े भ�ूमकामा खरो उ��न 
सक्नपुछर् । न्या�यक स�म�तका पदा�धकार� र जनताको बीचमा ठूलो, सानो वा सामान्य, 
�विश� रुपमा वा जातजा�त वा समदुाय लगायत कुनै प�न आधारमा फरक भएको महससु 
नहनुे गर� �ववादको �नरूपण गन� अवसर न्या�यक स�म�तलाई हनु्छ।  

 

(३) जवाफदे�हता र पारदिशर्ता: न्या�यक स�म�तले आफूले सम्पादन गरेको कामकारवाह�को 
आव�धक ��तवेदन तयार गर� गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गनुर्पछर्। यस्तो कायर्ले न्या�यक 
स�म�तको �वश् वसनीयता र कायर् सम्पादनको मूल्या�न गनर् प�न सिजलो हनु्छ। यसका साथै 
न्या�यक स�म�तले गरेका �नणर्य उपर सम्बिन्धत िजल्ला अदालतमा पनुरावेदन लाग्ने हुँदा सो 
माध्यमबाट प�न न्या�यक स�म�तको जवाफदे�हता र पारदिशर्ता अ�भव�ृ� हनु्छ। 

 
(४) �नष्पक्षता: �ववादको समाधान गदार् कुनै प�न पक्षलाई पक्षपात नगर� वा कसै��त पूवार्�ह 

नराखी वा खराब भावना न�लई �नष्पक्षतापूवर्क काम गनुर्पछर्। 

 
(५) स्वतन्�ता र स्वाय�ता: न्याय सम्पादन गनर्का ला�ग न्या�यक स�म�त स्वतन्� र स्वाय� 

�नकाय हो । न्या�यक स�म�तले न्याय सम्पादन गन� �ममा डर�ास, लोभलालच वा कसैको 
�भावमा नपर� आफ्नो अ�धकार �योग गनुर्पछर्। 

 
                                                        
2 यस खण्डमा उिल्लिखत �वषयवस्तकुो �ोत रा��य मानव अ�धकार आयोगले �काशन गरेको �ववाद समाधानमा स्थानीय 
तह भन् ने पिुस्तका हो । 
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सहज पहुँच हनु्छ । न्या�यक स�म�तले �दने न्या�यक सेवा नाग�रकको जीउ, धन, समानता र 
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आ�थर्क, सामािजक, भौगो�लक वा शैिक्षक दृ��ले पछा�ड परेका तथा जोिखममा रहेका �व�भन् न 
�ल�, जा�त, भाषा, धमर्, क्षे�, उमेर र समूह आ�दको न्यायमा पहुँच �दलाउन तथा स्था�पत 
गनर्का ला�ग न्या�यक स�म�तको भ�ूमका अ�त नै महत्वपूणर् हनु्छ । यसले आम नाग�रकलाई 
राज्य र शासन �णाल���त �वश् वास गन� वातावरण �दलाउँछ । 

 

(२) समानता र न्याय: न्या�यक स�म�तले आफूले हेनर् �मल्ने �ववाद �नरूपण गदार् कुनै प�न व्यि� 
वा समदुाय��त भेदभाव नगर� व्यवहा�रक रुपमा न्याय �दन सक्न े भ�ूमकामा खरो उ��न 
सक्नपुछर् । न्या�यक स�म�तका पदा�धकार� र जनताको बीचमा ठूलो, सानो वा सामान्य, 
�विश� रुपमा वा जातजा�त वा समदुाय लगायत कुनै प�न आधारमा फरक भएको महससु 
नहनुे गर� �ववादको �नरूपण गन� अवसर न्या�यक स�म�तलाई हनु्छ।  

 

(३) जवाफदे�हता र पारदिशर्ता: न्या�यक स�म�तले आफूले सम्पादन गरेको कामकारवाह�को 
आव�धक ��तवेदन तयार गर� गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गनुर्पछर्। यस्तो कायर्ले न्या�यक 
स�म�तको �वश् वसनीयता र कायर् सम्पादनको मूल्या�न गनर् प�न सिजलो हनु्छ। यसका साथै 
न्या�यक स�म�तले गरेका �नणर्य उपर सम्बिन्धत िजल्ला अदालतमा पनुरावेदन लाग्ने हुँदा सो 
माध्यमबाट प�न न्या�यक स�म�तको जवाफदे�हता र पारदिशर्ता अ�भव�ृ� हनु्छ। 

 
(४) �नष्पक्षता: �ववादको समाधान गदार् कुनै प�न पक्षलाई पक्षपात नगर� वा कसै��त पूवार्�ह 

नराखी वा खराब भावना न�लई �नष्पक्षतापूवर्क काम गनुर्पछर्। 

 
(५) स्वतन्�ता र स्वाय�ता: न्याय सम्पादन गनर्का ला�ग न्या�यक स�म�त स्वतन्� र स्वाय� 

�नकाय हो । न्या�यक स�म�तले न्याय सम्पादन गन� �ममा डर�ास, लोभलालच वा कसैको 
�भावमा नपर� आफ्नो अ�धकार �योग गनुर्पछर्। 

 
                                                        
2 यस खण्डमा उिल्लिखत �वषयवस्तकुो �ोत रा��य मानव अ�धकार आयोगले �काशन गरेको �ववाद समाधानमा स्थानीय 
तह भन् ने पिुस्तका हो । 
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(६) मानव अ�धकारको सम्मान: मानव अ�धकारको सम्मान गन� दा�यत्व हरेक तहका सरकारको  
हो । नेपालको सं�वधानको अनसूुची-८ र ९ बमोिजमका कानून �नमार्ण गदार् तथा ती कानून 
कायार्न्वयन गदार् नाग�रकलाई पनर् सक्ने आघातका बारेमा स्थानीय तह सँधै सचेत हनुपुछर् । 
न्याय �नरूपण गदार् कायर्�व�ध कानूनको पूणर् पालना गर� नाग�रकको िजउ, धन, समानता र 
स्वतन्�ताको रक्षा गनर् सरकार सफल भएको महससु नाग�रकलाई गराउन सक्नपुछर्। 
समाजमा रहेको भेदभाव, जातीय छुवाछूत, लै��क �हंसा जस्ता कु�थाको अन्त्य गनर् स्थानीय 
तह ��तव� रहनपुछर् । यसलाई न्यायको माध्यमबाट उपलिब्धमूलक बनाउनका ला�ग 
स्थानीय तहको महत्वपूणर् खम्बा भनेकै न्या�यक स�म�त हो । समाजलाई समावेशी, मयार्�दत, 
समातामूलक र स्वअनशुा�सत बनाउनको ला�ग न्या�यक स�म�तको भ�ूमका अत्यन्त महत्वपूणर् 
हनु्छ । 

 

(७) न्याय �णाल�को सदुृढ�करण: न्याय �शासन �छटो, छ�रतो, �नष्पक्ष, �भावकार� र 
जनउ�रदायी हनुपुछर् । न्या�यक ���या सरल, अनमुानयोग्य, जवाफदेह�, पारदश� र सूचना 
��व�ध मै�ी हनुपुछर् । न्याय �शासन र न्या�यक ��कयाबीच सन्तलुन भयो भन ेसबैका ला�ग 
न्याय स�ुनिश् चत हनु्छ ।�ववादको �सजर्ना हनुे �बि�कै स्थानीय तहमा नै �ववादको �नरूपण भई 
न्याय �मलेको खण्डमा सबै नाग�रकहरुको न्यायमा पहुँच सरल र सहज हनु्छ। न्यायलाई 
पहुँचयोग्य बनाउनका ला�ग न्या�यक स�म�त एक महत्वपूणर् संयन्� हो । 
 

ल��गक एवं सामािजक संवेदनशीलता 
म�हला, �वपन् न र �समान्तकृत समूहहरुको न्यायमा कम पहुँच छ । उनीहरुको आफ्नै प�रवेश (सचेतना 
तथा आत्म�वश् वासको कमी, �वपन् नता, सामािजक दवाव आ�द) तथा न्या�यक �णाल�मा देिखएका 
ज�टलताका कारण यस्ता समूहहरुको न्यायमा सहज पहुँच छैन।  
 
एकातफर्  समाजमा परम्परागत सामािजक सासं्कृ�तक मूल्य मान्यता एवं �वश् वास, �पतसृ�ात्मक तथा 
जातीय व्यवस्था आ�द जस्ता संरचनागत �णाल� तथा तद्अनसुार �ल�, जातजा�त, धमर्, क्षे� आ�दको 
आधारमा कायम हनुे सामािजक है�सयत तथा सोह� है�सयतको आधारमा सजृना हनुे शि� सम्बन्धको 
कारण उनीहरु बढ� जोिखममा हनु्छन।्म�हला, �वपन् न र सीमान्तकृत समूहहरुका व्यि�हरुलाई 
समाजमा अवमूल्यन गन�, कमजोर ठान् ने �विृ�ले गदार् उनीहरुमा�थ शोषण, दमन, हेपाई, अ�धकारको 
उल्लंघन र समाजमा दै�नक जीवनमा उनीहरु पी�डत भइरहेको अवस्था हनु्छ। यस्तो अवस्थामा म�हला 
र सीमान्तकृत समूहलाई उनीहरुको अ�धकार, कानूनी �ावधान, न्या�यक ���या बारे सचेतना तथा 
न्या�यक �नकायहरु र �णाल�मा अनकूुल तथा सवल वातावरण सजृना गरेर उनीहरुको न्यायमा पहुँचको 
ब�ृ� गनर् जरुर� हनु्छ ।  
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�ववाद �नरुपणमा �भाव पान� सम्भाव्य पक्षहरु 

(क) शि� सम्बन्धः राजनी�तक रुपमा वा आ�थर्क क्षमता वा सामािजक है�सयतका कारण 
शि�शाल� व्यि� वा समूहको समाजमा उच्च है�सयत हनुे र �भाव पानर् सक्ने हनु्छन ्र 
अरुको साथ र  सहयोग पाउने गछर्न ्भने �नम्न है�सयत हनुेहरु कमजोर हनुे र अरुको 
साथ समेत कम पाउने अवस्था हनु्छ। नेपाल� समाजमा सामन्यतया म�हला र सीमान्तकृत 
समूहका व्यि�हरु कमजोर र परुुष तथा गैरसीमान्तकृत समूहका व्यि�हरु शि�शाल� 
रहेको अवस्था छ। यसर� शि�शाल� र कमजोरको बीचमा �ववाद हुँदा र �ववाद �नरुपण 
गन� सन्दभर्मा शि�शाल�को �भावले गदार् कमजोरले सहेर वा त्याग गरेर �मल्न ुपन� अवस्था 
आउन सक्छ ।  

(ख) परम्परागत सामािजक सासं्कृ�तक मूल्य मान्यताः क�तपय कायर् काननु बमोिजम कसूर 
हनु ् तर परम्परागत सामािजक सांस्कृ�तक मूल्य मान्यता अनसुारको सोच र व्यवहारले 
त्यस्ता कायर्लाई सामान्य व्यवहार सरह ठान् ने भएकोले त्यस्ता कायर्बाट �भा�वत व्यि� वा 
समूह सहेर बस्ने अथवा न्यायको ला�ग प�रवार वा समाजको साथ नपाउने िस्थ�त रहन्छ। 
�ववाद �नरुपण गन� �नकायले समेत त्यस्ता कायर्लाई सामान्य व्यवहार ठान् ने भएकोले 
उनीहरु उिचत न्याय नपाउने अवस्था रहन सक्छ। यसले त्यस्ता व्यि� थप पीडामा पगु्ने 
र समाजमा �तरस्कृत हनुे अवस्था आउन सक्छ । 

(ग) सम्पि� मा�थको पहुँच, �नयन्�ण र पर�नभर्रताः जसको सम्पि� मा�थको पहुँच र 
�नयन्�ण हनु्छ त्यह� नै शि�शाल� र �भावशाल� हनु्छ। सामान्यतया म�हलाहरुको 
घरसम्पि�मा �नयन्�ण नहनुे र पर�नभर्रता हनुे कारणले गदार् पा�रवा�रक म�ुामा वातार्लापमा 
�छ�ै मान् न बाध्य हनु्छन ् र अन्यायपूणर् �क�समले सहन बाध्य हनुे िस्थ�त रहन सक्छ। 
यसका साथै अन्य म�ुाहरुमा प�न म�हला तथा �वपन् नहरु कमजोर आ�थर्क अवस्थाका 
कारण म�ुा मा�मलामा अन्याय भए प�न इच्छा �वरु� सहन बाध्य हनु पगु्छन।् प�रणामतः 
उनीहरुले उिचत न्याय नपाउन ेअवस्था रहन सक्छ । 

(घ) व्यि�गत क्षमता वा सशि�करणको तहः सशि�करण भएको व्यि� वा क्षमतावान 
व्यि� बोल्न सक्ने हनु्छ र आफ्नो कुरालाई तकर् पूणर् रुपमा राख् न सक्छ । त्यसको 
�वपर�त कमजोर व्यि�हरु आत्म�वश् वासको कमी तथा जानकार�को कमीको कारण त्यसो 
गनर् सक्दैनन।् न्याय �नरुपणमा यसको असर पनर् गई उनीहरुले अन्याय सहन बाध्य हनु े
िस्थ�त रहन सक्छ । यस्तो अवस्थाबाट प�न म�हला, �वपन् न र सीमान्तकृत समूहका 
व्यि�हरु नै �भा�वत हनु पगु्दछन ्।  

(ङ) व्यि�गत सञ् जाल र सम्बन्धः जसको �भावशाल� व्यि� वा �नकायहरुसँग सम्बन्ध 
हनु्छ, उनीहरुबाट आवश्यक सहयोग पाउन सक्न ेसम्भावना रहन्छ । तलुनात्मक रुपमा 
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�ववाद �नरुपणमा �भाव पान� सम्भाव्य पक्षहरु 

(क) शि� सम्बन्धः राजनी�तक रुपमा वा आ�थर्क क्षमता वा सामािजक है�सयतका कारण 
शि�शाल� व्यि� वा समूहको समाजमा उच्च है�सयत हनुे र �भाव पानर् सक्ने हनु्छन ्र 
अरुको साथ र  सहयोग पाउने गछर्न ्भने �नम्न है�सयत हनुेहरु कमजोर हनुे र अरुको 
साथ समेत कम पाउने अवस्था हनु्छ। नेपाल� समाजमा सामन्यतया म�हला र सीमान्तकृत 
समूहका व्यि�हरु कमजोर र परुुष तथा गैरसीमान्तकृत समूहका व्यि�हरु शि�शाल� 
रहेको अवस्था छ। यसर� शि�शाल� र कमजोरको बीचमा �ववाद हुँदा र �ववाद �नरुपण 
गन� सन्दभर्मा शि�शाल�को �भावले गदार् कमजोरले सहेर वा त्याग गरेर �मल्न ुपन� अवस्था 
आउन सक्छ ।  

(ख) परम्परागत सामािजक सासं्कृ�तक मूल्य मान्यताः क�तपय कायर् काननु बमोिजम कसूर 
हनु ् तर परम्परागत सामािजक सांस्कृ�तक मूल्य मान्यता अनसुारको सोच र व्यवहारले 
त्यस्ता कायर्लाई सामान्य व्यवहार सरह ठान् ने भएकोले त्यस्ता कायर्बाट �भा�वत व्यि� वा 
समूह सहेर बस्ने अथवा न्यायको ला�ग प�रवार वा समाजको साथ नपाउने िस्थ�त रहन्छ। 
�ववाद �नरुपण गन� �नकायले समेत त्यस्ता कायर्लाई सामान्य व्यवहार ठान् ने भएकोले 
उनीहरु उिचत न्याय नपाउने अवस्था रहन सक्छ। यसले त्यस्ता व्यि� थप पीडामा पगु्ने 
र समाजमा �तरस्कृत हनुे अवस्था आउन सक्छ । 

(ग) सम्पि� मा�थको पहुँच, �नयन्�ण र पर�नभर्रताः जसको सम्पि� मा�थको पहुँच र 
�नयन्�ण हनु्छ त्यह� नै शि�शाल� र �भावशाल� हनु्छ। सामान्यतया म�हलाहरुको 
घरसम्पि�मा �नयन्�ण नहनुे र पर�नभर्रता हनुे कारणले गदार् पा�रवा�रक म�ुामा वातार्लापमा 
�छ�ै मान् न बाध्य हनु्छन ् र अन्यायपूणर् �क�समले सहन बाध्य हनुे िस्थ�त रहन सक्छ। 
यसका साथै अन्य म�ुाहरुमा प�न म�हला तथा �वपन् नहरु कमजोर आ�थर्क अवस्थाका 
कारण म�ुा मा�मलामा अन्याय भए प�न इच्छा �वरु� सहन बाध्य हनु पगु्छन।् प�रणामतः 
उनीहरुले उिचत न्याय नपाउन ेअवस्था रहन सक्छ । 

(घ) व्यि�गत क्षमता वा सशि�करणको तहः सशि�करण भएको व्यि� वा क्षमतावान 
व्यि� बोल्न सक्ने हनु्छ र आफ्नो कुरालाई तकर् पूणर् रुपमा राख् न सक्छ । त्यसको 
�वपर�त कमजोर व्यि�हरु आत्म�वश् वासको कमी तथा जानकार�को कमीको कारण त्यसो 
गनर् सक्दैनन।् न्याय �नरुपणमा यसको असर पनर् गई उनीहरुले अन्याय सहन बाध्य हनु े
िस्थ�त रहन सक्छ । यस्तो अवस्थाबाट प�न म�हला, �वपन् न र सीमान्तकृत समूहका 
व्यि�हरु नै �भा�वत हनु पगु्दछन ्।  

(ङ) व्यि�गत सञ् जाल र सम्बन्धः जसको �भावशाल� व्यि� वा �नकायहरुसँग सम्बन्ध 
हनु्छ, उनीहरुबाट आवश्यक सहयोग पाउन सक्न ेसम्भावना रहन्छ । तलुनात्मक रुपमा 
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म�हला, �वपन् न र सीमान्तकृत समूहका व्यि�हरुको त्यस्ता �भावशाल� व्यि� वा 
�नकायहरुसँग सम्बन्ध कम हनु्छ। न्याय �नरुपणको �ममा त्यस्ता �भावशाल� व्यि� वा 
�नकायहरुले �भाव पानर् सक्ने भएकोले यसको असर पनर् गई म�हला, �वपन् न र सीमान्तकृत 
समूहका व्यि�हरु अन्याय सहन बाध्य हनुे िस्थ�त रहन  सक्छ । 

(च) लै��क संवेदनशीलता र ���याः समय, स्थान, संलग्न हनुे व्यि�हरु, मेल�मलाप ���या, 
�योग ग�रने भाषा शैल� र व्यवहार आ�दले प�न क�तलाई सहयोग पगु्ने भने क�तलाई 
��तकूल असर ग�ररहेको हनु सक्छ। क�तपय लै��क संवेदना भएका �वशेष �ववादहरु 
उनीहरुको �हत अनकूुलको स्थान र म�हलाबाट नै हेन ुर् पन� हनु्छ । त्यस्तै बालबा�लका, 
ज्ये� नाग�रक, अ�त �वपन् न आ�द पक्ष भएका �ववाद �ाथ�मकतामा राखेर हेनुर् पन� हनु्छ ।  

 
न्यायमा पहुचँका सन्दभर्मा अवस्था �वश् लेषण 

 
सम्भाव्य पक्षहरु परुुष म�हला गैर�समान्तकृत 

समूहका व्यि� 

�समान्तकृत समूहका 
व्यि� 

१. शि� सम्बन्ध शि�शाल� 
(Powerful) 

कमजोर 

(Weak) 
शि�शाल� 
(Powerful) 

कमजोर 

(Weak) 
२.  परम्परागत 

सामािजक 
सासं्कृ�तक 
मूल्य मान्यता  

अनकूुल 

(Favourable) 
 

��तकूल 

(Unfavourable) 
 

अनकूुल 

(Favourable) 
 

��तकूल  

(Unfavourable) 
 

३. सम्पि� 
मा�थको पहुँच, 

�नयन्�ण र 
आत्म�नभर्रता 

�बल 

(Strong) 
 

कमजोर 

(Weak) 
 

�बल 

(Strong) 
 

कमजोर 

(Weak) 
 

४. व्यि�गत 
क्षमता वा 
सशि�करण
को तह  

 

सापेिक्षक रुपमा 
�बल 

(Relatively 

Strong) 
 

सापेिक्षक रुपमा 
कमजोर 

(Relatively Weak) 
 

सापेिक्षक रुपमा 
�बल 

(Relatively 

Strong) 
 

सापेिक्षक रुपमा 
कमजोर 

(Relatively Weak) 
 
 

५. व्यि�गत 
सञ् जाल र 
सम्बन्ध 

सापेिक्षक रुपमा 
�बल 

(Relatively 

Strong) 

सापेिक्षक रुपमा 
कमजोर 

(Relatively Weak) 
 

सापेिक्षक रुपमा 
�बल 

(Relatively 

Strong) 

सापेिक्षक रुपमा 
कमजोर 

(Relatively Weak) 
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सम्भाव्य पक्षहरु परुुष म�हला गैर�समान्तकृत 
समूहका व्यि� 

�समान्तकृत समूहका 
व्यि� 

६. लै��क 
संवेदनशीलता 
र ���या 

अनकूुल 
(Favourable) 

 

��तकूल 
(Unfavourable) 

 

अनकूुल 
(Favourable) 

 

��तकूल  
(Unfavourable) 

 

 
  

लै��क तथा सामािजक संवेदनशीलताको �वषयमा न्या�यक स�म�तले ध्यान परु् याउन ुपन� कुराहरुः 
१.  �ववाद �नरुपण गदार् कुनै राजनी�तक, सामािजक, आ�थर्क, धा�मर्क व्यि� वा संस्थाको �भावमा नपर� 

स्वतन्�, तटस्थ पूवार्�हर�हत ढंगले कायर् गनुर्पदर्छ ।   

२.  परम्परागत सामािजक सांस्कृ�तक मूल्य मान्यता वा अन्य कुनै प�न बाहानामा कसूरदारले छुट पाउन े
अवस्थामा चनाखो बन् न ु पदर्छ र कानूनको शासनको अनसुरण गर� पी�डतले उिचत न्याय पाउने गर� 
काम गनुर् पदर्छ। त्यसो गदार् लै��क �वभेद तथा �हंसा (घरेल ु �हंसा लगायत) र जातीय �वभेदका 
घटनाहरुले कानूनी उपचार पाउन सक्न ेअवस्था सजृना गनर् स�कन्छ। 

३. नाबालक, अपा�ता भएको व्यि�, ज्ये� नाग�रक, अ�त �वपन् न पक्ष भएको �ववाद, तथा लै��क तथा 
यौनजन्य दवु्यर्हार सम्बन्धी �ववादलाई �ाथ�मकता राखेर हेनुर्पछर्।  

४.  बन्द इजलास, दोभाषकेो व्यवस्था, अपा�तामै�ी संरचना, पी�डत सहायता कक्ष (सवर्साधारण म�हला, �वपन् न 
र सीमान्तकृत समूहहरुका उजरु� लेिख�दने, आवश्यक ���या बारे जानकार� �दने र सहजीकरण गन� 
गर�), पी�डत �व�ाम कक्षको व्यवस्था (गभर्वती, िशशसु�हतको म�हला, शार��रक वा मान�सक चोट परेको 
म�हला, अपा�ता भएको व्यि�, ब�ृब�ृा पी�डत पक्षहरुको ला�ग) को व्यवस्था गर� पी�डतमै�ी अनकूुल 
वातावरण सजृना गन� व्यवस्था �मलाउन ुपदर्छ ।  

५.  पी�डतमै�ी समय, स्थान, भाषा शैल� र व्यवहार, लै��क संवेदनशील भाषाको �योग गनुर्पछर्। 

६.  म�हला, �वपन् न र सीमान्तकृत समूहका व्यि�हरुलाई लिक्षत गर� कानूनी सचेतना अ�भयान सञ् चालन 
गर� उनीहरुको न्यायमा पहुँच ब�ृ� गन� कायर् गनुर् त्य�तकै सहज हनु आवश्यक हनु्छ। 
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सम्भाव्य पक्षहरु परुुष म�हला गैर�समान्तकृत 
समूहका व्यि� 

�समान्तकृत समूहका 
व्यि� 

६. लै��क 
संवेदनशीलता 
र ���या 

अनकूुल 
(Favourable) 

 

��तकूल 
(Unfavourable) 

 

अनकूुल 
(Favourable) 

 

��तकूल  
(Unfavourable) 

 

 
  

लै��क तथा सामािजक संवेदनशीलताको �वषयमा न्या�यक स�म�तले ध्यान परु् याउन ुपन� कुराहरुः 
१.  �ववाद �नरुपण गदार् कुनै राजनी�तक, सामािजक, आ�थर्क, धा�मर्क व्यि� वा संस्थाको �भावमा नपर� 

स्वतन्�, तटस्थ पूवार्�हर�हत ढंगले कायर् गनुर्पदर्छ ।   

२.  परम्परागत सामािजक सांस्कृ�तक मूल्य मान्यता वा अन्य कुनै प�न बाहानामा कसूरदारले छुट पाउन े
अवस्थामा चनाखो बन् न ु पदर्छ र कानूनको शासनको अनसुरण गर� पी�डतले उिचत न्याय पाउने गर� 
काम गनुर् पदर्छ। त्यसो गदार् लै��क �वभेद तथा �हंसा (घरेल ु �हंसा लगायत) र जातीय �वभेदका 
घटनाहरुले कानूनी उपचार पाउन सक्न ेअवस्था सजृना गनर् स�कन्छ। 

३. नाबालक, अपा�ता भएको व्यि�, ज्ये� नाग�रक, अ�त �वपन् न पक्ष भएको �ववाद, तथा लै��क तथा 
यौनजन्य दवु्यर्हार सम्बन्धी �ववादलाई �ाथ�मकता राखेर हेनुर्पछर्।  

४.  बन्द इजलास, दोभाषकेो व्यवस्था, अपा�तामै�ी संरचना, पी�डत सहायता कक्ष (सवर्साधारण म�हला, �वपन् न 
र सीमान्तकृत समूहहरुका उजरु� लेिख�दने, आवश्यक ���या बारे जानकार� �दने र सहजीकरण गन� 
गर�), पी�डत �व�ाम कक्षको व्यवस्था (गभर्वती, िशशसु�हतको म�हला, शार��रक वा मान�सक चोट परेको 
म�हला, अपा�ता भएको व्यि�, ब�ृब�ृा पी�डत पक्षहरुको ला�ग) को व्यवस्था गर� पी�डतमै�ी अनकूुल 
वातावरण सजृना गन� व्यवस्था �मलाउन ुपदर्छ ।  

५.  पी�डतमै�ी समय, स्थान, भाषा शैल� र व्यवहार, लै��क संवेदनशील भाषाको �योग गनुर्पछर्। 

६.  म�हला, �वपन् न र सीमान्तकृत समूहका व्यि�हरुलाई लिक्षत गर� कानूनी सचेतना अ�भयान सञ् चालन 
गर� उनीहरुको न्यायमा पहुँच ब�ृ� गन� कायर् गनुर् त्य�तकै सहज हनु आवश्यक हनु्छ। 
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भाग-३ 

न्याय र कानूनका आधारभूत �स�ान्तहरु 

�वधा�यकाको उ�ेश्य उिचत कानूनको �नमार्ण गर� कानूनको शासन स्थापना गन� हनु्छ। �वधा�यकाले �नमार्ण 
गरेको कानूनलाई �भावकार� रुपमा कायार्न्वयन गनर्का ला�ग �व�वध उपायहरु अवलम्बन गन� ग�रन्छ। सोह� 
अवलम्बन ग�रने उपायलाई कायर्�व�ध र त्यस्तो कायर्�व�धको व्यवस्था गन� कानूनलाई कायर्�व�ध कानून 
भ�नन्छ। स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ ले न्या�यक स�म�तले �नरूपण गनर् सक्ने �ववादहरुको 
बारेमा व्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता �ववादहरुलाई समाधानका ला�ग न्या�यक स�म�तले अवलम्बन गनुर्पन� 
उपायहरुको संगालो नै कायर्�व�ध कानून हो। त्यस्तो कायर्�व�ध कानून सम्बिन्धत स्थानीय तहले नै बनाउन ु
पदर्छ।कायर्�व�ध कानूनले देहाय बमोिजमका �स�ान्तहरुलाई अवलम्बन गनुर्पछर् र ती �स�ान्तहरुका पालन 
गर� �नणर्य गनुर्पछर्। 
 

(१)  �ाकृ�तक न्यायको �स�ान्त 
   यस �स�ान्त अन्तगर्त मखु्य रुपमा दईु वटा मान्यताहरु रहेका छन:्- 
 

(क) आफ्नो म�ुामा आफ�  न्यायाधीश हनु नहनेु  
यस �स�ान्तले �नणर्यकतार्ले आफू स्वयंम वा आफ्नो निजकका नातेदारको हक, �हत वा सरोकार 
भएको �वषयको �ववाद हेनर् हुँदैन भन् ने मान्यता राख्छ। साथै �ववादको �नरूपण गदार् व्यि�गत 
पूवार्�ह, वैचा�रक पूवार्�ह, आ�थर्क पूवार्�ह र �वषयवस्तकुो आधारमा पूवार्�ह �लन ु हुँदैन भन् ने 
समेत मान्यता राख्छ। �ववादको सनुवुाई र �नरूपण गदार् कुनै प�न �क�समको पक्षपात, मोला�हजा 
वा अ�नय�मतता नहोस ्र तटस्थ र �नष्पक्ष रुपमा न्याय पनर् सकोस ्भनेर यो मान्यताको �वकास 
भएको हो। 
 
मलुकु� देवानी कायर्�व�ध सं�हता, २०७४ को दफा २७१ को खण्ड (क) को स्प�ीकरणमा 
“निजकको नातेदार” भन् नाले अपतुाल� खलुा हुँदा कानून बमोिजम अपतुाल� �ाप् त गनर् सक्न े
�ाथ�मकता�ममा रहेको व्यि�, मामा, माइजू, सानीआमा, ठूल�आमा, सानो बाब,ु ठूलो बाब,ु प�त वा 
पत् नी तफर् का सास,ु ससरुा, फुपू, फुपाज,ु साला, जठेान, साल�, �दद�, ब�हनी, �भनाज,ु ब�हनी ज्वाइँ, छोर� 
ज्वाइँ, भाञ् जा, भाञ् जी, भाञ् जी ज्वाइँ, भाञ् जी बहुार� तथा त्यस्तो नाताका व्यि�को एकासगोलमा 
रहेको प�रवारको सदस्य सम्झन ुपछर् भनी उल्लेख ग�रएको छ।साथै सोह� दफाको खण्ड (ख) 
मा कुनै बखत �नज वा�रस, कानून व्यवसायी वा साक्षी भएको म�ुाको र सोह� दफाको खण्ड (ङ) 
मा अन्य कुनै कारणले आधारभतू रुपमा �नज र �नजको एकासगोलका प�रवारका सदस्यको स्वाथर् 
बािझएको म�ुा समेत हेनर् न�मल्ने व्यवस्था छ ।  
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(ख) सनुवुाईको मौका न�दई �नणर्य गनर् नहनु े
यस �स�ान्तले �ववादको पक्षलाई �ववादको सम्बन्धमा कानूनको उिचत ���या पूरा गर� सूचना 
�दनपुन�, �लिखत ��तवाद पेश गन� तथा ��तरक्षा गन� मौका �दनपुन�, साक्षी �माणहरु �स्ततु गन� 
मौका �दनपुन�, साक्षी �माणको �नष्पक्ष मूल्यांकन गनुर्पन� लगायतका मान्यतालाई आत्मा सात 
गदर्छ। नेपालको सं�वधानको धारा २० मा भएको न्याय सम्बन्धी हक तथा मलुकु� फौजदार� 
सं�हता, २०७४ को दफा १० मा भएको स्वच्छ सनुवुाईबाट विञ् चत गनर् नहनुे भन् ने व्यवस्थाले 
यह� �स�ान्तको अनशुरण गरेको छ। 
 

(२) हदम्यादको �स�ान्त: आफ्नो अ�धकारमा अक� पक्षले गैरकानूनी त�रकाले हानी वा क्ष�त परु् याएमा 
पी�डत पक्षले आफ्नो हक अ�धकारको �त्याभ�ूत एवं सरुक्षाका ला�ग कानूनले �नधार्रण गरेको 
म्याद�भ� सक्षम सम्बिन्धत �नकाय समक्ष उजरु� �दनपुछर् भन् ने हदम्यादको �स�ान्त हो।यस 
�वषयमा अन्य कुरा प�रच्छेद-१ मा उल्लेख ग�रएकोले यहाँ दोहोर् याइएको छैन। 
 

(३) अ�धकार के्ष�को �स�ान्त: कुनै व्यि�को अ�धकारमा आघात पगु्न गएमा न्याय पाउनका ला�ग 
कुन �नकायमा उपचार माग्न जाने भन् ने कुरा कानूनमा नै लेिखएको हनु्छ। यसलाई नै अ�धकार 
क्षे�को �स�ान्त भ�नन्छ। ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) मा उिल्लिखत �ववादका कारणबाट 
कसैको अ�धकारमा आघात पगुेको �नवेदन हेन� न्या�यक स�म�तको अ�धकार क्षे��भ� पछर् । सोह� 
दफाको उपदफा (२) बमोिजमका �वषयमा भने �ववादका कुनै पक्षले चाहेमा न्या�यक स�म�तमा 
�नवेदन न�दई �सधै िजल्ला अदालतमा म�ुा �दन समेत सक्छ। यस �वषयमा अन्य कुरा प�रच्छेद-१ 
मा उल्लेख ग�रएकोले यहाँ दोहोर् याइएको छैन। 

 
(४) नजीरको �स�ान्त: सव�च्च अदालतले कुनै म�ुाको सन्दभर्मा कुनै कानूनको व्याख्या गर� ��तपादन 

गरेको �स�ान्तलाई नजीर भ�नन्छ। नजीर कानून सरह मान्य हनु्छ र सबैले यसको पालना 
गनुर्पछर्। एकै �क�समको म�ुामा एकै �क�समको �नणर्य गर� न्याय सम्पादनमा एकरुपता र 
�निश् चतता कायम गनर् नजीरको �स�ान्तले म�त गछर्।न्या�यक स�म�तका �नणर्य स्वयंमा नजीर नहनुे 
भएता प�न उस्तै तथ्य भएका �ववादमा फरक फरक �नणर्य हनु गएमा न्या�यक स�म�तको 
�वश् वसनीयता मा�थ �श् न उठ्ने भएकोले यसतफर्  स�म�त सदैव चनाखो रहन ुपदर्छ। 
 

(५) फौजदार� न्यायका �स�ान्तहरु: न्या�यक स�म�तले फौजदार� �कृ�तका �ववादहरुको �नरूपण गदार् 
फौजदार� न्यायका केह� मूलभतू �स�ान्तहरु समेत पालना गनुर्पछर्। त्यस्ता �स�ान्तहरु मलुकु� 
अपराध सं�हता, २०७४ को प�रच्छेद २ मा रािखएका छन।् तीमध्ये केह� �स�ान्तहरु �नम्न 
बमोिजम छन ्: 
(क) कानून बमोिजम सम्पादन गरेको वा भएको कायर् अपराध नहनुे, 
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(ख) सनुवुाईको मौका न�दई �नणर्य गनर् नहनु े
यस �स�ान्तले �ववादको पक्षलाई �ववादको सम्बन्धमा कानूनको उिचत ���या पूरा गर� सूचना 
�दनपुन�, �लिखत ��तवाद पेश गन� तथा ��तरक्षा गन� मौका �दनपुन�, साक्षी �माणहरु �स्ततु गन� 
मौका �दनपुन�, साक्षी �माणको �नष्पक्ष मूल्यांकन गनुर्पन� लगायतका मान्यतालाई आत्मा सात 
गदर्छ। नेपालको सं�वधानको धारा २० मा भएको न्याय सम्बन्धी हक तथा मलुकु� फौजदार� 
सं�हता, २०७४ को दफा १० मा भएको स्वच्छ सनुवुाईबाट विञ् चत गनर् नहनुे भन् ने व्यवस्थाले 
यह� �स�ान्तको अनशुरण गरेको छ। 
 

(२) हदम्यादको �स�ान्त: आफ्नो अ�धकारमा अक� पक्षले गैरकानूनी त�रकाले हानी वा क्ष�त परु् याएमा 
पी�डत पक्षले आफ्नो हक अ�धकारको �त्याभ�ूत एवं सरुक्षाका ला�ग कानूनले �नधार्रण गरेको 
म्याद�भ� सक्षम सम्बिन्धत �नकाय समक्ष उजरु� �दनपुछर् भन् ने हदम्यादको �स�ान्त हो।यस 
�वषयमा अन्य कुरा प�रच्छेद-१ मा उल्लेख ग�रएकोले यहाँ दोहोर् याइएको छैन। 
 

(३) अ�धकार के्ष�को �स�ान्त: कुनै व्यि�को अ�धकारमा आघात पगु्न गएमा न्याय पाउनका ला�ग 
कुन �नकायमा उपचार माग्न जाने भन् ने कुरा कानूनमा नै लेिखएको हनु्छ। यसलाई नै अ�धकार 
क्षे�को �स�ान्त भ�नन्छ। ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) मा उिल्लिखत �ववादका कारणबाट 
कसैको अ�धकारमा आघात पगुेको �नवेदन हेन� न्या�यक स�म�तको अ�धकार क्षे��भ� पछर् । सोह� 
दफाको उपदफा (२) बमोिजमका �वषयमा भने �ववादका कुनै पक्षले चाहेमा न्या�यक स�म�तमा 
�नवेदन न�दई �सधै िजल्ला अदालतमा म�ुा �दन समेत सक्छ। यस �वषयमा अन्य कुरा प�रच्छेद-१ 
मा उल्लेख ग�रएकोले यहाँ दोहोर् याइएको छैन। 

 
(४) नजीरको �स�ान्त: सव�च्च अदालतले कुनै म�ुाको सन्दभर्मा कुनै कानूनको व्याख्या गर� ��तपादन 

गरेको �स�ान्तलाई नजीर भ�नन्छ। नजीर कानून सरह मान्य हनु्छ र सबैले यसको पालना 
गनुर्पछर्। एकै �क�समको म�ुामा एकै �क�समको �नणर्य गर� न्याय सम्पादनमा एकरुपता र 
�निश् चतता कायम गनर् नजीरको �स�ान्तले म�त गछर्।न्या�यक स�म�तका �नणर्य स्वयंमा नजीर नहनुे 
भएता प�न उस्तै तथ्य भएका �ववादमा फरक फरक �नणर्य हनु गएमा न्या�यक स�म�तको 
�वश् वसनीयता मा�थ �श् न उठ्ने भएकोले यसतफर्  स�म�त सदैव चनाखो रहन ुपदर्छ। 
 

(५) फौजदार� न्यायका �स�ान्तहरु: न्या�यक स�म�तले फौजदार� �कृ�तका �ववादहरुको �नरूपण गदार् 
फौजदार� न्यायका केह� मूलभतू �स�ान्तहरु समेत पालना गनुर्पछर्। त्यस्ता �स�ान्तहरु मलुकु� 
अपराध सं�हता, २०७४ को प�रच्छेद २ मा रािखएका छन।् तीमध्ये केह� �स�ान्तहरु �नम्न 
बमोिजम छन ्: 
(क) कानून बमोिजम सम्पादन गरेको वा भएको कायर् अपराध नहनुे, 
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(ख) कानूनमा लेिखएको अवस्थामा बाहेक सजाय नहनुे, 
(ग) एउटै कसूरमा दोहोरो सजाय नहनु,े 
(घ) स्वच्छ सनुवुाईबाट विञ् चत नहनुे, 
(ङ) आफू �वरु� साक्षी हनु कर नलाग्ने, 
(च) कसूर �मािणत नभएसम्म कसूरदार नमा�नन,े 
(छ) दश वषर् उमेर नपगुेको बालबा�लकाले गरेको कुनै काम कसूर नमा�नन,े 
(ज) होस ठेगानमा नरहेको व्यि�ले गरेको काम कसूर नमा�नन,े 
(झ) कसैको �हतका ला�ग असल �नयतले मञ् जरु� �लई गरेको काम कसूर नहनुे, 
(ञ) असल �नयतले �दएको जानकार�बाट कसैलाई क्ष�त पगुेमा कसूर नहनु,े 
(ट) डर �ासमा पर� गरेको काम कसूर नहनुे, 
(ठ) �नजी रक्षाको ला�ग गरेको काम कसूर नमा�नने । 

 
(६) देवानी कानूनका �स�ान्तहरु: न्या�यक स�म�तले धेरैजसो देवानी �कृ�तका �ववादहरुको �नरूपण 

गन� भएकोले आफ्नो कायर् सम्पादन गदार् मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ मा लेिखएका �नम्न 
बमोिजमका �स�ान्तहरु पालना गनुर्पछर्: 
(क) कानूनको अज्ञानता क्षम्य नहनुे, 
(ख) सावर्ज�नक �हत �वपर�त हनुे गर� काम गनर् नपाउने, 
(ग) कानून �वपर�तको काम अमान्य हनुे,  

(घ) गल्ती गन�ले क्ष�त बेहोनुर्पन�, 
(ङ) अरुलाई द:ुख �दनेगर� काम गनर् नहनुे, 
(च) आफूले गरेको गल्तीबाट भएको फाईदा �लन नपाउने, 
(छ) �हत �वपर�तको काम अमान्य हनुे, 
(ज) असल �छमेक�पन कायम गनुर्पन�, 
(झ) देवानी दा�यत्वबाट छुट्कारा नपाउने, 
(ञ) कानून �वपर�तका �था वा परम्परालाई मान्यता न�दईने । 
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भाग-४ 

न्या�यक स�म�तको अ�धकार क्ष�े र त्यसको �योग 

ऐन अनसुार न्या�यक स�म�तलाई केह� �ववादको �नरूपण गन� र केह� �ववादमा मेल�मलाप मा� गराउन 
पाउने गर� दईु �क�समको अ�धकार क्षे� �दइएको छ। यी दवैु �कारका अ�धकार क्षे�को �योग गदार् �नम्न 
कुराहरुलाई मखु्य रुपमा �वचार गनुर्पछर्ः- 

(१) सो �ववादको दवैु वा एक पक्ष सो स्थानीय तहको स्थायी वा�सन्दा हनु ुपन�, 
(२) �ववादसँग सम्बिन्धत घर, जग्गा वा अन्य सम्पि� सो स्थानीय तहको भौगो�लक क्षे��भ� 

रहेको हनु ुपन�, 
(३) �ववादको दवैु वा एक पक्ष सो स्थानीय तहको स्थायी वा�सन्दा नभएता प�न सो �ववाद 

सम्बन्धी घटना सो स्थानीय तहको भ-ूभाग�भ� घटेको हनुपुन�, 
(४) �वषयवस्तकुो �कृ�तको कारण सो �ववाद सो स्थानीय तहले नै हेनर् उपय�ु हनुे भनी अन्य 

स्थानीय तह वा अन्य �नकायबाट लेखी आएको हनुपुन�। 
 

(१) �नरूपण गर� समाधान ग�रनपुन� �ववादहरु:  
ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) अनसुार देहायका �ववादको �नरूपण गन� अ�धकार न्या�यक स�म�तलाई 
रहेको छ।यसर� �नरूपण गदार् सम्भव भएसम्म �ववादका पक्षहरु बीच मेल�मलाप गराउन ुपदर्छ।पक्षहरु बीच 
मेल�मलाप हनु नसके बिुझएसम्मका �माण हेर� �नणर्य गरेर �ववादको टु�ो लगाउनपुछर्। 
 

(क) आल�धरु, बाधँ पैनी,  कुलो वा पानीघाटको बाँडफाडँ तथा उपयोग 
�पउन,े लगुा धनुे वा अन्य �योजनमा �योग गन� पानीको धारा, पनेरो, कुवा वा जलाशय महुान  
हो । कुनै दईु पक्षबीच साँध �समाना �मचेको, बाँध भत्काएको वा �मचेको, कुलो मासेको वा 
भत्काएको र महुानको पानी बाँडफाँड र उपयोग गन� �वषयमा पन� �ववाद यस अन्तगर्त पदर्छन।् 
 

(ख) अकार्को बाल� नोक्सानी गरेको 
एकजनाले लगाएको खेतीबाल�, खेतबार�मा उब्जेको अन् न, फलफूल, कृ�ष उपजलाई कसैले न� 
ग�र�दएको, क्ष�त परु् याएको वा �बगा�र�दएको सम्बन्धी �ववादहरु यस अन्तगर्त पदर्छन।् कसैको 
पशपंुक्षीले अरु कसैको बाल�नाल� नोक्सान गरेको सम्बन्धी �ववाद प�न यस अन्तगर्त पदर्छन।् 
 

(ग) चरन, घासँ, दाउरा 
सरकार�, सावर्ज�नक तथा सामदुा�यक जग्गामा कायम रहेको पश ु चरन घाँस तथा बाल्ने 
दाउराको उपयोग गन� �वषयमा पन� �ववाद यससँग सम्बिन्धत छन।् 
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भाग-४ 

न्या�यक स�म�तको अ�धकार क्ष�े र त्यसको �योग 

ऐन अनसुार न्या�यक स�म�तलाई केह� �ववादको �नरूपण गन� र केह� �ववादमा मेल�मलाप मा� गराउन 
पाउने गर� दईु �क�समको अ�धकार क्षे� �दइएको छ। यी दवैु �कारका अ�धकार क्षे�को �योग गदार् �नम्न 
कुराहरुलाई मखु्य रुपमा �वचार गनुर्पछर्ः- 

(१) सो �ववादको दवैु वा एक पक्ष सो स्थानीय तहको स्थायी वा�सन्दा हनु ुपन�, 
(२) �ववादसँग सम्बिन्धत घर, जग्गा वा अन्य सम्पि� सो स्थानीय तहको भौगो�लक क्षे��भ� 

रहेको हनु ुपन�, 
(३) �ववादको दवैु वा एक पक्ष सो स्थानीय तहको स्थायी वा�सन्दा नभएता प�न सो �ववाद 

सम्बन्धी घटना सो स्थानीय तहको भ-ूभाग�भ� घटेको हनुपुन�, 
(४) �वषयवस्तकुो �कृ�तको कारण सो �ववाद सो स्थानीय तहले नै हेनर् उपय�ु हनुे भनी अन्य 

स्थानीय तह वा अन्य �नकायबाट लेखी आएको हनुपुन�। 
 

(१) �नरूपण गर� समाधान ग�रनपुन� �ववादहरु:  
ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) अनसुार देहायका �ववादको �नरूपण गन� अ�धकार न्या�यक स�म�तलाई 
रहेको छ।यसर� �नरूपण गदार् सम्भव भएसम्म �ववादका पक्षहरु बीच मेल�मलाप गराउन ुपदर्छ।पक्षहरु बीच 
मेल�मलाप हनु नसके बिुझएसम्मका �माण हेर� �नणर्य गरेर �ववादको टु�ो लगाउनपुछर्। 
 

(क) आल�धरु, बाधँ पैनी,  कुलो वा पानीघाटको बाँडफाडँ तथा उपयोग 
�पउन,े लगुा धनुे वा अन्य �योजनमा �योग गन� पानीको धारा, पनेरो, कुवा वा जलाशय महुान  
हो । कुनै दईु पक्षबीच साँध �समाना �मचेको, बाँध भत्काएको वा �मचेको, कुलो मासेको वा 
भत्काएको र महुानको पानी बाँडफाँड र उपयोग गन� �वषयमा पन� �ववाद यस अन्तगर्त पदर्छन।् 
 

(ख) अकार्को बाल� नोक्सानी गरेको 
एकजनाले लगाएको खेतीबाल�, खेतबार�मा उब्जेको अन् न, फलफूल, कृ�ष उपजलाई कसैले न� 
ग�र�दएको, क्ष�त परु् याएको वा �बगा�र�दएको सम्बन्धी �ववादहरु यस अन्तगर्त पदर्छन।् कसैको 
पशपंुक्षीले अरु कसैको बाल�नाल� नोक्सान गरेको सम्बन्धी �ववाद प�न यस अन्तगर्त पदर्छन।् 
 

(ग) चरन, घासँ, दाउरा 
सरकार�, सावर्ज�नक तथा सामदुा�यक जग्गामा कायम रहेको पश ु चरन घाँस तथा बाल्ने 
दाउराको उपयोग गन� �वषयमा पन� �ववाद यससँग सम्बिन्धत छन।् 
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(घ) ज्याला मजरु� न�दएको 
कसैलाई प�न �नजको मञ् जरु� �बना कुनै काममा लगाउन हुँदैन।मञ् जरु� �लई कसैलाई काममा 
लगाए प�छ कानूनमा तो�कएको भए सो बमोिजम वा नतो�कएको भए स्थानीय �च�लत दरमा 
काम लगाए बापत ज्याला न�दएको सम्बन्धी �ववाद यस अन्तगर्त पदर्छन।्  
 

(ङ) घरपालवुा पशपंुक्षी हराएको वा पाएको 
कसैको घरपालवुा पशपंुक्षी हराएको र कसैले अरु कसैको घरपालवुा पशपंुक्षी पाएको �वषयमा 
पन� �ववाद यस अन्तगर्त पदर्छन।् 
 

(च) जे� नाग�रकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको 
ज्ये� नाग�रक (आमा, बबुा, बाज,े बज्यै, आ�द) को पालनपोषण तथा हेरचाह गनुर् पन� कतर्व्य 
भएको प�रवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाले �नजलाई आफूसँगै राखी पालनपोषण तथा 
हेरचाह नगरेमा वा गन� व्यवस्था नगरेको सम्बन्धी �ववाद यस अन्तगर्त पदर्छन।् 
 

(छ) नाबालक छोराछोर� वा प�त–पत् नीलाई इज्जत आमद अनसुार खान लाउन वा िशक्षा 
द�क्षा न�दएको 
प�त वा पत् नीले एक अकार्लाई आफ्नो इज्जत र क्षमता अनसुार खान लगाउन तथा स्वास्थ्य 
उपचारको व्यवस्था नगरेको वा आफ्ना छोराछोर�लाई खान लाउन,ु स्वास्थ्य उपचार वा िशक्षा 
�दक्षा वा लालनपालन नगरेको सम्बन्धी �ववाद यस अन्तगर्त पदर्छन।् 
 

(ज) वा�षर्क पच्चीस लाख रुपैयासँम्मको �बगो भएको घर बहाल र घर बहाल स�ुवधा 
घर बहालमा �दने घरधनी र बहालमा बस्ने व्यि�हरुबीच वा�षर्क पच्चीस लाख रुपैयासँम्मको 
�बगो भएको घर बहाल सम्बन्धी �ववाद यस अन्तगर्त पदर्छन।् 
 

(झ) अन्य व्यि�को घर, जग्गा वा सम्प�तलाई असर पन� गर� रुख �बरुवा लगाएको 
कसैले रुख �बरुवा रोपेको कारण अकार्को घर जग्गा वा सम्पि�लाई असर परेको सम्बन्धी 
�ववाद यस अन्तगर्त पदर्छन।् 
 

(ञ) आफ्नो घर वा बलेसीबाट अकार्को घर, जग्गा वा सावर्ज�नक बाटोमा पानी झारेको 
अकार्को घर कम्पाउण्ड�भ� वा जग्गामा वा सावर्ज�नक बाटोमा आफ्नो घर वा बलेसीबाट पानी 
झार� �ववाद परेमा यस अन्तगर्त पदर्छन।् 
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(ट) सं�धयारको जग्गातफर्  �ाल राखी घर बनाउन ु पदार् कानून बमोिजम छोड्न ु पन� 
प�रमाणको जग्गा नछोडी बनाएको 
कसैले प�न आफ्नो जग्गामा घर बनाउँदा सं�धयारको जग्गा तफर्  घरको �ाल राख्दा भवन 
सं�हता र भवन �नमार्ण सम्बन्धी मापदण्डमा तो�कए अनसुार जग्गा छोडी �ाल राख् न ुपन�मा सो 
नगर� �ववाद परेमा यस अन्तगर्त पदर्छन।् 
 

(ठ)  कसैको हक वा स्वा�मत्वमा भएप�न परापूवर्देिख सावर्ज�नक रूपमा �योग हुदैँ आएको 
बाटो, वस्तभुाउ �नकाल्न े �नकास, वस्तभुाउ चराउन ेचौर, कुलो, नहर, पोखर�, पाट� पौवा, 
अन्त्ये�� स्थल, धा�मर्क स्थल वा अन्य कुनै सावर्ज�नक स्थलको उपयोग गनर् न�दएको वा 
बाधा परु् याएको 
कसैको हक वा स्वा�मत्वमा भएप�न परापूवर्देिख सावर्ज�नक रुपमा �योग हुँदै आएको बाटो, 
वस्तभुाउ �नकाल्ने �नकास, वस्तभुाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखर�, पाट�, पौवा, अन्त्ये�� स्थल, 

धा�मर्क स्थल वा अन्य कुनै सावर्ज�नक स्थलको उपयोग गनर् न�दएको वा बाधा परु् याएको �वषय 
सम्बन्धी �ववाद यस अन्तगर्त पदर्छन।् 
 

(ड) स�ीय वा �देश कानूनले स्थानीय तहबाट �नरूपण हनु ेभनी तोकेका अन्य �ववाद  
 संघ र �देशको अन्य कानूनले तोकेको अवस्थामा स्थानीय तह न्या�यक स�म�तबाट �नरुपण हनुे 

अन्य �ववाद यस अन्तगर्त पदर्छन।् 
 
मा�थ उल्लेख भएका �वषयहरुसँग सम्बिन्धत कानूनी व्यवस्थाहरुलाई तलको ता�लकामा उल्लेख 
ग�रएको छः- 
�.सं. �ववाद �च�लत कानून 

१ आल�धरु, कुलोको बाँडफाँड 
तथा उपयोग सम्बन्धी  

मलुकु� देवानी सं�हता २०७४ को दफा २८८, २९१, २९२,२९३ 
२९४ र २९८ 

दफा २८८, कुलो बनाउन �दन ु पन�ः (१) जग्गा आवाद गनर् 
कसैलाई अन्य व्यि�को जग्गाबाट कुलो बनाउन ुपन� भई जग्गा 
मागेमा सम्बिन्धत जग्गाधनीले उपय�ु ठहर् याएको ठाउँबाट 
त्यस्तो व्यि�लाई कुलो बनाउनको ला�ग जग्गा �दन ुपन�छ ।    

(२) उपदफा (१) बमोिजम कुलो बनाउन जग्गा �दए वापत कुलो 
बनाउने व्यि�ले स�ा जग्गा, कुलो बनाई �योग भएको 
जग्गाको �च�लत मूल्य बमोिजमको रकम वा मना�सब 
क्ष�तपू�तर् सम्बिन्धत जग्गाधनीलाई �दन ुपन�छ ।    
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(ट) सं�धयारको जग्गातफर्  �ाल राखी घर बनाउन ु पदार् कानून बमोिजम छोड्न ु पन� 
प�रमाणको जग्गा नछोडी बनाएको 
कसैले प�न आफ्नो जग्गामा घर बनाउँदा सं�धयारको जग्गा तफर्  घरको �ाल राख्दा भवन 
सं�हता र भवन �नमार्ण सम्बन्धी मापदण्डमा तो�कए अनसुार जग्गा छोडी �ाल राख् न ुपन�मा सो 
नगर� �ववाद परेमा यस अन्तगर्त पदर्छन।् 
 

(ठ)  कसैको हक वा स्वा�मत्वमा भएप�न परापूवर्देिख सावर्ज�नक रूपमा �योग हुदैँ आएको 
बाटो, वस्तभुाउ �नकाल्न े �नकास, वस्तभुाउ चराउन ेचौर, कुलो, नहर, पोखर�, पाट� पौवा, 
अन्त्ये�� स्थल, धा�मर्क स्थल वा अन्य कुनै सावर्ज�नक स्थलको उपयोग गनर् न�दएको वा 
बाधा परु् याएको 
कसैको हक वा स्वा�मत्वमा भएप�न परापूवर्देिख सावर्ज�नक रुपमा �योग हुँदै आएको बाटो, 
वस्तभुाउ �नकाल्ने �नकास, वस्तभुाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखर�, पाट�, पौवा, अन्त्ये�� स्थल, 

धा�मर्क स्थल वा अन्य कुनै सावर्ज�नक स्थलको उपयोग गनर् न�दएको वा बाधा परु् याएको �वषय 
सम्बन्धी �ववाद यस अन्तगर्त पदर्छन।् 
 

(ड) स�ीय वा �देश कानूनले स्थानीय तहबाट �नरूपण हनु ेभनी तोकेका अन्य �ववाद  
 संघ र �देशको अन्य कानूनले तोकेको अवस्थामा स्थानीय तह न्या�यक स�म�तबाट �नरुपण हनुे 

अन्य �ववाद यस अन्तगर्त पदर्छन।् 
 
मा�थ उल्लेख भएका �वषयहरुसँग सम्बिन्धत कानूनी व्यवस्थाहरुलाई तलको ता�लकामा उल्लेख 
ग�रएको छः- 
�.सं. �ववाद �च�लत कानून 

१ आल�धरु, कुलोको बाँडफाँड 
तथा उपयोग सम्बन्धी  

मलुकु� देवानी सं�हता २०७४ को दफा २८८, २९१, २९२,२९३ 
२९४ र २९८ 

दफा २८८, कुलो बनाउन �दन ु पन�ः (१) जग्गा आवाद गनर् 
कसैलाई अन्य व्यि�को जग्गाबाट कुलो बनाउन ुपन� भई जग्गा 
मागेमा सम्बिन्धत जग्गाधनीले उपय�ु ठहर् याएको ठाउँबाट 
त्यस्तो व्यि�लाई कुलो बनाउनको ला�ग जग्गा �दन ुपन�छ ।    

(२) उपदफा (१) बमोिजम कुलो बनाउन जग्गा �दए वापत कुलो 
बनाउने व्यि�ले स�ा जग्गा, कुलो बनाई �योग भएको 
जग्गाको �च�लत मूल्य बमोिजमको रकम वा मना�सब 
क्ष�तपू�तर् सम्बिन्धत जग्गाधनीलाई �दन ुपन�छ ।    
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�.सं. �ववाद �च�लत कानून 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
सावर्ज�नक वा सरकार� जग्गामा कुलो बनाएकोमा कुलोमा 
परेको जग्गा वापत स�ा जग्गा, जग्गाको मूल्य वा क्ष�तपू�तर् 
�दन ुपन� छैन । 

दफा २९१, कुलोको पानीको उपयोग र बाडँफाडँः (१) कुलो 
बनाउनको ला�ग जनु व्यि�ले �म वा खचर् गरेको छ सोह� 
व्यि�ले जग्गा आवाद गनर्को ला�ग कुलोको पानीमा प�हलो 
�ाथ�मकता पाउनेछ ।    

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
परापूवर्देिख भागबण्डा बमोिजम पानी �योग गद� आएको 
ठाउँमा सबै व्यि�हरूले भागबण्डा अनसुार कुलोको पानी 
उपयोग गनर् पाउनेछन।्    

(३) उपदफा (१) बमोिजम पानी उपयोग गन� व्यि�लाई पानी 
पयार्� भएप�छ वा �नजलाई पानी आवश्यक नपन� भएमा 
जनुसकैु व्यि�को कुलो भए प�न अन्य व्यि�ले जग्गा 
आवाद गनर्लाई कुलोको पानी उपयोग गनर् पाउनेछ।   

(४) कुनै व्यि�को जग्गा �संिचत भई बढ� भएको पानी अक� 
व्यि�को जग्गामा बगेकोमा सम्बिन्धत जग्गाधनीको अनमु�त 
�बना प�न �योग गनर् स�कनछे र त्यस वापत कुनै दावी 
लाग्ने छैन ।   

दफा २९२, सहम�त �बना कुलो बदल्न नहनुःे कुनै व्यि�को 
जग्गामा मा� बनेको कुलो अन्य व्यि�ले समेत �योग गद� 
आएको भएमा त्यस्तो कुलो भएको जग्गाधनीले कुलो उपभोग गन� 
व्यि�को सहम�त �बना सा�बकको कुलो अन्य ठाउँमा फेरबदल 
गनर् पाउने छैन । 

दफा २९३ कुलोमा �म वा खचर् नगन�ले पानी उपयोग गनर् 
नपाउनःे (१) नयाँ कुलो बनाउँदा वा सा�बक देिखको परुानो कुलो 
ममर्त सम्भार गदार् त्यस्तो कुलोको पानी उपयोग गन� सबै 
व्यि�हरूले आ–आफ्नो जग्गाको अनपुातमा आवश्यक �म वा 
खचर् गनुर् पन�छ ।    
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(२) उपदफा (१) बमोिजम नयाँ कुलो बनाउँदा वा परुानो कुलो 
ममर्त सम्भार गदार् �म वा खचर् नव्यहोन� व्यि�ले त्यस्तो 
कुलोको पानी उपयोग गनर् पाउने छैन । 

दफा २९४ आपसी सहम�त बमोिजम कुलो बनाउन वा पानी 
उपयोग गनर् स�कनःे यस प�रच्छेदमा अन्य� जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए ताप�न जग्गा आवाद गनर् कुलो बनाउने वा पानी 
उपयोग गन� सम्बन्धमा सम्बिन्धत जग्गाधनी वा कुलो बनाउने वा 
पानी उपयोग गन� बीच छु�ै सहम�त भएमा सोह� सहम�त बमोिजम 
कुलो बनाउन वा पानी उपयोग गनर् स�कनेछ। 

दफा २९८. हदम्यादः यस प�रच्छेद बमोिजम भए गरेको काम 
कारबाह� भए गरेको थाहा पाएको �म�तले छ म�हना�भ� ना�लस 
गनर् सक्नेछ । 

२ अकार्को वाल� नोक्सानी 
गरेको सम्बन्धी �ववाद 

मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा ६७६ र ६८४ 

दफा ६७६. पशलेु गरेको हा�न, नोक्सानी वापत पशधुनीले दा�यत्व 
व्यहोनुर् पन�ः आफूले पालेको वा आफ्नो �नयन्�णमा रहेको पशलेु 
कसैलाई परु् याएको हा�न, नोक्सानी बापतको दा�यत्व त्यस्तो पश ु
धनीले ब्यहोनुर् पन�छ । तर त्यस्तो पशकुो स्वभावअनसुार पश ु
धनीले पयार्� सरुक्षात्मक उपाय अपनाई उपय�ु त�रकाले 
�नयन्�ण राखेको अवस्थामा हा�न, नोक्सानी गरेकोमा वा हा�न, 

नोक्सानी पगुेको व्यि�कै काम, ��ुट वा हेलचे�याइँबाट हा�न, 

नोक्सानी भएकोमा पशधुनीले दा�यत्व व्यहोनुर् पन� छैन ।   

स्प�ीकरणः यस दफाको �योजनको ला�ग “पश”ु भ�ाले घर पालवुा 
वा आफ्नो �नयन्�णमा रहेको जनुसकैु �क�समको जंगल� पश ुवा 
पंक्षी सम्झन ु पछर् र सो शब्दले घरपालवुा, घ�ने जनावर वा 
जंगल� पंक्षी समेतलाई जनाउँछ । 

दफा ६८४. हदम्यादः यस प�रच्छेद बमोिजम भए गरेको काम 
कारबाह�बाट मकार् पन� व्यि�ले सो काम कारबाह� भए गरेको 
�म�तले छ म�हना�भ� ना�लस गनर् सक्नेछ । 

३ चरन, घासँ, दाउरा मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा ३०० को उपदफा (१) 
मा गाईवस्त ु�नकाल्ने �नकास, गौचर, आ�द सावर्ज�नक सम्पि� हनु े
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(२) उपदफा (१) बमोिजम नयाँ कुलो बनाउँदा वा परुानो कुलो 
ममर्त सम्भार गदार् �म वा खचर् नव्यहोन� व्यि�ले त्यस्तो 
कुलोको पानी उपयोग गनर् पाउने छैन । 

दफा २९४ आपसी सहम�त बमोिजम कुलो बनाउन वा पानी 
उपयोग गनर् स�कनःे यस प�रच्छेदमा अन्य� जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए ताप�न जग्गा आवाद गनर् कुलो बनाउने वा पानी 
उपयोग गन� सम्बन्धमा सम्बिन्धत जग्गाधनी वा कुलो बनाउने वा 
पानी उपयोग गन� बीच छु�ै सहम�त भएमा सोह� सहम�त बमोिजम 
कुलो बनाउन वा पानी उपयोग गनर् स�कनेछ। 

दफा २९८. हदम्यादः यस प�रच्छेद बमोिजम भए गरेको काम 
कारबाह� भए गरेको थाहा पाएको �म�तले छ म�हना�भ� ना�लस 
गनर् सक्नेछ । 

२ अकार्को वाल� नोक्सानी 
गरेको सम्बन्धी �ववाद 

मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा ६७६ र ६८४ 

दफा ६७६. पशलेु गरेको हा�न, नोक्सानी वापत पशधुनीले दा�यत्व 
व्यहोनुर् पन�ः आफूले पालेको वा आफ्नो �नयन्�णमा रहेको पशलेु 
कसैलाई परु् याएको हा�न, नोक्सानी बापतको दा�यत्व त्यस्तो पश ु
धनीले ब्यहोनुर् पन�छ । तर त्यस्तो पशकुो स्वभावअनसुार पश ु
धनीले पयार्� सरुक्षात्मक उपाय अपनाई उपय�ु त�रकाले 
�नयन्�ण राखेको अवस्थामा हा�न, नोक्सानी गरेकोमा वा हा�न, 

नोक्सानी पगुेको व्यि�कै काम, ��ुट वा हेलचे�याइँबाट हा�न, 

नोक्सानी भएकोमा पशधुनीले दा�यत्व व्यहोनुर् पन� छैन ।   

स्प�ीकरणः यस दफाको �योजनको ला�ग “पश”ु भ�ाले घर पालवुा 
वा आफ्नो �नयन्�णमा रहेको जनुसकैु �क�समको जंगल� पश ुवा 
पंक्षी सम्झन ु पछर् र सो शब्दले घरपालवुा, घ�ने जनावर वा 
जंगल� पंक्षी समेतलाई जनाउँछ । 

दफा ६८४. हदम्यादः यस प�रच्छेद बमोिजम भए गरेको काम 
कारबाह�बाट मकार् पन� व्यि�ले सो काम कारबाह� भए गरेको 
�म�तले छ म�हना�भ� ना�लस गनर् सक्नेछ । 

३ चरन, घासँ, दाउरा मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा ३०० को उपदफा (१) 
मा गाईवस्त ु�नकाल्ने �नकास, गौचर, आ�द सावर्ज�नक सम्पि� हनु े
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 भन् ने व्यवस्था छ । यस्तो सम्पि�को संरक्षण गन� दा�यत्व 

स्थानीय तहको समेत हनुे व्यवस्था सोह� सं�हताको दफा ३०४ ले 
गरेको छ ।  

सोह� सं�हताको दफा ३१३ अनसुार मकार् पन� पक्षले एक वषर्�भ� 
उजरु� गनुर् पदर्छ । 

४ ज्याला मजरु� न�दएको 

 

मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा ६४०, ६४१, ६४२, 

६४३, ६४४, ६४५, ६४६ तथा ६४७ 

दफा ६४०. काममा लगाउन स�कनःे (१) कम्तीमा चौध वषर् 
उमेर पगुेको कुनै व्यि�लाई �नजको मञ् जरु� �लई काममा 
लगाउन स�कनेछ ।   

तर सो� वषर् उमेर पूरा नगरेको व्यि�लाई जोिखमपूणर् व्यवसाय 
वा काममा लगाउन स�कने छैन । 

दफा ६४१. ज्याला मजरु� �दन ु पन�ः (१) दफा ६४० बमोिजम 
कसैलाई कुनै काममा लगाउँदा काम गन� व्यि�ले आफूखशुीले 
ज्याला मजरु� �बना काम गनर् मञ् जरु गरेकोमा बाहेक काम 
लगाउनेले काम गन�लाई कामको अनपुातमा ज्याला मजरु� �दन ु
पन�छ ।    

(२)  उपदफा (१) बमोिजम ज्याला मजरु� �दँदा काम लगाउने र 
काम गन� व्यि�को मञ् जरु�ले कुनै खास ज्याला तोकेकोमा 
सोह� बमोिजमको र नतोकेकोमा त्यस्तो काम गरे वापत 
काम गरेको ठाउँमा चलन चल्तीमा रहेको दर अनसुारको 
ज्याला मजरु� �दन ुपन�छ ।    

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम ज्याला मजरु� �दँदा काम  
लगाउने र काम गन� बीच अन्यथा सहम�त भएकोमा बाहेक 
काम सम्पन् न भएप�छ ज्याला मजरु� �दन ुपन�छ ।    

(४)  यस दफा बमोिजम ज्याला मजरु� �नधार्रण गदार् काम गन� र 
काममा लगाउने बीच अन्यथा सहम�त भएकोमा बाहेक 
काम गरेको �त्येक �दनलाई आधार मानी ज्याला मजरु� 
�नधार्रण गनुर् पन�छ ।  



ljjfb ;dfwfgdf Goflos ;ldlt ;|f]t ;fdu|L tyf k|lzIf0f k'l:tsf  

 24 Gofo ;]jf tflnd s]Gb|

�.सं. �ववाद �च�लत कानून 

दफा ६४२. काममा लगाउँदा सरुक्षाको व्यवस्था गनुर् पन�ः कसैले 
कुनै व्यि�लाई काममा लगाउँदा त्यस्तो कामको �कृ�त अनसुार 
काम गदार् हनु सक्ने जोिखम वा खतरा �नवारणका पयार्� 
सरुक्षात्मक उपायहरूको व्यवस्था गरेर मा� काममा लगाउन ु
पन�छ ।  

दफा ६४३. आठ घण्टाभन्दा बढ� काममा लगाउन नहनुःे (१) 
कसैले कुनै व्यि�लाई काम लगाउँदा सामान्यतः एक �दनमा आठ 
घण्टाभन्दा बढ� अव�धको ला�ग काम लगाउन स�कने छैन ।    

(२) उपदफा (१) मा लेिखएभन्दा बढ� अव�ध कसैलाई कामका 
लगाउन ु पदार् काम गन� व्यि�को मञ् जरु� हनु ु पन�छ र 
त्यसर� काममा लगाउँदा आठ घण्टालाई एक�दन मानी बढ� 
काम गरेको �त्येक घण्टा वापत सोह� अनपुातमा थप ज्याला 
मजरु� �दन ुपन�छ ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न घरेल ु
सहायकलाई काममा लगाउँदा सो उपदफाको व्यवस्था लागू 
हनुे छैन ।  

स्प�ीकरणः यस प�रच्छेदको �योजनको ला�ग “घरेल ु सहायक” 

भ�ाले घर व्यवहारको काममा आवश्यकता अनसुार जनुसकैु बखत 
काममा लगाउन स�कने गर� काममा लगाइएको व्यि� सम्झन ु
पछर् ।  

दफा ६४४. घरेल ुसहायक सम्बन्धी �वशषे व्यवस्थाः (१) कसैले 
घरेल ु सहायकको रूपमा कसैलाई काममा लगाएमा काममा 
लगाउनेले  �नजका हकमा देहायका शतर्हरू समेत पालना गनुर् 
पन�छः–  

(क) ज्याला मजरु� मा�सक वा वा�षर्क रूपमा �नधार्रण गर� 
भ�ुानी गनुर् पन�,  

(ख) काम लगाउनेको है�सयत अनसुार �बहान, �दउँसो र बेलकु� 
तीन पटक खान तथा मौसम अनसुार लगाउने कपडा �दन ु
पन�,   
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दफा ६४२. काममा लगाउँदा सरुक्षाको व्यवस्था गनुर् पन�ः कसैले 
कुनै व्यि�लाई काममा लगाउँदा त्यस्तो कामको �कृ�त अनसुार 
काम गदार् हनु सक्ने जोिखम वा खतरा �नवारणका पयार्� 
सरुक्षात्मक उपायहरूको व्यवस्था गरेर मा� काममा लगाउन ु
पन�छ ।  

दफा ६४३. आठ घण्टाभन्दा बढ� काममा लगाउन नहनुःे (१) 
कसैले कुनै व्यि�लाई काम लगाउँदा सामान्यतः एक �दनमा आठ 
घण्टाभन्दा बढ� अव�धको ला�ग काम लगाउन स�कने छैन ।    

(२) उपदफा (१) मा लेिखएभन्दा बढ� अव�ध कसैलाई कामका 
लगाउन ु पदार् काम गन� व्यि�को मञ् जरु� हनु ु पन�छ र 
त्यसर� काममा लगाउँदा आठ घण्टालाई एक�दन मानी बढ� 
काम गरेको �त्येक घण्टा वापत सोह� अनपुातमा थप ज्याला 
मजरु� �दन ुपन�छ ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न घरेल ु
सहायकलाई काममा लगाउँदा सो उपदफाको व्यवस्था लागू 
हनुे छैन ।  

स्प�ीकरणः यस प�रच्छेदको �योजनको ला�ग “घरेल ु सहायक” 

भ�ाले घर व्यवहारको काममा आवश्यकता अनसुार जनुसकैु बखत 
काममा लगाउन स�कने गर� काममा लगाइएको व्यि� सम्झन ु
पछर् ।  

दफा ६४४. घरेल ुसहायक सम्बन्धी �वशषे व्यवस्थाः (१) कसैले 
घरेल ु सहायकको रूपमा कसैलाई काममा लगाएमा काममा 
लगाउनेले  �नजका हकमा देहायका शतर्हरू समेत पालना गनुर् 
पन�छः–  

(क) ज्याला मजरु� मा�सक वा वा�षर्क रूपमा �नधार्रण गर� 
भ�ुानी गनुर् पन�,  

(ख) काम लगाउनेको है�सयत अनसुार �बहान, �दउँसो र बेलकु� 
तीन पटक खान तथा मौसम अनसुार लगाउने कपडा �दन ु
पन�,   
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(ग) आफ्नो है�सयत अनसुार उपय�ु आवास, शौचालय तथा 
स्नानघर �योग गन� स�ुवधा �दन ुपन�,  

(घ) अठार वषर्भन्दा कम उमेरको भए �नजले चाहेमा घर 
व्यवहारको काम हेर� उपय�ु समयमा अध्ययनको व्यवस्था 
गनुर् पन�,   

(ङ) �बरामी भएमा �नजको स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गनुर् पन�,      
तर सो वापतको खचर् �नजको मा�सक वा वा�षर्क ज्याला 
मजरु�बाट क�ा गनर् स�कने छैन ।  

(च) �बरामी हुँदाका बखत काममा नलगाउन े र अन्य अवस्थामा 
�नजको उमेर, क्षमता वा अवस्थाले गनर् नसक्ने काम 
नलगाउन,े   

(छ) मतृ्य ु भएमा �नजको सदगत तथा सामान्य काज �क�रयाको 
ला�ग लाग्ने खचर् व्यहोनुर् पन�,   

(ज) अमानवीय, अपमानजन्य व्यवहार वा घरेल ु�हंसा नगन�,  

(झ) घरेल ु सहायकसँग आफूले मञ् जरु गरेका अन्य शतर् पालना 
गनुर्पन� ।  

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) र (घ) बमोिजम हनुे खचर् 
घरेल ुसहायकको मा�सक वा वा�षर्क ज्याला मजरु�बाट क�ा 
गनर् स�कने छैन।  

(३) कसैले कुनै व्यि�लाई घरेल ु सहायकमा काम लगाएकोमा 
त्यसर� काम लगाएको �म�तले एक म�हना�भ� सम्बिन्धत 
स्थानीय तहको सम्बिन्धत वडा स�म�तलाई �लिखत रूपमा 
जानकार� गराउन स�कनेछ ।  

दफा ६४५. आफूले �लएको काम बीचैमा छोड्न नहनुःे (१) 
कसैले कुनै काम गनर् िजम्मा �लई वा कबलु ग�रसकेप�छ त्यस्तो 
काम पूरा नगर� मना�सब कारण �बना बीचैमा छोड्न ुहुँदैन ।    

(२) उपदफा (१) बमोिजम कसैले बीचैमा काम छोडेमा त्यसको 
दा�यत्व काम छोड्ने व्यि�ले व्यहोनुर् पन�छ । 
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दफा ६४६. काम गन�लाई ज्याला मजरु� �दनपुन�ः (१) काम 
लगाउनेले काममा लगाए वापत �दन ुपन� ज्याला मजरु� काम गन� 
व्यि� वा �नजले मञ् जरु� गरेको अन्य कुनै व्यि�लाई �दन ु 
पन�छ ।    

(२) उपदफा (१) बमोिजम ज्याला मजरु� भ�ुानी हनु ु अगावै 
काम गन� व्यि�को मतृ्य ुभएमा �नजले पाउन ेज्याला मजरु� 
�नजको निजकको हकवालाले पाउनेछ ।   

दफा ६४७. हदम्यादः मकार् पन� व्यि�ले दफा ६४४ को हकमा 
म�ुा गनुर् परेको कारण उत्पन् न भएको �म�तले तीन म�हना�भ� र 
अन्य कुराको हकमा प�तीस �दन�भ� ना�लस गनुर् पदर्छ । 

५ घरपालवुा पशपंुक्षी हराएको 
वा पाएको 

 

मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को भाग ५ को प�रच्छेद  १६ को 
दफा  ६७० 

bkmf ^&) e]§fPsf] j:t' k|x/LnfO{ ;"rgf lbO{ /fVg ;Sg]M 

-!_ s;}n] s'g} j:t' s'g} lsl;dn] e]§fPsf]df To;sf] oyfy{ 
ljj/0f ;lxt k|x/LnfO{ ;"rgf lbO{ To:tf] j:t' ;DalGwt wgL 
k]mnf gk/];Dd cfkm};Fu ;'/lIft /fVg ;Sg]5 . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] j:t'sf] धनी प�ा लगाउन र 
त्यस्तो वस्त ु रा�का ला�ग भएको खचर् सम्बिन्धत धनीले व्यहोनुर् 
पन�छ र त्यस्तो खचर् न�दएसम्म त्यस्तो वस्त ु पाउने व्यि�ले नै 
रा� सक्नेछ । 

 (३) उपदफा (१) बमोिजम रािखएको वस्त ु तीन वषर्सम्ममा प�न 
कसैले दाबी  गनर् नआएमा त्यस्तो वस्त ुभे�ाउने व्यि�को हनुेछ। 

६ ज्ये� नाग�रकको 
पालनपोषण तथा हेरचाह 
नगरेको, 

 

ज्ये� नाग�रक सम्बन्धी ऐन,२०६३ को दफा ३, ४ र ५ 

दफा ३. ज्ये� नाग�रकलाई सम्मान गनुर्पन�ः ज्ये� नाग�रकलाई 
सम्मान गनुर् सबैको कतर्व्य हनुेछ ।   

दफा ४. ज्ये� नाग�रकको पालनपोषण तथा हेरचाहः (१) ज्ये� 
नाग�रकलाई आफ्नो आ�थर्क है�सयत तथा इज्जत आमद  अनसुार 
पालनपोषण तथा हेरचाह गनुर् प�रवारको �त्येक  सदस्यको कतर्व्य 
हनुेछ ।  
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दफा ६४६. काम गन�लाई ज्याला मजरु� �दनपुन�ः (१) काम 
लगाउनेले काममा लगाए वापत �दन ुपन� ज्याला मजरु� काम गन� 
व्यि� वा �नजले मञ् जरु� गरेको अन्य कुनै व्यि�लाई �दन ु 
पन�छ ।    

(२) उपदफा (१) बमोिजम ज्याला मजरु� भ�ुानी हनु ु अगावै 
काम गन� व्यि�को मतृ्य ुभएमा �नजले पाउन ेज्याला मजरु� 
�नजको निजकको हकवालाले पाउनेछ ।   

दफा ६४७. हदम्यादः मकार् पन� व्यि�ले दफा ६४४ को हकमा 
म�ुा गनुर् परेको कारण उत्पन् न भएको �म�तले तीन म�हना�भ� र 
अन्य कुराको हकमा प�तीस �दन�भ� ना�लस गनुर् पदर्छ । 

५ घरपालवुा पशपंुक्षी हराएको 
वा पाएको 

 

मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को भाग ५ को प�रच्छेद  १६ को 
दफा  ६७० 

bkmf ^&) e]§fPsf] j:t' k|x/LnfO{ ;"rgf lbO{ /fVg ;Sg]M 

-!_ s;}n] s'g} j:t' s'g} lsl;dn] e]§fPsf]df To;sf] oyfy{ 
ljj/0f ;lxt k|x/LnfO{ ;"rgf lbO{ To:tf] j:t' ;DalGwt wgL 
k]mnf gk/];Dd cfkm};Fu ;'/lIft /fVg ;Sg]5 . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] j:t'sf] धनी प�ा लगाउन र 
त्यस्तो वस्त ु रा�का ला�ग भएको खचर् सम्बिन्धत धनीले व्यहोनुर् 
पन�छ र त्यस्तो खचर् न�दएसम्म त्यस्तो वस्त ु पाउने व्यि�ले नै 
रा� सक्नेछ । 

 (३) उपदफा (१) बमोिजम रािखएको वस्त ु तीन वषर्सम्ममा प�न 
कसैले दाबी  गनर् नआएमा त्यस्तो वस्त ुभे�ाउने व्यि�को हनुेछ। 

६ ज्ये� नाग�रकको 
पालनपोषण तथा हेरचाह 
नगरेको, 

 

ज्ये� नाग�रक सम्बन्धी ऐन,२०६३ को दफा ३, ४ र ५ 

दफा ३. ज्ये� नाग�रकलाई सम्मान गनुर्पन�ः ज्ये� नाग�रकलाई 
सम्मान गनुर् सबैको कतर्व्य हनुेछ ।   

दफा ४. ज्ये� नाग�रकको पालनपोषण तथा हेरचाहः (१) ज्ये� 
नाग�रकलाई आफ्नो आ�थर्क है�सयत तथा इज्जत आमद  अनसुार 
पालनपोषण तथा हेरचाह गनुर् प�रवारको �त्येक  सदस्यको कतर्व्य 
हनुेछ ।  
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(२) ज्ये� नाग�रकले आफ्नो अंश �लई प�रवारबाट अलग बसेको 
वा बस्न चाहेको अवस्थामा बाहेक �नजले चाहेको प�रवारको 
सदस्यले आफ्नो साथमा राखी पालनपोषण गनुर् पन�छ ।  

(३) कसैले ज्ये� नाग�रकको इच्छा �वपर�त �नजलाई प�रवारबाट 
अलग राख् न वा अलग बस्न बाध्य गराउन ुहुँदैन।  

(४) ज्ये� नाग�रक वा �नजलाई पालनपोषण गन� प�रवारको 
सदस्यको आ�थर्क अवस्था कमजोर भएमा प�रवारको अन्य 
सदस्यले त्यस्तो ज्ये� नाग�रकलाई आफूसँगै नराखेको भए 
ताप�न पालनपोषण तथा हेरचाहको व्यवस्था गनुर् पन�छ ।   

(५) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न ज्ये� 
नाग�रकको चल, अचल सम्पि� �योग वा उपयोग गन� 
प�रवारको कुनै सदस्य, नातेदार वा हकवालाले �नजलाई 
आफूसँगै राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गनुर् पन�छ ।  

दफा ५. ज्ये� नाग�रकले उजरु� �दन सक्नःे दफा ४ बमोिजम 
ज्ये� नाग�रकको पालनपोषण तथा हेरचाह गनुर् पन� कतर्व्य भएको 
प�रवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाले �नजलाई आफूसँगै राखी 
पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेमा वा गन� व्यवस्था नगरेमा त्यस्तो 
ज्ये� नाग�रकले पालनपोषण तथा हेरचाहको ला�ग सम्बिन्धत 
गाउँपा�लका वा नगरपा�लकामा उजरु� गनर् पाउँछन ्। 

७ नाबालक छोरा छोर� वा 
प�त–पत् नीलाई इज्जत 
आमद अनसुार खान लाउन 
वा िशक्षा द�क्षा न�दएको 

 

मलुकु� देवानी सं�हता,२०७४ को दफा २११ 

दफा २११. अंश �लन सक्नःे (१) सगोलको सम्पि� भएका प�त, 

पत् नी, बाब,ु आमा, छोरा, छोर�ले पत् नी, प�त, छोरा, छोर�, बाब ु र 
आमालाई आफ्नो इज्जत आमद अनसुार खान लाउन �दन र 
आ�थर्क है�सयत अनसुार िशक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गनुर् 
पन�छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको व्यवस्था पूरा गनुर् पन� दा�यत्व 
भएका व्यि�ले त्यस्तो दा�यत्व पूरा नगरेमा अंिशयारले 
आफ्नो अंश �लई �भन् न हनु सक्नेछ । 

इज्जत आमद अनसुार खान लाउन वा िशक्षा द�क्षा न�दएको 
जानकार� ज�हलेसकैु गनर् स�कन्छ । 
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८ वा�षर्क पच्चीस लाख 
रुपैयासँम्मको �बगो भएको 
घर बहाल र घर बहाल 
स�ुवधा 

 

मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा ३८३, ३९१, ३९७ र 
४०५ 

दफा ३८३ बहालमा �दएको मा�ननःे कसैले आफ्नो हक, भोग वा 
स्वा�मत्वमा रहेको घर रकम �लने गर� �नि�त समयको ला�ग कुनै 
व्यि�लाई उपयोग गनर् �दएकोमा बहालमा �दएको मा�ननेछ ।   

स्प�ीकरणः यस प�रच्छेदको �योजनको ला�ग “घर” भन् नाले कुनै 
घर, घरको तल्ला, एकाई, कोठा वा त्यस्तो घरले चच�को जग्गा वा 
लगापात समेत सम्झन ुपछर् । 

दफा ३९१. बहाल बझुाउन ेत�रका र ���याः (१) बहालमा �लने 
व्यि�ले सम्झौतामा लेिखएको त�रका र ���या बमोिजम 
घरधनीलाई बहाल बझुाउन ुपन�छ ।    

(२) उपदफा (१) बमोिजम बहाल बझुाउने सम्बन्धमा सम्झौतामा 
कुनै त�रका र ���या उल्लेख नभएकोमा बहालमा �लने 
व्यि�ले �त्येक म�हना भ�ुान भएको सात �दन�भ� 
घरधनीलाई बहाल बझुाउन ुपन�छ ।    

(३) उपदफा (२) बमोिजम बहाल बझुाउँदा चेक वा नगदै रूपमा 
बझुाउन  स�कनेछ ।    

(४) यस दफा बमोिजम घरधनीले नगदै बहाल बझेुकोमा त्यसको 
भरपाई गर� बहाल बझुाउने व्यि�लाई �दन ुपन�छ। 

दफा ३९७. सम्झौता �वपर�त घर �योग गनर् नहनुःे बहालमा �लने 
व्यि�ले घरधनीको पूवर्स्वीकृ�त �वना जनु �योजनको ला�ग घर 
बहालमा �लएको हो त्यस्तो �योजन बाहेक अन्य कामको ला�ग 
घर �योग गनर् पाउने  छैन । 

दफा ४०५. हदम्यादः यस प�रच्छेद बमोिजम भए गरेको काम 
कारबाह�बाट मकार् पन� व्यि�ले त्यस्तो काम कारबाह� भए गरेको 
�म�तले छ म�हना�भ� ना�लस गनर् सक्नेछ । 

९ अन्य व्यि�को घर, जग्गा 
वा सम्प�तलाई असर पन� 
गर� रुख �बरुवा लगाएको 

मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा २८४, २८५ र २८६ 

दफा २८४. असर पन� गर� रुख �बरुवा लगाउन नहनुःे (१) 
कसैले प�न रुख वा �बरुवा लगाउँदा अन्य व्यि�को घर, जग्गा वा 
कुनै सम्पि�लाई असर पन� गर� लगाउन हुँदैन।    
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८ वा�षर्क पच्चीस लाख 
रुपैयासँम्मको �बगो भएको 
घर बहाल र घर बहाल 
स�ुवधा 

 

मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा ३८३, ३९१, ३९७ र 
४०५ 

दफा ३८३ बहालमा �दएको मा�ननःे कसैले आफ्नो हक, भोग वा 
स्वा�मत्वमा रहेको घर रकम �लने गर� �नि�त समयको ला�ग कुनै 
व्यि�लाई उपयोग गनर् �दएकोमा बहालमा �दएको मा�ननेछ ।   

स्प�ीकरणः यस प�रच्छेदको �योजनको ला�ग “घर” भन् नाले कुनै 
घर, घरको तल्ला, एकाई, कोठा वा त्यस्तो घरले चच�को जग्गा वा 
लगापात समेत सम्झन ुपछर् । 

दफा ३९१. बहाल बझुाउन ेत�रका र ���याः (१) बहालमा �लने 
व्यि�ले सम्झौतामा लेिखएको त�रका र ���या बमोिजम 
घरधनीलाई बहाल बझुाउन ुपन�छ ।    

(२) उपदफा (१) बमोिजम बहाल बझुाउने सम्बन्धमा सम्झौतामा 
कुनै त�रका र ���या उल्लेख नभएकोमा बहालमा �लने 
व्यि�ले �त्येक म�हना भ�ुान भएको सात �दन�भ� 
घरधनीलाई बहाल बझुाउन ुपन�छ ।    

(३) उपदफा (२) बमोिजम बहाल बझुाउँदा चेक वा नगदै रूपमा 
बझुाउन  स�कनेछ ।    

(४) यस दफा बमोिजम घरधनीले नगदै बहाल बझेुकोमा त्यसको 
भरपाई गर� बहाल बझुाउने व्यि�लाई �दन ुपन�छ। 

दफा ३९७. सम्झौता �वपर�त घर �योग गनर् नहनुःे बहालमा �लने 
व्यि�ले घरधनीको पूवर्स्वीकृ�त �वना जनु �योजनको ला�ग घर 
बहालमा �लएको हो त्यस्तो �योजन बाहेक अन्य कामको ला�ग 
घर �योग गनर् पाउने  छैन । 

दफा ४०५. हदम्यादः यस प�रच्छेद बमोिजम भए गरेको काम 
कारबाह�बाट मकार् पन� व्यि�ले त्यस्तो काम कारबाह� भए गरेको 
�म�तले छ म�हना�भ� ना�लस गनर् सक्नेछ । 

९ अन्य व्यि�को घर, जग्गा 
वा सम्प�तलाई असर पन� 
गर� रुख �बरुवा लगाएको 

मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा २८४, २८५ र २८६ 

दफा २८४. असर पन� गर� रुख �बरुवा लगाउन नहनुःे (१) 
कसैले प�न रुख वा �बरुवा लगाउँदा अन्य व्यि�को घर, जग्गा वा 
कुनै सम्पि�लाई असर पन� गर� लगाउन हुँदैन।    

kl/R5]b–! 
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 (२) कुनै व्यि�ले आफ्नो जग्गामा लगाएको रुख वा �बरुवाले 

अन्य व्यि�को घर जग्गा वा अन्य सम्पि�मा फै�लई असर 
परु् याएमा त्यस्तो रुख वा �बरुवा लगाउन े व्यि�ले त्यस्तो 
व्यि�को घर, जग्गा वा सम्पि� नोक्सान नहनुे गर� अरुलाई 
असर पन� रुख वा �बरुवाको हाँगो वा जरा काट्न ुपन�छ ।   

(३) उपदफा (२) बमोिजम रुख वा �बरुवा लगाउने व्यि�ले 
रुख वा �बरुवाको हाँगो वा जरा नकाटेमा त्यसबाट असर 
पन� व्यि�ले त्यस्ता रुख वा �बरुवाको हाँगो वा जरा आफ� ले 
काट्न सक्नेछ । 

दफा २८५. क्ष�तपू�तर् भराई �लन सक्नःे कसैले यस प�रच्छेद 
बमोिजम गरेको काम कारबाह�बाट कुनै व्यि�लाई क्ष�त हनु 
गएमा क्ष�तबाट मकार् पन� व्यि�ले त्यस्तो काम गन� व्यि�बाट 
मना�सब क्ष�तपू�तर् भराईर् �लन सक्नेछ । 

दफा २८६. हदम्यादः यस प�रच्छेद बमोिजम भए गरेको काम 
कारबाह�बाट मकार् पन� व्यि�ले त्यस्तो काम कारबाह� भए गरेको 
थाहा पाएको �म�तले छ म�हना�भ� ना�लस गनर् सक्नेछ । 

१० आफ्नो घर वा बलेसीबाट 
अकार्को घर, जग्गा वा 
सावर्ज�नक बाटोमा पानी 
झारेको 

 

मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा २८१, २८५ र दफा 
२८६ 

दफा २८१. घर वा बलेसीको पानी झानर् नपाउनःे कसैले प�न 
आफ्नो घर वा वलेसीबाट अकार्को घर, जग्गा वा सावर्ज�नक 
बाटोमा पानी झानर् पाउने छैन । 

दफा २८५. क्ष�तपू�तर् भराई �लन सक्नःे कसैले यस प�रच्छेद 
बमोिजम गरेको काम कारबाह�बाट कुनै व्यि�लाई क्ष�त हनु 
गएमा क्ष�तबाट मकार् पन� व्यि�ले त्यस्तो काम गन� व्यि�बाट 
मना�सब क्ष�तपू�तर् भराईर् �लन सक्नेछ ।  

दफा २८६. हदम्यादः यस प�रच्छेद बमोिजम भए गरेको काम 
कारबाह�बाट मकार् पन� व्यि�ले त्यस्तो काम कारबाह� भए गरेको 
थाहा पाएको �म�तले छ म�हना�भ� ना�लस गनर् सक्नेछ । 
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�.सं. �ववाद �च�लत कानून 

११ सँ�धयारको जग्गातफर्  
�ाल राखी घर बनाउन ु
पदार् कानून बमोिजम छोड्न ु
पन� प�रमाणको जग्गा 
नछोडी बनाएको 

मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा २८० 

दफा २८०. �ाल राख्दा जग्गा छोड्न ु पन�ः कुनै व्यि� वा 
सरकार� �नकायले सँ�धयारको जग्गातफर्  �ाल वा ढोका राखी घर 
बनाउन ु पन� भएमा सम्बिन्धत �नकायले तोकेको मापदण्ड 
बमोिजमको जग्गा छोड्न ुपन�छ । 

१२ कसैको हक वा स्वा�मत्वमा 
भएप�न परापूवर्देिख 
सावर्ज�नक रूपमा �योग 
हुँदै आएको बाटो, वस्तभुाउ 
�नकाल्ने �नकास, वस्तभुाउ 
चराउने चौर, कुलो, नहर, 

पोखर�, पाट� पौवा, अन्त्य�� 
स्थल, धा�मर्क स्थल वा 
अन्य कुनै सावर्ज�नक 
स्थलको उपयोग गनर् 
न�दएको वा बाधा 
परु् याएको 

 

मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा ३७१ र ३७३ 
bkmf ^&!= ef]urng jf k|of]u ug{ lbg' kg]{M 

-!_ s'g} hUufdf s;}sf] xs, :jfldTj jf ef]ujrng eP klg 
k/fk"j{b]lv ;fj{hlgs jf ;fd'bflos ?kdf lxF8L cfPsf] 
af6f], kz' lgsfNg] lgsf;, j:t'efp r/fpg] rf}/, s'nf], 
gx/, kfgL3f6, kf]v/L, ;fj{hlgs ;8s, 9n, 3f]8]6f] jf 
d"n af6f], kf6L kf}jf, cGTo]li6:yn, d7, dlGb/, u'Daf, 
r}To dl:hb, O{bufx, sj{nf, sla|:tfg jf luhf{3/, 
;fd'bflos ljBfno, c:ktfn jf To:t} k|sf/sf 
;fj{hlgs:yn h'g k|of]hgsf] nflu /flvPsf] xf] ;f]xL 
adf]lhd ;DalGwt JolQmnfO{ k|of]u ug{ lbg' kg]{5 . 

(२) उपदफा (१) मा लेिखएको व्यवस्थालाई ��तकूल हनुे गर� 
स�ुवधाभार �दान गन� जग्गाको स्वा�मत्ववाला वा 
भोगा�धकारवालाले त्यस्तो जग्गा आवाद वा कमोद गनर्, 
त्यसमा कुनै संरचना �नमार्ण गनर् वा त्यसको अन्य कुनै 
�क�समले भोगचलन गनर् वा गराउन पाउने छैन । 

bkmf ^&#= af6f]sf] ;'ljwfef/ k|fKt ug]{M 

-!_ klxn] af6f]sf] lgsf; ePsf] 3/ hUufdf kl5 ljkb\ k/L 
af6f] ljgfz ePdf To:tf] 3/ hUufdf cfpg hfgsf] 
nflu klxn]b]lv af6f] k|of]u ul//x]sf] JolQmn] ;fj{hlgs 
dfu{;Dd k'Ug] dgfl;a af6f]sf] ;'ljwfef/ kfpg]5 . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] af6f]sf] ;'ljwfef/ jl/kl/sf] ;a} 
3/ jf hUufsf] :jfldTjjfnf;Fu dfu ug{ kfpg] 5}g / 
h'g lbzfaf6 ;fj{hlgs af6f]df k'Ug ;aeGbf glhs 
x'G5 ;f]xL lbzfsf] 3/ jf hUufsf] :jfldTjjfnf;Fu 
To:tf] ;'ljwfef/ dfu ug{ ;Sg]5 . 
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११ सँ�धयारको जग्गातफर्  
�ाल राखी घर बनाउन ु
पदार् कानून बमोिजम छोड्न ु
पन� प�रमाणको जग्गा 
नछोडी बनाएको 

मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा २८० 

दफा २८०. �ाल राख्दा जग्गा छोड्न ु पन�ः कुनै व्यि� वा 
सरकार� �नकायले सँ�धयारको जग्गातफर्  �ाल वा ढोका राखी घर 
बनाउन ु पन� भएमा सम्बिन्धत �नकायले तोकेको मापदण्ड 
बमोिजमको जग्गा छोड्न ुपन�छ । 

१२ कसैको हक वा स्वा�मत्वमा 
भएप�न परापूवर्देिख 
सावर्ज�नक रूपमा �योग 
हुँदै आएको बाटो, वस्तभुाउ 
�नकाल्ने �नकास, वस्तभुाउ 
चराउने चौर, कुलो, नहर, 

पोखर�, पाट� पौवा, अन्त्य�� 
स्थल, धा�मर्क स्थल वा 
अन्य कुनै सावर्ज�नक 
स्थलको उपयोग गनर् 
न�दएको वा बाधा 
परु् याएको 

 

मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा ३७१ र ३७३ 
bkmf ^&!= ef]urng jf k|of]u ug{ lbg' kg]{M 

-!_ s'g} hUufdf s;}sf] xs, :jfldTj jf ef]ujrng eP klg 
k/fk"j{b]lv ;fj{hlgs jf ;fd'bflos ?kdf lxF8L cfPsf] 
af6f], kz' lgsfNg] lgsf;, j:t'efp r/fpg] rf}/, s'nf], 
gx/, kfgL3f6, kf]v/L, ;fj{hlgs ;8s, 9n, 3f]8]6f] jf 
d"n af6f], kf6L kf}jf, cGTo]li6:yn, d7, dlGb/, u'Daf, 
r}To dl:hb, O{bufx, sj{nf, sla|:tfg jf luhf{3/, 
;fd'bflos ljBfno, c:ktfn jf To:t} k|sf/sf 
;fj{hlgs:yn h'g k|of]hgsf] nflu /flvPsf] xf] ;f]xL 
adf]lhd ;DalGwt JolQmnfO{ k|of]u ug{ lbg' kg]{5 . 

(२) उपदफा (१) मा लेिखएको व्यवस्थालाई ��तकूल हनुे गर� 
स�ुवधाभार �दान गन� जग्गाको स्वा�मत्ववाला वा 
भोगा�धकारवालाले त्यस्तो जग्गा आवाद वा कमोद गनर्, 
त्यसमा कुनै संरचना �नमार्ण गनर् वा त्यसको अन्य कुनै 
�क�समले भोगचलन गनर् वा गराउन पाउने छैन । 

bkmf ^&#= af6f]sf] ;'ljwfef/ k|fKt ug]{M 

-!_ klxn] af6f]sf] lgsf; ePsf] 3/ hUufdf kl5 ljkb\ k/L 
af6f] ljgfz ePdf To:tf] 3/ hUufdf cfpg hfgsf] 
nflu klxn]b]lv af6f] k|of]u ul//x]sf] JolQmn] ;fj{hlgs 
dfu{;Dd k'Ug] dgfl;a af6f]sf] ;'ljwfef/ kfpg]5 . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] af6f]sf] ;'ljwfef/ jl/kl/sf] ;a} 
3/ jf hUufsf] :jfldTjjfnf;Fu dfu ug{ kfpg] 5}g / 
h'g lbzfaf6 ;fj{hlgs af6f]df k'Ug ;aeGbf glhs 
x'G5 ;f]xL lbzfsf] 3/ jf hUufsf] :jfldTjjfnf;Fu 
To:tf] ;'ljwfef/ dfu ug{ ;Sg]5 . 
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१३ संघीय वा �देश कानूनले स्थानीय तहबाट �नरूपण हनुे भनी तोकेका अन्य �ववादहरू  

 
(२) मेल�मलापको माध्यमबाट मा� समाधान ग�रनपुन� �ववादहरु:- 
स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (२) अनसुार न्या�यक स�म�तलाई 
देहायका �ववादहरूमा मेल�मलापको माध्यमबाट मा� �ववादको �नरूपण गन� अ�धकार रहेको छ:- 

(क)  सरकार�, सावर्ज�नक वा सामदुा�यक बाहेकको हकको जग्गा अक�ले चापी, �मची वा घसुाई खाएको, 
(ख) सरकार�, सावर्ज�नक वा सामदुा�यक बाहेक आफ्नो हक नपगु्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै 

संरचना बनाएको, 
(ग)  प�त–पत् नीबीचको सम्बन्ध �वच्छेद, तर प�त पत् नीबीचको सम्बन्ध �वच्छेद हनुे गर� मेल�मलाप गनर् 

स�कने छैन ।  

(घ)  अ�भ� बाहेकको बढ�मा एक वषर्सम्म कैद हनु सक्ने कुट�पट, 

(ङ)  गाल� बेइज्जती,  
(च)  लटु�पट, 

(छ)  पशपंुक्षी छाडा छाडेको वा पशपंुक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाह� गर� अरुलाई असर पारेको,  
(ज)  अरुको आवासमा अन�धकृत �वेश गरेको,  
(झ)  अकार्को हकभोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको, 
(ञ)  ध्वनी �दूषण गर� वा फोहोरमैला �ाँक� �छमेक�लाई असर परु् याएको, 
(ट)  �च�लत कानून बमोिजम मेल�मलाप हनु सक्ने व्यि� वाद� भई दायर हनुे अन्य देवानी र एक 

वषर्सम्म कैद हनु सक्ने फौजदार� �ववाद । 
 
 
मेल�मलापका माध्यमबाट मा� समाधान ग�रनपुन� मा�थ उल्लेख भएका �वषयहरुसँग सम्बिन्धत 
कानूनी व्यवस्थाहरुलाई तलको ता�लकामा उल्लेख ग�रएको छः- 

�.सं. �ववाद �च�लत कानून 

१ 
एकाको हकको जग्गा अक�ले च्यापी, 
�मची वा घसुाई खाएको (सरकार�, 
सावर्ज�नक वा सामदुा�यक वाहेक) 

मलुकु� देवानी स�हंता, २०७४ को दफा २७७  र 
दफा २८६  

दफा २७७ सम्पि� अन�त�म्य हनुःे (१) कसैले 
प�न अन्य व्यि�को सम्पि� च्यापी, �मची वा कुनै 
तवरले िखचोला वा अ�त�मण गनर् हुँदैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कुनै काम गर� 
कसैले अन्य व्यि�को सम्पि� आफ्नो 
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�.सं. �ववाद �च�लत कानून 

कब्जामा �लएमा �नजले त्यस्तो सम्पि� 
िखचोला वा अ�त�मण गरेको मा�ननेछ। 

दफा २८६. हदम्यादः यस प�रच्छेद बमोिजम भए 
गरेको काम कारबाह�बाट मकार् पन� व्यि�ले त्यस्तो 
काम कारबाह� भए गरेको थाहा पाएको �म�तले छ 
म�हना�भ� ना�लस गनर् सक्नेछ । 

२ 
आफ्नो हक नपगु्ने अरुको जग्गामा घर 
वा कुनै संरचना बनाएका (सरकार�, 
सावर्ज�नक वा सामदुा�यक बाहेक) 

मलुकु� देवानी स�हंता, २०७४ को दफा २७९, 

२८५, २८६ र २८७ 

दफा २७९. सहम�त न�लई अकार्को जग्गामा घर 
बनाउन नहनुःे (१) कसैले प�न स्वा�मत्ववालाको 
�लिखत सहम�त न�लई �नजको जग्गामा घर बनाउन 
सक्ने छैन ।   

(२) कसैले स्वा�मत्ववालाको �लिखत सहम�त न�लई 
�नजको जग्गामा घर बनाएमा जग्गाधनीले 
चाहेमा त्यस्तो घरको बजार मूल्यको पच्चीस 
��तशतसम्म कम मूल्यमा त्यस्तो घर ख�रद 
गनर् पाउनेछ ।    

(३) उपदफा (२) बमोिजम जग्गाधनीले त्यस्तो घर 
ख�रद गर� न�लएमा घरधनीले स्वा�मत्ववालाको 
मञ् जरु भएमा त्यस्तो घर भएको जग्गाको 
बजार मूल्यको पच्चीस ��तशतसम्म मूल्य थप 
गर� त्यस्तो जग्गा ख�रद गनर् सक्नेछ ।    

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम घर वा जग्गा 
ख�रद �ब�� गर� �लन �दन दवैु पक्ष मञ् जरु� 
नभएमा घर बनाउनेले त्यस्तो घर बनाएको 
�म�तले तीन म�हना�भ� घर भत्काई आफ्नो 
मालसामान लैजान ुपन�छ । 

 
(५) उपदफा (४) बमोिजमको अव�ध�भ� घर 

नभत्काएमा त्यस्तो घर जग्गाधनीको हनुेछ । 

दफा २८५. क्ष�तपू�तर् भराई �लन सक्नःे कसैले यस 
प�रच्छेद बमोिजम गरेको काम कारबाह�बाट कुनै 
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गरेको काम कारबाह�बाट मकार् पन� व्यि�ले त्यस्तो 
काम कारबाह� भए गरेको थाहा पाएको �म�तले छ 
म�हना�भ� ना�लस गनर् सक्नेछ । 

२ 
आफ्नो हक नपगु्ने अरुको जग्गामा घर 
वा कुनै संरचना बनाएका (सरकार�, 
सावर्ज�नक वा सामदुा�यक बाहेक) 

मलुकु� देवानी स�हंता, २०७४ को दफा २७९, 

२८५, २८६ र २८७ 

दफा २७९. सहम�त न�लई अकार्को जग्गामा घर 
बनाउन नहनुःे (१) कसैले प�न स्वा�मत्ववालाको 
�लिखत सहम�त न�लई �नजको जग्गामा घर बनाउन 
सक्ने छैन ।   

(२) कसैले स्वा�मत्ववालाको �लिखत सहम�त न�लई 
�नजको जग्गामा घर बनाएमा जग्गाधनीले 
चाहेमा त्यस्तो घरको बजार मूल्यको पच्चीस 
��तशतसम्म कम मूल्यमा त्यस्तो घर ख�रद 
गनर् पाउनेछ ।    

(३) उपदफा (२) बमोिजम जग्गाधनीले त्यस्तो घर 
ख�रद गर� न�लएमा घरधनीले स्वा�मत्ववालाको 
मञ् जरु भएमा त्यस्तो घर भएको जग्गाको 
बजार मूल्यको पच्चीस ��तशतसम्म मूल्य थप 
गर� त्यस्तो जग्गा ख�रद गनर् सक्नेछ ।    

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम घर वा जग्गा 
ख�रद �ब�� गर� �लन �दन दवैु पक्ष मञ् जरु� 
नभएमा घर बनाउनेले त्यस्तो घर बनाएको 
�म�तले तीन म�हना�भ� घर भत्काई आफ्नो 
मालसामान लैजान ुपन�छ । 

 
(५) उपदफा (४) बमोिजमको अव�ध�भ� घर 

नभत्काएमा त्यस्तो घर जग्गाधनीको हनुेछ । 

दफा २८५. क्ष�तपू�तर् भराई �लन सक्नःे कसैले यस 
प�रच्छेद बमोिजम गरेको काम कारबाह�बाट कुनै 
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�.सं. �ववाद �च�लत कानून 

व्यि�लाई क्ष�त हनु गएमा क्ष�तबाट मकार् पन� 
व्यि�ले त्यस्तो काम गन� व्यि�बाट मना�सब 
क्ष�तपू�तर् भराई �लन सक्नेछ ।  

दफा २८६. हदम्यादः यस प�रच्छेद बमोिजम भए 
गरेको काम कारबाह�बाट मकार् पन� व्यि�ले त्यस्तो 
काम कारबाह� भए गरेको थाहा पाएको �म�तले छ 
म�हना�भ� ना�लस गनर् सक्नेछ । 

दफा २८७. अकार्को जग्गा भोगचलन गनर् नहनुःे 
कसैले प�न अन्य व्यि�को हक, भोग र स्वा�मत्वको 
जग्गा �नजको मञ् जरु� न�लई आवाद गनर् वा 
भोगचलन गनर् वा गराउन हुँदैन । 

३ 
प�त पत् नी बीचको सम्बन्ध 

प�त पत् नी बीचको सम्बन्ध �वच्छेद नगन� गर� मा� 
मेल�मलाप हनु सक्नेछ । 

४ अंगभंग बाहेकको बढ�मा एक वषर् सम्म 
कैद हनु सक्ने कुट�पट  

मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा १९५ को 
उपदफा २ को खण्ड (ख) र  दफा १९९ 

दफा १९५. लापरवाह�पूणर् काम गर� वा हेलचे�याँई 
गर� कुट�पट गनर् वा अ�भ� वा अन्य चोट परु् याउन 
नहनुःे  (१) कसैले लापरबाह�पूवर्क काम गर� वा 
हेलचे�याईँ गर� कसैलाई कुट�पट गनर्, अ�भ� गनर् 
वा अन्य चोट परु् याउन हुँदैन । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कसूर गन� व्यि�लाई 
देहाय बमोिजमको सजाय हनुेछः  

(ख) हेलचेक्�ाइँ गर� त्यस्तो कसूर गरेको रहेछ भने 
छ म�हनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म 
ज�रबाना वा दवैु सजाय  । 

दफा १९९. हदम्यादः दफा १९६ अन्तगर्तको 
कसूरमा त्यस्तो कसूर भए गरेको �म�तले तीन म�हना 
नाघेप�छ, दफा १९७ अन्तगर्तको कसूरमा त्यस्तो 
व्यि�को होस आएको �म�तले छ म�हना नाघेप�छ र 
यस प�रच्छेद अन्तगर्तको अन्य कसूरमा त्यस्तो 
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�.सं. �ववाद �च�लत कानून 

कसूर भएको �म�तले एक वषर् नाघेप�छ उजरु  
लाग्दैन । 

५ गाल� बेइज्जती मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा ३०५ र 
३०८ 

दफा ३०५. गाल� गनर् नहनुःे (१) कसैले कसैलाई 
गाल� गनर् हुँदैन ।   

(२) उपदफा (१) को �योजनको ला�ग कसैले 
कसैलाई होच्याउने �नयतले बोल� वा वचनले 
अपमानजनक शब्द �योग गरेमा �नजले गाल� 
गरेको मा�ननेछ ।     

(३) उपदफा (१) बमोिजमको कसूर गन� वा गराउने 
व्यि�लाई एक वषर्सम्म कैद वा दश हजार 
रुपैयाँसम्म ज�रबाना वा दवैु सजाय हनेुछ । 

दफा ३०८. हदम्यादः यस प�रच्छेद अन्तगर्तको 
कसूर भएको कुरा थाहा पाएको �म�तले तीन म�हना 
नाघेप�छ उजरु लाग्ने छैन । 

६ लटु�पट  मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा २८६ र 
२८८ 

दफा २८६. लटु�पट गनर् नहनुःे (१) कसैले लटु�पट 
गनुर् वा गराउन ुहुँदैन ।   

(२) उपदफा (१) को �योजनका ला�ग कसैले 
आफ्नो हक नपगु्ने वा अन्य कसैको स्वा�मत्व, 
िजम्मा वा �नयन्�णमा रहेको सम्पि� चोर� वा 
ठगी गरेको अवस्थामा बाहेक अरु कुनै 
�क�समले जबजर्स्ती गर� वा नगर� खोसी, 
धरपकड वा लछार पछार गर� वा त्यस्तो गन� 
धम्क� �दई लैजाने वा हा�न, नोक्सानी गन� 
�नयतले कुनै काम गरेमा लटु�पट गरेको 
मा�ननेछ ।    

(३) उपदफा (१) बमोिजमको कसूर गन� व्यि�लाई 
तीन म�हनासम्म कैद वा लटु�पट गरेको 
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कसूर भएको �म�तले एक वषर् नाघेप�छ उजरु  
लाग्दैन । 

५ गाल� बेइज्जती मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा ३०५ र 
३०८ 

दफा ३०५. गाल� गनर् नहनुःे (१) कसैले कसैलाई 
गाल� गनर् हुँदैन ।   

(२) उपदफा (१) को �योजनको ला�ग कसैले 
कसैलाई होच्याउने �नयतले बोल� वा वचनले 
अपमानजनक शब्द �योग गरेमा �नजले गाल� 
गरेको मा�ननेछ ।     

(३) उपदफा (१) बमोिजमको कसूर गन� वा गराउने 
व्यि�लाई एक वषर्सम्म कैद वा दश हजार 
रुपैयाँसम्म ज�रबाना वा दवैु सजाय हनेुछ । 

दफा ३०८. हदम्यादः यस प�रच्छेद अन्तगर्तको 
कसूर भएको कुरा थाहा पाएको �म�तले तीन म�हना 
नाघेप�छ उजरु लाग्ने छैन । 

६ लटु�पट  मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा २८६ र 
२८८ 

दफा २८६. लटु�पट गनर् नहनुःे (१) कसैले लटु�पट 
गनुर् वा गराउन ुहुँदैन ।   

(२) उपदफा (१) को �योजनका ला�ग कसैले 
आफ्नो हक नपगु्ने वा अन्य कसैको स्वा�मत्व, 
िजम्मा वा �नयन्�णमा रहेको सम्पि� चोर� वा 
ठगी गरेको अवस्थामा बाहेक अरु कुनै 
�क�समले जबजर्स्ती गर� वा नगर� खोसी, 
धरपकड वा लछार पछार गर� वा त्यस्तो गन� 
धम्क� �दई लैजाने वा हा�न, नोक्सानी गन� 
�नयतले कुनै काम गरेमा लटु�पट गरेको 
मा�ननेछ ।    

(३) उपदफा (१) बमोिजमको कसूर गन� व्यि�लाई 
तीन म�हनासम्म कैद वा लटु�पट गरेको 
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�वगोको पच्चीस ��तशतसम्म ज�रबाना वा दवैु 
सजाय हनुेछ र लटु�पट भएको सम्प�तको �वगो 
कसूरदारबाट पी�डतलाई भराई �दन ुपन�छ । 

दफा २८८. हदम्यादः दफा २८४ र २८५ 
अन्तगर्तको कसूर त्यस्तो कसूर भएको �म�तले छ 
म�हना�भ� र दफा २८६ को अन्तगर्तको कसूरमा 
सो भए गरेको �म�तले तीन म�हना�भ� र यस 
प�रच्छेद अन्तगर्तको अन्य कसूर त्यस्तो कसूर 
भएको कुरा थाहा पाएको �म�तले तीन म�हना 
नाघेप�छ उजरु लाग्ने छैन । 

७ पशपंुक्षी छाडा छाडेको वा पशपंुक्षी 
राख्दा वा पाल्दा लापरवाह� गर� अरुलाई 
असर पारेको 

मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा ६७६, 

६८२ र ६८४ 

दफा ६७६. पशलेु गरेको हा�न, नोक्सानी वापत पश ु
धनीले दा�यत्व व्यहोनुर् पन�ः आफूले पालेको वा 
आफ्नो �नयन्�णमा रहेको पशलेु कसैलाई परु् याएको 
हा�न, नोक्सानी बापतको दा�यत्व त्यस्तो पश ुधनीले 
ब्यहोनुर् पन�छ । तर त्यस्तो पशकुो स्वभावअनसुार 
पश ुधनीले पयार्� सरुक्षात्मक उपाय अपनाई उपय�ु 
त�रकाले �नयन्�ण राखेको अवस्थामा हा�न, नोक्सानी 
गरेकोमा वा हा�न, नोक्सानी पगुेको व्यि�कै काम, 

��ुट वा हेलचे�याइँबाट हा�न, नोक्सानी भएकोमा पश ु
धनीले दा�यत्व व्यहोनुर् पन� छैन ।   

स्प�ीकरणः यस दफाको �योजनको ला�ग “पश”ु 

भन् नाले घर पालवुा वा आफ्नो �नयन्�णमा रहेको 
जनुसकैु �क�समको जंगल� पश ुवा पंक्षी सम्झन ुपछर् 
र सो शब्दले घरपालवुा, घ�ने जनावर वा जंगल� 
पंक्षी समेतलाई जनाउँछ । 

दफा ६८२. दा�यत्व वापत क्ष�तपू�तर् व्यहोनुर् पन�ः 
(१) यस प�रच्छेद बमोिजम भएको दषु्कृ�त वापतको 
दा�यत्व व्यहोनुर् पदार् दषु्कृ�त गन�ले क्ष�तपू�तर् व्यहोनुर् 
पन�छ ।   
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�.सं. �ववाद �च�लत कानून 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप�न यस प�रच्छेद बमोिजम कुनै व्यि�को 
आफ्नै समेतको अकमर्ण्यता, ��ुट, लापरबाह� वा 
हेल्चे�याइँको कारणबाट कुनै दषु्कृ�त भएको 
रहेछ भने त्यस्तो क्ष�तपू�तर्को मा�ा कम 
हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजमको क्ष�तपू�तर् वास्त�वक 
रूपमा हा�न, नोक्सानी भएको �वषयमा सी�मत 
रहेको हनु ुपन�छ र काल्प�नक वा अवास्त�वक 
क्ष�तपू�तर् व्यहोनुर् पन� छैन ।    

(४) क्ष�तपू�तर् नगद, िजन्सी वा सेवा कुनै प�न 
�क�समको हनु सक्नेछ ।   

(५) यस प�रच्छेद बमोिजम हा�न, नोक्सानी भएकोमा 
त्यस्तो हा�न, नोक्सानी पगुेको व्यि�ले यस 
प�रच्छेदको अधीनमा रह� क्ष�तपू�तर् दावी गनर् 
सक्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोिजम क्ष�तपू�तर् दावी गरेकोमा 
अदालतले मना�सब क्ष�तपू�तर् भराउन आदेश 
�दन सक्नेछ ।  

दफा ६८४. हदम्यादः यस प�रच्छेद बमोिजम भए 
गरेको काम कारबाह�बाट मकार् पन� व्यि�ले सो 
काम कारबाह� भए गरेको �म�तले छ म�हना�भ� 
ना�लस गनर् सक्नेछ । 

८ अरुको आवासमा अन�धकृत �वेश गरेको
  

मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा ३०२, 

३०३ र ३०४ 

दफा ३०२. अरुको आवासमा अना�धकृत �वेश गनर् 
नहनुःे (१) कानून बमोिजम अ�धकार �ाप् त अ�धकार� 
वा �नजको आदेशले बाहेक कसैले अरुको घरमा 
सम्बिन्धत घर धनीको स्वीकृ�त �बना अन�धकृत 
रुपमा �वेश गनर्, घर धनी वा �नजको प�रवारको 
गोप्यता भ� गनर् वा त्यस्तो घरको खानतलासी गनर् 
वा गराउन हुँदैन ।    
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�.सं. �ववाद �च�लत कानून 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप�न यस प�रच्छेद बमोिजम कुनै व्यि�को 
आफ्नै समेतको अकमर्ण्यता, ��ुट, लापरबाह� वा 
हेल्चे�याइँको कारणबाट कुनै दषु्कृ�त भएको 
रहेछ भने त्यस्तो क्ष�तपू�तर्को मा�ा कम 
हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजमको क्ष�तपू�तर् वास्त�वक 
रूपमा हा�न, नोक्सानी भएको �वषयमा सी�मत 
रहेको हनु ुपन�छ र काल्प�नक वा अवास्त�वक 
क्ष�तपू�तर् व्यहोनुर् पन� छैन ।    

(४) क्ष�तपू�तर् नगद, िजन्सी वा सेवा कुनै प�न 
�क�समको हनु सक्नेछ ।   

(५) यस प�रच्छेद बमोिजम हा�न, नोक्सानी भएकोमा 
त्यस्तो हा�न, नोक्सानी पगुेको व्यि�ले यस 
प�रच्छेदको अधीनमा रह� क्ष�तपू�तर् दावी गनर् 
सक्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोिजम क्ष�तपू�तर् दावी गरेकोमा 
अदालतले मना�सब क्ष�तपू�तर् भराउन आदेश 
�दन सक्नेछ ।  

दफा ६८४. हदम्यादः यस प�रच्छेद बमोिजम भए 
गरेको काम कारबाह�बाट मकार् पन� व्यि�ले सो 
काम कारबाह� भए गरेको �म�तले छ म�हना�भ� 
ना�लस गनर् सक्नेछ । 

८ अरुको आवासमा अन�धकृत �वेश गरेको
  

मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा ३०२, 

३०३ र ३०४ 

दफा ३०२. अरुको आवासमा अना�धकृत �वेश गनर् 
नहनुःे (१) कानून बमोिजम अ�धकार �ाप् त अ�धकार� 
वा �नजको आदेशले बाहेक कसैले अरुको घरमा 
सम्बिन्धत घर धनीको स्वीकृ�त �बना अन�धकृत 
रुपमा �वेश गनर्, घर धनी वा �नजको प�रवारको 
गोप्यता भ� गनर् वा त्यस्तो घरको खानतलासी गनर् 
वा गराउन हुँदैन ।    
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�.सं. �ववाद �च�लत कानून 

स्प�ीकरणः यस दफाको �योजनका ला�ग “घर” 

भन् नाले कुनै व्यि�ले बसोबास गरेको घर, �नवास, 

आवास, कोठा सम्झन ु पछर् र सो शब्दले त्यस्तो 
व्यि�ले रात �बताउने गर� बसेको होटेल कोठा, 
िश�वर र पाल समेतलाई जनाउँछ ।    

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कसूर गन� व्यि�लाई 
तीन वषर्सम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म 
ज�रबाना वा दवैु सजाय हनुेछ ।    

दफा ३०३. क्ष�तपू�तर् भराई �दन ुपन�ः यस प�रच्छेद 
बमोिजमको कसूर गर� कसैले कुनै लाभ �ाप् त गरेको 
वा कसैलाई कुनै �क�समको हा�न, नोक्सानी, हैरानी 
वा क्ष�त परु ्याएको रहेछ भने कसूर(दार)बाट त्यस्तो 
लाभ, हा�न, नोक्सानी, हैरानी वा क्ष�तको क्ष�तपू�तर् 
समेत भराई �दन ु पन�छ ।   

दफा ३०४. हदम्यादः यस प�रच्छेद अन्तगर्तको 
कसूरमा कसूर भए गरेको �म�तले तीन म�हना 
नाघेप�छ उजरु लाग्ने छैन । 

९ अकार्को हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद 
वा भोग चलन गरेको, 

 

मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा २८७ र 
२९८ 

दफा २८७. अकार्को जग्गा भोगचलन गनर् नहनुःे 
कसैले प�न अन्य व्यि�को हक, भोग र स्वा�मत्वको 
जग्गा �नजको मञ् जरु� न�लई आवाद गनर् वा 
भोगचलन गनर् वा गराउन हुँदैन ।   

दफा २९८. हदम्यादः यस प�रच्छेद बमोिजम भए 
गरेको काम कारबाह�बाट मकार् पन� व्यि�ले त्यस्तो 
काम कारबाह� भए गरेको थाहा पाएको �म�तले छ 
म�हना�भ� ना�लस गनर् सक्नेछ । 

१० ध्वनी �दूषण गर� वा फोहरमैला फालेर 
�छमेक�लाई असर परु् याएको 

वतावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ र १७  

दफा ७. �दूषणको रोकथाम तथा �नयन्�णः (१) 
कसैले प�न वातावरणमा उल्लेखनीय ��तकूल �भाव 
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�.सं. �ववाद �च�लत कानून 

पान� गर� वा जन जीवन र जन स्वास्थ्यका ला�ग 
खतरा हनु सक्ने �क�समले �दूषण सजृना गनर् वा 
तो�कएको मापदण्ड �वपर�त कुनै यािन्�क साधन, 

औ�ो�गक ��त�ान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनी, ताप, 

रे�डयोधम� �व�करण तथा फोहर मैला �नष्काशन गनर्, 
गराउन हुँदैन । 

(२) उपदफा (१) �वपर�त कसैले कुनै कायर् गर� 
वातावरणमा उल्लेखनीय ��तकूल �भाव पारेको 
देिखएमा सम्बिन्धत �नकायले तत्सम्बन्धमा 
आवश्यक शतर्हरु तोक्न वा त्यस्तो कायर् गनर् 
नपाउने गर� रोक लगाउन सक्नेछ । 

(३) कुनै �क�समको पदाथर्, इन्धन, औजार वा 
संयन्�को �योगबाट वातावरणमा उल्लेखनीय 
��तकूल �भाव परेको वा पन� देिखएमा 
मन्�ालयले नेपाल राजप�मा सूचना �काशन 
गर� त्यस्तो पदाथर् इन्धन, औजार वा संयन्�को 
�योगमा बन्देज लगाउन सक्नेछ ।  

(४) �दूषणको रोकथाम तथा �नयन्�ण सम्बन्धी 
अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

दफा १७. क्ष�तपू�तर् भराई�दनःे (१) कसैले यो ऐन 
वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम वा �नद� िशका 
�वपर�त �दूषण, ध्वनी, ताप वा हा�नकारक 
फोहरमैलाको �सजर्ना वा �नष्काशन गरेको वा कुनै 
दघुर्टनाजन्य �दूषणका कारणबाट कुनै व्यि� वा 
संस्थालाई कुनै हा�न नोक्सानी पगु्न गएमा त्यस्तो 
कामबाट पी�डत व्यि� वा संस्थाले आफूलाई पगु्न 
गएको क्ष�त बापत तो�कएको अ�धकार� समक्ष 
क्ष�तपू�तर् भराई पाउन �नवेदन �दन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम परेको �नवेदनका 
सम्बन्धमा तो�कएको अ�धकार�ले छान�बन तथा 
जाँचबझु गदार् हा�न नोक्सानी भएको ठहर् याएमा 
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�.सं. �ववाद �च�लत कानून 

पान� गर� वा जन जीवन र जन स्वास्थ्यका ला�ग 
खतरा हनु सक्ने �क�समले �दूषण सजृना गनर् वा 
तो�कएको मापदण्ड �वपर�त कुनै यािन्�क साधन, 

औ�ो�गक ��त�ान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनी, ताप, 

रे�डयोधम� �व�करण तथा फोहर मैला �नष्काशन गनर्, 
गराउन हुँदैन । 

(२) उपदफा (१) �वपर�त कसैले कुनै कायर् गर� 
वातावरणमा उल्लेखनीय ��तकूल �भाव पारेको 
देिखएमा सम्बिन्धत �नकायले तत्सम्बन्धमा 
आवश्यक शतर्हरु तोक्न वा त्यस्तो कायर् गनर् 
नपाउने गर� रोक लगाउन सक्नेछ । 

(३) कुनै �क�समको पदाथर्, इन्धन, औजार वा 
संयन्�को �योगबाट वातावरणमा उल्लेखनीय 
��तकूल �भाव परेको वा पन� देिखएमा 
मन्�ालयले नेपाल राजप�मा सूचना �काशन 
गर� त्यस्तो पदाथर् इन्धन, औजार वा संयन्�को 
�योगमा बन्देज लगाउन सक्नेछ ।  

(४) �दूषणको रोकथाम तथा �नयन्�ण सम्बन्धी 
अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

दफा १७. क्ष�तपू�तर् भराई�दनःे (१) कसैले यो ऐन 
वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम वा �नद� िशका 
�वपर�त �दूषण, ध्वनी, ताप वा हा�नकारक 
फोहरमैलाको �सजर्ना वा �नष्काशन गरेको वा कुनै 
दघुर्टनाजन्य �दूषणका कारणबाट कुनै व्यि� वा 
संस्थालाई कुनै हा�न नोक्सानी पगु्न गएमा त्यस्तो 
कामबाट पी�डत व्यि� वा संस्थाले आफूलाई पगु्न 
गएको क्ष�त बापत तो�कएको अ�धकार� समक्ष 
क्ष�तपू�तर् भराई पाउन �नवेदन �दन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम परेको �नवेदनका 
सम्बन्धमा तो�कएको अ�धकार�ले छान�बन तथा 
जाँचबझु गदार् हा�न नोक्सानी भएको ठहर् याएमा 
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क्ष�तको य�कन गर� त्यसर� हा�न नोक्सानी परु् याउन े
व्यि�, संस्था वा �स्तावकबाट पी�डतलाई मना�सब 
क्ष�तपू�तर् भराई �दन ुपन�छ । 

११ �च�लत कानून बमोिजम मेल�मलाप हनु 
सक्ने व्यि�वाद� भई दायर हनुे अन्य 
देवानी र एक वषर्सम्म कैद हनु सक्न े
फौजदार� कसूरहरु  

(दफा १९५ को उपदफा (१) बमोिजम 
अंगभंग भएकोमा बाहेक अन्य चोटपटक 
लागेको रहेछ भने मा� न्या�यक 
स�म�तले मेल�मलापको ला�ग पठाउन 
सक्छ) 

अन्य देवानी �वषय �भ� मलुकु� देवानी सं�हता, 
२०७४ का सबै �ववाद मेल�मलापको मध्यमबाट 
समाधान हनु सक्न े भएकोले सोको ला�ग मलुकु� 
देवानी सं�हता, २०७४ र मलुकु� देवानी  कायर्�व�ध, 

२०७४ का सबै व्यवस्था अध्ययन गनुर् आवश्यक 
हनु्छ । 

फौजदार� कायर्�व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १९५ 
को उपदफा (२) को देहाय खण्ड (ख), र दफा 
१९९, प�रच्छेद १५ को, दफा २०० को उपदफा 
४, दफा २०२ को उपदफा २ र दफा २०५, दफा 
२८४ को उपदफा २ र ३ को खण्ड (ख) , दफा 
२८६ को उपदफा ३, तथा दफा २८८ सम्बिन्धत 
छन,् जसको �ववरण तल उल्लेख छ:-  

दफा १९५. लापरबाह�पूणर् काम गर� वा हेलचे�याँई 
गर� कुट�पट गनर् वा अ�भ� वा अन्य चोट परु् याउन 
नहनुःे (१) कसैले लापरवाह�पूणर् काम गर� वा 
हेलचक्�ाइँ गर� कसैलाई कुट�पट गनर्, अ�भ� गनर् 
वा अन्य चोट परु् याउन हुँदैन ।   

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कसूर गन� व्यि�लाई 
देहाय बमोिजमको सजाय हनुेछः-      

(क) लापरवाह�पूणर् काम गर� अ�भ� भएकोमा दईु 
वषर्सम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म 
ज�रबाना वा दवैु सजाय र अन्य �क�समको 
चोट पगुेको रहेछ भने एक वषर्सम्म कैद वा 
दश हजार रुपैयाँसम्म ज�रबाना वा दवैु सजाय,    

(ख) हेलचेक्�ाइँ गर� त्यस्तो कसूर गरेको रहेछ भने 
छ म�हनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म 
ज�रबाना वा दवैु सजाय । 



ljjfb ;dfwfgdf Goflos ;ldlt ;|f]t ;fdu|L tyf k|lzIf0f k'l:tsf  

 40 Gofo ;]jf tflnd s]Gb|

�.सं. �ववाद �च�लत कानून 

दफा १९९. हदम्यादः दफा १९६ अन्तगर्तको 
कसूरमा त्यस्तो कसूर भए गरेको �म�तले तीन म�हना 
नाघेप�छ, दफा १९७ अन्तगर्तको कसूरमा त्यस्तो 
व्यि�को होस आएको �म�तले छ म�हना नाघेप�छ र 
यस प�रच्छेद अन्तगर्तको अन्य कसूरमा त्यस्तो 
कसूर भएको �म�तले एक वषर् नाघेप�छ उजरु लाग्ने 
छैन । 

दफा २००. बद�नयतपूवर्क थनुछेक गनर् नहनु:े (१) 
कसैले कुनै व्यि�लाई कानून बमोिजम बाहेक 
बद�नयतपूवर्क अन्य कुनै �क�समले थनुामा रा� वा 
रा� लगाउन हुँदैन । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कसूर गन� व्यि�लाई 
तीन वषर्सम्म कैद र तीस हजार रुप�यासम्म 
ज�रबाना हनुेछ । 

(३) अ�धकार �ा� व्यि�ले बाहेक अरु कसैले 
कसैको आवागमनमा अवरोध गनर् वा गराउन   
हुँदैन । 

(४) उपदफा (३) बमोिजमको कसूर गन� व्यि�लाई 
छ म�हनासम्म कैद वा पाँच हजार रुप�यासम्म 
ज�रबाना वा दवैु सजाय हनुेछ । 

दफा २०२. छाड्न ेआदेश भएकोमा थनुी रा� नहनुःे 
(१) कानून बमोिजम थनुामा रहेको कुनै व्यि�लाई 
थनुाबाट छाड्न कानून बमोिजम अ�धकार �ा� 
अ�धकार�बाट आदेश �ा� भएप�छ त्यस्तो व्यि�लाई 
थनुाबाट नछाडी थनुी रा� हुँदैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कसूर गन� वा 
गराउने व्यि�लाई एक वषर्सम्म कैद र दश हजार 
रुप�यासम्म (ज�रबाना) हनुेछ । 

दफा २०५. हदम्यादः दफा २०० को उपदफा (३) 
अन्तगर्तको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको �म�तले र 
यस प�रच्छेद अन्तगर्तका अन्य कसूरमा थनुामा 
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दफा १९९. हदम्यादः दफा १९६ अन्तगर्तको 
कसूरमा त्यस्तो कसूर भए गरेको �म�तले तीन म�हना 
नाघेप�छ, दफा १९७ अन्तगर्तको कसूरमा त्यस्तो 
व्यि�को होस आएको �म�तले छ म�हना नाघेप�छ र 
यस प�रच्छेद अन्तगर्तको अन्य कसूरमा त्यस्तो 
कसूर भएको �म�तले एक वषर् नाघेप�छ उजरु लाग्ने 
छैन । 

दफा २००. बद�नयतपूवर्क थनुछेक गनर् नहनु:े (१) 
कसैले कुनै व्यि�लाई कानून बमोिजम बाहेक 
बद�नयतपूवर्क अन्य कुनै �क�समले थनुामा रा� वा 
रा� लगाउन हुँदैन । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कसूर गन� व्यि�लाई 
तीन वषर्सम्म कैद र तीस हजार रुप�यासम्म 
ज�रबाना हनुेछ । 

(३) अ�धकार �ा� व्यि�ले बाहेक अरु कसैले 
कसैको आवागमनमा अवरोध गनर् वा गराउन   
हुँदैन । 

(४) उपदफा (३) बमोिजमको कसूर गन� व्यि�लाई 
छ म�हनासम्म कैद वा पाँच हजार रुप�यासम्म 
ज�रबाना वा दवैु सजाय हनुेछ । 

दफा २०२. छाड्न ेआदेश भएकोमा थनुी रा� नहनुःे 
(१) कानून बमोिजम थनुामा रहेको कुनै व्यि�लाई 
थनुाबाट छाड्न कानून बमोिजम अ�धकार �ा� 
अ�धकार�बाट आदेश �ा� भएप�छ त्यस्तो व्यि�लाई 
थनुाबाट नछाडी थनुी रा� हुँदैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कसूर गन� वा 
गराउने व्यि�लाई एक वषर्सम्म कैद र दश हजार 
रुप�यासम्म (ज�रबाना) हनुेछ । 

दफा २०५. हदम्यादः दफा २०० को उपदफा (३) 
अन्तगर्तको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको �म�तले र 
यस प�रच्छेद अन्तगर्तका अन्य कसूरमा थनुामा 
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परेको व्यि� थनुाबाट म�ु भएको �म�तले तीन 
म�हना नाघेप�छ उजरु लाग्ने छैन । 

दफा २८४. आपरा�धक �वेश गनर् नहनुःे (१) कसैले 
कसैको सम्पि�मा आपरा�धक �वेश गनर् वा गराउन 
हुँदैन ।  

(२) उपदफा (१) को �योजनको ला�ग कसैले 
देहायको कुनै काम गन� �नयतले हूल हजु्जत 
गर� वा नगर� अन�धकृत रुपमा अकार्को 
स्वा�मत्व वा कब्जामा रहेको कुनै सम्पि�मा 
त्यस्तो व्यि�को अनमु�त न�लई �वेश गरेमा 
वा अनमु�त �लई �वेश गरेकोमा त्यस्तो कुनै 
काम गन� �नयतले सो सम्पि�मा ब�सरहेमा, 
ओगटेमा वा सम्पि� उपभोग गर� रहेमा �नजले 
आपरा�धक �वेश गरेको मा�ननेछः–  

(क) कुनै कसूर गन�, वा  

(ख) जनु व्यि�को स्वा�मत्व वा कव्जामा सम्पि� 
रहेको छ त्यस्तो व्यि�लाई डर�ास देखाउने, 
अपमान गन� वा िझ�ाउने ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजमको कसूर गन� व्यि�लाई 
देहाय बमोिजमको सजाय  हनुेछः–  

(क) उपदफा (२) को खण्ड (क) को �योजनका 
ला�ग आपरा�धक �वेश गन�लाईर् त्यस्तो 
कसूरको उ�ोग गरे सरहको सजाय,   

(ख) उपदफा (२) को खण्ड (ख) को उ�ेश्यले कुनै 
सरकार� कायार्लय वा मा�नस बसोबास गरेको 
घरमा �वेश गरेको भए छ म�हनासम्म कैद वा 
पाँच हजार रुपैयाँसम्म ज�रबाना वा दवैु  
सजाय ।  

स्प�ीकरणः यस दफाको �योजनको ला�गः   

(१) अस्थायी बसोबास गरेको ठाउँलाई प�न घर 
मा�ननेछ ।   
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(२) सनातनदेिख �योग गद� आएको बाटो, �नकास, 

पानीघाट, �सँचाईको कुलो, मसानघाट, देवालयमा 
�वेश गरेको वा �योग गरेकोमा आपरा�धक 
�वेश गरेको मा�नने छैन । 

दफा २८६. लटु�पट गनर् नहनुःे (१) कसैले लटु�पट 
गनुर् वा गराउन ुहुँदैन ।   

(२) उपदफा (१) को �योजनका ला�ग कसैले 
आफ्नो हक नपगु्ने वा अन्य कसैको स्वा�मत्व, 

िजम्मा वा �नयन्�णमा रहेको सम्पि� चोर� वा 
ठगी गरेको अवस्थामा बाहेक अरु कुनै 
�क�समले जबजर्स्ती गर� वा नगर� खोसी, 
धरपकड वा लछार पछार गर� वा त्यस्तो गन� 
धम्क� �दई लैजाने वा हा�न, नोक्सानी गन� 
�नयतले कुनै काम गरेमा लटु�पट गरेको 
मा�ननेछ ।    

(३) उपदफा (१) बमोिजमको कसूर गन� व्यि�लाई 
तीन म�हनासम्म कैद वा लटु�पट गरेको 
�वगोको पच्चीस ��तशतसम्म ज�रबाना वा दवैु 
सजाय हनुेछ र लटु�पट भएको सम्प�तको �वगो 
कसूरदारबाट पी�डतलाई भराई �दन ुपन�छ । 

दफा २८८. हदम्यादः दफा २८४ र २८५ 
अन्तगर्तको कसूर त्यस्तो कसूर भएको �म�तले छ 
म�हना�भ� र दफा २८६ को अन्तगर्तको कसूरमा 
सो भए गरेको �म�तले तीन म�हना�भ� र यस 
प�रच्छेद अन्तगर्तको अन्य कसूर त्यस्तो कसूर 
भएको कुरा थाहा पाएको �म�तले तीन म�हना 
नाघेप�छ उजरु लाग्ने छैन । 

 
अदालतमा म�ुा दायर गनर् स�कने  
मेल�मलाप प��त स्वयममा स्वेच्छामा आधा�रत प��त भएको हुँदा मा�थ उल्लेख भएका �ववादको सम्बन्धमा 
पक्षले चाहेमा न्या�यक स�म�तमा नगई �सधै अदालतमा म�ुा दायर गनर् सक्छ।  
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(२) सनातनदेिख �योग गद� आएको बाटो, �नकास, 

पानीघाट, �सँचाईको कुलो, मसानघाट, देवालयमा 
�वेश गरेको वा �योग गरेकोमा आपरा�धक 
�वेश गरेको मा�नने छैन । 

दफा २८६. लटु�पट गनर् नहनुःे (१) कसैले लटु�पट 
गनुर् वा गराउन ुहुँदैन ।   

(२) उपदफा (१) को �योजनका ला�ग कसैले 
आफ्नो हक नपगु्ने वा अन्य कसैको स्वा�मत्व, 

िजम्मा वा �नयन्�णमा रहेको सम्पि� चोर� वा 
ठगी गरेको अवस्थामा बाहेक अरु कुनै 
�क�समले जबजर्स्ती गर� वा नगर� खोसी, 
धरपकड वा लछार पछार गर� वा त्यस्तो गन� 
धम्क� �दई लैजाने वा हा�न, नोक्सानी गन� 
�नयतले कुनै काम गरेमा लटु�पट गरेको 
मा�ननेछ ।    

(३) उपदफा (१) बमोिजमको कसूर गन� व्यि�लाई 
तीन म�हनासम्म कैद वा लटु�पट गरेको 
�वगोको पच्चीस ��तशतसम्म ज�रबाना वा दवैु 
सजाय हनुेछ र लटु�पट भएको सम्प�तको �वगो 
कसूरदारबाट पी�डतलाई भराई �दन ुपन�छ । 

दफा २८८. हदम्यादः दफा २८४ र २८५ 
अन्तगर्तको कसूर त्यस्तो कसूर भएको �म�तले छ 
म�हना�भ� र दफा २८६ को अन्तगर्तको कसूरमा 
सो भए गरेको �म�तले तीन म�हना�भ� र यस 
प�रच्छेद अन्तगर्तको अन्य कसूर त्यस्तो कसूर 
भएको कुरा थाहा पाएको �म�तले तीन म�हना 
नाघेप�छ उजरु लाग्ने छैन । 

 
अदालतमा म�ुा दायर गनर् स�कने  
मेल�मलाप प��त स्वयममा स्वेच्छामा आधा�रत प��त भएको हुँदा मा�थ उल्लेख भएका �ववादको सम्बन्धमा 
पक्षले चाहेमा न्या�यक स�म�तमा नगई �सधै अदालतमा म�ुा दायर गनर् सक्छ।  
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अ�धकार के्ष�को �योग 
�ववाद �नरूपणको सम्बन्धमा न्या�यक स�म�तको संयोजक र सदस्यहरुले सामू�हक रुपमा �नणर्य गनुर्पछर् । 
यसर� �नणर्य गदार् बहमुतको राय न्या�यक स�म�तको �नणर्य हनुे कानूनी व्यवस्था रहेको छ । न्या�यक 
स�म�तको संयोजक र एकजना सदस्य भएमा �ववादको कारवाह� र �कनारा (अिन्तम टु�ो लगाउने कायर्) गनर् 
स�कन्छ । संयोजकको अनपुिस्थ�तमा �ववादको �कनारा गनर् स�कँदैन तर संयोजकको पद �र� रहेमा भन े
दईु सदस्यको सवर्सम्म�तबाट �ववादको कारवाह� तथा �कनारा गनर् स�कन्छ । 
 
�ववादको सम्बन्धमा न्या�यक स�म�तको संयोजक वा कुनै सदस्यको �नजी सरोकार वा स्वाथर् गा�ँसएको वा 
सदस्यको नाता�भ�का व्यि� �ववादको पक्ष भएमा कारवाह� र �कनारा गनुर् हुँदैन। संयोजक वा कुनै 
सदस्यले हेनर् न�मल्ने �ववादको हकमा त्यस्तो संयोजक वा सदस्य बाहेकका अन्य सदस्यले �ववादको 
कारवाह� र �कनारा गनुर्पछर् । संयोजक र दवैु सदस्यहरुले त्यस्तो �ववादको �कनारा गनर् न�मल्ने भएमा 
गाउँसभा वा नगरसभाले सम्बिन्धत सभाका अन्य तीनजना सदस्यलाई उ� �ववादको मा�ै कारवाह� र 
�कनारा गन� गर� तोक्नपुछर् । यसर� तो�कएको न्या�यक स�म�तको संयोजक तीनजना सदस्य मध्येको ज�े 
सदस्य हनु्छ । 
 
कायर्�व�ध कानून बनाउनपुन�: 
न्या�यक स�म�तको �ववाद �नरूपण गन� कायर्�व�ध स्थानीय तहले बनाएको कानून बमोिजम हनु्छ । उ� 
कानूनमा �ववादको �नवेदनमा कारबाह� र �कनारा गदार् �नवेदनको दतार्, त्यस्तो �ववादको आवश्यक जाचँबझु 
तथा कारबाह�, म्याद तामेल�, पक्षहरू उपिस्थत गराउने तथा �मलाप� गराउने ���या, �ववादको �कनारा 
गनुर्पन� अव�ध, लगत क�ा गन� लगायतका �वषयहरु समे�टएको हनुपुछर्।  
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भाग-५ 

न्याय सम्पादनमा अपनाउनपुन� कायर्�व�ध 

कुनै प�न �ववादको समाधान गनर् अपनाइने ���यालाई न्या�यक कायर्�व�ध भ�नन्छ।यस्तो कायर्�व�ध कानूनले 
नै तोकेको हनु्छ।न्या�यक स�म�तको कायर्�व�ध सम्बन्धी क�तपय व्यवस्था ऐनमा नै उल्लेख छन ्भने क�तपय 
व्यवस्था अन्य �च�लत कानूनहरुमा छ�रएर रहेका छन।्जस्तैः- मलुकु� देवानी कायर्�व�ध सं�हता, २०७४ को 
प�रच्छेद-१६ मा रहेको साक्षी �माण बझु्ने सम्बन्धी व्यवस्था।न्या�यक स�म�तको कायर्�व�ध कानून स्थानीय 
तह आफैले बनाउनपुछर् र सोह� कायर्�व�धका आधारमा न्याय सम्पादन गनुर्पछर्। न्याय सम्पादनको �ममा 
न्या�यक स�म�तले अवलम्बन गनुर्पन� आधारभतू चरणहरुलाई �नम्न बमोिजम उल्लेख गनर् स�कन्छः-  
 
१.  �नवेदन दतार् 

 �ववाद समाधानको कारवाह�को शरुुवात �नवेदनबाट हनु्छ ।  
 कुनै �ववादमा �नवेदन �दन चाहने व्यि�ले यस पिुस्तकाको अनसूुची-१ बमोिजमको ढाँचामा सोह� 

अनसूुचीमा उिल्लिखत �ववरण तथा कागजात समेत संलग्न गर� न्या�यक स�म�त समक्ष �लिखत 
�नवेदन �दनपुछर् ।  

 कुनै �क�समको क्ष�तपू�तर् भराउन ुपन� वा बण्डा लगाउन ुपन� �वषयको �नवेदन भए त्यस्तो क्ष�तपू�तर् 
वा बण्डा वा चलनको ला�ग सोसँग सम्बिन्धत अचल सम्पि�को �ववरण समेत खलेुको हनुपुछर् । 

 �लिखत रूपमा �नवेदन �दन असमथर् पक्षले आफूले दतार् गराउन चाहेको �ववादको व्यहोरा मौिखक 
रूपमा सनुाएकोमा �नवेदन दतार् अ�धकार�ले सोह� व्यहोरा खलुाई �नजले भने बमोिजम यस 
पिुस्तकाको अनसूुची-१ को ढाँचामा �नवेदन तयार गनुर्पछर् ।  

 �नवेदन दतार् गदार् लाग्ने दस्तूर तो�कएको रहेछ भने सो समेत �लनपुछर् । 
 दतार् अ�धकार�ले �ाप् त �नवेदनमा आवश्यक जाँचबझु गरेर मा�ै दतार् गनुर्पछर् ।  
 दतार् गदार् देहायको शतर् पूरा भएको भएमा यस पिुस्तकाको अनसूुची-2 बमोिजमको दतार् �कताबमा 

त्यस्तो �नवेदन दतार् गर� सम्बिन्धत �नवेदकलाई यस पिुस्तकाको अनसूुची-3 को ढाँचामा दतार्को 
�नस्सा �दनपुछर् । 

(क) �च�लत कानूनले तोकेको हदम्याद�भ� रहेको, 
(ख) �च�लत कानून बमोिजम न्या�यक स�म�तको अ�धकार क्षे��भ� रहेको, 
(ग) कानून बमोिजम लाग्ने दस्तूर दािखल भएको, 
(घ) �नवेदन गन� हकदैया �नवेदकलाइर् रहेको, 
(ङ) �ववादको �वषयमा �नवेदन गनर् �नवेदकको हक स्था�पत भएको �माण पेश 

भएको, 
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भाग-५ 

न्याय सम्पादनमा अपनाउनपुन� कायर्�व�ध 

कुनै प�न �ववादको समाधान गनर् अपनाइने ���यालाई न्या�यक कायर्�व�ध भ�नन्छ।यस्तो कायर्�व�ध कानूनले 
नै तोकेको हनु्छ।न्या�यक स�म�तको कायर्�व�ध सम्बन्धी क�तपय व्यवस्था ऐनमा नै उल्लेख छन ्भने क�तपय 
व्यवस्था अन्य �च�लत कानूनहरुमा छ�रएर रहेका छन।्जस्तैः- मलुकु� देवानी कायर्�व�ध सं�हता, २०७४ को 
प�रच्छेद-१६ मा रहेको साक्षी �माण बझु्ने सम्बन्धी व्यवस्था।न्या�यक स�म�तको कायर्�व�ध कानून स्थानीय 
तह आफैले बनाउनपुछर् र सोह� कायर्�व�धका आधारमा न्याय सम्पादन गनुर्पछर्। न्याय सम्पादनको �ममा 
न्या�यक स�म�तले अवलम्बन गनुर्पन� आधारभतू चरणहरुलाई �नम्न बमोिजम उल्लेख गनर् स�कन्छः-  
 
१.  �नवेदन दतार् 

 �ववाद समाधानको कारवाह�को शरुुवात �नवेदनबाट हनु्छ ।  
 कुनै �ववादमा �नवेदन �दन चाहने व्यि�ले यस पिुस्तकाको अनसूुची-१ बमोिजमको ढाँचामा सोह� 

अनसूुचीमा उिल्लिखत �ववरण तथा कागजात समेत संलग्न गर� न्या�यक स�म�त समक्ष �लिखत 
�नवेदन �दनपुछर् ।  

 कुनै �क�समको क्ष�तपू�तर् भराउन ुपन� वा बण्डा लगाउन ुपन� �वषयको �नवेदन भए त्यस्तो क्ष�तपू�तर् 
वा बण्डा वा चलनको ला�ग सोसँग सम्बिन्धत अचल सम्पि�को �ववरण समेत खलेुको हनुपुछर् । 

 �लिखत रूपमा �नवेदन �दन असमथर् पक्षले आफूले दतार् गराउन चाहेको �ववादको व्यहोरा मौिखक 
रूपमा सनुाएकोमा �नवेदन दतार् अ�धकार�ले सोह� व्यहोरा खलुाई �नजले भने बमोिजम यस 
पिुस्तकाको अनसूुची-१ को ढाँचामा �नवेदन तयार गनुर्पछर् ।  

 �नवेदन दतार् गदार् लाग्ने दस्तूर तो�कएको रहेछ भने सो समेत �लनपुछर् । 
 दतार् अ�धकार�ले �ाप् त �नवेदनमा आवश्यक जाँचबझु गरेर मा�ै दतार् गनुर्पछर् ।  
 दतार् गदार् देहायको शतर् पूरा भएको भएमा यस पिुस्तकाको अनसूुची-2 बमोिजमको दतार् �कताबमा 

त्यस्तो �नवेदन दतार् गर� सम्बिन्धत �नवेदकलाई यस पिुस्तकाको अनसूुची-3 को ढाँचामा दतार्को 
�नस्सा �दनपुछर् । 

(क) �च�लत कानूनले तोकेको हदम्याद�भ� रहेको, 
(ख) �च�लत कानून बमोिजम न्या�यक स�म�तको अ�धकार क्षे��भ� रहेको, 
(ग) कानून बमोिजम लाग्ने दस्तूर दािखल भएको, 
(घ) �नवेदन गन� हकदैया �नवेदकलाइर् रहेको, 
(ङ) �ववादको �वषयमा �नवेदन गनर् �नवेदकको हक स्था�पत भएको �माण पेश 

भएको, 
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(च) �नवेदनमा उिल्लिखत �ववादको �वषयमा अदालत वा अन्य न्या�यक स�म�तमा 
कारबाह�को �ममा नरहेको,  

(छ) �नवेदनमा पूरा गनुर्पन� अन्य �रत वा ���या पगुेको । 
 �नवेदन जाँच गदार् �नवेदनको �रत नपगुेको वा आवश्यक अन्य �ववरण नपगुेको भएमा दतार् 

अ�धकार�ले सम्बिन्धत �नवेदकलाई �नवेदनको �रत परु् याउन वा अन्य आवश्यक �ववरण खलुाउन 
लगाउन ुपछर् ।  

 जाँचबझु गदार् �नवेदन दतार् गनर् न�मल्ने भएमा दतार् अ�धकार�ले सो सम्बन्धमा अ�भलेख राखी सोको 
�लिखत कारण स�हत �नवेदन दर�पठ गर� सम्बिन्धत �नवेदकलाई �फतार् �दनपुछर् ।  

 दतार् गनर् न�मल्न े�नवेदन कुनै कारणले दतार् भएकोमा सो व्यहोरा जानकार� भएप�छ त्यस्तो �नवेदन 
जनुसकैु अवस्थामा रहेको भए ताप�न न्या�यक स�म�तले खारेज गर� सम्बिन्धत �नवेदकलाई �नवेदन 
खारजीको जानकार� �दनपुछर् । 

 
२. अन्त�रम संरक्षणात्मक आदेश 

न्या�यक स�म�त समक्ष परेको �नवेदनको �वषयवस्त ु तथा पक्षहरुको अवस्था हेर� स्थानीय सरकार 
स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा (८) अनसुार न्या�यक स�म�तले अन्त�रम संरक्षणात्मक 
आदेश �दन सक्छ। न्या�यक स�म�तले प�त-पत् नी �बचको �ववाद वा ज�े नाग�रकको संरक्षण सम्बन्धी 
�ववादमा पी�डत, �नजको नाबालक सन्तान वा �नजसँग आि�त अन्य कुनै व्यि�को �हतको संरक्षणका 
ला�ग तत्कालै केह� गनर् आवश्यक देखेमा सम्बिन्धत पक्षलाई �नम्न बमोिजमको अन्त�रम संरक्षणात्मक 
आदेश �दन सक्छ:- 
 पी�डतलाई �नज बसी आएको घरमा बसोबास गनर् �दन, खान लाउन �दन, कुट�पट नगनर् तथा  िश� 

र सभ्य व्यवहार गनर्, 
 पी�डतलाई शार��रक वा मान�सक चोट पगुेको भएमा उपचार गराउन, 
 पी�डतलाई अलग रूपमा बसोबासको �बन्ध गनुर् पन� देिखएमा सोको व्यवस्था गनर् र त्यसर� अलग 

बस्दा �नजको भरणपोषणको ला�ग उिचत व्यवस्था गनर्,  
 पी�डतलाई गाल�गलौज गन�, धम्क� �दने वा असभ्य व्यवहार गन� कायर् नगनर्, नगराउन,  
 पी�डतको �हत र सरुक्षाको ला�ग अन्य आवश्यक र उपय�ु कुरा गनर् वा गराउन, 
 त्यस्तो आदेशको कायार्न्वयनका ला�ग सम्बिन्धत वडा कायार्लय र निजकको �हर� कायार्लय 

समेतको सहयोग �लन स�कनछे। 
 

३.  रोक् का राख् न ेर फुकुवा गन� 
 न्या�यक स�म�तले आफू समक्ष परेको �ववादमा �ववादको कुनै पक्ष (�नवेदक वा ��तवाद�) को 

नाममा कुनै ब�क वा कम्पनी वा �व�ीय संस्था वा अरु कुनै �नकाय (संस्था) मा रहेको खाता, �नक्षेप 



ljjfb ;dfwfgdf Goflos ;ldlt ;|f]t ;fdu|L tyf k|lzIf0f k'l:tsf  

 46 Gofo ;]jf tflnd s]Gb|

वा ��तवाद�ले पाउने कुनै रकम यथािस्थ�त (सोह� अवस्था) मा राखी कसैलाई भ�ुानी नगराउनका 
ला�ग सम्बिन्धत �नकायमा लेखी पठाउन सक्छ । 

 यसर� नै न्या�यक स�म�तले ��तवाद�को हकभोगको कुनै अचल सम्पि� कसैलाई कुनै व्यहोराले हक 
हस्तान्तरण गनर् (बेच्न, रािजनामा �दन वा बकसप� गनर्, ठेक् का वा �लजमा �दन) बाट रोक् का गनर्का 
ला�ग �ववादको �नवेदकले �नवेदन �दएको रहेछ भने रोक् काको ला�ग सम्बिन्धत �नकायमा लेखी 
पठाउन सक्नेछ। 

 कसैको अचल सम्पि� रोक् काको ला�ग लेखी पठाउन ुअिघ न्या�यक स�म�तले �ववादका सम्बन्धमा 
गिम्भरतापूवर्क �ारिम्भक जाचँबुँझ गनुर्पछर्। यसर� �ारिम्भक जाँचबझु गदार् रकम वा अचल सम्पि� 
(घर, जग्गा आ�द) रोक् का राख् न उपय�ु देिखन आयो भने मा� त्यस्तो रोक् का राख् न लेखी पठाउन 
स�कन्छ ।  

 यसर� रोक् का राख् नका ला�ग सम्बिन्धत �नकाय (ब�क वा �वि�य संस्था, मालपोत कायार्लय, गठु� 
संस्थान आ�द �नकाय) मा लेखी पठाउँदा के क�त अव�धको ला�ग रोक् का राख् नपुन� हो, सो 
सम्बन्धमा स्प� रुपमा अव�ध तोक� लेखी पठाउनपुछर् ।  

 यस्तो अव�ध �ववादको अवस्था र गिम्भरता हेर� आवश्यकता अनसुार केह� �दनका ला�ग �ववादको 
�वपक्षीलाई स�म�तमा िझकाई छलफल नगरेसम्म अव�धका ला�ग वा �वपक्षीले ��तउ�र पेश गन� 
म्याद सम्मका ला�ग वा �ववादको अिन्तम �कनारा वा टंुगो नलागे सम्मको अव�धका ला�ग प�न हनु 
सक्छ ।  

 �ववाद हेद� जाँदा �ववादका पक्षहरुको बीचको कुरा सनु्दा वा कागज �माण हेदार् सम्पि� रोक् का 
राखी रहन ु नपन� अवस्था देिखन आएमा सो को कारण खलुाई पनु: त्यस्तो �नकायलाई रोक् का 
फुकुवाको ला�ग लेखी पठाउन ुपछर् । 

 यसर� रोक् काको ला�ग न्या�यक स�म�तले लेखी पठाएप�छ सम्बिन्धत �नकायले प�न न्या�यक 
स�म�तबाट लेखी पठाए बमोिजम रोक् का राखी त्यसको �लिखत जानकार� न्या�यक स�म�तलाई 
�दनपुछर् । 

 न्या�यक स�म�तले गरेको रोक् का उपर ��तवाद�ले त्यस्तो रोक् का फुकुवा गनुर्पन� कुनै कारण भए 
त्यस्तो कारण र आधार खलुाई रोक् का फुकुवा गनर्का ला�ग न्या�यक स�म�तमा �नवेदन �दन  
सक्छ । 

 त्यस्तो �नवेदन हेदार् रोक् का फुकुवा गनर् मना�सब देिखएमा न्या�यक स�म�तले रोक् का फुकुवाको ला�ग 
सम्बिन्धत �नकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । 

 यसर� न्या�यक स�म�तले लेखी पठाएमा सो बमोिजम रोक् का फुकुवा गर�  सम्बिन्धत �नकायले सोको 
�लिखत जानकार� न्या�यक स�म�तलाई �दनपुछर् । 
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वा ��तवाद�ले पाउने कुनै रकम यथािस्थ�त (सोह� अवस्था) मा राखी कसैलाई भ�ुानी नगराउनका 
ला�ग सम्बिन्धत �नकायमा लेखी पठाउन सक्छ । 

 यसर� नै न्या�यक स�म�तले ��तवाद�को हकभोगको कुनै अचल सम्पि� कसैलाई कुनै व्यहोराले हक 
हस्तान्तरण गनर् (बेच्न, रािजनामा �दन वा बकसप� गनर्, ठेक् का वा �लजमा �दन) बाट रोक् का गनर्का 
ला�ग �ववादको �नवेदकले �नवेदन �दएको रहेछ भने रोक् काको ला�ग सम्बिन्धत �नकायमा लेखी 
पठाउन सक्नेछ। 

 कसैको अचल सम्पि� रोक् काको ला�ग लेखी पठाउन ुअिघ न्या�यक स�म�तले �ववादका सम्बन्धमा 
गिम्भरतापूवर्क �ारिम्भक जाचँबुँझ गनुर्पछर्। यसर� �ारिम्भक जाँचबझु गदार् रकम वा अचल सम्पि� 
(घर, जग्गा आ�द) रोक् का राख् न उपय�ु देिखन आयो भने मा� त्यस्तो रोक् का राख् न लेखी पठाउन 
स�कन्छ ।  

 यसर� रोक् का राख् नका ला�ग सम्बिन्धत �नकाय (ब�क वा �वि�य संस्था, मालपोत कायार्लय, गठु� 
संस्थान आ�द �नकाय) मा लेखी पठाउँदा के क�त अव�धको ला�ग रोक् का राख् नपुन� हो, सो 
सम्बन्धमा स्प� रुपमा अव�ध तोक� लेखी पठाउनपुछर् ।  

 यस्तो अव�ध �ववादको अवस्था र गिम्भरता हेर� आवश्यकता अनसुार केह� �दनका ला�ग �ववादको 
�वपक्षीलाई स�म�तमा िझकाई छलफल नगरेसम्म अव�धका ला�ग वा �वपक्षीले ��तउ�र पेश गन� 
म्याद सम्मका ला�ग वा �ववादको अिन्तम �कनारा वा टंुगो नलागे सम्मको अव�धका ला�ग प�न हनु 
सक्छ ।  

 �ववाद हेद� जाँदा �ववादका पक्षहरुको बीचको कुरा सनु्दा वा कागज �माण हेदार् सम्पि� रोक् का 
राखी रहन ु नपन� अवस्था देिखन आएमा सो को कारण खलुाई पनु: त्यस्तो �नकायलाई रोक् का 
फुकुवाको ला�ग लेखी पठाउन ुपछर् । 

 यसर� रोक् काको ला�ग न्या�यक स�म�तले लेखी पठाएप�छ सम्बिन्धत �नकायले प�न न्या�यक 
स�म�तबाट लेखी पठाए बमोिजम रोक् का राखी त्यसको �लिखत जानकार� न्या�यक स�म�तलाई 
�दनपुछर् । 

 न्या�यक स�म�तले गरेको रोक् का उपर ��तवाद�ले त्यस्तो रोक् का फुकुवा गनुर्पन� कुनै कारण भए 
त्यस्तो कारण र आधार खलुाई रोक् का फुकुवा गनर्का ला�ग न्या�यक स�म�तमा �नवेदन �दन  
सक्छ । 

 त्यस्तो �नवेदन हेदार् रोक् का फुकुवा गनर् मना�सब देिखएमा न्या�यक स�म�तले रोक् का फुकुवाको ला�ग 
सम्बिन्धत �नकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । 

 यसर� न्या�यक स�म�तले लेखी पठाएमा सो बमोिजम रोक् का फुकुवा गर�  सम्बिन्धत �नकायले सोको 
�लिखत जानकार� न्या�यक स�म�तलाई �दनपुछर् । 
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४.  म्याद तामेल गन� 
 �नवेदन दतार् भएप�छ दतार् अ�धकार�ले यथासम्भव चाँडो ��तवाद�को नाममा �च�लत कानूनमा म्याद 

तो�कएको भए सोह� बमोिजम र नतो�कएको भए पन्� �दनको म्याद �दइर् सम्बिन्धत वडा कायार्लय 
माफर् त उ� म्याद वा सूचना तामेल गनुर्पछर् ।  

 म्याद वा सूचना तामेल गदार् �नवेदन तथा त्यस्तो �नवेदन साथ पेश भएको �माण कागजको ��त�ल�प 
समेत संलग्न गर� पठाउनपुछर् ।  

 एक जनाभन्दा बढ� �वपक्षीलाइर् म्याद तामेल गनुर् पदार् �माण कागजको नक् कल कुनै एकजना मूल 
�वपक्षीलाइर् पठाइर् बाँक�को म्यादमा �माण कागजको नक् कल फलानाको म्याद साथ पठाइएको छ 
भन् ने व्यहोरा लेखी पठाउन ुपछर् ।  

 त्यस्तो म्याद वडा कायार्लयले तीन �दन�भ� तामेल गर� तामेल�को व्यहोरा खलुाइर् न्या�यक स�म�तमा 
पठाउनपुछर् ।  

 म्याद बझुाउँदा म्याद बझु्ने पक्षबाट यस पिुस्तकाको अनसूुची - 4 बमोिजमको ढाँचामा भरपाई 
गराउनपुछर् ।  

 म्याद तामेल हनु नसकेमा देहाय बमोिजमको �व�तुीय स�ार माध्यम वा प��कामा सूचना �काशन 
गरेर म्याद तामेल गनुर्पछर्:-  

(क) म्याद तामेल ग�रनपुन� व्यि�को कुनै �ाक्स वा इर्मेल वा अन्य कुनै अ�भलेख हनु सक्न े
�व�तुीय स�ार माध्यमको ठेगाना भए सो माध्यमबाट, 

(ख) ��तवाद�ले म्याद तामेल� भएको जानकार� पाउन सक्ने मना�सब आधार छ भन् ने देिखएमा 
न्या�यक स�म�तको �नणर्यबाट कुनै स्थानीय दै�नक प��कामा सूचना �काशन गरेर वा 
स्थानीय एफ.एम. रे�डयो वा स्थानीय टे�ल�भजनबाट सूचना �सारण गरेर, 

(ग) अन्य कुनै सरकार� �नकायबाट म्याद तामेल गराउँदा म्याद तामेल हनु सक्ने मना�सब कारण 
देिखएमा न्या�यक स�म�तको आदेशबाट त्यस्तो सरकार� �नकाय माफर् त । 

 वडा कायार्लय माफर् त तामेल ग�रएको म्यादमा सम्बिन्धत वडाको अध्यक्ष वा वडा सदस्य र 
कम्तीमा दइुर्जना स्थानीय व्यि� रोहवरमा राख् नपुछर् । 

 दतार् अ�धकार�ले म्याद तामेल�को ��तवेदन �ाप् त भएप�छ म्याद तामेल �रतपूवर्क भएको छ वा छैन 
जाँच गर� आवश्यक भए सम्बिन्धत वडा सिचवको ��तवेदन समेत �लइर् �रतपूवर्कको देिखए �म�सल 
सामेल राखी तथा सो म्याद बे�रतको देिखए वा बे�रतको भनी कसैबाट उजरू पर� बझु्दा बे�रतको 
देिखए बदर गर� पनुः म्याद तामेल गनर् लगाइर् तामेल� ��त �म�सल सामेल राख् न ुपछर् । 

 दतार् अ�धकार�ले �ववादको �नवेदन दतार् गरेप�छ �नवेदकलाइर् ता�रख तोक� ता�रखमा राख् न ुपछर् । 
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 ता�रख तोक्दा यस पिुस्तकाको अनसूुची-5 बमोिजमको ढाँचामा ता�रख भरपाइर् खडा गर� सम्बिन्धत 
पक्षको दस्तखत गराइर् �म�सल सामेल राख् नपुछर् ।  

 ता�रख भरपाइर्मा तो�कएको ता�रख तथा उ� �म�तमा हनुे कायर् समेत उल्लेख गर� सम्बिन्धत 
पक्षलाइर् यस पिुस्तकाको अनसूुची-6 बमोिजमको ढाँचामा ता�रख पचार् �दनपुछर् । 

 ता�रख तोक्दा ता�रख तो�कएको �दन ग�रने कामको व्यहोरा ता�रख भरपाइर् तथा ता�रख पचार्मा 
खलुाइर् �नवेदनका दवैु पक्षलाइर् एकै �मलानको �म�त तथा समय उल्लेख गर� एकै �मलानको ता�रख 
तोक्नपुछर् । 

 तो�कएको ता�रखमा कुनै पक्ष हािजर नभए प�न तो�कएको कायर् सम्पन् न गर� अक� ता�रख तोक्न ु
पन� भएमा हािजर भएको पक्षलाइर् ता�रख तोक� समयमा हािजर नभइर् प�छ हािजर हनुे पक्षलाइर् अिघ 
हािजर भइर् ता�रख लाने पक्षसँग एकै �दन �मलान हनुेगर� ता�रख तोक्नपुछर् ।   

 तो�कएको ता�रखमा उपिस्थत भएका पक्षहरूलाइर् साथै राखी न्या�यक स�म�तले �नवेदनको कारबाह� 
गनुर्पछर्।  

 तो�कएको ता�रखमा कुनै पक्ष उपिस्थत नभए प�न न्या�यक स�म�तले �ववादको �वषयमा कारबाह� 
गनर् सक्छ । 

 
५. ��तउ�रप�  

 �ववादको ��तवाद�ले म्याद वा सूचना �ाप् त भएप�छ म्याद वा सूचनामा तो�कएको समयाव�ध�भ� 
दतार् अ�धकार� समक्ष यस पिुस्तकाको अनसूुची-7 बमोिजमको ढाँचामा �लिखत ��तउ�रप� पेश 
गनुर्पछर् । ��तउ�रप� पेश गदार् ��तवाद�ले �ववाद सम्बन्धी �माण तथा कागजातका ��त�ल�प 
समेत संलग्न गर� पेश गनुर्पछर् । 

 ��तउ�रप� पेश गनर् असमथर् पक्षले आफूले पेश गनर् चाहेको व्यहोरा मौिखक रूपमा सनुाएकोमा 
दतार् अ�धकार�ले सोह� व्यहोरा खलुाई �नजले भने बमोिजम यस पिुस्तकाको अनसूुची-7 को ढाँचामा 
��तउ�रप� तयार गनुर्पछर् । 

 पेश भएको ��तउ�रप� दतार् अ�धकार�ले सम्बिन्धत �वपक्षीबाट सनाखत गराएर मा� त्यस उपर 
अन्य आवश्यक कारबाह� गनुर्पछर् । 

 ��तउ�रप� पेश गदार् लाग्ने दस्तूर तो�कएको भए सो समेत पेश गनुर्पछर् । 

 दतार् अ�धकार�ले पेश भएको ��तउ�रप� जाचँ गर� कानून बमोिजमको �रत पगुेको तथा म्याद�भ� 
पेश भएको देिखए दतार् गर� न्या�यक स�म�त समक्ष पेश हनुे गर� �म�सल सामेल गनुर्पछर् ।  

 �रत नपगुेको वा आवश्यक अन्य �ववरण नखलेुको भएमा दतार् अ�धकार�ले सम्बिन्धत पक्षलाई 
��तउ�रको �रत परु् याउन वा अन्य आवश्यक �ववरण खलुाउन लगाउन ुपछर् । 
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 ता�रख तोक्दा यस पिुस्तकाको अनसूुची-5 बमोिजमको ढाँचामा ता�रख भरपाइर् खडा गर� सम्बिन्धत 
पक्षको दस्तखत गराइर् �म�सल सामेल राख् नपुछर् ।  

 ता�रख भरपाइर्मा तो�कएको ता�रख तथा उ� �म�तमा हनुे कायर् समेत उल्लेख गर� सम्बिन्धत 
पक्षलाइर् यस पिुस्तकाको अनसूुची-6 बमोिजमको ढाँचामा ता�रख पचार् �दनपुछर् । 

 ता�रख तोक्दा ता�रख तो�कएको �दन ग�रने कामको व्यहोरा ता�रख भरपाइर् तथा ता�रख पचार्मा 
खलुाइर् �नवेदनका दवैु पक्षलाइर् एकै �मलानको �म�त तथा समय उल्लेख गर� एकै �मलानको ता�रख 
तोक्नपुछर् । 

 तो�कएको ता�रखमा कुनै पक्ष हािजर नभए प�न तो�कएको कायर् सम्पन् न गर� अक� ता�रख तोक्न ु
पन� भएमा हािजर भएको पक्षलाइर् ता�रख तोक� समयमा हािजर नभइर् प�छ हािजर हनुे पक्षलाइर् अिघ 
हािजर भइर् ता�रख लाने पक्षसँग एकै �दन �मलान हनुेगर� ता�रख तोक्नपुछर् ।   

 तो�कएको ता�रखमा उपिस्थत भएका पक्षहरूलाइर् साथै राखी न्या�यक स�म�तले �नवेदनको कारबाह� 
गनुर्पछर्।  

 तो�कएको ता�रखमा कुनै पक्ष उपिस्थत नभए प�न न्या�यक स�म�तले �ववादको �वषयमा कारबाह� 
गनर् सक्छ । 

 
५. ��तउ�रप�  

 �ववादको ��तवाद�ले म्याद वा सूचना �ाप् त भएप�छ म्याद वा सूचनामा तो�कएको समयाव�ध�भ� 
दतार् अ�धकार� समक्ष यस पिुस्तकाको अनसूुची-7 बमोिजमको ढाँचामा �लिखत ��तउ�रप� पेश 
गनुर्पछर् । ��तउ�रप� पेश गदार् ��तवाद�ले �ववाद सम्बन्धी �माण तथा कागजातका ��त�ल�प 
समेत संलग्न गर� पेश गनुर्पछर् । 

 ��तउ�रप� पेश गनर् असमथर् पक्षले आफूले पेश गनर् चाहेको व्यहोरा मौिखक रूपमा सनुाएकोमा 
दतार् अ�धकार�ले सोह� व्यहोरा खलुाई �नजले भने बमोिजम यस पिुस्तकाको अनसूुची-7 को ढाँचामा 
��तउ�रप� तयार गनुर्पछर् । 

 पेश भएको ��तउ�रप� दतार् अ�धकार�ले सम्बिन्धत �वपक्षीबाट सनाखत गराएर मा� त्यस उपर 
अन्य आवश्यक कारबाह� गनुर्पछर् । 

 ��तउ�रप� पेश गदार् लाग्ने दस्तूर तो�कएको भए सो समेत पेश गनुर्पछर् । 

 दतार् अ�धकार�ले पेश भएको ��तउ�रप� जाचँ गर� कानून बमोिजमको �रत पगुेको तथा म्याद�भ� 
पेश भएको देिखए दतार् गर� न्या�यक स�म�त समक्ष पेश हनुे गर� �म�सल सामेल गनुर्पछर् ।  

 �रत नपगुेको वा आवश्यक अन्य �ववरण नखलेुको भएमा दतार् अ�धकार�ले सम्बिन्धत पक्षलाई 
��तउ�रको �रत परु् याउन वा अन्य आवश्यक �ववरण खलुाउन लगाउन ुपछर् । 
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 ��तउ�रप� दतार् गरे प�छ दतार् अ�धकार�ले सम्बिन्धत पक्षलाई यस पिुस्तकाको अनसूुची-३ को 
ढाँचामा ��तउ�रप� दतार्को �नस्सा �दई �नजलाइर् ता�रखमा राख् नपुछर् । 

 ��तउ�रप� �दने व्यि� वा पक्षलाई ता�रखमा राख् ने कायर्�व�ध �ववादको शरुु �नवेदन दतार् गन�को 
हकमा जस्तै अवलम्बन गनुर्पछर् । 
 

६. मेल�मलाप 

 न्या�यक स�म�तले स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा 47 बमोिजमको �ववाद वा 
�च�लत कानून बमोिजम न्या�यक स�म�तबाट �नरूपण हनुे भनी तो�कएका �ववाद वा �च�लत कानून 
बमोिजम मेल�मलापको माध्यमबाट समाधान गनर् स�कने �ववादमा मेल�मलाप गराउन ुपछर् । 

 �ववादको समाधान मेल�मलापको माध्यमबाट गनर्को ला�ग �ववादका पक्षहरूले यस पिुस्तकाको 
अनसूुची-8 बमोिजमको ढाँचामा न्या�यक स�म�त समक्ष �नवेदन �दनपुछर् । 

 �च�लत कानूनले मेल�मलापको माध्यमबाट समाधान गनर् स�कन े �ववाद मेल�मलापको माध्यमबाट 
समाधान गनर् पक्षहरू सहमत भई संय�ु रूपमा न्या�यक स�म�त समक्ष �नवेदन �दएमा उ� �ववाद 
जनुसकैु अवस्थामा �वचारा�धन रहेको भए ताप�न न्या�यक स�म�तले त्यस्तो �ववाद मेल�मलापको 
माध्यमबाट समाधान गनर् आदेश �दन सक्नेछ । 

 न्या�यक स�म�तले �ववादका पक्षहरु, उपिस्थत भएसम्म पक्षले पत्याइर् साथै �लई आएका अन्य 
व्यि� समेत उपिस्थत गराइर् मेल�मलापको ला�ग छलफल गराइर् पक्षहरूको बीचमा सहम�त भएमा 
सहम�त भए बमोिजम यस पिुस्तकाको अनसूुची-९ बमोिजमको ढाँचामा �मलाप�को �लखत तयार 
गर� �मलाप� गराइर् �दनपुछर् । 

 �नवेदनमा तो�कएको म्यादमा न्या�यक स�म�त समक्ष उपिस्थत नभएको वा उपिस्थत भएर प�न 
ता�रख गजुार� ता�रखमा नरहेको पक्ष अथवा �ववादमा पक्ष कायम नभएको भए ताप�न �ववादको 
पेटबोल�बाट �ववादको पक्ष कायम हनुे देिखएको व्यि� समेत मेल�मलापको ला�ग उपिस्थत भएमा 
न्या�यक स�म�तले मेल�मलाप गराइर् �मलाप�को �लखत गराइ�दन ुपछर्। 

 न्या�यक स�म�तमा तत्काल �मलाप� हनु नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो �ववादको समाधानको ला�ग 
न्या�यक स�म�तले वडा स्तर�य मेल�मलाप केन्�मा पठाउनपुछर् । दवैु पक्षलाई एकपटक अ�नवायर् 
रुपमा मेल�मलापमा पठाउने वा मेल�मलापमा जान �ोत्सा�हत गनुर्पछर् । 

 मेल�मलाप गराउँदा स�म�तले आफूले सूचीकृत गरेको मेल�मलापकतार्बाट गराउनपुछर् । 

 न्या�यक स�म�तले मेल�मलापको ला�ग मेल�मलापकतार् समक्ष पठाउँदा पक्षहरूलाइर् सम्बिन्धत 
मेल�मलापकतार्को सम्पकर्  �ववरण (नाम, थर, ठेगाना, टे�लफोन नम्बर, इमेल, �ाक्स आद�) 
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उपलब्ध गराइर् मेल�मलापकतार् समक्ष उपिस्थत हनुे ता�रख तोक� देहाय बमोिजमको कागजात 
संलग्न गर� लेखी पठाउन ुपन�छ :- 

(क) �नवेदनको सारसंक्षेप वा मखु्य-मखु्य कागजातको ��त�ल�प, 
(ख) �नवेदनको पक्ष वा वारेस भए वारेसको नाम, थर, वतन र उपलब्ध भएसम्म टे�लफोन 

नम्बर, इर्मेल, �ाक्स तथा अन्य सम्पकर्  �ववरण,  
(ग) मेल�मलाप सम्बन्धी ���या सम्पन् न गनुर्पन� स्थान र समय, 
(घ) अन्य आवश्यक कागजात तथा �ववरण । 

 मेल�मलापकतार् समक्ष �नवेदनको ��त�ल�प �नवेदनको पक्ष वा वारेस भए वारेसको नाम, थर, �ाक्स 
तथा अन्य सम्पकर्  �ववरण, ईमेल, वतन  र उपलब्ध भएसम्म टे�लफोन नम्बर, मेल�मलाप सम्बन्धी 
�कृया सम्प� गनुर्पन� स्थान र समय र अन्य आवश्यक कागजात तथा �ववरण लेखी पठाउन ु 
पछर् ।  

 मेल�मलाप सफल भएमा तो�कएको ढाँचामा �मलाप� तयार गर� सम्बिन्धत �म�सल स�हत न्या�यक 
स�म�त समक्ष पठाउन ुपछर् । 

 �मलाप� �ाप् त भएप�छ न्या�यक स�म�तले पक्षहरूलाई पढ� बाँची सनुाई तथा स�हछाप गराइर् 
न्या�यक स�म�तका सबै सदस्यहरूले �मािणत गर� एक��त न्या�यक स�म�तको अ�भलेखको ला�ग 
�म�सलमा राख् ने र अरु एक-एक ��त �नवेदक र ��तवाद�लाई �दनपुछर् । 

 मेल�मलाप सफल हनु नसकेमा �ववादको अन्य कारबाह� अगा�ड बढाउनपुछर् । 

 स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (२) मा उिल्लिखत �ववादमा 
��तवाद� उपिस्थत भएको �म�तले तीन म�हना�भ� मेल�मलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याउन ुपछर् । 

 तीन म�हना�भ� मेल�मलाप हनु नसकेमा सोह� व्यहोरा उल्लेख गर� पक्षलाई जनु अदालतमा उ� 
�ववाद पठाउने हो सोह� अदालत जान ुभ�न सनुाई �ववाद र सोसँग सम्बिन्धत �म�सल, कागज र 
�माण समेत सम्बिन्धत अदालतमा पठाउनपुछर् । 

 कुनै वडामा एकभन्दा बढ� मेल�मलाप केन्� भएमा न्या�यक स�म�तले �ववादका पक्षहरूले रोजेको 
वा सो �वषयमा पक्षहरूबीच सहम�त नभएमा सो वडाको कुनै मेल�मलाप केन्�मा मेल�मलाप�ारा 
�ववाद समाधानको ला�ग पठाउन सक्छ । 

 
७.  �माण बझु्न ेर पर�क्षण गन� 

 दावी र िज�करलाई प�ु� वा खण्डन गन� �माण �नवेदन वा ��तउ�प� सँगै पेश गनुर्पछर् । 

 �वपक्षीले �नवेदन दावीलाई स्वीकार गरेमा वा खण्डन नगरेमा सामान्यतः �माण बझु्न ुर पर�क्षण गनुर् 
पद�न । 
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उपलब्ध गराइर् मेल�मलापकतार् समक्ष उपिस्थत हनुे ता�रख तोक� देहाय बमोिजमको कागजात 
संलग्न गर� लेखी पठाउन ुपन�छ :- 

(क) �नवेदनको सारसंक्षेप वा मखु्य-मखु्य कागजातको ��त�ल�प, 
(ख) �नवेदनको पक्ष वा वारेस भए वारेसको नाम, थर, वतन र उपलब्ध भएसम्म टे�लफोन 

नम्बर, इर्मेल, �ाक्स तथा अन्य सम्पकर्  �ववरण,  
(ग) मेल�मलाप सम्बन्धी ���या सम्पन् न गनुर्पन� स्थान र समय, 
(घ) अन्य आवश्यक कागजात तथा �ववरण । 

 मेल�मलापकतार् समक्ष �नवेदनको ��त�ल�प �नवेदनको पक्ष वा वारेस भए वारेसको नाम, थर, �ाक्स 
तथा अन्य सम्पकर्  �ववरण, ईमेल, वतन  र उपलब्ध भएसम्म टे�लफोन नम्बर, मेल�मलाप सम्बन्धी 
�कृया सम्प� गनुर्पन� स्थान र समय र अन्य आवश्यक कागजात तथा �ववरण लेखी पठाउन ु 
पछर् ।  

 मेल�मलाप सफल भएमा तो�कएको ढाँचामा �मलाप� तयार गर� सम्बिन्धत �म�सल स�हत न्या�यक 
स�म�त समक्ष पठाउन ुपछर् । 

 �मलाप� �ाप् त भएप�छ न्या�यक स�म�तले पक्षहरूलाई पढ� बाँची सनुाई तथा स�हछाप गराइर् 
न्या�यक स�म�तका सबै सदस्यहरूले �मािणत गर� एक��त न्या�यक स�म�तको अ�भलेखको ला�ग 
�म�सलमा राख् ने र अरु एक-एक ��त �नवेदक र ��तवाद�लाई �दनपुछर् । 

 मेल�मलाप सफल हनु नसकेमा �ववादको अन्य कारबाह� अगा�ड बढाउनपुछर् । 

 स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (२) मा उिल्लिखत �ववादमा 
��तवाद� उपिस्थत भएको �म�तले तीन म�हना�भ� मेल�मलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याउन ुपछर् । 

 तीन म�हना�भ� मेल�मलाप हनु नसकेमा सोह� व्यहोरा उल्लेख गर� पक्षलाई जनु अदालतमा उ� 
�ववाद पठाउने हो सोह� अदालत जान ुभ�न सनुाई �ववाद र सोसँग सम्बिन्धत �म�सल, कागज र 
�माण समेत सम्बिन्धत अदालतमा पठाउनपुछर् । 

 कुनै वडामा एकभन्दा बढ� मेल�मलाप केन्� भएमा न्या�यक स�म�तले �ववादका पक्षहरूले रोजेको 
वा सो �वषयमा पक्षहरूबीच सहम�त नभएमा सो वडाको कुनै मेल�मलाप केन्�मा मेल�मलाप�ारा 
�ववाद समाधानको ला�ग पठाउन सक्छ । 

 
७.  �माण बझु्न ेर पर�क्षण गन� 

 दावी र िज�करलाई प�ु� वा खण्डन गन� �माण �नवेदन वा ��तउ�प� सँगै पेश गनुर्पछर् । 

 �वपक्षीले �नवेदन दावीलाई स्वीकार गरेमा वा खण्डन नगरेमा सामान्यतः �माण बझु्न ुर पर�क्षण गनुर् 
पद�न । 
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 हकदैया, हदम्याद र अ�धकार क्षे�को �श् न �वपक्षीले उठाएमा प�हले त्यसको �नराकरण गर� सो 
िज�कर मना�सब नदेिखएमा मा� �माण बझु्ने ���या अगा�ड बढाउन ुपछर् । 

 दवैु पक्षको मखु न�मलेको वा �ववा�दत �वषयमा मा� �माण बझु्नपुछर् । 

 �लिखत �माण भए जसले सो �माण देखाएको छ, उसबाटै दािखला गनर् लगाउन ुपछर् । 

 �माणको ला�ग ��त�ल�प भन्दा मूल र आ�धका�रक �लखत पेश गनर् लगाउनपुछर्।  

 अक� पक्षले सो �माणको अिस्तत्वको बारेमा �श् न उठाएमा सो �माण �नजलाई देखाई �लिखत 
��त��या �दन लगाउन ुपछर् ।  

 मौिखक �माण देखाएको भए साक्षीलाई पक्ष स्वंयबाटै उपिस्थत गराई दवैु पक्षको रोहबरमा बकप� 
गराउनपुछर् ।  

 बकप� गराउँदा यस पिुस्तकाको अनसूुची-१० को ढाँचामा स�म�तकै उपिस्थ�तमा सम्बिन्धत 

कमर्चार�बाट गराउनपुछर् । 

 बकप� गनुर् अगा�ड साक्षीलाई �श् न पक्ष आफैले सोध्ने वा �नजको ��त�न�धबाट सोध्ने वा 
स�म�तबाट सोध्ने �वषयको �न��ल पक्षसँगको छलफलबाट तय गनुर्पछर् । 

 स�म�तबाटै �श् न सोध्ने भनी पक्षले माग गरेमा त्यस्तो मागको सम्बन्धमा �लिखत �नवेदन �दन 
लगाउनपुछर् । 

 बकप� गराउने काम समा� भएप�छ सम्बिन्धत साक्षी, �ववादका पक्षहरु वा �नजको ��त�न�धहरुको 
सह�छाप गराई न्या�यक स�म�तबाट �माणीकरण गनुर्पछर् । 

 बकप� गदार् शपथ, सोधपछु, िजरह, पनुःसोधपछु, पनुःिजरह जस्ता �व�भन् न चरणको अनशुरण गनर् 
स�कन्छ। 

 �ववादका कुनै पक्षले साक्षी वा �माणको रुपमा उल्लेख गरेको तर पेश गनर् नसकेको मना�सव 
कारण देखाएको �माण वा दावी, जवाफको ब्यहोरा वा �माणको पर�क्षणको �ममा बझु्नपुन� महससु 
ग�रएका �माण स�म�त स्वयंले बझु्न स�कन्छ । 

 कुनै पक्षले मना�सव कारण देखाई कुनै �माण प�छ पेश गनर् माग गरेमा न्या�यक स�म�तले 
आवश्यकता र औिचत्यका आधारमा छु�ै आदेश गर� �माण पेश गन� मौका �दन सक्छ । 
 

८.  �ववादको सनुवुाई  

 स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (२) बमोिजमको �ववादको 
सम्बन्धमा मेल�मलापको ���या�ारा �मलाप� हनु नसक� न्या�यक स�म�तमा आएका �ववाद 
��तउ�रप� दतार् वा बयान वा सो सरहको कुनै कायर् सम्पन् न भएप�छ सनुवाइर्को ला�ग पेश भएको 
�ववादमा उपलब्ध �माणका आधारमा तत्काल �नणर्य गनर् स�कने भएमा न्या�यक स�म�तले �ववाद 
पेश भएको प�हलो सनुवाइर्मा नै �नणर्य गनर् सक्छ । 
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 सोह� दफाको उपदफा (२) बमोिजमको �ववादको सम्बन्धमा मेल�मलाप हनु नसकेमा न्या�यक 
स�म�तले सोह� व्यहोरा उल्लेख गर� पक्षहरूलाई अदालत जान सनुाई त्यस्तो �ववादसँग सम्बिन्धत 
�म�सल कागज र �माण समेत सम्बिन्धत अदालतमा पठाई �दनपुछर् । 

 �नवेदक वा ��तवाद�ले कुनै थप �माण पेश गनर् अनमु�त माग गर� �नवेदन पेश गरेमा दतार् 
अ�धकार�ले सोह� �दन त्यस्तो �माण �लन ुपछर् । 

 �ववादको सनुवुाइर्को �ममा न्या�यक स�म�त आफैले थप �माण बझु्न ु पन� देखेमा �ववादका 
पक्षहरूलाइर् थप �माण पेश गनर् ता�रख तोक� आदेश �दन सक्छ । 

 कुनै पक्षसँग �ववादको कुनै �वषयमा कुनै कुरा सोध्न ु परेमा न्या�यक स�म�तले अक� पक्षको 
रोहबरमा जनुसकैु बखत सोधी �नजको कागज गराउन सक्छ । 

 न्या�यक स�म�तले आवश्यक देखेमा साक्षी समेत बझु्न सक्छ । साक्षी बझु्ने आदेश गदार् साक्षी 
बझु्ने �दन तोक� आदेश गनुर्पछर् ।  

 साक्षी बझु्दा �नवेदनको �वषयवस्तभुन्दा फरक �कारको तथा साक्षी वा �ववादको पक्षलाइर् अपमा�नत 
गन� वा िझ�ाउने �क�समको भएमा वा अनिुचत �कारको �श् न सो�धएमा न्या�यक स�म�तले त्यस्तो 
�श् न सोध्न रोक लगाउन ुपछर् । 

 �माण बझु्ने काम समा� भैसकेप�छ �ववादका पक्ष स्वंयले वा �नजका ��त�न�धले आफ्नो कुरा राख् न 
चाहेमा त्यस्तो मौका �दनपुछर् । 

 �ववादको सनुवुाई गदार् दवैु पक्षको रोहबरमा गनुर्पछर् । तर पक्षको तफर् बाट वारेस वा �नजका 
��त�न�ध उपिस्थत रहेमा पक्ष नभए प�न सनुवुाई हनु सक्छ । 

 पेशीको �दन पक्ष उपिस्थत नभएमा पक्षलाई सनुवुाईमा उपिस्थत हनु अनरुोध गनुर्पछर् । अनरुोध 
गदार् प�न उपिस्थत नभएमा सनुवुाई रो�कँदैन । 

 म�हला तथा बालबा�लका समावेश भएको वा स�म�तले आवश्यक देखेको �ववादमा बन्द इजलासमा 
पी�डत पक्षहरुको मा�ै उपिस्थ�तमा गनुर्पछर् । 

 आफू वा आफ्नो नातेदारको हक�हत वा सरोकार �न�हत रहेको, अन्य कुनै है�सयतमा आफू संलग्न 
रहेको, सम्बिन्धत �वषयमा प�हले राय �कट गरेको र आधारभतू रुपमा आफ्नो वा प�रवारको स्वाथर् 
बािझएको सदस्यले �ववादको सनुवुाई गनुर् हुँदैन । 

 न्या�यक स�म�त समक्ष पेश भएको �ववादमा तत्काल �नणर्य गनर् स�कने अवस्था नरहेमा न्या�यक 
स�म�तले देहाय बमोिजमको आदेश गनर् सक्नेछ :- 

1. �ववादमा मखु न�मलेको कुरामा य�कन गनर् �माण बझु्ने वा अन्य कुनै कायर् गन�, 
2. �ववादमा बझु्नपुन� �माण य�कन गर� पक्षबाट पेश गनर् लगाउने वा सम्बिन्धत �नकायबाट 

माग गन� आदेश गन�,  
3. मेल�मलापका सम्बन्धमा �ववादका पक्षहरूसँग छलफल गन�,  
4. �ववादका दवैु पक्ष उपिस्थत भएमा सनुवुाईको ला�ग ता�रख तथा पेशीको समय ता�लका 

�नधार्रण गन� । 
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 सोह� दफाको उपदफा (२) बमोिजमको �ववादको सम्बन्धमा मेल�मलाप हनु नसकेमा न्या�यक 
स�म�तले सोह� व्यहोरा उल्लेख गर� पक्षहरूलाई अदालत जान सनुाई त्यस्तो �ववादसँग सम्बिन्धत 
�म�सल कागज र �माण समेत सम्बिन्धत अदालतमा पठाई �दनपुछर् । 

 �नवेदक वा ��तवाद�ले कुनै थप �माण पेश गनर् अनमु�त माग गर� �नवेदन पेश गरेमा दतार् 
अ�धकार�ले सोह� �दन त्यस्तो �माण �लन ुपछर् । 

 �ववादको सनुवुाइर्को �ममा न्या�यक स�म�त आफैले थप �माण बझु्न ु पन� देखेमा �ववादका 
पक्षहरूलाइर् थप �माण पेश गनर् ता�रख तोक� आदेश �दन सक्छ । 

 कुनै पक्षसँग �ववादको कुनै �वषयमा कुनै कुरा सोध्न ु परेमा न्या�यक स�म�तले अक� पक्षको 
रोहबरमा जनुसकैु बखत सोधी �नजको कागज गराउन सक्छ । 

 न्या�यक स�म�तले आवश्यक देखेमा साक्षी समेत बझु्न सक्छ । साक्षी बझु्ने आदेश गदार् साक्षी 
बझु्ने �दन तोक� आदेश गनुर्पछर् ।  

 साक्षी बझु्दा �नवेदनको �वषयवस्तभुन्दा फरक �कारको तथा साक्षी वा �ववादको पक्षलाइर् अपमा�नत 
गन� वा िझ�ाउने �क�समको भएमा वा अनिुचत �कारको �श् न सो�धएमा न्या�यक स�म�तले त्यस्तो 
�श् न सोध्न रोक लगाउन ुपछर् । 

 �माण बझु्ने काम समा� भैसकेप�छ �ववादका पक्ष स्वंयले वा �नजका ��त�न�धले आफ्नो कुरा राख् न 
चाहेमा त्यस्तो मौका �दनपुछर् । 

 �ववादको सनुवुाई गदार् दवैु पक्षको रोहबरमा गनुर्पछर् । तर पक्षको तफर् बाट वारेस वा �नजका 
��त�न�ध उपिस्थत रहेमा पक्ष नभए प�न सनुवुाई हनु सक्छ । 

 पेशीको �दन पक्ष उपिस्थत नभएमा पक्षलाई सनुवुाईमा उपिस्थत हनु अनरुोध गनुर्पछर् । अनरुोध 
गदार् प�न उपिस्थत नभएमा सनुवुाई रो�कँदैन । 

 म�हला तथा बालबा�लका समावेश भएको वा स�म�तले आवश्यक देखेको �ववादमा बन्द इजलासमा 
पी�डत पक्षहरुको मा�ै उपिस्थ�तमा गनुर्पछर् । 

 आफू वा आफ्नो नातेदारको हक�हत वा सरोकार �न�हत रहेको, अन्य कुनै है�सयतमा आफू संलग्न 
रहेको, सम्बिन्धत �वषयमा प�हले राय �कट गरेको र आधारभतू रुपमा आफ्नो वा प�रवारको स्वाथर् 
बािझएको सदस्यले �ववादको सनुवुाई गनुर् हुँदैन । 

 न्या�यक स�म�त समक्ष पेश भएको �ववादमा तत्काल �नणर्य गनर् स�कने अवस्था नरहेमा न्या�यक 
स�म�तले देहाय बमोिजमको आदेश गनर् सक्नेछ :- 

1. �ववादमा मखु न�मलेको कुरामा य�कन गनर् �माण बझु्ने वा अन्य कुनै कायर् गन�, 
2. �ववादमा बझु्नपुन� �माण य�कन गर� पक्षबाट पेश गनर् लगाउने वा सम्बिन्धत �नकायबाट 

माग गन� आदेश गन�,  
3. मेल�मलापका सम्बन्धमा �ववादका पक्षहरूसँग छलफल गन�,  
4. �ववादका दवैु पक्ष उपिस्थत भएमा सनुवुाईको ला�ग ता�रख तथा पेशीको समय ता�लका 

�नधार्रण गन� । 
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९.  �नणर्य 
न्या�यक स�म�तले �माण बझु्ने काम समा� भएप�छ संक�लत �माण र कानूनी व्यवस्थाका आधारमा कारण र 
आधार स�हतको �नणर्य गनुर्पछर् । स�म�तले सनुवुाईका ला�ग पेश भएको �ववादमा �माण बझु्नपुन� अवस्था 
बाँक� नरहेमा सोह� पेशीमा �ववादको �नणर्य गनुर्पछर् ।न्या�यक स�म�तले �नणर्य गदार् देहाय बमोिजम गनुर्पछर्:- 

 ��तउ�रप� दािखल भएको वा बयान गनुर् पन�मा ��तवाद�को बयान भएको �म�तले तथा ��तउ�रप� 
दािखल नभएको वा बयान नभएकोमा सो हनुपुन� म्याद भ�ुान भएप�छ ज�तसक्दो �छटो �ववादको 
अिन्तम �नणर्य गनुर्पछर् ।  

 �नणर्य गरेप�छ �नणर्यको व्यहोरा �नणर्य �कताबमा लेखी न्या�यक स�म�तमा उपिस्थत सबै सदस्यहरूले 
दस्तखत गनुर्पछर् । 

 �ववादको �नणर्य भएको �म�तले बढ�मा सात �दन�भ� यस पिुस्तकाको अनसूुची-1१ बमोिजमको 
ढाँचामा �नणर्यको पूणर्पाठ तयार गर� �म�सल सामेल गनुर्पछर् र सम्बिन्धत पक्षहरूलाई समेत 
उपलब्ध गराउनपुछर् ।   

 �ववादको पक्षले �ववादको �नणर्यको पूणर्पाठमा भएको नाम, थर, �म�त, ठेगाना वा छपाई वा लेखाईको 
कुनै ��ुट सच्याउने िज�कर �लइर् �नणर्यको जानकार� भएको पन्� �दन�भ� �नवेदन �दएमा वा माग 
बमोिजमको संशोधनबाट �नणर्यको मूल आशयमा ताि�वक असर नपन� देखेमा न्या�यक स�म�तले छु�ै 
पचार् खडा गर� �नवेदन बमोिजम �नणर्यको पूणर्पाठ सच्याउन आदेश �दन सक्छ। 

 न्या�यक स�म�तका सदस्यहरुको दस्तखत भैसकेप�छ �नणर्यमा कुनै �कारको थपघट वा केरमेट गनुर् 
हुँदैन । 
 

१०.  पनुरावेदन 
स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ५१ मा भएको व्यवस्था अनसुार न्या�यक स�म�तबाट भएको 
�नणर्यमा िच� नबझु्न ेपक्षले �नणर्यको जानकार� पाएको �म�तले प�तीस �दन�भ� सम्बिन्धत िजल्ला अदालतमा 
पनुरावेदन गनर् सक्छ ।सो कुरा न्या�यक स�म�तले �ववादको बारेमा �नणर्य गदार् �नणर्यमा उल्लेख गनुर्पछर् र 
पक्षहरुलाई समेत जानकार� �दनपुछर्।देहायको अवस्थामा पनुरावेदनको जानकार� न�दए प�न हनु्छ:-  

 र�तपूवर्क म्याद तामेल हुँदा प�न ��तवाद नगरेको,  
 �मलाप� गरेको,  
 पक्षहरुले दावी �फतार् �लएको,  

 वाद� वा दवैु पक्षले तारेख गजुार� थाम्ने अव�ध बाँक� नभई �ववाद �डस�मस भएको । 

पनुरावेदनप� न्या�यक स�म�तमाफर् त प�न दतार् गनर् स�कन्छ । त्यसर� पनुरावेदन दतार् भएमा सम्बिन्धत 
�म�सल साथै राखी तारेख तोक� पनुरावेदकलाई िजल्ला अदालतमा पठाई �दनपुछर् । पनुरावेदनप�को ढाँचाका 
ला�ग मलुकु� देवानी कायर्�व�ध सं�हता, २०७४ को अनसूुची-२१ लाई अनशुरण गनर् स�कन्छ ।  
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११.  �नणर्य कायार्न्वयन: 
 गाउँ कायर्पा�लका/नगर कायर्पा�लका तथा सो अन्तगर्तका सबै वडा कायार्लय तथा अन्य कायार्लयले 

स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ तथा �च�लत कानून बमोिजम न्या�यक स�म�तले गरेको 
�नणर्य कायार्न्वयन गनर् सहयोग गनुर्पछर् ।  

 न्या�यक स�म�तको �नणर्य कायार्न्वयन गनर् सम्बिन्धत पक्षले �वषयको �ववरण खलुाइर् न्या�यक स�म�त 
समक्ष तोकेको ढाँचामा �नवेदन �दनपुछर्।  

 दतार् अ�धकार�ले �नणर्य बमोिजमको �वषयको चलन चलाइर् �दनपुछर् । चलन चलाई पाउनको ला�ग 
�नवेदन �दने पक्षले �नवेदनमा सम्पि�को �ववरण उल्लेख गदार् देहाय बमोिजमको �ववरण खलुाउन ु
पन�छ :- 
(क) अचल सम्पि�को �ववरण 

(१) घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना तथा चार �कल्ला, 
(२) घर जग्गाको �क�ा नम्बर तथा क्षे�फल,   

(३) घर रहेको भए घरको तला तथा कवल र सम्भव भएसम्म वगर्�फट, 
(४) घर जग्गाको अविस्थ�त आवास वा  औ�ो�गक वा व्यापा�रक क्षे�मा रहेको व्यहोरा, 
(५) कच्ची वा पक् क� सडकसँग जो�डएको व्यहोरा, 
(६) घरजग्गाको स्वा�मत्व रहेको व्यि�को नाम थर साथै स्वा�मत्वभन्दा फरक व्यि�को 

भोगचलन रहेको भए भोगचलन गन�को नाम थरका साथै अन्य �ववरण,  
(७) घरमा भएको लगापात तथा ख�रद �ब�� हनु सक्ने न्यूनतम मूल्य । 

(ख) चल सम्पि�को �ववरणः 
(१) चल सम्पि� रहेको ठाउँ तथा भोग वा �नयन्�ण राख् नेको नाम थर, 
(२) ब�क खातामा रहेको नगद भए खातावाला, ब�क तथा शाखाको नाम, 
(३) चल सम्पि�को �कार तथा नगद बाहेकको भए सम्भा�वत �ब�� मूल्य,  
(४) नगद बाहेकको चल सम्पि� भए अवस्था, �कृ�त तथा बनोटका साथै �त्येकको साइज 

र सङ्ख्या । 

 न्या�यक स�म�तले यस ऐन बमोिजम चलन चलाइर् पाउन कुनै सम्पि� देखाइर् �नवेदन परेप�छ चलन 
चलाउने कायर् सम्पन् न नभएसम्मको ला�ग उ� सम्पि� हक हस्तान्तरण गनर्, भत्काउन, �बगानर् तथा 
कुनै �कारको �नमार्ण कायर् गर� उ� सम्पि�को स्वरूप प�रवतर्न गनर् नपाउने गर� रोक् का राख् न 
सम्बिन्धत पक्षको नाममा आदेश जार� गर� उ� सम्पि� यथािस्थ�तमा राख् नपुछर् ।    

 न्या�यक स�म�तको �नणर्य बमोिजम चलन चलाइर् पाउन �नवेदन परेमा स�म�तबाट तो�कएको 
कमर्चार�ले चलन चलाउने �म�त खलुाइर् फलानो �म�तमा फलानो घर जग्गाको चलन चलाउन 
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कमर्चार� ख�टइर् आउने हुँदा सो �म�त अगावै घर जग्गा खाल� ग�र�दन ुभनी चलन �दनपुन� पक्षको 
नाममा सूचना जार� गनुर्पछर् ।    
 

१२.  अ�भलेख: 
 स�म�तबाट भएका �नणर्य, आदेश वा अन्य कारबाह�को अ�भलेख अ�नवायर् रुपमा राख् नपुछर्। �नणर्य 

�कताबलाई सरुिक्षत गर� राख् नपुछर् ।  

 �नणर्य, आदेश वा कारबाह�को भरपद� र �टकाउ फाईल खडा गर� सरुिक्षत स्थानमा पिञ् जका बनाई 
राख् न ुपछर् । 

 अ�भलेख रहेका कागजातहरुको नक् कल सरोकारवालालाई वा �माणको रुपमा अन्य �नकायबाट माग 
भएमा मा� �दने व्यवस्था गनुर्पछर् ।  

 गोप�नयता कायम राख् नपुन� कागजातको नक् कल �दने र �चार �सार गन� कुरालाई �नयन्�ण  
गनुर्पछर् । 

 माग भएको अवस्थामा हेन� र नक् कल तरुुन्तै �दन स�कने गर� अ�भलेख व्यवस्थापन गनुर्पछर्। 

 नक् कल दस्तूर गाउँ वा नगरसभाबाट तोके बमोिजम �लनपुछर् । 
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न्या�यक स�मतबाट हनु े�ववाद समाधान ���याको सामान्य चरणहरु 
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न्या�यक स�मतबाट हनु े�ववाद समाधान ���याको सामान्य चरणहरु 
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न्या�यक स�मतबाट हनु े�ववाद समाधान ���याको सामान्य चरणहरु 
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न्या�यक स�म�त क्षमता अ�भव�ृ�  

पा��म र �िशक्षण ता�लका 

प�हलो �दन 

स� �वषय समयाव�ध 

१ उद् घाटनः प�रचय, उ�ेश्य, �िशक्षण �व�ध र अपके्षा संकलन १ घण्टा 

२ कानूनी शब्दावल�को प�रभाषा र �योग २ घण्टा 

३ न्या�यक स�म�तको अ�धकार क्षे�ः �ववाद �नरूपण १ घण्टा ३० �मनेट 

दो�ो �दन 
स� �वषय समयाव�ध 

१  न्या�यक स�म�तको अ�धकारक्षे�ः मेल�मलाप १ घण्टा ३० �मनेट 

२  न्याय सम्पादनमा अपनाउनपुन� कायर्�व�ध १ घण्टा ३० �मनेट 

३ अन्त�रम संरक्षणात्मक आदेश तथा रोक् का गन� वा फुकुवा गन� 
आदेश 

३० �मनेट 

४ �नणर्य कायार्न्वयन र पनुरावेदन १ घण्टा 

ते�ो �दन 

स� �वषय समयाव�ध 

१   न्या�यक स�म�तले हेन� �ववाद �नरूपण र मेल�मलाप सम्बन्धी 
अभ्यास तथा भ�ूमका अ�भनय 

२ घण्टा ३० �मनेट 

२ समापन ३० �मनेट 
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न्या�यक स�म�त क्षमता अ�भव�ृ�  

पा��म र �िशक्षण ता�लका 

प�हलो �दन 

�वषय �व�ध समयाव�ध 

उद् घाटनः प�रचय, उ�ेश्य, �िशक्षण 
�व�ध र अपके्षा संकलन 

सहभागीहरुको नाम, स्थानीय तहको नाम, 
पद स�हत प�रचय गनर् लगाउन े

१ घण्टा 

�िशक्षणको उ�ेश्य र �वषयवस्तकुो बारेमा 
जानकार� गराउने 
सहभागीहरुलाई मेटाकाडर्मा यस ता�लममा 
के छलफल गन� अपके्षा राखेको छ सो 
लेख् न लगाई �भ�ामा टाँस्न े

कानूनी शब्दावल�को प�रभाषा र 
�योग 

सहभागीहरुलाई न्या�यक स�म�तको काम 
कारबाह�को �सल�सलामा बढ� सनुेका र 
�योग गरेका कानूनी शब्दहरु के-के हनु ्
मेटाकाडर्मा �टप्न लगाउने 

२ घण्टा 

सहभागीहरुको �वषयगत बझुाई के-कस्तो 
छ भनी ता�लम सञ् चालन गनुर् अिघ 
�श् नावल�को माध्यमबाट मूल्यांकन गन� 

�वषयवस्तलुाई �ोत साम�ीमा उल्लेिखत 
कानूनी शब्दावल�को प�रभाषा र �योग 
सम्बन्धी �स्ततुीकरण गन� 

सहभागीहरुले मेटाकाडर्मा �टपेका सबै 
शब्दहरु सम्बोधन भयो/भएन छलफल गन� 

न्या�यक स�म�तको अ�धकारक्षे�ः 
�ववाद �नरूपण 

पावर प्वाइन्ट माफर् त कानूनी 
व्यवस्थाहरुको �स्त�ुत गर� छलफल गन� 

१ घण्टा ३० �मनेट 

समूह �वभाजन गर� न्या�यक स�म�तको 
�ववाद �नरूपण गन� अ�धकारक्षे� �च�लत 
कुन-कुन कानूनमा रािखएको छ भन् ने 
�वषयमा समूह कायर् गनर् लगाई �स्ततुीकरण 
गनर् लगाउन े
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व्यवस्थाहरुको �स्त�ुत गर� छलफल गन� 

१ घण्टा ३० �मनेट 

समूह �वभाजन गर� न्या�यक स�म�तको 
�ववाद �नरूपण गन� अ�धकारक्षे� �च�लत 
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kl/R5]b–@ 
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सहभागीहरुलाई आफूले दतार् गरेका 
�ववादको सूची बनाउन लगाउने र 
उनीहरुले ती �ववाद समाधानमा के-के गरे 
वा गन� हो, त्यसमा भ�ूमका अ�भनय (Role 
Play) गनर् लगाउन े

दो�ो �दन 
�वषय �व�ध समयाव�ध 

न्या�यक स�म�तको अ�धकारक्षे�ः 
मेल�मलाप 

पावर प्वाइन्ट माफर् त कानूनी 
व्यवस्थाहरुको �स्त�ुत गर� छलफल गन� 

१ घण्टा ३० �मनेट 

समूह �वभाजन गर� �च�लत कानून बमोिजम 
न्या�यक स�म�तको-के कस्तो �ववादमा 
मेल�मलापको ला�ग पठाउन सक्छ भन् न े
�वषयमा समूह कायर् गनर् लगाई �स्ततुीकरण 
गनर् लगाउन े
सहभागीहरुलाई आफूले दतार् गरेका क�त 
�ववाद मेल�मलापको ला�ग पठाएका छन,् 
सूची बनाउन लगाउन े र ती �ववाद 
मेल�मलापमा पठाउँदा र �मलाप� भएप�छ 
के-के गरे वा के-के गन� हो त्यसमा भ�ूमका 
अ�भनय (Role Play) गनर् लगाउने 

न्याय सम्पादनमा अपनाउनपुन� 
कायर्�व�ध 

सहभागीहरुले आफूले गद� आएको 
भ�ूमकाको बारेमा व्य� गनर् लगाउन े

१ घण्टा ३० �मनेट 

समूह �वभाजन गर� न्या�यक स�म�तले हेनर् 
सक्ने �ववादको नमूना �दएर त्यसको 
शरुुदेिख अिन्तमसम्म के गन� हो भन् ने 
�वषयमा समूह कायर् गनर् लगाई �ाईट 
पेपरमा लेखेर टाँस्न लगाउन े
पावर प्वाइन्ट माफर् त न्याय सम्पादनमा 
अपनाउनपुन� कायर्�व�धको �स्त�ुत गन�  
समूह कायर्मा तयार गरेको चाटर् पेपर 
(Chartpaper) �स्ततुीकरण गनर् लगाई 
छलफल गन� 
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अन्त�रम संरक्षणात्मक आदेश तथा 
रोक् का गन� वा फुकुवा गन� आदेश 

पावर प्वाइन्ट माफर् त के-कस्तो अवस्थामा 
अन्त�रम संरक्षणात्मक आदेश तथा रोक् का 
गन� वा फुकुवा गन� आदेश गन� �वषयमा 
�स्त�ुत गर� छलफल गन� 

३० �मनेट 

�नणर्य कायार्न्वयन र पनुरावेदन �नणर्य कायार्न्वयन कसले कसर� गछर् र 
पनुरावेदन कसले क�तबेला गन� भनी 
सहभागीहरुलाई मेटाकाडर्मा �टप्न लगाउन े

१ घण्टा 

पावर प्वाइन्ट माफर् त �नणर्य कायार्न्वयन र 
पनुरावेदन सम्बन्धी �स्त�ुत गर� छलफल 
गन� 
दतार् �कताबको नमूना तथा शरुु ���याको 
तयार� गनर् लगाउन े

ते�ो �दन 
�वषय �व�ध समयाव�ध 

न्या�यक स�म�तले हेन� �ववाद 
�नरूपण र मेल�मलाप सम्बन्धी 
अभ्यास 

न्या�यक स�म�तले हेन� कुनै �ववादको नमूना 
�दई �समलेुसन गनर् लगाउन े

२ घण्टा ३० �मनेट 

�नणर्य �कताबको नमूना तयार गनर् लगाउने  

न्या�यक स�म�तले �दन सक्ने अन्त�रम 
संरक्षणात्मक आदेश तथा रोक् का गन� वा 
फुकुवा गन� आदेश लेख् न लगाउने 

न्या�यक स�म�तले �ववाद �नरूपणको �ममा 
गन� �नणर्य लेख् न लगाउन े

समापन सहभागीहरुले ता�लमको शरुुमा राखेको 
अपेक्षा पूरा भयो भएन मूल्यांकन गन� 

३० �मनेट 

 

  



ljjfb ;dfwfgdf Goflos ;ldlt ;|f]t ;fdu|L tyf k|lzIf0f k'l:tsf  

 62 Gofo ;]jf tflnd s]Gb|

अन्त�रम संरक्षणात्मक आदेश तथा 
रोक् का गन� वा फुकुवा गन� आदेश 

पावर प्वाइन्ट माफर् त के-कस्तो अवस्थामा 
अन्त�रम संरक्षणात्मक आदेश तथा रोक् का 
गन� वा फुकुवा गन� आदेश गन� �वषयमा 
�स्त�ुत गर� छलफल गन� 

३० �मनेट 

�नणर्य कायार्न्वयन र पनुरावेदन �नणर्य कायार्न्वयन कसले कसर� गछर् र 
पनुरावेदन कसले क�तबेला गन� भनी 
सहभागीहरुलाई मेटाकाडर्मा �टप्न लगाउन े

१ घण्टा 

पावर प्वाइन्ट माफर् त �नणर्य कायार्न्वयन र 
पनुरावेदन सम्बन्धी �स्त�ुत गर� छलफल 
गन� 
दतार् �कताबको नमूना तथा शरुु ���याको 
तयार� गनर् लगाउन े

ते�ो �दन 
�वषय �व�ध समयाव�ध 

न्या�यक स�म�तले हेन� �ववाद 
�नरूपण र मेल�मलाप सम्बन्धी 
अभ्यास 

न्या�यक स�म�तले हेन� कुनै �ववादको नमूना 
�दई �समलेुसन गनर् लगाउन े

२ घण्टा ३० �मनेट 

�नणर्य �कताबको नमूना तयार गनर् लगाउने  

न्या�यक स�म�तले �दन सक्ने अन्त�रम 
संरक्षणात्मक आदेश तथा रोक् का गन� वा 
फुकुवा गन� आदेश लेख् न लगाउने 

न्या�यक स�म�तले �ववाद �नरूपणको �ममा 
गन� �नणर्य लेख् न लगाउन े

समापन सहभागीहरुले ता�लमको शरुुमा राखेको 
अपेक्षा पूरा भयो भएन मूल्यांकन गन� 
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भाग -७ 

न्या�यक स�म�त र मेल�मलाप सम्बन्धी अ�धकारक्ष�े 

मेल�मलाप केन्�को गठनः 
स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनरुुप न्या�यक स�म�तले कायर् गदार् अपनाउन ु पन� �कृयाको 
सम्बन्धमा ऐ.ऐनको दफा ४९ मा �नम्न बमोिजमको �ावधानहरु रहेका छन:्- 

४९. न्याय सम्पादनको ���या (१) न्या�यक स�म�तले आफू समक्ष पेश भएको �ववादको �नवेदन 
दतार् गर� दतार्को �नस्सा सम्बिन्धत पक्षलाई उपलब्ध गराउन ुपन�छ।  

(२) न्या�यक स�म�तले आफूसमक्ष पेश भएको �ववादको �नवेदनको कारबाह� र �कनारा 
गदार् सम्भव भएसम्म मेल�मलाप गनर् �ोत्सा�हत गर� दवैु पक्षको सहम�तमा �मलाप� गराउन ु 
पन�छ । पक्षहरूबीच �मलाप� हनु नसकेमा दफा ४७ को उपदफा (१) मा उिल्लिखत �ववादमा 
न्या�यक स�म�तले कानून बमोिजम �ववादको कारबाह� र �कनारा गनुर् पन�छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम �मलाप� गराउँदा न्या�यक स�म�तले आफूले सूचीकृत गरेको 
मेल�मलापकतार्बाट गराउन ुपन�छ । 

 
यसबाट के स्प� हनु्छ भने न्या�यक स�म�तले �नरूपण गनर् पाउने अ�धकार क्षे� सोह� ऐनको दफा ४७ को 
उपदफा (१) �भ�का �ववाद प�न न्या�यक स�म�तले मेल�मलापको माध्यमबाट समाधान गनर् �यत् न  
गनुर्पछर् । यसर� मेल�मलाप गराउँदा आफूले सूिचकृत गरेको मेल�मलपकतार् माफर् त नै गनुर्पछर् ।  

यसर� सूिचकृत भएका मेल�मलापकतार्हरु मेल�मलापका सम्बन्धमा कम्तीमा प�न आधारभतू �िशक्षण पाएका र 
मेल�मलाप गदार् के कस्तो कानूनी व्यवस्थाको पालना गनुर्पछर् भन् ने थाहा पाएका हनु्छन ्। यस्तो ता�लम 
�ाप् त मेल�मलापकतार्हरु मानव अ�धकार र सामािजक न्यायका मूलभतू मान्यताका सम्बन्धमा �िशिक्षत  
हनु्छन ्। मेल�मलापका �ममा पक्षहरु बीचमा भएका सबै कुराहरु गोप्य राख् नपुछर् भन् ने �वषयमा सचेत 
हनु्छन ्। �यनीहरु माफर् त मेल�मलाप गराउँदा पक्षहरु स्वयंले ज ेकुरा स्वीकार गरेका हनु्छन,् सोह� कुरामा 
मा� सहम�त गराउँदछन ्। मले�मलाप गदार् सबै ���या पूरा गर� दवैु पक्षको भावना र चाहनालाई सम्बोधन 
गर� मेल�मलाप ग�रएको छ भने मा� त्यस्तो सहम�त कायार्न्वयन गनर् सहज हनु्छ, दवैु पक्षलाई जीतको 
अनभु�ूत हनु्छ र अन्ततः यस्तो �ववाद पनुः दोहो�रने सम्भावना प�न अत्यन्तै कम हनु्छ ।  

न्या�यक स�म�त वा यसका कुनै सदस्य स्वयं संलग्न भई मेल�मलाप गनुर् हुँदैन । �कनभने कानून (स्थानीय 
सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा (३)) ले नै यस्तो मेल�मलाप गदार् सूिचकृत 
मेल�मलापकतार्ले गनुर्पछर् भन् ने व्यवस्था गरेको छ। न्या�यक स�म�तको कुनै सदस्य �वगतमा मेल�मलापको 
ता�लम�ाप् त भएमा नै प�न मेल�मलाप गराउने कायर्मा संलग्न रहन ुहुँदैन । �ववाद �नरूपण गन� िजम्मेवार� 
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भएको पदा�धकार� स्वयं नै मेल�मलापमा प�न संलग्न रहँदा प�छ सो �ववाद पनुः�नरूपण गनुर्पन� अवस्थामा 
असिजलो हनु सक्छ।न्या�यक स�म�तका पदा�धकार�हरुले मेल�मलापका सबै ���या वा कायर्�व�ध पूरा गर� 
मेल�मलापको कायर्मा संलग्न रहँदा गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाका अन्य िजम्मेवार� पूरा गन� समय अत्यन्त 
कम हनुे भएको कारणले प�न यस्तो व्यवस्था ग�रएको हो।  
 
�ववादका पक्ष �सधै वडा कायार्लयमा आएमा के गन� ?  

�ववादको पक्ष �ववाद �लएर वडा कायार्लयमा आएमा प�हला उनीहरुलाई न्या�यक स�म�त समक्ष जान सझुाव 
�दनपुछर् । य�द कुनै पक्षले वडाबाटै समाधान ग�र�दन ु भनी आ�ह गरेमा समेत वडाध्यक्ष वा सदस्यले 
आफूले वा आफ्नो कायार्लयबाट ग�रएको समाधान न्या�यक स�म�तबाट ग�रएको जस्तो कानूनको 
औपचा�रकता तथा ���या पगुेको नहनुे भएकोले त्यसले कानूनी मान्यता नपाउने कुराको जानकार�  
�दनपुछर् ।  

यसका अ�त�र� उजरू�को एक�कृत लगत राख् ने �योजनका ला�ग प�न �त्येक उजरू� न्या�यक स�म�तको 
लगतमा दतार् गनुर् अ�त नै महत्वपूणर् भएकोले वडा स्तरमा उजरू� दतार् नगर� न्या�यक स�म�तमा नै उजरू� दतार् 
गनर् पठाई �दनपुछर् । 

न्या�यक स�म�तले स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोिजमका �ववाद वा �च�लत कानून 
बमोिजम न्या�यक स�म�तबाट �नरूपण गन� भनी तो�क�दएका �ववाद वा �च�लत कानून बमोिजम मेल�मलापको 
माध्यमबाट समाधान गनर् स�कने �ववादमा मा�ै मेल�मलाप गराउन सक्छ ।आफ्नो अ�धकार क्षे�मा परेको 
�ववाद समाधान गनर्का ला�ग न्या�यक स�म�तले सोह� ऐनको दफा ४९ को उपदफा १० बमोिजम �त्येक 
वडामा मेल�मलाप केन्�को गठन गनर् सक्छ । वडास्तर�य केन्�मा रहने वा न्या�यक स�म�तले आफ्नो 
अ�धकार क्षे��भ�का �ववादको मेल�मलाप गराउने �योजनका ला�ग सूिचकृत गरेका व्यि�हरु मा�ै 
मेल�मलापकतार् हनु ्। न्या�यक स�म�त अन्तगर्त हनुे मेल�मलाप मेल�मलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ बमोिजम 
हनुे मेल�मलाप भन्दा फरक हनु्छ। मेल�मलापकतार्को छनौट गदार् न्या�यक स�म�तले देहाय बमोिजम 
गनुर्पछर्:-  

1. न्या�यक स�म�तले मेल�मलाप गराउने कायर्को ला�ग �ववादका पक्षहरूलाइर् एक जना 
मेल�मलापकतार्को छनौट गनर् लगाउन ुपछर् । 

2. पक्षहरूबीच एक जना मेल�मलापकतार्को ला�ग सहम�त नभएमा न्या�यक स�म�तले पक्षहरूको 
सहम�तमा तीन जना मेल�मलापकतार्को छनौट गनर् सक्छ । 

3. पक्षहरूको बीचमा मेल�मलापकतार्को नाममा सहम�त हनु नसकेमा न्या�यक स�म�तले 
मेल�मलापकतार्को सूचीमा रहेका मेल�मलापकतार्हरू मध्येबाट दवैु पक्षबाट एक-एक जना 
मेल�मलापकतार् छनौट गनर् लगाइर् ते�ो मेल�मलापकतार् आफ�  छनौट गर� �दनपुछर् । 
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भएको पदा�धकार� स्वयं नै मेल�मलापमा प�न संलग्न रहँदा प�छ सो �ववाद पनुः�नरूपण गनुर्पन� अवस्थामा 
असिजलो हनु सक्छ।न्या�यक स�म�तका पदा�धकार�हरुले मेल�मलापका सबै ���या वा कायर्�व�ध पूरा गर� 
मेल�मलापको कायर्मा संलग्न रहँदा गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाका अन्य िजम्मेवार� पूरा गन� समय अत्यन्त 
कम हनुे भएको कारणले प�न यस्तो व्यवस्था ग�रएको हो।  
 
�ववादका पक्ष �सधै वडा कायार्लयमा आएमा के गन� ?  

�ववादको पक्ष �ववाद �लएर वडा कायार्लयमा आएमा प�हला उनीहरुलाई न्या�यक स�म�त समक्ष जान सझुाव 
�दनपुछर् । य�द कुनै पक्षले वडाबाटै समाधान ग�र�दन ु भनी आ�ह गरेमा समेत वडाध्यक्ष वा सदस्यले 
आफूले वा आफ्नो कायार्लयबाट ग�रएको समाधान न्या�यक स�म�तबाट ग�रएको जस्तो कानूनको 
औपचा�रकता तथा ���या पगुेको नहनुे भएकोले त्यसले कानूनी मान्यता नपाउने कुराको जानकार�  
�दनपुछर् ।  

यसका अ�त�र� उजरू�को एक�कृत लगत राख् ने �योजनका ला�ग प�न �त्येक उजरू� न्या�यक स�म�तको 
लगतमा दतार् गनुर् अ�त नै महत्वपूणर् भएकोले वडा स्तरमा उजरू� दतार् नगर� न्या�यक स�म�तमा नै उजरू� दतार् 
गनर् पठाई �दनपुछर् । 

न्या�यक स�म�तले स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोिजमका �ववाद वा �च�लत कानून 
बमोिजम न्या�यक स�म�तबाट �नरूपण गन� भनी तो�क�दएका �ववाद वा �च�लत कानून बमोिजम मेल�मलापको 
माध्यमबाट समाधान गनर् स�कने �ववादमा मा�ै मेल�मलाप गराउन सक्छ ।आफ्नो अ�धकार क्षे�मा परेको 
�ववाद समाधान गनर्का ला�ग न्या�यक स�म�तले सोह� ऐनको दफा ४९ को उपदफा १० बमोिजम �त्येक 
वडामा मेल�मलाप केन्�को गठन गनर् सक्छ । वडास्तर�य केन्�मा रहने वा न्या�यक स�म�तले आफ्नो 
अ�धकार क्षे��भ�का �ववादको मेल�मलाप गराउने �योजनका ला�ग सूिचकृत गरेका व्यि�हरु मा�ै 
मेल�मलापकतार् हनु ्। न्या�यक स�म�त अन्तगर्त हनुे मेल�मलाप मेल�मलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ बमोिजम 
हनुे मेल�मलाप भन्दा फरक हनु्छ। मेल�मलापकतार्को छनौट गदार् न्या�यक स�म�तले देहाय बमोिजम 
गनुर्पछर्:-  

1. न्या�यक स�म�तले मेल�मलाप गराउने कायर्को ला�ग �ववादका पक्षहरूलाइर् एक जना 
मेल�मलापकतार्को छनौट गनर् लगाउन ुपछर् । 

2. पक्षहरूबीच एक जना मेल�मलापकतार्को ला�ग सहम�त नभएमा न्या�यक स�म�तले पक्षहरूको 
सहम�तमा तीन जना मेल�मलापकतार्को छनौट गनर् सक्छ । 

3. पक्षहरूको बीचमा मेल�मलापकतार्को नाममा सहम�त हनु नसकेमा न्या�यक स�म�तले 
मेल�मलापकतार्को सूचीमा रहेका मेल�मलापकतार्हरू मध्येबाट दवैु पक्षबाट एक-एक जना 
मेल�मलापकतार् छनौट गनर् लगाइर् ते�ो मेल�मलापकतार् आफ�  छनौट गर� �दनपुछर् । 
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4. �नवेदनका दवैु पक्षको सहम�तमा मेल�मलापकतार्को सूचीमा नरहेको मेल�मलापकतार् हनु योग्य रहेको 
कुनै व्यि� वा संस्थाबाट मेल�मलाप ���या अगा�ड बढाउन सहमत भै �लिखत �नवेदन �दएमा 
न्या�यक स�म�तले त्यस्तो व्यि� वा संस्थालाइर् मेल�मलापकतार् तोक्न सक्छ।   

�ववादको मेल�मलाप कायर् यथास� चाँडो गराउन ुपछर् । वडास्तर�य मेल�मलाप केन्� वा मेल�मलापकतार्ले 
मेल�मलाप गराउँदा देहाय बमोिजम गनुर्पछर्ः-  

1. न्या�यक स�म�तको �नद�शन अनसुार मेल�मलापको कायर् सम्पन् न भई पक्षहरू बीच �मलाप� भएमा 
वडास्तरको मेल�मलाप केन्�ले �मलाप�को कागज तयार गर� �ववाद सम्ब� कागजात स�हत 
न्या�यक स�म�त समक्ष अ�भलेखको ला�ग पठाउन ुपछर् । 

2. पक्षहरूबीच �मलाप� हनु नसकेमा सोह� व्यहोरा उल्लेख गर� न्या�यक स�म�त समक्ष उपिस्थत हनुे 
�म�त तोक� सम्ब� कागजात स�हत पक्षहरूलाई पठाउन ुपछर् । 

3. वडास्तर�य मेल�मलाप केन्�ले मेल�मलाप गराउँदा स्थानीय तहले बनाएको कानूनको अवलम्बन 
गनुर्पछर्। 

न्या�यक स�म�तले देहायको अवस्था पर� पक्षहरूले �नवेदन �दएको अवस्थामा मेल�मलापकतार् प�रवतर्न ग�र�दन ु
पछर्:- 

1. पक्षहरुले मेल�मलापकतार्लाई सूचीबाट हटाएमा, 
2. पक्षहरूले पारस्प�रक सहम�तमा मेल�मलापकतार् हेरफेर गनर् मञ् जरु भएमा, 
3. �ववादको कुनै पक्षले मेल�मलापकतार्��त अ�वश् वास रहेको �लिखत जानकार� गराएमा, 
4. कुनै कारणले मेल�मलापकतार्ले मेल�मलापमा सहभागी भैरहन नसक्ने जनाएमा, 
5. �ववादको �वषयवस्तमुा मेल�मलापकतार्को कुनै स्वाथर् रहेको मेल�मलापकतार्ले जानकार� गराएमा वा 

कुनै �ोतबाट न्या�यक स�म�त समक्ष जानकार� �ाप् त भएमा,  

6. मेल�मलापकतार्ले मेल�मलापकतार्को है�सयतले कायर् गदार् तो�कए बमोिजमका आचरण पालन  
नगरेमा । 

मेल�मलापकतार्ले देहाय बमोिजमको आचरण पालन गनुर्पछर्ः- 
1. मेल�मलाप सम्बन्धी कारबाह� �नष्पक्ष ढ�ले सम्पादन गनुर्पन�, 
2. कुनै पक्ष��त झकुाव, आ�ह, पूवार्�ह नराख् ने वा राखेको देिखने कुनै आचरण वा व्यवहार नगन�, 
3. कुनै पक्षलाइर् डर, �ास, झ�ुान वा �लोभनमा पार� मेल�मलाप गराउन नहनुे, 
4. �ववाद कायम रहेको अवस्थामा �ववादको कुनै पक्षसँग आ�थर्क कारोबारमा संलग्न नहनु,े 
5. मेल�मलापको �ममा पक्षहरुसँग सम्मानजनक, सदभावपूणर् र सबै पक्ष��त समान व्यवहार कायम 

गन�, 
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6. मेल�मलापको �ममा पक्षहरुले व्य� गरेको �वषयवस्तकुो गोपनीयता कायम राख् ने, 
7. मेल�मलापको �ममा पक्षबाट �ाप् त भएको कुनै कागजात वा वस्त ु���या सम्पन् न भएप�छ वा �नज 

���याबाट अलग भएप�छ सम्बिन्धत पक्षलाइर् सरुिक्षत �फतार् गन� । 
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6. मेल�मलापको �ममा पक्षहरुले व्य� गरेको �वषयवस्तकुो गोपनीयता कायम राख् ने, 
7. मेल�मलापको �ममा पक्षबाट �ाप् त भएको कुनै कागजात वा वस्त ु���या सम्पन् न भएप�छ वा �नज 

���याबाट अलग भएप�छ सम्बिन्धत पक्षलाइर् सरुिक्षत �फतार् गन� । 
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अनसूुची -१ 

 

�ी.............पा�लकाको न्या�यक स�म�त समक्ष  �दएको 

�नवेदन 

...............सालको दतार् नं. ............. 

.............. िजल्ला, ..............................पा�लका, वडा नं. .............. बस्न े ............. को 
छोरा/छोर�/प�त/पत् नी वषर् ......... को �नवेदक (एकभन्दा बढ� �नवेदक भए यसै बमोिजमको �ववरण 
�त्येक �नवेदकको हकमा उल्लेख गन�) 

�वरु� 

.............. िजल्ला, ..............................पा�लका, वडा नं. .............. बस्न े ............. को 
छोरा/छोर�/प�त/पत् नी वषर् ......... को ��तवाद� (एकभन्दा बढ� ��तवाद� भए यसै बमोिजमको �ववरण 
�त्येक ��तवाद�को हकमा उल्लेख गन�) 

�ववादको �वषय : ....................... 

 

1.  म/हामी �नवेदक �नम्न �करणहरूमा लेिखए बमोिजम �नवेदन गदर्छु/गदर्छ� । 

(क) 

(ख) 

(ग) 

(घ) 

(ङ) 

2.  यो �ववाद यसै न्या�यक स�म�तको अ�धकार क्षे��भ� पदर्छ । 

3.  �नवेदन गनर् .......... कानून बमोिजम हदम्याद रहेको छ । 
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4.  �नवेदन वापतको दस्तूर रु.......यसैसाथ बझुाउन ल्याएको छु/छ� । 

5.  �नवेदनको दावीलाई प�ु� गन� �माण :- 

यस �वषयमा देहायको �माण सम्बन्धी कागजातको ��त�ल�प संलग्न गरेको छु/छ� । 

(क) 

(ख) 

(ग) 

6.  साक्षी :- 

(क) 

(ख) 

(ग) ................. (साक्षीहरूको पूरा नाम, उमेर र ठेगाना उल्लेख गन�) 

7. यसमा लेिखएको व्यहोरा ठ�क साँचो छ, झ�ुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला । 

 

 

 

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

�नवेदक 

इ�त संवत ्............ साल ........... म�हना ..... गते ....रोज .....शभुम ्। 

 

(��व्य : �लखत दतार् गनर् ल्याउने �त्येक पक्षले �लखतको �त्येक प�ृको शीर पछुारमा छोटकर� दस्तखत 
गर� अिन्तम प�ृको अन्त्यमा लेखात्मक तथा रेखात्मक स�हछाप गरेको हनु ुपन�छ ।) 
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4.  �नवेदन वापतको दस्तूर रु.......यसैसाथ बझुाउन ल्याएको छु/छ� । 

5.  �नवेदनको दावीलाई प�ु� गन� �माण :- 

यस �वषयमा देहायको �माण सम्बन्धी कागजातको ��त�ल�प संलग्न गरेको छु/छ� । 

(क) 

(ख) 

(ग) 

6.  साक्षी :- 

(क) 

(ख) 

(ग) ................. (साक्षीहरूको पूरा नाम, उमेर र ठेगाना उल्लेख गन�) 

7. यसमा लेिखएको व्यहोरा ठ�क साँचो छ, झ�ुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला । 

 

 

 

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

�नवेदक 

इ�त संवत ्............ साल ........... म�हना ..... गते ....रोज .....शभुम ्। 

 

(��व्य : �लखत दतार् गनर् ल्याउने �त्येक पक्षले �लखतको �त्येक प�ृको शीर पछुारमा छोटकर� दस्तखत 
गर� अिन्तम प�ृको अन्त्यमा लेखात्मक तथा रेखात्मक स�हछाप गरेको हनु ुपन�छ ।) 
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अनसूुची -2 

�ववाद दतार् �कताबको ढाचँा 

�ी......................... न्या�यक स�म�त 

............. साल साउनदेिख ............. साल आसाढ मसान्तसम्मको �ववाद दतार् �कताब 

�
.सं.  

�ववाद नं.  

दतार् �म�त
 

�नवे दक
क
ो दस्तखत

 

�नवेदक
क
ो नाम, थर, वतन

 

��तवाद�क
ो नाम, थर, वतन

 

�ववादक
ो �वषय

 

दतार् अ�धक
ार�क

ो नाम, थर
 

दस्तूर
 

��तउ�र परेक
ो वा म्याद समा� भएक

ो �म�त
 

�नणर्य �म�त र �नणर्य गन� न्या�यक
 स�म�तक

ा 
सदस्यक

ो नाम 

�नणर्यक
ो �क

�सम
 

�म�सल बझ्ने  क
मर्चार�क

ो नाम 

कै
�फ

यत
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अनसूुची -3 

�नवेदन/��तउ�रप� दतार्को �नस्साको ढाचँा 

 

�ी...............................................पा�लकाको न्या�यक स�म�त 

................................... को �नवेदन/��तउ�रप� �ाप् त भई यस न्या�यक स�म�तको दतार् �कताबमा दतार् 
नं. ..... �म�त ..../.../.... मा दतार् भएकोले यो �नस्सा �दइएको छ । 

 

                                                           दतार् अ�धकार�को,- 

कायार्लयको छाप :                                                  दस्तखत : 

नाम : 

पद : 

�म�त : 
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अनसूुची -3 

�नवेदन/��तउ�रप� दतार्को �नस्साको ढाचँा 

 

�ी...............................................पा�लकाको न्या�यक स�म�त 

................................... को �नवेदन/��तउ�रप� �ाप् त भई यस न्या�यक स�म�तको दतार् �कताबमा दतार् 
नं. ..... �म�त ..../.../.... मा दतार् भएकोले यो �नस्सा �दइएको छ । 

 

                                                           दतार् अ�धकार�को,- 

कायार्लयको छाप :                                                  दस्तखत : 

नाम : 

पद : 

�म�त : 
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अनसूुची - ४ 

म्याद बझुी ग�र�दने भरपाईको ढाचँा  

�ी..................................................पा�लकाको न्या�यक स�म�त 

�म�त ...................... मा यस न्या�यक स�म�तमा ...................... बस्ने ...................... 
उपर �नवेदन दतार् गरेकोमा सो �ववादमा ��तवाद�/वारेस .......................... उपिस्थत भई सो म्याद र सो 
साथ आवश्यक ��त, �नवेदन र अन्य कागजातका �मािणत ��त बझुी �लएकोले यो भरपाई ग�रएको छ। 

न्या�यक स�म�तबाट म्याद बझु्नेको,- 

दस्तखत : 

��तवाद�/वारेसको नाम : 

�म�त : 
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अनसूुची - 5 

ता�रख भरपाईको ढाचँा 

�ी.......................................................पा�लकाको न्या�यक स�म�तमा खडा ग�रएको ता�रख भरपाई 

 

�नवेदक            

 

��तवाद� 

 

�ववाद 

�म�त ..................................... मा 

�म�त .............................. मा �ववाद सूचीमा चढाइने भएकोले/ ........................... काम गन� 
भएकोले �म�त ...../..../.... का �दन ..................... बज ेयस स�म�तमा उपिस्थत हनुेछु भनी सह� गन� 
................ 

�नवेदक ......................... 

��तवाद� ..............................  
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अनसूुची - 5 

ता�रख भरपाईको ढाचँा 

�ी.......................................................पा�लकाको न्या�यक स�म�तमा खडा ग�रएको ता�रख भरपाई 

 

�नवेदक            

 

��तवाद� 

 

�ववाद 

�म�त ..................................... मा 

�म�त .............................. मा �ववाद सूचीमा चढाइने भएकोले/ ........................... काम गन� 
भएकोले �म�त ...../..../.... का �दन ..................... बज ेयस स�म�तमा उपिस्थत हनुेछु भनी सह� गन� 
................ 

�नवेदक ......................... 

��तवाद� ..............................  
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अनसूुची - ६ 

ता�रख पचार्को ढाचँा 

 

�ी...........................................पा�लकाको न्या�यक स�म�तबाट जार� भएको 

............................. नामको 

ता�रख पचार् 

......................................... �वरु� ............................................ 

................... सालको �ववादको दतार् नं. .......... को ....... �ववाद ............. को �न�म� संवत ्

..................... को ता�रख तो�कएकोले सो �दन ................. बज े......................... मा उपिस्थत हनु 
यो ता�रख �दइएको छ । 

 

ता�रख तोक्ने कमर्चार�को दस्तखत : .................. 

नाम : ..................... 

�म�त : ......................... 
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अनसूुची - ७ 

��तउ�रप�को ढाचँा 

दतार् अ�धकार�ले भन� 

दतार् नं. : 

दतार् �म�त : 

�ी..............................................पा�लकाको न्या�यक स�म�तमा पेश गरेको 

��तउ�रप� 

................ सालको दतार् नं. ................ 

.............. िजल्ला, .......................................पा�लका, वडा नं. .............. बस्ने ............. को 
छोरा/छोर�/प�त/पत् नी वषर् ......... को ��तवाद� (एकभन्दा बढ� ��तवाद� भए यसै बमोिजमको �ववरण 
�त्येक ��तवाद�को हकमा उल्लेख गन�) 

�वरु� 

.............. िजल्ला, ....................................पा�लका, वडा नं. .............. बस्ने ............. को 
छोरा/छोर�/प�त/पत् नी वषर् ......... को �नवेदक (एकभन्दा बढ� �नवेदक भए यसै बमोिजमको �ववरण 
�त्येक �नवेदकको हकमा उल्लेख गन�) 

�ववादको �वषय : ....................... 

उिल्लिखत �वपक्षी भएको उ� �ववादमा यस न्या�यक स�म�तबाट मेरा/हा�ा नाममा जार� भएको म्याद 
न्या�यक स�म�तबाट �म�त .../.../..... मा �ाप् त भएकोले सो �नवेदन बमोिजमको दावीका सम्बन्धमा देहायको 
व्यहोराको ��तउ�रप� �लई उपिस्थत भएको छु/छ� । 

1.  �नवेदकले दावी गरेका �वषयहरूका सम्बन्धमा मेरो/हा�ो भएको यथाथर् व्यहोरा �नम्न �करणहरूमा 
खलुाएको छु/छ� । 
(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ङ) 

2.  �नवेदन बमोिजमको दावी पूणर् रूपमा वा आंिशक रूपमा स्वीकार गदर्छु/गदर्छ�/ ग�द�न/गद�न� । 
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अनसूुची - ७ 

��तउ�रप�को ढाचँा 

दतार् अ�धकार�ले भन� 

दतार् नं. : 

दतार् �म�त : 

�ी..............................................पा�लकाको न्या�यक स�म�तमा पेश गरेको 

��तउ�रप� 

................ सालको दतार् नं. ................ 

.............. िजल्ला, .......................................पा�लका, वडा नं. .............. बस्ने ............. को 
छोरा/छोर�/प�त/पत् नी वषर् ......... को ��तवाद� (एकभन्दा बढ� ��तवाद� भए यसै बमोिजमको �ववरण 
�त्येक ��तवाद�को हकमा उल्लेख गन�) 

�वरु� 

.............. िजल्ला, ....................................पा�लका, वडा नं. .............. बस्ने ............. को 
छोरा/छोर�/प�त/पत् नी वषर् ......... को �नवेदक (एकभन्दा बढ� �नवेदक भए यसै बमोिजमको �ववरण 
�त्येक �नवेदकको हकमा उल्लेख गन�) 

�ववादको �वषय : ....................... 

उिल्लिखत �वपक्षी भएको उ� �ववादमा यस न्या�यक स�म�तबाट मेरा/हा�ा नाममा जार� भएको म्याद 
न्या�यक स�म�तबाट �म�त .../.../..... मा �ाप् त भएकोले सो �नवेदन बमोिजमको दावीका सम्बन्धमा देहायको 
व्यहोराको ��तउ�रप� �लई उपिस्थत भएको छु/छ� । 

1.  �नवेदकले दावी गरेका �वषयहरूका सम्बन्धमा मेरो/हा�ो भएको यथाथर् व्यहोरा �नम्न �करणहरूमा 
खलुाएको छु/छ� । 
(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ङ) 

2.  �नवेदन बमोिजमको दावी पूणर् रूपमा वा आंिशक रूपमा स्वीकार गदर्छु/गदर्छ�/ ग�द�न/गद�न� । 
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(�नवेदन बमोिजमको दावी आंिशक रूपमा स्वीकार गरेको भए स्वीकार गरेको आधार र कारण उल्लेख 
गन�) 

3.  �नवेदन �वरू� कुनै �वषय भए उल्लेख गन� : 

(क) 
(ख) 
(ग)  

4.  �नवेदन दतार् गन� हकदैया नभएको/�नवेदन �दन हदम्याद नभएको/न्या�यक स�म�तको क्षे�ा�धकार 
नभएको िज�कर �लएको भए सो को आधार र कारण । 

5.  �नवेदनमा दावी गरे अनसुार न्या�यक स�म�तबाट �नणर्य हनु ुपन� हो, होइन । 

6.  ��तउ�रप� वापतको दस्तूर रु...... यसैसाथ बझुाउन ल्याएको छु/छ� । 

7.  यस �वषयमा देहायको �माण सम्बन्धी कागजातको ��त�ल�प संलग्न गरेको छु/छ� । 

(क) 

(ख) 

(ग) 

6.  साक्षी :- 

(क) 

(ख) 

(ग) ................. (साक्षीहरूको पूरा नाम, उमेर र ठेगाना उल्लेख गन�) 

7. यसमा लेिखएको व्यहोरा ठ�क साँचो छ, झ�ुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला । 

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

��तउ�रप� पेश गन�को 
दस्तखत 

इ�त संवत ्............ साल ........... म�हना ..... गते ....रोज .....शभुम ्। 

(��व्य : �लखत दतार् गनर् ल्याउने �त्येक पक्षले �लखतको �त्येक प�ृको शीर पछुारमा छोटकर� दस्तखत 
गर� अिन्तम प�ृको अन्त्यमा लेखात्मक तथा रेखात्मक स�हछाप गरेको हनु ुपन�छ ।) 
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अनसूुची - 8 

�मलाप� �नवेदनको ढाचँा 

 

�ी ..........................................पा�लकाको न्या�यक स�म�त, 

....................., ................................... । 

 

�वषय : मेल�मलाप�ारा �ववाद समाधान गर� पाउँ । 

.................... �नवेदक र .......................... ��तवाद� रहेको त्यस न्या�यक स�म�तमा �म�त 

..................... मा दतार् भई कारबाह�को �ममा रहेको ...................... �वषयको �ववाद मेल�मलापको 
�कृया�ारा समाधान गनर् यस �ववादका हामी दवैु पक्ष सहमत रहेका हुँदा सो �ववाद मेल�मलापको �कृया�ारा 
समाधान गन� सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर� पाउन यो �नवेदन गरेका छ� । 

�नवेदनमा लेिखएको व्यहोरा ठ�क साँचो छ, झ�ुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला । 

�नवेदकको,- ��तवाद�को,- 

सह� : 

नाम : 

�म�त : 

सह� : 

नाम : 

�म�त : 
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अनसूुची - 8 

�मलाप� �नवेदनको ढाचँा 

 

�ी ..........................................पा�लकाको न्या�यक स�म�त, 

....................., ................................... । 

 

�वषय : मेल�मलाप�ारा �ववाद समाधान गर� पाउँ । 

.................... �नवेदक र .......................... ��तवाद� रहेको त्यस न्या�यक स�म�तमा �म�त 

..................... मा दतार् भई कारबाह�को �ममा रहेको ...................... �वषयको �ववाद मेल�मलापको 
�कृया�ारा समाधान गनर् यस �ववादका हामी दवैु पक्ष सहमत रहेका हुँदा सो �ववाद मेल�मलापको �कृया�ारा 
समाधान गन� सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर� पाउन यो �नवेदन गरेका छ� । 

�नवेदनमा लेिखएको व्यहोरा ठ�क साँचो छ, झ�ुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला । 

�नवेदकको,- ��तवाद�को,- 

सह� : 

नाम : 

�म�त : 

सह� : 

नाम : 

�म�त : 

 

  

cg';"rLx? 

 81 Gofo ;]jf tflnd s]Gb| 

अनसूुची - 9 

�मलाप�को �लखतको ढाचँा 

(क)  मेल�मलापकतार्को नाम : 

(१) 

(२) 

(३) 

(ख) पक्षको नाम र ठेगाना : 

(१) 

(२) 

(३) 

(ग) �ववादको दतार् नं. : 

(घ)  �ववादको �वषय : 

(ङ)  साक्षीहरू : 

(१) 

(२) 

(३) 

(च)  �ववादको संिक्षप् त व्यहोरा : 

(छ) �ववाद समाधानको  शतर्हरू : 

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

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

......................................................... 
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�नवेदकको,- ��तवाद�को,- 

सह� : 

नाम : 

�म�त : 

सह� : 

नाम : 

�म�त : 

 

यस ऐन तथा मेल�मलाप सम्बन्धी �च�लत स�ीय कानून बमोिजम मा�थ उिल्लिखत शतर्मा यो �ववाद 
मेल�मलापको माध्यमबाट समाधान भएको �मािणत गदर्छु/गदर्छ� । 

 

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

सह� 

मेल�मलापकतार् 

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

सह� 

मेल�मलापकतार् 

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

सह� 

मेल�मलापकतार् 
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�नवेदकको,- ��तवाद�को,- 

सह� : 

नाम : 

�म�त : 

सह� : 

नाम : 

�म�त : 

 

यस ऐन तथा मेल�मलाप सम्बन्धी �च�लत स�ीय कानून बमोिजम मा�थ उिल्लिखत शतर्मा यो �ववाद 
मेल�मलापको माध्यमबाट समाधान भएको �मािणत गदर्छु/गदर्छ� । 

 

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

सह� 

मेल�मलापकतार् 

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

सह� 

मेल�मलापकतार् 

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

सह� 

मेल�मलापकतार् 
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अनसूुची - 10 

साक्षी बकप�को ढाचँा  

�ववादको �वषयः................. 

................सालको दतार् नं............ 

.............................. �वरु�............................. 

साक्षी.................................. ले सत्य �न�ापूवर्क गरेको बकप� 

 

�श् न १. तपाईको नाम, थर, आमाबबुाको नाम, 
ठेगाना, उमेर, पेशा, शैिक्षक योग्यता तथा आ�थर्क 
अवस्था समेत खलुाई लेखाई �दनहुोस?् 

उ�र १. ............................... 

�श् न २. तपाई आज यस न्या�यक स�म�तमा �कन 
उपिस्थत हनु ुभएको हो? 

उ�र २. ............................... 

�श् न ३. ................................ उ�र ३. ............................... 

(सह�छाप) �नवेदक ................ वा �नजको ��त�न�ध.................बाट  भएको सोधपछुः 

�श् न ४. ................................ उ�र ४. ............................... 

�श् न ५. ................................ उ�र ५. ............................... 

(सह�छाप) ��तवाद� ................ वा �नजको ��त�न�ध.................बाट  भएको सोधपछुः 
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�श् न ६. ................................ उ�र ६. ............................... 

�श् न ७. ................................ उ�र ७. ............................... 

न्या�यक स�म�तबाट  भएको सोधपछुः 

�श् न ६. ................................ उ�र ६. ............................... 

�श् न ७. ................................ उ�र ७. ............................... 

 

बकप� गन� व्यि�को नामः 

बकप� गराउने कमर्चार�को सह�छापः 

 

 

इ�त संवत ्...........साल ...........म�हना.......... गते ...........रोज ........शभुम ्। 
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�श् न ६. ................................ उ�र ६. ............................... 

�श् न ७. ................................ उ�र ७. ............................... 

न्या�यक स�म�तबाट  भएको सोधपछुः 

�श् न ६. ................................ उ�र ६. ............................... 

�श् न ७. ................................ उ�र ७. ............................... 

 

बकप� गन� व्यि�को नामः 

बकप� गराउने कमर्चार�को सह�छापः 

 

 

इ�त संवत ्...........साल ...........म�हना.......... गते ...........रोज ........शभुम ्। 
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अनसूुची - 1१ 

�नणर्यको ढाचँा  

�ी...............................................पा�लकाको न्या�यक स�म�तबाट भएको 

�नणर्य 

संवत ्.............................. सालको �ववाद दतार् नं. ............................. 

�ववादको �वषय : .................... 

�नवेदकको नाम, थर, ठेगाना 

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

��तवाद�को नाम, थर, ठेगाना 

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

(एकभन्दा बढ� �नवेदक भए यसै बमोिजमको 
�ववरण �त्येक �नवेदकको हकमा उल्लेख गन�।) 

 

(एकभन्दा बढ� ��तवाद� भए यसै बमोिजमको  
�ववरण �त्येक ��तवाद�को हकमा उल्लेख गन�।) 

 

�नवेदकको साक्षी ........................ 
 

��तवाद�को साक्षी ................................. 

�माण 

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

�माण 

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

न्या�यक स�म�तबाट बझेुको 

साक्षी ....................... 

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

�माण .......................... 
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म�ुाको संिक्षप् त तथ्य स�हतको �ववरण : 

�नवेदकको दावी : 

��तवाद�को िज�कर र ��तरक्षा : 

�नवेदक/��तवाद�ले पेश गरेको �माण : 

पक्षहरू बीच कुरा �मल� वा न�मल� �नणर्य गनुर् पन� �वषय : 

न्या�यक स�म�तले ठहर गरेको �वषय र सोको आधार : 

ठहर गनर् �लइएको सम्ब� कानून : 

�नणर्य भएको �वषय कायार्न्वयन गनुर् पन� बुँदा : 

पनुरावेदन सम्बन्धी �वषय : 

तप�सल 

(�नणर्यको तप�सलमा �ववादको �नणर्य गन� न्या�यक स�म�तले �ववादको �कृ�त अनसुार �नणर्य कायार्न्वयन 
गन�, पनुरावेदन लाग्न ेभए कुन अदालतमा पनुरावेदन लाग्न ेर अन्य कुनै कुरा भए सो आवश्यकता अनसुार 
उल्लेख गनुर्  पन�छ ।) 

 

�नणर्य तयार गनर् सहयोग परु् याउने                 न्या�यक स�म�तका सदस्यको पूरा नामको दस्तखतः 

कमर्चार�को नाम:-  

             ...................... .................. .................
                                                                         संयोजक         सदस्य        सदस्य 

       

  

 

इ�त संवत ्...........साल ...........म�हना.......... गते ...........रोज ........शभुम ्। 
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म�ुाको संिक्षप् त तथ्य स�हतको �ववरण : 

�नवेदकको दावी : 

��तवाद�को िज�कर र ��तरक्षा : 

�नवेदक/��तवाद�ले पेश गरेको �माण : 

पक्षहरू बीच कुरा �मल� वा न�मल� �नणर्य गनुर् पन� �वषय : 

न्या�यक स�म�तले ठहर गरेको �वषय र सोको आधार : 

ठहर गनर् �लइएको सम्ब� कानून : 

�नणर्य भएको �वषय कायार्न्वयन गनुर् पन� बुँदा : 

पनुरावेदन सम्बन्धी �वषय : 

तप�सल 

(�नणर्यको तप�सलमा �ववादको �नणर्य गन� न्या�यक स�म�तले �ववादको �कृ�त अनसुार �नणर्य कायार्न्वयन 
गन�, पनुरावेदन लाग्न ेभए कुन अदालतमा पनुरावेदन लाग्न ेर अन्य कुनै कुरा भए सो आवश्यकता अनसुार 
उल्लेख गनुर्  पन�छ ।) 

 

�नणर्य तयार गनर् सहयोग परु् याउने                 न्या�यक स�म�तका सदस्यको पूरा नामको दस्तखतः 

कमर्चार�को नाम:-  

             ...................... .................. .................
                                                                         संयोजक         सदस्य        सदस्य 

       

  

 

इ�त संवत ्...........साल ...........म�हना.......... गते ...........रोज ........शभुम ्। 
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न्या�यक स�म�तसँग सम्बिन्धत कानूनी व्यवस्था 
 

नपेालको सं�वधानको धारा 

"२१७. न्या�यक स�म�तः (१) कानून बमोिजम आफ्नो अ�धकारक्षे� �भ�का �ववाद �नरूपण गनर् 
गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाले �त्येक गाउँपा�लकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र �त्येक नगरपा�लकामा 
उप�मखुको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्या�यक स�म�त रहनेछ । 

(२) उपधारा (१) बमोिजमको न्या�यक स�म�तमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट आफूमध्येबाट 
�नवार्िचत गरेका दईु जना सदस्यहरू रहनेछन।्" 

 

:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] 

 प�रच्छेद – ८ 

न्या�यक कायर् सम्बन्धी व्यवस्था 

४६. न्या�यक स�म�त: गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकामा सं�वधानको धारा २१७ बमोिजमको एक न्या�यक 
स�म�त रहनेछ । 

४७. न्या�यक स�म�तको अ�धकारक्ष�ेः (१) न्या�यक स�म�तलाई देहायका �ववादको �नरूपण गन� अ�धकार 
हनुेछः- 

(क)  आल�धरु, बाधँ पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, 
(ख)  अकार्को बाल� नोक्सानी गरेको,  
(ग)  चरन, घासँ, दाउरा, 
(घ)   ज्याला मजरु� न�दएको, 
(ङ)  घरपालवुा पशपुक्षी हराएको वा पाएको, 
(च)   ज�े नाग�रकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, 
(छ)  नाबालक छोरा छोर� वा प�त–प�ीलाई इज्जत आमद अनसुार खान लाउन वा िशक्षा द�क्षा 

न�दएको, 
(ज)   वा�षर्क पच्चीस लाख रुपैयासँम्मको �बगो भएको घर बहाल र घर बहाल स�ुवधा, 
(झ)   अन्य व्यि�को घर, जग्गा वा सम्प�तलाई असर पन� गर�  रुख �बरुवा लगाएको, 
(ञ)   आफ्नो घर वा बलेसीबाट अकार्को घर, जग्गा वा सावर्ज�नक बाटोमा पानी झारेको, 
(ट)  सँ�धयारको जग्गा तफर्  �ाल राखी घर बनाउन ुपदार् कानून बमोिजम छोड्न ुपन� प�रमाणको 

जग्गा नछोडी बनाएको, 
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(ठ)  कसैको हक वा स्वा�मत्वमा भए प�न परापूवर्देिख सावर्ज�नक रूपमा �योग हुँदै आएको 
बाटो, वस्तभुाउ �नकाल्ने �नकास, वस्तभुाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखर�, पाट� पौवा, 
अन्त्ये�� स्थल, धा�मर्क स्थल वा अन्य कुनै सावर्ज�नक स्थलको उपयोग गनर् न�दएको वा 
बाधा परु् याएको, 

(ड) स�ीय वा �देश कानूनले स्थानीय तहबाट �नरूपण हनुे भनी तोकेका अन्य �ववाद । 

(२) न्या�यक स�म�तलाई देहायका �ववादहरूमा मेल�मलापको माध्यमबाट मा� �ववादको �नरूपण गन� 
अ�धकार हनुेछः– 

(क)  सरकार�, सावर्ज�नक वा सामदुा�यक बाहेक एकाको हकको जग्गा अक�ले चापी, �मची वा 
घसुाई खाएको, 

(ख)  सरकार�, सावर्ज�नक वा सामदुा�यक बाहेक आफ्नो हक नपगु्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै 
संरचना बनाएको, 

(ग)  प�त-पत् नीबीचको सम्बन्ध �वच्छेद,  
 तर प�त पत् नीबीचको सम्बन्ध �बच्छेद हनुे गर� मेल�मलाप गनर् स�कने छैन। 
(घ)  अ�भ� बाहेकको बढ�मा एक वषर्सम्म कैद हनु सक्ने कुट�पट, 
(ङ)  गाल� बेइज्जती,  
(च)  लटु�पट, 
(छ)   पशपंुक्षी छाडा छाडेको वा पशपंुक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाह� गर� अरुलाई असर पारेको,  
(ज)  अरुको आवासमा अन�धकृत �वेश गरेको,  
(झ)  अकार्को हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको, 
(ञ)  ध्वनी �दषुण गर� वा फोहोरमैला �ाँक� �छमेक�लाई असर परु् याएको, 
(ट)  �च�लत कानून बमोिजम मेल�मलाप हनु सक्ने व्यि�वाद� भई दायर हनुे अन्य देवानी र 

एक वषर्सम्म कैद हनु सक्ने फौजदार� �ववाद । 
(३) उपदफा (२) बमोिजमको �ववादको सम्बन्धमा पक्षले चाहेमा �सधै अदालतमा म�ुा दायर गनर् बाधा 

परेको मा�नने छैन । 
(४) यस दफामा उिल्लिखत �ववादमा �च�लत कानूनमा म�ुा हेन� �नकाय समक्ष �नवेदन �दने कुनै हदम्याद 

तो�कएकोमा सोह� म्याद�भ� र कुनै हदम्याद नतो�कएकोमा त्यस्तो कायर् भए गरेको �म�तले प�तीस 
�दन�भ� न्या�यक स�म�त समक्ष �नवेदन �दनपुन�छ । 

स्प�ीकरणः यस प�रच्छेदको �योजनका ला�ग �नवेदन भन् नाले उजरु� वा �फरादलाई समेत जनाउँछ। 

४८. अ�धकारक्ष�ेको �योगः (१) न्या�यक स�म�तको अ�धकारक्षे�को �योग न्या�यक स�म�तको संयोजक र 
सदस्यहरूले सामू�हक रूपले गन�छन ्र बहमुतको राय न्या�यक स�म�तको �नणर्य मा�ननेछ। 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न न्या�यक स�म�तको संयोजक र अक� एक जना 
सदस्यको उपिस्थ�त भएमा �ववादको कारबाह� र �कनारा गनर् स�कनेछ।  
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(ठ)  कसैको हक वा स्वा�मत्वमा भए प�न परापूवर्देिख सावर्ज�नक रूपमा �योग हुँदै आएको 
बाटो, वस्तभुाउ �नकाल्ने �नकास, वस्तभुाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखर�, पाट� पौवा, 
अन्त्ये�� स्थल, धा�मर्क स्थल वा अन्य कुनै सावर्ज�नक स्थलको उपयोग गनर् न�दएको वा 
बाधा परु् याएको, 

(ड) स�ीय वा �देश कानूनले स्थानीय तहबाट �नरूपण हनुे भनी तोकेका अन्य �ववाद । 

(२) न्या�यक स�म�तलाई देहायका �ववादहरूमा मेल�मलापको माध्यमबाट मा� �ववादको �नरूपण गन� 
अ�धकार हनुेछः– 

(क)  सरकार�, सावर्ज�नक वा सामदुा�यक बाहेक एकाको हकको जग्गा अक�ले चापी, �मची वा 
घसुाई खाएको, 

(ख)  सरकार�, सावर्ज�नक वा सामदुा�यक बाहेक आफ्नो हक नपगु्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै 
संरचना बनाएको, 

(ग)  प�त-पत् नीबीचको सम्बन्ध �वच्छेद,  
 तर प�त पत् नीबीचको सम्बन्ध �बच्छेद हनुे गर� मेल�मलाप गनर् स�कने छैन। 
(घ)  अ�भ� बाहेकको बढ�मा एक वषर्सम्म कैद हनु सक्ने कुट�पट, 
(ङ)  गाल� बेइज्जती,  
(च)  लटु�पट, 
(छ)   पशपंुक्षी छाडा छाडेको वा पशपंुक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाह� गर� अरुलाई असर पारेको,  
(ज)  अरुको आवासमा अन�धकृत �वेश गरेको,  
(झ)  अकार्को हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको, 
(ञ)  ध्वनी �दषुण गर� वा फोहोरमैला �ाँक� �छमेक�लाई असर परु् याएको, 
(ट)  �च�लत कानून बमोिजम मेल�मलाप हनु सक्ने व्यि�वाद� भई दायर हनुे अन्य देवानी र 

एक वषर्सम्म कैद हनु सक्ने फौजदार� �ववाद । 
(३) उपदफा (२) बमोिजमको �ववादको सम्बन्धमा पक्षले चाहेमा �सधै अदालतमा म�ुा दायर गनर् बाधा 

परेको मा�नने छैन । 
(४) यस दफामा उिल्लिखत �ववादमा �च�लत कानूनमा म�ुा हेन� �नकाय समक्ष �नवेदन �दने कुनै हदम्याद 

तो�कएकोमा सोह� म्याद�भ� र कुनै हदम्याद नतो�कएकोमा त्यस्तो कायर् भए गरेको �म�तले प�तीस 
�दन�भ� न्या�यक स�म�त समक्ष �नवेदन �दनपुन�छ । 

स्प�ीकरणः यस प�रच्छेदको �योजनका ला�ग �नवेदन भन् नाले उजरु� वा �फरादलाई समेत जनाउँछ। 

४८. अ�धकारक्ष�ेको �योगः (१) न्या�यक स�म�तको अ�धकारक्षे�को �योग न्या�यक स�म�तको संयोजक र 
सदस्यहरूले सामू�हक रूपले गन�छन ्र बहमुतको राय न्या�यक स�म�तको �नणर्य मा�ननेछ। 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न न्या�यक स�म�तको संयोजक र अक� एक जना 
सदस्यको उपिस्थ�त भएमा �ववादको कारबाह� र �कनारा गनर् स�कनेछ।  
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(३)  न्या�यक स�म�तको संयोजक बाहेक अरु दईु जना सदस्यको उपिस्थ�त भएमा �ववादको �कनारा गनर् 
बाहेक अरु कारबाह� गनर् स�कनेछ । 

(४)  कुनै कारणले संयोजकको पद �र� भएमा न्या�यक स�म�तमा रहेका अन्य दईु जना सदस्यको 
सवर्सम्म�तमा �ववादको कारबाह� र �कनारा गनर् स�कनेछ । 

(५)  यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कुनै �ववादको सम्बन्धमा न्या�यक स�म�तको 
संयोजक वा कुनै सदस्यको �नजी सरोकार वा स्वाथर् गा�ँसएको वा त्यस्तो संयोजक वा सदस्यको 
नाता�भ�का व्यि� �ववादको पक्ष भएमा �नजबाट सो �ववादको कारबाह� र �कनारा हनु सक्ने छैन । 

(६)  उपदफा (५) बमोिजम कुनै संयोजक वा सदस्यले हेनर् न�मल्ने �ववादको हकमा त्यस्तो संयोजक वा 
सदस्य बाहेकका अन्य सदस्यले �ववादको कारबाह� र �कनारा गनर् सक्नेछन।् संयोजक र सबै 
सदस्यले त्यस्तो �ववादको कारबाह� र �कनारा गनर् न�मल्ने भएमा सम्बिन्धत सभाले तीन जना 
सदस्यलाई सो �ववादको मा� कारबाह� र �कनारा गन� गर� तोक्न ुपन�छ। 

(७)  उपदफा (६) बमोिजमको �ववादको कारबाह� र �कनारा गदार् तीन जना सदस्यमध्येको ज�े सदस्यले 
न्या�यक स�म�तको संयोजक भई काम गन�छ। 

४९. न्याय सम्पादनको ���याः (१) न्या�यक स�म�तले आफू समक्ष पेश भएको �ववादको �नवेदन दतार् गर� 
दतार्को �नस्सा सम्बिन्धत पक्षलाई उपलब्ध गराउन ुपन�छ ।  

(२)  न्या�यक स�म�तले आफू समक्ष पेश भएको �ववादको �नवेदनको कारबाह� र �कनारा गदार् सम्भव 
भएसम्म मेल�मलाप गनर् �ोत्सा�हत गर� दवैु पक्षको सहम�तमा �मलाप� गराउन ुपन�छ। पक्षहरू�बच 
�मलाप� हनु नसकेमा दफा ४७ को उपदफा (१) मा उिल्लिखत �ववादमा न्या�यक स�म�तले कानून 
बमोिजम �ववादको कारबाह� र �कनारा गनुर् पन�छ । 

(३)  उपदफा (२) बमोिजम �मलाप� गराउँदा न्या�यक स�म�तले आफूले सूिचकृत गरेको मेल�मलापकतार्बाट 
गराउन ुपन�छ । 

(४)  न्या�यक स�म�तले �ववादका दवैु पक्ष उपिस्थत भएको तीन म�हना�भ� मेल�मलापबाट �ववादको 
समाधान गनुर् पन�छ। सो अव�ध�भ� मेल�मलाप हनु नसकेमा दफा ४७ को उपदफा (२) बमोिजमको 
�ववादका हकमा त्यस्तो व्यहोरा जनाई �ववाद समाधानको ला�ग अदालत जानको ला�ग  सम्बिन्धत 
पक्षलाई जानकार� �दई तत्सम्बन्धी �म�सल तथा कागजात सम्बिन्धत अदालतमा पठाइ�दन ुपन�छ । 

(५)  उपदफा (४) बमोिजम पक्ष हािजर हनु आएमा सम्बिन्धत अदालतले �च�लत कानून बमोिजम सो 
म�ुाको कारबाह� र �कनारा गनुर् पन�छ । 

(६)  न्या�यक स�म�तले आफू समक्ष परेको �ववादमा बाद�ले ��तवाद�को नाममा कुनै बै�, कम्पनी, �व�ीय 
संस्था वा अन्य कुनै �नकायमा रहेको खाता, �नक्षेप वा ��तवाद�ले पाउने कुनै रकम यथािस्थ�तमा राखी 
कसैलाई भ�ुानी नगनर् नगराउन वा ��तवाद�को हक भोगको कुनै अचल सम्प�त कसैलाई कुनै प�न 
व्यहोराले हक हस्तान्तरण गनर्बाट रोक् का गनर्को ला�ग �नवदेन �दएकोमा न्या�यक स�म�तले �ारिम्भक 
जाचँबझुबाट सो बमोिजम गनर् उपय�ु देखेमा अव�ध तोक� रोक् काको ला�ग सम्बिन्धत �नकायमा लेखी 
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पठाउन सक्नेछ र त्यसर� लेखी पठाएकोमा सो बमोिजम रोक् का गर� त्यसको जानकार� न्या�यक 
स�म�तलाई �दन ुपन�छ । 

(७)  उपदफा (६) बमोिजम रोक् का भएकोमा ��तवाद�ले त्यस्तो रोक् का फुकुवा गनर्को ला�ग न्या�यक 
स�म�त समक्ष �नवेदन �दएमा सो स�म�तले त्यस्तो �नवेदन बमोिजम रोक् का फुकुवा गनर् मना�सब देखेमा 
रोक् का फुकुवाको ला�ग सम्बिन्धत �नकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसर� लेखी पठाएकोमा सो 
बमोिजम रोक् का फुकुवा गर� त्यसको जानकार� न्या�यक स�म�तलाई �दन ुपन�छ । 

(८)  दफा ४७ बमोिजम न्या�यक स�म�तले अ�धकारक्षे� �योग गदार् प�त पत् नी �बचको वा ज�े नाग�रकको 
संरक्षण सम्बन्धी �ववादमा पी�डत, �नजको नाबालक सन्तान वा �नजसँग आि�त अन्य कुनै व्यि�को 
�हतको ला�ग सम्बिन्धत पक्षलाई देहायको अन्त�रम संरक्षणात्मक आदेश समेत �दन सक्नेछ:– 

(क)  पी�डतलाई �नज बसी आएको घरमा बसोबास गनर् �दन, खान लाउन �दन, कुट�पट नगनर् 
तथा िश� र सभ्य व्यवहार गनर्,  

(ख)  पी�डतलाई शार��रक वा मान�सक चोट पगुेको भएमा उपचार गराउन, 
(ग)  पी�डतलाई अलग रूपमा बसोबासको �बन्ध गनुर् पन� देिखएमा सोको व्यवस्था गनर् र 

त्यसर� अलग बस्दा �नजको भरणपोषणको ला�ग उिचत व्यवस्था गनर्, 
(घ)  पी�डतलाई गाल�गलौज गन�, धम्क� �दने वा असभ्य व्यवहार गन� कायर् नगनर्, नगराउन, 
(ङ)  पी�डतको �हत र सरुक्षाको ला�ग अन्य आवश्यक र उपय�ु कुरा गनर् वा गराउन। 

(९)  दफा ४७ बमोिजमको कुनै �ववाद सम्बन्धमा न्या�यक स�म�तमा कुनै �नवेदन परेकोमा �च�लत 
कानूनमा म�ुा हेन� �नकाय समक्ष ��तवाद� उपिस्थत हनु ुपन� म्याद �क�टएको भए सोह� म्याद�भ� र 
म्याद �क�टएको नभएमा बाटाका म्याद बाहेक पन्� �दन�भ� ��तवाद� आफै वा आफ्नो वारेस माफर् त 
�लिखत व्यहोरा स�हत न्या�यक स�म�त समक्ष उपिस्थत हनु ुपन�छ । 

(१०) दफा ४७ बमोिजमको �ववादमा न्या�यक स�म�तले मेल�मलाप गराउने �योजनको ला�ग �त्येक वडामा 
मेल�मलाप केन्� गठन गनर् सक्नेछ । 

(११) कुनै वडामा एकभन्दा बढ� मेल�मलाप केन्� भएमा न्या�यक स�म�तले �ववादको पक्षहरूले रोजकेो वा 
सो �वषयमा पक्षहरूबीच सहम�त नभएमा सो वडाको कुनै मेल�मलाप केन्�मा मेल�मलाप�ारा �ववाद 
समाधानको ला�ग पठाउन सक्नछे । 

(१२) न्या�यक स�म�तले �ववादको �नवेदनमा कारबाह� र �कनारा गदार् �नवेदनको दतार्, त्यस्तो �ववादको 
आवश्यक जाचँबझु तथा कारबाह�, म्याद तामेल�, पक्षहरू उपिस्थत गराउने तथा �मलाप� गराउन े
���या, �ववादको �कनारा गनुर् पन� अव�ध, लगत क�ा गन� लगायतका �ववादको �नरूपण सम्बन्धी अन्य 
कायर्�व�ध स्थानीय कानून बमोिजम हनुेछ । 

५०.  �लिखत जानकार� �दन ुपन�ः न्या�यक स�म�तबाट �ववादको अिन्तम �नणर्य भएको �म�तले प�तीस �दन�भ� 
सम्बिन्धत पक्षलाई सो �नणर्यको �मािणत ��त�ल�प उपलब्ध गराउन ुपन�छ ।  
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पठाउन सक्नेछ र त्यसर� लेखी पठाएकोमा सो बमोिजम रोक् का गर� त्यसको जानकार� न्या�यक 
स�म�तलाई �दन ुपन�छ । 

(७)  उपदफा (६) बमोिजम रोक् का भएकोमा ��तवाद�ले त्यस्तो रोक् का फुकुवा गनर्को ला�ग न्या�यक 
स�म�त समक्ष �नवेदन �दएमा सो स�म�तले त्यस्तो �नवेदन बमोिजम रोक् का फुकुवा गनर् मना�सब देखेमा 
रोक् का फुकुवाको ला�ग सम्बिन्धत �नकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसर� लेखी पठाएकोमा सो 
बमोिजम रोक् का फुकुवा गर� त्यसको जानकार� न्या�यक स�म�तलाई �दन ुपन�छ । 

(८)  दफा ४७ बमोिजम न्या�यक स�म�तले अ�धकारक्षे� �योग गदार् प�त पत् नी �बचको वा ज�े नाग�रकको 
संरक्षण सम्बन्धी �ववादमा पी�डत, �नजको नाबालक सन्तान वा �नजसँग आि�त अन्य कुनै व्यि�को 
�हतको ला�ग सम्बिन्धत पक्षलाई देहायको अन्त�रम संरक्षणात्मक आदेश समेत �दन सक्नेछ:– 

(क)  पी�डतलाई �नज बसी आएको घरमा बसोबास गनर् �दन, खान लाउन �दन, कुट�पट नगनर् 
तथा िश� र सभ्य व्यवहार गनर्,  

(ख)  पी�डतलाई शार��रक वा मान�सक चोट पगुेको भएमा उपचार गराउन, 
(ग)  पी�डतलाई अलग रूपमा बसोबासको �बन्ध गनुर् पन� देिखएमा सोको व्यवस्था गनर् र 

त्यसर� अलग बस्दा �नजको भरणपोषणको ला�ग उिचत व्यवस्था गनर्, 
(घ)  पी�डतलाई गाल�गलौज गन�, धम्क� �दने वा असभ्य व्यवहार गन� कायर् नगनर्, नगराउन, 
(ङ)  पी�डतको �हत र सरुक्षाको ला�ग अन्य आवश्यक र उपय�ु कुरा गनर् वा गराउन। 

(९)  दफा ४७ बमोिजमको कुनै �ववाद सम्बन्धमा न्या�यक स�म�तमा कुनै �नवेदन परेकोमा �च�लत 
कानूनमा म�ुा हेन� �नकाय समक्ष ��तवाद� उपिस्थत हनु ुपन� म्याद �क�टएको भए सोह� म्याद�भ� र 
म्याद �क�टएको नभएमा बाटाका म्याद बाहेक पन्� �दन�भ� ��तवाद� आफै वा आफ्नो वारेस माफर् त 
�लिखत व्यहोरा स�हत न्या�यक स�म�त समक्ष उपिस्थत हनु ुपन�छ । 

(१०) दफा ४७ बमोिजमको �ववादमा न्या�यक स�म�तले मेल�मलाप गराउने �योजनको ला�ग �त्येक वडामा 
मेल�मलाप केन्� गठन गनर् सक्नेछ । 

(११) कुनै वडामा एकभन्दा बढ� मेल�मलाप केन्� भएमा न्या�यक स�म�तले �ववादको पक्षहरूले रोजकेो वा 
सो �वषयमा पक्षहरूबीच सहम�त नभएमा सो वडाको कुनै मेल�मलाप केन्�मा मेल�मलाप�ारा �ववाद 
समाधानको ला�ग पठाउन सक्नछे । 

(१२) न्या�यक स�म�तले �ववादको �नवेदनमा कारबाह� र �कनारा गदार् �नवेदनको दतार्, त्यस्तो �ववादको 
आवश्यक जाचँबझु तथा कारबाह�, म्याद तामेल�, पक्षहरू उपिस्थत गराउने तथा �मलाप� गराउन े
���या, �ववादको �कनारा गनुर् पन� अव�ध, लगत क�ा गन� लगायतका �ववादको �नरूपण सम्बन्धी अन्य 
कायर्�व�ध स्थानीय कानून बमोिजम हनुेछ । 

५०.  �लिखत जानकार� �दन ुपन�ः न्या�यक स�म�तबाट �ववादको अिन्तम �नणर्य भएको �म�तले प�तीस �दन�भ� 
सम्बिन्धत पक्षलाई सो �नणर्यको �मािणत ��त�ल�प उपलब्ध गराउन ुपन�छ ।  
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५१. पनुरावेदन गनर् सक्नःे न्या�यक स�म�तबाट भएको �नणर्यमा िच� नबझु्ने पक्षले �नणर्यको जानकार� 
पाएको �म�तले प�तीस �दन�भ� सम्बिन्धत िजल्ला अदालतमा पनुरावेदन गनर् सक्नेछ। 

५२. �मलाप� वा �नणर्य कायार्न्वयन गन�ः (१) कायर्पा�लकाले न्या�यक स�म�तबाट भएको �मलाप� वा 
�नणर्यको तत्काल कायार्न्वयन गनुर्, गराउन ुपन�छ । 

 (२) न्या�यक स�म�तबाट भएको �मलाप� वा �नणर्य कायार्न्वयन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय 
कानून बमोिजम हनुेछ । 

५३. अ�भलेख राख् न ु पन�ः (१) गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले न्या�यक स�म�तबाट �मलाप� वा �नणर्य 
भएका �ववादसँग सम्बिन्धत �लखत, �मलाप� वा �नणर्यको अ�भलेख व्यविस्थत र सरुिक्षत रूपमा 
राख् न ुपन�छ । 

 (२) न्या�यक स�म�तले आफूले गरेको कामको वा�षर्क �ववरण अध्यक्ष वा �मखु माफर् त सम्बिन्धत 
सभामा पेश गनुर् पन�छ ।" 
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